
 

 نامه اجرایي نحوه صدور و تمدیدآیين 

 پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

 قانون نظام صنفي( 79)موضوع ماده 

 

  

 تعاريف

 تعاريف: -1ماده 

 قانون نظام صنفيقانون:  

 پروانه كسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا. پروانه کسب:

مركز اصناف و بازرگانان) برای واحدهای صنفي تحت پوشش اتحادیه كشوری( و ادارات و مراجع صدور و تمديد پروانه کسب: 

 سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور. )برای سایر موارد(

 ( قانون براساس معرفي نامه بنیاد.79ع ماده )افراد واجد شرایط موضومتقاضيان واجد شرايط: 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران.بنياد: 

 .( Iranianasnaf.irبه نشانی:سامانه الکترونیکي صدور پروانه كسب )سامانه اصناف: 

  
 تسهيالت

 تسهيالت دريافت پروانه کسب: -2ماده

 های صدور و تمدید پروانه كسب. معافیت از پرداخت هزینه -1

 معافیت از پرداخت هزینه حق عضویت سال اول. -2

 معافیت از پرداخت هزینه دوره آموزش صدور و تمدید پروانه كسب. -3

  
 مراحل صدور پروانه کسب

 مراحل صدور پروانه کسب: -3ماده 

 نامه به بنیاد مراجعه نمایند.متقاضیان واجد شرایط باید برای دریافت معرفي -1

( قانون نسبت به معرفي متقاضیان واجد شرایط 79( ماده )3بنیاد موظف است بارعایت شرایط مندرج در تبصره ) -تبصره

 به مرجع صدور پروانه كسب اقدام نماید.



نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اصناف و دریافت شماره رهگیری  بنیاد نامه ازمعرفيمتقاضي باید پس از دریافت  -2

 اقدام نماید.

بر رد مرجع صدور پروانه كسب موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني -3

 گردد.پذیرش تقاضا محسوب مي نظر نکردن در مدت یادشده به منزلهیا قبولي تقاضا به وی ابالغ كند. اعالم

های پس از قبول تقاضا )یا عدم اعالم نظر مرجع صدوردر موعد مقرر( مرجع صدور پروانه كسب مکلف است، استعالم -4

مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعالم شونده نیز موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم، نظر 

 قطعي خود را اعالم دارند.

های استعالم شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز مستند به وافق دستگاهاعالم نظر م -تبصره

دالیل قانوني باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعالم نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي گردد و 

 د شد. پاسخ منفي خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه كسب نخواه

متقاضي حداكثر ظرف سه ماه، فرصت دارد تا مدارك مورد نیاز برای صدور پروانه كسب را تهیه و از طریق سامانه  -5

 اصناف ارسال نماید.

با اصل آن، حداكثر ظرف پانزده روز  مرجع صدور پروانه كسب موظف است پس از دریافت مدارك مورد نیاز و تطبیق -6

 و تسلیم آن به متقاضي اقدام كند. نسبت به صدور پروانه كسب

  

 شرايط و مدارک

 شرايط صدور پروانه کسب: -4ماده

 بشرح ارائه مدارك ذیل(( شرايط عمومی –الف 

 نامه بنیاد مبني بر واجد شرایط بودن متقاضي.معرفي -1

قرارداد مشاركت، مبایعه نامه و یا قراردادهای سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه،  -2

 ( قانون مدني اعم از رسمي و یا عادی )در روستاها احراز مالکیت طبق عرف محل است(.10موضوع ماده )

 اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبني بر پذیرش مسئولیت حقوقي ناشي از آن الزامي است.  -تبصره

 گواهي عدم سو پیشینه موثر.  -3

ربط مبني بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهي مالیات قطعي شده)موضوع گواهي اداره امور مالیاتي ذی -4

 ( قانون مالیات های مستقیم(.186ماده )

های آموزشي احکام تجارت و كسب و كار در چارچوب دستورالعمل آموزش ) موضوع بند ن ماده  گواهي گذراندن دوره -5

 قانون نظام صنفي(.( 30)

 شناسنامه و كارت ملي به همراه شش قطعه عکس پرسنلي.-6



كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکي یا گواهي اشتغال به تحصیل برای آقایان كمتر از پنجاه سال  -7

 سن.

 : حداقل سن برای دریافت پروانه كسب هجده سال مي باشد.تبصره

 شرايط اختصاصی: –ب 

كارت معاینه پزشکي و گواهي صالحیت بهداشتي از مراكز بهداشتي، درماني )برای صنوف مشمول قانون اصالح ماده ارائه-1

 ( قانون موادخوردني، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي(. 13)

واجد شروط فوق شاغل در واحد  ارائه پروانه تخصصي و فني یا دیپلم فني یا مدارك دانشگاهي مرتبط، یا حضور یك نفر -2

 ( قانون(.13صنفي )برای صنوف مشمول تبصره ماده )

  
 وسائط نقليه

( قانون نظام صنفي نسبت به صدور 3( ماده )3( و )1های )مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق تبصره  -5ماده

آژانس تاكسي تلفني و موسسات اتومبیل كرایه، پیك پروانه كسب صرفاً برای دفاتر ارائه خدمات وسائط نقلیه از جمله 

 اقدام نماید.  نامهموتوری، وانت بار، كمپرسي، جرثقیل و لودر ، طبق شرایط این آیین

آن دسته از صاحبان وسائط نقلیه كه قبل از تصویب این آیین نامه نسبت به دریافت پروانه كسب اقدام نموده  -تبصره

 مدت اعتبار پروانه كسب تحت پوشش یکي از دفاتر قرار گیرند. اند مي بایست پس از انقضاء

  

 ايهاي بزرگ چندمنظوره و زنجيرهپروانه کسب فروشگاه

 شرايط صدور پروانه کسب: -6ماده 

 نامه.( این آیین4دارابودن شرایط مندرج در ماده ) -1

 ای(.های زنجیرهداشتن حداقل دو فروشگاه )برای فروشگاه -2

ای با ارائه مدارك فوق با نام و عالمت تجاری واحد با ذكر آدرس فروشگاه مركزی و های زنجیرهپروانه كسب فروشگاه-3

 شعب آن صرفاً جهت متقاضي واجد شرایط این آیین نامه صادر مي شود.

