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 16/11/96 تاریخ  (2) دستور جلسه -قانون شناسه

 عنوان
قهانون ماییهان ههای مسهت یه      (مکهرر  146)مراتب اعتراض بهه مشهک ن ناشهی از اجهرای حکهه مهاده       بررسی  

 این قانون در صنعت فرش دستبافت (169) ( ماده 3)آیین نامه تبصره (14)و ماده  1394مصوب 

 شرح دستور

اه هققای شققرت دسققبباشا ع  قق ایع  کارگقق،  درآمققد 1394قققانون ماایققای هققای مسققب ی  م ققو    142طبققم مققاده 

شرکا های تعاعنی ع اتحادیقه هقای توایقدی مربوطقه از خرداخقا ماایقای معقا، هسقب د، اقیک  ایق  امقر بقه             دسبی، 

بقه ققانون ا ققا ققانون ماایقای هقای        94کقه در سقا    1مکقرر  146براسقا  مقاده    وری مشقرع  مقی باشقد، زیقرا     

براسققا   بققه و ققوان ماایققای بققه نققرر  ققشر م  ققور مققی شققود ع مسققب ی  ااحققاه شققده اسققا، معاشیققا هققای مقق کور

م ققو  بققه ارائققه امهارنامققه  142در برخققی مققواد از  ماققه مققاده  اسققبشاده از ایقق  معاشیققا ایقق  مققاده، یقق تب ققره 

اگققر ایقق  اسقق اد از سققوی مققودی  ع ایقق  قققانون مققی باشققد 95، دشققاتر ع یققا اسقق اد ع مققدارک مو ققو  مققاده  ماایققاتی

ماایققاتی ارائققه نگققردد، مشققمو  ماایققای،  ریمققه ع مرققازای م ققرر در قققانون مققی شققود  اقق ا زمققانی معاشیققا بققه       

 شد که باش ده ش اسایی گردد شرعش دگان شرت داده خواهد 

تقا شهرسقا معقامقی     هسقب د  د ع مومق  نق شخ قیا ح قوقی دار  شقرت،    قادرک  دگان ع خریقداران  از سوی دیگقر  

 خریقداری کقرده انقد    از چقه کسقی ایق  شقرت را     کقه  ک  قد  در ایق  شهرسقا اوققم     د  آنان باید ش ای را ارسا  نمای

در ققد  5از میققنان  2ه م م 169مققاده  3آیققی  نامققه تب ققره  14طبققم مققاده  ،از اشققخاب باش ققده آنققان خریققد اگققر

قققانون برگققناری م اق ققای  معققاد  یقق  میایققون ع  3مباققح حدن ققا  معققامقی کوچقق  مو ققو  تب ققره یقق  مققاده 

تقا سقازمان ققادر بقه     نمای قد  از باش قده شقرت، کقد ماقی اع را  خق       بایقد    ( بیشقبر شقود،  96هنار تومقان در سقا      د

   باشد  آن ها ش اسایی

ه م م در ن ققر گرشبققه  95ع حبققی در آیققی  نامققه مققاده  169بققرای باش ققدگان، تکایشققی در مققاده الزم بققه رکققر اسققا 

ققرار   95میایقارد تومقان درآمقد داشقبه باشق د، در گقرعه سقوم آیقی  نامقه مقاده            1نشده اسا ع اشرادی کقه کمبقر از   

میایقارد تومقان    3، اقیک  اگقر در گقرعه اع  ع بقا درآمقد      می گیرند ع اانامی بقه  قدعر  ورتحسقا  نخواه قد داشقا     

 ، مشمو  ارائه امهارنامه ع خرداخا ماایای خواه د شد   قرار گیرند

 باش قدگان درخواسقا نمقوده انقد تقا      ،شعقاای  بخقخ خ و قی در حقوزه شقرت     ب ابرای  با و ایقا بقه ملااقو شقوه،      

 کد مای نباش د    ع ماایاتی امهارنامه ارائه به مانم شرت

                                                           
 و ققوانبققه( مکققرر 143  مققاده ریقق ( 1  تب ققره ع( 143  ،(142  ،«آن( ز  ع(    ،(ااقق   ب ققدهای اسققبا ای بققه( » 139  ،(134  ،(133  مققواد در مقق کور هققایمعاشیققا 1

  شودمی م  ور  شر نرر به ماایای

  قن بقه  نمایقد مقی  اوققم  کشقور  ماایقاتی  امقور  سقازمان  کقه  ترتیبقی  بقه  م قرر  مووقد  در ققانون  ایق  ( 95  مقاده  مو قو   مقدارک  ع اسق اد  یا ع دشاتر ماایاتی، امهارنامه ارائه ق1تب ره

