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 جلسه پنجم :

 کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا شروع بکار و شرح بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان 
 

 یگرد و در شهرهای که باید حتما در دفاتر خدمات شهرداری تحت عنوان گزارش شروع بکار ثبت سیستمی شود برگ شروع بکار در تهران به صورت یک برگه است 

کارگاه را در مقابل حوادث جانی و مالی بیمه  کند کهخواست دراز مالک  . قبل از شروع بکار بایستی مهندس ناظرممکن است به صورت یک گزارش تخریب باشد

 بخشی به مالکین و سازندگان و افزایش فرهنگ استفاده از بیمه در ساخت و ساز شهری است آگاهیاله بیمه مس . وظیفه ناظر درنماید

ر بر و اصرار ناظ یدر صورت پافشار یحوادث باشند ، ول مهیتحت پوشش ب یستیکارگاه ها با هیصراحت شده است که کل یمدن تیقانون مسئول 21و  21در ماده         

ب شروع به کار از جانبرگ درتهران در مورد عدم ارائه  یکنند. چنانچه مالک یمشکل م جادیناظر ا یبرا یانتظام یبا مراجعه به شورا نیشده،  مالک ادی یالزام قانون

داده و  ااجازه شروع به کار ر یستیمورد خواهد داد که ناظر با نیبه ا یرا یانتظام یشورا دیرا مطرح نما ناظر از تیشکا و مراجعه نموده ، ینتظاما یناظر به شورا

 (*).دیصالح گزارش نما یکارفرما در قبال کارکنان توسط مالک را به مراجع ذ یمدن تینامه مسئول مهیب هیدر مقابل عدم ته

میلیون تومان است بنابراین  152در ابتدای پروژه بایستی به مالک گوشزد شود که چنانچه حادثه ای رخ دهد غرامت دیه در ماه های حرام بسیار سنگین و حدود         

ه جوشکار از طبقه سوم افتاده و ببه طور مثال الکترود از جیب  ،عقل حکم می کند در ابتدای پروژه از بیمه مسئولیت استفاده نماید چرا که حادثه خبر نمی کند

 رد.ه ببصورت عمودی در سر کارگر فرو رفته و فوت کرده است بنابراین برای جبران چنین خسارات پیش بینی نشده ای بایستی مالک از بیمه مناسب بهر
 

 ردقبال کارکنان )که صرفا بیمه جانی است( را تهیه نماید.  پس بایستی مالک را مجاب کرد که برای سه یا پنج نفر کارگر بی نام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در  

ا خسارت مربوطه ر . این شرکت ها به گونه ای کلوز ها را تنظیم می کنند که در موقع رخداد حادثهر کشور مشغول به فعالیت می باشندشرکت بیمه د 12حدود 

ر ، دلیل اینکه بیمه گر دهمه که خسارت پرداخت نشده موجود است که مورد پژوهش قرار گرفت. پرونده های بسیاری از بیمه نامه های شرکت ها بیپرداخت ننمایند

 ضعف این بیمه نامه ها علی رغم اینکه مالک هزینه نموده و انها را تهیه کرده است چه مواردی می باشد؟ وحادثه به بیمه گزار خسارت نداده ، چه بوده است 

از  یکلوز دارند که در بعض 11تا  گرید مهیب یشرکت ها یکه  برخ یکلوز دارد ، در حال 21 رانیا مهیکارفرما در قبال کارکنان شرکت ب یمدن تینامه مسئول مهیب       

مورد آن  یزهاکلو رای، ز دیرا اخذ نما انکارفرما در قبال کارکن تیمسئول مهیب رانیا مهیمالک از ب شودیم هیتوص کنند. یرا نقض م گریکدینامه  مهیب یموارد کلوزها

 بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

 
 کند . هیته ریز یالزام یبدون نام و با کلوزها مهیپنج نفر از کارکنان ب ایسه  یبرا رانیا مهیب یندگیاز دفاتر نما یکیمالک گوشزد شود که با مراجعه به  به 

