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 مدریکل محترم تأمین اجتماعی استان...

         باسالم و صلوات رب محمد و آل محمد)ص(  
کل کشور درخصوو  سواماند ا اقشوار ت و   7047( ماده واحده قانون بودجه سال 71تبصره ) "ز"در اجرای بند    

مذکور موضوع تصویب ناموه شوماره ای مشمول کمک دول  فاقد کارفرما، به پیوس  آئین نامه اجرایا بند پوشش بیمه

 اجرایوا  یارسال و توجوه کییوه ادارات کول و واحود ازیران وم ترم   یئ  74/43/7047 و مورخ 38895/ت18884

 نماید: را به رعای  موارد ذیل جیب ما

قالیبافوان،  "موا شوامل: گروه  ای بهره مند از یارانوه دولو  و فاقود کارفر مشمولین این دستور اداری بیمه شدگان -7

 راننوودگان حموول و نموول عموووما درون شووهری "، "بافنوودگان فوورش و شووااین دووناین دسووتا شناسووه دار )کووددار(

دویادان "، "زنبوورداران"، "کوارگران بواربر"، "مداحان و شاعران ا ل بیو  "، "خادمین ثاب  مساجد"، "شهریو برون

 نرمنودان، روزناموه نرواران و نویسوندگان "، "یان دنفا کم درآمودکارفرما"، "استانهای ساحیا شمال و جنوب کشور

مددجویان و زنان سرپرس  خانوار و بد سرپرس   مشومول "، "مشمول یارانه مورد تائید وزارت فر نگ و ارشاد اسیما

  "مربیوان مهود کوودو خودمالوک"، "یارانه، ت   پوشش کمیته امداد امام خمینوا )ره( و سوازمان بهسیسوتا کشوور

 باشند.ما "را نمایان گردشرری مورد تائید وزارت میراث فر نرا، گردشرری و دناین دستا"و 

ای شامل معافی  از پرداخ  آن قسم  از سهم حق بیمه گروه  ای  دف ما باشد که براسوا  معافی  کامل بیمه -2

( 28( مواده )7وه بر سهم دول  موضوع جس )قوانین و ممررات مربوطه، تعهد به پرداخ  آن برعهده دول  قرار دارد. )عی

 قانون تامین اجتماعا(

ای بیمه شدگان مشمول گروه  ای مذکور، پس از ارسال اطیعات و فهرس  کییه میسان برخورداری از معافی  بیمه -5

تعیوین خوا ود  شدگان به معاون  رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعا و اعیم د ک درآمدی از سوی وزارتخانوهبیمه

 گردید. 

و سوایر مموررات  - 7530مصووب  -( قوانون تویمین اجتمواعا 28نرخ حق بیمه مشموالن به ترتیب ممرر در ماده ) -0

دورت  مربوطه میباشد. لذا پس از تعیین وضعی  د ک درآمدی  ریک از بیمه شدگان مشمول توسط وزارت متبوع، در

مدی از حداکثر معافی   ای سهم حق بیمه بوه ترتیوب ممورر در قووانین و مموررات قرار گیری در چهار د ک اول درآ

مربوط و براسا  حداقل دستمسد مشمولین قانون کار یا دستمسد بیمه شدگان مشومول طبموه بنودی موسد یوا حموو ، 

 ( قانون تامین اجتماعا )حسب مورد( برخوردار خوا ند شد. 53موضوع ماده )

( از معافی  %5ان قرارگرفته در د ک  ای پنجم تا  فتم درآمدی، به ازای  ر د ک سه دردد )در مورد بیمه شدگ -3

 ای موجود کسر و د ک  ای  ش  و باالتر مشمول معافی   ای بیمه ای نخوا ند بود. بیمه

 

 
 حوزه: معاونت بیمه ای

  مشمولساماندهی معافیت های بیمه ای اقشار خاص  موضوع:

 کل کشور  7047( ماده واحده قانون بودجه سال 71تبصره ) "ز"بند 
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 ول، : پس از احراز د ک بندی و ذخیره سازی در سیستم، نرخ و میسان پرداخ  حق بیموه بیموه شودگان مشوم7توجه  

 گردد.وفق جدول ذیل مبنای م اسبه از تاریخ احراز د ک بندی قرار گرفته و در سیستم اعمال ما
 

