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 04/02/1401 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی   –  مقررات شناسه

 عنوان موضوع 
ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات متعدد فروشگاه های زنجیره ای و همچنین نحوه نرخ گذاری و 

 ( 2)  تخفیفات این فروشگاه ها
مرجع طرح 

 موضوع 
 اتاق اصناف استان 

 شرح موضوع 

پیرو درخواست ریاست محترم اتاق اصناف اولین جلسه کمیته کارشناسی شورا در خصوص بررسی مشکالت ناشی از ایجاد شعبات  

متعدد فروشگاه های زنجیره ای در استان بدون هیچ گونه نظارتی از سوی سازمان صمت و یا اتاق اصناف استان در تأسیس و  

ی کاالها و تخفیفات و همچنین نقش این فروشگاه ها در افزایش اجاره بهای واحدهای  بازگشایی این فروشگاه ها و نحوه نرخ گذار

برگزار گردید که در آن    14/10/1400صنفی و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی خوارو بار و سوپرمارکت های استان در تاریخ  

زنجیره   یه کشوری صنف فروشگاه های ضوابط خاص رسته های شغلی اتحاد"جلسه ضمن ارائه پیشنهاداتی درخصوص اصالح  

مقرر شد اقداماتی نیز توسط دفتر محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف استان صورت   "ای

سراسر    استانی  پذیرد و همزمان دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نیز مکاتبه ای را به سایر دبیرخانه های شوراهای گفتگوی

  "ضوابط خاص رسته های شغلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای"کشور درجهت اعمال نظردرخصوص اصالح  

به منظور جمع بندی نهایی جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش   ،ارسال نماید و بعد از احصاء نظرات سایر استانها

لذا دومین جلسه کارشناسی در  جلسه کمیته کارشناسی تکمیلی برگزار گردد.خصوصی استان و پیگیری موضوع در سطح ملی، 

 جهت جمع بندی نهایی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی برگزار گردید.  29/01/1401مورخ 

ایرادات و 

مشکالت  

 مطروحه 

 اضافه گردید:  (41/10/1400مورخ )جلسه  53در فرم کارشناسی  درج شدهموارد ذیل به ایرادات و مشکالت 

 

و کم رنگ شدن و حذف عمومی    زیعان ها موجب برهم زدن نظام توتفعالیت این فروشگاه ها به طور گسترده در شهرس  -

فروشگاه های خرد و محلی شده است. مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نظارت ضعیف و کم رنگ بر فعالیت  

فروشگاه های زنجیره ای، عرضه محصوالت با برندهای با کیفیت متوسط و قیمت قابل رقابت با برندهای معتبر، تعیین  

گذ قمیت  و  کاال  نرخ  اختالف  غیرشفاف  غیرشفاف  محاسبه  قیمت،  افزایش  اعمال  نحوه  برای اری،  فاکتور  در  قیمت 

کاالهای با قیمت قدیم و قیمت جدید است. از طرفی شاهد گسترش تولیدات انحصاری و ویژه برای فروشگاه های  

اختصاصی موجب زنجیره ای هستیم که این امر توجیه اقتصادی نداشته و تأمین کاالی خاص برای فروشگاهها به طور  

اهمیت ویژه ای  از  فروشگاه ها  این  انبارکردن کاالها در  نابودی مطلق فروشندگان خرد می شود. همچنین موضوع 

مکاتبه برخوردار است چراکه در صورت عرضه سریع کاال و شرایط خاص بازار، با گران کردن به بازار توزیع می نمایند. )

 زنجان(

  ه ایجاد اشتغال، آیین نامه اجرایی صدور مجوز تأسیس فروشگاه های زنجیره ای بدوندر دولت های نهم و دهم به بهان -

در نظرگرفتن نظرات اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی و بدون توجه به جمعیت شهرها و سایر موارد دیگر به 

ای در شهرستان های   تصویب هیأت وزیران رسید و براساس این آیین نامه تعداد زیادی شعب فروشگاه های زنجیره

هیأت وزیران( و کاهش    24/11/1396خاص جدید )مصوبه مورخ    طوابضکم جمعیت تأسیس شد و با تصویب شرایط و  

ا افتتاح شعب جدید، زمینه تعطیلی و ورشکستگی حداقل متراژ مورد نیاز، دامنه فعالیت این فروشگاه ه ها آسانتر و ب

