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جتماعییتغییرقانونتأمینادرباره

(نویستغییراتبههمراهمتنکاملپیش)

و پدید آمدن نظام  1031ی این مقوله در قانون استخدام کشوری سال  اولین سابقه. تأمین اجتماعی در ایران نود سال دیرینه دارد

دیده  شده یا آسیب اه آهن برای حمایت از کارگران فوتکارگران ر صندوق احتیاط 1031از آن در سال  پس. شود بازنشستگی دیده می

و بر اساس قانون کار مصوب سال  1031با تأسیس وزارت کار در سال . وجود آمد در جریان ساخت راه آهن سراسری ایران به

برای « کارگرانهای اجتماعی  قانون بیمه». برای معالجه و غرامت کارگران تشکیل شد« ی کارگران صندوق تعاون و بیمه» 1031

وجود  به« های اجتماعی کارگران سازمان بیمه»وزیری دکتر مصدق تصویب شد و سازمان مستقلی به نام  بار در زمان نخست نخستین

در هیبت یک « سازمان تأمین اجتماعی»های اجتماعی کارگران و روستائیان،  از ادغام دو سازمان بیمه 1011آمد و سرانجام در سال 

 .ی خدمات بازنشستگی و تأمین اجتماعی شکل گرفت دهنده ای و  ارائه یر بیمهسازمان فراگ

. . های مختلف با چند بار تغییر نام از سازمان به صندوق و از صندوق به سازمان، رفتن زیر پوشش وزارت و  این سازمان طی دوره 

ی  دهنده ترین سازمان بیمه و ارائه ترین و اصلی ن بزرگنامه و شکل مدیریت آن تا به امروز به عنوا و همچنین تغییراتی در اساس. 

 .های موجود از آن، به حیات خود ادامه داده است  بگیران و به رغم نارضایتی خدمات درمانی و اجتماعی به کارگران و حقوق

ی  حق بیمه»از طریق پرداخت  طور مستقیم و از  آغاز تأسیس به( سازمان)ی این صندوق  ها و قوانین مربوطه، سرمایه بر اساس توافق

درصد حقوق هر کارگر،  معادل بیست« ی سهم کارفرمایان حق بیمه»درصد از حقوق و مزایای دریافتی، و  ، یعنی هفت«سهم کارگران

جامعه دولت نیز به عنوان متولی اصلی . آید، تأمین شده است ی ناشی از کار کارگران بدست می که این نیز خود از محل انباشت سرمایه

درصد حقوق کارگران را به  دیده، درمانده و ازکارافتاده، پرداخت معادل سه های آسیب و حادثه مسئول ایجاد شغل و حمایت از گروه

شامل )به این ترتیب ماهانه معادل سی درصد حقوق و مزایای دریافتی کارگران . صندوق جهت تقویت و پشتیبانی از آن به عهده گرفت

طی . ی بسیار کالن و هنگفتی تبدیل شد رفته به سرمایه به این صندوق ریخته شد و طی بیش از پنجاه سال رفته. .( . کاری و  اضافه

شدند از سرمایه، امکانات  کفایتی دچار تنگناهای مالی می ی بهتر بی انضباطی مالی یا به گفته هایی که به دلیل بی های مختلف دولت دوره

. رنج کارگران به وجود آمده بود ای که از محل دست کردند؛ سرمایه های مختلف وام و کمک دریافت می و نقدینگی این صندوق به شکل

ترین  ترین و اصلی شدگان که در واقع بزرگ ی خدمات به بیمه های مالی و شیوه و میزان ارائه ی این صندوق، تنظیم سیاست اداره

 . ده استداران این صندوق هستند همواره مورد مناقشه بو سهام

ی ناشی از کار کارگران به وجود  ی ایجادشده ها و امکانات سازمان تأمین اجتماعی از محل سرمایه با توجه به این واقعیت که تمام ثروت

های مستقل و طبقاتی آنان باشد؛  گری کارگران و تشکل کرد این سازمان باید با دخالت ها و عمل گیری در مورد سیاست آمده است، تصمیم

های  گذاری و مدیریت صندوق طور مستقیم در سیاست ی وکیل کارگران، به مثابه های کارگری، به ها و اتحادیه ر بعضی جوامع تشکلد

در این جوامع . کنند طور کامل نظارت می ها به بیمه و بازنشستگی مشارکت و حضور دارند و یا بر مدیریت و کارکرد این سازمان

طور  از مقررات مربوطه و اغلب با کمک و مشاوره  گرفتن از کارشناسان  معتبر و مورد اعتماد به کارگران نیز با آگاهی کامل

گر  های بیمه ها یا صندوق همچنین سازمان. بندند ها قرارداد می جمعی و از طریق اتحادیه و سندیکاها و یا انفرادی با این صندوق دسته

شدگان تغییر  جانبه و بدون رضایت بیمه طور یک ی راه به مدت را در میانه ی طوالنینباید مجاز باشند یک قرارداد بیمه و بازنشستگ

 .دهند
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های کارگری موجود مانند شوراهای  های کارگری و همچنین وابسته بودن تشکل در ایران اما تا کنون به دلیل نبود یا ضعف تشکل

در گذشته . طور جدی وجود نداشته است گاه به ها هیچ اسالمی کار، این مشارکت در مدیریت و یا نظارت بر کارکرد صندوق

های رسمی کارگری و سه نفر  عالی تأمین اجتماعی مرکب از سه نفر نمایندگان کارفرمایان، سه نفر نمایندگان کارگران از تشکل شورای

اما در عمل تصمیمات . الت داشتندگذاری این سازمان نظارت و دخ نمایندگان دولت و وزارت کار ظاهراٌ بر کارکرد، مدیریت و سیاست

شد که حضور نمایندگان کارگری در این شورا، حتا با فرض  ای اعمال می و به گونه ها در جایی دیگر گذاری ی و سیاستاساس

 . شان، جدی و مؤثر نبوده است غیرممکن واقعی بودن

رنگ و یا به کلی  است که نقش کارگران بسیار کمدخالت و اعمال قدرت مدیران دولتی منتصب در این سازمان همواره موجب شده 

النسلی کارگران  ی بین ی آن در واقع سرمایه ای و حمایتی که سرمایه ی مدیریت دولتی در این سازمان بیمه نگاه و شیوه. نادیده گرفته شود

ی شده است؛ به همین دلیل پس از ی کارگر عادالنه از این سرمایه و پشتوانه های غیرمنطقی و غیر ها و خروجی است موجب برداشت

ی مالی بسیار قوی، سازمانی با ورودی کم و خروجی زیاد،  ی کالن و بنیه گذشت نزدیک به سی سال از عمر یک سازمان با سرمایه

ها و  گروهحمایت و بیمه کردن .  ی ورشکستگی پدید آمد جا و در نتیجه  سازمانی در آستانه به های نا نشده، پرداخت های حساب برداشت

های دیگری بود، به سازمان تأمین اجتماعی  ی دولت و سازمان ها این حمایت وظیفه هایی از جامعه، که حتا در صورت استحقاق آن الیه

های علمیه، مداحان،کارکنان و  های حوزه برقراری بیمه و بازنشستگی روحانیون و طلبه. و در حقیقت بر دوش کارگران تحمیل شد

موعد تعداد بسیار  از افزون بر این برقراری بیمه، حقوق بیکاری و بازنشستگی پیش. گنجند همگی در این مقوله می. . . و ی مساجد خدمه

های  ها سیاست مدیریت مدیران دولتی و نتایج گریزناپذیر سال کفایتی و سوء دلیل بی جات متعددی که به ها و کارخانه زیاد کارگران بنگاه

طور عمد دچار ورشکستگی و انحالل شده بودند به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل گردید، بدون  ها ناگزیز یا به نادرست اقتصادی دولت

ها موجب کاهش  ی دستمزد داشتن بسیار ناعادالنه تر پایین نگه ها سهم خود را در این رابطه به عهده بگیرند و از همه مهم این که دولت

 . ها شد افزایش خروجی آن با توجه به باال بودن هزینه شدید ورودی سرمایه به این صندوق و

های این سازمان اگر نگوییم غارت، در  امروزه که به دالیل ذکرشده ورودی و خروجی این سازمان دچار عدم تعادل گشته، سرمایه

ل مدیریت و سیاست جاهای دیگری هزینه شده و سازمان در مسیر بحران و ورشکستگی قرار گرفته است دولت که خود با تحمی

رو است به جای جبران مافات و حمایت صحیح و به عهده گرفتن مسئولیت واقعی خود  نادرست به سازمان مسئول اصلی وضعیت پیش

تر  افزایش سن بازنشستگی و سخت. گونه موارد، اقدام به ایجاد تغییراتی در قانون این سازمان و به زیان کارگران نموده است در این

های مرسوم  تر از خدماتی که براساس تعهدات و شیوه ی سهم کارگران و کاستن بیش ایط آن، افزایش نرخ حق بیمهکردن شر

گذاری  شدگان ارائه گردد از جمله اقداماتی است که در اصالحات جدید قانون این سازمان هدف های تأمین اجتماعی باید به بیمه صندوق

گیرانه و مناسب خود را سازمان  ل کارگری باید نسبت به این تغییرات هشیار بوده و اقدامات پیشها و محاف  ها، تشکل سازمان. شده است

 :هرگونه تغییر در قانون تأمین اجتماعی باید. دهند

 . هایی باشد که در گذشته به آنان تحمیل شده است شدگان و جبران زیان در راستای تأمین منافع کارگران و بیمه( 1 

ها و محافل کارگری مستقل و غیروابسته به  طور حتم نظر کارگران از طریق کارشناسان تشکل ن تغییرات بهدر تدوین ای( 3

 . داری به عنوان صاحبان اصلی این سازمان لحاظ گردد سرمایه
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ها و فعاالن  شکلی نهادها، ت ی پیشنهادی سازمان برای قانون تأمین اجتماعی، از همه با انتشار متن کامل اصالحیه« ما»نشر کارگری 

کار  ی کارگر به ها مبارزات طبقه آورد سال خواهد تمامی توان خود را برای مقابله با این تهاجم به دست ی جنبش کارگری می عرصه

 .گیرند

«ما»نشرکارگری

1931ماهآبان

nashr.ma@gmail.com

http://ma-nashr.blogspot.com 



(1931)الیحهاصالحقانونتأمیناجتماعی:پیوست

 :فهرست

 تعاریف -فصل اول 

 اهداف و قلمرو -فصل دوم 

 (ارکان)ساختار و تشکیالت  -فصل سوم 

 منابع درآمدی -فصل چهارم 

 :حمایت ها -فصل پنجم 

 خدمات درمانی -مبحث اول 

 (:مستمریها)حمایت های بلندمدت  -مبحث دوم 

 ی بازنشستگیمستمر (الف

 مستمری ازکارافتادگی (ب

 مستمری بازماندگان (ج

 (کمک ها)تعهدات کوتاه مدت  -مبحث سوم 

 غرامت دستمزد( الف

 کمک بارداری( ب

 کمک ازدواج( ج
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 کمک عائله مندی( د

 کمک نوزاد( و

 کمک هزینه فوت( ه

 قواعد کلی- مبحث چهارم

 مقررات ایمنی و بهداشت -فصل ششم 

 رات کیفریمقر -فصل هفتم 

 هیأت رسیدگی به شکایات -فصل هشتم 

 مقررات تکمیلی -فصل نهم 

 تعاریف -فصل اول 

 :اصطالحات مندرج در این قانون در معانی زیر ببکار می روند -1ماده 

 .شوند بیمه شده اصلی که رأساً با رعایت مقررات مربوط و در ازای پرداخت حق بیمه از حمایت های این قانون برخوردار می  -1

، فرزندان و فرزند خوانده می باشد کهه بهه تبهع بیمهه شهده اصهلی از (اعم از زوج و زوجه)بیمه شدگان تبعی شامل پدر، مادر، همسر   -3

 .حمایت های این قانون برخوردار می گردند

 .کارفرما یا نمایینده او در آنجا کار می کندکارگاه محلی است که بیمه شده خود یا به دستور  -0

کلیهه کسهانی کهه بهه عنهوان مهدیر یها عنهاوین  .کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند -1

دیگری عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی اسهت کهه نماینهدگان مزبهور 

 .ه به عهده می گیرنددر قبال بیمه شد

و یا خود به تنهایی بهه کهار اشهتغال داشهته باشهد و بها پرداخهت حهق بیمهه از مزایهای ایهن خویش فرما شخصی است که با داشتن کارگر  -1

 .قانون برخوردار می شود

مقابل کار به بیمهه شهده داده  مستمر است که درمزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی  -6

 .می شود

 .حق بیمه وجوهی است که بر اساس این قانون و برای استفاده از حمایت های موضوع آن پرداخت می گردد -7

بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کنهد یها موجهب عهدم توانهایی موقهت اشهتغال بهه  -1

 .ا آن که موجب هر دو در آن واحد می گرددکار می شود ی

 .که بر اثر عامل یا عوامل خارجی رخ می دهد و بر جسم و روان بیمه شده صدمه وارد می کندحادثه اتفاقی پیش بینی نشده است -1
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زد یها حقهوق بیمهه که در دوره بارداری، بیماری و یا عدم توانایی موقت اشتغال به کهار بهه جهای مه غرامت دستمزد به وجوهی است -13

 .شده پرداخت می شود

ه کهار مهی وسایل کمک آموزشی وسایلی هستند که به منظور اعاده سالمت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به -11

 .روند

یها  و دفن به بیمه شدهکمک مبلغی است که برای تأمین بخشی از هزینه های ناشی از ازدواج، تولد نوزاد، عائله مندی و هزینه کفن  -13

 .خانواده وی از سوی سازمان یا کارفرما پرداخت می شود

تحت تکفل وضعیت بیمه شده تبعی است که با رعایت شرایط مقرر در این قانون از لحاظ تأمین هزینه های معیشتی وابسته بهه بیمهه  -10

 .شده اصلی است

 .درت کار بیمه شده به علت حادثه یا بیماری به ترتیب مقرر در این قانونازکارافتادگی عبارت است از از دست دادن یا کاهش ق -11

ای است که به سبب رسیدن به شرایط بازنشستگی مقرر در این قانون مشهمول دریافهت مسهتمری مهی  بازنشستگی وضعیت بیمه شده -11

 .گردد

تمام یا قسمتی از درآمد به بیمهه شهده و در صهورت مستمری وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع  -16

 .فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی پرداخت می شود

 .که به طور یکجا برای نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد به بیمه شده اصلی داده می شود غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است -17

یا درمان بیماری و یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثهه و  جلوگیری از ابتالء  خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای -11

 .بر اساس قانون ارائه می شود یا بارداری و زایمان به بیمه شدگان اصلی و تبعی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم

 اهداف و قلمرو-فصل دوم 

ی بخشی از نظام بیمه ای موضوع قانون ساختار نظهام جهاع رفهاه و و به منظور اجرا قانون اساسی 31در راستای اجرای اصل  -3ماده 

