


بیمه  تبیین ماموریت و عملکرد صندوق
شایراجتماعی کشاورزان،روستائیان وع

معاونت بیمه ای و هماهنکی امور استانها
1397مرداد 



مقدم مدعوین محترم
را گرامی می داریم

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان وعشایر



همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهی 
ه در دستی از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبورو غیرتمند کشور از رفا

((امام خمینی ره.))زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند



یشتری  رهای محروم و دورافتاده ، روستاییان و عشایر و کسانیکه مشکالت بقش
اولویت دارند نه تنها در بخشهای اقتصادی بلکه در انواع و اقسام خدمات باید در

((مقام معظم رهبری. ))قرار گیرند

ا و  خود زاده یک روستا هستم، از سن ده سالگی کشاورزی کرده ام ، به روست
روستاییان عشق می ورزم ، روستاییان دل پاکی دارند و آماده تالش برای

((دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور.)) ساختن کشور هستند



پیدایش تأمین اجتماعی در ایران
مقارن با حکومت مشروطه 1287در سال قانون وظایف برقراری *

برای وراث ارباب دیوانی
و تشکیل  1301آذر 22در اولین قانون استخدام کشوری تصویب *

حقوق و تأمین  : دایره تقاعد در اداره کل حسابداری وزارت دارایی
خاص، مقرری خاص، حمایت کارفرمایان

تشكیل صندوق احتیاط کارگران راه آهن  تصویب طرح *
1309درسال

گران  برای کارنظام نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتي تصویب *
1315صنعت در سال 

1328و تشکیل وزارت کار در سال 1325در سال قانون کار تصویب *
1332در سال قانون بیمه اجتماعي کارگران تصویب *
1345در سال قانون استخدام کشوری تصویب *



1348در سال بیمه اجتماعي روستائیان وعشایرتصویب قانون *
یل  قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت و تشکتصویب *

1351در سال سازمان تأمین خدمات درماني
1353در سال وزارت رفاه اجتماعي تشکیل *
ی  به عنوان موسسه اسازمان بازنشستگي کشوری تشکیل *

1354در سال اداری واستخدامی کشور سازمان امورمستقل تابع 
در سال  سازمان تأمین اجتماعیتأمین اجتماعی و تشکیل قانون *

1354
ی در سال تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماع* 

اندازی تشکیل وزارت رفاه وتامین اجتماعی ومتعاقباً راه1383
وعشایربیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان صندوق 



رصندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشو

صندوق تأمین اجتماعی   ی صندوق بازنشستگ
کشوری

صندوق های  
اصیبازنشستگی اختص

صندوق بیمه اجتماعی  
کشاورزان،روستائیان و

عشایر

سازمان بیمه سالمت  
ایران

شرکت مخابرات شرکت نفت

بیمه مرکزی بانک مرکزی

بنادر و کشتیرانی بیمه ایران و مشترک 
بیمه ها

آینده ساز شهرداری تهران

صنایع مس (هما )هواپیمایی 

مشترک بانک ها صدا و سیما

شرکت ملی فوالد

صندوق تأمین  
اجتماعی نیروهای  

مسلح



مهه  بیاز آنجا که تامین اجتماعي هم اهداف توسعه وهم ابزار توسعه است وبطور ذاتي خدمات 
در ایهن  . انجامهد  مهي  اجتماعي و زیرساخت های اقتصادی و توسعه  به کاهش فقر اجتماعي، 
مصمم است تا بها رویكهرد   دولت جمهوری اسالمي قانون اساسي، 29و در اجرای اصل راستا 

گسترش بیمه های اجتماعي در جهت کاهش فاصله طبقهاتي جمعیهت روسهتایي ویههری ،    
بهرهمین اسها    . کاهش محرومیت و گسترش عدالت اجتماعي گام ههای مهوترتری بهردارد    

قانون 96ماده "الف "راستای بند صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان ، روستائیان وعشایر در 
قهانون  3مهاده  "د "بنهد  ودر اجهرای   توسعه اقتصادی ، اجتماعي و فرهنگهي  برنامه چهارم 

ماده مذکور به موجب آئهین نامهه بیمهه    2ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي و تبصره 
های اجتماعي کشاورزان ، روستائیان و عشهایر مصهوه هی هت محتهرم وزیهران در تهاری        

تبهت  بهه  1384/3/03مهور   18135تشكیل و به صورت موسسه طي یهماره  1383/11/12
ائیان و صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان ، روست. و ازهمان تاری  یروع به فعالیت کرد . رسید

