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 معاونین محترم .....

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی .....

 اداره کل تأمین اجتماعی استان .....

 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و طرر  استساراریه بنر      45در راستای اجرای ماده 

)پیوست ضرمیمه( توجره یهیره     4832/      6/      5مصوب  -      4841/      2/      45صالحی مصوب( قانون تامین اجتماعی ا22( ماده)6)الف(تبصره)

 واح های اجرایی را به رعایت موارد ذیل جهب می نمای  :

 

 ( مشمولین 1

  بررا عنایررت برره مسرراد استسارراریه مررنیور، مشررمولین ایررن قررانون من سررته اا متصرر یان مشررانل عمهیرراتی مترر  نشررانی هاررتن  یرره   

بیمه ش ه تأمین اجتماعی و دارای روابط استخ امی نیرمشمول قانون یار با یارفرمایان خود می باشرن ، لرنا باتوجره بره صرراحت      

مساد استسااریه مورد نظر مبنی بر انحصار متص یان مشانل عمهیاتی متر  نشرانی ص صررفان عنراوین مشرانل عمهیراتی قابرل طرر  و         

 ایان مور می باشن .   بررسی در یمیته های مشانل سخت و

 

 نحوه بهره مندی مشمولین از مزایای قانون  ( 2

بررسی احراا شرایط بیمه شر اان شرانل در مشرانل عمهیراتی متر  نشرانی دارای روابرط اسرتخ امی نیرمشرمول قرانون یرار برا             

 یارفرمایان، بر اساس قوانین حایم بر وضعیت متقاضیان، به دو دوره تقایم می اردد:

ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایرران و جنرت تحمی ری و     وره اول: حاکمیت( د2-   1

با اصالحات بعدی بر وضعیت اشتغال بیمه شرداان   76/       9/       1مع ولین عادی و شاغ ین مشاغل سخت وزیان آور،مصوب 

  ( :96/     3/     11دن قانون استفساریه )مشاغل عم یاتی آتش نشانی تا قبل از تاریخ الزم االجرا ش

  

  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،   1818موضوع : ماده موضوع : ماده 

  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

  )طرح استفساریه مشاغل عم یاتی آتش نشانی()طرح استفساریه مشاغل عم یاتی آتش نشانی(

    

 حوزه 

 بیمه ایمعاونت 
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 مستمریها
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نظر به اینکه قانون حایم برشانهین مشانل عمهیاتی مت  نشانی تا قبل اا الام االجراء ش ن طر  استسااریه منیور به عهرت عر م   

جهرت عر م امکران اطرال      شمول قانون یار بر منان، قانون نحوه باانشاتگی جانبااان انقالب اسالمی ایران و ... بوده است، لنا به 

( قانون تامین اجتماعی، بر بااه امانی یه متقاضیان مشمول قانون دیگری بروده انر ، قرانون    22( الحاقی ماده)6قانون اصال  تبصره)

اانشارتگی  (، قانون نحوه ب32/     8/     44حایم بر وضعیت این اروه اا بیمه ش اان تا قبل اا تاریخ الام االجرا ش ن قانون استسااریه )

و  24/     4/     67جانبااان انقالب اسالمی ایران و .... می باشر  و یهیره قواعر  و مقررران قرانون ومارین نامره اجرایری مربوطره مصروب           

 ( در خصوص متقاضیان مشمول، الام االجراست.47/     2/     2مورخ  -  ماتمریها  57اصالحان بع ی من )موضوع بخشنامه 

 * توجه :

اعطاء سنوان ارفاقی مشانل عمهیاتی بارعایت قوانین و مقرران قانون نحوه باانشاتگی جانبرااان انقرالب اسرالمی ایرران و ...،       -     4

( سرال  7و حر ایثر ترا سرقف )    32/    8/    44ماه تا تاریخ  8( باااء هرسال ح ایثر 8به نابت سنوان اشتغال در من شغل )اا نوع درجه 

 می باش .

ب قانون ص رالنیریارفرمایان متص یان مشانل عمهیاتی مت  نشانی مکهف هاتن ، نابت به پرداخت هزینه های مربوطه حا -     6

 برابر مقرران جاری به ساامان تأمین اجتماعی اق ام نماین . 