 : ی بیمه ایرانالزام یشرح کلوزها 

 مقدار دیه مصوب آن سالاز  شیب این کارگر هیشود . د یقطع نخاع م یکند ول یکند فوت نم یاز ارتفاع سقوط م یبه طور مثال کارگر : اتی( تعدد د 1کلوز        

یرد هم چنین فرضا اگر کارگری دو چشم خود را از دست بدهد یک دیه کامل به وی تعلق می گ شده است . هید 5/1است ، پرونده حادثه قطع نخاع  وجود دارد که 

 .و یا اگر طحال وی دچار آسیب شود و یا قدرت تولید مثل وی از بین رود و .... برای پوشش خسارت این موارد نیازمند کلوز شماره یک هستیم

 معناست که نیآن بد یو عبارت آن کامال متفاوت است . محتوا یظاهر فیکلوز با تعر نیا یمحتوا در اماکن وابسته به کارگاه : یا مهی( پوشش ب 3 کلوز        

 ساعته باشد. 12کند تا پوشش  افتیکلوز را در نیدهد مگر آنکه ا یخسارت آن را نم نهیهز مهی، شرکت ب ندیحادثه بب یخارج از ساعت ادار یچنانچه شخص

 

 3بازخوانی پرونده: کلوز
 یشب فرد مهیبوده است، ن زینگهبان ن یدر حال ساخت بوده است ، ساختمان دارا یکاره با اسکلت بتن مهین ی، ساختمان شیسال پ 5دولت تهران حدود  ابانیدر خ 

ه ب شود ،  یمحادثه صبح  فردا نگهبان متوجه  ،کند  یرود و از بازشو چاله آسانسور سقوط و فوت م یباال م سومشود ، از پله ها  تا طبقه  یمعتاد  وارد کارگاه م

از  رانیا مهیشب اعالم کرده است، شرکت ب مهیساعت مرگ را ن یقانون یشده توسط مالک فاقد کلوز سه بوده و گزارش پزشک یدارینامه خر مهیب نکهیا لیدل

 .زندیپرداخت خسارت سرباز م

 

درج شده باشد شخص  یکه نام مجر یهنگام رخداد حادثه چنانچه در پروانه ساختمانمندرج در پروانه :  صالحیذ یمجر تیمسئول مهی( پوشش ب 4 کلوز 

 باشد. یم یمهندس مجر  تیپوشش مسئول یکلوز برا نیخواهد گرفت . ا ریمقصر شناخته خواهد شد و درصد تقص ادیهم به احتمال ز یمجر

ه است بست یجز و استادکاران قرارداد مانکارانیمالک با پ است که  یزمانکلوز مربوط به این   : یفرع مانکارانیپ تیمسئول یبرا یا مهی( پوشش ب 6 کلوز       

 کلوز تحت پوشش است . نیا بواسطهاز خسارت را بپردازد که  یقسمت  یستیجز با مانکاریصورت پ نیجز  دچار حادثه شوند در ا مانکاریچنانچه کارگران پ

 مهندسین از خسارت ممکن است متوجه یدر کارگاه دچار حادثه شود قسمت یچنانچه کارگر ناظر و طراح : نیمهندس تیمسئول یا مهی( پوشش ب 7 کلوز       

 کند . یپوشش قدرالسهم خسارت مربوطه را پرداخت م نیکه ا اشدب طراح ایناظر 
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 به ی کهمالک یدادگستر یکارشناس رسم هیو براساس نظر یاز صدور حکم توسط قاضمعنا که قبل  نیبه ا دادگاه : ی( پرداخت خسارت بدون را 8کلوز  

 شود.  یپوشش داده م مهیشرکت ب لهیصادر شود خسارت بوجود امده بوس یقاض یینها یرا نکهیپرداخت خسارت محکوم شده است قبل از ا

از  رینفره سهم تقص کی یقصور مالک در کارشناس یوجود دارد که به طور مثال برا یپرونده ها رایاستفاده نگردد ، ز یشود ول یداریکلوز خر نیشود ا یم هیتوص       

  نکهیرغم ا ی، عل دییتوجه فرما زینمورد  نیاست . به ا افتهی شیمالک افزا ریسه نفره رفته و درصد تقص یکلوز پرداخت شده و پس از آن پرونده به کارشناس نیا

