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مقذم ه

ظؼ ابتعا به نما تبؽیک هیگىین که با تهیه ایى کتاب ،خؿء %5
ا٢ؽاظی هكتیع که بؽای ضىظ قؽهایهگػاؼی يمىظیع و ظؼ خهت تٟییؽ
ؾيعگی ضىظ ظؼ زال و آیًعه ٦عم ايلی ؼا بؽظانتهایع 7ؾیؽا همايگىيه که
ظؼ خؽیاو هكتیع ،همگاو ظوقت ظاؼيع تٟییؽ کًًع 7لکى تٟییؽ ،خؽأت
هیضىاهع و ضىنسالن که نما ایى خؽأت ؼا به ضؽج ظاظه و ایى کتاب
ؼا تهیه يمىظهایع-
آيؿهاو که کتاب "الهی پیؽ نی" ؼا يىنتن٢ ،کؽ ایًکه ا٢ؽاظی که به
قًیى باال و خهاو ظیعگی (قالمًعی و کهًكالی) هیؼقًع ،نایع
ظیگؽ به ضاْؽ تسلیل ٦ىا ،يتىايًع هثل ٦عین ضىظناو ،کاؼهای
ضىظناو ؼا ايدام ظهًع و يیاؾهًع کكايی هكتًع که ایى کاؼها ؼا بؽای
آيها ايدام ظهًع ،و ایى ا٢ؽاظ يیؿ هیبایكت يکاتی ؼا ظؼ ضًىو
يگهعاؼی اؾ ایى گًدیًه های يیؽوی ايكايی ،ظؼ يٗؽ ظانته بانًع ،به
همیى هًٗىؼ ،کتاب "يیايت اؾ خاو" (ؼاهکاؼهای ٚملی بؽای
يگهعاؼی اؾ والعیى باؾيهكته ،والعیى یا اخعاظ خهايعیعه (قالمًع,
کهًكال)) به ؼنته تسؽیؽ ظؼآهع-
پف اؾ آو تًها زل٧ه ه٧٣ىظه ظؼ ایى هكیؽ ،آهىؾل ٚؿیؿايی بىظ که
ظؼ نؽ ٠باؾيهكتگی بىظيع و هیبایكت ،آيها يیؿ يکاتی ؼا بؽای هىاخه
نعو با ایى ظوؼاو ،هعيٗؽ ظانته بانًع ،به ضاْؽ ایى و بؽ اقاـ ایى
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يکته که همیهه پیهگیؽی بهتؽ و کن هؿیًه تؽ اؾ ظؼهاو اقت ،ایى
کتاب"ال٣بای باؾيهكتگی" ؼا يیؿ يىنتن و آو ؼا ت٧عین به کلیه گًدیًه
های گؽايبهای يیؽوی ايكايی هی يماین-
ایى کتاب يگؽايی های نما ؼا که ظؼ ضًىو ظوؼاو باؾيهكتگی و
ظوؼاو خهايعیعگی (قالمًعی و کهًكالی) ظاؼیع٦ ،بل اؾ ؼوبؽو نعو با
ایى ظوؼاو ؼا بؽ ْؽ ٠يمىظه و به ٦ىل هٛؽو ٠بؽای آو ظوؼاو واکكًی
تهیه نعه که نما ؼا ظؼ بؽابؽ هكائل و ههکالت ظوؼاو باؾيهكتگی،
قالمًعی و کهًكالی ٦ؽيٓیًه يمایع-
ً
کتاب زاَؽ ،هٓمئًا کاهل يطىاهع بىظ و هكائل و يىاً٦ی ظاؼظ،
که اهیعواؼم هكائل ،يىا٦ى و پیهًهاظات ضىظ ؼا به ؼایاياههای که ظؼ
ايتهای کتاب ٦ؽاؼ ظاظهام ،اؼقال يمائیع-
بؽاقاـ َؽب المثل "ظیگؽاو کانتًع و ها ضىؼظین ،ها بکاؼین تا
ظیگؽاو بطىؼيع" ،هی تىاو يٗؽات ،تدؽبیات و ظیعگاههایتاو ؼا ظؼ
خهت بهبىظ ایى اثؽ به ها هًت٧ل يمائیع و ظؼ خهت کاؼبؽظی نعو
هؽچه بیهتؽ و پىیا يمىظو ا٢ؽاظ ظؼ ظوؼاوهائی که هتأق٣ايه ظؼ زال
زاَؽ ،به ًٚىاو "ظوؼاو ايتٗاؼ بؽای هؽگ" ياهگػاؼی نعه اقت٦ ،عم
بؽظاؼین-
ظوؼايی که بؽ اقاـ ٢ؽاهیى ظیًی ،ا٢ؽاظ ظاؼای تداؼب غی ٦یمت
نعه و ازتؽام و اؼؾل آيها بؽای ها ؼوؾ به ؼوؾ باالتؽ هیؼوظ-
اهیعواؼم که نما يیؿ بؽاقاـ ٢ؽاهیى ظیًی و اضال٦ی ،بتىايیع
ٚالوه بؽ باال بؽظو ازتؽام ایى ٦هؽ ضىب و هٗٛن ،ظؼ خهت پؽ باؼ
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يمىظو ؾيعگی ضىظ اؾ هن اکًىو٦ ،عم بؽظاؼیع تا بتىايیع ،با آگاهی باال،
ضیال ؼازت و ٢ؽاٞت بال ،به ظوؼاو باؾيهكتگی ٦عم بگػاؼیع و اؾ ایى
ظوؼاو ضىب ،يهایت بهؽهبؽظاؼی ؼا بًمائیع-
ً
بؽای همیى هدعظا به نما تبؽیک هیگىین که هايًع کكی که
هیضىاهع کىه ؼا اؾ خا بکًع ،و ا٦عام به خم ٙکؽظو قًگؼیؿهها
هیيمایع ،نما يیؿ با تهیه ایى کتاب ،عشم ضىظ ؼا بؽای تٟییؽ ،ناظی و
يهاِ ظؼ ؾيعگی ،به ضىظتاو ،که ههنتؽیى ظوقت و بعتؽیى ظنمى
ظيیا اقت ،يهاو ظاظیع -پف زاال به نما اْمیًاو هیظهن که اگؽ به
آهىؾههای ایى کتاب ٚمل يماییع ،با تٟییؽاتی که ظؼ ؾيعگی بؽایتاو
ً
ؼوی ضىاهع ظاظ ،هتىخه ضىاهیع نع که چگىيه هدعظا ايؽژی ،به بعو،
باؾواو و هاهیچههای نما باؾگهته اقت ،ظؼ يىؼتیکه يگاؼيعه تًها ایى
ايؽژیهای يه٣ته ظؼ بعو نما ؼا ،آنکاؼ هیقاؾظ و ْؽؾ اقت٣اظه بهیًه
اؾ آيها ؼا با ؼولهای قاظه و ٦ابل اخؽا ،به نما پیهًهاظ ضىاهع ظاظ-
ً
پف لٓ٣ا به ؼاهتاو اظاهه ظاظه و با ایى کتاب همؽاه نىیع-

