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  فصل اول: مقدمه، کلیات، تعاریف و مواد قانونی
 

 مقدمه  -1

ها و دستورات ها، بخشنامهنامهرویه در اجرای مقررات، آیینها، مستلزم ایجاد وحدتاقدامات حوزه مستمریتنوع 

سازی امور، افزایش رضایتمندی و از همه مهمتر حفظ حقوق اداری مرتبط به منظور تسهیل در ارائه خدمات، روان

سازی مقررات باشد. لذا در راستای شفافبگیران میشدگان و مستمریاجتماعی و بیمهقانونی متقابل سازمان تامین

سازی و رویه در انجام امور، بهبود مستمر و روزآمد در اصالح، روانسازمانی، تسهیل در ارائه خدمات، ایجاد وحدت

رسانی بگیران و همچنین جهت اطالعهای مربوط به مزایای جنبی مستمریها و دستورالعملتلخیص کلیه بخشنامه

عنوان سازمانی پایدار، پویا،  به 4141انداز سازمان در افق برنامه و تبیین یکپارچه موضوع، با لحاظ چشم مناسب

چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند، ارائه خدمات کیفی و بهنگام و رضایتمندی ذینفعان، توجه 

 نماید.یق مفاد این بخشنامه جلب میها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقادارات کل استان

 کلیات  -2

بگیران با درنظرداشتن قوانین و های سازمان، ارتقای وضعیت معیشتی مستمرییکی از مهمترین اهداف و اولویت

با توجه به افزایش ساله همهاست سازمان موظف  اجتماعی،تامین( قانون 69باشد. وفق ماده )مقررات مربوطه می

بار بگیران را حداقل سالی یکوزیران، مجموع مستمری مستمرینامه هیاتهای زندگی و مطابق با تصویبهزینه

های هایی نیز در سالسازیافزایش دهد که در این راستا و به منظور برقراری عدالت در پرداخت مستمری، هماهنگ

 مختلف صورت پذیرفته است. 

های سال سازی، هماهنگ4566لغایت سال  4511( قانون از سال 69ده )ها در اجرای ماافزایش سالیانه مستمری

 بگیران وفق مجموعه پیوست اعمال گردیده است.حقوق مستمری 4566سازی سال و متناسب 4531و  4534

بگیران، در طی سالیان گذشته عالوه بر در راستای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش درآمد خانوار مستمری

بگیران سازمان مورد تصویب قرار های دیگری با عناوین مختلف به مستمریهزینهیانه، پرداخت کمکمستمری ماه

 اجتماعی با عنوان مزایایها در سازمان تامینها و پرداختیهزینهگرفته و پرداخت شده است. این کمک

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه

 بگیران ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمریها، دستورالعملتلخیص و تجمیع بخشنامه موضوع:
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اجتماعی و متناسب با عالی تامینوزیران، شورایشوند. پرداخت این مزایا به استناد مصوبات هیاتجنبی شناخته می 

ساله و برخی نیز چندسال بگیران، همه( قانون و شرایط معیشتی مستمری69های سالیانه موضوع ماده )افزایش

 اند. بار مشمول افزایش گردیدهیک

داخلی سازمان سازی با استفاده از منابع ها، چندین مرحله هماهنگهای سالیانه مستمریتاکنون عالوه بر افزایش  

هـ 10124//ت09134شماره نامه کل کشور و تصویب 4533( قانون بودجه سال 56صورت گرفته و به موجب بند )

نامه قانون شده در آیینماهه مبالغی به میزان تعیینتاکنون همه 4533وزیران، از سال هیات 6/0/4533مورخ 

( قانون برنامه ششم 40پرداخت شده است. در آخرین اقدام نیز در اجرای بند )ب( ماده ) بگیرانمذکور به مستمری

مورخ  4214/66توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با عنایت به مصوبه شماره 

مدیره سازمان، هیات 1/1/4566مورخ  941/66/4444امنای سازمان و مصوبه شماره هیات 45/1/4566

 بگیران اجرا گردید.سازی حقوق مستمریمتناسب

بگیران، فرآیند پرداخت مستمری بصورت متمرکز و لذا جهت آشنایی با مزایای جنبی پرداختی به مستمری

های صادره لعملها و دستوراهای الزم بدین منظور، این بخشنامه تهیه و از این تاریخ جایگزین کلیه بخشنامهکنترل

 در این زمینه خواهد شد.   

 

 مواد قانونی و تعاریف -3

 باشد:ها و تعاریف مرتبط به شرح ذیل میقوانین، دادنامه

 (444و  69، 36، 0)مواد با آخرین اصالحات  4511مصوب  اجتماعیتامینون قانقانون:  -3-1

شده از شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمهخانواده بیمه اجتماعی:( قانون تامین2)( ماده 2بند ) -3-2

 کنند.موضوع این قانون استفاده می مزایای

 به قانون در مقرر طیشرا طبق که است یعبارت از وجه یمستمر اجتماعی:میناقانون ت (2)ماده  (11)بند  -3-3

 به یو بازماندگان شتیمع نیمات یبرا او فوت صورت در و شدهمهیب به درآمد از یقسمت ای تمام قطع جبران منظور

   .شودیم پرداخت آنان

 های اجتماعی یا به موجب قانونقوانین سابق بیمهافرادی که به موجب اجتماعی: میناانون تق (98)ماده  -3-4

آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان شوند و افراد بالفصل خانواده بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می

این  (5)در بندهای )الف( و )ب( ماده  ری دریافتی از خدمات درمانی مذکوراز مستم %0پرداخت  دارند بادریافت می

شدگان وجوه پرداختی توسط بیمه التفاوتمابه .خدمات درمانی برخوردار خواهند شدمین اقانون توسط سازمان ت

شود از طرف سازمان مستخدمین دولت باید پرداخت  مین درماناکه طبق ضوابط قانون ت موضوع این ماده تا مبالغی

   مین خدمات درمانی شده است.(اجایگزین سازمان ت اجتماعیتامینخواهد شد. )سازمان مین ات
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 ازکارافتادگیهای بازنشستگی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریاجتماعی: میناقانون ت (81ماده ) -3-5

بار کمتر نباشد با توجه به افزایش کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک

 به همان نسبت افزایش دهد.  وزیران هیاتهزینه زندگی با تصویب 

کنندگان مستمری دریافتاسالمی افزایش مستمری شورایمصوبه مجلس براساس 41/44/4590در تاریخ  توجه:

های مکلف شد افزایشاجتماعی تامینذا سازمان کار نیز مشمول این ماده قانونی گردید لازجزئی ناشیازکارافتاده

کار نیز ازناشی جزئیازکارافتادهبگیران الذکر صورت پذیرفته بود، در مورد مستمریماده فوق براساسقبلی را که 

  اعمال نماید. 

مستمری  مجموعکلی و مستمری بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی اجتماعی:( قانون تامین111ماده ) -3-1

 بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

 

 عاریف:ت
 

( قانون 69های موضوع ماده )به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه :مندیعائلههزینه کمک -3-7

قانون اساسی جمهوری اسالمی  453وزیران با عنایت به اصل اجتماعی و بنابر پیشنهاد این سازمان، هیاتتامین

 4/4/4524  ایط، از تاریخکلی حائز شربگیران بازنشسته و ازکارافتادهایران تصویب نمودند که به تمامی مستمری

 .مندی پرداخت شودهزینه عائلهکمک

به  4/4/4524( قانون، از تاریخ 69های موضوع ماده )جهت جبران قسمتی از هزینه: هزینه اوالدکمک -3-9 

گردد. این پرداخت میکلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند، بگیران بازنشسته و ازکارافتادهتمامی مستمری

 باشد.هزینه مشمول بازماندگان واجد شرایط نیز میکمک

نامه وزیران )تصویبهیات 2/44/4522بنا به پیشنهاد سازمان و براساس مصوبه جلسه مورخ  حق سنوات: -3-8

کلی و بازماندگان شسته، ازکارافتادهبگیران بازن( به تمامی مستمری40/44/4522هـ مورخ 46440/ت24411شماره 

مبلغی به عنوان حق سنوات  4529 باشند، از ابتدای سالکه دارای سابقه پرداخت حق بیمه مازاد بر بیست سال می

 شود.پرداخت می

اجتماعی در جلسه مورخ عالی تامینمدیره سازمان، شورایبا توجه به پیشنهاد هیات هزینه مسکن:کمک -3-11

به  4/4/4534هزینه از تاریخ هزینه مسکن را مورد تایید قرار داده است. این کمکپرداخت کمک 3/40/4534

 شود.کلی و بازماندگان پرداخت میبگیران بازنشسته، ازکارافتادهتمامی مستمری

سازمان که در دویست و سی و هشتمین  04/44/4596مورخ  0-91314/5براساس پیشنهاد شماره  عیدی: -3-11

به مناسبت آغاز  4596مورد تصویب قرار گرفت، از سال  04/44/4596اجتماعی در تاریخ عالی تامینشورایجلسه 

 گردد. کلی و بازماندگان پرداخت میبگیران بازنشسته، ازکارافتادهسال جدید، مبلغی به عنوان عیدی به مستمری
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کلی و بازماندگان از بگیران بازنشسته، ازکارافتادهتمامی مستمری بگیران:معیشت مستمری مینات هزینهکمک -3-12

های سال در تبصرهها هر شوند. اعتبار این کمکساله از این کمک سازمان برخوردار میبه بعد همه 4/2/4599

تصویب شده و  امنا،اجتماعی یا هیاتتامینعالی آن، حسب مورد توسط شورای بینی و میزان ریالیبودجه پیش

 شود.می

اجتماعی در عالی تامینمدیره سازمان، شورایبا توجه به پیشنهاد هیات فرزند:هزینه همسر متکفلکمک -3-13

قرار داده که براساس آن، تمامی  مورد تاییدفرزند را هزینه همسر متکفلپرداخت کمک 46/1/4534جلسه مورخ 

بگیران قرار دارد، بگیران بازمانده زن که دارای حداقل یک فرزند هستند و همزمان در ردیف مستمریمستمری

مندی پرداختی به هزینه عائلهکمک %14میزان کمک مذکور معادل . مشمول دریافت این کمک خواهند بود

 باشد.کلی در هر سال میبازنشسته و ازکارافتادهبگیران مستمری

 041الی  040بگیران مبنای محاسبه مزایای جنبی بوده که با توجه به دادنامه شماره مستمریسوابق اصلی توجه: 

مبنای  سوابق ارفاقی نیز به همراه سوابق اصلی به عنوان 44/1/4539عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ هیات

 سال قرار گرفت. 04محاسبه سنوات مازاد بر 

 

 :ی صادره از مراجع قضاییهادادنامه -4

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات  13/11/1391مورخ  411 - 411شماره  دادنامه -4-1

آزاد و ضرورت ومشاغلاجتماعی و صاحبان حرفتعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تامینموضوع: 

 شدگان از خدمات مراکز درمانیاستفاده بیمه

عمومی دیوان عدالت اداری قرار مورد تایید هیات نیز 03/44/4530مورخ  151دادنامه شماره دادنامه مذکور طی 

  گرفته است.

 عدالت اداریعمومی دیوان هیات 27/7/1392 مورخ 277 و 271 شماره دادنامه -4-2

سوم مکسوره به اجتماعی نسبت به یک( قانون تامین69ممنوعیت تسری افزایش سنواتی موضوع ماده ) :موضوع

 (4523لغایت  4525)از سال  4526ماقبل از سال 

گرفته عمومی دیوان عدالت اداری قرار مورد تایید هیات نیز 1/3/4530مورخ  033دادنامه شماره دادنامه مذکور طی 

  است.

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات  21/9/1393 مورخ 411 و 411، 418 شماره دادنامه -4-3

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

ت اداری قرار عمومی دیوان عدالمورد تایید هیات نیز 05/40/4535مورخ  924دادنامه شماره دادنامه مذکور طی 

  گرفته است.
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 عمومی دیوان عدالت اداریهیات  21/1/1394مورخ  22شماره  دادنامه -4-4

اجتماعی در قبال برخورداری از خدمات ( قانون تامین06در خصوص لزوم پرداخت حق بیمه مقرر در ماده )موضوع: 

 آزادومشاغلشدگان حرفدرمانی توسط بیمه

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 17/7/1394 مورخ 371 الی 313 شماره دادنامه -4-5

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

عمومی دیوان عدالت اداری قرار مورد تایید هیات نیز 04/9/4531مورخ  115دادنامه شماره دادنامه مذکور طی 

  گرفته است.

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 14/12/1395مورخ  911دادنامه شماره  -4-1

ماه اشتغال داشته و در فروردین ،افرادی که تا آخرین روز سال قبل به شمول افزایش ساالنه مستمریعدم موضوع: 

 دانسال بعد بازنشسته شده

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 11/4/1391 مورخ 214الی  212 شماره دادنامه -4-7

 ی جنبیمستمری و مزایا همحاسبدر  ،آوروزیانسخت مشاغلدر  اشتغال ارفاقی سنوات مدت لحاظ نمودنموضوع: 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 2/5/1391مورخ  313الی  318دادنامه شماره  -4-9

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

  تخصصی بیمه قرار گرفته است.نیز مورد تایید هیات 00/1/4532مورخ  514دادنامه شماره دادنامه مذکور طی 

 تخصصی بیمههیات 27/9/1391مورخ  911الی  945دادنامه شماره  -4-8

 زندگی ها متناسب با هزینهافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

 تخصصی بیمههیات 17/1/1397مورخ  425دادنامه شماره  -4-11

ماه موضوع: عدم شمول افزایش ساالنه مستمری به افرادی که تا آخرین روز سال قبل، اشتغال داشته و در فروردین

 اندسال بعد بازنشسته شده

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 17/11/1381 مورخ 514الی  489 شماره دادنامه -4-11

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

 تخصصی بیمههیات 25/4/1383مورخ  52دادنامه شماره  -4-12

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

 تخصصی بیمههیات 31/2/1384مورخ  91دادنامه شماره  -4-13

ماه موضوع: عدم شمول افزایش ساالنه مستمری به افرادی که تا آخرین روز سال قبل، اشتغال داشته و در فروردین

 اندسال بعد بازنشسته شده
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 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 31/3/1385 مورخ 58 شماره دادنامه -4-41

 ها متناسب با هزینه زندگیکلیه مستمری افزایش ساالنهموضوع: 

 

 بگیرانفصل دوم : مزایای جنبی مستمری

بگیران، طی سالیان گذشته عالوه بر مستمری ماهیانه، در راستای بهبود و ارتقای وضعیت معیشتی مستمری

اند. این گرفتهبگیران سازمان مورد تصویب قرار مستمریهایی با عناوین مختلف به هزینهپرداخت کمک

شوند. پرداخت این مزایا به میبا عنوان مزایای جنبی شناخته  اجتماعیتامینها در سازمان پرداختیها و هزینهکمک

 از محل منابع داخلی اجتماعیتامینمدیره سازمان و هیاتاجتماعی تامینعالی شورایوزیران، استناد مصوبات هیات

شرایط معیشتی  و ( قانون69های سالیانه موضوع ماده )صورت پذیرفته است. همچنین متناسب با افزایش

اند. در ذیل به شرح مختصری از این گردیدهبار مشمول افزایش ساله و برخی نیز چندسال یکبگیران، همهمستمری

یا به همراه مستندات مربوطه، نحوه پرداخت، تغییرات ایجاد شده، مبالغ مصوب هر سال و توضیحات تکمیلی هر مزا

 یک از مزایای جنبی اشاره گردیده است: 

 

 بیمه :سال سابقه پرداخت حق 21سنوات مازاد بر  -5

هـ مورخ 46440/ت24411ره نامه شماوزیران )تصویبهیات 2/44/4522براساس مصوبه جلسه مورخ 

بگیران نحوه محاسبه و پرداخت سنوات مازاد بر مستمری( و به منظور تامین بخشی از هزینه زندگی 40/44/4522

 به شرح ذیل تعیین و اجرا گردید: 4529سال از ابتدای سال  04

و  4529، از ابتدای سال 4521شده تا پایان اسفند برقرارکلی و بازمانده بگیران بازنشسته، ازکارافتادهمستمری

 04به بعد، از ابتدای سال بعد از سال برقراری، به ازای هر سال سابقه مازاد بر  4529های برقراری از سال مستمری

لغ مذکور ریال به مب 144ریال حق سنوات دریافت نموده و پس از آن در ابتدای هر سال مبلغ  4،144سال معادل 

 گردد.میاضافه و محاسبه 

این مبلغ نیز بصورت ماهیانه و  4530شد لیکن از ابتدای سال میسنوات در پایان هر سال پرداخت مبلغ حق

 شود.میهمزمان با پرداخت مستمری انجام 

گرفته ا لحاظ تغییرات صورتبهای سالیانه آن افزایشسال و  04مصوبات و مستندات مربوط به سنوات مازاد بر 

 . قابل مشاهده است 4به همراه توضیحات الزم در جدول پیوست شماره های بعد مصوبات سال براساس
 

 عیدی پایان سال: -1

سازمان که در دویست و سی و هشتمین جلسه  04/44/4596مورخ  0-91314/5براساس پیشنهاد شماره 

ریال در پایان سال  14،444مورد تصویب قرار گرفت، مبلغ  04/44/4596در تاریخ  اجتماعیتامینعالی شورای

ساله ادامه یافته است. بگیران به عنوان عیدی پرداخت گردید و این روال تاکنون همهمستمریبه هر یک از  4596
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رعایت نکات  جزئی، به مناسبت آغاز سال نو بابگیران ازکارافتادهمستمریبگیران به جز مستمریعیدی به تمامی  

  :گرددمیمشروحه ذیل پرداخت 

کلی و اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگیپایان همان سال، های مستمری فعال به پروندهمبلغ عیدی صرفا  -9-4

 باشد.نمی اجتماعیتامینقانون   (36ماده ) %0 کسر گیرد و مشمولبازماندگان )مجموع سهام( تعلق می

های مستمری که به هر علت در طول سال پروندههای مستمری برقرارشده جدید و یا در خصوص پرونده -9-0

پرداخت  ،های دریافت مستمری در سال مربوطهپرداختی متناسب با ماهاند، میزان عیدی مجددا فعال شده

 گردد.می

 قانون( 34ماده ) (0)و  (4)که وفق بندهای  کلیهای بازنشستگی و ازکارافتادگیتاریخ برقراری مستمری -9-5

 باشد.نا تاریخ برقراری اولیه آنان میاند، عیدر طول سال به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده اجتماعیتامین

کل  4564قانون بودجه سال  (99)کل کشور، بند  4564قانون بودجه سال  (64بند )مبلغ عیدی مشمولین  -9-1

به نسبت  ،«انداشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اجتماعیتامینتعیین تکلیف » کشور و قانون

 ت حق بیمه آنان خواهد بود.سنوات پرداخ

مصوبات  براساسگرفته تغییرات صورتبا لحاظ های سالیانه آن افزایشمصوبات و مستندات مربوط به عیدی و 

 . قابل مشاهده است 0به همراه توضیحات الزم در جدول پیوست شماره های بعد سال

 

 مندی و اوالد :هزینه عائلهکمک -7

 و بنابر پیشنهاد سازمان، اجتماعیتامین( قانون 69های موضوع ماده )هزینهبه منظور جبران قسمتی از افزایش 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب  453و با توجه به اصل  44/40/4524وزیران در جلسه مورخ هیات

مندی و اوالد پرداخت هزینه عائلهبگیران سازمان، به شرح ذیل کمکبه مستمری 4/4/4524نمودند که از تاریخ 

 گردد:

مندی عائلههزینه باشند، کمکمیکلی که دارای همسر دایم بازنشسته و ازکارافتادهبگیران مرد به مستمری -2-4

 گیرد.تعلق می

شناسنامه، گواهی  و بایست مستند به مدارک مثبته )عقدنامه رسمیمیداشتن همسر دایم و احراز تشخیص 

باشد. داشتن بیش از یک های شعب یبا واحد مستمر( حسب مورد دارصالحیتسازمان ثبت احوال و حکم دادگاه 

 مندی ندارد.ههزینه عائلهمسر دایم تاثیری در میزان کمک

کلی که همسر آنان کننده مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگیمندی به مردان دریافتعائلههزینه پرداخت کمک

 بگیر باشد، بالمانع است.مستمریشاغل یا 

کلی به شرط نداشتن شوهر و وجود فرزندان تحت تکفل، چنانچه بگیران زن بازنشسته و ازکارافتادهتمریمس -2-0

 هستند. مندی عائلههزینه به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند، مشمول دریافت کمک



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رافه

 

 
 88511/99/8111 شماره:
 10/81/8999 اترخی:
  ويپست:

 

 09518تلفن: 8955905595،کدپستی:959تهران:خیابان آزادی، پالک    87834575ش ش :

 «لخیصتنقیح و ت بخشنامه»

های دادگاهشناسنامه، احکام  به انضمام نامه رسمینداشتن شوهر با ارائه مدارک معتبر از قبیل گواهی فوت، طالق 

 گردد. میاثبات حسب مورد، دار و گواهی سازمان ثبت احوال صالحیت

های پزشکی، در خصوص فرزندان عالوه بر اخذ شناسنامه، حسب مورد گواهی تحصیلی معتبر، صورتجلسه کمیسیون

 صورت لزوم بازرسی تحقیقی شعبه، مالک تشخیص خواهد بود. تعهدنامه مبنی بر نداشتن شغل و شوهر و در

کلی، احکام صادره از بگیر زن بازنشسته یا ازکارافتادهمستمریدر رابطه با تامین مخارج فرزند یا فرزندان توسط 

 سوی مراجع قضایی یا گواهی اداره سرپرستی دادگستری مبنای اقدام خواهد بود.

اوالد برای هزینه کلی که فرزند تحت تکفل داشته باشند، کمکبگیران مرد بازنشسته و ازکارافتادهمستمریبه  -2-5

 شود.هر فرزند و حداکثر تا سه فرزند واجد شرایط پرداخت می

یا هزینه اوالد به علت فقدان شرایط مقرر برقرار نشده و یا قطع شده باشد، از هر زمان که فرزند چنانچه کمک

 باشد.میفرزندان، بار دیگر شرایط الزم را احراز نمایند، پرداخت کمک مذکور بالمانع 

هزینه اوالد نمایند، مشمول دریافت کمکمیشده متوفی که مستمری بازماندگان دریافت فرزندان بیمه -2-1

 باشند. میفرزند برای هر پرونده  5حداکثر تا 

مندی موضوع قانون هزینه عائلهکمک :4521قانون بودجه کل کشور سال  51تبصره  (ب)بند به  با عنایت -2-1

( %21به میزان هفتادوپنج درصد ) 4521نسبت به سال  4521 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال

و قادر به  باشدمی علولم آنها همسر که ریبگفهیوظ وو بازنشسته  شاغل زن نیمستخدم نیهمچن» .یابدافزایش می

 «د.نمو خواهند استفاده مذکور قانون موضوع یمندعائله نهیهزکمک از ،باشند خود الیع تکفل تحت و نبوده کار

کلی دارای شـوهری باشـد بگیر زن بازنشسته یا ازکارافتادهمستمری(، چنانچه 4521) مذکوربنابراین از ابتدای سال 

کلی باشد ( قانون ازکارافتاده64های پزشکی موضوع ماده )ل زن بوده و ثانیا به تشخیص کمیسیونکه اوال تحت تکف

 .مندی به زن مذکور بالمانع خواهد بودعائلههزینه پرداخت کمک

 

 : کلی و بازماندگانبازنشسته، ازکارافتادهبگیر مستمریفرزندان تحت تکفل 

 بگیر قرار گیرد. مستمریتواند تحت تکفل میناث در صورت نداشتن شغل و شوهر فرزند ا فرزند اناث: -9

فرزند اناثی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده  -3-4

بر اساس مدارک و مستندات باشد در صورت احراز شرایط مجدد )نداشتن شغل و شوهر(، از تاریخ استحقاق 

 مند گردد.بهرههای سازمان تواند از حمایتمیگرفته، های صورتشده و بررسیارائه

کلی، مشاهده اصل شناسنامه فرزند و بگیران بازنشسته و ازکارافتادهمستمریدر خصوص فرزندان اناث  -3-0

بگیر اصلی مبنی بر نداشتن شغل و مستمریاز  (2ادی )پیوست شماره نامه عاطمینان از نداشتن شوهر و اخذ تعهد

 مکفی است. ،شوهر فرزند
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پرداز تواند بیمهکلی قرار گرفته، همزمان میبگیر بازنشسته یا ازکارافتادهفرزند اناثی که تحت تکفل مستمری -3-5 

 دار و یا دانشجویان نیز باشد.اختیاری، زنان خانه

عمومی دیوان عدالت اداری، بازنشستگی و هیات 04/0/4561مورخ  451به موجب مفاد دادنامه شماره  -3-1

 مندی از خدمات به تبع والدین خواهد بود. کلی فرزندان اناث مانع احراز شرایط بهرهازکارافتادگی

 فرزند اناث تحت تکفل، به اعتبارکلی بدیهی است در صورت برقراری مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی

دار یا دانشجویان، از ردیف افراد تحت کفالت والدین خود خارج خواهد پردازی به صورت اختیاری، زنان خانهبیمه

 شد.

