
 ي قانون نظام صنف86نامه اجرايي ماده آيين

 ايهاي بزرگ چندمنظوره يا زنجيرهنحوه فعاليت و نظارت بر فروشكاه: موضوع

نامه   نييله آ ينوسي بد ي اسالم ي مجلس شورا  1382 مصوب اسفند ماه     ي قانون نظام صنف   86 ماده   يدر اجرا 

ـ ن آ يگزيب و جا  يل تصو يزده تبصره به شرح ذ    ي ماده و س   22 ماده مذكور مشتمل بر      يياجرا ـ نامـه اجرا    نيي  يي

 .گردد ي م11/11/83مصوب 

 في تعار-1ماده 

از عموم را در    ي مورد ن  يي كاال يها   از گروه  يا  گردد كه مجموعه    ي اطالق م  ييها  به فروشگاه  :فروشگاه بزرگ 

 .دي مناسب، عرضه نمايفضا

 متعدد  يها  ت متمركز در فروشگاه   يريشود كه تحت مد     ي اطالق م  ييها  به فروشگاه  :يا  رهي زنج يها فروشگاه

م ي مذكور به دو دسته تقس     يها  فروشگاه. ندي مباردت نما  فروشي خردها  يا پخش كاال بصورت عمده و       يبه عرضه و    

 :شوند يم

ك گـروه   يا پخش   ي هستند كه تنها به عرضه و        ييها  فروشگاه  : تك منظوره  يا  رهي زنج يها   فروشگاه -الف

 .ندينما ي خاص، مبادرت مييكاال

 از  يا  ا پخش مجموعـه   ي هستند كه به عرضه و       ييها  فروشگاه : چندمنظوره يا  رهي زنج يها   فروشگاه -ب

 .ندينما ي، مبادرت ميي كااليها گروه

ـ از عموم را ن   يارف مورد ن   متع يتوانند خدمات جانب    ي، م يا  رهيا زنج ي بزرگ   يها  فروشگاه -تبصره ز ي

 .نديه نماي خود، ارايها در فروشگاه

 :يا رهيا زنجي بزرگ يها س فروشگاهيان تأسيط متقاضي شرا-2ماده 

 ).يرانير اي و غيرانيا (يقياشخاص حق -١

 .يصالح قانونيگانه داشتن پروانه كار و اقامت معتبر از مراجع  ذيران و در مورد اتباع بيت اي تابع-1-1

 .يفري نداشتن سابقه مؤثر ك-1-2

 .ر و تقلبي به تقصيعدم ورشكستگ -1-3



 .ميت دايا معافيفه و يان خدمت نظام وظي پايه گواهيارا -1-4

 .4ط مندرج در ماده يف و شرايداشتن محل فروشگاه متناسب با تعار -1-5

ها در خارج از كـشور        ل آن يا تشك يران بوده و    ي در ا  ها آنل و ثبت    ينكه تشك ياعم از ا   (ي اشخاص حقوق  -2

 ).ده باشنديران به ثبت رسيبوده و سپس در ا

 .5-1 و 3-1 ، 1-1 يط مقرر در بندهاي دارا بودن شرا-2-1

 ).ها  ثبت  شركتيآگه(رات يين تغي، اساسنامه شركت با آخريه اظهارنامه ثبتي ارا-2-2

 از حداقل سه سال تجربه و سـوابق         يا برخوردار يا باالتر مرتبط و     ي ي دارابودن مدرك كارشناس   -2-3

 .رعامل شركتي در مورد مديكار

-1ت ي لغا1-1 يط مندرج در بندهايره شركت از شرايأت مديس هييرعامل و ري مد ي برخوردار -2-4

5 

 :يا رهيا زنجي بزرگ يها س فروشگاهي تأسيمدارك الزم برا -3ماده

ـ    ي ارا اي ي رسم نامه اجارها  يت محل فروشگاه    يه سند مالك  يارا -١ ـ  يه قرارداد منعقده ب  مجـوز   ين متقاض

 وابسته به دولت درخصوص استفاده      يها  ا شركت يها و     ي، نهادها، شهردار  ي دولت يها  ت با ادارات، سازمان   يفعال

 . از محل مورد قراردادي تجاريبردار و حق بهره

 مـستقر در    يهـا    در مورد فروشگاه   يديه بخشدار ييا تأ ي و   ي از شهردار  يان كار تجار  ي پا يه گواه يارا -٢

