
  

  

  

  
  
  
  
  

  

 

  
  



 

  
   978-964-468- 278-0 :شابک

  نهاد در نظارت بر بازار هاي مردم نقش تشکل :کتاب نام
معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان هاي غیردولتی  نظارتامور دفتر : زیر نظر

  کنندگان و تولیدکنندگان حمایت مصرف
   سید جواد تقوي: مدیر طرح
     (TCG)گروه مشاوران تدبیرگران  :مجري طرح
  ساري و محمد حیدري کتابدار  مجیدرضا نمین، سیدجواد تقوي، فرشید صیامی :نویسندگان

    سولماز دمندانی :آرایی اصالح و صفحه
  و محمد عابدي  بهاريشاهرخ : طراحی جلد
  1390 پاییز :چاپ اول
  نسخه 2000 :شمارگان
  ریال 30000 :قیمت

  شرکت چاپ و نشر بازرگانی  :و صحافی چاپلیتوگرافی، 
  شرکت چاپ و نشر بازرگانی  :ناشر
، مهرشـاد  خیابـان  خیابـان صـداقت، نـبش   خیابان ولیعصر، مقابل پارك ملت، تهران،  :نشانی

   22059371-7 :تلفن. کنندگان و تولیدکنندگان سازمان حمایت مصرف

   



 

  پیشگفتار
ریزي اقتصاد صحیح و عادالنه طبق ضـوابط اسـالمی    بر پایه اصل سوم قانون اساسی، پی

ریزي صحیح اقتصـادي   با انجام برنامهبنابراین دولت . رود شمار می یکی از وظایف دولت به
توانـد زمینـه الزم را    و لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهاي اقتصـادي، مـی  

  ترین راهکارهاي برقراري عـدالت  یکی از مهم. براي برقراري عدالت اجتماعی فراهم سازد
. کننـده اسـت   کننده و مصـرف  حمایت از حقوق تولیدکننده، توزیع ،اجتماعی توسط دولت

هــا و معضــالت اقتصــادي، از طریــق  لــذا دولــت وظیفــه دارد بــراي جلــوگیري از نابســامانی
  . راهکارهاي حقوقی، قانونی و فرهنگی به حمایت از حقوق این سه گروه بپردازد

کننـدگان و تولیدکننـدگان در نظـام     دلیل جایگاه راهبردي سـازمان حمایـت مصـرف    به
کاالهـا و موضـوعات اقتصـادي مختلـف و       رسـانی در زمینـه   کشور و لزوم اطـالع  اقتصادي

کنندگان، این سازمان اقدام به  به مصرف ارائههاي قانونی قابل  آشنایی خوانندگان با حمایت
هاي مختلف مرتبط با رسالت خود  هایی با موضوعات کاربردي در حوزه تهیه و چاپ کتاب

  . نموده است
تـاب تـالش شـده اسـت تـا اطالعـات دقیـق و        در گردآوري و تدوین اطالعـات ایـن ک  

بـا ایـن   . گیري از منابع معتبر و موثق در اختیار خواننـده گرامـی قـرار گیـرد     آمد، با بهره روز
نیـاز   نظران و صاحبان صـنایع محتـرم بـی    حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید، صاحب

ت ررصه صنعت، معدن و تجانکرده و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن ع
  . نماییم کشور استقبال می
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ایـن  اندرکاران تهیه و تولیـد   دست کلیه کارشناسان و دانم از همکاري در پایان الزم می
 جنـاب آقـاي   ،اصغر اسـدي  آقاي علیجناب آقاي مهدي اصفهانی، جناب ویژه  به ،مجموعه

ن از کارشناسـان و همکـاران   نـی همچ. تقوي و نویسندگان این کتاب تشکر و قدردانی نمایم
هاي ایشان  خاطر تالش شرکت گروه مشاوران تدبیرگران و شرکت چاپ و نشر بازرگانی به

  . گزارم در طراحی و تولید این مجموعه سپاس
  

  مهر محمدحسن نکویی                   
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  مقدمه 
اي  محور مفهوم جدیدي است که سـاختار و جایگـاه ویـژه    هاي مردم نهاد یا مردم تشکل

ها حاصل نیاز و خواست مشترك مردم ودولت براي همیاري و همراهی در  این تشکل. دارد
هاي خاصی دارند که حاصل فعل و انفعاالت دو سویه  این نهادها ویژگی. اداره جامعه است

هاي جامعه بـه   مردم، حاکمیت و دولت براي سوق دادن مسائل جامعه و واگذاري مسئولیت
همان خواسـت عمـومی مـردم اسـت کـه قابلیـت       هاي مردم نهاد در واقع  تشکل. مردم است

هاي موجود مردمی و سازماندهی  توانسته است با استفاده از ظرفیتسازماندهی پیدا کرده و 
ایـن   .هاي پیشین دولت را در شکلی تحول یافته و قالبی جدید ارائه دهد فعالیتها  آن مجدد

راهبردهـاي سـاختاري، فراینـد     توانند با بیان مسائل، نیازهـا، حیطـه عمـل و    ها می نوع تشکل
در جهـت انجـام وظـایف و نیـل بـه      هـا   آن مشارکت مردم را تسهیل نمـوده، از تـوان بـالقوه   

اهداف تعیین شده بهره برده و به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و دولت موجب پیونـد هـر   
  .تر حوزهاي خصوصی و عمومی جامعه گردند مستحکم چه

در  توانند داراي کارکردي ویـژه و منحصـر بـه فـرد بـوده و      می ها هر یک از این تشکل
اي  ثمر باشـند و هماننـد مدرسـه   و از جمله در حوزه اقتصادي مثمر هاي مختلف جامعه حوزه

فرهنـگ نظـارتی و خـود     یط ارتقـاي ارونـی و فـردي، شـر   هاي د آموزشی با اتکا به ظرفیت
افراد را با درجات  و فراهم نمایدکننده را در مردم  قوق مصرفکنترلی و همچنین رعایت ح

هـاي مـردم نهـاد، در حـوزه نظـارت بـر بـازار و         جویی در مدرسـه تشـکل   مختلف مشارکت
  . بنگاهاي اقتصادي پذیرش، آموزش و مشغول به فعالیت نمایند

قـانون اساسـی، اصـول     44بر همین اساس و با تصویب قوانین و مقرراتی همچون اصـل  



 

هـاي   کننـده، در کشـور گـام    و قانون حمایت از حقوق مصـرف  قانون چهارم و پنجم توسعه
هـاي نظـارت و    هـا در حـوزه   گیري و شروع به فعالیت این تشـکل  مؤثري در شکل بزرگ و

  .برداشته شدکنندگان  رفحقوق مص بازرسی و احقاق
اي کـه در مباحـث    هـاي گسـترده   وظـایف ذاتـی و مسـئولیت   سازمان حمایت با توجه به 

عنـوان محـور    کننده در گستره کشور دارد، به و حمایت از حقوق مصرفنظارت و بازرسی 
هــا را در اولویــت  اصــلی امــور نظــارتی در حــوزه اقتصــادي، اســتفاده از تــوان ایــن تشــکل 

هـاي الزم قـانونی و    هاي خود قرار داد و توانست بـا ایجـاد و یـا تقویـت زیـر سـاخت       برنامه
ها استفاده مـوثري داشـته    ها از این تشکل یارانه اجرایی در تنظیم بازار و قانون هدفمندسازي

نهـاد در حـوزه نظـارت بـر بـازار در ایـن        مـردم هاي  با توجه به نقش تأثیرگذار تشکل .باشد
هـاي مـردم    ها و نقش سه رکـن اصـلی تشـکل    کتاب سعی شده ضمن تبیین جایگاه، ویژگی

یـت از حقـوق   هـاي حما  انجمـن ، نـاظران افتخـاري  نهاد موجود در کشور شـامل تشـکل   
زرسـی  بحث نظارت و با هاي صنفی کنندگان و واحدهاي بازرسی و نظارت سازمان مصرف

هـا پیشـنهاد نمایـد ودر     هایی را جهت استفاده بهینه از این تشکلبر بازار را بررسی و راهکار
هاي  المللی و تشکل هاي مردمی مشابه در عرصه بین نهایت با بررسی و مقایسه تطبیقی تشکل

  . ها ارائه نماید ارآمدي این تشکلبخشی و ککارهایی را در راستاي افزایش اثرراه داخلی
هـاي مردمـی در    هایی که براي توسعه نقـش تشـکل   واقعیت این است که با وجود تالش

نظارت بر بازار صورت گرفته، این ایده هنوز از لحاظ مفهومی، جوان و از نظـر کـارکردي   
تواند پشتوانه  یدي نیست که یاري جامعه علمی کشور میولی ترد. جاي بسط و توسعه دارد

 هاي آن فراهم آورد ها و توانمندي علمی بسیار مفیدي براي توسعه این ایده و کشف قابلیت
بتواند از نظـرات  دفتر این مید است ا. تا جامعه بتواند از مزایاي قابل توجه آن برخوردار شود

مند شده و در تصمیمات و اقـدامات آتـی آن    بهره و پیشنهادات ارزشمند شما در این ارتباط
  .را مورد استفاده قرار دهد

  
  فرشید صیامی                                                          

  دولتی غیرهاي  مدیر کل دفتر امور نظارت                                                        



 

  اول فصل
  کنندگان جایگاه انجمن حمایت از حقوق مصرف

کننـدگان در   در این فصل به بررسی اهمیت و جایگاه انجمن حمایت از حقوق مصـرف 
آن درآینـده تنظـیم   منظور افـزایش اثربخشـی    راهکارهاي راهبردي به ارائهو نظارت بر بازار
در بخش اول، پیشینه تشکیل انجمـن، معرفـی آن، اهـداف، وظـایف     . شود بازار پرداخته می

در تنظـیم بـازار،    هـا  واختیارات، سطوح ملی، استانی و شهرستانی انجمن، آثار مثبت انجمـن 
  .شود بررسی می هاي تامین منابع مالی انجمن ارکان انجمن و روش

هاي انجمـن،   ها و ماموریت از تشکیل انجمن، رسالتاند شمدر بخش تحلیل راهبردي چ
هـا   آن ور افـزایش اثربخشـی  تحلیل وضعیت انجمن و راهکارهاي پیشنهادي راهبردي به منظ

  . شود بیان می

  مبانی نظري  .1-1
در این بخش در ابتدا پیشینه تشکیل انجمن بررسی شده، سپس به معرفی انجمن پرداخته 

وظایف واختیارات، سطوح ملی، استانی و شهرستانی انجمن، آثار مثبت و در ادامه اهداف، 
  .شودهاي تامین منابع مالی انجمن بررسی می انجمن در تنظیم بازار، ارکان انجمن و روش



 

  کنندگان هاي حمایت از حقوق مصرف پیشینه تشکیل انجمن . 1-1-1
ی ایـران در سـال   در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهـوري اسـالم  

ــوق         1372 ــت از حق ــه حمای ــت، الیح ــرم وق ــت محت ــرف دول ــیدي از ط ــري خورش هج
این الیحه با تصـویب نهـایی در جلسـه    . کنندگان تقدیم مجلس شوراي اسالمی شد مصرف

هجـري خورشـیدي و تاییـد آن     1388علنی مجلس شوراي اسالمی در روز پانزدهم مهرماه 
جري خورشیدي از سوي شوراي محترم نگهبان جهت ه 1388و سوم مهرماه   در روز بیست

  . اجرا به دولت محترم ابالغ گردید
 5فصل سوم این قـانون در   .تبصره تهیه شده است 15ماده و  22 این قانون در پنج فصل،

، شـرح وظـایف و   کنندگان هاي حمایت از حقوق مصرف تبصره به تشکیل انجمن 4ماده و 
 10مطابق ماده . پردازد میها  آن یت و نحوه تامین منابع مالیاختیارات، حوزه جغرافیایی فعال

این قانون، شوراي عمومی موسس انجمن وظیفه دارد تا ضمن تـدوین و تصـویب اساسـنامه    
هـاي ملـی، اسـتانی و     ، تمهیـدات الزم را بـراي مشـارکت مـردم و تشـکیل انجمـن      ها انجمن

ها تهیـه   ت مستمر، اساسنامه این انجمناز تشکیل جلسا رو پس از این. شهرستانی فراهم نماید
بـه تاییـد و تصـویب شـوراي عمـومی موسـس        هجري خورشـیدي  1389و در ششم تیرماه 

کننــدگان، کلیــات، اهــداف،  هــاي حمایــت از حقــوق مصــرف در اساســنامه انجمــن. رســید
ها در سه حـوزه ملـی،    ارکان اجرایی و نحوه تامین منابع مالی انجمن  وظایف، نحوه تشکیل،

 هـا، انتخابـات و ثبـت    همچنین نحوه اجرا و تشکیل انجمن. شود استانی و شهرستانی بیان می
تدوین شده و ) 21ماده (کنندگان  اجرایی حمایت از حقوق مصرف نامه در قالب آیینها  آن

بـه تمـام    بـراي اجـرا   هجـري خورشـیدي   1389و دوم شهریورماه  پس از تصویب در بیست 
  . ردیدهاي کشور ابالغ گ استان

  کنندگان معرفی انجمن حمایت از حقوق مصرف .1-1-2
کننـدگان تشـکل و نهـادي اسـت مردمـی، مسـتقل،        انجمن حمایـت از حقـوق مصـرف   

حقـوقی مسـتقل کـه طبـق      غیرانتفاعی، غیردولتی، غیرتجاري، غیرسیاسی و داراي شخصیت
هـاي مصـوب هیـات دولـت      ها و اساسنامه نامه مجلس شوراي اسالمی و آیین قوانین مصوب
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ســازمان حمایــت ( صــنعت، معــدن و تجــارتشــود و پــس از ثبــت در وزارت  تشــکیل مــی
  .یابد رسمیت می) کنندگان و تولیدکنندگان مصرف

کننـدگان از   هـاي حمایـت از حقـوق مصـرف     هـا و برنامـه   این انجمن در اجراي سیاست
هـا و مقـررات مربـوط بـه حقـوق       برنامـه ، هـا  مناسب براي اجراي سیاسـت  زمینهجمله ایجاد 
در بــین ســازي  فرهنــگو  هکننــد فرهنــگ رعایــت حقــوق مصــرف تــرویج، هکننــد مصــرف
 وصولکنندگان و پیگیري براي  وظایف و تکالیف عرضه تشریحهاي مختلف جامعه،  گروه

  .شود تشکیل میکنندگان  حقوق مصرف
هـا   کننـدگان، در مراکـز اسـتان     قانون حمایت از حقوق مصـرف  9طبق تبصره دوم ماده 
در تهران نیز عالوه برانجمن . شود ها انجمن شهرستان تشکیل می انجمن استان ودر شهرستان

. گـردد  کننـدگان تشـکیل مـی    شهرستان و اسـتان، انجمـن ملـی حمایـت از حقـوق مصـرف      
در  حوزه جغرافیایی تعیـین شـده  هاي استان و شهرستان تابع  طورکلی حوزه فعالیت انجمن به

  .قانون تقسیمات کشوري است
تمهیدات الزم براي مشارکت مردمی و تشـکیل   سازي تصویب اساسنامه انجمن و فراهم

برعهـده شـوراي عمـومی موسـس انجمـن حمایـت از        هاي ملی، استانی و شهرستانی انجمن
  :این شورا متشکل از افراد ذیل است. باشد می  کنندگان حقوق مصرف

 .شورا رئیسوزیر بازرگانی به عنوان  •
 .کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا سازمان حمایت مصرف رئیس •
 .وزیر دادگستري یا معاون وي •
 .وزیر کشور یا معاون وي •
یک نفـر از کمیسـیون اجتمـاعی و    (ناظر  دو نماینده از مجلس شوراي اسالمی به عنوان  •

 ).انتخاب مجلس شوراي اسالمیدي به یک نفر از کمیسیون اقتصا
 .موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رئیس •
 .سازمان نظام پزشکی کشور رئیس •
یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمـت بـا معرفـی مجمـع      •

 .امور صنفی تولیدي



 

جمـع امـور   یک نفر آشنا به امور تولید، خـدمات، عرضـه، تقاضـا و قیمـت بـا معرفـی م       •
 .توزیعی

 .سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزیر کشور •

 .قوه قضاییه رئیسیک نفر به انتخاب  •

 .کانون وکالي دادگستري رئیس •

 سـازي  شـده، ایـن انجمـن وظیفـه دارد تـا بـا آگـاه        به منظور دستیابی به اهـداف تعریـف  
مــوزش عمــومی و هــاي آ و تشــکیل دورههــاي گروهــی  کننــدگان از طریــق رســانه مصــرف

هـاي اجرایـی مربـوط، بررسـی      نظریـات مشـورتی و همکـاري بـا دسـتگاه      ارائـه تخصصی، 
و ارجاع دعاوي به مراجع  کنندگان اي و حقوقی به مصرف خدمات مشاوره ارائهشکایات و 

ذیربط در صورت درخواست خواهان در جهت اجراي موثر قـوانین و مقـررات مربـوط بـه     
  . نمایدکنندگان حرکت  حقوق مصرف

  کنندگان اهداف انجمن حمایت از حقوق مصرف. 1-1-3
کنندگان، هدف انجمـن، اجـراي    اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف 5طبق ماده 

د، در حـوزه اسـتاندار   ویـژه  بـه  کننـدگان  هاي حمایـت از حقـوق مصـرف    و برنامه ها سیاست
  :باشد میو با اولویت موضوعات ذیل  کیفیت، قیمت، توزیع و عرضه کاال

هـا و مقـررات مربـوط بـه حقـوق       هـا، برنامـه   ایجاد بستر مناسب جهـت اجـراي سیاسـت    .1
 .کنندگان مصرف

هـاي   کنندگان و تثبیت و تعمیق آن در بـین گـروه   حقوق مصرفرعایت اشاعه فرهنگ  .2
 .کنندگان مختلف جامعه به ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه

 .نندگانک پیگیري در جهت استیفا حقوق مصرف .3

ــه تبــانی، انحصــار و تحمیــل شــرایط از ســوي    .4 شناســایی و جلــوگیري از ایجــاد هرگون
کنندگان کاال و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یـا افـزایش    عرضه

 ]2[ .قیمت گردد
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 کنندگاناهم وظایف و اختیارات انجمن حمایت از حقوق مصرف. 1-1-4

 .ربط کنندگان به مراجع ذيشکایات مصرفدریافت، ارجاع و پیگیري دعاوي و  .1

 .کنندگانهاي الزم به مصرفراهنمایی ارائهمشاوره و  .2

کنندگان، استاندارد و کیفیت کنندگان با تمرکز بر تبیین حقوق مصرفآموزش مصرف .3
 .هاي گروهی، انتشار نشریه و غیرهمحصول از طریق رسانه

نجـر بـه افـزایش قیمـت و یـا تضـییع       جلوگیري از تبانی و ایجاد مراکز انحصـاري کـه م   .4
 .گرددکنندگان میحقوق مصرف

 .کنندگانانتشار اطالعات کاال و خدمات مضر براي مصرف .5

 .کنندگان براي تهیه کاال و خدمات مورد نیازانتشار اطالعات مورد نیاز مصرف .6

کننـدگان در   هاي الزم در جهت حمایت از حقوق مصرفریزيگذاري و برنامهسیاست .7
 .استانسطح 

 .کنندگانسازي و ارتقاي آگاهی مصرففرهنگ .8

ربـط اجرایـی در جهـت اجـراي     هـاي ذي نظرات به مسوولین و همکاري با دستگاه ارائه .9
 .کنندگانموثر مقررات و قوانین مرتبط با حقوق مصرف

هـاي آمـوزش عمـومی و تخصصـی بـراي      برگزاري مصـاحبه، همـایش و تشـکیل دوره    .10
 .هااعضاي انجمن

 .المللی مرتبطهاي بینبا سازمانهمکاري  .11

کننـدگان جهـت تصـویب در    طرح و الیحه در جهت حمایـت از حقـوق مصـرف    ارائه .12
 .دولت و مجلس

هـاي جلـوگیري آن   منظور شناخت انحصارها، تبانی و راهکاربردي به ومطالعات بررسی .13
 .بیشتر بازارهاي کاال و خدمات و اعمال و اجراي رقابتی شدن

کنندگان به انجمـن اسـتانی، شهرسـتان و    موارد مرتبط با حقوق مصرف انتقال و پیگیري .14
 .هاي دولتی ذیربطسازمان

 .کنندگان براي تهیه کاال و خدمات موردنیازانتشار اطالعات موردنیاز مصرف .15



 

هـاي حمایـت از حقـوق    هـاي الزم بـین انجمـن   منظور ایجاد هماهنگیتمهیدات الزم به .16
 .کنندگان استانمصرف

نامه اجرایی مـاده  کنندگان و آیینیفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرفسایر وظا .17
  ]. 2[است قانون مذبور به انجمن محول گردیده 21

  کنندگان انجمن شهرستان حمایت از حقوق مصرف .1-1-5
  

، انجمـن شهرسـتانی   کننـدگان  بر اسـاس فصـل سـوم قـانون حمایـت از حقـوق مصـرف       
کننــدگان بــا عضــویت افــراد داوطلــب بــه صــورت عمــومی یــا  حمایــت از حقــوق مصــرف

هــاي آن و اساســنامه  نامــه تخصصــی تشــکیل شــده و طبــق مقــررات قــانون مــذکور و آیــین
محدوده فعالیت هر انجمـن  . نماید کنندگان فعالیت می هاي حمایت از حقوق مصرف انجمن

ان مربوطه و مرکز اصلی انجمن واقع در مرکـز آن شهرسـتان   در محدوده جغرافیایی شهرست
  . باشد  می

  :وظایف و اختیارات این انجمن عبارت است از
 .مربوطان به مراجع گکنند دریافت، ارجاع، پیگیري دعاوي و شکایات مصرف) 1

   .کنندگان هاي الزم به مصرف راهنمایی ارائهمشاوره و  )2
کنندگان، استاندارد و کیفیت  یین حقوق مصرفتمرکز بر تببا کنندگان  مصرفموزش آ )3

  . هاي گروهی، انتشار نشریه و غیره محصول از طریق رسانه
جلوگیري از تبانی و ایجاد مراکز انحصاري که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق  )4

   .گردد کنندگان می مصرف
دگان بـه انجمـن اسـتانی و ملـی و     کننـ  انتقال و پیگیري موارد مـرتبط بـا حقـوق مصـرف    ) 5

   .هاي دولتی مربوطه سازمان
  .کاال و خدمات مورد نیاز راي تهیهکنندگان ب انتشار اطالعات مورد نیاز مصرف) 6
  .کنندگان انتشار اطالعات کاال و خدمات مضر براي مصرف) 7
ی مـاده  نامه اجرایـ  کنندگان و آیین سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف )8

  . قانون مزبور به انجمن محول گردیده است 21
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هاي کشور زیر نظـر هیـات    کنندگان در کلیه شهرستان انجمن حمایت از حقوق مصرف
 رئـیس تعزیـرات حکـومتی و   اداره  رئـیس ، فرمانـدار یا نماینـده   فرماندارنظارت، متشکل از 

باشـد،   دار مـی  عهـده ریاسـت هیـات نظـارت را    که  شهرستان صنعت، معدن و تجارت اداره
   .نمایند فعالیت می

هاي موضوع قـانون نسـبت    منظور اجراي قانون حمایت و تشکیل انجمن هیأت نظارت به
 .قانون حمایـت اقـدام خواهـد نمـود     10به تشکیل مجمع عمومی مؤسس انجمن مطابق ماده 

  : از وظایف هیات نظارت به شرح زیر استبرخی 
  مردم شهرستان مربوطه توسط مجمع عمومی موسس فراخوان جهت ثبت نام عضویت ) 1
ها و روزشمار انتخابات و دعـوت   طبق دستورالعملاعضاي انجمن عضوگیري نظارت بر ) 2

  .انجمن مدیره از اعضا جهت نامزدي براي هیات
  .به عموم نامزدهاي انتخاباتی اعالم نتایج و مدیره انتخابات هیات نظارت بر) 3
  .صنعت، معدن و تجارتت انجمن در وزارت و ثبانتخابات تایید ) 4

 مـدیره  نامحدود و هیـات  کننده شهرستان حمایت از حقوق مصرف  مدت فعالیت انجمن
  ] 3[ .شود به مدت سه سال انتخاب می  آن

  کنندگان انجمن استانی حمایت از حقوق مصرف .1-1-6
کنندگان، انجمن اسـتانی حمایـت از    براساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف

و طبـق مقـررات   تشـکیل شـده   هاي شهرستانی  کنندگان از نمایندگان انجمن حقوق مصرف
کننـدگان   هاي حمایت از حقوق مصرف هاي آن و اساسنامه انجمن نامه قانون مذکور و آیین

انجمن در محدوده جغرافیایی اسـتان مربوطـه و مرکـز     محدوده فعالیت هر. نماید فعالیت می
  .باشد  اصلی انجمن واقع در شهرستان مرکز آن استان می
  :وظایف و اختیارات این انجمن عبارت است از

کننـدگان در   هـاي الزم جهـت حمایـت از حقـوق مصـرف      ریزي گذاري و برنامه سیاست) 1
  .سطح استان

  کننده  آموزشی در خصوص حمایت از حقوق مصرفهاي  ها و سمینار برگزاري همایش) 2



 

هـاي   کنندگان بـه انجمـن ملـی و سـازمان     موارد مرتبط با حقوق مصرفو پیگیري انتقال ) 3
  .ذیربط

  .کنندگان سازي و ارتقا آگاهی مصرف فرهنگ) 4
  .کنندگان براي تهیه کاال و خدمات مورد نیاز انتشار اطالعات مورد نیاز مصرف) 5
  .کنندگان عات کاال و خدمات مضر براي مصرفانتشار اطال) 6
هـاي حمایـت از حقـوق     هـاي الزم بـین انجمـن    تمهیدات الزم به منظور ایجاد هماهنگی) 7

  .هاي تابعه استان کنندگان شهرستان مصرف
ــات   ــین هی ــاب و تعی ــس از انتخ ــدیره پ ــن م ــوق    انجم ــت از حق ــتانی حمای ــاي شهرس ه

و مقررات، نمایندگان خود را براي تشکیل انجمـن  ها طبق قوانین  کننده، این انجمن مصرف
انجمـن   مـدیره  استان، هیـات  انجمناستان به هیات نظارت استان معرفی و در مجمع عمومی 

پس از تشکیل، انجمن باید به ثبت رسمی . استان انتخاب و انجمن استان تشکیل خواهد شد
  .کنندگان و تولیدکنندگان برسد در سازمان حمایت مصرف

 مـدیره  نامحـدود و هیـات   کننـده  استانی حمایت از حقـوق مصـرف    فعالیت انجمنمدت 
  ]3[ .شوند به مدت سه سال انتخاب می وریاست آن

  کنندگان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف .1-1-7
، انجمـن ملـی حمایـت از    کننـدگان  بر اساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف

تشـکیل شـده و طبـق مقـررات قـانون       اه استان  نجمننمایندگان اکنندگان از  حقوق مصرف
ملـی  کننـدگان   حمایـت از حقـوق مصـرف     انجمـن  هـاي آن و اساسـنامه   نامه مذکور و آیین
مرکـز اصـلی   و الملـل بـوده    عرصه بینکشور و  انجمن درمحدوده فعالیت . نماید فعالیت می

  . باشد  انجمن در تهران می
  :است ازوظایف و اختیارات این انجمن عبارت 

هاي ذیربط اجرایی در جهت اجراي مـوثر   ولین و همکاري با دستگاهونظرات به مس ارائه) 1
   .کنندگان مقررات و قوانین مرتبط با حقوق مصرف
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کنندگان، استاندارد و کیفیت  یین حقوق مصرفبا تمرکز بر تبکنندگان  مصرفموزش آ) 2
  .و غیرهگروهی، انتشار نشریه هاي  از طریق رسانه محصول

هاي آموزشی عمومی و تخصصی براي سـایر   برگزاري مصاحبه، همایش و تشکیل دوره) 3
   .ها انجمن

  .ی مرتبطالملل بینهاي  همکاري با سازمان )4
  .عمومی و تخصصی ي استانی و شهرستانیها کمک به تشکیل انجمن )5
تصـویب در  کننـدگان در جهـت    طرح و الیحه در جهت حمایت از حقوق مصرف ارائه )6

  .دولت و مجلس
هاي جلـوگیري آن   بررسی و مطالعات کاربردي به منظور شناخت انحصارها، تبانی و راه )7

  .و اعمال و اجراي رقابتی شدن بیشتر بازارهاي کاال و خدمات
کنندگان به انجمن استانی و شهرسـتانی و   انتقال و پیگیري موارد مرتبط با حقوق مصرف) 8

  .ذیربطي دولتی ها سازمان
  .کاال و خدمات مورد نیاز کنندگان براي تهیه انتشار اطالعات مورد نیاز مصرف) 9

  .نکنندگا انتشار اطالعات کاال و خدمات مضر براي مصرف) 10
هـاي حمایـت از حقـوق     هاي الزم بـین انجمـن   تمهیدات الزم به منظور ایجاد هماهنگی) 11

  .کنندگان استان مصرف
هاي سراسـر   هاي استان کنندگان، انجمن لی حمایت از مصرفبه منظور تشکیل انجمن م

معرفـی و در مجمـع    بر انجمـن ملـی  کشور طبق مقررات نمایندگان خود را به هیات نظارت 
و پس از ثبت در سـازمان  انجمن ملی کشور انتخاب شده،  مدیره ملی، هیات انجمنعمومی 

لیـت خـود را شـروع خواهـد     رسمیت یافتـه و فعا  کنندگان و تولیدکنندگان حمایت مصرف
  .نمود

 مـدیره  نامحـدود و هیـات   کننـده  حمایـت از حقـوق مصـرف    ملـی   مدت فعالیت انجمـن 
  ]3[ .شوند به مدت سه سال انتخاب می ریاست آنو

   



 

  کنندگان در نظارت بر بازار ي حمایت از حقوق مصرفها آثار مثبت تشکیل انجمن. 1-1-8
کننـدگان آثـار وجـودي     حقـوق مصـرف   ي حمایـت از هـا  انجمنگانه  وجود سطوح سه

هـا و   بـین انجمـن   گسـترده از طریـق ارتبـاط    .بسیاري را در نظارت بـر بـازار بـه همـراه دارد    
هـاي   توان تاحـد زیـادي نسـبت بـه افـزایش زمینـه       ها، می شهرستان کلیهکنندگان در  مصرف

ــالقوه حمایــت از حقــوق مصــرف بــراي دریافــت هــا  آن هــاي کننــدگان و کــاهش هزینــه ب
تعامـل مسـتقیم    ،عالوه بر این. هاي مصرفی و پیگیري شکایات، اطمینان حاصل کرد مشاوره
هـاي نظـارت بـر     ساز کاهش هزینه کنندگان، زمینه هاي شهرستانی و استانی با مصرف انجمن

کننده و  میان مصرف صورت گرفته در بازار در واقع جریان سریع اخبار تخلفات. بازار است
ها شـده و میـزان کـارایی عملکـرد آن را نیـز       اي بازرسی تخفیف بار هزینهمنجر به  ها انجمن

  .دهد افزایش می
چرا که قانون به صراحت  .حاصل فرایند مذکور، ارتقاي کیفیت کاالها و خدمات است

هـا در بـازار از طریـق عملکـرد      نظـارت   سـازي  مولفه کیفیـت را مـدنظر قـرار داده و درونـی    
بـراي   گـذار  کننده، ضمانت دستیابی به اهـداف قـانون   مصرفهاي حمایت از حقوق  انجمن

  . الزام تولیدکنندگان به رعایت استانداردهاي کیفی را افزایش داده است
کننـدگان، دامنـه انتخـاب و     ه مشـاوره بـه مصـرف   یـ هـا بـا ارا   تر ایـن انجمـن   طور دقیق به

کننـده بـه    صـرف شـود م  این امـر از یـک سـو باعـث مـی     . دهند اطالعات آنان را افزایش می
یافته و از سـوي دیگـر، ایـن پیـام بـه       گرفته دست حداکثر رفاه قابل حصول از هزینه صورت
افزایش قیمت، قادر بـه ادامـه    ارتقاي کیفیت با  تولیدکننده خواهد رسید که درصورت عدم

 رود کیفیت کاالها و خدمات عرضه شده با این روند انتظار می. حضور در بازار نخواهد بود
  .بهبود یابدبازار  در

قانون اساسی، در این فرایند نقـش   44که در راستاي اجراي اصل است  تر این نکته مهم 
  .شود تر می رنگ هاي دولتی کم تر و نقش دستگاه هاي مردم نهاد پررنگ سازمان
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  کنندگان ارکان انجمن حمایت از حقوق مصرف. 1-1-9
کنندگان در سـطح شهرسـتان از سـه رکـن      طورکلی انجمن حمایت از حقوق مصرف به

که ایـن انجمـن در سـطوح     درحالی. است  بازرس انجمن تشکیل شده و رئیسهیات مدیره، 
  .باشد ملی و استانی عالوه بر این موارد داراي مجمع عمومی نیز می

 کنندگان مصرفارکان انجمن شهرستان حمایت از حقوق . 1-1-9-1

ــتان     ــن شهرس ــان انجم ــی ارک ــی و بررس ــه معرف ــمت ب ــن قس ــوق   در ای ــت از حق حمای
تعداد اعضاي هریک از ارکان انجمن، نحوه انتخاب اعضـا،  . شود کننده پرداخته می مصرف

و اختیـارات   هـا  شرایط عمومی افراد براي کسب سمت در این ارکان و وظایف، مسـوولیت 
کنندگان از جمله مواردي است که  مایت از حقوق مصرفهر رکن طبق اساسنامه انجمن ح

  .شوند به طور تفصیلی بررسی می
  مدیره  هیات)الف

نفـر عضـو    2نفـر عضـو اصـلی و     5اي مرکـب از   مـدیره  انجمن شهرسـتان داراي هیـات  
بـا   به روش انتخـابی  متقاضی عضویت در هیات مدیرهباشد که از میان اعضاي  البدل می علی
و با نظـارت هیـات نظـارت شهرسـتان بـراي مـدت سـه سـال انتخـاب           منانج اعضاي آراي
تعـداد اعضـا   هایی که  شهرستاندر انجمن  مدیره اعضا هیاتالزم به ذکر است که . شوند می

علـی البـدل و    واصلی و دو نفر عض وعض نفر 5نفر عضو باشد شامل  هزار دهانجمن کمتر از 
علی البـدل   واصلی و سه نفر عض ونفر عض 7شامل باشد  نفر هزار دهاز بیشتر در صورتی که 

  .خواهد بود
در . شـود  بـر اسـاس اکثریـت آرا کسـب شـده تعیـین مـی        سمت اعضـاي هیـات مـدیره   

نفر رییس انجمـن   1باشند به ترتیب شامل  مدیره می نفر عضو هیات 5هایی که داراي  منانج
نفر  1دار و  نفر خزانه 1دوم،  رئیسنفر نایب  1اول،  رئیسنفر نایب  1، )رییس هیات مدیره(

 رئـیس نفـر   1باشند به ترتیب شامل  مینفر هیات مدیره  7هایی که داراي  منشی و در انجمن
نفـر خزانـه    1دوم،  رئـیس نفـر نایـب    1 ،اول رئیسنفر نایب  1،)هیات مدیره رئیس(انجمن 

  .باشد نفر عضو هیات مدیره می 2نفر منشی و  1دار، 



 

  :عبارت است از مدیره در هیات شرایط داوطلبان عضویت
 .عضویت در انجمن) 1

  .نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب) 2
  .هاي مخالف نظام جمهوري اسالمی ها و گروه سازمان ،عدم وابستگی به احزاب )3
   .اخالقیمالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد  )4
هـاي تولیـدي،    هـا و تشـکل   ها، اتحادیـه  ها، انجمن سازمانعدم عضویت در هیأت مدیره ) 5

  توزیعی، خدماتی و صنعتی
  .حداقل مدرك تحصیلی لیسانس )6
 .براي داوطلبان ذکور مئپایان خدمت سربازي یا معافیت داکارت داشتن ) 7

 .انجمن و هیات نظارت عدم عضویت در مجمع عمومی موسس) 8

  .موثرنداشتن هر گونه سو پیشینه کیفري ) 9
هـاي تولیـدي،    هـا و تشـکل   ها، اتحادیه ها، انجمن عدم عضویت در هیات مدیره سازمان) 10

  . توزیعی، خدماتی و صنفی

  :عبارت است ازمدیره  وظایف و اختیارات هیات
هاي اجرایی اعـم از تشـکیالتی، خـدماتی، اداري و اسـتخدامی، مـالی،       نامه تصویب آیین) 1

 ي داخلی مورد نیازها نامه هاي انجمن و سایر آیین ها و فعالیت برنامه ،ها انتشاراتی، طرح

 .انجمن انهیبودجه سال شنهادتهیه و پی) 2

هـا و پیشـنهادهاي واصـله بـه انجمـن در چـارچوب        اخذ تصمیم در مورد تصویب طـرح ) 3
 .کنندگان و اختیارات تعیین شده اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف

ــنهاد ) 4 ــت و      پیش ــانون حمای ــابق ق ــی مط ــن مل ــه انجم ــنامه ب ــالحات اساس ــرات و اص تغیی
 .هاي اجرایی مربوطه نامه آیین

 .ها و میزگردهاي علمی در خصوص موضوع انجمن برپایی همایش) 5

 .انتشار نشریه و سایر امور فرهنگی مرتبط) 6

 .داف انجمنهاي مرتبط در جهت تحقق اه ها، نهادها و سازمان همکاري با سایر انجمن) 7
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 .تعیین نماینده انجمن نزد اشخاص حقیقی و حقوقی، محاکم و غیره) 8

 .حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول) 9

ها طی  ها، پرداخت دیون، وصول مطالبات و افتتاح حساب در بانک رسیدگی به حساب) 10
 .انجام تشریفات قانونی

 .ه مراحل قانونی در کلیه مراجعتعقیب جریانات قضایی و اداري و ثبتی در کلی) 11

 .تعیین حکم وتعیین وکیل و عزل آن) 12

کننـدگان و حـل و فصـل آن و در صـورت عـدم سـازش        رسیدگی به دعاوي مصـرف ) 13
  .طرفین و ارجاع آن به مراجع قانونی مربوط

ســال، در  3مــدت  بــه مــدیره شــایان ذکــر اســت کــه پــس از پایــان دوره قــانونی هیــات 
مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیات مدیره موجود تا انتخـاب و قبـولی   که هیات  صورتی

هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خـود در انجمـن ادامـه داده و مسـوولیت اداره امـور      
  .انجمن را بر عهده خواهد داشت

  ریاست انجمن) ب
ن انجام امور اجرایی انجمن در جهـت نیـل بـه اهـداف تعیـین شـده در اساسـنامه انجمـ         

بـه عهـده    مـدیره  هاي مصوب هیات ها و برنامه کنندگان و سیاست حمایت از حقوق مصرف
انجمن جز در مواردي کـه بـر اسـاس اساسـنامه در صـالحیت       رئیس. باشد انجمن می رئیس
مدت مسـوولیت  . قرار دارد، نماینده قانونی و باالترین مقام اجرایی انجمن است مدیره هیات
  .باشد ال میس سهانجمن به مدت  رئیس

  : انجمن عبارت است از رئیسوظایف و اختیارات 
  .مدیره اجراي مصوبات هیات) 1

هاي پژوهشی، آموزشی و اجرایـی و حقـوق و مزایـاي     ها و برنامه نامه، طرح پیشنهاد آیین) 2
  .مدیره کارکنان به هیات

بـراي   مـدیره  هـاي مـالی انجمـن بـه هیـات      تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه سـاالنه و صـورت  ) 3
 .تصویب



 

 .امضاي کلیه مکاتبات اداري) 4

  .مدیره هاي مالی و معامالتی به هیات پیشنهاد دستورالعمل ارائهتهیه و ) 5

  .نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی، نهادها و در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی) 6

  .مدیره تصویب هیاتاستخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات با ) 7

 .ها، اسناد و دفاتر نگهداري دارایی، اموال، حساب) 8

بـه وي تفـویض    مـدیره  صورت موردي یا مقطعی از جانب هیـات   اعمال اختیاراتی که به) 9
 .است شده

هـاي انجمـن بـه     سترش، بهبود و همـاهنگی در فعالیـت  پیشنهادات الزم در زمینه گ ارائه) 10
  .هیات مدیره

  بازرس) ج
نفر عضـو باشـد یـک نفـر بـازرس       هزار هایی که اعضاي انجمن کمتر از ده در شهرستان

هـزار نفـر    هایی که تعداد اعضـا بیشـتر از ده   اصلی و یک نفر عضو علی البدل و در شهرستان
البدل به روش انتخابی از بین داوطلبان عضویت  نفر عضو علی 2نفر بازرس اصلی و  2باشد، 

  .شود سال تعیین می 3دت در سمت بازرسی براي م
 14شرایط داوطلبان عضویت در بازرسی مشابه شرایط داوطلبان هیـات مـدیره در مـاده    

   .باشد کنندگان می اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف
  :وظایف بازرس یا بازرسین انجمن به شرح زیر است 

   .اوراق مالی و تهیه گزارش براي هیات مدیره بررسی کلیه اسناد و) 1
اعم از مالی و غیرمالی وتهیه گـزارش عملکـرد بـراي     مدیره مطالعه گزارش ساالنه هیات) 2

  .مدیره اطالع هیات

 .از مفاد اساسنامه به هیات نظارت مدیره گزارش هرگونه تخلف هیات) 3

قوانین ومقـررات   کنندگان و سایر وظایفی که اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف) 4
  .است عهده بازرس قرار دادهموضوعه به 
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  کنندگان ارکان انجمن استانی حمایت از حقوق مصرف. 1-1-9-2
کننـدگان در سـطح اسـتان متشـکل از مجمـع       ارکان انجمن حمایـت از حقـوق مصـرف   

  .باشد عمومی، هیات مدیره، ریاست انجمن و بازرس آن می
  مجمع عمومی)الف

هـاي شهرسـتانی حمایـت از     نجمـن اعضاي مجمع عمومی استان متشـکل از نماینـدگان ا  
حداکثر تعداد نماینـدگان مجـاز هـر شهرسـتان در مجمـع      .باشند کنندگان می حقوق مصرف

 1-1با توجه به جمعیت آن مطابق جدول  کنندگان عمومی انجمن استانی حمایت از مصرف
  .شود تعیین می

سبت تعداد نمایندگان هر شهرستان در مجمع عمومی انجمن استانی ن :1-1جدول 
  به جمعیت شهرستان

 محدوده جمعیت شهرستان تعداد مجاز نمایندگان در مجمع عمومی انجمن استانی

 نفر 300.000 کمتر و برابر نفر  2

 نفر 600.000کمتر و برابر نفر  3

 نفر 900.000کمتر و برابر  نفر  4

 نفر 2.000.000کمتر و برابر نفر  5

 نفر 2.000.000بیشتر از  نفر  6

  کنندگان  اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف: منبع

یـک  مـدت  ظرف  مدیره شهرستان موظف است پس از انتخابات هیات هر انجمن رئیس
مبنـی بـر   ملـی،  کننـدگان   حمایت از حقوق مصـرف   اساسنامه انجمن 8هفته، با رعایت ماده 

اعضـاي  انجمـن و   رئـیس نمایندگان انجمن را کـه شـامل    تعداد مجاز نمایندگان شهرستان،
هیـات  باشد، جهت عضویت در مجمـع عمـومی انجمـن اسـتان بـه دبیرخانـه        میمدیره  هیات

  .انجمن استان اعالم نمایدنظارت بر 
  : وظایف مجمع عمومی عادي عبارتند از

   .)البدل اصلی و علی(و بازرس  مدیره انتخاب اعضاي هیات) 1



 

 .سالیانههاي مالی و بودجه  رسیدگی و تصویب صورت) 2

 .تعیین خط مشی کلی انجمن) 3

 .بررسی وتصویب یا رد پیشنهادهاي هیات مدیره) 4

 .ها ها و دعوتنامه تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی) 5

 .بازرس مدیره و استماع و رسیدگی و تصویب گزارش هیات) 6

بـه نـوعی بـا موضـوع     هایی که  ها و تشکل سایر انجمن گیري درمورد همکاري با تصمیم) 7
 .فعالیت انجمن مرتبط است

 .پیش بینی تعیین حق الجلسه براي اعضاي هیات مدیره) 8

  .المللی هاي بین اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از کمک) 9
  مدیره  هیات) ب

البدل  نفر عضو علی 2نفر عضو اصلی و  5اي مرکب از  مدیره انجمن استانی داراي هیات
هـاي شهرسـتانی، بـه روش انتخـابی و بـا راي       ن نمایندگان منتخب انجمـن باشد که از میا می

  .شوند نمایندگان مذکور و با نظارت هیات نظارت استان براي مدت سه سال انتخاب می
شده در مجمع به ترتیـب   بر مبناي بیشترین تعداد آراي کسبمدیره  سمت اعضاي هیات

 رئـیس اول، یک نفر نایب  رئیس، یک نفر نایب )هیات مدیره رئیس(انجمن رئیسیک نفر 
   .دوم، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی خواهد بود

  :عبارتند از مدیره وظایف و اختیارات هیات
هاي اجرایی اعـم از تشـکیالتی، خـدماتی، اداري و اسـتخدامی، مـالی،       نامه تصویب آیین) 1

 .هاي داخلی مورد نیاز نامه هاي انجمن و سایر آیین و فعالیت ها برنامه ها، طرح ،انتشاراتی

 .یبه مجمع عموم بیآن جهت تصو ارائهانجمن و  انهیبودجه سال شنهادتهیه و پی) 2

هـا و پیشـنهادات واصـله بـه انجمـن در چـارچوب        اخذ تصمیم در مـورد تصـویب طـرح   ) 3
 .اساسنامه و اختیارات تعیین شده

