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 آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب
 )قانون نظام صنفی ١٢موضوع ماده (

 تعاریف

 :تعاريف -١ماده

( مجوزي است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه بصورت دائم :پروانه کسب
محل مشخص به فرد يا افراد صنفي براي ) به مدت يک سال( و يا موقت ) براي مدت پنج سال

 .يا وسيله کسب معين صادر مي گردد

) م(اتحاديه ھاي صنفي و يا دستگاه ھاي موضوع تبصره ذيل بند :مرجع صدور پروانه کسب
 .قانون نظام صنفي) ٣٠(ماده 

فروشگاھي که مجموعه اي متنوع از کاالھا و خدمات مورد :فروشگاه بزرگ چند منظوره
 .مي نمايدنياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه 

فروشگاه ھايي که تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري :فروشگاه ھاي بزرگ زنجيره اي
 .واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کاال و خدمات مبادرت مي کنند

 .مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز يا غير متمرکز قالي بافي:مجتمع و کارگاه قالي بافي

آن فرانشيز دھنده، امتياز بھره برداري از يک سيستم  قراردادي است که به موجب:فرانشيز
و روش خاص تجاري، توليدي و يا خدماتي را با نام و عالمت تجاري واحد و تحت نظارت مالک 

 .نام و عالمت تجاري به فرانشيز گيرنده واگذار مي نمايد

 ).iranianasnaf.ir:به نشاني(ترونيکي صدور پروانه کسب اصناف سامانه الک:سامانه اصناف

 مراحل صدور پروانه کسب

 :مراحل صدور پروانه کسب -٢ماده 

متقاضي پروانه کسب مي بايست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضاي خود را ثبت و  -١
 .نسبت به اخذ کد رھگيري اقدام نمايد

مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت  -٢
عدم اعالم نظر در . پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به وي ابالغ کندتقاضا، 

 .مدت ياد شده به منزله پذيرش محسوب مي گردد

مرجع صدور پروانه ) يا عدم اعالم نظر مرجع صدور در موعد مقرر ( پس از قبول تقاضا  -٣
ستعالم شونده نيز کسب مکلف است، استعالم ھاي مورد نياز را صادر و دستگاه ھاي ا

موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعالم، نظر قطعي خود را اعالم 
 .دارند

اعالم نظر موافق دستگاه ھاي استعالم شونده بايد بدون ابھام و ھرگونه قيد و  -تبصره
صورت در غير اين صورت و يا در . شرط و نظر مخالف نيز مستند به داليل قانوني باشد

عدم اعالم نظر در مھلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي گردد و پاسخ منفي خارج 
 .از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواھد شد

متقاضي موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نياز براي صدور پروانه کسب  -٤
 .را تھيه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد
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صدور پروانه کسب موظف است پس از دريافت مدارک مورد نياز و تطبيق با اصل مرجع  -٥
آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام 

 .کند

 شرايط الزم براي صدور پروانه کسب

 :شرايط الزم براي صدور پروانه کسب -٣ماده 

 :شرايط عمومي -الف

عين و منفعت و يا منـافع از جملـه اجـاره نامـه، صـلح نامـه، ھبـه، قـرارداد سند مالکيت  -١
قانون مدني اعم از رسـمي و يـا ) ١٠(مشارکت، مبايعه نامه و يا قرارداد ھاي موضوع ماده 

 .)در روستاھا احراز مالکيت طبق عرف محل است( عادي 

حقوقي ناشـي از  اخذ تعھد از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت -تبصره
 .آن الزامي است

 .گواھي صالحيت از نيروي انتظامي جمھوري اسالمي ايران -٢

آيين نامه اماکن عمومي مصـوب مـورخ ) ٢(صرفاً واحد ھاي صنفي موضوع ماده  -تبصره
 .ھيات وزيران مشمول گواھي صالحيت نيروي انتظامي مي باشند ٢٣/٣/١٣٦٣

