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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 به نام پروردگار عادل  

 

 محرمانه 

 

 وزیر محترم کشور و رییس شورای تأمین امنیت کشور

 ی کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران و تصمیم دادستان استان با ضوابطموضوع: مغایرت مصوبه

 رسد: های واحدهای کسبی به عرض میتعطیلیبا تقدیم سالم، در خصوص تغییر 

  ۲- ۷م /  ۱۱ /۷۹۵۸ی شماره بنا به اطالع رسیده، مدیر کل محترم امنیتی، انتظامی استانداری مازندران طی نامه -۱

را جهت اجرا ارسال   ۱۳۹۵آبان  ۹ی مورخ کمیسیون فرق و مذاهب استان، صورت جلسه  ۱۳۹۵آبان  ۱۰تاریخ 

 . نمود

در صورتی که ضوابطی مبنی بر تشکیل، فعالیت، تصمیم و اجرای این کمیسیون، مشاهده نشده و چنان چه   -۱ -۱

شورای تأمین استان باشد، مستند به قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشور   یزیر مجموعه

صویب شورای تأمین استان قابل استناد به عنوان شورای تأمین نبوده و اش بدون ت، مصوبه۱۳۶۲شهریور  ۸مصوب 

ی وزارت کشور است و تصمیم گیری بدون  این قانون، حق تصمیم گیری با استاندار به عنوان نماینده ۹مستند به ماده 

 نظر استاندار، قابل اجرا نیست.

تعطیلی صاحبان واحدهای صنفی فرقه   ( آمد: در صورت درخواست۱در قسمتی از صورت جلسه )ردیف  -۲ -۱

ی پیوستی، آبان ماه بر اساس فرم پیوستی، اقدام گردد. طبق قسمتی از تعهدنامه  ۱۲و  ۱۱ضاله بهاییت برای روزهای 

گردم ضمن احترام به قوانین و مقررات صنفی، چنان چه بنابر هر دلیلی به غیر از  "اینجانب متعهد و ملزم می

قصد تعطیلی واحد کسبم را داشته باشم، مراتب را حداقل یک هفته قبل به واحد اماکن عمومی  تعطیالت رسمی کشور، 

ام اقدام نمایم. ضمناً در غیر  و انتظامی شهرستان اعالم و در صورت موافقت آن مرجع محترم، نسبت به تعطیلی مغازه

نده برخورد شود." با وجودی که متن این صورت و مشاهده عمل خالف متن تعهدنامه بر اساس ضوابط و قوانین با ب

"مقررات،  ی استان اصفهان آمد:های دیگر متفاوت است؛ به نحوی که در متن تعهدنامهی این استان با استان تعهدنامه

 ام در آینده رعایت نمایم."ضوابط و قوانین نظام صنفی را همانگونه که قبالً رعایت نموده

رط فک پلمپ، تعطیل ننمودن در روزهای خاص )مدنظر( است؛ در صورتی که  دیگر تعهدنامه این است که ش -۳ -۱

 ۳۷دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی )موضوع تبصره بند )م( ماده  ۲برابر ماده 

بایست با توجه به وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف می  ۱۳۹۴بهمن   ۱۸قانون نظام صنفی( مصوب 

یعت و نوع کار واحدهای صنفی و با استفاده از ظرفیت کمیسیون امور اقتصادی اتاق نسبت به تنظیم ساعت کار و طب

این   ۳ایام تعطیل آنان اقدام و پس از تایید اجالس اتاق برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال نماید. ماده 

نوع فعالیت و مالحظه الزم دیگر پیشنهاد اتاق را  دستورالعمل افزود: کمیسیون نظارت موظف است با در نظر گرفتن 

 در جلسه کمیسیون مطرح و اتخاذ تصمیم نماید. 

کمیسیون فرق و مذاهب استان، که تصویب شد درخواست تعطیلی  ۱۳۹۵آبان  ۹صورت جلسه مورخ  ۲ردیف  -۴ -۱

قانون نظام صنفی کشور  ۳۷ده ها از سوی فرقه ضاله بهاییت مورد موافقت قرار نگیرد؛ مغایر بند "م" مامغازه

بینی شد "تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با اصالحات بعدی، است که پیش ۱۳۸۲اسفند  ۲۴مصوب 

با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت، از وظایف و 
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صنفی( است". با توجه به تبصره بند )م( به منظور ایجاد وحدت رویه بین اختیارات اتاق اصناف )مجامع امور 

ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس  های نظارت شهرستانکمیسیون

عالی نظارت دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت 

شود و حداکثر ظرف سه ماه از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه می

 رسد.می

کمیسیون فرق و مذاهب استان، دادستان محترم عمومی و انقالب   ۱۳۹۵آبان   ۹ی مورخ در اجرای مصوبه  -۲

ها های محترم شهرستانخطاب به دادستان  ۱۳۹۵آبان   ۹یخ تار ۱۰۰۵/   ۷۵۳ای به شماره شهرستان ساری، طی نامه

 اقدام مشابهی بدین شرح انجام داد.

