
  

  

    
 
و ســی تبصــره پــس از تصــویب مجلــس ســنا در  مـاده قـانون نظــام صــنفی مشــتمل بــر شصــت و پــنج   

بــه تصــویب مجلــس  1350؛ در  جلســه روز یکشــنبه شــانزدهم خــرداد مــاه 1350روز دوشــنبه ســوم خــرداد مــاه 
سـیون هــاي  یبـه تصــویب کم  30/08/1351شـوراي ملــی رسـید. اصــالح ایـن قــانون طـی مــاده واحـده در مــورخ      

ــار کشــور،  ــ  ک ــین رس ــاعی، دادگســتري و مجلس ــور اجتم ــانونی  و ام ــاه، الیحــه ق ــین(ید و آنگ ــازات متخلف از  (مج
ــورخ    ــنفی)) در م ــام ص ــانون نظ ــررات ق ــاي  09/11/1351مق ــیون ه ــویب کمیس ــورد تص ــتري و م ــور  دادگس کش

  مجلسین واقع شد.
ــاریخ  ــأت   13/04/1359در ت ــه اجــازه اجــراي اصــالحاتی کــه توســط هی ــانونی راجــع ب ــالی  الیحــه ق ع

بـه شـرح ذیـل از     عمـل آمـده اسـت بـر اسـاس مـاده واحـده        آن بـه یه هـاي  نظارت در قانون نظام صنفی و اصـالح 
  منتشر شد. 22/05/1359سوي شوراي انقالب تصویب و در تاریخ 

کـه توسـط هیـأت عـالی نظـارت      داده مـی شـود اصـالحاتی را     (( بـه وزارت بازرگـانی اجـازه    ماده واحده
ــاه  در قــانو ــهه هــاي آن و اصــالحی 1350ن نظــام صــنفی مصــوب خــرداد م عمــل آمــده و پیوســت ایــن الیحــه   ب

باشد براي مدت یک سـال بـه طـور آزمایشـی بـه مـورد اجـرا گـذارده و پـس از انقضـاي مـدت مـذکور،              قانونی می
جهـت بررسـی و تصـویب  بـه مجلـس شـوراي ملـی تقـدیم دارد و تـا تصـویب            الیحه نهایی قـانون نظـام صـنفی را   

  ود باقی است.))نهایی در مجلس شوراي ملی قانون مذکور به قوت خ
مــاه از تصــویب آن، در  15ایـن قــانون نیــز دســتخوش تغییــرات و اصــالحات فراوانــی شــد و بــا گذشــت  

رونـد تغییـرات همچنـان پـی گرفتـه شـد و در        تغییـرات مجـدد در قـانون صـورت پـذیرفت.      1360مهر مـاه سـال   
ــفند ــاه  اس ــاه   -1367م ــت م ــفند -1368اردیبهش ــاه  اس ــاه   -1368م ــهریور م ــاه  ا -1374ش ــفند م و  1382س

قانون نظام صنفی مورد تغییر و یـا اصـطالح واقـع، کـه بـه نظـر علـت عمـده ایـن همـه تغییـر و             1392شهریور ماه 
اصطالح، ناشی از خـالء موجـود میـان قـوانین وضـع شـده بـا شـرایط و وضـعیت روز جامعـه صـنفی بـوده و از ایـن              

  رو اصالحات امري ضروري و غیر قابل اجتناب بوده است.
قـانون و مقـررات و یـا اصـالح آن هـا، بـا توجـه بـه شـرایط           وضـع ما آنچه مسلم اسـت؛ اکنـون بایـد در    ا

ــه و       ــر پای ــی ب ــررات زدای ــار و مق ــب و ک ــود محــیط کس ــا و بهب ــر صــدور مجوزه ــزوم تســهیل در ام ــیش رو و ل پ
ــراي ای      ــی ب ــاي اساس ــوان مبن ــه عن ــی ب ــاه خاص ــت و جایگ ــروزه از اهمی ــه ام ــاومتی ک ــت اقتصــاد مق ــاد محوری ج

  می آید؛ عنایت الزم معمول گردد. شمارساختاري پویا در سطح تشکل هاي صنفی به 
  
  
  
  
  

  

  گذري بر سیر تصویب و تغییرات قانون نظام صنفی          
  1392تا شهریور ماه  1350از خرداد ماه                 



  در یک نگاه 1392تا  1350سیر قانون گذاري از سال 

  

  مرجع تصویب  عنوان  تاریخ تصویب

  مجلس شوراي ملی  قانون نظام صنفی  16/03/1350

  مجلس شواري ملی  اصالح قانون نظام صنفی  30/08/1351

  مجلس شواري ملی  نفیم صالیحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظا  09/11/1351

فن تخلمه قانونی انحالل دادگاه هاي نظام صنفی و عفو الیح  27/12/1357
  شوراي انقالب  از مقررات قانونی نظام صنفی

13/04/1359  
یأت سط هاجراي اصالحاتی که تو جازها الیحه قانونی راجع به

ه ب آن هايعالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصالحیه 
  عمل آمده است

  شوراي انقالب

  مجلس شواري اسالمی  م صنفیقانون نظا 2قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده  21/07/1360
  مجلس شواري اسالمی  قانون نظام صنفی 56قانون اصالح ماده   20/09/1367

اي شور 13/04/1359صنفی مصوب  نظامقانون اصالح قانون   31/02/1368
  مجلس شواري اسالمی  اسالمی ایران جمهوريانقالب 

13/12/1368  
ي برا کسبقانون ایجاد تسهیالت الزم جهت صدور پروانه 

 ودین فقومجانبازان، اسراي آزده شده و خانوده محترم شهدا و 
  قانون نظام صنفی اصالح موادي از

  مجلس شواري اسالمی

ام صنفی قانون اصالح قانون نظ 5 ماده 1ون اصالح تبصره نقا  26/06/1374
  مجلس شواري اسالمی  31/02/1368مصوب 

  مجلس شواري اسالمی  نظام صنفی کشورن قانو  24/12/1382

  مجلس شواري اسالمی  قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور  12/06/1392

  

 



  پیش گفتار

کارهــاي مختلــف تولیــدي، تــوزیعی،  ب ویــون واحــد صــنفی در طیــف وســیعی از کســمیلبــیش از ســه 
خــدمات فعالیــت دارنــد کــه  خــدماتی و خــدمات فنــی از گذشــته دور تــاکنون در زنجیــره تــأمین و عرضــه کــاال و 

دارنـد. بطوریکـه برآوردهـا نشـان مـی دهنـد اصـناف بعـد از بخـش نفـت،            اد ایـران صـ نقش و اهمیت زیـادي در اقت 
ترین بخش اقتصادي کشـور بـوده و سـهمی حـدود بیسـت و پـنج درصـد از تولیـد ناخـالص داخلـی و بـیش از            بزرگ

یکـم تیرمـاه هرسـال بـه نـام روز      و بـه همـین دلیـل     این مقدار سهم از اشتغال نیـروي کـار را در کشـور دارد   
  نامگذاري گردیده است. ملی اصناف

محـدود نمـی گـردد. همـواره نماینـدگان تشـکل       در این بین فعالیـت اصـناف تنهـا بـه قلمـرو اقتصـادي       
ــی    ســطوحصــنفی در  هــاي ــاعی و فرهنگ ــرو اجتم ــر مســتقیم در قلم  شــهري و کشــوري بصــورت مســتقیم و غی

فعالیت هاي عمده و تأثیر گـذاري را پیگیـري مـی نماینـد بـه طـوري کـه از گذشـته دور تـا کنـون همـواره            جامعه 
  اصناف  و تشکلهاي صنفی مدیریت و برگزار می گردد.بسیاري از مراسم ملی و مذهبی کشور توسط 

اگرچــه در بیشــتر نقــاط کشــور از جملــه اســتان مرکــزي  و شهرســتان اراك مــدت کمــی  از برگــزاري   
دوره هـاي آموزشـی زیـر نظـر اتـاق اصـناف ایـن شهرســتان مـی گـذرد امـا بـه همـت، تـالش و کوشـش مــدیران،               

دیـه هـاي زیـر مجموعـه ایـن اتـاق، کـم کـم اثـرات ارزشـمند فعالیـت            کارکنان و کارمندان اتاق اصناف اراك و اتحا
سـطح دانـش عمـومی و تخصصـی آنـان همـراه        اضـیان فعالیـت هـاي صـنفی در ارتقـاي     آموزشی افراد صنفی و متق

بانهادینه شدن برگـزاري  دوره هـاي کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت آموزشـی در بـین  اصـناف و تشـکل هـاي صـنفی             
همگـی در راســتاي اهـداف متعــالی مـد نظــر دولتمـردان در توجــه بـه آمــوزش اصــناف      و مـوارد ایــن چنینـی کــه   

  است، تحقق  می یابد.
کیفــی فرآینــد آمــوزش متقاضــیان ایجــاد واحــد صــنفی و همچنــین  در ایــن بــین بــراي بهبــود کمــی و

ر منــابع تمدیـد پروانـه کسـب، اقـدامات و فعالیتهــایی بـراي تـدوین، آمـاده سـازي، چـاپ و انتشـا           افـراد صـنفی در  
آمـوزش اتـاق اصـناف مرکـز      کمیسـیون آموزشی معتبر بـراي ایـن دوره هـا از جملـه کتـاب حاضـر در دسـتور کـار         

در ایـن ارتبـاط ســعی شـده کـه بـا تعامـل و همکـاري کارشناسـان مرکـز امــور          اسـتان مرکـزي قـرار گرفتـه اسـت.     
و اســاتید آشــنا بــه  )اســر کشــوربعنــوان متولیــان امــور اصــناف و تشــکل هــاي صــنفی در سر( اصــناف و بازرگانــان

مـاده سـازي کتـب    آحوزه فعالیـت اصـناف و تشـکلهاي صـنفی، از تـوان کارشناسـی و تجربیـات آنـان در تـدوین و          
شـود. بـر ایـن اسـاس بـراي اولـین بـار         اسـتفاده و آگـاه سـازي در قلمـرو اصـناف     رسـانی   تلف آموزشی و اطالعخم

ف مرکــز اســتان مرکــزي اقــدام بــه تــدوین چــاپ و انتشــار در بــین اتــاق هــاي اصــناف سراســر کشــور، اتــاق اصــنا
  کتابی جامع از همه قوانین مرتبط با اصناف نمود.

ــاب  ــن کت ــز      ای ــتان مرک ــتانهاي اس ــه شهرس ــنفی در هم ــکلهاي ص ــناف و تش ــتفاده اص ــراي اس و  يب
  ین حوزه اصناف و تشکلهاي صنفی انتشار یافته است.قهمچنین کارشناسان، مدیران، خبرگان و محق

خاتمـه ضـمن قــدردانی از زحمـات همـه دســت انـدرکاران  امیــد اسـت حاصـل ایــن تـالش موجــب          در
اثر بخشی بیشتري بـراي همـه عزیـزان اسـتفاده کننـده از ایـن اثـر، هـم در تصـمیم گیـري و سیاسـتگذاري و هـم             

  در فراگیري دورهاي آموزش پیش نیاز دریافت و یا تمدید پروانه کسب باشد.
  

  جمشید زند                                                                                                                              
 رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي
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  آشنایی با ساختار سازمانهاي صنفی
  

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

  قانون نظام صنفی) 1طبق این قانون تعیین میکند. (ماده 
  

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

خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاري کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با 
مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال، محصول یا خدمات خود 

یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته  را به طور مستقیم
  قانون نظام صنفی) 2میشود.(ماده 

صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. این گونه صنوف مجموعه صنوفی  -نکته
نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور هستند که از قانون خاص دولتی بهره مند بوده و در آن قانون 

واحدهاي ذي ربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در 
متن قانون مربوطه معین شود و صراحتاً از شمول سایر قوانین جاري کشور مستثنی گردیده اند نظیر پزشکان 

ظام پزشکی بوده و نیز وکال، دفاتر اسناد رسمی، دامپزشکان و... که در قوانین واپتومتریستها که تحت قانون ن
قانون  2خاص مربوط به صنوف مزبور کلیه جوانب مربوط به فعالیت آنها مد نظر قرار گرفته است. ( تبصره ماده 

  نظام صنفی)
  واحد صنفی 

توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه  هر واحد اقتصادي که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و
  قانون نظام صنفی ) 3کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود. ( ماده 

فعالیت واحدهاي سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي همان محل، بالمانع است. دفاتري که  -نکته
  قانون نظام صنفی) 3ماده  3و 1وند. ( تبصره خدماتی به واحد هاي سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می ش
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  صنف 

آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را می دهند. به عنوان مثال  
کلیه مشاورین امالك، صنف مشاورین امالك و یا کلیه چلوکبابی ها صنف چلوکبابی ها را تشکیل می دهند. 

این قانون با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدي، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی صنوف مشمول 
  قانون نظام صنفی ) 4تقسیم می شوند. ( ماده 

نیازمند مهارت و دانش کافی بوده و فعالیت و خالقیت هاي آنها  آن دسته از صنوفی که صنوف تولیدي: -1
مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیائی 

  مصرف کننده قرار می دهند، صنف تولیدي نامیده میشود.
نیازمند مهارت و دانش کافی بوده و فعالیت آنها منجر به  آن دسته از صنوفی که که :صنوف خدمات فنی -2

یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صالحیت فنی الزم می رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداري کاال می گردد 
  باشد، صنوف خدمات فنی نامیده می شود.

آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کاال از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام  صنوف توزیعی: -3
نوف توزیعی نامیده می می نمایند بدون آنکه در تولید کاال یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند، ص

  شوند. 
آن دسته از صنوفی که با فعالیتهاي خود قسمتی از نیازهاي جامعه را تأمین نموده و این  صنوف خدماتی: -4

  فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می شود.
خدمات فنی وگروه  –توان آنها را به دو گروه کلی تولیدي با توجه به نوع فعالیت صنوف یاد شده می  -نکته 

  خدماتی تقسیم بندي نمود. –توزیعی 
  پروانه کسب 

مجوزي است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع  و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم، 
وتمام قانون نظام صنفی)  5شود. (ماده به فرد یا افراد صنفی براي محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می 

افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هرنوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب 
  قانون نظام صنفی) 12(ماده .اقدام نمایند

  اتحادیه 
، براي انجام دادن شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که داراي فعالیت یکسان یا مشابه اند 

وظایف و مسئولیتهاي مشخص تشکیل می شود. به عنوان مثال اعضاي صنف خواروبار ولبنیات در یک 
شهرستان، اتحادیه خواروبار و لبنیات را تشکیل داده اند ( افراد یک صنف) و یا اعضاي صنف دوچرخه فروشان و 

ن اتحادیه صنف دوچرخه و موتور را تشکیل اعضاي صنف موتورفروشان در شهرستانی یک اتحادیه تحت عنوا
داده ( افراد دو صنف ) و اعضاي صنف قصابان، مرغ فروشان، مواد پروتئینی و خواروبار و لبنیات در شهرستانی 

قانون نظام  21و   7اتحادیه صنف خواروبار و مواد پروتئینی(اعضاي چهار صنف ) را تشکیل داده اند. ( مواد 
  صنفی )
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ادیه داراي شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتح -نکته 
  قانون نظام صنفی ) 21ماده  1رسمیت می یابد. (تبصره 

حد نصاب تعداد واحدهاي صنفی براي تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است: (تبصره 
  قانون نظام صنفی ) 21ماده 2

  واحد  300در تهران،  -الف
  واحد  200در شهرستانهاي با بیش از دو میلیون نفر جمعیت،  -ب
  واحد  150در شهرستانهاي داراي بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،  -ج
  واحد  100در شهرستانهاي داراي بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت،  -د

  واحد   50کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت،  در شهرستانهاي با -هـ
تشکیل اتحادیه اي زیر نصاب مقرر و نیز تشکیل اتحادیه استانی در مرکز استان، به تشخیص  -1نکته 

 6و تبصره   5کمیسیون نظارت مرکز استان و در صورت تصویب هیأت عالی نظارت بالمانع می باشد. ( تبصره 
  قانون نظام صنفی ) 21ماده 
چنانچه تعداد واحدهاي صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر نرسد با  -2 نکته

پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه اي از واحدهاي صنفی در سطح کشور 
  قانون نظام صنفی ) 21ماده  7تشکیل می شود. ( تبصره 

   هیأت مدیره اتحادیه:
دیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاي اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضاي این هیأت مدیره پنج نفر اتحا

اصلی و دو نفر علی البدل براي اتحادیه هاي داراي کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر 
  قانون نظام صنفی ) 22بود. ( ماده علی البدل براي اتحادیه هاي داراي بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد 

مدت خدمت و مسئولیت اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضاي  
هیأت مدیره با رأي مخفی و مستقیم اعضاي داراي پروانه کسب معتبر زیر مجموعه اتحادیه انتخاب می شوند. 

و دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته اعضاي مذکور نمی توانند بیش از د
  قانون نظام صنفی ) 22ماده  1باشند. ( تبصره 

در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آراي مأخوذه شامل یک نفر  رئیس، دو نفر نایب 
ه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي رئیس ( اول و دوم )، یک نفر دبیر و یک نفر خزان

 23هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی براي انتخاب دو نفر بازرس ( اصلی و علی البدل ) برگزار می شود. (ماده 
  قانون نظام صنفی)

  صنفیقانون نظام  22ماده  3مختصري از انتخابات اتحادیه هاي صنفی موضوع آئین نامه اجرایی تبصره 
آئین نامه هر اتحادیه توسط هیأت مدیره اي که از بین اعضاي صنف با رأي مخفی براي مدت  1به استناد ماده 

  چهار سال انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. 
ماه قبل از پایان عمر قانونی هیأت مدیره هر اتحادیه دستور انجام  6کمیسیون نظارت هر شهرستان مؤظف است 

  تحادیه را به هیأت اجرایی برگزاري انتخابات اتحادیه هاي صنفی صادر نماید. انتخابات آن ا
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آئین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه ها، به منظور برگزاري  4با توجه به ماده  هیأت اجرایی برگزاري انتخابات:

کیل و تصمیمات انتخابات، هیأت اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاه هاي زیر تش
  آن با اکثریت آراء معتبر می باشد: 

  سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت ( به عنوان رئیس )  -1
  استانداري در مرکز استان و فرمانداري در سایر شهرستان ها  -2
یکی از اعضاي هیأت رئیسه اتاق اصناف به انتخاب هیأت رییسه، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب  -3

  عضویت در هیأت مدیره نباشد. 
آئین نامه مربوطه داوطلبان عضویت  3مکرر قانون نظام صنفی و ماده  22با توجه به ماده  شرایط داوطلبان :

  در هیأت مدیره و نیز بازرسان اتحادیه باید داراي شرایط زیر باشند : 
  تابعیت جمهوري اسالمی ایران ( با ارائه شناسنامه وتصویر آن ) -1
  اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوري اسالمی ایران ( با استعالم از وزارت اطالعات )  -2
  نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر ( استعالم از مراجع ذي صالح قضایی )  -3
  عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس ( با استعالم از مراجع ذیصالح قضایی )  -4
  تیاد به مواد مخدر ( با استعالم از نیروي انتظامی ) عدم اع -5
  عدم اشتهار به فساد ( با استعالم از نیروي انتظامی )  -6
  داشتن حداقل مدرك دیپلم براي افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره  -7

  ( ارائه مدرك تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش)
  بت نام هفتاد و پنج سال ( با ارائه شناسنامه وتصویر آن ) حداکثر سن در زمان ث -8
  داشتن پروانه کسب معتبر دائم ( با ارائه تصویر پروانه کسب واستعالم از اتاق )  -9

  وثاقت و امانت ( اصل بر برائت است مگر وجود مدرك مستندي مبنی بر فقدان وثاقت و امانت )  -10
  چند نکته :

پروانه کسبی است که تاریخ آن منقضی نگردیده باشد، صاحب پروانه تغییر   دائم:پروانه کسب معتبر  -1
شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفی فعال باشد و مکان واحد 

  صنفی تغییر نیافته باشد و پروانه کسب بر اساس مقررات صادر شده باشد.
ت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات اعضاي مستعفی هیأ -2

استعفاء داده باشند  اعضاي معزول از آن هیأت، نمی توانند براي اولین انتخابات بعدي هیأت مدیره اتحادیه 
  قانون نظام صنفی ) 22ماده  4داوطلب شوند.( تبصره 

) 5اصناف شهرستان و ایران و دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق -3
قانون مدیریت خدمات کشوري در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاي صنفی منوط به استعفاي آنان از شغل 
قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعالم رسمی پذیرش استعفاي کارکنان موضوع این ماده پیش از 

  قانون نظام صنفی ) 22ماده  6ر در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است. ( تبصره شروع به کا
بررسی صالحیت اعضاء بر عهده کمیته تطبیق شرایط متشکل از نمایندگان[وزارت صنعت، معدن و  -نکته

 تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان]
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بوده که از مراجع ذي صالح شامل وزارت اطالعات، نیروي انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه 
ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعالم می نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود 

  نامزد انتخابات باشند. 
ماده  1رت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعالم می شود. (تبصره تصمیم گیري در این کمیته با اکثریت آراء صو

  مکرر قانون نظام صنفی) 22
افرادي که صالحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ 

تان است. رأي کمیته مزبور تقاضاي بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرس
  مکرر قانون نظام صنفی ) 22ماده  2(تبصره 

هر فرد صنفی که داراي پروانه کسب دائم و یا موقت در صنف  شرایط انتخاب کنندگان براي رأي دادن :
  مربوط باشد، حق دارد در انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه آن صنف شرکت نموده و رأي دهد.

صنفی در یک محل برگزار گردد براي شرکت در انتخابات ارایه اصل یا تصویر  در صورتی که انتخابات اتحادیه
پروانه کسب به همراه شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه رانندگی و یا کارت عضویت در اتحادیه ضروري است. 

  زامی است. در صورتی که انتخابات اتحادیه صنفی در بیش از یک محل برگزار گردد، ارائه اصل پروانه کسب ال
هر فرد صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه داراي یک حق رأي خواهد بود، حتی در صورتی که  - 1نکته 

  در همان صنف بیش از یک پروانه کسب داشته باشد.
قانون نظام صنفی آن دسته از افراد صنفی که بدلیل منقضی شدن اعتبار  5ماده  2بر اساس تبصره  - 2نکته 

آنها، توسط اتحادیه صنف مربوط جهت آنان اخطاریه یک ماهه براي تبدیل پروانه کسب موقت به  پروانه کسب
  دائم یا تمدید پروانه دائم صادر شده است، تا قبل از انقضاي مهلت مذکور می توانند در انتخابات شرکت نمایند.

کسب مجاز به  شرکت در انتخابات اعطاي وکالت براي دادن رأي ممنوع است و الزاماً  دارنده پروانه  -3نکته
  می باشد.

  انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاي صنفی الزاماً می بایست به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.-4نکته
هیأت اجرایی انتخابات اتحادیه هاي صنفی مکلف است  :شیوه اطالع رسانی به اعضاء براي داوطلب شدن 

ابات از سوي رئیس کمیسیون نظارت حداکثر ظرف مدت یک هفته انتخابات آن پس از صدور دستور انجام انتخ
اتحادیه را از دو طریق از سه روش: درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی، ارسال پیامک و یا توزیع فراخوان 

ظرف  درب واحدهاي صنفی اعالم و از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه هاي صنفی دعوت نماید تا
  مدت پانزده روز جهت ثبت نام و تکمیل فرم هاي مربوطه شخصاً به دفتر هیأت اجرایی مراجعه نمایند. 

ضمناً می بایست تاریخ و محل ثبت نام داوطلبین عضویت در هیأت مدیره اتحادیه را هیأت اجرایی انتخابات به 
  تمام واحدهاي صنفی داراي پروانه کسب اعالم نمایند. 

خصوص داوطلبان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره و محل صدور شناسنامه، تاریخ و محل پرسشنامه م
تولد، نشانی محل کار و سکونت، سوابق صنفی  و اجتماعی خواهد بود و می بایست مدارك مربوطه نیز به 

  پرسشنامه ضمیمه شود.
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مدت  دو  ت اجرایی حداکثر ظرفهیأشیوه اطالع رسانی به اعضاء براي شرکت در جلسه رأي گیري : 

هفته قبل از انتخابات، آگهی انتخابات را صادر و از دو طریق از سه روش: درج در روزنامه کثیر االنتشار،پیامک و 
  یا توزیع فراخوان درب واحدهاي صنفی موارد زیر را به اطالع افراد صنفی می رساند.

  نشانی کامل محل یا محل هاي اخذ رأي -1
  ساعت شروع و پایان اخذ رأيروز و  -2
  تعداد اعضاي اصلی و علی البدل هیأت مدیره -3
  اسامی داوطلبان حائز شرایط -4

هیأت اجرایی برگزاري انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاي صنفی مؤظف است مراتب فوق را به -نکته
  کلیه اعضاي داراي پروانه کسب اتحادیه اعالم نماید. 

در روز و ساعت مقرر انتخابات برگزار گردیده و اعضاي اتحادیه جهت رأي دادن با دردست   : جلسه رأي گیري
داشتن مدارك ذکر شده به محل برگزاري انتخابات مراجعه و به کاندیداهاي مورد نظر خود رأي می دهند. در 

ش آراء اقدام و در پایان زمان رأي گیري الکترونیک اعضاي هیأت اجرایی نسبت به بازکردن صندوق و شمار
  حضور جمع منتخبین را اعالم می نمایند. 

انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیأت 
اجرایی مکلف است نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات نوبت دوم با نصاب یک چهارم حداکثر ظرف مدت 

نماید و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رأي گیري براي آخرین مرتبه با نصاب  بیست روز اقدام
یک چهارم تکرار می گردد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب الزم کمیسیون موظف است نسبت به ادغام 

  قانون نظام صنفی ) 22ماده  3اتحادیه اقدام نماید. ( تبصره 
از داوطلبان نسبت به روند انتخابات و یا عملکرد هیأت اجرایی معترض  چنانچه هر یک بررسی شکایات:

باشند، می توانند اعتراض خود را با ذکر دالیل و مستندات ظرف مدت سه روز به کمیسیون نظارت اعالم نمایند. 
  کمیسیون نظارت مکلف است اعتراضات را بررسی و اعالم نتیجه نماید.

رأي گیري منتخبین اتحادیه بعنوان اعضاي هیئت مدیره اتحادیه مشخص پس از جلسه  صدور اعتبار نامه:
گردیده  ( بر اساس اکثریت آراء سمتها نیز تعیین می گردد ) و در صورت عدم حصول شکایت و یا وارد نبودن 

ی شکایات وارده، توسط هیأت اجرایی اعتبار نامه براي منتخبین به عنوان اعضاي هیأت مدیره و بازرس  صادر م
  گردد.

بعد از این مرحله نیز اعضاي جدید هیئت مدیره با اعضاي قدیم هیئت مدیره نسبت  تحویل و تحول قانونی:
به تحویل و تحول اسناد و اموال اتحادیه اعم از منقول و غیر منقول و با حضور اعضاي هیأت اجرایی اقدام می 

  نمایند.
قانون نظام  30اختیارات اتحادیه ها عبارت است از: (ماده برخی از وظایف و  وظایف و اختیارات اتحادیه ها :

  صنفی) 
ارائه پیشنهاد براي تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه هاي الزم براي مشاغل،  -الف

  به اتاق اصناف شهرستان. 
  ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.  -ج
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  روانه کسب با دریافت تقاضا و مدارك متقاضیان و رعایت قوانین و مقررات مربوط. صدور پ -د
ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و  -هـ 

باطل می جلوگیري از ادامه فعالیت واحدهاي صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند یا پروانه آنها به عللی 
  گردد. 

ایجاد تسهیالت الزم براي آموزشهاي مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهاي دولتی یا  -ح
  غیردولتی. 

  تشکیل کمیسیون هاي رسیدگی به شکایات، حل اختالف، بازرسی واحدهاي صنفی، فنی وآموزشی. -ط 
ی از طرف وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهاي وابسته وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگ -ي

  به دولت. 
برگزاري دوره هاي آموزشی احکام تجارت و کسب وکار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل  -ن

  از صدور و تمدید پروانه کسب اعضاي صنف 
رند می توانند براي کمک و تسهیل اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفی دا -س

  انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند. 
  سایر مواردي که در این قانون پیش بینی شده است.  -م
  شناسایی و معرفی واحد صنفی بدون پروانه کسب به اتاق اصناف. -1

  د بود : اتحادیه حداقل داراي پنج کمیسیون به شرح زیر خواهنکته : 
به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتري و نظارت بر  الف) کمیسیون رسیدگی به شکایات:

  حسن انجام کار و رعایت مقررات واصول کسب و کار توسط افراد صنفی.
به منظور رسیدگی به اختالف بین اعضاي اتحادیه و یا اعضاي اتحادیه با سایر  ب) کمیسیون حل اختالف:

  صنوف.
  به منظور نظارت بر فعالیت واحد هاي صنفی تحت پوشش. ج) کمیسیون بازرسی:

به منظور نظارت بر حسن انجام کار افراد صنفی از نظر مسایل فنی و تخصصی، انجام  د) کمیسیون فنی:
آزمون صالحیت فنی از متقاضیان دریافت پروانه کسب با هماهنگی سازمانهاي ذي ربط جهت مشاغل فنی و 

  مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی. رعایت
به منظور فراهم نمودن شرایط براي ارتقاي سطح علمی و مهارتهاي فنی پرسنل واحد  هـ) کمیسیون آموزش:

هاي صنفی با برپایی کالسهاي آموزشی تئوري وعملی به طور مستقل یا با کمک سازمان هاي دولتی یا غیر 
  دولتی.

  منابع مالی اتحادیه هاي صنفی
  حق عضویت افراد صنفی-الف
 وجوه دریافتی در ازاي خدمات غیر موظف-ب
  کمکهاي دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی-ج
  کارمزد وصول مالیات؛ عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها؛ شهرداریها و سازمانهاي وابسته به دولت-د
  درصدي از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب-ه
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  اصناف  شهرستاناتاق 
خدماتی  –خدمات فنی و توزیعی  –اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحادیه هاي صنوف تولیدي  

بوده که در هر شهرستان براي انجام دادن وظایف و مسئولیت هاي مقرر در این قانون تحت نظر کمیسیون 
  قانون نظام صنفی ) 32و  8نظارت بر اصناف با برگزاري انتخابات تشکیل می شود. ( مواد 

اجالس عموي اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت  هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان :
  قانون نظام صنفی ) 35رئیسه اتاق اصناف را براي مدت چهار سال انتخاب می کند. ( ماده 

اراي پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل در مراکز استان ها و شهرستان ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان د
یک رئیس، دو نائب رئیس ( اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشد. دو نفر از 

خدماتی و یک نفر از  –خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی  -اعضاي اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدي
  قانون نظام صنفی )  33اب می شوند.  ( ماده حائزین اکثریت آراء انتخ

برخی از وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان به شرح زیر  وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان :
  قانون نظام صنفی ) 37است: ( ماده 

  ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف. -الف
مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب جهت بررسی و  اظهار نظر در -ج

  تصویب کمیسیون نظارت.
نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این  -د

  قانون و آئین نامه هاي آن.
  صمیمات اتحادیه ها. رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به ت -ح

تعیین نوع و نرخ کاالها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند براي فروش و عرضه ارائه کنند و پیشنهاد  -ك
آن براي اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعالم مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها براي ابالغ به افراد صنفی با 

  هدف جلوگیري از تداخل صنفی. 
ساعات کار و ایام تعطیل واحدهاي صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ  تنظیم -م

  تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. 
درجه بندي واحدهاي صنفی در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت  -ع

  ه هاي ذي ربط تهیه میشود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد. و با کسب نظر نیروي انتظامی و اتحادی
  تشکیل واحد هاي بازرسی ونظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحد هاي صنفی و بررسی شکایات -ش
عضویت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان ها ومراکز استان ها در شوراي اداري شهرستان ها و مراکز استان   -ت
  ها 
 ردي که در این قانون پیش بینی شده است. سایر موا -ر
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  منابع مالی اتاق اصناف
  بیست درصد  از درآمد اتحادیه ها-1
  وجوه دریافتی در ازاي خدمات غیر مؤظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی -2

  کمیسیون نظارت 
بین اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان با کمیسیونی است که به منظور برقراري ارتباط و ایجاد هماهنگی  

سازمان ها و دستگاههاي دولتی در راستاي وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و اتاق 
  قانون نظام صنفی ) 10اصناف  هر شهرستان تشکیل میشود. (ماده 

عضو و در سایر  14داراي کمیسیون نظارت در شهرستانهاي مراکز استانها  اعضاي کمیسیون نظارت:
  قانون نظام صنفی) 48عضو که  به ترتیب زیر تشکیل می گردد. (ماده 13شهرستانها داراي 

درشهرستان هاي مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤساي سازمان ها و نهادهاي استانی یا معاونان  -الف
  آنها درصورت وجود به شرح زیر : 

تعزیرات   -بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -امور مالیاتی -س کمیسیون ) صنعت، معدن و تجارت ( رئی
  -بسیج اصناف -انجمن حمایت از مصرف کنندگان  -استاندارد و تحقیقات صنعتی -نیروي انتظامی  -حکومتی

س و رئی -رئیس شوراي اسالمی استان  -اتاق تعاون استان  - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي استان
  نماینده مطلع و تام االختیار استاندار -نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان

در سایر شهرستان هاي هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذي ربط  ادارات و نهادهاي زیر در صورت وجود  -ب
 :  

زیرات تع -بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-امور مالیاتی  - صنعت، معدن و تجارت( رئیس کمیسیون )
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن -انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان -نیروي انتظامی -حکومتی 

نماینده -رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان -بسیج اصناف -اتاق تعاون شهرستان -وکشاورزي شهرستان 
  رئیس شوراي اسالمی شهرستان -مطلع و تام االختیار فرماندار 

باالترین مرجع قانونی براي اصناف همانگونه که اشاره شد این کمیسیون به عنوان  یسیون نظارت:وظایف کم
در نظر گرفته شده و بسیاري از مسائل مربوط به اصناف از جمله تعیین حق عضویت اتحادیه  در هر شهرستان

سیون اجرایی گردد. در ضمن ها و یا نرخ کاالها و خدمات اعضاي تحت پوشش آنها باید با مصوبه نهایی این کمی
نظارت بر عملکرد اعضاي هیئت مدیره اتحادیه هاي صنفی و هیئت رئیسه اتاق هاي اصناف شهرستانها و نیز 
برخورد با متخلفین آنها و نیز نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق هاي اصناف نیز از وظایف مهم دیگر این 

  صنفی ) قانون نظام 49کمیسیون می باشد.( ماده 
کمیسیون هاي نظارت مراکز استان ها دبیرخانه اي دارند که در  دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان:

  قانون نظام صنفی ) 48ماده  3سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. (تبصره 
  هیأت عالی نظارت 

د هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق هاي هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزي، هدایت، ایجا 
اصناف شهرستانها، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهاي نظارت تشکیل می گردد و باالترین مرجع نظارت بر امور 

  قانون نظام صنفی ) 11اصناف کشور است.( ماده 
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ترکیب زیر تشکیل می شود:  نفر عضو می باشد که با 20هیأت عالی نظارت داراي  اعضاي هیأت عالی نظارت:

  قانون نظام صنفی ) 53( ماده 
وزیر بهداشت، درمان و -وزیر کشور -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -وزیر صنعت، معدن و تجارت(رئیس هیأت ) 

فرمانده نیروي -رئیس شوراي عالی استان ها -وزیر امور اقتصادي ودارایی -وزیر دادگستري -آموزش پزشکی 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و -هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران -ري اسالمی ایران انتظامی جمهو

دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون -نماینده بسیج اصناف کشور -دبیر کل اتاق تعاون ایران -کشاورزي ایران 
  اقتصادي مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي

هیأت عالی نظارت داراي دبیر خانه اي است که در وزارت صنعت، معدن و   انه هیأت عالی نظارت:دبیرخ
تجارت مستقر است. دبیرخانه بازوي اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می آید و عالوه بر هماهنگ کردن امور، 

قانون  54بر عهده دارد.( ماده وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را 
  نظام صنفی)

همانگونه که اشاره شد این هیأت به عنوان باالترین مرجع قانونی براي اصناف در  وظایف هیأت عالی نظارت:
کل کشور تعیین شده و بسیاري از مسائل مربوط به اصناف نظیر ابطال انتخابات اعضاي هیئت مدیره اتحادیه 

اتاق هاي اصناف شهرستانها و نیز عزل نهایی متخلفین آنها و نیز تعیین صنوف هاي صنفی و هیئت رئیسه 
مشمول قانون نظام صنفی، تهیه و تصویب دستورالعمل هاي الزم در رابطه با نرخ گذاي کاالها و خدمات 
واحدهاي صنفی و رسیدگی به اختالفات بین کمیسیون هاي نظارت و اتاق هاي اصناف شهرستانها و کشور از 

  قانون نظام صنفی ) 55وظایف مهم دیگر این هیأت می باشد. ( ماده 
  اتاق اصناف ایران 

به منظور تقویت مبانی نظامی صنفی، سامان دهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاري، تصمیم گیري و 
شخصیت  مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق داراي

  قانون نظام صنفی ) 41حقوقی مستقل، غیر تجاري، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است. (ماده 
اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهاي اصناف  شیوه تشکیل اتاق اصناف ایران:

ن یک نفر است و به شهرستان هاي کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ایرا
ازاي هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و 
با رأي مخفی اعضاي هیأت رئیسه اتاقهاي اصناف شهرستان هاي آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی 

ان حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهر
  باشد.

خدماتی  -خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی –نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدي 
  قانون نظام صنفی) 42ماده  1خواهند بود. ( تبصره 

مرکز استان و رأي مخفی اعضاي هیأت رئیسه  انتخاب آنها در استان مربوطه خویش با نظارت کمیسیون نظارت
  اتاق هاي اصناف شهرستانهاي آن استان انجام گرفته و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می گردند. 

ماده  3رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. (تبصره نکته : 
  قانون نظام صنفی ) 42
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هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف  أت رئیسه اتاق اصناف ایران:هی
خدماتی است که با رأي مخفی اعضاي اتاق اصناف ایران براي  –خدمات فنی وسه نفر از صنوف توزیعی -تولیدي

جارت و با تصویب هیأت عالی مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و ت
  قانون نظام صنفی ) 43نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود. ( ماده 

ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود 
یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کند. جلسه هاي  یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس ( اول و دوم )،

ادواري اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگري که به اعضاء به طور کتبی اعالم می 
گردد، تشکیل می شود. اعضاي اتاق اصناف ایران براي انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت 

قانون نظام صنفی و تبصره  44هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. ( ماده در 
  ذیل آن)2
  

 
 
 

  
  آشنایی با وظایف افراد صنفی در قانون نظام صنفی

  و سایر اطالعات مهم
  

  نحوه دریافت پروانه کسب دائم در شهرها 
حد صنفی و با هر نوع ماهیت و فعالیتی و جهت اشتغال به هر فردي مؤظف است قبل از تأسیس هر نوع وا

  قانون نظام صنفی )  12کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کند. (ماده 
آئین نامه اجرایی ضوابط 2براي اخذ پروانه کسب هر فرد صنفی باید به ترتیب مراحل زیر را طی نماید. ( ماده  

  م و موقت)الزم براي صدور پروانه کسب دائ
مراجعه و  / )www.iranianasnaf.ir (متقاضیان پروانه کسب می بایست به سامانه صدور پروانه کسب -1

  تقاضاي خود را ثبت ونسبت به اخذ کد رهگیري اقدام نمایند. 
اخذ پروانه کسب را بالفاصله در سامانه مراجع صدور پروانه کسب نیز موظفند درخواست هاي حضوري براي 

آئین  2صدور پروانه کسب ثبت نموده و نسبت به ارائه کد رهگیري به متقاضی اقدام نمایند. ( تبصره ذیل ماده 
  نامه اجرایی ضوابط الزم براي صدور پروانه کسب دائم و موقت) 

از دریافت تقاضا پاسخ متقاضی را مراجع صدور پروانه کسب مؤظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس  -2
مبنی بر رد یا قبولی تقاضا بصورت الکترونیکی یا کتبی به وي ابالغ کنند. عدم اعالم نظر در مدت یاد شده به 

  منزله پذیرش محسوب می گردد. 
خود  ربط مراجعه و تقاضاي کتبیهرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذي -3

در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا  را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است
  احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعالم کند.  حداکثر ظرف پانزده روز با
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اتحادیه،  درصورت قبول تقاضا توسط .گرددمدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می عدم اعالم نظر در

کند و به اتحادیه تسلیم دارد. متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارك مورد نیاز اتحادیه را تکمیل
ظف است پس از دریافت تمام مدارك الزم ؤاتحادیه م درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.

روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین نزدهو با رعایت ضوابط، ظرف پا
محل کسب پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح  متقاضی

  قانون نظام صنفی) 26ماده (اقدام کند
م هاي مورد نیاز اقدام وکلیه دستگاه هاي مراجع صدور پروانه کسب مکلفند بطور همزمان نسبت به استعال -4 

استعالم شونده نیز مؤظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم، نظر قطعی و نهایی خود را 
بصورت الکترونیکی یا کتبی اعالم دارند. اعالم نظر موافق باید بدون ابهام و هر گونه قید و شرط و نظر مخالف 

و مستند به دالیل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعالم نظر در مهلت مقرر، نیز با ذکر علت 
به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی دستگاه هاي استعالم شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور 

  پروانه کسب نخواهد شد . 
مدارك مورد نیاز، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به مراجع صدور پروانه کسب مؤظفند پس از دریافت  -5

  صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کنند. 
  مدارك و شرایط الزم جهت دریافت پروانه کسب

  شرایط عمومی:-الف
یا  سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه؛ صلح نامه؛ هبه؛ قرارداد مشارکت؛ مبایعه نامه و -1

قانون مدنی اعم از رسمی یا عادي (در روستاها احراز مالکیت طبق عرف محل  10قراردادهاي موضوع ماده 
  است)

اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادي مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از اسناد عادي الزامی  :1تبصره
  است.

در صورت دارا بودن  ب بنام یکی از شرکاءرضایت نامه محضري سایر شرکاء براي صدور پروانه کس :2تبصره
  شریک مدنی 

  گواهی صالحیت از نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران.-2
هیأت وزیران  23/3/1363آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ  2صرفاٌ واحدهاي صنفی موضوع ماده تبصره:

  مشمول اخذ گواهی صالحیت از نیروي انتظامی می باشند.
ره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی گواهی ادا -3

  قانون مالیاتهاي مستقیم) 186شده. (موضوع ماده 
  گواهی گذراندن دوره هاي آموزشی احکام تجارت و کسب و کار -4

ی باشند اما در صورت داشتن افراد با بیش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره هاي مذکور معاف م :1نکته
  .مباشر، می بایست وي را براي آموزش معرفی کنند

قطعه عکس 6شناسنامه و کارت ملی براي اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجی به همراه -5
  پرسنلی
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ل براي آقایان کمتر از کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی و یا گواهی اشتغال به تحصی -6
  پنجاه سال سن 

  سال می باشد. 18حداقل سن جهت دریافت پروانه کسب  تبصره :
  شرایط اختصاصی:-ب
کارت معاینه پزشکی و گواهی صالحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی. ( براي صنوف مشمول قانون  -1

  داشتی ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و به 13اصالح ماده 
پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارك دانشگاهی مرتبط یا حضور یک نفر واجد شروط فوق شاغل در  -2

  قانون نظام صنفی ).  13واحد صنفی ( براي صنوف مشمول ماده 
دریافت کننده پروانه کسب مؤظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف مدت شش ماه نسبت به افتتاح 

سب اقدام کند در غیر اینصورت اعراض از کسب تلقی گردیده و پروانه کسب صادر شده توسط اتحادیه محل ک
  قانون نظام صنفی )  26ابطال خواهد گردید. (ماده 

  برخی اطالعات مهم پیرامون پروانه کسب و فرد صنفی 
  شرایط فردي و مکانی پروانه کسب  -1

که مربوط به موارد شخصی گیرنده پروانه کسب (متقاضی  شرایط فردي عبارتست از آن دسته از شرایطی
دریافت پروانه کسب ) می باشد که می توان به مواردي نظیر تابعیت جمهوري اسالمی ایران، شرط سنی، داشتن 
مهارت در مشاغل فنی، کارت معاینه پزشکی و گواهی صالحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، عدم اعتیاد به مواد 

ء پیشینه و سطح تحصیالت متقاضی پروانه کسب و نیز اجاره نامه اي که به نام وي صادر مخدر، عدم سو
گردیده، اشاره نمود. شرایط مکانی نیز عبارتست از آن دسته شرایطی که مربوط به مکان واحد صنفی متقاضی 

مود: سوابق کاربري، دریافت پروانه کسب ( مغازه و محل کسب متقاضی ) بوده که می توان به موارد ذیل اشاره ن
مدارك مالیاتی، موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروي انتظامی، شرط حداقل مساحت در برخی اتحادیه 

  ها و گواهی صالحیت بهداشتی. 
گیرنده پروانه کسب با عنایت به مواد قانونی مذکور می بایست گواهی هاي الزم  احراز شرایط فردي ومکانی:

و مدارك مربوطه را اخذ و به اتحادیه مربوط ارائه تا شرایط فردي و مکانی دریافت پروانه از مراجع ذیصالح 
  کسب را احراز نماید.

چنانچه هر یک از موارد فوق و گواهی هاي الزم ذکر شده خالف واقع و به  اسقاط شرایط فردي و مکانی:
کسب اسقاط گردد در واقع شرایط فردي و یا  صورت جعلی ارائه گردد و یا برخی از موارد آن پس از صدور پروانه

مکانی صاحب پروانه کسب نیز اسقاط می گردد. بعنوان مثال چنانچه بعد از دریافت پروانه کسب بنا به اعالم 
بهداشت شخص دچار بیماري واگیردار گردیده و کارت سالمت وي غیر معتبر شود و یا مکان وي استانداردهاي 

  و یا اماکن صالحیت اخالقی وي را با شبهه مواجه نماید و یا هر یک از موارد دیگر. بهداشتی را رعایت ننماید
اتحادیه ها مرجع صدور پروانه کسب بوده و در صورت  تکلیف اتحادیه ها در صورت اسقاط شرایط افراد:

را به استناد اعالم کتبی مراجع ذیصالح می بایست با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان پروانه کسب فرد مزبور 
  قانون نظام صنفی باطل و واحد وي را پلمب نمایند. 30ماده  "هـ"بند 
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  حق عضویت  -2

حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تأمین هزینه ها و مخارج اتحادیه 
  قانون نظام صنفی) 14مکلف به پرداخت آن به صورت ساالنه می باشد. (ماده

زان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون می
  آئین نامه اجرایی موضوع درآمد هاي اتحادیه هاي صنفی )  2(ماده .گرددنظارت تعیین می

سال اول  اتحادیه مجاز است صرفاً براي در واقع به حق عضویت سال اول گفته می شود. "حق ورودي" نکته:
آئین  2ماده2(تبصره  .حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثرتا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید

  نامه اجرایی موضوع درآمد هاي اتحادیه هاي صنفی ) 
  کارت عضویت  -3

ریافت کارت یا دفترچه اي است که توسط اتحادیه ها براي اعضاي تحت پوشش( یعنی افرادي که پروانه کسب د
  نموده اند )، صادر می گردد.

  اعتبار پروانه کسب -4
مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. پروانه کسب موقت تنها براي یک 

  قانون نظام صنفی ) 5ماده   1بار صادر می شود. (تبصره 
مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه  اتحادیه صنفی مکلف است با انقضاي تمدید اعتبار پروانه کسب:

  قانون نظام صنفی) 5ماده  2براي تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید. ( تبصره 
در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دائم و نیز  وضعیت پروانه کسب در صورت عدم تمدید اعتبار:

م در پایان مهلت مقرر یاد شده، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود. ( تمدید پروانه هاي دائ
  قانون نظام صنفی) 5ماده  2تبصره 

براي تمدید پروانه کسب، دارنده پروانه کسب موظف است ضمن ثبت  شیوه تمدید اعتبار پروانه کسب :
wwwiدرخواست در سایت  rani anasnaf i r. اتحادیه مربوطه با استعالم از مراجع به اتحادیه مراجعه و  .

قانون نظام صنفی( شرایط تمدید پروانه کسب) و اخذ مدارك الزم یا پاسخ  12مندرج درآیین نامه اجرایی ماده 
  ق.ن.ص)12آئین نامه اجرایی ماده 9استعالمها نسبت به تمدید اعتبار پروانه کسب اقدام نماید. ( ماده 

ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده. (موضوع ماده گواهی اداره امور مالیاتی  -1
  قانون مالیاتهاي مستقیم) 186

قانون مواد  13داشتن کارت معاینه بهداشتی داراي اعتبار زمانی. (براي صنوف مشمول قانون اصالح ماده  -2
  خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی )

اء ( در صورتی که رضایت نامه قبلی منقضی یا باطل شده باشد ) مبنی بر موافقت رضایت نامه محضري شرک -3
  با تمدید پروانه کسب (براي مشارکت هاي مدنی ). 

تصویر آگهی روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران، در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت (براي  -4
  اشخص حقوقی ).

رتبط از سوي مرکز آموزش اصناف و یا مراکز آموزش مورد تأیید گواهی گذراندن دوره هاي آموزشی م -5
  کمیسیون نظارت.
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  تبدیل پروانه کسب موقت به دائم  -5
ا ارائه مدارکی که بواسطه عدم ارائه آن پروانه کسب موقت براي افراد صادر گردیده به اتحادیه و درج آن در  ب

  نه کسب دائم براي آنها صادر می گردد.پرونده مربوطه، پروانه کسب موقت صادره ابطال و پروا
  واگذاري واحد صنفی  -6

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگري واگذار  شیوه واگذاري واحد صنفی:
کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده واجد شرایط 

اشد و با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه کسب جدیدي به نام فرد معرفی قانونی ب
  قانون نظام صنفی ) 18شده صادر می کند. ( ماده 

در صورت واگذاري محل صنفی داراي پروانه کسب به غیر بدون اطالع اتحادیه، اتحادیه مؤظف است  :1نکته
  واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.پس از اخطار پانزده روزه به 

واگذاري محل کسب به غیر و یا اجاره آن ممنوع بوده و موجب اسقاط شرایط فردي دارنده پروانه کسب : 2نکته
  ق.ن.ص ابطال خواهد گردید. 12ماده  5گردیده و پروانه کسب صادره در اجراي تبصره 

  تغییر مکان واحد صنفی  -7
واحد صنفی از مکانی که دارنده پروانه کسب در آن مکان پروانه اخذ نموده و جابجایی و  عبارتست از تخلیه

استقرار در مکان یا مغازه یا محل کسب دیگر بنابراین حتی اگر فردي که داراي پروانه کسب است از یک مغازه 
  نفی می گردد.به مغازه کناري و دیوار به دیوار خود نیز نقل مکان کند مشمول تغییر مکان واحد ص

قانون نظام صنفی،   12ماده  5با توجه به تبصره  وضعیت پروانه کسب پس از تغییر مکان واحد صنفی:
تغییر محل کسب مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط می باشد. در واقع اخذ پروانه کسب جدید به 

در مکان جدید بوده و تأکید بر احراز شرایط معناي ابطال پروانه کسب در محل قبلی و اخذ پروانه کسب دیگر 
ؤید این مطلب است که فرد صنفی باید کلیه شرایط فردي و مکانی را در واحد صنفی جدید نیز آئین نامه، م
  رعایت کند. 

در صورت عدم فعالیت واحد صنفی بدون اطالع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت  نکته :
نه کسب یا واگذاري محل صنفی داراي پروانه کسب به غیر، اتحادیه مؤظف است پس از توسط صاحب پروا

  قانون نظام صنفی ) 12ماده  5اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. (تبصره 
  تغییر شغل فرد صنفی  -8

یت جدیدي غیر از آنچه که در پروانه کسب عبارتست از تغییر رسته صنفی توسط فرد صنفی و آغاز به کار و فعال
  وي قید شده است. 

قانون نظام صنفی، تغییر نوع شغل   12ماده  5با توجه به تبصره   وضعیت پروانه کسب پس از تغییر شغل:
مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط قانونی می باشد. بنابراین ابتدا پروانه کسب متقاضی باید توسط 

ه مربوط به شغل اول باطل گردیده و سپس توسط اتحادیه مربوط به شغل دوم پروانه کسب جدیدي با اتحادی
  آئین نامه اجرایی فوق الذکر صادر گردد.  3اخذ کلیه مدارك و احراز کلیه شرایط مندرج در ماده 

آشنایی با وظایف افراد صـنفی در قـانون نظـام    
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الوه بر طی مراحل در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه اي دیگر، ع : 1نکته 

قانونی، استعالم و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروري است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز 
  قانون نظام صنفی ) 18پس از تاریخ استعالم به منزله نظر مثبت تلقی می شود. ( تبصره ذیل ماده 

ب بدون اطالع اتحادیه مربوطه، اتحادیه مؤظف در صورت تغییر نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کس : 2نکته 
قانون نظام  12ماده  5است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. (تبصره 

  صنفی)
  مباشر -9

فردي است که صاحب پروانه کسب جهت اداره واحد صنفی خود می تواند به اتحادیه معرفی و پس از اخذ 
  زم ( کارت مباشرت ) درغیاب خود از خدمات وي در واحد صنفی استفاده نماید.مجوزهاي ال

کارتی است که پس از احراز صالحیت فرد معرفی شده توسط صاحب پروانه کسب به عنوان  کارت مباشرت:
  مباشر، براي وي صادر خواهد شد.
   شیوه دریافت کارت مباشرت :

ادیه و معرفی فردي که جهت مباشرت واحد صنفی خود انتخاب ارائه درخواست صاحب پروانه کسب به اتح -1
  نموده به اتحادیه مربوطه. 

ارائه قراداد نامه اي که ما بین دارنده پروانه کسب و فرد معرفی شده به عنوان مباشر منعقده گردیده، به  -2
 اتحادیه مربوطه. 

بخش صدور پروانه باشد بنابراین داشتن از آنجایی که مباشر نیز باید واجد شرایط فردي ذکر شده در  -3 
   شرایط و ارائه مدارك فردي براي مباشرین به اتحادیه مربوطه نیز الزامی است.

پس از ارائه مدارك فوق الذکر به اتحادیه، اتحادیه مربوطه ملزم به صدور کارت مباشرت براي فرد معرفی  -4
  شده توسط صاحب پروانه کسب خواهد بود. 

احکام واحدهاي صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشی آندسته از -5
  تجارت و کسب و کار میباشد.

   نکات الزم پیرامون مباشر و کارت مباشرت:
صاحب پروانه کسب و مباشر وي متضامناً کلیه مسئولیت هایی که قانون بر عهده صاحب پروانه کسب می  -1

خواهند داشت. بنابراین مباشر نیز همانند صاحب پروانه کسب می تواند حتی در برخی از موارد  باشد را بر عهده
  به جاي وي پیگیر کارهاي اداري امور مربوط به واحد صنفی بوده و در مواقع الزم پاسخگو نیز باشد. 

باشر اقدام نماید و در صاحب پروانه کسب می تواند در هر موقع که مقتضی  باشد نسبت به عزل و یا تغییر م -2
  این خصوص نیازي به اخذ اجازه و یا کسب تکلیف از سایر مراجع و یا اتحادیه ها نخواهد داشت. 

در صورت تغییر مباشر، صاحب پروانه کسب مؤظف است با مراجعه به اتحادیه مربوطه کارت مباشرت مباشر  -3
ر شده براي فرد جدید اخذ نماید. بدیهی است در قبلی را باطل و کارت مباشرت جدید را با رعایت ضوابط ذک

صورت عزل مباشر و عدم اقدام جهت جذب مباشر جدید نیز موظف به ابطال کارت مباشرت مباشر قبلی خود 
  خواهد بود. 
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  فوت صاحب پروانه کسب  -10
انچه ورثه یا در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است.  چن« 

نماینده قانونی آنها مایل باشند در صورت دارا بودن شروط فردي می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ 
 »پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضاي مهلت مقرر، پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

  قانون نظام صنفی) 20(ماده 
  پروانه کسبمحجور شدن صاحب  -11

چنانچه دارنده پروانه کسب محجور شود، پروانه کسب « قانون نظام پیش بینی نموده که  19قانونگذار در ماده 
  »جدیدي به نام ولی و یا قیم قانونی صادر می شود. 

  مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب -12
مخدوش شده و به اتحادیه مراجعه می نمایند اتحادیه ها می توانند براي افرادي که پروانه کسب آنها مفقود و یا 

در صورت «قانون نظام صنفی :  12آئین نامه اجرایی ماده  9پروانه کسب المثنی صادر نمایند. بر اساس ماده 
مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب، صدور المثنی با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبنی بر 

  » باقیمانده مدت اعتبار پروانه کسب بالمانع خواهد بود.پذیرش تبعات سوء آن، براي 
  انصراف و اعراض از کسب  -13

چنانچه دارندگان پروانه کسب به دالیلی از ادامه فعالیت منصرف گردند و یا واحد صنفی خود را به شخص  
نمایند و در  دیگري واگذار نمایند مکلفند پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه صنف مربوط تحویل

غیراینصورت اتحادیه مکلف است ضمن ارسال گزارش به اتاق اصناف شهرستان ذیربط نسبت به ابطال پروانه 
  کسب مزبور اقدام نماید. 

  عدم فعالیت واحد صنفی  -14
در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی  بدون اطالع اتحادیه مربوطه، اتحادیه مؤظف است پس از 

  قانون نظام صنفی ) 12ماده  5پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. (تبصره اخطار 
  صدور پروانه کسب براي شرکت ها -15

براي اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی یک پروانه کسب به نام نماینده هیئت مدیره اشخاص حقوقی 
ایر شرایط مندرج در آئین نامه اجرایی صدور پروانه کسب درخواست کننده ( مدیر عامل )، در صورت احراز س

صادر می گردد. مدارك الزم جهت صدور پروانه کسب عبارتست از معرفی نامه نماینده هیأت مدیره ( مدیر 
عامل ) به همراه تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت و سایر مدارك مربوط به پروانه کسب افراد 

  عادي.
  آئین نامه اجرایی صدور پروانه کسب) 3ماده 4(بند 

  صدور پروانه کسب براي مشارکت هاي مدنی  -16
چنانچه دو یا چند نفر با یکدیگر مشارکت داشته و تصمیم داشته باشند با هم یک پروانه کسب اخذ نمایند، می 

ضري سایر شرکاء براي صدور بایست یک پروانه کسب به نام احدي از شرکاء دریافت دارند. ارائه رضایت نامه مح
  آئین نامه اجرایی صدور پروانه کسب )3ماده 5پروانه کسب بنام یکی از شرکاء الزامی است.  (بند

آشنایی با وظـایف افـراد   
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در صورتی که بین افرادي که با یکدیگر مشارکت داشته و پروانه کسبی واحد اخذ نموده اند اختالف   :2نکته 

نه رسیدگی به اختالفات و دعاوي ما بین آنان بر عهده مراجع ایجاد شده و دیگر قادر به همکاري نباشند، هر گو
  ذیصالح قضایی می باشد و به اتحادیه ها، ادارات یا سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت  ارتباطی نخواهد داشت. 

  صدور چند پروانه کسب براي یک فرد صنفی  -17
نی براي یک یا چند محل کسب به شرط صدور بیش از یک پروانه کسب براي هر فرد صنفی واجد شرایط قانو

  قانون نظام صنفی ) 12ماده  3معرفی مباشر، بالمانع است. ( تبصره 
  صدور دو یا چند پروانه کسب در یک مکان -18

اماکنی که واجد شرایط الزم جهت استقرار چند  واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، 
قانون نظام صنفی   3ماده  2رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره  توسط یک یا چند فرد صنفی، با

  و اخذ پروانه کسب در رسته هاي شغلی اقدام به فعالیت نمایند.
  فعالیت افراد صنفی در فضاي مجازي (سایبري )   -19

 87وطه است. (ماده فعالیت افراد صنفی در فضاي مجازي (سایبري ) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مرب 
  قانون نظام صنفی)

  فروشگاههاي بزرگ و زنجیره اي  -20
فروشگاههاي بزرگ چند منظوره که مجموعه اي متنوع از کاالها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان 
مناسب عرضه می نمایند و فروشگاههاي بزرگ زنجیره اي تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاري واحد به عرضه 

 86کاال و خدمات مبادرت می کنند، مشمول این قانون می باشند و باید پروانه کسب دریافت نمایند. ( ماده 
  قانون نظام صنفی) 

قانون  26ماده  3پروانه کسب فروشگاههاي بزرگ چند منظوره و فروشگاههاي بزرگ زنجیره اي مطابق تبصره 
روشگاه یا دفتر مرکزي صادر  و پس از تشکیل اتحادیه نظام صنفی توسط اتاق اصناف شهرستان محل استقرار ف

  کشوري از طریق آن اتحادیه با توجه به شرایط ذیل انجام خواهد شد. 
  دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی دریافت پروانه کسب هاي عادي   -1
  داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاههاي بزرگ زنجیره اي ) -2
ههاي زنجیره اي با ارائه مدارك فوق به نام مدیر یا مدیر عامل و با نام و عالمت تجاري پروانه کسب فروشگا -3

  واحد با ذکر آدرس فروشگاه مرکزي و شعب آن صادر می شود. 
پروانه کسب فروشگاه بزرگ چند منظوره با ارائه مدارك فوق به نام مدیر یا مدیر عامل و با ذکر آدرس  -4

  فروشگاه صادر می شود. 
مساحت فضاي خالص براي فروش کاال و خدمات در فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره حداقل یک هزار  ته :نک

  .متر مربع براي هر فروشگاه می باشد سیصدمتر مربع و براي فروشگاه هاي بزرگ زنجیره اي حداقل 
  صدور پروانه کسب براي واحدهاي صنفی سیار -21

پروانه کسب، به منظور ساماندهی صنوف سیار، مراجع صدور پروانه آئین نامه اجرایی صدور   4مطابق ماده 
قانون نظام صنفی، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی   3ماده  3و 1کسب مؤظند طبق مفاد تبصره هاي 

  آیین نامه، نسبت به صدور پروانه کسب براي اینگونه واحدها اقدام نمایند.  3مندرج در ماده 
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تی به صنوف سیار ارایه می نماید، می توانند چندین واحد صنفی سیار را تحت پوشش دفاتري که خدما نکته:
  قرار دهند.

  دستگاهها می باشندکه داراي مجوز فعالیت ازسایر ارگانها و صدور پروانه کسب براي واحدهایی -22
فعالیت یا  اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که طبق قوانین جاري موظف به اخذ مجوز

پروانه تأسیس، بهره برداري یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهاي دولتی و سایر 
دستگاههاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می باشند و همچنین نهادهاي 

شان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کاالها یا خدمات به خرده فرو
مکلفند عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه  مربوط نیز اقدام کنند.  ( ماده 

  قانون نظام صنفی) 91
ي، کلیه واحدهاي صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداري، پایانه هاي ورودي، خروج، مسافربر :1نکته

فرودگاهی، ایستگاههاي راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کاال و 
خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می باشند و مؤظفند از اتحادیه هاي ذیربط موضوع این قانون 

  قانون نظام صنفی) 91ماده  2پروانه کسب اخذ نمایند. (تبصره 
رکت هاي تعاونی در صورتی که عالوه بر اعضاي خود نسبت به ارائه کاال و خدمات به خرده فروشان و ش :2نکته

  .عموم مصرف کنندگان نیز مبادرت ورزند موظف به اخذ پروانه کسب از مراجع صدور پروانه کسب خواهند بود
  مواردي که موجب ابطال پروانه کسب می گردد  -23

الذکر موارد زیر پروانه کسب شما را باطل نموده و مجدداً می بایست با طی مراحل از بین موارد یاد شده فوق  
  قانونی نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمائید: 

 اسقاط شرایط شدن یا از بین رفتن هر یک از شرایط اولیه فردي و یا مکانی -1
موقت در پایان مدت زمان قانونی  عدم تمدید اعتبار پروانه کسب هاي دائم و یا تبدیل پروانه کسب هاي -2

 اعتبار  ( با احتساب اخطار یک ماهه توسط اتحادیه )
 تغییر مکان -3
 تغییر شغل -4
 انصراف و اعراض از شغل -5
 اجاره دادن مکان واحد صنفی ( واگذاري به غیر ) -6
 اجاره دادن پروانه کسب( واگذاري به غیر ) -7
 ماه 6سب بیشتر از عدم فعالیت بعد از اخذ پروانه ک -8
 ماه بدون اطالع اتحادیه مربوطه 6عدم فعالیت بیشتر از  -9

  ق.ن.ص)20فوت صاحب پروانه کسب(ماده -10
  
  
  
  

ف افراد صـنفی در  آشنایی با وظای
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  انواع تخلفات صنفی

عناوین و شرح تخلفات صنوف شامل ( عمده فروشی، خرده فروشی، تولیدکننده،  وارد کننده، انبارها و..) 
 عبارتند از :

  گرانفروشی :  -1
رت است از عرضه کاال یا خدمات به بهایی بیش از نرخ هاي تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی عبا 

الحساب یا قطعی و عدم اجراي مقررات و ضوابط قیمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش 
  بهاي کاال یا خدمات براي خریدار گردد. 

  فعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است : جریمه گرانفروشی با عنایت به د
متخلف عالوه به الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ 

  گرانفروشی ودر مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد. 
ه می شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریم

  محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب 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 پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل  در مرت

کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وي 
  قانون نظام صنفی) 57تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد. (ماده 

  ر قیمت گذاري بر چهار نوعند:کاالها یا خدمات از نظ
  الف : کاالهایی که داراي نرخ مصوب ملی و کشوري می باشند نظیر قیمت اقالم کاالبرگی.

  ب: کاالهایی یا خدماتی که داراي نرخ مصوب کمیسیون نظارت در هر شهرستان می باشند.
نده مطابق فرمول زیر قیمت د: کاالهایی که بر اساس قیمت خریداري شده مندرج در فاکتور خرید توسط فروش

  گذاري می گردند:
قیمت خرید بر اساس فاکتور خرید + درصدهاي سود قانونی + هزینه  = قیمت نهایی مورد عمل فروشندگان
  هاي مترتب نظیر باربري و کارگري و...

  قانونیدرصدهاي سود  بر اساس مستندات +قیمت تمام شده  = قیمت نهایی مورد عمل تولید کننندگان
  
  
  
  
  
  
  
  

آشنایی 
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  )15/6/85درصدضرایب سودوهزینه هاي عمده فروشی وخرده فروشی کاال (مصوبه 
 

 شرح  ردیف
 و حداکثرسود

هزینه هاي عمده 
 فروشی(درصد)

هزینه  و حداکثرسود
هاي خرده 

 فروشی(درصد)

 12 3 برنج داخلی  1
 15 4 کره،پنیروسایرمحصوالت لبنی غیریارانه اي  2
 12 3 فرآورده هاي گوشتی  3

 3 گوشت قرمز  4
8  

بانظرکمیسیون 
 نظارت مرکزاستان

 3 گوشت مرغ  5
10  

بانظرکمیسیون نظارت 
 مرکزاستان

  10 3 تخم مرغ  6
 

 3 ماهی  7
12  

بانظرکمیسیون نظارت 
 مرکزاستان

 12 3 کمپوت،کنسرو،مربا،شربت،آبمیوه،سس،رب،حلواومشابه  8
 12 3 هبیسکویت،شکالت،کیک،کلوچه،ویفر،سوهان،گز،نبات ومشاب  9
 10 3 انواع رشته وماکارونی  10
 12 3 حبوبات وغالت فله بسته بندي شده وپاك شده وپاك نشده  11
 10 3 انواع خشکباروآجیل  12
 12 3 ادویه،نمک وآردبسته بندي  13

 5 میوه،تره باروصیفی  14
  30تا15

بانظرکمیسیون نظارت 
 مرکزاستان

 10 3 چاي،قهوه،کاکائو  15
 (مصارف مردمی آزاد)10 مصارف نانوایی)(3 خمیرمایه  16
 10 3 انواع نوشابه گازدار  17

مت د قیانواع لوازم بادوام سرمایه اي نظیریخچال،تلویزیون باحدو  18
 7 3 ریال1000،000باالي

 10 4 یالرانواع لوازم خانگی مصرفی(کوچک) با قیمتهاي کمترازیک میلیون   19
 (مترفروشی)15 (طاقه فروشی)5 عدل فروشی)3یاف مصنوعی(انواع منسوجات پنبه اي،پشمی وال  20
 9 3 فرش ماشینی وموکت  21
 10 3 انواع نخ  22
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 20 7 انواع پوشاك ولباس  23
 15 5 لباس زیر،جوراب،کاموا  24
 10 3 انواع روتختی،ملحفه آماده،حوله ورومیزي  25
 10 3 انواع پتو ولحاف،تشک وبالش آماده  26
 20 5 انواع کیف وکفش  27
 15 3 انواع محصوالت سراجی وچمدان  28
 -- 5 انواع لوازم کفش  29
 -- 3 چرم طبیعی وچرم مصنوعی  30
 10 5 انواع کاغذدیواري،کفپوش،دیوارپوش وسقف کاذب  31
 -- 5 انواع پرده کرکره افقی وعمودي  32
 25 5 کاالولوازم خرازي  33
 15 3 پالستیک،نایلون،نایلکس  34
 15 3 وف مالمین،پالستیک وظروف یکبارمصرفانواع ظر  35
 10 4 ظروف تفلون،آلومینیوم ولعابی  36
 17 5 ظروف چینی وبلورولوستر  37
 10 2 انواع مصالح ساختمانی(گچ وسیمان و...)  38
 15 3 انواع چینی بهداشتی  39
 12 3 کاشی وسرامیک  40
 10 3 انواع شیرآالت بهداشتی،شیرفلکه،سینک وسیفون  41
 10 3 انواع لوله واتصاالت پی وي سی  42
 7 3 انواع لوازم تاسیسات حرارتی وبرودتی  43
 15 3 بهانواع محصوالت آزبست سیمان،ایرانیت،لوله وورقهاي موجدارومشا  44
 5 5/2 انواع آهن آالت ومقاطع ساختمانی  45
  5/2 انواع خشکه فوالد  46
 5 5/2 انواع لوله آب وگازوتاسیسات  47
 7 3 انواع لوله هاي آهنی،پروفیل آهنی وآلومینیومی  48
 12 3 فویل آلومینیوم خانگی  49
 10 3 مفتول مس  50
 12 3 رنگ ساختمانی وصنعتی ولوازم وابزارنقاشی  51
 15 3 لوازم الکتریکی وسیم کشی وروشنایی  52
 10 3 انواع سیم وکابل  53
 15 3 قفل،یراق ولوال  54

ود(به استثتاي ماشین آالت وتجهیزات انواع ابزاروالکتر  55
 8 3 ودستگاههاي صنعتی)

انواع موتور،ماشین آالت وتجهیزات صنعتی،کشاورزي   56
 6 3 ومعدنی،تیلروخرمنکوب
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 15 3 یقطعات ولوازم یدکی اتومبیل وماشین آالت صنعتی،کشاورزي ومعدن  57
 7 3 انواع دوچرخه وموتورسیکلت  58
 15 3 موتورسیکلت وقطعات یدکی خودروقطعات ولوازم دوچرخه و  59

قطعات ولوازم یدکی انواع یخچال   60
 15 3 شابهفریزر،یخچال،فریزر،سردخانه،لباسشویی ودیگرلوازم خانگی م

 12 3 انواع باتري والستیک  61
 12 3 روغن ترمز،گریس،فیلتر،واسکازین،روغنهاي صنعتی ومشابه  62
 10 3 شیشه اتومبیل وجام ساختمانی  63
 12 3 چوب،فیبر،تخته ونئوپان  64
 10 3 مصنوعات چوبی،میز،صندلی وملزومات اداري  65
 15 3 انواع مبلمان  66
 15 5 مدادوخودکار  67
 15 3 نوشت افزار لوازالتحریرودفتر  68
 12 4 لوازم مهندسی واداري  69
 10 3 انواع کاغذ(تحریروفتوکپی)مقوا  70
 12 3 لوازم پزشکی یکبارمصرف  71
 10 3 انواع لوازم وکاالهاي پزشکی ودندانپزشکی وآزمایشگاهی  72
 10 3 انواع تجهیزات وفرآورده هاي پزشکی ودندانپزشکی  73
 15 3 لوازم دارویی،بهداشتی وآرایشی  74
75  

 

محصوالت سلولزي وبهداشتی ودستمال کاغذي وپاك 
 15 3 کننده(بجزپودرهاي شوینده)

 12 3 وموادضدعفونی کننده ودام وطیورداروها،مکمل ها،واکسنها  76
 15 4 انواع پوشاك وساك دستی وکیف وکفش ورزشی  77
 12 3 انواع لوازم وتجهیزات ورزشی  78
 12 3 قاب عینک طبی وعینک آفتابی  79
 15 3 انواع ساعت  80
 7 2 سکه،طال،جواهر  81
 8 2 زعفران  82
 12 3 اسباب بازي  83
 12 3 یدیووکاست ومشابهفیلم عکاسی،انواع نوارو  84
 12 3 صنایع دستی وهنري  85
 7 3 دوربین عکاسی وفیلمبرداري  86
 7 3 دستگاه هاي مخابراتی،الکترونیکی،رایانه ومتعلقات مربوط  87

لوازم وقطعات یدکی مربوط به دستگاهاي   88
 12 3 مخابراتی،الکترونیکی،رایانه وصوتی وتصویري
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 5و 4یب سود و هزینه هاي عمده و خرده فروشی در شهر هاي کشور در بندهاي : هرگونه تغییر در ضرا1نکته 

  منوط به تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان میباشد. 7و
 

مواردي که احیاناً در جدول فوق ذکر نگردیده حداکثر ضرایب سود و هزینه هاي عمده و خرده فروشی  : 2نکته
  ب کمیسیون نظارت مراکز استانها دریافت دارند.درصد با تصوی 10و  3را به ترتیب به میزان 

برخی خدمات نیز که داراي قیمت رسمی و مصوب نبوده می بایست بر اساس توافق و قرارداد دو جانبه با  -هـ
  مشتري بصورت مکتوب انجام پذیرد.

 
  کم فروشی:  -٢

شده. جریمه کم فروشی با عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر 
  عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :

متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ 
  کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود. 

به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در در مرتبه سوم 
  محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان 
  ت یک ماه نصب می شود.متخلف صنفی به مد

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

  نفی )قانون نظام ص 58و محل کسب تعطیل می گردد. ( ماده 
عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ( گارانتی ) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و  نکته:

متخلف از این امر عالوه  بر انجام خدمت مربوط، به جریمه هاي موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبناي 
ت که توسط کارشناسان سازمان محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر اس
  قانون نظام صنفی ) 58حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود. (تبصره ذیل ماده 
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  تقلب:  -٣
عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کاال یا 

 خدمت ابرازي یا درخواستی نباشد. 
  جریمه تقلب با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر 
ارائه شده و مابه التفاوت ارزش کاال یا خدمت ابرازي یا درخواستی و کاالي عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت 

  در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، 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 گردد. 
مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان  در مرتبه چهارم به هشت برابر

  متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد.
درمرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به 

نین به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعلیق و محل عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد. همچ
  قانون نظام صنفی ) 59کسب تعطیل می گردد. ( ماده 

در صورت تقاضاي خریدار، مبنی بر استرداد کاالي مورد تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جریمه مقرر،   :1نکته 
تنکاف، واحد صنفی تا اجراي کامل مکلف به قبول کاال واسترداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت اس

  قانون نظام صنفی ) 59ماده 1حکم، تعطیل می شود. (تبصره 
عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کاال بدون عالمت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید  :2نکته 

اجباري شده باشد، مشمول مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کاال یا خدمات 
  قانون نظام صنفی ) 59ماده  3مقررات این ماده می شود. (تبصره 

فروش کاالهاي تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در این  :3نکته
اشد، جریمه ماده محکوم می شود. چنانچه کاال یا خدمات عرضه شده بنابر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف ب

  قانون نظام صنفی ) 59ماده  4وخسارت بر مبناي قیمت عرضه شده محاسبه می شود. (تبصره 
  احتکار:  -4

عبارت است از نگهداري کاال به صورت عمده با تشخیص مرجع ذي صالح و امتناع از عرضه آن به قصد 
، معدن و تجارت یا سایر مراجع گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت

  قانونی ذي ربط. 
  جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است : 

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

محتکر به عرضه و فروش کل کاالهاي احتکار شده و جریمه نقدي معادل سه برابر قیمت روز  الزام –مرتبه دوم 
کاالهاي احتکار شده ونصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب 

  به مدت یک ماه 
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ه نقدي معادل هفت برابر قیمت الزام محتکر به عرضه وفروش کل کاالهاي احتکار شده و جریم –مرتبه سوم 

روز کاالهاي احتکار شده ونصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان مختلف صنفی و تعطیلی محل 
  قانون نظام صنفی ) 60کسب به مدت سه ماه ( ماده 

کنندگان عدم اعالم موجودي کاال به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولید کنندگان وتوزیع  :1نکته 
عمده و خرده فروشانی که کاالهاي خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگري نگهداري می کنند صرفاً 
در مورد کاالهایی که کمیسیون نظارت ضروري تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر 

  قانون نظام صنفی ) 60ماده  1مقررات مربوط رفتار می شود. ( تبصره 
براي کشف تخلف درصورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا  : 2نکته 

) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان 1احتکار کاال باشد در صورت عدم اعالم موجودي موضوع تبصره (
تعزیرات حکومتی  تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره

شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروي انتظامی موظف به اجراي دستور ابالغ شده و 
  قانون نظام صنفی ) 60ماده  2اجراي احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. ( تبصره 

  عرضه خارج از شبکه:  -5
ف ضوابط شبکه هاي تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن عبارت است از عرضه کاال یا ارائه خدمت بر خال

  و تجارت یادستگاه اجرایی ذي ربط.
  جریمه عرضه خارج از شبکه با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است : 

وز کاال یا مرتبه اول : الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدي معادل دو برابر ارزش ر -الف
  خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

مرتبه دوم: الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز کاال یا  -ب
  خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. 

ادل شش برابر ارزش روز کاال یا مرتبه سوم: الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدي مع -ج
خدمت خارج از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به 

  قانون نظام صنفی ) 61مدت یک ماه. ( ماده 
  عرضه و فروش کاال هاي قاچاق : - 6

وع است و متخلف با عنایت به حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش کاالي قاچاق توسط واحدهاي صنفی ممن
  دفعات تکرار مطابق با مفاد قانون مبارزه با کاالي قاچاق جریمه می گردد. 

  نکاتی در خصوص قاچاق کاال: 
چنانچه بازرسان در انبارها و عمده فروشی ها و حتی خرده فروشی ها با کاالهاي که فاقد مدارك مثبته گمرکی 

وان قاچاق صورتجلسه و جهت اقدامات قانونی به مدیریت مبارزه با قاچاق باشند، برخورد نمایند مراتب تحت عن
  استان یا شهرستان مربوطه تحویل می گردد.

مدیریت مذکور نیز مامورین خود را بالفاصله به محل گسیل داشته و کاالهاي مکشوفه را (طی صورتجلسه 
اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردیده و برابر  تنظیمی بازرسان مربوطه ) تحویل گرفته و ضمنا پرونده اي نیز به

  قانون مبارزه با کاالي قاچاق پیرامون آن اقدام میگردد.
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  عدم اجراي ضوابط قیمت گذاري و توزیع: -7
عبارت است از عدم ارائه مدارك الزم جهت اجراي ضوابط قیمت گذاري و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر 

خیص کاال یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی براي آن دسته از موجه ظرف سه ماه از تاریخ تر
  کاالها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذي ربط مشمول قیمت گذاري می گردند. 

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

  به اول : جریمه نقدي معادل نصف قیمت رسمی کاال یا خدمت.مرت -الف
  مرتبه دوم : جریمه نقدي معادل دو برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت. -ب
مرتبه سوم : جریمه نقدي معادل چهار برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در  -ج

  قانون نظام صنفی ) 63سب به مدت یک ماه. ( ماده محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل ک
  فروش اجباري : -8
  عبارت است از فروش اجباري یک یا چند نوع کاال یا خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر.  

  جریمه فروش اجباري به شرح زیر است : 
پنج برابر قیمت فروش براي فروش اجباري کاال، الزام فروشنده به پس گرفتن کاالو جریمه نقدي معادل  –الف 

  کاالي تحمیلی. 
براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ  -ب

  قانون نظام صنفی ) 64خدمت اجباري. ( ماده 
  عدم درج قیمت :  -9

تمزد خدمت در محل کسب عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کاال، استفاده نکردن از تابلو نرخ دس
یا حرفه یا درج قیمت به نحوي که براي مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار  

  قانون نظام صنفی ) 65) ریال است. ( ماده 000/800تخلف هشتصد هزار ( 
  عدم صدور صورتحساب : -10

) این قانون منطبق باشد. ( 15هاي مندرج در ماده (عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابی که با ویژگی 
  نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی ونوع و مشخصات کاالهاي فروخته شده یا خدمات انجام شده ) 

قانون نظام  66) ریال است. ( ماده  000/700جریمه عدم صدور صورت حساب در هر بار تخلف هفتصدهزار ( 
  صنفی )

   اکتور خرید :عدم ارائه ف -11

هر فرد صنفی که نسخه اي از صورتحساب ( فاکتور ) خرید کاال را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از 
)ریال جریمه محکوم می شود. ( تبصره 000/600ارائه آن به مأموران خودداري کند به پرداخت ششصد هزار (

  قانون نظام صنفی ) 67ماده 
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  ورود خسارت به شخص ثالث: - 12

چنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در این قانون خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص 
خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، عالوه بر جریمه هاي مقرر در این قانون، به جبران زیان هاي وارد شده به 

  قانون نظام صنفی ) 67خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد. ( ماده 
   ت برخی از وظایف افراد صنفی:عدم رعای -13

) قانون از سوي فرد صنفی، تخلف 37) و مقررات موضوع بند (ك) ماده (17) و (16عدم رعایت مفاد مواد (
) ریال و 000/500/2محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدي در مرتبه اول دو میلیون و پانصدهزار (

) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به دوازده میلیون و 000/300/6در مرتبه دوم شش میلیون و سیصد هزار (
  قانون نظام صنفی ) 68) ریال محکوم می شود.  ( ماده 000/500/12پانصد هزار (

صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون  قانون نظام صنفی : 16ماده 
  نظارت مکلفند : 

ا و مواد غذایی را که براي مصرف مشتریان ارائه می شود در برگه هاي  مخصوص تهیه و فهرست قیمت غذ -الف
  در دسترس مشتریان قراردهند و بر مبناي آن صورت حساب به مشتري تسلیم دارند. 

نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به گونه اي که در معرض دید همگان  -ب
  . باشد، نصب کنند

افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاري کشور از جمله قوانین و مقررات  قانون نظام صنفی : 17ماده 
صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیبا سازي محیط کار و دستورالعمل هاي مربوط به نرخ 

  ، رعایت و اجرا کنند.  گذاري کاالها و خدمات را که از سوي مراجع قانونی ذي ربط ابالغ می گردد
افراد صنفی مجاز نیستند براي جلب مشتري درباره محصوالت، کاالها  قانون نظام صنفی: 17ماده  2تبصره 

  این قانون با آنها رفتار خواهد شد.  68یا خدمات، بر خالف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده 
هر گونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد انتشار  قانون نظام صنفی : 17ماده  3تبصره 

) ریال تا دویست و پنجاه 000/000/1پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدي از یک میلیون (
  ) ریال محکوم می شود.000/000/250میلیون (

فند قبل از قبول سفارش تولید رسانه هاي گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصوالت چند رسانه اي مکل
یا نشر هر گونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به 

  جریمه نقدي موضوع این تبصره محکوم می شوند.
راي تعیین نوع و نرخ کاالها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند ب قانون نظام صنفی: 37بند ك ماده 

فروش، عرضه و ارائه کنند و پیشنهاد آن براي اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعالم مصوبه کمیسیون به 
  اتحادیه ها براي ابالغ به افراد صنفی با هدف جلوگیري از تداخل صنفی از وظایف اتاق اصناف می باشد. 
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   فروش کاال از طریق قرعه کشی: -14

منوع است. مرتکبین عالوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه اي معادل سه فروش کاال از طریق قرعه کشی م
  قانون نظام صنفی ) 69برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد. ( ماده 

  
   فروش فوق العاده یا فروش اقساطی: -15

ه بر اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، عالو
جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدي معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کاال یا خدمت 

  قانون نظام صنفی) 70عرضه شده ملزم خواهند شد. ( ماده 
  حراج و فروش فوق العاده -16

یمت مصوب و یا ضوابط ق  عرضه کاال و خدمات به قیمـت حداقل پانزده درصد پایین تر از قیمـت متعارف بازار،
 84و ماده  70(موضوع تبصره ماده  نرخ گذاري، در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

  قانون نظام صنفی)
  شیوه دریافت مجوز حراج و فروش فوق العاده:

دارك زیـر را به متقاضیان فروش فوق العاده و حراج می بایسـت قبـل از برگزاري، نسـبـت به ارائه مـ -1
 اتحادیه مربوطه اقدام نمایند.

  تصویر پروانه کسب معتبر. -الف
  فهرست کلیه کاالهاي مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج. -ب
  فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کاال. -ج
  فهرست قیمت کاالهاي مورد نظر در حالت فروش عادي و با احتساب تخفیف. -د

  اعالم درصد تخفیف. -هـ
اتحادیه مؤظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العـاده و حــراج جهت  -2

  متقاضیان اقدام و رونوشت آن را براي اطالع اتاق اصناف ارسال نماید.
اتحادیه   توسطاخذ هر گونه مبلغی از واحدهاي صنفی براي موافقت با فروش فوق العاده و حراج  - 1تبصره 

  ممنوع است.
تعداد دفعات برگزاري فروش فوق العاده و حراج واحدهاي صنفی حداکثـر چهار نوبت در سال و هـر  -2تبصره 

  نوبت حداکثر به مدت یک ماه می باشد.
متقاضیان پس از دریافت مجوز مؤظفند ضمن الصـاق تابلو فروش فوق العـاده و حـراج و درج قیمـت  -3

ورد نظر، نرخ اولیه،میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسـب به طوري که کاالهاي م
    در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

در صورتی که واحد صنفی بدون رعایت مقررات این آیین نامـه اقدام به فروش فـوق العـاده یا حـراج نماید  -4
  فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد. متخلف محسوب و به جرائم مقرر در
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  فروش  اقساطی  - 17

به ترتیبی که تمام یا قسمـتی از بهاي آن به اقــساط مسـاوي یا غیرمساوي در  عرضــه کاال و خدمــات
 سررسیدهاي معین از خریدار دریافت گردد طبق شرایط و ضوابط آیین نامه اجرایی آن.

الي خود تمایل به دریافت مبلغی مازاد بر قیمت نقدي آن کاال چنانچه واحد صنفی براي فروش اقساطی کا -1 
 را داشته باشد مشروط به رعایت موازین قانونی و توافق بین خریدار و فروشنده خواهد بود.

اعالم قیمـت فروش نقـدي و اقسـاطی به صورت قطعی براي کاال و خدمـات موضوع این آیین نامه  - تبصره 
  .توسط فروشنده الزامی است

در فروش اقسـاطی قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کاال یا خدمـت، مبــلغ  -2
پرداخت نقدي، درصد سود قانونی و تنظیم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطی، مبلغ 

  فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمیمن الزامی است.
صـورتی که خریـدار قبـل از سررسیـد مقـرر قصـد واریز تمام یا بخشـی از بدهـی خود را داشـته باشد در  -3

  فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجدداً براساس فرمول اولیه محاسبه و تصفیه حسـاب نماید.
  صندوق مکانیزه فروش و دستگاه توزین دیجیتالی -18

ت و مستند سازي، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادالت اقتصادي، افراد به منظور تسهیل داد و ستد، ثب
صنفی عرضه کننده کاال یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندي مشاغل که هر سال اعالم می شود از سامانه 

  استفاده نمایند. معادل هزینه هاي انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازي (posse)صندوق مکانیزه فروش
دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول 
مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق 

 71سال مربوط می شود. (ماده فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت هاي مالیاتی مقرر در قانون براي 
  قانون نظام صنفی )

صندوق هاي فروش ( یا نرم افزار هاي تهیه شده به این منظور ) مخصوص واحد هاي  صندوق هاي فروش:
  صنفی ارائه دهنده کاال یا خدمت بوده می بایست حداقل داراي توانائی هاي زیر باشند: 

  قبض ( یا فاکتور ) مخصوص مشتري درج شود.) نام  و نشانی واحد صنفی و تاریخ صدور در 1
) مشخصات کامل کاالي فروخته شده در قبض مخصوص مشتري درج شود ( شامل نام کاال، قیمت واحد و 2

  کل، وزن یا حجم یا متراژ یا... و همچنین مشخصات کیفی مانند درجه یک یا درجه دو یا درجه سه ). 
  ي در قبض درج شود. ) مشخصات کامل خدمات ارائه شده به مشتر3
  ) زیر قبض مخصوص مشتري تلفن رسیدگی به شکایات  درج شود. 4
) دستگاه یا برنامه نرم افزاري تهیه شده باید به گونه اي باشد که مأمور فروش یا فرد صنفی به هیچ وجه  5

  توانائی دخل و تصرف در اطالعات وارده را نداشته باشد. 
  تگاه هاي توزین دیجیتالی باید داراي مشخصات زیر باشد : دس دستگاه هاي توزین دیجیتالی:

  ) حساسیت دستگاه ( حداقل وزنی که قابل اندازه گیري است ) مشخص شده ودر معرض دید مشتري باشد. 1
) واحد هاي صنفی موظفند از دستگاه هاي توزینی استفاده نمایند که حسب نوع فعالیت، حساسیت مورد نیاز 2

  را دارا باشد. 
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  ) قیمت واحد کاال، وزن کاال و کل قیمت، محاسبه و در معرض دید مشتري قرار گیرد. 3
از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد 

) ریال جریمه خواهد 000/500/1صنفی مشمول این ماده براي هر ماه تأخیر معادل  یک میلیون و پانصد هزار (
  شد. 

بررسی و کشف تخلفات بر عهده بازرسان اتحادیه ها،  مرجع قانونی و شیوه رسیدگی به تخلفات صنفی:
اتاق هاي اصناف شهرستانها و ادارت صنعت، معدن و تجارت بوده لیکن رسیدگی نهایی و انشاي رأي توسط 

  ادارات تعزیرات حکومتی می بایست انجام پذیرد.
بر اساس مجازاتهاي مقرر در فصل بل توجه این مطلب مهم است که ادارات تعزیرات حکومتی می بایست نکته قا

(که همگی بصورت کامل ارائه شد) و براي واحدهاي صنفی مجاز به  هشتم قانون نظام صنفی انشاي رأي نموده
  نمی باشند.اعمال قانون تعزیرات حکومتی که معموال مجازاتهاي شدیدتري را در نظر گرفته، 

  
  شیوه کشف تخلفات صنفی و صدور و اجراي رأي در تعزیرات حکومتی

بازرس فرد صالحیتداري است که توسط مراجع ذیصالح قانونی یعنی کمیسیون نظارت بر  تعریف بازرس:
اصناف و واحدهاي مربوطه از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان، سازمانهاي صنعت، 

جارت و نیز اتاق هاي اصناف شهرستان ها انتخاب و گزینش شده و براي بررسی و کشف تخلفات معدن و ت
اقتصادي با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، حکم و یا ابالغ قانونی امکان بازدید و بررسی از بنگاههاي 

ا و دستورالعملهاي مرتبط اقتصادي و تطبیق موارد با قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی و سایر بخشنامه ه
  را دارد. بنابراین بازرسین از مهمترین ارکان نظارت بر فعالیت واحدهاي اقتصادي محسوب می گردیدند.

  
عبارت است از بررسی عملکرد واحد عرضه کننده کاال و ارائه دهنده خدمات و تطبیق آن با  تعریف بازرسی:

  کرد واحد. قوانین و دستورالعمل جهت آگاهی از چگونگی عمل
بازرسی از واحد هاي صنفی در قالب تیمهاي دو نفره صورت می گیرد و بازرسان هنگام مراجعه به واحد هاي 
صنفی کلیه موارد مربوط به وظایف قانونی متصدیان واحد ها را در چارچوب قانونی نظام صنفی و آیین نامه هاي 

  خواهند آورد. اجرایی آن مورد توجه قرار داده و اقدام قانونی بعمل 
در صورتیکه هنگام بازرسی از واحد صنفی، بازرسان به تخلفات صنفی، ضمن تکمیل فرمهاي تخلف، موضوع را 

  براي رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال می نمایند. 
  

دي بازرسی بر حسب نوع، زمان و برنامه ریزي صورت پذیرفته براي آن به سه دسته تقسیم بن انواع بازرسی:
  میشود:

به معناي بازرسی بدون برنامه ریزي قبلی و رندمی و یا در اثر جلب توجه نمودن کاالها یا بازرسی نوبه اي:  -1
نوع تبلیغات در هنگام بازدید توسط بازرسین می باشد. این نوع بازرسی بیشترین نوع بازرسی را شامل می گردد 

وریتهاي خاص از هر واحد اقتصادي که الزم بدانند بازدید بعمل زیرا بازرسین حق دارند حتی در هنگام انجام مأم
  آورند.
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به بازرسی جهت بررسی شکایات بر اساس بازرسی جهت بررسی شکایات بر اساس گزارشهاي مردمی:  -2

 گزارشهاي مردمی اطالق می شود.
حادیه هاي صنفی مربوطه در ادارات و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق هاي اصناف شهرستانها و ات

تمهیداتی اندیشیده شده تا مردم بتوانند در صورت شاکی بودن از یک فرد صنفی به راحتی از طریق تماس 
و یا سایر شماره تلفن هاي مربوطه و نیز با مراجعات حضوري و یا بصورت کتبی از  124تلفنی با شماره 

مخصوصی تکمیل و در اختیار بازرسین قرار داده می واحدهاي صنفی شکایت نمایند که در این صورت فرمهاي 
شود تا نسبت به بررسی شکایت اقدام نموده و نتیجه را گزارش نمایند. بدیهی است در صورت احراز تخلف از 
سوي بازرسین برگ گزارش بازرسی براي واحد صنفی و فرد صنفی مربوطه تشکیل و افراد متخلف به اداره 

  اهند شد. تعزیرات حکومتی معرفی خو
بر اساس سیاستهاي نظارتی وزارت صنعت،  بازرسی درطرحهاي نظارتی و بر اساس اولویت کاالیی: -3

معدن و تجارت در مقاطع حساس در طول سال، طرحهاي نظارتی برنامه ریزي شده تا در طول این طرح ها 
آن مقاطع منجر به افزایش کاذب  نظارت بر برخی کاالها و یا خدمات بیشتر گردیده زیرا تقاضاي زیاد مردم در

  قیمت ها نگردد.
از جمله این طرحها می توان به طرح هاي نظارتی ویژه نوروز، ویژه بازگشایی مدارس و ویژه تابستان اشاره نمود. 
بعنوان مثال در طرح نظارتی ویژه نوروز بازرسی ها بیشتر معطوف به کاالهایی نظیر انواع پوشاك، شیرینی، 

و نیز خدماتی نظیر خدمات آرایشگران معطوف می شود. یعنی نظارت بر برخی کاالها بر اساس  آجیل و میوه
  اولویت هاي اعالمی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش می یابد.

  
در ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف  نحوه انجام بازرسی و دریافت شکایات :

ن بازرسین با یکی از سه طریق یاد شده و تیمهاي دو نفره از واحد صنفی مربوطه بازرسی بعمل آورده و شهرستا
  چنانچه تخلف محرز گردد با تکمیل  برگ گزارش بازرسی وي را به ادارات تعزیرات حکومتی معرفی می نمایند. 

نظیم برگ گزارش بازرسی پس از تشکیل و ت نحوه رسیدگی و انشاي رأي در ادارات تعزیرات حکومتی:
  توسط بازرسان، پرونده ها به شعب بدوي مستقر در ادارات تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.

شعب سازمان تعزیرات حکومتی همانند شعب محاکم  دادگستري  متشکل از شعب بدوي وتجدید نظر وعالی 
  تجدید نظر می باشند.

دفتر تشکیل می گردد. نحوه رسیدگی در شعب بدوي  شعب بدوي سازمان از یک رئیس و مدیر شعب بدوي:
به صورت حضوري و با اخذ مدافعات متخلف واظهارات شاکی خصوصی  و دولتی ( بازرس مربوطه ) و یا نماینده 
حقوقی ادارات و نهادهاي دولتی و یا بصورت ارسال الیحه دفاعیه ویا معرفی و حضور وکیل مدافع می باشد. در 

روز پس از ابالغ قانونی و واقعی برگ احظاریه، به صورت غیابی مبادرت  10ز انقضاي مهلت غیر اینصورت پس ا
به رسیدگی و صدور رأي می شود. سپس مفاد دادنامه غیابی توسط مدیر دفتر بوسیله مامور ابالغ اجراي شعبه و 

 یا سایر نیروهاي انتظامی ( ضابطین دادگستري ) بطرفین ابالغ می گردد.
اعتراض یا واخواهی با ارسال الیحه دفاعیه، واخواهی با حضور در شعبه و تنظیم صورت مجلس در صورت  

  نسبت به صدور رأي نهایی اقدام می شود.
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آراي صادره در شعب سازمان تعزیرات حکومتی تا مبلغ دو میلیون ریال جزاي نقدي قطعی ونسبت به مازاد و  
  ض در شعب تجدید نظر استان می باشد.یا سایر مجازات ها (غیر نقدي ) قابل اعترا

شعب تجدید نظر همانطوري که اشاره شد از یک رئیس و دو عضو تشکیل و جلسه با دو  شعب تجدید نظر:
عضو رسمیت  می یابد. محل برگزاري شعب تجدید نظر در مراکز استان در ادارات کل تعزیرات حکومتی می 

  باشد.
بیش از دو میلیون ریال جزاي نقدي و یا سایر محکومیتهاي غیر نقدي پرونده هایی که منتهی به محکومیت   

روز پس از ابالغ واقعی و  10توسط محکوم علیه و یا در صورت برائت متهم توسط شاکی خصوصی  ظرف مدت 
براي سایرین ظرف مدت چهار ماه پس از صدور رأي قابل اعتراض بوده که در شعب تجدید نظر مورد رسیدگی 

هوي و اظهار نظر نهایی قرار خواهند گرفت. صدور رأي در شعب  تجدید نظر به صورت قطعی و الزم شکلی و ما
االجرا بوده و در صورت درخواست طرفین و مقامات عالی جهت مطرح شدن پرونده در شعب عالی تجدید نظر، 

  مانع اجراي احکام نبوده مگر با اعالم شعبه عالی.
زیرات حکومتی جهت جلوگیري از هر گونه تضییع حق و حقوق قانونی سازمان تع شعب عالی تجدید نظر:

دولت و ملت مانند سایر شعب در محاکم عمومی دادگستري، شعبه اي را  در مرکز تحت عنوان شعبه عالی 
تجدید نظر تأسیس تا در صورت درخواست مسئولین سازمانهاي تعزیراتی حکومتی و  صنعت، معدن و تجارت و 

کایت پرونده ها و یا اعضاي کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مستقر در فرمانداري یا محکومین وش
واستانداري هاي کشور، پرونده مورد اعتراض بنا به مجوز و دستور وزیر دادگستري واظهار نظر کارشناسان 

جهت اجراي حکم و هر حقوقی و قضایی سازمان به شعبه عالی ارجاع و پس از اظهار نظر نهایی به شعبه بدوي 
  گونه اقدام قانونی اعاده می گردد. 