ط مبني بر تشکيل پرونده يا پرداخت يـا ترتيـب پرداخـت گواھي اداره امور مالياتي ذي رب -٣
 ).قانون ماليات ھاي مستقيم) ١٨٦(موضوع ماده ( بدھي ماليات قطعي شده 

گـــواھي گذرانـــدن دوره ھـــاي آموزشـــي احکـــام تجـــارت و کســـب و کـــار در چـــارچوب  -٤
 .)قانون نظام صنفي) ٣٠(ماده ) ن(موضوع بند ( دستورالعمل آموزش 

کارت ملي براي اتباع ايراني و گذرنامه و پروانه کار براي اتبـاع خـارجي بـه  شناسنامه و -٥
 .ھمراه شش قطعه عکس پرسنلي

کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواھي اشتغال بـه تحصـيل  -٦
 .براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن

 .سال مي باشدحداقل سن براي دريافت پروانه کسب ھجده  -تبصره

 :شرايط اختصاصي -ب

براي ( کارت معاينه پزشکي و گواھي صالحيت بھداشتي از مراکز بھداشتي، درماني  -١
 ).قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بھداشتي) ١٣(صنوف مشمول قانون اصالح ماده 

يک نفر واجد پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک دانشگاھي مرتبط، يا حضور  -٢
 ).قانون نظام صنفي) ١٣(براي صنوف مشمول تبصره ماده ( شرايط شاغل در واحد صنفي 

 وسائط نقليه

قانون ) ٣(ماده ) ٣(و ) ١(مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق تبصره ھاي  -٤ماده 
جمله  نظام صنفي نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً براي دفاتر ارائه خدمات وسائط نقليه از

آژانس تاکسي تلفني و موسسات اتومبيل کرايه، پيک موتوري، وانت بار، کمپرسي، جرثقيل و 
 .لودر، طبق شرايط اين آيين نامه اقدام نمايد
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آن دسته از صاحبان وسائط نقليه که قبل از تصويب اين آيين نامه نسبت به دريافت  -تبصره
قضاء مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش پروانه کسب اقدام نموده اند مي بايست پس از ان

 .يکي از دفاتر قرار گيرند

 فروشگاه ھاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي

 :شرايط صدور پروانه کسب -٥ماده 

 .اين آيين نامه) ٣(شرايط مندرج در ماده  -١

 ).براي فروشگاه ھاي زنجيره اي ( داشتن حداقل دو فروشگاه -٢

زنجيره اي با ارائه مدارک فوق با نام و عالمت تجاري واحد با پروانه کسب فروشگاه ھاي -٣
 .ذکر آدرس فروشگاه مرکزي و شعب آن صادر مي شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت و توسعه سرمايه گذاري صرفاً در  -١تبصره 
صورت درخواست متقاضي ايجاد فروشگاه ھاي بزرگ چند منظوره زنجيره اي، موظف است 
نسبت به صدور جواز تاسيس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسيس براي 

در غير اين صورت متقاضي مي تواند راساً جھت دريافت . فروشگاه ھاي مذکور اقدام نمايد
 .پروانه کسب به اتحاديه ذي ربط مراجع کند

ان تشکيل اتحاديه پروانه کسب فروشگاه ھاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي تا زم -٢تبصره 
 .کشوري مربوط، توسط اتاق اصناف محل استقرار فروشگاه و يا دفتر مرکزي صادر خواھد شد

 واحدھاي صنفي تحت پوشش فرانشيز

 :شرايط واحدھاي صنفي تحت پوشش فرانشيز -٦ماده 

 .داشتن پروانه کسب از اتحاديه ذي ربط-١

موضوع ماده ( از عالمت تجاري خارجي آگھي روزنامه رسمي مبني بر اجازه بھره برداري -٢
 ).قانون ثبت اختراعات، طرح ھاي صنعتي و عالئم تجاري) ٥٠(

