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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی 

 کمیسیون نظارت بر اصناف

 

 چهارمین جلسه کمیسیون نظارت

 1397تیرماه  13تاریخ برگزاری: جلسه  

 14/ 30الی  12/ 30ساعت شروع و خاتمه جلسه: 

 محل جلسه: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قائم شهر

 موضوع مورد بررسی )دستور کار(: 

 پلمپ واحدهای صنفی -7

 

 مصوبات جلسه 

کمیسیون نظارت شهرستان قائم شهر در مقام بررسی برابر دادنامه   1397خردادماه  19مصوبه مورخ  2به استناد بند 

بنی بر  دیوان عدالت اداری م 32و منضم به آراء شعبه  1396بهمن ماه  26مورخ  9609970900503689شماره 

های مورد ها و گروهها در خصوص چگونگی پلمپ واحدهای کسبی فرقهلزوم اعالم نظر کمیسیون نظارت شهرستان

سهیل  -4ورخیلی ب رضوانه سمیعی -3فریبرز سنائی  -2ورخیلی بفرزاد ثابتی  -1نظر مربوط به آقایان و خانمها )

  -9سهراب لقائی  -8عالالدین میرزائی  -7شهمیرزادی کوروش احمدزدادگان   -6شاهین اکبری امرئی  -5حق دوست 

چنگیز درخشانیان( مراتب در  -12عادل عطائیان کفشگر کالئی  -11بهاالدین صمیمی درزیکالئی  -10زهرا گالبیان 

قانون نظام صنفی با توجه   17جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی توسط اعضاء کمیسیون نظارت در راستای ماده 

قانون نظام صنفی توسط دارندگان  17های استعالم شونده )نیروی انتظامی( نقض ماده ه نظر یکی از دستگاهبه اینکه ب

پروانه کسب انجام گردید موضوع توسط نیروی انتظامی پلمپ، لذا در مراجعه به نیروی انتظامی بمنظور رعایت ماده  

 مذکور نسبت به فک پلمپ محل کسب خود اقدام نمایند. 

 

 رسمی اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان قائمشهر[ ]مهر 

 

 مستندات قانونی

 قانون نظام صنفی  17ماده 

 

 مسئول پیگیری 

 اتاق اصناف و فرماندهی نیروی انتظامی 
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 قانون نظام صنفی 17"مهم" ماده 

 است.به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور از قانون نظام صنفی به شرح زیر 

قانون نظام صنفی: افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی،   17ماده 

انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کاری و دستورالعملهای مربوط به نرخ گذاری کاالها و 

 د، رعایت و اجرا کنند.ربط ابالغ میگردخدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی

افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه   – 1تبصره 

میکنند، مراتب را به اتحادیه اطالع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی 

 . زم را به عمل آورد عکس دار با درج تخصص اقدام ال

افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری در باره محصوالت، کاالها یا خدمات، بر خالف واقع تبلیغ  -2تبصره 

 ( این قانون با آنها رفتار خواهد شد. 68کنند. در غیر این صورت ماده )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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