ضمناً شعبه عالی تجدیدنظر صرفا پرونده هایی که مراحل قانونی خود را اعم از رسیدگی بدوي  و سپس تجدید 
نظر را طی نموده اند بصورت فوق العاده و بدون انطباق آراي صادره با قانون بنا به درخواست طرفین پرونده و یا 

  ئولین مربوطه و دستور وزیر دادگستري  مورد بررسی قرار می دهد. مس
  چند نکته مهم : 

(احتکار)  60( تقلب )،  59( کم فروشی )،  58( گران فروشی )،  57رسیدگی بدوي به تخلفات موضوع مواد  -1
بازرس حاکی ( عدم اجراي ضوابط قیمت گذاري وتوزیع ) در مواردي که موضوع شکایت شاکی یا گزارش  63و 

) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤساي شعب سازمان 000/000/3از تخلف بیش از سه میلیون (
تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی 

  عنه انجام خواهد شد.
النه باپیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت مبناي مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سا

  وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدید نظر متشکل از یکی از رؤساي شعب تجدید نظر 

تان به سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس
موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف واداره صنعت، معدن و تجارت 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. 



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  مجموعه اطالعات الزم برای افراد صنفی  34

  
ر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأي موافق جلسات هیأتهاي رسیدگی بدوي و تجدید نظر با حضور ه

  قانون نظام صنفی ) 72ماده  2معتبر می باشد. ( تبصره 
هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان  -2

  قانون نظام صنفی ) 72ماده  8عدالت اداري اقامه دعوي نمایند. ( تبصره 
ترتیبات رسیدگی اعم از ابالغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجراي احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات  -3

  قانون نظام صنفی ) 72ماده  3حکومتی صورت می گیرد. ( تبصره 
  

اجراي احکام در شعب سازمان تعزیرات حکومتی برابر آیین نامه اجرایی قانون مربوطه توسط  اجراي احکام:
ادره کننده راي بعمل می آید. رییس شعبه بدوي بعنوان رییس اداره و رییس اجراي احکام نسبت به شعب ص

اجراي احکام مبادرت می نماید ولی در مرکز استان وادارات کل به لحاظ باال بودن آمار تعداد شعب،  داراي 
اجراي احکام صادره شعب  اجراي احکام مستقل بوده که از یک رییس و چند نیروي دفتري تشکیل و نسبت به

  بدوي و تجدید نظر مبادرت می نماید. 
  

در زمان صدور رأي مفاد دادنامه صادره به طرفین ابالغ واقعی گردیده و در غیر این صورت توسط  نحوه اجرا:
ضابطین دادگستري مفاد و تصویر حکم به طرفین ( شاکی خصوصی و دولتی و محکوم علیه ) ابالغ،  محکوم 

روز پس از ابالغ حکم می باشد و  در غیر  10صورت قطعیت حکم موظف به اجراي حکم در مهلت  علیه در
اینصورت توسط ضابطین جلب و تحت الحفظ جهت اجراي حکم به اجراي احکام و سپس به زندان معرفی می 

  گردد.
رحله که دیگر چاره اي البته مقنن در این خصوص با ارائه راهکار، مرحله بازداشت محکوم علیه را در آخرین م

وجود ندارد گذاشته و ابتدا مجوز فروش اموال محکوم علیه بجز  مستثنیات دین را دارد و سپس تعطیل واحد 
صنفی و در آخر به لحاظ غیر مقدور بودن مراتب و امتناع محکوم علیه از اجراي حکم صادره تجویز  بازداشت تا 

  زمان اجراي حکم صادره را نموده است.
  ند رؤساي شعب در رسیدگی به جرایم قاچاق داراي اختیارات قضایی دادگستري هستند.هر چ

و  17قانون گذار در این خصوص بنا به ماده واحده قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی و مواد  ضمانت اجرا :
انها  را مکلف و آئین نامه اجرایی کلیه ضابطین و دستگاه هاي دولتی ونهادها وشرکت ها و از جمله زند  35

مؤظف به همکاري و اجراي احکام تعزیرات حکومتی همانند سایر مراجع قضایی نموده است که در صورت 
  امتناع و عدم همکاري برابر قوانین موضوعه قابل پیگیري و تعقیب و برخورد قانونی در مراجع صالح خواهند بود.
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  وظایف افراد صنفی در قانون نظام صنفی
ظایف مشخص شده براي صاحبان مغازه ها یا افراد صنفی به شرح ذیل می باشد که مؤظف به رعایت و عمده و

 انجام آنها می باشند.
 14افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت ) خود را پرداخت نمایند. (ماده  -1

  قانون نظام صنفی )
خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کاال، یا نصب تابلو در محل کسب یا  افراد صنفی عرضه کننده کاالها و -2

حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه اي که براي همگان قابل رویت 
  قانون نظام صنفی )15باشد، اعالم کنند.( ماده 

باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی،  هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد -3
تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کاالهاي فروخته شده یا خدمت انجام شده را به مشتري تسلیم دارد. 

  قانون نظام صنفی ) 15ماده  1(تبصره 
یا مشاغل را تا  اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف نکته:

مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب براي آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند. 
  قانون نظام صنفی ) 15ماده  2(تبصره 

افراد صنفی که کاالهاي خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورت حسابهاي چاپ شده استفاده  -4
  قانون نظام صنفی ) 15ماده  3ار را نیز در آن بنویسند. ( تبصره کنند و مشخصات خرید

فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کاالي عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت  -5
  قانون نظام صنفی )  15ماده  4دریافتی مندرج در صورتحساب است. (تبصره 

 16اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند: (ماده صاحبان اماکن عمومی به تشخیص  -6
  قانون نظام صنفی )

فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که براي مصرف مشتریان ارائه می شود. در برگه هاي مخصوص تهیه  –الف 
  و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسلیم دارند. 

یه و مواد غذایی خود را در تابلوي مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان نرخ اغذ -ب
  باشد، نصب کنند.

افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاري کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی،  -7
خ گذاري کاالها و خدمات را که از ایمنی، حفاظت فنی و زیبا سازي محیط کار و دستورالعمل هاي مربوط به نر

  قانون نظام صنفی) 17سوي مراجع قانونی ذي ربط ابالغ می گردد، رعایت و اجرا کنند. (  ماده 
افراد صنفی مؤظفند پیش از به کارگیري کسانی که براي انجام خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند  -8

پس از اخذ نظر نیروي انتظامی نسبت به صدور کارت شناسایی  مراتب را به اتحادیه اطالع دهند تا اتحادیه
  قانون نظام صنفی ) 17ماده  1عکس دار و با درج تخصص، اقدام الزم را بعمل آورد. ( تبصره 

صاحبان اماکن و مشاغل « قانون نظام صنفی  81آئین نامه اجرایی ماده  5ماده  1به استناد تبصره   :1نکته 
، فتوکپی شناسنامه، 6×4قطعه عکس  4از بکارگیري فرد متقاضی، مدارك الزم شامل  مورد نظر مؤظفند قبل

 2و در تبصره »  برگ پایان خدمت یا معافیت دائم فرد را جهت اداره نظارت بر اماکن عمومی ارسال نمایند. 
نظارت بر اماکن ادارات « ماده مزبور وظایف ادارات نظارت بر اماکن عمومی را به شرح ذیل بیان نموده است. 
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عمومی نیروي انتظامی مؤظفند ظرف مدت یک هفته، پاسخ نهایی خود را جهت صدور کارت، به اتحادیه اعالم 

  » نمایند. عدم اعالم نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت اداره اماکن ذیربط تلقی می گردد. 
خدمات بنابر تشخیص و اعالم ادارات نظارت  در صورت بروز تخلف و جرم از سوي دارندگان کارت ارایه : 2نکته 

بر اماکن عمومی نیروي انتظامی و سایر مراجع ذیصالح، اتحادیه هاي صنفی مکلفند نسبت به ابطال کارت 
  شناسایی آنان اقدام واز ادامه اشتغال فرد مذکور جلوگیري نمایند.

ها یا خدمات، بر خالف واقع تبلیغ کنند. افراد صنفی مجاز نیستند براي جلب مشتري درباره محصوالت، کاال -9
  قانون نظام صنفی ) 17ماده  2در غیر این صورت جریمه نقدي براي آنان در نظر گرفته می شود.( تبصره 

  کد شناسه صنفی
رقم تحت عنوان شناسه به ایشان اختصاص  10منظور از شناسه صنفی همان هویت فرد فعال صنفی بوده که 

  ه کسب درج می شود.یافته و بر روي پروان
I کد SI C   

با عنایت به این که رسته ها و اتحادیه هاي صنفی مختلف توسط کمیسیون هاي نظارت شهرستانهاي مختلف با 
اسامی متفاوتی نامگذاري شده بودند لذا جهت استاندارد سازي رسته هاي صنفی کشور مطابق با استاندارد 

Iرح با اجراي ط ،فعالیتهاي اقتصادي بین المللی SI C  عناوین اتحادیه ها و رسته هاي صنفی را یکسان سازي
  نموده و داراي کدهاي مشخصی نمودند.

آئین نامه اجرایی  20بنابراین هم اکنون هر رسته صنفی داراي یک کد منحصر به فردي است که بر اساس ماده 
  صدور پروانه کسب در شهرها و روستاها باید در پروانه کسب افراد درج گردد.

 سامانه جامع بانک اطالعات اصناف 
جهت اطالع رسانی و برقراري ارتباط میان افراد و سازمانها و تشکلهاي صنفی و نیز انجام برخی اقدامات الزم از 

wwwiجمله فعالیتهاي مجازي در حوزه اصناف سامانه جامع اطالعات اصناف به آدرس  rani anasnaf i r. .  
ان ایران ایجاد گردیده که داراي اطالعاتی از جمله قانون نظام صنفی و آئین توسط مرکز امور اصناف و بازرگان

نامه هاي مربوطه، سایر قوانین مرتبط با صنوف، اسامی و مشخصات کلیه اتاق هاي اصناف شهرستانها و اتحادیه 
  هاي صنفی کشور و مسئولین مربوطه هر یک و... می باشد. 

  نحوه صدور پروانه کسب الکترونیکی 
تقاضیان دریافت پروانه کسب از هر یک از اتحادیه هاي صنفی کشوري می توانند با مراجعه به بانک اطالعات م

wwwiاصناف  rani anasnaf i r. . رسته دلخواه خود را در هر یک از استانها و شهرستان هاي سراسر کشور   
طالعات درج شده در سامانه، تقاضاي انتخاب کرده و پس از مطالعه آئین نامه صدور پروانه کسب، با تکمیل فرم ا

خود را از طریق سایت به اتحادیه مربوطه ارائه داده و کد رهگیري دریافت نمایند. اتحادیه هاي صنفی پس از 
دریافت اطالعات مربوط به متقاضی دریافت پروانه کسب اقدامات بعدي از قبیل بررسی تقاضا، اعزام بازرس، 

ه کسب را مطابق با قانون نظام صنفی انجام خواهند داد. بدیهی است فرد متقاضی صدور استعالم و نهایتاً پروان
میتواند با مراجعه به سامانه مذکور و درج کد رهگیري مربوطه در جریان فرآیند پرونده صنفی خود در اتحادیه 

Refقرار گیرد. الزم به توجه است که طی مراحل تکمیل فرم درخواست به هیچ عنوان نباید از  resh  یاBack 
 استفاده کرد.
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  تکنیک هاي مشتري مداري
  

  ستا ارئیس شممشتري 
  

 گسترش که اي گونه به گشته استوار »مشتریان رضایت« و »مداري مشتري«  پایه بر وکار کسب دنیاي امروزه
 اقتصاد عرصه نفعاال. است ممکن غیر بلکه مشکل تنها نه اصل این گرفتن نظر در بدون آن ارائه حتی و خدمات

 دنیاي در تنفس اکسیژن که دانند می خوبی به اندیشند، می عرصه این در جاودانه ماندگاري به که کسانی و
 برنامه سرلوحه را»  است مشتري با حق همیشه « که سخن این درك و است مداري مشتري اصل تجارت

 شیپور دارد، دنبال به مالی سود نکهآ بر عالوه اقتصادي واحد یک در مشتري حضور .دانند می  خویش هاي
 مهم آنچه میان این در .پرداخت نبرد به رقابت عرصه در آماده سربازانی چون بتوان تا است همیشگی باش بیدار
 محقق مداري مشتري تا باشد داشته وجود باید که است هایی ویژگی بلکه نیست، »مداري مشتري« خود است
  خدمت نمی خرند، بلکه ارزش را از بنگاه هاي اقتصادي دریافت می کنند. در حقیقت مشتریان، کاال یا .شود

  مشتري کیست؟
  مشتري شخصی است که کاال و خدمات یک بنگاه و شرکت را خریداري می کند. 

  مشتري هر کسی است که:
 در جامعه شما زندگی می کند و بالقوه از خدمات شما استفاده خواهد کرد.

 خدمات شما استفاده می کند. با شما در تماس است و از
  با شماکار می کند و در شرکت و یا واحد صنفی شما رفت وآمد دارد.

مشتري مداري عبارتست از جمع آوري اطالعات مربوط به مشتري و استفاده از این اطالعات   :مشتري مداري
 است مشتري با حق همیشه " که است این مداري مشتري طالیی قانون حال هر . بهدر واحدهاي تجاري

  ."نباشد مشتري با حق اگر حتی
  تکنیک هاي مشتري مداري

 دوم قانون و است مشتري با حق همیشه اینکه اول قانون ندارد بیشتر قانون دو مداري مشتري  دیگر عبارتی به
  .کنید مراجعه اول قانون به نباشد مشتري با حق اگر اینکه

 شما، درباره مشتري هاي نادانسته که است این است مشتري با حق همیشه اینکه اساسی دلیل رسد می نظر به
  . است مشتري با حق همیشه مشتري هاي نادانسته بواسطه لذا و است زیاد بسیار واحد صنفی شما و شما کاالي



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  مجموعه اطالعات الزم برای افراد صنفی  38

  
  .ندارد مشتري به ارتباطی است نشده پرداخت کارکنان حقوق اینکه -
  . ندارد ارتباطی مشتري به نیستند هماهنگ یکدیگر با کارکنان اینکه  -
  . ندارد ارتباطی مشتري به است نرسیده اولیه مواد اینکه -
  . ندارد ارتباطی مشتري به است نگرفته تعلق شما واحد صنفی به وام اینکه -
 که دیگر ایراد و عیب هزاران و ندارد ارتباطی مشتري به نیست توانمند تشکیالت مربوطه شما مدیر اینکه -

 به سازد، ارتباطی روبرو مشکالتی با را مشتري و  بیاورد پائین را شما کارهاي و خدمات فیتکی است ممکن
  . ندارد مشتري

  راهبردهاي مشتري مدار می باشد. اجراي و تعیین براي توانایی کسب روش نخستین دادن، در این راستا گوش
و سعی بر  ردهکشنهادات خریدار اقدام نظرات و پی ،احوال ، به سنجش افکار باید فروشنده در مشتري مداري 

این روش و  ها و نیازهاي مشتریان را باتوجه به امکانات برآورده سازد. باکه تمایالت، خواسته شته باشدآن دا
  گیرد. نظر مشتري بهبود مستمر انجام می اعتقاد، با

ران است. هر چه بیشتر خواهان در گرو ایجاد پیوندهاي ماندگار با دیگ بنگاهسرعت پیشرفت و موفقیت نهایی 
رشد سریع باشید، بیشتر به روابط و پیوندهاي کلیدي نیاز دارید. مهارت هاي فنی شما تا حدي موثر هستند اما 
کافی نیستند و شما باید در برخورد و کنار آمدن با مردم متخصص شوید و مهارت هاي میان فردي اهمیت پیدا 

  می کنند. 
بعنوان یک فروشنده خوب داراي ویژگیهایی نظیر  دقت، تواضع، منطق،  انگیزه،  احساس، دراین راستا شما باید 

فعال، مهربان،  با وقار، مشتاق، خوش بیان،  نتیجه گرا،  با هوش، شنونده خوب، آگاه از محصوالت، پر تالش و 
  ماهر در صبحت کردن باشید.

مده به مشتریان و نیازهاي مشتریان و  تقدیم  در این مسیر یک واحد صنفی مشتري مدار می تواند توجه ع
  بهترین راه حل براي برآوردن نیاز و خواسته هاي آنان را بعنوان شعار اصلی خود مطرح نماید.

توجه داشته باشید که شما در واقع به کسی انگیزه نمی دهید بلکه هر فردي به خودش انگیزه می دهد و شما 
  فرد موردنظر انگیزه اش تقویت می شود.تنها فضایی را ایجاد می کنید تا 

  .تنها مرکز سود و نقدینگی، مشتریان هستنددر واقع در درون هر بنگاه  فقط هزینه وجود دارد و 
  
 داريم مشتريهاي راهکار 

 :اصل ذیل خالصه کرد 10موفقیت در جذب مشتري را می توان در موز اصلی ربه طور کلی 
  
 احترام به مشتري :-1
مشتري به عنوان یک شخص و یک انسان داراي هویتی مستقل و . اولین خواسته مشتري احترام است 

گاهی محترمانه به دو از دی شخصیتی مدنی است که همیشه دوست دارد این هویت و شخصیت پاس داشته شود
با برخوردي نشاط آمیز و همراه با متانت با مشتري، شخصیت انسانی وي را پاس  لذا باید نگریسته شودوي 

  دارید.
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 نظافت :  -2
. می سنجدرا  ، نظم و تمیزي کارکنان و محلی که در آن وارد می شودترتیبمشتري در نگاه خود ظاهر آراسته، 

ش و مونی مشتري کمتر می شود و جاي خود را به آراهرچه قدر این ظاهر آراسته تر باشد تشویش هاي در
 .احساس رضایت خواهد داد

  ارائه خدمات مورد نیاز مشتري : -3
وقتی مشتري مورد نیاز مشتري می توان اطمینان آنها را به  بنگاه افزایش داد.  تمامی کاال و خدماتبا ارائه  

برگشت او را به سوي خود با تردید جدي مواجه  اًیقین شوددور می واحد صنفی شما بخاطر نداشتن کاالیی از 
  د.پاسخهاي مثبت ارائه دهی انمشتری هپس تا آنجایی که ممکن است ب دکرده ای

  کیفیت خدمات :  -4
د نمشتریان شاید بتوان براي مشتري کیفیت خدمات مهمترین عامل مراجعه به یک واحد خدماتی و صنفی است.

بهاي  ندو حتی حاضر دند از کیفیت کار به سادگی بگذرنما بطور قطع نمی تواند انرا تحمل کنشما برخورد تند 
  .مشروط بر اینکه کیفیت خدمات ارائه شده را برایش تضمین کنند پرداختهبیشتري 

   قیمت و بهاي خدمات : -5 
ر دارند، براي مشتري قیمت و بهاي خدمات ارائه شده مهم است. مشتریان ضمن آنکه کیفیت کار را مد نظر قرا

 شده مناسب و با وضعیت مالی آنها سازگاري داشته باشد.  مایلند که بهاي کیفیت ارائه
شما مراجعه نماید به چند جا بابت اطالع یافتن از قیمت یک کسب قبل از اینکه به محل  مشتري احتماالً
  .ازگار باشدباید کاري کرد که بها و کیفیت محصول با شرایط و اقتصاد او س لذامحصول سر زده 

  زمان : -6
  . دنطوالنی شدن این زمان هراس داراز و مشتریان انتظار دارند در حداقل زمان خدمات به آنها ارائه شود 

  دسترسی راحت مشتریان به رده هاي باالي بنگاه : -7
فروشگاه را در صورت لزوم می تواند رده هاي باالتر یک شرکت یا  د کهوقتی در مشتري این اعتماد به وجود آی 

آنان را براي مراجعات بعدي مصمم تر و  در میان بگذارد هانیز مالقات نماید و حرف ها و نکته نظرات خود را با آن
  بوجود می آورد. با این کار در واقع حضور آنها  در واحد صنفی تثبیت می گردد.   حس اعتماد را در آنها

  شنهاد مشتریان : ایجاد تحول و تنوع در محیط کاري بر اساس پی -8
با این کار آنها را در همکاري با شرکت و واحد صنفی خود ترغیب کرده و آنها را جزئی از خود بحساب می 
آورید. افرادي که دیدگاه مشتریان ( حتی مشتریان ناراضی) را با اهمیت هرچه بیشتر پیگیري و مورد مطالعه 

 شرفت و نفوذ در دل مشتریان را یافته اند. قرار می دهند، از جمله کسبه اي هستند  که راه پی
  رضایت کارکنان و همکاران شاغل در واحد صنفی :  -9

رضایت کارکنان و همکاران، عامل اصلی براي رضایت مشتریان است. هر گاه در یک واحد صنفی کارکنان از 
  شتریان انتقال خواهند داد. میزان رفاه و دستمزد خویش ناراضی باشند، بدون شک همان میزان نارضایتی را به م
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  ایجاد روح اعتماد و صداقت در محیط واحد صنفی :  -10

ایجاد روح اعتماد و صداقت در محیط کار از پارامترهاي اساسی مشتري مداري است. باید به این نکته ایمان 
صادي نیز وجود داشت که حیات اقتصادي ما به رضایت مشتریان وابسته است و بدون حضور مشتري بنگاه اقت

  نخواهد داشت.  
  مشتري یابی

  مشتري یابی، در سه مرحله، خالصه می گردد:
در اولین مرحله، شما می بایست مشتریان کنونی خود را حفظ نمائید. این استراتژي مهمترین استراتژي 

ئه نمائید واحدهاي صنفی عالقه مند به افزایش فروش می باشد و بدین مفهوم است که شما طوري خدمات ارا
   که مشتري کنونی، براي سایر خدمات مورد نیاز خود نیز  به واحد صنفی شما مراجعه نماید. 

دومین مرحله، فراخوانی مشتریان گذشته است و مفهوم آن عبارت است از بررسی روند مشتریانی که در گذشته 
اجعه نمی نمایند. یک فرد  مشتري به شما مراجعه می نمودند ولی اکنون به دالیلی نامعلوم دیگر به شما مر

    مدار، می بایست همواره بررسی نماید که چرا برخی مشتریان دیگر به آنها مراجعه نمی نمایند؟
     سومین مرحله، شناسایی مشتریان جدید است که می بایست پس از دو مرحله دیگر، در دستور کار قرار گیرد.

اقداماتی نظیر تحویل بی دردسر و به موقع خدمات، ارائه اطالعات  دقت داشته باشید که در این مسیر ارائه شده،
در ارتباط با خدمات ارائه شده، کمک در شناسائی مشکالت بالقوه پیش از بروز مشکل، فراهم کردن مکانیسمی 
براي ثبت شکایات مشتري و رسیدگی سریع به مشکالت  و شکایات آنان می تواند در جهت مشتري مداري شما 

  ري رساند.را یا
  

 رضایت و عدم رضایت مشتریان و اثرات آن
لذا به انواع مشتري  دلیل لزوم جلب رضایت مشتري از بعد اقتصادي حضور ماندگار داشتن در عرصه رقابت است

  بعد از حضور در واحد صنفی شما و هنگام خروج از آن به شرح ذیل اشاره می گردد:
خرید، با فایده اي که نصیب مشتري میشود برابر باشد، مشتري  میزان انتظارات قبل از اگر :مشتري راضی

  نفر اعالم می کند. پنج به حداقل راضی است و در این صورت رضایت خود را 
باشد، مشتري به درجه خشنودي و شعف می  انتظاراتبیشتر از  شده اگر میزان فایده کسب مشتري خشنود:

نیز براي شما تبلیغ می مجانی  بصورتوفادار می شود،  شماه این حالت مشتري عالوه بر این که ب در رسد.
 .نماید

و  ، مشتري ناراضی استمشتري بیشتر از فایده کسب شده باشد اما اگر میزان انتظار :ناراضیمشتري 
کاهش و یا فروش شما و مختل شدن برنامه ریزي تولید نارضایتی خود را به دیگران انتقال خواهد داد که سبب 

  .نفر اعالم می کند 11و در چنین حالت حداقل نارضایتی خود را به  شما می گرددسود  درآمد و
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  آشنایی با قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی در محیط کار
  تعاریف کلی و اصولی

  
 علمی است که از روابط و مسائل کارگري بحث می کند و راجع به روابط کارگر و کارفرما و حقوق حقوق کار :

  ناشی از قراردادکار می باشد.
  

سسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي ؤکلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، م دایره شمول قانون کار :
  قانون کار )  1ماده ( باشند. مکلف به تبعیت از این قانون می

  
فت حق السعی اعم از مزد، حقوق، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریا کارگر :

  قانون کار ) 2ماده( کند. سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می
  

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق  کارفرما :
که عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کند. مدیران و مسئوالن و به طور عموم کلیه کسانیالسعی کار می

شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده کارفرما محسوب می
گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل می

  قانون کار ) 3ماده(ست. کارفرما ضامن ا
  

سسات ؤکند، از قبیل مکارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کارگاه:
صنعتی، کشاورزي، معدنی، ساختمانی، ترابري، مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها. 

متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونیها، شیرخوارگاه، کلیه تاسیساتی که به اقتضاي کار 
مهدکودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، کالسهاي سواد آموزي و سایر مراکز آموزشی و 

نها جزء کارگاه اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالمی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آ
  قانون کار ) 4ماده(باشند. می

کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون  نکته:
  قانون کار ) 5 ماده( باشند.می
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بال دریافت حق قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در ق  قرارداد کار :

  قانون کار ) 7ماده(دهد. السعی کاري را براي مدت موقت یا مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام می
قراردادهاي با مدت بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم قرارداد مخصوص که توسط وزارت :1نکته

گردد منعقد شود (الحاقی به موجب بند الف تعاون؛کار و رفاه اجتماعی در راستاي قوانین و مقررات تهیه می 
  قانون رفع برخی از  موانع تولید) 8ماده 
اي که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حرفه یا وظیفه کار حاوي موارد ذیل می باشد: نوع کار یا قرارداد : 2نکته

تاریخ انعقاد قرارداد، مدت  لواحق آن، ساعات کار، تعطیالت و مرخصیها، محل انجام کار، حقوق یا مزد مبنا و
 .قرارداد چنانچه کار براي مدت معین باشد و موارد دیگري که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید

در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی  :3نکته
نبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد شود. در کارهائی که طبیعت آنها جتلقی می

  قانون کار ) 7ماده 2(تبصره شود. دائمی تلقی می
  

توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در طرفین می دوره آزمایشی کار:
بلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، خالل این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار ق

رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره 
آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار 

  قانون کار) 11ماده(د. خواهد بو
قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت براي کارگران ساده و نیمه در مدت دوره آزمایشی باید  : 1نکته

  قانون کار ) 11 ماده1( تبصره  باشد.ماهر یکماه و براي کارگران ماهر و داراي تخصص سطح باال سه ماه می
یا براي انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به  هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و : 2نکته

  قانون کار ) 25 ماده(تنهائی حق فسخ آنرا ندارد. 
 رسیدگی به اختالفات ناشی از نوع این قراردادها در صالحیت هیات هاي تشخیص و حل اختالف است.: 3نکته 

  قانون کار )  25 ماده 1(تبصره 
  ه قرارداد کار پرداختی هاي قانونی در خاتم

موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد،  درخاتمه قرارداد کار براي کار معین یا مدت  -1
 اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین یکسال یا بیشتر، به کار

  .نماید یان کار به وي پرداختحقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایاي پا
کارفرمایان مؤظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایاي قانونی پایان کار(سنوات)را نکته:

قانون رفع برخی از  7الحاقی به ماده  2به مأخذ هرسال یکماه آخرین مزد دریافتی را پرداخت نمایند(تبصره 
  موانع تولید)

قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس  چنانچه خاتمه -2
روز مزد به وي پرداخت نماید. این وجه  30آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 
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اجتماعی پرداخت  یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین عالوه بر مستمري از کارافتادگی و
  قانون کار ) 31 ماده( شود.می
(بنا به تشخیص  اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائیهاي جسمی وفکري ناشی از کار کارگر باشد-2

یا نمایندگان قانونی کارگر)  کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسالمی کار و
 32 ماده( به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وي پرداخت نماید. کارفرما مکلف است

  قانون کار )
  

کلیه دریافتهاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندي،  حق السعی:
تولید، سود ساالنه و نظایر آنها دریافت هزینه هاي مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش 

  قانون کار ) 34 ماده(نامند. حق السعی می نماید رامی
مزد عبارت است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت  مزد:

کمک عائله مندي، پاداش افزایش اي از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و  و مزایاي رفاهی و انگیزه شودمی
  قانون کار )  35 ماده(  .ساالنه مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود تولید و سود

 چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساس میزان انجام کار و یا :1نکته 
ید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین محصول تولید شده باشد،کار مزد و چنانچه براساس محصول تول

   قانون کار )  35 ماده 1( تبصره  شود.باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می
مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با  مزد باید در فواصل زمانی :2نکته 

  .رضایت طرفین به وسیله چک بانکی پرداخت شود
نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال  مزد و مزایاي کارگرانی که به صورت  : 3نکته 

 کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود. دارند به نسبت ساعات
پرداخت شود. پرداختهاي غیر نقدي به هر صورت که در قراردادها  حداقل مزد باید به صورت نقدي  : 4نکته 
عنوان پرداختی اضافه بر حداقل مزد، تلقی می شود. کارفرمایان نمی توانند در ازاي انجام  ینی می شود بهپیش ب

در صورت  تعیین شده قانونی به کارگران کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نمایند و کار در ساعات
 .باشند میتخلف ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید 

  
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در  ساعت کار :

دهد. به غیراز مواردي که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه اختیار کارفرما قرار می
قانون   51 مادهدقیقه است. ( 20ساعت و  7اعت کار قانونی در حال حاضر س ساعت تجاوز نماید. 8روز نباید از 

   کار )
تواند ساعات کار را در بعضی از روزهاي کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می :1نکته 

عات کار هر هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع سا
  قانون کار )  51 ماده1تبصره (ساعت تجاوز نکند.  44هفته از 
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نوبتهاي کار وي در صبح و عصر واقع می  کارگري که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و :2نکته 

 و در صورتیکه نوبتها به صبح و شب و یا عصر و %15قرار گیرد  و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب %10شود
   .مزد بعنوان فوق العاده نوبت کاري دریافت خواهد کرد عالوه بر %5/22شب بیفتد 

ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز  8است ساعات کار از  در کار نوبتی ممکن :3نکته 
 .ساعت تجاوز کند 176جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از  نماید لکن

تعلق می  اضافه بر مزد ساعت کار عادي، %35هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی،  براي :4نکته 
  .گیرد

  در شرایط عادي ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :  شرایط اضافه کار :
  موافقت کارگر  –الف  

  کار ) قانون  59 ماده(اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي.  %40پرداخت  –ب 
(مگر در موارد استثنائی با  ساعت در روز تجاوز نماید 4ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از  نکته :

  قانون کار )  59 ماده1تبصره ( توافق طرفین). 
 :  مجاز است در شرایط عادي ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل ساعات کار اضافی :

           موافقت کارگر -الف 
   اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي %40پرداخت  -ب 
  ساعت در روز  4عدم تجاوز ساعات کار اضافی به کارگران از  -ج

  قانون کار )  62 ماده(باشد. روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می روز تعطیلی:
که حسب نوع یا  ق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیدر امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، بر : 1نکته 

ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگري براي تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روزتعطیل 
هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز در هفته اجباري است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب 

اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.  %40کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه می روزهاي جمعه کار
  قانون کار )  62 ماده 1تبصره (

درصورتیکه روزهاي کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک  : 2نکته 
  قانون کار )  62 ماده  2تبصره (  در هفته خواهد بود.ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وي در روزهاي کار 

ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل  44روز کار در هفته و  5کارگاههائی که با انجام  : 3نکته 
  62 ماده  3تبصره (کنند، مزد هریک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود. استفاده می

  انون کار )ق
اردیبهشت) نیز جزء تعطیالت رسمی کارگران به  11عالوه برتعطیالت رسمی کشور، روز کارگر ( : 4نکته 

  قانون کار )  63ماده (آید. حساب می
  

 مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً مرخصی استحقاقی :
تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. براي کار کمتر از یکسال مرخصی  یکماه است. سایر روزهاي

  قانون کار )  64 ماده( شود.مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می
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ذخیره کند. مرخصی کمتر از یک روز کار نیز  روز از مرخصی ساالنه خود را 9کارگر نمی تواند بیش از  : 1نکته 
  قانون کار )  66ماده (. .شود قاقی منظور میجزء مرخصی استح

  73 ماده( کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداري از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: : 2نکته 
  قانون کار )

   ازدواج دائم –الف 
  فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.  -ب

ین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران مدت مرخصی استعالجی، با تائید سازمان تام : 3نکته
  قانون کار )  74 ماده(محسوب خواهد شد. 

هفته می باشد. استفاده از  5مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهاي سخت و زیان آور اشتغال دارند  : 4نکته 
  .کار صورت می گیرد این مرخصی حتی االمکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه

کیلومتر از محل  50اطالق می شود که کارگر براي انجام کار حداقل  مأموریت به موردي مأموریت کارگران:
  .و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید کارگاه اصلی دور شود

شوند، فوق  خارج از محل خدمت اعزام می به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدي به مأموریتهاي
نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبناي روزانه کارگران بوده و  العاده مأموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده

  .وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید همچنین کارفرما مکلف است
تر از حد مجاز با دست و بدون نیز حمل بار بیش انجام کارهاي خطرناك، سخت و زیان آور و  :شرایط کار زنان

  .زن ممنوع است استفاده از وسایل مکانیکی براي کارگران
روز از این مرخصی باید  45روز است و حتی االمکان  90 زایمان کارگران زن جمعاً مرخصی بارداري و نکته:
پس از پایان  .شود ه میروز به مدت مرخصی اضاف 14براي زایمان توامان  .زایمان مورد استفاده قرار گیرد پس از

و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء  مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد
 حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت .شود سوابق خدمت وي محسوب می

براي کارگر باردار خطرناك یا  جتماعی، نوع کارخواهد شد.در مواردي که به تشخیص پزشک سازمان تامین ا
بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبکتري به  سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداري وي

  .او ارجاع می نماید
  قانون کار )  79 ماده(  سال تمام ممنوع است. 15به کار گماردن افراد کمتر از  شرایط کار کودکان :

شود و در بدو  نوجوان نامیده می سال تمام باشد، کارگر 18تا  15کارگري که سنش بین  : ط کار نوجوانشرای
 .آزمایشهاي پزشکی قرار گیرد مین اجتماعی موردأاستخدام باید توسط سازمان ت

ی وي سالی یکبار تجدید شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامد آزمایشهاي پزشکی کارگر نوجوان حداقل بای
 تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را ضبط گردد پزشک در باره

  .دهد نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر
رتیب استفاده از این ت که کارگران است ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات معمولی

   .شد امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد
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زیان آور و خطرناك و حمل بار با  ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهاي سخت و

  .مکانیکی براي کارگر نوجوان ممنوع است دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل
اساس مورد یاد شده وزارت کار لیستی از مشاغل سخت و زیان آور را اعالم نموده که بر اساس آن  بر نکته :

  سال نیز ممنوع گردیده نظیر حفاري هاي تونلی، شاطرهاي نانوا و....  18حتی کارگران زیر 
اوال داراي روادید ورود توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اتباع بیگانه نمی شرایط کار اتباع بیگانه :

قانون  120ماده(با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه هاي مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. 
  کار)

  باشند :نمی 120اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده  نکته :
کنسولی هستند با تائید وزارت امور در خدمت ماموریتهاي دیپلماتیک و  اتباع بیگانه اي که منحصراً –الف  

  خارجه. 
  کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه.  –ب 
 خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. –ج 

  ون کار )قان  120 ماده 1(تبصره 
حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور  به منظور اجراي صحیح این قانون و ضوابط  : بازرسی کار

   :میشود اجتماعی یا وظایف ذیل تشکیل
مربوط به کارهاي سخت و زیان آور  نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی -الف 

  .و کارگران نوجوان ، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنانو خطرناك، مدت کار
  .دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فنی نظارت بر اجراي صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و -ب 
راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادي که در معرض صدمات  آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و -ج

 وادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.ح و ضایعات ناشی از
از اجراي مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادات الزم جهت  بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی -د 

  .دستورالعملهاي مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالت و پیشرفتهاي تکنولوژي اصالح میزان ها و
 کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارشکارشناسان بهداشت  گزارش بازرسان کار و

که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار  کارفرمایان و دیگر کسانی.ضابطین دادگستري خواهد بود
م به اطالعات و مدارك الز کارگاههاي مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن به

  .قانون محکوم خواهند شد آنان خودداري نمایند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در این
  هیأت هاي تشخیص و حل اختالف  
هرگونه اختالف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد  

مانهاي دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پی
مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراي اسالمی کار ودرصورتیکه شوراي اسالمی 
کار در واحدي نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد 

و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهاي تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل  شد
  قانون کار ) 157  ماده(خواهد شد. 
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  شود : هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می : 1نکته 
  یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی -1

  ب کانون هماهنگی شوراي اسالمی کار استان.یک نفر نماینده کارگران به انتخا -2
یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهاي صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و  -3 

تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح باتوجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می
  قانون کار ) 158  ماده(هر استان اقدام نمایند. 

ت حل أکارگري که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هی : 2نکته 
  قانون کار ) 158  ماده 1(تبصره اختالف مراجعه واقامه دعوي نماید. 

درصورتی که ظرف  و گرددروز از تاریخ ابالغ آن الزم االجرا می 15راي هیاتهاي تشخیص پس از  : 3نکته 
به هیات حل اختالف  ي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباًأمدت مذکور یکی از طرفین نسبت به ر

ت أي هیات حل اختالف پس از صدور قطعی و الزم االجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیأنماید و رتقدیم می
  )قانون کار  159  ماده( بایستی در پرونده درج شود.

بوسیله اجراي احکام دادگستري  آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختالف کار، الزم اجراء بوده و : 4نکته 
  قانون کار ) 166  ماده(به مورد اجراء گذراده خواهد شد. 

  خدمات رفاهی کارگران
صنفی در قبال الزم االجراي کارفرمایان اهم وظایف ، 156تا  147بر اساس فصل هشتم قانون کار از مواد 
  وضعیت رفاهی کارگران خود عبارتست از :

 (کارفرمایان مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعى، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. -1
  قانون کار) 148ماده 

گران فاقد مسکن کارفرمایان مکلفند با تعاونیهاى مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کار –2
  قانون کار) 149ماده (جهت تأمین خانه هاى شخصى مناسب همکارى الزم را بنمایند.

کلیه کارفرمایان مکلفند، در کارگاه، محل مناسب براى اداى فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه  -3
یط و ساعات کار را با همکارى مبارك رمضان براى تعظیم شعائر مذهبى و رعایت حال روزه داران، باید شرا

انجمن اسالمى و شوراى اسالمى کار و یا سایر نمایندگان قانونى کارگران طورى تنظیم نمایند که اوقات کار 
نه نباشد. همچنین مدتى از اوقات کار را براى اداى فریضه نماز و صرف افطار یا سحرى، امانع فریضه روز
  قانون کار ) 150ماده (اختصاص دهند.

ر صورت دورى کارگاه و عدم تکافوى وسیله نقلیه عمومى، صاحب کار باید براى رفت و برگشت کارکنان د -3
 قانون کار )152ماده (خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. 
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  کارفرمایی تشکلهاي کارگري و

  کارگري و کارفرماییتشکل هاي اداره 
ر اجراي فصل ششم قانون کار، از طریق فراهم کردن شرایط ارتباط و تعامل اداره کارگري و کارفرمایی به منظو

تأسیس گردیده است و  1348بین کارگر و کارفرما و در جهت تقویت اصل سه جانبه گرایی در مهر ماه سال 
عهده دار وظایف ترویج و مشاوره، نظارت و ثبت تشکلهاي کارگري و کارفرمایی و نمایندگان کارگران و 

  .رمایان در مجامع داخلی و بین المللی می باشدکارف
شوراي اسالمی کار شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و  : شوراي اسالمی کار

  .نفر شاغل دائم ، تشکیل می شود 35نماینده کارفرما ( مدیریت ) که در واحدهاي داراي بیش از 
قانون کار، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و  131ماده در اجراي  انجمن صنفی کارگران:

   بهبود وضع اقتصادي کارگران، کارگران مشمول قانون کار می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.
  ارکان انجمن صنفی کارگري عبارتند از :

  ازرسان ب -3              هیات مدیره  -2             مجمع عمومی  -1
قانون کار، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و  131در اجراي ماده  انجمن صنفی کارفرمایی: 

حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی  بهبود وضع اقتصادي کارفرمایان، کارفرمایان هر
 نمایند

  ارکان انجمن صنفی کارفرمایی عبارتند از :
  بازرسان  -3              هیات مدیره  -2             ی مجمع عموم -1

و قانونی و   قانون کار، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع 131ماده  4به استناد، تبصره  نماینده کارگران:
بهبود وضع اقتصادي کارگران، کارگران مشمول قانون کار هر کارگاه می توانند نسبت به انتخاب نماینده 

  از بین خود اقدام نمایند. کارگران
  تخلفات و مجازاتها

به  "جرایم و  مجازات ها "مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان  1369فصل یازدهم قانون کار مصوب سال 
  موضوع جرم و کیفرهاي مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان می پردازد.

ت یا شرکت درتشکل هاي کارگري یا اجبار اشخاص به عضوی کار اجباري، خالصه جرایم و تخلفات :
ندادن وقت  کارفرمایی، ممانعت از عضویت درتشکل هاي کارگري، جلوگیري از ایجاد تشکل هاي کارگري،

عدم همکاري با تعاونی هاي مسکن  شیردهی به مادران شیرده کارگر، عدم ایجاد مراکز نگهداري کودك،
سه وعده غذا درکارگاه هاي خاص، عدم ایجاد خوابگاه  کارگري، عدم احداث خانه هاي سازمانی، عدم ارائه

مناسب، فراهم نکردن وسایل ایاب و ذهاب براي کارگران، عدم ایجاد تسهیالت براي ایجاد واداره شرکت تعاونی 
کارگري، عدم ایجاد ورزشگاه و امکانات ورزشی، عدم ایجادکالسهاي سواد آموزي بزرگساالن، عدم پرداخت مزد 

و مرد کارگر در شرایط مساوي، تعیین مزد براساس تبعیض و سن و نژاد وقومیت و اعتقادات  مساوي به زن
سیاسی و مذهبی، دادن مزد به کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید، برداشت از حقوق کارگر غیر از انچه در 

درصد اضافه بر مزد،  40 قانون کار مذکور است، ارجاع اضافه کاري بدون موافقت کارگر و بدون پرداخت 45ماده 
ساعت در روز بدون موافقت کارگر، عدم انجام آزمایشات پزشکی  4به کارگماردن کارگر به اضافه کاري بیش از 
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براي کارگران نوجوان دربدو استخدام، عدم انجام آزمایشات پزشکی همه ساله براي کارگران نوجوان، به کار 
ت در روز، عدم تشکیل پرونده پزشکی براي واحدهاي موضوع ماده ساع 5/7گماردن کارگران نوجوان بیشتر از 

ساعت در هفته،  36ساعت در روز و  6قانون کار، به کارگیري کارگران درکارهاي سخت وزیان آور بیش از  85
ارجاع کار اضافی به کارگران شب کار و انجام دهنده کارهاي سخت و خطرناك، ارجاع کارهاي سخت و خطرناك 

ر بیش از حدمجاز با دست به زنان کارگر، به کارگیري زنان باردار در کارهاي سخت و خطرناك، به و حمل با
سال تمام، ارجاع کار اضافه، کار در شب و کارهاي سخت و زیان آور به کارگران  15کارگماردن افراد کمتر از 

هیه لوازم حفاظتی/ بهداشتی، عدم نوجوان، ارجاع مشاغل مخالف سالمتی واخالق به کارآموزان ونوجوانان، عدم ت
آموزش کارگران براي آشنایی با لوازم حفاظتی/ بهداشتی، عدم نظارت بر اجراي مقررات حفاظتی و بهداشتی، 
عدم مطلع کردن وزارت کار و امور اجتماعی در وقت احداث کارگاه جدید باتوسعه کارگاه قدیم، به تأیید شوراي 

از ماشین آالت و دستگاه هادر کارگاه، عدم ارائه مشخصات لوازم حفاظتی و  عالی حفاظت نرساندن به کارگیري
بهداشتی به وزارت کار و امور اجتماعی به هنگام تولید یا واردکردن، ممانعت از ورود و انجام وظیفه بازرسان کار 

کارگیري اتباع و مأموران بهداشت کار به کارگاه، عدم اجراي رأي قطعی هیأت هاي تشخیص و حل اختالف، به 
  بیگانه فاقد پروانه کار، عدم ارائه آمار و اطالعات مورد تقاضاي وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه نکردن کارگران 

  مجازاتهاي تعیین شده براي این جرایم عبارتست از : 
  رفع تخلف-1
  تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلت مقرر-2
  کارگرمحکومیت به جزاي نقدي به ازاي هر -3
  حبس-4

قانون کار، رسیدگی به جرایم مذکور در  185حسب ماده  مرجع رسیدگی به جرایم مذکور در قانون کار :
این قانون در صالحیت دادگاه کیفري دادگستري است.  رسیدگی در دادسرا و دادگاه جزایی خارج از نوبت به 

  عمل خواهد آمد.
  برخی اطالعات مهم در سال جاري:

  

یف
رد

  

 روزانه  حقوقحد اقل 
  سال  رقانون کا

یف
رد

  

 روزانه  حد اقل حقوق
  سال  رقانون کا

له مندي یک ئعا 6  حقـوق روزانه 1
  ماهانهفرزند 

له مندي دو فرزند ئعا 7  اضافه کار یک ساعت 2
  ماهانه

  سالحق سنوات یک  8  جمعه کار ي 3
  ماهانهحق بن  9  شب کاري یک ساعت 4
  ماهانهمسکن  حق 10  عیدي یک سال 5
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  چند نکته :

کارمندان شاغل دولت که در غیر ساعات اداري و همچنین کارکنان بازنشسته که در واحدهاي مشمول  -1
به نسبت ساعات کار از مزایاي مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار می شوند  ،قانون کار شاغل می شوند

  ومی ندارد.لزآنان  راياما پرداخت کمک عائله مندي ب
مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی  یکدیگر می توانند با توافقنطرفین قرارداد  -2

در قرارداد کار رعایت حداقل هاي پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است . شده در نظر بگیرند
راي امتیازات و مزایاي کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند ب

لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خالف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختالف نیز مورد 
  دهند.ي قرار می أپذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را مالك تصمیم گیري و صدور ر

کلیه  و می توانند از باشندمی هر دو مشمول  قانون کار ، در یک کارگاه شاغل هستندکه زن و شوهري   -3
بهره  امتیازات پیش بینی شده در قانون کار و مقررات مرتبط به آن منجمله کمک هزینه هاي مسکن و خواروبار 

  ند.درمند گ
هره مند کمک عائله مندي  تا دو فرزند بمی توانند از  قانون تأمین اجتماعی 86بیمه شدگان طبق ماده  -4

  مشروط بر آنکه:گردند 
  بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد. -الف
سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا به تحصیل اشتغال داشته باشد  و یا در اثر بیماري یا نقص عضو  -ب

  قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشند. 91ی کمیسیونهاي پزشکی موضوع ماده طبق گواه
  برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده براي هر فرزند در هر ماه می باشد. 3میزان کمک عائله مندي معادل 

و زیان براي کارگران شاغل در کارهاي سخت در هفته ساعت  36حداکثر ساعت کار در قانون کار به میزان  -5
کارگران که در برخی به استثناي تعیین گردیده است. براي سایر کارگران در هفته  ساعت 44آور و زیرزمینی و 

  است. ساعت تعیین شده 176مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 
  

  آشنائی با تعهدات و خدمات تأمین اجتماعی
  

جمعیت کشور بزرگترین صندوق بیمه اي بوده که  %50سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش داشتن حدود 
یک صندوق عمومی و غیر دولتی است و بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها (با مشارکت بیمه شده 
و کارفرما ) تأمین می شود و متکی به منابع دولت نیست به همین دلیل دارایی ها و سرمایه هاي آن متعلق به 

سل هاي متوالی است ونمی تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان ها و مؤسسات دولتی اقشار تحت پوشش درن
باشد. تکیه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت در عرصه هاي مختلف 

  سیاستگذاري، تصمیم گیریهاي کالن و تأمین منابع مالی است. 
ان تأمین اجتماعی بر مبناي قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به دو مهمترین تعهدات و خدمات سازم

  دسته تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت به شرح ذیل تقسیم می شود. 
  



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مجموعه اطالعات الزم برای افراد صنفی  51

  الف) تعهدات بلند مدت شامل : 
  مستمري بازنشستگی  -
  مستمري از کارافتادگی  -
  مستمري بازماندگان  -

  :  ب) تعهدات کوتاه مدت شامل
  در برابر حوادث، بیماري ها و بارداري  حمایت -
  غرامت دستمزد ایام بیماري  -
  غرامت دستمزد ایام بارداري -
  پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی  -
  کمک هزینه ازدواج  -
  کمک هزینه کفن ودفن  -

 یکی از وظایف اصلی صندوق تأمین اجتماعی پرداخت بازنشستگی به بیمه شدگانیمستمري بازنشستگی : 
است که در زمان اشتغال بکار به صندوق تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت می نمودند و سازمان موظف به 

  برقراري مستمري بازنشستگی و ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان می باشد. 
  شرایط دریافت مستمري بازنشستگی به شرح ذیل می باشد:

  سال سن براي خانم ها  45سال سن براي آقایان و  50سال سابقه پرداخت حق بیمه با  30داشتن  -1
  سال براي خانم ها 55سال سن براي آقایان و  60سال سابقه پرداخت حق بیمه با  20 -2
  سال سابقه بدون شرط سنی  35 -3
  سال متناوب در کارهاي سخت و زیان آور بدون شرط سنی  25سال متوالی و  20 -4
سال سن براي زنان بیمه شده به شرطی که در زمان درخواست  42و سال سابقه پرداخت حق بیمه  20 -5

  بازنشستگی شاغل در کارگاههاي مشمول تأمین اجتماعی باشد.
  از کار افتادگی به دو دسته کلی وجزئی تقسیم می گردد :  مستمري از کارافتادگی:

  :  از کار افتادگی کلیالف ـ 
که نتواند بااشتغال به کار سابق یا کار دیگري بیش از یک  عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي

  سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد. 
  :  از کار افتادگی کلی نیز خود به دو دسته تقسیم می شود

: که حادثه در محل کارگاه اتفاق افتاده باشد و باید به تأیید کارشناس ـّ از کار افتادگی کلی ناشی از کار 1
ان تأمین اجتماعی و بازرس اداره کار رسیده باشد. در این نوع ازکار افتادگی نیاز به سابقه نبوده و با بیمه شدگ

  تأیید کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی، فرد از کار افتاده تلقی می گردد.
حی این نوع از کار افتادگی ممکن است ناشی از بیماري جسمی و رواز کارافتاده کلی غیرناشی از کار:  -2

  فرد در خارج از کار بوده وارتباطی به محل کار وي ندارد. 
  
  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  مجموعه اطالعات الزم برای افراد صنفی  52

  
  میزان از کار افتادگی و نحوه پرداخت آن 

و باالتر از کار افتاده شناخته شود مشمول دریافت مستمري  %66کسی که به تأیید کمیسیون پزشکی به میزان 
  ازکار افتاده کلی می گردد.

اجتماعی وتأیید بازرس اداره کار، کارفرما مقصر حادثه باشد پس از چنانچه بنا به گزارش کارشناس تأمین 
قانون تأمین اجتماعی کارفرما ملزم به پرداخت خسارت وارده به  66پرداخت خسارت توسط صندوق، طبق ماده 

  صندوق به میزان ده سال مستمري از کار افتادگی بر اساس آخرین دستمزد مستمري بگیر می باشد.
رداخت بصورت یکجا باید تا زمانی که سازمان به خود مستمري بگیر و بازماندگانش مستمري در صورت عدم پ

پرداخت می نماید، مستمري مزبور را بصورت ماهیانه بر اساس میزان واقعی مستمري به حساب صندوق واریز 
  نماید. 

  شرایط از کار افتادگی کلی غیرناشی از کار 
گی ناشی از کار نیاز به سابقه بیمه نداشته و فقط گزارش کارشناس تأمین همانطوري که گفته شد از کار افتاد

  اجتماعی و تأیید بازرس کار یا کروکی افسر پلیس دلیل اشتغال بیمه شده می باشد. 
  اما در از کار افتادگی غیرنشانی از کار کارگر باید: 

  بقه پرداخت باشد.ظرف ده سال ازتاریخ شروع از کار افتادگی حداقل داراي یکسال سا -1
  روز آن باید مربوط به یکسال آخر از کار افتادگی باشد. 2-90

  در زمان از کار افتادگی بیمه پرداز سازمان بوده یا در استراحت پزشکی مورد تأیید سازمان بسر برد.  -3
  از کار افتادگی جزئی  -ب

بطوریکه  %66تا  %33به میزان عبارتست کاهش قدرت جسمی و روحی بیمه شده طبق نظر کمیسیون پزشکی 
  با اشتغال بکار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد.

  مستمري بازماندگان 
چتر حمایتی تأمین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین حق بیمه، بر سر بیمه شده و خانواده تحت تکفل وي 

ن پوشش حمایتی تا پایان ادامه می یابد و پس از فوت گسترده می شود. در صورت تداوم پرداخت حق بیمه، ای
  بیمه شده نیز خانواده او از خدمات حمایتی ویژه اي برخوردار می شوند.

با فوت مستمري بگیر بازنشسته و از کار افتاده کلی تحت پوشش تأمین اجتماعی، خانواده و بازماندگان وي با  
  ایت قرار می گیرند.احراز شرایط پیش بینی شده در قانون، تحت حم

بازماندگان بیمه شده اي که بر اثر حادثه ناشی از کار و یا بیماریهاي حرفه اي فوت می کند نیز به همین  
ترتیب از حمایت سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می شوند اما اگر فوت بیمه شده شاغل، ناشی از حوادث و 

  تابع شرایط خاص خواهد بود.  بیماریهاي عادي باشد، حمایت از بازماندگان وي
  شرایط برقراري مستمري بازماندگان 

  براي برقراري مستمري بازماندگان بیمه شده متوفی، احراز یکی از شرایط زیر ضروري است: 
سال  قبل از تاریخ فوت حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد  10بیمه شده متوفی ظرف  -1

  روز آن در آخرین سال حیات واقع شده باشد.  90مشروط بر این که 
  سال سابقه قابل قبول داشته باشد.  20بیمه شده متوفی حداقل  -2
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سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته به ازاي هر سال سابقه  20تا  10در مواردي که بیمه شده متوفی بین  -3
سال سابقه  15نوان مثال چنانچه بیمه شده یک روز مستمري بازماندگی براي بازماندگانش برقرار می گردد. بع

  روز حقوق مستمري بازماندگی براي بازماندگانش برقرار می گردد. 15پرداخت بیمه داشته باشد، 
سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، به ازاي هر سال  10در مواردي که بیمه شده متوفی کمتر از  -4

غرامت مقطوع « اقل دستمزد زمان فوت به طور یکجا به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه، یک ماه معادل حد
  به بازماندگان پرداخت می شود. » فوت 

   بیمه بیکاري
میل و  قانون بیمه بیکاري بیمه شده اي است که بدون نظر از بیکار : مشمولین دریافت مقرري بیمه بیکاري

 اي به علت تغییرات ساختار ن، چنانچه بیمه شدهاراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانو
 شورایعالی کار، بیکارموقت شناخته شود و اقتصادي کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید

 غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزي بیکار شوند، می همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث
  ن استفاده نمایند.قانو توانند از مقررات این

کمیته اي متشکل از نمایندگان سازمان  تشخیص ارادي بودن یا غیرارادي بودن بیکاري بیمه شده، برعهده
  .شده است اجتماعی محل اشتغال بیمه امور و اداره کار وتأمین اجتماعی 

  شرایط استحقاق و چگونگی دریافت مقرري بیمه بیکاري 
خارجی  تبعه کشورهاي، کار و تأمین اجتماعی باشند مشمول قانونشدن،  ربیکا ی که قبل ازبیمه شدگان - 1

 .بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند مستمري بگیرو  نباشند
ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته اند می توانند  مقرري  6بیمه شدگانی که قبل از بیکار شدن، حداقل  -2

  بیمه بیکاري دریافت دارند.
دگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل، جنگ،  زلزله و آتش سوزي بیکار می شوند بیمه ش -3

براي دریافت مقرري بیکاري، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه براي مدت زمان خاص ندارند وحتی اگر در 
  دریافت کنند. روز اول کار بر اثر این رویدادها بیکار شوند، می توانند مقرري بیمه بیکاري 

این بیمه شدگان باید در دوره هاي کارآموزي و سوادآموزي که از سوي ادارات کار وامور اجتماعی و نهضت 
سوادآموزي برگزار می شود شرکت کرده و هر دو ماه یک بار، گواهی الزم را در این زمینه به شعب تأمین 

 اجتماعی ارائه کنند. 
داده  در اثناي فصل کار اخراج گردیده و بیکاري آنها بال اراده تشخیص در صورتی که صرفا کارگران فصلی -4

 .شود
مدت  داراي قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأي مراجع حل اختالف در اثناي بیکاران -5

 .قرارداد اخراج گردیده باشند
کار  ارداد کار در مدت معینی مشغولدر کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قر افراد شاغل -6

  د.بیکار شون بوده اند با تشخیص واحدهاي کار و اموراجتماعی، در صورتی که در پایان قرارداد
کارگران قراردادي که بیش از یک سال  در کارگاهی داراي سابقه کار و پرداخت بیمه باشند در پایان قرارداد  -7

 ي خواهند شد.با حفظ کلیه شرایط مشمول بیمه بیکار
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 که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختالف مقرر در این قانون به بیکار شدگانی -8

 کارفرما اخراج گردیده اند،ط دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه هاي انضباطی کارگاه توس
 .مستحق دریافت مقرري بیمه بیکاري نخواهند بود

پس از پرداخت مقرري بیمه بیکاري به بیمه شده اي مشخص شود که بیکاري بیمه شده،  در صورتی که -9
را به سازمان  از اراده شخص وي بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرري بیمه بیکاري ناشی

بالتکلیفی به کار قبلی خود باز ایام  تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد
 .اجتماعی برگردانند می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین

 شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعالم نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرري چنانچه بیمه -10
 .برگرداند ن اجتماعیبیمه بیکاري ادامه دهد، باید مقرري دریافتی از زمان اشتغال را به تأمی

 .گردد مقرري بیمه بیکاري جزسوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب می مدت دریافت -11
  .اول بیکاري بیمه شده قابل پرداخت است روز بیکاري افراد واجد شرایط از مقرري بیمه -12

  مدت پرداخت مقرري بیمه بیکاري 
واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوي آنان مدت پرداخت مقرري بیمه بیکاري به بیمه شدگان 

ماه براي بیمه شدگان  36بستگی دارد و در هر حال مدت آن با احتساب دوره اجراي آزمایشی و یا دائمی از 
  ماه براي بیمه شدگان متاهل بیشتر نیست.  50مجرد و 

دوره اشتغال و بیمه پردازي وي به  حداکثر مدت استفاده از مقرري بیمه بیکاري براي هر بیمه شده در طول
  شرح جدول ذیل است : 

  
سابقه پرداخت حق 

  بیمه
مدت پرداخت مقرري بیمه بیکاري با احتساب 

بیمه شدگان متاهل   بیمه شدگان مجرد  دوره هاي قبل
  ماه 12  ماه 6  ماه 24تا  6از   متکفل

  ماه 18  ماه 12  ماه 120تا  25از 
  ماه 26  ماه 18  ماه 180تا  121از 
  ماه 36  ماه 26  ماه 240تا  181از 
  ماه 50  ماه 36  ماه به باال 241از 

  
  میزان مقرري بیمه بیکاري 

  درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است. 55میزان مقرري روزانه بیمه بیکاري 
درصد حداقل  10نفر)،  4اکثر تا به مقرري افراد متاهل و متکفل، به ازاي هر یک از افراد تحت تکفل ( حد

  دستمزد افزوده می شود.
درصد متوسط مزد یا حقوق وي  80در هر حال مجموع دریافتی مقرري بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از 

  بیشتر باشد. 
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  چگونگی مراجعه بیمه شده بیکار 
افت مقرري بیمه بیکاري باید بیمه شده اي که کارخود را به صورت غیر ارادي از دست می دهد براي دری

روز از تاریخ بیکاري، موضوع را به واحدهاي کار وامور اجتماعی محل اطالع دهد و  30حداکثر ظرف مدت 
  آمادگی خود را براي اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اعالم کند. 

  رایط قطع مقرري بیمه بیکاري
 .مجددا به کار اشتغال یابد بیمه شده -1
 کند بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره هاي کارآموزي یا سواد آموزي خودداري مه شدهیب -2
 بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادي خودداري کند بیمه شده -3
 بیکار، مشمول استفاده از مستمري بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود بیمه شده -4
 مزد ایام بالتکلیفی به کار اولیه برگردددریافت  بیمه شده با -5
 .استحقاقی بیمه شده براي دریافت مقرري بیکاري خاتمه یابد مدت زمان -6
  نماید. بیمه شده فوت -7

  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
یان قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان و خویش فرما 4ماده  3و تبصره » ب « با توجه به ماده واحده اصالح بند 

  تحت عنوان صاحبان و مشاغل آزاد می توانند تحت پوشش حمایت هاي قانون قرار گیرند.
بر این مبنا، بیمه کارفرمایان و خویش فرمایان شاغل در کلیه فعالیت ها و کارگاه هایی که فعالیت آنان مشمول 

اجراي آن تمهیداتی اندیشیده مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته، اختیاري است وسازمان تأمین اجتماعی، براي 
  است. 

  مشموالن بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد چه کسانی هستند ؟ 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد به کسانی اطالق می شود که با داشتن کارگر به عنوان کارفرما و یا بدون داشتن 

یا هیات مدیره سازمان  کارگر به عنوان خویش فرما و به موجب مجوزهاي  صادره ازسوي مراجع ذي صالح و
تأمین اجتماعی به کار مشغول بوده و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشد. به موجب موارد یاد شده افراد 
صنفی و دارندگان پروانه کسب نیز می توانند به عنوان کارفرما و یا خویش فرما خود را تحت پوشش بیمه تأمین 

   اجتماعی قرار دهند.
  عقد قرار داد مدارك مورد نیاز براي

کارفرمایان و خویش فرمایان می توانند با در دست داشتن مدارك زیر به نزدیک ترین شعبه تأمین اجتماعی که 
محل کار ثابت آنها در محدوده آن شعبه قرار دارد مراجعه و ضمن ارایه تقاضاي کتبی براي بیمه مورد نظر، 

  نند. نسبت به تحویل مدارك و دریافت رسید مدارك اقدام ک
  جواز یا پروانه کسب معتبر  -1
در صورت نداشتن پروانه کسب معرفی نامه از مرجع ذي صالح تعیین شده که مشخص کننده نوع شغل و  -2

  چگونگی اشتغال به کار متقاضی باشد ( متقاضی باید شخصا در حرفه مورد ادعا، شاغل باشد ).
  فرادخانواده.اصل شناسنامه به همراه یک قطعه عکس متقاضی و ا -3
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درصورتی که متقاضی قبال نزد سازمان بیمه شده و دفترچه دریافت کرده باشد الزم است هنگام  تذکر مهم :

  ارایه تقاضا، مراتب را اعالم کند. 
  شرایط پذیرش درخواست متقاضیان

  سال نباشد،  45سال و  50الف) متقاضیانی که سن آنان به ترتیب براي  مردان و زنان بیش از 
  می توانند تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند. 

سال براي زنان  45سال براي مردان و  50ب) متقاضیانی که در زمان ارائه درخواست سنشان به ترتیب بیش از 
باشد و قبالً نزد سازمان داراي سابقه پرداخت حق بیمه باشند، معادل نصف مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی 

  لذکر اضافه و در صورت احراز شرایط درخواست آنان پذیرفته می شود. به سقف سنی فوق ا
سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، بدون در نظر  10ج) متقاضیانی که قبل از ارایه تقاضا حداقل 

  گرفتن شرط سنی درخواست آنها مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 
مکلفند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هرماه و حق یمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ب :1نکته 

 ماه بعد پرداخت نمایند.  سهسرانه درمان مربوطه را حداکثر تا آخرین روز 
چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا پرداخت مجدد حق بیمه بعدي، بیش از سه ماه فاصله  :2نکته 

  گردد. داخت ملغی محسوب میایجاد شود موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پر
بار قرارداد را  3جهت برقراري مجدد می بایست قرارداد جدیدي با سازمان منعقد نموده و در صورتی که بیش از 

درصد حداقل  18قطع نماید جهت انعقاد قرارداد جدید مشمول جریمه پرداخت حق بیمه زمان قطع به میزان 
  دستمزد می گردد.

  خ هاي پرداخت حق بیمه کارفرمایان و خویش فرمایانحمایت هاي بیمه اي و نر
  درصد سهم دولت )  2درصد سهم بیمه شده +  12درصد (  14بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی بانرخ  -1
درصد سهم  2درصد سهم بیمه شده +  14درصد (  16بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ  -2

  دولت) 
  درصد سهم دولت )  2درصد سهم بیمه شده +  18درصد ( 20وت و از کار افتادگی با نرخ بازنشستگی، ف -3

درصد از نرخ هاي مذکور را دولت با هدف حمایت از بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به سازمان  2ضمناً 
  پرداخت می کند.

زمان بیمه  در 3و  2، 1اي توانند عالوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهاي تعیین شده در بنده متقاضیان می
پردازي و دریافت مستمري با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هرسال طبق مقررات مربوطه از خدمات درمانی 

  سازمان برخوردار شوند.
سال سابقه  10که فاقد  2ونیز درخواست آن گروه از متقاضیان بند 3درخواست کلیه متقاضیان حمایتهاي بند

در صورتی پذیرفته می شود که از سوي پزشک معتمد سازمان از کار افتاده کلی پرداخت حق بیمه هستند 
   شناخته نشوند.

  حق بیمه 
حق بیمه عبارتست از مبلغی که به موجب قانون تأمین اجتماعی و براي استفاده از مزایاي موضوع آن صندوق 

  پرداخت می گردد. 
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  نرخ حق بیمه  
  نرخ حق بیمه به شرح ذیل می باشد : 

آن به  %3آن سهم بیمه شده و  %7سهم کارفرما و  %20% می باشد که  30نرخ حق بیمه  1355از اول سال  -1
، درمورد مشمول قانون کار به سهم کارفرما اضافه شده 6/6/1369قانون بیمه بیکاري مصوب  5موجب ماده 

  است.
ان جذب شده همچنان برقرار می موارد زیر که مربوط به ادوار گذشته می باشد در صورت حضور کارگر -2

  باشد:
نوع فعالیت تولیدي از جمله کلیه کارگاه هاي تولیدي که در روستاها فعالیت  30میزان حق بیمه براي  -الف 

% می گردند. مشروط بر اینکه لیست و حق بیمه هر ماه را  20دارند مشمول بخشودگی سهم کارفرما به میزان 
پرداخت نمایند مثل ( مرغداري، باغداري، کارگاه هاي درب و پنجره سازي، حداکثر ظرف دو ماه به سازمان 

  تراشکاري و چاپخانه و... )
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، کارگاه هایی که از نیروي کار جدید استفاده نمایند حداکثر  103طبق ماده  -ب
اینکه لیست و حق بیمه کارگران % بخشودگی سهم دولت استفاده نمایند مشروط بر  20سال می توانند از 5

  خود را ظرف یک ماه به سازمان پرداخت نمایند. 
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، کارفرمایان به شرط جذب نیروي کار جدید در   80ماده  "و"طبق بند  -4

خوردار ، از بخشودگی سهم کارفرما به شرح جدول  ذیل بر1390طول برنامه پنجم توسعه یعنی از ابتداي سال 
  می شوند. 

  
  

  میزان تخفیف حق بیمه سهم کارفرما
میزان تخفیف در   سال بهره مندي

حق بیمه سهم 
میزان حق بیمه 
پرداختی توسط 

میزان حق بیمه 
پرداخت توسط    %2  %18  %90  اول

  %4  %16  %80  دوم
  %6  %14  %70  سوم

  %8  %12  %60  چهارم
  %10  %10  %50  پنجم

  
ارگرانی که قبالً در کارگاه کار می کردند و در حال حاضر بنا به دالیلی بیکار گردیده اند، می توانند بعنوان ک -4

  می باشد.  %26خوبش فرما خود را بیمه اختیاري نموده و حق بیمه براي بیمه نمودن نزد صندوق 
سهم  %20سهم کارگر و  %7اخذ حق بیمه قالیبافان، باربران، کارگران ساختمانی و خادمین مساجد به م -5

  دولت می باشد. 
آن توسط دولت از محل هدفمند کردن  %5/13می باشد که  %5/27حق بیمه رانندگان درون و برون شهري  -6

  % دیگر توسط بیمه شده پرداخت می گردد.  5/13یارانه ها و 
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  تعهدات کارفرما در برابر تأمین اجتماعی  

بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت  کارفرما مسئول پرداخت حق  -1
قانون تأمین اجتماعی حق بیمه را کسر و سهم خود را بر آن  36حقوق و یا مزایاي سهم بیمه شده، طبق ماده 

  افزوده و به صندوق پرداخت نماید. 
ل پرداخت حق بیمه سهم کارگر در صورت عدم کسر حق بیمه سهم کارگر، کارفرما خود شخصاً مسئو -2

  خواهد بود. 
قانون تأمین اجتماعی هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه هاي مشمول،  37به استناد ماده  - 3

اعم ازاینکه انتقال بصورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بصورت رسمی 
مین اجتماعی أسازمان ت از سمی باید درباره وضعیت بدهی کارگاهد راسنا ترادف گیرد، یا غیر رسمی انجام

در غیر اینصورت مسئولیت پرداخت بدهی مشترکاً بعهده تحویل گیرنده و فروشنده خواهد بود. استعالم کنند. 
به دفتر  معالتاریخ ورود برگ است روز از 15ظف است حداکثر ظرف ؤمین اجتماعی مأموارد سازمان تن درای

  جوابیه الزم را بر اساس مقررات صادر نماید در غیر اینصورت انجام معامله بالمانع خواهد بود.سازمان، 
در صورتیکه کارفرما انجام کار را به پیمانکار واگذار نماید باید پیمانکار را مکلف نماید لیست و حق بیمه  -4

بهاي کل قرارداد  %5را به کارفرما تحویل نماید. ضمناً پرداخت  کارگران خود را به سازمان ارائه و رسید مربوطه
  حسن انجام کار باید پس از دریافت مفاصا حساب از تأمین اجتماعی توسط پیمانکار به وي صورت گیرد.  %10و 
 کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به تأمین اجتماعی پرداخت -5

  نماید و در صورت عدم پرداخت، مشمول جریمه اي خواهد شد که قانون تعیین می کند.
همچنین در صورت ارسال موارد خالف واقع توسط کارفرما به صندوق و اثبات موضوع از طریق تأمین اجتماعی، 

بق لیست حداکثر ظرف شش ماه به کارفرما عودت و در صورت تکرار موضوع مشمول جریمه تعیین شده ط
  قانون خواهد گردید. 

 39قانون  تأمین اجتماعی درصورتیکه که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده  40به استناد ماده  -6
  این قانون خودداري کند، سازمان می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. 

قانون تأمین اجتماعی در صورت اعتراض به میزان حق بیمه و یا  42کارفرما می تواند به استناد ماده  -7
خسارات برآوردي تعیین شده، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ اعتراض نموده تا در هیئت بدوي تشخیص 

این قانون  مبلغ مورد  50مطرح و در غیر اینصورت بدهی قطعی را پرداخت و در صورت عدم پرداخت طبق ماده
  ازمان وصول خواهد شد.نظر توسط س

در صورتی در صورتی که کارفرما و یا سازمان به رأي هیئت بدوي تشخیص مطالبات اعتراض داشته باشند  - 8
 20، بایستی ظرف ریال باشد1500000بدوي تشخیص مطالبات بیش از تأکه اصل حق بیمه مطرح شده در هی

ظر در هیئت تشخیص مطالبات در مرکز استان را روز از تاریخ ابالغ به راي هیئت بدوي، تقاضاي تجدید ن
  بنمایند.

 د با وجود اینتشکیل می شو(هراستان) کارفرمایان اي از جامعه حضور نماینده  تشخیص مطالبات با کمیسیون
حضور یابد و  گرددکه به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل می  کمیسیون هر کارفرما حق دارد در جلسه

  ه کند. ارائ توضیحات الزم را
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قانون در صورت موافقت مدیر کل استان می تواند به درخواست کارفرما بدهی را   36کارفرما به استناد ماده  -9
ماه تقسیط نماید و در صورت عدم پرداخت اقساط در سر رسید تعیین شده، کارفرما مؤظف است بقیه  36تا 

  ود ندارد. بدهی را یکجا پرداخت نماید و امکان تقسیط دوباره وج
قانون تأمین اجتماعی صورت مزد و حقوق و مزایاي بیمه شدگان و  47کارفرمایان مکلفند طبق ماده  -10

همچنین دفاتر و مدارك الزم را در مواقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذراند و در صورت نیاز از آنها یا 
  قسمتی از آنها کپی دریافت نمایند. 

زمان حق دارند کارگاه هاي مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و یک نسخه از بازرسی بازرسان سا -11
  انجام شده را درهمان محل کارگاه تحویل کارفرما یا نماینده وي نمایند. 

قانون تأمین اجتماعی در عداد مطالبات ممتازه بوده و کسی نمی  49بدهی تأمین اجتماعی به استناد ماده  -12
  ن را بخشیده و یا اضافه وکم نماید مگر این که بر طبق قانون باشد. تواند آ

مین اجتماعی دارند صدور أت مفاصاحساب از مواردي که حسب قوانین نیاز به ارائه کارفرمایان حق دارند در -13
(در  است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضاي کارفرما آن را از سازمان تقاضا کنند و سازمان مکلف

 باشد)، مفاصاحساب را صادر و به تقاضاکننده ارائه نماید. (در این مورد، اگر کارفرما صورتی که بدهی نداشته
  . )مفاصا حساب دریافت نمایدو  را واریزبدهی این بدهی برآوردي داشته باشد، با حفظ حق اعتراض می تواند 

سال)  55سال) آقایان و ( 60ن به سن بازنشستگی (کارفرمایان می توانند براي کارگرانی که پس از رسید -14
سال کار کرده اند (در صورت داشتن حداقل سابقه الزم) بدون رضایت کارگر از سازمان تأمین  5خانمها حداقل 

  اجتماعی تقاضاي بازنشستگی نمایند.
نماید مشمول کارفرمایی که در مهلت مقرر تعیین شده لیست و حق بیمه خود را به سازمان پرداخت ن -15

  قانون تأمین اجتماعی و مجازات بازداشت اموال خواهد شد. 50ماده 
  بازداشت وجوه در موارد زیر ممنوع است : نکته:

  الف: بیش از یک چهارم حقوق یا مستمري بازنشستگی یا از کار افتادگی 
  ب: بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل 

  تمزد شاغلین مجزدپ: بیش از یک سوم حقوق یا دس
  ت: هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت هاي دولتی 

  ث: حقوق کارکنان نیروهاي مسلح  در حال جنگ 
  چگونگی ارتباط بین سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان

 ،موسسه ،سیس کارگاه (شرکتأت مرحله از طوالنی دارد و مین اجتماعی با کارفرمایان فرایندأارتباط سازمان ت
 دستمزد و با ارسال لیست حقوق و مین اجتماعی آغاز می شود وأشعبه ت تشکیل پرونده در با) … و ارخانهک

  .یابد کارگران تحت پوشش به طور مستمر (معموالً ماهانه ) درطول فعالیت کارگاه ادامه می پرداخت حق بیمه
  :مین اجتماعی باکارفرمایان به شرح زیر استأی سازمان تبنابراین مهمترین ایستگاههاي ارتباط 
(کد ده کارگاه  دریافت شماره مین اجتماعی وأدرشعبه ت(حقیقی یا حقوقی) تشکیل پرونده بیمه اي کارگاه  -1

   همزمان با آغاز فعالیت کارگاهرقمی) 
شماره بیمه شده براي  ومشخصات  ارسال لیست حقوق یا دستمزد کارگران شاغل درکارگاه (بادرج کامل -2

  مین اجتماعیأهرکارگر ) به شعبه ت
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  )پرداخت حق بیمه در مهلت تعیین شده ( حداکثر تا پایان ماه بعد -3
مین ألیست حقوق ودستمزد به شعبه ت عالم تغییرات جابجایی نیروي کار شاغل در کارگاه همزمان با ارسالا -4

  اجتماعی
کار پیش می آید (ظرف سه روز اداري ) به  ایی که براي کارگران درارتباط بااعالم حوادث، بیماریها ورویداده -5

  مین اجتماعی در طول دوره فعالیتأشعبه ت
مالکیت کارگاه پایان قراردادهاي  دریافت مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی به هنگام نقل وانتقال -6

  پیمانکاري و... 
  چند نکته مهم دیگر 

او  استخدامی رابطه ازدواج در تاریخدر صورتی که کند می بار ازدواج اولین براي که یا مرد زن شده بیمه به -1
 روز کار را به و بیست هفتصد بیمه حق حداقل ازدواج از تاریخ قبل سال پنج ظرف ،باشدنشده با کارفرما قطع

 معادل مبلغی، باشد ثبت رسیده به ازدواج و در دفتر رسمی هبود دائموي  عقد ازدواجو  باشد پرداخته سازمان
  شود. میپرداخت ازدواج کمک عنوان به مزد یا حقوق متوسط یکماه

بیمه آنان اضافه می  به سوابق سوابق خدمت نظام کلیه بیمه شدگان، در صورت پرداخت حق بیمه مقرر، -2
  .بازنشستگی موثر خواهد بود نظیر مستمري شود ودر برخورداري از مزایاي قانونی

فراد خانواده خود را می تواند تحت پوشش بیمه اي اشده اصلی  بیمه قانون تامین اجتماعی، 58برابر ماده  -3
پوشش بیمه شده اصلی قرار بگیرند و از خدمات پزشکی  افراد خانواده بیمه شده که می توانند تحت. دهد قرار

  : عبارتند از رخوردار شوندمین اجتماعی بأبیمه ت
  مسر(زن) بیمه شدهه -الف
سال باشد یا  60توسط بیمه شده زن تامین شود و سن او باالي  شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او -ب 

   از کار افتاده کلی شناخته شود. طبق نظر کمیسیون پزشکی
فرزندان  د و براينباشن به شرط این که شاغلرزندان دختر تا پیش از ازدواج و ف که براي فرزندان بیمه شده -ج

که اشتغال به تحصیل داشته باشند یا بر  سال در صورتی18رزندان پسر باالي که البته ف سال 18 پسر حداکثر تا
قانون تامین اجتماعی)،  91پزشکی سازمان(موضوع ماده  اثر بیماري و نقص عضو بنا به تشخیص کمیسیون

  ین تسهیالت وجود دارد.نیز ا تحت تکفل پدر باشند
تشخیص  سال باشد یا به 55سال و سن مادر باالي  60پدر و مادر مشروط براین که سن پدر باالي  -د

باشند و در هر حال ازسازمان مستمري دریافت ننمایند و تحت پوشش  از کار افتاده کلیی کمیسیون هاي پزشک
  نباشند. الت فرزند دیگريهمچنین در کف وده وحمایتی دیگري نب صندوق بیمه اي و

از  نظام حمایتی دیگري نباشد، درصورتی شوهر تحت تکفل همسر خود قرار می گیرد که تحت پوشش هیچ -4
فرزندانش توسط همسرش  مالی نباشد یعنی معاش او و جایی مستمري یا مزد دریافت نکند، داراي استطاعت

قانون  91ا از نظر کمیسیون پزشکی (موضوع ماده سال باشد ی 60 سن شوهر باالي تامین شود و یا این که
  .کار افتاده کلی شناخته شده باشد تامین اجتماعی)، از

شوهر،تحت  مشروط به این کهبیمه شده زن می تواند فرزندان خود را تحت پوشش بیمه خود در آورد  -5
  نکند. از جایی مستمري یا حقوق دریافت پوشش هیچ نظام حمایتی دیگري نباشد و
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  :استراحت پزشکی  ویژگی هاي گواهی -6
با  بستري در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک و در تمام گواهی ها باید نوع بیماري، مدت الف:

  شد.صراحت مشخص شده با
طول سال  و جمع آنها در هدوهفت روز یا کمتر ب می بایستهر نوبت  که در  براساس گواهی پزشک معالج ب:  

  .بیشتر نشود زرو 15از 
هاي استراحت پزشکی  جمع گواهیو یا روز  7هاي استراحت پزشکی در یک نوبت بیشتر از  واهیج: چنانچه گ

    .برسد باشد، باید به تایید پزشک معتمد روز 60روز تا  15در طول سال از 
  . باید به تایید شوراي پزشکی برسد روز در طول سال، 60احتهاي بیش از د: استر

جمع آوري سوابق بیمه اي از شعب و شهرستان هاي مختلف بیمه شده می بایست به آخرین شعبه  يبرا -7
 .و نسبت به تکمیل فرم در خواست جمع آوري سوابق بیمه اقدام نماید محل بیمه پردازي خود مراجعه کرده

اس اشتغال افراد و سابقه پرداخت حق بیمه، صرفا براسزیرا  نیستسابقه پرداخت حق بیمه قابل واگذاري  -8
  رابطه مزد بگیري آنان با کارفرماي مربوطه تعریف می شود.

  .سوابق بیمه اي محسوب می شود ءجزنیز مدت مرخصی استعالجی  -9
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  آشنایی با قوانین مالیاتی اشخاص حقیقی(مشاغل)

  
  مقدمه

کند. گرچه بخشی ازدرآمدهاي دولت در تحصیل میهاي خود ازمنابع مختلف درآمد دولت براي تأمین هزینه
کشور ما ازطریق استقراض از بانک مرکزي، بخشی از فروش نفت و بخشی دیگر از درآمد حاصل از خدمات 
مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارات دولتی است، اما مالیات نیز بخش بسیار مهم و اثرگذاري 

هد. اهمیت مالیات بیشتر از آن جهت است که ارتباط میان مردم و دولت را حفظ داز درآمد دولت را تشکیل می
 .کنددست آمده میگویی دربرابر درآمد بهکرده و دولت را ملزم به پاسخ

هاي دولت، شرایط نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که درآمدهاي مالیاتی در راستاي تأمین هزینهصاحب
د ناخالص داخلی کشورها ها ازتولیبخشد. سهم درآمدهاي مالیاتی دولتا بهبود مینامطلوب اقتصادي آن جامعه ر

ي میان دولت و مردم توجه است. البته دراقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزي است.عدم فاصلهمعموالً قابل 
خالی کردن از زیر مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه » با رغبت«مهمترین مساله در پرداخت 

پس هاي رفاهی دولت خواهد شد، هاست و مانع از اجراي برنامهپرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آن
 خواهند کرد. مالیات را با رغبت پرداخت

 
  فصل اول: مالیات و مشموالن پرداخت آن

  وانواع آن  تعریف مالیاتبخش اول: 
،خدمات عمومی منابع ،د یک ملت در راستاي بهره وري ازامکاناتیک نوع هزینه اجتماعی است که آحامالیات 

هاي جایگزینی این پرداخت نمایند تا توانائیبه دولت را  ظفند آنؤیک کشور موضروري،امنیت،عمران وآبادانی 
 .امکانات و منابع فراهم شود

هاي اقتصادي است که لیتمالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهاي جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعا
  .استگردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساختهنصیب دولت می

  ها در ایران انواع مالیات
 درایران مالیات ها به دو دسته مستقیم وغیر مستقیم تقسیم می شوند

  الیاتهاي مستقیمم
شوند و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد افراد گرفته می مستقیما از دارائی یامالیات هایی است که 

اي بر درآمد افراد و یا ها مشخص است بدون هیچ واسطههمان طور که از نام این مالیات .درآمد هستند
شوند نمونه شوند و توسط مأموران مالیاتی به طور مستقیم وصول میها و مؤسسات اقتصادي اعمال میسازمان

 .کندها مالیاتی است که دولت به طور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر میز این مالیاتبار
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  انواع مالیات هاي مستقیم

  الف)مالیات بردارایی(ثروت)  
 مالیات بر درآمد ب)

  
  (ثروت)  مالیات بر دارائیالف)

شیاء و اموال دارد و به  دارایی یا ثروت، مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به ا
  د.آنها این اجازه را می دهد که در آن اموال تصرفات مالکانه نماین

  این مالیاتها انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده :مالیات بر ارث )1

  متوفی طبق قانون تعلق می گیرد
نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارك به منظور  :حق تمبر )2

  رسمیت بخشیدن یا الزم االجرا نمودن آنها از مودي گرفته می شود.
مه ازکانا براي نمونه حق تمبري که از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ و به مصرف کنندگان ارائه میشود یا 

 و صدور و تمدید پروانه کسب... اخذمی شود.
مالیاتی است که از درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی براساس نرخ هاي مقرر در همان سال :مالیات بر درآمد )ب

 :شود و داراي انواع مختلفی استمی دریافت

از واگذاري حقوق  مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی :مالیات بر درآمد اجاره امالك )1
 .شودخود نسبت به امالك واقع در ایران پس ازکسر معافیت مقرر اخذ می

، پرورش ماهی ، دامداري، دامپروريهاي کشاورزيدرآمد حاصل از کلیۀ فعالیت:مالیات بر درآمد کشاورزي )2
اشجار از هر ها، باغات، ل، احیاي مراتع و جنگ، نوغان داريو زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري

 .باشدقبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف می
درآمدي که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در :مالیات بر درآمد حقوق )3

یل قبال تسلیم نیروي کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقدیاغیرنقد تحص
 می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است

مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به :مالیات بر درآمد مشاغل )4
ها در ایران تحصیل می شود پس از کسر  عناوین دیگر غیر از موارد مذکور درسایر فصل هاي قانون مالیات

 .هاي مقرر وصول می گردد معافیت
 ها و درآمد ناشی از فعالیت مالیاتی است که از جمع درآمد شرکت :مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی )5

 .هاي انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود

یقی یا حقوقی به لیاتی است که از درآمد نقدي و یا غیرنقدي که شخص حقما: مالیات بر درآمد اتفاقی )6
صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می 

 .نماید
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   :مالیاتهاي غیر مستقیم
   .شودالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته میم

باشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان ل پیاده شدن میهاي گوناگونی قابمالیات غیرمستقیم در شکل
بر  اغلبکنند. این مالیات باشد ولی محسوس نیست و به طور معمول عموم مردم وجود آن را احساس نمیمی

  گردد قیمت کاالها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده منتقل می
  انواع مالیات هاي غیرمستقیم

    اردات مالیات بر و الف)
 (مصرف وفروش)مالیات بر معامالت  ب)

 عبارتند از: مالیات بر واردات
   حقوق گمرکی )1
  سود بازرگانی)2
  هاي وارداتیاتومبیل عوارض )3 
  سفارش کاال ثبتالحق )4 
 ) عبارتند از:مصرف و فروشمعامالت(مالیات بر  
  هاي نفتیمالیات بر فرآورده )1
  صنعتی مالیات تولید الکل طبی و )2 
 هاي غیر الکلیمالیات نوشابه )3 
  مالیات فروش سیگار )4
  مالیات اتومبیل )5 
  هاي داخلیمالیات اتومبیل)6 
 مالیات فروش خاویار )7 
  مالیات حق اشتراك تلفن خودکار و خدمات بین الملل )8
 مالیات ضبط صوت و تصویر )9 

  
  بخش دوم: مشمولین وغیرمشمولین پرداخت مالیات

  مشمولین پرداخت مالیات الف )
 .اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشندقانون مالیات هاي مستقیم  1طبق ماده 

  کلیۀ مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالك خود واقع در ایران. )1
       ارج از ایران تحصیلهر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خ )2

  می نماید.
  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند. )3
  هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. )4
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قوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا ح )5
همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاري امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک هاي 
فنی و یا واگذاري فیلم هاي سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از 

  ند.حصیل می کایران ت
  ب)غیرمشمولین پرداخت مالیات

 . هاي موضوع این قانون نیستنداشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتقانون مالیات هاي مستقیم  2طبق ماده 
  ها و مؤسسات دولتیوزارتخانه )1
  شودهایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میدستگاه )2
  هاشهرداري )3
  معظم رهبري امام خمینی(ره) و مقامحضرت الب اسالمی داراي مجوز معافیت از طرفو نهادهاي انق بنیادها)4

هاي مذکور در بندهاي سسهؤهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مشرکت : 1تبصره 
هاي تفاده شرکتمشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع اس فوق باشد سهم درآمد یا سود آنها

  هاي مقرر در این قانون حسب مورد نیست.مزبور از معافیت
هاي صنعتی، معدنی، تجاري، خدماتی و هاي اقتصادي از قبیل فعالیتدرآمدهاي حاصل از فعالیت : 2تبصره 

در  شوداشخاص موضوع این ماده که به نحوي غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میهاي تولیدي برايسایر فعالیت
  مشمول مالیات خواهد بود.) این قانون105هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (

مسئوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق 
ولیت تضامنی ئبا مودي مس این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلقمقررات این قانون خواهند بوددر غیر

  خواهند داشت.
  سواالت تشریحی

  مالیات را تعریف کنید ؟ -1
  فرق بین مالیات مستقیم وغیرمستقیم چیست؟ -2
  مالیات بردرآمد مشاغل چیست؟ -3
  چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات نمی باشند؟ -4

  سواالت چهارگزینه اي
  
  باشد؟کدامیک از مالیات هاي زیر غیر مستقیم می  -1

 د) همه موارد             مالیات اتومبیل ج)           هاي نفتیفرآورده ب)           هاي غیر الکلینوشابه الف)
  
  
  مالیات حق تمبر صدوروتمدید پروانه کسب چه مالیاتی است؟ -2

  یر مستقیم الف)مالیات مستقیم                                                       ب) مالیات غ
 ج) مالیات برمصرف                                                        د) مالیات بردرآمد مشاغل 
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  شود چه نام دارد؟در قبال تسلیم نیروي بابت اشتغال در ایران تحصیل میمالیاتی که  -3

  ب) مالیات برحقوق                       الف) مالیات بر درآمد                                               
  ج) مالیات بر مصرف                                                        د) مالیات امالك

 
 
 
 

 
  فصل دوم:مالیات بر درآمد مشاغل

  
مشاغل یا به درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به قانون مالیات هاي مستقیم  93براساس ماده 

قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت هاي هاي این عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل
 باشد.مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میمقرر در این قانون 

هاي مضاربه همچنین درآمدهاي ناشی از فعالیت ) وهاي مدنی (اعم از اختیاري یا قهريدرآمد شرکت :تبصره
  باشد.مقررات این فصل می) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع عامل (مضاربرتی که در صو
، و کارگاه هاي تولیدي و سایر افرادي که به صورت شخص ها، صاحبان حرف، صاحبان کارخانه، اصنافکسبه

فعالیت دارند یا به حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و به طور انفرادي یا مشارکت مدنی 
  عناوین دیگري در ایران درآمدي تحصیل کنند مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشند.

  
  درآمد مشمول مالیات چیست؟

عبارت است از کل  درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصلقانون مالیات هاي مستقیم  94طبق ماده 
آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر  فروش کاال و خدمات به اضافۀ سایر درآمدهاي

  .قبول و استهالکاتهاي قابل ها و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههزینه
  

  بخش اول:گروه بندي مشاغل بر مبناي حجم و یا نوع فعالیت
موظفند دفاتر و یا اسناد و صاحبان مشاغل موضوع این فصل  قانون مالیات هاي مستقیم 95طبق ماده  براساس

مدارك حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاري 
گردد براي تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداري و موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می

  .اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند
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 *گروه اول
مشاغلی هستند که مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده 

و بعد که تا تاریخ پایان دي ماه سال قبل از شروع سال  1391طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال 
  .رد ریال باشدمالیاتی ابالغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیا

  اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند
  )دارندگان کارت بازرگانی (وارد کننده و صادر کننده) 1
برداران معادن داراي جواز تاسیس و پروانه بهره برداري از هاي تولیدي و بهرهها و واحد)صاحبان کارخانه2

  ربطهاي ذيانهوزارتخ
  هاي سه ستاره و باالتر)صاحب هتل3
  هاي تخصصی ها و کلینیکها، زایشگاه)صاحبان بیمارستان4
  )صاحبان مشاغل صرافی5
  خانه هاي ذي ربط.اي داراي مجوز فعالیت از وزارت)فروشگاه هاي زنجیره6

  تکالیف مودیان گروه اول در خصوص نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك
اري دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی متکی به اسناد و مدارك با رعایت نگهد

ها آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارك و روش هاي نگهداري آن 6مقررات مندرج در ماده 
  اصالحی قانون مالیات هاي مستقیم 95موضوع ماده 

روز پس از شروع فعالیت و در  30دفتر روزنامه و کل در سال اول باید حداکثر تا  مودیان براي ثبت و پلمپ
ها و مؤسسات غیر تجاري مراجعه و سنوات آتی باید قبل از شروع سال مالیاتی به سامانه جامع ثبت شرکت

مذکور طی درخواست خود جهت دریافت دفاتر را ثبت و مراحل الزم را بر اساس دستورالعمل موجود در سامانه 
  نمایند.

 *گروه دوم 
درآمد مشمول مالیات قطعی شده طبق آخرین برگ  مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده برابر

و بعد که تا تاریخ پایان دي ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده  1391مالیات قطعی عملکرد سال 
  .تا سی میلیارد ریال باشد ، هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیاردباشد

  تکالیف مؤدیان گروه دوم در خصوص نگهداري دفاتر  و یا اسناد و مدارك
ها و اسناد نگهداري اسناد و مدارك معامالت از قبیل اسناد درآمدي فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر درآمد

فکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از اسناد هزینه هاي انجام شده به تدارایی و سایر خدمات و خرید کاال،
-هايچارچوب فرمساالنه خود درسال مالیاتی و تنظیم صورت درآمد و هزینه ماهیانه ورویدادهاي مالی براي هر

  زیر:
  صورت درآمد و هزینه ماهیانه مودیان گروه دوم و صورت درآمد و هزینه ساالنه مودیان گروه دوم 

 *گروه سوم
  وه هاي اول و دوم قرار نمی گیرند، جزء گروه سوم محسوب می شوند.مؤدیانی که در گر

  تکالیف مؤدیان گروه سوم در خصوص نگهداري دفاتر  و یا اسناد و مدارك 
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نگهداري اسناد و مدارك مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد درآمدي فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر 

ت و نیز اسناد هزینه انجام شده براي هر سال مالیاتی و تنظیم خالصه درآمد ها و اسناد خرید کاال و خدمادرآمد
  گروه سوم. در چارچوب فرم خالصه درآمد و هزینه ساالنهو هزینه 

  مبالغ فوق الذکر مالك عمل می باشد. %50در مواردي که مودي صرفاً به ارائه خدمات اشتغال دارد  :1نکته
غ فروش کاال و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء در مشارکت مدنی جمع مبل :2نکته

  .باشدمالك عمل می
  باشدمجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودي در سال قبل می :3نکته
در طبقات گیرند تا سه سال بعد از نظر انجام تکالیف قانونی مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می :4نکته

   پایین تر قرار نخواهند گرفت
در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول  :5نکته

  قرار می گیرند انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودي خواهد بود
توانند در هر سال مالیاتی نسبت به گیرند میقرار می میا سوهاي دوم صاحبان مشاغلی که در گروه  :6نکته

  .انجام تکالیف گروه باالتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود
  مالیات براي  %20عدم ارائه دفاتر یا حساب سود و زیان و عدم تسلیم ترازنامه موجب تعلق جریمه اي معادل

  وارد مذکور خواهد شدهر یک از م
  بخش دوم: نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان 

آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به درقانون مالیات هاي مستقیم  97طبق ماده 
ظیم و ارائه باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودي که با رعایت مقررات مربوط تن تسلیم اظهارنامه مالیاتی می

هاي مالیاتی تواند اظهارنامهشده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می
هاي تعیین شده و یا به طور  دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معیارها و شاخص

درصورتی که مودي از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت .نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد
قانونی و مطابق با مقررات خودداري کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردي 
براساس فعالیت و اطالعات اقتصادي کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب 

کند. در صورت اعتراض مودي چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابالغ برگ خیص مالیات اقدام میبرگ تش
تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مودي طبق مقررات 

هاي عدم تسلیم مجازاتها و اعمال گیرد این حکم مانع از تعلق جریمهاین قانون مورد رسیدگی قرار می
  .اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این قانون، بانک  :تبصره
امور اطالعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات 

 (154)، (153)، (152)، (98)، (97مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(
 .مجري خواهد بود 1380هاي مستقیم مصوب سال ) قانون مالیات271و (
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  بخش سوم: وظایف مودیان مالیات بر درآمد مشاغل 
شروع صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ستقیم قانون مالیات هاي م 177ماده 3طبق تبصره) 1

  و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. ادارة امور مالیاتی محل اعالم نمایند فعالیت مراتب راکتبا به
) مالیات قطعی و نیز %10معادل ده درصد (اي عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه

امور مالیاتی خواهد بود.  هاي مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط ادارةزکلیه تسهیالت و معافیتموجب محرومیت ا
 براي آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده استاین حکم در مورد صاحبان مشاغلی که 

  نخواهد بود.
، تغییر شغل، تغییر طیلی فعالیت، تغییر نام)صاحبان مشاغل مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحالل، تع2

، تبدیل فعالیت انفرادي به مشارکتی و بالعکس،  تغییر شرکا و... را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشانی
  انجام یا وقوع تغییرات، به سازمان اعالم نمایند.

