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 شوري یک
  

  قانون تأمین اجتماعی) پارامتریک(اصالحات پراسنج طرح 
  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  اجتماعی

ــبات  ــه و محاس ــه و بودج بهداشــت و  - برنام
 معادنصنایع و  - درمان
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   74احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
 :هاي مجلس براساس اعالم مرکز پژوهش 
هـاي   هاي صندوق موجود موجب افزایش هزینهاستمرار وضع  -1

گردد در حالی که منـابع آن از رشـد متناسـب برخـوردار      بازنشستگی می
  .باشد نمی

اعمــال اصــالحات پارامتریــک موجــب تقویــت بنیــه مــالی و  -2
  .پایداري منابع صندوقهاي بازنشستگی خواهد شد

و مسـتقیم  (هـاي بازنشسـتگی    با عنایت به متأثر بودن صندوق -3
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی      ها و سیاست از فعالیت) غیرمستقیم

هـاي کـالن اقتصـادي، اجتمـاعی اعمـال اصـالحات        کشور و تغییر مؤلفه
  .باشد ناپذیر می اجتناب

گر و نـاظر   نظام بخشنده بازنشستگی ایران، نبود نهادهاي تنظیم -4
قیـق از دارایـی   هاي بازنشستگی، نبود بـرآورد د  گذاري صندوق بر سرمایه
ها و تحمیل قـوانین ناسـازگار بـا اصـول      ها، بازده پایین صندوق صندوق

  .نمایاند اي و نیز تغییرات جمعیتی، اصالحات را ضروري می بیمه
ــه  -5 ــاهش ضــریب پشــتیبانی ب ــاد   ک ــزایش بســیار زی واســطه اف
شدگان اصلی، بحران اجتماعی و  بگیران و کاهش نرخ ورود بیمه مستمري
  .مین سالمت کشور را در پی خواهد داشتبحران تأ



٣ 

  :شود لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شوراي اسالمی می
 -فیروزآبـادي  دهقانی -محمودزاده -بیرانوندي -راد ملکشاهی -مصري

 -نیـازآذري  -پـور  قاضـی  -رضـا کریمـی   -سـروش  -پنـاه  نیکزادي
 -الهـوتی  -ملکشـاهی  -اکبـر کریمـی   علـی  -محمدیان -کیا حسینی

 -سوســـفی جمـــالی -شـــیویاري -نانواکنـــاري -برزگرکلشـــانی
 -مبارکـه   سـعیدي  -صالح بابایی -آبادي ایمن جعفرزاده -امیرحسنخانی

   -فرهنگـی  -پـور  کمـالی  -سـمیه محمـودي   -گلمـرادي  -نژاد تربتی
 -نـوروزي  -قدوسی میکری -باستانی -اباتري دلخوش -اصغر سلیمی

 -بنـایی  -ننشـی  شـاه  محمـودي  -مقصودي -ملکی اعزازي -چی وقف
 -سالم امینی -فرشادان -هالن وحدتی -رنجبرزاده -ابطحی -اوالدقباد
 -مـافی  -فالحتـی  -فراهـانی  امیرآبادي -خواه  آزادي -محمدي انارکی
-رضـیان  -بیگلـري  -حسـینعلی شـهریاري   -ترکی -صفري -عبادي

 -)قـــزوین(محمـــدي -تجـــري -چنـــارانی -الشـــکی احمـــدي
 -پوربـافرانی  -علیرضـا سـلیمی   -عبدالرضا عزیزي -)تهران(محمدي
 -عباسـی  -محمداسماعیل سـعیدي  -محمد حسینی -وند عبده ظاهري

 -محجوب -بهمنی -ساداتی ارم  نژاد کوچکی -نعمتی -حمداله کریمی
  خدري -مختار

 

:عنوان طرح  
  قانون تأمین اجتماعی )پارامتریک(پراسنجاصالحات 

 قانون تأمین اجتماعی) 77(طرح اصالح تبصره ماده 
ــره ــتمري     - تبص ــبه مس ــت محاس ــتمزد جه ــوق و دس ــط حق متوس

ــنج ســال آخــر    ــانگین ضــرائب دســتمزدي پ بازنشســتگی عبارتســت از می
پردازي ضربدر حداقل دسـتمزد مصـوب شـوراي عـالی کـار در زمـان        بیمه

  .بازنشستگی



٤ 

سال از نسـبت حقـوق و مزایـاي مشـمول     ضریب دستمزدي هر  - 1
کسر حق بیمه فرد به حداقل دستمزد مصوب شـوراي عـالی کـار در همـان     

  .آید سال به دست می
سال به مـدت پـنج سـال فـوق      هر سال یک 1397از ابتداي سال  - 2
  . پردازي برسد گردد تا در نهایت به آخرین بیست سال بیمه اضافه می

ماده ) 3(و بند ) 75(  و مواد) 28(ماده ) 1(طرح اصالح تبصره 
  قانون تأمین اجتماعی) 80(

قـانون  ) 28(ماده ) 1(شده موضوع تبصره  نرخ حق بیمه سهم بیمه - 1
حقوق و مزایاي مشمول کسر حق بیمه %) 7(تأمین اجتماعی از هفت درصد 

یابـد تـا بـه     افـزایش مـی  %) 1(طی دوسال و هر سال به میزان یـک درصـد   
  .و مزایاي مشمول کسر حق بیمه بالغ گردد حقوق%) 9(درصد  نه

شدگانی که حداقل بیست سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه       بیمه -  2
شدگانی که به دلیل  شوند و همچنین بیمه داشته و از کارافتاده کلی شناخته می

حوادث غیر ناشی از کار فوت شده و یـا از کارافتـاده کلـی شـده و حـداقل      
مـاه قبـل از وقـوع     ه که نود روز آن در شـش ماه سابقه پرداخت حق بیم شش

) 111(حادثه غیرناشی از کار باشد را دارا هستند، از مستمري با رعایت مـاده  
  .شوند مند می قانون بهره

حـق بیمـه سـهم    %) 2(منابع مورد نیـاز از محـل افـزایش دو درصـد     
  . گردد شده تأمین می بیمه

  قانون تأمین اجتماعی) 76(طرح اصالح ماده 
ایـن  ) 1(قل سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی وفق بنـد  حدا

سـال از بیسـت    یابد به نحوي که طـی پـنج   سال افزایش می ماده هر سال یک
  .سال به بیست و پنج سال برسد

سـاله افـزایش سـابقه،     شدگانی که طی دوره پنج درخصوص بیمه -  1
میـزان سـابقه    نماینـد،  شرایط سنی بازنشستگی موضوع این بند را احراز مـی 



٥ 

شده در  مندي از مستمري بازنشستگی معادل سابقه تعیین موردنیاز جهت بهره
  .آن سال خواهد بود

شدگانی که واجد شرایط سنی بازنشستگی وفق این بند بوده  بیمه – 2
تواننـد   و بین پانزده تا بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارنـد، مـی  

بازنشستگی به نسبت سـنوات پرداخـت   در صورت درخواست، از مستمري 
  .مند گردند حق بیمه بهره

هاي بازنشستگی که با رعایت حداقل سـابقه پرداخـت حـق     مستمري
گردند در هـر حـال نبایـد از     قانون برقرار می) 76(ماده ) 1(بیمه مقرر در بند 

  . حداقل دستمزد مصوب شوراي عالی کار کمتر باشد
حق بیمه سهم کارفرمایی تا اصالح قانون معافیت از پرداخت 

  نفر کارگر) 5(میزان 
قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایی کارگاههاي تولیدي، فنـی و  

شـرح زیـر    بـه  16/12/1361صنعتی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 
  : گردد اصالح می

حـق بیمـه سـهم    %) 20(میـزان معافیـت بیسـت درصـد      1397از سال 
، %)2(سال به ترتیب دو درصد  ي مشمول این قانون طی پنجکارفرمایی کارگاهها

%) 6(و شـش درصـد   %) 5(، پـنج درصـد   %)4(، چهار درصد %)3(سه درصد 
  .یابد تا به صفر برسد کاهش می

  آور اصالح قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان
کارفرمایان کلیه کارگاههاي مشمول قـانون تـأمین اجتمـاعی کـه      -  1

