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رش��د و توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی، 
اگرچ��ه معن��ای نوینی به زندگی بش��ر 
بخش��یده؛ اما در عین ح��ال دغدغه های 
نوپدیدی را نیز برای مردم به همراه داشته 
و نیاز به امنیت اجتماع��ی و اقتصادی را 
به صدر جدول نیازهای انس��ان رهنمون 
ش��ده است. در مس��یر تالش برای تحقق 
امنیت اقتص��ادی و اجتماعی و به حداقل 
رساندن دغدغه امروز و فردای انسان، یکی 
از ارزش��مندترین دس��تاوردهای جهان��ی، 
س��ازوکاری اس��ت که از آن با عنوان کلی 

نظام تأمین اجتماعی یاد می شود.
نظام تأمین اجتماعی، سازوکاری است که با 
ابزارهای بیم��ه اجتماعی، حمایت اجتماعی 
و ابزاره��ای امدادی، می کوش��د برخورداری 
از حداقل ه��ای مورد نیاز ب��رای یک زندگی 
عزتمن��د را برای هم��ه آحاد جامع��ه فراهم  2

به نام خدا



کرده و ضمن تأمین نیازهای اساسی زندگی روزمره 
همگان، چش��م اندازی امیدبخش از فردایی روش��ن 
پیش چش��مان طبق��ات و گروه ه��ای مختلف مردم 

بگستراند.
در کش��ور ما، س��ازمان تأمین اجتماع��ی، مهم ترین 
متولی بخش بیمه های اجتماعی و درمانی نظام کالن 
تأمین اجتماعی است که به موجب جدیدترین آمار و 
ارقام از جمعیت تحت پوش��ش این سازمان، بیش از 
نیمی از مردم کشور به عنوان بیمه شده اصلی یا افراد 
خانواده بیمه شدگان اصلی، از خدمات متنوع بیمه ای 

و درمانی این سازمان استفاده می کنند. 
س��ازمان تأمین اجتماعی و منابع و خدمات آن، نقطه 
اتکاء و خانه امید مولدترین و زحمتکش ترین اقش��ار 
جامعه محس��وب می ش��ود و ش��رکای اجتماعی آن، 
به ویژه کارگران و نیز مس��تمری بگیران، آینده خویش 
را در گرو تدبیر این س��ازمان خدمات رسان اجتماعی 
می بینند که طیف وس��یع و گس��تره دامن��ه داری از 
خدمات اجتماعی را در دایره زمانی قبل از تولد تا پس 

از مرگ بیمه شده به او و بازماندگانش ارائه می کند.
این س��ازمان که س��اختار، وظای��ف و مأموریت های 
امروزی��ن آن برگرفت��ه از قان��ون تأمین اجتماع��ی 
مصوب تی��ر ماه س��ال 1354 اس��ت، به عنوان یک 
س��ازمان بیمه گر اجتماعی، مأموریت ایجاد و توسعه 
تور بیمه های اجتماع��ی اجباری برای کلیه کارگران 
مزد و حقوق بگی��ر و فراهم آوردن امکان برخورداری 
اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد از حمایت های 

بیمه اجتماعی را بر عهده دارد. در پایان اس��فند ماه 
سال 1392 تعداد افراد تحت پوشش این سازمان، به 
39 میلیون و 128 هزار نفر رس��ید که 12 میلیون و 
803 هزار نفر از آنان، بیمه شده اصلی، 21 میلیون و 
525 هزار نفر بیمه شده تبعی، 2 میلیون و 574 هزار 
نفر مستمری بگیر اصلی و 2 میلیون و 225 هزار نفر 

مستمری بگیر تبعی بودند.
براس��اس قوانین موج��ود، س��ازمان تأمین اجتماعی 
ی��ک نهاد عمومی غیردولتی اس��ت که بخش عمده 
منابع مالی آن از محل اخذ حق بیمه ها با مش��ارکت 
بیمه شده و کارفرما تأمین می شود و متکی به منابع 
دولت��ی نیس��ت. دارایی ها و س��رمایه های س��ازمان 
تأمین اجتماعی، متعلق به اقش��ار تحت پوش��ش در 
نس��ل های متوالی و تکی��ه گاه اصلی این س��ازمان، 
بیمه ش��دگان  کارفرمای��ان،  س��ه جانبه  مش��ارکت 
و دول��ت در عرصه ه��ای مختل��ف سیاس��تگذاری، 

