
 آيين نامه اجرايي صدور پروانه كسب در شهرها و روستاها

 ) قانون نظام صنفي12تبصره يك ماده (

ــاده ــده      : 1م ــه عه ــتان ب ــر شهرس ــسب در ه ــه ك ــدور پروان ــنفي ص ــام ص ــانون نظ ــاس ق  براس

 .باشدهاي صنفي مياتحاديه

 خريد محل بايد جهت اخذ      هر فردي كه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هرگونه تعهد يا اجاره يا               

 .مجوز الزم به اتحاديه صنف مربوط مراجعه و درخواست كتبي خود را تسليم نمايد

اتحاديه موظف است درخواست هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر                  : 2ماده

 .محصوص ثبت و رسيد آن را به متقاضي تسليم نمايد

كلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده                 اتحاديه  م  : 1تبصره

عدم اعالم نظر در مدت ياد شده       . روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعالم نمايد            

د از آن تاريخ ظـرف      در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي باي       . به منزله پذيرش تقاضا محسوب ميگردد     

در غيراينـصورت متقاضـي     . حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تـسليم دارد               

 .جديد محسوب خواهد گرديد

چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كـسب اسـتنكاف ورزد،                  : 2تبصره

كه متقاضي بـه آن معتـرض       در صورتي . به طور كتبي به متقاضي اعالم كند      مستند  اليل  بايد مراتب را با ذكر د     

تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امورصنفي ذيربط تـسليم            باشد مي 

 بـراي   مجمع امورصنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خـود را                . دارد

 .اجراء به اتحاديه مربوطه اعالم كند

توانند ظرف مدت بيـست     كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امورصنفي معترض باشند مي          در صورتي : 3تبصره

روز از زمان تاريخ ابالغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت مـنعكس                    

نظر كميسيون نظارت در اين     . است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعالم دارد         كميسيون نظارت مكلف    . نمايند

مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف مدت يك ماه پس از                . مورد معتبر و قابل اجراست    

 .در اين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و الزم االجراست. دريافت اعتراض نقض كند

 ر پروانه كسب در شهرهاضوابط صدو: فصل اول



 :شرايط و مدارك الزم جهت تحصيل پروانه كسب در شهرها: 3ماده

  تابعيت جمهوري اسالمي ايران-1

 ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه نامه و يا حكم قطعي دادگاه مبني بر الزام بـه                         -2

مابين متقاضي پروانه كسب    عتبر و يا ارائه قراردادهاي منعقده في      تنظيم اجاره نامه يا رسيد پرداخت اجاره بها م        

-هاي تعاوني مسكن و شركت    ها، شركت هاي دولتي، نهادها، شهرداري   با اشخاص حقيقي و يا ادارات و سازمان       

 .هاي خاص صنفي، شركتهاي تحت پوشش سازمان هاي دولتي و نهادها

 عادي مبني بـر پـذيرش مـسئوليت حقـوقي ناشـي از آن               دريافت تعهد محضري از دارندگان اسناد     : تبصره

 .الزاميست

 گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم و يا ارائه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا                    -3

ماده ) هـ(پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر  غيبت و در مدت اعتبار آن وفق بند                  

 . آيين نامه اجرايي قانون مزبور50ماده ) ي)  (د(، )ج(نون نظام وظيفه و بندهاي  قا10

 . ارائه گواهي عدم سوءپيشينه جهت افراد داراي سن كمتر از هفتاد سال تمام-4

با استثناي  ) حداقل گواهي پايان تحصيالت ابتدائي يا سواد خواندن و نوشتن         ( ارائه آخرين مدرك تحصيلي    -5

 . سال به باال مي باشد50 سن آنها از متقاضياني كه

 . گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي-6

 . ارائه سوابق كاربري تجاري يا اداري و يا كارگاهي محل كسب-7

  ارائه كارت معاينه پزشكي و گواهي صالحيت بهداشتي از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي                -8

 . قانون مواد خوردني آشاميدني، بهداشتي و آرايشي مي باشند13صنوفي كه مشمول قانون اصالح ماده 

 . ارائه هرگونه مدرك مبني بر تشكيل پرونده و يا ارائه هر يك از اوراق پرداخت مالياتي-9

