




 :  معرفی سامانه 

 مردم نماینده عنوان به حاکمیت نهاد مردم هاي حکومت در 
 نظر در خدمات ارائه در را آنها مالحظات و درخواستها دارد وظیفه
 .گردد آنها نارضایتی از مانع و بگیرد

رسیدگی و پاسخگویی به نیاز که است نارضایتی ابراز، شکایت 
  .دارد
سامانه ایجاد با نظارت عالی هیات دبیرخانه راستا همین در 

 درصدد صنفی هاي سازمان شکایات به پاسخگویی و رسیدگی
 .است برآمده صنفی هاي رضایتی نا کردن برطرف

سایت از قسمتی مذکور سامانه ir.ranianasnafiباشد می. 
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   تعاریف

سازمان های صنفی یا مراجع رسیدگی به شکایات  بر 
 : اساس قانون نظام صنفی 

  که صنف چند یا یک افراد از که حقوقی شخصیتی : صنفی های اتحادیه
  هاي مسئولیت و وظایف دادن انجام براي ، اند مشابه یا یکسان فعالیت داراي

  صنفی نظام قانون مقرردر

 هر صنفی هاي اتحادیه روساي از متشکل اتاق :شهرستان اصناف اتاق
 مقرر هاي مسئولیت و وظایف انجام براي شهرستان

  هاي اتاق رییسه هیات نمایندگان از که است اتاقی : ایران اصناف اتاق
   صنفی نظام مبانی تقویت هدف با کشور هاي شهرستان شهرستان اصناف

 

 



 تعاریف

 ایجاد و ارتباط قراري بر بمنظور که است کمیسیونی : نظارت کمیسیون
 و ها سازمان با شهرستان اصناف هاي اتاق و ها اتحادیه بین هماهنگی

 بر نظارت همچنین و ها آن اختیارات و وظایف راستاي در دولتی هاي دستگاه
   .شود می تشکیل شهرستان هر شهرستان اصناف هاي اتاق و ها اتحادیه

  ( شهرستان و استان مرکز )

 هدایت ، ریزي برنامه تعیین منظور به که است هیاتی :نظارت عالی هیات
 ، شهرستان اصناف هاي اتاق ، ها اتحادیه کلیه بر نظارت و هماهنگی ایجاد ،

  مرجع ترین ال با گرددو می تشکیل نظارت کمیسیون و ایران اصناف اتاق
  . است کشور اصناف امور بر نظارت

  اصناف اتاق پیشنهاد با کشور سطح در اتحادیه تشکیل  :کشوری اتحادیه
   وتجارت معدن ، صنعت وزیر تایید و



 :اهداف 
کوتاه در شکایت ثبت براي حقوقی و حقیقی افراد وآسان سریع دسترسی 

   ممکن زمان ترین
رجوع ارباب وقت اتالف از جلوگیري و شکایات به پاسخگویی در تسریع  

 شکایات ورصد پیگیري و وي حضوري مراجعه براي
قانون اجرای سازی شفاف 
شکایات برخی محتواي بودن محرمانه اصول حفظ رعایت   
در رویه وحدت ایجادو شکایات به رسیدگی فرایند در مدیریت  

 مربوط های نامه وآیین قانون ابهامات و ها برداشت
 سطح در ای سلیقه و غلط های رویه وحذف های رویه اصالح 

 کشور
ها آن رفع برای تالش و مشکالت شناسایی  
 

 



 :مزایا

آن بررسی و پیگیري و شکایات ثبت براي آسان دسترسی 
شکایات محرمانگی حفظ با آسان و سریع پاسخ ارایه 
امور پیگیري چگونگی و نحوه از آسان گیري گزارش امکان 
صنفی سازمانهاي رصدعملکرد   
هاي نامه آیین و قانون مطابق اداري مراتب سلسله رعایت 

 مربوطه
واصله شکایات الکترونیکی بایگانی و سوابق ثبت 
رجوعان ارباب مندی رضایت سطح افزایش 

  
 



 : معایب

به سنتی روش تغییر از ها سازمان و افراد پذیرش وعدم مقاومت 
   الکترونیکی و نوین

نداشتن دلیل به نامرتبط شکایات باالي حجم شدن سرازیر 
   شاکیان توسط کافی اطالعات

ایران در اینترنت کم سرعت و اینترنت به دسترسی عدم 
 
 



  :فرآیند ثبت شکایت 

عملکرد نسبت شکایاتی که حقوقی یا حقیقی فرد : شاکی 
 ، شهرستان نظارت کمیسون ، اصناف هاي اتاق ، ها اتحادیه

