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 دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنایع -و صنایع دستی گردشگریمیراث فرهنگی،  وزارت

 

   مجوز تأسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستی توسط بخش خصوصینحوه صدور  دستورالعمل عنوان:

 صنایع دستی معاونت بازاریابی و تجاری سازی اداره کل تهیه و تنظیم:

شماره   به تایید معاونت حقوقی، مجلس و استتتانهای وزارتخانه   22/09/1400 مورخ 47991/14003301که با 

 رسیده است.
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اسالمی  مصوب مجلس شورای "دستیقانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع" 3ماده ث و تبصره به استناد بند 

قانون مذکور مصوب  14ماده اجرایی و آئین نامه  رئیس محترم جمهور 2/12/1396مورخ  153175ابالغیه شماره ، 26/10/1396در تاریخ 

جوز تأسیس و بهره برداری از مدستورالعمل نحوه صدور ؛ 27/12/1399هـ مورخ  56440ت/156176هیئت وزیران به شماره 

  به شرح ذیل ابالغ می گردد. خش خصوصیتوسط ب یدستهای صنایعخانه

 

 های صنایع دستیاز راه اندازی خانه هدف 

سازی، نوآوری بندی، نمایش، تجاریاندیشی، تبادل تجربه، آموزش، بستهمعرفی، مشاوره، کاربردی سازی، همجهت مناسب  فضاییایجاد 

به  توجه به بررسی و شناسایی ظرفیتهای منحصر به فرد منطقه و با نایع دستیص فعاالن حوزهبرای در فروش و توسعه تجارت الکترونیک 

به محصوالتی با قابلیت حضور در بازارهای  تولید و فروش در خالقهای تبدیل ایدهمنظور ارتقاء کمی و کیفی تولیدات صنایع دستی و 

و تجهیزات ه از طریق فراهم آوردن امکانات است ک محصوالتبازاریابی، تبلیغات و دریافت سفارش و فروش ارائه خدمات تخصصی ، نوین

 به نحو موثری در پیشرفت و توسعه صنایع دستی تأثیرگذار است. ،و کاهش هزینه های سربار توان رقابت، افزایش بصورت متمرکز

 

 دامنه کاربرد 

و نظارت بر آنها خصوصی بخش با مالکیتدستی های صنایعخانهبرداری از تأسیس و بهره شامل صدور مجوز، دامنه این دستورالعمل

  . باشدمی

 

 تعاریف 

 3و تبصره یک ماده  ثبه استناد بند  ،مالکیت یک بنای واجد ارزش معماری یا تاریخیحقیقی یا حقوقی که با  شخص :متقاضی .1

ارت میراث مجلس شورای اسالمی( انحصارا از وز 1396قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران و فعاالن صنایع دستی )مصوب 

به منظور انجام فعالیت در ی صنایع دستی خانهو بهره برداری از سیس تأ درخواست مجوزفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

 داشته باشد.را  روشی از روشهای فروشهر به  محصوالت صنایع دستی تخصصی، تولید و فروشهای ارائه مشاوره  های آموزش،حوزه

 باشند.ه ارائه اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت در حوزه تولید و توزیع صنایع دستی میاشخاص حقوقی ملزم بتبصره: 

-أیید معاونت صنایع دستی و هنرهایگردد که مورد تبه رشته هایی اطالق می  :ایرانی صنایع دستی و هنرهای سنتی رشته های .2

 است.دستی االن صنایعندان، استادکاران و فعقانون حمایت از هنرم 1ماده مندرج درسنتی کشور 

 فروش تولید، امر در برداری بهره قابلیت که خصوصی یا عمومی مالکیت با تاریخی یا معماری ارزش واجد بنایی :خانه صنایع دستی .3

و به موجب مجوز منطبق بر شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل  داشته را دستی صنایع ارتقای و توسعه جهت در تخصصی مشاوره و

 ایجاد می شود. حاضر

مجوزی است که طبق شرایط و ضوابط این دستورالعمل به منظور شروع  :خانه صنایع دستی مجوز تأسیس و بهره برداری از .4

در صنایع دستی  توزیع کاالهایخرید، فروش، تولید، آموزش، مشاوره تخصصی و اعم از  دستی صنایع یک خانهفعالیت و یا ادامه 

   شود. مشخص داده می مکانبرای  به متقاضیان ،سالپنج  برای مدتداخل کشور 
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دستی و  عدفتر بازاریابی و تجاری سازی معاونت صنای :دستی صنایع خانهمجوز تأسیس و بهره برداری از مرجع صدور  .5

تنها مرجعی ها فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانکل میراث معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی ادارات هنرهای سنتی و 

 دستی صنایعهای  خانه مجوز تأسیس و بهره برداری ازکه مسئولیت بررسی اسناد و مدارک ارائه شده، صدور، تمدید و ابطال  هستند

« کل استانمعاونت اداره»و « دفتر بازاریابی و تجاری سازی»به ترتیب د، که اختصاراً ناختیار برعهده داررا در حیطه جغرافیایی تحت

  د.نشومی بیان

 دستی  صنایع خانهگواهی یا عالمت تعیین سطح کیفی  :خانه صنایع دستینشان اعتماد درجه  .6

در ستاد وزارتخانه طراحی شده، در اختیار استانها قرار  است کهبا قابلیت راستی آزمایی آنالین نوعی برچسب امنیتی  :هولوگرام .7

 زایش امنیت، جلوگیری از جعل، تقلب و کپی برداری مجوز می شود.بر روی مجوز نصب و موجب اعتبار بخشی، اف گیرد ومی

 کارشناس مجرب، متعهد و دارای دانش کافی نسبت به رشته های صنایع دستی :ارزیاب صنایع دستی .8

الن قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعا 14آیین نامه اجرایی ماده  7مطابق ماده  :کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات .9

صنایع دستی، این کارگروه توسط اداره کل استان و بدون ایجاد ساختار اداری جدید، تشکیل می شود و رسیدگی به تخلفات، 

قانون مذکور از جمله صدور پروانه فعالیت فروشگاه های  3اعتراضات، رفع ابهام و شفاف سازی امور مرتبط با مجوزهای موضوع ماده 

. اعضای این کارگروه عبارتند از: مدیرکل )رییس کارگروه( یا نماینده قانونی وی، نماینده اداره امور صنایع دستی را برعهده دارد

نفر از کارشناسان مجرب صنایع دستی و هنرهای سنتی به حکم  2نهاد صنایع دستی و ای مردمحقوقی اداره کل، نماینده انجمنهای حرفه

 مدیرکل به مدت دو سال.

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن  14آیین نامه اجرایی ماده  8مطابق ماده  :ی به تخلفاتکارگروه مرکزی رسیدگ .10

صنایع دستی، این کارگروه ذیل معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بدون 

رسیدگی به تخلفات، اعتراضات، رفع ابهام و شفاف سازی امور مرتبط با ایجاد ساختار اداری جدیدی، تشکیل می شود. این کارگروه 

قانون مذکور از جمله صدور پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی را که از سوی اداره کل استان واصل  3مجوزهای موضوع ماده 

سنتی وزارت )رییس کارگروه(، مدیرکل یدستی و هنرهامی شوند، برعهده دارد. اعضای این کارگروه عبارتند از: معاون صنایع

نفر از کارشناسان مجرب صنایع دستی و هنرهای سنتی  2ای صنایع دستی و حقوقی وزارتخانه یا نماینده وی،  نماینده انجمنهای حرفه

 که به حکم وزیر وزرات متبوع برای مدت دو سال منصوب می شوند. 
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 واحدهای مستقر در خانه صنایع دستی 

 دستیها و امور مرتبط با خانه صنایعبه منظور انجام برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل فعالیت مدیریت:واحد  -1

ضوابط و مقررات دفتر حمایت از        شامل کارگاه  واحد کارگاه تولیدی: -2 ست که طبق  ستی ایرانی ا صنایع د صوالت  های تولید مح

 و فعالیت می نماید.تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، ایجاد 

دستی( به منظور عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی ایرانی )با اولویت رشته های تولید شده در خانه صنایع    واحد فروشگاهی:  -3

 است که طبق ضوابط و مقررات دفتر بازاریابی و تجاری سازی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، ایجاد و فعالیت می نماید.

ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی صنایع دستی اعم از ایده پردازی و طرح های        خدمات فنی و تخصصی:    واحد مشاوره و  -4

 خالقانه، ارتقاء بازاریابی و فروش، راه اندازی و توسعه کارگاه های تولیدی، بسته بندی محصول و...

ستقر در خ         شامل آموزش  واحد آموزش: -5 صنعتگران م سط  ست که تو صی ا ص ضوابط و     های عمومی و تخ ستی و طبق  صنایع د انه 

 مقررات دفتر آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، ایجاد و فعالیت می نماید. 
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 :های صنایع دستیجوز تأسیس و بهره برداری از خانهممراحل صدور : 1ماده 

و یا دفتر  کل استانمعاونت ادارهمتقاضی به توسط ج پیوست و فرم های الف، ب و به انضمام مدارک الزم ارسال درخواست کتبی  .1

 1فرم شماره مطابق  بازاریابی و تجاری سازی

مطابق  و ارائه گزارش یا دفتر بازاریابی و تجاری سازی استان اداره کلارزیابان صنایع دستی توسط دستی  صنایع خانهبازدید از محل  .2

 2فرم شماره 

 ثبت درخواستاز مدت یک هفته  ظرف 3فرم شماره م موافقت یا عدم موافقت مطابق و اعالبررسی درخواست متقاضی  .3

و تسلیم آن نصب هولوگرام  باامضای مدیرکل استان  به مجوزصدور استان،  معاون صنایع دستی اداره کلدر صورت اعالم موافقت  .4

 ایشاناز ثبت درخواست  یک هفتهظرف مدت  ،متقاضی به

 

مجوز وظایف معاونت های ادارات کلی استانی به ادارات تابعه در هرکدام از شهرستانهای استان، متقاضیان  تفویضدر صورت  -1 تبصره

، از طریق ادارات توانند نسبت به ارسال درخواست و پیگیری سایر مراحل اداری مربوطهمی تأسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستی

 اقدام نمایند.  مربوطه،شهرستانی در حیطه جغرافیاتی 

فرآیند هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع دستی،     قانون حمایت از  14آئین نامه اجرایی ماده  2ماده  1بند  تحققدر راستای   -2 تبصره 

طی حداکثر  پس از طی مراحل اجرایی مربوطه بدواً به صورت دستی بوده و   مجوز تأسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستی   صدور  

 خواهد پذیرفت. ، از طریق سامانه الکترونیکی که متعاقباً معرفی می گردد، انجاماز ابالغ دستورالعمل حاضر ماه 6

 

 :مجوز تأسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستیصدور مدارک الزم جهت :  2ماده 

 تباع خارجیانه کار و اقامت معتبر برای ابرای اتباع ایرانی و گذرنامه، پروتصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه  .1

صدور   .2 سمی،    بنام وی به همراه مجوز معرفی نامه نماینده هیأت مدیره )مدیرعامل( برای  شرکت در روزنامه ر آگهی آخرین تغییرات 

  تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت )برای اشخاص حقوقی( 

 از شرکاء )برای مشارکت های مدنی(بنام یکی مجوز رضایت نامه محضری سایر شرکاء برای صدور  .3

 4×3عکس پرسنلی سه قطعه  .4

سمی   سند  .5 ستی  صنایع  خانهمحل  ساله  5نامه معتبر حداقل یا اجارهمالکیت ر ستا واقع       در و یا  د ستی در رو صنایع د صورتی که خانه 

 احراز مالکیت طبق عرف محل  شده باشد؛

 آن الزامی است.عواقب گان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از از دارندرسمی  نامهاخذ تعهد -1 تبصره

  خانه صنایع دستی اسیس و بهره برداری از تقانونی از محل فعالیت جهت  برداریامکان بهره  .6
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 :مجوز تأسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستی: شرایط و ضوابط صدور 3ماده 

ه نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره )براساس مصوبه هیات مدیره، اساسنامه، حقوقی، بمجوز متقاضیان  .1

به نام یکی از  مجوزهای مدنی نیز آگهی آخرین تغییرات شرکت، منتشره در روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت( و در مشارکت

 شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد. 

  می باشد.)درصورت عدم فروش یا واگذاری ملک(  سال 5 مدتبه  های صنایع دستیخانهصادر شده برای مجوز اعتبار  .2

نباشد، الزم است ضمن صنایع دستی  خانهباشد یا خود قادر به حضور در محل صنایع دستی  خانهچنانچه متقاضی دارای دو یا چند  .3

دستورالعمل حاضر به استثنای  2دارای مدارک مندرج در ماده ) ی راتواجد صالحی باشر، مخانه صنایع دستیبرای هر مجوز ریافت د

اداره کل استان معرفی معاونت با تنظیم قرارداد مباشرت به  خانه هابه منظور اداره امور دیگر ( خانه صنایع دستی موارد مربوطه به محل

 به نام وی صادر گردد.)مطابق فرم ضمیمه( تا کارت مباشرت 

 .صادره خواهد بوداز خانه های صنایع دستی مجوز تأسیس و بهره برداری دت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار م -3 تبصره

اداره معاونت زمان که ضرورت بداند نسبت به عزل و یا تغییر مباشر از طریق  تواند در هرمی صنایع دستی خانهمجوز صاحب  -4 تبصره

  .اقدام نمایدکل استان 

را برعهده خواهند  صنایع دستی برداری از خانهبهرهو متضامناً مسئولیت قانونی اداره  ،و مباشر صنایع دستی خانهمجوز صاحب  -5 تبصره

 .داشت

مربوطه یا تغییر نوع فعالیت توسط اداره کل استان معاونت بدون اطالع  صنایع دستی خانهفعالیت بیش از شش ماه  در صورت عدم .4

 واحدبه  روز 15ظرف مدت موظف است پس از اخطار اداره کل استان معاونت به غیر،  مجوزی ادار محلیا واگذاری  وزمجصاحب 

 را ابطال کند. مجوز ،مزبور

 معاونت اداره کل اسان. آیدمی عمل به اداره کل استان معاونت طریق در اثر تخلف از مقررات، از خانه صنایع دستی تعطیل موقت .5

 نماید. پلمب را خانه صنایع دستی مقرر مهلت خاتمه از پس و نموده اقدام مقررات مطابق پلمب اخطار ابالغ به سبتن است موظف

مبنی بر پذیرش هرگونه کتبی و ارائه تعهد  مجوز، ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده مجوزدر صورت مفقود یا مخدوش شدن  .6

 تبعات احتمالی آن بالمانع است.

متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی  ،خانه آن، حقوق متعارف ناشی از صنایع دستی خانه صاحب مجوزوت در صورت ف .7

با ارائه گواهی انحصار وراثت  مجوزسال نسبت به اخذ  یکتوانند ظرف مدت میدر صورت دارا بودن شروط فردی، آنها مایل باشند، 

متوفی از درجه  مجوز ،عایت مقررات این دستورالعمل اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرروراث، با رتمامی و رضایت محضری 

 سال قابل تمدید است. 2نظر کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات، حداکثر تا  بنا براعتبار ساقط است. مدت زمان یک سال 

در صورت دارا بودن نام ولی و یا قیم قانونی وی  بهحسب مورد  ،صنایع دستی خانه مجوزدر صورت محجور بودن مالک یا ورثه،  .8

 شود.صادر میشروط فردی، 

( مستلزم اخذ به نام نماینده قانونی )قیم صنایع دستی خانه مجوزدر صورتی که تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند، صدور  .9

وط به اخذ رضایت محضری از سایر وراث کبیر و نماینده به نام یکی از وراث کبیر نیز من مجوزرضایت محضری وراث کبیر و صدور 

 قانونی وراث صغیر خواهد بود.
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خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی  صنایع دستی خانهبخواهد محل  صنایع دستی خانه مجوزدر صورتی که دارنده  .10

تان در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با اداره کل اسمعاونت اداره کل استان تسلیم نماید. معاونت خود را به 

 جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند. مجوزقبلی،  مجوزرعایت سایر مقررات، پس از ابطال 

 صنایع دستی را دارند. تولیداتو فروش تمامی  رسانیمشاوره، خدمات ، آموزش،تولید امکانهای صنایع دستی خانه .11

و  تاسیس گشتهفعالیت در موضوعات مندرج در دستورالعمل حاضر منظور مرتبط با دستورالعمل حاضر صرفاً به ی صنایع دستیهاخانه .12

 .باشدنمیمجاز در این مکان فعالیتی مغایر با آن  هرگونه

 ونی دارد.واگذاری به غیر و یا هرگونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع بوده و پیگرد قان .13

 الزامی است. های صنایع دستیمحل قابل رویت عمومیِ خانهدر  مجوزنصب اصل  .14

در صورت مفقود یا مخدوش شدن مجوزهای صادره، ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده مجوز و ارائه تعهد محضری مبنی بر  .15

 د.پذیرش تبعات سوء آن، برای باقیمانده مدت اعتبار مجوز بالمانع خواهد بو

 الزامی است. مجوز،سال سن برای دریافت  25دارا بودن حداقل  .16

موظف است به هنگام بازدید ارزیاب اداره کل استان و یا ستاد از محل فعالیت نامبرده همکاری الزم را بعمل آورد. در  مجوزدارنده  .17

 محسوب می گردد. خانه صنایع دستیصورت عدم همکاری موصوف، این اقدام به منزله تخلف 

 بعد از اتمام تاریخ اعتبار مجوز و با تاخیر مراجعه نماید، تمدید مجوز مشمول شرایط صدور خواهد شد. مجوزدر صورتی که دارنده  .18

را به منظور تطبیق با تصاویر آنها به نماینده رسمی معاونت اداره کل  مجوزمتقاضیان می بایست اصل مدارک مورد نیاز برای صدور  .19

 ارایه دهند.سازی معاونت صنایع دستی نر بازاریابی و تجارییا نماینده دفاستان 

از شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل حاضر در طول مدت اعتبار مجوز، معاونت خانه صنایع دستی در صورت هرگونه تخطی  .20

شده توسط وی، اختیار اداره کل استان پس از اخطار کتبی به واحد متخلف و در صورت عدم اصالح موارد تخلف در موعد تعیین 

 دارد نسبت به ابطال مجوز اقدام نماید.

مدیریت خانه صنایع دستی موظف است ضمن ارائه گزارش های دوره ای از روند فعالیت خانه صنایع دستی )به صورت شش ماهه و  .21

حراکثر ظرف داره کل استان یکساله(، نسبت به ارائه گزارش های موردی حسب درخواست دفتر بازاریابی و تجاری سازی و معاونت ا

 اقدام نماید. دو هفته
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 : دستی صنایع برداری از خانهو بهرهمجوز تأسیس شرایط تمدید  :4ماده 

 تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی منوط به درج آخرین تغییرات شرکت .1

 شده عیقط مالیاتی بدهی پرداخت ترتیب یا پرداخت بر مبنی مالیاتی امور اداره از گواهی ارائه .2

 قبلی مجوزاصل  .3

  مقررات تعیین شده در مراحل صدور عدم خروج از قوانین و .4

 )برای مشارکت های مدنی( مجوز( مبنی بر موافقت با تمدید درصورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی) محضری شرکاءنامه  رضایت .5

 ه تمدید آن اقدام نماید.دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز، نسبت ب .6

جهت احراز شرایط  سازی  یا نماینده دفتر بازاریابی و تجاریادراه کل استان  ارزیاب صنایع دستی    منوط به بازدید مجدد مجوزتمدید  .7

 .و استمرار فعالیت متقاضی در موضوع مجوز قبلی است مندرج در دستورالعمل حاضر

 

 : رسیدگی به شکایات: 5ماده 

ارزیاب صنایع دستی در صورت اعتراض به گزارش ارائه شده از سوی  ،و واحدهای دارنده مجوزز خانه صنایع دستی مجومتقاضیان  .1

اداره کل استان معاونت به روز از تاریخ دریافت گزارش، اعتراض خود را به صورت کتبی  10 مدت استان، می توانند ظرف اداره کل

 است. کارگروه استانی رسیدگی به تخلفاتعتراض مذکور، با تسلیم کنند. بررسی و تصمیم گیری در خصوص ا

روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را به  15 مدت کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات مکلف است ظرف -1 تبصره

 صورت مستند و مستدل اعالم و نتیجه را به صورت کتبی به دارنده مجوز ابالغ کند.

اعتراض فرصت دارد به این نظر اعتراض کند. در صورت روز  10 ظرف مدت حداکثرالغ نظر کارگروه استانی از زمان ابمتقاضی  .2

ظرف مهلت تعیین متقاضی به رای کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات یا در صورت عدم تصمیم گیری توسط کارگروه مذکور 

روز برای بررسی و صدور  5 مدت ظرفو مستندات متقاضی  بانضمام فرم درخواست، گزارش بازدید و سایر مدارکشده، مراتب 

    رای نهایی به کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات ارجاع داده می شود.

 نموده و اتخاذ تصمیمالزم رسیدگی  پس از دریافت اعتراض، روز 15مدت ظرف  است موظفکارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات  .3

به کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات ابالغ کند. رأی صادرشده از سوی کارگروه مرکزی و پاسخ را به صورت مکتوب و مستند 

 رسیدگی به تخلفات قطعی و الزم االجرا است. 

اعمال غرض و اهمال  گی به تخلفات اداری به دالیلی چون ترک فعل،در صورت احراز تخلف عامل استانی، برابر با قانون رسید -2 تبصره

متضرر به دستگاه قضایی، اداره حقوقی وزارتخانه مکلف به  دارنده مجوزشده و در صورت شکایت با وی برخورد  محولهدر انجام وظایف 

 متضرر خواهد بود. شخصاز  رسمی حمایت

صالح صادره به عهده مراجع ذی مجوز رسیدگی به اختالفات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید .4

 باشد. ایی میقض
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 دستی صنایع خانهبندی درجهارزیابی و نحوه :  7ماده 

 صنایع دستی مطابق شرایط و ضوابط ذیل انجام می گردد. خانه هایدرجه بندی  ارزیابی و

  شرایط و ضوابط عمومیالف( 

 خانه صنایع دستیل حاضر جهت فعالیت دارا بودن تمامی شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعم .1

عدم فروش کاالهای غیر ایرانی و   صرفادستیِصنایعبا کیفیت کاالهای  جهت نمایش، فروش و بازاریابی متناسبا بودن فضای دار .2

 فروشگاه های صنایع دستی پروانه فعالیتمنطبق با تمام شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل صدور  دستیصنایع

 دستیهای صنایعور مجوز برپایی کارگاهنامه صدکارگاهی طبق آیینواحد قانونی یک تمام شرایط دارابودن فضای مناسب و .3

طبق ضوابط و مقررات دفتر آموزش و  دارا بودن فضای مناسب و اساتید خبره در راستای آموزش عملی فنون و هنرهای صنایع دستی .4

 ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

 تدریس و نشانهای رسمی.سوابق  عبارتند ازخبرگی  هایشاخصتبصره: 