تصمیم گیری های کالن و تأمین منابع مالی است.
تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده 
از سوی سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی 
تأمین اجتماعی تنظیم شده است و باالترین حد این 
اس��تانداردها را در بر می گی��رد. چگونگی تحقق این 
تعهدات و ارائه خدمات از سوی این سازمان را قانون 

تعیین کرده است. 
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی 
برمبنای قان��ون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به 

3آن، به این شرح است:



زنشستگی ی با خت مستمر ا پرد
پایان دوران کار س��ازمان یافت��ه هر فرد، 
ب��ه مرحل��ه ای از مراحل عم��ر می انجامد 
ک��ه در اصط��الح »دوران بازنشس��تگی« 
خوانده می ش��ود. اگر روزگاری انس��ان ها 
برای زیس��تن و تأمین  معاش تا واپس��ین 
روزه��ای عمر خود، مجبور به کار و تالش 
بودند، تمدن و شهرنشینی و دستاوردهای 
علمی و فنی ناشی از آن، به انسان ها امکان 
داده اس��ت بی  آن که زیانی به روند رش��د 
و تکامل جوامع وارد ش��ود، فراغت را میان 
خود توزیع و سال های کار سازمان یافته را 
محدود کنند. بازنشستگی در واقع روشی 

برای توزیع فراغت میان افراد بشر است.
پرداخت مس��تمری بازنشس��تگی و تأمین 
شرایط زندگی مناس��ب برای بیمه شدگان 
به هنگام بازنشستگی، یکی از کارکردهای 
اصل��ی نظ��ام بیمه های اجتماعی اس��ت و 

س��ازمان تأمین اجتماعی ب��ه عنوان محوری تری��ن بخش نظام 
بیمه ه��ای اجتماع��ی کش��ور، در قب��ال دریاف��ت حق بیمه از 
بیمه شدگان در دوران اشتغال آنان، مسئولیت پرداخت مستمری 
و تأمین و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و خانواده آنان را 

در هنگام بازنشستگی برعهده دارد.
بازنشس��تگان تحت پوش��ش س��ازمان تأمین اجتماع��ی عالوه 
ب��ر دریافت مس��تمری از ای��ن س��ازمان، از خدم��ات درمانی 
ک��ه در مراک��ز درمانی ملک��ی و مراکز درمانی ط��رف قرارداد 
تأمین اجتماعی ارائه می ش��ود، برخوردار هس��تند. اس��تفاده از 
خدمات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر 
کشور برای بازنشستگان این س��ازمان و افراد تحت تکفل آنان 
رایگان اس��ت. بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنین می توانند 
به هزاران پزشک و مرکز پزشکی طرف قرارداد این سازمان نیز 
مراجعه و خدمات م��ورد نیاز را دریافت کنند. پرداخت عیدی، 
حق اوالد و حق عائله مندی، از دیگر اقداماتی است که از سوی 
سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان 

تحت پوشش این سازمان انجام می شود. 4



زماندگان بیمه شدگان خت مستمری به با دا پر
فی ن متو و مستمری بگیرا

چت��ر حمایتی تأمین اجتماع��ی از هنگام 
پرداخت اولین حق بیمه، برسر بیمه شده و 
خانواده تحت تکفل وی گسترده می شود. 
در صورت ت��داوم پرداخت حق بیمه، این 
پوشش حمایتی تا پایان حیات بیمه شده 
ادامه می یابد و پس از فوت بیمه ش��ده نیز 
خان��واده او از خدمات وی��ژه ای برخوردار 

می شوند.
نظام ه��ای بیم��ه اجتماع��ی ب��ا دریافت 
حق بیم��ه از ش��اغالن عرصه ه��ای کار و 
تولید و خدمت، حمای��ت از خانواده آنان 
پس از فوت سرپرس��ت خانواده را برعهده 

می گیرند. پرداخت مستمری بازماندگان یکی از انواع خدمات 
و حمایت ه��ای س��ازمان تأمین اجتماعی اس��ت و در صورت 
فوت بیمه شده یا مستمری بگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی، 
بازماندگان واجد ش��رایط وی، ضمن برخ��ورداری از خدمات 

