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  اداره كل استان 

  با سالم 

قـانون هدفمندسـازي يارانـه هـا و در     » 7«مـاده  آئين نامـه اجرائـي    "11"ماده » ب«در اجراي بند 
جامعـه  شـامل  مـددجويان و زنـان      راستاي تعميم و گسترش  پوشش بيمه اي بـه گروههـاي خـاص   

و سـازمان بهزيسـتي كشـور،     )  ره(سرپرست خانوار شهري تحت پوشش كميته امـداد امـام خمينـي    
كودك و كاركنان مراكز نگهداري، توانبخشي و اجتماعي سازمان بهزيستي كشـور  هاي مربيان مهد

بخشي از حق بيمه اينگونه افراد از محل منابع حاصله از هدفمندسازي يارانه ها پرداخت و با توجه به 
  :به نكات ذيل جلب مي نمايد توجه واحدهاي اجرائي راتوسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها، 

                                                                     :بخش اول 

        تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف: : : : الف الف الف الف     

و » ره«به زناني اطالق مي شود كه تحت پوشش كميته امـداد امـام  خمينـي     :زنان سرپرست خانوار )1
نيازهاي معنوي خـانواده را بـر عهـده    سازمان بهزيستي كشور بوده و مسئوليت تأمين معاش مادي و 

  .داشته و تحت پوشش هيچك از صندوقهاي بازنشستگي نباشند
يـا سـازمان   » ره«مددجويان افرادي هستند كه تحت پوشش كميته امداد امـام خمينـي     :مددجويان )2

  .بهزيستي كشور بوده كه در حرفه و شغل مورد نظر بصورت خويش فرما به كار اشتغال داشته باشند
كســاني هســتند كــه در مراكــز نگهــداري،   :اركنــان مراكــز نگهــداري، توانبخشــي و اجتمــاعيك )3

نماينـد  و   توانبخشي و اجتماعي از سازمان بهزيستي كشور مجوز رسمي و معتبر داشته و فعاليت مـي 
تحت پوشش و نظارت كامل و مستمر سازمان ياد شده بوده و در قبال اشتغال از كارفرمايان، حقوق 

 .دريافت مي دارند و مزد

كـودك تحـت پوشـش و    هاي به افرادي اطـالق مـي شـود  كـه در مهـد      :كودكهاي مربيان مهد )4
نظارت سازمان بهزيستي كشور  اشتغال به كار  داشته و به واسطه آن  حقوق دريافت مي نمايند و يا 

 .راساً اداره مهدكودك را به عهده دارند 

 حوزه

  فني و درآمد  
 پوشش بيمه اي گروههاي خاص جامعه: موضوع

 

  

  بخشنامه 

   8شماره  

  مشترك فني و درآمد 
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 نحوه  پذيرش  و ثبت نام متقاضينحوه  پذيرش  و ثبت نام متقاضينحوه  پذيرش  و ثبت نام متقاضينحوه  پذيرش  و ثبت نام متقاضي: : : : ب ب ب ب 

اجراي همـاهنگي هـاي بعمـل آمـده بـا سـازمان هدفمندسـازي يارانـه هـا  جهـت برخـورداري از             در
 CDمكلـف گرديـده انـد     « ره«تسهيالت مقرر،  سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خمينـي   

هاي اطالعات  افراد واجد شرايط مربوط به هر يك از زنان سرپرست خانوار، مددجويان و مربيان مهد
ك  و كاركنان مراكز نگهداري ، توانبخشي و اجتماعي را بـا در نظـر گـرفتن توزيـع اسـتاني بـه       كود

در اختيـار  يادشـده  ارسال تـا از طريـق سـايت معاونـت     صندوق تأمين اجتماعي معاونت فني و درآمد 
مشـاهده پيـام   /صندوق پستي/واحدهاي اجرائي قرار گيرد وواحدهاي اجرائي با مراجعه به آنالين سام

جهـت بيمـه   نسبت به پذيرش درخواست افراد ياد شـده  صندوق با تطبيق اطالعات و رعايت مقررات 
  .اقدام نمايندنمودن آنان حسب مورد 

  

  :     بيمه مددجويان ، زنان سرپرست خانوار و مربيان مهد كودك خود مالك: بخش دوم  

كودك با توجه به  مقـررات   هايمهدخود مالك بيمه زنان سرپرست خانوار ، مددجويان و مربيان ) 1
مربوط به بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجـام مـي شـود و در سـاير موارديكـه در ايـن بخشـنامه        

