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    تامين اجتماعيتامين اجتماعيتامين اجتماعيتامين اجتماعي

          

  

بـه   و پيشنهاد سازمان تامين اجتماعي  بنا به 17/12/1379وزيران در جلسه مورخ  هيات

يچه ي ، قالاز كارافتادگي بافندگان قال ماده واحده قانون بيمه بازنشستگي ، فوت واستناد 

تصـويب   شرح زيره ين نامه اجرايي قانون ياد شده را بيآ -1376مصوب  -، گليم و زيلو

  : نمود

 

  : ين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رونديدر اين آ -1ماده 

ده از بافندگان قالي ، قاليچه ، گليم و زيلوي خانگي بدون كارفرما كـه بـا اسـتفا   :  بافنده -الف

 . بافت باشند در واحد مسكوني خود مشغول به كار) حال بافت در(دستگاه بافندگي فعال 

  .سازمان تامين اجتماعي :  سازمان -ب

قاليچـه ، گلـيم و   افتادگي بافندگان قـالي ،  ن بيمه بازنشستگي ، فوت و از كارقانو:  قانون -پ

 . 1376مصوب  -زيلو



 ربط مبنـي بـر آن   هاي ذي دستگاه نظر از ن ، پس از اخذتعيين بافنده توسط سازما -2ماده 

 .  صورت مي گيرد كه فرد به كار بافندگي اشتغال دارد

هـاي ذي ربـط    تاييد و معرفي بافنده طبق رويه واحدي كه بـا همـاهنگي دسـتگاه    -1تبصره 

 .صورت مي گيرد  ، توسط سازمان تدوين خواهد شد

معرفي فرد بافنده خالف واقـع صـورت گرفتـه    مشخص شود كه  چنانچه محرز و -2تبصره 

 . شده ، قرارداد مربوط لغو مي شود است با توجه به مفاد قرارداد منعقد

حداقل %) 50(درآمد ماهانه مبناي محاسبه حق بيمه براي بافنده معادل پنجاه درصد  -3ماده 

عـدي آن خواهـد   تعييرات ب دستمزد كارگر ساده مشمول قانون كار در زمان انعقاد قرارداد و

 . بود

ين يـ ايـن آ ) 3(موضـوع مـاده    دسـتمزد %) 14( نرخ بيمه بافنده معادل چهارده درصد -4ماده 

سهم متقاضي تعيـين  %) 7( سهم دولت و هفت درصد%) 7( نامه است كه به نسبت هفت درصد

 . مي شود

خواهـد   اعين اجتمـ قانون تـامي ) 7(ماده پوشش بيمه اي بافنده به تدريج و با رعايت  -5ماده 

 .بود

ين نامه به صورت اختياري و مشـروط بـه ارايـه تقاضـاي     ياستفاده از مزاياي اين آ -6ماده 

بيمه  .رر از تاريخ انعقاد قرارداد است كتبي ، تنظيم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بيمه مق

 يـك شده مكلف است مبلغ حق بيمه را در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم در طول 

ي سـه  بيمه هر دوره حداكثر طـ  ق كه ح ، مشروط بر آن سال به حساب سازمان واريز نمايد

  . ماه اول هر دوره پرداخت شود

بـا  د صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده در موعد مقرر متوقف شو در -تبصره

 . سوابق قبلي قرارداد منتفي مي شودحفظ 

ين نامه پانزده يانعقاد قرارداد بيمه موضوع اين آيط براي حداقل سن افراد واجد شرا -7ماده 

 .سال تمام است) 50(سن پنجاه  سال و حداكثر) 15(

سـال داشـته   ) 50(چنانچه متقاضي استفاده كننده از مزايـاي قـانون بـيش از پنجـاه      -8ماده 

مـاده   هاي مقرر در نسبت نفع به سال توسط دولت و ذي) 50(ازاد بر پنجاه مباشد حق بيمه 

 . پرداخت مي شودمه ين ناياين آ) 4(



شـرح   بـه   سال سن دارند) 50(شرايط الزم براي بيمه متقاضياني كه بيش از پنجاه  -9ماده 