درمانی، از این سازمان مستمری ماهانه دریافت می کنند.
با فوت مستمری بگیر بازنشسته و ازکارافتاده کلی تحت پوشش 
تأمین اجتماعی، بازماندگان وی با احراز شرایط پیش بینی شده در 
قانون تحت حمایت قرار می گیرند. بازماندگان بیمه شده ای که بر 
اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت می کند نیز به 
همین ترتیب از حمایت سازمان برخوردار می شوند، اما اگر فوت 
بیمه شده، ناشی از حوادث و بیماری های عادی باشد، حمایت از 

بازماندگان وی تابع شرایط خاصی خواهد بود.
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حادث��ه خبر نمی کند، از راه می رس��د و گرفتار می کند. 
این گرفتاری، گاهی یک صدمه و آسیب  جزئی است که 
با اقدامات درمانی برطرف می شود و گاهی چنان شدید 
اس��ت که توان فرد را برای ادامه کار و تالش، به صورت 

جزئی یا کامل از او سلب می کند.
حمای��ت مس��تمر از بیمه ش��دگانی ک��ه در مع��رض 
آس��یب های جس��می و مالی ق��رار می گیرن��د، یکی از 
مهمترین کارکردهای نظام بیمه های اجتماعی اس��ت. 
اگر بر اثر حادثه یا بیماری، قدرت بیمه ش��ده برای ادامه 
کار کاهش یابد، به نحوی که در ش��غل قبلی یا ش��غل 
جدیدی که به مقتضای ش��رایط جدید جس��می به او 
واگذار می ش��ود، نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند، 
سازمان تأمین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت های 
خود قرار می دهد. حمایت ها و خدمات این س��ازمان در 
مرحل��ه اول متوجه بازگرداندن قدرت کار بیمه ش��ده از 
طریق ارائه خدمات درمانی و توانبخشی است و اگر این 

اقدامات مؤثر واقع نش��ود، با برقراری 
مس��تمری ازکارافتادگ��ی، کاهش یا 

قطع درآمد وی را جبران می کند.
بیمه شده ای که طبق نظر پزشک معالج، 
توانای��ی خود ب��رای کار را ب��ه صورت 
کام��ل یا جزئی از دس��ت بدهد، پس از 
مراجعه به شعب تأمین اجتماعی، برای 
بررسی های قانونی به کمیسیون پزشکی 

معرفی می شود.
این کمیسیون پس از معاینه بیمه شده 
و بررسی س��وابق پزشکی وی، نسبت 
به صدور رأی مقتضی اقدام می کند و 
مراتب به شعبه ذی ربط اعالم می شود 
ت��ا در چارچ��وب مق��ررات در صورت 
احراز ش��رایط قانونی، حک��م برقراری 

مستمری ازکارافتادگی صادر  شود. 

دگی فتا ا ر کا ز خت مستمری ا ا  پرد
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بیمه ش��دگان و اف��راد خانواده آنها از زمانی که مش��مول 
مق��ررات قان��ون تأمین اجتماعی قرار گیرن��د، در صورت 
مصدوم ش��دن براثر حوادث یا ابتال به بیماری، می توانند 
از خدمات درمانی س��ازمان استفاده کنند. همچنین افراد 
خانواده بیمه شده )همسر، فرزندان، پدر و مادر( که تحت 
تکف��ل او باش��ند، می توانند به عنوان بیمه ش��ده تبعی از 

خدمات درمانی استفاده کنند. 
عالوه براین، مستمری بگیران تأمین اجتماعی )بازنشستگان، 
ازکارافتادگان و بازماندگان( و مقرری بگیران بیمه بیکاری 

نیز تحت پوشش خدمات درمانی این سازمان هستند.
تعهدات درمانی این س��ازمان شامل تمامی خدمات کلینیکی، 
پاراکلینیکی، بیمارستانی، کمک ها و معاینات طبی و معالجات 
مرب��وط به دوران ب��ارداری، زایمان و پ��س از آن و همچنین 
خدمات توانبخش��ی و تحویل وس��ایل کمک پزش��کی )اروتز 
و پروتز( اس��ت ک��ه در چارچوب مصوبات ش��ورای عالی بیمه 

خدمات درمانی کشور و هیأت وزیران قابل ارائه است.
س��ازمان تأمین اجتماع��ی، خدم��ات درمان��ی م��ورد نی��از افراد 