 .ا روستايبخش 

 .يكي و ترافي از نظر ضوابط انتظامي انتظاميروي نيموافقت اداره نظارت بر اماكن عموم -٣

گانـه  ي اتبـاع ب   ي و برا  دارعكس شناسنامه   ي و شش قطعه عكس و فتوكپ      يلين مدرك تحص  يه آخر يارا -٤

 . گذرنامهيفتوكپ

ن و ي كه طبق قـوان   ير نمودن اماكن  ي نسبت به دا   يا  رهيا زنج ي بزرگ   يها  كه فروشگاه ي در صورت  -1تبصره  

افت مجوز وزارت بهداشـت،     يند، در يباشند، مبادرت نما    ي م يت امور بهداشت  يمقررات مربوط مكلف به رعا    

 .باشد ي ميت جهت آنان الزامي هنگام صدور مجوز فعاليدرمان و آموزش پزشك



ـ  ي مزبور، داشـتن مجـوز صـالح       يها   توسط فروشگاه  يه خدمات فن  ي در صورت ارا   -2تبصره  و  يت فن

 . استيدهنده، الزام ربط توسط خدماتي از مراجع ذيتخصص

 :ر باشندي زيها يژگي ويد داراي بايا رهي بزرگ و زنجيها  فروشگاه-4ماده 

 تهران، مشهد، اصـفهان،     ي بزرگ در شهرها   يها  حداقل مساحت الزم جهت عرصه فروش در فروشگاه        -١

ك ي مترمربع در    250 كشور   يها و روستاها    ا بخش ير شهرها   يكرج پانصد مترمربع و در سا     ز، اهواز و    يراز، تبر يش

 .باشد يسطح م

 ي چندمنظوره در شهرها   يا  رهي زنج ي مركز يها  حداقل مساحت الزم جهت عرصه فروش در فروشگاه        -٢

 تـك  يا رهي زنجيها  فروشگاهيك سطح و براي مترمربع در 300ها   ر فروشگاه يك هزار مترمربع و در سا     يكشور  

 .باشد يك سطح مي مترمربع در 250ها و روستاها  ، بخشها ستان، شهرها استانمنظوره در مراكز 

 ير امكانـات الزم بـرا     ي و سـا   ي، بهداشت يسات رفاه يق، تأس يستم اطفاء حر  ي، س ي كاف يمنيزات ا يتجه -٣

 . و بزرگيا رهي زنجيها ك از فروشگاهيساختمان هر 

 انتقال كـاال از     ي برا يا  ان و مدخل جدگانه   ي مشتر ي مناسب برا  ي و اضطرار  ي، خروج ي ورود يدرها -٤

 .انبار و سردخانه به عرصه فروش

 .افزاري  و سختافزاري نرم يها  و شبكهيا انهي رايها ستميز فروشگاه به سيتجه -٥

 .ي بهداشتيها ه ضوابط استاندارد و دستورالعمليت كليعرضه كاال با رعا -٦

خ، يل نــام فروشـگاه، تـار   ي از قبي و لحاظ نمودن مشخصاتداران سط صندوق ه فاكتور فروش تو   يارا -٧

 .فيـزان تخفيـمت كل و ميـمت واحـد، قيسـاعت، باركد، شـرح كاال، ق

 سراسـر   يها   بزرگ در مراكز استان    يها  س فروشگاه ي تأس ي متقاض ي و حقوق  يقيه اشخاص حق  ي كل -5ماده  

ـ    يد تقاضا يكشور با  ـ  مربـوط ارا   يها به ادارات بازرگان      استـان و در شهرستان    يازمان بازرگان  خود را به س ه ي

 .ندينما

م يل كانون اشخاص مذكور درخواست خـود را بـه كـانون تـسل    يپس از تشك  الذكر فوق در مناطق    -تبصره

 .ندينما يم



د ي با نامه آيينن  ي موضوع ا  يا  رهي زنج يها  س فروشگاه ي تأس ي متقاض ي و حقوق  يقيه اشخاص حق  يكل -6ماده  

 .نديم نماي مزبور تسليها درخواست خود را به كانون فروشگاه

 درخواست خـود را بـه       يده باشد، متقاض  يل نگرد ي مذكور تشك  يها   كه كانون فروشگاه   يدر مناطق  -تبصره