( قانون حمایت خانواده فرزند ذکور در صورت احراز شرایط ذیل 13( ماده )5وفق مفاد بند ) فرزند ذکور: -8

 ها را خواهد داشت:تاستحقاق دریافت حمای

/معلول کلیسال تمام( و بعد از آن منحصرا در صورتی که ازکارافتاده 46فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی )حداکثر 

 ازکارافتاده نیازمند باشند یا منحصرا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند.

کلی، استفاده از مزایای مذکور شسته و ازکارافتادهبگیر بازندر صورت ترک تحصیل فرزند ذکور مستمری -6-4

 متوقف خواهد شد.

بایست به نحو مقتضی از اشتغال به تحصیل و عدم اشتغال به کار فرزند مورد نظر، است واحدهای اجرایی میبدیهی

 اطمینان حاصل نمایند.

بگیر اصلی مکفی مستمریاز  (3نامه عادی )پیوست شماره در خصوص عدم اشتغال به کار فرزند ذکور، اخذ تعهد

 است.

مندی از خدمات به تبع والدین چنانچه فرزند ذکور به علت اشتغال به تحصیل مجدد متقاضی بهره -6-0

آوری و بگیر خود باشد، در صورتی که وقفه تحصیلی، وفق مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنمستمری

موجه تشخیص داده شود، موضوع با ارائه مدارک و مستندات مربوطه و تایید مراجع مذکور  دانشگاه محل تحصیل،

ای که به منظور بررسی موارد خاص وقفه تحصیلی )از جمله تغییر رشته، مرخصی تحصیلی به علت در کمیته

ها تشکیل ادارات کل استان های زمانی متعارف( دریا موارد خارج از اختیار فرد، تعلیق تحصیلی و ... در دوره بیماری

 گردد، قابل بررسی بوده و تصمیم کمیته مالک ارائه تعهدات به فرزند ذکور متقاضی خواهد بود. می

 ها عباتند از:دهنده کمیته بررسی وقفه تحصیلی در ادارات کل استاناعضای تشکیل

 ای )رییس کمیته(معاون تعهدات بیمه -4

 )دبیر و عضو کمیته(ها رییس اداره مستمری -0

 رییس اداره حقوقی )عضو کمیته( -5

 های انفرادی )عضو کمیته(رییس اداره نامنویسی و حساب -1

 رییس اداره نظارت بر مصارف )عضو کمیته( -1
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های استانی، کمیته متناظر ستادی متشکل از اعضای ذیل تشکیل و ضمن به منظور نظارت بر عملکرد کمیته 

گیری با ابهام مواجه های مزبور در تصمیمهای استانی، در خصوص مواردی که کمیتهعملکرد کمیتهنظارت بر 

 گردند، اظهارنظر خواهند نمود:می

 هاکل مستمرینماینده اداره -4

 کل امور حقوقی و قوانیننماینده اداره -0

 های انفرادیکل نامنویسی و حسابنماینده اداره -5

 

 44/2/4560سرپرست و بدسرپرست مصوب در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیخوانده: فرزند -11

وزیران هیات 41/1/4561نامه اجرایی آن مصوب ( آیین9مجلس شورای اسالمی و با عنایت به مفاد تبصره ماده )

شدگان و جوان تحت سرپرستی بیمه( کودک یا نو04/1/4561مورخ  14423/ت13225نامه شماره )تصویب

های حمایت کلیه بگیران جزو عائله تحت تکفل آنان محسوب شده و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی ازمستمری

بگیران با رعایت ضوابط و شدگان و مستمریاجتماعی همانند سایر فرزندان تحت تکفل بیمهمندرج در قانون تامین

 ند گردید.مقررات مربوطه برخوردار خواه

( قانون مذکور، صدور حکم سرپرستی، مانع پرداخت مستمری که به موجب قانون به 43با توجه به مفاد ماده )

کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست تعلق گرفته نخواهد گردید. بنابراین چنانچه در راستای قانون 

ا بدسرپرست )همانند مستمری بازماندگان به سرپرست یاجتماعی و ... مستمری به کودک یا نوجوان بیتامین

 واسطه فوت پدر یا مادر اصلی( تعلق گرفته باشد، صدور حکم سرپرستی منجر به قطع آن نخواهد گردید.

سرپرست و بدسرپرست به شرح پیشگفت، مانعی جهت پرداخت پرداخت مستمری متعلقه به کودک یا نوجوان بی

 باشد.که بر اساس مقررات جاری به سرپرست تعلق خواهد گرفت، نمی مندی )حسب مورد(حق اوالد یا عائله

 

 مندی:هزینه عائلهمیزان کمک-11

وزیران بدون لحاظ میزان سابقه هیات 44/40/4524مندی و اوالد براساس مصوبه مورخ عائلههزینه مبلغ کمک

کلی و بازمانده بگیران بازنشسته و ازکارافتادهیه مستمریبیمه و نوع مستمری بصورت یکسان به کلپرداخت حق

براساس  1/44/4522در جلسه مورخ  اجتماعیتامینعالی شورایگردید لیکن دارای فرزند واجدشرایط، پرداخت می

هزینه افزایش کمک 3/44/4522مورخ  6141/444طی مصوبه شماره  اجتماعیتامینمدیره سازمان پیشنهاد هیات

اوالد بیمه و همچنین افزایش حقکلی، متناسب با سنوات پرداخت حقمندی کلیه بازنشستگان و ازکارافتادگانعائله

 به مورد اجرا گذاشته شد.  4/44/4522آنان را مورد تصویب قرار داد و از تاریخ 

بگیران بود که با توجه به دادنامه مستمریمندی، سوابق اصلی عائلهالزم به ذکر است مبنای محاسبه و پرداخت 

سوابق ارفاقی نیز به همراه سوابق اصلی  44/1/4539عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تاهی 041الی  040شماره 

 مندی قرار گرفت.عائلهبه عنوان مبنای محاسبه و پرداخت 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رافه
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  ويپست:

 

 09518تلفن: 8955905595،کدپستی:959تهران:خیابان آزادی، پالک    87834575ش ش :
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های سالیانه مستمری موضوع ماده افزایشمندی و اوالد همه ساله متناسب با عائلههای هزینهیش مبالغ کمکافزا 

 مدیره تعیین گردیده است.هیات( و با توجه به مصوبات 69)

 مندی و حق اوالدعائلههای جدول مربوط به تلخیص بخشنامه 

 مستند قانونی  نحوه پرداخت  یا افزایش تاریخ اجرا ردیف
 توضیحات

1 1/1/1371 
ریال و حق اوالد  21،111مندی عائله

 ریال )حداکثر سه فرزند ( 4،111

  11/12/1371مصوبه مورخ 

 وزیران هیات

 بارها به صورت هر شش ماه یکپرداخت

2 1/1/1375 
ریال و حق اوالد  42،111مندی عائله

 ریال )حداکثر سه فرزند ( 7،211

قانون بودجه سال  35تبصره 

1375 

 

3 1/1/1371 
ریال و حق اوالد  44،911مندی عائله

 ریال )حداکثر سه فرزند ( 9،811

مصوبه شماره 

/ه مورخ 17142/ت51822

 وزیران هیات19/1/1371

 

4 1/11/1377 

و حق اوالد مندی عائلهافزایش 

بازنشستگان متناسب با سنوات پرداخت 

 حق بیمه طبق توضیحات

مورخ  8515/111مصوبه 

شورای عالی  9/11/1377

 اجنماعیتامین

 مدت پرداخت حق بیمه
مبلغ افزایش ماهیانه کمک 

 مندیهزینه عائله

5 1/11/1377 

و حق اوالد به مندی عائلهتعمیم افزایش 

کلی طبق مستمری بگیران ازکارافتاده

 توضیحات

مورخ  289مصوبه جلسه 

شورای عالی  21/2/1379

 اجتماعیتامین

 81،111 سال و بیشتر 31

 75،111 سال 31-25

 11،111 سال 25-21

 31،111 سال 21از کمتر 

 حق اوالد

ریال نیز به  21،111مبلغ 

اوالد عنوان افزایش حق

برای تمام سطوح سابقه 

 تعیین گردید

 

 فرزند :هزینه همسر متکفلکمک -12

شورای 46/1/4534مدیره سازمان و با تایید در جلسه مورخ هزینه با توجه به پیشنهاد هیاتپرداخت این کمک 

بگیران بازمانده همسر دارای حداقل یک فرزند )که صورت پذیرفت و براساس آن کلیه مستمری اجتماعیتامینعالی 

هزینه گردیدند. میزان کمک مشمول دریافت این کمک 4/2/4534بگیران قرار دارند( از مستمریهمزمان در ردیف 

 باشد.میمندی )بدون احتساب مبلغ افزایش متناسب با سنوات( عائله هزینهکمک  %14مذکور در هر سال معادل 
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 اعال ریمد
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فرزند با درنظرگرفتن مندی، اوالد و همسر متکفلعائلههزینه مبالغ مربوط به کمک 5در جدول پیوست شماره  

 بیمه مشخص گردیده است.های متناسب با سنوات پرداخت حقافزایش
 

بار ماه یکبگیران در گذشته به صورت ششمستمریفرزند و اوالد مندی، همسران متکفلعائلههای هزینهکمک

، پرداخت این مبالغ 0/2/4539مدیره مورخ هزار و هفتمین جلسه هیات( یک1شد لیکن به موجب بند )میپرداخت 

 گیرد.میبه صورت ماهیانه انجام  تاکنون 4/44/4539از تاریخ 
 

 کمک به تامین معیشت: -13

وزارت بهداشـت  2/3/4599مورخ  1136بنا به پیشنهاد مشترک شماره  04/3/4599وزیران در جلسه مورخ هیات       

( قـانون 69سـتناد مـاده )و بـه ا اجتمـاعیتامیندرمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتمـاعی و سـازمان 

، تصویب نمودنـد کـه از تـاریخ وزیران(هیات 06/3/4599مورخ  990//ت2600نامه شماره )تصویب اجتماعیتامین

کلی کـه لغایـت های بازماندگان )اعم از یک یا چندنفره(، بازنشستگی و ازکارافتـادگیتمریسبه کلیه م 4/2/4599

ریال معادل بهای بن ارزاق و کاالهای تخصیصی توسط ستاد بسـیج  5،444اند، مبلغ برقرار گردیده 4599شهریور 

ریال را بطور مقطوع از کلیـه  5،444مکلف شد هر ماه مبلغ  اجتماعیتامیناقتصادی کشور افزوده گردد و سازمان 

کسر نموده و یکجا به اتحادیه امکان پرداخت  جزئی(،های ازکارافتادگی)به استثنای مستمری های مستمریپرونده

 این مبلغ از مستمری کسر نگردید. 4/4/4593نماید. از تاریخ 

به دلیل  4533نقدی انجام گرفته است لیکن از سال پرداخت این کمک در سنوات مختلف بصورت نقدی یا غیر

   گردد.پرداخت به صورت نقدی مزبور کمک های بازنشستگی مقرر گردید های مکرر کانوندرخواست

طـی گیـرد و مـیمیزان پرداخت کمک به تامین معیشت براساس مبالغ مصوب در بودجه ساالنه سـازمان صـورت 

 بوده است. 1سنوات گذشته به شرح جدول پیوست شماره 
   

 هزینه مسکن : کمک -14

کمک»پرداخت  3/40/4534در جلسه مورخه  اجتماعیتامینعالی شورایمدیره سازمان، پیشنهاد هیاتباتوجه به 

بگیران مستمریبگیران به استثنای مستمریداد. بر این اساس تمامی  را مورد تایید قرار «هزینه مسکن

  هزینه گردیدند.ول دریافت این کمکمشم 4/4/4534جزئی از تاریخ ازکارافتاده

 .ه نمایش درآمده استب 1پیوست شماره هزینه مسکن در جدول شده در مورد کمکهای اعمالتغییرات و افزایش

 

 کل کشور: 1399( قانون بودجه سال 38بند ) -15

مورخ  ـه10124ت/09134کل کشور و به استناد مصوبه شماره  4533( قانون بودجه سال 56در اجرای بند )

بگیران مقرر گردید که مبلغی به جهت ارتقای سطح معیشت و قدرت خرید مستمریوزیران، هیات 6/0/4533

 همراه با مستمری ماهیانه آنان پرداخت گردد.  4533عنوان یارانه دولت در طول سال 
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 بگیران و طبق جدول ضمیمه مصوبه فوقمستمری 4532سفند ها با توجه به مستمری ماهیانه ااین پرداخت 

حداقل  های کمتر ازای که برای مستمریبه گونه، متناسب با مبلغ مستمری صورت پذیرفت (44)پیوست شماره 

 344،444معادلریال(،  0،514،444)های حداقل ریال و برای مستمری 304،444ریال( معادل  0،514،444)

، با افزایش مبلغ مستمری از مبلغ یارانه کاسته شده تا اینکه برای گرفته شده و برای سایر سطوح در نظرریال 

 ریال منظور گردید. 419،444ریال و بیشتر معادل  44،444،444مبالغ 

 نیز تسری یافت. 4564و  4564، 4536های های برقرارشده درسالهزینه به مستمریپرداخت این کمک

 

 کمک به سبدخانوار: -11

درآمد، چنانچه پس از بگیران کمهای جنبی مستمریبه منظور ارتقای قدرت خرید و ترمیم مستمری و کمک

 4،444،444ها کمتر از ، مجموع این افزایش4564های جنبی در سال اعمال افزایش سالیانه مستمری و کمک

به « کمک به سبدخانوار»یافته تا مبلغ اخیرالذکر محاسبه و تحت عنوان التفاوت مبلغ افزایشریال باشد، مابه

 گردد. نفع پرداخت میبگیران ذیمستمری

 

 : 1382( مصوبه افزایش سال 2بند ) -17

بیمه آنها با احتساب سنوات ارفاقی، سـی سـال و بگیرانی که میزان سابقه پرداخت حقجهت آن دسته از مستمری

های جنبـی، های مستمری و کمک، پس از اعمال افزایش4560و مجموع دریافتی ماهیانه آنها در سال  باالتر بوده

التفاوت مجموع دریافتی تا مبلغ اخیرالذکر محاسـبه و تحـت باشد، مابه( ریال 2،444،444کمتر از هفت میلیون )

 گردد. پرداخت می« 4560( مصوبه افزایش سال 0بند )»عنوان 

 

 : 1385تفاوت ترمیم افزایش سال  -19

برقرار شده و مجموع دریافتی ماهیانه آنان شامل مستمری و  4561های مستمری که لغایت سال در خصوص پرونده

التفاوت مبلغ ( ریال باشد، مابه6،444،444سایر مبالغ پرداختی، پس از اعمال افزایش مذکور کمتر از نه میلیون )

 شود. پرداخت می« 4561تفاوت ترمیم افزایش سال »رالذکر محاسبه و تحت عنوان دریافتی تا مبلغ اخی

 توجه :
( قانون 99کل کشور، بند ) 4564( قانون بودجه سال 64بند )بگیران مشمول الزم به ذکر است درخصوص مستمری

و کمتر حق بیمه پرداخت  اجتماعی اشخاصی که ده سالتعیین تکلیف تامین»کل کشور و قانون  4564بودجه سال 

و عیدی در صورت شمول، به  مسکن، حق، کمک به تامین معیشتاوالدمندی و حقهای عائلههزینه، کمک«اندنموده

مندی به نسبت سنوات، مبلغ گردد. قابل ذکر است مبنای پرداخت عائلهبیمه پرداخت مینسبت سنوات پرداخت حق

 باشد.ال میس 54مندی برای سابقه عائله
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 کسورات قانونیفصل سوم : 

 قانون: (98ماده ) دودرصد -18

های اجتماعی یا به موجب این ، افرادی که به موجب قوانین سابق بیمهاجتماعیتامینقانون  (36ماده )به موجب 

فرادی که مستمری افراد بالفصل خانواده آنها همچنین ا شوند ویا می شده کلیازکارافتادهقانون بازنشسته و یا 

 مند خواهند شد.از مستمری دریافتی از خدمات درمانی سازمان بهره %0با پرداخت  ،دارندبازماندگان دریافت می

کلی و مجموع مستمری بازماندگان، از حداقل مستمری چنانچه مبلغ مستمری ماهیانه بازنشسته، ازکارفتاده توجه:

 گردد. ( قانون براساس حداقل مستمری سال کسر می36ماده ) %0لغ ، مب4563سال کمتر باشد، از ابتدای سال 

 

 : درمانسرانه -21

 مجلس شورای اسالمی: 3/9/1373( الیحه قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 13ماده )

 ی به ترتیب زیر خواهد بود: های شغلسهم مشموالن این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروه

و تصویب  اجتماعیتامینعالی حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورای %444: صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 1بند »... 

 «وزیران هیات

مجلس  5/3/4525الیحه قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب  (45ماده ) (1به موجب بند )

بایست در پردازی بصورت اختیاری میآزاد و ادامه بیمهومشاغلسالمی، وصول حق بیمه از صاحبان حرفشورای ا

بیمه وصول حق 4/4/4521وزیران و تغییرات بعدی آن صورت پذیرد لذا از تاریخ درمان مصوب هیاتقالب سرانه

نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان آیین (1ده )ما 4شدگان مذکور به ترتیب مقرر در تبصره بابت درمان از بیمه

نامه اجرایی بیمه اختیاری مورد نداشته و همچنین در خصوص آیین (1ماده ) 4آزاد و تبصره ومشاغلحرف

آزاد یا اختیاری ومشاغلبیمه ایشان از طریق بیمه صاحبان حرفبگیرانی که بخشی از سوابق پرداخت حقمستمری

و  هابازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه)موضوع:  شدگانامور فنی بیمه 42بخشنامه شماره  براساسادامه یافته، 

 الزم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: (آزادومشاغلدستورات اداری بیمه صاحبان حرف

ان ارتباط خود با برقرار شده در صورتی که در زم 4/4/4521بگیرانی که مستمری آنان قبل از کلیه مستمری الف(

آزاد و بیمه اختیاری امر درمان مورد قرارداد آنان بوده است کماکان با ومشاغلسازمان از طریق بیمه صاحبان حرف

 بگیران برخوردار خواهند شد.مستمری از خدمات درمانی همانند سایر مستمری %0کسر 

( که مستمری آنان بعد از کلیازکارافتادهبگیر بازنشسته و بگیران موصوف )مستمریبازماندگان مستمری ب(

 شود از لحاظ برخورداری از حمایت درمان مشمول بند مذکور خواهند بود.برقرار شده یا می 4/4/4521

شده متوفی که مستمری آنان قبل از و بازماندگان بیمه کلیازکارافتادهبگیران بازنشسته، کلیه مستمری ج(

آزاد و ومشاغلدر صورتی که در زمان ارتباط خود با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف ،رار شدهبرق 4/4/4521
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با  4/5/4523از تاریخ  ،امر درمان مورد قرارداد آنان نبوده باشد و تمایل به استفاده از درمان دارند ،بیمه اختیاری 

 گردند.برخوردار میاز مزایای درمانی  ،درمان همانند سایرینپرداخت سرانه

هرچند در زمان  ،گیرندبگیران قرار گرفته یا میدر ردیف مستمری 4/4/4521افرادی که بعد از تاریخ  د(

 ،در صورت تمایل به استفاده از مزایای خدمات درمانی ،پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بوده یا نبوده باشدبیمه

 گردند.از این مزایا برخوردار میدرمان با پرداخت حق سرانه

مذکور که بدون احتساب سابقه بیمه اختیاری و صاحبان حرف (د)و  (ج)بگیران موضوع بندهای مستمری هـ(

از پرداخت حق سرانه 4/4/4526از تاریخ  ،باشندبیمه میسال سابقه پرداخت حق 44آزاد دارای حداقل ومشاغل

حق استفاده از مزایای درمان را  ،از مستمری پرداختی %0قانون با کسر  (36ماده )طبق  درمان معاف خواهند بود و

 خواهند داشت.

آزاد و یا بیمه اختیاری از تاریخ ومشاغلبیمه حرفافرادی که مستمری آنان با احتساب مدت پرداخت حق

بیمه آنان بدون در نظر گرفتن سابقه بیمه گردد و سابقه پرداخت حقبه بعد برقرار گردیده و یا می 4/5/4523

از تاریخ  ،باشدسال می 44کمتر از (، %04و  %43، %41، %40های )با نرخ آزاد و بیمه اختیاریومشاغلحرفصاحبان 

  الزامی خواهد بود. ،درمان از مستمری آنان در صورت گزینش درمان سازمانکسر حق سرانه 4/4/4526

 ـ(ه)و  (د) ،(ج) یمندرج در بندها طیو بازماندگان مشمول شرا کلیازکارافتاده رانیبگیمستمر هک یتدر صور و(

 مهیبحق پرداخت سوابق اعتبار به و( 4/4/4521 تاریخ از)بعد  آزادومشاغلحرفبدون لحاظ سوابق  کنیل نبوده

شهری، انتقالی از سایر ..(، رانندگان حمل بار و مسافر بینبیکاری، ایام بیماری و .)اعم از سوابق اشتغال، بیمه یاجبار

 ودار خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه ها،صندوق

 سوابق نیهمچن و 4/4/4521 تاریخ از قبل به مربوط آزادومشاغلحرفو صاحبان  یاریاخت مهیبحق پرداخت سوابق

قانون برای ( 21ماده ) طیشرا یبه تنهائ زین (%02 و %09 یها نرخ)با  یاریاخت تیهبا ما مهیبحق پرداخت

از  یجهت برخوردار ،ندیرا احراز نما ده متوفیشبرای بیمهقانون  (34ماده ) (5)اصالحیه بند  وکلی ازکارافتادگی

 . بود خواهند معاف درمانسرانه حق پرداخت زو ا بوده( %0 )کسر قانون (36ماده )درمان مشمول  تیحما

مصوب سیصد و چهل و ششمین  اجتماعیتامینقانون  (3ماده )نامه بیمه اختیاری موضوع تبصره ینیآ براساس

 با 4/3/4531بگیران بیمه اختیاری از تاریخ درمان مستمری ،41/9/4531مورخ  اجتماعیتامینعالی جلسه شورای

  درمان موردی نخواهد داشت.گیرد و کسر حق سرانهقانون انجام می (36ماده )از مستمری مربوطه مطابق  %0کسر 

سال و کمتر حق بیمه  44اشخاصی که  اجتماعیتامینقانون تعیین تکلیف »در خصوص اشخاصی که مطابق 

پردازی خود را التفاوت، سابقه بیمهخت مابهاند و با پرداسال حق بیمه پرداخت کرده 44کمتر از « اندپرداخت کرده

گردد لذا سوابق اند، با عنایت به این که در خصوص نامبردگان، حق بیمه کامل دریافت میبه حداقل مذکور رسانده

 شود.  آزاد محسوب میومشاغلپردازی غیرحرفسال( در حکم سابقه بیمه 44ناشی از قانون مذکور )کسری سابقه تا 
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درمان، مادامی که همسر و یا کلی مشمول کسر سرانهبگیران بازنشسته و ازکارافتادهخصوص مستمری درنکته: 

درمان بابت حق سرانه نیازی به کسرباشند،  اجتماعیتامینفرزندان وی راسا مشمول مقررات حمایتی خاص یا قانون 

 باشد.بگیر اصلی نمیآن افراد و ارائه خدمات درمانی به تبع مستمری

بگیر مشمول سرانه درمان و افراد تحت تکفل وی اختیاری کسر سرانه درمان و استفاده از خدمات درمانی مستمری

بگیران و افراد تحت تکفلشان منوط به پرداخت مندی مجدد از خدمات درمانی این دسته از مستمریبوده لیکن بهره

بگیر یا افراد تبعی وی درخواست عدم انچه مستمریحق سرانه درمان کل دوران انقطاع خواهد بود. بنابراین چن

مندی از خدمات درمانی سازمان داشته باشند، از تاریخ ارائه درخواست، کسر سرانه درمان فرد متقاضی بهره

 موضوعیت نخواهد داشت.  

