
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

اجتماعی برای حمایت از آن به منظور تحقق اهداف و برنامه های دولت در تعمیم و گسترش پوشش نظام تامین       

صنعت فرش دستباف ایران که مشمول  بیمه اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی  -دسته از فعاالن حوزه هنر

نیستند و  برای بهره مندی از مزایا و خدمات بلند مدت بیمه اجتماعی شامل مستمری بازنشستگی، پیری، 

بین مرکز   21/13/3173مورخ  33211/73تفاهم نامه شماره   6ماده  6-2ازکارافتادگی کلی و فوت، و با عنایت به بند 

ایران و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و برای ایجاد  وحدت رویه  و اطالع رسانی   ملی فرش

 شده است.جامع به مجریان و ذینفعان، این دستور العمل اجرایی تهیه 

 

 هدف:

پوشش بیمه اجتماعی برای قالیبافان و حرفه های مرتبط  در سطح کشور همانند  سایر اقشار شاغل در بخش کشاورزی و        

 هزار نفر . 21ساکن در روستا ها و شهرهای کمتر از 

 

گانه فعال بخش کشاورزی،  211با توجه به اینکه شغل قالیبافی و حرفه های مرتبط با آن به عنوان مشاغل  تبصره:

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستائی شناسایی شده است، از این رو کلیه 

شهر ) شهرهای باال و زیر بیست هزار نفر جمعیت (  افراد شاغل به شغل قالیبافی و  یا حرفه های مرتبط با آن که ساکن

  باشند نیز می توانند به عنوان کشاورزان غیر ساکن در روستا به عضویت صندوق درآیند .

 

 شرایط و ویژگی ها:

متقاضی مشمول با توجه به میزان درآمد خود می تواند یک سطح را بعنوان سطح مبناء انتخاب و میزان حق  -1

با  انتخاب و درآمدی هر سال تغییر می کند( برای یک سال گانه 8جدول زیر )سطوح  طبقبیمه آن را 

 صندوق واریز نماید . 611617شناسه به حساب متمرکز 

مرتبط با  ی بهره مندی قالیبافان و حرفدستور العمل اجرای

فرش دستباف از مزایا و تعهدات بلند مدت  بیمه اجتماعی در 

 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر



 
 

سال سابقه  36سال سن و حداقل  66هر زن و مرد روستائی و عشایری که حداقل  مزایای مستمری پیری:    -2

 ی تواند از مزایای مستمری پیری استفاده  کند . پرداخت حق بیمه در صندوق داشته باشد ، م

چنانچه بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کار توسط  کلّی در اثر حادثه ناشی از کار: از کارافتادگی   -3

کلّی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه  کمیسیونهای پزشکی صندوق، از کارافتاده

 .ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به صورت ماهیانه  استفاده  کند می تواند  از مزایای مستمری

هر بیمه شده که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کار،  کلّی غیر ناشی از کار: از کار افتادگی  -4

شناخته شود و از کارافتادگی او پس از   توسط کمیسیونهای پزشکی صندوق از کار افتادگی کلی

شدنش در صندوق باشد، با داشتن حداقل یکسال سابقه بیمه پردازی در صندوق و به شرط آنکه حق   بیمه

روز سابقه بیمه پردازی او قبل از وقوع ازکارافتادگی  باشد می تواند از مزایای مستمری از  71بیمه 

 کارافتادگی کلی استفاده نماید . 

بیمه شده    افراد واجد شرایط تحت تکفل از مستمری: برخورداری بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی  -5

متوفی که در اثر حادثه ناشی از کارفوت نماید با هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه، مشمول مستمری 

بازماندگان خواهند بود و بازماندگان واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده متوفی که در اثر بیماری و یا حادثه 

 71کرده باشد با داشتن حداقل یک سال سابقه بیمه پردازی و به شرط آنکه حق بیمه  غیر ناشی از کار فوت

 .روز در یکسال ماقبل  از فوت را پرداخت کرده باشد  مشمول دریافت مستمری خواهند بود 

نقل و انتقال سوابق بیمه پردازی  از صندوق به سایر صندوقها مثل سازمان تأمین  نقل و انتقال سوابق:  -6

 اعی ، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و بالعکس وفق قانون نقل و انتقال  امکان پذیر است.اجتم



 تعاریف:

گانه فرش  37شاغل حوزه فرش دستباف به شخصی اطالق می شود که دارای فعالیت مستمر در یکی از حرفه های        

 دستباف )جدول زیر( باشد.

