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 و برسد فروش به نموده نييتع  دولت كه ينرخ از تر گران گوشت و نان كه يقصاب اي و يينانوا يدكانها از كي هر در ـ واحده ماده

 بردن كار به با اي و بشود يمشتر ليتحو كمتر مقدار و وزن ثيح از اي و برسد فروش به آن از گرانتر عمال يول مقرر نرخ به ظاهرا اي

 فروش يبرا كه گوشت و نان مقدار اي و شود آورده نييپا تيفيك لحاظ از نان نوع يينانوا هيسهم آرد از تر  پست آرد اي گريد مواد

 به متخلف است گرفته قرار  يقصاب اي و يينانوا ارياخت در يدولت نرخ با كه باشد يا  هيسهم متناسب زانيم از كمتر گردد يم عرضه 

 محكوم مجازات دو هر به اي و الير هزار ستيدو تا الير 5001  از ينقد يجزا پرداخت به اي سال كي تا ماه سه از يا  جنحه حبس

 خواهد زين يقصاب اي يينانوا پروانه ابطال به حكم مقرر فريك بر عالوه دادگاه دكان همان در جرم تكرار صورت در و شد خواهد

 . داد

 مقررات تابع فرجام و پژوهش  ثيح از صادره احكام و انجام جنحه دادگاه در نوبت از خارج فوق جرم به يدگيرس ـ 1 تبصره

 .  است يعموم

 محل انينانوا هياتحاد به باشد، زين يينانوا مالك اي گذار  هيسرما است ممكن كه ولئمس نفر كي يينانوا دكان هر يبرا ـ 2 تبصره

 باشند نفر دو كه يصورت در و ييتنها به باشد نفر كي مسوول و مالك چنانچه فوق در مذكور تخلفات مورد در كه شود يم يمعرف

 يينانوا تيولئمس پروانه صدور مراحل و تيصالح احراز طيشرا.  داشت خواهد عهده به را فوق در مذكور تخلفات ولئمس متخلف

 . شود يم نييتع 4 تبصره در مذكور نامه  نييآ موجب  به

 يتعاون شركت لهيوس تهران در يينانوا دكان باشد شده صادر يينانوا پروانه ابطال حكم جنحه دادگاه از كه يصورت در ـ 3 تبصره

 محل آن يبخشدار اي يفرماندار نظر تحت مربوط انينانوا  يتعاون شركت ليتشك تا بخشها و شهرستانها در حومه و تهران انينانوا

 . شد خواهد اداره

 حسب يعيطب منابع و يكشاورز  وزارت نظر طبق جنحه دادگاه طرف از يقصاب پروانه ابطال حكم صدور صورت در ـ 4 تبصره

 يبخشدار و يفرماندار نظر تحت اي و گوشت فروشندگان  يتعاون شركت اي كشور گوشت سازمان لهيوس به يقصاب اداره مورد

 .  گرفت خواهد صورت

 بود خواهد يا  نامه  نييآ موجب  به قانون نيا موضوع يينانوا ولئمس نييتع و يقصاب اي و يينانوا دكان اداره و كار به نظارت نحوه

 رانيوز اتيه بيتصو به يعيطب منابع و يكشاورز و يبازرگان و ياجتماع امور و كار و يدادگستر يها  وزارتخانه شنهاديپ به كه

 . ديرس خواهد



 ظرف حداكثر چنانچه ندينما  يخوددار كارگران درباره كار قانون مقررات ياجرا از كه يينانوا يها پروانه دارندگان ـ 5 تبصره

 نديننما اقدام كارگران يقانون يايمزا پرداخت به نسبت ياجتماع امور و كار وزارت اختالف حل اتيه يرا ابالغ از پس ماه كي

 تبصره در مقرر بيترت به و ديگرد خواهد ابطال قانون نيا مقررات طبق آنان يينانوا پروانه كار  قانون در مقرر يمجازاتها بر عالوه

 .شد خواهد عمل قانون  نيا 3

 


