دربارهیتغییرقانونتأمیناجتماعی

بههمراهمتنکاملپیشنویستغییرات)

(
تأمین اجتماعی در ایران نود سال دیرینه دارد .اولین سابقهی این مقوله در قانون استخدام کشوری سال  1031و پدید آمدن نظام
بازنشستگی دیده میشود .پس از آن در سال  1031صندوق احتیاط کارگران راه آهن برای حمایت از کارگران فوتشده یا آسیبدیده
در جریان ساخت راه آهن سراسری ایران بهوجود آمد .با تأسیس وزارت کار در سال  1031و بر اساس قانون کار مصوب سال
« 1031صندوق تعاون و بیمهی کارگران» برای معالجه و غرامت کارگران تشکیل شد« .قانون بیمههای اجتماعی کارگران» برای
نخستینبار در زمان نخستوزیری دکتر مصدق تصویب شد و سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمههای اجتماعی کارگران» بهوجود
آمد و سرانجام در سال  1011از ادغام دو سازمان بیمههای اجتماعی کارگران و روستائیان« ،سازمان تأمین اجتماعی» در هیبت یک
سازمان فراگیر بیمهای و ارائهدهندهی خدمات بازنشستگی و تأمین اجتماعی شکل گرفت.
این سازمان طی دوره های مختلف با چند بار تغییر نام از سازمان به صندوق و از صندوق به سازمان ،رفتن زیر پوشش وزارت و . .
 .و همچنین تغییراتی در اساسنامه و شکل مدیریت آن تا به امروز به عنوان بزرگترین و اصلیترین سازمان بیمه و ارائهدهندهی
خدمات درمانی و اجتماعی به کارگران و حقوقبگیران و به رغم نارضایتیهای موجود از آن ،به حیات خود ادامه داده است.
بر اساس توافقها و قوانین مربوطه ،سرمایهی این صندوق (سازمان) از آغاز تأسیس بهطور مستقیم و از طریق پرداخت «حق بیمهی
سهم کارگران» ،یعنی هفتدرصد از حقوق و مزایای دریافتی ،و «حق بیمهی سهم کارفرمایان» معادل بیستدرصد حقوق هر کارگر،
که این نیز خود از محل انباشت سرمایهی ناشی از کار کارگران بدست میآید ،تأمین شده است .دولت نیز به عنوان متولی اصلی جامعه
مسئول ایجاد شغل و حمایت از گروههای آسیب و حادثهدیده ،درمانده و ازکارافتاده ،پرداخت معادل سهدرصد حقوق کارگران را به
صندوق جهت تقویت و پشتیبانی از آن به عهده گرفت .به این ترتیب ماهانه معادل سی درصد حقوق و مزایای دریافتی کارگران (شامل
اضافهکاری و  ). . .به این صندوق ریخته شد و طی بیش از پنجاه سال رفتهرفته به سرمایهی بسیار کالن و هنگفتی تبدیل شد .طی
دورههای مختلف دولتهایی که به دلیل بیانضباطی مالی یا به گفتهی بهتر بیکفایتی دچار تنگناهای مالی میشدند از سرمایه ،امکانات
و نقدینگی این صندوق به شکلهای مختلف وام و کمک دریافت میکردند؛ سرمایهای که از محل دسترنج کارگران به وجود آمده بود.
ادارهی این صندوق ،تنظیم سیاستهای مالی و شیوه و میزان ارائهی خدمات به بیمهشدگان که در واقع بزرگترین و اصلیترین
سهامداران این صندوق هستند همواره مورد مناقشه بوده است.
با توجه به این واقعیت که تمام ثروتها و امکانات سازمان تأمین اجتماعی از محل سرمایهی ایجادشدهی ناشی از کار کارگران به وجود
آمده است ،تصمیمگیری در مورد سیاستها و عملکرد این سازمان باید با دخالتگری کارگران و تشکلهای مستقل و طبقاتی آنان باشد؛
در بعضی جوامع تشکلها و اتحادیههای کارگری ،بهمثابهی وکیل کارگران ،بهطور مستقیم در سیاستگذاری و مدیریت صندوقهای
بیمه و بازنشستگی مشارکت و حضور دارند و یا بر مدیریت و کارکرد این سازمانها بهطور کامل نظارت میکنند .در این جوامع
کارگران نیز با آگاهی کامل از مقررات مربوطه و اغلب با کمک و مشاوره گرفتن از کارشناسان معتبر و مورد اعتماد بهطور
دستهجمعی و از طریق اتحادیه و سندیکاها و یا انفرادی با این صندوقها قرارداد میبندند .همچنین سازمانها یا صندوقهای بیمهگر
نباید مجاز باشند یک قرارداد بیمه و بازنشستگی طوالنیمدت را در میانهی راه بهطور یکجانبه و بدون رضایت بیمهشدگان تغییر
دهند.
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در ایران اما تا کنون به دلیل نبود یا ضعف تشکلهای کارگری و همچنین وابسته بودن تشکلهای کارگری موجود مانند شوراهای
اسالمی کار ،این مشارکت در مدیریت و یا نظارت بر کارکرد صندوقها هیچگاه بهطور جدی وجود نداشته است .در گذشته
شورای عالی تأمین اجتماعی مرکب از سه نفر نمایندگان کارفرمایان ،سه نفر نمایندگان کارگران از تشکلهای رسمی کارگری و سه نفر
نمایندگان دولت و وزارت کار ظاهراٌ بر کارکرد ،مدیریت و سیاستگذاری این سازمان نظارت و دخالت داشتند .اما در عمل تصمیمات
اساسی و سیاستگذاریها در جایی دیگر و به گونهای اعمال میشد که حضور نمایندگان کارگری در این شورا ،حتا با فرض
غیرممکن واقعی بودنشان ،جدی و مؤثر نبوده است.
دخالت و اعمال قدرت مدیران دولتی منتصب در این سازمان همواره موجب شده است که نقش کارگران بسیار کمرنگ و یا به کلی
نادیده گرفته شود .نگاه و شیوهی مدیریت دولتی در این سازمان بیمهای و حمایتی که سرمایهی آن در واقع سرمایهی بینالنسلی کارگران
است موجب برداشتها و خروجیهای غیرمنطقی و غیرعادالنه از این سرمایه و پشتوانهی کارگری شده است؛ به همین دلیل پس از
گذشت نزدیک به سی سال از عمر یک سازمان با سرمایهی کالن و بنیهی مالی بسیار قوی ،سازمانی با ورودی کم و خروجی زیاد،
برداشتهای حسابنشده ،پرداختهای نابهجا و در نتیجه سازمانی در آستانهی ورشکستگی پدید آمد .حمایت و بیمه کردن گروهها و
الیههایی از جامعه ،که حتا در صورت استحقاق آنها این حمایت وظیفهی دولت و سازمانهای دیگری بود ،به سازمان تأمین اجتماعی
و در حقیقت بر دوش کارگران تحمیل شد .برقراری بیمه و بازنشستگی روحانیون و طلبههای حوزههای علمیه ،مداحان،کارکنان و
خدمهی مساجد و . . .همگی در این مقوله میگنجند .افزون بر این برقراری بیمه ،حقوق بیکاری و بازنشستگی پیشازموعد تعداد بسیار
زیاد کارگران بنگاهها و کارخانهجات متعددی که بهدلیل بیکفایتی و سوءمدیریت مدیران دولتی و نتایج گریزناپذیر سالها سیاستهای
نادرست اقتصادی دولتها ناگزیز یا بهطور عمد دچار ورشکستگی و انحالل شده بودند به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل گردید ،بدون
این که دولت ها سهم خود را در این رابطه به عهده بگیرند و از همه مهمتر پایین نگهداشتن بسیار ناعادالنهی دستمزدها موجب کاهش
شدید ورودی سرمایه به این صندوق و افزایش خروجی آن با توجه به باال بودن هزینهها شد.
امروزه که به دالیل ذکرشده ورودی و خروجی این سازمان دچار عدم تعادل گشته ،سرمایههای این سازمان اگر نگوییم غارت ،در
جاهای دیگری هزینه شده و سازمان در مسیر بحران و ورشکستگی قرار گرفته است دولت که خود با تحمیل مدیریت و سیاست
نادرست به سازمان مسئول اصلی وضعیت پیش رو است به جای جبران مافات و حمایت صحیح و به عهده گرفتن مسئولیت واقعی خود
در این گونه موارد ،اقدام به ایجاد تغییراتی در قانون این سازمان و به زیان کارگران نموده است .افزایش سن بازنشستگی و سختتر
کردن شرایط آن ،افزایش نرخ حق بیمهی سهم کارگران و کاستن بیشتر از خدماتی که براساس تعهدات و شیوههای مرسوم
صندوقهای تأمین اجتماعی باید به بیمه شدگان ارائه گردد از جمله اقداماتی است که در اصالحات جدید قانون این سازمان هدفگذاری
شده است .سازمانها ،تشکلها و محافل کارگری باید نسبت به این تغییرات هشیار بوده و اقدامات پیشگیرانه و مناسب خود را سازمان
دهند .هرگونه تغییر در قانون تأمین اجتماعی باید:
 )1در راستای تأمین منافع کارگران و بیمهشدگان و جبران زیانهایی باشد که در گذشته به آنان تحمیل شده است.
 )3در تدوین این تغییرات بهطور حتم نظر کارگران از طریق کارشناسان تشکلها و محافل کارگری مستقل و غیروابسته به
سرمایهداری به عنوان صاحبان اصلی این سازمان لحاظ گردد.
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نشر کارگری «ما» با انتشار متن کامل اصالحیهی پیشنهادی سازمان برای قانون تأمین اجتماعی ،از همهی نهادها ،تشکلها و فعاالن
عرصهی جنبش کارگری میخواهد تمامی توان خود را برای مقابله با این تهاجم به دستآورد سالها مبارزات طبقهی کارگر بهکار
گیرند.

