
 تمديد و صدور نحوه اجرايي نامه آيين

 شهدا خانواده و آزادگان جانبازان، كسب پروانه

 ) صنفي نظام قانون 79 ماده موضوع( 
تعاريف

 :تعاريف -1 ماده

 صنفي نظام قانون  :قانون

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

 بـراي واحـدهاي صـنفي تحـت پوشـش     (گانـان اصـناف و بازر مركز  :كسب پروانه تمديد و صدور مراجع
 )براي ساير موارد. (هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشورو ادارات و سازمان) اتحاديه كشوري

 .نامه بنيادقانون بر اساس معرفي) 79(افراد واجد شرايط موضوع ماده :شرايط واجد متقاضيان

 .ايثارگران امور و شهيد بنياد :بنياد

 ).Iranianasnaf.ir: به نشاني(سامانه الكترونيك صدور پروانه كسب: سامانه اصناف

تسهيالت
 :كسب پروانه دريافت تسهيالت -2 ماده

 .كسب پروانه تمديد و صدور هاي هزينه پرداخت از معافيت -1

 .حق عضويت سال اول هزينه پرداخت از معافيت -2

 .صدور و تمديد پروانه كسبدوره آموزش  هزينه پرداخت از معافيت -3

 كسبپروانهصدورمراحل
 :كسب پروانه صدور مراحل -3 ماده

 .نمايند مراجعه بنياد به نامهمعرفي دريافت براي بايد شرايط واجد متقاضيان -1



 متقاضـيان  معرفـي  بـه  نسـبت  قـانون ) 79( ماده) 3( تبصره در مندرج شرايط رعايت با است موظف بنياد -تبصره
 .نمايد اقدام كسب پروانه صدور مرجع به شرايط واجد

 دريافـت  و اصـناف  سـامانه  در خـود  تقاضـاي  ثبـت  بـه  نسـبت  بنياد از نامهمعرفي دريافت از پس بايد متقاضي -2
 .نمايد اقدام رهگيري شماره

مرجع صدور پروانه كسب موظـف اسـت حـداكثر ظـرف مـدت پـانزده روز پـس از دريافـت تقاضـا، پاسـخ            -3
نظر نكردن در مدت يادشده به منزلـه پـذيرش تقاضـا    اعالم. بر رد يا قبولي تقاضا به وي ابالغ كندرا مبنيمتقاضي 

 .گرددمحسوب مي

مرجع صدور پروانـه كسـب مكلـف اسـت،     ) نظر مرجع صدور در موعد مقرريا عدم اعالم(پس از قبول تقاضا -4
ونده نيز موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ هاي استعالم شهاي مورد نياز را صادر و دستگاهاستعالم

 .دريافت استعالم، نظر قطعي خود را اعالم دارند

شونده بايد بدون ابهام و هرگونـه قيـد و شـرط و نظـر مخـالف نيـز       هاي استعالمنظر موافق دستگاهاعالم  -تبصره
نظر در مهلت مقرر، به منزلـه نظـر مثبـت    المعدم اع و يا درصورت صورتدرغيراين. مستند به داليل قانوني باشد

 .نخواهد شد بگردد و پاسخ منفي خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه كستلقي مي

متقاضي حداكثر ظرف سه ماه، فرصت دارد تا مدارك مورد نياز براي صدور پروانه كسب را تهيه و از طريق  -5
 .سامانه اصناف ارسال نمايد

 ظرف حداكثر ،و تطبيق با اصل آن نياز مورد مدارك دريافت از پس است موظف كسب وانهپر صدور مرجع. 6
 .كند اقدام متقاضي به آن تسليم و كسب پروانه صدور به نسبت روز پانزده

 مدارك و شرايط
 :كسب پروانه صدور شرايط -4 ماده

 )شرح ارائه مدارك ذيل به( عمومي شرايط -الف

 .متقاضي بودن شرايط واجد بر مبني بنياد نامه معرفي -1

نامـه و يـا   نامه، هبـه، قـرارداد مشـاركت، مبايعـه    نامه، صلحعين و منفعت و يا منافع از جمله اجاره مالكيت سند -2
در روستاها احراز مالكيت طبـق عـرف محـل    (قانون مدني اعم از رسمي و يا عادي) 10(قراردادهاي موضوع ماده