 

قانون بیمه  اختیاری مستند به صورتو ادامه بیمه ب آزادومشاغلشدگان صاحبان حرفدرمان بیمهجدول حق سرانه

  باشد.می 9به شرح جدول پیوست شماره  مجلس شورای اسالمی 5/3/4525همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 

 

تاهی تاییدمورد  45/44/4534مورخ  144-144درمان طی دادنامه شماره سرانه قابل ذکر است تعیین میزان حق

 گرفته است.عمومی دیوان عدالت اداری قرار 

 

 چهارم فرزند درمانسرانه حق -21

متولد و طبق مندرجات سجلی فرزند و  09/0/4525گردد که بعد از تاریخ فرزند چهارم به فرزندی اطالق می

 .شوندشده اصلی و یا تطبیق تاریخ تولد سایر فرزندان به عنوان فرزند یا فرزندان چهارم خانواده محسوب میبیمه

مجلس شورای اسالمی که در تاریخ  09/0/4520ماده یک قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب  (ج)استناد بند به 

بینی تعداد فرزندان پیش براساسنگهبان قرار گرفته، امتیازاتی که در مقررات مربوطه شورای تاییدمورد  0/5/4520

اند، متوقف گردید. تاریخ تصویب قانون متولد شده سال از پس از یک شده است، در مورد فرزندان چهارم و بعد که

درمان فرزندان چهارم و بعد خود را منطبق با حق سرانه ماهیانهدرمان توانند سرانهشدگان میرو بیمهازاین

ه درمان شده در هر سال با رعایت مقررات مربوطه راسا به سازمان پرداخت نمایند و در این صورت دفترچتعیین

 گردید.اعتبار میبیمه آن پرداخت شده تامینمربوطه برای مدتی که حق

مجلس  شورای اسالمی مبنی بر الحاق  00/0/4533قانون اصالح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب  براساس

اجد شرایط     به ماده یک قانون مذکور، چنانچه یکی از سه فرزند مشمول و 5یک تبصره به عنوان تبصره 

االجرا بگیران به دلیل زایل شدن شرایط قانونی از شمول خارج شده و یا بشود، از تاریخ الزمشدگان یا مستمریبیمه

( صرفا فرزند یا فرزندان چهارم خانواده در صورت احراز شرایط به عنوان جایگزین 45/1/4533شدن قانون مذکور )

 گرفت. فرزند خارج شده قرار خواهند
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االجرا شدن قانون مزبور باشد، و چنانچه تاریخ خروج احدی از فرزندان مشمول واجد شرایط فوق بعد از تاریخ الزم 

شده از تاریخ خروج فرزند خارج ،شدهبگیر اصلی و فرزند یا فرزندان جایگزینمبنای ارائه تعهدات قانونی به مستمری

 و احراز شرایط الزم خواهد بود.

اسالمی مقرر گردیده از شورایمجلس 04/5/4560د به قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب با استنا

های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ( کلیه محدودیت06/1/4560االجرا شدن این قانون )تاریخ الزم

تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده  براساسکه  و اصالحات آن و سایر قوانین 09/0/4520

درمان جهت فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمهوصول حق سرانه 06/1/4560است، لغو شود. لذا از تاریخ 

 رفتار خواهد شد. و با ایشان نیز مطابق سایر فرزندان  بگیران فاقد موضوعیت خواهد بودشدگان و مستمری

 

 :مسکنحقیک درصد -22

از حق %4مبلغ  4/4/4534سازمان، از تاریخ  مدیرههیات 0/1/4534مورخ  56109/4444مصوبه شماره  براساس

 گردد.های بازنشستگی کسر میعضویت در کانونبگیران به عنوان حقمسکن بازنشستگان و مستمری

کسر مبلغ مذکور  4/5/4536از تاریخ  مدیرههیات 1/0/4536مورخ  41351/4444/904340مصوبه شماره  براساس

 باشد.بگیر جهت عضویت میمنوط به موافقت مستمری

کسر حق 4/2/4536از تاریخ  مدیرههیات 54/9/4536مورخ  4433/4444/24231در راستای اجرای مصوبه شماره 

رسانی اطالع براساسبگیران بدون اخذ رضایت کتبی بالمانع بوده و کلیه مستمری مسکنحقعضویت مذکور از 

بایست ها میکانون ،بگیران رضایت نداشته باشندهای مربوطه، چنانچه هر یک از مستمریشده توسط کانونانجام

های عدم رضایت را به شعبه مربوطه ارائه نمایند، در این ه و درخواستمراتب عدم رضایت آنان را کتبا اخذ نمود

های خود را راسا به شعب سازمان تامینصورت شعب از کسر حق عضویت افراد مذکور و سایر افرادی که درخواست

 خودداری به عمل خواهند آورد. ،نماینداجتماعی ارائه می

بگیران مبنی بر عدم رضـایت از کسـر آن، خواست کتبی مستمریبدیهی است شعب سازمان موظفند پس از اخذ در

نسبت به قطع کسر آن از اولین مستمری پرداختی پس از تـاریخ تقاضـا اقـدام و مراتـب را بـه کـانون بازنشسـتگی 

( 0مـاده ) 4باشد. همچنین حسب تبصـره عضویت کسرشده قبلی قابل استرداد نمیمربوطه اعالم نمایند. ضمنا حق

هزار و یـک (0)بگیران موضوع بند هزینه مسکن بازنشستگان و مستمرینحوه اداره مبالغ مکسوره از کمک ضوابط و

، افـرادی کـه از عضـویت در 46/44/4565مـورخ  0391/65/4444ت مدیره بـه شـماره اپانصد و نهمین جلسه هی

مجدد درآیند و شعب مکلفند از تـاریخ دریافـت تقاضـا  توانند با تقاضای کتبی به عضویتاند میها خارج شدهکانون

 مسکن از اولین مستمری پرداختی پس از تاریخ تقاضا اقدام نمایند. حق %4نسبت به کسر 
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 مبادی پرداخت مستمریم: چهارفصل 

در سنوات گذشته نحوه پرداخت مستمری با توجه به شرایط و امکانات سازمان دستخوش تغییرات متعددی  -23

ها، شرکت پست، قراردادهای خاص های گوناگونی از قبیل پرداخت در شعبه، پرداخت از طریق بانکبوده و به روش

امه به صورت مختصر تاریخچه این با مراجع بیرونی نظیر مخابرات و بنیاد شهید صورت گرفته است که در اد

 گردد:تغییرات ذکر می

بگیران و مشکالتی که در نتیجه تراکم کار و ازدحام مراجعین جهت با افزایش تعداد مستمری 4519از سال  -05-4

انعقاد ، با 05/1/4511فنی مورخ  442آمد وفق بخشنامه شماره دریافت مستمری در شعب سازمان به وجود می

بگیر های بازنشستگی و ازکارافتادگی حسب تمایل مستمریقراردادی با بانک رفاه کارگران امکان پرداخت مستمری

 از طریق بانک مزبور نیز فراهم گردید.

ی و های بازنشستگی، ازکارافتادگصرفا مستمری 01/1/4594مورخ  06212/9به موجب دستور اداری شماره  -05-0

نفره کماکان از طریق شعب سازمان نفره از طریق بانک رفاه پرداخت شده و سایر بازماندگان چندبازماندگان تک

 نمودند.مستمری خود را دریافت می

تامینعالی بگیران و نیز کاستن از تراکم کار واحدها براساس مصوبه شورایبه منظور تامین رفاه مستمری -05-5

مابین پست و سازمان در نخستین مرحله از تاریخ و قرارداد منعقده فی 09/3/4596ر جلسه مورخ د اجتماعی

 4/44/4520های تهران و خراسان پرداخت مستمری از طریق پست آغاز و به تدریج از تاریخ در استان 4/44/4596

 به سراسر کشور تسری یافت. 

ها به این یجمله پرداخت مستمربانک، امور پست مالی منبا تشکیل شرکت پست 4/44/4521از تاریخ  -05-1

پرداخت از طریق پست کامال متوقف گردید. در حال حاضر فرآیند  4533شرکت محول شده و از مهرماه سال 

 پذیرد.ها صورت میبانک، مشابه با سایر بانکپرداخت مستمری از طریق پست

قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز  9به موجب بند )ج( ماده واحده قانون اصالح تبصره  -05-1

مجلس شورای  09/6/4521مصوب  54/9/4520االثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب ازکارافتاده و مفقود

 گیرد.اندگان شهدا از طریق بنیاد مذکور صورت میپرداخت مستمری بازم 4/2/4521اسالمی، از تاریخ 

هفتصد و پنجاه و سومین جلسه  (4نامه منعقده با شرکت مخابرات ایران که طی بند )با توجه به موافقت -05-9

مستمری لیست پرداخت  4/5/4534مدیره مورد تصویب قرار گرفته بود، از تاریخ هیات 44/40/4526مورخ 

ها یبگیران بازنشسته منفک و همزمان با پرداخت سایر مستمریبازنشستگان شرکت مخابرات ایران از سایر مستمر
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نامه و عدم تمدید آن پرداخت گردید که در حال حاضر با توجه به اتمام تاریخ توافقبه شرکت مخابرات تحویل می 

 پذیرد. یمستمری به این روش صورت نم

پرداخت مستمری در محل شعب متوقف شده و کلیه وجوه مربوط به مستمری و  4/2/4530از تاریخ  -05-2

 گردد. یمزایای جانبی صرفا از طریق مبادی ذیربط )بانک رفاه، پست، بنیاد شهید و ...( پرداخت م

با پست جمهوری اسالمی ایران اطالعات مقرر گردید واحدهای اجرایی طرف قرارداد  4531از فروردین ماه  -05-3

بگیران را در قالب دیسکت به همراه لیست پرداخت بصورت یمکانیزه پرداخت مستمری و مزایای جنبی مستمر

 ماهیانه به پست بانک ایران تحویل نمایند.

عیدی، غرامت  ،ماهیانهی های مربوط به حوزه تعهدات بلندمدت اعم از مستمرتمامی پرداختدرحال حاضر  -05-6

انجام  اداره کل امور مالیاز طریق بصورت متمرکز و االرث )ماترک( مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت و سهم

 شود. یم

 پرداخت مستمری از طریق شعب بانک رفاه کارگران  -24

بگیران و با یشیوه پرداخت مستمری و در جهت رفاه بیشتر مستمرتر در به منظور ایجاد تمهیدات و امکانات وسیع

 ای به شرح ذیل بین بانک مذکور و سازمان منعقد گردید:هنامتوجه به اعالم آمادگی بانک رفاه کارگران، توافق

ی از طریق بانک رفاه اند پرداخت مستمربه بعد برقرار شده 4/44/4523هایی که از تاریخ کلیه مستمری -01-4

نامه مربوطه، نسبت به شود و در این راستا واحدهای اجرایی موظفند پس از تنظیم فرم وکالتکارگران انجام می

 ارسال آن به بانک رفاه کارگران اقدام نمایند.

طریق پست دریافت میبرقرار شده و مستمری خود را از  4/44/4523بگیرانی که قبل از تاریخ مستمری -01-0

 توانند مستمری خود را از بانک دریافت نمایند.نمایند، در صورت تمایل می

نامه ثبت و به واحد اجرایی اعاده بانک پس از افتتاح حساب، شماره حساب مربوطه را در فرم وکالت -01-5

 نماید. می

 44بگیران را با ذکر شماره حساب بانکی، حداقل واحدهای اجرایی مکلفند لیست حاوی مشخصات مستمری -01-1

 روز قبل از شروع پرداخت ماه، به همراه چک مربوطه به بانک ارسال نمایند.

ماه متوالی جهت دریافت مستمری مراجعه ننموده 1بگیرانی که بانک موظف است لیست اسامی مستمری -01-1

حد اجرایی ذیربط اعالم و واحد اجرایی نیز موظف است پس از بررسی، چنانچه به اند را با ذکر اطالعات مربوطه به وا

 ،بگیر یا زایل شدن شرایط قانونی توقف پرداخت مستمری را ضروری تشخیص دهددالیلی از جمله فوت مستمری

د اجرایی عدم درخواست برگشت وجوه مربوطه را به بانک اعالم نماید. متعاقبا بانک موظف است در مواقعی که واح
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پس از اعالم کتبی آن از طرف واحد اجرایی، در اسرع وقت  ،پرداخت مستمری را الزم و ضروری تشخیص دهد 

 نسبت به برگشت مبلغ مستمری اقدام نماید.

نامه افتتاح حساب به نام شخص بایست معرفیبگیران دارای قیم یا وکیل باشند، میدر مواردی که مستمری -01-9

 بگیر )واجد شرایط دریافت مستمری( صادر و از معرفی افراد غیر، جهت افتتاح حساب خودداری گردد.مریمست

بگیرانی که به دالیل مختلف اعم از برقراری جدید، ارجاع پرونده، تغییر جهت مستمری 4/1/4564از تاریخ  -01-2

انداز همراه افتتاح و پس از آن به منظور ند، منحصرا حساب پسابانک و... به شعب بانک رفاه کارگران معرفی شده

 انداز همراه تبدیل گردید. بگیران به حساب پسالحسنه مستمریهای قرضپرداخت متمرکز مستمری حساب

 

 توجه:

های الزم بدون حضور قابل ذکر است در حال حاضر با عنایت به امکان بررسی حیات و ممات و سایر کنترل

نامه و اخذ بگیران و همچنین غیرحضوری شدن ارائه شماره حساب بانکی، ضرورتی جهت ارائه معرفیریمستم

 بگیران وجود نخواهد داشت.   وکالتنامه از مستمری

 ها پرداخت مستمری از طریق سایر بانک -25

تر مندی مخاطبین، استفاده بهینهبگیران و ارتقای سطح رضایتبه منظور ارائه خدمات بهتر به مستمری -01-4

مورخ  1449/0404سازمان از وجوه در اختیار، امکان پرداخت متمرکز وجوه و ...، براساس دستور اداری شماره 

های هایی با بانکنامهها، تفاهمها در راستای پرداخت مستمریجهت استفاده از خدمات سایر بانک 44/44/4532

 گردید.منعقد ، ملی، سپه، صادرات و کشاورزی تجارت، ملت

بگیران اقدام های مزبور موظفند بیستم هر ماه نسبت به پرداخت مستمری مستمریبانک ،وفق توافقات -01-0

نمایند و به محض وصول دستور قطع مستمری از شعب سازمان از پرداخت آن ممانعت و نسبت به برگشت وجوه به 

 مربوطه اقدام نمایند.شعبه 

 پرداخت مستمری از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران  -21

قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و  9قانون اصالح تبصره »به موجب بند )ج( ماده واحده 

مجلس شورای اسالمی مقرر  09/6/4521مصوب « 54/9/4520مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب 

اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری سازمان تامین»گردید 

شوند، شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا میمستمری درباره بیمه
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ها، لیست مستمری لذا در زمان پرداخت مستمری« نیاد شهید قرار دهدرا در اختیار ب 43/44/4594مصوب 

بگیران، های پرداخت مستمری منفک و همزمان با پرداخت مستمری سایر مستمریاندگان شهدا از سایر لیستمباز

 شود. به همراه مبالغ مربوطه به بنیاد شهید تحویل داده می

مستمری، پرداخت این مبالغ بصورت متمرکز و از طریق اداره کل امور مالی با عنایت به استقرار سامانه متمرکز 

 انجام خواهد شد.  

گردد لیکن مسؤولیت رغم اینکه مستمری این بازماندگان از طریق بنیاد شهید پرداخت میقابل ذکر است، علی

باشد و چنانچه هر زمان میکنترل و بررسی شرایط دریافت مستمری افراد، کماکان به عهده واحدهای اجرایی سا

یک از افراد مورد نظر شرایط الزم جهت دریافت مستمری را از دست بدهند، ضروری است سریعا نسبت به قطع 

 مستمری آنان اقدام گردد.

 :یمستمر پرداخت ندیفرآم : پنجفصل 

 ثبت اطالعات نحوه پرداخت -27

بگیر در منوی نحوه پرداخت پایگاه اطالعات احکام، پس از ثبت اطالعات مربوط به شماره حساب بانکی مستمری

برقراری مستمری از الزامات تکمیل پایگاه اطالعات و آمادگی جهت پرداخت مستمری بوده و الزم است ضمن 

های طرف حساب سازمان، بگیر جهت ارائه شماره حساب بانکی متمرکز مربوط به بانکراهنمایی مستمری

سامانه خدمات غیرحضوری، در اسرع وقت نسبت به ثبت شماره حساب بانکی در پایگاه  المقدور از طریقحتی

 اطالعات سیستم متمرکز مستمری اقدام گردد.

شده، هنگام ثبت در سامانه خدمات غیرحضوری توسط سنجی شماره حساب ارائهقابل ذکر است صحت

های طرف حساب طریق ارتباط با سامانه بانکبگیر و همچنین موقع ثبت در سامانه متمرکز مستمری از مستمری

 بصورت هوشمند صورت خواهد پذیرفت. 

 

 پرونده تیوضع یسازفعال -29

بگیر پایگاه اطالعات مستمریدر  «فعال»به حالت وضعیت پرونده ثبت پس از صدور حکم و برقراری مستمری، 

 اهم گردد.بگیر فرتا امکان پرداخت مستمری برای مستمری پذیردصورت می

ثبت وضعیت سازی وضعیت پرونده، صرفا از جهت فعال بایستمیاز سایر شعب،  های واصلهدر خصوص پرونده

 .استفاده گردد« واصله»

مسؤول  تاییدها پس از سازی پروندهبا توجه به اهمیت موضوع نظارت بر پرداخت مستمری، فعال

 باشد.پذیر میامکان ،معاون شعبه/و رییس /مسؤول تعهدات بلندمدتهامستمری
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 معوقه اسناد صدور -28

بگیران نبوده و مستمری برقراری مستمری منطبق بر تاریخیا اجرای آن حکم  زمان صدورموما ع این که با عنایت به

 در این مواردشوند، کار میستانب سازمانتا ماه قبل از اولین پرداختی مستمری، مبالغی را از از تاریخ برقراری 

   .پرداخت شودقابل پرداخت به ایشان از طریق ثبت سند معوقه  مزایای جنبی مستمری وبایست می

قابل پرداخت /معاون شعبه /مسؤول تعهدات بلندمدت و رییسهامسؤول مستمری تاییدپس از شده معوقه ثبتاسناد 

 خواهد بود.

 :اسناد معوقه رعایت نکات ذیل الزامی استهنگام ثبت 

 .گرددشده لیست مستمری ماهیانه تعیین میبراساس آخرین ماه محاسبهدوره عملکرد  -4

محاسبه طبق »از انتخاب گزینه  ،قرر است یک مبلغ ثابت بصورت معوقه ثبت شودمدر خصوص مواردی که  -0

 جلوگیری شود.« تاریخ

یک دوره زمانی مشخص ثبت شود،  ، برایبا مبلغ پایه معین که مقرر است معوقه یک نوع پرداختبرای مواردی  -5

 الزامی است.« محاسبه طبق تاریخ»انتخاب گزینه 

کلیه اسناد معوقه صادره توسط مسؤول  تاییداز  ماهیانهری قبل از انجام محاسبه گروهی لیست مستم -1

 /معاون شعبه اطمینان حاصل شود.دمدت و رییس/مسؤول تعهدات بلنهامستمری

 

 ثبت کسورات -31

مسکن، بعضا مبالغ دیگری نیز حق %4( قانون و 36ماده ) %0بگیران از قبیل عالوه بر کسورات قانونی مستمری

ساط به حسب ضرورت اعم از آرای صادره از مراجع قضایی، بیمه تکمیلی درمان، بدهی ناشی از ارائه تعهد کسراق

بگیر بایستی کسر گردد که در خصوص نحوه ثبت این کسورات پرداختی، از مستمریبانک و یا استرداد وجوه اضافه

 الزم است موارد ذیل رعایت شود:

 .باشد آخرین ماه محاسبه لیست مستمریاز  بعدخ به تاری بدهیثبت دوره عملکرد  -4

بگیر بیشتر باشد تا موجب منفی شدن مبلغ خالص پرداختی مبلغ اقساط نباید از مبلغ پرداختی به مستمری -0

 نگردد.

 بگیر، دقت شود. های اجرای احکام قضایی بایستی به نحوه کسورات قیدشده در نامه از مستمریدر خصوص نامه -5

سازی بیشتر در صدور اسناد حسابداری و های مربوط به تعهدات بلندمدت، شفافبه منظور مدیریت هزینه -1

ها در فرآیندهای اجرایی و همچنین جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی در تطبیق کدهای زی رویهسایکسان

 مالی، حسب نوع کسورات صرفا از کدهای کسور ذیل استفاده نمایند:

های ها، موسسات اعتباری و ... حسب گواهیشده از سوی بانکهای اعالمالف( ثبت کسورات مربوط به بدهی

تعهد بدهی افراد و با تعیین نام طرف حساب و شماره  – 44494، با استفاده از کد کسور کسر اقساط صادره

 شبای اعالمی از سوی بانک
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شده از سوی مراجع قضایی )دادگستری، شورای حل اختالف و ...(  های اعالمثبت کسورات مربوط به بدهی (ب 

یین نام طرف حساب و شماره شبای اعالمی از اجرای احکام قضایی و با تع -44494با استفاده از  کد کسور 

 سوی مرجع قضایی

  44440ثبت کسورات مربوط به حق سرانه درمان با استفاده از کد کسور  (ت

  44423و  44411ثبت کسورات بیمه عمر و بیمه درمان تکمیلی به ترتیب با کد کسور  (ث

بگیران غیرهمکار، با کد ستمریثبت کسورات مربوط به وام غیرشمول پرداختی از سوی ستاد مرکزی به م (ج

  44412کسور 

بگیر به تفکیک نوع پرداخت براساس جدول پرداختی به مستمریهای اضافهثبت کسورات مربوط به آیتم (ح

 ذیل:

 

 عنوان کد کسور ردیف

 مندیهزینه عائلهپرداختی کمکاضافه 44444 4

 هزینه اوالدپرداختی کمکاضافه 44440 0

 پرداختی عیدیاضافه 44445 5

 پرداختی کمک به تامین معیشتاضافه 44441 1

 سازیپرداختی متناسباضافه 44442 1

 پرداختی ضریب ترغیباضافه 44443 9

 سازیپرداختی تفاوت تطبیق متناسباضافه 44446 2

 پرداختی مبلغ مستمریاضافه 44404 3

 فرزندهزینه همسر متکفلپرداختی کمکاضافه 44401 6

 4569پرداختی تفاوت افزایش سال اضافه 44402 44

 4569پرداختی مصوبه افزایش سال اضافه 44403 44

 سنواتپرداختی حقاضافه 44424 40

 هزینه مسکنپرداختی کمکاضافه 44434 45
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 4561پرداختی تفاوت ترمیم سال اضافه 44430 41 

 4560سال مصوبه افزایش  (0پرداختی بند )اضافه 44435 41

 پرداختی کمک به سبد خانواراضافه 44431 49

 کل کشور 4533قانون بودجه سال  (56پرداختی بند )اضافه 44431 42

 پرداختی بیمه بیکاریاضافه 44445 43

 

 

 در سامانه متمرکز مستمریپرداخت  ستیل اخذ -31

و در حال حاضر بگیران نیز طی سالیان گذشته دستخوش تغییراتی شده انه مستمرییمحاسبه لیست مستمری ماه

 :باشدذیل میبه شرح نحوه اخذ لیست  ،مستمریسامانه متمرکز  استقرارا توجه به ب

در منوی  «محاسبه گروهی»با استفاده از گزینه های قبل از محاسبه لیست انجام شده سپس ابتدا کنترل

گردد. پس میانه یت مستمری ماهساقدام به محاسبه لیپس از تکمیل فیلدهای مربوطه ، «هامحاسبات و پرداخت»

/مسؤول هامستمریمسؤول  توسط و تایید« ماهیانه شعب عملکرد»منوی از تولید لیست مستمری و ثبت در 