تحت پوشش خود را به دو روش ارائه می کند:
•  روشدرمانمس�تقیم:بااستفاده
ازمراک�زدرمانیوبیمارس�تانهای

ملکیواختصاصیسازمان 
در این روش تمامی خدمات درمانی و 
دارویی و تشخیصی مورد نیاز دارندگان 
دفترچه ه��ای درمانی معتبر س��ازمان 
تأمین اجتماعی، به طور رایگان به آنان 

ارائه می شود.
ب�ا غیرمس�تقیم: درم�ان روش  •
اس�تفادهازامکان�اتدرمانیبخش
دولت�یوخصوص�یطرفق�رارداد
داروخانهها، پزشکان، مطب )شامل
مراک�زپاراکلینیک�ی،درمانگاهه�ا،

پلیکلینیکها،بیمارستانهاو...( 
در این روش بیمه ش��دگان بخش��ی از 
هزینه را به عنوان فرانشیز می پردازند.

ی ها ر ث و بیما د ا بر حو ر برا یت د حما
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حمای��ت مؤث��ر از نی��روی کار، یک��ی از ویژگی های 
جوامع توس��عه یافته اس��ت. نیروه��ای کار به عنوان 
مهم  ترین سرمایه های جوامع، به سبب سهم و نقشی 
که در فرآیند توس��عه دارند، می باید در برابر حوادث 
و رویدادهایی که منجر به قطع یا کاهش درآمد آنان 
می ش��ود، مورد حمایت قرار گیرند و برقراری چنین 
حمایت های��ی یکی از کارکرده��ای اصلی نظام های 

بیمه و تأمین اجتماعی است.
یکی از انواع حوادثی که نیروی کار را تهدید می کند، 
از دس��ت دادن غیرارادی کار اس��ت و برقراری بیمه 
بی��کاری، راهکار مناس��ب و مطمئنی ب��رای تأمین 

زندگی آنان در چنین شرایطی است. 
ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه بیکاری 
را ب��رای کارگ��ران برق��رار ک��رده اس��ت. مطاب��ق 
قان��ون بیمه بی��کاری، تمام اف��رادی که ب��ه صورت 
اجب��اری، تحت پوش��ش قانون کار و مش��مول قانون 
تأمین اجتماعی هس��تند، زیر پوش��ش  بیمه بیکاری 
نیز ق��رار دارند و کارفرمایان آنان مل��زم به پرداخت 

حق بیمه مربوط هستند.
بیکار از نظر قانون بیمه  بیکاری، بیمه ش��ده ای است 
که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. 
براساس این قانون، بیمه شدگانی که به علت تغییرات 
س��اختار اقتص��ادی کارگاه ذی رب��ط، به تش��خیص 
وزارتخان��ه ذیربط و تأیید ش��ورای عال��ی کار، بیکار 
موقت شناخته شوند و نیز بیمه شدگانی که به علت 
بروز حوادث غیرمترقبه مانند س��یل، زلزله، جنگ و 
آتش سوزی بیکار می شوند، می توانند از مقررات این 

قانون استفاده کنند.
غی��رارادی ب��ودن بی��کاری، مالک اصل��ی برقراری 
حمایت های قانونی برای بیمه ش��دگان بیکار اس��ت. 
بنابرای��ن کارگری که به میل خود، کار خود را ترک 
می کند، نمی تواند از این حمایت ها برخوردار ش��ود. 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه ش��دگان 
واجد ش��رایط، به س��ابقه پرداخت حق بیمه از سوی 
آنان بس��تگی دارد و در هر حال مدت آن از 36 ماه 
برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان 

متأهل و متکفل بیشتر نیست. 

خت ا د پر
ی ر ی بیکا مقرر
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حمایت های��ی ک��ه از آنه��ا تح��ت عن��وان کلی 
»تأمین اجتماع��ی« ن��ام برده می ش��ود، در کنار 
تالش برای تأمین آرامش خاطر نیروهای شاغل 
در عرصه های کار و تولید نسبت به آینده، گاهی 
اوقات جنبه های تش��ویقی هم دارند و جنبه های 
دیگری از زندگی اجتماعی اقشار تحت پوشش را 

نیز مورد توجه قرار می دهند. 
یکی از این م��وارد خاص، پرداخت کمک هزینه 
ازدواج اس��ت که هدف از پرداخ��ت آن، ترغیب 

بیمه شدگان به ازدواج است.
کم��ک هزین��ه ازدواج ک��ه از س��وی س��ازمان 
تأمین اجتماع��ی به بیمه ش��دگان واجد ش��رایط 
پرداخت می ش��ود، هدیه و شادباش��ی است که 
این سازمان به بیمه شدگانی که تشکیل خانواده 
جدید می دهن��د، می پردازد. این کمک هزینه به 
بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج می کنند، 
پرداخ��ت می ش��ود و میزان آن مع��ادل یک ماه 

متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است.