 هاي شغلی خود را در یکبه فعالیت مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط )3
اي که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور نمونه سال مالیاتی براي هر واحد شغلی یا براي هر محل جداگانه طبق

متعلق تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات 
 ق.م.م)100(ماده ) این قانون پرداخت نمایند.131ماده ( را به نرخ مذکور در

تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کاال و سازمان امور مالیاتی کشور می :تبصره
) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل 84خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(

هداري اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را نگ
صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردي که مودي کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته به

  .شودباشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می
  هاي مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.ن تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامهحکم ای
خود مربوطه هاي شغلی عملکرد سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت ندتمامی صاحبان مشاغل مکلفتوجه :

به اداره امور  (tax.gov.ir)تیپایان خرداد ماه سال آینده، با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیارا تا 
هاي مستقیم پرداخت نمایند. قانون مالیات 131شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده مالیاتی محل

هاي قانون مالیات 84عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب عدم برخورداري از معافیت ماده 
  مستقیم می باشد.

  هارنامه مالیاتیمهلت رسیدگی به اظ
بر درآمد را در ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامۀ مودیان مالیات قانون مالیات هاي مستقیم  156طبق ماده

مورد هرمنبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاي مهلت مقرر براي 
تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه  رف مدت مذکور برگصورتی که ظ راظهارنامه رسیدگی نماید.د تسلیم

فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودي ابالغ نکند اظهارنامۀ مودي ماه پس از انقضاي یک سال 
 شود.قطعی تلقی می

که به  هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامۀ مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابالغ برگ تشخیص اعم از این
اي داشته و مالیات شده رآمد یا فعالیت هاي انتفاعی کتماندقطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودي
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این قانون قابل  157ها با رعایت مادة  متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت

قطعی تلقی  مودي به علت عدم رسیدگیکه اظهارنامۀ مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردي 
توجیهی مربوط را ظرف  بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارشگردد ادارة امور مالیاتی می

  دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به 
  

  بخش چهارم:معافیت مالیاتی ساالنه
درآمد ساالنه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه قانون مالیات هاي مستقیم  101ماده طبق 

) این 84میزان معافیت موضوع ماده (اند تا مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده
) این قانون مشمول مالیات خواهد 131(هاي مذکور در ماده قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ

 .به بعد جاري است 1382شرط تسلیم اظهارنامه براي استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال بود. 
هاي مدنی اعم از اختیاري و قهري شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و در مشارکت :1تبصره 

  مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. باقیان تقسیم و طور مساوي بین آنمبلغ معافیت به
تلقی و معافیت مقرر به  شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک

اتی سهم مقام قانونی از معافیت مالیگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان قائمزوج اعطا می
طور مساوي بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت بهمتوفی در

  کدام کسر خواهد شد.
در صورتی که هر شخص حقیقی داراي بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهاي  :2تبصره 

) این 131هاي مذکور در ماده( مشمول مالیات به نرخ شغلی وي با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده
  .شودقانون می

  سایر معافیت ها
هاي عمر و زندگی و از طرف وجوه پرداختی بابت انواع بیمهقانون مالیات هاي مستقیم  145طبق ماده الف) 

  عاف است. مشود از پرداخت مالیات مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهاي منعقده بیمه عاید ذینفع می
سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف  قانون مالیات هاي مستقیم  145طبق مادهب) 
 است

هاي ایرانی در انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهاي مربوط به کسور بازنشستگی و پسسود متعلق به سپرده)1
  مربوطه.حدود مقررات استخدامی

هاي مختلف نزد بانکهاي ایرانی یا مؤسسات اعتباري انداز و سپردههاي پسایز متعلق به حسابسود یا جو )2
  غیربانکی مجاز.

  .گذارند نخواهد بودمیهایی که بانکها یا مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز نزد هماین معافیت شامل سپرده 
  جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. )3
اوردرافت) و سپرده ثابت به هاي خارج از ایران بابت اضافه برداشت (هاي ایرانی به بانکپرداختی بانک سود )4

  شرط معامله متقابل.
  سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت. )5
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شود امتیازات، تسهیالت، ترجیحات و ها اشاره می هاي مستقیم به بانکدر مواردي که در قانون مالیات :تبصره 
اعتباري غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزي جمهوري  کالیف ذکر شده شامل مؤسساتت

گذاري صنایع کوچک، صندوق حمایت از شوند صندوق ضمانت سرمایهاند یا میاسالمی ایران تأسیس شده
ي معدنی و صندوق حمایت هاگذاري فعالیتتحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه

 .گذاري در بخش کشاورزي نیز خواهد شداز توسعه سرمایه
 

  )(مشاغلنرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بخش پنجم : 
  

  قانون مالیات هاي مستقیم نرخ مالیات بردرآمد اشخاص به شرح زیراست 131طبق ماده 
  )%15ده درصد (الیات ساالنه به نرخ پانز) ریال درآمد مشمول م500،000،000تا میزان پانصد میلیون (

) ریال 1،000،000،000) ریال تا میزان یک میلیارد (500،000،000نسبت به مازاد پانصد میلیون (
  )%20درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد (

یست و پنج ب ) ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ1،000،000،000نسبت به مازاد یک میلیارد (
  )%25درصد (

  
 

) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به %10به ازاي هر ده درصد ( :تبصره
هاي مذکور  درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ

تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی  شود. شرط برخورداري از این تخفیفمی کاسته
  مربوطه در مهلت اعالم شده از سوي سازمان امور مالیاتی است.

  سواالت تشریحی
  درآمد مشمول مالیات را تعریف کنید؟ -1
  ق.م.م به چه صورتی است؟ 84معافیت ساالنه مشاغل براساس ماده  -2
ل وتعطیلی مغازه ویا تغییر شغل ونشانی اقدام می نمایند حداکثر مکلف صاحبان مشاغلی که نسبت به  انحال -3

  هستند ظرف مدت چند ماه مراتب را به اداره امورمالیاتی اعالم نمایند؟
میزان معافیت ساالنه چگونه تعیین می  در صورتی که شخص حقیقی داراي بیش از یک واحد شغلی باشد -4

  شود؟
  ارنامه هاي تسلیمی به اداره امورمالیاتی چقدر می باشد؟ حداکثر مهلت رسیدگی به اظه -5
  

  سواالت چهارگزینه اي
صاحبان مشاغل مکلف هستند ازتاریخ شروع فعالیت مراتب را به میزان چه مدتی به اداره امورمالیاتی کتبـا -1

  اغالم نمایند؟
  ه                        د) سی روزالف) شش ماه                    ب) چهار ماه                  ج) سه ما
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  مهلت تسلیم اظهارنامه جهت مودیان مشاغل (اشخاص حقیقی) چه زمانی است؟ -2

  الف) پایان سال    ب) پایان خرداد سال بعد      ج) پایان تیر ماه سال بعد      د) پایان تیرماه سال جاري 
 
  ر قانونی روزنامه وکل می باشند؟کدامیک ازصاحبان مشاغل زیر ملزم به نگهداري دفات-3

  مشاغلی که مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل آنها بیشتر از سی میلیارد ریال باشدالف) 
  ب) مشاغلی که مجموع خدمات سال قبل آنها بیشتر از پانزده میلیارد ریال باشد

  ی میلیارد ریال باشدمشاغلی که مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل آنها بین ده تا س ج)
  د) موارد الف وب

  
از نظر انجام تکالیف قانونی نمی توانند سال  چندتا  ق.م.م 95گروه بندي شده براساس ماده مودیان مالیاتی  -4

  بگیرند؟در طبقات پایین تر قرار 
   سه سالالف) یک سال                ب) دوسال               ج) چهار سال                      د) 

  
  ساالنه به چه صورتی خواهد بود؟که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت صنفی شرکایی -5

  دگردتلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می در حکم یک شریکالف)
  ب) از دو معافیت به عنوان شریک استفاده می کنند

  ج) معافیت فقط به یکی از زوجین داده می شود
  موارد الف وجد) 
  سود سپرده دریافتی مشمول معافیت نمی باشد؟کدام  -6

  مجاز                                           ب) مؤسسات اعتباري مجاز  مؤسسات اعتباري غیرالف) 
  ج) بانکهاي غیر دولتی                                                          د) موارد الف وج 

  
  مهلت ابالغ برگ تشخیص صادره توسط اداره امورمالیاتی چند ماه می باشد؟ -7

  الف) چهارماه                     ب) دوماه            ج) یک ونیم ماه                   د) سه ماه
  

 فصل سوم:شماره  اقتصادي، معامالت فصلی وصندوق فروشگاهی
  بخش اول : شماره اقتصادي

  بت نام و اخذ کارت اقتصادي عبارتنداز:اشخاص مکلف به ث
  کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون مالیات هاي مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) 1
 واحدهاي شغلی متعدد و مستقلی دارند طبق مقررات مکلف ،درمورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی) 2

  نمایندریافت شماره اقتصادي د ،د براي هر محل شغلیهستن
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براي شرکاي شرکت مدنی  ،قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 107در اجراي ماده )3
هاي مستقیم یک شماره قانون مالیات 101هاي موضوع تبصره ماده و یا مشارکت 100ماده  3موضوع تبصره 

 صادر می شود.اقتصادي 
 

  ادينحوه ثبت نام و درخواست شماره اقتص
نماید به سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میالف) 

مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست  www.tax.gov.irنام مودیان و تخصیص شماره اقتصادي به نشانی 
  اقتصادي اقدام نمایندشماره 

ان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور براي دریافت و پایان زم اشخاص حقیقی و حقوقی تاب) 
ارگیري شماره اقتصادي بایستی حسب مورد از شماره ملی یا شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادي استفاده کب

  نمایند.
ها و عدم ثبت نام براي دریافت شماره اقتصادي در مهلت تعیین شده موجب محرومیت از کلیه معافیت  :نکته

  بخشودگی جریمه هاي مقرر در قانون مالیات هاي مستقیم می شود.
صالح بیش از یک محل فعالیت براي همان *چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذي

ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعالم مودي یکی از ، براي تمامی این محلمجوز داشته باشند
 ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. ن محل ها به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلای

نام براي کلیه *چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت
  باشند هاي محل مذکور میفعالیت

ه عنوان یک مودي در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. شوند ب*مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اداره می
  مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطالعات مورد نیاز شرکا و نسبت سهم هر یک را اعالم نمایند.

  
 )ق.م.م   169بخش دوم : فهرست معامالت (ماده 

  اشخاص مشمول ارائه  فهرست معامالت 
 2غل که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزء گروه اول موضوع ماده الف) کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشا

  شوند محسوب می هاي مستقیمقانون مالیات 95آیین نامه اجرایی ماده 
  .ب) صاحبان مشاغل مشمول اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده

(فصلی) تهیه و  اشخاص مشمول ارسال فهرست معامالت مکلفند فهرست معامالت را در مقاطع سه ماهه توجه:
تا یک ماه ونیم پس از پایان هر فصل، به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان براي سامانه 

  .معامالت ارسال نمایند
  موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت

 خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار 
 سهم الشرکه خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا  
 مؤسسات هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي، صندوقها، صندوق تعاونهاي بانکسود و کارمزد و جریمه  ،

  هاي قرض الحسنهاعتباري غیر بانکی مجاز و صندوق
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 سود سهام و سهم  الشرکه 
 از مراجع ذي صالحهاي غیر دولتی داراي مجوز ها و تشکلحق عضویت اعضاء مجامع حرفه اي احزاب و انجمن  
 جوایز و هدایاي بال عوضهاکمک ،  
 حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد ، حق ثبتمبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت انواع عوارض و مالیات ،

  هاي اجرایی پرداخت می گرددمشابه به دستگاه
 حقوق و دستمزد پرداختی  
 هاي پرداختیلیت و آبونمانوجوه پرداختی بابت حق نگهداري ساختمان محل فعا 

  نکاتی در رابطه با نحوه ارسال اطالعات معامالت
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند براي فروش کاال و عرضه خدمات خود صورت حساب 

  .صادر و شماره اقتصادي خود و خریدار را بر روي صورت حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند
چنانچه خریدار کاال، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی 

قانون(فعالیت هاي کشاورزي، دامپروري،  81مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 
ري، احیاي مراتع و جنگل ها، دامداري،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري، نوغاندا

  .باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت) الزامی به درج شماره اقتصادي خریدار درصورت حساب صادره نخواهد بود
 81مشمولین ارسال فهرست معامالت در موارد خرید کاال، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 

دامداري، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و قانون (فعالیت هاي کشاورزي، دامپروري، 
ماهیگیري، نوغانداري، احیاي مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت)، یا از اشخاصی که مکلف به 
 ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادي فروشنده در فهرست معامالتی نخواهند داشت و

  می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعالم نمایند.
ارسال اطالعات واردات و صادرات کاال و خدمات می بایست با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرك 

  ترخیص  کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد.
مبلغ حد نصاب معامالت کوچک موضوع تبصره یک ماده %5ان درهرصورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میز

) قانون برگزاري مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادي فروشنده در فهرست خرید نمی باشد. خریداران،  3(
درج و ارسال  "حدنصاب %5معامالت کمتر از "اطالعات خریدهاي مذکور را در فهرست معامالت خرید با عنوان 

  نمایند.
هاي سال شمسی باشد براي فصل شمسی که انتهاي سال مالی اشخاص حقوقی در خالل یکی از فصلصورتیدر 

مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه اي که از ابتداي فصل شمسی تا پایان سال مالی 
-رست جداگانه تسلیم مییک فهرست و همچنین از ابتداي سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فه

  نمایند.
مودیان می بایست مبالغ را در سامانه سیستم اطالعات مودیان بدون جداکننده، ممیز، اعشار و هرگونه عالمت 

  دیگري بین ارقام وارد نمایند. در خصوص مبالغ برگشتی نیازي به وارد کردن عالمت منفی نمی باشد.
یی که غیر از موارد عنوان شده و یا خارج از قالب اعالم گردیده بدیهی است ارائه اطالعات مذکور به روش ها

 عدم ارسال فهرست می گردد.    %1فاقد اعتبار بوده و به منزله عدم ارسال اطالعات می باشد و مشمول جریمه 
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  روش ثبت و ارسال اطالعات معامالت فصلی
  شده استدو روش براي ثبت و ارسال اطالعات معامالت در سامانه پیش بینی 

 : این روش براي آن دسته مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیانonline روش برخط ) 1
عبور مرحله دوم ه حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربري و کلم

اطالعات هر فرد با استفاده از ثبت نهایی  را از طرق پست مخصوص مربوطه دریافت نموده اند پس از تکمیل
  گونه تغییر یا ورود مجدد نیست.اطالعات در سیستم ثبت و امکان هیچ

- هاي رایانه اي خرید و فروش استفاده می نمایند می) : مودیانی که از سیستم(offlineروش غیر برخط )2
ر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوط به قالب مورد نظ توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی

دریافت و در قالب مذکور وارد  تولیدکنندگان اینگونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتري خود
(import)  و ارسال اطالعات  با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به نمایند و با استفاده از نرم افزار کنترلی

  به طور یک جا نموده و رسید دریافت نمایند. ارسال اطالعات
  

فرآیند ارسال و دریافت اطالعات معامالتی که محرمانه می باشد متناسب با وضعیت ارسال کننده و  نکته:
  ماهیت اطالعات  با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

  
ه قابل محاسبه و در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف هاي یک الی سه جدول فوق الذکر در هر معامله جریم

  مبلغ همان معامله خواهد بود  %2مطالبه حداکثر معادل 
  

  بخش سوم: سامانه فروشگاهی صندوق فروش 
هاي ملزم به نصب و راه اندازي و استفاده از سامانه 1392صاحبان مشاغل بر اساس اولویت از ابتداي سال 

  صندوق فروش گردیده اند.
هاي استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطالعات راي آگاهی از اولویتتوانند بمودیان محترم مالیاتی می

  .مراجعه نمایند www.tax.gov.irبه سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی 

 169در ماده  جرائم عدم انجام تکالیف مقرر
  مبلغ مورد معامله  %2  عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمات

  مبلغ مورد معامله %2  عدم درج شماره اقتصادي خود
  مبلغ مورد معامله %2  عدم درج شماره اقتصادي طرف معامله

  مبلغ مورد معامله% 2  استفاده از شماره اقتصادي خود براي معامالت دیگران
  مبلغ مورد معامله % 2  ه از شماره اقتصادي دیگران براي معامالت خوداستفاد

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده بـه سـازمان طبـق    
  روش هاي تعیین شده

مبلغ معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده 1%
  .است
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ز معافیت ساالنه مقرر خواهد عدم برخورداري اعدم اعالم نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی موجب  توجه :

  .شد
  مشمولین سامانه فروشگاهی صندوق فروش

  1392گروه اول مشمولین در سال 
  )سازندگان و فروشندگان طال و جواهر1
  آالت)فروشندگان آهن2
  ) فروشندگان لوازم صوتی و تصویري3
  )فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاري4
  هاري و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آن)فروشندگان ماشین هاي ادا5
  )گازي، نفتی ،)فروشندگان لوازم خانگی ( برقی6
  )هتل و هتل آپارتمان7
  ، چلو کبابی و اغذیه فروشیها، رستوران)تاالر پذیرایی8
  ) مشاوران امالك و مستغالت9
  

 1393گروه دوم مشمولین در سال 
،کشاورزي و بک و سنگین و ماشین آالت راه سازي)فروشندگان لوازم یدکی خودروهاي س1

  ساختمانی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
هاي مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آالت راه سازي، کشاورزي، گاه)صاحبان تعمیر2

  ساختمانی
، عمده و ( نمایندگیم مربوط)فروشندگان تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی شوفاژ و تهویه مطبوع و لواز3

  خرده فروشی)
  ، عمده و خرده فروشی))فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان ( نمایندگی4
  ))فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواري، شومینه5
  )، عمده و خرده فروشی)فروشندگان انواع تلفن همراه  و تجهیزات جانبی ( نمایندگی6
  )تولید کنندگان و فروشندگان مبل مصنوعات چوبی و فلزي و غیر فلزي اعم از اداري و خانگی7
  )، عمده و خرده فروشی)فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی ( نمایندگی8
  ( نمایندگی، عمده و خرده فروشی))فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی9

  ،آزمایشگاه، دندانپزشکی و دندانسازي و انواع لوازم و تجهیزات پزشکیم طبی بیمارستان)فروشندگان لواز10
 ، عمده و خرده فروشی)( نمایندگی
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  : 1394گروه سوم مشمولین در سال 
  )، عمده و خرده فروشینمایندگی( )فروشندگان الستیک1
  )ت راه سازي کشاورزي و صنعتی هاي اتومبیل( سواري، باري، مسافربري، ماشین آال)نمایشگاه2
  ))فروشندگان مصالح ساختمانی ( نمایندگی عمده و خرده فروشی 3
  ( نمایندگی، عمده و خرده فروشی))فروشندگان تاسیسات الکترونیکی، مکانیکی ساختمان 4
  ))فروشندگان انواع رنگ ساختمان صنعتی و اتومبیل ( نمایندگی، عمده و خرده فروشی5
  ( نمایندگی، عمده و خرده فروشی)واد شیمیایی )فروشندگان م6
  ))نمایندگی فروش شرکت هاي توزیع کاالهاي داخلی و وارداتی (غیر اشخاص حقوقی7
  ))نمایندگی هاي فروش شرکت ها و مؤسسات تجاري و صنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی8
  مده و خرده فروش)هاي صنعتی و ویترینی (نمایندگی، ع)فروشندگان یخچال9

  داران)بارفروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان10
  قانون مالیات هاي مستقیم  186بخش چهارم: فرآیند اجراي سامانه صدور گواهی ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از تسهیالت بانکی می بایست با در دست داشتن مدارك و مستندات 
و همچنین کد شش رقمی اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود به بانک ها و مؤسسات درخواست تسهیالت 

اعتباري غیر بانکی مراجعه نمایند ( در صورت عدم وجود کد شش رقمی مذکور متقاضی می بایست به اداره 
ور مالیاتی امور مالیاتی محل فعالیت خود مراجعه نموده و نسبت به تشکیل پرونده و اخذ کد شش رقمی اداره ام

  اقدام نماید)
ق.م.م و درج  186بانک عامل پس از بررسی مدارك و مستندات متقاضی با ورود به سامانه صدور گواهی ماده 

مشخصات هویتی و کد واحد مالیاتی و سایر اطالعات مالی نسبت به ثبت درخواست اقدام می نماید. با انجام این 
  طریق سامانه در کارتابل رئیس امور مالیاتی ثبت و پیگیري می گردد.فرآیند درخواست مودي محترم مالیاتی از 

مودي محترم مالیاتی با دریافت کد رهگیري از بانک و سایر مدارك و مستندات ذیربط  که ممهور به مهر تایید 
داره امور بانکی گردیده به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود مراجعه و نسبت به تسلیم مدارك اقدام نموده و ا

مالیاتی پس از تحویل و بررسی مدارك و وضعیت مالیات هاي قطعی و بدهی پرونده مودي برابر مهلت مقرر ( 
روز از تاریخ درخواست گواهی) نسبت به ارسال پاسخ استعالم گواهی مربوطه از طریق سامانه  15ظرف مدت 

  الکترونیکی به بانک عامل اقدام می نماید.
  

  قانون مالیات هاي مستقیم  186دور گواهی ماده مدارك الزم جهت ص
  ق.م.م 95صورت هاي مالی ( ترازنامه، سود و زیان ) اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول ماده -1
  ق.م.م 95صورتحساب درآمد و هزینه براي اشخاص حقیقی گروه دوم ماده -2
 ق.م.م 95م ماده صورت خالصه وضعیت درآمد و هزینه براي اشخاص حقیقی گروه سو-3
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  سواالت تشریحی
  
  اشخاصی مشمول ارسال  فهرست معامالت فصلی می باشند؟چه  -1
  نمی باشند را نام ببرید؟ شمول ارسال فهرست معامالتمسه مورد از مواردي که  -2
  ق.م.م جهت اخذ تسهیالت بانکی چگونه انجام می شود؟ 186صدور گواهی ماده  -3
  

  سواالت چهارگزینه اي
  
  چه اشخاصی مکلف به ثبت نام و اخذ شماره اقتصادي می باشند؟ -1

  الف)اشخاص حقیقی          ب) اشخاص حقوقی             ج) شرکت هاي تجاري        د) همه موارد
  
  
  آخرین مهلت ارسال فهرست معامالت فصلی چه موقع می باشد؟ -2

  ب) دوماه بعد از پایان هر فصل                                 الف) سه بعد از پایان هر فصل                     
  ج)یک ونیم ماه بعد از پایان هر فصل                                          د) یک ماه بعد از پایان هر فصل  

  
  نحوه ارسال فهرست معامالت فصلی چگونه می باشد؟ -3

  اینترنتی                  ب) به صورت ارسال لیست دستی  الف) به صورت الکترونیکی از طریق درگاه 
  .ج) از طریق اداره پست                                                               د) همه موارد

  
  جرایم عدم صدور صورتحساب فروش کاال و عدم درج شماره اقتصادي درفاکتور چند درصد است؟ -4

  2-1د)                        2-5/2ج)                          1- 2ب)                      2- 2الف) 
  

  فصل چهارم: هزینه هاي قابل قبول وجرایم وتشویقات مالیاتی
  

  بخش اول: هزینه هاي قابل قبول
ه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات بهزینهقانون مالیات هاي مستقیم  147براساس ماده 

هایی که در حدود متعارف متکی به هزینه گردد عبارت است ازشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می
باشد. هاي مقرر مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب

هاي مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت ببینی نشده یا بیش از نصااي در این قانون پیشدر مواردي که هزینه
 هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. آن به موجب قانون و یا مصوبه 
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) این 95از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده( :1تبصره
هاي قابل قبول شوند همچنین هزینهموسسه محسوب میباشند در حکم قانون که مکلف به نگهداري دفاتر می

  مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
هاي مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با هزینه :2تبصره

  شوند.هاي قابل قبول مالیاتی شناخته نمیهعنوان هزینشود بهنرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می
هاي پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتري انجام نشود از پذیرش هزینه :3تبصره

) ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) 50،000،000مبلغ پنجاه میلیون (
  بانکی خواهد بود.

باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میینههز
 ق.م.م)148(مادهاست

  قیمت خرید کاالي فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده. ) 1
  ی موسسه به شرح زیر:هاي استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامهزینه) 2

مزایاي غیر نقدي به قیمت تمام شده براي حقوق یا مزد اصلی و مزایاي مستمر اعم از نقدي یا غیر نقدي ( )الف
  کارفرما).

کار، هزینه سفر وري، پاداش، عیدي، اضافهمزایاي غیر مستمر اعم از نقدي و غیرنقدي از قبیل خواروبار، بهره)ب
  العاده مسافرت.و فوق

بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج العاده مسافرت مدیران و نصاب هزینه سفر و فوق 
و دارایی و سازمان مدیریت و اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي نامهموسسه ذیربط طبق آیین

   هد شد.رسد تعیین خواریزي کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میبرنامه
هاي بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار هاي بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههزینه )ج

  کارکنان.
حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق )د

  قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
درصد حقوق رداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سهوجوه پ )ه

اي که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور نامهپرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین
  رسد.تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میبه
التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور همچنین مابه معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و )و

خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایاي پایان 
  شود.می

  .ها نگهداري شده است نیز جاري خواهد بود این حکم نسبت به ذخایري که تا کنون در حساب بانک
هاي درمانی پرداختی هر مودي بابت معالجه خود یا هزینهقانون مالیات هاي مستقیم  137) براساس ماده 3

کننده  به شرط این که اگر دریافت همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی
تأیید وزارت بهداشت،  موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به

آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه درمان و 
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جمهوري اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت 

به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع  پرداختی هر شخص حقیقیآموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه 
 گردد.هاي درمانی از درآمد مشمول مالیات مودي کسر میهاي عمر و زندگی و بیمهبیمه

هاي مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز  در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینه
  .باشددار است میمعلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده  مول مالیاتقابل کسر از درآمد مش

اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح  مکررقانون مالیات هاي مستقیم 138) براساس ماده 4
رد انتظار و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مو

کننده شوند و براي پرداختعقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می
 .شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میسود معادل سود پرداختی مذکور به

دي را از بنگاه تولیدي خارج تواند آورده نقکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیاستفاده :1تبصره 
میزان ارزش روز معافیت استفاده شده مالیات سال خروج آورده نقدي  نقدي به کند. در صورت کاهش آورده

  شود.اضافه می
طرح یا سرمایه در گردش با اداره  -کارگیري آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه تشخیص تحقق به :2تبصره 

  .است امور مالیاتی حوزه مربوط
 قانون مالیات هاي مستقیم139)معافیت هاي ماده 5

موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت  )الف 
، آستان )شاه چراغ(حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه

بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است ها، تکایا و سایر ره)، مساجد، حسینیهنی (مقدس حضرت امام خمی
  باشد.تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می

ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران از پرداخت مالیات کمک )ب 
  معاف است.

هاي پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي صندوق )ج 
همچنین حق بیمه و  درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و

  از پرداخت مالیات معاف است. هاي دریافتی مربوط توسط آنهاحق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه
  .کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مدارس علوم اسالمی از پرداخت مالیات معاف است )د 
  .باشدمدیریت حوزه علمیه قم میخیص مدارس علوم اسالمی با شوراي تش 
  یات معاف است.کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي نهادهاي انقالب اسالمی از پرداخت مال )ه

  .باشدوزیران میتشخیص نهادهاي انقالب اسالمی با هیأت 
آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات  )و 

  معاف است.
  .خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه )ز 

قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموري از قبیل تبلیغات اسالمی،  آن )ح 
اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،

هاي دولتی، مراسم شگاهمدارس و دان هاي علمیه و مدارس علوم اسالمی ونگهداري مساجد و مصالها و حوزه
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کمک آموزان و دانشجویان،تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش
به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر 

اي مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ههزینه برسد، مشروط بر این که درآمد و
سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سنی و ساخت، تعمیر و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بی

آموزي و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، جنسی مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاههاي حرفه
الن جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و معلو

کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در آموزي معلوالن ذهنی و کودکان نابینا، حرفه
  ت معاف است.هاي حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیاخدمت مددجویان سازمان

) قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و 14هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (مفاصا حساب :تبصره 
شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به صادر شده یا می 2/10/1363اوقاف و امور خیریه مصوب 

از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، براي برخورداري 
   شود.به منزله اظهارنامه مالیاتی مودي تلقی می قوانین

به  1394همچنین در مورد سالهاي قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 
  .ی خواهد بودسازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیات

اند مشروط بر کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده )ط 
امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف 

  عاف است.درآمد و هزینه آنها نظارت کند از پرداخت مالیات م
کمکهاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی  :تبصره

  گردد.بعد منتقل می
اي، احزاب و کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه )ي 

از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات  مجوز هاي غیر دولتی که دارايانجمنها و تشکل
شود، از پرداخت مالیات معاف میالزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمربوط از درآمد یا حق

  .است
اي ههاي مذهبی مربوط به اقلیتها و هیأت موقوفات و کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي انجمن )ك 

جمهوري اسالمی ایران مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور دینی مذکور در قانون اساسی 
  .برسد از پرداخت مالیات معاف است

هاي انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههاي فعالیت )ل 
شوند، از پرداخت مالیات جب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام میربط) فرهنگی و هنري که به موذي

  .معاف است
هاي غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده وجوهی که از فعالیت : 1تبصره 

ارچوب اساسنامه آنها اي و... در چهاي دورهسمینارها، نشر کتاب و نشریههاي آموزشی، از راه برگزاري دوره
کند، از پرداخت مالیات معاف می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارتتحصیل می

  است.
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) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاري 2) ماده (2حکم تبصره ( : 2تبصره 

  باشد.می
موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت آیین نامه اجرایی  : 3تبصره 

  وزیران خواهد رسید.امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت 
ره) یا مقام معظم رهبري داراي مجوز مفاد این ماده در مواردي که از طرف حضرت امام خمینی ( : 4تبصره 

  گیرد.انجام میهبري باشند براساس نظر مقام معظم رمی
درآمدها و عایدي حاصل از موقوفات و کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي اشخاص موضوع  : 5تبصره 

حکم شامل درآمد شرکتهاي زیرمجموعه اشخاص باشد. اینبندهاي(ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف می
  مذکور نخواهد بود.

 هاي مستقیم قانون مالیات172)معافیت هاي ماده 6
هاي تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازي یا کمک و نظایر آن ) وجوهی که به حساب%100صد درصد ( 

هاي غیر نقدي بالعوض وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکشود و همچنین به صورت بالعوض پرداخت می
دانشگاهها، مراکز آموزش عالی میل مدارس،اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تک

ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام  گاه هاي تربیتی و آسایشو مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه
دولتی) طبق ضوابطی که توسط خمینی (ره) و جمعیت هالل احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنري(

آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و علوم، تحقیقات و فنهاي آموزش و پرورش، وزارتخانه
شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودي انتخاب خواهد کرد قابل دارایی تعیین می

 .باشدکسر می
  بخش دوم: تشویقات وجرایم مالیاتی

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی قانون مالیات هاي مستقیم  189الف) براساس ماده 
و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال  سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان

را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهاي حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج 
) این قانون به عنوان 190از مزایاي مقرر در ماده ( الیات سه سال مذکور عالوه بر استفاده) اصل م%5درصد (

جایزه . شدهاي جاري پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدجایزه خوش حسابی از محل وصولی
 .مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل قیم قانون مالیات هاي مست 190براساس ماده  ب)
) مبلغ %1اي معادل یک درصد (عملکرد موجب تعلق جایزهاز سر رسید مقرر در این قانون براي پرداخت مالیات 

متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.  پرداختی به ازاي هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات
 خواهد بود.مالیات به ازاي هر ماه  %5/2اي معادل موعد موجب تعلق جریمه خت مالیات پس از آنپردا

اظهارنامۀ مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم 
تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از االختالف از انقضاي مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه  اظهارنامه از تاریخ

تسلیم اظهارنامه خودداري نموده یا اصوال مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضاي مهلت تسلیم 
  .باشداظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می
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امه یا ترازنامه و حساب سود و زیان به موقع اظهارنمودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم  : 1تبصره 
به  هسود و زیان و حسب مورد ارائ و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب

، هر گاه برگ ) این قانون239اند در موارد مذکور در مادة (موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده
را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب تشخیص مالیاتی صادره 
) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در %80کنند از هشتاد درصد ( دادن پرداخت آن اقدام

ت به پرداخت یا ترتیب دادن ابالغ برگ قطعی مالیات نسبصورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ 
  خواهند بود.) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف %40آن اقدام نمایند از چهل درصد ( پرداخت
به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن چنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مودي نسبت  : 2تبصره 

ماده نسبت به مدت زمان  ) در ماه موضوع این%5/2( تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصدمالیات از یک سال
قطعی مالیات قابل مطالبه از مودي نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابالغ برگ 

کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از 
  یم اعتراض آنان صورت پذیرد.تاریخ تسل

درخواست تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به قانون مالیات هاي مستقیم  191براساس ماده  ج)
مودي با توجه به دالیل ابرازي مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق 

 باشد. ه تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میمالیاتی و خوش حسابی مودي ب
موجب مقررات در کلیه مواردي که مودي یا نماینده او که به قانون مالیات هاي مستقیم  192د) براساس ماده 

آن در موعد این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم 
) مالیات متعلق براي اشخاص حقوقی %30درصد(مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی

 باشد. ) مالیات متعلق براي سایر مودیان می%10درصد( و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده
هاي غیرواقعی نیز جاري یا هزینه هاي تسلیمی وشده در اظهارنامهحکم این ماده درمورد درآمدهاي کتمان

  است.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد  :تبصره 

هاي کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه
  د.اطالع عموم برسان
نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به قانون مالیات هاي مستقیم  193ه) براساس ماده 

آن مکلف به نگهداري دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر 
 .از موارد مذکور خواهند بود) مالیات براي هریک %20مشمول جریمه اي معادل بیست درصد (

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت  :تبصره 
  مقرر در سال مربوط خواهد شد.

این ) 158مودیانی که اظهارنامۀ آنها در اجراي مقررات مادة ( قانون مالیات هاي مستقیم 194و) براساس ماده 
گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصۀ قطعی با رقم اظهار شده از انون مورد رسیدگی قرار میق

) اختالف داشته باشد عالوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل %15بیش از پانزده درصد ( طرف مودي
هاي نه تسهیالت و بخشودگیمالیات مشخصۀ قطعی از هرگو بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ

 .مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد
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نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به  قانون مالیات هاي مستقیم 197براساس ماده  ز) 

موعد  در صورتی که از تسلیم آنها در باشند،تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودي می
مقرر خودداري و یا بر خالف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد 

) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي %1کاري یک درصد (پرداختی و در خصوص پیمان ) حقوق2%(
 .متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود

موجب مقررات این قـانون  هر شخص حقیقی یا حقوقی که به  قانون مالیات هاي مستقیم 199ه ح) براساس ماد
مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجـام وظـایف مقـرره عـالوه بـر مسـوولیت       

مالیات پرداخت ) %10درصد(اي معادل ده تضامنی که با مودي در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه
) مالیات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تـأخیر از سررسـید پرداخـت،    %5/2درصد(و نیم نشده در موعد مقرر و دو

) %5/2درصـد( صورت جریمه دو و نـیم  کننده وجوه پرداخت شود دراینچنانچه مالیات توسط دریافت.خواهد بود
 ي مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مطالبه و وصـول موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مود

  .خواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
هرگاه مودي به قصد فـرار از مالیـات از روي علـم و عمـد بـه       قانون مالیات هاي مستقیم 201ط) براساس ماده 

و باشـد  مالیـات مـالك عمـل مـی    ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که براي تشخیص 
برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا براي سه سـال متـوالی از تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی و      

هـاي مقـرر در ایـن قـانون از کلیـه      هـا و مجـازات  حساب سود و زیان خودداري کند عالوه بـر جریمـه  ترازنامه و
  اهدشد.محروم خوهاي قانونی در مدت مذکورها و بخشودگیمعافیت

وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور  قانون مالیات هاي مستقیم 202) براساس ماده ي
براي اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه (بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از تواند از خروجمی

ثبت شده و یا مبلغ پنج ) سرمایه %20ربط از بیست درصد(برداري از مراجع قانونی ذيبهره
) سرمایه %10درصد() ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدي از ده5،000،000،000میلیارد(

) 100،000،000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(2،000،000،000ثبت شده و یا دو میلیارد (
 است از کشور جلوگیري نمایدبیشتر )ریال

کننده مبنی بر ربط اعزامدر مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذيحکم این ماده *
  باشد. میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط با اخذ تضمین الزم جاري نمی

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص *
هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به یات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتمالحقوقی اعم از

مدیریت آنان بوده نیز جاري است. مراجع ذیربط با اعالم وزارت یا باشد و مربوط به دوران کسر و ایصال آن می
  باشند.مزبور مکلف به اجراي این ماده میسازمان

اتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به در صورتی که مودیان مالی :تبصره 
تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می

  قضایی اقدام نماید
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  عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی
سبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم نقانون مالیات هاي مستقیم  157براساس ماده 

اند یا اصوال طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر اظهارنامۀ منبع درآمد خودداري نموده
باشد و پس از مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می رسید پرداخت

متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت درآمد مودي تعیین  شتن پنج سال مذکور مالیاتگذ
پس از انقضاي پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه 

 شود مودي ابالغ 
شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت لبه در مواردي که مالیات به هر علت از غیر مودي مطا :تبصره 

گردد و در این تلقی میاي که باشد کان لم یکنمطالبه مالیات از غیر مودي در هر مرحلهحل اختالف مالیاتی 
رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور صورت ادارة امور مالیاتی مکلف است بدون 

  مالیات متعلق را از مودي واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.رأي هیأت مزبور، 
  

  سایر جرایم مالیاتی 
 قانون مالیات هاي مستقیم  274الف) ماده 

درجه شش محکوم  هايموارد زیرجرم مالیاتی محسوب می شودومرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات
  میشوند:

  و مدارك خالف واقع واستناد به آنتنظیم دفاتر، اسناد  )1
  آناختالف فعالیت اقتصادي وکتمان درآمد حاصل از  )2
ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی واقتصادي خود یا اشخاص ثالث در اجراي ماده  )3
) مکرر169) و (169اد (و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مو) ق.م.م181(

  به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدامهاي مستقیم قانون مالیات
هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات )4

  شدهمور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان ا
یا معامالت و قراردادهاي مودیان دیگر به نام خود بر خالف و قراردادهاي خود به نام دیگرانتنظیم معامالت  )5

  واقع
خودداري از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم وتسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوي اطالعات درآمدي و  )6

  سال متوالی هزینه اي در سه
  مالیاتیاستفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار ) 7

هاي مندرج در قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت  :1تبصره
  مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست07/08/1390فساد مصوب 

لیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی مالیاتی اعالم جرائم و اقامه دعوي ع :2تبصره
  وسایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
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  قانون مالیات هاي مستقیم  275ب)ماده 

چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به یکی از 
  هاي زیر محکوم می شود:مجازات

  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی-1
  ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري -2

 مسئولیت کیفري شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفري شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد. :تبصره 

  قانون مالیات هاي مستقیم  276ج)ماده 
ها و موران مالیاتی وکارکنان بانکچنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، ما

مؤسسات مالی واعتباري در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند ویا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به 
  شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص، طبق قانون مجازات اسالمی تعیین می شود.میحداقل مباشر جرم محکوم 

  ستقیم قانون مالیات هاي م 277د)ماده 
هاي ) قانون مالیات276) تا (274هاي مقرر در مواد (مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه بر مجازات

) قانون 157هاي متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (پرداخت اصل مالیات و جریمه مستقیم، مسئول
ه به دولت، با حکم مراجع صالح قضایی می هاي مستقیم مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان واردمالیات
  باشد.

  
  سواالت تشریحی

  هزینه هاي قابل قبول را تعریف کنید؟ -1
ها و مؤسسات مالی واعتباري درعدم گزارش تخلفات مالیاتی ماموران مالیاتی وکارکنان بانکجرم معاونت  -2

  چگونه است؟
واقع آنان مورد قبول  ه و حساب سود و زیانطی سه سال متوالی ترازنام وحقوقی چنانچه اشخاص حقیقی -3

  ،از چه تشویقاتی بهره مند می شوند؟باشد شده

  سواالت چهارگزینه اي
  آیا درآمدهاي معاف از مالیات بعنوان هزینه هاي قابل قبول تلقی می شوند؟ -1

  الف) بلی             ب) خیر 
  مالیات کسر می شود؟ کدامیک از هزینه هاي زیر قابل قبول واز درآمد مشمول -2

  هاي درمانی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفلهزینه الف)
  ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانکمک ب)
هاي هاي عمر و زندگی و بیمهبیمهبه مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع  حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ج)

  درمان
  د) همه موارد
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  عدم تسلیم اظهار نامه تا چند سال مشمول جهت رسیدگی مشمول مرور زمان نمی شود؟ -3
  الف) سه سال               ب) چهارسال                     ج) پنج سال                    د) شش سال

  ت در سررسید مقرر چند درصد ساالنه می باشد؟جریمه دیر کرد پرداخت مالیا -4
  درصد 18درصد                 د)  25درصد             ج)  30درصد               ب)  20الف) 

   به ازاي هرماه چقدرجایزه  به مبلغ پرداختی تعلق می گیرد؟  علی الحساب مالیات قبل از سر رسیدپرداخت  -5
  درصد 1دصد                د)  2درصد           ج)  3ب)       درصد                5الف) 

  جریمه عدم ارسال اظهارنامه توسط صاحبان مشاغل موجب چند درصد جریمه خواهد شد؟ -6
  درصد 30درصد             د) 20درصد                  ج)  15درصد           ب)  10الف) 

  
  

  لیاتیفصل پنجم  :مالیات حقوق ودادرسی ما
  

  بخش اول: مالیات حقوق
 اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق

درآمدي که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی قانون مالیات هاي مستقیم  82براساس ماده 
یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروي کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا 

  .نقد تحصیل می کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است غیر
 درآمد مشمول مالیات حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري یا مزد، قانون مالیات هاي مستقیم  83براساس ماده 
از کسر یا حقوق اصلی) و مزایاي مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس 

 مقرر در این قانون. هايمعافیت
 حقوق میزان معافیت 
میزان معافیت مالیات بردرآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک قانون مالیات هاي مستقیم  84براساس ماده  

 .یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود
 نرخ مالیات بر درآمد حقوق

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مالیات هاي مستقیم  قانون 85براساس ماده  
) و نسبت به مازاد %10درصد ( برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده پنج) این قانون و تا 84مبلغ مذکور در ماده (

 ) است.%20درصد ( آن بیست
 تکلیف پرداخت کنندگان حقوق

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند یات هاي مستقیم قانون مال 86براساس ماده 
ضمن تسلیم فهرستی  تا پایان ماه بعد ) این قانون محاسبه و کسر و85مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (

هاي بعد متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه
  فقط تغییرات را صورت دهند.
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هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات پرداخت :1تبصره

التحقیق و حق التدریس، حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقباشند، با عنوان حقبازنشستگی یا بیمه نمی
) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده 84معافیت موضوع ماده (کنند، بدون رعایت پژوهش پرداخت می

باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت ) می%10درصد(
شده توسط سازمان کنندگان مطابق فرم نمونه اعالم) این قانون با اعالم مشخصات دریافت86شده در ماده(تعیین

هاي ور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمهام
  متعلق خواهند بود.

آید پرداخت کنندگان مقرري مزد و حقوق اصلی به عمل میهایی که از طرف غیر از پرداختپرداخت :2تبصره
) 84مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده ( پرداختاند هنگام هرکنندگان این قبیل وجوه مکلف

صورتی حاوي نام و نشانی ) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با85هاي مقرر در ماده (این قانون به نرخ
  کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.دریافت
ل در دریافت اطالعات در مالیات بر درآمد حقوق و جلب رضایت سازمان امور مالیاتی به منظور تسهی توجه:

مودیان محترم مالیاتی و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان اقدام به طراحی و پیاده سازي سیستم مکانیزه 
 .مالیات بر درآمد حقوق نموده است

و مزایاي پرداختی و  ق در این سیستم اطالعات پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و میزان حقو
مالیات مرتبط با آن به شکل فایل الکترونیکی از مودي دریافت و در پایگاه اطالعاتی سازمان امور مالیاتی ذخیره 
می گردد. به همین منظور مودي می تواند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی 

 w.tax.gov.irwwاطالعات را وارد و ارسال نماید.   
  

 استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون قانون مالیات هاي مستقیم  87براساس ماده 

ا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضاي تیرماه سال بعد ت
 د.بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیر

هاي الزم را معمول کور موظف است ظرف سه ماه ازتاریخ تسلیم درخواست رسیدگیذاداره امور مالیاتی م
یاتی نسبت به استرداد اضافه رصورتاحراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالدو

داشته  ی قطعی مالیاتیـی که درخواست کننده بدهـاري اقدام کنددر صورتـهاي جپرداختی از محل وصولی
  .ساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شدح باشداضافه پرداختی به
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 جرایم مالیات بر حقوق
ه لیست حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق در موعد عدم ارای قانون مالیات هاي مستقیم 197طبق ماده  )1

 .مقرر و یا تسلیم بر خالف واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد
عدم کسر و ایصال به موقع مالیات حقوق توسط پرداخت  قانون مالیات هاي مستقیم 199طبق ماده  )2

در صد مالیات به  5/2مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و درصد  10کنندگان حقوق، مشمول جریمه معادل 
 .ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد شد

در مواردي که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد  قانون مالیات هاي مستقیم 90) طبق ماده 3
ذي صالح مکلف است مالیات متعلق را  ند، اداره امور مالیاتیمقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمای

باشند به موجب به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودي می
) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشموالن 157ماده (برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در

 .) این قانون نیز جاري خواهد بود88ماده (
 

  سواالت تشریحی
  مشمولین مالیات بردرآمد حقوق چه کسانی هستند؟ -1
  ؟تکالیف پرداخت کنندگان حقوق در خصوص درخصوص کسر مالیات به چه صورتی است -2
 چگونه است؟ استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوقطریقه  -3

  
  سواالت چهارگزینه اي

  مدت زمان اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی از زمان ابالغ چقدراست؟ -1
  روز 40روز                             د)  30روز               ب) یک ماه                       ج)  20الف) 

  
به  نسبتجریمه چه میزان موجب تعلق  قانونیعدم ارایه لیست حقوق توسط پرداخت کنندگان در موعد -2

  ؟پرداختی خواهد شد حقوق 
  درصد 5درصد                       د)  2درصد                  ج)  3درصد                     ب)  5/2الف) 

  
  مدت زمان اعتراض به برگه هیات حل اختالف بدوي چند روز می باشد؟ -3

  روز 35ج) یکماه                          د)      روز                    30روز                     ب)  20الف) 
  
  لیست مالیات بر درآمدحقوق چگونه به اداره امورمالیاتی ارسال می شود؟-4

  الف) به صورت دستی       ب) ازطریق دیسکت     ج) از طریق پست       د) از طریق سامانه اینترنتی 
  
  به چه میزانی است؟ ول مالیات ساالنهمشمبرابر  5نرخ مالیات حقوق کمتر وبیشتر از -5

 درصد 20-15درصد               د)  20- 10درصد            ج)  15-10درصد           ب) 10- 5الف) 



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  مجموعه اطالعات الزم برای افراد صنفی  90

  
  بخش دوم: نحوه اعتراض و دادرسی مالیاتی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

  

 تمکین به برگ تشخیص

صدور و ابالغ برگ 
 قطعی مالیات

توسط اداره امور رسیدگی 
 مالیاتی و ابالغ برگ تشخیص

توافق با رئیس امور 
 روز 30مالیاتی ظرف مدت 

تسلیم اعتراض به برگ 
  روز 30تشخیص ظرف مدت 

رسیدگی به اعتراض مودي با 
 توجه به مدارك ارائه شده

ارجاع پرونده به هیات حل اختالف 
 مالیاتی بدوي

صدور و ابالغ راي هیات حل اختالف 
مالیاتی بدوي پس ازرسیدگی و اجراي قرار 

 رسیدگی حسب مورد

اعتراض به راي هیات بدوي ظرف 
روز از تاریخ ابالغ و پرداخت  20مدت 

 بدهی مالیاتی مورد قبول

صدور و ابالغ راي هیات حل اختالف 
مالیاتی تجدید نظر پس ازرسیدگی و اجراي 

 قرار رسیدگی حسب مورد

ید اعتراض به راي هیات تجد
 مکرر 251نظر موضوع ماده 

پرداخت بدهی ظرف 
 روز پس از ابالغ   10مدت 

صدور برگ اجرائی و 
 ماه  1وصول بدهی ظرف مدت 

وصول بدهی و جرائم 
 از طریق عملیات مالیاتی 

اعتراض در هیات حل 
اختالف مالیاتی موضوع ماده 

 و صدور راي  216

مختومه 
 شدن پرونده

 صدور راي هیات 
 ختالف مالیاتی همحل ا

 عرض

اعتراض به راي هیات تجدید نظر نزد 
 ماه 3 دیوان عدالت اداري ظرف مدت

اعتراض به راي هیات تجدید نظر نزد 
 ماه 1شوراي عالی مالیاتی  ظرف مدت 

 

 

 

 

 

  

 

نمودار مراحل پژوهش خواهی و دادرسی مالیاتی(اعتراض)در قانون مالیات هاي 

  عدم قبول

 

  عدم پرداخت

  عدم پرداخت

  عدم قبول

 

  قبول

 

  قبول اعتراض

 

  قبول

 

  پرداخت

 

  پرداخت

 

  پرداخت
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 مالیات بر ارزش افزودهفصل ششم : 

 کلیات و تعاریفبخش اول: 
کننده (خریدار) آن را به همراه بهاي خرید مالیات ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که مصرف تعریف:

موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز  )پردازد و دریافت کننده (فروشندهکاال یا خدمات می
کننده محسوب ولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرفکند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید ا

هاي ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات ارزش افزوده هاي شود، اینست که او حق دارد کل مالیاتنمی
  .دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد

  ه خدمات در ایران و همچنین واردات و عرضه کاالها و ارائ قانون مالیات برارزش افزوده  1ماده طبق
 .صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد

  منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، قانون  2ماده طبق
 .مالیات بر ارزش افزوده میباشد

  االها و خدمات عرضه شده با ارزش ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کقانون  3ماده طبق
 .کاالها و خدمات خریداري یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد

  عرضه کاال در این قانون، انتقال کاال از طریق هر نوع معامله استقانون  4ماده براساس 
تی که براي کاالهاي موضوع این قانون که توسط مؤدي خریداري، تحصیل یا تولید میشود در صور :بصره ت  

استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا براي مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کاال بـه خـود 
  .محسوب و مشمول مالیات خواهد شد

  ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،انجام خدمات براي غیر  5ماده طبق
 .شددر قبال مـا به ازاء میبا

  واردات در این قانون، ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور یا از منـاطق آزاد تجـاري ـ  6براساس ماده
  .صـنعتی و مناطق ویژه اقتصادي به قلمرو گمرکی کشور میباشد

  صادرات در این قانون، صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاري ـ  7براساس ماده
  .و مناطق ویژه اقتصادي میباشد صـنعتی
  اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مـی قانون  8ماده طبق

   .نماینـد، بـه عنـوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود
  خدمت از طرف هر یک از  معاوضه کاالها و خدمات در این قانون، عرضه کاال یاقانون  9ماده طبق

  .متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد
  شود. درصورتی که  یهر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم م قانون  10براساس ماده

ه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدي در خالل یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدي طی دوره مربوط یک دور
وزیر امور اقتصادي و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره  .مالیاتی تلقی میشود

 مالیـاتی را بـراي هـر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید
  تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است -11ماده طبق:  
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  :در مورد عرضه کاال )الف 

  اریخ تحویل کاال یا تاریخ تحقق معامله کاال هر کدام که مقدم باشد حسب موردتاریخ صورتحساب،ت)1
) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تـاریخ شـروع اسـتفاده، هـر 4در موارد مذکور در تبصره ماده ()2

  حسب مورد کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت
  نون تاریخ معاوضه) این قا9در مورد معامالت موضوع ماده ()3
  :در مورد ارائه خدمات )ب  
  هر کدام که مقدم باشد حسب مورد تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت )1
  ) این قانون،تاریخ معاوضه9در مورد معامالت موضوع ماده ( )2
  :در مورد صادرات و واردات )ج  
دات تـاریخ تـرخیص کـاال از گمـرك و در در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد وار 

  خصوص خدمت تاریخ پرداخت 
  در صورت استفاده از ماشینهاي صندوق، تاریخ تعلق مالیات،تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد :تبصره  
  معـــافیـتها 
 ـ عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت12ماده  براساس 

  :مالیات معاف می باشد
  محصوالت کشاورزي فرآوري نشده )1 
  دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان )2
  انواع کود، سم، بذر و نهال )3
آرد خبازي، نان، گوشت، قنـد، شـکر، بـرنج، حبوبـات و سـویا، شـیر، پنیـر، روغـن نبـاتی و شـیر خشـک  )4

  مخصوص تغذیه کودکان
  مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعاتکتاب،  )5
ها، مؤسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی با تأیید  کاالهاي اهدایی به صورت بالعوض به وزارتخانه )6

  هیأت وزیران و حوزه هاي علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا
تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، کاالهایی که همراه مسافر و براي استفاده شخصی  )7

  شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود وارد کشور می
  اموال غیر منقول )8
انواع دارو، لوازم مصرفی درمـانی، خـدمات درمـانی (انسـانی، حیـوانی و گیـاهی ) و خـدما ت توانبخشـی و  )9

  حمایتی
  دمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهاي مستقیمخ )10
 خدمات بانکی و اعتباري بانکها، مؤسسات و تعاونیهاي اعتبـاري و صـندوق هـاي قـرض الحسـنه مجـاز و )11

  ها و بازارهاي خارج از بورس  خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس
  عمومی مسافري درون و برون شهري جادهاي، ریلی، هوایی و دریایی  خدمات حمل و نقل )12
  فرش دستباف )13
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انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئیننامـه اي کـه بـا پیشـنهاد مشـترك وزارتخانـه هـاي علـوم  )14
ورش و کـار و امور تحقیقات و فناوري، امور اقتصادي و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشـکی، آمـوزش و پـر

  اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد
  خوراك دام و طیور )15
رادار و تجهیزات کمک ناوبري هوانوردي ویژه فرودگاههـا براسـاس فهرسـتی کـه بـه پیشـنهاد مشـترك  )16

یی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارا
  تصویب هیأت وزیران میرسد

قالم با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشـترك وزارت ) ا17
 رسد.ـأت وزیـران مـی دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و بـه تصـویب هی
  فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود

پردازند از دریافت  قانون مالیات ارزش افزوده می 12کلیه اشخاصی که به فعالیت هاي معاف موضوع ماده نکته :
خاص حقیقی و حقوقی که بر اساس قانون کلیه اشد.باشن مبلغ ارزش افزوده بر فاکتورهاي فروش معاف می

ارزش افزوده معاف می باشند تا زمانی که یکی از فعالیتهاي اصلی یا فرعی ایشان جز فعالیتهاي مشمول ارزش 
  افزوده نباشد نیازي به ثبت نام در سامانه ارزش افزوده و دریافت گواهی از سازمان ارزش افزوده ندارند

 دار براي معاف ها نحوه ثبت فاکتور ارزش افزوده
اشخاصی که از ارزش افزوده معاف باشند و در خرید خود مبلغی را تحت عنوان ارزش افزوده پرداخت کرده 

توانند این مبلغ را تحت عنوان پیش پرداخت مالیات ارزش افزوده ثبت کنند و در اظهارنامه ارزش باشند می
 امور مالیاتی بنمایندافزوده درخواست استرداد وجه پرداختی را از سازمان 

  صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادي خروجی رسمی، مشمول مالیات  13ماده طبق
هاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمـرك  باشد و مالیات موضوع این قانون نمی

  .گردد (در مـورد کاال) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد می
مالیاتهاي پرداختی بابت کاالهاي همراه مسافران تبعه کشورهاي خارجی که از تاریخ خریـد آنهـا تـا  :تبصره  

تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولیهاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از کشور 
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور  .وددر مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد ب

  .مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایـی مـی رسد
  مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

 حساب خواهد بـود. در  مأخذ محاسبه مالیات، بهاي کاال یا خدمت منـدرج در صورت  14ماده  براساس
د نباشد و یا از ارائه آن خودداري شود و یا به موجب اسناد و مدارك مثبته حساب موجو مـواردي کـه صورت

احراز شـود کـه ارزش مندرج در آنها واقعی نیست مأخذ محاسبه مالیات بهاي روز کاال یا خدمت به تـاریخ روز 
  .باشد تعلق مالیات می

  :باشد موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی :تبصره  
  اعطائی الف ـ تخفیفات

  ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبالً توسط عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت شده است
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  .ج ـ سایر مالیاتهاي غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کاال یا خدمت به آن تعلق گرفته است

  هـاي  تهایی که مؤدیان در موقـع خریـد کـاال یـا خـدمت بـراي فعالی مالیات  17براساس ماده
اندحسب مورد از  هاي صادره موضوع این قانون پرداخت نموده حساب اقتصـادي خـود بـه اسـتناد صورت

گردد. ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید  ها مستردمی هاي وصول شـده توسط آنها کسرویا به آن مالیات
  میگرددنیز از جمله کاالي مورد استفاده بـراي فعالیتهاي اقتصادي مؤدي محسوب 

در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند  : 1تبصره  
هاي بعد مؤدیان منظـورخواهـد شـد و در صـورت تقاضـاي  مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره

  ربوط مسترد خواهد شدهاي جاري درآمد م اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی مؤدیان
در صورتی که مؤدیان به عرضه کاال یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قـانون اشـتغال داشـته  : 2تبصره  

هاي پرداخت شده بابت خرید کاال یا خـدمت  باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیات
  .باشد تـا این مرحله قابل استرداد نمی

در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیـات اشـتغال  : 3صره تب 
کاالهایا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدي  داشته باشندصرفاًمالیاتهاي پرداخت شده مربوط به

  منظور خواهد شد
و  )16دیان بابت کاالهاي خاص موضوع تبصره ماده (مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤ : 4تبصره  

صـرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کاالها توسط  ) این قـانون38بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (
هاي وصول شده و یا قابل استرداد به آنها  واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن قابل کسر از مالیات

  .بودخواهد 
هاي ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقـررات ایـن قـانون قابـل کسـر  آن قسمت از مالیات : 5تبصره  

هاي قابل قبول موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم  هاي وصول شده یا قابل استرداد نیست جزء هزینه از مالیات
  .شود محسوب می

ابت مالیات موضوع این قانون، در صـورتی کـه ظـرف سـه مـاه از مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان ب : 6تبصره  
) در مـاه نسـبت بـه مبلـغ %2تاریخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتی به میـزان دو درصـد (

  .مـورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود
ها براي انجام  و دهیاري ها هایی که در موقع خرید کاالها و خدمات توسط شهرداري مالیات : 7تبصره 

  .گردد طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود وظـایف و خدمات قانونی پرداخت می
 

  وظایف و تکالیف مؤدیان بخش دوم: 
  نماید نسبت  مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم می  18طبق ماده

  عات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمایندبه ارائه اطال
 فراخوان هاي مالیات برارزش افزوده 
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  1/7/1387مشمولین مرحله اول : تاریخ اجراي این مرحله  
  کلیه واردکنندگان )1
  صادر کنندگان  )کلیه2
سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده  1386درسال کاال وخدمات آن ها مجموع فروش  که فعاالن اقتصادي  )کلیه3

  است 
یک میلیارد  1386کاال وخدمات آن ها درپنج ماهه ابتداي سال مجموع فروش  که فعاالن اقتصادي  ) کلیه4

  ودویست وپنجاه میلیون ریال  یا بیشتر بوده است
ین مرحله مستثنی (واحدهاي صنفی و اشخاص حقیقی که تابع شوراي اصناف کشور می باشند ازا توجه:

  هستند)
  1/7/1388مشمولین مرحله دوم : تاریخ اجراي این مرحله  

ازوزارتخانه هاي ذیربط  بهره برداري ي جواز تاسیس و پروانه که براي آن هاکارخانه ها و واحدهاي تولیدي )1
  صادر شده یا خواهد شد

  بهره برداران معادن)2
  وخدمات مالی ارائه دهندگان خدمات حسابرسی ودفترداري)3
  شاغل ومؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی ایران  حسابداران رسمی)4
  خدمات مدیریتی ومشاوره اي )ارائه دهندگان 5
  رایانه اي اعم از سخت افزاري ونرم افزاري وطراحی سیستم خدمات انفورماتیک،ارائه دهندگان  )6
  هتل ها ومتل هاي سه ستاره و باالتر)7
فروشگاه هاي بزرگ،واسطه هاي مالی،نمایندگان توزیع کاالهاي داخلی ووارداتی ان،عمده فروشان، بنکدار)8

  وصاحبان انبارها 
  اعم ازداخلی وخارجی نمایندگان مؤسسات تجاري و صنعتی)9

موتوري وباربري داراي مجوز ازمراجع ذیربط زمینی،دریایی وهوایی (به استثناء  مؤسسات حمل ونقل)10
  که صرفا به امرحمل ونقل اشتغال دارند)واحدهایی 

  ومهندس مشاور مهندسی )مؤسسات11
  تبلیغاتی وبازاریابی )مؤسسات 12

  1/1/1389مشمولین مرحله سوم : تاریخ اجراي این مرحله  
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام  دراین مرحله

مجموع فروش کاالها و ارائه  1388یا  1387رزش افزوده نشده بودند و در صورتی که در سال مالیات بر ا
  .غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) آنها سه میلیارد ریال و باالتر بودمشمول این مرحله شدند(خدمات 

می نمایند ق.م.م که به صورت صنفی فعالیت  96توجه: دراین مرحله اشخاص حقیقی مشموالن بند ب وج ماده 
وتابع شوراي اصناف کشور می باشند از ثبت نام دراین مرحله مستثنی خواهند بود واین اشخاص مکلف هستند 
درهنگام خرید کاال وخدمات ازمودیان مشمول وثبت نام شده درنظام مالیاتی ضمن دریافت صورت حساب 

  مالیات وعوارض متعلقه را به آن ها پرداخت نمایند.
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  1/7/1389چهارم : تاریخ اجراي این مرحله  مشمولین مرحله 

در این مرحله کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول 
قانون  96اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده بودند در صورتی که شاغل به فعالیتهاي موضوع بند ب ماده 

ا هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجراي قانون بودند ب هاي مستقیم مالیات
  .شدند

  هاي صنعتی صاحبان کارگاه)1
  فروشندگان طال وجواهرو سایر فلزات تزیینی)2
  فروشندگان آهن آالت و سایر فلزات )3
  صاحبان تاالرهاي پذیرایی ورستوران ها )4
  و هتل آپارتمانهاي یک و دوستاره صاحبان متل و هتل)5
  معامالت امالكبنگاه هاي خودرو و صاحبان نمایشگاه هاي و فروشگاه )6
  هاي مجازخودرو تعمیرگاه)صاحبان 7
  دارانخانه چاپ)8
  صاحبان دفاتر اسناد رسمی )9

و دفاتر خدمات  دولت الکترونیک ارتباطی،دفاتر خدمات اي، دفاتر خدماتمراکز ارتباط رایانه ) صاحبان10
  ونیک شهرالکتر
  )صاحبان دفاتر خدماتی مسافرتی وجهانگردي11
  صاحبان سینماها، تماشاخانه ها ومکان هاي ورزشی وتفریحی )12

ق.م.م که به صورت صنفی فعالیت می نمایند  96دراین مرحله اشخاص حقیقی مشمول بند ج ماده توجه : 
  نی خواهند بود.وتابع شوراي اصناف کشور می باشند از ثبت نام دراین مرحله مستث

  1/7/1390مشمولین مرحله پنجم: تاریخ اجراي این مرحله  
کلیه اشخاص حقوقی که در مراحل قبلی مشمول نبودند و مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا )1

  باشد.یک میلیارد ریال وبیشتر  89و 88، 87معاف و غیرمعاف) آنها در هر یک از سالهاي 
رسند و حائز شرایط ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا می 1390حقوقی که قبل یا بعد از سال کلیه اشخاص )2

مذکور نشده بودند در صورتی که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در 
  اشدهاي بعد، یک میلیارد ریال و بیشتر بیا سال 1390سال 

  1/1/1394ریخ اجراي این مرحله  مشمولین مرحله ششم: تا
که به  ق.م.م95اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرف نظر از مبلغ فروش ساالنه) موضوع ماده  )1

هاي زنجیره اي  اغذیه فروشی -سفره خانه هاي سنتی  - هاي غذاخوري سالن -  هاچلوکبابی :هايفعالیت
فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاري واحد 

 .مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند
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  1/7/1395مشمولین مرحله هفتم: تاریخ اجراي این مرحله  
لیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کاال و ارائه خدمات مشمول که به ک

جراي قانون فراخوان نشده اند طی این مرحله مکلف به ثبت نام در موجب فراخوان هاي قبلی تاکنون براي ا
  .می باشند نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجراي این قانون

فعاالن اقتصادي که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند  
هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مؤدیان مشمول مراحل  حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله

قبلی ثبت نام و اجراي قانون محسوب ومکلف به اجراي مقررات ازتاریخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول 
هاي مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب

  .باشندیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور میتع
  نحوه تنظیم صورت حساب 

  مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کاال یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت  19طبق ماده
قانون نظام صنفی وحاوي مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور 

یین و اعالم می شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردي که از تع
  .ماشین هاي فروش استفاده میشود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد

کاالهاي مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد عالوه بر جـرائم  :تبصره  
لق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون کاالي قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می متع

  .شود
 مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون رادر تاریخ تعلق مالیات محاسبه واز طرف  20براساس ماده

  دیگر معامله وصول نمایند
یات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از جمهوري اسالمی ایران مکلف است مال كگمر : 1تبصره  

هاي گمرکی و یا فرمهاي مربـوط حسـب مـورد درج نمایـد و اطالعـات  واردکنندگان کاال وصول و در پروانه
مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صـورت ماهانـه بـه سـازمان امـور 

هاي اطالعاتی ذیربط  زمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه و امکان دسترسی هم مالیاتی کشور ارائه نموده
  .را فراهم آورد

گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد 
  .م میگردد واریز نمایدخزانه داري کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعال

ند مالیات متعلـق بـه خـدمات خریـداري شـده از خـارج از هست وارد کنندگان خدمات مکلف : 2تبصره 
  کشـور را محاسبه و پرداخت نمایند
  اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 

  ستورالعملی که ق نمونه و دـه هردوره مالیاتی را طبـظهارناما مؤدیان مالیاتی مکلفند 21براساس ماده
ط سـا زمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم میشود حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ـتوس

هایی که طبق مقررات این قـانون پرداخـت  ترتیـب مقـرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات
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ر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصـادي و دارایـی کـرده انـد و قابل کسر میباشد در مهلت مقر

  .(خزانـه داري کـل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میگردد واریز نمایند
چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدي کم تر از مدت یک دوره مالیاتی باشـد تکلیـف مقـرر در ایـن  : 1تبصره  

  اد شده نیز جاري میباشدماده نسبت به مدت ی
اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت  : 2تبصره  

  .مالیات براي هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است
ـت آنهـا ایجـاد دفتـر، ها و واحدهاي تولیدي، خدماتی و بازرگانی کـه نـوع فعالی در مورد کارگاه : 3تبصره  

فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نمایدتسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که 
  .توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میگردد

سایر  محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مؤدیانی که محل ثابت براي شغل خود ندارند : 4تبصره  
  .امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود

  جرایم 
  مؤدیان مالیاتی در صورت انجـام نـدادن تکـالیف مقـرر در ایـن قـانون و یـا در  22براساس ماده

صـورت تخلـف از مقررات این قانون، عالوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه اي به 
  :شرح زیر خواهند بود

) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یـا %75عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ()1
  شناسایی حسب مورد

  عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق )2
  عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر ما به التفاوت مالیات متعلق )3
) مالیـات %25طالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل بیست و پنج درصد (عدم درج و تکمیل ا )4

  متعلق
)مالیـات %50عدم تسلیم اظهارنامه ازتاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل پنجـاه درصـد()5

  متعلق
  لیات متعلق) ما%25عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( )6 
  هاي موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه تأخیر در پرداخت مالیات 23براساس ماده 

  .)در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود%2اي به میـزان دو درصد (
  دگی به اظهارنامه در مواردي که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسی 26براساس ماده

یا بررسی میزان معامالت به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و 
خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستی حسب مورد میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و 

) این قانون محسوب گردیده و مالیات 22مقرر در ماده (اسناد و مدارك مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه 
موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، به صورت علی الرأس تشخیص داده  متعلق به

  و مطالبه و وصول خواهد شد
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  زوده هاي حسابرسی مالیات بر ارزش اف مؤدیان موضوع این قانون میتوانند تنظیم گزارش 27طبق ماده
خـود را بـه سازمان حسابرسی جمهوري اسالمی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی 

اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسی مالیـات بـر ارزش  .ارجاع نماینـد
ور مالیاتی کشور تعیین مـی کنـد افـزوده را بـا رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان ام

  .تنظـیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدي قرار دهند
اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسی مالیات بر ارزش افـزوده طبـق  )الف  

  مفاد قوانین و مقررات و استانداردهاي حسابداري
  تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط ) ب 
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایـت شـرایط اخیرالـذکر ایـن مـاده تنظـیم  :1تبصره  

ر میکند. قبول گزارش حسابرسی مالیـاتی شود بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صاد
هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را بـه همـراه اظهارنامـه مالیـاتی دوره مزبـور و یـا 

  حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه تسلیم اداره امـور مالیاتی مربوط نموده باشد
تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقـوقی  زمان امور مالیاتی کشور میسا : 2تبصره  

را به سازمان حسابرسی جمهـوري اسـالمی ایـران یـا حسـابداران رسـمی و مؤسسـات حسابرسـی عضـو 
ه عهـده جامعـه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط بـ

  .باشد سـازمان امور مالیاتی کشور می
  نحوه اعتراض ودادخواهی  
  رداختی به مؤدي ـالیات اضافه پـه استرداد مـالیات یا برگـکه اوراق مطالبه م وارديـدر م 29طبق ماده

اض الغ مـی شـوددر صورتی که مؤدي معترض باشد میتواند ظرف بیست روز پس از ابالغ اوراق یاد شده اعترـاب
کتبی خـود را به اداره امـور مالیـاتی مربـوط بـراي رفـع اخـتالف تسـلیم نمایـد و در صـورت رفـع اختالفـات 
بـا مسـئوالن ذیربط پرونده مختومه میگردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ منـدرج 

ضافه پرداختی به اسـتثناء مـواردي کـه اوراق موضـوع ایـن در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات ا
در صورتی که مؤدي ظرف مهلت مقرر در این  .مـاده ابـالغ قانونی شده باشدحسب مورد قطعی محسوب میگردد

ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امـور مالیـاتی مربـوط تسـلیم نماید ولی رفع اختالف نشده باشد و همچنین 
واردي که اوراق مذکور ابالغ قانونی شده باشد پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ در م

لیاتی موضوع قانون ماانقضـاء مهلـت اعتـراض در مـوارد ابـالغ قـانونی جهـت رسیدگی به هیأت حل اختالف 
 .مالیاتهاي مستقیم احاله میشود

  سـایـر مـقـررات
 مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر  34ماده  براساس

فرمهاي مربوط، ماشینهاي صندوق ویا سایروسایل وروشهاي نگهداري حساب که سازمان امورمالیاتی 
مدارك مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان  .کنداستفاده نمایند کشورتعیین می

 گهداري و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شودن
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  سواالت تشریحی
  مالیات ارش اقزوده چیست ؟ -1
  ارزش افزوده شامل چه مواردي نمی باشد؟ مأخذ محاسبه مالیات -2
  تاریخ ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده چگونه می باشد؟ -3
  ارزش افزوده به چه صورتی است؟ رویه اعتراض مودي به برگه مالیات -4

  سواالت چهارگزینه اي
  ؟شود یتقسیم م چند دورهسال به  دوه هاي مالیات ارزش افزوده در -1

   ماههچهاردوره مالیاتی  سه ب)                                    چهار دوره مالیاتی سه ماهه الف)
  ماهه دودوره مالیاتی  د)شش                                          ماهه ششدوره مالیاتی  دو ج)
  چگونه تعیین می شود؟ صورتحساب  مأخذ محاسبه مالیات صورت غیرواقعی بودندر -2

  الف)بهاي کارشناسی کاال             ب)بهاي روز           ج) بهاي منصفانه              د) موارد الف وب
  مرحله از مالیات ارزش افزوده می باشند؟مشمول کدام  عمده فروشانوبنکداران  -3

  الف) مرحله دوم              ب) مرحله سوم                 ج) مرحله پنجم               د)مرحله ششم
  
رستوران ها،آهن فروشان،مشاورین امالك ونمایشگاه هاي خودرو مشمول کدام مرحله ازمالیات صاحبان  -4

  ارزش افزوده می باشند؟
  رحله دوم              ب) مرحله سوم                 ج) مرحله چهارم              د)مرحله پنجمالف) م

  برارزش افزوده چقدرمی باشد؟ ه هردوره مالیاتـظهارناممهلت ارسال  ا-5
  روز از تاریخ انقضاء هر دوره بیست حداکثر ظرف ب)    ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره قلحداالف)
  حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره د)      روز از تاریخ انقضاء هر دوره بیستظرف  قلحداج) 

   شامل چند درصد جریمه می باشد؟عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب  -6
  صدالف) بیست درصد           ب) پانزده درصد          ج) بیست وپنج درصد                د)ده در

  مدارك مالیات ارزش افزوده به مدت چند سال بایستی نگهداري شود؟-7
  الف) ده سال                ب) پنج سال                 ج) هفت سال                   د)یازده سال
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  آشنایی با قانون نظارت بر اماکن عمومی
  

مجلس شوراي اسالمی و آئین نامه نظارت بر اماکن  27/4/1369 قانون ناجا مصوب 4از ماده  14به استناد بند 
هیات محترم وزیران، امر نظارت بر اماکن عمومی و صنوف به منظور پیشگیري از  3/3/1363عمومی مصوب 

وقوع هرگونه تخلفات انتظامی و ایجاد امنیت اخالقی در جامعه و در راستاي تأمین حقوق شهروندي در اماکن 
گذاشته شده است. » پلیس نظارت بر اماکن عمومی« ه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مزبور به عهد

قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلف به اجراي قوانین و مقررات کشور از جمله  17همچنین به استناد ماده 
ي صنفی از جمله ق.ن.ص عدم اجراي تکالیف واحدها 28ماده » هـ « ضوابط انتظامی بوده و به استناد بند 

  ضوابط ابالغی ناجا موجب تعطیلی موقت مکان و سایر مجازاتهاي تعیین شده در قانون می گردد.
  

  عناوین و اصطالحات و تعاریف
  شایسته و الیق براي انجام دادن کاري و رسیدگی کردن به امري.ذیصالح، صالحیت دار :  -1
ر پیشگیري از وقوع تخلفات و جرائم و ارتقاء ضریب مجموعه تمهیداتی که به منظوصالحیت انتظامی :  -2

  امنیتی و حفاظتی در واحدهاي صنفی و اماکن عمومی در نظر گرفته می شود.
به کلیه کاالها و اقالمی اطالق می شود که ورود، ساخت و تولید، نگهداري، حمل و کاالهاي ممنوعه :  -3

  مصوب کشور ممنوع می باشد.نقل، توزیع و فروش آنها بر اساس قوانین و مقررات 
معیارهاي اخالقی و اسالمی مبتنی بر شرع و عرف حاکم بر جامعه که مورد پذیرش عموم عفت عمومی :  -4

  مردم میباشد و هرگونه مغایرت با آن ناهنجاري محسوب می گردد.
طرفین و روبرو  متري از50منظور از مجاورت استقرار دو مکان نسبت به هم تا فاصله حداکثر   مجاورت : -5

می باشد (حداقل و حداکثر فاصله بین دو امکنه در مناطق مختلف کم جمعیت و پرجمعیت) متفاوت بوده و بنا 
  به تشخیص مدیریت نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مربوطه تعیین می گردد.

یه محسوب متري، حاش100محدوده اطراف واحد صنفی یا امکنه عمومی تا فاصله حداکثر حاشیه :  -6
میگردد.(حداقل و حداکثر محدوده اطراف واحد صنفی یا امکنه عمومی با توجه به بافت شهري توسط مدیریت 

  نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مربوطه تعیین می گردد.)
مجموعه تمهیداتی که بمنظور حفظ و نگهداري از امکنه عمومی در راستاي حفاظت فیزیکی و ایمنی:  -7

  بروز هرگونه مخاطرات از جمله سرقت و آتش سوزي و... به تناسب نوع صنف در نظر گرفته است.پیشگیري از 
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میدان دید و تسلط امکنه عمومی نسبت به سایر اماکن همجوار با توجه به نحوه استقرار اشرافیت : -8

  مکان را اشرافیت گویند.
  مراکز حساس عبارتند از :-9
  نسولگریها و مراکز مشابه)مراکز دیپلماتیک (سفارتخانه، ک -1
  مراکز نظامی و انتظامی (پادگانها ـ کالنتریها ـ پایگاه بسیج و...) -2
  مراکز قضایی (دادگاههاي عمومی و انقالب ـ دادسراها و...) -3
  مراکز امنیتی -4
  وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی -5
  بانکها و مؤسسات مالی واعتباري -6

وعه معیارهاي اخالقی مبتنی بر موازین اسالمی که عدول از آنها مغایر با شرع و مجمشئونات اسالمی :  -10
  بشرح ذیل می باشد:« عرف بوده و موجب بروز ناهنجاري در جامعه می گردد که مصادیق آ

  رعایت اخالق و حجاب بر اساس موازین اسالمی -1
  عدم استفاده از کراوات و پاپیون توسط مدیر، متصدي و شاغلین -2
  عدم استفاده از سی دي و نوارهاي صوتی و تصویري غیرمجاز در امکنه عمومی و واحدهاي صنفی -3
  عدم تجمع افراد غیرمسئول در واحدها صنفی و ایجاد پاتوق براز اراذل و اوباش -4
  جلوگیري از تبدیل مکان صنفی به محل برقراري روابط نامشروع -5
جواهرات) توسط مدیران و متصدیان و شاغلین (مرد) بطوریکه در  عدم استفاده از زیورآالت (طالجات و -6

  معرض دید عموم باشد.
  عدم آرایش غلیظ و نامتعارف توسط شاغلین خانم و همچنین عدم آرایش مغایر عفت عمومی توسط آقایان -7
  ظواهر امکنه عمومی مطابق با عرف جامعه اسالمی و عفت عمومی باشد. -8
  وسک، مجسمه و تصاویر مبتذل در امکنه عمومی و واحدهاي صنفی (ثابت و سیار)عدم نصب هرگونه عر -9

  عدم ارائه خدمات به بانوان فاقد حجاب اسالمی -10
  ضوابط انتظامی عمومی 

نامگذاري واحد صنفی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و مطابق با ضوابط تبلیغاتی  -1
  کشور باشد.

ول حفاظت فیزیکی، ایمنی و بهداشتی مکان متناسب با نوع فعالیت جهت پیشگیري از مخاطرات رعایت اص -2
  احتمالی (سرقت، آتش سوزي و...)

  عدم ارتباط با منازل مسکونی و واحدهاي صنفی و اماکن عمومی همجوار -3
  ی و نظامی)عدم مجاورت و اشرافیت بر مراکز حساس و داراي طبقه بندي (امنیتی، سیاسی، انتظام -4
  در صورت اشرافیت بر منازل مسکونی از پنجره هاي ثابت و شیشه هاي مشجر استفاده گردد. -5
  نصب مجوز فعالیت و پروانه کسب و اعالنات ابالغی ناجا در محل مناسبی که در معرض دید عموم باشد. -6
  عدم ایجاد مزاحمت براي همسایگان از جمله آلودگی صوتی، سد معبر و... -7
  عدم استخدام و بکارگیري افراد فاقد صالحیت و اتباع خارجه غیرمجاز -8
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  رعایت شئونات اسالمی توسط مدیر، متصدي و شاغلین الزامی است -9
مسئولیت نظارت بر حسن فعالیت متصدیان و شاغلین در امکنه عمومی بر عهده مدیر واحد صنفی بوده و  -10

  می باشد.حضور او در تمام ساعات فعالیت الزامی 
  رعایت ساعات کار تعیین شده با در نظر گرفتن فصول سال -11
  انجام فعالیت صرفاً در رسته مربوطه مندرج در مجوز صادره و عدم تداخل صنفی -12
رعایت ضوابط ابالغی از سوي ناجا و همکاري مستمر با مامورین نیروي انتظامی در جهت تأمین و حفظ  -13

  نظم و امنیت عمومی
  منوعیت تهیه، نگهداري، حمل و نقل، عرضه و فروش کاالي قاچاق و اقالم ممنوعه و مسروقهم -14
ممنوعیت ورود حیواناتی از قبیل سگ و میمون و امثالهم به امکنه عمومی و واحدهاي صنفی توسط  -15

  شاغلین و مراجعین
ردیده و شرکتهایی که اخذ نمایندگی و تاسیس شعبه و همچنین ثبت شرکت مجوز فعالیت محسوب نگ -16

  اقدام به انجام فعالیت صنفی می نمایند ملزم به اخذ مجوز قانونی از مبادي ذیربط می باشند.
  

  9/11/1364هیات وزیران با اصالحات  23/3/1363آئین نامه اماکن عمومی مصوب 
ی، در این با جایگزینی نیروي انتظامی به جاي شهربان 10/10/1363مورخ  15818(نقل از آئین نامه 

  آمده است.)» شهربانی « به جاي » نیروي انتظامی« آئین نامه 
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران در اجراي وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسئولیت  :  1ماده 

  هاي محوله به امور اماکن عمومی طبق مقررات این آئین نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام می نماید.
  اماکن و مؤسسات موضوع این آئین نامه به شرح زیر می باشد: : 2ماده 

 - 7قهوه خانه  -6سلف سرویس ها  -5پانسیون ها و مهد کودکها  -4رستورانها  -3مسافرخانه ها  -2هتلها  -1
کافه  -11کافه تریاها  -10بوفه سینما و تئاتر  -9چلوکبابی و چلو خورشتی ها و طباخی ها  -8اغذیه فروشی ها 

 - 15فروشگاه هاي جراید و نشریات داخلی  -14آموزشگاه هاي رانندگی  -13آرایشگاهها  -12قنادي ها 
فروشگاه هاي جراید  - 18عکاسی ها  -17تعمیرگاه هاي دوچرخه و موتورسیکلت  -16مؤسسات بارکش شهري 

ؤسسات تبلیغاتی و م -21فروشگاههاي اتومبیل  -20سینماها و تماشاخانه ها  -19و نشریات خارجی 
مؤسسات توریستی و کرایه دهی  -23تعمیرگاهها، اتوسرویس ها و پارکینگها  -22تولیدکننده فیلمهاي تبلیغاتی 

کارگاههاي اوراق اتومبیل  -27بنگاههاي معامالتی -26کتابفروشی ها -25بنگاه هاي مسافربري  -24اتومبیل 
کلیشه و  -30مؤسسات تاکسی بار -29فروشی اتومبیل  کارگاه هاي تعویض روغن، پنجرگیري و الستیک -28

 -34چاپخانه ها  -33کارگاههاي نقاشی اتومبیل  -32فروشگاههاي لوازم یدکی اتومبیل  -31گراورسازي ها 
مؤسسات  -38طال و جواهر فروشی ها  -37استودیوها  -36مؤسسات باربري  -35سمساري و امانت فروشیها 

  اي خیاطی، ماشین نویسی و آرایشگري آموزشگاه ه -39نشر و طبع 
افتتاح هر نوع امکنه و موسسه مشابه دیگري در آینده، بنا به تشخیص و اعالم نیروي انتظامی جمهوري  تبصره:

  اسالمی ایران مشمول مقررات این آئین نامه خواهد بود.
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و انتقال پروانه و همچنین باید قبل از صدور  2مراجع صدور پروانه واحدهاي صنفی مذکور در ماده  :3ماده 

از نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران استعالم نظر  1انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده 
به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مطابق آئین نامه 

  ی صورت خواهد گرفت. قانون نظام صنف 12ماده  1اجرایی تبصره 
ضوابط مربوط به صالحیت دایر کننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف نیروي انتظامی و نیز امور  تبصره :

انتظامی وترافیکی محل کسب با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوسیله ادارات ذیربط نیروي انتظامی 
  اجرا گذارنده خواهد شد.تهیه و پس از تصویب ریاست نیروي انتظامی به مورد 

در خارج از حوزه استحقاظی شهربانی، ژندارمري عهده دار انجام وظایف مذکور در این آئین نامه می  :4ماده 
باشد. ( با ادغام شهربانی با ژندارمري و کمیته ها و تشکیل نیروي انتظامی، همه جا نیروي انتظامی مستقر 

  است).
قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را  2اکن عمومی مندرج در ماده متقاضیان صدور پروانه ام :5ماده 

ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشند از افتتاح آن امکان تا صدور پروانه به وسیله 
  نیروي انتظامی جلوگیري خواهد شد.

آئین نامه در مدت اعتبار  2ی مندرج در ماده در صورتی که هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عموم : 6ماده 
پروانه از ضوابط مقرر نیروي انتظامی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعالم خواهد شد تا مطابق 

  مقررات اقدام نماید.
بخواهند اداره امور داخلی خود را به دیگر واگذار  2چنانچه صاحبان امکان عمومی مندرج در ماده  : 7ماده 

نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به نیروي انتظامی معرفی تا پس از بررسیهاي الزم و 
  تایید صالحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادر منظور گردد.

  شامل : 11الی  1از ردیف  2صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده  : 8ماده 
 - 7قهوه خانه  -6سلف سرویس ها  -5پانسیون ها و مهد کودکها  -4نها رستورا -3مسافرخانه ها  -2هتلها  -1

کافه  -11کافه تریاها  -10بوفه سینما و تئاتر  -9چلوکبابی و چلو خورشتی ها و طباخی ها  -8اغذیه فروشی ها 
ه تعیین قنادي ها مکلفند کلیه کارکنان خود را (اعم از ایرانی و خارجی) به نیروي انتظامی معرفی تا نسبت ب

 48صالحیت و صدور پروانه خدمتگزاري جهت آنان اقدام و در صورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت 
  ساعت اعالم نمایند.

موظفند  8مدت اعتبار پروانه خدمتگزاري یک سال می باشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده  تبصره :
  م نمایند.هر ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدا

بایستی داراي کارت بهداشت از مرجع  8کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده  : 9ماده 
  مربوطه پروانه کار از نیروي انتظامی باشند.

صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد آئین نامه و اعالمیه هاي نیروي انتظامی را که  : 10ماده 
  نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که براي واردین قابل رویت باشد نصب نمایند. ارتباط با

پانسیون و سایر اماکن مشابه) موظفند در قبال اموالی  –مسافرخانه  –صاحبان اماکن مسافري (هتل  : 11ماده 
  هند.که از طرف مسافرین یا واردین به مکان هاي مزبور به آنان سپرده می شود رسید کتبی بد



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مجموعه اطالعات الزم برای افراد صنفی  105

در صورتی که یکی از مسافرین در امکان مسافري فوت نماید. صاحب یا مدیر موسسه باید بالفاصله  : 12ماده 
مراتب را کتباً با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به نیروي انتظامی محل اطالع داده و تا ورود 

  باید بسته شده و احدي داخل آن نشود.نمایندگان نیروي انتظامی و دادسرا و پزشکی قانونی، اتاق متوفی 
صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هرگونه توضیحاتی که مامورین نیروي  : 13ماده 

انتظامی بخواهند (نسبت به وضعیت امکنه مسافرین و مستخدمین) بالتأمل در حدود اطالعاتی که دارند با 
  نهایت صحت به آنها بدهند.

  ر تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدي یا مدیر امکنه در محل الزامی است.د : 14ماده 
در مواقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتال به دارا بودن امراض واگیر دار و عفونی از  : 15ماده 

فاصله با ذکر مشخصات بیمار به قبیل : وبا، طاعون و امثالهم باشد، صاحبان اماکن عمومی مکالفند مراتب را بال
  بهداري و نیروي انتظامی اطالع دهند.

صاحبان اماکن مسافري و پانسیون ها مکلفند تابلوي شماره اتاق ها را در محل مناسبی در مدخل  : 16ماده 
  امکنه خود نصب نمایند.

نتظامی براي ورود و خروج صاحبان اماکن مسافري و پانسیون ها باید دفتري مطابق نمونه نیروي ا : 17ماده 
  مسافرین تهیه و نام و نشانی کامل انها را در آن دفتر قید نمایند.

پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رویت شناسنامه  –مسافرخانه  –: صاحبان اماکن مسافري : (هتل  18ماده 
ین به اماکن مزبور را مطابق یا هر گونه برگ شناسائی مشخصات و تاریخ و ساعت ورود و خروج مسافرین و وارد

نمونه اعالمیه اي که از طرف نیروي انتظامی داده می شود تنظیم و اول وقت روز بعد به نیروي انتظامی محل 
  تسلیم نمایند.

صاحبان هتل ها و مسافرخانه ها و پانسیون ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصی که به :  19ماده 
ن سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارند بالفاصله مراتب را به نیروي سن قانونی نرسیده و بدو
  انتظامی محل اعالم دارند.

برگزاري هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب نشینی و امثال آن و یا اجراي هر گونه برنامه :  20ماده 
ه هنري و نمایشی از سوي وزارت فرهنگ و هنري و نمایشی در اماکن عمومی و مستلزم تایید محتواي برنام

ساعت قبل) می باشد. بدیهی است  48ارشاد اسالمی و تحصیل اجازه مخصوص نیروي انتظامی محل (حداقل 
مسئولین اماکن عمومی مزبور می بایست ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهاد کننده مراسم 

  به مسئولین ذیربط نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اعالم نمایند. را با ارائه دو عدد کارت ورود به سالن
  پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که نسبت به ابطال آن اقدام گردد: :21ماده 

اجبر نمودن  تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در امکنه مربوطه و یا استخدام و یا -1
  اشخاص براي منظور فوق

  تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی براي مقاصد سوء و خالف قانون علیه دولت و امنیت کشور -2
تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و چرس و بنگ و استعمال آنها و همچنین فرور و عرضه هر  -3

  نوع مشوربات الکی
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انجام مقاصد سوء و خالف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش و نگهداري اموال طرح ریزي و توطئه براي  -4

  مسروقه و غیره
  هر گونه عمل شرط بندي و برد و باخت و قمار -5

  مانع از اجراي سایر مجازات هاي شرعی و قانونی نخواهد شود. 21ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده  تبصره :
گري که خالف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به سخنرانی و هر عمل دی : 22ماده 

  آن باشد بدون اجازه مخصوص نیروي انتظامی ممنوع است.
  قبول و اسکان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امکنه عمومی ممنوع میباشد. : 23ماده 
و انجام حرکات زشت و اعمالی که  در اماکن عمومی ایجاد صداهاي ناهنجار، اداي الفاظ رکیک : 24ماده 

موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی می شود ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند 
  متخلف را به مامورین انتظامی معرفی نمایند.

براي  یک نفر نمی تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینکه : 25ماده 
اماکن دیگري که می خواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشري که نیروي انتظامی 

  صالحیت او را گواهی نماید استخدام کند که در این صورت مدیر مزبور مسئول اداره اماکن مربوطه خواهد بود.
سیونی مرکب از نمایندگان انتظامی، درجه بندي و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله کمی : 26ماده 

شهرداري، بهداري و سایر سازمانهاي ذیربط تعیین می گردد. مسئولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجراي 
تصمیمات متخذه به عهده نیروي انتظامی می باشد در مواردي که درجه بندي و تعریف برخی از اماکن عمومی 

  باشد، همان مالك عمل خواهد بود.به موجب قانونی از وظایف ارگانهاي دیگر 
تخلف از مقررات این آئین نامه براي بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار حسب مورد  : 27ماده 

لغو یا دائم پروانه کسب می گردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجراي سایر مجازات هاي شرعی و قانونی 
  نخواهد شد.

عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان فارسی هر  براي اماکن : 28ماده 
  روي تابلو نوشته شود.

در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا  : 29ماده 
  باشد تا به موقع مورد بهره برداري قرار گیرد.

وي مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواه شد لیکن : کلیه دعا 30ماده 
چنانچه اختالفی بین آنها و نیز مراجعین در رابطه با مقررات این آئین نامه پیش آید در صورتی که موضوع در 

ی آنها را به مراجع نیروي انتظامی مطرح و منجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد نیروي انتظام
  قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.

از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد این آئین نامه باشد ملغی  : 31ماده 
  است. 
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  قانون نظام صنفی  81چند مطلب مهم ازآئین نامه اجرایی ماده 
  و اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران موضوع همکاري نیروي انتظامی با اتحادیه ها

آئین نامه اجرایی ضوابط الزم براي صدور پروانه  3اتحادیه هاي صنفی مکلفند به موجب بند یازده ماده  -1
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروي انتظامی را اخذ  8/5/83کسب مصوب 
  قانون نظام صنفی ) 81ین نامه اجرایی ماده آئ 2نمایند. (ماده 

قانون نظام صنفی ادارات اماکن نیروي انتظامی شهرستان هاي کشور موظفند  12ماده 2بر اساس تبصره   -2
حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم، نظر قطعی و نهایی خود را به اتحادیه صنف مربوط اعالم 

 81آئین نامه اجرایی ماده  2ماده  1ر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. ( تبصره نمایند.عدم اعالم نظ
  قانون نظام صنفی )

در صورت عدم استعالم به منظور اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن عمومی و صدور پروانه کسب براي  -3
کسب، پروانه صادره فاقد اعتبار قانونی مشاغل ماده فوق و یا عدم موافقت ادارات نظارت مبنی بر صدور پروانه 

بوده و ضمن طرح موضوع از سوي ادارات نظارت بر اماکن عمومی در کمیسیون نظارت نسبت به ابطال پروانه 
  قانون نظام صنفی ) 81آئین نامه اجرایی ماده  2ماده  2اقدام خواهد شد. (تبصره 

مایند که از مراجعه فردي متقاضیان پروانه کسب به ادارات نظارت بر اماکن عمومی باید ترتیبی اتخاذ ن -4
ادارات مزبور جلوگیري گردد، پرونده مربوطه برابر ضوابط و مقررات مورد نظر ناجا در اتحادیه ها تشکیل و توسط 
پیک مخصوص و یا سیستم الکترونیک  به ادارات نظارت براماکن عمومی ارسال و پاسخ استعالمات نیز به همان 

  قانون نظام صنفی ) 81آئین نامه اجرایی ماده  3تحادیه ارسال گردد. (مادهنحوه به ا
مسئولیت تطبیق فتوکپی مدارك و مشخصات متقاضی با اصل آن به عهده اتحادیه می باشد. ( تبصره ماده  -5
  قانون نظام صنفی ) 81آئین نامه اجرایی ماده  3
آئین نامه اجرایی  4به معرفی مباشر می باشد. (ماده صدور بیش از یک پروانه کسب براي فرد صنفی منوط  -6

  قانون نظام صنفی ) 81ماده 
صاحب پروانه کسب براي دریافت پروانه کسب مجدد باید درخواست کتبی خود را مبنی بر معرفی اتحادیه  -7

بر اماکن  تسلیم دارد. اتحادیه در صورت تأیید، فرد معرفی شده را به منظور اخذ موافقت به ادارات نظارت
عمومی نیروي انتظامی معرفی وپس از اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماکن عمومی، نسبت به صدور کارت 

  قانون نظام صنفی ) 81آئین نامه اجرایی ماده  4مباشرت اقدام نمایند. (تبصره ماده 
ل به فعالیت می تعطیلی یا پلمب واحدهاي صنفی و شیوه بازگشایی مجدد آن : واحدهاي صنفی که مشغو -8

باشند در دو صورت کلی مشمول مجازات تعطیلی یا پلمب واحد صنفی یا مغازه می شوند که به شرح ذیل 
  پیرامون آنها توضیحاتی ارائه می گردد:

عبارتست از تعطیلی آن دسته از واحدهاي صنفی که فاقد پروانه کسب بوده و   تعطیلی قطعی پروانه کسب :
محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی « ن نظام صنفی که بیان داشته : قانو 27بر اساس ماده 

که پروانه کسب  براي آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه وتأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروي 
یه قوانین ، باید تعطیل و پلمب شده و تا در چارچوب قانون نظام صنفی و با رعایت کل»انتظامی پلمب می شود.

  و ضوابط مربوطه موفق به اخذ پروانه کسب نگردند، مجاز به بازگشایی واحد صنفی مربوطه نخواهند بود.  
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در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحد هاي صنفی فاقد پروانه کسب از سوي اتحادیه  : 1نکته 

ایران مکلفند واحد هاي فاقد پروانه کسب را مربوط،  اتاق اصناف شهرستان و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
  قانون نظام صنفی ) 27ماده  4شناسایی و پلمب نمایند. ( تبصره 

در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل وتعاونی هاي توزیع و مصرف که بر اساس قوانین ومقررات  : 2نکته 
  قانون نظام صنفی ) 27ماده  5دیگري تشکیل می شوند نیز بر همین اساس عمل می شود. ( تبصره 

قانون نظام صنفی مربوط به برخورد با  28این نوع تعطیلی بر اساس ماده   تعطیلی موقت واحد صنفی :
واحدهاي صنفی داراي پروانه کسب بوده که به نحوي اقدامی خارج از موازین قانونی و به عبارتی تخلفاتی را 

مقطعی بوده و داراي ظرف زمان می باشد. یعنی واحد  موقتی و 28مرتکب گردند و تعطیلی در راستاي ماده 
  هاي صنفی براي مدت محدود از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردند. 

  مصادیق و مواردي که منجر به تعطیلی موقت واحد صنفی از یک هفته تا شش ماه می گردد :
 تداخل صنفی                                        -1

  روز 15نفی بدون عذر موجه بیش از تعطیلی واحد ص -2
  عدم پرداخت حق عضویت                    -3

  عدم اجراي مصوبات و دستورات قانونی -4
تداخل صنفی عبارتست از عرضه و تولید کاال وارائه خدمات از طرف واحد صنفی که قانونا صالحیت   : 1نکته 

بلکه  عرضه و تولید آن کاال و خدمت در صالحیت واحدهاي عرضه و تولید کاال و ارائه خدمت مربوطه را نداشته 
  صنفی وابسته  به اتحادیه دیگر یا رسته هاي دیگر تحت پوشش همان اتحادیه می باشد. 