 .مقرر قانونی در دو سطح پایه و تکمیلی ارائه می شودتأمین اجتماعی به مشموالن این قانون خدمات بیمه ای 

 :خدمات موضوع این قانون شامل موارد زیر است -0ماده 

 خدمات درمانی -1

 غرامت دستمزد -3

 (، تولد نوزاد، عائله مندی و هزینه کفن و دفنازدواج)کمک ها  -0

 غرامت مقطوع نقص عضو -1

 مستمری از کارافتادگی کلی و جرئی -1
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 مستمری بازنشستگی -6

 مستمری بازماندگان -7

دمات و در قالب قرارداد با متقاضی نسبت به افهزایش سهطح خهسازمان می تواند عالوه بر خدمات پایه، با برقراری بیمه تکمیلی : تبصره

آیهین نامهه شهرایط و نحهوه ارائهه خهدمات و میهزان حهق بیمهه متناسهب بها آن بهه پیشهنهاد شهورای فنهی بهه . یا ارائه خهدمات جدیهد اقهدام نمایهد

 .تصویب هیأت امنا خواهد رسید

 :مشموالن این قانون عبارتند از-1ماده 

 .ار می کنندافرادی که دارای کارفرما بوده و در مقابل دریافت مزد یا حقوق ک -1

 کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد -3

 متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری -0

 و بنگاههای فاقد نظام بیمه ای مدیران و اعضا هیأت مدیره  شرکت ها و مؤسسات -1

 افراد شاغل عضو سازمان ها و نظام هیا صنفی، اتحادیه ها، انجمن ها و کانون ها و عناوین مشابه -1

 رانندگان فاقد کارفرما -6

 کارگران ساختمانی -7

 .افرادی که طبق این قانون از مستمری برخوردار می شوند -1

کلیه مزدبگیران و حقوق بگیران، مشمول مقررات این قانون می باشند و صرفاً آن دسته از مزدبگیران و حقهوق بگیرانهی کهه  -1تبصره 

 .بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات این قانون خارج اند ن خاص مشمول صندوق بیمه وبر اساس قوانی

اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط بهه کهار اشهتغال دارنهد تهابع مقهررات ایهن قهانون خواهنهد بهود مگهر در  -3تبصره 

 :موارد زیر

منعقهد   اجتمهاعی  تهأمین  یها چندجانبهه  دوجانبهه  های موافقتنامهه  ایهران  اسهالمی  جمههوری  و دولت  آنان  متبوع  دولت  بین  كه  در صورتی( الف

 . خواهد شد  عمل  موافقتنامه  طبق  صورت  در این  باشد كه  شده

 لقبها در كشور خود یا در كشور دیگهر در  در ایران  اشتغال  خود در مدت  متبوع  دولت  صالح  مقامات  گواهی  طبق  بیگانه  تبعه  هر گاه( ب

  قهانون  ایهن  مقهررات  شهمولممهوارد از   در همهان  صهورت  در ایهن  باشد كهه  شده  كالً یا بعضاً بیمه  قانون  این 0  در ماده  شده بینی موارد پیش

 . نخواهد بود

باشهد و  بنهد مسهتثنی میایهن   لكهار از شهمو  المللهی بین  سهازمان 11  هشهمار  نامهه  مقاولهه  به  شده  ملحق  كشورهای  از كار اتباع  ناشی  حوادث

 .خواهد رسید  وزیران  هیأت  تصویب  و به  تهیه  اجتماعی  تأمین  سازمان  توسط  خواهد بود كه  ای نامه آئین  طبقآنان   بیمه  و مأخذ حق  نرخ



7 

 

از مشهاغل خهانگی موضهوع قهانون سهاماندهی و حمایهت ( کارگاهههای مسهکونی)افهراد عضهو خهانواده کهه در مشهاغل خهانگی  -0تبصره 

 .مشغول به کار می باشند، می توانند در قالب مقررات مربوط به بیمه های اختیاری از مزایای این قانون برخوردار گردند

 .روستائیان و عشایر دارای کارفرما، مشمول این قانون محسوب می شوند -4تبره 

مختلهف در خهارج از کشهور مهی تواننهد در قالهب مقهررات مربهوط بهه اتباع ایرانی اعم از شاغل یا غیرشاغل در فعالیهت ههای  -5تبصره 

آئین نامه نحوه ارائهه خهدمات بهه پیشهنهاد شهورای فنهی بهه تصهویب هیهأت امنها . از مزایای این قانون برخوردار گردند بیمه های اختیاری 

 .خواهد رسید

و  عنهوان مسهتخدمبها ای رسمی ایهران در خهارج از کشهور کهه اتباع ایرانی شاغل در سفارتخانه ها، کنسولگریها و نمایندگی ه -6تبصره 

کارگر محلی شاغلند، مشمول نظام بیمه اجباری می باشند و وزارت امور خارجهه و سهایر دسهتگاه ههای اجرایهی مربهوط مکلفنهد فهرسهت 

لهت محهل اشهتغال اتبهاع ایرانهی موافقهت مگر این که دولت ایهران بها دو. آنها را همراه با حق بیمه همه ماهه به سازمان ارائه نماینداسامی 

 .نامه های دوجانبه یا چندجانبه در خصوص نحوه بهره مندی از حمایت های بیمه ای داشته باشد که بر آن اساس عمل خواهد شد

 (ارکان)ساختار و تشکیالت -فصل سوم 

تعهاون، کهار و رفهاه اجتمهاعی دارای شخصهیت  سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وابسهته بهه وزارت -5ماده 

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

ران و سهایر منهاطق کشهور از طریهق ادارات کهل، شهعب و یها از طریهق کارگزاریهها مرکز اصلی سهازمان تههران اسهت و در تهه -6ماده 

 .انجام وظیفه می نماید

 :ارکان سازمان به شرح زیر می باشد -7ماده 

 هیأت امنا -الف

 شورای فنی -ب

 هیأت عامل -ج

 هیأت نظارت -د

 :ضو زیر است 1اعضای هیأت امنا مرکب از  -1ماده 

 .اه اجتماعی و یا معاون وی که ریاست هیأت را بر عهده خواهد داشتوزیر کار، تعاون و رف -1

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا معاون وی -3

 وزیر بهداشت و یا معاون وی -0

  وزیر صنعت، معدن و تجارت و یا معاون وی -4
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 وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا معاون وی -5

 :کارفرمایان به شرح زیر دو نفر نماینده -6

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 

 ر صنعت، معدن و تجارتوزی

 :دو نفر نماینده بیمه شدگان به شرح زیر -7

یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای تولیدی صنعتی و یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای صنفی و بازرگانی حسب مهورد بهه انتخهاب 

دم تشکیل توسط وزیهر تعهاون، کهار و رفهاه کارگران و در صورت ع کانون عالی شوراهای اسالمی کار، کانون عالی انجمن های صنفی

 .اجتماعی انتخاب خواهد شد

مدت عضویت اعضاء انتخابی هیأت امنا سه سال و تجدید انتخاب آنان بالمانع است چنانچه هر یک از اعضهاء انتخهابی فهوت یها  -1ماده 

انشین او بهرای بقیهه مهدت مقهرر بهه نحهو مهذکور و یا محجور شود یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه حاضر نشود جاستعفا کند 

 .تشخیص عذر موجه با رئیس هیأت امنا خواهد بود. انتخاب خواهد شد 1در ماده 

معتبر خواههد ( پنج نفر)جلسات هیأت با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آراء  -1تبصره 

 .بود

دبیرخانهه هیهأت . از بین کارکنان سازمان با معرفی مدیرعامل سازمان و تصویب هیأت امنا انتخهاب مهی گهردد دبیر هیأت امنا -3تبصره 

 .امنا در محل سازمان مستقر می باشد

 :وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر است -13ماده 

 اتخاذ تصمیم در خصوص خط مشی و سیاستهای کلی سازمان به پیشنهاد هیأت عامل -1

آیین نامه های اجرایی که طبق این قانون یها سهایر قهوانین مؤکهول استخدامی، مالی و معامالتی و سایر -تصویب آئین نامه های اداری  -3

 .به تأیید یا تصویب هیأت امنا است

 تصویب تشکیالت کالن سازمان به پیشنهاد هیأت عامل -0

 و حق حضور اعضای هیأت امنا و شورای فنی تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیأت عامل و هیأت نظارت -4

 انتخاب اعضاء هیأت نظارت -5

 تصویب بودجه ساالنه سازمان و رسیدگی به گزارش مالی و ترازنامه آن با رعایت حدود مقرر در آیین نامه معامالتی -6

ر آن در بودجهه سهاالنه سهازمان پهیش بینهی تصویب خرید اموال غیرمنقول یا ایجاد ساختمان ها یا تأسیسات و تجهیزات خرید که اعتبا -7

 .نشده باشد
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 تصویب شرایط عضویت در هیأت مدیره مؤسسات و شرکت های تابعه سازمان -1

 هیأت عامل در خصوص سرمایه گذاری و اداره وجوه و ذخائر سازمانتصویب پیشنهاد  -1

 .یأت امنا قرار گرفته استانجام سایر وظایفی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به هده ه -13

 .باشد تصویب سایر پیشنهادات هیأت عامل که برای انجام وظایف سازمان و تحقق اهداف مقرر در این قانون الزم می -11

 :ترکیب شورای فنی سازمان به شرح زیر می باشد -11ماده 

 .مدیر عامل سازمان یا قائم مقام وی که ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت -1

 دو نفر از معاونین مدیرعامل به انتخاب مدیرعامل -3

دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه یا افراد صاحبنظر در حوزه تأمین اجتماعی که با معرفی مدیرعامل سازمان توسط هیهأت امنها  -0

 .برای مدت سه سال انتخاب می شوند

 مدیرکل حقوقی صندوق -4

 مدیران کل ستادی مرتبط با موضوع -5

 .ایر اشخاص نیز حسب نظر رئیس شورا، بدون حق رأی می توانند در جلسه شرکت نمایندسایر مدیران کل و س -1تبصره 

. و اتخاذ تصمیم با رأی اکثریت حاضر خواهد بهودجلسات شورای فنی با حضور حداقل دو سوم اعضاء حاضر رسمیت یافته  -3تبصره 

 .ی رئیس شوراء می باشد مالک عمل خواهد بوددر صورت تساوی آراء، نظری که مشتمل بر رأ

 :وظایف و اختیارات شورای فنی به شرح زیر است -13ماده 

 و فنی قبل از صدوربررسی و تأیید بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات تخصصی  -1

 اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای اصالح یا تغییر قانون -3

 ارائه خدماتواگذاری تعهدات کوتاه مدت و خدمات درمانی و سایر امور مربوط به  اظهارنظر در مورد قراردادهای -0

 بررسی و تصویب درخواست گروه های دارای سازمان یا نظام صنفی جهت استفاده از حمایت های قانونی -4

 بررسی و اظهارنظر در اموری که از سوی هیأت امنا و هیأت عامل به شورا ارجاع می شود -5

 .سایر اموری که در این قانون یا سایر قوانین بر عهده شورای فنی قرار داده شده است انجام -6

مدیر عامل ریاست هیأت عامل را بهر عههده . و کلیه معاونین وی می باشد اعضای هیأت عامل شامل مدیر عامل، قائم مقام وی -10ماده 

 .خواهد داشت
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. انتخهاب خواههد شهد و رفهاه اجتمهاعی و تأییهد هیهأت امنها و تصهویب هیهأت وزیهرانمدیر عامل بهه پیشهنهاد وزیهر تعهاون، کهار  -1تبصره 

سهال سهابقه مهدیریت در سهازمان داشهته  13حداقل دو نفر از معاونین سازمان بایهد . انتخاب معاونین سازمان به عهده مدیرعامل می باشد

 .انتخاب قائم مقام به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید وزیر خواهد بود. باشند

اعضهای . اعضای هیأت عامل به مدت سه سال به صهورت موظهف انتخهاب مهی شهوند و انتخهاب مجهدد آنهها بالمهانع مهی باشهد -3تبصره 

جلسهات هیهأت عامهل بهه ریاسهت مهدیرعامل و یها قهائم مقهام وی بها . در سهمت خهویش بهاقی مهی باشهند هیأت عامل تا انتخاب اعضای جدیهد

 .ظر اکثریت مطلق اعضای حاضر مالک عمل خواهد بودافته و نیحضور دو سوم اعضا رسمیت 

 :وظایف و اختیارات هیأت عامل به شرح زیر خواهد می باشد -14ماده 

ی و تدوین خط مشی، راهبردهای کالن و برنامه های اجرایی الزم برای دسهتیابی بهه اههداف سهازمان جههت تصهویب در هیهأت بررس -1

 امنا

جهت تحقق اهداف راهبردی و خهط مشهی بهه صهورت سهاالنه و پهنج سهاله بها رعایهت اصهول بههره  بررسی و تصویب برنامه عملیاتی -3

 وری

 بررسی و تدوین ساختار تشکیالت کالن سازمان جهت تصویب به هیأت امنا -0

 ررسی و تصویب تشکیالت تفصیلی سازمانب -4

 بررسی و تدوین اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه جهت تصویب هیأت امنا -5

 تعیین اعضاء هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات تابعه -6

 نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابعه سازمان و ارائه گزارش آن به هیأت امنا -7

 و صورتهای مالی و عملکرد ساالنه سازمان جهت تصویب هیأت امنابررسی و تدوین بودجه  -1

 ملی و معامالتیایت آئین نامه های تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول سازمان با رع -1

 انجام سایر اموری که برای اداره سازمان الزم است -13

بررسی و تدوین پیش نویس آئین نامه های مالی، معامالتی و استخدامی و سایر آئین نامه های مذکور در این قهانون یها سهایر قهوانین  -11

 جهت تصویب هیأت امنا

 نگی سرمایه گذاری و اداره وجوه و ذخایر سازمان به هیأت امناارائه پیشنهاد مربوط به چگو -13

 اظهارنظر در خصوص تأسیس یا انحالل کارگزاریها -10

یا الوصول و اتخاذ تصمیم در خصوص صهلح و سهازش و یها ارجهاع بهه داوری اظهارنظر در خصوص مطالبات مشکوک وصول  -14

 .قانون اساسی 101در دعاوی سازمان با رعایت اصل 
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 :وظایف و اختیارات مدیر عامل عبارتند از -15اده م

 اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات و اجرای برنامه ها و دستورالعمل های مصوب هیأت امنا -1

 استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب -3

 یأت امنانصب و عزل مدیران و معاونین ستادی و استانی در چارچوب مصوبات ه -0

نمایندگی سازمان در مراجع قانونی و قضایی، مدیر عامل می تواند این اختیار را شخصاً یا به وسهیله نماینهدگان یها وکالیهی کهه تعیهین  -4