ربـط سـخت و    ی از مشاغل آنهـا حسـب تشـخیص مراجـع ذي    تمام یا برخ
آور اعالم گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را  زیان

کارگیري تمهیـدات فنـی، مهندسـی،     آور نبوده و با به که ماهیتاً سخت و زیان
آوري  بهداشتی، ایمنی و غیره، امکان حذف و یا کاهش صفت سخت و زیان

آوري  دن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سـخت و زیـان  آن تا رسی
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فهرست سایر گروههاي شغلی موضوع این قانون، بـه پیشـنهاد   . خارج نمایند
  .گردد شوراي عالی حفاظت فنی و تصویب هیأت وزیران تعیین می

سال از تاریخ تصویب ایـن قـانون، در صـورت تـداوم      ظرف یک - 2
شـده، کارفرمـا    در زمان بازنشسـتگی بیمـه   آوري شغل شرایط سخت و زیان

هـاي مسـتمري و حـق بیمـه ناشـی از بازنشسـتگی        مکلف است کلیه هزینه
زودهنگام و همچنین حق بیمه سنوات ارفاقی را به کسر مبالغ دریافتی بابـت  

این قانون به سـازمان تـأمین اجتمـاعی    ) ب(بند ) 4(جزء %) 4(چهار درصد 
  .نمایدپرداخت 
آور بـوده و صـفت    مشاغلی کـه ذاتـاً سـخت و زیـان    درخصوص  - 3

باشد کارفرما مکلف است صرفاً حـق   آوري آنها قابل حذف نمی سخت و زیان
  .بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید

افرادي که حداقل بیست سـال متـوالی و یـا بیسـت و پـنج سـال        - 4
آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطـه   متناوب در کارهاي سخت و زیان

را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند به ازاي هر سال سابقه اشـتغال و  
منــد  اي بهــره آور از ارفــاق ســابقه  پــردازي در مشــاغل ســخت و زیــان بیمــه
میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط . گردند می

حـداکثر  . گردد خواهد بود در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل میاي که  کمیته
آوري آنهـا قابـل    میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صـفت سـخت و زیـان   

سـال و درخصـوص    ماه به ازاي هر سال و تا سـقف پـنج   باشد سه حذف می
باشـد حـداکثر    آوري آنها قابل حـذف نمـی   مشاغلی که صفت سخت و زیان

  . سال خواهد بود سال و تا سقف دهماه به ازاي هر  شش
سال براي مردان و  حداقل سن بازنشستگی وفق این تبصره، پنجاه -  5

چهل و پنج سال بـراي زنـان و حـداکثر مجمـوع سـوابق ارفـاقی و سـوابق        
  .سال خواهد بود پرداخت حق بیمه سی
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شدگانی کـه براسـاس ایـن تبصـره بازنشسـته       اشتغال مجدد بیمه -  6
ر عنوان ممنوع بوده و آن دسته از بازنشستگان مشـمول کـه   شوند تحت ه می

یابنـد، ضـمن قطـع     بگیر در کارگاهی به کار اشتغال می عنوان حقوق مجدداً به
  .مستمري از استفاده مجدد از این تبصره محروم خواهند شد

نحوه تعیـین سـوابق ارفـاقی براسـاس مشـاغل، اعضـاي کمیتـه         -  7
سازي کارگاههـا و سـایر    ئی نحوه ایمنهاي اجرا تشخیص مشاغل و ضمانت

ماه پـس از   اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه نامه موارد بر اساس آیین
تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی و سـازمان      

  .رسد برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می
  اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی

هـاي اجتمـاعی کـارگران سـاختمانی مصــوب      قـانون بیمـه  ) 5(مـاده  
  :گردد شرح زیر اصالح می به 16/9/1393

نرخ حق بیمه سهم کارفرمایی این قانون از محل درصـدي از حـداقل   
گـردد کـه بـر مبنـاي ارزش      دستمزد به ازاي هر متر مربع ساختمان تعیین می

در نظـر گـرفتن   معامالتی امالك، طبقات، منـاطق شـهري و روسـتایی و بـا     
الثبت نقـل و   حق%) 10(ضریب محرومیت و نیز از محل افزایش ده درصدي 

اي خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون، کـار و   نامه انتقال امالك طبق آیین
در هـر صـورت نـرخ حـق     . رسد رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می

%) 5/3(و نـیم درصـد   بیمه با توجه به شاخصهاي ذکرشده نباید بیش از سـه  
حداقل دستمزد و مصوب شوراي عالی کـار بـه ازاي هـر پانصـد و بیسـت      

 .مترمربع باشد) 520(
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي آیین

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

قـانون تـأمین    )پارامتریـک (پراسـنج طرح اصالح در مورد  معاونت قوانین

  .شود تقدیم میاجتماعی 

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد £
 .ندارد ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    قانون ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .قبالً تقدیم نشده است ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در  £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی آییندر طرح تقدیمی 
  
 ):شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

  موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      - چهارم
  

  عنوان                       مواجه با ایراداست و پیشنهاد آن به                     طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي £
 .باشد مي ¢

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  ¢

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي ¢

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود تقديم مي، دليل مغايرت به ضميمه نشده است £

  شود نمي £
 شود مي ¢

  . ندارد £
 .دارد ¢

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  اساسی بطورکلی مغایرتطرح تقدیمی با قانون   

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  
  

  قانون برنامه؛از نظر : سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين: چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 140ماده  - ب  

  
  موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگان - 181ماده  -ج  

  
  .شود میتعداد دو برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  
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  قوانینکل تدوین  ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
قانون ) 82(قانون تأمین اجتماعی با حکم مذکور در ماده ) 77(طرح اصالح تبصره ماده    - 1

هاي  شدگان صندوق برنامه ششم توسعه که برقراري مستمري بازنشستگان را براي کلیه بیمه
باشد و میزان حقوق  بازنشستگی بر مبناي میانگین دو سال آخر دریافتی قرار داده است، مغایر می

  .دهد شده کاهش می را نسبت به زمان اشتغال بیمه بازنشستگی
شوراي نگهبان درخصوص  18/11/1396مورخ  4310/102/96با توجه به نظریه شماره    - 2

که  14/07/1380قانون تأمین اجتماعی اصالحی مصوب ) 76(ماده ) 2(طرح استفساریه تبصره 
قانون تأمین ) 76(ماده ) 2(ره تبص) ب(و بند ) 3(و ) 1(اجزاء  که از آنجا«: دارد مقرر می

اجتماعی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است عموم این تفسیر نسبت به بندهاي 
قانون اساسی است، تفسیر آن نسبت به این اجزاء ) 112(مذکور مغایر اصل یکصد و دوازدهم 

گذشته است تنابهی از آن نعاین طرح که مدت م) 4(بنابراین بند . »باشد برعهده مرجع مرقوم می
 .مشمول ایراد شوراي نگهبان قرار داردهمچنان 

باشد، اما در این طرح به اصالح قوانین  هر چند عنوان طرح اصالح قانون تأمین اجتماعی می - 3
در عنوان مغایر اصول نگارش متون » پارامتریک«ضمناً استفاده از واژه . دیگر نیز پرداخته است

   .قانونی است
هاي  اصالح چند قانون درخصوص موضوع بازنشستگی ضمن یک طرح خالف سیاست - 4

  . تنقیحی مجلس شوراي اسالمی است
  . طرح حاوي موضوعات متعددي است و باید در قالب مواد چندگانه تقدیم گردد - 5
در متن طرح آیین نگارش متون قانونی رعایت نگردیده است و مواد اصالحی باید به ترتیب  - 6

  .شماره مواد ذکر شوند
  : قسمت نخست طرح - 7

  :باید در ابتداي متن چنین درج شود - الف
با اصالحات و الحاقات  3/4/1354قانون  تأمین اجتماعی مصوب   )77(تبصره ماده  - 1ماده 

  .شود شرح زیر اصالح می بعدي به
یحات تکمیلی از جمله شقوق ذیل تبصره پیشنهادي نیستند بلکه توض )2(و ) 1(بندهاي  - ب

