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 ج. ا. ا پیام وزیر تجارت و صنایع

 

ت وصااااااف خا ادتراااااا ر اارا  ااااای ماااااارت اومااااااخا ب مخناااااأ ینااااااأ  ی خاااااات ازینااااات ن  را  اااااای یف ااااااور تاااااا یخا وزارت تجااااا ر

 قااااااول یناااااات نرخا  ناااااایخری اربااااااجا نااااااتراتخنخ  باااااافط ناااااا می تنااااااجخ   ااااااا   ترتخاااااا  فیااااااوا  اناااااات  یماااااا     اااااای 

نرتوررصوصااااااااأ وج ی اااااااای یااااااااافأ   یفااااااااراات اخااااااااا ب مخنااااااااأ تیاااااااا یأ ااارات  خااااااااار  اومتااااااااأ  ااارات یناااااااا وو 

ازینااااااات نرخا اررانااااااات   ی خااااااا ر  نااااااا رتا ی ر خااااااات  ااااااای یف اااااااور تااااااا یخا  قاااااااول ینااااااات نرخا  زخرچتااااااار  ی خااااااات

 ت رخ  ین عأ رواهفا فیوا  

 ی خاااااات از قااااااول یناااااات نرخا خاااااا  باخااااااا  جاخااااااا  اااااارا  تف ااااااخ  ایورتجاااااا رتأ  ااااااوا   اااااای روا اااااام یناااااات نرخا را  اااااا  

   ااااا خ فأ اراخااااااا عرصاااااای گ ا   فوفیفااااااا یخنااااا زا  تاااااا  ا فاااااوا ارج اااااا ا بخ اااااردت هاااااا گ ا وعرضاااااای  ففاااااا تومخا ففاااااا 

 ااااای یخااااا ا ییاااااا  و  ی خااااات ازینااااات ن  ار  ااااا زار ج ااااا فأ خااااا   خاااااف  ان ناااااأ ج ااااات تف اااااخ  ی ر خااااات اافناااااتی  اااااا  و 

 ااااااااااارت یناااااااااات ن  ار ی ر خاااااااااات ازتصاااااااااایخ  گخاااااااااار  ینااااااااااتقجفی و  ارافت اااااااااا   اجفاااااااااا   ورااااااااااای ت فیاااااااااا خ  

   ت  رزیخفی خا  

خاااااااا  اومااااااات ج ااااااات اخجااااااا ا  افر ااااااا   ب مخناااااااأ یناااااااأ  ی خااااااات ازینااااااات ن  ازجینااااااای ا ااااااااای ت ی ااااااا   ان ناااااااأ و ن

وتم خاااااااا  ایااااااااوریقرراتأ  ی خاااااااات ازیناااااااات ن   اااااااای یف ور ی خاااااااات  قااااااااو أ وا تصاااااااا ا   اااااااا روفااا اری اااااااا یجت 

تجااااااا رتأ یخ   اااااااا  اخاااااااا ب مخناااااااأ یف خاااااااج خااااااا  نااااااافا رنااااااایأ ف ااااااا ا اهفاااااااا  یو ااااااا  اومااااااات جی اااااااور  اناااااااجیأ 

عیااااااااا  یناااااااات نرخا  ادغ فناااااااات ا ار  اااااااا    ی خاااااااات از قااااااااول یناااااااات نرخا تنقااااااااأ یخ ااااااااراا  ار اخااااااااا نفای اااااااارجت

 ف ناااااا خأ  ااااااا  و را   اااااا  هاااااا   ان نااااااأ ج اااااات    ااااااوا اوضاااااا   وردااااااا اخااااااا ی ضااااااجت ارا اااااای گراخااااااا  اناااااات  

ارفتخجااااای تم خااااا  اخاااااا ب مخناااااأ  خفخااااات ی صاااااوهت  ااااای مااااار  ی خااااا ر   ااااااا ردتااااای وینااااات نرخا یگااااا هأ هااااا   هز  

رصوصاااااااأ  را اریاااااااورا  قاااااااول و ینااااااا وومخت هااااااا    ااااااا ا  نااااااا  رواهفاااااااا فیاااااااوا  فخ زانااااااات تااااااا  اومااااااات  نرتور

ج ی اااااای یااااااافأ واریجیااااااو  تیاااااا   یناااااات نرخا  اااااا  خاااااا  اخاااااااگ   ی ااااااتر  ار راناااااات   تم خاااااا  اخااااااا ب مخنااااااأ ت اااااارخ  

 ین عأ فی خفا  

ار ارخااااار ازتیااااا یأ جوافااااا   خاااااار  تق ضااااا  یخ اااااوا تااااا   ااااا  اخفااااا   فقااااا  د ااااا   راااااوخ  ار ایرتم خااااا  اخاااااا ب مخناااااأ اخاااااا 

 ی خاااااات ازیناااااات نرخا یودقخاااااات هاااااا   هرچاااااای ینااااااأ  اااااا ا را ااا فی خفااااااا  هیچفاااااا ا  اااااارا  رخ ناااااات توناااااا ی ر   اااااات و 

  خ تر   ا را ار ایر ت ق  اهاا  اخا ب مخنأ رواه ف   

 

 با احترام

 همایون رسا

 وزیر تجارت و صنایع
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 مقدمه 

 مارکیو  بوودن معیاریغیرمشکالت منشاء این واند بوده آسیب پذیر درجریان معامالت تجارتی  تا اکنونه های دورازگذشتمستهلکین 

  مستهلکین میباشد.  چگونگی خصوصیات اجتماعی چنانوهمی  ومصونی  اجناس وخدمات کم، کیفی  نگاهطه  نظرنقزا

 واجنواس توریودی داخلویتولیودات کیفیو  بوا وسواید مودرن بورای م کنتورو  عودعبارت اند ازمارکی  برای مستهلکین درعمده خطرات 

موواد بالخصوص  ،اموا  واجناسوشرایط نگهداری سازی ذخیره حمد ونقد ودرکافی  عدم موجودی  تسهیالت ، سرحدی درگمرکات

رمعور  فوروق اورار داده دتولیدات داخلوی اکرراببودون بسوته بنودی  وزم ومعیواری همچنان میباشد.  ها و دکاکین اولیه غذایی در گدام

ه عمداب به سوبب کسوب منفعو  بیشوتر به بسته بندی معیاری اجناس نداشته بلکوزم مورد اموا  وارداتی نیز شرک  ها توجه در .میشود

صوت  اوزان و انودازه گیوری هوای افاانسوتان بازاردراکرر . دی های غیرمعیاری جابجا مینماینداجناس را دربسته بن یعنی هزینه کمتر

سون  وزنوه که در لیبود در  شوده واسوتفاده از اوزان اجناس به مقایسه مقداریکمبود درو موارد جداَ سوا  برانگیز بوده ها دربسیاری

هوا بوا اشوتباهات ادعقود اراردخودمات و هنگوام خریود اجنواس،در بسویاری مووارد مسوتهلکین  .غیرمعیاری اابد نگرانی جودی اسو  های

معلومووات   دلیوود عمووده ذکوور مطالووب فووو  اینسوو  کووه  .تووامین نمیگووردد  طووور شوواید و بایوود  تهلکینمسووحقووو  و گردیوودهوفریووب مواجووه 

آگواهی  مسوتهلکینهمچنوان  .میگیورددردسوترس مسوتهلکین ارارازطور  عرهوه کننودگان وتولیدکننودگان وااعی غیر، ناکافی ونادرس 

د. در چنوین متویط نوطوور انفورادی ازحقوو  خوویا دفوای نمای هبو نمیتواننود و آنها نداشتههای وزم درمورد حقو  ومسئولی  های شان 

 .  ااتصادی واجتماعی  حمای  ازحقو  مستهلکین نهای  جدی وپیچیده میباشد

دولو  تودوین گردیوده وانعکواس دهنوده تعهود  منظورتوامین حقوو  مسوتهلکین در معوامالت تجوارتیه بو پالیسوی ملوی حمایو  ازمسوتهل 