در مواردي که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج :  2نکته 
) ریال تا بیست میلیون 000/000/2ه نقدي از دو میلیون (مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریم

  قانون نظام صنفی ) 28ماده  4) ریال محکوم می شود.  (تبصره 000/000/20(
قانون نظام صنفی، بر   28و ماده  27نیروي انتظامی مکلف است  در اجراي ماده  وظیفه نیروي انتظامی :

ر حسب نیاز نیروي الزم جهت تعطیل و پلمب واحدهاي اساس درخواست اتاق هاي اصناف شهرستان ها و ب
  قانون نظام صنفی ) 81آئین نامه اجرایی ماده  7و  6صنفی، در اختیار اتاق هاي اصناف قرار دهد. ( مواد 

روز به دایر کننده مهلت می دهد تا کاالهاي  20تا  10نیروي انتظامی قبل از پلمب محل دایر شده از  : 1نکته 
  قانون نظام صنفی ) 81آئین نامه اجرایی ماده  7ماده  1ل را تخلیه نماید. ( تبصره موجود در مح

  
فک پلمب محل مزبور پس از صدور پروانه کسب  و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، در   فک پلمب :

ضوابط الزم براي آئین نامه اجرایی  11و2،7صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارایه مدارك مربوط به بندهاي 
قانون نظام صنفی )توسط متقاضی به اتحادیه، پس از اخذ تعهد  12ماده  1صدور پروانه کسب (موضوع تبصره 

کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پس از اعالم اتحادیه به اتاق اصناف شهرستان 
  قانون نظام صنفی ) 81آئین نامه اجرایی ماده  7ماده  2ذیربط توسط نیروي انتظامی انجام می گیرد. ( تبصره 
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چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعالم انصراف نمایند، اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ  انصراف:
تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که به تصویب 

 7ماده  3ارت رسیده باشد از طریق اتاق اصناف شهرستان ذیربط فک پلمب خواهد نمود. ( تبصره کمیسیون نظ
  قانون نظام صنفی ) 81آئین نامه اجرایی ماده 

کسانی  که پلمب یا الك و مهر محل هاي تعطیل شده در اجراي این قانون را بشکنند و محل هاي   : 1نکته 
ب مجددا مورد استفاده قرار دهند، از طریق مراجع مربوطه به مراجع ذیصالح مزبور را به نحوي از انحاء براي کس

قانون  27ماده  2قضایی معرفی و به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد.(تبصره 
  قانون نظام صنفی ) 81آئین نامه اجرایی ماده  7ماده  4نظام صنفی و( تبصره 

ض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد. پرداخت عوار  : 2نکته 
یعنی در صورت عدم دریافت پروانه کسب همچنان فاقد پروانه محسوب می گردند و در صورت پرداخت مبالغی 
تحت عنوان عوارض صنفی و یا عوارض کسب و پیشه شهرداري دارنده پروانه کسب محسوب نشده و مشمول 

  قانون نظام صنفی ) 27ماده  3ت پلمب واحد صنفی می گردند. ( تبصره مجازا
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  تجارتهاي پیشرفت و رونق در کسب و آموزه
  (فقه و اخالق در بازار)

  
 

  مقدمه
ه سـبب تفقّـه و تـدبر و وارسـتگی مـی      احکام شرعیه عرصـه  گیـري صـحیح در   شـود و قـدرت تصـمیم   ي امامیـ

هاي پیشـرفت و رونـق اقتصـادي، فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی را بـه همـراه خواهـد داشـت. تهیـه، تـدوین،             
نشــر و تــدریس احکــام مربــوط بــا کســب و تجــارت از ســوي بســیج اصــناف و بازاریــان کشــور و بــا همکــاري  

-کتـاب پـیش   هـاي هاي مرتبط با اصناف، بسـیار بـا ارزش اسـت و عمـل بـه دسـتورالعمل هـا و توصـیه        تشکّل
ــزون جامعــه شــاءرو، ان ــق روزاف خواهــد  ي اســالمی و موجــب خوشــنودي الهــی و امــام عصــر اهللا ســبب رون

  شد.
هــاي آموزشــی فقــه از اســاتید محتــرم، تمــام خواننــدگان کتــاب، کســبه محتــرم سراســر کشــور کــه در دوره 

پـور  تـاب بـرادر دکتـر حسـن    االسـالم ناسـخی، متولیـان ایـن امـر و نویسـنده محتـرم ک       ۀحجبازار حضور دارند، 
ــا ســلیقه ــد، تشــکر و قــدردانی نمــوده و از خداونــد متعــال، عــزّت و   کــه ب ي خــوبی کتــاب را گــردآوري کردن

  توفیقِ کسب روزي حالل و واسع را براي همگان خواستارم.   

  مهدي احدي
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  پیشگفتار
آیـا   «ضـرت فرمودنـد:  خـواهم تجـارت کـنم آن ح   عـرض کـرد: مـی    (ع)مردي بـه حضـرت امیرالمـومنین علـی    

واي بــر تــو! نخســت فقــه بیــاموز، «آمــوزم. فرمودنــد:عــرض کــرد: بعــد مــی» دانــش دیــن (فقــه) آموختــه اي؟
آنگاه تجارت کن زیراکسی کـه خریـدو فـروش کنـد ولـی ازمسـایل حـالل و حـرام نپرسـد درگـرداب ربـا مـی             

  )80(مفاتیح الحیاه،ص» افتد.
زحمـتکش اصـناف و بـازار بـراي امـرار       لفـی واجـب اسـت و قشـر    یادگیري احکام شرعی مورد نیاز، بـر هـر مک  

معــاش از طریــق شــرعی و موفقیــت در کســب و کــار احتیــاج مبــرم بــه فراگیــري مســائل خریــد و فــروش و  
  احکام اقتصادي به همراه آداب و اخالق آن دارند.

انـه بـا حضـور در    توجـه نمـوده و قبـل از آغـاز کـار روز      (ع)بسیاري از بازاریـان قـدیم بـه کـالم حضـرت علـی      
-مـی      کالس درس علماء، مسـائل مربـوط بـه تجـارت و داد و سـتد را فـرا گرفتـه و سـپس مشـغول کسـب          

هـاي خـوبی   هـاي اخیـر گـام   سـال  در  نمودنـد. شـان مـی  شدند و برکات الهـی را شـامل حـال خـود و خـانواده     
  دد:گربراي احیاء این سنّت حسنه برداشته شده که شرح آن در ادامه تقدیم می

-بــود کــه میــراث (ره)و در ســالروز شــهادت اســتاد شــهید مرتضــی مطهــري 1388اردیبهشــت مــاه ســال  12
ــب کــالس    ــد در قال ــده و طرحــی کــاربردي و جدی ــا ای ــا ب ــازاري متــدین م ــدما و نیاکــان ب هــا گــران بهــاي ق

-جد بیـاق آموزش فقه بـازار احیـاء گردیـد. ایـن دوره آموزشـی بـراي عمـوم اصـناف و بازاریـان یـزد و در مسـ           
خــان و هــاي هــر هفتــه، حــوزه علمیــه عبــدالرحیمخــان بــازار بــه صــورت منســجم آغــاز شــد، در ســه شــنبه 

برخی از مساجد دیگـر بـازار بـا همکـاري اسـاتید مجـرّب حـوزه علمیـه یـزد، بـه ویـژه مرحـوم حضـرت آیـت               
  ردید.جهت این امر پذیراي اقشار مختلف بازاریان و اصناف گ (ره)اهللا میرزا حسن ابوترابی

ــال           ــه از س ــوري ک ــه ط ــت، ب ــترش یاف ــور گس ــر کش ــرعت در سراس ــه س ــارك ب ــرح مب ــن ط  ر    د 1390ای
هــا تحــت عنــوان هــاي سراســري ســازمان بســیج اصــناف کشــور لحــاظ گردیــد و در اکثــر شهرســتان  برنامــه

ان، بـا مـدیریت ایـن سـازم    » فقـه بـازار  «، طـی دوازده سـاعت و بـا اسـتفاده از کتـاب      »طرح آموزش فقه بازار«
  .شدبراي عالقمندان برگزار 

هاي تابعه نیز در چند سال اخیر بـراي اعضـاي هیئـت رئیسـه     ها و شهرستانسازمان تبلیغات اسالمی، در استان
هـاي اصـناف هـم در    ها، کالس هایی را به ویژه در ایام ماه مبارك رمضان برگزار نموده و همچنین اتـاق اتحادیه

 .ندبراي این امر در نظر گرفت» مکاسب«ا به عنوان ساعت ر 2هاي آموزشی خود دوره

هــایی، جهــت مســائل شــرعی ویــژه صــنوف مختلــف، بــه ســفارش الزم بــه ذکــر اســت در ایــن ارتبــاط کتــاب
ستاد احیاء امر بـه معـروف و نهـی از منکـر و سـازمان بسـیج اصـناف و بازاریـان کشـور بـا همکـاري برخـی از             

ــه چــاپ رســی  ــرویج احکــام ب ــراي احیــاي ایــن امــر دوره مراکــز تخصصــی ت هــاي ده اســت و ناگفتــه نمانــد ب
ــا همکــاري اســاتید ارزشــمند حــوزه  هــاي علمیــه، بــراي برخــی از صــنوف در تهــران و  تخصصــی فقــه نیــز ب

  هاي تخصصی ادامه خواهد داشت.شااهللا این کارگاهها برگزار شد و انشهرستان
هـاي  صـالحیه قـانون نظـام صـنفی، برگـزاري دوره     هـاي فـراوان، در ا  حال بـا عنایـت خـاص الهـی و پیگیـري      

آموزشی احکام کسب و کار و تجـارت، بـا کمـک سـازمان بسـیج اصـناف و بازاریـان کشـور بـه عنـوان یکـی از            
) اضـافه شـد و صـدور و تمدیـد پروانـه کسـب منـوط بـه گذارنـدن ایـن           30هـا (بنـد ن مـاده    وظایف اتحادیـه 

ي مشــترك بــین مرکــز امــور نامــهانون مــذکور، طــی تفــاهمهــا گردیــد. لــذا بــه جهــت اجرایــی شــدن قــدوره
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اصــناف و بازرگانــان و هیئــت عــالی نظــارت، اتــاق اصــناف ایــران و ســازمان بســیح اصــناف و بازاریــان کشــور،  

ــا عنــوان   ــازار«اجــراي دوره آموزشــی احکــام کســب و کــار و تجــارت ب ــه  1394از اردیبهشــت مــاه » فقــه ب ب
  تهیه گردید.» درسنامه احکام بازار«ت آزمایشی کتاب مدت شش ساعت ابالغ شد و به صور

هـاي پیشـرفت و رونـق در    آمـوزه «کتـاب   1395از سـال  به منظـور غنـاي بیشـتر طـرح، ایـن سـازمان،       
زیـر نظـر اسـتاد مهـدي احـدي جهـت تـدریس اسـاتید و مطالعـه کسـبه محتـرم ارائـه             را  »کسب و تجـارت 

هــاي حجــه االســالم و المســلمین قرائتــی در ر و یادداشــتیر نــوفســنمایــد. ایــن کتــاب شــامل نکــاتی از تمـی 
پـور دره تنظـیم شـده و    خصوص کسب و کار در قـرآن و روایـات اسـت کـه بـه همـت دکتـر مهـدي اسـماعیل         

برگرفتــه از تحریرالوســیله حضــرت امــام » آزار شــیرازيرســاله نــوین اســتاد بــی«مطالــب فقهــی آن از کتــاب 
اســت و ضــمن بیــان  مقــام معظــم رهبــري اتءو اســتفتا(ره)متوضــیح المســائل حضــرت امــا ،(ره)خمینــی

ــاتی از  ــالح االســالم و المســلمین ۀحجنک ــژه دوره  ف ــاالت وی ــام مع ــات احک ــاي زاده، از جــزوه آموزشــی کلی ه
موسســه آموزشــی تحقیقــات فقــه اقتصــادي (طیبــات) نوشــته جــواد عبــادي اســتفاده  -آموزشــی فقــه اقتصــاد

همچنــین آمـده اسـت.    از کتـاب آیـت اهللا سـید کـاظم مصـطفوي      یـز شـده اسـت و تعـدادي از قواعـد فقهـی ن     
  هــا محــدود از آنجــا کــه مــدت زمــان کــالس مطــالبی در خصــوص اقتصــاد مقــاومتی بــه آن افــزوده گردیــد.  

هــا بــه آن کــالس تواننــد پــس از گذرانــدن دوره، بخشــی از مطالــب کتــاب کــه درمــی باشــد، عالقمنــدانمــی
بــازار  هــاي هفتگــی فقــه بــازار (فقــه تکمیلــی) در مســاجدت در کــالسبــا حضــور و شــرک ه راپرداختــه نشــد

   منطقه خود بیاموزند.
هـاي آمـوزش فقـه بـازار در سراسـر کشـور مـورد اسـتفاده اسـاتید محتـرم قـرار            امید است این کتـاب در دوره 

وده و بــه آن داري نمــنگــه عزیــز آن را فــرا گرفتــه و بکــار بندنــد و همــواره در مغــازه خــود  اریــانگرفتــه و باز
  .مند فرمایندها و غناي بیشتر این اثر، ما را از نظرات خود بهرهو جهت رفع کاستی مراجعه کنند

االســالم و  حجۀدر پایــان الزم اســت مراتــب تقــدیر و تشــکر خــود را بابــت زحمــات اســاتید محتــرم          
ــدي و     ــتاد اح ــیرازي، اس ــی آزار ش ــر ب ــی، دکت ــلمین قرائت ــل  حجۀالمس ــالم و المس ــین  االس ــد حس مین محم
ــراز داشــته و از همکــاري همــه نهادهــا و ســازمان  ــان و  فــالح زاده اب ــویژه مرکــز امــور اصــناف و بازرگان هــا، ب

قـدردانی   هـاي بسـیج اصـناف و بازاریـان    هـاي صـنفی و رده  ، اتحادیـه اصـناف  هـاي اتـاق  ،هیئت عـالی نظـارت  
ــه    ــان عرص ــه خادم ــراي هم ــال ب ــد متع ــیم و از خداون ــ  يکن ــارف اس ــر مع ــدينش ــاب محم آرزوي  (ص)الم ن

  بهروزي، موفقیت و سعادت نماییم.
ــا  ــام رض ــدارد.      «:(ع)ام ــده ب ــا را زن ــر م ــه ام ــده اي را ک ــد بن ــدارحمت کن ــر   » خ ــه ام ــید: چگون راوي پرس

ــود:    ــرت فرم ــد؟ آن حض ــده کن ــما را زن ــردم      «ش ــه م ــرا ک ــاموزد چ ــردم بی ــه م ــرد و ب ــرا گی ــا را ف ــوم م عل
 )78(مفاتیح الحیاه، ص» کنند.ما پیروي می هاي کالم ما را بدانند ازاگر زیبایی

  
  
  
  
  

  اللهم عجل لولیک الفرج
  پور اشکذريغالمرضا حسن -گردآورنده و تنظیم

  ول سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشورمسئ
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  مقدمه چاپ بیست و سوم
، ایـن  »آمـوزه هـاي پیشـرفت و رونـق در کسـب و تجـارت      «با عنایات الهی بعـد از چـاپ بیسـت و دوم کتـاب     

ــري       ــم رهب ــام معظ ــالبی از مق ــدد، مط ــتاري مج ــمن ویراس ــت و ض ــرار گرف ــازنگري ق ــورد ب ــاب م در  کت
و اهمیــت کســب و درآمــد حــالل و آثــار و برکــات آن، اضــافه گردیــد. امیــد آنکــه  خصـوص اقتصــاد مقــاومتی 

ار محتـرم قـرار گرفتـه و بـا عمـل بـه آن شـاهد                مباحث مطروحـه مـورد اسـتفاده همگـان بـویژه کسـبه و تجـ
  بازار اسالمی باشیم.

  
  »اخالق و آداب بازار«فصل اول: 

 اهمیت کسب و درآمد حالل و آثار برکات آن   

  کسبتعریف  
ــه معنــاي  طلــب روزي و اکتســاب بــه معنــاي عمــل کــردن و کوشــش و بدســت آوردن و     کســب در لغــت ب

حـالل بـه معنـاي جـایز و مبـاح و هـر کـاري کـه در شـریعت اسـالم مجـاز             تحت اختیـار قـرار گـرفتن اسـت.    
است، می باشد. لذا کسـب حـالل بـه درآمـدي گفتـه مـی شـود کـه شـخص از طریـق درسـت و مـورد امضـاء              

بنـابراین درآمـدي کـه از فـروش کاالهـاي غیـر مشـروع ماننـد شـراب،           مقـدس بـه دسـت آورده باشـد.    شـارع  
شـود یـا از طریـق    آیـد و یـا درآمـدي کـه از طریـق فریـب مشـتري حاصـل مـی         هاي تزئینی بدسـت مـی  سگ

  شود، درآمد حالل نیست.عمل غیر مشروع مانند تیغ زدن صورت فرد مسلمان حاصل می
  حالل اهمیت کسب و درآمد 

آنچه در نظام اقتصادي اسالم بیش از هر چیز اهمیت دارد حالل و پاك بودن کسب است. یعنی بدست آوردن از 
 ﴿ ﴾تَأْکُلُوا أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ	و ال﴿فرماید: راهی که ممنوعیت شرعی ندارد. خداوند در قرآن کریم می

  »میان خود به ناحق مخورید اموالتان را در		و«       ﴾188): 2( بقره
کسـی کـه تقـواي الهـی پیشـه کنـد و از خـدا بترسـد و بردبـاري بـورزد           «فرماینـد: مـی  (ص)نبی گرامی اسـالم 

ــی  ــالل م ــدا روزي او را از راه ح ــت آوردن روزي    خ ــدرد و در بدس ــاه ب ــاف و گن ــرده عف ــه پ ــی ک ــد. و کس ده
راه حـــرام بدســـت آورد، از روزي      تـــر بـــه ثـــروت برســـد) و روزي اش را ازشـــتاب کنـــد (بخواهـــد ســـریع

  )80، صفحه 5(کافی، جلد » شود.شود و در روز قیامت مواخذه میاش کاسته میحالل
توانـد از هرگونــه  هــاي اقتصـادي جهــان معاصـر انســان را در کسـب و کــار آزاد گذاشـته و او مــی    گرچـه نظـام  

بـرداري و کسـب   . حـال ایـن بهـره   خواهـد مصـرف کنـد   راهی پـول را بـه چنـگ آورد و در هـر راهـی کـه مـی       
درآمد خواه از راه قمار باشد یـا ربـا یـا احتکـار یـا فریـب خریـدار یـا فـروش جـنس تقلبـی یـا هرگونـه عمـل               

کنــد و در هــر راه غیــر مشــروع و ظالمانــه اي نیــز بــاري کــه جامعــه را از حیــث اقتصــادي نــابود مــیمصــیبت
ــا    ــا اســالم راه بدســت آوردن م ــد. ام ــد مصــرف کن ــی توان ــوده و صــراط مســتقیم   م ل حــالل را مشــخص نم

اقتصــادي را بــراي انســان مســلمان ترســیم کــرده اســت و در بدســت آوردن مــال و مصــرف مــال بــه بهتــرین  
  کند.ها راهنمایی میراه
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  تشویق به کسب درآمد حالل و پرهیز از تنبلی

حـالل و عاقالنــه و مفیــد   دیـن مبــین اسـالم بــراي امـرار معــاش و رفـع نیازهــا مـا را بــه تحصـیل مــال از راه      
جـزء   10عبـادت  » طَلَـب الحـاللِ  	منهـا 	تسـعۀٌ  العبادةَ عشَـرَةُ أَجـزاء » :  کند. قال رسول اهللاتشویق می

  )12، صفحه 13جزء آن کوشش کردن در طلب مال حالل است. (وسائل الشیعه، جلد 9دارد که 
  بب نارضایتی خود دانسته است.و از سوي دیگر نسبت به ترك طلب توبیخ نموده و آنرا س

مـن  » الطلـب  و یتـرك 	ارزقنـی 	یقـول 	إلـی ربـه  	البغض الرّجل فاغرا فـاه 	إنی«فرمایـد: می(ع)امام باقر
گویــد خــدایا مــرا روزي ده در دشــمن دارم کســی را کــه دهــان خــود را بــه ســوي خداونــد بــاز کــرده و مــی 

  )28صفحه ، 17رود. (وسائل الشیعه، جلدحالیکه دنبال تحصیل روزي نمی
فرمایـد: مـن دوسـت نـدارم کسـی را کـه دنبـال کسـب و کـار نمـی رود و بـر            در جاي دیگـر آن حضـرت مـی   

گویـد خـدایا روزي مـرا برسـان و بـراي اینکـه از فضـل و روزي        نشـیند) و مـی  خوابـد (در خانـه مـی   پشـت مـی  
ا تحصـیل کنـد از النـه    دارد. آنگـاه فرمـود: مورچـه بـراي آنکـه روزي خـود ر      خدا استفاده کنـد گـامی بـر نمـی    

ــی ــرون م ــر باشــد.) (وســائل الشــیعه،    اش بی ــراي تحصــیل روزي از مورچــه کمت ــد ب ــی انســان نبای ــد. (یعن آی
  )28، صفحه 17جلد

  جایگاه مال و ثروت در اسالم
مــال و ثــروت عــالوه بــر آنکــه ســبب ارتــزاق انســان اســت و قــوام زنــدگی بــه داشــتن مــال و ثــروت اســت از  

خـوریم یـا بـه فرزنـدان خـود      اي کـه خـود مـی   اي آزمـایش انسـان اسـت اگـر لقمـه     سوي دیگر وسـیله اي بـر  
بخشــد و آدمـی را در مسـیر الهـی بــه    دهـیم، از حـالل بدســت آمـده باشـد بـه انســان روشـنی و نـور مـی        مـی 

آورد و سـبب قبـولی عبـادات او خواهـد شـد و بـر عکـس اگـر از طریـق حـرام کسـب شـود دل             حرکت در مـی 
آورد. لــذا بایــد کــار و ور اخــالق و اعمــال ناپســند و شــیطانی را در انســان بوجــود مــیرا تاریــک و زمینــه ظهــ

کوشــش و تــالش و مجاهــدت در راه بدســت آوردن ثــروت حــالل را عبــادتی بــزرگ دانســته و در ایــن مســیر  
از آموختن مطالب فقهـی معـامالت غافـل نگـردد کـه کتـاب حاضـر مطالـب ذي قیمتـی را در ایـن زمینـه بـه             

  ائه خواهد داد.عزیزان ار
  مال نعمتی الهی است

هـر کـه مـالی دارد، اگـر درسـت مصـرف شـود از برتـرین نعمـت هاسـت و اگـر در            «فرماینـد:  می (ع)امام علی
  )376(غررالحکم و درر الکلم، صفحه » راه گناه مصرف شود از بزرگترین رنج هاست.

  حسن تدبیر و برنامه ریزي در مسائل مالی
» کَثیـرَه  یفنـی 	التَّـدبیر 	و سـوء 	المـالِ 	ینمـی قلیـلَ  	حسنُ التَّدبیرِ«فرمایند: می (ع)امیرالمومنین علی

بـرد.  دهـد و از بـین     مـی   دهـد و سـوء تـدبیر مـال زیـاد را بـر بـاد مـی        حسن تـدبیر، مـال کـم را رشـد مـی     
  )30(غررالحکم، صفحه 
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   کاردر خصوص کسب و   رائتیاالسالم والمسلمین قحجۀهاي نکاتی از تفسیر نور و یادداشت
 در قرآن و روایات

  اهمیت تجارتـ بخش اول
عاقبتی سبب خوش ،تجارت و کسب صحیح.1  

): 17اسـراء( ﴿.﴾وأَوفُوا الْکَیلَ إِذا کلْـتُم وزِنُـواْ بِالقسـطَاسِ الْمسـتَقیمِ ذَلـک خَیـرٌ وأَحسـنُ تَـأْوِیالً        ﴿
35﴾  
نیـد، پیمانـه را تمـام دهیـد و بـا تـرازوي درسـت وزن کنیـد، کـه ایـن بهتـر و            و چون با پیمانه داد و سـتد ک «

  .»سرانجامش نیکوتر است
 ّرٌ﴿.بردفروشی، خیر و برکت را میت در ترازو، وزن و محاسبات، عامل خیر و برکت است و کمدقخَی کذَل﴾ 

 نُ تَأْوِیالً﴿ موجب خوش عاقبتی است. ،کسب صحیحسأَحمی تبه سود موقّ فروش گرچهو کم ﴾و-
 کند.می   فرجام  رسد، ولی از دست دادن اعتبار دنیوي و فراهم شدن عذاب اخروي، کار او را بد

  شرم نکردن در کسب حالل
کسـی کـه از طلـب حـالل شـرم نکنـد (خجـالتی در کسـب مـال نباشـد) بـارش            «فرمایـد: مـی  (ع)امام صـادق 

صـفحه   15(مسـتدرك الوسـائل جلـد    » خواهـد بـود.  اش در رفـاه  هـایش آسـان و خـانواده   سبک بال و سـختی 
256(  
 آمدن تجارت در کنار جهاد در راه خدا.1

ــبِیلِ     ﴿ ــی س لُونَ فــات ــرُونَ یقَ ــه وآخَ ــلِ اللَّ ــن فَضْ ــونَ م ــأَرضِ یبتَغُ ــی الْ ونَ فــرِب ــرُونَ یضْ وآخَ
 ﴾20): 73(لممزّ﴿.﴾اللَّه

رزق) جوینــد و گــروه دیگــري در راه خــدا بــه جهــاد رونــد تــا از فضــل خــدا (و گــروه دیگــري بــه ســفر مــی«
  .»مشغولند
                 در این آیه، سفر بـه قصـد تجـارت بـا سـفر بـه قصـد جهـاد در کنـار هـم آمـده اسـت، بـا آنکـه اولـی

دنیوي است و دومی امـري اخـروي. بـر اسـاس روایـات، اگـر تـاجر در کـارش خـدا را مراعـات کنـد             امري
مین کــرده و أو کالهبــرداري دوري کنــد، معیشــت مــردم را تــفروشــی و احتکــار فروشــی و گــرانو از کــم

گــذارد تــا دشــمن را از پــاي درآورده و قــدم مــیجنــگ اســت کــه در میــدان  شــهیدي هماننــد مجاهــد
 که در روایتی از رسول اکرم به این مطلب اشاره شده است:؛ چنانامنیت جامعه را تضمین کند

 منزلۀ اهللا عند منزلته کانت اال یومه بسعر فیبیعه مسلمینال بالد من بلد إلى طعاماً یجلب جالب من ما«
)280، ص6، جالمنثور درال(تفسیر .  »الشهید  

   تجــارت از  تاهمیــ ذکــر ســفرهاي تجــاري و اقتصــادي در کنــار ســفرهاي جهــادي و جنــگ، نشــانه
 نگاه اسالم است.

 خانواده، نزد خداوند از تالش و کوشش در جهت به دست آوردن روزي حالل براي «فرمود: (ص) پیامبر
(کنزالعمال،  »تر است.شدن خون به همراه امام عادل با فضیلت یک سال کامل شمشیر زدن و ریخته

  )9209، صفحه 4جلد
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 درآمدن شما صبحگاهان براي جهاد در راه خدا از درآمدن آن « به یارانش فرمود:(ع)امیرالمومنین علی

  )54، صفحه 13(مدرك الوسائل، جلد» کند باالتر نیست.ش میکس که براي تامین زندگی خانواده خود تال
 پرداختن به تجارت حتی در هنگام حج .1

گنـاهی بـر شـما نیسـت (کـه بـه       « ﴾198 ):2(بقـره ﴿.﴾مـن ربکُـم   لَیس علَیکُم جنَاح أَن تَبتَغُـواْ فَضْـالً  ﴿
  .»هنگام حج) به سراغ فضل پروردگارتان (کسب و تجارت) بروید

  هاي جامعیت اسالم آن است که در کنار اعمال عادي حج، به زندگی مادي و کسب معاش نیز نشانهاز
بعد از نماز «فرماید: می ،گونه که در سوره جمعه در کنار دستور به شرکت در نماز جمعهتوجه دارد. همان

 ﴾اللَّه فَضْلِ منْ ابتَغُوا و رضِالْأَ فی فَانْتَشرُوا الصالةُ قُضیت فَإِذا﴿: به سراغ کسب معاش بروید

 آري، حج در عین عبادت، اقتصاد است.  ﴾10): 62جمعه(﴿

  یکـی از آثـار حـج، تشـکیل یـک اجتمـاع بـزرگ از مسـلمانان مختلـف جهـان           « فرمودنـد:  امام صـادق
ــادالت تجــاري و اقتصــادي اســت.    ــواع مب ــه انجــام ان ــات و زمین ــواع تجربی ــال ان ــل و انتق ــا» و نق ل ئ(وس

 )9، ص8لشیعه، جا

      را بکـار بـرده تـا بگویـد:     » فضـل «، کلمـه  »کسـب «درآمد حالل، فضل الهـی اسـت. قـرآن بجـاي واژه
 ﴾من ربکُم فَضْالً﴿درآمد حالل فضل الهی است.

 تَغُواْ﴿: گرچه تالش و طلب از شماستفَضْالً﴿اما رزق، فضل خداوند است.؛ ﴾تَب کُمبن رم﴾ 

 قَ «مایند: فرمی (ص)رسول اکرمنْزِلُ إِنَ الرِّزلَی	اءّمنَ السم	إِلَى	ضِالْأَر	لَىع	طَرِ، قَطْرِ الْم ددع
خداوند روزي هرکس را به عدد » فُضُولٌ فَاسأَلُوا اللَّه منْ فَضْله		للَّه	لَکنْ	کُلِّ نَفْسٍ بِما قُدّر لَها، و	إِلَى

تد به همان اندازه که مقدر شده است؛ ولکن بخشایش خداوند بر فرسقطرات باران به سویش فرو می
 )160، صفحه 5(مستدرك الوسائل، جلد بندگان زیاد است. پس باید از او درخواست کرد (تا افزایش روزي دهد). 

 2.بیان مسئله مربوط به تجارت، سرآغاز دعوت برخی از پیامبران 

 ﴾181 ):26(شعراء﴿.﴾لْمخْسرِینَأَوفُوا الْکَیلَ ولَا تَکُونُوا منَ ا﴿
  »!فروشان نباشیدپیمانه را ادا کنید و از کم حضرت شعیب به قومش گفت:) حقّ(«

 فروشی بوده است.ترك کم ،لین دعوت بعضی از پیامبران، همچون حضرت شعیباو 

 .لَ﴿انبیاء بر سالمت نظام اقتصادي جامعه نظارت داشتندفُوا الْکَیأَو﴾ 

  لَ﴿هاي اصالحی انبیاست.اقتصادي، در رأس برنامهانضباط و دقتفُوا الْکَیأَو﴾ 

 کشد توجهی به میزان و عدم رعایت انصاف و عدالت در حقوق مردم، انسان را به فسق و فجور میبی
 ﴾لِّلْمطَفِّفینَ ویلٌ﴿خوانیم: فین میدارد. در سوره مطفّانسان را به تکذیب وا می ،و فسق و فجور

و  ﴾7): 83مطفّفین(﴿.﴾انَّ کتاب الفُجار...﴿ :فرمایدسپس می. »فروشانکم بر واي« ﴾1): 83ین(مطفّف﴿.
حرام، مقدمه فجور، و فجور  لقمه گویا ﴾10): 83مطفّفین(﴿.﴾ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ﴿ گوید:آنگاه می

 شود.مقدمه کفر و تکذیب می
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  م عبادت بر کارتقدـ بخش دوم
م شـده اسـت کـه در ادامـه بـه بررسـی       بـر کـار و تجـارت مقـد     ،عبادت خـدا و مخصوصـاً نمـاز    ،آیات قرآندر 

  پردازیم:آیه در این زمینه می 2
  آیه اول

﴿ارجت الٌ لَّا تُلْهِیهِمـا تَ       ةٌ رِجموخَـافُونَ یإِیتَـاء الزَّکَـاةِ یـلَاةِ وإِقَـامِ الصو کْرِ اللَّـهن ذع عیلَا بو  تَقَلَّـب
ارصالْأَبو الْقُلُوب یه37): 24(نور﴿.﴾ف﴾  

اي آنـان را از یـاد خـدا و برپـا داشــتن نمـاز و پرداخـت زکـات، ســرگرم و        مردانـی کـه هـیچ تجـارت و معاملــه    
  شود بیمناکند.می ها دگرگونها و چشمکند، از روزي که در آن، دلمشغول نمی
 »ــارجگیــرد، ولــی مــی انجــام ،دســت آوردن ســودهبــراي بــ داد و ســتد دائمــی اســت کــه» ةٌت»ــع یب «

 187، ص8تفســیر نــور، جخریــد و فــروش مقطعــی و دفعــی بــراي رفــع نیازهــاي روزمــره زنــدگی است.( 
 تفسیر المیزان)به نقل از 

  الٌ«کلمهشود، چه مرد و چه زن.در اینجا شامل همه بندگان خدا می» رِج 

 ـ        خوانیم: مـراد از کسـان  در حدیث می اري هسـتند کـه   ی کـه در ایـن آیـه از آنهـا یـاد شـده اسـت، تج
 187، ص8تفسـیر نــور، ج روند.(مـی  کننـد و بـه ســوي نمـاز   بـا شـنیدن صـداي اذان، تجـارت را رهــا مـی     

 تفسیر نور الثقلین)به نقل از 

        الٌ «کسانی که تجارت آنـان را غافـل نکنـد، مـردان بزرگـی هسـتند.(کلمه بـا تنـوین آمـده کـه     » رِجـ
 بزرگی و عظمت است) عالمت

               از نظـر اسـالم، حتـی کارهـاي حـالل و مبـاح نبایـد انســان را از یـاد خـدا غافـل کنـد، چـه رسـد بــه
 .﴾...ةٌ رِجالٌ لَّا تُلْهِیهِم تجار﴿کارهاي مکروه و حرام.

         ـالٌ  ﴿ارزش اسـت.  ،ترك تجارت، ارزش نیست، بلکـه تجـارت همـراه بـا یـاد خـدا و نمـاز و زکـاترِج
کننـد،  (مـردان خـدا بـراي زنـدگی مـادي خـود تـالش مـی        ﴾...عـن ذکْـرِ اللَّـه و    ...ةٌ هِیهِم تجارلَّا تُلْ

 ولی از آخرت غافل نیستند.)

         .تـالش و اقتصـاد منهـاي یـاد خـدا، پـوچ و بـی ارزش اســت﴿  ال تمــنعهم«بـه جـاي   ﴾لَّـا تُلْهِـیهِم «
 ارزش است.کار تو لهو، پوچ و بی ،يبیانگر آن است که اگر به تجارت سرگرم و از نماز غافل شد

 لغزشگاه بزرگی است. ،تجارت و اقتصاد﴿ارجت ةٌلَّا تُلْهِیهِم﴾ 
 .اگر ایمان و اراده قوي باشد، ابزار و وسایل اثري ندارند﴿ارجت الٌ لَّا تُلْهِیهِمةٌرِج﴾  
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  آیه دوم

یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَروا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَّکُم  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ من﴿
م فَإِذَا قُضیت الصلَاةُ فَانتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا من فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا اللَّه کَثیرًا لَّعلَّکُ * إِن کُنتُم تَعلَمونَ

ح10ـ9 ):62(جمعه﴿.﴾ونَتُفْل﴾  
گاه که براي نماز روز جمعه ندا داده شد، پس به سوي یاد خدا(نماز) شتاب اید! آناي کسانی که ایمان آورده

پس هنگامی که نماز پایان یافت، در  .کنید و داد و ستد را رها کنید که این براي شما بهتر است، اگر بدانید
  لب کنید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید.زمین پراکنده شوید و از فضل الهی ط

   ـرٌ   ﴿کنـد. مـی  هـاي حـق جبـران   دهـد، آن را بـا وعـده   خداوند که فرمان ترك تجـارت مـیخَی کُـمذَل
 ﴾لَّکُم إِن کُنتُم تَعلَمونَ

، بعد از پایان ﴾ضْلِ اللَّهوابتَغُوا من فَ﴿فرماید: در فرهنگ قرآن، مال دنیا فضل الهی است، لذا در این آیه می
  که در جاي دیگر آن را خیر شمرده وچنان نماز جمعه، به سراغ فضل خدا یعنی درآمد و تجارت بروید.

که در اینجا  ؛ت کنداگر کسی خیري باقی گذارده، وصی« ﴾180 ):2(بقره﴿﴾الْوصیۀ خَیراً تَرَك إِنْ﴿فرماید: می 
 .»مراد از خیر، مال دنیاست

 ـ     ز خـاطر عبـادت، نبایـد زیـاد بـه درازا کشـیده شـود.(در آیـه         همان تعطیلـی کسـب و کـار و تجـارت ب
ــادت    ، فرمــان9ِ ــه بالفاصــله پــس از انجــام عب ــن آی ــرك داد و ســتد صــادر شــد و در ای ــع برطــرف  ،ت آن من

 ﴾... فَإِذَا قُضیت الصلَاةُ فَانتَشرُوا فی الْأَرضِ﴿شد).

 ضِ﴿.پسنددنمی سلمین و رها کردن کار، حتی در یک روز کامل رام بازارِ یخداوند، تعطیلی الْأَررُوا ففَانتَش﴾ 

 .ضِ﴿کسب درآمد و دریافت فضل الهی، نیاز به هجرت و حرکت و مسافرت در زمین داردی الْأَررُوا ففَانتَش﴾ 

 ا﴿.در انجام عبادت سرعت بگیریدوعو نیازي به عجله نیست، غ آن روید اولی در کار مادي به سر؛ ﴾فَاس
تَغُوا﴿ر است.زیرا رزق نزد خداوند مقدابو﴾ 

 ن فَضْلِ ﴿دست آوردن آن تالش کند.هلطف و فضل خداوند بسیار است ولی انسان باید براي بتَغُوا مابو
اللَّه﴾ 

 پروري ممنوع است.در اسالم تن﴿ن فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابو﴾ 

 است. اي از فضل الهیدنیا گوشه﴿فَضْلِ اللَّه﴾ 

           ا  ﴿فرمـود:   9تالش براي رسـیدن بـه امـر معنـوي و مـادي، هـر دو فرمـان خداسـت. در آیـهوـعفَاس
کْرِ اللَّهفرماید:می 10و در آیه  ﴾إِلَى ذ ﴿ن فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابو﴾ 

    اي بـیش نیسـت  اگر داد و ستد با اراده انسـان باشـد معاملـه.﴿ ـعیوا الْبذَرامـا اگـر بعـد از انجـام     ﴾و ،
 ﴾وابتَغُوا من فَضْلِ اللَّه﴿شود.می عبادت به سراغ داد و ستد رفتیم، به فضل الهی تبدیل

 .یرًا﴿تالش براي دنیا نباید همراه با غفلت از یاد خدا باشدکَث اذْکُرُوا اللَّهو ن فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابو﴾ 

   ـن   ﴿تـر اسـت.  ر اسـت مثـل بـازار، یـاد خـدا ضـروري      آنجا که زمینه غفلت و لغـزش بیشـتتَغُـوا مابو
 ﴾فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا اللَّه کَثیرًا
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   یاد خدا در همه حال الزم است، چه در حـال عبـادت.﴿    کْـرِ اللَّـها إِلَـى ذوـعو چـه در حـال   ؛ ﴾فَاس
 ﴾اوابتَغُوا من فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا اللَّه کَثیرً﴿.تجارت
 ا ﴿توانــد زمینــه رســتگاري را فــراهم آورد.مــی ،انســان بــا عملکــرد و انتخــاب خــوب خــودوــع فَاس ...

 ﴾لَّعلَّکُم تُفْلحونَ... واذْکُرُوا ... وابتَغُوا 

  احکام تجارتـ بخش سوم

 فروشی و رعایت عدالتپرهیز از کم .1

  آیه اول

 	زنُـوهم یخْسـرُونَ  وإِذَا کَـالُوهم أَو و  *کْتَـالُواْ علَـى النَّـاسِ یسـتَوفُونَ     الَّذینَ إِذَا ا * ویلٌ لِّلْمطَفِّفینَ﴿
  ﴾4ـ1 ):83(فینمطفّ﴿.﴾أَلَا یظُنُّ أُولَئک أَنَّهم مبعوثُونَ *

گیرنـد. و هرگـاه بـه ایشـان پیمانـه      کسانی کـه هرگـاه از مـردم پیمانـه بگیرنـد کامـل مـی        فروشان،واي بر کم
گذارنــد. آیــا آنهــا گمــان ندارنــد کــه برانگیختــه خواهنــد د یــا بــر ایشــان(کاالیی را) وزن کننــد، کــم مــیدهنــ
  !شد؟

 »ٌــل یو «     ــام در ــات، ن ــاس روای ــر اس ــت و ب ــذاب اس ــالك و ع ــاي ه ــه معن ــا دري از هب اي در دوزخ ی
 باشد.درهاي آن می

 »تن اسـت و ریشـه   بـه معنـاي کاسـتن و کـم گذاشـ     » تطفیـف «و قلیـل بـه یـک معناسـت و     » طفیف
 گویند.» فمطفِّ«زند اي که از کنار اجناس میبه معناي کنار است. به فروشنده» طف«آن از 

 معلــم، کــارگر، نویســنده، فروشــنده، مهنــدس، اســت فروشــی هــر صــنفی متناســب بــا خــودش کــم :
 فروشند.دکتر و دیگر مشاغل، هرکدام در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند،کم

 دانـد و ظلـم   را رازق نمـی  د، مـردم را دوسـت نـدارد، خـدا    پنـدار مـی  فـردي زیـرك   فروش، خـود را کم
  کند.اقتصادي به جامعه می

 فروشی از گناهان کبیره است، زیرا وعده عذاب براي آن آمده است.کم  
 هـاي خـود را از   روئیـدنی  فروشـی شـوند، زمـین   خوانیم: هرگـاه مـردم گرفتـار گنـاه کـم     در روایات می

  شوند.(تفسیر المیزان)می ارد و مردم به قحطی تهدیددمردم باز می
 ینَ﴿عامل سقوط انسان است. ،فروشیمال حرام از راه کمطَفِّفلٌ لِّلْمیو﴾  
 ــر خــود کــم ،تفــاوت گــذاردن در گــرفتن و دادن ــر دیگــران   فروشــی اســت. آنچــه ب نمــی پســندي ب

  ﴾...إِذَا اکْتَالُواْ علَى النَّاسِ ﴿مپسند.
 لَى النَّاسِ﴿فروشی نسبت به هر کس، گرچه مسلمان نباشد، نارواست.کمع﴾  
  ُشــغل انســان   ،فروشــی اي کــه کــم گونــهنــس گــرفتن بــا گنــاه اســت، بــه     بــاالتر از گنــاه، ا

  فعل مضارع و نشانه استمرار است) ،»یخْسرُون«شود.(
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        هـا زنـده کنـیم.   در دلرا براي جلـوگیري از مفاسـد اقتصـادي، بایـد یـاد معـاد﴿    ـکظُـنُّ أُولَئأَلَـا ی

  ﴾أَنَّهم مبعوثُونَ
 وثُونَ﴿بازدارنده است. ،گمان اعتقاد به معاد حتی در حدعبم مأَنَّه کظُنُّ أُولَئأَلَا ی﴾  

 

  آیه دوم
  ﴾35 ):17اسراء(﴿.﴾وِیلًاوأَوفُوا الْکَیلَ إِذا کلْتُم وزِنُواْ بِالقسطَاسِ الْمستَقیمِ ذَلک خَیرٌ وأَحسنُ تَأْ﴿

و چون با پیمانـه داد و سـتد کنیـد، پیمانـه را تمـام دهیـد و بـا تـرازوي درسـت وزن کنیـد، کـه ایـن بهتـر و              
  سرانجامش نیکوتر است.

 »طَاسسبـه معنـاي کفـه تـرازو مـی     » طـاس «بـه معنـاي عـدل و    » قسـط «، از ترکیـب دو کلمـه   »ق-
 باشد.

   ـ فروشـی دور باشـد و فروشـنده آن بایـد امـین، دقیـق، درسـتکار و        ب و کـم بازار مسلمانان بایـد از تقلّ
 ﴾وأَوفُوا الْکَیلَ﴿با حساب و کتاب باشد.

    .ــد ــق باش ــالم و دقی ــد س ــاري، بای ــبات تج ــایل ســنجش و محاس ــرازو و وس ــطَاسِ ﴿ت ســواْ بِالق وزِنُ
 ﴾الْمستَقیمِ

   ــم ــال از راه ک ــر از کســب م ــتد درســت و  جــهفروشــی اســت. نتیدرســتکاري اقتصــادي، برت داد و س
فروشـی و  ولـی کـم   ؛کنـد مـی  گـردد، چـون ایجـاد اعتمـاد     بـه خـود انسـان بـاز مـی      رعایت حقوق مردم،

کشــاند. پــس پایــان و نادرســت بــودن میــزان و حســاب، جامعــه را بــه فســاد مــالی و ســلب اعتمــاد مــی 
 ﴾ذَلک خَیرٌ وأَحسنُ تَأْوِیلًا﴿پیامد خوب، در گرو درستکاري است.

  آیه سوم
 ﴾وأَقیموا الْوزنَ بِالْقسط ولَا تُخْسرُوا الْمیزَانَ* أَلَّا تَطْغَوا فی الْمیزَانِ*	 والسماء رفَعها ووضَع الْمیزَانَ﴿

 ﴾9ـ7 ):55(الرحمن﴿

برپـا داریـد و    ر کـرد تـا در میـزان تجـاوز نکنیـد و وزن را بـر اسـاس عـدل        و آسمان را باال برد و میزان را مقـرّ 
  در ترازو کم نگذارید.

 نه خسارت و زیان ، وخواهی شودقسط در میزان، آن است که نه زیاده. 

 دهنـده  تکرار شـده اسـت کـه نشـان     »میزان«درپی، سه بار کلمه تکرار، نشانه اهمیت است. در آیات پی
أَلَّـا  ...  وضَع الْمیـزَانَ و﴿در امور مختلف است. ،ضرورت توجه به معیار و وسیله سنجشِ درست و مطمئن

 ﴾لَا تُخْسرُوا الْمیزَانَ...  تَطْغَوا فی الْمیزَانِ

 نَ﴿پا داشت.مثل نماز است و باید آن را در جامعه به ،عدالتزوا الْویمأَقو﴾ 

 خواهد باشد.میزان باید عادالنه باشد، مورد وزن هرچه می﴿طسنَ بِالْقزوا الْویمأَقو﴾ 
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 یـزَانَ  ﴿ام هستی بر پایه میزان است. زندگی ما نیـز بایـد بـر پایـه میـزان باشـد.      نظالْم ضَـعوو 	أَلَّـا  *
 ﴾تَطْغَوا فی الْمیزَانِ

 عامـــل ثبـــات و پایـــداري اســـت، هـــم در زمـــین و هـــم در   ،عـــدل و میـــزان، هـــم در آســـمان
 ﴾أَلَّا تَطْغَوا فی الْمیزَانِ*	 ووضَع الْمیزَانَ﴿جامعه.

 ا﴿کنید. در کارها، نه افراطرُوا﴿.نمایید و نه تفریط؛ ﴾أَلَّا تَطْغَولَا تُخْس﴾ 

  غـان دینــی نیــز  کــاري در خـدمات از جانــب کارمنــدان و کـارگران و فرهنگیــان و مســئوالن و مبلّ  کـم
  ﴾لَا تُخْسرُوا الْمیزَانَ﴿فروشی است.کم

  
  
 

 

 

 پرهیز از ربا خواري .2

  آیه اول
 إِنَّمـا  قَـالُواْ  بِـأَنَّهم  ذَلک الْمس منَ الشَّیطَانُ یتَخَبطُه الَّذي یقُوم کَما إِالَّ یقُومونَ الَ الرِّبا ونَیأْکُلُ الَّذینَ﴿

عیثْلُ الْبا ملَّ الرِّبأَحو اللّه عیالْب رَّمحا ون الرِّبفَم اءهج ونٌ ۀَِظعمم هبر ىفَانتَه ا فَلَهم لَفس  ـرُهأَمإِلَـى  و 
نْ اللّهمو ادع کلَئفَأُو ابحالنَّارِ أَص ما هیهونَ فد275 ):2(بقره﴿.﴾خَال﴾ 

، خیزنـد مگـر ماننـد برخاسـتن کسـى کـه شـیطان بـر اثـر تمـاس          خورنـد، (از گـور) برنمـى   کسانى که ربا مـى 
) و حـال  آنـان گفتنـد: (داد و سـتد صـرفاً ماننـد رباسـت       . ایـن بـدان سـبب اسـت کـه     سرش کرده اسـت آشفته

ــالل    ــتد را ح ــدا داد و س ــه خ ــت   آنک ــده اس ــرام گردانی ــا را ح ــس، و رب ــس . پ ــر ک ــب  ، ه ــدرزى از جان ، ان
، و کـارش بـه خـدا واگـذار     ، از آنِ اوسـت ) بـاز ایسـتاد، آنچـه گذشـته    پروردگارش بـدو رسـید، و (از ربـاخوارى   

  ) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.رباخوارىشود، و کسانى که (به مى

 »در لغت بـه معنـاي زیـادي و افـزایش اسـت. و در شـریعت اسـالم بـه معنـاي زیـاده گـرفتن در            » ربا
دهـد و بـیش از آنچـه قـرض     وام و بیع است. مورد ربا، با پول اسـت یـا جـنس. گـاهی پـول را قـرض مـی       

دهـد و مقـدار بیشــتري از   ایـن ربــاي در وام اسـت و گـاهی جنسـی را مــی     کـه  ،گیــردداده بـاز پـس مـی   
 شود.گیرد، که این نیز در مواردي ربا میهمان جنس را تحویل می

        ـ بـه معنـاي افتـادن و    » خـبط «بط کـرده اسـت.   رباخوار، بـه کسـی تشـبیه شـده کـه شـیطان او را خَ
 هنگام حرکت است. ،برخاستن و عدم تعادل

ــه پیــامبر اکــرم فرمــود:   ــد متعــال در معــراج ب ــد « در حــدیث قدســی اســت کــه خداون ــا أَحم ی
منها طَلَـب الحـاللِ فَـإِذا طَیّبـت مطعمـک ومشـرَبک فَأَنـت فـى حفظـى          	تسعۀٌ :عشَرَةُ أَجزاء	العبادةَ	إِنَّ

ــاه   9ادت ده جــزء دارد؛ اي احمــد عبــ »و کَنَفــى جــزء آن در طلــب روزي حــالل اســت. پــس هرگ
، 74(بحــاراالنوار، جلــد» غــذا و نوشــیدنی تــو حــالل و طیــب شــد تــو در حفــظ و حمایــت مــن هســتی. 

  )27صفحه 
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 ــت ه ــاخوار در قیام ــی رب ــان محشــور م ــرهم   مچــون دیوانگ ــا روش او باعــث ب ــه در دنی ــرا ک شــود، چ

پرسـتی، چشـم عقلـش را کـور کـرده و بـا عمـل خـود چنـان          خوردن تعادل جامعه گردیده اسـت. ثـروت  
ت را نیــز انگیــزد کــه فقــر و کینــه ســبب انفجــار شــده و اصــل مالکیــاخــتالف طبقــاتی و کینــه را برمــی

گوینـد: بیـع و   ، گویـا ربـا اصـل و خریـد و فـروش فـرع اسـت، لـذا مـی         کنـد. بـراي ایـن افـراد    متزلزل می
 !معامله هم مثل رباست و تفاوتی ندارند

 که در  39خواري، ربا گرفتن و ربا دادن، از ابتداي اسالم مطرح بوده است. در سوره روم آیه انتقاد از ربا
، یعنی ﴾اللَّه عنْد یرْبوا فَال النَّاسِ أَموالِ فی والیرْب رِباً منْ آتَیتُم ما و﴿مکه نازل شده است می فرماید:

 .»شودنمی دهید تا براي شما در اموال مردم بیافزاید، بدانید که نزد خداوند افزونمی آنچه به قصد ربا«

  ــوره آل ــپس در س ــه  س ــران آی ــان   130عم ــا فرم ــأْکُلُوا ال﴿ب ــوا تَ ــی گردیــده و   ﴾الرِّب از آن نه
ــذهم و﴿ســوره نســاء 161اد از ربــاخواري در همــین آیــات آمــده اســت. ضــمناً آیــه  بیشــترین انتقــ  أَخْ

چنـان کـه ایـن    شـود کـه در مـذهب یهـود نیـز ربـا حـرام بـوده، هـم         ، یادآور مـی ﴾عنْه نُهوا قَد و الرِّبوا
 ﴾23تورات، سفر خروج، فصل  ﴿حرمت در تورات ذکر شده است.

ات انفـاق آمـده اسـت، تـا دو جهـت خیـر و شـر را کـه توسـط مـال و ثـروت            آیات مربوط به ربا، بـه دنبـال آیـ   
مطــرح کنـد. انفـاق یعنـی دادن بالعــوض و ربـا یعنـی گـرفتن بالعــوض. هـر آثـار خـوبی کــه          ، آیـد مـی  پدیـد 

فرمایـد:  آورد. بـه همـین جهـت قـرآن مـی     انفاق دارد، مقابلش آثار سـویی اسـت کـه ربـا در جامعـه پدیـد مـی       
ـ   «، ﴾الصـدقات  یرْبِـی  و الرِّبـا  اللَّه یمحقُ﴿ دسـت آمـده از ربـا را نـابود، ولـی صـدقات را       هخداونـد ثـروت ب

  ﴾276 ):2(سوره بقره﴿».دهدافزایش می
  اهمیت انفاق

ـ 	فی	نافسواتَ«فرماینـد:  می (ع)امام علی دقص	األقـوال، 	ـ  ذلو ب	در راسـتگویی و انفـاق مـال بـا     » األمـوال 
  )56ررالحکم و دررالکلم، صفحه یکدیگر به رقابت برخیزید. (غ

کسـى کـه مـالى را انفـاق نکنـد آن مـال        »ینفقـه  لَـم  مـن  المـال  یـرزق  لَم« می فرمایند: (ع)حضرت علی
  )465، صفحه 5ت. (الحیاه، محمدرضا حکیمی،جلدبه او روزى نشده اس) در حقیقت(

و مـنْ أَعطَـاه فَقَـد    	اللَّـه 	منَعـه فَقَـد منَـع   فَمـنْ  	إِنَّ الْمسکینَ رسولُ اللَّـه  «فرماینـد: می (ع)امام علی
فقیر فرستاده خداست. کسی کـه بـه او عطـا نکنـد در واقـع بـه خـدا عطـا نکـرده اسـت و کسـی             »اللَّه	أَعطَى

  )13که به او عطا کند به خدا انفاق کرده است. (غررالحکم صفحه 
انفـاق ثـروت در    »اللَّـه أَعظَـم نعمـۀٍ   	طَاعـۀِ 	هـذَاالْمالِ فـی   إِنْفَاقَ	نَّا «فرماینـد: می (ع)امیرالمومنین علی

  )246راه اطاعت الهی از بزرگترین نعمت هاي خداوند (به بنده اش) است. (غرر الحکم صفحه 
لَه فیه 	باركالَ ی	نَمى	إِنْ	و	یا داود إِنَّ اَلْحرَام الَ ینْمی «به یکی از یارانشان می فرمایند: (ع)امام هادي

و	ام	و هلَیرْ عؤْجی لَم أَنْفَقَه	ام	کَانَ خَلَّفَه کند اگر اي داوود، مال حرام افزون نشده و رشد نمی» إلی النّار زاده
شود) و اگر هم از آن اموال هم رشدي داشته باشد، برکتی در آن رشد نیست (در راه رضاي الهی مصرف     نمی

اق و بخششی صورت بگیرد پاداشی ندارد و هر چقدر هم براي انسان از اینگونه اموال حرام باقی بماند، حرام انف
  )125، صفحه 5زاد و توشه آتش دوزخ خواهد بود. (کافی، جلد
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ب مـال  کسی که از غیر حالل بـه کسـ   »حلّه أَفْقَرَه اللَّه	منْ کَسب مالًا منْ غَیرِ «فرمایند:می (ص)رسول اکرم
  )5، صفحه 100کند. (بحاراالنوار، جلدبرخیزد خداوند او را دچار فقر می

 ــت طــاغوت آمــده، بــراي قتــل، ظلــم، تهدیــدهایی کــه در قــرآن بــراي گــرفتن ربــا و پــذیرش حاکمی
 رب خمر، قمار و زنا نیامده است.(تفسیر المیزان، ذیل آیه)شُ

  کبیره است.حرمت ربا نزد تمام فرق اسالمی، قطعی و از گناهان 

 دانـد و  سـازي ثروتمنـدان بـراي کـار خیـر و صـدقات مـی       علت تکرار آیات ربـا را آمـاده   (ع)امام صادق
سـو ربـا حـرام اسـت، و از طـرف دیگـر انباشـتن ثـروت بـه صـورت راکـد نیـز             چـون از یـک  «فرمایند: می

-نمـی              اي بـراي ثروتمنـدان جـز انفـاق و کارهـاي تولیـدي مفیـد بـاقی         حرام است، پـس چـاره  
 )423، ص12، جالشیعهوسائل .(»ماند

- اند: رباخواري مانع جریان پول در مسیر تولید و کارهاي عامکه درباره علت تحریم ربا گفتهچنانهم
شود، لذا ربا گیري میبازو، فقط از سود پول بهرهگیري از بهرهجاي تالش و فکر و هالمنفعه است و ب

صادقتحریم شده است. از امام   لترك الناس  الالًبا حو کان الرّلَ«فرمایند: می روایت است که 
و از امام ؛ )424، ص12، جهمان(.»کردنداگر ربا حالل بود مردم کسب و کار را رها می؛ التجارات

، 4، جتالحیا.(»شودمی اگر ربا شیوع پیدا کند راه قرض دادن بسته «روایت است که فرمودند:  (ع)رضا
 نِم«خوانیم:  چون احتمال در دام ربا افتادن در امور اقتصادي زیاد است، در حدیث می) ضمنا334ًص

هرکس بدون دانش و آگاهی از مسائل تجاري وارد تجارت شود، ؛ قد ارتطم فی الربابغیر فقه فَ جراتّ
.»شودمی گرفتار ربا  

)447البالغه، کلمات قصار(نهج  

 است دوستی درهم و دینار از دام هاي شیطان

نخسـتین درهـم و دینــاري کـه بــر    « گویــد:شـیخ صـدوق در کتــاب االَمـالی بــه نقـل از ابـن عبــاس مـی      
روي زمـین ضــرب شــد. ابلـیس بــه آن دو ســکه نگریسـت چــون آن دو ســکه را وارسـی کــرد برداشــت و     

-بردیده اش نهاد و سـپس بـه سـینه اش چسـباند و آنگـاه از شـادي فریـادي زد و دوبـاره آنـرا بـه سـینه           
چســباند و گفــت: شــما نــور چشــم مــن و میــوه دل مــن هســتین اگــر فرزنــدان آدم شــما را دوســت اش 

داشته باشند دیگـر مـرا بـاکی نیسـت کـه هـیچ بتـی را نپرسـتند؛ همـین مـرا بـس کـه آدمیـان شـما را               
 )149، صفحه 11(میزان الحکمه، جلد » دوست داشته باشند.

  آثار ربا
    و یـا مشـارکت در تولیـد، نـوعی ظلـم و اجحـاف اسـت کـه         گرفتن پول اضافی بدون انجام کـار مفیـد

ــا  ــدهی  موجــب پیــدایش دشــمنی و قســاوت مــی شــود. رب ــه جهــت ب هــاي تصــاعدي، گــاهی دهنــده ب
شود.(تفسـیر مراغـی، ذیـل آیـه) ربـا، تعـادل       هـا مـی  هـا و اسـارت  ورشکست و مجبور به قبول انـواع ذلـت  

ــه دو قطــب    شود.(تفســیر مســتکبر و مستضــعف مــیرا در جامعــه بهــم زده و موجــب تقســیم جامعــه ب
المیزان) با توجه بـه ایـن آثـار تخریبـی، نـه تنهـا در شـریعت اسـالم، بلکـه در تمـام ادیـان آسـمانی، ربـا              

ربــا را توجیــه کننــد و بــه دنبــال راه فــرار  خواهنــدهــایی مــیتحــریم شــده اســت. امــا برخــی بــه بهانــه
ــازي هســتند. کــاله شــرعی ســاختن، هماننــد حیلــه یهــود بــراي گــر  فتن مــاهی در روز شــنبه، نــوعی ب
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هـا انتقـاد کـرده اسـت. ربـا، آثـار تخریبـی خـود را دارد هرچنـد کـه           گونه بـازي بیش نیست و قرآن از این

. علـت پیشـرفت جوامــع غربـی، توجـه بــه     نــداجوامـع انسـانی آن را در سیسـتم اقتصــادي خـود پذیرفتـه     
 شده باشد. ی آنهاعلم و صنعت است، نه اینکه رباخواري موجب ترقّ

    ربـــاخواران، از تعـــادل روحـــی و روانـــی برخـــوردار نیســـتند و جامعـــه را نیـــز از تعـــادل خـــارج           
 ﴾کَما یقُوم الَّذي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ﴿سازند.می

 .تشبیه بیع حالل به رباي حرام، نشانه عدم تعادل فکري آنان(رباخواران) است﴿ طُهتَخَبقَالُواْ بِأَنَّ... ی مه
 ﴾إِنَّما الْبیع مثْلُ الرِّبا

 ا﴿.کندتوجیه گناه، راه را براي انجام گناه باز میثْلُ الرِّبم عیا الْبإِنَّم﴾ 

 .احکام الهی، در جهت پند و تربیت مردم است﴿هبن رظَۀٌ معوم اءهج﴾ 

 ض و کســانی کــه بــه گنــاه اصــرار دارنــد شــود، ولــی از آگاهــان مغــراغمــاض مــی ،از گنــاه ناآگاهــان
 ﴾ومنْ عاد فَأُولَئک أَصحاب النَّارِ﴿هرگز.

  آیه دوم
 ﴾276 ):2(بقره ﴿.﴾یمحقُ اللّه الْرِّبا ویرْبِی الصدقَات واللّه الَ یحب کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍ﴿

ــی  ــابود م ــا را ن ــدا رب ــی  خ ــزایش م ــی صــدقات را اف ــد ول ــد وکن ــافر    ده ــپاس و ک ــیچ انســان ناس ــد ه      خداون
  دارد.کاري را دوست نمیگناه

  محق«کلمه «هاي آخر آنشب   شود که نورش در حاق به ماه گفته میبه معناي نقصان تدریجی است و م-
 ی است.جبه معنی رشد تدری» الْرِّبا«و در مقابل،  ؛شودچنان کاهش یافته که دیده نمی

 گیرد، ولی خداوند شود که هرچند رباخوار به قصد انباشت ثروت، از دیگران ربا میاین آیه یادآور می
وي از بین برود، بلکه بـَـگیرد. الزم نیست خود مالِ ربرکت و آثار خوبی که باید ازدیاد مال داشته باشد از ربا می

 رود.اهدافی که از افزایش ثروت در نظر است از بین می

ادت، محبت و امنیت نیست، و چه بسیار ثروتمندانی که از سرمایه خود، هیچ نوع در نظام ربوي، سع    
الحسنه آورند، ولی در نظامی که در آن انفاق، صدقه و قرضدست نمیهراحتی و آرامش و یا محبوبیتی ب

ر یوس نبوده و اغنیا در فکأرایج باشد، آن جامعه از برکات زیادي برخوردار است. در آن نظام، فقرا م
- نگران حراست و حفاظت اموال خود نمی ،اغنیا و تکاثر(افزایش) نیستند. محرومان به فکر انتقام و سرقت،

ت برخوردار خواهد بود.باشند و جامعه از یک تعادل نسبی همراه با الفت و رحمت و تفاهم و امنی  
در خود محو کند، خود و  رازي آمده است: وقتی رباخوار، عواطف و عدالت انسانی را در تفسیر کبیر فخر

کند و این هر لحظه او را تهدید می ،گیرد و کینه و انتقام و توطئه سرقتاموالش مورد نفرین فقرا قرار می
اي از آن نابودي است که در آیه مطرح شده است.نمونه  
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ت. همانـا خــداي سـبحان در ثــروت اغنیـا قـوت فقــرا را قـرار داده اســ     «فرمایـد: مــی(ع) امیرمؤمنـان علـی  
هیچ فقیري گرسـنه نمـی مانـد مگـر اینکـه ثروتمنـدي او را از حقـش منـع کـرده اسـت و خداونـد شـما             

  )535(غررالحکم، صفحه » را نسبت به این مساله باز خواست خواهد کرد.

 ا﴿رو به نابودي است. ،به رشد ظاهري ثروت خیره نشوید، نظام اقتصادي بر اساس رباالْرِّب قُ اللّهحمی﴾ 

 ــا﴿هــاي الهــی اســت. کــردن مــال ربــوي، از ســنتنــابود الْرِّب ــه ــقُ اللّ حمفعــل مضــارع نشــانه ، ﴾ی
 استمرار است.

 .رواج صدقه و زکات، سبب رشد اقتصادي است﴿قَاتدرْبِی الصیو﴾ 

 .یمٍ﴿رباخوار، از رحمت و محبت الهی محروم استکُلَّ کَفَّارٍ أَث بحالَ ی اللّهو﴾ 

   خــود را ضـامن مــردم، زنـدگی خــود را    ،کــار اسـت. او بــا گـرفتن ربـا   ر ناســپاس و گنـاه ربـاخوار بسـیا
 ﴾کَفَّارٍ أَثیمٍ﴿گرداند.حرام، عبادتش را باطل، و حرص و طمع و قساوت را بر خود حاکم می

 از زیاد شدن مال خوشحال نشو

اي موسـی بـه ثـروت    «ایـن بـود کـه:     فرماینـد: از نجواهـاي خداونـد متعـال بـا موسـی      می (ع)امام صادق
فراوان هیچکس غبطه نخـور زیـرا ثـروت زیـاد دسـتمایه گناهـان زیـاد اسـت زیـرا حـق و حقـوقی بـه آن             

، صــفحه 2(کــافی، جلـد  » گــردد (کـه اگــر آن حقـوق پرداخــت نشـود گنهکـار خــواهی شـد).     واجـب مـی  
135(  

 ناحق خوردن مال دیگران و پرداخت رشوهپرهیز از به.3

موالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ وتُـدلُواْ بِهـا إِلَـى الْحکَّـامِ لتَـأْکُلُواْ فَرِیقًـا مـنْ أَمـوالِ النَّـاسِ          والَ تَأْکُلُواْ أَ﴿
  ﴾188 ):2(بقره ﴿.﴾بِاإلِثْمِ وأَنتُم تَعلَمونَ

یسه) حاکمان و و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خودتان نخورید و اموال را به (عنوان رشوه، به ک
            میدانید (که خالف   ها سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید در حالی که خودقاضی

 کنید).می

 

 »تُدلوا «بـه آن تشـبیه    ،لـو در چـاه اسـت کـه در ایـن آیـه، رشـوه بـه قاضـی         به معناي سرازیر کردن د
  شده است.
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  رشوه

 ی اســت کــه مفاســد اجتمــاعی متعــددي را بــه دنبــال دارد، از جملــه:  رشــوه، یکــی از گناهــان بزرگــ
جـرأت و جسـارت اقویـا، فسـاد و تبـاهی حـاکم و قاضـی، از بـین          حذف عدالت، یـأس و ناامیـدي ضـعفا،   

در روایــات شــدیداً از ایــن عمــل انتقــاد  ،توجــه بــه ایــن آثـار و عواقــب منفــی  رفـتن اعتمــاد عمــومی. بــا 
ـ ثَمـن السـحت   یـا علـی   « فرمودنـد:  (ع)حضـرت علـی  رسول اکرم خطاب به  شده است. و  ۀلمیتان م

ی! درآمـد حاصـل از فـروش مـردار،     لـ اي ع» «فـی الحکـم   ةو الرشـو  ۀنیالزّامر و مهـر  لب و الخَالکَ
 )54، ص77نوار، جبحاراأل».(سگ، شراب، زنا و رشوه یکسان و حرام است

  (ع)امـام صــادق  گیرنــده و دهنـده و رشــوه ول اکــرم رشــوهدانــد و رسـ کفــر بــه خـدا مــی  رشــوه را در حـد
 ».رسدنمیه بوي بهشت به صاحب رشو« و فرمود: هواسطه را لعنت کرد

 ــده را از حــقّرشــوه (ع)حضــرت علــی ــد.(نهجوالیــت محــروم مــی گیرن ــهدان ) و در 131البالغــه، خطب
ــد:  ــر آن حضــرت فرمودن ــاي دیگ ــر   « ج ــدند، مگ ــوه نش ــار رش ــی گرفت ــیچ گروه ــرس  آن ه ــار ت ــه گرفت و ک

 ».اضطراب و نگرانی شدند!

   گذارنـد، از جملـه: هدیـه، تحفـه، حـقّ     هـاي مختلـف بـر رشـوه مـی     بعضی براي توجیه خالف خـود، نـام 
 . ... روشنی و الزحمه، چشم

، حلوایی در خانه علی»اشعث بن قیس«شخصی به نام   شاید امام به نفع  دادگاهبه عنوان هدیه آورد تا در  
به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را بر من ببخشند تا یک دانه جو را به « رمودند:او حکم صادر کند. امام ف

).224البالغه، خطبهنهج(».کار را نخواهم کرد اي بگیرم اینناحق از دهان مورچه  
آورنـد،  ي و مسـئول کـاري هسـتم، مـردم بـرایم هـدایایی مـی       گفـت: مـن متصـد    شخصی به رسول اکرم

ـ     « ودنـد: چگونه است؟ حضـرت در پاسـخ فرم   مگوینـد!  مـی  ال مـا از هـدایا سـخن   چـه شـده اسـت کـه ع
)539الفصاحه، حدیثنهج(».داد؟!نشستند کسی به آنان هدیه میآیا اگر در خانه می  

 ــ مالکی ــد: ح ــد از راه صــحیح باشــد. مانن ــه ت بای ــال و  یــازت، تجــارت، زراعــت، صــنعت، ارث، هدی امث
 ﴾الَ تَأْکُلُواْ أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ﴿.کندالکیت نمیایجاد م ،ف از طریق باطل و رشوهآن، ولی تصرّ

      ـا إِلَـى    ﴿رشـوه بدهـد.   ،رشوه، حرام است و انسان حق نـدارد بـراي تصـاحب امـوال مـردملُواْ بِهتُـدو
 ﴾الْحکَّامِ لتَأْکُلُواْ فَرِیقًا منْ أَموالِ النَّاسِ

 الِ النَّاسِ﴿داند.اسالم، مردم را مالک اموالشان میوأَم﴾ 

 ونَ﴿خطرناك است. ،هاي آگاهانهلغزشلَمتَع أَنتُمو﴾ 

پرهیز از نزدیک شدن به مال یتیم در معامالت.4  

﴿هلُغَ أَشُدبتَّى ینُ حسأَح یی هیمِ إِالَّ بِالَّتتالَ الْیواْ مالَ تَقْرَب34 ):17(اسراء ﴿.﴾و﴾  

بلــوغ و  کــه بـه حــد راه، (کـه بــه نفــع یتـیم باشــد) نزدیـک نشــوید، تـا آن     و بـه مــال یتـیم، جــز بـه بهتــرین   
  گردانید)گاه اموالش را به او برمیرشدش برسد.(که آن
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 کلمــه »ــد ــد«از » اَشُ ــ» شَ شــود و در اینجــا منظــور مرحلــه رشــد یتــیم و  ه محکــم گفتــه مــیرِبــه گ
 باشد.استحکام جسمی و روحی در حفظ اموالش می

  ــ ــاره حف ــرآن درب ــفارش    ق ــور یتیمــان س ــل ام ــات حــال او و رســیدگی و تکفّ ــیم و مراع ــوق یت ظ حق
اســتفاده کــردن از امــوال یتیمــان بســیار  ءولــی چــون احتمــال لغــزش مــالی و ســو ،فــراوان کــرده اســت

هـا نیـز نهـی شـده اسـت و      اي کـه از نزدیـک شـدن بـه آن    است، لذا هشدار بیشتري الزم است، بـه گونـه  
 ﴾10):17نساء( ﴿تیمان، خوردن آتش شمرده شده است.تصرّف ظالمانه در اموال ی

 .واْ﴿اسالم، پشتیبان محرومان، ضعیفان و یتیمان استالَ تَقْرَبو﴾ 

 یمِ﴿استفاده باشد، باید بیشتر سفارش کرد. ءهرجا احتمال سوتالَ الْیواْ مالَ تَقْرَبو﴾ 

  و حرمــت را در پــی  جاذبــه مــال بــه قــدري زیــاد اســت کــه نزدیــک شــدن بــه آن هــم گــاهی گنــاه
 ﴾والَ تَقْرَبواْ﴿دارد.

 ّیمِ﴿.مالکیت دارند کودکان، حقتالَ الْیم﴾ 

 .یمِ﴿ارث یکی از اسباب مالکیت استتالَ الْیم﴾ 

 ّـ      تصر اگر منـافع یتـیم در   هاسـت. ثمرتـرین شـیوه   رف در مال یتـیم مشـروط بـه رعایـت بـاالترین و پ)
والَ تَقْرَبـواْ مـالَ الْیتـیمِ    ﴿.تفـاوت مانـد)  ت، نـه اینکـه بـی   گردش مال اوست، باید آن را بـه کـار انـداخ   

 ﴾إِالَّ بِالَّتی هی أَحسنُ

 ـیمِ    ﴿هاي مالی، بایـد منـافع و مصـالح یتیمـان مراعـات شـود.      گیريدر تصمیمتـالَ الْیـواْ مالَ تَقْرَبو
 ﴾إِالَّ بِالَّتی هی أَحسنُ

  ،ــه خــود او ــیم ب ــال یت ــذاري م ــوغ فکــري و اقتصــادي و جســمی    زمــان واگ ــه بل ــه ب ــی اســت ک وقت
 ﴾حتَّى یبلُغَ أَشُده﴿.برسد

 انجام معامله بر اساس رضایت طرفین.5

عـن تَـرَاضٍ    یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَـأْکُلُواْ أَمـوالَکُم بیـنَکُم بِالْباطـلِ إِالَّ أَن تَکُـونَ تجـارةً      ﴿
ــنکُم والَ تَ یمــمحر ــم ــانَ بِکُ ــه کَ ــکُم إِنَّ اللّ ــواْ أَنفُس اى کســانى کــه ایمــان  ﴾29 ):4(نســاء ﴿.﴾اًقْتُلُ

ــوال همــدیگر راآورده ــد! ام ــد مگــر آن  ای ــه باطــل مخوری ــان خــود ب ــا  در می ــه داد و ســتدى(تجارتی) ب ک
 .زیرا خداوند همواره با شما مهربان است ،شیدرضایت یکدیگر باشد و خودتان را نکُ

 آمـده اسـت،    ﴾الَ تَـأْکُلُواْ ﴿بـه دنبـال نهـی از حـرام خـواري      ﴾الَ تَقْتُلُـواْ ﴿کـه نهـی از قتـل   ایـن  رمز
هــا و شــاید در آن باشــد کــه سیســتم اقتصــادي ناســالم، زمینــه قیــام علیــه زرانــدوزان و بــروز درگیــري 

 پیدایش قتل و هالکت جامعه است.

 توانـد  قـرض بگیـرد و بدانـد کـه نمـی      کسـی کـه  «بـه هنگـام تـالوت ایـن آیـه فرمـود:        (ع)امام صادق
 )95، ص5ج کافی،ال.(»پرداخت کند، مال باطل خورده استزبا
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  فروشـی و ظلــم از مصـادیق باطــل است.(تفســیر   ربــا، قمـار، کــم «در ذیـل آیــه فرمـود:     (ع)امـام بــاقر

 )، ذیل آیهنور الثقلین

  ـ ت صـحیح و بـر اســاس   محتـرم اسـت و تصـرّف در امـوال دیگـران، جـز از راه معـامال        ،ت فـردي مالکی
 ﴾عن تَرَاضٍ تجارةً ...إِالَّ  ...الَ تَأْکُلُواْ ﴿.رضایت، حرام است

      ــان ــوال خودت ــون ام ــران را همچ ــوال دیگ ــت. ام ــترك اس ــت مش ــد و سرنوش ــه داراي روح واح جامع
 ﴾أَموالَکُم بینَکُم﴿محترم بدانید.

 ّلِ ...تَأْکُلُواْ الَ ﴿فی که بر مبناي حق نباشد، ممنوع است.هر نوع تصراطبِالْب﴾ 

 رضایت طرفین باشد، نه با اجبار و اکراه. ید باداد و ستدها با﴿نکُمن تَرَاضٍ مع﴾ 

 ّیم﴿رات اسالم، پرتوي از رحمت خداوند است.احکام و مقرحر اًکَانَ بِکُم﴾ 

 پرداخت خمس و حقوق مالی واجب.6

﴿ءــی ــن شَ ــتُم م مــا غَن ــواْ أَنَّم لَماعى  وــام ــى والْیتَ ي الْقُرْبــذ لــولِ و لرَّسلو ــه سخُم ــه ــأَنَّ للّ  فَ
           مـوالْفُرْقَـانِ ی مـونَا یـدبلَـى عـا أَنزَلْنَـا عمو بِاللّـه نـتُمآم بِیلِ إِن کُنـتُمنِ السابینِ واکسالْمو

  ﴾41 ):8(انفال ﴿.﴾الْتَقَى الْجمعانِ واللّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ

 و بدانید که هـر چیـزى را بـه غنیمـت گرفتیـد یـک پـنجم آن بـراى خـدا و پیـامبر و بـراى خویشـاوندان            
ــان و درراه ــدگان اســت[او] و یتیمــان و بینوای ــده خــود در روز جــدایى    ،مان ــر بن ــه خــدا و آنچــه ب ــر ب اگ

ایـد و خـدا بـر هـر     ن آوردهدو گـروه بـا هـم روبـرو شـدند نـازل کـردیم ایمـا         [حق از باطل] روزى کـه آن 
  چیزى تواناست.

      کـه همـراه پیـامبر در جنـگ بـدر شـرکت کـرده و         بودنـد مخاطب این آیـه در هنگـام نـزول، کسـانی
ـ   با جانفشـانی و از جـان   انـد. کسـانی کـه اهـل نمـاز، روزه، هجـرت،       دسـت آورده هگذشـتگی، پیـروزي را ب

-مـی        مـا بـه هرحـال خداونـد در ایـن آیـه       جهاد و شهادت بوده و چشم امید پیـامبر بـه آنـان بـود، ا    
فرماید: اي مجاهدان جبهـه بـدر، اگـر بـه خـدا و پیـامبر و قـرآن ایمـان داریـد، خمـسِ غنـائم را بدهیـد.             

 یعنی شرط ایمان به خدا، عالوه بر نماز و روزه و جهاد، اداي واجب مالی یعنی خمس است.

  ــت«و » غنیمــت«واژه ــرآن  »غرام ــار در ق ــک، شــش ب ــان ، هری ــت. هم ــده اس ــت،  آم ــه غرام ــه ک گون
شـود، نـه فقـط ضـرر جنگـی، غنیمـت هـم نـه تنهـا درآمـد جنگـی، بلکـه             شامل هرگونه ضرر مـالی مـی  

 گیرد.میهرگونه منفعتی را در بر

           از کسـب و کـار    طبق روایات و بـه اعتقـاد شـیعه، غنیمـت در ایـن آیـه شـامل هرگونـه درآمـدي اعـم
نــگ بــدر، دلیـل ایــن نیســت کــه خمـس تنهــا در غنــائم جنگــی   و نـزول آیــه در ج ، شــودو تجـارت مــی 

باشد و اگر هـم مـراد از غنیمـت در آیـه تنهـا غنـائم جنگـی باشـد، بایـد گفـت: یـک مـورد از خمـس در              
 این آیه آمده و موارد دیگر در روایات مطرح شده است.
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     ـ الش کـه هـرکس خمـس مـ    ی برخـوردار اسـت، از جملـه ایـن    خمس، در روایـات نیـز از اهمیـت خاص
ف کنــد و نمــاز بــا لباســی کــه خمــس آن توانــد در آن تصــرّشــود و نمــیرا نپــردازد، مــالش حــالل نمــی

 .داراي اشکال است ،پرداخت نشده باشد

 دانند:خمس را در هفت چیز واجب می ،فقها 

 ؛آیددست میهاصی ب. گوهرهایی که از غو4 ؛. معادن3 ؛. گنج2 ؛. سود و منفعت کسب و درآمد سالیانه 1
. غنیمت جنگی.7 ؛از مسلمان بخرد ی. زمینی که کافر ذم6 ؛. مال حالل مخلوط به حرام5  

 

 بسیار روشن است که خداوند، ت قانون خدا و نیاز به خمس ندارد، بنابراین سهم خدا، براي حاکمی
 ، تبلیغات و رساندن نداي اسالم به گوش جهانیان، نجات مستضعفان و جلوگیري ازخدا والیت رسول

 مفسدان است.

  بر پایه روایات، سهم خدا در اختیار رسول و سهم رسول پس از او، در اختیار امام است.(تفسیر صافی) و
الشرایط و این سه سهم در زمان غیبت امام، در اختیار نواب خاص و یا نواب عام او یعنی مجتهد جامع

 شود.(تفسیر نمونه)می مرجع تقلید قرار داده

 »از ت، همه) و نیز برخی روایات اهل سن544ّ، ص1ج کافی،الدلیل روایات بسیار از شیعه(به » القربیذي 
ق دارند و خمس، متعلّ باشند که مقام امامت و رهبريمی بیتاهل بستگان پیامبر نیستند، بلکه مراد، امامان

اهللا و «قربی، در ردیف البه رهبر و حکومت اسالمی است، نه فامیل پیامبر. عالوه بر روایات، قرار گرفتن ذي
خدا و  ی هستند که در خطّالقربی افراد خاص، نشانه آن است که ذي»الم«به خصوص با حرف » رسول

 رسولند.

 هاشم است، چون گرفتن زکات ماندگان و مساکین از سادات بنیاز مصارف دیگر خمس در روایات، راه
-کتاب ،6، جالشیعهلئهاي آنان تأمین شود. (وسابر فقراي سادات حرام است، پس باید از طریق خمس، نیاز

هاي جامعه، دو چیز را واجب کرده است: یکی زکات الخمس) در واقع اسالم براي برطرف کردن محرومیت
باشد و دیگري خمس که بخشی از آن، مخصوص فقراي سادات است و که مربوط به همه فقراي جامعه می

 شود و نه بیشتر.می به آنان پرداخت خمس و زکات به اندازه نیازِ سال فقرا

 گانه ذکر شده در آیه، با امام گیري براي سهم هریک از موارد ششتصمیم«فرمودند: (ع)امام رضا
 تفسیر صافی).(»است

 پرداخت خمس، واجب است، گرچه درآمد و غنائم کم باشد.﴿ءن شَیتُم ممغَن﴾ 

 .اسالم، مالکیت اشخاص حقوقی را پذیرفته است﴿ىلي الْقُرْبذلولِ ولرَّس﴾ 

 هاي اسالم است و باید از ثمره جهاد و غنایم به سود فقرا گام زدایی، از برنامهمحرومیت
 ﴾والْمساکینِ وابنِ السبِیلِ﴿برداشت.

 بیت قرار گرفته است.براي گرامیداشت طبقه محروم، نام آنان در کنار نام خدا و رسول و اهل﴿ لّهل
سینِ خُماکسالْمى وتَامالْیى وي الْقُرْبذلولِ ولرَّسلو ه...﴾ 

 .ایمان، عامل عمل به وظیفه و ایثار است﴿نتُمآم إِن کُنتُم ِ هسخُم لّهل﴾ 
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 تُم ﴿مانند.می قدر دشوار است که گاهی رزمندگان هم در آنگذشت از مال، آنمغَن ... إِن کُنتُم...﴾ 

 فرماید: و جهاد می ن کامل، خمس دادن است. به دنبال بیان ایمان، عبادت، هجرتنشانه ایما 

﴿ هسخُم لّهل ...نتُمآم ت، است، نه موسمی و موقّ دائمی و مستمرّ اتواجب از خمس ،بنابراین .﴾إِن کُنتُم
 چون شرط ایمان است.

  
  رابطه تنبلی و فقر

الشــیاء لمــا ازدوجــت ازدوج الکســل و العجــز فنتجــا بینهمــا الفقــر؛  فرمایــد: ان امــی(ع)امیرمؤمنــان علی
به درستی کـه اشـیاء هنگـامی کـه بـا هـم ازدواج کردنـد، تبلـی و نـاتوانی بـاهم همـراه شـدند و حاصـل              

  )31(غررالحکم، صفحه » ازدواج آنها فقر شد.

 نحوه قرض دادن و تنظیم سند.7

  آیه اول

  ﴾282 ):2(بقره ﴿.﴾...ا تَداینتُم بِدینٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاکْتُبوه یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ إِذَ﴿

، بــا یکـدیگر معاملـه کردیــد، آن را   نایــد، هـر گـاه بـه وامــى تـا سررسـیدى معـی      اى کسـانى کـه ایمـان آورده   
اى نویسـنده  ، میـان شـما بنویسـد. و هـیچ    (صـورت معاملـه را) بـر اسـاس عـدالت      اىبنویسید. و بایـد نویسـنده  

. و کســى ) کــه خــدا او را آمــوزش داده اســتگونــه (و بــه شــکرانه آننبایــد از نوشــتن خــوددارى کنــد؛ همــان
، ) بنویسـد. و از خـدا کـه پروردگـار اوسـت پـروا نمایـد، و از آن       که بدهکار است بایـد امـال کنـد، و او(نویسـنده    

ـ   توانـد امـال کنـد،    ، یـا خـود نمـى   نـاتوان اسـت  ، سـفیه یـا   ه اوسـت چیزى نکاهد. پس اگر کسى که حق بـر ذم
طلبیـد، پـس اگـر    ب، امـال نمایـد. و دو شـاهد از مردانتـان را بـه شـهادت       ) عـدالت پس ولـى او بایـد بـا (رعایـت    

) رضـایت داریـد (گـواه بگیریـد)،     ، از میـان گواهـانى کـه (بـه عـدالت آنـان      دو مرد نبودنـد، مـردى را بـا دو زن   
ــى از آن دو(  ــر) یک ــا (اگ ــرد، (زنِ زنت ــوش ک ــار     )) فرام ــان احض ــون گواه ــد. و چ ــادآورى کن ــر، وى را ی دیگ

ـ  شوند، نباید خوددارى ورزنـد. و از نوشـتن (بـدهى    ، ملـول نشـوید، تـا سررسـیدش     رد باشـد یـا بـزرگ   ) چـه خُ
تـر، و بـراى شـهادت اسـتوارتر، و بـراى اینکـه دچـار شـک         ) شـما، نـزد خـدا عادالنـه    (فرا رسـد). ایـن (نوشـتنِ   

، مگـر آنکـه داد و سـتدى نقـدى باشـد کـه آن را میـان خـود (دسـت بـه           تـر اسـت  وید (به احتیاط) نزدیـک نش
) هـر  ، بـر شـما گنـاهى نیسـت کـه آن را ننویسـید. و (در هـر حـال        کنیـد؛ در ایـن صـورت   ) برگـزار مـى  دست

چنـین کنیــد، از  گـاه داد و ســتد کردیـد گــواه بگیریـد. و هــیچ نویسـنده و گــواهى نبایـد زیــان ببینـد، و اگــر       
دهـد، و خـدا بـه هـر     ) بـه شـما آمـوزش مـى    گونـه نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا کنیـد، و خـدا (بـدین   

   .داناستچیزى 
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 اســت کــه دربــاره مســائل حقــوقی و نحــوه تنظــیم اســناد تجــاري آیــه قــرآن، ایــن  تــرین آیــهگربــز
ـ    -اسـت کـه در دوره جاهلیـت و در میـان مردمـی عقـب       نظـر و جامعیـت اسـالم   تمیباشد. این آیـه نشـانه دقّ

 افتاده، مسائل حقوقی را مطرح کرده است.

  ــ«کلمــه ــن«از » داینتمتَ ــد   » دی ــدي، وام و خری ــر نق ــه غی ــه معامل ــدهی، شــامل هرگون ــاي ب ــه معن ب
 ﴾إِذَا تَداینتُم﴿شود.سلف می

     معــرض تلـف قــرار   سـند و شــاهد نگیـرد و مـالش در    ،در حـدیث آمـده اســت: اگـر کسـی در معاملــه
ــی    ــتجاب نم ــد مس ــد، خداون ــا کن ــه دع ــرد، هرچ ــد وگی ــی کن ــد: م ــل   «فرمای ــن عم ــات م ــه سفارش ــرا ب چ

 )467ص ،2ق، جئکنزالدقاتفسیر (».نکردي؟!

   ـ تـر اســت!  ضــروري المــال بـه مراتـب   ت در حفــظ حقـوق فــردي ضـروري اسـت، حفــظ بیـت    اگـر دقّ
آن بــه انــدازه معــامالت نســیه نیســت.  تنظــیم ســند، حتــی در معــامالت نقــدي مفیــد اســت، ولــی ضــرورت 

هـاي معاملـه و یـا شـاهدان از دنیـا برونـد یـا فرامـوش کننـد،          چون در معامالت موعددار، ممکـن اسـت طـرف   
 است نوشته هم بشوند. بنابراین الزم

 اي کـه همـراه بـا گـواهی عـادل باشـد، قابـل        شـده  شود کـه اسـناد تنظـیم   از فرمانِ نوشتن، معلوم می
 است. استشهاد

    شـود کـه جامعـه اسـالمی بایـد یکـدیگر را در حفـظ حقـوق حمایـت کننـد.           از این آیـه اسـتفاده مـی
 کاتب و چند شاهد دارد.یک اي نیاز به زیرا هر معامله

 ةدر زمانی که در تمام جزیر   بـا سـواد بیشـتر نبـوده، ایـن همـه سـخن         17خـان،  العـرب بـه گفتـه مور
 حقوق است.از نوشتن، نشانه توجه اسالم به علم و حفظ 

 .لٍ إِلى﴿مدت بدهکاري باید روشن باشدى أَجمسم﴾ 

  بینــی بــه همــدیگر و آرامــش روحــی طــرفین و جلــوگیري از فراموشــی، بـراي حفــظ اعتمــاد و خــوش
 ﴾فَاکْتُبوه﴿ها نوشته شود.انکار و سوء ظن، باید بدهی

     ّایـد بـا حضـور طـرفین و     ف احتمـالی طـرفین، سـند ب   براي اطمینان و حفـظ قـرارداد از دخـل و تَصـر
 ﴾کاتب بینَکُم لْیکْتُب و﴿توسط شخص سومی نوشته شود.

    .ــد ــع را بنویس ــین واق ــه و ع ــر گرفت ــق را در نظ ــرارداد، ح ــنده ق ــدلِ﴿نویس ــزینش   ﴾بِالْع ــرط گ ش
 نویسنده اسناد، داشتن عدالت در قلم است.

 ــ ــبایــد بــدهکار کــه حــق بــر ذم ب بنویســد، نــه آنچــه را کــه ه اوســت، مــتن قــرارداد را بگویــد و کات
 ﴾الْحقُّ علَیه الَّذي لْیمللِ و﴿بستانکار ادعا نماید.

     ــرو گــذار نکنــد و تمــام ــد خــدا را در نظــر بگیــرد و چیــزي را ف ــرارداد بای ــدهکار، هنگــام امــالي ق ب
 ﴾ربه اللَّه لْیتَّقِ و﴿خصوصیات بدهی را بگوید.

      ناتوان ضایع نشود. اگر بدهکار، سفیه یا ضعیف و ناتوان و  اي باشد که حقِّتدوین قانون باید به گونه         
او متن قرارداد را بگوید و کاتب بنویسد. نگ و الل بود، سرپرست و ولییا گُ     

﴾ولیه ... فَلْیمللْ ضَعیفاً أَو سفیهاً الْحقُّ علَیه الَّذي کانَ فَإِنْ﴿      
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 نْ﴿ان باید عادل و مورد اطمینان و رضایت طرفین باشند.گواهمنَ متَرْضَو﴾ 

 زن بود، آن دو زن به  توانند شاهد باشند، ولی اگر شاهد یک مرد و دوهرکدام از مردها به تنهایی می
 ﴾اهماإِحد فَتُذَکِّرَ﴿اتفاق هم اداي شهادت کنند تا اگر یکی لغزش یا اشتباه کرد، نفر دوم یادآوري کند.

 ظریف و عاطفی آنهاست و یا به جهت آن است  دو زن به جاي یک مرد در گواهی، یا به خاطر روحیه
 که معموالً زنان در مسائل بازار و اقتصاد حضور فعال ندارند و آشنایی آنها با نحوه معامالت کمتر است.

  شدن بدون دعوت جایز اگر براي شاهد گرفتن از شما دعوت کردند، خودداري نکنید، گرچه گواه
 ﴾دعوا ما إِذا الشُّهداء یأْب ال و﴿نیست.

 ّالناس مهم است.مبلغ قرارداد مهم نیست، حفظ اطمینان و حق﴿وا ال وئَمأَنْ تَس وهیراً تَکْتُبغص أَو 
 ﴾کَبِیراً

 .سند به صورت دقیق و عادالنه سه فایده دارد: الف: ضامن اجراي عدالت است طُأَ﴿ثبتب:  ﴾قْس
 أَالَّ أَدنى﴿ج: مانع ایجاد بدبینی در جامعه است.؛﴾أَقْوم﴿موجب جرأت گواهان بر شهادت دادن است.

 ﴾تَرْتابوا

 ّنى﴿ل شدن امروز براي نوشتن قرارداد، بهتر از فتنه و اختالف فرداست.معطوا أَالَّ أَدتَرْتاب﴾ 

 .ةً تَکُونَ أَنْ إِالَّ﴿در معامالت نقدي، لزومی به نوشتن نیستجاررَةً تحاض﴾ 

 .در معامالت نقدي اگرچه نوشتن الزم نیست، ولی شاهد بگیرید﴿سفَلَی کُملَیع ناحوها أَالَّ جتَکْتُب و 
 ﴾تَبایعتُم إِذا أَشْهِدوا

 ِمورد آزار و اذیت یکی از  ،و گفتنِ حق  حقکاتب و شاهد در امان هستند و نباید به خاطر نوشتن
 ﴾شَهِید ال و کاتب یضَار ال﴿طرفین قرار بگیرند.

  اگر اداي شهادت و یا نوشتن قرارداد نیازمند زمان و یا تحمل زحمتی بود، باید شاهد و کاتب به نحوي
 ﴾شَهِید ال و کاتب یضَار ال﴿تأمین مالی شوند و گرنه هر دو ضرر خواهند کرد.

  فسق و گناه است. ،باشدهرگونه خدشه در سند، از هرکس که﴿وقٌ فَإِنَّهفُس﴾ 

 و فسق است. ،مرزبان حقوق مردم هستند و شکستن مرزها همان خروج از مرز ،کاتب و شاهد﴿فَإِنَّه 
 ﴾فُسوقٌ

 کند.سوره بقره نیز ادامه بحث را دنبال می 283 آیه 
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  آداب تجارتـ چهارم بخش

 داشتن اخالص و به یاد خدا بودن .1

خـدا را یـاد کنـد، در حـالی کـه       ،هـرکس در بـازار و محـل کسـب و کـار بـا اخـالص       «رم فرمودنـد:  پیامبر اکـ 
کنـد و روز قیامـت   مردم از خدا غافلند و به کارهـاي خـود مشـغولند، خداونـد بـراي او هـزار حسـنه ثبـت مـی         

  البیان)(تفسیر مجمع .»دهدمی او را مورد مغفرت ویژه خویش قرار

 یادگیري احکام تجارت .2

 هات«مبر فرمودند: پیای الشُّبطَ فرتَو قهرَ بِغَیرِ فنِ اتَّجهرکس بدون یادگیري احکام فقه به ، »م
 )248، ص13افتد.(مستدرك الوسائل، جبهات میشُ گردابتجارت بپردازد در 

 حضرت علی  :فرمودند»ن اتجر بِماغیر عفی الرب هرکس بدون علم به احکام تجارت، »لمٍ ارتَطَم 
 )154، ص5(الکافی، ج شود.بپردازد گرفتار ربا می

 عشَرَ «شنیدم که در باالي منبر سه مرتبه فرمودند: (ع)منینؤاز امیرالم«گوید: اصبغ بن نباته مییا م
قه ثُمر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر التُّجار الفتجاي گروه تجار ابتدا یادگیري فقه و احکام و »الم ،

 )150، ص 5.(الکافی، جسپس تجارت

 درستکاري .3

تاجر ، »هداالشُّ دیقین والص عم ۀدوق یحشر الیوم القیاماجرُ الصالتّ« در حدیث آمده است:
)140، ص3البیضاء، ج ۀشود.(محجراستگو در روز قیامت با صدیقین و شهدا محشور می  

فرمودند: خداوند (ع)حضرت علی، »میناألالمحتَرِف  حبی و جلّ زّاهللا ع نّا«: (ع)منینؤقال امیرالم
)113، ص5(الکافی، جاي را که امین باشد دوست دارد.اهل حرفه  

 ر و الفاجر فی ر فاجِاجِالتّ«: خوانیم: تجارتی ارزشمند است که بر پایه حق و راستی باشددر حدیث می
 ، آداب تجارت)5کافی، جال(.»عطی الحقأو  الحقّ ذَخَن اَال مار االنّ

 اي صورت دستور داد دینارهاي غیر خالص را در چاه بریزند تا به وسیله آن معامله (ع)رت علیحض
 )160، ص5ج کافی،ال(. »شفیه غَ ءحتی الیباع شی ۀه فی البالوعلقاَ«: نگیرد

 توکل .4

  .بخش نیرومند استوار استزىخداست که خود، رو ﴾58 ):51(ذاریات﴿ .﴾إِنَّ اللَّه هو الرَّزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتینُ﴿

 اق است ال:ؤسدهد؟رزق یکسان نمی پس چرا به همه ،اگر خداوند رز! 

یکسان  یکی دیگر از صفات او حکیم بودن است.که چناناق بودن یکی از صفات خداوند است، رز پاسخ:
فرماید:یها باشد. قرآن مبودن رزق، امري حکیمانه نیست، بلکه باید تابع تالش و کوشش انسان  
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﴾15: )67(ملک﴿.»دست آوریدهاز دامنه زمین باال روید و رزق ب«.﴾مناکبِها فی فَامشُوا﴿  
﴿تَغُوا ونْ اب10): 62(جمعه﴿.»تد کنیدبه سراغ کسب و کار و فضل الهی بروید و داد و س«.﴾اللَّه فَضْلِ م﴾  

م بودن و ه یکسان بدهد، زیرا عالوه بر معلّم به همه شاگردان نمرع داشته باشیم معلّچه نباید توقّچنان
 اختیار نمره دادن، حکیم نیز هست و باید میان شاگردان کوشا و بازیگوش، فرق بگذارد.

