
 دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس
 ایفروشگاه ھای بزرگ چند منظوره و زنجيره

 
 مقدمه

قانون نظام صـنفی بـه منظـور حمایـت از سـرمایه گـذاری و اصـالح ) ١٢(آیين نامه اجرایی ماده ) ٥(ماده  )١(تبصره در اجرای 

در صورت درخواست متقاضيان تاسـيس فروشـگاه ھـای بـزرگ چنـد منظـوره و زنجيـره ای جواز تاسسيس صرفا شبکه ھای توزیع، 

 .ادر می گرددصمطابق این دستورالعمل 

 

 تعاریف

 :تعاریف –١ماده 

برای فروشگاه ھای بزرگ چند منظـوره و ھای جدید، ایجاد ظرفيتمجوزی است که برای تاسيس، توسعه و  :جواز تاسيس

 .شودزنجيره ای صادر می یا 

و مرکـز اصـناف و ) بـرای فروشـگاه ھـای بـزرگ چنـد منظـوره(سازمان ھای صنعت، معدن و تجارت اسـتان ھـا  :مرجع صدور

 ).ھای زنجيره ایبرای فروشگاه(بازرگانان ایران 

 .زنجيره اییا متقاضی تاسيس فروشگاه ھای بزرگ چند منظوره و  :متقاضی

 

 أسيسمدارک الزم برای جواز ت

 :سيسأاز تبرای صدور جو مدارک-٢ماده 

 iranianasnaf.irثبت درخواست متقاضی در سامانه اصناف به نشانی  -١

سند مالکيت و یا اجاره نامه رسمی و عادی و یا قراردادھای بسـته شـده ميـان متقاضـی و اشـخاص، اعـم از دولتـی و  -٢

 .غيردولتی برای محل فروشگاه

دستگاھھای دولتی یا نھادھای عمومی ذیربط مـی باشـند از ارایـه ایـن  ا مجوزبمتقاضيانی که در حال دریافت زمين  -تبصره

 .مدارک معاف ھستند

 .شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی -٣

 .سن سال ٥٠کارت پایان خدمت یا معافيت دایم یا پزشکی یا گواھی اشتغال به تحصيل برای آقایان کمتر از  -٤

نسـبت بـه صـدور جـواز سـه روز حـداکثر ظـرف الزم  موظف اسـت پـس از دریافـت مـدارکجواز تأسيس مرجع صدور  -٣ماده 

 .تاسيس و تسليم آن به متقاضی اقدام نماید

نيازمند دریافت جواز تأسيس نمی باشد می تواند رأسا با مراجعه به اتحادیه ذیـربط برابـر ضـوابط که چنانچه متقاضی : تبصره

 .مربوط، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند

 

 سایر مقررات

بـر اسـاس (جواز تاسيس اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نـام مـدیرعامل و یـا یکـی از اعضـای ھيـأت مـدیره  -٤ماده 

جـواز تاسـيس بـه و در مشارکت ھای مدنی نيـز ) مصوبه ھيأت مدیره، اساسنامه، آگھی روزنامه رسمی و موضوع فعاليت شرکت

 .گرددنام یکی از شرکا با رضایت محضری سایر شرکا صادر می

بـرای ) درصـد پيشـرفت ٢٠حـداقل (ماه است و با ارایه گزارش پيشرفت فيزیکی  ١٢اعتبار جواز تاسيس صادر شده  -٥ماده 

 .امه ارایه شده می باشدتمدید بعدی منوط به ارایه گزارش پيشرفت فيزیکی متناسب با برن. دوره دیگر تمدید می شود

پس از تاسيس و تکميل طرح، مرجع صدور جواز تاسيس مکلف است پرونده متقاضی را برای صدور پروانه کسب بـه  -٦ماده 

 .اتحادیه کشوری ذیربط ارسال نماید

ه صدور و تمدید پروانه آیين نامه اجرایی نحو) ٥(ماده ) ١(تبصره به استناد تبصره  )٢(ماده و ) ٧(این دستورالعمل در  -٧ماده 

 .االجرا می باشدبه تصویر وزیر صنعت، معدن و تجارت رسيده و از تاریخ تصویب الزم ٢٨/١/٩٥کسب تھيه و در تاریخ 

 


