
 

 شيوه اداره امور واحدهاي صنفي در شهرها و بخش ها  آيين نامه اجرايي

 قانون نظام صنفي( 21ماده  4)موضوع تبصره 

  
 

 تعاریف

 تعاریف: – 1ماده  

 قانون نظام صنفی قانون: 

 کمیسیون نظارت شهرستان  کمیسیون:

 شهر و بخش تابعه شهرستان شهر و بخش :

 اتاق اصناف شهرستان اتاق:

 اتحادیه صنفی اتحادیه :

  

 شیوه اداره واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها 

تشخیص کمیسیون نظارت مرکز  اگر تشكیل اتحادیه واحد براي تمامی شهرها یا بخش هاي هر شهرستان به – 2ماده 

دبیرخانه هیات عالی نظارت بعهده اتاق استان ممكن نباشد، انجام خدمات صنفی در شهرها وبخش هاي مذکور با اعالم 

ذي ربط قرار می گیرد، در این صورت اتاق مكلف است با همكاري اتحادیه هاي صنفی تحت پوشش خود دفاتري رادر این 

 شهرها وبخش ها تاسیس نماید .

درآن دسته از شهرها وبخش هاکه ادارات دولتی، بخشداري ها و یا شهرداري ها ، اقدام به صدور پروانه کسب  –تبصره 

هاي صنفی واحدهاي مزبور با نظارت نماینده سازمان نمودند، موظفند پس از تاسیس دفتر اتاق نسبت به تحویل پروندهمی

 صنعت، معدن و تجارت به دفاتر مذکور اقدام نمایند.

ضوابط خاص واحدهاي صنفی مستقر دربخش ها وشهرها، با پیشنهاد اتحادیه مربوطه، اظهارنظر اتاق و با در نظر  – 3دهما

 گرفتن شرایط منطقه به تصویب کمیسیون خواهد رسید.



توسط آمادگی الزم را جهت انجام خدمات صنفی نداشته باشد، یا انجام خدمات هایی که اتاق در شهرها و بخش -4ماده

وظایف مذکور به ادارات دولتی ذي ربط،   ( قانون30اتاق به تایید هیات عالی نظارت نرسد مطابق تبصره ذیل بند )م( ماده )

 شود.ها، و یا سازمان هاي وابسته واگذار میشهرداري

وابط مقرر در ها نیز تابع ضمراحل وشرایط صدور پروانه کسب جهت واحدهاي صنفی مستقر در شهرها و بخش -5ماده  

 قانون )موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب( خواهد بود. 12نامه اجرایی ماده آیین

( قانون نیز موظفند همانند اتحادیه ها وجوهی که طبق آیین نامه اجرایی 30دستگاه هاي موضوع بند )م( ماده ) -1تبصره

 توسط کمیسیون تعیین گردیده را دقیقا رعایت نمایند.( قانون، بابت صدور و تمدید پروانه کسب 31( ماده )1تبصره )

متقاضی دریافت پروانه کسب در این قبیل شهر و یا بخش ها باید نسبت به ثبت تقاضاي خود از طریق سامانه   –2تبصره

 دریافت شماره رهگیري اقدام نماید.) iranianasnaf.irبه نشانی :(اصناف 

  

 سایر مقررات

 هاي صنفی شهرستان انجام می شود.مرکزي توسط اتحادیه  اداره امور واحدهاي صنفی مستقر در بخش -6ماده 

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب،  14برگزاري دوره هاي آموزشی موضوع دستور العمل ماده – 7ماده 

 صناف و یا مراکز مورد تایید کمیسیون می باشد.جهت متقاضیان مستقر در بخش ها و شهرها، برعهده مرکز آموزش اتاق ا

( تبصره با همكاري اتاق 3( ماده و )8( قانون نظام صنفی مشتمل بر)21( ماده )4نامه باستناد تبصره )این آیین -8ماده 

خ اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یكصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاری

 نامه قبلی لغو می گردد. به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین 14/4/1394

 


