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در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفاف سـازی مقررات 
سـازمانی، جلوگیری از انباشت بخشـنامه ها و دستورالعمل های 
تکـراری، مشـابه و مغایـر، اطـاع شـرکای اجتماعـی سـازمان 
از حقـوق و تکالیـف مقـرر، بـا هـدف رضایـت بیمه شـدگان، 
مسـتمری بگیران و کارفرمایان، رعایـت قوانین و مقررات جدید 
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش 
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی، برنامۀ 
»تنقیح بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های الزم االجـرا« در اولویت 
برنامه هـای سـازمان قرار دارد. بـا توجه به کارایی و اثربخشـی 
برنامـۀ مذکور در اصـاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات 
سـازمان و جلـب رضایت ذی نفعـان، این برنامه بـه عنوان یکی 
از طرح هـای کاندیـد جایـزه تجربـۀ موفـق سـازمان های عضو 
ایسـا در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال 2018، معرفی شـد و 

موفـق به کسـب گواهـی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
به منظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده 
اسـت، ایـن موضوعات در کمیته های تخصصـی فرعی و کمیتۀ 
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و 
بـا مشـارکت نماینـدگان ذی نفعـان در جهـت تحقـق رویکرد 
سـه جانبه گرایی در سـازمان، مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و 
پـس از تدویـن، متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر می گردد 
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامه های متعـدد قبلـی تبدیـل به 
یـک بخشـنامه واحد شـده و بخشـنامۀ تنقیحـی مـاک عمل 
سـازمان خواهـد بود. ضمنـاً پس از صدور بخشـنامۀ مربوطه و 
همزمان با اجرایی شـدن آن در سـازمان، در راسـتای شـفافیت 
و آگاهی بخشـی ذی نفعان و مشـموالن، بخشـنامۀ موردنظر در 

مقدمه
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سـایت سـازمان تحت عنوان »دسترسی آزاد به بخشـنامه ها و دستورالعمل ها« 
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار می گیرد.

بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع، تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و 
دسـتورالعمل بـه صورت سـنِد واحـد گردآوری شـده و در تدویـن آن، آخرین 
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت. همچنیـن در تدوین این 
بخشـنامه سعی شـده اسـت عاوه بر جلب نظر ذی نفعان، مشـکات و ابهامات 

واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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تلخیـص و تجمیـع بخشـنامه ها، دسـتورالعمل ها و دسـتورهای اداری 
مربـوط بـه مزایـای متعلقه بـه مسـتمری بگیران 

    1- مقدمه
تنـوع اقدامـات حـوزه مسـتمری ها، مسـتلزم ایجـاد وحدت رویه 
در اجـرای مقـررات، آیین نامه هـا، بخشـنامه ها ودسـتورات اداری 
مرتبـط به منظـور تسـهیل در ارائـه خدمـات، روان سـازی امـور، 
افزایـش رضایت منـدی و از همـه مهمترحفـظ حقوق قانونـی متقابل 
سـازمان تأمین  اجتماعی و بیمه شـدگان و مستمری بگیران می باشد. 
لـذا در راسـتای شفاف سـازی مقـررات سـازمانی، تسـهیل در ارائه 
خدمـات، ایجـاد وحـدت  رویـه در انجـام امـور، بهبودمسـتمر و 
روزآمـد در اصـاح، روان سـازی و تلخیص کلیـه بخشـنامه ها و 
دسـتورالعمل های مربوط بـه مزایـای جنبـی مسـتمری بگیران و 
اطاع رسـانی مناسـب و تبیین یکپارچه موضوع، با  همچنین جهت 
لحاظ چشـم انداز سـازمان در افق برنامه 1404 به  عنوان سـازمانی 
پایدار، پویا، چابک و سـرآمد در پاسخگویی، با فرایندهای هوشمند، 
ارائـه خدمات کیفـی و به هنـگام و رضایت مندی ذی نفعـان، توجه 
ادارات کل اسـتان ها و واحدهای تابعـه را به رعایت و اجرای دقیق 

مفـاد این بخشـنامه جلـب می نماید.
   2- کلیات

یکـی از مهمتریـن اهـداف و اولویت های سـازمان، ارتقای وضعیت 
معیشـتی مسـتمری بگیران بـا درنظرداشـتن قوانیـن و مقـررات 
مربوطه می باشـد. وفق مـاده )96( قانون تأمین  اجتماعی، سـازمان 

  فصل اول: مقدمه، کلیات، تعاریف و مواد قانونی 
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موظـف اسـت همه سـاله بـا توجه بـه افزایـش هزینه هـای زندگـی و مطابق با 
تصویب نامـه هیأت وزیـران، مجمـوع مسـتمری مسـتمری بگیران را حداقـل 
سـالی یک بـار افزایـش دهدکـه در این راسـتا و به منظـور برقـراری عدالت در 
پرداخـت مسـتمری، هماهنگ سـازی هایی نیـز در سـال های مختلـف صورت 

پذیرفته اسـت. 
افزایش سـالیانه مسـتمری ها در اجرای ماده )96( قانون از سـال 1355 لغایت 
سـال 1399، هماهنگ سـازی  سـال های 1381 و 1385 و متناسب سـازی سال 

1399 حقوق مسـتمری بگیران وفق مجموعه پیوسـت اعمال گردیده اسـت.
در راسـتای بهبود وضعیت معیشـتی و افزایش درآمد خانوار مسـتمری بگیران، 
در طی سـالیان گذشـته عاوه بر مسـتمری ماهیانه، پرداخت کمک هزینه های 
دیگـری بـا عناویـن مختلـف بـه مسـتمری بگیران سـازمان مـورد تصویـب 
در  پرداختی هـا  و  کمک هزینه هـا  ایـن  اسـت.  پرداخت شـده  و  قرارگرفتـه 
سـازمان تأمیـن  اجتماعـی با عنـوان مزایای جنبی شـناخته می شـوند. پرداخت 
ایـن مزایـا به اسـتناد مصوبـات هیأت وزیـران، شـورای عالی تأمیـن  اجتماعی و 
متناسـب با افزایش های سـالیانه موضوع ماده )96( قانون و شـرایط معیشـتی 
مسـتمری بگیران، همه سـاله و برخـی نیـز چندسـال یک بـار مشـمول افزایش 

گردیده انـد. 
تاکنون عاوه برافزایش های سـالیانه مستمری ها، چندین مرحله هماهنگ سازی 
بـا اسـتفاده از منابع داخلی سـازمان صـورت  گرفته و به موجب بنـد )39( قانون 
بودجـه سـال 1388 کل کشـور و تصویب نامـه  شـماره 26580      /ت      /42471هـ 
مـورخ 9      /2      /1388 هیأت  وزیـران، از سـال 1388 تاکنـون همه ماهـه مبالغی به 
میـزان تعیین شـده در آیین نامـه قانـون مذکـور بـه مسـتمری بگیران پرداخت 
شـده اسـت. در آخرین اقـدام نیز در اجرای بنـد )ب( مـاده )12( قانون برنامه 
ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران و با 
امنای سـازمان  عنایـت به مصوبه شـماره 1751    /99 مورخ 13    /5    /1399 هیأت 
و مصوبـه شـماره 604    /99    /1100 مـورخ 4    /5    /1399 هیأت مدیـره سـازمان، 

متناسب سـازی حقوق مسـتمری بگیران اجـرا گردید.
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لـذا جهـت آشـنایی بـا مزایـای جنبـی پرداختـی بـه مسـتمری بگیران، فرایند 
پرداخـت مسـتمری به صـورت متمرکـز و کنترل هـای الزم بدین منظـور، ایـن 
بخشـنامه تهیـه و از ایـن تاریخ جایگزین کلیه بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 

صـادره در ایـن زمینـه خواهد شـد.   

3    - مواد قانونی و تعاریف
قوانین، دادنامه ها و تعاریف مرتبط به شرح ذیل می باشد:

3    -1    - قانـون: قانـون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با آخریـن اصاحات )مواد 
2، 89، 96 و 111(

3    -2    - بنـد )2( مـاده )2( قانون تأمین اجتماعی: خانواده بیمه شـده شـخص یا 
اشـخاصی هسـتندکه به تبـع بیمه شـده از مزایای موضـوع این قانون اسـتفاده 

می کنند.
3    -3    - بنـد )16( مـاده )2( قانون تأمین اجتماعی: مسـتمری عبارت از وجهی 
اسـت که طبق شـرایط مقـرر در قانـون به منظور جبـران قطع تمام یا قسـمتی 
از درآمـد بـه بیمه شـده و در صورت فـوت او برای تأمین معیشـت بازماندگان 

وی بـه آنان پرداخت می شـود.  
3    -4    - مـاده)89( قانـون تأمیـن اجتماعـی: افرادی کـه بـه موجـب قوانیـن 
سـابق بیمه هـای اجتماعی یـا به موجب قانـون بازنشسـته و یا ازکارافتاده شـده 
یـا می شـوند و افـراد بافصـل خانـواده آنهـا همچنیـن افرادی کـه مسـتمری 
بازمانـدگان دریافـت می دارند با پرداخت 2%  از مسـتمری دریافتی از خدمات 
درمانـی مذکـور در بندهـای )الـف( و )ب( ماده )3( این قانون توسـط سـازمان 
تأمیـن خدمـات درمانـی برخـوردار خواهندشـد. مابه التفـاوت وجـوه پرداختی 
توسـط بیمه شـدگان موضـوع این ماده تـا مبالغی که طبق ضوابـط قانون تأمین 
درمان مسـتخدمین دولت باید پرداخت شـود از طرف سـازمان تأمین خواهد 
شـد. )سـازمان تأمین اجتماعی جایگزین سـازمان تأمین خدمات درمانی شـده 

است.(  
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3    -5    - مـاده)96( قانـون تأمیـن اجتماعـی: سـازمان مکلف اسـت میزان کلیه 
مسـتمری های بازنشسـتگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را 
در فواصـل زمانی کـه حداکثـر از سـالی یک بارکمتر نباشـد با توجه بـه افزایش 

هزینـه زندگـی بـا تصویب هیأت وزیـران  به همان نسـبت افزایـش دهد. 
توجـه: در تاریخ 15    /10    /1362 براسـاس مصوبه مجلس شورای اسـامی افزایش 
مسـتمری دریافت کننـدگان مسـتمری ازکارافتاده جزئـی ناشـی از کار نیز مشـمول 
ایـن مـاده قانونی گردید لذا سـازمان تأمین  اجتماعی مکلف شـد افزایش های قبلی 
را کـه براسـاس مـاده فوق الذکـر صورت پذیرفته بـود، در مورد مسـتمری بگیران 

ازکارافتاده جزئـی ناشـی از کار نیـز اعمال نماید.  

3    -6    - مـاده )111( قانـون تأمیـن  اجتماعـی: مسـتمری ازکارافتادگی  کلـی و 
مسـتمری بازنشسـتگی و مجمـوع مسـتمری بازمانـدگان در هر حـال نباید از 

حداقـل مزدکارگـر عادی کمتر باشـد.
تعاریف:

3  -7  - کمک هزینـه عائله مندی: به منظورجبران قسـمتی از افزایش هزینه های 
موضـوع مـاده )96( قانـون تأمیـن  اجتماعـی و بنابـر پیشـنهاد ایـن سـازمان، 
هیأت وزیـران بـا عنایـت به اصـل 138 قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایران 
تصویـب نمودندکـه بـه تمامـی مسـتمری بگیران بازنشسـته و ازکارافتاده کلی 
حائزشـرایط، از تاریـخ  1    /1    /1371 کمک هزینـه عائله منـدی پرداخت شـود.

 3  -8  - کمک هزینـه اوالد: جهـت جبـران قسـمتی از هزینه هـای موضـوع 
مـاده )96( قانـون، از تاریـخ 1    /1    /1371 به تمامی مسـتمری بگیران بازنشسـته 
و ازکارافتاده کلی کـه دارای فرزند واجد شـرایط هسـتند، پرداخـت می گردد. این 

کمک هزینـه مشـمول بازمانـدگان واجد شـرایط نیز می باشـد.
3  -9  - حـق سـنوات: بنـا بـه پیشـنهاد سـازمان و براسـاس مصوبـه جلسـه 
مـورخ 7    /11    /1377هیأت وزیـران )تصویب نامه شـماره 71055    /ت19102هـ 
مـورخ 12    /11    /1377( به تمامی مسـتمری بگیران بازنشسـته، ازکارافتاده کلی و 
بازماندگان که دارای سـابقه پرداخت حق بیمه مازاد بر بیسـت سـال می باشـند، 

از ابتـدای سـال 1376 مبلغـی بـه عنوان حق سـنوات پرداخت می شـود.
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3  -10  - کمک هزینـه مسـکن: بـا توجـه بـه پیشـنهاد هیأت مدیره سـازمان، 
شـورای  عالی تأمین  اجتماعی در جلسـه مورخ 8    /12    /1380 پرداخت کمک هزینه 
مسـکن را مـورد تأیید قرار داده اسـت. ایـن کمک هزینه از تاریـخ 1    /1    /1381 
به تمامـی مسـتمری بگیران بازنشسـته، ازکارافتاده کلی و بازمانـدگان پرداخت 

می شود.
3  -11  - عیدی: براسـاس پیشنهاد شـماره 64851    /3    -2 مورخ 20    /11    /1369 
سـازمان که در دویسـت و سـی و هشتمین جلسه شـورای  عالی تأمین  اجتماعی 
در تاریخ 20    /11    /1369 مورد تصویب قرارگرفت، از سـال 1369 به مناسـبت 
آغـاز سـال جدیـد، مبلغـی به عنـوان عیدی بـه مسـتمری بگیران بازنشسـته، 

ازکارافتاده کلـی و بازمانـدگان پرداخـت می گردد. 
3  -12  -کمک هزینه تأمین معیشت مسـتمری بگیران: تمامی مستمری بگیران 
بازنشسـته، ازکارافتاده کلـی و بازمانـدگان از1    /7    /1366به بعد همه سـاله از این 
کمـک سـازمان برخوردار می شـوند. اعتبار این کمک ها هر سـال در تبصره های 
بودجـه پیش بینـی و میزان ریالی آن، حسـب مورد توسـط شـورای عالی تأمین 

 اجتماعـی یا هیأت امنا، تصویب شـده و می شـود.
3  -13  - کمک هزینـه همسـر متکفل فرزند: با توجه به پیشـنهاد هیأت مدیره 
سـازمان، شـورای عالی تأمین  اجتماعی در جلسـه مورخ 19    /5    /1381 پرداخت 
کمک هزینـه همسـر متکفل فرزنـد را مـورد تأییـد قـرارداده که براسـاس آن، 
تمامـی مسـتمری بگیران بازمانـده زن کـه دارای حداقـل یک فرزند هسـتند و 
همزمـان در ردیـف مسـتمری بگیران قـرار دارد، مشـمول دریافـت این کمک 
خواهنـد بـود .میـزان کمـک مذکـور معـادل 50% کمک هزینـه عائله منـدی 
پرداختی به مسـتمری بگیران بازنشسـته و ازکارافتاده کلی در هر سـال می باشد.

