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 ادارٌ كل استان 

 با سالم 

لبوًن َسفمىسسبظي يبضاوهٍ َهب ي زض ضاسه بي    « 7»آئيه وبمٍ اجطائي مبزٌ  «11»مبزٌ « ة»زض اجطاي ثىس 

تؼميم ي گس طش  پًضص ثيمٍ اي ثٍ گطيَُبي ذبظ جبمؼٍ  ضبمل  صيبزان اس بوُبي سهبليي ضهمبو ي   

ثيمٍ ايىگًوٍ افهطاز اظ   تًجٍ ثٍ پطزاذت ثرطي اظ لك ي ثبظوجًضزاضان ي وبضفطمبيبن صىفي  ،جىًة وطًض

 ظي محهههههل مىهههههبثغ لبصهههههيٍ اظ َسفمىسسهههههبظي يبضاوهههههٍ َهههههب تًسههههه  سهههههبظمبن َسفمىسسهههههب  

 ي ضا ثٍ وىبت شيل جيت مي ومبيس:َب، تًجٍ يالسَبي اجطاي يبضاوٍ

                                                                    بخش اول: 

 تعاريف

ي زض صيبز ثٍ فطزي اطالق مي ضًز وٍ زاضاي وبضت مؼ جط صهيبزي اظ سهبظمبن ضهيالت ثهًزٌ      :صياد -1

 تحت پًضص َيچه اظ صىسيلُبي ثبظوطس گي وجبضس. يضغل صيبزي اض غبو زاض ٍ 

مؼ جهط اظ ازاضات وهل جُهبز    فؼبليهت  ثٍ فطزي اطالق مي گطزز وٍ زاضاي پطياوهٍ   ظوجًضزاض: ظوجًضزاض -2

يهه اظ  ي تحهت پًضهص َيچ   اضه غبو زاضز ضهغل ظوجهًضزاضي    ثٍ اتحبزيٍ ظوجًضزاضان ثًزٌ ي وطبيضظي ي

 صىسيلُبي ثبظوطس گي ومي ثبضس.

وٍ ثب ضػبيت لبوًن وظبم صهىفي تهًظيؼي ي يهب     ضرصي است وبضفطمبيبن صىفي وم زضآمس: وبضفطمب -3

ت پًضهص َيچيهه اظ   ي تحه  اضزتًليسي ثب تًجٍ ثهٍ پطياوهٍ وسهت مؼ جهط زض صهىو مطثًطهٍ فؼبليهت ز       

 ثبظوطس گي ومي ثبضس.صىسيلُبي 

 نحوه پذيزش و ثبت نام متقاضي

يبضاوههٍ َههب جُههت ثطذههًضزاضي اظ سههبظمبن َسفمىسسههبظي زض اجههطاي َمههبَىگي َههبي ثؼمههل آمههسٌ  -4

 CD اوهس ٌ سبظمبن ضيالت مىيو گطزيهس يظاضت جُبز وطبيضظي ي  ،تسُيالت ممطض، يظاضت ثبظضگبوي

 حًسٌ

 فىی ي درآمذ  

 مًضًع: پًشش بيمٍ اي گزيَُاي خاص 
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ضا ثهب زض  ي ظوجهًضزاضان  صيبزان  ،ي  مطثًط ثٍ َط يه اظ وبضفطمبيبن وم زضآمساطالػبت افطاز ياجسضطا

مؼبيوت فىي ي زضآمس صهىسيق تهيميه اج مهبػي اضسهبو تهب اظ ططيهك سهبيت        وظط گطف ه تًظيغ اس بوي ثٍ 

مؼبيوت يبزضسٌ زض اذ يهبض يالهسَبي اجطائهي لهطاض گيهطز ي يالهسَبي اجطائهي ثهب مطاجؼهٍ ثهٍ آواليهه            

وسهجت ثهٍ پهصيطش    صهطفب    ي/مطبَسٌ پيبم ثب تطجيك اطالػبت ي ضػبيت ممطضات صهىسيق  سبم/صىسيق پس

 زضذًاست افطاز يبزضسٌ جُت ثيمٍ ومًزن لست مًضز السام ومبيىس.