 .دينما يم مي تسليمركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگان

ـ ن و مقررات مربوط و ضوابط ا      يت قوان ي با رعا  توانند  ي م ي خارج گذاران سرمايه -7ماده    نامـه  آيـين ن  ي

 .ندي نمايا رهيا زنجي بزرگ، چندمنظوره يها  فروشگاهيانداز س و راهيمبادرت به تأس

ل مـدارك الزم    يها موظفند پس از تكم       شهرستان يا ادارات بازرگان  يها و      استان ي سازمان بازرگان  -8ماده  

 .نديت فروشگاه بزرگ اقدام نماي نسبت به صدور مجوز فعالك ماهيحداكثر ظرف مدت 

ـ ها از صدور مجوز فعال       شهرستان يكه اداره بازرگان  يدر صورت  -تبصره ـ   ي نما يت خـوددار  ي  ينـد، متقاض

ـ م نما ي اسـتان تـسل    يك ماه اعتراض خود را به سازمان بازرگـان        يتواند حداكثر ظرف مدت       يم سـازمان  . دي

 قرار داده و نظر خود را بـه         يدگيف مدت دو هفته اعتراض مزبور را مورد رس         استان موظف است ظر    يبازرگان

 ي به اعالم نظـر سـازمان بازرگـان        يدر صورت اعتراض متقاض   . دي شهرستان مربوط اعالم نما    ياداره بازرگان 

 . خواهد بوداالجراء الزم ياستان، نظر مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگان

ك ماه  يل مدارك الزم حداكثر ظرف مدت       ي مركز امور اصناف و بازرگانان موظف است پس از تكم          -9ماده  

 .دي فروشگاه مزبور اقدام نماير واحدهاي و ساي مركزيا رهيت فروشگاه زنجينسبت به صدور مجوز فعال

دهنـد، الزم  ش ي خود را افـزا يها كه بخواهند تعداد فروشگاهي در صورت  يا  رهي زنج يها   فروشگاه -10ماده  

 يت را از مركز امور اصناف بازرگانان وزارت بازرگـان   ي مورد نظر مجوز فعال    يها  ك از فروشگاه  ياست جهت هر    

 .ندياخذ نما

ب ي موجود موظفند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصو          يا  رهي بزرگ و زنج   يها  ه فروشگاه ي كل -11ماده  

 .نديت نمايافت مجوز فعالي، اقدام به درنامه آيينن يا



ت موجـود  يها، موظفند بـر اساس وضع       شهرستان ي و ادارات بازرگان   ها استان ي سازمان بازرگان  -1تبصره  

 بزرگ موجود در شهرستان مربـوط       يها  ت فروشگاه يـافت مدارك الزم نسبت به صـدور مجـوز فعال       يو با در  

 .ندياقدام نما

افت مـدارك الزم نسبـت به     يوظف است با در    م ي مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگان       -2تبصره  

 .ديـت موجود اقدام نماي بـا وضعيا ـرهي زنجيها ت فـروشگاهيصـدور مجـوز فعال

ب يخ تـصو  يك سال از تار   ي موجود موظفند حداكثر ظرف مدت       يا  رهي بزرگ و زنج   يها   فروشگاه -12ماده  

 منطبـق   نامـه  آيينن  ي ماده چهار ا   7 و   6 ،   5 ،   4 ، 3 يت خود را با موارد مندرج در بندها       ي وضع نامه آيينن  يا

ن مـاده در مرحلـه اول       ي موضوع ا  يها  ت فروشگاه يان مدت مزبور و در صورت عدم انطباق وضع        يدر پا . ندينما

ـ  توسـط ن   ي و مهلت سه ماهه صادر شده و در مرحله دوم فروشگاه با اعالم وزارت بازرگـان                ياخطار كتب   يروي

افتـه و در    يش  يك مـاه افـزا    يل فروشگاه به    يل و در مرحله سوم مدت تعط      ي هفته تعط  كي مدت   ي برا يانتظام

در مرحله آخر مجوز باطل و فروشگاه       . گردد  يل م ي ضبط مجوز، فروشگاه تا سه ماه تعط       بر  عالوهمرحله چهارم   

 .ل خواهد شديپلمب و تعط

ـ ب ا ي شش ماه پس از تـصو       موجود ظرف مدت   يا  رهي بزرگ و زنج   يها  كه فروشگاه ي در صورت  -13ماده   ن ي