ایون پالیسوی جوزء اساسوی پوالن اسوتراتیای  وزارت  تنظیم مارکی  به نفو  مسوتهلکین میباشود.رصه ع جمهوری اسالمی افاانستان در

میباشود. دریون ملوی تجوارت داخلوی وبوین المللوی وانکشوا  صونای  عامه درتنظیم اموربرآورده شدن مناف  در راستای تجارت وصنای  

 حد های اجرائی آن پیشبینی گردیده اس .  راه و گردیده  پالیسی مشکالت عمده مستهلکین شناسایی وجم  بندی

وتووامین حقووو  مسووتهلکین  ریاسوو  توسووعه راابوو  و حمایوو  ازمسووتهلکین وزارت تجووارت و صوونای  رهبووری حمایوو  ازمسووتهلکین

کوه  گرفتوهصورت  ح شدهیالیسی طره اساس این که ب حمای  ازمستهل اانون احکام حمای  در پرتو این  . درکشوررا به عهده دارد

 هل تعهودات فوی موابین مسوتومیوان حقوو  مسوتهلکین  تووازن حمایو  ازمسوتهل  .ازعهود حفوآ آن برآیوده تنهوایی نمیتوانود هل  بمست

بوه عنووان یو  ازطریو  توروی   مفهووم مسوتهل  در بازارامروایون کننده اجنواس و خودمات اسو   عرههتولید کننده، تورید کننده وو

 .امکان پذیرخواهد بودارتی در معامالت تج و امتیازات اشر صاحب حقو 



2 

 

 

 مبنی  -۱

بوووه دولووو  وپیفوووه سووو رده کوووه  ، جمهووووری اسوووالمی افاانسوووتاندولووو  اوووانون اساسوووی وسووویزدهم یوووازدهم  مووووادایووون پالیسوووی بوووه اسووواس               

 ملوووی مصوووال وانکشوووا  صووونای  بوووین المللوووی  و داخلووویتجوووارت  بوووه مربووووطی  وبرناموووه هوووااووووانین تووودوین وتطبیووو  در توووا اسووو  

 .تدوین گردیده اس  ، در نظر داشته باشدرا مردموارتقاء سط  زندگی 

از طوووور  دی ارتمنوووو  کووووه  لوووود متتوووود در مووووورد حمایوووو  ازمسووووتهل رهنمووووود سووووازمان م بادرنظرداشوووو ایوووون پالیسووووی همچنووووان 

وپوووایش مشوووخ  دولووو  هوووا در سراسووور جهوووان بوووه  و  طووورح گردیوووده  ۲۰۰۳ در سووواآن سوووازمان ااتصوووادی واموووور اجتمووواعی 

 .اس ، طرح گردیده س رده شهروندان شانازی حفاپ  برا

حقووووو  ازمسووووتهلکین همچنووووان صووووورت گرفتووووه و اووووانونیحمایوووو  درمارکیوووو  ازحقووووو  مسووووتهلکین  بووووا تطبیوووو  ایوووون پالیسووووی

فریوووب وتقلوووب  خطوووراتنتیجوووه در نمووووده و آگووواهی وزم را کسوووب  زنوووده گوووی  ااتصوووادی و اجتمووواعی  شوووان در مسوووئولی  هوووایو

  .کاها می یابد گان اجناس وخدماتدکنن گان وتولید دبا عرهه کننادها راردعقدا و هنگام خرید

 

  اهداف -۲

 و دارای اهدا  ذید میباشد: لکین طرح گردیده ستههبود کیفی  زندگی موب ااتصادیاین پالیسی به منظور رفاه  

از  حوووو صو  و همچنووووان ه کننووووده عرهوووووگمووووراه کننووووده تولیدکننووووده و حمایوووو  ازمسووووتهلکین دربرابوووور اعمووووا  فریبکارانووووه – ۲.۱

 .معیاری اطمینان ازکیفی  اجناس وخدمات

اگووواهی مسوووتهلکین را افوووزایا بخشووویده و زمینوووه سووووء اسوووتفاده از آنهوووا را توووا حووود زیووواد کووواها میدهووود. بوووا بلنووود رفوووتن سوووط    -۲.۲

 آگاهی مستهلکین تولیدات معیاری خواهند شد.

ش میسوووازد  توووا مشخصوووات ذکووور شوووده روی لیبووود اجنووواس وخووودمات بوووا توووامین حووو  معلوموووات کوووه عرهوووه کننوووده را مکلووو -۳.۲

سوووط   بدینوسووویله توووا نمایووود در لیبووود  وایمووو  اجنووواس وخووودمات را بطوووور واهووو  بووواوی  داده  فوووکامووود وبوووه طوووور متتویوووات 

 چانه زنی پائین بیاید. 

حمایوووو  اصوووود  حصووووو  اطمینووووان ازاینکووووه ادارات دولتووووی وسووووکتور خصوصووووی هنگووووام برنامووووه ریووووزی هووووا ی شووووان  - ۲.۴

 ازمستهل  را درنظرداشته باشند.

جهووو  ایجووواد یووو  جوووام  سوووتهل  ممسوووئولی  هوووای وتوووروی  فرهنووو  رعایووو  حقوووو  تشوووری  مسووواعی باجامعوووه مووودنی در -۵.۲

 گی.ه زند ون کار وئمتیط مصو پذیر مسئوولی  

 

   ولــصا -۳

کوووه  نمووووده طووورحمسوووتهلکین ه و آسوووایا دولووو  جمهووووری اسوووالمی افاانسوووتا ن پالیسوووی ملوووی حمایووو  از مسوووتهل  را جهووو  رفوووا

 :اندد یذ صو دارای ا

اووووانین مربووووط مبتنوووی بووور نظوووام ااتصووواد بازارصوووورت وانکشوووا  تطبیووو  ، بوسووویله طووورح، تووودوین ینحمایووو  از مسوووتهلک –۳.۱

 میگیرد.

کشوووور حقوووو  مسوووتهلکین درمارکیووو  یووو  اصووود عموووده بووورای حمایووو  حقووووای وااتصوووادی دولووو  از شوووهروندان  توووامین -۳.۲

 باشد که به وسیله این پالیسی تطبی  میگردد.می

را  ینومسوووتهلکمسوووتهل  را تنظووویم نمووووده و عرهوووه کننوووده، روابوووط میوووان تولیووود کننوووده پالیسوووی ملوووی حمایووو  ازمسوووتهل  –۳.۳

 مینماید.اانونی عرهه کنندگان  حمای  و گمراه کننده  تولید کنندگان و کارانهفریب  اعما برابردر

ایووون اولویووو  داده شوووده کوووه  موووواد اولووو یه موووورد نیووواز مسوووتهلکین تبطمووور اووودامات وفعالیووو  هوووای اساسووویا بوووه پالیسووویدرایووون  -۳.۴

 .روی دس  گرفته میشوداجتماعی افاانستان ابق  با شرایط و اوهای ااتصادی ودر مط ا و فعالی  هااادام
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سووووازمان و زراعوووو  و غووووذا سووووازمان هووووایمطوووواب  رهنمودوادویووووه  غووووذاییمصووووونی  تووووامین از رونوووود  نظووووارت وبررسووووی -۵.۳

ر اولویووو  کووواری ادارات دایجووواد وانکشوووا  اووووانین مربووووط ، طووورحبایووود بووووده کوووه یووو  اصووود عموووده درمارکیووو  جهوووانی صوووت  

 .داشته باشدمربوط ارار

بادرنظرداشووو  ن آاوووانون ومقووورره هوووای مربووووط  تنظووویمتکنوووالومی معلومووواتی ووخووودمات مخوووابراتی عرهوووه در بخوووا   –۳.۶

