
معاونت قوانین

عادی

طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲

کمیسیون های ارجاعی

سال اول یازدهم دوره  

تاریخ چاپ۲۵ / ۰۱ / ۱۴۰۰
۵۴۹ شماره چاپ

۴۳۳ شماره ثبت

اقتصادی اصلی:
اجتماعی-امورداخلی کشور و شوراها فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
تشکل های صنفی بعنوان نهاد مدنی بخش خصوصی با در نظر گرفتن حدود ۳ 
میلیون واحد صنفی تحت مدیریت ۳۹۷ اتاق اصناف و۷۴۱۸اتحادیه صنفی در 
سراسر کشور، با احتساب بعد خانوار، بیش از سی درصد جمعیت ایران را شامل 
میشوندباتوجه به پیشینه تاریخی اصناف و سهم ۱۷درصدی در تولید ناخالص 
داخلی، حجم گسترده سرمایه ثابت ودر گردش این بخش و برخورداری از 
ظرفیتهای باال در زمینه های مختلف اقتصادی با وجود بسترهای مناسب قانونی 
میتواند نقش موثرترین در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اساسی کشور ایفا 
نماید.در اقتصاد ایران اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی اهمیت ویژه ای در 
رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و بدلیل گستردگی ارتباط مستقیم با آحاد مردم 
به مثابه قلب جامعه عمل می نمایند.این اهمیت در موارد خاص بیشتر نمایان 
میشود که از جمله آن میتوان به پدیدار شدن مشکالت جدی در دسترسی اقشار 
جامعه به نیازهای روزمره در دوران دفاع مقدس ، سالهای اخیر و پس از شدت 
گرفتن تحریمهای بین المللی ویا شوکهای جهانی مانند دوران شیوع کرونا اشاره 

کرد .

مقنن در تبصره (۱)ماده (۲۲) قانون نظام صنفی  مصوب ۱۳۸۲ عضویت مجدد اعضاء 
هیات مدیره اتحادیه های صنفی را برای ادوار بعد بال مانع دانسته بود که با اصالح 
قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ و ایجاد محدودیت برای اعضای هیات مدیره 
اتحادیه های صنفی (محدودیت عضویت بیش از ۲ دوره متوالی ویا ۴ دوره متناوب 
مطابق مفاد تبصره یاد شده برداشت های مختلفی به وجود آمده است. برخی اثر 
قانون را به آینده دانسته و برخی محدودیت و ممنوعیت مورد اشاره را به گذشته 
تسری می دهند که برداشت اخیر مشکالتی حاد در حوزه اصناف و مدیریت تشکل 
های صنفی ایجاد نموده است تاجائیکه در این مقطع زمانی و مسائل و مشکالت 
اقتصادی ناشی از شیوع بیماری منحوس کرونا تحریمهای ظالمانه ، سبب از دست 
دادن حدود سی و پنج هزار نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و 
اعضای هیات رئیسه اتاق های اصناف در سراسر کشور که عهده دار مدیریت 
تشکل های مذکور می باشند  ، امر نظارت و ساماندهی واحدهای صنفی و تنظیم 
بازار داخلی را با مشکالت جدی و آشفتگی مواجه خواهد نمود، از طرفی بر اساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا وبا هدف کنترل بیماری کرونا ویروس  ، هر گونه تجمع 
انسانی ممنوع گردیده است،  بنابراین الزم است متن حکم قانونی برای رفع ابهام 
از نظر قانونگذار در خصوص عطف به ماسبق شدن یا نشدن حکم قانونی فوق 

الذکر ، استفسار شود.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
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شهباز حسن پوربیگلری - غالمعلی کوهساری - صدیف بدری - جعفر قادری - یعقوب رضازاده - 
حسین حق وردی - رحمت اله نوروزی - مجتبی توانگر - انور حبیب زاده بوکانی - غالمحسین کرمی 
- مجتبی بخشی پور - سیدناصر موسوی الرگانی - احمد محرم زاده یخفروزان - علی علی زاده - 
سیدلفته احمدنژاد - موسی احمدی - علی اکبر بسطامی - رسول فرخی میکال - رحمت اله فیروزی 
پوربادی - آرا شاوردیان - حسین حاتمی - حسینعلی حاجی دلیگانی - الهویردی دهقانی - علیرضا 

عباسی - احسان ارکانی - محمدتقی نقدعلی 
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عنوان طرح:
طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲

طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ :   موضوع استفساریه: در اجرای 
تبصره(۱)ماده(۲۲)قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲، آیا نظر قانونگذار اثر این حکم قانونی به آینده بوده ودر 
اعمال محدودیت دوره های مدیریتی ، صرفا ، سوابق عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی مربوط به 

انتخاباتهای بعد از الزم االجرا شدن قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲مالک است؟ پاسخ :بلی
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ☐ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ☐ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ☐ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ☐ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ☐
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ☐ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ☐
طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 

مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

سوم: از نظر قانون برنامه؛
ندارد. ☐    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ☐ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ☐ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ☐ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):

وجود ندارد █
█

  الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد █

█
  ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐ با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 
الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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