 . مدارك الزم مبني بر دارا بودن صالحيت فني براي مشاغل خاص براساس آيين نامه مربوط-10

اگر متقاضي واجد شروط الزم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شـاغل دارنـده                   : تبصره

 قانون نظام صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط به نام           13پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي وفق ماده          

 .متقاضي كافي مي باشد

 .امي جمهوري اسالمي ايران موافقت اداره نظارت براماكن عمومي نيروي انتظ-11



 . عكس پرسنلي جديد دوازده قطعه-12

 . فتوكپي كارت ملي و شناسنامه عكس دار-13

 .حداقل سن جهت خانم ها به منظور دريافت پروانه كسب هيجده سال مي باشد: 1تبصره

 موظفند ظرف مدت    كنندها براي صدور پروانه كسب از آنها استعالم مي        هايي كه اتحاديه  كليه دستگاه : 2تبصره

عدم اعالم نظر در مهلت مقرر به       . پانزده روز از تاريخ دريافت استعالم نظر قطعي و نهائي خود را اعالم دارند             

 .منزله نظر مثبت است

هاي صنفي مكلفند پس از دريافت تمام مدارك الزم و با رعايت ضوابط ظرف مدت پـانزده روز                  اتحاديه: 4ماده

همچنين دريافت كننده پروانه كسب موظـف       . ب و تسليم آن به متقاضي اقدام نمايند       نسبت به صدور پروانه كس    

 .است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف مدت شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام نمايد

پروانه كسب بنام شـركت بـا ذكـر نـام            هاي مدني، يك    و مشاركت ) هاشركت(براي اشخاص حقوقي  : 5ماده

كه توسـط   (هاي مدني مديره اشخاص حقوقي درخواست كننده و يا احدي از شركاء در مشاركت           نماينده هيأت   

در صورت احراز سـاير     ) ساير شركاء كتباً معرفي و امضاي آنان توسط دفترخانه اسناد رسمي گواهي شده باشد             

 .شرايط صادر ميگردد

هاي ديگر ضمن دريافـت     براي مكان در صورتي كه شركت بخواهد در بيش از يك مكان فعاليت نمايد             : 1تبصره

پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحد صنفي براي فرد معرفي شده توسط هيأت مديره و يا احـدي                     

از شركاء كه توسط شركاء كتباً معرفي و امضاي آن توسط دفتر اسناد رسمي گواهي شده باشد با رعايت سـاير                     

 .ن نظارت تصويب نمايد كارت مباشرت صادر خواهد شدمقررات مربوط تا سقف تعدادي كه كميسيو

در صورت نياز به فعاليت در محل غير از محل قانوني اشخاص حقوقي پس از تصويب كميسيون نظارت                  : 2تبصره

شهرستان مربوطه يك پروانه كسب بنام شركت و با ذكر مشخصات نماينده قانوني آن شركت به معرفـي هيـأت                

ست كننده در صورت احراز ساير شرايط صادر و براي اداره بيش از يـك واحـد      مديره اشخاص حقوقي درخوا   

 همين ماده ضمن 2نمايد با رعايت مفاد تبصره  مي صنفي در ساير نقاط براي افرادي كه هيأت مديره كتباً معرفي          

 .صدور پروانه كسب، كارت مباشرت صادر خواهد گرديد

ها صادر شده است كارت عـضويت در         پروانه كسب براي آن    اتحاديه موظف است فقط براي كساني كه      : 6ماده

 .صدور كارت عضويت براي افراد فاقد پروانه كسب ممنوع است. اتحاديه صادر نمايد



در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدور المثني با ارئه تعهد محضري مبني بر پذيرش تبعات سـوء آن                   : 7ماده

 .مانده اعتبار پروانه كسب بالمانع خواهد بوداز سوي دارنده پروانه كسب براي مدت باقي

. در صورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه متوفي اسـت                 : 8ماده

توانند ظرف دوسال از    ها مايل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردي، مي         چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آن     

پس از انقضاي مهلت مقـرر پروانـه       . ه اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند        تاريخ فوت متوفي نسبت ب    