مستثني نشده است  عيناً ضوابط جاري مربوط بـه بيمـه صـاحبان حـرف و مشـاغل آزاد مـالك عمـل            
  .مي باشد

مـاً حـاوي مشخصـات هـويتي، شـغل و      كـه الزا ضميمه ايـن بخشـنامه   معرفي مشمولين مطابق فرم  )2
دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مـي باشـد از طريـق مراجـع يـاد شـده و يـا واحـدهاي تابعـه آن          

  .صورت مي پذيرد
واحدهاي اجرائي مكلفند  بالفاصله پس از ثبت معرفي نامه و درخواست افراد معرفي شـده طبـق    )3

ــماره   ــرم ش ــماره    1ف ــرم ش ــر ف ــان را براب ــت آن ــت 4پيوس ــنامه  پيوس ــور   651بخش ــايگزين ام ج
شدگان  جهت  انجام معاينات پزشكي قبـل از انعقـاد قـرارداد بـه پزشـك معتمـد معرفـي         بيمه فني

 .نمايند

واحدهاي اجرائي مي بايست  بالفاصله پس از وصول نتيجه معاينات مربوطـه، ضـمن تعيـين نـرخ      )4
افراد را در سه نسخه طبق فـرم  قرارداد بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اين  ،استحقاقي متقاضي

به بيمه شده ارائه، نسخه دوم در پرونده فني ضبط و نسخه اول را سخه نتنظيم و   2پيوست شماره 
 .سوم را در پايان هر ماه  به مرجع معرفي كننده ارسال نمايند 

و  سـال تمـام  تعيـين ميگـردد     50زنـان    ياحداكثر شرط سني مشمولين اين بخشنامه براي مردان   )5

چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت  تقاضا بيش از سن مذكور باشد پذيرش درخواست فرد معرفي 
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در صـندوق  ) سـال  50(شده  مستلزم دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلـي معـادل  مـازاد سـني    

 .خواهد بودتأمين اجتماعي 

اقل دسـتمزد مصـوب   دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مشمولين اين بخشنامه  صرفاً بر اساس حـد  )6

لذا پذيرش دستمزد باالتر از حداقل دستمزد سـاالنه بـه   . شوراي عالي كار در هر سال خواهد بود

 . هيچ عنوان  مجاز نخواهد بود

حق بيمه متعلقه براساس حداقل دستمزد مصـوب شـورايعالي كـار از    % 37با توجه به نرخ قرارداد  )7

 .مي گردد پرداختها  محل منابع حاصله از هدفمند سازي يارانه

تاريخ شروع بيمه مشمولين همانند ساير بيمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاريخ ثبت  )8

خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه مطابق مقررات واحدهاي اجرائي دفتر  تقاضاي بيمه شده در

ي و مراتب را ربوطه استحقاق يا عدم استحقاق فرد معرفي شده را بررسواحد اجرائي ممي بايستي 

نسبت به عقـد قـرارداد و پرداخـت حـق بيمـه متعلقـه ظـرف        تا در صورت استحقاق به وي اعالم 

 .گرددمهلت مقرر اقدام 

قــرارداد بيمــه مشــمولين معرفــي شــده بــا توجــه بــه همــاهنگي بــه عمــل آمــده  بــا كميتــه امــداد    )9

مطـابق شـرايط فـردي     و سازمان بهزيستي كشور  صرفاً جهت تعهدات بلند مـدت » ره» خميني امام

افراد و نتيجه معاينات پزشكي آنان و بدون درمان انجـام مـي گـردد و متقاضـياني كـه تمايـل بـه        

بايسـت  درخصـوص درخواسـت آنـان  بـه       مندي از خدمات  درماني صندوق را دارنـد  مـي   بهره

ديـد و  صورت موردي از مراجع معرفي كننده استعالم و در صورت موافقت ،با انعقاد قـرارداد ج 

واحـد  پرداخت كل حق سرانه درمان  مربوطه از تاريخ ثبت موافقت نامه مرجع مربوطـه در دفتـر   

 .از خدمات درماني صندوق با رعايت ساير شرايط مقرر برخوردار  خواهند شداجرائي 

كودك كـه بـه واسـطه اشـتغال      هايزنان سرپرست خانوار ، مددجويان و مربيان خود مالك مهد )10