نشرکارگری«ما»
آبانماه1931

nashr.ma@gmail.com
http://ma-nashr.blogspot.com

پیوست:الیحهاصالحقانونتأمیناجتماعی()1931
فهرست:
فصل اول  -تعاریف
فصل دوم  -اهداف و قلمرو
فصل سوم  -ساختار و تشکیالت (ارکان)
فصل چهارم  -منابع درآمدی
فصل پنجم  -حمایت ها:
مبحث اول  -خدمات درمانی
مبحث دوم  -حمایت های بلندمدت (مستمریها):
الف) مستمری بازنشستگی
ب) مستمری ازکارافتادگی
ج) مستمری بازماندگان
مبحث سوم  -تعهدات کوتاه مدت (کمک ها)
الف) غرامت دستمزد
ب) کمک بارداری
ج) کمک ازدواج
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د) کمک عائله مندی
و) کمک نوزاد
ه) کمک هزینه فوت
مبحث چهارم -قواعد کلی
فصل ششم  -مقررات ایمنی و بهداشت
فصل هفتم  -مقررات کیفری
فصل هشتم  -هیأت رسیدگی به شکایات
فصل نهم  -مقررات تکمیلی
فصل اول  -تعاریف
ماده  -1اصطالحات مندرج در این قانون در معانی زیر ببکار می روند:
 -1بیمه شده اصلی که رأسا ً با رعایت مقررات مربوط و در ازای پرداخت حق بیمه از حمایت های این قانون برخوردار می شوند.
 -3بیمه شدگان تبعی شامل پدر ،مادر ،همسر (اعم از زوج و زوجه) ،فرزندان و فرزند خوانده می باشد کهه بهه تبهع بیمهه شهده اصهلی از
حمایت های این قانون برخوردار می گردند.
 -0کارگاه محلی است که بیمه شده خود یا به دستور کارفرما یا نمایینده او در آنجا کار می کند.
 -1کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند .کلیهه کسهانی کهه بهه عنهوان مهدیر یها عنهاوین
دیگری عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی اسهت کهه نماینهدگان مزبهور
در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.
 -1خویش فرما شخصی است که با داشتن کارگر و یا خود به تنهایی بهه کهار اشهتغال داشهته باشهد و بها پرداخهت حهق بیمهه از مزایهای ایهن
قانون برخوردار می شود.
 -6مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمهه شهده داده
می شود.
 -7حق بیمه وجوهی است که بر اساس این قانون و برای استفاده از حمایت های موضوع آن پرداخت می گردد.
 -1بیماری ،وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کنهد یها موجهب عهدم توانهایی موقهت اشهتغال بهه
کار می شود یا آن که موجب هر دو در آن واحد می گردد.
 -1حادثه اتفاقی پیش بینی نشده استکه بر اثر عامل یا عوامل خارجی رخ می دهد و بر جسم و روان بیمه شده صدمه وارد می کند.
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 -13غرامت دستمزد به وجوهی است که در دوره بارداری ،بیماری و یا عدم توانایی موقت اشتغال به کهار بهه جهای مهزد یها حقهوق بیمهه
شده پرداخت می شود.
 -11وسایل کمک آموزشی وسایلی هستند که به منظور اعاده سالمت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس بهه کهار مهی
روند.
 -13کمک مبلغی است که برای تأمین بخشی از هزینه های ناشی از ازدواج ،تولد نوزاد ،عائله مندی و هزینه کفن و دفن به بیمه شده یها
خانواده وی از سوی سازمان یا کارفرما پرداخت می شود.
 -10تحت تکفل وضعیت بیمه شده تبعی است که با رعایت شرایط مقرر در این قانون از لحاظ تأمین هزینه های معیشتی وابسته بهه بیمهه
شده اصلی است.
 -11ازکارافتادگی عبارت است از از دست دادن یا کاهش قدرت کار بیمه شده به علت حادثه یا بیماری به ترتیب مقرر در این قانون.
 -11بازنشستگی وضعیت بیمه شده ای است که به سبب رسیدن به شرایط بازنشستگی مقرر در این قانون مشهمول دریافهت مسهتمری مهی
گردد.
 -16مستمری وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمهه شهده و در صهورت
فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی پرداخت می شود.
 -17غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد به بیمه شده اصلی داده می شود.
 -11خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتالء یا درمان بیماری و یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثهه و
یا بارداری و زایمان به بیمه شدگان اصلی و تبعی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر اساس قانون ارائه می شود.
فصل دوم -اهداف و قلمرو
ماده  -3در راستای اجرای اصل  31قانون اساسی و به منظور اجرای بخشی از نظام بیمه ای موضوع قانون ساختار نظهام جهاع رفهاه و
تأمین اجتماعی به مشموالن این قانون خدمات بیمه ای مقرر قانونی در دو سطح پایه و تکمیلی ارائه می شود.
ماده  -0خدمات موضوع این قانون شامل موارد زیر است:
 -1خدمات درمانی
 -3غرامت دستمزد
 -0کمک ها (ازدواج ،تولد نوزاد ،عائله مندی و هزینه کفن و دفن)
 -1غرامت مقطوع نقص عضو
 -1مستمری از کارافتادگی کلی و جرئی
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 -6مستمری بازنشستگی
 -7مستمری بازماندگان
تبصره :سازمان می تواند عالوه بر خدمات پایه ،با برقراری بیمه تکمیلی در قالب قرارداد با متقاضی نسبت به افهزایش سهطح خهدمات و
یا ارائه خهدمات جدیهد اقهدام نمایهد .آیهین نامهه شهرایط و نحهوه ارائهه خهدمات و میهزان حهق بیمهه متناسهب بها آن بهه پیشهنهاد شهورای فنهی بهه
تصویب هیأت امنا خواهد رسید.
ماده -1مشموالن این قانون عبارتند از:
 -1افرادی که دارای کارفرما بوده و در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
 -3کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
 -0متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری
 -1مدیران و اعضا هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات و بنگاههای فاقد نظام بیمه ای
 -1افراد شاغل عضو سازمان ها و نظام هیا صنفی ،اتحادیه ها ،انجمن ها و کانون ها و عناوین مشابه
 -6رانندگان فاقد کارفرما
 -7کارگران ساختمانی
 -1افرادی که طبق این قانون از مستمری برخوردار می شوند.
تبصره  -1کلیه مزدبگیران و حقوق بگیران ،مشمول مقررات این قانون می باشند و صرفا ً آن دسته از مزدبگیران و حقهوق بگیرانهی کهه
بر اساس قوانین خاص مشمول صندوق بیمه و بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات این قانون خارج اند.
تبصره  -3اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط بهه کهار اشهتغال دارنهد تهابع مقهررات ایهن قهانون خواهنهد بهود مگهر در
موارد زیر:
الف) در صورتی كه بین دولت متبوع آنان و دولت جمههوری اسهالمی ایهران موافقتنامهههای دوجانبهه یها چندجانبهه تهأمین اجتمهاعی منعقهد
شده باشد كه در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب) هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در كشور خود یا در كشور دیگهر در قبهال
موارد پیشبینیشده در ماده  0این قانون كالً یا بعضا ً بیمه شده باشد كهه در ایهن صهورت در همهان مهوارد از مشهمول مقهررات ایهن قهانون
نخواهد بود.
حوادث ناشی از كار اتباع كشورهای ملحق شده به مقاولهه نامهه شهماره  11سهازمان بینالمللهی كهار از شهمول ایهن بنهد مسهتثنی میباشهد و
نرخ و مأخذ حق بیمه آنان طبق آئیننامهای خواهد بود كه توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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تبصره  -0افهراد عضهو خهانواده کهه در مشهاغل خهانگی (کارگاهههای مسهکونی) موضهوع قهانون سهاماندهی و حمایهت از مشهاغل خهانگی
مشغول به کار می باشند ،می توانند در قالب مقررات مربوط به بیمه های اختیاری از مزایای این قانون برخوردار گردند.
تبره  -4روستائیان و عشایر دارای کارفرما ،مشمول این قانون محسوب می شوند.
تبصره  -5اتباع ایرانی اعم از شاغل یا غیرشاغل در فعالیهت ههای مختلهف در خهارج از کشهور مهی تواننهد در قالهب مقهررات مربهوط بهه
بیمه های اختیاری از مزایای این قانون برخوردار گردند  .آئین نامه نحوه ارائهه خهدمات بهه پیشهنهاد شهورای فنهی بهه تصهویب هیهأت امنها
خواهد رسید.
تبصره  -6اتباع ایرانی شاغل در سفارتخانه ها ،کنسولگریها و نمایندگی های رسمی ایهران در خهارج از کشهور کهه بها عنهوان مسهتخدم و
کارگر محلی شاغلند ،مشمول نظام بیمه اجباری می باشند و وزارت امور خارجهه و سهایر دسهتگاه ههای اجرایهی مربهوط مکلفنهد فهرسهت
اسامی آنها را همراه با حق بیمه همه ماهه به سازمان ارائه نمایند .مگر این که دولت ایهران بها دولهت محهل اشهتغال اتبهاع ایرانهی موافقهت
نامه های دوجانبه یا چندجانبه در خصوص نحوه بهره مندی از حمایت های بیمه ای داشته باشد که بر آن اساس عمل خواهد شد.
فصل سوم -ساختار و تشکیالت (ارکان)
ماده  -5سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وابسهته بهه وزارت تعهاون ،کهار و رفهاه اجتمهاعی دارای شخصهیت
حقوقی مستقل و استقالل اداری و مالی است و امور آن منحصراً طبق مقررات ایهن قهانون و آئهین نامهه ههای مهالی ،معهامالتی و اداری و
استخدامی که به تصویب هیأت امنا خواهد رسید اداره می شود.
ماده  -6مرکز اصلی سهازمان تههران اسهت و در تههران و سهایر منهاطق کشهور از طریهق ادارات کهل ،شهعب و یها از طریهق کارگزاریهها
انجام وظیفه می نماید.
ماده  -7ارکان سازمان به شرح زیر می باشد:
الف -هیأت امنا
ب -شورای فنی
ج -هیأت عامل
د -هیأت نظارت
ماده  -1اعضای هیأت امنا مرکب از  1ضو زیر است:
 -1وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و یا معاون وی که ریاست هیأت را بر عهده خواهد داشت.
 -3معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا معاون وی
 -0وزیر بهداشت و یا معاون وی
 -4وزیر صنعت ،معدن و تجارت و یا معاون وی
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 -5وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا معاون وی
 -6دو نفر نماینده کارفرمایان به شرح زیر:
یک نفر نماینده کارفرمایهان واحهدهای تولیهدی صهنعتی بهه انتخهاب اتهاق بازگهانی ،صهنایع ،معهادن و کشهاورزی ایهران و یهک نفهر نماینهده
کارفرمایان واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخهاب کهانون عهالی انجمهن ههای صهنفی کارفرمایهان و در صهورت عهدم تشهکیل بهه انتخهاب
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
 -7دو نفر نماینده بیمه شدگان به شرح زیر:
یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای تولیدی صنعتی و یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای صنفی و بازرگانی حسب مهورد بهه انتخهاب
کانون عالی شوراهای اسالمی کار ،کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و در صورت عدم تشکیل توسط وزیهر تعهاون ،کهار و رفهاه
اجتماعی انتخاب خواهد شد.
ماده  -1مدت عضویت اعضاء انتخابی هیأت امنا سه سال و تجدید انتخاب آنان بالمانع است چنانچه هر یک از اعضهاء انتخهابی فهوت یها
استعفا کند و یا محجور شود یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه حاضر نشود جانشین او بهرای بقیهه مهدت مقهرر بهه نحهو مهذکور
در ماده  1انتخاب خواهد شد .تشخیص عذر موجه با رئیس هیأت امنا خواهد بود.
تبصره  -1جلسات هیأت با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آراء (پنج نفر) معتبر خواههد
بود.
تبصره  -3دبیر هیأت امنا از بین کارکنان سازمان با معرفی مدیرعامل سازمان و تصویب هیأت امنا انتخهاب مهی گهردد .دبیرخانهه هیهأت
امنا در محل سازمان مستقر می باشد.
ماده  -13وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر است:
 -1اتخاذ تصمیم در خصوص خط مشی و سیاستهای کلی سازمان به پیشنهاد هیأت عامل
 -3تصویب آئین نامه های اداری -استخدامی ،مالی و معامالتی و سایر آیین نامه های اجرایی که طبق این قانون یها سهایر قهوانین مؤکهول
به تأیید یا تصویب هیأت امنا است.
 -0تصویب تشکیالت کالن سازمان به پیشنهاد هیأت عامل
 -4تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیأت عامل و هیأت نظارت و حق حضور اعضای هیأت امنا و شورای فنی
 -5انتخاب اعضاء هیأت نظارت
 -6تصویب بودجه ساالنه سازمان و رسیدگی به گزارش مالی و ترازنامه آن با رعایت حدود مقرر در آیین نامه معامالتی
 -7تصویب خرید اموال غیرمنقول یا ایجاد ساختمان ها یا تأسیسات و تجهیزات خرید که اعتبار آن در بودجهه سهاالنه سهازمان پهیش بینهی
نشده باشد.
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 -1تصویب شرایط عضویت در هیأت مدیره مؤسسات و شرکت های تابعه سازمان
 -1تصویب پیشنهاد هیأت عامل در خصوص سرمایه گذاری و اداره وجوه و ذخائر سازمان
 -13انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به هده هیأت امنا قرار گرفته است.
 -11تصویب سایر پیشنهادات هیأت عامل که برای انجام وظایف سازمان و تحقق اهداف مقرر در این قانون الزم میباشد.
ماده  -11ترکیب شورای فنی سازمان به شرح زیر می باشد:
 -1مدیر عامل سازمان یا قائم مقام وی که ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
 -3دو نفر از معاونین مدیرعامل به انتخاب مدیرعامل
 -0دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه یا افراد صاحبنظر در حوزه تأمین اجتماعی که با معرفی مدیرعامل سازمان توسط هیهأت امنها
برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
 -4مدیرکل حقوقی صندوق
 -5مدیران کل ستادی مرتبط با موضوع
تبصره  -1سایر مدیران کل و سایر اشخاص نیز حسب نظر رئیس شورا ،بدون حق رأی می توانند در جلسه شرکت نمایند.
تبصره  -3جلسات شورای فنی با حضور حداقل دو سوم اعضاء حاضر رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم با رأی اکثریت حاضر خواهد بهود.
در صورت تساوی آراء ،نظری که مشتمل بر رأی رئیس شوراء می باشد مالک عمل خواهد بود.
ماده  -13وظایف و اختیارات شورای فنی به شرح زیر است:
 -1بررسی و تأیید بخشنامه ها ،دستورالعمل ها و سایر مقررات تخصصی و فنی قبل از صدور
 -3اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای اصالح یا تغییر قانون
 -0اظهارنظر در مورد قراردادهای واگذاری تعهدات کوتاه مدت و خدمات درمانی و سایر امور مربوط به ارائه خدمات
 -4بررسی و تصویب درخواست گروه های دارای سازمان یا نظام صنفی جهت استفاده از حمایت های قانونی
 -5بررسی و اظهارنظر در اموری که از سوی هیأت امنا و هیأت عامل به شورا ارجاع می شود
 -6انجام سایر اموری که در این قانون یا سایر قوانین بر عهده شورای فنی قرار داده شده است.
ماده  -10اعضای هیأت عامل شامل مدیر عامل ،قائم مقام وی و کلیه معاونین وی می باشد .مدیر عامل ریاست هیأت عامل را بهر عههده
خواهد داشت.
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تبصره  -1مدیر عامل بهه پیشهنهاد وزیهر تعهاون ،کهار و رفهاه اجتمهاعی و تأییهد هیهأت امنها و تصهویب هیهأت وزیهران انتخهاب خواههد شهد.
انتخاب معاونین سازمان به عهده مدیرعامل می باشد .حداقل دو نفر از معاونین سازمان بایهد  13سهال سهابقه مهدیریت در سهازمان داشهته
باشند .انتخاب قائم مقام به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید وزیر خواهد بود.
تبصره  -3اعضای هیأت عامل به مدت سه سال به صهورت موظهف انتخهاب مهی شهوند و انتخهاب مجهدد آنهها بالمهانع مهی باشهد .اعضهای
هیأت عامل تا انتخاب اعضای جدیهد در سهمت خهویش بهاقی مهی باشهند .جلسهات هیهأت عامهل بهه ریاسهت مهدیرعامل و یها قهائم مقهام وی بها
حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر مالک عمل خواهد بود.
ماده  -14وظایف و اختیارات هیأت عامل به شرح زیر خواهد می باشد:
 -1بررس ی و تدوین خط مشی ،راهبردهای کالن و برنامه های اجرایی الزم برای دسهتیابی بهه اههداف سهازمان جههت تصهویب در هیهأت
امنا
 -3بررسی و تصویب برنامه عملیاتی جهت تحقق اهداف راهبردی و خهط مشهی بهه صهورت سهاالنه و پهنج سهاله بها رعایهت اصهول بههره
وری
 -0بررسی و تدوین ساختار تشکیالت کالن سازمان جهت تصویب به هیأت امنا
 -4بررسی و تصویب تشکیالت تفصیلی سازمان
 -5بررسی و تدوین اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه جهت تصویب هیأت امنا
 -6تعیین اعضاء هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات تابعه
 -7نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابعه سازمان و ارائه گزارش آن به هیأت امنا
 -1بررسی و تدوین بودجه و صورتهای مالی و عملکرد ساالنه سازمان جهت تصویب هیأت امنا
 -1تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول سازمان با رعایت آئین نامه های ملی و معامالتی
 -13انجام سایر اموری که برای اداره سازمان الزم است
 -11بررسی و تدوین پیش نویس آئین نامه های مالی ،معامالتی و استخدامی و سایر آئین نامه های مذکور در این قهانون یها سهایر قهوانین
جهت تصویب هیأت امنا
 -13ارائه پیشنهاد مربوط به چگونگی سرمایه گذاری و اداره وجوه و ذخایر سازمان به هیأت امنا
 -10اظهارنظر در خصوص تأسیس یا انحالل کارگزاریها
 -14اظهارنظر در خصوص مطالبات مشکوک وصول یا الوصول و اتخاذ تصمیم در خصوص صهلح و سهازش و یها ارجهاع بهه داوری
در دعاوی سازمان با رعایت اصل  101قانون اساسی.
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ماده  -15وظایف و اختیارات مدیر عامل عبارتند از:
 -1اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات و اجرای برنامه ها و دستورالعمل های مصوب هیأت امنا
 -3استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب
 -0نصب و عزل مدیران و معاونین ستادی و استانی در چارچوب مصوبات هیأت امنا
 -4نمایندگی سازمان در مراجع قانونی و قضایی ،مدیر عامل می تواند این اختیار را شخصا ً یا به وسهیله نماینهدگان یها وکالیهی کهه تعیهین
می کند ،اعمال نماید .این تفویض ،رافع مسئولیتهای قانونی وی نخواهد بود.
 -5امضای مکاتبات ،قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان در چارچوب ضوابط  ،مقررات و آئهین نامهه ههای مربهوط کهه بها مههر صهندوق
معتبر خواهد بود و در خصوص چک ها ،عالوه بر امضاء مدیرعامل ،امضای مدیرکل امور مالی تیز الزم است.
 -6تفویض قسمتی از وظایف و اختیارات خویش به مدیران اجرایی صندوق با حفظ مسئولیت.
فصل چهارم -منابع درآمدی و سوابق بیمه ای
ماده  -16منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:
 -1حق بیمه
 -3درآمد حاصل از به کار انداختن و سرمایه گذاری وجوه ،ذخایر و اموال سازمان
 -0وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون
 -4کمک ها ،هدایا و وجوه شرعی
ماده  -17نرخ حق بیمه پایه (نرخ دقیق حق بیمه پس از انجام محاسبات بیمه ای تعیین خواهد شد) به شرح زیر می باشد:
مشمولین
 -1بیمه شدگان حقهوق بگیهر