 .این تفویض، رافع مسئولیتهای قانونی وی نخواهد بود. می کند، اعمال نماید

چارچوب ضوابط ، مقررات و آئهین نامهه ههای مربهوط کهه بها مههر صهندوق  امضای مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان در -5

 .، امضای مدیرکل امور مالی تیز الزم استمعتبر خواهد بود و در خصوص چک ها، عالوه بر امضاء مدیرعامل

 .تفویض قسمتی از وظایف و اختیارات خویش به مدیران اجرایی صندوق با حفظ مسئولیت -6

  دی و سوابق بیمه ایمنابع درآم-فصل چهارم 

 :منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد -16ماده 

 حق بیمه -1

 درآمد حاصل از به کار انداختن و سرمایه گذاری وجوه، ذخایر و اموال سازمان -3

 وجوه حاصل از خسارات  و جریمه های نقدی مقرر در این قانون -0

 کمک ها، هدایا و وجوه شرعی -4

 :به شرح زیر می باشد( نرخ دقیق حق بیمه پس از انجام محاسبات بیمه ای تعیین خواهد شد)بیمه پایه  نرخ حق -17ماده 

 سهم دولت سهم بیمه شده سهم کارفرما مشمولین

بیمه شدگان حقهوق بگیهر  -1

 (دارای کارفرما)

33٪ 1٪ 0٪ 

 ٪ حداقل دستمزد4تا  کارگران ساختمانی -3

 ماهیانه ضربدر متراژ بنا

1٪ 0٪ 

شاغلین مشاغل سهخت و  -0

 زیان آور

34٪ 1٪ 0٪ 

 ٪0 ٪37- سههههههایر بیمههههههه شهههههههدگان  -4
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 مشمول قانون

- 1تبصره 

در حهدود ارقهام مقهرر در ... احکامی که در مورد تخفیف معافیت از پرداخت حق بیمه در قوانین منظهور شهده یها مهی شهود از جملهه -الف

 .بودجه قابل اعمال خواهد بود

در بهازار کهار یها اشهتغال میهزان سههم خهود را در مهورد مشهاغل خهاص کهاهش داده و بهه ا توجهه بهه رونهق یها تحهول دولت می تواند ب -ب

 .مشاغل دیگری که نیازمند حمایت هستند اختصاص دهد

جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم خود معاف مهی باشهند و دولهت مکلهف اسهت اعتبهار مربوطهه را پهس از اعهالم سهازمان در  -3تبصره 

 .بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نماید

 .حق بیمه سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان آور ماهانه همراه با لیست حق بیمه پرداخت می شود -0تبصره 

و مراتهب را بهه هیهأت امنها گهزارش  سال یکبار امور مالی خهود را بها اصهول محاسهبات بیمهه ای تطبیهق 0سازمان بایستی هر  -4تبصره 

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 . نماید

 .افزایش یا کاهش بیش از نرخ مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی است. کارفرما تا دو درصد اقدام نماید

 .را به طور یکجا در بودجه ساالنه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند( ٪0)دولت مکلف است حق بیمه سهم خود  -5تبصره 

دولت مکلف است در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتمهاعی بهر مبنهای ارزش واقعهی روز و بهر اسهاس  -6تبصره 

 .ات از پرداخت مالیات معاف استنرخ اوراق مشارکت نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و پرداخت اینگونه مطالب

حداقل حقوق روزانه مشمول کسر حق بیمه، معهادل حهداقل حقهوق کهارگران مصهوب شهورای عهالی کهار خواههد بهود و حهداکثر  -11ماده 

 .حقوق روزانه مشمول کسر حق بیمه در صورت اقتضاء به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امنا خواهد رسید

و یها ازکارافتهاده شهده یها مهی شهوند و افهراد به موجب قوانین بیمه ههای اجتمهاعی یها بهه موجهب ایهن قهانون بازنشسهته افرادی که  -11ماده 

درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمهانی  0بالفصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند با کسر 

 .برخوردار خواهند شدموضوع این قانون 

درصد حق بیمه موضوع این ماده بر مبنای حداقل حقوق محاسهبه و از  3چنانچه میزان مستمری از حداقل حقوق کمتر باشد،  -1تبصره 

 .مستمری کسر خواهد شد

، در ایهام دریافهت مسهتمری یهک درصهد مبلهر مسهتمری را بهه عنهوان دولت جهت تأمین هزینه ههای درمهانی مسهتمری بگیهران -3تبصره 

 .ازمان پرداخت خواهد کردکمک به س

هیأت امنای سازمان مکلف است . درصد از حق بیمه خواهد بود 1سهم خدمات درمانی از منابع حاصل از حق بیمه حداکثر تا  -33ماده 

 .هر سال در بودجه ساالنه سهم بخش درمان را مشخص نماید
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این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود بهه  1ماده  6و مزایای مذکور در بند کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه  -31ماده 

. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خهودداری کنهد شخصهاً مسهئول پرداخهت آن خواههد بهود. سازمان پرداخت نمایند

 .مقابل بیمه شده نخواهد بودتأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در 

ارزش مزایای غیرنقدی مسهتمر ماننهد مهواد غهذایی، پوشهاک و نظهایر آنهها طبهق آئهین نامهه ای کهه بهه پیشهنهاد شهورای فنهی بهه  -1تبصره 

 .تصویب هیأت امنا خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد

 امه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امنا خواهد رسیدومصادیق حقوق به موجب آئین ن -3تبصره 

 :، دستمزد مقطوع تعیین و حق بیمه را بر آن اساس اخذ نمایدسازمان می تواند در موارد زیر به تصویب هیأت امنا -33ماده 

 .قه بندی گردددر مواردی که الزم است مزد با حقوق بر اساس نوع فعالیت ها و یا شغل طب -الف

 .در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند -ب

 .در مواردی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد بیمه شدگان به وسیله مشتریان یا مراجعین آنها تأمین شود -ج

خهت بهه سهازمان بهه کافرمها تأدیهه این ماده مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پردا( ج)بیمه شدگان دارای کارفرما مذکور در بند  -تبصره

 .نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود

در صهورتی کهه مهزد یها حقهوق کهارآموز کمتهر از حهداقل . حق بیمه کارآموزان باید به نسهبت مهزد یها حقهوق آنهها پرداخهت شهود -30ماده 

 .به عهده کارفرما خواهد بود سهم کارآموز التفاوت حق بیمه دستمزد باشد پرداخت مابه

 .قانون کار مشمول این حکم نمی باشند 113ماده ( الف)کارآموزان موضوع بند  -1تبصره 

افرادی که از طریق سازمان آموزش فنی و حرفهه ای در کارگاههها بهه کهارآموزی مشهغول انهد و فاقهد رابطهه مزدبگیهری مهی  -3تبصره 

 .باشند، از شمول این قانون خارجند

در صورتی که بیمه شهده بهرای دو یها چنهد کارفرمها کهار کنهد ههر یهک از کارفرمایهان مکلفنهد بهه نسهبت مهزد یها حقهوقی کهه مهی  -34ه ماد

 .و به اضمام حق بیمه سهم خود به سازمان پرداخت نمایندپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر 

قطعهی، شهرطی، ههای مشهمول ایهن قهانون اعهم از اینکهه انتقهال بهه صهورت  فع مؤسسهات و کارگاههنگام نقل و انتقال عین یا منها -35ماده 

انتقهال گیرنهده مکلهف اسهت گهواهی  رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یها غیررسهمی انجهام بگیهرد

دفهاتر اسهناد رسهمی مکلفنهد در موقهع  .از انتقال دهنده مطالبهه نمایهدسازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن 

روز اداری از تهاری  ورود بهرگ  15سهازمان ظهرف در صهورتی کهه . تنظیم سند از سازمان راجه به بدهی واگذارکننهده اسهتعالم نماینهد

چنانچهه بنها بهه اعهالم سهازمان . ثبت خواههد کهرد را بدون مفاصاحساباستعالم به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله 

بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بهدهی معاملهه را انجهام دههد بهدون اینکهه پرداخهت بهدهی حهق واگذارکننهده را نسهبت بهه  واگذارکننده

گواهی فوق الذکر  معاملهه  در مواردی که طرفین موافقت کنند بدون اخذ. اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به حق بیمه ساقط کند

در اینگونه موارد بدهی های مذکور قابل تقسیط نمی باشد و دفهاتر اسهناد . ، انتقال گیرنده مسئول پرداخت مطالبات سازمان می باشدنمایند

 .رسمی مکلفند ظرف یکماه در اینگونه موارد تصویر اسناد تنظیمی را برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال دارند
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انه هها و مؤسسهات و شهرکت ههای دولتهی همچنهین شههرداری هها و اتحادیهه هها و مجهامع و سهایر مراجهع ذیهربط مکلفنهد در موقهع وزارتخ

در ههر حهال تجدیهد . یا هر نهوع فعالیهت دیگهر مفاصاحسهاب پرداخهت حهق بیمهه را از متقاضهی مطالبهه نماینهدانه کسب وتقاضای تجدید پر

 .پرداخت حق بیمه می باشدپروانه کسب مؤکول به ارئه مفاصاحساب 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسهی سهازمان تهأمین اجتمهاعی را بهه کهد رهگیهری ایجهاد شهده بهرای  -1تبصره 

 .کلیه معامالت فراهم نماید

داری و صهنعتی و دفاتر مشاورامالک مکلفند تصهویری از اسهناد مربهوط بهه معهامالت امالکهی کهه دارای کهاربری تجهاری و ا -3تبصره 

 .سایر فعالیتهایی که امکان استمرار در کاربرهای مسکونی دارند را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند

موظف است امکان دسترسی به سیستم اطالعات مربوط به ثبهت شناسهه ملهی ( اداره ثبت شرکتها)سازمان ثبت اسناد و امالک  -0تبصره 

 .ص حقوقی را برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم نمایدشرکتها و مؤسسات و سایر اشخا

در مواردی که انجام کار به صورت پیمانکاری به اشخاص حقیقی یها حقهوقی واگهذار مهی شهود کارفرمها بایهد در قهراردادی کهه  -36ماده 

د سازمان بیمهه نمایهد و کهل حهق بیمهه می کند پیمانکار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزمنعقد 

پرداخت پنج درصد بهای کل پیمان از طهرف کارفرمها مؤکهول بهه ارائهه مفاصاحسهاب . این قانون بپردازد 17را به ترتیب مقرر در ماده 

م و در مههورد پیمانکههارانی کههه صههورت مههزد و حههق بیمههه کارکنههان خههود را موعههد مقههرر بههه سههازمان تسههلی. از طههرف سههازمان خواهههد بههود

هرگهاه کافرمها . پرداخت می کننهد معهادل حهق بیمهه پرداختهی بنها بهه درخواسهت پیمانکهار و تأییهد سهازمان از مبلهر مهذکور آزاد خواههد شهد

و خسهارات ٪ بهای  کل کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سهازمان بپهردازد مسهئول پرداخهت حهق بیمهه مقهرر 5آخرین قسط پیمان  و نیز 

کلیهه اشهخاص . دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداختهه اسهت از پیمانکهار مطالبهه و  وصهول نمایهد مربوط خواهد بود و حق

 .حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول مقررات این قانون می باشند

کهه در قبهال دریافهت مبلغهی معهین و بهدون داشهتن رابطهه کهارگری یها  از لحاظ این مهاده شخصهی اسهت( مقاطعه کار)پیمانکار  -1تبصره 

 .، تولید کاال و یا ارائه خدماتی را بر عهده می گیردکارفرمایی و یا مزدبگیری

حهداکثر ظهرف مهدت یکسهال مکلفند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سهوی پیمانکهار  کلیه کارفرمایان موضوع این ماده -3تبصره 

تمه، تعلیق یا فس  قرارداد پیمان، فهرست مشخصات پیمانکاران را بهه سهازمان اعهالم نماینهد و حهق بیمهه کارکنهان شهاغل در از تاری  خا

پیمانکهار مهی توانهد در صهورت اعتهراض ظهرف . ٪ کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سهازمان پرداخهت نماینهد5پیمان را از محل 

 .، به هیأت رسیدگی به شکایات رجوع نمایدروز از تاری  ابالغ سازمان 33حداکثر 

حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شهاغل در همهان کارگهاه اجهرا مهی شهود  -0تبصره 

در مواردی کهه قسهمتی . این قانون و لیست ارسالی کارفرما مطالبه و وصول می گردد 17از شمول این ماده مستثناء بوده و مطابق ماده 

 .این ماده خواهد بود 4از موضوع پیمان در خارج از کارگاه ثابت انجام پذیرد، آن بخش از پیمان مشمول تبصره 

بگونه ای است که ایجاب نماید نسبت مزد به کل کهار انجهام در مواردی که نوع شغل و فعالیت و نحوه انجام کار و یا مدت آن  -4تبصره 

و تصهویب ردد از جمله در مورد قراردادهای پیمانکاری در کارگاههای غیرثابت، سازمان می تواند به پیشنهاد شورای فنی یافته تعیین گ

. را بهر آن مبنهاء وصهول نمایهد 17هیأت امنا، ضرایب حق بیمه بهر مبنهای نسهبت مهزد بهه کهل کهار را تعیهین و حهق بیمهه مهذکور در مهاده 

فهرست ارسالی پیمانکار بهر اسهاس . و تصویب هیأت امنا قابل اصالح می باشد یشنهاد شورای فنیضرائب مذکور هر دو سال یکبار با پ
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که بر حسب نوع پیمان در آیین نامه معین خواهد شد مبنای کسهر بیمهه نمهودن کهارگران بکهار گرفتهه شهده در پیمهان خواههد  تعداد نفر کار

 .بود

نجهام مهی دهنهد از شهمول مقهررات اخهذ حهق بیمهه اجبهاری از پیمانکهاران خهارج مهی پیمانکارانی که موضوع پیمهان را رأسهاً ا -5تبصره 

 .مربوط به بیمه های اختیاری، از حمایت های این قانون برخوردار گردند افراد مذکور می توانند بر اساس ضوابط. باشند

اردادها و چگونگی تشهخیص رابطهه پیمانکهاری آیین نامه اجرایی این ماده که مشتمل بر اقسام ضرائب حق بیمه مربوط به هر یک از قر

 .ماه توسط شورای فنی سازمان تهیه و به تصویب هیأت امنا می رسد 6ظرف  و سایر مقررات مربوط خواهد بود

ن روز ماه بعهد یمه شدگان حداكثر تا آخریا حقوق بیمه مربوطه به هر ماه را به همراه صورت مزد یكارفرما مكلف است حق ب -37ماده 

. دیهم نماید بهه سهازمان تسهلیات امناء سازمان خواههد رسهیب هیم و ارسال صورت مزد كه به تصوین نامه طرز تنظییب مقرر در آیترت به

ق انجهام اقهدامات یها از طریها حقهوق، مطهابق اسهناد و مهدارر كارفرمها و یهافهت صهورت مهزد ی  دریكسهال از تهاریسازمان حداكثر ظرف 