فصل اول:
کلیات
همه ا٢ؽاظی که هن اکًىو ظؼ هسل کاؼ ضىظ ههٟىل تالل و
ضعهت هكتًع -ا٢ؽاظ ؾیاظی ؼا ظیعهايع که ظؼ ؾهاو ه٧ؽؼ تىقّ ٦ايىو،
به ا٢تطاؼ "باؾيهكتگی" يائل نعهايع ،اها هیچى٦ت ایى هىٛ٦یت ؼا
بؽای ضىظ هدكن يمیکؽظيع-
نما تاکًىو باؼها آیًه ضىظؼوها ؼا ههاهعه يمىظهایع 7همايگىيه که
ظؼ ؾیؽ آئیًهها يگانته نعه اقت ،اخكام اؾ آيچه ظؼ آئیًه هیبیًیع به
نما يؿظیکتؽ هكتًع ،باؾيهكتگی يیؿ چًیى اقت 7باؾيهكتگی اؾ
آيچه که نما ٢کؽ هیکًیع به نما يؿظیکتؽ اقت-
ؼوؾهای اول که به اظاؼه واؼظ نعه بىظم ،با کاؼهًعايی هىاخه نعم
که قاب٧ه ضعهت بیكت و ههت قال به باال ظانتًع -با ضىظ ٢کؽ هی-
کؽظم6:وای ضعای هى ،یًٛی هى يیؿ بایع  03قال ظؼ ایى اظاؼه ضعهت
يماین؟5
زال که ازکام کاؼگؿیًی ٚعظ  01ؼا ظؼ قاب٧ه ضعهت به هى يهاو
هی ظهع ،يگاهی به پهت قؽ ايعاضته و هتىخه گػؼ قؽیٚ ٙمؽ ضىظ
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نعم(هايًع ضىظ نما که ٢ايله بیى کىظکی و ؾهاو زالتاو ،بعیى
نکل ْی نعه اقت) و کن کن ،ؾهاو باؾيهكتگی ٢ؽا ضىاهع ؼقیع-
پف بایع بؽای ایى ظوؼاو بؽياهه ؼیؿی الؾم ؼا ايدام ظهین ،تا ظؼ آو
ؾهاو ،با ههکالت و هكائل ٚعیعه ای ؼوبؽو يهعه و آو ظوؼاو بؽای ها
قهل و آقاو گؽظظ و ناظی و يهاِ به همؽاه قالهتی ظؼ آو ؾهاو
همؽاه ؾيعگی ها گؽظظ-
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الفبای سخىزاوی