داد زیادی از متصدیان وکارکنان آنها فراهم شد. باتوجه به اینکه مجوز این  فروشگاه های خرد و کوچک و بیکارشدن تع

فروشگاه ها توسط اتحادیه کشوری و در تهران صادر می گردد و دیگر اتحادیه های صنفی متولی نیستند، با تبلیغات  

گونه    ها مشاهده شده و هیچ  غیر واقعی و عوام فریبی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، حراج غیر واقعی و ... در این فروشگاه
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است.) واحدهای صنفی شده  و  شهروندان  تضییع حقوق  و فقط موجب  نگرفته  آنها صورت  با  قانونی  مکاتبه  برخورد 

 کرمان(

روش قیمت گذاری این فروشگاه ها، بهینه سازی سرمایه گذاری در بخش تولید را کاهش می دهد و به دلیل عدم   -

مصرف، باعث شکل گیری فساد و بازارهای غیر رسمی به ویژه در حوزه صنایع غذایی شده  نظارت بر زنجیره تولید تا  

تعیین قیمت و سود در طول زنجیره توسط دولت به طور مستقیم تولید کننده را با مشکل مواجه ساخته است    است.

ر آن را در ست بگیرند و تولید  در شبکه توزیع نفوذ کرده و انحصا  و فضای رانتی به وجود آمده باعث شده تا فروشگاه ها

کنندگان را مجبور به بستن قراردادهای نامتعارفی نمایند که به هیچ عنوان منطقی نمی باشد. )ازجمله تعیین مبالغ  

باالی ورودیه، اجاره باالی قفسه ها، زیان ناشی زا دست رفتن کاال، دادن خسارت در صورت عدم تأمین موجودی کاال  

شده توسط فروشگاه ها و مشکالتی از این قبیل بر تولید کنندگان تحمیل می شود ضمن آن   در دوره زمانی مشخص

که هزنیه های استخدام کارگر، حمل و نقل، کرایه کانتینر )یخچالدار یا ساده( نیز به عهده تولید کننده است و بعضاً  

کننده را کاهش می دهند.( این موضوع فروشگاها در پرداخت درآمد فروش تعلل کرده و دوره سرمایه در گردش تولید  

وذ کرده و شناسنامه داران از گردونه رقابت کنار گذاشته شوند. اساس فروشگاه  فباعث شده تا رقبای رانتی در بازار ن

 فارس( مکاتبه )های زنجیره ای افزایش کارایی در نظام توزیع است و نه در دست گرفتن انحصار.

ین نوع فروشگاه ها در استان ها که سبب بروز مشکالتی اعم از تعطیلی و ابطال پروانه  صدور مجوز فعالیت بیش از نیاز ا -

کسب بسیاری از واحدهای صنفی خرده فروش مواد غذایی و سوپرمارکت ها، افزایش غیر منطقی اجاره بها، شکایت و  

ری کاال، تخفیفات و تبلیغات غیر  نارضایتی مصرف کنندگان از قیمت کاال، عدم ارائه فاکتور خرید، نحوه تعیین قیمتگذا

واقعی شده است که ادامه  این روند لطمات و خسارات فراوانی را به اصناف و بازاریابان وارد می نماید. )مکاتبه خراسان 

 شمالی( 

 
 موارد ذکر شده در جلسه:سایر 

 روند غیر شفاف درآمد فروشگاه های زنجیره ای  -

 انحصار گرایی و انتقال درآمد به خارج از استان  -

 عدم انتفاع استان از درآمد مالیاتی حاصل از فروش این فروشگاه ها  -

 اجحاف تولید کننده و مصرف کننده  -

 ریافت کامل هزینه کاال از مشتری ماهه علی رغم د 6بازپرداخت قیمت کاال به تولید کننده در بازه های زمانی حداقل   -

 عدم فروش محصوالت بومی و بعضاً فروش برندهای ناشناس -

 حذف صنوف همگن  -

 اعتراضات مردمی و نارضایتی اصناف -

 ایجاد بی قانونی   -

بندی  جمع

جلسه 

کارشناسی به 

 تاریخ 

29 /01 /1401 

ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد  "خصوصی استان با دستور جلسه پنجاه و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش  

ها فروشگاه  این  تخفیفات  و  گذاری  نرخ  نحوه  همچنین  و  ای  زنجیره  های  فروشگاه  متعدد  شعبات  تأسیس  مورخ    "  و  دوشنبه  روز  در 

ع، معادن و کشاورزی بیرجند  با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنای    29/01/1401

 برگزار گردید. 

