
  قانون نظام صنفي 79نامه اجرايي ماده آيين

 ضوابط صدور پروانه كسب جهت جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهداء: موضوع

 قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانـه كـسب           79 وزارت بازرگاني مكلف است با رعايت ماده         -1ماده  

 . باشند، اقدام كنداي ميل كسب ملكي يا اجارهشوند، در صورتي كه داراي محبراي افرادي كه نامبرده مي

 .  جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده-الف

 . آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از كار افتاده-ب

 .  از همسر، فرزند و والدين، خواهر و برادر كليه اعضاي خانواده شهداء اعم-ج

نامه بايد قبل از سپردن هرگونه تعهد اجاره و يا خريد محل بـه               هر فرد متقاضي موضوع اين آيين      -2ماده  

هاي الزم حسب مورد به واحدهاي ذيربط در بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران                منظور هماهنگي و اخذ آگاهي    

 .مراجعه نمايد

هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب به ترتيب وصول با ذكر شـماره و تـاريخ در دفتـر                   است درخو -1تبصره  

واحد مربوط موظف است پس از بررسي در صورتي         . گرددواحد مربوطه ثبت و رسيد آن به متقاضي تسليم مي         

متقاضـي  نامه جهـت    نامه باشد، نسبت به صدور معرفي     كه متقاضي واجد شرايط واحد مربوط و مفاد اين آيين         

 .دريافت پروانه كسب به وزارت بازرگاني اقدام نمايند

هـاي بازرگـاني و در      ها سـازمان  نامه در مراكز استان    منظور از وزارت بازرگاني در اين آيين       -2تبصره  

 . باشدها ميها مديريت و يا نمايندگي بازرگاني شهرستانشهرستان

متقاضي از وزارت بازرگاني از محل مورد تقاضا بازديد و          نامه   اتحاديه صنف پس از دريافت معرفي      -3ماده  

نامه نظر خود را حداكثر ظرف يك هفته بـه وزارت بازرگـاني             بيني شده در اين آيين    با توجه به تسهيالت پيش    

در صورتي كه اتحاديه صنف ظرف مدت تعيين شده اعالم نظر ننمايد، وزارت بازرگـاني رأسـاً                 . نمايداعالم مي 

 . داردتضي معمول مياقدامات مق

 تسهيالت در نظر گرفته شده مانع از اقدامات افراد براي استفاده از قانون نظـام صـنفي خـصوصاً           -تبصره

 .  نخواهد بود12 ماده 3تبصره 



 وزارت بازرگاني به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت رسيدگي به درخواست متقاضيان در مـوارد                -4ماده  

 . نمايدذيل اقدام مي

 . درصد40هش حداقل مساحت واحد صنفي تا كا -١

 .  درصد50كاهش حدود صنفي تا  -٢

نامه در هنگام تقاضا موجـود نباشـد،        در صورتي كه ابزار و تجهيزات كار براي افراد موضوع اين آيين            -٣

 .اخذ تعهد از متقاضي براي فراهم نمودن ابزار و تجهيزات مربوط ظرف مدت شش ماه

- قـانون نظام صنفي نمـي     49 مـاده   2نامه، مشمول مفاد تبصره      آيين  افرد صنفي موضوع اين    -تبصره

 . گردد

نامه، بـا اخـذ      اين آيين  4 وزارت بازرگاني موظف است در صورت احراز شرايط مندرج در ماده             -5ماده  

 . مدارك ذيل نسبت به تكميل پرونده متقاضي اقدام نمايد

 .  برگ2دار فتوكپي شناسنامه عكس -١

 .ه قطع6عكس جديد  -٢

ها بـيش از    گواهي پايان تحصيالت ابتدايي يا سواد خواندن و نوشتن به استثناي متقاضياني كه سن آن               -٣

 .  سال باشد45

كارت معاينه بهداشتي متقاضي و تأييديه بهداشتي محل كسب از وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش                  -٤

 . باشندبهداشتي ميپزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و 

 . موافقت اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي -٥

 قانون نظـام    13 دارا بودن صالحيت فني براي مشاغل فني بر اساس تبصره ماده             بردالمدارك الزم    -٦

 .صنفي

 چنانچه متقاضي واجد شرايط الزم جهت اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد حضور يك نفر شاغل                 -تبصره

صصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب كافي است و اين موضوع بايستي در                 دارنده پروانه تخ  



اين پروانه در صورت اشتغال يك نفر دارنده پروانه تخصصي و فنـي در واحـد                «پروانه كسب با قيد عبارت      

 .منظور گردد» صنفي معتبر است

-مه و يا ارايه قراردادهاي منعقده في      نانامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه       فتوكپي سند مالكيت يا اجاره     -٧

هاي تعاوني مـسكن و     ، شركت هاهاي دولتي، نهادها، شهرداري   مابين متقاضي پروانه كسب يا ادارات و سازمان       

 . هاي دولتي و نهادهاهاي تحت پوشش سازمانشركت

موظف است بـا  نامه وزارت بازرگاني   در صورت تغيير مكان واحد صنفي افراد مشمول اين آيين          -تبصره

نامه و معرفي واحد ذيربط نسبت به تعويض پروانه كسب جهت محل جديد اقـدام               رعايت تسهيالت اين آيين   

 . نمايند

بر پذيرش مسئوليت حقـوقي     نامه عادي مبني   دريافت تعهد محضري از دارندگان اجاره      -تبصره الحاقي 

 . ناشي از آن

 طرح پرونده متقاضـي     بر مبنيظيفه يا معافيت دايم يا ارايه گواهي الزم         گواهي پايان خدمت نظام و     -٨

براي افراد مشمول قـانون نظـام       )  قانون خدمت وظيفه عمومي    10مطابق ماده   (در حوزه نظام وظيفه عمومي      

