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  " مینخر متیقبدون "            

کنندگان سراسـر کشـور همـواره در     از حقوق مصرف تیحما يس انجمن هاأاز حقوق مصرف کنندگان در ر تیحما یمل انجمن     
  .دارد یمکنندگان گام بر تبط با حقوق مصرفمر يها و برنامه ها استیس يدر اجرا یمشارکت مردم یسامانده يراستا

آن است به  دیکاالها و خدمات قبل از خر متیاز حق اطالع از ق يکننده برخوردار حقوق مصرف نیتر یهیو بد نیتر ییاز ابتدا یکی
به  یقانون نظام صنف 15و ماده  یحکومت راتیقانون تعز 6کنندگان، ماده  از حقوق مصرف تیقانون حما 5امر در ماده  نیکه ا يطور

  .است دهیگرد نییکاالها و خدمات تع کنندگانعرضه  يبرا یفیعنوان تکل

  .خواهد شد یبه خصوص گرانفروش يبروز تخلفات بعد يبرا يا نهیزم متیعدم درج ق  -

  .خواهد شد ها متیکنترل ق يبرا ربطیمراجع ذ يها مانع اعمال نظارت متیعدم درج ق  -

  .مشابه خواهد شد يکاال کی يمختلف برا يمختلف توسط واحدها يها متیمنجر به بروز هرج و مرج و اعالم ق متیعدم درج ق  -

جامعـه   فیکنندگان و کسبه شـر  عرضه دکنندگان،یبه تول یبردن اعتماد عموم نیو از ب یروان یناامن جادیباعث ا متیعدم درج ق  -
  .خواهد شد

ـ عموم مصرف کنندگان به حقوق خـود ضـمن حما   يساز آگاه يمصرف کنندگان در راستااز حقوق  تیحما یانجمن مل نکیا از  تی
ـ از عموم مردم تقاضا دارد با حضور فعـال در ا    "مینخر متیقبدون "  شیپو و  یو اعمـال مشـارکت اجتمـاع    یهمگـان  شیپـو  نی

مصـرف کننـده قـرار     دیفروش را در معرض د متیکه ق ياقتصاد يها از بنگاه ارباز تیریخود در مد یو اخالق یمدن يها تیمسئول
موجبات ارشـاد و   متیکاالها و خدمات بدون درج ق دنیچرا که با نخر ندیزم نماقانون مل تینکرده تا آنها را به رعا دینداده اند خر

ـ حام قیموجبات تشـو  زین متیبرچسب ق يدارا دماتکاالها و خ دیاز خر تیقانون و متقابالً با حما تیبه رعا نیمتخلف تیهدا  انی
  .گردد یدرج شده فراهم م يها متیفروشنده ها به ق يبندیکننده و پا حقوق مصرف

بـا   یو همراه تیرود در حما یمتعهد کشور انتظار م یو اطالع رسان يخبر ياز همه رسانه ها، مطبوعات و فعاالن حوزه ها انیپا در
از حقوق مصرف کننـدگان   تیحما یفاف به جامعه مصرف کنندگان، انجمن ملو ش حیصر ینسبت به اطالع رسان یعموم شیپو نیا

  .رسانند ياری سهدف مهم و مقد نیبه ا دنیرا در رس
ـ  يمطالبه گر کردیو مقررات با رو نیقوان حیصح ياست اجرا دیام کـردن حقـوق    نـه یعمـوم شـهروندان در نهاد   یو مشارکت ده

  .کنندگان سراسر کشور گردد مصرف میجامعه عظ شیاز پ شیب يکنندگان منجر به اعتال مصرف

  از حقوق مصرف کنندگان تیحما یمل انجمن
  1398ماه  آذر

  


