راهنمای صدور پروانه فعاليت پخش
حقوقی/ایرانی و غير ایرانی/تایيد محور/تک مرحلهای

عنوان رسمی و اداری مجوز :پروانه فعاليت پخش کاال
صادرکننده مجوز :وزارت صنعت ،معدن و تجارت  -معاونت تجارت و خدمات (دفتر خدمات آماد و توزیع) و ادارات کل صنعت ،معدن و تجارت استانها
شرایط الزم برای صدور مجوز:
(این مجوز در سه سطح فعاليتت استتان (1تتا 4استتان) ،منطقته ا ( 4تتا  14استتان) و کشتور (بيش از  15استتان) صتادر مت دتود ،صتدور پروانته فعاليتت در ستطح
استتتان بتته هتتد ستتازمان صتتنعت ،معتتدن و تجتتارت استتتان و صتتدور پروانتته دو ستتطح فعاليتتت منطقتته ا وکشتتور بتتر هتتد معاونتتت تجتتارت و ختتدمات وزارت
صمت(دفتر خدمات آماد و توزیع) م بادد.
 .1دارا بودن دخصيت حقوق متقاض
 .2ثبت درخواست در درگا مل مجوزها کشور و تكميل فرمها اطال ات و رفع نواقص در سامانه مدیریت توزیع کاال
 .3دارا بودن ناوگان حمل و نقل ملك یا استيجار
 .4ارایه سند مالكيت یا مستندات استيجار دفتر مرکز  ،دعب و مكانها انبارش
 .5ارایه قرارداد معتبر با تامين کنندگان کاال و یا نامه ا در سربرگ تامين کنند جهت امور پخش برندها مشخص در مكان و زمان معين
 .6ارایه قرارداد ف مابين درکت پخش با نمایندگيها مربوطه (در صورت دادتن نمایندگ )
 .7ارایه قراداد با واحد توليد در صورت استفاد از ظرفيت خال آن واحد
 .8ارایه پروانه بهر بردار برا واحدها پخش و یا ارایه پروانه بهر بردار واحد توليد درصورت استفاد از ظرفيت خال آن واحد
 .9ارایه اسناد و مدارك دال بر مالكيت برند(در موارد استفاد از ظرفيت خال توليد)
 .10ارایه فهرست کاالها نهای توزیع درکت (بصورت وب سرویس از سایت مرکز مل دمار گذار کاال)
 .11ارایه فاکتور توزیع برا کليه استانها محل فعاليت
 .12ارایتته کتتدین کتتاالی بتترا کليتته کاالهتتا نهتتای بتترا مصتتر کنند {مواد غذای ،دتتویند هتتا،لواز التحریتتر ،استتباب بتتاز  ،لتتواز ختتان  ،روانكارهتتا و
باطر خودرو ،مصتالح ستاختمان  ،تلفتن همترا  ،تبلتت و تجهيتزات وابستته ،لتواز رودتنای (کليتد ،پریتز ،المت و ستایر اقتال مشتابه) و لتواز آرایشت و
بهدادت و تجهيزات پزدك بدون نياز به نسخه پزدک}
 .13پایان خدمت نظا وظيفه یا معافيت دائم برا آقایان (مدیر امل)
مدارک الزم برای صدور مجوز:
 .1گواه ثبت و تاسيس درکت در روزنامه رسم
 .2اساسنامه درکت به همرا آخرین تغييرات آن با موضوع مرتبط با پخش یا خدمات تجار و بازرگان و توزیع کاال
 .3سند مالكيت یا اجار ناوگان حمل و نقل
 .4سند مالكيت یا اجار نامه معتبر رسم مكانها فعاليت (دفتر مرکز  ،دعب و محل انبارش) با حداقل  6ما ا تبار
 .5قرارداد معتبر با تامينکنندگان کاال با حداقل  6ما ا تبار
 .6قرارداد ف مابين درکت متقاض با نمایندگيها مربوطه (در صورت دادتن نمایندگ ) با حداقل  6ما ا تبار
 .7قراردادها داخل مكانها فعاليتت} منظتتور واگتتذار مكتتان فعاليتتت بتته دتترکت در متتوارد کتته ستتند بنتتا ادتتخا حقيقت (متتدیر امل یتتا ا هتتا هيتتات متتدیر )
است{

 .8قرارداد با واحد توليد ( درصورت استفاد از ظرفيتخال توليد دی ر)با حداقل  6ما ا تبار
 .9پروانه بهر بردار برا واحدها پخش و یا پروانه بهر بردار واحد توليد درصورت استفاد از ظرفيت خال آن واحد
 .10اسناد و مدارك دال بر مالكيت برند(در موارد استفاد از ظرفيت خال توليد)
 .11فهرست کاالها نهای توزیع درکت (بصورت وب سرویس از سایت مرکز مل دمار گذار کاال)
 .12نمونه فاکتور توزیع در استانها محل فعاليت
 .13کارت پایان خدمت نظا وظيفه یا معافيت دائم برا آقایان (مدیر امل)
روش دریافت مجوز :الكترونيك
نشتتتتان درگتتتتا الكترونيكتتتت درگتتتتا ملتتتت مجوزهتتتتا کشتتتتور ( )mojavez.irو ستتتتامانه متتتتدیریت توزیتتتتع کتتتتاال ()www.sdpms.ir
khedmat.mimt.gov.ir
استعالمات و مجوزهای پيش نياز:
 -1تایيد ثبت درکت ها وموسسات غير تجار در مرجع ثبت
 -2استعال کد پست کليه مكانها فعاليت(دفتر مرکز  ،دعب و انبارها)
 -3استعال ادخا حقيق با استفاد از دمار مل ( مدیر امل)
 -4استعال کدین کاال از سایت مرکز مل دمار گذار کاال
مدت زمان صدور پروانه از زمان تکميل مدارک15 :روزکار ( ایا رفع نقص توسط متقاض محاسبه نم دود)
مدت اعتبار مجوز 12 :ما صدور
هزینه صدورمجوز :رای ان

و