 بـدون   ي و حقوق  يقيكه اشخاص حق  ين در صورت  يند و همچن  يت اقدام ننما  يافت مجوز فعال  ي نسبت به در   نامه آيين

 يند، با اعالم وزارت بازرگان    ي نما يره ا يا زنج ي بزرگ   يها  ر نمودن فروشگاه  يت، اقدام به دا   يافت مجوز فعال  يدر

ل پرونـده   يها مستلزم تشك    ل فروشگاه ين قب ي مجدد ا  ييبازگشا. گردند ميل و پلمب    ي تعط ي انتظام يرويتوسط ن 

 .ه مدارك مربوط خواهد بودي و ارايدر وزارت بازرگان

ـ  و حفظ سـطح اسـتاندارد ا       يا  رهي زنج يها   به منظور توسعه فروشگاه    -14ماده   هـا    ن نـوع فروشـگاه    ي

 توسط نامه آيينن يب اي ظرف مدت شش ماه پس از تصو   يا  رهي زنج يها  فروشگاه بندي طبقه بر مبنيدستورالعمل  

 .دي خواهد رسير بازرگانيب وزي تهيه و به تصوي داخليواحدهاي ذيربط در معاونت توسعه بازرگان

 :يا رهي بزرگ و زنجيها  كانون فروشگاه-15ماده 



ل صـدور  ي تسهها، آن ني الزم بيجاد هماهنگي و ايا  رهي بزرگ و زنج   يها  ت فروشگاه ي به منظور توسعه و تقو    

 هـا  آن ي حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونها، آنت ي مذكور، نظارت بر فعاليها ت فروشگاهي فعاليمجوز برا 

الت و امكانات بر اساس قانون و مقررات        ي و فراهم نمودن تسه    )باشد ميز  يكه خود متضمن حفظ منافع جامعه ن      (

شود بـا     يده م يبعد كانون نام     كه من  يا  رهيا زنج ي بزرگ   يها  تحت پوشش، كانون فروشگاه    ي اعضا ي برا يقانون

 :گردد ميل ير در تهران تشكيط زيشرا

 و  ينده معاونت توسعه بازرگاني داخلـي وزارت بازرگـان        يك نفر نما  يأت مؤسس كانون مركب از      يه –الف

شنهاد يباشد كه با پ    ي فعال م  يا  رهيا زنج ي بزرگ   يها   فروشگاه يت حقوق ينده شخص يا نما ي يقيت حق يچهار شخص 

 . گردند ي منصوب مير بازرگانيمعاونت مذكور و با حكم وز

 بزرگ و   يها   فروشگاه يت حقوق ينده شخص يا نما ي يقيه اشخاص حق  ي كانون، مركب از كل    يمجمع عموم  -ب

 .باشد مي عضو كانون يا رهيزنج

ـ           يه –ج ب يه و جهت تـصو    يور را ته  أت مؤسس موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه، اساسنامه كانون مزب

 .ديه نماي، اراير بازرگانيوز

ـ افت مجوز فعال  ي پس از در   يا  رهي بزرگ و زنج   يها  ه فروشگاه يكل –د ، در كـانون    يت از وزارت بازرگـان    ي

 .ابندي ميت يعضو

 .دير نماي دايندگي نماتواند مي باشد، يا رهي بزرگ و زنجيها  فروشگاهي كه داراييكانون، در شهرها –هـ

 و بـا    ي وزارت بازرگـان   يب و ابالغ اساسنامه كانون، با هماهنگ      يأت مؤسس، موظف است پس از تصو      يه –و

انت

ـ ه  ره يأت مـد  ي

كان

ره كانون، ثبت نام نموده و با نظـارت مركـز امـور اصـناف و                يأت مد يت در ه  ين عضو ي از دواطلب  يشار آگه 

 يكانون دارا . دي اقدام نما  ره كانون، يأت مد ين ه يي انتخابات و تع   ي نسبت به برگزار   يبازرگانان وزارت بازرگان  

 .ابدي يت مي رسمي بوده و پس از ثبت در وزارت بازرگانيرانتفاعي مستقل و غيت حقوقيشخص

 ي انتخابات و شروع به كار اعضا      يأت مؤسس، پس از برگزار    ي ه يت اعضا ي مسئول -16ماده  

 .يابد ميون، خاتمه 



ـ  بزرگ   يها   فروشگاه يت برا ي مراحل صدور مجوز فعال    يع در اجرا  يأت مؤسس به منظور تسر    يه -تبصره ا ي

