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 و صنایع دستی گردشگریمیراث فرهنگی،  وزارت

 

   نحوه صدور پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی دستورالعمل عنوان:

 صنایع دستی  دفتر بازاریابی و تجاری سازی تهیه و تنظیم:

بوه تاییود معاونوت قیوومیل مج وس و اسوتان ای        1400/09/22موور    47991/14003301 که با شمااره 

 وزارتخانه رسیده است
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مصوب  "دستیقانون حاایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع" 3ماده  1به استناد بند پ و تبصره 

آئین و  رئیس محترم جم ور 2/12/1396مور   153175ابالغیه شماره ل 26/10/1396مج س شورای اسالمی در تاریخ 

؛ 27/12/1399هو مور   56440ت/156176به شماره  مانون مذکور مصوب هیئت وزیران 14ماده اجرایی نامه 

  به شرح ذیل ابالغ می گردد. "یدستهای صنایعدستورالعال نحوه صدور پروانه فعالیت فروشگاه"
 

 

 

 تعاریف

 «صنایع دستی ایرانی» توزیع خریدل فروش وصنفی   ایالیتفع شخص قیییی یا قیومی که در هر فرد صنفی: .1

به استناد بند  ور و صاقب قرفه و شغل آزادل خواه به شخصه یا با مباشرت دیگرانعنوان پیشهگذاری کند و به سرمایه

مج س شورای  1396مانون قمایت از هنرمندان و استادکاران و فعاالن صنایع دستی )مصوب  3و تبصره یک ماده  پ

تمام یا مسمتی از مجوز فروش  درخواست صدور اسالمی( انحصارا از وزارت میراث فرهنگیل گردشگری و صنایع دستی

به مصرف کننده هر روشی از روش ای فروش به  یا دیگر تولیدکنندگان صنایع دستی ایرانیل خود صنایع دستی تولیدی

 شناخته می شود.فرد صنفی  در محل کسب مشخصی داشته باشدل به عنوان

اش فعالیت در قوزه تولید و توزیع صنایع در اساسنامه کهاست به نمایندگی از شرکتی  صرفاشخص قیومی  تبصره:

 دستی ثبت شده باشد.

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

 است. دستیندانل استادکاران و فعاالن صنایعمانون قمایت از هنرم 1ماده مندرج درسنتی کشور هنرهای

و دستی صنایع عرضه و فروش کاالهایمحدوده فعالیتی ر دهر واقد امتصادی  صنایع دستی:)واحد صنفی( فروشگاه  .3

وشگاه دایر شده باشدل فر از این وزارتخانه فعالیت پروانهصنفی با اخذ افراد فرد یا که توسط  ایرانیهنرهای سنتی 

 شناخته می شود.دستی صنایع)واقد صنفی( 

قدامل در دو فروشگاه  لفروشگاه هایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واقد فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی: .4

 مبادرت می کنند. و هنرهای سنتی به عرضه کاال و خدمات صنایع دستی

شروع و یا ادامه مجوزی است که طبق شرایط و ضوابط این دستورالعمل به منظور  دستی:فروشگاه صنایع فعالیت پروانه .5

دفتر  توسط سال پنج برای مدتداخل کشور در صنایع دستی  خریدل فروش و توزیع کاالهایفعالیت تجاری اعم از 

و صنایع دستی ری گردشگفرهنگیل کل میراثادارات دستی و هنرهای سنتی و عبازاریابی و تجاری سازی معاونت صنای

   شود. مشخص داده میبرای محل  صنفیبه فرد یا افراد ل هااستان

دستی و هنرهای  عدفتر بازاریابی و تجاری سازی معاونت صنای دستی:های صنایعفروشگاه« فعالیتپروانه »مرجع صدور  .6

ها فرهنگیل گردشگری و صنایع دستی استانث میرا کلادارات صنایع دستی و هنرهای سنتی های معاونت  سنتی و

که مسئولیت بررسی اسناد و مدارک ارائه شدهل صدورل تمدید و ابطال پروانه فعالیت فروشگاه های  هستندتن ا مرجعی 

و « دفتر بازاریابی و تجاری سازی»به ترتیب برع ده داردل که اختصاراً  اختیارصنایع دستی را در قیطه جغرافیایی تحت

  د.نشومی نامیده« کل استانمعاونت اداره»
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 14ماده  آیین نامه اجرایی 11ن ادی که مطابق با ماده تشک  ای مردم ای فروشندگان صنایع دستی: های حرفهانجمن .7

مانون قمایت از هنرمندانل استادکاران و فعاالن صنایع دستی صرفا در راستای کمک به اجرای این دستورالعمل و با 

 ستانی مرار خواهند گرفت.گری دولت مورد استفاده ادارات کل اهدف کاهش تصدی

)در صورت عرضه و فروش  صنایع دستی و هنرهای سنتی ایرانی در یک یا چند رشتهکاال و فروش عرضه  رسته شغلی: .8

و در صورت فعالیت فروشگاه صرفاً « صنایع دستی»انواع محصوالت صنایع دستی توسط فروشگاهل رسته تحت عنوان 

 درج می گردد.( لدر یکی از رشته های صنایع دستی به صورت خاصل رسته با ذکر عنوان رشته تخصصی مورد فعالیت

 گواهی یا عالمت تعیین سطح کیفی فروشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی  :فروشگاهینشان اعتماد درجه  .9

است که بر روی مجوز نصب و موجب اعتبار بخشیل  با ماب یت راستی آزمایی آنالیننوعی برچسب امنیتی  هولوگرام: .10

 افزایش امنیتل ج وگیری از جعلل تی ب و کپی برداری مجوز می شود.

