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 وزارت شنهاديپ به بنا 26/6/1387 مورخ جلسه در ياقتصاد تحول يطرحها در يريگ ميتصم و يبررس كارگروه عضو رانيوز

 شماره نامه بيتصو تيبارعا و رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون هشتم و يس و كصدي اصل استناد به و يبازرگان

 :نمودند بيتصو ريز شرح به را مجوزها صدور و خدمات و كاالها عيتوز نظام نامه نييآ 24/2/1387 مورخ هـ39777ت/26014

 :روند يم كار به مربوط مشروح يمعان در ريز اصطالحات نامه نييآ نيا در ـ1ماده

 : پخش يشركتها ـ الف

 ،ييغذا مواد جمله از كاال انواع( كاال حمل و ينگهدار د،يخر از،ين مورد زاتيتجه و امكانات از يريگ بهره با كه ييشركتها

 به واسطه يب و داشته عهده به واردات اي ديتول يمباد از را) يدامپزشك كيولوژيب مواد و داروها ها، ندهيشو ،يشيآرا ،يبهداشت

 .دهند يم ليتحو واحدها نيا محل در يفروش خرده يواحدها

 : پخش واحد ـ ب

 و عيتوز تيريمد از،ين مورد زاتيتجه و امكانات از يريگ بهره با كه كاال كننده نيتأم اي يديتول شركت كي رمجموعهيز واحد

 .دهد يم ليتحو واحدها نيا محل در يفروش خرده يواحدها به واسطه يب را آن و داشته عهده به را مذكور شركت يكاال حمل

 : كننده نيتأم ـ ج

 د،يتول به اقدام) رهيغ و يبازرگان كارت ،يبردار بهره پروانه كسب، پروانه( الزم يمجوزها اخذ با كه يحقوق اي يقيحق شخص

 .دينما يم) يعموم سطح در مصرف قابل( يينها يكاال نوع چند اي كي واردات اي ليتبد

  :يفروش خرده يا رهيزنج شبكه ـ د

 :است شده ليتشك ليذ اركان از كه يا شبكه

 : يفروش خرده يا رهيزنج فروشگاه ـ1

 آنها نيب مشخص يكاالها عيتوز و نيتأم به نسبت عامل يفروشگاهها از يا مجموعه با تيعامل قرارداد قالب در كه يحقوق شخص

 .دينما يم اقدام واحد) برند( يتجار عنوان و تيريمد تحت



 : عامل فروشگاه ـ2

 يكاالها عرضه به نسبت ت،يعامل قرارداد قالب در و يفروش خرده يا رهيزنج فروشگاه كي تيريمد تحت كه يمستقل يصنف واحد

 .دينما يم اقدام يفروش خرده سطح در فروشگاه آن از يافتيدر

 : پخش واحد اي شركت ـ3

 ).ب( و) الف( يبندها در مندرج فيتعار بر منطبق مذكور، يكاالها پخش واحد اي شركت

 : كاال شناسه خدمات و يبند طبقه يمل نظام ـ هـ

 شماره نامه بيتصو) 1( بند موضوع فيتعر اساس بر كاال يوكدگذار يبند طبقه نظام به مربوط اصطالحات نامه نييآ نيا در

 به 11/2/1386 مورخ ك37179ت /18596 شماره نامه بيتصو) 1( ماده »الف«  بند و 18/9/1385 مورخ هـ35818ت/116225

 .كند يم اشاره نظام نيهم به ـزين »كد رانيا«  عبارت. است شده كاربـرده

 : اصناف كارت وـ

 امور مجامع و ها هياتحاد قيطر از كه ييكدشناسا يدارا و يصنف فرد مشخصات يحاو ،يبانك اتيعمل امكان با يكيالكترون كارت

 و كالن يهاياستگذاريس در آمار و اطالعات نيا يبردار بهره و يصنف يواحدها قيدق اطالعات و آمار به يابيدست هدف با و يصنف

 .گردد يم صادر يصنف فرد هر يبرا يكيالكترون تجارت ياصل يبسترها از يكي عنوان به نيهمچن

 دييتأ مورد پخش يواحدها اي شركتها قيطر از ديبا يينها مصرف قابل يكاالها كاال، پخش نظام يسامانده منظور به ـ2ماده

 نيتأم يواحدها. خواهدشد اعالم يبازرگان وزارت توسط اجرا يزمانبند و كاالها يبند تياولو. شوند عيتوز يبازرگان وزارت

. باشند يم يبازرگان وزارت به خـود پخش واحد اي شركت يمعـرف به موظـف يـديتول يواحـدها ـتياولو با مشمـول، كننده

 قانون مشمول و شده يتلق تخلف و شبكه از خارج عيتوز عنوان به پخش واحد اي شركت ريمس از خارج محصول عيتوز هرگونه

 .باشد يم يحكومت راتيتعز

 به خود پخش واحد اي شركت يمعرف با اي و استفاده موجود پخش يواحدها اي شركتها از توانند يم كننده نيتأم يواحدها ـ تبصره

 تيفعال آن براساس و كرده افتيدر يمشخص كد يبازرگان وزارت از پخش يواحدها اي شركتها. ندينما مبادرت كار نيا

 .خواهندكرد

 اي شركتها. ندينما اقدام اصناف كارت افتيدر به نسبت ،يبازرگـان وزارت يسـو از ياعـالم برنـامـه طبق موظفنـد اصناف ـ3ماده

 صرفـاً خواهدكرد، اعـالم مرحله هر در يبازرگان وزارت كه ياقالم در نامه ـنييآ نيا ابالغ از پس ماه كي مكلفند پخش يواحدها

 عيتوز كارت، نيا ردارندهيغ يواحدها به ـعيتوز هرگونـه. ندينما ارائه كاال باشنـد، اصنـاف كـارت يدارا كه يصنفـ يواحـدها به