مهم جلوووو گیوووری بعمووود ایووون سوووکتور دراز متضووورر شووودن مسوووتهلکین  توووا گیوووردمیصوووورت اجوووراات وزم ی هوووای بوووین المللووومعیار

 .یدآ

یوووو  درکشووووور خصوصووووی معووووار  وتتصوووویالت عووووالی های خوووودمات سووووکتورعرهووووه نخوووووه  ازنظووووارت وارزیووووابی  -۳.۷

ره هوووای مربووووط اووووانین ومقووور مطووواب عرهوووه خووودمات موووذکور  مووووردادارات ذیووودخد درو نیووواز اسووو  توووا  اولویووو  کووواری بووووده 

  د.نداشته باشبررسی های وزم را 

ام سوووواحات زنوووودگی مسووووتهلکین گردیووووده کووووه شووووامد تموووودولوووو  جمهوووووری اسووووالمی افاانسووووتان حمایوووو  ازمسووووتهلکین در  -۳.۸

منتیوووص اصوووو   ایووون پالیسووویدر فوووو  اولویووو  هوووای اساسوووی  .تتووو  پوشوووا اووورار میدهووودبوووه طوووور کلوووی اجنووواس وخووودمات را 

  .ه اس تذکر داده شد

 حقوق مستهلک - ۴

  

دسترسوووی بوووه برناموووه هوووای آگووواهی عاموووه وبلنووودبردن مهوووارت هوووا ی مسوووتهل  بمنظورحمایووو  در خریووود آگاهانوووه  :اگیییاهیحیییق  ۱

 اس .ح  اساسی وی درابا  اجناس وخدمات خریداری شده  اجناس وخدمات معیاری وعملکردهای بعدی

از جملوووه وپوووایش  سوووتندردها وایمووو  اجنووواس وخووودمات کمیووو ، کیفیووو ، ارایوووه معلوموووات مکمووود در موووورد حیییق معلومیییات: -۲

درابووووا  آن  ونموووووده بووووا داوووو  کووووافی ارائووووه  معلومووووات را بوووورای مسووووتهل  درهنگووووام فووووروق بوووووده کووووه ایوووون فروشوووونده  اساسووووی

 مسئولی  اانونی دارد.

مسووووتهل  اموووووا  وخوووودمات را کووووه بدسوووو  میوووواورد بایوووود دارای کیفیوووو  معیوووواری باشوووود، صووووت  وزنوووودگی  :ونیتمصیییی حییییق -۳

 منفی پروسه تولید ومراحد بعدی الی استهالک درامان باشد. ستهلکین ازتأثیراتم

دسترسوووی مسوووتهل  بوووه انووووای تولیووودات شوووامد اجنووواس وخووودمات باایمووو  هوووای راوووابتی واطمینوووان بوووه معنوووای : حیییق انت یییا  -۴

 متصووت اس .  معیاری ازکیفی  

 گردیدده اجنووواس وخووودمات کوووه ازآن متضووورر ننوووده در ارتبووواطمیتوانووود از تولیووود کننوووده و یوووا عرهوووه ک مسوووتهل   :حیییق ییییکایت -۵

غیرمعیووواری  موجودیووو  متصوووووت ویووواازکمیووو  وکیفیووو  وایمووو  غیرراوووابتی اجنووواس وخووودمات  عووودم رهوووای بوووه نسوووب   ویوووا

  .شکای  در  نماید، متصورباشداز آن عامه  احتما  هرر که

توسوووط اجنووواس وخووودمات غیرمعیووواری مطووواب  احکوووام مسوووتهل  دربرابووور خسووواره وارده موووالی وجسووومی  حیییق جبیییران خسیییاره: -۶

 اانون مستت  جبران خساره میباشد. 

 صووت  ورفوواه نسووود حووا  وآینووده میگووورددکووار وزنووودگی دریوو  متوویط زیسووو  سووالم کووه موجوووب  حییق حفاظییت محیییی  زیسییت: -۷

ه گوووان بوووه شووومو  بوووه منظوووور توووامین ایووون حووو  تولیووود کننوووده گوووان ،سوووایر فعالیووو  کننووود از جملوووه حقوووو  اساسوووی هووور شوووهروند اسووو .

ایووون حووو   درتوووأمین وادارات ذیووودخد  نموووودهبوووه سوووهم خوووویا جلووووگیری  کوووه ازآلوووودگی هووووا، آ  وزموووین مکلوووش انووودمسوووتهلکین 

 ایفاء نمایند. کامد باموثری  ومرمری  نقا شانرا

دسترسووووی بووووه اجنوووواس وخوووودمات اساسووووی زنوووودگی ماننوووود غووووذای کووووافی، لبوووواس،  یت ازنیازمنییییدی هییییای اساسییییی:حییییق رضییییا  -۸

وتکنوووالومی  ، خووودمات مخوووابراتی، سووورک، کانالیزاسووویونعوووام المنفعوووه  بووور خووودمات ن، مراابووو  هوووای صوووتی، تعلووویم، مسوووک

 . میباشد ح  هر شهروند ومراعات اصو  صتیآشامیدنی صتی  (، آ وترانس ورت معیاری، پستی معلوماتی
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 ک مستهلمسئولیت های  -۵

اجنووواس وخوووودمات درهنگووووام خریوووود آگوووواهی کاموووود حاصوووود  معیوووواری  بایوووود از کیفیوووو مسووووتهل  مسیییئولیت آگییییاهی تییییدارکاتی : -۱

و بووه رهنمووای طوورز اسووتفاده   اسووتعما  نموووده مطوواب  ره وو نمود، کاموود  انتخووا  وبووا مصووونی راووابتی وآنوورا بووه ایموو    نموووده

  اانونی و عادونه اطمینان حاصد نماید. عقد ارارداد. همچنان ازدییاط پیروی نمااحترا به 

بایووود درموووورد مقووودار ذکرشوووده در بسوووته بنووودی متصوووووت درهنگوووام خریووود اطمینوووان حاصووود  مسوووتهل  داماتی :مسیییئولیت اقییی -۲

ودرابوووا  دریافووو  اجنووواس وخووودمات نوووامطلو  وغیرمعیووواری بووورای طوووی مراحووود ا ووو انونی ج  بووو ران خسووواره آن بوووا اداره  نمووووده

 حمای  از مستهلکین همکاری وزم نماید.

 ادادرجامعووووه طوووووری  سایرشووووهروندان بایوووود بووووه مسووووئولی  هووووای اجتموووواعی شووووان درابووووا  مسووووتهل   مسییییئولیت اجتمییییاعی : -۳

 گردد.شهروندان ااداما نباید مان  برآورده شدن نیازمندی های ااتصادی، اجتماعی سایر نماید که

د مسوووتهلکین بایووود درتوووروی  فرهنووو  حفاپووو  ازمتووویط زیسووو  بوووه ع  ن ووو وان م  ه ووو مترین عامووو مسیییئولیت محیییی  زیسیییتی : -۴

 نقا فعا  داشته باشد.شهروندان  در بهبود کیفی  وااعی زندگی برای حا  وآینده 

ازطریووو  فعالیووو  هوووای مشوووترک میتواننووود ویوووا شوووهروندان بوووا تشوووکید انجمووون هوووای حمایووو  ازمسوووتهلکین  مسیییئولیت مکیییتر : -۵

 .را داشته باشند دفای موثرازمناف  مستهلکین توانایی

 

  مکلفیت ها -۶

 وزارت تجارت وصنایع مکلفیت های -۶.۱

مرجووو  تطبیووو  پالیسوووی ملوووی حمایووو  ازمسوووتهل  واوووانون حمایووو  ازمسوووتهل  بووووده ومکلفیووو  هوووای وزارت تجوووارت وصووونای  

 :داردآتی را 

 طرح وتطبیق پالیسی ملی حمایت ازمستهلک -۱

لیسووی ملووی حمایوو  پا تطبیوو   و طوورح، انکشووا  ی لومسووئووزارت تجووارت وصوونای   ریاسوو  توسووعه راابوو  وحمایوو  ازمسووتهلکین