سارت خ ابدی شیافزا هیسه نفره رفته و د یکه  چنانچه پرونده به کارشناس ردیگ یتعهد م دهیکلوز از حادثه د نیا قیهنگام پرداخت خسارت از طر مهیشرکت ب

 تیضادم ر یایاول نکهیولو ا ردیمجددا خسارت بگ ریسهم تقص شیفزاا ایو  هید شیتواند در افزا یم دهیشخص حادثه د لیشده وک دهیدهد ، اما د یم تیرضا دهید

 : یقاعده حقوق نیداده باشند ، با توجه به ا

 .  "! یستکه هنوز سبب آن مشخص نشده باشد قابل ابرا ن ینیمنشا د "         

است و  زندهوی شده ،  نایو ناب دهیچشم آن حادثه د یباشد. به طور مثال کارگر یکه پرونده در حال مختومه شدن م دیاستفاده کن یشده زمان ادیاز کلوز  نیبنابرا       

  .دیشداشته با یکلوز دقت خاص نیباشد. پس دراستفاده از ا یدارد و پرونده در حال مختومه شدن م تیرضا یدرخواست پول برا

 ازمندیدرمان ن یشود و برا بیدچار آس یو یبه طور مثال کارگر آهنگر از ارتفاع سقوط کند و پا بدون اعمال تعرفه : یپزشک یها نهی( جبران هز 9کلوز         

 کند. یرا تقبل نم نیپالت نهیهز مهینشده باشد ، شرکت ب یداریکه کلوز نه خر یباشد، در صورت می نیپالت

 

 )**(یاجتماع نیقانون تام 11ماده  لیذ یکتبصره مطابق با فوت نموده ،  ای دهید انیشخص ز یبابت  مستمر : یاجتماع نی( پرداخت مطالبات تام 11کلوز  

   

 11کلوز پرونده :  یبازخوان       
باالبر  همان یا فوریت ی)اصطالح کارگاه رفوریبادبند خال جوش شده را با ت کارگر ،بوده است یدر حال جوشکار یاسکلت فلز یبر رو یکه کارگر آهنگر 12در سال       

 مهی. مهندس ناظر  و شخص سازنده هر دو بکند یکنند و کارگر فوت م یعمل کارگر به همراه بادبند از طبقه سوم سقوط م نیا جهی، در نتکشد یاست( م یدست

 .کرده بودند یداریخر مسئولیت

نشده بود  یداریتوسط مالک خر 7.کلوز شوند یدرصد مقصر شناخته م 22آهنگر  مانکاریدرصد و پ 22درصد ، مالک  22درصد ،  مهندس ناظر  22 یدر دادگاه متوف       

کند .  یخسارت را پرداخت م لسهمنامه خود قدرا مهیاز ب زیکند .مالک ن ینامه پرداخت م مهیخود را طبق ب ریدرصد سهم تقص 22داشت که  مهیخود ناظر ب یول

 .ردیگ یم انکاریساختمان پا زیبعد از دو سال ن 11شوند . در سال  یکنند و پرونده مختومه م یم افتیخود را در هیدم سهم د ایو اول

 نیبا مراجعه به تام دیتوان ی، میاجتماع نیقانون تام 11کند که طبق ماده  یم ییگونه راهنما نیهمسر کارگر فوت شده را ا ی، فردافتد یم یاتفاق یمدت پس از       

 یابند و مصوبه مجلس بر نیطبق ا یبوده است ول یاجتماع نیتام مهی. کارگر فوت شده فاقد بدیهمسرش را بنما یبرا یحقوق مستمر افتیدر یتقاضا یاجتماع

 یلیرا پرداخت کند و دل یمادام العمر حداقل حقوق مستمر دیبا یاجتماع نیکار فوت شده است تام نیباشد و ثابت شود در ح یرانیاگر کارگر ا یکارگران فصل

استفاده  یکار فوت شده است، برا نیباشد و ثابت شود در ح کشور نیو تبعه ا یرانیکه ا نیباشد. هم یاجتماع نیتام مهیسابقه ب یندارد که حتما فرد فوت شده دارا