م صهورت یا تقلهب در تنظهیهرت و یقرار داده و در صورت مشاهده نقص، اختالف، مغها یدگیمورد رس ا حقوق رای، صورت مزد یقیتحق

از  یا قسهمتیهر، ابطهال تمهام ییها حقهوق، عنهوان شهغل، حسهب مهورد نسهبت بهه اصهالح، تغیهزان مهزد یهمهه شهدگان، میمزد از جههت تعهداد ب

ن صهورت یهدر ا. دیها اسهترداد آن اقهدام نمایهه و جهرائم مربهوط و مهه اضهافیافت حهق بید و حسب مورد نسبت به دریصورت مزد اقدام نما

 .ندیات اعتراض نمایبه شكا یدگیأت رسیتوانند در ه یمه شده ابالغ و آنان میم سازمان به كارفرما و بیتصم

ت مهزد اقهدام ا ابطهال صهوریهتوااند نسبت بهه اصهالح  یم ییق مراجع قضایپس از انقضاء مدت مذكور سازمان صرفاً از طر -1تبصره 

 . دینما

 .عمل خواهد شد 31امده باشد طبق ماده یست نیافراد در ل یكه اسام یدر صورت -3تبصره 

نهرخ اوراق مشهاركت  یصهورت گرفتهه بهر مبنها ینه ههایو ارائه خدمات و اثبات عدم استحقاق فرد، هز یدر صورت برقرار -0تبصره 

 .از كارفرما اخذ خواهد شد یسترساز استفاده كننده وصول خواهد شد و در صورت عدم د

كه از ارائه دفاتر  یا یبه عمل آورد و در مورد اشخاص حقوق یحسابرس یاشخاص حقوق یسازمان مجاز است از دفاتر قانون -31ماده 

مهه را ید حهق بتوان یند، سازمان مینما یم نمیا دفاتر را مطابق مقررات تنظیورزند و  یم یخوددار ین اجتماعیبه حسابرسان تأم یقانون

 .دیأت امناء خواهد رسیب هیبه تصو یفن یشنهاد شوراین تبصره به پین نامه ایید و آین نماییتع( الراس یعل)رأساً 

د و سهازمان یهنما یمه شدگان شاغل در كارگاه خوداریاز ب یا بخشیا حقوق تمام یست مزد یكه كارفرما از ارسال ل یدر صورت -31ماده 

د حهق یام گذشته كارگر را احراز نمایاشتغال ا یقیو اقدامات تحق ییو شبه قضا ییمراجع قضا یمه شده، رأیاعالم باعم از  یقیبه هر طر

د یهنما ین مهیهیل نوع شغل، دستمزد متعارف و شاخص تورم تعیاز قب یست را رأساً با لحاظ عواملیر ارسال لیمه تأخیمه مربوطه و جریب

 .كار در زمان پرداخت كمتر نخواهد بود یعال یمه از حداقل دستمزد مصوب شورایكسر حق ب یكه در هر حال دستمزد مبنا

مهه شهده بهه یا حقهوق بیهن مهزد یهیكهه تع یخواهد بود در مهوارد یقانون یت هایارائه حما ین شده مبنایینگونه موارد مأخذ تعیدر ا -تبصره

 .دیالحساب پرداخت نما یا حقوق به طور علیداقل مزد را به مأخذ ح ینقد یایتواند مزا یسر نباشد سازمان مین مذكور میطرف

-  03ماده 
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مهه یك از بیشود سازمان مكلف است سوابق مربوط به هر  یجاد مین قانون ایدر مورد سوابق اشتغال كه پس از الزم االجرا شدن ا( الف

ا ابههام یهمه شدگان در صهورت مشهاهده نقهص یب. دیابالغ نما یگریا روش دیو  یكیق سامانه الكتریان هر دو سال از طریشدگان را در پا

چنانچهه . كسهال از سهابقه اشهتغال مهورد ادعها، اعتهراض خهود را بهه سهازمان اعهالم دارنهدیتوانند حداكثر ظهرف  یدر سوابق اعالم شده م

ع جههت ن صهورت موضهویهر ایهاقهدام خواههد نمهود در غ 31ص دههد وفهق مهاده یمهه شهده را مقهرون بهه صهحت تشهخیسازمان اعتراض ب

چ گونهه یمه شده در مهلت مقرر ههیدر صورت عدم اعتراض ب. ارجاع خواهد شد یمه ایبه مطالبات و سوابق ب یدگیأت رسیبه ه یبررس

سهت یاز عهدم ارسهال ل یخواهد بود و كارفرما مسئول جبران خسهارت ناشه یقطع یاعالم یمه ا یرش نبوده و سوابق بیقابل پذ یاعتراض

 .گونه موارد خواهد بودنیمه در ایپرداخت حق ب

ن قهانون نسهبت بهه یها ی  اجهرایمهاه از تهار 6ن قانون، سازمان مكلف است ظرف یدر مورد سوابق اشتغال قبل از الزم االجرا شدن ا( ب

 ینفهع نسهبت بهه سهوابق اعالمهیا ذیهمهه شهده یكهه ب یدر صهورت. دیهسهازمان اقهدام نما یگهاه اطهالع رسهانیافهراد در پا یمهه ایاعالم سوابق ب

مهدت مهذكور  یك سهال پهس از انقضهایهتوانهد ظهرف  یكارفرمها باشهد مه یخود از سو یمه ایعدم اعالم سابقه ب یا مدعیداشته  یاعتراض

ن شهده و عهدم یهیتع یان مهلهت ههایهپهس از پا. دیهن قهانون طهرح نمایهبه سهوابق مهذكور در ا یدگیرس یأتهایخود را ه یا ادعایاعتراض و 

نفهع در یا ذیهمهه شهده و یب یاز سو یدیجد یچ گونه ادعایگردد و ه یم یشده تلق یمه شدگان قطعیسوابق ب هیاعتراض در موعد مقرر، كل

 .ستیرش نیقابل پذ یك از مراجع قانونیچ یه

مهه نمهودن یبهوده انهد و كارفرمها در خصهوص ب ین اجتمهاعیكه در كارگاهها مشمول قهانون تهأم یه افرادین قانون، كلیب ای  تصویتار( ج

پهس از . نهدیات اقهدام نمایبه شكا یدگیأت رسیتوانند نسبت به ارائه درخواست به ه یك سال میقدام ننموده است، حداكثر ظرف مدت آنها ا

 . باشد یأت مذكور نمیاز ه یریگیمهلت مذكور سوابق مذكور قابل پ

مهاه نسهبت بهه  0سهت، حهداكثر ظهرف یكارفرمها در خصهوص ارسهال ل یف قهانونیهه افراد شاغل موظفند در صهورت عهدم انجهام تكلیكل( د

 .ندیموضوع اقدام نما یاطالع رسان

  اشتغال، به یست ارسال نشده است، موظفند ظرف پنج سال از تاریآنها ل یكه برا ین قانون، افرادی  الزم االجر شدن ایاز تار -تبصره

كهه از آن محهروم  ییایهمزا یا خسهارت وارده بهر مبنهاق كارفرمهین مدت صرفاً از طریند، پس از ایسابقه اشتغال مورد ادعا اعتراض نما

 .شده است، جبران خواهد شد

ن سهابق در حكهم مطالبهات یا قهوانین قانون و یا یاز اجرا یناش ینقد یمه هایمه و خسارات و جریمطالبات سازمان بابت حق ب -01ماده 

 یسهازمان قابهل وصهول مه ین اجهرایله مأموریبوس یاسناد رسممفاد  یمستند به اسناد الزم االجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرا

د ییهه و پهس از تایهته یفنه یشهورا ین قهانون از سهویه  الزم االجرا شدن این ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاریا یین نامه اجراییآ. باشد

 .دیران خواهد رسیأت وزیب هیأت امناء به تصویه

 . باشد یحق تقدم م یون دارایه دیممتازه بوده و در هر حال در تصف مطالبات سازمان در زمره مطالبات -03ماده 

 

 تیحما -فصل پنجم

 یخدمات درمان: مبحث اول
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 یدرمهان یتهایحما. باشند یه برخوردار میپا یدرمان یتهاین قانون از حمایط مقرر در ایمطابق شرا یو تبع یمه شدگان اصلیب -00ماده 

ش یالزم و آزمهها یل داروهههایهه، تحویمارسههتانیو ب یی، سههرپایكینیو پههاراكل یكههینیاعههم از كل یصههیتشخو  یه اقههدامات درمههانیههه شههامل كلیههپا

 .باشد یم یص طبیتشخ

مهه شهدگان یسهت بهه بیه نیهمكمل كهه جهزء خهدمات پا یصیو تشخ یتواند نسبت به ارائه خدمات درمان یم ین اجتماعیسازمان تام -تبصره

شهنهاد یا سهت كهه بهه پ ین نامهه اییمه مربوطه به موجب آیمكمل و حق ب یصیو تشخ یدمات درمانط و نحوه ارائه خید شرایخود اقدام نما

 . دیره سازمان خواهد رسیأت مدیب هیبه تصو یفن یشورا

 :شود یر انجام مین قانون به دو روش زیموضوع ا یخدمات درمان -01ماده 

و  یملكهه یر امكانههات مراكههز درمههانیمارسههتانها و سههایانگاهههها و بكههه از پزشههكان، درم یمههه شههدگانیب یبههرا: میروش درمههان مسههتق -الههف

 . كنند یسازمان استفاده م یجاریاست

و  یخدمات درمهان یگردند، همانند مراكز ملك یاعزام م یر مراكز دولتیم به سایق روش درمان مستقیكه از طریمه شدگانیه بیكل -تبصره

 .افت خواهند نمودیدر یصیتشخ

 یمهه ههایر بیا سهایهو  یر دولتهیهو غ یص مراكهز دولتهیو تشهخ یكهه از خهدمات درمهان یمهه شهدگانیب یبهرا: میستقر میروش درمان غ -ب

بهر ضهرورت اسهتفاده از آن خهدمات، بها  یسهازمان مبنه ید بخهش اسهناد پزشهكییهكننهد در صهورت تأ یطهرف قهرارداد اسهتفاده مه یاجتماع

 مه شدگانیپرداخت تعرفه مربوط به ب

 ینهه ههاین هزیانگیهكهه كمتهر از م ینهد بهه گونهه اینما یدر طهول سهال اسهتفاده مه یكمتهر یكهه از خهدمات درمهان ینمهه شهدگایب -1تبصره 

أت امنهاء خواههد یهب هیه و بهه تصهویهسهازمان ته یفنه یشهورا یكهه از سهو یمه شده باشد مطهابق دسهتورالعملیسازمان بابت هر ب یدرمان

بابهت  یدرمهان ینهه ههایشهتر از حهد متوسهط سهاالنه هزیكه ب یمه شدگانین بیهمچن. سازمان بهره مند خواهند شد یقید از مقررات تشویرس

ا یهكه بهر اثهر حادثهه  یافراد. باشند یز مین نامه مذكور موظف به پرداخت فرانشییند مطابق آیاستفاده نما یمه شده از خدمات درمانیهر ب

 . ن تبصره خارج هستندیاستفاده كرده اند از شمول ا یرسد از خدمات درمان یسازمان م ید مراكز درمانییكه به تا ییها یماریب

ن یهاختصهاص دههد در ا یا بخهش خصوصهیهمه شدگان و یر بیمازاد خود را به سا یاز امكانات درمان یتواند بخش یسازمان م -3تبصره 

 .گردد یافت میرندگان دری، از خدمت گیمطابق تعرفه بخش خصوص ینه ارائه خدمات درمانیصورت هز

رسد مكلهف اسهت  یأت امناء میب هیسازمان به تصو یفن یشنهاد شورایكه به پ یفیدر چارچوب وظا ین اجتماعیسازمان تأم -0تبصره 

 . دینظام ارجاع و پزشك خانواده اقدام نما یالزم نسبت به اجرا ین منابع مالیپس از تام

ب یبهه تصهو یفنه یشهنهاد شهورایو تعرفهه و نحهوه پرداخهت آن بهه پ یل كمك پزشهكیوط به وسان استفاده از خدمات مربیمشمول -1تبصره 

 .دیأت امناء خواهد رسیو ه یعال یشورا

 یر دولتهیهش بهه بغهش غیت و نظهارت خهویهخود با حفهظ مالك یملك یمراكز درمان یتصد یتواند نسبت به واگذار یسازمان م -1تبصره 

 . رسد یآت امناء میب هیبه تصو یفن یشنهاد شورایه به پن تبصرین نامه اییآ. دیاقدام نما
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ب نقهل و انتقهال طبهق یهگهر باشهد ترتیا از شهرسهتان بهه شهرسهتان دیهاز روسهتا  یمار مستلزم انتقهال ویكه معالجه ب یدر صورت -01ماده 

 . رسد یأت امناء سازمان میب هیشنهاد و به تصویپ یفن یخواهد بود كه از طرف شورا یضوابط

 

 بلند مدت یت هایحما: حث دوممب

 یبازنشستگ یمستمر( الف

 یمسههتمر یتواننههد درخواسههت برقههرار یر، مههیههط زیك از شههرایههن قههانون در صههورت دارا بههودن هههر یههمههه شههدگان مشههمول ایب -06مههاده 

 :ندینما یعاد یبازنشستگ

 63زنهان و  یسهال سهن بهرا 11ه داشهتن مشهروط به یبازنشسهتگ یمه به سازمان در زمهان تقاضهایست سال حق بیپرداخت حداقل ب: الف

 .مردان یسال برا

 یسهال بهرا 13زنهان و  یسهال سهن بهرا 11مشهروط بهه داشهتن  یبازنشسهتگ یمه به سازمان در زمان تقاضایسال حق ب 03پرداخت : ب

 .مردان

 .یت شرط سنیبدون رعا یبازنشستگ یمه به سازمان در زمان تقاضایسال حق ب 01پرداخت : ج

به كار خود ادامهه داده  یط بازنشستگیدن به شرایرا كه حداقل پنج سال پس از رس یمه شدگانیب یتواند بازنشستگ یرفرما مكا -1تبصره 

 .دیاند از سازمان تقاض نما

را از جههت سهن و سهابقه تها پهنج سهال  یط بازنشسهتگیج شهرایدر كشور به تهدر ید به زندگیتواند مناسب با سن ام یسازمان م -3تبصره 

 .أت امناء برسدیب هیست به تصویبا یم یفن ید شوراییش مذكور پس از تأیافزا. ش دهد یافزا

ش یپه یبازنشستگ یمستمر یتوانند درخواست برقرار یر، میط زیك از شراین قانون در صورت دارا بودن هر یمه شدگان ایب -07ماده 

 . ندیموعد نما

 .یمه در زمان درخواست بازنشستگیسال حق ب 31سال سن و پرداخت حداقل  13ن قانون در صورت داران بودن یزنان مشمول ا: الف