همه ا٢ؽاظی که به اقتطعام نؽکت ،قاؾهاو یا يهاظی ظؼ هی آیًع
باالضؽه ؼوؾی بایع آو هسل ؼا تؽک يمایًع -و اگؽ بعوو اْال٘ و بعوو
آهىؾل آو هسل ؼا تؽک يمایًع و واؼظ ظوؼاو باؾيهكتگی گؽظيع ،همکى
اقت که به قؽيىنت تٛعاظی اؾ همکاؼاو ایًدايب ،که با باؾيهكته
نعو و وؼوظ به ایى ظوؼاو ،با هكائل و ههکالت آو هىاخه نعيع و
تٛعاظی اؾ آيها هتأق٣ايه يتىايكتًع ایى هكائل ؼا تسمل يمىظه و به ظیاؼ
با٦ی نتا٢تًع-
ٚؿیؿايی که قالیاو قال ٚمؽ با اؼؾل ضىظ ؼا يؽ ٠کاؼ و تالل ظؼ
هسل ضعهت يمىظيع ،بایع ايىلی ؼا خهت وؼوظ به ظوؼاو باؾيهكتگی
٢ؽا بگیؽيع و ها ایى ايىل ؼا ظؼ ایى کتاب به يام ال٣بای باؾيهكتگی به
کكايی که به ؾوظی واؼظ ایى ظوؼاو هی نىیع ،ت٧عین هی يمائین-
اهیع که با ایى ايىل بتىايیع ،ایى ظوؼاو ؼا به ضىبی پهت قؽ
گػانته و ؾيعگی ضىب و قؽاقؽ ناظی ،يهاِ و قالهتی ؼا ناهع
بانیع-
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آمادگی بزای مسافزت