 کند.  یم تیکفا یماده قانون نیکردن از ا

 

، بخش حقوق یاز برقرارس  گردد.پ یمربوطه فعال م یفراوان حقوق مستمر یها یریگیو انجام پ  یاجتماع نیتام 11دم از ماده  یایاستفاده اول یاز تقاضا پس 

ت مربوطه پرداخ یو چنانچه بده دکن یحادثه به نسبت قدرالسهم ها طلب م نیرا از مقصر دهی، مبلغ ده سال حداقل حقوق حادثه دیاجتماع نیسازمان تام اتیاجرائ

  .و... خواهد نمود شانیا یبدهکاران و مسدود کردن حساب ها یها ییاموال و دارا فیمذکور اقدام به توق اتییاجرا ،نشود

  یجز و شخص مهندس مشاور و طراح و شخص مجر مانکاریشخص کارفرما و شخص پ یبرا مهی( پوشش ب11 کلوز       

 اشخاص ثالث :  یبرا یصدمات جسمان یکارفرما برا تی( مسئول 11 کلوز      
کارفرما در قبال  تیمسئول نامه مهیقلب بکه  21مخصوصا کلوز است  یفیضع ارینامه بس مهیو دوازده را نداشته باشد ، ب ازدهیدو کلوز  نیا ینامه ا مهیچنانچه ب       

 . کارکنان است

 

خص سوم ش ادهیباشد و عابر پ یاست شخص دوم م نیکه سرنش ی، کسدیباش یشما به عنوان راننده شخص اول م  دیکن یم یخود رانندگ لیشما با اتوموب  یوقت 

تادکاران( که با مالک ) شخص اس جز مانکاریو پ یناظر و طراح و مجر نی، مهندسباشد یم زیگزار ن مهی. در مورد ساختمان مالک شخص اول است که در واقع باست

 ندیبب یاگر خود مالک خسارت جان نیز می تواند باشد. کنار ساختمان ادهیعابر پ ایشود  یکه وارد کارگاه م یدارند شخص دوم هستند و شخص سوم هرکسقرارداد 

 نی، هم چنخسارت مربوطه پرداخت خواهد شد 22از کلوز  طراح دچار حادثه شوند  ایمشاور و  ایناظر   نیچه مهندس، چنانپرداخت می شود 22کلوز از  هی، د

مربوطه  یخسارت  جان 22، از کلوز شانیا ینه کارگران ( در صورت رخداد حادثه برا مانکاری، ) خود شخص پبا مالک قرارداد دارند میکه مستق یجزئ مانکارانیپ

 قابل پرداخت خواهد بود.
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اشخاص وجود دارد که  ریگزاران و سا مهیب ریتحت عنوان سا ینامه محل مهیاز ب یصورت در بخش نی، در اباشد یم یشرکائ یموارد دارا بعضی در سازنده : نکته        

 یعدم استفاده از مجر لین هم به دلیوجود دارد که صاحب زم یینامه ذکر گردد چرا که پرونده ها مهیمحل در ب نینفرات مربوطه در ا رینام شرکاء و سا یستیبا

  گرفته است. ریصالح درصد تقص یذ

 

 . ندیننما ییگزاران را اشتباه راهنما مهیتا ب نندیآموزش الزم را بب یستیبا زیها  ن مهیفروش ب یندگینما 

 شامل سه بخش است :  : اتینرخ د شی( افزا 13 کلوز        

 یم ونیلیم 152 گریاست  و سال د ونیلیم 152 هیمعنا که فرضا امسال د این به  فتدیاتفاق ب اتینرخ د شینامه افزا مهیب انیسال پس از پا کیکه تا  یدر صورت : 21-2 

انجامد تا مرحله مختومه  یبه پرونده در دادگاه چند سال طول م یدگیاوقات رس یقابل پرداخت خواهد بود، گاه 2-21کلوز  قیمابه التفاوت از طر نیشود که ا

 یحرام م یشده است. فقط زمان حادثه مربوط به ماه ها دهیبه پرونده به دارازا کش یدگیکه روند رس باشد یسال م 2که  یشدن برسد. همانند حادثه گود خاقان