 .مردان یسال سن برا 63زنان و  یسال سن برا 11مه به سازمان مشروط به داشتن یپرداخت حداقل ده سال حق ب: ب

ن قهانون بههره منهد یها 1ده ن و بهه همهان نسهبت از حكهم مهایهیمهه تعیل افهراد متناسهب بها سهنوات پرداخهت حهق بیهن قبیها یمستمر -1تبصره 

 .خواهند شد

 .ب خواهد بودیتا پنج سال پس از تصو( ب)بند  یمهلت اجرا -3تبصره 

 : ریط زیان آور در صورت دارا بودن شراین در مشاغل سخت و زیشاغل: ج

 .یت شرط سنیمه بدون رعایان آور و پرداخت حق بیست و پنج سال اشتغال در مشاغل سخت و زیب -1
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سهال  13زنهان و  یسهال سهن بهرا 11مهه مشهروط بهه داشهتن یان آور و پرداخت حهق بیغال در مشاغل سخت و زست سال اشتیب -3

 .مردان یبرا

 یم از جههت بازنشسهتگیكسال و نهی، %(1)مه یان آور در صورت پرداخت حق بیهر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و ز -1تبصره 

 . باشد یقابل جمع م یهت بازنشستگاز ج ین سوابق با سوابق عادیشود و ا یمحاسبه م

ص ین بنههد حسههب تشههخیهط مقههرر در ایان آور قبههل از احهراز شههرایههمهه شههدگان شههاغل در مشهاغل سههخت و زیكههه ب یدر صههورت -3تبصهره 

 .ش از موعد برخوردار خواهند شدیپ یبازنشستگ یگردند از مستمر یا روحی یش جسمیسازمان، دچار فرسا یون پزشكیسیكم

د كهه پهس یخواهد رس یحفاظت فن یعال یب شورایسازمان به تصو یفن یشنهاد شورایان آور به پیت مشاغل سخت و زفهرس -0تبصره 

 . است یك بار قابل بازنگرین مشاغل حسب ضرورت هر سه سال یفهرست ا. ر كار قابل اجرا خواهد بودید وزییاز تا

تواننهد درخواسهت  یر مهیط زیاشعه قرار دارند در صورت جمع شرا كه به واسطه شغل خود در معرض یمه شدگان جانباز و افرادیب: د

 :ندینما یبازنشستگ

افهت سهنوات یو بها در یمهه بهه سهازمان را داشهته باشهند بهدون شهرط سهنیست سهال سهابقه پرداخهت حهق بیمه شدگان جانباز كه بیب -1

 :لیب ذیحداكثر تا ده سال به ترت یزان جانبازیمتناسب با م یارفاق

 .یپنج سال سنوات ارفاق یست و پنج درصد جانبازین ده تا بیب -

 .یهفت سال سنوات ارفاق یست و شش تا چهل و نه درصد جانبازین بیب -

 .یده سال سنوات ارفاق ین پنجاه تا صد درصد جانبازیب -

 . ثارگران استید و امور ایاد شهیبن یپزشك یون هایسیمه شدگان به عهده كمیب یزان جانبازیص میتشخ -1تبصره 

 .دولت به سازمان پرداخت خواهد شد یاز سو یجانبازان هر سال در بودجه سنوات یمه سنوات ارفاقیحق ب -3بصره ت

بهه دو گهروه الهف و  یاتم ید سازمان انرژییص و تأیو با تشخ یزان پرتودهیكه در معرض كار با اشعه قرار داند به نسبت م یافراد: هـ

 . شوند یم میب تقس

 .باشد یان آور مین مشاغل سخت و زیگروه الف همانند شاغل ینشستگط بازیشرا -1تبصره 

بهره منهد  یماه از سنوات ارفاق 6بابت هر سال اشتغال تا  یریزان پرتوگیمتناسب با م. رندیگ یكه در گروه ب قرار م یافراد -3تبصره 

ن گهروه یها یبازنشسهتگ. باشهد یقابهل محاسهبه مه ن سهنوات از ههر لحهاظیهسهال بهوده و ا 1ن گروه یا یشوند حداكثر مدت سنوات ارفاق یم

 .سازمان است یعاد یهمانند بازنشستگان

سهال  ینكهه از سهیمشهروط بهه ا)ب حقهوق و دسهتمزد سهنوات اشهتغال ین ضهرایانگیهعبارتسهت از م یبازنشسهتگ یزان مستمریم -01ماده 

 . یدولت در زمان درخواست بازنشستگ یضرب در حداقل حقوق اعالم( دیتجاوز ننما
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مهه كسهر ین حقهوق و دسهتمزد ههر سهال كهه از آن حهق بیانگیهعبارتسهت از م ین بازنشسهتگیهیتع یب حقوق و دستمزد برایضر -1تبصره 

 .م بر حداقل حقوق همان سالیده تقسیگرد

ك یهل مهالر عمهل بهوده و ههر سها یب حقوق پنج سهال قبهل از درخواسهت بازنشسهتگین ضریانگین قانون میب ای  تصویاز تار -3تبصره 

 .سال برسد یشود تا به س ین مدت افزوده میسال به ا

كن بهه یگهردد له یسال محاسهبه مه یس یآنها بر مبنا یبازنشستگ یسال سابقه اشتغال دارند مستمر یش از سیكه ب یمه شدگانیب -0تبصره 

 .شود یها افزوده مآن ین ماده به مستمرین شده وفق اییدرصد حقوق تع 1/3سال،  یهر سال اشتغال مازاد بر س یازا

ان یهبهه اسهتثناء مشهاغل سهخت و ز)مشهمول صهندوق  یا موقهت در كارگاهههایهكه افراد بازنشسته به صورت ثابت  یدر صورت -01ماده 

 :ل عمل خوهد شدیب ذیابند به ترتیاشتغال به كار ( آور

ههر سهال سهابقه اشهتغال  یمهه كسهر و بهه ازایق بآنها حه یافتیدر یایگر باشند از حقوق و مزاید یر صندوق هایبگ یچنانچه مستمر -الف

 .گردد یشان پرداخت میبه ا یمه كسر شده است به عنوان مستمریكه از آن حق ب ین حقوقیانگیدرصد م 1/3

درصهد از  1/3هر سال سابقه اشتغال  یمه كسر و به ازایآنها حق ب یافتیدر یایر صندوق باشند از حقوق و مزایبگ یچنانچه مستمر -ب

 . شود یافزوده م یاستحقاق یمه كسر شده است به مستمریكه از آن حق ب ییاین حقوق و مزایگانیم

 .گردد یافراد بازنشسته شاغل كسر نم یایمه سهم درمان از حقوق و مزایحق ب -تبصره

 

 یاز كارافتادگ یمستمر( ب

ا مهوثر واقهع یهممكهن و  یو انجام خدمات توان بخشه ص داده شوندیر قابل عالج تشخیكه طبق نظر پزشك معالج غ یمه شدگانیب- 13ماده 

ر یهز یاز بنهدها یكهیا بعضهاً از دسهت داده باشهند، حسهب مهورد یمربوط به شغل را كال  ییتوانا یاز كارافتادگ یته هاینشده طبق نظر كم

 :شوند یم یطبقه بند

 .خواهد بود یر افتاده كلشتر باشد از كایمه شده شصت و شش درصد و بیهر گاه درجه كاهش قدرت كار ب( الف

از كهار  یر ناشهیها غیهاز كهار  یو سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناش ین سیمه شده بیزان كاهش قدرت كار بیهر گاه م( ب

 .شود یشناخته م یباشد از كارافتاده جزئ یحرفه ا یماریا بی

از كهار باشهد  یر ناشهیها غیهاز كهار  یوده و بهه علهت حادثهه ناشهو سه درصهد به ین ده تا سیمه شده بیهر گاه درجه كاهش قدرت كار ب( ج

 .افت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشتیاستحقاق در

. را نخواهنهد داشهت یاز كارافتهادگ یافهت مسهتمریاسهتحقاق در یمهاریل همهان بیهستند به دل یكه از كار افتاده كل یمه شدگانیب -1تبصره 

ن درصهد یهیه آنهان در تعیهاول یزان كهاهش كهارائیباشند م ینم یكل یدر حد از كارافتادگ یماریا بیل نقص عضو و یكه به دل یمه شدگانیب

 . ن نامه مربوطه لحاظ خواهد شدییون بر اساس آیسیطبق نظر كم یفعل یاز كارافتادگ

 : شود یل میل تشكینسبت به موارد ذ یریم گیتصم یبرا یته از كارافتادگیكم -11ماده 
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 .ن درصد آنییدر شغل مربوطه و تع یو كاهش قدرت كارائ یدگص از كارافتایتشخ -1

 .ی  ابتالء و تحقق از كارافتادگین تارییتع -3

 . یمه شدگان تبعیب یاز كارافتادگ یبررس -0

 ز كار سبكیتجو -1

 قانون.... موضوع ماده  یپزشك یق شورایارجاع شده از طر یپزشك ید استراحتهاییتأ -1

 یمه پردازیو حرف و مشاغل آزاد در بدو انعقاد قرارداد ب یاریمه شدگان اختیب یاز كارافتادگ یبررس -6

 .قانون 76ت و استعداد كار مرجوع در بدو استخدام موضوع ماده یاظهار نظر در مورد قابل -7

 .گردد یكه در چهارچوب قانون توسط سازمان ارجاع م یر مواردیسا -1

مه و در یدر شغل مربوطه با توجه به مدت سابقه پرداخت حق ب یارآئزان كاهش قدرت كین مییپس از تع یته از كارافتادگیكم -1تبصره 

 یت از كارافتهادگیهاز حما یمهه شهده بهه منظهور برخهورداریا عهدم اسهتحقاق بیهدر خصهوص اسهتحقاق و  یط قهانونیر شهراینظر گرفتن سا

 .اظهار نظر خواهد نمود

فهرد  یتهه از كارافتهادگیكم ی  صهدور رأیسال از تار 0ز گذشت پس ا یته از كارافتادگیسازمان مجاز است بر اساس نظر كم -3تبصره 

ر درصهد یید و در صورت تغینما یمعرف یته از كارافتادگیبه كم یت از كارافتادگیمجدد وضع یرا جهت بررس یو جزئ یاز كارفتاده كل

د محاسهبه یهن شهده جدییتع یدرصدها ینات ها بر مبیشود حما 31ت مذكور در ماده یر نوع حماییكه موجب تغ یبه گونه ا یاز كارافتادگ

 .و پرداخت خواهد شد

 ین درصهد از كارافتهادگییو تع یته بدویكم ی، موارد و علت اعتراض به رایته، نحوه صدور راین كمیت در ایط عضویشرا -0تبصره 

أت یهب هیبه تصو یفن یشنهاد شورایه پخواهد بود كه ب ین نامه اییطبق آ یاز كارافتادگ یته هایف كمیر موارد مرتبط با وظایه و سایاول

 .دیامناء خواهد رس

 :ر خواهد بودین بخش به شرح زیا یایاز مزا یاز جهت برخورداریمه مورد نیزان سابقه پرداخت حق بیم -13ماده 

در نظهر  شهناخه شهده اسهت، بهدون یا جزئهیه یاز كار افتاده كل یحرفه ا یماریا بیاز كار  یكه بر اساس حادثه ناش یمه شده ایب -1

 .مربوط برخوردار خواهد شد یگرفتن سابقه، از مستمر

ك از یهشهناخته شهده اسهت، در صهورت وجهود ههر  یا جزئهی یاز كار از كارافتاده كل یر ناشیكه بر اساس حادثه غ یمه شده ایب -3

 : ریط زیشرا

ن سابقه در سال یروز از ا 13ط به آنكه باشد مشرو یمه پردازیك سال سابقه بی یسال قبل از وقوع حادثه، حداقل دارا 13در ( الف

 .قبل از وقوع حادثه باشد
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  وقوع حادثهه را پرداخهت یماه قبل از تار 0مه یبوده و حداقل حق ب یمه ایرابطه ب یكه در زمان بروز حادثه دارا یدر صورت( ب

 . نموده باشد

 . مه دارندیسال سابقه پرداخت حق ب 33ش از یكه ب یافراد( ج

ده باشهد، بهه نسهبت سهنوات پرداخهت یسال تمام رسه 63مه داشته و سن آنها به یسال سابقه پرداخت حق ب 33تا  13ن یه بك یافراد( د

 .ك سوم حداقل حقوق كمتر نخواهد بودیبرخوردار خواهند شد كه از  یمه از مستمریحق ب

 :ریط زیك از شرایر صورت وجود هر شناخته شده است د یاز كارافتاده كل یر حرفه ایغ یماریكه بر اثر ب یمه شده ایب -0

ن سهابقه یهروز قبهل از ا 13باشهد و  یمهه پهردازیكسهال سهابقه بیحهداقل  یدارا ی  تحقهق از كارافتهادگیسهال قبهل از تهار 13در ( الف

 . باشد ی  از كارافتادگیمربوط به قبل از تار

پرداخهت  ی  تحقق از كارافتادگیماه را قبل از تار 6مه یببوده و حداقل حق  یمه ایرابطه ب یدارا ی  تحقق از كارافتادگیاز تار( ب

 . كرده باشد

 .مه دارندیسال سابقه پرداخت حق ب 33ش از یكه ب یافراد( ج

ده باشهد، بهه نسهبت سهنوات پرداخهت حهق یتمام رسه 63مه داشته و سن آنها به یسال سابقه پرداخت حق ب 33تا  13ن یكه ب یافراد( د

 .ك سوم حداقل حقوق كمتر نخواهد بودیر خواهند شد كه از برخوردا یمه از مستمریب

افهت یاز كهار از دسهت داده باشهد، مسهتحق در یش را بهر اثهر حادثهه ناشهیكار خهو ییدرصد توانا 00تا  13ن یكه ب یمه شده ایب -1

 .مه خواهد بودیغرامت مقطوع نقص عضو بدون در نظر گرفتن سابقه پرداخت ب

  تحقههق از یبههر اسههاس تههار یتههه از كارافتههادگیمههؤثر اسههت و كم یمههه پههردازیقبههل از ب یهههایمارین بیههی  ابههتالء در تعیتههار-تبصههره 

بهر  ی  تحقهق از كارافتهادگیتار. ت اقدام خواهد نمودیالزم جهت ارائه حما یمه ایوجود حداقل سوابق ب ینسبت به بررس یكارافتادگ

 . ن خواهد شدییتع یته از كارافتادگیتوسط كممه شده و سازمان، یاساس مدارر و مستندات ارائه شده توسط ب

، چنانچهه مبلهر 01موضهوع مهاده  یازیهمتعلقهه بهر اسهاس جهدول امت یمسهتمر: عبارتست از یكل یاز كارافتادگ یزان مستمریم -10ماده 

 66 یز كارافتادگهان بهاالا یبه مستمر. م خواهد شدیكمتر از حداقل دستمزد باشد، تا مبلر حداقل دستمزد ترم یكل یاز كارافتادگ یمستمر

