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  41/11/4114 مورخ   45921/83/14/461 به شماره  نامه اتاق اصناف قم با موضوع پیشنهاد تغییر ساعت کاری اصناف

 :مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید

 73ماده ( م)موضوع تبصره بند )دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی حسب 

 :اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی موظف می باشند اقدمات ذیل را انجام دهند  )قانون نظام صنفی

بایست مصوبات کمیسیون نظارت درخصوص ساعت کار و ایام همکاری اتحادیه ها ذی ربط میاتاق اصناف با  -۵ماده 

تعطیل را از طریق درج در روزنامه های کثیراالنتشار محلی و یا سایر طرق مقتضی به اطالع واحدهای صنفی مربوطه و 

 .مصرف کنندگان برساند

ا در محل کسب به نحوی که در معرض دید همگان باشد بایست اطالعیه ساعت کار خود رواحدهای صنفی می -۶اده م

 .نصب نمایند

های صنفی موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب ساعات کار و ایام تعطیل، نحوه اجرا و بازخورد آن اتحادیه -3ماده

ظارت بر حسن اجرای مسئولیت ن. را جهت انجام اصالحات احتمالی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت گزارش نمایند

 .باشدساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی به ترتیب برعهده اتحادیه و اتاق اصناف می

آیین نامه ( 5)ماده ( 1)بایست مطابق بند در صورت عدم رعایت مقررات ساعات کار از سوی واحدهای صنفی می –تبصره 

 .قانون اقدام گردد 53اجرایی موضوع ماده 

ماده  «م»بند 

قانون نظام  73

 صنفی

 اتاق اصناف

 

 «2»های سطح شهر به استثنای بند  واحدهای صنفی مستقر در سایر خیابان – 1

 .می باشد 51:11ساعت پایان کار از اول مهر لغایت پایان اسفند ماه ساعت و  بامداد 4:11پایان ساعت کار از اول فروردین ماه لغایت پایان شهریور ماه ساعت  

 .خواهد بود 51:11ساعت « 4»صورت عدم تغییر ساعت رسمی کشور، پایان ساعت کار بند در : تبصره

و خدمات خودرویی شامل مکانیک، ( سوهان)صنوف مواد غذائی، سوغات)واحدهای صنفی مستقر در مسیر تردد زوّار که به اقتضاء طبیعت و نوع کار آنان  - 2

 :گردد در حال حاضر ضرورتی به تعیین ساعت کار ندارد به شرح ذیل اعالم می( تعویض روغن و الستیک، باطری سازی و لوازم یدکی
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 (ره)خیابان امام خمینی –متری شهیدبهشتی 12 –تن 15میدان  –4/5

 بلوار امام موسی صدر منتهی به میدان مطهری –میدان شهرداری  –بلوار نواب  –میدان آزادگان  –تن 15میدان  –5/5

و ادامه مسیر در خیابان اراک تا سه راهی ( خیابان اراک)منتهی به خیابان امام تا تقاطع خیابان امیرکبیر( پلیس راه قم تهران)از میدان شهید اوسطی بلوار شهید خداکرم –8/5

 خرمشهر

 اشانو جاده قم ک( عج)تن و ادامه مسیر تا میدان ولیعصر15از سه راهی خرمشهر تا میدان ( لیه السالمع)کمربندی امام علی –1/5

از شمول ساعت کاری مستثنی ( بلوار پیامبر اعظم) میدان معلم تا مسجد مقدس جمکران –صنوف رینگ مسجد مقدس جمکران : مسیرهای مسجد مقدس جمکران شامل –2/5

 .باشند می

خیابان طالقانی از سه راه بازار   –( چهارراه شهداء)خیابان حجتیه خیابان ارم، از سه راه بازار تا تقاطع: در هسته مرکزی شامل( س)صنوف اطراف حرم مطهر حضرت معصومه – 6/5

چهارراه قرآن و )خیابان بهار تا تقاطع خیابان حجتیه –از تقاطع خیابان ارم تا تقاطع عماریاسر ( چهارمردان)خیابان انقالب –به سمت میدان مطهری و ادامه به سمت خیابان امیرکبیر 

 (عترت

 :صنوف خاص – 3

 54:11و نیمه دوم سال تا ساعت 55:11در نیمه اول سال ساعت تا ساعت : ها  فروشیطال - 4/8

 (باشد می 54:11ساعت  در صورت عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت کاری در نیمه اول سال)باشد  ایام تعطیل مطابق تقویم رسمی کشور می

 .باشند ت کار خاص مشمول ساعت کاری نمیصنوف کله پزی، سیرابی، حلیم پزی و نانوایان به دلیل ساع – 5/8

 .متری در صورت نداشتن واحد صنفی مشابه داخل بیمارستان411صنوف سوپر مارکت و آبمیوه فروشی تا شعاع  - 8/8

 .های تجاری تابع ضوابط داخلی در چهارچوب این مصوبه بوده و در صورت نداشتن ضوابط، وفق این مصوبه اقدام خواهد شد مجتمع – 1/8

 :ایام خاص – 0

 .های ابالغی از اداره نظارت بر اماکن عمومی اقدام خواهد شد در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان بر اساس دستورالعمل – 4/1

  .در موارد خاص مانند تجمعات غیرمجاز و موارد امنیتی بنا به تشخیص فرمانده انتظامی استان اقدام خواهد شد – 5/1