  .نیاز مرتبط با موضوع فعالیت و وظایف انجمن هاي تخصصی مورد تشکیل کمیسیون) 4
 .هاي تخصصی عزل و نصب روساي کمیسیون) 5
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کننـدگان   پیشنهاد تغییرات و اصالحات اساسنامه به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف) 6
 .هاي اجرایی مربوط نامه مطابق قانون حمایت و آیین

 .انجمن ها و میزگردهاي علمی در خصوص موضوع برپایی همایش) 8

 .انتشار نشریه و سایر امور فرهنگی مرتبط) 9

 .هاي مرتبط در جهت تحقق اهداف انجمن نهادها و سازمان ،ها همکاري با سایر انجمن) 10

 .اشخاص حقیقی و حقوقی، محاکم و غیره تعیین نماینده انجمن نزد) 11

 .حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول) 12

ها طی  پرداخت دیون، وصول مطالبات و افتتاح حساب در بانکها،  رسیدگی به حساب) 13
 .انجام تشریفات قانونی

 .اجراي مصوبات مجامع عمومی) 14

 .تعقیب جریانات قضایی، اداري و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در کلیه مراجع) 15

 .تعیین حکم وتعیین وکیل و عزل آن) 16

   .هقطع و فصل دعاوي از طریق سازش و مصالح) 17
سـال، در   سـه مـدت   بـه مـدیره   شایان ذکـر اسـت کـه پـس از پایـان دوره قـانونی هیـات       

که هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیات مدیره موجود تا انتخـاب و قبـولی    صورتی
هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خـود در انجمـن ادامـه داده و مسـوولیت اداره امـور      

  .انجمن را بر عهده خواهد داشت
  ریاست انجمن) ج

ن شـده در اساسـنامه انجمـن    انجام امور اجرایی انجمـن در جهـت نیـل بـه اهـداف تعیـی      
بـه عهـده   مـدیره   هاي مصوب هیات ها و برنامه کنندگان و سیاست حمایت از حقوق مصرف

انجمن جز در مواردي کـه بـر اسـاس اساسـنامه در صـالحیت       رئیس. باشد انجمن می رئیس
مدت مسـوولیت  . قرار دارد، نماینده قانونی و باالترین مقام اجرایی انجمن استمدیره  هیات
  .باشد هاي بعد بالمانع می سال بوده و انتخاب مجدد وي براي دوره 3انجمن به مدت  رئیس

  :انجمن عبارتند از رئیسوظایف و اختیارات 



 

 .اجراي مصوبات هیات مدیره) 1

هاي پژوهشی، آموزشی و اجرایـی و حقـوق و مزایـاي     و برنامه ها ، طرحنامه پیشنهاد آیین) 2
 .کارکنان به هیات مدیره

بـراي   مـدیره  هـاي مـالی انجمـن بـه هیـات      تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه سـاالنه و صـورت   )3
 .تصویب

 .امضا کلیه مکاتبات اداري) 4

  .مدیره هاي مالی و معامالتی به هیات پیشنهاد دستورالعمل ارائهتهیه و ) 5

 .قینمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی، نهادها و در برابر اشخاص حقیقی وحقو) 6

 .استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیات مدیره) 7

 .نگهداري دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر) 8

بـه وي تفـویض   مـدیره   صورت موردي یا مقطعی از جانـب هیـات   اعمال اختیاراتی که به) 9
 .شده باشد

هـاي انجمـن بـه     فعالیـت  هبود و همـاهنگی در پیشنهادات الزم در زمینه گسترش، ب ارائه) 10
  .هیات مدیره

  بازرس) د
لی و یک نفـر را بـه عنـوان عضـو     عنوان بازرس اص همجمع عمومی انجمن یک نفر را ب 
سـال   3البدل به روش انتخابی از بین داوطلبان عضویت در سـمت بـازرس بـراي مـدت      علی

  .نماید تعیین می
  :وظایف بازرس به شرح ذیل است

   .رسی کلیه اسناد واوراق مالی و تهیه گزارش براي مجمع عمومیبر) 1
اعم از مالی و غیرمالی وتهیه گـزارش عملکـرد بـراي    مدیره  مطالعه گزارش ساالنه هیات) 2

 .اطالع مجمع عمومی و هیات نظارت

 .از مفاد اساسنامه به مجمع عمومیمدیره  گزارش هرگونه تخلف هیات) 3

  .اساسنامه و قوانین ومقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده استسایر وظایفی که ) 4
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شایان ذکر است که بازرس موظف است هر سـال عملکـرد مـالی و ترازنامـه انجمـن را      
بررسی نموده و با اسناد ومدارك و اطالعات مربوط تطبیق داده و نتیجه را در جلسـه هیـات   

  .مدیره مطرح نماید
  کنندگان حمایت از حقوق مصرف ارکان انجمن ملی. 1-1-9-3

متشـکل از مجمـع    کننـدگان در سـطح ملـی    ارکان انجمـن حمایـت از حقـوق مصـرف    
  .باشد عمومی، هیات مدیره، ریاست انجمن و بازرس آن می

  مجمع عمومی)الف
هاي استانی حمایت از  اعضاي مجمع عمومی در سطح ملی متشکل از نمایندگان انجمن

حـداکثر تعـداد مجـاز نماینـدگان هـر اسـتان در مجمـع        . دباشـن  کنندگان مـی  حقوق مصرف
  .شود تعیین می 2-1عمومی انجمن ملی با توجه به جمعیت آن مطابق جدول 

حداکثر تعداد مجاز نمایندگان هر استان در مجمع عمومی انجمن ملی  :2-1جدول 
 با توجه به جمعیت استان

 محدوده جمعیت استان ملی تعداد مجاز نمایندگان هر استان در مجمع عمومی انجمن

 میلیون نفر کمتر و برابر یک نفر  2

 کمتر و برابر دو میلیون نفر نفر  4

 کمتر و برابر سه میلیون نفر نفر  6

 بیش از سه میلیون نفر نفر  8

  کنندگان  اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف: منبع

 ،یـک هفتـه  مـدت  ظرف مدیره  موظف است پس از انتخابات هیات استانانجمن  رئیس
مبنـی بـر تعـداد     ملـی  کننـدگان  حمایت از حقوق مصـرف   اساسنامه انجمن 8با رعایت ماده 

ــیسنماینــدگان انجمــن را کــه شــامل  مجــاز نماینــدگان هــر اســتان، اعضــاي انجمــن و  رئ
هیـات  بـه دبیرخانـه   ملـی  باشد، جهت عضـویت در مجمـع عمـومی انجمـن      میمدیره  هیات

  .اعالم نمایدملی  انجمننظارت بر 
   



 

  : وظایف مجمع عمومی عادي عبارتند از
  ) البدلاصلی و علی(. و بازرس مدیره انتخاب اعضاي هیات) 1
 .هاي مالی و بودجه سالیانه رسیدگی و تصویب صورت) 2
 .تعیین خط مشی کلی انجمن) 3
 .مدیره بررسی وتصویب یا رد پیشنهادات هیات) 4
 .ها ها و دعوتنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیتعیین روزنامه ) 5
 .و بازرس مدیره استماع و رسیدگی و تصویب گزارش هیات) 6
هایی کـه بـه نـوعی بـا موضـوع       ها و تشکل گیري درمورد همکاري باسایر انجمن تصمیم) 7

 .فعالیت انجمن مرتبط است
  .پیش بینی تعیین حق الجلسه براي اعضاي هیات مدیره) 8
 .اتخاذ تصمیم در رابطه با ایجاد دفتر نمایندگی و شعب انجمن در خارج از کشور شور و) 9

  .المللی هاي بین ا تخاذ تصمیم در خصوص استفاده از کمک)10
  مدیره  هیات) ب

البـدل   نفر عضـو علـی   2نفر عضو اصلی و  5مرکب از اي  مدیره انجمن ملی داراي هیات
هاي استانی کشور، به روش انتخـابی و بـا راي    جمنباشد که از میان نمایندگان منتخب ان می

  .شوند نمایندگان مذکور و با نظارت هیات نظارت ملی براي مدت سه سال انتخاب می
شده در مجمع به ترتیـب   بر مبناي بیشترین تعداد آراي کسبمدیره  سمت اعضاي هیات

 رئـیس ر نایب اول، یک نف رئیس، یک نفر نایب )هیات مدیره رئیس(انجمن رئیسیک نفر 
   .دوم، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی خواهد بود

  :عبارتند از مدیره وظایف و اختیارات هیات
هاي اجرایی اعـم از تشـکیالتی، خـدماتی، اداري و اسـتخدامی، مـالی،       نامه تصویب آیین) 1

 هاي داخلی مورد نیاز نامه هاي انجمن و سایر آیین و فعالیت ها برنامه ها، طرح ،انتشاراتی

 .یبه مجمع عموم بیآن جهت تصو ارائهانجمن و  انهیبودجه سال شنهادتهیه و پی) 2

هـا و پیشـنهادات واصـله بـه انجمـن در چـارچوب        اخذ تصمیم در مـورد تصـویب طـرح   ) 3
 . اساسنامه و اختیارات تعیین شده
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  .خصصی مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت و وظایف انجمنهاي ت تشکیل کمیسیون) 4
 .هاي تخصصی عزل و نصب روساي کمیسیون) 5

ــازمان     ) 6 ــه س ــنامه ب ــالحات اساس ــرات و اص ــنهاد تغیی ــتپیش ــرف حمای ــدگان مص  و کنن
 .هاي اجرایی مربوط نامه تولیدکنندگان مطابق قانون حمایت و آیین

 .در خصوص موضوع انجمنها و میزگردهاي علمی  برپایی همایش) 8

 .انتشار نشریه و سایر امور فرهنگی مرتبط) 9

 .هاي مرتبط در جهت تحقق اهداف انجمن نهادها و سازمان ،ها همکاري با سایر انجمن) 10

 .تعیین نماینده انجمن نزداشخاص حقیقی و حقوقی، محاکم و غیره) 11

 .حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول) 12

ها طی  ها، پرداخت دیون، وصول مطالبات و افتتاح حساب در بانک به حسابرسیدگی ) 13
 .انجام تشریفات قانونی

 .اجراي مصوبات مجامع عمومی) 14

 .تعقیب جریانات قضایی، اداري و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در کلیه مراجع) 15

 .تعیین حکم وتعیین وکیل و عزل آن) 16

  .سازش و مصالحهقطع و فصل دعاوي از طریق ) 17
ســال، در  3مــدت  بــهمــدیره  شــایان ذکــر اســت کــه پــس از پایــان دوره قــانونی هیــات

که هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیات مدیره موجود تا انتخـاب و قبـولی    صورتی
هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خـود در انجمـن ادامـه داده و مسـوولیت اداره امـور      

  .خواهد داشتانجمن را بر عهده 
  ریاست انجمن)ج

انجام امور اجرایی انجمـن در جهـت نیـل بـه اهـداف تعیـین شـده در اساسـنامه انجمـن          
بـه عهـده    مـدیره  هاي مصوب هیات ها و برنامه کنندگان و سیاست حمایت از حقوق مصرف

انجمن جز در مواردي کـه بـر اسـاس اساسـنامه در صـالحیت       رئیس. باشد انجمن می رئیس
مدت مسـوولیت  . قرار دارد، نماینده قانونی و باالترین مقام اجرایی انجمن است همدیر هیات



 

  .باشد هاي بعد بالمانع می سال بوده و انتخاب مجدد وي براي دوره 3انجمن به مدت  رئیس
  : انجمن عبارت است از رئیسوظایف و اختیارات 

 .اجراي مصوبات هیات مدیره) 1

هاي پژوهشی، آموزشی و اجرایـی و حقـوق و مزایـاي     برنامه و ها ، طرحنامه پیشنهاد آیین) 2
 .کارکنان به هیات مدیره

 .براي تصویب مدیره هاي مالی انجمن به هیات تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه ساالنه و صورت) 3

 .امضا کلیه مکاتبات اداري) 4

 .هاي مالی و معامالتی به هیات مدیره پیشنهاد دستورالعمل ارائهتهیه و ) 5

 .نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی، نهادها و در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی) 6

 .استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیات مدیره) 7

 .ها، اسناد و دفاتر نگهداري دارایی، اموال، حساب) 8

بـه وي تفـویض    مـدیره  موردي یا مقطعی از جانـب هیـات   صورت بهاعمال اختیاراتی که ) 9
 .شده باشد

هـاي انجمـن بـه     بود و همـاهنگی در فعالیـت  پیشنهادات الزم در زمینه گسترش، به ارائه) 10
  .هیات مدیره

  بازرس) د
عضـو  لی و یـک نفـر را بـه عنـوان     مجمع عمومی انجمن یک نفر را بعنوان بازرس اصـ  
سـال   3البدل به روش انتخابی از بین داوطلبان عضویت در سـمت بـازرس بـراي مـدت      علی

  .نماید تعیین می
  :وظایف بازرس به شرح ذیل است

  .بررسی کلیه اسناد واوراق مالی و تهیه گزارش براي مجمع عمومی) 1
عملکـرد بـراي   اعم از مالی و غیرمالی وتهیه گـزارش   مدیره مطالعه گزارش ساالنه هیات) 2

 .اطالع مجمع عمومی و هیات نظارت

 .از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی مدیره گزارش هرگونه تخلف هیات) 3
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  .سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین ومقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است) 4
ا شایان ذکر است که بازرس موظف است هر سـال عملکـرد مـالی و ترازنامـه انجمـن ر     

یـق داده و نتیجـه را در جلسـه    بررسی نمـوده و بـا اسـناد ومـدارك و اطالعـات مربـوط تطب      
  .مدیره مطرح نماید هیات

 

  کنندگان تامین منابع مالی انجمن حمایت از حقوق مصرف. 1-1-10
  

هـاي حمایـت از حقـوق     با توجه به غیرانتفـاعی، غیردولتـی و غیرتجـاري بـودن انجمـن     
از هـا   آن هـاي جـاري   منابع مالی الزم بـه منظـور پوشـش هزینـه    بینی  کنندگان، پیش مصرف

کنندگان،  لذا طبق اساسنامه انجمن حمایت از حقوق مصرف. اهمیت باالیی برخوردار است
کنندگان در سطوح ملی،  حمایت از حقوق مصرف منابع زیر به عنوان منابع درآمدي انجمن

  .شود استانی و شهرستان مطرح می
کننـده از   هاي متقبل شـده پـس از اسـتیفا حقـوق مصـرف      اي جبران هزینهاخذ کارمزد بر) 1

درصـد   5که میزان کارمزد انجام خدمات در هر حـال نبایـد از    محکوم علیه با شرط این
  .محکوم به استیفا شده تجاوز نماید

المللـی و مردمـی کـه در     کننـده بـین   هاي حمایـت از حقـوق مصـرف    هاي انجمن کمک) 2
  .جمن باشدراستاي اهداف ان

  .اشخاص حقیقی و حقوقی وکمک هبهایا، وقف،هد) 3
منابع حاصل ازفروش نشریات، کتب، جـزوات آموزشـی، خبرنامـه و بـولتن کـه انجمـن        )4

  .کند می درچارچوب تعیین شده تهیه و عرضه
  .هاي تحقیقاتی مطالعاتی، پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن انجام طرح) 5
اي انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه ه وجوه حاصل از فعالیت) 6

  .انجمن
هـاي کشـور بـه نـام      هیات مدیره مکلف است با افتتاح حساب جاري در یکـی از بانـک  

ها را  انجمن، کلیه وجوه دریافتی مربوط به انجمن را در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت
   . نیز از حساب بانکی با صدور چک انجام دهد



 

  تحلیل راهبردي .1-2
ها  کنندگان، رسالت هاي حمایت از حقوق مصرف از تشکیل انجمناند این بخش، چشم در

بیان  هاي انجمن، تحلیل وضعیت انجمن و راهکارهاي پیشنهادي راهبردي و ماموریت
  . شود می

  کنندگان  حمایت از حقوق مصرف  از ترسیمی انجمناند چشم. 1-2-1
کننـدگان درکشـور    هاي حمایت از حقوق مصـرف  اندازي از انجمن چشم ارائهمنظور  به

صنعت، معدن و شده و اهداف کیفی حوزه بازرگانی داخلی وزارت  انداز تعریف ابتدا چشم
  .گیرد عنوان سند باالدستی مورد بررسی قرار می به تجارت

از زیـر  دانـ  جمهـوري اسـالمی ایـران، چشـم     1404از اند بر این اساس و در راستاي چشم
  :براي حوزه بازرگانی داخلی کشور ترسیم شده است

پـذیر از کارآفرینـان خصوصـی تـامین      اي کـارا و رقابـت   اي برخـوردار از شـبکه   جامعه«
هـاي شـغلی و محـو     که رشد پایدار تولید، گسترش فرصت کاالها و خدمات، کننده  وتوزیع

 تسـهیل و  نیـاز بـا قیمـت مناسـب    فقر را با دسترسی آسان و مطمئن جامعه به کاالهاي مـورد  
  ».سازند ر بازارهاي ایران وجهان فراهم میگسترش حضور محصوالت ایرانی د

 اهداف کیفی حوزه بازرگانی داخلی کشور در موارد زیر بیان ،انداز فوق بر اساس چشم
  .شوند می
 .رشد ارزش افزوده و اشتغال در بخش بازرگانی •

  .متامین حداقل نیازهاي اساسی آحاد مرد •

 . کننده  و تولید کننده  حمایت پایدار از حقوق مصرف •

  .دسترسی جامعه به بازارهاي رقابتی کاالو خدمات وکاهش هزینه مبادله •
   .گانیربرخورداري از بخش خصوصی و تعاونی توانمند در حوزه باز •
هاي مردم نهـاد در   هاي صنفی و سازمان هاي مشترك دولت و تشکل گسترش همکاري •

 .هاي مردم نهاد ها و سازمان تقویت و توانمندسازي تشکل ،کیفی نظارتارتقا 
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  .هاي کاالهاي اساسی افزایش هدفمندي یارانه •

 . بهبود فضاي کسب و کار •

  .ارتقاي بهره وري عوامل تولید در بخش بازرگانی •

  .و مداخالت دولت در زنجیره تامین و توزیع کاال ها گري شناسایی و حذف تصدي •

  .دن شرایط دسترسی به اطالعات کامل و متقارن بازرگانیفراهم آور •

 . کسب و کار بین فعالین بازرگانیاي  احیا و تبیین و ترویج اخالق حرفه •

انـداز   تـوان چشـم   خلـی مـی  انـداز و اهـداف کیفـی حـوزه بازرگـانی دا      با توجه به چشم
  :کنندگان را بدین صورت ترسیم نمود مدت انجمن حمایت از حقوق مصرفبلند
و ایجـاد   به منظور ساماندهیکنندگان نهادي است که  انجمن حمایت از حقوق مصرف«

هــاي حمایــت از حقــوق  هــا و برنامــه سیاســت يمشــارکت مردمــی در اجــرا بســتر مناســب
فرهنـگ   کنندگان به گسـترش  در راستاي حمایت پایدار از حقوق مصرف کنندگان مصرف

 وپیگیـري هاي مختلف جامعـه   ر بین گروهآن دسازي  نهادینهو  هکنند رعایت حقوق مصرف
  ».پردازد میها  آن حقوق ياستیفا

  کنندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف  و ماموریت  رسالت .1-2-2
کننـدگان در کشـور بـا بررسـی      انجمن حمایـت از حقـوق مصـرف     و ماموریت  رسالت

  :شود می گونه تعریف ها این وظایف این انجمن
ــوق مصــرف  « ــت از حق ــن حمای ــی،     انجم ــی، غیردولت ــت مردم ــکلی اس ــدگان تش کنن

هـاي الزم بـه    راهنمـایی  ارائهو  ،آموزشمشاورهغیرانتفاعی، غیر تجاري و غیر سیاسی که با 
ها، انجام مطالعات کاربردي به منظور شناخت انحصـار   در مورد حقوق آن کنندگانمصرف

لوگیري آن، تالش براي رقابتی شدن بیشتر بازارهاي هاي ج هاي بازار و راه و تبانی در بخش
و  ســازي کــاال و خــدمات و اظهــارنظر و پیشــنهاد راهکارهــاي مناســب در فراینــد تصــمیم  

کنندگان، در جهت دفاع هدفمند، منسـجم   هاي مرتبط با حقوق مصرف ریزي سیاست برنامه
  ».دارد کنندگان گام برمی و یکپارچه از حقوق مصرف



 

  کنندگان هاي حمایت از حقوق مصرف وضعیت انجمنتحلیل . 1-2-3
لکـرد  عمهـا و تهدیـدات موجـود در حـوزه      طورکلی نقـاط قـوت و ضـعف، فرصـت     به
گانه شهرستان، استان و ملی بـه  کنندگان در سطوح سههاي حمایت از حقوق مصرف انجمن

  :صورت زیر قابل تشریح است
  نقاط قوت . 1-2-3-1
  .ر امر کنترل و نظارت بر بازارگیري از مشارکت مردمی د بهره .1
ــیش .2 ــه شــهري، اســتانی و ملــی انجمــن  بینــی ســطوح ســه پ هــاي حمایــت از حقــوق  گان

 .منظور ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر در نظارت بر بازار کنندگان به مصرف

هــاي آموزشــی عمــومی و  هــاي متعــدد و تشــکیل دوره برگــزاري جلســات و همــایش .3
 .هت تحقق اهدافتخصصی براي اعضاي انجمن در ج

هاي زیر مجموعـه بـه    کنندگان از انجمنانتقال و پیگیري موارد مرتبط با حقوق مصرف .4
 .هاي باالتر انجمن

 .کنندگان براي تهیه کاال و خدمات مورد نیاز انتشار اطالعات مورد نیاز مصرف .5

 .کنندگان انتشار اطالعات کاال و خدمات مضر براي مصرف .6

  نقاط ضعف .1-2-3-2
هـاي گروهـی و    کنندگان از طریق رسانه وجود آگاهی و آموزش کافی به مصرفعدم  .1

 .ارتباط جمعی

عدم انجام پژوهش و مطالعات کاربردي کافی در موضوعات مرتبط با وظـایف انجمـن    .2
 .کنندگان حمایت از حقوق مصرف

مشـابه و فعـال در    هـاي کشـورهاي   عدم انجام مطالعات تطبیقی گسترده با دیگر انجمـن  .3
 .دنیا رسراس

هـاي   ریـزي  کننـدگان جهـت برنامـه    عدم شناسایی دقیق و اعالم نیازهاي اساسی مصرف .4
 .الزم
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عدم انتشار نشریه، ایجاد کتابخانه، موزه و برگزاري نمایشگاه در راستاي افزایش سـطح   .5
 .کنندگان از حقوق خود آگاهی مصرف

 .مرتبطی الملل بینهاي  با سازماندر سطح ملی  جدي انجمن همکاريعدم  .6
 

  ها فرصت .1-2-3-3
ــه  رویکــرد و اقــدام عملــی دولــت در جهــت واگــذاري وظیفــه  .1 هــاي نظــارتی دولــت ب

 .44هاي کلی اصل  اجراي سیاستهاي مردم نهاد در راستاي  تشکل

هاي  ه تشکلبازار ببازرسی نظارت و  مور اجرایی تنظیم بازار اعم ازبینی واگذاري ا پیش .2
 .مهوري اسالمی ایراندر برنامه پنجم توسعه ج مردمی

هاي اجرایی بخش بازرگانی در نظـام   اهمیت و نقش برجسته اجتماعی مردم در حرکت .3
 .گیري کشور تصمیم

نهـاد درراهبردهـاي توسـعه بازرگـانی      هـاي مـردم   توجه ویژه به تقویت نهادهـا و تشـکل   .4
 .داخلی جمهوري اسالمی

از انجمـن حمایـت از   کننـدگان و تولیدکننـدگان    حمایت ویژه سازمان حمایت مصرف .5
 .کنندگان حقوق مصرف

  تهدیدها .1-2-3-4
گانـه انجمـن    هاي مناسب ارتباطی براي ارتباط میـان سـطوح سـه    عدم وجود زیر ساخت .1

 .کنندگان حمایت از حقوق مصرف

کنندگان در نظـام   عدم تعریف دقیق و عملیاتی جایگاه انجمن حمایت از حقوق مصرف .2
 .شوربازرسی، نظارت و کنترل بازار ک

کنندگان در بازار غیررقـابتی   در راستاي تحقق حقوق مصرف ها دشواري فعالیت انجمن .3
 .برخی از کاالها و خدمات وانحصاري

ن بـا توجـه بـه غیـر دولتـی،      دشواري تامین منابع مالی انجمن در سطوح شهرستان و استا .4
 .ها تجاري بودن انجمنغیرانتفاعی و غیر

   



 

رسـانی، آگـاهی و آمـوزش بـه اعضـاي انجمـن و        اطـالع نبود امکانات کـافی در زمینـه    .5
  .ها هاي شهرستان کنندگان در انجمن مصرف

راهکارهاي پیشنهادي براي افزایش اثربخشی نقش انجمـن حمایـت از حقـوق    . 1-2-4
  کنندگان در نظارت بر بازار مصرف

کنندگان در سراسر کشور و  با توجه به تحلیل وضعیت انجمن حمایت از حقوق مصرف
ها در ادامـه   روي این انجمن ها و تهدیدات پیش ررسی نقاط قوت وضعف وبررسی فرصتب

بـه برخـی از پیشـنهادات و راهبردهـاي پیشـنهادي بـراي        ،)SWOT(با ترسیم جدول تحلیل 
کنندگان در نظارت بر بـازار اشـاره    افزایش اثربخشی نقش انجمن حمایت از حقوق مصرف

  .شودمی

ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي  ، فرصتقاط قوت، ضعفن: 3-1 جدول
  کنندگان افزایش اثربخشی نقش انجمن حمایت از حقوق مصرف

ها  فرصت 
(O)  
  

O1 :هاي مردم نهاد  هاي نظارتی به تشکل رویکرد و اقدام عملی دولت در جهت واگذاري وظیفه
 .44هاي کلی اصل  اجراي سیاستدر راستاي 

O2 :هاي  ه تشکلبازار ببازرسی نظارت و  مور اجرایی تنظیم بازار اعم ازبینی واگذاري ا پیش
 .در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مردمی

O3 :هاي اجرایی بخش بازرگانی در نظام اهمیت و نقش برجسته اجتماعی مردم در حرکت
 .گیري کشور تصمیم

O4 :رراهبردهاي توسعه بازرگانی داخلی نهاد د هاي مردم توجه ویژه به تقویت نهادها و تشکل
 .جمهوري اسالمی

O5 :کنندگان و تولیدکنندگان از انجمن حمایت از حقوق  حمایت ویژه سازمان حمایت مصرف
  .کنندگان مصرف
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تهدیدها  
(T)  
  

T1 :گانه انجمن حمایت از  هاي مناسب ارتباطی براي ارتباط میان سطوح سه عدم وجود زیر ساخت
 .کنندگان مصرفحقوق 

T2 :کنندگان در نظام  عدم تعریف دقیق و عملیاتی جایگاه انجمن حمایت از حقوق مصرف
 .بازرسی، نظارت و کنترل بازار کشور

T3 :کنندگان در بازار غیررقابتی  هادر راستاي تحقق حقوق مصرف دشواري فعالیت انجمن
 .وانحصاري برخی از کاالها و خدمات

T4 :استان با توجه به غیر دولتی، غیرانتفاعی بع مالی انجمن در سطوح شهرستان و دشواري تامین منا
 .ها تجاري بودن انجمنو غیر

T5 :رسانی، آگاهی و آموزش به اعضاي انجمن و  نبود امکانات کافی در زمینه اطالع
  .ها هاي شهرستان کنندگان در انجمن مصرف

  نقاط قوت
(S)  
  

S1 :در امر کنترل و نظارت بر بازارگیري از مشارکت مردمی  بهره.  
S2 :کنندگان  هاي حمایت از حقوق مصرف گانه شهري، استانی و ملی انجمن بینی سطوح سه پیش
 .منظور ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر در نظارت بر بازار به

S3 :هاي آموزشی عمومی و تخصصی براي  هاي متعدد و تشکیل دوره برگزاري جلسات و همایش
  .انجمن در جهت تحقق اهدافاعضاي 

S4 :هاي زیر مجموعه به  کنندگان از انجمن انتقال و پیگیري موارد مرتبط با حقوق مصرف
 .هاي باالتر انجمن

S5 :کنندگان براي تهیه کاال و خدمات مورد نیاز انتشار اطالعات مورد نیاز مصرف.  
S6 :کنندگان انتشار اطالعات کاال و خدمات مضر براي مصرف.  

نقاط ضعف 
(W)  
  

W1 :هاي گروهی و ارتباط  کنندگان از طریق رسانه عدم وجود آگاهی و آموزش کافی به مصرف
 .جمعی

W2 : عدم انجام پژوهش و مطالعات کاربردي کافی در موضوعات مرتبط با وظایف انجمن
 .کنندگان حمایت از حقوق مصرف

W3 :اختیارات، اي دنیا در مورد وظایف،هاي کشوره عدم انجام مطالعات تطبیقی با دیگر انجمن 
 .اقدامات و اهداف انجمن

W4 :هاي الزم ریزي کنندگان جهت برنامه عدم شناسایی دقیق و اعالم نیازهاي اساسی مصرف. 

W5 : ی مرتبطالملل بینهاي  با سازماندر سطح ملی  جدي انجمن همکاريعدم. 

W6 ي نمایشگاه در راستاي افزایش سطح آگاهی عدم انتشار نشریه، ایجاد کتابخانه، موزه و برگزار
  .کنندگان از حقوق خود مصرف



 

راهبردهاي 
ترکیبی 
SWOT  

  

اینترنتی، روزنامه کشوري و  هاي یکپارچه ارتباطی از قبیل سایت اندازي و ایجاد زیرساخت راه •
و هاي عمومی و تخصصی به مردم در زمینه قوانین  آموزش،منظور اطالع رسانی شبکه رادیویی به
 .کنندگان حقوق مصرف

هاي  ها و بنگاه انتشار نشریه و روزنامه محلی در فواصل زمانی منظم به منظور معرفی شرکت •
 .ها کننده در شهرستان ممتاز و متخلف در رعایت حقوق مصرف

کننده  نهاد رعایت از حقوق مصرف هاي مردم نامه همکاري با تشکل نامه و تفاهم انعقاد موافقت •
رسانی،  در زمینه اطالعها  آن گیري از تجارب و دانش به منظور بهره هاي دنیادر دیگر کشور

 .دادن آحاد مردم در امر کنترل و نظارت بر بازار  آموزش و نحوه مشارکت

هاي حمایت از حقوق  ها و تشکل  انجام مطالعات تطبیقی گسترده در زمینه انجمن •
قوت و ضعف و راهبردهاي موفق  منظور کشف نقاط کنندگان در دیگر کشورها به مصرف

،  با توجه به شرایط اقتصاديها  آن هاي عملکردي و الگو برداري از مدلها  آن انتخابی توسط
 .فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدنی جامعه ایران

هنگام  کنندگان و بررسی به انجام مطالعات پژوهشی گسترده و مداوم در زمینه نیازسنجی مصرف •
 .ها هاي روز آن ها به منظور رفع نیاز انجمن وظایف و اختیارات

هاي شهرستان، استان و انجمن ملی  ایجاد یک سیستم یکپارچه اطالعاتی میان سطوح انجمن •
 .هاي باالتر هاي زیرمجموعه و انجمن منظور تسهیل برقراري ارتباطات و تعامالت میان انجمن به

تب و جزوات آموزشی و تحقیقاتی و انجام منظور تامین منابع مالی از طریق انتشار ک تالش به •
کنندگان  مطالعات پژوهشی و کاربردي در زمینه شناسایی ابعاد متعدد حمایت از حقوق مصرف

  .و نظارت و کنترل بازار

  

  گیري و پیشنهاد نتیجه. 1-2-5
کننـده بـه عنـوان     مصـرف حقـوق  له حمایـت از  ابـه مسـ   ي دنیـا امروزه در اکثر کشورها

ایـن حمایـت از نـیم قـرن گذشـته همگـام بـا        . شـود  مـی تردیـد نگریسـته    موضوعی غیرقابل
بـه طـوري کـه حمایـت از     . هاي علمی، صنعتی شتاب بیشتري به خود گرفتـه اسـت   پیشرفت
هـا گردیـده کـه ایـن اقـدام از       کننده و دفاع از حقوق وي از وظایف اساسی دولـت  مصرف

انجام ي مختلف دنیا جربیات کشورهاگیري از ت طریق تصویب قوانین و مقررات الزم با بهره
  .گیرد می
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 مردمـی مـدافع حقـوق   هـاي   تشـکل ایجـاد  دهـد کـه    هاي کارشناسـانه نشـان مـی    بررسی
ایفـا   و کنتـرل و نظـارت بـر بـازار     ترین نقش را در صیانت از حقوق آنان کننده مهم مصرف

 .کنندگان است ترین این نهادها انجمن حمایت از حقوق مصرف از جمله مهم .نماید می

بـه  در کنـار دولـت   کننـدگان   هاي حمایـت از حقـوق مصـرف    انجمن نقش طور کلی به
  :توان بیان نمود را در سه محور می و نظارت بر بازار کننده از مصرف دفاعمنظور 

ب و دستیابی به کاالهـا و خـدمات   آوردن امکانات انتخاب و افزایش قدرت انتخا فراهم .1
 .کننده مورد تقاضاي مصرف

کننده به اطالعات کامل قبل از خرید و یا ورود بـه بـازار و آگـاهی از     دسترسی مصرف .2
 .هاي مختلف تولید و عرضه کاالها و خدمات مولفه

کننده در تحقق محورهاي فـوق و برخـورد بـا تخلفـات      حمایت جدي دولت از مصرف .3
هـاي   کـه بـا نظـارت و بررسـی تشـکل     کننده کـاال و خـدمات    عرضه موردي واحدهاي

 .اند کنندگان معرفی شده مردمی حمایت از حقوق مصرف

هـاي کلـی    رقابتی است که با ابالغ سیاسـت  کامالً در گرو یک اقتصاد اولتحقق محور 
  .باشد قانون اساسی قابل حصول می) 44(اصل 

هـاي مردمـی در جهـت     دولـت و تشـکل  با همکاري و اقدام هماهنگ  دوم تحقق محور
، کاالهـا و  هـا  هـاي گروهـی و مکتـوب در زمینـه معرفـی شـرکت       اندازي رسـانه  ایجاد و راه

  .باشد کنندگان می مصرف  رسانی دقیق به منظور اطالع بهها  آن خدمات و اطالعات کامل
هاي مستقیم دولت و وجود یک سیستم حقوقی و مناسب  حقق محورسوم نیز با دخالتت

کننـده و تشـکیل    دست یافتنی است که خوشبختانه تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف
اي در تحقـق مـوارد فـوق     کنندگان نقش مهم و عمده هاي حمایت از حقوق مصرف انجمن

  .ایفا خواهند نمود
   



 

گـذار کشـور بـه امـر      هاي اجرایی و قـانون  رسد با عنایت به توجه ویژه دستگاه نظر می به
قـانون   44هـاي مردمـی در راسـتاي اصـل      وظیفه کنترل و نظارت بازار بـه تشـکل  واگذاري 

گیـري از امکانـات و تســهیالت    تـوان بــا بهـره   برنامـه پــنجم توسـعه، مـی    94اساسـی و مـاده   
ي مناسـب، زمینـه اجرایـی نمـودن راهکارهـاي      هـا  هاي دولتـی بـا ایجـاد زیرسـاخت     سازمان

  .راهبردي را ایجاد نمود
  
  
  
  



 

  دوم  فصل
  جایگاه شوراي اصناف کشور

و  در این فصل به بررسی اهمیت و جایگاه شوراي اصـناف کشـور در نظـارت بـر بـازار     
پیشینه تشکیل شورا،  در بخش مبانی نظري،. شود میپرداخته  بررسی و تحلیل عملکرد شورا

بررســی  معرفــی آن، ســاختار، وظــایف و اختیــارات و نقــش نظــارتی آن در بــازار تحلیــل و
  .شود می

هاي  روند میزان بازرسی در بخش تحلیل عملکرد، عملکرد مجامع امور صنفی با تشریح
هـاي   ، رونـد تعـداد گـزارش   انجام شده در سال گذشته و نسـبت آن بـه میـزان مـورد انتظـار     

  مردمی رسیدگی شده در سطح کشور در سال گذشته و نسـبت آن بـه انتظـار رسـیدگی بـه     
هاي متشکله در سطح کشور در سال گذشته ونسبت آن بـه انتظـار    گزارشات و روند پرونده

هـا و پیشـنهادات الزم    گیـري  شود و در پایان نتیجهها بررسی و تحلیل می رسیدگی به پرونده
  .شود توصیه می در زمینه افزایش کارایی و اثر بخشی مجامع امور صنفی

   



 

  مبانی نظري  .2-1
بخش، پیشینه تشکیل شـورا، معرفـی آن، سـاختار، وظـایف و اختیـارات و نقـش        ایـن در 

  .شود بررسی می نظارتی آن در بازار تحلیل و

  پیشینه تشکیل شوراي اصناف کشور.2-1-1
ف و بازاریان، گرایش روز افـزون اقشـار مختلـف جامعـه بـه      توجه به جایگاه ویژه اصنا

نیـاز بـه    اشتغال در واحدهاي صنفی و نقش و اهمیت واحدهاي صنفی در رونق اقتصاد ملـی 
گذاري جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضـروري   ریزي و سیاست برنامه

قانون نظام صـنفی کشـور   هجري خورشیدي موجب تدوین اولین  1350در سال  ساخت که
به موجب این قانون سازمان صـنفی بـه   . و تصویب آن توسط مجالس شوراي ملی و سنا شد

  .ظهور یافت» اتاق اصناف«عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام 
هـاي اصـناف در    هجري خورشـیدي اتـاق   1357بعد از پیروزي انقالب اسالمی در سال 

در ایـن  . و در عمل اجراي قانون نظام صنفی متوقف گردید ها منحل تهران و سایر شهرستان
هاي امور صـنفی در شـهرها    شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاري اصناف، کمیته

  .ها را بر عهده گرفتند تشکیل و مسوولیت امور جاري اصناف و اتحادیه
قـانونی   هجري خورشیدي به دلیل نیاز تشکیالت صـنفی بـه یـک مرجـع     1359در سال 

تبصـره و بنـد بـه     40ماده و بـیش از   85فصل و  10معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر 
  .هجري خورشیدي اجرا گردید 1368تصویب شوراي انقالب رسید و تا پایان سال 

در این سال با اصالحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد شوراي مرکـزي اصـناف   
خدمات فنی و مجمـع   -فی نیز به دو مجمع امور صنفی تولیديمنحل شده و مجمع امور صن

همچنین قسمتی از اختیـارات شـوراي مرکـزي    . خدماتی تفکیک شد -امور صنفی توزیعی 
هاي صنفی محول گردید و در واقـع بـا ایـن تحـول بخـش       طور مستقیم به اتحادیه اصناف به

ي کسب، تعطیل و پلمپ ها مهمی از مسوولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه
ها واگذار و مجـامع امـور صـنفی بیشـتر      کسب و غیره به عهده اتحادیه واحدهاي فاقد پروانه

هر چند این قانون بیش از یک دهـه تعـامالت   . نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند
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کـه   يمتعددي را به همراه داشت بـه طـور  ها و مشکالت  نارسایی صنفی را سامان بخشید اما
ها و مجامع امور صنفی فاقد توانایی الزم براي ایفاي نقش و مسوولیت قـانونی خـود    اتحادیه
تـرین حـوزه متشـکل و     هاي بعد حوزه نظام صنفی کشـور بـه عنـوان بـزرگ     در سال. بودند

ایـن   .سازماندهی شده ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احسـاس کـرد  
هجري  1382وچهارم اسفندماه  انون نظام صنفی مصوب بیستاحساس ضرورت در تدوین ق

در فصـل پـنجم قـانون نظـام صـنفی      . خورشیدي مجلس ششم شوراي اسالمی بازتاب یافت
راهکار جدیدي براي تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شـوراي اصـناف   

وه خاص ازخالل یـک  این شورا که متشکل از نمایندگان اصناف کشور و با شی. کشور بود
ه مجمــع امــور صــنفی رئیســفراینــد انتخابــاتی از میــان نماینــدگان منتخــب اعضــاي هیــات  

شد، باهدف کلی نهادینه کردن زندگی شورایی در کالبـد   هاي کشور برگزیده می شهرستان
  . اصناف کشور تاسیس شد

  معرفی شوراي اصناف کشور .2-1-2
  

به منظور تقویـت مبـانی نظـام صـنفی،      ی کشورفصل پنجم قانون نظام صنف 41ماده طبق  
با همـاهنگی دبیرخانـه هیـات عـالی نظـارت در تهـران        شورایی به نام شوراي اصناف کشور

شوراي اصناف کشور، شورایی است صنفی، غیر سیاسی و غیـر انتفـاعی    .شده استتشکیل 
کشـور   فو اصـنا  هـا  که بمنظور تقویت، بهسازي و نوسازي مجـامع امـور صـنفی، اتحادیـه    

ــدگان هیــات   شــوراایــن . شــود تشــکیل مــی ه مجــامع امــور صــنفی  رئیســمتشــکل از نماین
ه مجـامع امـور   رئیسـ هاي کشور است که به روش انتخابی و با راي اعضاي هیـات   شهرستان

حـداکثر تعـداد    .ندشـو  صنفی استان و با نظارت کمیسیون نظارت مراکز استان انتخـاب مـی  
  . شود تعیین می 1-2نمایندگان مجاز مجامع هر استان با توجه به جمعیت آن مطابق جدول 

   



 

حداکثرتعداد مجاز نمایندگان در شوراي اصناف کشور با توجه به  :1-2جدول 
  جمعیت هر استان

 محدوده جمعیت استان حداکثرتعداد مجاز نمایندگان در شوراي اصناف کشور

 یک میلیون نفر کمتر و برابر نفر  2

 میلیون نفر و کمتر ازدو میلیون نفر بیش از یک نفر  4

 میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر دو  بیش از نفر  6

 میلیون نفر  3 بیش از نفر  8

 استان تهران نفر  12

  . هجري خورشیدي 24/12/1382مصوب  –قانون نظام صنفی کشور : منبع

  ساختار شوراي اصناف کشور. 2-1-3
تـا   41ساختار شوراي اصناف ایران با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفی شـامل مـواد   

  .شود هاي اجرایی آن بیان می نامه و آیین 47
  :ارکان شوراي اصناف کشور شامل چهاررکن اساسی است

  اجالس عمومی •
ماینــدگان اجــالس عمــومی شــوراي اصــناف در فواصــل زمــانی مشــخص بــا حضــور ن 

گیـري در   رایزنی بـراي انجـام امـور جـاري و تصـمیم      به منظور هاي مختلف شورا کمیسیون
  .شود مسایل راهبردي تشکیل می

  یسههیات رئ •
صـنوف   یسه شوراي اصناف کشور مرکـب از هفـت نفـر اسـت کـه سـه نفـر از       ئهیات ر 

مخفـی   رأيخـدماتی هسـتند و بـا     -خدمات فنـی و سـه نفـر از صـنوف تـوزیعی       -تولیدي 
صـنعت،   یک نفر دیگر به پیشـنهاد وزارت . شوند اعضاي شوراي اصناف کشور انتخاب می

و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسـایل   معدن و تجارت
یسـه شـوراي   ئرمـدت مسـؤولیت هیـات     .گـردد  حداکثر براي مدت دو سال تعیین می صنفی

یسـه مجـامع   ئردر هیـات  هـا   آن مدت باقیمانده از عضـویت   بیش ازتواند  اصناف کشور نمی
  .امور صنفی باشد
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مـدت مسـؤولیت هـر عضـو، عضـو دیگـري بـا رعایـت مفـاد همـین مـاده             با پایان یافتن 
  .وي خواهد شد جایگزین

  یس شورارئ •
نظارت موظف است  یسه شوراي اصناف کشور، دبیرخانه هیاتعالیئپس از تعیین هیات ر

اي نسـبت بـه    جلسه عمل آورد تا در یسه منتخب دعوت بهئپانزده روز از هیات رمدت ظرف 
دار از بـین خـود    خزانـه  یس، یک نفر دبیر و یک نفـر ئیس، دو نفر نایب رئانتخاب یک نفر ر

  .اقدام کنند
  دبیرخانه شورا •

امـور اداري و   دبیرخانه به عنوان رکن اداري شوراي اصناف کشـور وظیفـه انجـام کلیـه    
  ]4[ .شوراي اصناف را بر عهده خواهد داشتجاري 

  وظایف و اختیارات شوراي اصناف کشور .2-1-4
وظـایف و اختیـارات شـوراي     ،قانون نظـام صـنفی   45نامه اجرایی ماده  ینیآ 5طبق ماده 

  : اصناف کشور عبارتند از
نظرات مشورتی به مجامع امور صنفی کشور در جهت اجـراي صـحیح قـانون نظـام      ارائه-1

فی و مقررات مربوطه و قوانین موضوعه و همچنین بررسی جامع مجموعـه قـوانین و   صن
   .اصناف و پیگیري اصالح آن از طریق مراجع قانونی کننده مقررات حمایتی و یا محدود

صـنعت،  نظرات مشورتی در مورد مسایل صنفی، اقتصادي و بازرگـانی بـه وزارت    ارائه -2
   .ذیربط يها و سازمان ها خانه و دیگر وزارت معدن و تجارت

هـاي کوچـک    هاي صـنفی و بنگـاه   بررسی و تحقیق در مورد وضعیت اصناف و سازمان -3
هاي تحقیقاتی و پژوهشی مـرتبط بـا    سایر کشورها و همکاري و حمایت از اجراي طرح

   .اصناف
ذیربط به منظور برگـزاري   هاي سازمانها و  همکاري الزم با مجامع امور صنفی، سازمان -4

هاي تخصصی و بازرگانی در داخل و خـارج از کشـور در جهـت حمایـت از      نمایشگاه



 

