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 «نقیح و تلخیص مقاطعه کارانبخشنامه ت»

  

 

 

 معاونین محترم ...........

 /دافرت مستق ......       ادارات ک  ستادی

 / شعبه ...........     ادارات ک  استان

 و صلوات  رب محمد )ص( و آل محمد)ص( با سالم

 :مقدمه 

راستتای   ردو  های صادرهها و دستورالعملخصوص تنقیح بخشنامهدرهای راهبردی و کالن سازمان  دراجرای سیاست     

هتا، لوتو و حت ف    سازی مقتررات و جوتوریری از تعتدد بخشتنامه    مداری، وحدت رویه ،ابهام زدایی و شفاف رعایت اصل قانون

کارفرمایتان و   رضتایتمندی های تکراری، مشابه و اطالع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقترر کته   دستورالعمل

هتا و  وستیوه بخشتنامه   هتای مربوطته، بتدین   هتا و دستتورالعمل  شنامهلزوم تجمیع بخ چنین دارد، هم شدران را به دنبال بیمه

اجتمتاعی و   عتالی تتامین   هتای شتورای  نامته کاری موجود با توجته بته قتوانین و مقتررات و تصتوی       های مقاطعهدستورالعمل

گزین کویته  حت ف زوایتد جتای    ررفتته و ستا از   هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار های دادنامه

 رردد.های صادره میها و دستورالعملبخشنامه

   اجرایی و مقررات وانینفصل اول:  ق

 کاری   ی مقاطعهقراردادها مطالباتی تشکیل سروندهفصل دوم: 

   کاری بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه نحوه احتساب حق سوم: فصل

 اجتماعی کار، مقاطعه کاران و سازمان تامین فصل چهارم: وظایف وار ارندران

 26/02/1۳72مصوب  -تامین اجتماعی ( قانون۳۸اده )مبه  تبصره الحاقی اجرایدر  ریری مطالبات سازمان سیفصل سنجم: 

 مواردسایر فصل ششم:

 

 

 
 ای حوزه: معاونت بیمه

 اجتماعی تامین قانون( 38) ماده ضوابط و مقررات اجرایی موضوع :موضوع
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  ومقررات اجرایی فصل اول : قوانین

  گ و... موضتوعی متر بازنشستتگی،  ها، بیکاری، از کتار افتتادری،    اجتماعی از نظر حوادث و بیماری اهمیت برخورداری از تامین

کتردن   اسالمی ایران، دولت موظف به فتراهم  اساسی جمهورینهم قانون  اصل بیست وه که مطابق شد است مسوم و س یرفته

 اجتمتاعی بتر استاا قتانون مصتوب تیرمتاه        ست و سازمان تامینا  اد کشورشدهزمینه برخورداری از این حق برای یکایک افر

دراختیار  ریری منابعکار فظ و بهاد مشمول، حای افر مصارف امور بیمه یت منابع وو اصالحات بعدی، رسالت مدیر1۳54سال 

اجتمتاعی بیتانگر نگتر      سیشینه تاریخی قوانین مربوط به بیمه تامین .یه خدمات و ایفای تعهدات قانونی را بر عهده داردو ارا

ردن سوشت  دروو  کاری و احقتاق حقتوق و تحتت    ر اران به حمایت از نیروهای کار شاغل در قراردادهای مقاطعه خاص قانون

 .است های قانونی از قاعده فوق سیروی نموده تاکید بر انجام حمایته شرح ذیل ضمن شدران دارد و ب بیمهه ونر این

  قوانین( 1

اجتماعی مصتوب تیرمتاه    (قانون تامین47( و )41)( ، ۳9(، )۳۸(، )۳6(، )۳5(، )۳0(، )2۸(، )5، )(4(، )2) دهما -1

 ( قانون.۳۸)به ماده  1۳94/   2/   1و 1۳72/   2/   26های الحاقی مورخ  و تبصره 1۳54سال 

وا مج1۳52/  ۸/  21ی مصوب ( قانون بیمه اجباری کاررران ساختمان 5( و تبصره دو ماده ) 1ه یک ماده )صرتب -2

 وی .شورای م

 مجوا شورای اسالمی.  1۳69/   6/   26و  1۳66/   5/   6مصوب مورخ  بیکاری قوانین بیمه -۳

 م.شخیص مصوحت نظامجمع ت 1۳69/   ۸/   29( قانون کار مصوب مورخ 1۳ماده ) -4

وب ایتی کشتور مصت   صتنعتی و اجر ( قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و 7بند )ب( ماده ) -5

12   /12   /1۳75 

ون حتداکثر استتتفاده از تتوان فنتی و مهندستی تولیتتدی و صتنعتی و اجرایتی کشتور مصتتوب        ( قتان 10متاده )  -6

12   /12   /1۳75 

 1۳7۸/   11/   20خ اجتمتاعی مصتوب متور    ( قتانون تتامین  5ح ماده )یحه قانونی اصالقانون الحاق یک تبصره به ال -7

 سالمی.مجوا شورای ا

اجتمتاعی کته ظترف مهوتت مقترر       مشمول قتانون تتامین   های ز کارفرمایان کارراهیافت جرایم نقدی ان درقانو -۸

 ی. و اصالحات بعد کنند بیمه مربوطه اقدام نمی شدران و حق به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه نسبت

ح قتانون اصتال  و  1۳79/   2/   1۸ورخ شهری مصوب مت  اجتماعی رانندران حمل و نقل بار و مسافر بین   قانون بیمه -9
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 «نقیح و تلخیص مقاطعه کارانبخشنامه ت»

 اسالمی.  مجوا شورای 1۳۸7/  5/  6ندران حمل ونقل بار و مسافر بین شهری مصوب اجتماعی ران قانون بیمه 

 مجوا شورای اسالمی.  1۳۸0/   11/   27خ ی دولت مصوب مور( قانون تنظیم بخشی از مقررات مال77ماده )  -10

 مجوتا   1۳۸6/   5/   7مصوب متورخ  صنعتی  یر ار مایهتولید و سر خی از موانع( قانون رفع بر11بند )ج( ماده )  -11

 اسالمی. شورای 

 اسالمی.  مجوا شورای 1۳۸6/   ۸/   9( قانون بیمه های اجتماعی کاررران ساختمانی مصوب مورخ 2ماده )  -12

ها  و تقویت ون یازهای کشور( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین ن12اده )( م2) تبصره  -1۳

 مجوا شورای اسالمی. 1۳91/   5/   1صادرات مصوب مورخ  در امر

هتا در امتر    ن( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشتور و تقویتت و  14ماده )  -14

 مجوا شورای اسالمی.  1۳91/   5/   1رات مصوب مورخ صاد

 مجوتا   1۳94/   2/   1خ نظتام متالی کشتور مصتوب متور     ر و ارتقای س ی رقابت موانع تولید( قانون رفع 40ماده )  -15

 شورای اسالمی

انتی مصتوب متورخ     ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایتت از کتاالی ایر  10ماده ) -16

15   /2   /1۳9۸ 

صتوب متورخ   ی ایرانتی م ایت از کتاال ی کشور و حم( قانون حداکثر استقاده از توان تولیدی و خدمات11ماده )  -17

15   /2   /1۳9۸                      

 وسایر مستندات قانونی  هاآیین نامه( 2

 بعدی. های  و اصالحیها به سازمان  وق و مواقع ارسال ونرت مزد و حقز تنظیم صونامه طر ینیو -1۸

 های عمرانی.  بیمه کارکنان شاغل در طرح تسویم صورت مزد، میزان و نحوه سرداخت حقمه نحوه نا ویین  -19

 1۳7۳/   ۳/   1۸ورخ اجتمتاعی مصتوب مت    ( قتانون تتامین  ۳۸لحاق یک تبصره بته متاده )  نامه اجرایی قانون ا ویین  -20

  وزیران. هیات

 می. ب مجوا شورای اسالبیکاری مصو های اجرایی قوانین بیمه نامه ویین  -21

 نامتته  بیمتته حتتوادث ناشتتی از کتتار اتبتتاع کشتتورهای موحتتق شتتده بتته مقاولتته  نامتته نتترخ و ماختت  حتتق ویتتین  -22

  کار. المووی ینب سازمان 19شماره 

 وزیران. هیات1۳۸۸/   12/   9رخ سی مصوب موفنی و مهند ندران خدماتهای اجرایی حمایت از صادرکن نامه ویین -2۳

( قانون اصتالح قتانون   95ها موضوع ماده ) مدارک و نگهداری ونو دفاتر، اسناد ع یی مربوط به نونامه اجرا ویین  -24
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 «نقیح و تلخیص مقاطعه کارانبخشنامه ت»

   .اسالمی مجوا شورای 1۳94/   4/   ۳1های مستقیم مصوب مورخ  مالیات 

 .عیاجتما تامین عالی شورایمصوبات  -25

 . داریعدالت ا می دیوانهیات عموهای  امهدادن -26

 کاری ای مقاطعهدادهقرار مطالباتیتشکیل پرونده  فصل دوم:  

واردی که انجام کار به طور مقاطعه بته اشتخاص   در م 1۳54/ 04/ 0۳اجتماعی مصوب  نمی( قانون تا۳۸مطابق ماده )

کتاران را متعهتد نماینتد کته کارکنتان ختود و        باشند مقاطعته  شود،کارفرمایان مکوف می می ار ارحقیقی یا حقوقی و

ون ان( قت 2۸در متاده ) بته ترتیت  مقترر    بیمته را   د و کل حتق مان بیمه نماینرعی را نزد سازکاران ف کارکنان مقاطعه

کتار و   باشد سرداخت سنج درصد بهای کل کار مقاطعته  ت تضمین انجام این تعهد،کارفرمایان مکوف میبپردازند و جه

نی عهدات قانوتکالیف و ت جامان ل اکار را موکول به صدور مفاصاحساب از سوی سازمان نمایند،  ن قسط مقاطعهوخری

ائه یک نسخه از قرارداد منعقتده یتا استناد و    کاران مستوزم ار عهران کار و مقاطزمان، وار ارندسه جانبه بر عهده سا

واحد های اجرایتی   تشکیل سرونده مطالباتی نزد و طرفین سیمان هر یک از مدارک وار اری عمویات مقاطعه از سوی

 باشد.  سازمان تامین اجتماعی می

و ارسال  بیمه مقرر قرکنان و سرداخت حو حقوق کا رت مزدائه صوظف به ارکاران مو مقاطعه ،ی قرارداده اجرادر دور

کتار   طبق ضوابط و مقررات قانونی بوده و وار ارندران و سایر تکالیف مقرر کاران فرعی قراردادهای منعقده با مقاطعه

، صتادره  هتای  یته هتا و الحاق  ال متتمم ون نستبت بته ارست   ریح شده در قاننیز مکوف می باشند ضمن انجام تکالیف تص

اعالم اطالعات مبنای محاستبه  ، قرارداد اصالحات و توییرات اعالم و شدهییدهای تا وضعیت صورتها و  حساب  رتصو

یات یتا  اجتماعی و درخواست مفاصاحساب در خاتمه عمو بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به سازمان تامین قح

ی مصتوب  اجتمتاع  نون تتامین ( قتا ۳۸)ه بته متاده  الحتاق یتک تبصتر    ؛ بدیهی استت مطتابق قتانون   باشند می قرارداد

ال از تتاری  فست ،   ست  ظرف یتک کار  مقاطعهنامه اجرایی ون، در صورت عدم ارائه مفاصاحساب  و ویین 26/02/1۳72

 محاسبه و میزان سنج درصد ات مبنایبه اعالم اطالعکار مکوف می باشند نسبت  خاتمه یا تعویق قرارداد، وار ارندران

کنترل و می باشد با  موظفو سازمان نیز  نمودهاقدام  مربوطه به واحد اجرایی هداری شدن قسط نگهکل کار و وخری

نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه  کاران کار و مقاطعه نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده وار ارندران

ل تشتکی و  ید کاررتاه تخصتیص کت   ، فرویندبه اهمیت موضوع، ل ا با توجه اقدام نمایدصاحساب و صدور مفاوقه متع

 :می باشدبه شرح ذیل  مطالباتیونده سر

 اریمقاطعه ک اقدامات مربوط به دریافت قراردادهای -   
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 اصالت قرارداد. بررسی احراز هویت کارفرما و    - 

 .تمرکز سیمانتخصیص کد م   -

 . الزامی و تشخیصی تحقیقی بازرسی  موارد انجام    -

 .شدران بیمه صورت مزد و حقوق دریافت    -

 محاسبه جرایم متعوقه.    -

   کار. اخ  مبانی محاسباتی از وار ارنده    -

   .مفاصاحسابجهت صدور  رات ادارات کل استاناو حدود اختیسطح بندی    -

  کاری مات مربوط به دریافت قراردادهای مقاطعها( اقد3

ازمان بر انجتام تعهتدات و تکتالیف    و نظارت اثربخ  سکنترل باشند با توجه به ضرورت  یی مکوف میواحدهای اجرا

یم صورت متزد و حقتوق   تنظ نامه طرز ( ویین7کاران و در اجرای ماده ) عهاجتماعی توسط مقاط مقرر در قانون تامین

 شترح ذیتل    بته اجتمتاعی   الی تتامین عت  شتورای  1۳54/       12/       19اجتماعی مصوب مورخ  ( قانون تامین۳9موضوع ماده )

  :نمایند اقدام

کتار   دهمنضم به اصل رواهی وار ارنت  ها، اسناد و مدارک مربوطهبه همراه ضمایم، سیوستنسخه کامل قرارداد  -   ۳-    1

از زبتان   ه زبانی غیرایید اصالت قرارداد منعقده و ثبت ون در دبیرخانه اقدام نمایند.ضمناً قراردادهایی که ببنی بر تم

سرونتده  باشد.همچنین جهتت تشتکیل   ی کویه اسناد قرارداد الزامی میست اخ  ترجمه رسمفارسی تنظیم رردیده ا

حراستت   دفتتر حراز نگردد شع  متی تواننتد نظتر     اجرائی اسط واحد بابت قرارداد محرمانه چنانچه اصالت اسناد تو

 استان را اخ  نمایند.

کتاری کته محتل     هتای مقاطعته  باتی جهت قراردادنسبت به تشکیل سرونده مطال رفاد صمی باشن شع  مکوف -   ۳-    2

 همان واحد واقع رردیده است اقدام نمایند.  کرده عمواجرای عمویات در حوز

خاص مندرج های  حالتخارج از حوزه عموکرد شعبه باشد به استثنا قراردادهای جرای قرارداد محل ا چنانچه -    ۳-   ۳

بایست به قرارداد می ،  ق بیمه و ادارات کل استاناداره کل وصول ح از سوی مه و یا تمرکزهای صادرهر این بخشناد

 .ررددکار اعالم  ت  نیز به وار ارنده و مقاطعهشعبه محل اجرای سیمان ارسال و مرا

 استتان موکترد یتک   ن در حتوزه ع کته محتل اجترای و   مجوز تمرکز در یک شعبه، در ارتباط بتا قراردادهتایی   -   ۳-    4

شد توستط  با استانون در محدوده عموکرد چند وطه و قراردادهایی که محل اجرای کل مرب ارهوسط ادباشد ت سراکنده

 رردد.بیمه صادر می کل وصول حق اداره
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 رردند. ای که جهت قرارداد اصوی تشکیل سرونده شده متمرکز می قراردادهای فرعی در شعبه -   ۳-    5 

  ابررسی اصالت قرارداده احراز هویت کارفرما و( 4

ران بته عنتوان شترکت یتا موسسته      کتا  طعته به منظور احراز هویت در قراردادهایی که وار ارنتدران و یتا مقا   -   4-  1  

های  عه به سورتال ورهیاند، الزم است سا از مراج ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده بت شرکترتجاری در اداره ثغی

نام یا شماره ثبت یا شناسه موی شرکت یتا موسسته    درجایران و با  رسمی جمهوری اسالمیقانونی در درراه روزنامه 

در  ورت احراز هویت طرفین قترارداد و در صتهیه نموده رزار  چاپ  ،از نتیجه استعالم ررسی وغیرتجاری، مرات  ب

جهت انجام مرات  قرارداد،  ودن هویت هر یک از طرفینب واقعی و جعویاثبات غیرسرونده مطالباتی ضبط و در موارد 

 رردد. کل استان اعالم و ارسال های قانونی برابر مقررات به اداره ریری سی

ی ، مبوغ، مدت و شرایط و تعهتدات ونتان جتز ارکتان اساست     ن قرارداد، موضوعکه مشخصات طرفی نظر به این  -   2-4

لت ا الزم استت واحتدهای اجرایتی از      ،ع و کامل باشدادها بوده و هر یک از ارکان قراردادها باید جامع، مانقرارد کویه

موتی و دارنتده   کتار بتا ذکتر شتماره ثبتت، شناسته        مقاطعته کامل مشخصات م کور از قبیل نام وار ارنده و انطباق 

ای  ات کامتل و شناستنامه  مضای اشخاص حقتوقی و شتماره موتی و کتد اقتصتادی اشتخاص حقیقتی، مشخصت        ا حق

و مطابقت ون بتا اساستنامه و   راه و شماره توفن طرفین در قرارداد منعقده  مل اقامتکاران حقیقی، نشانی کا مقاطعه

 ند. اشخاص حقوقی اطمینان حاصل نمایییرات های تاسیا و تو ورهی

یرات شرکت بته عنتوان اقامتگتاه    حقوقی، نشانی مندرج در ورهی روزنامه رسمی و وخرین توی ا اشخاصودر -  4-  ۳

 قانونی می باشد.