ج ا زدو ینه ا خت کمک هز پردا
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س��ن انس��ان که باال می رود، هرچند 
ک��ه ذخیره تجربه، دانش و بینش فرد 
پربارتر و س��نگین تر می شود، حواس 
او ضعیف ت��ر می ش��وند و ب��ه همین 
س��بب تصویر س��پیدمویی تکیه داده 
بر عصا، با عینکی بر چش��مان، دندان 
مصنوعی در دهان و احتماالً سمعکی 
در گوش، آشناترین تصویری است که 
از س��المندی در ذهن بس��یاری از ما 

تداعی می شود...
تأمین و ارائه وسایل کمک پزشکی 
که ب��رای اع��اده س��المت، جبران 
نقص عضو جسمانی یا تقویت یکی 
از ح��واس کارب��رد دارن��د، یکی از 

خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی 
اس��ت. در اصطالح پزشکی به این وسایل »پروتز« و 

»اروتز« می گویند.
پروت��ز به آن دس��ته از وس��ایل کمک پزش��کی گفته 
می ش��ود که کاربرد آنها برای تقوی��ت یکی از حواس 
پنجگان��ه یعن��ی بینایی، ش��نوایی، المس��ه، بویایی و 
چش��ایی است. اروتزها نیز آن دس��ته از وسایل کمک 
پزشکی هستند که برای اعاده سالمت یا جبران نقص 

عضو مورد استفاده قرار می گیرند.
چنانچه یکی از مش��موالن قان��ون تأمین اجتماعی طبق 
تجویز پزشک، نیاز به یکی از انواع وسایل کمک پزشکی 
مندرج در فهرس��ت تعهدات داش��ته باش��د، س��ازمان 
تأمین اجتماع��ی در مورد تأمین و تحویل وس��ایل مورد 

نیاز از او حمایت خواهد کرد.

) تز و پر تز و  و ر ا پزشکی ) سایل کمک  خت هزینه و ا پرد
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شهرنش��ینی و تمدن، هرچن��د در ابعادی از زندگی بش��ر، 
رفاه و آس��ایش را با خود به همراه داشته است، اما از سوی 
دیگر گس��ترش فن آوری و تس��خیر صنایع و کارخانه ها به 
وسیله انواع ماش��ین آالت کوچک و بزرگ صنعتی، شاغالن 
عرصه های تولید و سازندگی را در معرض انواع مخاطرات و 
آسیب ها قرار داده است. در چنین شرایطی، برای مراقبت از 
نیروهای مولد جامعه در برابر کاهش یا قطع احتمالی درآمد 
بر اثر حوادث و بیماری های ناش��ی از کار و غیرناشی از کار، 
بیمه های اجتماعی به یاری کارفرمایان و دولت ها شتافته اند.
پرداخت غرامت دس��تمزد، یکی از انواع حمایت های س��ازمان 
تأمین اجتماعی اس��ت. هر بیمه ش��ده ای ممکن است در طول 
سال های متمادی کار و تالش و خدمت، به دالیل شغلی یا غیر 
از آن، دچار حادثه و بیماری ش��ود و به طور موقت قادر به کار 
نباش��د. غرامت دستمزد به وجوهی اطالق می شود که از سوی 
سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا 

آس��یب های ناشی از حادثه، به طور موقت 
قادر به کار نیستند، پرداخت می شود.

بیمه ش��دگانی ک��ه تح��ت معالج��ات 
پزش��کی یا درمان های توانبخشی قرار 
می گیرند، چنانچه برحس��ب تشخیص 
پزش��ک معالج، به طور موق��ت قادر به 
کار نباشند، اس��تحقاق دریافت غرامت 

دستمزد را خواهند داشت. 
برای مدت پرداخت غرامت دس��تمزد، 
محدودیت زمانی وجود ندارد و تا زمانی 
که بیمه شده برحسب تشخیص سازمان 
قادر به کار نباش��د و به موجب مقررات 
تأمین اجتماع��ی، ازکارافتاده ش��ناخته 
نشده باش��د، پرداخت غرامت دستمزد 

ادامه می یابد.

ی م بیمار یا مت دستمزد ا خت غرا ا د پر
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بیمه شدگان زن تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی 
ب��ه هن��گام ب��ارداری نیز همانن��د ایام بیم��اری از 
حمایت های این س��ازمان برخوردار هستند. کمک 
هزینه  بارداری به عنوان یکی از حمایت های موضوع 
قانون تأمین اجتماعی، به بیمه ش��دگان زن در ایام 

بارداری پرداخت می شود.
س��ازمان تأمین اجتماعی عالوه بر ارائه خدمات 
پزش��کی به بیمه ش��دگان زن در ای��ام بارداری، 
برای جب��ران کاهش یا قطع درآم��د در هنگام 
مرخص��ی زایمان، کمک هزینه ب��ارداری نیز به 

آنان پرداخت می کند.
بانوان بیمه ش��ده مشمول قانون تأمین اجتماعی 
که واجد شرایط الزم باشند، در دوران استراحت 
ایام بارداری می توانند از سازمان تأمین اجتماعی 

غرامت دستمزد دریافت کنند.
زنان مش��مول قان��ون تأمین اجتماع��ی همچنین 
می توانند ب��رای انجام دادن تمام��ی مراقبت های 
پزشکی پیش از زایمان، هنگام زایمان و پس از آن 
به مراکز درمانی تأمین اجتماعی در سراسر کشور 
که در زمره معتبرترین و مجهزترین مراکز درمانی 
کشور هستند، مراجعه و بدون پرداخت هیچ گونه 

وجهی از خدمات این مراکز استفاده کنند.
بانوان بیمه ش��ده ع��الوه برای��ن می توانند برای 
انج��ام دادن مراقبت های خاص دوران بارداری و 
زایمان، به پزشکان و مراکز پزشکی طرف قرارداد 
تأمین اجتماعی مراجعه کنند و با پرداخت درصد 
ناچیزی از نرخ خدمات تحت عنوان فرانش��یز، از 

خدمات آنها برخوردار شوند.

ی ار رد م با یا مت دستمزد ا خت غرا ا د پر
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اگرچه تأمی��ن و ارائه خدمات درمانی و پرداخت 
ازکارافتادگی  بازنشس��تگی،  مستمری های  انواع 
و بازمان��دگان، در زمره مهمتری��ن حمایت های 
موض��وع قان��ون تأمین اجتماع��ی هس��تند، اما 
خدماتی که این س��ازمان به بیمه شدگان و افراد 
تحت تکفل آنان ارائ��ه می دهد، به همین موارد 
محدود نمی شود. حمایت ها و خدمات دیگر این 
سازمان برخی جنبه تشویقی دارند؛ مانند کمک 
هزین��ه ازدواج، و حمایت ه��ای دیگ��ر نیز برای 
جبران برخی از هزینه های زندگی بیمه ش��دگان 

و خانواده آنان برقرار شده اند.
یکی از انواع حمایت های سازمان تأمین اجتماعی، 
پرداخت کم��ک هزینه کفن و دف��ن به خانواده 
بیمه ش��دگان متوفی است. هدف از پرداخت این 
کمک هزینه، جبران قسمتی از هزینه هایی است 
که بازماندگان افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی 

برای دفن و کفن آنان متقبل می شوند.
براس��اس بند 18 م��اده 2 قان��ون تأمین اجتماعی، 
کم��ک هزینه کف��ن و دفن مبلغ مقطوعی اس��ت 
ک��ه برای تأمین هزینه ه��ای مربوط به کفن و دفن 
بیمه ش��ده، در مواردی که خان��واده او این امر را به 
عهده می گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می شود.

کمک هزینه کفن و دفن به عنوان یکی از حمایت های 
موضوع قانون تأمین اجتماع��ی، عالوه بر بازماندگان 
بیمه ش��دگان اجب��اری و اختیاری، ب��ه بازماندگان 
بازنشس��تگان، ازکارافتادگان کل��ی و مقرری بگیران 

بیمه بیکاری متوفی نیز پرداخت می شود.

