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 08/04/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 عنوان موضوع
  ی دست  عیبافندگان فرش و شاغالن صنا  بافان،یقال  یاجتماع  یها   مهیقانون ب  "موضوع    بررسی مشکالت بیمه ای قالیبافان استان

 "3/11/88شناسه دار )کددار( مصوب  

 کمیته فرش کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

؛  1388قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شااغالن صانایع دساتی شاناساه دار مصاوب ساا     1(1ماده )  بر اساا 

صاورت تما  وقت اشاتلا   تمامی ساوو  قالیبافان در هر شارایم مکانی در گروه های مصاوب شاناساه دار صانایع دساتی ایران که به  

  3درصاد سام  بیمه شاده و در صاورت وجود کارفرما با پرداخت   7% سام  دولت و    20با  وشاش بیمه تامی  اجتماعی  پتحت    ،دارند

( ای  ماده نیز ساازمان مموزش فنی و ررفه ای مکف  به بررسای ممارت  5بر اساا  تبصاره )  درصاد سام  کارفرما قرار می گیرند 

 فنی مشمولی  و صدور کارت ممارت فنی شده است 

ماده    2(34مذکور در بند )  30441از محل اعتبار برنامه    1388ساااا     برایقانون     یا  یاجرا نهیهز( ای  قانون نیز  3موابق ماده )

 بعد، قابل اجراء خواهد بود   یسا  ها  صورت تامی  اعتبار درو در  تعیی  شدهکل کشور    1388سا     وارده قانون بودجه

  قالیبافاناساتفاده  تامی  نشاده و   به اندازه کافی  ای  اعتبار در قانون بودجه سانواتی  1393ساا     زبر اساا  اعال  فعالی  ای  روزه ا

نساال های جوان رغبتی به  شاااغفی  ای  روزه و  ضااوع باعم می گردد،  از ای  رمایت دولتی هر سااا  کاهش می یابد و ای  مو

نفر در اساتان از ای  بیمه اساتفاده می کنند که به نسابت گذشاته    39000در را  راضار     نداشاته باشاندفعالیت در ای  روزه  

 کاهش چشمگیری داشته است 

؛ معافیت بیمه ای مشاامو ت قانون بیمه های اجتماعی  1401( قانون بودجه سااا   17تبصااره )  3بند )ز(  بر اسااا در ای  راسااتا  

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفت  در دهک های پایی  درممدی شاده اسات   قالیبافان     منوط به ارزیابی وساع توسام وزارت  

ماه میی  نامه اجرایی ای  بند از قانون ابالغ نشاده اسات  البته در صاورت عد  تخصایت اعتبار  ز  برای   3لیک  عفیرغ  گذشات  

 تی دولت هر چه زودتر اعتبار  ز  را اختصاص دهد ای  معافیت بیمه ای ابالغ ای  میی  نامه نیز کارساز نخواهد بود  لذا بایس

کفمه بیمه شادگان بدون کارفرما در ساازمان تامی  اجتماعی و  موضاوع دیگری در ای  بند از قانون به چشا  می خورد؛ تعارب بی   

مشااامو ن قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان می باشاااد  چرا که نبق ای  قانون تمامی ساااوو  فعا  در بحم قالیبافی بدون  

 
و فرش دساتبا  بدون کارفرما و با کارفرما،  یقانون، اساتادکاران و کارگران قال  یابالغ ا  خیاز تار اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شااغالن صانایع دساتی شاناساه دار:قانون بیمه های   1ماده   -1

  یها   گروه من در   ریو غ  یخانگ یدست  عیشاغالن صنا   یمربونه و همچن کوچک و بزرگ  یو فرش و مجتمع ها  یقال  یها یتحت پوشش تعاون  ایو فرش و   یتکبا  قال یخانگ  یشاغل در کارگاه ها

( سم  دولت و هفت  %20درصد )  ستی  برندیگ  یقرار م  یاجتماع   یتأم مهیشده اشتلا  دارند، تحت پوشش ب  ادیکه به صاورت تما  وقت به مشااغل  رانیا   یدسات  عیمصاوب شاناساه دار )کددار( صانا

 خواهد بود  زین یکاریب مهیشده شامل ب ادی مهیکارفرما ب  ( سم%3شده خواهد بود  درصورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد )  مهی( سم  ب%7درصد )
ای  قانون معاد  بیسات بیسات و هفت  رق بیمه بافندگان قالی و فرش و   30441ر برنامه  وزارت تعاااااون، کار و رفاه اجتماعی مکف  اسات از محل اعتبا  :1388ماده وارده قانون بودجه   34بند   -2

و هفت  دیگر توسام بیمه شاوندگان تأمی  می  شااغالن صانایع دساتی کد دار )رر  و مشااغل خانگی و کوچک( را پرداخت نماید و منما را تحت پوشاش بیمه تأمی  اجتماعی قرار دهد  هفت بیسات  

 شود 
( قانون برنامه پنجسااله شاشا  توساعه  2( و بند )ت( ماده )2دولت ) یاز مقررات مال یبخشا   یمواد به قانون تنظ  ی( قانون الحاق برخ29ماده )  یدر اجرا  :1401قنون بودجه ساا    17تبصاره  بند ز  -3

  ،یامهیب  یهاتیمعاف  یساامانده ،یمنما به بودجه عموم یو کاهش وابساتگ  یو بازنشاساتگ یامهیب  یهاصاندوق  یداریو پا  یساامانده  بریمبن رانیا یاساالم یجممور  یو فرهنگ  یاجتماع  ،یاقتصااد

از جمفه مشامو ن    یاجتماع   یبدون کارفرما در ساازمان تأم شادگانمهیدرخصاوص ب یامهیکامل ب یهاتیمعاف  1401ساا   یمشامو  کمک دولت، از ابتدا یامهیاقشاار تحت پوشاش ب  یساامانده

( قانون  7کل کشاور و بند )ب( ماده ) 1386( قانون بودجه ساا  14، بند )ب( تبصاره )1388دار)کددار( مصاوب شاناساه یدسات عیفرش و شااغالن صانا نبافندگا بافان،یقال یاجتماع  یهامهیقانون ب

پنج  تا   یهاقرار گرفته در دهک  شادگانمهیب مورداسات  در   یو قرار گرفت  در چمار دهک او  درممد  یو رفاه اجتماعکار   مزمون وساع توسام وزارت تعاون،  یابیمنوط به ارز  هاارانهیهدفمندکردن  

 نخواهند بود   یامهیب یهاتیهشت و با تر مشمو  معاف یهاموجود کسر و دهک یامهیب تی%( از معاف3هر دهک سه درصد ) یبه ازا ،یهفت  درممد
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فسایر ارتمالی، بایساتی ای   کارفرما و با کارفرما مشامو  معافیت بیمه ای ای  قانون هساتند  از ای  رو به منظور جفوگیری از هر ت