های کمیسیون فرق و مذاهب استان، اضافه شد: "هرگونه تعطیلی محل کسب و  این نامه بر مصوبه ۱در ردیف  -۱ -۲

فعالیت و اماکن متعلق به فرقه بهاییت بایستی با مجوز پلیس اطالعات و امنیت )اداره اماکن( »نیروی انتظامی« باشد. 

با   ۱۳۶۹تیرماه  ۲۷می ایران مصوب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسال ۴ماده   ۱۴و  ۵های "به موجب ردیف

اصالحات و الحاقات بعدی، "حراست از اماکن"، "نظارت و انجام سایر امور مربوط به بر اماکن عمومی برابر 

مقررات مصوب"، از مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است و اعالم و موافقت اداره اماکن  

 وظایف نیروی انتظامی نیامد. نیروی انتظامی، از مأموریت و 

این نامه افزود: "در صورت تعطیلی بدون هماهنگی با اداره اماکن نسبت به پلمپ محل کسب از  ۲در ردیف  -۲ -۲

این قانون، واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از   ۲۸طریق اداره اماکن اقدام خواهد شد." ولی مستند به ماده 

گردد، ولی تعطیلی صورت نامه، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گذرانیدن مراحل مندرج در آئین 

 گرفته بیش از این مدت شد. 

نمایند در  افراد بهایی که برای فک پلمپ به اداره اماکن مراجعه می : این نامه دستور داده شد ۳در ردیف  -۳ -۲

ن اقدام خواهد شد و در صورت عدم تعهد پلمپ  صورت امضای تعهدنامه مضبوط در آن اداره نسبت به فک پلمپ آنا

بایست  های ذیربط میاین دستورالعمل، اتاق اصناف با همکاری اتحادیه  ۵ادامه خواهد داشت. ولی در راستای ماده 

مصوبات کمیسیون نظارت در خصوص ساعات کار و ایام تعطیل را به اطالع واحدهای صنفی مربوطه و مصرف 

 کنندگان برساند. 

افراد بهایی که علیرغم امضای تعهدنامه در سنوات قبل پایبند به آن نبوده و بدون  :این دستور آمد ۵در ردیف  -۴ -۲

قانون    ۵۰۰هماهنگی با اداره اماکن مبادرت به تعطیلی محل کسب نمایند از مصادیق بارز تبلیغ علیه نظام )ماده 

 مجازات اسالمی( خواهد بود.

  ۲تعزیرات و مجازات های باز دارنده( مصوب  –قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم  ۵۰۰مستند به ماده  -۱ -۴ -۲

های مخالف  با اصالحات بعدی، هر کس علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع گروهها و سازمان ۱۳۷۵خرداد  

 نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس محکوم خواهد شد.

سوره مائده، »یا   ۶۷ی تبلیغ در قوانین مشاهده نشد؛ ولی به موجب لغت نامه دهخدا طبق آیه تعریف کلمه -۲ -۴ -۲

ُ یعِصُمَک ِمَن اَلنَّاِس إِنَ   اهلٌلَ ال یَهِدی الَقَوَم  ایُُّها اًلّرُسوٌل بَلّغ ما اًنِزل إلیَک من ربک ًو إِن لم تَفعَل فَما بَلغَت َرسالَتهُ َو للََاَ

ریَن« ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کامالً )به مردم( برسان! و اگر نکنی، رسالت اَلکافِ 

و خداوند، جمعیت کافران )لجوج( را   دارد؛ای! خداوند تو را از )خطرات احتمالی( مردم، نگاه میاو را انجام نداده

مخالف  دون این که علیه نظام یا به نفع گروهها و سازمانهایکند.« بنابر این تعطیل کردن واحد کسبی بهدایت نمی

نظام تبلیغ شود، مشمول این ماده نیست؛ اگر چنین برداشتی صورت گیرد، پلمپ واحد صنفی طی مدت طوالنی هم 

 شود!مشمول تبلیغ می

  ۱۳۵۶تیرماه  ۳۰قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی مصوب  ۱ماده  ۱وسایل تبلیغ عمومی در )تبصره  -۳ -۴ -۲

این قانون( عبارت از نطق در مجامع عمومی یا   ۱مشخص شد: منظور از وسایل تبلیغ عمومی در این ماده )ماده 

رادیو یا تلویزیون، انتشار اعالمیه، چاپ و نشر کتاب و روزنامه و مجله، نمایش فیلم و امثال آنها است. که تعطیل 