 ال:ؤس ها براي چیست؟قحطی ،اق استاگر خداوند رز 

 ظُلْمٍفَبِ﴿فرماید: میل اسرائیبنی که قرآن در مورد کیفرگاهی کمبودها جنبه کیفري دارد، چنان پاسخ:
ها را بر آنان حرام به خاطر ظلمی که یهود کردند، بخشی از خوردنی«،﴾حرَّمنا هادوا الَّذینَ منَ

﴾160 ):4(نساء﴿.»کردیم  
ما از طریق گرسنگی و ترس و ... « ،﴾الْجوعِ و الْخَوف منَ ءبِشَی لَنَبلُونَّکُم و﴿گاهی جنبه آزمایش دارد:

﴾155 ):2(بقره ﴿».کنیمشما را آزمایش می  
ع و برگشت آنان به ما براي تضرّ«، ﴾یتَضَرَّعون لَعلَّهم ... بِالْبأْساء فَأَخَذْناهم﴿گاهی جنبه تربیتی دارد: 

﴾42 ):6(انعام﴿.»دهیمها گوشمالی میسوي خداوند، آنها را از طریق ناگواري  
ها، آلوده ساختن آب است، همچون تخریب جنگل و گاهی نتیجه قهري برخورد نادرست انسان با طبیعت

زیست که در طول زمان، مشکالت بسیاري از جمله قحطی به دنبال هم زدن تعادل محیطهها و برودخانه
 دارد.
 ها و برداريها، حسدها، کالهها، حیلهها، بخلاگر ایمان داشته باشیم که رزق از خداست، ریشه بسیاري از حرص

 ﴾...إِنَّ اللَّه هو الرَّزاقُ ﴿خشکد.انسان می ها درفروشیکم

 رسان تنها خداست.ها و ابزارها، وسیله و بستر رسیدن به رزق است ولی روزيصتمام امکانات و تخص﴿ إِنَّ اللَّه
 ﴾...هو الرَّزاقُ 

 ةِ﴿رسانی، کمبودي ندارد.خداوند در توان روزياقُ ذُو الْقُوالرَّز وه﴾ 

  ینُ﴿(شودرنگ نمیرسانی خداوند کمگذشت زمان، قدرت روزيباتبه معناي ثابت و استوار است) ،﴾الْم  

 
  روزي هر فرد مقدر است

فَمـنْ  	طَیِّبـاً 	حلَالًـا 	معهـم أَرزاقَهـم  	خَلَـقَ 	و	خَلَـقَ الْخَلْـقَ  	عزَّ و جلَّ	إِنَّ اللَّه «فرماید:می(ع)امام صادق
لَ شَیّتَنَاورَاماً قُصا حنْهئاً م	لَـالِ   الْح ـکـنْ ذَلم خـداي بـزرگ خالیـق را آفریـد و بـراي هـر یـک از        » بِه

آنها روزي حـالل و پـاك آفریـد. پـس اگـر کسـی بخشـی از آنـرا از مـال حـرام بدسـت آورد و مصـرف کنـد از              
  )80، صفحه 5،جلد کافی( قسمت حالل روزي او کاسته خواهد شد.
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  مال حرام
خداوند بهشت را بر بدنی که از » بحرام غذي جسدا الجنه حرّم عزوجل اهللا ان« فرمایند:یامبر اعظم میپ

  )61ص ،1ججا، همان(مال حرام تغذیه کرده است حرام کرده است. 
هرکس روزي دارد که حتماً به او خواهد رسید. پس هرکس به آن راضی شود «فرمایند:رسول گرامی اسالم می

رکت خواهد شد و او را بس خواهد بود و هرکس به آن راضی نباشد نه برکت خواهد یافت و نه او را برایش پر ب
  )142دیلمی، صفحه  الدین (اعالم» بس خواهد بود. روزي در پی انسان است آنچنان که اجلش در پی اوست.

 مهلت دادن به بدهکار .5

  ري کنـد و او عـذر آورد و بـا ایـن     هرگـاه بسـتانکاري از مـدیون خـود، طلبکـا     « فرمودنـد:  اکـرم رسول
هــاي دریاهــا بــر او درود هــا و مــاهیحــال مــرد بســتانکار راضــی باشــد و ناراحــت نباشــد تمــام جنبنــده 

فرســتند و از آن طــرف هرگــاه در اثــر عــذر آوردن مــدیون، غضــبناك شــود در حــالی کــه احتیــاجی  مــی
یــک ظلــم در نامــه او  ،ر شــبیباشــد، خداونــد بــه هــر روزي و هــداشــته یــن نچنــدان بــه وصــول ایــن د

 )101، ص13، جالشیعه لئوسا(.»نمایدضبط می

 بــر حــذر باشــید از فشــار آوردن بــر «فرمودنــد:  ،تی طــوالنی کــه نوشــته بودنــدامــام صــادق در وصــی
 ــرا جــد ــن کــار و  بــرادران دینــی در مقــام طلبکــاري، زی ــد فرمــودم رســول خــدا نهــی فرمــود از ای : نبای

اي غیـر از  هـر بسـتانکاري کـه طـرف خـود را مهلـت دهـد، روزي کـه سـایه         مسلمان چنین کاري کنـد و  
 .»سایه خدا نیست در سایه خداست

  امام بـاقر  خواهـد از نفخـات(آتش) دوزخ راحـت باشـد،     هرکـه مـی  « :کنـد بزرگـوارش نقـل مـی    از جـد
 هـر کـه بـه بـدهکار خـود مهلـت دهـد و در طلبکـاري        « پیـامبر فرمودنـد:  . »به بدهکار خود مهلـت دهـد  

خواهـد بـه او عطــا   ثـواب صـدقه همـان مقـداري کــه از او مـی      ،عجلـه نکنـد، خداونـد در برابـر هــر روزي    
 همان)(.»کند تا وقتی که زمان پرداخت فرا رسد و پول را بگیردمی

 گیريآسان .6

   ایسـتادند و  مـی  زدنـد و گـاهی در اواسـط بـازار    همـه روزه در بـازار کوفـه قـدم مـی      (ع)حضرت علـی
ــد: اي  ــار!  میفرمودن ــروه تج ــوا بِرّبتَ«گ ــک ــردم     »ۀهولالس ــر م ــرفتن ب ــان گ ــایه آس ــت را در س ، برک

 )151، ص5(الکافی، جبخواهید.

   :گوینـد: خـدایا مـن هـیچ     مـی  خـالی هسـتند و در دادگـاه   افـرادي در قیامـت دسـت   «پیامبر فرمودنـد
ـ     ،دادم و نداشـت عملی ندارم، لـیکن هرگـاه بـه کسـی وام مـی      فرمایـد:  د مـی کـاري بـه او نداشـتم. خداون

(یعنی مـورد آمـرزش خداونـد قـرار     اکنون که تـو هـم کـار خیـري نـداري، مـن هـم کـاري بـه تـو نـدارم           
   )186، ص3البیضاء، ج ۀمحج(.»گیرد)می

 ــ ــهلروایــاتی داریــم کــه کســی کــه سدر خریــد و فــروش آســان مــی و اســت ءراالشَّــهلالبیــع و س)-
  )2(دعائم اإلسالم، جگیرد)، محبوب خداوند است.
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 تزیین نکردن کاال  .7

      ـ «در کتب فقهی و روایـی بـابی تحـت عنـوان عـ د وجـود دارد کـه تجـار را از تـزیین     » زیین المتـاع م تَ
 لئوســا؛ 1، جۀ الدمشــقیهلمعــالدارد.(مــی کـردن کــاال بــراي بهتــر جلـوه دادن آن نــزد مشــتري بــر حـذر   

 )12، جالشیعه

 ذکر عیوب موجود در کاالي خود .8

  کــه فروشــنده عیــب موجــود در کــاالي خــودش را بگویــد و جــنس ســایر  از آداب تجـارت ایــن اســت
 )12ج ،الشیعه لئفروشندگان را مذمت نکند.(وسا

 پرهیز از مدح کردن کاالي خود و مذمت کاالي دیگران .9

 (همان).در روایات از مدح کردن کاالي خود و مذمت جنس سایر فروشندگان نهی شده است 

 نامنؤسود نگرفتن از م .10

 تَ«ی در بابی تحت عنوان در کتب روایرك منین سود ؤاز ما خواسته شده از م» منؤلی المالربح ع
 نگیریم.(همان)

 زود نرفتن به بازار .11

 (همان).از همه زودتر به بازار نرود و از همه دیرتر برنگردد 

 پرهیز از معامله با افراد پست .12

 (همان).در روایات از ما خواسته شده با افراد پست معامله نکنیم 

 ناك است بههپرهیز از معامله با افرادي که مالشان شُ .13

 ُناك است معامله نکنیم.(همان)بههدر روایات از ما خواسته شده که با افرادي که مالشان ش 

 پرهیز از وارد شدن در معامله دیگران .14

 (همان).در روایات از ما خواسته شده که در معامله کسی وارد نشویم 

 که از ما خواسته کاالیی براي او بخریمنحوه خریدن جنس براي کسی  .15

  در چهار حدیث داریم که اگر کسی به شما دستور داد براي او چیزي بخرید و خود شما آن متاع را
مال خود را به او نفروشید، بلکه حتماً براي او بخرید، گرچه جنس شما از جنس بازار بهتر  اختیار داشتید،

 )195، ص3د.(من ال یحضره الفقیه، جباشد، مگر اینکه از تهمت مطمئن باشی

 نحوه فروختن جنس کسی که از ما خواسته جنسش را برایش بفروشیم .16

 براي خودت خریداري نکن، گرچه خودت به همان  دجنسی را براي کسی بفروشی دمور شدیأاگر م
 .دقیمت بخری

 بیشتر گرفتن براي مشتري در هنگام کشیدن .17

  ،کمی بیشتر به نفع مشتري وزن کنید، برکت در اوست.چندین روایت داریم که در وقت فروش 

 الطلوعینمکروه بودن معامله در بین .18

 معامله بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب کراهت دارد. ،از نظر روایات  
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 رعایت بهداشت .19

 باز کردن مغازه و تمیز کردن آن و نشستن در آن است. ،روایت داریم که وظیفه کاسب 

 داشتن جرأت .20

 التاجِ«د: پیامبر فرمودنر الجبان محروم و التاجر الجتاجر ترسو محروم است و تاجر »رزوقسور م ،
 )1199، ح394(نهج الفصاحه، صروزي داده شده است. ،جسور و شجاع

 تهیه جنس عالی .21

 ترین جنس را از نظر اسالم در تجارت سفارش شده که از جنس متوسط تهیه نکنید و همیشه عالی
 د.براي فروش تهیه نمایی

 مخفی داشتن سرمایه از دیگران .22

 اش را از دیگران مخفی بدارد.که انسان سرمایه استب حستم 

  :أ«امام صادق به یکی از یارانشان فرمودنددارایی و وسایل معاش تو چیست؟»معاشک؟ ءشی ي ، 

»قال: قلت: غالمان لی و جگفت: دو غالم و دو شتر دارم.»النم ،  

نها را از برادرانت آ، »وك لم ینفعوكن لن یضرّإهم نّإخوانک فإن م استتر بذلک«حضرت فرمودند: 
، 5(الکافی، جسودي نیز به تو نخواهند رساند.، که آنها اگر ضرري به تو نرسانندزیرا به درستی ،مخفی کن

)305ص  
 پرهیز از اینکه خود را مشتري جلوه دادن به جهت باال بردن قیمت .23

 خود را به صورت مشتري در آورد و قیمت را باال ببرد تا مشتري اول انسان حق ندارد در مقابل مشتري ،
 را لعنت کرده است. تر بخرد. پیامبر  این افرادحاضر شود جنس را گران

آفات تجارتـ بخش پنجم  

 (فریب در معامله) غش در معامله .1

   :پیامبر فرمودنـد»ن غَمو بیـع فَ أمسلماً فی شـراء   ش ـ لـیس م ـ ا و یحشـر یـوم ا  نّ ـ  ۀلقیام ع م
، هـرکس در خریـد و فـروش بـا مسـلمانی غـش کنـد از مـا         »لمسـلمین لالخلـق   شغَهم اَنّالیهود أل

ـ   هـا  زیـرا آن  ،شـود مـی  نیست و در روز قیامت بـا یهودیـان محشـور    تـرین مـردم نسـبت بـه     کننـده شغَ
 )13، ص4مسلمانان هستند.(من الیحضره الفقیه، ج

  :کند و بـراي آنهـا عـذاب    نمی داوند به سه گروه در روز قیامت نگاهخ«پیامبر در حدیث دیگري فرمودند
، 100نـوار، ج األ بحـار .(»وجـود دارد  شها کسانی هستند که در دلشان غَدردناکی است که یکی از آن گروه

 )90ص

  :ـ      «پیامبر فرمودند -خـدا برکـت را از زنـدگی او مـی     ،کنـد  شهـرکس نسـبت بـه بـرادر مسـلمانش غَ
 )283، ص17ل الشیعه، جئوسا.(»کندودش واگذار میبرد و او را به خ

   بـرداري  خورنـد،  کـاله  کننـد، سـوگند مـی   گوینـد، مـدح نابجـا مـی    کسانی که عیب مال خـود را نمـی
 زیرا: ،کنندبرند اشتباه میکنند و به خیال خود، سود بیشتري میمی
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  ) آنهـا عیــب دنیــایی جــنس خــود را پنهــان کــرده، ولــی﴿مــو لَــى یــ تُب رُالسکــه قیامــت روز، ﴾رائ 

 ) عیبِ حرص آنها آشکار خواهد شد.رودمی کنار هاپرده

 فَما﴿فروشند. مال را با دین خود، باهم می تبِحم رتُهجارت﴾ 

 فروشند.آنها روح خیرخواهی خود را می 

 کنند.آنها براي سود، اطمینان مردم جامعه را نسبت به هم متزلزل می 

 فروشند.یدار و خود را با پول میآنها عالقه میان خر 

 ربا .2

           :اگـر قـدرت داشـتم گـردنش را     «وقتی به امـام صـادق خبـر دادنـد کـه فالنـی ربـاخوار اسـت، فرمـود
مواجـه شـد، از    ،علـی وقتـی بـا ربـاخواري     کـه حضـرت  همچنـان ؛ )429، ص2، جالشـعه  لئوسـا (».زدممی

بـال او فرمــود: ربـاخوار را بایـد از عمــل    او خواسـت توبـه کنـد، وقتــی توبـه کـرد او را رهــا نمـود و بـه دن       
 دهند.که از شرك توبه میخود توبه دهند، همچنان

  5کــافی، جال.(»تــرین درآمــدها ربـاخواري اســت خبیـث «نقــل شــده اسـت کــه فرمــود:  (ع)از امـام باقر، 
اي را داشــته باشــد، ربــاخواري هرگــاه خداونــد اراده هــالك قریــه«انــد: و رســول خــدا فرمــوده  ؛)147ص
ــی  در ــاهر م ــه ظ ــوآن قری ــال، ج(».دش ــز العم ــاهد و  ؛ )104، ص4کن ــل، ش ــاخوار، وکی ــرد رب ــد ف و خداون

 )430، ص12، جالشیعه لئکاتب ربا را لعنت فرموده است.(وسا

 ر الــتفســیر .(»شــوندربــاخواران، در قیامــت همچــون دیوانگــان محشــورمی«خــوانیم: در حــدیث مــید
 )102، ص2المنثور، ج

  احتکار .3
 لئ(وسـا  .»اگـر بـا منـافق روبـرو شـوم بهتـر از آن اسـت کـه بـا محتکـر روبـرو شـوم            «: پیامبرفرمودند 

 )98، ص12، جالشیعه

  :اَ«ایشــان در حــدیث دیگــري فرمودنــدلمملعــون اســت.(الکافی،  ه،، احتکــار کننــد»لعــونٌحتکــر م
 )165، ص5ج

 غَبن (نیرنگ، عهدشکنی،کالهبرداري) .4

  ــ ــه مشــتري وعــده داد کــه از او  من حــرام اســت ؤروایــاتی داریــم کــه غــبن کــردن م و اگــر کســی ب
 سودي نگیرد، کراهت دارد که از او سود بگیرد.  

  

 فروشیفروشی و گرانکم .5

        :یکی از اهداف اصـیل انبیـا پـس از توحیـد و معـاد شـعار﴿ـوا  ال وخَستَب  م  النَّـاسهأَشْـیاء﴾.﴿ 
 بوده است که در احکام تجارت توضیح داده شده است. ﴾85): 7(اعراف

 ّـلٌ ﴿ یعنـی بـا عبـارت    ،تـرین نـام و نفـرین   فـین بـا زننـده   سوره مطفیـینَ  وطَفِّفلْمبـراي کـم   ﴾ل-
 فروشان نازل شده است.

 دروغ .6
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 :کنـد و بـراي آنهـا عـذاب دردنـاکی اسـت       خداوند به سـه گـروه در قیامـت نگـاه نمـی     «پیامبر فرمودند
کننـد(کاالي خـود را   ا تزکیـه مـی  هـا، کسـانی هسـتند کـه بـا دروغ، کـاالي خـود ر       که یکـی از آن گـروه  

 )420، ص17، جالشیعه لئ(وسا ».دهند)خوب جلوه می

 کتمان عیب .7

  :خصـلت حفـظ کنـد و در     پـنج کنـد بایـد خـود را از    کسی کـه خریـد و فـروش مـی    «پیامبر فرمودند
 غیر این صورت نباید به خرید و فروش بپردازد:

مـذمت کـاال   ــ  5؛ کـاال در هنگـام فـروش   مـدح کـردن   ــ  4 ؛کتمـان عیـب  ــ  3؛ قسم خـوردن ـ 2؛ رباـ 1
)194، ص13(من ال یحضره الفقیه، ج.در هنگام خرید  

 پرداختن به معامالت باطل و حرام .8

    حـرام اسـت کـه جهـت آگـاهی از ایـن معـامالت بایـد          ،برخی معامالت، مانند خریـد و فـروش شـراب
 ل مراجعه شود.ئالمساتوضیح هايبه رساله

 قسم خوردن در معامله .9

  قُ ۀیا جماع«فرمودنـد:  پیامبرنّریش ا ـ رالب ال تـاجراً  إو ال یفقـر اهللا صـاحبها    ةفـی التجـار   ۀک
ــاً ــد صــاحب آن را فقیــر نمــی  »حالف کنــد مگــر ، اي جماعــت قــریش برکــت در تجــارت اســت و خداون

 )9، ص13ل، جئتاجري که زیاد سوگند بخورد.(مستدرك الوسا

  ي خـود را بـا قسـم بفروشـد مـورد غضـب قـرار        خداونـد تـاجري را کـه کـاال    «فرمودند: (ع)امام صـادق
ــی ــدم ــا.(»ده ــیعه، جئوس ــم دروغ     )420، ص17ل الش ــرا قس ــت، زی ــم دروغ نیس ــا قس ــور در اینج منظ

 حرام است.

 بدقولی .10

 (بدقولی) ممنوع! ،امروز و فردا کردن کاسب 

 کـه  آنهـایی  ،گـران امـت مـن   ، واي بـر صـنعت  »تی مـن الیـوم و غـد   مأویل لصناع «پیامبر فرمودند: 
)160، ص3کنند.(من ال یحضره الفقیه، جامروز و فردا می  

  اربه تج (ع)هاي حضرت علیدستورالعمل

  فرمود:می  ایستاد و زد و گاهی وسط بازار میهمه روزه در بازار کوفه قدم می (ع)حضرت علی

ار!اي گروه تج  

 ، از خدا خیر بخواهید.»ةستخارموا اإلدقَ« .1

 کت را در سایه آسان گرفتن بر مردم بخواهید.، بر»ۀکوا بالسهولبرَّتَ« .2

 ، خود را با حلم و بردباري زینت دهید.»نوا بالحلمزیوتَ« .3

 دوري کنید. ،، و از سوگند در معامله»ناهوا عن الیمینوتَ« .4

5. »دوري کنید. ،، از دروغ در معامله»بوا الکذبجان 
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6. »بترسید. ،عدالتی، و از ظلم و بی»خافوا عن الظلمتَو 

7. »و انصاف را درباره مظلومان و ستمدیدگان رعایت کنید.»انصفوا المظلومین و ، 

8. »و به ربا نزدیک نشوید.»باال تقربوا الرّو ، 

9. »و اشیاء مردم را کم نگذارید.»شیاءهمأال تبخسوا الناس و ، 

10. »و در زمین فساد نکنید.»رض مفسدینال تعثوا فی األو ،  
11. »داد و ســـتدها) پیمانــه و تــرازو را بـــا عــدالت تمـــام    و (در  ،»وفــوا الکیـــل و المیــزان  أ و

        )54، ص75ج نوار،األ دهید.(بحار

 

  فصل دوم:

  »هاي تکمیلیبه همراه بخش کسب و کار و تجارت فقهی احکام«

  (فقه بازار)

المســائل حضــرت امــام توضــیحلــه در خصــوص لــزوم تقلیــد از مسأپــیش از ورود بــه بحــث، چنــد 
  گردد:تقدیم می)ره(خمینی

  احکام تقلید:

 مسلمانان به اصول دین بایـد از روي دلیـل باشـد، ولـی در احکـام غیـر ضـروري دیـن بایـد یـا            عقیده
ــه  مجتهــد باشــد کــه بتوانــد احکــام را از روي دلیــل بــه  دســت آورد، یــا از مجتهــد تقلیــد کنــد یعنــی ب

یقـین کنـد تکلیــف   خـود عمـل نمایـد کـه      دسـتور او رفتـار نمایـد، یـا از راه احتیـاط طـوري بـه وظیفـه        
-داننـد و عـده دیگـر مـی    اي از مجتهـدین،  عملـی را حـرام مـی    خود را انجام داده اسـت، مـثالً اگـر عـده    

-گوینــد حــرام نیســت آن عمــل را انجــام ندهــد، و اگــر عملــی را بعضــی واجــب و بعضــی مســتحب مــی 
ل کننـد واجـب   تواننـد بـه احتیـاط عمـ    جا آورد، پـس کسـانی کـه مجتهـد نیسـتند و نمـی      دانند آن را به

  )1له مسأاست از مجتهد تقلید نمایند.(
              تقلیـد در احکـام، عمـل کـردن بـه دسـتور مجتهـد اسـت، و از مجتهـدي بایـد تقلیـد کـرد کـه مــرد، 

واجـب بایـد    زاده و زنـده و عـادل باشـد. و نیـز بنـابر احتیـاط      بالغ و عاقل و شـیعه دوازده امـامی و حـالل   
ــ    ــه دنی ــریص ب ــه ح ــرد ک ــد ک ــدي تقلی ــی در   از مجته ــد، یعن ــم باش ــر اعل ــدین دیگ ــد و از مجته ا نباش

  )2له مسأفهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد.(
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 توان شناخت:مجتهد و اعلم را از سه راه می  

ــم را       آن اول: ــد و اعل ــد مجته ــد و بتوان ــم باش ــل عل ــه از اه ــل آن ک ــد، مث ــین کن ــان یق ــود انس ــه خ ک
  بشناسد.

تواننــد مجتهــد و اعلــم را تشــخیص دهنــد، مجتهــد بــودن یــا  عــادل کــه مــی فــر عــالمِکــه دو نآن دوم:
آنـان مخالفـت    کـه دو نفـر عـالم عـادل دیگـر بـا گفتـه       اعلم بودن کسـی را تصـدیق کننـد، بـه شـرط آن     

  ننمایند.
آنــان  تواننــد مجتهــد و اعلــم را تشــخیص دهنــد، و ازگفتــهاي از اهــل علــم کــه مــیکــه عــدهآن ســوم:

  )3له مسأمجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.( ،شودپیدا میاطمینان 

             ت ت اشـکال نـدارد و بایـد بقـاء بـر تقلیـد میـ جایز نیست، ولی بقـاء بـر تقلیـد میـ ت،  ابتداءمی تقلید
به فتواي مجتهد زنده باشـد و کسـی کـه در بعضـی از مسـائل بـه فتـواي مجتهـدي عمـل کـرده، بعـد از            

 )9 لهأتواند در همه مسائل از او تقلید کند.(مسمی مردن آن مجتهد

  تجارتـ احکام کسب و بخش اول
تجـارت از نظـر لغــت بـه معنــاي نقـل اشــیاء از محلـی بــه محـل دیگــر اسـت و در اصــطالح بـه داد و ســتد و         

  گیرد.قراردادي انجام می شود که طیمبادالتی گفته می
ــن ــط اقتصــادي میــانیــکــه ااســالم بــراي ای ــا صــداقت و راســتی و مبــادالت از روي عــدالت و   ن رواب ــراد ب اف

ــ    ــاعی ت ــردي و اجتم ــالح ف ــذیرد و مص ــام پ ــایت انج ــتالف و   أرض ــرج و اخ ــرج و م ــه ه ــردد و از هرگون مین گ
ـ           ر داشـته کـه   دات مقـرّ درگیـري جلـوگیري شـود، احکـام و قـوانینی دربـاره کسـب و تجـارت، معـامالت و تعه

ـ  د و از معـامالت حـرام   نجـب اسـت تـا معـامالت صـحیح را از فاسـد بشناسـ       ار (وکسـبه) وا فراگرفتن آنها بر تج
  )2ج ،ه نوینلبه جامعه اجتناب ورزند.(رسا و ربادار و مضرّ

  
  انواع کسب

  شود:کسب و تجارت و سایر مشاغل از نظر فقه اسالمی به پنج نوع تقسیم می
هـا بـر انسـان واجـب     مین مخـارج شخصـی خـود و کسـانی کـه نفقـه آن      أمانند تجارت براي ت واجب: .1

 است.

 مانند اشتغال به کسب و تجارتی که براي جامعه و خانواده مفید است. مستحب: .2

فروشی بـه عنـوان یـک شـغل، معاملـه بـا مردمـان پسـت، معاملـه بـین           مانند اشتغال به کفن مکروه: .3
 اذان صبح و اول آفتاب.

 مورد احتیاج.مانند معامالتی که نه موجب زیان فرد و جامعه است و نه  مباح: .4

ــرام: .5 ــواد مضــرّ   ح ــروش م ــد و ف ــد خری ــا   مانن ــروئین و مشــروبات الکلی.(رس ــاك همچــون ه ه لو ناپ
  )2ج ،نوین
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  یع و معامالتبِ

  )1ج، الوسیله ، تحریر(ره)(امام خمینیانواع معامالت
نقد. 1  

براي پرداخت بها شرط نکند آن معامله نقدي است. ،تیکسی که چیزي را بفروشد و در آن مد  
 توانــد پــول آن را از اي فروشــنده بعــد از تســلیم کــاال هرگــاه بخواهــد مــیچنــین معاملــهر د

توانـد از تحویـل   نمـی  مشتري مطالبه کند و هرگـاه مشـتري حاضـر بـه پرداخـت پـول باشـد، فروشـنده        
 جنس خودداري ورزد.

 

 2.نسیه  

اهـد بـود، کـه در ایـن     تـاریخ مشـخص شـود آن معاملـه نسـیه خو      ،کـاال  اگر در معاملـه بـراي پرداخـت پـولِ    
ــاریخ تعیــین شــده    ــرا رســیدن ت ــر مشــتري واجــب نیســت کــه قبــل از ف بهــاي کــاال را بپــردازد  ،صــورت ب

  هرچند که فروشنده مطالبه کند.
  دار باشــد ولــی ن و مضــبوط باشــد و اگــر معاملــه مــدتدر معاملــه نســیه بایــد تــاریخ پرداخــت معــی

  مدت آن را تعیین نکنند، باطل است.
 تـوان چیـزي اضـافه بـر قیمـت نقـدي دریافـت داشـت یـا          خیر و دیرکرد پرداخت بهـا، نمـی  در برابر تأ

قیمــت نســیه را بــراي مــدت آن بــاال بــرد، خــواه معاملــه بــه عنــوان خریــد و فــروش انجــام شــود یــا بــه  
دار را نقـدي  امـا عکـس آن جـایز اسـت بـه ایـن معنـا کـه معاملـه مـدت           ،عنوان صلح یا بـه عنـوان دیگـر   

(مثالً جنسـی را سـه   را کـم نمایـد و ایـن عمـل را بـه طـور صـلح یـا ابـراء انجـام دهـد.            کند و قیمـت آن 
هـزار   80توانـد بـا رضـایت خریـدار     هـزار تومـان فروختـه و چـک گرفتـه اسـت، مـی        100ماهه به قیمت 

 تومان به صورت نقد بگیرد و چک او را پس دهد)

 ،ــنده ــر فروش ــی   اگ ــد، م ــور نســیه بفروش ــه ط ــاالیی را ب ــودک ــد خ ــاریخ  توان ــیدن ت ــرا رس ــل از ف ، قب
را با پـول یـا جـنس دیگـري از مشـتري بخـرد، خـواه بـه قیمـت اول باشـد یـا             پرداخت و یا بعد از آن آن

  نه.
 د بــه صــورت بیــع شــرطی باشــد بــه ایــن ترتیــب کــه در معاملــه اول، فروشــنده در اگــر خریــد مجــد

ــد، آن را بــه وي بف   ــا مشــتري شــرط کــرده باشــد کــه بعــد از خری روشــد، یــا مشــتري چنــین  معاملــه ب
مطلقـاً   ،شرطی نموده باشد، بنا بـر احـوط صـحیح نیسـت و اگـر ایـن معاملـه بـراي خالصـی از ربـا باشـد           

 صحیح نیست.

فروش)سلَف(پیش. 3  

ـ      ـ   بـرعکس نسـیه  ـ شـود    معامله سلف که به آن سلم نیز گفتـه مـی   ی در عبـارت اسـت از خریـد کـاالي کلّ
هذم،      مشـتري پـول را   .گرددن شـود بـه بهـایی کـه اکنـون پرداخـت مـی       کـه بـراي تسـلیم آن موعـدي معـی)

  بدهد که بعد از مدتی کاال به وي تحویل داده شود)
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 .معامله سلف یا سلم نیاز به ایجاب و قبول لفظی(پیشنهاد و پذیرش) دارد 

 یــک در جــدول  معاملــه ســلف از جهــت نقــدي و جنســی داراي چهــار صــورت اســت کــه احکــام هــر
 زیر آمده است:

  حکم  عوض  کاال  دیفر
  جایز  جنس  جنس  1
  جایز  پول  جنس  2
  جایز  جنس  پول  3
  جایز نیست  نقدین  نقدین(طال و نقره)  4

 

1ج، الوسیله ، تحریر(ره)(امام خمینیفروش)ف(پیشلَشرایط معامله س(  
 اطالعی باشد.ذکر جنس و چگونگی آن به طوري که برطرف کننده جهل و بی ) 1

 رك جلسه عقد بیع.تسلیم تمام پول پیش از ت ) 2

 یا وزن یا شماره. (پیمانه)تعیین مقدار کاال به کیل ) 3

 خواه مدت کم باشد یا زیاد. ،تعیین مدت و تاریخ تسلیم کاال ) 4

جـنس وجـود داشـته     ،شـود وقتـی باشـد کـه اغلـب در آن تـاریخ      تاریخی که براي جـنس تعیـین مـی    ) 5
 باشد.

ر اینکـه از خـود عقـد محـل تحویـل      محـل تحویـل جـنس را تعیـین کننـد، مگـ       ،بنابر احتیاط واجـب  ) 6
 معلوم شود که در همان شهري است که معامله منعقد شده یا شهر دیگر.

              اگر کسی جنسی را بـه طـور سـلف خریـداري کنـد، جـایز نیسـت مطلقـاً قبـل از فـرا رسـیدن موعـد
  تحویل جنس، آن را بفروشد، نه به فروشنده و نه به دیگري.

     ـ    روشـنده بـه عللـی ماننـد آفـت     اگر هنگام تحویـل جـنس فـرا رسـد و ف دسـت  هزدگـی یـا نـاتوانی از ب
ــه      ــد جــنس را ب ــر نتوان ــهر دیگ ــه از ش ــان تهی ــدم امک ــهر و ع ــاب شــدن آن در آن ش ــا کمی آوردن آن ی

توانـد معاملـه را فسـخ کنـد و پـولی      مشتري تحویل دهد تا اینکـه وقـت آن منقضـی شـود، مشـتري مـی      
توانـد  کنـد فروشـنده قـادر بـه تحویـل جـنس گـردد و نمـی        دریافت کند و یا اینکـه صـبر    ،را که پرداخته

 که فروشنده را ملزم به پرداخت قیمت هنگام تحویل نماید.

 )1ج، الوسیله ، تحریر(ره)(امام خمینیمعامله صرف .2

معامله صرف عبارت است از معامله طال به طال یـا نقـره بـه نقـره، و نقـره بـه طـال، خـواه مسـکوك باشـد و یـا            
  غیر مسکوك.
 ــه  ،یط صــحت معاملــه صــرف ایــن اســت کــه عوضــین در مجلــس عقــد شــرا داد و ســتد شــود و گرن

  معامله باطل است.
 چنان       و بـدل شـود، تنهـا همـان قسـمت       چه فقـط قسـمتی از آنچـه معاملـه شـده در جلسـه عقـد رد

  صحیح است.
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    گیـرد، طرفـه یـا دوطرفـه بـه روي اوراق نقـدي معمـوالً انجـام مـی        معامالتی که در زمـان مـا یـک 
  )1ج، ، تحریرالوسیله(ره)(امام خمینی.شودچه پیداست مشمول احکام معامله صرف نمیآن

  بیع نقد و نسیه
سـال بـه قیمتـی بیشـتر از قیمـت نقـدي آن چـه حکمـی         خریـد کـاال بـه طـور نسـیه بـه مـدت یـک         ال:ؤس

  نــی چــه حکمــی دارد؟ و همچنــین فــروش چــک بــه قیمــت بیشــتر یــا کمتــر از قیمــت آن بــراي مــدت معی
  دارد؟

خرید و فروش کاال بصـورت نسـیه بـه قیمتـی بیشـتر از قیمـت نقـد اشـکال نـدارد ولـی فـروش چـک              پاسخ:
ــه اوســت اشــکال       ــغ چــک در ذم ــه شخصــی کــه مبل ــث جــایز نیســت. لکــن ب ــرد ثال ــه ف ــر ب ــغ کمت ــه مبل ب

  )1592س ستفتاءات،اإل ۀجوبأ، ندارد.(مقام مظعم رهبري
اي بـه ایـن معنـا کـه در معاملـه      ؛یـن جـایز نیسـت   یـن بـه د  ی یـا د بنابر مشهور معاملـه کـالی بـه کـال     تذکر:

-مـی     شـود و هـر دو بـه آینـده موکـول      و بـدل نمـی   شود ولی هـیچ جـنس و پـولی رد   صیغه بیع جاري می
دهنـد. ماننـد فـروش یـک تـن گنـدم بـه پانصـد هزارتومـان          چند واسـطه ایـن کـار را انجـام مـی      گردد و بعضاً

ر بـه خریـدار داده شـود و پـول نیـز در برابـر تحویـل گنـدم پرداخـت شـود. البتـه ایـن             ها سه ماه دیگکه گندم
  آن مراجعه شود. به مسائل خاصاست متداول است که الزم  ،نوع معامله در تجارت جهانی و بورس

  
  )1، جالوسیله ، تحریر(ره)(امام خمینیانواع معامله از لحاظ تعیین قیمت

1. ساومهم 

کـه آیـا ایـن    المال(قیمـت خریـد) و ایـن   کـاال و قیمـت، معاملـه بـدون تعیـین رأس     هرگاه در مقام مبادله 
معامله بـراي فروشـنده سـود دارد یـا زیـان، داد و سـتد انجـام شـود آن معاملـه را مسـاومه نامنـد و ایـن             

  بهترین نوع معامله است.
2. رابحهم 

ــه  ــام معامل ــه هنگ ــاه ب ــنده رأس ،هرگ ــد   فروش ــده) بگوی ــه خری ــال(قیمتی را ک ــه روي آن  الم ــی ب و نفع
  بکشد، آن را بیع مرابحه نامند.

3. واضعهم 

المـال را ذکـر کنـد و چیـزي از قیمـت خریـد آن کـم کنـد آن         فروشـنده رأس  ،هرگاه بـه هنگـام معاملـه   
 را مواضعه گویند.

  
 المالی)تولیه(رأس .4

شـد آن  المـال را بـه مشـتري بگویـد و بـه همـان قیمـت نـه کـم و نـه زیـاد بفرو           رأس ،چه فروشندهچنان
  نامند.را تولیه می
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 چند مسئله

ــا پــولی کــه مــی المــالی چنــاندر معــامالت رأس .1 خواهــد بفروشــد از نظــر ارزش و چــه پــول خریــد ب
کنـد بایـد بـه مشـتري بگویـد کـه بـا چـه نـوع پـولی خریـده و یـا چـه مقـدار تبـدیل آن                تبدیل فرق می

 است.

2.   ــی ــت مع ــه قیم ــاالیی را ب ــنده، ک ــر فروش ــردهاگ ــداري ک ــداده،   ن خری ــام ن ــه روي آن انج ــاري ب و ک
ـ            همان، قیمت خرید رأس -هالمـال اسـت و جـایز نیسـت غیـر آن را بـه مشـتري بگویـد. امـا اگـر کـاري ب

شخصــاً آن عمــل را انجــام داده بایــد صــادقانه بگویــد مــن ایــن چــه خــود، چنــان ،روي آن انجــام گرفتــه
-توانـد ارزش کـار خـود را بـه    ام و نمـی دادهکاال را فالن مقـدار خریـده و ایـن عمـل را بـه روي آن انجـام       
ام. ولـی اگـر کسـی را اسـتخدام کـرده کــه      روي آن بکشـد و بگویـد ایـن کـاال را بـه فـالن مقـدار خریـده        

روي قیمـت خریـد بکشـد    توانـد دسـتمزد وي را بـه   روي کاالي خریداري شـده کـاري انجـام دهـد، مـی     به
هرچنـد جـایز نیسـت کـه بگویـد: مـن        ،تمـام شـده   و به مشتري بگوید که این کاال پاي مـن ایـن مقـدار   

 المال آن فالن مقدار است.ام یا رأساین کاال را این مقدار خریده

التفــاوت کــاالي معیــوبی را گرفتــه بایــد عــین واقــع را بــه مشــتري بگویــد. ولــی  اگــر فروشــنده مابــه .3
 اعالم کند.المال التفاوت را از قیمت اصلی کم کند و باقیمانده را رأسمیتواند مابه

انـد بـه مشـتري بگوینــد    المـال را بـیش از آنچـه خریـده    خواهنـد رأس هـا کـه مـی   بعضـی از فروشـنده   .4
خرنـد تـا   فروشـند و بـا قیمـت بیشـتري مـی     زننـد، مـثالً ابتـدا آن را بـه پسرشـان مـی      دست به حیله می

ه مشــتري المــال را بــقیمــت خریــد دوم را بــه مشــتري اعــالم کننــد، بــا ایــن عمــل هرچنــد مقــدار رأس
   ـ         دروغ نگفته و معامله بـا پسرشـان جـد در  شي و در هـر حـال صـحیح اسـت ولـی ایـن کـار خیانـت و غَ

 اي در کار نباشد.گونه حیله و دسیسهکه هیچمگر این ،معامله است و ارتکاب آن جایز نیست

 بازار سیاه

 :اده فعالیت دارند و از این العفوق هايکسانی که در خرید و فروش خانه و ماشین و غیره با قیمت سؤال
زنند چه برند و به بازار آشفته مسکن و غیره دامن میسود زیادي می ،گونه کار و فعالیتطریق بدون هیچ

و اصطالحاً تحت عنوان قیمت روز و بازار سیاه، بعضی از اجناس و کاالها را خیلی بیش از  حکمی دارند؟
  د جایز است یا نه؟دهنقیمت واقعی آنها مورد سودجویی قرار می

 )2، رساله نوین، ج(ره)رات عمل شود.(استفتاء از امام خمینیاجحاف جایز نیست و باید مطابق مقرّ پاسخ:
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)1الوسیله، ج ، تحریر(ره)(امام خمینیکارها و معامالت حرام  

 ،اسـت معامالت حـرام، معـامالتی اسـت کـه موجـب ضـرر و زیـان فـرد و بـر خـالف مصـالح مـردم و اجتمـاع              
  مانند:

 و ناپاك(اعیان نجس) معامالت مواد مضرّ .1

ــرّ   ــواد مض ــارت م ــب و تج ــی،    کس ــروبات الکل ــروش مش ــد و ف ــد خری ــاك(نجس)، مانن ــگ و ناپ ــگ س (بجز س
ــه غیــر طریقــه اســالمی   شــکاري و نگهبــان)، ــح شــده ب ــات مــرده و ذب ، مــواد گوشــت خــوك و گوشــت حیوان

یمــاران و انتقــال خــون در صــورت ایمــن بــودن از و... حــرام اســت؛ ولــی خریــد و فــروش خــون بــراي ب مخــدر
  ضرر، مانعی ندارد.

شـود در حـالی کـه رویـش سـیاه و      خـوار فـرداي قیامـت وارد محشـر مـی     شـراب «رسول خـدا فرمودنـد:    نکته:
ــنگی    ــاد تش ــاده و فری ــرون افت ــانش بی ــج و زب ــانش ک ــرك   ده ــه در آن چ ــایی ک ــه او از ج ــت و ب ــد اس اش بلن

ــه شــده ــی زناکــاران در آن ریخت ــام صــادق ». آشــامانندم ــین ام ــد:  همچن ــا شــرابخواران همنشــین  «فرمودن ب
-مـی  درستی کـه چـون لعنـت الهـی نـازل شـود همـه کسـانی کـه در آن مجلـس هسـتند دچـار آن            هنشوید، ب

ــوند ــا.(»ش ــد: ل الشــیعه)ئوس ــین پیامبرفرمودن ــه«؛ همچن ــی در آن   خان ــه اله ــد، مالئک ــه ســگ در آن باش اي ک
-عهـدي یزیـد، شـرا   در نامـه اعتـراض خـود بـه معاویـه در مـورد والیـت        امـام حسـین  حضـرت  ». آیندخانه نمی

 بازي را از جمله صفات زشت اخالقی اوبرشمرده اند. خواري و سگب

 خرید و فروش آالت حرام .2

  ، حرام است.خرید و فروش آالتی که منافع آنها منحصر در راه حرام باشد مانند آالت قمار
  

 در معامله شبی و غَمعامالت تقلّ .3

جـاي پـول معتبـر، یـا کـاالي      هـایی کـه از اعتبـار خـارج شـده اسـت بـه       ب در معامله مانند معاملـه بـا پـول   تقلّ
جاي کـاالي واقعـی بـدون اطـالع مشـتري، ماننـد آب کـردن در شـیر و مخلـوط کـردن روغـن نبـاتی             بی بهتقلّ

  بفروشد و یا برعکس)کاالي ایرانی را به عنوان خارجی  با روغن حیوانی، حرام است.(مثالً
  است: رگرفته از کتاب مکاسب شیخ انصاريمطالب زیر ب

ت در این مورد متواترند.اهیچ اختالف نظري حرام است و روای، فریبکاري، بیغش  
هـرکس مسـلمانی را در خریـد و فـروش فریـب دهـد، از       «از پیـامبر آمـده اسـت:    » عمـال عقـاب األ «کتاب در 

دهـد مسـلمان نیسـت    شـود، زیـرا کسـی کـه مـردم را فریـب مـی       د محشـور مـی  ما نیست، و روز قیامت با یهـو 
و کسـی کـه بـرادر مسـلمانش را فریـب دهـد، خداونـد برکـت را از روزي او          ـ   نمـود  تکـرار  را ایـن  بـار  سه و ـ

  .»گذاردکند، و او را به خودش وا میمعیشت او را بر او فاسد می ،داردبرمی
 هـم مخلـوط    بـا  شخـوب و بـد   وش جـنش مغشوش(جنسـی کـه مـثالً    سـت از: فـر  ا به مسلمان عبـارت  غش

 ــه وجــود غــش ــه او، در حــالی کــه او ب ــن اســت) ب ــدارد کــه اغتشــاش(مخلوط  ناآگــاه اســت. ازای رو تفــاوتی ن
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کردن) را بایع(فروشنده) به وجـود آورد، یـا دیگـري سـبب آن شـود. بنـابراین، اگـر اغتشـاش بـه طـور اتفـاقی            
بـه وجـود آیـد، واجـب اسـت عیــب       نمسـلما فـرد  ي غیـر از فریـب دادن   حاصـل شـود، یـا بـراي هـدف دیگـر      
  خورد)می        مشتري فریب ،(زیرا در هر صورت با عدم اعالم.پنهان در جنس به مشتري اعالم شود

خـواه عیـب پنهـان باشـد و خـواه      ، ، قصـد بـه اشـتباه انـداختن مشـتري اسـت      غـش  بنابراین، مالك در حرمت
  آشکار.

  شاقسام غَ
یابــد، ماننــد: مخلــوط کــردن ق مــیســت در جــنس خــوب تحقّــاهی بــا پنهــان ســاختن جــنس پگـــــ 1

مشـتري  جنسـی کـه   گـاهی بـا پنهـان کـردن جنسـی کـه مشـتري نخواسـته بـا           ــ 2 ؛جنس خوب با بـد 
گـاهی بــا بیـان صــفت خـوبی کــه در واقـع در مــورد      ـــ3؛ درخواسـت کــرده، ماننـد ریخــتن آب در شـیر   

ـ  که در ایـ  ،معامله وجود ندارد ؛شـود دلیس محسـوب مـی  ن صـورت تَ کـه در مـورد معاملـه بـه     یـا آن  ــ 4 
آب طـال یـا نقـره     ،ي کـه بـه آن  نحوي تعریف شود که جـنس دیگـري معرفـی شـود، ماننـد: فـروش فلـزّ       

 داده شده به عنوان طال یا نقره.

کـه  فروشـی از گناهـان کبیـره اسـت     کـم  ،اشـاره شـد  در مبحـث آیـات و روایـات    طـور کـه قـبالً    همـان  نکته:
  خداوند به آن وعده عذاب داده است.  

4. به جامعه ضرّمعامله م 

ــا مســلمانان مــی   ــه ب ــه دشــمنان دیــن ک ــان و  ماننــد فــروش اســلحه ب ــه دزدان و راهزن ــا ب ــد؛ و ی     جنگن
  جنگند.می هاي مسلمینهایی که بر علیه گروه حق از فرقهچنین به گروههم
 غنا .5

صـداي خـوب    ،مقصـود از غنـا   حه و نـوار) آن حـرام اسـت.   اشتغال به کـار غنـا و شـنیدن و معاملـه (صـف     
ســت از کشــیدن صــدا و بــاال و پــایین کــردن آن بــه طــوري کـــه         ا نیســت، بلکــه غنــا عبــارت    

گــذرانی و شــهوانی   بــوده و مناســب بــا مجــالس لهــو و محافــل خــوش        کننــده) (تحریکرامشــگر
  وت ساخته شده بود)هاي مبتذل که در دوران طاغها و ترانه(مانند بسیاري از آهنگ.باشد

خـوانی باشـد از بالهـاي خطرنـاك     هغنـا و آواز  اي کـه محـلّ  خانـه «: فرماینـد مـی   (ع)امـام صـادق   نکته:
                  باشـــد و فرشـــتگان رحمـــت بـــه آن خانـــه وارد باشـــد، در آنجـــا دعـــا مســـتجاب نمـــیایمـــن نمـــی

      (ع)منین علـــیؤامیرالمـــ چنـــین در روایتـــی ازهـــم ؛)309، ص17ل الشـــیعه، جئوســـا(».شـــوندنمـــی
ــی ــد:  م ــدا فرمودن ــامبر خ ــه پی ــوانیم ک ــد « خ ــب درآم ــوانآوازه کس ــا زن  ـ   خ ــد ی ــرد باش ــرام  ـ   م ح
  )226ص ،15العمال، ج کنز(».است
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 معامالتی که موجب کمک به ظالمان است. .6

 پیغمبــر اکــرم طــور کــه ازمعــامالتی کــه موجــب کمــک بــه ظالمــان باشــد حــرام اســت، بلکــه همــان 
  ت شده:روای

دانـد او ظـالم   کسی که به سوي ظـالم و سـتمکار گـام بـردارد تـا بـه او کمـک کنـد در حـالی کـه مـی           «
  .»است، از اسالم خارج شده است

طـور  بـه  ؛حـرام اسـت   ،بنابراین کمک به سـتم سـتمکاران هرچنـد کـه عنـوان معاملـه هـم نداشـته باشـد         
  ط غرب است.مثال خرید کاالهایی که به طور مستقیم کمک به فرهنگ منح

 هاي گمراه کنندهخرید و فروش کتاب .7

هـاي گمـراه کننـده حـرام اسـت؛ مگـر اینکـه        نگهداري، چاپ، قرائت و تـدریس (خریـد و فـروش) کتـاب    
کننـده را  گیري صـحیحی در آن باشـد، مـثالً کسـی کـه از گمـراه شـدن ایمـن اسـت، کتـاب گمـراه           بهره

ریــد و خوانـدن آن تنهـا بــراي اطـالع از مطالــب آن    آن بخـرد یـا بخوانــد، امـا خ    رد بـراي پاسـخ گفــتن و  
  رود، جایز نیست.می انمردم که بیم گمراهی آنتوده براي بیشتر 

 معامله سحر و جادوگري .8

مقصود از سحر، کاري است که ساحران انجام  .کار سحر، یاد گرفتن و تعلیم دادن و معامله با آن حرام است
دمنـد کـه در بـدن، قلـب یـا عقـل       کشند و یا مـی می خوانند،می انویسند و یمی دهند؛ چیزهایی را که می

ش را نسبت اکند و محبت یا دشمنیهوش میگذارد و وي را احضار یا خواب یا بیشخص سحر شده اثر می
  انگیزد.به چیزي برمی

 بازيشعبده .9

ار غیـر  بـازي عبـارت اسـت از نشـان دادن کـ     شـعبده  .بـازي نیـز حـرام اسـت    کار و کسب با عمـل شـعبده  
  واقعی به صورت واقعی با حرکت سریع.

 معامالت ربوي .10

  معامالتی که در آنها ربا باشد، حرام است.
  )1الوسیله، ج (امام خمینی، تحریراحتکار

مسـلمانان، بـراي گـران شـدن و بـاال رفـتن قیمـت         ياحتکار و انبـار کـردن مـواد غـذایی مـورد نیـاز و ضـرور       
  آن حرام است.

توانــد تــا جــایی کــه بــه مصــرف کننــده  ور بــه فــروش کننــد؛ و فروشــنده مــیشــخص محتکــر را بایــد مجبــ
اجحاف نشـود روي جـنس خـود اسـتفاده بکشـد و در صـورت اجحـاف، بایـد او را واداشـت تـا قیمـت خـود را             

چـه (قیمـت مناسـبی) بـراي کـاال تعیـین نکنـد حـاکم شـرع هرطـور صـالح بدانـد، قیمـت             پایین آورد و چنان
 کند.گذاري می
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  معاملهشرایط 
  الف: شرایط بیع و معامله

   گیـرد کـه   پیمـان و قـراردادي دو جانبـه، میـان خریـدار و فروشـنده انجـام مـی         مبادله و خریـد و فـروش طـی
ــه صــورت داد    ــا ب ــا لفــظ ی ــن پیمــان ممکــن اســت ب ســتد  و حــاکی از موافقــت و رضــایت طــرفین اســت. ای

ا بـه مشـتري بـه قصـد فـروش بدهـد و       عملی(معاطات) انجـام گیـرد، بـه ایـن صـورت کـه فروشـنده جـنس ر        
مشتري هم با پرداخت پـول، قبـول خـود را اعـالم نمایـد؛ و در مـواردي کـه اجـراي عقـد بیـع بـا لفـظ یـا داد              

         تواننــد بــه نوشــتن اکتفــا کنــد و ایــن عقــد و پیمــان از نظــر شــرع  و ســتد عملی(معاطــات) ممکــن نشــد مــی
اي اهـل  ، )1): 5(مائـده( ﴾أَوفُـوا  آمنُـوا  الَّـذینَ  أَیهـا  یـا ﴿ایـد:  فرممـی در ایـن بـاره   جراست و قـرآن  اإلالزم

  )  2ج، ایمان، نسبت به قراردادهاي خود وفادار باشید.(رساله نوین
عربـی بخواننـد، مـثالً اگـر فروشـنده بـه فارسـی بگویـد ایـن           در خرید و فـروش الزم نیسـت صـیغه    :1 لهأمس

ــتري   ــروختم و مش ــول ف ــن پ ــوض ای ــال را در ع ــدار و     م ــت و خری ــه صــحیح اس ــردم، معامل ــول ک ــد قب بگوی
ــروش       ــد و ف ــان خری ــه مقصودش ــن دو جمل ــتن ای ــه گف ــی ب ــند یعن ــته باش ــاء داش ــد قصــد انش فروشــنده بای

  )2097له مسأباشد.(امام خمینی، توضیح المسائل، 
رد، مـال  گیـ اگر در موقع معامله صـیغه نخواننـد ولـی فروشـنده در مقابـل مـالی کـه از خریـدار مـی          :2 لهأمس

ــک مــی    ــردو مال ــه صــحیح اســت و ه ــد و او بگیــرد، معامل ــک او کن ــی، توضــیح  خــود را مل شــوند.(امام خمین
  )2098له مسأالمسائل، 

  )1الوسیله، ج (امام خمینی، تحریرب: شرایط خریدار و فروشنده
  ست از:ا شرایط خریدار و فروشنده در معامله عبارت

 ؛بلوغ .1

2. ؛درَخ 

 ؛قصد معامله .3

 ؛ي عملاختیار و آزاد .4

5. ؛در غیر این موارد اجازه مالک الزم است ،مالک باشد مالک یا وکیل یا وصی 

6. فت از تصرّعدم ممنوعی. 

کــه  آن بچــه بــه او اجـازه داده باشــند  معاملــه بــا بچـه نابــالغ باطـل اســت، اگرچــه پـدر و یــا جـد     :1لـه  مسأ
ـ       هـا متعـارف اسـت    ن بـراي بچـه  قیمتـی را کـه معاملـه آ   ز باشـد و چیـز کـم   معاملـه کنـد، ولـی اگـر بچـه ممی

وســیله باشـد کــه پـول را بــه فروشـنده بدهــد و جـنس را بــه      ،معاملـه کنــد، اشـکال نــدارد، و نیـز اگــر طفـل    
چـون واقعـاً دو نفـر بـالغ بـا      د ـ   را بـه فروشـنده برسـان    خریدار برساند، یا جـنس را بـه خریـدار بدهـد و پـول     

ایــد فروشــنده و خریــدار یقــین داشــته باشــند کــه معاملــه صــحیح اســت، ولــی ب ـــانــدیکـدیگر معاملــه کــرده 
  )2082له مسأ، توضیح المسائل، رساند.(امام خمینیجنس و پول را به صاحب آن می ،طفل
بایـد جـنس یـا پـولی را کـه از او گرفتـه        ،اگر از بچه نابـالغ چیـزي بخـرد یـا چیـزي بـه او بفروشـد        :2 لهأمس

شناسـد و بـراي شـناختن او    و اگـر صـاحب آن را نمـی    ؛به صـاحب آن بدهـد، یـا از صـاحبش رضـایت بخواهـد      
ولـی اگـر چیـزي     ؛بایـد چیـزي را کـه از بچـه گرفتـه از طـرف صـاحب آن، مظـالم بدهـد          ،اي نـدارد هم وسیله
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ــرع       ــه حــاکم ش ــدا نکــرد ب ــر او را پی ــیش برســاند، و اگ ــه ول ــد ب ــد بای ــود صــغیر باش ــراي خ ــه ب ــه گرفت را ک

  )2083له أمسبدهد.(امام خمینی، توضیح المسائل، 
توانـد  نمـی  ،بـه بچـه داده از بـین بـرود     کـه  نابـالغ معاملـه کنـد و جـنس یـا پـولی       اگر کسی با بچه :3له مسأ

2084له مسأاو مطالبه کند.(امام خمینی، توضیح المسائل،  از بچه یا ولی(  
  )1الوسیله، ج (امام خمینی، تحریرشرایط پول و کاال ج:

  ز این قرار است:شرایط پول و کاالي مورد معامله ا
ــ   .1 ــا در ذم ــد چیــزي موجــود در خــارج ی ــره و منفعــت   کــاال بای ــه به ــا دیگــري باشــد، ن ه فروشــنده ی

ت نیست)جنس.(اگرچه جایز بودن آن خالی از قو 

مگـر اجناسـی کـه معمـوالً بـا مشـاهده        ،تعیین مقدار یا تعـداد کـاال فقـط بـا مشـاهده کـافی نیسـت        .2
 ها معلوم باشد)پیمانه یا شماره و مانند این شود.(مقدار کاال با وزن یامعامله می

 شود.شناخت جنس و کاالي مورد مبادله و اوصافی که موجب تفاوت قیمت می .3

 لـک موجـود باشـد. بنـابراین فـروش آب و گیـاه و زمـین بـایر قبـل از حیـازت          م ،جنس مورد معاملـه  .4

 و احیاي آن صحیح نیست. کردن)(آباد

، بنـابراین فـروختن پرنـدگان در هـوا و     را داشـته باشـد   مشـتري  قـدرت بـر تسـلیم کـاال بـه     فروشنده  .5
 ماهیان در آب صحیح نیست، مگر اینکه خود مشتري قادر به گرفتن آن باشد.

ولـی اگـر خریـدار و     ،هـایی کـه گفتـه شـد در معاملـه نباشـد معاملـه باطـل اسـت         اگر یکی از شـرط  :1 لهأمس
ف آنهـا اشـکال نـدارد.(امام خمینـی، توضـیح      نـد، تصـرّ  ف کنفروشنده راضی باشـند کـه در مـال یکـدیگر تصـرّ     

  )2093له مسأالمسائل، 
ـ      معامله چیزي: 2 لهأمس اي طـوري خـراب شـود کـه نتواننـد اسـتفاده      هکه وقف شده باطـل اسـت. ولـی اگـر ب

ـ  ها وقـف شـده از آن ببرنـد مـثالً حصـیر مسـجد      را که مال براي آن طـوري پـاره شـود کـه نتواننـد روي آن      هب
انند، فـروش آن اشـکال نـدارد و در صـورتی کـه ممکـن باشـد بایـد پـول آن را در همـان مسـجد بـه             نماز بخو

لــه مسأ، توضــیح المســائل، تــر باشــد.(امام خمینــینزدیــک ،مصــرفی برســانند کــه بــه مقصــود وقــف کننــده
2094(  
آن ملـک   انـد اشـکال نـدارد. ولـی اسـتفاده     خرید و فـروش ملکـی کـه آن را بـه دیگـري اجـاره داده       :3له مسأ

کـه  انـد یـا بـه گمـان ایـن     جر اسـت و اگـر خریـدار ندانـد کـه آن ملـک را اجـاره داده       أدر مدت اجاره مال مست
هـم بزنـد. امـام    توانـد معاملـه خـودش را بـه    مدت اجاره کـم اسـت ملـک را خریـده باشـد، پـس از اطـالع مـی        

  )2096له مسأخمینی، توضیح المسائل، 
  )1الوسیله، ج (امام خمینی، تحریرخیارات)(زدن معاملهد: اختیار فسخ و برهم

تـوان آن را فسـخ کـرده و    می جراست، ولی در موارد زیراإلقراردادي الزم ،طور که گفته شد معامله و پیمانهمان
  برهم زد:
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 فسخ در مجلس .1

تواننـد در همـان   انـد،می اي انجام شد تـا وقتـی کـه خریـدار و فروشـنده از هـم جـدا نشـده        هرگاه معامله
  لسه معامله را فسخ کنند.ج
 فسخ در مورد حیوان .2

  فسخ دارد. در مورد خرید و فروش حیوان، مشتري تا سه روز از هنگام معامله حقّ
 شرط فسخ .3

فسـخ شــرط   چـه در ضـمن معاملـه، بـراي فروشـنده یـا مشــتري یـا هـر دو یـا فـرد سـومی، حـقّ            چنـان 
  توان معامله را برهم زد.کنند، طبق شرط می

 بنفسخ در مورد غَ .4

ثابــت شــود کـــه یکــی از دو طــرف در اثـــر ندانســتن قیمــت کـــاال        ،چــه بعــد از معاملـــه  چنــان 
توانـد یـا معاملـه را بـرهم بزنـد و یـا بـه        دیده اسـت، شـخص مغبـون مـی     ،گشته و زیان(زیاندیده) مغبون

مطالبــه تفــاوت قیمــت را از طــرف نــدارد، و اگــر   قیمتــی کــه معاملــه کــرده رضــایت دهــد؛ ولــی حــقّ 
گـردد؛ البتـه بـا رضـایت     دیـده سـاقط نمـی   زیـان  فسـخِ  ر به پرداخت تفاوت قیمت شـود، حـقّ  حاض ،طرف

  طرفین جایز است.
 فسخ به علت تأخیر .5

ــول را     ــزد فروشــنده بگــذارد تــا بقیــه پ ــه کــاالیی را بخــرد و ن ــا پرداخــت مقــداري بیعان اگــر مشــتري ب
ــه روز الزم    ــا س ــه ت ــن معامل ــت دارد، ای ــاال را دریاف ــاورد و ک ــتري   جراإلبی ــه روز مش ــا س ــر ت اســت؛ و اگ

  ثیري ندارد.أو دریافت بیعانه ت مراجعه نکرد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند
  
 یت کاالؤفسخ به علت ر .6

چـه  تـر از آن گـاه آن را نـاقص  یـت بخـرد، و آن  ؤهرگـاه مشـتري کـاالیی را بـا شـنیدن وصـف آن بـدون ر       
ــالوگ)   چنــین اگــر آن رافســخ دارد؛ هــم شــنیده ببینــد، حــقّ ــده (یــا تصــویري از آن را در کات ــبالً دی ق

 غیـر آن کـاالیی باشـد کـه قـبالً دیـده (یـا در کاتـالوگ ارائـه شـده) حـقّ            ،مشاهده کند و پـس از خریـد  
 فسخ دارد.

 
 

  
 ت عیبفسخ به علّ .7

هرگـاه مشـتري بعـد از خریـد، عیبــی در کـاال بیابـد کـه قبـل از عقــد بـوده و یـا بعـد از عقـد و قبــل از             
  تواند معامله را فسخ کند و یا به جبران آن از قیمت آن کم کند.رفتن پیدا شده میتحویل گ
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 دلیسخیار تَ .8

فروشنده یـا خریـدار مـال خـود را بهتـر از آنچـه هسـت نشـان دهـد و طـوري کنـد کـه قیمـت مـال در               
  نظر مردم زیاد شود.

 ف شرطخیار تخلّ .9

دهـد طـور   مـی  کنـد کـه مـالی را کـه    فروشنده یا خریدار شـرط کنـد کـه کـاري انجـام دهـد، یـا شـرط         
توانــد معاملــه را بــرهم دیگــري مــی ،مخصوصــی باشــد و بــه آن شــرط عمــل نکنــد کــه در ایــن صــورت 

 بزند.

 خیار شرکت .10

انـد مـال دیگـري اسـت کـه اگـر صـاحب آن بـه معاملـه          اگر معلوم شود مقـداري از جنسـی کـه فروختـه    
پـول آن مقـدار را از فروشـنده بگیـرد و نیـز اگـر       توانـد معاملـه را بـرهم بزنـد یـا      راضی نشود، خریدار می

ــوضِ   ــده ع ــه خری ــزي را ک ــداري از چی ــوم شــود مق ــري اســت و صــاحب آن راضــی   معل ــال دیگ داده، م
 تواند معامله را برهم بزند یا عوض آن مقدار را از فروشنده بگیرد.نشود، می

 ر تسلیمذّعخیار ت .11

در  ،مـثالً اســبی را کــه فروختـه فــرار نمایــد  فروشــنده نتوانـد جــنس را کــه فروختـه تحویــل دهــد،   اگـر  
  تواند معامله را برهم بزند.این صورت مشتري می

  مباحث تکمیلی
  المسائل حضرت امام خمینی انتخاب شده است.مسائل مطروحه ذیل از رساله توضیح

           تـر از قیمـت   گـران  اگر خریدار قیمـت جـنس را ندانـد، یـا در موقـع معاملـه غفلـت کنـد و جـنس را
داننــد و بـه کمــی و  چـه بــه قـدري گــران خریـده کــه مـردم او را مغبــون مـی     لی آن بخـرد، چنــان معمـو 

توانــد معاملــه را بــرهم بزنــد و نیــز اگــر فروشــنده قیمــت جــنس را  دهنــد، مــیزیــادي آن اهمیــت مــی
تـر از قیمـت آن بفروشـد در صـورتی کـه مـردم بـه        نداند، یا موقـع معاملـه غفلـت کنـد و جـنس را ارزان     

له أد.(مسـ نتوانـد معاملـه را بـرهم ز   که ارزان فروختـه اهمیـت بدهنـد و او را مغبـون بداننـد، مـی      مقداري 
2125(  
    توانــد اگـر چــاي اعــال را بــا چــاي پسـت مخلــوط کنــد و بــه اســم چـاي اعــال بفروشــد، مشــتري مــی

  )2128له أمعامله را برهم بزند.(مس
  ی را بخـرد و بفهمـد کـه یـک چشـم آن کـور       گرفته عیب دارد مثالً حیوانکه اگر خریدار بفهمد مالی را

تواند معاملـه را بـرهم بزنـد یـا فـرق      دانسته، مینمی  چه آن عیب پیش از معامله در آن بوده واست، چنان
از پـولی کـه بـه فروشـنده      ،ن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوبقیمت سالم و معیوب آن را معی

چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم  مثالً مالی را که به ،داده پس بگیرد
، باشـد چهـارم مـی  تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یکدو  آن هشت تومان و قیمت معیوب آن

  )2129له أچهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.(مستواند یکمی
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    چــه آن عیـب پــیش از معاملــه در  چنـان  ،گرفتــه عیبـی هســت  اگـر فروشــنده بفهمـد در عوضــی کـه
یـا تفـاوت قیمـت سـالم و معیـوب را بـه        ،توانـد معاملـه را بـرهم بزنـد    مـی  دانسـته، عوض بـوده و او نمـی  

 )2130 لهأبگیرد.(مس ،له پیش گفته شدأمسدر  دستوري که

   ــرفتن مــال ــل گ ــیش از تحوی ــه و پ ــد از معامل ــدا شــود، خر  ،اگــر بع ــی در آن پی ــیعیب ــدار م ــد ی توان
معاملــه را بــرهم بزنــد و نیــز اگــر در عــوض مــال بعــد از معاملــه و پــیش از تحویــل گــرفتن عیبــی پیــدا 

ــد اشــکال    شــود، فروشــنده مــی ــاوت قیمــت بگیرن ــی اگــر بخواهنــد تف ــد، ول ــرهم بزن ــه را ب ــد معامل توان
  )2131له أدارد.(مس
      ـ زدن معاملـه   هـم بـه  هـم نـزد، دیگـر حـقّ    هاگر بعد از معامله عیب مـال را بفهمـد، و فـوراً معاملـه را ب

  )2132له أرا ندارد.(مس
 ،توانـد معاملـه را بـرهم    می شد،عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نبا هرگاه بعد از خریدن جنس

  )2133له أبزند.(مس
        م بزنـد، یـا تفـاوت    هـ بـه  توانـد معاملـه را  در چهار صـورت اگـر خریـدار بفهمـد مـال عیبـی دارد نمـی
 .ت بگیردقیم

  آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند. اول:
  به عیب مال راضی شود. دوم:

دهـم و تفـاوت قیمـت هـم نمـی     در وقت معامله بگوید: اگـر مـال عیبـی داشـته باشـد، پـس نمـی        سوم:
  گیرم.

ن معیفروشم، ولی اگر عیبی را فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می چهارم: 
تواند براي عیبـی  فروشم و معلوم شود عیب دیگري هم دارد، خریدار میکند و بگوید مال را با این عیب می

2134له أن نکرده است مال را پس بدهد یا تفاوت بگیرد.( مسکه فروشنده معی(  
     ـ   در سه صورت اگر خریدار بفهمـد مـال عیبـی دارد، نمـی انـد  توهـم بزنـد ولـی مـی    هتوانـد معاملـه را ب

  تفاوت قیمت بگیرد:

ـ       آن اول: و تحویـل   ايخریـده طـوري کـه   هکه بعد از معامله تغییـري در مـال بدهـد کـه مـردم بگوینـد ب
  باقی نمانده است. ،داده شد

  برگرداندن آن را ساقط کند. بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ دوم:
دا شـود. ولـی اگـر حیـوان معیـوبی را بخـرد       بعد از تحویـل گـرفتن مـال، عیـب دیگـري در آن پیـ       سوم:

و پــس از گذشــتن ســه روز،  عیــب دیگــري پیــدا کنــد اگرچــه آن را تحویــل گرفتــه باشــد، بــازهم مــی 
ـ  تواند آن را پس دهد، و نیـز اگـر فقـط خریـدار تـا مـدتی حـقّ        هـم زدن معاملـه را داشـته باشـد و در     هب

ـ  گرفتـه باشـد، مـی    آن مدت، مال عیب دیگري پیـدا کنـد، اگرچـه آن را تحویـل      هـم بزنـد.  هتوانـد آن را ب
  )2135له أ(مس
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      ــراي او ــري خصوصــیات آن را ب ــده و دیگ ــه خــودش آن را ندی ــد ک ــته باش ــالی را داش ــر انســان م اگ

ــد و آن را بفروشــد و بعــد از فــروش   چــگفتــه باشــد، چنــان ه او همــان خصوصــیات را بــه مشــتري بگوی
 )2136له أهم بزند.(مسها بتواند معامله ربفهمد که بهتر از آن بوده می

  (ره)المسائل حضرت امام خمینیرساله توضیحاز  مسائل متفرقه
             اگر فروشنده قیمت خرید جـنس را بـه مشـتري بگویـد بایـد تمـام چیزهـایی را کـه بـه واسـطه آنهـا

شـود بگویـد اگرچـه بـه همـان قیمـت یـا کمتـر از آن بفروشـد، مـثالً بایـد            قیمت مال کـم یـا زیـاد مـی    
  )2137له أه نقد خریده است یا نسیه.( مسبگوید ک
 ن کنــد و بگویــد ایــن جــنس را بــه ایــن اگــر انســان جنســی را بــه کســی بدهــد و قیمــت آن را معــی

قیمت بفـروش و هرچـه زیـادتر فروختـی مـال خـودت باشـد، هرچـه زیـادتر از آن قیمـت بفروشـد مـال             
تم و او بگویـد قبـول کـردم و یـا     دالل است و نیز اگر بگویـد ایـن جـنس را بـه ایـن قیمـت بـه تـو فـروخ         

جـنس را بـه او بدهـد و او هـم بـه قصـد خریـدن بگیـرد، هرچـه زیـادتر از آن قیمـت             ،به قصد فـروختن 
  )2138له أبفروشد، مال خود اوست.(مس

    ّاي بفروشـد کـه   از پارچـه خـواهم کـه رنـگ آن نـرود و بـزّ     اي مـی از بگویـد پارچـه  اگر مشـتري بـه بـز
  )2140له أاند معامله را برهم بزند.(مستورنگ آن برود، مشتري می

      ــ ــر دروغ باشــد حــرام است.(مس ــد مکــروه اســت و اگ ــر راســت باش ــه اگ له أقســم خــوردن در معامل
2141( 

1الوسیله، ج (امام خمینی، تحریرقالها( 

ســت از فســخ عقـد از طــرفین و ایــن در همــه عقـود و قراردادهــا جــز عقــد ازدواج جــاري   ا اقالـه عبــارت 
ـ     است. اقاله بـا  ی شـده یـا کـم کـردن آن جـایز نیسـت، تلـف شـدن کـاال مـانع از           زیـاد کـردن قیمـت ط

  شود. اقاله نخواهد بود و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن بازگردانده می
ــه اســت. پیــامبر اعظــم یکــی از مســتحب ــد:  ات، اقال هــرکس معاملــه شــخص پشــیمان را فســخ  «فرمودن

  . »بگذردکند، خداوند روز قیامت از گناهان او 
ــدار از معاملــه خــود پشــیمان هســتند و حــقّ    ــا خری ــار هــم  اقالــه در زمــانی اســت کــه فروشــنده ی خی

  ندارند.
نصـب شـده بـا ایـن مضـمون کـه: جـنس فروختـه شـده پـس گرفتــه           تـابلویی  هـا  در برخـی از فروشـگاه  

پایبنـد  ن بـه آن  اسـت کـه بعضـی از بازاریـان متـدی      شود و ایـن همـان عمـل بـه فرمـایش رسـول اهللا      می
  هستند.

  فروشیگران
رات دولـت  اجحـاف بـه مشـتري برسـد و یـا خـالف مقـرّ        فروشـی بـه حـد   حضرت امام خمینی: اگر گـران 

  )62، ص2ات، جء(استفتا.اسالمی باشد، جایز نیست
نامـه، نصـب برچسـب قیمـت،     الزم به ذکر است کسـبه محتـرم بایـد در امـور صـنفی ماننـد قیمـت، نـرخ        

ـ     رات بـه وانین و مقـرّ بیمه، مالیات و... از قـ  و بـه ایـن نکتـه توجـه      ت کننـد ویـژه قـانون نظـام صـنفی تبعی
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ــی    ــام خمین ــرت ام ــوده حض ــه فرم ــه ب ــد ک ــ نماین ــام معظّ ــريو مق ــوانین و   م رهب ــت ق ــدم رعای ع
  ات جمهوري اسالمی جایز نیست.رمقرّ

  ـ سایر عقودبخش دوم
  ـ صلح: 1

ــارت ــزي  ا صــلح عب ــه چی ــر ک ــه م  ســت از راضــی شــدن و ســازش دو نف ــی را ب ــا منفعت ــک یکــدیگر ی ل
ین یا حق و غیره را از گردن یکدیگر ساقط نمایند.درآورند یا د  

  )1الوسیله، ج (امام خمینی، تحریراحکام صلح
        صـلح، خــود عقـدي مســتقل اسـت و احکــام ســایر عقـود (و قراردادهــا) کـه نتیجــه یکسـان بــا صــلح

 شوند.نمی رتبدارند به آن مت

      اش جـا کـه نتیجـه   حتـی در آن  ،بـه پیشـنهاد(ایجاب) و پـذیرش(قبول) دارد   به طـور کلـی صـلح نیـاز
 ابراء(اسقاط حق) باشد هم ایجاب و قبول الزم است بنا بر اقوي.

 گیرد.گر سازش بر امري است انجام میقرارداد صلح با هر لفظی که نمایان 

 بـین   زن اختیـار فسـخ، ا  جراسـت و جـز بـا اقاله(فسـخ عقـد از دو طـرف) یـا داشـت        اإلقرارداد صلح الزم
 رود.نمی

              تمام خیارات در صـلح جـاري اسـت جـز خیـار مجلـس، خیـار حیـوان و خیـار تـأخیر کـه مخصـوص
 بیع (خرید و فروش) است.

 باشد.صلح نسبت به حقوقی که قابل نقل و اسقاط است صحیح می 

 کننده باید بالغ، عاقل و مختار بوده، قصد صلح داشته باشد.صلح 

چـه طلبکـار، طلـب خـود     انسان مقـدار بـدهی خـود را بدانـد و طلبکـار او ندانـد، چنـان        اگر :1 لهأمس
طلـب خـود را بـه ده     مـثالً پنجـاه تومـان طلبکـار باشـد و       را به کمتر از مقداري کـه هسـت صـلح کنـد،    

کـه مقـدار بـدهی خـود را بـه او بگویـد و       تومان صلح نماید، زیادي بـراي بـدهکار حـالل نیسـت مگـر آن     
هـم بـه آن مقـدار صـلح      دانسـت، بـاز  ضی کند یا طـوري باشـد کـه اگـر مقـدار طلـب خـود را مـی        او را را

  )2165له مسأکرد.(امام خمینی، توضیح المسائل، می
چــه طلــب خــود را بــه چنــان ،اگــر از کســی طلبــی دارد کــه بایــد بعــد از مــدتی بگیــرد  :2لــه مسأ

ـ      مقدار کمتري صـلح کنـد و مقصـودش ایـن باشـد کـه از مقـداري از        ه را طلـب خـود گذشـت کنـد و بقی
  )2168له مسأنقد بگیرد، اشکال ندارد.(امام خمینی، توضیح المسائل، 

هـم بزنـد، ولـی    توانـد صـلح را بـه   اگـر چیـزي را کـه بـه صـلح گرفتـه معیـوب باشـد مـی          :3له مسأ
ــی ــی   نم ــام خمین ــوب را بگیرد.(ام ــحیح و معی ــت ص ــاوت قیم ــد تف ــائل،  (ره)توان ــیح المس ــه مسأ، توض ل
2171(  

هرگــاه مــال خــود را بــه کســی صــلح نمایــد و بــه او شــرط کنــد کــه اگــر بعــد از مــرگ  : 4لــه مسأ
وارثی نداشتم باید چیزي را که بـه تـو صـلح کـردم وقـف کنـی و او هـم ایـن شـرط را قبـول کنـد، بایـد             

  )2172له مسأ، توضیح المسائل، (ره)به شرط عمل نماید.(امام خمینی
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  ودیعه(سپرده)ـ 2

گـر جانشـین سـاختن دیگـري در حفـظ و نگهـداري مـال اسـت(مال را         سـت کـه بیـان   ودیعه عقدي ا
به صورت امانـت بـه دیگـري بسـپارد) و نیـاز بـه ایجـاب و قبول(پیشـنهاد و پـذیرش) یـا هـر لفظـی کـه              

  گر آن باشد، دارد.بیان
  )1جالوسیله،  ، تحریر(ره)(امام خمینیاحکام ودیعه

       تواننــد بنـابراین هـر دو طـرف در هـر موقـع مـی       ،ز اسـت عقـد و قـرارداد ودیعـه از هـر دو طـرف جـای
 آن را فسخ کنند.

 ــت ــب و      امان ــاي مناس ــد و آن را در ج ــداري کن ــول نگه ــق معم ــپرده را طب ــه س ــت ک ــب اس دار واج
 ،دارمحفــوظ نگهــدارد و اگــر ایــن چنــین در حفــظ آن بکوشــد، در صــورت تلــف شــدن در دســت امانــت 

 ضامن نخواهد بود.

    تن آن امانـت برآیـد و دفـع ظـالم نیـاز بـه پرداخـت قسـمتی از آن بـه وي          اگر ظـالمی در صـدد گـرف
همـه آن، نسـبت بــه    نو در صـورت اهمـال و ربـوده شـد     پرداخـت کنــد،  یـا دیگـري باشـد واجـب اسـت     

 مقدار زائد بر آنچه الزم بود براي دفع ستمگر بپردازد، ضامن است.

 گردد.می هرکدام، ودیعه باطلدار یا دیوانه شدن گذار و امانتیک از امانت با مرگ هر 

       گـذار  نمـود، هرچنـد کـه امانـت     واجب است که امانت را بـه هنگـام مطالبـه در اولـین وقـت امکـان رد
دار واجـب اسـت   چـه بـر امانـت   کافر حربی بوده و گـرفتن مـالش مبـاح باشـد، بنـا بـر احتیـاط واجـب آن        

 آن به مالک. آزاد گذاشتن آن براي مالک است نه انتقال دادن و تحویل دادن

   همچنــین اگــر بــیم آن بــرود کــه امانــت تلــف شــود یــا بــه ســرقت بــرود یــا بســوزد و ماننــد آن، بــر
 دار واجب است آن را به صاحبش بازگرداند.امانت

          ي و زور بلکـه یـا قهـراً یـا از سـوي مالـک       اگر مـالی در دسـت شـخص قـرار گیـرد، نـه بـه طـور تعـد
ــدون آن ــه آنب ــند،  ک ــته باش ــالع داش ــد آن را    دو اط ــت و بای ــرعی اس ــت ش ــت وي امان ــال در دس آن م

نگهـداري کنـد تــا در اولـین فرصــت بـه صــاحبش برسـاند، هرچنــد کـه صــاحبش آن را مطالبـه نکنــد و        
      ي کـرده باشـد و حکـم امانـت     البته در صورت تلف شدن وي ضامن نیسـت مگـر اینکـه کوتـاهی یـا تعـد

 شرعی مانند امانت مالکی است.

  ه در مغازهاشیاء جاماندتذکّر: 
  اگر شخصی براي پس گرفتن امانتی چند سال مراجعه نکند تکلیف چیست؟

  زاده:االسالم والمسلمین فالحۀپاسخ حج
انـد کـه تعمیـر    اي را آوردهگوینـد کـه وسـیله   پرسـند و مـی  تعمیرکارهـا همـین را مـی    زبسیاري ا

هیـد و شـماره تلفـن هـم     بد ،دهـیم کـه بـه افـراد رسـید     انـد. مـا پیشـنهاد مـی    کنیم و دیگـر نیامـده  
اســت و کــار خــوبی اســت. بــراي اینکــه اگــر  بگیریــد. البتــه ایــن کــار واجــب نیســت ولــی مســتحب

صاحبش مراجعه نکـرد و خـداي نکـرده فـوت کـرد بتوانیـد او را پیـدا کنیـد. حـاال ممکـن اسـت کـه             
اگــر  ایــد و صــاحبش مراجعــه نکــرد و امکــانِ پیــدا کــردن وي هــم نبــود ولــیشــما امــانتی را گرفتــه

را پیـدا کنیـد. اگـر امکـان      فـرد مـورد نظـر   وجـو کنیـد تـا    توانیـد پـرس  تید مـی ششماره تلفن هم ندا
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ـ      این هم نبـود و مشـقّ   بگردیـد،   فـرد مـورد نظـر   دنبـال  هت داشـت و بایـد زنـدگیتان را رهـا کنیـد و ب
اســالم چنــین تکلیفــی را هــم واجــب نکــرده اســت. اگــر امکــان دسترســی نیســت و صــاحبش هــم   

شـود و اختیـارش بـه    الـک مـی  مالچـه کـه امانـت دسـت شـما مانـده اسـت مجهـول        کرد، آنمراجعه ن
 ــی ــی ول ــه اســتدســت حــاکم شــرع یعن ــد آن. فقی ــه شــما بای ــدتان  رهبــري را ب ــا مرجــع تقلی ی
هـا هـم عنـوان    لـه را تاکسـیران  مسأرا بـه فـرد فقیـري بدهیـد. ایـن       برگردانید یا اجـازه بگیریـد و آن  

 شـان در ماشـین جامانـده اسـت حکمـش همـین اسـت یـا صـاحب آن         ایلکنند. مسافرین که وسـ می
ــد.       ــر بده ــه فقی ــرد و ب ــازه بگی ــت اج ــان نداش ــار امک ــن ک ــر ای ــد. اگ ــل ده ــا تحوی ــد ی ــدا کن      را پی

.ir3www.ahkam.tv  
   

  (توضیح المسائل حضرت امام خمینی)احکام عاریهـ 3
ه انســان مــال خــود را بــه دیگــري بدهــد کــه از آن اســتفاده کنــد و در عــوض،   عاریــه آن اســت کــ
 )2344له مسأچیزي هم از او نگیرد.(

       توانـد عاریـه بدهـد ولـی اگـر در      چیزي را که منفعتش مال انسـان اسـت مـثالً آن را اجـاره کـرده مـی
ــد،     ــتفاده کن ــودش از آن اس ــه خ ــند ک ــرده باش ــرط ک ــاره ش ــی اج ــري  نم ــه دیگ ــد آن را ب ــه توان عاری

 )2347لهأدهد.(مس

           روي ننمایـد  اگر در نگهـداري چیـزي کـه عاریـه کـرده کوتـاهی نکنـد و در اسـتفاده از آن هـم زیـاده
کننـده  چـه شـرط کننـد کـه اگـر تلـف شـود عاریـه        و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضـامن نیسـت ولـی چنـان    

 )2349له مسأرا بدهد.(ضامن باشد، یا چیزي را که عاریه کرده طال و نقره باشد، باید عوض آن 

              ،چـه تلـف   چنـان   اگر طـال و نقـره را عاریـه نمایـد و شـرط کنـد کـه اگـر تلـف شـود ضـامن نباشـد
 )2350له مسأشود ضامن نیست.(

          توانـد بـه   اگر بداند که مالی را که عاریـه کـرده غصـبی اسـت، بایـد آن را بـه صـاحبش برسـاند و نمـی
 )2360له مسأدهنده بدهد.(عاریه

  )1الوسیله، ج ، تحریر(ره)(امام خمینیسنهقرض الحـ 4
گـردد، و  مـی   قراردادي اسـت کـه بـه موجـب آن شـخص مـالی را از دیگـري بـا ضـمانت، مالـک            ،قرض

  گیرد.پرداخت همان مال و یا مثل و یا قیمت آن را به عهده می
  کردنقرض
یابــد و مـی  کراهـت آن کــاهش  ،مکـروه اســت و در صـورت احتیــاج   ،گـرفتن در صــورت عـدم نیــاز  قـرض 

گیـرد. البتـه گـاهی گـرفتن قـرض      کمتـر باشـد بـه همـان نسـبت کراهـت شـدت مـی         ،هرچه میزان نیاز
شود آنجا کـه امـر واجبـی بسـته بـه گـرفتن آن باشـد ماننـد حفـظ جـان و آبـرو و ماننـد آن و             واجب می

بنــا بــر احتیــاط واجــب کســی کــه قــادر بــه پرداخــت قــرض نیســت و امیــد بــه توانــایی پــس دادن آن   
 لع باشد.دهنده از حال وي مطّندارد، قرض نگیرد مگر به هنگام ضرورت و تنگنا و یا اینکه قرض
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  اهمیت قرض دادن

مخصوصــاً بــه کســانی کــه احتیــاج دارنــد. پیــامبر  ،د اســتکّــمؤات قــرض دادن بــه فــرد بــا ایمــان از مســتحب
  اند:فرموده در این بارهاکرم 

وزن کـوه احـد از   هـم    ،در برابـر هـر درهمـی کـه قـرض داده      د،کسی که به برادر مسـلمان خـود قـرض دهـ    «
 ،وزن کــوه ســینا، حســنات خواهــد داشــت و اگــر بــراي وصــول آن هــاي رضــا و خوشــنودي الهــی و هــمکــوه

مدارا به خرج دهد از پل صـراط همچـون بـرق جهنـده بـدون حسـاب و عـذاب خواهـد گذشـت و کسـی کـه            
ــکایت     ــیش او ش ــود پ ــع خ ــلمانش از وض ــرادر مس ــاران را    ب ــه نیکوک ــد در روزي ک ــرض نده ــه او ق ــرد و ب ب

  »دهند، او را از بهشت محروم خواهند ساخت.پاداش می
  )2(رساله نوین، جقرارداد قرض

 قــراردادي اســت کــه احتیــاج بــه پیشــنهاد(ایجاب) و پــذیرش(قبول) دارد و الزم نیســت کــه ایــن   ،قــرض
چـه کـه در دو   شـود. آن نـی را برسـاند برگـزار مـی    قرارداد عربی باشد، بلکـه بـا لفـظ و هـر لغتـی کـه ایـن مع       

کـه بنـا بـر    گیرنـده نیـز معتبـر اسـت. افـزون بـر ایـن       دهنـده و قـرض  طرف این قـرارداد اعتبـار دارد درقـرض   
 دهنده بوده و مقدار آن معلوم باشد.ق به قرضمال باید عین باشد(نه دین) و متعلّ ،احوط

  ــرض ــوي ق ــر اق ــابر ب ــراردادي الزم اســبن ــرضدادن، ق ــرضت و ق ــده و ق ــدهدهن ــد آن را نمــی   گیرن توانن
 فسخ کنند.

 .شرط پرداخت اضافه چه عین باشد و چه منفعت یا غیره جایز نیست 

  )2تحریرالوسیله، ج ترجمه ،(ره)(امام خمینیاحکام قرض
دهنده کننده خود مقداري اضافی به قرضشرط پرداخت اضافی، قرضدر صورتی که بدون پیش.1

کننده در برابر احسان و رفع شدن نیازش به وسیله قرضنعی ندارد، بلکه مستحب است که قرضبپردازد ما
دهنده دریافت و البته براي قرض دادن، مقداري به عنوان هدیه به وي بپردازددهنده یا تشویق وي به قرض

ده به حساب دهناي مکروه است و مستحب است که هدیه یا مقدار اضافی را جزو بدهی قرضچنین هدیه
 آورد؛ یعنی به همان مقدار از طلبش کم کند.

چیزي را به عنوان رهن بگیرد یا ضامن یا کفیل بخواهد، و  ،تواند براي دادن قرضدهنده میقرض.1
تواند از آور نیست، ولی به مصلحتش باشد.(البته نمیدهنده سودهمچنین شرایط دیگري که براي قرض

 رهن استفاده کند)

- دادن طلب یا منفعت و همت باشد، بنابراین قرضقرض باید عین(پول یا کاال) و قابل ملکیموضوع .2
توان آن را مالک شد، صحیح نیست.چنین مشروبات الکلی که نمی  

3.دادن چیز مبهم مانند یکی از دو چیز، صحیح نیست. ضن باشد و بنابراین قرموضوع قرض باید معی
عدد) نیز مشخص باشد.ـوزنـچنین باید مقدار (پیمانههم  

گیرد.تا وقتی مال پرداخت نشود و طرف دریافت نکند، قرض صورت نمی.4  

-دهنده نمیت شرط شود، این شرط صحیح است و عمل به آن الزم است و قرضمد ،اگر در قرض.5
طلب خود را مطالبه کند. ،رتواند قبل از رسید موعد مقرّ  
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ینوام و د  
ـ   ستا ین) عبارتوام(د ـ   از مـال کلّ ه شـخص دیگـر بـه سببی.(قرضـی کـه بـه       ی ثابـت شخصـی در ذم

  عهده دیگري است)
ــ  ــه ذم ــی ک ــه کس ــا     هب ــل، داین(ی ــرف مقاب ــه ط ــدهکار) و ب ــدیون(یا ب ــه آن اســت: م ــغول ب اش مش

خـواه اختیـاري باشـد خـواه      ،گـرفتن یـا امـور دیگـر اسـت     شـود و سـبب آن یـا قـرض    بستانکار) گفته می
  قهري.

1الوسیله، ج ، تحریر(ره)ام خمینی(امیناحکام د(  
 ــد وام(د ــا حــال (و ب ــر  ن تــاریخ اســت) و شــخص بســتانکار مــی ویــن) ی ــد آن را مطالبــه کنــد و ب توان

ـ   ن و بـاز بـودن دسـت، بـدهی خـود را هـر وقـت شـده بپـردازد و          شخص بدهکار است که در صـورت تمکّ
 حـقّ  ،بـل از فـرا رسـیدن آن تـاریخ    ت و تـاریخ پرداخـت اسـت، بسـتانکار تـا ق     چه وام داراي مـد اما چنان

 مطالبه ندارد.

  ــدهی خــود امتنــاع ورزد ــدهکار از پرداخــت ب ــه پرداخــت   ،در صــورتی کــه ب حــاکم شــرع او را وادار ب
 کند.می

  شــود و بــا مطالبــه دار بــا مـرگ بــدهکار قبــل از فــرا رسـیدن تــاریخش، حــال مـی   وام و بـدهی مــدت
 ،شــود و قبــل از سررســید بــدهیبســتانکار حــال نمــیامــا بــا مــرگ  ،طلبکــار بایــد فــوراً پرداخــت شــود

 پرداخت آن الزم نیست.

  ــا وام در صــورتی کــه هــر دو تــاریخ دار باشــند، جــایز نیســت هرچنــد کــه  بنــابر اقــوي معاملــه وام ب
 دار نیز جایز نیست.معامله وام با وام مدت ،تاریخ آن دو سر رسیده باشد و بنا بر احوط

 کـردن مقـداري از آن، تـاریخ پـرداختش را جلـو       ضـایت طـرفین بـا کـم    تـوان بـا ر  دار را مـی وام مدت
ت مـد  ،تـوان بـا افـزودن مبلغـی    چنـین کـرد و نیـز نمـی    تـوان ایـن  امـا وام بـدون تـاریخ را نمـی     ،انداخت

 پرداخت آن را طوالنی کرد.

        بـر بــدهکار واجـب اســت کـه بــه هنگــام سررسـید مهلــت پرداخـت بــدهی و مطالبـه بســتانکار بــراي
اي شـده بکوشـد هرچنـد بـا فـروش امـوالش باشـد یـا حتـی بـا کسـب            بدهی خود به هر وسـیله پرداخت 

 احوط.(یا کارکردن) برمناسب به حالش بنا

سواري در  چنین مرکبالبته فروش خانه مسکونی و لباس مورد نیاز ولو لباس زینتی باشد و هم
ت لوازم خانه بر حسب حال و موقعی اج داشته باشد و نیزیبه آن احت و سوار شدن بوده صورتی که اهل

هاي علمی براي اهل مطالعه به مقدار نیاز و به ش مورد استثنا است و بعید نیست که کتاباخانوادگی
 حسب حال و مرتبه علمی وي نیز مورد استثناء باشد.

 م و فالکت بیفتد، حرا (سختی)چه با گرفتن و مطالبه بدهی از بدهکار تنگدست، او به عسرتچنان
است بر بستانکار که بدهی خود را مطالبه کند، بلکه واجب است که تا به هنگام باز شدن دست بدهکار 

 .و اگر بدهکار تنگدست باشد تا وضعیت مال او مناسب نشده باید به او مهلت داد؛ به وي مهلت بدهد
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نهرـ 5  

ــن ــدهی        ،ره ــر ب ــدهکار در براب ــه از ب ــرفتن وثیق ــراي گ ــرعی ب ــت ش ــراردادي اس ــاب و   ق ــه ایج ــاز ب و آن نی
قـرارداد منعقـد شـود     ،گـر مقصـود باشـد و الزم نیسـت کـه بـه عربـی       قبول(پیشنهاد و پذیرش) دارد کـه نشـان  

 پذیرد.می ست که با داد و ستد(معاطات) نیز انجاما بلکه ظاهر این

  )1الوسیله، ج ، تحریر(ره)(امام خمینیشرایط صحت رهن
   ف دهـا ماننـد بلـوغ، عقـل، قصـد، اختیـار و ممنـوع نبـودن از تصـرّ         گذشته از شرایط عمـومی طـرفین قراردا
ی دریافـت کنـد و الزم نیسـت کـه ایـن قـبض ادامـه        یـ رودهنـده گ گیرنـده از رهـن  مال، در ابتـدا بایـد رهـن   در 

چنـین  دهنـده قـرار گیـرد اشـکالی نـدارد. هـم      گیرنـده در اختیـار رهـن   رهـن  داشته باشد. پس اگر بعداً با اجـازه 
 دهنده باشد، فروش آن صحیح و دریافت آن امکان داشته باشد.روي عین، مال رهنگ شرط است که

 رویــی از طــرف بــدهکار پرداخــت شــود و بنــابراین جــایز اســت کــه شــخص در  الزم نیســت کــه رهــن و گ
-هـم  ؛مالش را براي رضاي خـدا بـه رهـن بگـذارد هرچنـد کـه بـدون اجـازه بـدهکار باشـد           ،برابر بدهی دیگري

 بدهیش قرار دهد. يتواند چیزي را عاریه کند تا گرور میچنین بدهکا

 مال گن باشد نه مبهم.رویی باید معی 

 ـ    که در برابـرش رهـن گرفتـه مـی     ايبدهی گبـه ایـن   ،ه باشـد شـود بایـد ثابـت در ذم   یـن  ونـه کـه اسـباب د
اریخ باشـد یـا بـا    کنـد کـه بـدون تـ    یـن فـرق نمـی   ق یافته باشـد و ایـن د  مانند قرض، سلف یا خرید و غیره تحقّ

 تاریخ سررسید.

 اإلروگذارنده الزمرهن از سوي گروگیرنده جایز.جراست و از سوي گ 

 روگذار نمـی گ       روگیرنـده، آري بعیـد نیسـت در جـایی کـه بـه       توانـد در رهـن تصـرف کنـد مگـر بـا اجـازه گ
 ي درختــان و روگیرنــده خــارج نشــود، ماننــد آبیــار نفــع رهــن اســت جــایز باشــد، در صــورتی کــه از دســت گ

کـه آن مـال را بـه دیگـري منتقـل نمایـد گنـاه کـرده         ایـن  فی کنـد بـدون   بنـابراین اگـر در آن تصـرّ    مانند آن.
ـ تولی اثر بـر آن م   کـه آن را تلـف کنـد، کـه در ایـن صـورت ملـزم بـه پرداخـت قیمـت آن          ب نیسـت مگـر آن  رتّ

ف بـا فـروختن یـا اجـاره     تصـرّ  و اگـر  شـود. رهـن مـی   می شود و قیمت پرداخت شده به جـاي عـین تلـف شـده    
گیرنـده دارنـد اگـر وي اجـازه دهـد در      هـاي ملـک باشـد، بسـتگی بـه اجـازه رهـن       دهندهفات انتقالو سایر تصرّ

  شود به خالف اجاره و امثال آن.می صورت فروش، رهن باطل
 شـدن، چنـان  شـدن یـا معیـوب   گیرنـده اسـت، و در صـورت تلـف    رهن، امانت در دست رهن  ي یـا  کـه تعـد

حسـاب شـود،   پرداخـت یـا تسـویه    ،و در صـورتی کـه بـدهی    ؛کوتاهی نسبت به آن نکرده باشـد، ضـامن نیسـت   
رویی همگ   مانـد و واجـب نیسـت کـه آن را بـه مالـک تسـلیم        روگیرنـده مـی  چنان به صـورت امانـت در دسـت گ

 کند مگر با مطالبه وي.

