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 حراج و العاده فوق اقساطی، فروش چگونگی اجرایی نامهآیین

 )صنفی نظام قانون 48 و 07 مواد تبصره موضوع(

 

 تعاريف: -1 ماده

 . صنفي نظام قانون قانون:

 .شهرستان نظارت کمیسیون نظارت: کمیسیون

 .شهرستان اصناف اتاق اصناف: اتاق

 .صنفي اتحاديه اتحاديه:

 از معین سررسیدهای در غیرمساوی يا مساوی اقساط به آن بهای از قسمتي يا تمام که ترتیبي به خدمات کاال و عرضه اقساطي:  فروش

 .نامهآيین اين ضوابط و شرايط طبق گردد دريافت خريدار

 ضوابط يا و مصوب قیمت بازار، متعارف قیمت از تر پايین درصد پانزده حداقل قیمت به خدمات و کاال عرضه حراج: و العاده فوق فروش

 .نامهآيین اين ضوابط و شرايط طبق معین مدت و خاص ايام در گذاری، نرخ

 باشد مشروط داشته را کاال آن نقدی قیمت بر مازاد مبلغي دريافت به تمايل خود کاالی اقساطي فروش برای صنفي واحد چنانچه -2 ماده

 .بود خواهد فروشنده و خريدار بین توافق و قانوني موازين رعايت به

 .است الزامي فروشنده نامه توسطآيین اين موضوع خدمات و کاال برای قطعي صورت به اقساطي و نقدی فروش قیمت اعالم - تبصره

ساطي فروش در -3 ماده شنده و خريدار بین قرارداد اق شتمل فرو شخصات بر م  سود درصد نقدی، پرداخت مبلغ خدمت، يا کاال کامل م

ساب تنظیم و قانوني سط صورتح شنده تو سبه فرمول شامل فرو ساطي، محا ساطي فروش مبلغ اق ساط تعداد آن، پرداخت نحوه و اق  نوع و اق

 .است الزامي تضمیمن

سید از قبل خريدار که صورتي در -4 ماده صد مقرر سرر شي يا تمام واريز ق شته را خود بدهي از بخ شد دا شنده با ست مكلف فرو  مدت ا

 .نمايد حساب تصفیه و محاسبه اولیه فرمول براساس مجدداً را بازپرداخت

 .نمايند اقدام مربوطه اتحاديه به را زير مدارك ارائه به نسبت برگزاری، از قبل بايست مي حراج و العاده فوق فروش متقاضیان -5 ماده

 معتبر. کسب پروانه تصوير -الف

 حراج. و العاده فوق فروش در عرضه مورد کاالهای کلیه فهرست -ب

 کاال. شده تمام قیمت بر دال مدارکي يا خريد فاکتور -ج

 تخفیف. احتساب با و عادی فروش حالت در نظر مورد کاالهای قیمت فهرست -د

 تخفیف. درصد اعالم -هـ
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 و اقدام متقاضتیان جهت حراج و العاده فوق فروش مجوز صتدور به نستبت هفته يک مدت ظرف حداکثر استت موظف اتحاديه -6 ماده

 .نمايد ارسال اصناف اتاق اطالع برای را آن رونوشت

 است. ممنوع اتحاديه توسط حراج و العاده فوق فروش با موافقت برای صنفي واحدهای از مبلغي گونه هر اخذ -1 تبصره

صره   يک مدت به حداکثر نوبت هر و سال در نوبت چهار حداکثر صنفي واحدهای حراج و العاده فوق فروش برگزاری دفعات تعداد -2 تب

 .باشد مي ماه

ضیان -7 ماده صاق ضمن موظفند مجوز دريافت از پس متقا نرخ اولیه،  نظر، مورد کاالهای قیمت درج و حراج و العاده فوق فروش تابلو ال

 .نمايند نصب باشد همگان ديد معرض در که طوری به مناسب مكان در را حراج و العاده فوق فروش مدت و تخفیف میزان

سوب متخلف نمايد حراج يا العاده فوق فروش به اقدام نامه آيین اين مقررات رعايت بدون صنفي واحد که صورتي در -8 ماده  به و مح

 .شد خواهد محكوم قانون هشتم فصل در مقرر جرائم

 و را بررسي واصله شكايات نموده، نظارت حراج و العاده فوق فروش نحوه بر مكلفند اصناف اتاق نظارت و بازرسي واحد و اتحاديه -9 ماده

 .نمايند معرفي ها شهرستان در آن تابعه ادارات يا و حكومتي تعزيرات سازمان به را متخلف تخلف، احراز صورت در

 باشد.مي اصناف اتاق و ربط ذی های اتحاديه عهده بر نامه آيین اين اجرای بر حسن نظارت -11 ماده

 نظارت عالي هیات دبیرخانه بوسیله تبصره 3و  ماده 11 بر مشتمل قانون، (48و )ماده  (07تبصره )ماده  اجرای در نامه آيین اين -11 ماده

 .گرددمي لغو قبلي هاینامهو از تاريخ آيین رسید تجارت و معدن صنعت، وزير تصويب به 22/70/1308تهیه و در تاريخ 

 