 د. شوکردن واحد صنفی، مشمول این تعریف نمی
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دستور العمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی )موضوع تبصره بند  ۴در اجرای ماده  -۴ -۴ -۲

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایام تعطیل واحدهای صنفی  ۱۳۹۴ بهمن ۱۸قانون نظام صنفی( مصوب  ۳۷)م( ماده 

باشد، کمیسیون نظارت موظف است برای ایام تعطیل و ایام خاص حسب ضرورت نسبت به  مطابق تقویم رسمی می

ها و یا تعدادی از واحدهای صنفی، به منظور جلوگیری از عسر و حرج مردم در تأمین تعیین شیفت کاری جهت رسته

ری اقدام نماید. پس، چنان چه قرار است الزام شویم یا ساعت مرخصی نداشته باشیم یا روزهای کاری مایحتاج ضرو

 را بنا به ضرورت یا تشخیص خود، تعطیل نکنیم، باید الزام قانونی وجود داشته باشد. 

ظام صنفی(  قانون ن ۲۸آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی )موضوع ماده  ۲در اجرای ماده  -۵ -۴ -۲

واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوطه پس از طی ترتیبات ذکر شده به   ۱۳۹۴مهرماه  ۲۲مصوب 

 گردد.طور موقت تعطیل می

اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز  -۱

 شمرد.

دون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی تعطیل محل کسب ب -۲

شود، در هر مرتبه الزام به ارایه کاال و نظارت و یا کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می

 ( قانون ۲۸( ماده )۴خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره )

 ( قانون. ۳۱( ماده )۱اتحادیه بر اساس مقررات آیین نامه اجرایی تبصره ) عدم پرداخت حق عضویت به -۳

عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیأت عالی نظارت و یا  -۴

 نون(.کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابالغ شده است: )بجز موارد مندرج در فصل هشتم قا

این آیین نامه، تعطیل موقت واحد صنفی با اعالم اتحادیه، از طریق نیروی انتظامی به   ۳به استناد ماده  -۶ -۴ -۲

آید. نیروی انتظامی موظف است نسبت به ابالغ اخطار پلمپ مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه عمل می

این   ۴اخطار پلمپ به واحد کسبی ابالغ نشد و مراحل ماده  مهلت مقرر واحد صنفی را پلمپ نماید. در صورتی که

 آیین نامه مشخص نیست. 

تواند  شود میاین آیین نامه، هر فرد که واحد صنفی وی برابر مقررات این آیین نامه تعطیل می ۵طبق ماده  -۷ -۴ -۲

 شکایت از ما سلب شد. به کمیسیون نظارت شکایت کند. ولی چون واحد صنفی مطابق این قانون پلمپ نشد حق 

این آیین نامه افزود: جبران خسارت وارده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه بر عهده   ۵تبصره ماده  -۸ -۴ -۲

باشد. ضمن این که واحد  دستور دهنده است و تشخیص غیرموجه بودن تعطیلی بر عهده کمیسیون نظارت می

قانون نظام صنفی مصوب  ۲۸بیش از سقف مهلت تعیین شده در ماده ی اجرایی و مان، بدون رعایت آیین نامهکسبی

با اصالحات بعدی، تعطیل شد و خساراتی به کسب وارد شد، ولی به دلیل قانونی نبودن تعطیلی، امکان جبران  ۱۳۸۲

 خسارت وجود ندارد. 

اصالحات بعدی، تعطیل با   ۱۳۸۲اسفند  ۲۴ بقانون نظام صنفی کشور مصو ۳۰مستند به بند "هـ" ماده  -۹ -۴ -۲

ها است، ولی در  محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت، از وظایف و اختیارات اتحادیه

 مصوبه کمیسیون فرق و مذاهب و دادستان محترم استان، مغایر این قانون عمل شد. 

با اصالحات بعدی، به حکم آیه شریفه   ۱۳۵۸آذرماه  ۱۲و   ۱۱بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی مصوب  -۵ -۲

"الینهاکم هللا عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان هللا یجب المقسطین" 

کار نکردند سوره ممتحنۀ: خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پی ۸آیه 

 کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی

این اصل افزود: دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق   -۱ -۵ -۲

رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که   حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را 

 بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند.
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توان به صرف داشتن  بر اساس اصل بیست و سوم این قانون، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی -۲ -۵ -۲

 ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. عقیده

، دستگاهها ۱۳۹۰آبان   ۷قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  ۲۵ماده  در اجرای  -۳ -۵ -۲

موظفند به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که 

 مراحل حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد.

 تدعای احقاق حق یا قانونی نمودن اقدام و اعالم نتیجه مورد انتظار است.به همین منظور اس

 

 با تشکر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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