ً
نما اگؽ بطىاهیع به هكا٢ؽتی بؽویع ،زتما بؽای ضىظ چمعاو و
کىله ای ههیا يمىظه و وقایل هىؼظ يیاؾ ضىظ ؼا ظؼ آو ٦ؽاؼ هیظهیع تا
هباظا که ظؼ ظوؼاو ق٣ؽ ،يیاؾ به وقایلی ظانته بانیع و آو وقیله ظؼ
ً
ظقتؽـ نما يبانع 7هؽچه آو هكا٢ؽت ْىاليیتؽ بانع ،هكلما
چمعاو بؿؼگتؽ و زدینتؽ ضىاهع بىظ و هؽ چه ظوؼاو ایى هكا٢ؽت
بیهتؽ بانع ،وقایل آو يیؿ بیهتؽ ضىاهع بىظ-
اگؽ بؽای ایى هكا٢ؽت چمعاو زاَؽ يکؽظه بانیع یا وقایل آهاظه
نعه ک٣ا ٠آو ظوؼاو ؼا يعهع ،بینک ظؼ آو هكا٢ؽت با ؾزمتهای
٢ؽاواو ؼوبؽو ضىاهیع نع و ظؼ ْىل هكا٢ؽت بعوو وقایل هىؼظ يیاؾ
ضىظ ؼوؾگاؼ هیگػؼايیع و هًتٗؽ هیهايیع تا هؽچه ؾوظتؽ هكا٢ؽت به
پایاو ؼقیعه و به ضايه بؽگؽظیع-
لػا زال که ٦ؽاؼ اقت به هكا٢ؽتی بؽوین که زعا٦ل يیمی اؾ ٚمؽ
ها ،يؽ ٠آو هینىظ ،بهیًه يیكت که ها ضىظ ؼا بؽای آو هكا٢ؽت ههیا
کؽظه و چمعاو ضىظ ؼا کاهلتؽ و هدهؿتؽ ببًعین؟
بؽای بكتى چمعاو خهت ظوؼاو ظوم ؾيعگی  ،بایع اؾ چمعاو و
وقایلی اقت٣اظه يمىظ که ظؼ هكا٢ؽت ،آقىظه ضاْؽ بانین-

ً٢ل اول :کلیات 52 

بظتى چمذاو
ظؼ ظوؼاو انتٟال ،که ظوؼاو ٦بل باؾيهكتگی اقت ،ظؼ بطمهای
هطتل ١بایع بؽياهه ؼیؿی ايدام گؽظظ 7البته به نؽِ آيکه ٦بىل ظانته
بانین که ها يیؿ ظیؽ یا ؾوظ به قى باؾيهكتگی ضىاهین ؼقیع و الخؽم
هیبایكت ضىظهاو ؼا بؽای آو ظوؼاو آهاظه و ههیا يمائین 7ایى هىؼظ
همايًع ٢ؽظی اقت که ظؼ بايک و ظیگؽ هکايها ،قؽهایهگػاؼی
هیيمایع ،تا ظؼ آیًعه اؾ آو اقت٣اظه يمایع و بتىايع ايعوضته هًاقبی
بؽای قالهای باؾيهكتگی و کهًكالی ظانته بانع-

آرسو
یکی اؾ هكائلی که همیهه هع يٗؽ اقت ،ایى اقت که باالضؽه
بؽای نما یا هؽ ٢ؽظ ظیگؽی ،ؼوؾی ٚمؽ به پایاو هیؼقع و همه ضىاه،
ياضىاه بایع اؾ ایى ظيیا به ظیاؼ با٦ی بهتابین-
زال قىال ایى اقت ،که "ظؼ ؾهايی که هیضىاهًع آگهی تؽزین
نما ؼا بًىیكًع ،ظوقت ظاؼیع ،نما ؼا با چه اقن و ًٚىايی ضٓاب
کًًع و اؾ کمبىظ چه کكی یا چه نطًیتی اٖهاؼ تأق ١يمایًع؟"
ایى هٓلب بكیاؼ ههن اقت ،ؾیؽا که ههطى هیکًع که آؼؾوها و
ٚالئ ٥نما به وا ٙ٦چیكت و نما ظؼ يٗؽ ظاؼیع با چه ًٚىايی ظؼ خاهٛه
نًاضته نىیع-
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باورهای و آموخته های قذیم