 

      :صيادان و زنبورداران ،بيمه كارفرمايان صنفي كم درآمذبخش دوم :  

 بيمه كارفزمايان صنفي كم درآمد:

ي مطه طن فىهي ي زضآمهس     «9»ضهمبضٌ  وم زضآمس ثب الطاظ ضهطاي  ثرطهىبمٍ   ثيمٍ وبضفطمبيبن صىفي  -5

 اوجبم مي پصيطز.ثب اضائٍ زضذًاست ثطاثط فطم ضمبضٌ يه پيًست زاض ه پطياوٍ صىفي مؼ جط 

زس معز مجىبي وسط لك ثيمٍ وبضفطمبيبن معثًض ي َمچىيه ضطط سىي آوبن ثب ضػبيت ثرطهىبمٍ  تؼييه  -6

 الصوط ذًاَس ثًز. فًق

لك ثيمٍ م ؼيمٍ ثطاسبس لسالل زس معز مصًة  «           »ثب تًجٍ ثٍ وبمىًيسي وبضفطمبيبن يبز ضسٌ -7

ضًضايؼبلي وبض اظ محل مىبثغ لبصيٍ اظ َسفمىسسبظي يبضاوٍ َب پطزاذت مي گطزز ي مبثٍ ال فهبيت آن ثهب   

وبضفطمب ثهب ضػبيهت مهبزٌ    تًس  مط طن فىي يزضآمس  «9»ضمبضٌ وبضفطمب يفك ثرطىبمٍ تًجٍ ثٍ زس معز 

 يه اج مبػي پطزاذت ذًاَس ضس.ملبوًن تي« 39»

اضسهبو  ثٍ ضؼجٍ وبضفطمبيبوي وٍ لك ثيمٍ ذًز ضا ثٍ َمطاٌ ليست وبضگطان ضبغل زض مُيت ممطض لبوًوي  -8

 س.ذًاَىس ضسُم يبضاوٍ َب ثطاسبس لسالل زس معز مبَيبوٍ ثطذًضزاض   «            »ي پطزاذت مي ومبيىس اظ

مطه طن فىهي ي   « 9»مفهبز ثرطهىبمٍ ضهمبضٌ    وبضفطمبيبوي وٍ فبلس وبضگط ثبضىس مي تًاوىس ثهب ضػبيهت    -9

 اظ معايبي معثًض ثُطٌ مىس گطزوس.زضآمس 

 بيمه صيادان و سنبورداران: 

ثيمٍ صيبزان ي ظوجًضزاضان ثب تًجٍ ثٍ  ممطضات مطثًط ثٍ ثيمٍ صبلجبن لطف ي مطهبغل آظاز اوجهبم    -11

ي زض سبيط مًاضزيىٍ زض ايه ثرطىبمٍ مس ثىي وطسٌ است  ػيىهب  وهًاث  جهبضي مطثهًط ثهٍ ثيمهٍ       مي ضًز 

 صبلجبن لطف ي مطبغل آظاز مالن ػمل مي ثبضس.
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مؼطفي مطمًليه مطبثك فطم وميمٍ ايه ثرطىبمٍ وٍ العامب  لبيي مطرصبت ًَي ي، ضغل ي زس معز  -11

 ذًاَس ثًز.يبز ضسٌ جغ امجىبي پطزاذت لك ثيمٍ مي ثبضس اظ ططيك مط

ي مىيفىس  ثالفبصيٍ پس اظ ثجت مؼطفي وبمٍ ي زضذًاست افطاز مؼطفهي ضهسٌ طجهك    ييالسَبي اجطا -12