 ومقق  4/12/1393 م ققو ( 2  دعاققا مققاای م ققررای از بخشققی ت  ققی  قققانون بققه مققواد برخققی ااحققاه قققانون( 85  مققاده ملققابم کققه قققانون ایقق ( 139  مققاده( ا  ب ققد مققورد

 یققا ع دشقاتر  امهارنامقه،  ارائقه  وققدم  قوری  در ع باشقد مقی  قققوانی  سقایر  ع ققانون  ایق   در م ققدر  ماایقاتی  مشقوه  یقا  معاشیققا هرگونقه  ع  قشر  نقرر  از برخققورداری شقر   شقود مقی 

 مشقموالن  خ قوب  در تب قره  ایق   حکق    شقود مقی  ققانون  ایق   در م قرر  مرقازای  ع  ریمقه  ماایقای،  مشقمو   ققانون  ایق    قواب   ع احکقام  ملقابم  مودی م کور، مدارک ع اس اد

 ایقق ( 81  مققاده مشققمو  ح ی ققی اشققخاب درخ ققوب تب ققره ایقق  حکقق  ا ققرای  باشققدنمققی  ققاری قققانون ایقق ( 139  مققاده( ز  ع(    ،(اا  ب ققدهای ع( 145  ع( 144   مققواد

  بود خواهد کشور ماایاتی امور سازمان اوقم حسو ع اداری ا رائی، هایمرشیا ایراد با مب اسو ع تدریری  وریبه قانون

 بقه  شقود مقی  بی قی خقیخ  سق واتی  بود قه  در سقااه همقه  کقه  خر قی  - معقی  اوببقار  محق   از مقاده  ایق   مو قو    قشر  نقرر  بقه  شقده  محاسقبه  ماایقاتی  اوببقار  معقاد   ق2تب ره

 مباقح  از بیشقبر  مقاای  سقا   یق   در نیقاز  مقورد  اوببقارای  کقه   قورتی  در ع شقود مقی  تا قی  یاشبقه تخ قی   تب قره  ایق   مو قو   اوببقارای   شودمی م  ور م کور اشخاب حسا 

 ت ققویو دارایققی، ع اقب ققادی امققور عزاری خیشقق هاد بققا مربققو ، م ققابع مب ققابق ع یادشققده خر ققی - معققی اوببققار مباققح باشققد سققا  همققان کشققور کقق  بود ققه قققانون در م ققو 

  اسا اشنایخ قاب  اسقمی شورای مراس ت ویو ع عزیران هیأی
 اقب ادی شماره در  به اانامی م اق ای، برگناری قانون( 3  ماده ی  تب ره مو و  کوچ  معامقی ن ا  حد مباح %5 مینان تا ح ی ی اشخاب از خرید  ورتحسا  هر در 2

 نمای د ارسا  ع در  «ن ا  حد %5 از کمبر معامقی »و وان با خرید معامقی شهرسا در را م کور خریدهای اطقوای خریداران،  باشدنمی خرید شهرسا در شرعش ده
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ایرادان و مشک ن 

 مطروحه

 باشد:از سوی معبر ی  به شرا ری  میرئو  ایرادای ع مشکقی ملرا شده 

  قواب   طبقم  بایقد  ک قد،  اسقبشاده  اشقنعده  ارزت بقر  ماایقای  معاشیقا  از خواهقد  مقی  کقه  زمقانی  شرت  ادرک  ده  1

 دارایقی  قبقو   مقورد  حسقا    قوری  شقرت  باش قده  از نبوانقد  اگقر  ع نمایقد  ارائقه  مقدارک  ع اس اد ماایاتی، امور سازمان

 باش ققدگان زیققرا نمایققد، اسققبشاده  ققادرک  دگان بققرای شققده گرشبققه ن ققر در معاشیققا آن از توانققد نمققی ک ققد   خقق  را

    ک  د نمی ارائه مای کد یا اقب ادی کد هسب د، رعسبایی اغاو که شرت

 بققه نیققن  شققرت شرعشقق دگان دشققاتر باشققد، نققاق  اگراطقوققای م م ه 169 مققاده حکقق  ا ققرای در نیققن دیگققر سققوی از

 ع زنقد  مقی  المقه  شقرت   ق عا  بقه  امقر  ایق   کقه  شقود  مقی  رد شقرت،  باش قدگان  سوی از شاکبور ارائه توان ودم واا