هـاي الزم بـراي آمـادگی     صنوف تولیدي و توسعه صـادرات غیـر نفتـی و ایجـاد زمینـه     
  .سازمان تجارت جهانی صنوف با محیط رقابتی ناشی از پیوستن به

ها جهت حـل و فصـل مشـکالت و     نفی شهرستانهمکاري و معاضدت با مجامع امور ص -5
  .ها مسایل آن

معـدن و   ،صـنعت هـاي   پیگیري ایجـاد و تنظـیم روابـط کـاري مـنظم بـا وزارت خانـه        - 6
امور اقتصـادي و دارایـی، صـنایع و معـادن، جهـاد کشـاورزي، کـار و امـور          تجارت،

 ریـزي  اجتماعی کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه
کشور، سازمان امور مالیاتی، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و سـازمان تـامین   
اجتماعی در جهت حفظ حقوق اصـناف کشـور و ایجـاد رابطـه مطلـوب متقابـل بـین        

  .هاي ذیربط ها و سازمان هاي صنفی و اصناف و وزارت خانه سازمان
اي صـنفی کشـور از طریـق مجـامع     ه تهیه آمار و اطالعات از وضعیت اصناف و سازمان -7

آن بـه معاونـت توسـعه بازرگـانی داخلـی       ارائهي زمانی ساالنه و ها امور صنفی در دوره
   .و همچنین ایجاد پایگاه اطالع رسانی کارآمد معدن و تجارت ،صنعتوزارت 

انی و اقتصـادي متناسـب بـا    گـ هـاي مختلـف بازر   هاي آموزشی در رشته برگزاري دوره - 8
ي هـا  برنامـه  جامعه اصناف کشور با همکاري مجامع امـور صـنفی و براسـاس   احتیاجات 

   .صنعت، معدن و تجارتمصوب وزارت 
اصـناف   سـازي  پیشنهادات به منظور بهبود و رفع مشکالت جاري و بهسازي و نوین ارائه -9

هاي صنفی از جمله توسعه تجارت الکترونیکی و استاندارد کاالها و خـدمات   و سازمان
   .صنعت، معدن و تجارته وزارت صنفی ب

هاي بازرگانی و صنایع و معادن ایـران و تعـاون و تعامـل بـا سـایر       همکاري الزم با اتاق -10
ي هـا  هـاي مختلـف فعالیـت    ها و نهادهاي تخصصی داخلـی و خـارجی در زمینـه    سازمان
  .صنفی

خانـه هیـات عـالی    تنظیم بودجه سالیانه و تسلیم آن تا اول بهمن مـاه هـر سـال بـه دبیـر       -11
   .نظارت جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت
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ماه هر سال به دبیرخانه هیات  تنظیم ترازنامه مالی سالیانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت -12
   .عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب هیات عالی نظارت

ن نظـام صـنفی،   هاي هیات عالی نظارت در چارچوب قـانو  اجراي مصوبات و بخشنامه -13
  .هاي مربوطه نامه قوانین موضوعه و آیین

انتشار نشریه تخصصی به منظور معرفی جامعه صنفی کشور و نیز ارتقا سطح اطالعـات   -14
   .ولین سازمانهاي صنفی و اصنافوو آگاهی مس

پیگیري تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، بیمـه، شـرکت    -15
و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباري توسط مجامع امور صـنفی   ونی اعتبارتعا

منـدي   کشور طبق مقررات جاري و انجام هماهنگی با شبکه بانکی کشور در جهت بهره
  . صنوف از تسهیالت بانکی

هـا و مجـامع امـور صـنفی کشـور بـه        ي صنفی توسط اتحادیهها كشهر پیگیري ایجاد -16
هاو معـامالت عمـده فروشـی در میـادین و همچنـین انتقـال       منظور تمرکز تدریجی کاال

  .صنوف آالینده به خارج از شهرها
هاي مسوول سیاستگذاري در امور اقتصـادي،   مشارکت در مراجع، شوراها و کمیسیون -17

  ]4[ .اجتماعی و بازرگانی مرتبط با حوزه اصناف و بازرگانان

  کشور در نظارت بر بازار بررسی و تحلیل نقش نظارتی شوراي اصناف .2-1-5
هـا   آن سیاست اداره امور واحدهاي صنفی و نظارت بر عملکرد اصناف بـه دسـت خـود   

اي  هاي حرفـه  ها و انجمن اي است که امروزه در بسیاري از نهادها، تشکل منطق پذیرفته شده
چنین منطقی در حوزه اصـناف کـه در فصـل هشـتم و مـواد      . مورد پذیرش قرارگرفته است

  .مورد تاکید قرار گرفته است از چند جهت قابل توجیه است 30ماده » ط«چون بند  دیگري
بـا پـذیرش   . شود ها در نظام نظارتی کشور می از یک سو، موجب تقویت نقش اتحادیه 

اداره شود باید این فرصت را ها  آن این استدالل که بسیاري از امور مردم باید به دست خود
تـرین و   ترین، قدیمی خصوص اصناف به عنوان گسترده ل شده بهبه ساختارهاي از قبل تشکی

  .ترین تشکل مدنی اقتصادي کشور داد تا تجربه اداره امور خود را کسب نمایند منظم



 

هاي دولت در نظارت  گري در راستاي کاهش تصدي از سوي دیگر، این سیاست دقیقاً 
  . اساسی استهاي کالن و  و سوق دادن دولت به مسایل و حوزه بر بازار

از جهت سوم، این مساله گامی در جهت سیاست قضا زدایی یا عدم تلقی تخلفات ساده 
هاي کوچک صـنفی بـه محـاکم قضـایی جـز ایجـاد بـار         ارسال پرونده. به عنوان جرم است

توانـد پیـام مثبـت     نمـی کشـور   اضافی بر دوش دستگاه قضایی و گسـترش فرآینـد جـرم در   
توانـد سـاختار قضـایی کشـور را از درگیـري در       ن سیاسـت مـی  امـا ایـ  . دیگري داشته باشد

  .تخلفات جزیی مبرا و فکر و ذهن آن را متوجه جرایم نماید
هـاي نظـارتی    هاي فکور، خالق و مبتکر بخش درنهایت، این سیاست فرصتی براي نیرو 

اي تر و تحقیـق وبررسـی بـر    هاي جزیی به امور مهم فراهم خواهد کرد تا به دور از درگیري
هاي توزیع، شناخت عوامـل و عناصـر سـاختاري ونهـادي مخـل نظـام توزیـع،         اصالح شبکه

  .تولید و تامین در کشور بپردازند

ترین مشکالت موجود در حوزه اصناف جهت اجراي طرح تنظیم بازار توسـط  مهم. 2-1-6
  هاي صنفیتشکل

شوراي اصناف و عدم وجود زیر ساخت قوي کارشناسی و مجهز به علم روز در ساختار  .1
 .مجامع امور صنفی

هاي صـنفی کشـور از وجـود کارشناسـان     هاي بسیار زیاد، ساختار تشکلبا وجود تالش
تواند در شناخت مسایل و مشکالت این موضوع می. خبره و توانمند بهره زیادي نبرده است

  .و تحلیل و تدبیر امور اجرایی، این ساختارها را با مشکل مواجه سازد
هـاي  د امکانات و تجهیزات کافی در ساختارهاي استانی و شهرسـتانی تشـکل  عدم وجو .2

  .نهادمردم
هاي بسیار زیاد توسط مجموعه دولت، بـه اسـتانداردهاي   این موضوع نیز با وجود تالش

  .استمطلوب خود نرسیده
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  .هاي ساختار سازمانی موجود شوراي اصناف، متناسب با وظایف محولهناکارآمدي .3
هـاي  سال همکاري نزدیک با شوراي اصـناف نشـان داد کـه مجموعـه حـوزه     تجربه سه 

هاي استانی و شهرستانی، هماهنگی و همسویی کـاملی بـا   مرتبط با شوراي اصناف در حوزه
ایـن  . شـود هاي کالن شورا نداشته و تمام امور بر مبناي قوانین و مقررات، انجام نمیسیاست

  .کندف را در تنظیم بازار تهدید میموضوع ماهیت نقش واگذار شده به اصنا
 .مشکالت موجود در حوزه بازرسی و نظارت .4

باید این واحد در عین استقرار در شوراي اصناف و مجـامع امـور صـنفی،    طبق قانون می
عمـل  هاي احتمالی و تبعـات آن جلـوگیري بـه   داراي ماهیت مستقلی باشد، تا از سو استفاده

ر مجامع امور صنفی عینیت پیدا نکرده و براي این واحـدها  ولی متاسفانه این موضوع د. آید
  .مشکالت زیر را به وجود آورد

قانون تاکید نموده است که مدیر واحد بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی نباید ) الف
بایسـت داراي  همچنـین از نظـر تحصـیالت وي مـی    . عضو هیات مدیره مجمع باشـد 

حراز مسوولیت باشد کـه ایـن مسـاله بـا     مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی جهت ا
هاي فراوان سازمان حمایت، هنوز تحقق پیـدا نکـرده اسـت کـه ایـن      وجود پیگیري

  .استها ایجاد نمودهموضوع مشکالت و تبعات منفی را در برخی از استان
هاي انسانی موجـود در کشـور جهـت جـذب بازرسـان      عدم استفاده بهینه از ظرفیت)ب

  . نظارت اصنافواحدهاي بازرسی و 
هـا نسـبت بـه    هـاي صـنفی در برخـی از اسـتان    شده، سازمانبا وجود همه تاکیدات انجام

انـد  نامه اقـدام نکـرده  جذب بازرسان توانمند و داراي مدرك تحصیلی متناسب با مفاد آیین
  .را در پی داشته استها  آن که این مساله کاهش کارایی

 تحلیل عملکرد .2-2

 مجامع امور صنفی تحت نظارت شوراي اصناف کشور، با تشریح عملکرددر این بخش 
هاي انجام شده در سال گذشته و نسبت آن به میزان مورد انتظـار، رونـد    روند میزان بازرسی

هاي مردمی رسیدگی شده در سطح کشـور در سـال گذشـته و نسـبت آن بـه       تعداد گزارش



 

ه در سـطح کشـور در سـال گذشـته     هاي متشکل گزارشات و روند پرونده  انتظار رسیدگی به
ها  گیري شود و در پایان نتیجهها بررسی و تحلیل می ونسبت آن به انتظار رسیدگی به پرونده

هـا تحـت    و پیشنهادات الزم در زمینه افزایش کارایی و اثر بخشی مجامع امور صنفی اسـتان 
  .شود نظارت شوراي اصناف کشور توصیه می

  مجامع امور صنفی در نظارت بر بازار طی سال گذشته بررسی و تحلیل عملکرد. 2-2-1
به ارزیابی عملکرد واحدهاي بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی کشـور   در این بخش

شده، گزارشات مردمـی رسـیدگی شـده و     هاي انجام در سال گذشته در سه قسمت بازرسی
کننـدگان و   همچنـین مقایسـه بـا انتظـارات سـازمان حمایـت مصـرف        هـاي متشـکله،   پرونده

  .شود ها پرداخته می تولیدکنندگان از هر کدام از این قسمت
هجـري   1388که واحد بازرسـی و نظـارت مجـامع امـور صـنفی در سـال        با توجه به این

هاي بازرگانی در خصوص بازرسی و نظارت  خورشیدي مبادرت به انعقاد قرارداد با سازمان
هـاي الزم بـراي انجـام فعالیـت      یرسـاخت صنفی نموده است، در جهـت اسـتقرار و ایجـاد ز   
حمایـت    هـاي فراوانـی از طـرف سـازمان     بازرسی و نظارت توسط مجامع امور صنفی تالش

کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته تا هر یک از مجامع امور صنفی بتوانند بـه   مصرف
. ابندکنندگان و تولیدکنندگان دست ی سطحی از انتظارات ترسیمی سازمان حمایت مصرف

هـاي   لذا در این قسمت عالوه بر ارزیابی عملکرد مجامع امور صنفی در سه بخـش بازرسـی  
هاي متشکله به تحلیل نسـبت عملکـرد    شده، گزارشات مردمی رسیدگی شده و پرونده انجام

  .شود ها پرداخته می ها به انتظارات سازمان حمایت در این بخش این بخش

هاي انجام شده در سطح کشور طـی سـال    ن بازرسیبررسی و تحلیل روند میزا. 2-2-2
  گذشته

مـورد بازرسـی توسـط     5190887 هجري خورشیدي تعـداد  1389به طور کلی در سال 
نیروهاي طرح تشدید و نیروهاي بازرس مجـامع امـور صـنفی از واحـدهاي صـنفی سراسـر       

هـاي صـورت گرفتـه درکشـور و      تعداد بازرسـی  )2-2(جدول . کشور صورت گرفته است
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هاي مورد انتظار از مجامع صنفی در این سال به همراه نسبت درصد عملکـرد   تعداد بازرسی
  .دهد هاي سال نشان می به انتظار را به تفکیک ماه

هجــري  1389هــاي انجــام شــده در ســال  همــانطور کــه مشــخص اســت میــزان بازرســی
هـاي   اسـتان خورشیدي توسط نیروهاي طرح تشدید و نیروهاي بازرس مجامع امـور صـنفی   

کننــدگان و تولیدکننــدگان بیشــتر  کشــور از میــزان مــورد انتظــار ســازمان حمایــت مصــرف
دهنده عملکرد صحیح و مناسب این نیروها در برآورد انتظـار سـازمان    این امر نشان. باشد می

   .حمایت در بازدید از اصناف کشور است

  رصد عملکرد مورد انتظار و د شده و انجام هاي بازرسی تعداد :2-2جدول 
  انتظار به 

  درصد عملکرد به انتظار  انتظار مورد يها بازرسی تعداد  شده انجام بازرسی تعداد  هاي سال ماه
  درصد 141  213567  301332  فروردین
  درصد 138  197066  272787  اردیبهشت
  درصد 130 193504  251482  خرداد
  درصد 46 533334  244060  تیر
  درصد 108  500000  542158  مرداد
  درصد 104  500000  520975  شهریور
  درصد 80  500000  399369  مهر
  درصد 101  500000  505171  آبان
  درصد 97  500000  480207  آذر
  درصد 113  500000  562561  دي
  درصد 103  500000  516854  بهمن
  درصد 119  500000  593931  اسفند

  درصد 101  5137471  5190887  جمع کل 
Source: www.cppo.ir 

http://www.cppo.ir


 

شده در سطح کشور طی  بررسی و تحلیل روند تعداد گزارشات مردمی رسیدگی. 2-2-3
  سال گذشته

ــال  ــداد  1389در سـ ــیدي تعـ ــات   82085 هجـــري خورشـ ــزارش مردمـــی از تخلفـ گـ
گرفته در بازار توسط نیروهاي طرح تشدید تحت مدیریت اصناف کشور رسـیدگی   صورت

درکشـور و تعـداد انتظـار     مردمـی رسـیدگی شـده    تعداد گزارشات 3-2جدول . شده است
رسیدگی به گزارشات مردمی از مجامع صنفی در این سال به همراه نسبت درصـد عملکـرد   

  .دهد هاي سال نشان می به انتظار را به تفکیک ماه
هجري خورشیدي توسط نیروهاي طرح  1389هاي رسیدگی شده در سال  میزان پرونده

ــتان   ــدیریت اصــناف اس ــدید م ــت     تش ــازمان حمای ــار س ــورد انتظ ــزان م ــور از می ــاي کش ه
دهنـده تعـداد کـم     ایـن مسـاله نشـان   . باشد کنندگان و تولیدکنندگان بسیار کمتر می مصرف

  .باشد گزارشات مردمی نسبت به انتظارات سازمان حمایت می

  و انتظار رسیدگی به گزارشات مردمی و درصد عملکرد  تعداد کل :3-2جدول 
  به انتظار

گزارشات  تعداد کل  هاي سال ماه
  شده مردمی رسیدگی

انتظار رسیدگی به 
  گزارشات مردمی

درصد عملکرد به 
  انتظار

  درصد30   25095  7431  فروردین
  درصد26  22775  5872  اردیبهشت
  درصد 25  23220  5791  خرداد
  درصد21  31201  6480  تیر
  درصد23   10390  2361  مرداد
  درصد31   15196  4754  شهریور
  درصد 46   19331  8817  مهر
  درصد84   9750  10536  آبان
  درصد17   21451  3666  آذر
  درصد65   19787  12874  دي
  درصد48   19421  9366  بهمن
  درصد83   12790  10617  اسفند

  درصد36   230407  82085  جمع کل 
Source: www.cppo.ir 

http://www.cppo.ir
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  سطح کشور طی سال گذشتههاي متشکله در  بررسی و تحلیل روند تعداد پرونده. 2-2-4
متشکله منجر به محکومیـت از    پرونده 225711 هجري خورشیدي تعداد 1389در سال 

گرفتـه در بـازار در واحـد بازرسـی ونظـارت مجـامع امـور صـنفی کشـور           تخلفات صـورت 
متشکله منجر به محکومیـت درکشـور و     يها تعداد پرونده 4-2جدول . رسیدگی شده است

کنندگان و تولیدکنندگان در  مورد انتظار سازمان حمایت مصرف متشکله  يها پرونده تعداد
  .دهد هاي سال نشان می این سال به همراه نسبت درصد عملکرد به انتظار را به تفکیک ماه

گرفتـه در بـازار در    هاي متشکله منجر بـه محکومیـت از تخلفـات صـورت     میزان پرونده
هجـري خورشـیدي    1389در سال  سراسر کشورواحد بازرسی ونظارت مجامع امور صنفی 
ایـن  . باشـد  کنندگان و تولیدکنندگان کمتر می از میزان مورد انتظار سازمان حمایت مصرف

 60ي متشـکله منجـر بـه محکومیـت حـدود      هـا  دهنده آن است که تعداد پرونـده  مساله نشان
  .اشدب کنندگان و تولیدکنندگان می انتظارات سازمان حمایت مصرف میزان درصد

هاي متشکله منجر به محکومیت  انتظار پرونده و تعداد مورد تعداد کل :4-2جدول 
  مردمی و درصد عملکرد به انتظار

هاي  ماه
  سال

ي متشکله ها تعداد پرونده
  منجر به محکومیت

ي متشکله منجر به محکومیت ها تعداد پرونده
  بر مبناي انتظار عملکردي ترسیم شده

درصد عملکرد 
  به انتظار

  درصد43   28889  12413  فروردین
  درصد43   26543  11461  اردیبهشت
  درصد 28   26319  12648  خرداد
  درصد 24   53365  12947  تیر
  درصد86   34234  29367  مرداد
  درصد70   25464  17925  شهریور
  درصد 22   36669  8240  مهر
  درصد66   33136  21939  آبان
  درصد65   22126  21428  آذر
  درصد 78   34062  26477  دي
  درصد63   33125  22950  بهمن
  درصد130   21541  27916  اسفند

  درصد60   375473  225711  جمع کل 
Source: www.cppo.ir 

http://www.cppo.ir


 

 گیري و پیشنهاد نتیجه .2-2-5

 1389هـاي سراسـر کشـور در سـال      پس از بررسی عملکرد مجـامع امـور صـنفی اسـتان    
  :قابل استخراج است در این زمینه هجري خورشیدي نتایج و پیشنهادات زیر

شده توسط نیروهـاي طـرح تشـدید و نیروهـاي بـازرس مجـامع امـور         هاي انجام بازرسی .1
صــنفی از واحــدهاي صــنفی سراســر کشــور بــیش از انتظــارات ســازمان حمایــت         

امـر    است کـه ایـن   کنندگان و تولیدکنندگان از این نیروها در بازدید از اصناف مصرف
  . باشد رد مناسب و صحیح این نیروها میدهنده عملک نشان

گرفتــه در بــازار توســط  تعـداد گزارشــات رســیدگی شـده مردمــی از تخلفــات صـورت    .2
نیروهاي طرح تشدید تحت مدیریت اصناف کشـور نسـبت کمـی از انتظـارات سـازمان      

شود با  لذا پیشنهاد می. کنندگان و تولیدکنندگان را برآورده کرده است حمایت مصرف
هــا و  کننــدگان و رســالت رســانی بــه مــردم در زمینــه حقــوق مصــرف اطــالعآمــوزش و 
را نسـبت بـه اعـالم    هـا   آن هاي مجامع امور صـنفی در اسـتیفاي حقـوق آنـان،     ماموریت

   .گرفته در بازار ترغیب نمود تخلفات صورت
گرفتـه در   هاي متشکله منجر بـه محکومیـت از تخلفـات صـورت      با بررسی تعداد پرونده .3

سیدگی شده توسط واحد بازرسی ونظارت مجامع امور صنفی کشور این نتیجه بازار و ر
کننـدگان در ایـن    شود که انتظارات سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف حاصل می
آمـوزش و   زمینـه نیـز بـا    لـذا الزم اسـت در ایـن   .طور کامل برآورده نشده اسـت  زمینه به
هـاي   هـا و ماموریـت   گان و رسـالت کننـد  رسانی به مردم در زمینه حقـوق مصـرف   اطالع

ــان،   ــوق آن ــور صــنفی در اســتیفاي حق ــا  آن مجــامع ام ــات  ه ــه اعــالم تخلف را نســبت ب
گرفتـه   گرفته در بازار ترغیب نموده و همچنین در مورد انواع تخلفـات صـورت   صورت
  .هاي الزم را انجام داد آموزش

روز نمـودن  کارآمـد، بـه  هاي هر سـازمان صـنفی   ترین ضرورتکه از مهمبا توجه به آن
زیـر   هـاي  باشد، پیشنهادصورت هدفمند و متناسب با نیاز زمانه میساختار و تشکیالت آن به

  :ها قابل ارایه استمنظور بهبود عملکرد این نوع سازمان به
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عنـوان یـک ضـرورت    توسعه و تکامل ساختاري شوراي اصناف و مجامع امور صنفی به .1
 .اساسی توسعه

 .و مقررات حاکم بر نظام عرضه کاال و خدماتاصالح قوانین  .2

 .ناپذیر عنوان یک ضرورت اجتنابآموزش و ارتقاي مهارت به .3

هـاي  هاي شغلی بـا طـی نمـودن دوره   متقاضیان فعالیت در رسته آموزش بدو خدمت •
 .خاص متناسب با آن رسته

 نـور و مراکـز علمـی کـاربردي    هماهنگی با مراکز آموزش عالی چون دانشگاه پیـام  •
هاي آموزشـی تکمیلـی   آوري شرایط تحصیل براي بازرسان در دورهمنظور فراهم به

 .مرتبط با بخش اصناف و بازرسی

واحـد  . (نظارتی اصناف جهت ایفاي بهتر نقـش خـود کنترلـی    هاي ارتقاي کیفت بخش .4
 )هاي دیگر نظارتیبازرسی و نظارت اصناف و حوزه

هـاي  ي خبره و کارشناسان توانمند در حـوزه هاي نیروهااستفاده از تجربیات و توانمندي .5
 .مختلف ستادي

 .آوري بسترهاي الزم جهت شکوفایی موجود در کسبهفراهم .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  



 

  سوم فصل
جایگاه طرح ناظران افتخاري 

 ارائـه و در این فصل به بررسی اهمیت و جایگـاه نـاظران افتخـاري در نظـارت بـر بـازار      
. شـود  در آینده تنظیم بازار پرداخته مـی ها  آن منظور افزایش اثربخشی راهکارهاي اجرایی به

افتخـاري، وظـایف و   در بخش مبانی نظري، پس از معرفی ناظران افتخـاري، انـواع نـاظران    
افتخـاري   ناظران استفاده از کارت شرایط عمومی الزم براي پذیرش، نحوهها،  اختیارات آن

نحـوه ارسـال گـزارش تخلفـات      و چگونگی برخورد سازمان در خصوص بروز تخلفـات و 
  .شود تشریح میتوسط ناظران افتخاري 

هاي  عملکرد ناظران افتخاري با بررسی و تحلیل روند گزارشدر بخش تحلیل عملکرد، 
ت آن به تعداد کل گزارشات مردمی، ارزیابی گزارشات واصله، درصدکشـف  واصله و نسب

هـا تـا پایـان     هاي بازرگانی اسـتان  تخلفات، تعداد ناظران افتخاري جذب شده توسط سازمان
همـراه درصـد نسـبت پیشـرفت جـذب نـاظران        هجـري خورشـیدي بـه    1389هر ماه از سال 

و در پایـان   دگان و تولیدکننـدگان کننـ  افتخاري به برنامه مصوب سـازمان حمایـت مصـرف   
ها و پیشنهادات الزم در زمینـه افـزایش کـارایی و اثـر بخشـی نـاظران افتخـاري         گیري نتیجه

  .شود توصیه می



 

  مبانی نظري  .3-1
 در این بخش به معرفی ناظران افتخـاري، انـواع نـاظران افتخـاري، وظـایف و اختیـارات      

عملکـرد   پرداختـه شـده و سـپس بررسـی و تحلیـل     ها  آن و شرایط عمومی الزم برايها  آن
دهی، صحت گزارشات واصله نـاظران افتخـاري و رونـد تعـداد      ناظران افتخاري در گزارش

  .شود ناظران افتخاري جذب شده طی سال گذشته تحلیل و بررسی می

  معرفی ناظران افتخاري .3-1-1
ود کـه پـس از جـذب و گـزینش از طریـق سـازمان       شناظر افتخاري به فردي اطالق می

و ضـمن ارتبـاط مسـتمر بـا      شدهبه عنوان همکار افتخاري پذیرفته  معدن و تجارت ،صنعت
در صورت مشاهده تخلفات واحدهاي صنفی،که در حیطه  معدن و تجارت ،صنعتادارات 

واحـد  باشد به صورت محرمانه و بدون تمـاس و کـالم بـه متصـدي     وظایف این سازمان می
در اختیـار آنـان قـرار گرفتـه ثبـت       هاي گزارش کـه قـبالً   صنفی موضوع تخلف را در برگه

  .رسانی نمایند اطالع پستی، سامانه پیام کوتاه و ارتباط تلفنی هاي مکاتبهروشنموده و یا از 
بـه منظـور    معدن و تجارت ،صنعتهاي اجرایی وزارت  طرح یکی از طرح در واقع این

امکانـات مردمـی در جامعـه     نظارت بر بازار و با هـدف اسـتفاده از نیـرو و   اشراف و  کنترل،
مختلف مردم در چارچوبی مشخص عـالوه   حضور قشرهاياستفاده از  این طرح با. باشد می

جـذب و بـه کـارگیري نیروهـاي مردمـی در امـر        کنترل درسـت،  هاي نظامگیري از  بر بهره
طالعات به صورت مسـتمر بـه جهـت ایجـاد     نظارت غیر محسوس بر بازار و کسب اخبار و ا

بستر مناسب در زمینه تقویت سیستم کنترلی و همچنین مقابله با هر گونه تخلفات اقتصـادي  
  . از اهمیت باالیی برخوردار است در سطح خرد و کالن

منظور محدود شدن  با توجه به نقش سازنده و اثرگذار فعالیت نظارتی ناظران افتخاري به
هـاي شـیوه نظـارت     گـران اقتصـادي و صـنفی، ویژگـی     تخلف براي اخـالل فضاي ارتکاب 

  :شود در موارد زیر خالصه می نامحسوس
 .سزایی دارد در پیشگیري از تخلف تاثیر به نامحسوسنظارت  .1

 .هاي شیوه مستقیم را ندارند کنندگان محدودیت گزارش .2
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وجـود   از سوي واحدهاي اقتصـادي  سازيکردن امور و ظاهر یوه امکان مخفیدر این ش .3
 .ندارد

  ]5[ .سرعت از بروز انحرافات جلوگیري کرد توان به در این شیوه می .4

  انواع ناظران افتخاري .3-1-2
ولیدکنندگان دو نـوع نـاظر   کنندگان و ت کلی در تعریف سازمان حمایت مصرفطور  به

  .عنوان شده است
  ر سراسر کشو  فعالیت ویژه با حوزهناظران ) الف

باشـند، بـا ارسـال دعوتنامـه از      عنوان پشتیبانان معنوي طـرح مطـرح مـی    این ناظران که به
کننـدگان و تولیدکننـدگان بـه عضـویت در طـرح نـاظران        سوي سـازمان حمایـت مصـرف   

را معـاونین،    اعضـاي آن  هـدف از پـذیرش ایـن نـاظران کـه معمـوالً      . آینـد  افتخاري در می
هـاي اجرایـی و سـتادي تشـکیل      و مـدیران کـل دسـتگاه    هـا  مشاوران وزرا، روساي سـازمان 

در جهـت بهبـود بخشـیدن بـه رونـد امـور       هـا   آن گیري از نقطه نظرات سازنده دهند بهره می
تواننـد مراتـب را بـا اسـتفاده از      اعضاي این گروه در مواجه با هرگونه تخلـف مـی  . باشد می
به این سـازمان ارسـال نماینـد تـا      قرار داده شده استها  آن در اختیار ی کههاي گزارش برگه

  .به ناظر منعکس شود رسیدگی الزم صورت گرفته و نتایج آن سریعاً ،به صورت ویژه
  استان یا شهرستان   استانی با حوزه فعالیتناظران  )ب

شـوند در برخـورد بـا     عنـوان همکـاران افتخـاري سـازمان شـناخته مـی       به این ناظران که
طـور   و بـه  بـدون اطـالع متصـدي واحـد صـنفی      ،ي صنفیهرگونه تخلف اقتصادي واحدها

محسوس در خارج از واحد صنفی نسبت به تکمیل برگ گزارش تخلف اقدام نمـوده و  غیر
هـاي پیـام    شناسایی خود، برگه گزارش را از طریق مکاتبـه پسـتی، سـامانه     پس از قید شماره

اسـتان اعـالم    معدن و تجارت ،صنعتکوتاه، ارتباط تلفنی و یا مراجعه حضوري به سازمان 
حـوزه فعالیـت هـر یـک از     . نمایند که نتیجه پس از رسیدگی به اطالع ناظران خواهد رسید

استان در محدوده استان یـا   معدن و تجارت ،صنعتناظران افتخاري با نظر روساي سازمان 
  ]5[ .بود خواهدشهر 



 

  وظایف و اختیارات ناظران افتخاري .3-1-3
وظیفه دارند تا ضمن حضور در جامعـه و مشـاهده عملکـرد واحـدهاي     ناظران افتخاري 

اسـتان، از   معدن و تجـارت  ،صنعتاقتصادي با هماهنگی مداوم با مراجع ذیربط در سازمان 
ویـا   20000124طریق مکاتبه پستی، پست الکترونیکی، سایت اینترنتی، سـامانه پیـام کوتـاه    

هاي  گزارش  منطقی و صحیح براساس متوسطگزارشات مستدل،  124تماس تلفنی با سامانه 
به منظور جلوگیري از تداخل کاري بین بازرسـان  . مورد انتظار استان تکمیل و ارسال نمایند

  ]5[ .سازمان و ناظران افتخاري فعالیت ناظران باید نامحسوس باشد

  شرایط عمومی ناظران افتخاري .3-1-4

عضویت در طرح ناظران افتخاري داشته ناظر افتخاري باید شرایط عمومی زیر را جهت 
  :باشد

 .اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران .1

 .متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .2

  .تابعیت ایرانی .3
  .حسن شهرت وخلق .4
  سال تمام 18حداقل سن  .5
 متوسطه دیپلم تحصیالت حداقل .6

 .محل خدمت... معرفی از ارگان یا سازمان یا تشکل و .7

افتخاري و چگـونگی برخـورد سـازمان در     ي ناظرانها استفاده از کارت نحوه. 3-1-5
  خصوص تخلفات 

کـارت خـود    ارائـه فعالیت ناظر افتخاري به صورت نامحسوس بوده و ناظر مجاز به  :1 ماده
  .به واحد صنفی جهت شناسایی نیست
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ي واحد صنفی، تخلـف  متصد آن به ارائهاستفاده از کارت ناظر به منظور بازرسی و  :2ماده 
  .محسوب شده و با متخلفان مطابق قوانین جاري برخورد خواهد شد

باشد و اسـتفاده از   جهت شناسایی ناظران می کارت ناظر درحکم سند دولتی و صرفاً:3ماده 
آن در موارد دیگر تخلف محسوب و با متخلفان طبق ضوابط و مقـررات رفتـار خواهـد    

  .شد

ت بـه شـخص دیگـر، تحـت هرعنـوان و مقـامی کـه باشـد، تخلـف          واگـذاري کـار   :4ماده
  .محسوب و با طرفین طبق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد

 شخص دارنده ي قانونی از آن به عهدهو استفاده تمسوولیت حفظ و نگهداري کار: 5ماده
  .باشدکارت می

اعـالم تخلفـات، صـاحب کـارت یـا       ، یا دفترچهدر صورت مفقود شدن کارت ناظر :6ماده
هاي کثیراالنتشار در یـک نوبـت بـه    دفترچه موظف است موضوع را در یکی از روزنامه

اطالع عموم رسانده و عدم اعتبار آن را اعـالم نمایـد و تصـویر روزنامـه را بـه معاونـت       
معدن  ،صنعت ها به ادارهاستان و در شهرستان معدن و تجارت ،صنعتبازرسی سازمان 

  .نماید ارائه و تجارت
بایست مراتـب را بـه   ناظران گروه یک نیز موظف به اجراي موارد فوق بوده و می: 1-6

  .کنندگان و تولیدکنندگان اعالم نمایدسازمان حمایت مصرف

هرگونه جعل و سو استفاده از کارت ناظر، جعل اوراق دولتـی محسـوب شـده و بـا     : 7ماده 
  .ه رفتار خواهد شدمقررات مربوط متخلف طبق ضوابط

تلفنی، پیام کوتاه، مکاتبه پستی (گزارشات خود  ناظر افتخاري موظف است در کلیه :8ماده
  ]5[ .قید نماید کد شناسایی ده رقمی خود را موکداً) و مراجعه حضوري

   



 

  ارسال گزارش تخلفات توسط ناظران افتخاري  تکمیل و نحوه. 4-1-6
هــاي زیــر تواننــد بــه یکــی از روشتخلــف مــی نــاظران افتخــاري در صــورت مشــاهده

  :مربوطه تحویل دهند معدن و تجارت ،صنعتگزارشات خود را به سازمان 
   .از طریق مکاتبه پستی با سازمان •
  .20000124از طریق سامانه پیام کوتاه  •
   .124از طریق شماره تلفن  •
 .dolati@cppo.irاز طریق آدرس پست الکترونیک  •

 .www.cppo.irاز طریق وب سایت سازمان به آدرس  •

  .از طریق مراجعه حضوري به سازمان •
  .از طریق ارسال کتبی گزارشات به نمابر سازمان •

  مکاتبه پستی با سازمان 
اتخـاذ شـده اسـت کـه      ان افتخاري، ترتیبـی ناظرهاي به منظور تسهیل در ارسال گزارش

نیازي به پاکت نداشته و به صورتی طراحـی   رناظهاي گزارش در هنگام ارسال توسط برگه
تـرین صـندوق پسـتی     طریـق نزدیـک   گردیده است که اصل گزارش از وسط تـا شـده و از  

هـاي گـزارش از طریـق ایـن سـازمان      پسـتی برگـه   ت کـه هزینـه  قابل ذکر اس.(ارسال گردد
  .)پرداخت گردیده است

  پیام کوتاه سامانه
ان، ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه بـه  ناظرهاي ارسال گزارش ترین روشاز ساده

  .باشدپیام کوتاه می 20000124ي  سامانه
  :زیر عمل نمود براي اعالم تخلفات اقتصادي با پیام کوتاه باید به شیوه

  )ناظرکد * کد تخلف * آدرس واحد صنفی * نام کاال * مقدار * قیمت (
  :شده عبارتند ازدر نظر گرفته کدهاي تخلفات

  .گران فروشی-1

mailto:dolati@cppo.ir
http://www.cppo.ir
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  .کم فروشی -2
  .تقلب -3
  .احتکار -4
  .خارج از شبکه عرضه -5
  .حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش کاالي قاچاق -6
  .عدم صدور صورتحساب -7
  .فروش اجباري کاال و خدمات -8
  .نامه عدم درج قیمت و نصب نرخ -9

عبـور مخصـوص،    بـا مالحظـه و رمـز    معـدن و تجـارت   ،صنعتهاي هریک از سازمان
  . نمایندهاي ارسالی از طریق پیامک را دریافت و نسبت به پیگیري آن اقدام میگزارش

  124تلفن 
تخلفـات را بـه تلفـن     هتواند، گـزارش مشـاهد   میهریک از شهروندان در سراسرکشور  
ان کـد شناسـایی خـود را بـه اپراتـور مربوطـه اعـالم        نـاظر کـه  در صورتی. اعالم نماید 124
  ]5[ .شودیند، گزارش مورد نظر به نام ایشان ثبت و پیگیري میفرما

  پست الکترونیک و وب سایت سازمان
کنندگان و تولیدکنندگان در پورتال خود، بخشـی را بـه عنـوان    سازمان حمایت مصرف

ــاص د  ــات اختصـ ــزارش تخلفـ ــتگـ ــا  . اده اسـ ــر بـ ــال حاضـ ــایت در حـ ــن سـ آدرس  ایـ
WWW.CPPO.IR تواننـد بـه اطالعـات و    ان افتخاري میناظرو از طریق آن  باشد فعال می

  .اخبار مرتبط دسترسی یابند
ان افتخـاري،  نـاظر هاي غیردولتی به منظور ایجـاد ارتبـاط دو سـویه بـا     ر نظارتودفتر ام

و طـی آن مطالـب مفیـد و مـوثر در دانـش       هدرا نمـو برنامه ارسال اخبـار و اطالعـات را اجـ   
  .شودارسال میها  آن ان به صندوق پست الکترونیکیناظرعمومی 

   

http://www.CPPO.IR


 

  مراجعه حضوري
ان بوده اسـت، مراجعـه بـه دفـاتر و     ناظرترین روش ارتباطی که بیشتر مورد توجه قدیمی

معـدن و   ،صنعتادارات ها و استان معدن و تجارت ،صنعتهاي سازمان درادارات مربوطه 
  ]5[ .ها استاعالم گزارش تخلفات، به همکاران مستقر دراین حوزهها و  شهرستان تجارت

  هاي غیر دولتیاري ارتباط با دفتر امور نظارترارسال نمابر و برق
هاي غیردولتـی، متـولی پیگیـري مباحـث مربـوط بـه نـاظران افتخـاري         دفتر امور نظارت

هاي خود ات و گزارشات، انتقادتوانند پیشنهاد میان محترم ناظرباشد و  میدرسراسرکشور 
  ]5[ .این دفتر اعالم فرمایند را در ساعات اداري به تلفن

  تحلیل عملکرد. 3-2
هـاي واصـله و    عملکرد ناظران افتخاري با بررسی و تحلیل رونـد گـزارش  در این بخش 

له، درصدکشف تخلفات، نسبت آن به تعداد کل گزارشات مردمی، ارزیابی گزارشات واص
هـا تـا    اسـتان  معدن و تجارت ،صنعتهاي  تعداد ناظران افتخاري جذب شده توسط سازمان

همراه درصد نسبت پیشرفت جـذب نـاظران    هجري خورشیدي به 1389پایان هر ماه از سال 
و در پایـان   کننـدگان و تولیدکننـدگان   افتخاري به برنامه مصوب سـازمان حمایـت مصـرف   

ها و پیشنهادات الزم در زمینـه افـزایش کـارایی و اثـر بخشـی نـاظران افتخـاري         گیري نتیجه
  .شود توصیه می

  بررسی و تحلیل عملکرد ناظران افتخاري در گزارش دهی طی سال گذشته. 3-2-1
هـاي نظـارتی نـاظران و مـردم، اطالعـات       ریزي و هدفمند نمودن فعالیـت  منظور برنامه به

طور جداگانه بـر اسـاس مـوارد     هر استان به عدن و تجارتم ،صنعتهاي  عملکردي سازمان
و جداول عملکـرد آمـاري و موضـوعی نـاظران افتخـاري مـورد        news افزار ارسالی در نرم

   .گیرد می بررسی و تحلیل قرار
گـزارش توسـط نـاظران افتخـاري بـه       135882 هجري خورشیدي تعـداد  1389در سال 
تعــداد 1-3 جــدول. هــا ارســال شــده اســت اســتان معــدن و تجــارت ،صــنعتهــاي  ســازمان
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سراسـر   معدن و تجـارت  ،صنعتهاي  هاي واصله توسط ناظران افتخاري به سازمان گزارش
در این سـال را بـه همـراه     news افزار در نرم شده مردمی ثبت گزارشات کل کشور و تعداد

  .دهد ن میهاي سال نشا نسبت گزارشات ناظران به کل گزارشات مردمی به تفکیک ماه

در  شده ثبت ،هاي واصله توسط ناظران افتخاري تعداد گزارش :1- 3جدول 
ی مگزارشات مرد توسط مردم و نسبت گزارشات ناظران به کل news افزار نرم

   هجري خورشیدي 1389در سال 

هاي واصله  تعداد گزارش  هاي سال ماه
  توسط ناظران افتخاري

مردمی  گزارشات کل تعداد
  news افزار نرمدر  شده ثبت

درصد گزارشات ناظران 
  به کل گزارشات مردمی

  درصد 32  34555  11208  فروردین
  درصد 32  26893  8620  اردیبهشت
  درصد 35  25154  8900  خرداد
  درصد 37  23569  8601  تیر
  درصد42  29440  12549  مرداد
  درصد47  25528  11937  شهریور
  درصد38  24424  9236  مهر
  درصد31  40755  12657  آبان
  درصد35  34700  11962  آذر
  درصد 20  62056  12308  دي
  درصد 29  41424  11946  بهمن
  درصد 36  42508  15598  اسفند

  درصد 33   411004  135882  جمع کل 
Source: www.cppo.ir 

هاي واصله توسط نـاظران افتخـاري در سـال     طور که مشخص است تعداد گزارش همان
 newsافزار  شده در نرم سوم کل گزارشات مردمی ثبت هجري خورشیدي حدود یک 1389
در ارسال گزارشات نظارتی  ناظران افتخاريمشارکت باالي  دهنده این مساله نشان. باشد می

  .باشد هاي بازرگانی می به سازمان

http://www.cppo.ir


 

  تحلیل صحت گزارشات واصله ناظران افتخاري طی سال گذشتهو بررسی  .3-2-2
گـزارش توسـط نـاظران افتخـاري بـه       135882 هجري خورشیدي تعـداد  1389در سال 

تعــداد  2-3 جــدول. هــا ارسـال شــده اسـت   اســتان معــدن و تجـارت  ،صـنعت هــاي  سـازمان 
سراسـر   معدن و تجـارت  ،صنعتهاي  هاي واصله توسط ناظران افتخاري به سازمان گزارش

کشور و نتایج ارزیابی گزارشات در این سال با تفکیک به گزارشـات متخلـف، گزارشـات    
را بـه همـراه درصدکشـف تخلـف بـه تفکیـک        غیر متخلف و گزارشات در دست بررسـی 

  .دهد هاي سال نشان می ماه

ارزیابی هاي واصله توسط ناظران افتخاري و نتایج  تعداد گزارش: 2- 3 جدول
  هجري خورشیدي 1389در سال  گزارشات و درصد کشف تخلفات

هاي واصله  تعداد گزارش  سال هاي ماه
  توسط ناظران افتخاري

درصدکشف   نتایج ارزیابی گزارشات
  در دست بررسی  غیر متخلف  متخلف  تخلف

  درصد 34  947  5725  4385  11208  فروردین
  درصد 39  1317  4416  2766  8620  اردیبهشت
  درصد 41  1440  4247  2992  8900  خرداد
  درصد 41  1059  4296  2969  8601  تیر
  درصد 47  1035  6116  5392  12549  مرداد
  درصد 42  761  6458  4626  11937  شهریور
  درصد 39  696  5196  3306  9236  مهر
  درصد37  1294  7062  4229  12657  آبان
  درصد 38  1064  6649  4042  11962  آذر
  درصد 41  733  6746  4703  12308  دي
  درصد 42  1282  6173  4467  11946  بهمن
  درصد 42  1328  7984  5737  15958  اسفند

  درصد 37  12956  71068  49614  135882  جمع کل 
Source: www.cppo.ir 
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هجـري   1389طبق جدول فوق از گزارشـات واصـله توسـط نـاظران افتخـاري در سـال       
از صـحت   newsافـزار   شـده در نـرم   درصد کـل گزارشـات ثبـت    37خورشیدي تنها حدود 
نسبت پایین صحت گزارشات ارسـالی توسـط    دهنده این امر نشان. باشد کافی برخوردار می

را بـیش از پـیش نمایـان    هـا   آن ولی بـه هـاي صـحیح و اصـ    باشد که لزوم آموزش ناظران می
  .سازد می

 بررسی و تحلیل روند تعداد ناظران افتخاري جذب شده طی سال گذشته .3-2-3

هـاي   کننـدگان و تولیدکننـدگان، سـازمان    حمایـت مصـرف    طبق برنامه مصوب سازمان
هجري خورشیدي باید بـه هـدف    1389سراسر کشور تا پایان سال  صنعت، معدن و تجارت

ها موظفند تـا از طریـق    بدین منظور این سازمان. هزار نفر ناظر افتخاري دست یابند ب دهجذ
  .رسانی مناسب جهت رسیدن به هدف مذکور تالش نمایند اطالع

هـاي   ناظر افتخاري از طریق سازمان 14890هجري خورشیدي تعداد  1389تا پایان سال 
  . جذب شده است معدن و تجارت ،صنعت

 معدن و تجـارت  ،صنعتهاي  سازمان تعداد ناظران افتخاري جذب شده در 3-3جدول 
هاي سراسر کشور به همراه درصد تحقق طبق برنامه مصوب را از ابتداي سال تا پایـان   استان

  .دهد هر ماه نشان می

معدن و  ،صنعتهاي  تعداد ناظران افتخاري جذب شده در سازمان :3- 3جدول 
  تا پایان هر ماه به تفکیک برنامه مصوب ها و درصد تحقق استان تجارت

