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  فصل اول

  » تعاریف« 

  :نظام صنفی قانون

که امور مربوط به سازمان ، وظایف ، اختیارات ، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفی را  استقواعد و مقرراتی    

  .تعیین می کند ق ن ص طبق 

  :فرد صنفی 

خرید ، فروش ، توزیع ، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت هاي صنفی اعم از تولید ، تبدیل ،    

خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاري کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ، خواه به شخصه یا با 

یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال ، محصول یا خدمات خود را به  مباشرت دیگران محل کسبی دایر

  .رت کلی یا جرئی به مصرف کننده عرضه دارد ، فرد صنفی شناخته می شودطور مستقیم یا غیر مستقیم و به صو

  .مستثنی می باشند ق ن صصنوفی که قانون خاص دارند ، از شمول  -نکته

که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت ، تنظیم و تنسیق امور واحد هاي ذي ربط ،  استقانون خاص قانونی    

نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن صراحت در متن قانون مربوطه معین می 

  .شود

  :  واحد هاي صنفی 

و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب  هر واحد اقتصادي که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد   

  .دایر شده باشد ، واحد صنفی شناخته می شود

توسط اتاق اصناف  ق ن صاالجراء شدن  آیین نامه اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع  ، ظرف سه ماه از تاریخ الزم   

هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت ، ایران با همکاري دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تایید 

  .معدن وتجارت می رسد

  . استپروانه کسب براي همان محل ، بالمانع  فعالیت واحد هاي صنفی سیار در محل ثابت با اخذ – 1 نکته

قرار چند واحد صنفی باشند ، می توانند به عنوان محل ثابت کسب ، استاماکنی که واجد شرایط الزم جهت  -2 نکته

  .فاده قرار گیرنداستاز اتحادیه یا اتحادیه هاي ذي ربط ، مورد  توسط یک یا چند فرد صنفی ، پس از اخذ پروانه کسب
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به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاري اتاق اصناف ایران و نیروي انتظامی  نکتهآیین نامه اجرائی این    

به تصویب وزیر صنعت ،  ق ن صجمهوري اسالمی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن 

  .معدن و تجارت می رسد

  .د صنفی محسوب می شونددفاتري که خدماتی به واحدهاي صنفی سیار می دهند ، واح -3 نکته

  :صنف 

، با توجه به این  ق ن صصنوف مشمول . از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد استعبارت    

  .خدماتی تقسیم می شوند –خدمات فنی وتوزیعی  –تولیدي نوع فعالیت آنها به دو گروه 

  :پروانه کسب 

به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد  ق ن صکه طبق مقررات  استمجوزي    

    .یا افراد صنفی براي محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود

مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب . پروانه کسب موقت تنها براي یک بار صادر می شود –1 نکته

  .استدائم پنج سال 

با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب ، اخطاریه یک ماهه براي تبدیل پروانه موقت  استاتحادیه صنفی مکلف  -2 نکته

به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه ، واحد صنفی در حکم واحد 

  .بدون پروانه تلقی می شود

  :پروانه تخصصی و فنی 

صی یا فنی داللت دارد و به وسیله مراجع ذي صالح صکه بر داشتن مهارت انجام دادن کارهاي تخ استی نامه گواه   

  .صادر می شود

  :اتحادیه 

که از افراد یک یا چند صنف که داراي فعالیت یکسان یا مشابه اند ، براي انجام دادن وظایف  استشخصیتی حقوقی    

  . تشکیل می گردد ق ن صو مسؤولیت هاي مقرر در 

  :اتاق اصناف شهرستان 

  .است ق ن صؤساي اتحادیه هاي صنفی هر شهرستان براي انجام وظایف و مسؤولیت هاي مقرر در اتاقی متشکل از ر
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  :اتاق اصناف ایران 

که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان هاي کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در  استاتاقی    

  .تهران تشکیل می گردد

  :کمیسیون نظارت 

، اتاق  که به منظور برقراري ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان استکمیسیونی    

  .استرت تشکیل می گردد و باالترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور اصناف ایران و کمیسیون هاي نظا
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  فصل دوم

  » نکات مهم« 

  

پروانه کسب اقدام ال به کسب و حرفه ، نسبت به اخذ نوع واحد صنفی یا اشتغ افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر

  .کنند

عالم می کنند ، موظفند ظرف مدت استکه از اتحادیه ها براي صدور پروانه کسب از آنها کلیه دستگاه هایی  -1 نکته

عدم اعالم نظر در مهلت مقرر به منزله نظر . عالم نظر قطعی و نهائی خود را اعالم دارند استپانزده روز از تاریخ دریافت 

  .  استمثبت 

اجد شرایط قانونی براي یک یا چند محل کسب به صدور بیش از یک پروانه کسب براي هر فرد صنفی و -2 نکته

  . استشرط معرفی مباشر ، بالمانع 

در صورتی که چند نفر ، یک واحد صنفی را به صورت مشترك اداره کنند ، به طور مشترك مسؤولیت امور  – 3 نکته

  .واحد را عهده دار خواهد بود

در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد  صنفی ، بدون اطالع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا  -4 نکته

پس  استنوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاري محل صنفی داراي پروانه کسب به غیر ، اتحادیه موظف 

  .از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور کسب را ابطال کند

به وسیله پروانه کسب براي مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذي ربط صدور    

اگر متقاضی واجد شروط الزم براي اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد ، حضور یک نفر شاغل دارنده . استمتقاضی 

  .  استتقاضی کافی پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی براي صدور پروانه کسب مشروط ، به نام م

  .افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذي ربط را بپردازند *

افراد صنفی عرضه کننده کاالها وخدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کاال ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه  *

که براي همگان قابل رؤیت باشد ، اعالم ، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه اي 

  .کنند

واحد صنفی ،  باید صورتحسابی شامل نام و نشانیهر فرد صنفی در مقابل دریافت بها ، اجرت یا دستمزد  -1 نکته

  .یا خدمات انجام شده را به مشتري تسلیم داردمشخصات کاالهاي فروخته شده  تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و
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ان ، بعضی از صنوف یا مشاغل  را تا استناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز اتاق اص -2 نکته

  .، از دادن صورتحساب معاف کند استمبلغی معین ، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب براي آنها مشکل 

فاده استمی دارند باید از صورتحساب هاي چاپ شده  افراد صنفی که کاالهاي خود را به صورت کلی عرضه - 3 نکته

  .کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند

فرد صنفی ، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کاالي عرضه شده یا خدمات ارائه گردیده با وجه یا  -4 نکته

  .  استاجرت دریافتی مندرج در صورتحساب 

  :اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند  صاحبان اماکن عمومی به تشخیص* 

فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که براي مصرف مشتریان ارائه می شود در برگه هاي مخصوص تهیه و در  - الف

  .دسترس مشتریان قراردهد و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسلیم دارند

و مخصوص در محل کسب به قسمتی که در معرض دید همگان باشد نصب نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابل -ب

  .کنند

مکلفند قوانین و مقررات جاري کشور ، از جمله قوانین و مقررات صنفی ، انتظامی، بهداشتی، ایمنی،  یافراد صنف* 

ز سوي مراجع مربوط به نرخ گذاري کاالها و خدمات را که احفاظت فنی و زیباسازي محیط کار و دستورالعمل هاي 

  .ذي ربط ابالغ می گردد ، رعایت و اجرا کنندقانونی 

افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیري کسانی براي انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه میکنند ،  -1 نکته

انتظامی ، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار  يمراتب را به اتحادیه اطالع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیرو

  .با درج تخصص اقدام الزم را به عمل آورد

 .افراد صنفی مجاز نیستند براي جلب مشتري درباره محصوالت ، کاالها یا خدمات، برخالف واقع تبلیغ کنند -2 نکته

  .با آنها رفتار خواهد شد ق ن ص) 68(در غیر این صورت طبق ماده 

و  استانتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ، ممنوع  - 3 نکته

ریال محکوم )000/000/250(ریال تا دویست و پنجاه میلیون)000/000/1(متخلف به جریمه نقدي از یک میلیون

  .میشود

تولید محصوالت چند رسانه اي مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا رسانه هاي گروهی ، چاپخانه ها و مؤسسات    

نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی ، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالعه نمایند ، در غیر این صورت به جریمه نقدي 

  .محکوم می شوند نکتهموضوع این 
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کتبی خود را  استري واگذار کند ، باید درخودر صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگ* 

اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات ، .به اتحادیه تسلیم نماید

  .پس از ابطال پروانه کسب قبلی ، پروانه جدید به نام فرد معرفی شده صادر میکند

مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه اي دیگر ، عالوه بر طی مراحل قانونی ،  صاحب پروانه استدر صورت درخو -نکته

اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ عدم پاسخگویی .  استعالم و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروري است

  .عالم به منزله نظر موافق تلقی می شوداست

 ق ن صتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات  قیم می در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود ،* 

  .نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند

چنانچه ورثه یا  .استدر صورت فوت صاحب پروانه کسب ، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه * 

می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ  نماینده قانونی آنها مایل باشند ، در صورت دارا بودن شروط فردي ،

  .استپس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط  .پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند
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  فصل سوم

  » اتحادیه ها« 

فعالیت هاي شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد ، افراد صنفی با رعایت در هر شهرستان که واحد هاي صنفی * 

  .مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند ق ن ص

و پس از ثبت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسمیت  استاتحادیه داراي شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی  - 1نکته

  .می یابد

  : استنصاب تعداد واحدهاي صنفی براي تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر  حد -2 نکته

  .واحد 300در تهران ،  –الف 

  .واحد 200در شهرستان هاي با بیش از دو میلیون نفر جمعیت ،  -ب

  .واحد  150جمعیت ، در شهرستان هاي داراي بیش از یک میلین نفر و کمتر از دو میلیون نفر  –ج 

  .واحد 100در شهرستان هاي داراي بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ،  –د 

  .واحد 50در شهرستان هاي با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ،  –ه 

اتحادیه هایی را که تعداد  استکمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاري اتاق اصناف شهرستان موظف  -3 نکته

  .، ادغام نماید استی تحت پوشش آنها کمتر از نصاب هاي تعیین شده واحد هاي صنف

اگر تشکیل اتحادیه واحد براي تمامی شهرها یا بخش هاي هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز  -4 نکته

سط اتاق که تو استان ممکن نباشد ، شیوه اداره امور واحد هاي صنفی آن شهرها یا بخش هاي تابع آیین نامه اي است

اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف 

  .تجارت می رسد به تصویب وزیر صنعت ، معدن و ق ن صشش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن 

، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل هاي صنفی یک شهرستان داگر تشکیل اتحادیه اي از واح – 5 نکته

ان الزم باشد ، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت ، است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز  استاتحادیه نرسیده 

  .اتحادیه اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشکیل خواهد شد

ان به استد در شهرستان هاي همان ان از واحد هاي صنفی موجواستاگر تشکیل اتحادیه اي در مرکز  – 6 نکته

در صورت تصویب هیأت عالی نظارت ، اتحادیه اي در مرکز  ان الزم باشد ، واستتشخیص کمیسیون نظارت مرکز 

  .تلقی خواهد شدسایر اتحادیه ها این اتحادیه مانند . ان تشکیل خواهد شداست
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ر  نرسد با پیشنهاد اتحادیه به حد نصاب مقرر دجهت تشکیل ان استتعداد واحدهاي صنفی در هر چنانچه  – 7 نکته

  .اصناف و تأیید وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، اتحادیه اي از واحدهاي صنفی در سطح کشور تشکیل می شود اتاق

تعداد اعضاي این هیأت پنج نفر اصلی و سه نفر . اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاي اتحادیه اداره می شوند

ل براي اتحادیه هاي داراي کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل براي اتحادیه علی البد

  .هاي داراي بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود 

اعضاي هیأت مدیره با . استولیت اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام ئمدت مس – 1 نکته

اعضاي مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار . رأي مخفی و مستقیم اعضاي اتحادیه انتخاب می شوند

  .اتحادیه عضویت داشته باشنددوره متناوب در هیأت مدیره 

ره ، مقدمات برگزاري شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدی استکمیسیون نظارت هر شهرستان موظف  -2 نکته

  .انتخابات را فراهم آورد

انتخاب اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب  – 3 نکته

  .مذکور ، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد

عفاء ، عزل ، فوت ، بیماري ، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از استدر صورتی که بر اثر  - 4 نکته

 استهیأت مدیره ، با وجود جایگزینی اعضاي علی البدل ، آن هیأت از نصاب  خارج شود ، کمیسیون نظارت مکلف 

  .کندظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخاب براي تعیین اعضاي جایگزین اقدام 

م انتخابات ، افرادي از اعضاي همان صنف که واجد شروط قانونی براي اداره امور اتحادیه باشند ، توسط اتاق تا انجا   

اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت ، به عنوان اعضاي جایگزین به عضویت اصلی یا 

دت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد ، مدت مأموریت اگر کمتر از دو سال از م. علی البدل هیأت مدیره منصوب شوند

  .اعضاي جایگزین تاپایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت

عفاء استاعضاي مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت ، به منظور اخالل در انتخابات    

  .د براي اولین انتخابات بعدي هیآت مدیره اتحادیه داوطلب شوندداده باشند و اعضاي معزول از آن هیأت ، نمی توانن

ثناي استداراي کلیه اختیارات ، حقوق و تکالیف هیأت مدیره ، به ) 4( نکتهافراد منصوب شده موضوع  -5 نکته

  .عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود

) 5(ایران و دستگاه هاي اجرائی موضوع ماده  اصناف شهرستان وداوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها ، اتاق  –6 نکته

عفاي آنان از شغل قبلی استقانون مدیریت خدمات کشوري در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاي صنفی منوط به 

عفاي کارکنان موضوع  پیش از شروع به کار در استاعالم رسمی پذیرش .  استخود پیش از ثبت نام در انتخابات 

  .استأت مدیره اتحادیه الزامی هی
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  :از  استشرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها عبارت 

 .تابعیت جمهوري اسالمی ایران  - 1

 .اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوري اسالمی ایران  - 2

 .نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر  - 3

 . عدم ممنوعیت تصرف در اموال ،مانند حجر ، ورشکستگی و افالس - 4

 .عدم اعتیاد به مواد مخدر  - 5

 .عدم اشتهار به فساد  - 6

 .داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم براي افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه  - 7

 .حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد وپنج سال  - 8

 .ئمداشتن پروانه کسب معتبر دا - 9

 .وثاقت و امانت -10

ارت صنعت ،معدن و تجارت ، سازمان تعزیرات حکومتی ، نیروي انتظامی کمیته اي مرکب از نمایندگان وز -1 نکته

جمهوري اسالمی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي صالح شامل وزارت اطالعات ، نیروي انتظامی ، 

اتاق اصناف  نمایندگان. عالم می نمایداستسازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را 

تصمیم گیري در این کمیته با اکثریت آراء صورت می گیرد . شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند

  .و نتیجه به متقاضی اعالم می شود

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی    

  .استشواهد  مدارك و

افرادي که صالحیت آنها توسط کمیته موضوع  رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ رأي  – 2 نکته

  .استمرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان  .کمیته مزبور تقاضاي بررسی مجدد نمایند

آراء مأخوذ شامل یک نفر رئیس ، دو نفر نائب رئیس در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی * 

ن با برگزاري انتخابات اعضاي هیأت مدیره اهمزم. ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود) اول و دوم(

  .برگزار می شود )اصلی و علی البدل(اتحادیه ، انتخاباتی براي انتخاب دو نفر بازرس 

در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب ، تعویض سمت وي با سمتی که احراز  – 1 نکته

  .استآن نیاز به تعداد آراي کمتري دارد بالمانع 

در صورت تساوي آراء بین دو یا چند نفر از اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ، سمت آنها به طریق قرعه توسط  –2 نکته

  .رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وي و با حضور اکثریت اعضاي هیأت مدیره اتحادیه تعیین می شود
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در حضور رئیس یا ات داخلی کلیه منتخبان ، سمت آنها از طریق برگزاري انتخاب استدر صورت درخو –3 نکته

  .نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود

از خدمات یک نفر ، که داراي حداقل مدرك کارشناسی باشد ، به صورت تمام  استهیأت مدیره هر اتحادیه مکلف * 

رگیري در شهرستان هاي داراي کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ، به کا. فاده کند استوقت به عنوان مدیر اجرایی 

  . استیر اجرایی ، بالمانع دافراد دیپلمه به عنوان م

تلقی  و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستغفی استمدیر اجرایی مجري مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن 

  .استمانع  فاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بالاست .می گردد

اکثریت نسبی اتحادیه هاي صنفی شهرستان هاي  استبنا به درخوان استنظارت مرکز در صورت نیاز ، کمیسیون * 

ان استانی براي اتحادیه هاي آن استان ، نسبت به تشکیل مجمع استان ، با نظر خواهی از اتاق اصناف مرکز استهمان 

  .اقدام خواهد کرد

نظور تبادل نظر در خصوص این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه هاي شهرستان ها خواهد بود و به م

  .مشکالت و امور صنفی ، ارائه پیشنهاد و برقراي ارتباط و هماهنگی هاي الزم بامراجع و مراکز تشکیل می شود

تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأي رؤساي اتحادیه ها  – نکته

  .استانی دو سال استمدت مأموریت اعضاي هیأت مدیره مجمع . انتخاب خواهد شد

ی خود را کتبحادیه ذي ربط مراجعه و تقاضی هر گاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به ات* 

در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر  استاتحادیه مکلف . تسلیم و رسید دریافت دارد

عدم اعالم نظر در مدت یاد . م غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعالم کنداظرف پانزده روز با احتساب ای

  .دشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گرد

صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه ، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارك مورد نیاز اتحادیه را  در

  .در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد

زده روز نسبت به صدور پروانه پس از دریافت تمام مدارك الزم و با رعایت ضوابط ، ظرف پان استظف واتحادیه م

تاریخ دریافت پروانه کسب  از استهمچنین متقاضی پروانه کسب موظف  .تسلیم آن به متقاضی اقدام کند و کسب

  .ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند

نکاف ورزد ، باید استمتقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب  استچنانچه اتحادیه درخو -1 نکته

 در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می.مراتب را با ذکر دالیل مستند به طور کتبی به متقاضی اعالم کند

  .بط تسلیم داردتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذي ر

طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را براي اجرا به  استاتاق اصناف شهرستان مکلف 

  .اتحادیه مربوط اعالم کند
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در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق هاي اصناف شهرستان معترض باشند می توانند ظرف بیست  -2 نکته

  .روز از زمان ابالغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کند

یسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل نظر کم.نظر خود را اعالم داردظرف یک ماه  استکمیسیون نظارت مکلف 

. ، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض ، نقض کند استاجر

  .استدر این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و الزم االجراء 

  .دراجعه کنندر صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذي صالح قضایی م

یا فاقد اتحادیه اند، ارائه  استبراي صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب الزم براي تشکیل اتحادیه نرسیده  -3 نکته

پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط ، بنا به تشخیص کمیسیون 

  .نظارت صورت می گیرد

واحدهاي صنفی که به عنوان آالینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند ، همچنان عضو اتحادیه اي که بوده  -4 نکته

  .غرافیائی جدیدي قرار گیرنداند خواهند ماند ، حتی اگر در محدوده ج

 استبا درخو استمحل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب براي آن صادر نشده * 

  .می شود پحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروي انتظامی پلمات

قبل از پلمپ محل دایر شده ، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می شود تا کاالهاي موجود در  -1 نکته

  .محل را تخلیه کند

را بشکنند و محل هاي مزبور را به  ق ن صیا الك و مهر محل هاي تعطیل شده در اجراء  پکه پلمکسانی  - 2 نکته

  .فاده قرار دهند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شداستنحوي از انحاء براي کسب مورد 

  .موجب احراز هیچ یک از حقوق صنف نخواهد شدعوارض توسط اشخاص پرداخت  -3 نکته

واحدهاي صنفی فاقد پروانه کسب از سوي اتحادیه مربوط  پلمپ استدر صورت عدم شناسایی یا عدم درخو –4 نکته

، اتاق اصناف شهرستان و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسایی و 

  .نمایند پلمپ

در مورد مشاغل خانگی ، سایر مشاغل و تعاونی هاي توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگري  –5 نکته

  .تشکیل می شوند بر همان اساس عمل می شود

رانیدن مراحل مندرج در آیین نامه اي که به تصویب وزیرصنعت، ذواحد هاي صنفی تنها در موارد زیر پس از گ* 

  :به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد معدن و تجارت خواهد رسید ، 
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اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب ، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت  –الف 

  .استمجاز شمرده 

هیأت  که به تشخیصتعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفی  –ب 

 .عالی نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف کننده می شود

  .استتشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان  – نکته

عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده  –ج 

  .است

عدم اجراي مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحد هاي  - د

  .استصنفی ابالغ شده 

  .استتشخیص عدم اجراء بر عهده اتاق اصناف شهرستان  – نکته

  .ق ن صعدم اجراي تکالیف واحدهاي صنفی به موجب  –ه 

  .اعالم اتحادیه ، رأساً از طریق نیروي انتظامی به عمل می آیدتعطیل موقت واحد صنفی با  - 1 نکته

نظر  .هر فرد صنفی که واحد کسب وي تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند -2 نکته

در صورت اعتراض فرد صنفی می  .استء اکمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعالم خواهد شد ، الزم االجر

  .راجع ذي صالح قضایی مراجعه کندتواند به م

ناد استجبران خسارت وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر ، به  -3 نکته

  .استنظر کمیسیون نظارت ، بر عهده دستور دهنده 

در مواردي که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر وحرج مصرف  –4 نکته

ریال تا بیست میلیون )000/000/2(کننده می شود ، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدي از دو میلیون 

  .ریال محکوم می شود) 000/000/20(

ات وزارتخانه ها ، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به عوارض و هزینه خدماتحادیه ها می توانند وصول مالیات ، * 

اي قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول استدولت را طبق مقررات و قوانین جاري در ر

  .شده بابت مالیات ، عوارض یا هزینه خدمات را بال فاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند

ت عدم اقدام از سوي اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد ودر قبال أخذ در صور –نکته

  .کارمزد عهده دار انجام مسؤولیت هاي مقرر در  شود

  :از  استوظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت 
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الزم براي مشاغل ، به ارائه پیشنهاد براي تهیه ، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه هاي  –الف 

  .اتاق اصناف شهرستان

به اتحادیه ها  ق ن صاجراي مصوبات و بخشنامه هاي هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب  –ب 

  .ابالغ می گردد

بخشنامه هاي هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف  مصوبات و استاتاق اصناف شهرستان موظف  – نکته

پس از انقضاي این مهلت ، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون  .پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابالغ کند

  .ادیه ها براي اجراء ابالغ کنندنظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتح

  .ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان –ج 

  .صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارك متقاضان با رعایت قوانین ومقررات مربوط  –د 

و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیري ادامه  ق ن صابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات  –ه 

باطل می یا پروانه آنها )  ق ن ص) 27(مطابق ماده (فعالیت واحدهاي صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند 

  .گردد

  .تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب  - و

  .تنظیم ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی وتصویب  –ز 

ایجاد تسهیالت الزم براي آموزش هاي مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقیم یا با کمک سازمان هاي دولتی یا  –ح 

  .غیر دولتی

حل اختالف ، بازرسی واحدهاي صنفی ، فنی و آموزشی و  تشکیل کمیسیون هاي رسیدگی به شکایات ، –ط 