  نمود خواهد ایراد دعاا برای هنی ه نهایا در

مکقققرر بقققه شقققماره  169بقققه دسقققبورااعم  ا رایقققی مو قققو  مقققاده  1393ااحقققاقی سقققا   5-7طبقققم ب قققد   2

مکققرر قققانون ماایققای هققای مسققب ی     169کایققه مشققموای  دسققبورااعم  مققاده  "، 1390ب م ققو  /24468/200

کققه مبققادری بققه خریققد مح ققوالی باشبققه از  ماققه گاققی ،  ققا ی ، خققق ، زیاققو،   1380ع ا قققحی  1366م ققو  

نمد، ح یر، سیاه چقادر، گبقه ع شقرت دسقبباشا از اشقخاب ح ی قی ایرانقی کقه خقود باش قده مح قوالی بقوده انقد              

ه اقب ققادی حسققو مققورد از ایشققان نداشققبه ع مققی توان ققد  مققی نمای ققد، اانامققی بققه دریاشققا شققماره ماققی یققا شققمار 

اده مق کور ارسقا    اطقوای معقامقی خریقد خقود را بقه  قوری ترمیعقی بقرای هقر ش ق  در قااقو دسقبورااعم  مق            

 مقاده    3ع آیقی  نامقه ا رایقی تب قره      1394م قو   یو ققانون  دیقد ماایقای هقای مسقب ی       ایک  با ت قو   "نمای د

هققر  ققوری حسققا  خریققد از  ایقق  آیققی  نامققه، در  14 شققده اسققا ع ت هققا طبققم مققاده ایقق  ب ققد حقق ، آن،  169

ققانون برگقناری    3در قد مباقح حدن قا  معقامقی کوچق  مو قو  تب قره یق  مقاده           5اشخاب ح ی ی تا مینان 

شرعشقق ده در شهرسققا خریققد نمققی باشققد  خریققداران      کققد ماققی(  م اق ققای، اانامققی بققه در  شققماره اقب ققادی  

 ققد حدن ققا  در  ع در5ی مقق کور را در شهرسققا معققامقی خریققد بققا و ققوان معققامقی کمبققر از  اطقوققای خریققدها

در قد مباقح حدن قا  معقامقی کوچق   براسقا  ت قویو نامقه هیقأی عزیقران بقه شقماره              5ارسا  می نمای د که 

میایققون ریققا  مققی باشققد( یقق  میایققون ع  ققد هققنار تومققان مققی   220مباققح  6/2/96هققق مققورر 54225ی/12346

   د ع ای  رق  بسیار کمی اساگرد

مشکقی مو قود، ناشقی از وقدم شق اخا قانونگق ار از  ق ایع مخباق  از  ماقه  ق عا شقرت مقی باشقد  ققانون                3

انقه هقا   گ ار باید به ای  امر تو ه ک د کقه در  ق عبی مان قد شقرت دسقبباشا کقه توسق  قشقر  قعی  ع ش ق  در خ          

اشقرادی اسقا کقه نمقی تقوان آن هقا را ماقنم بقه دریاشقا کقد اقب قادی ع دادن امهارنامقه             انرام می گیرد  موا ه بقا  

 ع یا حبی ارائه کدمای نمود 

میایققون دالر رسققیده بققود،   700میایققارد ع  1میققنان درآمققد ناشققی از  ققادرای شققرت در سقق وای گ شققبه، بققه      4

میایقون دالر کقاهخ    340 عا، بقه  ایک  اک ون به دایق  شقرای  مو قود ع وقدم حمایقا م اسقو دعاقا از ایق   ق         

تقا زمقان بهبقود ع قعیا ایق   ق عا، ارائقه امهارنامقه ع یقا ش اسقایی باش قدگان شقرت              باید ب ابرای خیدا کرده اسا  

 دسبباشا مبوق  گردد    

 ایگققاه عیققیه ای در کشققورمان برخققوردار اسققا ع ن ققخ خا ققی را در زمی ققه هققای شره گققی،  شققرت دسققبباشا از   5

 ،از  ماققه معرشققی شره ققن عتمققدن ایققران، اشققب ا  مسققب ی  ع غیققر مسققب ی ،  ققادرای       ا بمققاویاقب ققادی ع 

یقق    بققه طقور ماقا    نگققاه عیقیه ای داشقا   بقه شقرت   بایققد  ب قابرای   ایشقا  مققی ک قد   ،ارزآعری ع ایرقاد ارزت اشقنعده  

مققی د شعققا  هققنار نشققر از ایقق  تعققدا 700کققه حققدعد  ده انققدمیایققون باش ققده شققرت دسققببا، در کشققور ش اسققایی شقق