ی سیمانکار شخص حقیقی، ودرا نامبرده که در متن قرارداد ذکتر شتده استت متی باشتد و چنانچته در       نشان-  4-  4

رداد الزم است به صتورت مکتتوب ودرا دقیتق    ت ، هنگام اخ  قراشانی شخص حقیقی قید نگردیده اسدادی نقرار

 ائید وار ارنده کار رسیده است اخ  نمایند.کار را که به ت مقاطعه
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  د متمرکز پیمان تخصیص ک( 5

در شتعبه محتل    حقتوقی حقیقی در شعبه محل استقرار اقامتگاه و برای مقاطعه کتاران   برای هر مقاطعه کار -  5-    1

 ن متصل بهسیما فردی نیز هاقرارداد یک از هر بهشود و  میشماره کارراه اصوی اختصاص داده  ،استقرار دفتر مرکزی

 رردد. میاعالم  دهکار و وار ارن به مقاطعهو بالفاصوه مرات  امر خصیص یافته رکزی تدفتر مکد اصوی 

امکان جستجوی کد کارراه و کد شعبه برای سایر ه سایر شع  باشد چنانچه دفتر مرکزی سیمانکار در محدود -  5-    2

بترای  ارداد رقت ن ثبت اطالعات کاام، از طریق رزینه سیمانارراه کبعد از جستجوی کد  ضمنا شع  فراهم می باشد،

 .اشد میسر می بکاربر 

واحد اجرایی محل اجترای   ،در صورت عدم تخصیص کد کارراهی در محدوده سایر شع  جهت دفتر مرکزی  -  5-    ۳

نموده و دفتر مرکزی  سیمان با شعبه ای که محدوده ودرا دفتر مرکزی است مکاتبه و درخواست بازرسی از ودرا

 .د ننمای میرا به شعبه درخواست کننده اعالم کدرارراهی ، مرات  م بازرسی و تخصیص سا از انجا

ل دفتر مرکزی قرارداد با ودرا موجود در شعبه محل تشکیدر صورتی که ودرا دفتر مرکزی مندرج در  -  5-    4

ت سبجهت قرارداد ، نو تشکیل سرونده ردیف سیمان  یصصتخضمن واحد اجرایی موایرت داشته باشد ،  کار مقاطعه

اصالح نشانی به شعبه محل دفتر مرکزی به منظور انجام بازرسی و به انضمام ورهی توییرات ودرا به اعالم مرات  

 .نمایند اقدام

، وع سیمانندر خصوص ثبت مشخصات سیمانکار فرعی در سیستم نامنویسی متمرکز می بایست از طریق فیود  -  5-    5

و ردیتف  ام و سپا از طریق رزینه جستجو، سیمتان اصتوی   بت مشخصات اقدب و نسبت به ثنتخاسیمانکار فرعی را ا

 .نمایندن فرعی متصل و با تایید کوید انتخاب به سیماتخصیصی ون را مشخص 

اشتخاص  و متی باشتد    یمرکتز مجوز تشکیل سرونده قراردادهای دارای وار ارنده کار حقیقی کماکان با ستاد  -  5-    6

 .ماعی و تبصره الحاقی ذیل ون را رعایت نمایندقانون تامین اجت ۳۸ماده  مکوف هستندحقوقی  حقیقی و

ان را به عهده می ریرند، شارکت )کنسرسیوم( عمویات اجرایی سیمدر خصوص مقاطعه کارانی که به صورت م -  7-5

اداره ثبتت   مشتارکت در  دون ثبتت نی کته بت  مقاطعه کارا و در مورد خواهد بود (5-1)نحوه تشکیل سرونده برابر بند 

در صتورتی کته برابتر مفتاد قترارداد و تعهتدات طترفین،         ،بته انعقتاد قترارداد مشتارکتی متی نماینتد      شرکتها اقدام 

وضعیت  وضعیت ها به صورت مجزا تنظیم و سرداختی از طرف وار ارنده کار به صورت تفکیک بر اساا صورت ورتص

عضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص و به هریک از اردیف سیمان  ،ررددواریز  رفین مشارکتد به حساب طکارکر

ه صورت تفکیک در شتعبه محتل اجترای    دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه افراد شاغل در اجرای سیمان نیز ب

 سیمان صورت خواهد ررفت .
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 تحقیقی الزامی و تشخیصی بازرسی( موارد انجام 6

کاری و نوع عمویات مورد اجرا، امکان انجتام بازرستی    های مقاطعه که به دلیل ماهیت خاص کارراه به اینر نظ -  6-  1

کاران  عموکرد مقاطعه ارت و کنترل موثر سازمان برضرورت نظتوجه به  ، لیکن بانمی باشدجانبه میسر   کامل و همه

واقعی، هتای غیر شناسایی قراردادهای جعوی وکارراه ،ن های قانونی و اجرایی سازما ریری از تمام ظرفیت و لزوم بهره

، است ف امری بدیهیجووریری از بروز تخواغل، جهت ششدرتان غیر کتاران مجعول و بیمه کتار و مقاطعه وار ارندران

 برابر مقررات نسبت به بررسی موضوع اقدام نمایند.  باشند ل ا واحدهتای اجرایی مکوف می

هتای سیمانکتاری، سرسرستتان مطالبتات و ریتیا امتور وصتول         سئول سرونتده بیمه و م صول حقکارشناسان و -  6-  2

ک قراردادهتای  قیتق استناد و متدار   متورد ستا از بررستی د    باشتند حست    های اجرایتی مکوتف متی    بیمه واحد حق

ت جهت  کار، موضتوع عمویتات و شترایط مقترر     تی طرفین سیمان و مدارک شناخت مقاطعهکاری، مدارک هوی مقاطعه

کارکنان شاغل از حیث مشخصات، تعداد، تخصص و... نسبت بته احتراز اصتالت یتا واقعتی بتودن قترارداد و هویتت         

نیز مقایسه تحویوی ونان و کارراه محل اجرای قرارداد و  راه قانونی اقامتر، اثبات صحت نشانی کا مقاطعه وار ارنده و

ات هویتی، اشتتوال، میتزان حقتوق و مزایتا و مبوتغ      شدران از حیث تعداد، مشخص کویت صورت مزد یا حقوق بیمه

ان بتا حجتم   شتدر  وح توییترات بیمته  ، قیاا سطهبیمه متعوق وغ اولیه قرارداد و میزان حقبیمه ونان با مفاد و مب حق

د موده و در موارد ابهام یا تردید در هر یک از موارد م کور و یا سایر متوار و میزان کارکرد ماهانه و... اقدام ن عمویات

موایرت از طریق بازرستی   حرازا ربط نسبت به صدور درخواست بررسی تحقیقی تشخیصی و مورد نظر مسئولین ذی

 د.  ناقدام نمای

مفتاد قترارداد، دوره اجترای     حس  مورد و با موحوظ داشتتن ماهیتت و   باشد یمه مکوف میب واحد وصول حق -  6-  ۳

کار و یا  کار و یا سیمان راه قانونی وار ارنده رای عمویات و یا اقامتعمویات و... جهت انجام بررسی تحقیقی از محل اج

سرع وقت از کارراه کوف می باشد در ام نمایند و واحد بازرسی ماقدا تر و مدارک ونتان نسبت به صدور درخواستدفا

رتتزار  تنظتیم    های مورد درخواست بترابتر مقررات بررسی تحقیقی بته عمتل وورده و   رراهکاری و یا سایرکا سیمان

وال، اشت مریری موارد عد است سی یمه ارسال نماید. بدیهیب برداری بته واحد وصول حق شده را جهت بررسی و بتهره

زامی بوده و در موارد احراز جعتل  دالیل مستند تا حصول نتیجه موجه قانونی الحصیل مدارک و یا ابهام یا تردید با ت

 ستردازان   هکتاران و بیمت   کتاری و یتا وار ارنتدران، مقاطعته     های مقاطعه ها و کارراهو یا اثبات غیر واقعی بودن قرارداد

کتل استتان    اداره شتریفات قتانونی بته   ند رتزار  امتر را جهتت طتی ت    باشت  یغیر واقعی، واحدهای اجرایی مکوف مت 

 نمایند.   ارسال
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در اسرع وقت نسبت به رد ذیل و سا از درخواست واحد وصول حق بیمه در موا باشد واحتد بازرسی مکوف می -  6-  4 

تنظتیم شتده را   ار  زانجام بررسی تحقیقی الزامی و بررسی تحقیقی تشخیصی از طریق بازرسی اقتدام نمتوده و رت   

 :ارسال نمایدواست کننده به واحد درخداری جهت بهره بر

حداکثر ظرف یتک متاه از   « داداحراز هویت و اصالت قرار»کار به استعالم  در صورت عدم ساسخگویی وار ارنده  -  6-  5

 تاری  ابالغ نامه. 

و   اخت دت قرارداد با ، به ازای هر بار تمدید ممایدن در مواردی که کارفرما نسبت به تمدید مدت اجرا اقدام می -  6-  6

عول و شترایط افتزای  متدت اجترای کتار کته در قراردادهتای منعقتده تصتریح          بررسی تکمیل اسنتاد و مدارک و 

 ت.سا هدیررد

ان تباشد رزار  اقدامات به عمل ومده را به صورت مستمر و ماهانه بته اداره کتل است    واحد اجرایی موظف می -   6-    7

حستن انجتام امتور در    ضمن سای ، تحویل عموکرد و نظارت موثر بتر   باشد تان مکوف میرسال نماید و اداره کل اسا

ماه یک بار )حداکثر لوایت دهتم دوره بعتد( بته      6ایج ون را هر بندی و نت واحدهای اجرایی، اطالعات واصوه را جمع

 بیمه رزار  نماید. کل وصول حقاداره 

 شدگان بیمه قوقزد و حصورت میافت در (7

در  لغبیمته کارکنتان شتا    طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال ون ، میزان و نحتوه سرداختت حتق    -  7-   1

عتالی   شتورای وب هتای مصت   نامه اجتماعی برابر ویین نون تامین( قا41( و )۳۸د )کاری مشمول موا ای مقاطعهقرارداده

 باشد.   و اصالحات بعدی می های تابعه عی و صندوقاجتما تامین امنای سازمان هیاتو  اجتماعی تامین

 ن تا خاتمه سیمتان شروع عمویات اجرایی سیما تاری  از کاری اخ  لیست کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه -  7-   2

 بالمانع است. اجتماعی و ویین نامه مربوطه ( قانون تامین۳9ر ماده )زمان عمویات اجرایی با رعایت مهوت مقرر د

چه چنان تاری  خاتمه سیمان بوده بدیهی است، جوسه تحویل موقت در قراردادهای اجرایی تاری  تنظیم صورت -  7-   ۳

وسته رفتع   ج باشد تاری  تنظتیم صتورت   ه رفع نقص رردیدهکار مکوف ب سیمانجوسه تحویل موقت  اد صورت  مفحس

 رردد.نقص تاری  خاتمه سیمان توقی می

اجرایی مکوف هستند از دریافت لیستهای که بی  از یک ماه تاخیر داشته و یا خارج از مهوت مقترر  احدهای و- 7- 4

 ی سیمان خودداری نمایند. وره عمویات اجرایورت مزد و حقوق خارج از دین صهمچن اشد ومی ب 7- 2در بند 
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  جرایم ( 8

 ابرها، بربیمه همانند سایر کارراه داخت حقارسال لیست و سر تاخیر درجرایم  احتساب مقاطعه کاری دهایدر قراردا

 .خواهد بودبعدی ون  اصالحات و  1۳7۳/   5/   9قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ 

 کار اخذ مبانی محاسباتی از واگذارنده( 9

اه خاتمه قرارداد نسبت به استعالم اطالعات مبتانی محاستباتی از   ماه سا از تاری ِ م ۳شع  مکوف می باشند  -  9-   1

تعالم، از اعتالم  تتاری  دریافتت است    زسته متاه ا   ر ظترف متدت  کتا چنانچه وار ارنتده و ابالغ ون اقدام و کار وار ارنده

دات طرفین و تامین مصالح ، تعه مفاد قرارداد، نحوهبیمه با توجه به  محاسباتی خودداری نماید، محاسبات حق مبانی

 صورت س یرد. رعایت فصل سوم این بخشنامهبا سایر محتویات سرونده، 

داد ، صورت وضعیت یتا صتورت حستاب    عهدات طرفین قرار، موضوع، تکار با نوع وار ارنده رواهی در صورتیکه-  9-   2

تند عوتت موتایرت را بتا اخت  مستتندات      ویات سرونده موایرت داشته باشد  ، شع  موظتف هست  کارکرد و سایر محت

جوسه فس  یتا خاتمته    تت وضعیت کارکرد ، صورتجوسه تحویل موقت ، الحاقیه، متمم، صوراز ریز صورمربوطه اعم 

 م و اخ  نموده ، سپا برابر مقررات اقدام نمایند.کار استعال ارندهددا از وارسیمان مج

  مفاصاحساب  جهت صدور  دارات کل استاندود اختیارات ابندی و ح ( سطح10

( بته همتراه   ۸)بیمه سازمان قبل از محاسبه و اعالم بدهی با تکمیل اطالعات برابر بند  واحدهای وصول حق -  10-   1

کتاران فرعتی را    های سیمتان های مرتبط با ردیف سیمان و سروندههای ارسالی و سرداختسرینت ررد  حساب لیست

کتاران فرعتی و    که در انجام عمویات سیمان از  مقاطعته  و در صورتی« اماتو شرح اقد خالصه قرارداد»انضمام فرم  به

و « کتاران فرعتی   اطالعتات سیمتان  »فترم   نمتوده باشتند بتا تکمیتل    تجهیزات خریداری شده از خارج کشور استفاده 

ن را کارفرمایتا  حساب بدهی سالیانه تهیه صورت را طبق شرایط مندرج در دستورالعمل« اطالعات اوراق رمرکی»فرم

بیمه ارسال و  کل وصول حق به اداره طبق فرم مربوطهبیمه  اظهارنظر در ارتباط با ماخ  احتساب حق جهت بررسی و

  کور صورت س یرد.کل م بیمه وفق نظر اداره محاسبات حق

ینتد،  اقدام نما سباتی در سیستم مکانیزهات محااطالع ثبتشع  موظف هستند با رعایت بند فوق نسبت به  -  10-   2

کارشناستان سیمتان،   توستط   تعیتین ماخت  کستر حتق بیمته     است که سا از  ای طراحی شدهبه رونهضمنا سیستم 

 س یر باشد.انجام محاسبه امکان رییا شعبه تایید باه بیم رییا امور وصول حق و اتسرسرست مطالب
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 اریک در قراردادهای مقاطعه بیمه کارکنان شاغل فصل سوم: نحوه احتساب حق

تکالیف و تعهتدات بتر    کنترل و نظارت بر حسن انجامو به منظور  اجتماعی ( قانون تامین41( و )۳۸مواد ) در اجرای

تابعیتت  »اصتل حقتوقی    بته ضمن توجته   موظف می باشندواحدهای اجرایی  ،نکارا ار و مقاطعهک رندران اارعهده و

بیمته کارکنتان شتاغل در قراردادهتای      حتق  نستبت بته تشتخیص و تعیتین    « د قراردادقراردادها از قانون زمان انعقا

 کاری به شرح وتی اقدام نمایند. مقاطعه

 ای دولت(. تموک دارایی های  سرمایههای عمرانی ) طرحمول ضوابط کاری مش ل: قراردادهای مقاطعهبخ  او -

 کاری غیر عمرانی .  بخ  دوم: قراردادهای مقاطعه -

 وط به قراردادهای غیرعمرانی.یرموارد مرببخ  سوم: سا -

 ت وبازرسی است .بخ  چهارم : حاالت خاص قراردادهای غیرعمرانی که صدور مفاصا حساب ب اساا لیس -

 کاری غیر عمرانی . های  مقاطعهادربوط به  قراردوارد میر م: ساسنجمبخ   -

  .نی و غیرعمرانیهای عمرا: موارد خاص ناظر بر کویه قراردادها اعم از طرحششمبخ   -

 ای دولت( های سرمایه )تملک داراییهای عمرانی  کاری مشمول ضوابط طرح های مقاطعهقرارداد بخش اول:

 

 قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانیعریف ( ت11

میتزان و   ویم صتورت متزد،  نامه نحوه تست  موضوع تایید ویین ات محترم وزیرانهی 14/07/1۳64مصوبه مورخ  طبق

عتالی   شتورای  (2۳۸و) (14۳، )( 129مصتوبات )  و در طترح هتای عمرانتی    یمه کارکنان شتاغل حق ب حوه سرداختن

دنتد  ررای دولت ( توقی متی  های سرمایه ییهای عمرانی )تموک دارامشمول ضوابط طرحاجتماعی قراردادهایی  تامین

 :که توامان دارای دو شرط ذیل باشند

ه و بودجته و قراردادهتای مهندستان    مان برنامت سایه ستاز  بهای رابراساا فهاران اک ی اجرایی سیماناردادهاالف( قر

 .شنداب   مشاور طبق ضوابط تیپ سازمان م کور منعقد شده

ای دولت ) اعتبتارات عمرانتی    هایِ سرمایهب( تمام یا قسمتی از بودجه عمویات از محل اعتبارات طرح تموک دارایی

 .ده باشدای، استانی( تامین ش طقهموی، من

یتک نستخه از قراردادهتای     بالفاصتوه  می باشندهای اجرایی مکوف  دستگاه ،ویین نامه( 20در اجرای ماده ) :1تذکر

سایه یا ضوابط تیپ سازمان برنامه  بهایی فهرست با اعالم انعقاد قرارداد بر مبنا ا منضم به موافقتنامه طرحمنعقده ر
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 نمایند. به مربوطه ارسالطرح و ردیف بودجه به شع و بودجه و شماره 

عقتاد  ان نتای قراردادهایی که فهرست بهای سایته مب  ،دون شرکت خارجی باش سیمانکار یا مشاورکه  یقرارداد :2تذکر

فاقد قیمت مصالح مصرفی باشد و یا اعتبار قرارداد از محل اعتبارات تموک دارایی هتای سترمایه ای تتامین     ،قرارداد

 ر مقررات سازمان خواهند بود. خارج و تابع سای نیهای عمراطرح از شمول ضوابط یده باشد،نگرد

   عمرانی های مول ضوابط طرحشع قراردادهای مانوا( 12

 ین اجرایکارا کاری سیمان عهراردادهای مقاطق      -

 کاری مهندسان مشاور قراردادهای مقاطعه -

 کاری عمرانی دارای مجوز خاص  طعهدهای مقاقراردا   -

  ای(  های سرمایه راییکارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی )طرح تملک دا بیمه ( نحوه احتساب حق13

( و 129هیتات محتترم وزیتران موضتوع تائیتد مصتوبات )       14/07/1۳64( قانون و مصوبه مورخ ۳۸در اجرای ماده )

( 2۸یمه ماده )افته و اعمال میزان حق بر انجام یه کل کات مزد بالی تامین اجتماعی، با تعیین نسب( شورای ع14۳)

درصتد ناختالص کتل     6بته میتزان   ای عمرانی سیمانکاران شاغل در قراردادهحق بیمه کارکنان قانون به نسبت مزد، 

صد ناخالص کتل کتارکرد متی باشتد کته      در 6/6میزان  درصد بعنوان حق بیمه بیکاری، جمعاً به 6/0کارکرد بعالوه 

درصتد بابتت حتق بیمته کارکنتان کستر و        6/1نکار معادل د از هر صورت وضعیت سیماف می باشنها مکو ذیحسابی

فرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ م کور را درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کار 5ادل مع

 مایند.اریز نفاصوه به حساب سازمان وبال درصد 6/6 به میزان مجموعا

 سان مشاوربیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهند ( نحوه احتساب حق14

( و 129ت محتترم وزیتران موضتوع تائیتد مصتوبات )     هیا 14/07/1۳64( قانون و مصوبه مورخ ۳۸اجرای ماده ) رد 

( 2۸ار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه متاده ) تعیین نسبت مزد به کل ک ی عالی تامین اجتماعی با( شورا14۳)

(، 129مصتوبات )   مهندستین مشتاور طبتق    عمرانتی دادهتای  قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قرار

ان درصتد بعنتو   6/1درصد ناخالص کتل کتارکرد بعتالوه     14به میزان ی عالی تامین اجتماعی ( شورا2۳۸( و)14۳)

درصد ناخالص کل کارکرد می باشد که ذیحسابی هتا مکوتف متی باشتند از      6/15بیمه بیکاری، جمعاً به میزان  حق

نیتز بابتت   درصتد   12عتادل  رصد بابت حق بیمته کارکنتان کستر و م   د 6/۳ معادل ا مشاورصورت حساب مهند هر
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 6/15بته میتزان    موعامبالغ م کور را مج طرح برداشت نموده وبیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار  حق 

 درصد بالفاصوه به حساب سازمان واریز نمایند.