 .متوفي از درجه اعتبار ساقط است

تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولي           چنانچه كليه ورثه متوفي صغير باشند، اتحاديه مي       : 1تبصره

 . مساعد اداره امور سرپرستي صادر نمايدقهري و در غياب وي به نام قيم قانوني با اخذ نظر

حضور يـك   . در صورتي كه نماينده قانوني يا قيم فاقد صالحيت فني براي شغل مورد درخواست باشد              : 2تبصره

نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط بنام متقاضـي كـافي    

 .است

از ورثه صغير و تعدادي كبير باشـند صـدور پروانـه كـسب بنـام نماينـده                  در صورتي كه تعدادي     : 3تبصره

 .مستلزم اخذ رضايت محضري وراث كبير نياز خواهد بود) قيم(قانوني

تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقـررات         در صورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود قيم مي         : 4تبصره

 .صنفي اقدام كنداين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد 

توانند جهت اداره واحد صنفي خود اقدام به معرفي مباشر واجد شروط فردي             صاحبان پروانه كسب مي   : 9ماده

همچنين در صورتي كه صاحب پروانه كسب به هر دليل نتواند در واحد             .  اين آيين نامه نمايند    3مندرج در ماده  

 .ميستصنفي خود حضور يابد، معرفي مباشر واجد شرايط الزا

هايي كه قانوناً به عهده صاحب پروانـه كـسب          صاحب پروانه كسب و مباشر وي متضامناً كليه مسئوليت        : 1تبصره

 .باشد را بر عهده خواهند داشتمي

 

تواند در هر موقع كه مقتضي باشد نسبت به عزل يا تغيير مباشر اقدام و مراتب                صاحب پروانه كسب مي   : 2تبصره

 .اعالم نمايدرا به اتحاديه مربوطه 



صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادي بين فرد صنفي و مباشر مي باشد و يك نسخه از قـرارداد    : 3تبصره

 .مذكور در پرونده صنفي صاحب پروانه كسب ضبط خواهد شد

الزامي است بـه    ) فاصله مكاني (براي صنوفي كه طبق تصويب هيأت عالي نظارت رعايت حدود صنفي          : 10ماده

هاي صنفي هنگام صدور پروانه كسب موظف به رعايت آن، پس از تـصويب آن در كميـسيون نظـارت                    هاتحادي

 .خواهند بود

 .توافق واحدهاي ذينفع و همجوار در مورد تغيير و تعديل حدود صنفي بالاثر مي باشد: تبصره

هاي الزم نتواننـد صـدور      ها به علت نداشتن امكانات و توانايي      هايي كه برخي از اتحاديه    در شهرستان : 11ماده

پروانه كسب را عهده دار شوند به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت مسئوليت صدور پروانه كـسب                   

در صورت رفع مشكل بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب           . به طور موقت به مجمع امورصنفي واگذار ميگردد       

 . عهده اتحاديه مذكور خواهد بودكميسيون نظارت مسئوليت صدور پروانه كسب بر

 ضوابط صدور پروانه كسب در روستاها: فصل دوم

 :شرايط و مدارك الزم جهت صدور پروانه كسب در روستاها به شرح ذيل مي باشد: 12ماده

 . تابعيت جمهوري اسالمي ايران-1

 .ت طبق عرف محلنامه رسمي و يا مبايعه نامه و يا احراز مالكي ارايه سند مالكيت و يا اجاره-2

نامه عادي يا احراز مالكيت طبق عرف محل مبني بر پـذيرش            دريافت تعهد محضري از دارندگان اجاره     : تبصره

 .مسئوليت حقوقي ناشي از آن مي باشد

عتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا        گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم و يا ارائه گواهي م             -3

ـ (پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر  غيبت و در مدت اعتبار آن وفق بنـد                    و ) هـ

 . آيين نامه اجرايي قانون مزبور50ماده ) ي(، )د(، )ج( قانون نظام وظيفه و بندهاي 10ماده 

 . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارايه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از-4

 . ارائه گواهي عدم سوءپيشينه جهت افراد داراي سن كمتر از هفتاد سال تمام-5

 .  موافقت اداره نظارت براماكن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-6