 .دارد به هدهازمستهل   واسناد تقنینی مربوط با درنظرداش  شرایط ااتصادی واجتماعی کشور

 طرح وتطبیق برنامه آگاهی عامه  - ۲

حصوو   و همچنوان  گواهی عاموهآبلنود بوردن سوط  بوه منظوور  وزارت تجوارت وصونای  ریاس  توسوعه راابو  وحمایو  ازمسوتهلکین 

اهی عاموه برناموه هوای آگو انود،مطل  هلکین حقو  ومسئولی  هایشان ومراج  ذیربط از مکلفی  های اانونی شان اطمینان  ازینکه مست

 .را طرح وتطبی  می نماید

   ایات ومعلوماتایجاد مرکز سمع یک -۳

بووورای  ایووون خوووط تیلفووووناز .ایجووواد  مینمایووود مسوووتهلکین را ریاسووو  توسوووعه راابووو  و حمایووو  از مسوووتهلکین خوووط تیلفوووون رایگوووان 

 . استفاده خواهد شدومشوره طری  ارائه معلومات ستهل  وتوانمند سازی مستهلکین ازسم  وثب  شکایات م
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 انجمن های حمایت ازمستهلکایجاد ت الز  برای تسهیالفراهم آوری   -۴

زم را تسووووهیالت و مسووووتهل کشووووا  انجموووون هووووای حمایوووو  ازبوووورای ایجوووواد وانریاسوووو  توسووووعه راابوووو  وحمایوووو  ازمسووووتهلکین 

 .ارنووددمکلفیوو  اساسووی ایوون انجموون هووا دو .هووددمووی اوورار وی  تشوومووورد فووراهم نموووده وانجموون هووا را منتیووص جنووبا هووای موودنی 

ریاسووو  توسوووعه راابووو  وحمایووو   مشووومو در مراجووو  ذیووودخد وهمچنوووان  بوووودهآگووواهی عاموووه  بلنووود بوووردن سوووط   درنخسووو  مسوووئو 

دفوووای  ینمسوووتهلکاز حقوووو    موووداف  رسووومی واوووانونیوکیووود ه صوووف  بووو و اضوووایی  وبخشوووهای عووودلی ، سوووایرادارات ازمسوووتهلکین

 .خواهد نمود

 وغیرمصون غیر معیاریعرضه اجناس وخدمات  جلوگیری از -۵

نماینووودگان مراجووو  ذیووودخد کلیووودی شوووامد  متشوووکد از  توووا کمیسووویونی مکلوووش اسووو ریاسووو  توسوووعه راابووو  وحمایووو  ازمسوووتهلکین 

بوووا طرزالعمووود مشوووخ  مطووواب  احکوووام اوووانون حمایووو  از مسوووتهل   ده کوووه نموووو ایجووواد را ادارات دولتوووی و سوووکتور خصوصوووی

درمارکیوووو  بووووا وغیرمصووووون عرهووووه اجنوووواس وخوووودمات غیوووور معیوووواری جلوووووگیری ازدرزمینووووه  تووووامین حقووووو  مسووووتهلکین و

 تشری  مساعی جدی در سط  ملی فعالی  داشته باشد. 

 تجارتی گمراه کننده وفریب دهنده  اتبررسی اعالن -۶

تجووووارتی گمووووراه کننووووده وفریووووب دهنووووده را  اتراابوووو  وحمایوووو  ازمسووووتهلکین هرنوووووی شووووکایات درمورداعالنوووو ریاسوووو   توسووووعه

تتقیووو  دریابووود کوووه یووو  اعوووالن تجوووارتی  فریوووب نتیجوووه در اگووور ایووون ریاسووو  .وزم مینمایووودبررسوووی نمووووده وبوووه آن رسووویدگی 

 پیگیری نماید.حمای  ازمستهل   اانوناحکام  را در روشنیموهوی درینصورت میتواند باشد دهنده، گمراه کننده 

 مستهلکین یکایاتبه رسیدگی بررسی و -۷

، بصووووورت صووووری  مسووووتهل  دربرابوووور دریافوووو  اجنوووواس وخوووودمات غیرمعیوووواری  و حقوووو تووووامین اووووانون حمایوووو  ازمسووووتهل در 

پرچووون  .میباشوود ماتخوودیووا ، توورمیم ویووا تبوودیلی جوون  وفسووق اووراردادایوون حقووو  دربرگیرنووده  کووه گردیوودهدایوو  معرفووی روشوون و

مراجوووو  وارد کننووووده گووووی بووووه شووووکایات اسوووو  درصووووورت لووووزوم بووووه عمووووده فووووروق، تولیوووود کننووووده و ه او  رسووووید  مرجوووو فووووروق 

درصوووورت لوووزوم جهووو  دریافووو  معلوموووات تخصصوووی موووورد نیووواز در رابطوووه بوووا اجنووواس وخووودمات غیرمعیووواری بووورای . ددرمیگووو

ریاسووو  توسوووعه راابووو  و  . ی صوووورت میگیوووردجلوووب همکوووارمراجووو  ذیووودخد اهووود خبوووره در ت مسوووتهلکین از اشوووکایبررسوووی 

  .نمایدپخا ونشر عامه گاهی منظورآبه میتواند هرگونه معلومات را مطاب  احکام اانون حمای  از مستهلکین 

 حل منازعهتسهیل  -۸

حووود منازعوووه  بوووا جلوووب رهوووای   شوووانرا عرهوووه کننوووده ومسوووتهل   تولیووود کننوووده، ریاسووو  توسوووعه راابووو  وحمایووو  ازمسوووتهلکین 

رسووومی وغیووور میوووانجیگری، حکمیووو  ویوووا سوووایر طووور  اصووود درنظرداشووو    بوووااختالفوووات شوووانرا کوووه  توووا باشووود موووی نمایووودتشووووی  

 وفصد نمایند.حد رسمی 

 

 مستهلکحمایت ازکمیته عالی ایجاد  -۹

حمایووو  ی بوووه منظوووور تنظووویم اموووور حمایووو  ازمسوووتهل  کمیتوووه عوووالریاسووو  توسوووعه راابووو  وحمایووو  ازمسوووتهلکین مکلوووش اسووو  

کمیتوووه و گوووردد تعیووویناوووانون حمایووو  ازمسوووتهل  روشووونی کمیتوووه در آن وپوووایش وصوووالحی  هوووای .را ایجووواد نمایووودمسوووتهل  از

 .  می نمایند ادامکلفی  های شانرا وطرزالعمد خاص مطاب  احکام اانون 
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 منابع مالی تطبیق پالیسی  - ۱۰

الیسوووی را در بودجوووه سووواونه خوووویا تطبیووو  ایووون پ جهووو   موووورد نیووواز منووواب  موووالیتوووا  اسووو فیووو  لوزارت تجوووارت وصووونای  مک

 اختصاص دهد.