اعالم نمود پیرو درخواست ریاست محترم اتاق اصناف    سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی استان  –مهری دستجردی  در ابتدای جلسه  

ستان بدون هیچ اولین جلسه کمیته کارشناسی شورا در خصوص بررسی مشکالت ناشی از ایجاد شعبات متعدد فروشگاه های زنجیره ای در ا

گونه نظارتی از سوی سازمان صمت و یا اتاق اصناف استان در تأسیس و بازگشایی این فروشگاه ها و نحوه نرخ گذاری کاالها و تخفیفات و 
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همچنین نقش این فروشگاه ها در افزایش اجاره بهای واحدهای صنفی و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی خوارو بار و سوپرمارکت های  

ضوابط خاص رسته های شغلی  "برگزار گردید که در آن جلسه ضمن ارائه پیشنهاداتی درخصوص اصالح    14/10/1400ستان در تاریخ  ا

مقرر شد اقداماتی نیز توسط دفتر محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کمیسیون    "زنجیره ای  اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های

رت پذیرد و همزمان دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نیز مکاتبه ای را به سایر دبیرخانه های شوراهای  نظارت و اتاق اصناف استان صو

ضوابط خاص رسته های شغلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره  "گفتگوی سراسر کشور درجهت اعمال نظردرخصوص اصالح  

منظور جمع بندی نهایی جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش  ارسال نماید و بعد از احصاء نظرات سایر استانها به    "ای

خصوصی استان و پیگیری موضوع در سطح ملی، جلسه کمیته کارشناسی تکمیلی برگزار گردد. مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در  

(  و اردبیل  مرکزی  –زنجان    - خراسان شمالی-  کرمان  –ادامه ضمن قرائت نظرات استان های مشارکت کننده در فراخوان )استان های فارس  

 خواستار ارائه نظرات حاضرین در جلسه شد. 

: با توجه به اینکه ادامه روند جاری لطمات و خسارات فراوانی به اصناف و بازاریان وارد می نماید    خراسان شمالی  ➢

ضرورت اصالح و بازنگری ضوابط داخلی و نحوه صدور مجوز فعالیت این فروشگاه ها از طریق طرح در جلسه اصلی  

 شورای ملی الزامی است. 

ظارت مؤثرتر بر فعالیت فروشگاه های زنجیره ای پیشنهاد می  : به منظور حفظ بقای فروشندگان خرد و نزنجان   ➢

عقد    -2همکاری و تعامل درست با تأمین کنندگان برندهای مختلف تولیدی و خدماتی  -1گردد: مواردی از جمله 

  -5شرایط تحویل کاال  -4توجه به نحوه سفارش گذاری کاال    - 3و ثبت قرارداد خرده فروشان با تأمین کنندگان  

برنامه های تبلیغاتی و تخفیفاتی فروشگاه ها    -6مفاد قراردادها    رعایت بر  واقعی بودن تخفیفات و    -7نظارت 

برچسب گذاری قیمت ها و مشخصات کاال به طور شفاف طی بخشنامه و دستور  -8جذابیت آنها برای مصرف کننده  

 العمل مورد تکلیف قرارگیرد. 

کارشناسی اتاق بیرجند، یکی از پیشنهادات اتاق اصناف این استان  ضمن تأیید موارد پیشنهادی در فرم  کرمان :   ➢

 در آیین نامه مربوطه: صدور مجوز توسط هریک از اتحادیه های ذی ربط و با شرایط آیین نامه پیشنهادی می باشد. 

برای تولید    فارس: ➢ ایجاد تنگناهایی  در مکاتبه مربوطه ضمن اعالم مشکالت موجود درخصوص قیمت گذاری و 

... بیان شده است اساس فروشگاه های زنجیره ای افزایش کارایی در نظام توزیع است نه در دست  ک نندگان و 

گرفتن انحصار، در کنار آن باید یک نهاد مقتدر و قوی آماده نظارت، کنترل و بازرسی کلیه فعالیت های مرتبط با  

 حمل و نقل، نگهداری و عرضه کاالها را انجام دهد. 

