
  قانون نظام صنفي 84نامه اجرايي ماده آيين

 هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي  واحدها يا افراد صنفي حراج: موضوع

 

نامه   آيين مجلس شوراي اسالمي، بدينوسيله      1382 قانون نظام صنفي مصوب اسفند ماه        84در اجراي ماده    

 اجرايي مـصوب    نامه  آيينيل تصويب و جايگزين      ماده و يك تبصره به شرح ذ       14بر   اجرايي ماده مذكور مشتمل   

  .گردد  مي19/3/1383

 تمـام   اي دي خر متيق تر از  پايين حداقل پانزده درصد     متيحراج به فروش و عرضه كاال به ق       :ريف تع –1 ماده

ـ  تغ ، فـروش كـاال    هي توسعه اول  ، مصرف فصل اني بازار مربوط به پا    ي متعارف و تعادل   متي از ق  تر نازلشده و     ريي

 . شود مي انجام ي صنفي واحدهادر ني كه در مدت معي واحد صنفلي تعط،لشغ

 بـه   حـداكثر  حداكثر سه نوبت در سال و هر نوبت          ي صنف ي حراج واحدها  يتعداد دفعات برگزار   -2 ماده

  باشد ي ماه مكيمدت 

 تحـت ا   خود ر  ي موجود در واحد صنف    ي كاالها هيحراج مكلفند كل  انجام   ي متقاض ي صنف ي واحدها -3 ماده

 . رسانندب نامه به فروش نييضوابط آ

 ي بـرا  يشنهاديپ خي حراج درخواست خود را با ذكر تار       ي است قبل از برگزار    مكلف ي هر فرد صنف   -4 ماده

 . ندينما مي مربوط تسلهي اخذ مجوز به اتحادي برالي همراه با مدارك ذ،حراج

 . ي مورد عرضه در واحد صنفي كاالهاهي فهرست كل–الف

 .  تمام شدهيها متي قبر دال  يمدارك يا ديكتور خر فا–ب

 . ي متعارف در حال فروش عاداي ي رسميها متي فهرست ق–ج

 .  فروش كاال در مورد حراجمتي نسبت به قفي درصد تخفنيي تع–د

 . في كاال پس از كسر تخفمتي قستي ل-هـ



 صـدور   و نسبت به   يا بررس  ر ي درخواست فرد متقاض   ، هفته كي موظف است حداكثر ظرف مدت       هياتحاد

ـ   يقانون لي مراتب را با ذكر دال     ، در صورت عدم موافقت     و ديمجوز حراج كاال اقدام نما      اعـالم   ي به متقاض

 . دينما

ـ  ، در زمان مقرر   يمتقاضدرخواست  ه به   ي اتحاد يي عدم پاسخگو  اي در صورت مخالفت و      -تبصره  ي متقاض

 در صـورت عـدم      درخواسـت  خي پانزده روز از تـار     اير   اعالم نظ  خي ماه از تار   كيتواند حداكثر ظرف     يم

 . دي نمامي تسلنظارت ونيسي كماي و ربطي ذي اعتراض خود را به مجمع امور صنفيي،پاسخگو

ـ  خود را حراج نما    هاي  فرآورده ايوعات  ن كه بخواهد كاال و مص     ي هر واحد صنف   -5 ماده  اسـت   موظـف  دي

ـ ، م هي شامل نرخ اول   ييتابلومن الصاق آن در محل كسب،       ض،   صنف مربوط  هي كسب مجوز از اتحاد    بر عالوه    زاني

ـ  كـه در معـرض د      ي مدخل مغازه خود به طور     در في كاال را پس از كسر تخف      متي و مدت حراج و ق     فيتخف  دي

 . ديهمگان باشد نصب نما

 نسخه از   كي،  مجوز صادر كننده مجوز حراج مكلفند پس از صدور          يو مجامع امور صنف   ها    اتحاديه -6 ماده

. نـد ي شهرستان ارسال نما   ي بازرگان ادارهبه  ها   استان و در شهرستان      ي به سازمان بازرگان   ها  استانمجوز را در    

 برگزاركننده حـراج از     ي صنف ي واحدها ي به منظور برخوردار   مكلفند يو مجامع امور صنف   ها    اتحاديه نيهمچن

 . نديوطه ارسال نماـربـ مياتيمالوزه ـ نسخه از مجوز صادره جهت حكي، ياتي مالهاي تخفيف

خالف واقع  بر مورد حراج    ي درباره كاالها  ي جلب مشتر  ي كه برا  باشند   نمي  مجاز ي صنف ي واحدها -7 ماده

 .  از حراج خواهد شديريجلوگ، موجب ي قانونبي تعق بر عالوه خالف واقع غيتبل. ندي نماغيتبل

 دهي گرد يصنف مرتكب تخلف    ،ديقدام به حراج نما    مجوز ا  افتي بدون در  يكه واحد صنف  يدر صورت  -8 ماده

 . گردد مي برخورد ي با ويو طبق قانون و مقررات نظام صنف

 ي صـنف  هـاي   اتحاديه در صورت انجام آن،      .باشد  مين فاقد پروانه كسب مجاز به حراج        ي واحدها -9 ماده

 . ندي نماليتعطگونه واحدها را ني اي قانون نظام صنف27 موظفند طبق ماده ربطيذ



 اقـدام بـه     كـه  ي صنف ي مجازند جهت انجام خدمات به واحدها      ي مجامع امور صنف   ا ي ها  اتحاديه -10 ماده

 افـت ي در ي قانون نظام صنف   31 ماده كي موضوع تبصره    يينامه اجرا  نيياساس آ   را بر  ي، مبلغ ندينما ميحراج  

 .ندينما

 حـراج   انجـام  بر نحوه    ي صنف هاي  حاديهاتها و بازرسان       نظارت شهرستان  هاي  كميسيون ني ناظر -11 ماده

 . ندينما مينظارت 

 نظـارت   هاي  كميسيون و   ها  اتحاديهها و      شهرستان ي و ادارات بازرگان   ها  استان ي سازمان بازرگان  -12 ماده

 نموده و در صورت احراز      يدگي رس نمايند،  مي مبادرت به حراج     ه ك ي صنف ي افراد از واحدها   اتيمكلفند به شكا  

 . ندي نمايمعرف ربطي ذيتخلف را به مراجع قانونتخلف، فرد م

ـ  برگزار كننده حراج مكلفند نسبت به صدور فاكتور فـروش و             ي صنف ي واحدها -13 ماده ـ  ارايـه  اي  شي ف

  .ندي اقدام نماداريصندوق به خر

ـ ذ ي و مجامع امور صـنف     ها  اتحاديهنامه به عهده     نيي آ ني ا ي نظارت بر حسن اجرا    -14 ماده   و سـازمان   ربطي

 .باشد مي ها استان يبازرگان