ي آئین نامه مصوه ، یک موسسه دولتي مستقل دارای یخصیت حقهوق 20عشایر ، طبق ماده 
مجله   1388/04/10و استقالل مالي ، اداری و استخدامي بوده و بهر اسها  مصهوبه مهور      

.یورای اسالمي به فهرست نهادها و موسسات عمومي غیر دولتي الحاق یده است 



:قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(1

از برخورداری از تامین اجتمااعی –اصل بیست و نهم 

رپرساتی  نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی ، بای س 

ل دولت مکلف است طبق قوانین از محا .حقی است همگانی..... و

درآمد های عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم خادمات و  

.                                        حمایتهای فوق را برای یکایک افراد کشور تامین نماید

بیمه مبانی قانونی تشکیل وفعالیت صندوق
اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر



کشهوری  1404از جمله ویژگي های ایران در افق 

ت ، امنیه رفهاه توسعه یافته برخوردار از سالمت، 

زیهع  تو، فرصتهای برابر، تامین اجتماعيغذایي، 

.ض، فساد و تبعیفقر به  دور از.... ،مناسب درآمد



برای حمایت از  ایجاد نظام جامع تامین اجتماعي ( 13)بند -
حقوق محرومین و مستضعفان و مبارزه با فقر      

و تعادلهای منطقه ای وعدالت اجتماعي گسترش ( 19)بند -
رفع محرومیتها خصوصا در مناطق روستایي

هویت بخشي به سیمای روستا( 21)بند -

توسعه روستاها، ارتقاء سطح درآمد و زندگي ( 43)بند -

فقرروستائیان و کشاورزان و رفع 



:توسعهبرنامه چهارم و پنجم قانون (4

:قانون برنامه چهارم توسعه-1

افزایش پویش بیمه های اجتماعي با -(96) ماده (الف ) بند 
توجه خاص به روستاییان و عشایر به نحوی که برنامه بیمه های
شایر اجتماعي روستاییان و عشایر با مشارکت دولت و روستاییان و ع
ته  پ  از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا گذای

.یود

:برنامه پنجم توسعهقانون -2
تعمیم و گسترش بیمه روستایي و پویش  : 194ماده (  ) بند 

آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعي  ( %100)صددرصد 
روستاییان و عشایر



:بایدميزیریرحبهایبیمهحوزهوظایفواهداف–3ماده
بازاربريمبتنهایبیمهبهدادناولویتباجامعهآحادبرایهمگانيبیمهسطحتامینوایبیمهنظامگسترش:الف

ایتغالوکار

درمانيواجتماعيهایبیمهمختلفهایبخشبینانسجاموهماهنگيایجاد:ه

بگیرانمزداجباریبیمهطرحاجرای:ج

:قبیلازنیازموردایبیمههایصندوقتشكیل:د

.......،دائمغیریاغلوفرمایانخویش،آزادمشاغلوحرفبیمه،عشایروروستائیاناجتماعيبیمهصندوق

.نمایدفعالیتدوهردریاودرمانيواجتماعيبیمهحوزهدوازیكيدرتواندميایبیمهصندوقهر:1تبصره

شاراقگرفتنقراربیمهپویشزیرامكان،قانوناینابالغتاری ازسالدومدتظرفاستمكلفدولت:2بصرهت

.نمایدفراهمرافصليیاغلینووعشایرروستائیانجملهازجامعهمختلف

83/11/12بمصووزیرانهیاتنامهآئیناستنادبهعشایروروستائیاناجتماعیبیمهصندوقنهایتاً

.شداندازیراه1384درتیرماه

(1383مصوب اردیبهشت ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (5



:صندوقمتمایزهایویژگی

کشورجمعیتسومیکحدودبامتمایزهدفجامعه-1

اجرایدرکشورهمگانیاجتماعیبیمهصندوقاولین-2

اساسیقانون29اصل

یاختیارماهیتباکشوراجتماعیبیمهصندوقتنها-3

صندوقپویاییوجوانی-4

.اشتغالویابرسکونتمبتنیعضویت-5



نهادعشایرو،روستاییانکشاورزاناجتماعیبیمهصندوق
امکانبامطلوباجتماعیهایبیمهخدماتکنندهتأمین

آحادکلیهبرایمنزلتوکرامتبا،توأمآساندسترسی
مصارفومنابعدرتعادلباپایدارو،هدفجامعه

.میباشد



آئین نامه مصوه  20طبق ماده بیمه اجتماعي کشاورزان ، روستائیان و عشایر صندوق 
:و اصالحات بعدی ، چهار فعالیت اصلي دارد 

تعمیم و گسترش بیمه کشاورزان ، روستائیان و عشایر به افراد مشمول  *

ایر  جمع آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع صندوق بیمه کشاورزان ، روستائیان و عش*

سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه جاری و ذخیره یده  *

انجام تعهدات موضوع آئین نامه*

هزار  2امور غیرحاکمیتی در صندوق برون سپاری شده و از طریق : قابل ذکر است
.موسسه کارگزاری درحال انجام است



تابعیت جمهوری اسالمي ایران  * 
سن و بدون محدودیت سني  سال 18دارا بودن حداقل *

در خصهوص  قانون احكام دائمهي  57ماده 7بند 2تبصره وفق :توجه*
سهني بهرای عضهویت   اجرای قانون بازنشستگي پیش ازموعد، یهرط  

گردیهده  سال تمهام سهن تعیهین    50حداکثر صندوق متقاضیان جدید 
.  است

احراز یرایط سكونت و یا ایتغال متقاضي در بدو عضویت*

قاضي  متهشتگانه درآمد ماهیانه مصوه،توسط یكي از سطوح انتخاه *

عقد قرارداد در یكي از کارگزاری های صندوق بیمه اجتماعي  *

درصد درآمد سطح انتخابي به عنوان حق بیمه5پرداخت * 



روستاییان *

عشایر*

کشاورزان غیرساکن در روستا *

فر یاغالن فصلي و ساکنان یهرهای زیر بیست هزار ن*
رانندگان حمل بار ومسافر برون یهری در روستاها و *

یهرهای زیر بیست هزار نفر  
م کارکنان مراکز و یرکت های وابسته به سازمان نظا*

يمهندسي کشاورزی و منابع طبیعي و نظام دامپزیك



نرخ حق بیمه ؛

سطوح درآمدی صندوق درصد 15بیمه نرخ حق 

در صد آن توسط بیمه شده  ( 5) که پنجمی باشد؛ 

.نمایدرا دولت تامین می درصدآن ( 10) و ده 



:عشایروروستائیاندر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، نحوه نامنویسی 

ت نام در  درکارگزاری وثبنامنویسی اولیه پرونده ارائه مدارک هویتی و تشکیل -1

(سباسامانه ) بیمه اجتماعی سیستم 

.  انعقاد قرارداد-2

بیمه و دریافتپرداخت حق درآمدی ماهیانه مبنای یکی از سطوح انتخاب -3

.پرداختشناسه 

.صندوقحق بیمه متعلقه به صورت سالیانه به پرداخت -4





قانون احكام دائمي برنامه های توسعه کشور که مقهرر  57ماده ( ه ) در اجرای بند 
دولت مكلف است کلیه بیمهه یهدگان تحهت پویهش صهندوق بیمهه       ": مي دارد 

سهالگي رسهیده انهد در    70اجتماعي کشاورزان ، روستائیان و عشایر را که به سن 
سال بهه صهندوق   10صورت تقاضای آنان و دایتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 

ه آنهان  مذکور ، بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختي مستمری ب
. پرداخت نماید 

از تاری  الزم االجرا یدن این بند تا پنج سال هر سال یكسهال از سهقف  :1تبصره 
.ردد سن بازنشستگي کم خواهد ید و یكسال به سنوات بیمه پردازی افزوده مي گ

اه یرط سني برای عضویت بیمه گزاران جدید این صندوق حهداکثر پنجه  : 2تبصره 
.سال تعیین مي گردد 



:  پیری( مستمری )مزایای-2

آئین نامه اجرایی صندوق؛  17در اجرای ماده

سال تمام سن 65در صورتیکه بیمه شده بیش از 

سال سابقه  15داشته باشد، با داشتن حداقل 

پرداخت حق بیمه مشمول دریافت مستمری  

..پیری خواهد بود



صندوق؛اجرایینامهآئین16مادهاجرایدر

اشینکلیکارافتادگیازمستمریازبرخورداری

یمهبحقبرداختمدتگرفتننظردربدونکاراز

غیرثهحادیابیماریازناشیکلیکارافتادگیازو

سابقهسال1حداقلداشتنمستلزمکارازناشی

وقوعازقبلروز90متضمنبیمهحقبرداخت

خواهدبیماریشروعیاکارازغیرناشیحادثه

.بود

: ازکار افتادگی کلی( مستمری)مزایای -3
( قه بدون شرط ساب) ناشی از کارازکارافتادگی کلی : الف 

(ه با شرط سابق) غیرناشی از کارازکارافتادگی کلی : ب 



درصندوق؛اجرایينامهآئین18مادهاجرایدر

ریمستمکنندهدریافتیاویدهبیمهفوتصورت

رایطیواجدبازماندگانکلي،ازکارافتادگيیاوپیری

.یدخواهندبرخورداربازماندگانمستمریاز

:ری تکفل بیمه شده متوفی از مستمبرخورداری بازماندگان واجد شرایط تحت -4

(بدون شرط سابقه )فوت ناشی از کار: الف 
( با داشتن حداقل یک سال سابقه )فوت غیر ناشی از کار : ب 