 

( 99/    7/    29قانون تامین اجتماعی )مصوب  67ماده  2( بند )ب( تبصره 1( دوره دوم: حاکمیت قانون تفسیرجزء )2-   2

 (:96/     3/     11برمتقاضیان بازنشستگی شاغل درمشاغل عم یاتی آتش نشانی ازتاریخ الزم االجرا شدن قانون استفساریه)

متص یان مشانل عمهیاتی مت  نشانی یه بیمه ش ه تأمین اجتماعی هارتن  و دارای روابرط اسرتخ امی نیرمشرمول قرانون یرار برا        

( مراده واحر ه قرانون    7( میین نامره اجرایری بنر )   6اشن  همانن  مشموالن قانون یار، در راستای اجرای ماده )یارفرمایان خود می ب

با اصالحان بعر ی، مری تواننر  پر  اا طرر  مشرانل عمهیراتی متر  نشرانی در           47/     46/     62( الحاقی ... مصوب 6اصال  تبصره)

ط یمیته های منیور و احراا شرایط الام، اا مزایرای قرانونی باانشارتگی در    های استانی و در صورن تاای  من مشانل توس یمیته

 الحرراقی  6مشررانل سررخت و ایرران مور برخرروردار شررون ، بنررابراین تمررامی قواعرر  و مقرررران مربرروه برره قررانون اصررال  تبصررره    

 47/     46/     62( الحاقی ... مصوب 6اح ه قانون اصال  تبصره)( ماده و7و ماین نامه اجرایی بن ) 4841/          2/          45قانون ... مصوب  22ماده 

شورای نگهبان  22/  8/  41مورخ  22/  64/  748با اصالحان بع ی من در خصوص متقاضیان منیور با توجه به نظریه تسایری شماره 

 قابل اجرا می باش . 32/    8/    44ااتاریخ الام االجراء ش ن قانون تسایرمشانل عمهیاتی مت  نشانی مصوب 
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 * توجه :

قرانون ...   22الحراقی مراده    6تعیین و احتااب سنوان ارفاقی مشانل عمهیاتی مت  نشانی با رعایرت قروانین و مقررران تبصرره      -    4

برا اصرالحان     47/     46/     62ب (الحراقی ... مصرو  6( ماده واح ه قانون اصال  تبصرره) 7و ماین نامه اجرایی بن ) 4841/          2/          45مصوب 

 بع ی مطابق رویه جاری معمول می اردد.

( مارین  45یارفرمایان متص یان مشانل عمهیاتی مت  نشانی مکهف هاتن  همانن  مشموالن قانون یار در راستای اجرای ماده ) -    6

( و تبصره مراده  22( و)26( قانون اصال  مواد)22ده )( الحاقی ما6( جزء )ب( ماده واح ه قانون اصال  تبصره )7نامه اجرایی بن  )

( 47/    46/    62)مصروب  4841مصروب -    4824( مصروب  22و الحرا  دو تبصرره بره مراده )     4875( قانون تامین اجتمراعی مصروب  22)

انل سرخت و  %( مابه التساون حق بیمه مشر 5بااصالحان بع ی، بر اساس بن  )ب( تبصره منیور، نابت به پرداخت چهار درص  )

 ایان مور به ساامان تأمین اجتماعی اق ام نماین .

( هستره اا تراریخ صر ور ایرن بخشرنامه ناربت بره        6شریت مشاور م یریت و خ مان ماشینی تأمین موظف است ح ایثر ظرر  ) 

 طراحی و ایجاد امکانان الام نرم افزاری متناسب با مساد این بخشنامه اق ام نمای .

بخشنامه اداران یل حواه امور معاونت بیمه ای، حقوقی و امرور مجهر  و امرور اداری و مرالی در سرتاد       مائول حان اجرای این

مریز، شریت مشاور م یریت و خ مان ماشینی تامین، م یران یل و معاونین بیمه ای ، یارشناسران ارشر  امرور فنری مارتمریها،      

بیمه ش اان و امور مالی اداران یرل اسرتانها و روسراء و مارئولین      وصول حق بیمه، امور نامنویای و حاابهای انسرادی، امور فنی

 فو  النیر در واح های اجراای خواهن  بود.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 سررپست سازمان اتمین اجتماعی
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 معاونین محترم .....

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی .....

 اداره کل تأمین اجتماعی استان .....