دهک

 7 تا 0

دهک

 پنجم

دهک 

ششم

دهک 

هفتم

دهک 

هشتم به بعد

4/50%7/5%10/5%13/5%13/5%رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل عمومی مشمول یارانه دولت 1

10%4%7%10%10%زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه دولت2

10%4%7%10%10%مددجویان مشمول یارانه دولت3

10%4%7%10%10%مربیان مهدکودک مشمول یارانه دولت4

10%4%7%10%10%کارفرمایان صنفی کم درآمد مشمول یارانه دولت5

10%4%7%10%10%هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه دولت6

10%4%7%10%10%زنبورداران مشمول یارانه دولت7

10%4%7%10%10%صیادان مشمول یارانه دولت8

110%14%17%20%20%قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی مشمول کمک دولت 9

110%14%17%20%20%باربران مشمول کمک دولت10

110%14%17%20%20%خادمین مساجد مشمول کمک دولت11

110%14%17%20%20%راهنمایان گردشگری12

110%14%17%20%20%مداحان و شاعران اهل بیت - موسسه فرهنگی هنری دعبل13

میزان معافیت 

حق بیمه موجود
نوع بیمه

میزان معافیت حق بیمه متناسب با دهک تعیین شده

ردیف

 
 

 ای توا سومح حوق بیموه ممورر : مسئولی  پرداخ  مابه التفاوت حق بیمه ناشا از کا ش یا حذف معافی  بیمه2توجه 

 شخص بیمه شده خوا د بوود. چنانهوه بیموه شوده  ای  دف به عهده در قوانین و ممررات مربوطه برای  ریک از گروه

از پرداخ  حق بیمه در مواعد قانونا مربوطه اجتناب نماید، به ن وی که موجب قطن رابطه بیمه پردازی وی با سازمان 

مندی مجدد از معافی  بیمه ای منوط به ثب  نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوطه و نتیجه آزموون گردد، بهره

 باشد.بر طبق مفاد آئین نامه ماوسن 

مندی بیمه شدگان جدید از معافی  حق بیمه درفاً در دورت تامین و تخصیص بارموالا و واریوس وجووه امکان بهره -9

مربوطه و براسا  نتیجه ارزیابا آزمون وسن و اشوتغال در حرفوه ذیوربط خوا ود بوود.  مهنوین درخصوو  پوذیرش 

شودگان راننوده مجوزات خا  )بعنوان مثال: دستور اداری ساماند ا و پواالیش بیموه شدگان جدیدالورود مشمولبیمه

پیراموون جوایرسینا  21/77/7044موورخ  72852/7044/7444حمل و نمل عموما درون و بوین شوهری بوه شوماره 

درخصوو   78/77/7044رخ موو 2089/7044/3444رانندگان جدیدالورود با افراد ایر واقعا و دسوتور اداری شوماره 

بایس  بدوا د وک پذیرش قالیبافان و شااین دناین دستا شناسه دار از م ل قطن ناشا از عدم تایید اشتغال( نیس ما

 درآمدی مربوطه توسوط سوتاد مرکوس از وزارت متبووع اسوتعیم و میوسان برخوورداری از معافیو  در پرداخو  بخشوا 

 گردد. از حق بیمه حسب د ک مسبور تعیین
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جدید با احراز شرایط موضوع آئین نامه درخصو  بیمه شدگان  ممرر ایبیمه معافی  از مندیبهره جه  مؤثر تاریخ -1 

بنودی آنهوا موجود از تاریخ احراز شورایط د وک از تاریخ ثب  نام متماضا نسد سازمان و درخصو  بیمه شدگان مسبور؛

 باشد.ما

رسویدگا بوه اعتراضوات  7047مواده واحوده بودجوه سوال 71تبصوره "ز"مه اجرائوا بنود آئین نا 9مطابق با ماده  -8

پوذیرد، از اینورو مسوئولین شدگان در رابطه با د ک درآمدی، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعا دورت موابیمه

فند بطور مستمر را نموایا  ا و  مکاران ذیربط واحد ای اجرایا مکیکل استانواحد ارتباطات و نظارت مردما، ادارات

بندی )توضیح شفا ا به مراجعین، نصب بنر، درج در تابیوی اعینوات و...( بشور  الزم به بیمه شدگان معترض به د ک

 ذیل ارائه نمایند:
راه توانند در صورت اعتراض به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده، از طریق تلفنن همنسرپرستان خانوار می - 8 – 1

مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس و مراتب اعتراض خود را اعالم و ثبت  09200006369متعلق به خود با شماره گویای 

 نمایند. 
توانند از نتیجه اعتنراض و وضنعیت اعتراضات افراد حداکثر ظرف مدت یکماه توسط وزارت رسیدگی، و بیمه شدگان می - 8 – 2

درآمدی خود، با وارد نمودن شماره ملی سرپرست خانوار، شماره حساب واریز یارانه و شماره ملی یکی دیگر از اعضنای نهایی دهک 

  "مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه های وزارت تعناون، کنار و رفناه اجتمناعی"خانوار )در خصوص خانوار چند نفره( در سامانه 
 گردند. مطلع hemayat.mcls.gov.irبه نشانی:  

 توانند در سال بیش از دو بار به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده اعتراض نمایند.متقاضیان نمی – 8 – 3

 ای دردورت رسیدگا به اعتراض و تغییر در نتیجه آزمون وسن، تواریخ موؤثر جهو  بهوره منودی از معافیو  بیموه -8

 باشد.ی ماااز تاریخ آخرین حذف یا کا ش معافی  بیمه

بایس  با توجه به ا می  و حساسی  آوری اطیعات، آمار و م اسبات و شرک  خدمات ماشینا تامین مامرکس فن -74

 موضوع، حداکثر ظرف مدت یک  فته از تاریخ ددور این دستور اداری کییوه تمهیودات الزم را بوه منظوور بروزرسوانا 

رد نیاز، برقراری تعامیت برخط و  مهنین ایجاد امکان انجام نظوارت و کنتورل افسار ای مو سازی نرمو طراحا و پیاده

 .سیستما ستاد و اخذ آمار و اطیعات مربوطه را فرا م نماید

مدیرکل  آمار و م اسبات، مدیرکل روابط عموما، آوری اطیعاتاداری رئیس مرکس فنمسئول حسن اجرای این دستور 

 ای انفرادی، ای، روسای ادارات نامنویسا و حسابکل، معاونین منابن و تعهدات بیمهانمدیر ت و نظارت مردما،ارتباطا

 کول اسوتانها و مسوئولین متنواظر ذیوربط شدگان، ودول حق بیمه، واحد ارتباطوات و نظوارت مردموا اداراتامور بیمه

    احد ای ذیمدخل خوا د بود.در واحد ای اجرایا و  مهنین شرک  مشاور مدیری  و خدمات ماشینا تامین و سایر و
 

 

 

 

 

 میراهشم موسوی
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 مدریکل محترم تأمین اجتماعی استان...

         صلوات رب محمد و آل محمد)ص(   و باسالم
کل کشور در خصو  ساماند ا  7047( ماده واحده قانون بودجه سال 71تبصره ) "ز"در اجرای بند احتراما؛        

ای مشمول کمک دول  فاقد کارفرما، به پیوس  آئین نامه اجرایا بند مذکور موضوع اقشار ت   پوشش بیمه

ارسال و توجه کییه ادارات کل و  وزیرانم ترم   یئ  74/43/7047 و مورخ 38895/ت18884تصویب نامه شماره 

 اجرایا را به رعای  موارد ذیل جیب ما نماید:  یواحد ا

قالیبافان،  "گروه  ای بهره مند از یارانه دول  و فاقد کارفرما شامل:  اداری بیمه شدگانمشمولین این دستور  -7

رانندگان حمل و نمل عموما درون شهری و "، "بافندگان فرش و شااین دناین دستا شناسه دار )کددار(

دیادان "، "بوردارانزن"، "کارگران باربر"، "مداحان و شاعران ا ل بی  "، "خادمین ثاب  مساجد"، "شهریبرون

 نرمندان، روزنامه نراران و نویسندگان "، "کارفرمایان دنفا کم درآمد"، "استانهای ساحیا شمال و جنوب کشور

مددجویان و زنان سرپرس  خانوار و بد سرپرس   "، "مشمول یارانه مورد تائید وزارت فر نگ و ارشاد اسیما

مربیان مهد کودو "، "خمینا )ره( و سازمان بهسیستا کشورمشمول یارانه، ت   پوشش کمیته امداد امام 

 ما باشند. "را نمایان گردشرری مورد تائید وزارت میراث فر نرا، گردشرری و دناین دستا"و  "خودمالک