ملزم نمودن شعبات کوچک و فرعی زیر مجموعه این فروشگاه ها نسبت به اخذ مجوزات الزم از اتاق های    مرکزی: ➢

 اصناف می باشد. 

ایجاد و تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای با هماهنگی و موافقت سازمان صمت و اتاق اصناف مراکز    اردبیل: ➢

ی )اماکن، بهداشت و ...( مانند صنوف مشابه و براساس  استعالم از مراجع استانهمچنین اخذ   –استان های باشد  

تخفیفات و تبلیغات فروشگاه ها با تأیید اتحادیه مربوطه و پس از تأیید    -قانون نظام صنفی باشد  12مفاد ماده  

 کیفی محصوالت شامل تخفیفات باشد. 

 

شاهد    یدر استان خراسان جنوب  سالهای اخیرطی    اظهار داشت :نشست    نیدر ا  یاتاق اصناف خراسان جنوب  سئی ر  -رضا علیزاده  

خُرد    یواحدها   یلیها، تعطوکار سوپرمارکت که سبب کمرنگ شدن کسب    یموضوع  میهست  یاره یزنج  یهاقابل توجه فروشگاه   شیافزا

با    یا ره یفروشگاه زنج  30از    ش یب  یانداز گفت: راه رئیس اتاق اصناف    .ملک در استان شده است  یبها اجاره   متیق  شیافزا  یو حت  یامحله

 .شده است  اصناف  فعاالن اقتصادی حوزه  هیگالنارضایتی و  ندارد و سبب    یهیتوج  چیه  یخراسان جنوب  تیتوجه به جمع

  که یدر حال  میمرکز استان هست  ژهیها در سطح شهرها به وفروشگاه   نیا  سیشاهد تاس  یاطالع  چیافزود: بعضا بدون هرئیس اتاق اصناف  

نظارت    یهاون یسیدر صورت امکان کم  میکرد: درخواست دار  انیب  یو  .شودینم  افتیدر  ...اماکن و  س، یاز بهداشت، پل  یحداقل استعالم
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در ادامه به پیگیری    علیزاده  .ندارد  یدخالت  نقش و  چیخصوص ه  نینظارت داشته باشد چراکه متاسفانه اتاق اصناف در ا  هیقض  نیاستان بر ا

درج    میدار  دیاماز طریق مکاتبه با دادستانی و همچنین طرح موضوع در محضر نماینده محترم ولی فقیه اشاره نمود و افزود  موضوع مطروحه  

  رد یها را بگفروشگاه  نیا ی برخی ازهایبیعوام فر یبتواند جلو یباشد و تا حدود  رگذاریکاالها تاث یکننده بر روو مصرف  دکنندهیتول متیق

عدم انتقاع استان از  خروج منابع و  ضرورت توجه به امر    در ادامه بر  یو  .میها نباشفروشگاه   نیگونه اقارچ   یاندازهد راه تا مانند گذشته شا

د و ضوابط را  ع ها حداقل قوافروشگاه   نیا  دیشد: با  ادآوری  یاتاق اصناف خراسان جنوب  سئیر  تأکید نمود.ها  فروشگاه   نیا  یاتیمال  یدرآمدها

به دلیل دادن    ملک  یاجاره بها  شیکه شاهد افزا  شوندی شهر احداث م  یهامکان   نیو بهتر  یاصل  یهاابان یدر خ  کهیکنند در حال  تیرعا

 غات یتبل  و کسبه خرد هستیم.ها  سوپرمارکت امالک توسط  ه شدن  یتخلو درنتیجه  ها  فروشگاه   نیاپیشنهاد قیمت اجاره بهای باال توسط  

  ی به نوعغیرواقعی و  لحاظ شده در فاکتور    فاتیتخفی که اکثراً  جذب مشتربه منظور    فیبا موضوع تخففروشگاه های زنجیره ای  گسترده  

ازدرآمدهای  استان    مرکز و عدم انتقاع  در  یبانک  یهاتمرکز حساب   ی،ها از محصوالت بومفروشگاه   نیعدم استفاده امی باشد،    انیمشتر  بیفر