 بل متع د و دارای دانش کافی نسبت به رشته های صنایع دستیکارشناس مجر ارزیاب صنایع دستی: .11

مانون قمایت از هنرمندانل استادکاران و  14آیین نامه اجرایی ماده  7مطابق ماده  کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات: .12

فعاالن صنایع دستیل این کارگروه توسط اداره کل استان و بدون ایجاد ساختار اداری جدیدل تشکیل می شود و 

از جم ه مذکور مانون  3ه رسیدگی به تخ فاتل اعتراضاتل رفع اب ام و شفاف سازی امور مرتبط با مجوزهای موضوع ماد

را برع ده دارد. اعضای این کارگروه عبارتند از: مدیرکل )رییس  صدور پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی

 صنایع دستی ن ادمردم ایانجمن ای قرفه اداره کلل نماینده امور قیومی اداره نمایندهل یا نماینده مانونی وی کارگروه(

 .به قکم مدیرکل به مدت دو سالو هنرهای سنتی نفر از کارشناسان مجرب صنایع دستی  2و 

مانون قمایت از هنرمندانل استادکاران  14آیین نامه اجرایی ماده  8مطابق ماده  کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات: .13

ت میراث فرهنگیل گردشگری و ذیل معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزار این کارگروهو فعاالن صنایع دستیل 

صنایع دستی و بدون ایجاد ساختار اداری جدیدیل تشکیل می شود. این کارگروه رسیدگی به تخ فاتل اعتراضاتل رفع 

از جم ه صدور پروانه فعالیت فروشگاه های مذکور مانون  3اب ام و شفاف سازی امور مرتبط با مجوزهای موضوع ماده 

معاون اعضای این کارگروه عبارتند از: اصل می شوندل برع ده دارد. اداره کل استان ورا که از سوی  صنایع دستی

انجمن ای ویل  نماینده نماینده مدیرکل قیومی وزارتخانه یا ل کارگروه(رییس )وزارت سنتی دستی و هنرهایصنایع

برای  وزرات متبوعکه به قکم وزیر و هنرهای سنتی نفر از کارشناسان مجرب صنایع دستی  2و ای صنایع دستی قرفه

 مدت دو سال منصوب می شوند. 
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 :فعالیت پروانهمراحل صدور : 1ماده 

یا دفتر بازاریابی  کل استانادارهمعاونت به پروانه فعالیت متیاضی توسط مدارک الزم به انضمام ارسال درخواست کتبی  .1

 1فرم شماره مطابق  و تجاری سازی

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

 2فرم شماره مطابق 

از مدت یک هفته  ظرف 3فرم شماره و اعالم موافیت یا عدم موافیت مطابق بررسی درخواست متیاضی پروانه فعالیت  .3

 ثبت درخواست متیاضی

 پروانهصدور ل سازییا مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری استان معاون صنایع دستی اداره کلدر صورت اعالم موافیت  .4

 . از ثبت درخواست متیاضی یک هفتهظرف مدت  متیاضی تس یم آن به ونصب هولوگرام  با ایشانامضای  به فعالیت
 

وظایف معاونت های ادارات ک ی استانی به ادارات تابعه در هرکدام از ش رستان ای استانل تفویض در صورت  -1تبصره 

ل از طریق ادارات توانند نسبت به ارسال درخواست و پیگیری سایر مراقل اداری مربوطهفعالیت میمتیاضیان پروانه 

 امدام نمایند.  مربوطهلش رستانی در قیطه جغرافیاتی 

هنرمنودانل اسوتادکاران و فعواالن    موانون قمایوت از    14آئین نامه اجرایی ماده  2ماده  1بند  تحیقدر راستای  -2تبصره 

 ماه 6قداکثر طی  فرآیند صدور پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی پس از طی مراقل اجرایی مربوطهصنایع دستیل 

 خواهد پذیرفت. متعامباً معرفی می گرددل انجامل از طریق سامانه الکترونیکی که از ابالغ دستورالعمل قاضر

 

 :فعالیت پروانهصدور مدارک الزم جهت :  2ماده 

 تباع خارجیبرای اتباع ایرانی و گذرنامهل پروانه کار و امامت معتبر برای ا تصویر کارت م ی و تمام صفحات شناسنامه .1

بنام وی به همراه آگ وی آخورین تغییورات شورکت در     پروانه معرفی نامه نماینده هیأت مدیره )مدیرعامل( برای صدور  .2

 روزنامه رسمیل تصویر اساسنامه و آگ ی روزنامه رسمی ثبت شرکت )برای اشخاص قیومی(    

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

 4×3عکس پرسن ی سه مطعه  .4

اجاره نامه رسمی یا عادی )دارای اعتبار زمانی( یا دیگر عیود نام ه )سورمف یل هبوهل وصویت تم یکویل     سند مالکیت و یا  .5

ی اعوم از دولتوی و   مص ح در میام بیع یا اجاره( یا مراردادهای بسوته شوده میوان متیاضوی و اشوخاص قیییوی و قیوو       

 غیردولتی محل کسب و یا اقراز مالکیت طبق عرف محل در روستا

 آن الزامی است.عوامب از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت قیومی ناشی از رسمی  نامهاخذ تع د -1تبصره 

محل معرفی شده ج ت ایجاد فروشگاه صونایع دسوتی   ) مانونی از محل فعالیت ج ت فروشگاه صنایع دستی برداریامکان ب ره  .6

 (اینصورت متیاضی می بایست نسبت به تغییر کاربری م ک مورد نظر امدام نماید.قتما می بایست دارای کاربری تجاری بوده که در غیر 
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 :فعالیت پروانهشرایط و ضوابط صدور : 3ماده 

با نام و عالمت به نام مدیر یا مدیرعامل و  2ماده پروانه فعالیت فروشگاه های زنجیره ای با ارائه مدارک مندرج در  .1

 صادر می شود.   دفتر بازاریابی و تجاری سازیتوسط صرفاً ل مرکزی و شعب آنتجاری واقد با ذکر آدرس فروشگاه 

ایل تمامی موارد مانونی برای هرکدام از شعب به صورت مجزا مورد بررسی مرار در بخش فروشگاه های زنجیره -1تبصره 

  می گیرد.

فروشگاه ها  دیگرهمانند به استثنای صدور مجوزل فروشگاه های زنجیره ای  و نظارتی اجراییهای سایر فرایند -2تبصره 

 انجام می پذیرد. یاداره کل استان های توسط معاونت

)براساس مصوبه  و یا یکی از اعضای هیات مدیرهاشخاص قیومیل به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل  پروانه فعالیت .2

الیت شرکت( و در روزنامه رسمی و موضوع فعآخرین تغییرات شرکتل منتشره در هیات مدیرهل اساسنامهل آگ ی 

 به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.  فعالیت پروانههای مدنی نیز مشارکت

و )درصورت عدم فروش یا واگذاری م ک(  سال 5 مدتفروشگاه های م کی به اعتبار پروانه فعالیت صادر شده برای  .3

 سال( می باشد. 5مدت مرارداد )تا سیف  برای استیجاری تا پایان

ریافت باشد یا خود مادر به قضور در محل کسب نباشدل الزم است ضمن د فروشگاهچنانچه متیاضی دارای دو یا چند  .4

دستورالعمل قاضر به  2ماده دارای مدارک مندرج در ) ی راتواجد صالقی ل مباشرپروانه فعالیت برای هر واقد صنفی

اداره کل معاونت به منظور اداره امور دیگر واقدها با تنظیم مرارداد مباشرت به استثنای موارد مربوطه به محل کسب( 

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

 .صادره خواهد بود فعالیتدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه م -3تبصره 

عزل و یا تغییر  ارائه درخواست کتبی زمان که ضرورت بداند نسبت به تواند در هرمی فعالیتصاقب پروانه  -4تبصره 

 .امدام نمایداداره کل استان معاونت مباشر از طریق 

 .را برع ده خواهند داشت فروشگاهو مباشر متضامناً مسئولیت مانونی اداره  فعالیتصاقب پروانه  -5تبصره 

مربوطه یا تغییر محل کسب یا اداره کل استان معاونت بدون اطالع  فروشگاهفعالیت بیش از شش ماه  در صورت عدم .5

اداره کل استان معاونت ی پروانه فعالیت به غیرل ادار فروشگاهنوع فعالیت توسط صاقب پروانه فعالیت یا واگذاری 

 پروانه فعالیت را ابطال کند. لمزبور فروشگاهبه پانزده روزه  کتبی با م  ت اخطارموظف است پس از 

 یا مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی مدیرکل استان دستور بادر اثر تخ ف از میرراتل  صنفی واقد مومت عطیلت .6

 .آیدمی عمل به

روی کاالل میمت کاال را به طور روشن و مک فند با الصاق برچسب  صنایع دستیافراد صنفی عرضه کننده کاالهای  .7

 مکتوب و به گونه ای که برای همگان مابل رؤیت باشدل اعالم کنند.

دارنده پروانه فعالیت و ارائه  کتبی در صورت مفیود یا مخدوش شدن پروانه فعالیتل ارائه نسخه المثنی با درخواست .8

 بالمانع است.مبنی بر پذیرش هرگونه تبعات اقتمالی آن کتبی تع د 

متع ق به ورثه است. چنانچه ورثه یا  لدر صورت فوت صاقب پروانه فعالیتل قیوق متعارف ناشی از واقد صنفی .9

نسبت به اخذ پروانه  سال یکظرف مدت توانند میدر صورت دارا بودن شروط فردیل نماینده مانونی آن ا مایل باشندل 
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وراثل با رعایت میررات این دستورالعمل امدام کنند. تمامی ت محضری فعالیت با ارائه گواهی انحصار وراثت و رضای

نظر کارگروه استانی  بنا برمدت زمان یک سال متوفی از درجه اعتبار سامط است.  مجوز لپس از انیضای م  ت میرر

 سال مابل تمدید است. 2رسیدگی به تخ فاتل قداکثر تا 

در صورت دارا بودن نام ولی و یا میم مانونی وی  مالک یا ورثهل پروانه فعالیت قسب مورد به بودندر صورت محجور  .10

 شود.صادر میل شروط فردی

( مست زم الیت به نام نماینده مانونی )میمی که تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشندل صدور پروانه فعدر صورت .11

پروانه فعالیت به نام یکی از وراث کبیر نیز منوط به اخذ رضایت محضری از اخذ رضایت محضری وراث کبیر و صدور 

 سایر وراث کبیر و نماینده مانونی وراث صغیر خواهد بود.

در صورتی که دارنده پروانه فعالیت بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کندل باید درخواست کتبی خود را به  .12

اداره کل استان در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط مانونی معاونت اید. اداره کل استان تس یم نممعاونت 

در  بداند با رعایت سایر میرراتل پس از ابطال پروانه فعالیت مب یل پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.