  .هستند که باید در ادامه متن تبصره درج شوند
شده است یا  از این جهت مورد ابهام است که آیا حکم بند مخصوص هر بیمه) 2(بند  - ج

  . یابد یا خیر اي عام است، آیا نسبت به موارد گذشته نیز تسري می قاعده
  :قسمت دوم طرح - 8

مربوط به اصالح  )2(و بند ) 28(ماده ) 1(ح تبصره مربوط به اصال) 1(رسد بند  نظر می به - الف
قانون تأمین اجتماعی ) 80(ماده ) 3(قانون تأمین اجتماعی است ولی تکلیف بند ) 75(ماده 
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  .تعیین نشده است
  :عبارت زیر اضافه شود) 1(در ابتداي بند - ب
  :گردد قانون الحاق می) 28(ماده ) 1(متن زیر به تبصره  - 

  ...شده موضوع این تبصره از هفت درصد بیمه نرخ حق بیمه سهم
که طرح درخصوص  راجع به حق بیمه سهم کارفرماست، در حالی) 28(ماده) 1(تبصره - ج

  . اصل حق بیمه است
  :، عبارت زیر اضافه شود)2(در ابتداي بند  - د

  .شود شرح زیر اصالح می قانون به) 75(ماده 
  .روشن نشده است) 75(تکلیف تبصره ماده ) 2(در بند  - هـ
  :قسمت سوم طرح - 9

رسد طرح درصدد اصالح بند  نظر می صورت کلی آمده حال آنکه به به) 76(اصالح ماده  - الف
  :قانون تأمین اجتماعی است لذا باید چنین مطرح شود)  76(ماده ) 1(

  .شود قانون اصالح و دو تبصره به آن الحاق می) 76(ماده ) 1(بند 
  .صورت تبصره ذیل بند اصلی قرار بگیرند به )2(و ) 1(بندهاي  - ب
  :قسمت چهارم طرح - 10

  :صورت کامل درج شود عنوان قانون اصالحی باید به - الف
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند مصوب 

16/12/1361  
صورت الحاق یک بند یا تبصره به قانون فوق مطرح  با توجه به متن پیشنهادي باید متن به - ب

  . گردد
  :قسمت پنجم طرح - 11

نحوه بازنشستگی جانبازان «در این قسمت ابهام وجود دارد که آیا اصالح مربوط به قانون  - الف
آور مصوب  و زیان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت

با توجه به متن . قانون تأمین اجتماعی است) 76(ماده ) 2(است یا مقصود تبصره » 1/9/1367
  . طرح مورد اخیر محتمل است

  . روشن نیست) 2(مندرج در بند » )ب(بند ) 4(جزء «مقصود از عبارت  - ب
  . گردد باید روشن) 6(و ) 5(مندرج در بندهاي » این تبصره«مقصود از عبارت  - ج
  . درخصوص قطع مستمري خالف اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد است) 6(قسمت آخر بند  - د

  :قسمت ششم طرح - 12
نبوده است لذا متن مورد نظر باید در  ) 5(رسد مقصود طراح محترم اصالح کل ماده نظر می به - 

 . اي به ماده مذکور عنوان گردد قالب الحاق بند یا تبصره
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  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين ادارهنظر 
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
  قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  دوازده تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  كل ادارهنظر  - الف
  .اصالح گرددگردد  طرح به لحاظ اصول نگارشی داراي ایراد است، پیشنهاد می - 1
 .اصالح قوانین متعدد در ضمن یک طرح خالف اصول تنقیحی است -2
  
  سوابق قانوني - ب
  

  قانون تأمین اجتماعی) پارامتریک(اصطالحات پراسنججدول سوابق قانونی طرح 
  

 عنوان ردیف
تاریخ 
 تصویب

 مواد

ــانون 1 ــأمین ق ــاعی ت ــا اجتم  و اصــالحات ب
 بعدي الحاقات

03/04/1354 28-75-
76-77-
80-111 

ــانون 2 ــت ق ــت از معافی ــهم پرداخ ــه س  بیم
 کـارگر  نفـر  پـنج  حـداکثر  کـه  کارفرمایانی

  بعدي الحاقات و اصالحات با دارند

 ماده واحده 16/12/1361

 کــارگران اجتمــاعی هــاي بیمــه قــانون  3
  بعدي الحاقات و اصالحات با ساختمانی

  کل مواد  09/08/1386

 انقـالب  جانبـازان  بازنشسـتگی  نحـوه  قانون  4
 معلـولین  و تحمیلـی  جنـگ  و ایران اسالمی
 زیــان و ســخت مشــاغل شــاغلین و عــادي

  بعدي الحاقات و اصالحات با آور

  کل مواد  01/09/1367

بند ح ماده   14/12/1395  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه   5
87  

  قانون جامع خـدمات رسـانی بـه ایثـارگران      6
  با اصالحات و الحاقات بعدي

  37ماده   03/04/1386
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  بعدي الحاقات و اصالحات با 03/04/1354 اجتماعی مصوب تأمین قانون

 :میباشد زیر بشرح سازمان درآمد منابع ـ28 ماده
 حقـوق  یـا  مـزد  درصد هشت و بیست بمیزان 1354 سال پایان تا مهرماه اول از بیمه حق ـ1

 بوسـیله  درصد سه و کارفرما بعهده درصد هجده و شده بیمه بعهده آن درصد هفت که است
 .شد خواهد تأمین دولت

 .سازمان اموال و ذخایر و وجوه از حاصل درآمد - 2
 .قانون این در مقرر نقدي هاي جریمه و خسارات از حاصل وجوه ـ3
 .هدایا و کمکها - 4

 شـده  بیمـه  حقـوق  یـا  مزد درصد بیست کارفرما سهم بیمه حق 1355 سال اول از ـ1 تبصره
 یـا  مـزد  درصـد  سی به بیمه حق کل دولت کمک و شده بیمه سهم احتساب با و بود خواهد
 .مییابد افزایش حقوق
 کشـور  کل ساالنه بودجه در یکجا بطور را خود سهم بیمه حق است مکلف دولت ـ2 تبصره
 .کند پرداخت بسازمان و منظور
 محاسـبات  اصـول  بـا  را خـود  مـالی  امـور  یکبـار  سال سه هر حداقل باید سازمان ـ3 تبصره

  .دهد گزارش شورایعالی به را مراتب و تطبیق احتمالی
 بـه  ابـتالء  یـا  کـار  از ناشـی  غیر حادثه وقوع از قبل سال ده ظرف که اي شده بیمه ـ75 ماده

 از قبل یکسال ظرف کار روز نود بیمه حق متضمن که را کار یکسال بیمه حق حداقل بیماري
 کـار  از صـورت  در باشد نموده پرداخت باشد افتادگی کار از به منجر بیماري یا حادثه وقوع

 خواهـد  را ماهانـه  کار از ناشی غیر کلی افتادگی کار از مستمري از استفاده حق کلی افتادگی
 .داشت
 مقـرر  بترتیـب  فوق ماده موضوع افتادگی کار از مستمري و دستمزد متوسط محاسبه ـ تبصره

 .گرفت خواهد صورت آن 2 تبصره و قانون این 70 ماده در
 بازنشستگی - هفتم فصل
 مسـتمري  از اسـتفاده  حـق  زیـر  شـرایط  بودن حائز صورت در قانون این مشمولین ـ76 ماده

 .داشت خواهند را بازنشستگی
 .باشند پرداخته بازنشستگی تقاضاي تاریخ از قبل را مقرر بیمه حق سال ده حداقل - 1
 .باشد رسیده تمام سال پنج و پنجاه به زن سن و تمام سال شصت به مرد سن - 2

 بیمه حق مورد هر در و کارکرده تمام سال 30 که کسانی) 16/12/1371 اصالحی(- 1 تبصره
 45زنـان  سـن  و سـال  50 مردان سن که صورتی در باشند پرداخته سازمان به را مزبور مدت
  .نمایند بازنشستگی مستمري تقاضاي توانند می باشد تمام سال