تعداد ناظر افتخاري جذب شده توسط   هاي سال ماه
  هاي بازرگانی تا پایان هر ماه سازمان

درصد نسبت ناظران افتخاري جذب 
  به برنامه مصوب شده

  درصد 74  7438  فروردین
  درصد 77  7719  اردیبهشت
  در صد 81  8075  خرداد
  درصد 83  8356  تیر
  درصد 85  8527  مرداد
  درصد 85  8556  شهریور



 

تعداد ناظر افتخاري جذب شده توسط   هاي سال ماه
  هاي بازرگانی تا پایان هر ماه سازمان

درصد نسبت ناظران افتخاري جذب 
  به برنامه مصوب شده

  درصد 88  8803  مهر
  درصد 96  9648  آبان
  درصد 102  10265  آذر
  درصد 123  12302  دي
  درصد 141  14152  بهمن
  درصد 156  15586  اسفند

  درصد 156  15586  جمع کل 
Source: www.cppo.ir 

انـد   توانسـته  بازرگـانی هاي  هجري خورشیدي سازمان 1389طبق اطالعات فوق در سال 
 دهنـده  این امر نشان. برنامه مصوب به جذب ناظران افتخاري نایل شوند بیش از صد در صد

  .باشد هاي بازرگانی در جذب ناظران افتخاري می عملکرد موفق سازمان

  گیري و پیشنهاد نتیجه. 3-2-4
ــس از بررســی عملکــرد نــاظران افتخــاري در سراســر کشــور  هجــري  1389در ســال  پ

  :خورشیدي نتایج و پیشنهادات زیر قابل استخراج است
گرفتـه واحـدهاي صـنفی سراسـر کشـور       هاي واصله از تخلفات صـورت  تعداد گزارش .1

. شود توسط ناظران افتخاري حدود یک سوم کل گزارشات ارسالی مردمی را شامل می
شـود کـه    رت بر بازار پیشنهاد میمنظور افزایش نقش ناظران افتخاري در نظا رو به از این

هاي ارسال گزارشات امکانات بیشتري در اختیـار نـاظران افتخـاري قـرار      در زمینه روش
کوتاه یـا   بر بودن ارسال گزارشات از طریق ارسال پیام طور مثال با توجه به هزینه به. گیرد

 .نسبت به رایگان نمودن آن اقدام نمودتوان  مکالمات تلفنی می

گرفتــه واصــله توســط نــاظران  حت و درســتی گزارشــات تخلفــات صــورتبررســی صــ .2
بنـابراین  . باشـند  این گزارشات ناصحیح مـی  دهدکه در حدود دو سوم افتخاري نشان می

. در حالت کلی عملکرد ناظران افتخاري از لحاظ کیفی در سطح مطلـوبی قـرار ندارنـد   

http://www.cppo.ir
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آموزشـی نـاظران افتخـاري از    اي به مباحث  این مساله موید آن است که باید توجه ویژه
ها چه از لحاظ کیفـی و چـه از لحـاظ     استان معدن و تجارت ،صنعتهاي  سوي سازمان

برگزاري جلسات توجیهی و آموزشی، توزیع جـزوات، بروشـورها   . کمی صورت گیرد
انـدازي صـفحه جدیـد     هاي فشرده آموزشی، ارشاد تلفنی نـاظران افتخـاري و راه   و لوح

 معــدن و تجــارت ،صــنعتهــاي  حــاوي نکــات ومســایل آموزشــی در ســایت ســازمان
  .تواند موثر واقع شود هاي کشور از اقداماتی است که می استان

هجـري خورشـیدي    1389با بررسی تعداد ناظران افتخاري جـذب شـده تـا پایـان سـال       .3
هـا نسـبت بـه برنامـه      اسـتان  معـدن و تجـارت   ،صـنعت هاي  شود که سازمان مشخص می

جـذب  . کنندگان و تولیدکنندگان بسیار جلـوتر هسـتند   مصوب سازمان حمایت مصرف
هـاي   درصدي ناظران نسبت به برنامه تعیـین شـده نشـان از موفقیـت سـازمان      150حدود 
هـاي عمـومی و    رسـانی مناسـب و صـحیح، آمـوزش     در اطالع معدن و تجارت ،صنعت

گرفتـه و   کننـدگان و تخلفـات صـورت    قوق مصرفتخصصی افراد در زمینه مصادیق ح
  .ترغیب افراد به عضویت در طرح ناظران افتخاري دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  چهارم فصل
  الملل نهاد در عرصه بین مردمهاي  جایگاه تشکل

نهـاد در نظـارت بـر بـازار در      هـاي مـردم   در این فصل به بررسی جایگاه و نقـش تشـکل  
نهـاد حـامی   هـاي مـردم  بدین منظـور ابتـدا پیشـینه تشـکل    . شود المللی پرداخته می عرصه بین

کننــدگان در عرصــه  ت حقــوق مصــرفتشــکیال هــا و انــواع نظــام کننــده،حقــوق مصــرف
بررسی شده سپس بـه   هاي این نهادهاي مردمی مشی ها و خط ، وظایف، مسوولیتلیالمل بین

  .شود پرداخته می نهاد در چند کشور دنیا اي مردمه تحلیل و بررسی تشکل
ــا    ــز ب ــان نی ــهدر پای ــعیت   ارائ ــه وض ــدول مقایس ــن ج ــوق     انجم ــت از حق ــاي حمای ه

هـاي ایـن    ی در زمینه بهبـود کاسـتی  کنندگان در ایران و چند کشور دیگر پیشنهادات مصرف
  . شودبیان می ها در ایران  انجمن

  الملل نهاد ناظر بر بازار در عرصه بین هاي مردم پیشینه تشکل. 4-1
زمـان تشـکیل سـازمان جهـانی     از  کننـدگان  نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرف

در ایـن  . نی مطـرح شـد  به عنوان یـک نگرانـی جهـا   میالدي  1947در سال ) ایزو(استاندارد 
ي غیردولتـی  هـا  هاي مردمی غیردولتی تحـت عنـوان سـازمان    ها، گروه راستا عالوه بر دولت



 

هنـگ و  ابه سرعت در کشورهاي پیشرفته دنیـا شـکل گرفـت تـا بـا دفـاع هم       کننده  مصرف
 تـر  در بـازار پـر رنـگ    راها  آن توجه به نیازهايکنندگان  مصرف قسازماندهی شده از حقو

  ] 8[ .دنکن
و  هاي اجتمـاعی  هاي متشکل در جنبش گروهتوسط کنندگان  حمایت از حقوق مصرف

بـا  زمـان   در آن. ادامـه یافـت  مـیالدي   60دهـه  جامعـه در  پـذیر   حامی اقشار آسیبنهاد  مردم
کننـدگان در اثـر    هاي واردشده به مصرف گسترش استفاده از تولید انبوه و افزایش خسارت

صـنعتی بـراي حمایـت از افـراد      تلف، در کشـورهاي پیشـرفته  مصرف کاالها و خدمات مخ
منـد بـه حمایـت از حقـوق      برخی از افـراد عالقـه  . هاي گوناگون انجام شد دیده فعالیت زیان

به فعالیت پرداختند تـا   خودجوشهاي  کننده و موسسات غیردولتی به صورت گروه مصرف
ش صـدمات ناشـی از مصـرف    ي را وادار سـازند بـراي کـاه   گـذار  ها و مجالس قانون دولت

کننـدگان بـه صـورتی     و استیفاي حقوق مصرف کننده  ، شناسایی حقوق مصرفتمحصوال
  .کشورها تالش کنند هاي حقوقی منصفانه در نظام

 مختلـف در کشورهاي ها  آن هاي متمادي استمرار یافته و ثمرات طی سال ها این فعالیت 
   :در موارد زیر متجلی شد جهان

کاالها و خدمات براي دستیابی به اهدافی مانند ایجاد حداقل سطح قابل  استانداردسازي •
اي الزم جهت رفـع  ه قبول در محصوالت از لحاظ کیفیت، دوام، ایمنی و وجود ویژگی

 .از کاالها و خدمات مورد نیازها  آن کنندگان و برآوردن انتظارات نیازهاي مصرف

و کیفیـت مطلـوب و   پیشگیري از مخاطرات ناشی از مصرف محصـوالت فاقـد ایمنـی      •
ي مختلـف اقتصـادي و اجتمـاعی اعـم از تولیـد و      ها سازي در عرصهگسترش استاندارد

 .ها و مدیریت بنگاه يتجار عرضه کاالها و خدمات

هـاي حقـوقی مختلـف از     کننـده در نظـام   پذیرش و تعیین صریح انواع حقـوق مصـرف    •
کننـدگان و در مـواردي    ق گنجاندن قوانین خاص ناظر بر حمایت از حقوق مصرفطری

قـانون   51ماننـد اصـل   (کننـدگان در قـوانین اساسـی کشـورها      شناسایی حقوق مصـرف 
  .)قانون اساسی پرتغال 76و  52اساسی اسپانیا و اصول 
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کننـدگان از طریـق وضـع مقـررات نـاظر بـر فضـاي مجـازي،          حمایت از حقوق مصرف •
 .کنندگان کاالها و خدمات ها راجع به مصرف ارت الکترونیکی و انتقال دادهتج

المللـی و تاکیـد بـر حمایـت      کننـدگان در برخـی از اسـناد بـین     پذیرش حقـوق مصـرف   •
مجمـع  مـیالدي   1985آوریـل سـال   نهـم  ها از حقوق مزبور مانند قطعنامه مصوب  دولت

 .کننده مان ملل متحد در زمینه حقوق مصرفعمومی ساز

کنندگان در  هاي غیردولتی براي حمایت از حقوق مصرف هاي سازمان گسترش فعالیت  •
هاي مختلف و کمک به آنان جهت استیفاي حقوق ایشان در اختالفات و دعاوي  عرصه
هـاي وارد شـده بـه     کنندگان کاالها و خدمات و تـالش بـراي جبـران خسـارت     با عرضه
 .و خدماتکنندگان زیان دیده از مصرف کاالها  مصرف

در کشورهاي مختلف جهان در یکـی از مـواد حقـوق     ها به منظور حمایت از این تشکل
کنندگان بر اساس رهنمودهاي سـازمان ملـل، حـق داشـتن تشـکل بـراي        گانه مصرف هشت

ایـن مـاده    بـر اسـاس  . پیگیري حقوق اولیه در مصـرف کـاال و خـدمات لحـاظ شـده اسـت      
فظ حقوق یـا حمایـت از منـافع خـویش بـه ایجـاد       کنندگان اجازه دارند که براي ح مصرف
هسـتند در    هـا نیـز موظـف    بر این اسـاس دولـت  . هاي غیردولتی ومردمی اقدام نمایند تشکل

کننـدگان و   کننـدگان، توزیـع   هـاي مصـرف   کننـدگان بـا سـازمان    مصـرف  چارچوب منـافع 
همکاري نزدیک داشته و مقررات یا استانداردهاي الزم را بـراي نظـارت بـر     کنندگان تولید
  ]رجوع شود به پیوست شماره یک[ .هاي آنان تدوین نمایند فعالیت

کننـده در ابتـداي پیـدایش خـود بـا       حمایـت از مصـرف   نهـاد  مـردم هاي  هر چند سازمان
به علـت محـدود بـودن    ي بزرگ و داراي اقتدار انحصاري مواجه بودند و ها مخالفت دولت

هـاي اجتمـاعی و مـدنی، نقـش فعـالی نداشـتند امـا بتـدریج بـا           مشارکت عمومی در فعالیت
، اهمیـت  کننـده   هـاي دولـت در حمایـت کامـل و شایسـته از مصـرف       آشکار شدن نارسایی

ویـژه کشـورهاي پیشـرفته،     هبیشتري یافتند به طوري که امروزه در اکثر کشورهاي جهـان بـ  
بـه   .اند کنندگان داشته ردولتی، نقش موثري در بهبود وضعیت حقوق مصرفي غیها سازمان

امــروزه در اغلــب کشـــورهاي جهــان وظیفــه اصــلی حمایــت از حقـــوق       طــوري کــه   



 

هـا   ده شـده اسـت و دولـت   گذار نهاد هاي مردم ها و انجمن کنندگان بر عهده سازمان مصرف
   ]8[ .کنند میگذاري و اعمال قانون به این فرایند کمک تنها از طریق قانون

  کنندگان در دنیا تشکیالت حقوق مصرف ها و انواع نظام. 4-2
کننـدگان   شدن و تبلیغات هدفمند عرضـه  پیامدهاي ناشی از گسترش جهانیطور کلی  به

بـراي افـزایش فـروش کاالهـا و خـدمات      ي گروهـی  هـا  منـدي از رسـانه   قدرتمند، بـا بهـره  
هـاي غیردولتـی در حمایـت از حقـوق      موجب شده نقش سـازمان ها  آن شده از سوي ضهعر

ــیش از پــیش اهمیــت یابــد  مصــرف هــاي غیردولتــی حمایــت از حقــوق  ســازمان .کننــده ب
بینی شـده در اساسـنامه خـود،     توانند با استفاده از اقدامات پیش کننده از یک سو می مصرف

استیفاي حقوق آنان به ایفاي نقش بپردازنـد  کنندگان و  در جهت حمایت از حقوق مصرف
کننــدگان بــر   و از ســوي دیگــر آثــار نــامطلوب ناشــی از تبلیغــات غیرواقعــی عرضــه       

کنندگان بـه خریـداري محصـوالت معرفـی      کنندگان به منظور وادار کردن مصرف مصرف
  .شده را خنثی کنند

فـاع از حقـوق   بـراي تشـکیالت د   نظام مشخصتوسعه یافته سه  کشورهايدر اکنون  هم
  : وجود دارد هاي مردمی و نظارت بر بازار توسط تشکل کنندگان مصرف

  1انگلوساکسون نظام -1
اسـاتید  آمریکا توسط  ایاالت متحدهدرمیالدي  1929اولین تشکیالت این نظام در سال  

از طریق دریافت حـق عضـویت از   مردمی  هاي لدر این نظام تشک. به وجود آمد دانشگاهی
ممنوع است به حیـات  ها  آن انتشار روزنامه و مجله که تبلیغات کاالها و خدمات دراعضا و 

  .دهند خود ادامه می

____________________________________________________________________ 
  

1. Anglo – Saxon  
هاي اصیل مهاجرت کرده به آن کشور  الت در آمریکا توسط انگلیسیکه براي نخستین بار این تشکی با توجه به آن

 .، اشاره داردآن استمعرف اصالت موسسان رو به نظام انگلوساکسون که  موجودیت یافت، از این
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  کشورهاي اسکاندیناوي نظام -2
 بدین ترتیب که تشـکیالت . کنندگان و قواي عمومی است اي از مصرف این نظام آمیزه 

نمونـه بـارز ایـن     .کننـد  کنندگان زیر نظر شوراي منتخب دولت فعالیـت مـی   مصرف مردمی
  .کنندگان در کشور نروژ است ي مردمی حمایت از حقوق مصرفها ، تشکلنظام

  فدراتیو بازار مشترك اروپا نظام -3
ایـن   انـد  کنندگانی که با یک هدف تشکیل شـده  مصرفمردمی  هاي این نظام به گروه 

کننـدگان   با یکدیگر متحد شوند و از سوي دیگـر مصـرف   دهد که از یک سو میامکان را 
در عین استقالل، هم بـا دولـت    کننده  هاي مصرف در این نظام گروه. منفرد را متمرکز کنند

  ]8[. شوند ي آن برخوردار میها همکاري دارند و هم از کمک

حمایـت از حقـوق    هـاي نهادهـاي مردمـی    وظایف و مسـوولیت . 4-3
  الملل کننده در عرصه بین مصرف
به کشورهاي غربی نقش دولت را در اقتصاد بازار دوم جنگ جهانی ي پس ازها در سال

کشـورها  از ایـن  هزینه ایفاي این نقش در برخی  آن جا کهتوسعه دادند تا  صورت گسترده
ي یا گذار رسید و درنتیجه بخش دولتی براي قانون درآمد ناخالص ملیدرصد  40به حدود 

  .اجرا در بخش اقتصادي توسعه یافت
ي اضـافی  هـا  هزینـه  هـا  براي دولت همدولت باعث شد تا  ي غیر ضروريها این دخالت 

دولتی منـافع   هايو یا ایجاد انحصار نظام عرضه و تقاضابه دلیل اختالل در  و هم تولید شود
ي بسـیاري از قبیـل   هـا  ازسـوي دیگـر انجمـن    .به طور کامـل محقـق نشـود    کنندگان مصرف

ي ذینفـع تـالش   هـا  گـروه از دیگـر  کارفرمایان و بسیاري  ،نندگان، کارگرانکاتحادیه تولید
 ي تاثیرگـذار در بدنـه دولـت   هـا  ات بـا دسـتگاه  مذاکرانجام  بانفوذ در دولت و یا کردند می

  .امتیازاتی را کسب کنند
و حمایـت از   کننـدگان  براي ایجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق مصرف به تدریج لذا 

ي مردمـی و  هـا  تشـکل در قالـب   کننـدگان  مصـرف  حمـایتی از  يهـا  حرکت، آنان در بازار
   .ه و تاکنون ادامه یافته استشکل گرفت دولتی حامی حقوق آنانغیر



 

بـه صـورت سـازمان یافتـه بـراي بـازار        در اکثر کشـورهاي دنیـا   ها ناین انجمهم اکنون 
 ها ي غیر ضروري دولتها و با انحصار و فساد اقتصادي ناشی از دخالت کرده ساختار ایجاد

کننـدگان و ارتقـاي    سازي مصـرف  با آموزش و آگاه ها همچنین این تشکل .دکنن می مبارزه
ها، معرفی  ي مترتب برآنها ولیتوکنندگان، مس در مورد حقوق مصرفها  آن دانش عمومی

در هنگــام تضــرر بــه دلیــل  کننــدگان و حمایــت از مصــرفمصــرف الگوهــاي بهترخریــد، 
 ناعادالنه، غیر رقابتی و یـا عـدم ایمنـی کـاال و خـدمات در جامعـه ایفـاي نقـش         يها قیمت
کنندگان، به صورت مستقیم و غیرمستقیم  با هدف حمایت از مصرف ها این تشکل. کنند می

هـا   آن المللی تاثیر گذاشته و هاي اقتصادي فعال در عرصه بین مختلف بر روي بنگاه قاز طر
   .کنند کنندگان می رفرا وادار به رعایت حقوق مص

ــم  ــه مه ــوولیت   از جمل ــایف و مس ــرین وظ ــاي ت ــکله ــردم  تش ــاي م ــاد  ه ــال نه در قب
  :توان از موارد زیر نام برد می ،کنندگان مصرف

  سازي عمومی رسانی و آگاه اطالع .1
اطالعـات در   ارائهمختلف در مورد یک کاال علت اصلی لزوم  هاي تجاري نشانوجود 

کسب اطالع از کیفیت تمام یا اغلب .باشد میکننده  خصوص کیفیت محصوالت به مصرف
براي خریدار غیر ممکـن یـا حـداقل    ها  آن و بررسی رعایت اصول فنی در يهاي تجار نشان

کـه بسـیاري از خریـداران از نکـات      ضـمن آن  .متضمن صرف پول و هزینه بسیار زیاد است
شـامل گـواهی کیفیـت و     یهـر چنـد اطالعـات   (. ی محصـول ناآگاهنـد  فنی الزم براي بازرس

ولـیکن ایـن اطالعـات     )تواند وي را در انتخاب کاال یاري نمایـد  هاي اطالعاتی می برچسب
از ایـن رو  . تواند از معایب موجود در کاال مطلـع شـود   جنبه مثبت دارد و خریدار نمی صرفاً

بـه عنـوان نماینـدگان     کننـده   قوق مصرفغیردولتی حامی ح هاي تشکلدر برخی کشورها، 
  .سازي عمومی و اطالع رسانی را برعهده دارند این قشر، وظیفه آگاه

ــال    ــور مث ــه ط ــیب ــوان  م ــن مصــرف ت ــه انجم ــن خصوصــی    ب ــد و انجم ــدگان هلن کنن
کننـدگان بلژیـک اشـاره کـرد کـه اطالعـات بـه دسـت آمـده را از طریـق درج در            مصرف

هـاي   تشـکل همچنین در برخـی از کشـورها   . رسانند میمجالت مخصوص به آگاهی عموم 
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اطالعـات الزم راجـع بـه     ارائـه هاي تجاري مختلف و  بررسی تطبیقی کاالها و نشان مردمی
  . کیفیت این محصوالت را بر عهده دارند

دو روش  مطالعه کشورهاي مختلف در ایـن خصـوص حـاکی از آن اسـت کـه معمـوالً      
در کشـور فرانسـه، کاالهـا براسـاس رابطـه بهـا و       . دارد براي معرفی کاال به خریـدار وجـود  

شان به طبقات مختلف تقسیم شده و نتـایج بررسـی از طریـق انتشـار در مجـالت در       کیفیت
هاي غیردولتـی پـس از   نهاداما در کشورهاي انگلستان و بلژیک  .گیرد اختیار عموم قرار می

و کیفیـت کـاال    کننـده   مصـرف  هاي الزم و با در نظر گـرفتن شـرایطی چـون انتظـار     بررسی
ایراد روش اخیـر آن  . محقق شود نند تا بهترین خریدک بهترین کاال براي خرید را معرفی می
لـذا   .، امکان در نظر گرفتن تمـام عوامـل وجـود نـدارد    است که براي برگزیدن بهترین کاال

  . محصول انتخاب شده با واقعیت منطبق نیست
  هاي آموزشی از طریق اجراي برنامه کنندگان افزایش سطح آگاهی مصرف .2

غیردولتـی بـه اطالعـات مربـوط بـه فرآینـد        تولیدکنندگان از دسترسی نهادهاي معموالً
هـا   آن اطالعـات صـحیح و کـافی بـه     ارائـه طراحی و تولیـد و عرضـه کاالهـاي خـود و یـا      

دگان کنن کوشند تا با افزایش تدریجی آگاهی مصرف می نهادهالذا این  .نندکخودداري می
را بـه  هـا   آن کنندگانی مطلع و آگـاه قـرار دهنـد و    ولیدکنندگان را در برابر مصرفت ،جامعه

در  به همـین منظـور  . طور غیرمستقیم ملزم به افزایش کیفیت و ایمنی محصوالت خود کنند
اطالعات به روز، جهت افزایش اطالعات  ارائههاي غیردولتی ضمن نهاد برخی از کشورها،
هـاي آموزشـی دراز مـدت نیـز      برنامـه  ارائـه کنندگان در زمینـه مصـرف بـه     عمومی مصرف

  . پردازند می
هاي آموزشـی خـود اقـدام بـه      در راستاي برنامه نهاد مردماي ه تشکلبرخی  در این راستا

انـد تـا از طریـق آن ارتبـاط      هاي محلی در نقاط مختلـف کشـور کـرده    تشکیل زیر مجموعه
اي بیشـتر فـراهم    خـدمات آموزشـی و مشـاوره    ارائـه امکان  کنندگان با این نهادها و مصرف
کنندگان انگلستان با هدف افـزایش بیـنش حقـوقی و فنـی      براي نمونه اتحادیه مصرف. شود

در نقاط مختلـف   »کننده  هاي مصرف گروه«هاي محلی تحت عنوان   کنندگان، گروه مصرف



 

هـاي   هـاي ملـی، گـروه    نجمـن در کشور فرانسه نیـز در کنـار ا  . این کشور تشکیل داده است
کنندگان براي دفاع از حقوق این صنف در زمینه کیفیت محصوالت تشـکیل   محلی مصرف

  . اشاره کرد»   کنندگان انجمن محلی سازمان مصرف«توان به  میها  آن اند که از جمله شده
 کنندگان و بخش مدیریت ه الگوي صحیح مصرف به مصرفارای .3

روش صـحیح اسـتفاده از منـابع     سـازي  نهادینـه  مصـرف صـحیح   منظور از ارایـه الگـوي  
ها    هاي زندگی مردم و کاهش هزینه   که سبب ارتقاي شاخصهاي دنیا است به طوري کشور

از طرفی الزام مصرف بهینه . اي براي گسترش عدالت عمومی است شده و از این منظر زمینه
فناوري در طراحی و ساخت وسایل و باعث شده تا عالوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقاي 

هاي جهانی، فرصـت توزیـع مناسـب منـابع و پیشـرفت در        تجهیزات بهینه مطابق با استاندارد
ارایـه الگـوي صـحیح و اصـالح     . هایی که کمتر مورد توجه قرار داشته نیز فراهم شود   بخش

پایـان   ات بـی هـا و امکانـ     الگوي موجود مصرف به معناي حفظ، تقویت، ساماندهی ظرفیـت 
هـا و     تواند موجب اصالح الگوي مـدیریت و نظـارت در سـرمایه    میاین الگو . ستها کشور

تواننـد بـا تهیـه قـوانین      مـی هـاي غیردولتـی     نهادبنابراین . منابع ملی و توزیع در عرضه گردد
بـه   کـارگیري درسـت و اعمـال آن از هرگونـه سواسـتفاده در بخـش مـدیریت        مناسب و به

ــه   یت دولتــی خصــوص مــدیر جلــوگیري کــرده و همچنــین الگــوي صــحیح مصــرف را ب
  . کنندگان ارایه نمایند مصرف

  ها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت  مشارکت در تعیین کیفیت کاال .4
تـر کـردن    کوشند تا بـراي عملـی   می کننده  حمایت از مصرف مردمیهاي   تشکلامروزه 

هاي فنی تعیین گـواهی     اي و سازمان هاي حرفه   اهداف خود روابط منظم و مستقیمی با گروه
ی در تعیین مردمهاي   نهادبه عبارت دیگر تأثیر . داشته باشند) هاي استاندارد  سازمان(کیفیت 

بـدین ترتیـب کـه     .غیرمسـتقیم اسـت   بـه صـورت   کیفیت کـاال و ضـوابط گـواهی کیفیـت    
و صـنایع   ناگها با حضور در جلساتی که در آن نمایندگان تولیدکنند  تشکل این نمایندگان

مختلف و نمایندگان بخش تعیین گواهی کیفیت و استاندارد شرکت دارند انتظارات نـوعی  
ازطریق آزمون نمونه کاال در  نهادهادراکثراین همچنین .نندک میکنندگان را مطرح  مصرف
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 یـا دیگـر  نتـایج ازطریـق مجلـه، سـایت و     ارائـه هاي معتبـر و ارزیـابی خـدمات و    ایشگاهآزم
هـاي معـروف در زمینـه    از جمله مجلـه  .شودمی ننده حمایتکهاي عمومی از مصرف رسانه

شـود   هـا منتشـر مـی    که توسط برخی از ایـن انجمـن  اطالع رسانی کیفیت کاالها و خدمات 
  .اشاره نمود Result and Advice و and Test , Consumer report Thinkتوان به  می

هـاي غیردولتـی ضـرورت حضـور خـود را در        نهادهایی نظیر آلمان و فرانسه   در کشور 
عـالوه بـر    هـا  این تشـکل در حقیقت . اند تعیین کیفیت و ضوابط گواهی کیفیت تثبیت کرده

کننـدگان، تـالش    هاي با کیفیت و بی کیفیت بـازار بـه مصـرف     ارایه اطالعات راجع به کاال
کنند تا با دخالت غیر مستقیم در تعیین کیفیت و استاندارد محصوالت تـا حـد امکـان از     می
تولید و دادن گواهی کیفیت و ضـوابط تعیـین شـده     ،وز تقلب یا سهل انگاري در طراحیبر

کننـدگان   مایند و در صورت داشتن صالحیت قـانونی بـه نماینـدگی از مصـرف    جلوگیري ن
بـه بعـد نماینـدگان     مـیالدي  1967در کشـور فرانسـه از سـال    براي نمونه  .اقامه دعوي کنند

بـا  » L`Association Dynamag«بخش تولید، تجارت و مصرف در قالب مجمعی به نـام  
کنندگان کشور به فعالیـت مشـغول    فهدف تعیین کیفیت کاال جهت افزایش رضایت مصر

  .هستند
  ها   انتقاد از کیفیت کاال .5

به اتکاي اصل کلی آزادي بیان، حق انتقـاد   ي مردم نهادها تشکلها   در بسیاري از کشور
صـراحت بـه   بـه   اند و در برخی دیگر این حق ل شدهیاز محصوالت معیوب را براي خود قا

هـاي غیـر اسـتاندارد وارد      تولیدکنندگانی که کـاال  انتقاد از زیرا .رسمیت شناخته شده است
قابل انکار ها اثري غیر  افزایش کیفیت کاال کننده، بر سازي مصرف کنند ضمن آگاه ازار میب

ها، حقی مطلق و نامحدود بـه    نهاد این شایان ذکر است حق انتقاد از کیفیت کاال براي. دارد
هـاي خصوصـی      ها و سازمان   ق را براي انجمنهایی که این ح  آید زیرا در کشور حساب نمی

ولیت قانونی واند تجاوز از حدود انتقاد متعارف، مس به رسمیت شناخته کننده  حقوق مصرف
  .به همراه خواهد داشت

   



 

تحـت   کننـده   هاي مصـرف    توان به یکی از اتحادیه میدر خصوص انتقاد از کیفیت کاال 
آلمان اشاره کرد که در کنار معرفی محصوالت با  درکشور Arbert sgemeischatftعنوان 

نیـز  کیفیـت را   یهاي ب  ، تولیدکنندگان کاالخودتخصصی   نشریه در کیفیت موجود در بازار
  .دهد مورد نقد قرار می

  جلوگیري از احتکار .6
کننـده متحمـل    آن مصـرف  و در نتیجـه  بـوده کننـده   یکی از عواملی که به ضرر مصرف

توانند با کسـب اطالعـات    میهاي غیردولتی   نهادلذا . باشد میگردد احتکار  میزیان و ضرر 
  . الزم، محتکران را شناسایی و با این پدیده مذموم و مشکل زا مقابله نمایند

  کنندگان و تولیدکنندگان  میان مصرف فاتحل و فصل اختال .7
صـنف  همیشـه نماینـده یـک جانبـه     کننـده   حمایت از حقوق مصرف ي مردمیها تشکل
حـل و فصـل اخـتالف میـان     هـا   آن کننده نیستند بلکه در فهرست وظایف برخـی از  مصرف
کننده و تولیدکننده در اختالفات راجع به مصرف، از طریق سـازش و داوري پـیش    مصرف

  . از مراجعه قضایی نیز مقرر شده است
. شـود  دیده مـی هاي اسکاندیناوي   فعال در کشور مردمیهاي   نهادنمونه این امر بیشتر در 

نروژ و سوئد اشـاره کـرد کـه بـا      کشورهاي کنندگان توان به شوراي مصرف می نمونهبراي 
و ترغیـب   کننـدگان کـاال و خـدمات    ارائـه و  کننـدگان  مصـرف میـان  هدف رفـع اخـتالف   

   .اند هاي کلی براي بهبود مشارکت ایشان تشکیل شده  و ارایه رهنمودها  آن همکاري
در صـورت داشـتن صـالحیت     مردمـی هـاي    نهـاد در صورت عدم حل وفصل اختالف، 

کننـدگان در دادگـاه طـرح شـکایت کـرده و یـا        ند به نماینـدگی از مصـرف  نتوا حقوقی می
  .دنطرفین را به طرح شکایت شخصی رهنمود نمای

 ها کننده و اجرایی کردن آن تالش براي تصویب قوانین و مقررات حامی حقوق مصرف .8

هاي حمایتی در قالب قوانینی که از پشتوانه قدرت دولت برخوردار اسـت، در     ر جنبهذک
بـه همـین   . اند، موثر باشند هایی که در قانون نیامده   تواند بیش از حمایت بسیاري از موارد می

تواننـد از طریـق ارتبـاط     کننـدگان مـی   مصـرف  حقوق حمایت از نهادهاي مردم نهادمنظور 
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و انتقـال  هـا   آن هـاي تخصصـی در     و ایجـاد کمیتـه   گـذار  مجـالس قـانون  گان منظم با نمایند
کنندگان، زمینه تصویب قـوانینی را فـراهم آورنـد کـه      مطالبات و انتظارات عمومی مصرف
  . بخشد میکننده را بهبود  وضعیت حقوقی حمایت از مصرف

مجلـس  ن مـردم در  ها بـا دولتمـردان و نماینـدگا     در کشور فرانسه تعامل بین این سازمان
 ،کننـدگان  شور نروژ نیـز شـوراي مصـرف   رکد. شود می دیده به روشنی گذاري کشور قانون
  .کند میمند  ها و نظرات ارشادي خود بهره   گذار را از مشاوره قانون

  کنندگان جبران خسارت و طرح شکایت در محاکم قضایی به نمایندگی از مصرف .9
کننـدگان، طـرح   حـامی حقـوق مصـرف    مردمیهاي   تشکلهاي    ترین نقشیکی از مهم

. هاسـت کننده و جبران خسـارت بـراي آن  شکایت در دادگاه به نمایندگی از طرف مصرف
به معنـاي   کننده  داراي اهمیت است که برخی، حمایت از حقوق مصرف تا آن جااین نقش 

زیـرا بـه    .داننـد  خاص و دقیق کلمه را حق دادرسی و طرح شکایت در محـاکم قضـایی مـی   
 هـاي غیردولتـی و عضـویت در     نهـاد کنندگان را بـه تشـکیل   عقیده این گروه، آنچه مصرف

ها در اعمال   کند بیش از همه به خاطر استفاده از حمایت فعاالنه این سازمانترغیب میها  آن
ــال مــاده . در مراجــع قضــایی اســتهــا  آن و دفــاع از حقــوق ــراي مث اساســنامه انجمــن  2ب

کننده در طرح شـکایت بابـت خسـارات     ن فرانسه، انجمن را نماینده مصرفکنندگا مصرف
هـاي غیـر دولتـی بـا هـدف        نهـاد کـه   جـا  آناز  .مادي و بدنی و معنوي معرفـی کـرده اسـت   

یـا بـا    و طـور رایگـان  هتوانـد بـ   دیـده مـی  کننده زیانمصرف کنند لذاانتفاعی فعالیت میغیر
  . مند شود ها در دادگاه بهره  اي این نهاد اي پائین از خدمات حقوقی و مشاوره هزینه

به عنوان یـک   کننده  آن است که اگر مصرف ي مردمیها تشکلمزیت دیگر نمایندگی 
ویژه تولیدکنندگان دولتی طرح شکایت کند ههاي تولیدکننده ب   شخص حقیقی علیه سازمان

بري احتمالی اصحاب دعوي در دادگاه، حضور انجمـن  به دلیل وجود خطر عدم رعایت برا
تواند از لحاظ روانی این نابرابري را به تعادل کشانده و  می کنندگان عنوان نماینده مصرفبه

  . دیده علیه تولیدکننده تلقی شوداهرم فشار زیان
   



 

ــن  ــادای ــافع شخصــی مصــرف     نه ــر من ــالوه ب ــا ع ــی    ه ــافع جمع ــی، من ــده خصوص کنن
بـه طـور مثـال در کشـور سـوئد بـه       . تواننـد پوشـش دهنـد    کنندگان جامعه را نیز می مصرف
کننــده اجــازه داده شــده کــه بــه عنــوان نماینــده   حمایــت از مصــرف هــاي مردمــیانجمــن
اي کـه بـا تولیـد و عرضـه      کننـدگان جامعـه طـرح شـکایت کـرده و از تولیدکننـده       مصرف

کنـد مطالبـه    رو مـی  هطـر جـدي روبـ   محصوالت معیوب سالمت و ایمنـی ایـن قشـر را بـا خ    
هایی چون فرانسه، سوئیس و آمریکا گام را فراتـر نهـاده و     به عالوه در کشور. خسارت کند

اي وارد شـود   لطمـه هـا   آن اي  اند که اگر به منافع حرفه هاي غیردولتی این حق را داده  نهادبه 
  .بتوانند علیه عامل زیان اقامه دعوي کنند

ی حمایـت از  الملل بینهاي   و سازمان ي دیگرها  هاي غیردولتی کشور  با سازمانبرقراري ارتباط  .10
 کنندهحقوق مصرف

المللـی   هـاي خـارجی و بـین     ز تجربیات نهادالمللی و فواید حاصل اافزایش تعامالت بین
داخلـی را بـر آن داشـته اسـت تـا بـا گسـترش روابـط خـود بـا            نهادهـاي مردمـی  بسیاري از 
عال در زمینـه حمایـت از   المللی ف هاي بین  گر کشورها و نیز سازمانردولتی دیهاي غی  سازمان

  . کننده، حمایت از حقوق این صنف را تسریع کنند حقوق مصرف
کـه متشـکل از    A.F.N.O.Rبا عالمت اختصارياي  به طور مثال در کشور فرانسه کمیته

ارتبـاطی تنگاتنـگ بـا     کننده سراسر کشـور اسـت،  هاي غیردولتی مصرف  انجمننمایندگان 
المللی استاندارد داشته و از نتایج این تعامل در جلسات مربوط به تعیین کیفیت و  بین سازمان

  .کنند میضوابط استاندارد کاال استفاده 
ي ها و مسوولیتوظایف انجام کننده، براي  مصرفحقوق  حمایت از هاي مردمی تشکل

هـا  نهادایـن وظـایف هـر چنـد در اغلـب ایـن       . دکننخود راهبردهاي متفاوتی را در اجرا می
  . یکی نیستها  آن بندي وظایف در همه مشترك است اما اولویت

کننـدگان   اتحادیـه مصـرف  «تـابع سـاختار آنگلوساکسـون ماننـد      نهادهايبراي مثال در 
هـا، حمایـت از حقـوق     محـور اصـلی فعالیـت    »کنندگان انگلیس انجمن مصرف«و  »آمریکا
در مقابـل   .اطالعات راجع به محصوالت موجود در بازار اسـت  ارائهریق کننده از ط مصرف
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ــکل ــاي تش ــی ه ــی غیردولت ــل    و مردم ــکاندیناوي مث ــورهاي اس ــود در کش ــوراي «موج ش
هـاي خـود را    محـور اصـلی برنامـه   » کنندگان سوئد شوراي مصرف و کنندگان نروژ مصرف

کنندگان و قواي عمـومی   مصرفکنندگان از طریق ایجاد رابطه میان  بهبود وضعیت مصرف
 سـازمان « کشـورها مثـل   دیگري خصوصی فعال در ها همچنین برنامه اصلی سازمان. دانند می

 طـــرح شـــکایت در دادگـــاه بـــه نماینـــدگی از » کننـــدگان فرانســـه خصوصـــی مصـــرف
 نبـوده هاي موجود در محور اصلی فعالیت بنیـادي   با این حال تفاوت. کنندگان است مصرف

کننـدگان   رات موسسین این نهادها و نیز انتظارات و نیازهـاي متفـاوت مصـرف   و به نوع تفک
  ]8[ .گردد کشورهاي مختلف باز می

در  گانکننـد مصرف حقوق حامینهاد مردمهاي   تشکل هايمشیخط. 4-4
  بازار نظارت بر

هـاي متفـاوت و   هاي غیردولتی و مردمی در تمام کشـورهاي دنیـا روش  نهادها و تشکل
از جملـه  . بندنـد کـار مـی   منظور تاثیرگذاري برشرایط عرضه و تقاضاي بازار بها بهمتنوعی ر
  :الملل موارد زیر قابل ذکر هستندها در عرصه بینترین و فراگیرترین این روشعمومی

  .کنندگان وادار کردن دولت و مجلس براي وضع قوانین و مقررات حمایتی براي مصرف .1
  .کنندهیت از مصرفایجاد فضاي رقابتی حما .2
  .نظارت و کنترل در کل زنجیره تامین .3
  .کیفیت و قیمتاز لحاظ نامناسب  کاالها و خدمات پیشگیري از عرضه .4
  .مردمیمشارکت حمایت و توسعه  .5
  .تسریع در رسیدگی به شکایات .6
هـا   آن کنندگان و هـدایت ایجاد ساختار مناسب در اقتصاد بازار از طریق آموزش مصرف .7

  .براي خرید آگاهانه
شناســایی عوامــل تمرکــز قــدرت اقتصــادي و مخــل رقابــت آزاد و معرفــی بــه دولــت و   .8

  .مسالهدرخواست مقابله با این 
   



 

ــر ضــرر حفاظــت مصــرف .9 ــدگان در براب هــاي اقتصــادي تخریــب محــیط زیســت و     کنن
  .تخلفینمحصوالت مضر از طریق اطالع رسانی، آموزش و یا طرح دعوي بر علیه م

مبارزه با فساد اقتصادي ناشی از انحصار اطالعـات از طریـق ارایـه اطالعـات صـحیح و       .10
  .به عموم مردم موقع هب

هاي معتبر و ارزیـابی خـدمات و ارایـه نتـایج از طریـق        آزمون نمونه کاال در آزمایشگاه .11
   .هاي عمومی  مجله، سایت و رسانه

کننـدگان از طریـق بروشـور، آگهـی، جـزوه،      م مصرفسازي عمورسانی و آگاهاطالع. 12
  .هاي رادیویی و تلویزیونی مجله، سایت، سمینار، نمایشگاه و برنامه 

  .خدمات مجازي و تجارت الکترونیک هتوسع .13
حمایــت از حقــوق موفــق نهــاد مــردمهــاي از نهــادبرخــی بــه  تــوانمــیدر ایــن زمینــه 

در مـالزي،  1، فومکـا هـا از جملـه ایـن انجمـن   . اشـاره نمـود   در سراسر دنیـا  گانکنند مصرف
   .هستنددر سوئد  3وکانسومنت آمریکاایاالت متحده در  2کنندهاتحادیه مصرف

کننـدگان،  هاي مصرفافزایش آگاهی کننده در دنیاهاي موفق مصرفشی انجمنمخط
ــ ــزایش ت ــانثیر ااف ــازار، کــار در راســتاي حمایــت از ســالمت و ایمنــی    آن درموضــوعات ب
کنندگان در مجلس و مقررات دولتی و ایجاد بـازار  عقاید مصرف کنندگان، پیشبرد مصرف

در راسـتاي وضـع قـوانین جدیـد و بهبـود      ایـن نهادهـا   همچنین  .باشدمیها  آن عادالنه براي
دگان، الگوهـاي خریـد ومصـرف و    کننـ مصـرف  از حقـوق  قوانین موجود در زمینه حمایت
با توجه بـه ایـن مطالـب،    . دهندمی انجامرا طرح و فراوانی هاي موضوعات حقوقی پژوهش
نهاد در چند کشـور دنیـا    وظایف و اقدامات چندین تشکل مردم در ادامه به بررسی ساختار،

ــن انجمــن    ــی ای ــه بررســی تطبیق ــان ب ــه و در پای ــا   پرداخت ــا ب ــوق  ه ــت از حق انجمــن حمای
  ]8[ .پردازیم کنندگان در ایران می مصرف

   

____________________________________________________________________ 
  

1. FOMCA 
2. CONSUMER UNION 
3. KONSUMENT 
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کننده در ایاالت متحـده  

کنندگان و ناظر  نهاد حمایت از حقوق مصرف

  
  

کننـدگان بـه عملکـرد ایـن نهـاد غیرانتفـاعی       
  .شود حاصل می

یافتــه اســت چــاپ خبرنامــه 
صـورت ماهیانـه انتشـار    
هـا، محصـوالت و خـدمات تولیـدي،     
کننـده، نـام موسسـات خیریـه معتبر،آخـرین      
و اطالعات مورد نیـاز  

درحقیقـت ایـن   . 
از طریـق دریافـت حـق    

ممنـوع  هـا   آن ات کاالهـا و خـدمات در  

____________________________________________________________________ 
1. Better Business Bureau
2. Wise Consumer

 

کننده در ایاالت متحـده  نهاد حمایت از حقوق مصرف

نهاد حمایت از حقوق مصرف

 اداره
متشکل از چندین موسسه خصوصی بـه منظـور   
کننـدگان در ایـن   
ایـن تشـکل پـس از تاییـد صـالحیت و      
هـاي تجـاري بـا دریافـت حـق      
دهد تا از نشان هیات تجاري بهتر 

کننـدگان بـه عملکـرد ایـن نهـاد غیرانتفـاعی       
حاصل میها  آن طریق نوعی اطمینان خاطر در مصرف محصوالت براي

یافتــه اســت چــاپ خبرنامــه اکنــون نیــز ادامــه 
صـورت ماهیانـه انتشـار     هـا پـیش بـه   

هـا، محصـوالت و خـدمات تولیـدي،     
کننـده، نـام موسسـات خیریـه معتبر،آخـرین      

و اطالعات مورد نیـاز   کننده و دیگر اخبار
. شـود  گیري بهتر در بازار پرداخته مـی 
از طریـق دریافـت حـق    هـایی گردیـد کـه در آن نهادهـاي مردمـی      

ات کاالهـا و خـدمات در  

____________________________________________________________________
Better Business Bureau (BBB) 
Wise Consumer 

  الملل نهاد در عرصه بین

نهاد حمایت از حقوق مصرف

نهاد حمایت از حقوق مصرف هاي مردم
  .گردد می  بر بازار در جهان به ایاالت متحده آمریکا باز

ادارهمیالدي تشکل مردمی 
متشکل از چندین موسسه خصوصی بـه منظـور   

کننـدگان در ایـن    بازار و دفاع از حقـوق مصـرف  
ایـن تشـکل پـس از تاییـد صـالحیت و      
هـاي تجـاري بـا دریافـت حـق      
دهد تا از نشان هیات تجاري بهتر 

کننـدگان بـه عملکـرد ایـن نهـاد غیرانتفـاعی        در حقیقت با توجه به اعتمادي که مصرف
طریق نوعی اطمینان خاطر در مصرف محصوالت براي

اکنــون نیــز ادامــه  از دیگــر اقــدامات ایــن تشــکل کــه هــم 
هـا پـیش بـه    در این خبرنامـه کـه از سـال   

هـا، محصـوالت و خـدمات تولیـدي،      یابـد بـه بیـان اطالعـاتی در مـورد آدرس شـرکت      
کننـده، نـام موسسـات خیریـه معتبر،آخـرین       هاي متخلف در زمینـه حقـوق مصـرف   