 دارا بودن فضای مناسب به عنوان واحد مدیریت با قابلیت دسترسی عمومی .5

 جلسات عمومیاجتماعات و دارا بودن فضای مناسب به عنوان سالن  .6

...، و تلفن گاز، برق، آب، نظیر هپای امکانات حداقل بودن داراسازه،  استحکام»ی یک بنای استاندارد از قرار دارا بودن شرایط عموم .7

 اجرایطی و محی بهداشت اصول رعایت، مکان با متناسب یننشا آتش های کپسول ،حریق اطفاء و اعالم یرنظ ایمنی اصول ترعای

 «متعارف حد در یحفاظت تمهیدات

 :خانه های صنایع دستیبه  1درجه نشان اعتماد اخذ جهت  اختصاصیشرایط و ضوابط ( ب

 اجناس فروشگاه  تمامی بر رویآن  و قیمت خیص کاالدارا بودن و نصب برچسب بارکد تش .1

 شهرهای ایرانواقع بودن محل خانه صنایع دستی در محدوده مرکزی کالن .2

 ملکی )و نه استیجاری( بودن خانه صنایع دستی .3

 شمول کل خانه صنایع دستی ذیل بیمه حوادث .4

 بروشور و بسته بندی مناسب   ،کاال با شناسنامهتولید و فروش  .5

وجه دریافتی با حداقل  بازپرداخت باالخص امکان عودت کاال وپس از فروش  خدماتکاالهای فروخته شده و تقبل کیفیت تضمین  .6

 زیان خریدار 

 در واحد فروشگاهی زبان انگلیسیمکالمه مسلط به دارای روابط عمومی قوی و مجرب،  کارگیری فروشندگانبه  .7

و یا تأیید کارشناس  از مراکز آموزشی معتبر مدرکانگلیسی فروشندگان، منوط به ارائه زبان مکالمه صالحیت تسلط به بررسی  -1 تبصره

 اداره کل استان می باشد.معاونت  معتمد

 )گالری( فضا جهت واحد نمایشگاهی مربعمتر 100 حداقلمتراژ  دارا بودن .8

 یفروشگاه فضا جهت واحد مترمربع 150متراژ حداقل  دارا بودن .9

 ها و مدارج عالیِ ملی و جهانی در بخش آموزشنشانکارگیری اساتید دارای بهمتر فضا جهت  100دارابودن حداقل  .10
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 فضاهای خانه صنایع دستی تمامی گیری از چیدمان متناسب، نور و فضای مطلوب دربهره .11

 )اپلیکیشن(  اربردینرم افزارهای ک وسایت وب مندی ازو بهره الکترونیک تجارتبازاریابی و های نوین گیری از سیستمبهره  .12

 ارزیابی کیفی عملکرد خانه صنایع دستی در خصوص ارتقاء شاخصهای قانونی ضروری .13

 :های صنایع دستیخانه 2درجه نشان اعتماد جهت اخذ اختصاصی شرایط و ضوابط  ج(

  فروشگاه اجناس تمامی روی بر آن قیمت و کاال تشخیص بارکد برچسب نصب و بودن دارا .1

   مناسب بندی بسته و بروشور یا شناسنامه با الکا تولید و فروش .2

 ملکی )و نه استیجاری( بودن خانه صنایع دستی .3

  خریدار زیان حداقل با دریافتی وجه و کاال عودت امکان باالخص فروش از پس خدمات تقبل و شده فروخته کاالهای کیفیت تضمین .4

 ضاهای خانه صنایع دستی تمامی ف در مطلوب فضای و نور متناسب، چیدمان از گیریبهره .5

 ( اپلیکیشن) کاربردی افزارهای نرم و سایتوب از مندیبهره .6

 ارزیابی کیفی عملکرد خانه صنایع دستی در خصوص ارتقاء شاخصهای قانونی ضروری .7

 :های صنایع دستیخانه 3درجه نشان اعتماد جهت اخذ اختصاصی د( شرایط و ضوابط 

این ماده و با رعایت شرایط و ضوابط عمومی بیان شده در « ج»و « ب»احراز مفاد مندرج در بند صنایع دستی در صورت عدم خانه های 

 اعطاء خواهد گردید. 3درجه  با نشان اعتماد مجوزماده حاضر، 

با پس از صدور مجوز خانه صنایع دستی این ماده « ج»و « ب»درصورت احراز شرایط و ضوابط مندرج در هرکدام از بندهای  -1تبصره 

واحد مربوطه )ظرف مدت یک هفته پس از دریافت درخواست کتبی بنا بر درخواست  خانه صنایع دستی، ارتقاء درجه 3نشان اعتماد درجه 

 امکان پذیر خواهد بود.و مدارک متقاضی( 

وده و در صورت رویت بمطابق نوع درجه بندی دستی موظف به اجرای تمامی شرایط و ضوابط مذکور در این ماده صنایع خانه -2تبصره 

، اختیار ظرف سه هفتهو در صورت عدم اصالح موارد تخلف  خانهپس از اخطار کتبی به اداره کل استان معاونت  تخلف، مستند و گزارش

 اقدام نماید. دارد نسبت به ابطال درجه اعطایی

 : سایر موارد 8ماده 

ادارات کل استانی اختیار دارد  صنایع دستی سنتی در کنار معاونت های دستی و هنرهای عدفتر بازاریابی و تجاری سازی معاونت صنای .1

در صورت صدور هرگونه مجوز توسط این دفتر،  اقدام نماید. لذا در سطح کشورصنایع دستی  هایخانه مجوزصدور نسبت به رأساً 

بررسی تخلفات و شکایات همچنین نظارت و اعمال  ،سایر مراحل قانونیموظف است نسبت به انجام  ،متبوع معاونت اداره کل استانِ

 اقدام نماید.تحتِ پوشش در سطح استان  خانه های صنایع دستیهای مذکور همانند سایر  خانهبرای واصله 

ای تحت بر عهده کمیتههای واصله و تفسیر این دستورالعمل در پاسخ به استفساریه در درخواستهای صدور مجوزبررسی موارد خاص  .2

ید صورت سازی و مدیرکل حمایت از تولکل بازاریابی و تجاری مدیر، متشکل از معاون صنایع دستی« اصکمیته موارد خ»عنوان 

 خواهد گرفت.

 خواهد بود.رایگان  ری سازیو دفتر بازرایابی و تجا استانصنایع دستی توسط ادارات کل  خانه های مجوزصدور  .3

یا گونه تغییر سنتی )ستاد( خواهد بود و هربا معاونت صنایع دستی و هنرهای در سطح کشور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل  .4

 صورت می پذیرد. سنتیدستی و هنرهایمعاونت صنایعو تأیید  ادارات کل تابعه در سطح کشوردر دستورالعمل با پیشنهاد اصالح 
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، به صورت دوره ای و موردی، نسبت به بازدید های صنایع دستیخانهاداره کل استان مکلف است در طول مدت اعتبار مجوز معاونت  .5

 ها اقدام نماید.  خانهاز محل فعالیت 

و هنرهای  تابع ضوابط و شرایط ابالغی از سوی معاونت صنایع دستیدر دستورالعمل حاضر،  سایر قوانین و مقررات پیش بینی نشده .6

 می باشد. سنتی
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  بخش خصوصی به روش های صنایع دستیِنحوه نظارت بر فروش صنایع دستی توسط خانه دستورالعمل

 اینوین شبکه بازارسازی
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  فی: تعار 1 ماده

 تیق وبسایاز طر مجاز خواهد بود آن واسطهبه فروشنده است که کاال روش ف ی مرسوم از روشهایروش :ایشبکه نینو سازیبازار - 1

مصنوعاتی که رسما به عنوان صنایع دستی ایرانی  میمستق شفرو با هدف یدست عیرا به عنوان بازارسازان صنا یخود افراد شنیکیاپل ایو 