 ل کسب الزامی است.صورت استیجاری بودن محل فروشگاه رضایت کتبی مالک متضمن رضایت به واگذاری مح

              در صورتی که دارنده پروانه فعالیت بخواهد رسته شغ ی خود را به یک رسته جدید )در محدوده رشته های  .13

اداره کل استان تس یم نماید. معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی( تغییر دهدل باید درخواست کتبی خود را به 

اداره کل استان نیز با رعایت مفاد مندرج در دستورالعمل قاضرل پس از ابطال پروانه فعالیت مب یل پروانه معاونت 

 فعالیت جدیدی در رسته درخواست شدهل صادر می کند. 

ل بدون نیاز به تغییر صادر شدهصنایع دستی )بصورت عام( آنان تحت عنوان فروشگاه هایی که رسته شغ ی  -6تبصره 

 امکان عرضه و فروش تمامی کاالهای صنایع دستی را دارند. لعالیت خودپروانه ف

شامل نام و نشانی )فاکتور( باید صورت قسابی  لصنایع دستی ارائه کاالیاجرت  هر فرد صنفی در میابل دریافت ب ا یا .14

 ل تاریخل مب غ دریافتی و نوع و مشخصات کاالهای فروخته شده را به مشتری تس یم دارد.فروشگاه

چاپ شده )فاکتور( های خود را به صورت ک ی عرضه می دارند باید از صورتحسابصنایع دستی  یکه کاالافراد صنفی  .15

 استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

از  برداریو ب ره بودهدستی ایرانی منظور فروش محصوالت صنایعصرفاً بههای مرتبط با دستورالعمل قاضر فروشگاه  .16

 فعالیتی مغایر با آن مجاز نیست. آن به منظور

هرگونه توضیح و تغییر به و یا  خوردگی و خدشهبدون اطالع ادارات استانی و ستادیل هرگونه م م واگذاری به غیر .17

 .بوده و پیگرد مانونی داردصورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع 

 نصب اصل پروانه فعالیت در فروشگاه الزامی است. .18

محضری و ارائه تع د  مجوزل ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده مجوزهای صادرهصورت مفیود یا مخدوش شدن  در .19

 مبنی بر پذیرش تبعات سوء آنل برای بامیمانده مدت اعتبار مجوز بالمانع خواهد بود.

 دارا بودن قدامل هجده سال سن برای دریافت پروانه فعالیت الزامی است. .20

دارنده پروانه فعالیت موظف است به هنگام بازدید ارزیاب اداره کل استان و یا ستاد از محل فعالیت نامبرده همکاری  .21

 ل این امدام به منزله تخ ف واقد صنفی محسوب می گردد.در صورت عدم همکاریالزم را بعمل آورد. 
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وز و با تاخیر مراجعه نمایدل تمدید مجوز مشمول در صورتی که دارنده پروانه فعالیت بعد از اتمام تاریخ اعتبار مج .22

 شرایط صدور خواهد شد.

متیاضیان می بایست اصل مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت را به منظور تطبیق با تصاویر آن ا به نماینده  .23

 رسمی معاونت اداره کل استان ارایه دهند.

معاونت ل در طول مدت اعتبار مجوز مندرج در دستورالعمل قاضراز شرایط و ضوابط فروشگاه در صورت هرگونه تخطی  .24

ل توسط وی ماه 3ظرف مدت در صورت عدم اصالح موارد تخ ف  واقد متخ ف واداره کل استان پس از اخطار کتبی به 

 اختیار دارد نسبت به ابطال مجوز امدام نماید.
 

 : فعالیت پروانهشرایط تمدید  :4ماده 

در صوورت ثبوت هور نووع      روزنامه رسومی جم ووری اسوالمی ایورانل     آخرین تغییرات شرکتل مندرج در آگ یتصویر  .1

 تغییرات در شرکت )برای اشخاص قیومی(

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

 فعالیت مب ی پروانهاصل  .3

   میررات تعیین شده در مراقل صدور عدم خروج از موانین و .4

)برای  ( مبنی بر موافیت با تمدید پروانه فعالیتمب ی نامهیا ابطال رضایت ءدرصورت انیضا) محضری شرکاءنامه  رضایت .5

 مشارکت های مدنی(

 دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم مبل از انیضای مدت اعتبار مجوزل نسبت به تمدید آن امدام نماید. .6

ج وت اقوراز شورایط منودرج در     ادراه کول اسوتان   ارزیاب صونایع دسوتی    تمدید پروانه فعالیت منوط به بازدید مجدد .7

 .و استمرار فعالیت متیاضی در موضوع مجوز مب ی است دستورالعمل قاضر
 

 صنایع دستیبه عنوان دفاتر خدمات  دستی صنایع ایحرفه انجمنهایبا همکاری  پروانه فعالیتصدور نحوه :  5ماده 

 14آئین نامه اجرایی ماده  11ماده و  مانون اساسی جم وری اسالمی ایران 44تحیق سیاست های ک ی اصل  به منظور

اداره کل استان موظف است در راستای اجورای مفواد   معاونت  لدستیمانون قمایت از هنرمندانل استادکاران و فعاالن صنایع

قائز شورایط   دستیِ صنایع ایقرفهن اد مردم انجمن ای در صورت وجود لو میررات این دستورالعمل و در چ ارچوب موانین

صرفا در امور اجرایی ایون دسوتورالعمل    آن اهای ظرفیتاز توانمندی و مکاری پس از انعیاد مرارداد دمیق ه در سطح استانل

 .نمایداستفاده 

 های ادارات کل استانیمعاونت بابرای همکاری  هاتشکل های مردم ن اد و اتحادیه های ارزیابی و انتخاب شاخص .1

 :عبارتند از

 سابیهل کیفیت و گستره فعالیت  -الف

 عداد اعضا باید منطبق با قدامل مصوب در آخرین ویرایش مانون نظام صنفی باشد.تمانونی  قدنصاب -ب