 

 مکلفیت های تولیدکننده وعرضه کننده  - ۶.۲

، کمیووو ، از کیفیووو توووا  اسووو  مکلفیووو یوووا آنالیووون وطوووورفزیکی ه حوووین فوووروق اجنووواس وخووودمات بوووکننوووده وعرهوووه کننوووده  تولیووود

اطمینووان حاصووود   باشوودبووین المللووی  ی ابووو  شوودهیارهووامطووواب  معکووه ت اس وخوودماجنووامصووونی  ومعلومووات وااعووی سووتندردها، 

 ذید تشری  گردیده اس  :این مکلفی  ها درکه جزئیات  تولید، تورید وعرهه نمایندرا  خدماتجن  و ،نموده

 

 گذاریلیبل  -۱

د اجووووزای تشووووکیتووووا معلومووووات مربووووط بووووه متصووووووت در لیبووود شووووامد مقوووودار وزن موووواد ،  ردولیووود کننووووده مکلفیوووو  اوووانونی دات

ه صوووورت بووو ،عالمووو  تجوووارتی شووورک  تولیووود کننوووده، کشوووور تولیووود کننوووده، تووواریق تولیووود وانقضووواء و بوووی  نمبرمیباشووود دهنوووده ،

 .عرهووووه نمایوووود و بعووووداَ جوووون  را از موووووارد یادشووووده حاصوووود نموووووده اطمینووووان خووووویا را در  نموووووده همچنووووان در لیبوووود دایوووو 

متصووووووت تولیوووودی در مووووورد ایوووون کووووه  ادارات ذیوووودخد ریاسوووو  توسووووعه راابوووو  وحمایوووو  ازمسووووتهلکین  باتشووووری  مسوووواعی 

 .لیبد گذاری گریده اس  اطمینان حاصد مینمایندمعیاری گذاری  وریدی مطاب  دستورالعمد  لیبدوت

 

 مصونیت اجناس وخدماتتامین  -۲

ه ریاسووو  توسوووع نمووووده حاصووود را خوووویاتولیووود کننوووده وعرهوووه کننوووده ازمصوووونی  اجنووواس وخووودمات درحوووا  عرهوووه اطمینوووان 

میگوووردد جسووومی مسوووتهل   هوووای زی ووو ان وارد آوردن را  ووو اب  وحمایووو  ازمسوووتهلکین ازعرهوووه اجنووواس غیرمصوووون کوووه باعوووص

اووووورنطین   درح ووووو الآن را نتیجوووووه تجزیوووووه وبراتوووووواری  جلووووووگیری نمووووووده و تازموووووان ارایوووووه  بررسوووووی ونمون ووووو ه گیوووووری پووووو 

وزم صووووورت اجووووراات  در مووووورد عرهووووه جوووون   وننتیتووووه تجزیووووه وبراتووووواری طبوووو  احکووووام اوووواندریافوووو   بعوووود از دهوووود.ارار

 میگرد.

 

 الکترونیک تجارت -۳

دریوووون  از آنهووووا خریوووود وفووووروق از راه دور یوووو  موهوووووی خوووواص بوووورای مسووووتهلکین در کشووووور بوووووده  وحمایوووو  ازمسووووتهلکین

در نظوووور تجووووارت الکترونیوووو  ز مسووووتهل  در مووووورد احکووووام مشووووخ  دراووووانون حمایوووو  ا . نیووووازداردداوووو  بیشووووتر  بووووه  بخووووا

یوووا سوووایر تیلفوووون، فکووو ، پسووو  هنگامیکوووه تولیدکننوووده وعرهوووه کننوووده اجنووواس وخووودمات را ازطریووو  انترنووو ، . میشوووودفتوووه گر

وهمچنوووووان احکوووووام اوووووانون حمایووووو  ازمسوووووتهل   ایووووون کوووووار را در مطابقووووو  بوووووه  اسووووو طووووور  بفوووووروق میرسووووواند مکلفیووووو  

 .انجام دهدبادرنظرداش  پیشنهادات سازمان انکشا  همکاری های ااتصادی 
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 جناسدرج قیمت ا -۴

عرهوووه کننوووده بایووود بوووه منظوووور کووواها در چانوووه زنوووی، تسوووهید درخریووود وفوووروق ومقایسوووه ایمووو  هوووا بوووا رعایووو  اصووود راابووو  

موهووووی ریاسووو  توسوووعه راابووو  وحمایووو  ازمسوووتهلکین ایووون   .در  نمایووود آنهوووا لیبووود  بووواویبوووه پوووو  افاوووانی اجنووواس را  ایمووو 

  .پنداشته وبامتخلفین برخورد اانونی مینماید (معلومات ستهلکین را منتیص اساسی ترین وابتدایی ترین ح  م

 

 یندرج پیا  حقوق مستهلک -۵

عرهوه کننود  ،گسترق فعالی  هوای معلومواتیودرمارکی   یناز رعای  حقو  مستهلکحصو  اطمینان برای این پالیسی ب   ه اساس 

و بوا ایون  بوودهپیام باید واه  و خوانوا  . بگذارند به نمایاکار شان  در متد مستهلکین راو  حقرعای  باید پیام کنندگان  وتولید گان

 : نوشته شده باشد شکد

   ".رعای  میشود ینحقو  مستهلک جادرین " 

 

 یناقض حقوق مستهلکپیا  های نذف ح -۶

 جلووگیری وفوروق ی اسوناد ومتود خریود هرنودر یناض صری  حقو  مستهلکاون غیر اانونی پیام های گذشتن  نمایابه  تتریرواز

 : مانند پیام زیرین .صورت میگیرد

 ".جن  فروخته شده واپ  گرفته نمیشود"

 

 ع ذیدخل کلیدی حمایت از مستهلکینمراج های مکلفیت -۶،۳

انود کوه در ویتوه وپوایش شوان اولویو   شوامد یاداراتو دربخوا او شامد دوبخا بووده کوه ادارت ذیدخد کلیدی حمای  ازمستهلکین 

مخوابرات مالیوه، این ادارات شامد وزارت صت  عامه، زراعو ، آبیواری ومالوداری،  شامد میباشد.مای  ازمستهلکین های کاری ح

شواروالی هوا  واداره ملی ستندرد، اداره ملوی حفاپو  متویط زیسو   ، امور داخله، ریاس  عمومی امنی  ملی، وتکنالومی معلوماتی

 مسوووووتهلکین بوووووا خطووووورات  ،ننماینووووود تعقیوووووبوجووووودی  نرا بوووووا داووووو  ویتوووووه وپوووووایش شووووواایووووون ادارات درصوووووورتیکه مبیاشووووود. 

که در ویته وپایش شان موهوی حمای  ازمستهلکین بورای  ندشامد ا یاداراتدوم  بخادر.  مواجه میشوندزیادی مالی وجسمی (  

اطالعوات اوا  وارشواد، حو  واوترانسو ورت، لی، ایون ادارات شوامد وزارت هوای معوار ، تتصویالت عوااولین بوار شوامد میگوردد 

 میباشد. وفرهن 

جلووگیری مسوتهلکین، اگواهی دهوی بوه ، آگواهی عاموهستندردسوازی مارکیو ، ابوا   درکوه  ن  ذیدخد کلیدی حمایو  ازمسوتهلکیمراج 

  :اندذید دارای مکلفی  های  ،مسئولی  دارند متخلفینوتعقیب عدلی ازتخلفات اانونی 

 

 سازی مارکیت ستندرددر رابطه به  -۶.۳.۱

بوا درنظرداشو   بوین المللوی ستندرد در مطابقو  باسوتندرد هوای منطقووی وملی توسط اداره  (ستندردهای اجباری ررات تخنیکی  مق

 .میباشدتطبی  اابد کشورساخته شده وشرایط ااتصادی واجتماعی 

 :به ستندرد ها مطاب  این پالیسی ارار ذید اس  رابطه در اولوی  های کاری ادارات 
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موواد اولیوه موردنیواز بالخصووص موواد غوذایی در اولویو  کواری هوای تهیه ستندرد  ،مستهلکیننظر داش  هرورت جدی با در  -۱

 .وزم خویا را دارد ستعجالی اد نفتی وگاز مای  نیز اهمچنان  طرح  و تطبی  ستندرد های مو و  ارار داشتهملی ستندرد اداره 

اسوووتفاده سووون  وزنوووه کیلووووگرامی  اصووود بنوووا  . یووو  اسووو در کشوووور سیسوووتم مترمقیووواس اوزان وانووودازه گیوووری   سیسوووتم ابوووو  شوووده

ترازوهوووای دیجیتووود بشووومو  تانووو  هوووای تیووود دیجیتلوووی کوووه در و رعایووو  گردیوووده بصوووورت جووودی  بایووود بوووه  معیووواری در مارکیووو 