169208

348273

627028

715981
784809

873578

956112
1024943

1132752

1324299

1423382

1509296

1632120

1670364

97/5/7تاتعداد بیمه شده بتفکیک سال از ابتدا 



استان
تعداد

استانبیمه شده
تعداد

بیمه شده
128/579فارس173/425آذربایجان شرقی
27/281قزوین75/482آذربایجان غربی 

8/668قم49/131اردبیل
54/858کردستان71/165اصفهان
74/079کرمان10/515البرز
65/491کرمانشاه24/195ایالم
18/934کهکیلویه وبویراحمد14/418بوشهر
45/347گلستان31/677تهران

71/629گیالن25/841چهارمحال و بختیاری
58/445لرستان37/012خراسان جنوبی
81/453مازندران136/024خراسان رضوی
51/548مرکزی43/086خراسان شمالی

15/534هرمزگان80/798خوزستان
82/651همدان42/240زنجان
21/269یزد18/632سمنان

30/557سیستان وبلوچستان
1/670/364جمع کل            

*



35176

4811

43151

83138

بازنشستگی پیش ازموعد مستمری بگیران کارافتاده مستمری بگیران فوتی جمع کل 

1397/05/07وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تا تاریخ 



تعداد بازنشستگان تعدادمستمری 
ادهبگیر ان کارافت

تعدادمستمری 
بگیر ان فوتی

سال

0 0 19 1385-1384

0 0 477 1386

0 0 2778 1387

0 17 3128 1388

0 38 2862 1389

0 62 3469 1390

0 197 3111 1391

0 210 2806 1392

0 547 5212 1393

0 1737 10250 1394

0 2781 29784 1395

16852 4242 37618 1396

35176 4811 43151 1397/5/7

1397/05/07وضعیت مستمری بگیران صندوق تا تاریخ



1397/05/07تاریخ صندوق  تاتوزیع کارگزاران 
الفعتعدادکارگزارنام استانفعالتعدادکارگزارنام استان

177فارس81آذربایجان شرقی

15قم109آذربایجان غربی

34قزوین53اصفهان

111کرمان53اردبیل

89کردستان20البرز

40کرمانشاه34ایالم

38کهگیلویه و بویراحمد20بوشهر

80گیالن42تهران

73گلستان26چهارمحال و بختیاری

47لرستان96خراسان رضوی 

120مازندران 47خراسان شمالی

36مرکزی36خراسان جنوبی

48همدان75خوزستان

82هرمزگان  38زنجان

24یزد102سیستان و بلوچستان

1880جمع کل34سمنان
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1396تا پایان صندوق نمودار تعداد کارگزاریهای 



.  اختیاری بودن عضویت نزد صندوق-1

ا ببویژه پرداخت حق بیمه صندوق جهت هدف جامعه پایین مالی تمکن -2
.توجه به خشکسالی های متعدد

از خدمات صندوق بیمه  اجتماعی کشاورزان،  هدف ناکافی جامعه شناخت -3
.بدلیل جوان بودن صندوقروستائیان وعشایر

هدف خدمات دهنده به جامعه دستگاههای ناکافی ومشارکت همکاری -4
.صندوقفرهنگ سازی واطالع رسانی خدمات جهت 



دستگاهها و نهادهای فعال در روستاها بعنوان یک ضرورت در توسعه-1
روستایي،در فرهنگ سازی و تبیین اهمیت بیمه اجتماعي مشارکت 

.نمایند
دستگاهها و نهادهای فعال در روستاها در پرداخت حق بیمه جامعه -2

:هدف صندوق مشارکت نمایند بطور مثال
نفراز مددجویان کمیته امداد امام 140.000اجتماعي تعداد بیمه 1-2

(   ره)خمیني 
نفر از زنان سرپرست خانوارسازمان 51.500بیمه اجتماعي تعداد 2-2

بهزیستي 
ي با استانهای کردستان و آذربایجان غرببیمه اجتماعي کوله بران 3-2

انعقاد تفاهم نامه همكاری استانداری هر دو استانداری اقدام موتری در 
.جهت حفظ و بقای نیروهای فعال روستا نمودند

.تاکید بر فعالیت مضاعف ستادهای راهبردی صندوق در استانها-3
تخصیص اعتبار مناسب برای پویش بیمه اجتماعي جامعه هدف-4



دس جمهوری نظام مقهب امید  سربلندی  اسالمی اریان     

شماعزیزانباتشکراز حسن توجه 


