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 اطالعات جهت پیشه وری در سفر
 

 

 فعالیت های آزاد پیشه وری در سفر

 

ی کارت مخصوص  (GewOمقررات پیشه وری ) بو  الف 55ماده طبق   ی سفر  فعالیت شغبرخی فعالیتها هستند که از داشت  یل حت 

 : ه موارد ذیلمعاف یم باشند. از جمل

 

 مقامات مسئول اجازه  مناسبت های ویژه با در نمایشگاهها و جشن های عمویم یادیگر اجناس  گاه و بیگاه  ارائه ▪

یجاتزراعت  فروش محصوالت  که شخص خود آنها را به عمل آورده ) محصوالت   ▪ ی ، محصوالت باغداری،  ، میوه ها و سب 

ی و شکار(  زنبور داری ،تربیه حیوانات   ، ماهیگب 

نفر که فرد مسافر    10000کمب  از  ، جستجوی سفارشات و ارائه خدمات در مناطق  با جمعیت  اجناس  خرید و فروش ▪

 یم کند و یا مرکز فعالیت شغیل اش در آنجا واقع شده است. 
ی

  شاغل در آنجا زندگ

ی  ▪  ( روغن نبات  قانون شب  و مارگارین ) 4ماده طبق  جواز تحویل شب  و لبنیات با داشت 

 GewOقانون 5و  4، 3د بند  34ماده طت / انعقاد قراردادهای بیمه ای و سازه به عنوان کارگزار بیمه طبق  وسا ▪

 GewO   قانون  5د بند    34ماده  در ارتباط با    GewOد قانون  34ماده    انجام فعالیت به عنوان مشاور امور بیمه طبق ▪

کتهای پیشه وری صدق یم کند( ی شر ی موضوع در مورد شاغلت   )همت 

ی انجام پیش ▪ ی فدرال یا جواز ه ای ملزم به داشت  که انجام آن نیاز به اطمینان دارد و فردی که آن را انجام  ایالت    طبق قوانت 

  الزم را دارا باشد. جواز یم دهد باید 

ط ایاجناس    فروش مواد غذاتی و دیگر  ▪ محل و یا دیگر    ننکه در مقابل یک مرکز فروش ثابت در آمورد نیاز روزانه به شر

د. ) ممنوعیت ههای  افروشگ  3شماره    1بند    56ماده  همان منطقه که در فواصل کوتاه و معمول قرار دارند صورت نگب 

   در اینجا اعمال نیم شود(  GewOقانونب 

 فروش مطبوعات و کتاب در راهها و خیابانها و دیگر مکانهای همگاتی   ▪

ی دیگر افراد در چهارچوب انجام این فعالیتهای خارخ   ▪  به کار گرفت 
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 فعالیتهای پیشه وری ممنوع در سفر 

 

 در چهارچوب پیشه وری در سفر ممنوع هستند: ذیل  فعالیتهای GewOقانون 56ماده طبق  

 

و مواد سیم ، موارد مجاز دریافت و ارائه سفارشات مواد دفع افات و محافظ گیاهان و مواد محافظ   مواد زهریفروش   ▪

  انجام آزمایشات کسب شده است.  تصدیق یکزراعت  چوب ، که طبق مقررات 

ی  ▪ ات ارتوپدی، عینک و لبی ی  استخوان، تجهب 
ی

ات بانداژ شکستیک ی های چشیم، موارد مجاز فروش باند های پزشیک و تجهب 

  یم باشد. محافظوی  ینک های مطالعه آماده و عینک هایع

ییک  ▪  ، فروش دستگاههاتی که بالواسطه تولید گرما یم کنند بال مانع است.  طت  فروش دستگاههای الکب 

التاری  کارت  موارد مجاز فروش    ،سهام و التاری  خرید های   کارت  های التاری و کارت  تجارت یا خرید و فروش اوراق بهادار،   ▪

و دیگر نقاط عمویم یم میدانها  در چهارچوب التاری های مجاز جهت مقاصد عام المنفعه در معابر عمویم خیابانها،  

   باشد. 

 های ضمانت جوایز  کارت  فروش ▪

▪   ،) ی ی و ت  متال های حاوی پالتت  حاوی فلزات گرانبها  مخلولوطات  عرضه مستقیم و خرید فلزات گرانبها ) طال، نقره، پالتت 

یورو و کاالهای دارای روکش    40و کاالهای دارای روکش فلزات گرانبها. موارد مجاز جواهرات نقره ای با حداکبر قیمت  

 نقره یم باشد. 

، سنگهای سنتتیک و مروارید ▪  خرید و فروش سنگهای قیمت  و جواهری و تزئیتی

وبات الکیل یم باشد   بب  دوره گردی برای فروش لیکورها، موارد مجاز فروش   ▪ اب در طروف بسته بندی شده و مشر و شر

 )*GewOقانون  3و 1،2شماره  1بند  67ماده )

نده   (GewOقانون  4بند    34ماده  انعقاد و وساطت معامالت بازخرید ) ▪ ی معامالت عرضه ی وام که برای وام گب  و همچنت 

  *حق کمیسیون را دارد.  حکم وساطت در قبال اخذ 

ب ▪ اب دوره گردی برای فروش درختان،  ته ها و تاک )درخت انگور( در معامالت ساخت و تهیه میوه، باغستان ها و شر

 (  GewOقانون 3بند  56ماده )

 

 
کتهای مشمول  موارد ممنویع که با * مشخص شده اند در مورد فعالبت هاتی که در یک انجمن   53ماده  یا نهاد اعتیاری فاقد محل ثابت هستند و یا در مورد شر

ده رصفا ً آن دسته  موضوعات اعتباری یم باشند   قانون 7یا بند  1جمله  1ب بند  وط به آنکه در فضای جاری نامب  ازمعامالت معمول در   صدق نیم کند، مشر

کتها طبق قانون مجاز به انجام آن یم باشند.  د که این شر    بانکها صورت بگب 

 

قائل    1استثنائات  نسبت به محدودیت های ذکر شده در بخش  وایلت   مصوبه حقوق  با موافقت مجلس شورای یم تواند یط یک  تکنولوژی ← وزرات اقتصاد و  

وط به اینکه این گونه مص ی اختیارات در دولت های منطقه  شود، مشر وبات باعث بروز نگراتی و مشکل و یا ایجاد خطر برای امنیت و نظم عمویم نشود. همت 

ی صدق یم کند منوط به آنکه وزارت فدرال اقتصاد و  مقامات مسئول یم توانند در موارد از اختیارات خود استفاده نکند. تکنولوژی ای برای حیطه ایالت خود نب 

 5برای مدت  زها و استثنائات وجود دارد امنطقه تحت امر خود استثنائات  را نسبت به ممنوعیت های ذکر شده با این تذکر که امکان لغو مجدد جو  خاص برای

ایط موجود نگراتی خاض وجود نداشته باشد.   وط به اینکه نسبت به شخص متقاضی و یا با توجه به دیگر شر   60ماده    ،3بند    55ماده  سال قائل شوند، مشر

 مربوط به استثنائات صدق یم کند.  برای مجوزهای   GewOقانون 1ث بند 
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