همه ها ظؼ ْىل ؾيعگی ضىظ ،باوؼها و آهىضته هائی ظاؼین ،که ظؼ
ؾهاو هایی قع ؼاه آهىؾل ها نعه و اخاؾه وؼوظ اْالٚات خعیع به
غهى ؼا به ها يمی ظهًع-
به ظلیل ایًکه نما يیاؾهًع آو هكتیع که اْالٚات خعیع خهت
وؼوظ به ظوؼاو باؾيهكتگی ،به غهى نما واؼظ نعه و بتىايیع ضىظ ؼا
بؽای آو ظوؼاو آهاظه و ههیا يمائیع ،الؾم اقت که هعت ؾهايی کىتاه بؽ
ؼوی آو اْالٚات ،ضّ بٓالو کهیعه و ظؼ ؾهايی که ایى کتاب ؼا
ً
هٓالٛه هی يماییع ،غهى نما ،کاهال ضالی اؾ اْالٚات ٦بلی
بانع(ظ٦ی٧ا هثل ؾهايی که ضىظم ههٟىل ضىايعو کتاب ،یا نؽکت ظؼ
قمیًاؼ یا کاؼگاهی هی بانن) 7ظؼ آو يىؼت اقت که نایع بتىايیع
زعا٦ل یک يکته کىچک اؾ ایى کتاب ظؼیا٢ت يمىظه و ظؼ ؾيعگی ضىظ
به کاؼ ببؽیع-
و ظؼ اتمام کتاب ،نما هی تىايیع به ؼازتی اْالٚات ٦عیمی ضىظ
ؼا ٢ؽاضىايی يمىظه و اگؽ ضىاقتیع ،با اْالٚات خعیع ،ه٧ایكه يمائیع و
به ایى يتیده بؽقیع که کعاهیک هی تىايعهمؽاه نما ظؼ ظوؼاو پؽ ٢ؽاؾ و
يهیب باؾيهكتگی بانع-
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قاوون باسوطستگی بزا ی کارمىذان

ظؼ زال زاَؽ(قال ٦ ،)5042ىايیى باؾيهكتگی  ،بؽای کاؼهًعاو
به نؽذ غیل اقت:
ماده  ۳۰۱قاوون جدید بازوشستگی کاؼهًعاو ظولت ،ظقتگاههای
اخؽایی هیتىايًع با یکی اؾ نؽایّ ؾیؽ ،کاؼهًعاو ضىظ ؼا باؾيهكته
کًًع:
ال )١ظاؼا بىظو ( )۰۳قال قاب٧ه ضعهت و زعا٦ل ( )۰۳قال قى7
ناٞلیى ههاٞل تطًًی با ظاؼا بىظو هعؼک تسًیلی کاؼنًاقی
اؼنع و باالتؽ هیتىايًع با ظؼضىاقت ضىظ و هىا٧٢ت ظقتگاه تا  ۰۰قال
ضعهت کًًع-
ب) ظاؼا بىظو  ۰۳قال قى و زعا٦ل  ۵۰قال قاب٧ه ضعهت با
پؽظاضت ز٧ى ٤هتًاقب با قًىات ضعهت-
* تبصزه  :۳قاب٧ه هػکىؼ ظؼ بًع 6ال 5١و همچًیى نؽِ قًی
هػکىؼ ظؼ بًع 6ب 5بؽای ؾياو تا  ۰قال کمتؽ اقت-
* تبصزه  :۲ظقتگاه های اخؽایی هکلً٣ع کاؼهًعايی ؼا که ظاؼای
 ۰۳قال قاب٧ه ضعهت و زعا٦ل  ۰۳قال قى هیبانًع و همچًیى
کاؼهًعاو ناٞل ظؼ ههاٞل تطًًی با ظاؼا بىظو هعؼک تسًیلی
کاؼنًاقی اؼنع و باالتؽ ؼا که ظاؼای  ۰۰قال قاب٧ه ضعهت و زعا٦ل
ً
 ۰۰قال قى هیبانًع ،ؼأقا و بعوو ت٧اَای آياو باؾيهكته يمایًع-
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* تبصزه  :۳ظقتگاه های اخؽایی هىًٖ٣ع کاؼهًعاو ظاؼای ۰۰
قال قى و کاؼهًعاو ناٞل ظؼ ههاٞل تطًًی با ظاؼا بىظو هعؼک
تسًیلی کاؼنًاقی اؼنع و باالتؽ ؼا با ظاؼا بىظو  ۰۳قال قى با هؽ
هیؿاو قاب٧ه ضعهت باؾ يهكته يمایًع-
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ق واو ی ه باسوطستگی بزا ی کارگزان