که هر  ی، به نحونموده ی، سازماندهتایید باشندتوسط معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مورد 

چند  یهانموده و با سازه جادیا ی، سازمان فروشدیو آموزش بازارسازان جد گرانیبه د یدست عیو فروش صنا یتواند با معرفی ببازارساز

 د.گرد یدست عیفروش صنا شیموجب گسترش و افزا یسطح

با نشان اعتماد درجه یک اخذ  یدست عیکه مجوز خانه صنا فرد حقیقی یا حقوقی ای:فرد صنفی مجاز به بازارسازی نوین شبکه -2

سازی ای اش با ضوابط این دستورالعمل توسط اداره کل بازاریابی و تجاریکاری شبکهالعملمشروط بر انطباق طرح کالن حق ،نموده

  د.، به فروش برسانایشبکه نینو یبازارساز قیرا از طرصرفا صنایع دستی ایرانی  مجاز خواهد بود معاونت صنایع دستی،

خانه صنایع دستی اوال و ماهیتا به عنوان خریدار صنایع دستی وارد فرایند بازارسازی صنایع که خارج از  یقیحق هرشخص :بازارساز -3

 ی متعلق به خانه صنایع دستیدست عیصنا میفروش مستق قیاز طر با خانه صنایع دستیدر قالب قرارداد  ،نینو یبازارساز دستی شده و با روش

خانه صنایع فروش  شیو موجب افزاگرفته قرار  شانیا هیچند ال یکه در سازه ها دیو آموزش بازارسازان جد تیبا حما ایو  دارانیبه خر

 نماید. افتیدر حق العمل کاری مصوبرا در قالب طرح  یشخصم مبالغگشته و  دستی

 یکه در حوزه ها یبازارساز دستمزدمحاسبه و پرداخت  یبرا خانه صنایع دستی برنامه ی:دست عیصنا یطرح حق العمل کار - 5

آن به بازارسازان  قیاز طر یا پاداشیالعمل و فروش به عنوان حق یهاگروه یو راهبر هیچند ال یهاسازه تیریفروش، جذب، آموزش، مد

 .دینمایخود پرداخت م

 دیمبادرت به خر مصرف شخصی یو صرفا برا یتجار ریبا هدف غ پولپرداخت  یر ازاکه د یشخص هر ی:دست عیصنا داریخر - ۶

 ید.نما یدست عیصنا

و  یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارت م دییتا به صنایع دستی ایرانی یکد رشته ها سازی که ذیلکاالی دست ی:دست عیصنا یکاال - 7

 . باشد دهیرس یدست عیصنا
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 ای در صنایع دستیازارسازی نوین شبکه: عناوین تخلفات ب2 ماده

 های رسمی معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگیفروش هرگونه کاالیی غیر از صنایع دستیِ ایرانیِ مندرج در کد رشته  -1

 خانه صنایع دستی دارنده مجوز شنیکیاپل ای تیوبسا ی( بر رو یعدم ارائه اطالعات ) طرح حق العمل کار  -2

 عیو صنا یگردشگر یفرهنگ راثیوزارت م یدست عیمعاونت صنا یساز یو تجار یابیبا دفتر بازار یمفاد اساسنامه بدون هماهنگ رییتغ -3

  یدست

 مجاز ریشعب ثبت نشده و غ سیتاس -4

 از خرید کاالی صنایع دستی فروخته شده داریحق انصراف خر تیعدم رعا  -5

  شانیاطالعات مربوط به ا رهیازان جهت ذخبازار س یکار برا زیعدم استفاده از م  -6

  یشروط خارج از طرح حق العمل کار لیتحم -7

 یریگدر ارسال و بازپس ریاز جمله تاخ فروش نکردن تعهدات موضوع قرارداد تیرعاو  شده فروخته یدست عیبه موقع صنا لیعدم تحو  -8

 محصول

 ی(روز کار سه) حداکثر ظرف  داریخر یتیبه نارضا ییعدم پاسخگو - 9

  یدست عیصنا هیته ایو  دیدر خصوص تول یعدم شفاف ساز  -10

 یدست عیصناخانه مربوط به  نیقوان تیعدم رعا  -11

  مصرف کننده یحفاظت از داده هاقواعد نقض  - 12

 قرار وی دییسط بازارساز مورد تازدن تو کی، که با تخانه صنایع دستی تیوب سا قیبا بازارسازان از طر کیانعقاد قرارداد الکترونعدم  -13

 .گردد یم

دارای مجوز خانه  سامانه شرکت یبر رو یدست عیدر حوزه صنا یو طرح حق العمل کار نینو یعدم درج مقررات مربوط به بازارساز -14

 صنایع دستی

 راثیوزارت م یدست عیمعاونت صنا مجازیبه سامانه  نموده، نینو یبازارسازخانه صنایع دستی که اقدام به  تیاتصال وب ساعدم  -15

 ای و آنالیندهی لحظهو قطع اتصال گزارش یدست عیو صنا یگردشگر یفرهنگ

 سال سن18افراد کمتر از  نیجذب بازارسازان از ب  -16

 نینو یبازارساز وشی که دارای مجوز خانه صنایع دستی با رشرکت سامانه خانه صنایع دستیِ ورود به یمابه ازاء برا ایاخذ هرگونه وجه  -17

 است.
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 تیمسئول یدارا یو دستگاه ها و نهاد ها نینو یبازارسازخانه صنایع دستی کارکنان  نیبازارسازان از ب یریبکارگ تیممنوععدم رعایت  -18

 .نینو یبازارساز خانه های صنایع دستی با روشنظارت بر 

 ماه کیعدم پرداخت حق العمل بازارسازان حداکثر تا  -19

  بدون اطالع رسانی پیشینی و موثر به اداره کل بازاریابی صنایع دستی و  پلیس اماکن  ها( شیهما نارها،ی)سم یجلسات گروه یبرگزار -20

با مشارکت  ی خانه صنایع دستیو منشور اخالق نینو یبازارساز میو مفاه ندیمشتمل بر آموزش فرآ یدوره آموزش گانیرا یبرگزارعدم  -21

که بعدها به شرکت اضافه  یبازارسازان ریدر دسترس سا یآموزش یدوره ها یبازارسازان و ارائه محتوا ریسا یوح باالتر، برابازارسازان سط

 .شوند یم

 خانه صنایع دستی در مورد محصوالت  ایو  کاریالعمل، طرح حقجذب بازارسازان یخالف واقع برا غیو تبل یهرگونه اغواگر اقدام به -22

 )فروش محصوالت صرفا از طریق وبسایت رسمی شرکت باید باشد.( گریبازارساز به بازار ساز د قیوالت از طرفروش محص -23

  ارائه شده یپرداخت ها در قالب طرح حق العمل کار یانجام تمام -24

 بازارسازان یشدن در قالب طرح حق العمل کار طیواجد شرا یبرا د،یخر نزایحداکثر م نییتععدم  -25

بازارسازان صرفا بر اساس فروش  یپرداخت حق العمل کاربر اساس عضوگیری. در حالی که  بازارسازان  یاخت حق العمل کارپرد -26

 باید باشد. دیجد فروشندگانباالتر در جذب و آموزش  الیه های یمشارکت جمع یو در ازا یدست عیصنا

پرداخت فروش،  د،یخر ل،ی)از قب یمال یتمام تراکنشها شور. در حالی کهتراکنشهای مالی، از هر طریقی غیر از سیستم بانکی ک انجام -27

 دارای مجوز خانه صنایع دستی مجاز می باشد. کشور و به نام شرکت یبانک ستمیس قیپاداش( فقط از طر ایحق العمل بازارسازان و 

 شانیکار که به ا زیتوسط م یفروش گروه زانیم و یفروش شخص زانیم رینظ ،بازارساز اتیاطالعات مربوط به عمل هیارائه کلعدم  -28

