آييننامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب
(موضوع ماده  12قانون نظام صنفي )
تعاريف
ماده  -1تعاريف:
پروانه کسب :مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصوور دامو( (بورای
مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
پنج سال) و یا موقت (به م

یک سال) به فرد یا افراد صنفي برای محل مشخص یا وسیله کسب

معین صادر ميگردد.
مرجع صدور پروانه کسب :اتحادیههای صنفي و یا دستگاههای موضوع تبصره ذیل بن (م) مواده
( )30قانون نظام صنفي.
فروشگاه بزرگ چندمنظوره :فروشگا هي که مجموعهای متنوع از کاالهوا و دو ما موورد نیواز
عموم را در یک مکان مناسب عرضه مي نمای .
فروشگاههای بزرگ زنجيرهای :فروشگاه هایي که تحت م یریت متمرکز و با نوام تجواری واحو
ح اقل در دو فروشگاه به عرضه کاال و د ما مبادر ميکنن .
مجتمع و کارگاه قاليبافي :مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز یا غیر متمرکز قاليبافي.
فرانشيز :قراردادی است که به موجب آن فرانشیز دهن ه ،امتیاز بهوره بورداری از یوک سیسوت( و
روش داص تجاری ،تولی ی و یا د ماتي را با نام و عالمت تجاری واح و تحت نظار مالک نوام و
عالمت تجاری به فرانشیز گیرن ه واگذار مي نمای .
سامانه اصناف :سامانه الکترونیکي ص ور پروانه کسب اصناف

(به نشاني.) Iranianasnaf.ir:

مراحل صدور پروانه کسب
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ماده  -2مراحل صدور پروانه کسب:
 -1متقاضي پروانه کسب ميبایست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای دوود را ببوت و نسوبت بوه
ادذ ک رهگیری اق ام نمای .
 -2مرجع ص ور پروانه کسب موظف است ح اکثر ظرف م

پانزده روز از تواری دریافوت تقاضوا،

پاس متقاضي را مبني بر رد یا قبولي تقاضا به وی ابالغ کن  .ع م اعالم نظر در م

یاد شو ه بوه

منزلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
پذیرش محسوب ميگردد.
 -3پس از قبول تقاضا (یا ع م اعالم نظر مرجع ص وردر موع مقرر) مرجوع صو ور پروانوه کسوب
مکلف است ،استعالمهای مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعالم شوون ه نیوز موظفنو حو اکثر
ظرف م

پانزده روز از تاری دریافت استعالم ،نظر قطعي دود را اعالم دارن .

تبصره  -اعالم نظر موافق دستگاههای استعالم شون ه بای ب ون ابهام و هرگونه قی و شرط و نظر
مخالف نیز مستن به دالیل قانوني باش  .در غیر این صور و یا درصور ع م اعالم نظر در مهلوت
مقرر ،به منزله نظر مثبت تلقي مي گردد و پاس منفي دارج از موع مقورر موانع از صو ور پروانوه
کسب نخواه ش .
 -4متقاضي موظف است ح اکثر ظرف سه ماه ،م ارك مورد نیاز برای ص ور پروانه کسب را تهیوه
و از طریق سامانه اصناف ارسال نمای .
 -5مرجع ص ور پروانه کسب موظف است پس از دریافت م ارك مورد نیاز و تطبیوق بوا اصول آن،

ح اکثر ظرف پانزده روز نسبت به ص ور پروانه کسب و تسلی( آن به متقاضي اق ام کن .

شرايط الزم برای صدور پروانه کسب
ماده -3شرايط الزم برای صدور پروانه کسب:
الف – شرايط عمومي:
 -1سن مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه ،صلح نامه ،هبوه ،قورارداد مشوارکت،
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مبایعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه نامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
و یا قراردادهای موضوع ماده ( )10قانون م ني اع( از رسمي و یا عادی (در روستاها احراز مالکیت
طبق عرف محل است).
تبصره -ادذ تعه از دارن گان اسناد عادی مبني بر پذیرش مسئولیت حقوقي ناشي از آن الزاموي
است.
 -2گواهي صالحیت از نیروی انتظامي جمهوری اسالمي

ایران.