ـ         نامه آيينن  ي ا 15ها در كانون موضوع ماده        ت آن ين عضو ي و همچن  يا  رهيزنج دن ي تا زمان به حـد نـصاب رس

ـ ب ايخ تصويك سال از تاري شده ظرف مدت  يي شناسا يها  ك فروشگاه ينصف به اضافه    ( كانون مزبور    ياعضا ن ي

 يهـا   تيف و مـسئول   يارات، وظا يره، اخت يأت مد ي انتخابات ه  ي و برگزار  يل مجمع عموم  ي تشك يبرا). نامه نييآ

 كانون  يها  نهيأت مؤسس كه در حكم هز     ي ه يها  تي مترتب بر فعال   يها  نهيهز. گردد  يدار م   ره را عهده  يأت مد يه

ـ  عـضو ه   يا  ـرهيا زنج ي بزرگ، چندمنظوره    يها  توسط فـروشگاه  الحساب عليباشد، به طور      يم  مؤسـس   أتي

 .ه و مسترد خواهد شديت اعضاء تسويل كانون از محل حق عضويه پرداخت شده و پس از تشكيبالسو

 .باشد مير يارات كانون، به شرح زيها و اخت تيف، مسئوليوظا -17ماده 

 به  اني متقاض ي و معرف  يا  رهيا زنج ي بزرگ   يها  ت فروشگاه ي صدور مجوز فعال   ي تقاضا يافت و بررس  يدر -١

 . و صدور مجوزييد نهاييا مركز امور اصناف و بازرگانان جهت تأي، سازمان بازرگاني استان و يادارات بازرگان

ـ  بـزرگ    يهـا   س فروشـگاه  يان تأس يات و اعتراضات متقاض   ي به شكا  يي نها يدگيت رس يمسئول -تبصره ا ي

ها به عهده مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت           كانون اعم از تهران و شهرستان      ي از نحوه بررس   يا  رهيزنج

 .باشد ي ماالجراء الزم ي بوده و نظر اعالميبازرگان

ه كـاال و    ي ارا ي و نظارت بر چگونگ    يا  رهيا زنج ي بزرگ، چندمنظوره    يها  ن فروشگاه ي ب يجاد هماهنگ يا -٢

 .كنندگان خدمات به مصرف

ـ ي توسط اشـخاص حق    يا  رهيا زنج يهاي بزرگ، چندمنظوره      جاد فروشگاه ي ا يريگيپ -٣  در  ي و حقـوق   يق

 .باشند مي ي كافي صنفي كه فاقد واحدهايشهرها و مناطق

ـ  و غ  ي دولت ي، نهـادها ها سازمانالت و امكانات الزم از      يازات و تسه  يافت امت ي به منظور در   يريگيپ -٤ ر ي

 .هاي عضو  جهت توسعه فروشگاهيـافت وام و اعتبارات مـاليز دري و نيدولت

 و  ياتيژه مشكالت مال  ي به و  ها آنل و مشكالت    ي تحت پوشش جهت رفع مسا     ي با اعضا  يكارمشاوره و هم   -٥

 . اعضاءيگمرك



ر كـشورها، بـه     ي سا يا  رهيا زنج ي بزرگ، چندمنظوره    يها  ت فروشگاه يق در مورد وضع   ي و تحق  يبررس -٦

ل ي در مورد مـسا    ي نظرات مشورت  هي موجود و ارا   يها  ت فروشگاه ي فعال ي و ارتقا  ها آنمنظور استفاده از تجارب     

 .ربطي ذيها ر دستگاهي و ساي مزبور به وزارت بازرگانيها  توسعه فروشگاهيكارها  و راهي و بازرگانياقتصاد

ت يري، مد يكي، تجارت الكترون  يا   حرفه ي مختلف فروشندگ  يها   در رشته  ي آموزش يها   دوره يبرگزار -٧

 ... اطالعات ويآور ها، فن فروشگاه

ل شركت  ي كوچك جهت تشك   ي صنف يق واحدها ي اصناف كشور به منظور تشو     ي و تعامل با شورا    يهمكار -٨

 .ع كااليستم توزي بهبود سي در راستايا رهي بزرگ و زنجيها جاد فروشگاهيو ا

 . موجوديا رهيا زنجي بزرگ يها  فروشگاهي و نوسازي الزم به منظور بهسازيريگيپ -٩

كننـدگان    و رفاه حال مصرفيتمندي در جهت رضايا رهيا زنجي بزرگ يها  شنهاد ساعت كار فروشگاه   يپ -١٠