 .ردیگ یتعلق م

 خانه صنایع دستی دکنندگانیاطالعات مربوط به بازارسازان و تول هیکل عدم مستندسازی -29

و  یریو ارائه کد رهگخانه صنایع دستی  یداده ها گاهیثبت در پا تیها با قابل یتیو نارضا اتیبه شکا یدگیدرگاه رس جادیاعدم  -30

 ()حداکثر به مدت ده روز کاراتیبه شکا ییپاسخگو

 و بازار ساز خانه صنایع دستی نیماب یقرارداد ف طیفروش رفته توسط بازارسازان، مطابق شراه ب یدست عیصنا گیریبازپسعدم  -31

 العمل کاری که عبارتند ازعدم رعایت محدودیتهای طرح حق -32

 .ممنوع است یجهت بازارساز طرح حق العمل کاریورود به  یء برامابه ازا ایاخذ هرگونه وجه و ( 32-1

 .مشخص شود شانیحق العمل ا افتیشدن در طیجهت واجد شرا دارانیخر یبراصنایع دستی ایرانی  دیخر زانیحداکثر م( باید 32-2

 .باشد شانیآموزش ا ایو و نه جذب بازارسازان  یدست عیبر اساس فروش صنا دیپاداش باو  پرداخت هرگونه حق العمل( 32-3
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و آموزش ممنوع  غیفروش، تبل ینمونه فروش، ابزارها یشرکت از جمله کاالها یجانب یاز فروش ابزارها یهرگونه پرداخت ناش( 32-4

 است.

 .بر تعادل فروش باشد یمبتن دینبا ضرورتا پرداخت حق العمل بازارسازان( 32-5

 .فروش بهره مند شود فیتخف از درصد40 تا میروش فروش مستق باتواند  یم بازارساز (6-32

 .گردد زیوار شانیا یمحاسبه و به حساب بانک کماهیحداکثر ظرف  دیحق العمل بازارسازان با عیتجم( 32-7

 .از محصوالت شرکت باشد ریو غ یبصورت نقد دیپرداخت حق العمل بازارسازان با( 32-8

 ل بازاریابی و تجاری سازی معاونت صنایع دستی برسد( قیمت نهایی فروش باید به تایید اداره ک9-32

که سقف آن در خصوص صنایع دستی حداکثر  سود تمام شبکه بازارسازان باید از حد فاصل قیمت تولید تا فروش پرداخت شود( 32-10

 سطح از بازارسازان توزیع شود. 7حجم فروش بوده و نباید در میان بیش از  55%

مکلف به بازپس گیری بی قید و شرط کاالی سالمی که خریدار از خرید آن منصرف گشته به مدت یک هفته  خانه صنایع دستی( 32-11

 مکلف به بازپس گیری خواهد بود.   %30ماه با کسر  6با عودت کل وجه بوده و از هفته اول تا 

 

 : روش برخورد با تخلفات3ماده 

 ، دارنده مجوز خانه صنایع دستی اخطار کتبی دریافت خواهد کرد.2 الف( در صورت ارتکاب هریک از تخلفات مندرج در ماده

 15موظف است ظرف  ای نمودهشبکه نینو یبازارساز خانه صنایع دستی که اقدام به فروش با روش پس از ابالغ اخطار، دارنده مجوزب( 

های نه نظارت بر عملکرد بازارسازی نوین خانهموده و گزارش اصالحات اعمالی را به دبیرخاروز نسبت به اصالح عملکرد خود اقدام ن

 سازی صنایع دستی ارسال نماید.صنایع دستی واقع در اداره کل بازاریابی و تجاری

 خواهد شد.اقدام  خانه صنایع دستی هایتیفعال تمام قیدر صورت عدم اصالح در زمان مقرر نسبت به تعلج( 

 خانه صنایع دستی تیفعال قینسبت به تعلبار تکرار شده و اصالح گردند نیز  5بیش از  در طول یک سال، 2د( در صورتی که تخلفات ماده 

 خواهد شد.اقدام 

 .را نخواهد داشت دیتعهدات جد جادیاخانه صنایع دستی، حق ، دارنده مجوز قیدر زمان تعلدوره تعلیق موقت، یکماهه بوده و  ه(

 قیتعل نماید،آن با مقررات اقدام  قیبه اصالح عملکرد خود و تطب خانه صنایع دستی مجوز، دارنده قیدوره تعلاتمام که بعد از  یدرصورتو( 

 خواهد یافت.خاتمه 

ماهه خواهد  3پس از رفع تعلیق یکماهه در همان سال، مجددا تکرار شوند، مجوز خانه صنایع دستی تعلیق  2ز( در صورتی که تخلفات ماده 

 شد.
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 در موارد زیر ح(  ابطال مجوز خانه صنایع دستی

  قیعدم اصالح عملکرد در دوره تعل-1

 ماهه گشته، پس از رفع تعلیق و در همان سال مالی  3ی که منجر به تعلیق تکرار ارتکاب تخلفات-2

  انحالل شرکت-3

  شرکت به مدت حداقل شش ماه تیعدم فعال -4

معاونت  یساز یو تجار یابیماهه توسط دفتر بازار کیاز اخطار  مدت اعتبار آن پس ءاز انقضا بعد خانه صنایع دستیمجوز  دیعدم تمد -5

 یدست عیصنا

 شرکت یدست عیابطال مجوز خانه صنا -6

نسبت به  یانتظام یروین به تخلفات، یدگیرس یکارگروه مرکز به درخواست مکتوب خانه صنایع دستی ابطال مجوزدر صورت تبصره: 

 .خواهد نموددام اق آنشعب  ایو  یدست عیپلمپ محل خانه صنا

به  یدگیرس ی، کارگروه مرکزو به عنوان اقدامی تامینی یاز عوارض احتمال یریشگیصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پ در -7

 .دینما یدگیرس آنهمزمان به موضوع تخلفات  خانه صنایع دستیِ فروشنده به روش بازارسازی نوین، تیفعال قیتواند ضمن تعلیتخلفات م

 

 : مراجع رسیدگی به تخلفات4هماد

سازی معاونت باشند، اداره کل بازاریابی و تجاریای میای که واجد شرایط بازارسازی نوین شبکههای صنایع دستیدبیرخانه نظارت بر خانه

رالعمل، رسیدگی به صنایع دستی )بدون ایجاد چارت جدید و تحمیل هزینه از بودجه رسمی( بوده و نظارت اولیه بر حسن اجاری این دستو

 تخلفات و شکایات واصله بر عهده این دفتر خواهد بود.

های استانی و ، موضوع مورد اعتراض به ترتیب، به کارگروهبه رای یا نحوه رسیدگیدر صورت اعتراض دارنده مجوز خانه صنایع دستی 

 –ن حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع دستی قانو 14نامه اجرائی ماده آئین 8و  7مرکزی رسیدگی به تخلفات )موضوع مواد 

 هیئت محترم وزیران( ارجاع شده و رسیدگی نهایی خواهد شد.  27/12/1399مصوب 

 

 ای صنایع دستی: نحوه شروع به کار بازارسازی نوین شبکه5ماده 

در صورتی که بخواهد صنایع  ئز نشان اعتماد درجه یکدارنده مجوز خانه صنایع دستیِ حاای برای شروع به کار بازارسازی نوین شبکه

دستی را به این روش به فروش رساند مستلزم اخذ مجوز مضاعفی نبوده ولکن دارنده مجوز خانه صنایع دستی موظف است اقدامات زیر را 

ر زمان مقرر انجام نشود، فعالیت خانه حداکثر تا یک هفته پس از شروع فرایند بازارسازی و فروش انجام دهد. در صورتی که اقدامات زیر د

 صنایع دستی در این حوزه غیرقانونی بوده و مشمول ابطال پروانه خانه صنایع دستی خواهد شد.
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از صاحبان امضا مطابق  یکی ای رعاملیبه نام مد زیر نظر خانه صنایع دستی نینو یبازارساز جهت اقدام به رهیمد اتیمصوبه هارائه  .1

