
ق.ن.ص(  55دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ) موضوع بند د ماده    

 تعاريف

 :تعاريف   -1ماده 

( ماده  3( و تبصره )30صنفي و دستگاه هاي موضوع تبصره ذيل بند )م( ماده )  هاي اتحاديهمرجع صدور پروانه كسب:  

 ( قانون نظام صنفي. 79( و ماده)26)

 بيني شده در قانون و مقررات نظام صنفي. مراحل، مدارك و سقف زماني پيش فرايند صدور پروانه كسب:

 يرخانه هيات عالي نظارت. دب  و نظارت كميسيون    اتاق اصناف شهرستان و ايران، مراجع نظارتي : 

مدارك، سقف زماني و وجوه دريافتي بابت صدور پروانه كسب    نظارت بر مراحل،نظارت بر فرايند صدور پروانه كسب:  

 از حيث انطباق با قانون و مقررات نظام صنفي. 

  

 وظايف مرجع صدور پروانه كسب 

ستورالعمل موارد زير را در چارچوب وظايف خود اجرا  مرجع صدور پروانه كسب موظف است، پس از ابالغ اين د   -2ماده  

 نمايد: 

 ( قانون نظام صنفي.79( و )12حذف مراحل اضافي و مدارك زائد مغاير با آئين نامه اجرائي مواد ) -الف

  ارائه پيشنهاد به منظور تسريع و تسهيل فرايند صدور پروانه كسب به اتاق اصناف ذي ربط و يا دبيرخانه هيات عالي   -ب

 نظارت. 

قانون نظام صنفي( و نام مراجع    31درج اطالعات مربوط به فرايند صدور پروانه كسب، هزينه هاي مربوط )مطابق ماده    - ج

رسيدگي كننده به شکايات عدم صدور پروانه كسب بر روي سامانه اصناف و اطالع رساني اين موارد در تارنماي مرجع  

 تابلوي راهنما در معرض ديد مراجعين.صدور پروانه كسب همچنين نصب آن بر روي 

 هاي الگو براي صدور پروانه كسب) مطابق ابالغ دبيرخانه هيات عالي نظارت(. بکار بردن فرم -د

تشکيل پرونده صنفي شامل مدارك و اسناد وجوه واريزي مربوط به صدور پروانه كسب كليه اعضاي اتحاديه و الحاق    -هـ

 مدارك متقاضيان در سامانه.

درج كليه مشخصات متقاضي صدور پروانه كسب بر روي فرم پروانه كسب از جمله پالك آبي، ثبتي، كدپستي، كدآيسيك    -و

(isic)دقيق پستي. ، رسته صنفي و نشاني 

 درج اطالعات اضافي بر روي پروانه كسب، غير از آنچه برروي فرم الگو لحاظ شده، ممنوع مي باشد.   -تبصره

 در اسرع وقت. تسليم مدارك و اطالعات مورد نياز به مراجع نظارتي -ز

 

  



 نحوه نظارت بر صدور پروانه كسب 

  

هاي اصناف موظفند براي اطمينان از حسن اجراي اقدامات اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه    اتاق   - 3ماده  

( قانون نظام صنفي( بر  23اي و موردي ) براساس شکايت متقاضي يا گزارش بازرس موضوع ماده) كسب به صورت نوبه

نتيجه را جهت بررسي به كميسيون نظارت    در دست اقدام يا صادر شده نظارت نمايند و   فرايند صدور پروانه هاي كسب

مربوط گزارش نمايند. اتاق اصناف ايران گزارش خود را درخصوص عملکرد اتحاديه كشوري، به دبيرخانه هيات عالي نظارت  

 منعکس خواهد نمود.  

به هيات  بازرس اتحاديه مکلف است درصورت رعايت نشدن فرايند صدور پروانه كسب موضوع را به صورت كتبي    -تبصره

مديره اتحاديه اعالم نمايد و درصورت ترتيب اثر ندادن ظرف مدت پانزده روز، گزارش خود را به اتاق اصناف ذي ربط تسليم  

كند. اتاق مذكور موظف است ظرف مدت پانزده روز گزارش را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به اتحاديه و بازرس اعالم  

تواند موضوع را به كميسيون نظارت و در مورد اتحاديه كشوري به دبيرخانه هيات عالي  س مينمايد. در غير اينصورت بازر

 نظارت منعکس نمايد.

ها و مهارت كاركنان با همکاري  اعضاي هيات مديره اتحاديه  اتاق هاي اصناف موظفند به منظور ارتقاء سطح آگاهي  - 4ماده  

هاي آموزشي نحوه صدور پروانه كسب، اقدام  صالح نسبت به برگزاري دورهياتاق اصناف ايران و درصورت نياز ساير مراجع ذ

 نمايند. 