 ) 14/07/1380 اصالحی(- 2 تبصره
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 ،شـیمیایی  ،فیزیکـی  عوامـل  آنهـا  در کـه  اسـت  کارهـایی  آور زیان و سخت کارهاي - الف
 مراتـب  به تنشی کارگر اشتغال اثر در و بوده استاندارد غیر ،کار محیط بیولوژیکی و مکانیکی

 شـغلی  بیماري آن نتیجه که گردد ایجاد وي در)  روانی و جسمی(  طبیعی ظرفیتهاي از باالتر
 و ایمنی و بهداشتی ،مهندسی ،فنی تمهیدات بکارگیري با بتوان و بوده آن از ناشی عوارض و

  .نمود حذف یا کاهش مشاغل آن از را بودن آور زیان و سخت صفت غیره
 مشـاغل  از برخـی  یـا  تمام که اجتماعی تأمین قانون مشمول کارگاههاي کلیه کارفرمایان - 1

 ،گردیـد  خواهنـد  یـا  گردیـده  اعالم آور زیان و سخت ربط ذي مراجع تشخیص حسب آنها
 محیط شرایط عوامل سازي ایمن به نسبت قانون این تصویب تاریخ از سال دو ظرف مکلفند

 و مربوطه هاي نامه آیین و کار قانون در شده مشخص هاي استاندارد و مجاز حد مطابق کار
  .نمایند اقدام زمینه این در موضوعه قوانین سایر

 کارهـاي  ارجـاع  از قبـل  مکلفنـد  اجتمـاعی  تـأمین  قانون مشمول کارگاههاي کارفرمایان - 2
 و قابلیـت  لحـاظ  از آنـان  پزشـکی  معاینـات  انجـام  ضمن ،شدگان بیمه به آور زیان و سخت
 تـأمین  قـانون  90 مـاده  موضـوع (  شده داده رجوع کارهاي نوع با متناسب جسمانی استعداد
 بار یک از کمتر نباید سال هر در حداقل که آنان اي دوره معاینات انجام به نسبت ،) اجتماعی

 از پیشـگیري  و بیمـاري  هنگـام  بـه  تشـخیص  و سـالمتی  روند از آگاهی منظور به نیز ،باشد
 و پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت هاي وزارتخانه ،نمایند اقدام روحی و جسمی فرسایش

 اعمـال  کارفرمایـان  توسـط  بنـد  ایـن  انجام در را الزم تمهیدات مکلفند اجتماعی امور و کار
  .نمایند

 حمایتها - ب
 و سـخت  کارهـاي  در متناوب سال پنج و بیست و متوالی سال بیست حداقل که افرادي - 1

 بـه  را مزبـور  مـدت  بیمـه  حق مورد هر در و باشند داشته اشتغال)  سالمت مخل(  آور زیان
 سـابقه  سـال  هـر  .نماینـد  بازنشسـتگی  مسـتمري  تقاضـاي  تواننـد  می باشند پرداخته سازمان
  .شد خواهد محاسبه سال نیم و یک آور زیان و سخت کارهاي در بیمه حق پرداخت

 ایـن  در مقـرر  سـابقه  بـه  رسـیدن  از قبل تبصره این موضوع شدگان بیمه که صورتی در - 2
 گردنـد  آور زیان و سخت کارهاي در اشتغال از ناشی روحی و جسمی فرسایش دچار قانون

 سـابقه  میـزان  هـر  بـا )  اجتماعی تأمین قانون 91 ماده موضوع(  پزشکی کمیسیونهاي تأیید با
  شد خواهند برخوردار تبصره این در مندرج مزایاي از خدمت

 مسـتمري  از اسـتفاده  بـراي  بیمـه  حق پرداخت سابقه حداقل شدگان بیمه سایر مورد در - 3
 ایـن  آنکـه  تا یافت خواهد افزایش سال یک سال هر قانون این تصویب تاریخ از بازنشستگی

  .برسد تمام سال بیست به حداقل
 حق نرخ به% ) 4(  درصد چهار ،تبصره این مشموالن جهت قانون این تصویب تاریخ از - 4

 تقاضـاي  صـورت  در هـم  آن کـه  شـد  خواهـد  افـزوده  اجتمـاعی  تأمین قانون در مقرر بیمه
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  .شد خواهد پرداخت کارفرمایان توسط اقساطی طور به یا یکجا طور به ،قانون مشموالن
 نحـوه  ،اشـتغال  تنـاوب  و تـوالی  احـراز  نحـوه  و آور زیـان  و سـخت  مشاغل تشخیص - 5

 نامه آیین موجب به تبصره این در مطروحه موارد سایر و روحی و جسمی فرسایش تشخیص
 هـاي  وزارتخانـه  و اجتماعی تأمین سازمان توسط ماه چهار ظرف حداکثر که بود خواهد اي
 وزیـران  هیـأت  تصویب به و تهیه پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت و اجتماعی امور و کار

  .رسید خواهد
 تـاریخ  به آور زیان و سخت کارهاي در بیمه حق پرداخت سابقه داراي که شدگانی بیمه - 6

 درخواسـت  قـانون  ایـن  مزایاي از استفاده با توانند می باشند قانون این تصویب تاریخ از قبل
 مربوطـه  کارفرمایـان  ،شـده  بیمـه  توسـط  شـرایط  احراز با صورت این در نمایند بازنشستگی

)  2(  تبصره در مندرج شرایط احراز تا را برقراري مستمري میزان و مربوطه بیمه حق مکلفند
 ایـن  تصـویب  از قبل سنوات به نسبت برقراري مستمري میزان% ) 4(  درصد چهار همچنین
 کـه  اجتمـاعی  تأمین قانون مشمول کارگاههاي کلیه کارفرمایان - 1 سازمان به یکجا را قانون
 اعـالم  آور زیـان  و سـخت  ربـط  ذي مراجـع  تشـخیص  حسب آنها مشاغل از برخی یا تمام

 ایمـن  به نسبت قانون این تصویب تاریخ از سال دو ظرف مکلفند ،گردید خواهند یا گردیده
 کـار  قانون در شده مشخص استانداردهاي و مجاز حد مطابق کار محیط شرایط عوامل سازي

  .نمایند اقدام زمینه این در موضوعه قوانین سایر و مربوطه هاي نامه آیین و
 کارهـاي  ارجـاع  از قبـل  مکلفنـد  اجتمـاعی  تـأمین  قانون مشمول کارگاههاي کارفرمایان - 2

 و قابلیـت  لحـاظ  از آنـان  پزشـکی  معاینـات  انجـام  ضمن ،شدگان بیمه به آور زیان و سخت
 تـأمین  قـانون  90 مـاده  موضـوع (  شده داده رجوع کارهاي نوع با متناسب جسمانی استعداد
 یکبـار  از کمتر نباید سال هر در حداقل که آنان اي دوره معاینات انجام به نسبت ،) اجتماعی

 فرسایش از پیشگیري و بیماري بهنگام تشخیص و سالمتی روند از آگاهی منظور به نیز ،باشد
 و کـار  و پزشـکی  آمـوزش  و درمان ،بهداشت هاي وزارتخانه ،نمایند اقدام روحی و جسمی
  .نمایند اعمال کارفرمایان توسط بند این انجام در را الزم تمهیدات مکلفند اجتماعی امور
 حمایتها - ب
 و سـخت  کارهـاي  در متناوب سال پنج و بیست و متوالی سال بیست حداقل که افرادي - 1

 بـه  را مزبـور  مـدت  بیمـه  حق مورد هر در و باشند داشته اشتغال)  سالمت مخل(  آور زیان
 سـابقه  سـال  هـر  .نماینـد  بازنشسـتگی  مسـتمري  تقاضـاي  تواننـد  می باشند پرداخته سازمان
  .شد خواهد محاسبه سال نیم و یک آور زیان و سخت کارهاي در بیمه حق پرداخت

 ایـن  در مقـرر  سـابقه  بـه  رسـیدن  از قبل تبصره این موضوع شدگان بیمه که صورتی در - 2
 گردنـد  آور زیان و سخت کارهاي در اشتغال از ناشی روحی و جسمی فرسایش دچار قانون