 ).است

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



 .عدم سوپيشينه موثر گواهي. 3

 ربـط مبنـي بـر تشـكيل پرونـده يـا پرداخـت يـا ترتيـب پرداخـت بـدهي ماليـات             اداره امورماليـاتي ذي  گواهي. 4
 ).هاي مستقيمقانون ماليات) 186(موضوع ماده (شدهقطعي

احكـــام تجـــارت و كســـب و كـــار در چـــارچوب دســـتورالعمل  آموزشـــي هـــايدوره نگذرانـــد گـــواهي. 5
 ).نظام صنفي قانون )30(موضوع بند ن ماده(آموزش

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

كمتـر از  خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشكي يا گواهي اشتغال به تحصيل بـراي آقايـان    كارت پايان -7
 .پنجاه سال سن

 .باشدحداقل سن براي دريافت پروانه كسب هجده سال مي -تبصره

 :اختصاصي شرايط -ب

بـراي صـنوف مشـمول    (ارائه كارت معاينه پزشكي و گواهي صالحيت بهداشتي از مراكـز بهداشـتي، درمـاني    -1
 ).قانون موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي) 13(قانون اصالح ماده

ارائه پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك دانشگاهي مرتبط، يا حضور يك نفر واجـد شـروط فـوق     -2
 ).قانون) 13(براي صنوف مشمول تبصره ماده(شاغل در واحد صنفي

وسايط نقليه
نسـبت  قانون نظام صـنفي  ) 3(ماده) 3(و ) 1(هاي كسب موظف است مطابق تبصره همرجع صدور پروان -5 ماده

به صدور پروانه كسب صرفاً براي دفاتر ارائه خدمات وسايط نقليـه از جملـه آژانـس تاكسـي تلفنـي و موسسـات       
 .نامه اقدام نمايدبار، كمپرسي، جرثقيل و لودر، طبق شرايط اين آيينموتوري، وانت كرايه، پيكاتومبيل

نامه نسبت به دريافت پروانه كسـب اقـدام   ييناين آ تصويب ط نقليه كه قبل ازيآن دسته از صاحبان وسا -تبصره
 .بايست پس از انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب تحت پوشش يكي از دفاتر قرار گيرنداند مينموده

 ايهاي بزرگ چندمنظوره و زنجيرهپروانه كسب فروشگاه
 :كسب پروانه صدور شرايط -6 ماده

 .نامهآيين اين) 4( ماده در مندرج شرايط بودن دارا. 1

 .)ايزنجيره هايفروشگاه براي( فروشگاه دو حداقل داشتن. 2



 آدرس ذكـر  بـا  واحـد  تجـاري  عالمـت  و نـام  ابـ  فـوق  مـدارك  ارايـه  با ايزنجيره هايفروشگاه كسب پروانه. 3
 .شود مي صادرنامه شرايط اين آيينواجد صرفاً جهت متقاضي  آن شعب و مركزي فروشگاه

-فوق صرفاً جهت متقاضي واجد شرايطي اين آيـين  مدارك ارايه با چندمنظوره بزرگ فروشگاه كسب پروانه. 4

 .شود مي صادر نامه و با ذكر نشاني فروشگاه

 درخواسـت  صورت در صرفاً گذاريسرمايه توسعه و حمايت منظوربه تجارت و معدن صنعت، وزارت -تبصره
 در تاسـيس  جـواز  صـدور  بـه  نسـبت  است موظف ايزنجيره يا و چندمنظوره بزرگ هايفروشگاه ايجاد متقاضي

-صورت متقاضي مـي درغير اين. دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسيس براي اين واحدها اقدام نمايد چارچوب

 .تواند تقاضاي صدور پروانه كسب نمايد

 بافيمجتمع و كارگاه قالي
 :بافييشرايط صدور پروانه كسب براي مجتمع و يا كارگاه قال -7ماده

 .ربطجواز تاسيس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذي -1

 .آن) 3(نامه به استثناي بنداين آيين) 4(شرايط عمومي مندرج در ماده -2

 كسب پروانه تمديد
 :كسب پروانه تمديد شرايط -8 ماده

 .شده قطعي ماليات بدهي پرداخت ترتيب يا پرداخت بر مبني ربطذي مالياتي امور اداره گواهي -1