براي نظارت بر حسن انجام فرايند صدور پروانه كسب در سطح شهرستان، كميته    كميسيون نظارت موظف است  -5ماده  

کرد هر مرجع صدور پروانه كسب  اي مركب از نمايندگان اعضاي خود را تعيين كند. اين كميته حداقل يکبار در سال از عمل 

 در سطح شهرستان بازرسي بعمل آورده و گزارش خود را به كميسيون نظارت تسليم مي نمايد.

  

  

كميسيون نظارت موظف است هنگام تصويب ضوابط خاص داخلي اتحاديه از تعيين مراحل، مدارك، شرايط و    - 6ماده  

 نامه اجرايي مربوط خودداري نمايد.قانون نظام صنفي و آيين  هزينه صدور پروانه كسب مازاد بر موارد مندرج در

ها با  كميسيون هاي نظارت موظفند ضمن بازنگري در مصوبات قبلي خود از انطباق ضوابط خاص داخلي اتحاديه-   تبصره

 قانون و مقررات نظام صنفي اطمينان حاصل نمايند.

 نگي صدور پروانه كسب: چگو بر نظارت عالي  هيات دبيرخانه نظارت نحوه   -7ماده

 نظارت بر حسن انجام وظايف نظارتي وفق اين دستورالعمل.  -الف

نظارت مراكز    -ب از طريق روساي كميسيون هاي  اتحاديه هاي صنفي  داخلي  تعيين ضوابط خاص  بر چگونگي  نظارت 

 استانها و يا راساً. 



هاي صنفي كشور و خدمات قابل عرضه  ين رستهبندي، كدگذاري و همگن سازي عناونظارت بر حسن اجراي طرح طبقه  -ج

 (. isicهر رسته صنفي براساس الگوي آيسيك )

 ابالغ الگوي فرم هاي مورد نياز صدور پروانه كسب و نظارت بر چگونگي استفاده از آن در سطح كشور.  -د

بسته  -هـ مراجعارائه  بين  در  پروانه كسب  نحوه صدور  به  بخشيدن  نظم  منظور  به  آموزشي  با    هاي  پروانه كسب  صدور 

 همکاري اتاق اصناف ايران.  

ارتقا و توسعه سامانه صدور پروانه كسب به اصناف به منظور پياده سازي پنجره واحد اصناف با همکاري اتاق اصناف    -و

 ايران. 

 ارزيابي و رتبه بندي مراجع صدور پروانه كسب براساس شاخص هاي كمي و كيفي.  -ز

 جع صدور پروانه كسب. رسيدگي به تخلفات مرا -ح

اعزام نماينده يا نمايندگاني براي بررسي عملکرد اتحاديه هاي صنفي در مورد نحوه صدور پروانه كسب بصورت موردي    -ط

 يا نوبه اي.

  

 ساير مقررات 

درصورت اطالع از وجود نقص مدارك و يا اسقاط شرايط پروانه كسب صادره از جمله ضوابط خاص داخلي اتحاديه،    -8ماده  

طور كتبي به    مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق قانون و مقررات نظام صنفي مراتب را با ذكر داليل مستند به

مدت يك ماه نسبت به رفع آن اقدام كند. درصورت عدم رفع  دارنده پروانه كسب اعالم نمايد تا صاحب پروانه كسب ظرف 

آن، مرجع صدور پروانه كسب موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفي پروانه كسب را باطل و مراتب را به  

 كميسيون نظارت اعالم دارد. 

ض كتبي خود را ظرف مدت بيست  تواند اعترادرصورتي كه صاحب پروانه كسب به نظر اتحاديه معترض باشد مي  - 1تبصره

روز پس از تاريخ ابالغ، به اتاق اصناف ذي ربط تسليم دارد. اتاق اصناف مکلف است طي پانزده روز به اعتراض رسيدگي و  

 نظر خود را اعالم كند.  

  در صورت اعتراض صاحب پروانه كسب به نظر اتاق اصناف شهرستان، وي مي تواند ظرف مدت بيست روز پس  - 2تبصره

از زمان ابالغ، اعتراض خود را به كميسيون نظارت منعکس نمايد. كميسيون نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك  

 ماه به موضوع رسيدگي و نتيجه را به معترض ابالغ نمايد.  

چنانچه عضو اتحاديه كشوري به نظر اتاق اصناف ايران معترض باشد مي تواند ظرف مدت بيست روز پس از    -3تبصره

مان ابالغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس نمايد. دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع ز

 رسيدگي نمايد. 



مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در سطح استان برعهده رييس كميسيون نظارت مركز استان   - 9ماده   

وظف است عملکرد اين دستورالعمل را در سطح كشور بنحو مقتضي مورد ارزيابي  مي باشد. دبيرخانه هيات عالي نظارت م

 قرار دهد. 

)  - 10ماده   بند )د( ماده  اجراي  بر )55در  اين دستورالعمل مشتمل  نظام صنفي  قانون  و )10(  تبصره توسط  6( ماده   )

جلسه هيات عالي نظارت به تصويب  دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه و در يکصدوهفتمين  

 رسيد.  

 


