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  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ) 6(آیین نامه اجرایی ماده 

  

 تجارت ـ وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و

 معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور

معاونت  8/6/1389مورخ  76407/43بنا به پیشنهاد شماره  10/7/1390وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ      

 1388کنندگان ـ مصوب قانون حمایت از حقوق مصرف ) 6(برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و به  استناد ماده 

 :ـ آیین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمودند

 

 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) 6(آیین نامه اجرایی ماده 

 

ـ موظفند پس از ابالغ  1388قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ـ مصوب ) 6(ـ دستگاه هاي موضوع ماده 1ماده     

اطالعات مربوط به انجام کار و خدمت را به شرح زیر در چارچوب وظایف خود و مطابق این آیین نامه در این آیین نامه، 

 :اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند

 الف ـ مهم ترین عناوین و اطالعات انجام کار و ارایه خدمت     

 ه آنب ـ فرآیند انجام کار و ارایه خدمت و مدت زمان متعارف انجام یا ارای     

 ت ـ هزینه هاي انجام کار و ارایه خدمت     

 ث ـ عنوان واحد، محل استقرار و تعیین اوقات مراجعه     

 ج ـ نام و نام خانوادگی متصدي انجام کار و ارائه خدمت     

 (حضوري، مکاتبه اي، اینترنتی و تلفنی(چ ـ روش هاي ممکن براي انجام کار      

 گی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعه کنندگانح ـ اعالم مرجع رسید     

 اینترنتی به منظـور اعالم نحـوه انجـام کار و ارایه خدمت) وبگاه(خ ـ معرفی وب سایت      

مورد نیاز براي انجام کار و ارائه خدمت در چارچوب قوانین و ) برگه هاي(دـ شرایط و مدارك مورد عمل و فرم هاي      

 مقررات

 ذ ـ منشور حقوق مراجعه کنندگان     



ر ـ اختصاص فضاي مناسب براي مراجعه کنندگان و امکانات و تسهیالت الزم براي آسایش و استقرار آنان در حد      

 متعارف

 :باید از تمامی طرق زیر به اطالع تمام مراجعه کنندگان برسد) 1(ـ اطالعات مذکور در ماده 2ماده     

 وي راهنما در مبادي ورودي و در معرض دیدالف ـ تابل     

 ب ـ پایگاه الکترونیکی براي اطالع رسانی درخصوص کار و خدمت قابل ارایه     

 پ ـ خط تلفن گویا براي راهنمایی     

 ت ـ کتابچه یا دستورالعمل راهنما     

 ث ـ پیش خوان اطالع رسانی در مبادي ورودي     

 .به عمل آمده در مفاد اطالعات موضوع این ماده باید ظرف دو ماه اعمال شود تبصره ـ تمامی تغییرات     

ـ دستگاه هاي مشمول این آیین نامه موظفند نسبت به راه اندازي و استقرار پست صوتی و صندوق اعتراضات به 3ماده     

دگان به گونه اي که قابلیت دسترسی منظور ارایه شکایات، پیشنهادات، انتقادات و اخذ مشاوره و راهنمایی از مراجعه کنن

 .براي آنان را داشته باشد، با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند

ـ مراجعه کنندگان می توانند ضمن ارایه شکایات، انتقادات و پیشنهادات به صندوق یادشده، به انجمن حمایت از 1تبصره     

پس از بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره اي و . ه نمایندقانون مذکور مراجع) 9(حقوق مصرف کنندگان موضوع ماده 

حقوقی توسط انجمن به مراجعه کنندگان، انجمن می تواند به درخواست متقاضی و نیابت از او، نسبت به ارجاع موضوع به 

مراتب را جهت  چنانچه پاسخ دستگاه اجرایی قانع کننده نباشد، انجمن یا متقاضی می توانند. دستگاه اجرایی اقدام کند

 .این آیین نامه ارجاع نمایند) 5(رسیدگی به مراجع قانونی مندرج در ماده 

ـ دستگاه هاي مشمول این آیین نامه موظفند هنگام ورود ارباب رجوع، برگه نظرسنجی را در اختیار وي قرار 2تبصره     

 .دهند

و پیشنهادات مراجعه کنندگان برعهده دستگاه هاي ـ مسئولیت پاسخ گویی و رسیدگی به شکایات، انتقادات 4ماده     

 .اجرایی مربوط می باشد و دستگاه موظف است ظرف ده روز پاسخ الزم را به شاکی و یا انجمن یادشده ارایه نماید

ـ در صورتی که مراجعه کنندگان از نحوه عملکرد دستگاه مشمول این آیین نامه و پاسخگویی آنها شکایت یا  5ماده     

در سطح (تراضی داشته باشند، می توانند مراتب را از طریق واحدهاي ذي ربط بازرسی و نظارت مستقر در استانداري ها اع

و در ارتباط با دستگاه هاي ستادي و ملی، واحدهاي بازرسی و نظارت مستقر در ) در سطح شهرستان(و فرمانداري ها ) استان

 .ي، تا حصول نتیجه پیگیري کننداین دستگاه ها، مطابق قوانین و مقررات جار

ـ استانداري ها موظفند با همکاري انجمن هاي حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان موضوع فصل سوم  6ماده     

قانون یاد شده پس از دریافت و تجمیع اطالعات در سطح استان، در دي ماه هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه هاي 

به . ت و یا عدم رضایت از نحوه اطالع رسانی در بدو ورود مراجعه کنندگان را تهیه کننداجرایی درخصوص میزان رضای



دستگاه هایی که بیشترین میزان موفقیت در ارزیابی را کسب نمایند، در اسفند ماه همان سال تقدیرنامه اطالع رسانی 

 .شایسته به مراجعه کنندگان توسط استاندار اعطا خواهد شد

رت کشور مکلف است با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفند ماه هر سال ضمن دریافت ـ وزا7ماده     

گزارش استانداري ها و دستگاه هاي ستادي و ملی، گزارشی از روند و چگونگی پیشرفت کار این آیین نامه را در اختیار 

 .معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور قرار دهد

ـ در راستاي تحقق اهداف این آیین نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان صدا و سیماي  8ماده     

 .جمهوري اسالمی ایران، نسبت به اطالع رسانی و فراگیري مفاد این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید

 .ریاست جمهوري رسیده است به تأیید مقام محترم 28/12/1390این تصویب نامه در تاریخ 

 

 معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 