ستایر  حتل استتقرار دفتتر مرکتزی شترکت و      ربتوط بته م  در شتعبه م اور ای مهندسان مش ت کر: قراردادهای مشاوره

داد نیز به تفکیتک از  ز و مفاصاحساب هر قرارادهای اجرایی در نزدیکترین شعبه به محل اجرای قرارداد متمرکقرارد

 رردد. مان شعبه صادر میه

 )ای های سرمایه اراییکاری عمرانی )طرح تملک د مقاطعهسایر موارد مربوط به  قراردادهای  (15

مان ستاز  های مربوط بهکویه قراردادهای مقاطعه کاری طرح اجتماعی به موج  مصوبات شورای عالی تامین -  15-   1

سازی اراضی قراردادهای تسطیح و وماده توسعه حریم، بطه با طرحرضوی در رااردادهای وستان قدادفاع، قر صنایع

 باشتد،   ز محل فرو  اراضی وماده به متقاضیان و اشخاص تامین رردیدهها ا ر ونکه اعتبا وزارت مسکن و شهرسازی

ه کت اجتمتاعی  نیروهتای مستوح و ستازمان تتامین     اع و سشتیبانیمابین وزارت دفمنعقده فیقراردادهای  ساختمانی 

طترح   اعتبتار  نظتر از محتل   هرست بهای سایه و ضوابط تیپ سازمان برنامه و بودجه منعقد شده باشد صرفبراساا ف

لی تامین اجتماعی عا ( شورای2۳۸و ) (14۳و ) (129بیمه مشمول مصوبات شماره ) های م کور از نظر احتساب حق

 بود.خواهند 

انکتار و صورتحستاب مهندستین    ورت وضتعیت سیم از هر صت ند باش  میان طرح های عمرانی مکوف ار ارندرو- 15- 2

د را کسر و سا برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح ، مشاور حق بیمه سهم کارکنان شاغل در قراردا

 مایند.تماعی واریز نبه حساب سازمان تامین اج بالفاصوهغ م کور را مجموعا و مبال

کاران مجری  که مقاطعهاجتماعی در صورتیعالی تامین شورای 1۳66/   5/   1۸مورخ  4409ره طبق مصوبه شما -  15-   ۳

کتار فرعتی    قرارداد به مقاطعهطبق بخشی از اجرای عمویات موضوع سیمان را ، های عمرانیمشمول طرحقراردادهای 

ت مفاصاحساب واسری  درخی تا تاکار اصو های مقاطعهه صورت وضعیتبیمه کویکه حق وار ار نمایند، مشروط بر این

کار فرعی منتفی بوده و صدور مفاصاحساب  بیمه بابت قرارداد مقاطعهکار فرعی سرداخت شده باشد وصول حق همقاطع

حاسبه ی، مفرع کار مقاطعهبیمه بابت کارکرد  ه بالمانع است، ضمنا با توجه به عدم مطالبه حقبیمبدون محاسبه حق

 اهد ررفت. لص کارکرد صورت خواخااا کل نوی براساص کار مقاطعهبیمه  حق

ی و توستط  کتار اصتو   هتای سیمتان  تعوقته وفتق صتورت وضتعیت    بیمته م در قراردادهای عمرانی چنانچه حق -  15-   4 

کتاران فرعتی در    نو کارکنتان سیمتا  کار اصوی  ها به حساب سازمان واریز رردد اخ  لیست کارکنان سیمانحسابی ذی
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اجتمتاعی  ( قتانون تتامین  ۳9، وفتق متاده )  صتورت متزد یتا حقتوق     تند بته مست  بیمهحقسرداخت مهوت مقرر بدون  

 است. بالمانع

 منعقتده بتر استاا رو     کتاری ستاختمانی   مقاطعهقراردادهای های سازمان برنامه و بودجه،  طبق بخشنامه -  15-   5

ای  هتای سترمایه   اراییطرح تموک دهای ز اعتبارات ون از محل ردیفقسمتی ا تمام یا ع کهجمسر وزیر بنا  مربع متر

ن برنامته و بودجته توقتی و از نظتر احتستاب      زماستا  سایته  بر اساا فهرست بهایباشند   دولت )عمرانی( تامین شده

 .عالی سازمان خواهد بود رای( شو2۳۸و )( 14۳( و )129بیمه مشمول مصوبات شماره ) حق

ز صورت وضتعیت  به حق بیمه مکسوره اهای مربوطه  چکدستگاههای اجرایی موظف می باشند   حسابی ذی -  15-   6

تترین   بته نزدیتک   مقاطعته کتار   و  قراردادرا با قید مشخصات ران خود نی مقاطعه کاراردادهای عمرایا صورتحساب ق

 .و رسید دریافت نمایندتحویل حسابی  ذیاستقرار شعبه سازمان به محل 

کیل و وصولی مربوط به ستایر  سرونده تشبرای مبالغ م کور  سازمان سهواً  که در ر شته در شع  در صورتی -  15-   7

ن متالی امکتان صتدور اعالمیته بستتانکار      البیعمویات  به دلیل خاتمهعبه منظور و های ش وصولی واحدها در حساب

اخ  رزار  موضوعی بترگ سرداختهتای وصتول    تایید وصول مبالغ اشاره شده با است شعبه مبدا الزم  نباشد، فراهم 

ه در سیستتم  هتای کاررتا   یارسال و حستاب سرداختت   شعبه محل اجرای سروژهکویه سوابق و سرونده متشکوه به شده 

نیز سا از اخ  تائیدیه، مبالغ وصولی را بته حستاب بستتانکار منظتور     مقصد  ه د و شعبصفر ررددا شعبه مب مکانیزه

 نیاز به صدور اعالمیه بستانکار نخواهد بود.در این رونه موارد  بدیهی استنموده 

تانکار از اصل اعالمیه بست  سا از کنترلند )یک( را د برگ سرداخت موضوع بباشن الی شع  موظف میامور م -  15-   ۸

 ردیف منوی عمویات باجه دریافت، تایید و عمویات مالی مورد نیاز را انجام دهد.

کارکنتان  حتق بیمته    «راه و شهرستازی »و  «ییت اموراقتصادی ودارا»وزارتین توافقات به عمل ومده با طبق  -  15-   9

دریافت لیستت  نظور به م تماعیشورایعالی تامین اج2۳۸و 14۳و129مصوبات عمرانی موضوع  ادهایقراردشاغل در 

نقتدی  ، ارایه خدمات قانونی به بیمه شدران و صدور مفاصا حساب به شرح بندهای وتی با اولویت سرداخت کارکنان

حتق بیمته و    ری ادارات کل وصول و اداره کل امور مالی با همکا از طریق ارائه اسنادخزانه اسالمی صورت می ریرد

ررفته موظف می باشند نسبت به صدور اعالمیه بستانکار معادل مبتالغ  ارات صورت تفویض اختی تان ذیربط طبقاس

  ام نمایند.مندرج در اسناد خزانه اسالمی اقد

ده قتانون بودجته   ماده واحت  5بند )هت( تبصره طبق ، در خصوص قراردادهای عمرانی حائز شرایط محاسبه -  15-   10

 مصتوبات بعتدی   و 1۳95/     4/     2متورخ   ۳۸46۳ه جرایتی شتمار  ویتین نامته ا   (1)نتد )ت( متاده   کل کشور و ب 1۳95

، با توجه به فاقد حفتظ قتدرت   هیات مدیره سازمان 1۳95/    7/    24مورخ  1712 جوسه شماره (2)بند  و وزیران  تاهی
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  انهد خزاسناد ررسیتا سدرصد ماهانه  2 ق بیمه به میزانخت حسردامطالبه جرائم د بودن اسناد م کور مشمول خری 

 (1)وزیتران و بنتد    تاهیت  1۳97/   7/   17مورخ  94141( مصوبه شماره  ۳) ماده (2)تبصره  برابر واسالمی خواهد بود 

البته جترایم   از مط امنحصتر  حفتظ قتدرت خریتد   ، اسناد دارای هیات مدیره 1۳97/   4/   2۳خ مور 1616جوسه شماره 

 باشند.  می افه م کور معمبی سرداخت حقتاخیر

   کاری غیرعمرانی بخش دوم: قراردادهای مقاطعه

یانت حفظ و ص موج اجتماعی نعالی تامیشورای 1۳70/   1/   24 مصوبه مورخ ( قانون و41( و )۳۸مواد ) اجرای      

کاران جهت معرفی کارکنان شاغل بته   تقویت انگیزه مقاطعه و ردادهای مقاطعه کاریکارکنان شاغل در قراقوق از ح

ارداد به ربیمه کارکنان شاغل در اجرای ق مبوغ حقشدران و بروورد تقریبی از  د و حقوق بیمهسازمان، ارایه صورت مز

بیمه کارکنان شتاغل   اخت حقکار در سرد نوان هزینه سربار به قیمت تمام شده و مشارکت غیرمستقیم وار ارندرانع

کتاری فاقتد    قراردادهتای مقاطعته   کاران جهت کویته  مقاطعهدر قراردادهای م کور بدون ایجاد هر رونه چال  برای 

انی( کته تحتت عنتوان قراردادهتای غیرعمرانتی      ای )عمر یهاهای تموک دارایی سرمه شده در بخ  طرحشرایط اشار

نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میتزان حتق بیمته     با تعیین یزدر این بخ  ن می باشد، شوند شناخته می

 رردیتده و تعیتین   سیمانکاران  اجرایمورد مه کارکنان شاغل در قراردادهای قانون به نسبت مزد، حق بی (2۸ماده )

بیمته متعوقته و صتدور مفاصاحستاب سیمانکتاران      کتاران، میتزان حتق    ن تکویف سیمتان تعییرا در  مناسبی التیتسه

  .است وورده فراهم

  ای شاغل در قراردادهای غیر عمرانی مشاورهبیمه کارکنان  ق( نحوه احتساب ح16

ایر قراردادهتای اجرایتی   ای مهندسین مشاور در شتعبه مربتوط بته دفتتر مرکتزی شترکت و ست        قراردادهای مشاوره

از همتان شتعبه    ز به تفکیکیهر قرارداد ن اجرا متمرکز و مفاصاحسابترین شعبه به محل  نزدیکمهندسین فوق در 

رردد و نحوه اقدام در خصوص قراردادهای تیپ مهندسان مشاور بتا لحتاظ موضتوع عمویتات قراردادهتای       صادر می

 باشد: اجرا به شرح ذیل می دمور

 یمه مربوطه بهب ادل مکانیکی توقی و حقدرصد ناخالص کارکرد مع 70« بردارینقشه »اردادهای با موضوع قر -  16-   1

 رردد درصد محاسبه می15بیمه متعوقه به ماخ  مزدی محسوب و حقدرصد کارکرد دست ۳0د ودرص 7ماخ  

درصتد ناختالص کتارکرد معتادل      60« خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصتالح »قراردادهای با موضوع  -  16-   2

بیمته متعوقته بته    محسوب و حق ارکرد دستمزدیدرصد ک 40درصد و 7ماخ   بیمه مربوطه به وقی و حقمکانیکی ت

 رردد. درصد محاسبه می15ماخ  
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بیمته مربوطته بته    درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی توقتی و حتق   60« طراحی»قراردادهای با موضوع  -  16-   ۳ 

 دد.رردرصد محاسبه می 15خ  بیمه متعوقه به ماو حق درصد کارکرد دستمزدی محسوب 40درصد و  7ماخ  

بیمه  مکانیکی توقی و حقدرصد ناخالص کارکرد معادل  20«یه و کارراهیلنظارت عا»ی با موضوع قراردادها -  16-   4

 رردد.درصد محاسبه می15ه ماخ  درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه ب ۸0درصد و  7مربوطه به ماخ  

 یتک  ارکرد هتر موضتوع بته تفک   و ناخالص کت  بوده«  رد فوقترکیبی از موا»قرارداد  چنانچه موضوع عمویات -  16-   5

فتوق   برابتر متوارد   بیمه به تفکیک هر موضتوع کار درج شده باشد، حقمتن اولیه قرارداد و رواهی نهایی وار ارنده در

 رردد. می( محاسبه 14-   6بند ) بیمه برابر، حقود و در صورت عدم تفکیک قابل محاسبه خواهد ب

بترداری و  ختدمات متدیریت طترح، بهتره    »موته  ای از ج هندسان مشتاوره ادهای تیپ مددرخصوص سایر قرار -  16-   6

 درصد خواهد بود. 15ه نسبت به کل ناخالص کارکرد به ماخ  بیممحاسبات حق« نگهداری

  بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی اجرایی ( نحوه احتساب حق17

 کته  در صورتیعمرانی اجرایی دادهای غیر اراجتماعی در قر عالی تامین شورای1۳70/   1/   24برابر مصوبه مورخ  -  17-   1

درصتد  7بیمه کارکنان شاغل مقطوعا با اعمال ماخ   حق کار باشد نه مقاطعهعهده و هزی هتهیه وتامین کویه مصالح ب

 ه کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.نسبت ب

-ا ماشینی که تهیه تمامی مصالح و یهایمکانیکی و نیز قراردادخدماتی غیربیمه قراردادهای دستمزدی،  حق -  17-   2

 باشد.درصد ناخالص کارکرد می 15ماخ  یک مصوبه م کور به ت طبق ماده سکار اارندهوالت به عهده وار 

باشتد و یتا   ار کت  ها تهیه مصالح مصرفی کال به عهده و هزینته سیمتان   بیمه قراردادهایی که در اجرای ونحق -  17-   ۳

ماید کته کتل   اب نکار ایج و نوع به مصالح نباشد نیازیاجرای کار بوده و یا در  ارایه خدماتمنحصرا موضوع قرارداد 

 باشد.درصد ناخالص کارکرد می 7فوق به میزان  طبق ماده دو مصوبه صورت مکانیکی انجام س یردکار به 

متاعی قیمتت تجهیزاتتی کته     اجت عتالی تتامین   شتورای 1۳70/   1/   24طبق تبصره ذیل ماده دو مصوبه متورخ   -  17-   4

باشتد و  بیمته نمتی   شمول کستر حتق  نماید م خریداری میخارج کشور  زار اسنادی اکار از طریق رشای  اعتب انسیم

فاکتور یتا ستیاهه تجتاری    مدارک از جموه :  جهت احراز خرید تجهیزات نسبت به ارایهباشند  کاران مکوف می سیمان

(Invoice Commercial) کی، رواهی یابی الکترونسبز رمرکی( یا سروانه ارزیارز، سروانه ارزیابی )برگ ، اعالمیه تامین

باشتد، بته شتعبه مربوطته اقتدام        کار رسیدهکه به تایید وار ارندهویژه اقتصادی یا مناطق وزاد، رود کاال به منطقه و

فایتت  تواند جهت احتراز موضتوع ک   یکار باشد مکار یا وار ارنده م سیماننماید، تمام یا قسمتی از این مدارک که به نا

ر موقت بته کشتور وارد و ستا از اتمتام کتار از      اتی که به صورت عبوالت و تجهیزوضمنا ماشینالزم را داشته باشد. 

 باشد.این بند نمی چنین مصالح مصرفی خارجی مشمول شود و همکشور خارج می
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ار کت عهده و هزینه وار ارنتده  کار و قسمتی به زینه سیمانی از مصالح به عهده و هکه تهیه قسمت در مواردی -  17-   5 

بیمته طبتق    شود و ستپا حتق  کار به کل ناخالص کارکرد افزوده می سیمانالح وار ار شده به ص  ریالی مزباشد، ار

رارداد بتر مبنتای کتل کتارکرد     رردد ، ضمنا مفاصاحستاب قت  درصد محاسبه می 7ماده سه مصوبه یادشده به ماخ  

 ر صادر خواهد شد.کا سیمان

ال کر  اید طبق ماده سه مصوبه فوقر ارشده خودداری نمی مصالح والکار از اعالم ارز  ریاه وار ارندهانچچن :1تذکر

 کار محاسبه و وصول خواهد شد. لص کارکرد سیماندرصد ناخا 15بیمه قرارداد به ماخ   حق

ع کار نیازی به مصالح نباشد و نو مات بوده و یا در اجرای کاررارداد منحصرا ارایه خدکه موضوع قیدر موارد -  17-   6

کتار و   والت مکانیکی متعوق به سیمتان کتار برعهتده و هزینته سیمتان      ه از ماشینی از کار با استفادنماید بخش بایجا

بته   بیمته حتق 1۳70/   1/   24مصتوبه متورخ    یکی انجام ریرد در این حالت طبق ماده چهتار قسمتی به صورت غیرمکان

 رردد.یدرصد محاسبه م 15  یکی به ماخنکرد غیرمکادرصد و نسبت به کار 7ماخ   نسبت کارکرد مکانیکی به

کار قرار ریترد   کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار سیمانوالت مکانیکی توسط وار ارنده چنانچه ماشین -  17-   7

 اسبه خواهد شد.درصد مح 15یمه کال به ماخ  ب ت با توجه به دستمزدی بودن کار حقدر این حال

بیمه بخ  ارزی کارکرد  رردد حق صورت ارزی سرداخت می رد بهکارک م یا قسمتی ازایی که تماهدر قرارداد -  17-   ۸

بینتی   است درصورت عدم ستی  کار طبق نرخ تسعیر ارز مندرج در قرارداد مبنای محاسبه خواهد بود . بدیهی  سیمان

ظ دوره گین نرخ ارز بتا لحتا  کار ، میان وار ارنده اعالم معادل ریالی ون توسط ارز در قرارداد و عدم امکاننرخ تسعیر 

بیمه قرار ریترد و   اسالمی ایران اخ  و مبنای محاسبه  حق اجرای قرارداد می بایست از سایت بانک مرکزی جمهوری

 احساب درج رردد. عین مبالغ ارزی در متن مفاصاجتماعی،  ( قانون تامین۳۸وع ماده )در زمان صدور رواهی موض

سازی ولهوالت در قراردادهای سدهای وسانسور و تاسیسات، وهنو اختصاصی درقرارداح انحصاری لقیمت مصا -  17-   9

ستازی  وسفالت در قراردادهای جادهکار است، سارچه در قراردادهای دوخت و دوز، که تهیه ون در اختیار وار ارندران

صتورت  کارفرما تهیه و بته  ی که توسط توطه در صورو کابینت در قراردادهای مربسو  کاری، موکت و کفسفالتو و

 رردد.  رد اضافه نمیها به کل کارک کار تحویل شود به عنوان مصالح وار اری توقی نشده و قیمت ون رایگان به سیمان

  سایر موارد مربوط به قراردادهای غیرعمرانی    سوم:بخش 

 ،ی وصتندوق هتای تابعته   اجتماع ، هیات امنای سازمان تامینتامین اجتماعی عالی ، مصوبات شورایدر اجراتی قوانین

 ،ادهای در برخی از قراردمکانیک والت و تجهیزات لزوم استفاده از ماشین ، توافقات صورت ررفته وسازمانمدیره  هیات

در چهتتارچوب قتتوانین و مقتتررات مربوطتته بتته شتترح ذیتتل متتورد محاستتبه و مطالبتته   بیمتته کارکنتتان شتتاغل حتتق

 قرارخواهدررفت:
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 . اسالمی قراردادهای بنیاد مسکن انقالب - 

 راسی در سروژه های مخابراتی شرکتهای مخابرات و ارتباطات EPCیا  PCقراردادهای کوید دردست   -

 .لتیودهای  شرکتبرخی  PC, EPC قراردادهای -

 .هری و نگهداری فضای سبزقراردادهای خدمات ش -

  ون وموزشی ونگهداری تاسیسات و محوطهها، مراکز تجاری، بیمارستان های اداری،قراردادهای تنظیفات ساختمان -

  قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی.  -

 .ار و مسافرقراردادهای حمل و نقل ب -

 .ویل مواد معدنیخراج و تحبرداری، است باطوهقراردادهای  -

 .های بازررانیریابی و ج ب سیامقراردادهای بازا -

 .ریوی قراردادهای حمل و نقل -

 . قراردادهای فضای تبویواتی -

 یاییقراردادهای خدمات در -

 خن کاری در بنادر. قراردادهای  -

 کارانک سیمانقراردادهای اجرایی ژئوتکنی -

  ب اسالمی نیاد مسکن انقال( قراردادهای ب18

منعقتده   بیمته قراردادهتای   اجتمتاعی حتق   امینعالی ت شورای 1۳70/   1/   24طبق تبصره ذیل ماده ش  مصوبه مورخ 