ای شامل معافی  از پرداخ  آن قسم  از سهم حق بیمه گروه  ای  دف ما باشد که معافی  کامل بیمه -2

( 7ممررات مربوطه، تعهد به پرداخ  آن برعهده دول  قرار دارد. )عیوه بر سهم دول  موضوع جس )براسا  قوانین و 

 ( قانون تامین اجتماعا(28ماده )

ای بیمه شدگان مشمول گروه  ای مذکور، پس از ارسال اطیعات و فهرس  میسان برخورداری از معافی  بیمه -5

عاون، کار و رفاه اجتماعا و اعیم د ک درآمدی از سوی وزارتخانه تعیین شدگان به معاون  رفاه وزارت تکییه بیمه

 خوا د گردید. 

و سایر ممررات  - 7530مصوب  -( قانون تیمین اجتماعا 28نرخ حق بیمه مشموالن به ترتیب ممرر در ماده ) -0

شمول توسط وزارت متبوع، مربوطه میباشد. لذا پس از تعیین وضعی  د ک درآمدی  ریک از بیمه شدگان م

دردورت قرار گیری در چهار د ک اول درآمدی از حداکثر معافی   ای سهم حق بیمه به ترتیب ممرر در قوانین و 

ممررات مربوط و براسا  حداقل دستمسد مشمولین قانون کار یا دستمسد بیمه شدگان مشمول طبمه بندی مسد یا 

 ماعا )حسب مورد( برخوردار خوا ند شد. ( قانون تامین اجت53حمو ، موضوع ماده )

 

 
 حوزه: معاونت بیمه ای

  مشمولساماندهی معافیت های بیمه ای اقشار خاص  موضوع:

 کل کشور  7047ه سال ( ماده واحده قانون بودج71تبصره ) "ز"بند 
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( از %5در مورد بیمه شدگان قرارگرفته در د ک  ای پنجم تا  فتم درآمدی، به ازای  ر د ک سه دردد ) -3 

 ای موجود کسر و د ک  ای  ش  و باالتر مشمول معافی   ای بیمه ای نخوا ند بود. معافی  بیمه

ره سازی در سیستم، نرخ و میسان پرداخ  حق بیمه بیمه شدگان : پس از احراز د ک بندی و ذخی7توجه 

 مشمول، وفق جدول ذیل مبنای م اسبه از تاریخ احراز د ک بندی قرار گرفته و در سیستم اعمال ما گردد.

 

دهک

 7 تا 0

دهک

 پنجم

دهک 

ششم

دهک 

هفتم

دهک 

هشتم به بعد

4/50%7/5%10/5%13/5%13/5%رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل عمومی مشمول یارانه دولت 1

10%4%7%10%10%زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه دولت2

10%4%7%10%10%مددجویان مشمول یارانه دولت3
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میزان معافیت حق بیمه متناسب با دهک تعیین شده

ردیف

 
 

: مسئولی  پرداخ  مابه التفاوت حق بیمه ناشا از کا ش یا حذف معافی  بیمه ای تا سمح حق بیموه 2توجه 

قوانین و ممررات مربوطه برای  ریک از گروه  ای  دف به عهده شخص بیمه شوده خوا ود بوود. چنانهوه ممرر در 

بیمه شده از پرداخ  حق بیمه در مواعد قانونا مربوطه اجتناب نماید، به ن وی که موجب قطن رابطه بیمه پردازی 

م مجودد و اشوتغال در شوغل یوا حرفوه مندی مجدد از معافی  بیمه ای منوط به ثب  نواوی با سازمان گردد، بهره

 مربوطه و نتیجه آزمون وسن بر طبق مفاد آئین نامه ما باشد.

امکان بهره مندی بیمه شدگان جدید از معافی  حق بیمه درفاً در دورت توامین و تخصویص بارموالا و واریوس  -9

ا ود بوود.  مهنوین در خصوو  وجوه مربوطه و براسا  نتیجه ارزیابا آزمون وسن و اشتغال در حرفه ذیوربط خو

پذیرش بیمه شودگان جدیودالورود مشومول مجووزات خوا  )بعنووان مثوال: دسوتور اداری سواماند ا و پواالیش 

 21/77/7044موورخ  72852/7044/7444شدگان راننده حمل و نمل عموما درون و بین شهری بوه شوماره بیمه
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موورخ  2089/7044/3444افوراد ایور واقعوا و دسوتور اداری شوماره پیرامون جایرسینا رانندگان جدیدالورود بوا  

در خصو  پذیرش قالیبافان و شااین دناین دستا شناسه دار از م ل قطون ناشوا از عودم تاییود  78/77/7044

ی از بایس  بدوا د ک درآمدی مربوطه توسط ستاد مرکس از وزارت متبوع استعیم و میسان برخورداراشتغال( نیس ما

 معافی  در پرداخ  بخشا از حق بیمه حسب د ک مسبور تعیین گردد.

جدید با احوراز شورایط موضووع در خصو  بیمه شدگان  ممرر بیمه ای معافی  از بهره مندی جه  مؤثر تاریخ -1

شورایط موجوود از تواریخ احوراز  از تاریخ ثب  نام متماضا نسد سازمان و درخصو  بیموه شودگان آئین نامه مسبور؛

 بندی آنها میباشد.د ک

رسویدگا بوه اعتراضوات  7047ماده واحوده بودجوه سوال 71تبصره "ز"آئین نامه اجرائا بند  9ماده   مطابق با -8

شدگان در رابطه با د ک درآمدی، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعا دورت ما پذیرد، از اینرو مسئولین بیمه

دما، ادارات کل استان  ا و  مکاران ذیربط واحود ای اجرایوا مکیفنود بطوور مسوتمر واحد ارتباطات و نظارت مر

را نمایا الزم به بیمه شدگان معترض به د ک بندی )توضیح شوفا ا بوه موراجعین، نصوب بنور، درج در توابیوی 

 اعینات و ...( بشر  ذیل ارائه نمایند:

به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده، از طریق تلفن همراه  سرپرستان خانوار می توانند در صورت اعتراض - 8 – 1

مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس و مراتب اعتراض خود را اعالم و ثبت  09200006369متعلق به خود با شماره گویای 

 نمایند. 

، و بیمه شدگان می توانند از نتیجه اعتراض و وضعیت اعتراضات افراد حداکثر ظرف مدت یکماه توسط وزارت رسیدگی - 8 – 2

نهایی دهک درآمدی خود، با وارد نمودن شماره ملی سرپرست خانوار، شماره حساب واریز یارانه و شماره ملی یکی دیگر از اعضنای 

بنه  "ن، کار و رفاه اجتمناعیمردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه های وزارت تعاو"خانوار )در خصوص خانوار چند نفره( در سامانه 

 مطلع گردند. hemayat.mcls.gov.irنشانی:  

 متقاضیان نمیتوانند در سال بیش از دو بار به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده اعتراض نمایند. – 8 – 3

ای از معافی  بیموه دردورت رسیدگا به اعتراض و تغییر در نتیجه آزمون وسن، تاریخ مؤثر جه  بهره مندی از -8

 تاریخ آخرین حذف یا کا ش معافی  بیمه ای میباشد.

مرکس فن آوری اطیعات، آمار و م اسبات و شرک  خدمات ماشینا تامین ما بایس  بوا توجوه بوه ا میو  و  -74

منظوور  حساسی  موضوع، حداکثر ظرف مدت یک  فته از تاریخ ددور این دستور اداری کییه تمهیدات الزم را بوه

افسار ای مورد نیاز، برقراری تعامیت برخط و  مهنین ایجواد امکوان انجوام  بروزرسانا و طراحا و پیاده سازی نرم

 .نظارت و کنترل سیستما ستاد و اخذ آمار و اطیعات مربوطه را فرا م نماید
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مدیر کل روابط  آمار و م اسبات، ،اداری رئیس مرکس فن آوری اطیعاتمسئول حسن اجرای این دستور  

ای، روسای ادارات نامنویسا ، مدیران کل، معاونین منابن و تعهدات بیمه عموما،مدیر کل ارتباطات و نظارت مردما

و حساب  ای انفرادی، امور بیمه شدگان، ودول حق بیمه، واحد ارتباطات و نظارت مردما ادارات کل استانها و 

و  مهنین شرک  مشاور مدیری  و خدمات ماشینا تامین و سایر  مسئولین متناظر ذیربط در واحد ای اجرایا

  واحد ای ذیمدخل خوا د بود.
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 مدریکل
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 معاونت ذریبط

 

 
    