    شـود بلکـه مـال    گیرنـده باطـل نمـی   هنـده یـا رهـن   درهن بـا مـرگ رهـندهنـده  رویـی بـه ورثـه رهـن    گ
روگــذار و یــا ورثــه او از امــین یابــد و اگــر گگیرنــده انتقــال مــیشــود، و همچنــین، بــه ورثــه رهــنمنتقــل مــی

ـ  مـی  ،گیرنـده خـودداري کننـد   روشمردن ورثه گ رویـی را پـیش شـخص ثالـث و یـا کسـی کـه حـاکم         تواننـد گ
 کند به امانت بگذارند.شرع تعیین می
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  ، توضیح المسائل)(ره)خمینی(امام عالهجـ 6
مـی  عاله آن است که انسان قـرار بگـذارد در مقابـل کـاري کـه بـراي او انجـام       ج  نـی بدهـد،   دهنـد مـال معی

 )2218له مسأ.(مدهمی مثالً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او

    ایـد حـرام نباشـد و    گویـد بـراي آن انجـام دهنـد، ب    گـذارد) مـی  کاري را که جاعل(کسی کـه قـرار مـی
ـ    (هـدف) فایـده نباشـد کـه غرض   نیز باید بی ق نگرفتـه باشـد، پـس اگـر بگویـد هـرکس       عقالیـی بـه آن تعلّ

لـه  مسأدهـم، جعالـه صـحیح نیسـت.(    جـاي تـاریکی بـرود ده تومـان بـه او مـی      هشراب بخورد یا در شـب بـ  
2220( 

  ضاربهمـ 7
ت میــان دو طــرف کــه بــر مبنــاي آن شــود، قــراردادي اســنیــز گفتــه مــی »قــراض«مضـاربه کــه بــه آن  

شـود و سـود آن میـان آن دو تقسـیم     دار کـار بـراي تجـارت مـی    دار سـرمایه و دیگـري عهـده   یکی عهـده 
  شود.می

  )1الوسیله، ج ، تحریر(ره)(امام خمینیپیمان مضاربه
 قــراردادي اســت کــه نیــاز بــه بیــان و گفتــار و عملــی کــه حــاکی از  ،هــامضــاربه ماننــد ســایر پیمــان

ــ  ایجــ ــوغ، خ ــد داراي بل ــب طــرفین باشــد، دارد و طــرفین بای ــار باشــند و رَاب و قبــول آن از جان د و اختی
قــدرت تجــارت بــا  ،ف نداشــته باشــد و تــاجرت شــرعی از تصــرّگــذار پــولش آزاد بــوده، ممنوعیــســرمایه

ص باشـد و سـود بـه صـورت مشـاع و عـدد       چنـین بایـد مقـدار سـرمایه مشـخّ     سرمایه را داشته باشد؛ هـم 
 تعیین گردد. و  یا  و   سري مثالً ک

       ایـن معامله(مضــاربه) در تجـارت اســت؛ بنــابراین اگـر کســی بـه کشــاورزي پــولی بدهـد تــا آن را بــه
گـر بدهـد تـا    دو تقسـیم شـود و یـا اینکـه پـول را بـه صـنعت       مصرف زراعت برسـاند و محصـول میـان آن   

ــهآن  ــتفاده را در حرف ــد و اس ــرف کن ــد اش مص ــیم کنن ــم تقس ــان ه ــل   ،اش را می ــت و عم ــحیح نیس ص
ــق مزارعــه و مســاقات و شــرکت انجــام   .مضــاربه انجــام نشــده اســت  ــد از طری ــامالت را بای ــوع مع (این ن

 دهند)

 چه کسی تور مـاهی چنان   هـاي  ادي بدهـد(تا بـا آن بـه صـید مـاهی بپـردازد) و مـاهی       گیـري بـه صـی
چـه  اي فاسـد اسـت و آن  دو بـه نسـبت تقسـیم گـردد، مضـاربه نیسـت بلکـه معاملـه        یـان آن صید شـده م 

       اد اسـت و آن سـهمی کـه بـراي     که صید شده به مقداري کـه بـراي خـود در نظـر گرفتـه بـود از آن صـی
   تش مـورد اشــکال اسـت و آنچــه صـید شــده بـه حالــت اباحـه بــاقی      صـاحب تـور در نظــر گرفتـه، مــالکی

ـ  رت معمـولی بــه صـاحب  مانــد و تنهـا اجــ مـی  گیـرد.(این نــوع معاملـه از طریــق اجــاره   ق مــی(ابــزار) تعلّ
 تواند صحیح باشد)می

 چنین اگر کسی به دیگري پـولی بدهـد تـا درخـت خرمـا یـا گوسـفند خریـداري کنـد و محصـول           هم
اي فاســد اسـت و ثمــره و نتیجــه از  معاملـه  دو تقسـیم شــود، مضـاربه نیســت بلکــه  و نتیجـه آن میــان آن 

.(مبلغی دهـد  المثـل صاحب پـول اسـت و او بایـد بـه میـزان عملـی کـه انجـام شـده بـه عامـل اجـرت             نِآ
 شود)که در عرف براي انجام کاري پرداخت می
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  مضاربه با مـال م   صـحیح اسـت، مـثالً اگـر دو نفـر مبلغـی بـه صـورت مشـاع           زفـرو شـاع ماننـد مـال م

 است به مضاربه بگذارد.  تواند سهم خود را مثالًداشته باشند، یکی از آن دو می

 کننـد در مـورد یـک مـال     توانـد بـا چنـد عامـل کـه بـه طـور مشـترك کـار مـی          گذار مـی یک سرمایه
ــد کــه در عمــل یکســان باشــند،      ــا تفــاوت، هرچن ــا ب ــا ســهم مســاوي از ســود ی مضــاربه کنــد، خــواه ب

 زند.توانند با یک عامل به مضاربه بپرداگذار میهمچنین چند سرمایه

           تواننـد آن را قبـل از شـروع    مضاربه پیمـانی اسـت جـایز، بـه ایـن معنـی کـه هریـک از دو طـرف مـی
 دست آمدن سود و یا بعد از آن، فسخ کند.کار و بعد از شروع، قبل از به به

 گردد.مضاربه با مرگ یکی از طرفین باطل می 

  مضاربه عامل       
دن یــا معیــوب شــدن مــالی کــه در دســت  شــود و در صــورت تلــف شــعامــل، امــین محســوب مــی .1

 روي یا کوتاهی کرده باشد.که در مورد آن زیادهاوست ضامن نخواهد بود، مگر این

در صــورت زیــان و خســارت در تجــارت، عامــل ضــامن نیســت، بلکــه زیــان بــر عهــده صــاحب مــال    .2
 خواهد بود.

 دات خود عمل کند.بعد از قرارداد مضاربه، باید به تعه ،عامل .3

طـوري کـه مصـلحت بدانـد،      عامـل هـر   ،بـدون شـرط) باشـد   و ( ی که قرارداد مضاربه مطلـق در صورت .4
 تواند تجارت کند.می

تواند بـدون اجـازه صـاحب مـال بـراي تجـارت بـه شـهر یـا کشـور دیگـر مسـافرت نمایـد،              عامل نمی .5
 مگر آنکه متقضاي قرارداد باشد.

بـراي مخـارج تهیـه گذرنامـه، رفـت       توانـد بـه انـدازه معمـول    در صورت اجازه صاحب مال، عامـل مـی   .6
و برگشـت و اقامـت از ســرمایه اسـتفاده کنــد و اگـر بــراي گـردش یــا خریـد و معاملــه شخصـی و ماننــد        

 آن بخواهد بیشتر بماند، به حساب خودش خواهد بود.

کنـد، هزینـه سـفر    مـی  چه عامل براي دو نفر یـا بیشـتر یـا بـراي خـود و شـخص ثالـث تجـارت        چنان .7
 .تقسیم خواهد شد

توانــد بــدون اجــازه صــاحب مــال، دیگــري را بــراي تجــارت وکیــل قــرار دهــد؛ مگــر در   عامــل نمــی .8
 بعضی از کارهاي مقدماتی که مقتضاي قرارداد و عرف است.

 شود.خسارت بر مال مضاربه با سود حاصل جبران می .9

10.   فضـولی اسـت   او باشـد بـه مضـاربه بپـردازد، ایـن معاملـه        اگر با مال دیگري بدون آنکه وکیل یـا ولـی
طبـق قـرارداد تقسـیم     ،گیـرد و سـود میـان مالـک و عامـل     مضـاربه انجـام مـی    ،مالـک  صورت اجازه و در
  بر عهده صاحب سرمایه خواهد بود.نیز شود. خسارت وارده می
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  سود مضاربه     
 

سـود و خسـارت وارده، میـان مالـک و عامـل اخـتالف پیـدا شـود و دلیلـی در           ،اگر در مقـدار سـرمایه   .1
ــین نباشــد ــاه صــالح ،ب ــد  ،در دادگ ــل مق ــه عام ــود   گفت ــل از س ــهم عام ــدار س ــر در مق ــی اگ م اســت، ول

 م خواهد بود.دلیل و مدرکی در بین نباشد، قول مالک مقدو  است یا  اختالف شود که آیا 

2. د، مضـاربه کننـد،   اي نداشـته باشـ  تواننـد بـا مـال کـودك خـود در صـورتی کـه مفسـده        می پدر و جد
 و حــاکم شــرع م شــرعی ماننــد وصــیهمچنــین قــی بنماینــد.را ولــی بهتــر اســت رعایــت مصــلحت وي 

ولـی   ،مـالی کـه در اختیـار دارنـد) بپردازنـد     (تواننـد بـا مراعـات کامـل مصـلحت و امانـت بـه مضـاربه        می
 خسارت وارده برعهده مالک خواهد بود.

ــ ــد مضــاربه در   :1 الؤس ــتفاده از عق ــا اس ــارت صــحیح   آی ــع و تج ــدي و خــدماتی و توزی ــاي تولی کاره
انــد، هــاي غیــر تجــاري متعــارف شــدهو آیــا  عقــودي کــه امــروزه بــه عنــوان مضــاربه در فعالیــت اســت؟

  شرعاً صحیح هستند یا خیر؟
ـ  عقـد مضـاربه فقـط مخـتص     :پاسخ کـارگیري سـرمایه در تجـارت از طریـق خریـد و فـروش اسـت و        هب

ــوان   ــه عن ــتفاده از آن ب ــه اس ــاربه در زمین ــدمات   مض ــع و خ ــد و توزی ــاي تولی ــحیح    ه ــد آن ص و مانن
نیست. لکن مانعی ندارد کـه ایـن امـور را تحـت عنـوان عقـود شـرعی دیگـر مثـل جعالـه و صـلح و غیـر             

 )1897س ات،ئستفتااإل ۀجوبأ، ذلک انجام دهند.(مقام معظم رهبري

گــرفتم، بــه ایـن شــرط کــه آن مبلــغ و  مبلغـی پــول از یکــی از دوسـتانم بــه عنــوان مضـاربه    : 2 الؤســ
مقــدار اضــافه را بعــد از گذشــت مــدتی بــه او بپــردازم و مــن هــم قســمتی از آن را بــه یکــی از دوســتانم 
کــه بــه آن احتیــاج داشــت دادم و قــرار شــد یــک ســوم ســود پــول را او بپــردازد، آیــا ایــن کــار صــحیح  

  است؟
راه بـا مقـداري اضـافه، بعـد از مـدتی بـه       گرفتن پول از کسی به این شـرط کـه اصـل پـول را همـ      :پاسخ

ــوان      ــه عن ــول ب ــويِ حــرام اســت. و امــا گــرفتن آن پ ــرض رب ــد، عقــد مضــاربه نیســت بلکــه ق او بپردازی
ـ    لـک عامـل نمـی   شـود و پـول نیـز م   مضاربه، قرض از او محسوب نمی ت صـاحب آن  گـردد، بلکـه بـر ملکی

انـد در سـود   دو بـر اسـاس تـوافقی کـه کـرده     تجـارت بـا آن را دارد و هـر     ماند و عامل فقط حـقّ باقی می
ــه دیگــري قــرض    ــدارد بــدون اذن صــاحب مــال، مقــداري از آن را ب آن شــریک هســتند و عامــل حــق ن

ــذارد.     ــار او بگ ــاربه در اختی ــوان مض ــه عن ــا ب ــد و ی ــري بده ــم رهب ــأ، (مقام معظ ــتفتااإل ۀجوب ات، ئس
  )1898س
کنـد و هـر مـاه مبلغـی را بـه عنـوان        شخصـی مبلغـی پـول بـه فـردي داده تـا بـا آن تجـارت        : 3 الؤس

  ها هم به عهده او باشد. آیا این معامله صحیح است؟سود آن به او بپردازد و همه خسارت
اگـر قـرارداد ببندنـد کـه بـا مـال او بـه نحـو صـحیح شـرعی مضـاربه صـورت بگیـرد و بـر عامـل                 :پاسخ

ه او بدهــد و اگــر خســارتی الحســاب بــمــاه مقــداري از ســهم او از ســود آن را علــی شــرط کنــد کــه هــر
اي صـحیح اسـت و در غیـر ایـن صـورت وجـه       متوجه سـرمایه شـد، عامـل ضـامن باشـد، چنـین معاملـه       

  )1900ات، سئستفتااإل ۀجوبأ، شرعی براي آن وجود ندارد.(مقام معظم رهبري
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)1الوسیله، ج ، تحریر(ره)(امام خمینیشرکتـ 8  

ین یا منفعت و یا ن یا در دو شرکت ممکن است در مال معی ؛شرکت یعنی چیزي از آنِ دو یا چند نفر باشد
 در حقوق باشد؛ و سبب آن یکی از پنج امر است:

1 ( اث در مال ارث به طور قهري شریک هستند.ارث: ور 

پیمان: مثالً دو نفر باهم مالی را به اشتراك خریداري یا اجاره کنند.)2  

آب (از چاه یا رودخانه) بگیرند.باره حیازت: مثالً دو نفر باهم با یک ظرف یک)3  

.آمیختن: مخلوط شدن دو مال به یکدیگر خواه قهراً، خواه عمداً و خواه اختیاراً)4  

ست از شریک ساختن دیگري در مال خود.ا تشریک: عبارت)5  
 )1الوسیله، ج ، تحریر(ره)(امام خمینیچند مسئله در مورد شرکت

ف کند و در صورتی که اجازه ر شرکا در مال مشترك تصرّتواند بدون رضایت سایهیچ یک از شرکا نمی .1
 ف نماید.تواند تصرّف از تمام شرکا داشته باشد، تنها به مقداري که به وي اجازه داده شده میتصرّ

د، قصد، اختیار رَها و قراردادهاي مبادالتی مانند پیشنهاد و قبول قرارداد، رشد، خپیماندر تمام شرایطی که  .2
بر است و در نتیجه دو یا چند نفر تف مال و غیره بود، در شرکت پیمانی نیز معیت از تصرّو عدم ممنوع

اند سود یا زیان توانند با شرایط فوق مشترکاً به تجارت بپردازند و به نسبت مالی که روي هم گذاشتهمی
 تجارت را میان هم تقسیم کنند.

3. مثالً صحیح نیست که چند کارگر خیاط، و چند گیرد نه در کارتنها در اموال صورت می ،عقدي شرکت ،
ر بافنده باهم اشتراکی کار کنند به این ترتیب که استفاده کارهاي انجام شده میان آنان مشترك باشد. گکار
  چنین صحیح نیست دو یا چند نفر باهم پیمان بندند که هرچه از راه حیازت اشیاء مباح (از طبیعت) هم
یابد، بلکه هرچه را که شخص ق نمیوسیله شرکت تحقّآنها مشترك باشد و بدین آورند، میاندست میبه
 ق دارد.کار هر کسی، به خودش تعلّ تدست آورده است و یا اجرهب

چه دو نفر باهم مصالحه کنند که هرکدام براي مدتی مثالً یک یا دو سال، نیمی از استفاده خود را چنان ،بله
 گیرد، طیآورد یا مزد میهریک از آن دو در آنچه طرفش به دست میبه دیگري بدهد، صحیح است و 

  مدت تعیین شده شریک خواهد بود.
اي بپردازند هخواهند با استفاده از اعتبار خود میان مردم به معامله ذمسرمایه که میشریک شدن دو نفر بی .4

ن ببندند که در هرچه از سود تجارت فاوضه، به این ترتیب که دو نفر با هم پیماچنین پیمان شرکت مو هم
کدام وارد می آورند و یا در هر خسارتی که بر هردست میهت و غیره بیا محصول کشاورزي یا ارث یا وصی-

شود، شریک باشند، صحیح نیست.(مثالً دو نفر بگویند امروز هرچه سود کردیم، در آن شریک باشیم، خواه 
 کم، خواه زیاد)

شود و در قرار است با مال مشترك، کار یا تجارتی انجام دهد) امین محسوب می شریکی که عامل است(و .5
 اشد.بروي یا کوتاهی کرده که زیادهضامن نیست، مگر این ،صورت تلف شدن مال

تواند آن را فسخ کند و سهم هرکس به قرارداد شرکت از هر دو طرف جایز است، به این معنی که هریک می .6
  .صاحبش بازگردانده شود
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شـرکت   ،تواننـد قبـل از انقضـاي آن مـدت    چه براي شـرکت، مـدت تعیـین گـردد؛ هرکـدام مـی      چنان .7
را منحل کنند، مگر اینکه در ضـمن عقـد الزم دیگـري شـرط کننـد کـه تـا قبـل از مـدت مـذکور کسـی            

انحالل شرکت را ندارد، بـه ایـن صـورت وفـاي بـه شـرکت تـا مـادامی کـه عقـد بـاقی اسـت واجـب               حقّ
 خواهد بود.

ــه،      .8 ــا آن زمــان انجــام گرفت ــوده، معــامالتی کــه ت ــرارداد شــرکت باطــل ب ــه ق ــوم شــود ک هرگــاه معل
مگر آنکه اجازه تصرّ ،ت استمحکوم به صحت عقد شرکت باشد.ف هرکدام موکول به صح 

  المسائل)، توضیح(ره)(امام خمینیمسائل تکمیلی       
    حیح نیسـت ولـی اگـر قـرار بگذارنـد کـه تمـام        اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفـر ببـرد، صـ

 )2147له مسأها بدهد شرکت و قرارداد هردو صحیح است.(ضرر یا بیشتر آن را یکی از آن

     انـدازه   کهـا یـ  آن چـه سـرمایه  چنـان  ،منفعـت ببـرد  بیشـتر  هـا  اگر شرط نکننـد کـه یکـی از شـریک
انـدازه نباشـد، بایـد منفعـت      یـک  ه آنهـا برنـد و اگـر سـرمای   انـدازه مـی   باشد منفعت و ضرر را هم به یـک 

و ضرر را به نسبت به سـرمایه قسـمت نماینـد، مـثالً اگـر دو نفـر شـرکت کننـد و سـرمایه یکـی از آنـان            
 بـه یـک   دو هـر و دیگري باشـد سـهم او از منفعـت و ضـرر دو برابـر سـهم دیگـري اسـت          دو برابر سرمایه

 )2148له مسأار نکند.(اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ ک

                 شریکی کـه اختیـار سـرمایه شـرکت بـا اوسـت بایـد بـه قـرارداد شـرکت عمـل کنـد، مـثالً اگـر بـا او
مخصوصـی بخـرد، بایـد بـه همـان       قرار گذاشتند که نسـیه بخـرد یـا نقـد بفروشـد یـا جـنس را از محـلّ        

نمایــد کــه بــراي شــرکت قــرارداد رفتــار نمایــد و اگــر قــراري بــا او نگذاشــته باشــند، بایــد داد و ســتدي  
 )2151 لهأضرر نداشته باشد و معامالت را به طوري که متعارف است انجام دهد.(مس

  هــا بمیــرد یــا دیوانــه یــا بیهــوش شــود یــا ســفیه شــود و حــاکم شــرع او را از   اگــر یکــی از شــریک
ف تواننــد در مــال شــرکت تصــرّ   هــاي دیگــر نمــی  شــریک ،ف در امــوالش جلــوگیري کنــد  تصــرّ
 )2157 هلأ(مس.کنند

  )1الوسیله، ج ، تحریر(ره)(امام خمینیتقسیم و تفکیک
  قسمت

  ست از جدا کردن سهم هریک از شرکا از یکدیگر.ا قسمت عبارت
  گیرد:در تقسیم سهام، رعایت عدالت ضروري است و آن به سه صورت انجام می

1. ــیم ا ــرازتقس ــه حســب اجــزا و کم ف ــل تق ی: تقســیم ب ــا مســاحت) مث ــدد ی ــل، وزن، ع ســیم: ت(کی
 جزاء.األحبوبات، روغن و شیر، طاقه و پارچه و زمین متساوي

شـود و  : تقسـیم بـر حسـب قیمـت و ارزش در چیزهـایی کـه بـا قیمـت ارزیـابی مـی          تقسیم تعدیل .2
ــد ــر در  متع ــال: دو نف ــر     3د اســت. مث ــادل دو رأس دیگ ــی مع ــت یک ــه قیم ــند ک ــریک باش ــفند ش گوس

 دهند.  هم براي دیگري قرار میسي دیگر را یک را یک سهم و دو تا )گوسفند(پس آن یک  ،است

شـود. در جـایی کـه    سـهام مقـداري پـول بـه بعضـی از سـهام اضـافه مـی         : که براي تعادلتقسیم رد .3
شـود  تقسیم معادل و مطابق سـهم ممکـن نباشـد. بـراي بعضـی از چیزهـایی کـه بـا قیمـت ارزیـابی مـی           
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ــیم دو گو     ــد تقس ــال: مانن ــت. مث ــاوي اس ــزاي متس ــی   و داراي اج ــه یک ــفند ک ــري  500س  400و دیگ

شـریکی کـه    (یعنی.شـود لـی مسـاوي مـی   تومـان بـه دومـی اضـافه شـود، بـا او       50ارزد و اگـر  تومان مـی 
 بدهد) تومان به شریکش 50تومانی را برداشته،  500گوسفند 

  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینیچند مسئله
ت مرغـوب و قسـمت نـامرغوب اسـت و بـراي      اي شـریک باشـند کـه داراي قسـم    اگر دو نفـر در خانـه   .1

م بتواننـد از هـر دو قســمت   هرکـدا  کـه  ترتیـب  ایـن  بـه  ت ـ  تقسـیم، هـم بـه صـورت افـراز امکـان داشـ       
 کـه  نحـوي  بـه  آن تقسـیم  هـم  و تعـدیل،  صـورت  بـه  هـم  ـ و   (مرغوب و نامرغوب) به سهم خود برسـند 

 اول نــوع شـریک،  دو از ییکـ  اگـر  باشــد؛ دیگـري  بـراي  نـامرغوب  قســمت و یکـی  بـراي  مرغـوب  قسـمت 
بـور بـه پـذیرفتن اسـت؛ امـا اگـر خواسـتار        مج دیگـر  شـریک  نشـود،  ضـرري  مسـتلزم  و باشـد  خواستار را

ــه  ــیم ب ــز در      دتقس ــت، و نی ــذیرفتن نیس ــه پ ــور ب ــریک دوم مجب ــد، ش ــا رد) باش ــدیل ی ــوع اخیر(تع و ن
ــر صــورتی کــه راه اول(قســمت افــراز) ممکــن نبــود و تنهــا نــوع دوم و ســوم امکــان دا   شــت، نــوع دوم ب

کـه راه دوم  تـوان شـریک دیگـر را مجبـور بـه پـذیرفتن راه سـوم کـرد، مگـر ایـن          م است و نمـی سوم مقد
 نیز امکان نداشته و یا موجب ضرر باشد.

ــه (و       .2 ــا تیمچ ــکونی ی ــدهاي مس ــه داراي واح ــاختمانی ک ــیم س ــتار تقس ــرکا خواس ــی از ش ــر بعض اگ
میــان چنــد نفــر مشــترك اســت باشــند، بقیــه شــرکا  د وهــاي متعــدفروشــگاه بزرگــی) کــه داراي غرفــه

هـا باشـند و   مجبور به پذیرفتن تقسیم خواهنـد بـود، مگـر اینکـه شـرکا زیـادتر از تعـداد واحـدها و غرفـه         
 تقسیم آنها موجب زیان گردد.

در ضــرري کــه مــانع از اجبــار تقســیم اســت، کــافی اســت کــه در اثــر تقســیم، نقصــانی در عــین یــا   .3
ـ           قیمت جـنس وارد گـردد   ـ کـه عادتـاً قابـل اغمـاض نیسـت، هرچنـد کـه مـال بـه کلّ ت انتفـاع  ی از قابلی

 ساقط نشود.

در تقسیم باید ابتـدا مـال مشـترك را بـه تعـداد سـهام (چـه متسـاوي و چـه متفـاوت) تفکیـک کـرد              .4
 رعه سهم هر یک را تعیین نمود.قگاه به حکم و آن

ابطــال و فســخ آن را نخواهــد  ی حــقّجراســت و کســاإلکشــی، الزمتقســیم مــال بعــد از اتمــام قرعــه .5
 ی با رضایت همه شرکا نیز ظاهراً فسخ صحیح نیست.داشت و حتّ

هـایی را  چـه، رضـا، حسـن و زهـرا بخواهنـد پـول      تقسیم دیـون مشـترك، شـرعی نیسـت مـثالً چنـان       .6
هـا منتقــل شـده اسـت، قبــل از دریافـت تقســیم     کـه پدرشـان از مــردم طلـب داشـته و از راه ارث بــه آن    

 ها مشاع باقی خواهد ماند.چنان میان آنصحیح نیست و دیون هم کنند،

  فعهشُ
ـ   فعه از نظــر لغــت بــه معنــاي جفــت قــرار دادن چیــزي بــا چیــز دیگــر و در اصــطالح فقــه عبــارتشُ

ــه    ا ــه بخــش بیگان ــرســت از اینکــه یکــی از دو شــریک بخواهــد ســهم خــود را ب  شــریکش بفروشــد، غی
 مقــدار همـان  یعنـی  کنـد؛  تملّــک را شـده  فروختـه  د سـهم دار حـق  دارد کــه شـرایطی  بـا  دیگـر  شـریک 

حـق را شـفعه، و صـاحب حــق     ایـن  و بگیـرد  وي از را سـهم  آن و بدهـد  او داده بـه  مشـتري  کـه  را پـولی 
  نامند.را شفیع می
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  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینیشفعه بعضی از موارد حقّ
 لک غیر منقول باشد.م 

 باغ. قابل تقسیم باشد مانند زمین و 

 چنانپـذیر نباشـد،   لک منقول باشـد ماننـد لبـاس، کشـتی و یـا غیـر منقـول باشـد ولـی قسـمت          چه م
رضــایت مشــتري را فــراهم کنــد و مشــتري هــم  ،ماننــد درخــت و حمــام، احتیــاط آن اســت کــه شــفیع

 درخواست او را اجابت کند.

 ّحق    الشـفعه  ایه حـقّ لـک مشـترك اسـت، بنـابراین بـراي همسـ      الشـفعه در قسـمت فـروش مشـاع از م
 نیست.

  ـ اگر شـریک ح شـفعه دارد ولـی    شـریک دیگـر حـقّ    ،ه خـود را بـا فـروش بـه دیگـري منتقـل کنـد       ص
شــفعه  اگــر آن را مهریــه قــرار داده باشــد و یــا توســط صــلح یــا بخشــش، بــه دیگــري داده باشــد حــقّ  

 نیست.

 لک، مشترك میان دو نفر باشد نه بیشتر.م 

 اده قادر باشد.شفیع به پرداخت پولی که مشتري د 

 .در صورتی که مشتري مسلمان است شفیع مسلمان باشد 

 .شفیع تمام سهمیه شریک خود را بخواهد نه قسمتی از آن را 

    شــفیع تنهــا بایــد همــان مبلغــی را کــه مشــتري بــه شــریکش داده بپــردازد و آنچــه را کــه مشــتري
 بابت داللی و غیره داده الزم نیست بدهد.

 توانــد همــان موقــع کــه شــریکش ســهم خــود را فروختــه اســت، مــی لــع شــودچــه شــفیع مطّچنــان
 رود.ش از بین میچه بدون عذر عقلی، یا شرعی یا عادي تأخیر کند، حقّمطالبه کند، و چنان

 تواند بـه مشـتري اول مراجعـه کنـد و     اگر مشتري سهمی را که خریده به دیگري بفروشد، باز شفیع می
توانـد پـول خـود را از    شود و مشتري دوم مـی می دهد و معامله دوم باطلپولی را که به وي پرداخته به او ب

 مشتري اول پس بگیرد.

 

  اجارهـ 9
  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینیتعریف اجاره

ت تعیـین  بـرداري از منـافع امـالك یـا کـار انسـان در مـد       بـراي اسـتفاده و بهـره    قـراردادي اسـت   ،اجـاره 
  شود.نی که عوض آن داده میدر برابر مقدار پول معی ،شده

و چیـزي را کـه   » جـاره اإلمـال «و پـول کرایـه را   » مسـتأجر «گیرنـده را  و کرایـه » رمـوجِ «دهنـده را  کرایه
  نامند.می »موضوع اجاره«یا » عین مستأجره«کرایه شده 

  موضوع اجاره
  گیرند عبارتند از:چیزهایی که مورد اجاره قرار می

 ؛ماشین)، حیوان، کاال، لباس و مانند آنخانه، باغ، ( :مانند ،امالك .1

 (که احکام آن تحت عنوان استخدام خواهد آمد).انسان .2
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  قرارداد اجاره

بــراي مالــک شــدن  (پیشــنهاد)ســت از لفظــی کــه مشــتمل اســت بــر ایجابا قــرارداد اجــاره عبــارت
ی کـه  جـاره و قبول(امضـاي طـرف مقابـل) و همچنـین عملـ      اإلمنفعت چیزي یا کـار کسـی در برابـر مـال    

و یـا کــار در برابــر کرایــه یــا      کننــده اســت بــر منــافع گــر رضــایت وي و مالــک گردانــدن کرایـه نشـان 
  دارد.دستمزدي که از وي دریافت می

جراســت و جـز بـا موافقــت طـرفین و یــا    اإلقــراردادي اسـت کـه از هــر دو طـرف الزم    ،قـرارداد اجـاره  
  توان آن را فسخ کرد.شرط فسخ در قرارداد نمی

  المسائل)، توضیح(ره)(امام خمینیئل تکمیلیمسا
              اگر خانه یا دکان یـا اطـاقی را اجـاره کنـد و صـاحب ملـک بـا او شـرط کنـد کـه فقـط خـود او از آن

توانـد آن را بـه   توانـد آن را بـه دیگـري اجـاره دهـد و اگـر شـرط نکنـد مـی         جر نمـی أاستفاده کنـد، مسـت  
ز مقـداري کـه اجـاره کـرده آن را اجـاره دهـد، بایـد در        دیگري اجاره دهد، ولی اگـر بخواهـد بـه زیـادتر ا    

 )2180له مسأآن کاري مانند تعمیر و سفیدکاري انجام داده باشد.(

  خانـه و دکـان و اطـاق و اجیـر، چیـز دیگـر مـثالً زمـین را اجـاره کنـد و مالـک بـا او شـرط               اگر غیـر
را اجــاره  اجــاره کــرده آننکنـد کــه فقــط خــودش از آن اسـتفاده نمایــد، اگرچــه بیشــتر از مقـداري کــه    

 )2182له مسأدهد، اشکال ندارد.(

 مــالی را کــه اجــاره مــین باشــد، پــس اگــر بگویــد یکــی از  دهنــد چنــد شــرط دارد: اول، آنکــه معــی    
ــا کســی کــه آن را اجــاره  أهــاي خــود را اجــاره دادم درســت نیســت. دوم، مســت خانــه     جر آن را ببینــد، ی

ویـد کـه کـامالً معلـوم باشـد. سـوم، تحویـل دادن آن ممکـن باشـد،          ات آن را بگدهد طـوري خصوصـی  می
ـ   پس اجاره دادن اسـبی کـه فـرار کـرده باطـل اسـت. چهـارم،        واسـطه اسـتفاده کـردن از بـین     هآن مـال ب

اي کـه مـال را   هـاي دیگـر صـحیح نیسـت. پـنجم، اسـتفاده      نرود، پس اجاره دادن نـان و میـوه و خـوردنی   
باشـد، پــس اجــاره دادن زمــین بـراي زراعــت در صــورتی کــه آب بــاران    انــد ممکــنبـراي آن اجــاره داده 

-کفایت آن را نکنـد و از آب نهـر هـم مشـروب نشـود، صـحیح نیسـت. ششـم، چیـزي را کـه اجـاره مـی            
دهد مال خود او باشـد، و اگـر مـال کـس دیگـر را اجـاره دهـد، در صـورتی صـحیح اسـت کـه صـاحبش             

 )2184له مسأرضایت دهد.(

   حـق نـدارد اجـاره آن را مطالبـه کنـد و       ،اجـاره داده تـا آن چیـز را تحویـل ندهـد     کسی که چیـزي را
لـه  مسأمطالبـه اجـرت نـدارد.(    حـقّ  ،بـراي انجـام عملـی اجیـر شـده باشـد پـیش از انجـام عمـل         نیز اگـر  

2195( 

     جر تحویـل نگیـرد یـا تحویـل بگیـرد و تـا       أهرگاه چیزي را که اجاره داده تحویـل دهـد، اگرچـه مسـت
 )2196له مسأجاره آن را بدهد.(إلاباید مال ،ره از آن استفاده نکندآخر مدت اجا

 2200 لهأگر چیزي را که گرفته ضایع کند، ضامن است.(مسهرگاه صنعت( 

 2215له مسأشود.(جر بمیرد، اجاره باطل نمیأدهنده یا مستاگر اجاره( 

  المسائل)توضیح،(ره)(امام خمینیسرقفلی        
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  ـ کننـد، مـدت اجـاره کـه بـه سـر       هـا را از صاحبانشـان اجـاره مـی    ان یـا غیـر آن  کسانی که خانه یا دکّ
رسید حرام است بـدون اذن صـاحب محـل در آنجـا اقامـت کننـد و بایـد محـل را فـوراً بـا عـدم رضـایت             

آن هســتند و  جــارهاإلصــاحبش تخلیــه کننــد و اگــر نکننــد غاصــب و ضــامن محــل و ضــامن مثــل مــال 
هـا کوتـاه باشـد یـا طـوالنی و چـه بـودن        ی شرعاً نیسـت چـه مـدت اجـاره آن    وجه حقّها به هیچبراي آن

ها در مدت اجاره موجب زیـادت ارزش محـل شـده باشـد یـا نـه و چـه بیـرون رفـتن از محـل موجـب            آن
 )2846له مسأنقص در تجارتشان باشد یا نه.(

  اش ارهاش گذشــته اســت آن محــل را اجــاره کنــد اجــجر ســابق کــه مــدت اجــارهأاگـر کســی از مســت
فش در محـل حـرام و غصـب اسـت و اگـر بـه محـل،        صحیح نیست مگـر بـه اجـازه صـاحب محـل و تـوقّ      

ـ              ف نمـوده  خسارت وارد شـود یـا تلـف شـود، موجـب ضـمان اسـت بـراي ایـن شـخص و مـادامی کـه توقّ
 )2847 لهأصاحب محل بپردازد.(مس هجاره را باإلاست باید مثل مال

  یـزي بـه عنـوان سـرقفلی از شخصـی  کـه محـل را بـه         جر سـابق اسـت چ  أاگر شخص غاصب که مسـت
اي تلــف او اجــاره داده اســت بگیــرد، حــرام اســت و اگــر آنچــه را گرفتــه اســت تلــف کنــد یــا بــه حادثــه 

 )2848له مسأشود، ضامن است.(

   ـ اجـاره دهـد در بـین مــدت و     ،ی را اجـاره کنـد در مـدتی و حـق داشـته باشـد کـه بـه غیـر         اگـر محلّ
ــ   ــ اجـاره محـل ترقّ توانـد آن محــل را اجـاره دهـد بــه همـان مقــدار کـه اجــاره کـرده اســت و       یی کنـد م

ـ             انی را اجـاره  مقداري هم بـه عنـوان سـرقفلی از آن شـخص بگیـرد کـه بـه او اجـاره دهـد. مـثالً اگـر دکّ
ــ  د بــه مــاهی صــد رنمــوده ده ســال بــه مــاهی ده تومــان و پــس از مــدتی اجــاره محــل افــزایش پیــدا ک

جـا را در مـابقی مـدت، اجـاره دهـد بـه مـاهی        توانـد آن ه داشته باشـد مـی  اجار تومان در صورتی که حقّ
ده تومـان و یــک هـزار تومــان مــثالً بـه رضــایت طــرفین از آن شـخص بگیــرد کــه محـل را بــه او اجــاره      

 )2849له مسأدهد.(

              اگر محلی را اجاره کنـد از صـاحبش و شـرط کنـد بـر او کـه مـدت بیسـت سـال مـثالً قیمـت اجـاره
تحویـل داد صـاحب محـل بـا شـخص ثالـث        ،مـذکور را بـه غیـر    و شرط کنـد کـه اگـر محـلّ     را باال نبرد

همـین نحـو عمـل کنـد و اجـاره را      نیـز  د انیز همین نحـو عمـل کنـد و اگـر ثالـث بـه دیگـري تحویـل د        
جر کـه محـل را بـه دیگـري تحویـل دهـد و مقـداري سـرقفلی از او         أباال نبرد، جـایز اسـت از بـراي مسـت    

به او تحویل دهـد و سـرقفلی بـه ایـن نحـو حـالل اسـت و دومـی بـه سـومی و سـومی            بگیرد که محل را 
لـه  (مسأ توانـد بـه حسـب قـرار تحویـل دهـد و از او بـه ایـن عنـوان سـرقفلی بگیـرد.           به چهارمی نیز مـی 

2850( 

 زیـاد نکنـد    ،جـاره را تـا مـدتی   اإلجر بر موجر شرط کند کـه در ضـمن عقـد اجـاره کـه مـال      أاگر مست
-او را از محـل نداشـته باشـد و حـق داشـته باشـد بـه مقـداري کـه اجـاره نمـوده در سـال            اخـراج   و حقّ

توانـد مبلغـی از او بگیـرد    مـی  ،هاي بعد از او اجاره نمایـد و بـر مـوجر الزم باشـد کـه اجـاره بـه او بدهـد        
لـه  مسأگونـه سـرقفلی حـالل اسـت.(    خـود یـا بـراي تخلیـه محـل و ایـن       یـا از غیـر او بـراي اسـقاط حـقّ     

2851( 
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 تواند هـر مقـداري بخواهـد بـه عنـوان سـرقفلی از شـخص بگیـرد کـه محـل را بـه او اجـاره             مالک می

توانـد از او مقـداري بگیـرد کـه بـه او اجـاره       اجـاره بـه غیـر داشـته باشـد مـی       جر حـقّ أدهد و اگـر مسـت  
 )2852له مسأبدهد و این نحو سرقفلی مانعی ندارد.(

  االت تکمیلی ؤس
نــی اي را بــراي تجــارت در آن و یــا کــار دیگــري بــه مــدت معیمغـازه جري کــه أآیــا مســت :1 الؤســ

اجاره کرده جـایز اسـت بعـد از پایـان مهلـت اجـاره در صـورتی کـه مالـک آن را تجدیـد نکنـد از تخلیـه             
واگـذاري عـین    سـرقفلی را مطالبـه نمایـد؟ و آیـا بـا توجـه بـه اینکـه حـقّ          مغازه خودداري نموده و حـقّ 

  شغل و حرفه کند؟ ندارد جایز است نسبت به آن ادعاي حقّ جره را به کس دیگريأمست
ف خــود نگــه جره را در تصــرّأجر حــق نــدارد بعــد از انقضــاء مــدت اجــاره، عــین مســتأمســت پاســخ:

سـرقفلی داشـته باشـد کـه از      دارد و از تسلیم آن به مالک خـودداري کنـد ولـی اگـر نسـبت بـه آن حـقّ       
جر در آن حـق  أهـایی باشـد کـه از نظـر قـانونی بـراي مسـت       نمالک به او منتقل شـده و یـا مغـازه از مکـا    

ــیایجــاد  ــی م ــن صــورت م ــد عــوض حــقّ شــود در ای ــد.(مقام معظــم   توان ــه کن ــک مطالب خــود را از مال
  )1668س، اتئستفتااإل ۀجوب، أرهبري
دسـتیابی بـه سـرقفلی     رايام و مبغلـی را بـ  جانـب یـک مکـان تجـاري را اجـاره کـرده      ایـن  :2 الؤس

فـرش کـردن زمـین آن و امـور     کشـی و سـنگ  ام و مبلـغ زیـادي را بـراي بـرق    پرداخت کـرده به مالک آن 
ورثــه  ،کـار پــرداختم، بعــد از گذشـت ده ســال  ام و مقــداري هــم بـراي گــرفتن پروانــه دیگـر خــرج کـرده  

انـد، آیـا بـر مـن واجـب اسـت کـه بـا تخلیـه مغـازه خواسـته آنهـا را             مالک خواهان استرداد آن مکان شده
ام از م؟ و بر فـرض وجـوب تخلیـه، آیـا جـایز اسـت امـوالی را کـه بـراي آن مکـان هزینـه کـرده            اجابت کن

  مطالبه عوض سرقفلی به قیمت روز را دارم؟ آنان مطالبه کنم؟ و آیا حقّ
چنــین هــم وجــوب تجدیــد اجــاره بــر مالــک یــا جــواز مطالبــه تخلیــه و لــزوم انجــام آن و   پاســخ:

ري خـرج شـده، تـابع قـوانین جـاري کشـور و یـا شـرایط مـذکور          ضمان اموالی کـه بـراي مکـان اسـتیجا    
جر اسـت و امـا سـرقفلی آن مکـان در صـورتی کـه از مالـک بـر         أدر ضمن عقد اجـاره بـین مـوجر و مسـت    

مطالبـه   جر منتقـل شـده باشـد و یـا بـه مقتضـاي قـانون بـراي او ثابـت باشـد، حـقّ           أوجه شرعی به مسـت 
  )1669س، اتئستفتااإل ۀجوب، أريآن به قیمت روز را دارد.(مقام معظم رهب

گونـه  نامـه رسـمی فقـط اجـاره شـود و هـیچ      سـال از مالـک بـا اجـاره     5اگر مغازه به مـدت  : 3 الؤس
سـرقفلی   ،سـال  5مبلغی بـه عنـوان سـرقفلی از طـرف مسـتأجر پرداخـت نشـود، پـس از انقضـاي مـدت           

 مغازه مال کیست؟ مالک یا مستأجر؟

رسـاله   (ره)،حق ندارد.(استفتاء از امام خمینـی  ،جر در فرض مرقوممربوط به مالک است و مستأ پاسخ:
  )2ج ،نوین

  رهن و اجاره 
معمـول اسـت صـحیح نیسـت بلکـه در ایـن مـوارد اجـاره بـه           استفاده از رهـن در کنـار اجـاره کـه فعـالً     

  له وجود دارد:  مسأمطرح است و نکته ظریفی در این  ضشرط قر
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       مبلغـی را جلـوتر    ،دادن خانـه عـارف شـده کـه هنگـام اجـاره     چـه امـروزه در بـین مـردم مت    آن ال:ؤس
  گیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟می

صـی اجـاره بدهـد بـه     ن و اجـرت مشخّ در صـورتی کـه مالـک، خانـه خـود را بـه مـدت معـی         پاسخ:
اشـکال نـدارد هرچنـد مالـک بـا توجـه        دجر مبلغـی را بـه عنـوان قـرض بـه او بپـرداز      أاین شرط که مست

جر قـرض بگیـرد بـه    أمسـت از المثـل آن کمتـر قـرار دهـد، ولـی اگـر       خانـه را از اجـرت   اجـاره  ،ه آن مبلغب
ـ   المثـل یـا کمتـر و    اش را بـه اجـرت  انی در اختیـار او قـرار دهـد و یـا خانـه     این شرط که خانه خـود را مج

ـ        قــرض  ،شـود یق مــیـا بیشـتر از آن بــه او اجـاره بدهــد، بـه طــوري کـه آنچــه در ابتـدا بــین آن دو محقّ
جر و یــا قــراردادن آن در اختیــار او بــه عنــوان أدادن خانــه بــه مســتدادن و قــرض گــرفتن باشــد و اجــاره

 ۀجوبــأ، شــرط در قــرض باشــد، همــه ایــن مــوارد حــرام و باطــل اســت.(مقام معظــم رهبــري         
  )1662س، اتئستفتااإل

و اال معاملـه  » شـرط قـرض  اجـاره بـه   «بگـوییم  ، »رهـن و اجـاره  «کـاربردن  بنابراین باید بـه جـاي بـه   
  کنند.می یک مکانی را رهن کامل ،خصوص در مواردي که به اصطالحهب ،اشکال دارد

  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینیاستخدام
ســت از اجــاره دادن کــار خــود بــه دیگــري در برابــر حقــوق یــا دســتمزد تعیــین   ا اســتخدام عبــارت

  شده.
د و در قـرارداد شـرط نشـده باشـد کـه بایـد خـود، شخصـاً         اگر کسی بپذیرد کـه عملـی را انجـام دهـ     .1

توانـد دیگـري را بـه جـاي خـود در آن کـار اسـتخدام کنـد و همـان مقـدار           آن عمل را انجـام دهـد، مـی   
دستمزد یا مبلـغ بیشـتري را بـه وي پرداخـت کنـد، ولـی جـایز نیسـت کـه بـا پرداخـت دسـتمزد کمتـر              

 ه مقداري از کار را خود انجام دهد.دیگري را به جاي خود استخدام کند، مگر اینک

کننـده  مـدت تعیـین شـده تنهـا بـراي اسـتخدام       شـود تـا طـی   کارمند یا کـارگري کـه اسـتخدام مـی     .2
ی ئـ کار کند، جایز نیسـت در آن مـدت بـراي خـود یـا دیگـري کـار کنـد، مگـر در برخـی از کارهـاي جز           

 متعارف. که منافاتی با قرارداد استخدامش ندارد، مانند صرف نهار در مدت

چه کارگر یا کارمند استخدام شود نـه بـا ایـن شـرط کـه خـود شخصـاً کـار را انجـام دهـد و یـا            چنان .3
ــه او واگــذار شــود، قبــل از انجــام دادن آن، کــار   مــانعی نــدارد بــدون تعیــین وقــت،  ــراي کــاري کــه ب ب

 دیگري براي خود یا شخص دیگري بپذیرد و انجام دهد.

نـی اسـتخدام شـود، ولـی وي کـار دیگـري انجـام دهـد و نیـز اگـر           معیاگر کارمند یا کارگر براي کـار   .4
اي استخدام شود کـه کـاالي جعفـر را بـه منـزلش برسـاند و او کـاالي احمـد را بـه منـزلش ببـرد،            راننده

 یک از دو کار نیست.دستمزدي براي هیچ مستحقّ

مـدتی کـه او را    یاگر کسـی کارمنـد یـا کـارگري را بـراي انجـام دادن کـاري اسـتخدام کنـد و در طـ           .5
  ــو ــه او مح ــار را ب ــت آن ک ــرده اس ــتخدام ک ــداس ــواه    ،ل نکن ــردازد، خ ــتمزد وي را بپ ــوق و دس ــد حق بای

 کارمند یا کارگر در آن مدت بیکار بوده و یا به کار شخصی پرداخته باشد.

اســتخدام شــدن و مــزد گــرفتن بــراي کارهــا و وظــایفی کــه بــر شــخص، واجــب عینــی اســت جــایز   .6
چه به عنوان واجـب کفـایی بـر او واجـب شـده اسـت بنـابر احتیـاط ماننـد غسـل و کفـن            ننیست؛ و نیز آ

مردگان، اما استخدام بـراي کارهـایی کـه بـراي حفـظ نظـام و نیازمنـدي مـردم بـر کسـی واجـب شـده،             
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چنـان کـه اسـتخدام    هـم  ؛مانند کارهاي صنعتی و پزشـکی، اسـتخدام شـدن و مـزد گـرفتن مـانعی نـدارد       

کارهاي نیابتی خـواه بـه نیابـت از مـرده یـا زنـده، در کارهـایی کـه بـر وي واجـب اسـت            براي انجام دادن 
 و شرعاً نیابت در آن جایز باشد، مانعی ندارد.

هـا، در  هـا، بـاغ  داري کـاال از گمشـدن یـا شـبگرد و پاسـدار بـراي نگهبـانی از خانـه        استخدام براي نگه .7
طی کـه در صـورت گـم شـدن یـا سـرقت، ضـامن        تـوان بـا او شـرط کـرد     نی جایز اسـت و مـی  مدت معی

ضامن نیست مگر در صورت کوتاهی) ،ر نباشد.(اگر شرط نشودباشد، هرچند که او مقص 

8.  ــی ــاره در دســت مســتأجر ط ــف    موضــوع اج ــی در صــورت تل ــت دارد، یعن ــت امان ــدت اجــاره حال م
کـرده   روي یـا کوتـاهی  کـه زیـاده  شدن یـا عیـب پیـدا کـردن، مسـتأجر ضـامن نیسـت، مگـر در صـورتی         

چـه بـدون قصـد یـا بـدون      شـود، چنـان  اي کـه بـراي دوخـتن بـه خیـاط داده مـی      چنین پارچـه باشد. هم
کـاري اسـت    کوتاهی خیاط، تلف یـا نـاقص شـود، خیـاط ضـامن نیسـت بلکـه او ضـامن خرابـی و نقـصِ          

خـراب   ،لبـاس  ،که به روي آن پارچـه انجـام داده، هرچنـد کـه اسـتاد مـاهر باشـد و بـدون قصـد و عمـد          
 آب درآمده باشد. از

چــه چهارپــا (یــا ، ضــامن اســت ولــی چنــانبشــکنداش اگــر شــخص بــاربري پــایش بلغــزد و محمولــه .9
ماشـین بـاربري) کـه بــراي نقـل محمولـه کرایــه شـده، بلغـزد و خسـارتی بــر محمولـه وارد آیـد، ضــامن           

بته قــوانین نیســت، مگــر اینکــه در اثــر بــد رانــدن یــا بــردن محمولــه از راه نــاهموار تلــف شــده باشــد.(ال 
 بیمه در اینجا کاربرد دارد)

اي بـراي بـاربري کرایـه کنـد، جـایز نیسـت کـه بـیش از ظرفیـت تعیـین شـده            چه وسیله نقلیـه چنان .10
چـه بـیش از حـد بـار بزنـد و یـا بـیش از حـد از وسـیله نقلیـه           یا بیش از مقدار معمول، بار بزنـد و چنـان  

 هد بود.کار بکشد و عیب و نقصی در آن پیدا شود ضامن خوا

کـه بـه دســت   ضـامن پـول و لبــاس مشـتریان در صـورت سـرقت نیسـت، مگــر ایـن        ،صـاحب گرمابـه   .11
ي کرده باشد.وي سپرده شود و وي نسبت به نگهداري آن کوتاهی یا تعد 

12.          نـی و غیـره اسـتخدام    اگر کسـی بـراي کـاري ماننـد کـار سـاختمان یـا دوزنـدگی لبـاس معی
جــاي وي آن عمــل را هچــه دیگــري بــنجــام دهــد، چنــانشــود، نــه بــه شــرط اینکــه خــود آن عمــل را ا

دریافـت   اسـتخدام شـده، محسـوب خواهـد شـد و حـقّ       منزلـه عمـل خـود شـخصِ    انی انجـام داد، بـه  مج
ــان  ــده را دارد، و چن ــین ش ــ دســتمزد تعی ــک مج ــب مال ــري از جان ــه دیگ ــد،  چ ــام ده ــار را انج انی آن ک

ـ    ثـر از میـان رفـتن مـورد آن باطـل اسـت، و       ی نـدارد، بلکـه اسـتخدام وي در ا   شخص اسـتخدام شـده حقّ
مطالبه دستمزد از مالک را ندارد. انی آن عمل را انجام داده، حقّکسی که خود مج 

و بخواهــد کــه بــرایش کــاري انجــام دهــد (و مــزدي تعیــین نکــرد)    یاگــر کســی از شخصــ .13
ـ کـار را   فـرد، دار باشـد و  کارهـاي اجـرت  از شخص آن کار را انجـام دهـد، در صـورتی کـه      انی نکـرده  مج

 المثل است.اجرت باشد، مستحقّ

  المسائل)توضیح ،(ره)(امام خمینیمسائل تکمیلی        
 شـود اجیـر کـرد و کسـی کـه بـه مجتهـد        ه صغیري را کـه ولـی نـدارد بـدون اجـازه مجتهـد نمـی       بچ

ـ        ؤتواند از یک نفـر مـ  دسترسی ندارد می ه شـرط  من کـه عـادل باشـد، اجـازه بگیـرد و آن را اجیـر نمایـد ب
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ــالغ بــه مصــلحت او بلکــه بنــا بــر احتیــاط واجــب تــرك آن داراي مفســده  کــه اجیــر گــرفتن بچــآن ه ناب
 )2176له مسأبراي بچه نابالغ باشد.(

 ـ  ،کاراگر صاحب ـ ما را وکیـل کنـد کـه بـراي او ع    بنّ ـ  ه بگیـرد، چنـان  ل ا کمتـر از مقـداري کـه از    چـه بنّ
ـ      کار مـی صاحب  ،کـار بدهـد  ر او حـرام اسـت و بایـد آن را بـه صـاحب     گیـرد بـه عملـه بدهـد، زیـادي آن ب

کـه خـودش بسـازد یـا بـه       بگـذارد ولی اگر اجیر شود کـه سـاختمان را تمـام کنـد و بـراي خـود اختیـار        
دیگـري بدهــد در صـورتی کــه کمتـر از مقــداري کــه اجیـر شــده بـه دیگــري بدهـد زیــادي آن بــراي او       

 )2216له مسأباشد.(حالل می

 چـه بـا رنـگ دیگـر رنـگ      رنـگ کنـد، چنـان    ینیلـ رنـگ  اي را بـا  رد که مثالً پارچهاگر رنگرز قرار بگذا
 )2217له مسأنماید حق ندارد چیزي بگیرد.(

  المسائل)، توضیح(ره)(امام خمینیوکالت ـ10      

توانـد در آن دخالـت کنـد، بـه دیگـري واگـذار نمایـد        وکالت آن است که انسـان کـاري را کـه مـی    
او را بفروشد. هد، مثالً کسی را وکیل کند که خانهتا از طرف او انجام د  

              توانـد آن  اگر وکیـل را عـزل کنـد یعنـی از کـار برکنـار نمایـد بعـد از آن کـه خبـر بـه او رسـید نمـی
لـه  مسأصـحیح اسـت.(   ،کار را انجـام دهـد، ولـی اگـر پـیش از رسـیدن خبـر آن کـار را انجـام داده باشـد          

2262( 

     یـل کنـد و چیـزي بـراي او قـرار بگـذارد، بعـد از انجـام آن کـار،          اگر انسـان کسـی را بـراي کـاري وک
 )2269له مسأچیزي را که قرار گذاشته باید به او بدهد.(

 فی کـه بـه او اجـازه    غیـر از تصـرّ   و داري مـالی کـه در اختیـار اوسـت کوتـاهی نکنـد      اگر وکیل در نگه
ـ    ف دیگـري در آن ننمایـد و اتّ  اند تصـرّ داده لـه  مسأرود، نبایـد عـوض آن را بدهـد.(   فاقـاً  آن مـال از بـین ب

2270( 

 فی کـه بـه او اجـازه    داري مالی کـه در اختیـار اوسـت کوتـاهی کنـد، یـا غیـر از تصـرّ        اگر وکیل در نگه
ف دیگــري در آن بنمایــد و آن مــال از بــین بــرود، ضــامن اســت. پــس اگــر لباســی را کــه  انــد تصــرّداده
 )2271له مسأد عوض آن را بدهد.(اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بایگفته

  مباحث تکمیلی بخش دوم
  وقف

لـک یـا مـال در راه خـدا و مصـرف کـردن منـافع آن در امـوري         سـت از حـبس عـین م   ا وقف عبـارت 
ــابراین الزمــه وقــف ن مــیکننــده معــیکــه وقــف ــ کنــد. بن ت هــا رهــا ســاختن مــال خــود از قیــد مالکی

ه خــدا و مــردم اســت. وقــف بــه اعتبــار کســانی  و عمــومی کــردن منــافع آن در را ،خصوصــی و شخصــی
ـ 1شـود:  مـی   شـود، بـر دو نـوع تقسـیم     ها وقـف مـی  لک یا مال خود بر آنکه م ـ 2وقـف عـام    ـ وقـف   ـ

  )2ج ،خاص.(رساله نوین
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ت وقفاهمی  

کـران اسـت و در روایـت صـحیح آمـده اسـت کـه وقـف یکـی          وقف داراي فضیلت بسیار و پـاداش بـی  
جریــان خواهــد  ،چنــان بعــد از مــرگ نیــز بــراي شــخصاداش آن هــماســت کــه پــ هــاییخصــلتاز ســه 
  داشت.

  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینیشرایط وقف
 گر اراده معنی وقف باشد و با هر زبانی ادا شود کافی است.وقف باید با لفظی باشد که بیان .1

نــد و در اختیــار ســرا، پــل، راه و ماننــد آن بنــا ککســی کــه ســاختمانی را بــه قصــد مســجد، کــاروان  .2
اي در آن مسـجد نمـاز بخواننـد و یـا از آن جـاده      مردم بگـذارد و مـردم از آن اسـتفاده کننـد، مـثالً عـده      

 شود.یا از آن پل عبور کنند، کافی و از اوقاف محسوب می

-چـه وقـف  ی یـا حـاکم تحویـل دهـد، و چنـان     چـه را وقـف کـرده اسـت بایـد بـه متـولّ       کننده آنوقف .3
 آید.در می ،شود و به صورت میراثیل بمیرد، باطل میکننده قبل از تحو

ـ    .4 ـ       ؛توقف باید دائمی باشـد، نـه موقّ کننـده  ت شـخص وقـف  وقـف دائمـی موجـب از بـین رفـتن مالکی
 خواهد بود.

 وقف بنا بر احتیاط باید قطعی باشد نه شرطی و تعلیقی. .5

 وقف براي دیگران باشد نه براي خود. .6

 صحیح است، و اجاره به همان حال باقی خواهد ماند.وقف کردن ملکی که در اجاره است  .7

کنــد ف در مــالی کــه وقــف مــیتی از تصــرّکننــده بایــد بــالغ، عاقــل و مختــار باشــد و ممنــوعی وقــف .8
 نداشته باشد.

 کننده مسلمان باشد، بلکه وقف کردن کافر نیز صحیح است.الزم نیست که وقف .9

 مورد وقف و عنوان آن را تغییر دهد.تواند وقف یا کننده نمیبعد از اتمام وقف، وقف .10

11.      ی کـه بـر عنـاوین عمـومی ماننـد فقـرا وقـف        فروش و نقل امـوال وقفی(وقـف خـاص و وقـف عـام
 شده) جایز نیست مگر در موارد زیر:

ـ    چنـان خـراب شـود کـه بازگردانـدن آن بـه حالـت او       آن الـف)  جـز از طریـق   هلیـه ممکـن نباشـد و ب
ــد  ــتفاده نباش ــل اس ــروش قاب ــن  ،ف ــی تصــوردر ای ــال را   م ــر آن م ــولش نظی ــوان آن را فروخــت و از پ ت

 کننده استفاده کنند.خریداري کرده و طبق منظور وقف

تــوان اي از آن نشــود، ولــی بــا فــروش آن مــیبــرداري قابــل مالحظــهبهــره ،در اثــر خرابــی و غیــره  أب
 ملک دیگري خرید که داراي منافع قبلی مانند خانه یا باغ وقفی باشد.

نامــه شــرط کنــد کــه بــه هنگــام حــدوث امــري یــا بــه هنگــام کننــده در وقــفه وقــفدر صــورتی کــ  أج
 ضرورت و نیاز آن را بفروشد، مانعی ندارد.

در صورتی که میان افـرادي کـه مـال بـر آنـان وقـف شـده اسـت اخـتالف شـدید درگیـرد کـه بقـاي                أد
شـود،  آن به همان حال موجـب تلـف شـدن مـال و جـان گـردد و جـز بـا فـروش آن اخـتالف حـل نمـی            

کـه خریـدن مـالی    هـا تقسـیم کـرد. مگـر آن    تـوان آن را فروخـت و پـولش را میـان آن    در این حالـت مـی  
 پذیر باشد.امکان ،و یا تبدیل وقف ،مشابه آن با پول وقف ممکن
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اش لـک در دسـت اوسـت یـا ورثـه     از راه شهرت مفید علـم یـا اطمینـان و یـا اقـرار کسـی کـه م          ه)
ف لـک یـا مـال در تصـرّ    ف وقـف باشـد (و کسـانی کـه م    لـک در تصـرّ  ی کـه م بعد از مرگ و یـا در صـورت  

نـه و دلیـل شـرعی، وقـف بـودن ملـک یـا چیـزي ثابـت          هاست با آن عمل وقف انجام دهند) و یـا بـا بی  آن
  شود.

 
 

  مسائل تکمیلی 
هــاي ســاختمان    آیــا جــایز اســت همســایگان مســجد از بــرق آن بــراي جوشــکاري آهــن  :1 الؤســ

ــتفا ــود اس ــجد     خ ــور مس ــه مســئولین اداره ام ــی بیشــتر از آن را ب ــرق را و حت ــول مصــرف ب ــد و پ ده کنن
  د؟نبپردازند؟ و آیا جایز است مسئولین مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بده

اسـتفاده از بـرق مسـجد بـراي کارهـاي شخصـی جـایز نیسـت و مسـئولین مسـجد هـم جـایز              :پاسخ
  )2049س، اتئستفتااإلۀجوب، أمعظم رهبري (مقاماي را بدهند.نیست چنین اجازه

ی از حیـث واقـف و مصـرف    دو مغازه مجاور هـم وجـود دارنـد کـه هـر یـک موقوفـه مسـتقلّ         :2 الؤس
دو مغــازه حــق دارد از یکــی جر آنأاز دیگــري اســت. آیــا مســت (جدا)و منفصــل زهســتند و هرکــدام مفــرو

  ز کند؟آن با عبور خاص دو دربی به دیگري و یا به محلّاز آن
ف در آن هرچنــد بـه مصـلحت وقــف دیگـر باشـد، واجــب اسـت طبــق      انتفـاع از وقــف و تصـرّ   :پاسـخ 

هـم، حـق    دو مغـازه وقفـی مجـاورِ   جرِ هریـک از آن أی صـورت گیـرد و مسـت   شرایط وقف و بـا اجـازه متـولّ   
ن کـه مغـازه دیگـر هـم وقـف اسـت بـا بـازکردن درب از یکـی بـه دیگـري و قـرار داد            ندارد به عنـوان ایـن  

  )2074س، اتئستفتااإلۀجوب،أف کند.(مقام معظم رهبريراه از آن به مغازه دیگر، در وقف تصرّ
ـ     ،وقـف هسـتند   ،هـا و امـاکن  کـه تعـدادي از مغـازه   با توجـه بـه ایـن    ر:تذکّ ت کسـبه محتـرم بایـد دقّ

ـ      طـور کامـل و بـا وسـواس،    کنند که حقوق موقوفه را به قـف  ی از مـال و رعایـت کننـد و خـداي نکـرده حقّ
  ها نیفتد.  به گردن آن

  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینیبخشش(هبه)
لــک دیگــري لــک خــود و در آوردن در معبــارت اســت از خــارج ســاختن مــال از م ،هبـه یــا بخشــش 

کننــده و گــر مقصــود بخشــشبــه رایگــان، و ایــن نیــز پیمــانی اســت کــه نیــاز بــه لفظــی دارد کــه بیــان 
 کننده باشد.و رضایت دریافتگر قبول اي که نشانکلمه

  شرایط
1. م و آزاد باشند.هریک از دو طرف باید بالغ، عاقل، مصم 

 ف نداشته باشد.منع قانونی براي تصرّ ،کننده از نظر شرعبخشش .2

 ت مالک شدن مال مورد بخشش را داشته باشد.کننده بخشش، قابلیدریافت .3

 جنس باشد نه منافع. ،مال مورد بخشش .4

بخشـش و   چـه بعـد از قـرارداد   ده، بایـد بـه طـرف داده شـده باشـد، وگرنـه چنـان       چه بخشـیده شـ  آن .5
 شود.باطل می ،قرارداد ،قبل از تقدیم آن(قبض) یکی از دو طرف بمیرد
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  المسائل)، توضیح(ره)(امام خمینیحواله دادن       

           ول نمایـد،  اگر انسان طلبکار خـود را حوالـه بدهـد کـه طلـب خـود را از دیگـري بگیـرد و طلبکـار قبـ
   شــود، و دیگــر طلبکــاربعــد از آن کــه حوالــه درســت شــد، کســی کــه بــه او حوالــه شــده بــدهکار مــی  

 )2289له مسألی مطالبه نماید.(تواند طلبی را که دارد از بدهکار اونمی

 دادن حواله    احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی  ،اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است
ه بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که سر کسی ک

جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثالً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او 
 )2291له مسأحواله صحیح نیست.( قبول نکند

لمسائل)ا، توضیح(ره)(امام خمینیاحکام ضامن شدن           
  اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر

ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده
 )2310له مسأرا بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.(

  دهم امن شدن خودش شرطی قرار دهد مثالً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من میهرگاه براي ض
 )2312له مسأ(احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند.

 2316له مسأتواند از ضامن شدن خود برگردد.(اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی( 

 له مسأهم بزنند.(نند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهتوانند شرط کضامن و طلبکار می
2317( 

 تواند هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی
چنین است اگر در آن موقع هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همضامن بودن او را به

 )2318له مسأواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.(نت

 شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد اگر انسان در موقعی که ضامن می
 )2319له مسأهم بزند.(تواند ضامن بودن او را بهملتفت شود، می

المسائل)توضیح ،(ره)(امام خمینی احکام کفالت  
چنین کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و هم

چه ضامن ی کند که دعواي او قابل قبول باشد چنانی داشته باشد یا ادعاي حقّاگر کسی بر دیگري حقّ
عملش را کفالت و به کسی که  طرف را خواست به دست او بدهد ،عیشود که هر وقت صاحب حق یا مد

)2322له مسأگویند.(شود کفیل میمی طور ضامن این  

 زند: هم مییکی از هفت چیز، کفالت را به  
: طلبکار از طلب خود سوم ؛طلب طلبکار داده شود دوم: ؛بدهکار را به دست طلبکار بدهد ،کفیل اول:

 هفتم: ؛کفیل بمیرد ششم: ؛کفالت آزاد کند طلبکار کفیل را از پنجم: ؛بدهکار بمیرد چهارم: ؛بگذرد
له مسأخود را به دیگري واگذار نماید.( حواله یا طور دیگري حقّ وسیلههاست ب کسی که صاحب حقّ

2325(  
المسائل)، توضیح(ره)(امام خمینی احکام غصب   
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بزرگ است   ان ط شود و این یکی از گناهکسی مسلّ غصب آن است که انسان از روي ظلم، بر مال یا حقّ 
شود. از حضرت پیغمبر اکرم  روایت شده که که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتارمی

 آن مثل طوق به گردن او هرکس یک وجب زمین از دیگري غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه
اندازند.می  

  ،و اگــر آن چیــز از بــین بــرود بایــد  اگــر انســان چیــزي را غصــب کنــد، بایــد بــه صــاحبش برگردانــد
 )2548له مسأعوض آن را به او بدهد.(

             ّاي هاگر از چیزي که غصـب کـرده منفعتـی بـه دسـت آیـد مـثالً از گوسـفندي کـه غصـب کـرده، بـر
اي را غصــب کــرده، اگــر چــه در آن پیــدا شــود، مــال صــاحب مــال اســت و نیــز کســی کــه مــثالً خانــه 

 )2549له مسأآن را بدهد.( ننشیند باید اجاره

        مـثالً طالیـی را کـه     ،لـش بهتـر شـود   اگر چیزي را که غصـب کـرده بـه طـوري تغییـر دهـد کـه از او
چـه صـاحب مـال بگویـد مـال را بـه همـین صـورت بـده، بایـد بـه او            غصب کرده گوشواره بسـازد، چنـان  

را بـه   تواند براي زحمتـی کـه کشـیده مـزد بگیـرد بلکـه بـدون اجـازه مالـک حـق نـدارد آن           بدهد و نمی
صورت او     لـش کنـد، بایـد مـزد سـاختن آن را هـم       لش در آورد. و اگـر بـدون اجـازه او آن چیـز را مثـل او

تفــاوت  ،بــه صــاحبش بدهــد و در صــورتی کــه مــزد ســاختن کمتــر از تفــاوت ســاخته و نســاخته باشــد 
 )2554له مسأقیمت را هم باید بدهد.(

         اند، زراعـت و درخـت و میـوه آن مـال     اگر در زمینی کـه غصـب کـرده زراعـت کنـد، یـا درخـت بنشـ
و درخـت در زمـین بمانـد، کسـی کـه       چه صـاحب زمـین راضـی نباشـد کـه زراعـت      خود او است و چنان
 زراعت یـا درخـت خـود را اگـر چـه ضـرر نمایـد از زمـین بکنـد، و نیـز بایـد اجـاره             غصب کرده باید فوراً

  هـایی را کـه در   ین بدهـد و خرابـی  تی کـه زراعـت و درخـت در آن بـوده بـه صـاحب زمـ       زمـین را در مـد
ر نمایـد. و اگـر بواسـطه     زمین پیدا شده، درست کند مـثالً جـاي درخـت    هـا قیمـت زمـین از    ایـن  هـا را پـ

توانـد صـاحب زمـین را مجبـور کنـد کـه زمـین را        لش کمتر شود، باید تفـاوت آن را هـم بدهـد و نمـی    او
وانـد او را مجبـور کنـد کـه درخـت یـا زراعـت را        تبه او بفروشد، یا اجاره دهد. و نیـز صـاحب زمـین نمـی    

 )2556له مسأبه او بفروشد.(

      توانـد عـوض   بـین بـرود، صـاحب مـال مـی      زاگر چیزي را غصـب کـرده دیگـري از او غصـب نمایـد و ا
لــی بگیــرد، مــیآن را از هرکــدام آنــان بگیــرد و اگــر از اولــی از دومــی مطالبــه کنــد، ولــی اگــر  توانــد او

2561له مسأتواند از او مطالبه کند.(ردانده و پیش او تلف شده نمیلی برگدومی به او( 

   هـاي معاملـه در آن نباشـد مـثالً چیـزي را کـه بایـد بـا         فروشـند یکـی از شـرط   اگر چیزي را کـه مـی
چــه فروشــنده و نوزن خریــد و فــروش کننــد، بــدون وزن معاملــه نماینــد، معاملــه باطــل اســت، و چنــا 

ف کننـد اشـکال نـدارد و گرنـه     لـه، راضـی باشـند کـه در مـال یکـدیگر تصـرّ       خریدار با قطع نظـر از معام 
هـم برگرداننـد. و در صـورتی    انـد مثـل مـال غصـبی اسـت و بایـد آن را بـه       چیزي را که از یکدیگر گرفتـه 

که مال هر یک در دست دیگري تلـف شـود، چـه بدانـد معاملـه باطـل اسـت چـه ندانـد، بایـد عـوض آن            
 )2562له مسأرا بدهد.(

 گــاه مــالی را از فروشــنده بگیــرد کــه آن را ببینــد یــا مــدتی نــزد خــود نگهــدارد تــا اگــر پســندید  هر
 )2563له مسأبخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.(
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  نکته:

ــ    ــات فطــره، کفّ ــات واجــب شــرعی خــود را از قبیــل خمــس، زک ــه وجوه ــد در کســانی ک ارات و... ندهن
ف کننـد و بـدیهی اسـت کسـانی     تواننـد در امـوال خـود بـه طـور کامـل تصـرّ       هستند و نمـی حکم غاصب 

کـه بــه هـر صــورت مـالی را غصــب کننـد، کارهــاي عبـادي آنهــا از قبیـل نمــاز بـا لبــاس غصـبی یــا در         
  باشد.صحیح نمی ،زمین غصبی

  بیع فضولی
ــ       معاملـه     رار دهـد. مــثالً  اي کـه شــخص بـدون داشـتن اجــازه، مـال شـخص دیگــري را مـورد معاملـه ق

ایـن فـرد در غیـاب     لـی بـه جـاي او در مغـازه باشـد و     خواهـد بـراي چنـد لحظـه    داري از شخص مـی مغازه
باشــد  کــه جــا وقتــی ایــن معاملــه صــحیح مــیجــنس او را بــه مشــتري بفروشــد. در ایــن ،صـاحب مغــازه 

ـ  ـ  و ،عبـارتی بـه ایـن معاملـه راضـی باشـد      هصاحب جنس، اذن دهد یا ب  گیـرد و حـقّ  ت نمـی ا بیـع صـور  الّ
  فسخ معامله وجود دارد.

  معامالت اینترنتی
فرماینـد در صـورتی کـه طـرفین، شـرایط معاملـه صـحیح        در خصوص معامالت اینترنتـی مراجـع عظـام مـی    

ــرفاً    ــی ص ــزات الکترونیک ــند و تجهی ــته باش ــی را داش ــایز     و واقع ــروش ج ــد و ف ــند، خری ــه باش ــزار معامل اب
  است.(سایت پرسمان احکام)

ه بـه احکـام شـرعی آن جـایز اسـت.(           نکته: لـه دلّـالی   مسأدلّالی و بازاریابی صـحیح بـا رعایـت شـرایط و توجـ
  در مبحث خیارات آمده است)

  رباـ بخش سوم
ــاب ــ  ،در بخــش اول کت ــه صــورت مفص ــا ب ــ در خصــوص رب ــرآن و روای ــن  ال مطــالبی از ق ــر شــد. در ای ت ذک

ــا ذکــر دو روایــت  ،بخــش ــا را ب ــ (ره)و مطلبــی ازشــهید بهشــتی مباحــث فقهــی مربــوط بــه رب م و مقــام معظّ
  کنیم:  آغاز می رهبري

ــا نــزد خداونــد شــدیدتر از زنــا کــردن بــا  «فرمــود:   (ع) امــام صــادق نفــر از محــارم  70گنــاه یــک درهــم رب
  )274، ص3من ال یحضره الفقیه، ج(.»است

ـ « کننـد: مـی  مـان را چنـین ترسـیم   پیامبر اعظـم نیـز در روایتـی شـیوع ربـا میـان مـردم آخرالزّ        تی علَـی  أی
  ».صابه من غُبارِهأیاکُله لم فَان  ،حد الَّا اَکَلَ الرِّباأالنَّاس زمانً لَا یبقَی 

ر او ــــــ خـورد و اگـر ربـا نخـورد، غبـارش ب     مانـد مگـر اینکـه ربـا مـی     روزگاري خواهد آمد کـه کسـی نمـی   «
  )332، ص13الوسائل، جمستدرك(.»نشیندمی

  گونه فرمودند:این 5/5/59تاریخ در در بازار تهران  (ره)تیشهید بهش
... بهـره را قبـول نـدارم و ایـن      آن هسـت بهـره بـانکی اسـت     یکی از مواردي که اختالف نظـر زیـادي دربـاره   «

کیـد  أام! در ایـن مـدت بعـد از پیـروزي انقـالب نیـز همـواره ت       موضوع را همواره گفتـه و نوشـته و عمـل کـرده    
کیـد کـردم کـه    أهـا مطـرح شـود ت   اي کـه قـرار بـود مسـئله بانـک     حتی در جلسـه  .ره نباید باشدام که بهکرده

  البتـه کـارمزد هـیچ اشـکالی      .تضـمین شـده بـاز همـان بهـره اسـت و نبایـد باشـد         بهره حتی به صـورت سـود
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ه و حــذف بهــره پافشــاري زیــادي کــردیم ولــی در برابــر پافشــاري مــا مقاومــت نشــان داد ... مــا دربــاره نــدارد
 آوردمـی    فاجعـه اقتصـادي بـه بـار      ،هـا) معتقدنـد حـذف بهـره بـانکی     هـا(لیبرال شـود. آن هنوز هم داده مـی 

  .»(امام) اصرار داشتند که فوراً شوراي انقالب الیحه حذف بهره را تصویب کند ؛...
ــر معظّــ  ــالمی رهب ــالب اس ــت     ، م انق ــتین دانس ــالحات راس ــادیق اص ــداري را از مص ــا از بانک ــذف رب ه و ح

-تشـکیالت اداري هـم توصـیه اسـالم را دقیقـاً عمـل مـی        اقتصـادي و در زمینـه   اگـر مـا در زمینـه   « فرمودند:
سـفانه  أایـم مت هـاي اقتصـادي عمـل کـرده    زمینـه   کردیم یقیناً وضع ما بهتـر از ایـن بـود، مـا آنچـه را کـه در       

ــوط دارد، آ    ــا مخل ــایی از اســالم در آن هســت ام ــوط اســت، چیزه ــک نســخه مخل ــده  ی ــوط ش ن بخــش مخل
ــار نیــاورده اســتهبــراي مــا هرگــز خیــري بــ ، (ره)هــاي نمــاز جمعــه، مرقــد مطهــر امــام خمینــی (خطبــه .»ب

9/7/78  (  

بـه ربـا هسـتند، علمـا و      هـاي اقتصـادي، یکـی از مراکـز مبـتال     هـا بـه عنـوان یکـی از بنگـاه     جا کـه بانـک  از آن
هـا بـه   فرمایـد: بانـک  مـی  (ره)انـد. امـام خمینـی   تهاي در جهـت اصـالح آن داشـ   ویـژه  مراجع، اهتمام و دغدغـه 

ـ » ربا«تدریج باید تعدیل بشود و  ی قطـع بشـود. مـن بایـد بـه مصـادر امـور بگـویم کـه، اخطـار کـنم کـه             به کلّ
شـود اسـالم را در ایـن زمـان پیـاده کـرد،       نمـی  گوینـد: هـایی کـه مـی   آن قدر ضعف نفس به خـرج ندهیـد،  این

ــن  ــراي ای ــه اســالم را ]ســتا[ب ــد؛ نمــینشــناخته ک ــد.(جواد عبــاديفهمنــد چــه مــیان ــکلّ ،گوین ــام ی ات احک
 هاي آموزشی فقه اقتصاد)معامالت ویژه دوره

  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینی احکام فقهی ربا

ــنّ   ــرآن و س ــا ق ــا، ب ــودن رب ــرام ب ــزرگ    ح ــیار ب ــان بس ــت، و از گناه ــته اس ــت گش ــلمانان ثاب ــاع مس ت و اجم
  بر دو گونه است، ربا در معامله و رباي قرضی. شود؛ ربامحسوب می

  ربا در معاملهـ 1
ست از مبادلـه دو کـاالي مثـل هـم بـا دریافـت اضـافی، ماننـد فـروش یـک کیلـو گنـدم             ا ربا در معامله عبارت

 ریـال، یـا یـک کیلـو گنـدم نقـد بـه یـک کیلـو گنـدم نسـیه            10با دو کیلو گندم، یا یک کیلو گندم به انضمام 
گــرم  25گــرم طــالي کهنــه بــا  30ی اعــالء،ایرانــگرم بــرنج کیلــو 50و گــرم بــرنج تایلنــدي بــا کیلــ 100یــا (

ـ   طالي نو، تعویض ده تُ ن میلگـرد در بـورس) ایـن نـوع ربـا در سـایر معـامالت ماننـد صـلح          ن آهن بـا هفـت تُ
  و غیره نیز جریان دارد. ربا در معامله در صورتی که توأم با دو شرط زیر باشد حرام است:

هر دو کاالي مورد مبادلـه یـک جـنس و یـک نـوع حسـاب شـود؛ ولـی اگـر یـک نـوع             ،از نظر عرف الف)
 حساب نشوند، مثالً یک کیلو گندم با یک کیلو عدس و مقداري اضافی مبادله شود مانعی ندارد.

اي) و وزنـی باشـد نـه کـاالیی کـه تعیـین عرفـی آن بـا         دو کاالي مـورد مبادلـه کیلی(پیمانـه     أب
 هده) باشد.عدد یا نظر(مشا

  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینیرهایی از حکم ربا
هـا ارائـه شـده اسـت، و مـن در ایـن مسـئله تجدیـد نظـر کـردم و           هـایی در کتـاب  براي رهایی از حکم ربـا راه 

نـوع کـاالي مثـل هـم      چـه در مبادلـه دو  آن چنین یافتم که رهایی از حکم ربا بـه هـیچ وجـه جـایز نیسـت و      
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رهـایی   ،کـه از حـرام بـه حـالل تبـدیل گـردد      افزاینـد تـا ایـن   دار اضـافی چیـزي در آن طـرف مـی    در برابر مقـ 

  هاي شرعی جایز نیست.واقعی از ربا نیست و این نوع رهایی و سایر کاله
  رات: تذکّ
 گویند.می جنس اخذ گردد، رباي معاملیدو کاالي هم اي که در معاوضههر نوع زیاده 

 ــان دارد کــه مکیــل ربــاي معــاملی تنهــا در کا ــه الهــایی جری ــابراین در  اي)(پیمان و مــوزون باشــد، بن
 اي ربا وجود ندارد.هاي معدود(شمردنی) و مشاهدهکاال

 ــاال ــار ســنجش،  ک ــر اســاس معی ــا ب ــوع هســتند:  3ه ــاال -1ن ــاي ک ــوزون«ه ــردن  » م ــا وزن ک ــه ب ک
 کـه بـا پیمانـه سـنجش    » لمکیـ «کاالهـاي   -2 ؛شـوند؛ ماننـد طـال، نقـره، بـرنج، گوشـت و غیـره       سنجش می

کــه بــه صــورت عــددي یــا » معــدود«کاالهــاي  -3 ؛شــوند؛ ماننــد نفــت(مثال یــک بشــکه نفــت) و غیــرهمــی
 شوند؛ مانند خانه، ماشین، فرش، پارچه، تخم مرغ و غیره.اي یا متري سنجش میمشاهده

    ــنجش آن ــار س ــه معی ــدود ک ــاي مع ــاملی در کااله ــاي مع ــددي   رب ــی، ع ــر کردن ــمردنی، مت ــا ش و ه
 اي هستند، جریان ندارد.مشاهده

      جـنس نـامرغوب، بـه زیـاده، هـم ربـاي       طبق نظر مشهور فقها، تعویض کـاالي مرغـوب بـا کـاالي هـم
 معاملی است و هم معامله، باطل است.

    جداگانـه صـورت بگیـرد؛ اشـکالی نـدارد. بـه ایـن نحـو کـه           ،جـنس اگر خرید و فـروش دو کـاالي هـم
مرغـوب را بـا قیمـت     دار بفروشـد و سـپس بـرنجِ   نـی بـه مغـازه   را بـه قیمـت معی   نامرغوب مثالً فروشنده، برنجِ

گونه معامله نماید اشکال ندارد. یا طالفروش، طالي کهنه و نو را این نی بخرد، ایرادي ندارد.معی 

  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینیرباي قرضیـ 2
کـه بـا مقـدار    ري قـرض دهـد بـه شـرط ایـن     مـالی را بـه دیگـ    ،رباي قرضی به این صـورت اسـت کـه شـخص    

ــا    زیــادتري بازگردانــد، خــواه بــه طــور صــریح شــرط کنــد یــا دادن قــرض، بــر مبنــاي آن باشــد. ایــن نــوع رب
  شدیداً حرام است.

  تعریف ربا در عقد قرض
ـ قـرض ر « گونـه قـرض را  شـرط شـده باشـد. ایـن     ،ضمن عقـد در اي است که مقدار زیاده گوینـد؛ بـه   مـی » ويب

گیرنـده هنگــام بازپرداخــت  اگــر در قـرارداد قــرض و هنگــام انعقـاد آن، شــرط شــده باشـد کــه قــرض    عبـارتی، 
کلیـات احکـام    ،دهنـده بپردازد.(جـواد عبـادي   بدهی خـود، مقـداري زیـادتر از آنچـه دریافـت کـرده، بـه قـرض        

  هاي آموزشی فقه اقتصاد)معامالت ویژه دوره

خصـوص معــامالت بــانکی  ل اســت. معــامالت امـروزي بــه در گذشــته و حـا  تــرین نــوع ربـا ربـاي قرضــی رایـج  
  بیشتر در معرض این نوع ربا و نیز رباي جاهلی است.
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  هاي آموزشی فقه اقتصاد)کلیات احکام معامالت ویژه دوره ،(جواد عبادينمودار انواع ربا

  رباي معاملی         

           رباي در عقد قرض         انواع ربا       

      رضیرباي ق         

    رباي در تمدید مهلت بدهی(رباي جاهلی)      

        

  

(جــواد  آیــد کـه فرمــول زیـر برقــرار باشـد:   طبـق آنچـه در تعریــف آمـد، ربــاي قرضـی زمــانی پدیـد مـی      
  هاي آموزشی فقه اقتصاد)کلیات احکام معامالت ویژه دوره ،عبادي

  

  

  

  

  

ـ      همان رکـن کامـل باشـد؛     سـه ق ربـاي قرضـی بایـد    طور که در فرمـول فـوق مشـخص اسـت، بـراي تحقّ
  آید.بنابراین در صورت نبودن یک یا چند رکن، ربا پدید نمی

  رکن اول: عقد قرض

؛ بنـابراین در صـورتی کــه   »قـرض بـودن قـرارداد   «عامـل اول پدیـد آوردن ربـاي قرضـی عبـارت اســت از      
هـا اسـتفاده   یر قـرارداد دهنـده بـه جـاي قـرض، از سـا     قرارداد میـان طـرفین، عقـد قـرض نباشـد و قـرض      

  آید.کند، رباي قرضی پدید نمی

 

 

 به شرط -1 هر نوع زیاده -2 

ارکان رباي 

 قرض -1 
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ـ فـردي بــدون ایـن   مثـال:  گــذاري بـانکی اطـالع داشــته باشـد، پــول    هــاي سـرمایه ت سـپرده کــه از ماهی

ـ  سـپارد کـه بانـک ماهانـه فـالن درصـد یـا فـالن مبلـغ را بـه وي سـود            ت بـه بانـک مـی   خود را به این نی
  با بوده و اخذ آن شرعاً حرام است.بدهد. در این صورت سودهاي دریافتی ر

  راه حل:

گذاري دارد، پول خود را به قصد هاي سرمایهت سپردهگذار بر اساس شناختی که از ماهیاگر سپرده
وي  سپرده» بانکداري بدون ربا«گذاري به بانک بسپارد و به بانک وکالت دهد تا بانک مطابق قانون سرمایه

هاي اقتصادي به کار بسته و سود حاصل را پس تگذاران در انواع فعالیسپرده هاي سایررا به همراه سرمایه
گذاران تقسیم کند، شرعاً صحیح بوده و سود دریافتی حالل خواهد خود، میان سپرده الوکالهاز کسر حقّ

 ل فرمول رباي قرضی وجود ندارد.و رکن او بود، زیرا در این صورت عقد قرضی در کار نیست

 

  م: به شرطرکن دو

یعنی عقد بین طرفین، قرض باشد، اما شرط زیادي در کار  ،اگر در فرمول رباي قرضی رکن اول فراهم باشد
  شود.نتایج زیر حاصل می ،آید. از این مطلبنباشد در این صورت باز ربا پدید نمی

 ربا نخواهد بود.، اي در عقد قرض شرط نشودگونه زیادهاگر هیچ.1

لیه، موقع پرداخت بدهی، مقداري گیرنده بدون شرط اوار نباشد، ولی قرضاگر شرطی در ک.2
گیرنده پرداخت بر قرضی این اضافهدهنده اشکال ندارد، بلکه حتّدریافت آن براي قرض ،زیاده بپردازد

فرماید: زیاده با باره میاین در (ره)است. امام خمینی بالحسنه مستحقرض به عنوان تشویق به امر
 کننده از باب پرداخت نیکو، مستحبقرض ن شرط اشکال ندارد بلکه برايو، حرام است و بدشرط

 است که چیزي اضافه بپردازد. 

کنند، هر چند در ضمن عقد قرض است، الحسنه اعطا میهاي قرضها براي حسابجوایزي که بانک مثال:
- ردن، پول خود را به بانک قرض میکسی که قصد برنده شدن و جایزه ب براي ،اما چون بدون شرط است

ها، شرطی نبوده و تنها منوط به برنده شدن در دهد، گرفتن جایزه اشکال ندارد، چرا که جایزه دادن بانک
  کشی است.قرعه

جوایزي که بانک به جهت تشویق براي ودیعه گذاشتن و قرض و «فرماید: در این مورد می(ره)امام خمینی
باشد و ها نمیدهد حالل است و مانعی از آنر، به نام او اصابت کرده، میقرعه مقرّها به کسی که مانند این

چنین دهند و همها بعد از اصابت قرعه جهت تشویق و جلب مشتري میسهسؤچنین است جوائزي که مهم
 ها براي تشویق و زیاد شدن مشتري در ضمن بعضی از کاالهاسهسؤچه را که صاحب بعضی از ماست آن
  .»باشدها حالل است و مانعی از آن نمیدهد؛ پس همه اینقرار می
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  ».هاي آن اشکال نداردجایزه الحسنه واندازهاي قرضفرماید: پسمی م رهبريچنین مقام معظّهم
تواننـد بـه   هـا مـی  بانـک « کـرده اسـت:   رقـانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا مقـرّ       6بر همین اسـاس مـاده   

امتیـازاتی از جملـه اعطـاي جـوایز      ،هـاي تشـویقی  خـاذ سیاسـت  هـا، بـا اتّ  پردهمنظور جـذب و تجهیـز سـ   
 .»الحسنه منظور نمایندقرضي هاسپرده غیرثابت نقدي یا جنسی براي

  رکن سوم: هر نوع زیاده     

طور که در تعریف لغوي ربا گفته شد، ربا عبارت است از هر نوع زیاده؛ بنابراین قرض در صورتی همان    
  شود:نتایج زیر حاصل می ،اي شرط شده باشد. از این توضیحخواهد بود که در آن زیاده ربوي

هایی مانند نباشد بلکه شرط» زیاده«اما شرط آن  ،اگر قرض به شرط باشد(رکن اول و دوم).1
ن باشد، اشکال ندارد. چون در وثیقه، چک یا معرفی ضامن باشد یا قرض به شرط تسویه در مدت معی

اي حقیقتاً در کار نیست، لذا ربا نبوده و حرام نیست.وارد، زیادهاین م  

کمی در هر شود، عینی باشد یا حاي که در ضمن عقد قرض، شرط میکند که زیادهفرقی نمی.2
آید؛ بنابراین زیاده دو نوع است:صورت ربا پدید می  

کمی.زیاده ح ـبزیاده عینی؛  ـالف  

 زیاده عینیالف) 

عینی عبارت است از هر چیزي که وجود خارجی داشته یا امکان عین بودن را داشته باشد؛ مانند پول،  زیاده   
  ساختمان، ماشین، مداد و یا هر نوع مال نقدي و غیر نقدي.

هزار تومان (یا کاالي دیگري)  5دهم به این شرط که هنگام پس دادنهزار تومان به شما قرض می 100 مثال:
  شود.این، ربا محسوب می ازي.تر بپردرا اضافه

  کمیزیاده حب) 

چنین کمی اینکمی عبارت است از هر نوع کار یا خدمت یا منفعت. برخی از مصادیق امروزي زیاده حح زیاده
  هستند:

 کنیقرض به شرط کارچاق -1

اداره که که فالن مشکل من را در فالن دهم به شرط اینسال به شما قرض میده میلیون تومان به مدت یک
  این عمل، حرام است. داري برطرف کنی. نفوذ
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 قرض به شرط اعمال نیابتی -2

ی را به نیابت از وي انجام دهد، عمل واجب یا مستحب ،گیرنده در ازاي آندهنده شرط کند که قرضاگر قرض
  حکمی محسوب شده و حرام است. این عمل زیاده

نامه در که در سفري که به کربال خواهی داشت، یک زیارتندهم به شرط ایده میلیون به شما قرض می مثال:
س امام حسین مقابل ضریح مقد .به نیابت از من ادا کنی  

 
 قرض به شرط سپرده  -3

 معظّـم هـا وجـود دارد، بـه اسـتفتایی کـه از مقـام       سـفانه در اغلـب بانـک   أبراي توضیح ایـن مطلـب کـه مت   
 :کنیمصورت گرفته و به پاسخ ایشان اکتفا می رهبري

-شـرط مـی   ،دهـد ولـی بـراي دادن وام   هـایی را در اختیـار اعضـاي خـود قـرار مـی      یک صندوق که وام ال:ؤس
کند که متقاضـی وام، مبلغـی پـول را بـه مـدت سـه یـا شـش مـاه در صـندوق بگـذارد و بعـد از گذشـت ایـن               

کـه همـه وام را   آن دهـد و بعـد از  ت به مقـدار دو برابـر پـولی کـه بـه صـندوق سـپرده اسـت بـه او وام مـی          مد
  شود. این کار چه حکمی دارد؟پولی را که قبالً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می ،پرداخت کرد

تی نـزد صـندوق بـه صـورت     اگر دادن پـول بـه صـندوق بـه ایـن عنـوان باشـد کـه آن پـول بـراي مـد            :پاسخ
دادنِ ر او قـرار دهـد و یــا وام  قـرض بمانـد، بـه ایـن شـرط کـه صـندوق هــم بعـد از آن مـدت، وامـی در اختیـا           

صندوق، مشروط به ایـن شـرط باشـد کـه او قـبالً مبلغـی را در صـندوق گذاشـته باشـد، ایـن شـرط در حکـم             
ــحیح      ــر دو طـــرف صـ ــرض نســـبت بـــه هـ ــت، ولـــی اصـــل قـ ــرعاً حـــرام و باطـــل اسـ ــا بـــوده و شـ ربـ

 )1787ات، مسأله ئستفتااإلۀجوبأاست.(

 قرض به شرط استفاده از مال رهنی -4

گیرنـده چیـزي نـزد او رهـن گـذارد صـحیح اسـت. امـا         دهنده در قرض شرط کنـد کـه قـرض   چه قرضچنان
ـ   انـد) منتفـع شـود ربـا محسـوب شـده و       ین مرهونـه(چیزي کـه بـراي رهـن گذاشـته     اگر شرط کند کـه از ع

حـرام اســت، ولــی اگـر شــرط نکنــد و بعـد از عقــد، اجــازه بگیـرد کــه از مــورد رهـن منتفــع گــردد اشــکالی      
  ندارد.
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  هاي آموزشی فقه اقتصاد)کلیات احکام معامالت ویژه دوره ،(جواد عبادي چند نکته در مورد رباي قرضی:

  گیرنده باشد ربا نیست.اگر شرط زیاده به نفع قرض  

ـ   قـرض : 1مثـال   ـ      دهنـده بـا نی ت اقتصـادي بــه وي  ت احسـان و جهــت ترغیـب فـردي بـراي انجـام فعالی
ـ مبلغـی را قـرض بدهـد و قبـول کنـد کـه        مقـداري کمتـر از آنچـه قـرض داده اســت      ،گـرفتن سموقــع پ

بگیرد. سپ  

ــال  ــه آن نداشــته و امکــان نگهــداري  فــردي مقــداري کــاالي فاسدشــدنی دارد کــه اآل  :2مث ن نیــازي ب
گیرنـده رغبـت بـه گـرفتن     کـه قـرض  دهـد و بـراي ایـن   آن را نیز ندارد. این کـاال را بـه کسـی قـرض مـی     

ـ    ه قبـول مـی  دهنـد آن را داشته باشد، قـرض  گـرفتن، مقـداري کمتـر از آنچـه قـرض      سکنـد کـه موقـع پ
س بگیرد.داده است پ  

 

 .شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد  

گیرنـده نیسـت، بلکـه بـه نفـع شـخص دیگـري        دهنـده و قـرض  کـدام از قـرض  گاهی شرط زیاده به نفع هـیچ 
  است که این صورت خود دو حالت دارد:

دهنـده باشـد. در ایـن صـورت نیـز بـه       بـه نحـوي بـه نفـع خـود قـرض       شرط زیاده به نفع شـخص ثالـث،   -1
  شود، ربا بوده و حرام است.دهنده به صورت غیرمستقیم منتفع میقرض کهدلیل این

  که مشکل سربازي پسرم را حل نمایی.دهم به شرط اینهزار تومان به شما قرض می 100 :1 مثال

ـ آمـوزش و پــرورش نسـبت بــه کارمنـدانش     :2 مثـال  مسـکن دارد، ولـی نقــدینگی کـافی نــدارد.     د تهیــهتعه
-الحسـنه افتتـاح مـی   هـا حسـاب قـرض   مشکل، به مبلغ یک میلیـارد تومـان نـزد یکـی از بانـک      براي حلّ

مـاه، دو برابـر ایـن مبلـغ را بـه کارمنـدان آمـوزش و پـرورش          6شـود کـه پـس از    د مـی کند و بانک متعه
  تسهیالت فروش اقساطی مسکن پرداخت کند.