تبصره -صرفاً واح های صنفي موضوع ماده ( )2آیین نامه اماکن عمومي مصوب موور 63/3/23
هیا وزیران مشمول گواهي صالحیت نیروی انتظامي مي باشن .
 -3گواهي اداره امور مالیاتي ذیربط مبني بر تشکیل پرون ه یا پردادت یا ترتیب پردادوت بو هي
مالیا

قطعي ش ه(موضوع ماده ( )186قانون مالیا های مستقی().

 -4گواهي گذران ن دوره های آموزشي احکوام تجوار و کسوب و کوار در ووارووب دسوتورالعمل
آمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزش
( موضوع بن ن ماده ( )30قانون نظام صنفي).

 -5شناسنامه و کار ملي برای اتباع ایراني و گذرنامه و پروانه کار برای اتبواع دوارجي بوه هموراه
شش قطعه عکس پرسنلي.
 -6کار پایان د مت نظام وظیفه یا معافیت دام( یا پزشکي یا گواهي اشوتاال بوه تحصویل بورای
آقایان کمتر از پنجاه سال سن.
تبصره :ح اقل سن برای دریافت پروانه کسب هج ه سال مي باش .
ب – شرايط اختصاصي:
 -1کار

معاینه پزشکي و گواهي صوالحیت به اشوتي از مراکوز به اشوتي ،درمواني (بورای صونوف

مشمول قانون اصالح ماده( )13قانون مواد دوردني ،آشامی ني ،آرایشي و به اشتي).

 -2پروانه تخصصي و فني یا دیپل( فني یا م ارك دانشگاهي مرتبط ،یا حضور یک نفر واج شرایط
شاغل در واح صنفي (برای صنوف مشمول تبصره ماده ( )13قانون نظام صنفي).
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وسائط نقليه
ماده -4مرجع ص ور پروانه کسب موظف است مطابق تبصره های ( )1و ( )3ماده ( )3قانون نظام
صنفي نسبت به ص ور پروانه کسب صرفاً برای دفاتر ارامه د ما وسوامط نقلیوه از جملوه آژانوس
تاکسي تلفني و موسسا اتومبیل کرایه ،پیک موتوری ،وانت بار ،کمپرسي ،جربقیل و لودر  ،طبق
شرایط این آییننامه اق ام نمای .
تبصره -آن دسته از صاحبان وسامط نقلیه که قبل از تصویب این آیین ناموه نسوبت بوه دریافوت
پروانه کسب اق ام نموده ان مي بایست پس از انقضاء م

اعتبار پروانه کسب تحت پوشش یکوي

از دفاتر قرار گیرن .

فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجيرهای
ماده  -5شرايط صدور پروانه کسب :
 -1شرایط من رج در ماده ( )3این آیین نامه.
 -2داشتن ح اقل دو فروشگاه (برای فروشگاه های زنجیره ای).

 -3پروانه کسب فروشگاههای زنجیرهای با ارامه م ارك فوق با نام و عالمت تجواری واحو بوا ذکور
آدرس فروشگاه مرکزی و شعب آن صادر مي شود.
تبصره  -1وزار صنعت ،مع ن و تجار به منظور حمایوت و توسوعه سورمایه گوذاری صورفاً در
صور دردواست متقاضي ایجاد فروشگاه های بوزرگ ونو منظووره و زنجیوره ای ،موظوف اسوت
نسبت به ص ور جواز تاسیس در وارووب دستورالعمل نحوه ص ور جوواز تاسویس بورای فروشوگاه
های مذکور اق ام نمای  .در غیر این صور متقاضي مي توان راساً جهت دریافت پروانوه کسوب بوه
اتحادیه ذی ربط مراجعه کن .
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تبصره  -2پروانه کسب فروشگاه های بزرگ ون منظوره و زنجیره ای تا زموان تشوکیل اتحادیوه
کشوری مربوط ،توسط اتاق اصناف محل استقرار فروشگاه و یا دفتر مرکزی صادر دواه ش .