شووده پیووروی  اینکووه  دربووازار ازسووتندرد هووای ابووو ازبوورای حصووو  اطمینووان  .بایوود معیوواری باشووند ،رایوو  شووده در کشووور اواخوور

وسووون  وزنوووه هوووای کیلووووگرامی  ترازوهوووای دیجیتلووویتاتووودوین و تطبیووو  سوووتندرد هوووای اسووو  سوووتندرد مکلفیووو   ملوووی میشوووود اداره

رادر اولویوووو  کوووواری خووووویا اوووورار دهوووود. ریاسوووو  توسووووعه راابوووو  و حمایوووو  از مسووووتهلکین از وزن متصووووووت مطوووواب  لیبوووود 

تموووام  .تشوووری  مسووواعی ادارات ذیووودخد امکوووان پذیراسووو بوووا ارکیووو  ایووون کوووار ازطریووو  بررسوووی م کوووه  اطمینوووان حاصووود مینمایووود

جوووورم   غیوووور معیوووواری  وانوووودازه گیووووریوزن کمبووووود   گووووردد. و انوووودازه گیووووری چوووو  و بررسووووی وزناز نظوووور  بایوووود  متصووووووت

 برخورد اانونی صورت میگیرد. نافذه کشوراوانین با متخلفین مطاب  ومرتکب آن سار  پنداشته میشود  پنداش  شده

  گمرکوووات اولوووین مرجووو  نظوووارت مارکیووو  معیووواری سووواختن کنتووورو  کیفیووو  تولیووودات داخلوووی وامووووا  توریووودی درگمرکوووات  -۲

هووووای صووووت  عامووووه، زراعوووو ، آبیووووار ی  جووووز ویتووووه وپووووایش وزارتحمایوووو  ازمسووووتهلکین شوووومرده میشووووود(  نقطووووه نظووووراز

 ارار گیرد.صدر برنامه های کاری آنها  ستندرد بوده که باید درملی مالداری و اداره و

یکوووی وملووود متتووود و زراعووو   سوووازمان غوووذاهوووای  مطاب  رهنمووووددر کشوووورغوووذایی مواد مصوووونی  اتمعیوووارعملوووی نموووودن   -۳

 مربووووط بوووه هوووایهوووا ولووووای   همقوورر اووووانین،طووورح وتطبیووو   کوووه بوووودهازالتزامووات التوووا  افاانسوووتان بوووه سوووازمان تجوووارت جهووانی 

اولویووو  کووواری ایووون  بایووود از جملوووه  کوووه میباشووود بیووواری و مالوووداریآ، وزارتهوووای صوووت  عاموووه و زراعووو  هوووای مکلفیووو جز نآ

 .باشدادارات 

ادویوووه  در مطابقووو   تولیووود وتوریووود    تصووودی  ناموووه(یسووورتیفیکصووودور ویووو  امووور حیووواتی بووووده   ادویوووهوموثریووو   مصوووونی  -۴

یوو ،  تقلبووی وتوواریق دویووه کووم کیفاجلووو گیووری از تولیوود، توریوود و عرهووه   .صووورت میگوورد رهنمووود سووازمان جهووانی صووت  بووا

صوووتی خووودمات جلووووگیری از عرهوووه نسوووخه  بوووه شوووکد رموووزی و تتریووور ،عرهوووه ادویوووه بووودون نسوووخهجلووووگیری ازگذشوووته و

اولویووو  کووواری  و بایووود آو وزارت ایووون موهووووی رادر جملوووه  وپوووایش وزارت صوووت  عاموووه بوووودهویتوووه جوووز کوووه غیووور معیووواری 

 .دهدخویا ارار 

 گرفتوووه وصوووورت  غیووور معیووواری بوووه شوووکد  اکرووورا  کشوووور دروادویوووه سوووری  الفسووواد ی بالخصووووص موووواد غوووذایامووووا  انتقووواوت  -۵

تولیووود، نظوووارت از  بنوووا   د. گوووردموووی نگهوووداری نمعیووواری شووورایط  و بوووا  مناسوووب  متوووددر   اابووود عرهوووه  تمتصوووووهمچنوووان 

مسوووووتهلکین از جملوووووه   نی وومصووووو سوووووتندرد هوووووای ملوووووی جهووووو مطووووواب  متصوووووووت عرهوووووه وذخیوووووره ، نقووووودحمووووود وتوریووووود، 

 .مکلفی  اساسی آنها میباشدستندردها تطبی  نظارت ازبوده و مراج  ذیدخد های اساسی ی لومسئو

ی هوووا گووودام موووا وتنظووویم  ایجووواد ، در شوووهر هووواحوووا  عرهوووه از نگووواه معیووواری بوووودن امووووا  درنظوووارت از متوووالت فوووروق  -۶

، ببوووازیآهوووای ، حوووو  هوووا حموووام، یهوتووود دار، هووواانادی، کشوووتارگاه هوووای مواشوووی ،موووواد غوووذاییگووودامهای خصووووص الب معیووواری

  دمراعووات گووورد یجوودبوووه طورهووا ن آالصووته در حفوووآو مصووونو معیوواریبایوود هوووای رایشووگاه آو هووا، سووولمانی تشوونا  هووای عامووه

 ارار دهند.کاری شان های اولوی  در جمله  شاروالی ها این مورد را باید 
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حمووود خووودمات ارایوووه  .ترانسووو ورتی اسوووتفاده موووی نماینووودات از خووودم هاشوووهر هوووزاران تووون ازشوووهروندان روزانوووه در شووواهراه و -۷

توووا  د رآن بوووه طوووور جووودی در نظووور گرفتوووه شوووود. متسوووفانه  ونظافووو  حفظالصوووته  بایووود تووووام بوووه مصووووونی  کامووود بووووده و   ونقووود

گونوواگون در میووان مسووافرین  باعووص انتقووا  اموورا بووی توووجهی ایوون کووه  وزم صووورت نووه گرفتووه  توووجهی در ایوون بخووا  اکنووون

َ  دد.میگووور نخووووه  فعالیووو   از  نظوووارت بایووود  ی  داشوووته ومسوووئول شووواراوالی هوووا درزمینوووهوزارت ترانسووو ورت وهوانووووردی و بنوووا

 .دنکاری شان ارار ده در صدر برنامه هایرا  ترانس ورت  سکتور

گیری موووواد بووه کووار ، هووا ی انووووای پالسووتازبووی رویووه   اسووتفادهاکروورا    بووودههوووا، زمووین اجووزای اساسووی  متوویط زیسووو  آ ،  -۸

غیووور معیووواری جهووو  ی مترواووواتموووواد کهنوووه، اسوووتفاده از وسوووایط نقلیوووه  وسوووایط نقلیوووهسووووخ   بوووی کیفیووو  و غیووور معیووواری در 

اداره  نووا شووده  سووبب الوووده گووی متوویط زیسوو  میگووردد.اسووفال   در جوواده هووایخوواک وگرد موجودیوو   حمووام هووا، ،تسووخین منوواز 

وبهبوووود شووورایط متووویط ت ذیوووربط در اسوووم  کووواها الووووده گوووی هوووا و اردر همکووواری بوووا سوووایر ادا ملوووی حفاپووو  متووویط زیسووو  

 سعی و تالق وزم را به خرچ داده و در این زمینه اجراات وزم را روی دس  گیرد.زیستی 

 

 مستهلکین بلند بردن سطح فهموآگاهی عامه در رابطه به  -۶.۳.۲

ناسووووایی ایفوووواء نماینووود ذیوووال  ش مووووثر را  انوووود نقوووامیتومسوووتهلکین  بلنووود بوووردن سووووط  فهوووم وادارات کوووه در بخوووا آگووواهی عامووووه 

تاییووورات مووووثرومرمر ادارات آن  مسووووولی  هوووای  ه بوووا اجرایوووی شووودنکووو ، اسووو  مشوووخ  گردیووودهشوووان  گردیوووده ومکلفیووو  هوووای