 بند از قانون اصال  گردد 

  به ای  صاورت که کارفرمایان ای  روزه به  می گرددگیر کارگاه های تولیدی قالیبافی نیز    گریبانقالیبافان    متاسافانه مشاکل بیمه  

ل اینکه کساار از رقوق بیمه  به دلی  دلیل عد  اسااتفاده از ای  رمایت دولتی مجبور به پرداخت بیمه به صااورت مزاد می گردند و

با مشاکل    شاده به دلیل پایی  بودن رقوقشاان امکانیذیر نمی باشاد، ناچرا برای ادامه فعالیت کارگاه پرداخت می کنند و در نمایت

 نقدینگی مواجه می شوند   

فردی از  هنگامیکه     اسااتان  قالیباف  معضااالت برایرذ  معافیت بیمه شااده در هنگا  انتقا  از کارگاه به کارگاه دیگر نیز یکی از  

مورخ   4405/97/5020بخشااانااماه شااامااره  ساااازماان تاامی  اجتمااعی باا اساااتنااد باه  یااباد،  می کاارگااهی باه کاارگااه دیگر انتقاا   

ماازاد بر ارقاا  منادرر در  موضاااوع ممنوعیات ایجااد و تحمیال باار ماالی  ؛ معااونات بیماه ای ساااازماان تاامی  اجتمااعی،  10/04/1397

  بار مالی برای دولت ایجاد می کند، ازاساات و  بیمه شااده جدید    به منزله  به کارگاه دیگرتفساایر ورود  ؛ با  قوانی  بودجه ساانواتی

در ای  شارایم بار مالی برای دولت ایجاد نشاده  خودداری می کند  ای  در رالیسات که  سام  دولت برای بیمه شاده  اعما  معافیت  

بیمه های اجتمااعی  قانون تامی  اجتماعی و قانون   و در کارگاه قبفی شاامل معافیت بیمه ای بود   ز  به ککر اسات هیم منعی در

 ی  معافیت در هنگا  انتقا  به کارگاه دیگر وجود ندارد قالیبافان برای استفاده از ا

  با توجه به اینکه فعالیت در  باشااد  یم  شاارکت های تعاونی  رعاملیمدو    رهیمد  ئتیهبه قالیبافان مربوط  از مشااکالت  دیگر    یکی

مواقع اقدا  به ثبت    بیشاتر  در  جامعه محساوب می شاوندقالی بافان جزو قشار محرو   صانعت فرش مساتفز  سارمایه می باشاد و  

  شااغفی  تما  وقت تما  سوو قانون قالیبافان  بر اساا   در تولید فرش فعالیت نمایند   همکاری ه  شارکت تعاونی می نمایند تا با  

  هستنددرصد سم  دولت    20  بیمه  مشمو که تعاونی ها ه  شامل می گردد،    بافیقالی

  4(5، به موجب تبصاره )گرددبعنوان عضاو هیات مدیره انتخاب می   زمانیکه هریک از شااغفی  عضاو در شارکت های تعاونیلیک   

نون کار می گردند  از ای  رو سااازمان  کارفرما شااناخته شااده و با پرداخت ساام  بیمه مشاامو  قا( قانون تامی  اجتماعی  4ماده )

تامی  اجتماعی با اساتناد به تبصاره یاد شاده از اعضاای هیات مدیره که عضاو شااغل تما  وقت در تعاونی هساتند، سام  بیمه به  

 صورت مزاد موالبه می کند

مساننی شادن صااربان رر  و مشااغل  مبنی بر  ( قانون بیمه بیکاری  1به ماده )  با تاکید  از نرفی دیگر ساازمان تامی  اجتماعی

  رانیو مد  یقی)اشاخاص رق  انیکارفرمافنی و درممد تامی  اجتماعی:   9بخشانامه شاماره    5(5بند )  مزاد از دریافت بیمه بیکاری و

راد  درصاد بیمه بیکاری، بیمه ای  اف  3و با تاکید بر عد  دریافت    شاناخته  خارر  از شامو  قانون کاررا  (  یدولت  ریغ  یاشاخاص رقوق

 را به صورت مزاد موالبه می کند 

با    از نرفی  ،صاورت مزادشاایان ککر اسات ساازمان تامی  اجتماعی جمت موالبه بیمه اعضاای هیات مدیره شارکت های تعاونی به  

نر   مشامو  قانون کار می شاناساد و از    ،رفرما را در صاورت پرداخت بیمهاک،  ( قانون تامی  اجتماعی4( ماده )5تبصاره ) اساتناد به

و در نمایت با    نموده( قانون بیمه بیکاری صااربان رر  و مشااغل مزاد را از دریافت بیمه بیکاری مساتننی  1ماده )  بر اساا دیگر  

 
  ی اشخاص رقوق رانیمد  یباشند و همچن  یقیاشخاص رق  1354/   4/   3مصوب   یاجتماع   ی( قانون تأم2( ماده )4موضوع بند )  انیکه کارفرما  یدر موارد  قانون تامی  اجتماعی: 4ماده   5تبصره   -4

قانون مذکور   یاشتلا  به کار در کارگاه در زمره مشمول  خیتار زمن ا یو اصالرات بعد ( قانون مذکور28مقرر در ماده )  بیشده و کارفرما به ترت  مهیسم  ب مهیتوانند با پرداخت رق ب یم یردولتیغ

  رندیقرار گ
 بیمه بیکاری نخواهند بود  درصد 3کارفرمایان )اشخاص رقیقی و مدیران اشخاص رقوقی غیر دولتی( از شمو  قانون کارخارر بوده و بالتبع مشمو    تامی  اجتماعی: 9بخشنامه شماره  5بند   -5
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قانون تامی     باکه ای  موضاوع    کارفرمایان را مشامو  قانون کار نمی شاناساد،  فنی و درممد  9( بخشانامه شاماره  5بند )تاکید به  

 و نیازمند اصال  می باشد در تعارب است  اجتماعی  

بر اساا  اعال  شارکت های تعاونی ساازمان تامی  اجتماعی با اساتناد به رای هیات تخصاصای بیمه، کار و تامی  اجتماعی دیوان  

شامو  قانون بیمه های  عدالت اداری؛ نیز اعضاای هیات مدیره شااغل در شارکت های تعاونی را شارکت خصاوصای تفقی نموده و م

 اجتماعی قالیبافان نمی داند   

ابوا     با موضاوع  05/12/1393مورخ    85هیات تخصاصای بیمه، کار و تامی  اجتماعی دیوان عدالت اداری به شاماره دادنامه    رای

 :( بخشنامه یاد شده5بند )

موابق ماده    کهیعقد اسات در رال  یو اسااسا   یصافرقوق( جز ا ایاو : قرارداد کار از جمفه عقود معوب بوده و در من اجرت )مزد  

    دینما  فهیانجا  وظ  یتواند بوور مجان  یم  یعامل شرکت تجار  ریقانون تجارت مد  134ماده    ریو مفمو  مخال  قسمت اخ  124