ها و بنیادشهید بانکتمامی  نهایتا لیست آماده پرداخت، /معاون شعبهو رییس ، مسؤول امور مالیتعهدات بلندمدت

کل استان تایید توسط اداره لغایت سیزدهم هر ماه« کارتابل محاسبات»در منوی  ،مربوط به کلیه شعب استان

 گردد.  کل امور مالی میتحویل اداره ها جهت پرداخت،کل مستمریشده و از طریق اداره

  

 نفرههای تکپروندهو نظارت بر  کنترل -32

غیرحق ها و جلوگیری از استفاده مندر برقراری و پرداخت انواع مستمرینظارت  اهمیت موضوع کنترل ونظر به 

نفره های بازماندگان تکبایست نسبت به بازبینی و کنترل تمام پروندهکلیه واحدهای اجرایی می ،از مزایای قانونی

فاقد فرد یا افراد تبعی بوده و یا تاریخ خروج افراد تبعی آنان کارافتادگان کلی که و همچنین بازنشستگان و از

ها )کنترل وضعیت مستمریاز سیستم مکانیزه مستمریخوذه امباشد، با عنایت به گزارش مربوط به گذشته می

قانونی احرازشده شرایط استمرار ( به جهت اطمینان از حیات و ممات و پرداخت کنترل قبل از افزایش و - بگیران

حسب و در صورت عدم امکان بررسی سیستماتیک شرایط احرازشده، بررسی الزم ه اقدام نمود، افراد موصوف

 .یردپذصورت ضوابط و مقررات 

بگیر و اخذ گزارشات مربوطه و همچنین آمار تجمیعی کل شده در خصوص هر مستمریثبت اقدامات انجام

 باشد.پذیر مینشده نیز در همین سامانه امکانشده و بررسینفره، موارد بررسیبگیران تکمستمری
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 احوال ثبت سازمان از بگیرانمستمری وضعیت مکانیزه استعالم -33

حوال توسط بگیران و افراد تبعی آنها از سامانه ثبت امستمری ممات استعالم آنی و برخط حیات و وامکان بررسی 

تبعی  افرادبگیران و مستمرین تعبیه شده و همچنین گزارش بگیراگزینه مربوطه در پایگاه اطالعات احکام مستمری

بگیران فعال در ثبت احوال به عنوان فوتی ثبت شده لیکن وضعیت پرونده ایشان در پایگاه اطالعات مستمریآنها که 

اخذ و  اطالعات، آمار و محاسباتآوری فن مرکزتوسط ام ماه( )پانزدهم و سیباشد هر ماه طی دو مرحله ه مییا واصل

ها نسبت به به محض بارگذاری لیستبایست می واحدهای اجراییلذا  گیردمنوی مربوطه در سیستم قرار میدر 

    غیرحق جلوگیری بعمل آید.های مناختبررسی موارد مربوطه اقدام نمایند تا از پرد
 

 کنترل مکانیزه وضعیت ازدواج و طالق -34

پذیرفته با سازمان ثبت احـوال کشـور، امکـان اسـتعالم های اطالعاتی و با عنایت به تعامل صورتبا استفاده از بانک

برداری بهینه از امکـان مـذکور بهرهشدگان فراهم شده، لذا به منظور بگیران و بیمهوضعیت ازدواج و طالق مستمری

 بایست یه شرح ذیل اقدام گردد:در ارایه تعهدات بلندمدت می

 الف( اعمال تغییرات وضعیت ازدواج و طالق مستمری بگیران و افراد تبعی آنان 

چنـین کلی و همبگیران بازنشسـته و ازکارافتـادهتغییرات وضعیت ازدواج و طالق فرزندان اناث و همسران مسـتمری

فرزندان اناث بازمانده که مشخصات آنان در بانک اطالعات هویتی سازمان ثبت شده باشد، در مقاطع زمانی حداکثر 

آوری اطالعات، آمار و محاسبات، اخذ و در سامانه متمرکز مستمری در مسیر گزارشـات و یک ماهه توسط مرکز فن

 بل مشاهده خواهد بود.بررسی ازدواج و طالق، بروزرسانی شده و قا -آمارها 

بگیران قابل مشاهده بوده و تاریخ مربوطه بـه /طالق در پایگاه اطالعات مستمریبا بروزرسانی اطالعات، تاریخ ازدواج

اطالعات اخذشـده از سـازمان ثبـت احـوال درخصـوص »عنوان تاریخ خاتمه کفالت و شرح خروج از تکفل با عنوان 

 بت خواهد شد.به صورت هوشمند ث« /طالقازدواج

بگیران گـزارش مزبـور را مشـاهده و حسـب واحدهای اجرایی مکلفند قبل از انجام محاسبه لیست ماهیانه مستمری

پرداختی، ثبت کسورات مربوطـه، اصـالح علـت مورد نسبت به صدور احکام تغییرات مستمری، محاسبه مبالغ اضافه

 خروج از تکفل و ... اقدام نمایند.

 بگیران و افراد تبعی آنانوضعیت ازدواج و طالق مستمری ب( استعالم موردی

کلیـد اسـتعالم  –پایگاه اطالعـات مسـتمری  –این استعالم در سامانه متمرکز مستمری از مسیر تعهدات بلندمدت 

 گیرد.ازدواج و طالق به صورت برخط از پایگاه اطالعات سازمان ثبت احوال صورت می
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 /تغییرات مستمری بازماندگان افراد تبعی در هنگام صدور حکم برقراری ج( کنترل وضعیت ازدواج و طالق 

های ازدواج و طالق افراد تبعی بایست تاریخشدگان متوفی می/بیمهبگیراندر هنگام صدور احکام مربوط به مستمری

هـای اطالعـاتی هـویتی انکشده، با استفاده از تطبیق اطالعات موجود در ب/بیمهبگیربا توجه به تاریخ فوت مستمری

شدگان و سازمان ثبت احوال به صورت هوشمند و مکانیزه کنترل و در صورت بروز هر گونه مغـایرت از صـدور بیمه

 احکام مستمری بازماندگان تا زمان رفع آن جلوگیری گردد.

شده توسط مدارک ارائهشده در سامانه متمرکز و اسناد و در صورت وجود هرگونه مغایرت بین تاریخ درج :1نکته 

بازماندگان، الزم است ابتدا از درج صحیح اطالعات هویتی افراد تبعی )خصوصا کد ملی و تاریخ تولد( اطمینان 

حاصل شده و درصورت نیاز بازماندگان جهت رفع مغایرت و اصالح اطالعات به ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان 

 احوال( راهنمایی گردند. خدمات دولت )ارائه دهنده خدمات ثبت

بگیران بازمانده، تا زمان فراهم ویژه فرزندان اناث مستمریبگیران بهبه منظور کاهش مراجعات مستمری :2نکته 

ای، واحدهای های بیمهآنان به صورت برخط در سایر صندوق بررسی وضعیت اشتغالشدن امکانات الزم در خصوص 

پردازی آنان در سازمان، اقدامات الزم در رابطه با بررسی استمرار شرایط یمهبایست با کنترل وضعیت باجرایی می

شده ، فرم اصالح6پرداخت مستمری را معمول نموده و در هنگام برقراری مستمری با ارائه فرم پیوست شماره 

های ی بازمانده)موضوع: شرایط و نحوه برخوردار 4/3/4561مورخ  2302/61/4444مربوط به بخشنامه شماره 

شدگان از خدمات و تعهدات قانون سازمان( که در سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی اینترنتی بیمه

https:\\eservices.tamin.ir مندی از تعهدات رسانی الزم را در خصوص شرایط بهرهتعبیه خواهد شد، اطالع

 بلندمدت اعالم نمایند. 

 

 ندگان چندقسمتیهای مستمری بازماپرونده -35

چنانچه با توجه به محل سکونت بازماندگان الزم باشد پرداخت مستمری از طریق دو یا چند شعبه صورت پذیرد، 

بگیران هر یک از اطالعات تمامی بازماندگانی که در ردیف مستمری قرار دارند باید در پایگاه اطالعات مستمری

و نحوه « واصله»یا « فعال»گان واجد شرایط، حسب مورد شعب بطور کامل ثبت و وضعیت هر یک از بازماند

انتخاب گردد. هر « پرداخت سایر شعب»نمایند، پرداخت در مورد بازماندگانی که از سایر شعب مستمری دریافت می

ای که پرونده اصلی را بایست به انضمام مستندات الزم به شعبهنفع میبگیران ذیگونه تغییر در وضعیت مستمری

اختیار دارد اعالم شود تا آن شعبه نسبت به اعمال تغییرات، صدور حکم و ارسال حکم به سایر شعب مربوطه در 

ها در هر دو یا چند شعبه مربوطه شده در مورد این قبیل پروندهاقدام نماید. بدیهی است تمامی اطالعات ثبت

 بایست یکسان باشد.  می
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 ماهیانههای قبل و بعد از محاسبه لیست مستمری : کنترلم ششفصل 

های جنبی منظور اطمینان از صحت و سقم پرداخت مستمری و کمکه بمؤثر اینکه یکی از عوامل با توجه به 

این توجه واحدهای بنابر ،باشدبگیران، کنترل و بررسی دقیق گزارشات تولیدشده در سیستم مکانیزه میمستمری

 نماید: اجرایی را به لزوم رعایت نکات ذیل جلب می

 

 در سامانه متمرکز مستمریگروهی های قبل از محاسبه کنترل - 31

بایست ها میقبل از انجام محاسبه گروهی و در طول ماه منتهی به زمان محاسبه لیست ماهیانه مستمری

 های ذیل صورت پذیرد:کنترل

کلیه اسناد معوقه صادره در هر دوره از نظر استحقاق )دوره و مبلغ( و محاسبه در لیست ماهیانه دوره مربوطه  -4

 قرار گیرد. تاییدمورد بررسی و 

شده در دوره عملکرد ماه محاسبه لیست بصورت کامل و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و توجه کسورات ثبت -0

 بگیر کمتر باشد.مستمری ماهیانه مستمریشود که مبلغ قسط از 

بگیران ...( در پایگاه اطالعات مستمریکلیه احکام تغییرات و همچنین وضعیت پرونده )فعال، واصله، تعلیق و  -5

 ثبت و تایید شود.

های حوزه ای در طول ماه تهیه و بروزرسانی آن بصورت مکرر با عنایت به پویایی فعالیتگزارش تغییرات دوره -1

 شده صورت پذیرد.های موجود در گزارش تهیهها و بررسی مورد به مورد مغایرتمستمری

ای به دفعات متعدد و در طول ماه وجود داشته گیری لیست تغییرات دورهامکان گزارش متمرکز مستمری در سامانه

لذا  باشدمیقابل مشاهده  ،نسبت به ماه قبل بوجود خواهد آمد ت مستمریخو تغییراتی که در لیست اولین ماه پردا

صورت مربوطه ات در صورت لزوم اصالح و بررسی ،این گزارش قبل از محاسبه گروهی لیست ماهیانه بایستمی

ای، هر رکورد که مغایرت آن مورد تایید شعبه باشد باید توسط شعبه تایید در گزارش لیست تغییرات دوره گیرد.

باشد، بدون تایید در و هر رکورد که مغایرت آن مورد تایید نباشد و نیاز به اصالح در اطالعات سیستم می شود

لیست، الزم است اصالحات صورت گیرد. بدیهی است در صورت انجام اصالحات و محاسبه مجدد لیست تغییرات 

 تایید نهایتا پس ازار نخواهند گرفت. رکوردهایی که مغایرت آنها اصالح شده باشد در گزارش بعدی قرای، دوره

 ای در سیستم، امکان انجام محاسبه گروهی و تهیه لیست مستمری ماهیانه خواهد بود. تغییرات دوره گزارش

 

های الزم قبل از بایست تمامی بررسیشده وجود ندارد، میازآنجاکه امکان حذف لیست مستمری ماهیانه محاسبه

 ل انجام شود.محاسبه، بصورت دقیق و کام
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 در سامانه متمرکز مستمریگروهی از محاسبه  بعدهای کنترل -37

بگیران الزم بعد از محاسبه گروهی لیست ماهیانه و قبل از تایید آن نیز به منظور بررسی صحت پرداختی مستمری

 های ذیل صورت پذیرد:است کنترل

مبالغ پرداختی و عدم وجود رکوردهای پرداخت مستمری با شده از حیث بررسی دقیق لیست مستمری محاسبه -4

 مبالغ منفی یا صفر

سازی ستون مبلغ پرداختی در منوی ریز عملکرد بعد از محاسبه گروهی بصورت صعودی و نزولی، امکان با مرتب

ر بگیران وجود خواهد داشت. چنانچه در لیست مزبوبررسی بیشترین و کمترین مبالغ پرداختی به مستمری

ها، بگیرانی با مبلغ پرداختی منفی یا صفر وجود داشته باشد، قبل از تایید لیست توسط مسؤول مستمریمستمری

 بایست رکورد موصوف از لیست خارج شود.می

 عملکرد: یگزارشات لیست تفکیک -0

ان در یک دوره زمانی بگیرهای پرداخت یا کسور مستمریگیری در خصوص هریک از آیتمامکان گزارشبا عنایت به 

ست به منظور حصول اطمینان از صحت و سقم ا ضروریبگیران، بگیر یا کلیه مستمریخاص، برای یک مستمری

های مربوطه بصورت صعودی یا نزولی و سازی ستوننسبت به استخراج گزارشات الزم و مرتب ،محاسبه گروهی

 بررسی آن اقدام گردد. 

 

 ساالنه شیافزا احکام و یمستمر شیف ارائه -39

بگیران سازمان از میزان سطح آگاهی مستمری یرسانی بهتر و ارتقاها و اطالعسازی سطح پرداختدر راستای شفاف

از سوی « ارائه فیش مستمری با درج کلیه مبالغ قابل پرداخت»مستمری ماهیانه و سایر مزایای جانبی، پیشنهاد 

مدیره مطرح و مدیره تقدیم گردید که موضوع در هفتصد و ششمین جلسه هیاتمعاونت فنی و درآمد وقت به هیات

، برای کلیه مستمری4534ماه سال مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید همزمان با پرداخت مستمری از آذر

 نمایند، فیش مستمری صادر شود.بانک دریافت می بگیرانی که مستمری خود را از پست و

توانند فیش مستمری ماهیانه خود را )به تفکیک پرداخت ماهیانه، عیدی و بگیران میفعلی مستمریدر شرایط 

 https:\\eservices.tamin.irتفاوت افزایش مستمری( از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به آدرس 

 وقت دریافت نمایند.سازمانی، کد رمز مدریافت و جهت ارائه و مشاهده مراجع برون
 

 بگیرانپرداختی از مستمرینحوه وصول اضافه -38

غیرحق )ناروا( به منظور تداوم در کننده وجه منپرداختی به دریافتشعبه به محض اطالع از وجوه اضافه -56-4

را  ( میزان اضافه پرداختی و لزوم استرداد آن44پرداخت مستمری ماهیانه، مکلف است طی نامه )پیوست شماره 

بصورت کتبی به وی ابالغ تا ظرف یک هفته کاری از تاریخ ابالغ، نسبت به تعیین نحوه بازپرداخت و استرداد آن 

 اقدام نماید.
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های مختومه چنانچه ظرف مهلت یک هفته کاری از تاریخ ابالغ بدهی به وراث قانونی، در خصوص پرونده -56-0 

واحد اجرایی موظف است بالفاصله مستندات مربوط به تکلیف نگردد، نحوه بازپرداخت و استرداد آن تعیین

باشند، از بگیر و سایر اطالعات الزم که در وصول مطالبات مؤثر میپرداختی و آدرس پستی و اقامتگاه مستمریاضافه

 د.ها را جهت پیگیری حقوقی به اداره حقوقی استان ارسال نمایجمله مشخصات مربوط به اموال و دارایی

پرداختی و سایر اطالعات، ها مکلفند پس از وصول مستندات مربوط به اضافهواحدهای حقوقی ادارات کل استان

بگیر با تعیین مهلت یک هفته دریافتی را به مستمریبالفاصله طی اظهارنامه رسمی مراتب لزوم استرداد وجوه اضافه

ن نحوه بازپرداخت، پرونده تعیین تکلیف شده و به شعبه اعاده ابالغ نمایند. در صورت مراجعه و استرداد وجه یا تعیی

 گردد. می

صورت بالفاصله نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی مربوطه و پیگیری حصول نتیجه و صدور حکم  در غیر این

 قطعی اقدام خواهند نمود.  

ه به سازمان و نحوه بازپرداخت بگیران و خسارات واردتکلیف وضعیت بدهی مستمریدر خصوص تعیین -56-5

پرداختی، ضروری است گزارش جامع و کاملی در ارتباط با علت ایجاد بدهی، دوره بدهی و میزان آن، وجوه اضافه

ها تهیه و معرفی عامل یا عوامل مقصر در ایجاد بدهی و وضعیت تمکن و معیشت مدیون توسط واحد مستمری

نماید. جهت اتخاذ تصمیم به رییس شعبه ارائه

روسای شعب مجاز خواهند بود تا براساس گزارشات واصله و با درنظرگرفتن تمامی جوانب از جمله مصالح سازمان و 

قسط  01بگیران حداکثر در وضعیت مالی مدیون، پس از اخذ ضمانت و تعهدنامه معتبر، با تقسیط بدهی مستمری

 را فراهم نمایند . موافقت و سپس تمهیدات الزم جهت وصول مطالبات سازمان 

ماه پرداخت مستمری، استرداد  01در صورت احراز ناتوانی بازپرداخت بصورت یکجا، چنانچه حداکثر طی  -56-1

توانند با ها میپذیر نباشد، ادارات کل استانبگیر امکانغیرحق )ناروا( از سوی مستمریکامل مبالغ پرداختی من

/معاون شدگان، امور مالی و حقوقی و مدیرکلها، امور بیمهداره مستمریرییس ا»تشکیل کارگروهی متشکل از 

استطاعت  -5بگیر وضعیت معیشتی مستمری -0پرداختی علت ایجاد اضافه -4و با در نظر گرفتن « ایتعهدات بیمه

مدارک و مستندات قابل اتکا، ضمن بررسی بیماری و سایر موارد مرتبط با عنایت به  -1قصور یا عدم قصور  -1مالی 

/چک معادل مبلغ قسط، با اخذ تضمین )سفته 94کامل موضوع، مجوز کسر وجوه مربوطه را حداکثر تا 

بگیران به دلیل قطع مستمری دارای مطالباتی که مستمریپرداختی( صادر نمایند. بدیهی است درصورتیاضافه

 قسط منظور و باقیمانده بدهی تقسیط خواهد شد.باشند، مبالغ مذکور به عنوان پیش
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 فصل هفتم : لیست متمم مستمری ماهیانه 

و یا از لیست  بگیرانی که به هر نحو در لیست مستمری ماهیانه قرار نگرفتهبه منظور مساعدت با مستمری -41

متمم ماهیانه تهیه و جهت پرداخت  و استحقاق دریافت مستمری را دارند، حسب ضرورت، لیست مذکور خارج شده

 باشد:گردد. نحوه محاسبه و فرایند انجام آن به شرح ذیل میبه اداره کل امور مالی تحویل می

ای ای که برای ماه بعد صادر نموده را تایید و سپس لیست تغییرات دورهبایست اسناد معوقهابتدا واحد اجرایی می

 باشد:های زیر میشامل گزینه مربوطه را محاسبه نماید. این لیست

 متمم خروج از لیست-1متمم برگشت از لیست           -5متمم جامانده از لیست          -0متمم جدید          -4

ای متمم با بگیرانی در محاسبه گروهی لیست متمم قرار خواهند گرفت که در لیست تغییرات دورهصرفا مستمری

بگیر توسط واحد اجرایی تایید شده باشد لذا مواردی از به آن مستمریهای مذکور، رکورد مربوطارشیکی از گز

 ای متمم که شعبه تایید ننموده باشد، در محاسبه گروهی لیست یادشده، قرار نخواهند گرفت. لیست تغییرات دوره

، امکان تهیه لیست مربوطه را صرفا با هایی که متقاضی اخذ لیست متمم ماهیانه یک یا چند شعبه باشنداستان

ها خواهند داشت. در صورت وجود ضرورت در تهیه لیست متمم ماهیانه، این موضوع کل مستمریهماهنگی اداره

 ها اعالم خواهد شد.ها به ادارات کل استانکل مستمریپس از بررسی توسط اداره



 فصل هشتم : اسناد پرداختی 

 صدور سند غرامت -41

گردد. اسناد غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت، پس از صدور حکم غرامت، در منوی مربوطه ثبت می

/معاون شعبه تایید /مسؤول تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییسهاهر سند بایستی توسط مسؤول مستمری

و با دوره « غرامت»ر لیستی با عنوان نوع پرداخت شده و اسناد مربوط به هر ماه در منوی عملکرد ماهیانه شعب د

گردد. عملکرد همان ماه، درج می

 بگیراناالرث )ماترک( مستمریسهم صدور سند -42

بگیر و مختومه شدن وضعیت پرونده مرحوم، وی مبالغی از سازمان از آنجا که در بعضی موارد پس از فوت مستمری

االرث )ماترک( متوفی به ورثه پرداخت شود لذا به منظور ایجاد راهکار بستانکار شده که بایستی به عنوان سهم

ها، نحوه اقدام بگیر متوفی از طریق سیستم مکانیزه مستمریاالرث مستمریرداخت سهممناسب جهت محاسبه و پ

گردد:ای الکترونیک )سبا( و سامانه متمرکز مستمری به شرح ذیل تعیین میشعب در سیستم بیمه

سبه نموده و بگیر متوفی تا تاریخ فوت را محانشده به مستمریبایست کلیه مبالغ معوقه و پرداختواحد اجرایی می

شده و مطابق با قانون ارث بین آنان تسهیم و برای هر یک از وراث مرحوم با توجه به گواهی انحصار وراثت ارائه

بگیران پرونده قرار داشته باشد با ثبت سند معوقه در اولین لیست مستمری ماهیانه چنانچه وارث در ردیف مستمری

بگیران پرونده قرار نداشته باشد، پس از نامنویسی به دیف مستمریپرداخت خواهد شد و در صورتیکه وارث در ر
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و ثبت اطالعات حساب بانکی وی در پایگاه « غیرمشمول»شده اصلی پرونده با نوع نسبت عنوان فرد تبعی بیمه 

بگیران یا نامنویسی متمرکز حسب مورد، طی سند پرداخت در سیستم مکانیزه ثبت نماید.اطالعات مستمری

شده ابهام چنانچه واحد اجرایی در تشخیص وراث یا میزان سهم ایشان از ماترک وفق گواهی انحصار وراثت ارائه

 داشته باشد، الزم است موضوع را از اداره حقوقی استان استعالم نماید.

به وکیل بالمانع اند، االرث وراثی که وکالت دادهنامه رسمی از سوی وراث، صرفا پرداخت سهمدر صورت ارائه وکالت

   است و سهم سایر ورثه بایستی به خود آنها پرداخت شود.

 

 پرداخت اسناد صادره : -43

/معاون /مسؤول تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییسهاپس از ثبت سند و تایید توسط مسؤول مستمری

، کلیه اسناد غرامت مقطوع فوت، «غرامتپرداخت  شعبه، در منوی عملکرد ماهیانه شعب در لیستی با عنوان نوع

/مسؤول هاگردند که پس از تایید این لیست توسط مسؤول مستمریاالرث تجمیع میغرامت نقص عضو و سند سهم

همانند لیست مستمری  لغایت بیست و هفتم هرماه/معاون شعبه، تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییس

کل کل استان تایید و آماده پرداخت بصورت متمرکز توسط ادارهتوسط اداره« کارتابل محاسبات»وی ماهیانه در من

 باشد. امور مالی می

ها، دستورات اداری و احکام مقرر در این بخشنامه جایگزین کلیه احکام و موضوعات مرتبط در کلیه بخشنامه

 شده است. باشد که قبل از این بخشنامه صادرهایی میدستورالعمل

آوری اطالعات، ریزی، مالی و پشتیبانی، مرکز فنای، معاونت برنامهبیمه مسؤول حسن اجرای این بخشنامه معاونت

آوری و تحول دیجیتال در ستاد مرکزی، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی و مدیریت فن آمار و محاسبات

ها، نظارت بر مصارف، حقوقی، مالی و ای و رؤسای ادارات مستمریتامین، مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه

 ی اجرایی خواهند بود.ها، رؤسا، معاونین و مسؤولین ذیربط در واحدهاآوری اطالعات در ادارات کل استانفن
  

 

 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 

 

 بخشنامه 

 بازماندگان 

 

 

 بخشنامه 

 بازماندگان 

 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رافه

 

 
 88511/99/8111 شماره:
 10/81/8999 اترخی:
  ويپست:

 

 09518تلفن: 8955905595،کدپستی:959تهران:خیابان آزادی، پالک    87834575ش ش :

 «لخیصتنقیح و ت بخشنامه»

  

 

 

 ...اداره ک  تأمین اجتماعی استان 

 شعبه ...
 

  فصل اول: مقدمه، کلیات، تعاریف و مواد قانونی
 

 مقدمه  -1

ها و دستورات ها، بخشنامهنامهرویه در اجرای مقررات، آیینها، مستلزم ایجاد وحدتتنوع اقدامات حوزه مستمری

از همه مهمتر حفظ حقوق سازی امور، افزایش رضایتمندی و اداری مرتبط به منظور تسهیل در ارائه خدمات، روان

سازی مقررات باشد. لذا در راستای شفافبگیران میشدگان و مستمریاجتماعی و بیمهقانونی متقابل سازمان تامین

سازی و رویه در انجام امور، بهبود مستمر و روزآمد در اصالح، روانسازمانی، تسهیل در ارائه خدمات، ایجاد وحدت

رسانی بگیران و همچنین جهت اطالعهای مربوط به مزایای جنبی مستمریستورالعملها و دتلخیص کلیه بخشنامه

عنوان سازمانی پایدار، پویا،  به 4141انداز سازمان در افق برنامه مناسب و تبیین یکپارچه موضوع، با لحاظ چشم

ایتمندی ذینفعان، توجه چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند، ارائه خدمات کیفی و بهنگام و رض

 نماید.ها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب میادارات کل استان

 کلیات  -2

بگیران با درنظرداشتن قوانین و های سازمان، ارتقای وضعیت معیشتی مستمرییکی از مهمترین اهداف و اولویت

با توجه به افزایش ساله همهاست سازمان موظف  اجتماعی،تامین( قانون 69) باشد. وفق مادهمقررات مربوطه می

بار بگیران را حداقل سالی یکوزیران، مجموع مستمری مستمرینامه هیاتهای زندگی و مطابق با تصویبهزینه

های نیز در سالهایی سازیافزایش دهد که در این راستا و به منظور برقراری عدالت در پرداخت مستمری، هماهنگ

 مختلف صورت پذیرفته است. 

های سال سازی، هماهنگ4566لغایت سال  4511( قانون از سال 69ها در اجرای ماده )افزایش سالیانه مستمری

 بگیران وفق مجموعه پیوست اعمال گردیده است.حقوق مستمری 4566سازی سال و متناسب 4531و  4534

بگیران، در طی سالیان گذشته عالوه بر و افزایش درآمد خانوار مستمری در راستای بهبود وضعیت معیشتی

بگیران سازمان مورد تصویب قرار های دیگری با عناوین مختلف به مستمریهزینهمستمری ماهیانه، پرداخت کمک

 ایاجتماعی با عنوان مزایها در سازمان تامینها و پرداختیهزینهگرفته و پرداخت شده است. این کمک

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه

 بگیران ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمریها، دستورالعملتلخیص و تجمیع بخشنامه موضوع:
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اجتماعی و متناسب با عالی تامینوزیران، شورایشوند. پرداخت این مزایا به استناد مصوبات هیاتجنبی شناخته می 

ساله و برخی نیز چندسال بگیران، همه( قانون و شرایط معیشتی مستمری69های سالیانه موضوع ماده )افزایش

 اند. بار مشمول افزایش گردیدهیک

سازی با استفاده از منابع داخلی سازمان ها، چندین مرحله هماهنگهای سالیانه مستمریر افزایشتاکنون عالوه ب  

هـ 10124//ت09134شماره نامه کل کشور و تصویب 4533( قانون بودجه سال 56صورت گرفته و به موجب بند )

نامه قانون شده در آیینماهه مبالغی به میزان تعیینمهتاکنون ه 4533وزیران، از سال هیات 6/0/4533مورخ 

( قانون برنامه ششم 40بگیران پرداخت شده است. در آخرین اقدام نیز در اجرای بند )ب( ماده )مذکور به مستمری

مورخ  4214/66توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با عنایت به مصوبه شماره 

مدیره سازمان، هیات 1/1/4566مورخ  941/66/4444امنای سازمان و مصوبه شماره هیات 45/1/4566

 بگیران اجرا گردید.سازی حقوق مستمریمتناسب

بگیران، فرآیند پرداخت مستمری بصورت متمرکز و لذا جهت آشنایی با مزایای جنبی پرداختی به مستمری

های صادره ها و دستورالعملبدین منظور، این بخشنامه تهیه و از این تاریخ جایگزین کلیه بخشنامههای الزم کنترل

 در این زمینه خواهد شد.   

 

 مواد قانونی و تعاریف -3

 باشد:ها و تعاریف مرتبط به شرح ذیل میقوانین، دادنامه

 (444و  69، 36، 0)مواد با آخرین اصالحات  4511مصوب  اجتماعیتامینون قانقانون:  -3-1

شده از شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمهخانواده بیمه اجتماعی:( قانون تامین2( ماده )2بند ) -3-2

 کنند.موضوع این قانون استفاده می مزایای

 به قانون در مقرر طیشرا طبق که است یوجه از عبارت یمستمر اجتماعی:میناقانون ت (2)ماده  (11)بند  -3-3

 به یو بازماندگان شتیمع نیمات یبرا او فوت صورت در و شدهمهیب به درآمد از یقسمت ای تمام قطع جبران منظور

   .شودیم پرداخت آنان

 های اجتماعی یا به موجب قانونقوانین سابق بیمهافرادی که به موجب اجتماعی: میناقانون ت (98)ماده  -3-4

آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان شوند و افراد بالفصل خانواده بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می

این  (5)دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای )الف( و )ب( ماده ری از مستم %0پرداخت  دارند بادریافت می

شدگان وجوه پرداختی توسط بیمه التفاوتمابه .خدمات درمانی برخوردار خواهند شدمین اقانون توسط سازمان ت

سازمان  شود از طرفمستخدمین دولت باید پرداخت  مین درماناکه طبق ضوابط قانون ت موضوع این ماده تا مبالغی

   مین خدمات درمانی شده است.(اجایگزین سازمان ت اجتماعیتامینمین خواهد شد. )سازمان ات
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 ازکارافتادگیهای بازنشستگی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریاجتماعی: میناقانون ت (81ماده ) -3-5

بار کمتر نباشد با توجه به افزایش حداکثر از سالی یککلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که 

 به همان نسبت افزایش دهد.  وزیران هیاتهزینه زندگی با تصویب 

کنندگان مستمری دریافتاسالمی افزایش مستمری شورایمصوبه مجلس براساس 41/44/4590در تاریخ  توجه:

های مکلف شد افزایشاجتماعی تامینکار نیز مشمول این ماده قانونی گردید لذا سازمان ازجزئی ناشیازکارافتاده

کار نیز ازناشی جزئیازکارافتادهبگیران الذکر صورت پذیرفته بود، در مورد مستمریماده فوق براساسقبلی را که 

  اعمال نماید. 

مستمری  مجموعکلی و مستمری بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی اجتماعی:( قانون تامین111ماده ) -3-1

 بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

 

 تعاریف:
 

( قانون 69های موضوع ماده )به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه :مندیهزینه عائلهکمک -3-7

قانون اساسی جمهوری اسالمی  453وزیران با عنایت به اصل اجتماعی و بنابر پیشنهاد این سازمان، هیاتتامین

 4/4/4524  کلی حائز شرایط، از تاریخبگیران بازنشسته و ازکارافتادهتصویب نمودند که به تمامی مستمریایران 

 .مندی پرداخت شودهزینه عائلهکمک

به  4/4/4524( قانون، از تاریخ 69های موضوع ماده )جهت جبران قسمتی از هزینه: هزینه اوالدکمک -3-9 

گردد. این کلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند، پرداخت میبگیران بازنشسته و ازکارافتادهمستمریتمامی 

 باشد.هزینه مشمول بازماندگان واجد شرایط نیز میکمک

نامه وزیران )تصویبهیات 2/44/4522بنا به پیشنهاد سازمان و براساس مصوبه جلسه مورخ  حق سنوات: -3-8

کلی و بازماندگان بگیران بازنشسته، ازکارافتاده( به تمامی مستمری40/44/4522هـ مورخ 46440/ت24411ره شما

مبلغی به عنوان حق سنوات  4529 باشند، از ابتدای سالکه دارای سابقه پرداخت حق بیمه مازاد بر بیست سال می

 شود.پرداخت می

اجتماعی در جلسه مورخ عالی تامینمدیره سازمان، شورایتوجه به پیشنهاد هیاتبا  هزینه مسکن:کمک -3-11

به  4/4/4534هزینه از تاریخ هزینه مسکن را مورد تایید قرار داده است. این کمکپرداخت کمک 3/40/4534

 شود.یکلی و بازماندگان پرداخت مبگیران بازنشسته، ازکارافتادهتمامی مستمری

سازمان که در دویست و سی و هشتمین  04/44/4596مورخ  0-91314/5براساس پیشنهاد شماره  عیدی: -3-11

به مناسبت آغاز  4596مورد تصویب قرار گرفت، از سال  04/44/4596اجتماعی در تاریخ عالی تامینشورایجلسه 

 گردد. کلی و بازماندگان پرداخت میبگیران بازنشسته، ازکارافتادهعیدی به مستمری سال جدید، مبلغی به عنوان
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کلی و بازماندگان از بگیران بازنشسته، ازکارافتادهتمامی مستمری بگیران:معیشت مستمری مینات هزینهکمک -3-12

های سال در تبصرهها هر شوند. اعتبار این کمکساله از این کمک سازمان برخوردار میبه بعد همه 4/2/4599

تصویب شده و  امنا،اجتماعی یا هیاتتامینعالی بینی و میزان ریالی آن، حسب مورد توسط شورایبودجه پیش

 شود.می

اجتماعی در عالی تامینمدیره سازمان، شورایبا توجه به پیشنهاد هیات فرزند:هزینه همسر متکفلکمک -3-13

قرار داده که براساس آن، تمامی  فرزند را مورد تاییدهزینه همسر متکفلپرداخت کمک 46/1/4534جلسه مورخ 

بگیران قرار دارد، بگیران بازمانده زن که دارای حداقل یک فرزند هستند و همزمان در ردیف مستمریمستمری

مندی پرداختی به هزینه عائلهکمک %14کمک مذکور معادل میزان . مشمول دریافت این کمک خواهند بود

 باشد.کلی در هر سال میبگیران بازنشسته و ازکارافتادهمستمری

 041الی  040بگیران مبنای محاسبه مزایای جنبی بوده که با توجه به دادنامه شماره مستمریسوابق اصلی توجه: 

سوابق ارفاقی نیز به همراه سوابق اصلی به عنوان مبنای  44/1/4539عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ هیات

 سال قرار گرفت. 04محاسبه سنوات مازاد بر 

 

 :ی صادره از مراجع قضاییهادادنامه -4

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات  13/11/1391مورخ  411 - 411شماره  دادنامه -4-1

آزاد و ضرورت ومشاغلاجتماعی و صاحبان حرفموضوع: تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تامین

 شدگان از خدمات مراکز درمانیاستفاده بیمه

اداری قرار  عمومی دیوان عدالتمورد تایید هیات نیز 03/44/4530مورخ  151دادنامه شماره دادنامه مذکور طی 

  گرفته است.

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 27/7/1392 مورخ 277 و 271 شماره دادنامه -4-2

سوم مکسوره به اجتماعی نسبت به یک( قانون تامین69ممنوعیت تسری افزایش سنواتی موضوع ماده ) :موضوع

 (4523لغایت  4525)از سال  4526ماقبل از سال 

عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته مورد تایید هیات نیز 1/3/4530مورخ  033دادنامه شماره ذکور طی دادنامه م

  است.

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات  21/9/1393 مورخ 411 و 411، 418 شماره دادنامه -4-3

 زندگیها متناسب با هزینه افزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

عمومی دیوان عدالت اداری قرار مورد تایید هیات نیز 05/40/4535مورخ  924دادنامه شماره دادنامه مذکور طی 

  گرفته است.
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 عمومی دیوان عدالت اداریهیات  21/1/1394مورخ  22شماره  دادنامه -4-4

اجتماعی در قبال برخورداری از خدمات ( قانون تامین06)موضوع: در خصوص لزوم پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 

 آزادومشاغلشدگان حرفدرمانی توسط بیمه

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 17/7/1394 مورخ 371 الی 313 شماره دادنامه -4-5

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

عمومی دیوان عدالت اداری قرار مورد تایید هیات نیز 04/9/4531مورخ  115نامه شماره داددادنامه مذکور طی 

  گرفته است.

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 14/12/1395مورخ  911دادنامه شماره  -4-1

ماه اشتغال داشته و در فروردین موضوع: عدم شمول افزایش ساالنه مستمری به افرادی که تا آخرین روز سال قبل،

 اندسال بعد بازنشسته شده

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 11/4/1391 مورخ 214الی  212 شماره دادنامه -4-7

 آور، در محاسبه مستمری و مزایای جنبیوزیانموضوع: لحاظ نمودن مدت سنوات ارفاقی اشتغال در مشاغل سخت

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 2/5/1391مورخ  313الی  318دادنامه شماره  -4-9

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

  تخصصی بیمه قرار گرفته است.نیز مورد تایید هیات 00/1/4532مورخ  514دادنامه شماره دادنامه مذکور طی 

 تخصصی بیمههیات 27/9/1391مورخ  911الی  945دادنامه شماره  -4-8

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

 تخصصی بیمههیات 17/1/1397مورخ  425دادنامه شماره  -4-11

ماه قبل، اشتغال داشته و در فروردین موضوع: عدم شمول افزایش ساالنه مستمری به افرادی که تا آخرین روز سال

 اندسال بعد بازنشسته شده

 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 17/11/1381 مورخ 514الی  489 شماره دادنامه -4-11

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

 تخصصی بیمههیات 25/4/1383مورخ  52دادنامه شماره  -4-12

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

 تخصصی بیمههیات 31/2/1384مورخ  91دادنامه شماره  -4-13

ماه موضوع: عدم شمول افزایش ساالنه مستمری به افرادی که تا آخرین روز سال قبل، اشتغال داشته و در فروردین

 اندنشسته شدهسال بعد باز
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 عمومی دیوان عدالت اداریهیات 31/3/1385 مورخ 58 شماره دادنامه -4-41

 ها متناسب با هزینه زندگیافزایش ساالنه کلیه مستمریموضوع: 

 
 بگیرانفصل دوم : مزایای جنبی مستمری

گذشته عالوه بر مستمری ماهیانه، بگیران، طی سالیان در راستای بهبود و ارتقای وضعیت معیشتی مستمری

اند. این گرفتهبگیران سازمان مورد تصویب قرار مستمریهایی با عناوین مختلف به هزینهپرداخت کمک

پرداخت این مزایا به شوند. میبا عنوان مزایای جنبی شناخته  اجتماعیتامینها در سازمان پرداختیها و هزینهکمک

 از محل منابع داخلی اجتماعیتامینمدیره سازمان و هیاتاجتماعی تامینعالی شورایوزیران، استناد مصوبات هیات

شرایط معیشتی  و ( قانون69های سالیانه موضوع ماده )صورت پذیرفته است. همچنین متناسب با افزایش

اند. در ذیل به شرح مختصری از این گردیدهبار مشمول افزایش برخی نیز چندسال یکساله و بگیران، همهمستمری

مزایا به همراه مستندات مربوطه، نحوه پرداخت، تغییرات ایجاد شده، مبالغ مصوب هر سال و توضیحات تکمیلی هر 

 یک از مزایای جنبی اشاره گردیده است: 

 

 بیمه :پرداخت حق سال سابقه 21سنوات مازاد بر  -5

هـ مورخ 46440/ت24411نامه شماره وزیران )تصویبهیات 2/44/4522براساس مصوبه جلسه مورخ 

بگیران نحوه محاسبه و پرداخت سنوات مازاد بر مستمری( و به منظور تامین بخشی از هزینه زندگی 40/44/4522

 شرح ذیل تعیین و اجرا گردید:به  4529سال از ابتدای سال  04

و  4529، از ابتدای سال 4521شده تا پایان اسفند کلی و بازمانده برقراربگیران بازنشسته، ازکارافتادهمستمری

 04به بعد، از ابتدای سال بعد از سال برقراری، به ازای هر سال سابقه مازاد بر  4529های برقراری از سال مستمری

ریال به مبلغ مذکور  144ریال حق سنوات دریافت نموده و پس از آن در ابتدای هر سال مبلغ  4،144سال معادل 

 گردد.میاضافه و محاسبه 

این مبلغ نیز بصورت ماهیانه و  4530شد لیکن از ابتدای سال میسنوات در پایان هر سال پرداخت مبلغ حق

 شود.میهمزمان با پرداخت مستمری انجام 

گرفته با لحاظ تغییرات صورتهای سالیانه آن افزایشسال و  04مصوبات و مستندات مربوط به سنوات مازاد بر 

 . قابل مشاهده است 4به همراه توضیحات الزم در جدول پیوست شماره های بعد مصوبات سال براساس
 

 عیدی پایان سال: -1

سازمان که در دویست و سی و هشتمین جلسه  04/44/4596مورخ  0-91314/5براساس پیشنهاد شماره 

ریال در پایان سال  14،444مورد تصویب قرار گرفت، مبلغ  04/44/4596در تاریخ  اجتماعیتامینعالی شورای
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ساله ادامه یافته است. و این روال تاکنون همه بگیران به عنوان عیدی پرداخت گردیدمستمریبه هر یک از  4596 

رعایت نکات  جزئی، به مناسبت آغاز سال نو بابگیران ازکارافتادهمستمریبگیران به جز مستمریعیدی به تمامی 

  :گرددمیمشروحه ذیل پرداخت 

کلی و اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی، پایان همان سالهای مستمری فعال به پروندهمبلغ عیدی صرفا  -9-4

 باشد.نمی اجتماعیتامینقانون   (36ماده ) %0کسر  گیرد و مشمولبازماندگان )مجموع سهام( تعلق می

های مستمری که به هر علت در طول سال پروندههای مستمری برقرارشده جدید و یا در خصوص پرونده -9-0

پرداخت  ،های دریافت مستمری در سال مربوطهپرداختی متناسب با ماهاند، میزان عیدی مجددا فعال شده

 گردد.می

 قانون( 34ماده ) (0)و  (4)که وفق بندهای  کلیهای بازنشستگی و ازکارافتادگیتاریخ برقراری مستمری -9-5

 باشد.نا تاریخ برقراری اولیه آنان میعیاند، در طول سال به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده اجتماعیتامین

کل  4564قانون بودجه سال  (99)کل کشور، بند  4564قانون بودجه سال  (64بند )مبلغ عیدی مشمولین  -9-1

به نسبت  ،«انداشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اجتماعیتامینتعیین تکلیف »کشور و قانون 

 بیمه آنان خواهد بود.ت حق سنوات پرداخ

مصوبات  براساسگرفته با لحاظ تغییرات صورتهای سالیانه آن افزایشمصوبات و مستندات مربوط به عیدی و 

 . قابل مشاهده است 0به همراه توضیحات الزم در جدول پیوست شماره های بعد سال

 

 مندی و اوالد :هزینه عائلهکمک -7

و بنابر پیشنهاد سازمان،  اجتماعیتامین( قانون 69های موضوع ماده )هزینهبه منظور جبران قسمتی از افزایش 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب  453و با توجه به اصل  44/40/4524وزیران در جلسه مورخ هیات

مندی و اوالد پرداخت هزینه عائلهبگیران سازمان، به شرح ذیل کمکیبه مستمر 4/4/4524نمودند که از تاریخ 

 گردد:

مندی عائلههزینه باشند، کمکمیکلی که دارای همسر دایم بگیران مرد بازنشسته و ازکارافتادهبه مستمری -2-4

 گیرد.تعلق می

شناسنامه، گواهی  و به مدارک مثبته )عقدنامه رسمیبایست مستند میداشتن همسر دایم و احراز تشخیص 

باشد. داشتن بیش از یک های شعب یبا واحد مستمر( حسب مورد دارصالحیتسازمان ثبت احوال و حکم دادگاه 

 مندی ندارد.ههزینه عائلهمسر دایم تاثیری در میزان کمک

کلی که همسر آنان کننده مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگیدریافتمندی به مردان عائلههزینه پرداخت کمک

 بگیر باشد، بالمانع است.مستمریشاغل یا 

کلی به شرط نداشتن شوهر و وجود فرزندان تحت تکفل، چنانچه بگیران زن بازنشسته و ازکارافتادهتمریمس -2-0

 هستند. مندی عائلههزینه مشمول دریافت کمک به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند،
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های دادگاهشناسنامه، احکام  به انضمام نامه رسمینداشتن شوهر با ارائه مدارک معتبر از قبیل گواهی فوت، طالق 

 گردد. میاثبات حسب مورد، دار و گواهی سازمان ثبت احوال صالحیت

های پزشکی، اخذ شناسنامه، حسب مورد گواهی تحصیلی معتبر، صورتجلسه کمیسیوندر خصوص فرزندان عالوه بر 

 تعهدنامه مبنی بر نداشتن شغل و شوهر و در صورت لزوم بازرسی تحقیقی شعبه، مالک تشخیص خواهد بود.

کلی، احکام صادره از بگیر زن بازنشسته یا ازکارافتادهمستمریدر رابطه با تامین مخارج فرزند یا فرزندان توسط 

 سوی مراجع قضایی یا گواهی اداره سرپرستی دادگستری مبنای اقدام خواهد بود.

اوالد برای هزینه کلی که فرزند تحت تکفل داشته باشند، کمکبگیران مرد بازنشسته و ازکارافتادهمستمریبه  -2-5

 شود.اخت میهر فرزند و حداکثر تا سه فرزند واجد شرایط پرد

هزینه اوالد به علت فقدان شرایط مقرر برقرار نشده و یا قطع شده باشد، از هر زمان که فرزند یا چنانچه کمک

 باشد.میفرزندان، بار دیگر شرایط الزم را احراز نمایند، پرداخت کمک مذکور بالمانع 

هزینه اوالد نمایند، مشمول دریافت کمکمیفت شده متوفی که مستمری بازماندگان دریافرزندان بیمه -2-1

 باشند. میفرزند برای هر پرونده  5حداکثر تا 

مندی موضوع قانون هزینه عائلهکمک :4521قانون بودجه کل کشور سال  51تبصره  (ب)بند با عنایت به  -2-1

( %21به میزان هفتادوپنج درصد ) 4521نسبت به سال  4521 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال

و قادر به  باشدمی معلول آنها همسر که ریبگفهیوظ و بازنشسته و شاغل زن نیمستخدم نیهمچن» .یابدافزایش می

 «د.نمو خواهند استفاده مذکور قانون موضوع یمندعائله نهیهزکمک از ،باشند خود الیع تکفل تحت و نبوده کار

کلی دارای شـوهری باشـد بگیر زن بازنشسته یا ازکارافتادهمستمری(، چنانچه 4521) مذکوربنابراین از ابتدای سال 

کلی باشد ( قانون ازکارافتاده64های پزشکی موضوع ماده )که اوال تحت تکفل زن بوده و ثانیا به تشخیص کمیسیون

 .زن مذکور بالمانع خواهد بود مندی بهعائلههزینه پرداخت کمک

 

 : کلی و بازماندگانبازنشسته، ازکارافتادهبگیر مستمریفرزندان تحت تکفل 

 بگیر قرار گیرد. مستمریتواند تحت تکفل میفرزند اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر  فرزند اناث: -9

فرزند اناثی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده  -3-4

باشد در صورت احراز شرایط مجدد )نداشتن شغل و شوهر(، از تاریخ استحقاق بر اساس مدارک و مستندات 

 مند گردد.بهره های سازمانتواند از حمایتمیگرفته، های صورتشده و بررسیارائه

کلی، مشاهده اصل شناسنامه فرزند و بگیران بازنشسته و ازکارافتادهمستمریدر خصوص فرزندان اناث  -3-0

بگیر اصلی مبنی بر نداشتن شغل و مستمریاز  (2نامه عادی )پیوست شماره اطمینان از نداشتن شوهر و اخذ تعهد

 ی است.مکف ،شوهر فرزند
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پرداز تواند بیمهکلی قرار گرفته، همزمان میبگیر بازنشسته یا ازکارافتادهفرزند اناثی که تحت تکفل مستمری -3-5 

 دار و یا دانشجویان نیز باشد.اختیاری، زنان خانه

بازنشستگی و عمومی دیوان عدالت اداری، هیات 04/0/4561مورخ  451به موجب مفاد دادنامه شماره  -3-1

 مندی از خدمات به تبع والدین خواهد بود. کلی فرزندان اناث مانع احراز شرایط بهرهازکارافتادگی

 کلی فرزند اناث تحت تکفل، به اعتباربدیهی است در صورت برقراری مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی

از ردیف افراد تحت کفالت والدین خود خارج خواهد دار یا دانشجویان، پردازی به صورت اختیاری، زنان خانهبیمه

 شد.