ٍ پيًسهت  « 4» آوهبن ضا ثطاثهط فهطم ضهمبض     ،پيًست« 1»ٌ فطم ضمبض امهًض   « 651»ضهمبضٌ   جهبيگعيه  ثرطهىبم

 ثٍ پعضه مؼ مس مؼطفي ومبيىس.جُت  اوجبم مؼبيىبت پعضىي لجل اظ اوؼمبز لطاضزاز ضسگبن  ثيمٍ فىي

افهطاز  لهطاضزاز  و يجهٍ مؼبيىهبت مطثًطهٍ،    زضيبفهت  ي مي ثبيست  ثالفبصهيٍ پهس اظ   ييالسَبي اجطا -13

تىظهيم ي وسهرٍ ايو ضا ثهٍ     (لسهت مهًضز  ) « 2»پيًسهت ضهمبضٌ    ُهبي زض سٍ وسرٍ طجهك فطم مًصًف ضا 

 ضا زض پبيهبن َهط مهبٌ  ثهٍ مطجهغ       وهج  ي وسهرٍ سهًم   يي زض پطيوسٌ فىي ضا ، وسرٍ زيم تحًيلضسٌ  ثيمٍ

 مؼطفي وىىسٌ اضسبو ومبيىس .

ي مهي گهطزز   سبو تمبم  تؼيهيه   «50»ظوبن  يلساوثط ضطط سىي مطمًليه ايه ثرطىبمٍ ثطاي مطزان   -14

ضهسٌ    چىبوچٍ سه م مبوي زض ظمبن ثجت  تمبوب ثيص اظ سه مصوًض ثبضس پصيطش زضذًاست فطز مؼطفهي 

سبو زض صىسيق تهيميه اج مهبػي    «50»طزاذت لك ثيمٍ لجيي مؼبزو  مبظاز سىيمس يعم زاضا ثًزن سبثمٍ پ

 ذًاَس ثًز.

صطفب  ثهط اسهبس لهسالل زسه معز مصهًة      ظوجًضزاضان ي صيبزان زس معز مجىبي پطزاذت لك ثيمٍ  -15

ثهطاي  ضًضاي ػبلي وبض زض َط سبو ذًاَس ثًز. لصا پهصيطش زسه معز ثهب تط اظ لهسالل زسه معز سهب وٍ       

 َيچ ػىًان  مجبظ ورًاَس ثًز. ثٍ زاضان ي صيبزان ظوجًض

لك ثيمٍ م ؼيمهٍ ثطاسهبس لهسالل    «            » اظثب تًجٍ ثٍ وطخ لطاضزاز وييٍ مطمًليه ايه ثرطىبمٍ  -16

ٍ   وٍ زس معز مصًة ضًضايؼبلي وبض  گهطزز   تهيميه مهي  َهب   اظ محل مىبثغ لبصيٍ اظ َسفمىهس سهبظي يبضاوه

 مىس ذًاَىس ضس. ثُطٌ

زض مُيت ممطض لهبوًوي ثطاثهط   ذًز چىبوچٍ صيبزان ي ظوجًضزاضان ثٍ َط وحًي اظ پطزاذت لك ثيمٍ  تذكز:

لبوًن تيميه اج مبػي ذًززاضي ومبيىس زض صًضتي وٍ اومطبع زض پطزاذت لهك ثيمهٍ ثهيص اظ     «39»مبزٌ 

ي  ممهطض زض ايهه   ازامهٍ ثيمهٍ پهطزاظي آوهبن مىهًط ثهٍ الهطاظ ضهطا         يم ًلو سٍ مبٌ ثبضس لطاضزاز مىؼمسٌ 

ثرطىبمٍ ذًاَس ثًز ي چىبوچٍ مست اومطبع زض پطزاذت لك ثيمٍ وم ط اظ سٍ مبٌ ثبضس پطزاذت لك ثيمٍ 