  .کمیسیون هاي دیگر مصوب هیأت عالی نظارت 

اعضاي کمیسیون هاي مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضاي داراي پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه  - 1 نکته

  .و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذي ربط تعیین می شوند

ان ها تهیه و به استن نامه اجرائی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز آیی – 2 نکته

  .تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت خواهد رسید

در صورت بروز اختالف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه ، مراتب به اتاق اصناف شهرستان  جهت رسیدگی  -3 نکته

طرف معترض نسبت به رأي صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به .و صدور رأي ارجاع می شود

در صورت اعتراض هر یک از . نظر کمیسیون نظارت قطعی و الزم االجراء خواهد بود. کمیسیون نظارت تسلیم دارد

  .طرفین به مراجع ذي صالح قضایی مراجعه کنند

وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها ، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته  –ي 

  .به دولت
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هماهنگی با شهرداري و شوراي شهر به منظور ایجاد شهرك هاي صنفی و متمرکز تدریجی کاالها و معامالت  -ك

تیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهري متناسب با اح

  .کمیسیون نظارت برسد

و خدمات ، حدود صنفی ، تعداد واحد هاي صنعتی مورد نیاز در هر سال  ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کاال –ل 

  .جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت 

  .استپیش بینی شده  ق ن صاردي که در سایر مو –م 

در بخش ها و شهرهاي تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعالم اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام  – نکته

از طریق اتحادیه مقدور نیست ، ادارات دولتی ذي ربط ، شهرداري ها ، سازمانهاي وابسته و دفاتر اتاق  خدمات صنفی

  .تان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهندهاي اصناف شهرس

با کمک بسیج اصناف کشور قبل از  احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یابرگزاري دوره هاي آموزشی  - ن

  .کسب اعضاي صنف  صدور و تمدید پروانه

اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفی دارند می توانند براي کمک و تسهیل انجام  –س

  . امور مراجعین ، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند 

  :منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از* 

  .حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه –الف 

  .مات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاي صنفوجوه دریافتی در ازاي خد –ب 

  .کمک هاي دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی –ج 

  .کارمزد وصول مالیات ، عوارض وهزینه خدمات وزارتخانه ها ، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به دولت –د 

اتحادیه هاي مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدي از آن را به  -1 نکته

  .واریز کنندایران  و درصدي دیگري را به حساب اتاق اصنافهرستان حساب اتاق اصناف ش

مزبور و سایر بند هاي  ایران و نحوه وصول وجوه  میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق هاي اصناف شهرستان و

که به پیشنهاد اتاق اصناف  استمجاز متناسب با وضعیت اتحادیه ، نوع شغل و شهر ، فقط در چارچوب آیین نامه اي 

ان توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از استایران وبا همکاري اتاق هاي اصناف 

  .تجارت می رسد به تصویب وزیر صنعت ، معدن و ق ن صتاریخ الزم االجراء شدن 

مبالغ دریافتی به موجب  را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز %) 20(اتحادیه ها موظفند بیست درصد  -2 نکته

  .کنند

با  استمبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاري دوره هاي آموزشی در قالب کمک هاي دریافتی از اعضاء اخذ شده 

  .استمستثنی  نکتهتأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این 
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  فصل چهارم

  » اتاق اصناف شهرستان« 

  .استخدماتی  –خدمات فنی و توزیعی  –اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحادیه هاي صنوف تولیدي 

غیر انتفاعی و غیر تجاري دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت ، اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی ،  – 1 نکته

  .ان رسمیت می یابداستمعدن و تجارت 

پس از انقضاي دوره قانونی  استدر شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند ، کمیسیون نظارت موظف  – 2 نکته

اموال ، دارایی ها ، حقوق و تعهدات اتاق هاي .هیأت رئیسه ، نسبت به ادغام اتاق هاي یاد شده در یکدیگر اقدام نماید

  .قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد

اق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل ان ها و شهرستان ها هیأت رئیسه اتاستدر مراکز  *

دو نفر از  .، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند)اول و دوم (یک رئیس ، دو نائب رئیس 

خدماتی و یک نفر از  –خدمات فنی ، دونفر از صنوف توزیعی  –اعضاي اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدي 

  .ئزین اکثریت آراء انتخاب می شوندحا

جلسات اتاق اصناف شهرستان ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات * 

  .معتبر خواهد بودمتخذه با اکثریت نصف به عالوع یک آراء حاضران در جلسه 

مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذي ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت  – نکته

عفاء ، حجر با عزل هر نماینده ، استدر صورت فوت ، بیماري، محرومیت از حقوق اجتماعی ، . استمدیره اتحادیه 

ي براي مدت باقیمانده به اتاق اصناف نسبت به معرفی نماینده دیگر ق ن ص) 23(و ) 22(اتحادیه وفق مواد 

  .شهرستان اقدام می کند

انتخاب . اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره ، هیأت رئیسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب می کند* 

  .استبالمانع  ق ن ص )12(مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده 

رستان ها ، وظایف هیأت رئیسه ، طرز تشکیل جلسات و تعداد ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شه* 

کمیسیون هاي آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق اصناف شهرستان ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه 

یب به تصو ان ها تهیه واستاتاق اصناف مراکز اي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از 

  .وزیر صنعت ،معدن وتجارت خواهد رسید
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  : استوظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ها به شرح زیر 

  .ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها ، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف - الف

  .تغییرات آنها خدامی ، اداري ، آموزشی و تشکیالتی اتحادیه ها واستتنظیم وتصویب آیین نامه هاي مالی ،  –ب 

اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب جهت بررسی و  –ج 

  .تصویب کمیسیون نظارت

و  ق ن صنظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات  - د

  .آیین نامه هاي آن

و سایر تخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره هاي امور مالیاتی ، هیأت هاي حل اختالفات مالیاتی تأیید ، ان –ه 

  .مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید

  .ق ن صاجراي مصوبات هیأت عالی نظارت ، کمیسیون نظارات و اتاق اصناف ایران حسب مقررات  - و

ت بر اجراي مقررات فنی ، بهداشتی ، ایمنی ، انتظامی ، حفاظتی ، بیمه گزاري ، زیبا سازي و سایر مقررات نظار -ز

همچنین همکاري با مأموران انتظامی در اجراي .مربوط به واحد هاي صنفی که از طرف مراجع ذي ربط وضع می شود

  .مقررات

چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان  – نکته

می توانند  ابالغ می گردد ؛ و نیز در اجراي مقررات بهداشتی ، ایمنی یا زیباسازي با مخالفت مالک ملک مواجه شوند ،

  .دام مقتضی را به عمل آورندبا جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اق

  .رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها-ح

انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي  –ط 

  .انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها

پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه براي اتخاذ  –ي 

  .تصمیم به کمیسیون نظارت

که افراد هر صنف می توانند براي فروش ، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن تعیین نوع ونرخ کاالها و خدماتی  -ك

نظارت و اعالم مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها براي ابالغ به افراد صنفی با هدف جلو براي اتخاذ تصمیم به کمیسیون 

  .گیري از تداخل صنفی 

و نوع کار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحد هاي صنفی با توجه به طبیعت  –م 

  .تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت

  .همکاري و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق بازرگانی و صنایه ومعادن وکشاورزي و اتاق تعاون –ن 

اتحادیه تصویب بودجه ، ترازنامه و صورت هاي مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها ونظارت بر عملیات مالی  –س

  .ها 
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طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت و درجه بندي واحد هاي صنفی ، در موارد لزوم ،  –ع 

  نظارت  با کسب نظر نیروي انتظامی و اتحادیه هاي ذي ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون

اجراي برنامه هاي علمی ، آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز براي ارتقاي سطح آگاهی هاي هیأت  مدیره  –ف 

  .اتحادیه ها با همکاري دستگاه هاي اجرائی و بخش خصوصی ذي ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات 

د از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت تنظیم ترازنامه وصورت هاي مالی ساالنه وتسلیم آن طرف دو ماه بع –ص 

  .براي رسیدگی و تصویب 

ترازنامه وصورت هاي مالی را ظرف یک ماه  رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق  استکمیسیون نظارت مکلف  – نکته

  .د بودتأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواه. اصناف شهرستان اعالم دارد

تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت براي تصویب و نظارت بر اجراي  –ق 

  .آن

تا پایان بهمن ماه ، بودجه پیشنهادي اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب  استکمیسیون نظارت موظف  –نکته

  .اعالم نماید

  .استپیش بینی شده  ق ن صسایر مواردي که در  –ر 

  .تشکیل واحد هاي بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفی و بررسی شکایات –ش

  .ان هااستان ها در شوراي اداري شهرستان ها و مراکز استعضویت رؤساي اتاق هاي اصناف شهرستان ها و مراکز  –ت

 اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیري و اجراي مصوبات اجالس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت -1 نکته

، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر )  ف(،)ع(،)ن(،)ط(،)ح(،)ز(،)ه(،)د(،)الف(پیگیري و اجراي بندهاي 

  .ر می گرددوظایف و اختیارات محوله به اجالس عمومی اعضاي اتاق اصناف واگذا

اتاق اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت هاي شاخه کاردانش همکاري الزم  – 2 نکته

  .را به عمل خواهد آورد

، شرکت اتاق اصناف شهرستان مجازند براي تشکیل بانک اصناف ، مؤسسه اعتباري ، صندوق قرض الحسنه  – 3 نکته

  .ام کننددسات پولی ، بانکی، مالی و اعتباري ، طبق قوانین ومقررات جاري کشور اقتعاونی اعتبار و دیگر مؤس

  :منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها عبارتند از 

 .دریافتی از درآمد اتحادیه ها  %)20(بیست درصد  - 1

 .ق ن ص) 72(ماده ) 7( نکتهدرصدي از وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع  - 2

 .در ازاي ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتیوجوه دریافتی  - 3
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د صدور پروانه کسب را اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانایی هاي الزم نتوانندر شهرستان هایی که برخی از * 

ور پروانه کسب به طور به اتاق عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت ، مسؤولیت صد

و تصویب کمیسیون نظارت ،  در صورت رفع مشکل ، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه. اصناف شهرستان واگذار می گردد 

  .مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت

  : استوظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان به قرار زیر 

بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی وتنظیم  –الف 

  .گزارشهاي الزم

نتیجه بررسی و گزارش هاي خود را از طریق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان  استکمیسیون موظف  – نکته

  .جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد

ه شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می رسد و ارائه گزارش الزم به اتاق بازرسی و رسیدگی ب –ب 

.  

ق مسؤوالن اتاق هاي اصناف شهرستان و اتحادیه ها مکلفند تسهیالت الزم را براي انجام دادن وظایفی که طبق 

  .، فراهم کنند استبه کمیسیون بازرسی محول شده  ن ص
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  فصل پنجم

  »اتاق اصناف ایران«

  

  :اتاق اصناف ایران

گذاري ، تصمیم گیري و  استبه منظور تقویت مبانی نظام صنفی ، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سی   

این اتاق داراي شخصیت حقوقی .مدیریت مسائل صنفی ، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود

  .استمستقل ، غیر تجاري ، غیر انتفاعی و فاقد شعبه 

تعداد نمایندگان  .استاتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق هاي اصناف شهرستان هاي کشور    

و به ازاي هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر  استان در اتاق اصناف ایران یک نفر استاتاق هاي اصناف هر 

با رأي مخفی اعضاي هیأت رئیسه اتاق هاي اصناف  ان واستاضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز 

ان تهران استتعداد نمایندگان . ی نظارت معرفی می گردندنه هیأت عالان انتخاب و به دبیرخااستشهرستان هاي آن 

  .ان ها حداکثر ده نفر می باشداستحداکثر بیست نفر و سایر 

 –صنوف توزیعی خدماتی فنی و نیم دیگر از  –همواره از صنوف تولیدي نیمی از نمایندگان در هر مورد  - 1 نکته

  .خدماتی خواهند بود

انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین  هزینه هاي اعضاي اتاق اصناف ایران در قبال حضور و – 2نکته

  .از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگري را ندارد رقانون ، تعیین می شود و به غی) 46(موضوع ماده نامه 

  .استان در اتاق اصناف ایران استان یکی از نمایندگان آن استرئیس اتاق اصناف مرکز  -3 نکته

ان هاي مربوطه در اتاق اصناف ایران تا استان جدیدي طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استهرگاه  –4 نکته

  .پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند

خدمات فنی و سه نفر از صنوف  –هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدي * 

نفر هفتم  .که با رأي مخفی اعضاي اتاق اصناف ایران براي مدت چهار سال انتخاب می شوند استخدماتی  –توزیعی 

تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی  و با تجارت دن وعبه پیشنهاد وزارت صنعت ، م

  .تعیین می شود

ولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت ئمدت مس -1 نکته

ولیت هر عضو ، عضو دیگري با رعایت مفاد همین ماده ئبا پایان یافتن مدت مس. رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها باشد

  .جایگزین خواهد شد
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اب هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق اعضاي اتاق اصناف ایران براي انتخ – 2 نکته

نحوه بررسی صالحیت و برگزاري انتخابات هیأت رئیسه اتاق  .ستان را دارا باشنداصناف ایران یا اتاق اصناف شهر

ه تصویب وزیر ان ها تهیه و باستهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز ااصناف ایران به موجب آیین نامه اي خو

  .صنعت ، معدن و تجارت خواهد رسید

خود یک ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ، این هیأت تشکیل جلسه می دهد و از میان 

جلسه هاي ادواري اتاق . ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کند) اول و دوم(، دو نفر نائب رئیس  نفر رئیس

اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگري که به اعضاء به طور کتبی اعالم می گردد ، تشکیل می 

  .شود

  : استوظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر 

 .اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت اتاق اصناف شهرستان هاابالغ دستورالعمل هاي  - 1

 .ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت ، معدن وتجارت و سایر دستگاه هاي اجرائی - 2

 .سازماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار - 3

ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی تنظیم بودجه ساالنه اتاق و   - 4

 .و تصویب در هیأت عالی نظارت

ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت  نه و ارائه آن تا پایان اردیبهشتتنظیم ترازنامه مالی ساال - 5

 .رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

ان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحد استي اصناف شهرستان ها و مراکز نظارت بر عملکرد اتاق ها - 6

 .هاي صنفی

اي اختیارات تفویضی استو وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ر ور محوله از سوي هیأت عالی نظارتسایر ام - 7

 .ق ن صدر چارچوب 

ان ها و شهرستان ها استاتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق اصناف  –1 نکته

  .تفویض کند

تداخل در وظایف و اختیارات قانونی دستورالعمل هاي موضوع  باید به گونه اي تدوین شود که متضمن  –2 نکته

  .ان ها و شهرستان ها نشوداستاتاق اصناف مراکز هیأت عالی نظارت ، کمیسیون هاي نظارت ، اتحادیه ها و 

  . یس اتاق اصناف ایران در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی عضویت می یابدئر – 3 نکته

اي ایفاي وظایف خود کمیسیون هاي تخصصی صنفی متشکل از اعضاي استاتاق اصناف ایران می تواند در ر –4 نکته

   .کشور را تشکیل دهداتحادیه هاي آن صنف در سراسر 
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  : منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از 

 .از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها%) 3(سه درصد  - 1

 .وجود دریافت بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف - 2

 .کمک هاي داوطلبانه و بالعوض مردمی - 3

ارتقاي سطح اطالعات و آگهی وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات ،کتب و جزوات منتشره به منظور  - 4

  .اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی
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  فصل ششم    

  »کمیسیون نظارت«

  

 

  :کمیسیون نظارت

  :ان به ترتیب زیر تشکیل می شود استکمیسیون نظارت در شهرستان هاي هر 

انی یا معاونان استان ها مرکب از مدیران کل و رؤساي سازمان ها و نهادهاي استهاي مراکز  در شهرستان –الف 

  :آنها در صورت وجود به شرح زیر 

 )رئیس کمیسیون(صنعت ، معدن و تجارت  - 1

 امور مالیاتی - 2

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - 3

 تعزیرات حکومتی - 4

 نیروي انتظامی - 5

 اندارد و تحقیقات صنعتیاست - 6

 دگانانجمن حمایت از مصرف کنن - 7

 بسیج اصناف - 8

 اناستو کشاورزي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  - 9

  اناستاتاق تعاون -10

  ایران یرئیس شوراي اسالم-11

  اناسترئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز -12

  انداراستنماینده مطلع و تام االختیار -13

  :ادارات و نهادهاي زیر در صورت وجود ان مرکب از رؤسا یا معاونان ذي ربط استدر سایر شهرستان ها هر  –ب 

 )رئیس کمیسیون(صنعت ،معدن و تجارت  - 1

 امور مالیاتی  - 2

 بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی - 3

 تعزیرات حکومتی - 4

 نیروي انتظامی - 5

 انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان - 6
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 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزي شهرستان - 7

 اتاق تعاون شهرستان - 8

 بسیج اصناف - 9

  رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان-10

  نماینده مطلع و تام االختیار فرماندار-11

  رئیس شوراي اسالمی شهرستان-12

جلسات کمیسیون هاي یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت  - 1 نکته

  .مطلق آراء حاضران معتبر خواهد بود

کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذي صالح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه هاي دولتی یا عمومی ذي  – 2 نکته

  . مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد

ان ها استان ها دبیرخانه اي دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استکمیسیون هاي نظارت مراکز  -3 نکته

که توسط  استتشکیالت اداري، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه هاي فوق به موجب آیین نامه اي . مستقر می باشد

ان ها ، تهیه می شود و ظرف سه ماه استدبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت 

  .رت می رسدبه تصویب هیأت عالی نظا ق ن صاز تاریخ الزم االجراء شدن 

  :استوظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر 

تصمیم گیري در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به یک یا چند اتحادیه، تعیین رسته هاي صنفی  –الف 

  .و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

  .نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان -ب

و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و  رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان -ج

  .مقررات

  .رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها –د 

  .استپیش بینی شده  ق ن صسایر مواردي که در  - هـ 

  .استکمیسیون نظارت موظف به اجراي تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی  - 1 نکته

بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ  استکمیسیون نظارت هر شهرستان موظف  -2 نکته

حقوق دیگران در ابتداي هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوي هیأت عالی نظارت تعداد واحدهاي مورد 

  .نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه هاي صنفی مربوط ابالغ کند
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یجاد هماهنگی و همکاري هاي الزم بین کمیسیون هاي نظارت ، اتحادیه ها و اتاق هاي اصناف امسئولیت * 

رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز . استان استشهرستان بر عهده رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز 

  .ن امور را فراهم آوردبا تشکیل جلسات و گرد همایی ها و اتخاذ تدابیر الزم ، زمینه انجام داد استان موظف است

نرخ کاالها و خدمات عمومی و انحصاري و کاالهاي اساسی یارانه اي و ضروري را که  استکمیسیون نظارت مکلف * 

هیأت عالی نظارت قیمت گذاري آنها را الزم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاري آن هیأت براي 

  .ربط اعالم داردمدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذي 

نرخ کاالها و خدماتی که از طرف مجلس شوراي اسالمی، دولت یا شوراي اقتصاد تعیین می شود، براي کمیسیون الزم 

  .استالرعایه 

مراتب را از طریق رسانه هاي گروهی براي اطالع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها  استاتاق اصناف شهرستان مکلف 

از طرف  کلیه افراد و واحدهاي صنفی ملزم به رعایت نرخ هاي تعیین شده. ی اعالم کندبه افراد و واحدهاي صنف

  .کمیسیون نظارت هستند

براي نظارت بر واحدهاي صنفی ، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین  استکمیسیون نظارت موظف * 

براي بازرسان و ناظران از سوي . استگزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانونی ذي صالح قابل پیگیري . کند

  .کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می شود
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  فصل هفتم

  »هیأت عالی نظارت«

 

 

  :هیأت عالی نظارت

  :هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود

  )رییس هیأت(وزیر صنعت، معدن و تجارت  –الف 

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -ب

  وزیر کشور –پ 

  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی –ت 

  وزیر دادگستري –ث 

  وزیر امور اقتصادي و دارایی –ج 

  ها اناسترییس شوراي عالی  –چ 

  فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران –خ 

  هیأت رییسه اتاق اصناف ایران –د 

  رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران –ذ 

  دبیر کل اتاق تعاون ایران –ر 

  نماینده بسیج اصناف کشور –ز 

دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون  –ژ 

  حق رأي

  .جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت می یابد - 1 نکته

  .توزیران دیگر ، بر اساس دستور مجلس، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند یاف -2 نکته

ت عالی نظارت می تواند از افراد ذي صالح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات هیأ - 3 نکته

  .خود دعوت به عمل آورد

  .استکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر  استهیئت عالی نظارت داراي دبیرخانه * 
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ایف تهیه و تدوین ظو عالوه بر هماهنگ کردن امور و به شمار می آینددبیرخانه، بازوي اجرایی هیأت عالی نظارت 

تشکیالت اداري و امور مالی و نحوه اداره . مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد بر عهده دارد

  .دبیرخانه به موجب آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید

  :استهیأت عالی نظارت به شرح زیر  وظایف و اختیارات* 

  .ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه اتحادیه ها یا اتاق هاي اصناف - الف

  ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه اتاق اصناف ایران -ب

  رسیدگی به اختالفات بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستان ها یا اتاق اصناف ایران -ج

  ل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشورتعیین دستورالعم - د

تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف  قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون هاي نظارت، اتحادیه ها  - ه

  .ق ن صو اتاق اصناف شهرستان هاي کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد 

هاي اجرایی مناسب براي صدور کاال ها و خدمات واحدهاي صنفی با رعایت قانون و مقررات جاري ارائه راهکار - و

  .کشور

  .استبه هیأت عالی نظارت محول گردیده  ق ن صسایر مواردي که به موجب  -ز

  .بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور -ح 

  .با نحوه نرخ گذاري کاال ها و خدمات واحد هاي صنفیتهیه و تصویب دستورالعمل هاي الزم در رابطه  - ط

  .ان ها تفویض کنداستهیأت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون هاي نظارت مراکز * 
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  فصل هشتم

  »تخلفات و جریمه ها«

  

  

  :گرانفروشی

عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ هاي تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذي  استعبارت    

ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قیمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهاي کاال یا خدمت 

  .به زیان خریدار گردد

  :استدر طول هر سال به شرح زیر جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار 

متخلف عالوه بر الزام به خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دوبرابر مبلغ گرانفروشی و در    

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می . مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد

ر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب شود و عالوه ب

  .می شود

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان    

  .متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود

به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب  راتب بعديدر مرتبه پنجم و در م   

همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وي تعلیق و محل . به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود

  .کسب تعطیل می گردد

  :کم فروشی

  .از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده استعبارت 

  :استجریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر 

متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم    

  .رتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شودفروشی و در م

در مرتبه سوم به شش برابر مرتبه کم فروشی جریمه می شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در    

  .محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود

ریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی ج   

  .متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود
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در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در    

شش ماه پروانه کسب وي تعلیق و محل کسب همچنین به مدت . محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد

  .تعطیل می گردد

و متخلف  استتوسط متعهد در حکم کم فروشی ) گارانتی(عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت  -نکته

مبناي محاسبه ارزش خدمات . از این امر عالوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه هاي موضوع  نیز محکوم می شود

