
  www.mosms.ir 

 

 كشور سطح در كسب پروانه صدور چگونگي بر نظارت دستورالعمل

 )صنفي نظام قانون ٥٥ ماده) د( بند موضوع(

 

 تعاريف

 :تعاريف -١ماده 

) م(ھاي صنفي و دستگاه ھاي موضوع تبصـره ذيـل بنـد   اتحاديه :مرجع صدور پروانه كسب
 .قانون نظام صنفي) ٧٩(و ماده) ٢٦(ماده ) ٣(و تبصره ) ٣٠(ماده 

 بينـي شـده در قـانون و مراحـل، مـدارك و سـقف زمـاني پـيش :فرايند صدور پروانـه كسـب
 .مقررات نظام صنفي

اتاق اصناف شھرستان و ايران، كميسـيون نظـارت و دبيرخانـه ھيـات عـالي  :مراجع نظارتي 
 .نظارت

نظـارت بـر مراحـل، مـدارك، سـقف زمـاني و وجـوه  :نظارت بر فرايند صـدور پروانـه كسـب
 .بابت صدور پروانه کسب از حيث انطباق با قانون و مقررات نظام صنفي دريافتي

 

 وظايف مرجع صدور پروانه كسب

مرجع صدور پروانه كسب موظف است، پس از ابالغ اين دسـتورالعمل مـوارد زيـر را در  -٢ماده 
 :وظايف خود اجرا نمايد چارچوب

قانون نظـام ) ٧٩(و ) ١٢(اجرائي مواد حذف مراحل اضافي و مدارك زائد مغاير با آئين نامه  -الف
 .صنفي

ارائه پيشنھاد به منظور تسريع و تسھيل فرايند صدور پروانه کسب به اتاق اصناف ذي ربـط  -ب
 .و يا دبيرخانه ھيات عالي نظارت

قانون  ٣١مطابق ماده (درج اطالعات مربوط به فرايند صدور پروانه كسب، ھزينه ھاي مربوط  -ج
م مراجع رسيدگي کننده به شکايات عدم صدور پروانه کسب بر روي سـامانه و نا) نظام صنفي

اصناف و اطالع رساني اين موارد در تارنماي مرجع صـدور پروانـه کسـب ھمچنـين نصـب آن بـر 
 .روي تابلوي راھنما در معرض ديد مراجعين

 .)ت عالي نظارتمطابق ابالغ دبيرخانه ھيا( ھاي الگو براي صدور پروانه کسب  بکار بردن فرم -د

تشکيل پرونده صنفي شامل مدارک و اسناد وجوه واريـزي مربـوط بـه صـدور پروانـه کسـب  -ھـ
 .کليه اعضاي اتحاديه و الحاق مدارک متقاضيان در سامانه

درج کليه مشخصات متقاضي صدور پروانه کسب بـر روي فـرم پروانـه كسـب از جملـه پـالك  -و
 .، رسته صنفي و نشاني دقيق پستي(isic) آبي، ثبتي، کدپستي، كدآيسيك
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درج اطالعات اضافي بر روي پروانه کسب، غير از آنچـه بـرروي فـرم الگـو لحـاظ شـده،  -تبصره
 .ممنوع مي باشد

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

 

 نحوه نظارت بر صدور پروانه کسب

اطمينان از حسن اجراي اقدامات اتحاديـه ھـاي تحـت  اتاق ھاي اصناف موظفند براي -٣ماده 
براسـاس شـكايت متقاضـي يـا ( اي و مـوردي  پوشش براي صدور پروانه کسب به صـورت نوبـه

در   بـر فراينـد صـدور پروانـه ھـاي کسـب) قانون نظـام صـنفي) ٢٣( گزارش بازرس موضوع ماده
ه کميسـيون نظـارت مربـوط دست اقدام يا صادر شده نظارت نمايند و نتيجه را جھت بررسي بـ

اتــاق اصــناف ايــران گــزارش خــود را درخصــوص عملکــرد اتحاديــه کشــوري، بــه . گــزارش نماينــد
 .دبيرخانه ھيات عالي نظارت منعکس خواھد نمود

بازرس اتحاديه مکلف است درصورت رعايت نشدن فرايند صدور پروانـه کسـب موضـوع  -تبصره
اعالم نمايد و درصـورت ترتيـب اثـر نـدادن ظـرف مـدت را به صورت کتبي به ھيات مديره اتحاديه 

اتاق مـذکور موظـف اسـت ظـرف . پانزده روز، گزارش خود را به اتاق اصناف ذي ربط تسليم کند
. مدت پانزده روز گزارش را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به اتحاديه و بـازرس اعـالم نمايـد

کميسيون نظارت و در مـورد اتحاديـه کشـوري بـه  تواند موضوع را به در غير اينصورت بازرس مي
 .دبيرخانه ھيات عالي نظارت منعکس نمايد

  اعضاي ھيـات مـديره اتحاديـه  اتاق ھاي اصناف موظفند به منظور ارتقاء سطح آگاھي -٤ماده 
صـالح نسـبت  ھا و مھارت کارکنان با ھمکاري اتاق اصناف ايران و درصورت نياز ساير مراجـع ذي

 .ھاي آموزشي نحوه صدور پروانه کسب، اقدام نمايند ي دوره به برگزار

براي نظارت بر حسن انجام فرايند صدور پروانـه كسـب  كميسيون نظارت موظف است  -٥ماده 
ايـن کميتـه . در سطح شھرسـتان، کميتـه اي مرکـب از نماينـدگان اعضـاي خـود را تعيـين کنـد