 مروبطه رعایت موازین و میررات مانونی -پ

 اساسنامه و آگ ی آخرین تغییرات ثبتیامکان اجرای امور محوله بر اساس  -ت
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و پ مپ واقدهای پروانه ابطال و  صدور مراجعادارات کل استان هال تن ا دفتر بازاریابی و تجاری سازی و معاونت های  .2

امور اجرایی به انجام  محدودل صرفاً انجمن ای تخصصی غیردولتی از همکاریاخذ و بوده در سطح کشور  صنفی متخ ف

 می باشد. مربوطه

اجرای اختیار می بایست با اعمال نظارت های دوره ایل روند قیطه جغرافیایی تحتدر  معاونت های ادارات کل استانی .3

روز هرگونه و در صورت ب دادهرا مورد بررسیل نظارت و ارزیابی مرار ای صنایع دستی انجمن ای قرفه امور محوله به

ل روزه 15بازه زمانی فع مشکل در رج ت  این انجمن ال سریعاً موضوع را از طریق اخطار کتبی به نارضایتی و یا شکایت

 اعالم نماید.

در موعد تعیین شده امدام موثری ج ت رفع مسائل و نارضایتی  دستی صنایع ایقرفه انجمن ایدر صورتی که  -1تبصره 

 به تخ فات استانی رسیدگیکارگروه به  لبا مستندات مانونیادارات کل استان دل موضوع توسط نهای اعالم شده بعمل نیاور

 ارسال می گردد.  ج ت رسیدگی مانونی

 مذکورکارگروه را اعالم دارد. نظر  نظر خود روز 15 مدت مک ف است ظرفرسیدگی به تخ فات  استانیکارگروه  -2تبصره 

  در این مورد معتبر و مابل اجرا است.

ل هرساله بنا اجرای مأموریت های محولهبرای  دستی صنایع ایقرفه انجمن ایهزینه دریافتی از متیاضیان توسط  .4

 عم یاتیتعیین و  این انجمن ا با معیار مرار دادن تعرفه خدمات اصنافو استان بر توافق فیمابین ادارات کل 

  گردد.می

 :رسیدگی به شکایات:  6ماده 

 اداره کلارزیاب صنایع دستی شده از سوی متیاضیان و واقدهای دارنده مجوز در صورت اعتراض به گزارش ارائه  .1

اداره کل معاونت به از تاریخ دریافت گزارشل اعتراض خود را به صورت کتبی  روز 10 مدت ظرفل می توانند استان

 است. کارگروه استانی رسیدگی به تخ فاتاستان تس یم کنند. بررسی و تصمیم گیری در خصوص اعتراض مذکورل با 

روز به اعتراض متیاضی رسیدگی و نظر ن ایی  15 مدت کارگروه استانی رسیدگی به تخ فات مک ف است ظرف -1تبصره 

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

فرصت دارد به این نظر اعتراض کند. در صورت  روز 10 ظرف مدت قداکثراز زمان ابالغ نظر کارگروه استانی متیاضی  .2

گروه استانی رسیدگی به تخ فات یا در صورت عدم تصمیم گیری توسط کارگروه مذکور اعتراض متیاضی به رای کار

 مدت ظرففرم درخواستل گزارش بازدید و سایر مدارک و مستندات متیاضی بانضمام ظرف م  ت تعیین شدهل مراتب 

    شود.برای بررسی و صدور رای ن ایی به کارگروه مرکزی رسیدگی به تخ فات ارجاع داده می روز  5

و الزم رسیدگی  اعتراضل کتبی پس از دریافت روز 15مدت ظرف  است موظفکارگروه مرکزی رسیدگی به تخ فات  .3

و پاسخ را به صورت مکتوب و مستند به کارگروه استانی رسیدگی به تخ فات ابالغ کند. رأی  نموده اتخاذ تصمیم

 صادرشده از سوی کارگروه مرکزی رسیدگی به تخ فات مطعی و الزم االجرا است. 

اعمال  گی به تخ فات اداری به دالی ی چون ترک فعللدر صورت اقراز تخ ف عامل استانیل برابر با مانون رسید -2تبصره 

شده و در صورت شکایت فرد صنفی متضرر به دستگاه مضاییل اداره با وی برخورد  غرض و اهمال در انجام وظایف محوله

 قیومی وزارتخانه مک ف به قمایت از فرد صنفی متضرر خواهد بود.
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مانون  71و  67ل 66ل 65ل 63 ل62ل 59ل 58ل 57استان ها موظفند ترتیبات الزم را ج ت اجرایی شدن مواد  ادارات کل .4

و اصالقات بعدی آن در خصوص فعالیت های موضوع مجوزهای این آیین نامه  -1392مصوب  -نظام صنفی کشور

 ل نسبت به ابطال مجوزروزه 15اتخاذ کنند و در صورت عدم اصالح موارد تخ ف از سوی دارنده مجوز در بازه زمانی 

 مربوط امدام و مراتب را به مراجع و دستگاه های ذی ربط اطالع دهند.

اعالم بر اساس در صورت بروز تخ فات صنفی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جم وری اسالمی ایران  .5

 .خواهد کرداز ادامه فعالیت ج وگیری ضمن امدام به پ مپ واقد مذکور ل استاناداره کل معاونت  کتبی

صادره به  پروانه فعالیت رسیدگی به اختالفات و دعاوی قیومی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید .6

 باشد. صالح مضایی میع ده مراجع ذی

 

 فروشگاه های صنایع دستیبندی درجهارزیابی و نحوه :  7ماده 

دسوتیل درجوه بنودی    اسوتادکاران و فعواالن صونایع   موانون قمایوت از هنرمنودانل     3مواده   حاجورای بنود   در راستای 

 فروشگاه ای صنایع دستی مطابق شرایط و ضوابط ذیل انجام می گردد.
 