 

ی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و طر  استسااریه بن  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماع 45در راستای اجرای ماده 

)پیوست ضمیمه( توجه یهیه  4832/      6/      5مصوب  -      4841/      2/      45( قانون تامین اجتماعی اصالحی مصوب22( ماده)6)الف(تبصره)

 واح های اجرایی را به رعایت موارد ذیل جهب می نمای  :

 

 ( مشمولین 1

 ت به مساد استسااریه منیور، مشمولین این قانون من سته اا متص یان مشانل عمهیاتی مت  نشانی هاتن  یه با عنای

بیمه ش ه تأمین اجتماعی و دارای روابط استخ امی نیرمشمول قانون یار با یارفرمایان خود می باشن ، لنا باتوجه به صراحت 

مشانل عمهیاتی مت  نشانی ص صرفان عناوین مشانل عمهیاتی قابل طر  و  مساد استسااریه مورد نظر مبنی بر انحصار متص یان

 بررسی در یمیته های مشانل سخت و ایان مور می باشن . 

 

 نحوه بهره مندی مشمولین از مزایای قانون  ( 2

ن یار با بررسی احراا شرایط بیمه ش اان شانل در مشانل عمهیاتی مت  نشانی دارای روابط استخ امی نیرمشمول قانو

 یارفرمایان، بر اساس قوانین حایم بر وضعیت متقاضیان، به دو دوره تقایم می اردد:

ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنت تحمی ی و  ( دوره اول: حاکمیت2-   1

ا اصالحات بعدی بر وضعیت اشتغال بیمه شداان ب 76/       9/       1مع ولین عادی و شاغ ین مشاغل سخت وزیان آور،مصوب 

  ( :96/     3/     11مشاغل عم یاتی آتش نشانی تا قبل از تاریخ الزم االجرا شدن قانون استفساریه )

 

  

  م توسعه اقتصادی، م توسعه اقتصادی، قانون برنامه ششقانون برنامه شش  1818موضوع : ماده موضوع : ماده 

  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

  )طرح استفساریه مشاغل عم یاتی آتش نشانی()طرح استفساریه مشاغل عم یاتی آتش نشانی(

    

 حوزه 

 معاونت بیمه ای
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 مستمریها
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نظر به اینکه قانون حایم برشانهین مشانل عمهیاتی مت  نشانی تا قبل اا الام االجراء ش ن طر  استسااریه منیور به عهت ع م 

مول قانون یار بر منان، قانون نحوه باانشاتگی جانبااان انقالب اسالمی ایران و ... بوده است، لنا به جهت ع م امکان اطال  ش

( قانون تامین اجتماعی، بر بااه امانی یه متقاضیان مشمول قانون دیگری بوده ان ، قانون 22( الحاقی ماده)6قانون اصال  تبصره)

(، قانون نحوه باانشاتگی 32/     8/     44اا بیمه ش اان تا قبل اا تاریخ الام االجرا ش ن قانون استسااریه ) حایم بر وضعیت این اروه

و  24/     4/     67جانبااان انقالب اسالمی ایران و .... می باش  و یهیه قواع  و مقرران قانون وماین نامه اجرایی مربوطه مصوب 

 ( در خصوص متقاضیان مشمول، الام االجراست.47/     2/     2مورخ  -  ماتمریها  57ه اصالحان بع ی من )موضوع بخشنام

 * توجه :

اعطاء سنوان ارفاقی مشانل عمهیاتی بارعایت قوانین و مقرران قانون نحوه باانشاتگی جانبااان انقالب اسالمی ایران و ...،   -     4

( سال 7و ح ایثر تا سقف ) 32/    8/    44ماه تا تاریخ  8( باااء هرسال ح ایثر 8به نابت سنوان اشتغال در من شغل )اا نوع درجه 

 می باش .

حاب قانون ص رالنیریارفرمایان متص یان مشانل عمهیاتی مت  نشانی مکهف هاتن ، نابت به پرداخت هزینه های مربوطه  -     6

 برابر مقرران جاری به ساامان تأمین اجتماعی اق ام نماین . 

