
ق.ن.ص(  37دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ) موضوع تبصره بند م ماده   

  
 تعاریف

 ـ تعاریف:۱ماده

 : قانون نظام صنفی.  قانون  -

 : دبیرخانه هیات عالی نظارت.  دبیرخانه  -

 : کمیسیون نظارت شهرستان.  کمیسیون نظارت  -

 شهرستان.: اتاق اصناف  اتاق اصناف  -

  

 نحوه تصویب ساعات کار توسط کمیسیون نظارت 

اتاق اصننناف  ی باتسنن  با توهه به ت ی   ع نور کار عای هاف صنننفی ع با اسننتفادی اک یریی  کمیسننیون ا ور   -2ماده

یون  اقتصنادف اتاق نسن   به تنظیس سناع  کار ع اتام ت  ین ننان اق ام ع از اک تاتی  اهات اتاق براف تصنوت  به کمیسن 

   نظارت ارسال نمات .

کمیسننیون نظارت با  ویا اسنن  درنظر نریتع نور ی الی  ع  ایظات دکم دتزرجاک همیه سننیایتیت کتارتی ع   –3ماده

 انتظا ی( ایشنهاد اتاق اصناف را در هیسه کمیسیون نظارت   رح ع اتخاذ تصمیس نمات .  

ف تابع سناع  کار یرعشنزای تا دیتر  رک ف ع تا یسن   سناعات کار عای هاف صننفی ت   اوشنت ات ادته کشنور  -تبـصره

 ربط  ی باش . ورد دستزای تخصصی ذف

  

 

 نحوه تعیین ایام تعطیل واحدهای صنفی  

اتام ت  ین عای هاف صننفی   اب  تووتس رسنمی کشنور  ی باشن . کمیسنیون نظارت  ویا اسن  یسن   نرعرت    -4 ادی

یسن   نرعرت نسن   به ت ییع شنیف  کارف هه  رسنته ها ع تا ت  ادف اک  جنظیر  ای   ارک ر ضنان ع تا ت  یات نورعک(

 عای هاف صنفیت بمنظور هیونیرف اک عسر ع یرج  ردم در تا یع  ات تاج  رعرف اق ام نمات .  

  

 سایر مقررات 

اتام  ربط  ی باتسن   صنوبات کمیسنیون نظارت درخصنوع سناع  کار ع  اتاق اصنناف با هماارف ات ادته هاف ذف  -5ماده

ت  ین را اک ترت  درج در رعکنا ه هاف کثیرادنتشنار   یی ع تا سناتر ترق  وتضنی به اتار عای هاف صننفی  ربوته ع  

  صرف کنن نان برسان .



به ن وف که در   رض    عای هاف صنفی  ی باتس  اتاعیه ساع  کار خود را در تابیو  خصوع در   ن کس   -6ماده

   دت  همزان باش  نص  نماتن .

 ویفن  یرف  هی  سنه  ای اک تارت  تصنوت  سناعات کار ع اتام ت  ینت ن وی اهرا ع باکخورد  ات ادته هاف صننفی    -7 ادی

نن را هه  انجام اصنایات ایتمالی اک ترت  اتاق اصنناف به کمیسنیون نظارت ن ارم نماتن .  سنتولی  نظارت بر یسنع 

 ترتی  بر عه ی ات ادته ع اتاق اصناف  ی باش . اهراف ساعات کار ع اتام ت  ین عای هاف صنفی به

( نتیع نا ه 2(  ادی ج4ت صنری: در صنورت ع م رعات   وررات سناعات کار اک سنوف عای هاف صننفی  ی باتسن    اب  بن  ج

 ( قانون اق ام نردد.28اهراتی  و ور  ادی ج

( ت صننری با 2(  ادی ع ج8صنننفیت  شننتمن بر ج( قانون نظام  37اتع دسننتورال من در اهراف ت صننری بن  جم(  ادی ج  -8 ادی

  18/11/1394ایشننهاد اتاق اصنناف اتران ع هماارف نیرعف انتظا ی توسنط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه ع در تارت   

 به تصوت  عکتر صن  ت    ن ع تجارت رسی .

 