  شرایط و ضوابط عمومیالف( 

 دستی ل قاضر ج ت فعالیت فروشگاه صنایعدارا بودن تمامی شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعم .1

  متبوع کل استاناداره معاونت توسط قرفه ای تأیید صالقیت  .2

 دستیعدم فروش کاالهای غیر صنایعدستی ایرانی و صنایعبا کیفیت عرضه کاالهای  .3

 :فروشگاهی 1درجه نشان اعتماد اخذ جهت  اختصاصیشرایط و ضوابط ( ب

  اجناس فروشگاه تمامی بر روی آن و میمت برچسب بارکد تشخیص کاالو نصب دارا بودن  .1

 ارائه کاال با شناسنامه یا بروشور و بسته بندی مناسب   .2

باالخص امکان عودت کاال و وجه دریافتی با پس از فروش  خدماتکاالهای فروخته شده و تیبل کیفیت تضمین  .3

 قدامل زیان خریدار 

  زبان انگ یسیمکالمه مس ط به دارای روابط عمومی موی و مجربل  کارگیری فروشندگانه ب .4

و یا  از مراکز آموزشی معتبر مدرکزبان انگ یسی فروشندگانل منوط به ارائه مکالمه صالقیت تس ط به بررسی  -1تبصره 

 اداره کل استان می باشد.معاونت  معتمدتأیید کارشناس 

تجاری  های متر به شرط مرارگیری در ب ترین مومعیت  50و یا  یفضای فروشگاه مربعمتر 100 قداملمتراژ  دارا بودن .5

 استان اداره کلمعاونت خیص ش ری بنا بر تش

 یدمان متناسبل نور و فضای مط وب در فروشگاهگیری از چب ره .6

نرم افزارهای سایت یا وبو تج یز سیستم فروش به  الکترونیک تجارتبازاریابی و های نوین گیری از سیستمب ره .7

 فیزیکی  در جوار فروشگاه)اپ یکیشن(  کاربردی

از طریق  مسائل مرتبط با بازار و بازاریابی نوین و...دانش و توانمندی تخصصی پرسنل در خصوص مستمر ارتیاء  .8

 در طول سال(مرتبط دوره تخصصی  یکقدامل گذراندن ) معتبرگذراندن دوره های آموزشی در مراکز 
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ادارات کل استانی موظفند به منظور ارتیاء دانش تخصصی واقدهای صنفیل نسبت به هماهنگی برگزاری  -2تبصره 

 ی آموزشی مرتبط با بازار امدام نماید.هاساالنه دوره ها و کارگاه 

 

 

 :فروشگاهی 2درجه نشان اعتماد جهت اخذ  اختصاصیشرایط و ضوابط  ج(

  اجناس فروشگاه تمامی بر رویآن  و میمت بارکد تشخیص کاالبرچسب و نصب دارا بودن  .1

 ارائه کاال با شناسنامه یا بروشور و بسته بندی مناسب   .2

باالخص امکان عودت کاال و وجه دریافتی با تضمین کیفیت کاالهای فروخته شده و تیبل خدمات پس از فروش  .3

 قدامل زیان خریدار

 دارای روابط عمومی مویهای مجربل کارگیری فروشندهه ب .4

 یدمان متناسبل نور و فضای مط وب در فروشگاهب ره گیری از چ .5
 

 :فروشگاهی 3درجه نشان اعتماد جهت اخذ  اختصاصیشرایط و ضوابط  د(       

این ماده و با رعایت شرایط و ضوابط « ج»و « ب»های صنایع دستی در صورت عدم اقراز مفاد مندرج در بند فروشگاه

 اعطاء خواهد گردید. 3درجه  با نشان اعتماد پروانه فعالیتعمومی بیان شده در ماده قاضرل 

این ماده توسط واقد صنفیل ارتیاء « ج»و « ب»درصورت اقراز شرایط و ضوابط مندرج در هرکدام از بندهای  -1 تبصره

 )ظرف مدت یک هفته پس از دریافت درخواست و مدارک متیاضی(واقد مربوطه کتبی درجه فروشگاه بنا بر درخواست 

 امکان پذیر خواهد بود.

مطابق نوع درجه بندی دستی موظف به اجرای تمامی شرایط و ضوابط مذکور در این ماده صنایع فروشگاه های -2تبصره 

پس از اخطار کتبی به فروشگاه و در صورت عدم اصالح اداره کل استان معاونت  وده و در صورت رویت و گزارش تخ فلب

 امدام نماید. موارد تخ ف در موعد تعیین شدهل اختیار دارد نسبت به ابطال درجه اعطایی
 

 : سایر موارد: 8ماده 

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

)بنا بر تشخیص خود( امدام نماید. در سطح کشور صدور پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی نسبت به رأساً دارد 

موظف  لمحل استیرار فروشگاه معاونت اداره کل استانِبر این اساس و در صورت صدور هرگونه مجوز توسط این دفترل 

همانند سایر بررسی تخ فات و شکایات واص ه همچنین اعمال نظارت و  لسایر مراقل مانونیاست نسبت به انجام 

 امدام نماید.در سطح استان واقدهای صنفی تحتِ پوشش 

بوده و در صورت تفویض اختیار  رایگان استانصدور پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی توسط ادارات کل  .2

بنا بر  ل میزان هزینه مابل پرداخت توسط متیاضیاندستی صنایع ایقرفه انجمن ایبه بخشی از امور اجرایی مربوطه 

 تعیین خواهد گردید. 5ماده  4بند 
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سنتی )ستاد( خواهد بود و با معاونت صنایع دستی و هنرهای در سطح کشور تورالعمل نظارت بر قسن اجرای این دس .3

دستی و معاونت صنایعو تأیید  ادارات کل تابعه در سطح کشوردر دستورالعمل با پیشن اد یا اصالح گونه تغییر هر

 صورت می پذیرد. سنتیهنرهای

اداره کل استان مک ف است در طول مدت اعتبار مجوز فروشگاه هال به صورت دوره ای و موردیل نسبت به معاونت  .4

 بازدید از محل فعالیت فروشگاه ها امدام نماید. 