 پرداخت شود.  یستیروز با متیاحکام و به ق یبا توجه به زمان اجرا هیشود، مبلغ د

 . افتدیاتفاق ب اتینرخ د شینامه افزا مهیب انیکه تا دو سال پس از پا ی: درصورت 21-1

 .افتدیاتفاق ب اتینامه افزاش نرخ د مهیب انیکه تا سه سال پس از پا ی:  درصورت 21-1

 شود . یداریخر 21-1شود پوشش  یم هیتوص         

 

 ییاهنمارا به اشتباه ر نیمالک مهیشرکت ب یها  یندگیاز نما بسیاری : تیاز حوادث نامرتبط به نوع فعال یناش یصدمات جسمان یا مهی( پوشش ب 11کلوز  

 یندگیاشتباه نما ییو راهنما 25کلوز  یداریعدم خر لیگزار به دل مهیوجود دارد که ب ییپرونده ها ی، ولباشد ینم یدیکلوز کلوز مف نیا نکهیبر ا یمبن ندینما یم

 . دینما افتیدر مهینتوانسته است خسارت مربوطه را از شرکت ب مهیب فروش

 

 11کلوز پرونده :  یبازخوان

وجود متر  222متر  و طول بلند در حدود  1به عرض  کیبار ی، کوچه ا یشرق یمختار ابانیشاپور خ ابانیمعروف به خ یوحدت اسالم ابانیدر خ ریدر پرونده اخ       

 یدر ابتدا گردلیم یها لیدنبدر عرض کم کوچه  یلیتردد تر ییعدم توانا لی، به دلپروانه اخذ کرده بود یکوچه به منظور ساخت اسکلت بتن یدر انتها یداشت. مالک

 ،ها گردلیم ادیزطول  لیبه دل کارگاه، در حین حمل میلگرد توسط کارگران به  .شد یکارگر به محل کارگاه حمل مدو شده بودند و توسط  هیتخل یمختار ابانیخ

دم  یایاول در ادامه .دینما یبرخورد کرده و متاسفانه خانم سالخورده فوت م حال تردد در کوچه بوده است  در که یبه سر خانم سالخورده اآنان از  یکی یانتها

به  یخسارت همیشده بود ب یدارینامه خر مهیب توسط مالک نکهیرغم ا یمتاسفانه عل. دندیعوامل مقصر مشخص گرد و هپرونده به دادگاه رفت نیا .ندینما یم تیشکا

مشاهده  یگریمشابه د اردبوده است. در مو تیحادثه مربوط حوداث نامرتبط به نوع فعال جنس نکرده بودند و یداریرا خر 25گزار پرداخت ننمود چرا که کلوز  مهیب

از کارگاه  خارج برق ریاقدام به استفاده از ت و کاهش هزینه ها به صورت غیرقانونی پرداخت قبض برقبه  تمایل عدم لیبه دل نیاز جوشکاران و مالک یشده است برخ

از بخسارت سر اختاز پرد مهینشده باشد ب یداریکلوز خر نیکرده دچار حادثه شود و ا ربرقیکه اقدام به باال رفتن از ت یموارد کارگر نیو چنانچه در ا دینما یم

 خصوص موجود است. نیدر ا یمشابه یزند. پرونده ها یم

 

 .فاقد پروانه کار است یمربوط به اتباع خارج یا مهبی پوشش –حذف شده است  15/2/11از  یمرکز مهی( به دستور ب 21 کلوز 

 

رگر کا یبرا نی. همچندینما یخسارت مربوطه را تقبل نم مهی، برخ دهد یآنان حادثه ا یبرا یاغلب فاقد پروانه هستند . اگر در کارگاه ساختمان یانغکارگران اف       

 )***(.خسارت را پرداخت نخواهد کرد مهیسال ب 11 یسال با تبصره(  و باال 25سال ) 22 ریز یرانیا

به   یکارفرما درقبال کارکنان به شرط یمدن تیمسئول مهیب 7است که : کلوز  نیکنند  ا هیخود ته یجداگانه برا مهیب یستیبا نیشود که ناظر یم انیب نکهیا علت       