 .باشد يم يحكومت راتيتعز قانون مشمول و يتلق شبكه از خارج

 و بازار ميتنظ يبرا كه يصنف يها رسته از متشكل يكشور يصنف يها هياتحاد جاديا به نسبت است مكلف يبازرگان وزارت ـ4ماده

 به موظف زين ربط يذ يدستگاهها و ها وزارتخانه ريسا. دينما اقدام هستند، تياولو و تياهم يدارا يصادرات يها خوشه توسعه

 .باشند يم امر نيا تحقق يبرا مذكور وزارت با يهمكار



 قيطر از رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك اصناف، يفروش خرده يا رهيزنج يفروشگاهها جاديا از تيحما منظور به ـ 5ماده

 .داد خواهد قرار آنها ارياخت در التيتسه 1387 سال در الير) 5.000.000.000.000( ارديليم هزار پنج سقف تا يبانك ستميس

 تا ،يبانك ستميس توسط ياعتبارسنج از پس و نموده اقدام يبانك ستميس به طيشرا واجد يها شبكه يمعرف به نسبت يبازرگان وزارت

 نيتأم يبازرگان وزارت توسط شده اداره وجوه و ياعتبار و يفن يكمكها محل از يياعطا التيتسه سود درصد واحد پنج

 .خواهدشد

 بند موضوع اتيمال مشمول درآمد صيتشخ بيضرا نييتع ونيسيكم قيطر از است مجاز ييدارا و ياقتصاد امور وزارت ـ 6ماده

 يها شبكه از يكي به متصل يصنف يواحدها مورد در مذكور بيضرا نييتع به نسبت م،يمستق ياتهايمال قانون) 154( ماده) الف(

 يزمان مدت يبرا شده نييتع بيضرا درصد پنج و هفتاد زانيم به يبازرگان وزارت از مجوز يدارا اصناف يفروش خرده يا رهيزنج

 .دينما اقدام باشند، يم الذكر فوق يا رهيزنج يها شبكه عضو يبازرگان وزارت دييتأ با مذكور يصنف يواحدها كه

 ،ييغذا يكاالها يبهداشت پروانه ديتمد اي و ديتجد صدور، يبرا( يپزشك آموزش و درمان بهداشت، يها وزارتخانه ـ7ماده

 يبرا( يكشاورز جهاد ،)يبردار بهره پروانه ديتمد اي ديتجد صدور، يبرا( معادن و عيصنا ،)زاتيتجه و ييدارو ،يشيآرا ،يبهداشت

 يمجوزها ديتمد اي و ديتجد صدور، يبرا(  تعاون و) مرتبط يكاالها يبردار بهره و يبهداشت پروانه ديتمد اي و ديتجد صدور،

 ابالغ از پس ماه دو ظرف مكلفند) يمل استاندارد نشان ديتجد اي صدور يبرا( رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه و) مرتبط

 خدمات و يبند طبقه يمل نظام در يمتقاض تيعضو به منوط را نشان اي مجوز پروانه، ديتمد اي و ديتجد صدور، نامه بيتصو نيا

 .ندينما محصوالت يبرا) كد رانيا( يمل كد بودن دارا و كاال شناسه

 يمل نظام ،يبازرگان وزارت يهمكار با است مكلف) كشور ياتيمال امور سازمان( ييدارا و ياقتصاد امور وزارت ـ تبصره

 انيپا تا كه يا گونه به دهد قرار استفاده مورد ياتيمال نظام در كاال ييشناسا هيپا ستميس عنوان به را كاال شناسه خدمات و يبند طبقه

 .شود ياتيعمل افزوده ارزش بر اتيمال نظام در كد رانيا ستميس كاربرد 1387 سال

 به يبازرگان وزارت كه يا شده يبند زمان برنامه يط يخدمات و يديتول يبنگاهها به يدولت يعموم خدمات ارائه ـ 8ماده

 .خواهدبود »كد رانيا « افتيدر به منوط كند، يم اعالم يدولت مختلف يدستگاهها

 رانيا( يمل كد اخذ به موظف ند،ينما يم عرضه اي ديتول كاال كه يدولت يشركتها و دولت به وابسته و يدولت يدستگاهها ـ9ماده

 .باشند يم نامه نييآ ابالغ از پس ماه كي تا مذكور يكاالها يبرا) كد

 يكاالها عيتوز و پخش به مجاز صرفاً ،يبازرگان وزارت يسو از ياعالم يزمانبند و ضوابط براساس پخش يشركتها ـ10ماده

 كه يخيتار از »كد رانيا«  بدون ييكاال مختلف يگروهها در كاال عيتوز گونه هر. باشند يم) كد رانيا( كاال يمل كد يدارا

 .باشد يم يحكومت راتيتعز قانون مشمول و شده يتلق تخلف خواهدكرد، اعالم يبازرگان وزارت

 مورد حسب و معادن و عيصنا ،يكشاورز جهاد يها وزارتخانه تيعضو و يبازرگان وزارت تيمسئول با يكارگروه ـ11ماده

 و يساز رهيذخ تيظرف توسعه ،يبند بسته عيصنا توسعه يبرا يا برنامه نامه بيتصو نيا ابالغ از پس ماه كي ظرف ربط يذ  وزارتخانه

 ياقتصاد تحول يطرحها در يريگ ميتصم و يبررس كارگروه به و نيتدو ،يكشاورز محصوالت) branding( داركردن نشان

 .دينما ارائه بيتصو جهت

 .استه ديرس يجمهور استير محترم مقام ـدييتأ به 7/11/1387 ـخيتار در نامه ـبيتصو نيا



 يداود زيپرو ـ جمهور سيرئ اول معاون