 .دارد را استان مرکز نظارت کمیسون

آدرس به سایت به مراجعه با شاکی فرد iranianasnaf.ir 

 سازمان از خود شکایت اعالم به نسبت شکایات ثبت قسمت در
 .نماید می دریافت رهگیري وکد  اقدام صنفی هاي

 

 



 فر آیند شکایت 

 شماره صنفی را باشد میبایست کسب راي پروانه اکه شخص دصورتی در
 .نمایدکدملی خود را وارد درغیراینصورت میبایست ، نمایدوارد 

 
 

 

بارگذاري مدارک و مستنادت در سامانه: 
 
 

o سامانه از توسط فرد کدرهگیري دریافت: 



 :رویه ثبت و ارجاع شکایات در سامانه 

شکایات ثبت شده در سامانه با توجه به سلسله مراتب رسیدگی مطابق 
قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوطه ثبت و وارد قسمت شکایات 

 .کننده می گرددمرجع رسیدگی 
 :سلسه مراتب 

 شهرستاننظارت کمیسیون      اصناف شهرستان       اتحادیه صنفی            اتاق   

 نظارتنظارت مرکز استان              هیات عالی کمیسیون                   

 اتحادیه کشوري            اتاق اصناف ایران             هیات عالی نظارت  

اتحادیه هاي صنفی فقط قادر به رویت شکایت می باشند و نمی توانند : نکته   
 .ثبت نظر نماینددرسامانه 

 



 : مراحل پاسخگویی 
بصورت و شونده شکایت مرجع و نوع به توجه با نظر ثبت گزینه 

 رسیدگی مراجع براي صنفی نظام قانون اساس بر مراتب سلسه
 باالتر مراجع به شاکی مجدد اعتراض صورت ودر باشد می باز کننده
 اولین حتما خصوص این در .گردد بازمی نظر اعالم و بررسی براي
 . دهد پاسخ شاکی به بایست می پاسخگویی مرجع

شود می داده صنفی نظام قوانین به توجه با سازمان توسط پاسخ.  

 



 :مشاهده پاسخ و پیگیری توسط شاکی 

می تواند با سامانه و ثبت کد رهگیري و شماره ملی فردشاکی بامراجعه 
 .نمایدمراحل شکایت را مشاهده وپیگیري 

 



 :مشاهده پاسخ و پیگیری توسط شاکی 

 در صورت اعتراض شاکی به پاسخ اعالمی از سوي مرجع پاسخ دهند
 .نمایدسامانه ثبت در می تواند اعتراض خود را 

 



 مدیریت سامانه شکایات  

مرکز و شهرستان اصناف هاي اتاق) صنفی هاي سازمان کلیه 
 مرکز نظارت کمیسیون – شهرستان نظارت کمیسیون –استان

 براي بایست می نظارت عالی هیات دبیرخانه ً ونهایتا اصناف
 عنوان نفربه یک واصله هاي شکایات رصد و پیگیري و رسیدگی
 به فرد این .نماید تعیین را مشخص سامانه این مستقیم مسئول
 و اصناف اتاق اتحادیه)  صنفی سازمانهاي االختیار تام نماینده عنوان

 ، دریافت مسئول( نظارت عالی هیات خانه دبیر _نظارت کمیسیون
 بایست می و است سامانه در وقت اسرع در شکایات ثبت و پیگیري

 .باشد آشنا  اصناف قوانین و مسایل کلیه به
 مسوولیت مدیریت سامانه با باالترین مقام آن سازمان 

 .  می باشد

 



 مدیریت سامانه شکایات 

 شکایات مطرح شده در سطح استان براي متشاکی و تمام مراجع
 .باالدستی بر اساس قانون نظام صنفی  قابل مشاهده می باشد 

 گزینه ثبت نظر با توجه به نوع و مرجع شکایت شونده و بصورت
سلسه مراتب بر اساس قانون نظام صنفی براي سازمان صنفی باز 

می باشد ودر صورت اعتراض شاکی به پاسخ نهایی اعالم شده 
در این . می گرددفعال براي مراجع باالتر براي بررسی و اعالم نظر 

خصوص حتما اولین مرجع پاسخگویی می بایست به شاکی پاسخ 
 .دهد 

 

 
 



 مدیریت سامانه شکایات  

 پاسخ مرجع براي بررسی درحال عنوان به ابتدا از سامانه در شکایات 
 .گردد می ثبت دهنده