 لبوًن تيميه اج مبػي ثالمبوغ مي ثبضس.« 39»مبٌ مًضز وظط ثب ضػبيت مبزٌ 
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آظاز اظ  َمبوىس سبيط ثيمٍ ضسگبن صبلجبن لطف ي مطبغلايه ثرطىبمٍ تبضيد ضطيع ثيمٍ مطمًليه  -17

ي ذًاَس ثًز وهٍ لهساوثط فهطف زي مهبٌ مطهبثك      يتبضيد ثجت تمبوبي ثيمٍ ضسٌ زض زف ط يالسَبي اجطا

ي مطثًطٍ اس حمبق يب ػسم اس حمبق فطز مؼطفي ضسٌ ضا ثطضسي ي مطاتت يممطضات مي ثبيس ي يالس اجطا

ثب ضػبيت مهبزٌ  مٍ م ؼيمٍ لطاضزاز ي پطزاذت لك ثياوؼمبز ثٍ وسجت ي اػالم تب زض صًضت اس حمبق ضا ثٍ ي

 لبوًن تيميه اج مبػي السام گطزز.  « 39»

ي ثٍ ياسطٍ اض غبو زض وبضگبَُبي مطمًو لبوًن تيميه اج مبػي ليسهت   ي وٍصيبزان ي ظوجًضزاضاو -18

س اظ ضمًو ايه ثرطىبمٍ ذبضج ىثبضزض وبضگبٌ ضبغل اضسبو ي پطزاذت مي گطزز مبزاميىٍ آوبن لك ثيمٍ 

 گطزز.  ليست ي لك ثيمٍ آوبن يصًو ميمطبثك ممطضات ػبم لبوًن تيميه اج مبػي  ذًاَىس ثًز ي

چىبوچٍ َط يه اظ مؼطفي ضسگبن ثىبثط اػالم مطاجغ مؼطفي وىىسٌ اظ ضمًو ايه ططح ذبضج ضًوس،  -19

ثيمٍ ثطاسهبس   ثب پطزاذت ول لكاست ضرصب  مي تًاوىس اظ پبيبن زيضٌ اي وٍ لك ثيمٍ آن زضيبفت ضسٌ 

  لبوًن ثيمٍ صبلجبن لطف ي مطبغل آظاز ي يب  زض صًضت اض غبو مطبثك ممطضات ػبم لبوًن تيميه وًاث

 اج مبػي وسجت ثٍ تسايم ثيمٍ پطزاظي ذًز السام ومبيىس.

 
 

                                                   ساير موارد م:سوبخش  

ايهه ثرطهىبمٍ ثؼهس اظ تهبضيد     بوهيبن مًوهًع   جُت وبثطٍ مىهس ومهًزن امهًض زض صهًضتي وهٍ م م      -21

تب تبضيد ثجت زضذًاست ثٍ َط ططيمي وعز صهىسيق تهبميه اج مهبػي زاضاي سهبثمٍ پطزاذهت       1/1/1388

ثيمٍ ثًزٌ اظ ضمًو ايه ثرطىبمٍ ذبضج مي ثبضىس. ومىب  چىبوچٍ م مبوهي سهبثمٍ پطزاذهت لهك ثيمهٍ       لك

ٍ ذًز ضا ثؼس اظ تبضيد يبز ضسٌ و مبن ومبيس، ثٍ م َهب   حض اطالع صىسيق، اظ ضمًو ثطذًضزاضي اظ يبضاوه

مسه طز ي  يصًو ي ثٍ سبظمبن معثًض يي ثبثت ذبضج ي لك ثيمٍ پطزاذ ي سبظمبن َسفمىسسبظي يبضاوٍ َب 

ذسبضات لبوًوي مطبثك ثب مًاز مىسضج زض لبوًن تيميه اج مهبػي اذهص ذًاَهس ضهس.  ظم ثهٍ شوهط اسهت        

سبظمبن يبزضسٌ تًس  پطزاذ ي مجيغ ومه تسًيٍ لسبة ثبثت ىس وًاايىگًوٍ افطاز زض صًضت تمبيل مي ت

