
 

 

  

 پروانه کسب(  دیصدوروتمد انیمتقاض ژهی)و
 ی قانون نظام صنف 12ماده  یینامه اجرا نییآ 14موضوع ماده 

 احکام تجارت وکسب وکار

  قانون ومقررات نیروی انتظامی
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 اداره نظارت بر اماکن عمومی  - فرماندهی انتظامی استان بوشهر

 نظارت: هدف از  

ی از وقوع جرائم  ی تمهیدات مناسب جهت پیشگیر ن آسایش عمویم ،برقراری نظم وامنیت وبکار گیر تامیر

ی از بروز مسائل اخالقی ،حفظ حقوق شهروندان و... که این  ،تخلفات ،مخاطرات امنیتی وانتظایم ،جلوگیر

 عمویم گذاشته شده است. قانون ناجا بر عهده اداره نظارت بر اماکن  4ماده  14وظایف براساس بند

ی از وقوع و کاهش تخلفات وجرائم   اییط است که به منظور پیشگیر ضوابط انتظایم: مجموعه ضوابط وشر

یب امنیتی ،انتظایم واجتمایع در واحد های صنفن واماکن عمویم در نظر گرفته شده است.   و ارتقاء ضن

 کاالهای ممنوعه: 

حمل ونقل وتوزی    ع و فروش آنها  نگهداری ، ساخت وتولید، که ورود، به کلیه کاالها واقالیم گفته یم شود  

وبات الکیل،....   براساس قانون ومقررات مصوب کشور ممنوع یم باشد  نظیر مواد مخدر ،مشر

 شئونات اسالمی :

ع وعرف بوده وموجب بروز  مجموعه معیار های اخالقی مبتتن بر موازین اسالیم که عدول از آنها مغایر شر

 اری در جامعه یم گرددناهنج

 برخن از مصادیق عدم رعایت شئونات اسالیم  عبارتند از: 

 عدم رعایت حجاب وپوشش اسالیم براساس موازین اسالیم -1

 عدم رعایت اخالق اسالیم  -2

 پخش موسیفی غیر مجاز  -3

 تجمع افراد غیر مسئول در واحد صنفن وایجاد پاتوق افراد خالفکار واراذل واوباش -4

وع در واحد صنفن  ارتک-5  اب روابط نامشر

ن مرد در واحد های -6 استفاده از زیور االت)طال وجواهر(،کراوات وپاپیون توسط مدیران،متصدیان وشاغلیر

 صنفن  

آرایش غلیظ وزننده ،پوشیدن لباسهای تنگ وچسبان ولباس های نامناسب توسط مدیران،متصدیان  -7

 وفروشندگان زن در واحد های صنفن  
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وسک ،مجسمه وتصاویر مبتذل ،مستهجن،ونمادهای  شیطان پرستی وگروههای منحرف در  نصب عر -8

 واحد صنفن  

 بررسی صالحیت : 

ایط وتوانایی افراد ومکان مورد نظر جهت راه اندازی واحد صنفن مورد تقاضا  در  ن شر به منظور در نظر گرفیی

د .   سه حوزه فردی،انتظایم وترافییک انجام یم گیر

 : بازدیدوکنترل 

ن    به منظور مقایسه باید ها وهست ها یم باشد که چنانچه اختالقن وجود داشته باشد بر اساس قوانیر

د.     وضوابط تعریف شده اقدام وبرخورد الزم صورت یم گیر

ن نامه نظارت بر اماکن عمویم   13ماده   •  آییر

وی انتظایم  صاحبان ومدیران کلیه اماکن عمویم موظفند هر موقع ،هرگونه توضیحایی که  ماموران نیر

بخواهند)نسبت به وضعیت اماکن ،مسافران ومستخدمان ( اطالعایی را که دارند ،با نهایت صحت به  

 آنها بدهند. 

ن نامه نظارت بر اماکن عمویم    14ماده   •  آییر

در تمایم ایایم که اماکن عمویم و واحدهای صنفن دایر یم باشد حضور متصدی یا مدیر قانوین وی در 

 مکان الزایم یم باشد. آن 

ن نامه نظارت بر اماکن عمویم   20ماده   •  آییر

،شب نشیتن وامثال آن یا اجرای هرگونه برنامه  برگزاری هرگونه مجلس جشن ،عرویس ،مهماین

ی ونمایشر از سوی اداره فرهنگ  ی ونمایشر در اماکن عمویم مستلزم تایید محتوای برنامه هین هین

وی انتظایم محل)حداقلوارشاد اسالیم وکسب اجازه مخص ساعت قبل(یم باشد بدییه 48وص نیر

است مسئوالن اماکن عمویم)برگزارکننده مراسم(باید ساعت وروز تشکیل را با ارائه دو عدد کارت 

وی انتظایم اعالم نمایند.   ورود به سالن به مسئوالن ذیربط نیر

ایم بوده ودر صورت عدم رعایت  رعایت ضوابط عمویم واختصایص  انتظایم در صنوف واماکن عمویم الز 

د    برابر قانون برخورد الزم صورت یم گیر

 قانون خدمت وظیفه عمویم:   63ماده  

کت ها،  دولتی از قبیل کارخانه ها، شر ن غایب را در مؤسسات دولتی و غیر کساین که به نحوی مشمولیر

ی  گاه ها، به کارگیر وی انتظایم، وزارتخانه  آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیر نمایند توسط نیر
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های »تعاون، کار و رفاه اجتمایع« و»صنعت، معدن و تجارت« شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرقن  

یم شوند. مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه ساالنه یک شباز و برای بار دوم و بیشیی هزینه ساالنه 

 سه شباز است. 

 انتظامی برخی ازضوابط 

ی از شقت -1  استفاده از قفل های استاندارد به منظور پیشگیر

عدم وجود معیر ارتبایط اعم از موقت یا دائم به منازل مسکوین و واحد های صنفن واماکن عمویم هم -2

 جوار

استقرار و فعالیت صنوف واماکن عمویم در واحد های دارای کاربری مسکوین ممنوع یم باشد ودر -3

 یر کاربری راه ارتبایط مجزا ومستقل باید داشته باشد صورت تغی

ن مخفن در واحد صنفن ممنوع یم باشد-4  نصب دوربیر

افیت به منازل مسکوین از پنجره ثابت وشیشه مشجر باید استفاده شود-5  در صورت اشر

ن موافق عفت عمویم انتخاب شود )در صورت-6   برای صنوف واماکن عمویم باید نام فاریس با مضامیر

 ابهام تاییدیه اداره کل فرهنگ وارشاد اسالیم الزایم یم باشد( 

ن الزایم یم باشد-7  رعایت اخالق وشئونات اسالیم توسط مدیر،متصدی وشاغلیر

 نصب مجوز فعالیت در محل مناستر از واحد صنفن که در معرض دید عموم باشد -8

   الزایم یم باشد حضور صاحب پروانه ویا مباشر در تمام ساعات فعالیت واحد صنفن -9

 رعایت ساعات کار اعالیم از طریق مراجع ذیصالح الزایم است -10

ی ونمایشر  وپخش موسیفی مستلزم اخذ مجوز الزم یم -11 برگزاری جلسه یا اجرای مراسم وبر نامه هین

 باشد 

 انجام فعالیت های غیر مرتبط با رسته شغیل مندرج در پروانه کسب ممنوع یم باشد -12

 صویی واعمال ورفتاری که موجب سلب آسایش دیگران یم گردد ممنوع   ایجاد -13
ی

صدای ناهنجار ،آلودگ

 است

نگهداری یا خرید وفروش سگ،  خوک ومیمون و امثالهم در واحد های صنفن ،مجتمع های تجاری و -14

ن به محیط های مذکور ممنوع یم باشد  مراکز پذیرایی وآوردن آنها توسط مراجعیر
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ی ،رمایل ،طالع بیتن ،...در اماکن عمویم وصنوف ممنوع یم باشد -15  انجام فعالیت هایی نظیر فالگیر

ط بندی وقمار در صنوف واماکن عمویم ممنوع یم باشد -16  انجام هرگونه شر

ات دریافت از ماهواره در واحد های صنفن واماکن عمویم ممنوع یم باشد -17 ن  استفاده از تجهیر

 اختالط بانامحرم ومراوده خارج از عرف وتسهیل یا فراهم نمودن وسیله مناقن عفت ممنوع یم باشد -18

ور وبد سابقه در اماکن عمویم  وصنوف ممنوع یم باشد -19 ی افراد شر  قبول،استخدام وبکارگیر

