شیوه نامه اجرایی بهره مندی صنعتگران رشته های صنایع دستی
مصوب از مزایا و تعهدات بلند مدت بیمه اجتماعی در صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر

به منظور تحقق اهداف و برنامه های دولت در تعمیم و گسترش پوشش نظام تامین اجتماعی برای حمایت از آن
دسته از فعاالن حوزه صنایع دستی ایران که مشمول بیمه اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی نیستند و برای
بهره مندی از مزایا و خدمات بلند مدت بیمه اجتماعی شامل مستمری بازنشستگی ،پیری ،ازکارافتادگی کلی و
فوت ،و با عنایت به بند  6-2ماده  6تفاهم نامه شماره  972200/9539مورخ  1397/03/22بین سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر و برای ایجاد
وحدت رویه و اطالع رسانی جامع به مجریان و ذینفعان ،این دستور العمل اجرایی تهیه شده است.
هدف:
پوشش بیمه اجتماعی برای شاغالن صنایع دستی مصوب سطح کشور همانند سایر اقشار شاغل در بخش کشاورزی و
ساکن در روستا ها و شهرهای کمتر از  20هزار نفر .

شرایط و ویژگی ها:
 -1متقاضی مشمول با توجه به میزان درآمد خود می تواند یک سطح را بعنوان سطح مبناء انتخاب و میزان
حق بیمه آن را وفق جدول زیر (سطوح  8گانه درآمدی هر سال تغییر می کند) برای یک سال و با شناسه
به حساب متمرکز  600609صندوق واریز نماید .
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مزایای مستمری پیری :هر زن و مرد روستائی و عشایری که حداقل  65سال سن و حداقل  15سال
سابقه پرداخت حق بیمه در صندوق داشته باشد  ،می تواند از مزایای مستمری پیری استفاده کند .
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از کارافتادگی کلّی در اثر حادثه ناشی از کار :چنانچه بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کار توسط
کمیسیونهای پزشکی صندوق ،از کارافتاده کلّی شناخته شود ،بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق
بیمه می تواند از مزایای مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به صورت ماهیانه استفاده کند.

 -4از کار افتادگی کلّی غیر ناشی از کار :هر بیمه شده که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کار،
توسط کمیسیونهای پزشکی صندوق از کار افتادگی کلی شناخته شود و از کارافتادگی او پس از
بیمه شدنش در صندوق باشد ،با داشتن حداقل یکسال سابقه بیمه پردازی در صندوق و به شرط آنکه
حق بیمه  90روز سابقه بیمه پردازی او قبل از وقوع ازکارافتادگی باشد می تواند از مزایای مستمری از
کارافتادگی کلی استفاده نماید .
 -5برخورداری بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی از مستمری :افراد واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده
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 غیر ناشی از کار فوت کرده باشد با داشتن حداقل یک سال سابقه بیمه پردازی و به شرط آنکه حق
بیمه  90روز در یکسال ماقبل از فوت را پرداخت کرده باشد مشمول دریافت مستمری خواهند بود .
 -6نقل و انتقال سوابق :نقل و انتقال سوابق بیمه پردازی از صندوق به سایر صندوقها مثل سازمان تأمین
اجتماعی  ،بازنشستگی کشوری و بالعکس وفق قانون نقل و انتقال امکان پذیر است.
تعاریف:

صنایع دستی :به محصوالتی که با استفاده از مواد اولیه طبیعی و عمدتا بومی ،با بکارگیری نقوش سنتی و بهره
مندی از خالقیت فردی با حفظ پیشینه تاریخی ،هویت و اصالت که توسط دست یا دست و ابزار طی فرآیندی به
تعداد نامحدود تولید می شود اطالق می گردد.
تبصره  -1استفاده از ابزار ماشینی تا مادامی که نقش و کار دست به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل تولید باقی
بماند ،بالمانع است.
تبصره  -2محصوالت تولید شده می توانند بعنوان کاالی سرمایه ای ،مصرفی(کاربردی) دارای جنبه های فرهنگی
و ملی ،برگرفته از باورهای سنتی ،زیبا شناختی و متاثر از سابقه تاریخی و ویژگی های جغرافیایی مکان تولید شده
باشد  ،که خالقیت فرد سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود است .
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان :این معاونت یکی ازمعاونتهای اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع
دستی وگردشگری استانها می باشد که تنها مرجعی است که مسئولیت بررسی اسناد و مدارک ارائه شده ،صدور،
تمدید و ابطال مجوزهای معتبر مطابق با این دستورالعمل را در استان بر عهده دارد .
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی (ستاد):این معاونت یکی ازمعاونت های سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع
دستی وگردشگری کشوربوده که تنها متولی این هنر – صنعت است که وظایف سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت
عالیه بر امور اجرایی صنایع دستی کشور را عهده دار می باشد.
مکان تولید صنایع دستی :فضایی شامل مواد اولیه ،ابزار و تجهیزات و ...است که به منظور تولید و ساخت محصوالت
صنایع دستی ایجاد شده است
تبصره  -1فضای کارگاهی در این نوع مجوز ،مکانی فاقد سکونت بوده و متقاضی بدون بکارگیری نیروی انسانی در
آن مکان اقدام به تولید صنایع دستی در رشته مورد درخواست به صورت انفرادی وبصورت مستمرخواهد نمود
تبصره  -2فضا یی واقع در محل سکونت که بصورت مستمر به منظور تولید و ساخت محصوالت صنایع دستی در
رشته مورد درخواست اختصاص خواهد یافت ( این فضا صرفا برای رشته های مصوب مشاغل خانگی قابلیت بهره
برداری خواهد داشت به استثناء روستاها و مناطق عشایری )
پروانه تولید انفرادی :مجوزی است که بر اساس این دستورالعمل به متقاضی حقیقی دارای تخصص ،تجربه ،آشنایی
کامل به فرآیند تولید و توانایی ساخت محصول در یکی از رشته های مصوب صنایع دستی اعطاء می گردد و بیانگر
نوع و ظرفیت تولید و سرمایه گذاری ایجاد شده برای یک یا گروهی از محصوالت یک رشته در مکانی معین است.
این دسته از افراد بصورت مستمر و مداوم در رشته مورد تقاضا فعالیت و مبادرت به تولید می نمایند.
پروانه تولید کارگاهی :مجوزی است که بر اساس این دستورالعمل به متقاضی حقیقی یا حقوقی (مدیرعامل یا
کارفرما) دارای تخصص ،تجربه و یا آشنا به فرآیند تولید و ساخت محصول در یکی از رشته های مصوب صنایع
دستی اعطاء می گردد و بیانگر نوع و ظرفیت تولید  ،میزان اشتغال وسرمایه گذاری ایجاد شده برای محصوالت  ،در
مکانی معین است .