  تیدر قرارداد کار در اثر تبع  کهیعامل در مقابل اشاخاص ثالم ه  مسائو  اسات در رال  ریمدقانون تجارت  134موابق ماده    :اًیثان

 وجود ندارد و کارگر تنما در مقابل کارفرما مسئو  است     یتیمسئول   یکارگر از کارفرما چن

ادامه دارد    دیجد  ریدم  بقانون تجاارت تا انتخا  136مواابق ماده    زین  یو  تیا موراما   یپس از انقضاااا  یعامل رت  ریمد  تیا ریثالنااً: مد

   در مقابل کارفرما ندارد   یو کارگر تعمد  افتهیمدت قرارداد خاتمه    یدر قراردادکار با انقضا  کهیدر رال

  کهیقانون تجارت( در رال  127و ماده    124و ه  دادگاه قابل عز  اساات )تبصااره ماده    رهیمد أتیه  یعامل ه  از سااو  ریرابعاً: مد

عامل و شارکت    ریرساد رابوه مد  یقانون کار( با توجه به مراتب فوق به نظر م 25در مورد کارگر ندارد  )ماده    یرق   یکارفرما چن

در مقابل    لیوک  تیدر مقابل شاارکت همان مساائول  یو  تیموضااوع قانون کار نبوده و مساائول  ییو کارفرما  یرابوه کارگر  یتجار

به عنوان    یاسااتد   بوده اساات  با وصاا  مراتب شاااک  یهم  زین  16/9/88-666  مارهشاا   هیوردت رو  یرأ  یموکل اساات  مبنا

و    یرقوق  رادیا  تینبوده و بخشانامه مورد شاکا  یکاریب  مهیقانون ب  کیماده   ایمشامو  قانون کار و    یعامل شارکت خصاوصا ریمد

 وجاهت ندارد و قابل رد است   یشاک  تینداشته و شکا  یقانون

ای  در رالیسات که رای صاادره با اشااره به قانون تجارت در مورد شارکت های خصاوصای اعال  نظر نموده اسات  لیک  شارکت  

قانون    6(36بر اساا  ماده )انی  خاص خود را دارد  از ای  رو  تعاونی بر اساا  قانون بخش تعاون اقتصااد تشاکیل می شاود و قو

  های  عضاو تعاونقالیبافان    و  دنشاو ، هیات مدیره شارکت تعاونی صارفا از اعضاای عضاو اصافی شارکت انتخاب میبخش تعاون اقتصااد

تامی  اجتماعی به ای  رای موضااوعیت    لذا اسااتناد سااازمان  رندیگ  یبعمده منیز  را    یتعاون  رهیمد  ئتیهوظای   در کنار اشااتلا   

 ندارد 

متاساافانه رفتارهای سااازمان تامی  اجتماعی باعم شااده امنیت شاالفی اعضااای هیات مدیره شاارکت های تعاونی بخور بیفتد و  

  هیچیک از اعضاای اصافی تعاونی ها رغبتی برای شارکت در انتخابات هیات مدیره نداشاته باشاند  با عد  برگزاری انتخابات هیات

 
 البد  یعف  اعضااء،یساو  اعضااء اصاف کیو تا    یضاو اصافنفر ع  7نفر و رداکنر   3مرکب از رداقل  یاره یمد  أتینبق اسااسانامه بر عمده ه یاداره امور تعاون قانون بخش تعاون اقتصااد: 36ماده    -6

  شاتریمشاروط بر منکه تعداد از پانزده نفر ب دیفزایب  البد یعف اءاعضا نفر به  کیو   ره یمد أتیه یبه اعضااء اصاف تواندینفر م کیهر چمارصاد نفر   شیبزرگ در مقابل افزا یمایتعاون یبرا یول باشاندیم

اعضااء   بیبه ترت یبعد از اعضااء اصاف  تیاکنر  یو رائز  دیمینوبت به عمل م کیدر    البد یو عف یاعضااء اصافانتخاب یبرا  ی  اخذ رأشاوندیانتخاب م یمخف یمدت دو ساا  و با رأ ینشاود که برا

  یم لیبافندگان واساتاد کارکان صاعنت و هنر و تشاک تیبالمانع اسات افت براساا  قانون و سااسانامه مورد عمل با عضاو البد یو عف  یاز اعضااء اصاف  کیمجدد هر و انتخاب شاوندیشاناخته م البد یعف

  گردند
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تعاونی فرش دستبا  استان موید    280تعاونی فعا  از    6مدیره نیز فعالیت تعاونی ها ک  شده و به تعویفی کشیده می شوند  ممار  

 همی  موضوع می باشد 

  ،یبازنشاساتگمیی  نامه اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان؛ ساوابق مشامو ن بیمه    7(10بر اساا  ماده ) ز  به ککر اسات؛  

که مشامو  ای  میی  نامه و یاکارگاه های مشامو     1376  ساا   مصاوب فویو ز  یگف  چه،یقال  ،یبافندگان قال  یافتادگ  کار  ت و ازفو

التفاوت رق بیمه جزو سانوات خدمت   قانون تامی  اجتماعی قرار می گیرند، در صاورت درخواسات بیمه شاده و یا پرداخت ما به

ی   درصاد سانوات منظور خواهد شاد  در ای  راساتا ساازمان تام 50  در غیر ای  صاورت ساابقه منما به نسابت  محساوب می شاود

اجتماعی ما به التفاوت رق بیمه را به صاورت یکجا موالبه می کند که پرداخت من بصاورت یکجا برای قالیبافان امکان پذیر نمی  

 باشد و ای  موضوع باعم می گردد، در زمان بازنشستگی با مشکالت معیشتی مواجه گردند 

  به  و  می شااودبعنوان نماد هنر ایران در جمان شااناخته  که  فرش دسااتبا  ایران  با توجه به موارد فوق الذکر مشاااهده می گردد،  

جایگاه اصفی خود را عفیرغ     و  مورد بی ممری قرار گرفته  محسوب می شودمم  ارز موری کشور    عواملیکی از  نیز  لحاظ اقتصادی  

 مزیت های اشتلا  زایی گسترده و ارزش افزوده قابل توجه از دست داده است   

مشکالت  ایرادات و  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

به دلیل عد  تخصایت اعتبار  ز  از ساوی دولت، تعداد بیمه شادگان مشامولی  قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان هر ساا      1

صانعت فرش که یکی از عوامل مم  ارز موری و اشاتلا  در ایران اسات هر روز افو     شاود،  کاهش می یابد و ای  موضاوع باعم می

 پیدا کند 

؛ با عنایت به اینکه قانون بیمه های  1401( قانون بودجه سااا   17عارب موجود در بند )ز( تبصااره )عد  توجه قانون گذار به ت   2

  شادگان بدون کارفرما  مهیب  لذا تاکید قانون گذار بر  می باشاد،مل تمامی ساوو  کارفرمایی و بدون کارفرما  ااجتماعی قالیبافان شا 

 ای  بند صحیح نمی باشد   در

ابالغ نشاده و ادارات برای اجرای    1401( قانون بودجه  17او  ساا ، میی  نامه موضاوع بند )ز( تبصاره )ماه از    3عفیرغ  گذشات     3

 ای  قانون سازوکاری در دست ندارند  همچنی  محل اعتبار ای  بند از قانون نیز تا کنون تعیی  نشده است 

یک کارگاه به کارگاه دیگر با اساااتناد به ایجاد بار مالی    ساااازمان تامی  اجتماعی معافیت بیمه ای قالیبافان را هنگا  انتقا  از   4

 بیرهیزند در کارگاه ها  قالیبافان از ادامه فعالیت    ،قوع می کند و ای  موضوع باعم می گردد  ،برای دولت

که به عنوان هیات مدیره انتخاب می شاوند، بدون توجه به  معافیت بیمه ای قالیبافان عضاو تعاونی ها  ساازمان تامی  اجتماعی     5

رفتار می کند  ای  موضاوع باعم شاده، اعضاا شارکت های    خصاوصایقوانی  خاص بخش تعاون قوع می کند و همانند شارکت های  

عاونی ها نیمه  تعاونی رغبتی در عضاوت هیات مدیره نداشاته باشاند و در نمایت به دلیل عد  تشاکیل انتخابات هیات مدیره، ای  ت

 فعا  و بعضا منحل می گردند 

  ساازمان تامی  اجتماعی جمت تکمیل ساوابق مشامو ن قانون بیمه بازنشاساتگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی وقالیچه و  6

یکجا ای  مبفغ  زیفو، مابه التفاوت رق بیمه مربونه را به صااورت یکجا موالبه می کند  با توجه به اینکه امکان پرداخت بصااورت  

می گردد در زمان  برای الیبافان وجود ندارد، به دریافت بازنشاساتگی پنجاه درصاد سانوات مجبور می گردند و ای  موضاوع باعم  

   روبرو گردند   مشکالت معیشتی  سالمندی با  

 
از  یاا که به نحو1376اا مصوب   فویو ز   یگف چه،یقال ،یبافندگان قال  یو ازکارافتادگ  فوت ،یبازنشستگ مهیسوابق مشمو ن قانون ب میی  نامه اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان: 10ماده   -7

 ایشده و  مهیبا درخواست ب ابند،ییماااا اشتلا  به کار 1354اااا مصاوب    یاجتماع یمشامو  قانون تأم  یدر کارگاه ها ایقرارگرفته و  نامه ییم  یشاده و مشامو  اانحا از شامو  قانون مذکور خارر 

صاورت ساابقه منان به نسابت پنجاه درصاد سانوات پرداخت     یا ریدر غ شاود،یمحساوب م یاجتماع  یقانون تأم یمربوط، جزء سانوات خدمت قابل قبو  منان در اجرا  مهیالتفاوت رق بپرداخت مابه

 بود  واهدمالک عمل خ  یاز تعمدات قانون یمندبه منظور بمره  مهیرق ب
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بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 03/ 07مورخ 

و بخش خصوص  یگفتگو   یجفسه کارگروه شورا نما  یدولت  رفاه    یندگانیبا رضور  و  تعاون کار  اداره  استان،  از سازمان صمت 

فرش دستبا  استان،    یها  یشرکت تعاون  هیاتحاد  ز،یبافندگان شمرستان تبر  هیاستان، اتحاد  یاجتماع   یاداره کل تام  ،یاجتماع

  بافانیقال یا مهیمشکالت ب یبررس یبه منظور بررس زیفرش، خوشه فرش و تابفو فرش تبر  ی شرکت ملت ز،یفرش تبر 888 یتعاون

 برگزار شد:   لیاستان به شر  ک

و  یاستادکاران و کارگران قال": ( قانون بیمه قالیبافان1ماده )  براسا : تبریز 888بمروز محمدزاده، مدیرعامل تعاونی تولید فرش 

و    یقال یها ی تحت پوشش تعاون ایو فرش و  یتک با  قال ی خانگ  یها کارفرما، شاغل در کارگاه فرش دستبا  بدون کارفرما و با 

  مصوب شناسه   یهامن در گروه  ریو غ  ی خانگ  یدست  عیشاغالن صنا   یکوچک و بزرگ مربونه و همچن  یهافرش و مجتمع  

قرار    یاجتماع   یتأم  مهیب  شده اشتلا  دارند، تحت پوشش   ادیوقت به مشاغل    که به صورت تما   رانیا  یدست  عیدار)کددار( صنا

شده خواهد بود  در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه    مه ی%( سم  ب7%(سم  دولت و هفت درصد )20درصد )  ستی  برندیگیم

   د خواهد بو  زین  یکار یب  مهیشده ب  ادی  مهیب  رفرما%( سم  کا3درصد )

 ک یکه در    یباشند  به شکف  یم  مهینفر تحت پوشش ب 176هزار نفر شاغل در استان، تنما    40از     یکه در دست دار  ینبق ممار 

هست که در کارگاه ها    یبافانیبا قال  مهیب  تیاولو  کهیباشد  دررال  یسم  کارفرما م  ینفر شما  بخشودگ  5نفره فقم    50کارگاه  

استفاده کنند و در   بافانیقانون قال  تیتوانند از معاف  یدولت نم  یاعتبار از سو   تیعد  تخص لیبه دل  ک یمشلو  به کار هستند  ل

 لیبه دل 93شود  متاسفانه از سا   یتوسم کارفرما از دستمزد منما کسر و باعم کاهش دستمزد منما م مهیصورت پرداخت رق ب

  ز ین 1401موضوع در قانون بودجه سا    یباشند  ا ینم مهیدولت، افراد شاغل در کارگاه ها شامل ب یاعتبار از سو  تیعد  تخص

 تعارب دارد    بافانیشده که با قانون قال  دیتاک

  یم  یبافیو قال  یمم  استان ما موضوع قال  یاز شاخت ها   یکی:  خو، معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیمنصور نیک 

در سوح کشور   یتواند منل سابق رر  او  بحم قال یواقع شده است و استان ما نم  یممر  یمورد ب یموضوع قال   متاسفانهباشد

    کند  انیرا ب

دکتر    یاز نر  استان ما و مقا  مهیب   یا  هیاول  شنمادیمصوب و ابالغ شد، پ  "بافانیقال  مهیب"قانون   بافان،یقال  یبرا   شی پ  چندسا 

به  لیک   بود  افته یبه استان اختصاص  زیشده ن مهیتعداد ب  یشتریشد  در من زمان ب هیاستان ارا ندگانیاز نما یو تعداد یفرهنگ

کاهش تعداد    شاهدوجود ندارد، بفکه  در رالی راضر  شدگان    مهیب  شینه تنما امکان افزا  ،دولت  یاعتبار از سو    یعد  تام  لیدل

  هستی    زیشدگان ن  مهیب

 توسم دهک     ییکرده است که با تع   ینیب  شیپ  ییایجامعه قرار دارند مزا  یدرممد    ییکه در سه دهک پا  یافراد   یدولت برا

  ردیگ  یدولت انجا  م  اتیوزارتخانه و مصوبه ه  یفترهایف

  ات ی( قانون بخش تعاون، ه36  بر اسا  ماده )است  یتعاون   یشرکت ها   رهیمد  اتیه  یبرا   مهیبحم عد  شمو  ب  ،یموضوع اصف

مشمو     رهیمد  اتیه  ز،ین  یاجتماع   یتام   یشوند  بر اسا  قوان  یانتخاب م  یشرکت تعاون  یاز اعضا   یتعاون  یشرکت ها  رهیمد

  ی انتخاب م   یتعاون  یها شرکت  رهیمد  اتیه  یکه به عنوان اعضا   یبافانیموضوع باعم شده قال   یو ا  ستندین  مهیپرداخت رق ب

معافیت محرو  گردند و ای  موضوع باعم شده هیچیک از اعضای تعاونی ها رغبتی برای رضور در هیات مدیره نداشته     ، از ایشوند

 باشند و بعضا رتی انحال  شرکت های تعاونی مور  می گردد   

د مشاهده می شود که شرکت به صورت موردی  ای  موضوع از سوی اداره کل استان به تمران منعکس شده است  در برخی موار

 می باشد  در سوح کشور    لیک  مستفز  رل مشکل و ابالغ  است   اقدا  کرده موضوع رل شده
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برای اداره کار و تعاون تکفی   قانون بودجه تکالیفی  (،  17بند )ز( تبصره )   براسا   :نسری  درخشانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو

بیمه قالیبافان منوط بر ارزیابی و مزمون وسع شده  در ای  تکفی   مئی  نامه من ابالغ نشده است     کنونتا  ولی   تعیی  شده است

 ؟می باشداقدامی انجا  داده است یا منتظر ابالغ مئیننامه    خصوص ای  مزموناست  اداره تعاون و کار استان در  

سازمان و دستگاه از جمفه سازمان مموزش فنی و ررفه    9: ردود  اجتماعیخو، معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه  منصور نیک 

در مورد    قرار دارند   در زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    ای، بانک های توسعه و تعاون، بانک رفاه، بمزیستی و  

اجرائی شدن    ولی    ه استانجا  دادی  ز  را  ماهنگهتعاون کار و رفاه اجتماعی با سازمان مموزش فنی و ررفه ای  اداره  مزمون وسع،  

اعتبار  ز  در اختیار سازمان تامی  اجتماعی قرار  دولت   یاز سومنوط براینست که مئی  نامه اجرائی ابالغ شود  از نرفی اگر   من

تصادی دولت یا فشارهای  داده نشود بقیه ارکان عمفی نخواهد شد  پس شرط او ، تامی  اعتبار از نر  دولت می باشد  جراری اق

مانع از ابالغ مئی  نامه اجرائی ای  موضوع شده است     اقتصادی که بر سه دهک ابتدائی جامعه و تنگنای مالی دولت وجود دارد 

به تصویب هیات دولت نرسیده و  هنوز  تامی  اعتبار،  عد   به دلیل  ظاهرا  )مئی  نامه در کارگروه وزارتخانه تنظی  شده است ولی  

 نشده است(   ابالغ

موضوع دیگری در بند )ز( قانون بودجه وجود دارد، تعارب   ز  به ککر است    :نسری  درخشانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو

بی  بیمه شدگان بدون کارفرما و قانون قالیبافان است که می تواند ارتما  تفسیر و اعما  سفیقه در اجرای قانون را ایجاد کند    

 تا از اعما  سفیقه جفوگیری گردد    نیاز به اصالریه داردای  موضوع  

  39ردود    ،یممار خرداد ماه سا  جار   ینبق مخر:  استان  یاجتماع   یاداره کل تامیوس  رسی  پور، رئیس اداره بیمه شدگان  

باشد  با    یکمک دولت م  درصد  20کنند و    یرا پرداخت م  مه یدرصد رق ب  7افراد     ی  تما  ا یتک با  فعا  دار  با یهزار نفر قال

    یتام  ازمانس  یبرا  یموضوع باعم مواجه شدن مشکالت   یشود و ا  یراصل م  ی هزار نفر، رق  با ئ  39  یدرصد برا   یارتساب ا

  ی م  با یاز قشر قال  تیما رما  یکف  تیما ابالغ نشده است  ن  یبرا  یشده است  در خصوص بند )ز( دستورالعمل اجرائ  یاجتماع

   ماه صورت گرفت است   4به    بافانیقال  مهیفرصت پرداخت رق ب  شیافزا  رینظ  یاقدامات  زیراستا ن   یباشد  در ا

 مهیکه رق ب  ی بافانیقال  کهیدرصد بود؛بصورت  50تک با     بافانیجذب قال  هیدستورالعمل ها در سا  گذشته سمم   ینبق مخر

سازمان    یمن برا  هیسمم  نکهیشد جذب مجدد منما مقدور نبود مگر ا  یشان قوع م  مهیکردند و ب  یخود را به موقع پرداخت نم

نص     ،یدرصد قوع  50  زانیتکبا  به م  یبافیدر روزه قال  یعنیشود     یم  جادیا  یبافیاز محل قوع قال  هیسمم   یشود  ا  جادیا

در   "با یقال  یقوع"  زانیامسا  به م  هیمحتر  استان سمم  تیریمد  یها  یر یگیپ  روی  در را  راضر پ یکرد  یم  افتیدر  هیسمم

 نظر گرفته شده است   

   یاخذ کن  یمنمر ثمر  جه یکرد نت   یخواه  ی استان اتخاک شود، منعکس کرده و سع  یگفتگو   یدر شورا  یمیهرتصم  تینما  در

  ی و مجوز فن   یبا تمران مکاتبه کرد  زیگفتگو دستور دادند و ما ن  یکارت ممارت، در شورا   یررفه ا  یهمانوور که در مورد مجوز فن

    یرذ  کرد   یرا از روند اجرائ  یررفه ا

تامی  اجتماعی،  سازمان  : با توجه به صحبت های شما، در را  راضر تنما مشکل  نسری  درخشانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو

تحت پوشش    فعالیت می کنند،  در ای  رشته   تا افرادی که واقعا  استمممتری  قضیه، بحم مزمون    البته  تامی  اعتبار می باشد

 بیمه قرار بگیرند  

که   یکارگاه  تیوجود دارد  معاف  یو انفراد   یکارگاه  تیدو نوع معاف:  محمد ابراهیمی، رئیس اداره وصو  رق بیمه تامی  اجتماعی

نفر شاغل در کارگاه    5  ریگردد  افراد ز  ی نفر م  5  ریز  ی شده و شامل کارگاه ها  بیتصو  رانیوز  اتیه  62بر اسا  مصوبه سا   
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  د ی جد  یرو ینفر( مشلو  به کار شوند، ن  5از    شی)ب  یگریاز کارگاه خارر شوند و در کارگاه د  کهیزمان  ک یهستند  ل  تیمشمو  معاف

 استفاده کند     تیتوانند از معاف  یمغاز کار نم  شوند و در  یکارگاه محصوب م

بر دولت ممنوع    یهرگونه بار مال   جادیا  )اقتصاد مقاومتی(  جممور و برنامه و بودجه کشور  سیبراسا  نامه معاون او  رئ  96از سا   

همی  اسا  اجازه استفاده از معافیت را ندارند  هیچگونه ملایرت قانونی در ای     و نمی توان نیروی جدید جذب کرد برباشد    یم

دولت قادر به انجا  نیستی   ای  مشکل در بحم انفرادی وجود ندارد ولی بحم   ایایجاد بار مالی بر  بدلیلزمینه نداری  و تنما  

 کارگاهی متفاوت است   

( قانون رمایت از استادکاران و هنرمندان صنایع دستی 2: در ماده )تبریز  888بمروز محمدزاده، مدیرعامل تعاونی تولید فرش    

شناسه دار )کدُدار(    یدست عیبافندگان فرش و شاغالن صنا بافان،یقال یاجتماع مهیقانون ب یدولت مکف  است در اجرا  ؛بیان شده

  ی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به سامانده  یو گردشگر  یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیسازمان م توسم    18/5/1388مصوب  

( قانون فوق الذکر انجا   2صرفاً بر اسا  مسارت مذکور در ماده )که ای  تکفی     دیاقدا  نما  میواجدان شرا  هینمودن کف  مهیو ب

اضافه کردن بند )ز( بیان می کند که کارگاه های خانگی نیز مشمو  می باشد  ولی با    بافانیقال  مهیقانون ب  (2ماده )   ردیگ  یم

 ( مشکل ایجاد شده است  17تبصره )

که    استمزمون  شرط  (،  17بند )ز( تبصره )تصویب  از    قانونگذار  هد به نظر م   :  نسری  درخشانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو

 بیان شده مشکل دیگری وجود ندارد     تعاربو بلیر از  بسیار منوقیست  

سازمان  با عنایت به اینکه ملایرت قانونی وجود ندارد،  به کارگاه دیگر باید عرب کن    قالیبا  از کارگاه در خصوص موضوع انتقا 

تفسیر کرده است  چرا که نیروی جدیدی جذب نشده و بار مالی  مصوبه یاد شده را  اجرای مصوبه هیات دولت به نوعی    با هد 

 به کارگاه دیگر انتقا  یافته است    و صرفا از کارگاهی  شده استبرای دولت ایجاد نمازاد  

: زمانی که قالیبا  در کارگاه جدید مشلو  به کار می  استان  یاجتماع   یاداره کل تامیوس  رسی  پور، رئیس اداره بیمه شدگان  

د از درصد می شود، کارفرمای جدید نیز که قبال مشمو  کمک دولت نبود بع 7شود عالوه بر اینکه به عنوان نیروی جدید شامل 

  براسا  بخشنامه اقتصاد مقاومتی، از کفیه بارهای  گرددبار مالی برای دولت ایجاد می  بدی  صورت  و    رساب می شودای  مشمو   

 مالی اضافی منع شده ای    

بار    گریبه کارگاه د  با ی ز  به ککر است با انتقا  قال:  کامل واردان، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستبا  استان

دولت    یاستان ما برا   یکرد  در کل بار مال  یاستفاده م  تیشده قبال در کارگاه از معاف  مه یشود  چرا که ب  ینم  جادیدولت ا  یبرا  یمال

  39   یکه جزو ا  یکه افراد   سنتیبنده ا  شنمادیکند  پ  ی نم  دای پ  شیافزا گریباشد و و با انتقا  به کارگاه د  یهزار نفر م  39ردود  

 محسوب نشوند    دیجد  یروین  ،یباشند در صورت اشتلا  در هر کارگاه  یهزار نفر م

کنند  کارفرما    یم  یاز کار خوددار   گر،یهنگا  انتقا  به کارگاه د مهیب  ی قوع  لیکارگران به دل:  عفییور، نماینده شرکت ملتی  فرش

از    مهیشود  در صورت کسر رق ب  یکارگران به نرخ صورت مزاد م  مهیمجبور به پرداخت ب  بافانیقال  مهیقانون ب  تیمعاف  رغ یعف  زین

شود     یرا کسر نم  مهیدرصد رق ب  50  یال  40کمک به کارگر    یا جمت بر   یماند به هم  یم  یباق  یزی دستمزد کارگر، مبفغ ناچ

 ردد گ یکارگاه ها م  یبرا   یشود  مشکالت  یفرش م  دیموضوع باعم عد  توسعه تول   یا

مور  کرده بودی  و ایشان فرمودند ای  موضوع از نر  دولت قوعی    مدیر اسبق سازمان تامی  اجتماعی استانای  موضوع را با  

درخواست هیات کارشناسی جمت  در ای  خصوص   برخی از کارگاه ها امکان افزایش نیرو دارندشده و کاری نمی توان انجا  داد  
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ررکت مفیدی در ای  زمینه      لیک  تا کنونداشته باشی مشخصات معفو   بممراه  تا جذب نیرو    ارائه دادی به سازمان  رصد کارگران  

   ایجاد نشده است   سازماناز نر   

و   ( استادکار، کارگرساده1ماده )و    ( قانون بیمه قالیبافان5: در تبصره )تبریز  888بمروز محمدزاده، مدیرعامل تعاونی تولید فرش  

ما نیز ممارت ها را شناسائی کرده و براسا  ممارت استادکار، بافنده درجه یک و دو و     ممارت ککر شده است  یگواهدیگری  قوانی

نامگذاری   افراد هستند  کردی  کارگر ساده  ای   اعال  کنی  شاغفی  واقعی  ای  لیست را تحویل سازمان دهی  و     ما می توانی  

 ن اسامی قالیبافان واقعی به سازمان ارائه نشده است   دررالیکه تا را  از نر  اتحادیه قالیبافا

  برای رصو   : دستگاه های متولی در زمینه فرش زیاد می باشدخو، معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیمنصور نیک

سازمان نیز می     ای  روزه بیردازندامورات    بهتجمیع شوند و  تمامی متولیان ای  امر در یک مرکز    نتیجه بمتر در ای  روزه بایستی

اسا  اعتبار تخصیت یافته تعداد نفراتی را که می توانند از یارانه استفاده کنند مشخت کند و مرکز مفی فرش نیز افرادی    تواند بر

یت اعتبار از سوی  هستند، مشخت نماید تا یارانه به منما تخصیت یابد  لیک  بدون تخص  سرپرست خانواده که واقعا قالیبا  و  

 شود، کارساز نخواهد بود  ب و ابالغ  یصونیز ت(  17مئی  نامه اجرایی بند )ز( تبصره )  دولت،

کنند   افت یدر  مهیدفترچه ب  نکه یقبل از ا  بافانیقال  :خدایاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان شمریستان تبریز

  60کنند  بر فرب در س     یرا لحاظ نم  مهیقبل از اخذ دفترچه ب  یسا  ها   مهیسابقه ب  یدر زمان بازنشستگ  یشده بودند  ول  مهیب

سا     10گردد و صرفا    یسا  من قبل از اخذ دفترچه پرداخت شده بود لحاظ لحاظ نم  5دارند و    مهیسا  ب  15که سابقه    یسالگ

درخواست    یونیفیم  50  یال  30افراد مبالغ     یا  یسا  برا  15  مهیب  لیتکم  یبرا   یاجتماع   یشود  سازمان تام  یدر نظر گرفته م

 ندارند    نکاریا  یبرا   یبودجه ا   بافانیقال  ک یکند  ل  یم

بیمه ای بنا  قالیبافی نداشتی  و تنما    در گذشته  :استان  یاجتماع   یاداره کل تامیوس  رسی  پور، رئیس اداره بیمه شدگان  

پیرو فشارهای جانبی، سازمان در ای  خصوص قراردادی با قالیبافان منعقد کرد، پرداخت    مشاغل مزاد و بیمه اختیاری وجود داشت 

در مت  قرارداد نیز بیان شده است که    مور  شد   درصد به رساب بدهی دولت(  7درصد بیمه شده و    7درصد )  14رق بیمه با  

باید   ،محاسبه می شود  ای  بیمه بدون درمان می باشد  درصورتیکه درخواست سوابق کامل را داشته باشند  سوابقدرصد  50تنما 

 مابه التفاوت من را پرداخت کنند   

تبدیل   27درصد مور  شد انالع رسانی کردی  تا مراجعه کنند و تمامی قراردادها را به    27بعدا که قانون قالیبافان تک با  با  

ه هاست  سا  گذشته  با پیشبینی اینکه ارتما  افزایش رق بیمه شدبه تمامی بیمه شدگان انالع رسانی    ای  موضوع  کردی 

درصد رق بیمه    22"مبفغ ارتساب شده     انالع رسانی کردی   ،به نفراتی که دارای سوابق بودند و بازنشست می شدندوجود دارد،  

درصد کمک دولت نیز به من اضافه شده    7  با محاسبات صورت گرفته، در واقع  داختدر زمان پرمی باشد و    "رداقل زمان پرداخت

سا  نبق قانون مصوب   10دارای سوابق کمی هستند و برای بازنشستگی زیر  بازنشسته ها درصد نیز منظور می شود  اکنر  14و 

بازنشسته ها  برای  راهنمایی  ز  را  مکاران  ه  کهسا ، مبفغ پرداختی کمتر از مابه التفاوت می باشد    10مجفس برای سوابق زیر  

   به با  شامل معافیت نخواهند شد  8بند )ز( دهک های     ز  به ککر است، براسا  انجا  می دهند 

،  مئی  نامه قانون بیمه قالیبافان که همان پاره وقت می باشد   با استناد به  :تبریز  888بمروز محمدزاده، مدیرعامل تعاونی تولید فرش  

سا     5الی    4برای  چنانچه  ای  موضوع    ارائه داد درصد    22یا هزینه کمتر از    پرداخت هزینه از سوی دولت و  پیشنماد    می توان

 می تواند کمک بسیاری به قالیبافان نماید  تقسیم شود  
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  یفرش در استان سازمان صنعت، معدن و تجارت م  یمتول  : صنعت، معدن و تجارت استان  عفی سفیمانی، رئیس اداره فرش سازمان

باشد    یدر کشور م  یقال  نهیدر زم  ی  استان ما استان راهبرد یباش  یسوا ت شما م  یجوابگو     یسازمان و معاون  سیباشد  بنده و رئ

وارد بزرگ که    440بزرگ در استان است  نبق ممار ارائه شده، ردود    یو مجتمع ها   یمن، کارگاه ها  یشاخصه ها    یو بزرگتر

  9شمرستان استان    20دارند  از رداقل    تیکارگاه بزرگ فعال  500وجود دارد که در مجموع رداقل    زیپروانه کسب در تبر  یدارا 

  گریچند شمرستان د  ییایلرافثبت نشان ج  یخصوص شده است و در را  انجا  کارها   یدر ا  ییایشمرستان من ثبت نشان جلراف

رفظ    ی  برا  یبه فکر رفظ و ارتقا کارگاه ها باش  د یند  باشو  مند¬بمره   یبتوانند از کمک دولت  دینفر با  5  یبا    ی  کارگاه ها  یهست

اتاق به    یستیموضوع ندارد لذا با   یا  یبرا  یدولت بودجه کاف  نکهیبه ا  تیباشد  با عنا  یم  یگذار  هیبه سرما  ازیفرش استان ن  تیهو

 داشته باشد    یهمکار   نهیزم   یدر ا  یعنوان بخش خصوص

در شرکت    رهیمد  اتیه( قانون صرارتا قید شده است  36: در ماده )خو، معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیمنصور نیک 

اغل در شرکت تعاونی باشند و در بازه زمانی امکان جابجایی هیات  الزاما اعضا باید ش    های تعاونی از بی  اعضا انتخاب خواهد شد

 ولی در شرکت های خصوصی اینوور نمی باشد     مدیره وجود دارد

  در ای  مورد  انجا  می شد  92قبل از سا   بیمه هیات مدیره تعاونی ها  :  تبریز  888بمروز محمدزاده، مدیرعامل تعاونی تولید فرش  

دارد ما با مقای سمساری به ای  نتیجه رسیدی  که تنما راه چاره اینست که وزیر تعاون و سازمان تامی  اجتماعی  وجود  دیوان  رای  

غیر از ای  باشد نمی    اعال  کنند به دلیل اینکه قانون تعاونی ها مستننی می باشد درخواست للو رای دیوان را داشته باشند  اگر

در رک  قانون می باشد  سیس اعال  کنند تعاونی های    می باشد وهیات عمومی دیوان  چون رای دیوان     توان کاری انجا  داد

 ( مستننی می باشند   5تولیدی از تبصره )

: باید به تعاونی های تولیدی عا  تاکید شود  بخانر همی   کامل واردان، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستبا  استان

 ا که دو سه سا  پیش ممفت هیات مدیره منما تما  شده است، کاندیدای هیات مدیره وجود ندارد  موضوع در مورد برخی تعاونی ه

وزارتخانه منعکس شده است در کمیسیون  به    : ای  موضوع قبالخو، معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیمنصور نیک

  44قانون اجرای سیاست اصل    کت های تعاونی و بخش تعاونیدر قالب رمایت از شر   مجفس نیز در را  نر  و بررسی می باشد

  44مور  بود و کفیه دستگاه ها مکف  هستند برابر قانون اجرای سیاست اصل    89و    88درصد در سا     25افزایش سم  تعاونی  

افزایش دهند را  اینست که تشکل   سم   تعاون  افزایش سم  بخش  راهکارهای  از  به عرصه ه یکی  را  تعاونی  اقتصادی  های  ای 

که فرش جزو ای  عرصه ها هستند  چون ای  موضوع مور  شده و در را  رایزنی می   وارد شوندمخصوصا عرصه های مزیت دار 

 اگر موافق باشید ای  پیشنماد از نریق شورای گفتگو منعکس شود تا رسیدگی ای  موضوع در کمیسیون تسریع شود     باشد

رمایت از بخش تعاون    44: می توانی  با استناد به سیاست های اصل تبریز  888تولید فرش بمروز محمدزاده، مدیرعامل تعاونی 

 ای  موضوع را منعکس کرد   

 پیشنهادات 

ایجاد ارزش افزوده  در اشااتلا  زایی و  ای  صاانعت  با عنایت به اینکه قالیبافان جزو قشاار محرو  جامعه محسااوب می گردند و     1

پیشانماد می گردد، مجمع نمایندگان اساتان اقدامات  ز  را در خصاوص تخصایت اعتبار ای  معافیت در  اساتان سام  بسازایی دارد،  

 بودجه سنواتی در دستور کار قرار داده و تا رصو  نتیجه پیگیری نمایند 

( قانون بودجه  17بند )ز( تبصاره )  به جمت پیشاگیری از ارتما  رفتار سافیقه ای در ادارات تامی  اجتماعی پیشانماد می گردد  2

 به شر  کیل اصال  گردد:1401سا   



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو ینشست شورا شتمینههشتاد و 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   10

 

قانون برنامه  (  2و بند )ت( ماده )(  2دولت )  یاز مقررات مال یبخشاا   یمواد به قانون تنظ  یقانون الحاق برخ(  29ماده )  یدر اجرا"

و    یامهیب  یهاصاندوق  یداریو پا  یساامانده  بر یمبن  رانیا  یاساالم  یجممور یو فرهنگ  یاجتماع  ،یپنجسااله شاشا  توساعه اقتصااد

  یا مهیاقشاار تحت پوشاش ب  یساامانده  ،یامهیب  یهاتیمعاف  یساامانده  ،یبه بودجه عموم  ها  من  یو کاهش وابساتگ  یبازنشاساتگ

از جمفه    یاجتماع  یدر سااازمان تأم  شاادگانمهیبکفیه   یامهیکامل ب  یهاتیمعاف  1401سااا     یمشاامو  کمک دولت، از ابتدا

، بند )ب(  1388دار)کددار( مصاوب  شاناساه یدسات  عیو شااغالن صانا  شبافندگان فر  بافان،یقال  یاجتماع  یهامهیمشامو ن قانون ب

مزمون وساع    یابیمنوط به ارز  هاارانهیقانون هدفمندکردن  (  7کل کشاور و بند )ب( ماده )  1386قانون بودجه ساا   (  14تبصاره )

قرار گرفته در    شاادگانمهیاساات  در مورد ب  یو قرار گرفت  در چمار دهک او  درممد  یو رفاه اجتماعکار    توساام وزارت تعاون،

هشات و با تر    یهاموجود کسار و دهک  یامهیب  تیاز معاف(  %3هر دهک ساه درصاد )  یبه ازا  ،یپنج  تا هفت  درممد  یهادهک

 "نخواهند بود   یامهیب  یهاتیمشمو  معاف

(  17میی  نامه موضاوع بند )ز( تبصاره )  ؛ پیشانماد می گردد:1401رمایت از قالیبافان و اجرای قانون بودجه ساا   در راساتای     3

به تصااویب هیات  در اساارع وقت از سااوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سااازمان برنامه بودجه تدوی     1401قانون بودجه  

   وزیران برسد 

مشمو  معافیت بیمه هنگا  انتقا  به کارگاه دیگر، بار مالی مازاد برای دولت ایجاد نمی کنند و ای   قالیبافان  با عنایت به اینکه     4

ای  موضااوع را از سااازمان  اداره کل تامی  اجتماعی اسااتان    :؛ پیشاانماد می گرددقانون تامی  اجتماعی ملایرتی نداردبا  موضااوع  

همچنان    انتقا  یابند،  یگریکارگاه د بهچنانچه    ،کنند یاساتفاده م  یبافیقال  تیکه از معاف  یافرادتامی  اجتماعی پیگیری نماید تا  

 از معافیت خود استفاده نمایند 

باعنایت به اینکه شارکت های تعاونی قانون خاص خود را دارند و هیات مدیره ای  شارکت ها از اعضاای شااغل تعاونی انتخاب     5

  20  معافیت بیمه ای  فرش مشامو و  می شاود و بر اساا  قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان افراد تحت پوشاش تعاونی های قالی  

ردد: شااغفی  تما  وقت عضاو تعاونی در صاورت انتخاب به عنوان عضاوی از هیات  پیشانماد می گدرصاد سام  دولت می باشاند،  

 ( قانون یاد شده برخوردار گردند 1مدیره از معافیت ماده )

  پرداختجمت  پیشانماد می گردد؛ ساازمان تامی  اجتماعی تممیداتی    ان در زمان ساالمندیجامعه قالیبافاز    به منظور رمایت  6

رق بیمه سانوات خدمت مشامو ن قانون بیمه بازنشاساتگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه،  به التفاوت    ما  اقساانی

 فراه  مورد   "میی  نامه اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان  (10)بند  "موضوع    گفی  و زیفو

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛1388قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار )کددار( مصوب سا   قانون بیمه های اجتماعی   1

 ؛1401بودجه سا     ن  قانو2

 ؛1386  قانون بودجه سا   3

 قانون تامی  اجتماعی با مخری  اصالرات؛  4

   قانون بخش تعاون اقتصادی؛5

   قانون بیمه بیکاری؛6

 توسعه؛  قانون برنامه پنجساله شش   7

 قانون کار؛  8

 ؛3/11/88شناسه دار )کددار( مصوب  یدست  عی، بافندگان فرش و شاغالن صنا  میی  نامه اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان9

 ی؛عدالت ادار  وانید  یاجتماع  یکار و تام  مه،یب  یتخصص  اتیه  05/12/1393مورخ    85دادنامه شماره    10

 ؛درممد سازمان تامی  اجتماعی فنی و  9بخشنامه شماره    11

   یاجتماع   یسازمان تام  یا  مهی؛ معاونت ب 10/04/1397مورخ    4405/97/5020بخشنامه شماره    12

 

 