 .ربوطنامه م مدارك الزم دال بر دارا بودن صالحيت فني برا ي مشاغل خاص براساس آيين-7



اگر متقاضي واجد شروط الزم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شـاغل دارنـده                   : تبصره

 .پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط به نام متقاضي كافي است

اشت، درمان و آموزش     ارايه كارت معاينه پزشكي و گواهي صالحيت بهداشتي از ادارات ذيربط وزارت بهد             -8

 قانون مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي و آرايـشي   13پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون اصالح ماده         

 .باشندمي

 .دار فتوكپي كارت ملي و شناسنامه عكس-9

 . قطعه6 عكس جديد -10

، شوراهاي اسالمي بخش و     هاها دهياري ها، بخشداري ها، دفاتر مجامع امورصنفي، شهرداري    اتحاديه: 13ماده

هاي دولتي كه مسئوليت صدور پروانه كسب بر عهده آنها گذاشته شده اسـت، موظفنـد                ساير ادارات و سازمان   

هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت نموده و رسـيد                    درخواست

 .آن را به متقاضي تسليم نمايند

ها، شوراهاي اسالمي بخـش  ها، دهياريها و بخشداريها، دفاتر مجامع امورصنفي، شهرداري هاتحادي: 14ماده

هاي وابسته به منظور صدور پروانه كسب جهت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها عالوه              و يا ادارات و سازمان    

گام صدور پروانه كسب بر دريافت حق عضويت ساليانه، مجازند مبلغي تا سه برابر مبلغ حق عضويت تخصيصي هن        

 .از متقاضي دريافت نمايند

توانند براي صنوفي كه ضرورت برقراري حدود صنفي آنهـا بـه تـصويب         دفاتر مجامع امورصنفي مي   : 15ماده

ها، هيأت عالي نظارت رسيده است، با توجه به عرف، جمعيت و شرايط محل از كميسيون نظارت مراكز شهرستان     

 .بوطه تقاضاي تعيين حدود صنفي نماينداز طريق مجمع امورصنفي مر

درصد حق عضويت واحدهاي صـنفي      ميزان حق عضويت ساليانه واحدهاي صنفي روستايي معادل سي        : 16ماده

 .تواند نصاب مذكور را تغيير دهدكميسيون نظارت مركز شهرستان مي. باشددر مركز شهرستان مربوطه مي

اجع صدور پروانه كسب در ارتباط با وظايف محوله مرتكب تخلف           در صورتي كه هر يك از مسئولين مر       : 17ماده

 .گردند، اقدامات قانوني از طريق مراجع ذيصالح به عمل خواهد آمد

 مقررات مختلف: فصل سوم



دبيرخانه هيأت عالي نظارت به منظور يكنواختي انواع پروانه كسب اعم از عادي يا الكترونيكي شامل                : 18ماده

ها اقدام نموده و    ، سيار و كارت هاي مباشرت و عضويت در اتحاديه نسبت به تهيه الگوي آن              دائم، موقت، المثني  

هـاي  هاي نظارت جهت اجراء در سازمان     نمونه آن را پس از تصويب كميسيون هيأت عالي نظارت به كميسيون           

 .نمايدصنفي ابالغ مي

حب پروانه كسب برابر اعالم كتبي مراجع       در صورتي كه مورد يا مواردي ازشرايط فردي يا مكاني صا          : 19ماده

ذيصالح اسقاط گردد، مراجع صدور پروانه كسب مكلفند پس از وصول مراتب را مورد بررسي كارشناسي قـرار                  

مجمـع  . داده و نتيجه را ظرف مدت بيست روز جهت رسيدگي به مجمع امورصـنفي ذيـربط ارسـال نمايـد                   

نتيجه بررسي خود را ظرف مدت پانزده روز جهـت اقـدام            امورصنفي مربوط ضمن رسيدگي دقيق به موضوع،        

 .داردقانوني به اتحاديه مربوط اعالم مي

در صورتي كه صاحب پروانه كسب و يا مرجعي كه اسقاط مورد يا مواردي از شروط فردي يـا مكـاني                     : تبصره

ت خود را ظرف مدت     تواند شكاي صاحب پروانه كسب را اعالم نموده به نظر مجمع امورصنفي معترض باشد، مي            

