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 9/5/1400 تاریخ تهیه گزارش دستورالعمل-قوانین –رویه  شناسه

 موضوعات حوزه تامین اجتماعی عنوان موضوع

مرجع طرح 

 موضوع
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانکمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی 

 موضوعشرح 

  جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری مطرح گردید. سیزدهمین ، چهاردهمین و پانزدهمین موضوع در 

ن مخل قوانیپیشنهادات مرتبط با ، صنایع، معادن و کشاورزی استان ر و تامین اجتماعی اتاق بازرگانیکمیسیون مالیات، کا

. این پیشنهادات در خصوص اصالح مواد ارسال کرد شورا را جمع بندی و به دبیرخانهدر حوزه تامین اجتماعی  و کارکسب 

 قانونی مربوط به جرایم تامین اجتماعی، حفظ و نگهداشت صندوق، نقل و انتقاالت، بدهی های قطعی شده و... می باشد.

ست   تاکید  آنآنچه به  ست که نظر به حجم تکرار و تداوم آن، به    ، چالش های جدی فعاالن اشده ا صادی در این حوزه ا قت

 نظر می رسد اگر نیت به مانع زدایی باشد، باید اصالحاتی در قوانین باالدستی رقم بخورد تا رویه ها هم بهبود پیدا کند.

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 براساس جدول زیر موضوعات در جلسه دبیرخانه شورا مطرح گردید.

 ردیف
عنوان ماده قانونی، بخشنامه، دستورالعمل 

 یارویه موجود
 دالیل توجیهی برای  اصالح

1-  

 قانون تامین اجتماعی 66متن ماده 

درصووورتی که بابت شووود وقوع حادبه مسووتقیما   

ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی 

بروز بیماری ناشووی از عدم رعایت مقررات .اسووت

یا           ما  کارفر یاط الزم از  را  هداشوووتی واحت ب

نمایندگان او بوده سووازمان هزینه ها را مربوط به 

معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخت  

ماده   به و         50و  بق  طال ما م کارفر قانون از  این 

 دشوصول خواهد 

صره   صر می   قانون تامین اجتما 66ماده 1تب عیمق

ضوع این       10تواند با پرداخت  ستمری مو سال م

 مه شودذده به سازمان از این بابت بری الما

هرگاه بیمه اجتماعی تامین قانون 66 ماده ۲تبصره 

شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص بالث   

باشوود، در صووورت وقوع حادبه سووازمان شووخصووا  

 کمک های مقرر در این قانون را نسوووبت به بیمه

را به   66با توجه به اینکه سوووازمان پرداخت بدهی ماده          
صووورت اقسووا ی تقبل نموده لذا بروزرسووانی بدهی که   
قد           فا های آتی می گردد  به سوووال  خت آن منوط  پردا

 باشد.وجاهت می
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شرکت های بیمه موظف    شده انجام خواهد داد و 

سازمان    به پرداخت خسارت در حدود تعهدات به 

 هستند

تامین  قانون 66قابل ذکر اسوووت، بر اسووواس ماده  
دستورالعمل اجتماعی و تبصره های آن : باتوجه به

ماره    به شووو  13373/95/1000تنقیح و تلخیص 
، مقصوور می تواند با پرداخت 17/1۲/1395مورخ 
سازمان، از   66سال مستمری موضوع ماده     ده  به 

این بابت بری الذمه گردد و چنانچه میزان بدهی        
شخص گردد، کارفرما      66وفق ماده  سال م در هر 

مکلف به پرداخت کل بدهی تا پایان همان سووال 
بدهی مزبور         خت  چه پردا باشووود لیکن چنان می 
بدهی        عدی گردد، میزان  به سووونوات ب موکول 

ر بروزرسانی گردیده و مدیون  براساس حق التقصی  
سال        ساس  سبت به پرداخت آن بر ا ست ن می بای

 پرداخت اقدام نماید.

۲-  

 ۲1/06/1388مورخ  539/5000دستور اداری 
)فرمت ادعای اشتغال(: براساس این دستورالعمل 
چنانچه سوابق افراد پس از  رح درکمیته فرمت 
ادعای اشتغال مورد تایید سازمان واقع گردد، حق 

قانون تامین اجتماعی مورد  40بیمه بر اساس ماده 
محاسبه واقع و چنانچه پرداخت بدهی موکول به 

کارفرما ملزم به پرداخت بدهی سنوات آتی گردد، 
بر اساس سال پرداخت می باشد و امکان احتساب 
سوابق تا زمان پرداخت بدهی مذکور میسور نمی 

 باشد.

