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 اداره کل استان کرمان 

 
 با سالم 

 و با توجه به شرایط موجود منطقه،            15/10/82 مورخ    93711/5000     پیرو دستور اداری شماره       
 :رعایت موارد ذیل تاکید میگردد

 : نحوه شناسائی-1

ئید هویت افراد،   با توجه به آمادگی اداره ثبت احوال و یا سایر مراجع جهت صدور مدارک شناسائی یا تا                
الزم است منبعد مشمولین با ارائه یکی از مدارک معتبر مورد شناسائی قرار گیرند در این زمینه مراجعه                   

از جمله گواهی فوت،    (به دستگاههای ذیربط در منطقه و اخذ لیست و مشخصات و یا سایر مستندات                   
، مجروح و سالم ضروری       درخصوص افراد متوفی   ....)  مجروحیت، کارت شناسائی موقت ساکنین و       

 . خواهد بود، تا شناسائی افراد به سهولت انجام گردد

  دفترچه درمانی-2

در )  حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و رانندگان        ( در صورتیکه قرارداد  بیمه شدگان خاص           -1-2
ریور زمان وقوع زلزله دارای اعتبار بوده است، تامین اعتبار و صدور دفترچه درمان آنان لغایت شه        

 . بالمانع است83

 بیمه شدگانیکه بعلت وقوع زلزله بیکار و مشمول دریافت مقرری شناخته شده اند ؛ تامین                     -2-2
 . بالمانع است 83اعتبار و صدور دفترچه آنان تا پایان شهریور 

 26805/5000: شماره
 18/3/1383: تاریخ

 
دستور اداری 

 حوزه
 فنی و درآمد

 به بیمه شدگان و چگونگی ارائه خدمات و تسهیالت
 کارفرمایان زلزله زده شهرستان بم
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 تامین اعتبار و صدور دفترچه بیمه شدگانیکه در زمان وقوع زلزله در زمره مقرری بگیران                   -3-2
 . بالمانع است83بیکاری قرار داشته و پرداخت مقرری آنان تداوم دارد تا پایان شهریور بیمه 

 بیمه شدگان شاغل در کارگاههای غیرمشمول قانون کار و یا سایر بیمه شدگانی که علیرغم                  -4-2
 شمول قانون کار مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری قرار نمی گیرند و بر اثر وقوع زلزله بیکار                 

بر اساس  (شده اند؛ در صورتیکه حداکثر سه ماه قبل از وقوع زلزله در زمره بیمه شدگان سازمان                  
قرار داشته باشند ، تامین اعتبار و یا صدور دفترچه درمانی آنان تا پایان                     )  لیست و بازرسی   

 . بالمانع خواهد بود83شهریور 

ر زمان وقوع زلزله پرونده آنان فعال        تامین اعتبار و  یا صدور دفترچه مستمری بگیران که د            -5-2
بوده و پس از وقوع زلزله نیز تحت هر شرایط فعال میباشد پس از تائید امور فنی مستمریها ،                          

 . بالمانع خواهد بود83تاپایان شهریور 

  وصول حق بیمه -3

خریب شده  کلیه اقدامات مطالباتی اعم از اخطاریه، اجرائیه در مورد کارگاههایی که بر اثر زلزله ت                  
 . متوقف گردد ولی صدور اعالمیه ضروری است83است، تا پایان شهریور 

  مستمری-4

  درخصوص نحوه پرداخت مستمری به وکیل مستمری بگیر رعایت دستور اداری                         -1-4

 . الزامی است18/9/82 مورخ 85069/5000

ضوابط مقرر   به منظور برقراری مستمری، درخواست و سایر مدارک الزم می بایست طبق                 -2-4
 .اخذ و در صورت احراز شرایط نسبت به برقراری مستمری اقدام گردد

 با توجه به اینکه سازمانها و ادارات مختلف در شهرستان بم راه اندازی و فعال می باشند، لذا                    -3-4
پرداخت مستمری به صورت علی الحساب مورد نداشته و می بایست پس از احراز شرایط برقراری                

 .داخت آن همانند سایر مستمری بگیران صورت گیردمستمری، پر

 با توجه به اهمیت موضوع ازکارافتادگی، ضروری است درخصوص اخذ درخواست، معرفی               -4-4
 .به کمیسیون پزشکی و سایر اقدامات مربوطه دقت کافی بعمل آید
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  بیمه بیکاری و سایر تعهدات کوتاه مدت-5