باؾيهكتگی یًٛی ٚعم انتٟال بیمه نعه به کاؼ ،به قبب ؼقیعو
به قى باؾيهكتگی ظؼ ایى ٦ايىو-
همچًیى به تٛبیؽی ظیگؽ ،باؾيهكتگی ؼقیعو به نؽایٓی اقت
که بؽاقاـ آو ٢ؽظ تىاو کاؼیال کاهم یا٢ته و ظیگؽ ٦عؼت و تىايایی
قاب ٥ؼا بؽای اظاهه ٛ٢الیت و کاؼ يعاؼظ -ظؼ خىاه ٙگىياگىو با تىخه به
نؽایّ ا٦تًاظی و اختماٚی قى باؾيهكتگی هیتىايع هت٣اوت بانع،
اؾ  ۰۰قال گؽ٢ته تا  ۰۳قال-

دلی ل باسيؼظتگی و ػزا ی ظ آو :
 -۱به دلیل کهىلت طى و رطیذو طى باسيؼظتگی :ظؼ ایى
زالت کاؼگؽ یا بیمه نعه پف اؾ قالها کاؼ و تالل بؽ اثؽ ؼقیعو
به نؽایّ و قًی که ٦ايىو ٢ؽظ ؼا باؾيهكته هی ظايع ،باؾيهكته
هی نىظ-
 -۲باسيؼظتگی در کارهای طخت و سیاو آور یا هًاعك بذ آب و

هىا :ایى يى٘ باؾيهكتگی به ظلیل ٢ؽقىظگی ؾوظؼـ کاؼگؽ ظؼ
کاؼهایی که ٚمىها قطت و یا ؾیاوآوؼ اقت هثل کاؼ ظؼ هٛاظو
ایداظ نعه اقت -ظؼ ایى زالت ٢ؽظ بیمه نعه ٦بل اؾ ؼقیعو به
قى هىؼظ يٗؽ و یا ظانتى قاب٧ه کاهل باؾيهكته هینىظ-
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 -۳ػزایظ التصادی ،اختماعی و طیاطی :بؽضی هىا ٙ٦بؽ اقاـ
نؽایّ ضاو ا٦تًاظی هثل يؽش بیکاؼی گكتؽظه یا بسؽاو و یا
تىؼم يیؽو ظؼ بًگاههای ا٦تًاظی یا بؽضی ویژگی های ضاو
گؽوهها ،ظولتها تًمین هیگیؽيع گؽوهی ؼا به يىؼت ؾوظهًگام
باؾيهكته کًًع-
ظؼ ایى ضًىو هی تىاو به باؾيهكتگی با  ۵۰قال قاب٧ه به
هىخب ٦ايىو يىقاؾی يًای ٙو یا باؾيهكتگی ؾوظهًگام کاؼکًاو
ظولت وباؾيهكتگی ؾياو با  ۵۳قال قاب٧ه اناؼه کؽظ-

ػزا ی ظ باسيؼظتگی :
بؽای ازؽاؾ باؾيهكتگی ظؼ ٦ايىو تاهیى اختماٚی به ظو هٛیاؼ ههن
تىخه هینىظ:
 ,۱ؼقیعو به قى ه٧ؽؼ ظؼ ٦ايىو
 ,۵ظانتى قًىات پؽظاضت ز ٥بیمه به هیؿاو ه٧ؽؼ ظؼ ٦ايىو
تاهیى اختماٚی
بؽ هبًای ظو ٚاهل ٢ى ،٤ازؽاؾ نؽایّ باؾيهكتگی بؽ اقاـ نؽایّ
ؾیؽ يىؼت هیگیؽظ:
الف :قى باؾيهكتگی  ،بؽاقاـ بًع  ۱هاظه ٦ ۰۰ايىو تاهیى
اختماٚی ۰۳ ،قال قى بؽای هؽظاو و  ۰۰قال قى بؽای ؾياو
اقت که ظؼ ایى زالت ٢ؽظ بیمه نعه با ظانتى زعا٦ل  ۵۳قال
قاب٧ه پؽظاضت ز ٥بیمه هیتىايع باؾيهكته نىظ-
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ظؼ يىؼتی که هكتمؽی اقتس٧ا٦ی ٢ؽظ بؽ اقاـ ایى بًع کمتؽ اؾ
زعا٦ل ز٧ى ٤قال هؽبىْه بانع ،تا زعا٦ل ز٧ى ٤اؼت٧ا ضىاهع یا٢ت-