. پانزده روز پس از ابالغ و با ارائه مدارك و مستندات كافي جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعـالم نمايـد                    

 .باشداالجراء مينظر كميسيون نظارت در اين مورد الزم

 كـد   مراجع صدور پروانه كسب مكلفند قبل از صدور و تحويل پروانه كسب به متقاضي نسبت به تعيين                : 20ماده

 و عنوان رسته صنفي و ثبت اطالعات فـردي و صـنفي             ISICشناسه صنفي ده رقمي واحد صنفي و همچنين كد        

هاي تعريف شده توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت در بانك آمار و اطالعات اصـناف               واحد صنفي مطابق فرم   

 .اقدام نمايند) سايت اصناف(

قبـل  ) سايت اصناف (في در بانك آمار و اطالعات    اصناف           عدم ثبت اطالعات فردي و صنفي واحد صن       : 1تبصره

 از صـــــدور و تحويـــــل پرونـــــه كـــــسب بـــــه عنـــــوان تخلـــــف تلقـــــي  

در صورتي كه عدم ثبت آمار و اطالعـات طبـق           . و مطابق قانون و مقررات صنفي با متخلفين رفتار خواهد شد          

ف تلقي نميگردد، ليكن بايد بالفاصله  پس اي باشد تخل تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت به دليل اختالالت شبكه        

 .از رفع اشكال نسبت به ثبت اطالعات مزبور اقدام گردد

 .باشدهاي نظارت ميمسئوليت نظارت بر حسن انجام كار به عهده رؤساي كميسيون: 2تبصره



خواست كتبي   در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگري واگذار كند بايد در                :21ماده

خود را به اين اتحاديه و يا مرجع قانوني صدور پروانه كسب تسليم دارد، اتحاديه و يا مرجع مربوطه در صورت                     

واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات پروانه كسب متقاضي را باطل و بـدون در                     

مان شغل پروانه جديدي بنام فرد معرفي شـده         نظر گرفتن حدود صنفي و سقف پذيرش و ساير شرايط خاص ه           

 .كندصادر مي

ها، شوراهاي اسالمي بخش و ساير اداراتي كـه مـسئوليت امـور             ها، دهياري ها، بخشداري  شهرداري :22ماده

ها واگذار گرديده است، مكلفند پس از صدور پروانه كـسب           واحدهاي صنفي مستقر در شهرها و روستاها به آن        

 .يك نسخه از پروانه كسب صادره را به اتحاديه صنف مربوط ارسال نمايندجهت فرد متقاضي 

 قانون نظام صنفي، محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه                27 به موجب ماده     :23ماده

 .دكسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، يا اعالم اتحاديه رأسا از طريق نيروي انتظامي پلمپ ميگرد

هاي صنفي پس از كسب نظر از اتحاديـه هـاي            كميسيون هاي نظارت مكلفند جهت هريك از اتحاديه        :24ماده

مربوطه و مجمع امورصنفي ذيربط موارد زير را تصويب نموده و عالوه بر ضوابط صدور پروانـه كـسب جهـت                     

 .اجراء به اتحاديه مربوط ابالغ نمايند

ه مستلزم اخذ پروانه كسب است بر حسب توليد توزيع و يا خـدماتي كـه                هايي كه در هر اتحادي     تعيين رسته  -1

 .نمايندعرضه مي

هاي صنفي   ضوابط خاص واحد صنفي در هر اتحاديه جهت صدور پروانه كسب كه بر حسب موقعيت اتحاديه                -2

 .ضرورت داشته باشد

 كـه هيـأت عـالي نظـارت          تعيين حداقل فاصله بين دو واحد صنفي مشابه و استثنائات آن براي صنوفي             -3

 .ها را ضروري تشخيص داده استبرقراري حدود صنفي آن

مابين شركاء اعم از حقيقـي و حقـوقي بعـد از            چگونگي رسيدگي به اختالفات و دعاوي حقوقي في       : 25ماده

 .باشدصدور پروانه كسب به عهده مراجع ذيصالح قضايي مي

ها در خصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با          اتحاديه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اقدامات        :26ماده