 س.ىضرصب  ثب پطزاذت ول لك ثيمٍ وسجت ثٍ ازامٍ ثيمٍ پطزاظي ذًيص السام ومبي

اظ سهبيط ثيمهٍ ضهسگبن صهبلجبن لهطف ي مطهبغل       صيبز ي ظوجًضزاض ثٍ مىظًض تفىيه ثيمٍ ضسگبن  -21

ايه لجيل افطاز )صيبز ي ظوجًضزاض مطهمًو يبضاوهٍ(   ع ثيمٍ ي مىيفىس وسجت ثٍ ثجت وًيآظاز، يالسَبي اجطا

 زض سيس م السام ومبيىس.



 

5 

ي  13/10/89ثب تًجٍ ثٍ صًضتجيسبت وحًٌ اجطائي وطزن لبوًن َسفمىسسبظي يبضاوٍ َب ثهٍ تهبضيد    -22

مؼبيوهت ثطوبمهٍ ضيهعي ي وظهبضت ضاَجهطزي يظاضت ضفهبٌ ي        22/10/89مًضخ  2164َمچىيه وبمٍ ضمبضٌ 

اج مبػي، يالسَبي اجطائي مي ثبيس ي ثب ضػبيت تؼساز ي تًظيغ اس بوي ي تطجيهك اطالػهبت افهطاز    تيميه 

 اطالػبت اضسبو ضسٌ وسجت ثٍ وبمىًيسي السام ومبيىس. CDمؼطفي ضسٌ ثب 

تًس  يبضاوٍ َب ثب تًجٍ ثٍ ايىىٍ پطزاذت ثرطي اظ لك ثيمٍ اظ محل مىبثغ لبصيٍ اظ َسفمىسسبظي  -23

زض . لصا اػمبو مؼبفيت ثرطي اظ لك ثيمٍ ثٍ افطاز يبزضسٌ تيميه مي گطززسبظي يبضاوٍ َب سبظمبن َسفمىس

ػميىطز مبَيبوٍ صىسيق تيميه اج مبػي طجك  ،پطزاذت لك ثيمٍ معثًض اظ ططيك سبظمبن يبز ضسٌصًضت 

 ذًاَس ثًز.

مطثًطهٍ ضا  ضطوت مطبيض مسيطيت ي ذسمبت مبضيىي تيميه مىيو است زض اسطع يلت وطم افهعاض   -24

ثب َمبَىگي يالسَبي ترصصي مؼبيوت فىي ي زضآمس تُيٍ ي ثب ايجهبز تغييهطات  ظم زضسيسه م يصهًو     

َهبي آمهبضي    اي ططالي ومبيس وٍ امىهبن تُيهٍ گهعاضش    لك ثيمٍ صبلجبن لطف ي مطبغل آظاز ثٍ گًوٍ

 مطثًط ثٍ مطمًليه ايه ثرطىبمٍ فطاَم گطزز.

مسيطان ول، مؼبيويه ثيمٍ اي، ضيسب ي وبضضىبسبن اضضس امهًض  مسئًو لسه اجطاي ايه ثرطىبمٍ       

ثيمٍ ضسگبن، زضآمس لك ثيمٍ، وبمىًيسي ي لسبثُبي اوفطازي، امًض فىي مسه مطيُب، امهًض مهبلي،     فىي

اي،وبضضىبسبن فطاثطي زازٌ َهبي ازاضات وهل اسه بوُب، ضيسهب ي مؼهبيويه       زف ط آمبض ي محبسجبت ثيمٍ

ي ي ويع ضطوت مطبيض مسيطيت يذسمبت مبضيىي تيميه ذًاَىس يؼت اجطااي، مسئًليه شيطث  ض ثيمٍ

 969619 ثًز.

 
 ي مه ا... التًفيق.

 دكتز رحمت الٍ حافظی