سهم کارفرما

سهم بیمه شده

سهم دولت

٪33

٪1

٪0

(دارای کارفرما)
 -3کارگران ساختمانی

٪1

تا  ٪4حداقل دستمزد

٪0

ماهیانه ضربدر متراژ بنا
 -0شاغلین مشاغل سهخت و

٪1

٪34

٪0

زیان آور
 -4سههههههایر بیمههههههه شهههههههدگان

٪37
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٪0

مشمول قانون
تبصره -1
الف -احکامی که در مورد تخفیف معافیت از پرداخت حق بیمه در قوانین منظهور شهده یها مهی شهود از جملهه ...در حهدود ارقهام مقهرر در
بودجه قابل اعمال خواهد بود.
ب -دولت می تواند با توجهه بهه رونهق یها تحهول در بهازار کهار یها اشهتغال میهزان سههم خهود را در مهورد مشهاغل خهاص کهاهش داده و بهه
مشاغل دیگری که نیازمند حمایت هستند اختصاص دهد.
تبصره  -3جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم خود معاف مهی باشهند و دولهت مکلهف اسهت اعتبهار مربوطهه را پهس از اعهالم سهازمان در
بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نماید.
تبصره  -0حق بیمه سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان آور ماهانه همراه با لیست حق بیمه پرداخت می شود.
تبصره  -4سازمان بایستی هر  0سال یکبار امور مالی خهود را بها اصهول محاسهبات بیمهه ای تطبیهق و مراتهب را بهه هیهأت امنها گهزارش
نماید .با توجه به نتیجه محاسبات و عملکرد صندوق ،هیأت امنا می تواند نسبت بهه افهزایش یها کهاهش نهرخ حهق بیمهه سههم بیمهه شهده و یها
کارفرما تا دو درصد اقدام نماید .افزایش یا کاهش بیش از نرخ مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی است.
تبصره  -5دولت مکلف است حق بیمه سهم خود ( )٪0را به طور یکجا در بودجه ساالنه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره  -6دولت مکلف است در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتمهاعی بهر مبنهای ارزش واقعهی روز و بهر اسهاس
نرخ اوراق مشارکت نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و پرداخت اینگونه مطالبات از پرداخت مالیات معاف است.
ماده  -11حداقل حقوق روزانه مشمول کسر حق بیمه ،معهادل حهداقل حقهوق کهارگران مصهوب شهورای عهالی کهار خواههد بهود و حهداکثر
حقوق روزانه مشمول کسر حق بیمه در صورت اقتضاء به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.
ماده  -11افرادی که به موجب قوانین بیمه ههای اجتمهاعی یها بهه موجهب ایهن قهانون بازنشسهته و یها ازکارافتهاده شهده یها مهی شهوند و افهراد
بالفصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند با کسر  0درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمهانی
موضوع این قانون برخوردار خواهند شد.
تبصره  -1چنانچه میزان مستمری از حداقل حقوق کمتر باشد 3 ،درصد حق بیمه موضوع این ماده بر مبنای حداقل حقوق محاسهبه و از
مستمری کسر خواهد شد.
تبصره  -3دولت جهت تأمین هزینه ههای درمهانی مسهتمری بگیهران ،در ایهام دریافهت مسهتمری یهک درصهد مبلهر مسهتمری را بهه عنهوان
کمک به سازمان پرداخت خواهد کرد.
ماده  -33سهم خدمات درمانی از منابع حاصل از حق بیمه حداکثر تا  1درصد از حق بیمه خواهد بود .هیأت امنای سازمان مکلف است
هر سال در بودجه ساالنه سهم بخش درمان را مشخص نماید.
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ماده  -31کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند  6ماده  1این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود بهه
سازمان پرداخت نمایند .در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خهودداری کنهد شخصهاً مسهئول پرداخهت آن خواههد بهود.
تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره  -1ارزش مزایای غیرنقدی مسهتمر ماننهد مهواد غهذایی ،پوشهاک و نظهایر آنهها طبهق آئهین نامهه ای کهه بهه پیشهنهاد شهورای فنهی بهه
تصویب هیأت امنا خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد.
تبصره  -3مصادیق حقوق به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امنا خواهد رسیدو
ماده  -33سازمان می تواند در موارد زیر به تصویب هیأت امنا ،دستمزد مقطوع تعیین و حق بیمه را بر آن اساس اخذ نماید:
الف -در مواردی که الزم است مزد با حقوق بر اساس نوع فعالیت ها و یا شغل طبقه بندی گردد.
ب -در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند.
ج -در مواردی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد بیمه شدگان به وسیله مشتریان یا مراجعین آنها تأمین شود.
تبصره -بیمه شدگان دارای کارفرما مذکور در بند (ج) این ماده مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخهت بهه سهازمان بهه کافرمها تأدیهه
نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
ماده  -30حق بیمه کارآموزان باید به نسهبت مهزد یها حقهوق آنهها پرداخهت شهود .در صهورتی کهه مهزد یها حقهوق کهارآموز کمتهر از حهداقل
دستمزد باشد پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
تبصره  -1کارآموزان موضوع بند (الف) ماده  113قانون کار مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره  -3افرادی که از طریق سازمان آموزش فنی و حرفهه ای در کارگاههها بهه کهارآموزی مشهغول انهد و فاقهد رابطهه مزدبگیهری مهی
باشند ،از شمول این قانون خارجند.
ماده  -34در صورتی که بیمه شهده بهرای دو یها چنهد کارفرمها کهار کنهد ههر یهک از کارفرمایهان مکلفنهد بهه نسهبت مهزد یها حقهوقی کهه مهی
پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به اضمام حق بیمه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده  -35هنگام نقل و انتقال عین یا منهافع مؤسسهات و کارگاهههای مشهمول ایهن قهانون اعهم از اینکهه انتقهال بهه صهورت قطعهی ،شهرطی،
رهنی ،صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یها غیررسهمی انجهام بگیهرد انتقهال گیرنهده مکلهف اسهت گهواهی
سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبهه نمایهد .دفهاتر اسهناد رسهمی مکلفنهد در موقهع
تنظیم سند از سازمان راجه به بدهی واگذارکننهده اسهتعالم نماینهد .در صهورتی کهه سهازمان ظهرف  15روز اداری از تهاری ورود بهرگ
استعالم به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواههد کهرد .چنانچهه بنها بهه اعهالم سهازمان
واگذارکننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بهدهی معاملهه را انجهام دههد بهدون اینکهه پرداخهت بهدهی حهق واگذارکننهده را نسهبت بهه
اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به حق بیمه ساقط کند .در مواردی که طرفین موافقت کنند بدون اخذ گواهی فوق الذکر معاملهه
نمایند ،انتقال گیرنده مسئول پرداخت مطالبات سازمان می باشد .در اینگونه موارد بدهی های مذکور قابل تقسیط نمی باشد و دفهاتر اسهناد
رسمی مکلفند ظرف یکماه در اینگونه موارد تصویر اسناد تنظیمی را برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال دارند.
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وزارتخ انه هها و مؤسسهات و شهرکت ههای دولتهی همچنهین شههرداری هها و اتحادیهه هها و مجهامع و سهایر مراجهع ذیهربط مکلفنهد در موقهع
تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نهوع فعالیهت دیگهر مفاصاحسهاب پرداخهت حهق بیمهه را از متقاضهی مطالبهه نماینهد .در ههر حهال تجدیهد
پروانه کسب مؤکول به ارئه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد.
تبصره  -1وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است امکان دسترسهی سهازمان تهأمین اجتمهاعی را بهه کهد رهگیهری ایجهاد شهده بهرای
کلیه معامالت فراهم نماید.
تبصره  -3دفاتر مشاورامالک مکلفند تصهویری از اسهناد مربهوط بهه معهامالت امالکهی کهه دارای کهاربری تجهاری و اداری و صهنعتی و
سایر فعالیتهایی که امکان استمرار در کاربرهای مسکونی دارند را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.
تبصره  -0سازمان ثبت اسناد و امالک (اداره ثبت شرکتها) موظف است امکان دسترسی به سیستم اطالعات مربوط به ثبهت شناسهه ملهی
شرکتها و مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی را برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم نماید.
ماده  -36در مواردی که انجام کار به صورت پیمانکاری به اشخاص حقیقی یها حقهوقی واگهذار مهی شهود کارفرمها بایهد در قهراردادی کهه
منعقد می کند پیمانکار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمهه نمایهد و کهل حهق بیمهه
را به ترتیب مقرر در ماده  17این قانون بپردازد .پرداخت پنج درصد بهای کل پیمان از طهرف کارفرمها مؤکهول بهه ارائهه مفاصاحسهاب
از طههرف سههازمان خواهههد بههود .در مههورد پیمانکههارانی کههه صههورت مههزد و حههق بیمههه کارکنههان خههود را موعههد مقههرر بههه سههازمان تسههلیم و
پرداخت می کننهد معهادل حهق بیمهه پرداختهی بنها بهه درخواسهت پیمانکهار و تأییهد سهازمان از مبلهر مهذکور آزاد خواههد شهد .هرگهاه کافرمها
آخرین قسط پیمان و نیز  ٪5بهای کل کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سهازمان بپهردازد مسهئول پرداخهت حهق بیمهه مقهرر و خسهارات
مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداختهه اسهت از پیمانکهار مطالبهه و وصهول نمایهد .کلیهه اشهخاص
حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره  -1پیمانکار (مقاطعه کار) از لحاظ این مهاده شخصهی اسهت کهه در قبهال دریافهت مبلغهی معهین و بهدون داشهتن رابطهه کهارگری یها
کارفرمایی و یا مزدبگیری ،تولید کاال و یا ارائه خدماتی را بر عهده می گیرد.
تبصره  -3کلیه کارفرمایان موضوع این ماده مکلفند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سهوی پیمانکهار حهداکثر ظهرف مهدت یکسهال
از تاری خاتمه ،تعلیق یا فس قرارداد پیمان ،فهرست مشخصات پیمانکاران را بهه سهازمان اعهالم نماینهد و حهق بیمهه کارکنهان شهاغل در
پیمان را از محل  ٪5کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سهازمان پرداخهت نماینهد .پیمانکهار مهی توانهد در صهورت اعتهراض ظهرف
حداکثر  33روز از تاری ابالغ سازمان ،به هیأت رسیدگی به شکایات رجوع نماید.
تبصره  -0حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شهاغل در همهان کارگهاه اجهرا مهی شهود
از شمول این ماده مستثناء بوده و مطابق ماده  17این قانون و لیست ارسالی کارفرما مطالبه و وصول می گردد .در مواردی کهه قسهمتی
از موضوع پیمان در خارج از کارگاه ثابت انجام پذیرد ،آن بخش از پیمان مشمول تبصره  4این ماده خواهد بود.
تبصره  -4در مواردی که نوع شغل و فعالیت و نحوه انجام کار و یا مدت آن بگونه ای است که ایجاب نماید نسبت مزد به کل کهار انجهام
یافته تعیین گردد از جمله در مورد قراردادهای پیمانکاری در کارگاههای غیرثابت ،سازمان می تواند به پیشنهاد شورای فنی و تصهویب
هیأت امنا ،ضرایب حق بیمه بهر مبنهای نسهبت مهزد بهه کهل کهار را تعیهین و حهق بیمهه مهذکور در مهاده  17را بهر آن مبنهاء وصهول نمایهد.
ضرائب مذکور هر دو سال یکبار با پیشنهاد شورای فنی و تصویب هیأت امنا قابل اصالح می باشد .فهرست ارسالی پیمانکار بهر اسهاس
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تعداد نفر کار که بر حسب نوع پیمان در آیین نامه معین خواهد شد مبنای کسهر بیمهه نمهودن کهارگران بکهار گرفتهه شهده در پیمهان خواههد
بود.
تبصره  -5پیمانکارانی که موضوع پیمهان را رأسها ً انجهام مهی دهنهد از شهمول مقهررات اخهذ حهق بیمهه اجبهاری از پیمانکهاران خهارج مهی
باشند .افراد مذکور می توانند بر اساس ضوابط مربوط به بیمه های اختیاری ،از حمایت های این قانون برخوردار گردند.
آیین نامه اجرایی این ماده که مشتمل بر اقسام ضرائب حق بیمه مربوط به هر یک از قراردادها و چگونگی تشهخیص رابطهه پیمانکهاری
و سایر مقررات مربوط خواهد بود ظرف  6ماه توسط شورای فنی سازمان تهیه و به تصویب هیأت امنا می رسد.
ماده  -37كارفرما مكلف است حق بیمه مربوطه به هر ماه را به همراه صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان حداكثر تا آخرین روز ماه بعهد
به ترتیب مقرر در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد كه به تصویب هیات امناء سازمان خواههد رسهید بهه سهازمان تسهلیم نمایهد.
سازمان حداكثر ظرف یكسهال از تهاری دریافهت صهورت مهزد یها حقهوق ،مطهابق اسهناد و مهدارر كارفرمها و یها از طریهق انجهام اقهدامات
تحقیقی ،صورت مزد یا حقوق را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص ،اختالف ،مغهایرت و یها تقلهب در تنظهیم صهورت
مزد از جههت تعهداد بیمهه شهدگان ،میهزان مهزد یها حقهوق ،عنهوان شهغل ،حسهب مهورد نسهبت بهه اصهالح ،تغییهر ،ابطهال تمهام یها قسهمتی از
صورت مزد اقدام نماید و حسب مورد نسبت به دریافت حهق بیمهه اضهافه و جهرائم مربهوط و یها اسهترداد آن اقهدام نمایهد .در ایهن صهورت
تصمیم سازمان به كارفرما و بیمه شده ابالغ و آنان می توانند در هیأت رسیدگی به شكایات اعتراض نمایند.
تبصره  -1پس از انقضاء مدت مذكور سازمان صرفا ً از طریق مراجع قضایی می توااند نسبت بهه اصهالح یها ابطهال صهورت مهزد اقهدام
نماید.
تبصره  -3در صورتی كه اسامی افراد در لیست نیامده باشد طبق ماده  31عمل خواهد شد.
تبصره  -0در صورت برقراری و ارائه خدمات و اثبات عدم استحقاق فرد ،هزینه ههای صهورت گرفتهه بهر مبنهای نهرخ اوراق مشهاركت
از استفاده كننده وصول خواهد شد و در صورت عدم دسترسی از كارفرما اخذ خواهد شد.
ماده  -31سازمان مجاز است از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی حسابرسی به عمل آورد و در مورد اشخاص حقوقی ای كه از ارائه دفاتر
قانونی به حسابرسان تأمین اجتماعی خودداری می ورزند و یا دفاتر را مطابق مقررات تنظیم نمی نمایند ،سازمان می تواند حهق بیمهه را
رأسا ً (علیالراس) تعیین نماید و آیین نامه این تبصره به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
ماده  -31در صورتی كه كارفرما از ارسال لیست مزد یا حقوق تمام یا بخشی از بیمه شدگان شاغل در كارگاه خوداری نمایهد و سهازمان
به هر طریقی اعم از اعالم بیمه شده ،رأی مراجع قضایی و شبه قضایی و اقدامات تحقیقی اشتغال ایام گذشته كارگر را احراز نماید حهق
بیمه مربوطه و جریمه تأخیر ارسال لیست را رأسا ً با لحاظ عواملی از قبیل نوع شغل ،دستمزد متعارف و شاخص تورم تعیهین مهی نمایهد
كه در هر حال دستمزد مبنای كسر حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار در زمان پرداخت كمتر نخواهد بود.
تبصره -در اینگونه موارد مأخذ تعیین شده مبنای ارائه حمایت های قانونی خواهد بود در مهواردی كهه تعیهین مهزد یها حقهوق بیمهه شهده بهه
طرفین مذكور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید.
ماده - 03
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الف) در مورد سوابق اشتغال كه پس از الزم االجرا شدن این قانون ایجاد می شود سازمان مكلف است سوابق مربوط به هر یك از بیمهه
شدگان را در پایان هر دو سال از طریق سامانه الكتریكی و یا روش دیگری ابالغ نماید .بیمه شدگان در صهورت مشهاهده نقهص یها ابههام
در سوابق اعالم شده می توانند حداكثر ظهرف یكسهال از سهابقه اشهتغال مهورد ادعها ،اعتهراض خهود را بهه سهازمان اعهالم دارنهد .چنانچهه
سازمان اعتراض بیمهه شهده را مقهرون بهه صهحت تشهخیص دههد وفهق مهاده  31اقهدام خواههد نمهود در غیهر ایهن صهورت موضهوع جههت
بررسی به هیأت رسیدگی به مطالبات و سوابق بیمه ای ارجاع خواهد شد .در صورت عدم اعتراض بیمه شده در مهلت مقرر ههیچ گونهه
اعتراضی قابل پذیرش نبوده و سوابق بیمه ا ی اعالمی قطعی خواهد بود و كارفرما مسئول جبران خسهارت ناشهی از عهدم ارسهال لیسهت
پرداخت حق بیمه در اینگونه موارد خواهد بود.
ب) در مورد سوابق اشتغال قبل از الزم االجرا شدن این قانون ،سازمان مكلف است ظرف  6مهاه از تهاری اجهرای ایهن قهانون نسهبت بهه
اعالم سوابق بیمهه ای افهراد در پایگهاه اطهالع رسهانی سهازمان اقهدام نمایهد .در صهورتی كهه بیمهه شهده یها ذینفهع نسهبت بهه سهوابق اعالمهی
اعتراضی داشته یا مدعی عدم اعالم سابقه بیمه ای خود از سوی كارفرمها باشهد مهی توانهد ظهرف یهك سهال پهس از انقضهای مهدت مهذكور
اعتراض و یا ادعای خود را هیأتهای رسیدگی به سهوابق مهذكور در ایهن قهانون طهرح نمایهد .پهس از پایهان مهلهت ههای تعیهین شهده و عهدم
اعتراض در موعد مقرر ،كلیه سوابق بیمه شدگان قطعی شده تلقی می گردد و هیچ گونه ادعای جدیدی از سوی بیمهه شهده و یها ذینفهع در
هیچ یك از مراجع قانونی قابل پذیرش نیست.
ج) تاری تصویب این قانون ،كلیه افرادی كه در كارگاهها مشمول قهانون تهأمین اجتمهاعی بهوده انهد و كارفرمها در خصهوص بیمهه نمهودن
آنها اقدام ننموده است ،حداكثر ظرف مدت یك سال می توانند نسبت به ارائه درخواست به هیأت رسیدگی به شكایات اقهدام نماینهد .پهس از
مهلت مذكور سوابق مذكور قابل پیگیری از هیأت مذكور نمی باشد.
د) كلیه افراد شاغل موظفند در صهورت عهدم انجهام تكلیهف قهانونی كارفرمها در خصهوص ارسهال لیسهت ،حهداكثر ظهرف  0مهاه نسهبت بهه
اطالع رسانی موضوع اقدام نمایند.
تبصره -از تاری الزم االجر شدن این قانون ،افرادی كه برای آنها لیست ارسال نشده است ،موظفند ظرف پنج سال از تاری اشتغال ،به
سابقه اشتغال مورد ادعا اعتراض نمایند ،پس از این مدت صرفا ً از طریق كارفرمها خسهارت وارده بهر مبنهای مزایهایی كهه از آن محهروم
شده است ،جبران خواهد شد.
ماده  -01مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات و جریمه های نقدی ناشی از اجرای این قانون و یا قهوانین سهابق در حكهم مطالبهات
مستند به اسناد الزم االجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مأمورین اجهرای سهازمان قابهل وصهول مهی
باشد .آیین نامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاری الزم االجرا شدن ایهن قهانون از سهوی شهورای فنهی تهیهه و پهس از تاییهد
هیأت امناء به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  -03مطالبات سازمان در زمره مطالبات ممتازه بوده و در هر حال در تصفیه دیون دارای حق تقدم می باشد.