صوبه م کور ه در مواد یک و دو مر از درصدهای قید شداسالمی یک درصد کمت قالبمقاطعه کاران با بنیاد مسکن ان

بیمته   و حتق درصتد   14ای فوق مقطوعاً به میزان  اردادهای مشاورهبیمه قر ساب حق، ل ا ماخ  احتت اسده تعیین ش

 . باشد میدرصد  6ی مقطوعاً به میزان قراردادهای اجرای

 سیار  در پروژه های مخابراتی شرکتهای مخابرات و ارتباطات EPCیا  PCقراردادهای کلید دردست ( 19

سیار و شرکت ارتباطات ت مان و شرکت مخابرازافیمابین س1۳۸۸/ 2/ 19مورخ  5020/ 10472برابرتفاهم نامه شماره 

ارکنان شاغل در قراردادهای م کور در صورتی که عمویات اجرا وخدمات )حمتل ونصت (   سبه حق بیمه کمحا نحوه

اد و مبوتغ تجهیتزات و متو    باشدجا در قال  یک قرارداد واحد به عهده سیمانکار به صورت یکرید تجهیزات توام با خ

فی در متن اولیته قترارداد درج رتردد    مصر صالحیمت می به تفکیک از کارکرد خدمات، اجرا و قفغیر از مصالح مصر

های جانبی خرید منظتور و   بابت هزینه صورت معادل هشت درصد از کارکرد بخ  تهیه تجهیزات) انحصاری( این در
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یتزات از  و متابقی مبوتغ تجه   هبدرصد محاست  15ه ماخ  ب 1۳70/   1/   24بیمه متعوقه وفق ماده اول مصوبه مورخ حق 

ات، اجرا و مواد مصرفی شامل )قیر، سیمان، وجتر، ماسته   در خصوص کارکرد بخ  خدمف و معا بیمه محاسبات حق

 باشد: اجتماعی به شرح ذیل می عالی تامین شورای 1۳70/   1/   24اده چهار مصوبه مورخ و...( حس  مورد و برابر م

( ODC   -ICDهتا ) ترمینال نواعمل اات شاو نص  و اجرای تجهیزارتباطی فیبرنوری  کشیدر عمویات کابل -  19-   1

( و تجهیتزات مربوطته،   OCDFانواع راک ) های مخابراتی و دیتا )سیار و ثابت(،ها ، انواع سویچانواع فیوز و ترمینال

+ UPSکننده ) ی، انواع یک سورطتابوو برق، انواع باهای برق، انواع ترانا و ، انواع سستACCESSانواع تجهیزات 

دارای رتارانتی(، انتواع    1۸000و  24000، کتولر استپویت )   M.D.Fواع خازن، انتواع  یزل، اناع دانو برق(،مولدهای 

درصد ناخالص  90والت مورد نیاز، نسبت به بل نوری با لحاظ نحوه اجرای موضوع عمویات و ماشینکانکا و انواع کا

درصد محاستبه و   15ماخ   بهه بیم ر حقکا اندرصد کارکرد سیم 10 بهدرصد و نسبت  7  کار به ماخ رد سیمانکارک

 رردد.مطالبه می

هتای  بررتردان، انتواع لولته   بندی، کابتل ی و کانالی( مفصلکشی )هوایی، خاکدر عمویات اجرایی شامل کابل -  19- 2  

P.V.C (انواع ساب داکت، خم ،)ابتل  و ک ارداروایی و انواع فیبر نوری، مه)زمینی، ه یانواع کابل مخابرات و رالوانیزه

ی مختابراتی،  هابا کویه متعوقات و کافو با کویه متعوقات(، انواع تیر فوزی، انواع ترمینال ONUبرق(، انواع صندوق )

بتا   (یحرارتی، هتوایی و نتور  زوجی(، انواع مفصل )خاکی،  200الی 10عدسی(، انواع سست ) -   انواع کنتاکتور )ماژول

کار، کابل بررردان، نص  سست، نص   ماناری مصرفی مورد تعهد سیانحصغیر مصالحوالت مورد نیاز و توجه به ماشین

کار  درصد ناخالص کارکرد سیمان 70بیمه نسبت به  والت مورد نیاز، حقروک ، سدبندی و حفاری با توجه به ماشین

 دد.ی رربه ممطال درصد محاسبه و 15ماخ   بهبیمه  قرد حکردرصد مابقی کا ۳0به درصد و نسبت 7اعمال ماخ   با

انتواع رادیتو،    (، انواع دکتل و ونتتن،  2CO   -KGنشانی ) در عمویات نگهداری و نص  انواع لدر، کپسول وت  -  19-   ۳

کشتی،   براتی، ستیم های همگانی، نص  دکل، نگهتداری مراکتز مختا    توفن BTSنگهداری سویچ، شبکه کابل هوایی 

درصد ناخالص کتارکرد   50 بهرد نیاز، نسبت والت موینماش ار ونوع کوایی با لحاظ ابل هی، نگهداری شبکه کزانوس

 .رردددرصد محاسبه و مطالبه می 15ی کارکرد به ماخ  درصد مابق 50درصد و نسبت به  7ماخ   بهکار  سیمان

 دولتی های برخی شرکت  PCو   EPC( قراردادهای20

های رازرسانی، قیمت مصالح اختصاصی و تجهیزات شامل  موی راز ایران در سروژهدر قراردادهای منعقده بین شرکت 

بترداری از   ی، عکتا رکتا  قزرستانی، مصتالح و متواد عتای    الت مخصوص راروو شی اتیون ی و سویلوله و اتصاالت فوالد

هیتزات و  هتا و تج  هتای رازرستانی ،دستتگاه    ر، الکتترود مخصتوص ستروژه   ها و حفاظت کاتدیک، نوار زرد اخطا جو 

 ور ونتور و رروالتهای ورودی شهری داخل شهری و قطعات و تجهیزات انشعابات از قبیل ک متعوقات صنعتی ایستگاه
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رسانی( و قراردادهای شرکت  و )برقهای انتقال نیر ای در سروژه طقهنم رقهای ب راردادهای شرکت توانیر و شرکتق در 

کاران طرف قرارداد چنانچه عمویات ستاخت یتا    خانه با مقاطعه تومبه خانه و های تصفیه وب و فاضالب کشور در سروژه

جترا باشتد   او ت و خرید کاال اختصاصی، تجهیزا د در دستکویورت به صل و نص  مح خرید تجهیزات توام با اجرا و

ه تفکیک قیمت کار منعقد و در متن اولیه قرارداد مبوغ قرارداد ب ک قرارداد واحد با سیمانکار موظف است ی وار ارنده

 کتار نتده نهایی وار ار مصالح اختصاصی، تجهیزات، کارکرد اجرا درج و در صورت کارکردهای موقت، قطعی و رواهی

یه مندرج در قرارداد سرداخت رردد با ای  و یا کاه  نسبت به مبوغ اولزافد درص 25حداکثر تا نیز بر همان مبنا و 

بیمه سایر بیمه معاف و حقت حداکثر تا درصد م کور از محاسبه حقارایه فهرست مبوغ مصالح اختصاصی و تجهیزا

باشتد ضتمنا   یمت ر زیت جتمتاعی بته ترتیت     اعتالی تتامین   شتورای  1۳70/   1/   24مورخ  اقالم قرارداد با توجه به مصوبه

 رردد.می بیمه برابر سایر مفاد این بخشنامه محاسبه و مطالبهد حایز شرایط فوق نباشد حقکه قراردا صورتی در

ی رستان ازبنتدی شتهرها، رت   شهری و کمر های خطوط انتقال بینرسانی شامل سروژهبیمه قراردادهای رازحق -  20-   1

درصد نسبت به کل ناختالص کتارکرد    7ل ماخ  های صنعتی با اعماکترش و روستاها و صنایع رسانی بهشهری، راز

 رردد.اجرا و خدمات محاسبه می

درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بابت کتارکرد   70مه قراردادهای نص  انشعابات و عومک معادل بیحق -  20-   2

اعمتال   بیمته  بتا   باقی مانده کارکرد، حتق  صددر ۳0صد و نسبت به در 7و با اعمال ماخ  ح توقی یکی و با مصالمکان

 رردد.درصد محاسبه می 15ماخ  

درصتد نستبت بته کتل      15را نص  کنتور و ررالتور باشد بتا اعمتال ماخت     بیمه قراردادهایی که منحصحق -  20-   ۳

 رردد.ه میناخالص کارکرد اجرا و نص  محاسب

بته عنتوان   « کتارکرد اجترا و ختدمات   »درصتد ناختالص    75دل امعو قراردادهای خطوط انتقال نیر بیمهحق -  20-   4

بیمه با  درصد باقی مانده کارکرد حق 25و نسبت به درصد  7ارکرد مکانیکی و با مصالح محسوب و با اعمال ماخ  ک

 رردد. درصد محاسبه و مطالبه می 15اعمال ماخ  

کتارکرد اجترا و   »درصد از ناختالص   ۸0ل نیرو معادل اتقانهای اندازی سستهقراردادهای نص  و راه بیم قح -  20-   5

درصتد بتاقی مانتده کتارکرد      20صد و نستبت بته   در 7مکانیکی و با مصالح توقی و با اعمال ماخ  کارکرد « خدمات

 رردد.درصد محاسبه می 15بیمه  با اعمال ماخ   حق

خانه و نظتارت   خانه و تومبه اندازی تصفیه اهر ص  و وموز  و وزمای  واحی و مهندسی، نبخ  طر بیمه حق -  20-   6

 رتتردد.د محاستتبه متتی درصتتد نستتبت بتته کتتل ناختتالص کتتارکر    15بتترداری و... بتتا اعمتتال ماختت     بتتر بهتتره 
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  نگهداری فضای سبز ( و، جمع آوری و حمل پسماند)نظافتی( قراردادهای خدمات شهری 21

استفاده از بعضتی وستایل نقویته و ابتزاروالت مکتانیکی و تهیته ون توستط         و لزومومده  عمل  ی بهها برابر بررسی     

اعمال با  بیمهمکانیکی محسوب و حق ارکردکالص مبوغ ناخ درصد 70 حداکثر تاادها  ، ه قراردکار در این رون سیمان

 رردد.  و مطالبه می محاسبه  درصد15ماخ  حق بیمه با اعمال کارکرد درصد مانده  ۳0به  و نسبتدرصد 7ماخ  

اری تاسیسیات و  ها، مراکز آموزشیی و ... نگهید  های اداری، تجاری، بیمارستان( قراردادهای تنظیفات ساختمان22

 آنها محوطه

والت زار و ماشتین امین ابت کاران بابتت تت   یمانکه قسمتی از مبالغ سرداختی به س در قراردادهای م کور با توجه به این

درصد ناخالص کارکرد  25باشد درصورت احراز مرات  ، معادل نگهداری تاسیسات میو  روب فت و رفت وجهت نظا

بیمته  درصد مانتده کتارکرد، دستتمزدی منظتور و حتق      75درصد و  7اعمال ماخ  بیمه با  مکانیکی محسوب و حق

 ردد. ربه میرصد محاسبه و مطالد 15مربوطه با اعمال ماخ  

 قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی   (23

 ات امنتای تتامین اجتمتاعی و   هیت 1۳96/ 10/ 20جوسه متورخ  با توجه به بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین  -  2۳-   1

قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد به صورت کامل توسط رانندرانی  بیمه ه ، حقعتاب وق هایصند

های اجتماعی رانندران حمل و نقل بار و مسافر مصوب متورخ   بیمه خود را طبق قانون بیمه ه حقریرد ک صورت می

قه )معادل هفتت  بیکاری متعو رد به اضافه بیمهککار رصد ناخالصد 4نمایند، به میزان  می سرداخت راساً 1۳79/    2/    1۸

 باشد. بیمه( می سی و ششم حق

بایستت از مطالبته جریمته     نندران خود مالک به منزله ارسال لیست بتوده و متی  بیمه توسط را سرداخت حق -  2۳-   2

 داری رردد.   کار خود ل لیست از مقاطعهتاخیر تادیه یا عدم ارسا

اجتماعی اشتوال داشتته و از کارفرمتا متزد و یتا      ل قانون تامینها و موسسات مشمو ر کارراهدکه  رانندرانی -  2۳-   ۳

باشتند   اجتماعی رانندران بوده و کارفرمایان ونان مکوف متی  های د خارج از شمول قانون بیمهنماین حقوق دریافت می

بیمته   اجرایی مربوطته، لیستت و حتق    امهن یینجتماعی و وا ( قانون تامین۳9ماده ) ا رعایت( و ب۳6( و )2۸د )طبق موا

 ند.ونان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و سرداخت نمای

ر استتخدام  کتاران حمتل و نقتل متواد نفتتی کته توستط راننتدران د         بیمه ون بخ  از کارکرد مقاطعته  حق -  2۳-   4

درصد محاستبه و  7تماعی با اعمال ماخ  اج عالی تامین شورای 1۳70/    1/    24اده دو مصوبه مورخ برابر م ریرد، یم انجام

  رردد.  مطالبه می
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   درون شهری بین شهری و جابجایی مسافر - - هری شبین قراردادهای حمل و نقل بار و کاال   (24

مین اجتمتاعی دیتوان   هیات تخصصتی بیمته، کتار و تتا     09/10/1۳96مورخ  219دادنامه شماره  با توجه به -  24-   1

اجتمتاعی و   مینستازمان تتا   هیتات امنتای   1۳97/     10/     19 متورخ  ۸5شتماره   ( متصوبته11بند ) طبق و اداری عدالت

دران درون راننت  حمتل و نقتل بتار و مستافر کته     کتاران قراردادهتای    سیمان ون بخ  از کارکرد ،صندوق هایی تابعه

و حمتل   اجتمتاعی  بیمه خود را راساً بر اساا قانون بیمته  ع قرارداد را انجام و حقمالک بخشی از عمویات موضو خود

لحتاظ کتارکرد    بدونشهری  رداد منحصراً حمل و نقل بار و کاال بینراق و موضوعنمایند  سرداخت می نقل بار و مسافر

کتارکرد  درصد ناخالص  4به ماخ   ،اموری که در حمل و نقل مدخویت ندارد سایر جایی و جابه -     انبارداری -     بارریری

جتایی مستافر    جابته  ردادهتای و حق بیمه کویه قرا بیمه( ت سی و ششم حقبیکاری متعوقه )معادل هف به اضافه بیمه

چهتل و  هفتت   مه بیکاری متعوقه )معادلبی عالوه حقکارکرد به  درصد ناخالص 5شهری به ماخ   شهری و بین درون

  می باشد.بیمه(  حق سنجم

در حمتل و نقتل   ی و سایر امتوری کته   جای بیمه ون بخ  از کارکرد مربوط به بارریری، انبارداری، جابه حق -  24-   2

 رردد. البه میاجتماعی محاسبه و مط امینی تعال شورای 1۳70/     1/     24وفق مصوبه مورخ ندارند  دخالت

بایستت از   باشتد و متی   به منزله ارسال لیست متی  22- 1د وسط رانندران م کور طبق بنیمه تب ( سرداخت حق24-   ۳

   ی رردد. کار خوددار مقاطعه عدم ارسال لیست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا

یتا  کارفرمتا متزد و   ی اشتتوال داشتته و از   اجتماع مشمول قانون تامینها و موسسات  ( رانندرانی که در کارراه24-   4

باشتند   های اجتماعی رانندران خارج بوده و کارفرمایان ونان مکوف می از شمول قانون بیمه نمایند وق دریافت میحق

بیمته   ستت و حتق  لی نامه اجرایی مربوطه، اجتماعی و ویین نون تامین( قا۳9) ( و با رعایت ماده۳6( و )2۸طبق مواد )

 رسال و سرداخت نمایند.مان اکان به سازنند سایر کارکنان خود کماونان را هما

   مواد معدنیتحویل  باطله برداری، استخراج و( قراردادهای 25

بترداری،   در قراردادهتای باطوته   عالی تتامین اجتمتاعی   ورایش20/11/1۳۸6مورخ  ۳57شماره  مصوبه( 5) بند طبق

(، متاِ )اهتر، میتدوک،    رهتر  زی، رتل چوارت، مرکت موادمعدنی در معادن سنگ وهنِ )چادر موو،  تحویل استخراج و

والت و تجهیزات سنگین  نماشی نگهداری و تامین چنانچه سرچشمه( سرب و رویِ )انگوران، مهدی وباد، کالسیمین(

 عهده هفو بامیت و ونن مصالح اختصاصی مانند دینچنی و همهای حفاری مورد نیاز از قبیل شاول، دامپتراکت، دستگاه

حق  از کل کارانجام یافته، ( قانون به نسبت مزد2۸ماده ) درمقرر  اعمال میزان حق بیمهبا ، شدباکار  سیمان و هزینه

 رردد.البه میه و مطمحاسب ناخالص کارکرددرصد  4/   5ماخ   به م کورمه کارکنان شاغل در قراردادهای بی
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  زرگانیهای با( قراردادهای بازاریابی و جذب پیام26

رتردد و   یتران سخت  متی   ا اسالمی نی که از صدا و سیمای جمهوریهای بازرراقراردادهای بازاریابی و ج ب سیام در

های مربوط به  د ل ا با توجه به اینکه کویه هزینهصدا وسیما می باش   بهاز سخمانکار بابت امتیاز دریافتی سیقسمتی 

بیمه نسبت بته   درصد ناخالص کارکرد تعیین و حق1۳/   6اقل سهم سیمانکار حد کار است ، عهده مقاطعه  تهیه تیزر به

ان ناختالص  میتز  هاب بصاحسرردد. بدیهی است صدور مفادرصد محاسبه و مطالبه می 7سهم م کور با اعمال ماخ  

 د. کل کارکرد خواهد بو

  قل ریلی( قراردادهای حمل و ن27

 ۸0الی 60ارندران کار منعقد می نمایند با توجه به اینکه وار ن با ه  مقاطعه کارامل و نقل ریوی کدر قراردادهای ح

ز امکانات ریوی و نیروی کششی به شرکت راه وهتن جمهتوری   استفاده ا درصد از دریافتی ، توسط مقاطعه کار بابت

اد راردبیمته کارکنتان شتاغل در قت     حتق وهن سا از کسر ستهم مت کور    می ایران سرداخت می رردد با تایید راهاسال

درصد محاسبه و مطالبه می رردد، بدیهی است صدور مفاصاحستاب   7ال ماخ  کار با اعم ه مانده سهم سیمانب بتسن

 ناخالص کل کارکرد خواهد بود. به میزان 

کاران محاسبه  یر سیمانکار با ساعنوان وار ارنده وهن به راه مابین شرکت دهای منعقده فیالزم به ذکر است در قراردا

 نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد این بخشنامه صورت س یرد.  تایسبمی بیمه حق

  غاتی کاری فضای  تبلی مقاطعه دادهای( قرار28

امین ، چاپ، طراحی، نص ، اجرا، نگهداری و تاجاره» عمل ومده از  قراردادهای منعقده با موضوع  های به ابر بررسیرب

غ دریافتی را بابت اجاره کاران م کور تا هشتاد درصد از مبو مانو با توجه به اینکه سی« روشنایی بیوبوردهای تبویواتی

یا سازمانهای زیباسازی شهر و همچنین ها  شهری به شهرداری های بین ادهج یا ر ووبوردهای تبویواتی درسطح شهبی

یمته  حداکثر تا هشتاد درصد از کارکرد مقاطه کار از مطالبته حتق ب   ،وزارت مسکن و شهرسازی سرداخت می نمایند