 رونما میگردد. یجامعه وزندگی شهرحیات ااتصادی واجتماعی در 

وموهوووووعات  عنوووواوین کتووووبز مسووووتهلکین را کووووه وزارتهووووای معووووار  و تتصوووویالت عووووالی مسوووواید  مربوووووط بووووه حمایوووو  ا -۱

 ریاس  توسعه رااب  وحمای  ازمستهلکین ارایه میشود شامد نصا  درسی خویا نمایند.   توسطآن  به  مرتبط

بوووه اسووواس آیوووات متبرکوووه واحادیوووص نبووووی  و تکایوووا  مسوووو  اسووو  توووا از طریووو  منابرمسووواجد  اوووا ووزارت ارشووواد، حووو  وا -۲

خریووود وفوووروق جریوووان  بوووا وزن کوووم ومعلوموووات غیروااعوووی در فریوووب، تقلوووب، فوووروقالم در موووورد دیووودگاه دیووون مقووودس اسووو  ص( 

ریاسوووو  . افووووزایا دهنووووددر مووووورد حقووووو  ومسووووئولی  هووووای مسووووتهل   را عامووووه همچنووووان آگوووواهی بووووه اگوووواهی مووووردم برسوووواند را

را   وموهووووعات مووورتبط کوووه آنووووزارت معرفوووی میدارنووود برناموووه هوووای وزم  نماینووودگان توسوووعه راابووو  وحمایووو  ازمسوووتهلکین 

 یاددهانی مینمایند. 

رسوووانه هوووای تصوووویری، مکلوووش اسووو  کوووه  وزارت تجوووارت و صووونای   وزارت اطالعوووات وفرهنووو  درتشوووری  مسووواعی بوووا -۳

مووووورد اساسووووات حمایوووو  ازمسووووتهل  وتووووروی  رعایوووو  فرهنوووو  درنماینوووود تووووا تشوووووی   را صوووووتی وچوووواپی دولتووووی وخصوصووووی 

ریاسووو  توسوووعه راابووو   . مربووووط شوووان پخوووا ونشووور نماینووود رسوووانهدر  از طریووو   احمایووو  ازمسوووتهل  ومسووواید مربووووط آن ر

داده را آموووووزق  تفوووواهم بووووا وزارت اطالعووووات وفرهنوووو  ترینووووران معرفووووی شووووده توسووووط رسووووانه هووووادروحمایوووو  ازمسووووتهلکین 

 میدهد.ارار انانومواد مورد نظر را بدسترس 
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 ینمت لفوتعقیب عدلی جلوگیری از ت لفات قانونی  -۶.۳.۳

و  وزارت ایاااااااااور اارنااااااااای  ه   ایفختاااااااااأ  ااااااااا ی نااااااااارتور ااااااااای یف اااااااااور  ی خااااااااات از  قاااااااااول  ااااااااا روفااا   ور   -۱

فخاااااات  تاااااا رخ  اجفاااااا    ااااااأ  خ عرضاااااای جنااااااو گخاااااار  از تورخااااااا  تومخااااااا وایفخاااااات ینااااااأ ار   اااااا  وعیااااااویأ رخ ناااااات 

  هیر ر  جا  فی خفا گ  تی و تقن أ    رخ نت تون ی ر   ت و ی خت ازینت نرخا 

 

ویجاااااا زات یترنفااااااخا  اااااای  اااااای اناااااا    اااااا فوا  ی خاااااات ازیناااااات ن   اااااای یا  بخ ااااااراو ضاااااا خأ ار  یراجااااااا عااااااامأ -۲

  یرنفخت اارفا یراجا ی ردأ یخ وفا

 

 یک مواد اولیه ضروری درشرایط خاصذخایر استراتیژ -۷

ینااااااات نرخا  اااااااراخم رااااااا ح وانااااااات ف خأ  صااااااا ت وا تصااااااا ا  ار و ا اجفااااااا   وراااااااای ت ار ااااااا زارارصاااااااورت  ی اااااااو

ارچفااااااخا  ااااااراخم ف  خااااااا  اااااای  خفخاااااات اجفاااااا   ورااااااای ت  ااااااأ تااااااوج أ صااااااورت گردتاااااای  ا  فخ ز اااااای توجاااااای  خ ااااااتر اار

غخاااااار  مااااااور  و مرخاااااا  ا تراااااا ر  خیاااااات هاااااا  ازف  خااااااا هیچفاااااا ا   وهت  ااااااأ  خفخاااااات  اااااای   زارعرضاااااای  ااااااوفای صاااااا

ارچفااااااخا  اااااا هت  ی خاااااات ازیناااااات نرخا توجاااااای راااااا ح را یخمن ااااااا  اااااای یماااااا    اخااااااا    ر اااااا  تأ  نفااااااا  اااااارا   ااااااوفا

ینااااااات نرخا  و  قاااااااولصااااااا ت  از ت ااااااارخ  ینااااااا عأ ار یاااااااورا عیااااااا  یخفی خفاااااااا تااااااا ب مخناااااااأ یراجاااااااا  خاااااااار   ااااااا  

 ف  اااااات صااااااورت خا توناااااام اخااااااا ی صااااااوهت ار را اااااار ی صااااااوهت  ااااااأ  خفخاااااات ویتضاااااارر  اااااااا ا تصاااااا ا یناااااات نر

گوفاااااااای  اااااااا هت یااااااااورا بخ اااااااارا  اااااااا فوفأ گاااااااا ا  فاااااااا     اااااااا فوا ار خااااااااا ا عرضاااااااای  ففاااااااااگ ا وتومخا ففاااااااا  گخاااااااارا

   راریخ خرفا

  اااااأ  اااااوخن  اریفااااا م  یناااااخ  بااااا خر  خغخااااار م  اااااأ وخرااااا ح   ااااایو   اااااوااج م ارصاااااورت  اااااروز هیچاااااو  اااااراخم 

 رخاااااار  گاااااا   هاااااا   انااااااتراتخنخ  یااااااواا اومخاااااای ضاااااارور  از  خاااااا  یرا گفااااااا    روغااااااا    اااااارفط   یااااااواا ففتااااااأ  وگاااااا ز 

یااااا خا یرا  ااااات هااااا   صااااا أ  ااااا ی   یااااا  هااااا   اومخااااای م اااااأ  وا ناااااخا هااااا   افتاااااأ  خوتخر ااااا   وینااااارا هااااا   ام نااااای 

 ا فیااااااوا  واوماااااات  یختاااااای  اااااا ر  را اخجاااااا   یفااااااز  توناااااام یراجااااااا  خااااااار  ییاااااا ا   ااااااا  اااااا    رخیاااااای   یباااااا  واناااااا  

   ه  خ  ا ارخا یف م  یننرأ صورت گردتی  ت  د  ر  ر ینت نرخا  ی  ر  وتقنخ  و  خ  

 

 ونغیرمصهای  اسباب بازی -۸

امفاااااا      أ هاااااا   اااااای اناااااات ی   یا تاااااا  خرات یففااااااأ  اااااا ه  رواا بتاااااا اناااااان ی  اااااا    ی اااااایو   افااااااوا  اناااااا     اااااا ز 

    زخچاااااای  افااااااا ناااااار  فوجوافاااااا ا  زفاااااا ا  وناااااا خر ادااااااراا ج ی اااااای اارفااااااا  اناااااا     اااااا ز  هاااااا    اااااا و  یقاااااااارزخ ا

رخااااااا وتومخااااااا  ت واز جی اااااا ور  از  زاریخ ااااااراا  زریااااااأ  اااااااا امفاااااا      عااااااج فااااااو  تخااااااز  اااااای رفااااااا  و هاااااا   

وار خااااا   منااااات اخاااااا اجفااااا   ینااااا ومخت ااارات  خاااااار   اااااوا  ت خااااای   یخاااااایاااااأ  عیااااا ی  ااااا  گخریا جناااااو وعرضااااای

  خرا یخصورت  ار اخا یورا ت رخ  ین عأ ونخا ا اای ت هز 

 

 

 

 



11 

 

 

 آگاهی عامه -۹

 

یکووووی ازموهوووووعات اساسووووی وعمووووده مووووورد ایوووون  درآگوووواهی عامووووه حمایوووو  ازمسووووتهلکین یوووو  پدیووووده جدیوووود در کشووووور بوووووده و

کوووه  موووی نمایووودوتطبیووو   طووورحرا  در ایووون مووووردبرناموووه آگووواهی عاموووه ریاسووو  توسوووعه راابووو  وحمایووو  ازمسوووتهلکین میباشووود، 

 دارای اهدا  ذید اس :

 آنهووووا در ابووووا  آن و سووووایر  ، حقووووو  ومستووووولی  هووووایایوووون پالیسووووی آگوووواهی دهووووی بووووه مسووووتهلکین در رابطووووه بووووه اساسووووات -۱

 موهوعات مرتبط به حمای  از مستهلکین.