 سـابقه  میـزان  هـر  بـا )  اجتماعی تأمین قانون 91 ماده موضوع(  پزشکی کمیسیونهاي تأیید با
  .شد خواهند برخوردار تبصره این در مندرج مزایاي از خدمت
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 مسـتمري  از اسـتفاده  بـراي  بیمـه  حق پرداخت سابقه حداقل شدگان بیمه سایر مورد در - 3
 ایـن  آنکـه  تا یافت خواهد افزایش سال یک سال هر قانون این تصویب تاریخ از بازنشستگی

  .برسد تمام سال بیست به حداقل
 حق نرخ به% ) 4(  درصد چهار ،تبصره این مشموالن جهت قانون این تصویب تاریخ از - 4

 مشـموالن  تقاضاي صورت در آنهم که شد خواهد افزوده اجتماعی تأمین قانون در مقرر بیمه
  .شد خواهد پرداخت کارفرمایان توسط اقساطی طور به یا یکجا بطور ،قانون

 نحـوه  ،اشـتغال  تنـاوب  و تـوالی  احـراز  نحـوه  و آور زیـان  و سـخت  مشاغل تشخیص - 5
 نامه آیین موجب به تبصره این در مطروحه موارد سایر و روحی و جسمی فرسایش تشخیص

 هـاي  وزارتخانـه  و اجتماعی تأمین سازمان توسط ماه چهار ظرف حداکثر که بود خواهد اي
 وزیـران  هیـأت  تصـویب  به و تهیه پزشکی وآموزش درمان ،بهداشت و اجتماعی امور و کار

  .رسید خواهد
 تـاریخ  به آور زیان و سخت کارهاي در بیمه حق پرداخت سابقه داراي که شدگانی بیمه - 6

 درخواسـت  قـانون  ایـن  مزایاي از استفاده با توانند می باشند قانون این تصویب تاریخ از قبل
 مربوطـه  کارفرمایـان  ،شـده  بیمـه  توسـط  شـرایط  بـااحراز  صورت این در نمایند بازنشستگی

)  2(  تبصره در مندرج شرایط احراز تا را برقراري مستمري میزان و مربوطه بیمه حق مکلفند
 ایـن  تصـویب  از قبل سنوات به نسبت برقراري مستمري میزان% ) 4(  درصد چهار همچنین
  .نمایند پرداخت اجتماعی تأمین سازمان به یکجا را قانون
  .شوند می اجتماعی تأمین قانون)  76(  ماده به الحاقی)  2(  تبصره مزایاي مشمول ،بلی
 از بعـد  یـا  قبـل  ،میـزان  هـر  بـه  آور زیان و سخت کارهاي در بیمه حق پرداخت سابقه ،بلی

  .شد خواهد محاسبه سال)  1/ 5(  نیم و یک ،سابقه سال هر ازاء به عادي مشاغل در اشتغال
  .است باقی خود قوت به اشتغال توالی ،بلی
   بنـد  در مقـرر  آور زیـان  و سـخت  مشـاغل  عنـوان  مشـمول  کار قانون مشموالن همانند ،بلی
 و 1380/ 7/ 14 مصـوب  اصـالحی  اجتمـاعی  تأمین قانون)  76(  ماده)  2(  تبصره)  الف( 

 مـی  برخـوردار  آور زیـان  و سـخت  مشاغل قانونی مزایاي از نیز و بوده آن بعدي اصالحات
  .شوند
 بیمه حق پرداخت سابقه تمام سال 35 داراي شدگانی بیمه) 16/12/1371 الحاقی(- 3 تبصره
  .نمایند بازنشستگی تقاضاي قانون در مقرر سنی شرط گرفتن نظر در بدون توانند می باشند
 سـال )  42(  و کار سابقه سال)  20(  داشتن با کارگر زنان) 01/07/1376 الحاقی(- 4تبصره
   .شوند بازنشسته توانند می حقوق روز)  20(  با بیمه حق پرداخت شرط به سن
 ام سـی  یـک  از عبارتسـت  بازنشسـتگی  مسـتمري  میزان) 16/12/1371 اصالحی(- 77 ماده

   از آنکـه  بـر  مشـروط  بیمـه  حـق  پرداخـت  سـنوات  ضـربدر  شده بیمه حقوق یا مزد متوسط
  ننماید تجاوز حقوق یا مزد متوسط ام سی ،پنجم و سی)  35/ 30( 
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 بازنشسـتگی  مسـتمري  محاسبه براي حقوق یا مزد متوسط) 16/12/1371 اصالحی(- تبصره
 ظرف گردیده پرداخت بیمه حق آن اساس بر که شده بیمه حقوق یا مزد مجموع از عبارتست
 .چهار و بیست بر تقسیم بیمه حق پرداخت سال دو آخرین
 مسـتمري  زیـر  حـاالت  از یکـی  در متـوفی  شـده  بیمـه  شـرایط  واجد بازماندگان - 80 ماده

 :داشت خواهند دریافت بازماندگان
 .بازنشسته شده بیمه فوت صورت در - 1
 .بگیر مستمري کلی افتاده کار از شده بیمه فوت صورت در ـ2
 سال یک بیمه حق حداقل ،خود حیات آخر سال ده در که اي شده بیمه فوت درصورت - 3

  .باشد کرده پرداخت را کار روز 90 بیمه حق حیات سال آخرین ظرف براینکه مشروط ،کار
 از قبـل  کـه  اجتمـاعی  تـأمین  قـانون  مشمول شدگان بیمه) 27/07/1376 الحاقی(- 1 تبصره

 ،اسـت  نشده برقرار مستمري آنان مورد در علت هر به و شده فوت واحده ماده این تصویب
  .هستند)  2(  تبصره یا بند این در مقرر شرایط مشمول مورد حسب
 ولـی  باشـد  بند این در مقرر شرایط فاقد شده بیمه چنانچه) 27/07/1376 الحاقی(- 2 تبصره
 از وي بازمانـدگان  ،باشـد  کـرده  پرداخـت  فوت از قبل را مقرر بیمه حق سال)  20(  حداقل

 تبصـره  ایـن  مشموالن ماهانه حقوق یا مزد متوسط تعیین در .شد خواهند برخوردار مستمري
 مـی  قـرار  عمل مالك اجتماعی تامین قانون)  77(  ماده تبصره ،مستمري میزان محاسبه براي
  .گیرد
 ) 20/11/1386 اصالحی(- 3 تبصره

 داشـته  بیمـه  حق پرداخت سابقه سال بیست تا ده بین که اي شده بیمه فوت صورت در - 1
  مـاده  رعایـت  بـه  الـزام  بـدون  بیمـه  حـق  پرداخت سنوات نسبت به وي بازماندگان به باشد

 مسـتمري  قـانون  همان)  83(  ماده در مقرر سهام نسبت به و اجتماعی تأمین قانون)  111(  
  .گردد می پرداخت

 سـابقه  چنانچـه  شـود  مـی  فـوت  بعـد  بـه  قـانون  این تصویب تاریخ از که اي شده بیمه - 2
 سـابقه  سـال  هـر  ازاء در وي بازماندگان به باشد سال ده تا سال یک از او بیمه حق پرداخت
 فوت زمان در کارگرعادي دستمزد حداقل ماه یک معادل مقطوعی غرامت بیمه حق پرداخت

  .شود می پرداخت اجتماعی تأمین قانون)  83(  ماده در مقرر سهام نسبت به و یکجا طور به
 .نماید فوت اي حرفه بیماریهاي یا کار از ناشی حادثه اثر بر شده بیمه که مواردي در ـ4

 شـش  مدت به افتاده کار از یا بازنشسته بگیر مستمري هرگاه) 18/02/1387 الحاقی(- تبصره
 شـرایط  واجد بازماندگان ،ننماید مطالبه را خود کلی ازکارافتادگی یا بازنشستگی مستمري ماه
 در .کننـد  دریافـت  و تقاضـا  را خـود  قانونی وظیفه حقوق یا و مستمري موقتاً دارند حق وي

 اول حالـت  به او مستمري وضع است حیات حال در مذکور شخص شود معلوم که صورتی
 تبصـره  ایـن  مشـمول  نیـز  کشـور  بازنشسـتگی  صندوقهاي کلیه بازنشستگان .گردد می اعاده
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  .بود خواهند
 مسـتمري  مجمـوع  و بازنشسـتگی  مسـتمري  و کلـی  افتـادگی  کـار  از مسـتمري  ــ 111 ماده