فصل پنجم -حمایت
مبحث اول :خدمات درمانی
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ماده  -00بیمه شدگان اصلی و تبعی مطابق شرایط مقرر در این قانون از حمایتهای درمانی پایه برخوردار می باشند .حمایتهای درمهانی
پایهه شههامل كلیهه اقههدامات درمههانی و تشخیصهی اعههم از كلینیكهی و پههاراكلینیكی ،سههرپایی و بیمارسههتانی ،تحویهل داروهههای الزم و آزمههایش
تشخیص طبی می باشد.
تبصره -سازمان تامین اجتماعی می تواند نسبت به ارائه خدمات درمانی و تشخیصی مكمل كهه جهزء خهدمات پایهه نیسهت بهه بیمهه شهدگان
خود اقدام نماید شرایط و نحوه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی مكمل و حق بیمه مربوطه به موجب آیین نامهه ای ا سهت كهه بهه پیشهنهاد
شورای فنی به تصویب هیأت مدیره سازمان خواهد رسید.
ماده  -01خدمات درمانی موضوع این قانون به دو روش زیر انجام می شود:
الههف -روش درمههان مسههتقیم :بههرای بیمههه شههدگانی كههه از پزشههكان ،درمانگاهههها و بیمارسههتانها و سههایر امكانههات مراكههز درمههانی ملك هی و
استیجاری سازمان استفاده می كنند.
تبصره -كلیه بیمه شدگانیكه از طریق روش درمان مستقیم به سایر مراكز دولتی اعزام می گردند ،همانند مراكز ملكی خدمات درمهانی و
تشخیصی دریافت خواهند نمود.
ب -روش درمان غیر مستقیم :بهرای بیمهه شهدگانی كهه از خهدمات درمهانی و تشهخیص مراكهز دولتهی و غیهر دولتهی و یها سهایر بیمهه ههای
اجتماعی طهرف قهرارداد اسهتفاده مهی كننهد در صهورت تأییهد بخهش اسهناد پزشهكی سهازمان مبنهی بهر ضهرورت اسهتفاده از آن خهدمات ،بها
پرداخت تعرفه مربوط به بیمه شدگان
تبصره  -1بیمهه شهدگانی كهه از خهدمات درمهانی كمتهری در طهول سهال اسهتفاده مهی نماینهد بهه گونهه ای كهه كمتهر از میهانگین هزینهه ههای
درمانی سازمان بابت هر بیمه شده باشد مطهابق دسهتورالعملی كهه از سهوی شهورای فنهی سهازمان تهیهه و بهه تصهویب هیهأت امنهاء خواههد
رسید از مقررات تشویقی سازمان بهره مند خواهند شد .همچنین بیمه شدگانی كه بیشهتر از حهد متوسهط سهاالنه هزینهه ههای درمهانی بابهت
هر بیمه شده از خدمات درمانی استفاده نمایند مطابق آیین نامه مذكور موظف به پرداخت فرانشیز می باشند .افرادی كه بهر اثهر حادثهه یها
بیماری هایی كه به تایید مراكز درمانی سازمان می رسد از خدمات درمانی استفاده كرده اند از شمول این تبصره خارج هستند.
تبصره  -3سازمان می تواند بخشی از امكانات درمانی مازاد خود را به سایر بیمه شدگان و یها بخهش خصوصهی اختصهاص دههد در ایهن
صورت هزینه ارائه خدمات درمانی مطابق تعرفه بخش خصوصی ،از خدمت گیرندگان دریافت می گردد.
تبصره  -0سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب وظایفی كه به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب هیأت امناء می رسد مكلهف اسهت
پس از تامین منابع مالی الزم نسبت به اجرای نظام ارجاع و پزشك خانواده اقدام نماید.
تبصره  -1مشمولین استفاده از خدمات مربوط به وسایل كمك پزشهكی و تعرفهه و نحهوه پرداخهت آن بهه پیشهنهاد شهورای فنهی بهه تصهویب
شورای عالی و هیأت امناء خواهد رسید.
تبصره  -1سازمان می تواند نسبت به واگذاری تصدی مراكز درمانی ملكی خود با حفهظ مالكیهت و نظهارت خهویش بهه بغهش غیهر دولتهی
اقدام نماید .آیین نامه این تبصره به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیآت امناء می رسد.
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ماده  -01در صورتی كه معالجه بیمار مستلزم انتقهال وی از روسهتا یها از شهرسهتان بهه شهرسهتان دیگهر باشهد ترتیهب نقهل و انتقهال طبهق
ضوابطی خواهد بود كه از طرف شورای فنی پیشنهاد و به تصویب هیأت امناء سازمان می رسد.