درصد 15  ماخل ماز مانده ناخالص کارکرد با اعقرارداد نسبت به بیست درصد امعاف و حق بیمه کارکنان شاغل در 

 است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.  بدیهیدد. محاسبه و مطالبه می رر

 ریاییت دخدما( قراردادهای 29
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از شتمول   درصد کارکرد به عنوان اجاره ۸0در قراردادهای وار اری کشتی به همراه خدمه مورد نیاز، معادل -  29-   1 

خالص کارکرد به عنوان هزینه اجرا محستوب و  نادرصد  20نسبت بهبیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل  کسر حق

 رردد .  درصد محاسبه ومطالبه می15با اعمال ماخ  

ری و ها راهبری به همراه نگهدا کار است و موضوع عمویات وندر قراردادهایی که کشتی متعوق به وار ارنده -  29-   2

باشتد  کتار   عهتده و هزینته سیمتان    .. بته . ی، ستوخت، روغتن و  تعمیرات کشتی بوده و تهیه تجهیزات، مصتالح مصترف  

درصد باقی مانده کارکرد  ۳0درصد و 7ل ماخ  ا اعمابیمه ب درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق70معادل

 رردد. درصد محاسبه و مطالبه می15بیمه ون با اعمال ماخ   به عنوان کارکرد دستمزدی توقی و حق

با اعمال ماخ  بیمه کارکنان شاغل  وضوع ون صرفاً  تامین نیروی انسانی باشد حقم قراردادهایی که بیمه حق -  29-   ۳

 شد.البه خواهدبه و مطد محاسدرص15

  بنادرکاری در  عملیات خنی ادها( قرارد30

 ، بازدیتد و هتا در بنتادر کشتور و بررستی    کشتتی   ت از ختن بارریری محموال با توجه به نحوه عمویات تخویه و      

الت در عمویات و تجهیزات مکانیکی و ماشیندلیل استفاده از  هبه عمل ومده و لزوم بازنگری ب کارشناسی های رزار 

اجتمتاعی   تتامین  شتورایعالی 1۳70/ 1/ 24مصتوبه   4رونه قراردادها طبق بند  ل در اینغبیمه کارکنان شا حق ،م کور

و نسبت به کارکرد مکانیکی طبق متاده دو مصتوبه یتاد    غیرمکانیکی طبق ماده یک مصوبه م کور  به کارکردت نسب

ختم کتاری بتا    یتات  لص کارکرد عمودرصد ناخا20کار،  اعالم درصد مکانیکی توسط وار ارندهصورت عدم  شده و در

 مطالبه می رردد.  و محاسبهد درص7درصد باقی مانده کارکرد فوق با اعمال ماخ  ۸0درصد و15اعمال ماخ  

   حق بیمه قراردادهای اجرایی ژِئو تکنیک پیمانکاران  ( نحوه احتساب31

، بتا توجته بته    رردد منعقد می« عمویات اجرایی ژئوتکنیک»کنان شاغل در قراردادهایی که با موضوع یمه کارب حق   

، طبق متاده دوم مصتوبه   انسیم ن درمحل اجرایوالت در این رونه قراردادها و استقرار کارکنا ماشین لزوم استفاده از

تترین شتعبه بته محتل اجترای       کامر در نزدی سروندهو درصد محاسبه و مطالبه  7با اعمال ماخ   1۳70/ 1/ 24مورخ 

 رردد. سیمان تشکیل می

  عمرانی ر قراردادهای غیر نان شاغل دکارک  بیکاری بیمه درصد  3( نحوه احتساب 32

اجتماعی و نرخ بیمه  قانون تامین 2۸ده در کویه حاالت قراردادهای غیرعمرانی با توجه به ماخ  حق بیمه موضوع ما
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بیمته   مجوا شورای استالمی معتادل یتک نهتم حتق      69/ 6/ 26ی مصوب مورخ کارقانون بیمه بی بیکاری مندرج در 

 . شدبا شده می محاسبه

 باشد  خش چهارم: حاالت خاص قراردادهای غیرعمرانی که صدور مفاصاحساب بر اساس لیست و بازرسی میب

( 40سالمی و ماده )ی امصوب مجوا شوراشورایعالی تامین اجتماعی و قوانین  1۳7۳/ 9/ 7به مورخ با توجه به مصو

( قانون حداکثر 11ماده )» و « 1۳94/    2/    1خ مور وبس یر و ارتقای نظام مالی کشور مص قانون رفع موانع تولید رقابت

، مجوتا شتورای استالمی    1۳9۸/   2/   15مصوب « انیاستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایر

 یتل حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای ذ «از قوانین زمان انعقاد قرارداد قراردادهایت تبع»اصل  ووری یادضمن 

ریترد   عمویات اجرایی ون در کارراه ثابت متعوق به سیمانکار و توسط کارکنان شاغل در همان کارراه انجتام متی   که

مرکتزی  تی کاررتاهی و دفتر لبتا یات سرونتده مطا ساا لیست و بازرسی محاسبه و چنانچه مقاطعه کار طبق محتوا بر

  رردد. صادر می ه ا درج این موضوع کب حساب مربوطه ظرف یک روز کارید مفاصارونه بدهی باشفاقد هر

 .خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت ی،کاری دارای کارراه ثابت صنعتی، خدمات تولید قراردادهای مقاطعه -

 .ووری اطالعات و ارتباطات قراردادهای فن -

 ه مدیریتورقراردادهای مشا -

 .های دان  بنیان تای شرکقرارداده -

 .دولت دماتخ دفاتر سیشخوانقراردادهای منعقده با  -

 .اجتماعی های رسمی سازمان تامینقراردادهای کاررزاری -

 مت(گاه سالی اولیه)سایها ات نوین مراقبتسپاری خدم قراردادهای برون -

 های بیمه قراردادهای نمایندری شرکت -

 مل ونقل هوایی، ریوی و زمینیح های قراردادهای نمایندری فرو  بویط شرکت -

 حسابرسیقراردادهای  -

 های تامین سرمایه قراردادهای شرکت -

 .بالگردی ی وایقراردادهای هواسیم -

 های زنجیره ای قراردادهای اعطای امتیاز نمایندری فروشگاه -

 حصوالت با نمایندری مجاز فرو  و خدمات سا از فرو قراردادهای فرو  م -

 انه ها و سیووهای مکانیزهنبارها و سردخت در ارکبات و غالقراردادهای نگهداری کاال، م -

 وسط هتل هات قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و س یرایی -
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 .قیقاتی و سژوهشیدهای تحقراردا - 

  ا فنی و مهندسی ثابتکاری دارای کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی و ی ( قراردادهای مقاطعه33

، تیانی که دارای کارراه صتنع کار سیمان در خصوص اجتماعی شورایعالی تامین 1۳7۳/ 9/ 7خ وبه مورطبق مص -۳۳-1

هتا در کاررتاه ونهتا     فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عمویات قراردادهای منعقتده باشتند و امتور اجرایتی سیمتان     

بیمته   حقوقی با وصول حتق  اشخاص ۳1/01/1۳94 اب قرارداد های منعقده لوایت تاری صدور مفاصاحسریرد،  انجام

 البتاتی سرونده های مططبق وصول هر رونه بدهی  باو در مورد اشخاص حقیقی  قانونیترطبق رزار  بازرسی از دفا

 بود.خواهد مانع بال

« 1۳94/    2/    1مالی کشتور مصتوب متورخ     س یر و ارتقای نظام ( قانون رفع موانع تولید رقابت40ماده )»برابر   -۳۳-2

ی مهندستی ثابتت   فنت های صنعتی وخدمات تولیدی یا  هایی که دارای کارراه بیمه در مورد سیمان مطالبه حقمبنای 

شتود، بتر استاا فهرستت ارستالی و       وع اجرای سیمان توسط افراد شاغل در همان کارراه انجام متی باشند و موض می

باشند و سازمان تامین اجتماعی بایتد   ین معاف مرداد سیمابیمه جهت قرا ز اعمال ضری  حقبازرسی کارراه است و ا

  کند. درمفاصاحساب این رونه قراردادهای سیمان را صا

« ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشتور و حمایتت از کتاالی ایرانتی    11ماده )» بر اساا -  ۳۳-   ۳

کتاران و یتا    ای( سیمتان  رتموک دارایتی سترمایه  رانی )غیهای غیرعم بیمه قراردادها و سیمان ، حق1۳9۸/   2/   15مصوب 

یا فنی و مهندسی ثابت را کته موضتوع    های صنعتی، خدماتی، تولیدی و هکاران طراحی و ساخت دارای کاررا سیمان

 شود می امها انج کنان شاغل در ون کارراهکار و توسط کار های ثابت سیمان سیمان )با مصالح یا بدون مصالح( در کارراه

مفاصاحساب قرارداد  و شده محاسبه و وصول نموده مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام بنای صورترا بر م

ستاخت تتوام بتا     هتا عمویتات اجرایتی شتامل     رونه قراردادهتا و سیمتان   را صادر کند. در مواردی که در این یا سیمان

اندازی، وموز ، نگهداری و تعمیر و خدمات  ن و راهسی، وزموارت، بازربندی )مونتاژ(، نص ، نظ ، سرهمسازی پارچهیک

ارفرما انجام شتود، بته طریتق فتوق اقتدام و      ن کارراه در کل طرح )سروژه(کماسا از فرو  توسط کارکنان شاغل ه

کتار   نستبت متزد بته کتل    استاا رو   بیمته بتر    مفاصاحساب قرارداد )سیمان( را صادر کند. محاسبه و مطالبه حتق 

 .ها ممنوع است این قراردادها و سیماندر  فتهیا  انجام

های صدر این  جرای قراردادها و یا سیمانکاران طراحی و ساخت برای ا نکاران و یا سیما در صورتی که سیمان -   تبصره

مت کور   سیمان و یا قترارداد مشتمول رو    بیمه این بخ  از های غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق ماده از کارراه

 .شدهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد  مزد یا حقوق ماهیانه( عمل نشده و بر اساا رو  ورترمبنای ص)ب
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 ، خدماتی ، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت اههای صنعتیکارگ ( نحوه شناسایی34

لیدی ماتی، تونعتی، خدکارراه صکارانی که دارای  ی سیمانبیمه قراردادهای مورد اجرا چگونگی و نحوه شناسایی حق

کارکنان رراه ثابت سیمانکار توسط اعمویات قرارداد در ک در ارتباط با موضوع سیمان بوده ویا فنی و مهندسی ثابت  و

 باشد:ریرد به شرح ذیل می شاغل در همان کارراه انجام می

اجتمتاعی دیتوان    و تتامین  ار، بیمته هیات تخصصتی کت  1۳9۸/   2/   29مورخ  10051با توجه به دادنامه شماره  -  ۳4-   1

وضتوع سیمتان   به منظور اجترای عمویتات م   کار که منحصرا کارراه ثابت کارراهی است متعوق به سیمان عدالت اداری

ریری از  ، دارای ماهیت دایمی بوده به نحوی که در ون یک فعالیت اقتصادی بصورت مستمر با بهرهتاسیا نگردیده

 شود . ت به مراجعان انجام میارایه خدمابرای  انسانی و وسایل مادی نیروی

 اداری اجتماعی دیوان عدالت و تامین تخصصی کار، بیمه هیات1۳9۸/ 9/ 2۸مورخ 10۳09طبق دادنامه شماره  - ۳4- 2

کته دارای مجتوز فعالیتت صتنعتی ،      ؛کارراه ثتابتی استت  ، خدماتی ،تولیدی ویا فنی ومهندسی ثابتکارراه صنعتی

از مراجع ذی صالح بوده و سیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شتاغل   یا فنی مهندسی و ، تولیدیخدماتی

  .سبت به اجرای عمویات موضوع قرارداد منعقده با وار ارندران کار اقدام می نمایدان کارراه نمدر ه

هتای تحتویوی   چنین محل و هم ندو تجهیز شده باش که به منظور اجرای عمویات سیمان تاسیا هایی کارراه - ۳4- ۳

زات یا قطعتات و... صترفا بترای دوره    جهیتکار که به منظور ساخت  های متعوق به سیمانکار و محل کارفرما به سیمان

رتردد،   ووری و تعطیل می ه، جمعزمانی اجرای موضوع عمویات به صورت موقت ایجاد و سا از خاتمه قرارداد برچید

 د.حکم کارراه ثابت را ندارن

دارای  اددقترار ههای صنعتی ،خدماتی ، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت می بایست از زمتان انعقتاد   کاررا - ۳4- 4

 یمان و سرونده کارراهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عمویات س

یمتان در  هی اجرای عمویتات موضتوع س  را منضم به روار باشند قراردادهای م کو وار ارندران کار مکوف می -  ۳4-   5 

، نماینتد  سازمان که کارراه در حوزه عمل ون واقع است ارسال یبالفاصوه به واحد اجرای ،محل کارراه ثابت سیمانکار

بایست ضمن تخصیص کار متمرکز و واحد اجرایی می این رونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارراه ثابت سیمان

ی رکتا  ز بابت هر یک از قراردادهای منعقتده و تشتکیل سرونتده سیمتان    ه شماره کارراهی ثابت اسیمان متصل ب  فیرد

   نمایند.قانون را صادر  ۳۸مجزا؛ مفاصاحساب موضوع ماده 

اه رباشند در طول دوره اجرای قرارداد با در نظر ررفتن فعالیت عمده و عموی کار واحدهای اجرایی مکوف می -  ۳4-   6

رارداد در قت موضتوع   انجتام عمویتات  )ظرفیت کارراه، امکانات موجود، کارکنان شاغل و...( و نیتز   نمکاجهت احراز ا،

وقتت بته    احتراز، مراتت  را در استرع     نمتوده و در صتورت عتدم     تحقیقی اقدام   به انجام بازرسی کارراه ثابت، نسبت
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 کار ابالغ نمایند. سیمان 

کار در خارج  جرای قرارداد، بخشی از عمویات موضوع سیمان توسط سیمانه ابه موضوع و نحو هچنانچه با توج -  ۳4-   7

کتار،  از تفکیک مبوغ کارکرد داخل و خارج از کارراه ثابت توسط وار ارندهاست سا  ریرد، الزم ت انجام باز کارراه ثا

 مطالبه رردد. و همحاسب قانون (41)عمویات اجرایی بخ  خارج از کارراه برابر ماده  بیمه کارکنان شاغلحق

 و بازرسی( لیست ایمبنبر خاص  های حالت) اشخاص حقوقی (نحوه محاسبه حق بیمه35

متورخ  2۳0761که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساا وئین نامه اجرایتی شتماره  درمورد اشخاص حقوقی  - ۳5-   1

مجوتا شتورای استالمی     1۳94/   4/   ۳1مصتوب  لیاتهتای مستتقیم   اون اصالح قانون مقان 95موضوع ماده  94/    12/   4

بیمه کارکنان شاغل در قرارداد سیمانکار طبق لیست و حقبایست د، میشزمان باتنظیم نموده و مرات  مورد تایید سا

 رردد.  بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضری  صادر

و  هدادقترار باشند بازرسی از دفاتر قتانونی ایتن قبیتل سیمانکتاران را در اولویتت       می مکوف  واحدهای اجرایی - ۳5-   2

های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قتانونی سیمانکتار در متدت زمتان     چنانچه با توجه به امکانات و اولویت

کته سیمانکتار   در این حالت در صورتیجیل داشته باشد، اخ  مفاصاحساب تع محدود وجود نداشته و سیمانکار نیز در

یات سرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعتی باشتد بته منظتور     وطبق محت لیست کارکنان خود را بصورت مرت  ارسال و

امته  نمساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قترارداد ستی  از انجتام بازرستی از دفتاتر قتانونی بتا اخت  تعهد        

به امضاء مدیر عامل رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد صتدور مفاصاحستاب    ت این بخشنامه کهسشده سیو تکمیل

 ع خواهد بود. نداد بالماقرار

که سیمانکاران موضوع بند فوق طبق سرونده مطالبتاتی کاررتاهی و دفتتر مرکتزی ، دارای بتدهی       در مواردی - ۳5-   ۳

 چنانچه نسبت به سرداختت بتدهی قطعتی در دوره   ا نداشته باشند، جیک صورت هب را ون قطعی بوده و توانایی سرداخت

ا تقسیط نماید با تکمیل فترم تعهدنامته سیوستت ایتن بخشتنامه، صتدور       رنموده و مانده بدهی  اجرای قرارداد اقدام

  باشد.  مفاصاحساب قرارداد بالمانع می

و یا سیمانکتار  ایق نموده مان اطالعات و حقتویرغم صدور مفاصا حساب ، شرکت یا مؤسسه کع که درمواردی - ۳5-   4

تائیتد ستازمان قترار نگیترد و یتا از ارائته دفتاتر قتانونی          یا دفاتر قتانونی ارائته شتده متورد     فاقد دفاتر قانونی بوده و

بتا معرفتی   در این حالت چنانچه  محاسبه وقانون  41بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، برابر ماده  ، حقنماید خودداری

 یستت وحتق بیمته کارکنتان مت کور را در     سیمانکتار ل کار و احراز مرات  توسط سازمان، ارندهد شاغل توسط وار رااف

خود سرداخت نموده باشد، سا از کسر حق بیمه سرداختی فوق در دوره اجرای قرارداد ، مانده بدهی مطالبه و کارراه 

 . ررددوصول می
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 لیست و بازرسی( بر مبنایخاص  های تحال) (نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی36

ارسال لیست و سرداخت حق بیمته کارکنتان    قبیل سیمانکاران نسبت بهانچه ایندرمورد اشخاص حقیقی چن - ۳6-   1

، کارراه فاقد هررونه بدهی ومده و طبق سرونده مطالباتی نموده و از محل کارراه بازرسی بعمل مقررات اقدام خود وفق 

 ا بالمانع خواهد بود. حساب قرارداد ونهاصاباشد، صدور مف

کارراهی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن سرداخت ونرا  طبق سرونده مطالباتیحقیقی یمانکار که س در مواردی - ۳6-   2

داد اقتدام نمتوده و مانتده بتدهی     جا نداشته باشد، چنانچه نسبت به سرداخت بدهی کارراه در دوره قترار  بصورت یک

 باشد.  اصا حساب قرارداد بالمانع میط نماید، صدور مفسیقطعی را تق

ه سرداخت حق بیمه کارکنان خود اقتدام و از محتل کاررتاه نیتز در     بسیمانکاران حقیقی نسبت  که درمواردی - ۳6-   ۳

و ، صدور مفاصا حساب با رعایت موارد یاد شتده بتال متانع    دوره اجرای قرارداد بازرسی کارراهی صورت ررفته باشد 

 مطالبه می رردد. قانون محاسبه و 41ماده حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق غیر این صورت  در

 تباطاترآوری اطالعات و ا فن ( قراردادهای37

ای بتوده یتا    رایانته  باشند و عضو سازمان نظام صنفی نفورماتیکی میهایی که برابر اساسنامه دارای فعالیت ا شرکت   

د ونان منطبتق  دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط با فعالیت انفورماتیکی از مراجع ذی صالح باشند و موضوع قراردا

موضتوع سیمتان   کتار عمویتات اجرایتی     بر رواهی وار ارندهباشد و برا نامه شاین بخمندرج در سیوست  با یکی از موارد

رونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت  این  ،کار انجام ریرد توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه

 خواهد بود. ( ۳6) و نحوه محاسبه به شرح بند رانه صادرمتمرکز و مفاصاحساب هر سیمان بصورت جدا

 ه مدیریت ( قراردادهای مشاور38

انجمتن   رسیده و عضوشرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت  هایی که برابر اساسنامه در اداره ثبت شرکت     

کتار   رواهی وار ارنتده  رباشد و براب این بخشنامه سیوست با موضوعات ران بوده و قرارداد ونها نیز در ارتباط ای مدیریت

حتل استتقرار   رونه قراردادها در شعبه م این  ،موضوع عمویات سیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی شرکت انجام ریرد

 ود. خواهد ب (۳6) بند در و نحوه محاسبه به شرحبصورت جدارانه صادفتر مرکزی متمرکز و مفاصاحساب هر سیمان 

  های دانش بنیان شرکت( قراردادهای 39

شترکتها و  « و اختراعتات  هتا  سازی نوووری بنیان و تجاری موسسات دان ها و  از شرکت یتحما»طبق قانون  -  ۳9-   1 

، توسعه اقتصاد دان  محور، تحقق اهتداف عومتی و   افزایی عوم وثروت اونی که به منظور همعموسسات خصوصی یا ت
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و  وسعه شامل طراحیتتجاری سازی نتایج تحقیق و » و« برد اختراع و نوووریرستر  وکار»اقتصادی که در زمینه  

ماینتد، شترکت یتا موسسته     ن فعالیتت متی  « ی برتتر و بتا ارز  افتزوده بتاال    ها تولید کاال و خدمات در حوزه فناوری

  شوند. بنیان نامیده می دان 

باشند و  و تسهیالت قانون م کور برخوردار میها  بنیان که از حمایت ها و موسسات دان  شرکت در خصوص -  ۳9-   2

ع وهای دان  بنیان فوق فعالیت نمتوده و موضت   نهکاری در زمی با انعقاد قراردادهای مقاطعهقانون یاد شده  یدر اجرا

با معرفی و تایید ؛ قراردادهای منعقده مورد رواهی و تایید معاونت عومی و فناوری ریاست جمهوری قرار ررفته باشد

تبصتره الحتاقی    مشتمول  یردادهتا قرانان شاغل در کبیمه کار قمحاسبه ح منحصرا ً ضوع توسط معاونت یادشده،مو

طبق  این بخشنامهحالت های خاص ( 52( و )۳7) یبندها ( قانون تامین اجتماعی و۳۸ماده )01/02/1۳94مصوب 

ایتن   متورداجرای بیمه کارکنان شاغل در ستایر قراردادهتای    و حق لیست و بازرسی خواهد بود بر مبنایو  (۳6)بند 

اجتمتاعی محاستبه و مطالبته     ( قانون تتامین 41سازمان و با رعایت ماده )بق مقررات جاری ط ،ها و موسسات شرکت

 خواهد شد.