واحدهای صنفي تحت پوشش فرانشيز
ماده  -6شرايط واحدهای صنفي تحت پوشش فرانشيز :
 -1داشتن پروانه کسب از اتحادیه ذی ربط.
-2آگهي روزنامه رسمي مبني بر اجازه بهره برداری از عالمت تجاری دارجي(موضوع ماده( )50قانون
ببت ادتراعا  ،طرح های صنعتي و عالم( تجاری).

تبصره– فعالیت فروشگاه های تابع قرارداد فرانشیز دوارجي مسوتلزم اسوتعالم از وزار صونعت،
مع ن و تجار (مرکزاصناف و بازرگانان)نیز مي باش .

مجتمع و کارگاه قالي بافي
ماده  -7شرايط صدور پروانه کسب برای مجتمع ويا کارگاه قالي بافي:
 -1جواز تاسیس از سازمان صنعت ،مع ن وتجار ذی ربط.
 -2شرایط عمومي من رج در ماده ( )3این آیین نامه به استثناء بن (  )2آن.
ماده  -8اتحادیه ذی ربط موظف است برای بافن گان و حرف مشابه که شرایط ادذ پروانه کسوب
ران ارن با داشتن گواهي مهار یا صالحیت فني و حرفه ای ویا م ارك دانشوگاهي مورتبط کوار
شناسایي صادر نمای .

تمديد پروانه کسب
ماده  -9شرايط تمديد پروانه کسب:
 -1گواهي اداره امور مالیاتي ذی ربط مبني بر پردادت یا ترتیوب پردادوت بو هي مالیوا قطعوي
ش

ه.
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 -2داشتن کار

معاینه به اشتي (برای صنوف مشمول).

 -3رضایت محضری شرکاء درصور

انقضا یا ابطال رضایت قبلي(برای مشارکت های م ني).

 -4گواهي گذران ن دورههای آموزشي احکام تجار و کسب و کار.

رسيدگي به شكايات
ماده  -10رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه کسب:
 -1متقاضي در صور اعتراض به رد دردواست ص ور پروانه کسب ،ميتوانو ظورف بیسوت روز از
تاری دریافت پاس  ،اعتراض دود را به اتاق اصناف شهرستان تسلی( دارد.
 -2اتاق اصناف مکلف است ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضي رسی گي و نظر نهایي دود را برای
اجرا به اتحادیه اعالم کن .
 -3در صورتي که اتحادیه یا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باش مويتوانو ظورف
بیست روز از زمان ابالغ ،اعتراض دود را به کمیسیون نظار منعکس کن .
یک ماه نظر دود را اعالم دارد .نظر کمیسیون نظوار

-4کمیسیون نظار مکلف است ظرف م

در این مورد معتبر و قابل اجرا است ،مگر آن که هیا عالي نظار نظر کمیسیون نظار را ظورف
یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کن .

ساير مقررات
ماده  -11کمیسیون نظار هر شهرستان موظف است ضوابط داص دادلي اتحادیوه صونفي بورای
ص ور پروانه کسب (شامل تعیین رستههای شالي براساس ک  ،ISICح اقل مسواحت ،نووع کواال و
د ما قابل عرضه ،وسایل و ابزارکار ،تجهیوزا و تاسیسوا ایمنوي ،به اشوتي و انتظوامي رسوته
شالي) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف ،تعیین و به اتحادیه ابالغ نمای  ،اما مجاز به وضوع
هرگونه ضابطه بردالف قانون و مقررا نظام صنفي نظیر تعیین سن ،مو رك تحصویلي ،جنسویت،
6