مبحث دوم :حمایت های بلند مدت
الف) مستمری بازنشستگی
مههاده  -06بیمههه شههدگان مشههمول ای هن قههانون در صههورت دارا بههودن هههر ی هك از شههرایط زی هر ،م هی تواننههد درخواسههت برقههراری مسههتمری
بازنشستگی عادی نمایند:
الف :پرداخت حداقل بیست سال حق بیمه به سازمان در زمهان تقاضهای بازنشسهتگی مشهروط بهه داشهتن  11سهال سهن بهرای زنهان و 63
سال برای مردان.
ب :پرداخت  03سال حق بیمه به سازمان در زمان تقاضای بازنشسهتگی مشهروط بهه داشهتن  11سهال سهن بهرای زنهان و  13سهال بهرای
مردان.
ج :پرداخت  01سال حق بیمه به سازمان در زمان تقاضای بازنشستگی بدون رعایت شرط سنی.
تبصره  -1كارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را كه حداقل پنج سال پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی به كار خود ادامهه داده
اند از سازمان تقاض نماید.
تبصره  -3سازمان می تواند مناسب با سن امید به زندگی در كشور به تهدریج شهرایط بازنشسهتگی را از جههت سهن و سهابقه تها پهنج سهال
افزایش دهد  .افزایش مذكور پس از تأیید شورای فنی می بایست به تصویب هیأت امناء برسد.
ماده  -07بیمه شدگان این قانون در صورت دارا بودن هر یك از شرایط زیر ،می توانند درخواست برقراری مستمری بازنشستگی پهیش
موعد نمایند.
الف :زنان مشمول این قانون در صورت داران بودن  13سال سن و پرداخت حداقل  31سال حق بیمه در زمان درخواست بازنشستگی.
ب :پرداخت حداقل ده سال حق بیمه به سازمان مشروط به داشتن  11سال سن برای زنان و  63سال سن برای مردان.
تبصره  -1مستمری ایهن قبیهل افهراد متناسهب بها سهنوات پرداخهت حهق بیمهه تعیهین و بهه همهان نسهبت از حكهم مهاده  1ایهن قهانون بههره منهد
خواهند شد.
تبصره  -3مهلت اجرای بند (ب) تا پنج سال پس از تصویب خواهد بود.
ج :شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور در صورت دارا بودن شرایط زیر:
 - 1بیست و پنج سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت حق بیمه بدون رعایت شرط سنی.
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 - 3بیست سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت حهق بیمهه مشهروط بهه داشهتن  11سهال سهن بهرای زنهان و  13سهال
برای مردان.
تبصره  -1هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در صورت پرداخت حق بیمه ( ،)%1یكسال و نهیم از جههت بازنشسهتگی
محاسبه می شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع می باشد.
تبصهره  -3در صههورتی كههه بیمهه شههدگان شههاغل در مشهاغل سههخت و زیهان آور قبههل از احهراز شههرایط مقههرر در ایهن بنههد حسههب تشههخیص
كمیسیون پزشكی سازمان ،دچار فرسایش جسمی یا روحی گردند از مستمری بازنشستگی پیش از موعد برخوردار خواهند شد.
تبصره  -0فهرست مشاغل سخت و زیان آور به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید كهه پهس
از تایید وزیر كار قابل اجرا خواهد بود .فهرست این مشاغل حسب ضرورت هر سه سال یك بار قابل بازنگری است.
د :بیمه شدگان جانباز و افرادی كه به واسطه شغل خود در معرض اشعه قرار دارند در صورت جمع شرایط زیر مهی تواننهد درخواسهت
بازنشستگی نمایند:
 - 1بیمه شدگان جانباز كه بیست سهال سهابقه پرداخهت حهق بیمهه بهه سهازمان را داشهته باشهند بهدون شهرط سهنی و بها دریافهت سهنوات
ارفاقی متناسب با میزان جانبازی حداكثر تا ده سال به ترتیب ذیل:
 بین ده تا بیست و پنج درصد جانبازی پنج سال سنوات ارفاقی. بین بیست و شش تا چهل و نه درصد جانبازی هفت سال سنوات ارفاقی. بین پنجاه تا صد درصد جانبازی ده سال سنوات ارفاقی.تبصره  -1تشخیص میزان جانبازی بیمه شدگان به عهده كمیسیون های پزشكی بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
تبصره  -3حق بیمه سنوات ارفاقی جانبازان هر سال در بودجه سنواتی از سوی دولت به سازمان پرداخت خواهد شد.
هـ :افرادی كه در معرض كار با اشعه قرار داند به نسبت میزان پرتودهی و با تشخیص و تأیید سازمان انرژی اتمی بهه دو گهروه الهف و
ب تقسیم می شوند.
تبصره  -1شرایط بازنشستگی گروه الف همانند شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد.
تبصره  -3افرادی كه در گروه ب قرار می گیرند .متناسب با میزان پرتوگیری بابت هر سال اشتغال تا  6ماه از سنوات ارفاقی بهره منهد
می شوند حداكثر مدت سنوات ارفاقی این گروه  1سهال بهوده و ایهن سهنوات از ههر لحهاظ قابهل محاسهبه مهی باشهد .بازنشسهتگی ایهن گهروه
همانند بازنشستگانی عادی سازمان است.
ماده  -01میزان مستمری بازنشسهتگی عبارتسهت از میهانگین ضهرایب حقهوق و دسهتمزد سهنوات اشهتغال (مشهروط بهه اینكهه از سهی سهال
تجاوز ننماید) ضرب در حداقل حقوق اعالمی دولت در زمان درخواست بازنشستگی.
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تبصره  -1ضریب حقوق و دستمزد برای تعیهین بازنشسهتگی عبارتسهت از میهانگین حقهوق و دسهتمزد ههر سهال كهه از آن حهق بیمهه كسهر
گردیده تقسیم بر حداقل حقوق همان سال.
تبصره  -3از تاری تصویب این قانون میانگین ضریب حقوق پنج سهال قبهل از درخواسهت بازنشسهتگی مهالر عمهل بهوده و ههر سهال یهك
سال به این مدت افزوده می شود تا به سی سال برسد.
تبصره  -0بیمه شدگانی كه بیش از سی سال سابقه اشتغال دارند مستمری بازنشستگی آنها بر مبنای سی سال محاسهبه مهی گهردد لهیكن بهه
ازای هر سال اشتغال مازاد بر سی سال 3/1 ،درصد حقوق تعیین شده وفق این ماده به مستمری آنها افزوده می شود.
ماده  -01در صورتی كه افراد بازنشسته به صورت ثابت یها موقهت در كارگاهههای مشهمول صهندوق (بهه اسهتثناء مشهاغل سهخت و زیهان
آور) اشتغال به كار یابند به ترتیب ذیل عمل خوهد شد:
الف -چنانچه مستمری بگیر صندوق های دیگر باشند از حقوق و مزایای دریافتی آنها حهق بیمهه كسهر و بهه ازای ههر سهال سهابقه اشهتغال
 3/1درصد میانگین حقوقی كه از آن حق بیمه كسر شده است به عنوان مستمری به ایشان پرداخت می گردد.
ب -چنانچه مستمری بگیر صندوق باشند از حقوق و مزایای دریافتی آنها حق بیمه كسر و به ازای هر سال سابقه اشتغال  3/1درصهد از
میانگین حقوق و مزایایی كه از آن حق بیمه كسر شده است به مستمری استحقاقی افزوده می شود.
تبصره -حق بیمه سهم درمان از حقوق و مزایای افراد بازنشسته شاغل كسر نمی گردد.

ب) مستمری از كارافتادگی
ماده - 13بیمه شدگانی كه طبق نظر پزشك معالج غیر قابل عالج تشخیص داده شوند و انجام خدمات توان بخشهی ممكهن و یها مهوثر واقهع
نشده طبق نظر كمیته های از كارافتادگی توانایی مربوط به شغل را كال یا بعضها ً از دسهت داده باشهند ،حسهب مهورد یكهی از بنهدهای زیهر
طبقه بندی می شوند:
الف) هر گاه درجه كاهش قدرت كار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از كار افتاده كلی خواهد بود.
ب) هر گاه میزان كاهش قدرت كار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از كهار یها غیهر ناشهی از كهار
یا بیماری حرفه ای باشد از كارافتاده جزئی شناخته می شود.
ج) هر گاه درجه كاهش قدرت كار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصهد بهوده و بهه علهت حادثهه ناشهی از كهار یها غیهر ناشهی از كهار باشهد
استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
تبصره  -1بیمه شدگانی كه از كار افتاده كلی هستند به دلیل همهان بیمهاری اسهتحقاق دریافهت مسهتمری از كارافتهادگی را نخواهنهد داشهت.
بیمه شدگانی كه به دلیل نقص عضو و یا بیماری در حد از كارافتادگی كلی نمی باشند میزان كهاهش كهارائی اولیهه آنهان در تعیهین درصهد
از كارافتادگی فعلی طبق نظر كمیسیون بر اساس آیین نامه مربوطه لحاظ خواهد شد.
ماده  -11كمیته از كارافتادگی برای تصمیم گیری نسبت به موارد ذیل تشكیل می شود:
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 - 1تشخیص از كارافتادگی و كاهش قدرت كارائی در شغل مربوطه و تعیین درصد آن.
 - 3تعیین تاری ابتالء و تحقق از كارافتادگی.
 - 0بررسی از كارافتادگی بیمه شدگان تبعی .
 - 1تجویز كار سبك
 - 1تأیید استراحتهای پزشكی ارجاع شده از طریق شورای پزشكی موضوع ماده  ....قانون
 - 6بررسی از كارافتادگی بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد در بدو انعقاد قرارداد بیمه پردازی
 - 7اظهار نظر در مورد قابلیت و استعداد كار مرجوع در بدو استخدام موضوع ماده  76قانون.
 - 1سایر مواردی كه در چهارچوب قانون توسط سازمان ارجاع می گردد.
تبصره  -1كمیته از كارافتادگی پس از تعیین میزان كاهش قدرت كارآئی در شغل مربوطه با توجه به مدت سابقه پرداخت حق بیمه و در
نظر گرفتن سایر شهرایط قهانونی در خصهوص اسهتحقاق و یها عهدم اسهتحقاق بیمهه شهده بهه منظهور برخهورداری از حمایهت از كارافتهادگی
اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره  -3سازمان مجاز است بر اساس نظر كمیته از كارافتادگی پس از گذشت  0سال از تاری صهدور رأی كمیتهه از كارافتهادگی فهرد
از كارفتاده كلی و جزئی را جهت بررسی مجدد وضعیت از كارافتادگی به كمیته از كارافتادگی معرفی نماید و در صورت تغییر درصهد
از كارافتادگی به گونه ای كه موجب تغییر نوع حمایت مذكور در ماده  31شود حمایت ها بر مبنای درصدهای تعیین شهده جدیهد محاسهبه
و پرداخت خواهد شد.
تبصره  -0شرایط عضویت در این كمیته ،نحوه صدور رای ،موارد و علت اعتراض به رای كمیته بدوی و تعیین درصهد از كارافتهادگی
اولیه و سایر موارد مرتبط با وظایف كمیته های از كارافتادگی طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیهأت
امناء خواهد رسید.
ماده  -13میزان سابقه پرداخت حق بیمه مورد نیاز جهت برخورداری از مزایای این بخش به شرح زیر خواهد بود:
 - 1بیمه شده ای كه بر اساس حادثه ناشی از كار یا بیماری حرفه ای از كار افتاده كلی یها جزئهی شهناخه شهده اسهت ،بهدون در نظهر
گرفتن سابقه ،از مستمری مربوط برخوردار خواهد شد.
 - 3بیمه شده ای كه بر اساس حادثه غیر ناشی از كار از كارافتاده كلی یا جزئهی شهناخته شهده اسهت ،در صهورت وجهود ههر یهك از
شرایط زیر:
الف) در  13سال قبل از وقوع حادثه ،حداقل دارای یك سال سابقه بیمه پردازی باشد مشروط به آنكه  13روز از این سابقه در سال
قبل از وقوع حادثه باشد.
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ب) در صورتی كه در زمان بروز حادثه دارای رابطه بیمه ای بوده و حداقل حق بیمه  0ماه قبل از تاری وقوع حادثهه را پرداخهت
نموده باشد.
ج) افرادی كه بیش از  33سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند.
د) افرادی كه بین  13تا  33سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و سن آنها به  63سال تمام رسهیده باشهد ،بهه نسهبت سهنوات پرداخهت
حق بیمه از مستمری برخوردار خواهند شد كه از یك سوم حداقل حقوق كمتر نخواهد بود.
 - 0بیمه شده ای كه بر اثر بیماری غیر حرفه ای از كارافتاده كلی شناخته شده است در صورت وجود هر یك از شرایط زیر:
الف) در  13سهال قبهل از تهاری تحقهق از كارافتهادگی دارای حهداقل یكسهال سهابقه بیمهه پهردازی باشهد و  13روز قبهل از ایهن سهابقه
مربوط به قبل از تاری از كارافتادگی باشد.
ب) از تاری تحقق از كارافتادگی دارای رابطه بیمه ای بوده و حداقل حق بیمه  6ماه را قبل از تاری تحقق از كارافتادگی پرداخهت
كرده باشد.
ج) افرادی كه بیش از  33سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند.
د) افرادی كه بین  13تا  33سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و سن آنها به  63تمام رسهیده باشهد ،بهه نسهبت سهنوات پرداخهت حهق
بیمه از مستمری برخوردار خواهند شد كه از یك سوم حداقل حقوق كمتر نخواهد بود.
 - 1بیمه شده ای كه بین  13تا  00درصد توانایی كار خهویش را بهر اثهر حادثهه ناشهی از كهار از دسهت داده باشهد ،مسهتحق دریافهت
غرامت مقطوع نقص عضو بدون در نظر گرفتن سابقه پرداخت بیمه خواهد بود.
تبصههره -تههاری ابههتالء در تعیههین بیماریهههای قبههل از بیمههه پههردازی مههؤثر اسههت و كمیتههه از كارافتههادگی بههر اسههاس تههاری تحقههق از
كارافتادگی نسبت به بررسی وجود حداقل سوابق بیمه ای الزم جهت ارائه حمایت اقدام خواهد نمود .تاری تحقهق از كارافتهادگی بهر
اساس مدارر و مستندات ارائه شده توسط بیمه شده و سازمان ،توسط كمیته از كارافتادگی تعیین خواهد شد.
ماده  -10میزان مستمری از كارافتادگی كلی عبارتست از :مسهتمری متعلقهه بهر اسهاس جهدول امتیهازی موضهوع مهاده  ،01چنانچهه مبلهر
مستمری از كارافتادگی كلی كمتر از حداقل دستمزد باشد ،تا مبلر حداقل دستمزد ترمیم خواهد شد .به مستمری از كارافتادگهان بهاالی 66
درصد به نسبت افزایش درصد از كارافتادگی ،حسب شرایطی كه به پیشهنهاد شهورای فنهی بهه تصهویب هیهأت امنها خواههد رسهید ،افهزوده
خواهد شد .همچنین در مورد افرادی كه بیش از  11سابقه پرداخت حق بیمه دارند ،در ازای هر سال سهابقه بهاالی  11سهال ،یهك درصهد
بهه مسههتمری از كارافتههادگی افههزوده خواههد شههد .در هههر حههال مجمههوع افهزایش هههای مقههرر در ایهن مهاده ،حههداكثر تهها  13درصههد مسههتمری
استحقاقی واقعی بیمه شده از كارافتاده كلی خواهد بود.
تبصهره -در مههورد افهراد از كارافتههاده كلهی كههه حسههب تشهخیص كمیتههه از كارافتهادگی نیهاز بههه پرسهتار دارنههد 13 ،درصهد بههه مسههتمری از
كارافتادگی افزوده خواهد شد.
ماده  -11میزان مستمری از كارافتادگی جزئی عبارتسهت از حاصهل ضهرب درصهد از كارافتهادگی در مبلهر مسهتمری كهل اسهتحقاقی كهه
براساس جدول امتیازی تعیین خواهد شد.
22