( قانون حمایت خانواده فرزند ذکور در صورت احراز شرایط ذیل 13( ماده )5وفق مفاد بند ) فرزند ذکور: -8

 ها را خواهد داشت:استحقاق دریافت حمایت

/معلول کلیا در صورتی که ازکارافتادهسال تمام( و بعد از آن منحصر 46فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی )حداکثر 

 ازکارافتاده نیازمند باشند یا منحصرا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند.

کلی، استفاده از مزایای مذکور بگیر بازنشسته و ازکارافتادهدر صورت ترک تحصیل فرزند ذکور مستمری -6-4

 متوقف خواهد شد.

بایست به نحو مقتضی از اشتغال به تحصیل و عدم اشتغال به کار فرزند مورد نظر، می است واحدهای اجراییبدیهی

 اطمینان حاصل نمایند.

بگیر اصلی مکفی مستمریاز  (3نامه عادی )پیوست شماره در خصوص عدم اشتغال به کار فرزند ذکور، اخذ تعهد

 است.

مندی از خدمات به تبع والدین ه تحصیل مجدد متقاضی بهرهچنانچه فرزند ذکور به علت اشتغال ب -6-0

آوری و بگیر خود باشد، در صورتی که وقفه تحصیلی، وفق مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنمستمری

دانشگاه محل تحصیل، موجه تشخیص داده شود، موضوع با ارائه مدارک و مستندات مربوطه و تایید مراجع مذکور 

ای که به منظور بررسی موارد خاص وقفه تحصیلی )از جمله تغییر رشته، مرخصی تحصیلی به علت در کمیته

ها تشکیل های زمانی متعارف( در ادارات کل استانیا موارد خارج از اختیار فرد، تعلیق تحصیلی و ... در دوره بیماری

 زند ذکور متقاضی خواهد بود. گردد، قابل بررسی بوده و تصمیم کمیته مالک ارائه تعهدات به فرمی

 ها عباتند از:دهنده کمیته بررسی وقفه تحصیلی در ادارات کل استاناعضای تشکیل

 ای )رییس کمیته(معاون تعهدات بیمه -4

 ها )دبیر و عضو کمیته(رییس اداره مستمری -0

 رییس اداره حقوقی )عضو کمیته( -5

 انفرادی )عضو کمیته( هایرییس اداره نامنویسی و حساب -1

 رییس اداره نظارت بر مصارف )عضو کمیته( -1
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های استانی، کمیته متناظر ستادی متشکل از اعضای ذیل تشکیل و ضمن به منظور نظارت بر عملکرد کمیته 

گیری با ابهام مواجه های مزبور در تصمیمهای استانی، در خصوص مواردی که کمیتهنظارت بر عملکرد کمیته

 گردند، اظهارنظر خواهند نمود:می

 هاکل مستمرینماینده اداره -4

 کل امور حقوقی و قوانیننماینده اداره -0

 های انفرادیکل نامنویسی و حسابنماینده اداره -5

 

 44/2/4560سرپرست و بدسرپرست مصوب در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیفرزندخوانده:  -11

وزیران هیات 41/1/4561نامه اجرایی آن مصوب ( آیین9مجلس شورای اسالمی و با عنایت به مفاد تبصره ماده )

شدگان و ( کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه04/1/4561مورخ  14423/ت13225نامه شماره )تصویب

های حمایت کلیه قرار سرپرستی آزمایشی ازبگیران جزو عائله تحت تکفل آنان محسوب شده و از زمان مستمری

بگیران با رعایت ضوابط و شدگان و مستمریاجتماعی همانند سایر فرزندان تحت تکفل بیمهمندرج در قانون تامین

 مقررات مربوطه برخوردار خواهند گردید.

به موجب قانون به  ( قانون مذکور، صدور حکم سرپرستی، مانع پرداخت مستمری که43با توجه به مفاد ماده )

کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست تعلق گرفته نخواهد گردید. بنابراین چنانچه در راستای قانون 

سرپرست یا بدسرپرست )همانند مستمری بازماندگان به اجتماعی و ... مستمری به کودک یا نوجوان بیتامین

 ر حکم سرپرستی منجر به قطع آن نخواهد گردید.واسطه فوت پدر یا مادر اصلی( تعلق گرفته باشد، صدو

سرپرست و بدسرپرست به شرح پیشگفت، مانعی جهت پرداخت پرداخت مستمری متعلقه به کودک یا نوجوان بی

 باشد.مندی )حسب مورد( که بر اساس مقررات جاری به سرپرست تعلق خواهد گرفت، نمیحق اوالد یا عائله

 

 مندی:هزینه عائلهمیزان کمک-11

وزیران بدون لحاظ میزان سابقه هیات 44/40/4524مندی و اوالد براساس مصوبه مورخ عائلههزینه مبلغ کمک

کلی و بازمانده بگیران بازنشسته و ازکارافتادهبیمه و نوع مستمری بصورت یکسان به کلیه مستمریپرداخت حق

براساس  1/44/4522در جلسه مورخ  اجتماعیتامینعالی شورایگردید لیکن دارای فرزند واجدشرایط، پرداخت می

هزینه افزایش کمک 3/44/4522مورخ  6141/444طی مصوبه شماره  اجتماعیتامینمدیره سازمان پیشنهاد هیات

اوالد بیمه و همچنین افزایش حقسنوات پرداخت حق کلی، متناسب بامندی کلیه بازنشستگان و ازکارافتادگانعائله

 به مورد اجرا گذاشته شد.  4/44/4522آنان را مورد تصویب قرار داد و از تاریخ 

بگیران بود که با توجه به دادنامه مستمریمندی، سوابق اصلی عائلهالزم به ذکر است مبنای محاسبه و پرداخت 

سوابق ارفاقی نیز به همراه سوابق اصلی  44/1/4539عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تاهی 041الی  040شماره 

 مندی قرار گرفت.عائلهبه عنوان مبنای محاسبه و پرداخت 
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های سالیانه مستمری موضوع ماده فزایشامندی و اوالد همه ساله متناسب با عائلههای هزینهافزایش مبالغ کمک 

 مدیره تعیین گردیده است.هیات( و با توجه به مصوبات 69)

 مندی و حق اوالدعائلههای جدول مربوط به تلخیص بخشنامه 

 مستند قانونی  نحوه پرداخت  یا افزایش تاریخ اجرا ردیف
 توضیحات

1 1/1/1371 
ریال و حق اوالد  21،111مندی عائله

 ریال )حداکثر سه فرزند ( 4،111

  11/12/1371مصوبه مورخ 

 وزیران هیات

 بارها به صورت هر شش ماه یکپرداخت

2 1/1/1375 
ریال و حق اوالد  42،111مندی عائله

 ریال )حداکثر سه فرزند ( 7،211

سال قانون بودجه  35تبصره 

1375 

 

3 1/1/1371 
ریال و حق اوالد  44،911مندی عائله

 ریال )حداکثر سه فرزند ( 9،811

مصوبه شماره 

/ه مورخ 17142/ت51822

 وزیران هیات19/1/1371

 

4 1/11/1377 

و حق اوالد مندی عائلهافزایش 

با سنوات پرداخت بازنشستگان متناسب 

 حق بیمه طبق توضیحات

مورخ  8515/111مصوبه 

شورای عالی  9/11/1377

 اجنماعیتامین

 مدت پرداخت حق بیمه
مبلغ افزایش ماهیانه کمک 

 مندیهزینه عائله

5 1/11/1377 

و حق اوالد به مندی عائلهتعمیم افزایش 

کلی طبق ازکارافتاده مستمری بگیران

 توضیحات

مورخ  289مصوبه جلسه 

شورای عالی  21/2/1379

 اجتماعیتامین

 81،111 سال و بیشتر 31

 75،111 سال 31-25

 11،111 سال 25-21

 31،111 سال 21کمتر از 

 حق اوالد

ریال نیز به  21،111مبلغ 

اوالد عنوان افزایش حق

ی تمام سطوح سابقه برا

 تعیین گردید

 

 فرزند :هزینه همسر متکفلکمک -12

شورای 46/1/4534مدیره سازمان و با تایید در جلسه مورخ هزینه با توجه به پیشنهاد هیاتپرداخت این کمک 

دارای حداقل یک فرزند )که بگیران بازمانده همسر صورت پذیرفت و براساس آن کلیه مستمری اجتماعیتامینعالی 

هزینه گردیدند. میزان کمک مشمول دریافت این کمک 4/2/4534بگیران قرار دارند( از مستمریهمزمان در ردیف 

 باشد.میمندی )بدون احتساب مبلغ افزایش متناسب با سنوات( عائله هزینهکمک  %14مذکور در هر سال معادل 
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فرزند با درنظرگرفتن مندی، اوالد و همسر متکفلعائلههزینه مبالغ مربوط به کمک 5جدول پیوست شماره  در 

 بیمه مشخص گردیده است.های متناسب با سنوات پرداخت حقافزایش
 

بار ماه یکگذشته به صورت ششبگیران در مستمریفرزند و اوالد مندی، همسران متکفلعائلههای هزینهکمک

، پرداخت این مبالغ 0/2/4539مدیره مورخ هزار و هفتمین جلسه هیات( یک1شد لیکن به موجب بند )میپرداخت 

 گیرد.میتاکنون به صورت ماهیانه انجام  4/44/4539از تاریخ 
 

 کمک به تامین معیشت: -13

وزارت بهداشـت  2/3/4599مورخ  1136بنا به پیشنهاد مشترک شماره  04/3/4599جلسه مورخ  وزیران درهیات       

( قـانون 69و بـه اسـتناد مـاده ) اجتمـاعیتامیندرمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتمـاعی و سـازمان 

، تصویب نمودنـد کـه از تـاریخ وزیران(هیات 06/3/4599مورخ  990//ت2600نامه شماره )تصویب اجتماعیتامین

کلی کـه لغایـت های بازماندگان )اعم از یک یا چندنفره(، بازنشستگی و ازکارافتـادگیتمریسبه کلیه م 4/2/4599

بسـیج ریال معادل بهای بن ارزاق و کاالهای تخصیصی توسط ستاد  5،444اند، مبلغ برقرار گردیده 4599شهریور 

ریال را بطور مقطوع از کلیـه  5،444مکلف شد هر ماه مبلغ  اجتماعیتامیناقتصادی کشور افزوده گردد و سازمان 

کسر نموده و یکجا به اتحادیه امکان پرداخت  جزئی(،های ازکارافتادگی)به استثنای مستمری های مستمریپرونده

 از مستمری کسر نگردید. این مبلغ 4/4/4593نماید. از تاریخ 

به دلیل  4533نقدی انجام گرفته است لیکن از سال پرداخت این کمک در سنوات مختلف بصورت نقدی یا غیر

   گردد.پرداخت به صورت نقدی مزبور کمک های بازنشستگی مقرر گردید های مکرر کانوندرخواست

طـی گیـرد و مـیمیزان پرداخت کمک به تامین معیشت براساس مبالغ مصوب در بودجه ساالنه سـازمان صـورت 

 بوده است. 1سنوات گذشته به شرح جدول پیوست شماره 
   

 هزینه مسکن : کمک -14

کمک»پرداخت  3/40/4534در جلسه مورخه  اجتماعیتامینعالی شورایمدیره سازمان، باتوجه به پیشنهاد هیات

بگیران مستمریبگیران به استثنای مستمریداد. بر این اساس تمامی  را مورد تایید قرار «هزینه مسکن

  هزینه گردیدند.مشمول دریافت این کمک 4/4/4534جزئی از تاریخ ازکارافتاده

 .ه نمایش درآمده استب 1پیوست شماره هزینه مسکن در جدول شده در مورد کمکهای اعمالتغییرات و افزایش

 

 کل کشور: 1399سال ( قانون بودجه 38بند ) -15

مورخ  ـه10124ت/09134کل کشور و به استناد مصوبه شماره  4533( قانون بودجه سال 56در اجرای بند )

بگیران مقرر گردید که مبلغی به جهت ارتقای سطح معیشت و قدرت خرید مستمریوزیران، هیات 6/0/4533

 همراه با مستمری ماهیانه آنان پرداخت گردد.  4533عنوان یارانه دولت در طول سال 
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 بگیران و طبق جدول ضمیمه مصوبه فوقمستمری 4532ها با توجه به مستمری ماهیانه اسفند این پرداخت 

حداقل  های کمتر ازای که برای مستمریبه گونه، متناسب با مبلغ مستمری صورت پذیرفت (44)پیوست شماره 

 344،444معادلریال(،  0،514،444)های حداقل ریال و برای مستمری 304،444ریال( معادل  0،514،444)

، با افزایش مبلغ مستمری از مبلغ یارانه کاسته شده تا اینکه برای گرفته شده و برای سایر سطوح ریال در نظر

 ریال منظور گردید. 419،444ریال و بیشتر معادل  44،444،444مبالغ 

 نیز تسری یافت. 4564و  4564، 4536های های برقرارشده درسالهزینه به مستمریکمک پرداخت این

 

 کمک به سبدخانوار: -11

درآمد، چنانچه پس از بگیران کمهای جنبی مستمریبه منظور ارتقای قدرت خرید و ترمیم مستمری و کمک

 4،444،444ها کمتر از ، مجموع این افزایش4564های جنبی در سال اعمال افزایش سالیانه مستمری و کمک

به « کمک به سبدخانوار»یافته تا مبلغ اخیرالذکر محاسبه و تحت عنوان التفاوت مبلغ افزایشریال باشد، مابه

 گردد. نفع پرداخت میبگیران ذیمستمری

 

 : 1382( مصوبه افزایش سال 2بند ) -17

بیمه آنها با احتساب سنوات ارفاقی، سـی سـال و بگیرانی که میزان سابقه پرداخت حقجهت آن دسته از مستمری

های جنبـی، های مستمری و کمک، پس از اعمال افزایش4560باالتر بوده و مجموع دریافتی ماهیانه آنها در سال 

اخیرالذکر محاسـبه و تحـت  التفاوت مجموع دریافتی تا مبلغباشد، مابه( ریال 2،444،444کمتر از هفت میلیون )

 گردد. پرداخت می« 4560( مصوبه افزایش سال 0بند )»عنوان 

 

 : 1385تفاوت ترمیم افزایش سال  -19

برقرار شده و مجموع دریافتی ماهیانه آنان شامل مستمری و  4561های مستمری که لغایت سال در خصوص پرونده

التفاوت مبلغ ( ریال باشد، مابه6،444،444مذکور کمتر از نه میلیون ) سایر مبالغ پرداختی، پس از اعمال افزایش

 شود. پرداخت می« 4561تفاوت ترمیم افزایش سال »دریافتی تا مبلغ اخیرالذکر محاسبه و تحت عنوان 

 توجه :
( قانون 99) کل کشور، بند 4564( قانون بودجه سال 64بند )بگیران مشمول الزم به ذکر است درخصوص مستمری

اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت تعیین تکلیف تامین»کل کشور و قانون  4564بودجه سال 

و عیدی در صورت شمول، به  مسکن، حق، کمک به تامین معیشتاوالدمندی و حقهای عائلههزینه، کمک«اندنموده

مندی به نسبت سنوات، مبلغ د. قابل ذکر است مبنای پرداخت عائلهگردبیمه پرداخت مینسبت سنوات پرداخت حق

 باشد.سال می 54مندی برای سابقه عائله

@ACCPress
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 کسورات قانونیفصل سوم : 

 قانون: (98ماده ) دودرصد -18

های اجتماعی یا به موجب این ، افرادی که به موجب قوانین سابق بیمهاجتماعیتامینقانون  (36ماده )به موجب 

افراد بالفصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری  شوند ویا می شده کلیازکارافتادهقانون بازنشسته و یا 

 مند خواهند شد.از مستمری دریافتی از خدمات درمانی سازمان بهره %0با پرداخت  ،دارندبازماندگان دریافت می

کلی و مجموع مستمری بازماندگان، از حداقل مستمری ماهیانه بازنشسته، ازکارفتاده چنانچه مبلغ مستمری توجه:

 گردد. ( قانون براساس حداقل مستمری سال کسر می36ماده ) %0، مبلغ 4563سال کمتر باشد، از ابتدای سال 

 

 : درمانسرانه -21

 مجلس شورای اسالمی: 3/9/1373کشور مصوب ( الیحه قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات درمانی 13ماده )

 های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود: سهم مشموالن این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروه

و تصویب  اجتماعیتامینعالی حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورای %444: صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 1بند »... 

 «ران وزیهیات

مجلس  5/3/4525الیحه قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب  (45ماده ) (1به موجب بند )

بایست در پردازی بصورت اختیاری میآزاد و ادامه بیمهومشاغلشورای اسالمی، وصول حق بیمه از صاحبان حرف

بیمه وصول حق 4/4/4521ی آن صورت پذیرد لذا از تاریخ وزیران و تغییرات بعددرمان مصوب هیاتقالب سرانه

نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان آیین (1ماده ) 4شدگان مذکور به ترتیب مقرر در تبصره بابت درمان از بیمه

نامه اجرایی بیمه اختیاری مورد نداشته و همچنین در خصوص آیین (1ماده ) 4آزاد و تبصره ومشاغلحرف

آزاد یا اختیاری ومشاغلبیمه ایشان از طریق بیمه صاحبان حرفبگیرانی که بخشی از سوابق پرداخت حقمستمری

و  هابازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه)موضوع:  شدگانامور فنی بیمه 42بخشنامه شماره  براساسادامه یافته، 

 رد ذیل مورد توجه قرار گیرد:الزم است موا (آزادومشاغلدستورات اداری بیمه صاحبان حرف

برقرار شده در صورتی که در زمان ارتباط خود با  4/4/4521بگیرانی که مستمری آنان قبل از کلیه مستمری الف(

آزاد و بیمه اختیاری امر درمان مورد قرارداد آنان بوده است کماکان با ومشاغلسازمان از طریق بیمه صاحبان حرف

 بگیران برخوردار خواهند شد.از خدمات درمانی همانند سایر مستمریمستمری  %0کسر 

( که مستمری آنان بعد از کلیازکارافتادهبگیر بازنشسته و بگیران موصوف )مستمریبازماندگان مستمری ب(

 .شود از لحاظ برخورداری از حمایت درمان مشمول بند مذکور خواهند بودبرقرار شده یا می 4/4/4521

شده متوفی که مستمری آنان قبل از و بازماندگان بیمه کلیازکارافتادهبگیران بازنشسته، کلیه مستمری ج(

آزاد و ومشاغلدر صورتی که در زمان ارتباط خود با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف ،برقرار شده 4/4/4521
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با  4/5/4523از تاریخ  ،امر درمان مورد قرارداد آنان نبوده باشد و تمایل به استفاده از درمان دارند ،بیمه اختیاری 

 گردند.از مزایای درمانی برخوردار می ،درمان همانند سایرینپرداخت سرانه

هرچند در زمان  ،گیرندبگیران قرار گرفته یا میدر ردیف مستمری 4/4/4521افرادی که بعد از تاریخ  د(

 ،در صورت تمایل به استفاده از مزایای خدمات درمانی ،پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بوده یا نبوده باشدبیمه

 گردند.درمان از این مزایا برخوردار میبا پرداخت حق سرانه

مذکور که بدون احتساب سابقه بیمه اختیاری و صاحبان حرف (د)و  (ج)بگیران موضوع بندهای مستمری هـ(

از پرداخت حق سرانه 4/4/4526از تاریخ  ،باشندبیمه میسال سابقه پرداخت حق 44آزاد دارای حداقل ومشاغل

رمان را حق استفاده از مزایای د ،از مستمری پرداختی %0قانون با کسر  (36ماده )درمان معاف خواهند بود و طبق 

 خواهند داشت.

آزاد و یا بیمه اختیاری از تاریخ ومشاغلبیمه حرفافرادی که مستمری آنان با احتساب مدت پرداخت حق

بیمه آنان بدون در نظر گرفتن سابقه بیمه گردد و سابقه پرداخت حقبه بعد برقرار گردیده و یا می 4/5/4523

از تاریخ  ،باشدسال می 44کمتر از (، %04و  %43، %41، %40های )با نرخ یاریآزاد و بیمه اختومشاغلحرفصاحبان 

  الزامی خواهد بود. ،درمان از مستمری آنان در صورت گزینش درمان سازمانکسر حق سرانه 4/4/4526

 ـ(ه)و  (د) ،(ج) یمندرج در بندها طیو بازماندگان مشمول شرا کلیازکارافتاده رانیبگیکه مستمر یدر صورت و(

 مهیبحق پرداخت سوابق اعتبار به و( 4/4/4521 تاریخ از)بعد  آزادومشاغلحرفبدون لحاظ سوابق  کنیل نبوده

شهری، انتقالی از سایر بیکاری، ایام بیماری و ...(، رانندگان حمل بار و مسافر بین)اعم از سوابق اشتغال، بیمه یاجبار

 ودار نظام وظیفه و حضور در جبهه، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهخدمت  ها،صندوق

 سوابق نیهمچن و 4/4/4521 تاریخ از قبل به مربوط آزادومشاغلحرفو صاحبان  یاریاخت مهیبحق پرداخت سوابق

قانون برای ( 21ماده ) طیشرا یبه تنهائ زین (%02 و %09 یها نرخ)با  یاریاخت تیهبا ما مهیبحق پرداخت

از  یجهت برخوردار ،ندیرا احراز نما ده متوفیشبرای بیمهقانون  (34ماده ) (5)اصالحیه بند  وکلی ازکارافتادگی

 . بود خواهند معاف درمانسرانه حق پرداخت از و بوده( %0 )کسر قانون (36ماده )درمان مشمول  تیحما

مصوب سیصد و چهل و ششمین  اجتماعیتامینقانون  (3ماده )نامه بیمه اختیاری موضوع تبصره ینیآ براساس

با  4/3/4531بگیران بیمه اختیاری از تاریخ درمان مستمری ،41/9/4531مورخ  اجتماعیتامینعالی جلسه شورای

  درمان موردی نخواهد داشت.گیرد و کسر حق سرانهقانون انجام می (36ماده )از مستمری مربوطه مطابق  %0کسر 

سال و کمتر حق بیمه  44اشخاصی که  اجتماعیتامینقانون تعیین تکلیف »در خصوص اشخاصی که مطابق 

پردازی خود را التفاوت، سابقه بیمهاند و با پرداخت مابهسال حق بیمه پرداخت کرده 44کمتر از « اندپرداخت کرده

گردد لذا سوابق اند، با عنایت به این که در خصوص نامبردگان، حق بیمه کامل دریافت میرسانده به حداقل مذکور

 شود.  آزاد محسوب میومشاغلپردازی غیرحرفسال( در حکم سابقه بیمه 44ناشی از قانون مذکور )کسری سابقه تا 
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درمان، مادامی که همسر و یا سرانه کلی مشمول کسربگیران بازنشسته و ازکارافتادهدر خصوص مستمرینکته: 

درمان بابت حق سرانه نیازی به کسرباشند،  اجتماعیتامینفرزندان وی راسا مشمول مقررات حمایتی خاص یا قانون 

 باشد.بگیر اصلی نمیآن افراد و ارائه خدمات درمانی به تبع مستمری

شمول سرانه درمان و افراد تحت تکفل وی اختیاری بگیر مکسر سرانه درمان و استفاده از خدمات درمانی مستمری

بگیران و افراد تحت تکفلشان منوط به پرداخت مندی مجدد از خدمات درمانی این دسته از مستمریبوده لیکن بهره

بگیر یا افراد تبعی وی درخواست عدم حق سرانه درمان کل دوران انقطاع خواهد بود. بنابراین چنانچه مستمری

از خدمات درمانی سازمان داشته باشند، از تاریخ ارائه درخواست، کسر سرانه درمان فرد متقاضی مندی بهره

 موضوعیت نخواهد داشت.  