ی( به معاونت صنایع دستی استان یا اداره کل بازاریابی اشخاص حقوق یبرا) شرکت ثبت یروزنامه رسم یآگه نیاساسنامه و آخر

 سازیو تجاری

سازی معاونت صنایع دستی جهت دریافت درگاه بانکی نقل و درخواست معرفی به بانک مرکزی از اداره کل بازاریابی و تجاری .2

 انتقال اینترنتی ریالی

دفتر که حق العمل کاری خانه صنایع دستی بر مبنای آن انجام خواهد گرفت به معاونت صنایع دستی استان یا  نهایی طرح ارائه .3

 با التزام انطباق آن با شروط این دستورالعمل یدست عیمعاونت صنا یساز یو تجار یابیبازار

اداره کل فناوری اطالعات وزارتخانه به  اتصال آنالین پنل اصلی مدیریت وبسایت بازارسازی نوین خانه صنایع دستی از طریق .4

 سازی صنایع دستی جهت رصد و نظارت بر عملکرد خانه صنایع دستی اداره کل بازاریابی و تجاری

 

، خود نیماب یصورت انحالل طبق قرارداد فاست در مکلف نینو یبازارسازبا روش   دارای مجوز خانه صنایع دستی شرکت :۶ ماده

را  دارانیشده توسط بازارسازان و خر یداریکه تعهدات خود در قبال محصوالت خر دیعمل نما یکنندگان، به نحو دیبازارسازان و تول

خود را جهت  نینو سازیبازار خانه صنایع دستی و روز پس از اعالم انحالل، مجوز15و حداکثر ظرف مدت  هداانجام د ظرف یک ماه

 .نماید لیتحو یدست عیو صنا یگردشگر یفرهنگ راثیوزارت م یدست عیت صنامعاون یساز یو تجار یابیبه دفتر بازار الابط

نامه آئین 16به استناد ماده  یدست عیاز هنرمندان، استاد کاران و فعاالن حوزه صنا تیقانون حما یاجرا راستای در دستورالعمل نیا :7ماده 

توسط اداره کل  (1400هیئت محترم وزیران در مردادماه  ی )مصوبایع دستاجرائی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صن

 باشد.یاالجرا م زمابالغ ال خیو از تار تدوین گشته ماده 7 مشتمل برسازی معاونت صنایع دستی بازاریابی و تجاری
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 1فرم شماره 

 «دستیصنایع خانهمجوز تأسیس و بهره برداری درخواست صدور »

 

 ...................................   استان دستیصنایعو گردشگری فرهنگی، میراثدستی و هنرهای سنتی اداره کل معاونت صنایع 

 

 سالم و احترام؛ با

 .......................... شتتماره شتتناستتنامه    ..............................نام پدر   .....................................................اینجانب آقای/خانم 

به   ............................................................  )برای اشخاص حقوقی( نمایندگی از طرف شرکتبه   .............................................کدملی

ضتتما ااهار التمام لملی به قوانیا   ؛ ..............................................ره با معرفی نامه شتتما  .........................................شتتماره ت ت 

خانه صنایع دستی برای   مجوز تأسیس و بهره برداری  دستور فرمائید در مورد صدور   واهشمندم  خمالیاتی و انتظامی کشور،  

با    .......................................................................................................................ستتتاختمات متعله به اینجانب / ایا شتتترکت واقع در       

 اقدامات الزم صورت پذیرد.  دستیصنایع یبه لنوات خانه............ .......................و همراه   ..............................شماره تماس تابت 
 

 

  حلکروکی م

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                               

 نام و امضای متقاضی 
 

 

 

 

 

 برای درج در پرونده، به پیوست ارائه می شود. مجوز خانه صنایع دستیجهت بانضمام فرم های الف، ب و ج مدارک الزم * 
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 1فرم شماره 

 «دستییعخانه صنامجوز تأسیس و بهره برداری درخواست صدور »

 

 دستیصنایعو فرهنگی، گردشگری میراثمدیرکل محترم دفتر بازاریابی و تجاری سازی وزارت 

 

 با سالم و احترام؛

 ..........................شتتماره شتتناستتنامه     ..............................نام پدر   .....................................................اینجانب آقای/خانم 

به   ............................................................  به نمایندگی از طرف شرکت )برای اشخاص حقوقی(  .............................................کدملی

؛ ضتتما ااهار التمام لملی به قوانیا   ..............................................با معرفی نامه شتتماره   .........................................شتتماره ت ت 

خانه صنایع دستی برای   مجوز تأسیس و بهره برداری  مالیاتی و انتظامی کشور، خواهشمندم دستور فرمائید در مورد صدور     

با   ................................................................................... ....................................ستتتاختمات متعله به اینجانب / ایا شتتترکت واقع در       

 دستی اقدامات الزم صورت پذیرد. ی صنایعبه لنوات خانه............ .......................و همراه   ..............................شماره تماس تابت 
 

 

  کروکی محل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                               

 نام و امضای متقاضی 
 

 

 

 

 

  برای درج در پرونده، به پیوست ارائه می شود. مجوز خانه صنایع دستیجهت بانضمام فرم های الف، ب و ج مدارک الزم * 
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 بخش آموزش و مشاورهفرم الف( 

 :میمات سرمایه گذاری

 

 

 :متراژ اختصاصی

 

 صص مدیر بخش آموزش: نام و تخ

 :تعداد رشته های مورد تدریس

 

 

 :تعداد رشته های مورد مشاوره تخصصی و نوع مشاوره ها

 

 

 

 :نام و رشته اساتید همکار

 

 

 

 

 تجهیمات آموزشی )میمو صندلی، ابمار و مواد اولیه، امکانات سمعی و بصری و...(:

 

 

 

 :ارفیت پذیرش هنرآموزات در هر دوره

 

 تخصصی شاغالت صنایع دستی( -در سال )لمومی ترویجی دوره های مورد آموزش تعدادو  نوع

 

 

 

 شرح کلی:
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 کارگاه تولیدیبخش فرم ب( 

 :میمات سرمایه گذاری

 

 

 :متراژ اختصاصی

 

 تعداد و لناویا رشته های تولیدی:

 

 

 

 سرپرست کارگاه: تخصصنام و 

 

 

 

 و مواد اولیه(: امکانات کارگاهی )ابمار، تجهیمات

 

 

 

 

 

 تعداد اشتغال:

 

 

 ارفیت تولید ساالنه:

 

 

 شرح کلی:
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 فروشگاهیبخش فرم ج( 

 :میمات سرمایه گذاری

 

 

 :متراژ اختصاصی

 

 مدیر فروشگاه: 

 

 لناویا رشته های قابل لرضه )انواع صنایع دستی/ تک یا چند محصولی(

 

 

 فروشگاهی:  نوع و تعداد تأمیا کنندگات کاالهای

 

 

 ندارد        دارد  :           نصب برچسب قیمت یا بارکد تشخیص کاال بر روی اجناس فروشگاه

 بسته بندی مناسب                   بروشور                     همراه با:       شناسنامه  ارائه کاال

 ندارد         دارد               روش: تضمیا کاالهای فروخته شده و تق ل ضمانت های پس از ف

   مسلط به زبات انگلیسی      دارای روابط لمومی قوی  مجرب و   های:  به کارگیری فروشنده

 ندارد       دارد(:  فروشگاه آنالیا /سایتوب) های نویا بازاریابی و تجارت الکترونیکگیری از سیستمبهره

 اخلی و خارجی(:جامعه هدف بخش فروش )د

 سایر با ذکر نام ................    سفارش پذیری      خرده فروشی     شیوه و تنوع فروش:  لمده فروشی 

 شرح کلی:
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 2فرم شماره 

 «بازدیدگزارش »
 

ضی    ......................................................خانوادگی نام و نام سیس و بهره برداری از  مجوزمتقا صنایع دستی   تأ ضا با  خانه    :متراژ ف

 متر مربع. .........................