ن در اماکن عمویم وصنوف بر عهده -20 صاحب  مسئولیت نظارت بر حسن رفتار وفعالیت مدیران وشاغلیر

 پروانه است  

ن ها بر فضای  -21 افیت سایر دوربیر ن ،دارای یک درب .عدم اشر اتاق پرو یم بایست مسقف ، فاقد دوربیر

 داخل ان باشد

هرگونه تبلیغات ماهواره ای در شبکه های فاریس زبان خارخر برای صنوف واماکن عمویم ممنوع یم  -22

 باشد 

 دانستتن ها وهشدارهای انتظایم در حوزه صنوف 

قبل از هر اقدایم در خصوص تغییر مکان ،تغییر رسته شغیل ،ساخت تابلو  و... از کارشناسان اداره -1

ید   نظارت بر اماکن عمویم مشاوره رایگان بگیر

ن مداربسته بعهده متصدی ومدیر امکنه عمویم  -2 حفظ ونگهداری صدا وتصاویر ضبط شده توسط دوربیر

 یم باشد 

 ز حد معمول در محل کسب خودداری شود. از نگهداری وجوه نقد بیش ا-3

د زیرا زود تر اغفال یم شوند. -4  محل کسب در اختیار افراد نابالغ وکم تجربه قرار نگیر

ی در محل کسب به هیچ عنوان محل کار ترک نگردد. -5  هنگام حضور مشیی

های مغازه تا حصول اطمینان کامل از صداقت و صحت عمل شاگرد،کارگر،کارمند و...از تحویل کلید-6

 وگاوصندوق به     وی جدا خودداری شود. 

از خرید هرگونه اموال و  اشیاء و    جواهرات بدون فاکتور خرید و  دیگر مدارک کاقن از  افراد ناشناس -7

وی انتظایم اطالع دهید.   جدا  خودداری و  موارد مشکوک را شیعا به نیر

ن که در نزد شم-8 ا کار یم کنند اجازه ندهید افرادی را   به عنوان دوست به کارگران،  کارمندان و شاغلیر

 ،فامیل و...به محل کار شما وارد کنند. 
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ه و بازبیتن اطالعات را حداقل به مدت یک ماه داشته باشد -9 ن مداربسته باید توانایی  ذخیر  دوربیر

زدن به  در زمان شقت  در صورت شکسته شدن شیشه ها از جمع آوری شیشه های خرد شده ودست -10

سایر نقاط مغازه خودداری تا بتوان از آنها حتی االمکان جهت دستیایر به اثار انگشت سارقان استفاده  

 نمود. 

ارائه فیلم وتصاویر ضبط شده در صنوف واماکن عمویم به افراد حقیفی ممنوع بوده ودر صورت -11

 ا
ی

داره نظارت بر اماکن عمویم درخواست افراد حقوقی )درخواست مکتوب(  حتما یم بایست با هماهنیک

 اقدام شود 

د تا رمز را شخصا وارد -13 ی قرار گیر س مشیی واز افشاء   نموده دستگاه های کارت خوان یم بایست در دسیی

ی شود. آ  ن جلوگیر

 تذکرات مهم : 

از واگذاری پروانه کسب خود به دیگران به هر نحو  جهت ادامه فعالیت در واحد صنفن خودداری نمایید -1

یه است  ضمن اینکه عمل مذکور تخلف بوده وبرابر قانون برخورد خواهد شد چنانچه جرم یا تخلفن بدی

 در واحد صنفن اتفاق بیفتد مسئولیت بر عهده صاحب پروانه خواهد بود. 

صورت تعطییل دائم واحد صنفن حتما پروانه کسب را از طریق مراجعه به اتحادیه مربوطه وارائه  در  -2

اره نظارت بر اماکن عمویم وسایر سازمانهای ذیربط   ابطال نمایید بدییه است در صورت درخواست به اد

 عدم  ابطال پروانه، حقوق دولتی نظیر مالیات وعوارض و... تا زمان ابطال جهت شما منظور یم گردد. 

  شماره تلفن های اداره نظارت بر اماکن عمویم استان بوشهر 

  : 077-2187707وقت اداری 

         077-   2187637خارج از وقت اداری :پاسخگویی جهت موارد اضطراری وفوری در حوزه صنوف 

 