مجامع امورصنفي با انجام    . باشدهاي مربوط به عهده مجمع امورصنفي ذيربط مي       نامهآيين  قانون نظام صنفي و   

 .نمايندهاي صنفي بر روند صدور پروانه كسب توسط آنها نظارت ميهاي الزم از اتحاديهبازرسي



يي كه فاقد كميسيون نظارت مي باشد كميسيون نظارت مركز استان تا تشكيل كميـسيون               ها شهرستان :27ماده

 .نظارت در آن شهرستان، اختيارات و وظايف كميسيون نظارت شهرستان مربوط را بر عهده خواهد داشت

 با توجه به شمول قانون نظام صنفي بر فعاليت تأسيسات گردشگري، نحوه صدور پروانه كـسب جهـت                   :28ماده

تأسيسات مذكور براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع               

هاي صنفي كـشور  دستي و گردشگري تهيه و به تصويب شوراي عالي گردشگري و هيأت عالي نظارت بر سازمان       

 .خواهد رسيد

پروانه كسب واحدهاي صنفي با ارائه گـواهي        هاي صنفي مكلفند نسبت به تعويض و يا تمديد           اتحاديه :29ماده

هاي قطعي  تشكيل پرونده و يا هر يك از اوراق پرداخت مالياتي، عوارض كسب و پيشه شهرداري و براي ماليات                 

نشده با ارائه گواهي مربوط به طرح پرونده در مراجع ذيربط و همچنين با ارائـه تأييديـه وزارت بهداشـت،                     

 قانون مـواد خـوردني، آشـاميدني        13صنوفي كه مشمول قانون اصالح ماده       درمان و آموزش پزشكي براي      

 .آرايشي و بهداشتي مي باشد، اقدام نمايند

 . اخذ پروانه كسب منوط به گذراندن دوره آموزشي مربوط خواهد بود:30ماده

ي اصـناف   دستورالعمل مربوط به دوره آموزشي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همكاري شورا             : تبصره

 .كشور تهيه و به تصويب كميسيون هيأت عالي نظارت خواهد رسيد

كنند و قصد توزيع يـا فـروش         كليه واردكنندگان كاال كه به صورت تجاري به واردات كاال اقدام  مي             :31ماده 

 بـه  كاالهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي كه به عرضه مستقيم كاال به مصرف كننده مبادرت ورزند ملـزم             

 .اخذ پروانه كسب طبق مقررات خواهند بود

 .باشد تغيير محل كسب يا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه كسب جديد با احراز شرايط اين آيين نامه مي:32ماده

- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره                 :33ماده

هاي دولتي كه شـمول  هاي دولتي، ساير دستگاهها، شركتها، مؤسسات  سازمانارتخانهبرداري يا اشتغال از وز  

ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند چنانچه به عرضـه مـستقيم                  قانون بر آن  

ا پروانه نـسبت بـه    كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند عالوه بر دريافت مجوز فعاليت ي         كاالها يا خدمات به مصرف    

 .اخذ پرونه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام كنند

 .اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود



 چنانچه دارندگان پروانه كسب به داليلي از ادامه فعاليت منصرف گردند و يا واحد صنفي خود را بـه                    :34ماده

سب خود را جهت ابطال به اتحاديه صنف مربوط تحويل نماينـد و             شخص ديگري واگذار نمايند مكلفند پروانه ك      

در غير اينصورت اتحاديه مكلف است ضمن ارسال گزارش به مجمع امورصنفي ذيربط نسبت به ابطـال پروانـه                   

 .كسب مزبور اقدام نمايد

ـ       هاي آن صدور پروانه كسب جديد براي واحدهايي كه پروانه       : تبصره ذ تعهـد   ها باطل نگرديده منوط بـه اخ

 .باشدمحضري از متقاضي جديد مبني بر قبول هرگونه مسئوليت حقوقي ناشي از آن مي

 قانون نظام صنفي تهيـه و در        12 تبصره و در اجراي تبصره يك ماده         24 ماده و    35 اين آيين نامه در      :35ماده

 .ه هاي قبلي گرديدتوسط وزير بازرگاني تصويب و جايگزين آيين نام........................... تاريخ

 