 .هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كارگواهي گذراندن دوره -2

 ).براي صنوف مشمول(بهداشتي معاينه كارت داشتن  -3

 ).هاي مدنيبراي مشاركت(انقضا يا ابطال رضايت قبلي صورت در شركا محضري رضايت -4

 شكايات به رسيدگي
 :كسب پروانه متقاضيان شكايات به رسيدگي -9 ماده

 بايـد  نمايـد،  مخالفـت  پروانـه  صـدور  بـا  يـا  كند رد را متقاضي درخواست كسب پروانه صدور مرجع چنانچه -1
 .كند اعالم بنياد و وي به كتبي طور به دليل ذكر با روز پانزده مدت ظرف را مراتب



اعتـراض  توانـد  به نظر اداره صنعت، معـدن و تجـارت معتـرض باشـد، مـي     ) شهرستان( متقاضي كه صورتيدر -2
سازمان موظف اسـت ظـرف   . كتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به سازمان تسليم دارد

 .االجرا استمدت يك ماه نظر خود را اعالم كند اين نظر قطعي و الزم

يست تواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت ببه نظر سازمان معترض باشد، مي) مركز استان( متقاضي چنانچه. 3
 مركـز موظـف اسـت ظـرف مـدت      . روز از تاريخ دريافت پاسخ به مركز اصناف و بازرگانـان ايـران تسـليم دارد   

 .است االجرا الزم و قطعي نظر اين. ماه نظر  خود را اعالم كنديك

 مقررات ساير
 از قـانون  تسـهيالت  از كسب پروانه دارنده استفاده مانع نامهآيين اين در شده گرفته نظر در تسهيالت -10 ماده
 .شودنمي آن) 12( ماده) 3( تبصره جمله

 مرجع صدور پروانه كسب موظـف اسـت درصـورت تغييـر مكـان واحـد صـنفي افـراد موضـوع ايـن            -11 ماده
 .نامه پروانه كسب معوض صادر كندنامه، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي با رعايت مفاد اين آيينآيين

نـام شـركت بـا ذكـر نـام مـديرعامل و يـا يكـي از اعضـاي هيـات           ص حقوقي، بـه پروانه كسب اشخا -12 ماده
و در ) براســاس مصــوبه هيــات مــديره و اساســنامه، آگهــي روزنامــه رســمي و موضــوع فعاليــت شــركت (مــديره

 .گرددنام يكي از شركا با رضايت محضري ساير شركا صادر ميهاي مدني نيز پروانه كسب بهمشاركت

اختالفات و دعاوي حقوقي ميان مالك و مستاجر و يا شركا بعد از صدور و تمديـد پروانـه   رسيدگي به  -تبصره
 .باشدميقضايي صالح كسب به عهده مراجع ذي

 پروانـه  دارنـده  درخواسـت  بـا  المثنـي  ارايـه نسـخه   كسـب،  پروانه شدن مخدوش يا مفقود صورتدر -13 ماده
 .حتمالي آن بالمانع استهرگونه تبعات ا پذيرش بر مبني تعهد ارايه و كسب

اي بـراي متقاضـيان مشـمول ايـن     هـاي بازاريـابي شـبكه   هاي مجازي و شركتپروانه كسب فروشگاه -14 ماده
 .گرددنامه صادر ميقانون و اين آيين) 87(نامه اجرايي مادهنامه بنياد و مطابق مقررات آييننامه با معرفيآيين

هـاي  سن يا جانبازاني كه به دليل ناتوانايي جسمي قادر بـه حضـور در دوره  افراد با بيش از هفتاد سال  -15 ماده
امـا درصـورت داشـتن مباشـر،     . باشـند هاي مذكور معاف ميباشند، با معرفي بنياد از گذراندن دورهآموزشي نمي

دروس مرتبط دانشـگاهي از گذرانـدن   هاي رشتهالتحصيالن همچنين فارغ. بايد وي را براي آموزش معرفي كنند
 .مشابه معافند



قانون نظام صنفي بوسـيله دبيرخانـه   ) 79(تبصره در اجراي ماده) 7(ماده و) 16(نامه مشتمل براين آيين -16ماده 
بـه تصـويب وزيـر     02/04/1395هيات عالي نظارت با همكاري بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران تهيـه و در تـاريخ      

 .گرددنامه قبلي لغو مي، آيينصنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب


