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 اداره کل استان 

 شعبه  
        نظر به اینکه به موجب قانون حمایت از تاسیس مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی مصوب                     

 26/1/1383 مجلس شورای اسالمی و آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب جلسه مورخ                22/2/1380
اسیس مجتمع های یاد شده وضع و ابالغ گردیده،         هیات وزیران مقررات ویژه ای در راستای حمایت از ت         

لذا ضمن ارسال تصویری از قانون و آئین نامه مورد بحث، مقرر میگردد واحدهای اجرائی ضمن مطالعه           
 :مستندات یاد شده نکاتی را که در پی خواهد آمد مورد توجه قرار داده و مالک اقدام قرار دهند

ی بزرگ و متمرکز قالی بافی که مختصات کمی و          تشخیص و صدور شناسنامه برای مجتمع ها       -1
 آئین نامه مشخص گردیده بعهده وزارت بازرگانی میباشد 2ویژگی های کیفی آنها در ذیل ماده       

بنابراین مالک شناسائی مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی و تفکیک آنها از سایر                          
ادره توسط وزارت بازرگانی     کارگاههای قالی بافی، داشتن شناسنامه یا کارت شناسائی ص            

خواهد بود که باید توسط صاحب مجتمع ارائه و تصویر آن اخذ و برابر با اصل شده و در                        
 .پرونده مربوطه ضبط گردد

 سال سن داشته و طبق قرارداد        18بافندگان شاغل در مجتمع های بزرگ قالی بافی که حداقل              -2
نی و نظایر آن اشتغال داشته باشند بعنوان          پیمانکاری به بافت قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، ور         

حقوق بگیر، کارمند و کارگر تلقی نشده و لذا خارج از شمول مقررات قوانین کار و تامین                         
اجتماعی شناخته شده اند و بدین ترتیب اجرای مقررات قانون تامین اجتماعی درباره آنان مورد  

 .نخواهد داشت

 پیشگفته، ارائه تصویر شناسنامه و نسخه ای از قرارداد            اضافه می نماید مالک شناسائی بافندگان      
 .پیمانکاری منعقده بین آنان و صاحب مجتمع جهت بافت فرش در مجتمع خواهد بود

 
دستور اداری 
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 سال سن و افرادی که خارج از قالب قرارداد پیمانکاری در مجتمع های              18بدیهی است افراد کمتر از      
آندسته از کارکنان مجتمع که در مشاغلی غیر از           بزرگ به بافت فرش اشتغال داشته باشند و نیز            

بافت فرش مشغول به کار باشند خارج از حکم مقرر در این بند بوده و کماکان مشمول مقررات                       
 .تامین اجتماعی خواهند بود

اضافه می نماید هر یک از صاحبان کارگاههای قالی بافی موجود می توانند با تغییر وضعیت                    -3
 آئین نامه کارگاه خود را      2 با ضوابط و معیارهای مقرر در ذیل ماده           کارگاه خود و تطبیق آن    

به مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی تبدیل و با اخذ شناسنامه از وزارت بازرگانی و عقد                    
قرارداد پیمانکاری با بافندگان قالی، گلیم و جاجیم و غیره به کار خود ادامه دهند، در اینصورت                 

که مستند به   (ای بزرگ و متمرکز محسوب و لذا از تاریخ تبدیل وضعیت             از مصادیق مجتمع ه   
شناسنامه صادره از وزارت بازرگانی و قراردادهای پیمانکاری منعقده با بافندگان مشخص                

 . از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج و ادامه بیمه آنان قطع خواهد شد) خواهد شد
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 التوفیق....     من ا

 حمد حسین شریف زادگانم
 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

 