نعتی وعرهوووه کننووودگان آگووواهی دهوووی بوووه تولیدکننووودگان، توریدکننووودگان، عموووده فروشوووان، پرچوووون فروشوووان، گووورو  هوووای صووو -۲

 خدمات دررابطه به اانون حمای  ازمستهل . 

ذیووووربط بووووا ادارات مسووووتهلکین توسووووعه راابوووو  وحمایوووو  از ریاسوووو  تووووأمین وانکشووووا  روابووووط کوووواری موووووثر ومرموووور ،ایجوووواد -۳

 .در ارتباط به حمای  از مستهلکین و تطبی  اانون حمای  از مستهل  دولتی، جامعه مدنی  وسکتورخصوصی

گوووواهی آ در موووووثری را رسووووانه هووووای تصووووویری وصوووووتی میتواننوووود نقووووا سووووواد درافاانسووووتان، پووووائین سووووط  رداشوووو  بادرنظ

خووووویا اطمینووووان حاصوووود ومرموووور نماینوووود، ریاسوووو  توسووووعه راابوووو  وحمایوووو  ازمسووووتهلکین بووووا تبلیاووووات موووووثر  ءمسووووتهلکین ایفووووا

وموهوووووعات موووورتبط بووووه ئولیتهای شووووان مسووووهی وزم وکووووافی را در مووووورد حقووووو  ومینمایوووود کووووه مسووووتهلکین درافاانسووووتان آگووووا

   دریاف  نموده اند.را  ینحمای  ازمستهلک

 

 روش های ذیل برای تدویربرنامه های آگاهی عامه استفاده میگردد:

 مستهلکین، متشبرین وسایرمراج  ذیدخد. با گردهمایی هاتدویر   -۱

پیوووام  یه مووواهوار، نشووور مقووواوت در رسوووانه هووواوبروشوووورها، نشووور توسوووعه فعالیووو  هوووای مطبوعووواتی، طبووو  پوسوووترهاایجووواد و -۲

 .ر طر  ممکنهیو سا های کتبی مبایلی

 .مراج  ذیدخد و عامهگاهی آمینارها، کنفرانسها در رابطه به بلند بردن سط  یتدویر ورکشاپها، س -۳

برین ، متشووووینکلهمسووووتانکشووووا  ویووووب سووووای  ودیتووووابی  ورسووووانه هووووای اجتموووواعی جهوووو  دسترسووووی ط   وووو رح، ای   وووو جاد و -۴

 رم راج  ذیدخد به معلومات مورد نیاز. سایو

 برناموووه هوووای مووووثر غووور  حقوووو  مسوووتهل   وروز ملوووی مسوووتهل  درکشوووور موووارچ روز جهوووانی۱۵تجلیووود از بوووه بهانوووه  – ۵

 شود.میرویدس  گرفته درمورد مساید مستهلکین روشن شدن اذهان عامه   اگاهی  و بلند بردن سط 

و بووووه  فعالیوووو  نموووووده ینسووووط  آگوووواهی مسووووتهلک ءارتقوووواتووووا در راسووووتای مکلفیوووو  دارنوووود  ازمسووووتهل انجموووون هووووای حمایوووو   -۶

  تصمیم اگاهانه اتخاذ نمایند. درهنگام خرید وعقد ارارداد ها کم  نمیایند مستهلکین
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 ارزیابی سطح آگاهی عامه -۱۰

ریاسوووو  توسووووعه  و نموووووده را وزم  وچگووووونگی آن ایجووووا  ارزیووووابیمسووووتهلکین سووووط  آگوووواهی  بلنوووود بووووودن حصووووو  اطمینووووان از

واز نتووووای  آن در تصوووومیم گیووووری هووووای خووووویا  دادهدر زمووووان معووووین انجووووام را راابوووو  وحمایوووو  ازمسووووتهلکین ایوووون ارزیووووابی 

 استفاده به عمد میاورد.

 

 ت توسعه رقابت وحمایت ازمستهلکینریاسوت نیکی مسلکی ارتقاء ظرفیت   -۱۱

از جملوووه ابوووزار اساسوووی رسووویدن بوووه اهووودا  کووواری بوووه شووومار میووورود    کارمنووودانمسووولکی  و مهوووارت هوووای تخنیکوووی سوووط  ءارتقوووا

نیووواز اسووو  توووا بووورای آنهوووا برناموووه هوووای  حمایووو  از مسوووتهلکینبوووه منظوووور بلنووود بوووردن اابلیووو  هوووای کووواری کوووار منووودان اداره 

 نار هوووا و سووویمی ورکشووواپهاتووودویر از طریووو  انکشوووا  یافتوووه و  تبووواد  تجوووار   بوووا کشوووور هوووای رو بوووه انکشوووا آموزشوووی و زمینوووه 

 ویمنطقووونهووواد هوووای تمویووود کننوووده   توجوووه اسووو  توووا مکلفیووو  ریاسووو  توسوووعه راابووو  وحمایووو  ازمسوووتهلکین . تووودارک دیوووده شوووود

 اداره جلب نماید. آن    کاری کارمندانیفپر  ءارتقا اسم  را در وبین المللی

 

 نظارت ازتطبیق پالیسی  -۱۲

داشوووته  هوووده عرا  بوووه  ارت ازتطبیووو  ایووون پالیسوووی در سوووط  کشوووورنظووو ی لوریاسووو  توسوووعه راابووو  وحمایووو  ازمسوووتهلکین مسوووئو 

در ایووون بخوووا مطووواب  بوووه ویتوووه وپوووایش سووو رده شوووده بوووه آنهوووا، اطمینوووان ذیووودخد  ادارات و مکلوووش اسووو  توووا از اجوووراات مووووثر 

 حاصد نماید.

 

 گزارش ساالنه از تطبیق پالیسی -۱۳

یووور هرسوووا  گوووزارق مفصووود از چگوووونگی تطبیووو  ایووون در اختوووا  ریاسووو  توسوووعه راابووو  وحمایووو  ازمسوووتهلکین مکلوووش اسووو  

 ورسانه ها به نشر بس ارد.این وزارت  از طری  ویب سای  ترتیب و  پالیسی را 

 

 پالیسی ملی حمایت ازمستهلکبررسی  -۱۴

ان نظووور بوووه هووورورت سوووا  یکبوووارمورد بوووازنگری اووورار گرفتوووه وهمچنووو  تائیووود مقوووام ذیصوووالح  هووورپن کسوووب  ایووون پالیسوووی بعووود از

وتائیووود مراجووو  ذیووودخد  نکوووات نظوووربوووا درنظرداشووو   وزم  راتیوووتعووودیالت وتای  ،مووودت تعیوووین شوووده در طوووی ای زموووان وااتضووو

 .درآن وارد آورده میشود ذیصالحمقام 

 

 

 

 

 

 