 دهنده ندارد.شرط زیاده به شخص ثالث، هیچ نفعی براي قرض -2

کـه  در دانشـگاه، مبلغـی را نـزد بانـک بـه عنـوان قـرض بگـذارد بـه شـرط آن          نهاد نمایندگی رهبـري  مثال:
الحسـنه بدهـد و در ایـن صـورت هـیچ      بانک مبلغـی را بـر آن بیفزایـد و آن را بـه دانشـجویان، وام قـرض      

  مستقیم به نهاد نرسد. نفعی، نه مستقیم و نه غیر

  (نظر اغلب فقها)شرط زیاده به نفع شخص ثالث در هر دو حالت آن ربا محسوب شده و حرام است.
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 تفاوت سود و ربا

ناشـی از انجـام معاملـه اسـت کـه افـزون بـر انتظـاري بـودن سـود، بـیم ضـرر و زیـان نیـز                سود، ارزش افزوده
در  هـا بسـیار پــایین و  کـه خطرپـذیري آن   هـایی د در فعالیـت توانــدر ایـن معاملـه وجـود دارد. البتـه فـرد مـی      

و شرکت کند.گذاري سرمایه، صفر باشد حد  

ــا، ارزش افــزوده ــ مجــازي مــال اســت و وام امــا رب ــدارد و دهنــده هــیچ قصــد و نقشــی در فعالی ت اقتصــادي ن
ـ     بلکـه تنهـا بـه دنبـال     ت اقتصـادي بـا آن پـول صـورت بگیـرد یـا نگیـرد،        اصوالً کاري به ایـن نـدارد کـه فعالی

  اي است که از پیش تعیین شده است.دریافت به موقع مقدار زیاده

 هاي آموزشی فقه اقتصاد)کلیات احکام معامالت ویژه دوره ،(جواد عباديکارمزد قرض

ــراي مخکــارمزد قــرض عبــارت اســت از مقــدار هزینــه  ــراي پرداخــتـــــــارج متعــارف بانـــــاي کــه ب   ک ب
  مبلغ وام است. %4تا  5/2شود که طبق اعالم بانک مرکزي بین ه میالحسنه محاسبقرض

ایـن اسـت کـه اگـر کـارمزد بـه مقـدار متعـارف و عقالیـی و           و مقـام معظـم رهبـري    (ره)نظر امـام خمینـی  
  الحسنه باشد، اشکالی ندارد.هاي صرف شده براي قرضهزینه

اً مـزد کـار و بـه مقـدار متعـارف و      شـود جـد  مـی اگـر آنچـه گرفتـه    « فرمایـد: در این مورد می (ره)امام خمینی
  ».عقالیی باشد با توافق طرفین اشکال ندارد

هـاي  کلیـات احکـام معـامالت ویـژه دوره     ،(جـواد عبـادي   رباي جاهلی(ربـاي در تمدیـد مهلـت بـدهی)    
  آموزشی فقه اقتصاد)

  شود.ین دریافت میاي است که براي تمدید مهلت بدهی و دمقدار زیاده

 ا کـاالیی کـه   یـ ت قرضـی کـه داده   بـ مـثالً با  ــ ي از کسی بـه هـر دلیلـی طلبـی داشـته باشـد      اگر فرد
ــار ارا   ــه بیم ــه ب ــا خــدمات درمــانی ک ــه و ی ــنســیه فروخت ــه دادهئ ــام سررســید، امکــان   ـ ــدهکار هنگ و ب

ــواب داشــته و مــورد ت   کیــد اســالم أپرداخــت بــدهی خــود را نداشــته باشــد، مهلــت دادن بــه بــدهکار، ث
اي دریافـت  تمدیـد مهلـت بـدهی بـه شـرطی صـحیح اسـت کـه بابـت ایـن تمدیـد، زیـاده            است، اما ایـن  

  خواهد بود.» رباي جاهلی«نشود وگرنه حرام بوده و 

ــاي جــاهلی«تفــاوت  ــا جریمــه» رب ــ ب هــاي دوره کلیــات احکــام معــامالت ویــژه ،(جــواد عبــاديخیرأت
  آموزشی فقه اقتصاد)

اگـر معنـاي جریمـه ایـن      ،شـود و از او جریمـه دریافـت مـی    پـردازد خیر مـی أوقتی فردي اقساط خـود را بـا تـ   
خیر واریـز نمایـد، ایـن دقیقـاً ربـاي جـاهلی       أنـد بـا پرداخـت جریمـه، اقسـاط را بـا تـ       اتوباشد که مشتري مـی 
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بــه ایــن معنــا کــه بــه مشــتري بگویــد: مــن در وام یــا  ،امــا اگــر منظــور بانــک، کنتــرل مشــتري باشــد ؛اســت
خــواهم، ن نمــیآام و بــیش از کــافی ســود مطلــوبم را در نظــر گرفتــه بــه حــد امتســهیالتی کــه بــه شــما داده

ب اقســاط را بپــردازد تــا مــن بتــوانم مــدیریت مــالی داشــته باشــم و اگــر بــه موقــع  فقــط بایــد بــه طــور مرتّــ
نپردازیــد، مــن بــراي تنبیــه شــما و عبــرت ســایر مشــتریان مجبــورم ایــن مقــدار جریمــه را بگیــرم و مشــتري  

  د این شرط را قبول و امضاء نماید، در این صورت دریافت جریمه اشکالی ندارد.نیز در ضمن عق

  معناي وجه التزام

گوینـد؛ یعنـی مبلغـی بـراي ملتـزم سـاختن مشـتریان بـراي         مـی » وجـه التـزام  « ،خیرأتـ  اصطالحاً بـه جریمـه  
 اي براي سود بردن بیشتر.نه وسیله ،پرداخت به موقع بدهی

 

  خیرتأدرباره جریمه  انون اساسینظر شوراي نگهبان ق

م تقلیــد اخــتالف نظــر وجــود دارد، امــا خیر میــان مراجــع معظّــأتــ ت ایــن اســت کــه در مــورد جریمــهواقعیــ
کننـد. از نظـر   خیر مـی أتـ  هـا بـر اسـاس نظـر شـوراي نگهبـان قـانون اساسـی اقـدام بـه دریافـت جریمـه            بانک

  لی ندارد:خیر با سه شرط اشکاأشوراي نگهبان، دریافت جریمه ت

منجر  ،به صورت وجه التزام باشد؛ نه راهی براي بیشتر سود کردن. به عبارتی، دریافت جریمه-1
خیر نگردد.أبه ایجاد حق براي ت  

دریافت وجه التزام در قرارداد و به عنوان شرط ضمن عقد قید شده باشد.-2  

اشد.بضایت داشته مشتري در ابتداي قرارداد نسبت به این وجه التزام آگاه بوده و ر-3  

  مسائل تکمیلی: 
آیا حرمت ربا براي همـه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی بـه طـور یکسـان ثابـت اسـت یـا آنکـه بعضـی             : 1 لهأمس

استثناء هستند؟   ،از موارد خاص  
ـ    پاسخ: ی حـرام اسـت، غیـر از ربـاي قرضـی بـین پـدر و فرزنـد و زن و شـوهر و همچنـین           ربا بـه صـورت کلّ

  )1624ات، سئستفتااإلۀجوبأ، گیرد.(مقام معظم رهبريیرمسلمان میربایی که مسلمان از غ
  

ـ  الحسـنه  اگـر شخصـی نیـاز بـه مبلغـی پـول داشـته باشـد و کسـی را پیـدا نکنـد کـه بـه او قـرض               :2 لهأمس
بدهد، آیا جایز است براي دستیابی بـه آن مبلـغ بـه ایـن طریـق عمـل نمایـد کـه کـاالیی را بـه صـورت نسـیه             

ــرخ حقی  ــیش از ن ــه ب ــنده      ب ــه فروش ــري ب ــت کمت ــه قیم ــس ب ــان مجل ــپس آن را در هم ــرد و س ــی آن بخ ق
سـال بخـرد و در   صـی بـه طـور نسـیه بـراي مـدت یـک       یک کیلـوگرم زعفـران را بـه مبلـغ مشخّ     مثالً ؛بفروشد

  همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟ 
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ع نـوعی حیلـه بــراي فـرار از ربـاي قرضـی اسـت، شـرعاً حـرام و باطــل         اي کـه در واقـ  چنـین معاملـه   پاسـخ: 

  )1626ات، سئستفتااإلۀجوبأ ،است.(مقام معظم رهبري
  

ی بـه اشـخاص مـی            :3له مسأ دهـد، در امـور دیگـر    آیا جـایز اسـت قرضـی را کـه بانـک بـراي اسـتفاده خاصـ
  مصرف نمود؟

رض باشـد و شـرط کنـد کـه حتمـاً بایـد در مـورد        دهـد واقعـاً قـ   چه را که بانک به اشخاص مـی اگر آن پاسخ:
چــه را کــه از بانــک دریافــت   چنــین اگــر آنخاصــی مصــرف شــود، تخلّــف از ایــن شــرط جــایز نیســت و هــم 

عنـوان سـرمایه مضـاربه یـا شـراکت و ماننـد آن باشـد، حـق نـدارد آن را در غیـر کـاري کـه بانـک              کند بـه می
 ات،ئســتفتااإلۀجوبأ، (مقام مظعــم رهبــريســت مصــرف نمایــد.خــاطر آن پــول را در اختیــار او گذاشــته ابــه
  )1790س

ترکـی، ربـاي غیـر     هـاي کاغـذي مثـل دالر و لیـره    در مثل اسـکناس و دینـار کاغـذي و سـایر پـول      :4له مسأ
ــ و در  ؛نقــدي بعــض آنهــا را بــا بعــض بــه زیــاده و کــم کنــد، و جــایز اســت معاوضــهق پیــدا نمــیقرضــی تحقّ

اشـکال اسـت کـه زیـاده و کـم بـه حسـاب        را با بعض بـه زیـاده و کـم، در صـورتی بـی      نسیه بعض آنها معاوضه
ـ  ت نسـیه نباشـد، و امـا ربـاي قرضـی در تمـام آن      مد کنـد، و جـایز نیسـت قـرض دادن ده     ق پیـدا مـی  هـا تحقّ

  )2845له مسأالمسائل، ، توضیح(ره)دینار به دوازده دینار.(امام خمینی 
هـا چیـزي از بـدهکار بگیـرد حـرام      هـا یـا غیـر آن   ري، طلبکـار چـه بانـک   خیر بـدهکا أاگـر بـراي تـ   : 5له مسأ
  )2844له مسأالمسائل، ، توضیح(ره)اگرچه بدهکار راضی به آن شود.(امام خمینی ؛است

  )2ج ،رساله نوین ؛2ج، تحریرالوسیله ،(ره)(امام خمینیمعامالت بانکی
هاسـت، چـه داخلـی و چـه خـارجی، چـه       انـک شـود، راجـع بـه همـه ب    ها در ذیل بیان مـی احکامی که در بانک

  دولتی و چه غیر دولتی:
  وام .1

گیرنـد، در صـورتی کـه بـر طبـق شـرع انجـام پـذیرد،         هـا مـی  چه مردم به عنوان وام یا غیـره از بانـک  آن
انـد تمـام یـا    کـه بداننـد پـولی را کـه دریافـت کـرده      ف کـرد؛ مگـر آن  تـوان در آن تصـرّ  حالل است، و می

کـه بداننـد در بانـک یـا     ف در آن جـایز نیسـت؛ امـا ایـن    اسـت؛ در ایـن صـورت تصـرّ    مقداري از آن حرام 
هاي حرامـی اسـت و احتمـال بدهـد کـه شـاید پـولی را گرفتـه از حـرام باشـد، موجـب            سه پولسؤفالن م

  شود.اشکال نمی
 معامالت بانک .2

هـا  آن بـا بانـک  دهـد، انجـام دادن   هر معامله صحیح و حاللی که کسـی بـا یکـی از مسـلمانان انجـام مـی      
ت است.نیز محکوم به صح  

 سپرده بانکی .3
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هاي بـانکی اگـر بـه عنـوان قـرض باشـد، و سـود یـا بهـره در آن قـرار داد نشـود، مـانعی نـدارد، و              سپرده
چـه بهـره قـرارداده شـود، قـرض باطـل اسـت و        ف نماینـد؛ و چنـان  توانند در آن سـپرده تصـرّ  ها میبانک

 کند.ف تواند در سپرده تصرّبانک نمی

 با قرار سود .4

کنـد کـه صـریحاً قـرارداد شـود یـا بنـاي دو طـرف بـه          در قرارداد بهره کـه موجـب رباسـت، فرقـی نمـی     
هـایی کـه   بنـابراین اگـر قـانون بانـک آن باشـد کـه بـه قـرض         ؛گرفتن بهـره باشـد   ،هنگام گذاشتن سپرده

چـه کـه بانـک بـه     گیرد سود بدهد و شخص بـر مبنـاي ایـن قـانون پـول بـه حسـاب بانـک بریـزد، آن         می
  پردازد حرام خواهد بود.عنوان بهره می

 بدون قرار سود .5

(بــه عنــوان قــرض) بــدون  چــه در مــوردي گذاشــتن پــول در بانــک یــا گــرفتن پــول از بانــکامــا چنــان
دهنـده  بود، در ایـن صـورت اگـر بـدون قرار(صـریح یـا غیـر صـریح)، مبلغـی اضـافه بـه قـرض             شرط بهره

  بپردازد، حالل است.
 امانت .6

توانـد بـدون اجـازه صـاحبش در     سـپارند، بانـک نمـی   چه مردم به عنوان ودیعه و امانـت بـه بانـک مـی    آن
 ف کند.آن تصرّ

 

 جوایز بانک .7

کشـی  سـات بـراي تشـویق مـردم بـه بـاز کـردن حسـاب در بانـک، بـا قرعـه           سؤهـا و م جوایزي که بانـک 
  کنند، اشکالی ندارند.می هایی که فروشندگان براي جلب مشتري تعیینپردازند و یا جایزهمی
 تبدیل پول و خرید و فروش ارز .8

کـه بـراي رهـایی از ربـا     زیـاد، صـحیح اسـت مگـر ایـن      هـا بـه کـم و   خرید و فـروش ارز یـا تبـدیل پـول    
 رات جمهوري اسالمی الزم است)مراعات مقرّ ،باشد.(در شرایط فعلی در مورد خرید و فروش ارز

 حواله .9

صـرف بــرات  بـراي  لـه کــردن پـول از شـهري بــه شـهر دیگـر و یــا      مبلـغ کـارمزدي کـه بانــک بـراي حوا    
  اي براي فرار از رباي قرضی نباشد، اشکالی ندارد.که وسیلهدارد به شرط ایندریافت می

 خرید و فروش چک .10

ـ   چک ت ندارنـد، بلکـه نشـان   هاي بانکی مانند سـایر اوراق تجـاري مالی  نـی در بانـک اسـت،    گـر مبلـغ معی
یز نیســت، آري، چــک تضـمینی ماننــد اســکناس از اوراق نقــدي اســت و خریــد  و خریـد و فــروش آن جــا 

  و فروش آن صحیح است و کسی که آن را تلف کند در برابر صاحبش ضامن خواهد بود.
 هاي رهنیبانک .11
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چـه  گیرنـد تـا چنـان   مـی  دهنـد و چیـزي را بـه رهـن    هاي رهنی کـه بـا قـرار سـود و بهـره وام مـی      بانک

د و پـول خـود را بردارنـد، اصـل قـرض و رهـن صـحیح اسـت ولـی          نرا بفروشـ  نآبدهی خود را نپرداخـت  
 شرط سود و پرداخت پول اضافی باطل است و گرفتن آن جایز نیست.

 کارمزد .12

گــرفتن کــارمزد (در برابــر کارهــاي بــانکی از قبیــل ثبــت در اوراق و دفــاتر و حقــوق کارمنــدان و غیــره)  
  ره پول نباشد، جایز است.اي براي فرار از ربا و بهدر صورتی که حیله

 مضاربه .13

مـردم پـول    ،ها در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـه صـورت مضـاربه و غیـره         اي که اخیراً براي بانکبرنامه
ــول   در ــن پ ــا ای ــک ب ــد و بان ــک بگذارن ــنایع بان ــارت و ص ــه تج ــا ب ــردازد و   ه ــداري بپ و کشــاورزي و دام

 یح است.صاحبان سپرده را در استفاده سهیم سازد، از نظر امام صح

  )2ج ،رساله نوین ،(ره)امام خمینیاز (استفتاء اندازبهره پس .14

شـود نـه   کـه جـاي امنـی اسـت گذاشـته مـی      خـاطر ایـن  انـداز و بـه  پولی در بانک به عنـوان پـس   ال:ؤس
رات بانـک بـه نـام    مقـداري طبـق مقـرّ    ،انـداز ولـی خـود بانـک بـه ایـن پـس       ،خاطر گرفتن سود و بهـره هب

  ر مبارك درباره این سود چیست؟نظ ،کندسود اضافه می
  پول ربا و حرام است. پاسخ:

  )2رساله نوین، ج؛ ، تحریرالوسیله(ره)(امام خمینیسفته .15

  تعریف سفته
ـ       ر در کنـد مبلغـی را در موعـد مقـرّ    د مـی سفته، طلب سندي است کـه بـه موجـب آن امضـاء کننـده تعه

کرد وي بپردازد.  ن یا به حوالهوجه حامل یا شخص معی  
  )2ج ،تحریرالوسیله ،(ره)(امام خمینیع سفتهانوا

  سفته بر دو نوع است:
 سفته حقیقیـ الف

بـه دیگـري بـدهکار اسـت      مبلغـی گـر قـرض حقیقـی اسـت. بـه عنـوان مثـال کسـی         سفته حقیقی نشان
ــد آن را طــی ــه  ؛نــی بپــردازدت معیمــد کــه بای ــام ســفته شــخص طلبکــار از بــدهکار خــود ورق   اي بــه ن

  شود که مبلغ مذکور را در تاریخ تعیین شده بپردازد.د میآن بدهکار متعهگیرد که در می
  

 سفته دوستانهـ ب      

مــورد  ،کننـده در واقـع بـدهکار نیسـت، ولـی چـون بـدهکار        اي اسـت کـه امضـاء   سـفته  ،سـفته دوسـتانه  
-آشنایی و اعتبـار طـرف معاملـه نیسـت، ناچـار از دوسـت معـروف و صـاحب اعتبـار خـود خـواهش مـی            

 اش را دوستانه امضاء نماید.کند که سفته



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مجموعه اطالعات الزم برای افراد صنفی  191

   رشوهـ بخش چهارم         

  ـ بعضــی از مشـتریان بانــک بــراي انجـام ســریع کارهایشـان و دریافــت خـدمات بهتــر، امــوالی      :ؤالس
کــه اگـر کارمنـدان بانــک آن کارهـا را بـراي آنــان     بخشـند، بـا توجــه بـه ایـن    را بـه کارمنـدان بانـک مــی   

دهنـد، آیـا در ایـن حالـت، گـرفتن آن مـال جـایز اسـت؟(مقام معظـم          آنـان نمـی  انجام ندهند، چیزي بـه  
 )1242ات، سئستفتااإلۀجوبأ، رهبري

ـ  انــد و در شـده   جـایز نیســت کارمنـدان در برابــر انجـام کـار مشــتریان کـه بـراي آن اســتخدام        :وابج
تریان بانــک چنــین مشــکننــد، از مشــتریان چیــزي بگیرنــد و هــمبرابــر آن هــر مــاه حقــوق دریافــت مــی

زیــرا ایــن کــار  ،نبایــد کارمنــدان را در برابــر انجــام کارهایشــان بــا پــول نقــد یــا غیــر آن تطمیــع کننــد 
  مستلزم فساد است.

 ؤالس:  از نقـدي، خـوراکی و غیـره کـه توسـط اربـاب رجـوع و بـا رضـایت و طیـب خـاطر             هدایا اعـم
صـورت رشـوه بـه کارمنـدان داده      شـود، چـه حکمـی دارد؟ و امـوالی کـه بـه      به کارمندان دولت داده مـی 

ع انجـام کـاري بـراي پرداخـت کننـده باشـد یـا خیـر، چـه حکمـی دارنـد؟            از اینکه بر اثر توقّ شود اعممی
ــی        ــه حکم ــود، چ ــانون ش ــالف ق ــل خ ــب عم ــوه، مرتک ــت رش ــه دریاف ــع ب ــر طم ــر اث ــد ب ــر کارمن و اگ

  )1245دارد؟(همان، س

ـ      :وابج کننـدگان براسـاس قـوانین و    مراجعـه  ان بـا همـه  بر کارمندان محترم واجـب اسـت کـه رابطـه آن
کننـدگان بـه هـر عنـوانی کـه      اي از مراجعـه اداره باشـد و قبـول هرگونـه هدیـه     رات و ضـوابط خـاص  مقرّ

کـار  زیـرا باعـث فسـاد و سـوءظن بـه آنـان و تشـویق و تحریـک افـراد طمـع           ،باشد براي آنان جایز نیست
 م اسـت کـه بـراي گیرنـده    مسـلّ  ،شـود. امـا رشـوه   ان مـی و تضـییع حقـوق دیگـر    به عمل نکردن به قانون

ــد و    دهنــده   و  آن، حــرام اســت و واجــب اســت کســی کــه آن را دریافــت کــرده بــه صــاحبش برگردان
  تصرّف آن را ندارد. حقّ

 اگر شخصی براي انجـام کـار قـانونی خـود مجبـور بـه پرداخـت مبلغـی بـه کارمنـدان یکـی از             :ؤالس
زیـرا اعتقـاد دارد کـه اگـر ایـن مبلـغ را       ، راحتـی انجـام دهنـد   ی و شـرعی او را بـه  ادارات شود تا کار قانون

-مـی   کـار او را انجـام نخواهنـد داد، آیـا عنـوان رشـوه بـر ایـن مبلـغ صـدق            ،نپردازد، کارمندان آن اداره
کـه اضـطراري کـه باعـث پرداخـت آن بـراي انجـام کـار اداري او         کند؟ و آیا این عمل حرام اسـت یـا ایـن   

  )1248دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟(همان، س، عنوان رشوه را از آن برمیشده

کننـده بـه کارمنـدان ادارات کـه مکلّـف بـه       پرداخت پـول یـا امـوال دیگـر از طـرف فـرد مراجعـه        :وابج
ت خواهـد شـد، عملـی اسـت کـه از      ابـه فسـاد ادار   ارائه خدمات اداري بـه مـردم هسـتند، و حتمـاً منجـرّ     

  شود و توهم اضطرار، مجوز او در انجام این کار نیست.حرام محسوب می ،نظر شرعی
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  مور خرید و فروش(پورسانت)أم

 هـا  کـه آن هـا بـدون آن  موران خریـد ادارات یـا شـرکت   أاموالی که بعضی از فروشـندگان بـه مـ    :ؤالس
ـ   مـی  خـاطر برقـرار کـردن ارتبـاط    را به قیمت تثبیت شده اضـافه کننـد، بـه    ه فروشـنده  پردازنـد، نسـبت ب

  )1251مور خرید چه حکمی دارند؟(همان،أو نسبت به م

مور هـم دریافـت   أمور خریـد جـایز نیسـت و بـراي مـ     أپرداخت این اموال توسـط فروشـنده بـه مـ     :وابج
مور خریـد آن اسـت،   أکنـد بایـد بـه اداره یـا شـرکتی کـه مـ       چه را که دریافـت مـی  ها جایز نیست و آنآن

  تسلیم کند.

 ــ ــ  :ؤالس ــرد ش ــر ف ــه جــنس   اغل در ادارهاگ ــه او تهی ــه وظیف ــی) ک ــا دولت ــم از خصوصــی و ی اي (اع     
رغم وجود مراکز مختلف، بـه آشـنا مراجعـه و شـرط کنـد کـه اگـر کـاال را از تـو خریـداري           باشد، علیمی

 )1254کنم، درصدي از سود حاصله را شریک خواهم بود.(همان، 

 این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ .1

ــاالي تشــکیالت در ایــن خصــوص حکــم شــرعی آن   در صــورت وجــود   .2 ــا مســئول ب ــیس ی مجــوز رئ
 چیست؟

ــیش از آن  .3 ــی ب ــر قیمت ــ  اگ ــازار دارد، توس ــرف ب ــذکور در ع ــنس م ــه ج ــه اداره  چ ــرارداد ب ــرف ق ط ط
 پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟

ــ  .4 ــه م ــد ادارات علــیأپرداخــت ســهمی کــه بعضــی از فروشــندگان ب ــمور خری درج در رغــم قیمــت من
 مور خرید دارد؟أدهند، چه حکمی براي فروشنده و چه حکمی براي مفاکتور می

ــاس     .5 ــد اجن ــاب شــرکتی هــم باشــد و در خری ــر مســئولیت در اداره، بازاری ــرد مــذکور، عــالوه ب اگــر ف
توانــد درصـدي بــه عنـوان ســود از آن شـرکت دریافــت    اداره، بـراي آن شـرکت بازاریــابی نمایـد، آیــا مـی    

 نماید؟

ردي از طریــق مســائل فــوق ســودي بــه دســت آورد، وظیفــه شــرعی او نســبت بــه ایــن ســود، اگــر فــ .6
 چیست؟

  :  جواب

  صورت شرعی ندارد و باطل است. .1
کـه فاقــد وجاهــت شــرعی و  اجـازه رئــیس یــا مسـئول بــاالي تشــکیالت در ایــن بـاره بــه لحــاظ ایــن    .2

 باشد.فاقد اعتبار می ،قانونی است

ـ       بـازار باشـ   اگر بـیش از قیمـت عادلـه    .3 ه نمـود، در  د، و یـا بـه کمتـر از آن بتـوان جـنس را از بـازار تهی
 این صورت اصل قراردادي که منعقد شده نافذ نیست.

اي کـه از  مربوطـه  مور خریـد در ایـن رابطـه دریافـت دارد بایـد بـه اداره      أجایز نیست، و هر چه کـه مـ   .4
 مور خرید بوده، تحویل دهد.أطرف آن م
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و هـر چـه دریافـت کنـد بایــد بـه اداره مربوطـه تحویـل دهــد و         دریافـت هـیچ درصـدي نــدارد،    حـقّ  .5
 باطل است. سسازد خالف غبطه و مصلحت اداره باشد از اسااگر قراردادي که منعقد می

مور خریــد بــوده، تســلیم أاي کــه از طــرف آن مــمربوطــه هــاي غیــر مشــروع را بایــد بــه ادارهدریافــت .6
 نماید.

  )1ریرالوسیله، ج، تح(ره)(امام خمینی خمسـ بخش پنجم
  در هفت مورد خمس واجب است:

 ؛یط ذم. زمین خریداري شده توس6 ؛. مازاد خرج سالیانه5 ؛اصی. غو4 ؛. گنج3 ؛. معادن2 ؛غنائم جنگی.1
  .. مال آمیخته با حرام7

  
  

  )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینی مازاد مخارج سالیانه
آورد، مشمول قانون می ج ساالنه خود و خانواده خود اضافهچه را که شخص به وسیله کسب از مخارآن

  گردد:خمس است. مازاد خرج سالیانه شامل موارد زیر می
 ؛درآمد صنعتی.1

 ؛درآمد کشاورزي.2

 ؛درآمد تجارت و بازرگانی.3

هرچند منافع حاصل، از حیازت زمین یا رویش گیاه و یا محصول و یا افزایش  ؛هادرآمد سایر کسب.4
 شود.و به آن کسب گفته می ؛کاال و غیره باشد قیمت

 )356ص، 1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینی مسائل خمس        

اي خمــس داده شــود، هرچنــد کــه کســب نامیــده  ســزاوار اســت کــه بــراي احتیــاط از هــر اســتفاده  .1
ـ  نشود، مانند هبه، هـدایا، جـوایز؛ هرچنـد کـه بـه احتمـال قـوي بـه غیـر از منـافع کسـب، خ            ق مـس تعلّ

 گیرد.نمی

 گیرد، ولی احتیاط نیکوست.ق نمیبه ارث و مهریه خمس تعلّ .2

ـ      .3 گیـرد ماننـد جنسـی کـه شـخص نـه بـه منظـور تجـارت و          ق نمـی اجناسی کـه خمـس بـه آنـان تعلّ
کنـد، و یـا جنسـی کـه     بـرداري از منـافع و رشـد آن خریـداري مـی     داري و بهـره سرمایه، بلکـه بـراي نگـه   

چـه قیمـت بـازار آن بـاال بـرود ایـن مقـدار اضـافی خمـس نـدارد؛           ت، چنـان خمس آن پرداخت شـده اسـ  
ســال از آن ولــی اگــر مقصــود تجــارت باشــد، خمــس مقــدار قیمــت افــزایش یافتــه پــس از گذشــت یــک

ــن   واجــب مــی شــود، در صــورتی کــه امکــان فــروش و دریافــت قیمــت آن را داشــته باشــد و در غیــر ای
 آید.می   (سال امکان فروش) به حساب ل آیندهصورت مبلغ افزایش یافته جزو سودهاي سا

کنـد و قیمـت آن افـزایش یافتـه نـزدش      اگر در پایان سال مقـداري از امـوالی کـه بـا آن تجـارت مـی       .4
ــ ه آن پــیش مــردم اســت، اگــر مقــدار موجــود را بفروشــد و یــا امکــان فــروش آن را  موجــود اســت و بقی

مبلــغ افــزوده شــده را بایــد بپــردازد، امــا آن   ســود یــا %20 ،داشــته باشــد و قیمــت آن را دریافــت کنــد
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ــد آن را وصــول چــه مطمــئن اســت کــه هرگــاه بخواهــد مــی چنــان مقــدار کــه پــیش مــردم دارد،   توان

چــه را مقــدار افــزوده شــده بــه ســرمایه را بپــردازد و آن %20بایــد  ،کند(ماننــد پــولی کــه در بانــک دارد)
شـود و هرگـاه مبلـغ آن را وصـول     آن مـی  که مطمـئن بـه وصـول آن نیسـت موکـول بـه زمـان دریافـت        

 خواهد بود. ،کرد، مقدار افزایش یافته آن جزو سود منافع سالی که آن را وصول کرده

ـ    هـا و پـول  خمس در این قسم، بعـد از کسـر زیـان    .5 دسـت آوردن اسـتفاده و سـود    ههـایی کـه صـرف ب
ـ  ،شـده، بـه مقـداري کـه از مخـارج سـال اضـافه آمـده         هــا و هزینـه  ،بـارت دیگـر  گیـرد.(و بـه ع  ق مـی تعلّ

هــاي وارد شــده، جــزو شــود ماننــد کرایــه حمــل و نقــل، و زیــانمخــارجی کــه در راه کســب، خــرج مــی
 شود)مخارج سال محسوب می

6. ــه روز اســت و در    او ــدریجی روز ب ــه و اســتفاده ت ــروع معامل ــه ش ــاز ب ــان، از آغ ــاجر و بازرگ ل ســال ت
بـود؛ مـثالً آغـاز سـال کشـاورز از موقـع حاصـل         غیر کاسـب از هنگـام دریافـت سـود و اسـتفاده خواهـد      

ـ        باشـد و اول سـال باغـدار،    ه مـی شدن فایده کشت و رسـیدن آن بـه دسـت وي یعنـی هنگـام تصـفیه غلّ
 هنگام چیدن میوه است.

ـ          .7 ه یـا میـوه   اگر زراعت یا میوه قبل از این هنگـام فروختـه شـود، مبـدأ سـالش وقـت دریافـت پـول غلّ
 فروخته شده است.

 

 )1، تحریرالوسیله، ج(ره)(امام خمینی ریف مخارج ساالنهتع       

مقصود از مخـارج سـالیانه، مخـارجی اسـت کـه شـخص بـراي خـود و خـانواده و کسـانی کـه مخـارج              .1
 کند.ها بر عهده اوست، مصرف میآن

واسـطه نــذر یــا  بــههــا و حقــوق الزمـی کــه  پـولی کــه در راه زیــارت، صـدقه، جــوایز، هــدایا، مهمـانی    .2
چنــین پــولی کــه صــرف احتیاجــات زنــدگی از قبیــل وســیله ماننــد آن بــر عهــده اوســت و هــماره و کفّــ

ــ  ــرش، اثاثی ــه، ف ــی نقلی ــره م ــدان و غی ــاب، ازدواج فرزن ــود و   ه، کت ــد ب شــود، جــزو مخــارج ســاالنه خواه
 گیرد.ق نمیخمس به آن تعلّ

ن شـخص اسـت   کـه مناسـب و سـزاوار حـال و شـئو      ايالبته در تمـام مـوارد فـوق، مخـارج تـا انـدازه       .3
اعتبــار دارد، نــه آن مخــارج ســفیهانه یــا مســرفانه و بنــابراین اگــر کســی اضــافه بــر شــئون خــود خــرج   

میـان مخـارج و هزینـه مناسـب امثـال خـود را        آیـد، بلکـه بایـد حـد    کند، به حساب مخارج سـاالنه نمـی  
 رعایت کرد.

بـوده مصـرف کنـد،    چـه کـه قـرار    منظور از مخارج سـاالنه مخـارجی اسـت کـه مصـرف شـده، نـه آن        .4
ـ        ،بنابراین اگر در اثناي سـال  اره و ماننـد آن بـر وي واجـب بـوده و از     خـرج حـج یـا پرداخـت دیـن یـا کفّ

 شود.روي عمد یا فراموشی نپرداخته است، جزو مخارج آن سال محسوب نمی

ــر، صــنایع و غیــره باشــد،     .5 ــوع شــغل و اســتفاده از راه تجــارت، زراعــت، هن ــد ن اگــر کســی داراي چن
دهـد  کنـد و از مقـدار مـازاد بـر مخـارج سـالش، خمـس مـی        منافع را حسـاب مـی   همهال مجموع آخر س

 و الزم نیست که براي هرکدام حساب جداگانه باز کرد.



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مجموعه اطالعات الزم برای افراد صنفی  195

احوط بلکه اقـوي ایـن اسـت کـه سـرمایه در صـورتی کـه از منـافع کسـب بـوده، هرچنـد کـه مـورد               .6
کـه بـراي   س آن را پرداخـت، مگـر ایـن   شـود و بایـد خمـ   نیاز باشـد، جـزو مخـارج سـاالنه محسـوب نمـی      

از  %20حفظ آبرو و زندگی مطابق بـا حـال و شـئونش مـورد احتیـاج باشـد؛ بـه طـوري کـه بـا پرداخـت            
ل کنـد کـه مناسـب و سـزاوار حـال و شـأنش نباشـد و یـا         وضع کسب و کـارش بـه صـورتی تنـزّ     ،سرمایه

و بـا اجیـر شـدن یـا غیـره، مقـدار       با پرداخت آن، مخارجش تأمین نگردد؛ امـا وقتـی کسـی پـولی نـدارد      
ــ ــا آن تجــارت کنــد، واجــب   هپــولی ب ــرار دهــد و ب ــراي تجــارت ق دســت آورد و بخواهــد آن را ســرمایه ب

خـرد تـا از درآمـد آن    آن را بپـردازد و همچنـین ملکـی کـه شـخص آن را از منـافع سـود مـی         %20است 
 استفاده کند.

ــا ســرمایه  .7 ــیــک ســال بــه یــک  اش در طــیاگــر بازرگــانی ب ــوع تجــارت بپــردازد و مرتّ ــد و ن ب خری
چـه سـود و   هـا بـا سـودها جبـران شـود، چنـان      زیـان  ،فروش کند، ولی گـاهی سـود و گـاهی زیـان کنـد     

اي نخواهــد بـود (تــا مــورد خمـس واقــع شــود) ولـی اگــر ســود افــزون    زیـان مســاوي بــود، سـود و بهــره  
ر یــک مرکــز، انــواع کاالهــا چنــین اگــر دگیــرد. هــممــی قخمــس تعلّــ ،باشــد، بــه همــان مقــدار اضــافی

هـا متعـارف اسـت و نیـز اگــر     خانـه چنـان کـه امـروزه در بسـیاري از شــهرها و تجـارت     تجـارت شـود هـم   
  هـاي وابسـته بـه شـعبه مرکـزي، بـه تجـارت گذاشـته شـود و یـا بـراي یـک             انواع مختلف کـاال در شـعبه  

ص یابـد ولـی همـه وابسـته     دي باشد و هـر شـعبه بـه فـروش نـوعی کـاال اختصـا       هاي متعدتجارت، شعبه
ــند، خســارات و    ــه حســب محاســبات و دخــل و خــرج باش ــزي ب ــه شــعبه مرک ــان ب ــدیگر را زی ــاي یک ه

د، از نظـر دفتـر محاسـباتی و دخـل و     هـاي گونـاگون بـا مراکـز متعـد     کننـد؛ آري اگـر تجـارت   جبران می
ـ   تـو کننـد، بلکـه مـی   خرج نامربوط باشند، ظـاهراً کمبودهـاي یکـدیگر را جبـران نمـی      ی) ان (بـه طـور کلّ

 هاست نه اختالف انواع آن.گفت که معیار، استقالل تجارت

جــا خریـد کنــد) مــثالً گنــدم، روغــن و  اش از منــافع کســب، (یــککسـی کــه بــراي مصــرف سـالیانه    .8
هـا زیــاد بیایـد، بایـد خمـس آن را بپــردازد چـه کـم باشــد و       غیـره بخـرد و در آخـر ســال مقـداري از آن    

بـا منـافع کسـب، اشـیایی چـون فـرش، ظـرف، مرکـب سـواري، و غیـره خریـداري             چهچه زیاد، اما چنان
کـه  شـود، مگـر ایـن   گیـرد، ظـاهراً مشـمول خمـس نمـی     کند که با بقاي اصل آن مورد اسـتفاده قـرار مـی   

 شود.آن واجب می %20از مورد احتیاج خارج گردد، که در این صورت پرداخت 

و بـرایش امکـان نـدارد کـه خانـه بخـرد مگـر بـا سـود          اج بـه خانـه دارد   یکسی که براي سکونتش احت .9
شـود، بـه ایـن    کنـد، بنـابر احـوط جـزو مخـارج سـاالنه محسـوب مـی        معامله که در چند سال کسب مـی 

ـ   هـاي خانـه را بپـردازد مـثالً در یـک     ترتیب که در هر سال مقـداري از نیازمنـدي   ه کنـد  سـال زمـین تهی
اي جـز ایـن نداشـته باشـد     رج آن را بدهـد و یـا چـاره   و در سال دیگر مصـالح و در سـال بعـد سـایر مخـا     

سـال بپـردازد؛ امـا اگـر بخواهـد       طـور اقسـاط) طـی چنـد    هاي را) بخرد و پـول آن را (بـ  که زمین (یا خانه
انـداز شـده جـزو مخـارج ســاالنه     هــاي پـس انـداز کنــد تـا بعـداً خانـه بخـرد، پـول      چنـد سـال پـول پـس    

 ازد.شود، و باید خمس آن را بپردمحسوب نمی

آوري پشم گوسفند طـی چنـد سـال بـراي بـافتن فـرش یـا لبـاس مـورد لـزوم، در صـورتی کـه             جمع  .10
 شود.راهی جز این نداشته باشد، جزو مخارج ساالنه محسوب می
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11. ه براي دختـر از منـافع چنـد سـال بـه طـوري کـه هـر سـال مقـداري از آن را خریـداري            خرید جهیزی

ولــی اگــر پـول بــرایش کنـار بگذارنــد تـا بعــداً جهیزیــه     شـود، کنـد، جــزو مخـارج ســاالنه محسـوب مــی   
 شود و باید خمس آن را بپردازند.نمی بخرند، جزو مخارج ساالنه محسوب

ــیه         .12 ــود را نس ــات خ ــا احتیاج ــد و ی ــرض کن ــول ق ــارجش پ ــراي مخ ــال ب ــاز س ــر در آغ اگ
 د.تواند آن را از منافع کسب کم کنخریداري کند یا قسمتی از سرمایه را مصرف کند، می

تواننــد در بــین ســال هرگــاه منفعتــی کســب کننــد، خمــس آن را بپردازنــد و بــه ار مــیتجــ  .13
توانـد، پرداخـت   سـال در وجـوب خمـس معتبـر نیسـت، هرچنـد کـه شـخص مـی          گذشـت  ،عبارت دیگر

  خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد.

 
 2ج ،نوینرساله،(ره)خمینی(استفتاء امامشود یا نه؟آیا موارد زیر مشمول خمس می( 

 شود؟هاي زراعی که بایر بوده و پس از احیا در آن کشاورزي میاصل زمین .1

باغی که هم براي اسـتفاده شخصـی و هـم بـراي امـرار معـاش احـداث شـده آیـا بـه اصـل درختـانش              .2
 گیرد یا نه؟ق میخمس تعلّ

 

 گیرد یا نه؟ق میی قیمت زمین به آن خمس تعلّآیا ترقّ .3

 خمس دارد.) ي موارد باال(همه -

هــاي آن، خریــداري شــده بــاغی کــه هــم بــراي اســتفاده شخصــی و هــم بــراي امــرار معــاش از میــوه  .4
 گیرد؟ق میچگونه به آن خمس تعلّ

 گیرد.ق مینه(مخارج ساالنه) خمس به آن تعلّؤاصل باغ خمس دارد و میوه آن در زائد بر م -

     شـود  جـاي وجوهـات حسـاب مـی     شـود بـه  آیا مالیاتی که در کشور جمهـوري اسـالمی پرداخـت مـی
 یا این که باید هر دو را پرداخت؟

- شود.ه محسوب نمیمالیات بابت وجوه شرعی 

  )2ج ،رساله نوین ،(ره)(استفتاء امام خمینیقیمت فروشگاه دولتی یا بازار      
 اي بــراي مصــرف خانــه خریــداري کــرده و کارمنــد دولــت از فروشــگاه دولتــی بــرنج، روغــن و پارچــه

ــراي پرداخــت خمــس  گذشــت یــکپــس از  ــا ب ــداري اضــافه آمــده، آی قیمــت فروشــگاه  ،ســال از آن مق
 دولتی را حساب کند یا بازار را؟

 قیمت فعلی فروشگاه کافی است. ،در فرض مسئله -

 2ج ،رساله نوین ،(ره)آیا اتومبیل خمس دارد؟(استفتاء امام خمینی( 

         د خـود و خـانواده خریـداري کـرده آیـا      برادري یـک دسـتگاه اتومبیـل بـه وام بانـک بـراي رفـت و آمـ
 گیرد؟ق میبه آن خمس تعلّ

 خمس ندارد. ،اگر اتومبیل براي استفاده شخصی و به مقدار شئون شخص است -

  گیرد)ق میکند خمس به آن تعلّامرار معاش می ،از طریق اتومبیل اگر که(توضیح این
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  )2ج ،رساله نوین ،(ره)(استفتاء امام خمینیخانه خمس        
      ــدي ــا وام جدی ــه و ب ــال آن را فروخت ــد س ــس از چن ــده و پ ــک خری ــاختمان را از وام بان ــی س شخص

ــه ــوده  خان ــداري نم ــه اول خری ــر قیمــت خان ــه در حــدود دو براب ــود و اســت اي دو طبق ــه اول را خ . طبق
گیــرد و کننـد و طبقـه دوم را اجــاره داده و مـاهی ســه هـزار تومـان اجــاره مـی      اش اسـتفاده مــی خـانواده 

 .دن فرماییپردازد؛ وضع خمس این خانه را معیمی ه اضافه مبلغی قسط وام خانه راب

پول فـروش خانـه قبلـی خمـس دارد و خانـه دوم بـه مقـداري کـه مـورد حاجـت و اسـتفاده خـودش              -
امـا مقـداري کـه زائـد بـر حاجـت اسـت و بـه اجـاره واگـذار نمـوده خمـس دارد کـه               ،باشد خمس ندارد

 رداخته شده باشد خمس آن را بپردازد.هر مقدار از قسط آن پ

 هاي مذهبی نمود؟توان صرف چاپ کتابآیا سهم امام در امر خمس را می 

 بدون اجازه خاص از حاکم شرع جایز نیست. -

 کسی که مبلغی را در بانک مسکن براي فراهم کردن مسکن واریز کرده خمس دارد یا نه؟ 

 اگر حقوق و درآمد کسب باشد سر سال خمس دارد. -

     انـد و قرعـه بـراي چنـد سـال بعـد بـه        اشخاصی که بیست هزار تومان براي حج بـه بانـک واریـز کـرده
 گیرد؟ق میکند، آیا خمس به آن تعلّآنها اصابت می

هـاي بعـد اصـابت کــرده    کـه سـال اول اسـتطاعت او باشــد و قرعـه بـراي سـال      خمـس نـدارد مگـر آن    -
 باشد.

  )1ج ،تحریرالوسیله ،ه)(ر(امام خمینیمال آمیخته به حرام       
ــامعلوم باشــد کــه مــالکش اصــالً مشــخّمــال آمیختــه بــه حــرام در صــورتی  .1 ص نباشــد، و مقــدار آن ن

چـه صـاحبش را   کـه مقـدار حـرام معلـوم باشـد، چنـان      گـردد؛ امـا در صـورتی   مشمول قانون خمـس مـی  
 گرفت. ق نخواهدبشناسیم باید آن را به صاحبش بپردازیم و در این صورت خمس به وي تعلّ

2. ـ  اگر بداند که مقدار معی ص اسـت، در صـورت امکـان بایـد     ق بـه یکـی از چنـد نفـر مشـخّ     ن مـال، متعلّ
ص کــدام مشــخّص کنــد و در صــورتی کــه تشــخیص و تــرجیح هــیچتکلــیفش را بــا آن چنــد نفــر مشــخّ

 کشی نمود.نباشد، باید قرعه

ـ          .3 بـه یکـی از افـراد غیـر      قاگر مقدار پول آمیختـه شـده معلـوم شـد، ولـی صـاحبش مجهـول یـا متعلّ
 محدود باشد، با اجازه حاکم شرع باید صدقه دهد.

 چه صاحب مال معلوم ولی مقدار مال مجهول باشد، باید با وي مصالحه کنند.چنان .4

ــ  .5 ق بــه اوســت و بــا اگـر بعــد از پرداخــت خمــس، صــاحب مــال معلــوم شــود، بایــد مقــداري کــه متعلّ
 بپردازد.(بنابر احوط) مالش آمیخته گشته است جدا کند و به صاحبش

چـه مقـدار حـرام کمتـر از     اگر بعد از پرداخت خمس، مقدار مـال آمیختـه شـده معلـوم شـود، چنـان        .6
مقــدار خمــس باشــد، مقــدار خمــس اضــافی مســترد نخواهــد شــد، ولــی اگــر دریابــد کــه مقــدار حــرام   

قه بدهــد و آمیختـه بـه مــالش بیشـتر از مقـدار خمــس اسـت، بـراي احتیــاط بایـد مقـدار اضــافی را صـد         
 اگر مقدار اضافی معلوم نباشد، پرداخت اضافی واجب نیست.
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  مصارف خمس

  شود:سهم تقسیم می ششخمس به 
رسـد و قسـمتی از آن   گوینـد، کـه بـه مصـرف مصـالح اسـالم و مسـلمین مـی        ل را سـهم امـام مـی   سه سهم او

ـ  هــا و دانشــگاهصـرف نیازهــاي مکتبـی ماننــد اداره حـوزه    نتشــار کتـب ســودمند و اعــزام  غ و اهـا و تربیــت مبلّ
ـ  غ به نقاط مختلف چه داخل و چه خـارج و سـه سـهم دیگـر کـه سـهم سـادات نامیـده مـی         مبلّ ق شـود و متعلّ

ست که منسوب بـه خانـدان پیغمبرنـد، چـون زکـات بـر آنهـا حـرام اسـت و خداونـد بـراي            ا به افراد نیازمندي
سـال نـه بیشـتر بـه     بـه مقـدار کمتـر از خـرج یـک      ر داشـته کـه  تکریم پیامبر این سه سهم را بـراي آنهـا مقـرّ   

  )2ج ،ها داده است.(رساله نوینآن
 
 

  )1ج ،تحریرالوسیله ،(ره)(امام خمینیان خمسشرایط مستحقّ
 ان خمس باید ایمان داشته باشند ولی عدالت شرط نیست.ایمان: همه مستحقّ .1

شود، بنابر احتیاط می بزرگکند و علناً مرتکب گناهان احترامی میبه کسی که نسبت به دین بی .2
 شود.خمس داده نمی

 ها نباشد.پرداخت خمس موجب کمک به گناه و دشمنی و تقویت زشتی .3

4. (مواردي که ترجیح دارد) حاتمالحظه مرج ر است.ها در اشخاص لزومی ندارد، وي بهتو اولوی 

 شود که فقیر باشد.خمس در صورتی به یتیم داده می .5

کند، احتیاج سفرش در راه معصیت نباشد و در شهري که خمس دریافت میسبیل در صورتی که ابن .6
 شود.، شامل خمس میداشته باشد، هرچند که در شهر خود غنی باشد

 نباشد.ـ مخصوصاً همسر ـ دهنده است از کسانی که مخارجشان بر عهده خمس .7

 د.باشد و نسبتش از راه پدر به عبدالمطلب برس (ص)منسوب به خاندان پیامبر  .8

تنها ادعاي سیادت و نسبت داشتن با خاندان پیامبر کافی نیست، بلکه باید در شهرش معروف و مشهور  .9
 باشد و کسی منکر سیادت وي نباشد.

 بنابراین اگر کسی در شهرش معروف به سیادت بوده و کسی منکر آن نباشد کافی است.
 هم نباید بگیرد.ش داده شود و مستحق سال به مستحقّخمس نباید بیش از خرج یک .10

  )1ج ،تحریرالوسیله ،(ره)(استفتاء امام خمینینحوه مصرف خمس
فقیـه  ق به سه گروه دوم (یتیمان، مساکین، راه ماندگان) بود، اجراي آن بـه دسـت ولـی   نیمی از خمس که متعلّ

کـه نـیم دیگـر    چنانمه  است. بنابراین یا باید آن را به حاکم شرع داد و یا با اجازه وي آن را به مصرفش رساند، 
فقیه است و باید خمس را به وي رساند تا آن را در جـاي خـود   است نیز جریانش با ولی (ع)خمس که سهم امام 

   به حسب نظر و فتوایش مصرف کند یا با اجازه وي در مواردي که تعیین کرده است مصرف شود.
 کـه از مرجـع وي اجـازه    مگـر ایـن   کند قابل اشکال است،پرداخت خمس به کسی که از وي تقلید نمی

 رساند و مطابق نظر وي عمل کند.داشته باشد و یا خمس را به همان مصرفی برساند که مرجعش می
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 تـرجیح دارد   ،ی گاهی به خاطر بعضی از جهـات توان از شهري به شهر دیگر انتقال داد، حتّخمس را می
چه خمس در راه یـا در  ه در این صورت چنانش در شهرش، به شهر دیگر بفرستد، گرچکه با وجود مستحقّ

شهر انتقال یافته تلف شود، ضامن خواهد بود. اگر در شهري مستحق یافت نشد و احتمال اینکـه بعـداً هـم    
 که مرجع تقلید دستور دهد، باید خمس را به شهر دیگر انتقال داد.پیدا شود نبود یا در صورتی

 را به آن شهر فرستاد. (ع)ود باید سهم امام الشرایط در شهر دیگري باگر مجتهد جامع 

گیرد که باید براي اطالع از آن به کتب فقهی مراجعه ق میالزم به ذکر است که زکات نیز به برخی صنوف تعلّ
  شود.

 
  مسائل تکمیلی

ـ     ،اگر با عین پول خمـس نـداده   :1له مسأ فروشـنده بگویـد ایـن جـنس را بـه ایـن       ه جنسـی را بخـرد یعنـی ب
-چنـان    خرم یا در وقت خریـدن قصـدش ایـن باشـد کـه از پـول خمـس نـداده عـوض آن را بدهـد،           یپول م

معاملـه پــنج یـک آن را اجـازه بدهــد، معاملـه آن مقــدار صـحیح اسـت و انســان بایـد پــنج         ،چـه حـاکم شــرع  
یک جنسی را که خریده به حـاکم شـرع بدهـد و اگـر اجـازه ندهـد، معاملـه آن مقـدار باطـل اسـت. پـس اگـر             

 ،گیـرد و اگـر از بـین رفتـه    حـاکم شـرع خمـس همـان پـول را مـی       ،ولی را که فروشنده گرفته از بـین نرفتـه  پ
ــی   ــه م ــدار مطالب ــا خری ــنده ی ــوض خمــس را از فروش ــد.ع ــی کن ــام خمین ــائلتوضــیح، ره)((ام ــه مسأ، المس ل

1760(  
ــه مسأ ــد     :2ل ــداده بده ــول خمــس ن ــت آن را از پ ــه قیم ــد از معامل ــرد و بع ــی را بخ ــر جنس ــت  اگ و در وق

اي کـه کـرده صـحیح اسـت     خریدن هم قصدش این نباشد کـه از پـول خمـس نـداده عـوض را بدهـد، معاملـه       
-ولی چون از پولی که خمس در آن اسـت بـه فروشـنده داده بـه مقـدار پـنج یـک آن پـول بـه او مـدیون مـی           

گیـرد و اگـر از بـین    باشد و پولی را که به فروشـنده داده اگـر از بـین نرفتـه حـاکم شـرع پـنج یـک آن را مـی         
ــی    ــه م ــنده مطالب ــا فروش ــدار ی ــوض آن را از خری ــه ع ــیرفت ــد.(امام خمین ــیح، ره)(کن ــائلتوض ــه مسأ ،المس ل

1761(  
ــه مسأ ــند    : 3ل ــی ببخش ــه کس ــده ب ــس آن داده نش ــه خم ــزي را ک ــر چی ــال او   ،اگ ــز م ــک آن چی ــنج ی       پ
  )1763له مسأ ،المسائلتوضیح، ره)(شود.(امام خمینینمی

دسـت  کسی که ماننـد تـاجر و کاسـب بایـد بـراي دادن خمـس، سـال قـرار دهـد، اگـر منفعتـی بـه             :4له مسأ
ـ    آورد و در بین سال بمیـرد بایـد مخـارج تـا موقـع مـرگش را از آن منفعـت کَ        مانـده  اقیسـر کننـد و خمـس ب

  )1767له مسأ ،المسائلتوضیح، (ره)بدهند.(امام خمینی را
هـاي  توانـد از منـافع سـال   بـرد و بـراي مخـارج خـود قـرض کنـد مـی       منفعتـی ن  ،اگر در تمام سـال  :5له مسأ

  )1787له مسأ ،المسائلوضیح، تهاي خود را ادا نماید.(امام خمینیبعد قرض
اگرچـه قصـد دادن خمـس را داشـته      ؛ف کنـد توانـد در آن مـال تصـرّ   تا خمـس مـال را ندهـد نمـی     :6 لهأمس

  )1790له مسأ ،توضیح المسائل، (ره)باشد.(امام خمینی
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کســی کــه بــا دیگــري شــریک اســت اگــر خمــس منــافع خــود را بدهــد و شــریک او ندهــد و در   :7لــه مسأ

ف تواننـد در آن تصـرّ  کـدام نمـی  شـرکت بگـذارد هـیچ    سال بعد از مـالی کـه خمسـش را نـداده بـراي سـرمایه      
  )1793له مسأ ،المسائلتوضیح، (ره)کنند.(امام خمینی

ـ    اي اگر بچه صـغیر سـرمایه   :8 لهأمس بنـابر احتیـاط واجـب بعـد      ،دسـت آیـد  هداشـته باشـد و از آن منـافعی ب
  )1794له مسأ ،المسائلتوضیح،(ره)که بالغ شد باید خمس آن را بدهد.(امام خمینیاز آن
ولـی در مـالی کـه    ؛ ف کنـد انـد تصـرّ  توانـد در مـالی کـه یقـین دارد خمسـش را نـداده      انسـان نمـی   :9 لهأمس

لــه مسأ ،المســائلتوضــیح، (ره)ف نمایــد.(امام خمینــیتوانــد تصــرّیــا نــه، مــی انــدشـک دارد خمــس آن را داده 
1795( 

 

  
  قواعد فقهیـ بخش ششم

ـ   فرمول ،منظور از قواعد فقهی دسـت آوردن قـوانین محـدودتري بـوده و     هبـ  أی اسـت کـه منشـ   هـاي بسـیار کلّ
 ــک مــورد خــاص ــه ی ــدارد اختصــاص ب ــف و متعــد  ،ن ــوانین مختل ــانی ق ــیبلکــه مب ــرار م گیــرد. در اینجــا د ق

  تعدادي از قواعد فقهی که کسبه محترم با آن بیشتر سروکار دارند بیان شده است.
  قاعده اول

  یکصد قاعده فقهی) ،1قواعد فقه  ،(مصطفويقاعده ائتمان(امانت)
ء امـانتی نیسـت، بنـابراین    ایـن قاعـده بـدین معناسـت کـه شـخص امـین، ضـامن تلـف شـی           معناي قاعـده: 

مطالبـه آن را نـدارد، نـه قیمـت مـال تلـف شـده و نـه مشـابه آن را،           د صـاحب مـال حـقّ   چـه تلـف شـو   چنان
  باشد، مگر این که تفریط کند.چرا که امین ضامن نمی

  دو نکته جانبی:
جر امانــت أمـال اسـتیجاري در دسـت مسـت     فرمــوده اسـت: ، عروةالـوثقی صـاحب کتـاب    (ره)د یـزدي سـی  اول:

مگـر در صـورت تجـاوز و     ،شـود جر نمـی أن آن موجـب ضـمان مسـت   است، بنابراین تلف شـدن یـا معیـوب شـد    
ـ  .تفریط جـا  تـا آن  ،فرمایـد: در ایـن امـر اختالفـی میـان فقهـا نیسـت       در ایـن خصـوص مـی    (ره)ق خـوئی محقّ
-مـی   شـتی کـه امـوال را جابجـا     رز و صـاحب کَ گـ گـر، رن فرماید: روایات زیادي در مـورد بـاربر، آرایـش   که می

شـود کـه   بـر عـدم ضـمان امـین اسـت. از ایـن مطلـب اسـتفاده مـی          وجود دارد که دالّو امثال این موارد  کند
  چنین مال استیجاري ضمان ندارد.امین، ضامن نیست و هم

گویـد: هنگـامی کـه امـین نسـبت بـه مـال ودیعـه منکـر شـد یـا اعتـراف نمـود و یـا               می(ره)یق حلّمحقّ دوم:
را عاي تلـف شـدن آن   اد   هـیچ  ا برگردانـده اسـت و  عی شـد کـه آن ر  کـرد و یـا مـد یاي بـراي ادعـاي   نـه گونـه ب

  امین است و تصدیق او واجب است. ،ودیعه خود نداشت، حاکم، کالم اوست چرا که گیرنده
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  قاعده دوم
  (همان)قاعده اتالف

ـ  بــین رفـتن مـال مســلمان در صـورتی کــه     : ازجـا عبــارت اسـت از  منظـور از اتــالف در ایـن   ي قاعــده:امعن
ــدتصــرّ کنــد کــه ایــن هالکــت از روي عمــد  ون اذن و رضــایت صــورت گرفتــه باشــد، فرقــی نمــی ف در آن ب

  باشد یا سهو و خطا.
گویـد: از امـام   رساند که هـرکس مـال دیگـري را تلـف نمایـد ضـامن خواهـد بـود. حلبـی مـی          قاعده اتالف می

ه موجــب رم شــود و هنگــام عبــور چهارپــا از جــاده قــرار داده مــیپرســیدم از چیــزي کــه در جــاد (ع)صــادق
  شود.کردن حیوان و زخمی کردن صاحبش می

چیـز ضـامن خسـارات    صـاحب آن ، ه گـردد هرچیـزي کـه موجـب ضـرر مسـلمانان در جـاد      «حضرت فرمودند: 
باشـد کـه مزاحمـت بـراي مـردم و عـابرین       معبـر نیـز مـی    ایـن حـدیث، شـامل سـد    .(»باشـد و تلفات وارده می

  دارد)
بـراي خیـاطی یـا رنگـرزي یـا بریـدن پارچـه و لبـاس اجیـر          کـه  شخصـی  فرمایـد: هرگـاه   مـی  (ره)د یزديسی
شـود اگـر باعـث    ... و هـر آن کـس بـراي کـاري در مـال دیگـري اجیـر مـی         فساد و خرابی به بـار آورد  ،شودمی

     اجـازه و اذن مالـک تجـاوز نمـوده باشـد ضـامن آن خواهـد بـود         فساد و خرابـی شـود، در صـورتی کـه از حـد، 
  اشته باشد.هرچند قصد افساد ند

در مـورد مـردي کـه پیـراهن خـود را بـراي رنگـرزي داده اسـت و          (ع)همچنین از روایـت صـحیح امـام صـادق    
هـرکس کـاري انجـام دهـد کـه تـو، اجـرت        «پـس حضـرت فرمـود:     ،شـود او موجب خرابی و فساد پیراهن مـی 

  .»باشددهی تا کار را به خوبی انجام دهد، اگر خراب کرد ضامن میآن را می
  ه سومقاعد

  (همان)قاعده احترام مال و کار مسلمان
ف ي قاعــده: منظـور از احتــرام مــال مسـلمان در ایــن قاعـده عبــارت اســت از در امـان بــودن آن از تصــرّ    امعنـ 

-همـین   ي و تجـاوز بـه آن، و   یعنـی مـال مسـلمان محتـرم اسـت و جـایز نیسـت تعـد         ؛رایگان و تجاوز به آن
  باید ادا شود.که رم است و اجر و پاداش دارد گونه کار و عمل شخص مسلمان نیز محت

  همچون حرمت خون اوست. ،من)ؤفرماید: حرمت مال او(ممی رسول خدا
  

  قاعده چهارم
  (همان)قاعده تلف مبیع قبل از قبض

معنـاي قاعـده ایـن اسـت کـه هرگـاه مبیع(کـاال) بعـد از معاملـه و قبـل از قبض(گـرفتن) از             معناي قاعـده: 
  فروشنده است هرچند زمان خیار گذشته باشد. ، مبیع از آنِتلف شود ،طرف مشتري

نقــل کــرده کــه فرمــود: در مــورد مــردي کــه کــاالیی از دیگــري خریــده بــود و  خالــد از امــام صــادقبنۀعقبــ
اش را نـزد او گذاشـته و آن را قـبض ننمـوده بـود و      معامله را قطعـی نمـوده بـود ولـی کـاالي خریـداري شـده       

در همـین فاصـله زمـانی کـاال بـه سـرقت        بـرم. آیـم و کـاال را مـی   مـی  شاء اهللان فردا به فروشنده گفته بود که
ـ     تـا  «ق بـه کـدام یـک از آن دو بـوده اسـت؟ حضـرت فرمـود:        رفته است، حال آیا کاالي بـه سـرقت رفتـه متعلّ
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 نـه فروشـنده از کسـی اسـت کـه کـاال در خا     ) (یـا مغـازه   قبل از قبض(گرفتن) کاال و خـارج شـدن آن از خانـه   

  شود)یعنی ضرر متوجه فروشنده می».(است (یا مغازه) او بوده
ــی  ــام خمین ــی (ره)ام ــد: م ــود، از آنِ     «فرمای ــف ش ــتري تل ــه مش ــدن ب ــل ش ــل از تحوی ــاال) قب ــر مبیع(ک  اگ

  .»شودمی باشد، بنابراین بیع، فسخ شده و ثمن به مشتري برگرداندهفروشنده می
  قاعده پنجم
  ن)(همابازار مسلمین ـقاعده سوق

اي) بـراي طهـارت و تذکیـه بـه     اي(نشـانه معناي قاعده: این قاعـده بـدین معناسـت کـه بـازار مسـلمانان امـاره       
در طهــارت و تذکیـه آن ایجــاد   هنگـامی کـه چیــزي در بـازار مسـلمانان پیــدا شـده و شـک       .یــدآحسـاب مـی  

ــازار مســلمین کــافی اســت   شــود مثــل گوشــت و پوســت حیــوان و امثــال آن،نفــسِ  ــودن در ب ــراي حکــم ب ب
  هرچند مسلمان بودن فروشنده آن معلوم نباشد. ؛طهارت و حالل بودن آن

  مــراد از بــازار مســلمین، هــر مکــانی اســت کــه مســلمانان بــر آن ســیطره دارنــد نــه بــازار بــه معنــاي خــاص 
گویـد:  خـوئی مـی   اهللاۀکـه آیـ  هـا غلبـه داشـته باشـند. چنـان     امروزي آن. و البتـه بایـد مسـلمانان در آن مکـان    
باشـد  آیـد و کسـی کـه در مسـلمان بـودن آن شـک مـی       مـی  بنابر اغلب، خیابان نیز به عنوان بـازار بـه حسـاب   

  باید به خاطر غلبه داشتن مسلمانان او را نیز مسلمان دانست.
رســد پرســیدم، حضــرت فرمــود: بخــر و تــا  در مــورد زیرانــدازي کــه در بــازار بــه فــروش مــی  از امــام صــادق

  به مردار بودن آن بر آن نماز بخوان.اي زمانی که پی نبرده
ــاقردر مــورد خریــدن گوشــت از بازارهــا در حــالی  در جــاي دیگــر فضــیل و زراره و محمــدبن مســلم از امــام ب

ـ  که نمی هنگـامی کـه از بـازار مسـلمین     « کننـد، پرسـیدند، حضـرت فرمـود:    هـا چگونـه ذبـح مـی    ابدانـیم قص
  ».باشد بخور و نپرس

شـود  هـا یافـت مـی   شـود یـا در سـرزمین آن   چـه از دسـت کـافر گرفتـه مـی     ر آنگویـد: هـ  مـی  (ره)د یزديسی
  دست مسلمان بوده است. ،محکوم به نجاست است مگر هنگامی که معلوم باشد قبل از آن

ـ     شـود هایی که از دست مسلمان گرفتـه مـی  پوست ـ امحکـوم بـه تذکیـه    ،شـود ه مـی یـا از بـازار ایشـان تهی ، دن
  شود.اغی طاهر میده و معتقد به این باشد که پوست میته با دبهر چند بر مذهب مخالف بو

  قاعده ششم
  (همان)فریب ـقاعده غرور

ر شـدن مشـتري اسـت بـر اسـاس خدعـه و نیرنـگ فروشـنده، پـس          غـرور بـه معنـاي متضـرّ     معناي قاعـده: 
ــد، او را مغرورمــی   ــانی غیــر متعــارف دی اده و کســی کــه فریــب د گوینــد.هرگــاه مشــتري فریــب خــورد و زی

کنـد تـا   در این صـورت مشـتري کـه مغـرور شـده اسـت بـه فروشـنده رجـوع مـی           باشد.ب ضرر میمسب ،است
در صـورتی   انـد: مغـرور بـه کسـی کـه فـریبش داده اسـت رجـوع کنـد.         که گفتـه ضرر او را جبران نماید. چنان

ریـق فریــب و  کـه فروشـنده ضــرر را جبـران نکنــد معاملـه باطــل خواهـد بــود و پـول ایــن معاملـه چــون از ط       
اي کـاالیی را بـا نشـان    ضرر مشتري حاصل شـده اسـت، پـول حـالل نخواهـد بـود. بـراي مثـال اگـر فروشـنده          

کـه  آن کـاال واقعـاً تولیـد آن کشـور نباشـد نـوعی فریـب صـورت گرفتـه و           تجاري خـارجی بفروشـد درحـالی   
  فسخ کند. خریدار حق دارد زمانیکه متوجه این موضوع شد، کاال را پس دهد و معامله را
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  هفتمقاعده 
  (همان)قاعده ید

ـ   معناي قاعـده:  رده کـ در اختیـار داشـتن چیـزي اسـت کـه شـخص آرنـرا تصـرف         واسـطه  ت بـه اثبـات مالکی
حـوي از  نچـه در تحـت سـلطه و اختیـار کسـی باشـد حـال بـه هـر          فرمایـد: هـر آن  مـی (ره)امام خمینیاست. 

ه بـ م کـ نـد، ح کی بـودن آن  اشـد و اگـر ادعـاي متـولّ    بانحاء که باشد، آن محکوم به ایـن اسـت کـه مـال او مـی     
  نفع او خواهد بود.

اعـده  قه بـر طبـق   کـ تـوانیم آنـرا از او بخـریم. چـرا     براي مثال اگر کاالیی در اختیار یک شخص باشـد، مـا مـی   
 اد از یـد ید هر آنچه را که تحت اختیار یک شـخص باشـد مالـک آن محسـوب مـی شـود. بـه تعبیـر دیگـر مـر          

ــام دارد. (یعنــی مــال متعلــق بــخ کســی اســت کــه در اختیــار اوســت  مســتولی و صــا ). حب شــدن بــر مــال ن
د آن            خص مالـک  شـ بنابراین اگر ما جنسـی هماننـد بـرنج را از شخصـی خریـداري کـردیم، بـر طبـق قاعـده یـ

 آن برنج بوده ولو آنکه ما ندانیم برنج مال خود اوست یا نه.

  
  هشتمقاعده 

  (همان)قاعده الضرر
باشـد و آن از بـاب   مـی  س: ایـن قاعـده بـه معنـاي نفـی هرگونـه حکـم ضـرري در شـرع مقـد          همعناي قاعـد 

اش ضـرر باشـد از   اي کـه الزمـه  لطف و امتنان از سوي خداوند بـر بنـدگان خـود اسـت. هـر عبـادت یـا معاملـه        
ـ  ـ  باب منّ بـراي مثـال اگـر وضـو گـرفتن سـبب بیمـاري شـخص شـود          شـود.  ف برداشـته مـی  ت از شـخص مکلّ

ري ضرر به او محسوب مـی شـود بنـابراین بایـد بـه جـاي وضـو تـیمم کنـد و بـه خودضـرر نرسـاند.             چون بیما
توانـد آن معاملـه را انجـام ندهـد. مـثالً آب بـراي       شـود، مـی  اي سبب ضـرر و زیـان بـه او مـی    و یا انجام معامله

خــرد و بــا توانــد آب نوضــو گــرفتن نــدارد و قیمــت آب بســیار گــران و ســبب زیــان اســت در ایــن مــوارد مــی
اي همـراه بـا ضـرر و زیـان غیـر      تیمم وضو بگیرد. مـوارد قاعـده الضـرر متعـدد اسـت. بنـابراین هرگـاه معاملـه        

تـواتر رسـیده    روایـات در ایـن بـاب بـه حـد     شـود.   متعارف شد، بر طبق معاملـه الضـرر آن معاملـه فسـخ مـی     
ـ       ،از جملـه ایـن روایـات    ؛است انـد کـه   ت آن را نقـل کـرده  سـنّ ه و اهـل  حـدیث مشـهور نبـوي اسـت کـه امامی

    1جندب)بنةداستان معروف سمر(.»الضرر و الضرار«

                                                        
ــول کــافی اصــول در کلینــی مرحــوم - 1 ــاقر امــام کــه اســت آورده چنــین زراره ازق ــن ســمرة« :فرمودنــدع ب ــاغی در جنــدب ب  ب

 خانــه صــاحب از گــرفتن هاجــاز بــدون ســمره. داشــت قــرار انصــار از یکــی منــزل بــاغ آن آســتانه در کــه داشــت خرمــایی درخــت
 خبـر  بـی  تـو  :گفـت  او بـه  روزي. آورد مـی  رافـراهم  انصـاري  شـخص  نـاراحتی  مسـاله  ایـن  و کـرد  می رفت و آمد خود نخل بطرف

 از و باشـد  مـی  دارم کـه  درختـی  بطـرف  مـن  راه ایـن : گفـت  پاسـخ  در سـمره . بگیـري  اجـازه  قـبال  اسـت  بهتر آیی، می ما منزل به
 و فرمـود  دسـتور  سـمره  احضـار  بـه ص پیغمبـر  .بـرد  شـکایت ص پیغمبـر  بـه  سـمره  از انصـاري  خصشـ ! گیـرم  نمـی  اجـازه  نیـز  تو

 در شـوي  مـی  وارد اذن بـدون  اش خـانواده  و او بـر  تـو  گویـد  مـی  و کـرده  شـکایت  تـو  از مـرد  ایـن  فرمـود  او بـه  شـد  حاضر وقتی
 مـی ص پیغمبـر  بگیـرم؟  اجـازه  دیگـري  زا درخـتم  سـوي  بـه  خـود  راه در مـن  آیـا : گویـد  مـی  سـمره ! بگیـر  اجـازه  او از ورود زمان

! زنـد  سـربازمی  آن قبـول  از همچنـان  سـمره  ولـی  ;باشـد  دیگـر  جـایی  در درختـی  تـو  بـراي  تا کن نظر صرف درخت آن از :فرماید
 خـود  امتنـاع  بـر  هـم  بـاز  سـمره ! بگیـر  بهشـت  در درختـی  عـوض  در و نظـرکن  صـرف  درخـت  ایـن  از: فرمایـد  اومی بهص پیغمبر

 دسـتور  و  »مـؤمن  علـی  ضـرار  ال و ضـرر  ال و مضـار  رجـل  انـک «: فرمـوده  او بـه ص پیغمبـر  هنگـام  این در. ورزد می اصرار
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  نهمقاعده 

  پور اشکذري، غالمرضا، رساله دکتري)(حسنقاعده اعانت بر اثم(کمک به گناه)
ــ    ــد متعــال همگ ــا امــر خداســت. در آیــه دوم ســوره مبارکــه مائــده خداون ــه معنــاي مخالفــت ب  ان را ازاثــم ب

  کید دارد.أدي نیز بر آن تنموده است و روایات متعد کمک به گناه نهی
طـوري کـه اگـر بسـتر آن     انجام گناه توسط فرد یـا گروهـی در بیشـتر مـوارد بـه بسـتر و زمینـه نیـاز دارد بـه         

ق آن وجـود نـدارد. در فقـه، بسترسـازي و کمـک بـه انجـام گنـاه بـا عنـوان اعانـت بـر             آماده نباشد، امکان تحقّ
ـ           برخی اثم آمده است. طـور مثـال   هاز معـامالت و مبـادالت اقتصـادي مصـداق کمـک بـه گنـاه و ظلـم اسـت. ب

خریــد و فــروش کاالهــایی کــه تولیــد کشــورهاي ظــالم و مســتکبر اســت یــا در عرضــه گذاشــتن محصــوالتی  
کنـد و یـا معـامالتی کـه زمینـه نفـوذ را فـراهم نمـوده و دشـمنان          دار مـی ت جامعـه را خدشـه  که اعتقاد و عفّ

کند(قاعـده نفـی سـبیل) و یـا خریـد و فـروش کاالهـایی کـه بـه اقتصـاد جامعـه اسـالمی             مسـلّط مـی   را بر ما
  کند.اي که زمینه گناه را فراهم میزند مثل قاچاق و ... هر معاملهضربه می

  (ره)استفتاء از امام خمینی
نماینـد  ک مـی هـا در صـورتی کـه بداننـد بـه اسـرائیل کمـ       سـات کلیمـی  سؤهـا در م ال: اسـتخدام مسـلمان  ؤس

  کنند به طور روزمزد استخدام چطور است؟جایز است یا نه؟ و هرگاه ندانند کمک می
سـات  سؤهـا حـرام اسـت و در مـورد شـک هـم در ایـن م       استخدام جـایز نیسـت. و حقـوق یـا اجـرت آن      پاسخ:

 )491وارد نشوید.(توضیح المسائل، ص

 
 

  
  بخش هفتم: سبک خرید و مصرف و مباحث قاچاق کاال

ات حضـــرت ئعضـــو دفتـــر اســـتفتاــــ زادهاالســـالم والمســـلمین محمدحســـین فــالح ۀهـــاي حجـــســخ پا
شناســی احکــام فقهــی دربــاره احکــام خریــد و مصــرف،  و رئــیس مرکــز موضــوع ايالعظمــی خامنــهاهللاۀآیــ

 .م رهبريمطابق با فتاواي مقام معظّ ،تولید و فروش کاال

داخلـی بـه معنـاي فتـواي حرمـت خریـد جـنس خـارجی در         خریـد کـاالي    آیا سخنان حضرت آقـا دربـاره   .1
کـه حکـم حکـومتی اسـت؟ در     کـه صـرفاً یـک توصـیه اسـت؟ یـا ایـن       صورت وجود مشابه داخلی است؟ یا ایـن 

 هر صورت چه نسبتی با نظرات دیگر مراجع تقلید دارد؟

خــارجی تـوانیم بگــوییم کـه ایــن فتـواي شــرعی اسـت و اگــر کسـی یــک مـورد کــاالي       جـا نمــی اگرچـه ایــن 
تـوانیم  خریده و بخواهد استفاده کند، او مرتکـب کـار حـرام و گنـاه شـده اسـت، امـا از طـرف دیگـر هـم نمـی           

ـ   ایـن سـخنان را یـک توصـیه     بــه » بایـد «داشـتند امـا   » بایـد «ی کنـیم. ایشــان در بیاناتشـان تعبیـر    سـاده تلقّ
ایشـان محتـرم اسـت یـا     کسـانی کـه نظـر حضـرت آقـا بر      معناي حرمت فقهی نیست. ولی بـه هـر حـال همـه    

بــه کشورشــان و تقویــت اقتصــاد کشورشــان عالقــه دارنــد، بــه دنبــال پیشــرفت کشورشــان هســتند، بــه ایــن  

                                                                                                                                                         
 آن خـواهی  مـی  جـا  هـر  و بـرو  و بگیـر  را درخـت  ایـن ": گویـد  مـی  او بـه  و بیندازنـد  سمره وجلوي آورند در را درخت آن دهد می

  ».بنشان را
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ـ     توصیه گوش دهند. فرقی هم نمـی  ـ     کنـد کـه ایـن افـراد مقلّ د حضـرت آقـا. بـه    د مراجـع دیگـر باشـند یـا مقلّ
ـ  جامعـه را بـر عهـده دارنـد و      الشرایطی کـه رهبـري  هر حال مجتهد جامع کشـور قـرار دارنـد و     اداره هبـر قلّ

کننـد و مـردم اگـر پیشـرفت کشورشـان      اي بـه مـردم مـی   از مسائل کشور به خوبی آگاه هسـتند، یـک توصـیه   
 .خواهند باید به این توصیه گوش دهندرا می

 ایم؟ چرا؟که ایرانی است بخریم ثواب بردهآیا اگر کاالیی را به خاطر این  .2

ـ        اگر قصدتان از خرید  م تقلیـد و دیـن ایـن اسـت؛     کاالي ایرانی ایـن باشـد کـه نظـر حضـرت آقـا، مراجـع معظّ
کار شـما موجـب تقویـت مسـلمانان و اقتصـاد مملکـت اسـالمی شـود تـا بتـوانیم در مقابلـه             یا به هر حال این

با دشـمن و تحـریم دشـمن روي پاهـاي خودمـان بایسـتیم و اسـتقالل خـود را حفـظ کنـیم، قطعـاً ایـن کـار              
 .واب داردشما ث

کــه برخــی لــوازم و قطعــات، ســاخت کشــورهایی هســتند کــه آن کشــورها دشــمن مــا  بــا توجــه بــه ایــن .3
 رسد، آیا خرید آن کاالها جایز است؟ها سود میمحسوب شده و از تولید این کاال به آن

ـ   منان مـا  شـود از دشـ  برنـد یـا کمکـی بـه آنهـا مـی      ط مـا سـود مـی   اگر کسانی که از بابت خرید این کـاال توس
هـاي  باشند، یعنی کسانی که در حال جنـگ بـا مسـلمانان هسـتند مثـل رژیـم غاصـب صهیونیسـتی یـا گـروه          

ــه اآل ــري ک ــئن     تکفی ــر مطم ــا اگ ــاال حــرام اســت؛ ام ــدن آن ک ــا مســلمین هســتند، خری ــگ ب ن در حــال جن
 .برند یا نه، اشکالی نداردها سود مینیستیم که آن

هــا صهونیســتی بــوده و مقــداري از ســودش بــه نــد آنرَشــود بِفتــه مــیبرخــی از کاالهــا وجــود دارد کــه گ .4
نی در رود، امــا از ســوي دیگــر ایــن کاالهــا بــه طــور کــامالً رســمی و قــانوگــر قــدس مــیجیــب رژیــم اشــغال

شـوند. پرسـش ایـن اسـت کـه صـرف تولیـد شـدن و قـانونی بـودن تولیـد و            کشور تولید و خرید و فروش مـی 
سـالمی ایـران، بــه معنـی غیرصهیونیسـتی بـودن آن اســت یـا خیـر؟ در ایــن        فـروش یـک کـاال در جمهــوري ا   

 مردم چیست؟ میان وظیفه

شــود یــا هــایی کــه از صــدا و ســیماي جمهــوري اســالمی پخــش مــی مشــابه ایــن ســؤال را در مــورد آهنــگ
ز داشـتن  پرسـند کـه آیـا صـرف ایـن پخـش شـدن یـا مجـو         ز نهادهاي رسـمی را دارد مـی  هایی که مجوآهنگ

شـود کـه صـرف پخـش شـدن      هـا اسـت یـا نـه؟ در پاسـخ گفتـه مـی       ل بر حالل بودن گوش کـردن بـه آن  دلی
ــز قــانونی دلیــل بــر حلّیــک آهنــگ از صــدا و ســیماي جمهــوري اســالمی ایــران یــا داشــتن مجــوت نیســت. ی

ــر تشــخیص داده    ــه مســئولین ام ــواردي باشــد ک ــه آن آهنــگ  ممکــن اســت موضــوع از م ــد ک ــایی«ان و » غن
 .ت، اما شما تشخیص دادید که مطرب است، پس شما نباید گوش دهیدنیس» مطرب«

ز قــانونی دارد، ولــی شــما در ایــن موضــوع هـم یــک وقــت اسـت کــه تولیــد و فـروش یــک کــاال مجـو     دربـاره 
ـ  رَتان این است کـه ایـن کـاال صهیونیسـتی اسـت یـا بِ      تشخیص موردي خاص هـا اسـت یـا    ق بـه آن نـدش متعلّ

  ... د، در این صورت شما مجاز نیستید که آن کاال را خریداري کنیدرسها میاي به آنبهره
اگر به هر دلیلـی کسـی کـاالیی خـارجی کـه مشـابه داخلـی دارد را خریـد، آیـا اسـتفاده از آن کـاال جـایز               .5

 ن استعمالش هم اشکال دارد؟خریده، اآلاست؟ یا اینکه چون نباید می

ــیــک وقــت ایــن کــاال ســاخت دشــمنان مــا اســت، ی  ــا  عنــی متعلّ ق بــه کســانی اســت کــه در حــال جنــگ ب
ــه اآل       ــورهایی ک ــی از کش ــا برخ ــتی ی ــب صهیونیس ــت غاص ــل دول ــتند مث ــلمین هس ــگ  مس ــال جن ن در ح
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ـ  انـد. بـه  اقتصادي با کشور ما هستند و ما را تحـریم کـرده   مـان کمـک کنـیم.    ی مـا نبایـد بـه دشـمنان    طـور کلّ

 :کنداما حکم این مسئله فرق می

ن متوجـه شـده اسـت کـه ایـن وسـیله       اي خریـده و اآل نقلیـه  را خریده اسـت، مـثالً وسـیله   اگر شخص کاالیی 
توانـد از آن اسـتفاده کنـد یـا     خریـده اسـت، حـاال آیـا مـی     ق به دشمنان ما بوده و نبایسـتی مـی  ساخت و متعلّ

هـا باشـد، ایـن    نحـوي کمـک بـه آن    هـا باشـد یـا بـه    شما از آن کاال تبلیغ و تـرویج کـاالي آن   نه؟ اگر استفاده
 .استفاده جایز نیست

کنیـد، تبلیـغ و ترویجـی هـم نیسـت، پـولش هـم دیگـر از دسـت رفتـه، اگـر هـم آن             اما اگر دارید استفاده می
جـا  شـود و امکـان پـس دادن هـم وجـود نـدارد، در ایـن       نحـوي اسـراف محسـوب مـی    کاال را کنار بگذاریـد، بـه  

ـ اي بـ کـه مفسـده  استفاده اشکالی نـدارد؛ مگـر ایـن    کـه حجـم زیـادي از آن کـاال     ب شـود، مـثالً ایـن   ر آن مترتّ
که مشابه داخلی هم دارد اسـتفاده شـود و ایـن کـار موجـب تضـعیف کـاالي ایرانـی شـود و ضـرر بـه اقتصـاد             

شـود. امـا تـا    اسالم و مسلمین بخورد که در این صورت یـک حکـم ثـانوي اسـت و مفسـده بـر آن مترتـب مـی        
تفاده از آن کاال اشکالی نداردنباشد، اس زمانی که در آن حد. 

ـ     .6 بعضی از کاالهایی که تولیـد داخـل اسـت، کیفی       تی ت خـوبی ندارنـد و در صـورت خریـد، بایـد بعـد از مـد
 که کاالیی ایرانی است باید آن را بخریم؟آن را تعویض کنیم؛ با این حال آیا صرف این

اســی اســت. اگــر ایــن ن مــا زمــان حسمســئله ایــن اســت کــه مــا بایــد متوجــه ایــن مســئله باشــیم کــه زمــا 
زد، شـاید ایـن مسـئله مشـکلی نداشـت.      ها نبود و خرید کـاالي خـارجی لطمـه بـه اقتصـاد کشـور نمـی       تحریم

ن عصـر و زمـانی اسـت کـه خریـد کـاالي       شـویم کـه اآل  اما اگـر یـک نگـاه کـالن داشـته باشـیم، متوجـه مـی        
زنـد. البتـه تولیدکننـدگان نیـز     شـور لطمـه مـی   داخلـی وجـود دارد بـه اقتصـاد ک     خارجی در حالی کـه نمونـه  

ـ    باید دقّ ـ      ت کـاالي آن ت بیشـتري کننـد تـا کیفی ت کـاالي ایرانـی مقـدار کمـی     هـا بـاال بـرود. حـال اگـر کیفی
ــایین ــی در حــد پ ــود و کــاالي داخل ــر ب ــی را    ت ــراد کــاالي داخل ــاالي خــارجی نبــود، در آن صــورت اگــر اف ک

 .تر استخریداري کنند بهتر و شایسته

ــ آیــا خریــد از دســت .7 ــرادي کــه اهــل تخلّ ف در معاملــه هســتند حــرام اســت؟ اگــر کــاال را  فروشــان یــا اف
 خریده باشیم چه باید کرد؟

شـکن نبایـد کمـک کـرد و از او نبایـد خریـد کنـیم. همـین         کنـد، بـه قـانون   فروش غیرقانونی کار میاگر دست
و نهـی از منکــر گفتــه شـده تــرك مــراوده    اول امـر بــه معــروف  کـار خــودش نهــی از منکـر اســت. در مرحلــه  

ـ      ـ   کنید؛ ترك مراوده یک مصـداقش هـم نخریـدن از افـراد متخلّ فـروش اسـت   ف یـا گـران  ف اسـت، حـاال متخلّ
کنـد،  کـه غیرقـانونی کـار مـی    یا اهل ربا و احتکـار اسـت یـا اهـل خدعـه و فریـب و قسـم دروغ اسـت، یـا ایـن          

ــ  فروشــد؛ اگــر کــار او غیرقــانونی اســت، مــا نبایــد از او  ییعنــی در جــایی کــه نبایــد کــاالیی بفروشــد، کــاال م
 .خرید کنیم

امــا اگــر کــاالیی کــه از نظــر قــانون کشــور فروشــش ممنــوع نیســت ولــی در جــایی بــه فــروش رســیده کــه   
 .ن خریده شده است، استفاده از آن اشکالی نداردغیرقانونی است و اآل

  را خریـداري کـرده یـا خـدمات مـورد ارائـه      فروشنده مجاز است چنـد درصـد سـود روي قیمتـی کـه کـاال       .8
 ها؟که بدون لحاظ هزینهها باشد؟ یا اینها را بفروشد؟ این درصد باید عالوه بر هزینهخود بکشد و آن
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ــر اثــر تحــریم ــازار را متشــنّ ،هــا افــراد ســودجوییگــاهی ب شــود و ، برخــی از کاالهــا گــران مــیکننــدج مــیب
10ن آن را بـا مـثالً   ی را بـه قیمتـی خریـداري کـردیم، اگـر بخـواهیم اآل      کننـد کـه کـاالی   نین سـؤال مـی  متدی 

شـویم. ایـن   ر مـی آن کـاال را بخـریم و متضـرّ    تـوانیم نمونـه  ص شـده بفروشـیم، دیگـر نمـی    درصد سـود مشـخّ  
 .پرسندسؤالی است که می

سـت. قیمـت   پاسخ این است که به قیمـت متعـارف بـازار بفروشـید، نـه بـه قیمتـی کـه بـا مـوج ایجـاد شـده ا            
تـر از قبـل هـم باشـد، امـا بـه اصـطالح خـارج از انصـاف نیسـت و اجحـاف بـه             متعارف بازار ممکن است گـران 

 .تواند به قیمت متعارف بازار بفروشدشود. با این شرایط اشکالی ندارد و میمشتري نمی

ممکـن   هـا کاالهـا نیسـت. گـاهی وقـت     ص شـده هـم مـالك همیشـگی بـراي همـه      حاال آن درصد سود مشخّ
کـه  است افـراد بـه درصـد کمتـري قـانع باشـند یـا نباشـند و درصـد بـاالتري بخواهنـد، مـثالً بـه خـاطر ایـن               

 هـا. پـس قاعـده   داري یـا انبـارداري یـا امثـال ایـن     حمـل و نقـل، نگـه    باالتري داشته مثل هزینـه  کاالیی هزینه
 .کلی این است که قیمت متعارف بازار مراعات شود

 فروشم. آیا این کار جایز است؟ند خارجی دارد میرَام کاالي تولید ایران را که بِغازهجانب در ماین .9

به اشتباه انـداختن مـردم کـه یـک دروغ عملـی اسـت، حـرام اسـت. ممکـن اسـت برخـی بگوینـد ایـن عـرف               
 .دانندبازار است و همه می

اي ننـد، دیگـر ایـن کـار چـه فایـده      داگونه نیست که همـه بداننـد، اصـالً اگـر همـه مـی      در پاسخ باید گفت این
افتنـد. دروغ کــه حتمـاً نبایــد از زبــان   داننــد و بــه اشـتباه مــی شــود کـه بســیاري نمـی  دارد؟ پـس معلــوم مـی  

نــدي بزنــد، یــا کــاري انجــام دهــد کــه حکایــت از مطلــب  رَصــادر شــود، اگــر کســی چیــزي را بنویســد، یــا بِ 
نـدي کـه روي   رَت و اگـر مشـتري متوجـه شـود بِ    غیرواقعی کنـد و طـرف مقابـل بـه اشـتباه بیفتـد، کـذب اسـ        

فسخ معامله را دارد ت ندارد حقّکاال بوده واقعی. 