ماده  -11میزان غرامت مقطوع نقص عضو عبارتست از سی و شهش برابهر مسهتمری اسهتحقاقی مقهرر در مهاده  10ضهربدر درصهد از
كارافتادگی.
ماده  -16ترتیب از كارافتادگی كلی افراد تحت تكفل بیمه شده و نیز شرایط اشتغال آنان تابع ضوابط مربوط به بیمه شدگان اصلی خواهد
بود.
ماده  -17در صورت اشتغال بكار از كار افتاده كلی بدون آنكه درصدی از كارافتهادگی وی كهاهش یافتهه باشهد ،چنانچهه جمهع مسهتمری و
حقوق جدید مشمول كسر حق بیمه از حقوق مشمول كسر حق بیمه قبل از كارافتادگی بیشتر باشد ،به همان میزان از مستمری كاسهته مهی
شود.
تبصره  -1از كارافتادگانی كه اشتغال به كار می بایند مكلفند اشتغال خویش را به اطالع سهازمان برسهانند ،در غیهر اینصهورت و اطهالع
سازمان از طریق بازرسی یا سایر طرق پرداخت مستمری تا زمانیكه شخص شاغل است بصورت معلهق در مهی آیهد و كارفرمایهانی كهه
اشتغال افراد مذكور را به سازمان اطالع ندهند نیهز عهالوه بهر پرداخهت حهق بیمهه ایهام اشهتغال معهادل دو برابهر مبلهر مهذكور جریمهه مهی
شوند.
تبصره  -3حق بیمه ای كه از بابت اشتغال از كارافتادگان اخذ می شود ،در حساب جداگانه ای نگهداری می شود نحوه بهره منهدی افهراد
مذكور بر اساس آیین نامه ای كه به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امناء خواهد رسید ،خواهد بهود .در مهورد افهرادی كهه تقاضهای
قطع مستمری در اینگونه موارد داشته باشند ،سابقه قبل از كارافتادگی در تعیین حقوق بازنشستگی احتساب خواهد شد.
ماده  -11در صورت تغییر درصدهای از كارافتهادگی بهه گونهه ای كهه موجهب تغییهر نهوع دریافهت حمایهت مهذكور در مهاده  31شهود ،بهه
ترتیب زیر عمل خواهد شد:
 - 1در صورت تغییر درصهدهای از كارافتهادگی كلهی و كهاهش آن بهه از كارافتهادگی جزئهی ،بیمهه شهده از مسهتمری از كارافتهادگی
جزئی برخوردار خواهد شد.
 - 3در صههورت تغیی هر درصههد از كارافتههادگی از جزئ هی و افههزایش آن بههه می هزان از كارافتههادگی كل هی ،بیمههه شههده از مسههتمری از
كارافتادگی كلی برخوردار خواهد شد.
 - 0در صورت تغییر درصد از كارافتادگی كلی و كاهش آن به زیر  00درصد ،مستمری قطعی می شود.