د، افهزوده یأت امنها خواههد رسهیهب هیبهه تصهو یفنه یشهنهاد شهورایكه به پ یطی، حسب شرایش درصد از كارافتادگیدرصد به نسبت افزا

ك درصهد یهسهال،  11 یهر سال سهابقه بهاال یمه دارند، در ازایسابقه پرداخت حق ب 11ش از یكه ب ین در مورد افرادیهمچن. خواهد شد

 یدرصههد مسههتمر 13ن مهاده، حههداكثر تهها یههمقههرر در ا یش هههایدر هههر حههال مجمههوع افهزا. افههزوده خواههد شههد یاز كارافتههادگ یسههتمربهه م

 .خواهد بود یمه شده از كارافتاده كلیب یواقع یاستحقاق

از  یرصهد بههه مسههتمرد 13از بههه پرسهتار دارنههد، یههن یتههه از كارافتهادگیص كمیكههه حسههب تشهخ یدر مههورد افهراد از كارافتههاده كله -تبصهره

 . افزوده خواهد شد یكارافتادگ

كهه  یكهل اسهتحقاق یدر مبلهر مسهتمر یعبارتسهت از حاصهل ضهرب درصهد از كارافتهادگ یجزئ یاز كارافتادگ یزان مستمریم -11ماده 

 . ن خواهد شدییتع یازیبراساس جدول امت
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ضهربدر درصهد از  10مقهرر در مهاده  یاسهتحقاق یمرو شهش برابهر مسهت یزان غرامت مقطوع نقص عضو عبارتست از سیم -11ماده 

 .یكارافتادگ

خواهد  یمه شدگان اصلیط اشتغال آنان تابع ضوابط مربوط به بیز شرایمه شده و نیافراد تحت تكفل ب یكل یب از كارافتادگیترت -16ماده 

 .بود

و  یافتهه باشهد، چنانچهه جمهع مسهتمریكهاهش  یو یدگاز كارافتها یبدون آنكه درصد یدر صورت اشتغال بكار از كار افتاده كل -17ماده 

 یكاسهته مه یزان از مستمریشتر باشد، به همان میب یمه قبل از كارافتادگیمه از حقوق مشمول كسر حق بید مشمول كسر حق بیحقوق جد

 .شود

نصهورت و اطهالع یر ایهرسهانند، در غش را به اطالع سهازمان بیند مكلفند اشتغال خویبا یكه اشتغال به كار م یاز كارافتادگان -1تبصره 

كهه  یانیهد و كارفرمایهآ یكه شخص شاغل است بصورت معلهق در مهیتا زمان یر طرق پرداخت مستمریا سای یق بازرسیسازمان از طر

 یمه مههیام اشهتغال معهادل دو برابهر مبلهر مهذكور جریهمهه ایز عهالوه بهر پرداخهت حهق بیهاشتغال افراد مذكور را به سازمان اطالع ندهند ن

 . شوند

افهراد  یشود نحوه بهره منهد یم ینگهدار یشود، در حساب جداگانه ا یكه از بابت اشتغال از كارافتادگان اخذ م یمه ایحق ب -3تبصره 

 یكهه تقاضها یدر مهورد افهراد. د، خواهد بهودیأت امناء خواهد رسیب هیبه تصو یفن یشنهاد شورایكه به پ ین نامه اییمذكور بر اساس آ

 .احتساب خواهد شد ین حقوق بازنشستگییدر تع ینگونه موارد داشته باشند، سابقه قبل از كارافتادگیدر ا یتمرقطع مس

شهود، بهه  31ت مهذكور در مهاده یهافهت حمایر نهوع درییهكهه موجهب تغ یبهه گونهه ا یاز كارافتهادگ یر درصدهاییدر صورت تغ -11ماده 

 :ر عمل خواهد شدیب زیترت

 یاز كارافتهادگ یمهه شهده از مسهتمری، بیجزئه یو كهاهش آن بهه از كارافتهادگ یكله یاز كارافتهادگ یر درصهدهاییدر صورت تغ -1

 .برخوردار خواهد شد یجزئ

از  یمههه شههده از مسههتمری، بیكلهه یزان از كارافتههادگیههش آن بههه میو افههزا یاز جزئهه یر درصههد از كارافتههادگییههدر صههورت تغ -3

 .برخوردار خواهد شد یكل یكارافتادگ

 .شود یم یقطع یدرصد، مستمر 00ر یو كاهش آن به ز یكل یر درصد از كارافتادگییغدر صورت ت -0

 

 بازماندگان یمستمر( ج

 :بازماندگان برخوردار خواهند داشت یر از مستمریاز حاالت ز یكیدر  یخانواده تحت تكفل متوف -11ماده 

 .مه شده بازنشستهیدر صورت فوت ب -1

 .ریبگ یمستمر یكلمه شده از كارافتاده یدر صورت فوت ب -3

 .دینما یحرفه ا یماریا بیاز كار  یمه شده بر اثر حادثه ناشیكه ب یدر موارد -0
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ن سهال ینكهه ظهرف آخهریكسال كار، مشروط بهر ایمه یات خود حداقل حق بیكه در ده سال آخر ح یمه شده ایدر صورت فوت ب -1

 . روز را پرداخت كرده باشد 13مه یات، حق بیح

برقهرار  یب قانون فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمریكه قبل از تصو ین اجتماعیمول قانون تاممه شدگان مشیب -تبصره

 .هستند 1ا بند ین بند یط مقرر در اینشده است، حسب مورد مشمول شرا

 یمراز مسهت یمهه مقهرر را قبهل از فهوت پرداخهت كهرده باشهد بازمانهدگان ویسهال حهق ب( 33)مهه شهده حهداقل یكه ب یدر صورت -1

 .برخوردار خواهند شد

بهه نسهبت  یمسهتمر یمه داشته باشد به بازماندگان ویست سال سابقه پرداخت حق بین ده تا بیكه ب یمه شده ایدر صورت فوق ب -6

از حداقل حقوق كمتر باشد، همهواره بهه نسهبت  ین صورت چنانچه مستمریگردد كه در ا یمه پرداخت میسنوات پرداخت حق ب

 .وق برخوردار خواهند شدسنوات از حداقل حق

ك سال تا ده سهال باشهد یمه او از یشود چنانچه سابقه پرداخت حق ب ین قانون به بعد فوت میب ای  تصویكه از تار یمه شده ایب -7

در  یك مهاه حهداقل دسهتمزد كهارگر عهادیهمعهادل  یمه غرامهت مقطهوعیدر ازاء هر سال سابقه پرداخت حق ب یبه بازماندگان و

 . شود ین قانون پرداخت میا 13كجا و به نسبت سهام مقرر در ماده یور زمان فوت به ط

 یپرداخهت مه یصهادر شهده باشهد مسهتمر ییمراجع قضا یاو از سو یكه حكم موت فرض یب مفقوداالثریبه بازماندگان غا -تبصره

كهه  ین در مهورد افهرادیاشد همچنب یم ییمرجع قضا ین شده از سوییبت تعی  غین گونه موارد تاریگردد مالر احتساب سابقه در ا

بازمانهدگان خواههد  یمسهتمر یمالر محاسبه سهابقه در برقهرار یری  دستگیتار( اعدام)شوند  یات میسلب ح ییبه حكم مرجع قضا

 .بود

 .باشد یر میبه شرح ز یمه شده از مستمریك از بازماندگان بیسهام هر  -13ماده 

مهه شهده مهرد یكهه ب یمه شده است و در صهورتیب یاستحقاق یپنجاه درصد مستمرمعادل  یمه شده متوفیهمسر ب یزان مستمریم -1

 .م خواهد شدین آنها تقسیب یبه تساو یم باشد مستمریچند همسر دا یدارا

كهه پهدر و  یباشهد و در صهورت یمهه شهده مهیب یاسهتحقاق یسهت و پهنج درصهد مسهتمریمعادل ب یهر فرزند متوف یزان مستمریم -3

 . زان مذكور خواهد بودیاو دو برابر م یباشد مستمرمادر را از دست داده 

مجمهوع . باشهد یمهه شهده مهیب یاسهتحقاق یسهت درصهد مسهتمریمعهادل ب یك از پدر و مادر تحت تكفل متوفیهر  یزان مستمریم -0

ن یها از ید ههر گهاه مجمهوع مسهتمریهتجهاوز نما یمتهوف یاسهتحقاق یران مسهتمریهد از مینبا یمه شده متوفیبازماندگان ب یمستمر

ران یهبگ یاز مسهتمر یكهین صورت اگر یشود و در ا یل داده میران به نسبت تقلیبگ یك از مستمریزان تجاوز كند سهم هر یم

ش ین مهاده افهزایهمهذكور در ا یم بنهدیه آنهاان بها توجهه بهه تقسهیهگردد سههم بق یافت مستمریدر یط استحقاقیا فاقد شرایفوت شود 

 . استفاده خواهند كرد یبازماندگان متوف یمه شده از صد درصد مستمریان بافت و در هر حال بازماندگیخواهد 

ش از ده سابقه یب یكه دارا یا یمه شدگان متوفیب یبه مستمر. ن خواهد شدییتع یازیبر اساس جدول امت یاستحقاق یمستمر-تبصره 

شهود و حهداكثر  یك درصهد افهزوده مهیهسهال،  13شهتر از یمهه بیباشند، بهه ازاء ههر سهال سهابقه پرداخهت حهق ب یمه میپرداخت حق ب

 . باشد یدرصد م 33ن تبصره یش موضوع ایافزا



25 

 

 تعهدات كوتاه مدت: مبحث سوم

 غرامت دستمزد( الف

سهتند بهه یص سهازمان موقتهاً قهادر بهه كهار نیرند و بنا به تشهخیگ یقرار م یتوانبخش یا درمانهایكه تحت معالجه و  یمه شدگانیب -11ماده 

 : ر خواهند داشتیط زیت شرایافت غرامت دستمزد را با رعایا حقوق استحقاق دریافت مزد یغال به كار و عدم درشرط عدم اشت

 . تحت درمان قرار گرفته باشد یحرفه ا یهایماریا بیاز كار  یر ناشیاز كار و غ یمه شده بر اثر حوادث ناشیكه ب یدر صورت: الف

  یشهدن داشهته باشهد و در تهار یا بسهتریهاج بهه اسهتراحت مطلهق یهپزشهك احت یو طبق گواه یماریمه شده به سبب بیكه ب یدر صورت: ب

 . باشد یاستحقاق یا در مرخصیمشغول بكار بوده و  یماریاعالم ب

 ین مهیهید تعیسهازمان خواههد رسه یعهال یب شهورایره به تصویأت مدیشنهاد هیكه به پ یبه موجب جدول یحرفه ا یها یماریب -13ماده 

اسهت كهه در جهدول  یمهه شهده بهه شهرحیر كهار بییهپهس از تغ یحرفهه ا یهایماریك از بیت سازمان نسبت به درمان هر یمسئول گردد مدت

 . شود ید میمزبور ق

 :باشد یر میزان آن به شرح زیو م یماریام بیمدت پرداخت غرامت دستمزد ا -10ماده 

ص سازمان قادر به كار نباشهد پرداخهت یبه تشخ یحرفه ا یماریا بیمه شده بر اثر حادثه یكه ب ین روزیغرامت دستمزد از اول -1

نشهود  یمارستان بستریمار در بیكه ب یباشد در صورت یماریكه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب ب یدر موارد. خواهد شد

ص یبههه تشههخ مههه شههدهیكهه ب ین بنههد تهها زمههانیهغرامههت دسههتمزد موضههوع ا. غرامهت دسههتمزد از روز چهههارم پرداخههت خواههد شههد

 .افتین قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یسازمان قادر به كار نبوده و به موجب مقررات ا

ا یهن مهزد یزان سهه چههارم آخهریها مهادر تحهت تكفهل باشهد بهه میها پدر و یا فرزند یهمسر  یكه دارا یمه شده ایغرامت دستمزد ب -3

مه ینكه بیباشد مگر ا یا حقوق روزانه او مین مزد ینصورت معادل دو سوم آخریر ایدر غ. گردد یحقوق روزانه او پرداخت م

خواههد  یا حقهوق روزانهه ویهن مزد یك دوم آخرین صورت غرامت دستمزد معادل یشود كه در ا ینه سازمان بستریشده به هز

 .بود

عبهارت  یمهاریام بیهبه منظور محاسبه غرامهت دسهتمزد امه شده یا حقوق روزانه بین مزد یا حوادث، آخریها  یماریدر مورد ب -11ماده 

م بهه یتقسه یمهاریروز قبهل از شهروع ب 13ن یدر آخهر. افهت شهده اسهتیمهه دریمهه شهده كهه بهه مأخهذ آن حهق بیب یافتیهاست از جمع كهل در

مه شده كه به مأخذ آن یب یافتین مزد عبارت است از جمع كل دریكنند آخر یافت میكه كارمزد در یمه شدگانیكار و در مورد ب یروزها

كه بهه  ین مبلر از غرامت دستمزدینكه ایم بر نود مشروط بر ایتقس یماریروز قبل از شروع ب 13ن یافت شده است در آخریمه دریحق ب

از  یافهت كننهده كهارمزد ظهرف سهه مهاه مهذكور مهدتیمهه شهده دریكهه ب یدر صهورت. رد كمتهر نباشهدیهگ یتعلهق مه یحداقل مزد كارگر عاد

محاسهبه غرامهت دسهتمزد مهذكور قهرار گرفتهه اسهت بهه منزلهه دسهتمزد  یكهه مبنها یمت دسهتمزد اسهتفاده كهرده باشهد متوسهط دسهتمزدغرا

 . و در محاسبه منظور خواده شد یتلق یماریام بیروزانه ا

 یكمك باردار( ب
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 یمهه را داشهته باشهد مهیروز حهق ب 63مهان سهابقه پرداخهت یك سال قبل از زایكه حسب مورد ظرف  یمه شده زن در صورتیب -11ماده 

مهه شهده اسهت و حهداكثر یا حقهوق بیهن مهزد یدو سهوم آخهر یكمك باردار. دیاستفاده نما یتواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك باردار

ك موضوع از كم یشود، مدت برخوردار یر داده میمادر ش یكه به نوزاد از سو یهفته پرداخت خواهد شد و در صورت 13مدت  یبرا

 .كسال خواهد بودیشتر یوضع حمل دوقلو و ب ین ماده شش ماه خواهد بود و كمك مذكور برایا

ا پهس یهان آور باشهد، یطفل او ز یر دادن برایمبتال شود كه ش یماریمه شده مرد به بیا همسر بیمه شده زن و یكه ب یدر صورت -16ماده 

د، یأت امنهاء خواههد رسهیهب هیكهه بهه تصهو یمعهادل مبلغه یمهاهگ 11هر فرزند تا  یااز بریر مورد نین شیتأم یمان فوت شود برایاز زا