که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و  استوش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر پس از فر

  .تولید کنندگان تعیین می شود

  :تقلب

عبارت از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کاال یا خدمت    

  .ی نباشداستابرازي یا درخو

  :استبا عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر  جریمه تقلب،

متخلف عالوه بر الزام خسارت وارد شده به خریدار و مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش    

به چهار برابر  ی و کاالي عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده در مرتبه دوماستکاال یا خدمت ابرازي یا درخو

  .مابه التفاوت مذکور جریمه می شود

در مرتبه سوم به شش برابر ما به التفاوت، جریمه می شود و عالوه به پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل    

  .کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می گردد

می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف در مرتبه چهارم هشت برابر ما به التفاوت جریمه    

  .صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد

در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر ما به التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به    

اه پروانه کسب وي تعلیق و محل کسب همچنین به مدت شش م. عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد

  .تعطیل می گردد

رداد کاالي مورد تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جریمه مقرر ، استدر صورت تقاضاي خریدار مبنی بر  -1 نکته

نکاف ، واحد صنفی تا اجراي کامل حکم، استو در صورت  استرداد وجه دریافتی به خریدار استمکلف به قبول کاال و 

  .می گرددتعطیل 

دیگر براي عمل متقلبانه مجازات شدیدتري پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به  در صورتی که در قوانین -2نکته

  .مجازات مزبور محکوم خواهد شد
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اندارد ایران و ارائه خدمات بدون تایید موسسه استعرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کاال بدون عالمت  -3 نکته

اندارد کاال یا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات  می استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که است

  .شود

فروش کاالهاي تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در  محکوم  -4 نکته

چنانچه کاال یا خدمات عرضه شده بنا به نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد جریمه و خسارت بر مبناي . می شود

 .قیمت عرضه شده محاسبه می شود

  :احتکار

صورت عمده با تشخیص مراجع ذي ربط و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی  از نگهداري کاال به استعبارت    

  .یا اضرا به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن وتجارت یا سایر مراجع قانونی ذي ربط

  : استجریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر 

قیمت  %)70(محتکر به عرضه وفروش کل کاالهاي احتکار شده و جریمه نقدي معادل هفتاد درصد الزام -مرتبه اول

  .روز کاالهاي احتکار شده

الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهاي احتکار شده و جریمه نقدي معادل سه برابر قیمت روز  –مرتبه دوم 

و تعطیلی محل کسب به کاالهاي احتکار شده و نصب پارچه با تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی 

  .مدت یک ماه

جریمه نقدي معال هفت برابر قیمت روز الزام محتکر به عرضه وفروش کل کاالهاي احتکار شده و  –مرتبه سوم 

کاالهاي احتکار شده ونصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به 

  .مدت سه ماه

موجودي کاال به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و  عدم اعالم -1 نکته

خرده فروشانی که کاالهاي خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگري نگهداري می کنند صرفا در مورد 

ان برابر مقررات مربوط رفتار کاالهایی که کمیسیون نظارت ضروري تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلف

  .می شود

براي کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش وضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کاال  - 2 نکته

، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان ، )  1( نکتهباشد در صورت عدم اعالم موجودي موضوع 

صادر می کند و نیروي انتظامی موظف به اجراي دستور ابالغ واجراي احکام شعب  ااجازه ورود به محل یادشده ر

  .استسازمان تعزیرات حکومتی 
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توسط اتاق  ق ن صظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن  نکتهموجودي موضوع این  آیین نامه شرایط اعالم   

اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر 

  .صنعت،معدن و تجارت می رسد

  

  :عرضه خارج از شبکه

و  از عرضه کاال یا ارائه خدمت برخالف ضوابط و شبکه  هاي تعیین شده از طرف وزارت صنعت ، معدن استعبارت 

  .تجارت یا دستگاه اجرادي ذي ربط

  :استبا عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر  –جریمه عرضه خارج از شبکه 

الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت، در شبکه وجریمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز کاال یا خدمت  -اول مرتبه)الف

  .خارج شده از شبکه در زمان تخلف

خدمت در شبکه و جریمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز کاال یا  خدمت الزام به عرضه کاال یا ارائه  -مرتبه دوم)ب

  .خارج شده از شبکه در زمان تخلف

الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز کاال یا خدمت  –مرتبه سوم )ج

خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک 

  .ماه

  :عرضه و فروش کاالي قاچاق 

و متخلف با عنایت به  استکاالهاي قاچاق توسز واحد هاي صنفی ممنوع  فروش نقل، نگهداري ، عرضه و حمل و   

  :دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد

  .بط کاالي قاچاق موجود به نفع دولت جریمه نقدي معادل دو برابر قیمت روز کاالي قاچاق و ض –مرتبه اول  - الف

 بر قیمت روز کاالي قاچاق ، ضبط کاالي قاچاق موجود به نفع دولت وجریمه نقدي معادل پنج برا -مرتبه دوم -ب

  .نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه

جریمه نقدي معادل ده برابر قیمت روز کاالي قاچاق ، ضبط کاالي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب -مرتبه سوم -ج

  .در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماهپارچه یا تابلو بر سر 

چنانچه در قوانین دیگر براي عرضه و فروش کاالي قاچاق مجازات شدیدتري پیش بینی شده باشد متخلف به - د

  .مجازات مزبور محکوم خواهد شد
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  :عدم اجراي ضوابط قیمت گذاري و توزیع

از عدم ارائه مدرك الزم جهت اجراي ضوابط قیمت گذاري و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه  استعبارت    

ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کاال یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی براي آن دسته از کاالها و 

  .خدماتی که توسط مراجع قانونی ذي ربط مشمول قیمت گذاري میگردند

  .استتشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت ، معدن وتجارت  – هنکت

  

جریمه عدم اجراي ضوابط قیمت گذاري و توزیع ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف ، به شرح زیر 

  :است

  .جریمه نقدي معادل نصف قیمت رسمی کاال یا خدمات-مرتبه اول - الف

  .برابر قیمت رسمی کاال یا خدمات جریمه نقدي معادل دو–مرتبه دوم  -ب

جریمه نقدي معادل چهار برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل  –مرتبه سوم  -ج

  .کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماده

  :فروش اجباري 

  .همراه کاال یا خدمت دیگر فروش اجباري یک یا چند نوع کاال یا خدمت بهاز  استعبارت 

  :استبه شرح زیر مه فروش اجباري یجر

ابر قیمت فروش کاالي ربراي فروش اجباري کاال ، الزام فروشنده به پس گرفتن کاال و جرمه نقدي معادل پنج ب- الف

  .تحمیلی

براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت  –ب 

  .اجباري

  :عدم درج قیمت

فاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا استاز نصب نکردن برچسب قیمت بر کاال،  استعبارت    

جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف  .نندگان قابل رؤیت نباشدبه نحوي که براي مراجعه ک حرفه یا درج قیمت

  .استریال ) 000/200(دویست هزار 

  :عدم صدور صورتحساب

 .منطبق باشد ق ن ص) 15(از خود داري از صدور صورتحسابی که با ویژگی هاي مندرج در ماده  استارت بع   

  .استریال )000/200(دویست هزار  جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف
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شخص  استخسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخو،  ق ن صچنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در * 

رد شده به خسارت ، به جبران زیان هاي وا ق ن صخسارت دیده ، فرد صنفی متخلف، عالوه بر جریمه هاي مقرر در 

  .خواهد شد دیده نیز محکوم

خرید کاال را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه ) فاکتور( هر فرد صنفی که نسخه اي صورتحساب -نکته

  .ریال  جریمه محکوم می شود)000/500(ن به مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزارآ

به جریمه اي معادل سه برابر مرتکبین عالوه بر جبران خسارت وارده ، . استفروش کاال از طریق قرعه کشی ممنوع * 

  .مبالغ دریافتی محکوم خواهد شد

عالوه بر جبران  اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند،* 

شده  خسارت وارد شده به خریدار ، به پرداخت جریمه نقدي معادل مبلغی دریافت یا قیمت روز کاال یا خدمت عرضه

  .ملزم خواهد شد

به منظور تسهیل داد و ستد ، ثبت و مستند سازي ، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادالت اقتصادي، افراد * 

صنفی عرضه کننده کاال یا خدمات مکلفند مطابق اولیت بندي مشاغل که هر سال اعالم می شود از سامانه صندوق 

  .فاده نماینداست )posse(مکانیزه فروش 

نصب و راه اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم بابت خرید ،  معادل هزینه هاي انجام شده   

فاده قابل کسر استافزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال 

موجب محرومیت از معافیت هاي مالی مقرر در فاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در سال ، استعدم .است

  .قانون براي سال مربوط می شود

فاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات آن به مراجع ذي استتعیین صنوف مشمول و اولویت بندي و نحوه  – نکته

یاتی و اتاق اصناف که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاري سازمان امور مال استربط به موجب آیین نامه اي 

  .به تصویب هیأت وزیران می رسد ق ن صایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن 

می تواند شکایت یا گزارش  ق ن ص) 52( ناظرات موضوع ماده خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و* 

  .به اتحادیه هاي ذي ربط تسلیم ، ارسال یا اعالم دارند ق ن صخود را در مورد تخلفات موضوع 

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت    

، احزار عدم تخلف فرد صنفی ویا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی 

ان به سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته استپرونده را در مرکز 

  .حکم مقتضی را صادر نمایند ق ن صدر جلسه اي با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد 
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، رأساً توسط استآمده  )2( نکتهاز مواردي که در به غیر  ق ن صصدور رأي در مورد تخلفات موضوع  -1 نکته

حضور نمایندگان سازمان  .رؤساي شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و متشکی عنه انجام خواهد شد

. استبالمانع  نکتهدر جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این صنعت ، معدن وتجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط 

  .،مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود نکتهتجدید نظر خواهی در مورد تخلفات موضوع این 

اجراي ضوابط قیمت گذاري و  عدمی بدوي به تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، و رسیدگ-2 نکته

ریال )000/000/3(لف بیش از سه میلیوندر مواردي که موضوع شکایات شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تختوزیع 

، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤساي شعب سازمان تعزیرات حکومتی ، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان  است

  .صنعت ،معدن و تجارت با دعوت از شاکی و متشکی عنه انجام خواهد شد

یب هیأت وزیران اد وزارت صنعت ، معدن وتجارت و تصومبناي مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم ساالنه با پیشنه   

  .استقابل تغییر 

در صورت تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین ، هیأت تجدید نظر متشکل از یکی از رؤساي شعب تجدید نظر    

ضوع سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان به مو

  .رسیدگی خواهد کرد

نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان در هیأت تجدید نظر مربوط به هر پرونده باید غیر    

  .از نماینده دستگاه هاي مزبور در هیأت بدوي رسیدگی کننده به همان پرونده باشند

و آراء صادره با دو رأي موافق  استجلسات هیأت هاي رسیدگی بدوي و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی    

  .معتبر می باشد

ترتیبات رسیدگی اعم از ابالغ ، تشکیل جلسات ، واخواهی و اجراي احکام به موجب مقررات سازمان  - 3 نکته

  .تعزیرات حکومتی صورت می گیرد

در شهرستان در صورت عدم وجود اداره صنعت ،معدن و تجارت یا اتاق اصناف ) 2( نکته در مورد تخلفات -4 نکته

  .مربوط ، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد

در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان،با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی – 5 نکته

ان، وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد استان یا مراکز استان، یکی از هیأت هاي رسیدگی شهرستان هم جوار است

  .شد

اداره امور مراجع رسیدگی بدوي، تجدید نظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان  – 6 نکته

و رسیدگی به تخلفات هیأت ها ، صدور رأي  نگیهمچنین مسؤولیت هماه.استان استتعزیرات حکومتی شهرستان یا 

نحوه نظارت و بازرسی،تهیه گزارش .و ابالغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد
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ق ن و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب  ق ن صو رسیدگی به شکایات وتخلفات موضوع و اجراي رأي 

  .خواهد بود ص

درآمد ناشی از جریمه هاي دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه هاي سنواتی  -7 نکته

به طور مساوي در اختیار  ق ن ص) 44(صنعت ، معدن و تجارت پس از تأمین مالی ماده  و توسط وزارت منظور

 ق ن صسازمان تعزیرات حکومتی ، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت ، معدن وتجارت قرار می گیرد تا در اجراي 

  .هزینه نمایند

هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزیرات حکومتی ، می توانند در دیوان  – 8 نکته

  .دعوي نمایندعدالت اداري اقامه 

و دستگاه هاي اجرائی ، مؤسسات،سازمان دادگستري ، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ، کلیه وزارتخانه ها * 

، مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان  استها، شرکت هاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام 

با سازمان  ق ن صهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک ها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع 

  .تعزیرات حکومتی همکاري نمایند

ق وجب احکام ، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه هاي آنها به م ق ن صاز زمان الزم االجراء شدن * 

از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در  ق ن صمغایر با  قوانین و مقررات .صورت خواهد پذیرفت ن ص

  .لغو می گردد ق ن صخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهاي صنفی موضوع 

بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، ، هر ساله براساس نرخ تورم ساالنه  ق ن صمیزان جریمه هاي نقدي تعیین شده در * 

  .استمعدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل 
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  فصل نهم

  »سایر مقررات«

  

هر یک از اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به * 

و سایر قوانین و  ق ن صوجوه و اموال اتحادیه ، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجراي 

  .ندمقررات در اختیار آنان قرار می گیرد ، امین محسوب می شو

به منظور حمایت از بافندگان فرش دستبافت و حرَف مشابه ،به کمیسیون هاي نظارت اجاره داده می شود، حسب * 

این اتحادیه ها تحت .انی وشهرستانی،جهت بافندگان وحرف مشابه مزبور اقدام کننداستاتحادیه مورد،نسبت به تشکیل 

  .می باشند ان و شهرستان هاي خوداستنظارت کمیسیون نظارت مرکز 

به منظور تقویت صنوف تولیدي و توسعه صادرات غیر نفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت * 

انی یا کشوري ،تشکیل خواهد استان یا تهران ،به صورت استعالی نظارت، اتحادیه هاي صادراتی در شهرهاي مرکز  

خواهد بود که توسط دبیر خانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر فعالیت این اتحادیه ها تابع آیین نامه اي .شد

  .صنعت ، معدن و تجارت خواهد رسید

نسبت به صدور پروانه کسب براي  ق ن ص)55(ماده)د(با رعایت بند استوزارت صنعت،معدن وتجارت مکلف * 

  :افرادي که نام برده می شوند،در صورتی که داراي محل کسب ملکی یا اجاره اي باشند ، اقدام کند

  .جانباز،همسرجانبار، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده –الف 

  .افتادهفی و یکی از فرزندان آزاده از کار آزاده،همسر آزاده،یکی از فرزندان آزاده متو –ب 

  .اعم از همسر،فرزند،والدین،خواهر وبرادر کلیه اعضاي خانواده شهدا -ج

آیین نامه اجرائی  به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاري بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب 

  .وزیر صنعت،معدن وتجارت خواهد رسید

صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذي ربط و احراز شروط الزم تنها براي یک بار خواهد  - 1نکته

  .بود

همچنین کلیه سازمان هاي ذي ربط  .دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند نداتحادیه ها موظف – 2 نکته

ایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه براي دارنده پروانه کسب موظفند نسبت به اعطاي تسهیالت و امکانات همسان با س

  .اقدام کنند
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موضوع  نمی توانند شغل دیگري داشته باشند،یا از وزارتخانه هاي دیگر موافقت اصولی یا پروانه افراد صنفی  -3 نکته

  .پروانه کسب کرده اند استتأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که براي آن درخو

به شرط ابطال پروانه  ان دیگر،استبه شهرستان یا راد صنفی موضوع  می توانند در صورت منتقل شدن اف -4 نکته

  .کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد  پروانه کسب معوض دریافت دارند

  .استصدور پروانه کسب براي اماکن با کاربري اداري یا کارگاهی بالمانع * 

همکاري الزم را با اتحادیه ها ،اتاق اصناف شهرستان واتاق  ق ن صدر اجراي  استنیروي انتظامی کشور موظف * 

نحوه همکاري به موجب آیین نامه اي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با .اصناف ایران معمول دارد

  .همکاري وزارت کشور و نیروي انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن وتجارت خواهد رسید

ه مامکان ادا یا نیاز ها، یا رویدادهاي پیش بینی نشده تحمیلی، صنفی، به سبب تغیر الگوي مصرف داگر یک فر* 

تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربردي محل  می تواند با کسب نظر مالک و فعالیت صنفی خود را از دست بدهد،

  .کسب به فعالیت صنفی دیگري در همان محل بپردازد

از دریافت هزینه هاي  ري ها موظفند در صورت تخریب محل هاي کسب، در اجراي طرح هاي مصوب،شهردا* 

ارزش روز  اگر معوضی از طرف شهرداري ها پیشنهاد شود، .مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداري ورزند

  .آن نباید ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد

که توسط  صنفی طبق آیین نامه اي خواهد بود یا افراد فصلی یا غیر فصلی واحد ها وحراج هاي فردي یا جمعی * 

برگزاري حراج بدون رعایت  .تجارت می رسد معدن و به تصویب وزیر صنعت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و

  .کرد خواهد ق ن ص) 68(ضوابط مندرج درآن آیین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده

برگزاري روز بازارهاي جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آیین نامه اي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت * 

  .عالی نظارت تهیه وبه تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت خواهد رسید

ا در یک مکان فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره که به مجموعه اي متنوع از کاالها وخدمات مورد نیاز عموم ر* 

مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه هاي بزرگ زنجیره اي تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاري واحد که حداقل در 

حداقل عضو یکی از اتحادیه می باشند و باید  ق ن صدو فروشگاه به عرضه کاال و خدمات مبادرت میکنند، مشمول 

  .مایندهاي صنفی ذي ربط باشند و پروانه کسب دریافت ن

  .استخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط امستلزم ) سایبري(اي مجازي ضدر ف فعالیت افراد صنفی* 



19واحد  3طبقه  - ساختمان فنی مهندسی -)چهارشیر(شهرك صنعتی شماره یک  -اهواز 39  

 

به واردات کاال اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کاالهاي وارداتی  کلیه واردکنندگان کاال که به صورت تجاري* 

خذ پروانه کسب طبق ا، ملزم با خود را دارند،در صورتی که به عرضه مستقیم کاال به مصرف کننده مبارت ورزنده 

  .خواهد بود ق ن صمقررات 

اي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم وزارتخانه ها ،مؤسسات،سازمان ها یا شرکت هاي دولتی ،سایر دستگاه ه* 

و نهادهاي عمومی غیر دولتی،که طبق قوانین جاري ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کاال ها یا  استذکر یا تصریح نام 

اشخاص به این کار خدمات به مصرف کنندگان هستند،اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعل به خود یا دیگر 

اما رعایت سایر قوانین ومقررات جاري و نرخ هاي تعیین شده براي .مستثنی هستند ق ن صشمول  ورزند، ازمبادرت 

  .استکاال ها و خدمات توسط مراجع قانونی ذي ربط ،الزامی 

تبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی م   

  .ایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده داردو س

در صورتی که این قبیل فعالیت ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش 

  .خصوصی صورت پذیرد،مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود

ی که طبق قوانین جاري موظف به أخذ مجوز فعالیت یا پروانه اعم از دولتی یا غیر دولت اشخاص حقیقی یا حقوقی* 

تأسیس،بهره برداري یا اشتغال از وزارتخانه ها ،مؤسسات،سازمان ها یا شرکت هاي دولتی وسایر دستگاه هاي دولتی 

به  می باشند و همچنین نهاد هاي غیر عمومی دولتی چنانچه استکه شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام 

عرضه کاال یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند،مکلفند عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا 

  .پروانه، به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند

هاي دولتی یا  مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاري از سوي هریک از دستگاه  خذ پروانه کسب از اتحادیه،ا -نکته

  .نهادها عمومی غیر دولتی یاد شده برآنها نخواهد بود

 مسافربري، خروجی، کلیه واحدهاي صنفی مستقر در میادین میوه وتره بار شهرداري ، پایانه هاي ورودي، -نکته

خدمات به مذهبی در صورتی که به عرضه کاال و  اماکن فرهنگی و مساجد و ایستگاه هاي راه آهن ومترو، فرودگاهی،

خذ انه کسب اپرو ق ن صمی باشند و موظفند از اتحادیه هاي ذي ربط موضوع  ق ن صمشمول  عموم بپردازند،

  .نمایند

در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهاي صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی فقط * 

ناد و حق بیمه استبازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی ،در مدت همکاري توسط افراد صنفی می تواند به نظر 

این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی،معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه اي به .را دریافت کند
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ل ریال باشد جریمه نقدي معاد)000/100(چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار . مبلغ دو برابر آن خواهد بود

  .ریال خواهد بود)000/100(یکصد هزار

که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد،یا بر خالف مصالح  اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردي* 

در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دالیل کافی به هیأت عالی نظارت .عمومی  و وظایف مقرر رفتار کند

به  اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دالیل طرفین،انحالل را الزم بداند مراتب را جهت تصویب.اعالم می دارد

، نمایندگان خود را اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه  از تاریخ انحالل اتاق.وزیر صنعت،معدن و تجارت اعالم می دارد

  .جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند

 اتاق.دانحالل اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت وتصویب وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواهد بو

فند ظرف یک ماه از تاریخ انحالل اتاق اصناف ایران،نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اصناف شهرستان ها موظ

  .اتاق اصناف ایران معرفی کنند

  .در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذي صالح قضائی مراجعه کنند

را ساالنه به کمیسیون هاي اقتصادي و برنامه  ن صق گزارش عملکرد  استوزارت صنعت،معدن و تجارت موظف * 

  .بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارسال نمایند

اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه اتاق هاي اصناف شهرستان حسب شکایات و  رسیدگی به تخلفات* 

  .استگزارش دهنده واصل می شود بر عهده کمیسیون ها نظارت 

خواهد بود و کلیه قوانین عام وخاص مغایر  ق ن صرسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام * 

  .،لغو می شود
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  فصل دهم

  »مشتري مداري«

  :تکنیک هاي مشتري مداريآشنایی با برخی 

که  استهمراه ... عصر حاضر با ویژگی  هایی همچون فراوانی عرضه ،گسترش رقابت،تحوالت فناوري،جهانی شدن و    

در حقیقت .استبعضی ثمرات آن براي مشتریان انفجار انتخاب ،افزایش قدرت چانه زنی و دستیابی به ارزش بیشتر 

  .قتصادي دریافت می کنندمشتریان،کاال یا خدمت نمی خرند،بلکه ارزش را از بنگاه هاي ا

  مشتري کیست؟

  .که کاال و خدمات یک بنگاه وشرکت را خریداري می کند استمشتري شخصی 

سرعت پیشرفت و موفقیت نهایی بنگاه هاي اقتصادي در گرو چیست؟سرعت پیشرفت و موفقیت نهایی بنگاه در گرو    

رشد سریع باشید ، بیشتر به روابط و پیوندهاي کلیدي هرچه بیشتر خواهان .استایجاد پیوند هاي ملندگار با دیگران 

مهارت هاي فنی شما تا حدي مؤثر عستند اما کافی نیستند و شما باید در برخورد و کنار آمدن با مردم .نیاز دارد