ج) مستمری بازماندگان
ماده  -11خانواده تحت تكفل متوفی در یكی از حاالت زیر از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند داشت:
 - 1در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.
 - 3در صورت فوت بیمه شده از كارافتاده كلی مستمری بگیر.
 - 0در مواردی كه بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از كار یا بیماری حرفه ای نماید.
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 - 1در صورت فوت بیمه شده ای كه در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یكسال كار ،مشروط بهر اینكهه ظهرف آخهرین سهال
حیات ،حق بیمه  13روز را پرداخت كرده باشد.
تبصره -بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی كه قبل از تصویب قانون فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقهرار
نشده است ،حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا بند  1هستند.
 - 1در صورتی كه بیمهه شهده حهداقل ( )33سهال حهق بیمهه مقهرر را قبهل از فهوت پرداخهت كهرده باشهد بازمانهدگان وی از مسهتمری
برخوردار خواهند شد.
 - 6در صورت فوق بیمه شده ای كه بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی مسهتمری بهه نسهبت
سنوات پرداخت حق بیمه پرداخت می گردد كه در این صورت چنانچه مستمری از حداقل حقوق كمتر باشد ،همهواره بهه نسهبت
سنوات از حداقل حقوق برخوردار خواهند شد.
 - 7بیمه شده ای كه از تاری تصویب این قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یك سال تا ده سهال باشهد
به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامهت مقطهوعی معهادل یهك مهاه حهداقل دسهتمزد كهارگر عهادی در
زمان فوت به طور یكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده  13این قانون پرداخت می شود.
تبصره -به بازماندگان غایب مفقوداالثری كه حكم موت فرضی او از سوی مراجع قضایی صهادر شهده باشهد مسهتمری پرداخهت مهی
گردد مالر احتساب سابقه در این گونه موارد تاری غیبت تعیین شده از سوی مرجع قضایی می باشد همچنین در مهورد افهرادی كهه
به حكم مرجع قضایی سلب حیات می شوند (اعدام) تاری دستگیری مالر محاسبه سهابقه در برقهراری مسهتمری بازمانهدگان خواههد
بود.
ماده  -13سهام هر یك از بازماندگان بیمه شده از مستمری به شرح زیر می باشد.
 - 1میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صهورتی كهه بیمهه شهده مهرد
دارای چند همسر دایم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
 - 3میزان مستمری هر فرزند متوفی معادل بیسهت و پهنج درصهد مسهتمری اسهتحقاقی بیمهه شهده مهی باشهد و در صهورتی كهه پهدر و
مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذكور خواهد بود.
 - 0میزان مستمری هر یك از پدر و مادر تحت تكفل متوفی معهادل بیسهت درصهد مسهتمری اسهتحقاقی بیمهه شهده مهی باشهد .مجمهوع
مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میهران مسهتمری اسهتحقاقی متهوفی تجهاوز نمایهد ههر گهاه مجمهوع مسهتمری از ایهن
میزان تجاوز كند سهم هر یك از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یكهی از مسهتمری بگیهران
فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سههم بقیهه آنهاان بها توجهه بهه تقسهیم بنهدی مهذكور در ایهن مهاده افهزایش
خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند كرد.
تبصره -مستمری استحقاقی بر اساس جدول امتیازی تعیین خواهد شد .به مستمری بیمه شدگان متوفی ای كه دارای بیش از ده سابقه
پرداخت حق بیمه می باشند ،بهه ازاء ههر سهال سهابقه پرداخهت حهق بیمهه بیشهتر از  13سهال ،یهك درصهد افهزوده مهی شهود و حهداكثر
افزایش موضوع این تبصره  33درصد می باشد.
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مبحث سوم :تعهدات كوتاه مدت
الف) غرامت دستمزد
ماده  -11بیمه شدگانی كه تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرند و بنا به تشهخیص سهازمان موقتهاً قهادر بهه كهار نیسهتند بهه
شرط عدم اشتغال به كار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:
الف :در صورتی كه بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از كار و غیر ناشی از كار یا بیماریهای حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب :در صورتی كه بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشهك احتیهاج بهه اسهتراحت مطلهق یها بسهتری شهدن داشهته باشهد و در تهاری
اعالم بیماری مشغول بكار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
ماده  -13بیماری های حرفه ای به موجب جدولی كه به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شهورای عهالی سهازمان خواههد رسهید تعیهین مهی
گردد مدت مسئولیت سازمان نسبت به درمان هر یك از بیماریهای حرفهه ای پهس از تغییهر كهار بیمهه شهده بهه شهرحی اسهت كهه در جهدول
مزبور قید می شود.
ماده  -10مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد:
 - 1غرامت دستمزد از اولین روزی كه بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای به تشخیص سازمان قادر به كار نباشهد پرداخهت
خواهد شد .در مواردی كه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی كه بیمار در بیمارستان بستری نشهود
غرامهت دسههتمزد از روز چهههارم پرداخههت خواههد شههد .غرامههت دسههتمزد موضههوع ایهن بنههد تهها زمههانی كهه بیمههه شههده بههه تشههخیص
سازمان قادر به كار نبوده و به موجب مقررات این قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.
 - 3غرامت دستمزد بیمه شده ای كه دارای همسر یا فرزند یا پدر و یها مهادر تحهت تكفهل باشهد بهه میهزان سهه چههارم آخهرین مهزد یها
حقوق روزانه او پرداخت می گردد .در غیر اینصورت معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر اینكه بیمه
شده به هزینه سازمان بستری شود كه در این صورت غرامت دستمزد معادل یك دوم آخرین مزد یها حقهوق روزانهه وی خواههد
بود.
ماده  -11در مورد بیماری ها یا حوادث ،آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامهت دسهتمزد ایهام بیمهاری عبهارت
است از جمع كهل دریهافتی بیمهه شهده كهه بهه مأخهذ آن حهق بیمهه دریافهت شهده اسهت .در آخهرین  13روز قبهل از شهروع بیمهاری تقسهیم بهه
روزهای كار و در مورد بیمه شدگانی كه كارمزد دریافت می كنند آخرین مزد عبارت است از جمع كل دریافتی بیمه شده كه به مأخذ آن
حق بیمه دریافت شده است در آخرین  13روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر اینكه این مبلر از غرامت دستمزدی كه بهه
حداقل مزد كارگر عادی تعلهق مهی گیهرد كمتهر نباشهد .در صهورتی كهه بیمهه شهده دریافهت كننهده كهارمزد ظهرف سهه مهاه مهذكور مهدتی از
غرامت دسهتمزد اسهتفاده كهرده باشهد متوسهط دسهتمزدی كهه مبنهای محاسهبه غرامهت دسهتمزد مهذكور قهرار گرفتهه اسهت بهه منزلهه دسهتمزد
روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواده شد.
ب) كمك بارداری
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ماده  -11بیمه شده زن در صورتی كه حسب مورد ظرف یك سال قبل از زایمهان سهابقه پرداخهت  63روز حهق بیمهه را داشهته باشهد مهی
تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداری استفاده نماید .كمك بارداری دو سهوم آخهرین مهزد یها حقهوق بیمهه شهده اسهت و حهداكثر
برای مدت  13هفته پرداخت خواهد شد و در صورتی كه به نوزاد از سوی مادر شیر داده می شود ،مدت برخورداری از كمك موضوع
این ماده شش ماه خواهد بود و كمك مذكور برای وضع حمل دوقلو و بیشتر یكسال خواهد بود.
ماده  -16در صورتی كه بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماری مبتال شود كه شیر دادن برای طفل او زیان آور باشهد ،یها پهس
از زایمان فوت شود برای تأمین شیر مورد نیاز برای هر فرزند تا  11مهاهگی معهادل مبلغهی كهه بهه تصهویب هیهأت امنهاء خواههد رسهید،
پرداخت خواهد شد.
ج) كمك ازدواج
ماده  -17به بیمه شده زن یا مرد كه برای اولین بار ازدواج می كند مبلغی معادل یك ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایهت شهرایط زیهر بهه
عنوان كمك ازدواج پرداخت می شود:
 - 1در تاری ازدواج رابطه استخدامی او با كارفرما قطع نشده باشد.
 - 3ظرف پنج سال قبل ز تاری ازدواج حداقل حق بیمه هفتصد و بیست روز كار را به سازمان پرداخته باشد.
 - 0عقد ازدواج ،دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.
تبصره  -1مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه بهه مأخهذ
آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر  ،31در هر حال این مبلر نبایستی از حداقل حقوق زمان پرداخت كمتر باشد.
تبصره  -3در صورتی كه طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذكور در این ماده باشند كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
د) كمك عائله مندی
ماده  -11كمك عائله مندی با شرایط زیر پرداخت خواهد شد:
 - 1بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز كار را داشته باشد.
 - 3سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و یها منحصهراً بهه تحصهیل اشهتغال داشهته باشهند تها پایهان تحصهیل یها در اثهر بیمهاری یها
نقص عضو طبق گواهی كمیسیون پزشكی موضوع ماده  13این قانون قادر به كار نباشند  .میزان كمك عائله منهدی معهادل سهه
برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه می باشد.
تبصره -كمك عائله مندی به شرح مذكور در ماده فوق به بازنشستگان و از كارافتادگان نیز از سوی صندوق پرداخت می گردد.
ماده  -11پرداخت كمك عائله مندی به عهده كارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقق بیمه شده پرداخت شود.
تبصره -هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله مندی اختالفی بین بیمه شده و كارفرما حاصل شود به طریق مذكور در فصل حهل اخهتالف
قانون كار عمل خواهد شد.
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ماده  -63غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.
و) كمك نوزاد
ماده  -61به بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد در هنگام تولد در اولین زایمان ،به ازای هر فرزند كمكی به میهزان  ........پرداخهت
می گردد .در صورتی كه بیمه شده زن به تبع همسر نیز مشمول این ماده گردد به ازای هر فرزند صرفا ً از یك كمهك موضهوع ایهن مهاده
بهره مند خواهد شد.
هـ) كمك هزینه فوت
ماده  -63در صورت فوت بیمه شده هزینه كفن و دفن او به میزان آخرین حقوق دریافتی وی به بازماندگان پرداخت خواهد شد .همچنهین
در صورت فوت بیمه شده تبعی در زمان حیات بیمه شده اصلی مبلر مقطوعی كه به پیشنها شورای فنی به تصویب هیأت امناء می رسهد
به بیمه شده اصلی پرداخت می گردد.
مبحث چهارم :قواعد كلی
ماده  -60افرادی كه می توانند به تبع بیمه شده اصلی از حمایتهای مقرر در این قانون برخوردار گردند عبارتند از:
 - 1همسر دائم بیمه شده مرد
 - 3شوهر بیمه شده زن در صورتی كه معاش او توسط بیمه شده زن تامین شود و سهن او از شصهت سهال متجهاوز باشهد و یها طبهق
نظر كمیته از كارافتادگی موضوع ماده  01این قانون از كارافتاده كلی شناخته شود.
 - 0فرزندان بیمه شده در صورتی كه دارای یكی از شرایط زیر باشند:
الف -فرزندان پسر كمتر از هیجده سال تمام داشته باشند و یا مطابق گواهی یكی از مؤسسات آموزشی به تحصیل تمام وقهت اشهتغال
داشههته باشههند تهها  31سههالگی و ی ها در اثههر بیمههاری ی ها نقههص عضههو طبههق نظههر كمیتههه از كارافتههادگی موضههوع مههاده  11ای هن قههانون از
كارافتاده كلی شناخته شوند.
ب -فرزندان دختر به شرط نداشتن شغل و شوهر به شرط عدم دریافت مستمری بازنشستگی.
تبصره  -1فرزند خوانده كه در چارچوب ضوابط قانونی مربوط تحت سرپرستی بیمه شده اصلی باشد ،بیمه شده تبعی محسهوب مهی
گردد.
تبصره  -3چنانچه همسر به عنوان بیمه شده اصلی با تبعی مشمول چند نظام درمانی بیمه ای قرار گیهرد در رمهان واحهد صهرفاً مهی
تواند از حمایت بیمه درمانی یك نظام درمانی استفاده نماید.
تبصره  -0فرزند همسر بیمه شده اصلی در صورتی كه تحت حضانت همسهر بیمهه شهده باشهد بها پرداخهت سههم درمهان از حمایتههای
درمانی این قانون برخوردار خواهد شد .میزان سهم درمان مذكور با پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.
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 - 1پدر و مادر بیمه شده در صورتی كه تحت تكفل وی باشند و سن مادر از  11سال و سن پدر از  63سال متجاوز باشهد و یها بهه
تشههخیص كمیتههه از كارافتههادگی موضههوع مههاده  01ایهن قههانون از كارافتههاده كلهی باشههند مشههروط بههر آنكههه ههیچ مسههتمری دریافههت
ننمایند.
ماده  -61سازمان مكلف اسهت در فواصهل زمهانی كهه حهداكثر از سهالی یكبهار كمتهر نباشهد میهزان مسهتمریها را بهه پیشهنهاد هیهأت امنهاء و
تصویب هیأت وزیران افزایش دهد .در هر حال میزان افزایش نباید از نرخ تورم كه توسط بانك مركزی تعیین می گردد كمتر باشد.
ماده  -61میزان مستمری ها نبایهد از حهداقل مهزد كهارگر عهادی كمتهر باشهد ،مگهر در مهواردی كهه در ایهن قهانون یها در قهوانین آتهی حكهم
دیگری مقرر شده باشد در این صورت اینگونه افراد به نسبت سنوات از حداقل حقوق برخوردار خواهند شد.
ماده  -66دریافت دو مستمری به طور همزمان مجاز نیست ،مگر در موارد زیر:
الف) فرزندان بیمه شدگان متهوفی در صهورت از دسهت دادن پهدر و مهادر كهه ههر دو بیمهه شهده اصهلی سهازمان یها یكهی بیمهه شهده اصهلی
سازمان و دیگری بیمه شده صندوق دیگری باشد ،از هر دو مستمری برخوردار خواهند بود.
ب) زوجهه بیمههه شههده متههوفی ،چنانچهه خههود نیهز شههاغل باشهد و شههرایط دریافههت مسههتمری بازنشسهتگی یها از كارافتههادگی را از سههازمان یها
صندوق دیگری احراز كرده باشد ،عالوه بر دریافهت مسهتمری اسهتحقاقی خهود ،بهه اعتبهار همسهر متوفهایش نیهز از مسهتمری بازمانهدگان
برخوردار خواهد بود.
مهاده  -67چنانچههه مسههتمری بگیهر دارای اعضههای خههانواده تحههت تكفههل بههوده و فاقهد منبههع درآمههد دیگههری باشههد بههه شههرط عههدم تمكههن مههالی،
مستمری استحقاقی او تا میزان حداقل دستمزد كارگر عادی غیر قابل توقیف است؛ در سهایر مهوارد مسهتمری را مهی تهوان در چهارجوب
مقررات قانون اجرای احكام مدنی توقیف كرد.
ماده  -61هرگاه مستمری بگیر بازنشسته یا از كار افتاده به مدت شهش مهاه مسهتمری بازنشسهتگی یها از كارافتهادگی كلهی خهود را مطالبهه
ننماید ،افراد تحت تكفل واجد شرایط وی حق دارند موقتا ً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خهود را تقاضها و دریافهت كننهد .در صهورتی
كههه معلههوم شههود شههخص مههذكور در حههال حی هات اسههت وضههع مسههتمری او بههه حالههت اول اعههاده م هی گههردد .بازنشسههتگان كلی هه صههندوقهای
بازنشستگی كشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
ماده  -61چنانچه مستمری بگیر به موجهب قهانون و حكهم دادگهاه از دریافهت مسهتمری محهروم شهود ،اعضهای خهانواده تحهت تكفهل او مهی
توانند در مدت محرومیت تقاضای دریافت مستمری استحقاقی را به میزان سهام مقرر در ماده  13بنمایند.
ماده  -73تاری برقراری مستمری ها در صورت وجود شرایط قانونی به شرح زیر خواهد بود:
 - 1مستمری بازنشستگی از تاری تقاضای بازنشستگی مگر آنكه تاری ترر كار مؤخر باشد كهه در ایهن صهورت تهاری تهرر كهار
مالر خواهد بود.
 - 3مستمری بازماندگان از تاری فوت بیمه شده اصلی.
 - 0مستمری از كار افتادگی از تاری تحقق از كارافتادگی مگر اینكه تاری ترر كهار مهؤخر باشهد كهه در ایهن صهورت تهاری تهرر
كار مالر خواهد بود.
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ماده  -71مهالر برخهورداری بیمهه شهدگان (اصهلی و تبعهی) از مزایهای تهأمین اجتمهاعی شناسهنامه ا ی اسهت كهه در ابتهدای بیمهه شهدن بهه
سازمان تأمین اجتماعی ارایه می شود و هر گونه تغییراتی كه بعداً در آن به عمل آید ،برای سازمان معتبر نخواهد بود.
ماده  -73مزایای نقدی (اعم از مستمری یا كمك) كه از طرف سهازمان بهه بیمهه شهدگان پرداخهت مهی شهود از پرداخهت ههر گونهه مالیهات
معاف است.
ماده -70
 - 1افرادی كه بر اساس قوانین قبلی از سازمان مستمری دریافت می نمهوده انهد ،از لحهاظ افهزایش سهنواتی و حهداقل مسهتمری قابهل
پرداخت موضوع مواد  61و  61مشمول مقررات این قوانین خواهند بود.
 - 3افرادی كه طبق قوانین گذشته مستحق دریافت كمك از سازمان تأمین اجتماعی بوده انهد و كمهك ههای مهذكور را دریافهت ننمهوده
اند ،از حیث شرایط دریافت كمك و میزان آن تابع مقررات این قانون خواهند بود .كمك های جدیدی كه در قوانین گذشهته سهابقه
نداشته است ،ناظر به افرادی است كه پهس از الزم االجهرا شهدن ایهن قهانون موضهوع كمهك در مهورد آنهها حهادث شهده و شهرایط
استحقاق مقرر در این قانون را دارا باشند.
ماده  -71در مورد انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوقها به سازمان ،صندوق مبداء مكلف بهه پرداخهت كسهور بیمهه ای متعلهق بهه بیمهه
شده متقاضی (پس از كسهر سههم درمهان و  1درصهد بابهت ارائهه خهدمات كوتهاه مهدت و كهارمزد) همهراه بها سهود آن براسهاس نهرخ اوراق
مشاركت می باشد .سوابق انتقالی در میزان مستمریها و نیز در احراز شرایط برخورداری از مستمریها مؤثر است مشروط بر آنكه بیمه
شده دارای حداقل  13سال سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان باشد .آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای فنی به تصهویب هیهأت
امناء خواهد رسید.
ماده  -71در مواردی كه كارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مكلف باشند كمك های مذكور در این قانون را به بیمه شده پرداخهت
نمایند ،سازمان تكلیفی به پرداخت آن نخواهد داشت.