 در اختیاراطالعات آن را  واقدهای صنفیل تمدید پروانه فعالیتصدور و اداره کل استان مک ف است پس از معاونت  .5

 اداره اماکن نیروی انتظامی مرار دهد.

تا نسبت به  زمان دارند سه ماهدستی به مدت صنایع  فروشگاه هایتصویب و ابالغ این دستورالعملل تمامی از تاریخ  .6

 جدید امدام نمایند.  دستورالعملفعالیت خود طبق  پروانهتعویض 

رایگوان و بودون   ل بوه صوورت   در م  ت سه ماهه تعیین شده تعویض مجوزهای مذکور در این بند با فرمت جدید -1تبصره 

 می باشد.   و یا پیش شرطی اخذ هزینه
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 ضمائم
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 1فرم شماره 

 «دستیفروشگاه صنایع پروانه فعالیتدرخواست صدور »

 

 ................................... استان دستیصنایعو گردشگری فرهنگی، میراثمعاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل 

 

 سالم و اقترام؛ با

 .......................... شوماره شناسونامه    ..............................نوام پودر     .....................................................اینجانب آمای/خوانم  

  ............................................................  )برای اشوخاص قیوومی(   نمایندگی از طرف شرکتبه   .............................................کدم ی

ضمن اظ ار التزام عم ی به مووانین   ؛ ..............................................با معرفی نامه شماره   .........................................شماره ثبت به 

-بورای فروشوگاه صونایع    پروانه فعالیوت واهشمند است دستور فرمائید در مورد صدور درخواست خمالیاتی و انتظامی کشورل 

 به نشانی ذیل امدامات الزم صورت پذیرد.  ..................................................رسته شغ ی در  دستی
 

 ............................................................................................................................................................................... فعالیتنشانی دمیق محل 

   .............................................................................شماره تماس )ثابت و همراه(  ........................................................................................

 

  کروکی محل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                               

 نام و امضای متقاضی 
 

 

 

 

 

 برای درج در پروندهل به پیوست ارائه می شود. پروانه فعالیتمدارک الزم ج ت صدور * 
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 1فرم شماره 

 «دستیپروانه فعالیت فروشگاه صنایعدرخواست صدور »

 

 صنایع دستی مدیرکل محترم بازاریابی و تجاری سازی معاونت

 

 با سالم و اقترام؛

 ..........................شوماره شناسونامه     ..............................نوام پودر     .....................................................اینجانب آمای/خوانم  

  ............................................................  شرکت )برای اشوخاص قیوومی(   به نمایندگی از طرف  .............................................کدم ی

؛ ضمن اظ ار التزام عم ی به مووانین   ..............................................با معرفی نامه شماره   .........................................به شماره ثبت 

-نتظامی کشورل خواهشمند است دستور فرمائید در مورد صدور درخواست پروانه فعالیوت بورای فروشوگاه صونایع    مالیاتی و ا

 به نشانی ذیل امدامات الزم صورت پذیرد.  ..................................................در رسته شغ ی دستی 
 

 ...............................................................................................................................................................................نشانی دمیق محل فعالیت 

   .............................................................................شماره تماس )ثابت و همراه(  ........................................................................................

 

  کروکی محل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                               

 نام و امضای متقاضی 
 

 

 

 

 

 برای درج در پروندهل به پیوست ارائه می شود. پروانه فعالیتمدارک الزم ج ت صدور * 
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 2فرم شماره 

 «بازدیدگزارش »
 

در رسووته شووغ ی دسووتی فروشووگاه صوونایع پروانووه فعالیووتمتیاضووی  ......................................................خووانوادگی نووام و نووام

 ......................................................... :متراژ فضا ...........................................................

 :فروشگاهنشانی 

 ثبتوویشووماره پووالک  ........................................بخووش   ..........................................ش رسووتان   ..........................................اسووتان 

 .................................................................................................................................................................. نشانی دمیق  ...................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

 :فروشگاهموقعیت 

 

 :مشخصات فنی

 

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

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

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

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

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

  3درجه                    2درجه                     1درجه       :برای واقد صنفی ارزیاب درجه پیشن ادی
 

 تاریخ بازدید
 

 نام کارشناس

 

 امضاء

 

 
 

 :سایر با ذکر نام  خارج قریم ش ر یا روستا  روستا  قریم ش ر  داخل محدوده ش ریواقد 

 :متربه فاص ه تا خیابان اص ی  ندارد         دارد    دسترسی به خیابان اص ی

 :فاص ه تا اولین ایستگاه مترو به متر :فاص ه تا اولین پایانه اتوبوسرانی به متر

 :تخ وف بوا ذکور مسوتندات دمیوق )عکوسل فوی م و...(                 ایرانوی  صورفاً  صونایع دسوتی      کاالهای عرضه شده:نوع 