ــاالي داخلــی را بِ  ــابراین اگــر ک ــد و تصــو  رَبن ــه اشــتباه بیفتن ــراد ب ــد و اف ــد خــارجی بزنن ــاال ن ــن ک ــد ای ر کنن
مــردم رغبــت  خــارجی اســت، ایــن کــار حــرام اســت. بیاییــد کاالهــاي خودمــان را تبلیــغ و تــرویج کنیــد تــا  

ها پیدا کنند. بـه مـردم اعـالم کنیـد ایـن کـاالي ایرانـی اسـت، ببریـد اسـتفاده کنیـد، مقایسـه             بیشتري به آن
ـ      تش کمتـر از خـارجی نیسـت، بلکـه بیشـتر هـم هسـت؛ نـه         کنید و به اهل فن نشـان دهیـد، تـا ببینیـد کیفی

 .که یک گناه کبیره مرتکب شویداین

ــ  .10 ــد جــنس خــارجی اش ــا فقــط خری ــازه بالاشــکال   آی ــا فــروش جــنس خــارجی در مغ کال دارد؟ یعنــی آی
 است؟

حضرت آقـا بـوده ایـن اسـت کـه افـراد سـعی کننـد کاالهـاي سـاخت داخـل را اسـتفاده              آن چیزي که توصیه
ــن ــد. ای ــی کنن ــما م ــه ش ــا     ک ــارجی را از کج ــاالي خ ــما ک ــم، خــب ش ــارجی را بفروش ــاالي خ ــن ک ــد م گویی

ـ     . پـس بـا ایـن کـار خـود از آن توصـیه      اید دیگراید؟ حتماً خریدهآورده ایـد.  ی کـرده خریـد کـاالي ایرانـی تخطّ
حضــرت آقــا بــوده اســت، حــاال ممکــن اســت در  ی اســتفاده از کاالهــاي داخلــی توصــیهطــور کلّــبنــابراین بــه

اي را سـوار  نقلیـه  پوشـد یـا وسـیله   قالب خرید و فروش باشد یـا در قالـب اسـتعمال؛ مـثالً فـرد لباسـی را مـی       
  .هاشود و امثال اینمی
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 توان با آن نماز خواند؟ی قاچاق کاال چیست؟ اگر این کاال لباس باشد، آیا میحکم کلّ  .11

ــد و فــروش آن از نظــر شــرعی حــرام اســت و اســتفاده از آن     هــر چیــزي را کــه قــانون قاچــاق دانســته، خری
قـت هـم اصـل آن کـاال ممنـوع      شـود: یـک و  ی کاالي قاچـاق بـه دو دسـته تقسـیم مـی     طور کلّجایز نیست. به

و...)، امــا یــک وقــت آن  قــانونی بــوده و هــم از نظــر شــرعی حــرام اســت(مثل مشــروبات الکلــی، مــواد مخــدر 
کــاال ممنــوع شــرعی یــا قــانونی نیســت، ولــی تشــریفات گمرکــی بــراي ورود آن طــی نشــده اســت و کســی   

ــدانیم قاچــاق ا آورد. در ایــنجــنس قاچــاق مــی ــاالیی کــه ب ــد چنــین ک ــه  جــا خری ســت و کــار مــا کمــک ب
 .شود، اشکال داردشکن میقاچاقچی و قانون

اما اگر این کار کمک به او نباشـد و اصـل ایـن کـاال هـم ممنـوع شـرعی یـا قـانونی نباشـد، خریـد و فروشـش             
 .اشکالی ندارد

فروشـند قاچـاق اسـت یـا نـه، خریـدش مشـکلی نـدارد ولـی          در صورتی هم که شک داریم کـاالیی را کـه مـی   
 .گونه موارد احتیاط خوب استدر این

اگر کاالي قاچاق لباسی اسـت کـه پوشـیدنش غیرقـانونی نبـوده و از نظـر شـرعی هـم حـرام نیسـت، ولـی بـه             
صورت قاچاق وارد کشـور شـده و فـرد نادانسـته خریـده اسـت، حـال اگـر بپوشـد و بـا آن نمـاز بخوانـد، نمـاز              

  ) (KHAMENEI.IR ي قاچاق نباشد.خواندن با آن اشکال ندارد، با این شرط که تبلیغ کاال
  اي در خصوص قاچاقنکته

ــاق   ــاي قاچ ــه کااله ــز معامل ــاال و ارز و نی ــه در ســال  ،قاچــاق ک ــر آســیب موضــوعی اســت ک ــاي اخی ــاي ه ه
ویــژه فرهنگــی بــه کشــور وارد کــرده هــاي گونــاگون اقتصــادي، اجتمــاعی، سیاســی و بــهبســیاري را از جنبــه

ـ   ،است. قاچاق ه فعالیـت غیرقـانونی در رابطـه بـا ورود و خـروج کـاال از کشـور یـا خریـد          عبارت اسـت از هرگون
ــ     ــر معظّ ــوص رهب ــن خص ــا. در ای ــن کااله ــروش ای ــالب(و ف ــیم انق ــادي و  ) م ــبات اقتص ــد: مناس فرماین

گرایــی افراطــی و گــرایش بــه تفــاخر در رواج قاچــاق، ربــاخواري، مصــرف چــه؟ یعنــی اجتمــاعی غلــط یعنــی
  هاي داخلی آن.در مقابل نمونه استفاده از مصنوعات خارجی

کیـد کـردیم کـه بایـد بـا مفاسـد اقتصـادي و قاچـاق مبـارزه شـود           أکـه مـا ت  گویند: ایـن یا در جاي دیگري می
  کند. ي میهاي جدها اساس پیشرفت کشور را دچار آسیببه خاطر این است که این پدیده

  چاق کاال و ارز) در مورد مبارزه با قام رهبري(بخشی از فرمان مقام معظّ
ــ  ــاق و ت ــده قاچ ــانونی و ثیر مخــرّأگســترش پدی ــارت ق ــد و تج ــر تولی ــرمایه ب آن در ام ــتغال س ــذاري و اش گ

 خطر جـد      هـایی کـه بـه    ت تمـام بـا آن مبـارزه کـرد و بـر همـه دسـتگاه       ي و بزرگـی اسـت کـه بایـد بـا جـدی
ــ نحــوي مــی ن مبــارزه ایفــا کننــد. تواننــد در ایــن امــر دخیــل باشــند، واجــب اســت کــه ســهم خــود را در ای

)12/2/81(  
  ـ اقتصاد مقاومتیبخش هشتم

اقتصـاد مقـاومتی یـک شـعار نیسـت بلکـه یـک واقعیتـی اسـت کـه بایـد محقّـق             : «مقام معظّـم رهبـري    
  ».ساز کنونی استشود و راه عبور از مقطع سرنوشت

تصـاد بـومی و علمـی برآمـده     گونـه تعریـف کـرد: اقتصـاد مقـاومتی الگـوي اق      تـوان ایـن  اقتصاد مقاومتی را می
ــه    ــا روحی ــاومتی تحــرّك اقتصــادي ب ــی و اســالمی اســت، اقتصــاد مق ــگ انقالب ــل  از فرهن ــه در مقاب جهادگون
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هـاي اقتصـادي کـه    سـازي پایـه  سـازي و محکـم  کـه اقتصـاد مقـاومتی یعنـی مقـاوم     دشمن است و باألخره این
  محور باشد.بنیاد و عدالتگرا، مردمزا، برونباید درون

ــرّك اق       ا ــور مح ــی؛ و موت ــاي داخل ــوالت و کااله ــه محص ــاد ب ــد و اعتم ــی تولی ــاومتی یعن ــاد مق ــاد قتص تص
  است.» مدیریت جهادي و عزم ملّی«مقاومتی 

یــاً منــابع ســت و ثانایــن الگــو قابــل اجراســت زیــرا اوالً ایــران اســالمی از ظرفیــت انســانی بــاالیی برخــوردار ا 
  مار است.شخدادادي در کشور عزیزمان فراوان و بی

  مقاومتی اقتصاد در شروع نقطه
 و عزیمــت نقطــه کــه رســیممــی نتیجــه ایــن بــه اقتصــادي، جانبــه همــه هــايبررســی و عمیــق مطالعــات در

 ایـن  مـردم  از بزرگـی  جمـع  کـه  نیسـت  شایسـته  مـا  جامعـه  بـراي . اشـتغال  براي تالش از است عبارت شروع،
ــه -کشــور ــدتاً ک ــوان عم ــاً و ج ــتعداد داراي غالب ــتغال از -ندهســت اس ــد اش ــد و مفی ــند؛ محــروم مولِّ  در باش

     2.دارد زیادي بسیار نیاز اشتغال این به کشور که حالی
 متأسـفانه  مـا  جوانـان  وقـت  آن نباشـد،  بـاز  صـحیح  هـاي راه باشـد،  نداشـته  وجـود  کافی قدر به اشتغال وقتی 

    3.هااین امثال و قاچاق به صحیح؛ غیر هايراه به شوندمی متوسل
  کشور مشکالت همه حلّ کلید درونی، ششجو
 روي بودیـد،  توانـا  بودیـد،  قـوي  شـما  جـا  هـر  شـود؛ مـی  بیشـتر  هـا آن هايبدعهدي باشید، ضعیف شما جا هر
 شـما  بـا  تـر منطقـی  بکننـد،  رفتـار  شـما  بـا  تـر مؤدبانـه  شـوند مـی  مجبـور  هاآن بایستید، توانستید خودتان پاي

ــار ــد، رفت ــن بکنن ــد ای ــلّ کلی ــه ح ــور شــکالتم هم ــت کش ــد. اس ــور بای ــد درون از کش ــدتان. بجوش  را، تولی
     4.کنید تأمین درون از خودتان بایستی را تانآینده را، اقتصادتان

 نتــایج و مقصــود بـه  و بکنــد ســبز را خـودش  حــرف دیپلماســی مـذاکره  میــز پشــت در توانـد مــی دولتـی  آن 
 حسـاب  درونـی؛  هـاي توانـایی  درونـی،  داراقتـ  یـک  بـه  باشـد  متّکـی  کـه  بکنـد  پیـدا  دسـت  خـودش  نظر مورد
     5.دولتی چنین یک از برندمی

  اقتصادي میدان وسط در مردم کردن وارد
ــردم ــا م ــان ب ــد امکاناتش ــد بای ــط در بیاین ــدان وس ــادي؛ می ــاالن، اقتص ــان، فع ــرا کارآفرین ــاحبان ن،مبتک  ص

ــی و متــراکم نیروهــاي ســرمایه، صــاحبان مهــارت، ــانیب ــاً کــه دارد، جــودو کشــور ایــن در کــه پای ــ واقع  نای
 در مـردم؛  مختلـف  قشـرهاي  بـا  دارم کـار  و سـر  کـه  اسـت  متمـادي  هـاي سـال  بنـده . شـمارند بـی  هـم  نیروها

. بـودیم  غافـل  هـم  هـا ایـن  از بیـنم مـی  مـن  کـه  شـود مـی  آشـکار  مـا  بـراي  چیزهـایی  یـک  گـاهی  حـال  عین
 دارنـد  وجـود  کشـور  در سـرمایه  داراي یـا  ابتکـار،  داراي یـا  مهـارت،  داراي یـا  کـار،  بـه  آمـاده  عناصر قدر¬این
 کـه  کنـد  راهنمـایی  را هـا ایـن  کنـد،  سـازي زمینـه  هـا ایـن  حضـور  براي باید دولت هستند؛ کار تشنه هااین که

  .ببندند کار به را خودشان توان توانندمی کجاها
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   متعالی اقتصاد به رسیدن راه هاسرمایه انداختن کار به و شناسایی

  6.اسـت  نظیـر بـی  انسـانی،  هـاي سـرمایه  هـم  مـادي،  هـاي سـرمایه  هـم  دارد، ایـران  ملـت  کـه  یهـای سرمایه. 1 
 بـه  بایـد  و کـرد  بالفعـل  بایـد  را ایـن  اسـت؛  جهـان  سـطح  در ممتـاز  هـاي ظرفیت جزو ما انسانی منابع ظرفیت

 ایـن  دارنـد؛  سـن  سـال  نـه  و بیسـت  تـا  سـال  پـانزده  بـین  مـا  جمعیـت  درصـد  31 از بـیش  اآلن ؛ 7گرفـت  کار
    8.است العادهفوق. است عالی وضعیت،

  .است اساسی زیرساخت این کنید، تکیه کشور رشد براي مبتکر و مؤمن جوانان استعداد به. 2
 جوشــید، ايشـمه چ مثـل  ناگهـان  جـا آن کـردیم،  تکیـه  مـان جوانــان اسـتعداد  و ابتکـار  بـه  مـا  کـه  جـایی  هـر 

  .شد شکوفا
  اقتصادي رشد براي جغرافیایی ظرفیت از منديبهره

 آمـد  و رفـت  هـا ایـن  کـه  هسـتیم  همسـایه  کشـور  پـانزده  بـا  مـا  اسـت؛  مـا  جغرافیـایی  موقعیت دیگر ظرفیت
 محــدود هــايآب بــه شــمال در و اســت؛ کشــورها بــزرگ هــايفرصــت از یکــی ترانزیــت نقــل و حمــل. دارنــد

 ایــن کــه کننــدمــی زنــدگی جمعیــت میلیــون 370 حــدود در مــا، هــايهمســایه ایــن در. شــودمــی منتهــی
 عـالوه  ایـن . اسـت  بزرگـی  بسـیار  فرصـت  یـک  کشـور  یـک  اقتصـادي  رونـق  براي ها،همسایه و ارتباطات مقدار

 بـازار  بـازاري،  چنـین  یـک  اقتصـادي،  هـر  بـراي  کـه  میلیـونی  75 بـازار  یـک  اسـت؛  مـا  خـود  داخلـی  بـازار  بر
      9.است مهمی
  کشور اقتصاد براي بزرگ خطر واردات، مدیریت عدم

. بداننـد  را ایـن  بایـد  هـم  مـردم  اسـت؛  بزرگـی  خطـر  اسـت،  بزرگـی  ضـرر  منطـق بـی  و رویـه بی واردات مسئله
 بیکــار را خودمـان  کـارگر  یــک داریـم  واقـع  در کنــیم،مـی  مصـرف  داریــم مـا  را خـارجی  محصــول یـک  وقتـی 

     10.کنیممی وادار کار به داریم را دیگر کارگر یک کنیم،می
ــن  ــه نســبت م ــدیریت مســئله ب ــه واردات م ــید ب ــاولت ــردم، ســفارش ه ــد هــم اآلن ک ــی تأکی ــنمم ــن. ک  م

 بایــد واردات امــا بگیــرد؛ انجــام واردات کــه اســت الزم جاهــایی یــک چــون بشــود؛ متوقّــف واردات گــویمنمـی 
 واردات مـدیریت،  بـا . بگیـرد  انجـام  بایـد  جاهـایی  یـک  بشـود،  نبایـد  مطلقـاً  واردات جـایی  یـک . بشود مدیریت

    11.بگیرد انجام
  کردن کار هنگفر اهمیت  

 اســت، نشــده حــل اشــتغال مسـئله  امــا هســت؛ هــم ارزش بــا شـده،  زیــادي هــايفعالیــت اقتصــاد، زمینـه  در
 نشـده  حـل  کـار  مفیـد  سـاعات  مسـئله  اسـت،  نشـده  حـل  کـار  فرهنـگ  مسـئله  اسـت،  نشده حل تورم مسئله
 را کـار  سـاعت  یـک  هـر . دبداننـ  عبـادت  را کـار  مـردم  کـه  باشـد  ايگونـه  بـه  کشـور  در باید کار فرهنگ. است

                                                        
  .22/12/1379بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  - 6
  .26/5/1390هاي اقتصادي کشور، ن بخشبیانات در دیدار فعاال - 7
  .20/12/1392هاي اقتصاد مقاومتی، بیانات در جلسه تبیین سیاست - 8
  .1/1/1393بیانات در حرم مطهر رضوي،  - 9
  .27/5/1389فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظّم انقالب اسالمی،  - 10
  .16/5/1390ایران،  بیانات در دیدار مسؤوالن نظام جمهوري اسالمی - 11
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 و کـار  بـه  میلـی بـی  و بیکـاري  بـا . کـرد  کـار  بایـد  دهنـد مـی  انجام که کاري مقدار و مدت در بیفزایند شوق با
   12.رفت نخواهد پیش کشور وادادگی، و تنبلی

  ضربتی کار با گرانفروشی کنترل
 وضــعیت ایــن هکــ نــدارم عقیــده مــن و اســت کــرده ایجــاد مشــکل مــردم از خاصــی قشــرهاي بــراي گرانــی

 تــالش حتمــاً مــردم از قشــر ایــن مشــکل رفــع بــراي بایــد امــر انــدرکاراندســت لــذا اســت؛ ناپــذیراجتنــاب
 علمـی،  کـار  یـک  تـورم،  مهـار  کـه  اسـت  بـدیهی . اسـت  ايریشـه  کـار  یـک  گرانـی،  مسـئله  حـلّ  البتـه   13.کنند

ــه ــانی و ايریش ــت بنی ــه اس ــدمات ک ــولی و مق ــا و دارد اص ــول آن ت ــام اص ــرد،نگ انج ــد ی ــود؛ خواه ــا ب  منته
 نتیجـه  بـه  روزي یـک  بنیـانی،  کارهـاي  ایـن  تـا  نشسـت  شـود نمـی  بـاألخره . داد انجام باید هم ضربتی کارهاي

    14.بکنید کاري بکنید، فکري یک واقعاً نه برسد؛

 

  
 

  ما اقتصادي رشد از دشمن جلوگیري علل
 مـا  کـه  گوینـد مـی . کنـد  خـارج  میـدان  از را مـردم  کـرد  سـعی  گونـاگون  اقتصـادي  فشار با و تحریم با دشمن

 مــردم کــه تاســ ایــن بــراي فشــار بیشــترین وقاحــت، بــا راحــت گوینــد؛مــی دروغ. نیســتم دشــمن مــردم بــا
ـ  بتواننـد  شـاید  بگیرنـد،  قـرار  فشـار  زیـر  مـردم  بگیرنـد،  قرار تنگنا در مردم شوند، ناراحت  بـین  وسـیله  ایـن  هب

 زمسـتان  حـدود  از هـا تحـریم  ایـن . اسـت  مـردم  بـر  شـار ف هـدف، . کننـد  ایجـاد  فاصـله  اسـالمی  نظـام  و مردم
 جنـگ  یـک  نیسـت،  منـد هـدف  تحـریم  آن اسـم  دیگـر  اقتصـادي،  جنـگ  بـه  شـده  تبـدیل  امـروز،  تا 90 سال
  .است ما ملت متوجه که است اقتصادي عیار تمام
 ؛قبیـل  یـن ا از دیگـري  مسـائل  نـه  و اسـت،  بشـر  حقـوق  مسـئله  نـه  اسـت،  ايهسـته  مسـئله  نـه  هم، آن علت
 علــت، اسـت؛  ایــران ملـت  خــواهیاسـتقالل  علــت، دانـیم؛ مــی هـم  مــا داننـد مــی هـم  هــاآن خـود  را آن علـت 

 الگــو مسـلمان  هــايملـت  و دیگـر  کشــورهاي بـراي  کـه  اســت اسـالم  مبـانی  پایــه بـر  نـو  حــرف یـک  داشـتن 
 رشـد  يجلـو  دیگـر  شـد،  موفـق  هـا میـدان  و هـا عرصـه  ایـن  در اسـالمی  جمهوري اگر که دانندمی شد؛ خواهد

  .است این مسئله است؛ مهمی حرکت یک این و گرفت شودنمی دنیا در را حرکت این
  

  او بر پیروزي  و اقتصادي جنگ در دشمن نمودن مأیوس
 بایـد  را اقتصـاد . کـرد  بخشـی اسـتحکام  داخلـی  بنـاي  بـه  بایـد  کـرد،  سـازي مصونیت فشارها این مقابل در باید
 و ملـت  خیـال  شـد،  مـأیوس  دشـمن  وقتـی  بشـود؛  مـأیوس  ناحیـه  ایـن  از تأثیرگـذاري  از دشمن تا کنیم قوي

     15.شد خواهد راحت هم کشور مسؤلین
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ــا اســت؛ مقــاوم کــه اقتصــادي آن یعنــی مقــاومتی اقتصــاد  ــا جهــانی، تحریکــات ب ــا جهــانی، هــايتکانــه ب  ب

  .مردم به متکی است اقتصادي شود؛نمی رو و زیر آمریکا غیر و آمریکا هايسیاست
  کشور اقتصاد اصلی عالج
 از اســت عبــارت بنیــانی، و اصــلی عــالج 16.اســت ملــی تولیــد از حمایــت مقــاومتی، اقتصــاد دیگــر رکــن یــک

 آورد،مــی وجــود بــه ایـن  را اشــتغال. دهــدمـی  افــزایش ایــن را تولیـد  بــرد،مــی بـین  از را گرانــی ملــی؛ تولیـد 
 تقویـت  را ایـران  ملـت  اسـتغناء  روحیـه  د،انـداز مـی  کـار  بـه  را ملـی  هـاي سـرمایه  برد،می بین از این را بیکاري

    17.کنند توجه ملی تولید مسئله به توانند،می چه هر باید مختلف سطوح در کشور مسئولین. کندمی
  ملی تولید مسأله اهمیت علت 

 شـکل  ملـی  تولیـد  اگـر  و گیـرد نمـی  شـکل  ملـی  تولیـد  نگـذاریم،  احتـرام  ایرانـی  سـرمایه  و ایرانی کار به تا ما
 خــودش نتوانســت اقتصـادي  اســتقالل اگــر و کنـد نمــی پیــدا تحقّـق  کشــور ایــن اقتصـادي  اســتقالل ،نگرفـت 
 اسـتقالل  اگـر  و کنـد نمـی  پیـدا  تحقّـق  کشـور  ایـن  سیاسـی  اسـتقالل  بایسـتد،  خود پاي روي و بگیرد تصمیم
ه  نکـرد،  پیدا تحقّق کشور این سیاسی داقتصـا  کشـور  یـک  تـا  نیسـت  دیگـري  چیـز  حـرف،  جـز  هـا حـرف  بقیـ 

ــد، قــوي را خــود ــدار نکن ــی نکنــد، پای ــه متّک ــد، خــود ب ــدنمــی نکنــد، مســتقل نکن  و سیاســی لحــاظ از توان
    18.باشد تأثیرگذار غیره و فرهنگی

 هـم  دنیـا  گـاز  و نفـت  همـه  اگـر . اسـت  وابسـته  نخواهـد  چـه  بخواهـد  چـه  باشـد،  نداشـته  تولید که کشوري 
  .خوردنمی دردمان به شد،با شده ذخیره ما هايچاه در و ما هايزمین زیر

  ایرانی مرغوب کاالي یک مشخصات
 و ســلیقه بــا همـراه  زیبــا، مطلـوب،  محکــم، کــاالي یـک  عنــوان بـه  ایرانــی کــاالي کـه  کنــیم کـاري  بایــد مـا 

ــت بایــد ایــن. بمانــد بــاقی ایرانــی غیــر و ایرانــی کننــده مصــرف ذهــن در بــادوام و کــارآفرینی مجموعــه هم 
ــارگري ــدیان و ک ــن متص ــرا ای ــد م ــه. باش ــن البت ــار، ای ــیش ک ــاییپ ــاد از 19.دارد نیازه ــف ابع ــاي مختل  کاره
  .  بگیرد انجام باید گوناگونی

  
  خارجی کاالهاي خریدن در درست و منطقی دالیل نداشتن

 اسـت،  واهـی  لدالیـ  هـم  غالبـاً  کـه  گونـاگونی  دالیـل  بـه  مـا  کـه  نیست درست این است؛ واردات دیگر مسئله
ــاز داتوار روي بــه را دروازه ــا کــسهــیچ البتــه.  کنــیم ب  اســت، الزم اتوارد تنظــیم نیســت؛ مخــالف واردات ب
 فـالن  از یدــ ع شـب  فصـل  مـثالً  ــ فصـلی  یـک  در بـازار  نگـذاریم  مـا  کـه ایـن  صرف است، الزم واردات کنترل
ــاال ــد، خــالی ک ــی نمان ــه خیل ــاملی توجی ــراي ک ــزایش ب ــاً. نیســت واردات اف  واردات مســئله در بایســتی حتم
  . بشود داخلی تولید ظهمالح
  ایرانی کاالي به بخشیشخصیت مشکل حل راه
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 منطـق  شـما  فلسـفه  اگـر  :گفـتم  ــ دولتـی  مختلـف  هـاي بخـش  در گونـاگون  مسـؤلین  ـمسئولین به بارها بنده
ــما ــراي ش ــزایش ب ــهیل و واردات اف ــاخته واردات تس ــايس ــنعتی ه ــن ص ــت ای ــه اس ــی ک ــدم ــت گویی کیفی 

 کــه دارد وجــود هــاییسیاســت. بگذاریــد بخــش ایــن روي را فشــار خُــب بــرود، البــا بایــد داخلــی مصــنوعات
ت  کـه ایـن  بـه  را داخلـی  کننـده  تولیـد  کـرد  مجبـور  کرد، وادار شودمی گزینـه  بـدترین . بدهـد  ارتقـاء  را کیفیـ 

ت  بردن باال براي گزینـه  بـدترین  کنـیم؛  بـاز  خـارجی  مصـنوعات  بـراي  را راه مـا  کـه  اسـت  ایـن  داخلـی  کیفیـ 
      20.ببریم باال را کیفیت ما کهاین براي دارد وجود بهتري هايگزینه. است

 کـم  کـار  و سـرمایه  وريبهـره  بـرود،  بـاال  تولیـد  هـاي هزینـه  شـود مـی  موجـب  هاسیاستیبی تدبیرها، از بعضی
ــا مرغــوب، بایــد را داخلــی محصــول  21.بشــود ــادوام و کیفیــت ب  بایــد بتــوانیم کــه جــاییآن تــا کنــیم تولیــد ب

 .طلبدمی را همه همکاري کار، این. کنیم تمام ارزان را شده تمام یمتق

 

  
   داخلی کاالهاي فروش و کیفیت بردن باال و تقویت چگونگی

 کــه چیزهــایی جملــه از. کشــور تولیــدات در اســت زیبــایی و ابتکــار و نــوآوري مســئله هــم دیگــر نکتــه یــک
 یعنـی  حـس،  لحـاظ  و درپـی پـی  صـورت  بـه  تولیـدات  همـه  در کـردن  نـوآوري  بگیـرد،  قـرار  توجـه  مورد باید

 آن بـه  بایـد  کـه  اسـت  توجـه  قابـل  مسـائل  از یکـی  ایـن . اسـت  کننـده مصـرف  در شناسـی زیبـایی  حس اشباع
 یـک  ایـن  فـاخر  و زیبـا  دوام، بـا  محصـول  ایجـاد  بـدهیم؛  قـرار  ایـن  بـر  را مـان همـت  بایـد  مـا  22.بـدهیم  اهمیت

  . است کالن کار
  دارانکارخانه توسط تحقیقات جهت سود از بخشی کردن هزینه  

 چـه  و اسـت  دولـت  اختیـار  در کـه  هـایی آن چـه  دارد؛ وجـود  مـا  کشـور  در کـه  هـایی کارخانه است خوب چه
 خـود  مـال  و مـردم  اختیـار  در تولیـدي  واحـدهاي  از زیـادي  تعـداد  امـروز  ــ اسـت  مردم اختیار در که هاییآن

 بــه بخشــیدن کیفیــت بــراي و کــار پیشــبرد بــراي تحقیــق، بــراي را درآمدشــان از مقــدار یــک ـــاســت مــردم
 دنیـا  دیگـر  گوشـه  یـک  در یـا  اروپـا،  در دیگـري  کـه  بنشـینیم  بایـد  مـا  چـرا . کننـد  صـرف  شانيتولید کاالي

 بایـد  پـس  فهمـیم؟ مـی  کمتـر  مـا  مگـر  هسـتیم؟  هـا آن از کمتـر  مـا  مگـر  بگیـریم؟  یاد او از ما و بکند تحقیقی
ــد، تحقیقــات ــار کنن ــد،کن ابتک ــد ن ــو را تولی ــد، جل ــو را صــنعت ببرن ــد، جل ــد ببرن ــت لحــاظ از را تولی و کیفی 

    23.ببرند باال کمیت
  دارانسرمایه براي کار بهترین
 دیـدیم  مـا . دیگـر  هـاي فعالیـت  بـر  بدهنـد  تـرجیح  را تولیـدي  فعالیـت  کشـور،  در) بایـد  هم(سـرمایه  صاحبان
 و بیندازنــد کـار  بـه  هــاییراه یـک  در را ایـن  وانسـتند تمــی و زیـاد  یـا  کـم  داشــتند، ايسـرمایه  کـه  را کسـانی 

ــد؛ کننــد، کســب زیــادي درآمــدهاي  تقویــت کشــور تولیــد خــواهیممــی گفتنــد تولیــد؛ ســراغ رفتنــد نکردن

                                                        
  .9/1/1389هاي صنعت خودروسازي، از توانمندي بیانات در بازدید - 20
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ــن بشــود؛ ــن اســت، حســنه ای ــن اســت، صــدقه ای ــزو ای ــرین ج ــه کســانی کارهاســت؛ بهت ــرمایه داراي ک  س
    24.دبگذارن کشور تولید خدمت در بیشتر را آن هستند،

  ایرانی کاالي خرید آثار
 همـین  بـه  هـم  خـارجی،  تولیـد  جـنس  جـاي  بـه  کنیـد مـی  خریـداري  را داخلـی  جـنس  یـک  کـه  وقتی شما

 بـه  را خـودش  ابتکـار  کـه  ایـن  بـه  ایـد کـرده  وادار را ایرانـی  کـارگر  هـم  ایـد، کـرده  ایجـاد  اشـتغال  و کار اندازه
 روز بـه  روز را ابتکـارات  ایـن  دارد، ابتکـاراتی  کـار،  کننـده  آن شـد،  مصـرف  کـه  داخلـی  جـنس  بیـاورد؛  میدان

    25.ایدداده افزایش را ملی ثروت کنید،می مصرف داخلی جنس که وقتی شما داد؛ خواهد افزایش

 
 

  
  امروزي ضرورت یک داخلی کاالي خرید

 بـراي  ضـرورت  یـک  داخلـی  جـنس  خریـد  کنـیم مـی  عـرض  امـا  اسـت،  حـرام  خارجی جنس خرید گوییمنمی
     26.کرد توجه این به باید. گذاردمی تأثیر کشور این چیز همه روي بر و است اقتصاد سازيمقاوم

ــی   ــر مبنی(اصــفهانی الشــریعهشــیخ فتــواي نشــدن اجــرا چرای ــت ب ــد ممنوعی ــاالي خری ــردم) خــارجی ک  م
 کــه داد  فتــوا ـــنجــف ســاکن بــزرگ تقلیــد مرجــع ـــاصــفهانی الشــریعهشــیخ مرحــوم کــه داننــدنمــی ایــران
ــتع ــاس مالاس ــنوعه اجن ــل در مص ــور داخ ــت الزم کش ــردم و اس ــد م ــتفاده از بای ــنوعات از اس ــارجی مص  خ

 حـدود  ژاپـن،  در کـه  داننـد مـی  همـه . نکننـد  نفـوذ  کشـور  داخـل  در دیگـران  ترتیـب  ایـن  به تا کنند، اجتناب
 آن داخـل  در تـا  کننـد  اسـتفاده  خـارجی  مصـنوعات  از ندارنـد  حـق  مـردم  کـه  گفتنـد  ایـن  از پـیش  سال صد

 همــین عــین آن از زودتــر بلکــه زمــان، همــان در کــه داننــدنمــی امــا بیفتــد؛ کــار بــه اقتصــاد چــرخ کشــور
ــوا، همــین و پیشــنهاد  کشــور، داخــل در متأســفانه منتهــا شــد، صــادر شــیعه علمــاي و مراجــع طــرف از فت

     27.نکرد شانکمک روشنفکران و سیاست اهل و قلم اهل و هاسرجنبان از کسهیچ
  گرانیعالج چگونگی

ــی مســئله ــد را ایــن دارد، وجــود خریــد قــدرت کــاهش و گران ــه ایــن کنیــد؛ عــالج بای  هــايبخــش عهــده ب
 مثـل  -اقتصـادي  عملیـاتی  هـاي بخـش  هـم  اقتصـادي،  سـتادي  هـاي بخـش  هـم  یعنی است؛ اقتصادي مختلف
ــنعت وزارت ــدن و ص ــارت، و مع ــاد وزارت تج ــاورزي، جه ــش کش ــايبخ ــر ه ــه -دیگ ــد ک ــه بای ــور ب ــد ط  ج

    28.کنند دنبال را این اهللاشاءان
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 یـک  و حـرف  کلمـه  یـک  گـاهی  دارنـد؛  دخالـت  روانـی  و کـاذب  عوامـل  هـم  و واقعـی  عوامـل  هـم  گرانی، در 
ــمیم ــت تص ــنجیده، و نادرس ــان نس ــن ناگه ــوج ای ــی م ــک را گران ــی تحری ــدم ــورم و کن ــش در را ت ــايبخ  ه
     29.آوردمی وجود به را انتظاراتی و بردمی باال مختلف

  حق راه مبارزان به شده داده وعده الهی رزق از قصودم
»ن وتَّقِ می ل اللَّهعیج ا؛ لَّهمخْرَج و قْهرْزنْ یثُ میب لَا حتَس30»یح    
 شــما و مــن بــه مختلفــی هــايشــکل بــه اســت، شــده گفتــه دیگــر آیــات در و آیــه ایــن در کــه رزقــی ایــن 

 ایـن  شـود؛ مـی  بـاز  راهـی  درخشـد، مـی  زنـد، مـی  بـرق  چیـزي  یـک  نذهنتـا  در ناگهـان  شـما  گاهی رسد؛می
 همـان  ایـن  آیـد، مـی  وجـود  بـه  شـما  دل در وافـري  امیـد  یـک  ناگهـان  فشـار،  برهـه  یـک  در اسـت؛  الهی رزق
    31.است الهی رزق

  
  مردم ورود با اقتصاد میدان در الهی نصرت ظهور
 آینـد مـی  مـردم  جـا  هـر  کـه  کنـد مـی  تأکیـد  مهـ  اسـالمی  معـارف  و بیانـات  دهـد، مـی  نشان ما به هم تجربه
ــدا دســت ــم خ ــداهللا«. هســت ه ــع ی ــا م ــر. »عۀالجم ــا ه ــردم ج ــت هســتند، م ــی عنای ــی کمــک و اله  و اله

  .هست هم الهی پشتیبانی
  اقتصادي امور در مسئوالن ناکامی و کامیابی علل

 جـایی  هـر . شـدیم  وفّـق م مـا  گرفتنـد،  کـار  بـه  و شـناختند  را مـردم  هـاي توانایی کشور مسؤلین که جایی هر
  .مکنی تأمین عرصه آن در را مردم حضور نتوانستیم ما که است این خاطر به هست، ناکامی که

  کار شکوفایی از حمایت و هاتعاونی
 بــزرگ هــايســرمایه هــاتعــاونی وســیله بــه کــه هاســتتعــاونی ایجــاد بــاب، ایــن در مهــم کارهــاي از یکــی

 کننـد  بـاز  را مهـم  هـاي گـره  و کننـد  گـذاري سـرمایه  کشـور  اقتصـادي  مهـم  مسائل در بتوانند و بشود تشکیل
 ،ایــن. شــود آمــاده اشقــانونی و حقــوقی هــايســاخت زیــر بایســتی. دهــد انجــام را کــار ایــن بتوانــد دولــت و

    32.کار شکوفایی از حمایت یعنی
  اسراف تعریف

 دیگـر  حـرف  یـک  کـردن  مصـرف  بـد  اسـت،  حـرف  یـک  کـردن  مصـرف  نباشـد؛  وپـاش ریخـت  گـوییم مـی  ما
 را مصــرف مــال، نکــردن ضــایع کــردن، مصــرف بجــا کــردن، مصــرف درســت معنــاي بــه جــوییصــرفه 33.اســت

 کنـد،  مصـرف  را مـال  انسـان  کـه  اسـت  ایـن  اقتصـاد  در و امـوال  در اسـراف . اسـت  کـردن  ثمـربخش  و کارآمد
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رز،  مصـرف  و بیهـوده  مصـرف . باشـد  داشـته  کـارایی  و اثـر  مصـرف،  این کهاین بدون دادن هـدر  تحقیقـ  در هـ 
      34.است مال

 ســود بـه  ايشایسـته  نســبت یـک  باشـد؛  داشـته  وجــود مصـرف  و تولیـد  میـان  جامعــه در بایـد  نسـبتی  یـک  
  .باشد داشته افزایش جامعه مصرف بر باید همیشه جامعه تولید یعنی تولید؛

  !خود به دشمن اقتصادي ضربه تکمیل چگونگی
. گــذاردمـی  منفـی  تأثیرهـاي  او روي بــر هـم  فرهنگـی  اظلحـ  از شـد،  اســراف بیمـاري  دچـار  ايجامعـه  وقتـی 

 اسـت،  اقتصـادي  هـم  نیسـت؛  اقتصـادي  مسـئله  یـک  فقـط  اسـراف،  از اجتنـاب  و جـویی صـرفه  مسئله بنابراین
ــم ــاعی ه ــم اســت، اجتم ــی ه ــده اســت؛ فرهنگ ــد را کشــور آین ــی تهدی ــدم ــان 35.کن ــاري هم ــا را ک  کشــور ب
 اقسـام  و انـواع  و اقتصـادي  تحـریم  وسـیله  بـه  نفـت،  وسـیله  هبـ  طـرف  آن از او خواهـد مـی  دشـمن  که کندمی

 نکـردن،  جـویی صـرفه  و اسـراف  بـا  مـا  خـود  هـم  طـرف  ایـن  از کنـد؛ مـی  وارد ضـربه  ایـران  ملـت  بـر  هاضربه
     36!کنیممی تکمیل را او ضربه

  مردم به موارد این گفتن و کشور در اسراف متّعدد موارد شناسایی 
 در هایمــانریــزيبرنامــه اساســی خطــوط در را جــوییصـرفه  مســئله مــا یاســت،س یــک عنــوان بــه اسـت  الزم

      37.کنیم اعمال مختلف سطوح
 بــا کـه  آبـی  ایـن   38آب در اسـراف  ؛...مـردم  بـه  کنـیم مـی  هـم  خطـاب  دارد؛ وجـود  اسـراف  مـوارد  از خیلـی  در 

 آیـد؛ مـی  وجـود  بـه  سـدهایی  سـنگین  بهـاي  بـا  شـود، مـی  آورده دور هـاي راه از شـود، مـی  تولیـد  زحمـت  این
 22 مـا  هـاي خانـه  در بعـد  بیایـد،  مـا  هـاي خانـه  بـه  آب ایـن  تـا  رودمـی  کار به تالش و تجربه دانش، همه این

    39.برود هدر آب این از درصد
 کـه  نـانی  همـه  سـوم  یـک . اسـت  ضـایعات  نـان  درصـد  33 کـه  شـود مـی  گفتـه   40شـود؛ مـی  ضـایع  نان چقدر 

  !    سوم یک شما بکنید را فکرش! شودمی ریخته دور شود،می تولید شهرها این در
 پـول  از دولـت  بـود،  کـم  بارنـدگی  سـالی یـک  اگـر  و کنـد  تولیـد  را گنـدم  زحمـت  آن بـا  مـا  کشـاورز  وقت آن

 یـک  بعـد  بشـود،  نـان  بشـود،  خمیـر  بشـود،  آرد گنـدم  ایـن  کنـد،  وارد خـارج  از گندم مردم بودجه از عمومی،
ــوم ــن از س ــه ای ــروت هم ــه دور ث ــود ریخت ــدر. ش ــت، آورتأســف   چق ــفانه اس ــن متأس ــت ای ــن دارد، واقعی  ای
 هـا خانـه  از و شـود مـی  ضـایع  نشـده  مصـرف  میـوه  چقـدر  شـود، مـی  ضـایع  شـده  طـبخ  غـذاي  چقدر  41.هست
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 و شــودمــی بــرده هــاخانــه بــه و شــودمــی خریــده الزم غیــر دارویــی مــواد چقــدر  42.شــودمــی ریختــه بیــرون
  !ماندمی باقی مصرف بدون

     43.کنند درست زحمت با باید داخل در یا بیاورند، و بخرند خارج از باید را دارو خود یا و اولیه وادم
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  ﴾2: مزمل﴿.است آمده خدا راه در جهاد کنار در تجارت  .2
  ﴾198: بقره﴿.ندارد مانعی حج هنگام در حتّی تجارت به پرداختن  .3
  ﴾181: شعراء﴿.است بوده پیامبران از برخی دعوت سرآغاز تجارت، به مربوط مسئله بیان  .4
  
  کار بر عبادت تقدم

  :است شده مقدم تجارت و کار بر نماز مخصوصاً و خدا عبادت قرآن، آیات در
 پرداخــت و زنمــا داشــتن برپــا و خــدا یــاد از را آنــان ايمعاملــه و تجــارت هــیچ کــه مردانــی :اول آیــه(*) 

 شـــودمـــی دگرگـــون هـــاچشـــم و هـــادل آن، در کـــه روزي از کنـــد،نمـــی مشـــغول و ســـرگرم زکـــات،
  ﴾37: نور﴿.بیمناکند
 اري  اسـت،  شـده  یـاد  هـا آن از آیـه  ایـن  در کـه  کسـانی  از مراد: خوانیممی حدیث در کـه  هسـتند  تجـ 

  )قلینالث نور تفسیر.(روندمی نماز سوي به و کنندمی رها را تجارت اذان، صداي شنیدن با

                                                        
  .4/1/1372هاي نماز عید فطر، بیانات در خطبه - 42
  .4/10/1377هاي نماز جمعه، بیانات در خطبه - 43
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 است ارزشبی و پوچ خدا، یاد منهاي اقتصاد و تالش  .  

 سـوي  بـه  پـس  ،شـد  داده نـدا  جمعـه  روز نمـاز  بـراي  کـه  گـاه آن! ایـد آورده ایمـان  کـه  کسـانی  اي :دوم آیه
 پــس. بدانیــد اگــر اســت، بهتــر شــما بــراي ایــن کــه کنیــد رهــا را ســتد و داد و کنیــد شــتاب) نماز(خــدا یــاد

 یـاد  بسـیار  را خـدا  و کنیـد  طلـب  الهـی  فضـل  از و شـوید  پراکنـده  زمـین  در یافـت،  پایـان  نمـاز  کـه  هنگامی
  ﴾10ـ9: جمعه﴿.شوید رستگار که باشد کنید،
  کند. می هاي حق جبراندهد، آن را با وعدهمیخداوند که فرمان ترك تجارت 
 در فرهنگ قرآن، مال دنیا فضل الهی است.  
 پروري ممنوع استدر اسالم تن. 
 تالش براي دنیا نباید همراه با غفلت از یاد خدا باشد. 
 تر است.آنجا که زمینه غفلت و لغزش بیشتر است مثل بازار، یاد خدا ضروري  

  
  
 

  است آخرت حب مانع دنیا حب
 و مــال صـاحب  آیـا : فرمـود  او بـه  حضـرت . نـدارم  دوسـت  را مــرگ مـن : کـرد  عـرض  اکـرم  رسـول  بـه  مـردي 

 مـال  اگـر  پـس . اسـت  چسـبیده  مـالش  بـه  انسـان  قلـب : فرمـود  حضـرت . بلـی : داد پاسـخ  مـرد  هستی؟ اموال
 و شــوي ملحــق آن بــه داري دوســت) کنــی انفــاق خــدا راه در اینکــه از کنایــه( داري مقــدم خــود بــر را خــود
 صــفحه االنــوار، (مشــکات. یافــت نخــواهی آخــرت عـالم  بــه عالقــه و باشــی آن بــا داري دوســت بگــذاري، اگـر 
304(  

  تجارت احکام
  عدالت رعایت و فروشیکم از پرهیز.  1(*) 
 پیمانـه  ایشـان  بـه  هرگـاه  و. گیرنـد مـی  کامـل  بگیرنـد  پیمانـه  مـردم  از هرگـاه  کـه  کسانی فروشان،کم بر واي

 خواهنـد  برانگیختـه  کـه  ندارنـد  گمـان  هـا آن آیـا . گذارنـد مـی  کـم  کننـد،  وزن) را کـاالیی ( نبرایشـا  یـا  دهند
  ﴾4ـ1: مطفّفین﴿ !شد؟

 »ــل ــام در     » وی ــات، ن ــاس روای ــر اس ــت و ب ــذاب اس ــالك و ع ــاي ه ــه معن ــا دري از هب اي در دوزخ ی
 باشد.درهاي آن می

 دانـد و ظلـم اقتصـادي    نمـی  زقرا را دانـد، مـردم را دوسـت نـدارد، خـدا     فروش، خود را زرنـگ مـی  کم
 کند.به جامعه می

 فروشی از گناهان کبیره است، زیرا وعده عذاب براي آن آمده است.کم 
 فروشی شغل انسان شود.اي که کمگونهباالتر از گناه، انس گرفتن با گناه است، به 
 ها زنده کنیمدر دل را براي جلوگیري از مفاسد اقتصادي، باید یاد معاد 
  و وسایل سنجش و محاسبات تجاري، باید سالم و دقیق باشد.ترازو 
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  رباخواري از پرهیز. 2(*) 
  خیزنـد مگـر ماننـد برخاسـتن کسـى کـه شـیطان بـر اثـر          خورنـد، (از گـور) برنمـى   کسانى که ربا مـى

. ایـن بــدان ســبب اســت کــه آنـان گفتنــد: (داد و ســتد صــرفاً ماننــد   ســرش کــرده اســت، آشــفتهتمـاس 
، انـدرزى  ، هـرکس . پـس ، و ربـا را حـرام گردانیـده اسـت    کـه خـدا داد و سـتد را حـالل    آن ) و حالرباست

ــارش بــ   ــب پروردگ ــاخوارى ه ااز جان ــید، و (از رب ــتاد، آن و رس ــاز ایس ــته ) ب ــه گذش ــتچ ، و ، از آنِ اوس
) بـاز گردنـد، آنـان اهـل آتشـند و در آن      شـود، و کسـانى کـه (بـه ربـاخوارى     کارش بـه خـدا واگـذار مـى    

 ﴾275 :بقره﴿اندگار خواهند بود.م
 شودچون دیوانگان محشور میرباخوار در قیامت هم. 
 ــت طــاغوت آمــده، بــراي قتــل، ظلــم، تهدیــدهایی کــه در قــرآن بــراي گــرفتن ربــا و پــذیرش حاکمی

 شرب خمر، قمار و زنا نیامده است.(تفسیر المیزان، ذیل آیه)
 ،سازند. می ستند و جامعه را نیز از تعادل خارجاز تعادل روحی و روانی برخوردار نی رباخواران 
 به رشد ظاهري ثروت خیره نشوید، نظام اقتصادي بر اساس ربا رو به نابودي است. 
 ت الهی محروم استربا خوار، از رحمت و محب. 
 هکــار اســت. او بــا گــرفتن ربــا خــود را ضــامن مــردم، زنــدگی خــود را  اربــاخوار بســیار ناســپاس و گن

 گرداند. را باطل، و حرص و طمع و قساوت را بر خود حاکم میحرام، عبادتش 

  رشوه پرداخت و دیگران مال خوردن ناحق به از پرهیز. 3
) کیسـه  بـه  رشـوه،  عنـوان ( بـه  را امـوال  و نخوریـد  خودتـان  میـان  در) نـاحق  و( باطـل  بـه  را یکـدیگر  اموال و

ـ  را مـردم  امـوال  از بخشـی  تـا  نکنیـد  سـرازیر  هـا قاضـی  و حاکمان -مـی  خـود  کـه  حـالی  در بخوریـد  گنـاه  هب
  ﴾188: بقره﴿).کنیدمی خالف که(دانید

 دي را به دنبال داردرشوه، یکی از گناهان بزرگی است که مفاسد اجتماعی متعد. 
 (ع)امام صادق داندکفر به خدا می رشوه را در حد. 

  معامالت در یتیم مال به شدن نزدیک از پرهیز. 4
 و بلــوغ حـد  بــه کـه آن تــا نشـوید،  نزدیــک) باشـد  یتـیم  نفــع بـه  کــه( راه، تـرین به بــه جـز  یتــیم، مـال  بـه  و

  ﴾34: اسراء﴿).گردانیدبرمی او به را اموالش گاهآن که(برسد رشدش
 قدري زیاد است که نزدیک شدن به آن هم گاهی گناه و حرمت را در پی دارد مال به جاذبه. 

  طرفین رضایت اساس بر معامله انجام. 5
ــه کســانى اى ــدآورده ایمــان ک ــوال! ای ــان در  را همــدیگر ام ــه خــود می ــد باطــل ب ــهآن مگــر مخوری  و داد ک

 .اسـت  مهربـان  شـما  بـا  همـواره  خداونـد  زیـرا  نکشـید  را خودتـان  و باشـد  یکـدیگر  رضـایت  با) تجارتی(ستدى
  ﴾29: نساء﴿

  توانـد  بـه هنگـام تـالوت ایـن آیـه فرمـود: کسـی کـه قـرض بگیـرد و بدانـد کـه نمـی              (ع)امام صـادق
 .پرداخت کند، مال باطل خورده استزبا
 فروشی و ظلم از مصادیق باطل استدر ذیل آیه فرمود: ربا، قمار، کم(ع)امام باقر. 
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  واجب مالی حقوق و خمس پرداخت. 6
] او[ خویشـاوندان  بـراى  و پیـامبر  و خـدا  بـراى  آن پـنجم  یـک  گرفتیـد  غنیمـت  بـه  را چیـزى  هـر  که بدانید و
  ﴾41: انفال﴿ .است ماندگانراه در و یانبینوا و یتیمان و

    ـ ـ خمس، در روایـات نیـز از اهمی کـه هـرکس خمـس مـالش     ی برخـوردار اسـت، از جملـه ایـن    ت خاص
ف کنــد و نمــاز بــا لباســی کــه خمــس آن توانــد در آن تصــرّشــود و نمــیرا نپــردازد، مــالش حــالل نمــی

 مشکل دارد. ،پرداخت نشده باشد

 قرار گرفته است (ع)بیتاهل و (ص)نام آنان در کنار نام خدا و رسول داشت طبقه محروم،براي گرامی. 
 مانندقدر دشوار است که گاهی رزمندگان هم در آن میگذشت از مال، آن. 
 نشانه ایمان کامل، خمس دادن است.  

  
 

  سند تنظیم و دادن قرض نحوه. 7(*) 
 را آن کردید، معامله یکدیگر با ،نمعی سررسیدى تا وامى به گاه هر اید،آورده ایمان که کسانى اى

  ﴾282: بقره﴿.بنویسید
 باشد. است که درباره مسائل حقوقی و نحوه تنظیم اسناد تجاري میآیه قرآن، این  ترین آیهگربز 
 سند و شاهد نگیرد و مالش در معرض تلف قرار گیرد، هرچه  ،در حدیث آمده است: اگر کسی در معامله

 فرماید: چرا به سفارشات من عمل نکردي؟! می کند ونمی دعا کند، خداوند مستجاب

  تجارت آداب
  بودن خدا یاد به و اخالص داشتن. 1

 از مردم که حالی در کند، یاد را خدا اخالص، با کار و کسب محل و بازار در هرکس«: فرمودند ص اکرم پیامبر
 مغفرت مورد را او قیامت روز و کندمی ثبت حسنه هزار او براي خداوند مشغولند، خود کارهاي به و غافلند خدا
  )البیان مجمع تفسیر( .»دهدقرارمی خویش ویژه

  تجارت احکام یادگیري. 2(*) 
  شُبهات     گرداب در بپردازد تجارت به فقه احکام یادگیري بدون هرکس«: فرمودند صپیامبر

  )248ص ،13ج الوسائل، مستدرك( .»افتدمی
  درستکاري. 3(*) 

  تاجر راست آمده است:در حدیثشود.یقین و شهدا محشور میگو در روز قیامت با صد  
اي را که امین باشد دوست دارد.فرمودند: خداوند اهل حرفه (ع)حضرت علی   

  توکل. 4(*) 
 ﴾58 :ذاریات﴿.بخش نیرومند استوار استخداست که خود، روزى
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 ها، حسدها، کالهها، حیلهها، بخلحرص اگر ایمان داشته باشیم که رزق از خداست، ریشه بسیاري از -
 .خشکدها در انسان میفروشیها و کمبرداري
 رسان تنها خداست. ولی روزي ،ها و ابزارها، وسیله و بستر رسیدن به رزق استصتمام امکانات و تخص 
 رسانی، کمبودي ندارد.خداوند در توان روزي 

ستوار است)ابه معناي ثابت و  تین،لمشود.(اَگ نمیرنرسانی خداوند کمروزي با گذشت زمان، قدرت  

 

  
 
 
 
 
 

  بدهکار به دادن مهلت. 5(*)  

 هرگاه بستانکاري از مدیون خود،« فرمودند: صرسول الله  طلبکاري کند و او عذر آورد و با این حال مرد
فرستند و از آن می هاي دریاها بر او درودها و ماهیبستانکار راضی باشد و ناراحت نباشد تمام جنبنده

ین طرف هرگاه در اثر عذر آوردن مدیون، غضبناك شود در حالی که احتیاجی چندان به وصول این د
، 13، جالشیعهلئ(وسا. »نمایدباشد، خداوند به هر روزي و هر شبی یک ظلم در نامه او ضبط میداشته ن

 )101ص

 طلبکاري عجله نکند، خداوند در برابر هر هر که به بدهکار خود مهلت دهد و در  فرمودند: صپیامبر
کند تا وقتی که زمان پرداخت فرا رسد و خواهد به او عطا میروزي ثواب صدقه همان مقداري که از او می

  .»پول را بگیرد

  گیريآسان. 6
 ار! اي گروه تجفرمودند: می ایستادند وزدند و گاهی در اواسط بازار میهمه روزه در بازار کوفه قدم می (ع)حضرت علی

 .برکت را در سایه آسان گرفتن بر مردم بخواهید 

 ـنْ       «فرماینـد:  مـی  (ع)امیرالمومنین علیـالِ مـی مرَکَـۀُ فـلُ الْبیـا کُمی	ـى    اسو آتَـى الزَّکَـاةَ و
 اي کمیـل، برکـت در مـال کسـی اسـت کـه زکـات بپـردازد و مـومنین را         » الْمؤْمنینَ و وصلَ الْـأَقْرَبِین 

 )120در مال خود شریک نماید و با آن با نزدیکان خویش صله رحم کند. (تحف العقول، صفحه 

   کاال نکردن تزیین. 7

 بابی تحت عنوان  در کتب فقهی و روایی»عزیین المتاعم تَد «ار را از تزیین کردن کاال وجود دارد که تج
 )12، جالشیعهلئوسا    ؛1، جۀ الدمشقیهعلمالدارد.(می براي بهتر جلوه دادن آن نزد مشتري بر حذر
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  خود کاالي در موجود عیوب ذکر. 8

  از آداب تجارت این است که فروشنده عیب موجود در کاالي خودش را بگوید و جنس سایر فروشندگان
12ج ،الشیعهلئت نکند.(وسارا مذم( 

  مؤمنین از نگرفتن سود. 9
  تَ«در کتب روایی در بابی تحت عنوانالر ركمنین سود نگیریم.ؤاز ما خواسته شده از م» منؤلی المبح ع 

  کشیدن هنگام در مشتري براي گرفتن بیشتر. 10

 .چندین روایت داریم که در وقت فروش، کمی بیشتر به نفع مشتري وزن کنید، برکت در اوست 

  تجارت فاتآ
1. معامله در فریب(معامله در غش(  

کند از ما نیست و در روز قیامت با یهودیان  شبا مسلمانی غَ فرمودند: هرکس در خرید و فروش صپیامبر
 .شودمی محشور

 هرکس نسبت به برادر مسلمانش غَ«فرمودند:  صپیامبربرد و او را کند خدا برکت را از زندگی او می ش
 )283، ص17الشیعه، جلئ(وسا .»کندبه خودش واگذار می

  احتکار .2
 .»وبرو شوم بهتر از آن است که با محتکر روبرو شوماگر با منافق ر«فرمودند:  (ص)پیامبر .3
 ملعون است. ه،، احتکار کنند»لعونٌحتکر ملماَ«ایشان در حدیث دیگري فرمودند:  .4

    دروغ

 ها عذاب دردناکی است که کند و براي آنخداوند به سه گروه در قیامت نگاه نمی«فرمودند:  صپیامبر
-کنند(کاالي خود را خوب جلوه میمی ا دروغ، کاالي خود را تزکیهها، کسانی هستند که بیکی از آن گروه

 )420، ص17، جالشیعهلئ(وسا.دهند)

 قسم خوردن در معامله
 کند مگر اي جماعت قریش برکت در تجارت است و خداوند صاحب آن را فقیر نمی«فرمودند:  صپیامبر

 )9، ص13ل، جئالوسامستدرك.(»تاجري که زیاد سوگند بخورد

  قولیبد

 (بدقولی) ممنوع! ،امروز و فردا کردن کاسب 

)160، ص3قیه، جیحضره الف من ال.(»کنندمی هایی که امروز و فردات من آنگران امواي بر صنعت«فرمودند:  صپیامبر   
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  :شودمی تقسیم نوع پنج به اسالمی فقه نظر از مشاغل سایر و تجارت و کسب(*) 
  واجب؛ .1
    مستحب؛ .2
  مکروه؛ .3
  مباح؛ .4
  .حرام .5

   معامالت انواع(*) 
  نقد؛ .1
  نسیه؛ .2
  ؛)فروشپیش(سلَف .3
  .صرف معامله .4

 و باشـد  مسـکوك  خـواه  طـال،  بـه  نقـره  و نقـره،  بـه  نقـره  یـا  طـال  بـه  طال معامله از است عبارت صرف، معامله
  .مسکوك غیر یا

  نسیه و نقد بیع(*) 
 حکمــی چـه  آن، نقـدي  قیمـت  از بیشـتر  قیمتــی بـه  سـال یـک  مـدت  بـه  نســیه طـور  بـه  کـاال  خریـد : سـؤال 
 حکمــی چــه معینــی مــدت بــراي آن قیمــت از کمتــر یــا بیشــتر قیمــت بــه چــک فــروش چنــینهــم و دارد؟
  دارد؟

 فــروش ولــی نـدارد  اشــکال نقـد  قیمــت از بیشـتر  قیمتــی بــه نسـیه  صــورت بـه  کــاال فـروش  و خریــد: پاسـخ 
ـ  لکـن  نیسـت،  جـایز  ثالـث  فـرد  بـه  کمتـر  مبلـغ  به چک ه  در چـک  مبلـغ  کـه  شخصـی  هب اشـکال  اوسـت  ذمـ 
  )1592س اإلستفتائات،بۀأجو ،رهبري  معظّم مقام.(ندارد
   حرام معامالت و کارها(*) 

 از اسـت،  اجتمـاع  و مـردم  مصـالح  خـالف  بـر  و فـرد  زیـان  و ضـرر  موجـب  کـه  اسـت  معامالتی حرام، معامالت
  :جمله

  ؛)نجس اعیان(ناپاك و مضرّ مواد معامالت .1
  حرام؛ آالت فروش و دخری .2
  معامله؛ در غَش و تقلّبی معامالت .3
  جامعه؛ به مضرّ معامله .4
  غنا؛ .5
  است؛ ظالمان به کمک موجب که معامالتی .6
  کننده؛ گمراه هايکتاب فروش و خرید .7
  جادوگري؛ و سحر معامله .8
  بازي؛شعبده .9

  .ربوي معامالت .10
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    احتکار
 قیمـت  رفـتن  بـاال  و شـدن  گـران  بـراي  مسـلمانان،  ضـروري  و نیـاز  مـورد  غـذایی  مـواد  کـردن  انبـار  و احتکار

  .است حرام آن
  معامله شرایط(*) 
  :معامله و بیع شرایط: الف

 کـه  گیـرد مـی  انجـام  فروشـنده  و خریـدار  میـان  جانبـه،  دو قـراردادي  و پیمـان  طـی  فـروش  و خریـد  و مبادله
ــن. اســت طــرفین رضــایت و موافقــت از حــاکی ــا اســت ممکــن پیمــان ای ــه یــا لفــظ ب  ســتد و داد صــورت ب
  .گیرد انجام) معاطات(عملی

  
  
  
   فروشنده و خریدار شرایط: ب(*)  

  :از است عبارت معامله در فروشنده و خریدار شرایط
  بلوغ؛ .1
  خرَد؛ .2
  معامله؛ قصد .3
  عمل؛ آزادي و اختیار .4
  است؛ الزم مالک زهاجا موارد این غیر در باشد، مالک وصی یا وکیل یا مالک .5
  .تصرّف از ممنوعیت عدم .6

ه  بـا  معامله یـا  و پـدر  اگرچـه  اسـت،  باطـل  نابـالغ  بچـ  ه  آن جـد کنـد،  معاملـه  باشـندکه  داده اجـازه  او بـه  بچـ 
ه  اگـر  ولی ز  بچـ ه  بـراي  آن معاملـه  کـه  را قیمتـی کـم  چیـز  و باشـد  ممیـ کنـد،  معاملـه  اسـت  متعـارف  هـا بچـ 

  .برساند خریدار به را جنس و بدهد فروشنده به را پول که باشد وسیله لطف اگر نیز و ندارد، اشکال
   کاال و پول شرایط(*) 

  :است قرار این از معامله مورد کاالي و پول شرایط
 ه فروشنده یا دیگري باشدکاال باید چیزي موجود در خارج یا در ذم. 
        اسـی کـه معمـوالً بـا مشـاهده      مگـر اجن  ،تعیین مقدار یا تعـداد کـاال فقـط بـا مشـاهده کـافی نیسـت

 شود.معامله می
 شود.شناخت جنس و کاالي مورد مبادله و اوصافی که موجب تفاوت قیمت می 

 جنس مورد معامله، لک موجود باشد. م 
  ،را داشته باشد. قدرت بر تسلیم کاال به مشتريفروشنده  
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  ) خیارات(معامله زدنبرهم و فسخ اختیار(*)  
 را آن تــوانمــی زیــر مــوارد در ولــی اإلجراســت،الزم قــراردادي پیمــان و معاملــه شــد گفتــه کــه طــورهمــان

  :زد برهم و کرده فسخ
  مجلس؛ در فسخ .1
  حیوان؛ مورد در فسخ .2
  فسخ؛ شرط .3
  غَبن؛ مورد در فسخ .4
  تأخیر؛ علّت به فسخ .5
  کاال؛ رؤیت علّت به فسخ .6
  عیب؛ علّت به فسخ .7
  تَدلیس؛ خیار .8
  شرط؛ فتخلّ خیار .9

  شرکت؛ خیار .10
  .تسلیم تعذّر خیار .11
 را معاملـه  توانـد مشـتري مـی   بفروشـد،  اعـال  چـاي  اسـم  بـه  و کنـد  مخلـوط  پسـت  چـاي  بـا  را اعـال  چاي اگر

  . بزند برهم
  اقاله(*) 
    طرفین از عقد فسخ از است عبارت اقاله

ــه مســتحبات، از یکــی ــامبر. اســت اقال ــد (ص)اعظــم پی ــرکس: فرمودن ــه ه  فســخ را پشــیمان شــخصِ معامل
 .  بگذرد او گناهان از قیامت روز خداوند کند،

  فروشیگران(*)  
 دولـت  مقـرّرات  خـالف  یـا  و برسـد  مشـتري  بـه  اجحـاف  حـد  بـه  فروشـی گـران  اگـر : (ره)خمینی امام حضرت
  .نیست جایز باشد، اسالمی

   صلح
ـ  را منفعتـی  یـا  چیـزي  کـه  نفـر  دو سـازش  و شـدن  راضـی  از است عبارت صلح  یـا  درآورنـد  یکـدیگر  ملـک  هب
  .نمایند ساقط یکدیگر گردن از را غیره و حق یا دین

  )سپرده(ودیعه
  .است مال دارينگه و حفظ در دیگري ساختن جانشین گربیان که است عقدي ودیعه
  عاریه
 از هـم  چیـزي  عـوض،  در و کنـد  اسـتفاده  آن از کـه  بدهـد  دیگـري  بـه  را خـود  مـال  انسان که است آن عاریه

  .نگیرد او
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   الحسنهقرض 

 پرداخـت  و گـردد، مالـک مـی   ضـمانت،  بـا  دیگـري  از را مـالی  شـخص  آن موجـب  بـه  که است قراردادي قرض
  .گیردمی عهده به را آن قیمت یا و مثل یا و مال همان

 جایز نیست. ،ین باشد و چه منفعت یا غیرهشرط پرداخت اضافه چه ع 

 رهن 

 و ایجـاب  بـه  نیـاز  آن و بـدهی  برابـر  در بـدهکار  از ثیقـه و گـرفتن  بـراي  شـرعی  اسـت  قـراردادي  رهن 
 .باشد مقصود گرنشان که دارد) پذیرش و پیشنهاد(قبول

 
  جعاله
 بدهـد،  معینـی  مـال  دهنـد مـی  انجـام  او بـراي  کـه  کـاري  مقابـل  در بگـذارد  قـرار  انسـان  کـه  اسـت  آن جعاله

  .  دهممی او به تومان ده کند، پیدا مرا گمشده هرکس بگوید مثالً
  مضاربه(*) 

-عهـده  یکـی  آن مبنـاي  بـر  کـه  طـرف  دو میـان  اسـت  قـراردادي  شـود، مـی  گفته نیز قراض آن به که مضاربه
  .شودتقسیم می دو آن میان آن سود و شودمی تجارت براي کار دارعهده دیگري و سرمایه دار

 این معامله(مضاربه) در تجارت است. 

  شرکت(*) 
  .باشد نفر چند یا دو آنِ از چیزي یعنی شرکت

  
  قسمت
 .یکدیگر از شرکا از هریک سهم کردن جدا از است عبارت قسمت،

  شُفعه
 بفروشـد،  شـریکش  غیـر  بیگانـه  بخـش  بـه  را خـود  سـهم  بخواهـد  شـریک  دو از یکـی  کـه ایـن  از اسـت  عبارت
 را ولیپـ  مقـدار  همـان  یعنـی  کنـد  تملّـک  را شـده  فروختـه  سـهم  دارد حـق  دارد کـه  شـرایطی  با دیگر شریک

  . بگیرد وي از را سهم آن و بدهد او به داده مشتري که
 

  اجاره(*) 
 

 شـده،  تعیـین  مـدت  در انسـان  کـار  یـا  امـالك  منـافع  از بـرداري بهـره  و اسـتفاده  بـراي  اسـت  قراردادي اجاره،
  .شودمی داده آن عوض که معینی پول مقدار برابر در

 اسـتفاده  آن از او خـود  فقـط  کـه  کنـد  شـرط  او بـا  ملـک  بصـاح  و کنـد  اجـاره  را اطـاقی  یا دکّان یا خانه اگر
  .دهد اجاره دیگري به را آن تواندنمی مستأجر کند،
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  سرقفلی(*) 
 رسـید  سـر  بـه  کـه  اجـاره  مـدت  کننـد، مـی  اجـاره  صاحبانشـان  از را هـا آن غیـر  یـا  دکّـان  یـا  خانه که کسانی

 صـاحبش  رضـایت  عـدم  بـا  فـوراً  را محـل  بایـد  و کننـد  اقامـت  جـا آن در محـل  صـاحب  اذن بـدون  است حرام
 بــه هـا آن بــراي و هسـتند  آن اإلجـاره مــال مثـل  ضــامن و محـل  ضـامن  و غاصــب نکننـد  اگــر و کننـد  تخلیـه 

  .  نیست شرعاً حقّی وجههیچ
   اجاره و رهن(*) 

 شـرط  بـه  اجـاره  مـوارد  ایـن  در بلکـه  نیسـت  صـحیح  اسـت  معمـول  فعـالً  کـه  اجـاره  کنار در رهن از استفاده
  .است مطرح قرض

 اشـکال  معاملـه  الّـا  و »قـرض  شـرط  بـه  اجـاره « بگـوییم  »اجـاره  و رهـن « کـاربردن  بـه  جـاي  بـه  باید بنابراین
  .کنندمی کامل رهن را مکانی یک اصطالح به که مواردي در خصوصبه دارد

 
  

  استخدام(*) 
  .شده تعیین دستمزد یا حقوق برابر در دیگري به خود کار دادن اجاره از است عبارت استخدام

  وکالت
 طـرف  از تـا  نمایـد  واگـذار  دیگـري  بـه  کنـد،  دخالـت  آن در توانـد مـی  کـه  را کـاري  انسان که است آن وکالت

  .دهد انجام او
  وقف
ین  حبس از است عبارت وقف لـک  عـوقـف  کـه  امـوري  در آن منـافع  کـردن  مصـرف  و خـدا  راه در مـال  یـا  م-

  .  کندمی معین کننده
 و کننـد  اسـتفاده  خـود  هـاي سـاختمان  آهـن  جوشـکاري  بـراي  آن بـرق  زا مسـجد  همسـایگان  اسـت  جـایز  آیا

ــی و را بــرق مصــرف پــول ــد؟ مســجد امــور اداره مســئولین بــه را آن از بیشــتر حتّ  اســت جــایز آیــا و بپردازن
  بدهند؟ را آن برق از استفاده اجازه مسجد، مسئولین
 چنــین نیسـت  جــایز هـم  مســجد مسـئولین  و نیسـت  جــایز شخصـی  کارهــاي بـراي  مســجد بـرق  از اسـتفاده 

  . بدهند را اياجازه
  ) هبه(بخشش

  .رایگان به دیگري ملک در آوردن در و خود ملک از مال ساختن خارج از است عبارت بخشش یا هبه
   دادن حواله

  .نماید قبول طلبکار و بگیرد دیگري از را خود طلب که بدهد حواله را خود طلبکار انسان اگر
   شدن ضامن احکام

 بـه  کـه  اسـت  صـحیح  صـورتی  در او شـدن  ضـامن  بدهـد،  را کسـی  بـدهی  کـه  شـود  ضامن بخواهد انسان اگر
 هـم  طلبکـار  و بـدهم  را تـو  طلـب  امشـده  ضـامن  مـن  کـه  بگویـد  طلبکـار  بـه  نباشـد  عربـی  چه اگر لفظی هر

  .بفهماند را خود رضایت
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   کفالت احکام
  . بدهد او دست به خواست، را بدهکار طلبکار وقت هر که شود ضامن انسان که است آن کفالت

   غصب احکام(*) 
 بـزرگ  گناهـان  از یکـی  ایـن  و شـود  مسـلّط  کسـی  حـقّ  یـا  مـال  بـر  ظلـم،  روي از انسـان  کـه  است آن غصب
  .است
 را آن عـوض  بایـد  بـرود  بـین  از چیـز  آن اگـر  و برگردانـد،  صـاحبش  بـه  بایـد  کنـد،  غصـب  را چیزي انسان اگر
  .بدهد او به

  اینترنتی معامالت
 صــحیح معاملـه  شـرایط  طـرفین،  کـه  صـورتی  در فرماینـد مـی  عظـام  مراجـع  اینترنتـی  معـامالت  خصـوص  در
  .است جایز فروش و خرید باشند، معامله ابزار صرفاً الکترونیکی تجهیزات و باشند داشته را واقعی و

 
  

  ربا(*) 
ــرام ــودن ح ــا، ب ــا رب ــرآن ب ــنّت و ق ــاع و س ــلمانان اجم ــت مس ــته ثاب ــان از و اســت، گش ــزرگ بســیار گناه  ب

ــا اســت، گونــه دو بــر ربــا شــود؛مــی محســوب  از اســت عبــارت معاملــه در ربــا. قرضــی ربــاي و معاملــه در رب
  .گندم کیلو دو با گندم کیلو یک فروش مانند اضافی، دریافت با هم مثل کاالي دو مبادله
  قرضی رباي
 مقـدار  بـا  کـه ایـن  شـرط  بـه  دهـد  قـرض  دیگـري  بـه  را مـالی  شـخص  کـه  اسـت  صـورت  ایـن  به قرضی رباي

 ربــا نــوع ایــن. باشــد آن مبنــاي بــر قــرض، دادن یــا کنــد شــرط صــریح طــور بــه خــواه بازگردانــد، زیــادتري
  .است حرام شدیداً
 بـانکی  معـامالت  خصـوص  بـه  امـروزي  معـامالت . اسـت  حـال  و گذشـته  در ربـا  نـوع  تـرین رایـج  قرضی، رباي

  .است جاهلی رباي نیز و ربا نوع این معرض در بیشتر
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   ربا انواع نمودار

                                                                     
  قرض عقد در معاملی               رباي رباي                              

                              ربا انواع     
  )جاهلی رباي(بدهی هلتم تمدید در قرضی               رباي رباي                               

  
  : باشد برقرار زیر فرمول که آیدمی پدید زمانی قرضی رباي آمد، تعریف در چهآن طبق

  

  

  

  
  

 
 

  ربا و سود تفاوت
 نیـز  زیـان  و ضـرر  بـیم  سـود،  بـودن  انتظـاري  بـر  افـزون  کـه  اسـت  معاملـه  انجـام  از ناشی  افزوده ارزش سود،

 هـا آن خطرپـذیري  کـه  کنـد  گـذاري سـرمایه  هـایی فعالیـت  در توانـد مـی  فـرد  البتـه . دارد وجود معامله این در
  .باشد صفر حد در و پایین بسیار

   ـ     مجـازي مـال اسـت و وام    اما ربـا، ارزش افـزوده ت اقتصـادي نـدارد  دهنـده هـیچ قصـد و نقشـی در فعالی .
 است.اي است که از پیش تعیین شده موقع مقدار زیادهبلکه تنها به دنبال دریافت به

  )بدهی مهلت تمدید در رباي(جاهلی رباي
  .شودمی دریافت دین و بدهی مهلت تمدید براي که است ايزیاده مقدار
   بانکی معامالت(*) 

 چـه  خـارجی،  چـه  و داخلـی  چـه  هاسـت، بانـک  همـه  بـه  راجـع  شـود، مـی  بیان ذیل در هابانک در که احکامی
  :دولتی غیر چه و دولتی

  وام
 حـالل  پـذیرد،  انجـام  شـرع  طبـق  بـر  کـه  صـورتی  در گیرنـد، مـی  هـا بانک از غیره یا وام انعنو به مردم چهآن

 از مقـداري  یـا  تمـام  انـد کـرده  دریافـت  کـه  را پـولی  بداننـد  کـه آن مگـر  کـرد؛  تصـرّف  آن در توانمی و است،

 

 

 به شرط -1 دههر نوع زیا -2 

ارکان رباي 

 ضقر -1 
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 ســهمؤس فـالن  یـا  بانـک  در بداننـد  کـه ایـن  امـا  نیسـت؛  جـایز  آن در تصـرّف  صـورت  ایـن  در اسـت؛  حـرام  آن

  .شودنمی اشکال موجب باشد، حرام از گرفته را پولی شاید که بدهد احتمال و است حرامی هايپول
  بانک معامالت

 نیـز  هـا بانـک  بـا  آن دادن انجـام  دهـد، مـی  انجـام  مسـلمانان  از یکـی  بـا  کسـی  کـه  حاللی و صحیح معامله هر
  .است صحت به محکوم

  بانکی سپرده
  .ندارد مانعی نشود، داد قرار آن در بهره یا سود و باشد، قرض عنوان به اگر بانکی هايسپرده
  بانک جوایز

ــراي مؤسســات و هــابانــک کــه جــوایزي ــه مــردم تشــویق ب ــاز ب ــا بانــک، در حســاب کــردن ب کشــی      قرعــه ب
  .ندارند اشکالی کنند،می    تعیین مشتري جلب براي فروشندگان که هاییجایزه یا و پردازندمی

  کارمزد
ــر در( کــارمزد نگــرفت ــانکی کارهــاي براب ــل از ب ــاتر و اوراق در ثبــت قبی ــوق و دف ــره و کارمنــدان حق  در) غی

  .است جایز نباشد، پول بهره و ربا از فرار براي ايحیله که صورتی
  سفته
د  کننـده امضـاء  آن موجـب  بـه  کـه  است سندي طلب سفته، وجـه  در مقـرّر  موعـد  در را مبلغـی  کنـد مـی  تعهـ 
  .  بپردازد وي کردحواله به یا عینم شخص یا حامل
   فروش و خرید مأمور(*) 

 قیمــت بـه  را هـا آن کـه آن بـدون  هــاشـرکت  یـا  ادارات خریـد  مـأموران  بــه فروشـندگان  از بعضـی  کـه  امـوالی 
 بـه  نسـبت  و فروشـنده  بـه  نسـبت  پردازنـد، مـی  ارتبـاط  کـردن  برقـرار  خـاطر ¬بـه  کننـد،  اضـافه  شـده  تثبیت
  رند؟دا حکمی چه خرید مأمور

   هـا  مور هـم دریافـت آن  أمور خریـد جـایز نیسـت و بـراي مـ     أپرداخت این اموال توسط فروشنده بـه مـ
مور خریــد آن اســت، أکنــد بایــد بــه اداره یــا شــرکتی کــه مــچــه را کــه دریافــت مــیجــایز نیســت و آن

  تسلیم کند.

  
  خمس موارد(*)  

 توســط شــده خریـداري  زمــین. 6 ســالیانه؛ خـرج  مــازاد. 5 غواصــی؛. 4 گـنج؛ . 3 معــادن؛. 2 جنگــی؛ غنـائم . 1
  .حرام با آمیخته مال. 7 ذمی؛

 مشــمول آورد،اضــافه مــی خــود خــانواده و خــود ســاالنه مخــارج از کســب وســیله بــه شــخص کــه را چــهآن
  :گرددمی زیر موارد شامل سالیانه خرج مازاد. است خمس قانون

  صنعتی؛ درآمد .1
  کشاورزي؛ درآمد .2
  ازرگانی؛ب و تجارت درآمد .3
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 افـزایش  یـا  و محصـول  یـا  و گیـاه  رویـش  یـا  زمـین  حیـازت  از حاصـل،  منـافع  هرچند هاکسب سایر درآمد .4
  .شودمی گفته کسب آن به و باشد غیره و کاال قیمت

  
   ساالنه مخارج تعریف(*)  

ـ  هـا آن مخـارج  کـه  کسـانی  و خـانواده  و خـود  بـراي  شـخص  کـه  اسـت  مخـارجی  سالیانه، مخارج از مقصود  رب
  .کندمی مصرف اوست، عهده

  فقهی قواعد
  .است آمده کتاب در مختصر صورت به نیز فقهی قاعده 9

  ؛)امانت(ائتمان قاعده.1
   اتالف؛ قاعده.2
   مسلمان؛ کار و مال احترام قاعده.3
   قبض؛ از قبل مبیع تلف قاعده.4
   مسلمین؛ بازار سوقـ قاعده.5
  فریب؛ غرورـ قاعده.6
    ید؛ قاعده.7
  الضرر؛ قاعده.8
  . اثم بر اعانت قاعده.9

  مصرف و خرید سبک(*) 
 مثــل غربــی کشــورهاي همــه شــامل حکــم ایــن آیــا دارد؟ حکمــی چــه آمریکــایی کاالهــاي فــروش و خریــد
  است؟ جاري کشورها همه در یا و است ایران مخصوص حکم این آیا شود؟می هم انگلستان و فرانسه

 و کـافر  هـاي دولـت  تقویـت  باعـث  هـا آن از اسـتفاده  و اسـالمی  غیـر  هـاي کشـور  از وارداتی کاالهاي خرید اگر
-سـرزمین  بـه  هجـوم  بـراي  را هـا آن مـالی  قـدرت  یـا  و شـود  هسـتند  مسـلمین  و اسالم دشمن که استعمارگر

ــا اســالمی هــاي ــه و خریــد از مســلمانان کــه اســت واجــب نمایــد، تقویــت عــالم، سرتاســر در مســلمین ب -ب
 بـا  دولتـی  و دیگـر  کـاالي  بـا  کـاالیی  بـین  فرقـی  کـه ایـن  بـدون . کننـد  اجتنـاب  هـا آن از هاستفاد و کارگیري

 حکـم  ایـن  و باشـد  داشـته  وجـود  هسـتند،  مسـلمین  و اسـالم  دشـمن  کـه  کـافري  هـاي از دولـت  دیگـر  دولت
  .ندارد ایران مسلمانان به اختصاص هم
  است؟ جایز کار این آیا. فروشممی رددا خارجی بِرَند که را ایران تولید کاالي اممغازه در جانباین

  است.   به اشتباه انداختن مردم که یک دروغ عملی است، حرام
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  چیست؟ کاال قاچاق کلّی حکم(*)  

  .  است حرام شرعی نظر از آن فروش و خرید دانسته، قاچاق قانون که را چیزي هر
 برآمـده  علمـی  و بومی اقتصاد الگوي اومتی،مق اقتصاد: کرد تعریف گونهاین توانمی را مقاومتی اقتصاد(*)   

 و اسـت  دشمن لمقاب در گونهجهاد روحیه با اقتصادي تحرّك مقاومتی، اقتصاد است، اسالمی و انقالبی فرهنگ از
گـرا،  بـرون  زا،درون بایـد  کـه  اقتصـادي  هايپایه سازيمحکم و سازيمقاوم یعنی مقاومتی اقتصاد کهاین باألخره

 موتـور  و خلـی؛ دا کاالهـاي  و محصـوالت  و اعتمادبـه  تولید یعنی مقاومتی اقتصاد .باشد محورالتعد و بنیادمردم
  .است »ملّی عزم و جهادي مدیریت« مقاومتی، اقتصاد محرّك

 
 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

سـاعت   6اساتید محترم سعی نمایید در کالس عمومی آموزش فقه بازار که به مـدت  
 گردد، مواردي را که با عالمت (*) مشخّص شده است را تدریس نمایید.برگزار می
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 قوانین و مقررات بهداشتی
  

 مفاهیم
انی و اجتماعی انسان و تنها به فقدان تندرستی یا سالمت: عبارت است از رفاه و آسایش کامل جسمی،  رو

  بیماري تلقی نمی شود.
  بهداشت:

  روانی.-علم و روش پیشگیري از بیماري، طوالنی کردن عمر، بهبود سالمت جسمی
  بهداشت حرفه اي:

علم وهنر تأمین سالمت در محیط هاي شغلی و شناسائی،  ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود  در محیط 
راه یک سري مراقبتهاي بهداشتی درمانی به  منظور  سالم سازي محیط کار و حفظ سالمت نیروي کار به هم

  کار.
   بهداشت محیط:

  کنترل عواملی از محیط که به نحوي در رفاه و سالمت جسمی، روانی واجتماعی انسان تأثیر دارند.
ه و فروش مواد غذائی مورد توجه رعایت کلیه اصولی که باید در تولید، نگهداري، عرضبهداشت مواد غذایی:

  قرار گیرد. تا غذا سالم و با کیفیت مطلوب بدست آید.
 برخی از مواد قانون مجازات اسالمی:

هرگاه محلی یا چیزي بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و  -543ماده 
ود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب ش

  سال محکوم خواهد شد. 2ماه تا  3حبس از   
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد، به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به 

ضربه شالق  ) 74واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد، مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (
  خواهد بود.

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات  -608ماده 
  ) ریال جزاي نقدي خواهد بود. 000/000/1) تا (000/50) ضربه ویا ( 74شالق تا ( 

یس جمهور یا وزرا یا یکی از هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤساي سه قوه یا معاونان رئ -609ماده 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاي شوراي نگهبان یا قضات یا اعضاي 
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دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتی و شهرداري ها در حال انجام وظیفه یا 

) ریال  000/000/1)تا(  000/50)ضربه شالق و یا ( 74س ویا تا(ماه حب 6تا  3به سبب آن توهین نماید به 
  جزاي نقدي محکوم میشود.

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا  -688ماده 
واد مسموم کننده در توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن م

رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضالب خام یا پس آب تصفیه خانه 
هاي فاضالب براي مصارف کشاورزي ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات 

 د.شدیدتري نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند ش
تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و  -1تبصره 

نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت 
 کی خواهد بود.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزش

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاك یا  – 2تبصره 
زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوریکه به حال انسان یا سایر موجودات زنده 

  .یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد
 انون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی و اصالحات بعدي آنق

مرتکب هریک ازافعال زیردر مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات هاي مقرر دراین -1ماده
  قانون محکوم خواهد شد:

  عرضه یا فروش جنسی به جاي جنس دیگر. -1
 ور سوء استفاده.مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظ -2
عدم رعایت استاندارد یا فرمول رعایت ثبت شده در مواردي که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین -3

 تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
 فروش وعرضه جنس فاسد ویا فروش وعرضه جنسی که موعد آن گذشته باشد.-4
افی غیر مجاز درموارد خوردنی وآشامیدنی یا آرایشی یا به کار بردن رنگ ها واسانس ها و سایر مواد اض-5

 بهداشتی ویا لوازم بازي کودکان.
 و بهداشتی. ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی وآرایشی-6
 ) حسب مورد مستوجب یکی از مجازات هاي زیرخواهد بود:1ارتکاب هریک ازاعمال مذکور در ماده ( -2ماده 
) بدست مصرف کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماري 1رد در ماده (در مواردي که مواد مذکو-1

یا آسیبی نگردد،مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه اي خواهد بود که درهر حال سازنده یا تهیه 
  ) از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.2کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه(

ی که مصرف مواد مذکور موجب بیماري مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از در صورت-2
یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحه اي است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه 

 کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مجموعه اطالعات الزم برای افراد صنفی  235

ر صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضاي مصرف کننده گردد مجازات مرتکب باتوجه د-3
به میزان نقص سه سال حبس جنایی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یامخلوط کننده مواد 

 تقلبی به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم میشود.
که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب  در صورتی-4

باتوجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه اي خواهد بود ودر این مورد سازنده یا تهیه کننده 
خواهد شد.یا مخلوط کننده آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم   

کننده گردد در صورتیکه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف-3ماده 
کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتیکه منجر یا مخلوط کنندهمجازات سازنده یا تهیه

 .درجه یک استنایی به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس ج
 در  مواردیکه در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی مواد سمی به حد غیر مجاز باشد -4ماده 

 ) محکوم خواهد نمود.2دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازات مذکور در ماده (
) قانون 224کس مشمول بند الف ماده ( رقابت مکارانه  در مورد موارد موضوع این قانون از طرف هر -5ماده 
  عمومی خواهد بود. کیفر

هرگاه نتیجه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت تهیه یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده اي  -6ماده 
هر یک از عاملین آن ها مواد خوردتی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب 

) ماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو تا 1ري یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک (بیما
شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود و در صورتی  که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد به حد اکثر مجازات 

  .م می شودحبس مذکور در ا ین ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکو
تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردي،وضع ساختمانی،وسایل کار ممنوع است  ـ 13ماده 

و مستوجب مجازات می باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداري، توزیع، فروش و حمل و 
می در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمو

) تا پانصد هزار 25000شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بیست وپنج هزار (
) ریال جریمه نقدي به ازاي هر مورد نقص مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهاي یاد شده بر 500000(

سال یکبار ) بنابه اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و تائید هیات وزیران قابل اساس نرخ تورم ( هر سه 
  افزایش است.

مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی براي نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این 
لف با تنظیم گزارشی به مسؤلین ماده تعیین می شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی رابا ذکر موارد تخ

بهداشت محل معرفی نمایند.  مسؤول بهداشت  محل در صورت تائید گزارش به صاحب مرکز و یا مسؤلین 
مربوطه اخطار می نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند و در صورت عدم رفع 

یا الك و مهر آن را صادر می نماید و پس از بر طرف شدن موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و
  نواقص و تائید مسؤل بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. 

  نکته:هنگام ورود بازرسان بهداشتی کارت بازرسی ایشان مطالبه گردد.
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العمل هایی که از طریق شوراي عالی براي صیانت نیروي کار انسانی ومنابع مادي کشور رعایت دستور – 1

حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی( جهت جلوگیري از بیماري 
هاي حرفه اي و تأمین بهداشت کار وکارگر ومحیط کار )تدوین می شود،براي کلیه کارگاه ها،کار فرمایان، 

 کارگران و کار آموزان الزامی است.
این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالی  85فرمایان و مسئوالن کلیه واحد هاي موضوع ماده کار-2

حفاظت فنی براي تأمین حفاظت وسالمت بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در 
ند و درخصوص رعایت مقررات اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموز

حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتی وبهداشتی 
  فردي و اجراي دستورالعمل مربوطه کارگاه می باشد.

وز بیماري این قانون که شاغلین در آنها به اقتضاي نوع کار در معرض بر 85کلیه واحد هاي موضوع ماده  -3
هاي ناشی از کار قرار گیرند باید براي همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبار توسط 

درمانی از آنها معاینه و آزمایش هاي الزم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط -مراکز بهداشتی
  نمایند.

هها ومراکز تهیه وتوزیع موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی، متصدیان ومسؤلین کارخانجات وکارگا – 4
اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی وپرورشی، محلهاي نگهداري وپرورش دام وطیور و 

  کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط ومقررات بهداشت محیطی درمحل فعالیت خود می باشند.
ا، تعاونی ها وسایر اماکن باید از عرضه وتحویل کاالي غیربهداشتی خودداري فروشگاهها، سوپرمارکته -5

نمایند، عرضه وتحویل کاال با علم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده ومتخلف به مجازاتهاي زیر 
  محکوم می شود.

  اخطار کتبی و ضبط کاال به نفع دولت  -مرتبه اول
) ریال به تناسب 1000000به اول،جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون (عالوه بر مجازات هاي مرت-مرتبه دوم
  حجم کاال 

  عالوه بر مجازات هاي مرتبه دوم،تعطیل واحد از یک تا شش ماه  -مرتبه سوم 
  دخانیات:

گروه از بیماري هاي غیر واگیر شامل سرطان، بیماري هاي قلبی و عروقی  تنفسی و دیابت  4عامل مشترك  -
  است.

  کلیه و...است.-خون –مري –مثانه -زبان -دهان -حنجره -گروه از سرطان ها شامل ریه 14گذار بر  تأثیر -
 40محرك و سرطان زا است و در دود سیگار   -ماده شیمیایی 70ماده شیمیائی و  7000در دود یکسان  -

  ماده شیمایی، محرك و سرطان زا است.
  دقیقه از طول عمر کم می کند. 7هر نخ سیگار  -
  دخانیات دریچه ورود به بزهکاري، دروازه ورود به اعتیاد و تهدید سالمت علیه سالمتی است. -
  عامل اصلی مرگ و میر است. 10دخانیات یکی از  -
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 قوانین و مقررات شهرداري
 

 قانون شهرداري 55ماده 

  به شرح ذیل است:  وظایف شهرداري
  

  و باغهاي عمومی و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.ها و میدانها ایجاد خیابانها و کوچه -1
شهر و  بهمربوط قنوات و تنقیه تنظیف و نگاهداري و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاري آبها و فاضالب -2

  تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه. 
اده روها و استفاده غیر مجـاز آنهـا و میـدانها و    ) سد معابر عمومی و اشغال پی27/11/1345(اصالحی  -1تبصره 

پارکها و باغ هاي عمومی براي کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگري ممنوع است و شـهرداري مکلـف اسـت از    
آن جلوگیري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسـیله مـأمورین خـود رأسـاً اقـدام      

 اي منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن آنهـا اقـدام و  کند. در مورد دکه ه
نسـبت بـه    77چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعاي خسارتی داشته باشند با نظر کمیسـیون مقـرر در مـاده   

هائی در معـابر عمـومی   نصب دکه به اقدامقانون این تصویب از جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد
کنند شهرداري موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفـع سـد معبـر اقـدام     

  کند و اشخاص مزبور حق ادعاي هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
ا موقعی کـه  ) احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها ت27/11/1345(اصالحی -2تبصره

   وبـرق بـه عهـده شـهرداري اسـت.     آبقبلـی وزارت  باموافقـت اسـت نکـرده وزارت آب و بـرق نیـروي آنـرا تـأمین    
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها 

دار آن هستند با تصویب انجمن شـهر بـه عهـده     به استثناي مواردي که سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده
شهرداري خواهد بود. این قبیل شهرداریها می تواند با تصویب انجمن شهر تأیید وزارت کشور تهیـه آب مشـروب   

  و توزیع آنرا به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده  ) مؤسسات خیریه که تأمین آب27/11/1345(مصوب -3تبصره 

  ووزارت کشور باشد، می توانند کماکان بکار خود ادامه دهند.محلداشته اند و عملیات آنها مورد تأیید شهرداري
هاي مخصوصی براي تخلیه زباله و نخاله و فضوالت )شهرداري مکلف است محل17/05/1352(الحاقی -4تبصره

نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطالع عموم برساند محلهاي تخلیه  ی فاضالبها وساختمانی و مواد رسوب
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زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص 

در محل هاي تعیین رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوري مکلفند آنها را فقط  شهرداري خواهد بود.
قانون کیفر عمومی تعیین میشود. در  276 مجازات متخلفین طبق ماده  شده از طرف شهرداري خالی نمایند.

صورت تخلف مراتب هربار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف 
از  مدتاو براي یکسال ضبط می شود و در همانشود بار سوم به حداکثر مجازات خالفی محکوم و گواهینامه 

  رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. 
مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روي اجناس و اجراي تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و  -3

  یري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگ
مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداري در آبله کوبی و تلقیح  -4

  واکسن و غیره براي جلوگیري از امراض ساریه.
  واداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره. و ازگدائی جلوگیري-5
تأسیس مؤسسات فرهنگی و  و قانون تعلیمات اجباري 8) اجراي تبصره یک ماده 27/11/1345حی(اصال -6

بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و 
ن و امثال آن در حدود تیمارستان و کتابخانه و کالسهاي مبارزه با بی سوادي و کودکستان و باغ کودکا

وهمچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و مصوباعتبارات
شهرداري در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و  کمک به انجمن هاي خانه ومدرسه و اردوي کار.

راضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با خانه هاي فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از ا
  شرایط معین بمنظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت. 

درمصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها نظارت قانون 5ماده)تبصره27/11/1345(الحاقی  -1تبصره
  به قوت خود باقی است. 28/3/34مصوب

  کل کشور به قوت خود باقی است.1339قانون بودجه سال 59) تبصره 27/11/1345(الحاقی -2هتبصر
شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشـخاص    حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول-7

  علیه شهرداري.
برنامه ساختمانی و اجـراي آن پـس    برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تنظیم پیشنهاد -8

از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور 
  ارسال می شود.

) انجام معامالت شهرداري اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقـول و مقاطعـه   27/11/1345(اصالحی -9
ه پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش و اجاره و استیجار

  بینی شده در این قانون.
  اهدا و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب انجمن.-10

 اعانات پرداختی به شهرداري یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینـه قابـل قبـول اعانـه دهنـدگان     
  پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي که داده است از مالیات بردرآمد معاف میباشد.

  نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها.  -11
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  تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. -12
  انتظام امور آنها.ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در  -13
) اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سـیل و حریـق و همچنـین    27/11/1345(اصالحی -14

رفع خطر از بناها و دیوارهاي شکسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و کوچه ها و امـاکن عمـومی و داالنهـاي    
هاي واقع در معابر و جلوگیري از گذاشتن هر نوع اشـیاء   عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله

ها و ایوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومی کـه افتـادن آنهـا موجـب خطـر بـراي عـابرین اسـت و         در بالکن
  هــا کــه باعـث زحمــت و خســارت سـاکنین شــهرها باشــد.  هــاي سـاختمان هـا و دودکــش جلـوگیري از نــاودان 

در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت هاي منـدرج در  ) 27/11/1345(الحاقی -تبصره
ماده فوق، شهرداري پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یـا صـاحبان ادوات منصـوب    

نشـود  ابالغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداري در مهلـت معیـین بموقـع اجـرا گذاشـته      
شهرداري رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمـود و هزینـه مصـروف را باضـافه     

ــرد   ــت خواهــد ک ــانزده خســارت از طــرف دریاف ــد  شــاملفــوق مقــررات . صــدي پ ــاکن عمــومی مانن کلیــه ام
اساژها و امثال آن که محـل رفـت و آمـد    رستوران ها، پها،کافهخانهها،دکاکین،قهوهها، مهمانخانهسینماها،گرمابه

مراجعه عمومی است نیز می باشد. جلوگیري از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعالم اینگونه بیمـاري هـا   
نگاهداشتن یبماران مبتال به امراض  به وزارت بهداري و دامپزشکی و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور

  ع حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده و یا در شهر بال صاحب و مضر هستند.ساریه و معالجه و دف
  تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران. -16
 پیشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص کـه مـورد   -17

احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معبر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسـعه معـابر و خیابـان هـا و     
میدان ها و باغ هاي عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج براي لوله کشی و فاضالب اعم از داخل یا خـارج شـهر و   

ه و آبگیري و متعلقات آنها بر طبق قـانون  همچنین تهیه اراضی الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفی
  معابر.  توسعه

  تهیه و تعیین میدان هاي عمومی براي خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره. -18
تهیه و تدوین آئین نامه براي فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت ونان شهر و اجراي آن پـس از   -19

  تصویب انجمن شهر.
)جلوگیري از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمـت  27/11/1345صالحی(ا-20

 کارخانــه هــا،بــراي ســاکنین یــا مخــالف اصــول بهداشــت در شهرهاســت، شــهرداري مکلــف اســت از تأســیس 
زند و اصـطبل  کارگاهها،گاراژهاي عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزي که مواد محترقه مـی سـا  

کنند یا تولیـد دود و یـا   و سروصداکه ایجادمزاحمتو بطورکلی تمام مشاغل و کسب هاییومراکزدامداريچارپایان
عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیري کند و در تخریب کوره هـاي آجـرو گـچ و آهـک پـزي و      

اید و با نظارت و مراقبـت در وضـع دودکـش هـاي     بهداشت است اقدام نم خزینه گرمابه هاي عمومی که مخالف
اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود تولید می کند از آلـوده شـدن هـواي شـهر جلـوگیري      
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نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیـل کنـد و اگـر الزم    

  ج از شهر انتقال دهد.شود آنها را به خار
) شهرداري در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب 27/11/1345(الحاقی  -تبصره

را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد باید 
از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب 

هرگاه رأي کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداري باشد و یا  کند. رأي کمیسیون قطعی و الزم االجرا است.
صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداري بوسیله مأمورین خود رأساً 

  د نمود.اقدام خواه
هاي مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و احداث بناها و ساختمان -21

میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر الزم براي ساختمان خانه هاي ارزان 
  قیمت براي اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

  هاي عمومی و مساجد و غیره.ی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانتشریک مساع -22
اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداري اطفال بی  - 23

  بضاعت و سرراهی.
) شهرداري در 17/05/1352(مصوب-صدور پروانه براي کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود. تبصره -24

شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه هاي ساختمانی نوع 
استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاري، محل 

این قانون مطرح  100ماده 1ي مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهردار
می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز 
  .نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند

مورین شهرداري اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل براي کسب این تصمیم بوسیله مأ
و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و یک 

الت و مطب و دائر کردن دفتر وک شود.مجدداً تعطیل می خواهدشدو محل کسب نیزمحکومهزارریالتا دهریال
دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون 

  استفاده تجاري محسوب نمی شود.
معابر و کوچه هاي روهاي روها و پیادهآسفالت کردن سواره و هاخیابان) ساختن27/11/1345(اصالحی -25

  ي طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداري آن محل.عمومی و انهار و جدول ها
  حذف شده.113طبق ماده -تبصره

اعم از کاالهاي وارداتی عوارضپیشنهاد برقراري یا الغاء عوارض شهري و همچنین تغییر نوع و میزان -26
  ع وزارت کشور.وصادراتی کشور و محصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه براي اطال

بمنظور تشویق صادرات کشور نسبت به کاالهاي صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کاال نباید وضع  -1تبصره
  عوارض شود.
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کاالهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به  -2تبصره
  شهرداري هاي عرض راه معاف می باشد.

 1راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ این قانون طبق تبصره 33ل قانون مصوبه بهمن ماه ماده او -3تبصره
  این بند تصحیح می شود.

آئین نامه هاي گریز از پرداخت عوارض شهرداري و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و  -4تبصره
  ه می شود.دادگستري تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشت

) وضع مقررات خاصی براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري 27/11/1345(الحاقی -27
اماکن و نصب تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل هاي غیر مجاز و هرگونه اقداماتی 

 که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.

  ون شهرداري هاقان 100ماده 

مالکین اراضی وامالك واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند  "
و شهرداري موظف است از عملیات هاي ساختمانی بدون پروانه یا خالف پروانه بوسیله مـاموران خـود در زمـین    

  ."محصور یا غیر محصور جلوگیري کنند

اشاره شـد از عـامالن آن جلـوگیري مـی شـود و جهـت        100در ماده   ف این ماده همان طور کهدر صورت خال
  رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شود.

  قانون شهرداري 100کمیسیون ماده 
  داراي شخصیت حقوقی مجزا از شهرداري می باشد. شهرداري 100کمیسیون ماده  *
  محل استقرار این کمیسیون در شهرداري قرار دارد.*
  خارج از دادگستري می باشد.  شهرداري یکی از مراجع اختصاصی 100کمیسیون ماده  *
  نماینده شهرداري،  نماینده شوراي اسالمی،دادگستري ،یل دهنده آن : نمایندگان وزارت کشور اعضاي تشک *
و تنها براي اداي توضیحات در جلسات این کمیسیون   در بین این اعضا نماینده شهرداري حق راي ندارد *

  حاضر می شود.
  شهرداري 100کمیسیون ماده   روند اجرایی

 100کمیسیون ماده  اخذ الیحه دفاعیه شخص پرونده براي رسیدگی در پس از اعالم موارد تخلف و *
  بدون حضور ذینفع صورت می گیرد. شهرداري

  ر صورتی که نیاز به توضیحات ذي نفع باشد حضور وي بالمانع است.د *
روز پس از ابالغ راي نسبت به آن اعتراض  10شهرداري و مالک یا قائم مقام وي می توانند ظرف مدت  *

  نمایند.
خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادي است که در  100مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده  *

  صدور راي قبلی شرکت داشته اند .
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  راي این کمیسیون قطعی می باشد. *

    انواع تخلفات ساختمانی
 تخریب : حکم تخریب در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازي ، فنی ، بهداشتی باشد .-1
کمسیون اخذ جریمه : در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازي رعایت شده باشد که در این صورت -2

می توان با صدور راي بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا 
یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن 

  ا به شهرداري اعالم نماید .بیشتر است از ذي نفع ، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان ر
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردي که اصول 

  شهرسازي فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزاي نقدي بدهد .
از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بناي مندرج  تخلف تراکم اضافی : تخلف تراکم اضافی که عبارت است-3
قانون  100پروانه ساختمانی از سوي مالک، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صالحیت کمسیون م رد

  سیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از:یشهرداري می باشد . کم
  تخریب–1

  عایت اصول فنی شهرسازي و بهداشتی نشده باشد .در صورتی که ر –الف 
پس از تقاضاي شهرداري   ه پرداخت جریمه دهد و ذي نفع از پرداخت جریمهدر صورتی کمسیون حکم ب –ب 

لف به صدور حکم تخریب می خود داري کند . در این دو مورد کمسیون مک  مبنی بر وصول جریمه از ذي نفع
  باشد.
  به اخذ جریمه يرأ–2

یون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا راي به اخذ جریمه علیه ذي نفع بدهد . در مورد کمس
صدور راي به اخذ جریمه از سوي کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته 

  خواهد شد .
  نوع موقعیت ملک از نظر مکانی : –الف 

  خیابانهاي اصلی-1
  فرعی خیابانهاي-2
  کوچه بن باز-3
  کوچه بن بست-4

  نوع استفاده از فضاي ایجاد شده -ب 
  نوع ساختمان از نظر مصالحی –ج 
  نوع حوزه استفاده از اراضی –د 
  مسکونی باشد-1

که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ها را ذکر و عدم ضرورت قطع ، راي به اخذ 
داقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع بناي جریمه اي که نباید از ح

 اضافی بیشتر باشد.
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  تجاري، صنعتی و اداري باشد-2
در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط االشمار و عدم ضرورت قلع راي به اخذ جریمه اي 

چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع اضافی ایجاد شده که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از 
  بیشتر باشد .

  
  تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ-3

این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و 
داري محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداري نماید و ابتدا به ساکن ضوابط شهر

پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصالح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم 
ون می تواند باتوجه به به اصالح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصالح آن ممکن نباشد و کمسی

موقعیت محلی و نوع استفاده از فضاي پارکینگ راي به اخذ جریمه اي که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر 
مساحت هر « ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید 

جهت یادآوري متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف  » متر مربع می باشد 25پارکینگ با احتساب گردش 
عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد 

  الزامی است .
  تجاوز به معابر شهر-4

نشینی مالک خود بوده و در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب 
واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفري چون تعرف 

ق .ش  100م  6می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره  1ق. م.  6904عدوانی موضوع 
نوسازي بر خالف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهاي  زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام

اصالحی مصوب شهرداري و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوي از آنجا تجاوزي 
به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداري انجام دهند .در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر 

تجاوزي به ملک دیگري انجام نمی ده و فی  اخته شود . در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتاًمتخلف شن
الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهاي 

االجلی می باشد که دولت  مصوب شهرداري و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوري و ضربه
با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوري نمی 
باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازي یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی 

لم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به ساخت کند و اگر خالف آن ساخت کند بدون ع
معابر می گردد که در این صورت شهرداري مکلف است از ادامه عملیات جلوگیري کند . و طرح دعوا در 

 کمسیون نماید .
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  تخلف عدم استحکام بنا-5

نکرده باشد و بنا از استحکام  چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماري و .... را
می باشد حکم تخریب از سوي  100الزم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام 

  کمسیون الزامی می باشد .
  تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي :-6

داث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به اح
  عدم امکان بهره برداري مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقاي ساختمان در قانونی آن می شود .

اصول بهداشتی مربوط به اموري است که رعایت آن به منظور حفظ سالمت جسم و روان استفاده کنندگان از 
  ل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خل

منظور از اصول شهرسازي رعایت اصول و ضوابطی می باشد که براي حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن 
  نیاز می باشد .

می باشد که  شهرداري 100کمیسیون ماده  تخلف از موارد فوق االشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در
  در این نوع از تخلف کمسیون راي به تخریب آن بنا خواهد داد .

  تغییر کاربري-7
بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاري محل  چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که

 100کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداري پس از اطالع مورد را در کمسیون م 
مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل 

ب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .اجراي این تصمیم با مامورین محل کس
شهرداري است . کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل براي کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به 

محکوم خواهد شد و  ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال 6حبس جنحه اي از 
  »ق. ش  55م  24تبصره بند « محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد 

الزم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و 
دیگري که باید به آن دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاري محسوب می شود .نکته 

اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربري تجاري به غیر تجاري می باشد :یعنی اینکه اگر 
کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاري می باشد را به محل سکنی خود 

ن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاري دیگري از آ
  رویه موجود چنین تغییري کاربري را مشمول مقررات این ماده نمی شود .

  شهرداري 100مرجع شکایت از تصمیم هاي قطعی کمیسیون ماده 
ـ    10مـاده   2قانون شهرداري مطابق بنـد   100آراي قطعی کمیسیون ماده   ل شـکایت و دیـوان عـدالت اداري قاب

  اعتراض در دیوان عدالت اداري می باشد
. 
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بدین شرح  در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض تابلومعرف واحدهاي صنفی متن آراي هیأت عمومی
  :است

 :هیأت عمومی 3/6/1387مورخ  406-407الف: رأي شماره 
د و یا افزایش نرخ آن به با عنایت به حدود اختیارات شوراي اسالمی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدی "  

و همچنین تصویب نرخ خدمات  1381قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب  5شرح مقرر در تبصره یک ماده 
ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی شهرداریها موضوع بند 

و  1375بات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشکیالت، وظایف و انتخا 71ماده  26
اینکه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت 
اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصوالً شهرداري در خصوص 

ردیف (ز)  6اخیر بند  ئه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهاي آن باشد. بنابراین قسمتمورد ارا
شوراي اسالمی شهر تهران مبنی بر لزوم  17/02/1385ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 

لوهاي منصوبه بر سر اخذ بهاي خدمات مورد ادعاي شهرداري تحت عنوان (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تاب
درب شرکتهاي دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباري مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات 

قانون اساسی جمهوري  170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  شوراي اسالمی شهر تهران تشخیص داده می
قانون دیوان عدالت اداري مصوب  42و ماده  20ه و قسمت اخیر ماد19اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 

  ".شود(تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال می 1/1/138از تاریخ  1385
 :هیأت عمومی 7/6/1390مورخ  241) رأي شماره 1ب: 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب « 71ماده  26هر چند مطابق بند "  
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته بـه آن بـا » 1/3/1375داران مصوب شهر

رعایت آیین نامه هاي مـالی و معامالتی شهرداریها از جمله وظایف شوراي اسالمی شهر است، لیکن بـه جهت 
عرفی محل استقرار و فعالیت اماکن القاعده مبین ماین که تابلوهاي منصوبه بر سردر اماکن تجاري و اداري علی

مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصوالً شهرداري در خصوص مورد 
آیین نامه  1/2و  1/1و بندهاي  1ارائــه کــننده خدمتی نیست تا به دریافت بهاي آن محق باشد، بنابراین ماده 

و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبــلیغات در معابر عمومی شــهر مقررات و اخذ بهاي خدمات 
و بعد از آن مصـوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شوراي اسالمی شهر گرگان مبنی بر اجازه  1388براي سال 

 شهرداري گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سیار در کلیه
 -محلهاي کسب و پیشه، تجارت - هاو دیوارنویسی و نقاشی دیواري و تابلوهاي دیواري مغازه نقاط شهر (پارچه

دفاتر پزشکان، وکال، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود  -ادارات و نهادها
قانون دیوان  42و ماده  19ماده  1شود و مستنداً به بند اختیارات شوراي اسالمی شهر گرگان تشخیص داده می

 ".شودعدالت اداري ابطال می
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  :هیأت عمومی 2/8/1390 -1/241) رأي اصالحی شماره 2ب:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، ماده  7/8/1390مورخ  241نظر به این که به موجب دادنامه شماره  "   
خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو آیین نامه مقررات و اخذ بهاي « 2/1و  1/1یک و بندهاي 

ابطال شده و در خصوص درخواست شاکی مبنی » و بعد از آن 1388و تبلیغات در معابر عمومی شهر براي سال 
قانون دیوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رأي  20بر اعمال ماده 

نیامده است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداري بـه منظور جلوگیري از تضییع حقوق  اتخـاذ تصمیم بـه عمل
قانون دیوان عدالت اداري، به ابطال ماده یک  20اشخاص و با استفاده از اختیار حاصل شده از قسمت اخیر ماده 

م می کند. این رأي رأي صادر و اعال )14/12/1387(از مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن  2/1و  1/1و بندهاي 
هیأت عمومی است و اعطاي رونوشت از دادنامه اولیه  7/6/1390مورخ  241در تکمیل و اصالح رأي شماره 

رئیس دیوان عدالت اداري پس از مالحظه نظریه مشاوران خود مبنی  -5  ".بدون انضمام این رأي ممنوع است
قانون تشکیالت  92ت عمومی مغایر است. با اعمال ماده بر این که مصوبه مورد اعتراض با آراي صادر شده از هیأ

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ   د.و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري موافقت می کن
با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان  19/11/1395

نده شوراي اسالمی شهر کرج براي شرکت در جلسه و اداي توضیحات، تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمای
قانون تشکیالت و  92ماده   مطابق رأي هیأت عمومی. نماینده اي از سوي شورا به هیأت عمومی معرفی نشد

مقرر شده است: چنانچه مصوبه اي در هیأت عمومی  1392آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 
ت مفاد رأي هیأت عمومی در مصوبات بعدي الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدي ابطال شود، رعای

قانون  83مغایر رأي هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 
به اینکه در آراي نظر » مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي  7/6/1390-241و 03/06/1387- 407الی  406شماره 
اسالمی شهرهاي مختلف در خصوص عوارض بر تابلوهاي معرف محل و کاربري که متضمن تبلیغات نیست به 

وراي اسالمی شهر کرج در تصویب مصوبه لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و ش
بدون رعایت مفاد آراي مذکور براي تابلوهاي معرف محل بیش از عرض  30/10/1393 - 5475/93/56/4شماره 

سسات مالی و اعتباري و بیمـه عوارض وضع کرده است، بنابراین مصوبه یـاد شده ؤمتر و تابلوي بانکها و م 50/1
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال  92و  88واد و م 12ماده  1بـا استناد بند 

         .ابطال می شود 1392
                      

 محمدکاظم بهرامی                                                                     
 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري                                                                      
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