توجـه: سـوابق اصلـی مسـتمری بگیران مبنـای محاسـبه مزایـای جنبـی بوده که با 
توجـه بـه دادنامـه شـماره 202 الـی 204 هیأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری از 
تاریـخ 10    /4    /1386 سـوابق ارفاقـی نیـز به همراه سـوابق اصلی به عنـوان مبنای 

محاسـبه سـنوات مـازاد بر20 سـال قـرار گرفت.
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4    - دادنامه های صادره از مراجع قضایی:
4  -1  - دادنامـه شـماره 410     - 411 مـورخ 13    /11    /1381  هیأت عمومـی 

دیوان عدالـت اداری
موضـوع: تعییـن شـرایط مربـوط به عقدبیمـه بین سـازمان تأمیـن  اجتماعی و 
صاحبـان حـرف  ومشـاغل آزاد و ضـرورت اسـتفاده بیمه شـدگان از خدمـات 

مراکـز درمانی
دادنامـه مذکور طی دادنامه شـماره 434 مـورخ 28    /10    /1382 نیز مورد تأیید 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرارگرفته اسـت. 
4  -2  - دادنامـه شـماره 276 و 277 مـورخ 27    /7    /1382 هیأت عمومـی 

دیـوان عدالـت اداری
موضـوع: ممنوعیت تسـری افزایش سـنواتی موضـوع مـاده )96( قانون تأمین 
 اجتماعی نسـبت به یک سـوم مکسـوره به ماقبل از سـال 1379 )از سال 1373 

لغایت 1378(
دادنامـه مذکـور طـی دادنامه شـماره 288 مـورخ 4    /8    /1382 نیز مـورد تأیید 

هیأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری قرار گرفته اسـت. 
4  -3  - دادنامه شماره 409، 410 و 411 مورخ 26    /8    /1383  هیأت عمومی 

دیوان عدالت اداری
موضوع: افزایش سـاالنه کلیه مسـتمری ها متناسـب بـا هزینه زندگـی دادنامه 
مذکـور طـی دادنامـه شـماره 671 مـورخ 23    /12    /1383 نیـز مـورد تأییـد 

هیأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری قرارگرفتـه اسـت. 
4  -4  - دادنامه شـماره 22 مورخ 21    /1    /1384  هیأت عمومی دیوان عدالت 

اداری
موضـوع: در خصـوص لـزوم پرداخـت حق بیمـه مقـرر در مـاده )29( قانـون 
تأمیـن  اجتماعـی در قبال برخـورداری از خدمات درمانی توسـط بیمه شـدگان 

حرف ومشـاغل آزاد

13



4  -5  - دادنامـه شـماره 363 الـی 376 مـورخ 17    /7    /1384 هیأت عمومـی 
دیوان عدالـت اداری

موضوع: افزایش ساالنه کلیه مستمری ها متناسب با هزینه زندگی
دادنامـه مذکور طـی دادنامه شـماره 443 مـورخ 21    /6    /1385 نیز مورد تأیید 

هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری قرار گرفته اسـت. 
4  -6  - دادنامـه شـماره 810 مـورخ 14    /12    /1385 هیأت عمومـی دیـوان 

عدالـت اداری
موضـوع: عدم شـمول افزایش سـاالنه مسـتمری بـه افرادی که تـا آخرین روز 

سـال قبل، اشـتغال داشـته و در فروردین ماه سـال بعد بازنشسـته شـده اند
4  -7  - دادنامـه شـماره 202 الـی 204 مـورخ 10    /4    /1386 هیأت عمومـی 

دیوان عدالـت اداری
موضوع: لحاظ نمودن مدت سـنوات ارفاقی اشتغال در مشاغل سخت وزیان آور، 

در محاسبه مستمری و مزایای جنبی
4  -8  - دادنامـه شـماره 309 الـی 313 مـورخ 2    /5    /1386 هیأت عمومـی 

دیـوان عدالـت اداری
موضوع: افزایش ساالنه کلیه مستمری ها متناسب با هزینه زندگی

دادنامـه مذکور طـی دادنامه شـماره 350 مـورخ 22    /5    /1387 نیز مورد تأیید 
هیأت تخصصـی بیمه قرار گرفته اسـت. 

4  -9  - دادنامـه شـماره 845 الی 861 مـورخ 27    /8    /1386 هیأت تخصصی 
بیمه

موضوع: افزایش ساالنه کلیه مستمری ها متناسب با هزینه زندگی

4  -10  - دادنامه شماره 425 مورخ 17    /6    /1387 هیأت تخصصی بیمه
موضـوع: عدم شـمول افزایش سـاالنه مسـتمری بـه افرادی که تـا آخرین روز 

سـال قبل، اشـتغال داشـته و در فروردین ماه سـال بعد بازنشسـته شـده اند
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4  -11  - دادنامه شـماره 498 الی 514 مورخ 17    /11    /1390 هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری

موضوع: افزایش ساالنه کلیه مستمری ها متناسب با هزینه زندگی
4  -12  - دادنامه شماره 52 مورخ 25    /4    /1393 هیأت تخصصی بیمه

موضوع: افزایش ساالنه کلیه مستمری ها متناسب با هزینه زندگی
4  -13  - دادنامه شماره 86 مورخ 30    /2    /1394 هیأت تخصصی بیمه

موضوع: عدم شـمول افزایش سـاالنه مسـتمری به افـرادی که تـا آخرین روز 
سـال قبل، اشـتغال داشـته و در فروردین ماه سـال بعد بازنشسـته شده اند

4  -4 1 - دادنامـه شـماره 59 مـورخ 31    /3    /1395 هیأت عمومـی دیـوان 
عدالـت اداری

موضوع: افزایش ساالنه کلیه مستمری ها متناسب با هزینه زندگی

 فصل دوم : مزایای جنبی مستمری بگیران

در راسـتای بهبـود و ارتقـای وضعیت معیشـتی مسـتمری بگیران، طی سـالیان 
گذشـته عـاوه بـر مسـتمری ماهیانه، پرداخـت کمک هزینه هایـی بـا عناویـن 
مختلـف بـه مسـتمری بگیران سـازمان مـورد تصویـب قرارگرفته انـد. ایـن 
کمک هزینه هـا و پرداختی هـا در سـازمان تأمیـن  اجتماعـی بـا عنـوان مزایـای 
جنبی شـناخته می شـوند. پرداخت این مزایا به اسـتناد مصوبات هیأت وزیران، 
شـورای عالی تأمیـن  اجتماعـی و هیأت مدیره سـازمان تأمین  اجتماعـی از محل 
منابع داخلی صورت پذیرفته اسـت. همچنین متناسـب با افزایش های سـالیانه 
موضـوع مـاده )96( قانـون و شـرایط معیشـتی مسـتمری بگیران، همه سـاله و 
برخـی نیـز چندسـال یک بـار مشـمول افزایـش گردیده انـد. درذیل به شـرح 
مختصـری از ایـن مزایا به همراه مسـتندات مربوطه، نحـوه پرداخت، تغییرات 
ایجـاد شـده، مبالغ مصـوب هر سـال و توضیحات تکمیلـی هر یـک از مزایای 

جنبی اشـاره گردیده اسـت: 

15



5- سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه:
براسـاس مصوبـه جلسـه مـورخ 7    /11    /1377 هیأت وزیـران )تصویب نامـه 
شـماره 71055    /ت19102هـ مورخ 12    /11    /1377( و به منظور تأمین بخشـی 
از هزینـه زندگـی مسـتمری بگیران نحوه محاسـبه و پرداخت سـنوات مازاد بر 

20 سـال از ابتـدای سـال 1376 بـه شـرح ذیل تعییـن و اجراگردید:
مسـتمری بگیران بازنشسـته، ازکارافتاده کلـی و بازمانـده برقرارشـده تـا پایـان 
اسـفند 1375، از ابتدای سـال 1376 و مسـتمری های برقراری از سـال 1376 
بـه بعـد، از ابتـدای سـال بعد از سـال برقـراری، به ازای هر سـال سـابقه مازاد 
بـر 20 سـال معـادل 1,500 ریال حق سـنوات دریافـت نموده و پـس ازآن در 
ابتـدای هر سـال مبلـغ 500 ریال بـه مبلغ مذکـور اضافه و محاسـبه می گردد.

مبلـغ حق سـنوات در پایـان هـر سـال پرداخت می شـد لیکـن از ابتدای سـال 
1382 ایـن مبلـغ نیز به صـورت ماهیانه و همزمان با پرداخت مسـتمری انجام 

می شود.
مصوبـات و مسـتندات مربـوط به سـنوات مـازاد بـر 20 سـال و افزایش های 
سـالیانه آن بـا لحاظ تغییـرات صورت گرفته براسـاس مصوبات سـال های بعد 
بـه همـراه توضیحات الزم در جدول پیوسـت شـماره 1 قابل مشـاهده اسـت. 

6    - عیدی پایان سال:
براسـاس پیشـنهاد شـماره 64851    /3    -2 مورخ 20    /11    /1369 سـازمان که در 
دویسـت و سـی و هشـتمین جلسـه شـورای  عالـی تأمیـن  اجتماعـی در تاریخ 
20    /11    /1369 مـورد تصویـب قرارگرفت، مبلـغ 50,000 ریال در پایان سـال 
1369 بـه هـر یک از مسـتمری  بگیران بـه عنوان عیدی پرداخـت گردید و این 
روال تاکنون همه سـاله ادامه یافته اسـت. عیدی به تمامی مسـتمری  بگیران به 
جـز مسـتمری بگیران ازکارافتاده جزئـی، بـه مناسـبت آغاز سـال نو بـا رعایت 

نکات مشـروحه ذیـل پرداخـت می گردد: 
6  -1    - مبلـغ عیـدی صرفـا بـه پرونده های مسـتمری فعـال پایان همان سـال، 
اعـم از بازنشسـتگی، ازکارافتادگی و بازماندگان )مجموع سـهام( تعلق می گیرد و 
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مشـمول کسـر 2% مـاده )89(  قانون تأمین  اجتماعی نمی باشـد.
6  -2    - در خصـوص پرونده هـای مسـتمری برقرارشـده جدید و یـا پرونده های 
مسـتمری که بـه هر علـت در طول سـال مجددا فعال شـده اند، میـزان عیدی 
پرداختـی متناسـب بـا ماه های دریافت مسـتمری در سـال مربوطـه، پرداخت 

می گـردد.
6  -3    - تاریـخ برقـراری مسـتمری های بازنشسـتگی و ازکارافتادگی کـه وفـق 
بندهای )1( و )2( ماده )80( قانون تأمین  اجتماعی در طول سـال به مسـتمری 

بازمانـدگان تبدیـل گردیده انـد، عینـا تاریخ برقـراری اولیه آنان می باشـد.
6  -4    - مبلـغ عیدی مشـمولین بند )91( قانون بودجه سـال 1390 کل کشـور، 
بنـد )66( قانـون بودجه سـال 1391 کل کشـور و قانون »تعییـن تکلیف تأمین 
 اجتماعـی اشـخاصی که ده سـال و کمتر حق بیمـه پرداخت کرده اند«، به نسـبت 

سـنوات پرداخت حق بیمـه آنـان خواهد بود.
مصوبـات و مسـتندات مربـوط به عیـدی و افزایش هـای سـالیانه آن با لحاظ 
تغییـرات صورت گرفته براسـاس مصوبات سـال های بعد به همـراه توضیحات 

الزم در جدول پیوسـت شـماره 2 قابل مشـاهده اسـت. 
7    - کمک هزینه عائله مندی و اوالد:

بـه منظـور جبـران قسـمتی از افزایـش هزینه  هـای موضـوع مـاده )96( قانون 
تأمیـن  اجتماعـی و بنابـر پیشـنهاد سـازمان، هیأت  وزیـران در جلسـه مـورخ 
11    /12    /1370 و بـا توجه به اصل 138 قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایران 
تصویب نمودندکه از تاریخ 1    /1    /1371 به مسـتمری بگیران سـازمان، به شـرح 

ذیـل کمک هزینـه عائله منـدی و اوالد پرداخـت گردد:
7  -1    - بـه مسـتمری بگیران مرد بازنشسـته و ازکارافتاده کلی که دارای همسـر 

دائـم می باشـند، کمک هزینـه عائله مندی تعلـق می گیرد.
تشـخیص و احـراز داشـتن همسـر دائم می بایسـت مسـتند به مـدارک مثبته 
)عقدنامـه رسـمی و شناسـنامه،گواهی سـازمان ثبـت احـوال و حکـم دادگاه 

صاحیـت دار حسـب مـورد( بـا واحـد مسـتمری های شـعب باشـد. 
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داشـتن بیـش از یک همسـر دائـم تاثیری در میـزان کمک هزینـه عائله مندی 
ندارد.

پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مردان دریافت کننده مسـتمری بازنشسـتگی 
و ازکارافتادگی کلی که همسـرآنان شـاغل یا مستمری بگیر باشـد، بامانع است.

7  -2    - مسـتمری بگیران زن بازنشسـته و ازکارافتاده کلی به شرط نداشتن شوهر 
و وجـود فرزنـدان تحـت تکفـل، چنانچـه بـه تنهایی متکفـل مخـارج فرزندان 

مذکور باشـند، مشـمول دریافـت کمک هزینه عائله مندی هسـتند. 
نداشـتن شـوهر بـا ارائه مدارک معتبـر از قبیل گواهی فوت، طاق نامه رسـمی 
بـه انضمام شناسـنامه، احـکام دادگاه های صاحیـت دار و گواهی سـازمان ثبت 

احوال حسـب مـورد، اثبـات می گردد. 
درخصـوص فرزنـدان عـاوه بر اخـذ شناسـنامه، حسـب موردگواهی تحصیلی 
معتبر، صورت جلسـه کمیسیون های پزشـکی، تعهدنامه مبنی بر نداشتن شغل و 
شـوهر و در صورت لزوم بازرسـی تحقیقی شـعبه، ماک تشـخیص خواهد بود.

