
 

تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز -ب

که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب  برای آن دسته از صنوفی

.سر و حرج برای مصرف کننده می شودع  

.تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است-تبصره   

در وابطی که ضعدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس -ج

.آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است  

عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون -د

.به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابالغ شده است نظارت که  

.تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است-تبصره  

.این قانونعدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب -ه  

حق -ص.ن.ق 13وع تبصره یک ماده ضآیین نامه اجرایی مو 2ماده 

تست از مبالغی که هر عضو اتحادیه ، به صورت ساالنه رعباعضویت 

ویت افراد صنفی بر ضمیزان حق ع. ن می باشد آ مکلف به پرداخت

شهرستان و تصویب  اساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف

.ین می گرددکمیسیون نظارت تعی  

امور با توجه به افتتاح پرونده در اداره : انصراف از فعالیت صنفی 

مالیاتی و اداره اماکن عمومی در صورت انصراف از فعالیت صنفی  

جهت ابطال پروانه کسب و دریافت نامه هایی با موضوع مذکور 

.برای ارائه به اداره های مزبور به اتحادیه مراجعه فرمائید  

محترم جهت مطالعه دیگر مواد قانونی و آیین نامه های عضو 

:اجرایی از طریق سایت ذیل اقدام فرمایید  

www.behdashtiarakasnaf.irمنوی قوانین 

اتحادیه  7/1/3166مورخ 6/66حاضر مصوبه جلسه شماره  نمودارو طرح

صنف لوازم آرایشی و بهداشتی و رسته های تحت پوشش اراک جهت اطالع 

.ن پروانه کسب از این اتحادیه می باشدمتقاضیا  

 

یا اشتغال به کسب و حرفه ،نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام 

.نمایند  

صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد  صنفی -3تبصره

واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط 

معرفی مباشر،بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده 

.مان  است بال  

درصورتی که چندنفر ،یک واحد صنفی را به صورت -4تبصره 

مشترک اداره کنند ،به طور مشترک مسئولیت امور واحد را 

.عهده دار خواهند بود  

در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد – 5تبصره 

صنفی ،بدون اطالع اتحادیه مر بوطه یا تغییر محل کسب یا نوع 

پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی  فعالیت توسط صاحب

دارای پروانه کسب به غیر ،اتحادیه موظف است پس از اخطار 

.پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند  

محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی -72ماده 

که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست 

اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی  اتحادیه و تایید

.پلمپ می شود  

واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذارنیدن -72ماده 

مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت 

معدن تجارت خواهد رسید ،به طور موقت از یک هفته تا شش 

:ماه تعطیل می گردد  

ر محل کسب ،غیر از اشتغال به شغل یا مشاغل دیگرد-الف

آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز 

.شمرده است  

 

 

 

 

 

 

 

 

شتی آرایشی و رسته اهی  تهیه و میظنت شده توسط اتحادهی صنف لوازم بهدا

 تحت پوشش اراک

شتی آرایشی و رسته  کاری کمیسیون فنی و آموزش اتحادهی صنف لوازم بهدا با هم

اراکاهی تحت پوشش   

مجوزی است که طبق مقررات این قانون : ـ پروانه کسب 5ماده

وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم  منظور شروع و ادامه کسب به

به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین 

.شود داده می  

 

مدت . شود بار صادر می ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک1تبصره

سال  سال و پروانه کسب دائم پنج ه کسب موقت یکاعتبار پروان

.است  

ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه 2تبصره

، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا  کسب

تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید 

.شودمیبدون پروانه تلقی  پروانه، واحد صنفی در حکم واحد  

افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی-27ماده   

راهنمای صدور و 

 تمدید پروانه کسب