 

( 99/    7/    29قانون تامین اجتماعی )مصوب  67ماده  2( بند )ب( تبصره 1( دوره دوم: حاکمیت قانون تفسیرجزء )2-   2

 (:96/     3/     11برمتقاضیان بازنشستگی شاغل درمشاغل عم یاتی آتش نشانی ازتاریخ الزم االجرا شدن قانون استفساریه)

یه بیمه ش ه تأمین اجتماعی هاتن  و دارای روابط استخ امی نیرمشمول قانون یار با متص یان مشانل عمهیاتی مت  نشانی 

( ماده واح ه قانون 7( میین نامه اجرایی بن )6یارفرمایان خود می باشن  همانن  مشموالن قانون یار، در راستای اجرای ماده )

 ی، می توانن  پ  اا طر  مشانل عمهیاتی مت  نشانی در یمیته با اصالحان بع 47/     46/     62( الحاقی ... مصوب 6اصال  تبصره)

های استانی و در صورن تاای  من مشانل توسط یمیته های منیور و احراا شرایط الام، اا مزایای قانونی باانشاتگی در مشانل 

قانون ...  22الحاقی ماده  6 سخت و ایان مور برخوردار شون ، بنابراین تمامی قواع  و مقرران مربوه به قانون اصال  تبصره

با اصالحان  47/     46/     62( الحاقی ... مصوب 6( ماده واح ه قانون اصال  تبصره)7و ماین نامه اجرایی بن ) 4841/          2/          45مصوب 

شورای نگهبان ااتاریخ  22/  8/  41مورخ  22/  64/  748بع ی من در خصوص متقاضیان منیور با توجه به نظریه تسایری شماره 

 قابل اجرا می باش . 32/    8/    44الام االجراء ش ن قانون تسایرمشانل عمهیاتی مت  نشانی مصوب 
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 * توجه :

قانون ...  22الحاقی ماده  6تعیین و احتااب سنوان ارفاقی مشانل عمهیاتی مت  نشانی با رعایت قوانین و مقرران تبصره  -    4

با اصالحان   47/     46/     62(الحاقی ... مصوب 6( ماده واح ه قانون اصال  تبصره)7و ماین نامه اجرایی بن ) 4841/          2/          45مصوب 

 بع ی مطابق رویه جاری معمول می اردد.

( ماین 45تای اجرای ماده )یارفرمایان متص یان مشانل عمهیاتی مت  نشانی مکهف هاتن  همانن  مشموالن قانون یار در راس -    6

( و تبصره ماده 22( و)26( قانون اصال  مواد)22( الحاقی ماده )6( جزء )ب( ماده واح ه قانون اصال  تبصره )7نامه اجرایی بن  )

( 47/    46/    62)مصوب 4841مصوب-    4824( مصوب 22و الحا  دو تبصره به ماده ) 4875( قانون تامین اجتماعی مصوب22)

%( مابه التساون حق بیمه مشانل سخت و 5صالحان بع ی، بر اساس بن  )ب( تبصره منیور، نابت به پرداخت چهار درص  )باا

 ایان مور به ساامان تأمین اجتماعی اق ام نماین .

( هسته اا تاریخ ص ور این بخشنامه نابت به 6شریت مشاور م یریت و خ مان ماشینی تأمین موظف است ح ایثر ظر  )

 احی و ایجاد امکانان الام نرم افزاری متناسب با مساد این بخشنامه اق ام نمای .طر

مائول حان اجرای این بخشنامه اداران یل حواه امور معاونت بیمه ای، حقوقی و امور مجه  و امور اداری و مالی در ستاد 

ای ، یارشناسان ارش  امور فنی ماتمریها،  مریز، شریت مشاور م یریت و خ مان ماشینی تامین، م یران یل و معاونین بیمه

وصول حق بیمه، امور نامنویای و حاابهای انسرادی، امور فنی بیمه ش اان و امور مالی اداران یل استانها و روساء و مائولین 

  فو  النیر در واح های اجراای خواهن  بود.
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 / پاراف     انم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پاراف     انم و انم خانوادگی

 / اداره     رئیس گروه

 / پاراف     و انم خانوادگی انم 

 معاون مدریکل

 / پاراف     انم و انم خانوادگی

 مدریکل

 / پاراف     انم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 

    

 / پاراف      انم و انم خانوادگی

 دبیر شورای فنی معاونت بیمه ای

 / پاراف     انم و انم خانوادگی

 رئیس شورای فنی معاونت بیمه ای

 / پاراف     انم و انم خانوادگی

 نماینده حقوقی شورای فنی معاونت بیمه ای

 / پاراف     انم و انم خانوادگی

 معاونت حقوقی
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