 .پرداخت خواهد شد

 كمك ازدواج( ج

ر بهه یهط زیت شهرایها حقوق با رعایك ماه متوسط مزد یمعادل  یكند مبلغ ین بار ازدواج میاول یا مرد كه برایمه شده زن یبه ب -17ماده 

 :شود یعنوان كمك ازدواج پرداخت م

 .او با كارفرما قطع نشده باشد ی  ازدواج رابطه استخدامیدر تار -1

 . ست روز كار را به سازمان پرداخته باشدیمه هفتصد و بی  ازدواج حداقل حق بیظرف پنج سال قبل ز تار -3

 .ده باشدیازدواج به ثبت رس یم بوده و در دفتر رسمیعقد ازدواج، دا -0

مه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه بهه مأخهذ یب یافتیده عبارت است از جمع درن مایا حقوق متوسط موضوع ایمزد  -1تبصره 

 . از حداقل حقوق زمان پرداخت كمتر باشد یستین مبلر نبای، در هر حال ا31م بر یمه پرداخت شده است تقسیآن حق ب

 . دواج به هر دو نفر داده خواهد شدن ماده باشند كمك ازیط مذكور در این عقد ازدواج واجد شرایكه طرف یدر صورت -3تبصره 

 یكمك عائله مند( د

 : ر پرداخت خواهد شدیط زیبا شرا یكمك عائله مند -11ماده 

 .ست روز كار را داشته باشدیمه هفتصد و بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیب -1

ا یه یمهاریا در اثهر بیهل یان تحصهیهتها پال اشهتغال داشهته باشهند یا منحصهراً بهه تحصهیهسن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و  -3

معهادل سهه  یزان كمك عائله منهدیم. ن قانون قادر به كار نباشند یا 13موضوع ماده  یون پزشكیسیكم ینقص عضو طبق گواه

 . باشد یهر فرزند در ماه م یبرابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف برا

 . گردد یصندوق پرداخت م یز از سویدر ماده فوق به بازنشستگان و از كارافتادگان ن به شرح مذكور یكمك عائله مند -تبصره

 . مه شده پرداخت شودیا حقق بید در موقع پرداخت مزد یباشد و با یبه عهده كارفرما م یپرداخت كمك عائله مند -11ماده 

ق مذكور در فصل حهل اخهتالف یارفرما حاصل شود به طرمه شده و كین بیب یاختالف یهر گاه در مورد پرداخت كمك عائله مند-تبصره 

 .قانون كار عمل خواهد شد
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 . باشد یشود به  عهده سازمان م یمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمیب یماریام بیغرامت دستمزد ا -63ماده 

 كمك نوزاد( و

پرداخهت ........ زان  یهبه م یهر فرزند كمك یمان، به ازاین زایمه شده مرد در هنگام تولد در اولیا همسر بیمه شده زن و یبه ب -61ماده 

ن مهاده یهك كمهك موضهوع ایهر فرزند صرفاً از  ین ماده گردد به ازایز مشمول ایمه شده زن به تبع همسر نیكه ب یدر صورت. گردد یم

 . بهره مند خواهد شد

 نه فوتیكمك هز( هـ

ن یهمچنه. به بازماندگان پرداخت خواهد شد یو یافتین حقوق دریزان آخریفن او به منه كفن و دیمه شده هزیدر صورت فوت ب -63ماده 

رسهد  یأت امناء میب هیبه تصو یفن یشنها شورایكه به پ یمبلر مقطوع یمه شده اصلیات بیدر زمان ح یمه شده تبعیدر صورت فوت ب

 . گردد یپرداخت م یمه شده اصلیبه ب

 یقواعد كل: مبحث چهارم

 : ن قانون برخوردار گردند عبارتند ازیمقرر در ا یتهایاز حما یمه شده اصلیتوانند به تبع ب یكه م یفرادا -60ماده 

 مه شده مردیهمسر دائم ب -1

ا طبهق یهن شود و سهن او از شصهت سهال متجهاوز باشهد و یمه شده زن تامیكه معاش او توسط ب یمه شده زن در صورتیشوهر ب -3

 .شناخته شود ین قانون از كارافتاده كلیا 01اده موضوع م یته از كارافتادگینظر كم

 : ر باشندیط زیاز شرا یكی یكه دارا یمه شده در صورتیفرزندان ب -0

ل تمام وقهت اشهتغال یبه تحص یاز مؤسسات آموزش یكی یا مطابق گواهیجده سال تمام داشته باشند و یفرزندان پسر كمتر از ه -الف

ن قههانون از یهها 11موضههوع مههاده  یتههه از كارافتههادگیا نقههص عضههو طبههق نظههر كمیهه یمههاریب ا در اثههریههو  یسههالگ 31داشههته باشههند تهها 

 .شناخته شوند یكارافتاده كل

 .یبازنشستگ یافت مستمریفرزندان دختر به شرط نداشتن شغل و شوهر به شرط عدم در -ب

 یمحسهوب مه یمه شده تبعیباشد، ب یمه شده اصلیب یمربوط تحت سرپرست یفرزند خوانده كه در چارچوب ضوابط قانون -1تبصره 

 .گردد

 یرد در رمهان واحهد صهرفاً مهیهقرار گ یمه ایب یمشمول چند نظام درمان یبا تبع یمه شده اصلیچنانچه همسر به عنوان ب -3تبصره 

 . دیاستفاده نما یك نظام درمانی یمه درمانیت بیتواند از حما

 یتههایمهه شهده باشهد بها پرداخهت سههم درمهان از حمایحت حضانت همسهر بكه ت یدر صورت یمه شده اصلیفرزند همسر ب -0تبصره 

 .دیأت امنا خواهد رسیب هیبه تصو یفن یشنهاد شورایزان سهم درمان مذكور با پیم. ن قانون برخوردار خواهد شدیا یدرمان
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ا بهه یهسال متجاوز باشهد و  63سال و سن پدر از  11باشند و سن مادر از  یكه تحت تكفل و یمه شده  در صورتیپدر و مادر ب -1

افههت یدر یچ مسههتمریباشههند مشههروط بههر آنكههه ههه ین قههانون از كارافتههاده كلههیهها 01موضههوع مههاده  یتههه از كارافتههادگیص كمیتشههخ

 . ندیننما

أت امنهاء و یهشهنهاد هیها را بهه پیزان مسهتمریهكبهار كمتهر نباشهد می یكهه حهداكثر از سهال یسازمان مكلف اسهت در فواصهل زمهان -61ماده 

 .گردد كمتر باشد ین مییتع ید از نرخ تورم كه توسط بانك مركزیش نبایزان افزایدر هر حال م. ش دهدیران افزایأت وزیب هیتصو

حكهم  ین آتهیا در قهوانیهن قهانون یهكهه در ا یكمتهر باشهد، مگهر در مهوارد ید از حهداقل مهزد كهارگر عهادیهها نبا یزان مستمریم -61ماده 

 .نگونه افراد به نسبت سنوات از حداقل حقوق برخوردار خواهند شدین صورت ایمقرر شده باشد در ا یگرید

 :ریست، مگر در موارد زیبه طور همزمان مجاز ن یافت دو مستمریدر -66ماده 

 یمهه شهده اصهلیب یكهیا یهسهازمان  یمهه شهده اصهلیدر صهورت از دسهت دادن پهدر و مهادر كهه ههر دو ب یمه شدگان متهوفیفرزندان ب( الف

 .برخوردار خواهند بود یباشد، از هر دو مستمر یگریمه شده صندوق دیب یگرین و دسازما

ا یههرا از سههازمان  یا از كارافتههادگیهه یبازنشسهتگ یافههت مسههتمریط دریز شههاغل باشهد و شههرایهه، چنانچهه خههود نیمههه شههده متههوفیزوجهه ب( ب

بازمانهدگان  یز از مسهتمریهش نیاعتبهار همسهر متوفها خهود، بهه یاسهتحقاق یافهت مسهتمریاحراز كرده باشد، عالوه بر در یگریصندوق د

 .برخوردار خواهد بود

، یباشههد بههه شههرط عههدم تمكههن مههال یگههریخههانواده تحههت تكفههل بههوده و فاقهد منبههع درآمههد د یاعضهها یر دارایههبگ یچنانچههه مسههتمر -67مهاده 

تهوان در چهارجوب  یرا مه یر مهوارد مسهتمریف است؛ در سهایر قابل توقیغ یزان حداقل دستمزد كارگر عادیاو تا م یاستحقاق یمستمر

 .ف كردیتوق یاحكام مدن یمقررات قانون اجرا

خهود را مطالبهه  یكله یا از كارافتهادگیه یبازنشسهتگ یا از كار افتاده به مدت شهش مهاه مسهتمریر بازنشسته یبگ یهرگاه مستمر -61ماده 

 یدر صهورت. افهت كننهدیخهود را تقاضها و در یفه قانونیا حقوق وظیو  یحق دارند موقتاً مستمر یط وید، افراد تحت تكفل واجد شرایننما

 یه صههندوقهایههبازنشسههتگان كل. گههردد یاو بههه حالههت اول اعههاده مهه یات اسههت وضههع مسههتمریههكههه معلههوم شههود شههخص مههذكور در حههال ح

 .ن تبصره خواهند بودیز مشمول ایكشور ن یبازنشستگ

 یخهانواده تحهت تكفهل او مه یمحهروم شهود، اعضها یافهت مسهتمریحكهم دادگهاه از در ر به موجهب قهانون ویبگ یچنانچه مستمر -61ماده 

 .ندیبنما 13زان سهام مقرر در ماده یرا به م یاستحقاق یافت مستمریدر یت تقاضایتوانند در مدت محروم

 :ر خواهد بودیبه شرح ز یط قانونیها در صورت وجود شرا یمستمر ی  برقراریتار -73ماده 

  تهرر كهار ین صهورت تهاریه  ترر كار مؤخر باشد كهه در ایمگر آنكه تار یبازنشستگ ی  تقاضایاز تار یستگبازنش یمستمر -1

 .مالر خواهد بود

 .یمه شده اصلی  فوت بیبازماندگان از تار یمستمر -3

  تهرر یرن صهورت تهایه  ترر كهار مهؤخر باشهد كهه در اینكه تاریمگر ا ی  تحقق از كارافتادگیاز تار یاز كار افتادگ یمستمر -0

 .كار مالر خواهد بود
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مهه شهدن بهه یب یاسهت كهه در ابتهدا یشناسهنامه ا  ین اجتمهاعیتهأم یایهاز مزا( یو تبعه یاصهل)مهه شهدگان یب یمهالر برخهوردار -71ماده 

 .سازمان معتبر نخواهد بود ید، برایكه بعداً در آن به عمل آ یراتییشود و هر گونه تغ یه میارا ین اجتماعیسازمان تأم

ات یهشهود از پرداخهت ههر گونهه مال یمهه شهدگان پرداخهت مهیكه از طرف سهازمان بهه ب( ا كمكی یاعم از مستمر) ینقد یایمزا -73ه ماد

 .معاف است

  -70ماده 

قابهل  یو حهداقل مسهتمر یش سهنواتینمهوده انهد، از لحهاظ افهزا یافت میدر یاز سازمان مستمر ین قبلیكه بر اساس قوان یافراد -1

 . ن خواهند بودین قوانیمشمول مقررات ا 61و  61اد پرداخت موضوع مو

افهت ننمهوده یمهذكور را در یبوده انهد و كمهك هها ین اجتماعیافت كمك از سازمان تأمین گذشته مستحق دریكه طبق قوان یافراد -3

ن گذشهته سهابقه یكه در قوان یدیجد یكمك ها. ن قانون خواهند بودیزان آن تابع مقررات ایافت كمك و میط دریث شرایاند، از ح

ط ین قهانون موضهوع كمهك در مهورد آنهها حهادث شهده و شهرایهاست كه پهس از الزم االجهرا شهدن ا ینداشته است، ناظر به افراد

 .ن قانون را دارا باشندیاستحقاق مقرر در ا

مهه یمتعلهق بهه ب یمهه ایور بر صندوقها به سازمان، صندوق مبداء مكلف بهه پرداخهت كسهیاز سا یمه ایدر مورد انتقال سوابق ب -71ماده 

همهراه بها سهود آن براسهاس نهرخ اوراق ( درصهد بابهت ارائهه خهدمات كوتهاه مهدت و كهارمزد 1پس از كسهر سههم درمهان و ) یشده متقاض

مه یها مؤثر است مشروط بر آنكه بیاز مستمر یط برخورداریز در احراز شرایها و نیزان مستمریدر م یسوابق انتقال. باشد یمشاركت م

أت یهب هیبه تصهو یفن یشنهاد شوراین ماده به پیا یین نامه اجراییآ. مه در سازمان باشدیسال سابقه پرداخت حق ب 13حداقل  یده داراش

 .دیامناء خواهد رس

 مه شده پرداخهتین قانون را به بیمذكور در ا یمكلف باشند كمك ها یگرین و مقررات دیان طبق قوانیكه كارفرما یدر موارد -71ماده 

 .به پرداخت آن نخواهد داشت یفیند، سازمان تكلینما

 

 و بهداشت  یمنیمقررات ا -فصل ششم

ان یهن منظهور كارفرمایرا داشهته باشهند بهد یارجهاع یمتناسب با كارهها یت و استعداد جسمانید قابلیافراد شاغل در كارگاهها با -76ماده 

در مراكهز طهب كهار طهرف قهرارداد سهازمان بهه  ینهه پزشهكیخصهوص انجهام معادر ( ا موقهتیهدائهم )مكلفند قبل از به كار گماردن افهراد 

 :ندیر عمل نمایب زیترت

 یو روان ی، روحیو معز ی، قلبی، تنفسیستم گوارشی، حواس پنج گانه، سیاصل یث ارگانهایاز ح یزان سالمتین مییتع -1

 ت فردیبا وضع ین احراز تناسب شغال ارجاعییتع -3

بهه انجهام  یازیهه و شهروع بهه كهار در كهار مشهابه، نیهنهات اولیكسهال از زمهان انجهام معایگهاه حهداكثر تها ر كارییهدر صورت تغ -1تبصره 

 .باشد ید نمینات جدیمعا
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د، به هنگام ارائهه یأت امناء خواهد رسیب هیبه تصو یفن یشنهاد شورایكه به پ ییه براساس تعرفه هاینات اولیمعا ینه هایهز -3تبصره 

 .سازمان پرداخت خواهد شد ینات به شعب، از سویمعاج یست و نتاین لیا ول

هها در یماریر بید سهایا تشهدیهو  یحرفهه ا یمهاریث بیهمهه شهده از حیانه بیسهال ینهات ادواریان مكلفند نسبت به انجهام معایكارفرما -77ماده 

ارسال  ین اجتماعیبط و سازمان تامرینات مذكور را به مراجع ذیمعا یمراكز طب كار طرف قرارداد با سازمان اقدام و گزارش دوره ا

 .دینما

ا محل كار الزم باشد كارفرما مكلف به انجهام یا نوع كار یر شغل و ییون تغیسینات مذكور حسب نظر كمیجه معایچنانچه در نت -1تبصره 

