
 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست ومین س موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه 

 1813833/120مندرجات نامه شماره ارائه عناوین مجوزهای مخل کسب و کار در حوزه اصناف و دستگاه های اجرایی مرتبط موضوع  : حوزه موضوعه

معاون محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت  ) تصویرپیوست ( و اتاق محترم  ه :سازمان محترم صمت ) ارائه دهند  21/1/1398مورخ 

 اصناف مشهد
 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 3 از     1           تعداد صفحه : 21/2/1398    : تاریخ جلسه 

 2در ساختمان شماره  21/2/1398 صبح روز شنبه مورخ  30/7قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  ومین س

 برگزار گردید  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک 

 دستورکار:

  21/1/1398مورخ  1813833/120مندرجات نامه شماره موضوع  ،ارائه عناوین مجوزهای مخل کسب و کار در حوزه اصناف و دستگاه های اجرایی مرتبط

 سازمان محترم صمت ) ارائه دهند معاون محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت  ) تصویرپیوست ( و اتاق محترم اصناف مشهد

 

 طرح شدهمموارد  

 

دستورکارجلسه را مطرح نمود و ازاقدامات سازمان صمت قانون احکام دائمی توسعه  12دراین جلسه ابتدا آقای لبافی رئیس دبیرخانه کمیته بند )ب( ماده 

 د.به لحاظ استخراج قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه اصناف و هماهنگی با بخش خصوصی ) اتاق اصناف ( و توافقات انجام شده تشکر کر

ان صمت مطرح و هریک از اعضا پیرامون موارد مطرح شده اداره امور اصناف سازم محترم مربوطه توسط جناب آقای ساالری رئیس اتدرادامه پیشنهاد

پیشنهاد به شرح زیر با انجام اصالحاتی به تصویب رسید و مقرر گردید از طریق شورای گفت و گوی  پنج اعالم نظر نمودند که از میان پیشنهاد ارائه شده

 دولت و بخش خصوصی و سایر مبادی ذیربط پیگیری شود .
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    هیه کننده : ت

 3از   2        تعداد صفحه : 21/2/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

قانون نظام صنفی « 12»ماده  1

 1392مصوب 

افراد صنفی موظفند قبل از 

تأسیس هر نوع واحد صنفی یا 

اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به 

  اخذ پروانه کسب اقدام کنند .

افراد صنفی موظفند پس از 

مکان واحد صنفی و  معرفی 

و یا  قبل از عرضه محصوالت

خدمات، نسبت به اخذ پروانه 

 کسب اقدام کنند.

مغایرت با قوانین مرتبط با اداره 

نظارت بر اماکن عمومی نیروی 

و لزوم معرفی محلی که  انتظامی

مقرر است واحد صنفی ایجاد 

 شود

 

آئین نامه اجرائی میزان « 1»ماده  2

و نحوه دریافت منابع مالی اتاق 

اصناف شهرستانها  موضوع ماده 

مکرر قانون نظام صنفی  « 37»

 20/12/1392مصوب 

منابع مالی اتاق اصناف شهرستان 

 عبارتند از :   

( بیست درصد دریافتی از درآمد 1

 اتحادیه ها

( درصدی از محل وجوه ناشی از 2

 جرائم و تخلفات صنفی

( وجوه دریافتی در ازاء ارائه 3

خدمات غیر موظف به اشخاص 

 حقیقی اعم از دولتی و غیر دولتی

بابت صدور و ( وجوه دریافتی 4

 تمدید پروانه کسب

به چهار مورد  الحاق یک مورد

 در خصوص کمک آئین نامه

  به شرح : های دریافتی

داوطلبانه  های ( کمک5

دریافتی از اشخاص حقیقی یا 

در چارچوب  حقوقی

دستورالعمل اجرایی که به تایید 

 مرجع ذیربط خواهد رسید

با توجه به اینکه اتاق اصناف به 

ی مردمی تلقی می عنوان نهاد

گردد بخشی از منابع مالی می 

تواند از طریق کمکهای دریافتی 

صورت پذیرد که در سر فصل 

منابع مالی اتاق گنجانده نشده 

 است.

 رای موافق  7با 

 رای مخالف 6و 

 /110687مصوبه شماره  3

 مورخ 054870ت

07/09/1396 

آئین نامه اجرائی قانون حمایت 

اشتغال پایدار از توسعه و ایجاد 

 مناظق روستائی و عشایری

 -اصالح رسته های صنفی 

افزایش رسته های فلزی ، 

برق ، الکترونیک و صنایع 

 شیمیائی

صنایع کم آب بر و  عمدتاً

اشتغال زا و دانش بنیان می 

 باشند
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قانون « 55»بند الف ماده  4

سابق نظام صنفی مصوب 

28/12/1382 

 پیشنهاد می گردد بند زیر -----------

قانون فعلی «  55»درماده 

اضافه  نظام صنفی مجدداً

 گردد:

تشخیص ضرورت و )) 

 ((برقراری حدود صنفی 

افزایش بی رویه واحدهای 

تجمع آن به صورت  و صنفی

 غیرمتعارف 

 

افراد صنفی مکلفند قوانین و  قانون نظام صنفی« 17»ماده  5

مقررات جاری کشور از جمله 

قوانین و مقررات صنفی، 

انتظامی، بهداشتی، ایمنی، 

حفاظت فنی و زیباسازی 

محیط کار و دستورالعملهای 

مربوط به نرخگذاری کاالها و 

خدمات را که از سوی مراجع 

قانونی ذیربط ابالغ می گردد 

 رعایت و اجرا کنند.

مقررگردید طی جلسه ای با 

محوریت سازمان محترم 

صمت و دعوت از نیروی 

محترم انتظامی و اتاق 

ترم اصناف پیشنهادات مح

 20اصالحی و توافقی ظرف 

 روز ارائه گردد

کوهستانی بودن برخی  -1

مناطق و نبود زمین هموار و 

گران بودن زمینها و نداشتن 

 توجیه اقتصادی

بدلیل توریستی و  - 2

گردشگری بودن برخی 

مناطق، شهرداری موظف به 

 تأمین پارکینگ عمومی است.

 

 

 ات : ـــصوبـــر مـــــسای

 مقرر گردید : 

مجددا توسط شورای گفت  "کارخانه بدون تولید" برداری ابالغ شده بهره پروانه و جواز صدور 18/07/92 مورخ 9/5002 شماره دستورالعملمقرر گردید موضوع  ـ1

 و گوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

مقرر گردید توسط شورا  نوع و میزان آالیندگی و  میزان جریمه با توجه به جریمه واحدهای آالیندهقانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع  38تبصره یک ماده  ـ2 

  ی گفت و گو پیگیری شود

 
 

 

 