  .متخصص شوید و مهارت هاي میان فردي اهمیت پیدا می کنند

  : تعریف مشتري گرایی

در مشتري گرایی بیشتر با حدس و گمان ومشاهده بازار تمایل مشتریان به خرید در نظر گرفته می شود و صاحب    

  .با توجه به گرایشات مشتري کاالي بیشتري بفروشد استکاال درصدد 

  : تعریف مشتري مداري

دام می کند و سعی برآن فروشنده در مشتري مداري به سنجش افکار و احوال و نظرات و پیشنهادات خریدار اق   

با این روش واعتقاد،با نظر .ه ها و نیاز هاي مشتریان را با توجه به امکانات برآورده سازداستدارند که تمایالت،خو

  .مشتري بهبود مستقر انجام می گیرد

  :تعریف مشتري محوري

ري می خواهد حتی االمکان و تولیدکنندگان موظف هستند آنچه را که مشت استممشتري کارفر در مشتري محوري،   

  .استدر این نگرش هر کاالیی مخصوص یک مشتري و محور کار،مشتري فرمانی .تولید و به مصرف کننده اعطاء کنند

  .مشتري مداري معنا ندارد استهرجا انحصار :تذکر
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  :ویژگی هاي یک فروشنده خوب

شنونده  نتیجه گرا، باهوش، خوش بیان، مشتاق، باوقار، فعال، مهربان، با احساس، باانگیزه، منطقی، متواضع، با دقت،

  مهارت در صحبت کردن پرتالش، آگاه از محصوالت، خوب،

  :شعار بنگاهها و شرکتهاي مشتري مدار

  توجه عمده به مشتریان و نیاز هاي مشتریان- 1

  .ه هاي مشتریاناستتقدیم بهترین راه حل براي برآورن نیاز و خو - 2

باشید که شما در واقع به کسی انگیزه نمی دهید بلکه هر فردي به خودش انگیزه می دهد شما تنها توجه داشته :تذکر

  .محیطی را ایجاد می کنید و فرد مورد نظر انگیزه اش تقویت می شود

  .در درون هر بنگاه فقط هزینه وجود دارد،تنها مرکز سود و نقدینگی ،مشتریان هستند:تذکر

  :ي مداريمهمترین اصول در امر مشتر

 .مشتري میخواهد کاال و خدمات را در کوتاه ترین زمان داشته باشد - 1

 .مشتري بهترین خدمات را از جنبه کیفی و کمی می خواهد - 2

 .مشتري می خواهد حداقل هزینه ممکن را صرف کند - 3

  :خصوصیات شرکتها و بنگاه هاي مشتري مدار

 .متانت با مشتري شخصیت انسانی اورا پاس داردبا برخوردي نشاط آمیز و همراه با : احترام به مشتري - 1

 .ه ،مرتب،منظم وتمیز بودن کارکنان و محلی که مشتریان در آن وارد می شونداستحفظ ظاهر آر: نظافت - 2

می توان اطمینان آنها را به )کاال وخدمات(با ارائه خدمات مورد نیاز مشتري :ارائه خدمات مورد نیاز مشتري - 3

 .بنگاه افزایش داد

 .استبراي مشتري کیفیت خدمات مهمترین عامل مراجعه به یک واحد خدماتی و صنفی :خدمات کیفیت - 4

،مشتریان ضمن آنکه کیفیت استبراي مشتري قیمت و بهاي خدمات ارائه شده مهم : قیمت وبهاي خدمات  - 5

اري داشته و با وضعیت مالی آنها سازگکه بهاي کیفیت ارائه شده مناسب  کار را مد نظر قرار دارند،مایلند

 .باشد

 .مشتریان انتظار دارند در حداقل زمان خدمات به آنها ارائه شود: زمان  - 6

این دستیابی مشتریان را براي مراجعات بعدي مصمم تر و  :دسترسی راحت مشتریان به رده هاي باال بنگاه - 7

 .و واحد صنفی تثبیت می گردد حضور آنها در بنگاه با این کار در واقع .اعتماد را در آنها به وجود می آورد

با این کار آنها را در همکاري با شرکت و : ایجاد تحول و تنوع در محیط کاري بر اساس پیشنهاد مشتریان - 8

حتی مشتریان (مدیرانی که دیدگاه مشتریان .بنگاه ترغیب کرده و آنها را جزئی از بنگاه به حساب می آورند
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پیگیري و مورد مطالعه قرار می دهند،از جمله مدیراتی هستند که راه  را با اهمیت هر چه بیشتر ) ناراضی

 .پیشرفت و نفوذ در دل مشتریان را یافته اند

هرگاه در یک شرکت یا بنگاه .استرضایت همکاران،عامل اصلی براي رضایت مشتریان :رضایت همکاران  - 9

به مشتریان ان میزان نارضایتی را کارمندان از میزان رفاه و دستمزد خویش ناراضی باشند ، بدون شک هم

شرکت و بنگاهی بدون کارمندان راضی نمی تواند قدم به وراي رضایتمندي مشتریان  هیچ.انتقال خواهد داد 

 .بگذارد

از پارامتر هاي اساسی مشتري مداري ایجاد روح اعتماد و صداقت در محیط کار : ایجاد روح اعتماد و صداقت -10

و بدون حضور مشتري  استان داشت که حیات اقتصادي ما به رضایت مشتریان وابسته باید به این نکته ایم. است

 .نگاه اقتصادي نیز وجود نخواهد داشت

  :انتظارات مشتریان

 دریافت کاال و خدمات در حد نیاز 

 کیفیت کاال و خدمات ارائه شده 

 قیمت مناسب محصوالت 

  حقوقتحویل بی دردسر و به موقع خدمات قابل اطمینان و تحقق 

  فراهم کردن اطالعات در ارتباط با خدمات ارائه شده 

 کمک در شناسایی مشکالت بالقوه پیش از بروز مشکل 

 شکایاتی که ثبت نشوند،بالطبع رسیدگی نخواهد شد و (فراهم کردن مکانیسمی براي ثبت شکایات مشتري

 )امر یکی از دالیل نارضایتی مشتري خواهد بود این

 رسیدگی سریع به شکایات،رضایت ( براي رسیدگی سریع به مشکالت و شکایات فراهم آوردن مکانیسمی

 )مشتري را افزایش می دهد

  رفع مشکل پیش از اینکه سایر (فراهم آوردن مکانیسمی براي رفع مشکالت خدمات رسانی به طور سریع

 )مشترکین نیز نارضایتی خود را ابراز نمایند

  راتژي خدمت رسانی براي هر مشتري بر استمشتري وطراحی شناسایی نحوه تعریف کیفیت از دیدگاه

 اساس نیازمندیها و انتظارات مشتري

  فراهم آوردن مکانیسمی براي ردیابی قراردادهاي مشتري با شرکت یا بنگاه و انجام آن به شیوه اي

 .یکپارچه، به گونه اي که تمام بخش هاي قرارداد ها از دیدگاه مشتریان شفاف باشد

  .استدلیل لزوم جلب رضایت مشتري از بعد اقتصادي حضور ماندگار داشتن در عرصه رقابت 
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در این .اگر میزان انتظارات،کمتر از فایده کسب شده باشد،مشتري به درجه خشنودي و شعف می رسد:مشتري راضی

د و در چنین حالت حالت مشتري عالوه بر اینکه به شرکت وفادار می شود،مبلغ مجانی واحد صنفی هم خواهد ش

  .نفر اعالم می کند11حداقل نارضایتی خود را به 

و نارضایتی خود را  استاما اگر میزان انتظار مشتري بیشتر از فایده کسب شده باشد،مشتري ناراضی :مشتري ناراضی

  .به دیگران انتقال خواهد داد

  :نارضایتی مشتریان و رویگردانی از خرید مجدد از شرکت یا بنگاه

 .مختل شدن برنامه ریزي تولید می گردد سبب - 1

 .موجب کاهش درآمد و سود عرضه کننده کاال یا خدمات می گردد - 2

 .موجب ورشکستگی و فروپاشی شرکت یا بنگاه می گردد - 3

  :چرا مشتري محصولی را می خرد

 انواع فایده ها یا مطلوبیت محصوالت از نظر مشتري - 1

 تأمین ظواهر مورد نیاز - 2

 مطلوبمحل دستیابی و خرید  - 3

  :چرا مشتري محصولی را نمی خرد

 مخاطرات و صدمات فیزیکی - 1

 مخاطرات، گرفتاریها و ناهنجاریهاي اجتماعی - 2

 صدمات مالی و هر نوع زیان احتمالی - 3

 مخاطرات و صدمات روانی و ایجاد هر نوع احساس بد در مشتري - 4

 )انجام ندادن آنچه باید محصول انجام دهد(مخاطرات وصدمات اجرائی  - 5

  :یاريمشتري 

به عبارت .بدون چشم داشتمشتري یاري یعنی کمک به مشتري براي درك صحیح نیاز و هم کمک به او    

آنگاه مشتري هم حامی و یار بنگاه یا ".و امین ماندن براي اوست،امین شدن براي مشتري "مشتري یاري"دیگر

  .فروشنده خواهد بود

  :ویژگی هاي مشتري یاري

 )خدمت رسانی به انسان  ها و توجه اساسی به احساسات و عواطف انسانیلذت بردن از (انسان گرایی - 1

 )منافع مشتري را به منافع خود ترجیح دادن(گذشت و ایثار  - 2

 مهارت ارتباط قوي - 3

 )مهارت وتوان نفوذ در قلب و فکر مشتري و ایجاد احساس و هدف مشترك(قدرت ایجاد اعتماد و اطمینان  - 4
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در نوسانات و تحوالت رفتاري و واکنش هاي مشتري وعدم غرور و  صبور بودن(صبر ومتانت و تعادل در رفتار  - 5

تکبر در برخوردها و عدم تصمیم گیري عجوالنه و مبتنی بر احساس صرف وحق دادن به طرف مقابل همانند 

 )حق دادن به خود

 )حفظ اسرار و راز مشتري و عدم انتقال آن به دیگران(رازداري - 6

باور و اعتقاد قوي به ارزش هاي انسانی و کمک رسانی به دیگران در شرایط (ا ثبات در ارزش ها و باوره - 7

 ).استبحرانی و غیر بحرانی و عدم عقب نشینی از اعتقادات و اصول ارزشی که مبناي یاري به دیگران 

هوشمندي و درایت در دیدن آینده و دارا بودن چشم انداز مناسب و داشتن تفکر و نگرش (بلند مدت نگري - 8

 )راتژیک در انجام رفتارها و فعالیت ها و اثرات آنهاتاس
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  فصل یازدهم

  »آشنایی با قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی در محیط کار«

   :حقوق کار

که از روابط و مسائل کارگري بحث می کند و راجع به روابط کارگر و کارفرما وحقوق ناشی از قرارداد کار  استعلمی 

  .می باشد

  :دایره شمول قانون کار

می  ق ن صکلیه کارفرمایان،کارگران،کارگاه ها،مؤسسات تولیدي،صنعتی،خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از 

  .باشند

  :کارگر

که به هر عنوان مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،حقوق،سهم سود وسایر مزایا  استکسی  ص ق نکارگر از لحاظ 

  .ما کار می کندکارفر استبه درخو

  :کارفرما

و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می   استحقیقی یا حقوقی که کارگر به درخو استکارفرما شخصی 

اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می مسؤالن و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار  مدیران و .کند

در صورتی که  .که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند استشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی 

  .استفرما ضامن را نپذیرد در مقابل کارنماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن 

  :کارگاه 

 از قبیل موسسات صنعتی، کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، استکه کارگر به درخو استکارگاه محلی 

کلیه  .اماکن عمومی و امثال آنها تولیدي، تجاري، مسافربري، خدماتی، ترابري، ساختمانی، معدنی، کشاورزي،

 مهدکودك، شیرخوارگاه، تعاونی ها، نهار خوري، از قبیل نمازخانه، به اقتضاي کار متعلق به کارگاه اند،تأسیساتی که 

اماکن مربوط به شورا  کالسهاي سوادآموزي و سایر مراکز آموزشی و قرائت خانه، آموزشگاه حرفه اي، حمام، درمانگاه،

  .کارگاه می باشد آنها جزءاب و نظایر وانجمن اسالمی و بسیج کارگران ،ورزشگاه و سایر ایاب و ذه

  .می باشند ق ن ص کلیه کارگران ،کارفرمایان،نمایندگان آنها و کارآموزان ونیز کارگاه هاي مشمول مقررات :نکته 
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  :قرارداد کار 

از قراردادي کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي  استقرارداد کار عبارت 

  .ا انجام می دهدمدت موقت یا غیر موقت براي کارفرم

  .ی شودقرارداد تلقی مدر کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود،: نکته 

در خالل این دوره .طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی به نام دوره آموزشی کار تعیین نمایند :دوره آموزشی کار 

رابطه کار را قطع  بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، هر یک از طرفین حق دارد،

در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وي ملزم به پرداخت تمام دوره آزمایشی خواهد بود وچنانچه  .نماید

  .کار خواهد بودکارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام 

حداکثر این مدت براي کارگران ساده و نیمه ماهر یک .ید در قرارداد کار مشخص شودمدت دوره آموزشی با : 1نکته 

  .باشدماه و براي کارگران ماهر و داراي تخصص سطح باال سه ماه می 

هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت ویا براي انجام کار معیین،منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی  : 2نکته

  .سخ آنرا نداردحق ف

  .استالف نوع این قرارداد ها در صالحیت هیأت هاي تشخیص و حل اخت تالفات ناشی ازرسیدگی به اخ : 3نکته 

  :پرداختی هاي قانون در خاتمه قرارداد کار

چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشسته کارگر باشد،کارفرما باید بر اساس آخرین مزد  - 1

این وجه عالوه برمستمري از .روز مزد به وي پرداخت نماید30کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 

 .رداخت می شودزمان تأمین اجتماعی پکه توسط سا استکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر 

بنا به تشخیص (در نتیجه کاهش توانائیهاي جسمی و فکري ناشی از کار کارگر باشداگر خاتمه قرارداد کار  - 2

 )کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسالمی کار و یا نمایندگان قانون کارگر

  :حق السعی 

 هزینه هاي مسکن، کمک عائله مندي ، نی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق،کلیه دریافت هاي قانو

نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی  سود ساالنه و پاداش افزایش تولید، مزایاي غیر نقدي، ایاب ذهاب، خواربار،

  .ندمی نام

  :مزد 

  .رداخت می شوداز وجوه نقدي یا غیر نقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پ استمزد عبارت 
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چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد،مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا  :نکته 

محصول تولید شده باشد،کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین 

  .ی شودباشد،کارمزد ساعتی نامیده م

  :ساعت کار 

که کارگر نیرو ویا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می استزمانی  ن مدتق ن صساعت کار در 

ت تجاوز ساع 8ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از  استمستثنی شده  ق ن صبه غیر از مواردي که در .دهد

  .نماید

  :نکته 

کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهاي هفته کمتر از 

 44میزان مقرر و در  دیگر روزهاي اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از 

  .نکندساعت تجاوز 

  :کار هشرایط اضاف

اضافه بر % 40پرداخت -موافقت کارگر  ب -الف:  استل مجاز ع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیارجا عادي در شرایط

  اعت کاري عاديمزد هر س

ثنائی با توافق استمگر در موارد (ساعت در روز تجاوز نماید 4ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از  :نکته 

  ).فینطر

  .ز مزد می باشدفاده ااستروز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با  :روز تعطیلی 

در امور مربوط به خدمات عمومی آب برق ، اتوبوسرانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع وضرورت کار و یا  : 1نکته

هد بود و به توافق طرفین،به طور مستمر روز دیگریبراي تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خوا

با این ترتیب روزهاي جمعه کار می کنند،در کارگرانی که به هر عنوان .استهر حال تعطیل یک روز در هفته اجباري 

  .کرد اضافه بر مزد دریافت خواهد% 40فاده از تعطیل روز جمعه استمقابل عدم 

طیل هفتگی کارگر معادل یک ششم در صورتی که روزهاي کار در هفته کمتر از شش روز باشد،مزد روز تع : 2نکته 

  .بود مجموع مزد یا حقوق دریافتی وي در روزهاي کار در هفته خواهد

فاده می استساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل  44روز کار در هفته و  5کارگاه ایی که با انجام  : 3نکته 

  .بود کارگران خواهد کنند،مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه
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حساب می  نیز جز تعطیالت رسمی کارگران به) اردیبهشت 11(عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز کارگر :  4نکته 

  .آید

و احتساب چهار روز جمعه،جمعا یک ماه فاده از مزد استحقاقی ساالنه کارگران با استمرخصی : حقاقی استمرخصی 

براي کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت  .مرخصی محسوب نخواهد شد سایر روزهاي تعطیل جزء ایام. است

  .محاسبه می شودمدت کار انجام یافته 

  .خیره کندروز از مرخصی ساالنه خود را ذ 9کارگر نمی تواند بیش از  : 1نکته 

  : را دارند  فاده از مزداستکلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداري از سه روز مرخصی با  : 2نکته 

  ازدواج دائم        –الف 

  .ادر و فرزندانم پدر، فوت همسر، –ب 

حسوب عالجی ، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی ،جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران ماستمدت مرخصی  : 3نکته 

  .خواهد شد

  .استمام ممنوع سال ت 15به کار گماردن افراد کمتر از  :شرایط کار کودکان 

  :شرایط کار اتباع بیگانه 

اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که ائال داراي روادید ورود یا حق کار مشخص بوده و    

  .دریافت دارندثانیا مطابق قوانین وآیین نامه هاي مربوطه،پروانه کار 

  هیأت هاي تشخیص و حل اختالف

و سایر مقررات کار، قرارداد  ق ن صارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي هرگونه اختالفات فردي بین ک   

کارآموزي،موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دست جمعی کار باشد،در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین 

کارفرما وکارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شوراي اسالمی کار در صورتی که شوراي اسالمی کار در واحدي 

ارگران ویا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد ودر صورت عدم نباشد،از طریق انجمن صنفی ک

  .سازش از طریق هیأت هاي تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد

  : از افراد ذیل تشکیل می شود ق ن صهیأت تشخیص مذکور در :  1نکته 

 اجتماعییک نفر نماینده وزارت کار و امور  - 1

 اناستیک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسالمی کار  - 2

ان،در صورت لزوم وبا توجه استیک نفر نکاینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهاي صنفی کارفرمایان  - 3

در سطح هر یص کار هیأت ها،وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخبه میزان 

 .اقدام نمایند اناست
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نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود ، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل  کارگري که مطابق : 2نکته 

  .ایداختالف مراجعه واقامه دعوي نم

روز از تاریخ ابالغ آن الزم االجراء می گردد و در صورتی که ظرف مدت  15رأي هیأت هاي تشخیص پس از  : 3نکته 

مذکور یکی از طرفین نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیأت حل اختالف تسلیم می 

نده نظرات اعضاي هیأت بایستی در پرو.د بودنماید و رأي هیأت حل اختالف پس از صدور قطعی و الزم االجرا خواه

  .درج شود

آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختالف کار، الزم االجراء بوده و بوسیله اجراي احکام دادگستري به  : 4نکته

  .شته خواهد شدمورد اجراء گذا

  :خدمات رفاهی کارگران

  :اهی کارگران خود عبارتست از اهم وظایف الزم االجراي کارفرمایان صنفی در قبال وضعیت رف

 .اقدام نمایندکارفرمایان مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی ،نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود  - 1

کارفرمایان مکلفند با تعاونیهاي مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن  - 2

 .را بنمایند اري الزمجهت تأمین خانه هاي شخصی مناسب همک

اداي فرضیه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارك کلیه کارفرمایان مکلفند،در کارگاه،محل مناسب براي  - 3

رمضان براي تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران،باید شرایط و ساعات کار را با همکاري انجمن 

ن قانونی کارگردان طوري تنظیم نمایند که اوقات کار مانع اسالمی و شوراي اسالمی کار وسایر نمایندگا

 .اختصاص دهند همچنین مدتی از اوقات کار را براي فریضه نماز و صرف افطار یا سحري ،.فریضه روزانه نباشد

در صورت دوري کارگاه و عدم تکافوي وسیله نقلیه عمومی،صاحب کار باید براي رفت و برگشت کارکنان خود  - 4

  .مناسب در اختیار آنان قرار دهدوسیله نقلیه 

  اداره تشکل هاي کارگري و کارفرمایی

اداره کارگري و کارفرمایی به منظور اجراي فصل ششم قانون کار، از طریق فراهم کردن شرایط ارتباط و تعادل بین    

دار  و عهده استتأسیس گردیده  1384کارگر و کارفرما وو در جهت تقویت اصل سه جانبه گرایی در مهر ماه سال 

رفرمایی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مجامع وظایف ترویج و مشاوره ، نظارت و ثبت تشکلهاي کارگري و کا

  .داخلی و بین المللی می باشد

  :اسالمی کارشوراي 

که ) مدیریت(مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرما  استشوراي اسالمی کار شورایی 

  .نفر  شاغل دائم ، تشکیل می شود 35در واحد هاي داراي بیش از 
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  :انجمن صنفی کارگران 

 قانون کار ، به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران ، 131در اجراي ماده 

  .کارگران مشمول قانون کار می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند

  :ارکان انجمن صنفی کارگري عبارتند از

 مجمع عمومی - 1

 هیأت مدیره - 2

 بازرسان - 3

  :انجمن صنفی کارفرمایی 

ایان قانون کار ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادي کارفرم 131در اجراي ماده 

  .،کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند مبارت به تشکیل انجمن صنفی نمایند

  : مایی عبارتند از صنفی کارفر ارکان انجمن

 مجموع عمومی - 1

 هیأت مدیره - 2

 بازرسان - 3

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران ، کارگران مشمول : نماینده کارگران 

  .قانون کار هر کارگاه می توانند نسبت به انتخاب نماینده کارگران از بین خود اقدام نمایند

  :خالصه جرایم و تخلفات

کار اجباري ، اجبار اشخاص به عضویت یا شرکت در تشکل هاي کارگري یا کارفرمایی ، ممانعت از عضویت در تشکل 

دادن وقت شیردهی به مادران شیر ده کارگر ، عدم ایجاد هاي کارگري ، جلوگیري از ایجاد تشکل هاي کارگري، ن

مراکز نگهداري کودك، عدم همکاري با تعاونی هاي مسکن کارگري، عدم احداث خانه هاي سازمانی ، عدم ارائه سه 

، عدم هاب براي کارگرانناسب، فراهم نکردن وسایل ایاب و ذوعده غذا در کارگاه هاي خاص، عدم ایجاد خوابگاه م

د تسهیالت براي ایجاد و اداره شرکت هاي تعاونی کارگري، عدم ایجاد ورزشگاه و اماکن ورزشی، عدم ایجاد کالس ایجا

هاي سواد آموزي بزرگساالن، عدم پرداخت مزد مساوي به زن و مرد کارگر در شرایط مساوي، تعیین مزد بر اساس 

مزد به کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید،  تبعیض و سن و نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی، دادن

، ارجاع اضافه کاري بدون موافقت کارگر و بدون استقانون کار مذکور  45برداشت از حقوق کارگر غیر از آنچه در ماده 

درصد اضافه بر مزد، به کار گماردن کارگر به اضافه کاري بیش از چهار ساعت در روز بدون موافقت  40پرداخت 

خدام، عدم انجام آزمایشات پزشکی همه ساله استدم انجام آزمایشات پزشکی براي کارگران نوجوان در بدو کارگر، ع