در رابطـه بـا تأمیـن مخـارج فرزنـد یـا فرزنـدان توسـط مسـتمری بگیر زن 
بازنشسـته یـا ازکارافتاده کلی، احـکام صادره از سـوی مراجع قضایـی یا گواهی 

اداره سرپرسـتی دادگسـتری مبنـای اقـدام خواهـد بود.
7  -3    - بـه مسـتمری بگیران مرد بازنشسـته و ازکارافتاده کلی کـه فرزند تحت 
تکفـل داشـته باشـند، کمک هزینه   اوالد بـرای هر فرزند و حداکثر تا سـه فرزند 

واجد شـرایط پرداخت می شـود.
چنانچـه کمک هزینـه اوالد به علت فقدان شـرایط مقرر برقرار نشـده و یا قطع 
شـده باشـد، از هـر زمان که فرزند یـا فرزندان، بار دیگـر شـرایط الزم را احراز 

نماینـد، پرداخت کمک مذکور بامانع می باشـد.
7  -4    - فرزنـدان بیمه شـده متوفی که مسـتمری بازمانـدگان دریافت می نمایند، 
مشـمول دریافـت کمک هزینـه اوالد حداکثـر تـا 3 فرزنـد بـرای هـر پرونـده 

می باشند. 
7  -5  - بـا عنایـت به بنـد)ب( تبصره 35 قانون بودجه کل کشـور سـال 1375: 
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کمک هزینـه عائله منـدی موضـوع قانـون نظـام هماهنـگ پرداخـت کارکنان 
دولـت در سـال 1375 نسـبت بـه سـال 1374 به میـزان هفتادوپنـج درصد 
)75%( افزایـش می یابـد. »همچنیـن مسـتخدمین زن شـاغل و بازنشسـته و 
وظیفه بگیرکـه همسـر آنهـا معلـول می باشـد و قادر بـه کار نبـوده و تحت تکفل 
عیـال خود  باشـند، از کمک هزینـه عائله مندی موضـوع قانون مذکور اسـتفاده 

خواهندنمود.«
بنابراین از ابتدای سـال مذکور )1375(، چنانچه مسـتمری بگیر زن بازنشسـته 
یـا ازکارافتاده کلـی دارای شـوهری باشـد کـه اوال تحـت تکفل زن بـوده و ثانیا 
به تشـخیص کمیسـیون های پزشـکی موضوع ماده )91( قانـون ازکارافتاده کلی 

باشـد پرداخـت کمک هزینـه عائله منـدی به زن مذکـور بامانـع خواهد بود.
ــی و  ــته، ازکارافتاده کل ــتمری بگیر بازنشس ــل مس ــت تکف ــدان تح فرزن

بازمانــدگان: 
8  - فرزنـد انـاث: فرزنـد انـاث در صـورت نداشـتن شـغل و شـوهر می تواند 

تحـت تکفـل مسـتمری بگیر قرارگیرد. 
8  -1  - فرزندانی که به دلیل ازدواج و اشـتغال در ردیف افراد تحت پوشـش قرار 
نگرفته و یا از ردیف خارج شـده باشـد در صورت احراز شـرایط مجدد )نداشـتن 
شـغل و شـوهر(، از تاریـخ اسـتحقاق بر اسـاس مـدارک و مسـتندات ارائه شـده  

می توانـد از حمایت های سـازمان بهره مندگردد. وبررسـی های صورت گرفته،
8  -2  - در خصوص فرزندان اناث مسـتمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی، 
مشـاهده اصل شناسـنامه فرزند و اطمینان از نداشـتن شـوهر و اخذ تعهدنامه 
عـادی )پیوسـت شـماره 7( از مسـتمری بگیراصلی مبنـی بر نداشـتن شـغل و 

شـوهرفرزند، مکفی است.
8  -3  - فرزند اناثی که تحت تکفل مسـتمری بگیر بازنشسـته یـا ازکارافتاده کلی 
قرارگرفتـه، همزمان می تواند بیمه پرداز اختیاری، زنان خانه دار و یا دانشـجویان 

نیزباشد.
8  -4  - بـه موجب مفاد دادنامه شـماره 135 مـورخ 21  /2  /1394 هیأت عمومی 
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دیوان عدالت اداری، بازنشسـتگی و ازکارافتادگی کلی فرزنـدان اناث مانع احراز 
شـرایط بهره منـدی از خدمـات به تبع والدیـن خواهد بود. 

بدیهی اسـت در صورت برقراری مسـتمری بازنشسـتگی یـا ازکارافتادگی کلی 
فرزنـد انـاث تحـت تکفـل، به اعتبـار بیمه پـردازی به صـورت اختیـاری، زنان 
خانـه دار یا دانشـجویان، از ردیف افـراد تحت کفالت والدین خـود خارج خواهد 

شد.
9  - فرزنـد ذکـور: وفق مفـاد بند )3( مـاده )48( قانون حمایت خانـواده فرزند 
ذکـور در صـورت احراز شـرایط ذیـل اسـتحقاق دریافت حمایت هـا را خواهد 

داشت:
فرزنـدان ذکـور تا سـن بیسـت سـالگی )حداکثر 19 سـال تمـام( و بعـد ازآن 
منحصـرا در صورتی کـه ازکارافتاده کلـی  / معلـول ازکارافتـاده نیازمند باشـند یا 

منحصرا اشـتغال به تحصیات دانشـگاهی داشـته باشـند.
9  -1  - در صـورت تـرک تحصیـل فرزنـد ذکـور مسـتمری بگیر بازنشسـته و 

ازکارافتاده کلـی، اسـتفاده از مزایـای مذکـور متوقـف خواهد شـد.
بدیهی اسـت واحدهـای اجرایـی می بایسـت بـه نحـو مقتضـی از اشـتغال بـه 
تحصیـل و عـدم اشـتغال بـه کار فرزنـد مـورد نظـر، اطمینـان حاصـل نمایند.

در خصـوص عدم اشـتغال بـه کار فرزند ذکـور، اخذ تعهدنامه عادی )پیوسـت 
شـماره 8( از مسـتمری بگیر اصلی مکفی اسـت.

9  -2  - چنانچـه فرزنـد ذکـور بـه علـت اشـتغال بـه تحصیل مجـدد متقاضی 
بهره منـدی از خدمـات به تبع والدین مسـتمری بگیر خود باشـد، در صورتی که 
وقفـه تحصیلـی، وفـق مقـررات آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری و 
دانشـگاه محل تحصیل، موجه تشـخیص داده شـود، موضوع با ارائه مدارک و 
مسـتندات مربوطـه و تأییـد مراجع مذکـور در کمیته ای که به منظور بررسـی 
مـوارد خـاص وقفه تحصیلـی )از جمله تغییر رشـته، مرخصی تحصیلی به علت 
بیمـاری یا مـوارد خارج از اختیار فـرد، تعلیق تحصیلـی و ... در دوره های زمانی 
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متعارف( در ادارات کل اسـتان ها تشـکیل می گردد، قابل بررسـی بوده و تصمیم 
کمیتـه مـاک ارائه تعهـدات به فرزنـد ذکور متقاضـی خواهد بود. 

اعضـای تشـکیل دهنده کمیته بررسـی وقفـه تحصیلـی در ادارات کل اسـتان ها 
عباتنداز:

1  - معاون تعهدات بیمه ای )رئیس کمیته(
2  - رئیس اداره مستمری ها )دبیر و عضوکمیته(

3  - رئیس اداره حقوقی )عضوکمیته(
4  - رئیس اداره نام نویسی و حساب های انفرادی )عضوکمیته(

5  - رئیس اداره نظارت بر مصارف )عضوکمیته(
به منظور نظارت بر عملکردکمیته های اسـتانی،کمیته متناظر سـتادی متشـکل 
از اعضـای ذیـل تشـکیل و ضمـن نظارت بـر عملکـرد کمیته های اسـتانی، در 
خصـوص مواردی کـه کمیته هـای مزبـور در تصمیم   گیـری بـا ابهـام مواجـه 

می گردنـد، اظهارنظرخواهندنمـود:
1  - نماینده  اداره کل مستمری ها

2  - نماینده اداره کل امور حقوقی و قوانین

3  - نماینده اداره کل نام نویسی و حساب های انفرادی

حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرسـت  قانون  فرزندخوانـده: دراجرای  -  10
و بدسرپرسـت مصـوب 10  /7  /1392 مجلـس شـورای اسـامی و بـا عنایت به 
مفـاد تبصره مـاده )6( آیین نامه اجرایـی آن مصـوب 14  /4  /1394 هیأت وزیران 
یـا  کـودک  مـورخ 20  /4  /1394(  )تصویب نامـه شـماره 48773  /ت51178 
نوجوان تحت سرپرسـتی بیمه شدگان و مسـتمری بگیران جزو عائله تحت تکفل 
آنـان محسـوب شـده و از زمان قرار سرپرسـتی آزمایشـی ازکلیـه حمایت های 
مندرج در قانون تأمین  اجتماعی همانند سـایر فرزندان تحت تکفل بیمه شـدگان 
و مسـتمری بگیران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطـه برخوردارخواهندگردید.
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بـا توجـه بـه مفـاد مـاده )18( قانـون مذکـور، صـدور حکـم سرپرسـتی، مانع 
پرداخـت مسـتمری که بـه موجب قانون به کـودک یا نوجوان بی سرپرسـت یا 
بدسرپرست تعلق گرفته نخواهدگردید. بنابراین چنانچه در راستای قانون تأمین 
 اجتماعـی و ... مسـتمری بـه کـودک یـا نوجوان بی سرپرسـت یا بدسرپرسـت 
)همانند مسـتمری بازماندگان به واسـطه فـوت پدر یا مـادر اصلی( تعلق گرفته 

باشـد، صدور حکم سرپرسـتی منجـر به قطـع آن نخواهدگردید.
پرداخت مسـتمری متعلقه به کودک یا نوجوان بی سرپرسـت و بدسرپرست به 
شـرح پیشـگفت، مانعی جهت پرداخت حق اوالد یا عائله مندی )حسـب مورد(

که بر اسـاس مقررات جاری به سرپرسـت تعلق خواهد گرفت، نمی باشـد.

11  - میزان کمک هزینه عائله مندی:
مبلـغ کمک هزینه  عائله  منـدی و اوالد براسـاس مصوبه مـورخ 11    /12    /1370 
هیأت وزیـران بـدون لحـاظ میـزان سـابقه پرداخـت حق بیمه و نوع مسـتمری 
به صـورت یکسـان بـه کلیـه مسـتمری بگیران بازنشسـته و ازکارافتاده کلـی و 
بازمانـده دارای فرزنـد واجدشـرایط، پرداخـت می گردیـد لیکـن شـورای  عالی 
تأمین  اجتماعی در جلسـه مورخ 5    /10    /1377 براسـاس پیشـنهاد هیأت مدیره 
سـازمان تأمیـن  اجتماعی طی مصوبه شـماره 9505    /100 مـورخ 8    /10    /1377 
بازنشسـتگان و ازکارافتادگان کلـی،  کمک هزینـه  عائله  مندی کلیـه  افزایـش 
متناسـب با سـنوات پرداخـت حق بیمه و همچنیـن افزایش حـق اوالد آنان را 
مـورد تصویـب قـرار داد و از تاریخ 1    /10    /1377 به مورد اجرا گذاشـته شـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت مبنـای محاسـبه و پرداخـت عائله منـدی، سـوابق اصلـی 
مسـتمری بگیران بودکه با توجه به دادنامه شـماره 202 الی 204 هیأت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری از تاریخ 10    /4    /1386 سـوابق ارفاقی نیز به همراه سـوابق 

اصلـی بـه عنوان مبنـای محاسـبه و پرداخت عائله مندی قـرار گرفت.
افزایـش مبالـغ کمک هزینه هـای عائله منـدی و اوالد همه سـاله متناسـب بـا 
افزایش هـای سـالیانه مسـتمری موضـوع مـاده )96( و بـا توجـه بـه مصوبات 

هیأت مدیـره تعیین گردیـده اسـت.
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جدول مربوط به تلخیص بخشنامه های عائله مندی و حق اوالد

ف
تاریخ ردی

توضیحاتمستند  قانونی نحوه پرداخت  یا  افزایشاجرا

11371/    1/    1
عائله مندی 20,000 ریال و 

حق اوالد 4,000 ریال )حداکثر 
سه فرزند(

مصوبه مورخ 
  1370/    12/    11

هیأت وزیران 
پرداخت ها به صورت هر شش ماه یک بار

21375 /    1/    1
عائله مندی 42,000 ریال و 

حق اوالد 7,200 ریال )حداکثر 
سه فرزند(

تبصره 35 قانون بودجه 
سال 1375

3   1376 /    1/    1
عائله مندی 44,800 ریال و 

حق اوالد 8,960 ریال )حداکثر 
سه فرزند(

مصوبه شماره 50922    /
ت17042    / ه مورخ 

18    /1    /1376هیأت وزیران 

4   1377 /10/    1
افزایش عائله مندی و حق اوالد 
بازنشستگان متناسب با سنوات 
پرداخت حق بیمه طبق توضیحات

مصوبه 9505    /100 مورخ 
8    /10    /1377 شورای عالی 

تأمین  اجنماعی
مدت پرداخت حق بیمه

مبلغ افزایش 
ماهیانه 

کمک هزینه 
عائله مندی

51377 /10/    1

تعمیم افزایش عائله مندی و 

حق اوالد به مستمری بگیران 

ازکارافتاده کلی طبق توضیحات

مصوبه جلسه 298 مورخ 

26    /2    /1378 شورای عالی 

تأمین  اجتماعی

3090,000 سال و بیشتر

3075,000    - 25 سال

2560,000    - 20 سال

30,000کمتر از 20 سال

حق اوالد

مبلغ 20,000 
ریال نیز به 

عنوان افزایش 
حق اوالد برای 
تمام سطوح 
سابقه تعیین 

گردید
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  12- کمک هزینه همسر متکفل فرزند:

پرداخـت ایـن کمک هزینه با توجه به پیشـنهاد هیأت مدیره سـازمان و با تأیید 
در جلسـه مـورخ 19    /5    /1381 شـورای عالی تأمین  اجتماعی صـورت پذیرفت 
و براسـاس آن کلیه مسـتمری بگیران بازمانده همسـر دارای حداقل یک فرزند 
)کـه همزمـان در ردیف مسـتمری بگیران قـرار دارند( از 1    /7    /1381 مشـمول 
دریافـت ایـن کمک هزینـه گردیدنـد. میزان کمک مذکـور در هر سـال معادل 
50% کمـک هزینـه  عائله منـدی )بـدون احتسـاب مبلـغ افزایـش متناسـب با 

سنوات(می باشد.
در جدول پیوسـت شـماره 3 مبالغ مربـوط به کمک هزینه عائله منـدی، اوالد و 
همسـر متکفل فرزند با درنظرگرفتن افزایش های متناسـب با سـنوات پرداخت 

حق بیمه مشـخص گردیده است.
کمک هزینه هـای عائله منـدی، همسـران متکفل فرزند و اوالد مسـتمری بگیران 
درگذشـته بـه صـورت شـش ماه یک بار پرداخت می شـد لیکن بـه موجب بند 
)4( یکهـزار و هفتمیـن جلسـه هیأت مدیـره مـورخ 2    /7    /1386، پرداخـت این 

مبالـغ از تاریـخ 1    /10    /1386 تاکنـون بـه صورت ماهیانه انجـام می گیرد.