  .باشد کمتر عادي کارگر مزد حداقل از نباید حال هر در بازماندگان
  

دارند  کارگر نفر پنج حداکثر که کارفرمایانی بیمه سهم پرداخت از معافیت قانون
 بعدي الحاقات و اصالحات با 16/12/1361 مصوب

 از کـه  فنـی  و صنعتی و تولیدي کارگاههاي کلیه کارفرمایان 1362 سال آغاز از - واحده ماده
 از کـارگر  نفـر  5 میـزان  تـا  مینماینـد  اسـتفاده )  راه ،تلفن ،آب ،برق قبیل از(  دولتی خدمات
 بیمـه  حـق  نفر 5 مازاد به نسبت باال به نفر 5 از و بوده معاف کارفرما سهم بیمه حق پرداخت

 .پرداخت خواهند را
 پیش مربوطه سال بودجه در را آتی هاي سال نیاز مورد هزینه است مکلف دولت - 1 تبصره
 .نماید منظور و بینی

 نفـر  5 از کمتـر  کـاري  ظرفیـت  که کارگاههائی مورد در) 08/04/1387 اصالحی(- 2 تبصره
 از اسـتفاده  بـراي  کارگـاه  در اشـتغال  بدون را افرادي کارفرما که صورتی در ،دارند را کارگر
 اي جریمـه  پرداخـت  به ملزم نماید معرفی کارگر بعنوان اجتماعی تأمین به قانون این مزایاي
  .بود خواهد بابت این از شده مند بهره مزایاي برابر سه معادل
 مسـتثنی  قـانون  ایـن  شمول از خارجی شرکتهاي ،پیمانکاران ،معادن ،کارخانجات - 3 تبصره
 .هستند
 حق بپرداخت قادر مالی بحران بعلل که اجتماعی تأمین قانون مشمول کارفرمایان - 4 تبصره
 اجتماعی تأمین قانون 46 ماده طبق یا یکجا بصورت بدهی پرداخت و نبوده خود معوقه بیمه

 حسب میتواند اجتماعی تأمین سازمان مدیره هیئت باشد کارگاه در کار وقفه یا تعطیل موجب
  .نماید تقسیط ماهانه قسط شصت تا حداکثر را مذکور بدهی مورد

 بهمـن  پایـان  تا قطعی معوقه بدهی بخشودگی مورد در میتواند سازمان مدیره هیئت همچنین
 نباشـد  آن پرداخت به قادر و بوده کمتر یا ریال هزار یکصد آنان بدهی که کارفرمایانی 1361
 .نمایند تصمیم اتخاذ
 کارگاههـاي  نوع تعیین جهت قانون این اجرائی نامه آئین) 08/04/1387 منسوخه(- 5 تبصره
 دولـت  هیئـت  توسـط  و تهیـه  دولـت  طرف از بهداري وزارت توسط فنی و صنعتی ،تولیدي
  .رسید خواهد بتصویب
 حـق  نیـز  و حقوق یا مزد صورت که کارفرمایانی مورد در) 19/08/1367 الحاقی(- 6 تبصره
 بخشـودگی  نکنند پرداخت و ارسال قانونی مهلت از پس ماه دو تا را کارگر سهم ماهانه بیمه

 ماهانـه  قـانونی  بیمه حق پرداخت به مکلف و میشود منتفی مدت آن براي قانون این موضوع
  .بود خواهند
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 فهـم  در ابهـامی  چـون  نمیشـود  گفته استفسار نظرخواهی نوع این به اینکه بر عالوه - تفسیر
 قـانون  ضـمنی  ناسخ 1364و 1363 سال بودجه قانون کند تفسیر آنرا مجلس که نیست قانون

 ایـن  لـذا  نمیباشـد  دارند نفرکارگر پنج حداکثر که کارفرمایانی بیمه سهم پرداخت از معافیت
   .نماید عمل آن مضمون به طریق بهر است موظف دولت و است باقی خود بقوت قانون
 مـاه  اسـفند  شـانزدهم  دوشـنبه  روز جلسه در تبصره پنج و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
  تـاریخ  در و گردیـده  تصـویب  اسـالمی  شـوراي  مجلـس  یـک  و شصت و سیصد و یکهزار

 .است رسیده نگهبان شوراي بتأیید 1361/ 12/ 22 
  هاشمی اکبر - اسالمی شوراي مجلس رئیس

  
 اصالحات با 09/08/1386 ساختمانی مصوب کارگران اجتماعی هاي بیمه قانون

 بعدي الحاقات و
 ،بنـا  تجدیـد  ،ساختمان توسعه یا ایجاد از اعم ساختمانی کارهاي در شاغل کارگران - 1 ماده

 نـام  بـا  قـانون  ایـن  در منـدرج  ترتیب به و ساختمان به مربوط تخریب یا و اساسی تعمیرات
 .شوند می بیمه اجتماعی تأمین سازمان نزد ملی کد أخذ و نویسی
 موجـب  بـه  گرفتن قرار پوشش تحت زمان تا ساختمانی کارهاي در شاغل کارگران - تبصره
 مصـوب  سـاختمانی  کارگران اجباري بیمه قانون مشمول خدمات حیث از کماکان ،قانون این

 شـده  یـاد  قـانون  مزایـاي  از شـرایط  احراز درصورت و هستند آن بعدي اصالحات و 1352
 .شد خواهند برخوردار

 و خـارج  قـانون  ایـن  شـمول  از زیر درموارد ساختمانی کارهاي در شاغل کارگران - 2 ماده
 :هستند آن بعدي اصالحات و 1354 مصوب اجتماعی تأمین قانون تابع کماکان

 مؤسسـات  ،دولـت  بـه  وابسـته  و دولتـی  شـرکتهاي  و مؤسسات ،سازمانها ،ها وزارتخانه - 1
 پروانـه  داراي کارخانجات نیز و المنفعه عام مؤسسات و بانکها ،شهرداریها ،غیردولتی عمومی
 .دهند انجام رأساً یا نمایند واگذار پیمانکار به را کار انجام که این از اعم برداري بهره

 انعقـاد  طریـق  از آنهـا  انجام که قانون این مشمول ساختمانی کارهاي از دسته آن درمورد - 2
 قـانون )  38(  مـاده  .براسـاس  پیمانکـار  کارگران بیمه حق شود می واگذار پیمانکار به پیمان
 .شد خواهد وصول اجتماعی تأمین
 اسـت  موظـف )  اي حرفـه  و فنـی  آمـوزش  سازمان(  اجتماعی امور و کار وزارت - 3 ماده

 فنی مهارت کارت و اقدام ساختمانی کارهاي در شاغل کارگران آموزش و فراخوان به نسبت
 .نماید صادر آنها براي
 کارت و تعلیق ،تمدید ،صدور ترتیب و شرایط ،زمانبندي) 08/04/1390 اصالحی(- 1 تبصره
 و مـاده  ایـن  موضـوع  ساختمانی کارگاههاي در شاغل کارگران شناسایی نحوه و فنی مهارت
 توسـط  مشـترکاً  کـه  بـود  خواهـد  اي نامـه  آئین طبق ،کارت اعتبار دوره طول در آنها اشتغال
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 تصـویب  بـه  و تهیـه  کشـور  و شهرسازي و راه ،اجتماعی رفاه و کار ،تعـاون هاي وزارتخانه
  .رسید خواهد وزیران هیأت
 سـازمان  در نویسـی  نـام  تـاریخ  از معتبر فنی مهارت کارت داراي شاغل کارگران - 2 تبصره
 مند بهره آن تعهدات از و هستند قانون این مقررات مشمول ملی کد بر مبتنی اجتماعی تأمین

 .شد خواهند
 احـراز  درصورت شده بیمه به که است زیر موارد شامل قانون این موضوع تعهدات - 4 ماده

 :شد خواهد ارائه شرایط
 .بیماریها و حوادث - الف
 .دستمزد غرامت - ب
 .ازکارافتادگی - ج
 .بازنشستگی - د
 .فوت - هـ