ظوره با ارایه مدارك فوق صرفًا جهت متقاضي واجد شرایط این آیین نامه و با ذكر پروانه كسب فروشگاه بزرگ چندمن -4

 شود.نشاني فروشگاه صادر مي

گذاری صرفاً در صورت درخواست متقاضي ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت و توسعه سرمایه -تبصره

نسبت به صدور جواز تاسیس در چارچوب دستورالعمل نحوه  ای موظف استهای بزرگ چند منظوره و یا زنجیرهفروشگاه

 برای این واحدها اقدام نماید. درغیر این صورت متقاضي مي تواند تقاضای صدور پروانه كسب نماید. صدور جواز تاسیس

 مجتمع و کارگاه قالی بافی



 شرايط صدور پروانه کسب براي مجتمع ويا کارگاه قالی بافی: -7ماده 

 تاسیس از سازمان صنعت، معدن وتجارت ذی ربط.جواز  .1

 ( آن.3( این آیین نامه به استثناء بند) 4شرایط عمومي مندرج در ماده ) -2

  
 تمديد پروانه کسب

 شرايط تمديد پروانه کسب:  -8ماده 

 گواهي اداره امور مالیاتي ذی ربط مبني بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهي مالیات قطعي شده.-1

 های آموزشي احکام تجارت و كسب و كار.گواهي گذراندن دوره-2

 داشتن كارت معاینه بهداشتي )برای صنوف مشمول(. - 3

 محضری شركاء درصورت انقضا یا ابطال رضایت قبلي)برای مشاركت های مدني(. رضایت -4

  
 رسيدگی به شكايات

 رسيدگی به شكايات متقاضيان پروانه کسب:  -9ماده 

صدور پروانه مخالفت نماید، باید مراتب را ظرف مدت نچه مرجع صدور پروانه كسب درخواست متقاضي را رد كند یا با چنا -1

 پانزده روز با ذكر دلیل به طور كتبي به وی و بنیاد اعالم كند.

تواند اعتراض كتبي خود را ميبه نظر اداره صنعت، معدن و تجارت معترض باشد،  در صورتي كه متقاضي )شهرستان( -2

. سازمان موظف است ظرف مدت یك ماه نظر خود را تسلیم داردبه سازمان  ظرف مدت بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ

 االجرا است.این نظر قطعي و الزم اعالم كند

از  تواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت بیست روزميزمان معترض باشد، سابه نظر   چنانچه متقاضي )مركز استان(-3

ماه نظر خود را اعالم . مركز موظف است ظرف مدت یكتسلیم داردبه مركز اصناف و بازرگانان ایران  تاریخ دریافت پاسخ

 االجرا است.كند. این نظر قطعي و الزم

  
 ساير مقررات

نامه مانع استفاده دارنده پروانه كسب از تسهیالت قانون از جمله تبصره شده در این آیینتسهیالت در نظر گرفته -10ماده

 شود. ( آن نمي12( ماده )3)

نامه، به شرط مرجع صدور پروانه كسب موظف است در صورت تغییر مکان واحد صنفي افراد موضوع این آیین-11ماده 

 كسب معوض صادر كند. نامه پروانهآیینابطال پروانه كسب قبلي با رعایت مفاد این 



پروانه كسب اشخاص حقوقي، به نام شركت با ذكر نام مدیرعامل و یا یکي از اعضای هیات مدیره )براساس مصوبه  -12ماده

هیات مدیره و اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعالیت شركت ( و در مشاركت های مدني نیز پروانه كسب به نام 

 شركاء با رضایت محضری سایر شركاء صادر مي گردد. یکي از

رسیدگي به اختالفات و دعاوی حقوقي میان مالك و مستاجر و یا شركاء بعد از صدور و تمدید پروانه كسب به  -تبصره

 باشد. عهده مراجع ذی صالح قضایي مي

رخواست دارنده پروانه كسب و ارائه تعهد در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه كسب، ارائه نسخه المثني با د -13ماده 

 مبني بر پذیرش هرگونه تبعات احتمالي آن بالمانع است.

ای برای متقاضیان مشمول این آیین نامه با معرفي های بازاریابي شبکههای مجازی و شركتپروانه كسب فروشگاه-14ماده 

 ( قانون و این آیین نامه صادرمي گردد.87نامه اجرایي ماده )مقررات آییننامه بنیاد و مطابق 

معرفي  با باشند،های آموزشي نميافراد با بیش از هفتاد سال سن یا جانبازاني كه به دلیل ناتوانایي جسمي قادر به حضور در دوره -15ماده 

. همچنین باشند. اما درصورت داشتن مباشر، باید وی را برای آموزش معرفي كنندهای مذكور معاف مينامه بنیاد از گذراندن دوره

 های مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معافند. التحصیالن رشتهفارغ

بوسیله دبیرخانه هیات عالي ( قانون نظام صنفي 79( تبصره در اجرای ماده )7( ماده و )16نامه مشتمل بر )این آیین -16ماده 

به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید واز تاریخ  2/4/1395نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و در تاریخ 

 .تصویب آیین نامه قبلي لغو مي گردد

 


