
 

 

  

 پروانه کسب(  دیصدوروتمد انیمتقاض ژهی)و
 ی قانون نظام صنف 12ماده  یینامه اجرا نییآ 14موضوع ماده 

 احکام تجارت وکسب وکار

  مقدمه
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 بسمه تعال 

 

ات اجتمایع و علم محور شدن مناسبات اجتمایع و اقتصادی با ورود تکنولوژی های جدید روندی   تغییر

ز به خود گرفت و باعث شد الگوهای کار و کسب از شکل سنتی به مدرن و علم محور تغییر  شتاب انگیر

ا روش های جدید کار و ماهیت دهد. در نتیجۀ این امر، بازار،افق های جدیدی را درنوردید که تنها ییک از آنه

 کسب است.  

روش های جدید کار و کسب که در ابتدا در تقابل با کار و کسب سنتی چهره نمایاندبزودی علم محوشد. 

لذاآموزش کار و کسب برای کسبه و مدیریت بازار در اولویت برنامه ها قرار گرفت، زیرا اگر تا قبل از تحول  

موفقیت بودند امروز اخالق، رسمایه و دانش محوریت یافته اند. این بازار، اخالق و رسمایه محورهای اصیل 

 بود که بحث آموزش اصناف و بازاریان در اولویت برنامه های میل بازار قرار گرفت. 

تهیه نرم افزارهای جدید برای رونق اقتصادی در چند سال اخیر و اشتیاق عمویم برای استفاده از آن نرم 

ز دلیل یم توان شاخصه های   افزارها باعث شد که راه د. به همیر ورود به بازار شکیل علم محور به خود بگیر

مهم رفتارهای اقتصادی درون بازار در سال های اخیر را رفتاری علم بنیان و رقابت محور دانست. نتیجه 

ان بازار  ایران این شدکه آموزش مداوم اصناف و کسبه جهت ارائه یک کار اقتصادی نوین مدنظر تصمیم گیر

 قرار گرفت. 

اتکا به علم و اخالق در عرصه کار و کسب ورود به بازار را ایمن تر و ریسک ها را کمیی یم کند. اما این همۀ راه  

و روش کار و کسب نیست. چشم انداز مدیران بازار مرکز استان بوشهر دوردست هایی علم بنیان را یم پاید.  

وزش های امروز بازاریان گام نخست آموزش محسوب یم شود و  این ابتدای راه جدید است. از آنجا که آم

مباحث عمویم و ابتدایی را به آنها منتقل یم کند امید است با استقبال خویی که از این مبحث صورت گرفته 

است موفق شویم در آینده ای یک گام به پیش گذاشته ورشته های جدید دانشگایه که ارتباط ارگانیک با  

 ی جدید کار و کسب دارد را ایجاد نماییم. بازار و روش ها

 

 مصطفی گراشی 

 رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر 
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 نامه اجرایی 
ز مجموعه ای که پیش روداریددروس احکام تجارت وکسببببببب وکاراسببببببت که بنابه تجویزآییر

ز آ  14موضبببوا ماده  قانون و . 1تهیه شبببده اسبببت.این دروس شبببامل    قانون نظام صبببن ز   12ماده    یی نامه اجرا  ییر

ی 
ونکیکی . 4فقبه ببازار. 3مشببببببببببببببببیی  مبدار . 2مقررات نظبام صببببببببببببببببن ز

ی   . 5خريبد و فروش التیی
ز و مقررات مبالکبایی قوانیر

ز و مقررات شببببببببببببببببهردار . 6مبببالکببببات برارزش افزوده   اجتمببببایعی . 7قوانیر
ز قبببانون و . 8قبببانون و مقررات کبببار و تبببامیر

و  انتظایمی   است.  ت بهداشتقانون و مقررا. 9مقررات نیر

دارندگان فعیل پروانه کسببببببببب هسببببببببتندکه     ز مخاطبان این دروس متقاضببببببببیان جدیدصببببببببدوردروانه کسببببببببب ونیر

بایداین دوره رایط کنند.  ز ین واحدهای صن ز نیر  ازانقضاءاعتباردنج ساله،قصدتمدیدآن رادارند.مبارسر

  نبامبهیگردد.گواه  دوره اعطبا یم  انیبپبا نبامبهیگواه  در آزمون، ببه متقبا ز   تیب   از اتمبام دوره و کسبببببببببببببببببب موفق

 تهیه شده استنظارت  عال اتیه خانهیر است که توسط دب کسایز یطرح   یدارا

  به یط یاز ین متقا ز   ،واحد صبببببببن ز   یی جابجا ا یرسبببببببته و  ییر و درصبببببببورت تغاسبببببببت  سبببببببال 5  مدت اعتبار گوایه

 .مجدد دوره آموزش نخواهد داشت

 باشد.  رسارس کشور معتیی یم  یها هیاتحاد یصادره توسط مرکز آموزش برا گوایه

 