 .به مراجع مربوط

ر ي مغا ي داخل يص معـاون توسعه بازرگان   يمـات متخذه توسط كـانون به تشخ     يكه تصم ي در صورت  -18ماده  

 دولت باشد، با اعالم معاونت مذكور كانـون موظف است نسبت بـه             ي و بازرگان  ي اقتصاد ي اصول يها  با سياست 

 .ديد نظر آن اقدام نمايا تجدي آن اقدام و نسبت به اصالح و يوقف اجـرات

 

 :نظارت

 

ات ي به شـكا   يدگي و رس  يا  رهيا زنج ي بزرگ   يها   فروشگاه ي صنف يها  ت نظارت بر فعاليت   يمسئول -19 ماده  

 نظارت موضـوع    يها  ونيسيكم) بازرسان( مزبور به عهده ناظران      يها  كنندگان از فروشگاه    داران و مصرف  يخر

 .باشد ي ميا رهي بزرگ و زنجيها  و بازرسان كانون فروشگاهي قانون نظام صنف52ماده 

ن ي از ب  ي، بازرسان يا  رهيا زنج ي بزرگ   يها   فروشگاه يها  تي نظارت بر فعال   يون نظارت برا  يسي كم -1تبصره  

ز بر عهـده    يد و عزل آنان ن    ينما ي صادر م  يي آنان كارت شناسا   ي كانون انتخاب و برا    ي شده از سو   يافراد معرف 

 . استيوزارت بازرگان



 يا  رهيا زنج ي بزرگ   يها  ون نظارت و كانون، گزارش تخلفات فروشگاه      يسيكم) بازرسان(ناظران   -2تبصره  

 كـه   ييهـا  استان در. نمايند مي كانون ارسال    يندگي به نما  ها استانر  ي به كانون و در سا     يتهران را جهت بررس   

 72 موضـوع مـاده      ي بـدو  يها  أتي فوق به ه   يها  ده، گزارش تخلفات فروشگاه   يل نگرد ي كانون تشك  يندگينما

 .گردد ي ارسال ميقانون نظام صنف

ا گزارش تخلف،   يت و   يافت شكا ي آن مكلفند ظرف مدت پنج روز از در        هاي گيكـانون و نمـايند   -20ماده  

ـ در صورت احراز عدم تخلف و       . نديا عدم تاييد تخلف اعالم نما     يبر تاييد     ينظر خود را مبن     يت شـاك  يا رضـا  ي

ـ ون نظارت، كانون    يسيكم) بازرسان( و ناظران    ينصورت، با اعتراض شاك   يرايدر غ . گردد ميپرونده مختومه    ا ي

 يـدگيـافت اعتـراض، پـرونده را جهت رس     ي ساعت از زمان در    48 آن موظف است ظـرف مدت       يندگينما

 .دي ارسال نماي قانون نظام صنف72 موضوع ماده ي بدوهاي هيأتبه 

 استان موظـف    ي، سازمان بازرگان  يا  رهي بزرگ يا زنج   يها   فروشگاه هاي يت و ويژگ  يبا توجه به اهم    –تبصره

) بازرسـان ( باتجربه و كاردان را بـه عنـوان نـاظران            ي نظارت افراد  هاي كميسيوند  يي و تأ  ياست با هماهنگ  

ها در شعب      فروشگاه ي به تخلفات صنف   يدگين رس يهمچن. دين نما يي فوق تع  يها  ون نظارت جهت فروشگاه   يسيكم

 .رديپذ ميدنظر انجام ي و تجديژه بدويو

 مندرج در   70 ي ال 57 بر اساس مفاد مواد      يا  رهيا زنج ي بزرگ   يها   به تخلفات فروشگاه   يدگيرس -21ماده  

 . خواهد بودي اسالمي مجلس شورا24/12/1382 مصوب يفصل هشتم قانون نظام صنف

مات كانون درخصوص تخلفات،    يها نسبت به تصم     ات و اعتراضات فروشگاه   ي به شكا  يدگي مرجع رس  -22ماده  

 .باشد مي االجراء الزم ي خواهد بود كه نظر اعالمي داخليمعاونت توسعه بازرگان

 


