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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
اهمیت تولیدات صنایع دستی در رونق کارگاه های کوچک و مشاغل خانگی درتمام دنیا درک شده و برای 
آن اقدام به اتخاذ تصمیمات حمایتی یا تاسیس بازارها یا بازارچه های دائمی جهت ایجاد فضای عرضه و 

فروش این صنایع شده است.

در قالب این طرح پیشنهاد گردیده که بازارچه دائمی تولید و فروش صنایع دستی در محلی مناسب در شهرهای 
دارای بافت تاریخی تدارک شده و صنایع دستی در یک محل مانند شهرک صنعتی، تجمیع و حمایت گردند.

در این قالب می توان سیاست های حمایتی از قبیل بیمه، مالیات و... را رایگان لحاظ نمود.

در قالب تجمیع صنایع دستی مختلف ضمن حفظ اصالت و فرهنگ این صنایع دو هدف مهم توسعه اقتصاد 
محلی و توسعه فرهنگ و اصالت های بومی و محلی مورد نظر می باشد. درکنار این اهداف،  اشتغال زدایی و 

رونق تولید محصوالت کاربردی نیز فراهم خواهد شد. 

به استناد بند ۸اصالحی ماده واحده قانونی راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۶، 
از تاریخ تصویب این طرح دولت موظف است شهرک صنایع دستی را تاسیس نموده و درقالب آیین نامه ای 
با هماهنگی مجلس شورای اسالمی،  ساز و کار اجرایی آن را ظرف مدت ۶ماه به تصویب مجلس شورای 

اسالمی برساند.

مکان یابی این شهرک می بایست به شکلی انجام شود که در دل بافت های تاریخی شهرهای مرکز استان ها 
با حفظ حریم های قانونی قرار داشته باشد. 

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

ابراهیم عزیزی شیراز - موسی احمدی - جعفر راستی - مجید نصیرائی - احسان ارکانی - مجتبی بخشی 
پور - رحمت اله نوروزی - پرویز اوسطی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - حسینعلی حاجی دلیگانی - 
حسین حق وردی - یعقوب رضازاده - علیرضا ورناصری قندعلی - رضا آریان پور - علی علیزاده مراغه 
- عباس مقتدایی - غالمرضا منتظری - محمدرضا صباغیان بافقی - سیدعلی یزدی خواه - حسین حسین 
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زاده - محسن پیرهادی - قاسم ساعدی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - احمد محرم زاده یخفروزان - 
کیومرث سرمدی واله - بهروز محبی نجم آبادی - نصراله پژمان فر - رحیم زارع - حسن همتی - 
سیدمهدی فرشادان - علی اکبر علیزاده برمی - مسلم صالحی - هاجر چنارانی - جواد نیک بین - حسین 
حاتمی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - جالل محمودزاده - رسول فرخی میکال - سیدموسی موسوی - 
آرش زره تن لهونی - عبدالجالل ایری - علی اصغر عنابستانی - جلیل مختار - غالمعلی کوهساری - 

امانقلیچ شادمهر - سلمان اسحاقی - غالمحسین کرمی - امیرحسین بانکی پورفرد - سیدالبرز حسینی 
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عنوان طرح: طرح تأسیس شهرک صنایع دستی

ماده واحده – در اجرای بند (۸) ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران اصالحی 
مصوب  ۱۱/  ۳/ ۱۳۷۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شهرک صنایع دستی را در بافتهای تاریخی 
شهرهای مراکز استان ها با رعایت حریم های قانونی تأسیس نماید.آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش 

ماه توسط وزارت مزبور تهیه و پس از تأیید کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب هیأت وزیران می رسد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


6

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 تأسیس شهرک صنایع دستی 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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