 زنجیره ای از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیس اتاق اصناف در این جلسه بود.   مالیاتی فروشگاه های

  ی ا ره یزنج  یهاسرانه تعداد فروشگاه توجه به  هم گفت:    استاناداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت    س ئیر  -مظفر آریانفر  

 ج یبه نتا  یدولت و بخش خصوص  یگوگفت و  یو شورا   یاتاق بازرگان  قیموضوع از طرطرح  است با    دیمهم است که ام  تینسبت به جمع

بر اساس قانون نظام    یعنوان کرد: از طرف  شوندی م  ریدا  یبدون اخذ استعالم بهداشت  یاره یزنج  یهافروشگاه   نکهیا  انیبا ب  یو  .میبرس  یخوب

  محصوالتاست که    نیا  آن،  شرط  کو از طرف دیگر ی  اردوجود د  یپروانه از لحاظ قانون  کیاز    شیامکان صدور ب  یواحد صنف  ک یدر    یصنف

لذا    شودیهم عرضه م  ییموادغذا  ،یدر کنار لوازم خانگ  ی عنی  ستی ن  نگونهیا  یاره یزنج  یهادر فروشگاه   یهمگن و با هم مرتبط باشند ول  دیبا

کرد: استعالم    انیب  یاداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوب  سئیر  .شود  یریگیپ  دیبهداشت حتما بااز  استعالم  ضرورت  

آژانس    کی  یبرا   یحت  شود؟ی واحد واقعا انجام م  کی  یبرا   یانتظام  یرو یاستعالم ن  ایبه صورت متمرکز است اما آ  زین  یانتظام  یرو یاماکن و ن

ها در فروشگاه   نیا  کهیدر حال  شودیپاسخ مثبت داده نم  یکیتراف  ل یبه دال   ضاًو بع  دهدیرا مدنظر قرار م  یاماکن موارد  ،رگاهیتعم  ای  ی تلفن

در   ونیسیکم  نیا  تصریح نمود:  نظارت  ونیسیکم  اراتیدر خصوص اخت  یو  .میدار  یجد  یکیکه مشکالت تراف  شوندی م  یاندازراه   یمکان

  ن یبنابرا  صادر می شود  یکشور  هیها توسط اتحادفروشگاه   نیاما مجوز اصوبه داشته باشد  می تواند ورود کرده و مشهرستان    تیحوزه فعال

در ادامه خواستار پیگیری موضوع از طریق اتاق های اصناف سراسر    انفریآر  .میموارد اعمال نظر داشته باش  نیا  یدر جهت سامانده  میتوانینم

  مهم   از معضالتدیگر    یکیگفت:    یو کشور درجهت احصاء موانع و مشکالت و ارسال پیشنهادات متحد و هماهنگ به اتاق اصناف ایران شد.  

که با فرهنگ    شودی م  فیواحدها تعر  نیا  یبرا   یابطکرده و ضو  دای است که روز به روز گسترش پ  متعدد  یکشور  یهاهیاتحاد  جادیااین حوزه،  

 ی افزود: اگر تعداد واحد صنف  استان  صمتاداره اصناف سازمان    سئیر  .ستیسازگار ن  یمانند خراسان جنوب  یادور افتاده   یهااستان   تیو وضع

و    تیریمد  یکشور  ه یهر اتحاد  جاد یبا ا  جه یدر نت  شودیم  لیتشک  یکشور  هینرسد اتحاد  هیاتحاد  کی   لیبه حد نصاب تشکدر استان ها  

 .شود  لیتشککشوری    هیاتحاد  یهر موضوع  یبرا   نبایداما    شود ی آن از استان خارج م  یدرآمدها

استانداری  –ی  ناصر  یعل اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مبان  نماینده  گفت:  جز  یهم  ن  اتئیو  شاکله    ستی مهم  و  ساختار  مهم 

این فروشگاه ها طوری  مهم است اما  به مردم ارائه می شود  آنچه    ت یو کم  تیفیکرد: ک  انیب  یو   .ستها   در استان  یاره ی زنج  یهافروشگاه 

ق  اقدام  متوجه  مردم  که  استانداری  .نشوند  هاتیفیک  و   هامت یکردند  اموراقتصادی  هماهنگی  دفتر  فروش  نماینده  ساختار    یهاگاه افزود: 

تنها در مورد فروشگاه های  گذار باشد اما    ریکاال تاث  یو مصرف کننده بر رو   دکنندهیتول  متیدرج ق  د یشااز پایه مشکل دارد و    یاره یزنج

با مشکالت    دیعنوان کرد: ابتدا با  میکن  تیاول از همه نظم بازار را رعا  میما موظف هست  نکهیا  انیبا ب  یو کوچک نه فروشگاه های زنجیره ای.  

