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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 «(قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع  دستی شناسه دار )کددار»

 

از تاریخ ابالغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش  دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه  :1ماده

های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه و 

ی مصوب شناسه دار )کددار( صنایع دستی  ایران که به همچنین شاغالن صنایع  دستی خانگی و غیر آن در گروه ها

صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند. بیست درصد 

( %3( سهم بیمه  شده خواهد بود. درصورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد )%7( سهم دولت و هفت درصد )20%)

 .ما بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بودسهم کارفر

دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغالن  زان، پرداخت زنان دستی، چله کشانتابلوبافان طرح پوستر، رنگر :1تبصره

 .صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون می باشند

 .( قانون کار محسوب می شوند4کارگاه های موضوع ماده ) کارگاه های خانگی موضوع این قانون، از :2تبصره

( قانون کار استثناء می شوند. اجازه کتبی قبلی مالک یا مستأجری 98کارگاه های خانگی مذکور از تبصره ماده ) :3تبصره

 .که کارگاه را در محل استیجاری اداره می کند برای ورود بازرسان کافی است

 .شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون می توانند از مزایا و تسهیالت مزبور بهره مند گردند :4تبصره

سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و : 5تبصره 

 .تقاضیان مذکور اقدام کندکارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می تواند نسبت به آموزش م

صدور پروانه تولید برای کارگاه های خانگی که در مدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست متر مربع در رج  :2ماده

پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استاد کار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضاء خانواده اش 

 .ادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بالمانع استبافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتص

( ماده واحده قانون بودجه 34مذکور در بند ) 30441از محل اعتبار برنامه  1388هزینه اجراء این قانون در سال  :3ماده

 .کل کشور تأمین می شود و در سال های بعد، در صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود 1388سال 

 .واد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو می شودم :4ماده
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دار های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهنامه اجرایی قانون بیمهآیین»

 «)کددار(

 روند:نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین :1ماده 

مصوب  -دار )کددار( های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهقانون: قانون بیمه -الف

1388- . 

 فرش: قالی، قالیچه و گبه. -ب

 دار )کددار(.دار )کددار(: صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروههای مصوب شناسهصنایع دستی شناسه -پ

( ماده 4( و )1های )مشاغل موضوع بندهای )ب( و )پ( این ماده و نیز مشموالن موضوع تبصره مشموالن: شاغالن در -ت

 باشند.نامه می( این آیین2( قانون که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر بر اساس فرآیند مندرج در ماده )1)

 معرفی و شناسایی به نسبت مکلفند ردشگریگ و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان و بازرگانی وزارت :2ماده 

 ای کشور اقدام نمایند.الن به سازمان آموزش فنی و حرفهمشمو

شدگان و متقاضیان را بررسی و ظرف  است مهارت فنی معرفی ای کشور موظفسازمان آموزش فنی و حرفه :1تبصره 

مندی افراد موضوع این ماده از بهره اقدام نماید. نامه نسبت به صدور کارت مهارت فنی آنانیک ماه پس از وصول معرفی

 باشد.مزایای قانون، منوط به ارایه کارت مهارت فنی توسط سازمان یادشده می

توانند نسبت به معرفی واجدان های مرتبط دارای مجوز از دستگاههای موضوع این ماده میها و تشکلاتحادیه :2تبصره 

 ای کشور اقدام نمایند.فهشرایط به سازمان آموزش فنی و حر

مصوب  -بافندگان موضوع قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو  :3تبصره 

پردازی، به منظور استفاده از مزایای توانند ضمن استمرار بیمهاند، میکه در اجرای قانون یادشده بیمه پرداز بوده -1376

سازمان  ای کشور و ارایه آن بهنامه ظرف سه ماه نسبت به اخذ کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفهاین آیین

 تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

گردد مبنای محاسبه حق بیمه برای مشموالن براساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار تعیین می :3ماده 

قاضی پرداخت حق بیمه بر مبنای دستمزد بیشتر از مبلغ موضوع این ماده باشند، انعقاد و در صورتی که مشموالن مت

 بود. التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعیین شده توسط بیمه شده بالمانع خواهدقرارداد و پرداخت حق بیمه مابه

 بیست. باشدمی -1354مصوب - اجتماعی تأمین قانون( 28) ماده در مقرر ترتیب به مشموالن بیمه حق نرخ :4ماده 

 ارفرمایی توسط دولت و هفت درصد نیز توسط بیمه شده پرداخت خواهد شد.ک سهم بیمه حق درصد

بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ  :5ماده 

طبق ماده  -1365مصوب  -( قانون تأمین اجتماعی 4( ماده )3و تبصره )« ب»انعقاد قرارداد براساس قانون اصالح بند 

 اخت نماید.( قانون تأمین اجتماعی به صورت ماهانه به سازمان پرد39)
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شناسایی  مندی افراد از حمایتهای موضوع قانون صرفاً در صورت تمدید مجوز فعالیت یا کارتاستمرار بهره :1تبصره 

پذیر وقت امکان ربط مبنی بر اشتغال تمام وقت یا پارههای ذی معتبر و کارت مهارت فنی با اخذ تأییدیه کتبی از دستگاه

 است.

تواند تا موعد پرداخت بعدی حق بیمه شده میپرداخت حق بیمه برای سه ماه متوالی، بیمهدر صورت توقف  :2تبصره 

 دوره قبلی را پرداخت نماید.

 -1354مصوب  -( که در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی 1در خصوص مشموالن بند )ب( ماده ) :3تبصره 

 د شد.( قانون مذکور اقدام خواه36باشند، طبق ماده )شاغل می

( این ماده متوقف شود با حفظ 2در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر در تبصره ) :4تبصره 

سوابق قبلی، بیمه وی قطع خواهد شد و برقراری مجدد آن منوط به ارائه تقاضای کتبی و تنظیم قرارداد جدید با رعایت 

 بود. نامه خواهدمفاد این آیین

نامه، پانزده سال و حداکثر پنجاه سال داقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد بیمه موضوع این آیینح :6ماده 

 تمام است.

 شود.نامه به حداکثر سن موضوع این ماده اضافه میپردازی مشموالن این آیینسوابق بیمه :تبصره

 شود:شرح زیر تعیین می ال سن دارند بهشرایط الزم برای بیمه متقاضیانی که بیش از پنجاه س :7ماده 

 در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج سال نباشد. -الف

 حق بیمه مازاد را یکجا بپردازد. -ب

 بین پذیرش تقاضا توسط سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت یکجا بیش از یک ماه فاصله نباشد. -پ

 از امکان پرداخت یکجا شود.تواند یک بار متقاضی استفاده هر فرد می -ت

و  -1354مصوب  -( قانون تأمین اجتماعی 3بیمه شدگانی که دارای کارفرما باشند، از مزایای مندرج در ماده ) :8ماده 

  باشند.برخوردار می -1369مصوب  -همچنین حمایتهای مندرج در قانون بیمه بیکاری 

شود، نامه که منجر به برقراری مستمری از کارافتادگی و فوت مشموالن میحوادث ناشی از کار موضوع این آیین :تبصره

نامه این آیین« پ»و « ب»عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافندگی و صنایع دستی موضوع بندهای 

 شود.شدگان می)باتشخیص سازمان تأمین اجتماعی( متوجه بیمه

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  :9ماده 

 گردشگری سامانه اطالعات جامع مشموالن را ایجاد نماید.

ب مصو -سوابق مشموالن قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو  :10ماده 

نامه قرار گرفته و یا در کارگاههای شده و مشمول این آیین که به نحوی از انحا از شمول قانون مذکور خارج -1376
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التفاوت یابند، با درخواست بیمه شده و یا پرداخت مابهاشتغال به کار می -1354مصوب  -اجتماعی مشمول قانون تأمین

شود، در غیر این آنان در اجرای قانون تأمین اجتماعی محسوب میحق بیمه مربوط، جزء سنوات خدمت قابل قبول 

مندی از تعهدات قانونی مالک عمل صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه به منظور بهره

 خواهد بود.

مذکور در بند  30441مه جاری از محل اعتبار برنا سال در نامهآیین این اجرای هزینه ،27/7/1388 تاریخ از :11ماده 

 شود.کل کشور تأمین می 1388( ماده واحده قانون بودجه سال 34)

های رفاه و تأمین جمهور موظف است براساس پیشنهاد وزارتخانهریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه :12ماده 

و  1389الزم برای اجرای قانون در سال  اجتماعی و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعتبار

و بعد از آن منوط به تأمین  1389نامه در سال بینی نماید. اجرای این آیینبعد از آن را در لوایح بودجه ساالنه پیش

بینی شده و متناسب با تعداد اعتبار در قوانین بودجه ساالنه کشور است و سازمان تأمین اجتماعی متناسب با اعتبار پیش

افراد معرفی شده توسط وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بیمه نمودن 

 باشد.مشموالن می

 

 