 اشقب ا  ع ارزت اشقنعده   ،بقا رقق  بسقیار کمبقری نسقبا بخقخ توایقد، خقدمای ع خبرعشقیمی         مقی تقوان   باش د  عای 

 ایراد نمود ع تعداد شعاای  را اشنایخ داد    در ای  حوزه
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درآمققد  در ش قق  هققای غیرکشققاعرزی، عقققا آزاد خققود را بققه قاایبققاشی اخب ققاب مققی ده ققد ع   رعسققبائیان معمققوال6ً

سرانه خود را از ای  طریقم اشقنایخ مقی ده قد، اقیک  در چ قد سقا  اخیقر رکقود بقازار شقرت آن هقا را از ایق  کقار               

بقه شقهرها تبقدی  شقده اسقا، ب قابرای  حمایقا از شقرت         رعسقبائیان   بازداشبه اسا ع بقه یکقی از ووامق  مهقا ری     

 می تواند وام  کاهخ تخایه رعسباها باشد   

بندی جلسه جمع

مورخ  کارشناسی

19/09/96 

 

در اتققاه  19/09/96 اسققه کققارگرعه تخ  ققی شققورای گشبگققوی دعاققا ع بخققخ خ و ققی در تققاریخ   مو ققو  در  

ایران ع با حضور نمای قدگان اتقاه ایقران، اتقاه تهقران، شقورای گشبگقوی دعاقا ع بخقخ خ و قی ا قشهان، سقازمان             

ع برخققی شعققاالن   ققادرک  دگان شققرت دسققبباشاامققور ماایققاتی، مرکققن ماققی شققرت ایققران، اتحادیققه توایدک  ققدگان ع 

 معبر ققی  اوبققرا  تققا شققد م ققرر ملرعحققه مباحقق  بققه تو ققه بققا  اسققه خایققان دربرگققنار گردیققد  در حققوزه شققرت 

 در نهقایی  گیقری  ت قمی    هقا  ماایقاتی،  امهارنامقه  ارائقه  بقه  شقرت  باش قدگان  ااقنام  وقدم  م  قور  بقه  شقرت    عا

  شود ملرا گشبگو شورای  ح 

 دبیرخانهپیشنهاد 

 :دارد ت می   خ  ع بررسی قابایا خ و ی بخخ شعاای  مشکقی ح   ها ری  خیش هادای 

مکقققرر بقققه شقققماره  169دسقققبورااعم  ا رایقققی مو قققو  مقققاده  بقققه ااحقققاقی 5-7طبقققم ب قققد  مقققب  ب قققد  -

مبققادری بققه خریققد مح ققوالی باشبققه از   مشققموای  کققهکایققه "اشققعار داشققا:  کققه 1390م ققو   ب/24468/200

گبقه از اشقخاب ح ی قی ایرانقی کقه      ق ، زیاقو، نمقد، ح قیر، سقیاه چقادر ع     گای ،  قا ی ، خق   شرت دسبباشا،  ماه

خود باش ده مح والی بقوده انقد مقی نمای قد، اانامقی بقه دریاشقا شقماره ماقی یقا شقماره اقب قادی حسقو مقورد از               

ی هققر ش قق  در قااققو ایشققان نداشققبه ع مققی توان ققد اطقوققای معققامقی خریققد خققود را بققه  ققوری ترمیعققی بققرا   

قققانون ماایققای مسققب ی  م ققو    169مققاده  3آیققی  نامققه تب ققره  بققه "اده مقق کور ارسققا  نمای ققددسققبورااعم  مقق

   ا اشه گردد  1394

 معا، گردند    م ررای ارسا  گنارت ش ای از باش دگان شرت - 

فهرست مستندان 

 و مدارک پشتوانه

 3تب ققره آیققی  نامققه  14مکققرر قققانون ماایققای هققای مسققب ی ، مققاده   146، 142مققاده "  مققواد قققانونی بققه عیققیه 1 

مکققرر بققه شققماره   169بققه دسققبورااعم  ا رایققی مو ققو  مققاده    1393ااحققاقی سققا   5-7ب ققد ه م م،  169مققاده 

   " 1390 ب م و /24468/200

شققورای گشبگققوی دعاققا ع بخققخ خ و ققی ا ققشهان خلققا  بققه      3/05/96مققورر  96ب/2889 نامققه شققماره   2

 شورای گشبگوی مرکن  ع 

اتحادیققه توایدک  ققدگان ع  ققادرک  دگان شققرت ایققران خلققا  بققه شققورا      18/09/96مققورر 481نامققه شققماره    3

 گشبگوی دعاا ع بخخ خ و ی 
 


