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افراد صنفي موظفند قبل از تاسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه ، نسـبت بـه اخـذ پروانـه      -12ماده 
 . كسب اقدام كنند 

آئين نامه اجرائي نحوه صدور ، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع اين ماده ظـرف سـه مـاه از تـاريخ الزم     
يران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيـه مـي شـود و پـس از تائيـد      االجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ا

 .هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت ، معدن و تجارت مي رسد 

 . 1392حذفي  -1تبصره 

مـدت   ظـرف   كليه دستگاه هايي كه اتحاديه ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعالم مي كنند ، موظفنـد  -2تبصره 
عدم اعالم نظـر در مهلـت مقـرر بـه منزلـه نظـر       . از تاريخ دريافت استعالم نظر قطعي و نهايي خود را اعالم دارند روز  15

 .مثبت است 

صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يـا چنـد محـل كسـب بـه       -3تبصره 
  .موضوع اين ماده بالمانع است شرط معرفي مباشر ، بر اساس آئين نامه اجرائي 

درصورتي كه چند نفر يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند ، به طـور مشـترك مسـئوليت امـور      -4تبصره 
 . واحد را عهده دار خواهند بود 

 درصورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي ، بدون اطالع اتحاديه مربوطه يا تغييـر محـل كسـب يـا     -5تبصره 
نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير ، اتحاديه موظـف اسـت پـس از    

  .اخطار پانزده روز به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند 

بـط بـه   صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فنـي از مراجـع ذي ر   -13ماده 
ي نباشد حضور يك نفر شـاغل دارنـده   ناگر متقاضي واجد شروط الزم براي اخذ پروانه تخصصي و ف. وسيله متقاضي است 

 . پروانه كسب تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط ، به نام متقاضي كافي است 

ه توسـط دبيرخانـه هيـأت عـالي نظـارت و بـا       د بود كـ خواهاي ني به شرح آئين نامه انواع مشاغل تخصصي و ف –تبصره 
هماهنگي وزراتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط و نظرخواهي از اتاق اصناف مراكز استان ها تهيه و به تصويب وزير صـنعت  

 . ، معدن و تجارت خواهد رسيد 

 فرد صنفي –فصل دوم
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  .افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت اتحاديه ذيربط را بپردازند  -14ماده 

لصاق برچسب روي كاال ، يا نصب تابلو در محـل كسـب   ا كاالها و خدمات مكلفند باافراد صنفي عرضه كننده  -15ماده 
يا حرفه ، قيمت واحد كاال يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونه اي كه براي همگان قابل رويت باشـد ،  

 . اعالم كنند 

هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها ، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شـامل نـام و نشـاني واحـد صـنفي ،       -1تبصره 
 . تاريخ ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كاالهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد 

ز استان ، بعضي از صـنوف يـا مشـاغل را تـا     اتاق اصناف شهرستان مي تواند با تصويب كميسيون نظارت مرك -2تبصره 
  .مبلغي معين ، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است ، از دادن صورتحساب معاف كند 

افراد صنفي كه كاالهاي خود را به صورت كلي عرضه مي دارند بايد از صورتحساب هاي چاپ شـده اسـتفاده    -3تبصره 
 . را نيز در آن بنويسند كنند و مشخصات خريدار 

فرد صنفي ، مسئول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كاالي عرضه شده يا خـدمت ارائـه گرديـده بـا وجـه يـا        -4تبصره 
 . اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است 

 :به تشخيص اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت مكلفند  صاحبان اماكن عمومي -16ماده 

رست قيمت غذا و مواد غذايي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مـي شـود در برگـه هـاي مخصـوص تهيـه و در       فه :الف 
 . دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند 

نصـب   ي كه در معرض ديد همگـان باشـد  تنرخ اغذيه و مواد غذايي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسم :ب 
 . كنند 

افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور ، از جمله قوانين و مقررات صنفي ، انتظـامي ، بهداشـتي ،    -17ماده 
ايمني ، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستور العمل هايي مربوط به نرخ گذاري كاالها و خـدمات را كـه از سـوي    

 . الغ مي گردد ، رعايت و اجرا كنند بمراجع قانوني ذي ربط ا

       كساني كه بـراي انجـام دادن خـدمات بـه منـازل و امـاكن مراجعـه       افراد صنفي مكلفند پيش از به كارگيري  -1تبصره 
مي كنند ، مراتب را به اتحاديه اطالع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي ، نسبت به صدور كـارت شناسـايي   

 . با درج تخصص اقدام الزم را به عمل آورد  عكس دار
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. افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصوالت كاالها يا خدمات ، برخالف واقع تبليغ كننـد   -2تبصره 
 . اين قانون با آنها رفتار خواهد شد ) 68(در غير اين صورت طبق ماده 

طريق توسط فرد صـنفي فاقـد پروانـه كسـب معتبـر ، ممنـوع اسـت و         انتشار هر گونه آگهي تبليغاتي به هر -3تبصره 
        ريـال محكـوم   )250,000,000(ريال تـا دويسـت و پنجـاه ميليـون    )1,000,000(متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون 

 . مي شود 

سـفارش توليـد يـا نشـر     چند رسانه اي مكلفند قبل از قبول رسانه هاي گروهي ، چاپخانه ها و موسسات توليد محصوالت 
هرگونه آگهي تبليغاتي ، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند ، در غير اينصورت به جريمه نقـدي موضـوع   

  .اين تبصره محكوم مي شوند 

ي واگذار كنـد بايـد درخواسـت كتبـي     ب بخواهد محل كسب خود را به ديگردر صورتي كه دارنده پروانه كس -18ماده 
ات رقـر يط قانوني بداند با رعايت سـاير م ا به اتحاديه تسليم نمايد اتحاديه درصورتي كه فرد معرفي شده را واجد شراخود ر

 . ، پس از ابطال پروانه كسب قبلي ، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي كند 

اي ديگر ، عالوه بر طي مراحل قـانوني  درصورت درخواست صاحب پروانه مبني بر تغيير پروانه كسب به حرفه   - تبصره
روز پـس از تـاريخ    15عـدم پاسـخگويي اتحاديـه قبلـي ظـرف      . ، استعالم و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است 

  .استعالم به منزله نظر موافق تلقي مي شود 

جـور و طبـق مقـررات ايـن     درصورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود ، قيم مي تواند با رعايت غبطـه مح  -19ماده 
 . قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند 

چنانچه ورثـه  . درصورت فوت صاحب پروانه كسب ، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است  -20ماده 
دو سال نسبت به اخذ پروانـه   يا نماينده قانوني آنها مايل باشند ، درصورت دارا بودن شروط فردي ، مي توانند ظرف مدت

 . پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است . كسب با رعايت مقررات اقدام كنند 

 

 

در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد ، افراد صنفي با  -21ماده 
 . رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي كنند 

اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسميت  -1تبصره 
  .مي يابد 

 اتحاديه ها -فصل سوم