13    - کمک به تأمین معیشت:
هیأت وزیـران در جلسـه مورخ 20    /8    /1366 بنا به پیشـنهاد مشـترک شـماره 
4589 مـورخ 7    /8    /1366 وزارت بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی، وزارت 
کار و امـور اجتماعـی و سـازمان تأمیـن  اجتماعی و به اسـتناد مـاده )96( قانون 
تأمیـن  اجتماعـی )تصویب نامـه شـماره 7922    /ت    /662 مـورخ 29    /8    /1366 
هیأت وزیـران(، تصویب نمودندکـه از تاریخ 1    /7    /1366 به کلیه مسـتمری های 
بازمانـدگان )اعـم از یک یا چندنفره(، بازنشسـتگی و ازکارافتادگی کلی که لغایت 
شـهریور 1366 برقرارگردیده انـد، مبلـغ 3,000 ریال معادل بهای بـن ارزاق و 
کاالهای تخصیصی توسـط ستاد بسـیج اقتصادی کشـور افزوده گردد و سازمان 
تأمیـن  اجتماعی مکلف شـد هر ماه مبلغ 3,000 ریـال را به طور مقطوع از کلیه 
پرونده های مسـتمری )بـه اسـتثنای مسـتمری های ازکارافتادگی جزئی(،کسـر 
نمـوده و یکجـا بـه اتحادیه امـکان پرداخـت نمایـد. از تاریـخ 1    /1    /1368 این 
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مبلغ از مستمری کسـر نگردید.
پرداخـت ایـن کمـک در سـنوات مختلف به صـورت نقدی یا غیرنقـدی انجام 
گرفتـه اسـت لیکـن از سـال 1388 بـه دلیـل درخواسـت های مکررکانون های 

بازنشسـتگی مقررگردیـد کمـک مزبور به صـورت نقدی پرداخـت گردد.  
میـزان پرداخـت کمک به تأمین معیشـت براسـاس مبالغ مصـوب در بودجه 
سـاالنه سـازمان صـورت می گیـرد و طـی سـنوات گذشـته بـه شـرح جـدول 

پیوسـت شـماره 4 بوده اسـت.

14    -کمک هزینه مسکن :
باتوجه بـه پیشـنهاد هیأت مدیـره سـازمان، شـورای عالی تأمیـن  اجتماعـی در 
جلسـه مورخـه 8    /12    /1380 پرداخـت »کمک هزینه مسـکن« را مـورد تأیید 
قـرارداد. بر این اسـاس تمامی مسـتمری بگیران به اسـتثنای مسـتمری بگیران 
ازکارافتاده جزئـی از تاریـخ 1    /1    /1381 مشـمول دریافـت ایـن کمـک هزینـه 

گردیدند. 
تغییـرات و افزایش هـای اعمال شـده در مـورد کمک هزینـه مسـکن در جدول 

پیوسـت شـماره 5 به نمایش درآمده اسـت.

15    - بند )39( قانون بودجه سال 1388 کل کشور:
در اجـرای بنـد )39( قانـون بودجه سـال 1388کل کشـور و به اسـتناد مصوبه 
شـماره 26580    /ت42471هــ مـورخ 9    /2    /1388 هیأت وزیـران، جهت ارتقای 
سـطح معیشـت و قـدرت خریـد مسـتمری بگیران مقررگردیدکـه مبلغـی به 
عنـوان یارانـه دولـت در طـول سـال 1388 همـراه با مسـتمری ماهیانـه آنان 

پرداخت گـردد. 
ایـن پرداخت هـا با توجه به مسـتمری ماهیانه اسـفند 1387 مسـتمری بگیران 
و طبـق جـدول ضمیمـه مصوبـه فوق )پیوسـت شـماره 11(، متناسـب با مبلغ 
مسـتمری صـورت پذیرفت به گونه ای که برای مسـتمری های کمتـراز حداقل 
)2,350,000 ریـال( معـادل 820,000 ریـال و بـرای مسـتمری های حداقـل 
)2,350,000 ریـال(، معـادل800,000 ریـال در نظرگرفته شـده و بـرای سـایر 
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سـطوح، بـا افزایـش مبلغ مسـتمری از مبلغ یارانه کاسـته شـده تا اینکـه برای 
مبالـغ 10,000,000 ریال و بیشـتر معـادل 146,000 ریـال منظورگردید.

پرداخـت ایـن کمک هزینـه به مسـتمری های برقرارشـده درسـال های 1389، 
1390 و 1391 نیـز تسـری یافت.

16    - کمک به سبدخانوار:
به منظـور ارتقـا ی قـدرت خریـد و ترمیـم مسـتمری و کمک هـای جنبـی 
مسـتمری بگیران کم درآمد، چنانچـه پس از اعمال افزایش سـالیانه مسـتمری و 
کمک هـای جنبی در سـال1391، مجموع ایـن افزایش ها کمتـر از 1,000,000 
ریـال باشـد، مابه التفاوت مبلغ افزایش یافته تا مبلغ اخیرالذکر محاسـبه و تحت 
عنـوان »کمک به سـبدخانوار« به مسـتمری بگیران ذی نفع پرداخـت می گردد. 

17    - بند )2( مصوبه افزایش سال1392:
جهـت آن دسـته از مسـتمری بگیرانی که میزان سـابقه پرداخـت حق بیمه آنها 
با احتسـاب سـنوات ارفاقی، سـی سـال و باالتر بوده و مجموع دریافتی ماهیانه 
آنهـا در سـال 1392، پـس از اعمال افزایش های مسـتمری و کمک های جنبی، 
کمتـر از هفت میلیون )7,000,000( ریال باشـد، مابه التفـاوت مجموع دریافتی 
تـا مبلـغ اخیرالذکـر محاسـبه و تحـت عنـوان »بنـد )2( مصوبه افزایش سـال 

1392« پرداخـت می گردد. 
18    - تفاوت ترمیم افزایش سال 1395:

درخصوص پرونده های مسـتمری که لغایت سـال 1394 برقرارشـده و مجموع 
دریافتـی ماهیانه آنان شـامل مسـتمری و سـایر مبالغ پرداختی، پـس از اعمال 
افزایـش مذکورکمتـر از نه میلیون )9,000,000( ریال باشـد، مابه التفاوت مبلغ 
دریافتـی تـا مبلـغ اخیرالذکر محاسـبه و تحت عنـوان »تفاوت ترمیـم افزایش 

سـال 1395« پرداخت می شـود. 
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توجه :
الزم بـه ذکر اسـت درخصوص مسـتمری بگیران مشـمول بند )91( قانـون بودجه 
سـال 1390 کل کشـور، بنـد )66( قانـون بودجه سـال 1391 کل کشـور و قانون 
»تعییـن تکلیف تأمین  اجتماعی اشـخاصی که ده سـال و کمتـر حق بیمه پرداخت 
نموده انـد«، کمک هزینه هـای عائله منـدی و حق اوالد،کمـک بـه تأمیـن معیشـت، 
حق مسـکن و عیـدی در صـورت شـمول، بـه نسـبت سـنوات پرداخـت حق بیمـه 
پرداخـت می گـردد. قابـل ذکـر اسـت مبنـای پرداخـت عائله منـدی بـه نسـبت 

سـنوات، مبلـغ عائله منـدی برای سـابقه 30 سـال می باشـد.

 فصل سوم: کسورات قانونی

19    - دو درصد ماده )89( قانون:
بـه موجـب ماده )89( قانـون تأمین  اجتماعی، افرادی که به موجب قوانین سـابق 
بیمه هـای اجتماعـی یا به موجب این قانون بازنشسـته و یا ازکار افتاده کلی شـده 
یـا می شـوند و افـراد بافصـل خانـواده آنهـا همچنیـن افـرادی که مسـتمری 
بازمانـدگان دریافـت می دارند، با پرداخت 2%  از مسـتمری دریافتی از خدمات 

درمانی سـازمان بهره مند خواهند شـد.

توجـه: چنانچـه مبلـغ مسـتمری ماهیانـه بازنشسـته، ازکارفتاده کلـی و مجمـوع 
مسـتمری بازماندگان، از حداقل مستمری سال کمتر باشـد، از ابتدای سال 1398، 

مبلـغ 2% مـاده )89( قانـون براسـاس حداقل مسـتمری سـال کسـر می گردد. 

20    - سرانه درمان: 
مـاده )13( الیحـه قانونـی راجـع بـه بیمـه همگانی خدمـات درمانی کشـور 
مصوب 3    /8    /1373 مجلس شـورای اسـامی: سـهم مشـموالن این قانون از 
حق بیمـه سـرانه خدمـات درمانـی بر حسـب گروه های شـغلی به ترتیـب زیر 

خواهـد بود: 
»... بند4: صاحبان حرف و مشـاغل آزاد: تا 100% حق بیمه سـرانه، به پیشـنهاد 

شـورای عالی تأمین  اجتماعی و تصویـب هیأت وزیران«
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بـه موجـب بنـد )4( مـاده )13( الیحـه قانونی راجـع به بیمه همگانـی خدمات 
درمانی کشـور مصـوب 3    /8    /1373 مجلس شـورای اسـامی، وصول حق بیمه 
اختیـاری  به صورت  بیمه پـردازی  ادامـه  و  حرف ومشـاغل آزاد  صاحبـان  از 
می بایسـت در قالـب سـرانه درمان مصـوب هیأت وزیـران و تغییـرات بعـدی 
آن صـورت پذیـرد لـذا از تاریـخ 1    /1    /1374 وصـول حق بیمه بابـت درمان از 
بیمه شـدگان مذکـور به ترتیـب مقـرر در تبصره 1 مـاده )4( آیین نامـه اجرایی 
قانـون بیمـه صاحبان حرف ومشـاغل آزاد و تبصره 1 مـاده )4( آیین نامه اجرایی 
بیمه اختیاری مورد نداشته و همچنین در خصوص مستمری بگیرانی که بخشی 
از سـوابق پرداخت حق بیمه ایشـان از طریق بیمه صاحبان حرف ومشـاغل آزاد 
یـا اختیاری ادامه یافته، براسـاس بخشـنامه شـماره 17 امور فنی بیمه شـدگان 
)موضـوع: بازبینـی، تجمیـع و تلخیـص بخشـنامه ها و دسـتورات اداری بیمـه 

صاحبـان حرف ومشـاغل آزاد( الزم اسـت موارد ذیـل مورد توجـه قرارگیرد:
الف(کلیه مسـتمری بگیرانی که مسـتمری آنان قبل از 1    /1    /1374 برقرار شـده 
در صورتی کـه در زمـان ارتبـاط خـود بـا سـازمان از طریـق بیمـه صاحبـان 
حرف ومشـاغل آزاد و بیمـه اختیـاری امر درمان مـورد قرارداد آنان بوده اسـت 
کماکان با کسـر 2% مسـتمری از خدمات درمانی همانند سایر مستمری بگیران 

برخوردارخواهندشد.
و ازکارافتاده کلی( بازماندگان  مستمری بگیران موصوف )مستمری بگیربازنشسته  ب(

که مسـتمری آنان بعد از 1    /1    /1374 برقرار شـده یا می شـود از لحاظ برخورداری از 
حمایت درمان مشـمول بند مذکور خواهند بود.

ج( کلیـه مسـتمری بگیران بازنشسـته، ازکارافتاده کلـی و بازماندگان بیمه شـده 
متوفی کـه مسـتمری آنـان قبـل از 1    /1    /1374 برقـرار شـده، در صورتی که در 
زمـان ارتبـاط خـود با سـازمان از طریـق بیمه صاحبـان حرف ومشـاغل آزاد و 
بیمـه اختیـاری، امر درمان مـورد قرارداد آنان نبوده باشـد و تمایل به اسـتفاده 
از درمان دارند، از تاریخ 1    /3    /1378 با پرداخت سـرانه درمان همانند سـایرین، 

از مزایـای درمانـی برخـوردار می گردند.
د( افرادی کـه بعد از تاریـخ 1    /1    /1374 در ردیف مسـتمری بگیران قرارگرفته 
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یـا می گیرنـد، هرچنـد در زمـان بیمه پـردازی امـر درمان مـورد قـرارداد آنان 
بـوده یا نبوده باشـد، در صـورت تمایل به اسـتفاده از مزایای خدمـات درمانی، 

بـا پرداخت حق سـرانه  درمـان از این مزایـا برخـوردار می گردند.
هــ( مسـتمری بگیران موضـوع بندهـای )ج( و )د( مذکورکـه بدون احتسـاب 
سـابقه بیمـه اختیـاری و صاحبـان حرف ومشـاغل آزاد دارای حداقـل 10 سـال 
سـابقه پرداخـت حق بیمـه می باشـند، از تاریـخ 1    /1    /1379 از پرداخـت حـق 
سـرانه درمان معاف خواهنـد بـود و طبـق مـاده )89( قانـون بـا کسـر 2% از 

مسـتمری پرداختـی، حـق اسـتفاده از مزایـای درمـان را خواهند داشـت.
افرادی که مسـتمری آنان با احتسـاب مدت پرداخت حق بیمه حرف ومشاغل آزاد 
و یـا بیمـه اختیـاری از تاریـخ 1    /3    / 1378 بـه بعـد برقرارگردیده و یـا می گردد 
و سـابقه پرداخـت حق بیمـه آنـان بـدون در نظرگرفتـن سـابقه بیمه صاحبـان 
حرف ومشـاغل آزاد و بیمه اختیـاری )با نرخ هـای 12%، 14%، 18% و 21%(، کمتر 
از 10 سـال می باشـد، از تاریخ 1    /1    /1379 کسر حق سـرانه درمان از مستمری 

آنـان در صـورت گزینش درمـان سـازمان، الزامی خواهد بود. 
بازماندگان مشـمول  و فتاده کلی  ازکارا مستمری بگیران  درصورتی که  و(
شـرایط منـدرج در بندهـای )ج(، )د( و )هــ( نبـوده لیکـن بدون لحاظ سـوابق 
حرف ومشـاغل آزاد )بعـد از تاریـخ 1     /1     /1374( و بـه اعتبـار سـوابق پرداخت 
حق بیمه اجباری )اعم از سـوابق اشـتغال، بیمه بیکاری، ایام بیماری و ...(، رانندگان 
حمل بار و مسـافر بین شـهری، انتقالی از سـایر صندوق ها، خدمت نظام وظیفه 
و حضور در جبهه، قالیبافان، بافندگان فرش و شـاغان صنایع دسـتی شناسـه دار 
و سـوابق پرداخـت حق بیمـه اختیـاری و صاحبـان حرف ومشـاغل آزاد مربوط 
بـه قبـل از تاریـخ 1     /1     /1374 و همچنین سـوابق پرداخت حق بیمـه با ماهیت 
اختیـاری )بـا نرخ هـای 26% و 27%( نیـز بـه تنهایـی شـرایط مـاده )75( قانون 
بـرای ازکارافتادگی کلـی و اصاحیـه بنـد )3( مـاده )80( قانون برای بیمه شـده 
متوفـی را احـراز نماینـد، جهـت برخـورداری از حمایـت درمان مشـمول ماده 
)89( قانـون )کسـر 2%( بـوده و از پرداخت حق سـرانه درمان معـاف خواهند بود.

