
 صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده 84

 بسمه تعالی

 عدم نیاز به أخذ پروانه کسب برای مشاغل دارای قانون خاص )مانند داروخانه(

 معاون محترم امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايی

 با سالم و احترام؛
ی و تداخل صنف»در خصوص اظهارنظر راجع به  08/02/1400مورخ  18027/80بازگشت به نامه شماره 

 دارد: اعالم می« هافروش اقالم آرايشی و بهداشتی در داروخانه

مواد  ونوان يک مؤسسه پژشکی مستند به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارويی داروخانه بع -1
وزش پزشکی با اصالحات بعدي، قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آم 1334صوب خوردنی و آشاميدنی م

اي قانون دار 1367و قانون تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب  1364مصوب 

ن از شمول قانو ( قانون نظام صنفی که واحدهاي صنفی داراي قانون خاص را2خاص بوده و با توجه به ماده )

 باشد. نظام صنفی خارج دانسته است، داروخانه مشمول قانون نظام صنفی نمی

ی امور قانون تعزيرات حکومت 21رايشی و بهداشتی توسط داروخانه،  که به تجويز ماده آعرضه اقالم  -2

ري سنفی و تصاين واحد « خاص بودن»موجب سلب ويژگی  ،پذيردانجام می 1367بهداشتی درمانی مصوب 

 گردد. ن نظام صنفی به آن نمیقانو

هاي دولتی يا نهادهاي عمومی غيردولتی بر فعاليت انون نظام صنفی، ناظر بر نظارت دستگاه( ق91ماده ) -3

عمال هاي حاکميتی بوده و متضمن شمول اين قانون به صنف خاص و اافراد صنفی از جهت وظايف و سياست

.( بر فرد و .. )براي مثال رسيدگی به تخلفات، اعمال مجازات دو دسته قوانين و مقررات در موضوعات واحد

ي قانون باشد. تفکيک مرجع صدور مجوز فعاليت از مرجع صدور پروانه کسب، در مورد اصناف داراصنفی نمی

ظام نون نخاص با هدف قانونگذار که به منظور جلوگيري از تشتت، صنوف خاص را بطور کلی از شمول قا

 رسد.مغاير به نظر می صنفی خارج ساخته
 زها منعکست مجولذا، با عنايت به مراتب فوق و نظر به لزوم پرهيز از تعداد مراجع صدور مجوز و اصل وحد

عرضه اقالم آرايشی و بهداشتی در ات اخير آن، و اصالح 44هاي کلی اصل شده در قانون اجراي سياست

ضوع ی مربوط مواخذ پروانه کسب جداگانه از اتحاديه صنف يازمندها با مجوز و نظارت وزارت بهداشت نداروخانه

 باشد.قانون نظام صنفی نمی

 