انـه کسـب در سـطح شھرسـتان بازرسـي عملکرد ھر مرجع صـدور پرو حداقل يکبار در سال از
 .بعمل آورده و گزارش خود را به کميسيون نظارت تسليم مي نمايد

كميسيون نظارت موظف است ھنگام تصويب ضـوابط خـاص داخلـي اتحاديـه از تعيـين  -٦ماده 
مراحل، مدارک، شرايط و ھزينه صدور پروانه کسب مازاد بر موارد مندرج در قانون نظـام صـنفي 

 .خودداري نمايد نامه اجرايي مربوط  و آيين

کميسيون ھاي نظارت موظفند ضمن بازنگري در مصوبات قبلي خود از انطبـاق ضـوابط -تبصره 
 .ھا با قانون و مقررات نظام صنفي اطمينان حاصل نمايند  خاص داخلي اتحاديه

 :نحوه نظارت دبيرخانه ھيات عالي نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب -٧ماده

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

نظــارت بــر چگــونگي تعيــين ضــوابط خــاص داخلــي اتحاديــه ھــاي صــنفي از طريــق روســاي  -ب
 .ميسيون ھاي نظارت مراکز استانھا و يا راساً ک

ھـاي   بنـدي، كدگـذاري و ھمگـن سـازي عنـاوين رسـته  نظارت بر حسن اجراي طرح طبقـه -ج
 .(isic) اساس الگوي آيسيک خدمات قابل عرضه ھر رسته صنفي بر وصنفي كشور 
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ابالغ الگوي فرم ھاي مورد نياز صدور پروانه کسـب و نظـارت بـر چگـونگي اسـتفاده از آن در  -د
 .سطح کشور

ھاي آموزشي به منظور نظـم بخشـيدن بـه نحـوه صـدور پروانـه کسـب در بـين   ارائه بسته -ھـ
 .مکاري اتاق اصناف ايرانمراجع صدور پروانه کسب با ھ

ارتقا و توسعه سامانه صدور پروانه کسـب بـه اصـناف بـه منظـور پيـاده سـازي پنجـره واحـد  -و
 .اصناف با ھمکاري اتاق اصناف ايران

 .ارزيابي و رتبه بندي مراجع صدور پروانه كسب براساس شاخص ھاي کمي و کيفي -ز

 .رسيدگي به تخلفات مراجع صدور پروانه کسب -ح

اعزام نماينده يا نمايندگاني براي بررسي عملکرد اتحاديه ھاي صنفي در مورد نحـوه صـدور  -ط
 .پروانه کسب بصورت موردي يا نوبه اي

 

 ساير مقررات

درصورت اطالع از وجود نقص مدارك و يا اسقاط شرايط پروانـه كسـب صـادره از جملـه  -٨ماده 
موظـف اسـت مطـابق قـانون و مقـررات ضوابط خاص داخلي اتحاديه، مرجع صدور پروانه كسب 

طور كتبي به دارنده پروانه كسب اعـالم نمايـد تـا   نظام صنفي مراتب را با ذكر داليل مستند به
درصـورت عـدم رفـع آن، . صاحب پروانه كسب ظرف مدت يک ماه نسبت بـه رفـع آن اقـدام كنـد

في پروانـه کسـب را مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صن
 .باطل و مراتب را به کميسيون نظارت اعالم دارد

توانـد اعتـراض  درصورتي که صاحب پروانه كسب به نظر اتحاديـه معتـرض باشـد مـي -١تبصره
. كتبي خود را ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابـالغ، بـه اتـاق اصـناف ذي ربـط تسـليم دارد

 .اعتراض رسيدگي و نظر خود را اعالم كند اتاق اصناف مكلف است طي پانزده روز به

در صورت اعتراض صاحب پروانه کسب به نظر اتاق اصناف شھرستان، وي مي تواند  -٢تبصره
. ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابالغ، اعتراض خود را به كميسـيون نظـارت مـنعکس نمايـد

و نتيجـه را بـه  کميسيون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه بـه موضـوع رسـيدگي
 .معترض ابالغ نمايد

چنانچه عضو اتحاديه کشوري به نظر اتاق اصناف ايران معترض باشد مي تواند ظرف  -٣تبصره
بيست روز پس از زمان ابالغ، اعتراض خـود را بـه دبيرخانـه ھيـات عـالي نظـارت مـنعکس  مدت
 .دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسيدگي نمايد. نمايد

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دسـتورالعمل در سـطح اسـتان برعھـده ريـيس  -٩اده م
دبيرخانه ھيات عـالي نظـارت موظـف اسـت عملكـرد . کميسيون نظارت مرکز استان مي باشد

 .اين دستورالعمل را در سطح کشور بنحو مقتضي مورد ارزيابي قرار دھد

) ١٠(ظام صنفي ايـن دسـتورالعمل مشـتمل بـر قانون ن) ٥٥(ماده ) د(در اجراي بند  -١٠ماده 
تبصره توسط دبيرخانه ھيات عالي نظارت با ھمکـاري اتـاق اصـناف ايـران تھيـه و در ) ٦(ماده و 
 .ھفتمين جلسه ھيات عالي نظارت به تصويب رسيد يکصدو


