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 داد خواه   جناب–مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان اصفهان 

 با سالم 

و معرفی نماینده  این نظام جهت حضور در   24/10/93مورخ   56/132/66به استحضار میرساند پیرو نامه شماره "احتراما         

مشکالت بیمه تأمین اجتماعی شاغلین در بخش کشاورزی و پیرو بررسی مسائل و مشترک جهت ایجاد وحدت رویه و کارگروه 

عناوین موارد و معضالت بیمه تأمین اجتماعی در بخش  "،ذیالبا کارشناسان آن اداره کل محترم  هماهنگی های به عمل آمده

ارگروه با دستورات الزم در خصوص تشکیل جلسه ککارگروه فوق ارسال میگردد. خواهشمند است در  طرح کشاورزی جهت

             .صادر گردد ذیلعنایت به موارد

                                                                         :مسائل و مشکالت بیمه تأمین اجتماعی دربخش کشاورزی       

 باال دراین بخش ، مشاغلو جزء به جزء از بخش کشاورزی با توجه به تعدد  تعریف جامع –1

 جهت تحت پوشش قرار گرفتن در بیمه تأمین اجتماعی .زراعی ، باغی و گلخانه ،مشخص شدن مساحت اراضی  -2

 بیمه تأمین اجتماعی .از مزایای کشورزی عدم بهره مندی زنان شاغل در بخش  – 3

 شتن کارت پایان خدمت یامعافیت ( .سال و ندا 11مشخص شدن وضعیت کارگران شاغل بخش کشاورزی قبل ازسن قانونی )  – 4

زیر  وعیت جغرافیایی منطقه با توجه به موق کاشت و داشت وبرداشت تعریف صحیح وجامع ازکشاورزی مکانیزه درتمام مراحل  – 5

 ساخت های موجود در آن پهنه .

مین اجتماعی متناسب با واقعیات کارگاه های بخش کشاورزی و تفاوت نحوه نظارت بازرسی أت بیمه ویژه به بازرسینآموزش  – 6

 .بخش کشاورزی با دیگر بخش ها

 . ن اراضیدر آ جهت تعداد کارگران شاغل و..  باغات ، مشخص نمودن حدنصاب اراضی مزروعی  – 7

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

از مزایای بیمه تأمین مانند تراکتور، کمباین وغیره : مکانیزاسیون دارند بخش زیر بهره بردارانی که فعالیت در عدم بهره مندی  – 1

 .اجتماعی 

بهره  و مرتبط در خصوص  دخیلارگانهای چه سایر بهره برداران و  برای  ، چههای اداری و...بروکراسی  اتالف وقت و – 9

 یا بصورت قولنامه عادی می باشند .برگه واگذاری اراضی و که فاقد سند مالکیت یا بردارانی 

دامدارانی که دارای پروانه چرای دام مرتعی از سوی منابع طبیعی  از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برای عدم بهر مندی  – 11

 .ساختمان واحد دامداری می باشند هستند و فاقد 

آب وهوایی شرایط به لید کنندگان عسل که در فصول مختلف و با توجه به نیاز گله داران کوچ رو و همچنین تو عدم بیمه   – 11

 ساعد مهاجرت می کنند .م

با عنایت به گستردگی و پراکندگی روستاها و مزارع اغلب شهرستانهای استان و همچنین کمبود نیروی کارشناسی دربرخی از  – 12

  د که موجب نگرانی اعضاء می شود .ادارات بیمه شهرستانها ، بازدید وکارشناسی ازکارگاهها زمان طوالنی را سپری می کن

صنفی  نظام با نامه تفاهم تنظیم و ماهانه لیست انفرادی ارسال به دادن پایان و  نحوه ارسال لیست بیمه بخش کشاورزی -13

 . سیاست این اجرای برای شهرستانها شاورزیک

     21/9/19مورخ  131/19-71که قبال طی نامه شماره ، تعریف جامع از کارگاه های بخش کشاورزی متناسب با واقعیات بخش  -14 

 . ) تصویر منضم به پیوست میباشد( اشاره شده بود

 

 با تشکر                                                                                                                                                                

 اسفندیار امینی                                                                                                                                                                                                     

  م صنفی کشاورزی استاندبیر اجرائی نظا                                                                                     

 

  

 

  استحضار .نظام های صنفی کشاورزی شهرستانهای استان جهت   - رونوشت :
  