کننده و دیگر اخبار ولتی حمایت از حقوق مصرف
گیري بهتر در بازار پرداخته مـی 
هـایی گردیـد کـه در آن نهادهـاي مردمـی      

ات کاالهـا و خـدمات در  عضویت از اعضا و انتشار روزنامه و مجله که تبلیغـ 

____________________________________________________________________

نهاد در عرصه بین هاي مردم جایگاه تشکل

نهاد حمایت از حقوق مصرف هاي مردم

هاي مردم ریشه پیدایش بسیاري از تشکل
بر بازار در جهان به ایاالت متحده آمریکا باز

میالدي تشکل مردمی  1912براي اولین بار در سال 
متشکل از چندین موسسه خصوصی بـه منظـور   

بازار و دفاع از حقـوق مصـرف  
ایـن تشـکل پـس از تاییـد صـالحیت و      

هـاي تجـاري بـا دریافـت حـق       سالمت محصـوالت سـازمان  
دهد تا از نشان هیات تجاري بهتر  زه میاجا

در حقیقت با توجه به اعتمادي که مصرف
طریق نوعی اطمینان خاطر در مصرف محصوالت براي

از دیگــر اقــدامات ایــن تشــکل کــه هــم 
در این خبرنامـه کـه از سـال   . است

یابـد بـه بیـان اطالعـاتی در مـورد آدرس شـرکت      
هاي متخلف در زمینـه حقـوق مصـرف   

ولتی حمایت از حقوق مصرف
گیري بهتر در بازار پرداخته مـی  کنندگان جهت تصمیم

هـایی گردیـد کـه در آن نهادهـاي مردمـی       گذارسیسـتم 
عضویت از اعضا و انتشار روزنامه و مجله که تبلیغـ 

 .دهند است به حیات خود ادامه می

____________________________________________________________________

جایگاه تشکل: فصل چهارم

هاي مردم تشکل. 5-
  آمریکا 

ریشه پیدایش بسیاري از تشکل
بر بازار در جهان به ایاالت متحده آمریکا باز

براي اولین بار در سال 
متشکل از چندین موسسه خصوصی بـه منظـور    1تجاري بهتر

بازار و دفاع از حقـوق مصـرف   ت برنظار
ایـن تشـکل پـس از تاییـد صـالحیت و      .کشور تاسـیس شـد  

سالمت محصـوالت سـازمان  
اجاها  آن  عضویت به

  .استفاده نمایند

در حقیقت با توجه به اعتمادي که مصرف
طریق نوعی اطمینان خاطر در مصرف محصوالت براي دارند از این

از دیگــر اقــدامات ایــن تشــکل کــه هــم 
است 2کننده عاقل مصرف

یابـد بـه بیـان اطالعـاتی در مـورد آدرس شـرکت      
هاي متخلف در زمینـه حقـوق مصـرف    شرکت

ولتی حمایت از حقوق مصرفقوانین ومقررات د
کنندگان جهت تصمیم براي مصرف
گذارسیسـتم  تشکل پایه

عضویت از اعضا و انتشار روزنامه و مجله که تبلیغـ 
است به حیات خود ادامه می

____________________________________________________________________

فصل چهارم

4-

بر بازار در جهان به ایاالت متحده آمریکا باز

تجاري بهتر
نظار

کشور تاسـیس شـد  
سالمت محصـوالت سـازمان  

عضویت به
استفاده نمایند

دارند از این

مصرف
یابـد بـه بیـان اطالعـاتی در مـورد آدرس شـرکت       می

شرکت
قوانین ومقررات د

براي مصرف
تشکل پایه

عضویت از اعضا و انتشار روزنامه و مجله که تبلیغـ 
است به حیات خود ادامه می

____________________________________________________________________
  



 

در آمریکـا موجودیـت    1کننـده  هاي مصرف میالدي براي اولین بارانجمن 1936در سال 
دهـیم و حمایـت    کنـیم، اطـالع مـی    ما آزمون مـی «:ها که با رسالت وشعار این انجمن. یافتند
کننـدگان و  بـازار عادالنـه بـراي تمـام مصـرف     کـار بـراي ایجـاد    «: و با ماموریـت  »کنیم می

کـار خـود را شـروع نمودنـد اقـدامات زیـر را       »کننـدگان در بـازار   قدرتمند نمودن مصـرف 
  :اند عنوان وظایف خود عملی ساخته به
هـاي   هـا و سـایت   کنندگان از طریق خبرنامـه  اطالع رسانی کاالهاي نامرغوب به مصرف .1

 .خبري

هـا و   کننـدگان از طریـق خبرنامـه    لیـدي بـه مصـرف   هاي تو اطالع رسانی آدرس شرکت .2
 .هاي خبري سایت

خرید کاالهـا از بـازار توسـط خریـداران ناشـناس، آزمـون کاالهـا و اطـالع رسـانی بـه            .3
 .کننده کنندگان از طریق مجله گزارش مصرف مصرف

هاي رسـیدگی بـه شـکایات مشـتري و ادعـاي       اتصال خودکار سایت انجمن به سرویس .4
 .کننده وکالت مصرف شکایت انجمن به

مـیالدي   1969 در سـال  کننده هاي مردمی حامی حقوق مصرف در ادامه جوشش تشکل
بـراي  فروشندگان و براي مبارزه با اجحاف 2زدربه نام رالف نا یکی از شهروندان آمریکایی
را  آمریکـا  کننـدگان  نـامرغوب، سـازمان حمایـت از مصـرف     جلوگیري از فروش کاالهاي

 معرفـی  نـامرغوب و  هـاي کاالي افشـا  بتدا هـدف ایـن سـازمان غیردولتـی    در ا. کرد تاسیس
خریـدارن  . بـود  3در نشریه مستقل این سـازمان بـه نـام نـادر ریـدرز      گرانفروشفروشندگان 

نـام و  ي نخست، عیب و حسن ا هوسیلهر  ند پیش از خریدبودکرده ها عادت  آمریکایی سال
بـا  سـپس   نشـریه بخواننـد و   ایـن  در ،کنندخریداري  خواهند و مدلی را که می نشان تجاري

 از او تقلیـد در بسیاري از کشورها به  وي تجربه موفقبه دلیل  .کنند چشم باز اقدام به خرید

هزار انجمن  پنجاه اکنون حدود که هم طوري به .شدتاسیس  کننده  انجمن حمایت از مصرف

____________________________________________________________________ 
  

1. Consumer Unions 
2. Ralph naders 
3. nader readers 
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آمریکـا   هـزار انجمـن،    هسـ که سهم آفریقـا   اند کننده در دنیا ثبت شده حامی حقوق مصرف
  ]10[ .انجمن استهزار  هفده و اروپا  پانصدهزار و  چهارآسیا  هزار،  و چهار بیست

  کننده در سوئد نهاد حمایت از حقوق مصرف هاي مردم تشکل. 4-6

در کشور سـوئد نقـش کلیـدي در دفـاع از حقـوق      
ــرف ــوده و    مص ــی ب ــاي دولت ــده نهاده ــدگان برعه کنن

بــه عنــوان مکمــل در رفــع   صــرفاًنهــاد نهادهــاي مــردم
ــتی ــی کاس ــا عمــل م ــد ه ــه.کنن ــده  ب ــارت دیگــر عم عب
ســـازي ي ایـــن نهادهـــا در حـــوزه آگـــاههـــا فعالیـــت
  بهبود وضعیت کنندگان نسبت به حقوق خود،  مصرف

  
و توانمندسازي  کنندگان و قواي عمومی کنندگان از طریق ایجاد رابطه میان مصرف مصرف

اجرایـی در حمایـت از    آنان در پیگیري شکایات خـود در حـوزه مصـرف بـوده و وظـایف     
کننـدگان،   استیفاي حقوق قانونی مصـرف  گذاري،کنندگان از جمله سیاستحقوق مصرف

  .باشدهاي دولتی میدستگاهانتقاد از کیفیت کاالها و جلوگیري از احتکار کاالها بر عهده 
ــه تشــکل ــن کشــور انجمــن  هــاي مردمــی حمایــت از مصــرف از جمل ــدگان در ای کنن

این انجمن یک نهاد غیردولتی، غیرانتفاعی و مردمی است که  .کنندگان سوئد است مصرف
ی فعالیـت خـود را آغـاز نمـوده و     سـازمان خصوصـ   38مـیالدي بـا عضـویت     1994از سال 

غیر دولتـی بـه حیـات    نهاد و سازمان مردمی، خصوصی و  170اکنون با عضویت بیش از  هم
  .دهدخود ادامه می

  :نهاد عبارتند ازترین اهداف اینمهم
 .کنندگانقدرتمند نمودن مصرف .1

 .کنندگان بر بازارافزایش تاثیر مصرف .2

 .کمک به خانوارها براي بهترین استفاده از پول و منابع مالی خود .3

 .هاي تولید و مصرفارتقاي شیوه .4



 

 .اطالعات و آموزش کنندگان بهافزایش دسترسی مصرف .5

منظور نیل به این اهداف انجمن انجام اقدامات زیر را در دستور کار خویش قرار داده به
  :است

ها از منـابع مـالی و امکانـات    گیري بهتر خانوادهها در جهت بهرهرسانی به خانوادهاطالع .1
 .خود

انجمن یا خـارج  هاي انجام آزمایشات کیفی روي کاالها و خدمات از طریق آزمایشگاه .2
 .انجمن

کنندگان براي اعضاي انجمن و پاسخ به سـواالت و  آموزش و یادآوري حقوق مصرف .3
 .مشاوره مردم

 .هاآزمون و اعالم نتایج کارایی میزان انرژي مصرفی دستگاه .4

 .المللیحضور و ارتباط قوي با مجامع بین .5

هـاي  گزارش نتایج آزمونن و کنندگاانتشار محدوده وسیعی از مطالب مرتبط با مصرف .6
 .شده در مورد کاالهاي پراهمیت براي اعضا انجام

رســانی در مــورد میــزان مصــرف ســوخت، میــزان آالینــدگی خودروهــا و ســایر اطــالع .7
 .هاي محیط زیست براي اعضاآالینده

 و ندگانعنوان میانجی بین تولیدکنهاي رسیدگی به شکایات انجمن که بهتشکیل هیات .8
ات را بررسی و نتایج را اعالم با صرف کمترین وقت براي آنان اختالفکنندگان مصرف

 .کنند می

اجـازه داده شـده کـه بـه      کننـده   حمایت از مصـرف  هاي مردمیانجمنبه در این کشور 
اي که با تولیـد و   کنندگان جامعه طرح شکایت کرده و از تولیدکنندهعنوان نماینده مصرف

مطالبـه   ،کند رو می هنی این قشر را با خطر جدي روبعرضه محصوالت معیوب سالمت و ایم
 . خسارت کند

هاي خـویش اقـدام بـه انتشـار     براي ادامه فعالیت این نهاد به منظور تامین منابع مالی الزم
تخصصـــی، دریافـــت حـــق عضـــویت از مجـــالت و بروشـــورهاي آموزشـــی عمـــومی و 

  ]13[ .نمایدضیان میهاي حقیقی و حقوقی عضو و دریافت حق مشاوره از متقا شخصیت
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  کننده در هند 

  

  
هـاي  انتظـار انتفـاع، فعالیـت   

خــویش را آغــاز نمــوده اســت بــه منظــور نیــل بــه اهــداف خــود در زمینــه دفــاع از حقــوق  

دیق حقـــوق هـــاي عمـــومی و تخصصـــی بـــه افـــراد در زمبنـــه مصـــا

 .مقابله با انحصارگرایی و تالش براي ایجاد فضاي کامال رقابتی حاکم بر بازار

و  کننـده   المللـی بـا موضـوع مصـرف    

 .کنندگان

____________________________________________________________________ 
1.CONSUMER GUIDENCE SOCIETY

 

کننده در هند نهاد حمایت از حقوق مصرف

انتظـار انتفـاع، فعالیـت    به صورت کامال مسـتقل و بـدون  
خــویش را آغــاز نمــوده اســت بــه منظــور نیــل بــه اهــداف خــود در زمینــه دفــاع از حقــوق  

  :کنندگان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است
هـــاي عمـــومی و تخصصـــی بـــه افـــراد در زمبنـــه مصـــا

مقابله با انحصارگرایی و تالش براي ایجاد فضاي کامال رقابتی حاکم بر بازار
المللـی بـا موضـوع مصـرف    

 .کنندگانتایج به مصرف

 .هاي دولتی تعیین قیمت

کنندگانهاي مصرف کاال و خدمات براي مصرف

____________________________________________________________________
.CONSUMER GUIDENCE SOCIETY

  الملل نهاد در عرصه بین

نهاد حمایت از حقوق مصرف

نهـــاد 
ــوق    ــت از حق ــه حمای ــی در زمین مردم
 .
ترین تشکل مردمـی مـدافع حقـوق    
کشـور، انجمـن   

به صورت کامال مسـتقل و بـدون  
خــویش را آغــاز نمــوده اســت بــه منظــور نیــل بــه اهــداف خــود در زمینــه دفــاع از حقــوق  

کنندگان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است
هـــاي عمـــومی و تخصصـــی بـــه افـــراد در زمبنـــه مصـــا

 .رسانی و آگاه کردن افکار عمومی

مقابله با انحصارگرایی و تالش براي ایجاد فضاي کامال رقابتی حاکم بر بازار
المللـی بـا موضـوع مصـرف    هاي ملی و بیناعزام نماینده به سمینارها و همایش

تایج به مصرفگذاري کاالها و اعالم ن
هاي دولتی تعیین قیمتحضور و ایفاي نقش فعال در کمیسیون

هاي مصرف کاال و خدمات براي مصرف
 .همکاري در تدوین استاندارهاي کاالها و خدمات

 .برپایی نمایشگاه، همایش و ایجاد کتابخانه و موزه

____________________________________________________________________
.CONSUMER GUIDENCE SOCIETY (CGSI)  

نهاد در عرصه بین هاي مردم جایگاه تشکل

نهاد حمایت از حقوق مصرف هاي مردم

نهـــاد  6کشـــور هنـــد بـــیش از 
ــوق    ــت از حق ــه حمای ــی در زمین مردم

ــی   ــالش م ــدگان ت ــدکنن . کنن
ترین تشکل مردمـی مـدافع حقـوق    

کشـور، انجمـن   دراین
  .باشدمی 1کننده

به صورت کامال مسـتقل و بـدون   1966این انجمن که در سال 
خــویش را آغــاز نمــوده اســت بــه منظــور نیــل بــه اهــداف خــود در زمینــه دفــاع از حقــوق  

کنندگان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است
هـــاي عمـــومی و تخصصـــی بـــه افـــراد در زمبنـــه مصـــا

  
رسانی و آگاه کردن افکار عمومی

مقابله با انحصارگرایی و تالش براي ایجاد فضاي کامال رقابتی حاکم بر بازار
اعزام نماینده به سمینارها و همایش

گذاري کاالها و اعالم ن
حضور و ایفاي نقش فعال در کمیسیون

هاي مصرف کاال و خدمات براي مصرفکمک به جبران زیان
همکاري در تدوین استاندارهاي کاالها و خدمات
برپایی نمایشگاه، همایش و ایجاد کتابخانه و موزه

____________________________________________________________________

جایگاه تشکل: فصل چهارم

هاي مردم تشکل. 7-

کشـــور هنـــد بـــیش از  در
ــوق    ــت از حق ــه حمای ــی در زمین مردم

ــرف ــی   مص ــالش م ــدگان ت کنن
ترین تشکل مردمـی مـدافع حقـوق     مهم

دراین کنندگان  مصرف
کنندهمصرفهدایت 

این انجمن که در سال 
خــویش را آغــاز نمــوده اســت بــه منظــور نیــل بــه اهــداف خــود در زمینــه دفــاع از حقــوق  

کنندگان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است مصرف
هـــاي عمـــومی و تخصصـــی بـــه افـــراد در زمبنـــه مصـــاانجـــام آمـــوزش 

.کنندگان مصرف
رسانی و آگاه کردن افکار عمومیاطالع 
مقابله با انحصارگرایی و تالش براي ایجاد فضاي کامال رقابتی حاکم بر بازار 
اعزام نماینده به سمینارها و همایش 

 .حقوق آن

گذاري کاالها و اعالم نآزمودن و ارزش 
حضور و ایفاي نقش فعال در کمیسیون 
کمک به جبران زیان 
همکاري در تدوین استاندارهاي کاالها و خدمات 
برپایی نمایشگاه، همایش و ایجاد کتابخانه و موزه 

____________________________________________________________________

فصل چهارم

4-

ــوق    ــت از حق ــه حمای ــی در زمین مردم
ــرف مص

مهم
مصرف
هدایت 

این انجمن که در سال 
خــویش را آغــاز نمــوده اســت بــه منظــور نیــل بــه اهــداف خــود در زمینــه دفــاع از حقــوق  

مصرف
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

____________________________________________________________________
  



 

عنـوان رابـط بـین تولیدکننـدگان و     

  کننده در مالزي

  
باشــد در ســال مــی

ــوق    ــاع از حق ــه دف ــود در زمین خ

 .کنندگان

 .کننده در محاکم قضایی

 .مورد نیاز در مواقع

هـاي متعـدد در مـدارس و    

ي ها رسانه هاي منظم رادیو و تلویزیون و دیگر

ناسایی نیازهـا و  برگزاري گفتگوهاي منظم میان مردم، تجار و تولیدکنندگان به منظورش

____________________________________________________________________ 
1. Fedreation of Malaysian Consumers Associations (

عنـوان رابـط بـین تولیدکننـدگان و     

  

کننده در مالزينهاد حمایت از حقوق مصرف

مــیایــن انجمــن کــه ســازمانی ملــی، غیردولتــی، غیرانتفــاعی و غیرسیاســی  

ــداف   ــه اه ــل ب ــوق    نی ــاع از حق ــه دف ــود در زمین خ

کنندگانبررسی و تحقیق درخصوص موضوعات مرتبط با مسایل مصرف
کننده در محاکم قضایی

در مواقعها  آن آزمودن کاالها و خدمات به منظور ارزیابی و کنترل کیفیت
هـاي متعـدد در مـدارس و    ونانـدازي کـان  

هاي منظم رادیو و تلویزیون و دیگر

برگزاري گفتگوهاي منظم میان مردم، تجار و تولیدکنندگان به منظورش

____________________________________________________________________
Fedreation of Malaysian Consumers Associations (

عنـوان رابـط بـین تولیدکننـدگان و     شـکایات مردمـی بـه   
 .هاکنندگان و حکمیت بین آن

  .ها و در دیگر کشورها

نهاد حمایت از حقوق مصرف
اتحادیه و تشـکل  
مردمـــــی در زمینـــــه حمایـــــت از حقـــــوق    
ترین تشـکل  

 ایـن  کننـدگان در 
   .باشدمی 1

ایــن انجمــن کــه ســازمانی ملــی، غیردولتــی، غیرانتفــاعی و غیرسیاســی  
  .هاي خویش را آغاز نمود

ــداف    ــه اه ــل ب نی

بررسی و تحقیق درخصوص موضوعات مرتبط با مسایل مصرف
کننده در محاکم قضاییهاي تولیدکنندگان در مقابل شرکت

آزمودن کاالها و خدمات به منظور ارزیابی و کنترل کیفیت
انـدازي کـان  هاي عمومی و تخصصی بـا راه 

هاي منظم رادیو و تلویزیون و دیگربرپایی نمایشگاه، همایش و اجراي برنامه

برگزاري گفتگوهاي منظم میان مردم، تجار و تولیدکنندگان به منظورش

____________________________________________________________________
Fedreation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA

شـکایات مردمـی بـه   هاي رسیدگی به 
کنندگان و حکمیت بین آن

ها و در دیگر کشورهاایجاد نمایندگی در تمام شهر

نهاد حمایت از حقوق مصرف هاي مردم
اتحادیه و تشـکل   13کشور مالزي بیش از 

مردمـــــی در زمینـــــه حمایـــــت از حقـــــوق    
ترین تشـکل  مهم.کنندکنندگان تالش می

کننـدگان در  مردمی مـدافع حقـوق مصـرف   
1کنندگان مالزي کشور، انجمن مصرف

ایــن انجمــن کــه ســازمانی ملــی، غیردولتــی، غیرانتفــاعی و غیرسیاســی  
هاي خویش را آغاز نمود

ــور    ــه منظ ــن ب ــن انجم ــایف ای  وظ
  :کنندگان عبارتنداز

بررسی و تحقیق درخصوص موضوعات مرتبط با مسایل مصرف
کنندگان در مقابل شرکت

آزمودن کاالها و خدمات به منظور ارزیابی و کنترل کیفیت
هاي عمومی و تخصصی بـا راه 

 .هاي سراسر کشور

برپایی نمایشگاه، همایش و اجراي برنامه

برگزاري گفتگوهاي منظم میان مردم، تجار و تولیدکنندگان به منظورش
 .کنندگانترجیحات مصرف

____________________________________________________________________
FOMCA) 

 

هاي رسیدگی به تشکیل هیات .
کنندگان و حکمیت بین آنمصرف

ایجاد نمایندگی در تمام شهر .

هاي مردم تشکل. 8-
کشور مالزي بیش از  در

مردمـــــی در زمینـــــه حمایـــــت از حقـــــوق    
کنندگان تالش می مصرف

مردمی مـدافع حقـوق مصـرف   
کشور، انجمن مصرف

ایــن انجمــن کــه ســازمانی ملــی، غیردولتــی، غیرانتفــاعی و غیرسیاســی  
هاي خویش را آغاز نمود میالدي فعالیت1965

ــور    ــه منظ ــن ب ــن انجم ــایف ای وظ
کنندگان عبارتنداز مصرف

بررسی و تحقیق درخصوص موضوعات مرتبط با مسایل مصرف 
کنندگان در مقابل شرکتدفاع از مصرف 
آزمودن کاالها و خدمات به منظور ارزیابی و کنترل کیفیت 
هاي عمومی و تخصصی بـا راه انجام آموزش 

هاي سراسر کشور دانشگاه
برپایی نمایشگاه، همایش و اجراي برنامه 

 .جمعی

برگزاري گفتگوهاي منظم میان مردم، تجار و تولیدکنندگان به منظورش 
ترجیحات مصرف

____________________________________________________________________

10.

11.

4-

مردمـــــی در زمینـــــه حمایـــــت از حقـــــوق    
مصرف

مردمی مـدافع حقـوق مصـرف   
کشور، انجمن مصرف

ایــن انجمــن کــه ســازمانی ملــی، غیردولتــی، غیرانتفــاعی و غیرسیاســی  
1965

مصرف
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

____________________________________________________________________
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حقـــوق  رســـانی در زمینـــه

هـاي خـویش اقـدام بـه     
ــدگان،   و تجــارکنن
حقـوق   رسانی در زمینـه 

  کننده در ژاپن

  
  .کند

ایـن  . باشـد  کنندگان و ارتقاء سطح کیفی حمایت مـی 

  .کنندگان در خصوص حقوق خود طبق قانون
  

  .صورت هفتگی در نشریه اختصاصی مرکز
هـاي   کنندگان و انتشار نتیجـه تحقیقـات در رسـانه   

کنندگان در خصوص قوانین حمایت از حقـوق  

____________________________________________________________________ 
1. NATIONAL CONSUMER AFFAIRS

 

رســـانی در زمینـــهطـــالعانتشـــار کتـــاب، بروشـــور و جـــزوات آموزشـــی و ا

هـاي خـویش اقـدام بـه     بـراي ادامـه فعالیـت   
ــه مصــرف  ــدگان، هــاي تخصصــی، آمــوزش ب کنن

رسانی در زمینـه آموزشی و اطالع

کننده در ژاپننهاد حمایت از حقوق مصرف

کندژاپن با همکاري دولت و نهادهاي محلی در سراسر کشور ژاپن فعالیت می
کنندگان و ارتقاء سطح کیفی حمایت مـی 

کنندگان در خصوص حقوق خود طبق قانون
  .کنندگان کاال و خدمات

صورت هفتگی در نشریه اختصاصی مرکز
کنندگان و انتشار نتیجـه تحقیقـات در رسـانه   

کنندگان در خصوص قوانین حمایت از حقـوق  

____________________________________________________________________
NATIONAL CONSUMER AFFAIRS

  الملل نهاد در عرصه بین

انتشـــار کتـــاب، بروشـــور و جـــزوات آموزشـــی و ا

بـراي ادامـه فعالیـت    این انجمن به منظور تامین منـابع مـالی الزم  
ــه مصــرف  هــاي تخصصــی، آمــوزش ب

آموزشی و اطالع کنندگان و انتشار کتاب، بروشور و جزوات

نهاد حمایت از حقوق مصرف
ــز ملـــی امـــور      ــور ژاپـــن مرکـ در کشـ
ــاد   ــرین نه ت
کننـدگان، بـه طـور    

ایفـا  ها 
کننـده در  

ژاپن با همکاري دولت و نهادهاي محلی در سراسر کشور ژاپن فعالیت می
کنندگان و ارتقاء سطح کیفی حمایت مـی 

  :باشد هاي زیر می
کنندگان در خصوص حقوق خود طبق قانون مشاوره و پاسخگویی به سواالت مصرف

کنندگان کاال و خدماتکنندگان از ارایه
صورت هفتگی در نشریه اختصاصی مرکز

کنندگان و انتشار نتیجـه تحقیقـات در رسـانه   مشکالت مصرف

کنندگان در خصوص قوانین حمایت از حقـوق  هاي عمومی و تخصصی مصرف

____________________________________________________________________
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انتشـــار کتـــاب، بروشـــور و جـــزوات آموزشـــی و ا
 

این انجمن به منظور تامین منـابع مـالی الزم  
ــه مصــرف برگــزاري ســمینار و نمایشــگاه  هــاي تخصصــی، آمــوزش ب

کنندگان و انتشار کتاب، بروشور و جزوات
  ]12[. نماید

نهاد حمایت از حقوق مصرف هاي مردم
ــز ملـــی امـــور      ــور ژاپـــن مرکـ در کشـ

ــم  ــوان مه ــاد   عن ــرین نه ت
کننـدگان، بـه طـور    غیردولتی حـامی مصـرف  

ها  آن مستقل نقشی کلیدي در حمایت از
کننـده در   مرکـز ملـی امـور مصـرف    

ژاپن با همکاري دولت و نهادهاي محلی در سراسر کشور ژاپن فعالیت می
کنندگان و ارتقاء سطح کیفی حمایت مـی  هدف این نهاد حمایت از مصرف

هاي زیر میمسوولیت مرکز داراي وظایف و
مشاوره و پاسخگویی به سواالت مصرف

کنندگان از ارایه رسیدگی به شکایات مصرف
صورت هفتگی در نشریه اختصاصی مرکزآزمودن کاالها و انتشار نتایج آن به

مشکالت مصرفتحقیق در خصوص 

هاي عمومی و تخصصی مصرف
  .گنندگان در ژاپن

____________________________________________________________________
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انتشـــار کتـــاب، بروشـــور و جـــزوات آموزشـــی و ا 
.کنندگان مصرف

این انجمن به منظور تامین منـابع مـالی الزم  
برگــزاري ســمینار و نمایشــگاه 

کنندگان و انتشار کتاب، بروشور و جزوات تولید
نمایدکنندگان میمصرف

هاي مردم تشکل. 9-
ــز ملـــی امـــور      ــور ژاپـــن مرکـ در کشـ

ــده مصــرف ــه 1کنن ــم ب ــوان مه عن
غیردولتی حـامی مصـرف  

مستقل نقشی کلیدي در حمایت از
مرکـز ملـی امـور مصـرف    . کند

ژاپن با همکاري دولت و نهادهاي محلی در سراسر کشور ژاپن فعالیت می
هدف این نهاد حمایت از مصرف

مرکز داراي وظایف و
مشاوره و پاسخگویی به سواالت مصرف

رسیدگی به شکایات مصرف
آزمودن کاالها و انتشار نتایج آن به

تحقیق در خصوص 
  .همگانی
هاي عمومی و تخصصی مصرفآموزش
گنندگان در ژاپنمصرف

____________________________________________________________________
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فصل چهارم

7. 

برگــزاري ســمینار و نمایشــگاه 
تولید

مصرف

4-

مصــرف
غیردولتی حـامی مصـرف  

مستقل نقشی کلیدي در حمایت از
کند می

  

ژاپن با همکاري دولت و نهادهاي محلی در سراسر کشور ژاپن فعالیت می

مرکز داراي وظایف و
مشاوره و پاسخگویی به سواالت مصرف. 1
رسیدگی به شکایات مصرف. 2
آزمودن کاالها و انتشار نتایج آن به. 3
تحقیق در خصوص . 4

آموزش. 5

____________________________________________________________________
  



 

 

ســـایت اختصاصـــی، ماهنامـــه زنـــدگی 

تشکل مردمی دیگر نیز در این کشور در زمینه حمایت از 

  کننده در پاکستان

صورت مستقل و با ماهیـت کـامال غیـر انتفـاعی     
هـاي خـویش در   
کنندگان اقـدامات زیـر را در شـرح وظـایف خـود تعریـف       

 .کننده در انتخاب آزادانه کاال یا خدمت مورد نیاز

 .شدهکننده در ایمنی و سالمت کاال و یا خدمت ارایه

 .یت آنکننده در دسترسی به اطالعات در بازار و شفاف

 .کننده در استفاده از کاال و خدمات سازگار با محیط زیست

____________________________________________________________________ 
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  .ذخیره اطالعات کاالهاي ناسالم در سامانه اینترنتی اختصاصی
  .االها و خدمات

ســـایت اختصاصـــی، ماهنامـــه زنـــدگی 
  .رسانی

تشکل مردمی دیگر نیز در این کشور در زمینه حمایت از 

کننده در پاکستاننهاد حمایت از حقوق مصرف

صورت مستقل و با ماهیـت کـامال غیـر انتفـاعی     
هـاي خـویش در    ها و رسـالت هاي خویش را آغاز نموده است، براي انجام ماموریت

کنندگان اقـدامات زیـر را در شـرح وظـایف خـود تعریـف       

 : هايهاي عمومی و تخصصی به افراد در زمینه

کننده در انتخاب آزادانه کاال یا خدمت مورد نیاز
کننده در ایمنی و سالمت کاال و یا خدمت ارایه
کننده در دسترسی به اطالعات در بازار و شفاف

کننده در استفاده از کاال و خدمات سازگار با محیط زیست
____________________________________________________________________

CONSUMER ASSOCIATION OF PAKISTAN

ذخیره اطالعات کاالهاي ناسالم در سامانه اینترنتی اختصاصی
االها و خدماتمشارکت در تدوین استانداردها در زمینه ک

ســـایت اختصاصـــی، ماهنامـــه زنـــدگی  ســـازي از طریـــق وب
رسانیاطالع مردم،کنفرانس مطبوعاتی و بروشورهاي

  .راهنمایی خرید کاال و خدمات از مراکز معتبر
تشکل مردمی دیگر نیز در این کشور در زمینه حمایت از 

   ]15[ .پردازند

نهاد حمایت از حقوق مصرف

ــاد مردمــی در    در کشــور پاکســتان هشــت نه
کننـدگان فعالیـت   
 تـرین نهـاد مردمـی حـامی حقـوق     

ــور،   ــن کشـ ــدگان درایـ ــن  کننـ انجمـ

صورت مستقل و با ماهیـت کـامال غیـر انتفـاعی     میالدي به
هاي خویش را آغاز نموده است، براي انجام ماموریت

کنندگان اقـدامات زیـر را در شـرح وظـایف خـود تعریـف       

هاي عمومی و تخصصی به افراد در زمینه
کننده در انتخاب آزادانه کاال یا خدمت مورد نیاز
کننده در ایمنی و سالمت کاال و یا خدمت ارایه
کننده در دسترسی به اطالعات در بازار و شفاف

کننده در استفاده از کاال و خدمات سازگار با محیط زیست
____________________________________________________________________

CONSUMER ASSOCIATION OF PAKISTAN (CAP) 

ذخیره اطالعات کاالهاي ناسالم در سامانه اینترنتی اختصاصی
مشارکت در تدوین استانداردها در زمینه ک

ســـازي از طریـــق وب رســـانی و آگـــاه
مردم،کنفرانس مطبوعاتی و بروشورهاي

راهنمایی خرید کاال و خدمات از مراکز معتبر
تشکل مردمی دیگر نیز در این کشور در زمینه حمایت از  15عالوه بر این نهاد، بیش از 

پردازندکنندگان به فعالیت می

نهاد حمایت از حقوق مصرف هاي مردم

ــاد مردمــی در    در کشــور پاکســتان هشــت نه
کننـدگان فعالیـت   مصرف زمینه حمایت از حقوق

تـرین نهـاد مردمـی حـامی حقـوق     
ــور،   ــن کشـ ــدگان درایـ کننـ

  .باشدمی 1کنندگان پاکستان

میالدي به 1978این انجمن که در سال 
هاي خویش را آغاز نموده است، براي انجام ماموریت

کنندگان اقـدامات زیـر را در شـرح وظـایف خـود تعریـف        زمینه حمایت از حقوق مصرف

هاي عمومی و تخصصی به افراد در زمینه
کننده در انتخاب آزادانه کاال یا خدمت مورد نیازمصادیق حقوق مصرف
کننده در ایمنی و سالمت کاال و یا خدمت ارایهمصادیق حقوق مصرف
کننده در دسترسی به اطالعات در بازار و شفافمصادیق حقوق مصرف
کننده در استفاده از کاال و خدمات سازگار با محیط زیستمصادیق حقوق مصرف

____________________________________________________________________

(CAP)  

 

ذخیره اطالعات کاالهاي ناسالم در سامانه اینترنتی اختصاصی
مشارکت در تدوین استانداردها در زمینه ک

رســـانی و آگـــاه اطـــالع
مردم،کنفرانس مطبوعاتی و بروشورهاي

راهنمایی خرید کاال و خدمات از مراکز معتبر
عالوه بر این نهاد، بیش از 

کنندگان به فعالیت میق مصرفحقو

هاي مردم تشکل. 10 -

ــاد مردمــی در    در کشــور پاکســتان هشــت نه
زمینه حمایت از حقوق

تـرین نهـاد مردمـی حـامی حقـوق     اصلی. کنند
ــرف ــور،  مصـ ــن کشـ ــدگان درایـ کننـ
کنندگان پاکستان مصرف

این انجمن که در سال 
هاي خویش را آغاز نموده است، براي انجام ماموریتفعالیت

زمینه حمایت از حقوق مصرف
 :است نموده

هاي عمومی و تخصصی به افراد در زمینهانجام آموزش 
مصادیق حقوق مصرف •
مصادیق حقوق مصرف •
مصادیق حقوق مصرف •
مصادیق حقوق مصرف •

____________________________________________________________________

ذخیره اطالعات کاالهاي ناسالم در سامانه اینترنتی اختصاصی. 6
مشارکت در تدوین استانداردها در زمینه ک. 7
اطـــالع. 8

راهنمایی خرید کاال و خدمات از مراکز معتبر. 9

حقو

4-

زمینه حمایت از حقوق
کنندمی

ــرف مصـ
مصرف

فعالیت
زمینه حمایت از حقوق مصرف

نموده
1. 

____________________________________________________________________
  



  85  الملل نهاد در عرصه بین هاي مردم جایگاه تشکل: فصل چهارم

 .هاکننده در امکان ارایه شکایات و پیگیري آنمصادیق حقوق مصرف •

 .رسانی در مورد کاالها و خدمات مضر وسالم در ماهنامه اختصاصی انجمناطالع  .2

ار با ایجاد زمینه تبادل اطالعات بـازار  تالش براي ایجاد فضاي کامال رقابتی حاکم بر باز .3
 .کنندگانمیان مصرف

 .کنندگانگذاري کاالها و اعالم نتایج به مصرفآزمودن و ارزش .4

 .هاي متولی در امر تدوین استاندارهاي کاالها و خدماتها و سازمانهمکاري با دستگاه .5

 و نـدگان تولیدکنعنـوان واسـطه میـان    هاي رسیدگی به شکایات مردمی بهتشکیل هیات .6
 .هاکنندگان و ایجاد امکان داوري مناسب میان آنمصرف

 .تالش براي ایجاد شعبه و نمایندگی در سراسر کشور .7

ایجاد زمینه جذب و سازماندهی بازرسان نامحسوس و افتخاري در زمینه نظارت بر بازار  .8
هـاي  گاهکنندگان در حدود اختیارات دریافتی از دستدر راستاي رعایت حقوق مصرف

 .دولتی مربوطه

منظور تبادل نظرات هاي منظم میان بازرسان افتخاري و مسوولین انجمن بهبرپایی نشست .9
 ] 16[ .هاي بازرسانو اطالعات در جهت افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت

  کننده در اردننهاد حمایت از حقوق مصرف هاي مردم تشکل. 4-11
ــ 3کشــور اردن در حــدود  در ــه حمایــت از حقــوق  اتحادی ه و تشــکل مردمــی در زمین
هـاي اقتصـادي دسـتوري و بـازار     اقتصـاد دولتـی، سیاسـت   . کنندکنندگان تالش می مصرف

هاي فراوانی در نهاد در این کشور از محدودیتانحصاري سبب شده است تا نهادهاي مردم
  .زمینه نظارت و تاثیر بر بازار برخوردار باشند

عنـوان اولـین   بـه  1کننـدگان اردن مصـرف  انجمـن شرایط موجـود،  حال بر خالف با این 
میالدي  1996کنندگان در سال ترین نهاد مردمی فعال در زمینه دفاع از حقوق مصرفومهم
ها با وجود مشکالت و مسایل فراوان در فضاي بسته اقتصادي در تمام این سال. وجود آمدبه

  .خویش ادامه داده استهاي این کشور، این تشکل با قوت به فعالیت
____________________________________________________________________ 
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ــوق       ــاع از حق ــه دف ــداف خــود در زمین ــه اه ــتیابی ب ــه منظــور دس ــاد ب ــن نه ــایف ای وظ
  :کنندگان عبارتند از مصرف

کنندگان کاالهـا و خـدمات   هئکنندگان شاکی از اراهاي قضایی مصرفپیگیري پرونده .1
 .در محاکم قضایی

مصـادیق حقـوق    زمینـه رسـانی در  آموزشـی و اطـالع  انتشار کتاب، بروشور و جـزوات   .2
 .کنندگانمصرف

کننـدگان  هاي منظم آموزشی براي عموم مردم در زمینه حقـوق مصـرف  برپایی کارگاه .3
 .در زمینه کاالها و خدمات مورد نیاز

کننـدگان کـاال و خـدمات در    هئـ هاي منظم آموزشی تخصصـی بـراي ارا  برپایی کارگاه .4
 .کنندگانهاي حقوق مصرفزمینه شاخص

گذاري سالمتی مواد غذایی در فواصل منظم زمانی و اعـالم نتـایج آن   زشآزمودن و ار .5
 .کنندگانبه مصرف

هاي مردمی در کشورهاي مختلف جهان، بـه منظـور   این نهاد نیز مانند بسیاري از تشکل
ــابع مــالی الزم ــامین من ــراي ادامــه فعالیــت ت ــه برگــزاري ســمینار و هــاي خــویش اقــدب ام ب

کننـدگان و انتشـار   کننـدگان، تجـار و تولیـد   ش بـه مصـرف  هاي تخصصی، آمـوز  نمایشگاه
کننـدگان  ي حقـوق مصـرف  در زمینـه رسـانی  کتاب، بروشور و جزوات آموزشـی و اطـالع  

   ]17[ .نماید می

کنندگان در ایـران و  وضعیت انجمن حمایت از حقوق مصرف مقایسه. 4-12
  چند کشور منتخب

هاي تامین منابع مـالی و سـال تاسـیس    ها، روشبررسی وظایف، ماهیت در این بخش به
هـا و نهادهـاي مردمـی در چنـدین کشـور دنیـا پرداختـه شـده و در ادامـه وظـایف و           تشکل

شـده در اساسـنامه تشـکیل    بینـی هـاي پـیش  این نهادها با وظایف و مسـوولیت  هايمسوولیت
 1-4جـدول  یـن مقایسـه در   نتایج ا.شودکنندگان ایران مقایسه می من حمایت از مصرفانج

    .شود مشاهده می
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  کنندگان در ایران و چند کشور منتخبمقایسه وضعیت انجمن حمایت از حقوق مصرف: 1-4جدول 
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  گیري و پیشنهادنتیجه. 4-13
 ذکر شدههاي مردم نهاد کشورهاي  میان تشکل با توجه به بررسی تطبیقی صورت گرفته

ــه 1-4در جــدول  ــزایش ا ب ــ  کــارایی انجمــنثربخشــی و منظــور اف وق هــاي حمایــت از حق
وظایف  شود که عالوه بر تاکید بر انجام و پیگیري جدي توصیه می ،کننده در ایران مصرف

ها، راهکارهاي زیر نیز در مـورد ایـن    بینی شده در اساسنامه این انجمن هاي پیش و مسوولیت
  :در نظر گرفته شود ،ها عنوان وظایف و مسوولیت آن ها به انجمن

ورشناسایی نیازهـا و  زاري گفتگوهاي منظم میان مردم، تجار و تولیدکنندگان به منظبرگ •
 .کنندگان ترجیحات مصرف

هـاي متعـدد در مـدارس و     ونانـدازي کـان   هاي عمومی و تخصصی بـا راه  انجام آموزش •
 .ي سراسر کشورها دانشگاه

کننـدگان   فایجاد یک نشان معتبر که به کاالهاي با کیفیت تعلـق گرفتـه و بـراي مصـر     •
 .همراه دارد اعتمادسازي به محصول را به

هــا،  منظــور ســنجش کیفیــت آن انجــام آزمایشــات گســترده روي کاالهــا و خــدمات بــه •
 .کنندگان گذاري کاالها و اعالم نتایج به مصرف ارزش

ریـزي و   بـا برنامـه   هـا  انجمـن  و بـین دولـت   هاي ارتباطی سازنده و مثبـت   زمینهبرقراري  •
 .در چارچوب قوانین کشورمدیریت صحیح 

ي گـذار  و هـدف هـا   آن با تخصصی شدن فعالیت ها انجمنافزایش کارایی و اثرگذاري  •
 .روي موضوعات خاص

 .تسریع در رسیدگی به دعاوي ناشی از مصرف و طرح دعوا در دادگاه •

و سـازي انـرژي    بهینه هاي مرتبط از جمله سازمان همکاري گسترده و نزدیک با سازمان •
انـرژي   بهینـه  منظـور سـنجش و اعـالم میـزان و درجـه مصـرف       بهحیط زیست سازمان م
زیسـت بـراي    هاي محیط همچنین میزان آالیندگی خودروها و سایر آالینده ها و دستگاه
  .اعضاء

   



 

  .گرایی و تالش براي ایجاد فصل کامالً رقابتی حاکم بر بازار مقابله با انحصار •

دمات بـا همکـاري گسـترده بـا     ي کاالها و خـ گذار حضور و ایفاي نقش فعال در قیمت •
  .گذار در تعیین قیمت کاال و خدمات هاي اجرایی سیاست دستگاه

  



 

  ها  پیوست
  کننده از دیدگاه سازمان ملل متحدگانه مصرفحقوق هشت: 1پیوست شماره 
مـیالدي عبـارت    1999صوب سـال  کننده از دیدگاه سازمان ملل متحد محقوق مصرف

  : زاست ا

 رخورداري از سالمتی و ایمنی کاالحق ب .1

کنـد کـه کـاالیی کـه در اختیـار دارد،      کنندهباید اطمینـان حاصـل  طبق این بند، مصرف
  .کنداو وارد نمیگونه آسیبی به تندرستی هیچ

 حیح و کامل در مورد کاال و خدماترسانی صحق داشتن اطالع .2

ــد،  ــه کــاال در دســترس    طبــق ایــن بن ــراي انتخــاب آگاهان ــه اطالعــات الزم ب ــد کلی بای
کننـده یـا اطالعـات    کننـده در قبـال تبلیغـات گمـراه    کننده گذارده شـده و مصـرف   مصرف

  .نادرست مورد حمایت قرار گیرد
   



 

 بازار رقابتی و ضد انحصار کاالهاري از حق برخوردا .3

کننده باید از حق انتخاب آزادانه برخوردار بوده و در یک فضـاي  طبق این بند، مصرف
رقابتی قادر شود که از بین انواع کاالها و خـدمات، کـاال یـا خـدمتی را کـه بـه کیفیـت آن        

  .اطمینان دارد، با قیمت رقابتی خریداري نماید

 هاگیرينیازهاي اساسی در تصمیم حق لحاظ شدن تامین .4

ــت   ــد، دول ــن بن ــق ای ــافع     طب ــود من ــی خ ــه در تصــمیمات اجرای ــتند ک ــف هس ــا مکل ه
  .کنندگان را لحاظ نموده و نیازهاي اساسی آنان را جبران نمایند مصرف

 حق داشتن جبران خسارت .5

کننده از حق خسارت برخوردار است و باید خسارت وارده به وي طبق این بند، مصرف
در نتیجه خرید کاالهاي نامطلوب یا عرضه نادرسـت کاالهـا و خـدمات جبـران شـده و بـه       

  .دعاوي او در در این مورد به طرز منصفانه رسیدگی شود

 حق داشتن آموزش .6

کننده و افزایش تخصص وي در مورد کاالهـا و خـدمات   طبق این بند، آموزش مصرف
  .باید مورد توجه قرار گیرد

 سالمداشتن محیط زیست  حق .7

اي گونـه کننده حق دارد که از محیط کار سالمی برخوردار بوده بهطبق این بند، مصرف
کنـد در امـان   هـاي آینـده را تهدیـد مـی    که از مشکالت زیست محیطی که رفاه وي و نسل