ساعت در روز، عدم تشکیل پرونده پزشکی براي  5/7براي کارگران نوجوان، به کار گماردن کارگران نوجوان بیش از 
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 36و ساعت در روز 6هاي سخت و زیان آور بیش از قانون کار ، به کارگیري کارگران در کار 85واحد هاي موضوع ماده 

ساعت در هفته، ارجاع کار اضافی با کارگران شب کار و انجام دهنده کارهاي سخت و خطرناك، ارجاع کارهاي سخت 

و خطر ناك و حمل بار بیش از حد مجاز با دست به زنان کارگر، به کارگیري زنان کارگر در کارهاي سخت و خطرناك، 

سال تمام، ارجاع کار اضافه ، کار در شب و کارهاي سخت و زیان آور به کارگران  15اردن افراد کمتر از به کار گم

بهداشتی، عدم / نوجوان، ارجاع مشاغل مخالف سالمتی و اخالق به کارآموزان نوجوان ، عدم تهیه وسایل حفاظتی

توسعه کارگاه قدیم، به تأیید شوراي عالی  مطلع کردن وزارت کار و امور اجتماعی در وقت احداث کارگاه جدید یا

حفاظت نرساندن به کارگیري ماشین آالت و دستگاه ها در کارگاه، عدم ارائه مشخصات لوازم حفاظتی و بهداشتی به 

به هنگام تولید یا وارد کردن ، ممانعت از ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران  وزارت کار و امور اجتماعی

بهداشت کار به کارگاه، عدم اجراي رأي قطعی هیأت هاي تشخیص و حل اختالف، به کارگیري اتباع بیگانه فاقد پروانه 

  .یمه نکردن کارگرانکار، عدم ارائه آمار و اطالعات مورد تقاضاي وزارت کار و امور اجتماعی، ب

  :از استمجازات هاي تعیین شده براي این جرائم عبارت 

 رفع تخلف - 1

 تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلت مقرر - 2

 محکومیت به جزاي نقدي به ازاي هر کارگر - 3

 حبس - 4

در صالحیت دادگاه کیفري  ق ن صرسیدگی به جرائم مذکور در : مرجع رسیدگی به جرائم مذکور در قانون کار

  .رسیدگی در دادسرا و دادگاه جزایی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. استدگستري دا

  :چگونگی ارتباط بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان

شرکت، موسسه، (ارتباط سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان فرایند طوالنی دارد و از مرحله تاسیس کارگاه    

نده در شعبه تامین اجتماعی آغاز می شود و با ار سال لیست حقوق و دستمزد و پرداخت با تشکیل پرو...) کارخانه و

  .در طول فعالیت کارگاه ادامه می یابد) معموال ماهانه(حق بیمه کارگران تحت پوشش به طور مستمر 

  :استبنابراین مهمترین ایستگاه هاي ارتباطی سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان به شرح زیر 

کد ده (در شعبه تامین اجتماعی و دریافت شماره کارگاه ) حقیقی یا حقوقی(تشکیل پرونده بیمه اي کارگاه  - 1

 همزمان با آغاز فعالیت کارگاه) رقمی

با درج کامل مشخصات و شماره بیمه شده براي ( ارسال لیست حقوق یا دستمزد کارگران شاغل در کارگاه  - 2

 به شعبه تامین اجتماعی) هر کارگر

 )حداکثر تا پایان ماه بعد(رداخت حق بیمه در مهلت تعیین شده پ - 3

اعالم تغییرات جابه جایی نیروي کار شاغل در کارگاه همزمان با ارسال لیست حقوق و دستمزد به شعبه  - 4

 تامین اجتماعی
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) اداريظرف سه روز (اعالم حوادث، بیماري ها و رویدادهایی که براي کارگران در ارتباط با کار پیش می آید  - 5

 به شعبه تامین اجتماعی در طول دوره فعالیت

دریافت مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی به هنگام نقل و انتقال مالکیت کارگاه یا پایان قرارداد  - 6

 ...پیمانکاري و

  :نرخ حق بیمه کارگران

ماه بعد به حساب سازمان  درصد از حقوق و مزایاي مشمول بیمه هر ماه را حداکثر تا پایان 30کارفرمایان مکلفند 

  .تامین اجتماعی واریز نمایند تا کارگر از مزایاي ازکارافتادگی و بازنشستگی و حق درمان بهره مند گردد

  .درصد سهم کارگر می باشد7و ) درصد بابت بیمه بیکاري3( درصد سهم کارفرما  23درصد مذکور  30از 

  :حقوق کارفرمایان

که به نوعی جزو  استحقوقی هم براي آنان در نظر گرفته  اي کارفرمایان تعیین کردهدر برابر تکالیفی که قانون بر

  .تکالیف سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود

  :استبرخی از این حقوق به شرح زیر 

  کارفرمایان حق دارند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی نسبت

در این زمینه سازمان . کارفرمایان و نیز حقوق و تکالیف آنان را بیان می کنند دسترسی داشته باشندبه 

 .تامین اجتماعی باید ضمن ارائه اطالعات مناسب ابهامات موجود در آنها را نیز بر طرف نماید

  نتیجه حسابرسی و یا (کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسی هاي شعب تامین اجتماعی از کارگاه خود

با خبر شوند و در صورتی که الزم بدانند توضیحاتی را اضافه کنند و یا به ) هاي انجام شده از دفاتر قانونی

 آن اعتراض کنند

 سازمان تأمین  از تاریخ تحویل لیست حقوق و دستمزد کارگران هر کارگاه به شعبه تامین اجتماعی ،

ماه به کارفرما  6ت یا مغایرتهاي احتمالی را حداکثر ظرف هر گونه نقض و اختالفا استاجتماعی مکلف 

 .اعالم نماید

  حداکثر ظرف (کارفرمایان حق دارند به میزان بدهی برآوردي تعیین شده از سوي شعب تأمین اجتماعی

مقرر در کمیسیون بدوي  از تاریخ ابالغ اعتراض کنند و سازمان باید این گونه اعتراضها را در فرصت)روز30

 .یص مطالبات رسیدگی نمایدتشخ

 مطالبات بیش از در صورتی که اصل حق بیمه مطرح شده در هیأت بدوي تشخیص  کارفرمایان حق دارند

روز از تاریخ ابالغ رأي هیأت به آن اعتراض نمایند و سازمان باید 20ریال باشد ، حداکثر ظرف  1500000

 .گونه اعتراض عا را در هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات رسیدگی نماید این
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  تشکیل می شود و با ) اناستهر (کمیسیون تشخیص مطالبات با حضور نماینده اي از جامعه کارفرمایان

وجود این هر کارفرما حق دارد در جلسه کمیسیون که به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل می گردد 

 .توضیحات الزم را ارائه کندحضور یابد و

  هنگام ثبت معامالت مربوط به نقل و انتقال کارگاه ، دفاتر اسناد رسمس باید درباره وضعیت بدهی کارگاه از

حداکثر ظرف  استدر این موارد سازمان تأمین اجتماعی  موظف . عالم کننداستسازمان تأمین اجتماعی 

سازمان ، جوابیه الزم را بر اساس مقررات صادر نماید در غیر  عالم به دفتراستروز از تاریخ ورود برگ  15

 .این صورت انجام معامله بالمانع خواهد بود

  قوانین نیاز به ارائه مفاصاحساب از تأمین اجتماعی دارند صدور کار فرمایان حق دارند در مواردي که حسب

در (ماه از تاریخ ثبت تقاضاي کارفرما  حداکثر پس از یک استآن را از سازمان تقاضا کنند و سازمان مکلف 

در این مورد ، اگر .(،مفاصا حساب را صادر و به تقاضا کننده ارائه نماید) صورتی که بدهی نداشته باشد

کارفرما بدهی برآوري داشته باشد،با حفظ حق اعتراض می تواند این بدهی را واریز و مفاصا حساب دریافت 

 .)نماید

  55(آقایان و ) سال60(براي کارگرانی که پس از رسیدن به سن بازنشستگی کارفرمایان می توانند 

بدون رضایت کارگر از ) در صورت داشتن حداقل سابقه الزم(سال کار کرده اند 5خانمها حداقل )سال

 .سازمان تأمین اجتماعی تقاضاي بازنشستگی نمایند

وانین ومقررات تأمین اجتماعی  براي کارفرمایان برخی از عالوه برآنچه ذکر شد در ق: تسهیالت قانونی براي کارفرمایان

  :استآنها به شرح زیر  که عناوین استکارگاه ها تسهیالت و حقوقی در نظر گرفته شده 

نعقد اگر قرارداد هاي پژوهشی با شخص حقیقی م :معافیت از پرداخت حق بیمه براي قراردادهاي پژوهشی و تحقیقاتی

در صورتی که قرارداد هاي پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی و .ه نخواهد بودشود مشمول پرداخت حق بیم

قبلی  به سازمان بوده یا کارکنان  مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها منعقد شود و این مؤسسات فاقد بدهی

  .ندآنها مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشند، این قراداد ها از پرداخت حق بیمه معاف هست

  :معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان

حقوق و مزایاي % 20از پرداخت حق بیمه  سهم کارفرما به میزان  )نوع فعالیت تولیدي 35به تعداد (کارگاه ها - الف

  .نفر کارگر معاف هستند و این میزان حق بیمه را دولت به سازمان می پردازد 5مشمول بیمه ماهانه تا میزان 

کلیه کارفرمایان کارگاههاي مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در صورت داشتن شرایط الزم به میزان  -ب

  خدام نیروي کار عالوه بر نیروي موجود کارگاه از معافیت بیمهاستحقوق و مزایاي مشمول بیمه ماهیانه در صورت 20%

  )ارم توسعه می گردندقانون برنامه چه 103مشمول ماده .(فاده می نمایداستدر ماه 
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تقسیط  استکارفرمایان میتوانند براي پرداخت بدهی هاي معوقه خود به سازمان درخو :تقسیط بدهی ها 

اما اگر هر یک از اقساط به موقع .قسط تقسیط نمایند 36سازمان می تواند این گونه بدهی ها را حداکثر تا .نمایند

  .پرداخت نشود باقیمانده اقساط باید یکجا پرداخت گردد

  :بیمه بیکاري

ه بدون میل و اراده خود ک استبیکار از نظر قانون بیمه بیکاري بیمه شده اي : مشمول دریافت مقرري بیمه بیکاري 

، چنانچه بیمه شده اي به علت تغییرات ساختاري اقتصادي کارگاه  ق ن صبراساس . بیکار شده و آماده به کار باشد

مربوط وبه تشخیص وزارتخانه ذي ربط و تأیید شوراي عالی کار،بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که 

فاده است ق ن صد سیل ، زلزله، جنگ ،آتش سوزي بیکار شوند ، می توانند از مقررات به علت حوادث غیر مترقبه مانن

تشخیص ارادي بودن بیکاري بیمه شده ، بر عهده کمیته اي متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار و . نمایند

  .استتمور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده 

  :چند نکته مهم

 صرفا در اثناي فصل کار اخراج گردیده وبیکاري آنها بال اراده تشخیص داده شود  کارگران فصلی در صورتی که

 .مشمول دریافت مقرري بیمه بیکاري خواهند بود

  بیکاران داراي قراداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأي مراجع حل اختالف در اثناي مدت قرارداد

 .بیکاري خواهند بودفاده از بیمه استاخراج گردیده باشند مشمول 

  افراد شاغل در کارهاي که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و بر اساس قرارداد کار مدت معینی مشغول کار بوده

با تشخیص واحدهاي کار و امور اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند مورد حمایت . اند

 .خواهند شدقرارداد گرفته و مشمول دریافت مقرري بیمه بیکاري 

  کارگران قرادادي که بیش از یک سال در کارگاهی داراي سابقه کار و پرداخت بیمه باشند در پایان قرارداد با

 .حفظ کلیه شرایط مشمول بیمه بیکاري خواهند شد

ف مدت بیمه شده بیکار، براي دریافت مقرري بیمه بیکاري ، باید حداکثر ظر: ات الزم براي اعالم وضعیت بیکاري ماقدا

را به واحد کار و امور اجتماعی ذي ربط اطالع دهد و آمادگی خود را براي اشتغال به  روز از تاریخ بیکاري موضوع 30

  .کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعالم کند

 حقاق دریافتاستبیمه شدگان بیکار ، در صورت احراز شرایط زیر ، : براي دریافت مقرري بیمه بیکاري  شرایط الزم

  :مقرري بیمه بیکاري را دارند

 مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند. 

 تبعه کشورهاي خارجی نباشند. 

 مستمرس بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند. 
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  ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند 6داراي حداقل. 

  :نکته مهم 

سیل ، جنگ ، زلزله و آتش سوزي بیکار می شوند، براي : بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند 

دریافت مقرري بیمه کاري ، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه براي مدت زمان خاص نداردو حتی اگر در روز اول 

بیمه شدگان . مقرر می توانندمقرري بیمهبیکاري دریافت کنندکاربر اثر این حوادث بیکار شوند با رعایت سایر شرایط 

باید در دوره هاي کارآموزي و سواد آموزي که از سوي ادارات کا وامور اجتماعی و نهضت سواد آموزي برگزار می شود 

  .، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی الزم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند

مدت پرداخت مقرري بیمه بیکاري به بیمه شدگان واجد شرایط ،به پرداخت حق : پرداخت مقرري بیمه بیکاريمدت 

ماه براي بیمه شدگان  50ماه براي بیمه شدگان مجرد و  36آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از بیمه از سوي 

  .اه براي افراد متأهل کمتر نخواهد بود م 12و  ماه براي افراد مجرد 6متأهل و متکفل بیشتر نبوده و از 

  :شرایط قطع مقرري بیمه بیکاري 

 بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد. 

 بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره هاي کارآموزي یا سواد آموزي خودداري کند. 

  خودداري کندبیمه شده یا بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادي. 

  فاده از مستمري بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی شوداستبیمه شده بیکار،مشمول. 

 بیمه شده با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار اولیه برگردد. 

  حقاقی بیمه شده براي دریافت مقرري بیکار خاتمه یابداستمدت زمان. 

 بیمه شده فوت نماید. 

  :چند نکته مهم 

 به دلیل  ق ن صنی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختالف مقرر در بیکار شدگا

قصور در انجام وظایف محوله و یا نقص آیین نامه هاي انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند 

 .مستحق دریافت مقرري بیمه بیکاري نخواهد بود

 ه بیکاري به بیمه شده اي ، مشخص شود که بیکاري بیمه شده ، در صورتی که پس از پرداخت مقرري بیم

،بیمه شده باید وجه دریافتی به عنوان مقرري بیمه بیکاري را به سازمان استناشی از اداره شخص وي بوده 

همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار قبلی خود باز .تأمین اجتماعی باز پرداخت کند

 .ردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانندمی گ

 چنانچه بیمه شده بیکار،اشتغال مجدد خود را اعالم نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرري بیمه 

 .ادامه دهد، باید مقرري دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداندبیکاري 
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  بیمه بیکاري جز سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب می گرددمدت دریافت مقرري. 

  استمقرري بیمه بیکاري افراد واجد شرایط از روز اول بیکاري بیمه شده قابل پرداخت. 

  مزد بیمه شده می باشد که کال توسط کارفرما تأمین و پرداخت %  3حق بیمه بیکاري به میزان  5بابر ماده

 .خواهد شد

 

  ن حرف و مشاغل آزادبیمه صاحبا

صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادي اطالق میشود که براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن    

تشخیص (صادره از سوي مراجع ذي صالح یا به  ناد مجوز اشتغالاستب) خویش فرما(یا خود به تنهایی ) کارفرما(کارگر

در نتیجه کلیه کارفرمایان .و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند به کار اشتغال داشته) سازمان تأمین اجتماعی

کارگاه هاي فعال مشمول قانون تأمین اجتماعی و نیز خویش فرمایان فعالیتهاي مشمول قانونی تأمین اجتماعی 

سبه مشمول این موضوع گردیده بنابراین کلیه ک)کارفرمایانی که شخصا بکار اشتغال دارند و فاقد کارگر میباشند(

ظهاري با تنظیم فرم یعنی کلیه افراد صنفی می توانند به صورت خود ا.می باشند ق ن صوافراد صنفی نیز مشمول 

مقرر می توانند مشمول  و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه استبیمه نموده و با تکمیل فرم درخو استمربوطه در خو

  .مقررات این نوع بیمه قرار گیرند

متقاضیان میتوانند با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایتهاي مندرج در قانون : حمایت ها و نرخهاي پرداخت حق بیمه 

  :و تغیرات بعدي آن به شرح  ذیل برخوردار گردند  1354تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 

  %14بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ  –الف 

  )سهم دولت%2+سهم بیمه شده 12%(

  %16بیمه بازنشستگی وفوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ  -ب

  )سهم دولت% 2+ سهم بیمه شده % 14(

  % 20بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت با نرخ  -ج

  )سهم دولت% 2+ سهم بیمه شده % 18(

ندهاي  الف،ب،ج در زمان بیمه پردازي و متقاضیان میتوانند عالوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ هاي تعیین شده در ب

دریافت مستمري با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هر سال طبق مقررات مربوطه ار خدمات درمانی سازمان 

  .برخوردار شوند

سال سابقه  10که فاقد  "ب"آن گروه از متقاضیان بند  استو نیز درخو "ج"کلیه متقاضیان حمایتهاي بند  استدرخو

بیمه هستند در صورتی پذیرفته می شوند که از سوي پزشک متعهد سازمان از کار افتاده کلی شناخته پرداخت حق 

  .نشود

  :شرایط سن وسابقه 
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که  استمتقاضیان مرد و زن که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه می باشند موکول به آن  استپذیرش درخو - 1

 .دسال تمام بیشتر نباش 45سال و سن زنان از  50سن مردان از 

و داراي سابقه پرداخت حق بیمه قبلی  میباشند به ازاء نصف  استافرادي که سن آنان باالتر از سن مذکور  - 2

 .آنان پذیرفته می شود استمدت سابقه به سقف  سنی مجاز آنها  اضافه و در صورت احراز  شرط سنی در خو

باشند بدون شرطط سنی  سال سابقه پرداخت حق بیمه می 10متقاضیانی که داراي حداقل  استدرخو - 3

 .پذیرفته می شود

  :سایر موارد 

  بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از  شروع بیمه، حق بیمه کامل  هر ماه و حق سرانه

 .درمان مربوطه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد پرداخت نمایند

 ق بیمه بعدي، بیش از سه ماه فاصله ایجاد چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا پرداخت مجدد ح

 .شود موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب می گردد
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  فصل دوازدهم

  »آشنایی با قوانین مالیاتی مرتبط«

  مالیات چیست؟

پرداخت هزینه هاي عمومی و از محل درآمد یا دارایی خود به منظور که هر یک از افراد جامعه  استمالیت سهمی 

به موجب قانون به دولت می ) هاي مالی  استاجراي سی(حفظ منافع اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی کشور 

  .پردازند

  انواع مالیات

  : استمالیات بر دو نوع 

 مالیاتهاي مستقیم - 1

 مالیاتهاي غیرمستقیم - 2

  

مالیات مستقیم به مالیات هایی اطالق می شود که مستقیما از درآمد یا دارایی افراد : مالیاتهاي مستقیم  - 1

 مالیات بر ثروت و دارایی-مالیات بر درآمد       ب-الف:  استوصول می شوند و بر دو نوع 

مد مشاغل ، مالیات بر درآمد حقوق امالك و مستغالت ، مالیات بر درآ مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد مانند –الف 

  کارکنان ، مالیات بر درآمد کشاورزي ،مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ،مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر ارث ، مالیات  اراضی بایر ،مالیات بر مستغالت مسکونی خالی ،حق : مالیات بر ثروت و دارایی مانند –ب 

  تمبر

مالیات هاي غیر مستقیم به مالیاتی گفته می شود که ارتباطی  با درآمد یا دارایی : مالیاتهاي غیر مستقیم  - 2

فروش ارتباط دارد این نوع مالیات ها  بر روي قیمت کاال و خدمات اضافه شده و افراد ندارد بلکه به مصرف و 

 : استنوع  2ده دریافت میگردد و شامل نناز مصرف ک

 مصرف و فروشمالیات بر  - 1

 مالیات بر واردات - 2

  

 ، مالیات تولید الکل هاي) بنزین ، نفت ، گازوئیل(مالیات فرآوردههاي نفتی: مالیات بر مصرف و فروش مانند  - 1

مالیات بر تولید نوشابه هاي غیر الکلی،مالیات بر مصرف و فروش سیگار، مالیات بر تولید و  طبی و صنعتی ،

فروش اتومبیل هاي داخلی، مالیات نقل و انتقال اتومبیل ، مالیات حق اشتراك تلفن هاي خودکار و ثابت 
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دي ،مالیات بر  وسیار و خدمات مخابراتی بین المللی ، مالیات بر فروش نوارهاي صوتی و تصویري و سی

 فروش خاویار ، مالیات بر ارزش افزوده

حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ،درصدي از کاالها و اتومبیل هاي وارداتی ، حق ثبت : مالیات بر واردات مانند   - 2

 و سفارش کاال

  :اشخاص مشمول پرداخت مالیات 

  :قانون مالیاتهاي مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند  1براساس ماده    

 .کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالك خود واقع در ایران - 1

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می  - 2

 .نماید

 .خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کندهر شخص حقیقی ایرانی مقیم  - 3

 .هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند - 4

یل می نماید و نسبت به درآمد هایی که در ایرانتحص) اعم از حقیقی یا حقوقی(هر شخص غیر ایرانی  - 5

همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاري امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهاي 

از ) که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد(فنی و یا واگذاري فیلمهاي سینمایی 

  .ایران تحصیل می کند

  :اظهارنامه مالیاتی

که طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اختیار مودیان  استمالیاتی فرم هاي تدوین شده خاصی  اظهارنامه

مالیاتی قرار می گیرد، صاحبان درآمد مکلفند مشخصات سجلی خود اعم از نشانی محل کسب،سکونت،منبع تحصیل 

هزینه و حسب مورد حساب دارائی ها و درآمد و درآمد هر یک از فعالیتها  و نیز اطالعاتی در خصوص نوع فعالیت ،

بدهیهی و سود و زیان و سایر اطالعات مورد لزوم براي یکدوره مالی را تکمیل  و تنظیم نموده و در مهلت قانونی به 

  .همراه مالیات متعلقه به اداره امور مالیاتی ذي ربط تسلیم دارند

 درج در قانون مالیاتهاي مستقیم چهار ماه پس از پایانموعد تسلیم اظهار نامه مالیاتی براي مشاغل طبق مقررات من

  )تیر ماه سال بعد 31. (سال مالی می باشد

م .م.ق  84فاده از معافیت ساالنه موضوع ماده استعدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در فرجه مقرر عالوه بر محرومیت 

) م.م.ق 202تا  189مواد (موجب تعلق جرائم میگردد که میزان و چگونگی آن در بخش تشویقات و جرائم مالیاتی 

  .استتعیین و مشخص گردیده 
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  :سال مالیاتی

ر اسفند ماه همان سال ختم سال مالیاتی عبارتست از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع به آخ

حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی می شود لکن در مورد اشخاص 

مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهار نامه و کند در آمد سال مالی آنها به جاي سال مالیاتی مبناي تشخیص 

 155ماده .(رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد ترازنامه و حساب سود و زیان و سر

  )م.م.ق

  :مالیات بر درآمد امالك 

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاري حقوق خود نسبت به امالك واقع در ایران پس از کسر معافیت هاي 

  )م.م.ق52ماده (امالك می باشدمقرر در قانون مالیات هاي مستقیم مشمول مالیات بر درآمد 

 استدرآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت : نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات امالك 