 .باشد یرات میین تغیا

مراكز طب كهار طهرف قهرارداد، ضهمن لغهو  ینات از سویا تعلل در انجام معایدر صورت اثبات صدور گزارش خالف واقع  -3تبصره 

ث گهزارش خهالف واقهع یهن مراكهز مهذكور از حیزان اعالم سازمان وصهول خواههد شهد همچنهیقرارداد منعقده و خسارات وارده مطابق م

 .رندیگ یقرار م یفریب كیمورد تعق

ربهط  یص مراجهع ذیز مشهاغل آنهها حسهب تشهخا یا برخهیهكهه تمهام  ین اجتماعیمشمول قانون تأم یه كارگاههایان كلیكارفرما -71ماده 

ط كار مطهابق حهد یط محیعوامل شرا یساز منی  ابالغ نسبت به ایا بگردد، مكلفند ظرف دو سال از تاریده یان آور اعالم گردیسخت و ز

 . ندیقدام نمانه این زمین موضوعه در ایر قوانیمربوطه و سا ین نامه هاییمشخص شده در قانونك كار و آ یمجاز و استانداردها

ن و یر قهوانیو بهداشهت كهار مقهرر در قهانون كهار و سها یمنهیه ضهوابط و مقهررات مربهوط بهه ایت كلیان مكلف به رعایكارفرما -71ماده 

د یا تشهدیهو بهروز و  یت مقهررات حفاظهت فنهیهاز عدم رعا یسازمان ثابت شود، وقع حادثه ناش یكه برا یدر صورت. باشند یمقررات م

بهوده اسهت و منهتج بهه ارائهه خهدمات  ینهدگان ویا نمایهاط الزم از طهرف كارفرمها یهو احت یت مقهررات بهداشهتیهاز عدم رعا یناش یماریب

از كارفرمها وصهول  01جهاد شهده طبهق مهاده یا ینهه ههایا بازمانهدگان شهود، هزیه یاز كارافتهادگ یمسهتمر یا برقهراریها كمك ها ی یدرمان

أت امنها خواههد یهب هیبه تصو یفن یشنهاد شوراین ماده كه به پین نامه موضوع اییمقرر در آ طیتواند حسب شرا یكارفرما م. خواهد شد

ن یهن مهاده بهه سهازمان از ایهموضهوع ا یسهال مسهتمر 13و كمك هها و معهادل تها  یمربوط به خدمات درمان ینه هاید، با پرداخت هزیرس

 .الزًمه شود یبابت بر

ت یهحما ین اجتمهاعیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه، سازمان تهامیمربوط به بمه شده مشمول مقررات یهر گاه ب -1تبصره 

را  ین اجتمهاعیمه موظفند خسارات وارده به سازمان تهأمیب یمه شده انجام خواهد داد و شركت هاین قانون را نسبت به بیمقرر در ا یها

 .در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند

ه را یهدر خصهوص پرداخهت د ین مهاده و قهانون مجهازات اسهالمیهش موضهوع ایخو یقانون یت هایان مكلفند مسئوولیماكارفر -3تبصره 

ب یبه تصهو ین نامه اییسازمان طبق آ ین ماده از سویمه موضوع ایط ارائه خدمات بیشرا. ندیمه نمایمه، بیب یا شركت هاینزد سازمان 

 .د، خواهد بودیأت امناء خواهد رسیه

مهه شهده و احهراز یب یمهارید بیا تشهدیهكارفرمها و بهروز حادثهه و  ین فصهل از سهویهنات مهذكور در ایدر صورت عدم انجام معا -13ماده 

افهت یمقصهر در یمهه شهده ارائهه و خسهارات وارده را از كارفرمهایرا بهه ب یقهانون یتههایه حمایهكل ین اجتماعیت، سازمان تامیرابطه سبب

ر و یشهود و در صهورت احهراز تقصه یات مطهرح مهیبهه شهكا یدگیرسه یأتههایرفرما، موضوع در هخواهد نمود در صورت اعتراض كا

 .وصول خواهد شد 13ق ماده یت خسارات وارده به سازمان از طریاحراز سبب
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 یفریمقررات ك -فصل هفتم

ن یهمقهرر در ا یایهاز مزا یل تقلبهیان و وسهیا بها توسهل بهه عنهاویها با اسهتناد بهه آنهها و یخالف واقع و  یهر كس با صدور گواه -11ماده 

مههذكور فههراهم سههازد عههالوه بههر  یایهها شههخص ثالههث را از مزایهها موجبههات اسههتفاده افههراد خههانواده خههود یههد یههقههانون بههه نفههع خههود اسههتفاده نما

ز یهن یمقهرر در قهانون مجهازات اسهالم یسهازمان بهه مجازاتهها یاز سهو یبرابهر خسهارات اعالمه 1تها 3معادل  ینقد یت به جزایمحكوم

 .محكوم خواهد شد

 .ن ماده حداقل مجازات مباشر جرم خواهد بودیمجازات معاون جرم موضوع ا -1تبصره 

كه خارج از اراده مرتكب است واقع نگردد مرتكب به عنوان شروع به جرم  یلین ماه شروع و به دالیچنانچه جرم موضوع ا -3تبصره 

 .رددگ ین ماده محكوم میبه حداقل مجازات مقرر در ا

ن مهاده یهسازمان باشند بهه حهداكثر مجهازات مقهرر در ا یا قراردادیو  یا مباشر جرم از كاركنان رسمیكه معاون  یدر صورت -0تبصره 

 .گردند یمحكوم م

آن  ین نامهه هههاین قهانون و آئهیهب مهذكور در ایهمهه شهدگان بهه ترتیم و ارسهال صهورت مهزد و حقهوق بیكهه از تنظه یانیهكارفرما -13مهاده 

ا حقهوق عمهل نكننهد، ملهزم بهه یهشهود در مهورد ارسهال صهورت مهزد  ین مهیسهازمان، معه یكهه بها موافقهت قبله یبهیا بهه ترتیهكنند  یارخود

 .باشند یمه همان ماه میمبلر حق ب%( 13)زان ده درصد یپرداخت خسارت به م

ه اصهل حهق یند، عالوه بر تأ دیماه را پرداخت ننمامه مربوط به هر یاز حق ب یا قسمتین قانون تمام یكه در مورد مقرر در ا یانیكارفرما

ر را بهه سهازمان یپرداخهت نشهده بهه ازاء ههر مهاه تهأخ یقطعه یا كسهر بهدهیهتمام %( 3)مه دو درصد یت حق بی  قطعیمه؛ مكلفند از تاریب

 .ندیپرداخت نما

ه دفهاتر و مهدارر مربهوط بهه و یها از ارایهمهوده ن یریسهازمان جلهوگ ینهده او از اقهدامات بازرسهیا نمایكه كارفرما  یدر صورت  -10ماده 

برابهر حهداقل  13تها  1معهادل  ینقهد یكنهد در مرتبهه اول بهه پرداخهت جهزا یخوددار یا عكس آنهها به بازرس حسابرسیم رونوشت یتسل

مرتبهه  یجهزا زان دو برابهریه، در حق سازمان و در صورت تكرار عالوه بهر پرداخهت خسهارات بهه میانه كارگر عادیمزد و حقوق ماه

د سهازمان ییهن خصهوص كهه بهه تأیهن و حسابرسهان سهازمان در ایگهزارش بازرسه. ردیگ یب قرار میمورد تعق یاول طبق مقررات عموم

 .است ین دادگستریده باشد در حكم گزارش ضابطیرس

مهه شهدگان یب یایها حقهوق و مزایهد مهه از مهزین قانون بهه عنهوان حهق بیزان مقرر در اید بر میزا یكه عمداً وجوه یانیكارفرما -11ماده 

برابهر حهداقل  13تها  1معهادل  ینقهد یمهه شهده بهه پرداخهت جهزایههر ب یند عالوه بر  الزام به ا سترداد وجهوه مهذكور بهه ازایبرداشت نما

 . و در صورت تكرار به دو برابر مجازات مزبور محكوم خواهند شد یانه كارگر عادیدستمزد ماه

باشهد و  یمه یا اموال سازمان در زمهره وجهوه و امهوال عمهومیاوراق بهادار و  یریا سایا سهام ی، حوالجات و وجوه، مطالبات -11ماده 

ن یاسهت و مرتكهب طبهق قهوان یر قهانونیها تصهرف غیهر مجهاز در مهوارد مهذكور، اخهتالس یها تصرف غیو  یر قانونیهر گونه برداشت غ

 . مجازات خواهد شد یفریك
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 یز مهیهناً به حساب سازمان واریماً و عین قانون مستقیمقرر در ا یم نقدیا جرایو  ینقد یوه حاصل از جزاه خسارات و وجیكل -16ماده 

 .گردد

ا ههر یهر عامهل شهركت ین قهانون متوجهه مهدیهمقهرر در ا یهیجزا یت ههایباشهد، مسهوول یكه كارفرما شهخص حقهوق یدر صورت -17ماده 

 .مه شدگان فراهم شده استیا بیاان سازمان یو موجبات ضرر و زا ترر فعل ایخواهد بود كه در اثر فعل  یگریشخص د

ون یسهیر شهغل حسهب نظهر كمییها از تغیهامتنهاع ورزد و  یا دوره ایهنهات بهدو اسهتخدام و یكه كارفرمها از انجهام معا یدر صورت -11ماده 

انه كهارگر یبرابر حداقل دستمزد ماه  13 تا1مه شدگان معادل یك از بیهر  ید عالوه بر پرداخت خسارات سازمان، به ازاینما یخوددار

 .در حق سازمان محكوم و در صورت تكرار به دو برابر مجازات مقرر محكوم خواهد شد ینقد یبه عنوان جزا یعاد

 

 اتیبه شكا یدگیأت رسیه - فصل هشتم

در  یات بهدویبهه شهكا یدگیرسه یتههاأیمه شدگان و اشخاص ثالث هیان، بیات و اعتراضات كارفرمایبه شكا یدگیبه منظور رس -11ماده 

د نظر در مركهز ههر یات تجدیبه شكا یدگیرس یأتهایدر محل شعب سازمان و ه یات بدویبه شكا یدگیرس یأتهایمحل شعب سازمان و ه

 .گردد یل میاستان تشك

 :ر استیبه شرح ز یمه ایبه مطالبات و سوابق ب یدگیرس یأتهایارات هیت و حدود اختیصالح -13ماده 

 مه شدگانیان و بیبه اعتراضات كارفرما یدگیرس

 .م و خسارات و نحوه محاسبه آنیزان آن، جرایمه و میاصل حق ب -1

 .ن انجام كاریص حیاز كار و تشخ یت حوادث ناشیص سببیدر خصوص تشخ یاعتراض به گزارش بازرس -3

 ن قانونیموضوع ا یر مطالبات سازمانیمه و سایحق ب یه بدهینحوه ابالغ اعالم -0

 ام گذشتهیمربوط به ا یمه ایجاد و اصالح سوابق بیواست و اعتراض ادرخ -1

 كاركرد یمه شده و روزهای، مشخصات بیا حقوق، عنوان شغلیزان مزد یث، میاز ح یمه ایدرخواست اصالح سوابق ب -1

 .أت مذكور انجام خواهد شدیبه موضوعات مذكور منحصراً توسط ه یدگیرس -تبصره

 :گردند یل میر تشكیات سازمان از افراد زیبه شكا یدگیرس یبدو یأتهایه -11ماده 

 .أت را به عهده خواهد داشتیاست هیكه ر ینده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعیك نفر نمای -1

حسهب موضهوع  یا اتهاق تعهاون و اتهاق بازرگهانیهان یهكارفرما یصهنف یبه انتخاب كهانون انجمهن هها)ان ینده كارفرمایك نفر نمای -3

 (مطروحه مربوط

 .قانون كار انتخاب خواهد شد 106ب مقرر در ماده ینده كارگران كه به ترتیك نفر نمای -0
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 ین اجتماعینده سازمان تأمیك نفر نمای -1

 یدارا)ك نفهر حقوقهدان یهاسهت كهه  ییكه فاقهد مرجهع قضها ییاستان در مورد شهرها یس دادگستریبه انتخاب رئ یك نفر قاضی -1

 استان یس دادگستریرئ به انتخاب( سانس حقوقیحداقل مدرر ل

د نظهر در یهقابهل درخواسهت تجد ی  ابهالغ توسهط سهازمان و شهاكیسهت روز از تهاریظرف ب یبدو یأتهایصادره از ه یآرا -تبصره

 .باشد یات سازمان میبه شكا یدگید نظر رسیتجد یأتهایه

 :دشون یل میر تشكیات سازمان از  افراد زیبه شكا یدگید نظر رسیتجد یأتهایه -13ماده 

 .أت را به عهده خواهد داشتیاست هیكه ر ینده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعیك نفر نمای -1

 هیس قوه قضائیبه انتخاب رئ یك نفر از قضات دادگستری -3

 ین اجتماعیك نفر به انتخاب سازمان تأمی -0

حسههب  یتعههاون و اتههاق بازرگههان ا اتههاقیههان اسههتان یههكارفرما یصههنف یان بههه انتخههاب كههانون انجمههن هههایههنههده كارفرمایك نفههر نمایهه -1

 .موضوع

 .شود یقانون كار انتخاب م 106ب مقرر در ماده ینده كارگران كه به ترتیك نفر نمای -1

 یعهدم انطبهاق رأ یمهدع یكهه شهاك یكن در صهورتیله. باشهد یو الزم االجهرا مه ید نظهر قطعهیهأت تجدیآراء صادره از ه -1تبصره 

 . دیت نمایشكا یوان عدالت داریبه د یت رأی  قطعیك ماه از تارید ظرف توان ین و مقررات باشد میصادره با قوان

 .مات حداقل با سه عضو معتبر ا ستیل و تصمیت اعضاء تشكیجلسات با اكثر -3تبصره 

ن یهیو ابهالغ بهه موجهب آ یو صدور رأ یدگیب رسیأتها و ترتیل جلسات هید نظر و تشكیم اعتراض و درخواست تجدینحوه تسل -10ماده 

 .دیأت امناء خواهد رسیب هیسازمان به تصو یفن یشنهاد شورایخواهد بود كه به پ ینامه ا

 .ن خواهد شدییأت امناء تعیه یمه ها و مطالبات، سقف مبالر قابل اعتراض از سویدر مورد اعتراض به حق ب-تبصره 

 . اهد بودمالر عمل خو یفن ید نظر،نظر شورایتجد یأت هایدر صورت اختالف نظر ه -11ماده 

 

 یلیمقررات تكم -فصل نهم 

موجهب  یدر صهورت ین آتهیب قهوانینسبت به سازمان مسهتلزم ذكهر نهام اسهت و تصهو ییاجرا یدستگاهها ین عمومیشمول قوان -11ماده 

 . ن قانون خواهد شد كه به صراحت ذكر شده باشدیفس  مقررات ا

 پایان