فعاليت فروشگاه ھاي تابع قرارداد فرانشيز خارجي مستلزم استعالم از وزارت صنعت،  -تبصره
 .نيز مي باشد) مرکز اصناف و بازرگانان ( معدن و تجارت 

 مجتمع و کارگاه قالي بافي

 :شرايط صدور پروانه کسب براي مجتمع و يا کارگاه قالي بافي -٧ماده 

 .جواز تاسيس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذي ربط-١

 .آن) ٢(اين آيين نامه به استثناء بند ) ٣(شرايط عمومي مندرج در ماده -٢

اتحاديه ذي ربط موظف است براي بافندگان و حرف مشابه که شرايط اخذ پروانه  -٨ماده 
کسب را ندارند با داشتن گواھي مھارت يا صالحيت فني و حرفه اي و يا مدارک دانشگاھي 

 .مرتبط کارت شناسايي صادر نمايد

 تمديد پروانه کسب

 :شرايط تمديد پروانه کسب -٩ماده 
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گواھي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدھي ماليات قطعي -١
 .شده

 ).براي صنوف مشمول ( رت معاينه بھداشتي داشتن کا-٢

 ).براي مشارکت ھاي مدني ( رضايت محضري شرکاء در صورت انقضا يا ابطال رضايت قبلي -٣

 .گواھي گذراندن دوره ھاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار-٤

 رسيدگي به شکايات

 :رسيدگي به شکايات متقاضيان پروانه کسب -١٠ماده 

اعتراض به رد درخواست صدور پروانه کسب، مي تواند ظرف بيست روز  متقاضي در صورت-١
 .از تاريخ دريافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف شھرستان تسليم دارد

اتاق اصناف مکلف است ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نھايي خود را -٢
 .براي اجرا به اتحاديه اعالم کند

معترض باشد مي تواند  شھرستان اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف در صورتي که-٣
 .ظرف بيست روز از زمان ابالغ، اعتراض خود را به کميسيون نظارت منعکس کند

نظر کميسيون . کميسيون نظارت مکلف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعالم دارد-٤
ت عالي نظارت کميسيون نظارت را نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که ھيا

 .ظرف يک ماه پس از دريافت اعتراض نقض کند

 ساير مقررات

کميسيون نظارت ھر شھرستان موظف است ضوابط خاص داخلي اتحاديه صنفي  -١١ماده 
، حداقل ISIC کد بر اساسشامل تعيين رسته ھاي شغلي ( براي صدور پروانه کسب 

وسايل و ابزار کار، تجھيزات و تاسيسات ايمني، مساحت، نوع کاال و خدمات قابل عرضه، 
را با کسب نظر از اتحاديه و اتاق اصناف، تعيين و به ) بھداشتي و انتظامي رسته شغلي

اما مجاز به وضع ھرگونه ضابطه بر خالف قانون و مقررات نظام صنفي نظير . اتحاديه ابالغ نمايد
 .د صنفي نمي باشدتعيين سن، مدرک تحصيلي، جنسيت، سقف پذيرش و حدو

ضوابط خاص داخلي اتحاديه ھاي کشوري براي صدور پروانه کسب توسط دبيرخانه  -تبصره
 .ھيات عالي نظارت و با ھمکاري اتاق اصناف ايران تعيين مي گردد

در صورت فسخ يا انقضاء قرارداد فرانشيز و يا ابطال آن توسط مراجع ذي صالح، فرد  -١٢ماده 
 .يت تحت عالمت تجاري قبلي را نداردصنفي حق ادامه فعال

پروانه کسب اشخاص حقوقي، به نام شرکت با ذکر نام مدير عامل و يا يکي از  -١٣ماده 
بر اساس مصوبه ھيات مديره و اساسنامه، آگھي روزنامه رسمي و ( اعضاي ھيات مديره 

ز شرکاء با و در مشارکت ھاي مدني نيز پروانه کسب به نام يکي ا) موضوع فعاليت شرکت 
 .رضايت محضري ساير شرکاء صادر مي گردد