رشد و تعدد بیشمار  کرد:    دیتاک   .  ناصری در ادامهمقابله کرد  ی موجودهاو دستورالعمل   نیقوان  قیها از طرافروشگ   نیاناشی از رشد بی رویه  

. نماینده دفتر   میرسینم  جهیبه نت  ،مقابله نشود   ییمبنا  کهی  تا زمان  وخُرد    یهااشتغال   یبرا   ی استدر استان آفت  یاره ی زنج  یهافروشگاه 

  نیدر انیز از رویه جاری فعالیت این فروشگاه ها متضرر است چرا که    دکنندهیتول  : عمالًنمودعنوان  هماهنگی امور اقتصادی استانداری  

پرداخت می شود. چانه زنی با    دکنندهیماهه به تول  6حداقل    ریمختلف با تاخ  یهااما به بهانه   اخذ می گرددپول نقد از مردم  ها  فروشگاه  

تولید کننده درخصوص کاهش قیمت کارخانه و افزایش قیمت مصرف کننده درج شده در بسته بندی، انتخاب اسامی التین برای فروشگاه  

کی باال از دیگر موارد اعالم شده توسط  های زنجیره ای، تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای در بهترین مکان های شهر با مشکل ترافی

از خرده    یبا بخش بزرگ  یارهیزنج  یهافروشگاه   نکهیا  اشاره بهبا  نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه بود. وی  
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و پیگیری های  کرده و مکاتبات  خصوص ورود    نیها در ااستان   ی اصناف و بازرگان  یهااتاق پیشنهاد نمود    کنندی استان رقابت م  یهافروش 

را   دهند.  الزم  انجام  ملی  ایجاد  یناصر در سطح  به  اشاره  مجلس    دولتدر    مناسب  یفضا   با  داشتو  از   دیبا  بیان  منظور جلوگیری    به 

انحصار   یواست که جل  نیا  زدهم یعزم دولت س  در ادامه تأکید نمود:  یو  استفاده شود  تیظرف  نیخروج منابع از استان از او    ییانحصارگرا

جاری بهره برد. تدوین طرحی به منظور احصاء مشکالت قانونی و محدودیت های    هیبه نفع اصالح رو  دیفضا با  نیاز ا  نیگرفته شود بنابرا

فروشگاه  ایجاد شده در سیستم توزیع کشور )براساس اصل عدم انحصارگرایی و حفظ رقابت پذیری( و همچنین تشریح شیوه تشکیل و اداره  

های زنجیره ای و احصاء مضرات فعالیت فروشگاه های زنجیره ای براساس شرایط جاری و تعیین مقیاس و ضابطه ای جهت تعداد شعبات  

فروشگاه های زنجیره ای براساس جمعیت شهرستان ها، اهم پیشنهادات ارائه شده توسط نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری  

 به منظور امکان پیگیری مؤثر موضوع مطروحه در سطح ملی بود.  در این جلسه،

  ی زنجیره ای هم گفت: موضوع فروشگاه ها   یخراسان جنوب  یو اشتغال استاندار   یگذاره یدفتر سرما  کارشناس  -ولی اله احمدی  

ی، اخذ  بقال  ای  یخرده فروشجوز  صدور م  یافزود: برا   یاهلل احمد  یول. شود  یریگیپ  یدر سطح ملباید    یو عموم  یبه عنوان مطالبه جد

در پایان نماینده دفتر سرمایه گذاری    د.کننیم  بدون حداقل نظارت رشد   یاره یزنج  یهافروشگاه   استعالمات متعدد ضروری است درحالیکه  

 و اشتغال استانداری، خواستار طرح موضوع مطروحه در اولین جلسه شورای گفتگوی استان شد. 

