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 باسمه تعالي

 ھاي اجتماعي كارگران ساختماني قانون بیمه

 نژاد جناب آقاي دكتر محمود احمدي
 رئیس محترم جمھوري اسالمي ايران

قانون  ) ١٢٣و سوم( در اجراء اصل يكصدو بیست ١١/٥/١٣٨٤مورخ  ٢٨٩٧٧/٣١٧٠٧عطف به نامه شماره     
ارگران ساختماني كه با عنوان اليحه به ھاي اجتماعي ك اساسي جمھوري اسالمي ايران قانون بیمه

و  ٩/٨/١٣٨٦مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چھارشنبه مورخ 
 به پیوست ابالغ مي گردد. تأيید شوراي محترم نگھبان، 

 غالمعلي حدادعادل
 رئیس مجلس شوراي اسالمي

 
 انيھاي اجتماعي كارگران ساختم قانون بیمه    

، تجديد بنا، تعمیرات  كارگران شاغل در كارھاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان -١ماده     
نويسي و أخذ كد ملي نزد  و به ترتیب مندرج در اين قانون با نام اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان 

 شوند.  سازمان تأمین اجتماعي بیمه مي
،  كارھاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون كارگران شاغل در -تبصره    

و اصالحات بعدي  ١٣٥٢كماكان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 
 آن ھستند و درصورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواھند شد. 

ارھاي ساختماني درموارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع كارگران شاغل در ك - ٢ماده     
 و اصالحات بعدي آن ھستند:  ١٣٥٤قانون تأمین اجتماعي مصوب 

، مؤسسات عمومي  ھا، سازمانھا، مؤسسات و شركتھاي دولتي و وابسته به دولت وزارتخانه - ١    
برداري اعم از  و نیز كارخانجات داراي پروانه بھره المنفعه ، شھرداريھا، بانكھا و مؤسسات عام غیردولتي

 كه انجام كار را به پیمانكار واگذار نمايند يا رأسًا انجام دھند.  اين
درمورد آن دسته از كارھاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنھا از طريق انعقاد پیمان به  - ٢    

) قانون تأمین اجتماعي وصول ٣٨( نكار براساس مادهشود حق بیمه كارگران پیما پیمانكار واگذار مي
 خواھد شد. 

) موظف است نسبت به فراخوان و  اي وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه - ٣ماده     
 آموزش كارگران شاغل در كارھاي ساختماني اقدام و كارت مھارت فني براي آنھا صادر نمايد. 

، شرايط و ترتیب صدور، تمديد، تعلیق و كارت مھارت فني و نحوه شناسايي كارگران  نديزمانب - ١تبصره     
، طبق  شاغل در كارگاھھاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنھا در طول دوره اعتبار كارت

،  اعي، كار و امور اجتم ھاي رفاه و تأمین اجتماعي اي خواھد بود كه مشتركًا توسط وزارتخانه نامه آئین
 تصويب ھیأت وزيران خواھد رسید.  مسكن و شھرسازي و كشور تھیه و به

نويسي در سازمان تأمین اجتماعي  كارگران شاغل داراي كارت مھارت فني معتبر از تاريخ نام - ٢تبصره     
 مند خواھند شد.  مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون ھستند و از تعھدات آن بھره

تعھدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بیمه شده درصورت احراز شرايط ارائه  - ٤ماده     
 خواھد شد: 

 حوادث و بیماريھا.  -الف     
 غرامت دستمزد.  -ب     
 .  ازكارافتادگي -ج     
 .  بازنشستگي -د     
 .  فوت -ھـ     
) ٥٨) اين ماده طبق ماده( ي از خدمات موضوع بند(الفافراد خانواده بیمه شده جھت برخوردار -تبصره    

 گردند.  ) قانون ياد شده تعیین مي٨٢) و(٨١اجتماعي ودرمورد بازماندگان طبق مواد( قانون تأمین

ربط مكلفند  باشد، مراجع ذي درمواردي كه انجام كارھاي ساختماني مستلزم أخذ پروانه مي - ٥ماده     
رائه رسید پرداخت حق بیمه براي ھر مترمربع سطح زير بنا معادل چھاردرصد صدور پروانه را منوط به ا

%) حداقل دستمزد ماھانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمین اجتماعي اعالم ٤(
 خواھد كرد، نمايند. 