الزم است در مفاد دستور اداری موصوا تغییراتی حادث 
گردد و امکان احتساب سوابق بیمه شده پس از تنظیم 

 موکول تقسیط نامه مهیا گردیده و منظور نمودن سوابق
 به پرداخت کل بدهی نگردد.

3-  

 استانها درارتباطلزوم تفویض اختیار به ادارات کل
قسط:  60باتقسیط بدهی معوقه کارفرمایان در 

باتوجه به اینکه امکان تقسیط بدهی در ستاد 
 ماه قسط مهیا گردیده  45استان های کشور تا

 سرعت در فرایند انجام کار وجلوگیری از بروکراسی اداری
از  ریق پیگیری موضوع از ستاد مرکزی سازمان تامین 

 اجتماعی.

4-  

 39قانون تامین اجتماعی: براساس ماده  39ماده 
کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را 
حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و 

ماه از تاریخ دریافت  6سازمان حداکثر ظرا مهلت 

با اصالح این قانون می توان از ا اله وقت بیمه شده صرا 
نظر گردیده و برقراری مستمری براساس پرداخت واقعی 

 یفاء حقوق کلیه بیمه شدگانصورت پذیرفته و زمینه است
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مدارک کارفرما را مورد صورت مزد اسناد و
رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا 
اختالا یا مغایرت نسبت به اخذ مابه التفاوت برابر 

 مقررات اقدام نماید.

سازمان را فراهم نموده و از سوء استفاده های احتمالی 
 جلوگیری نماید.

5-  

و  30/11/96مورخ  13178/96/1000بخشنامه 
(: 16) ماده ۲1/10/97مورخ  11۲15/97/1000

باتوجه به اینکه بخشنامه های مذکور در جهت 
)ناشی از بدهی  7۲اجرای قسمتی از بخشنامه 

قطعی غیر قابل اعتراض( صادر گردیده های 
 میبایست اصالحاتی در این خصوص به عمل آید. 

 

الف( تعدادی از بدهی های قطعی شده ناشی از اشتباه 
محاسباتی در اعمال ضرایب مبنای کسر حق بیمه 
میباشد، بعنوان نمونه قرارداد مشمول  رح های عمرانی 

گردد لیکن درصد محاسبه  6/6بوده و میبایست به ماخذ 
مورد  67/16ویا  8/7بدلیل اشتباه کارشناس به ماخذ 

محاسبه واقع گردیده لیکن متاسفانه در بخشنامه های 
مذکور به آن توجهی نشده است. )ب( گاهی کارگاه باهمان 
کارفرما در همان مکان از شخصیت حقیقی به حقوقی 
مبدل ویا بالعکس از حقوقی به حقیقی با همان کارفرما و 

سنل تبدیل گردیده و علیرغم اینکه حق بیمه پرسنل از پر
 ریق پرونده های ذیربط ارسال وپرداخت گردیده ومطالبه 
حق بیمه از  ریق پرونده های مزبور بصورت مضاعف تلقی 
میگردد لیکن در بخشنامه مذکور به آن اشاره ای نگردیده 
 است. )ج( در پاره ای از موارد در کارگاه تغییر کارفرمایی
براساس گزارش بازرسی ایجاد گردیده لیکن بدلیل عدم 
تغییر در هویتی کارگاه بدهی کماکان به کارفرمای قبلی 
اعالم و بعلت عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعی گردیده 
و امکان اعتراض از ناحیه مدیون واقعی سلب گردیده است. 
)د( حذا محدودیت زمانی یکسال از تاریخ ابالغ اجراییه 

یست. براساس بخشنامه های مذبور چنانچه از تاریخ ضرور
ابالغ اجراییه به کارفرما یکسال سپری گردیده باشد،  

 میسر نمیباشد.   16امکان  رح بدهی در کمیته ماده 

6-  

قانون تامین اجتماعی: براین اساس هنگام  37ماده 
نقل وانتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های 