ههاي مشـمول قـانون تـأمين اجتمـاعي از طريـق كارفرمايـان جهـت آنـان  ليسـت           آنان در كارگا

گردد ماداميكه وضعيت اشتغال آنان پايدار باشد از شمول  بيمه  ارسال و حق بيمه پرداخت مي حق

اين بخشنامه خارج خواهند بود و مطابق مقررات عام قانون تامين اجتماعي حق بيمه آنان وصـول     

 .مي گردد

با توجه به توافقات فيمابين درخصوص نحوه بيمه زنان سرپرست خـانوار ، مـددجويان و  مربيـان      )11

پرداخت حق بيمـه   هواحدهاي اجرائي مكلفند نسبت به صدور برگ ،كودك هايخود مالك مهد



 

    4  

پرداخت صادره را جهت پرداخت حق بيمـه   هاي هاول اقدام و برگاز تاريخ شروع بيمه در مرحله 

ا در دوره مشخص و يكسان  به مراجع معرفي كننده ارسال تا در مهلت قانوني نسبت به طور يكج

 .به پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده اقدام نمايند

هـاي   گهواحدهاي اجرائي مكلفند در آغاز هر فصل قبل از انقضاي مهلت پرداخت حق بيمه ، بر )12
بـه طـور يكجـا بـه مراجـع مربوطـه       بيمه كليه مشمولين را صادر و به همراه يك نامه  پرداخت حق

هاي دريافتي نسبت به واريز وجه آن در مهلت مقرر بـه حسـاب    ارسال نموده  تا معادل مبالغ برگه
  . صندوق اقدام گردد

چنانچه هر يك از معرفي شدگان بنا بر اعالم مراجع معرفـي كننـده از شـمول ايـن طـرح خـارج        )13
بيمه براسـاس   با پرداخت كل حقدريافت شده ه آن شوند، مي توانند از پايان دوره اي كه حق بيم

مقـررات عـام   ضوابط قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و يـا  در صـورت اشـتغال مطـابق     
 .قانون تأمين اجتماعي نسبت به تداوم بيمه پردازي خود اقدام نمايند

 

  : و اجتماعي كودك و كاركنان مراكز نگهداري، توانبخشي هاي بيمه مربيان مهد: بخش سوم 

كاركنان واجدشرايط بنـدهاي  كه داراي مهدهاي كودك مراكز نگهداري، توانبخشي واجتماعي و  -1
اين بخشنامه مي باشند مي بايست مشخصات اينگونـه افـراد را بـه واحـد     بخش اول » الف«قسمت  4و  3

شـده از سـوي   اجرائي مربوطه اعالم و واحد اجرائي مكلف است مشخصات هويتي و اطالعـات اعـالم   
كارفرما را با اطالعات موجوددر سايت معاونت فني ودرآمد تطـابق داده و آنـان را در سيسـتم مربوطـه     

  .دار نمايند ثبت نام و ستاره
قانون تأمين اجتمـاعي   39و  28مكلفند با رعايت مواد  هشددكودك ياهاي كارفرمايان مراكز و مهد -2

اركنان شاغل كه رابطه كارگري و كارفرمـايي بـا كارفرمـا    نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه ك
  .داشته و حقوق دريافت مي دارند اقدام نمايند

در صورتيكه كارفرما نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه اينگونه افراد در مهلت مقرر قانوني  -3
سـهم بيمـه شـده    تعلقـه  حـق بيمـه م   27/7معـادل   ،قانون تأمين اجتماعي اقـدام نمايـد   39مندرج در ماده 

هـا   براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شورايعالي كار از محل منابع حاصله از هدفمندسـازي يارانـه  
  .مي گرددپرداخت 

درصد بيمه بيكاري اينگونه افـراد  در صـورت شـمول  قـانون كـار طبـق قـانون بيمـه          3معادل : 1تبصره 
  .ارسالي قابل وصول خواهد بودبيكاري از كارفرماي مربوطه به همراه ليستهاي 
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فيمابين صندوق و سـازمان هدفمندسـازي    12/10/89حسب تصميمات متخذه در جلسه مورخ : 2تبصره 
يارانه ها مقرر گرديده برخـورداري افـراد يـاد شـده از حـق بيمـه سـهم دولـت كـه از منـابع حاصـله از            

