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  شرايط واجد اماکن کسب پروانه تمديد و صدور اجرايي نامه آيين

 صنفي واحد چند استقرار جھت

 )صنفي نظام قانون ٣ ماده ٢ تبصره موضوع(

 

 فتعاري

 :تعاريف -١ماده 

 .قانون نظام صنفي: قانون

) م(ھاي موضوع تبصـره ذيـل بنـد ھاي صنفي و دستگاه اتحاديه : مرجع صدور پروانه کسب
 .قانون، حسب مورد) ٢٦(ماده ) ٣(و تبصره ) ٣٠(ماده 

ھـايي کـه شـرايط ضـوابط خـاص  مکـاني: اماکن واجد شرايط استقرار چند واحد صـنفي
صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مـورد نيـاز ھـر يـک از واحـدھاي صـنفي را 

 .دارا باشند

 بشرايط صدور و تمديد پروانه کس

قانون موظف به صدور ) ١٢(نامه ماده مرجع صدور پروانه کسب با رعايت مقررات آيين - ٢ماده 
 .باشدقاضيان ميو تمديد پروانه کسب مت

. معرفي مباشر براي ھـر متقاضـي دريافـت بـيش از يـک پروانـه کسـب الزامـي اسـت- تبصره
نامـه اين آيـين) ٧(مرجع صدور پروانه کسب موظف است براي فرد معرفي شده با رعايت ماده 

 .کارت مباشرت صادر نمايد

فـردي و مکـاني  مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضـمن خـودداري از اسـتعالم- ٣ماده 
فعاليت مشابه و ھمگن، با ھماھنگي مراجع استعالم شونده تصوير نسـخه برابـر اصـل پاسـخ 

 .ھا را اخذ و در پرونده متقاضي درج نمايداستعالم 

 تساير مقررا

توانـد متـراژ مربـوط بـه مشـترکات از جملـه تاسيسـات و انبـار کميسيون نظـارت مـي – ٤ماده
نامه را از مجموع مساحت ھر يک از رسته کن موضوع اين آيين در اما،رواحدھاي صنفي مستق

 .ھاي صنفي براي صدور پروانه کسب کاھش دھد

نامـه،  ھـاي کسـب صـادره در امـاکن موضـوع ايـن آيـين در صورت ابطال يکي از پروانه - ٥ماده
 .طبق مقررات از ادامه ھمان فعاليت جلوگيري به عمل خواھد آمد

نامه بـه نحـو متعـارف  احدھاي صنفي مستقر در اماکن موضوع اين آيينھرگاه پلمب و- ٦ماده
مقدور نباشد، نصب پلمـب يـا درج برگـه پلمـب در آن قسـمت از تاسيسـات و مسـتحدثاث کـه 
 تمنحصـــــراً بـــــه مناســـــبت نـــــوع فعاليـــــت مربـــــوط دايـــــر و يـــــا احـــــداث شـــــده اســـــ

ي تعطيـل شـده را ھـاکساني که پلمـب يـا الک و مھـر محـل. در حکم پلمب تلقي خواھد شد
ھاي مزبور را به نحـوي از انحـاء بـراي کسـب مـورد اسـتفاده قـرار بشکنند، محو کنند و يا محل

 .قانون محکوم خواھند شد) ٢٧(ماده ) ٢(ھاي مقرر در تبصره دھند، به مجازات
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-آيـين) ٣(مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعايت شرايط فردي مندرج در ماده -٧ماده

. قانون براي فرد معرفي شده از سـوي متقاضـي، کـارت مباشـرت صـادر نمايـد) ١٢(ه نامه ماد
توانـد فـرد صـنفي مـي. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواھد بـود

 .نسبت به عزل يا تغيير مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعالم نمايد

ھايي که قانونـاً بـه عھـده صـاحب پروانـه سئوليت در ھر صورت صاحب پروانه کسب م- تبصره
 .باشد را برعھده خواھد داشتکسب مي

نامـه اجرايـي مراحل صدور پروانه کسب و رسيدگي به شکايات متقاضيان مطابق آيين- ٨ماده
 .قانون خواھد بود) ١٢(ماده

) ٢(مـاده و ) ٩(قانون نظام صنفي مشتمل بـر  ٣ماده  ٢نامه در اجراي تبصره اين آيين- ٩ماده 
تبصره توسط دبيرخانه ھيـات عـالي نظـارت بـا ھمکـاري اتـاق اصـناف ايـران و نيـروي انتظـامي 

بـه تصـويب وزيـر صـنعت، معـدن و تجـارت  ١٢/٣/١٣٩٤جمھوري اسالمي ايران تھيه و در تـاريخ 
 .رسيده است

 