ولي  ، فوت يا ازكارافتادگي گردد درصورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدومیت - ١تبصره     



 ٢ 

متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به أخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمین اجتماعي 
%) اصل حق ٢٥درصد( وپنج طور مقطوع معادل بیست اي به عالوه بر حق بیمه موضوع اين قانون جريمه

 بیمه محاسبه و وصول خواھد كرد.
گردد، در محاسبه حق بیمه  طبق مقررات اين ماده پرداخت ميمبالغي كه موقع صدور پروانه  - ٢تبصره     

 ) اين قانون محسوب خواھد گرديد. ٢) ماده (٢كارگران پیمانكار موضوع بند (

اي خواھد بود كه طبق  %) دستمزد ماھانه٧حق بیمه سھم بیمه شده معادل ھفت درصد ( - ٦ماده     
 شود.  كارگران تعیین مي براي ١٣٥٤) قانون تأمین اجتماعي مصوب ٣٥ماده (

%) مأخذ كسر حق بیمه موضوع اين ماده به عنوان ٣دولت مكلف است معادل سه درصد ( -تبصره     
سھم مشاركت خود به سازمان تأمین اجتماعي پرداخت نمايد، ھمچنین باتوجه به تعداد افراد تحت 

د را در بودجه كل كشور منظور با اعالم سازمان تأمین اجتماعي سھم مشاركت خو ، ھمه ساله  پوشش
 و به سازمان تأمین اجتماعي پرداخت نمايد. 

بیمه شده مكلف است حق بیمه خود را به ترتیبي كه سازمان تأمین اجتماعي تعیین  - ٧ماده     
 نمايد پرداخت نمايد.  مي

ندرج در قانون تأمین ، سازمان طبق اختیارات م درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع اين قانون -تبصره     
 اجتماعي براي وصول حق بیمه اقدام خواھد نمود. 

مابین صندوقھاي بیمه و  نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع اين قانون في - ٨ماده     
 شود.  بازنشستگي براساس قوانین مربوط انجام مي

و میزان غرامت دستمزد براي حوادث ، مدت و شرايط  چگونگي استفاده از خدمات درماني - ٩ماده     
، چگونگي تشخیص حوادث ناشي وغیرناشي از كار، شرايط  ناشي از كار، تعیین درصد ازكارافتادگي

، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه  پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي
 جتماعي خواھد بود. ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمین ا

توانند درخواست بازنشستگي  مشموالن اين قانون درصورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي -١٠ماده     
 نمايند: 

 .  سن داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعي و شصت سال تمام - ١    
 .  داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بیمه - ٢    
 شود.  میزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمین اجتماعي تعیین مي -تبصره     
، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازكارافتادگي جزئي و  مستمري از كار افتادگي جزئي و كلي    

 كلي تابع مقررات قانون تأمین اجتماعي خواھد بود. 

، نحوه برقراري  اندگان واجد شرايط بیمه شده متوفي، بازم شرايط بیمه شده متوفي - ١١ماده     
 مستمري بازماندگان و سھم مستمري ھر يك از آنان طبق قانون تأمین اجتماعي خواھد بود. 

درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقیمًا ناشي از عدم رعايت مقررات  - ١٢ماده     
قانون تأمین  ٦٦مین اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده باشد، سازمان تأ حفاظت فني كارفرما مي

) قانون تأمین اجتماعي از كارفرما مطالبه ٥٠ھاي مربوط را طبق ماده ( ) ھزينه ھاي آن اجتماعي و تبصره
 و وصول خواھد نمود. 