شـدگان صـاحبان    ر نظر گرفته بابت بيمههمانند سهم يارانه د ،گردد ميپرداخت هدفمندسازي  يارانه ها 
  .حرف و مشاغل آزاد موضوع بخش دوم اين بخشنامه انجام پذيرد

  
  

                                                    ساير موارد :بخش چهارم 

جهت ضابطه مند نمودن امور در صورتي كه متقاضيان موضوع بخش دوم اين بخشـنامه بعـد از    -1
تا تاريخ ثبت درخواست به هـر طريقـي نـزد صـندوق تـامين اجتمـاعي داراي        1/1/1388تاريخ 

ضـمناً چنانچـه متقاضـي    . سابقه پرداخت حق بيمه بوده از شمول اين بخشنامه خـارج مـي باشـند   
از  ،به محض اطالع صندوق ،سابقه پرداخت حق بيمه خود را بعد از تاريخ ياد شده كتمان نمايد

هـا از وي  و حق بيمه پرداختي سازمان هدفمندسازي يارانه خارج  ها هشمول برخورداري از ياران
 .مسترد و خسارات قانوني مطابق با مواد مندرج در قانون تأمين اجتماعي از فرد اخذ خواهد شـد 

در صورت تمايل مي تواند شخصـاً بـا پرداخـت كـل حـق بيمـه       الزم به ذكر است اينگونه افراد 
  .قدام نمايديش اپردازي خونسبت به ادامه بيمه 

ربيـان  به منظور تفكيك بيمه شدگان مـددجو، زنـان سرپرسـت خـانوار و م    مذكور بعد از تاريخ  -2
كودك از ساير بيمه شـدگان صـاحبان حـرف و مشـاغل آزاد، واحـدهاي      هاي مهدخود مالك 

مـددجويان، زنـان سرپرسـت خـانوار      (اجرائي مكلفند نسبت بـه ثبـت نـوع بيمـه افـراد متقاضـي       
در سيستم اقدام ) كودك خود مالك مشمول يارانههاي مهدخود مالك رانه  و مربيان مشمول يا

 .نمايند

و  13/10/89با توجه به صورتجلسات نحوه اجرائي كردن قانون هدفمندسازي يارانه ها به تاريخ  -3
وزارت معاونت برنامـه ريـزي و نظـارت راهبـردي      22/10/89مورخ  2164همچنين نامه شماره 

واحدهاي اجرئي مي بايستي با رعايـت تعـداد و توزيـع اسـتاني و تطبيـق      ن اجتماعي، رفاه و تأمي
 .اطالعات ارسال شده نسبت به نامنويسي اقدام نمايند CDاطالعات افراد معرفي شده با 

با توجه به اينكه پرداخت بخشـي از حـق بيمـه از محـل منـابع حاصـله از هدفمندسـازي توسـط          -4
از حـق بيمـه بـه افـراد      لذا اعمال معافيت بخشـي . ا انجام مي گيردسازمان هدفمندسازي يارانه ه

از طريق سازمان ياد شده و با توجه به عملكرد ماهيانـه  مزبور شده منوط به پرداخت حق بيمه ياد
 .صندوق تأمين اجتماعي خواهد بود
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 شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مكلف است در اسرع وقت نرم افزار مربوطه را -5
با هماهنگي واحدهاي تخصصي معاونت فني و درآمد تهيه و با ايجـاد تغييـرات الزم درسيسـتم    

توانبخشـي و   ،وصول حق بيمه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد و كارگاههـاي مراكـز نگهـداري    
نمايـد كـه امكـان تهيـه گـزارش هـاي آمـاري        طراحي اي  كودك به گونههاي اجتماعي و مهد

  .نامه فراهم گرددمربوط به مشمولين اين بخش
مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معـاونين بيمـه اي، روسـا و كارشناسـان ارشـد امـور       

بيمه شدگان، درآمد حق بيمه، نامنويسي و حسابهاي انفرادي، امور فني مسـتمريها، امـور مـالي،     فني
روسـا و معـاونين    ،انهااسـت اي،كارشناسان فرابري داده هـاي ادارات كـل    دفتر آمار و محاسبات بيمه

اي، مسئولين ذيربط شعب اجرائي و نيز شركت مشاور مديريت وخدمات ماشيني تأمين خواهند  بيمه
 871347 .بود

  
  

  

  
  