رسيدگي به اختالفات و دعاوي حقوقي ميان مالک و مستاجر و يا شرکاء بعد از صدور و -تبصره
 .تمديد پروانه کسب به عھده مراجع ذي صالح قضاي مي باشد
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کسب و تھيه دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره ھاي آموزشي احکام و تجارت و  -١٤ماده 
کار، با ھمکاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذي ربط بر عھده دبيرخانه ھيات عالي نظارت 

 .مي باشد

افراد با بيش از ھفتاد سال سن از گذراندن دوره ھاي آموزشي معافند اما در صورت  -تبصره
شته داشتن مباشر، مي بايست وي را براي آموزش معرفي کنند، ھمچنين فارغ التحصيالن ر

 .ھاي مرتبط دانشگاھي از گذراندن دروس مشابه معاف مي باشند

در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به  -١٥ماده 
چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنھا مايل باشند، مي توانند ظرف مدت دو سال . ورثه است

انحصار وراثت و رضايت محضري وراث، با رعايت  نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه گواھي
پس از انقضاي مھلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار . مقررات اين آيين نامه اقدام کنند

 .ساقط است

در صورت محجور بودن مالک يا ورثه، پروانه کسب حسب مورد به نام ولي و يا قيم  -١تبصره 
 .قانوني محجور صادر مي شود

صورتي که تعدادي از ورثه صغير و تعدادي کبير باشند، صدور پروانه کسب به نام  در -٢تبصره 
مستلزم اخذ رضايت محضري از وراث کبير و صدور پروانه ) قيم و يا ولي ( نماينده قانوني 

کسب به نام يکي از وراث کبير نيز منوط به اخذ رضايت محضري از ساير وراث کبير و نماينده 
 .خواھد بود قانوني وراث صغير

در صورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثني با درخواست  -١٦ماده 
 .دارنده پروانه کسب و ارائه تعھد مبني بر پذيرش ھرگونه تبعات احتمالي آن بالمانع است

دبيرخانه ھيات عالي نظارت موظف است با ھمکاري اتاق اصناف ايران نسبت به  -١٧ماده 
و توسعه سامانه اصناف به منظور پياده سازي پنجره واحد و تسھيل فرايند صدور پروانه ارتقاء 

مراجع استعالم شونده نيز مکلفند در چارچوب مقررات . کسب، در اسرع وقت اقدام نمايد
 .ھمکاري الزم را به عمل آورند

ه کسب و دبيرخانه ھيات عالي نظارت موظف است به منظور يکنواختي انواع پروان -تبصره
کارت مباشرت نسبت به تھيه الگو و ھمچنين فرم ھاي الزم براي استعالم و صدور پروانه 

 .کسب اقدام نمايد

صدور بيش از يک پروانه کسب براي ھر فرد صنفي واجد شرايط منوط به معرفي  -١٨ماده 
شرايط ) ٢(و ) ٦(، )٥(بند مدارک مرجع صدور پروانه کسب موظف است با اخذ .مباشر است

) ٣(شرايط اختصاصي ماده ) ٢(و ) ١(و در صورت شمول بندھاي ) در صورت شمول ( عمومي 
اين آيين نامه، براي فرد معرفي شده کارت مباشرت صادر نمايد، مدت اعتبار کارت مباشرت 

اما فرد صنفي مي تواند در ھر موقع که . مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواھد بود
 .د نسبت به عزل يا تغيير مباشر خود با ارايه مدارک فوق الذکر اقدام نمايدمقتضي بدان

) ١٤(و ماده ) ١٩(قانون نظام صنفي مشتمل بر ) ١٢(اين آيين نامه در اجراي ماده  -١٩ماده 
به تصويب وزير  ٠٤/١١/١٣٩٤ھيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ ... تبصره در جلسه مورخ 

 .صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آن، آيين نامه قبلي لغو مي گردد