 استاندارد شغلنام  ردیف نام استاندارد شغل ردیف

 ابریشم گیر صمغ 32 قالیباف 3

 پرداختکار قالی 31 قالی چله نصاب و دوان چله 2

 قالی دارکش 31 چله کش قالی 1

 قالی ابزار و دار اولیه، مواد فروشنده 36 قالی فنی ناظر 1

 کارور تابندگی نخ ابریشم 36 قالی طراح 6

 پیله کشیکارور   33 رایانه با قالی نقشه طراح 6

 رنگرز  نخ ابریشم 38 قالی نقشه کار نقطه و رنگ 3

 نخریس سنتی 37 دستباف قالی طبیعی رنگرز 8

   دستباف قالی شیمیایی رنگرز 7

    قالی رفوگر 31

   قالیشوی 33

 

 شرایط متقاضی:

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران -1

 تایید اشتغال در یکی از حرفه های درج شده در جدول باال  -2

 سال اعم از متأهل یا مجرد و بدون محدودیت در جنسیت  61سال سن و حداکثر  38داشتن حداقل  -3

درصد درآمد ماهیانه مندرج در سطح انتخابی بیمه شده  6با صندوق و پرداخت   عقد قرار دادنویسی و  نام  -4

 به عنوان حق بیمه به صورت سالیانه 

درصد آن را بیمه  6درصد درآمد مندرج در سطح انتخابی بیمه شده است که  36حق بیمه در این صندوق  نکته : 

  درصد آن از سوی دولت تأمین و پرداخت میشود. 31شده و 
 

 مدارک مورد نیاز:

 ارایه یکی از مدارک معتبر  زیر مبنی  بر فعالیت در یکی از رشته های شغلی مرتبط با فرش دستباف  شامل: 

معرفی نامه با امضاء رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و در مرکز استان  با امضاء رییس سازمان  -1

 صنعت،معدن و تجارت یا معاون مربوطه.

 یی  معتبر قالیبافی یا حرفه های مرتبط با آن از یکی از تشکل های مربوط به فرش دستبافکارت شناسا -2
 

تشکل های مورد تایید مرکز ملی فرش ایران عبارتند از: اتحادیه های صنفی فرش دستباف و یا اتحادیه : 1تبصره

استانی و یا تعاونی های  های  صنفی همگن ، اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی کشور و اتحادیه های

  زیر  مجموعه اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف شهری و روستایی ایران.
 



به منزله تایید اشتغال متقاضی به شغل قالی بافی )فرش بافی( و یا   2و  3مدارک یاد شده ردیفهای  :2تبصره

موسسات کارگزاری صندوق، الزامی به اخذ تاییدیه مجدد در حرفه های مرتبط با آن است. از این رو مسئولین 

خصوص سکونت و یا اشتغال متقاضی از سایر مراجع ذی صالح  وفق دستورالعملهای نامنویسی صندوق ندارند. 

مسئولین موسسات کارگزاری صندوق در زمان نامنویسی اولیه از متقاضی در سیستم بیمه اجتماعی ) سامانه سبا 

قوانین، ضوابط و مقررات مورد عمل صندوق و با توجه به نشانی محل سکونت بیمه شده، نسبت به ( و براساس 

تعیین نوع بیمه، برای متقاضیان مشمول و شاغل به شغل قالی بافی و یا هر یک از حرفه های مرتبط با آن اقدام و 

ارائه شده در خصوص اشتغال را به  در زمان تکمیل و تائید اطالعات مرتبط با نامنویسی، شماره و تاریخ مدارک

 عنوان شماره و تاریخ گواهی احراز اشتغال بیمه شده در سامانه سبا ثبت می نمایند  .

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه  -3

 تصویر دو طرف کارت ملی -4

 دو قطعه عکس -5

 تکمیل و امضاء فرم احراز سالمت ) خود اظهاری سالمت ( بیمه شده  -6
 

 روند انجام کار

قابل دسترسی  . roosta.ir wwwمراجعه به یکی از کارگزاریهای صندوق )فهرست کارگزاریها از سایت  -3

 است(.

 ارایه کارت شناسایی معتبر قالیبافی یا حرفه های مرتبط و یا معرفی نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت. -2

 ات شخصی(تکمیل  و امضاء فرم نام نویسی ، فرم قرارداد، فرم احراز سالمت )اطالع -1

صندوق بیمه   611617دریافت فیش پرداخت حق بیمه با شناسه بیست رقمی و شماره حساب متمرکز   -1

اجتماعی کشاورزان رو ستاییان و عشایر ) ضمنا شناسه پس از انجام و اتمام فرآیند نامنویسی برای متقاضی 

 به صورت مکانیزه پیامک خواهد شد ( 

رزی بعنوان بانک عامل صندوق  و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده برای  مراجعه به یکی از شعب بانک  کشاو -6

یکسال ) ضمنا پرداخت حق بیمه از طریق دستگاههای پوز صندوق که در کارگزاریها مستقر می باشد نیز 

امکان پذیر می باشد همچنین امکان پرداخت اینترنتی حق بیمه توسط شخص متقاضی و با مراجعه به سایت 

 ز طریق درگاه اینترنتی فراهم می باشد ( صندوق و ا

 

 

 