باسيؼظتگی با  ۱۱طال طابمه و  ۰۱طال طى :
بؽاقاـ ايالزات اضیؽ ،همچًیى ا٢ؽاظی که ظاؼای  ۱۳قال
قاب٧ه و  ۰۳قال قى بؽای هؽظاو و  ۰۰قال قى بؽای ضاينها بانًع
بعوو ؼٚایت هاظه ٦ ۱۱۱ايىو تاهیى اختماٚی و هتًاقب با قًىات
پؽظاضت ز ٥بیمه هی تىايًع باؾيهكته نىيع-
به هىخب همیى ايالزات چًايچه بیمه نعه هت٧اَی کمتؽ اؾ
 ۱۳قال قاب٧ه ظانته بانع با پؽظاضت یکدای ز ٥بیمه قًىات
کكؽی تا  ۱۳قال ،هی تىايع اؾ هؿایای ایى ٦ايىو بهؽههًع نىظ-
ظؼ هىؼظ بیمه نعهای که بؽ اقاـ  ۱۳قال قاب٧ه باؾيهكته نىظ
هاظه ٦ ۱۱۱ايىو اخؽا يمینىظ و بؽ اقاـ قًىات پؽظاضت ز ٥بیمه
هكتمؽی تٛییى هینىظ که همکى اقت ايتٗاؼات ٢ؽظ هت٧اَی ؼا اؾ
يٗؽ ظؼیا٢ت هكتمؽی کا٢ی بؽای تاهیى هٛال بؽآوؼظه يكاؾظ-
بًابؽایى تىيیه هینىظ زتی االهکاو ٢ؽظ بیمه نعه نؽایّ
هًعؼج ظؼ نکل یک (زعا٦ل  ۵۳قال قاب٧ه) ؼا ازؽاؾ کًع ،قپف
باؾيهكته نىظ-
ب :کكايی که  ۰۳قال تمام کاؼ کؽظه و ز ٥بیمه هؽبىْه ؼا به
قاؾهاو پؽظاضت کؽظه بانًع ،ظؼ يىؼتیکه قى هؽظاو به  ۰۳قال
و قى ؾياو به  ۵۰قال تمام بؽقع ،هیتىايًع ت٧اَای باؾيهكتگی
يمایًع-
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هكتمؽی ایًگىيه اؾ بیمهنعگاو بؽاقاـ  ۰۳قال قاب٧ه ،هساقبه
و پؽظاضت ضىاهع نع -ظؼ ایى زالت بٓىؼ کلی ظؼضىاقت باؾيهكتگی
تًها اؾ ْؽی٢ ٥ؽظ بیمه نعه و ازؽاؾ نؽایّ باؾيهكتگی اؾ ْؽ٠
قاؾهاو٦ ،ابل پػیؽل ضىاهع بىظ-
ج :کاؼ٢ؽها هیتىايع باؾيهكتگی بیمهنعگايی ؼا که زعا٦ل پًح
قال پف اؾ ؼقیعو به قى باؾيهكتگی ه٧ؽؼ ظؼ ٦ايىو تاهیى
اختماٚی به کاؼ ضىظ اظاهه ظاظه ايع اؾ قاؾهاو تاهیى اختماٚی
ت٧اَا يمایع-
بؽ ایى اقاـ کاؼ٢ؽها هیتىايع باؾيهكتگی بیمه نعه هؽظ ؼا با ۰۰
قال قى و بیمه نعه ؾو ؼا با  ۰۳قال قى اؾ قاؾهاو تاهیى اختماٚی
ت٧اَا کًع(به نؽِ ظانتى قاب٧ه هىؼظ يٗؽ)-

