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تان... ی ا ما ن ا رم تأ ل    د
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شدگان (حوادث ناشي از كار) و در راستاي شفاف سازي مقـررات و ايجـاد امور فني بيمه ١٦پيرو بخشنامه شماره   

مذكور و تذكرات ذيل آن به شرح بخشنامه  ٢٣وحدت رويه در نحوه تشخيص حوادث كارگران ساختماني، مفاد بند 

 گردد:زير اصالح و جايگزين مي

  مجلس شوراي اسالمي ١٤/١٢/٨٧و  ٩/٨/٨٦كارگران ساختماني مصوب  اجتماعي هايقانون بيمه حادثه بيمه شده مشمول -٢٣

  ده، از تـاريخ مطابق مفاد قانون مذكور كارگران شاغل در كارهاي ساختماني كه داراي كارت مهـارت فنـي معتبـر بـو

 خواهند بـود و از تعهـدات آن   مقررات قانون يادشده مشمول كد ملي  مبتني بر تامين اجتماعي  نام نويسي در سازمان

شدگان كه حسب مقررات قانوني مربوطه اشتغال به كار آنان در مشاغل بنابراين چنانچه براي اين قبيل بيمهگردند.  برخوردار مي

نمايند در حين انجام كار ساختماني، اعـم از قرار گرفته و نسبت به پرداخت حق بيمه ماهانه خود اقدام ميساختماني مورد تاييد 

اي رخ دهد، بررسي حادثه فرد آسيب ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان حادثه

  ود. ديده، با رعايت ساير ضوابط امكان پذير خواهد ب

در مواردي كه انجام كار ساختماني مستلزم اخذ پروانه از مراجع ذيصالح بوده لـيكن مالـك بـا وجـود الـزام :  ١تذكر 

 كارگر حادثه ديده مشمولبررسي حادثه و ارائه تعهدات قانوني به قانوني نسبت به اخذ و يا تمديد آن اقدام ننموده، 

عمـل  ، در چـارچوب مقـررات مـورداقـدام نمـودهخود مه داخت حق بيادثه نسبت به پركه تا تاريخ ح قانون مذكور

از كارفرمـاي ذيـربط تـابع  هساختمان مربوـط نحوه محاسبه و وصول حق بيمه در اين موارد  ضمناً باشد.بالمانع مي

تنقـيح، تلخـيص و تجميـع  ٣٠/١٠/١٣٩٩مـورخ  ١٠٢١٠/٩٩/١٠٠٠ضوابط مندرج در فصل پنجم بخشنامه شماره 

  ن ساختماني خواهد بود.كارگرا

كه پـس از اموري در كارهاي ساختماني  حين انجام در ،ون صدرالذكرشدگان مشمول قانبيمه براي رتي كهدر صو:  ٢تذكر 

 بررسـي ،هـدحادثـه اي رخ د ،ددصادر نمي گرساختماني اساساً در خصوص آنان پروانه گيرند و پايان كار ساختمان انجام مي

   .باشد مي رپذيامكان ايت ساير ضوابط با رع نيز داين قبيل افراحوادث 

  

  
  اينت بيمهمعاوحوزه: 

  ساختماني  ران كارگهاي اجتماعي مه شده مشمول قانون بيمه حادثه بيبررسي  نحوه  موضوع:
  شدگان) امور فني بيمه ١٦شماره  بخشنامه ٢٣بند ( 
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هنگام رفت و برگشت از منزل به محل كار (كارگاه ساختماني)  براي مشمولين اين قانونبررسي حوادثي كه  : ٣تذكر 

  خواهد بود.  ميسرعمل  قانون تامين اجتماعي و با رعايت ضوابط مورد ٦٠ماده  افتد در اجرايو بالعكس اتفاق مي

  تا زمان وقـوع حادثـه حـداقل سـابقه منـدرج  الذكرقمشمول قانون فوحادثه ديده ي ساختمانچنانچه كارگر  :٤ تذكر

  اسـت  الزم  ،گـرددو حادثه منجر به ارائه تعهدات بلنـد مـدت   قانون تامين اجتماعي را دارا نباشد  ٨٠و  ٧٥در مواد 

  ره كـل اسـتان ذيـربط، مراتـب جهـت اظهـار نظـر نهـائي ادا   ايـي و واحد اجرپس از بررسي و تاييد حادثه از سوي 

  زمينه اقدامات آتي فراهم گردد. متعاقباًشدگان منعكس تا كل امور بيمهبه اداره

مـورخ  ٦٧٣٨/٩١/١٠٠٠بـه شـماره   شـدگانامـور فنـي بيمه ١٦در بخشـنامه شـماره  مذكور بند شايان ذكر است 

 يگزين و اعمال شده است.پيوست جافايل به شرح  ١٩/٧/١٣٩١

 ها،مستمري شدگان،بيمه ادارات امور  روساي اي،تعهدات بيمه معاونين كل،مديران بخشنامه  اين اجراي  حسن مسئول

   خواهند بود. اجرايي در واحدهاي مسئولين مربوطه و روسا و هااستان هاي انفراديحساب و نامنويسي

  
  
  
  

  

  

وی  و م    ر




