
 قانون بيمه بازنشستگي ، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي ، قاليچه ، گليم و زيلو

اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين  سازمان تأمين - ماده واحده

حمايتهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و  فاقد كارفرما را در برابر بافان خانگي اجتماعي قالي

به صورت اختياري براساس آيين ) سهم مشمول% 7سهم دولت و  %7% (14 فوت با نرخ

هاي بازرگاني،  تأمين اجتماعي و بانظر خواهي از وزارتخانه سازمان اي كه توسط نامه

 شد بيمه تعاون تهيه و براي تصويب هيأت دولت پيشنهاد خواهد صنايع، جهاد سازندگي و

 .نمايد

  

  

درصـد   پنجـاه   درآمد ماهانه مبناي محاسبه حق بيمـه دربـاره ايـن افـراد    - 1تبصره   

قـانون نيـز    در اين گردد و حمايتهاي مقرر حداقل دستمزد كارگر ساده تعيين مي%) 50(

كلـي و    درهرحال مستمري از كار افتادگي.بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد

بازماندگان نبايد از دو سوم مبنـاي محاسـبه           مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري    

 .بيمه كمتر باشد حق

  

دن ايـن افـراد پنجـاه سـال تمـام خواهـد بـود،        حداكثر سن براي بيمه ش - 2تبصره  

دولـت و ذينفـع    از پنجاه سال سن دارنـد تقاضـاي بيمـه نماينـد     چنانچه افرادي كه بيش

مدت مازاد بر پنجاه سالگي را كه به ترتيـب فـوق توسـط     موظف خواهند بود حق بيمه

روع پرداخت نمايد، درهرصورت ش اعالم خواهد شد سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و

قـانون تـأمين   ) 76(شـرايط منـدرج در مـاده     استفاده از مزاياي بازنشستگي با رعايـت 

 .باشد پرداخت حق بيمه مي از تاريخ شروع اجتماعي حداقل گذشت پنج سال

  

ور تأمين منابع مالي حق بيمه سهم دولـت از تـاريخ تـصويب ايـن     به منظ - 3تبصره   

عوارض توسط گمـرك   از بهاي صادرات فرش به عنوان%) 1,5(درصد  قانون يك و نيم

و به حساب خزانه واريز خواهد شـد و عينـاً بـه سـازمان      جمهوري اسالمي ايران اخذ

االخـتالف آنـرا    ابـه تكافو دولت مكلف است م عدم تأمين اجتماعي پرداخت و در صورت

بودجه ساالنه كل كـشور منظـور و كـل سـهم      حسب اعالم سازمان تأمين اجتماعي در

 .نمايد اجتماعي پرداخت خود را به سازمان تأمين
 

 1376,9,11تاريخ تصويب  

 1376,9,17تاريخ تاييد شوراي نگهبان  

  

ت تأمين بخشي از صادرات فرش جه از (%1,5(قانون استفساريه اخذ يك و نيم درصد 



 بافان گليم قاليبافان و منابع مالي بيمه

 : موضوع استفسار 

عوارض  كاال و خدمات از پرداخت آيا با تصويب قانون معافيت صادرات - ماده واحده 

قانون برنامه  )113(ماده ) ب(بند  نامه اجرائي  و نيز به استناد آئين1379,12,10مصوب 

عوارض يك و  اسالمي ايران، اخذ ي و فرهنگي جمهوريسوم توسعه اقتصادي، اجتماع

 داشت يا خير؟ ادامه خواهد از صادرات فرش جهت بيمه قاليبافان%) 1,5(نيم درصد 

 : نظر مجلس  

فرهنگي  سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و قانون برنامه) 113(ماده ) ب(به استناد بند   

خدمات از  معافيت صادرات كاال و ون و قان1379,1,17جمهوري اسالمي ايران مصوب 

صادرات فرش  از (%1,5)  اخذ يك و نيم درصد1379,12,10پرداخت عوارض مصوب 

ماده واحده  طبق سهم خود را%) 7(باشد و دولت موظف است هفت درصد  مجاز نمي

زيلو مصوب  گليم و قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه،

 . به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد1376,9,11

آبان  مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم قانون فوق

سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسالمي تصويب و در  ماه يكهزار و

 .نگهبان رسيده است  به تأييد شوراي1381,9,4تاريخ

  

 مهدي كروبي  

 اسالمي رئيس مجلس شوراي 

  

دار  دستي شناسه بافندگان فرش و شاغالن صنايع هاي اجتماعي قاليبافان، قانون بيمه 

 (18/5/88)(كددار(

  

ـ 1ماده   دسـتباف بـدون    ستادكاران و كارگران قالي و فرشا از تاريخ ابالغ اين قانون،  

كارگاههاي خانگي تكباف قالي و فرش و يا تحت پوشـش   كارفرما و با كارفرما، شاغل در

كوچـك و بـزرگ مربوطـه و همچنـين شـاغالن       هاي قـالي و فـرش و مجتمعهـاي    تعاوني

ــر آن در گروههــاي مــصوب  صــنايع صــنايع ) كــددار(دار  شناســه دســتي خــانگي و غي

دارند، تحت پوشـش بيمـه    ايران كه به صورت تمام وقت به مشاغل يادشده اشتغال تيدس

سـهم  %) 7(درصـد   سهم دولت و هفت%) 20(بيست درصد . گيرند تأمين اجتماعي قرار مي

سـهم   (%3(درصـورت وجـود كارفرمـا، بـا پرداخـت سـه درصـد        . شده خواهد بود بيمه



 .خواهد بودكارفرما بيمه يادشده شامل بيمه بيكاري نيز 

  

دسـتي   كـشان  تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دسـتي، چلـه   ـ1تبصره 

ماهر و ساير شاغالن صنايع وابسته به توليد فـرش و قـالي مـشمول     ماهر و رفوگران

 .باشند مي انوناين ق

  
) 4(كارگاههاي خانگي موضوع ايـن قـانون، از كارگاههـاي موضـوع مـاده       ـ2تبصره 

 .شوند مي قانون كار محسوب

  

. شـوند  قانون كار استثناء مي) 98(كارگاههاي خانگي مذكور از تبصره ماده  ـ3تبصره

كند براي  قبلي مالك يا مستأجري كه كارگاه را در محل استيجاري اداره مي اجازه كتبي

 .كافي است ورود بازرسان

  
تواننـد از مزايـا و    وقـت موضـوع ايـن قـانون مـي      شاغلين خانگي و يا پاره ـ4تبصره 

 .مند گردند بهره تسهيالت مزبور

  

اي مكلـف اسـت مهـارت فنـي متقاضـيان       سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه     ـ5تبصره  

سازمان . بررسي نموده و كارت مهارت فني صادر نمايد مشمول موضوع اين قانون را

 .مذكور اقدام كند تواند نسبت به آموزش متقاضيان مي
 

خانگي كه در مدت يك سال حداقل پـنج و   صدور پروانه توليد براي كارگاههاي ـ2ماده 

باف و ريزباف توسط يـك   آن در درشت حداكثر بيست متر مربع در رج پنجاه و يا معادل

ذ اش بافتـه شـود، بـدون اخـ     خـانواده  استادكار در شغل دائم و كارگر ساده و يا اعـضاء 

با رعايـت سـاير ضـوابط بالمـانع      مجوز از شهرداري و اداره امور اقتصادي و دارايي و

 .است

  

  مـذكور در 30441از محل اعتبار برنامه  1388هزينه اجراء اين قانون در سال  ـ3ماده 

شود و در سالهاي بعد،  كشور تأمين مي  كل1388ماده واحده قانون بودجه سال ) 34(بند 

 .بود در صورت تأمين اعتبار قابل اجراء خواهد

  

كـه بـا ايـن قـانون مغـايرت دارد، لغـو        ديگـر مواد و اجـزاء قـوانين و مقـررات     ـ4ماده 

 .شود مي

  

جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم  قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در

اسالمي تصويب و در تـاريخ   مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيد11/6/1388

 


