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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 طرح نامه تطبیق مصوبات کمیسیون نظارت توسط مرکز استان و بازرگانان ایران 

مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت  1397تیرماه  23مورخ  60/   102035در اجرای مفاد نامه شماره 

 مورد تصویب قرار گرفت.عالی نظارت موضوع به شرح ذیل 

اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی   1397خرداد   12مورخ  3/   3514/ س/ ک/   18الف( نامه شماره 

استان مازندران پیرامون تعطیلی یکپارچه و خودسرانه برخی از واحدهای صنفی در جلسه قرائت و نظر به 

قانون ناجا، در مقام مسئولیت   4ماده   14مستنداً به تبصره  توضیحات رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان

قانون نظام صنفی  17پلیس امنیت ناجا در ساماندهی، نظم بخشی صنوف و امنیت بازار و همچنین در اجرای ماده  

مقرر گردید از طریق اتاق اصناف به کلیه سازمانهای صنفی و افراد صنفی ابالغ که تعطیلی هماهنگ و یکپارچه 

  28نماید مطابق بند هـ . ماده وف که موجبات عسر و حرج را برای مصرف کنندگان کاال و خدمات فراهم میصن

قانون نظام صنفی ممنوع بوده لذا مقرر است تا واحدهای مذکور مراتب تعطیلی و دالئل آن را قبالً از طریق اتحادیه  

ایند. بدیهی است در غیر اینصورت اقدام الزم از طریق  ذیربط به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی اطالع رسانی نم

 آید.قانون نظام صنفی بعمل می 28مراجع ذیصالح مطابق تبصره یک ماده 

 

 قانون نظام صنفی   28ماده 

 

 فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران  

 اتاق اصناف  

 شهرستان ساری

 

 قانون نظام صنفی 17"مهم" ماده 

 عمومی اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور از قانون نظام صنفی به شرح زیر است.به گزارش روابط 

قانون نظام صنفی: افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی،   17ماده 

خ گذاری کاالها و انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کاری و دستورالعملهای مربوط به نر

 ربط ابالغ میگردد، رعایت و اجرا کنند.خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی

افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه   – 1تبصره 

روی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی میکنند، مراتب را به اتحادیه اطالع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نی

 . عکس دار با درج تخصص اقدام الزم را به عمل آورد 

افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری در باره محصوالت، کاالها یا خدمات، بر خالف واقع تبلیغ  -2تبصره 

 ( این قانون با آنها رفتار خواهد شد. 68کنند. در غیر این صورت ماده )

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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