نندگان مقرری بیمه بیکاری قرار داشته اند، در صورت            مقرری افرادیکه در ردیف دریافت ک       -1-5
 .مراجعه پس از شناسائی براساس مدت استحقاق و با رعایت سایر شرایط قانونی، پرداخت گردد

 در مورد افرادیکه از طریق ادارات کار و امور اجتماعی معرفی می گردند، پس از شناسائی،                    -2-5
 قانون بیمه بیکاری تا فراهم شدن         2 ماده   2 تبصره   مقرری برابر ضوابط مربوطه برقرار و وفق        

 .پرداخت گردد) هر کدام که زودتر محقق شود(شرایط بازگشت به کار و یا پایان استحقاق 

 بیمه شدگانیکه غرامت دستمزد ایام بیماری دریافت می داشتند، در صورت ادامه یا تشدید                   -3-5
اکان از غرامت دستمزد ایام بیماری تا اتمام مدت           بیماری با ارائه گواهی استراحت و تائید آن، کم          

بدیهی است در مورد بیمه شدگان زن که از کمک بارداری استفاده             .  استراحت استفاده خواهند نمود   
می نمایند و همچنین بیمه شدگان فوق الذکر ضمن رعایت سایر شرایط قانونی، صدور معرفی بیکار                

تا بازگشائی مجدد کارگاه ضرورت نخواهد       )  کارگاهدر صورت عدم فعالیت      (یا استعالم وضعیت     
 .داشت

 در صورت مراجعه بیمه شده حادثه دیده و ارائه گواهی استراحت ایام بیماری، غرامت                       -4-5
تا تاریخ  )  در صورتیکه کارگاه دایر نباشد    (دستمزد ایام مذکور پس از تائید بدون استعالم وضعیت           

در مورد بیمه شدگان زن که از کمک بارداری استفاده             .  اتمام مدت استراحت قابل پرداخت است       
 .مینمایند به همین ترتیب و با توجه به حداکثر مدت استحقاقی بارداری اقدام خواهد شد

  بیمه اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و مشمولین قانون بیمه قالیبافان خانگی -6

لی و قالیچه و گلیم که حق بیمه          بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و بافندگان قا              -1-6
  فرصت دارند حق بیمه معوقه از آبان 83  را پرداخت نموده اند حداکثر تا پایان آبان ماه 82مهر ماه 

 .  را پرداخت نمایند83 لغایت شهریور 82

 در صورت فوت بیمه شده موصوف براثر زلزله و یا سایر عوامل، در فاصله وقوع زلزله تا                    -2-6 
 معتبر بوده و حق بیمه مربوطه را        82، در صورتیکه قرارداد وی تا پایان مهر ماه          83یور  پایان شهر 
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پرداخت نموده باشد، وصول حق بیمه متعلقه تا تاریخ فوت از بازماندگان و برقراری مستمری                     
 .بازماندگان در صورت احراز سایر شرایط بالمانع خواهد بود

  بیمه رانندگان-7

 پرداخت نموده اند، حداکثر تا       82ده که حق بیمه خود را تا پایان شهریور             بیمه شدگان رانن   -1-7
 . را پرداخت نمایند83 لغایت شهریور 82 فرصت دارند، حق بیمه ماههای مهر 83پایان مهر 

 در صورت فوت بیمه شدگان موصوف بر اثر زلزله و یا سایر عوامل و در صورت پرداخت                    -2-7
، وصول حق بیمه ماههای باقیمانده تا تاریخ فوت توسط                 82  حق بیمه تا پایان شهریور ماه         

 .بازماندگان و برقراری مستمری بازماندگان در صورت احراز سایر شرایط بالمانع است

مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیر کل، معاونین و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان،                    
یسی و حسابهای انفرادی اداره کل استان کرمان، شرکت           امور فنی مستمریها، درآمد حق بیمه و نامنو         

مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و رئیس شعبه بم و مسئولین واحدهای شعبه مزبور خواهند                    
 5/3/6. بود

 
 التوفیق... من ا

 محمد حسین شریف زادگان
 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل


