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 موسسه حقوقی و داوری دادخواهان عدالت –کارگران ساختمانبیمه اجباری قانون  

 تعمیرات بنا، تجدید ،ساختمان توسعه یا ایجاد از اعم ساختمانی کارهای در شاغل کارگران -6 ماده

 نزد ملی کد أخذ و نویسینام با قانون این در مندرج ترتیب به و ساختمان به مربوط تخریب یا و اساسی

 .شوندمی بیمه اجتماعی تأمین سازمان

 

 ،ونقان این موجب به گرفتن قرار پوشش تحت زمان تا ساختمانی کارهای در شاغل کارگران -تبصره

 بعدی اصالحات و 68۳۱ مصوب ساختمانی کارگران اجباری بیمه قانون مشمول خدمات حیث از کماکان

 .شد خواهند برخوردار شده یاد قانون مزایای از شرایط احراز درصورت و هستند آن

 

 تابع کماکان و خارج قانون این شمول از زیر موارد در ساختمانی کارهای در شاغل کارگران -۱ ماده

 :هستند آن بعدی اصالحات و 68۳1 مصوب اجتماعی تأمین قانون

 

 عمومی مؤسسات ،دولت به وابسته و دولتی هایشرکت و مؤسسات ها،سازمان ها،وزارتخانه -6

 از اعم برداریبهره پروانه دارای کارخانجات نیز و المنفعهعام مؤسسات و هابانک ها،شهرداری ،غیردولتی

 .دهند انجام رأساً یا نمایند واگذار پیمانکار به را کار انجام کهاین

 

 به پیمان انعقاد طریق از آنها انجام که قانون این مشمول ساختمانی کارهای از دسته آن درمورد -۱

 وصول اجتماعی تأمین قانون( 80) ماده براساس پیمانکار کارگران بیمه حق شودمی واگذار پیمانکار

 .شد خواهد

 

 و فراخوان به نسبت است موظف( ایحرفه و فنی آموزش سازمان) اجتماعی امور و کار وزارت -8 ماده

 .نماید صادر آنها برای فنی مهارت کارت و اقدام ساختمانی کارهای در شاغل کارگران آموزش

 

 شناسایی نحوه و فنی مهارت کارت و تعلیق تمدید، صدور، ترتیب و شرایط ،بندیزمان -6 تبصره

 قطب ،کارت اعتبار دوره طول در آنها اشتغال و ماده این موضوع ساختمانی هایکارگاه در شاغل کارگران
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 ،اجتماعی امور و کار ،اجتماعی تأمین و رفاه هایوزارتخانه توسط مشترکاً که بود خواهد اینامهآئین

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویببه و تهیه کشور و شهرسازی و مسکن

 

 یاجتماع تأمین سازمان در نویسینام تاریخ از معتبر فنی مهارت کارت دارای شاغل کارگران -۱ تبصره

 .شد خواهند مندبهره آن تعهدات از و هستند قانون این مقررات مشمول ملی کد بر مبتنی

 

 ارائه شرایط احراز درصورت شده بیمه به که است زیر موارد شامل قانون این موضوع تعهدات -1 ماده

 :شد خواهد

 

 بیماریها و حوادث -الف

 دستمزد غرامت -ب

 ازکارافتادگی -ج

 بازنشستگی -د

 فوت -هـ

 

( ۳0) ماده طبق ماده این( الف) بند موضوع خدمات از برخورداری جهت شده بیمه خانواده افراد -تبصره

 .گردندمی تعیین شده یاد قانون( 0۱) و( 06) مواد طبق بازماندگان مورد در و اجتماعی تأمین قانون

 

 از) شده بیمه سهم بیمه حق( ۷%) درصد هفت دریافت با است مکلف اجتماعی تأمین سازمان -۳ ماده

 تمام بیمه پوشش تداوم به نسبت( مالک از) پروانه صدور عوارض مجموع( 6۳۷) درصد پانزده و( کارگر

 ارگرانک ای بیمه پوشش گسترش جهت الزم منابع تأمین عدم صورت در. کند اقدام ساختمانی کارگران

 .است مانع بال( ۱9۷) درصد بیست تا عوارض مجموع سقف افزایش وزیران، هیأت تصویب با
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 هبیم حق است مکلف اجتماعی تأمین سازمان پروانه، دریافت متقاضی درخواست صورت در -6 تبصره

 سال هس مدت تا ساختمانی پروانه صدور زمان در کارفرما سهم بیمه حق مبنای بر را ساختمانی کارگران

 پرداخت درسی منزله به پروانه دارنده طرف از بیمه حق پرداخت ترتیب. کند تقسیط سود، دریافت بدون و

 رد تأخیر. باشد می مفاصاحساب ارائه به منوط کار پایان صدور حال هر در. است پروانه اخذ و بیمه حق

  -شود می ها بیمه حق سایر پرداخت تأخیر مانند جریمه مشمول بیمه حق اقساط پرداخت

 

 کمیسیون به بار یک ماه سه هر را خود عملکرد گزارش است مکلف اجتماعی تأمین سازمان -۱ تبصره

 .کند ارائه اسالمی شورای مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اجتماعی درمان، و بهداشت های

 

 افمع کارفرما سهم پرداخت از ها دارالقرآن و ها حسینیه تکایا، و مساجد قبیل از دینی مراکز –8 تبصره

 (6808/90/61 مصوب اصالحی. )شود می تأمین قانون( ۳) ماده محل از کارفرما سهم و بوده

 

 ماده طبق که بود خواهد ایماهانه دستمزد( ۷%) درصد هفت معادل شده بیمه سهم بیمه حق -1 ماده

 .شودمی تعیین کارگران برای 68۳1 مصوب اجتماعی تأمین قانون( 8۳)

 

 سهم عنوان به ماده این موضوع بیمه قح کسر مأخذ( 8۷) درصد سه معادل است مکلف دولت -تبصره

 ،پوشش تحت افراد تعداد به باتوجه همچنین نماید، پرداخت اجتماعی تأمین سازمان به خود مشارکت

 به و منظور کشور کل بودجه در را خود مشارکت سهم اجتماعی تأمین سازمان اعالم با ساله همه

 .نماید پرداخت اجتماعی تأمین سازمان

 

 نمایدیم تعیین اجتماعی تأمین سازمان که ترتیبی به را خود بیمه حق است مکلف شده بیمه -% ماده

 .نماید پرداخت

 



 

ه | 4 ح ف ص  

www.Dadkhahan.com 

 

 موسسه حقوقی و داوری دادخواهان عدالت –کارگران ساختمانبیمه اجباری قانون  

 قانون در مندرج اختیارات طبق سازمان ،قانون این موضوع بیمه حق پرداخت عدم درصورت -تبصره

 .نمود خواهد اقدام بیمه حق وصول برای اجتماعی تأمین

 

 و بیمه صندوقهای مابینفی قانون این موضوع بیمه حق پرداخت سابقه انتقال و نقل -0 ماده

 .شودمی انجام مربوط قوانین براساس بازنشستگی

 

 ناشی حوادث برای دستمزد غرامت میزان و شرایط و مدت ،درمانی خدمات از استفاده چگونگی -0 ماده

 رداختپ شرایط کار، از وغیرناشی ناشی حوادث تشخیص چگونگی ،ازکارافتادگی درصد تعیین کار، از

 درجه تغییر و آن میزان و محاسبه نحوه ،کلی و جزئی مستمری برقراری و مقطوع نقص غرامت

 .بود خواهد اجتماعی تأمین قانون مقررات تابع کلی و جزئی ازکارافتادگی

 

 یبازنشستگ درخواست توانندمی زیر شرایط از یکی بودن دارا درصورت قانون این مشموالن -69 ماده

 :نمایند

 

 .سنتمام سال شصت و اجتماعی تأمین قانون در مقرر سابقه حداقل داشتن -6

 .بیمه حق پرداخت سابقه کامل سال پنج و سی داشتن -۱

 .شودمی تعیین اجتماعی تأمین قانون طبق بازنشستگی مستمری میزان -تبصره

 و زئیج ازکارافتادگی درجه تغییرات و آن میزان و محاسبه نحوه ،کلی و جزئی افتادگی کار از مستمری

 .بود خواهد اجتماعی تأمین قانون مقررات تابع کلی

 

 مریمست برقراری نحوه ،متوفی شده بیمه شرایط واجد بازماندگان ،متوفی شده بیمه شرایط -66 ماده

 .بود خواهد اجتماعی تأمین قانون طبق آنان از یک هر مستمری سهم و بازماندگان
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 مقررات رعایت عدم از ناشی مستقیماً کار از ناشی حادثه وقوع شود ثابت که درصورتی -6۱  ماده

 تأمین قانون 11 ماده) قانون این مقررات طبق اجتماعی تأمین سازمان باشد،می کارفرما فنی حفاظت

 مطالبه کارفرما از اجتماعی تأمین قانون( ۳9) ماده طبق را مربوط هایهزینه( آن هایتبصره و اجتماعی

 .نمود خواهد وصول و

 

 ،دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و هاشرکت نهادها، ها،دستگاه ها،وزارتخانه کلیه -68  ماده

 مستلزم آنها بر قانون شمول که هاییدستگاه و غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات و هاشهرداری

 .باشندمی قانون این مجریان با همکاری به مکلف ساختمان پروانه صدور مراجع و است نام ذکر

 

 وبمص ساختمانی کارگران اجباری بیمه قانون مواد از دسته آن قانون این تصویب تاریخ از -61  ماده

 .گرددمی لغو است مغایر قانون این با که قوانینی سایر و 68۳۱

 

 و زاریکه ماهآبان نهم مورخ شنبهچهار روز علنی جلسه در تبصره نه و ماده چهارده بر مشتمل فوق قانون

 نگهبان شورای تأیید به 6801/0/61 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس شش و هشتاد و سیصد

 .رسید

 

 اسالمی شورای مجلس رئیس - حدادعادل غالمعلی
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