 مـاده  این)  الف(  بند موضوع خدمات از برخورداري جهت شده بیمه خانواده افراد - تبصره
 قانون)  82(  و)  81(  مواد طبق بازماندگان ودرمورد اجتماعی تأمین قانون)  58(  ماده طبق
 .گردند می تعیین شده یاد
 هفـت  دریافـت  بـا  اسـت  مکلـف  اجتمـاعی  تأمین سازمان) 16/09/1393 اصالحی(- 5 ماده

 عوارض مجموع% ) 15(  درصد پانزده و)  کارگر از(  شده بیمه سهم بیمه حق% ) 7(  درصد
 در .کند اقدام ساختمانی کارگران تمام بیمه پوشش تداوم به نسبت)  مالک از(  پروانه صدور
 هیـأت  تصـویب  بـا  کـارگران  اي بیمـه  پوشش گسترش جهت الزم منابع تأمین عدم صورت
  .است مانع بال% ) 20(  درصد بیست تا عوارض مجموع سقف افزایش ،وزیران
 سـازمان  ،پروانـه  دریافت متقاضی درخواست صورت در) 16/09/1393 اصالحی(- 1 تبصره
 کارفرمـا  سهم بیمه حق مبناي بر را ساختمانی کارگران بیمه حق است مکلف اجتماعی تأمین
 ترتیـب  .کند تقسیط ،سود دریافت بدون و سال سه مدت تا ساختمانی پروانه صدور زمان در

 پروانـه  اخـذ  و بیمـه  حـق  پرداخـت  رسید منزله به پروانه دارنده طرف از بیمه حق پرداخت
 پرداخـت  در تـأخیر  .باشد می مفاصاحساب ارائه به منوط کار پایان صدور حال هر در .است

  .شود می ها بیمه حق سایر پرداخت تأخیر مانند جریمه مشمول بیمه حق اقساط
 عملکـرد  گـزارش  اسـت  مکلـف  اجتماعی تأمین سازمان) 16/09/1393 اصالحی(- 2تبصره
 و بودجه و برنامه و اجتماعی ،درمان و بهداشت هاي کمیسیون به بار یک ماه سه هر را خود

  .کند ارائه اسالمی شوراي مجلس محاسبات
 دارالقـرآن  و ها حسینیه ،تکایا و مساجد قبیل از دینی مراکز) 16/09/1393 الحاقی(- 3تبصره

 تـأمین  قـانون )  5(  مـاده  محـل  از کارفرمـا  سـهم  و بوده معاف کارفرما سهم پرداخت از ها
  .شود می
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 بـود  خواهـد  اي ماهانه دستمزد% ) 7(  درصد هفت معادل شده بیمه سهم بیمه حق - 6 ماده
 .شود می تعیین کارگران براي 1354 مصوب اجتماعی تأمین قانون)  35(  ماده طبق که

 مـاده  این موضوع بیمه حق کسر مأخذ% ) 3(  درصد سه معادل است مکلف دولت - تبصره
 بـه  باتوجـه  همچنین ،نماید پرداخت اجتماعی تأمین سازمان به خود مشارکت سهم عنوان به

 را خـود  مشـارکت  سهم اجتماعی تأمین سازمان اعالم با ساله همه ،پوشش تحت افراد تعداد
 .نماید پرداخت اجتماعی تأمین سازمان به و منظور کشور کل بودجه در
 تعیـین  اجتماعی تأمین سازمان که ترتیبی به را خود بیمه حق است مکلف شده بیمه - 7 ماده
 .نماید پرداخت نماید می

 مندرج اختیارات طبق سازمان ،قانون این موضوع بیمه حق پرداخت عدم درصورت - تبصره
 .نمود خواهد اقدام بیمه حق وصول براي اجتماعی تأمین قانون در
 بیمـه  صندوقهاي مابین فی قانون این موضوع بیمه حق پرداخت سابقه انتقال و نقل - 8 ماده
 .شود می انجام مربوط قوانین براساس بازنشستگی و

 بـراي  دستمزد غرامت میزان و شرایط و مدت ،درمانی خدمات از استفاده چگونگی - 9 ماده
 وغیرناشی ناشی حوادث تشخیص چگونگی ،ازکارافتادگی درصد تعیین ،کار از ناشی حوادث

 محاسبه نحوه ،کلی و جزئی مستمري برقراري و مقطوع نقص غرامت پرداخت شرایط ،کار از
 اجتمـاعی  تـأمین  قـانون  مقـررات  تـابع  کلی و جزئی ازکارافتادگی درجه تغییر و آن میزان و

 .بود خواهد
 درخواسـت  توانند می زیر شرایط از یکی بودن دارا درصورت قانون این مشموالن - 10 ماده

 :نمایند بازنشستگی
 .سن تمام سال شصت و اجتماعی تأمین قانون در مقرر سابقه حداقل داشتن - 1
 .بیمه حق پرداخت سابقه کامل سال پنج و سی داشتن - 2

  .شود می تعیین اجتماعی تأمین قانون طبق بازنشستگی مستمري میزان - تبصره
 درجــه تغییــرات و آن میــزان و محاســبه نحــوه ،کلــی و جزئــی افتــادگی کــار از مســتمري

 .بود خواهد اجتماعی تأمین قانون مقررات تابع کلی و جزئی ازکارافتادگی
 برقـراري  نحوه ،متوفی شده بیمه شرایط واجد بازماندگان ،متوفی شده بیمه شرایط - 11 ماده

 .بود خواهد اجتماعی تأمین قانون طبق آنان از یک هر مستمري سهم و بازماندگان مستمري
 رعایـت  عـدم  از ناشـی  مستقیماً کار از ناشی حادثه وقوع شود ثابت که درصورتی - 12 ماده

 ماده(  قانون این مقررات طبق اجتماعی تأمین سازمان ،باشد می کارفرما فنی حفاظت مقررات
 قـانون )  50(  مـاده  طبـق  را مربوط هاي هزینه)  آن هاي تبصره و اجتماعی تأمین قانون 66

 .نمود خواهد وصول و مطالبه کارفرما از اجتماعی تأمین
 بـه  وابسـته  و دولتـی  مؤسسـات  و شـرکتها  ،نهادهـا  ،دستگاهها ،ها وزارتخانه کلیه - 13 ماده

 قـانون  شـمول  که دستگاههایی و غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات و شهرداریها ،دولت
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 مجریـان  بـا  همکاري به مکلف ساختمان پروانه صدور مراجع و است نام ذکر مستلزم آنها بر
 .باشند می قانون این
 کـارگران  اجبـاري  بیمـه  قـانون  مـواد  از دسـته  آن قـانون  ایـن  تصـویب  تاریخ از - 14 ماده

 .گردد می لغو است مغایر قانون این با که قوانینی سایر و 1352 مصوب ساختمانی
 آبان نهم مورخ شنبه چهار روز علنی جلسه در تبصره نه و ماده چهارده بر مشتمل فوق قانون
 بـه  1386/8/16 تاریخ در و تصویب اسالمی شوراي مجلس وشش یکهزاروسیصدوهشتاد ماه

 ن/ .رسید نگهبان شوراي تأیید
  اسالمی شوراي مجلس رئیس حدادعادل غالمعلی

  
 معلولین و تحمیلی جنگ و ایران اسالمی انقالب جانبازان بازنشستگی نحوه قانون

  01/09/1367 آور مصوب زیان و سخت مشاغل شاغلین و عادي
 بعدي الحاقات و اصالحات با

 و مؤسسـات  ها بانک ،شهرداریها ،دولتی مؤسسات ،شرکتها ،ها وزارتخانه کلیه - واحده ماده
 مسـتخدمین  تواننـد  مـی  اسـت  نـام  ذکـر  مستلزم آنها بر قانون شمول سازمانهائیکه و شرکتها
 از ناشـی  حـوادث  معلـولین  ،تحمیلی جنگ و ایران اسالمی انقالب جانبازان از اعم(  معلول
 عنـاوین  داراي یـا  ثابـت  یا رسمی)  عادي معلولین و کار خاص شرایط از ناشی بیماران ،کار