براسـاس آیین نامه بیمه اختیاری موضوع تبصره ماده )8( قانون تأمین  اجتماعی 
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مصوب سـیصد و چهل و ششـمین جلسـه شـورای عالی تأمین  اجتماعی مورخ 
14    /6    /1385، درمـان مسـتمری بگیران بیمـه اختیاری از تاریـخ 1    /8    /1385 با 
کسـر 2% از مسـتمری مربوطـه مطابق مـاده )89( قانون انجام می گیرد و کسـر 

حق سـرانه  درمان موردی نخواهدداشـت. 
در خصـوص اشـخاصی که مطابـق »قانـون تعییـن تکلیـف تأمیـن  اجتماعـی 
اشـخاصی که 10 سـال و کمتـر حق بیمـه پرداخت کرده انـد« کمتر از 10 سـال 
حق بیمـه پرداخت کرده انـد و بـا پرداخـت مابه التفـاوت، سـابقه بیمه پـردازی 
خـود را بـه حداقـل مذکـور رسـانده اند، بـا عنایـت بـه این کـه در خصـوص 
نامبـردگان، حق بیمـه کامل دریافت می گردد لذا سـوابق ناشـی از قانون مذکور 
)کسـری سابقه تا 10سـال( در حکم سـابقه بیمه پردازی غیرحرف ومشاغل آزاد 

محسوب می شـود.  

نکتـه: در خصـوص مسـتمری بگیران بازنشسـته و ازکارافتاده کلی مشـمول کسـر 
سـرانه درمان، مادامی که همسـر و یا فرزندان وی رأسـا مشـمول مقـررات حمایتی 
خـاص یا قانون تأمین  اجتماعی باشـند، نیازی به کسـر حق سـرانه درمان بابت آن 

افـراد و ارائـه خدمـات درمانی به تبع مسـتمری بگیر اصلی نمی باشـد.
کسـر سـرانه درمان و اسـتفاده از خدمات درمانی مسـتمری بگیر مشـمول سـرانه 
درمـان و افـراد تحت تکفل وی اختیـاری بوده لیکن بهره مندی مجـدد از خدمات 
درمانـی این دسـته از مسـتمری بگیران و افراد تحت تکفلشـان منـوط به پرداخت 
حـق سـرانه درمـان کل دوران انقطـاع خواهد بود. بنابراین چنانچه مسـتمری بگیر 
یـا افـراد تبعی وی درخواسـت عدم بهره مندی از خدمات درمانی سـازمان داشـته 
باشـند، از تاریـخ ارائه درخواسـت، کسـر سـرانه درمـان فرد متقاضـی موضوعیت 

نخواهد داشـت.  

جـدول حـق سـرانه درمان بیمه شـدگان صاحبـان حرف ومشـاغل آزاد و ادامـه 
بیمـه به صـورت اختیـاری مسـتند بـه قانون بیمـه همگانـی خدمـات درمانی 
کشـور مصوب 3    /8    /1373 مجلس شـورای اسـامی به شـرح جدول پیوسـت 

شـماره 6 می باشـد. 
قابـل ذکـر اسـت تعیین میـزان حق سـرانه  درمـان طـی دادنامه شـماره 410    -

411 مـورخ 13    /11    /1381 مـورد تأییـد هیأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری 
قـرار گرفته اسـت.
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21  - حق سرانه درمان فرزند چهارم
فرزنـد چهارم به فرزنـدی اطاق می گرددکه بعد از تاریـخ 26    /2    /1373 متولد 
و طبق مندرجات سـجلی فرزند و بیمه شـده اصلی و یا تطبیق تاریخ تولد سـایر 

فرزنـدان به عنوان فرزند یا فرزندان چهارم خانواده محسـوب می شـوند.
بـه اسـتناد بنـد)ج( مـاده یـک قانـون تنظیـم خانـواده و جمعیـت مصـوب 
26    /2    /1372 مجلـس شـورای اسـامی کـه در تاریـخ 2    /3    /1372 مورد تأیید 
شـورای نگهبان قرارگرفتـه، امتیازاتـی که در مقـررات مربوطه براسـاس تعداد 
فرزنـدان پیش بینـی شـده اسـت، در مـورد فرزنـدان چهـارم و بعدکـه پس از 
یـک  سـال از تاریـخ تصویـب قانـون متولـد شـده اند، متوقف گردیـد. ازاین رو 
بیمه شـدگان می تواننـد سـرانه درمان ماهیانـه فرزنـدان چهـارم و بعدخـود را 
منطبق با حق سـرانه درمان تعیین شـده در هرسـال با رعایت مقـررات مربوطه 
رأسـا بـه سـازمان پرداخت نماینـد و در این صـورت دفترچه درمـان مربوطه 

بـرای مدتی کـه حق بیمـه آن پرداخـت شـده تأمین اعتبـار می گردیـد.
براسـاس قانـون اصاح قانون تنظیم خانـواده و جمعیت مصـوب 22    /2    /1388 
مجلـس  شـورای اسـامی مبنی بـر الحاق یـک تبصره بـه عنوان تبصـره 3 به 
مـاده یـک قانـون مذکـور، چنانچه یکـی از سـه فرزند مشـمول واجد شـرایط     
بیمه شـدگان یا مسـتمری بگیران به دلیل زایل شـدن شـرایط قانونی از شـمول 
خارج شـده و یا بشـود، از تاریخ الزم االجرا شـدن قانون مذکور )13    /4    /1388( 
صرفـا فرزنـد یا فرزنـدان چهـارم خانـواده در صورت احـراز شـرایط به عنوان 

جایگزین فرزنـد خارج شـده قرارخواهندگرفت.
و چنانچـه تاریـخ خـروج احدی از فرزندان مشـمول واجد شـرایط فـوق بعد از 
تاریـخ الزم االجـرا شـدن قانـون مزبور باشـد، مبنای ارائـه تعهـدات قانونی به 
مسـتمری بگیر اصلی و فرزند یا فرزندان جایگزین شـده، از تاریـخ خروج فرزند 

خارج شـده و احـراز شـرایط الزم خواهد بود.
بـا اسـتناد بـه قانـون اصـاح قوانیـن تنظیـم جمعیـت و خانـواده مصـوب 
20    /3    /1392 مجلس شورای اسـامی مقررگردیـده از تاریـخ الزم االجـرا شـدن 
ایـن قانـون )29    /4    /1392( کلیه محدودیت های مقـرر در قانون تنظیم خانواده 
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و جمعیـت مصـوب 26    /2    /1372 و اصاحـات آن و سـایر قوانین که براسـاس 
تعداد فرزند برای والدین شـاغل یا فرزندان آنان ایجاد شـده اسـت، لغو شـود. 
لـذا از تاریـخ 29    /4    /1392 وصـول حق سـرانه درمان جهت فرزند یـا فرزندان 
چهارم و به بعد کلیه بیمه شـدگان و مسـتمری بگیران فاقـد موضوعیت خواهد 

بـود و بـا ایشـان نیز مطابق سـایر فرزنـدان رفتار خواهد شـد. 
22    - یک درصدحق مسکن:

براساس مصوبه شماره 39526    /1100 مورخ 2    / 5    /1381 هیأت مدیره سازمان، 
از تاریخ 1    /1    /1381 مبلغ 1% از حق مسـکن بازنشسـتگان و مستمری بگیران به 

عنوان حق عضویت درکانون های بازنشسـتگی کسـر می گردد.
براساس مصوبه شماره 15835    /1100    /621802  مورخ 5    /2    /1389 هیأت مدیره 
از تاریـخ 1    /3    /1389 کسـر مبلغ مذکور منوط به موافقت مسـتمری بگیر جهت 

عضویت می باشد.
در راسـتای اجرای مصوبه شـماره 1188    /1100    /70784 مـورخ 31    /6    /1389 
هیأت مدیـره از تاریـخ 1    /7    /1389 کسـر حق عضویـت مذکـور از حق مسـکن 
کلیـه مسـتمری بگیران بـدون اخـذ رضایـت کتبـی بامانـع بـوده و براسـاس 
از  یـک  هـر  مربوطـه، چنانچـه  توسـط کانون های  انجام شـده  اطاع رسـانی 
مسـتمری بگیران رضایـت نداشـته باشـند، کانون هـا می بایسـت مراتـب عدم 
رضایـت آنـان را کتبـا اخذ نمـوده و درخواسـت های عدم رضایت را به شـعبه 
مربوطـه ارائـه نماینـد، در ایـن صـورت شـعب از کسـر حق عضویـت افـراد 
مذکـور و سـایر افرادی کـه درخواسـت های خـود را رأسـا به شـعب سـازمان 

تأمین اجتماعـی ارائـه می نماینـد، خـودداری بـه عمل خواهنـدآورد.
درخواسـت کتبی  اخـذ  از  پـس  موظفنـد  سـازمان  شـعب  اسـت  بدیهـی 
مسـتمری بگیران مبنـی بـر عـدم رضایت از کسـر آن، نسـبت به قطع کسـر 
آن از اولیـن مسـتمری پرداختـی پـس از تاریـخ تقاضـا اقـدام و مراتـب را بـه 
کانـون بازنشسـتگی مربوطـه اعام نماینـد. ضمنا حق عضویت کسرشـده قبلی 
قابـل اسـترداد نمی باشـد. همچنین حسـب تبصره 1 مـاده )2( ضوابـط و نحوه 
اداره مبالـغ مکسـوره از کمک هزینه مسـکن بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران 
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موضـوع بنـد )2( یک هـزار و پانصـد و نهمین جلسـه هیـأت مدیره به شـماره 
2864    /93    /1100 مـورخ 19    /11    /1393، افرادی کـه از عضویـت در کانون هـا 
خـارج شـده اند می توانند بـا تقاضای کتبی بـه عضویت مجدد درآیند و شـعب 
مکلفنـد از تاریـخ دریافـت تقاضـا نسـبت بـه کسـر 1% حق مسـکن از اولیـن 

مسـتمری پرداختـی پـس از تاریـخ تقاضا اقـدام نمایند. 

 فصل چهارم: مبادی پرداخت مستمری

23    - در سنوات گذشـته نحوه پرداخت مسـتمری با توجه به شـرایط و امکانات 
سـازمان دسـت خوش تغییرات متعددی بوده و بـه روش های گوناگونی از قبیل 
پرداخـت در شـعبه، پرداخـت از طریـق بانک ها، شـرکت پسـت، قراردادهای 
خـاص بـا مراجع بیرونی نظیـر مخابرات و بنیاد شـهید صورت گرفته اسـت که 

در ادامـه به صـورت مختصر تاریخچـه این تغییرات ذکـر می گردد:
23  -1  - از سـال 1346 بـا افزایـش تعداد مسـتمری بگیران و مشـکاتی که در 
نتیجه تراکم کار و ازدحام مراجعین جهت دریافت مستمری در شعب سازمان 
به وجود می آمد وفق بخشـنامه شـماره 107 فنی مورخ 23    /5    /1345، با انعقاد 
قـراردادی با بانـک رفاه کارگران امکان پرداخت مسـتمری های بازنشسـتگی و 
ازکارافتادگـی حسـب تمایـل مسـتمری بگیر از طریق بانـک مزبور نیـز فراهم 

گردید.
  23-2  - به موجب دسـتور اداری شـماره 29757    /6 مورخ 24    /4    /1360 صرفا 
مسـتمری های بازنشسـتگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تک نفـره از طریق بانک 
رفاه پرداخت شـده و سـایر بازماندگان چندنفره کماکان از طریق شـعب سازمان 

مسـتمری خود را دریافت می نمودند.
23  -3  - به منظور تأمین رفاه مسـتمری بگیران و نیزکاسـتن از تراکم کار واحدها 
براسـاس مصوبـه شـورای عالی تأمین  اجتماعی در جلسـه مـورخ 26    /8    /1369 
و قـرارداد منعقـده فی مابیـن پسـت و سـازمان در نخسـتین مرحلـه از تاریـخ 
1    /11    /1369 در اسـتان های تهـران و خراسـان پرداخـت مسـتمری از طریـق 
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پسـت آغاز و به تدریج از تاریخ 1    /10    /1372 به سراسـر کشـور تسـری یافت. 
23  -4  - از تاریـخ 1    /10    /1375 بـا تشـکیل شـرکت پسـت بانک، امور پسـت 
مالـی منجملـه پرداخت مسـتمری ها به این شـرکت محـول شـده و از مهرماه 
سـال 1388 پرداخـت از طریـق پسـت کامـا متوقـف گردید. در حـال حاضر 
فراینـد پرداخـت مسـتمری از طریـق پسـت بانک، مشـابه بـا سـایر بانک هـا 

صـورت می پذیـرد.
23  -5  - بـه موجـب بنـد)ج( مـاده واحده قانـون اصاح تبصـره 6 قانون حالت 
اشـتغال مسـتخدمین شـهید، جانباز ازکارافتاده و مفقوداالثر انقاب اسـامی و 
جنگ تحمیلـی مصـوب 30    /6    /1372 مصـوب 26    /9    /1374 مجلس شـورای 
اسـامی، از تاریـخ 1    /7    /1375 پرداخت مسـتمری بازماندگان شـهدا از طریق 

بنیـاد مذکـور صـورت می گیرد.
23  -6  - بـا توجـه بـه موافقت نامـه منعقده با شـرکت مخابرات ایـران که طی 
بنـد)1( هفتصـد و پنجاه و سـومین جلسـه مـورخ 11    /12    /1379 هیأت مدیره 
مـورد تصویب قرارگرفته بود، از تاریخ 1    /3    /1380 لیسـت پرداخت مسـتمری 
بازنشسـتگان شـرکت مخابـرات ایـران از سـایر مسـتمری بگیران بازنشسـته 
منفـک و همزمان با پرداخت سـایر مسـتمری ها به شـرکت مخابـرات تحویل 
می گردیدکـه در حـال حاضر بـا توجه به اتمـام تاریخ توافق نامـه و عدم تمدید 

آن پرداخـت مسـتمری به ایـن روش صـورت نمی پذیرد. 
23  -7  - از تاریخ 1    /7    /1382 پرداخت مسـتمری در محل شـعب متوقف شـده 
و کلیـه وجـوه مربـوط بـه مسـتمری و مزایـای جانبی صرفـا از طریـق مبادی 

ذیربـط )بانـک رفاه، پسـت، بنیاد شـهید و ...( پرداخـت می گردد. 
23  -8  - از فروردیـن مـاه 1385 مقـرر گردید واحدهای اجرایـی طرف قرارداد 
بـا پسـت جمهـوری اسـامی ایـران اطاعـات مکانیـزه پرداخت مسـتمری و 
مزایای جنبی مسـتمری بگیران را در قالب دیسـکت به همراه لیسـت پرداخت 

به صـورت ماهیانه به پسـت بانـک ایران تحویـل نمایند.
23  -9  - درحـال حاضـر تمامـی پرداخت هـای مربـوط بـه حـوزه تعهـدات 
بلندمـدت اعـم از مسـتمری ماهیانـه، عیـدی، غرامـت مقطوع نقـص عضو و 
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غرامـت مقطـوع فـوت و سـهم االرث )ماتـرک( به صـورت متمرکـز و از طریق 
اداره کل امـور مالـی انجـام می شـود.