  .باشد

 حق داشتن تشکل .8

کنندگان اجازه دارند که براي حفـظ حقـوق یـا حمایـت از منـافع      طبق این بند، مصرف
 .]18[ هاي صنفی اقدام نمایندبه ایجاد تشکلخویش 
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   قانون نظام صنفی کشورفصول چهارم و پنجم : 2پیوست شماره 
  )مجمع امور صنفی، شوراي اصناف کشور(

   امور صنفی  ـ مجمع  چهارم  فصل

   .گردد می  زیر تشکیل  ها با ترکیب اتحادیه  از نمایندگان  امورصنفی  مجامع :32  ماده
  .فنی  ـ خدمات  تولیدي  صنوف  امور صنفی  مجمعـ   الف
  . ـ خدماتی  توزیعی  صنوف  امور صنفی  ـ مجمع  ب
  . ـ خدماتی  و توزیعی  فنی  ـ خدمات  تولیدي  صنوف  مشترك  امورصنفی  ـ مجمع  ج

در   از ثبـت   و پـس   است  و غیرانتفاعی  حقوقی  شخصیت  داراي  امور صنفیمجمع  ـ1 تبصره
  . یابد می  رسمیت بازرگانی  وزارت

  تشـکیل   بـراي  در هر شهرستان   کسب  پروانه  داراي  صنفی  تعداد واحدهاي  حداقل ـ2  تبصره
  بـه  انـد بنـا  تو مـی  نظـارت    عـالی  هیات.  است  هزار واحدصنفی  ، بیست جداگانه  دو مجمع

  آن  تابعـه  هاي  شهرستان  مذکور را جهت  ها نصاب مراکز استان  نظارت  پیشنهاد کمیسیون
اتخـاذ    امور صنفی  یا مجامع  مجمع  یا تفکیک  ، ادغام تشکیل  به  تغییر دهد و نسبت  استان
  . کند  تصمیم

  و تعهـدات   هـا، حقـوق   ییـ را، دا امـوال   ، کلیه امور صنفی  مجامع  ادغام  درصورت ـ  3  تبصره
  . گردد می منتقل   مشترك  امور صنفی  مجمع  به  نظارت  کمیسیون  بانظارت  قبلی  مجامع
و   هـا، حقـوق   یی، دارا اموال  ، کلیه مشترك  امور صنفی  مجمع  تفکیک  درصورت ـ  4  تبصره

  جدیـد منتقـل    امعمجـ   بـه   نظـارت   کمیسـیون   تعداد اعضا با نظـارت   نسبت به  آن  تعهدات
  . گردد می

  :  زیر است  شرح نفر به  پنج  مشترك  امور صنفی  ه مجمعرئیسهیات   تعداد اعضاي :33  ماده
  .رئیسنفر   ـ یک  الف
  .رئیس  ـ دو نفر نایب  ب
  .نفر دبیر  ـ یک  ج

   .دار نفر خزانه  د ـ یک



 

  ـ خـدمات    تولیـدي   صنوف  به  مربوط  هاي تعداد اتحادیه  نسبت  ه بهرئیسهیات   تعداد اعضاي
  . خواهد شد  تعیین  ـ خدماتی  و توزیعی  فنی
ـ  یـا تـوزیعی     فنـی   ـ خـدمات    تولیدي  امور صنفی  ه مجامعرئیسهیات   تعداد اعضاي ـ   تبصره

  .  و دبیر است رئیس  ، نایبرئیسبر   نفر مشتمل  سه  هر کدام  خدماتی

شـود و   مـی   اعضـا تشـکیل    دو سـوم   با حضـور حـداقل    امور صنفی  مجامع  جلسات :34  ماده
در  آرا حاضـران    یـک   عـالوه  بـه   نصـف   با اکثریـت   متخذه  یابد و تصمیمات می  رسمیت
  . معتبر خواهد بود  جلسه
  مـدت  تـا پایـان     ربـط  ذي  امورصـنفی   در مجمـع   هر اتحادیه  نماینده  موریتام  مدت ـ   تبصره

از   ، محرومیـت  ، بیمـاري  فـوت   درصـورت .  اسـت   اتحادیـه  مـدیره  او در هیات  مأموریت
  ایـن ) 23(و ) 22(مـواد    وفـق   ، اتحادیه هر نماینده  ، استعفاء، حجر یا عزل اجتماعی حقوق
اقـدام    امورصـنفی   مجمـع   بـه   باقیمانده  مدت  براي  دیگري  نماینده  معرفی  به نسبت   قانون

  . کند می 

دو   مـدت  را بـراي    ه مجمـع رئیس ، هیات هر دوره  جلسه  در اولین  امورصنفی  مجمع :35  ماده
  .  است  بالمانع  مذکور در ادوار بعدي  مجدد اعضاي  انتخاب. کند می  انتخاب  سال

  طرز تشـکیل ه، رئیس هیات  ، وظایف امور صنفی  ه مجامعرئیسهیات   انتخاب  ترتیب :36  ماده
  الزحمـه  و حـق   مجامع  اداره  به  مربوط  و سایر مقررات  آن  هاي و تعداد کمیسیون  جلسات
بـا    نظـارت   عـالی  هیات  دبیرخانه  توسط  خواهد بود که  ییاه نامه آیین  طبقها  آن  خدمات
خواهـد   ی بازرگان وزیر  تصویب  و به  ها تهیه مراکز استان  امورصنفی  نظر از مجامع  کسب
  . رسید

  :  زیر است  شرح  به  امور صنفی  مجامع  و اختیارات  وظایف :37  ماده
   .صنوف  و راهنماییها  آن بر عملکرد  ها، نظارت اتحادیه  بین  ـ ایجاد هماهنگی  الف
و تشــکیالتی   ، آموزشــی ، اداري ، اســتخدامی مــالی  هــاي نامــه آیــین  و تصــویب  ـ تنظــیم   ب

  .ها آن  و تغییرات ها اتحادیه 
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  صـدور پروانـه    بـراي   پوشش  تحت  هاي اتحادیه  داخلی  خاص  ـ اظهارنظر درمورد ضوابط   ج
   .نظارت  کمیسیون  و تصویب  بررسی  جهت  کسب

  از جهـت   کسـب   صـدور پروانـه    ها درخصوص اتحادیه  اقدامات  اجراي  بر حسن  د ـ نظارت 
  .آن  هاي نامه آیین و  قانون  این  با مقررات  تطبیق

  حـل   هـاي  ، هیـات  امور مالیاتی  هاي اداره  ها به اتحادیه  نمایندگان  و معرفی  هـ ـ تأیید، انتخاب 
  صـنوف  ازطـرف    نماینـده   معرفـی   قـانون   موجـب  بـه   کـه  و سایر مراجعی  مالیاتی  اختالف

  .آید می  عمل به
   نظارت  نو کمیسیو  نظارت  هیات عالی  مصوبات  و ـ اجراي

،  گـزاري  ، بیمـه  ، حفـاظتی  ، انتظـامی  ، ایمنـی  ، بهداشـتی  فنـی   مقـررات   بـر اجـراي    ز ـ نظارت 
  وضـع   ربـط  ذي  مراجع  ازطرف  که  صنفی  واحدهاي  به  مربوط  و سایر مقررات  زیباسازي

  . مقررات  در اجراي  انتظامی  مورانابا م  همکاري  همچنین. شود می
و   تعیـین  در مـوارد خـاص     کـه   انتظـامی   ضـوابط   دادن  افراد صنفی در انجام  چنانچه ـ   تبصره

یـا    ، ایمنـی  بهداشـتی   مقررات  گردد؛ و نیز دراجراي می  ابالغ  امور صنفی  مجمع  ازطریق
  مجمـع   موافقـت   تواننـد بـا جلـب    شـوند، مـی    مواجـه   ملـک   مالک  با مخالفت  زیباسازي
  . آورند  عمل  را به  مقتضی  خود اقدام  ینهو با هز  امورصنفی

  .ها اتحادیه  تصمیمات  به  نسبت  افراد صنفی  اعتراض  به  ـ رسیدگی  ح
  بـراي   نظـارت   کمیسـیون   ه بـه رئیساعضا هیات   از بین  نفر نماینده  یک  و معرفی  ـ انتخاب   ط

  .ها اتحادیه مدیره هیات  انتخابات  اجراي  بر حسن  نظارت
دو یـا چنـد     بـه   اتحادیـه   یک  ها یا تقسیم اتحادیه  جدید یا ادغام  اتحادیه  ـ پیشنهاد تشکیل   ي

  . نظارت  کمیسیون  به  اتخاذ تصمیم  براي  اتحادیه
یا   ، عرضه فروش  توانند براي می  افراد هر صنف  که  کاالها و خدماتی  و نرخ  نوع  ـ تعیین   ك

  کمیسیون مصوبه   و اعالم  نظارت  کمیسیون  به  اتخاذ تصمیم  براي  کنند و پیشنهاد آن ارائه
  . صنفی  از تداخل  جلوگیري  با هدف  افراد صنفی  به  ابالغ  ها براي اتحادیه  به
  حدود و تعداد واحدهاي  تعیین  براي  مقتضی  لیبا وسا  و آمار الزم  اطالعات  آوري ـ جمع   ل



 

   گیري تصمیم  جهت  نظارت  کمیسیون  به  آن  ارائهنیازها و  و  با جمعیت  متناسب  صنفی
و   کـار آنـان    و نـوع   طبیعـت   بـه   با توجه  صنفی  واحدهاي  تعطیل کار و ایام  ساعات  ـ تنظیم   م

  . نظارت  کمیسیون  وسیله  به  اتخاذ تصمیم  براي  برنامه  ارائه
  ایران  و معادن  و صنایع  بازرگانی  و اتاق  فیامور صن  با سایر مجامع  و معاضدت  ـ همکاري   ن

  .تعاون  و اتاق
و هـا   آن  بـه   از رسـیدگی   هـا پـس   اتحادیه  مالی  هاي و صورت  ، ترازنامه بودجه  ـ تصویب   س

  .ها اتحادیه  مالی  بر عملیات  نظارت
  وزارت  توسـط   هک  و مقرراتی  ضوابط  ، طبق ، در موارد لزوم صنفی  واحدهاي  بندي ـ درجه   ع

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

  هاي آگاهی سطح  يارتقا  مورد نیاز براي  و پژوهشی  ، آموزشی یعلم  هاي برنامه  ـ اجراي   ف
   .مقررات درچارچوب   ربط ذي  دولتی  دستگاههاي  ها با همکاري اتحادیه مدیره هیات
هـر   بعـد از پایـان     دو مـاه   ظـرف   آن  و تسلیم  ساالنه  مالی  هاي و صورت  ترازنامه  ـ تنظیم   ص

  .و تصویب  رسیدگی  براي  نظارت  کمیسیون  به  مالی  سال
مـاه   یـک   ظـرف  را  مـالی   هـاي  و صـورت   ترازنامـه   اسـت   مکلـف   نظارت  کمیسیون ـ   تبصره

منزلـه    بـه   ییـد ترازنامـه  ات. دارد  اعـالم   امـور صـنفی    مجمـع   را بـه   کند و نتیجـه   رسیدگی 
  . خواهد بود  امور صنفی  عملکرد مجمع  دوره  مفاصاحساب 
  بـراي  نظـارت    کمیسـیون   بـه   هر سال  ماه  بهمن  تا اول  آن  بعد و تسلیم  سال  بودجه  ـ تنظیم   ق

  آن  بر اجراي  ظارتو ن  تصویب
  .  است  شده  بینی پیش  قانون  در این  که  ر ـ سایر مواردي

  مجـامع   اجـالس  مصوبات   و اجراي  پیگیري  و همچنین  امور صنفی  امور مجامع  اداره ـ1  تبصره
، ) ط(، ) ح(، )ز(، )هــ (، )د(، ) الـف (  بنـدهاي   و اجراي  و نیز مسوولیت پیگیري  امور صنفی

و   و ســایر وظــایف  امورصــنفی  ه مجــامعرئیســهیــات   ، بــه مــاده  ایــن)  ف(و )  ع(، ) ن(، ) ل(
  . گردد واگذار می  امور صنفی  مجامع  اعضاي  عمومی  اجالس  به  محوله  اختیارات
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هـاي   مهـارت   درمـورد آمـوزش    و پـرورش   آمـوزش   با وزارت  امورصنفی  مجامع ـ  2  تبصره
  . خواهند آورد  عمل  را به  الزم  همکاري  کار دانش  شاخه 
  ، صـندوق  اعتباري  سسهو، م اصناف  بانک  تشکیل  مجازند براي  امورصنفی  مجامع ـ  3  تبصره
،  و اعتبـاري   ، مـالی  ، بـانکی  پـولی   سسـات واعتبار و دیگر م  تعاونی  ، شرکت الحسنه قرض
  . کنند  کشور اقدام  جاري  و مقررات  قوانین  طبق

  هـاي  ییو توانـا   امکانـات   نداشـتن   علـت  ها به از اتحادیه  برخی  که  ییدر شهرستانها :38  ماده
  و تصـویب   اتحادیـه   پیشـنهاد آن   دار شـوند، بـه   را عهده  کسب  نتوانند صدور پروانه  الزم

  امورصـنفی   مجمـع   بـه   طـور موقـت    به  کسب  ، مسوولیت صدور پروانه نظارت  کمیسیون
  و تصــویب  اتحادیــه  پیشــنهاد همــان  ، بنابــه مشــکل  رفــع  درصــورت. گــردد واگــذار مــی
  .  قرار خواهدگرفت  اتحادیه  برعهده  کسب  ، مسوولیت صدور پروانه نظارت  کمیسیون

  :  قرار زیر است  به  امور صنفی  مجامع  بازرسی  کمیسیون  وظایف :39  ماده
و   ضـوابط   از رعایـت   اطمینـان   منظـور حصـول    هـا بـه   اتحادیـه   به  امور مربوط  ـ بازرسی   الف

  .  الزم  هاي گزارش  و تنظیم  صنفی  مقررات
ه رئیسـ هیـات    خود را ازطریـق   هاي و گزارش  بررسی  نتیجه  است  موظف  کمیسیون ـ   تبصره

  . دارد  تسلیم  نظارت  کمیسیون  بررسی  جهت  امور صنفی  مجمع
  ارائـه رسـد و   مـی   امورصنفی  مجمع  هب  که  و اعتراضاتی  شکایات  به  و رسیدگی  ـ بازرسی   ب

  .  مجمع  به  الزم  گزارش

  انجـام   را بـراي   الزم  هـا مکلفنـد تسـهیالت    و اتحادیـه   امور صنفی  مجامع  مسؤوالن :40  ماده
  . کنند  ، فراهم است  شده  محول  بازرسی  کمیسیون  به  قانون  این  طبق  که  وظایفی  دادن

 کشور   اصناف  ـ شوراي  پنجم  فصل

کشـور بـا     اصـناف   شـوراي   امنـ  بـه   ، شـورایی  صـنفی   نظـام   مبـانی   منظور تقویـت  به :41  ماده
  . گردد می  تشکیل  در تهران  نظارت  هیات عالی  دبیرخانه  هماهنگی

  امـور صـنفی    ه مجـامع رئیسـ هیـات    از نماینـدگان   کشـور متشـکل    اصـناف   شوراي :42  ماده



 

مرکـز    نظـارت   کمیسـیون   زیر، با نظارت  ترتیب به  نمایندگان.  کشور است  هاي شهرستان
و بـه    انتخـاب   اسـتان   آن  امـور صـنفی    ه مجـامع رئیسـ هیـات    اعضاي  مخفی  و رأي  استان

  : گردند می  معرفی  نظارت  هیات عالی  دبیرخانه 
  .تعداد دو نفر ،نفر باشد  میلیون  تا یکها  آن  جمعیت  که  هایی ـ استان  الف
 ،نفـر باشـد    کمتـر از دو میلیـون  نفر و   میلیون  از یک  بیشها  آن  جمعیت  که  هایی ـ استان   ب

  .تعداد چهار نفر
 ،نفـر باشـد    میلیـون   نفـر و کمتـر از سـه     از دو میلیـون   بیشها  آن  جمعیت  که  هایی ـ استان   ج

  .نفر  تعداد شش
  .نفر  تعداد هشت ،نفر باشد  میلیون  از سه  بیشها  آن  جمعیت  که  هایی د ـ استان
   .نفر  دوازده ،تهران  هـ ـ استان
  و نـیم  فنـی    ـ خـدمات    تولیـدي   از صنوف  در هر مورد همواره  از نمایندگان  نیمی ـ  1  تبصره

  . خواهند بود  ـ خدماتی  توزیعی  دیگر از صنوف
  نامه در آیین  مندرج  شرح به  دریافتی  غیر از مبالغ  کشور به  اصناف  شوراي  اعضاي ـ  2  تبصره

  .  نخواهند داشت  دیگري  ، دریافتی قانون  این) 46(  ماده  موضوع
  نفر از صـنوف   سه  که  نفر است  از هفت  کشور مرکب  اصناف  ه شورايرئیسهیات  :43  ماده

  مخفـی  هسـتند و بـا رأي     ـ خـدماتی    تـوزیعی   نفر از صنوف  و سه  فنی  ـ خدمات   تولیدي
  پیشـنهاد وزارت   نفـر دیگـر بـه     یـک . شـوند  مـی   کشور انتخـاب   اصناف  شوراي  اعضاي
  مسـایل   بـه   متعهـد و آگـاه    افراد صـنفی   از بین  نظارت  هیات عالی  و با تصویب بازرگانی

  . گردد می  تعیین  دو سال  مدت  حداکثر براي صنفی 
  از مـدت   توانـد بـیش   کشـور نمـی    اصـناف   ه شـوراي رئیسمسوولیت هیات   مدت ـ  1  تبصره

  مـدت  یافتن   با پایان. باشد  امور صنفی  ه مجامعرئیسدر هیات ها  آن  عضویتاز   باقیمانده
  . خواهد شد  جایگزین  ماده  مفاد همین  با رعایت  مسوولیت هر عضو، عضو دیگري

کشـور   اصـناف  ه شوراي رئیسهیات   انتخابات  و برگزاري  صالحیت  بررسی  نحوه ـ  2  تبصره
و   مراکز استانها تهیـه   امور صنفی  پیشنهاد مجامع  به  هد بود کهخوا  اي نامه آیین  موجب به 
  . خواهد رسید  وزیر بازرگانی  تصویب  به
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  نظـارت  عـالی   هیـات    کشـور، دبیرخانـه    اصـناف   ه شـوراي رئیسهیات   از تعیین  پس:44  ماده
آورد تـا در    عمـل  بـه   دعـوت   ه منتخـب رئیسـ روز از هیـات    پـانزده   ظـرف   است  موظف
نفـر    نفر دبیر و یـک   ، یکرئیس  ، دو نفر نایبرئیسنفر   یک  انتخاب  به  نسبت  اي جلسه
کشـور در    اصـناف   شـوراي   ادواري  هاي جلسه  تشکیل. کنند  خود اقدام  دار از بین خزانه
  دبیرخانـه   وسـیله  بـه   بـود کـه  خواهـد    دیگري  یا هر مکان  نظارت  هیاتعالی  دبیرخانه  محل

  . شود می تعیین 

ــاده ــانون  ایــن  کشــور، در محــدوده  اصــناف  شــوراي  و اختیــارات  ظــایفو :45  م ، طبــق  ق
تصویب   به  قانون  این  از تصویب  پس  ماه شش  حداکثر ظرف  خواهد بود که  اي نامه آیین 
  . خواهد رسید  وزیر بازرگانی 

  قابـل   هـاي  هزینـه  کشور و بازپرداخـت    اصناف  شوراي  وجوه  ، مصارف اداره  شیوه :46  ماده
  توسـط   خواهـدبود کـه    اي نامـه  آیـین   موجـب  اعضا در شـورا، بـه    از عضویت  ناشی  قبول

و   مراکـز اسـتانها تهیـه     امـور صـنفی    از مجـامع   و با نظرخواهی  نظارت  هیاتعالی  دبیرخانه
  . هد رسیدخوا  وزیر بازرگانی  تصویب به

از  دریـافتی    هـاي  و کمـک   عضـویت   حـق   کشور شامل  اصناف  شوراي  مالی  منابع :47  ماده
اي  نامـه  آیـین   ، حسـب  و آموزشـی   فنـی   خـدمات   ارائـه   کشور و حـق   امور صنفی  مجامع

  امورصـنفی   از مجامع  و با نظرخواهی  نظارت  هیات عالی  دبیرخانه  توسط  خواهد بود که 
  .خواهد رسید  وزیر بازرگانی  تصویب  و به  مراکز استانها تهیه

   



 

  کنندگانحمایت از حقوق مصرف متن اساسنامه انجمن: 3پیوست شماره 

  کنندگاناساسنامه انجمن شهرستانی حمایت از حقوق مصرف

  مقدمه
 15/7/1388مصـوب   کننـدگان  بر اساس فصل سـوم قـانون حمایـت از حقـوق مصـرف     

کـه در ایـن    کننـدگان  انجمن شهرستانی حمایت از حقوق مصـرف  مجلس شوراي اسالمی،
شود با عضویت افراد داوطلب به صـورت عمـومی یـا تخصصـی      اساسنامه، انجمن نامیده می

ي آن و ایـن اساسـنامه فعالیـت خواهـد     هـا  نامـه  آیینتشکیل و طبق مقررات قانون مذکور و 
  .نمود

  لیات، اهداف و وظایف ک :فصل اول
هاي انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیرتجـاري و غیردولتـی بـوده کـه     کلیه فعالیت :1ماده 

  .یابد رسمیت می )سازمان بازرگانی استان(پس از ثبت در وزارت بازرگانی 

  .باشدمحدوده فعالیت انجمن در محدوده جغرافیایی شهرستان می :2ماده 

   .باشد مرکز اصلی انجمن واقع در مرکز شهرستان می :3ماده 

  . باشدمدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس نامحدود می :4ماده 

هـاي حمایـت از حقـوق     هـا و برنامـه   و اجـراي سیاسـت   سـازي  هـدف انجمـن بسـتر    :5ماده 
توزیـع و عرضـه کـاالو بـا      قیمـت،  کیفیت، در حوزه استاندارد، ویژه به کنندگان مصرف

  :باشد ویت موضوعات ذیل میاول
کنندگان و تثبیـت و تعمیـق آن در بـین گروههـاي      اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف) 1

  کنندگان مختلف جامعه به ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه
  کنندگان پیگیري در جهت استیفاء حقوق مصرف )2
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  :وظایف و اختیارات انجمن :6ماده 
 کنندگان به مراجع ذیربط دعاوي و شکایات مصرف دریافت، ارجاع، پیگیري) 1

  کنندگان  هاي الزم به مصرف راهنمایی ارائهمشاوره و  )2
استاندارد و کیفیت  ،کنندگان با تمرکز بر تبیین حقوق مصرفکنندگان  مصرفموزش آ )3

  ...هاي گروهی، انتشار نشریه و  از طریق رسانهمحصول 
جلوگیري از تبانی و ایجاد مراکز انحصاري که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق  )4

   گردد کنندگان می مصرف
کننـدگان بـه انجمـن اسـتانی و ملـی و       انتقال و پیگیري موارد مـرتبط بـا حقـوق مصـرف    ) 5

   هاي دولتی ذیربط سازمان
   و خدمات مورد نیاز براي تهیه کاال کنندگان  انتشار اطالعات مورد نیاز مصرف) 6
   کنندگان  انتشار اطالعات کاال و خدمات مضر براي مصرف) 7
اجرایـی مـاده    نامه آیینکنندگان و  سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف) 8

   .قانون مزبور به انجمن محول گردیده است 21

  نحوه تشکیل انجمن : فصل دوم
مجمـع عمـومی   هـاي شهرسـتان    تشکیل انجمنجهت تمهیدات الزم به منظور اتخاذ  :7 ماده

از نماینـدگان شهرسـتانی اعضـاي شـوراي موسـس      نفـر   5حـداقل   بـا عضـویت  موسس 
قـانون بـه انتخـاب رئـیس اداره بازرگـانی شهرسـتان و در شهرسـتان         10مندرج در ماده 

   .مرکز استان به انتخاب رئیس سازمان بازرگانی تشکیل خواهد شد
قــانون حمایــت  10وع مــاده هــایی کــه فاقــد اداره ادارات متنــاظر موضــ شهرســتان -تبصــره
  .رئیس ادارات مربوطه در استان مسئولیت معرفی نماینده را بر عهده دارند ،باشند می

   :باشند می ي شهرستان به شرح ذیلها انجمنمجمع عمومی موسس وظایف  :8ماده 
در شهرستانهاي براي تاسیس انجمن  یدات الزمقانونی و پیش بینی تمهانجام اقدامات ) الف

  .فاقد انجمن



 

  .هاي گروهی و ارتباط جمعی فراخوان جهت عضویت در انجمن از طریق رسانه) ب
  .و بازرس برگزاري انتخابات هیات مدیره) ج
 .ثبت نام داوطلبان عضویت در انجمن) د

  .باشد مینامه بعهده مجمع عمومی موسس این اساسکه طبق  سایر وظایفی) ه

بـر انتخابـات انجمـن شهرسـتان مرکـب از رئـیس اداره بازرگـانی و         هیـات نظـارت   :9ماده 
باشد که وظیفه  می نمایندگان فرمانداري و دادگستري با مسئولیت رییس اداره بازرگانی

 نظارت بر عملکرد مجمع عمومی موسس انجمن و برگزاري انتخابات را بر عهـده دارد؛ 
نماینده رئـیس  ، باشد می ازمان بازرگانی در آن فاقد اداره یا شعبهدر شهرستانهایی که س

هیـات نظـارت    سازمان بازرگانی مسئولیت هیات نظارت بر انتخابات را بـر عهـده دارد،  
 .باشد می اي است که در اداره بازرگانی شهرستان مستقر مذکور داراي دبیرخانه

تعیین حداقل اعضاي انجمن جهت برگزاري انتخابـات هیـات مـدیره بـا توجـه بـه        -تبصره 
باشـد هیـات    مـی  شهرستان نظارت هیات ه عهدهجمعیت شهرستان بو موقعیت شهرستان 

جهـت  تعـداد اعضـاء انجمـن را    حـداقل   بـر انتخابـات شهرسـتان موظـف اسـت      نظارت
   .اعالم نمایدبطور کتبی به مجمع عمومی موسس انجمن برگزاري انتخابات 

شهرستانی به شرح هاي  موسس انجمنمجمع عمومی شرایط داوطلبان عضویت در  :10ماده 
  : باشد ذیل می

  تابعیت و متعهد بودن به نظام جمهوري اسالمی ایران  .1
  ایرانوابستگی به احزاب، سازمانها وگروههاي مخالف نظام جمهوري اسالمی  عدم .2
  ومیت به فساد مالی و اخالقیمحکعدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم  .3

  : شهرستانداوطلبان عضویت در انجمن شرایط  :11ماده 
  تابعیت و متعهد بودن به نظام جمهوري اسالمی ایران  .1
  سال سن 18داشتن حداقل  .2
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  ارکان انجمن  :فصل سوم
   :ارکان انجمن عبارتند از :12ماده 

  بازرس ) ج                   رئیس انجمن )  ب                  هیات مدیره) الف
   ههیات مدیر) الف

نفـر عضـو    2نفر عضو اصلی و  5اي مرکب از  انجمن شهرستان داراي هیات مدیره :13ماده 
 هیات نظـارت باشد که از میان اعضاي انجمن به روش انتخابی و با نظارت  البدل می علی

  .ندشو براي مدت سه سال انتخاب میبر انتخابات انجمن شهرستان 
 10000تعداد اعضاء انجمن کمتر از هایی که شهرستاندر اعضاء هیات مدیره انجمن  :تبصره

علـی البـدل و در صـورتی کـه      واصـلی و دو نفـر عضـ    وعض نفر 5نفر عضو باشد شامل 
   .علی البدل خواهد بود واصلی و سه نفر عض ونفر عض 7شامل باشد  نفر 10000از بیشتر 

  :شرایط داوطلبان عضویت هیات مدیره عبارت است از :14ماده 
 عضویت در انجمن) 1

  نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ) 2
  ایرانعدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههاي مخالف نظام جمهوري اسالمی  )3
  اخالقی مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد  )4
هـاي تولیـدي،    هـا و تشـکل   هـا، اتحادیـه   ها، انجمن عضویت در هیات مدیره سازمانعدم  )5

  توزیعی، خدماتی و صنفی
 حداقل مدرك تحصیلی لیسانس) 6

 براي داوطلبان ذکور پایان خدمت سربازي یا معافیت دائمکارت داشتن ) 7

  بر انتخابات انجمن  هیات نظارتعدم عضویت در مجمع عمومی موسس و ) 8
 اشتن هر گونه سوء پیشینه کیفري موثرند) 9

در شهرستانهایی که به تعداد کافی داوطلب لیسانس وجود ندارد دارا بودن فـوق   - 1 تبصره
و نهادهاي دولتی و غیـر دولتـی مـالك     ها دیپلم با پنج سال سابقه کار مرتبط در سازمان

  .باشد می



 

بـر   تطبیق شرایط داوطلبین عضـویت در هیـات مـدیره بـر عهـده هیـات نظـارت        - 2تبصره 
 30باشد که با استعالم از مراجع ذیصـالح حـداکثر ظـرف مـدت      میانتخابات شهرستان 

روز از زمان دریافت فهرست داوطلبان نظـر خـود را بـه مجمـع عمـومی موسـس اعـالم        
  . باشد ایید صالحیت داوطلبین میعدم اعالم نظریه در مهلت مذکور به منزله ت نماید می
در صورت رد صالحیت هـر کـدام از داوطلبـان هیـات مـدیره، مجمـع عمـومی         - 3تبصره 

 موسس موظف است حداکثر پانزده روز پیش از انتشار آگهی انتخابات مراتـب را کتبـاً  
در صـورت ارائـه مـدارك مثبتـه از ناحیـه      . به اطالع داوطلب رد صالحیت شده برسـاند 

، نامزدي وي براي بر انتخابات شهرستان صالحیت شده و تایید هیات نظارت شخص رد
   .انتخابات بالمانع خواهد بود

مجمع عمومی موسس پس از دریافـت فهرسـت داوطلبـان حـائز شـرایط حـداکثر       : 15ماده 
 ظرف دو هفته قبل از انتخابات آگهی انتخابات را کـه حـاوي نکـات زیـر اسـت صـادر      

هـاي قـانونی و    نامـه  هفتـه  وسیله درج در روزنامه کثیراالنتشار و یا درج درنماید و به  می
  . رساند می نشریات محلی و یا به هر وسیله مقتضی قانونی دیگر به اطالع اعضاء انجمن

  .نشانی کامل محل اخذ راي -1
  . روز و ساعت شروع و پایان اخذ راي -2
  .تعداد اعضاي اصلی و علی البدل هیات مدیره -3
  ها  آن اسامی کامل داوطلبان حایز شرایط به همراه عکس -4
مجمع عمومی موسس موظف است صـورت اسـامی داوطلبـان حـائز شـرایط را بـه        -تبصره

با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا بـه تعـداد کـافی تکثیـر     ها  آن همراه عکس
  . ر دارد الصاق نمایدهایی که در انظار عمومی قرا نموده و در محوطه اخذ راي در محل

مجمع عمومی موسس موظف است یک هفته پیش از برگـزاري انتخابـات، زمـان     :16ماده 
بر انتخابات انجمن شهرستان اعالم نماید حضور  هیات نظارتراي گیري را به دبیرخانه 

بر انتخابات انجمن شهرستان در زمان برگزاري انتخابات ضـروري   هیات نظارتنماینده 
  .است
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هنگام شروع اخذ راي یکی از اعضاء مجمـع عمـومی موسـس در حضـور اعضـاء       :17 ماده
دهـد   انجمن و مدعوین جلسه، صندوق راي را باز نموده و خالی بـودن آن را نشـان مـی   

نماید و صـندوق   سپس درحضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور می
  .راي تا هنگام استخراج آرا نباید باز شود

اعضاء انجمن، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به صـورت اسـامی    :18 ماده
داوطلبان که در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفی خود را نوشته و در حضور 

اکثریـت الزم جهـت برگـزاري    . مجمع عمـومی موسـس بـه صـندوق خواهنـد ریخـت      
باشـد، چنانچـه در    مـی  یک اعضاي انجمن عالوه بهتعیین هیات مدیره نصف انتخابات و 

روز و با شرکت هـر   10جلسه دوم انتخابات به فاصله ، دور نخست اکثریت حاصل نشد
تعداد از اعضاي انجمن به تشخیص هیات نظارت بر انتخابات انجمن شهرستان رسـمیت  

  .خواهد یافت
  .دادن وکالت و یا اعزام نماینده براي دادن راي ممنوع است -تبصره 

مجمع عمومی موسس مکلف است هنگام اخذ راي بدواً کارت عضـویت عکـس   : 19ماده 
دار هر یک از راي دهندگان را مالحظه و در صورت تطـابق عالمـت گـذارده و اجـازه     

ورود به محل انتخابات بـراي افـراد   ؛ همچنین دهد که فرد راي خود را به صندوق بریزد
  . غیر عضو ممنوع است

در محل انتخابات به دلیل ایجاد تشنج و عدم امنیت امر انتخابـات بنـا    در صورتیکه -تبصره 
بر تشخیص دو نفر از اعضاي مجمع عمومی موسس غیر ممکـن باشـد بـا تائیـد نماینـده      

 2انتخابات تعطیل و حـداکثر ظـرف مـدت     ،بر انتخابات انجمن شهرستان هیات نظارت
  . گردد ماه نسبت به برگزاري انتخابات مجدد اقدام می

 هیـات نظـارت  نماینـده  . هرگونه تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ راي ممنوع است :20ماده 
تواند دستور اخـراج فـرد یـا افـراد متخلـف را از محـل        بر انتخابات انجمن شهرستان می

  . انتخابات صادر نماید



 

 مجمع عمومی موسس پس از پایان مهلت اخذ رأي، بالفاصله صندوق اخذ راي را :21ماده 
بر انتخابات انجمن شهرستان و حاضران در جلسـه بـاز و    هیات نظارتبا حضور نماینده 

   .شود شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتیجه آراي مأخوذه صورت جلسه می

آراي مأخوذه توسط اعضاي مجمع عمومی موسس شـمارش و تعـداد آن بـا عـده      :22ماده 
هـاي رأي مـأخوذه از تعـداد     اد برگهدر صورتیکه تعد شود راي دهندگان تطبیق داده می

  .شود راي دهندگان بیشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مجدد برگزار می

بـر انتخابـات انجمـن شهرسـتان آراي مـأخوذه را بـا        هیات نظارتیکی از اعضاي  :23ماده 
شـود در مقابـل    صداي بلند قرائت، عضو دیگر اسامی را به همان ترتیبی که خوانده مـی 

   .کند اسامی کاندیداها ثبت کرده و آراي نهایی هر یک از کاندیداها را استخراج می
اسامی به ترتیب ردیف هرگاه در برگ راي بیش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد، -تبصره

و تعداد کاندیداهاي مورد نیاز معتبر تلقی خواهد شد و زائـد بـرآن فاقـد اعتبـار بـوده و      
  .قرائت نخواهد شد

سـاعت پـس از پایـان     24بـر انتخابـات انجمـن شهرسـتان حـداکثر       هیات نظـارت  :24ماده 
نتیجه انتخابـات مشـتمل بـر تعـداد آراي مـأخوذه هـر یـک از داوطلبـان و          شمارش آرا

منتخبین را به طور مکتوب به اطالع انجمن شهرستان رسـانده و یـک نسـخه از صـورت     
 .نمایـد  مـی  بر انتخابات انجمن شهرستان ارسـال  هیات نظارتجلسه نهایی را به دبیرخانه 

 تشـکیل شـده باشـد    نامـه  آیـین ایـن   24در صورتیکه انجمن تخصصـی بـر اسـاس مـاده     
بایست مراتب از سوي مجمع عمومی موسس به هیات مـدیره انجمـن شهرسـتان نیـز      می

  . اعالم گردد
در صورت تساوي آرا دو یا چند نفر از داوطلبان انتخاب تعداد افراد مورد نیـاز از   -1تبصره 

  . گیرد می طریق قرعه کشی توسط مجمع عمومی موسس صورت
یا چند نفر از داوطلبین یکی باشـد و در بـرگ راي    2ورتیکه نام خانوادگی در ص -2تبصره 

فقط نام خانوادگی قید گردیده باشد مجموع اینگونه آرا به طور مساوي بـین داوطلبـین   
همنام تقسیم گردد مشروط به اینکه نتوان از طریق کد داوطلب وضعیت راي مذکور را 
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   .تعیین نمود

هـاي راي   نتخابـات انجمـن شهرسـتان مکلـف اسـت کلیـه برگـه       بر ا هیات نظارت :25ماده 
نگهـداري کـرده سـپس در حضـور      مـاه پـس از انجـام انتخابـات     6مأخوذه را به مـدت  

   .بر انتخابات استان امحاء نماید هیات نظارتنماینده 

بر انتخابات انجمن شهرسـتان بـر نحـوه برگـزاري انتخابـات       هیات نظارتنماینده  :26ماده 
  .نماید هیات مدیره نظارت می

در  ،گـردد  اکثریـت آرا مـاخوذه تعیـین مـی    بـر اسـاس    سمت اعضاي هیات مدیره :27ماده 
نفـر رئـیس    1نفر عضو هیات مدیره می باشند به ترتیـب شـامل    5هایی که داراي  انجمن

نفر خزانه  1نفر نایب رئیس دوم،  1فر نایب رئیس اول، ن 1، )رئیس هیات مدیره(انجمن 
نفر هیات مـدیره مـی باشـند بـه ترتیـب       7هایی که داراي  نفر منشی و در انجمن 1دار و 
نفـر نایـب    1 ،نفـر نایـب رئـیس اول    1، )رئیس هیات مـدیره (نفر رئیس انجمن  1شامل 

   .مدیره می باشدنفر عضو هیات  2نفر منشی و  1نفر خزانه دار،  1 ،رئیس دوم
در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعـویض   - 1تبصره 

سمت وي با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آراي کمتـري دارد، بـا موافقـت اکثریـت     
بـدیهی اسـت سـمت سـایر منتخبـین بـر اسـاس        . اعضاي هیات مدیره بال مانع مـی باشـد  

  . گردد اکثریت آراي ماخوذه تعیین می
هـا   آن رت تساوي آراي بین دو یا چند نفر از اعضاي هیات مدیره، سمتدر صو - 2ره تبص

بر انتخابات انجمن شهرستان و یا نماینـده وي   هیات نظارتاز طریق قرعه توسط رئیس 
  . گردد و با حضور کلیه اعضاي هیات مدیره تعیین می

ن بـر انتخابـات انجمـ    هیـات نظـارت  در صـورت درخواسـت کلیـه منتخبـین بـه       - 3تبصره 
هیات از طریق برگزاري انتخابات داخلی در حضور رئیس ها  آن تعیین سمت ،شهرستان
  .باشد بر انتخابات انجمن شهرستان و به اتفاق آرا بال مانع می نظارت

چنانچه در حین برگزاري انتخابات و یا پس از آن هر یک از اعضاء انجمن نسبت  :28ماده 



 

بایست ظرف مـدت سـه روز شـکایت     باشند می به سوء جریان و نحوه انتخابات معترض
بـر انتخابـات انجمـن     هیـات نظـارت  خود را کتبا و با ذکر دلیل و ارائه مدارك الزم بـه  

موظف اسـت ظـرف   انجمن شهرستان  بر انتخابات هیات نظارت. تسلیم نمایند شهرستان
مدت ده روز پس از دریافت شکایت موضوع را رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد 

در ایـن  انجمـن شهرسـتان    بـر انتخابـات   هیات نظارتتشخیص داده شد، راي و تصمیم 
  . شود منتخبین صادر می نامه مورد قطعی است؛ در غیر این صورت اعتبار

رف مـدت یـک هفتـه پـس از برگـزاري      هیات نظارت موظف اسـت حـداکثر ظـ    :29ماده 
انتخابات، اعضاي هیات مدیره و بازرس مدارك زیر را جهـت ثبـت انجمـن بـا در نظـر      
گرفتن محدوده فعالیت انجمن به سـازمان بازرگـانی اسـتان یـا سـازمان حمایـت ارسـال        

  :نماید
 آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن .1

 ت مدیره و بازرس انجمناسامی داوطلبان عضویت در هیا .2

 اسامی داوطلبان تایید صالحیت شده و بازرس انجمن .3

 صورتجلسه برگزاري انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن  .4

جلسات هیات مدیره بطور عادي هر دو هفته یکبار در روز معین در محـل انجمـن    :30ماده 
وز بعـد از  گـردد و هرگـاه روز مـذکور مصـادف بـا تعطیلـی رسـمی شـود ر         تشکیل می

  .لی جلسه هیات مدیره تشکیل می شودتعطی

و در غیـاب وي بـا دعـوت نایـب رئـیس       رئیسالعاده با دعوت  تشکیل جلسه فوق :31ماده 
العاده منوط به پیشنهاد حداقل سه نفر  تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق. بالمانع است

ه و چهـار نفـر از   هـایی کـه داراي هیـات مـدیره پـنج نفـر       از اعضاي هیات مدیره انجمن
  .هایی که داراي هفت نفر هیات مدیره خواهد بود اعضاي هیات مدیره در انجمن

و در غیاب وي نایـب رئـیس اداره خواهـد نمـود و      رئیسجلسات هیات مدیره را  :32ماده 
باشـد و در غیـاب    تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات مدیره به عهده منشی می
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جلســه یکــی از اعضــاي هیــات مــدیره را بــراي انجــام ایــن وظیفــه انتخــاب  رئــیسوي، 
  .نماید می

ــاده  ــوص       :33م ــر مخص ــدیره در دفت ــات م ــمیمات هی ــذاکرات و تص ــورت م ــر (ص دفت
شود و در پایان هر جلسه به امضـاي عـده حاضـر خواهـد رسـید       ثبت می) صورتجلسات

  .باشد هیات مدیره مسوول حفظ و نگهداري دفتر مزبور می

جلسات عادي هیات مدیره با حضور حداقل نصف به اضافه یـک اعضـا رسـمیت     :34اده م
دارد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضران در جلسه و در صـورت تسـاوي آرا، راي   

  .جلسه در آن است معتبر خواهد بود رئیسطرفی که 

متوالی و  در مواردي که هریک از اعضاي هیات مدیره بدون عذر موجه سه جلسه :35ماده 
یــا پــنج جلســه متنــاوب و در ظــرف مــدت شــش مــاه از حضــور در جلســات عــادي یــا 

بـر   هیـات نظـارت  العاده خـودداري نمایـد مراتـب بایـد از طـرف هیـات مـدیره بـه          فوق
اعالم شود، هیات مذکور مکلف است طی مدت یک ماه بـه   انتخابات انجمن شهرستان

  . موضوع رسیدگی و تصمیم الزم را اتخاذ نماید

در صورتیکه پس از رسمیت یافتن جلسه هر یک از حاضران جلسـه بـدون اجـازه     :36ماده 
جلسه را ترك نموده و با خروج خود جلسه را از اکثریت بیندازد، در حکم غایب بدون 

  .عذر موجه محسوب شده و مطابق با ماده فوق با وي رفتار خواهد شد

در هریک از جلسات هیات مدیره بایـد   اعضاي هیات مدیره براي عدم حضور خود :تبصره
هیات مدیره به اطالع اعضا رسـیده   رئیسجلسه اجازه بگیرد و موضوع توسط  رئیساز 

  .و در صورتجلسه ثبت خواهد شد

جلسه اسـت و هریـک از اعضـا کـه بـرخالف       رئیساداره جلسات هیات مدیره با  :37ماده 
شـود و در صـورت تکـرار     جلسه به او اخطار می رئیسنظم رفتار کنند، مراتب از طرف 

  .از جلسه اخراج شده و موضوع در صورتجلسه درج خواهد گردید رئیسبه دستور 
توانند هـر یـک بـه مـدت ده      در هریک از جلسات هیات مدیره حداکثر سه نفر می -تبصره 



 

براي رعایت نوبت اعضا موظفند درخواست خود را . دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند
افـراد  . در این رابطه به صـورت کتبـی بـه منشـی جلسـات هیـات مـدیره تحویـل نماینـد         

  .درخواست صحبت خواهند کرد ارائهبراساس تقدم 

در اطـراف   مذاکرات در جلسات هیات مدیره با اجازه رئیس جلسه و رعایت نوبت :38ماده
 .گیرد دستور جلسه صورت می

در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماري، حجر یا محرومیت از حقوق اجتمـاعی هـر    :39ماده
البدل به ترتیب آراي بیشـتر،  یا بازرس، یکی از اعضاي علی یک از اعضاي هیات مدیره

نی اعضـاي  لذا چنانچه با وجـود جـایگزی  . براي مدت باقیمانده انجام وظیفه خواهد نمود
هیـات  البدل و یا استعفاي دسته جمعی، هیات مدیره از نصـاب مقـرر خـارج شـود،      علی

مکلـف اسـت ظـرف مـدت شـش مـاه نسـبت بـه         انجمن شهرسـتان   بر انتخابات نظارت
برگزاري انتخابـات بـراي تعیـین اعضـاي جـایگزین اقـدام نمایـد و تـا زمـان برگـزاري           

من را به عنوان هیأت سرپرسـتی جهـت اداره   نفر از اعضاي واجد شرایط انج 3انتخابات 
  .انجمن تعیین نماید

  :وظایف و اختیارات هیات مدیره: 40ماده 
ي اجرایی اعـم از تشـکیالتی، خـدماتی، اداري و اسـتخدامی، مـالی،      ها نامه تصویب آیین) 1

 ازهاي داخلی مورد نی نامه هاي انجمن و سایر آیین ها و فعالیت ها، برنامه انتشاراتی، طرح

 انجمن  انهیبودجه سال شنهادتهیه و پی) 2

هـا و پیشـنهادهاي واصـله بـه انجمـن در چـارچوب        اخذ تصمیم در مورد تصویب طـرح ) 3
 اساسنامه و اختیارات تعیین شده