 کتبی درخواست اساس بر خدمت سابقه تمام سال بیست حداقل داشتن بشرط را خود مشابه
 کـه  ارفـاقی  خدمت سنوات افزودن با کشور استخدامی و اداري امور شوراي تصویب و آنان
 مـدت  بـه  ،است گردیده مشخص بیماري یا و معلولیت درجه و نوع حسب بر ذیالً آن مدت

 بازنشسـته  بازنشسـتگی  حقـوق  احتسـاب  لحـاظ  از فقـط  کسور پرداخت بدون آنان خدمات
  .نمایند
 آنـان  بازنشسـتگی  حقـوق  تعیـین  در و نبوده محاسبه قابل افراد این سال سی بر زائد خدمت
  .گیرد می قرار محاسبه مبناي بازنشستگی از قبل حقوق آخرین

%  40 تـا %  20 بـین  درجات در تحمیلی جنگ و ایران اسالمی انقالب جانبازان مورد در - 1
 و سـال  شـش  حـداکثر  و سـه  حداقل کار انجام براي توانائیها کاهش یا اعضاء یا عضو نقص

 تناسـب  بـه  سـال  ده حـداکثر  و شش حداقل کامل کارافتادگی از آستانه تا%  40 بین درجات
 درجـه  نظـر  از ارفـاق  مـالك  .میشـود  افزوده مستخدم خدمت سنوات جمع به فوق درجات
 .است بازنشستگی زمان تا آغاز از معلولیت میزان باالترین معلولیت

 شـرایط  از ناشـی  هـاي  بیمـاري  یا و کار از ناشی حوادث به مربوط معلولیتهاي مورد در - 2
 بـراي  توانائیهـا  کـاهش  یـا  و اعضـاء  یا عضو نقص%  40 تا%  20 بین درجات در کار خاص
 کامـل  کارافتـادگی  از آسـتانه  تا%  40 بین درجات و سال پنج حداکثر و دو حداقل کار انجام
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 مسـتخدم  خـدمت  سنوات جمع به فوق درجات تناوب به سال هشت حداکثر و پنج حداقل
 .میشود افزوده

% 20 بـین  درجات در اند شده معلول کار از ناشی غیر بدالیل که عادي معلولین مورد در - 3
 در و سه حداکثر و دو حداقل کار انجام براي توانائیها کاهش یا اعضاء یا عضو نقص% 40 تا

 تناسـب  بـه  سـال  شـش  حداکثر و سه حداقل کامل کارافتادگی از آستانه تا% 40 بین درجات
 .میشود اضافه مستخدم خدمت سوابق به فوق درجات
 بعهـده  تحمیلـی  جنـگ  و اسـالمی  انقـالب  جانبـازان  معلولیـت  درجـه  تشخیص - 1 تبصره

 یـا  و اعضـاء  یا عضو نقص درجات و معلولیت نوع تشخیص و شهید بنیاد پزشکی کمیسیون
 پزشـکی  کمیسـیون  بعهـده  قـانون  ایـن  مشمول افراد مورد در کار انجام براي توانایی کاهش
 بـا  بیمـاري  یـا  و معلولیـت  نوع حسب بر متخصص افراد از نفر سه حداقل از متشکل معتمد
 ارفـاقی  سـنوات  مدت تعیین و بود خواهد پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت معرفی

 .میباشد کشور استخدامی و اداري امور شوراي با الذکر فوق موارد اساس بر
 در آن مشـابه  مقررات و کشوري استخدام قانون 79 ماده استناد به که مستخدمینی - 2 تبصره
 سـنوات  بـه  سـال  سـه  حـداقل  ،میشوند کارافتاده از الیحه این در مذکور دستگاههاي قوانین
 بـا  صـورتیکه  در و شد خواهد اضافه بازنشستگی لحاظ از کسور پرداخت بدون آنان خدمت
 سـال  پـانزده  آنان خدمت مدت شود کمتر سال پانزده از افراد قبیل این خدمت ،مذکور ارفاق
 .شد خواهد منظور
 بـروز  باعـث  آنـان  شغل به مربوط وظایف که آور زیان و سخت مشاغل شاغلین - 3 تبصره

 خدمت سابقه سال بیست حداقل داشتن با توانند می ،میگردد روحی و جسمی هاي ناراحتی
 .شوند بازنشسته ارفاق سال پنج حداکثر با خود کتبی درخواست اساس بر

 اسـتخدامی  و اداري امـور  سازمان پیشنهاد با ماه 3 ظرف فوق ماده اجرائی آئیننامه - 4 تبصره
 .رسید خواهد وزیران هیأت بتصویب و تهیه بهزیستی سازمان و شهید بنیاد همکاري با

 تـأمین  و کـار  قـانون  مشـمول  کـارگر  آزادگـان  و جانبازان) 21/02/1383 الحاقی(- 5 تبصره
 قـانون  وظیفـه  و بازنشستگی مقررات اصالح قانون)  2(  ماده)  2(  تبصره لحاظ با اجتماعی
 حـداقل  مشـمول  و بود خواهند قانون این مشمول 1368/ 12/ 13 مصوب کشوري استخدام

  .باشند نمی کار سابقه سال سی داشتن با سال پنجاه سنی شرط
 حق از اعم قانون این اصالح از ناشی هاي هزینه پرداخت) 21/02/1383 الحاقی(- 6 تبصره
 طبـق  ارفـاقی  سـنوات  بیمه حق و بازنشستگی شرایط احراز تا پرداخت قابل مستمري و بیمه

 جملـه  از غیردولتـی  دستگاههاي در و مربوط دستگاه عهده به دولتی دستگاههاي در مقررات
 تـأمین  سـازمان  توسـط  آن اعـالم  بـا  که است دولت عهده به کار قانون مشمول دستگاههاي
 بـه  و بینی پیش کشور کل بودجه در ساله همه اي جداگانه ردیف طی مربوط اعتبار اجتماعی
  .شد خواهد پرداخت شده یاد سازمان حساب



٢٦ 

  :مجلس نظر
  .میباشند مذکور قانون واحده ماده ذیل)  6(  تبصره مفاد مشمول ،بلی

 مـاه  آذر اول شـنبه  سـه  روز علنی جلسه در تبصره چهار و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 1367/ 9/ 9 تـاریخ  در و تصویب اسالمی شوراي مجلس هفت و شصت و سیصد و یکهزار

 .است رسیده نگهبان شوراي تأیید به
  هاشمی اکبر - اسالمی شوراي مجلس رئیس

  
  ششم توسعه پنجساله قانون  برنامه 
  ١٤/١٢/١٣٩٥مصوب 

  -87ماده 
ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به  -ح

ایثارگران مکلف به رسانی  قانون جامع خدمات )2(خود بوده و کلیه دستگاههاي مشمول ماده 
  .به انجام آن هستند

  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
 با اصالحات و الحاقات بعدي ٠٣/٠٤/١٣٨٦مصوب 

آزادگـان و جانبـازان و    ،کسورات بازنشستگی سهم اسـرا ) 14/12/1395اصالحی (ـ  37ماده 
فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضـور در جبهـه شـاغل و حالـت     

این قانون به شرح تبصره هاي زیـر حسـب مـورد    )  2( اشتغال در دستگاههاي موضوع ماده 
  .تأمین و پرداخت می گردد

وب و در قالـب تخصـیص   ـ کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند از محل اعتبارات مص  1تبصره 
آزادگان و جانبازان  ،اعتبار ابالغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا

  .در دستگاه مربوط اقدام نمایند
نهادهـاي عمـومی    ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولـت   ،ـ شرکتهاي دولتی  2تبصره 

ند و شرکتهایی که شمول قانون بـر آنهـا   غیردولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کن
موظفند از محـل هزینـه عملیـات جـاري خـود نسـبت بـه پرداخـت          ،مستلزم ذکر نام است

آزادگان و جانبازان شـاغل و حالـت اشـتغال در مؤسسـات      ،کسورات بازنشستگی سهم اسرا
  .مربوط اقدام نمایند

آزادگان و  ،بازنشستگی سهم اسراـ دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات   3تبصره 
جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تـأمین اجتمـاعی اعتبـار الزم را هـر     
ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتمـاعی  

 .قرار دهد
 