 :بنانشانی 

  ک ت تیشتتتماره پال ........................................بخش   ..........................................شتتتهرستتتتات   ..........................................استتتتات 

 .................................................................................................................................................................. نشانی دقیه  ...................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

 :بناموقعیت 

 

 واحدهای فعال در خانه صنایع دستی

 

  :نظر ارزیاب
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

  3درجه                    2درجه                     1درجه       :خانه صنایع دستیبرای  ارزیاب درجه پیشنهادی
 

 تاریخ بازدید
 

 نام کارشناس

 

 امضاء

 

 
 

 

 

 :سایر با ذکر نام  خارج حریم شهر یا روستا  روستا  حریم شهر  داخل محدوده شهری

 :متربه فاصله تا خیابات اصلی  ندارد         دارد    دسترسی به خیابات اصلی

 :فاصله تا اولیا ایستگاه مترو به متر :فاصله تا اولیا پایانه اتوبوسرانی به متر

 ندارد                         دارد         واحد مدیریت

 ندارد                         دارد      واحد کارگاه تولیدی

 ندارد                         دارد         واحد فروشگاهی

 ندارد                         دارد        واحد مشاوره و خدمات فنی و تخصصی

 ندارد                         دارد       واحد نمایشگاهی

 ندارد                         دارد       واحد آموزش

 ندارد                         دارد       سالا اجتمالات
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 3فرم شماره 

                            .........................................صورتجلسه 

 

 

مجوز تأستتیس و بهره برداری از خانه                        متقاضتتی    .............................................................درخواستتت جناب آقای/ ستترکارخانم   

مورخ   معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی      ؛ در جلسه  صنایع دستی  

 د.تشکیل گردید. شرح مذاکرات و تصمیمات به شرح ذیل الالم می شو ..................................

 

 شرح مذاکرات:

 

 

 

 

 

 

 

 مصوبه جلسه:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نام و امضا
 و هنرهای سنتی صنایع دستی معاون

 ........................................ استان

  حاضرین در جلسهنام و امضا 
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 3فرم شماره 

                            .........................................صورتجلسه 

 

 

متقاضتتی مجوز تأستتیس و بهره برداری از خانه                           .............................................................درخواستتت جناب آقای/ ستترکارخانم   

مذاکرات و تصمیمات    تشکیل گردید. شرح   ..................................سازی مورخ  صنایع دستی؛ در جلسه دفتر بازاریابی و تجاری   

 به شرح ذیل الالم می شود.

 

 شرح مذاکرات:

 

 

 

 

 

 

 

 مصوبه جلسه:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نام و امضا
  سازیمدیرکل دفتر بازاریابی و تجای

  حاضرین در جلسهنام و امضا 

 



 

 

 

  

  

  

  

 ------استان  و صناعی دستی گردشگریی، فرهنگ یراثاداره کل م 
 

 صنایع دستی مجوز تأسیس و بهره برداری از خانه
 

ستناد   صره ماده  به ا صنایع   قانون حمایت از هنرم» 3بند ث و تب ستادکاران و فعاالن  ستی ندان، ا شم          « د ش ست و  سالمی در تاریخ بی شورای ا صوب مجلس                  م

ص   سی شماره   دی ماه یکهزار و  شش به  شماره   28/11/96مورخ  103748/142د و نود و  اجازه بهره برداری رئیس محترم جمهور،  2/12/96مورخ  153175و ابالغیه 

 . داده می شوددر این مکان سال  5به مدت و صنایع دستی گردشگری فرهنگی، ثمیراوزارت با رعایت قوانین و مقررات از خانه صنایع دستی 
 

  ایع دستیخانه صننام 

......................................................

  

 ................................................................................  و نام خانوادگی مدیر خانه نام ( حقوقی      )حقیقی نوع شخص 

 ................................................ نام پدر ........................................... تاریخ تولد ...................................... محل صدور ............................................... شماره شناسنامه

 .................................... نام شهر/بخش ...................................... نام شهرستان ......................................... نام استان ............................................................... کدملی

 شماره پالک ............................................... شهرداری منطقه
 .............................. آبی

 (استیجاری    )ملکی  خانه مکان ............................................ ستیکد پ
 ............................ ثبتی

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... نشانی

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

.................................... 

 معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

 * این مجوز بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.    .به عمل آوردرا  اقدام الزم قبل از تاریخ انقضا در خصوص تمدید آنو نیم ف است یک ماه دارنده مجوز موظ* 

 

 محل 

 الصاق عکس

 

 مجوزشماره 

 تاریخ صدور

 تاریخ انقضا

 درجه نشان اعتماد



 

 

 

 

  

  

  

  

 دستیه کل بازاریابی و تجاری سازی معاونت صناعی ادار
 

 صنایع دستی مجوز تأسیس و بهره برداری از خانه
 

ستناد   صره ماده  به ا صنایع   قانون حمایت از هنرم» 3بند ث و تب ستادکاران و فعاالن  ستی ندان، ا شم          « د ش ست و  سالمی در تاریخ بی شورای ا صوب مجلس                  م

شماره       شش به  صد و نود و  سی شماره   28/11/96مورخ  103748/142دی ماه یکهزار و  اجازه بهره برداری رئیس محترم جمهور،  2/12/96مورخ  153175و ابالغیه 

 . در این مکان داده می شودسال  5به مدت فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثوزارت میرابا رعایت قوانین و مقررات از خانه صنایع دستی 
 

  نام خانه صنایع دستی

......................................................

  

 ................................................................................و نام خانوادگی مدیر خانه   نام ( حقوقی      )حقیقینوع شخص  

 ................................................ نام پدر ........................................... تاریخ تولد ...................................... محل صدور ............................................... شماره شناسنامه

 ....................................نام شهر/بخش  ......................................نام شهرستان  .........................................نام استان  ...............................................................کدملی 

 شماره پالک ...............................................شهرداری منطقه 
 ..............................آبی 

 (استیجاری    )ملکی مکان خانه  ............................................کد پستی 
 ............................ ثبتی

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی 
 

 

 .....................................................                                                                                              به عمل آورد.را  اقدام الزم قبل از تاریخ انقضا در خصوص تمدید آنو نیم * دارنده مجوز موظف است یک ماه 

 سازیمدیر کل دفتر بازاریابی و تجاری                                                                               * این مجوز بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.                                                                                    

 

 محل 

 الصاق عکس

 

 مجوزشماره 

 تاریخ صدور

 تاریخ انقضا

 درجه نشان اعتماد



 

 

 

 

 

  

   

 .................... استان و صناعی دستی فرهنگی، گردشگری اداره کل میراث

 
 

 رتـکارت مباش

 
 

 

 .....................................................................  نام خانوادگی ...............................................................  به آقای/ خانم

 ................................................................................کد ملی  ............................................................ شماره شناسنامه

 ...........................................................................تاریخ تولید  ...........................................................................نام پدر 

  ...................................................................محل صدور 

 ...........................................................................اجازه داده می شود با معرفی و قرارداد کتبی آقای/ خانم 

 ...........................................................................به شماره  مجوز تأسیس و بهره برداری از خانه صنایع دستیدارنده 

 ................................................................................................................................واقع در  خانه صنایع دستیبعنوان مباشر در 

.................................................................................................................................................................................................. 

 شماره پالکبا 
 ...................................................... ثبتی

 فعالیت نماید.  ..................................................................... کدپستی
 ....................................................... آبی

 

 

 

 

..................................... 

 و هنرهای سنتی استان معاون صنایع دستی  

 

 

 

 می باشد.  دستی مجوز خانه صنایعتا تاریخ اعتبار اعتبار این مجوز * 

 شماره 

 

 تاریخ صدور

 

 محل 

 الصاق عکس

 