 

اختیاری مستند به قانون بیمه  صورتو ادامه بیمه ب آزادومشاغلشدگان صاحبان حرفدرمان بیمهجدول حق سرانه

  باشد.می 9به شرح جدول پیوست شماره  مجلس شورای اسالمی 5/3/4525همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 

 

تاهی تاییدمورد  45/44/4534مورخ  144-144درمان طی دادنامه شماره سرانه قابل ذکر است تعیین میزان حق

 عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

 

 چهارم فرزند درمانسرانه حق -21

متولد و طبق مندرجات سجلی فرزند و  09/0/4525گردد که بعد از تاریخ فرزندی اطالق میفرزند چهارم به 

 .شوندشده اصلی و یا تطبیق تاریخ تولد سایر فرزندان به عنوان فرزند یا فرزندان چهارم خانواده محسوب میبیمه

مجلس شورای اسالمی که در تاریخ  09/0/4520ماده یک قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب  (ج)به استناد بند 

بینی تعداد فرزندان پیش براساسنگهبان قرار گرفته، امتیازاتی که در مقررات مربوطه شورای تاییدمورد  0/5/4520

، متوقف گردید. اندتاریخ تصویب قانون متولد شده سال از شده است، در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک

درمان فرزندان چهارم و بعد خود را منطبق با حق سرانه ماهیانهدرمان توانند سرانهشدگان میرو بیمهازاین

شده در هر سال با رعایت مقررات مربوطه راسا به سازمان پرداخت نمایند و در این صورت دفترچه درمان تعیین

 گردید.اعتبار میتامین بیمه آن پرداخت شدهمربوطه برای مدتی که حق

مجلس  شورای اسالمی مبنی بر الحاق  00/0/4533قانون اصالح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب  براساس

به ماده یک قانون مذکور، چنانچه یکی از سه فرزند مشمول واجد شرایط      5یک تبصره به عنوان تبصره 

االجرا زایل شدن شرایط قانونی از شمول خارج شده و یا بشود، از تاریخ الزم بگیران به دلیلشدگان یا مستمریبیمه

( صرفا فرزند یا فرزندان چهارم خانواده در صورت احراز شرایط به عنوان جایگزین 45/1/4533شدن قانون مذکور )

 فرزند خارج شده قرار خواهند گرفت.
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االجرا شدن قانون مزبور باشد، واجد شرایط فوق بعد از تاریخ الزمو چنانچه تاریخ خروج احدی از فرزندان مشمول  

شده از تاریخ خروج فرزند خارج ،شدهبگیر اصلی و فرزند یا فرزندان جایگزینمبنای ارائه تعهدات قانونی به مستمری

 و احراز شرایط الزم خواهد بود.

اسالمی مقرر گردیده از شورایمجلس 04/5/4560ب با استناد به قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصو

های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ( کلیه محدودیت06/1/4560االجرا شدن این قانون )تاریخ الزم

ن آنان ایجاد شده تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندا براساسو اصالحات آن و سایر قوانین که  09/0/4520

درمان جهت فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمهوصول حق سرانه 06/1/4560است، لغو شود. لذا از تاریخ 

 و با ایشان نیز مطابق سایر فرزندان رفتار خواهد شد.  بگیران فاقد موضوعیت خواهد بودشدگان و مستمری

 

 :مسکنحقیک درصد -22

از حق %4مبلغ  4/4/4534سازمان، از تاریخ  مدیرههیات 0/1/4534مورخ  56109/4444مصوبه شماره  براساس

 گردد.های بازنشستگی کسر میعضویت در کانونبگیران به عنوان حقمسکن بازنشستگان و مستمری

کسر مبلغ مذکور  4/5/4536از تاریخ  مدیرههیات 1/0/4536مورخ  41351/4444/904340مصوبه شماره  براساس

 باشد.بگیر جهت عضویت میمنوط به موافقت مستمری

کسر حق 4/2/4536از تاریخ  مدیرههیات 54/9/4536مورخ  4433/4444/24231در راستای اجرای مصوبه شماره 

رسانی اطالع براساسبگیران بدون اخذ رضایت کتبی بالمانع بوده و یکلیه مستمر مسکنحقعضویت مذکور از 

بایست ها میکانون ،بگیران رضایت نداشته باشندهای مربوطه، چنانچه هر یک از مستمریشده توسط کانونانجام

د، در این های عدم رضایت را به شعبه مربوطه ارائه نماینمراتب عدم رضایت آنان را کتبا اخذ نموده و درخواست

های خود را راسا به شعب سازمان تامینصورت شعب از کسر حق عضویت افراد مذکور و سایر افرادی که درخواست

 خودداری به عمل خواهند آورد. ،نماینداجتماعی ارائه می

بگیران مبنی بر عدم رضـایت از کسـر آن، بدیهی است شعب سازمان موظفند پس از اخذ درخواست کتبی مستمری

نسبت به قطع کسر آن از اولین مستمری پرداختی پس از تـاریخ تقاضـا اقـدام و مراتـب را بـه کـانون بازنشسـتگی 

( 0مـاده ) 4باشد. همچنین حسب تبصـره عضویت کسرشده قبلی قابل استرداد نمیمربوطه اعالم نمایند. ضمنا حق

هزار و یـک (0)بگیران موضوع بند و مستمریهزینه مسکن بازنشستگان ضوابط و نحوه اداره مبالغ مکسوره از کمک

، افـرادی کـه از عضـویت در 46/44/4565مـورخ  0391/65/4444ت مدیره بـه شـماره اپانصد و نهمین جلسه هی

توانند با تقاضای کتبی به عضویت مجدد درآیند و شعب مکلفند از تـاریخ دریافـت تقاضـا اند میها خارج شدهکانون

 مسکن از اولین مستمری پرداختی پس از تاریخ تقاضا اقدام نمایند. حق %4به کسر نسبت 
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 مبادی پرداخت مستمریم: چهارفصل 

در سنوات گذشته نحوه پرداخت مستمری با توجه به شرایط و امکانات سازمان دستخوش تغییرات متعددی  -23

ها، شرکت پست، قراردادهای خاص ، پرداخت از طریق بانکهای گوناگونی از قبیل پرداخت در شعبهبوده و به روش

با مراجع بیرونی نظیر مخابرات و بنیاد شهید صورت گرفته است که در ادامه به صورت مختصر تاریخچه این 

 گردد:تغییرات ذکر می

ازدحام مراجعین جهت بگیران و مشکالتی که در نتیجه تراکم کار و با افزایش تعداد مستمری 4519از سال  -05-4

، با انعقاد 05/1/4511فنی مورخ  442آمد وفق بخشنامه شماره دریافت مستمری در شعب سازمان به وجود می

بگیر های بازنشستگی و ازکارافتادگی حسب تمایل مستمریقراردادی با بانک رفاه کارگران امکان پرداخت مستمری

 ردید.از طریق بانک مزبور نیز فراهم گ

های بازنشستگی، ازکارافتادگی و صرفا مستمری 01/1/4594مورخ  06212/9به موجب دستور اداری شماره  -05-0

نفره کماکان از طریق شعب سازمان نفره از طریق بانک رفاه پرداخت شده و سایر بازماندگان چندبازماندگان تک

 نمودند.مستمری خود را دریافت می

تامینعالی بگیران و نیز کاستن از تراکم کار واحدها براساس مصوبه شورایبه منظور تامین رفاه مستمری -05-5

مابین پست و سازمان در نخستین مرحله از تاریخ و قرارداد منعقده فی 09/3/4596در جلسه مورخ  اجتماعی

 4/44/4520پرداخت مستمری از طریق پست آغاز و به تدریج از تاریخ های تهران و خراسان در استان 4/44/4596

 به سراسر کشور تسری یافت. 

ها به این یجمله پرداخت مستمربانک، امور پست مالی منبا تشکیل شرکت پست 4/44/4521از تاریخ  -05-1

پست کامال متوقف گردید. در حال حاضر فرآیند پرداخت از طریق  4533شرکت محول شده و از مهرماه سال 

 پذیرد.ها صورت میبانک، مشابه با سایر بانکپرداخت مستمری از طریق پست

قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز  9به موجب بند )ج( ماده واحده قانون اصالح تبصره  -05-1

مجلس شورای  09/6/4521مصوب  54/9/4520تحمیلی مصوب االثر انقالب اسالمی و جنگ ازکارافتاده و مفقود

 گیرد.پرداخت مستمری بازماندگان شهدا از طریق بنیاد مذکور صورت می 4/2/4521اسالمی، از تاریخ 

و سومین جلسه هفتصد و پنجاه  (4نامه منعقده با شرکت مخابرات ایران که طی بند )با توجه به موافقت -05-9

لیست پرداخت مستمری  4/5/4534مدیره مورد تصویب قرار گرفته بود، از تاریخ هیات 44/40/4526مورخ 

ها یبگیران بازنشسته منفک و همزمان با پرداخت سایر مستمریبازنشستگان شرکت مخابرات ایران از سایر مستمر
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نامه و عدم تمدید آن پرداخت که در حال حاضر با توجه به اتمام تاریخ توافقگردید به شرکت مخابرات تحویل می 

 پذیرد. یمستمری به این روش صورت نم

پرداخت مستمری در محل شعب متوقف شده و کلیه وجوه مربوط به مستمری و  4/2/4530از تاریخ  -05-2

 گردد. یه، پست، بنیاد شهید و ...( پرداخت ممزایای جانبی صرفا از طریق مبادی ذیربط )بانک رفا

مقرر گردید واحدهای اجرایی طرف قرارداد با پست جمهوری اسالمی ایران اطالعات  4531از فروردین ماه  -05-3

بگیران را در قالب دیسکت به همراه لیست پرداخت بصورت یمکانیزه پرداخت مستمری و مزایای جنبی مستمر

 پست بانک ایران تحویل نمایند.ماهیانه به 

عیدی، غرامت  ،ماهیانههای مربوط به حوزه تعهدات بلندمدت اعم از مستمری تمامی پرداختدرحال حاضر  -05-6

جام ان اداره کل امور مالیاز طریق بصورت متمرکز و االرث )ماترک( مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت و سهم

 شود. یم

 پرداخت مستمری از طریق شعب بانک رفاه کارگران  -24

بگیران و با یتر در شیوه پرداخت مستمری و در جهت رفاه بیشتر مستمربه منظور ایجاد تمهیدات و امکانات وسیع

 سازمان منعقد گردید:ای به شرح ذیل بین بانک مذکور و هنامتوجه به اعالم آمادگی بانک رفاه کارگران، توافق

اند پرداخت مستمری از طریق بانک رفاه به بعد برقرار شده 4/44/4523هایی که از تاریخ کلیه مستمری -01-4

نامه مربوطه، نسبت به شود و در این راستا واحدهای اجرایی موظفند پس از تنظیم فرم وکالتکارگران انجام می

 کارگران اقدام نمایند.ارسال آن به بانک رفاه 

برقرار شده و مستمری خود را از طریق پست دریافت می 4/44/4523بگیرانی که قبل از تاریخ مستمری -01-0

 توانند مستمری خود را از بانک دریافت نمایند.نمایند، در صورت تمایل می

نامه ثبت و به واحد اجرایی اعاده در فرم وکالت بانک پس از افتتاح حساب، شماره حساب مربوطه را -01-5

 نماید. می

 44بگیران را با ذکر شماره حساب بانکی، حداقل واحدهای اجرایی مکلفند لیست حاوی مشخصات مستمری -01-1

 روز قبل از شروع پرداخت ماه، به همراه چک مربوطه به بانک ارسال نمایند.

ماه متوالی جهت دریافت مستمری مراجعه ننموده 1بگیرانی که اسامی مستمریبانک موظف است لیست  -01-1

اند را با ذکر اطالعات مربوطه به واحد اجرایی ذیربط اعالم و واحد اجرایی نیز موظف است پس از بررسی، چنانچه به 

 ،ضروری تشخیص دهدبگیر یا زایل شدن شرایط قانونی توقف پرداخت مستمری را دالیلی از جمله فوت مستمری

درخواست برگشت وجوه مربوطه را به بانک اعالم نماید. متعاقبا بانک موظف است در مواقعی که واحد اجرایی عدم 
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پس از اعالم کتبی آن از طرف واحد اجرایی، در اسرع وقت  ،پرداخت مستمری را الزم و ضروری تشخیص دهد 

 نسبت به برگشت مبلغ مستمری اقدام نماید.

نامه افتتاح حساب به نام شخص بایست معرفیبگیران دارای قیم یا وکیل باشند، میدر مواردی که مستمری -01-9

 بگیر )واجد شرایط دریافت مستمری( صادر و از معرفی افراد غیر، جهت افتتاح حساب خودداری گردد.مستمری

ه به دالیل مختلف اعم از برقراری جدید، ارجاع پرونده، تغییر بگیرانی کجهت مستمری 4/1/4564از تاریخ  -01-2

انداز همراه افتتاح و پس از آن به منظور اند، منحصرا حساب پسبانک و... به شعب بانک رفاه کارگران معرفی شده

 انداز همراه تبدیل گردید. بگیران به حساب پسالحسنه مستمریهای قرضپرداخت متمرکز مستمری حساب

 

 توجه:

های الزم بدون حضور قابل ذکر است در حال حاضر با عنایت به امکان بررسی حیات و ممات و سایر کنترل

نامه و اخذ بگیران و همچنین غیرحضوری شدن ارائه شماره حساب بانکی، ضرورتی جهت ارائه معرفیمستمری

 بگیران وجود نخواهد داشت.   وکالتنامه از مستمری

 ها ت مستمری از طریق سایر بانکپرداخ -25

تر مندی مخاطبین، استفاده بهینهبگیران و ارتقای سطح رضایتبه منظور ارائه خدمات بهتر به مستمری -01-4

مورخ  1449/0404سازمان از وجوه در اختیار، امکان پرداخت متمرکز وجوه و ...، براساس دستور اداری شماره 

های هایی با بانکنامهها، تفاهمها در راستای پرداخت مستمریجهت استفاده از خدمات سایر بانک 44/44/4532

 گردید.منعقد تجارت، ملت، ملی، سپه، صادرات و کشاورزی 

بگیران اقدام های مزبور موظفند بیستم هر ماه نسبت به پرداخت مستمری مستمریبانک ،وفق توافقات -01-0

نمایند و به محض وصول دستور قطع مستمری از شعب سازمان از پرداخت آن ممانعت و نسبت به برگشت وجوه به 

 شعبه مربوطه اقدام نمایند.

 پرداخت مستمری از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران  -21

شهید، جانباز ازکارافتاده و قانون حالت اشتغال مستخدمین  9قانون اصالح تبصره »به موجب بند )ج( ماده واحده 

مجلس شورای اسالمی مقرر  09/6/4521مصوب « 54/9/4520مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب 

اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری سازمان تامین»گردید 

شوند، که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا میشدگانی مستمری درباره بیمه
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ها، لیست مستمری لذا در زمان پرداخت مستمری« را در اختیار بنیاد شهید قرار دهد 43/44/4594مصوب 

گیران، بهای پرداخت مستمری منفک و همزمان با پرداخت مستمری سایر مستمریاندگان شهدا از سایر لیستمباز

 شود. به همراه مبالغ مربوطه به بنیاد شهید تحویل داده می

با عنایت به استقرار سامانه متمرکز مستمری، پرداخت این مبالغ بصورت متمرکز و از طریق اداره کل امور مالی 

 انجام خواهد شد.  

گردد لیکن مسؤولیت خت میرغم اینکه مستمری این بازماندگان از طریق بنیاد شهید پرداقابل ذکر است، علی

باشد و چنانچه هر کنترل و بررسی شرایط دریافت مستمری افراد، کماکان به عهده واحدهای اجرایی سازمان می

یک از افراد مورد نظر شرایط الزم جهت دریافت مستمری را از دست بدهند، ضروری است سریعا نسبت به قطع 

 مستمری آنان اقدام گردد.

 :یمستمر پرداخت ندیفرآم : پنجفصل 

 ثبت اطالعات نحوه پرداخت -27

بگیر در منوی نحوه پرداخت پایگاه اطالعات احکام، پس از ثبت اطالعات مربوط به شماره حساب بانکی مستمری

برقراری مستمری از الزامات تکمیل پایگاه اطالعات و آمادگی جهت پرداخت مستمری بوده و الزم است ضمن 

های طرف حساب سازمان، بگیر جهت ارائه شماره حساب بانکی متمرکز مربوط به بانکمستمریراهنمایی 

المقدور از طریق سامانه خدمات غیرحضوری، در اسرع وقت نسبت به ثبت شماره حساب بانکی در پایگاه حتی

 اطالعات سیستم متمرکز مستمری اقدام گردد.

ه، هنگام ثبت در سامانه خدمات غیرحضوری توسط شدسنجی شماره حساب ارائهقابل ذکر است صحت

های طرف حساب بگیر و همچنین موقع ثبت در سامانه متمرکز مستمری از طریق ارتباط با سامانه بانکمستمری

 بصورت هوشمند صورت خواهد پذیرفت. 

 

 پرونده تیوضع یسازفعال -29

بگیر پایگاه اطالعات مستمریدر  «فعال»به حالت وضعیت پرونده ثبت پس از صدور حکم و برقراری مستمری، 

 بگیر فراهم گردد.تا امکان پرداخت مستمری برای مستمری پذیردصورت می

ثبت وضعیت سازی وضعیت پرونده، صرفا از جهت فعال بایستمیاز سایر شعب،  های واصلهدر خصوص پرونده

 .استفاده گردد« واصله»

مسؤول  تاییدها پس از سازی پروندهبر پرداخت مستمری، فعالبا توجه به اهمیت موضوع نظارت 

 باشد.پذیر میامکان ،/معاون شعبهو رییس /مسؤول تعهدات بلندمدتهامستمری
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 معوقه اسناد صدور -28

بگیران نبوده و مستمری برقراری مستمری منطبق بر تاریخیا اجرای آن حکم  زمان صدورموما ع این که با عنایت به

 در این مواردشوند، کار میستانب تا ماه قبل از اولین پرداختی مستمری، مبالغی را از سازماناز تاریخ برقراری 

   .پرداخت شودقابل پرداخت به ایشان از طریق ثبت سند معوقه  مزایای جنبی مستمری وبایست می

قابل پرداخت /معاون شعبه /مسؤول تعهدات بلندمدت و رییسهامسؤول مستمری تاییدپس از شده معوقه ثبتاسناد 

 خواهد بود.

 :هنگام ثبت اسناد معوقه رعایت نکات ذیل الزامی است

 .گرددشده لیست مستمری ماهیانه تعیین میبراساس آخرین ماه محاسبهدوره عملکرد  -4

محاسبه طبق »از انتخاب گزینه  ،یک مبلغ ثابت بصورت معوقه ثبت شود قرر استمدر خصوص مواردی که  -0

 جلوگیری شود.« تاریخ

یک دوره زمانی مشخص ثبت شود،  ، برایبا مبلغ پایه معین برای مواردی که مقرر است معوقه یک نوع پرداخت -5

 الزامی است.« محاسبه طبق تاریخ»انتخاب گزینه 

کلیه اسناد معوقه صادره توسط مسؤول  تاییداز  ماهیانهری گروهی لیست مستم قبل از انجام محاسبه -1

 /معاون شعبه اطمینان حاصل شود./مسؤول تعهدات بلندمدت و رییسهامستمری

 

 ثبت کسورات -31

گری نیز مسکن، بعضا مبالغ دیحق %4( قانون و 36ماده ) %0بگیران از قبیل عالوه بر کسورات قانونی مستمری

حسب ضرورت اعم از آرای صادره از مراجع قضایی، بیمه تکمیلی درمان، بدهی ناشی از ارائه تعهد کسراقساط به 

بگیر بایستی کسر گردد که در خصوص نحوه ثبت این کسورات پرداختی، از مستمریبانک و یا استرداد وجوه اضافه

 الزم است موارد ذیل رعایت شود:

 .باشد آخرین ماه محاسبه لیست مستمریاز  بعدخ به تاری بدهیثبت دوره عملکرد  -1

بگیر بیشتر باشد تا موجب منفی شدن مبلغ خالص پرداختی مبلغ اقساط نباید از مبلغ پرداختی به مستمری -9

 نگردد.

 بگیر، دقت شود. های اجرای احکام قضایی بایستی به نحوه کسورات قیدشده در نامه از مستمریدر خصوص نامه -2

سازی بیشتر در صدور اسناد حسابداری و های مربوط به تعهدات بلندمدت، شفافه منظور مدیریت هزینهب -3

ها در فرآیندهای اجرایی و همچنین جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی در تطبیق کدهای سازی رویهیکسان

 مالی، حسب نوع کسورات صرفا از کدهای کسور ذیل استفاده نمایند:

های ها، موسسات اعتباری و ... حسب گواهیشده از سوی بانکهای اعالمورات مربوط به بدهیالف( ثبت کس

تعهد بدهی افراد و با تعیین نام طرف حساب و شماره  – 44494کسر اقساط صادره، با استفاده از کد کسور 

 شبای اعالمی از سوی بانک
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ضایی )دادگستری، شورای حل اختالف و ...(  شده از سوی مراجع قهای اعالمثبت کسورات مربوط به بدهی (خ 

اجرای احکام قضایی و با تعیین نام طرف حساب و شماره شبای اعالمی از  -44494با استفاده از  کد کسور 

 سوی مرجع قضایی

  44440ثبت کسورات مربوط به حق سرانه درمان با استفاده از کد کسور  (د

  44423و  44411ی به ترتیب با کد کسور ثبت کسورات بیمه عمر و بیمه درمان تکمیل (ذ

بگیران غیرهمکار، با کد ثبت کسورات مربوط به وام غیرشمول پرداختی از سوی ستاد مرکزی به مستمری (ر

  44412کسور 

بگیر به تفکیک نوع پرداخت براساس جدول پرداختی به مستمریهای اضافهثبت کسورات مربوط به آیتم (ز

 ذیل:

 

 عنوان کد کسور ردیف

 مندیهزینه عائلهپرداختی کمکاضافه 44444 4

 هزینه اوالدپرداختی کمکاضافه 44440 0

 پرداختی عیدیاضافه 44445 5

 پرداختی کمک به تامین معیشتاضافه 44441 1

 سازیپرداختی متناسباضافه 44442 1

 پرداختی ضریب ترغیباضافه 44443 9

 سازیمتناسبپرداختی تفاوت تطبیق اضافه 44446 2

 پرداختی مبلغ مستمریاضافه 44404 3

 فرزندهزینه همسر متکفلپرداختی کمکاضافه 44401 6

 4569پرداختی تفاوت افزایش سال اضافه 44402 44

 4569پرداختی مصوبه افزایش سال اضافه 44403 44

 سنواتپرداختی حقاضافه 44424 40

 مسکنهزینه پرداختی کمکاضافه 44434 45
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 4561پرداختی تفاوت ترمیم سال اضافه 44430 41 

 4560مصوبه افزایش سال  (0پرداختی بند )اضافه 44435 41

 پرداختی کمک به سبد خانواراضافه 44431 49

 کل کشور 4533قانون بودجه سال  (56پرداختی بند )اضافه 44431 42

 پرداختی بیمه بیکاریاضافه 44445 43

 

 

 در سامانه متمرکز مستمریپرداخت  ستیل اخذ -31

و در حال حاضر بگیران نیز طی سالیان گذشته دستخوش تغییراتی شده انه مستمرییمحاسبه لیست مستمری ماه

 :باشدذیل میبه شرح نحوه اخذ لیست  ،مستمریسامانه متمرکز  استقرارا توجه به ب

در منوی  «محاسبه گروهی»با استفاده از گزینه های قبل از محاسبه لیست انجام شده سپس ابتدا کنترل

گردد. پس میانه یت مستمری ماهساقدام به محاسبه لیپس از تکمیل فیلدهای مربوطه ، «هامحاسبات و پرداخت»

/مسؤول هامستمریمسؤول  توسط و تایید« ماهیانه شعب عملکرد»منوی از تولید لیست مستمری و ثبت در 

ها و بنیادشهید تمامی بانک نهایتا لیست آماده پرداخت، /معاون شعبهو رییس ، مسؤول امور مالیتعهدات بلندمدت

کل استان تایید توسط اداره لغایت سیزدهم هر ماه« کارتابل محاسبات»در منوی  ،مربوط به کلیه شعب استان

 گردد.  کل امور مالی میتحویل اداره جهت پرداخت،ها کل مستمریشده و از طریق اداره

  

 نفرههای تکپروندهو نظارت بر  کنترل -32

غیرحق ها و جلوگیری از استفاده مندر برقراری و پرداخت انواع مستمرینظارت  نظر به اهمیت موضوع کنترل و

نفره های بازماندگان تکبه بازبینی و کنترل تمام پروندهبایست نسبت کلیه واحدهای اجرایی می ،از مزایای قانونی

کارافتادگان کلی که فاقد فرد یا افراد تبعی بوده و یا تاریخ خروج افراد تبعی آنان و همچنین بازنشستگان و از

مستمری ها )کنترل وضعیتاز سیستم مکانیزه مستمریخوذه امباشد، با عنایت به گزارش مربوط به گذشته می

قانونی احرازشده شرایط استمرار ( به جهت اطمینان از حیات و ممات و پرداخت کنترل قبل از افزایش و - بگیران

حسب و در صورت عدم امکان بررسی سیستماتیک شرایط احرازشده، بررسی الزم ه اقدام نمود، افراد موصوف

 .یردپذ صورتضوابط و مقررات 

بگیر و اخذ گزارشات مربوطه و همچنین آمار تجمیعی کل شده در خصوص هر مستمریثبت اقدامات انجام

 باشد.پذیر مینشده نیز در همین سامانه امکانشده و بررسینفره، موارد بررسیبگیران تکمستمری
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 احوال ثبت سازمان از بگیرانمستمری وضعیت مکانیزه استعالم -33

حوال توسط بگیران و افراد تبعی آنها از سامانه ثبت امستمری ممات استعالم آنی و برخط حیات و وامکان بررسی 

تبعی  افرادبگیران و مستمرین تعبیه شده و همچنین گزارش بگیراگزینه مربوطه در پایگاه اطالعات احکام مستمری

بگیران فعال در ثبت احوال به عنوان فوتی ثبت شده لیکن وضعیت پرونده ایشان در پایگاه اطالعات مستمریآنها که 

اخذ و  اطالعات، آمار و محاسباتآوری فن مرکزتوسط ام ماه( )پانزدهم و سیباشد هر ماه طی دو مرحله ه مییا واصل

ها نسبت به به محض بارگذاری لیستبایست می واحدهای اجراییلذا  گیردمنوی مربوطه در سیستم قرار میدر 

    غیرحق جلوگیری بعمل آید.های منبررسی موارد مربوطه اقدام نمایند تا از پرداخت
 

 کنترل مکانیزه وضعیت ازدواج و طالق -34

ثبت احـوال کشـور، امکـان اسـتعالم پذیرفته با سازمان های اطالعاتی و با عنایت به تعامل صورتبا استفاده از بانک

برداری بهینه از امکـان مـذکور شدگان فراهم شده، لذا به منظور بهرهبگیران و بیمهوضعیت ازدواج و طالق مستمری

 بایست یه شرح ذیل اقدام گردد:در ارایه تعهدات بلندمدت می

 آنان الف( اعمال تغییرات وضعیت ازدواج و طالق مستمری بگیران و افراد تبعی 

کلی و همچنـین بگیران بازنشسـته و ازکارافتـادهتغییرات وضعیت ازدواج و طالق فرزندان اناث و همسران مسـتمری

فرزندان اناث بازمانده که مشخصات آنان در بانک اطالعات هویتی سازمان ثبت شده باشد، در مقاطع زمانی حداکثر 

آوری اطالعات، آمار و محاسبات، اخذ و در سامانه متمرکز مستمری در مسیر گزارشـات و یک ماهه توسط مرکز فن

 بررسی ازدواج و طالق، بروزرسانی شده و قابل مشاهده خواهد بود. -آمارها 

ه بگیران قابل مشاهده بوده و تاریخ مربوطه بـ/طالق در پایگاه اطالعات مستمریبا بروزرسانی اطالعات، تاریخ ازدواج

اطالعات اخذشـده از سـازمان ثبـت احـوال درخصـوص »عنوان تاریخ خاتمه کفالت و شرح خروج از تکفل با عنوان 

 به صورت هوشمند ثبت خواهد شد.« /طالقازدواج

بگیران گـزارش مزبـور را مشـاهده و حسـب واحدهای اجرایی مکلفند قبل از انجام محاسبه لیست ماهیانه مستمری

پرداختی، ثبت کسورات مربوطـه، اصـالح علـت احکام تغییرات مستمری، محاسبه مبالغ اضافهمورد نسبت به صدور 

 خروج از تکفل و ... اقدام نمایند.

 بگیران و افراد تبعی آنانب( استعالم موردی وضعیت ازدواج و طالق مستمری

کلیـد اسـتعالم  –مسـتمری  پایگاه اطالعـات –این استعالم در سامانه متمرکز مستمری از مسیر تعهدات بلندمدت 

 گیرد.ازدواج و طالق به صورت برخط از پایگاه اطالعات سازمان ثبت احوال صورت می
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 /تغییرات مستمری بازماندگان ج( کنترل وضعیت ازدواج و طالق افراد تبعی در هنگام صدور حکم برقراری 

های ازدواج و طالق افراد تبعی بایست تاریخمی شدگان متوفی/بیمهبگیراندر هنگام صدور احکام مربوط به مستمری

هـای اطالعـاتی هـویتی شده، با استفاده از تطبیق اطالعات موجود در بانک/بیمهبگیربا توجه به تاریخ فوت مستمری

شدگان و سازمان ثبت احوال به صورت هوشمند و مکانیزه کنترل و در صورت بروز هر گونه مغـایرت از صـدور بیمه

 مستمری بازماندگان تا زمان رفع آن جلوگیری گردد.احکام 

شده توسط شده در سامانه متمرکز و اسناد و مدارک ارائهدر صورت وجود هرگونه مغایرت بین تاریخ درج :1نکته 

بازماندگان، الزم است ابتدا از درج صحیح اطالعات هویتی افراد تبعی )خصوصا کد ملی و تاریخ تولد( اطمینان 

و درصورت نیاز بازماندگان جهت رفع مغایرت و اصالح اطالعات به ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان  حاصل شده

 خدمات دولت )ارائه دهنده خدمات ثبت احوال( راهنمایی گردند.

بگیران بازمانده، تا زمان فراهم ویژه فرزندان اناث مستمریبگیران بهبه منظور کاهش مراجعات مستمری :2نکته 

ای، واحدهای های بیمهآنان به صورت برخط در سایر صندوق بررسی وضعیت اشتغالن امکانات الزم در خصوص شد

پردازی آنان در سازمان، اقدامات الزم در رابطه با بررسی استمرار شرایط بایست با کنترل وضعیت بیمهاجرایی می

شده ، فرم اصالح6ارائه فرم پیوست شماره  پرداخت مستمری را معمول نموده و در هنگام برقراری مستمری با

های )موضوع: شرایط و نحوه برخورداری بازمانده 4/3/4561مورخ  2302/61/4444مربوط به بخشنامه شماره 

شدگان از خدمات و تعهدات قانون سازمان( که در سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی اینترنتی بیمه

https:\\eservices.tamin.ir مندی از تعهدات رسانی الزم را در خصوص شرایط بهرهتعبیه خواهد شد، اطالع

 بلندمدت اعالم نمایند. 

 

 های مستمری بازماندگان چندقسمتیپرونده -35

چنانچه با توجه به محل سکونت بازماندگان الزم باشد پرداخت مستمری از طریق دو یا چند شعبه صورت پذیرد، 

بگیران هر یک از زماندگانی که در ردیف مستمری قرار دارند باید در پایگاه اطالعات مستمریاطالعات تمامی با

و نحوه « واصله»یا « فعال»شعب بطور کامل ثبت و وضعیت هر یک از بازماندگان واجد شرایط، حسب مورد 

انتخاب گردد. هر « شعب پرداخت سایر»نمایند، پرداخت در مورد بازماندگانی که از سایر شعب مستمری دریافت می

ای که پرونده اصلی را بایست به انضمام مستندات الزم به شعبهنفع میبگیران ذیگونه تغییر در وضعیت مستمری

در اختیار دارد اعالم شود تا آن شعبه نسبت به اعمال تغییرات، صدور حکم و ارسال حکم به سایر شعب مربوطه 

ها در هر دو یا چند شعبه مربوطه شده در مورد این قبیل پروندهعات ثبتاقدام نماید. بدیهی است تمامی اطال

ACCPress@ بایست یکسان باشد.  می
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 های قبل و بعد از محاسبه لیست مستمری ماهیانه: کنترلم ششفصل 

های جنبی منظور اطمینان از صحت و سقم پرداخت مستمری و کمکه بمؤثر اینکه یکی از عوامل با توجه به 

این توجه واحدهای بنابر ،باشدبررسی دقیق گزارشات تولیدشده در سیستم مکانیزه می بگیران، کنترل ومستمری

 نماید: اجرایی را به لزوم رعایت نکات ذیل جلب می

 

 در سامانه متمرکز مستمریگروهی های قبل از محاسبه کنترل - 31

بایست ها میماهیانه مستمری قبل از انجام محاسبه گروهی و در طول ماه منتهی به زمان محاسبه لیست

 های ذیل صورت پذیرد:کنترل

کلیه اسناد معوقه صادره در هر دوره از نظر استحقاق )دوره و مبلغ( و محاسبه در لیست ماهیانه دوره مربوطه  -4

 قرار گیرد. تاییدمورد بررسی و 

دقیق مورد بررسی قرار گرفته و توجه  شده در دوره عملکرد ماه محاسبه لیست بصورت کامل وکسورات ثبت -0

 بگیر کمتر باشد.شود که مبلغ قسط از مستمری ماهیانه مستمری

بگیران ...( در پایگاه اطالعات مستمریکلیه احکام تغییرات و همچنین وضعیت پرونده )فعال، واصله، تعلیق و  -5

 ثبت و تایید شود.

های حوزه تهیه و بروزرسانی آن بصورت مکرر با عنایت به پویایی فعالیتای در طول ماه گزارش تغییرات دوره -1

 شده صورت پذیرد.های موجود در گزارش تهیهها و بررسی مورد به مورد مغایرتمستمری

ای به دفعات متعدد و در طول ماه وجود داشته گیری لیست تغییرات دورهامکان گزارش متمرکز مستمری در سامانه

لذا  باشدمیقابل مشاهده  ،نسبت به ماه قبل بوجود خواهد آمد ت مستمریخکه در لیست اولین ماه پرداو تغییراتی 

صورت مربوطه ات در صورت لزوم اصالح و بررسی ،این گزارش قبل از محاسبه گروهی لیست ماهیانه بایستمی

شعبه باشد باید توسط شعبه تایید ای، هر رکورد که مغایرت آن مورد تایید در گزارش لیست تغییرات دوره گیرد.

باشد، بدون تایید در شود و هر رکورد که مغایرت آن مورد تایید نباشد و نیاز به اصالح در اطالعات سیستم می

لیست، الزم است اصالحات صورت گیرد. بدیهی است در صورت انجام اصالحات و محاسبه مجدد لیست تغییرات 

 تایید نهایتا پس ازها اصالح شده باشد در گزارش بعدی قرار نخواهند گرفت. رکوردهایی که مغایرت آنای، دوره

 ای در سیستم، امکان انجام محاسبه گروهی و تهیه لیست مستمری ماهیانه خواهد بود. تغییرات دوره گزارش

 

زم قبل از های البایست تمامی بررسیشده وجود ندارد، میازآنجاکه امکان حذف لیست مستمری ماهیانه محاسبه

 محاسبه، بصورت دقیق و کامل انجام شود.
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 در سامانه متمرکز مستمریگروهی از محاسبه  بعدهای کنترل -37

بگیران الزم بعد از محاسبه گروهی لیست ماهیانه و قبل از تایید آن نیز به منظور بررسی صحت پرداختی مستمری

 های ذیل صورت پذیرد:است کنترل

شده از حیث مبالغ پرداختی و عدم وجود رکوردهای پرداخت مستمری با بررسی دقیق لیست مستمری محاسبه -4

 مبالغ منفی یا صفر

سازی ستون مبلغ پرداختی در منوی ریز عملکرد بعد از محاسبه گروهی بصورت صعودی و نزولی، امکان با مرتب

بگیران وجود خواهد داشت. چنانچه در لیست مزبور بررسی بیشترین و کمترین مبالغ پرداختی به مستمری

ها، بگیرانی با مبلغ پرداختی منفی یا صفر وجود داشته باشد، قبل از تایید لیست توسط مسؤول مستمریمستمری

 بایست رکورد موصوف از لیست خارج شود.می

 عملکرد: یگزارشات لیست تفکیک -0

بگیران در یک دوره زمانی های پرداخت یا کسور مستمریهریک از آیتم گیری در خصوصامکان گزارشبا عنایت به 

ست به منظور حصول اطمینان از صحت و سقم ا ضروریبگیران، بگیر یا کلیه مستمریخاص، برای یک مستمری

های مربوطه بصورت صعودی یا نزولی و سازی ستوننسبت به استخراج گزارشات الزم و مرتب ،محاسبه گروهی

 بررسی آن اقدام گردد. 

 

 ساالنه شیافزا احکام و یمستمر شیف ارائه -39

بگیران سازمان از میزان سطح آگاهی مستمری یرسانی بهتر و ارتقاها و اطالعسازی سطح پرداختدر راستای شفاف

از سوی « بل پرداختارائه فیش مستمری با درج کلیه مبالغ قا»مستمری ماهیانه و سایر مزایای جانبی، پیشنهاد 

مدیره مطرح و مدیره تقدیم گردید که موضوع در هفتصد و ششمین جلسه هیاتمعاونت فنی و درآمد وقت به هیات

، برای کلیه مستمری4534ماه سال مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید همزمان با پرداخت مستمری از آذر

 نمایند، فیش مستمری صادر شود.دریافت میبانک  بگیرانی که مستمری خود را از پست و

توانند فیش مستمری ماهیانه خود را )به تفکیک پرداخت ماهیانه، عیدی و بگیران میدر شرایط فعلی مستمری

 https:\\eservices.tamin.irتفاوت افزایش مستمری( از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به آدرس 

 سازمانی، کد رمز موقت دریافت نمایند.ه مراجع بروندریافت و جهت ارائه و مشاهد
 

 بگیرانپرداختی از مستمرینحوه وصول اضافه -38

غیرحق )ناروا( به منظور تداوم در کننده وجه منپرداختی به دریافتشعبه به محض اطالع از وجوه اضافه -56-4

( میزان اضافه پرداختی و لزوم استرداد آن را 44 پرداخت مستمری ماهیانه، مکلف است طی نامه )پیوست شماره

بصورت کتبی به وی ابالغ تا ظرف یک هفته کاری از تاریخ ابالغ، نسبت به تعیین نحوه بازپرداخت و استرداد آن 

 اقدام نماید.
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ونی، های مختومه چنانچه ظرف مهلت یک هفته کاری از تاریخ ابالغ بدهی به وراث قاندر خصوص پرونده -56-0 

واحد اجرایی موظف است بالفاصله مستندات مربوط به تکلیف نگردد، نحوه بازپرداخت و استرداد آن تعیین

باشند، از بگیر و سایر اطالعات الزم که در وصول مطالبات مؤثر میپرداختی و آدرس پستی و اقامتگاه مستمریاضافه

 ی حقوقی به اداره حقوقی استان ارسال نماید.ها را جهت پیگیرجمله مشخصات مربوط به اموال و دارایی

پرداختی و سایر اطالعات، ها مکلفند پس از وصول مستندات مربوط به اضافهواحدهای حقوقی ادارات کل استان

بگیر با تعیین مهلت یک هفته دریافتی را به مستمریبالفاصله طی اظهارنامه رسمی مراتب لزوم استرداد وجوه اضافه

د. در صورت مراجعه و استرداد وجه یا تعیین نحوه بازپرداخت، پرونده تعیین تکلیف شده و به شعبه اعاده ابالغ نماین

 گردد. می

صورت بالفاصله نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی مربوطه و پیگیری حصول نتیجه و صدور حکم  در غیر این

 قطعی اقدام خواهند نمود.  

بگیران و خسارات وارده به سازمان و نحوه بازپرداخت وضعیت بدهی مستمری تکلیفدر خصوص تعیین -56-5

پرداختی، ضروری است گزارش جامع و کاملی در ارتباط با علت ایجاد بدهی، دوره بدهی و میزان آن، وجوه اضافه

یه و ها تهمعرفی عامل یا عوامل مقصر در ایجاد بدهی و وضعیت تمکن و معیشت مدیون توسط واحد مستمری

جهت اتخاذ تصمیم به رییس شعبه ارائه نماید.

روسای شعب مجاز خواهند بود تا براساس گزارشات واصله و با درنظرگرفتن تمامی جوانب از جمله مصالح سازمان و 

قسط  01بگیران حداکثر در وضعیت مالی مدیون، پس از اخذ ضمانت و تعهدنامه معتبر، با تقسیط بدهی مستمری

 س تمهیدات الزم جهت وصول مطالبات سازمان را فراهم نمایند . موافقت و سپ

ماه پرداخت مستمری، استرداد  01در صورت احراز ناتوانی بازپرداخت بصورت یکجا، چنانچه حداکثر طی  -56-1

انند با توها میپذیر نباشد، ادارات کل استانبگیر امکانغیرحق )ناروا( از سوی مستمریکامل مبالغ پرداختی من

/معاون شدگان، امور مالی و حقوقی و مدیرکلها، امور بیمهرییس اداره مستمری»تشکیل کارگروهی متشکل از 

استطاعت  -5بگیر وضعیت معیشتی مستمری -0پرداختی علت ایجاد اضافه -4و با در نظر گرفتن « ایتعهدات بیمه

بیماری و سایر موارد مرتبط با عنایت به مدارک و مستندات قابل اتکا، ضمن بررسی  -1قصور یا عدم قصور  -1مالی 

/چک معادل مبلغ قسط، با اخذ تضمین )سفته 94کامل موضوع، مجوز کسر وجوه مربوطه را حداکثر تا 

طالباتی بگیران به دلیل قطع مستمری دارای مکه مستمریپرداختی( صادر نمایند. بدیهی است درصورتیاضافه

 قسط منظور و باقیمانده بدهی تقسیط خواهد شد.باشند، مبالغ مذکور به عنوان پیش
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 فصل هفتم : لیست متمم مستمری ماهیانه 

و یا از لیست  بگیرانی که به هر نحو در لیست مستمری ماهیانه قرار نگرفتهبه منظور مساعدت با مستمری -41

دریافت مستمری را دارند، حسب ضرورت، لیست متمم ماهیانه تهیه و جهت پرداخت و استحقاق  مذکور خارج شده

 باشد:گردد. نحوه محاسبه و فرایند انجام آن به شرح ذیل میبه اداره کل امور مالی تحویل می

ای ورهای که برای ماه بعد صادر نموده را تایید و سپس لیست تغییرات دبایست اسناد معوقهابتدا واحد اجرایی می

 باشد:های زیر میمربوطه را محاسبه نماید. این لیست شامل گزینه

 متمم خروج از لیست-1متمم برگشت از لیست           -5متمم جامانده از لیست          -0متمم جدید          -4

ای متمم با لیست تغییرات دوره بگیرانی در محاسبه گروهی لیست متمم قرار خواهند گرفت که درصرفا مستمری

بگیر توسط واحد اجرایی تایید شده باشد لذا مواردی از به آن مستمریهای مذکور، رکورد مربوطیکی از گزارش

 ای متمم که شعبه تایید ننموده باشد، در محاسبه گروهی لیست یادشده، قرار نخواهند گرفت. لیست تغییرات دوره

لیست متمم ماهیانه یک یا چند شعبه باشند، امکان تهیه لیست مربوطه را صرفا با  هایی که متقاضی اخذاستان

ها خواهند داشت. در صورت وجود ضرورت در تهیه لیست متمم ماهیانه، این موضوع کل مستمریهماهنگی اداره

 ها اعالم خواهد شد.ها به ادارات کل استانکل مستمریپس از بررسی توسط اداره



 اسناد پرداختی  فصل هشتم :

 صدور سند غرامت -41

گردد. اسناد غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت، پس از صدور حکم غرامت، در منوی مربوطه ثبت می

/معاون شعبه تایید /مسؤول تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییسهاهر سند بایستی توسط مسؤول مستمری

و با دوره « غرامت»به هر ماه در منوی عملکرد ماهیانه شعب در لیستی با عنوان نوع پرداخت  شده و اسناد مربوط

گردد. عملکرد همان ماه، درج می

 بگیراناالرث )ماترک( مستمریسهم صدور سند -42

بگیر و مختومه شدن وضعیت پرونده مرحوم، وی مبالغی از سازمان از آنجا که در بعضی موارد پس از فوت مستمری

االرث )ماترک( متوفی به ورثه پرداخت شود لذا به منظور ایجاد راهکار ستانکار شده که بایستی به عنوان سهمب

ها، نحوه اقدام بگیر متوفی از طریق سیستم مکانیزه مستمریاالرث مستمریمناسب جهت محاسبه و پرداخت سهم

گردد:ی به شرح ذیل تعیین میای الکترونیک )سبا( و سامانه متمرکز مستمرشعب در سیستم بیمه

بگیر متوفی تا تاریخ فوت را محاسبه نموده و نشده به مستمریبایست کلیه مبالغ معوقه و پرداختواحد اجرایی می

شده و مطابق با قانون ارث بین آنان تسهیم و برای هر یک از وراث مرحوم با توجه به گواهی انحصار وراثت ارائه

بگیران پرونده قرار داشته باشد با ثبت سند معوقه در اولین لیست مستمری ماهیانه ستمریچنانچه وارث در ردیف م

بگیران پرونده قرار نداشته باشد، پس از نامنویسی به پرداخت خواهد شد و در صورتیکه وارث در ردیف مستمری
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اب بانکی وی در پایگاه و ثبت اطالعات حس« غیرمشمول»شده اصلی پرونده با نوع نسبت عنوان فرد تبعی بیمه 

بگیران یا نامنویسی متمرکز حسب مورد، طی سند پرداخت در سیستم مکانیزه ثبت نماید.اطالعات مستمری

شده ابهام چنانچه واحد اجرایی در تشخیص وراث یا میزان سهم ایشان از ماترک وفق گواهی انحصار وراثت ارائه

 وقی استان استعالم نماید.داشته باشد، الزم است موضوع را از اداره حق

اند، به وکیل بالمانع االرث وراثی که وکالت دادهنامه رسمی از سوی وراث، صرفا پرداخت سهمدر صورت ارائه وکالت

   است و سهم سایر ورثه بایستی به خود آنها پرداخت شود.

 

 پرداخت اسناد صادره : -43

/معاون /مسؤول تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییسهاپس از ثبت سند و تایید توسط مسؤول مستمری

، کلیه اسناد غرامت مقطوع فوت، «غرامتشعبه، در منوی عملکرد ماهیانه شعب در لیستی با عنوان نوع پرداخت 

سؤول /مهاگردند که پس از تایید این لیست توسط مسؤول مستمریاالرث تجمیع میغرامت نقص عضو و سند سهم

همانند لیست مستمری  لغایت بیست و هفتم هرماه/معاون شعبه، تعهدات بلندمدت، مسؤول امور مالی و رییس

کل کل استان تایید و آماده پرداخت بصورت متمرکز توسط ادارهتوسط اداره« کارتابل محاسبات»ماهیانه در منوی 

 باشد. امور مالی می

ها، دستورات اداری و ین کلیه احکام و موضوعات مرتبط در کلیه بخشنامهاحکام مقرر در این بخشنامه جایگز

 باشد که قبل از این بخشنامه صادر شده است.هایی میدستورالعمل

آوری اطالعات، ریزی، مالی و پشتیبانی، مرکز فنای، معاونت برنامهبیمه اجرای این بخشنامه معاونتمسؤول حسن 

آوری و تحول دیجیتال در ستاد مرکزی، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی آمار و محاسبات و مدیریت فن

نظارت بر مصارف، حقوقی، مالی و ها، ای و رؤسای ادارات مستمریتامین، مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه

 ها، رؤسا، معاونین و مسؤولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.آوری اطالعات در ادارات کل استانفن
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