هالکات  و تعهدات استاز کل مال االجاره اعم از نقدي و غیر نقدي، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و 

  هسبت به مورد اجارمالک ن

و در صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود  ما االجاره از روي سند رسمی تعیین می شود: نحوه تعیین اجاره بها امالك 

نداشته باشد یا  تسلیم سند یا رونوشت آن خود داري گردد ویا موجر براي اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر 

چنانچه بعدا اسناد و .هاء بر اساس امالك مشابه تعیین خواهد شدعنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد ، میزان ب

که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات  استکه معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی  مدارك مثبته به دست آید

  .مطالبه خواهد بودقابل  ق ن صقرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات 

، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالك ، ارزش اجارري خواهد بود که توسط  1382از ابتداي سال  :نکته 

م براي محدوده شهرها و روستاها بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد .م.ق 64کمیسیون تقویم امالك موضوع ماده 

  .شد

بر اساس مقررات ) : سرقفلی(یات حق واگذاري محلنحوه تعیین و تشخیص مالیات نقل و انتقال قطعی امالك و مال

و همچنین حق واگذاري %)  5(معامالتی و به نرخ پنج درصد  م نقل و انتقال قطعی امالك به ماخذ ارزش.م.ق 56ماده 

در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا %) 2(محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد 

  .ق مشمول مالیات می باشدصاحبان ح

از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی  استحق واگذاري محل از نظر قانون مالیاتی مستقیم عبارت 

  .از موقعیت تجاري محل 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند اظهارنامه : وظایف موجرین در رابطه با اجاره ملک  

ی خود را روي فرم نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم مالیات

تا سی ) امالك حق واگذاري محلو سرقفلی ملک(م .م.ق 74و در مورد حق واگذاري محل و نیز مودیان موضوع ماده 
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ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالیاتی  و در سایر موارد تا آخر تیر لهپس از انجام معام) روز30(روز

  .محل وقوع ملک تسلیم ومالیات را طبق مقررات پرداخت نمایند

  

  :مالیات بر درآمد مشاغل

فصل هاي قانون درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر 

مد مشاغل در ایران تحصیل  کند پس از کسر معافیتهاي مقرر در قانون مزبور مشمول مالیات بر درآ مالیاتهاي مستقیم

  .می باشد

درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی مشاغل عبارتست از کل فروش کاال و : نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و  درآمد هاي آنان که مشمول مالیات فصولخدمات به اضافه سایر 

  هالکاتاستبول و هالکات مربوطه طبق مقررات فصل هزینه ها قابل قاست

  .گروه هاي زیر تقسیم می شوندصاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به 

صاحبان مشاغلی که بموجب قانون مالیاتهاي مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهاي شغلی خود در دفاتر روزنامه و : الف 

انداردهاي استکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد مدارك مربوط را با رعایت اصول و موازین و 

  .پدیرفته شده حسابداري نگاهداري کنند

. مکلف به ثبت فعالیتهاي شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند ق ن صحسب  صاحبان مشاغلی که بر: ب 

  .نمونه هاي دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس مودیان قرار می گیرد

درآمد و هزینه صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بند الف و ب فوق نیستند ، مکلفند صورت خالصه وضعیت : ج 

  .خود را طبق ضوابظ و نمونه هاي تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداري کنند

سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده  : 1نکته 

ا تهیه و از طریق تشکل هاي صنفی و درج آگهی در و مشمول از آغاز سال بعد رم .م.ق 96به بندهاي الف و ب ماده 

  .روزنامه رسمی و یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار به مودیان اعالم می دارد

آیین نامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد ومدارك و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم  : 2نکته 

انداردهاي پذیرفته شده در حسابداري استمچنین رعایت اصول موازین صورتهاي مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و ه

توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادي و 

  .داراي خواهد رسید

درج گردیده  1366وب اسفند قانون مالیاتهاي مستقیم مص 96فهرست مودیان مالیاتی بندهاي الف و ب فوق در ماده 

  .است
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  :درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی 

  :به دو طریق انجام میشود 

 طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارك - 1

 از طریق علی الرأس - 2

  

الزم براي تعیین درآمد مشمول مالیات ، مودیان از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و  موارد شرایط - 1

 مدارك

تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب و سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی : الف 

  به اداره امور مالیاتی ذي ربط

قانونی و اسناد و مدارك مالی بر اساس آیین نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و تنظیم و تحریر دفاتر : ب 

  نگاهداري دفاتر قانونی

کتبی ماموران تشخیص مالیات جهت رسیدگی در  استدفاتر و اسناد مدارك مودیان مالیاتی حسب درخو: پ 

  قانونی مودیان در اختیار ماموران ذي ربط قرار داده شود محل اقامتگاه 

دفاتر و اسناد و مدارك ارائه شده براي محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ماموران تشخیص مالیات یا : ت 

هیات متشکل از سه نفر حسابرس منتخب سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد قابل رسیدگی بوده و مورد 

  .تأیید قرار گیرد

رل و بازرسی ضمن سال هنگام مراجعه مأموران مالیاتی در بهنگام بودن و ارائه دفاتر اسناد مدارك جهت کنت: ث 

  م.م.ق 181اجراي مقررات ماده 

 موارد و شرایط الزم براي تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات از طریق علی الراس - 2

عدم تسلیم اظار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانون تا چهار ماه پس از پایان سال به : الف 

  اداره مالیاتی ذي ربط 

  انجام هر یک از تخلفات مندرج در آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداري دفاتر  قانونی: ب  

  بین رفتن پلمپ دفاتر وکم و زیاد شد اوراق دفاتر قانونیبودن پلمپ دفاتر قانونی یا از  مخدوش: پ 

کتبی ماموران تشخیص  استعدم ارائه دفاتر قانونی و عدم ارائه آن به ماموران اداره امور مالیاتی بنا به درخو: ت 

  مالیات

به منظور بازرسی عدم ارائه دفاتر قانونی و اسناد مدارك به ماموران مالیاتی هنگام مراجعه به شرکت با موسسه : ج 

  م.م.ق 181و کنترل ضمن سال در اجراي مقررات ماده 

در موارد تشخیص علی الراس ، اداره امور مالیاتی : نحوه تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس

غیر دولتی  باید پس از تحقیقات و بررسی هاي الزم و کسب اظالعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا
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ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودي باشد انتخاب و دالیل 

انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی غید نماید و سپس با اعمال ضریب یا 

در صورتی که به چند قرینه .شمول مالیات مؤدي را تعیین نمایدضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد م

  .شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود اعمال ضریب

  :قرائن مالیاتی

مشمول قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل براي تشخیص درآمد 

  :رح زیر می باشدبطور علی الراس بکار  می رود و فهرست آن به ش

 خرید - 1

 فروش - 2

 درآمد ویژه  - 3

 )ظرفیت اسمی(میزان تولید در کارخانجات  - 4

وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد  جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه - 5

 رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها

 ارزش حق واگذاري محل کسب  - 6

 سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب - 7

  :ضرایب مالیاتی

از ارقام مشخصه اي که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس  استضرایب مالیاتی عبارت 

  .تی تلقی می گرددآمد مشمول مالیادر

  تعیین و تصویب می شود؟جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات چگونه 

جدول ضرایب مالیاتی هر سال توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزي 

 مرکزي اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل  جمهوري اسالمی ایران و نماینده شوراي

و صنایع  معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی 

تشکیل می شود و با توجه به جریان معامالت و اوضاع واحوال اقتصادي ضرایب مربوط به مالیاتهاي حوزه تهران را 

ور تفکیک تعیین م درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل بط.م.ق 152نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 

تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی .وفهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید

  .کشور به عنوان جدولضرایب حوزه تهران براي اجرا ابالغ خواهد شد

مالیاتی شهرستان ها ارسال  جدول مذکور از طرف کمیسیون ضرایب براي تهران تهیه و تدوین گردیده به ادارات امور

بانک ملی ایران می گردد جدول مزبور در کمیسیون ضرایب شهرستان مرکب رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس 

ونماینده شوراي مرکزي اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده 
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کمیسیون موصوف جدول رسیده را مبناي .ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

مطالعه و بررسی قرار داده و باتوجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضاء ، 

کز گزارش شده و از طرف تغییرات الزم را در اقالم آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مر

سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدي کهدالیل اقامه شده براي تغییرات جدول قانع کننده 

به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصالح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مربوط ابالغ 

  .خواهد شد

بانک مرکزي یا  حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده ، : 1نکته 

و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراي حاضرین  استبانک ملی حسب مورد براي رسمیت جلسات کمیسیون ضروري 

  .استدر جلسه مناط اعتبار 

حادیه هر رشته یا صنف را براي اداي توضیحات در جلسه کمیسیون کمیسیون تعیین ضرایب نماینده ات : 2نکته 

  .ضرایب دعوت خواهد نمود

در نقاطی که شوراي مرکزي اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده  : 3نکته 

و مطلع را جهت شرکت در  فرماندار محل حسب مورد به جاي هر یک از نمایندگان آنها نماینده اي بصیر است

  .کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود

  :وظایف مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه اي موضوع قانون مالیات هاي مستقیم را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن 

  .هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند

تسلیم آن به اداره ي امور مالیاتی  تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم 

  .مربوط خواهد بود

به موجب  هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر براي تسلیم اظهار نامه یا سایر اوراقی که مؤدي مالیاتی : 1نکته 

باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا  مقررات مکلف به تسلیم آن می

  .تعطیالت مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد

تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و  : 2نکته 

، چنانچه داراي نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها  استشرکتهاي که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور 

  .خواهد بود

خ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعالم صاحبان مشاغل مکلفند ظرف پهار ماه از تاری : 3نکته 

و نیز مالیات قطعی %) 10(عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه اي معادل ده درصد .نمایند
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م این حک. موجب محرومیت از کلیه تسهیالت و معافیتهاي مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره مالیاتی خواهد بود

، استدر مورد صاحبان مشاغلی که براي آنها از طرف مراجع ذي ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده  نکته

  )م.م.ق 177ماده (نخواهد بود 

  :تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق پست

مالیاتی بموجب مقررات م در مواردیکه اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدي .م.ق 187بموجب مقررات ماده 

واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست به اداره ) پست سفارشی(مکلف به تسلیم آن می باشد بوسیله اداره پست 

  .پست در صورت احراز ، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد

  :اقامتگاه قانونی 

یکی از آنها را به عنوان محل سکونت  استاشد مکلف خود داشته ب در صورتی که مؤدي محلهایی متعدد براي سکونت

اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محل هاي سکونت مؤدي را محل سکونت اصلی تلقی 

م اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایراندر صورتی .م.ق 180ماده  نکتهبه موجب مقررات )م.م.ق179ماده .(نماید

رآمدي از خارج از کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد که د

اعالم نمایند مالیات  ق ن صمذکور را در اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات 

رآمد تحصیل شده در خارج از کشور با تناسب به کل آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به دپرداختی 

  .درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد ، هر کدام کمتر باشند از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود

  مقررات عمومی

  نرخ مالیاتی

ثناي مواردي که طبق مقررات قانون مالیاتهاي مستقیم داراي نرخ استنرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بت 

  )م.م.ق 13ماده (؟: استجداگانه اي می باشد به شرح زیر 

 %)15(ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد ) 000/000/30(تا میزان سی میلیون  - 1

ت ساالنه نسبت به مازاد سی میلیون ریال ریال درآمد مشمول مالیا) 000/000/100(تا میزان یکصد میلیون  - 2

 %)20(به نرخ بیست درصد 

ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد یکصد ) 000/000/250(تا میزان دویست و پنجاه میلیون  - 3

 %)25(میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد 

االنه نسبت به مازاد دویست و پنجاه ریال درآمد مشمول مالیات س)000/000/000/1(تا میزان یک میلیارد  - 4

 %)30(میلیون ریال به نرخ سی درصد 

ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ سی و پنج ) 000/000/000/1(نسبت به مازاد یک میلیارد  - 5

 %)35(درصد
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  :موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

حساب و سود و زیان می باشند می بایست اظهارنامه کلیه مؤدیان مالیاتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و 

مالیاتی بهمراه مالیات مورد قبول خود را چهار ماه شمسی پس از سال مالس با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل 

  .سکونت خود تسلیم دارند

  :نحوه رسیدگی به اظهارنامه هاي مالیاتی

را در مورد درآمد هر منبع که موعد قانونی تسلیم  یان مالیات بر درآمداظهارنامه ي مؤد استاداره امور مالیاتی مکلف 

در صورتی که ظرف .حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضاي مهلت مقرر براي تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید استشده 

برگ تشخیص مدت مذکور برگ تشخیص مالیات بر درآمد صادر ننماي و یا تاسه ماه پس از انقضاي یکسال فوق الذکر

هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور .درآمد مذکور را به مؤدي قطعی تلقی می شود

و ابالغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدي،درآمد یا فعالیتهاي انتفاعی 

ن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده کتمان شده اي داشته و مالیات متعلق به آ

  .م قابل مطالبه خواهد بود.م.ق 157

 157بموجب مقررات ماده : مهلت رسیدگی به مالیات بر درآمد اشخاصی که اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده اند 

 یاتی منبع درآمد خودداري نموده اند یا اصوال طبق مقرراتم مؤدیانی که در موعد مقررات از تسلیم اظهارنامه مال.م.ق

قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهار نامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر 

  .رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود

از غیر مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختالف در مواردي که مالیات به هر علت :  نکته

مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدي در هر مرحله اي که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور 

بدون رعایت مرور زمان موضوع  ظرف یکسال از تاریخ صدور رآي هیأت مزبور مالیات متعلق را از  استمالیاتی مکلف 

  .مؤدي واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود

  :نحوه رسیدگی به مالیات تشخیص شده

الیل  و اطالعات کافی م برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به د.م.ق 237بموجب مقررات ماده 

و به نحوي تنظیم گردد که کلیه فعالیتهاي مربوط به درآمدهاي حاصل از آن به طور صریح در آن قید و براي مؤدي 

امضاءکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید . روشن باشد

عالم مؤدي از نحوه استریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظ

به مؤدي اعالم نماید و  استتشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبناي صدور برگ تشخیص قرار گرفته 

  )م.م.ق 237ماده.(هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد

  :نحوه توافق مالیات تشخیص شده
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ردي که برگ تشخیص مالیات صادر و به مردي ابالغ می شود ، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد می در موا

از تاریخ ابالغ شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه ) 30(تواند ظرف سی روز 

مؤدي  استپس از ثبت در خو استمسئول مربوط موظف . دالیل و اسناد و مدارك کتبا تقاضاي رسیدگی مجدد نماید

در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد بموضوع رسیدگی و در صورتی که دالیل و 

اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و یا مراتب را ظهر برگ تشخیص 

امضاء نماید و در صورتی که دالیل و اسناد ومدارك ابرازي را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد درج و 

خواهد رسید و هرگاه  به امضاي مسئول مربوط و مؤدي. قبول مژدي قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس 

تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را رد برگ تشخیص یا دالیل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي 

در . مستدال در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امور را براي رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع نماید

  )م.م.ق 238ماده .(صورت قبول یا توافق و پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات از هشتاد درصد جرادم معاف خواهد بود

در صورتی که برگ تشخیص از طریق ابالغ قانونی صورت گرفته باشد و مؤدي به شرح موارد فوق اقدام نکرده  : 1 نکته

و پرونده امر جهت رسیدگی به هیات حل اختالف .باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود

  .مالیاتی ارجاع خواهد شد

اختالف مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند و براي توجیه  نماینده اداره امور مالیاتی در جلسه هیات حل

  )م.م.ق240ماده.(مندرجات برگ تشخیص دالیل کافی اقامه کند و توضیحات الزم را بدهد

  :معافیت ها 

درآمد ساالنه مشمول مالیات  مؤدیان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات مربوط در  :معافیت ساالنه 

مالیاتمعاف و مازاد م از پرداخت .م.ق 84تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ) تا پایان تیر ماه(وعد مقرر م

  .م مشمول مالیات خواهد بود.م.ق 131آن به نرخهاي مذکور در ماده 

  .استبه بعد جاري  1382فاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال استشرط تسلیم اظهارنامه براي 

فاده خواهد کرد و مبلغ معافیت استمشارکتهاي مدنی اعم از اختیاري و قهري شرکاء حداکثر از دو معافیت  :نکته 

شرکایی که باهم .بطور مساوي بین آنان تقسیم و باقیمانده ي سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود

در .ریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گرددفاده از معافیت در حکم یک شاسترابطه زوجیت دارند از لحاظ 

صورت فوت احدي از شرکاء وارث وي به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح 

  .ام کسر خواهد شدفاده نموده و این معافیت بطور مساوي بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کداستفوق 
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  :افتی از شرکتهاي بیمه ايحق بیمه دری

م وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که بموجب قراردادهی .م.ق 136به موجب مقررات ماده 

  .استمالیات معاف منعقده ي بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت 

  :هزینه هاي درمانی

هزینه هاي درمانی پرداختی هر مؤدي بابت معالجه ي خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکلف 

در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد و دریافت وجه را 

رمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در چنانچه به تأیید وزارت بهداشت و دگواهی نماید و یا 

و پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوري اسالمی ایران در  استخارج از ایران صورت گرفته 

کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص 

  .ؤدي کسر می گرددبه مؤسسات بیمه ایران بابت بیمه عمر و بیمه هاي درمانی از درآند مشمول مالیات محقیقی 

در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه برهزینه هاي مذکور هزینه مراقبت وتوان بخشی آنان نیز قابل 

  .می باشد استو را عهده دار فل اکسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تک

  :هالكاستهزینه هاي قابل قبول و 

هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات قانون مالیات هاي  مستقیم 

مقرر می گردد  ، عبارتست از هزینه هاي که در حدود متعارف متکی به مدارك بوده منحصرا مربوط به تحصیل درآمد 

پیش بینی  ق ن صر مواردي که هزینه اي در د. مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهاي مقرر باشد

و یا مصوبه ي هیات وزیران  ق ن صبوده ولی پرداخت آن به موجب  ق ن صنشدهیا بیش از نصابهاي مقرر در 

 استم بطور مشروح بیان شده .م.ق 148هزینه هاي قابل قبول به شرح ماده .صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود

  .آن مراجعه نمود ان بهکه در صورت نیاز می تو

 96ماده ) ب(و )الف(از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهاي  استمؤسسه عبارت : نکته 

  .می باشد م.م.ق

  هالك چیست؟است

 عمال ، تحلیل رفتگی ،فرسایش و است از کاهش ارزش دارائی ثابت که بر اثر استهالك دارائی ثابت عبارت است

 .آن حادث می شودمنسوخ شدن 

 مرور زمان ، از مد افتادن بدون توجه به کاهش هالك به مهناي کاهش عمر مفید دارایی بر اثر کارکرداست،

 .ارزش پول می باشد

  زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وو با توجه به مقررات احراز گردد از درآمد

 . استیر پذهالك استسال یا سالهاي بعد 
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  :هزینه هاي تأسیس و سرمایه اي با رعایت اصول زیر انجام می شود

یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش  عمال یا گذشت زماناستآن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر  - 1

 .استحکاك استآن تقلیل می یابد قابل 

هزینه هاي مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل . هالم ، قیمت تمام شده دارایی می باشداستمأخذ  - 2

 .هالك جزء قیمت تمام شده دارائی محسوب می شوداست

هالك آماده براي بهره برداري در اختیار مؤسسه قرار استهالك از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل است - 3

 .می گیرد

سیس از قبیل مخارج ثبت مؤسس ، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه هاي زائد بر درآمد حداکثر هزینه هاي تأ - 4

دوره ي بهره برداري آزمایشی .استهالك استسال از تاریخ بهره برداري به طور مساوي قابل )10(تا مدت ده 

 .جزء بهره برداري محسوب نمی گردد

سلوب المنفعه شدن ماشین آالت زیانی متوجه مؤسسه هالك یا ماستدر صورتی که بر اثر فروش مال قابل  - 5

یکجا قابل ) در صورت فروش (گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده ي دارایی منهاي حاصل فروش 

 .مان سال می باشداحتساب  در حساب سود و زیان ه

انون مالیاتهاي مستقیم هالك از نظر قاستروشهاي محاسبه م .م.ق 151هالکات موضوع ماده استجدول باتوجه به 

  .استهالك نزولی استهالك خط مستقیم و روش استمحدود به دو روش   27/11/1380مصوب  

م .م.ق 151در ماده در مواردي که طبق جدول مذکور " استم در خصوص روش نزولی آمده .م.ق 150ماده : الف 

هالك استنرخ ها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد  "هالك نرخ تعیین می شوداستبراي 

  .اعمال می گردد استهالك منظور شده استو مبلغی که در سالهاي قبل براي آن به عنوان 

ساوي از قیمت تمام م مدت تعیین شده، در هر سال بطور م.م.ق 151در مواردي که طبق جدول مذکور در ماده : ب 

  .هالك منظور می گردداستشده مال به نسبت مدت مقرر 

هالك  جز قیمت تمام شده دارایی محسوب می استهزینه ي مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی  دارایی قابل   : 1 نکته

  .شود

  .مؤسسات می توانند هزینه هاي نرم افزاري خود را حداکثر تا پنج سال مستهالك کنند : 2 نکته

هالکات براساس ضوابط مصوب ، از طرف سازمان امور استم جدول .م.ق151به موجب مقررات ماده : هالك استجدول 

  .ده می شودمالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی به موقع به اجراء گذار

  پرداخت کمکهاي بالعوض ونظایر آن از درآمد مشمول مالیات قابل کسر

م صد در صد وجوهی که به حسابهاي تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازي یا .م.ق 172بموجب مقررات ماده 

هاي غیر  کمک و نظایر آن به صورت بالعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک

نقدي بالعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر ،تجهیز،احداث یا تکمیل مدارس ، دانشگاهها  مراکز 
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عالی و مراکز بهداشتی درمانی و یا اردوگته هاي تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز 

علوم و (ه هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی طبق ضوابطی که توسط وزارتخان) دولتی(فرهنگی هنري

پزشکی و امور اقتصادي و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات  ، بهداشت و درمان وآموزش)فن آوري

 .عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد

  :به هرگونه اختالفات مالیاتی مرجع رسیدگی 

مرجع رسیدگی به هرگونه اختالف ککه در تشخیص مالیاتهاي موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم بین اداره امور مالیاتی 

و مؤدي ایجاد شود هیأت حل اختالف مالیاتی می باشد مگر مواردي که بموجب مقررات سایر مواد قانون مذکور 

  .تعیین شده باشدمرجع رسیدگی دیگري 

  :یاتی از سه نفر به شرح زیرتشکیل خواهد شدهر هیأت حل اختالف مال

 یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور - 1

 یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته - 2

یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه  - 3

 .به انتخاب مؤدياي یا تشکلهاي صنفی یا شوراي اسالمی شهر 

در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابالغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت 

مالیات مورد  قانونی مؤدي انتخاب خود را اعالم ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدي یا موضوع

  .نفر را انتخاب خواهد کردرسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک 

و رأي هیأتهاي مزبور با اکثریت آراء قطعی  استجلسات هیأتهاي حل اختالف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی : نکته 

   .ولی نظر اقلیت باید در متن رأي قید گردد استو الزم االجرا 

وقت رسیدگی هیأت حل اختالف  م .م.ق 246براساس مقررات ماده : ابالغ دعوتنامه هیأت حل اختالف مالیاتی 

مالیاتی ئر مورد هر پرونده جهت حضور مؤدي یا نماینده ي مؤدي و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها 

مؤدي و موافقت  استابالغ گردد فاصله تاریخ ابالغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخو

  .واحد مربوط

عدم حضور مردي یا نماینده مؤدي و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأي  :کته ن

  .نخواهد بود

م مؤدي یا اداره .م.آیا آراي صادره از هیأتهاي حل اختالف مالیاتی قابل اعتراض می باشد؟ بموجب مقررات ماده  ق

ناد عدم رعایت قوانین و استاز تاریخ ابالغ رأي قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی بامور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه 

مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعالم دالیل کافی به شوراي عالی مالیاتی شکایت و نقض رأي و تجدید رسیدگی 

  .کنند استرا درخو
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  جرائم مالیاتی

مالیات قطعی شده به %  5/2موجب تعلق جریمه اي معادل  عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر: م .م.ق 190ماده 

  .ازاي هر ماه خواهد بود

 95ماده ) ب(و) الف(عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی  ومشموالن بند هاي : م .م.ق 192ماده 

  .نمی شودمالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی %) 40(درصد م موجب تعلق جریمه اي معادل چهل .م.ق

مکلف به نگهداري دفاتر قانونی هستند در صورت عدم  ق ن صمؤدیانی که به موجب مقررات : م .م.ق  193ماده 

مالیات براي هر %) 20(ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه اي معادل بیست درصد تسلیم 

  .مالیات خواهد بود%) 10(اي معادل ده درصد یک از موارد مذکورو در مورد رد دفتر مشمول جریمه

فاده از معافیت مقرر در سال استعدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب و زیان در دوره معافیت موجب عدم  : نکته

  .مربوط خواهد شد

د حقوق متعلق در مور عدم تسلیم صورت یا فهرست یا قراداد یا مشخصات راجع به مؤدي جریمه: م .م.ق 197ماده  

  .کل مبلغ قرارداد%) 1(حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاري یک درصد %  2عبارت خواهد بود از 

هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مؤدیان دیگر می باشند در صورت تخلف : م .م.ق 199ماده

 .مالیات پرداخت نشده خواهند بود%  20مشمول جریمه اي معادل 
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 فصل سیزدهم

  »آشنایی با قانون نظارت بر اماکن عمومی«

مجلس شوراي اسالمی و آیین نامه نظارت بر اماکن  27/04/1369ناجا مصوب  4از ماده قانون  14ناد بند استبه    

 هیأت محترم وزیران ،امر نظارت بر اماکن عمومی و صنوف به منظور پیشگیري از وقوع هر گونه 03/03/1363عمومی 

به عهده نیروي اي تامین حقوق شهروندي در اماکن مزبوراستتخلفات انتظامی و ایجاد امنیت اخالقی در جامعه و در ر

 17ناد ماده استهمچنین به . استگذاشته شده  "پلیس نظارت بر اماکن عمومی"انتظامی جمهوري اسالمی ایران 

ناد بند استقانون نظام صنفی ، افراد صنفی مکلف به اجراي قانون و مقررات کشور از جمله ضوابط انتظامی بوده و به 

ص عدم اجراي تکالیف واحد هاي صنفی از جمله ضوابط ابالغی ناجا موجب تعطیلی موقت مکان و .ن.ق 28ماده   "ه"

  .سایر مجازات تعین شده در قانون می گردد

  :عناوین و اصطالحات و تعاریف

 .شایسته والیق براي انجام دادن کاري و رسیدگی کردن به امري: ذي صالح ، صالح دار  - 1

مجموعه تمهیداتی که به منظور پیشگیري از وقوع تخلفات و جرائم و ارتقاء ظریب امنیتی : صالحیت انتظامی  - 2

 .می شود و حفاظتی در واحد هاي صنفی و اماکن عمومی در نظر گرفته

به کلیه کاالها و اقالمی اطالق می شود که ورود ، ساخت وتولید، نگهداري ، حمل ونقل، : کاالهاي ممنوعه  - 3

 .آنها بر اساس قوانین ومقررات مصوب کشور ممنوع می باشدتوزیع و فروش 

عموم معیارهاي اخالقی و اسالمی مبتنی بر شرع و عرف حاکم بر جامعه که مورد پذیرش : عفت عمومی  - 4

 .مردم می باشد و هرگونه مغایرت با آن ناهنجاري محسوب می گردد

متري از طرفین و روبرو می  50منظور از مجاورت اسقرار دو مکان نسبت به هم تا فاصله حداکثر : مجاورت  - 5

متفاوت بوده و بنا ) حداقل و احداکثر فاصله بین دو امکنه در مناطق مختلف کم جمعیت و پر جمعیت(باشد

 .تشخیص مدیریت نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مربوط تعیین می گرددبه 

متري ، حاشیه محسوب می  100محدوده اطراف واحد صنفی یا امکنه عمومی تا فاصله  حداکثر : حاشیه  - 6

حداقل و حداکثر محدوده اطراف واحد صنفی یا امکنه عمومی با توجه به بافت شهري توسط مدیر .(گردد

 .)عمومی شهرستان مربوطه تعیین می گردد نظارت بر اماکن

اي استمجموعه تمهیداتی که به منظور حفظ و نگهداري از امکنه عمومی در ر: حفاظت فیزیکی و ایمنی - 7

  .استبه تناسب نوع صنف در نظر گرفته ... پیشگیري از بروز هر گونه مخاطرات از جمله سرقت و آتش سوزي و

قرار مکان را استمیدان دید و تسلط امکنه عمومی نسبت به سایر اماکن همجوار با توجه به نحوه : اشرافیت - 8

  .اشرافیت گویند
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  :مراکز حساس عبارتند از - 9

 )سفارتخانه، کنسولگریها و مراکز مشابه(مراکز دیپلماتیک  - 1

 ...)پادگان ها، کالنتري ها، پایگاه بسیج و(مراکز نظامی و انتظامی  - 2

 ...)دادگاه هاي عمومی و انقالب، دادسراها و(مراکز قضایی  - 3

 مراکز امنیتی - 4

 وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی - 5

 بانکها و موسسات مالی و اعتباري - 6

مجموعه معیارهاي اخالقی مبتنی بر موازین اسالمی که عدول از آنها مغایر با شرع و عرف : شئونات اسالمی -10

  :ي در جامعه می گردد که مصادیق آن به شرح زیر می باشدبوده و موجب بروز ناهنجار

 رعایت اخالق و حجاب بر اساس موازین اسالمی - 1

 فاده از کراوات و پاپیون توسط مدیر، متصدي و شاغلیناستعدم   - 2

 فاده از سی دي و نوارهاي صوتی و تصویري غیرمجاز در امکنه عمومی و واحدهاي صنفیاستعدم  - 3

 ئول در واحدها صنفی و ایجاد پاتوق براي اراذل و اوباشعدم تجمع افراد غیر مس  - 4

 جلوگیري از تبدیل مکان صنفی به محل برقراري روابط نامشروع  - 5

به طوري که در ) مرد(توسط مدیران و متصدیان و شاغلین ) طالجات و جواهرات(فاده از زیور آالت استعدم  - 6

 .معرض دید عموم باشد

 شاغلین خانم و همچنین عدم آرایش مغایر عفت عمومی توسط آقایان عدم آرایش غلیظ  و نامتعارف توسط  - 7

 .ظواهر امکنه عمومی مطابق با عرف جامعه اسالمی و عفت عمومی باشد  - 8

 )ثابت و سیار(عدم نصب هر گونه عروسک، مجسمه و تصاویر مبتذل در امکنه عمومی و واحدهاي صنفی   - 9

 میعدم ارائه خدمات به بانوان فاقد حجاب اسال -10

  :ضوابط انتظامی عمومی

نامگذاري واحد صنفی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و مطابق با ضوابط تبلیغاتی  - 1

 .کشور باشد

رعایت اصول حفاظت فیزیکی، ایمنی و بهداشتی مکان متناسب با نوع فعالیت جهت پیشگیري از مخاطرات  - 2

 ...)سرقت، آتش سوزي و(احتمالی 

 عدم ارتباط با منازل مسکونی و واحدهاي صنفی و اماکن عمومی همجوار  - 3

 )امنیتی، سیاسی، انتظامی و نظامی(عدم مجاورت و اشرافیت بر مراکز حساس و داراي طبقه بندي   - 4

 .فاده گردداستدر صورت اشرافیت بر منازل مسکونی از پنجره هاي ثابت و شیشه هاي مشجر  - 5

 .کسب و اعالنات ابالغی ناجا در محل مناسبی که در معرض دید عموم باشدنصب مجوز فعالیت و پروانه  - 6
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 ...عدم ایجاد مزاحمت براي همسایگان از جمله آلودگی صوتی، سد معبر و   - 7

 خدام و به کارگیري افراد فاقد صالحیت و اتباع خارجه غیر مجازاستعدم   - 8

 .استرعایت شئونات اسالمی توسط مدیر، متصدي و شاغلین الزامی  - 9

مسئولیت نظارت بر حسن فعالیت متصدیان و شاغلین در امکنه عمومی بر عهده مدیر واحد صنفی بوده و  10-

 .حضور او در تمام ساعات فعالیت الزامی می باشد

 رعایت ساعات کار تعیین شده با در نظر گرفتن فصول سال     11-

 صادره و عدم تداخل صنفیانجام فعالیت صرفاً در رسته مربوطه مندرج در مجوز      12-

رعایت ضوابط ابالغی از سوي ناجا و همکاري مستمر با مأمورین نیروي انتظامی در جهت تأمین و حفظ نظم 

 و امنیت عمومی

 ممنوعیت تهیه، نگهداري، حمل و نقل ، عرضه و فروش کاالي قاچاق و اقالم ممنوعه و مسروقه     13-

          یل سگ و میمون و امثالهم به امکنه عمومی و واحدهاي صنفی توسط ممنوعیت ورود حیواناتی از قب    14-

 شاغلین و مراجعین

یت محسوب نگردیده و شرکت هایی                          اخذ نمایندگی و تأسیس شعبه و همچنین ثبت شرکت مجوز فعال    15-

 .قانونی از مبادي ذیربط می باشند اقدام به انجام فعالیت صنفی ما نمایند ملزم به اخذ مجوزکه 

  09/11/1364هیأت وزیران با اصالحات  23/03/1363آیین نامه اماکن عمومی مصوب 

نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران در اجراي وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسئولیت هاي محوله به  *

  .مطابق مقررات اقدام می نماید امور اماکن عمومی طبق مقررات این آیین نامه نظارت و

  .اماکن و موسسات موضوع این آیین نامه به شرح زیر می باشد *

قهوه خانه  -6سلف سرویس ها  -5پانسیون ها و مهدکودك ها  -4رستوران ها  -3مسافرخانه ها  -2هتل ها  - 1

کافه تریاها  -10تئاتر بوفه سینما و  - 9چلوکبابی و چلوخورشتی ها و طباخی ها  -8اغذیه فروشی ها  - 7

فروشگاه هاي جراید و نشریات داخلی  -14آموزشگاه هاي رانندگی  - 13آرایشگاه ها  -12کافه قنادي  -11

فروشگاه هاي  -18عکاسی ها  -17تعمیرگاه هاي دوچرخه و موتورسیکلت  -16موسسات بارکش شهري  -15

موسسات تبلیغاتی و  - 21گاه هاي اتومبیل فروش -20سینماها و تماشاخانه  -19جراید و نشریات خارجی 

موسسات توریستی و  -23تعمیر گاه ها ، اتو سرویس ها و پارکینگ ها   -22 تولید کننده فیلم هاي تبلیغاتی

کارگاه  -27بنگاه هاي معامالتی   -26کتابفروشی ها   - 25بنگاه هاي مسافر بري   -24کرایه دهی اتومبیل  

موسسات  -29یک فروشی اتومبیل  ستارگاه هاي تعویض روغن ، پنچر گیري  و الک -28هاي اوراق اتومبیل  

کارگاه هاي نقاشی  - 32فروشگاه هاي لوازم یدکی اتومبیل   - 31کلیشه و گراورسازي ها   - 30تاکسی بار  
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 طال -37ودیو ها  است -36موسسات باربري  -35سمساري و امن فروشی ها   - 34چاپخانه ها   - 33اتومبیل  

  آموزشگاه هاي خیاطی ، ماشین نویسی و آرایشگري -39موسسات نشر وطبع   – 38و جواهر فروشی ها 

افتتاح هر نوع امکنه و موسسه مشابه دیگري در آینده ، بنا به تشخیص و اعالم نیروي انتظامی جمهوري :  نکته

  .خواهد شد ق ن صاسالمی ایران مشمول مقررات 

و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل باید قبل از صدور  2مراجع صدور پروانه واحد هاي صنفی مذکور در ماده  * 

 نکتهاز نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مطابق ةیین نامه اجرایی  1واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده 

  .قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت 12ماده  1

ضوابط مربوط به صالحیت دایر کننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف نیروي انتظامی و نیز امور انتظامی و  : نکته

ترافیکی محل کسب با هماهنگی وزارت بازرگانی به وسیله ادارات ذي ربط نیروي انتظامی تهیه و پس از تصویب 

  .نیروي انتظامی به مورد اجرا گذارنده خواهد شد استری

با .(حقاظی شهربانی ، ژاندارمري عهده دار انجام وظایف مذکور در این آیین نامه می باشداستاز حوضه در خارج  *

  ).استادغام شهرداري با ژاندارمري و کمیته ها و تشکیل نیروي انتظامی ،همه جا نیروي انتظامی مستقر 

قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارد و در  2متقاضیان ضدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده  *

صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشد از افتتاح آن اماکن تا صدور پروانه به وسیله نیروي انتظامی 

  .جلوگیري خواهد شد

آیین نامه در مدت اعتبار پروانه از  2اماکن عمومی مندرج در ماده  یراندر صورتی که هر یک از صاحبان یا مد *

  .ضوابط مقرر نیروي انتظامی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعالم خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نماید

واگذار نمیایند بایستی  بخواهند اداره امور داخلی خود را به دیگر 2چنانچه صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده  *

مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به نیروي انتظامی معرفی تا پس از بررسی هاي الزم و تایید صالحیت مدیر 

  .معرفی شده در پروانه صادر منظور گردد

  :شامل 11الی  1از ردیف  2صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده  *

قهوه خانه  -6سلف سرویس ها  -5پانسیون ها و مهد کودك ها  -4نها رستورا -3مسافرخانه ها  -2هتل ها  - 1

کافه تریا ها  -10بوفه سینما و تئاتر  -9چلوکبابی و چلو خورشتی ها و طباخی ها  -8اغذیه فروشی ها  - 7

 به نیروي انتظامی معرفی تا نسبت) اعم از ایرانی و خارجی(کافه قنادي ها مکلفند کلیه کارکنان خود را  -11

به تعیین صالحیت و صدور پروانه خدمت گذاري جهت آنان اقدام و در صورت تغییر هر یک از آنان مراتب را 

 .ساعت اعالم نمایند 48ظرف مدت 
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موظفند هر  8مدت اعتبار پروانه خدمت گذاري یک سال می باشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده  :نکته

  .دام نمایندساله نسبت به تمدید پروانه خود اق

مربوطه پروانه بایستی داراي کارت بهداشت از مرجع  8کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده  *

  .کار از نیروي انتظامی باشند

صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد آیین نامه و اعالمیه هاي نیروي انتظامی را که ارتباط با نوع  *

  .کان دارد در محل مناسبی که براي واردین قابل رویت باشد نصب نمایندکار آن م

موظف اند در قبال اموالی که از طرف ) پانسیون و سایر اماکن مشابه –مسافرخانه  -هتل(صاحبان اماکن مسافري  *

  .مسافرین یا واردین به مکان هاي مزبور به آنان سپرده می شوند رسید کتبی بدهند

در صورتی که یکی از مسافرین در یکی از اماکن مسافري فوت نماید صاحب یا مدیر موسسه باید بالفاصله مراتب را  *

با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به نیروي انتظامی محل اطالع داده و تا ورود نمایندگاه نیروي انتظامی و 

  .و احدي داخل آن نشوددادسرا و پزشکی قانونی، اتاق متوفی باید بسته شده 

( صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی که مامورین نیروي انتظامی بخواهند  *

  .بال تامل در حدود اطالعاتی که دارند با نهایت صحت به انها بدهند) نسبت به وضعیت امکنه مسافرین و مستخدمین

  .استدایر هستند حضور متصدي یا مدیر امکنه در محل الزامی  در تمام ایامی که اماکن عمومی *

وبا، طاعون و : در مواقعی که یکی از مدیران یا خدمه مضنون یا مبتال به دارا بودن امراض واگیر دار و عفونی از قبیل *

نیروي انتظامی  امثالهم باشد، صاحبان اماکن عمومی مکلفند مراتب را بالفاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداري و

  .اطالع دهند

صاحبان اماکن مسافري و پانسیون ها مکلفند تابلوي شماره اتاق ها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب  *

  .نمایند

صاحبان اماکن مسافري و پانسیون ها باید دفتري مطابق نیروي انتظامی براي ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و  *

  .را در آن دفتر قید نمایند نشانی کامل آنها

موظفند ضمن رویت شناسنامه و هرگونه برگ ) پانسیون و امثال آنها –مسافرخانه  -هتل: (صاحبان اماکن مسافري *

شناسایی مشخصات و تاریخ ساعت ورود و خروج مسافرین و واردین به اماکن مزبور را طبق نمونه اعالمیه که از طرف 

  .تنظیم و اول وقت روز بعد به نیروي انتظامی محل تسلیم نمایند نیروي انتظامی داده می شود
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صاحبان هتل ها، مسافرخانه ها و پانسیون ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصی که به سن قانونی  *

اعالم نرسیده و بدون سرپرست هستند قصد اقامت در امکنه مزبور را دارند بالفاصله مراتب را به نیروي انتظامی محل 

  .دارند

برگزاري هر نوع مجلس جشن و عروسی ، مهمانی ، شب نشینی و امثال آن و یا اجراي هرگونه برنامه هنري و  *

نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تایید محتوي برنامه هنري و نمایشی از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

مسئولین اماکن عمومی مزبور  استبدیهی . می باشد) بلساعت ق 48حداقل (تحصیل اجازه مخصوص نیروي انتظامی 

میبایست ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفا مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارائه دو عدد کارت ورود به سالن 

  .به مسئولین ذي ربط نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اعالم نمایند

  :مراجع صدور پروانه ارسال که نسبت به ابطال آن اقدام گرددپروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به  *

خدام یا اجبر نمودن استتسهیل یا فراهم نمودن وسیله اول منافی عفت و شهوت رانی در امکنه مربوطه و یا  - 1

 اشخاص براي منظور فوق

 تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی براي مقاصد سو و خالف قانون علیه دولت و امنیت کشور - 2

عمال آنها و همچنین فروش و عرضه استیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و چرس و بنگ و ته - 3

 هر نوع مشروبات الکلی

طرح ریزي و توطئه براي انجام هر نوع مقاصد سو و خالف قانون نظیر سرقت ، خرید و فروش و نگهداري  - 4

 ...اموال مسروقه و 

 ارهرگونه عمل شرط بندي و برد و باخت و قم - 5

  .مانع از اجراي سایر مجازات هاي شرعی و قانونی نخواهد شد 21ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده  :نکته

سخنرانی و هر عمل دیگري که خالف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون  *

  .استاجازه مخصوص نیروي انتظامی ممنوع 

  .خاص شرور و بد سابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می باشدقبول و اسکان اش *

در اماکن عمومی ایجاد صداهاي ناهنجار، اداي الفاض رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب  *

و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مامورین  استآسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی می شود ممنوع 

  .معرفی نمایندانتظامی 

کن دیگري که یک نفر نمی تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینکه براي اما *

میخواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشري که نیروي انتظامی صالحیت او را گواهی نماید 

  .مسئول اداره اماکن مربوطه خواهد بود خدام کند که در این صورت مدیر مزبوراست
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درجه بندي و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان انتظامی ، شهرداري ،  *

مسئولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجراي تصمیمات متخذه . بهداري و سایر سازمان هاي ذي ربط تعیین می گردد

در مواردي که درجه بندي و تعریف برخی از اماکن عمومی به موجب قانونی از . باشدبه عهده نیروي انتظامی می 

  وظایف ارگان هاي دیگر باشد همان مالك عمل خواهد بود

تخلف از مقررات این آیین نامه براي بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار حسب مورد لغو یا دائم پرونه  *

  ورت لزوم مانع از اجراي سایر مجازات هاي شرعی و قانونی نخواهد شدکسب میگردد و این امر در ص

براي اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان فارسی بر روي تابلو نوشته  *

  .شود

مهیا باشد تا به موقع اندارد سازمان آتش نشانی باید استدر کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق  *

  .مورد بهره برداري قرار گیرد

کلیه دعواي مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه  *

اختالفی بین انها و نیز مراجعین در رابطه با مقررات این آیین نامه پیش آید و در صورتی که موضوع در نیروي 

رح و موجب تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد نیروي انتظامی آنها را به مراجع قانونی ذي ربط انتظامی مط

  .هدایت خواهد کرد

  .استاز تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد این آیین نامه باشد ملغی  *

  نظام صنفیقانون  81چند مطلب مهم از آیین نامه اجرایی ماده 

  موضوع همکاري نیروي انتظامی با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و شوراي اصناف کشور

آیین نامه اجرایی ضوابط الزم براي صدور پروانه کسب  3ماده  11نفی مکلفند به موجب بند اتحادیه هاي ص - 1

 2ماده .(ی را اخذ نمایندوزیر محترم بازرگانی ، موافقت اداره نظارت براماکن نیروي انتظام 8/5/83مصوب 

 )قانون نظام صنفی  81آیین نامه اجرایی ماده 

قانون نظام صنفی ادارات اماکن نیروي انتظامی شهرستانهاي کشور موظفند حداکثر  12ماده  2 نکتهبراساس  - 2

عالم ، نظر قطعی و نهایی خود را به اتحادیه  صنف مربوط اعالم استروز از تاریخ دریافت  15ظرف مدت 

قانون  81آیین نامه اجرایی ماده  2ماده  1 نکته.(استعدم اعالم نظر در مهلت مقرر به منزله مثبت .نمایند

 ).نظام صنفی

راي عمومی و صدور پروانه کسب بعالم به منظور اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن استدر صورت عدم  - 3

مشاغل ماده فوق و یا عدم موافقت ادارات نظارت مبتنی بر صدور پروانه کسب ، پروانه صادره فاقد  اعتبار 



19واحد  3طبقه  - ساختمان فنی مهندسی -)چهارشیر(شهرك صنعتی شماره یک  -اهواز 80  

 

قانونی بوده و ضمن طرح موضوع از سوي ادارات نظارت بر اماکن عمومی در کمیسیون نظارت نسبت به ابطال 

 )قانون نظام صنفی  81آیین نامه اجرایی ماده  2ماده  2 نکته.(پروانه اقدام خواهد شد 

ادارات نظارت بر اماکن عمومی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که از مراجع فردي متقاضیان پروانه کسب به ادارات  - 4

مزبور جلوگیري گردد،پرونده مربوطه برابر ضوابط و مقررات مورد نظر ناجا در اتحادیه ها تشکیل و توسط 

عالمات نیز به استنظارت بر اماکن عمومی ارسال و پاسخ پیک مخصوص و یا سیستم الکترونیک به ادارات 