 یالیاست مبلغ ر ادیشود آن قدر ز یم جادیکه در اثر حادثه ا یمانده باشد، اغلب خسارات یباق ینامه مبلغ مهیکه از پوشش ب دینما یخسارت پرداخت م نیناظر

 نیسهم  ناظراز قدرال یناش یمال نهیماند که هز ینم یباق یالیدر واقع ر مهیتواند پوشش دهد و از مبلغ تحت پوشش ب ینم زیمالک را ن تیمسئول مهیتحت پوشش ب

 یم هیجهت توص نیپرداخت گردد. به هم مهیخسارت توسط ب یتمامکند که  ینم تینامه کفا مهی. در واقع معموال سقف برا پوشش دهد یمجر ایو طراحان و 

 .ندینما هینامه جداگانه ته مهیخود ب یبرا نیمهندسشود که 
 

ه ب مهی، و اداره پرداخت خسارت شرکت بجداگانه داشته باشند تینامه مسئول مهیخود ب یطراح چنانچه برا ناظر و نیمهندس یحوادث مربوط به اتباع خارج در 

 روهایتخاب ندر ان یاریو طراحان اخت نیناظر نکهیا لی، به دلشده ادی نی، مهندسسرباز بزند شانیکار از پرداخت خسارت به ا طیدر مح گانهیاستفاده از اتباع ب لیدل

 .ندینما یطرح دعو و تیبه دادگاه شکا مهیتوانند از اداره پرداخت خسارات شرکت ب یو کارگران ندارند، م یکار یها پیو اک
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  نامه برای آن کلوز تعریف شده باشد. تخلفات قانونی توسط بیمه پوشش داده نمی شود مگر اینکه در بیمه

 

 طور مثال اگر نردبان به .ستیگر ملزم به پرداخت خسارت ن مهی، بدیگزار از قانون تخلف نما مهی، چنانچه بآمده است که نیچن 2121مصوب  مهیقانون ب 22در ماده  

 ی. چون حمل نردبان با سوارستیملزم به پرداخت خسارت ن مهید شرکت بوبزند و موجب تصادف ش رونیب اتومبیل نردبان از پنجره نیو ا دیحمل کن یرا با سوار

 )****(خسارت را متقبل نشده است. مهیو ب گرفته ریرا ز ادهیعابر پ هستند که که راننده وارد منطقه عبور ممنوع شده و یادیز یاست. پرونده ها یقانون ریغ

در  یول دینما یگر خسارات را پرداخت م مهی، بگزاران مهیب در احساس آرامشبه جهت ایجاد خسارت مربوطه را به رسم اخالق و  رانینامه ها مثل ا مهیب یدربعض       

ندارد و موارد تحت پوشش همان  ییکارفرما در قبال کارکنان اخالق جا تیمسئول مهی. دقت شود در بتخلفات تحت پوشش است نیکه ا دهینگرد ذکرنامه  مهیب

شرکت  ودر انتخاب کارگر نداشته  یاریکند که اخت تیخود طرح شکا تینامه مسئول مهیب قیاز طر تواندیناظر م نیاست. بنابرا دهینامه ذکر گرد مهیاست که در ب

 .دیخسارت را پرداخت نما دیبا مهیب

 

 ولیت مدنی:ئقانون مس  21ماده *  

رد به مناسبت آن وا ایانجام کار  نیکارگران آنان در ح ایو  یکه از طرف کارکنان ادار باشندیم یکه مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارات یانیکارفرما      

 آورندیمزبور را به عمل م یها اطیاحتکه اگر نیا ای وبه عمل آورده  نمودهیم جابیا هیکه اوضاع و احوال قض ییها اطیکه محرز شود تمام احت نیشده است مگر ا

 .دیمسئول شناخته شود مراجعه نماکه مطابق قانون یبه واردکننده خسارت در صورت تواندیکارفرما م بودیمقدور نم انیاز ورود ز یریباز هم جلوگ