باشتند و در اجترای    ها و تسهیالت قانون م کور برخوردار می بنیان که از حمایت سسات دان ها و مو شرکت -  ۳9-   ۳

الیت نموده و موضوع قراردادهای ن  بنیان فوق فعاهای د کاری در زمینه د قراردادهای مقاطعهقانون یاد شده با انعقا

 فته باشد، بتا معرفتی و تاییتد موضتوع    ست جمهوری قرار ررامنعقده مورد رواهی و تایید معاونت عومی و فناوری ری

قتانون   ۳۸متاده   02/02/1۳94 الحاقی مصتوب تبصره  قراردادهای منعقده با موضوع توسط معاونت یادشده، قرارداد

ارای د عمرانی ( حالت های خاص قراردادهای غیر52( و )۳7نعقده با موضوع بندهای)و قراردادهای م یتامین اجتماع

 (۳6)بیمه کارکنان شاغل در این رونه قراردادها برابر بنتد   محاسبه حق ، منحصرا های خاص باشد های حالت ویژری

هتا و   ایتن شترکت  اردادهتای منعقتده   ربیمته کارکنتان شتاغل در ستایر ق     و حق براساا لیست و بازرسی خواهد بود

  ماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.تاج نون تامین( قا41موسسات طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده )

 ادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت( قرارد40

( 1۳۸) وزیتران عضتو کتاررروه اصتل     1۳۸9/   ۳/   1۸متورخ   42401/   61116با عنایتت بته تصتمیم نامته شتماره           

م ( قتانون برنامته ششت   67برنامه ستنجم و بنتد )پ( متاده )    (46ماده ) ایران و بند )ج( اساسی جمهوری اسالمی قانون

، دفتاتر سیشتخوان ختدمات دولتت و بخت  عمتومی       اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایتران  ،سعه اقتصادیوت

سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان  دولتی به منظور کاه  تصدی های دولت و سهولت دسترسی و ارتقای غیر
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های اجرایی به مردم خدمات دستگاه یههای اجرایی ایجاد و مجری قراردادهای ارا و کاه  مراجعات مردم به دستگاه 

دفاتر سیشخوان دولت حس  متورد طبتق   دهای ارونه قرارد نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در این .باشندمی

 .دخواهد بو( ۳6(و )۳5)بند های  

  عیااجتم های رسمی سازمان تامین( قراردادهای کارگزاری 41

ی رفاه و تامین اجتمتاعی موضتوع مصتوبات    عال شورای1۳۸4 / 7/ 10مورخ  200/ 1206۸در اجرای مصوبه شماره     

اری ارائه ختدمات  وار  اعی در خصوصعالی تامین اجتم سیصدوسی ودومین وسیصدوسی وششمین جوسات شورای

، وظتایف و  نحوه ارائه خدمات بیمته ای  وع ووض، با توجه به ماجتماعی بیمه ای به کاررزاریهای رسمی سازمان تامین

شترح بنتد   ، محاسبه ومطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور بته  روچگونگی اجرای قراردادهای م ک

    .خواهد بود (۳6)

 ین مرافبت های اولیه )پایگاه سالمت(سپاری خدمات نو قرار دادهای برون (42

عه اقتصادی ، اجتمتاعی و فرهنگتی   وستساله ششم  سنج( قانون برنامه 74) نظر به اینکه در اجرای بند )ث( ماده     

المت بر اساا بسته خدمتی کته توستط وزارت بهداشتت و    س ، ارایه خدمات مراقبتهای اولیهایران جمهوری اسالمی

، دانشگاههای عووم سزشکی و واحدهای تابعه به اشخاص حقوقی و حقیقی وار ار شده است، درمان ووموز  سزشکی

، نحوه و محل اجترای قترارداد حست  متورد برابتر      ای م کور با توجه به موضوعردادهاشاغل در قربیمه کارکنان  حق

 خواهد بود. (۳6) و (۳5)بندهای 

 های بیمه   ( قراردادهای نمایندگی شرکت 43

، کار وتامین اجتماعی دیتوان عتدالت   هیات تخصصی بیمه 1۳97/ 2/ ۳1مورخ  4۸1ایت به دادنامه شماره با عن       

بتا  ه اجتماعی در مورد قراردادهای نماینتدری شترکتهای بیمت    قانون تامین( ۳۸)وم رعایت ماده زلاداری در خصوص 

بیمته کارکنتان شتاغل در     حتق ، رری بته اشتخاص حقتوقی و حقیقتی     موضوع وار اری ارائه خدمات و عمویات بیمه 

( ۳6( و )۳5)ا بنتدهای  اسحس  مورد بر ا ،، نحوه و محل اجرای قراردادقراردادهای فوق ال کر با توجه به موضوع

 شد.حساب اقدام خواهدمحاسبه و نسبت به صدور مفاصا

 ، ریلی و  زمینی های نمایندگی فروش بلیط شرکت های حمل ونقل هواییاد( قرارد 44
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 ،اشتد ب« ارائه خدمات فرو  بوتیط و ....  » ورهی روزنامه رسمی که موضوع فعالیت ونها وفق اساسنامه وهایی شرکت 

، محتل و  ننابا توجه به نحوه اشتوال کارک« قراردادهای فرو  بویط»در حاسبه حق بیمه کارکنان شاغلممطالبه و 

  .خواهد بود (۳6بند) بر اساا  چگونگی اجرای قرارداد

  ( قراردادهای حسابرسی45

کتار بتا موضتوع حسابرستی     ا ویا موسسات مالی و حسابرسی با وار ارندرانتهمابین شرکقراردادهای منعقده فی     

هتای متالی، اصتالح حستاب و     مالی، حسابرسی داخوی و عمویاتی، بازرسی از دفاتر قانونی، ختدمات تنظتیم صتورت   

هتا و تعهتد   هتای متالی اعتم از دستتی یتا مکتانیزه، تعیتین ارز  ستهام شترکت         اجرای سیستمطرح و  سابداری،ح

شرکتها ویتا موسستات متالی و حسابرستی      که انجام کار منحصراً با استفاده از کارکناننویسی اوراق مشارکت،  رهس ی

  .د بود( خواه۳6)ا بند حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور بر اسا انجام می ریرد،

 های تامین سرمایه  ( قراردادهای شرکت 46

باشند و  یده که دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورا واوراق بهادار میرس های تامین سرمایه به ثبت شرکت   

انی ررد زاراو ب یسینو با موضوع عمویات تامین سرمایه شامل تعهد س یرهاساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی  برابر

های  صندوق  ر اری و اداره مایهسرهای  ، ارائه خدمات مرتبط با صندوقها ارائه خدمات مدیریت دارایی اوراق بهادار،

، مشاوره عرضه، ر اری مشاوره سرمایه، ردانی، ارائه خدمات مشاوره س یر ر اری در ونها، سبد ر مزبور و  سرمایه

محصوالت  تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و فرو  احی شیوهر، طالیسرداز  اطالعات م وسشتیبانی 

کارکنان  از منحصراً با استفادهنمایند و موضوع عمویات سیمان را  اقدام میانی یرشده در بورا کاالی ا عرضه

 بود.  خواهد( ۳6) در قراردادهای م کور طبق بند کارکنان شاغل بیمه محاسبه حق ،دهند می خود انجاممتخصص 

 ( قراردادهای هواپیمایی و بالگردی 47

انجام سروازهای هتوایی داخوتی و یتا    »ورهی روزنامه رسمی  و مههایی که موضوع فعالیت ونها وفق اساسناشرکت     

 اصرف ،باشد......« ، برقراری خطوط حمل ونقل هوایی و ، حمل بار و یا جابجایی مسافراسیما و بالگرد، اجاره هوخارجی

، ردلگمحاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای حمتل بتار و یتا مستافر توستط هواسیمتا و بتا        ه وبنحوه مطال

، محتل و  ، با توجه به نحتوه اشتتوال کارکنتان   لگردبرداری از تعدادی صندلی در هر سرواز، اجاره هواسیما و بابهره حق

  .بودخواهد (۳6بند) چگونگی اجرای قرارداد بر اساا 
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 های زنجیره ای  اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاهدادهای ر( قرا 48

محصتوالت   با موضوع فرو حقیقی یا  شخصیت حقوقیکاران دارای  مقاطعهای انعقاد قراردادهبا توجه به اینکه  

وان عنت  تحت نشان و تابووی شرکتبا حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه،  با حفظ رکا ارایه شده از سوی وار ارنده

بته    عتان نظتر  ام ، بتا ریرد  صورت میای  های زنجیره مابین شرکت فروشگاه فی« از نمایندری )فرانچایز( ای امتیاعط»

در قراردادهای م کور افراد شاغل  حسابو صدور مفاصااسبه حق بیمه مح، کار انجامو محل نحوه ، خدمات، نوع شرح

 خواهد بود. بخشنامه این( ۳6( و )۳5)ای هبند حس  مورد طبق الزحمه دریافتی،  میزان حق تا 

 دمات پس از فروش و خ شوفر ( قراردادهای فروش محصوالت با نمایندگی های مجاز 49

، نسبت به انجام فعالیت با قانعقاد قرارداد با موضوعات فو اخ  مجوز و بام کور  های با عنایت به اینکه نمایندری  

رارانتی فرو  و سا از فرو  محصوالت در دوره  خدماترائه به اام ، اقدهرااستفاده از کارکنان شاغل در همان کار

محاسبه و  ، ل اکنند الزحمه دریافت می حق های ارسالی صورتحساب برابرو نمایند  می ارک از وار ارندرانبه نیابت 

( ۳5) هایبندرد برابر الزحمه دریافتی حس  مو تا میزان حق قراردادها رونه بیمه کارکنان شاغل در این مطالبه حق

  می باشد. ( ۳6و )

 ها و سیلوهای مکانیزه   سردخانه ا و( قراردادهای نگهداری کاال ، مرکبات و غالت در انباره 50

، ارائه خدمات م کور در محل ثابت متعوق به سیمانکار کار با وار ارندرانبا توجه به اینکه طبق قراردادهای منعقده  

 رونه بیمه کارکنان شاغل در این ل ا محاسبه و مطالبه حق ریرد، ورت میارراه صدرهمان کو توسط کارکنان شاغل 

  می باشد. ( ۳6( و )۳5)ورد برابر بندهای   محس قراردادها

 و پذیرایی توسط هتل ها ( قراردادهای ارائه خدمات اقامتی  51

ود و کارکنان شاغل صتورت  موج امکاناتفاده از نظر به اینکه قراردادهای ارائه خدمات م کور در محل هتل و با است 

( و ۳5)ی یاد شده حس  متورد برابتر بنتدهای    راردادهاقر بیمه کارکنان شاغل د ل ا محاسبه و مطالبه حق ،ریرد می

  می باشد. ( ۳6)

  قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی -( 52

قانون حتداکثر استتفاده از تتوان تولیتدی و     ( 12)ماده که طبق بند )الف(  قیقاتی و سژوهشیتح قراردادهای (52-   1

ها یا مراکز عومی  گاهدانش وار وار ارندران ک مابین فی 15/02/1۳9۸مصوب خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 
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، درمان و وموز  سزشکی و یتا  بهداشتقیقات و فناوری یا ، تحو سژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های عووم 

 .باشد بخ  میتابع ضوابط این  ،، منعقد می ررددشورای عالی حوزه های عومیه

 می تواننتد  ژوهشی ابهام داشته باشند،خصوص قراردادهای تحقیقاتی و سهای اجرایی در حددر مواردی که وا (52-   2

عالی حوزه های یا شورای و وموز  سزشکی و درمان  ،بهداشت یاو فناوری  اتقعووم،تحقی های وزارتخانه مرات  را از

   عالم نمایند.است عومیه

 قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی  حق بیمه ( نحوه محاسبه53   

ها یا مراکز عومی و سژوهشی دارای مجوز قطعی از  اهدانشگقراردادهای تحقیقاتی و سژوهشی با  کهواردیر مد - 5۳-   1

بته   هتای عومیته   و یا شورای عالی حوزهعووم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و وموز  سزشکی  ایه وزارتخانه

 بالمانع است. (۳6) ندساب بر اساا بصدور مفاصاحرردد  منعقد عنوان مجری یا سیمانکار 

قیقتی(  ح دستته جمعتی )اشتخاص    در قراردادهای تحقیقاتی و سژوهشی که با یک یا چند نفتر بته صتورت    - 5۳-   2

ر درج شتده باشتد و عمویتات    اسامی افراد م کور در متن قرارداد به عنوان سیمانکا رردد و عنوان مجری منعقد می هب

بایستت  ط شخص یا اشخاص فوق انجام ریرد، واحتد اجرایتی مربوطته متی    توس اًکار منحصرسیمان با تأیید وار ارنده

 نماید. را صادری قانون تامین اجتماع (۳۸) دم شمول به مادهرواهی ع

 یا از ارائه دفاتر و اسناد متالی  ربوطه نباشندمتحقیقاتی و سژوهشی که اشخاص فوق دارای مجوز در مواردی - ۳-5۳   

شتتورای عتتالی  24/01/1۳70متتاده دوم مصتتوبه کنتتان شتتاغل در قتترارداد طبتتق اربیمتته ک ، حتتقنتتدنمای ختتودداری

 واهد شد.خ محاسبه ومطالبه درصد 7اجتماعی به ماخ   تامین

هتای وزارتتین   ستایت بایست از طریق  اصالت مجوزهای صادره می احراز و  بررسی تجه واحدهای اجرایی  - 5۳-4

ز  سزشکی اقدام و یا اصل مجتوز بتا تصتویر ارائته شتده، توستط       موشت، درمان و وفناوری و بهداعووم، تحقیقات و 

 رردد.ی بیمه شع  تطبیق و در سرونده بایگان امور وصول حق رییا

 کاری غیر عمرانی ( سایر موارد مربوط به  قراردادهای  مقاطعهپنجم خشب

و از اصول مندرج در ستایر قتوانین و مقتررات رایتج     اجتماعی  امینت قانون۳۸کاری مشمول ماده  قراردادهای مقاطعه

 نماید:   ت میکشور به شرح ذیل تبعی

  ل نظام حمایتی خاصن مشموسیمانکارا -   

 فنی به خارج ازکشور دادهای صدور خدماتغل در قرارنحوه احتساب حق بیمه کارکنان شا-

 داخل دادهایارنحوه احتساب حق بیمه کارکنان خارجی شاغل در قر-

file:///////////C:/Users/golmohammadi.maryam/Desktop/نگارش+چهاردهم+مکانیزه+شهریور+1398.doc#بخشششمفصلسوم


 
 اجتماعی مینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
  شماره:
  اترخی:
  ويپست:

 

35 

 

 «نقیح و تلخیص مقاطعه کارانبخشنامه ت»

 هرقراردادهای احداث مسکن م- 

 جرای قرارداد شاغل می باشد.خود سیمانکار نیز در اه قراردادهای مقاطعه کاری منعقده با اشخاص حقیقی ک-

 دارای قرارداد سورسانتاژ وار اری.مقاطعه کاران  -   

   اردادهای سورسانت خرید و فرو قر -      

 قراردادهای خرید و فرو  -   

 انفرادیقراردادهای  -   

 تسوخ های گاهرداری از جایقراردادهای بهره ب-

 مقاطعه کاران فرعی-

  خاص تیمول نظام حمایپیمانکاران مش( 54

کتاری   مقاطعته  صتورت  هبا انعقاد قرارداد، عمویاتی را ب سته به وزارتخانه هاو موسسات وابوزارتخانه ها که  درمواردی  

 اجتمتاعی  مشمول قانون تامین کارکنان بیمه و حق مزد و حقوق صورت اشندب یمکوف مد ررفته و اجرا نماین عهده بر

بیمه و صدور مفاصاحساب براساا صتورت متزد و حقتوق     نای مطالبه حقمب .داخت نمایندان تسویم و سررا به سازم

 باشد. می (۳6-۳بند )دفاتر و اسناد مالی با رعایت ارسالی و بازرسی 

  خارج از کشور  بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به ( نحوه احتساب حق55

ن حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صتنعتی و اجرایتی کشتور    ( قانو7بند )ب( ماده )طبق  -  55-   1

از مزایتای   ان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به ختارج از کشتور  کنکار هرر رردیدمق 12/12/1۳75مصوب 

یمتان و  باشند با تخصتیص ردیتف س   ین راستا واحدهای اجرایی مکوف میمند رردند، در ا قانون تامین اجتماعی بهره

وطه اعم از مربک و مستندات ر با اخ  مدارکا مرکزی مقاطعهتشکیل سرونده بابت قرارداد در شعبه محل استقرار دفتر

بیمته   قخروج از کشور نسبت به دریافت لیست حقوق و دستمزد و ح های نامه شووی، احکام ماموریت، رواهی رواهی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تتأمین   (12)ده و برابر تبصره دو ما نموده کارکنان اعزامی اقدام

و  1۳91/  05/  01های مستقیم مصوب  مالیات قانون (104)ت و اصالح ماده ها در امر صادراور و تقویت وننیازهای کش

رخواستت  حساب متورد د های بعدی ون، برابر مقررات مفاصا و اصالحیه 1۳54/  04/  0۳قانون تأمین اجتماعی مصوب 