،  ، شركتھا و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتھا، دستگاھھا، نھادھا كلیه وزارتخانه - ١٣ماده     
شھرداريھا و مؤسسات و نھادھاي عمومي غیردولتي و دستگاھھايي كه شمول قانون بر آنھا مستلزم 

 باشند.  ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به ھمكاري با مجريان اين قانون مي

دسته از مواد قانون بیمه اجباري كارگران ساختماني مصوب  از تاريخ تصويب اين قانون آن - ١٤ماده     
 گردد. و ساير قوانیني كه با اين قانون مغاير است لغو مي ١٣٥٢

ماه  شنبه مورخ نھم آبان قانون فوق مشتمل بر چھارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چھار    
به تأيید شوراي  ١٦/٨/١٣٨٦اريخ يكھزاروسیصدوھشتاد وشش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در ت

 نگھبان رسید./ن

 غالمعلي حدادعادل
 رئیس مجلس شوراي اسالمي



 ٣ 

 

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

 رئیس محترم جمھوري اسالمي ايران

) ٥ايران قانون اصالح ماده( اسالمي ) قانون اساسي جمھوري١٢٣در اجراء اصل يكصد و بیست و سوم ( 
) ٢٩فوريتي اصالح بند( كه با عنوان طرح يك ١٣٨٦اجتماعي كارگران ساختماني مصوب ھاي  قانون بیمه

اسالمي  شوراي ھاي اجتماعي كارگران ساختماني به مجلس بیمه و قانون ١٣٨٧قانون بودجه سال 
و تأيید شوراي محترم  ١٤/١٢/١٣٨٧تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چھارشنبه مورخ 

 .گردد پیوست ابالغ مي نگھبان به

 علي الريجاني

 

  

 ١٣٨٦ھاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب  ) قانون بیمه٥قانون اصالح ماده (

به شرح ذيل  ٩/٨/١٣٨٦ھاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب  ) قانون بیمه٥ماده ( -ماده واحده
 :شود اصالح مي

ربط مكلفند  باشد مراجع ذي مستلزم أخذ پروانه ميدر مواردي كه انجام كارھاي ساختماني  -٥ماده » 
بیمه براي ھر متر مربع نمايند. حق بیمه متعلقه براي  صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق

معامالتي  كار و برمبناي ارزش عالي دستمزد ماھیانه مصوب شوراي ھرمترمربع زيربنا بر اساس حداقل
ھاي بعدي  و اصالحیه ١٣٦٦) قانون مالیاتھاي مستقیم مصوب ٦٤( ع مادهامالك و متراژ و طبقات موضو

اي اعم از شھري و روستايي باتوجه به ضريب  گذاري منطقه آن، سطح زيربنا و ساير شاخصھاي ارزش
اي خواھد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعي و با ھماھنگي ساير  نامه محرومیت آنھا طبق آئین

وزيران  قانون به تصويب ھیأت ماه از تاريخ ابالغ اين يك ربط تھیه و حداكثر ظرف مدت دستگاھھاي ذي
نامه موصوف نبايد بیش از  بیمه باتوجه به شاخصھاي مورد اشاره در آئین رسد. در ھرصورت نرخ حق مي

 «.%) حداقل دستمزد ماھیانه مصوب شوراي عالي كار باشد٤چھاردرصد (

ه واحده در جلسه علني روز چھارشنبه مورخ چھاردھم اسفندماه يكھزار و قانون فوق مشتمل بر ماد
به تأيید شوراي  ٢٦/١٢/١٣٨٧سیصد و ھشتاد و ھفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 .نگھبان رسید

 علي الريجاني

 

 

 قانون بیمه اجباري كارگران ساختماني 

 ١٣٥٢٫٨٫٢١مصوب  

ي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب كارگران شاغل در كارھا - ١ماده  
ھاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بیمه خواھند  اين قانون نزد سازمان بیمه مربوط به آن به ترتیب مندرج در

 .شد

، شھرداريھا، و مؤسسات كارگران شاغل در كارھاي ساختماني مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت - ١تبصره  
انجام كار به پیمانكار واگذار يا رأسًا توسط مؤسسات مذكور تصدي شود و  المنفعه و بانكھا اعم از اين كه عام

شود  درباره آنھا اجرا شده يا مي ھاي اجتماعي ھمچنین كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بیمه
 .مشمول مقررات اين قانون نخواھند بود

اي است كه حین انجام كار و به سبب آن در محدوده  منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه - ٢تبصره  
 .افتد مي كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق



 ٤ 

گمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع  كارفرماياني كه كارگران مشمول اين قانون را به كار مي - ٢ماده  
ھاي اجتماعي اعزام نمايند و در  ديده را به نزديكترين واحد درماني سازمان بیمه ثه ناشي از كار فورًا كارگر حادثهحاد

كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه  ھاي اجتماعي صورت عدم دسترسي به واحد درماني سازمان بیمه
سه روز به  ب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرفديده را به نزديكترين واحد درماني اعزام دارد و مرات

 .ھاي مزبور را پرداخت خواھد كرد ھاي اجتماعي برساند. سازمان ھزينه اطالع سازمان بیمه

 ٤٦ - ٤٥كارگران مشمول اين قانون در صورتي كه بر اثر حادثه ناشي از كار آسیب ببینند طبق مقررات مواد  - ٣ماده  
ھاي اجتماعي از كمكھاي مندرج در قانون مذكور برخوردار خواھند شد. در صورت  بیمه قانون ٦٢ - ٦١ - ٦٠ - ٤٧ -

ھاي اجتماعي  قانون بیمه ٦٩و  ٦٨مقررات مواد  فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار با بازماندگان وي طبق
 .رفتار خواھد شد

ھاي  قانون بیمه ٢٧به ترتیب مقرر در ماده  ٣ماده دستمزد مبناي محاسبه كمكھاي نقدي مذكور در  - ٤ماده  
 .تصويب شوراي عالي سازمان تعیین خواھد شد اجتماعي بنا به پیشنھاد ھیأت مديره و

متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي ھر متر مربع حسب مورد نسبت به  - ٥ماده  
يافته مبلغ سي ريال به عنوان  ھت توسعه بنا نسبت به سطح زيربناي توسعهج سطح كل زيربنا در جمع طبقات و

كارگران يا بانكھاي دولتي ديگر كه از  ھاي اجتماعي در يكي از شعب بانك رفاه حق بیمه به حساب سازمان بیمه
مه در شود واريز و رسید مبلغ مذكور را اخذ نمايند. اين حق بی ھاي اجتماعي تعیین مي طرف سازمان بیمه

 .ريال خواھد بود ٥متر مربع يا كمتر باشد براي ھر متر مربع  ١٥٠ھايي كه سطح زيربناي آن  خانه مورد

 .ھاي موضوع اين قانون را جداگانه نگاھداري نمايد ھاي اجتماعي موظف است حساب درآمد و ھزينه سازمان بیمه 

ارائه و تسلیم رسید وجوه موضوع اين ماده خواھد  صدور پروانه ساختمان از طرف شھرداريھا موكول به - ١تبصره  
 .بود

در مورد آن دسته از كارھاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنھا از طريق انعقاد پیمان به پیمانكار  - ٢تبصره  
د ھاي اجتماعي وصول خواھ قانون بیمه ٢٩پیمانكار طبق مقررات عمومي ماده  شود حق بیمه كارگران واگذار مي

 .شد

ھاي اجتماعي واريز شده است در  مبالغي كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده به حساب سازمان بیمه 
 .محسوب خواھد گرديد محاسبه حق بیمه كارگران پیمانكار

ر ھاي اجتماعي رفتا قانون بیمه ٨٧و  ٣٥در صورت عدم پرداخت حق بیمه مقرر در اين قانون طبق مواد  - ٦ماده  
 .خواھد شد

ھاي اجتماعي در صورتي كه به نحوي از انحاء با اجراي مقررات اين قانون ارتباط  ساير مقررات قانون بیمه - ٧ماده  
 .بود داشته باشد قابل اجرا خواھد

العاده روز  قانون فوق مشتمل بر ھفت ماده و چھار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه فوق 
جلسه روز دوشنبه بیست و يكم آبان ماه يك ھزار و سیصد و پنجاه و دو  در ١٣٥٢چھارم مرداد ماه پنجشنبه مورخ 

 .شمسي به تصويب مجلس سنا رسید

 عباس مسعودي -نايب ريیس مجلس سنا  

 