ینه خت کمک هز ا د پر
فن کفن و د
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ازمابخواهیدبهاعتراضهایشمادراینمواردرسیدگیکنیم:
 پیچیدگی های موجود در مقررات و روش های اجرایی را به حداقل ممکن کاهش دهیم

 ترتیبی دهیم تا مراجعات مستقیم شما به شعب سازمان تا حد امکان کاهش یابد
 حداکثر تالش خود را برای افزایش کیفیت خدمات و اثربخشی آنها به کار گیریم

ازمابخواهیددراینمواردجانبانصافرارعایتکنیم:
 در تنظیم گزارش های بازرسی، نهایت دقت و تالش را به منظور انطباق آنها با واقعیت به کار گیریم

 در هنگام مراجعه به شعبه، با شما برخورد محترمانه داشته باشیم
 برای وقت شما ارزش الزم را قایل شویم

 تعهدات قانونی خود را در برابر شما به طور کامل ادا کنیم

ن ـأمین اجتماعی با بیمه شدگا پیمان ت
بیمه شده عزیز؛ شما حق دارید

ازمابخواهیددرایناموربهشماکمککنیم:
 آگاهی از حقوق و تکالیفی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است

 دسترسی به قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و اطالعات مورد نیاز
 پوش��ش بیمه و ایجاد س��ابقه از اولین روز اش��تغال به کار در هر یک از کارگاه های مشمول قانون 

   تأمین اجتماعی
 گردآوری و تمرکز سوابق بیمه ای از شعب مختلف سازمان در یکی از شعبه های محدوده فعالیت شما

 آگاهی از سوابق بیمه ای که با پرداخت حق بیمه برای شما ایجاد شده است
 جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شما در مواردی که از لحاظ قانونی به عهده آن گذارده شده است
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مس��تمری بگیران،  و  بازنشس��تگان 
گنجینه ه��ای اندیش��ه و تجرب��ه و 
س��یمای آینده نیروهای مولد امروز 
تأمین اجتماعی  کش��ورند. س��ازمان 
وظیف��ه خ��ود می داند ک��ه ارتباط 
ب��ا  مناس��ب  تعام��ل  و  قانونمن��د 
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران را 
تداوم بخش��د و ضم��ن همفکری و 
همدل��ی صمیمان��ه، در ح��د توان و 
امکانات خود به خواسته های به حق 

آنان پاسخ مناسب دهد.

مستمری بگیر عزیز؛
شما حق دارید از سازمان 

تأمین اجتماعی بخواهید 
درخدمترسانیبهشماکارآمدی

الزمراداشتهباشد:
 مستمری ها و سایر مزایای شما را 
با روشی مناسب و به موقع در اختیار 

شما قرار دهد
 گردش کار و روش های اجرایی در 
امور مربوط به ش��ما را تا حد ممکن، 

بهبود بخشد
 ات��الف وقت ش��ما را در ش��عب و 
واحدهای درمان��ی به حداقل ممکن 

برساند

پیمان
ـأمین اجتماعی ت

ن با بازنشستگا
ن و مستمری بگیرا

 انتظ��ارات به حق ش��ما را از مجاری قانون��ی و اثربخش 
پیگیری کند

 برای کاهش مشکالت شما در ارتباط با واحدهای سازمان، 
تا حد ممکن تالش کند

حرمتوکرامتشماراپاسبدارد:
 در تعامل با شما، نهایت احترام، انصاف و همدلی را به کار گیرد

 از تجربه ه��ا و نظری��ات ارزش��مند ش��ما، در جهت حل 
مشکالت موجود بهره گیری کند

 زمینه مناس��ب برای طرح خواس��ته ها و انتظارات به حق 
شما را فراهم کند

 خود را در برابر خواسته های قانونی شما پاسخگو بداند
 زمینه دسترس��ی آسان شما به قوانین و مقررات و آگاهی 

از تسهیالت درنظرگرفته شده را فراهم کند

سازمانتأمیناجتماعیازشماانتظاردارد
 خواسته های جمعی خود را از طریق تشکل های صنفی و 

قانونی مرتبط پیگیری کنید
 از امکانات و خدمات س��ازمان، به نحو شایسته و منطقی 

استفاده کنید
 سازمان را از آن خود بدانید و نسبت به جایگاه، موجودیت 

15و اقتدار آن حساس باشید
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