کارت شناسا یی :مجوزی است که در راستای ساماندهی و شناسایی فعالین و شاغلین حِرَف و مشاغل مرتبط با
صنایع دستی اعم از :فعاالن ،فارغ التحصیالن دانشگاهی  ،شاغلین دستگاه ها دررشته های مرتبط با حوزه صنایع
دستی و هنرهای سنتی ،پیشکسوتان صنایع دستی (فاقد مجوز فعالیت) و شاغلین فعال درکارگاههای تولیدی
دارای مجوزتولیدی صادر می گردد
شرایط متقاضی:

 -1تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
 -2تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده درقانون اساسی کشور
 -3داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه ،معافیت دایم یا داشتن گواهی اشتغال به تحصیل (برای آقایان)
 -4عدم فعالیت درسازمان های دولتی و یا درهرشغل دیگری که مانع از فعالیت مورد نظرباشد.
 -5داشتن توان جسمی الزم دررشته مورد تقاضا
 -6داشتن یک یاز مجوز های معتبر صنایع دستی
 -7داشتن حداقل  18سال سن و حداکثر  50سال اعم از متأهل یا مجرد و بدون محدودیت در جنسیت
 -8نامنویسی و عقد قرارداد با صندوق و پرداخت  5درصد درآمد ماهیانه مندرج در سطح انتخابی بیمه شده به
عنوان حق بیمه به صورت سالیانه
نکته  :حق بیمه در این صندوق  15درصد درآمد مندرج در سطح انتخابی بیمه شده است که  5درصد آن را
بیمه شده و  10درصد آن از سوی دولت تأمین و پرداخت میشود.

مدارک مورد نیاز:

ارایه یکی از مدارک معتبر زیر مبنی بر فعالیت در یکی از رشته های صنایع دستی شامل:
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معرفی نامه با امضاء رییس اداره میراث فرهنگی ،میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان و در مرکز
استان با امضاء معاون صنایع دستی استان مربوطه.

 -2ارائه کارت شناسایی و یا پروانه تولید انفرادی (دارای مهر برجسته و هولوگرام) مرتبط با آن از یکی از
رشته های مصوب صنایع دستی.
 -3تصویر کلیه صفحات شناسنامه
 -4تصویر دو طرف کارت ملی
 -5دو قطعه عکس
 -6تکمیل و امضاء فرم احراز سالمت ( خود اظهاری سالمت ) بیمه شده
روند انجام کار
 -1مراجعه به یکی از کارگزاریهای صندوق (فهرست کارگزاریها از سایت  www . roosta.irقابل
دسترسی است).
 -2ارایه کارت شناسایی معتبر قالیبافی یا حرفه های مرتبط و یا معرفی نامه سازمان صنعت ،معدن و تجارت.

 -3تکمیل و امضاء فرم نام نویسی  ،فرم قرارداد ،فرم احراز سالمت (اطالعات شخصی)
 -4دریافت فیش پرداخت حق بیمه با شناسه بیست رقمی و شماره حساب متمرکز  600609صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان رو ستاییان و عشایر ( ضمنا شناسه پس از انجام و اتمام فرآیند نامنویسی برای
متقاضی به صورت مکانیزه پیامک خواهد شد )
 -5مراجعه به یکی از شعب بانک کشاورزی بعنوان بانک عامل صندوق و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده
برای 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 صندوق و از طریق درگاه اینترنتی فراهم می باشد )