 )قانون نظام صنفی 81آیین نامه اجرایی ماده 3ماده .(همان نحوه به اتحادیه ارسال گردد

 3ماده  نکته. (مسئولیت تطبیق فتوکپی مدارك و مشخصات متقاضی با اصل آن به عهده اتحادیه می باشد - 5

 )ام صنفیقانون نظ 81آیین نامه اجرایی ماده 

آیین نامه اجرایی  4ماده . (صدور بیش از یک پروانه کسب براي فرد صنفی منوط به معرفی مباشر می باشد - 6

 )قانون نظام صنفی 81ماده 

کتبی خود را مبنی بر معرفی اتحادیه  استصاحب پروانه کسب براي دریافت پروانه کسب مجدد باید درخو - 7

موافقت به ادارات نظارت بر اماکن  رد معرفی شده را به منظور اخذاتحادیه در صورت تایید، ف. تسلیم دارد 

عمومی نیروي انتظامی معرفی و پس از اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن عمومی، نسبت به صدور کارت 

 )قانون نظام صنفی 81آیین نامه اجرایی ماده  4ماده  نکته(مباشرت اقدام نمایند 

واحد هاي صنفی که مشغول به فعالیت می : یا شیوه بازگشایی مجدد آنتعطیلی یا پلمپ واحدهاي صنفی  - 8

باشند در دو صورت کلی مشمول مجازات تعطیلی یا پلمپ واحد صنفی یا مغازه می شوند که به شرح زیر 

 :پیرامون آنها توضیحاتی ارائه می گردد

  

فی که فاقد پروانه کسب بوده و از تعطیلی آن دسته از واحد هاي صن استعبارت : تعطیلی قطعی پروانه کسب

محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی ": قانون نظام صنفی که بیان داشته 27بر اساس ماده 

که پروانه کسب دائم یا موقت براي آن صادر نشده باشد با اعالم اتحادیه رأساً از طریق نیروي انتظامی پلمپ 

ر چارچوب قانون نظام صنفی و با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ، باید تعطیل و پلمپ شده و د"می گردد

  . مربوطه موفق به اخذ پروانه کسب نگردند، مجاز به بازگشایی واحد مربوطه نخواهند بود

قانون نظام صنفی مربوط به برخورد با واحد  28این نوع تعطیلی بر اساس ماده : تعطیلی موقت واحد صنفی

بوده که به نحوي اقدامی خارج از موازین قانونی و به عبارتی تخلفاتی را  هاي صنفی داراي پروانه کسب

یعنی واحد . موقتی و قطعی بوده و داراي ظرف زمان می باشد 28اي ماده استمرتکب گردند و تعطیلی در ر

  .ماه تعطیل می گردند 6هاي صنفی براي مدت محدود از یک هفته تا 

  :موقت واحد صنفی از یک هفته تا شش ماه می گرددمصادیق و مواردي که منجر به تعطیلی 

 تداخل صنفی - 1
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 روز 15تعطیلی واحد صنفی بدون عذر موجه بیش از  - 2

 عدم پرداخت حق عضویت - 3

  عدم اجراي مصوبات و دستورات قانونی - 4

قانون نظام صنفی، بر اساس  28و ماده  27در اجراي ماده  استنیروي انتظامی مکلف : وظیفه نیروي انتظامی 

واحدهاي صنفی، در اختیار مجامع  مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز نیروي الزم جهت تعطیل و پلمپ استدرخو

  )قانون نظام صنفی 81آیین نامه اجرایی ماده  7و  6مواد . (مزبور قرار دهد 

االهاي موجود مهلت می دهد تا کروز به دایر کننده  20تا  10نیروي انتظامی قبل از پلمپ محل دایر شده از : 1نکته 

  )قانون نظام صنفی 81آیین نامه اجرایی ماده  7ماده  1 نکته. (در محل را تخلیه نماید

فک پلمپ محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ، در صورت  :فک پلمپ

آیین نامه اجرایی ضوابط الزم براي صدور  11و  2، 7تشکیل پرونده در اتحادیه و ارائه مدارك مربوط به بند هاي 

ه اتحادیه پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر توسط متقاضی ب)  قانون نظام صنفی 12ماده  1 نکتهموضوع ( پروانه کسب 

تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مدت یک ماه پس از اعالم اتحادیه به مجمع امور صنفی ذي ربط توسط نیروي 

  )قانون نظام صنفی 81آیین نامه اجرایی ماده  7ماده  2 نکته. (انتظامی انجام می گیرد

انصراف نماید، اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعهد کتبی مبنط بر عدم چنانچه فرد صنفی به اتحادیه اعالم : انصراف

فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که با تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از 

ون نظام قان 81آیین نامه اجرایی ماده  7ماده  3 نکته. (طریق مجمع امور صنفی ذي ربط فک پلمپ خواهد نمود

  )صنفی

را بشکنند و محل هاي مزبور را به  ق ن صکسانی که پلمپ یا الك و مهر محل هاي تعطیل شده در اجراي  :1نکته

فاده قرار دهند، از طریق مراجع مربوطه به مراجع ذي صالح قضایی معرفی استنحوي از انحاء براي کسب مجدد مورد 

 4 نکتهقانون نظام صنفی و  27ماده  2 نکته. (می محکوم خواهند شدو به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسال

  )قانون نظام صنفی 81آیین نامه اجرایی ماده  7ماده 

یعنی در صورت . پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع  موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد  :2نکته

ند و در صورت پرداخت مبالغی تحت عنوان عوارض عدم دریافت پروانه کسب همچنان فاقد پروانه محسوب میگرد

صنفی و یا عوارض کسب و پیشه شهرداري دارنده پروانه کسب محسوب نشده و مشمول مجازات پلمپ واحد صنفی 

 ).قانون نظام صنفی 27ماده  3 نکته. (می گردد
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 فصل چهاردهم

  »مکاسب«

  زکات

در اصطالح فقهی ، به معناي پرداخت مقدار معینی از مال به محرومان .استزکات در لغت به معنی رشد و پاکیزگی    

  .و به کمک هاي واجب و مستحب هر دو گفته می شود استزکات در قرآن،هم به معناي لغوي آمده .استو نیازمندان 

ه چیز اگر کسی مالک یکی از این نُ.گندم،جو،خرما،کشمش،طال،نقره،شتر،گاو،گوسفند:استزکات بر نُه چیز واجب 

  .باشد، با شرایطی باید مقداري را که در اسالم معیین شده را به یکی از مصرف هایی که دستور داده اند برساند

  خمس

امام به عنوان رئیس حکومت هزینه هایی دارد که باید تأمین شود که براي پیشبرد نظام اسالمی و اداره جامعه، به    

خمس براي .استفریضه خمس براي تأمین این منظور ، بر متمکنان جامعه واجب گردیده .بودجه فراوانی نیاز دارد

  .و براي هر موردي که صالح بداند، مصرف کندکه امام بخواهد انجام دهد  استتأمین بودجه هر کار خیري 

  :استدر هفت چیز خمس واجب 

منفعت کسب، گنج،معدن، مال حاللی که مخلوط به حرام باشد،جواهري که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می 

  .آید، غنیمت،زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

در عصر غیبت تحویل فقیه جامع الشرایط .باید تحویل او گردد و استموارد فوق بوده که مال امام ) یک پنجم(خمس 

  .می شود

نیمی به عنوان سهم سادات که با اجازه فقیه می توان به سادات فقیر داد و نیم دیگر به : خمس دو نصف می شود 

گر مصرف می عنوان سهم امام بوده که فقیه جامع الشرایط طبق صالحدید براي ارتقاي حوزه علمیه و امور خیریه دی

  .نماید

  خمس و زکات و فرق آن مالیات

مثال بوستان . تا دولت ، رفاه ما را در بیرون از منزل تأمین کند مالیات هزینه ایست که می پردازیم :تفاوت اول 

درب منزلمان را قفل میزنیم و به دولت نیز مالیات می دهیم تا بیرون از منزل پلیس . احداث کند،بزرگراه و پل بسازد

 در منزل. ن کنددر منزل المپ روشن می کنیم و به دولت مالیات می دهیم تا کوچه ها و خیابانها را روش. بگمارد

بنابراین .کپسول آتش نشانی داریم و به دولت مالیات می دهیم تا بیرون منزل ماشین آتش نشانی آماده داشته باشد

  .مالیات،خرج خود ما می شود اما با واسطه ي دولت
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که اگر نباشد ، عمل قبول نمی  استو در آن قصد قربت الزم  استپرداخت خمس و زکات یک عبادت  :تفاوت دوم

  .شود بر خالف مالیات که قصد قربت نمی خواهد هیچ ، بلکه نوعا با اکراه پرداخت می گردد

یعنی مرجع تقلید،باید  استخمس زیر نظر عالم ترین و با تقوا ترین فردي که با تحقیق انتخاب شده  :تفاوت سوم 

گاهی هم مالیاتها غیر عادالنه اخذ و یا  استیست و لذا ممکن مصرف شود بر خالف مالیات که چین شرطی در آن ن

  .هزینه شود

به  استزکات فقط بر نُه چیز تعلق میگیرد به شرط اینکه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد ممکن  :تفاوت چهارم 

بعد از این که نیاز خمس هم بر مازاد مخارج ساالنه تعلق می گیرد ، شخص . خیلی از افراد جامعه زکات تعلق نگیرد

باید یک پنجم آن را به عنوان خمس  هاي خود و خانواده اش را برطرف کرد، چنانچه چیزي از مالش زیاد بیاید

  .اما مالیات از اصل درآمد مردم گرفته می شود.پرداخت نماید

در خمس و زکات به پرداخت کننده اعتماد می شود و شخص با میل و رضایت قبلی خود ، اموالش را  :تفاوت پنجم 

به نه بالجبار و نه بوسیله بازرس و مأمور دولت و ثانیا شخصی را که میخواهد اموالش را حساب می کند و می پردازد،

و ... در حالیکه در مالیات عدالت و تقوي و ورع و  استاو بپردازد، خود انتخاب می کند، که کدام فقیه عادل و متقی تر 

  .انتخاب مالك نیست

  مبانی اخالق حرفه اي در کسب و کار

مبناي ارتباط و رفتار ارتباطی اخالقی را حفظ و رعایت حقوق مردم دانسته و در مواضع مختلف بر ) ع(حضرت امیر   

وار می استرا به ویژه در مشاغل و مناصب مختلف بر آن آن  تأکید می ورزند،به گونه اي که جایگاه اجتماعی افراد 

  .استمالك نهایی اخالق را خدا می داند و به همین دلیل توصیه اساسی حضرت، تقوي ) ع(امام علی.نمایند

یکی از مطالبی که از آن نهی شده و موجب حرص زیاد انسان به مال و ثروت می گردد وارد : حرص و طمع در بازار   

بطوري که شخص کاسب عمده وقت  استود به بازار و تا دیر وقت در آنجا ماندن و به معامله پرداختن شدن صبح ز

خود را به معامله بگذراند و به دیگر وظایف خود از قبیل صله رحم، عبادت به موقع، پرداختن به امور خانواده از جمله 

  .تربیت فرزندان خود همت نگمارد

و در خرید و فروش خود همه جوانب را در  که تاجر وکاسب کامال مراقب باشد استته شایس: مراقبت از جمیع امور  

نظر بگیرد مرتکب خالفی نگردد و در هر مورد براي روز قیامت خود پاسخ قانع کننده اي داشته باشند همانگونه که 

ا آن روز ، روز حسابرسی گفته شده انسان مسلمان در روز قیامت در برابر همه اعمال خود باید جوابگو باشد زیر

که اگر تاجر و کاسب در معاملع عدالت، انصاف و احسان را مراعات کند از مقربین و صدیقین  استنقل شده .است

  .درگاه الهی خواهد بود

  : به نکات زیر توجه کند  استحال با توجه به تأکیدات باال در مورد کسب وروزي حالل به هر شخص مسلمان الزم 

احکام معامالت را به مقداري که معموال مورد احتیاج اوست یاد بگیرند و بر علما  استبر همه مسلمانان واجب  - 1

الفقه ": در بازار کوفه حرکت می کرد و بارها می فرمود ) ع(علی. این احکام را به مردم بیاموزند استواجب 
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در همین ) ص(پیامبر اکرم .رد معامله شویداي تجار اول احکام معامالت را یاد بگیرید سپس وا "ثم المتجر

ء محجه البیضا( "... ترك این لقمه حرام نزد خداوند بهتر از دو هزار رکعت نماز مستحبی ":مورد می فرماید

کسی که چهل روز غذاي حالل بخورد قلب او نورانی  ":می فرماید ) ص(همچنینآن حضرت .  )310ص  2ج

 ."کند، عبادات واجب و عبادات مستحب او پذیرفته نمی شودمی گردد و کسی که لقمه حرام صرف 

هر گاه انسان از طریق .حقوق واجبی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات را با شرایطش پرداخت نماید - 2

زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارمندي و کارگري در مؤسسات مختلف درآمدي بدست آورد اگر از 

آنرا ) یک پنجم(همسر و فرزندان وکسانی که نفقه او را می دهد زیاد آید باید خمس مخارج سال اول او و 

 .بپردازد

کسب وکار وتالش براي زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براي کسانی که مخارج همسر  - 3

و در غیر این  ، همچنین براي حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسالمیاستوفرزند خود را ندارد واجب 

 .، مخصوصا براي کمک به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانوادهاستصورت،مستحب مؤکد 

فروشنده میان مشتري ها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیري نکند، قسم نخورد و اگر  استمستحب  - 4

 .مشتري پشیمان شده و از او تقاضاي فسخ معامله را کند بپذیرد

یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف  استند معامله اي را که انجام داده صحیح هر گاه انسان ندا - 5

ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرف در مال ، حکم آن را سؤال کرده ، مطابق آن عمل نماید، 

انجام داده یا نه ، کند، ولی اگر در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند صحیح 

 .استمعامله او صحیح 

  .باشد مکروه و اگر دروغ باشد حرام استقسم خوردن در معامله اگر ر :نکته 

  : مواردي که باید در معامله مورد توجه قرار گیرد

 .تعریف بیجا از جنس مورد معامله نکند - 1

 .عیب و نواقص جنس را پنهان ننماید - 2

 .در وزن و مقدار آن خیانت نکند - 3

 .قیمت اصلی جنس را پنهان ننماید - 4

که مار در میان دو سنگ می خزد و داخل می شود گناه و معصیت و هم به آرامی در بین : فرمود ) ع(حضرت سلیمان 

  .معامله دو نفر داخل می گردد

مدیگر را در مواردي که احیانا بین فروشنده و خریدار اختالفی پیش آید آنها جهت اینکه رضایت ه :نکته قابل توجه 

واگزار و یا جلب نمایند می توانند با یکدیگر مصالحه نمایند یعنی یا مقداري از مال یا منفعت یا حق خود را به دیگري 
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 "صلح معوض"این را . از طلب و حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداري از مال یا منافع خود را به او واگذار نمایند

  .استنام دارد و هر دو صحیح  "صلح غیر معوض"ون عوض باشد می نمامند و اگر این واگذاري بد

خدا رحمت کند کسی را که در خرید و فروش (در این مورد می فرمایند ) ص(پیامبر : عدم سختگیري در معامله 

  )سختگیر نباشد

د در روز کسی که به جهت پشیمانی یکی از طرفین معامله را فسخ کند خداون: می فرمایند ) ص(حضرت محمد : نکته

  .قیامت لغزش هاي او را برهم زده و محو می کند

  آثار سوء و ناگوار مال حرام 

از آنجا که کسب مال حرام آثار سوء و ناگواري در زندگی انسان و حتی نسل و ذریه او دارد مختصرا به مواردي اشاره 

  . می گردد

 .مال حرام برکت و فزونی ندارد - 1

 .نداردانفال کردن مال حرام اجراي  - 2

  .بر جاي گذارنده مال حرام ، آتش جهنم را براي خود افزایش می دهد

  )24نقل از کتب بیع ص . (من براي امتم در خصوص کسب هاي حرام بیمناکم: پیامبر اکرم فرمودند 

  معامالت مکروه

  :که از آنها پرهیز شود استبسیاري از فقها معامالت زیر را مکروه شمرده اند و بهتر آن 

 .انسان را به رباخوري و سایر اعمال حرام بکشاند استی و هر کاري که ممکن صراف - 1

 .کفن فروشی هرگاه به صورت شغل درآید - 2

 .اگر چه ظاهرا اموالشان حالل باشد استمعامله با افراد پست و کسانی که اموالشان مشکوك  - 3

 .معامله بین اذان صبح و اول آفتاب  - 4

 .تمام آنوارد شدن در معامله دیگران قبل از  - 5

  معامالت حرام و باطل

اگر خون براي معالجه بیماران نیازمند به خون فروخته (بول ، غائط و خون : خرید و فروش عین نجس مانند  - 1

 )شود اشکال ندارد

  .استفاده از آن بالمانع استخرید و فروش کودهاي نجس اشکال دارد ولی : تذکر

 خرید و فروش اموال غصبی - 2

 مانند آالت موسیقی و قمار استمعمول آنها حرام خرید و فروش چیزهایی که منافع  - 3

 حشرات یا حیوانات درنده: خرید و فروش چیزهایی که در میان مردم مال محسوب نمی شود  - 4

 .معامالتی که در آن ربا باشد - 5
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ا روغن که به آن غش فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد مانند فروش پیه مخلوط شده ب - 6

 .استدر معامله می گویند و یکی از گناهان کبیره 

کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنها ضرر رساند : درباره غش می فرمایند) ص(پیامبر گرامی اسالم

می برد و راه یا تقلب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غش کند خداوند برکت را از روزي او 

  .معاش او را می بندد و او را به خودش وا می گذارد

مگر اینکه از آالت مشترك  استخرید و فروش آالت لهو و لعب مانند تار و ساز حتی سازه هاي کوچک حرام  - 7

 .باشد یا بازیچه باشد و از آالت لهو حساب نشود

،مانند میوه و پارچه و استکشیدن آن ممکن فروش اجناس متنجس ، یعنی چیز پاکی که نجس شده و آب  :نکته 

 استفرش اشکال ندارد ولی اگر مشتري بخواهد آن را براي خوردن یا کارهاي دیگري که پاك بودن در آن شرط 

  .مصرف کند باید به او بگوید

  شرایط جنس و عوض  آن 

  :آن می گیرند چند شرط دارد) پول-کاال(جنسی که که می فروشند و پیزي را عوض 

 ...باید مقدار آن معلوم باشد بوسیله وزن ، پیمانه ، متر و  - 1

 .بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده صحیح نیست. توانایی بر تحویل آن داشته باشند - 2

 .و در ارزش جنس و میل مردم با معامله اثر دارد معیین نماید استصفات و خصوصیاتی را که در آنه - 3

قابل فروش نیست  استحقی نداشته باشد بنابراین مالی که در گرو شخص دیگري در آن جنس یا عوض آن  - 4

 .مگر با اجازه صاحب مال

  نقد و نسیه

کسی که چیزي را بفروشد ئ در آن مدتی براي پرداخت معیین نکنند معامله نقدي بوده و پس از تحویل کاال به 

  .آنرا مطالبه کند خریدار فروشنده می تواند وجه

  .استدر معامله نسیه باید مدت کامال معیین باشد و اگر تاریخی براي آن معیین نکنند معامله باطل 

هرگاه جنسی را به طور نقد و با قیمت مشخصی معامله کنند و به طور نسیه با قیمتی گرانتر فروخته یعنی فروشنده 

  .نمیشوددرصدي بر قیمت بیفزاید و مشتري قبول کند مانعی ندارد و ربا حساب 

  .هر گاه کسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعدا مقداري از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکالی ندارد

در معامالت نسیه در شرح مقدس اسالم ، پس از تعیین مدت ، اخذ مدرك یا شاهد از بدهکار سفارش : نکته مهم 

  .استگردیده 

  فسخ و انواع آن 

  :اما در مواردي معیین به شرح زیر میتوان آنرا بهم زد استاد بوده و الزم االجرا معامله چیمان و قرارد
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هرگاه معامله اي انجام گرفت تا وقتی که خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند می توانند : فسخ در مجلس  - 1

 .در همان جلسه معامله را فسخ کنند

مشتري یا هر دو یا فرد سومی ، حق فسخ شرط  چنانچه در ضمن معامله ، براي فروشنده یا: فسخ شرط  - 2

 .کنند ، طبق شرط می توان معامله را برهم زد

اگر بعد از معامله ثابت شود که یکی از دو طرف در اثر نداشتن قیمت کاال مغبون شده : فسخ در مورد غبن  - 3

که معامله کرده  شخص مغبون می تواند معامله را بر هم بزند و یا به قیمتی) گول خورده و زیان دیده(

رضایت دهد ولی حق مطالبه تفاوت قیمت را از طرف نداردو اگر طرف حاضر به پرداخت تفاوت قیمت شود، 

 .استالبته با رضایت طرفین جائز .حق فسخ زیان دیده ساقط نمی گردد

یه پول را بیاورد اگر مشتري با پرداخت بیعانه کاالیی را بخرد و نزد فروشنده بگذارد تا بق: فسخ به علت تأخیر  - 4

و اگر طی سه روز مشتري مراجعه نکرد فروشنده  استو کاال را دریافت کند این معامله تا سه روز الزم االجرا 

 .حق دارد معامله را فسخ کند و دریافت بیعانه تأثیري ندارد

را ناقص تر از هرگاه مشتري کاالیی را با شنیدن وصف آن بدون رویت، و آنگاه آن : فسخ به علت رویت کاال - 5

مشاهده ) یا تصویري از آن را در کاتالوگ(آنچه شنیده ببیند، حق فسخ را دارد همچنین اگر آن را قبال دیده 

 .کرده و پس از خرید غیر از آن کاالیی باشد که قبال دیده باشد

هرگاه مشتري بعد از خرید ، عیبی در کاال بیابد کع قبل از عقد بوده و یا بعد از عقد و : فسخ به علت عیب - 6

کم کند و یا با قبل از تحویل گرفتن پیدا شده می تواند معامله را فسخ  کند و یا به جبران آن از قیمت آن 

 .یکدیگر مصالحه نمایند

  .نمی تواند معامله را فسخ کند و یا تفاوت قیمت بگیرددرچند صورت با وجود عیب خریدار  :نکته 

 .در صورتی که بعدا راضی شود - 1

ولی اگر عیب معیینی را ذکر کند و . فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم - 2

 .فسخ کند بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگري دارد خریدار می تواند معامله را

 .خریدار در موقع معامله بگوید که اگر مال عیبی داشت فسخ نمی کند و تفاوت قیمت هم نمی گیرم - 3

  :ربا

خدا خواهد آمد ، دوم  استنخست رباي در قرضکه در بحث قرض به خو:  استو آن بر دو گونه  استربا خواري حرام 

که مقداري از  جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس  استو آن این  استرباي در معامله 

و از گناهان  استبفروشند، مثال یک من گندم را به یک من ونیم بفروشد ، در روایات اسالمی مذمت از ربا بسیار شده 

  .بسیار بزرگ محسوب می شود

  :  استدر چند مورد جائز ربا گرفتن 

 ان از کفاري که در پناه اسالم نیستندربا گرفتن مسلمان - 1
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 ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر - 2

 ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر - 3

  :احتکار

نگه دارد تا قیمت آن گران شود این کار احتکار و ظلم  استاگر فروشنده آذوقه و مایحتاج مردم را که مورد نیاز آنها 

  .استو محتکر از نظر شرع مقدس مذموم است

روز اجناس مورد نیاز مردم را احتکار کند هم او از خدا بیزاري 40هرکس : حدیثی از پیامبر درباره مذمت احتکار

  .و حکم قاتل دارد استجسته وهم خدا از او بیزار 
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