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

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

 بسته بندی مناسب                   بروشور                     اسنامه شن       همراه با ارائه کاال

 ندارد         دارد               تضمین کاالهای فروخته شده و تیبل ضمانت های پس از فروش: 

 زبان انگ یسی مکالمه مس ط به                   دارای روابط عمومی موی و مجرب       های:  به کارگیری فروشنده

 ضعیف         متوسط            خوب        بسیار خوب     چیدمان متناسبل نور و فضای مط وب در فروشگاه: 

 ندارد           دارد       (:  فروشگاه آنالین /سایتوب) های نوین بازاریابی و تجارت الکترونیکگیری از سیستمب ره

 ندارد     ارد د   ( 1)برای اخذ نشان درجه)در طول سال( مرتبط با بازار توسط پرسنل قدامل یک دوره آموزش گذراندن 
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 3فرم شماره 

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

 

 

در دسوتی  متیاضی پروانوه فعالیوت فروشوگاه صونایع      .............................................................درخواست جناب آمای/ سرکارخانم 

سووازی معاونووت صوونایع دسووتی مووور  ؛ در ج سووه اداره کوول بازاریووابی و تجوواری .............................................رسووته شووغ ی 

 تشکیل گردید. شرح مذاکرات و تصمیمات به شرح ذیل اعالم می شود. ..................................

 

 شرح مذاکرات:

 

 

 

 

 

 

 

 مصوبه ج سه:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نام و امضا
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 

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

  حاضرین در جلسهنام و امضا 
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 3فرم شماره 

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

 

 

در  دسوتی متیاضی پروانوه فعالیوت فروشوگاه صونایع      .............................................................درخواست جناب آمای/ سرکارخانم 

معاونوت صونایع دسوتی و هنرهوای سونتی اداره کول میوراث فرهنگویل         ؛ در ج سوه   .............................................رسته شغ ی 

 تشکیل گردید. شرح مذاکرات و تصمیمات به شرح ذیل اعالم می شود. ..................................مور   گردشگری و صنایع دستی

 

 شرح مذاکرات:

 

 

 

 

 

 

 

 مصوبه ج سه:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نام و امضا
 و هنرهای سنتی صنایع دستی معاون

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

 

  حاضرین در جلسهنام و امضا 

 



 

 

 

  

  

  

  

 ------       استان  و صناعی دستی گردشگریی، فرهنگ اداره کل میراث
 

 فروشگاه صنایع دستی پروانه فعالیت  

 .................... شغلیرسته 

ممور    103748/142مصوب مجلس شورای اسالمی به شااره « دستیندان، استادکاران و فعاالن صنایعقانون حاایت از هنرم» 3ماده  1به استناد بند پ و تبصره 

ایمت  دسمتی ایرانمی بما ر    صمنایع  توزیع خرید، فروش ورئیس محترم جاهور، اجازه داده می شود در زمینه  2/12/96مور   153175و ابالغیه شااره  28/11/96

 فعالیت ناائید. در این مکان  سال 5به مدت  و صنایع دستیگردشگری فرهنگی، ثمیراوزارت قوانین و مقررات 
 

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

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

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

 شااره پالک ............................................... شهرداری منطقه
 .............................. آبی

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

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

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

 

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

 معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

 .به  ال آوردرا  اقدام الزم قبل از تاریخ انقضا در خصوص تادید آنو نیم دارنده مجوز موظف است یک ماه * 

 * این مجوز بدون هولوگرام فاقد ا تبار است.

 

 محل 

 الصاق عکس

 

 پروانهشااره 

 تاریخ صدور

 تاریخ انقضا

 درجه نشان ا تااد



 

 

  

  

  

  

 اداره کل بازاریابی و تجاری سازی معاونت صناعی دستی
 

 فروشگاه صنایع دستی پروانه فعالیت  

 ....................رسته شغلی 

ممور    103748/142مصوب مجلس شورای اسالمی به شااره « دستیاستادکاران و فعاالن صنایعندان، قانون حاایت از هنرم» 3ماده  1به استناد بند پ و تبصره 

ایمت  دسمتی ایرانمی بما ر    صمنایع  توزیع خرید، فروش ورئیس محترم جاهور، اجازه داده می شود در زمینه  2/12/96مور   153175و ابالغیه شااره  28/11/96

 فعالیت ناائید. سال در این مکان  5فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مدت ثوزارت میراقوانین و مقررات 
 

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

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

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

 شااره پالک ...............................................شهرداری منطقه 
 ..............................آبی 

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

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

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

 

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

 مدیرکل بازاریابی و تجاری سازی

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

 * این مجوز بدون هولوگرام فاقد ا تبار است.

 

 محل 

 عکسالصاق 

 

 پروانهشااره 

 تاریخ صدور

 تاریخ انقضا

 درجه نشان ا تااد



 

 

 

 

 

  

   

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

 
 

 رتـکارت مباش

 
 

 

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

 ................................................................................کد ملی  ............................................................ شااره شناسنامه

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

  ...................................................................حل صدور م

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

 ...........................................................................دارنده پروانه فعالیت به شااره 

 .........................................................................................................................................بعنوان مباشر در فروشگاه واقع در 

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

 شااره پالکبا 
 ...................................................... ثبتی

 فعالیت نااید.  ..................................................................... کدپستی
 ....................................................... آبی

 

 

 

 

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

 و هنرهای سنتی استان معاون صنایع دستی  

 

 

 

 می باشد.  فروشگاهتا تاریخ ا تبار پروانه فعالیت ا تبار این مجوز * 

 شااره 

 

 تاریخ صدور

 

 محل 

 الصاق عکس

 