24    - پرداخت مستمری از طریق شعب بانک رفاه کارگران 
بـه منظـور ایجاد تمهیـدات و امکانات وسـیع تر در شـیوه پرداخت مسـتمری 
و در جهـت رفـاه بیشـتر مسـتمری بگیران و بـا توجه بـه اعـام آمادگی بانک 
رفـاه کارگـران، توافق نامـه ای به شـرح ذیل بیـن بانک مذکور و سـازمان منعقد 

گردید:
24  -1  -کلیـه مسـتمری هایی که از تاریـخ 1    /11    /1378 به بعد برقرار شـده اند 
پرداخت مسـتمری از طریق بانک رفاه کارگران انجام می شـود و در این راسـتا 
واحدهـای اجرایـی موظفنـد پس از تنظیم فـرم وکالت نامه مربوطه، نسـبت به 

ارسـال آن به بانـک رفاه کارگران اقـدام نمایند.
تاریخ1    /11    /1378 برقرارشده و مستمری  مسـتمری بگیرانی که قبل از -  2-  24
خـود را از طریـق پسـت دریافـت می  نماینـد، در صـورت تمایـل می تواننـد 

مسـتمری خـود را از بانک دریافـت نمایند.
24  -3  - بانـک پـس از افتتـاح حسـاب، شـماره حسـاب مربوطـه را در فـرم 

وکالت نامـه ثبـت و بـه واحـد اجرایـی اعـاده می نمایـد. 
24  -4  - واحدهای اجرایی مکلفند لیسـت حاوی مشـخصات مسـتمری بگیران 
را بـا ذکر شـماره حسـاب بانکی، حداقـل 10 روز قبـل از شـروع پرداخت ماه، 

بـه همراه چـک مربوطه بـه بانک ارسـال نمایند.
24  -5  - بانک موظف اسـت لیسـت اسـامی مسـتمری بگیرانی که 4 ماه متوالی 
جهـت دریافـت مسـتمری مراجعـه ننموده اند را بـا ذکر اطاعـات مربوطه به 
واحـد اجرایـی ذیربـط اعـام و واحد اجرایی نیز موظف اسـت پس از بررسـی، 
چنانچـه بـه دالیلی از جمله فوت مسـتمری بگیر یا زایل شـدن شـرایط قانونی 
توقف پرداخت مسـتمری را ضروری تشـخیص دهد، درخواست برگشت وجوه 
مربوطـه را بـه بانـک اعـام نمایـد. متعاقبا بانک موظـف اسـت در مواقعی که 
واحـد اجرایـی عدم پرداخت مسـتمری را الزم و ضروری تشـخیص دهد، پس 
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از اعـام کتبـی آن از طرف واحد اجرایی، در اسـرع وقت نسـبت به برگشـت 
مبلغ مسـتمری اقدام نماید.

24  -6  - در مواردی که مسـتمری بگیران دارای قیم یا وکیل باشـند، می بایسـت 
معرفی نامه افتتاح حسـاب به نام شـخص مسـتمری بگیر )واجد شرایط دریافت 
مسـتمری( صادر و از معرفی افراد غیر، جهت افتتاح حسـاب خودداری گردد.

24  -7  - از تاریـخ 1    /5    /1391 جهـت مسـتمری بگیرانی که بـه دالیـل مختلف 
اعـم از برقـراری جدیـد، ارجـاع پرونـده، تغییر بانک و... به شـعب بانـک رفاه 
کارگـران معرفـی شـده اند، منحصـرا حسـاب پس انـداز همـراه افتتـاح و پس 
قرض الحسـنه  مسـتمری حسـاب های  متمرکـز  پرداخـت  به منظـور  آن  از 

مسـتمری بگیران بـه حسـاب پس انـداز همـراه تبدیـل گردید. 

توجه:
قابـل ذکـر اسـت در حـال حاضـر با عنایـت به امـکان بررسـی حیـات و ممات و 
سـایر کنترل های الزم بدون حضور مسـتمری بگیران و همچنین غیرحضوری شدن 
ارائه شـماره حسـاب بانکی، ضرورتی جهـت ارائه معرفی نامه و اخـذ وکالت نامه از 

مسـتمری بگیران وجود نخواهد داشـت.   

25  - پرداخت مستمری از طریق سایر بانک ها 
25  -1  - بـه منظـور ارائـه خدمـات بهتـر بـه مسـتمری بگیران و ارتقـای سـطح 
رضایت مندی مخاطبین، اسـتفاده بهینه تر سـازمان از وجوه در اختیـار، امکان پرداخت 
متمرکز وجوه و ...، براسـاس دستور اداری شـماره 4106    /2020 مورخ 11    /10    /1387 
مسـتمری ها،  پرداخـت  راسـتای  در  بانک هـا  سـایر  خدمـات  از  اسـتفاده  جهـت 
تفاهم نامه هایـی بـا بانک های تجـارت، ملت، ملی، سـپه، صادرات و کشـاورزی منعقد 

گردید.

25  -2  - وفـق توافقـات، بانک های مزبور موظفند بیسـتم هرماه نسـبت بـه پرداخت 
مسـتمری مسـتمری بگیران اقدام نمایند و به محض وصول دسـتورقطع مسـتمری از 
شـعب سـازمان از پرداخت آن ممانعت و نسـبت به برگشـت وجوه به شعبه مربوطه 

نمایند. اقدام 
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26    - پرداخت مستمری از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران 
بـه موجـب بنـد )ج( مـاده واحـده »قانـون اصـاح تبصـره 6 قانـون حالـت اشـتغال 
مسـتخدمین شـهید، جانباز ازکارافتـاده و مفقوداالثر انقاب اسـامی و جنگ تحمیلی 
مصـوب 30    /6    /1372« مصـوب 26    /9    /1374 مجلـس شـورای اسـامی مقررگردید 
»سـازمان تأمین  اجتماعی موظف اسـت اعتبـارات مربوط به مسـتمری فوت موضوع 
قانـون راجـع بـه برقـراری مسـتمری دربـاره بیمه شـدگانی که بـه علـت همـکاری با 
نیروهـای مسـلح شـهید یا معلـول شـده یـا می شـوند، مصـوب 18    /11    /1360 را در 
اختیـار بنیـاد شـهید قرار دهد« لذا در زمان پرداخت مسـتمری ها، لیسـت مسـتمری 
بازمانـدگان شـهدا از سـایر لیسـت های پرداخـت مسـتمری منفـک و همزمـان بـا 
پرداخت مسـتمری سـایر مسـتمری بگیران، بـه همراه مبالـغ مربوطه به بنیاد شـهید 

تحویـل داده می شـود. 
بـا عنایـت بـه اسـتقرار سـامانه متمرکـز مسـتمری، پرداخـت ایـن مبالـغ به صورت 

متمرکـز و از طریـق اداره کل امـور مالـی انجـام خواهـد شـد.  
قابـل ذکـر اسـت، علیرغـم اینکـه مسـتمری ایـن بازمانـدگان از طریق بنیاد شـهید 
پرداخت می گردد لیکن مسـئولیت کنترل و بررسـی شـرایط دریافت مسـتمری افراد، 
کمـاکان به عهده واحدهای اجرایی سـازمان می باشـد و چنانچه هر یـک از افراد مورد 
نظر شـرایط الزم جهت دریافت مسـتمری را از دسـت بدهند، ضروری اسـت سریعا 

نسـبت به قطع مسـتمری آنان اقـدام گردد.

 فصل پنجم: فرایند پرداخت مستمری

    27- ثبت اطاعات نحوه پرداخت
به شـماره حسـاب بانکی مسـتمری بگیر در منوی نحوه  ثبـت اطاعات مربوط
پرداخـت پایـگاه اطاعات احـکام، پس از برقراری مسـتمری از الزامات تکمیل 
پایـگاه اطاعـات و آمادگی جهت پرداخت مسـتمری بوده و الزم اسـت ضمن 
راهنمایـی مسـتمری بگیر جهـت ارائـه شـماره حسـاب بانکی متمرکـز مربوط 
بـه بانک هـای طرف حسـاب سـازمان، حتی المقـدور از طریق سـامانه خدمات 
غیرحضـوری، در اسـرع وقت نسـبت به ثبت شـماره حسـاب بانکـی در پایگاه 

اطاعات سیسـتم متمرکز مسـتمری اقـدام گردد.
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قابـل ذکـر اسـت صحت سـنجی شـماره حسـاب ارائه شـده، هنـگام ثبـت در 
سـامانه خدمات غیرحضوری توسـط مسـتمری بگیر و همچنیـن موقع ثبت در 
سـامانه متمرکز مسـتمری از طریق ارتباط با سـامانه بانک های طرف حسـاب 

به صورت هوشـمند صـورت خواهـد پذیرفت. 
28    - فعال سازی وضعیت پرونده

پـس از صـدور حکـم و برقـراری مسـتمری، ثبت وضعیـت پرونده بـه حالت 
»فعـال« در پایگاه اطاعات مسـتمری بگیر صورت می پذیـرد تا امکان پرداخت 

مسـتمری برای مسـتمری بگیر فراهم گردد.
درخصـوص پرونده های واصله از سـایر شـعب، می بایسـت جهت فعال سـازی 

وضعیـت پرونـده، صرفا از ثبـت وضعیت »واصله« اسـتفاده گردد.
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع نظـارت بـر پرداخـت مسـتمری، فعال سـازی 
پرونده هـا پـس از تأییـد مسـئول مستمری ها    /مسـئول تعهـدات بلندمـدت و 

رئیـس    / معـاون شـعبه، امکان پذیـر می باشـد.
29    - صدور اسناد معوقه

بـا عنایـت بـه این کـه عموما زمان صـدور حکم یا اجـرای آن منطبـق بر تاریخ 
برقـراری مسـتمری نبـوده و مسـتمری بگیران از تاریـخ برقراری تا مـاه قبل از 
اولیـن پرداختـی مسـتمری، مبالغـی را از سـازمان بسـتانکار می شـوند، در این 
موارد می بایسـت مسـتمری و مزایای جنبـی قابل پرداخت به ایشـان از طریق 

ثبت سـند معوقه پرداخت شـود.  
اسـناد معوقه ثبت شـده پـس از تأییـد مسـئول مستمری ها    /مسـئول تعهدات 

بلندمـدت و رئیس    /معـاون شـعبه قابـل پرداخت خواهـد بود.
هنگام ثبت اسناد معوقه رعایت نکات ذیل الزامی است:

1    - دوره عملکرد براسـاس آخرین ماه محاسبه شـده لیسـت مسـتمری ماهیانه 
تعییـن می گردد.

2    - در خصـوص مواردی کـه مقـرر اسـت یـک مبلـغ ثابـت به صـورت معوقه 
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ثبـت شـود، از انتخـاب گزینه »محاسـبه طبـق تاریخ« جلوگیری شـود.
3    - بـرای مواردی کـه مقرر اسـت معوقـه یک نوع پرداخت بـا مبلغ پایه معین، 
بـرای یـک دوره زمانـی مشـخص ثبت شـود، انتخـاب گزینه »محاسـبه طبق 

تاریخ« الزامی اسـت.
4    - قبل از انجام محاسـبه گروهی لیسـت مسـتمری ماهیانه از تأییدکلیه اسناد 
معوقـه صـادره توسـط مسـئول مستمری ها    /مسـئول تعهـدات بلندمـدت و 

رئیس    /معـاون شـعبه اطمینـان حاصل شـود.
30    - ثبت کسورات

عاوه بر کسـورات قانونی مسـتمری بگیران از قبیـل 2% مـاده )89( قانون و %1 
حق مسـکن، بعضـا مبالغ دیگری نیز حسـب ضـرورت اعـم از آرای صـادره از 
مراجـع قضایـی، بیمه تکمیلـی درمان، بدهی ناشـی از ارائه تعهدکسراقسـاط به 
بانک و یا اسـترداد وجوه اضافه پرداختی، از مسـتمری بگیر بایسـتی کسـرگردد 
کـه در خصـوص نحوه ثبت این کسـورات الزم اسـت موارد ذیل رعایت شـود:

1- دوره عملکـرد ثبـت بدهـی بـه تاریـخ بعد از آخرین ماه محاسـبه لیسـت 
مسـتمری باشد.

2- مبلـغ اقسـاط نبایـد از مبلـغ پرداختـی به مسـتمری بگیر بیشـتر باشـد تا 
موجـب منفی شـدن مبلـغ خالـص پرداختی نگـردد.

3- در خصـوص نامه هـای اجـرای احـکام قضایـی بایسـتی به نحوه کسـورات 
قیدشـده در نامـه از مسـتمری بگیر، دقت شـود. 

4- بـه منظور مدیریـت هزینه های مربوط به تعهدات بلندمدت، شفاف سـازی 
بیشـتر در صـدور اسـناد حسـابداری و یکسان سـازی رویه هـا در فرایندهـای 
اجرایـی و همچنین جلوگیـری از بروزخطاهای احتمالـی در تطبیق کدهای مالی، 

حسـب نوع کسـورات صرفا از کدهای کسـور ذیل اسـتفاده نمایند:
الـف( ثبت کسـورات مربـوط بـه بدهی هـای اعام شـده از سـوی بانک هـا، 
موسسـات اعتباری و ... حسـب گواهی های کسـر اقسـاط صادره، با اسـتفاده از 
کدکسـور 00060 – تعهـد بدهـی افراد و با تعیین نام طرف حسـاب و شـماره 
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شـبای اعامی از سـوی بانک
ب( ثبـت کسـورات مربـوط به بدهی هـای اعام شـده از سـوی مراجع قضایی 
)دادگسـتری، شـورای حـل اختـاف و ...(  بـا اسـتفاده از  کد کسـور 00061    - 
اجـرای احـکام قضایی و با تعیین نام طرف حسـاب و شـماره شـبای اعامی از 

سـوی مرجع قضایی
ت( ثبـت کسـورات مربـوط بـه حـق سـرانه درمان بـا اسـتفاده از کدکسـور 

 00002
ث( ثبـت کسـورات بیمـه عمر و بیمـه درمان تکمیلـی به ترتیب با کدکسـور 

00055 و 00078 
ج( ثبت کسـورات مربوط به وام غیرشـمول پرداختی از سـوی سـتاد مرکزی 

بـه مسـتمری بگیران غیرهمکار، با کدکسـور 00057 
ح( ثبت کسـورات مربـوط بـه آیتم هـای اضافه پرداختـی به مسـتمری بگیر به 

تفکیک نـوع پرداخت براسـاس جـدول ذیل:

عنوانکد کشورردیف

اضافه پرداختی کمک هزینه  عائله مندی100011

اضافه پرداختی کمک هزینه اوالد200012

اضافه پرداختی عیدی300013

اضافه پرداختی کمک به تأمین معیشت400014

اضافه پرداختی  متناسب سازی500017

اضافه پرداختی ضریب ترغیب600018

اضافه پرداختی تفاوت تطبیق متناسب سازی700019

اضافه پرداختی  مبلغ مستمری800020

اضافه پرداختی کمک هزینه  همسر متکفل فرزند900025

اضافه پرداختی تفاوت افزایش سال 10000271396

اضافه پرداختی مصوبه افزایش سال 11000281396

اضافه پرداختی حق سنوات1200071
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عنوانکد کشورردیف

اضافه پرداختی کمک هزینه  مسکن1300080

اضافه پرداختی تفاوت ترمیم سال 14000821395

اضافه پرداختی بند )2( مصوبه افزایش سال 15000831392

اضافه پرداختی کمک به سبد خانوار1600084

اضافه پرداختی بند )39( قانون بودجه سال 1388 کل کشور1700085

اضافه پرداختی  بیمه بیکاری1800103

31- اخذ لیست پرداخت در سامانه متمرکز مستمری
محاسـبه لیسـت مسـتمری ماهیانه مسـتمری بگیران نیز طی سـالیان گذشـته 
دسـتخوش تغییراتی شـده و در حال حاضر با توجه به اسـتقرار سـامانه متمرکز 

مسـتمری، نحوه اخذ لیسـت به شـرح ذیل می باشـد:
ابتـدا کنترل هـای قبـل از محاسـبه لیسـت انجـام شـده سـپس بـا اسـتفاده از 
گزینه »محاسـبه گروهی« در منوی »محاسـبات و پرداخت هـا«، پس از تکمیل 
فیلدهـای مربوطه اقدام به محاسـبه لیسـت مسـتمری ماهیانه می گـردد. پس 
از تولیـد لیسـت مسـتمری و ثبت در منـوی »عملکرد ماهیانه شـعب« و تأیید 
توسـط مسـئول مستمری ها    /مسـئول تعهدات بلندمدت، مسـئول امور مالی و 
رئیس    /معاون شـعبه، نهایتا لیسـت آماده پرداخت تمامی بانک ها و بنیادشـهید 
مربوط به کلیه شـعب اسـتان، در منوی »کارتابل محاسـبات« لغایت سـیزدهم 
هر ماه توسـط اداره کل اسـتان تأییدشـده و از طریق اداره کل مسـتمری ها جهت 

پرداخـت، تحویـل اداره کل امور مالـی می گردد.  