باسيؼظتگی با  ۳۳طال طابمه بذوو ػزط طً ی :
د :کكايی که ظاؼای  ۰۰قال قاب٧ه پؽظاضت ز ٥بیمه بانًع
بعوو نؽِ قًی هیتىايًع ت٧اَای باؾيهكتگی کًًع-
و :ؾياو کاؼگؽ با ظانتى  13قال قاب٧ه کاؼ و  51قال قى به
نؽِ پؽظاضت ز ٥بیمه با  13ؼوؾ ز٧ى ٤هی تىايًع باؾيهكته
نىيع -ظؼ ضًىو ایى گؽوه اؾ بیمه نعگاو ظؼ يىؼتی که
هكتمؽی اقتس٧ا٦ی اؾ زعا٦ل ز٧ى ٤قال هؽبىِ کمتؽ بانع ،تا
زعا٦ل ز٧ى ٤ا٢ؿایم هی یابع-
ی :باؾيهكتگی ؾوظهًگام :ظؼ بؽضی اؾ کهىؼها باؾيهكتگی
ؾوظهًگام و پیم اؾ هىٚع ،یکی اؾ تعابیؽ بؽای پاقطگىیی و زل
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بؽضی ههکالت ا٦تًاظی و اختماٚی به نماؼ هیؼوظ و یا نؽایّ
بؽضی اؾ کاؼها هثل قطت و ؾیاوآوؼ بىظو یا ٛ٢الیت ظؼ هًاْ ٥بع
آب و هىا َؽوؼت باؾيهكتگی ؾوظ اؾ هىٚع ؼا ا٦تُا هیکًع -ظؼ
ایى يى٘ اؾ باؾيهكتگی ٢ؽظ بیمه نعه هیتىايع با قاب٧ه و قى
کمتؽ باؾيهكته نىظ-

ػزا ی ظ باسيؼظتگی در کارها ی طخت و س ی او آور
ْب٦ ٥ايىو باؾيهكتگی ظؼ ههاٞل قطت و ؾیاوآوؼ ،ا٢ؽاظی که
زعا٦ل  ۵۳قال هتىالی و  ۵۰قال هتًاوب ظؼ کاؼهای قطت و ؾیاوآوؼ
(هطل قالهتی) انتٟال ظانتهايع و ظؼ هؽ هىؼظ ز ٥بیمه هػکىؼ ؼا به
قاؾهاو پؽظاضته بانًع ،بعوو نؽِ قًی هیتىايًع ت٧اَای
باؾيهكتگی کًًع-
همچًیى چًايچه کمیكیىوهای پؿنکی هىَى٘ هاظه ٦ ۱۱ايىو
تاهیى اختماٚی٦ ،بل اؾ ؼقیعو بیمه نعه ی ناٞل ظؼ کاؼهای قطت
و ؾیاوآوؼ به قاب٧ه ه٧ؽؼ ( ۵۳قال هتىالی و  ۵۰قال هتًاوب بؽای
کاؼهای قطت و ؾیاوآوؼ) ٢ؽقایم خكمی و ؼوزی وی ؼا يانی اؾ
انتٟال به کاؼهای قطت و ؾیاوآوؼ تهطیى ظهًع٢ ،ؽظ بیمه نعه
هیتىايع ظؼضىاقت باؾيهكتگی کًع -بؽ ایى اقاـ هؽ قال قاب٧ه
پؽظاضت ز ٥بیمه ظؼ کاؼهای قطت و ؾیاو آوؼ  5.1قال هساقبه
ضىاهع نع-
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ػزا ی ظ ی کظاو باسيؼظتگی بزا ی ب ی مه ػذگاو خى ی غ -
فزها و اخبار ی :
نؽایّ باؾيهكتگی بؽای کلیه بیمهنعگاو اٚن اؾ بیمهنعگاو
اخباؼی ،اضتیاؼی و زؽ٢ه ها و ههاٞل آؾاظ یکكاو اقت-

حذاکثز طابمه بزا ی باسيؼظتگی
زعاکثؽ قاب٧ه بؽای پػیؽل و هساقبه ظؼ تٛییى هكتمؽی۰۰ ،
قال اقت-