آیین و صنفی نظام قانون اساس بر مقرر موعد در شکایات چنانچه 
 عنوان به شکایت نشود داده پاسخ نگرددو بررسی آن هاي نامه

 حتما بایست می مربوطه مرجع و ماند می باقی سامانه در تاخیري
 .نماید ثبت سامانه در و تهیه مناسب پاسخ

 

   بررسی حال در   
 پاسخگویی مهلت پایان از پس       

 تاخیري     

 



 مدیریت سامانه شکایات 

 چنانچه شکایت ثبت شده در سامانه بر اساس قوانین مرتبط با سامانه نباشد با
انتخاب گزینه عدم ارتباط موضوع  پاسخ ثبت ودرصورت لزوم در قسمت ثبت 

 .گرددمی  اعالمنظر راهنمایی الزم براي مراجعه به دستگاه مرتبط به شاکی 
پاسخ و شکایت تایید منزله به مثبت پاسخ اعالم نهایی ثبت و گویی پاسخ در 

 .باشد می شکایت رد منزله به منفی
 .استبخش آرشیو شکایات با رنگ ها مشخص گردیده پاسخگویی در مدیریت 

 
 عدم ارتباط موضوع         

 پاسخ منفی        

 پاسخ مثبت        



 مدیریت سامانه شکایات  

سامانه در شکایات به پاسخگویی قانونی مبانی 

صدور نحوه اجرایی نامه آیین 7 وماده صنفی نظام قانون 26 ماده  
 (صنفی نظام قانون 12 ماده موضوع)کسب پروانه وتمدید

هاي اتحادیه وبازرسان مدیره هیات انتخابات اجرایی نامه آئین 
 (صنفی نظام قانون 22 ماده 3 تبصره موضوع)صنفی

شهرستان اصناف اتاق رئیسه هیات انتخابات اجرایی نامه آیین 
 (صنفی نظام قانون 36 ماده موضوع)ها
نظام قانون 28و27 ماده)صنفی واحد پلمب به صنفی افراد اعتراض 

 (صنفی
نظام قانون 28 ماده)صنفی واحد تعطیلی به صنفی افراد اعتراض 

 (صنفی
 



 مدیریت سامانه شکایات 

 سامانه در شکایات به پاسخگویی قانونی مبانی

کشوریموضوع هاي اتحادیه انتخابات مورد در شکایات به رسیدگی 
 مذکور اجرایی نامه آیین 20 ماده و (صنفی نظام قانون 21ماده7 تبصره

22 ماده) صنفی هاي اتحادیه انتخابات در صالحیت رد به اعتراض 
   (صنفی نظام قانون مکرر

 در صورت عدم رعایت تبصره  ابطال پروانه کسب افراد صنفی موضوع
 صنفیقانون نظام  12و مفاد آیین نامه اجرایی موضوع ماده  26ماده  2
 رسیدگی به اختالف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستان ها

قانون نظام صنفی در حیطه اختیارات و   55ماده : )یا اتاق اصناف ایران
 (وظایف هیات عالی نظارت 



 مدیریت سامانه شکایات  

 سامانه در شکایات به پاسخگویی قانونی مبانی

اجرایی نامه آیین)شهرستان نظارت کمیسیون مصوبات به نسبت شکایت 
 نظارت کمیسیون ودبیرخانه نظارت عالی هیات دبیرخانه وظایف شرح
 (استان مرکز

صنفی هاي اتحادیه بین اختالف 

اصناف اتاق با اتحادیه فیمابین اختالف 

هاي اتاق و ها اتحادیه مدیره هیات عزل مورد در شکایات به رسیدگی 
 اصناف

اتحادیه به صنفی مسایل مورد در صنفی فرد شکایت  

 



 سامانه   تبادل اطالعات از طریق 

 در و سامانه در مشکالت رفع و پاسخگویی به بخشیدن سرعت براي 
 ، سامانه در موجود مشکالت یا و شکایات با مرتبط موضوعات خصوص
 و صنفی هاي سازمان در شکایات ثبت سامانه نمایندگان و رابطین

 عالی هیات خانه دبیر و بازرگانان و مرکزاصناف نمایندگان همچنین
 مطرح را خود ومشکالت موضوعات رسان پیام طریق از توانند می نظارت

   . نمایند دریافت را پاسخ و

 



 نما گر های آماری  

 سامانه بر اساس تاریخ روزآمار وضعیت شکایت در 



 

 

 

 

 با تشکر از توجه شما 
 

 معاونت تشکل های صنفی 

 1399مهر ماه 

 
 فالح: تهیه وتنظیم 

 