ــت و       ) 4 ــانون حمای ــابق ق ــی مط ــن مل ــه انجم ــنامه ب ــالحات اساس ــرات و اص ــنهاد تغیی پیش
 هاي اجرایی مربوطه نامه آیین

 ها و میزگردهاي علمی در خصوص موضوع انجمن  برپایی همایش) 5

 انتشار نشریه و سایر امور فرهنگی مرتبط) 6

 ها، نهادها و ارگانهاي مرتبط در جهت تحقق اهداف انجمن همکاري با سایر انجمن) 7
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 ...تعیین نماینده انجمن نزداشخاص حقیقی و حقوقی، محاکم و ) 8

 قول و غیرمنقولحفظ و حراست اموال من) 9

رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون، وصول مطالبـات و افتتـاح حسـاب در بانکهـا طـی      ) 10
 انجام تشریفات قانونی

 تعقیب جریانات قضائی و اداري و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در کلیه مراجع) 11

 تعیین حکم وتعیین وکیل و عزل آن ) 12

حـل و فصـل آن و در صـورت عـدم سـازش      کننـدگان و   رسیدگی به دعاوي مصـرف ) 13
  . ارجاع آن به مراجع قانونی ذیربط ،طرفین

 دعـوت بازرسـان  / هیات مدیره موظف است براي تشکیل جلسات رسما از بازرس -تبصره 
  .نمایند

هاي بعدي بالمـانع بـوده همچنـین    انتخاب مجدد هیات مدیره و بازرس براي دوره :41ماده 
ماه قبل از پایـان دوره تصـدي خـود مراتـب را بـه       3ر هیات مدیره موظف است حداکث

جهت برگـزاري انتخابـات و تعیـین اعضـاي      بر انتخابات انجمن شهرستان هیات نظارت
  . هیات مدیره جدید اعالم نماید

پس از پایان دوره قانونی هیات مدیره و بازرس، در صورتیکه هیات مـدیره جدیـد    -تبصره
موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکـان  انتخاب نشده باشد، هیات مدیره 

به وظایف خود در انجمن ادامه داده و مسئولیت اداره امور انجمـن را بـر عهـده خواهـد     
   .داشت

  رئیس انجمن) ج

انجام امور اجرایی انجمن در جهت نیل به اهداف تعیـین شـده در ایـن اساسـنامه و      :42ماده 
  .باشد هاي مصوب هیات مدیره به عهده رئیس انجمن می ها و برنامه سیاست

ي ها سال خواهد بود و انتخاب مجدد وي براي دوره 3مدت مسئولیت رئیس انجمن  :تبصره
  .باشد بعد بالمانع می



 

  : تیارات رئیس انجمنوظایف و اخ :43ماده 
 اجراي مصوبات هیات مدیره) 1

هاي پژوهشی، آموزشی و اجرایـی و حقـوق و مزایـاي     ها و برنامه ، طرحنامه پیشنهاد آیین) 2
 کارکنان به هیات مدیره

ي مـالی انجمـن بـه هیـات مـدیره بـراي       هـا  تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه ساالنه و صـورت ) 3
 تصویب

 اداري امضاء کلیه مکاتبات) 4

 هاي مالی و معامالتی به هیات مدیره  تهیه و ارائه پیشنهاد دستورالعمل) 5

 نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی، نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ) 6

 استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیات مدیره) 7

 حسابها، اسناد و دفاترنگهداري دارایی، اموال، ) 8

موردي یا مقطعی از جانب هیـات مـدیره بـه وي تفـویض      صورت بهاعمال اختیاراتی که ) 9
 باشد شده

هـاي انجمـن بـه    بهبود و هماهنگی در فعالیت ،ارائه پیشنهادهاي الزم در زمینه گسترش) 10
  هیات مدیره 

یی انجمن است، جز در مـواردي  رئیس انجمن نماینده قانونی و باالترین مقام اجرا :44ماده 
 . که بر اساس این اساسنامه در صالحیت هیات مدیره قرار دارد

  بازرس) د
نفـر عضـو باشـد یـک نفـر       10000هایی که اعضاي انجمـن کمتـر از    در شهرستان :45ماده 

 10000بازرس اصلی و یک نفر عضو علی البدل و در صـورتیکه تعـداد اعضـا بیشـتر از     
نفر عضو علی البدل به روش انتخابی از بین داوطلبـان   2بازرس اصلی و نفر  2نفر باشد، 

  .گردد سال تعیین می 3عضویت در سمت بازرس براي مدت 

شرایط داوطلبان عضویت در سمت بازرس مشابه شرایط داوطلبان هیـات مـدیره    - 1تبصره 
   .باشد این اساسنامه می 14موضوع ماده 
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بـر انتخابـات    هیـات نظـارت  تطبیق شرایط داوطلبان عضویت بازرسی بـر عهـده    - 2تبصره 
  .خواهد بودانجمن شهرستان 

   .باشد انتخابات تعیین بازرس یا بازرسان همزمان با انتخابات تعیین هیات مدیره می -  3تبصره 

  :وظایف بازرس به شرح ذیل است :46ماده 
   گزارش براي هیات مدیرهبررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه ) 1
مطالعه گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی وتهیه گزارش عملکـرد بـراي   ) 2

 اطالع هیات مدیره 

، هــا گـزارش هرگونــه تخلــف هیــات مــدیره از قــوانین و مقررات،اساسنامه،دســتورالعمل ) 3
 به مرجع نظارتی و گزارشات مالیها نامه آیین

 . سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است) 4

تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیـات مـالی انجمـن    بازرس می - 1تبصره 
داده و اسناد و مدارك و اطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مـورد رسـیدگی قـرار    انجام

  .العاده هیات مدیره را بنمایدتقاضاي تشکیل جلسه فوق دهد و در صورت لزوم
بازرس موظف است عملکرد مالی و ترازنامه انجمن را بررسی نموده و با اسناد و  - 2تبصره

مدارك و اطالعات مربوط تطبیق داده و نتیجه را ضمن ارائه در جلسات هیات مدیره تا 
   .مربوطه ارائه نماید ع نظارتیپایان هر سال مالی به دبیر خانه مرج ماه پس از 2

  .بازرس می تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق راي شرکت نماید - 3تبصره 

  ي تخصصی شهرستانها انجمن: فصل چهارم
   :باشد می پذیر حالت امکانسه نحوه تشکیل انجمن تخصصی به  :47ماده 
شهرسـتان جهـت تشـکیل    به هیـات مـدیره انجمـن    حقیقی بر اساس تقاضاي اشخاص ) الف

  انجمن تخصصی
بر اساس تشـخیص ضـرورت تشـکیل انجمـن تخصصـی توسـط هیـات مـدیره انجمـن          ) ب

  شهرستان



 

 بر اساس تشخیص سازمان حمایت ) ج

هاي  تواند به منظور پرهیز از تداخل کاري از تشکیل انجمن انجمن شهرستان می :تبصره
   .تخصصی با موضوع کاري مشابه جلوگیري نماید

از بین  47شهرستان یا سازمان حمایت براي بند ج ماده انجمن مدیره هیات  :48ماده 
داوطلبان واجد شرایط تشکیل انجمن تخصصی که متقاضی عضویت در هیات مدیره 

را به عنوان اعضاي مجمع عمومی مؤسس به منظور برگزاري نفر  5انجمن نباشند 
نماید مجمع مذکور موظف است با  انتخابات هیات مدیره انجمن تخصصی انتخاب می

 .انتشار آگهی از داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن تخصصی ثبت نام نماید

شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن تخصصی مشابه شرایط عمـومی   -1تبصره
  .باشد ها می عضویت در هیات مدیره انجمن

بـر   مـدیره بـر عهـده هیـات نظـارت      تطبیق شرایط داوطلبین عضـویت در هیـات   - 2تبصره 
باشد که با استعالم از مراجع ذیصالح حداکثر ظرف مدت  میانتخابات انجمن شهرستان 

روز از زمان دریافت فهرست داوطلبان نظر خود را به مجمع عمومی موسـس اعـالم    30
  . باشد می ه تایید صالحیت داوطلبینعدم اعالم نظریه در مهلت مذکور به منزل نماید می

یک حداکثر مدت موظف است ظرف  بر انتخابات انجمن شهرستان هیات نظارت :49ماده 
 . اعالم نماید صالحیت داوطلباننظر خود را نسبت به تأیید یا رد  ماه

را  بر انتخابات انجمن شهرسـتان صـالحیت داوطلبـان    صورتیکه هیات نظارت در -1تبصره 
طور کتبی دالیـل رد درخواسـت را بـه    رد کند، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به 

 . اعالم نمایدداوطلب 

از تاریخ ابـالغ، بـه   هفته ظرف یک صالحیت خود نسبت به رد تواند  داوطلب می -2تبصره
 بـر انتخابـات   نظر هیـات نظـارت   ،انجمن استان اعتراض نماید بر انتخابات هیات نظارت

  .باشد می استانی در این خصوص الزم االتباع

بـر انتخابـات انجمـن     از سـوي هیـات نظـارت   تائیـد صـالحیت داوطلبـان    پـس از   :50ماده 
اعضـا  اقدام بـه فراخـوان   حداکثر ظرف مدت دو هفته مجمع عمومی موسس  ،شهرستان
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هـاي گروهـی و ارتبـاط     انجمن از طریق رسـانه  شرکت در انتخابات هیات مدیرهجهت 
وسـس کـارت شناسـایی    براي اعضاء انجمن از سوي مجمـع عمـومی م  . نماید جمعی می

  . گردد ممهور به مهر انجمن شهرستان صادر می
تعیین حداقل اعضاي انجمـن تخصصـی جهـت درخواسـت برگـزاري انتخابـات        -1تبصره 

بـر اسـاس پیشـنهاد    ... جمعیـت شهرسـتان و    ،هیات مدیره با توجه به موقعیت شهرسـتان 
باشـد در ایـن    مـی انجمـن شهرسـتان    بر انتخابـات  هیات نظارتو تائید انجمن شهرستان 

 بایست پس از صدور مجوز فعالیت از سوي هیـات نظـارت   صورت انجمن شهرستان می
تعـداد اعضـاء انجمـن را بطـور کتبـی بـه مجمـع عمـومی          ،بر انتخابات انجمن شهرستان

  .موسس انجمن تخصصی اعالم نماید

مشـابه انتخابـات هیـات    هـاي تخصصـی    ت مدیره انجمنانحوه انتخابات اعضاء هی -2تبصره
   .باشد می هاي شهرستان انجمنمدیره 

 صـنعت، معـدن و تجـارت   هـاي تخصصـی توسـط وزارت     شـرح وظـایف انجمـن    :51اده م
 .تهیه و ابالغ خواهد شد) کنندگان وتولید کنندگان سازمان حمایت مصرف(

به تواند  هاي تخصصی در صورت ضرورت با موافقت سازمان حمایت می انجمن -1تبصره 
هـاي   وظایف، اختیارات و نحوه تشکیل انجمن. نماید صورت کشوري تشکیل و فعالیت 

صـنعت، معـدن و   تخصصی کشوري به موجب دستورالعملی اسـت کـه توسـط وزارت    
  .شود تهیه و ابالغ می )سازمان حمایت( تجارت

سـال تعیـین و انتخـاب     3طول دوره فعالیت هیات مدیره انجمن تخصصی به مـدت   :52ماده
  .باشد براي دوره بعدي بالمانع میها  آن مجدد

  منابع مالی: فصل پنجم
 : باشد پذیر می اخذ درآمد توسط انجمن به شرح ذیل امکان : 53ماده 

وق مصـرف کننـده از   هاي متقبل شده پس از استیفاء حقـ  اخذ کارمزد براي جبران هزینه) 1
درصد محکـوم بـه    5محکوم علیه لکن میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از 

  .استیفاء شده تجاوز نماید



 

اي و مردمی که  ی، منطقهالملل بینکننده  ي حمایت از حقوق مصرفها هاي انجمن کمک) 2
  .در راستاي اهداف انجمن باشد

  .اعم از دولتی و غیر دولتی قی و حقوقیاشخاص حقی وکمک هبهایا، وقف، هد) 3
درآمد حاصل از انتشار و فروش نشـریات،کتب، جـزوات آموزشـی، خبرنامـه، بـولتن و      ) 4

  .کند می که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه...
ي تحقیقــاتی مطالعــاتی، هــا ي تحقیقــاتی مطالعــاتی وپــروژههــا حــق التحقیــق انجــام طــرح)5

  .چوب اهداف انجمنپژوهشی در چار
اهداف و اساسنامه  ،ي انجام شده در چارچوب موضوع فعالیتها وجوه حاصل از فعالیت) 6

  .انجمن
   :ها ط مربوط به عملکرد مالی انجمنضواب :54 ماده

درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطالع رسانی به  10حداقل ) 1
  . شود کنندگان می مصرف

هیات مدیره منتخب موظف است نسبت به افتتاح یک حساب و اخذ دسته چـک بـه نـام    ) 2
هاي کشور بر اسـاس پروانـه فعالیـت صـادره از سـوي سـازمان        انجمن نزد یکی از بانک

امضـاء  (بازرگانی استان و یا سازمان حمایت اقدام نماید، این حسـاب داراي سـه امضـاء    
 )س هیات مدیره یا نایب رئیس هیئـت مـدیره انجمـن   دار و امضاي متغییر رئی ثابت خزانه

  . قابل اقدام خواهد بود
هـاي   جهت تعیین حقوق و مزایـاي اعضـاي هیـات مـدیره و بـازرس انجمـن بـراي دوره       ) 3

یکســاله در اولــین جلســه مجمــع عمــومی تصــمیم گیــري و تصــویب خواهــد شــد و در 
  .هاي آتی نیز این روند ادامه خواهد یافت سال

مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی ساالنه خـود را حـداکثر تـا دو مـاه     انجمن ) 4
مربوطـه ارائـه و نیـز در طـی سـال،      مرجع نظـارتی  پس از پایان هر سال مالی به دبیرخانه 

سایر گزارشهاي عملکرد اجرایی و مالی را بنـا بـه درخواسـت مراجـع یادشـده، حسـب       
بـه اطـالع    اي از گـزارش سـاالنه مـذکور    مورد ارائه و همچنین نسبت به انتشـار خالصـه  

  . اعضا برساند
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تقسیم دارایی، سود و یا درآمد انجمن در میان مؤسسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آن ) 5
   .قبل و پس از پایان دوره تصدي مسئولیت هیات مدیره ممنوع است

ده بودجـه  هیات مدیره انجمن حق اسـتفاده از منـابع مـالی در مصـارف خـارج از محـدو      ) 6
  .مصوب و موارد پیش بینی شده در اساسنامه را ندارد

بایست در محـل انجمـن نگهـداري و     هاي انجمن می ها، اوراق بهادار و اسناد و مهر چک)7
  . از انجمن ممنوع می باشدها  آن استفاده شده و خروج

در خزانه دار انجمن مکلف است آخر هر ماه صورت وجـوه وصـولی انجمـن را تهیـه و     ) 8
خالصه  .اولین جلسه هیات مدیره که پس از پایان هر ماه تشکیل می شود گزارش نماید

   .گزارش در دفتر صورتجلسات هیات مدیره منعکس خواهد شد
هاي انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آن حداکثر تا دوماه پس از درآمد و هزینه) 9

  .واهد شدپایان هر سال مالی به انجمن استانی ارائه خ
هیات مدیره مکلف است کلیه درآمـدهاي حاصـله سـاالنه را مطـابق اساسـنامه صـرف       ) 10

هـاي انجمـن موجـود    اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مـازاد بـر هزینـه   
اهداف و وظایف سال آینده انجمـن   هاي باشد در حساب انجمن جهت صرف در هزینه

  .نگهداري نماید
شـود بـه   ماه ختم میسال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره با پایان اسفند )11

  . استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود
مسئولیت اعضاي هیات مدیره نسبت به اموال متعلق به انجمن اعم از منقول، غیر منقول، ) 12

  .دات و وجوه به منزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل استمهر، اسناد، تعه

  سایر مقررات :فصل ششم
   .بایست در سازمان بازرگانی استان به ثبت برسد انجمن می :55ماده 

روز پـس از برگـزاري انتخابـات     20اعضاي هیات مدیره انجمن موظفند حـداکثر   :56ماده 
ي حمایـت از حقـوق   هـا  انجمـن  هیات مدیره نسبت به ثبت انجمـن در بانـک اطالعـات   

   .و دریافت پروانه فعالیت انجمن اقدام نماید کنندگان  مصرف



 

رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره انجمن پیرامـون امـور مربـوط بـه انجمـن       :57ماده 
دبیرخانه مرجـع  . باشد شهرستان می مرجع نظارتیحسب گزارشات واصل شده به عهده 

  .باشد می شهرستان مستقرنظارتی در اداره بازرگانی 
مرجع نظارتی موظف است پس از وصول گـزارش و بررسـی مـدارك و انجـام      - 1تبصره 

تحقیقات الزم و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان به تخلفات مذکور رسـیدگی و  
  .موارد تخلف را همراه مستندات به طور کتبی به فرد یا افراد مربوطه ابالغ نمایند

مـی تواننـد    ،از تـاریخ ابـالغ   پس از دریافت ابالغیه ظـرف مـدت ده روز  افراد یاد شده 
مرجـع نظـارتی    رئیسدفاعیه خود را به همراه مدارك مربوط به مرجع نظارتی تسلیم کننـد، 

و  9موظف است پس از تکمیـل پرونـده و در صـورت احـراز تخلـف براسـاس مفـاد مـاده         
 اقدام نماید کنندگان حقوق مصرفقانون حمایت از  21ماده  اجرایی نامه آیین 13و11

در صورتیکه فرد متخلف به راي صـادر شـده توسـط مرجـع نظـارتی شهرسـتان،        -2تبصره 
قـانون حمایـت از    21ماده  اجرایی نامه آیین 14معترض باشد رویه رسیدگی مطابق ماده 

  .خواهد بود کنندگان حقوق مصرف
جمن مرتکـب جـرم گردنـد مرجـع     در صورتیکه عضو و یا اعضاء هیات مدیره ان - 3تبصره

مـاده   اجرایـی  نامـه  آیین 13ماده  2و1نظارتی مربوطه موظف است بر اساس مفاد تبصره 
 .عمل نماید کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف 21

مرجع نظارتی موظف است تا زمان صدور راي قطعی توسـط مراجـع قضـائی بـه      - 4تبصره 
  .نجمن اقدام نمایدتعلیق آنان از عضویت در هیات مدیره ا

در صورت برکناري رئیس انجمن از سمت خود، نایب رئـیس اول بـه جـاي وي     - 5تبصره
  .شود و براي سایر اعضا این روش تسري خواهد یافت منسوب می

مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ به ثبت  :58ماده 
 .خواهد رسید

هیات مدیره مکلف است محل انجمـن و تغییـرات بعـدي را بـه وزارت بازرگـانی       :59ماده 
   .اعالم نماید) سازمان بازرگانی استان(
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انجمن داراي مهـر و آرم مخصوصـی خواهـد بـود کـه طـرح آن توسـط سـازمان          :60ماده 
   .حمایت تهیه و ابالغ خواهد شد

است بر اساس قانون حمایت از حقوق بینی نشده مواردي که در این اساسنامه پیش :61ماده 
  .باشد ي اجرایی مربوط به آن میها نامه و آیین کنندگان مصرف

 2/3/1390تبصره در نشست مورخ  39ماده و  62فصل و  6این اساسنامه مشتمل بر  :62ماده 
  .به عمل آمده بازنگري و اصالح شد شوراي عمومی مؤسس بر اساس تغییرات

  کنندگانحمایت از حقوق مصرفاساسنامه انجمن استانی 

  مقدمه
 15/7/1388مصـوب   کننـدگان  براساس فصـل سـوم قـانون حمایـت از حقـوق مصـرف      

کـه در ایـن    کننـدگان  حمایـت از حقـوق مصـرف    انجمـن اسـتانی   مجلس شوراي اسالمی،
هـاي آن و   نامـه  آیینشود تشکیل و طبق مقررات قانون مذکور و  می اساسنامه، انجمن نامیده

  .امه فعالیت خواهد نموداین اساسن

  کلیات :فصل اول
هاي انجمن غیر سیاسی، غیرانتفاعی، غیر تجاري و غیردولتـی بـوده کـه    کلیه فعالیت :1ماده

و  کننـدگان   یـت مصـرف  سـازمان حما ( صنعت، معدن و تجارتز ثبت در وزارت پس ا
  .یابد رسمیت می) کنندگان  تولید

  .باشدجغرافیایی استان می در محدوده محدوده فعالیت انجمن، :2ماده 

  . باشد می مرکز اصلی انجمن واقع در مرکز استان :3ماده 

  .باشدمدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس نامحدود می :4ماده 
   



 

  اهداف و ظایف :فصل دوم
هـاي حمایـت از حقـوق     هـا و برنامـه   و اجـراي سیاسـت   سـازي  هـدف انجمـن بسـتر    :5ماده 

توزیـع و عرضـه کـاالو بـا      قیمـت،  کیفیت، ،حوزه استانداردویژه در  هب کنندگان مصرف
  :باشد اولویت موضوعات ذیل می

کنندگان و تثبیـت و تعمیـق آن در بـین گروههـاي      اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف) 1
  کنندگان مختلف جامعه به ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه

  کنندگان پیگیري در جهت استیفاء حقوق مصرف )2

  :وظایف و اختیارات انجمن :6ماده 
در  کننـدگان   ي الزم در جهت حمایت از حقوق مصرفها ریزي گذاري و برنامه سیاست) 1

  سطح استان 
استاندارد و کیفیت  ،کنندگان با تمرکز بر تبیین حقوق مصرفکنندگان  مصرفموزش آ )2

  ...هاي گروهی، انتشار نشریه و  از طریق رسانهمحصول 
هــاي آموزشـــی در خصـــوص حمایـــت از حقـــوق   هـــا و ســـمینار همـــایش برگــزاري ) 3

  هاي تابعه شهرستان يها براي سایر انجمن گانکنند مصرف
ي هـا  کنندگان بـه انجمـن ملـی و سـازمان     موارد مرتبط با حقوق مصرفو پیگیري انتقال ) 4

  ذیربط 
  کنندگان  سازي و ارتقاء آگاهی مصرف فرهنگ) 5
  کاال و خدمات مورد نیاز  کنندگان براي تهیه از مصرفانتشار اطالعات مورد نی) 6
   کنندگان  انتشار اطالعات کاال و خدمات مضر براي مصرف) 7
ي حمایـت از حقـوق   هـا  هـاي الزم بـین انجمـن    تمهیدات الزم به منظور ایجاد هماهنگی) 8

  هاي تابعه استان  کنندگان شهرستان مصرف
نامه اجرایـی مـاده    آیینکنندگان و  سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف )9

   .قانون مزبور به انجمن محول گردیده است 21
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  ارکان انجمن  :فصل سوم
   :ارکان انجمن عبارتند از :7ماده 
  ازرسب -د     رئیس انجمن              -ج     هیات مدیره       -مجمع عمومی         ب -الف
  مجمع عمومی -الف 

ي شهرسـتانی بـه   هـا  اعضاي مجمع عمومی استان متشکل است از نمایندگان انجمـن  :8ماده 
  : شرح ذیل

  نفر 2باشد  می تا سیصد هزار نفرها  آن یی که جمعیتها شهرستان) الف
  نفر 3 باشد می تا ششصد هزار نفرها  آن یی که جمعیتها شهرستان) ب
  نفر 4 باشد می تا نهصد هزار نفرها  آن جمعیتیی که ها شهرستان) ج
  نفر 5باشد  می تا دو میلیون نفرها  آن یی که جمعیتها شهرستان) د
  نفر 6باشد  می بیش از دو میلیون نفرها  آن یی که جمعیتها شهرستان) ه

یک مدت رئیس انجمن شهرستان موظف است پس از انتخابات هیات مدیره ظرف  :9ماده 
نماینـدگان انجمـن را کـه شـامل رئـیس انجمـن و       این اساسـنامه   8یت ماده هفته، با رعا

باشـد، جهـت عضـویت در مجمـع عمـومی انجمـن اسـتان بـه          مـی  هیات مـدیره اعضاي 
اعالم  مستقر در سازمان بازرگانی استان انجمن استانبر انتخابات  دبیرخانه هیات نظارت

  . نماید
تعــداد افـراد هیــات مـدیره باشــد مــازاد    در صــورتیکه سـهمیه شهرســتان بـیش از   -1تبصـره 

هـاي تخصصـی شهرسـتان و در صـورت عـدم تکمیـل از        نمایندگان از روسـاي انجمـن  
  .اعضاي داوطلبین هیات مدیره به ترتیب آرا انتخاب خواهند شد

در صورتیکه تعداد داوطلبان عضویت در هیات مـدیره انجمـن شهرسـتان از حـد      - 2تبصره
این اساسـنامه کمتـر باشـد تـا تشـکیل       8تان موضوع ماده نصاب تعیین شده جهت شهرس

هیـات مـدیره از اعضـاي انجمـن انتخـاب       هاي تخصصی مابقی اعضا با تصـویب  انجمن
  .خواهند شد

   



 

به منظور تشـکیل مجمـع عمـومی    انجمن استان  بر انتخابات دبیرخانه هیات نظارت :10ماده 
از نماینـدگان  ریـق دعوتنامـه کتبـی    ط ازانجمن استان و برگزاري انتخابات هیات مدیره 

 10حـداقل  انـد،   این اساسـنامه تعیـین گردیـده    8شهرستانهاي تابعه استان که مطابق ماده 
همچنین از افرادي  ؛روز قبل از برگزاري مجمع اقدام به دعوت نماید 30روز و حداکثر 

 که به عنوان داوطلب عضویت در هیـات مـدیره یـا بـازرس انجمـن مـی باشـند دعـوت        
روز درخواست و مدارك خود را بـه دبیرخانـه مـذکور ارسـال      5نماید ظرف مدت  می

  . نمایند
  : وظایف مجمع عمومی :11ماده 

  ) البدلاصلی و علی(انتخاب اعضاي هیات مدیره و بازرس ) 1
 ي مالی و بودجه سالیانهها رسیدگی و تصویب صورت) 2

 مشی کلی انجمن تعیین خط) 3

 رد پیشنهادهاي هیات مدیرهبررسی وتصویب یا ) 4

 هاها و دعوتنامهتعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی) 5

 استماع و رسیدگی و تصویب گزارش هیات مدیره و بازرس) 6

هایی که بـه نـوعی بـا موضـوع      ها و تشکل تصمیم گیري درمورد همکاري باسایر انجمن) 7
 است فعالیت انجمن مرتبط

 الجلسه براي اعضاء هیات مدیره  پیش بینی تعیین حق) 8

  المللی هاي بین اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از کمک) 9

رئیس انجمـن اسـتان    نامه و با ارسال دعوت مجمع عمومی عادي به صورت سالیانه :12ماده 
جلسه با حضور نصف به عالوه یـک اعضـا در مرحلـه اول رسـمیت     . تشکیل خواهدشد

میت روز بـا حضـور حـداقل یـک سـوم اعضـاء رسـ        20یافته و در مرحله دوم به فاصله 
مرجـع  جهت تشکیل مجمـع عمـومی اسـتان بـر عهـده       ،یابد؛ حد نصاب تعداد اعضا می

  .باشد می )سازمان حمایت(ملی  نظارتی
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در صورت لزوم و با تشخیص اکثریت اعضاي هیات مدیره انجمن و یـا سـازمان    - 1تبصره 
   .گردد العاده تشکیل می بازرگانی استان، مجمع عمومی به صورت فوق

حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادي نصف بـه عـالوه یـک     - 2تبصره 
  . باشدآرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می

حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادي در خصـوص انتخـاب    - 3تبصره 
هیات مدیره وبازرس که در دعوت نخست، حد نصاب حاصل نشد جلسه دوم به فاصله 
حداکثر ده روز تشکیل و با هر تعداد از اعضا به تشخیص مرجع نظارتی جلسه رسـمیت  

  . می یابد

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن استان با مسئولیت رئیس سازمان بازرگانی استان  :13ماده 
بر انتخابات استان آغاز و از متقاضیان حـائز شـرایط عضـویت     هیات نظارتو با نظارت 

 5حـداکثر ظـرف مـدت    (در هیات مدیره و بازرس جهت معرفی خود به اعضاي مجمع 
برگـزاري انتخابـات هیـات مـدیره و      سـپس نسـبت بـه   . آورند می دعوت به عمل )دقیقه

  . نماید بازرس اقدام می
  هیات مدیره) ب

نفـر عضـو    2نفـر عضـو اصـلی و     5اي مرکب از  انجمن استانی داراي هیات مدیره :14ماده 
شهرسـتانی، بـه روش    يهـا  باشـد کـه از میـان نماینـدگان منتخـب انجمـن       البدل می علی

 انجمـن اسـتان   بر انتخابات هیات نظارتظارت انتخابی و با راي نمایندگان مذکور و با ن
 .شوند سال انتخاب می 3براي مدت 

بـر انتخابـات انجمـن     هیات نظارتهنگام شروع اخذ راي یکی از اعضاء دبیرخانه  :15ماده 
استان در حضور اعضاء انجمن و مـدعوین جلسـه، صـندوق راي را بـاز نمـوده و خـالی       

جمع درب صندوق را بسته و به مهـر انجمـن   دهد سپس در حضور  بودن آن را نشان می
  . نماید و صندوق راي تا هنگام استخراج آرا نباید باز شود می ممهور

   



 

بر انتخابات انجمن استان مکلف است هنگام اخذ راي بـدواً کـارت    هیات نظارت :16ماده 
عضویت عکس دار هر یک از راي دهندگان را مالحظـه و در صـورت تطـابق عالمـت     

  . گذارده و اجازه دهد که فرد راي خود را به صندوق بریزد
  . ورود به محل انتخابات براي افراد غیر عضو ممنوع است -تبصره 

جمع، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه بـه صـورت اسـامی    اعضاء م :17ماده 
داوطلبان که در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفی خود را نوشته و در حضور 

اکثریـت الزم جهـت برگـزاري انتخابـات و     . دوق خواهنـد ریخـت  هیات نظارت به صن
باشـد، چنانچـه    می یک اعضاي مجمع عمومی انجمن عالوه بهتعیین هیات مدیره نصف 

روز و بـا   10مرحله دوم انتخابـات بـه فاصـله     ،ر دور نخست اکثریت اعضا حاصل نشدد
بر انتخابات  هیات نظارتشرکت هر تعداد از اعضاي مجمع عمومی انجمن به تشخیص 

  .رسمیت خواهد یافتانجمن استان 
  . دادن وکالت و یا اعزام نماینده براي دادن راي ممنوع است -تبصره 

 هیـات نظـارت  نماینـده   .هر گونه تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ راي ممنوع است :18ماده 
توانـد دسـتور اخـراج فـرد یـا افـراد متخلـف را از محـل          مـی  بر انتخابات انجمـن اسـتان  

   .انتخابات صادر نماید
پس از پایان مهلت اخـذ راي، بالفاصـله صـندوق اخـذ راي را بـا حضـور نماینـده         :19ماده 
بر انتخابات انجمن اسـتان و حاضـران در جلسـه بـاز و شـمارش آرا آغـاز        ات نظارتهی

  . شود می خواهد شد و نتیجه آراي مأخوذه صورت جلسه
بر انتخابات انجمن استان شمارش و تعداد  هیات نظارتآراي مأخوذه توسط اعضاي  :20ماده

ي راي مـأخوذه  هـا  د برگهشود در صورتیکه تعدا آن با تعداد راي دهندگان تطبیق داده می
  .شود از تعداد راي دهندگان بیشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مجدد برگزار می

بر انتخابات انجمن استان آراي مأ خوذه را با صداي  هیات نظارتیکی از اعضاي  :21ماده 
شـود در مقابـل    مـی  بلند قرائت، عضو دیگر هیات اسامی را به همان ترتیبی کـه خوانـده  

  . کند اسامی کاندیداها ثبت کرده و آراي نهایی هر یک از کاندیداها را استخراج می
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یک نفر  ،گردد بر اساس اکثریت آرا ماخوذه تعیین می سمت اعضاي هیات مدیره :22ماده 
، یک نفر نایـب رئـیس اول، یـک نفـر نایـب رئـیس       )رئیس هیات مدیره(رئیس انجمن 

   .ار و یک نفر منشی خواهد بوددوم، یک نفر خزانه د
در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعـویض   - 1تبصره 

سمت وي با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آراي کمتـري دارد، بـا موافقـت اکثریـت     
بـدیهی اسـت سـمت سـایر منتخبـین بـر اسـاس        . اعضاي هیات مدیره بال مانع مـی باشـد  

  . گردد ماخوذه تعیین می اکثریت آراي
هـا   آن در صورت تساوي آراي بین دو یا چند نفر از اعضاي هیات مدیره، سمت - 2تبصره 

از طریق قرعه توسط رئیس هیات نظـارت و یـا نماینـده وي و بـا حضـور کلیـه اعضـاي        
  . گردد هیات مدیره تعیین می

از طریـق  هـا   آن تعیین سمتدر صورت درخواست کلیه منتخبین به هیات نظارت،  -  3تبصره 
   .باشد برگزاري انتخابات داخلی در حضور رئیس هیات نظارت و به اتفاق آرا بال مانع می

ساعت پـس از پایـان شـمارش     24بر انتخابات انجمن استان حداکثر  هیات نظارت :23ماده 
را بـه  نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه هر یک از داوطلبـان و منتخبـین    آرا

اعضاء انجمن استان ابالغ نموده و یک نسخه از صورت جلسه نهـایی را   طور مکتوب به
هیـات  بر انتخابات انجمن استان و یـک نسـخه را بـه دبیرخانـه      هیات نظارتبه دبیرخانه 

  . نماید بر انتخابات انجمن ملی ارسال می نظارت
در صورت تساوي آرا دو یا چند نفر از داوطلبان انتخاب تعداد افراد مورد نیاز از  - 1تبصره 

  .گیرد می طریق قرعه کشی صورت
یا چند نفر از داوطلبین یکی باشد و در بـرگ راي   2در صورتیکه نام خانوادگی  - 2تبصره 

همنـام   اینگونه آرا به طـور مسـاوي بـین داوطلبـین     فقط نام خانوادگی قید گردیده باشد
تقسیم گردد مشروط به اینکه نتوان از طریق کد داوطلب وضعیت راي مذکور را تعیـین  

   .نمود
ي استان در دور اول با حضور حداقل یک سـوم اعضـاء و در   ها انتخابات انجمن - 3تبصره 

  . یابد دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا ء رسمیت می



 

مـاه پـس از    6ي راي مأخوذه را بـه مـدت   ها رگههیات نظارت مکلف است کلیه ب :24ماده 
 بر انتخابات ملـی  هیات نظارتنگهداري کرده سپس در حضور نماینده  انجام انتخابات

   .مستقر در سازمان حمایت امحاء نماید

چنانچه درحین برگزاري انتخابات و یا پس از آن هر یک از اعضاء انجمن نسـبت   :25ماده 
بایست ظرف مـدت سـه روز شـکایت     به سوء جریان و نحوه انتخابات معترض باشند می

انجمـن   بـر انتخابـات   هیـات نظـارت  خود را کتبا و با ذکر دلیل و ارائه مدارك الزم بـه  
موظف است ظرف مدت ده  ابات انجمن استانبر انتخ هیات نظارت. تسلیم نماینداستان 

ــکایت وارد      ــورتیکه ش ــیدگی و در ص ــوع را رس ــکایت موض ــت ش ــس از دریاف روز پ
در ایـن مـورد   انجمن اسـتان   بر انتخابات هیات نظارتتشخیص داده شد، راي و تصمیم 

  . شود منتخبین صادر می نامه قطعی است، در غیر این صورت اعتبار

، عزل، فوت، بیماري، حجر یا محرومیت از حقوق اجتمـاعی هـر   درصورت استعفا :26ماده 
البدل به ترتیب آراي بیشـتر،  یا بازرس، یکی از اعضاي علی یک از اعضاي هیات مدیره

لذا چنانچه با وجـود جـایگزینی اعضـاي    . براي مدت باقیمانده انجام وظیفه خواهد نمود
هیـات  نصـاب مقـرر خـارج شـود،     البدل و یا استعفاي دسته جمعی، هیات مدیره از  علی

مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت بـه برگـزاري    بر انتخابات انجمن استان نظارت
نفر از  3انتخابات براي تعیین اعضاي جایگزین اقدام نماید و تا زمان برگزاري انتخابات 

اعضاي واجد شرایط انجمن را بـه عنـوان هیـأت سرپرسـتی جهـت اداره انجمـن تعیـین        
  . نماید

ضروریسـت و  هـا   آن شرکت اعضاي هیات مدیره در جلسات بـا دعـوت کتبـی از    :27اده م
جلسه متناوب در  4جلسه متوالی یا  2غیبت هریک از اعضاء بدون اطالع و تائید قبلی تا 

  .حکم استعفاي عضو غایب خواهد بود
جمـن  جلسات هیات مدیره بطور عادي هر دو هفته یکبار در روز معین در محـل ان  -تبصره 

گـردد و هرگـاه روز مـذکور مصـادف بـا تعطیلـی رسـمی شـود روز بعـد از           تشکیل می
  . شود تعطیلی جلسه هیات مدیره تشکیل می
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مدت یک هفته پس از برگـزاري   هیات مدیره انجمن موظف است حداکثر ظرف :28ماده 
 . العاده صورتجلسات را به مرجع نظارتی ارسال نماید مجامع عمومی، فوق

موظف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت یـک       بر انتخابات انجمن استان هیات نظارت :29ماده 
هفته پس از برگزاري انتخابات، اعضاي هیات مدیره و بازرس، مدارك زیر را با در نظر 

محــدوده فعالیــت انجمــن بــه ســازمان بازرگــانی اســتان و یــا ســازمان حمایــت   گــرفتن
  :ل نمایدکنندگان و تولیدکنندگان جهت ثبت انجمن ارسا مصرف

  .آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن .1
 .اسامی داوطلبان متقاضی عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن .2

 .آگهی دعوت از اعضاي مجمع عمومی براي شرکت در انتخابات .3

 .صورتجلسه برگزاري انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن .4

و در غیـاب وي بـا دعـوت نایـب رئـیس       رئیسالعاده با دعوت  تشکیل جلسه فوق :30ماده 
العاده منوط به پیشنهاد حداقل سه نفر  تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق. بالمانع است

  .از اعضاي هیات مدیره خواهد بود

و در غیاب وي نایـب رئـیس اداره خواهـد نمـود و      رئیسجلسات هیات مدیره را  :31ماده 
باشـد و در غیـاب    ورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات مدیره به عهده منشی میتنظیم ص

جلســه یکــی از اعضــاي هیــات مــدیره را بــراي انجــام ایــن وظیفــه انتخــاب  رئــیسوي، 
  .نماید می

یـک اعضـاء رسـمیت یافتـه و      عـالوه  بـه جلسات هیـات مـدیره بـا حضـور نصـف       :32ماده 
جلسـات هیـات مـدیره    . واهـد بـود  تصمیمات متخذه با اکثریـت آرا حاضـرین معتبـر خ   

  .گرددحداقل هرماه یک بار تشکیل می

  :وظایف و اختیارات هیات مدیره :33ماده 
هاي اجرایی اعـم از تشـکیالتی، خـدماتی، اداري و اسـتخدامی، مـالی،       نامه تصویب آیین) 1

 هاي داخلی مورد نیاز نامه هاي انجمن و سایر آیین ها و فعالیت برنامه ،ها انتشاراتی، طرح



 

 یبه مجمع عموم بیئه آن جهت تصواانجمن و ار انهیبودجه سال شنهادتهیه و پی) 2
و پیشـنهادهاي واصـله بـه انجمـن در چـارچوب       هـا  اخذ تصمیم در مورد تصویب طـرح ) 3

 اساسنامه و اختیارات تعیین شده

  ي تخصصی مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت و وظایف انجمن ها ونتشکیل کمیسی) 4
کننـدگان   پیشنهاد تغییرات و اصالحات اساسنامه به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف) 5

 هاي اجرایی مربوطه نامه مطابق قانون حمایت و آیین

 ها و میزگردهاي علمی در خصوص موضوع انجمن برپایی همایش) 8

 ه و سایر امور فرهنگی مرتبطانتشار نشری) 9

 ها، نهادها و ارگانهاي مرتبط در جهت تحقق اهداف انجمن همکاري با سایر انجمن) 10

 ...تعیین نماینده انجمن نزداشخاص حقیقی و حقوقی، محاکم و ) 11

 حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول) 12

تـاح حسـاب در بانکهـا طـی     رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون، وصول مطالبـات و افت ) 13
 انجام تشریفات قانونی

 اجراي مصوبات مجامع عمومی) 14

 تعقیب جریانات قضائی و اداري و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در کلیه مراجع) 15

 تعیین حکم وتعیین وکیل و عزل آن ) 16

   قطع و فصل دعاوي از طریق سازش و مصالحه) 17
بازرسـان دعـوت   / هیات مدیره موظف است براي تشکیل جلسات رسما از بـازرس  -تبصره

  .نمایند

انتخـاب مجـدد هیـات مـدیره     . سال انتخاب خواهند شد 3هیات مدیره براي مدت  :34ماده 
ماه قبـل   3هاي بعدي بالمانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر براي دوره

جهـت  بر انتخابـات انجمـن اسـتان     هیات نظارتا به از پایان دوره تصدي خود مراتب ر
  . تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضاي هیات مدیره جدید اعالم نماید

   



  131  ها پیوست

پس از پایان دوره قانونی هیات مدیره و بازرس، در صورتیکه هیات مـدیره جدیـد    -تبصره
اکـان  انتخاب نشده باشد،هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدیـد کم 

به وظایف خود در انجمن ادامه داده و مسئولیت اداره امور انجمـن را بـر عهـده خواهـد     
   .داشت

  رئیس انجمن) ج

انجام امور اجرایی انجمن در جهت نیل به اهداف تعیـین شـده در ایـن اساسـنامه و      :35ماده 
  .باشد هاي مصوب هیات مدیره به عهده رئیس انجمن می ها و برنامه سیاست

سـال خواهـد بـود و انتخـاب مجـدد وي بـراي        3مـدت مسـئولیت رئـیس انجمـن      -تبصره 
  .باشد می ي بعد بالمانعها دوره

  : وظایف و اختیارات رئیس انجمن :36ماده 
 اجراي مصوبات هیات مدیره) 1

ي پژوهشی، آموزشی و اجرایـی و حقـوق و مزایـاي    ها ها و برنامه نامه، طرح پیشنهاد آیین) 2
 مدیره کارکنان به هیات

ي مـالی انجمـن بـه هیـات مـدیره بـراي       هـا  تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه ساالنه و صـورت ) 3
 تصویب

 امضاء کلیه مکاتبات اداري) 4

 ي مالی و معامالتی به هیات مدیره ها تهیه و ارائه پیشنهاد دستورالعمل) 5

 قی و حقوقی نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی، نهادها و در برابر اشخاص حقی) 6

 استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیات مدیره) 7

 نگهداري دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر) 8

موردي یا مقطعی از جانب هیـات مـدیره بـه وي تفـویض      صورت بهاعمال اختیاراتی که ) 9
 باشد شده

هـاي انجمـن بـه    بهبود و هماهنگی در فعالیت ،سترشارائه پیشنهادهاي الزم در زمینه گ) 10
 هیات مدیره 



 

رئیس انجمن نماینده قانونی و باالترین مقام اجرایی انجمن است، جز در مـواردي   :37ماده 
  .که بر اساس این اساسنامه در صالحیت هیات مدیره قرار دارد

  بازرس) د

نفر را به عنـوان عضـو علـی     مجمع عمومی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک :38ماده 
سـال   3البدل به روش انتخابی از بین داوطلبان عضویت در سـمت بـازرس بـراي مـدت     

   .نماید تعیین می
بـازرس علـی البـدل بـراي مـدت       ،عزل یا حجر بازرس ،فوت ،در صورت استعفا -1تبصره 

  . باقی مانده انجام وظیفه خواهد نمود
   .ان با انتخابات تعیین هیات مدیره می باشدانتخابات تعیین بازرس همزم -2تبصره 
  . انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است -3تبصره 

  :وظایف بازرس به شرح ذیل است :39ماده 
  بررسی کلیه اسناد واوراق مالی و تهیه گزارش براي مجمع عمومی ) 1
عملکـرد بـراي   مطالعه گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش ) 2

 .اطالع مجمع عمومی و مرجع نظارتی

 ،هــا رات،اساسنامه،دســتورالعملگــزارش هرگونــه تخلــف هیــات مــدیره ازقــوانین ومقر ) 3
 .به مرجع نظارتی و گزارشات مالی ها نامه آیین

 سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین ومقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است) 4

تواند هر گونه رسیدگی و بازرسـی را در مـورد عملیـات مـالی انجمـن      یبازرس م :40ماده 
داده و اسناد و مدارك و اطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسـیدگی قـرار   انجام 

  .العاده هیات مدیره را بنمایددهد و در صورت لزوم تقاضاي تشکیل جلسه فوق

رت فوق العـاده توسـط بـازرس    با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی به صو :41ماده 
ظرف  مراتب به هیات مدیره و مرجع نظارتی اعالم و هیات مدیره مکلف است حداکثر

روز از تاریخ درخواست بازرس از اعضاي انجمن مطابق اساسنامه براي تشکیل 15مدت 
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تواند راسـاً بـا    مجمع دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس می
جع نظارتی و رعایت مفاد اساسنامه اقدام بـه دعـوت مجمـع عمـومی فـوق      هماهنگی مر
  .العاده نمایند

بازرس موظف است هر سال عملکرد مالی و ترازنامه انجمن را بررسی نموده و با  -1تبصره 
اسناد و مدارك و اطالعات مربوط تطبیق داده و نتیجه را در جلسه هیات مـدیره مطـرح   