  استانی   هیاصوال اتحاد  یبهداشت  یهات یهم گفت: در خصوص صالح  دانشگاه علوم پزشکیبهداشت    معاونت  ندهینما  – محمد بوستانی  

نماینده معاونت    .اعالم نماید  را  یمنف  ایپاسخ مثبت    ،روز   15  حداکثر ظرف مدت  و بهداشت موظف است  دهندی انجام مبا بهداشت    یامکاتبه 

  ی ندگینما  یتاکنون تعدادگذشته  از جلسه  م پزشکی بیرجند با اشاره به جلسه گذشته کمیته کارشناسی شورا اعالم نمود  بهداشتی دانشگاه علو

  ه است بااین وجود داده شد بهداشتی    تیصالحآنها  که به کمتر از پنج مورد    نموده اندمراجعه    یاستعالم بهداشت  ی جهتاره یفروشگاه زنج

با اشاره به موارد مطروحه در    بوستانی درادامه  و شروع فعالیت نموده اند.  ریدابوده است نیز    یمنف  ی آنهاکه استعالم بهداشت  اییفروشگاه

که اگر   شودیم یها بررسنامه نییچند صنف داشته باشد بر اساس آ ی: اگر فروشگاهنمود ح یتصرخصوص تجمیع چند صنف در یک محل 

 ولی تاکنون موردی که در این خصوص مشکل زیادی داشته باشد، نداشته ایم.  شود  پپلم  دیروشگاه با باشد ف  ادیز  ینواقص بهداشت

فقط در بحث صالحیت فردی از استان استعالم می گردد ولی در خصوص مباحث    هم گفت:  یانتظام  یروی ن  نده ینما  - قاسم طاهری  

 ترافیکی مرتبط با شعبات فروشگاه های زنجیره ای، استعالمی از استان اخذ نمی گردد.  

 پیشنهادات

  تهیات جلسه گذشته کممصوب  بیضمن تصو  ،یاستان  یشوراها   یها   رخانهیدب  ری با توجه به موارد مطروحه در جلسه و مکاتبات سا  انیپا  در

 :دیاستانها، مقرر گرد  ریسا  شنهاداتی( و پ14/10/1400شورا )مورخ    یکارشناس

کشور )براساس اصل   عیتوز  ستمیکه در س  ییها تیو محدود یاتاق اصناف استان در اسرع وقت نسبت به احصاء مشکالت قانون -1

و احصاء مضرات    یا  رهی زنج  یو اداره فروشگاه ها  لی تشک  وهیش  حیتشر  نی( و همچنیریو حفظ رقابت پذ  ییعدم انحصارگرا

موارد را به صورت مکتوب    04/02/1401  خی و حداکثر تا تار  دیاقدام نما  ،ی جار  طیبراساس شرا  یا   رهیزنج  یفروشگاه ها  تیفعال

   .دیاستان ارسال نما  یگفت و گو   یشورا   رخانهیبه دب

  ی گفت و گو  یدر جلسه شورا   ،یمل  یشورا   رخانهیدب  ق یاز طر  یریگیبه منظور پ  "یا  رهیزنج  یفروشگاه ها "موضوع    دیمقرر گرد -2

 استان مطرح گردد. 

فهرست 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه 

 14/10/1400مورخ      -  53  فرم کارشناسی -1

به سایر دبیرخانه های شوراها   فراخوان -2 استان ها  پیشنهادات  )مکاتبه دبیرخانه شورای گفتگوی  ارائه  و  نظر  اعمال  استانی جهت  ی 

 21/10/1400/الف مورخ  545/1400مکاتبه شماره    –درخصوص موضوع مطروحه(  

  - 04/11/1400مورخ    5083/1400فارس طی نامه شماره    -  02/11/1400/ص مورخ  986/00زنجان طی نامه شماره  ی  پاسخ استان ها -3

،    09/11/1400مورخ    1400/ص/757خراسان شمالی طی نامه شماره    -07/11/1400مورخ  3261/130/1400کرمان طی نامه شماره  

 04/11/1400مورخ    2509/1400و اردبیل طی نامه شماره    14/11/1400/ص مورخ1137مرکزی طی نامه شماره  

)موارد احصاء شده توسط دفتر هماهنگی موانع و مشکالت ناشی از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در شهرستان ها براساس قانون   -4

 پیوست   -  امور اقتصادی استاندار(

 