 کار را صادر نمایند. وار ارندران

شدران مزبور و صدور مفاصاحستاب مربوطته    هت قانونی به بیموص ارائه خدمادر خص 15/2/1۳9۸از تاری   -2-55

اتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدم10ه )طبق تبصره ذیل ماد

 اقدام خواهد رردید.مجوا شورای اسالمی 
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   رکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخلبیمه کا ( نحوه احتساب حق56

مشتوول  تبتاع  ابخشی از عمویات سیمان در بوده و  راردادهایی که محل اجرای ون داخل کشوردر خصوص ق - 56- 1

طبتق   و باشتد  (ILOالمووتی کتار )   بتین سازمان  19 عضو مقاوله نامه شماره ،کشور متبوعکه  ورتیصدر  ،باشندکار  به

 الزم استت  باشتند منتد  اجتمتاعی بهتره   ون تامین( قان۳از مزایای مندرج در ماده )ه دولت فوق، رواهی مقامات صالح

 رردد، ضمناً مقاطعه کتار مکوتف استت     اخز مقاطعه کار امربوطه رری  مدارک بیمهو اسامی افراد شاغل در قرارداد 

درصد حقوق و مزایای دریافتی  ۳عادل مرانه تنظیم و صرفاً صورت جدا هماهانه افراد م کور را ب صورت مزد و حقوق

 . نماید ارسال و سرداختحوادث ناشی از کار خاص مربوط به بیمه  عنوان حق  بهرا ایشان 

بیمه  فتی افراد فوق ال کر با رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حقیامجموع حقوق دره تعوق ببیمه م حق - 56- 2

به شرح سایر مفتاد ایتن بخشتنامه    ده بر اساا کارکرد مقاطعه کار از حق بیمه محاسبه ش سال مربوطه، می بایست

 رردد.  مطالبه کسر و مانده حق بیمه برابر مقررات 

دولتت جمهتوری    و بتین دول متبتوع ونتان و     کور نباشتند مت  ی که عضو مقاولته اتباع کشورهایوص در خص -  56-   ۳

بیمته   درصتد حتق  ۳سرداخت  اجتماعی منعقد نشده باشد، ینه های دوجانبه یا چند جانبه تامنام ایران موافقت اسالمی

ا حقتوق و  ال صورت متزد یت  ارس نسبت به کار مکوف می باشند و وار ارندرانحوادث ناشی از کار موضوعیت نداشته 

  ون برابرمقررات اقدام نمایند.( قان2۸بیمه مقرر در ماده ) قح سرداخت

 1۳5۸/ 6/ 27قتانون تتامین اجتمتاعی مصتوب      5ه قتانونی اصتالح متاده    ( الیحت 5)با توجه به بند الف متاده   -  56-   4

ین دول بت  کته  درصورتی ،رندکار اشتوال دابیگانه که طبق قوانین ومقررات مربوط در ایران به بیمه اتباع  خصوص در

 ،باشتد  شتده اجتماعی منعقتد   جانبه تامینهای دوجانبه یا چند  ایران موافقتنامه متبوع ونان و دولت جمهوری اسالمی

 طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

   راحداث مسکن مه ( قراردادهای57

مهتتر منعقتتده از تتتاری   اداری قراردادهتتای مستتکن متتومی دیتوان عتتدالت هیتتات ع ۸6بتا توجتته بتته دادنامتته شتتماره  

ده بق متا های م کور ط وژهان شاغل در سربیمه کارکن اجتماعی بوده وحق قانون تامین( ۳۸)مشمول ماده 1۳9۸/ 1/ 27

 شد. ه محاسبه ومطالبه خواهدیافت اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام قانون تامین( 41)

  قرارداد شاغل می باشد کاری منعقده با اشخاص حقیقی که خود پیمانکار نیز در اجرای مقاطعه ردادهای( قرا58

کار به همتراه ستایر   دهادهای سیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی که شخص سیمانکار طبق رواهی وار ارندر قرارد 

بیمه سیمان طبق  حالت سا از محاسبه حق در اینباشد،  ار داشتهک اشتوال به سرسنل در اجرای عمویات قرارداد عمال

file:///////////C:/Users/golmohammadi.maryam/Desktop/نگارش+چهاردهم+مکانیزه+شهریور+1398.doc#قراردادهایدارایکارکنانخارجی
file:///////////C:/Users/golmohammadi.maryam/Desktop/نگارش+چهاردهم+مکانیزه+شهریور+1398.doc#قراردادپورسانتازبخشششم
file:///////////C:/Users/golmohammadi.maryam/Desktop/نگارش+چهاردهم+مکانیزه+شهریور+1398.doc#قرارداداشخاصحقیقیبخشششم


 
 اجتماعی مینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
  شماره:
  اترخی:
  ويپست:

 

37 

 

 «نقیح و تلخیص مقاطعه کارانبخشنامه ت»

یمه شخص سیمانکار در دوره اجرای قرارداد ب دل حق بیمه دستمزد مشمول کسر حقمعا بایستقانون می( 41)ماده  

 رردد. کسر و مابقی مطالبه، وصول و سپا مفاصاحساب صادر از میزان حق بیمه سیمان محاسبه شده

  کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری ( مقاطعه59

رتردد الزم   وار ار می د توافقهای مورکترسانتاژ به شربیمه بعنوان سو قبخشی از حکه با توافق سازمان در مواردی 

سیمتان را   های هر ه لیستشده توقی و مبالغ مربوط ب وصول  راسالی های ار طبق لیستاست معادل سورسانتاژ مربوطه 

 منظور نمایند. %( به حساب بستانکار قرارداد27با ماخ  کامل )

   سانت فروش قراردادهای پور (60

و  ، ماشتین االت ، موادکاال ،کنندران جناابت از تولیددر قراردادهای م کور که اشخاص حقیقی یا حقوقی به نی    

الزحمته متعوقته را  تحتت عنتاوین      ل کارراه ثابتت ختود اقتدام و حتق    ر مح  محصوالت دا نسبت به فروه دستگاه

، حق بیمته نستبت بته حتق الزحمته      کنند موشن دریافت می، جایزه جنسی و یا سرو، تخفیف فرو نت فرو سورسا

 رردد. محاسبه ومطالبه می (۳5( و )۳6)رد طبق بندهای دریافتی حس  مو

  (قراردادهای خرید و فروش61

اعی ودادنامته  عالی تتامین اجتمت   شورای 1۳70/ 1/ 24نامه مورخ  لحاقی به تصوی ا (9)با توجه به تبصره یک ماده    

جنتاا، متواد ،   قراردادهتای خریتد و فترو  ا    ،اداری هیات عمومی دیوان عدالت 1۳9۳/ 11/ 1۳مورخ  1۸47شماره 

خریتد یتا   ا و تعهدات موضوع قترارداد منحصتر   که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و وماده بودهتجهیزات و اقالم مصرفی 

انسانی مشمول  ینیرو انلیل  فقدبه د ،شداضافی نبااریه یا انجام کافزوده باشد و نیازی به ته  فرو  بدون ایجاد ارز

 اهد بود. اصاحساب بدون وصول حق بیمه بالمانع خوکسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مف

و  صرف درج عنوان خرید و فرو  در قرارداد، جهت استتفاده از ایتن بنتد کفایتت الزم را نداشتته     الزم به ذکر است 

ین و شرایط الزم را برای احراز موضوع خرید و فترو   و تعهدات طرف دمتن قراردا باشند مکوف میواحدهای اجرایی 

 دهند. دقیقا مورد بررسی قرار

 رادی  انف(قراردادهای 62

( ویین نامته طترز تنظتیم صتورت متزد و حقتوق و مواقتع ارستال ونهتا بته ستازمان مصتوب             2طبق ماده ) -  62- 1

کویه کارفرمایان که کاررر یتا  »مقررنموده است  قانون (۳9)ماده ماعی موضوع اجت الی تامینشورای ع 1۳54/    12/    19

file:///////////C:/Users/golmohammadi.maryam/Desktop/نگارش+چهاردهم+مکانیزه+شهریور+1398.doc#قراردادپورسانتازبخشششم
file:///////////C:/Users/golmohammadi.maryam/Desktop/نگارش+چهاردهم+مکانیزه+شهریور+1398.doc#پیمانکارپورسانتخریدوفروشخشششم
file:///////////C:/Users/golmohammadi.maryam/Desktop/نگارش+چهاردهم+مکانیزه+شهریور+1398.doc#پیمانکارخریدوفروشبخشششم


 
 اجتماعی مینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
  شماره:
  اترخی:
  ويپست:

 

38 

 

 «نقیح و تلخیص مقاطعه کارانبخشنامه ت»

دارند، صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتی  استتخدام و  ختیار ا اجتماعی در استخدام یا کارمند مشمول قانون تامین 

حدهای مربوط مقرر به وا ان را در موعدباشند صورت مزد و حقوق و ..... کارکن نحوه سرداخت مزد یا حقوق موظف می

ص مجری و شخل ا قراردادهایی که موضوع عمویات ون توسط افراد به تنهایی انجام س یرفته « ازمان ارسال نمایندس

 حس  دستور کارفرما به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار یا بته حستاب او اشتتوال بکتار داشتته باشتد       

تامین اجتماعی محسوب نگردیتده و قترارداد مت کور،    ( قانون ۳۸ه )ی موضوع مادکار ای مقاطعهاز مصادیق قرارداده

( این قانون با رعایت ستقف دستتمزد،   2ماده ) 5ر برابر بند  کوقرارداد کار توقی شده و وجوه سرداختی به اشخاص م

ستقف  تا بیمه  حقتندات سرداخت درصورت ارائه مسلیکن  .باشد می( قانون 2۸بیمه مقرر در ماده ) مشمول کسر حق

 بیمه معاف خواهندبود. اجتماعی، از سرداخت حق های مشمول قانون تامین تمزد در سایر کارراهحداکثر دس

نفره که منحصراً توسط شخص سیمانکار اجرا می شود به موج  دادنامه شماره  قراردادهای مقاطعه کاری تک - 62-   2

اجتمتاعی   قتانون تتامین   ۳۸امنه شتمول و مصتادیق متاده    اداری از د لتی دیوان عداهیات عموم 76/         5/         25مورخ  5۸

تتامین اجتمتاعی دیتوان     و هیات تخصصی بیمه، کتار  97/      1/      29 مورخ111با توجه به دادنامه شماره . باشند می خارج

یتتوان هیتتات عمتتومی د 1۳90/     9/     21متتورخ  400و 1۳90/     ۸/     ۳0متتورخ ۳69 هتتای شتتماره اداری و دادنامتتهعتتدالت 

ی ختروج موضتوعی از   به معنا ( قانون تامین اجتماعی۳۸خروج این دسته از قراردادها از شمول ماده )اداری،  عدالت

باشتد   مبنی بر الزام کارفرما به سرداخت حق بیمه کارکنان نمتی  ( قانون تامین اجتماعی2۸ماده ) 1( و بند ۳9ماده )

دها را به محض انعقاد جهت بررسی بند فوق و احراز انطباق با هریک از رونه قراردا این رکا  ارندرانالزم است وار ل ا

 اجرا ارائه نماید. موارد یاد شده به شعبه محل

 ت های سوخ برداری از جایگاه ( قراردادهای بهره63

ت بهینه ستازی  ایران و شرک ورده های نفتیبا توجه به جوسات کارشناسی فیمابین سازمان و شرکت موی سخ  فرا

نتان  بیمته کارک  ، حتق ومده از نمونه قراردادهای بهره برداری از جایگاههای ستوخت  سوخت و بررسی به عمل مصرف

، ای عمویات ونها نسبت به کل کتارکرد انجتام شتده   ، موضوع و نحوه اجرتوجه به نوع باشاغل در قراردادهای م کور 

با اعمال ماخ  هفت درصتد محاستبه و ستا از     اجتماعی تامین شورایعالی 1۳70/ 1/ 24ورخ طبق ماده دوم مصوبه م

 رردد . الص وحق تبخیر دریافتی صادر میکاران نسبت به مجموع کارمزد ناخ ، مفاصاحساب مقاطعهوصول

  کاران فرعی (مقاطعه64

، رعتی وارت ار نمایتد   ی بخشی از عمویات سروژه را با انعقاد قرارداد به سیمانکاران فکه سیمانکار اصودر مواردی - 64-   1

محاستبه و ستا از   هدات طرفین عمویات و تع ، موضوعبه نوعبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فرعی با توجه قح
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، معادل کتارکرد  اصویبیمه سیمانکار  است در هنگام احتساب حق بدیهی .رردد حساب مربوطه صادر می، مفاصاوصول 

ی . ضمناً کویه قراردادهای فرعتی اجرایت  رردداصوی کسر می از کارکرد سیمانکار با تایید وار ارنده کارسیمانکار فرعی 

موارد خاص مندرج در سایر مفاد این بخشنامه و یا مجوز خاص اصوی به استثناء قرارداد  عبه مربوط بهمنعقده در ش

 رردد. متمرکز می بیمه یا ادارات کل استانل حقصادره از سوی  اداره کل وصو

ریته  نشتده نظ  بینتی  ابهتام و ستی    اجتمتاعی در متوارد  شتورایعالی تتامین  1۳70/   1/   24مصوبه  (۸)برابر ماده  - 64-   2

 بود. بیمه مالک عمل خواهد اسی اداره کل وصول حقکارشن

   عمرانی رانی و غیهای عمرطرح ردادها اعم ازم: موارد خاص ناظر بر کلیه قراششبخش 

تر مرکزی خود را اجتماعی سیمانکاران مکوف هستند صورت مزد کارکنان دف عالی تامین طبق مصوبات شورای - 65-   1

اجتمتاعی حتوزه    مربوطه وفق مقررات جاری سازمان به شتعبه تتامین   بیمه انضمام حق صورت جدارانه تنظیم و به هب

 ایند.و سرداخت نم ر مرکزی تسویمعموکرد دفت

 77/    4/    6دویستتت وهشتتتاد وهشتتتمین جوستته متتورخ   77/    4/    1۳متتورخ 1000/    9۳4۳طبتتق مصتتوبه شتتماره - 65-   2

متدیره   ، شرکا یا اعضتای هیتأت  که یک نفر از مدیران دیاجتماعی و مقررات جاری سازمان در موار عالی تامین شورای

و متزد دریافتت کنتد بتا تأییتد موضتوع توستط         ل بکتار داشتته  سیمتان اشتتوا   سرست سروژه دربعنوان مسئول یا سر

 بالمانع خواهد بود. ، دریافت صورت مزد و حقوق نامبرده در قراردادکار وار ارنده

اجتماعی کتل ناختالص کتارکرد  قبتل از هررونته کستورات        عالی تامین شورایبا توجه به اینکه طبق مصوبه  - 65-   ۳

را کتار   که وار ارندران کتار مبتالوی از کتارکرد مقاطعته     د، درصورتیشبا جتماعی میا انون تامین( ق41ل ماده )مشمو

بیمته   قباشند ح ، واحدهای اجرائی مکوف میحساب قطعی کسر نمایند صورت وضعیت یا تحت عنوان جرائم از صورت

بوطته را بته   حستاب مر مفاصاو سا از وصتول  را نسبت کل نا خالص کارکرد قبل از اعمال هررونه کسورات محاسبه 

 مان میزان صادر نمایند .ه

کتار   وار ارنتده  ، در صتورت تاییتد  ونبا توجه به ماهیت مالیات بر ارز  افزوده و مالحظه رترد  سرداختت    - 65-   4

کتار   حستاب مقاطعته   کاران بابت مالیات م کور مستند به صورت وضعیت قطعی یتا صتورت   سرداختی به مقاطعه مبالغ

قتانون   (۳۸)جزء ناخالص کارکرد مندرج در مفاصاحساب ماده اعی نمی باشد و ماجت تامین ( قانون41ه )مشمول ماد

 محسوب نمی رردد. 

اداری دادنامتته شتتماره  ان عتتدالتهیتتات عمتتومی دیتتو 1۳۸4/ 1/ 14متتورخ  9بتتا توجتته بتته دادنامتته شتتماره  - 65-   5

بیمته   که حتق  ه مواردییدر کوت اداری ی دیوان عدالتامین اجتماع هیات تخصصی کار و1۳9۸/ 10/ 22مورخ 10724

بیمته طبتق مذخت  موضتوع      شتر از حققراردادها اعم از عمرانی و غیر عمرانی مستند به لیستهای ارسالی سیمانکار بی
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بیمته   مبنای احتستاب حتق   ،، هیات محترم مدیره و سایر مفاد این بخشنامه باشداجتماعی مصوبات شورایعالی تامین 

  بود.ارسالی سیمانکار خواهد ییرعمرانی لیستهاقراردادهای غمورد  در

 بازرسی از دفاتر قانونی   3( نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره 66

واحدهای  ۳های مندرج در کاربرگ شماره  زینهبا توجه بخشنامه تنقیح وتوخیص بازرسی از دفاترقانونی درخصوص ه

بیمه را بر مبنای کارکرد استخراج شده از  ق، حشعبه مبدا برگ م کور ازاز دریافت کارباشند سا  اجرایی مکوف می

استت صتدور    ، بتدیهی به و بدواً از مقاطعه کار مطالبه نماینتد دفاتر وار ارنده کار برابر سایر مفاد این بخشنامه محاس

 د.عوقه خواهد بوبیمه مت صاحساب موکول به ارایه اطالعات کارکرد نهایی و سرداخت کامل حقمفا

 اجتماعی کاران و سازمان تامین طعهکار،مقا فصل چهارم : وظایف واگذارندگان

نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و  ینی، ومربوطه ، تبصره هاییاجتماعتامین ( قانون۳9(و )۳۸(، )2۸برابر مواد )

میزان و نحوه سرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در  نامه نحوه تسویم صورت مزد، ینیمواقع ارسال ونها به سازمان و و

در  ستازمان  کتاران و  مقاطعته )وار ارنده کار(،  کارفرمایاناجتماعی وظایف  انی مصوب شورایعالی تامینهای عمر طرح

 :باشد شرح زیر میه م کور براستای اجرای مرات  

 کار(  اگذارندگان( وظایف و تکالیف کارفرمایان )و67

ها را نتزد ستازمان   یمانسدر اجرای رکنان  شاغل نمایند که کا کاران را متعهد در قراردادهای منعقده مقاطعه - 67-   1

قتتانون  (۳9)و ( 2۸) تتامین اجتمتتاعی بیمته نماینتتد و لیستت حقتتوق، دستتمزد و حتتق بیمته مقتترر را برابتر متتواد      

 .کنند رسال و سرداختاجتماعی در مهوت قانونی به سازمان ا تامین

هتای   ه ضتمائم و سیوستت  امنعقتده بته همتر   قراردادهای  ار یک نسخه ازک زمان با ابالغ قرارداد به مقاطعه هم - 67-   2

 .اعی ارسال نماینداجتم مربوطه و اصل رواهی تایید اصالت قرارداد را به شع  ذیربط سازمان تامین

ساب سرداختی به سیمانکاران و مهندسین مشاور را کسر و نگهداری ح وضعیت یا صورت سنج درصد هر صورت - 67-   ۳

اجتمتاعی  کاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین هخرین قسط مقاطعغ مکسوره و وو سرداخت مبالنموده 

 .نمایند

، شتروع و خاتمته کتار    ، تتاری  ، مبوغ ناخالص کتل کتارکرد  سیمان با اعالم موضوع قرارداددر خاتمه عمویات  - 67-   4

اتی از جموته  بمبانی محاست   مورد سایر و حسبیمه  حق چگونگی تهیه و تامین مصالح مصرفی، صورت ریز کسورات

، ارستال  و دستتی  درصد کار انجتام یافتته بصتورت مکتانیکی     ،التو ، نحوه تامین ماشینارز  ریالی مصالح وار اری
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حستاب بته شتعبه    کار را جهت اخ  مفاصا ، مقاطعهی به شعبه ذیربطوضعیت قطعی و فهرست سیمانکاران فرع صورت 

  اید.معرفی نممربوطه 

، مطالبتات ستازمان از   اجتمتاعی  قتانون تتامین  ( ۳۸)بته متاده   1۳72/ 2/ 26ه الحتاقی متورخ   رتبص در اجرای - 67-   5

قترارداد ونتان ر شتته استت و      سال از تاری  خاتمه، تعویق و یا فست   اور، که حداقل یکو مهندسین مش سیمانکاران

اجتمتاعی   سازمان تتامین  بصاحساو ارائه مفا اجرای قراردادبیمه کارکنان شاغل در  این فاصوه جهت سرداخت حق در

شتده بته    ن قسط نگهداریکل کار و وخریدرصد  5کاران از محل اند را ضمن اعالم مشخصات مقاطعهمراجعه ننموده

 سازمان سرداخت نمایند.