  . نماید
  . می تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق راي شرکت نمایدبازرس  - 2تبصره 

  منابع مالی: فصل چهارم
  : باشد اخذ درآمد توسط انجمن به شرح ذیل امکانپذیر می :42ماده 

کننـده از   ي متقبل شده پس از اسـتیفاء حقـوق مصـرف   ها اخذ کارمزد براي جبران هزینه) 1
درصد محکـوم بـه    5خدمات در هر حال نباید از محکوم علیه لکن میزان کارمزد انجام 

  .استیفاء شده تجاوز نماید
اي و مردمی که  ی، منطقهالملل بینکننده  هاي حمایت از حقوق مصرف هاي انجمن کمک) 2

  .در راستاي اهداف انجمن باشد
  .اعم از دولتی و غیردولتی اشخاص حقیقی و حقوقیوکمک  هبهایا، وقف، هد) 3
ز انتشار و فروش نشـریات،کتب، جـزوات آموزشـی، خبرنامـه، بـولتن و      درآمد حاصل ا) 4

  . کند می که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه...
ي تحقیقـاتی مطالعـاتی،   هـا  ي تحقیقـاتی مطالعـاتی وپـروژه   هـا  حق التحقیـق انجـام طـرح   ) 5

  .پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن
شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه هاي انجام  وجوه حاصل از فعالیت) 6

  .انجمن
  :ها ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمن :43 ماده

درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطالع رسانی به  10حداقل ) 1
  .شود کنندگان می مصرف



 

هیات مدیره منتخب موظف است نسبت به افتتاح یک حساب و اخذ دسته چـک بـه نـام    ) 2
انجمن نزد بانک عامل بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوي سازمان بازرگانی استان و 

دار و  امضـاء ثابـت خزانـه   (یا سازمان حمایت اقدام نماید، این حساب داراي سـه امضـاء   
قابل اقدام خواهـد   )ه یا نایب رئیس هیئت مدیره انجمنرئیس هیات مدیر امضاي متغییر

  .بود
هـاي   جهت تعیین حقوق و مزایـاي اعضـاي هیـات مـدیره و بـازرس انجمـن بـراي دوره       ) 3

یکســاله در اولــین جلســه مجمــع عمــومی تصــمیم گیــري و تصــویب خواهــد شــد و در 
  . ي آتی نیز این روند ادامه خواهد یافتها سال

ارش عملکرد اجرایی و مالی ساالنه خـود را حـداکثر تـا دو مـاه     انجمن مکلف است گز) 4
مربوطـه ارائـه و نیـز در طـی سـال،      مرجع نظـارتی  پس از پایان هر سال مالی به دبیرخانه 

سایر گزارشهاي عملکرد اجرایی و مالی را بنـا بـه درخواسـت مراجـع یادشـده، حسـب       
بـه اطـالع    ش سـاالنه مـذکور  اي از گـزار  مورد ارائه و همچنین نسبت به انتشـار خالصـه  

   .اعضا برساند
تقسیم دارایی، سود و یا درآمد انجمن در میان مؤسسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آن ) 5

   .تقبل و پس از پایان دوره تصدي مسئولیت هیات مدیره ممنوع اس
هیات مدیره انجمن حق اسـتفاده از منـابع مـالی در مصـارف خـارج از محـدوده بودجـه        ) 6

  .وب و موارد پیش بینی شده در اساسنامه را نداردمص
بایست در محـل انجمـن نگهـداري و     هاي انجمن می ها، اوراق بهادار و اسناد و مهر چک)7

  . باشد از انجمن ممنوع میها  آن استفاده شده و خروج
دار انجمن مکلف است آخر هر ماه صـورت وجـوه وصـولی انجمـن را تهیـه و در       خزانه) 8

خالصه . سه هیات مدیره که پس از پایان هر ماه تشکیل می شود گزارش نمایداولین جل
  . گزارش در دفتر صورتجلسات هیات مدیره منعکس خواهد شد

هاي انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آن حداکثر تا دوماه پس از درآمد و هزینه) 9
  .پایان هر سال مالی به انجمن ملی ارائه خواهدشد
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ات مدیره مکلف است کلیه درآمـدهاي حاصـله سـاالنه را مطـابق اساسـنامه صـرف       هی) 10
هـاي انجمـن موجـود    اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مـازاد بـر هزینـه   

اهداف و وظایف سال آینده انجمـن   يها باشد در حساب انجمن جهت صرف در هزینه
  .نگهداري نماید

شود بـه  ماه ختم میشمسی بوده و همواره با پایان اسفند سال مالی انجمن منطبق با سال ) 11
  . استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود

مسئولیت اعضاي هیات مدیره نسبت به اموال متعلق به انجمن اعم از منقول، غیرمنقول، ) 12
  .در مقابل موکل است مهر، اسناد، تعهدات و وجوه به منزله مسئولیت وکیل

  سایر مقررات: فصل پنجم
روز پـس از برگـزاري انتخابـات     20اعضاي هیات مدیره انجمن موظفند حـداکثر   :44ماده 

ي حمایـت از حقـوق   هـا  هیات مدیره نسبت به ثبت انجمـن در بانـک اطالعـات انجمـن    
  .و دریافت پروانه فعالیت انجمن اقدام نماید کنندگان  مصرف

رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره انجمن پیرامـون امـور مربـوط بـه انجمـن       :45ماده 
دبیرخانـه مرجـع   . باشـد  حسب گزارشات واصل شده به عهده مرجع نظـارتی اسـتان مـی   

  . باشد می نظارتی در سازمان بازرگانی استان مستقر
مرجع نظارتی موظف است پس از وصول گـزارش و بررسـی مـدارك و انجـام      - 1تبصره 

تحقیقات الزم و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان به تخلفات مذکور رسـیدگی و  
  .موارد تخلف را همراه مستندات به طور کتبی به فرد یا افراد مربوطه ابالغ نمایند

مـی تواننـد    ،از تـاریخ ابـالغ   افراد یاد شده پس از دریافت ابالغیه ظـرف مـدت ده روز  
مرجـع نظـارتی    رئیسوط به مرجع نظارتی تسلیم کننـد، دفاعیه خود را به همراه مدارك مرب

و  9موظف است پس از تکمیـل پرونـده و در صـورت احـراز تخلـف براسـاس مفـاد مـاده         
 اقدام نماید کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف 21ماده  اجرایی نامه آیین 13و11

در صورتیکه فرد متخلف به راي صادر شده توسط مرجع نظارتی اسـتان معتـرض    -2تبصره 



 

قـانون حمایـت از حقـوق     21ماده  اجرایی نامه آیین 14رویه رسیدگی مطابق ماده  باشد؛
  .خواهد بود کنندگان مصرف

در صورتیکه عضو و یا اعضاء هیات مدیره انجمن مرتکـب جـرم گردنـد مرجـع      - 3تبصره
مـاده   اجرایـی  نامـه  آیین 13ماده  2و1وظف است بر اساس مفاد تبصره نظارتی مربوطه م

 .عمل نماید کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف 21

مرجع نظارتی موظف است تا زمان صدور راي قطعی توسـط مراجـع قضـائی بـه      - 4تبصره 
  .تعلیق آنان از عضویت در هیات مدیره انجمن اقدام نماید

ري رئیس انجمن از سمت خود، نایب رئـیس اول بـه جـاي وي    در صورت برکنا - 5تبصره
  .شود و براي سایر اعضا این روش تسري خواهد یافت منسوب می

مجمع عمـومی وهیـات مـدیره در دفـاتر مخصـوص بـه        مصوبات و صورتجلسات :46ماده 
  .ترتیب تاریخ به ثبت خواهد رسید

صـنعت،  هیات مدیره مکلف اسـت محـل انجمـن و تغییـرات بعـدي را بـه وزارت        :47ماده 
  . اعالم نماید )سازمان بازرگانی استان(معدن و تجارت 

انجمن داراي مهـر و آرم مخصوصـی خواهـد بـود کـه طـرح آن توسـط سـازمان          :48ماده 
   .حمایت تهیه و ابالغ خواهد شد

نی نشده است بر اساس قانون حمایت از حقوق بیمواردي که در این اساسنامه پیش :49ماده 
  .باشد هاي اجرایی مربوط به آن می نامه و آیین کنندگان مصرف

 2/3/1390تبصره در نشسـت مـورخ    27 ماده 50فصل و  5این اساسنامه مشتمل بر  :50ماده 
  ..شوراي عمومی موسس بر اساس تغییرات به عمل آمده بازنگري و اصالح شد
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 کنندگانن ملی حمایت از حقوق مصرفاساسنامه انجم

  مقدمه
 15/7/1388مصـوب   کننـدگان  براساس فصـل سـوم قـانون حمایـت از حقـوق مصـرف      

کننــدگان کــه در ایــن  انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق مصــرف مجلــس شــوراي اســالمی،
هـاي آن و   نامه آیینشود، تشکیل و طبق مقررات قانون مذکور و  می اساسنامه، انجمن نامیده

  .اساسنامه فعالیت خواهد نموداین 

  کلیات :فصل اول
هاي انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیرتجـاري و غیردولتـی بـوده کـه     کلیه فعالیت :1ماده 

و  کننـدگان   سـازمان حمایـت مصـرف   ( صنعت، معدن و تجارتپس از ثبت در وزارت 
  .یابد رسمیت می )تولیدکنندگان

  .باشدکشور میمحدوده فعالیت انجمن، سراسر  :2ماده 

  . باشد می مرکز اصلی انجمن واقع در تهران :3ماده 

  .باشدمدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس نامحدود می :4ماده 

  اهداف و وظایف :فصل دوم 
هـاي حمایـت از حقـوق     هـا و برنامـه   و اجـراي سیاسـت   سـازي  هـدف انجمـن بسـتر    :5ماده 

توزیـع و عرضـه کـاالو بـا      قیمـت،  کیفیت، ویژه در حوزه استاندارد،کنندگان به مصرف
  :باشد اولویت موضوعات ذیل می

و تثبیـت و تعمیـق آن در بـین گروههـاي      کنندگان  اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف) 1
  کنندگان مختلف جامعه به ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه

  کنندگان پیگیري در جهت استیفاء حقوق مصرف) 2
   



 

جلــوگیري از ایجــاد هــر گونــه تبــانی، انحصــار و تحمیــل شــرایط از ســوي  شناســایی و ) 3
کنندگان کاال و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یـا افـزایش    عرضه

  .قیمت گردد

  :وظایف و اختیارات انجمن :6ماده 
هاي ذیربط اجرایی در جهت اجـراي مـوثر    ت به مسئولین و همکاري با دستگاهنظرا ارائه) 1

   کنندگان  قررات و قوانین مرتبط با حقوق مصرفم
بـه  اسـتاندارد و کیفیـت محصـول     ،کننـدگان  موزش با تمرکز بر تبیین حقـوق مصـرف  آ) 2

  هاي ارتباط جمعی کنندگان از طریق رسانه مصرف
هاي آموزشی عمومی و تخصصی براي سـایر   برگزاري مصاحبه، همایش و تشکیل دوره) 3

  ها  انجمن
  ی مرتبط الملل بیني ها همکاري با سازمان )4
  )عمومی و تخصصی(هاي استانی و شهرستانی  کمک به تشکیل انجمن )5
کننـدگان در جهـت تصـویب در     ه طرح و الیحه در جهت حمایت از حقوق مصرفائار )6

  دولت و مجلس 
هاي جلـوگیري آن   بررسی و مطالعات کاربردي به منظور شناخت انحصارها، تبانی و راه )7

  و اعمال و اجراي رقابتی شدن بیشتر بازارهاي کاال و خدمات 
کنندگان به انجمن استانی و شهرسـتانی و   انتقال و پیگیري موارد مرتبط با حقوق مصرف) 8

  هاي دولتی ذیربط سازمان
  کاال و خدمات مورد نیاز  براي تهیه کنندگان  انتشار اطالعات مورد نیاز مصرف) 9

  کنندگان نتشار اطالعات کاال و خدمات مضر براي مصرفا) 10
ي حمایـت از حقـوق   هـا  ي الزم بـین انجمـن  ها تمهیدات الزم به منظور ایجاد هماهنگی) 11

  کنندگان استان  مصرف
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  ارکان انجمن  :فصل سوم
   :ارکان انجمن عبارتند از :7ماده 
  بازرس -رئیس انجمن                  د -هیات مدیره           ج -مجمع عمومی         ب -الف
  مجمع عمومی -الف 

  : ي استانی به شرح ذیلها اعضاي مجمع عمومی متشکل است از نمایندگان انجمن :8ماده
  نفر 2تا یک میلیون نفر باشد ها  آن یی که جمعیتها استان) الف
  نفر 4باشد  میمیلیون نفر  2 تاها  آن یی که جمعیتها استان) ب
  نفر 6باشد  می میلیون نفر 3 تاها  آن یی که جمعیتها ناستا) ج
  نفر 8باشد  می بیش از سه میلیون نفرها  آن یی که جمعیتها استان) د

یـک  مـدت  موظف است پس از انتخابات هیات مـدیره ظـرف    استانرئیس انجمن  :9ماده 
نماینـدگان انجمـن را کـه شـامل رئـیس انجمـن و       این اساسـنامه   8هفته، با رعایت ماده 

به دبیرخانـه  ملی باشد، جهت عضویت در مجمع عمومی انجمن  می هیات مدیرهاعضاي 
و  کننـدگان  سـازمان حمایـت مصـرف   مسـتقر در   ملـی انجمن هیات نظارت بر انتخابات 

  . اعالم نمایدکنندگان  تولید
فراد هیات مدیره باشد مازاد نماینـدگان  در صورتیکه سهمیه استان بیش از تعداد ا - 1تبصره

  . از اعضاي داوطلبین هیات مدیره به ترتیب آرا انتخاب خواهند شد
در صورتیکه تعداد داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن استان از حد نصاب  - 2تبصره

این اساسنامه کمتر باشد مابقی اعضا بـا تصـویب    8تعیین شده جهت استان موضوع ماده 
  .مدیره از اعضاي انجمن انتخاب خواهند شد هیات

ملی بـه منظـور تشـکیل مجمـع عمـومی      انجمن هیات نظارت بر انتخابات دبیرخانه  :10ماده 
از نماینـدگان  طریـق دعوتنامـه کتبـی     ازانجمن ملی و برگزاري انتخابات هیـات مـدیره   

 30روز و حـداکثر   10حـداقل  انـد،   این اساسنامه تعیین گردیده 8که مطابق ماده  استانها
، همچنـین از افـرادي کـه بـه عنـوان      روز قبل از برگزاري مجمع اقدام بـه دعـوت نمایـد   



 

نمایـد ظـرف    مـی  داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرس انجمن می باشند دعـوت 
روز درخواست و مدارك خـود را بـه دبیرخانـه مـذکور ارسـال نماینـد؛ تعیـین         5مدت 

عمـومی انجمـن ملـی برعهـده سـازمان حمایـت        حدنصاب اعضا جهت تشـکیل مجمـع  
 .باشد می کنندگان و تولید کنندگان مصرف

  هـاي تابعـه اسـتان، انجمـن شهرسـتان      در صورت عدم تشکیل انجمن در شهرستان :11ماده 
کننـده،   است به منظور تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف مرکز استان موظف

این اساسنامه و به صورت زیر جهـت  ) 8(اس ماده نسبت به تعیین نمایندگان انجمن براس
  .کنندگان اقدام نماید ملی حمایت از حقوق مصرف عضویت در مجمع عمومی انجمن

در صورتی که تعداد نمایندگان انجمـن اسـتان در مجمـع عمـومی انجمـن ملـی دو نفـر         .1
از اعضـاي هیـات مـدیره بـه      ریـیس انجمـن و یـک نفـر     باشد، نمایندگان مذکور شامل

  . تخاب هیات مدیرهان
در صورتی که تعداد نمایندگان انجمن استان در مجمع عمومی انجمن ملـی چهـار نفـر     .2

رییس انجمن و سه نفر از اعضاي هیات مدیره به انتخاب  باشد، نمایندگان مذکور شامل
 . هیات مدیره

در صورتیکه تعداد نمایندگان انجمن استان در مجمع عمومی انجمن ملی شش نفر باشد  .3
البـدل   انجمن و پنج نفر از بین سایر اعضاي اصلی و علی رییس نمایندگان مذکور شامل

  . هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره
نفـر باشـد    8در صورتیکه تعداد نمایندگان انجمن استان در مجمع عمومی انجمـن ملـی    .4

دل البـ  نمایندگان مذکور شامل رییس و هفت نفر دیگر شامل سایر اعضاي اصلی و علی
 .هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره

هاي تابعه استان انجمن عمومی تشـکیل شـده باشـد،     در صورتیکه در برخی از شهرستان .5
اساسـنامه تشـکیل انجمـن     8هاي مـذکور موظفنـد براسـاس مفـاد مـاده       انجمن شهرستان

دام اسـتان اقـ  انجمن استانی نسبت به معرفی نمایندگان خود به هیات نظارت بر انتخابات 
انجمن اسـتان اقـدام الزم صـورت پـذیرد و پـس از تشـکیل انجمـن        تا نسبت به تشکیل 
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نسبت به معرفی نمایندگان مزبور جهت عضویت در مجمع عمومی انجمـن ملـی    استان،
  .مطابق روش فوق اقدام شود کنندگان  حمایت از حقوق مصرف

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن ملی بـا مسـئولیت رئـیس سـازمان حمایـت و بـا        :12ماده 
ملی آغاز و از متقاضیان حائز شرایط عضـویت  انجمن نظارت هیات نظارت بر انتخابات 

بـه صـورت شـفاهی    (در هیات مدیره و بازرس جهت معرفـی خـود بـه اعضـاي مجمـع      
نتخابـات هیـات مـدیره و    سپس نسبت بـه برگـزاري ا  . آورند می دعوت به عمل) وکتبی

  . نماید بازرس اقدام می

رئـیس انجمـن ملـی     نامـه  و با ارسال دعوت مجمع عمومی عادي به صورت سالیانه :13ماده 
جلسه با حضور نصف به عالوه یـک اعضـا در مرحلـه اول رسـمیت     . تشکیل خواهدشد

ه رسمیت روز با حضور حداقل یک سوم اعضاء جلس 20یافته و در مرحله دوم به فاصله 
مرجـع  جهـت تشـکیل مجمـع عمـومی ملـی بـر عهـده        ، حد نصاب تعداد اعضا. می یابد
  .می باشد)سازمان حمایت(ملی  نظارتی

در صورت لزوم و با تشخیص اکثریت اعضاي هیات مـدیره انجمـن و یـا سـازمان      :1تبصره 
   .گردد حمایت، مجمع عمومی به صورت فوق العاده تشکیل می

م جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادي نصف به عالوه یـک آرا  حد نصاب الز :2تبصره
   .باشدحاضرین در جلسه رسمی مجمع می

حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمـومی عـادي در خصـوص انتخـاب      :3تبصره 
هیات مدیره و بـازرس کـه بـا اکثریـت نسـبی خواهـد بـود در صـورتی کـه در دعـوت           

حد نصاب حاصل نشد جلسه دوم بـه فاصـله حـداکثر ده روز تشـکیل و بـا هـر       ، نخست
انجمن ملی جلسـه رسـمیت    بر انتخابات هیات نظارتتعداد از اعضا به تشخیص نماینده 

  . می یابد

   :وظایف مجمع عمومی :14ماده
  )البدلاصلی و علی(انتخاب اعضاي هیات مدیره و بازرس ) 1
 مالی و بودجه سالیانهي ها رسیدگی و تصویب صورت) 2



 

 تعیین خط مشی کلی انجمن) 3

 بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهاي هیات مدیره) 4

 هاها و دعوتنامهتعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی) 5

 استماع و رسیدگی وتصویب گزارش هیات مدیره و بازرس) 6

هایی که بـه نـوعی بـا موضـوع      تشکلها و  گیري در مورد همکاري با سایر انجمن تصمیم) 7
 است فعالیت انجمن مرتبط

 شور و اتخاذ تصمیم در رابطه با ایجاد دفتر نمایندگی و شعب انجمن در خارج از کشور) 8

 پیش بینی تعیین حق الجلسه براي اعضاء هیات مدیره ) 9

 یالملل بیني ها اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از کمک) 10
   هیات مدیره) ب

نفـر عضـو    2نفـر عضـو اصـلی و     5اي مرکـب از   انجمن ملی داراي هیـات مـدیره   :15ماده 
بـه روش   ،باشد که از میـان نماینـدگان منتخـب انجمنهـاي اسـتانی کشـور       البدل می علی

انجمـن ملـی    بـر انتخابـات   هیات نظارتانتخابی و با راي نمایندگان مذکور و با نظارت 
   .شوند براي مدت سه سال انتخاب می

انجمـن   بـر انتخابـات   هیات نظارتهنگام شروع اخذ راي یکی از اعضاء دبیرخانه  :16ماده 
صندوق راي را باز نموده و خالی بـودن  ، در حضور اعضاء انجمن و مدعوین جلسهملی 

 دهد سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور می آن را نشان
  . م استخراج آرا نباید باز شودنماید و صندوق راي تا هنگا می

اعضاء مجمع، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه بـه صـورت اسـامی     :17ماده 
داوطلبان که در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفی خود را نوشته و در حضور 

  .به صندوق خواهند ریخت انجمن ملی بر انتخابات هیات نظارت
  . دادن وکالت و یا اعزام نماینده براي دادن راي ممنوع است -تبصره 
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مکلف است هنگـام اخـذ راي بـدواً کـارت      انجمن ملی بر انتخابات هیات نظارت :18ماده 
عضویت عکس دار هر یک از راي دهندگان را مالحظـه و در صـورت تطـابق عالمـت     

کثریـت الزم جهـت   ا. گذارده و اجـازه دهـد کـه فـرد راي خـود را بـه صـندوق بریـزد        
مجمـع عمـومی    یـک اعضـاي   عـالوه  بـه برگزاري انتخابات و تعیین هیات مدیره نصف 

مرحلـه دوم انتخابـات بـه     ،باشد، چنانچه در دور نخست اکثریت حاصل نشـد  می انجمن
هیـات  روز و با شرکت هر تعداد از اعضاي مجمع عمومی انجمن به تشخیص  10فاصله 
ورود به محـل انتخابـات   ؛ همچنن .رسمیت خواهد یافت انجمن ملی بر انتخابات نظارت

  . براي افراد غیر عضو ممنوع است
 هیـات نظـارت  نماینـده  . هر گونه تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ راي ممنوع است :19ماده 

تواند دستور اخراج فرد یا افراد متخلف را از محل انتخابـات   می انجمن ملی بر انتخابات
   .صادر نماید

بالفاصـله صـندوق اخـذ راي را بـا حضـور نماینـده        ،پس از پایان مهلت اخـذ راي  :20 ماده
و حاضـران در جلسـه بـاز و شـمارش آرا آغـاز      انجمـن ملـی    بر انتخابـات  هیات نظارت

   .شود خواهد شد و نتیجه آراي مأخوذه صورت جلسه می
عـداد راي  آراي مأخوذه توسط اعضـاي هیـات نظـارت شـمارش و تعـداد آن بـا ت       :21ماده 

هـاي راي مـأخوذه از تعـداد راي     شود در صورتیکه تعداد برگه دهندگان تطبیق داده می
  . شود برگزار می دهندگان بیشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مجدداً

آراي مأ خوذه را بـا صـداي    انجمن ملی بر انتخابات هیات نظارتیکی از اعضاي  :22ماده 
شـود در مقابـل    امی را به همان ترتیبی کـه خوانـده مـی   عضو دیگر هیات اس ،بلند قرائت

  . کند اسامی کاندیداها ثبت کرده و آراي نهایی هر یک از کاندیداها را استخراج می
سـاعت پـس از پایـان شـمارش      24حـداکثر   انجمن ملی بر انتخابات هیات نظارت :23ماده 
اوطلبـان و منتخبـین را بـه    نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه هر یک از د آرا

طور مکتوب به اعضاء انجمن ملی ابالغ نموده و یک نسخه از صورت جلسه نهایی را به 
  . نماید می ارسال دبیرخانه مرجع نظارتی ملی



 

در صورت تساوي آرا دو یا چند نفر از داوطلبان انتخاب تعداد افراد مورد نیاز از  - 1تبصره 
یا چند نفـر   2همچنین در صورتیکه نام خانوادگی  گیرد و طریق قرعه کشی صورت می

اینگونه آرا  از داوطلبین یکی باشد و در برگ راي فقط نام خانوادگی قید گردیده باشد
به طور مساوي بین داوطلبین همنام تقسیم گردد مشـروط بـه اینکـه نتـوان از طریـق کـد       

   .داوطلب وضعیت راي مذکور را تعیین نمود
انتخابات انجمن ملی در دور اول با حضور حـداقل یـک سـوم اعضـاء و در دور      - 2تبصره 

   .یابد دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می

یک نفر  ،گردد بر اساس اکثریت آرا ماخوذه تعیین می سمت اعضاي هیات مدیره :24ماده 
ب رئـیس  ، یک نفر نایـب رئـیس اول، یـک نفـر نایـ     )رئیس هیات مدیره(رئیس انجمن 

  . یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی خواهد بود ،دوم
در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخـب، تعـویض    - 1تبصره 

سمت وي با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آراي کمتـري دارد، بـا موافقـت اکثریـت     
نتخبـین بـر اسـاس    بـدیهی اسـت سـمت سـایر م    . اعضاي هیات مدیره بال مانع مـی باشـد  

  . گردد اکثریت آراي ماخوذه تعیین می
هـا   آن در صورت تساوي آراي بین دو یا چند نفر از اعضاي هیات مدیره، سمت - 2تبصره 

از طریق قرعه توسط رئیس هیات نظـارت و یـا نماینـده وي و بـا حضـور کلیـه اعضـاي        
  . گردد هیات مدیره تعیین می

از طریق ها  آن منتخبین به هیات نظارت، تعیین سمت در صورت درخواست کلیه - 3تبصره 
و بـه   انجمن ملـی  بر انتخابات هیات نظارتبرگزاري انتخابات داخلی در حضور رئیس 

   .باشد اتفاق آرا بال مانع می

انتخـاب مجـدد هیـات مـدیره     . سال انتخاب خواهند شد 3هیات مدیره براي مدت  :25ماده 
ماه قبـل   3هاي بعدي بالمانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر براي دوره

جهـت   انجمـن ملـی   بـر انتخابـات   هیات نظـارت از پایان دوره تصدي خود مراتب را به 
   .تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضاي هیات مدیره جدید اعالم نماید
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ي راي مـأخوذه را  ها برگهمکلف است کلیه  انجمن ملی بر انتخابات هیات نظارت :26ماده 
نگهداري کرده سـپس در حضـور نماینـده مرجـع      ماه پس از انجام انتخابات 6به مدت 

   .امحاء نماید) سازمان حمایت(نظارتی ملی 

درصورت استعفا، عزل، فوت، بیماري، حجر یـا محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی هـر       :27ماده 
البـدل بـه ترتیـب آراي بیشـتر،     علی یا بازرس، یکی از اعضاي یک از اعضاي هیات مدیره

لـذا چنانچـه بـا وجـود جـایگزینی اعضـاي       . براي مدت باقیمانده انجام وظیفه خواهد نمود
هیـات  البدل و یا استعفاي دسته جمعـی، هیـات مـدیره از نصـاب مقـرر خـارج شـود،         علی

مکلف است ظرف مـدت شـش مـاه نسـبت بـه برگـزاري        انجمن ملی بر انتخابات نظارت
نفـر از   3ات براي تعیین اعضاي جایگزین اقدام نماید و تا زمـان برگـزاري انتخابـات    انتخاب

  . اعضاي واجد شرایط انجمن را به عنوان هیأت سرپرستی جهت اداره انجمن تعیین نماید

چنانچه در حین برگزاري انتخابات و یا پس از آن هر یک از اعضـاء انجمـن نسـبت     :28ماده 
بایسـت ظـرف مـدت سـه روز شـکایت       تخابات معترض باشند میبه سوء جریان و نحوه ان

انجمـن ملـی    بر انتخابـات  هیات نظارتخود را کتبا و با ذکر دلیل و ارائه مدارك الزم به 
هیأت نظارت موظف اسـت ظـرف مـدت ده روز پـس از دریافـت شـکایت       . تسلیم نمایند

و تصمیم هیـات  موضوع را رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد تشخیص داده شد،راي 
    .شود منتخبین صادر می نامه نظارت در این مورد قطعی است؛ در غیر این صورت اعتبار

موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته  انجمن ملی بر انتخابات هیات نظارت :29ماده 
پس از برگزاري انتخابات تعیین اعضاي هیات مدیره و بازرس،مدارك زیر را با در نظر 

و  کنندگان سازمان حمایت مصرف(فعالیت انجمن به مرجع نظارتی ملیگرفتن محدوده 
  : جهت ثبت انجمن ارسال نماید) تولیدکنندگان

  .آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن .1
 .اسامی داوطلبان متقاضی عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن .2

 .در انتخاباتآگهی دعوت از اعضاي مجمع عمومی براي شرکت  .3

  .صورتجلسه برگزاري انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن .4



 

ضروریسـت و  هـا   آن شرکت اعضاي هیات مدیره در جلسات بـا دعـوت کتبـی از    :30ماده 
جلسه متناوب در  4جلسه متوالی یا  2غیبت هریک از اعضاء بدون اطالع و تائید قبلی تا 

  .حکم استعفاي عضو غایب خواهد بود
جلسات هیات مدیره بطور عادي هر دو هفته یکبار در روز معین در محـل انجمـن    -تبصره 

گـردد و هرگـاه روز مـذکور مصـادف بـا تعطیلـی رسـمی شـود روز بعـد از           تشکیل می
   .تعطیلی جلسه هیات مدیره تشکیل می شود

و در غیـاب وي بـا دعـوت نایـب رئـیس       رئیسالعاده با دعوت  تشکیل جلسه فوق :31ماده 
العاده منوط به پیشنهاد حداقل سه نفر  تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق. نع استبالما

  .از اعضاي هیات مدیره خواهد بود

و در غیاب وي نایـب رئـیس اداره خواهـد نمـود و      رئیسجلسات هیات مدیره را  :32ماده 
باشـد و در غیـاب    تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات مدیره به عهده منشی می

جلســه یکــی از اعضــاي هیــات مــدیره را بــراي انجــام ایــن وظیفــه انتخــاب  رئــیسوي، 
  . نماید می

یــک اعضــاء رســمیت یافتــه  عــالوه بــهجلســات هیــات مــدیره بــا حضــور نصــف  :33مــاده 
جلسـات هیـات مـدیره    . وتصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضـرین معتبـر خواهـد بـود    

   .گرددحداقل هرماه یک بار تشکیل می

  :وظایف و اختیارات هیات مدیره :34ماده 
اداري و اسـتخدامی، مـالی،    ،خـدماتی  ،ي اجرایی اعـم از تشـکیالتی  ها نامه تصویب آیین) 1

 هاي داخلی مورد نیاز نامه ها و فعالیتهاي انجمن و سایر آیین برنامه ،ها انتشاراتی، طرح

 یبه مجمع عموم بیئه آن جهت تصواانجمن و ار انهیبودجه سال شنهادتهیه و پی) 2
و پیشـنهادهاي واصـله بـه انجمـن در چـارچوب       هـا  اخذ تصمیم در مورد تصویب طـرح ) 3

 اساسنامه و اختیارات تعیین شده

  تشکیل انجمن تخصصی مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت و وظایف انجمن) 4
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  ي تخصصیها عزل و نصب روساي انجمن) 5

ه بــه ســازمان حمایــت مطــابق قــانون حمایــت و پیشــنهاد تغییــرات و اصــالحات اساســنام) 6
 ي اجرایی مربوطهها نامه آیین

 و میزگردهاي علمی در خصوص موضوع انجمن ها برپایی همایش) 8

 انتشار نشریه و سایر امور فرهنگی مرتبط) 9

 نهادها و ارگانهاي مرتبط در جهت تحقق اهداف انجمن ،ها همکاري با سایر انجمن) 10

 ...محاکم و  ،ه انجمن نزد اشخاص حقیقی و حقوقیتعیین نمایند) 11

 حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول) 12

رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون، وصول مطالبـات و افتتـاح حسـاب در بانکهـا طـی      ) 13
 انجام تشریفات قانونی

 اجراي مصوبات مجامع عمومی) 14

 مراحل قانونی در کلیه مراجعتعقیب جریانات قضائی و اداري و ثبتی در کلیه ) 15

 تعیین حکم وتعیین وکیل و عزل آن ) 16

   قطع وفصل دعاوي از طریق سازش و مصالحه) 17
بازرسـان دعـوت   / هیات مدیره موظف است براي تشکیل جلسات رسـما از بـازرس   :تبصره

  .نمایند

هاي بعدي بالمـانع بـوده همچنـین    انتخاب مجدد هیات مدیره و بازرس براي دوره :35ماده 
ماه قبل از پایـان دوره تصـدي خـود مراتـب را بـه       3هیات مدیره موظف است حداکثر 

جهـت برگـزاري انتخـاب تعیـین اعضـاي هیـات        انجمن ملـی  بر انتخابات هیات نظارت
  . مدیره جدید اعالم نماید

هیـات مـدیره جدیـد     پس از پایان دوره قانونی هیات مدیره و بازرس، در صورتیکه :تبصره
انتخاب نشده باشد، هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکـان  
به وظایف خود در انجمن ادامه داده و مسئولیت اداره امور انجمـن را بـر عهـده خواهـد     

   .داشت



 

  رئیس انجمن) ج

ایـن اساسـنامه و    انجام امور اجرایی انجمن در جهت نیل به اهداف تعیـین شـده در   :36ماده 
  .باشد می ي مصوب هیات مدیره به عهده رئیس انجمنها و برنامه ها سیاست

سال خواهد بود و انتخاب مجدد وي بـراي   3مدت مسئولیت ریاست رئیس انجمن  -تبصره 
  .باشد می ي بعد بالمانعها دوره

  : وظایف و اختیارات رئیس انجمن :37ماده 
 اجراي مصوبات هیات مدیره) 1

ي پژوهشی، آموزشی و اجرایـی و حقـوق و مزایـاي    ها ها و برنامه نامه، طرح پیشنهاد آیین) 2
 کارکنان به هیات مدیره

ي مـالی انجمـن بـه هیـات مـدیره بـراي       هـا  تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه ساالنه و صـورت ) 3
 تصویب

 امضاء کلیه مکاتبات اداري) 4

 ي مالی و معامالتی به هیات مدیره ها تهیه و ارائه پیشنهاد دستورالعمل) 5

 نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی، نهادها و در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی ) 6

 استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیات مدیره) 7

 نگهداري دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر) 8

موردي یا مقطعی از جانب هیـات مـدیره بـه وي تفـویض      صورت هباعمال اختیاراتی که ) 9
 باشد شده

هـاي انجمـن بـه    ارائه پیشنهادهاي الزم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت) 10
 هیات مدیره 

جز در مـواردي   ،رئیس انجمن نماینده قانونی و باالترین مقام اجرایی انجمن است :38ماده 
  . سنامه در صالحیت هیات مدیره قرار داردکه بر اساس این اسا

   



  149  ها پیوست

  بازرس) د

مجمع عمومی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنـوان عضـو علـی     :39ماده 
سـال   3البدل به روش انتخابی از بین داوطلبان عضویت در سـمت بـازرس بـراي مـدت     

    .نماید تعیین می
در صورات استعفا، فوت، عزل یا حجر بازرس، بازرس علی البـدل بـراي مـدت     - 1تبصره 

  . باقی مانده انجام وظیفه خواهد نمود
   .باشد انتخابات تعیین بازرس همزمان با انتخابات تعیین هیات مدیره می - 2تبصره 
   .انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است - 3تبصره 

  :توظایف بازرس به شرح ذیل اس :40ماده 
  بررسی کلیه اسناد واوراق مالی و تهیه گزارش براي مجمع عمومی ) 1
مطالعه گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی وتهیه گزارش عملکـرد بـراي   ) 2

  .اطالع مجمع عمومی و مرجع نظارتی
 ،هــا ومقررات،اساسنامه،دســتورالعمل گــزارش هرگونــه تخلــف هیــات مــدیره از قــوانین) 3

 .به مرجع نظارتی و گزارشات مالیها نامه آیین

 سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین ومقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است) 4

تواند هر گونه رسـیدگی و بازرسـی را در مـورد عملیـات مـالی انجمـن       بازرس می :41ماده 
ومـورد رسـیدگی قـرار    داده واسناد و مدارك و اطالعات مربوطه را مطالبه کـرده  انجام 

  .العاده هیات مدیره را بنمایدفوق دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشکیل جلسه

با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی به صورت فوق العـاده توسـط بـازرس     :42ماده 
 ظرف مراتب به هیات مدیره و مرجع نظارتی اعالم و هیات مدیره مکلف است حداکثر

ست بازرس از اعضاي انجمن مطابق اساسنامه براي تشکیل روز از تاریخ درخوا15مدت 
تواند راسـا بـا    می مجمع دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس

عمــومی همــاهنگی مرجــع نظــارتی و رعایــت مفــاد اساســنامه اقــدام بــه دعــوت مجمــع 
  .العاده نمایند فوق



 

انجمن را بررسی نموده و با اسناد و  بازرس موظف است عملکرد مالی و ترازنامه - 1تبصره 
مدارك و اطالعات مربوط تطبیق داده و نتیجه را ضمن ارائه در جلسات هیات مدیره تا 

   .مربوطه ارائه نمایدملی  پایان هر سال مالی به دبیر خانه مرجع نظارتی ماه پس از 2
   .رکت نمایدبازرس می تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق راي ش - 2تبصره 

  منابع مالی: فصل چهارم
  : باشد منابع مالی انجمن به شرح ذیل می :43ماده 

ي متقبل شده پس از استیفاء حقـوق مصـرف کننـده از    ها اخذ کارمزد براي جبران هزینه) 1
درصد محکـوم بـه    5محکوم علیه لکن میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از 

  .نمایداستیفاء شده تجاوز 
و مردمی که اي  ی،منطقهالملل بیني حمایت از حقوق مصرف کننده ها ي انجمنها کمک) 2

  .در راستاي اهداف انجمن باشد
  .اعم از دولتی و غیر دولتی اشخاص حقیقی و حقوقی وکمک هبهایا، وقف، هد) 3
درآمد حاصل از انتشار و فروش نشـریات،کتب، جـزوات آموزشـی، خبرنامـه، بـولتن و      ) 4

   .کند که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه می...
هـاي تحقیقـاتی مطالعـاتی،     هـاي تحقیقـاتی مطالعـاتی و پـروژه     حق التحقیـق انجـام طـرح   )5

  . پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن
ي انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه ها وجوه حاصل از فعالیت) 6

  . انجمن

  : ها ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمن :44 ماده
رسانی بـه   انتشار جزوات و اطالع ،درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات 10حداقل ) 1

  .شود می کنندگان  مصرف
هیات مدیره منتخب موظف است نسبت به افتتاح یک حساب و اخذ دسته چـک بـه نـام    ) 2

پروانـه فعالیـت صـادره از سـوي سـازمان       هاي کشور بر اسـاس  انجمن نزد یکی از بانک
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امضـاء  (بازرگانی استان و یا سازمان حمایت اقدام نماید، این حسـاب داراي سـه امضـاء    
 )رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیئـت مـدیره انجمـن    دار و امضاي متغییر ثابت خزانه

  .قابل اقدام خواهد بود
هـاي   بـازرس انجمـن بـراي دوره    جهت تعیین حقوق و مزایـاي اعضـاي هیـات مـدیره و    ) 3

ي ها گیري و تصویب خواهد شد و در سال یکساله در اولین جلسه مجمع عمومی تصمیم
  . آتی نیز این روند ادامه خواهد یافت

انجمن مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی ساالنه خـود را حـداکثر تـا دو مـاه     ) 4
ارائه و نیز در طـی سـال، سـایر    رتی ملی مرجع نظاپس از پایان هر سال مالی به دبیرخانه 

گزارشهاي عملکرد اجرایی و مالی را بنا بـه درخواسـت مراجـع یادشـده، حسـب مـورد       
بـه اطـالع اعضـا     اي از گـزارش سـاالنه مـذکور    ارائه و همچنین نسبت به انتشار خالصـه 

   .برساند
ران و کارکنان آن تقسیم دارایی، سود و یا درآمد انجمن در میان مؤسسان، اعضاء و مدی) 5

   .تقبل و پس از پایان دوره تصدي مسئولیت هیات مدیره ممنوع اس
هیات مدیره انجمن حق اسـتفاده از منـابع مـالی در مصـارف خـارج از محـدوده بودجـه        ) 6

  .مصوب و موارد پیش بینی شده در اساسنامه را ندارد
در محل انجمـن نگهـداري و   بایست  ها، اوراق بها دار و اسناد و مهرهاي انجمن می چک )7

   .باشد از انجمن ممنوع میها  آن استفاده شده و خروج
خزانه دار انجمن مکلف است آخر هر ماه صورت وجـوه وصـولی انجمـن را تهیـه و در     ) 8

خالصـه   .شود گزارش نماید اولین جلسه هیات مدیره که پس از پایان هر ماه تشکیل می
  . گزارش در دفتر صورتجلسات هیات مدیره منعکس خواهد شد

هاي انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آن حداکثر تا دوماه پس از درآمد و هزینه) 9
  .پایان هر سال مالی به انجمن ملی ارائه خواهد شد

ه صـرف  هیات مدیره مکلف است کلیه درآمـدهاي حاصـله سـاالنه را مطـابق اساسـنام     ) 10
هـاي انجمـن موجـود    اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مـازاد بـر هزینـه   



 

اهداف و وظایف سال آینده انجمـن   يها باشد در حساب انجمن جهت صرف در هزینه
  .نگهداري نماید

شود بـه  ماه ختم میسال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره با پایان اسفند  )11
  . سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بوداستثناء 

غیر منقول،  ،انجمن اعم از منقول مسئولیت اعضاي هیات مدیره نسبت به اموال متعلق به )12
  .تعهدات و وجوه به منزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل است ،، اسنادمهر

  سایر مقررات :فصل پنجم
روز پـس از برگـزاري انتخابـات     20ت مدیره انجمن موظفند حـداکثر  اعضاي هیا :45ماده 

ي حمایـت از حقـوق   هـا  هیات مدیره نسبت به ثبت انجمـن در بانـک اطالعـات انجمـن    
   .و دریافت پروانه فعالیت انجمن اقدام نماید کنندگان  مصرف

انجمـن  رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره انجمن پیرامـون امـور مربـوط بـه      :46ماده 
دبیرخانـه مرجـع   . باشـد  حسب گزارشات واصل شده به عهـده مرجـع نظـارتی ملـی مـی     

  .باشد می مستقر کنندگان از حقوق مصرف نظارتی ملی در سازمان حمایت
مرجع نظارتی موظف است پس از وصول گـزارش و بررسـی مـدارك و انجـام      - 1تبصره 

تخلفات مذکور رسـیدگی و  تحقیقات الزم و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان به 
  .موارد تخلف را همراه مستندات به طور کتبی به فرد یا افراد مربوطه ابالغ نمایند

مـی تواننـد    ،از تـاریخ ابـالغ   افراد یاد شده پس از دریافت ابالغیه ظـرف مـدت ده روز  
مرجـع نظـارتی    رئیسدفاعیه خود را به همراه مدارك مربوط به مرجع نظارتی تسلیم کننـد، 

و  9ف است پس از تکمیـل پرونـده و در صـورت احـراز تخلـف براسـاس مفـاد مـاده         موظ
 اقدام نماید کنندگان از حقوق مصرف قانون حمایت 21ماده  اجرایی نامه آیین 13و11

 در صورتیکه فرد متخلف به راي صادر شده توسط مرجع نظارتی معترض باشـد؛  -2تبصره 
از حقـوق   قـانون حمایـت   21مـاده   اجرایـی  نامـه  آیـین  14رسـیدگی مطـابق مـاده     رویه

  .خواهد بود کنندگان مصرف
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در صورتیکه عضو و یا اعضاء هیات مدیره انجمن مرتکـب جـرم گردنـد مرجـع      - 3تبصره
مـاده   اجرایـی  نامـه  آیین 13ماده  2و1نظارتی مربوطه موظف است بر اساس مفاد تبصره 

 .عمل نماید کنندگان از حقوق مصرف قانون حمایت 21

مرجع نظارتی موظف است تا زمان صدور راي قطعی توسـط مراجـع قضـائی بـه      - 4بصره ت
  .تعلیق آنان از عضویت در هیات مدیره انجمن اقدام نماید

در صورت برکناري رئیس انجمن از سمت خود، نایب رئیس اول بـه جـاي وي    - 5تبصره 
  .شود و براي سایر اعضا این روش تسري خواهد یافت منسوب می

مصوبات و صورتجلسات مجمع عمومی و هیـات مـدیره در دفـاتر مخصـوص بـه       :47ه ماد
  .ترتیب تاریخ به ثبت خواهد رسید

صنعت، معدن هیات مدیره مکلف است محل انجمن وتغییرات بعدي را به وزارت  :48ماده 
  . اعالم نماید )کنندگان  و تولید کنندگان  سازمان حمایت مصرف( و تجارت

انجمن داراي مهـر و آرم مخصوصـی خواهـد بـود کـه طـرح آن توسـط سـازمان          :49ماده 
  . حمایت تهیه و ابالغ خواهد شد

بینی نشده است بر اساس قانون حمایت از حقوق مواردي که در این اساسنامه پیش :50ماده 
  .باشد هاي اجرایی مربوط به آن می نامه کنندگان و آیین مصرف

 2/3/1390تبصره در نشست مورخ  24ماده و  51فصل و  5ل براین اساسنامه مشتم :51ماده 
  .ه عمل آمده بازنگري و اصالح شدشوراي عمومی موسس بر اساس تغییرات ب
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