 . وظيفه عمومي

وارض كسب   ارايه پايان كار تجاري يا اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا قبض رسيد پرداخت ع                  -9

و پيشه ساليانه و يا پروانه ساختماني تجاري يا اداري يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا ارايه گواهي شهرداري                    

 .بر بالمانع بودن صدور پروانه كسبمبني

 احراز شـرايط منـدرج در اين مـاده مراتب تـوسط وزارت بازرگاني ظـرف             در صورت عدم   -تبصره

 .گرددمي منعكس مدت يك هفته به واحد مربوط

 .باشدنامه ممنوع مي صدور پروانه كسب با ارايه وكالت-تبصره الحاقي

الذكر، وزارت بازرگاني نسبت به صدور پروانه كسب متقاضي اقدام           در صورت تكميل مدارك فوق     -6ماده  

 . داردو پرونده مربوطه را جهت اقدامات قانوني بعدي به اتحاديه ذيربط ارسال مي



نامه كـه پروانـه    اتحاديه موظف است با دريافت حق عضويت ساالنه جهت افراد مشمول اين آيين        -1تبصره  

 . اند كارت عضويت صادر نمايدكسب تحصيل نموده

هاي مدني پروانه بـه     ها، پروانه كسب به نام شركت با ذكر نام مديرعامل و در مشاركت             در شركت  -7ماده  

 . گرددساير شركا و با قيد عبارت مشاركت مدني در پروانه كسب صادر مينام  احدي از شركا و با رضايت كتبي 

نامه را با داشتن پروانه كـسب از وزارت         هاي تعاوني صنفي موظفند افراد مشمول اين آيين        شركت -8ماده  

 . بازرگاني و كارت عضويت از اتحاديه ذيربط به عضويت بپذيرند

باشد  سال مي  10نامه از تاريخ صدور به مدت       د مشمول اين آيين   هاي كسب افرا   مدت اعتبار پروانه   -9ماده  

و تمديد آن توسط اتحاديه صنف ذيربط با ارايه گواهي پرداخت عوارض كـسب و پيـشه سـاليانه شـهرداري،                     

 پرداخت و يا ترتيب پرداخت ماليات گواهي بهداشت فردي و محل كـسب از وزارت بهداشـت،                  بردالگواهي  

كي براي واحدهاي مشمول قانون موارد خوردني، آشاميدني، آرايـشي و بهداشـتي             درمان و آمـوزش پزش   

 . خواهد بود

ها موظفند دارنده پروانه كسب را بـه عنـوان فـرد صـنفي بپذيرنـد، همچنـين كليـه            اتحاديه -1تبصره  

في عضو آن   هاي ذيربط موظفند با اولويت نسبت به اعطاي تسهيالت و امكانات همسان با ساير افراد صن               سازمان

 . اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند

-نامه موظف به رعايت قوانين و مقررات و دسـتورالعمل          دارندگان پروانه كسب مشمول اين آيين      -2تبصره  

 . هاي صنفي مربوطه منطبق با قانون نظام صنفي خواهند بودهاي اتحاديه

لمثني با رعايت ضوابط مربوطه و استشهاد محلـي بـا    در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدور ا        -10ماده  

 . تأييد واحد ذيربط بالمانع خواهد بود

توانند جهت اداره واحد صنفي خود با تأييد واحد مربوطه اقـدام            نامه مي  افراد مشمول اين آيين    -11ماده  

بـه صـدور كـارت      اتحاديه موظف است نـسبت      . به معرفي مباشر واجد شرايط به اتحاديه صنف ذيربط نمايند         

 .مباشرت اقدام نمايد



هايي كه به لحاظ قانوني به عهده        صاحب پروانه كسب و مباشر وي بصورت تضامني كليه مسئوليت          -1تبصره  

 . باشد را بر عهده خواهند داشتصاحب پروانه كسب مي

 بـه    صاحب پروانه كسب موظف است در صورت عزل و يا فوت مباشر در اسرع وقـت مراتـب را                   -2تبصره  

 . اتحاديه مربوطه اعالم نمايد

باشـد و يـك نـسخه        صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادي بين فرد صنفي و مباشر مـي             -3تبصره  

 . قرارداد مذكور در پرونده فرد صنفي ضبط خواهد شد

گر، به  توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان دي         نامه مي  افراد صنفي موضوع اين آيين     -12ماده  

شرط ابطال پروانه كسب قبلي و اخذ گواهي ابطال از اتحاديه صنفي و سازمان و يا اداره بازرگاني مربوط، در                    

 .نامه، پروانه كسب معوض دريافت دارندمحل جديد با رعايت مفاد اين آيين

به متقاضـي   نامه در چهار نسخه صادر، اصل آن        هاي كسب موضوع افراد مشمول اين آيين       پروانه -13ماده  

تحويل، يك نسخه جهت اطالع واحد مربوطه، نسخه سوم جهت ضبط در پرونده صنفي متقاضي و نسخه چهـارم                   

 . شوددر سازمان يا اداره صادركننده نگهداري مي

 قـانون نظـام صـنفي مـصوب         79 تبصره و در اجـراي مـاده         13 ماده و    14نامه در    اين آيين  -14ماده  

 به تصويب وزير بازرگاني رسيد و در تـاريخ          6/4/83مي تهيه و در تاريخ       مجلس شوراي اسال   24/12/1382

نامه ضمن اصالح، بصورت يك بند تركيب و         آيين 5 ماده   10 و 9 با تصويب وزير بازرگاني بندهاي       26/3/1384

 .نامه مزبور الحاق گرديد آيين5 و يك تبصره به انتهاي آخرين بند ماده 7همچنين يك تبصره به بند 

 