 ولیت مدنی:ئقانون مس 21 ماده  

 .ندینما مهیآن به اشخاص ثالث ب هیخود را در مقابل خسارت وارده از ناح یمکلفند تمام کارگران و کارکنان ادار 21مشمول ماده  انیکارفرما       

 

 ساختمان :  یمقررات مل مدوازده مبحث

 برقرار گردد. ین ساختمانکارگرا یاجبار مهیب نیو شخص ثالث کارگاه و هم چن یمدن تیمسئول مهیبند ث : اقدامات قبل از اجرا : ب 21-2-2

 

 : یاجتماع نیقانون تام 11** ماده 

الزم از طرف  اطیو احت یمقررات بهداشت تیاز عدم رعا یناش مارییو بروز ب یمقررات حفاظت فن تیعدم رعا یناش ماًیکه ثابت شود وقوع حادثه از مستق یصورت در

 نیا 52را پرداخته و طبق ماده  رهیغ ومربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها  یها نهیو سازمان هز یدرمان یخدمات نیاو بوده سازمان تأم ندگانینما ایکارفرما 

 قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

 بابت بری الذمه شود . نیماده به سازمان از ا نیبا پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع ا تواندی: مقصر م کی  تبصره

شخصاً کمکهای  ایو  یخدمات درما ن نیشخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأم مهیشده مشمول مقررات مربوط به ب مهیتبصره  دو : هر گاه ب 

تعهدات خود نسبت به شخص ثالث  موظفند خسارات وارده به سازمان ها را در حدود مهیشده انجام خواهند داد و شرکتهای ب مهیقانون را نسبت به ب نیمقرر در ا

 . بپردازند

 : یاجتماع نیقانون تام 52 ماده

 یهای اجتماع مهیو قانون ب یهای اجتماع مهیسابق ب نیقوان ایقانون  نیاز اجرای ا یهای نقدی که ناش مهیو جر ریو خسارات تأخ مهیسازمان بابت حق ب مطالبات

مستند به اسناد الزم االجرا  اتقانون در حکم مطالب نیا 222و  12خسارات مذکور درمواد  12و  11های انجام شده طبق مواد  نهیهز نیباشد، هم چن انیروستائ

ماده حداکثر ظرف شش ماه  نیا ینامه اجرائ نیباشد. آئ یاجرای سازمان قابل وصول م نیمأمور لهیبه وس یبوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسم

امه ن نیآئ بیو وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصو یوزارت رفاه اجتماع بیو پس از تصو هیقانون از طرف سازمان ته نیا بیتصو خیز تارا

 اجراء خواهد شد . یهای اجتماع مهیقانون ب 15نامه ماده  نیاجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئ نیماده توسط مأمور نیمزبور مقررات ا

 *** قانون کار

 سال تمام ممنوع است . 25به کار گماردن افراد کمتر از  -71 ماده

آور است ، حداقل سن  انیاخالق کارآموزان و نوجوانان ز ای یسالمت  یشود برا یکه کار در آن انجام م یطیآن با شرا تیکه به علت ماه ییدر مشاغل و کارها -22 ماده

 است . یامر با وزارت کار و امور اجتماع نیا صیتمام خواهد بود . تشخسال  22کار 

، مربوطه ینامه ها نییو آ نیمطابق قوان ایورود با حق کار مشخص بوده ، ثان دیرواد یمشغول به کار شوند مگر آن که اوال دارا رانیتوانند در ا ینم گانهیاتباع ب -212ماده 

 دارند . افتیپروانه کار در

 باشند : ی( نم212مشمول مقررات ماده ) لیذ گانهیاتباع ب -تبصره

 وزارت امور خارجه . دییهستند با تا یو کنسول کیپلماتید یها تیکه که منحصرا در خدمت مامور گانهیاتباع ب -الف
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 وزارت امور خارجه . دییوابسته به آنها با تا یکارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان ها -ب

 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم دییبه شرح معامله متقابل و تا یها و مطبوعات خارج یخبرنگاران خبرگزار -ج

 (7/1/2121)مصوب  مهیقانون ب**** 

 ار یا نمایندگان او نخواهد بود.زگبیمه گر مسوول خسارات ناشی از تقصیر بیمه  -22ماده 
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