فصل ششم -مقررات ایمنی و بهداشت
ماده  -76افراد شاغل در كارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با كارههای ارجهاعی را داشهته باشهند بهدین منظهور كارفرمایهان
مكلفند قبل از به كار گماردن افهراد (دائهم یها موقهت) در خصهوص انجهام معاینهه پزشهكی در مراكهز طهب كهار طهرف قهرارداد سهازمان بهه
ترتیب زیر عمل نمایند:
 - 1تعیین میزان سالمتی از حیث ارگانهای اصلی ،حواس پنج گانه ،سیستم گوارشی ،تنفسی ،قلبی و معزی ،روحی و روانی
 - 3تعیین احراز تناسب شغال ارجاعی با وضعیت فرد
تبصره  -1در صورت تغییهر كارگهاه حهداكثر تها یكسهال از زمهان انجهام معاینهات اولیهه و شهروع بهه كهار در كهار مشهابه ،نیهازی بهه انجهام
معاینات جدید نمی باشد.
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تبصره  -3هزینه های معاینات اولیه براساس تعرفه هایی كه به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امناء خواهد رسید ،به هنگام ارائهه
ا ولین لیست و نتایج معاینات به شعب ،از سوی سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده  -77كارفرمایان مكلفند نسبت به انجهام معاینهات ادواری سهالیانه بیمهه شهده از حیهث بیمهاری حرفهه ای و یها تشهدید سهایر بیماریهها در
مراكز طب كار طرف قرارداد با سازمان اقدام و گزارش دوره ای معاینات مذكور را به مراجع ذیربط و سازمان تامین اجتماعی ارسال
نماید.
تبصره  -1چنانچه در نتیجه معاینات مذكور حسب نظر كمیسیون تغییر شغل و یا نوع كار یا محل كار الزم باشد كارفرما مكلف به انجهام
این تغییرات می باشد.
تبصره  -3در صورت اثبات صدور گزارش خالف واقع یا تعلل در انجام معاینات از سوی مراكز طب كهار طهرف قهرارداد ،ضهمن لغهو
قرارداد منعقده و خسارات وارده مطابق میزان اعالم سازمان وصهول خواههد شهد همچنهین مراكهز مهذكور از حیهث گهزارش خهالف واقهع
مورد تعقیب كیفری قرار می گیرند.
ماده  -71كارفرمایان كلیه كارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی كهه تمهام یها برخهی از مشهاغل آنهها حسهب تشهخیص مراجهع ذی ربهط
سخت و زیان آور اعالم گردیده یا بگردد ،مكلفند ظرف دو سال از تاری ابالغ نسبت به ایمنسازی عوامل شرایط محیط كار مطهابق حهد
مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانونك كار و آیین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
ماده  -71كارفرمایان مكلف به رعایت كلیه ضهوابط و مقهررات مربهوط بهه ایمنهی و بهداشهت كهار مقهرر در قهانون كهار و سهایر قهوانین و
مقررات می باشند .در صورتی كه برای سازمان ثابت شود ،وقع حادثه ناشی از عدم رعایهت مقهررات حفاظهت فنهی و بهروز و یها تشهدید
بیماری ناشی از عدم رعایهت مقهررات بهداشهتی و احتیهاط الزم از طهرف كارفرمها یها نماینهدگان وی بهوده اسهت و منهتج بهه ارائهه خهدمات
درمانی یا كمك ها یها برقهراری مسهتمری از كارافتهادگی یها بازمانهدگان شهود ،هزینهه ههای ایجهاد شهده طبهق مهاده  01از كارفرمها وصهول
خواهد شد .كارفرما می تواند حسب شرایط مقرر در آیین نامه موضوع این ماده كه به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیهأت امنها خواههد
رسید ،با پرداخت هزینه های مربوط به خدمات درمانی و كمك هها و معهادل تها  13سهال مسهتمری موضهوع ایهن مهاده بهه سهازمان از ایهن
بابت بری الز ًمه شود.
تبصره  -1هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه ،سازمان تهامین اجتمهاعی حمایهت
های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شركت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان تهأمین اجتمهاعی را
در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
تبصره  -3كارفرمایان مكلفند مسئوولیت های قانونی خویش موضهوع ایهن مهاده و قهانون مجهازات اسهالمی در خصهوص پرداخهت دیهه را
نزد سازمان یا شركت های بیمه ،بیمه نمایند .شرایط ارائه خدمات بیمه موضوع این ماده از سوی سازمان طبق آیین نامه ای به تصهویب
هیأت امناء خواهد رسید ،خواهد بود.
ماده  -13در صورت عدم انجام معاینات مهذكور در ایهن فصهل از سهوی كارفرمها و بهروز حادثهه و یها تشهدید بیمهاری بیمهه شهده و احهراز
رابطه سببیت ،سازمان تامین اجتماعی كلیهه حمایتههای قهانونی را بهه بیمهه شهده ارائهه و خسهارات وارده را از كارفرمهای مقصهر دریافهت
خواهد نمود در صورت اعتراض كارفرما ،موضوع در هیأتههای رسهیدگی بهه شهكایات مطهرح مهی شهود و در صهورت احهراز تقصهیر و
احراز سببیت خسارات وارده به سازمان از طریق ماده  13وصول خواهد شد.
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فصل هفتم -مقررات كیفری
ماده  -11هر كس با صدور گواهی خالف واقع و یا با اسهتناد بهه آنهها و یها بها توسهل بهه عنهاوین و وسهایل تقلبهی از مزایهای مقهرر در ایهن
قههانون بههه نفههع خههود اسههتفاده نمایهد یها موجبههات اسههتفاده افههراد خههانواده خههود یها شههخص ثالههث را از مزایهای مههذكور فههراهم سههازد عههالوه بههر
محكومیت به جزای نقدی معادل 3تها  1برابهر خسهارات اعالمهی از سهوی سهازمان بهه مجازاتههای مقهرر در قهانون مجهازات اسهالمی نیهز
محكوم خواهد شد.
تبصره  -1مجازات معاون جرم موضوع این ماده حداقل مجازات مباشر جرم خواهد بود.
تبصره  -3چنانچه جرم موضوع این ماه شروع و به دالیلی كه خارج از اراده مرتكب است واقع نگردد مرتكب به عنوان شروع به جرم
به حداقل مجازات مقرر در این ماده محكوم می گردد.
تبصره  -0در صورتی كه معاون یا مباشر جرم از كاركنان رسمی و یا قراردادی سازمان باشند بهه حهداكثر مجهازات مقهرر در ایهن مهاده
محكوم می گردند.
مهاده  -13كارفرمایهانی كهه از تنظهیم و ارسهال صهورت مهزد و حقهوق بیمهه شهدگان بهه ترتیهب مهذكور در ایهن قهانون و آئهین نامهه هههای آن
خوداری كنند یها بهه ترتیبهی كهه بها موافقهت قبلهی سهازمان ،معهین مهی شهود در مهورد ارسهال صهورت مهزد یها حقهوق عمهل نكننهد ،ملهزم بهه
پرداخت خسارت به میزان ده درصد ( )%13مبلر حق بیمه همان ماه می باشند.
كارفرمایانی كه در مورد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند ،عالوه بر تأ دیه اصهل حهق
بیمه؛ مكلفند از تاری قطعیت حق بیمه دو درصد ( )%3تمام یها كسهر بهدهی قطعهی پرداخهت نشهده بهه ازاء ههر مهاه تهأخیر را بهه سهازمان
پرداخت نمایند.
ماده  -10در صورتی كه كارفرما یا نماینهده او از اقهدامات بازرسهی سهازمان جلهوگیری نمهوده یها از ارایهه دفهاتر و مهدارر مربهوط بهه و
تسلیم رونوشت یا عكس آنهها به بازرس حسابرسی خودداری كنهد در مرتبهه اول بهه پرداخهت جهزای نقهدی معهادل  1تها  13برابهر حهداقل
مزد و حقوق ماهیانه كارگر عادی ،در حق سازمان و در صورت تكرار عالوه بهر پرداخهت خسهارات بهه میهزان دو برابهر جهزای مرتبهه
اول طبق مقررات عمومی مورد تعقیب قرار می گیرد .گهزارش بازرسهین و حسابرسهان سهازمان در ایهن خصهوص كهه بهه تأییهد سهازمان
رسیده باشد در حكم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده  -11كارفرمایانی كه عمداً وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون بهه عنهوان حهق بیمهه از مهزد یها حقهوق و مزایهای بیمهه شهدگان
برداشت نمایند عالوه بر الزام به ا سترداد وجهوه مهذكور بهه ازای ههر بیمهه شهده بهه پرداخهت جهزای نقهدی معهادل  1تها  13برابهر حهداقل
دستمزد ماهیانه كارگر عادی و در صورت تكرار به دو برابر مجازات مزبور محكوم خواهند شد.
ماده  -11وجوه ،مطالبات ،حوالجات و یا سهام یا سایری اوراق بهادار و یا اموال سازمان در زمهره وجهوه و امهوال عمهومی مهی باشهد و
هر گونه برداشت غیر قانونی و یا تصرف غیهر مجهاز در مهوارد مهذكور ،اخهتالس یها تصهرف غیهر قهانونی اسهت و مرتكهب طبهق قهوانین
كیفری مجازات خواهد شد.
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ماده  -16كلیه خسارات و وجوه حاصل از جزای نقدی و یا جرایم نقدی مقرر در این قانون مستقیما ً و عینا ً به حساب سازمان واریهز مهی
گردد.
ماده  -17در صورتی كه كارفرما شهخص حقهوقی باشهد ،مسهوولیت ههای جزایهی مقهرر در ایهن قهانون متوجهه مهدیر عامهل شهركت یها ههر
شخص دیگری خواهد بود كه در اثر فعل یا ترر فعل او موجبات ضرر و زیاان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
ماده  -11در صورتی كه كارفرمها از انجهام معاینهات بهدو اسهتخدام و یها دوره ای امتنهاع ورزد و یها از تغییهر شهغل حسهب نظهر كمیسهیون
خودداری نماید عالوه بر پرداخت خسارات سازمان ،به ازای هر یك از بیمه شدگان معادل 1تا  13برابر حداقل دستمزد ماهیانه كهارگر
عادی به عنوان جزای نقدی در حق سازمان محكوم و در صورت تكرار به دو برابر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

فصل هشتم  -هیأت رسیدگی به شكایات
ماده  -11به منظور رسیدگی به شكایات و اعتراضات كارفرمایان ،بیمه شدگان و اشخاص ثالث هیأتههای رسهیدگی بهه شهكایات بهدوی در
محل شعب سازمان و هیأتهای رسیدگی به شكایات بدوی در محل شعب سازمان و هیأتهای رسیدگی به شكایات تجدید نظر در مركهز ههر
استان تشكیل می گردد.
ماده  -13صالحیت و حدود اختیارات هیأتهای رسیدگی به مطالبات و سوابق بیمه ای به شرح زیر است:
رسیدگی به اعتراضات كارفرمایان و بیمه شدگان
 - 1اصل حق بیمه و میزان آن ،جرایم و خسارات و نحوه محاسبه آن.
 - 3اعتراض به گزارش بازرسی در خصوص تشخیص سببیت حوادث ناشی از كار و تشخیص حین انجام كار.
 - 0نحوه ابالغ اعالمیه بدهی حق بیمه و سایر مطالبات سازمانی موضوع این قانون
 - 1درخواست و اعتراض ایجاد و اصالح سوابق بیمه ای مربوط به ایام گذشته
 - 1درخواست اصالح سوابق بیمه ای از حیث ،میزان مزد یا حقوق ،عنوان شغلی ،مشخصات بیمه شده و روزهای كاركرد
تبصره -رسیدگی به موضوعات مذكور منحصراً توسط هیأت مذكور انجام خواهد شد.
ماده  -11هیأتهای بدوی رسیدگی به شكایات سازمان از افراد زیر تشكیل می گردند:
 - 1یك نفر نماینده وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی كه ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
 - 3یك نفر نماینده كارفرمایان (به انتخاب كهانون انجمهن ههای صهنفی كارفرمایهان یها اتهاق تعهاون و اتهاق بازرگهانی حسهب موضهوع
مطروحه مربوط)
 - 0یك نفر نماینده كارگران كه به ترتیب مقرر در ماده  106قانون كار انتخاب خواهد شد.
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 - 1یك نفر نماینده سازمان تأمین اجتماعی
 - 1یك نفر قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان در مورد شهرهایی كه فاقهد مرجهع قضهایی اسهت كهه یهك نفهر حقوقهدان (دارای
حداقل مدرر لیسانس حقوق) به انتخاب رئیس دادگستری استان
تبصره -آرای صادره از هیأتهای بدوی ظرف بیسهت روز از تهاری ابهالغ توسهط سهازمان و شهاكی قابهل درخواسهت تجدیهد نظهر در
هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به شكایات سازمان می باشد.
ماده  -13هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به شكایات سازمان از افراد زیر تشكیل می شوند:
 - 1یك نفر نماینده وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی كه ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
 - 3یك نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه
 - 0یك نفر به انتخاب سازمان تأمین اجتماعی
 - 1یهك نفههر نماینههده كارفرمای هان بههه انتخههاب كههانون انجمههن هههای صههنفی كارفرمای هان اسههتان ی ها اتههاق تعههاون و اتههاق بازرگههانی حسههب
موضوع.
 - 1یك نفر نماینده كارگران كه به ترتیب مقرر در ماده  106قانون كار انتخاب می شود.
تبصره  -1آراء صادره از هیأت تجدیهد نظهر قطعهی و الزم االجهرا مهی باشهد .لهیكن در صهورتی كهه شهاكی مهدعی عهدم انطبهاق رأی
صادره با قوانین و مقررات باشد می تواند ظرف یك ماه از تاری قطعیت رأی به دیوان عدالت داری شكایت نماید.
تبصره  -3جلسات با اكثریت اعضاء تشكیل و تصمیمات حداقل با سه عضو معتبر ا ست.
ماده  -10نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشكیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابهالغ بهه موجهب آیهین
نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
تبصره -در مورد اعتراض به حق بیمه ها و مطالبات ،سقف مبالر قابل اعتراض از سوی هیأت امناء تعیین خواهد شد.
ماده  -11در صورت اختالف نظر هیأت های تجدید نظر،نظر شورای فنی مالر عمل خواهد بود.

فصل نهم  -مقررات تكمیلی
ماده  -11شمول قوانین عمومی دستگاههای اجرایی نسبت به سازمان مسهتلزم ذكهر نهام اسهت و تصهویب قهوانین آتهی در صهورتی موجهب
فس مقررات این قانون خواهد شد كه به صراحت ذكر شده باشد.
پایان
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