سقف پذیرش و ح ود صنفي نمي باش .
تبصره -ضوابط داص دادلي اتحادیههای کشوری برای ص ور پروانه کسب توسط دبیردانه هیوا
عالي نظار و با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین مي گردد.
ماده  -12درصور فس یا انقضاء قرارداد فرانشیز و یا ابطال آن توسوط مراجوع ذی صوالح ،فورد
صنفي حق ادامه فعالیت تحت عالمت تجاری قبلي را ن ارد.
ماده -13پروانه کسب اشخاص حقوقي ،به نام شرکت با ذکر نوام مو یرعامل و یوا یکوي از اعضوای
هیا م یره (براساس مصوبه هیا م یره و اساسونامه ،آگهوي روزناموه رسومي و موضووع فعالیوت
شرکت) و در مشارکت های م ني نیز پروانه کسب به نام یکي از شرکاء با رضوایت محضوری سوایر
شرکاء صادر مي گردد.
تبصره -رسی گي به ادتالفا و دعاوی حقوقي میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعو از صو ور و
تم ی پروانه کسب به عه ه مراجع ذی صالح قضایي ميباش .
ماده  -14تهیه دستورالعمل وگونگي برگزاری دوره های آموزشي احکام تجار و کسب و کار ،بوا
همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذی ربط بر عه ه دبیردانه هیا عالي نظار مي باش .
تبصره -افراد با بیش از هفتاد سال سن از گذرانو ن دوره هوای آموزشوي معافنو اموا در صوور
داشتن مباشر ،مي بایست وی را برای آموزش معرفي کنن  ،همچنین فوارغالتحصویالن رشوتههوای
مرتبط دانشگاهي از گذران ن دروس مشابه معاف مي باشن .
ماده -15در صور فو صاحب پروانه کسب ،حقوق متعارف ناشي از واح صنفي متعلق به وربوه
است .ونانچه وربه یا نماین ه قانوني آنها مایل باشن  ،ميتوانن ظرف م

دو سال نسبت به ادوذ

پروانه کسب با ارامه گواهي انحصار ورابت و رضایت محضری وراث ،با رعایت مقررا این آیین ناموه
اق ام کنن  .پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره -1در صور محجور بودن مالک یا وربه ،پروانه کسب حسب مورد بوه نوام ولوي و یوا قوی(
قانوني محجور صادر مي شود.
تبصره -2در صورتي که تع ادی از وربه صایر و تع ادی کبیر باشن  ،ص ور پروانه کسوب بوه نوام
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نماین ه قانوني (قی( ویا ولي) مستلزم ادذ رضایت محضری وراث کبیر و ص ور پروانه کسب به نوام
یکي از وراث کبیر نیز منوط به ادذ رضایت محضری از سوایر وراث کبیور و نماینو ه قوانوني وراث
صایر دواه بود.
ماده  -16در صور مفقود یا مخ وش ش ن پروانه کسب ،ارامه نسخه المثني با دردواست دارنو ه
پروانه کسب و ارامه تعه مبني بر پذیرش هرگونه تبعا احتمالي آن بالمانع است.
ماده  -17دبیردانه هیا عالي نظار موظف است با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به ارتقواء و
توسعه سامانه اصناف به منظور پیاده سازی پنجره واح و تسهیل فراین صو ور پروانوه کسوب ،در
اسرع وقت اق ام نمای  .مراجع استعالم شون ه نیز مکلفنو در ووارووب مقوررا همکواری الزم را
بهعمل آورن .
تبصره -دبیردانه هیا عالي نظار موظف است به منظور یکنوادتي انواع پروانه کسب و کوار
مباشر نسبت به تهیه الگو و همچنین فرم های الزم برای استعالم و صو ور پروانوه کسوب اقو ام
نمای .
ماده -18ص ور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفي واج شرایط منوط به معرفي مباشر
است .مرجع ص ور پروانه کسب موظف است با ادذ م ارك بن ( )6( ،)5و ( )2شرایط عموومي (در
صور شمول) و در صور شمول بن های( )1و( )2شرایط ادتصاصي ماده ( )3ایون آیوین ناموه،
برای فرد معرفي ش ه کار مباشر صادر نمای  ،م

اعتبار کار مباشر مطوابق مو

اعتبوار

پروانووووووووووووووه کسووووووووووووووب صووووووووووووووادره دواهوووووووووووووو بووووووووووووووود.
اما فرد صنفي مي توان در هر موقع که مقتضي ب ان نسبت به عزل یا تاییر مباشور دوود بوا ارایوه
م ارك فوق الذکر اق ام نمای .
ماده -19این آییننامه در اجرای ماده ( )12قوانون نظوام صونفي مشوتمل بور ( )19مواده و ()14
تبصره در جلسه مور  ..............هیا عالي نظار تایی و در تاری  1394/11/4بوه تصوویب وزیور
صنعت ،مع ن و تجار رسی و از تاری تصویب آن ،آییننامه قبلي لاو ميگردد.
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