 :  زير تعيين مي شود

 . سال تمام نباشد) 55(پنجاه و پنج در زمان تقاضا سن آنان بيش از  -الف

 . جا بپردازند را يك ونماده واحده قان) 2(تبصره حق بيمه مازاد موضوع  -ب

 . جا بيش از يك ماه فاصله نيفتد بين پذيرش تقاضا توسط سازمان و پرداخت يك -پ

 . جا شود هر فرد مي تواند تنها يك بار متقاضي استفاده از امكان پرداخت يك -ت

اسـاس حـداقل    نفـع بايـد بـر    سالگي سـهم ذي ) 50(مبلغ حق بيمه مازاد بر پنجاه  -1تبصره 

پنجـاه درصـد   (ين نامـه  ياين آ) 3(با توجه به مفاد ماده  كارگر ساده در زمان تقاضادستمزد 

ت حـق بيمـه سـهم    كـه دريافـ   ايـن  براضافه  . جا وصول شود و به طور يك )حداقل دستمزد

اعالم سازمان همه ساله در بودجه كل كشور پيش بينـي   دولت از اين بابت به همان نسبت با

 . تامين مي شود و

جاي اخذ حق بيمه مذكور در اين ماده تنها در محاسبه ميـزان   پذيرش سوابق يك -2تبصره 

 مستمري و پس از دريافت حق بيمه كامل انجام مي شود و در شرايط احـراز مـوثر نخواهـد   

 .بود

قانون تـامين  ) 91(ماده اساس  بر نامه بايد با معرفي سازمان و يينمشموالن اين آ -10ماده 

 . ينه شخصي مورد معاينه قرار گيرندنعقاد قرارداد بيمه به هزو قبل از ا اجتماعي

شرايط استفاده از مستمري بازنشستگي ، از كارافتادگي و فـوت مشـموالن قـانون     -11ماده 

 . م قانون تامين اجتماعي خواهد بودمطابق مقررات عا

) فـوت (ن و مجموع مستمري بازماندگا ميزان مستمري بازنشستگي ، از كارافتادگي -تبصره

، در هـر حـال    ين نامه با توجه به قانون تامين اجتماعي برقرار مـي شـود  ياد اين آكه طبق مف

 . ده بيشتر و از دو سوم آن كمتر باشنبايد از مبناي محاسبه حق بيم

نامه مشـمول دريافـت مسـتمري خواهنـد شـد از       آيينافرادي كه طبق مقررات اين  -12ه ماد

 . و تغييرات بعدي آن خارج مي باشند نون تامين اجتماعيقا )111(ماده شمول مقررات 

ين نامـه و خـانواده آنـان پـس از برقـراري مسـتمري ،       يبيمه شدگان مشمول اين آ -تبصره

 رات يو تغي قانون تامين اجتماعي) 89(ماده حق درمان موضوع  %)2( مشمول كسر دو درصد

 . شد نخواهندبعدي آن 



ين نامـه كـه منجـر بـه برقـراري مسـتمري از       يـ وضوع اين آحوادث ناشي از كار م -13ماده 

باط با حرفه كارافتادگي كلي و فوت بيمه شدگان خواهد شد عبارت است از حوادثي كه در ارت

 . متوجه بيمه شدگان مي شود) تشخيص سازمان با(ين نامه يبافندگي موضوع اين آ

ين نامـه را بـا رعايـت    يـ اين آ براي اجراي مقررات قانون وسازمان تشكيالت الزم  -14ماده 

هـاي   ف اسـت حسـاب  مكلـ  زمانو مقررات مربوط ايجاد خواهد كرد و در هر حال سا قوانين

تامين كسـري بودجـه    . ن نامه را جداگانه نگهداري نمايدييو هزينه بيمه موضوع اين آ آمددر

 .ن مجاز نيست مربوط به اجراي قانون از محل منابع سازما

ر اقتصـادي و دارايـي مكلـف اسـت عـوارض وصـولي توسـط گمـرك         وزارت امو -15ماده 

 طور يكه ين نامه بيتاريخ تصويب اين آ انون تاجمهوري اسالمي ايران را از تاريخ تصويب ق

بـار بـه همـان حسـاب واريـز       هاي آتي را هر ماه يـك  وصولي و جا به حساب مربوط منتقل

 . نمايد
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