اجتمتاعی   نقانون تتامی  (۳۸) صورت عدم رعایت مرات  قانونی اشاره شده در بندهای فوق برابر ذیل ماده در - 67-   6

دارنتد   بتود و حتق   کار( خواهتد مربوطه بعهده کارفرمایان )وار ارندران خساراتاخت حق بیمه مقرر و دیت سرمسئول

  .کار مطالبه و وصول نمایند ه از این بابت به سازمان سرداخته اند از مقاطعهوجوهی ک

 کاران ( وظایف مقاطعه68

کتار مبنتی بتر معرفتی     قده با کارفرمایان منضتم بته اصتل رتواهی وار ارنتده     ارائه یک نسخه از قرارداد منع - 6۸-   1

 .ربط شعبه تامین اجتماعی ذی یتی بهمراه با مدارک هوالت قرارداد هکار و تایید اص مقاطعه

نعقده و کارکنان دفتر مرکزی تا وخترین  ارسال جدارانه صورت مزد، حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای م - 6۸-   2

 اجتماعی . قانون تامین (۳9)ربط در مهوت مقرر قانونی وفق ماده  ماه بعد به شع  ذیروز 

 (۳۸)اخ  مفاصاحساب ماده بدهی ابالغ شده از سوی سازمان و  حساب رتنده حق بیمه طبق صوسرداخت ما - 6۸-   ۳

 1۳۸5/   9/   12 متورخ  651برابتر دادنامته شتماره    دادهتای اجترا شتده    اجتمتاعی جهتت هتر یتک از قرار     قانون تتامین 

 .اداری  عمومی دیوان عدالت هیات

باشتد   اجتمتاعی معتتر    ون تتامین قتان  (4۳( و )42)شده برابر مواد  مر به بدهی اعالکا که مقاطعه در صورتی - 6۸-   4 

حستاب  نموده و چنانچته درخواستت صتدور مفاصا    به سازمان تسویم اعترا  خود را کتبا واند ظرف مهوت مقررت می

 نماید. یافتحساب دربه حساب سپرده سازمان واریز و مفاصاتواند مبوغ بدهی طبق اعالمیه را  د میباش داشته

 .کاران فرعی کار در مورد مقاطعه تامین اجتماعی بعنوان وار ارنده قانون ۳۸رعایت ماده  -6۸-   5

توافق یا انعقاد قرارداد  ،اجتماعی ن تامینقانو (۳۸)بیمه طبق ماده  سیمانکار به سرداخت حق و با توجه به الزام - 67-   6

کاری نافی  ای مقاطعهاردادهه کاررران شاغل در قربیم سرداخت حقخصوص چگونگی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در

بیمته از سیمانکتار    در مطالبه حتق  بیمه و سال  اجازه قانونی سازمان لیتهای سیمانکار در سرداخت حقوظایف و مسئو
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 نمی باشد.  

ون بتق مقتررات قتان   قتانون تتامین اجتمتاعی را ط    (۳9)صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را وفق ماده  - 6۸-   7

و بطتور جدارانته بته شتعبه      ز متاه بعتد تهیته   بیمته مربوطته تتا وخترین رو     نضتمام حتق  و بته ا اجتماعی تهیه  تامین

 .سرداخت نمایند موکرد دفتر مرکزی تسویم واجتماعی حوزه ع تامین

 ،دهدیت  کنتان حادثته  اجتمتاعی در خصتوص کار   قانون تتامین  (66)مربوط به اجرای ماده  های   سرداخت هزینه - 6۸-   ۸

، کتاران  رستال لیستت توستط مقاطعته    ، سرداختت دیتون ناشتی عتدم ا    یتان وور سخت وزدرصد حق بیمه مشاغل  4 

اجتماعی از قبیل جریمته   تامینموارد مصرح درقانون  ضری  و دیون ناشی از اجرای سایر التفاوت مازاد لیست و مابه

ف وزارت اختال های تشخیص و حل های هیات امهقضایی و دادن ، بدهی مربوط به اجرای وراء مراجععدم ارسال لیست 

تخصصتی   عمومی و هیات یاتهای بررسی ادعای اشتوال بیمه شدران طبق وراء ه و کمیته ی،کار و رفاه اجتماعتعاون

 دیوان عدالت اداری. 

قتانون  ۳۸متاده  مجوتا شتورای استالمی بته     1۳72/ 2/ 26اجرای تکالیف مقرر طبق تبصتره الحتاقی متورخ     - 6۸-   9

 اجتماعی  تامین

 ( وظایف سازمان 69

 عی .اجتما قانون تامین (41(و )۳۸)بط با مواد و مصوبات مرت نگام قوانین ،مقرراته اطالع رسانی به -  69-   1  

قتراردادن   عی و در دستترا اجتمتا  اجرایی مربوطه در راستای ایفتای حقتوق شترکای    سازی ضوابط شفاف -  69-   2 

  های صادره ها و دستورالعمل بخشنامه

ت متزد و و ارایته ختدمات    و دریافت صور تشکیل سرونده جهت هریک از قراردادهای مقاطعه کاری منعقده -  69-   ۳  

 دران.ش بیمهقانونی به 

بتا حصتول اطمینتان از ماخت      کتاران   کارکنان شاغل در قرارداد و ابالغ مرات  به مقاطعهبیمه  احتساب حق  - 69-   4

  .محاسبات انجام شده بیمه و صحتمبنای احتساب حق

 .اجتماعی قانون تامین( 4۳( و )42)مواد رسیدری به اعتراضات به عمل ومده  برابر  - 69-   5

  اجتماعی. قانون تامین(۳۸)به ماده  1۳72/ 2/ 26تبصره الحاقی مورخ  مقرر در کالیفجرای تا - 69-   6

، کار با مفاد قترارداد و ستوابق موجتود و در صتورت مشتاهده موتایرت       ندههای واصوه از وار ار تطبیق رواهی - 69-   7  

 موایرت.تندات مربوطه جهت مشخص نمودن عوت ک و مسکار با اخ  مدار رندهعالم از وار ابررسی موضوع و است

د مازاد و استرداعی سازمان بالفاصوه سا از قطعیت بدهی به حساب قطانتقال وجه واریزی از حساب سپرده  - 69-   ۸
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 کار.  مقاطعهون به حساب  

دهی توسط داخت بکاری سا از سر روز رف یکمین اجتماعی ظقانون تا( ۳۸)صدور مفاصاحساب موضوع ماده  - 69-   9

 .کار یا وار ارنده مقاطعه

اجتمتاعی بتا رعایتت     قتانون تتامین  ( ۳۸)وضتوع متاده   حساب مصدور مفاصااسترداد مازاد سرداختی سا از  - 69-   10

 رات مربوطه. مقر

 کاری  های مقاطعه حساب و ساماندهی پرونده( صدور مفاصا70

دولتی محستوب و   فرم ون از اوراق بهادارب بدهی که یه حسااست رسمی مبنی بر تصف حساب سندیفاصام - 70-   1

ماعی تهیه، اره سریال واحد در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتهولوررام مربوطه بصورت خاص، متحدالشکل و با شم

 رد.چاپ و جهت استفاده واحدهای ذیربط در اختیار ادارات کل استان  قرار می ری

خود را با معرفتی  ساله شع  ذیربط مصرفی یکد درخواست فرم مفاصاحساب ف هستنموظ ادارات کل استان - 70-   2

 ومی و رفاه اعالم نمایند.نماینده به اداره کل خدمات عم

 های مفاصاحساب و هولوررام مربوطه در استتان بعهتده معاونتت سشتتیبانی اداره کتل بتوده و      منگهداری فر - 70-   ۳

کارشتناا ارشتد وصتول     / ریتیا و  ستا از تائیتد رئتیا اداره    نیتاز   درخواست واحدها و حس  موظف است طبق

 .کننده ارسال و تحویل نماید رخواستدهای م کور را به واحد  استان، فرم بیمه حق

و درخواستت   صندوق رییا امور مالی شعبه نگهداری و حس  نیاز در شع  فرم مفاصاحساب م کور در راو - 70-   4  

 دد.رر ال اخ  رسید به ایشان تحویل میدر قب امور وصول حق بیمهیا ری

و  / معاون شعبه می باشد قانون به عهده رئیا  ۳۸ مسئولیت نگهداری هولوررام موضوع مفاصا حساب ماده - 70-   5

منطبتق  که سریال ون  دار موظف است در وخرین مرحوه قبل از صدور مفاصاحساب نسبت به الصاق هولوررام سریال

 ماید.باشد در محل مربوطه اقدام نحساب مفاصا با سریال برره

ست درخوا، مفاصاحساب و هولوررام تحویوی از فرمدرصد  90اجرایی مکوف هستند سا از مصرف واحدهای  - 70-   6

 اعالم نمایند.مفاصاحساب و هولوررام مورد نیاز خود را با معرفی نماینده به اداره کل استان مربوطه 

باشتد و  متی  بعهده اداره کتل سشتتیبانی و رفتاه   مربوطه  تهیه فرم مفاصاحساب و هولوررام چاپ و مسئولیت- 70-   7

ریزی و عمل شود کته واحتدهای اجرائتی بتا     ی برنامهبیمه به ترتیب با هماهنگی اداره کل وصول حق است مرات  الزم

 .کمبود فرم مفاصاحساب مواجه نگردند

بیمته و صتحت   ستاب حتق  بتا حصتول اطمینتان از ماخت  احت    اشند ف می بشع  مکوول حق بیمه واحد وص - 70-   ۸
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استکن ون در   هتا در سرونتده امتر و   و ضبط ریز کویه سرداختتی  محاسبات انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه 

ستته واحتد وصتول    درج مهتر برج  نسبت به صدور مفاصاحساب با سرفراژ مبوغ ناخالص کتارکرد و  سرونده الکترونیک،

 .نمایند اقدامیربط بیمه ذ حق

اقدامات مطالباتی انجام شتده  ای از خالصهبیمه  مسئول سرونده سیمانکاری مکوف است  شناا وصول حقکار - 70-   9

ذیتل   ، تعهتدات طترفین و ..... را در  ، دوره اجرای قرارداد، میزان مطالبات وصول شدهتساب حق بیمهاعم از ماخ  اح

 .نماید مفاصاحساب درج کویه نس 

یستت  بادر هر حالت کویه شع  میاصا حساب و تقسیم وظایف به شرح فوق بوده و مسئولیت نگهداری مف - 70-   10

 خودداری نماید. اصدور به افراد غیر مسئول اکید از تحویل فرم خام مفاصاحساب قبل از

شماره را به ترتی  های صادره صاحسابوشت کویه مفاک نسخه از رونیمی باشند   واحدهای اجرایی مکوف - 70-   11

/  ا از تاییتد رئتیا اداره   یال در کالسور مخصوص ضبط و نزد رییا امور وصول حق بیمه شعبه نگهداری و ست سر

، های مطالباتی ذیتربط  شناا ارشد وصول حق بیمه استان منضم به سربرگ رسیدهای مربوطه و سروندهرییا و کار

 .اری به بایگانی راکد استان ارسال نمایندجهت نگهدثبت ون در سیستم مکانیزه دهی و سامان 9ره تنظیم فرم شمابا 

کتار و   همزمان با صتدور ون بته وار ارنتده   حساب صادره را می باشند اصل مفاصا واحدهای اجرایی موظف - 70-   12

ه مقاطعته کتار دارای   اصتوی بت  یل نسخه خ  نمایند تحوبعدی رسید او در نس   کار ابالغ نسخه دوم ون را به مقاطعه

صورت  هکه ب کاران دارای شخصیت حقوقی به مدیرعامل شرکت و یا نماینده وی و در مورد مقاطعهت حقیقی شخصی

رردد با اخ  رواهی دریافتت اصتل مفاصاحستاب بتر روی     جهت این امر معرفی می و صرفاکتبی از سوی مدیرعامل 

 باشد. وسط شخص دریافت کننده بالمانع می ا ون تدد و امضررنده ضبط مینسخه دوم که در سرو

های و واحتد  مربوطته، ادارات کتل استتان    هتای های مفاصاحساب و هولتوررام با عنایت به اهمیت ویژه فرم- 70-   1۳

هتا  مفقتود شتدن ون   های م کور مراقبت و از ابطال یاها و هولوررام اجرائی بایستی با دقت در حفظ و نگهداری از فرم

 .ندی نمایجووریر

مفاصاحستاب و هولتوررام مربوطته شتوند     ی اجرایی به هر دلیوتی مجبتور بته ابطتال     که واحدها در صورتی- 70-   14

م مربوطه را با تنظیم صورتجوسه و ذکر عوت ابطال به اداره کل استان مربوطته  کویه نس  باطوه و هولوررا بایست می

 یمه ارسال نمایند.ب  دات فوق را به اداره کل وصول حقه مستنکویبار کهر ش  ماه ی تسویم و ادارات کل م کور

ع در روزنامته  یا هولوررام مربوطه ضمن درج موضتو  و و یا سرقت فرم مفاصاحساب در صورت مفقود شدن - 70-   15

ل استتان  ، اداره کت الزماالنتشار و اعالم به واحدهای حراست و حقوقی استان جهتت سیگیتری و اقتدام    محوی و کثیر

د خاطی را به تخوفتات اداری معرفتی و مراتت  را بته اداره کتل وصتول       ست سا از احراز موضوع فرد یا افراموظف ا
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و امتور اداری و متالی شتع  نیتز     ، رییا امور وصول حق بیمته  نروسای شع ، معاونی ل نمایند ضمنابیمه ارسا حق 

 . شدهدنها رفتار خوامسئولیت مستقیم داشته و مطابق مقررات با و

  اجتماعی قانون تامین (38)به ماده  1372/ 2/ 26ل پنجم :اجرای تبصره الحاقی مورخ فص

استت    ، سازمان مکوتف وزیران هیات 1۳7۳/   4/   7هت مورخ 114/ ت   4۸00 رایی شمارهنامه اج وئین (5)و  (۳)برابر مواد 

هتای   ( قانون بیمه29ماعی و)( قانون تامین اجت۳۸مشمول مواد ) درمورد قراردادهای کویه اشخاص حقیقی وحقوقی

قتانون  ( 44)موضتوع متاده   اجتماعی ستابق کته حتق بیمته ونهتا طبتق قتانون و براستاا ورای هیتات تجدیتدنظر           

به سیمانکار یا مهندسین مشاور ابتالغ و چنانچته حتداکثر     اه را مجددبیم ، بدهی حقاعی قطعی شده استاجتم نتامی

نمایتد.   بته کارفرمتا اعتالم    ، سازمان بدهی را کتبتاً سازمان سرداخت نکند ، ون را بهوز از تاری  ابالغ مجددر 20ظرف 

کارفرمایتان  ، بته استناد ومتدارک در اختیتار     ااردادهت وط بته قر   اطالعتات مربت  استت جهتت اخت   ضمناً سازمان مجاز

 سازمان همکاری نمایند. نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدراک و اسناد مورد نیاز  مراجعه

  ( تکالیف واحدهای اجرایی71

سرونده مدت اجرای ونها خاتمه یافته،  ی که طبق محتویاتیقراردادهاند باش کویه واحدهای اجرایی مکوف می - 71-   1

و به صتدور و ثبتت   نسبت    موردحسفاصوه بال، لیکن اطالعات مبانی محاسباتی توسط وار ارنده کار ارائه نگردیده

  نمایند.اقدام اتی مطالبهای  در سروندهنسخه ابالغ شده و ضبط به وار ارنده کار  الم مبانی محاسباتیاستعابالغ فرم 

کار در ارائه مدارک یا اطالعات مبانی محاسباتی ظرف مهوت مقرر قانونی،  در صورت عدم همکاری وار ارنده - 71-   2

و لحتاظ تعهتدات   عتات و استناد مضتبوط در سرونتده     طبق اطالتوجه به نوع قرارداد و  بامان یمه سیبایست حق ب می

مطالبته  محاستبه و  نسبت بته  رابر مقررات ب، تجهیزات و ماشین االت رفیطرفین درخصوص تهیه وتامین مصالح مص

  قرارداد اقدام نمایند.

مته عمویتات   نها  قطعی و یکسال از تاری  خاتبیمه وه حق کقراردادهاییواحدهای اجرایی موظف می باشند  - 71-   ۳

غ و چنانچته  مانکار یا مهندسین مشاور ابتال باشد را مجدداً به وخرین نشانی سی  بیمه مربوطه واریز نشده ر شته و حق

 5حتل  هتت واریتز از م  کار مورد مطالبه را سرداخت نکند، مرات  امر را ج ( روز از تاری  ابالغ، مقاطعه20ظرف مدت )

 کار ابالغ نمایند. اجتماعی به وار ارنده تامینقانون  ۳۸وخرین قسط موضوع ماده رصد و د

 درصد و وخرین قستط موضتوع   5تاری  ابالغ از محل  ( روز از25حداکثر ظرف مهوت ) کار چنانچه وار ارنده - 71-   4

قتدامات قتانونی جهتت    استت ا  ایی مکوتف نکند واحد اجرقانون تامین اجتماعی بدهی مربوطه را سرداخت  (۳۸)ماده 
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 را معمول نماید.  وصول مطالبات 

، مطالبته و   کور محاستبه اجرای تبصره م ه ونها درکه حق بیم ییقراردادهاحساب بدیهی است صدور مفاصا - 71-   5

 .وصول می رردد موکول به ارائه اطالعات نهایی کارکرد توسط وار ارندران کار می باشد

 مواردسایر : ششمل فص

 نامه، نظر کارشناسی اداره کل وصول حق بیمه مالک عمل خواهد بود.اجرای این بخشارد ابهام دررمود -72

 بیمه وصول حقاسرع وقت با همکاری اداره کل است در موظفت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین شرک -7۳

  اید.نرم افزار مربوطه اقدام نم و مدیریت فناوری و تحول دیجیتال نسبت به تهیه

یا و بیمته و ریت  ای و رییا اداره امتور وصتول حتق    ونین بیمهمدیران کل، معا خشنامهباین  اجرای مسئول حسن   

هتای ادارات کتل استتانها و روستا، معتاونین       و فرابتری داده بیمه ، امور اداری، اجرائیات کارشناسان ارشد وصول حق

انها و های شع  و حقوقی است ابری دادهفرت و اداری، اجرائیاان امور وصول حق بیمه، امورای، رییا و کارشناس بیمه

  اشند.ب شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می

 

 مصطفی  ساالری 
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