 32    -کنترل و نظارت بر پرونده های تک نفره
انـواع  پرداخـت  و  برقـراری  نظـارت در  و  اهمیـت موضوع کنتـرل  نظربـه 
مسـتمری ها و جلوگیری از اسـتفاده منغیرحق از مزایای قانونـی، کلیه واحدهای 
اجرایی می بایسـت نسـبت بـه بازبینـی و کنترل تمـام پرونده هـای بازماندگان 
تک نفـره و همچنیـن بازنشسـتگان و ازکارافتادگان کلی کـه فاقـد فـرد یـا افراد 
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تبعـی بـوده و یـا تاریخ خـروج افـراد تبعی آنـان مربوط به گذشـته می باشـد، 
بـا عنایـت به گـزارش مأخوذه از سیسـتم مکانیزه مسـتمری ها )کنترل وضعیت 
مسـتمری بگیران     -کنتـرل قبـل از افزایـش و پرداخـت( به جهت اطمینـان از 
حیات و ممات و اسـتمرار شـرایط احرازشـده قانونی افراد موصوف، اقدام نموده 
و درصورت عدم امکان بررسـی سیسـتماتیک شـرایط احرازشـده، بررسی الزم 

حسـب ضوابط و مقـررات صـورت پذیرد.
ثبـت اقدامـات انجام شـده در خصـوص هـر مسـتمری بگیر و اخذگزارشـات 
مربوطـه و همچنیـن آمـار تجمیعـی کل مسـتمری بگیران تک نفـره، مـوارد 

امکان پذیرمی باشـد. همیـن سـامانه  در  نیـز  بررسی  نشـده  و  بررسی شـده 
33    - استعام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران از سازمان ثبت احوال

امکان بررسـی و اسـتعام آنی و برخط حیات و ممات مسـتمری بگیران و افراد 
تبعـی آنهـا از سـامانه ثبـت احـوال توسـط گزینه مربوطـه در پایـگاه اطاعات 
احکام مسـتمری بگیران تعبیه شـده و همچنین گزارش مسـتمری بگیران و افراد 
تبعـی آنها کـه در ثبـت احوال بـه عنوان فوتی ثبت شـده لیکن وضعیـت پرونده 
ایشـان در پایـگاه اطاعـات مسـتمری بگیران فعـال یـا واصله می باشـد هر ماه 
طـی دو مرحلـه )پانزدهم و سـی ام ماه( توسـط مرکـز فناوری اطاعـات، آمار و 
محاسـبات اخـذ و در منـوی مربوطـه در سیسـتم قـرار می گیرد لـذا واحدهای 
اجرایـی می بایسـت به محـض بارگـذاری لیسـت ها نسـبت به بررسـی مـوارد 
مربوطـه اقـدام نماینـد تـا از پرداخت های من غیرحـق جلوگیری به عمـل آید.   

34  - کنترل مکانیزه وضعیت ازدواج و طاق
بـا اسـتفاده از بانک هـای اطاعاتـی و بـا عنایـت بـه تعامـل صورت پذیرفتـه 
بـا سـازمان ثبـت احـوال کشـور، امـکان اسـتعام وضعیـت ازدواج و طـاق 
مسـتمری بگیران و بیمه شـدگان فراهم شـده، لـذا به منظور بهره بـرداری بهینه 
از امـکان مذکـور در ارائـه تعهدات بلندمدت می بایسـت یه شـرح ذیـل اقدام 

گردد:
الـف( اعمـال تغییرات وضعیـت ازدواج و طاق مسـتمری بگیـران و افراد تبعی 

آنان 
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تغییـرات وضعیـت ازدواج و طاق فرزندان اناث و همسـران مسـتمری بگیران 
بازنشسـته و ازکارافتاده کلـی و همچنیـن فرزنـدان اناث بازمانده که مشـخصات 
آنـان در بانـک اطاعـات هویتی سـازمان ثبت شـده باشـد، در مقاطـع زمانی 
حداکثـر یک ماهـه توسـط مرکز فنـاوری اطاعـات، آمـار و محاسـبات، اخذ و 
در سـامانه متمرکز مسـتمری در مسیرگزارشـات و آمارها   - بررسـی ازدواج و 

طـاق، بروزرسانی شـده و قابل مشـاهده خواهـد بود.
با بروزرسـانی اطاعات، تاریخ ازدواج  /طاق در پایگاه اطاعات مسـتمری بگیران 
قابل مشـاهده بوده و تاریخ مربوطه به عنوان تاریخ خاتمه کفالت و شـرح خروج 
از تکفـل بـا عنـوان »اطاعـات اخذشـده از سـازمان ثبـت احـوال درخصوص 

ازدواج  /طـاق« به صورت هوشـمند ثبت خواهد شـد.
واحدهای اجرایی مکلفند قبل از انجام محاسـبه لیسـت ماهیانه مستمری بگیران 
گـزارش مزبور را مشـاهده و حسـب مورد نسـبت بـه صدور احـکام تغییرات 
مسـتمری، محاسـبه مبالغ اضافه پرداختی، ثبت کسـورات مربوطه، اصاح علت 

خـروج از تکفـل و ... اقدام نمایند.
ب( اسـتعام مـوردی وضعیـت ازدواج و طـاق مسـتمری بگیران و افـراد 

تبعـی آنان
این اسـتعام در سامانه متمرکز مسـتمری از مسیر تعهدات بلندمدت – پایگاه 
اطاعات مسـتمری – کلید اسـتعام ازدواج و طاق به صـورت برخط از پایگاه 

اطاعات سـازمان ثبت احوال صـورت می گیرد.
ج( کنتـرل وضعیـت ازدواج و طـاق افـراد تبعـی در هنـگام صـدور حکـم 

برقراری  /تغییـرات مسـتمری بازمانـدگان 
در هنـگام صـدور احـکام مربـوط بـه مستمری بگیران  /بیمه شـدگان متوفـی 
می بایسـت تاریخ هـای ازدواج و طـاق افـراد تبعـی بـا توجـه بـه تاریـخ فوت 
بیمه شـده، با اسـتفاده از تطبیـق اطاعات موجـود در بانک های  مستمری بگیر  /
اطاعاتـی هویتـی بیمه شـدگان و سـازمان ثبـت احوال بـه صورت هوشـمند و 
مکانیـزه کنتـرل و در صورت بـروز هرگونه مغایرت از صدور احکام مسـتمری 

بازمانـدگان تـا زمان رفـع آن جلوگیـری گردد.
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نکته   1: در صورت وجود هرگونه مغایرت بین تاریخ درج شـده در سـامانه متمرکز 
و اسـناد و مـدارک ارائه شـده توسـط بازماندگان، الزم اسـت ابتـدا از درج صحیح 
اطاعـات هویتـی افراد تبعی )خصوصا کدملـی و تاریخ تولد( اطمینان حاصل شـده 
و درصـورت نیـاز بازمانـدگان جهـت رفع مغایـرت و اصـاح اطاعات بـه ادارات 
ثبـت احوال یـا دفاتر پیشـخوان خدمات دولـت )ارائه دهنده خدمات ثبـت احوال( 

راهنمایی گردند.

نکتـه   2: بـه منظورکاهـش مراجعـات مسـتمری بگیران به ویـژه فرزنـدان انـاث 
مسـتمری بگیران بازمانده، تا زمان فراهم شـدن امکانات الزم درخصوص بررسـی 
وضعیـت اشـتغال آنان به صـورت برخط در سـایر صندوق های بیمـه ای، واحدهای 
اجرایـی می بایسـت با کنترل وضعیت بیمه پـردازی آنان در سـازمان، اقدامات الزم 
در رابطـه بـا بررسـی اسـتمرار شـرایط پرداخـت مسـتمری را معمول نمـوده و در 
هنـگام برقراری مسـتمری با ارائه فرم پیوسـت شـماره 9، فرم اصاح شـده مربوط 
بـه بخشـنامه شـماره 7827  /95  /1000 مـورخ 1  /8  /1395 )موضـوع: شـرایط و 
نحوه برخورداری بازمانده های بیمه شـدگان از خدمات و تعهدات قانون سـازمان( 
  https:\\eservices.tamin.irکه در سـامانه خدمات غیرحضوری به نشـانی اینترنتی
تعبیه خواهد شـد، اطاع رسـانی الزم را در خصوص شـرایط بهره منـدی از تعهدات 

بلندمدت اعـام نمایند. 

35    - پرونده های مستمری بازماندگان چندقسمتی
چنانچـه بـا توجه به محل سـکونت بازماندگان الزم باشـد پرداخت مسـتمری 
از طریـق دو یـا چند شـعبه صورت پذیـرد، اطاعات تمامـی بازماندگانی که در 
ردیـف مسـتمری قرار دارنـد باید در پایگاه اطاعات مسـتمری بگیران هر یک 
از شـعب به طورکامـل ثبـت و وضعیـت هـر یـک از بازماندگان واجد شـرایط، 
حسـب مـورد »فعال« یـا »واصله« و نحـوه پرداخـت در مـورد بازماندگانی که 
از سـایر شـعب مسـتمری دریافت می نماینـد، »پرداخت سایرشـعب« انتخاب 
گـردد. هرگونـه تغییـر در وضعیـت مسـتمری بگیران ذی نفـع می بایسـت به 
انضمـام مسـتندات الزم به شـعبه ای که پرونـده اصلی را در اختیـار دارد اعام 
شـود تا آن شـعبه نسـبت به اعمـال تغییـرات، صدورحکـم و ارسـال حکم به 
سـایر شـعب مربوطه اقدام نماید. بدیهی اسـت تمامی اطاعات ثبت شـده در 
مـورد ایـن قبیل پرونده ها در هر دو یا چند شـعبه مربوطه می بایسـت یکسـان 

باشد.  
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 فصل ششم: کنرتل های قبل و بعد از محاسبه لیست مستمری  

ماهیانه

بـا توجـه بـه اینکـه یکـی ازعوامل مؤثـر به منظـور اطمینـان از صحت و سـقم 
پرداخت مسـتمری و کمک های جنبی مسـتمری بگیران، کنترل و بررسی دقیق 
گزارشـات تولیدشـده در سیسـتم مکانیـزه می باشـد، بنابراین توجـه واحدهای 

اجرایـی را بـه لـزوم رعایت نـکات ذیل جلـب می نماید: 
36     - کنترل های قبل از محاسبه گروهی در سامانه متمرکز مستمری

قبـل از انجـام محاسـبه گروهی و در طول ماه منتهی به زمان محاسـبه لیسـت 
ماهیانه مسـتمری ها می بایسـت کنترل هـای ذیل صـورت پذیرد:

1 - کلیـه اسـناد معوقـه صادره در هـر دوره از نظـر اسـتحقاق )دوره و مبلغ( و 
محاسـبه در لیسـت ماهیانـه دوره مربوطه مورد بررسـی و تأییـد قرارگیرد.

2 - کسـورات ثبت شـده در دوره عملکرد ماه محاسـبه لیست به صورت کامل و 
دقیق مورد بررسـی قرارگرفته و توجه شـود که مبلغ قسط از مستمری ماهیانه 

مستمری بگیرکمتر باشد.
3 - کلیـه احکام تغییرات و همچنین وضعیت پرونده )فعـال، واصله، تعلیق و ...( 

در پایگاه اطاعات مسـتمری بگیران ثبت و تأیید شـود.
4 - گـزارش تغییـرات دوره ای در طـول مـاه تهیـه و بروزرسـانی آن به صورت 
مکـرر بـا عنایت بـه پویایی فعالیت هـای حوزه مسـتمری ها و بررسـی مورد به 

مـورد مغایرت هـای موجـود در گزارش تهیه شـده صـورت پذیرد.
در سـامانه متمرکز مسـتمری امکان گزارش گیری لیسـت تغییـرات دوره ای به 
دفعـات متعـدد و در طـول ماه وجود داشـته و تغییراتی که در لیسـت اولین ماه 
پرداخـت مسـتمری نسـبت بـه ماه قبـل به وجـود خواهدآمـد، قابل مشـاهده 
می باشـد لـذا می بایسـت این گـزارش قبل از محاسـبه گروهی لیسـت ماهیانه، 
بررسـی و در صورت لـزوم اصاحات مربوطه صورت گیرد. درگزارش لیسـت 
تغییرات دوره ای، هر رکوردکه مغایرت آن مورد تأیید شـعبه باشـد باید توسـط 
شـعبه تأییدشـود و هر رکوردکه مغایرت آن مورد تأیید نباشـد و نیاز به اصاح 
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در اطاعات سیسـتم می باشـد، بـدون تأیید در لیسـت، الزم اسـت اصاحات 
صورت گیـرد. بدیهـی اسـت در صـورت انجـام اصاحـات و محاسـبه مجدد 
لیسـت تغییـرات دوره ای، رکوردهایـی کـه مغایـرت آنهـا اصاح شـده باشـد 
در گـزارش بعـدی قـرار نخواهندگرفت. نهایتا پـس از تأییدگـزارش تغییرات 
دوره ای در سیسـتم، امـکان انجـام محاسـبه گروهی و تهیه لیسـت مسـتمری 

ماهیانـه خواهد بود. 
ازآنجاکـه امـکان حذف لیسـت مسـتمری ماهیانه محاسبه شـده وجـود ندارد، 
می بایسـت تمامـی بررسـی های الزم قبل از محاسـبه، به صـورت دقیق وکامل 

انجام شـود.
37    - کنترل های بعد از محاسبه گروهی در سامانه متمرکز مستمری

بعد از محاسـبه گروهی لیسـت ماهیانه و قبل از تأیید آن نیز به منظور بررسـی 
صحت پرداختی مسـتمری بگیران الزم اسـت کنترل های ذیل صورت پذیرد:

1    - بررسـی دقیق لیست مستمری محاسبه شـده از حیث مبالغ پرداختی و عدم 
وجود رکوردهای پرداخت مسـتمری بـا مبالغ منفی یا صفر

بـا مرتب سـازی سـتون مبلـغ پرداختی در منـوی ریز عملکرد بعد از محاسـبه 
گروهـی به صـورت صعودی و نزولی، امکان بررسـی بیشـترین و کمترین مبالغ 
پرداختـی بـه مسـتمری بگیران وجود خواهد داشـت. چنانچه در لیسـت مزبور 
مسـتمری بگیرانی بـا مبلـغ پرداختی منفـی یا صفر وجود داشـته باشـد، قبل از 
تأیید لیسـت توسـط مسئول مسـتمری ها، می بایسـت رکورد موصوف از لیست 

خارج شـود.
2    - گزارشات لیست تفکیکی عملکرد:

بـا عنایـت به امـکان گزارش گیری درخصـوص هریک از آیتم هـای پرداخت یا 
کسـور مسـتمری بگیران در یـک دوره زمانـی خاص، برای یک مسـتمری بگیر 
یـا کلیه مسـتمری بگیران، ضروری اسـت به منظور حصول اطمینـان از صحت 
و سـقم محاسـبه گروهی، نسـبت به اسـتخراج گزارشـات الزم و مرتب سـازی 

سـتون های مربوطـه به صـورت صعودی یـا نزولـی و بررسـی آن اقدام گردد. 
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38    - ارائه فیش مستمری و احکام افزایش ساالنه
در راسـتای شفاف سازی سـطح پرداخت ها و اطاع رسـانی بهتر و ارتقای سطح 
آگاهـی مسـتمری بگیران سـازمان از میـزان مسـتمری ماهیانه و سـایر مزایای 
جانبـی، پیشـنهاد »ارائـه فیش مسـتمری با درج کلیـه مبالغ قابـل پرداخت« از 
سـوی معاونت فنـی و درآمـد وقت به هیأت مدیـره تقدیم گردیـد که موضوع 
در هفتصد و ششـمین جلسـه هیأت مدیره مطـرح و مورد تصویـب قرارگرفت 
و مقررگردیـد همزمـان با پرداخت مسـتمری از آذرماه سـال 1380، برای کلیه 
مسـتمری بگیرانی که مسـتمری خـود را از پسـت و بانـک دریافـت می نمایند، 

فیش مسـتمری صادر شـود.
در شـرایط فعلی مسـتمری بگیران می توانند فیش مسـتمری ماهیانه خود را )به 
تفکیـک پرداخت ماهیانه، عیدی و تفاوت افزایش مسـتمری( از طریق سـامانه 
خدمات غیرحضوری سـازمان بـه آدرس https:\\eservices.tamin.ir دریافت 
و جهت ارائه و مشـاهده مراجع برون سـازمانی، کد رمـز موقت دریافت نمایند.

39    - نحوه وصول اضافه پرداختی از مستمری بگیران
39  -1  - شـعبه به محـض اطـاع از وجـوه اضافه پرداختـی بـه دریافت کننـده 
وجـه من غیرحق )ناروا( بـه منظور تداوم در پرداخت مسـتمری ماهیانه، مکلف 
اسـت طی نامه )پیوسـت شـماره 10( میـزان اضافـه پرداختی و لزوم اسـترداد 
آن را به صـورت کتبـی بـه وی ابـاغ تا ظرف یک هفتـه کاری از تاریـخ اباغ، 

نسـبت به تعیین نحـوه بازپرداخت و اسـتردادآن اقـدام نماید.
39  -2  - درخصـوص پرونده هـای مختومـه چنانچـه ظـرف مهلـت یک هفته 
کاری از تاریـخ ابـاغ بدهـی بـه وراث قانونی، نحـوه بازپرداخت و اسـترداد آن 
تعیین تکلیـف نگـردد، واحد اجرایی موظف اسـت بافاصله مسـتندات مربوط 
بـه اضافه پرداختـی و آدرس پسـتی و اقامتگاه مسـتمری بگیر و سـایر اطاعات 
الزم کـه در وصـول مطالبـات مؤثـر می باشـند، از جمله مشـخصات مربوط به 
امـوال و دارایی هـا را جهت پیگیری حقوقی به اداره حقوقی اسـتان ارسـال نماید.

واحدهای حقوقی ادارات کل اسـتان ها مکلفند پس از وصول مسـتندات مربوط 
بـه اضافه پرداختـی و سـایر اطاعـات، بافاصله طـی اظهارنامه رسـمی مراتب 
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لـزوم اسـترداد وجـوه اضافه دریافتـی را بـه مسـتمری بگیر بـا تعییـن مهلـت 
یـک هفتـه ابـاغ نمایند. در صـورت مراجعـه و اسـترداد وجه یـا تعیین نحوه 

بازپرداخـت، پرونـده تعییـن تکلیف شـده و به شـعبه اعـاده می گردد. 
درغیـر ایـن صـورت بافاصلـه نسـبت بـه طـرح دعـوی در مراجـع قضایـی 
مربوطـه و پیگیـری حصـول نتیجه و صـدور حکم قطعـی اقدام خواهنـد نمود.  
39  -3  - درخصوص تعیین تکلیف وضعیت بدهی مسـتمری بگیران و خسـارات 
وارده بـه سـازمان و نحـوه بازپرداخـت وجـوه اضافه پرداختـی، ضروری اسـت 
گـزارش جامـع و کاملـی در ارتبـاط با علت ایجاد بدهـی، دوره بدهـی و میزان 
آن، معرفـی عامـل یا عوامل مقصر در ایجاد بدهی و وضعیت تمکن و معیشـت 
مدیـون توسـط واحد مسـتمری ها تهیـه و جهت اتخاذ تصمیم به رئیس شـعبه 

ارائه نماید.
رؤسـای شـعب مجاز خواهند بود تا براساس گزارشـات واصله و با درنظرگرفتن 
تمامـی جوانـب از جملـه مصالح سـازمان و وضعیـت مالی مدیون، پـس ازاخذ 
ضمانـت و تعهدنامه معتبر، با تقسـیط بدهی مسـتمری بگیران حداکثـر در 24 
قسـط موافقت و سـپس تمهیدات الزم جهت وصول مطالبات سازمان را فراهم 

نمایند. 
39  -4  - در صـورت احـراز ناتوانـی بازپرداخـت به صـورت یکجـا، چنانچـه 
حداکثـر طـی 24 مـاه پرداخـت مسـتمری، اسـتردادکامل مبالـغ پرداختـی 
من غیرحـق )نـاروا( از سـوی مسـتمری بگیر امکان پذیـر نباشـد، ادارات کل 
اسـتان ها می توانند با تشـکیل کارگروهی متشـکل از »رئیس اداره مستمری ها، 
امـور بیمه شـدگان، امور مالـی و حقوقـی و مدیرکل    /معـاون تعهدات بیمه ای« 
و بـا در نظرگرفتـن 1    - علـت ایجـاد اضافه پرداختـی 2    - وضعیـت معیشـتی 
مسـتمری بگیر 3    - اسـتطاعت مالـی 4    - قصـور یـا عـدم قصـور 5    - بیمـاری 
و سـایر مـوارد مرتبـط بـا عنایـت بـه مـدارک و مسـتندات قابل اتـکا، ضمن 
بررسـی کامل موضـوع، مجوزکسـر وجـوه مربوطـه را حداکثـر تا 60 قسـط، با 
اخـذ تضمین )سـفته    /چک معادل مبلـغ اضافه پرداختـی( صادر نماینـد. بدیهی 
اسـت درصورتی کـه مسـتمری بگیران به دلیل قطـع مسـتمری دارای مطالباتی 
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باشـند، مبالـغ مذکـور به عنوان پیش قسـط منظـور و باقی مانده بدهی تقسـیط 
خواهد شـد.

 فصل هفتم: لیست متمم مستمری ماهیانه 

40    - بـه منظـور مسـاعدت بـا مسـتمری بگیرانی که بـه هـر نحـو در لیسـت 
مسـتمری ماهیانـه قـرار نگرفته  و یا از لیسـت مذکور خارج شـده   و اسـتحقاق 
دریافـت مسـتمری را دارنـد، حسـب ضـرورت، لیسـت متمم ماهیانـه تهیه و 
جهـت پرداخـت بـه اداره کل امـور مالـی تحویـل می گـردد. نحوه محاسـبه و 

فراینـد انجـام آن بـه شـرح ذیل می باشـد:
ابتـدا واحـد اجرایی می بایسـت اسـناد معوقه ای که بـرای ماه بعد صـادر نموده 
را تأیید و سـپس لیسـت تغییرات دوره ای مربوطه را محاسبه نماید. این لیست 

شـامل گزینه های زیر می باشـد:
1    - متمـم جدیـد 2    - متمـم جامانـده از لیسـت 3    - متمم برگشـت از لیسـت          

4    - متمـم خروج از لیسـت
صرفا مسـتمری بگیرانی در محاسـبه گروهی لیسـت متمم قـرار خواهندگرفت 
کـه در لیسـت تغییـرات دوره ای متمـم با یکـی از گزارش های مذکـور، رکورد 
مربوط به آن مسـتمری بگیر توسـط واحد اجرایی تأیید شـده باشـد لذا مواردی 
از لیسـت تغییـرات دوره ای متمم کـه شـعبه تأییـد ننموده باشـد، در محاسـبه 

گروهی لیسـت یادشـده، قرار نخواهندگرفت. 
اسـتان هایی که متقاضـی اخذ لیسـت متمـم ماهیانه یک یا چند شـعبه باشـند، 
امـکان تهیه لیسـت مربوطـه را صرفا با هماهنگی اداره کل مسـتمری ها خواهند 
داشـت. در صورت وجود ضرورت در تهیه لیسـت متمـم ماهیانه، این موضوع 
پـس از بررسـی توسـط اداره کل مسـتمری ها بـه ادارات کل اسـتان ها اعـام 

خواهد شـد.
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 فصل هشتم: اسناد پرداختی 

41    - صدور سند غرامت
اسـناد غرامـت مقطوع نقص عضـو و غرامت مقطوع فوت، پـس از صدور حکم 
غرامـت، در منـوی مربوطـه ثبت می گردد. هر سـند بایسـتی توسـط مسـئول 
مستمری ها    /مسـئول تعهـدات بلندمدت، مسـئول امـور مالـی و رئیس    /معاون 
شـعبه تأییدشـده و اسـناد مربـوط به هر مـاه در منوی عملکرد ماهیانه شـعب 
در لیسـتی بـا عنوان نوع پرداخـت »غرامت« و با دوره عملکرد همـان ماه، درج 

می گردد. 
42    - صدور سند سهم االرث )ماترک( مستمری بگیران

از آنجاکـه در بعضـی مـوارد پـس از فـوت مسـتمری بگیر و مختومـه شـدن 
وضعیـت پرونـده مرحـوم، وی مبالغی از سـازمان بستانکارشـده که بایسـتی به 
عنـوان سـهم االرث )ماترک( متوفی به ورثه پرداخت شـود لـذا به منظور ایجاد 
راهـکار مناسـب جهت محاسـبه و پرداخت سـهم االرث مسـتمری بگیر متوفی 
از طریق سیسـتم مکانیزه مسـتمری ها، نحوه اقدام شـعب در سیسـتم بیمه ای 
الکترونیـک )سـبا( و سـامانه متمرکز مسـتمری به شـرح ذیل تعییـن می گردد:

واحـد اجرایی می بایسـت کلیه مبالغ معوقه و پرداخت نشـده به مسـتمری بگیر 
متوفـی تـا تاریـخ فـوت را محاسـبه نموده و بـرای هـر یـک از وراث مرحوم با 
توجـه به گواهـی انحصـار وراثـت ارائه شـده و مطابـق بـا قانـون ارث بیـن آنان 
تسـهیم و چنانچـه وارث در ردیف مسـتمری بگیران پرونده قرار داشـته باشـد 
با ثبت سـند معوقه در اولین لیسـت مسـتمری ماهیانه پرداخت خواهدشـد و 
در صورتی کـه وارث در ردیـف مسـتمری بگیران پرونـده قـرار نداشـته باشـد، 
پـس از نام نویسـی به عنـوان فـرد تبعـی بیمه شـده اصلـی پرونـده بـا نـوع 
نسـبت »غیرمشـمول« و ثبت اطاعات حسـاب بانکی وی در پایـگاه اطاعات 
مسـتمری بگیران یـا نام نویسـی متمرکز حسـب مـورد، طی سـند پرداخت در 

سیسـتم مکانیزه ثبـت نماید.
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چنانچه واحد اجرایی در تشـخیص وراث یا میزان سـهم ایشـان از ماترک وفق 
گواهـی انحصار وراثت ارائه شـده ابهام داشـته باشـد، الزم اسـت موضـوع را از 

اداره حقوقی اسـتان استعام نماید.
در صورت ارائه وکالت نامه رسـمی از سـوی وراث، صرفا پرداخت سـهم االرث 
وراثی که وکالت داده اند، به وکیل بامانع اسـت و سـهم سـایر ورثه بایسـتی به 

خود آنها پرداخت شـود.  
43    - پرداخت اسناد صادره:

پـس از ثبـت سـند و تأییـد توسـط مسـئول مستمری ها    /مسـئول تعهـدات 
بلندمـدت، مسـئول امورمالی و رئیس    /معاون شـعبه، در منوی عملکرد ماهیانه 
شـعب در لیسـتی با عنوان نوع پرداخـت غرامت«، کلیه اسـناد غرامت مقطوع 
فوت، غرامت نقص عضو و سـند سـهم االرث تجمیع می گردندکـه پس از تأیید 
این لیسـت توسـط مسـئول مستمری ها    /مسـئول تعهدات بلندمدت، مسـئول 
امور مالی و رئیس    /معاون شـعبه، لغایت بیسـت و هفتم هرماه همانند لیسـت 
مسـتمری ماهیانه در منوی »کارتابل محاسـبات« توسـط اداره کل استان تأیید و 

آمـاده پرداخـت به صـورت متمرکز توسـط اداره کل امور مالی می باشـد. 
احـکام مقـرر در ایـن بخشـنامه جایگزین کلیه احـکام و موضوعـات مرتبط در 
کلیه بخشـنامه ها، دسـتورات اداری و دستورالعمل هایی می باشـد که قبل از این 

بخشـنامه صادر شـده است.
مسـئول حسـن اجـرای این بخشـنامه معاونت  بیمـه ای، معاونـت برنامه ریزی، 
مالی و پشـتیبانی، مرکز فناوری اطاعات، آمار و محاسـبات و مدیریت فناوری 
و تحول دیجیتال در سـتاد مرکزی، شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشینی 
تأمیـن، مدیـران کل، معاونین تعهـدات بیمه ای و رؤسـای ادارات مسـتمری ها، 
نظـارت بر مصـارف، حقوقی، مالی و فنـاوری اطاعات در ادارات کل اسـتان ها، 

رؤسـا، معاونین و مسـئولین ذیربـط در واحدهای اجرایـی خواهند بود.
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