ازاینکه انتقال بصورت  مشمول این قانون اعم
قطعی، شر ی، رهنی، صلح، حقوق یا اجاره باشد 
اعم ازاینکه انتقال بصورت رسمی یا غیر رسمی 
باشد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را 
مبنی بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه و 
متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. وفق 

قوقی در زمان هرگونه قانون اشخاص ح 37ماده

با اجرای این دستورالعمل میتوان در فرایند نقل وانتقال 
قوقی اقدام الزم معمول و نسبت به رفع امالک اشخاص ح

 مشکل موجود در حوزه صنعت اقدام نمود.
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نقل وانتقال امالک ومستغالت خویش مکلفند 
نسبت به ارائه دفاتر قانونی اقدام و پس از انجام 
حسابرسی از دفاتر مزبور و پرداخت کل بدهی 
 نسبت به نقل وانتقال امالک خویش اقدام نماید.

7-  

بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم 

ها و نفر کارگرپیرو بخشنامه 5کارفرما تا میزان 

به  ۲/140دستورهای اداری منتهی به بخشنامه 

و با توجه به  ۲5/1/83مورخ  5۲-4006/1شماره 

قانون معافیت  یک ماده واحده که  بق تبصرهاین

از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 

مجلس  16/1۲/61مصوب  نفر کارگر دارندپنج

دولت مکلف است هزینه مورد  "شورای اسالمی

های آتی را در بودجه سال مربو ه نیاز سال

، و از سوی دیگر وفق "بینی و منظور نمایدپیش

قانون ساختار نظام جامع رفاه  (9ماده )« ط»بند 

ارائه تعهدات " ۲1/۲/83مصوب  و تأمین اجتماعی

اد عضو و تحت ها در قبال افرای صندوقبیمه

پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان 

مشارکت )سنوات و میزان پرداخت حق بیمه( و با 

ها  بق محاسبات ها و خروجیتنظیم ورودی

که مراتب به موجب "پذیرد ای صورت میبیمه

هیأت  ۲1/1/1391( مورخ 19دادنامه شماره )

قع عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید وا

گردیده است. همچنین مطابق مفاد بند )ج( ماده 

( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 7)

اجرای تصمیمات و احکام دولت در "اجتماعی 

جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارا و تعهدات 

ای منوط به تأمین ها و مؤسسات بیمهصندوق

و بر اساس  "منابع مالی معادل آن خواهد بود و...

های مندرج در قوانین بودجه سنواتی رهتبص

( و ۲8ماده ) "ن"و  "ح"های اخیر، بندهای سال

قانون الحاق برخی مواد به  (۲9( ماده )۲بند )

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

با تامین منابع از سوی دولت می توان زمینه ایجاد اشتغال 
 حذا بخشنامه مذکور را فراهم نمود.پایدار و 

https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
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« ث»و « ت»، بندهای 4/1۲/1393مصوب  (۲)

( 71و ماده ) قانون برنامه ششم توسعه (7ماده )

های توسعه کشور نیز قانون احکام دائمی برنامه

ای و بار مالی خارج از ایجاد هر گونه تعهد بیمه

ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای 

ت و تعهدات تکلیف شده فقط ها ممنوع اسصندوق

در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است و سازمان 

مجاز به ایجاد  لب جدید از دولت نخواهد بود، 

مگر در مواردی که بار مالی مربو ه در قوانین 

بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز آن قبال  توسط 

سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد، لذا 

بینی ا  در حدود ارقام پیشواحدهای اجرایی صرف

شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال 

های جدیدالتأسیس معافیت در خصوص کارگاه

بایست از اعمال معافیت خارج از باشند و میمی

بینی شده خودداری نمایند ارقام و اعتبارات پیش

و مسئولیت ایجاد هر گونه بار مالی جدید خارج از 

هده مدیران و سرپرستان بالفصل قوانین فوق به ع

 .خواهد بود

هایی که تا کنون از ضمنا  در خصوص کارگاه

قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم 

کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند 

اند، تداوم شمول به تسهیالت استفاده نموده

مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و 

ار بینی و تأمین با نظر از پیشبرابر مقررات، صر

مالی آن بالمانع و در صورت برچیده شدن و یا 

تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای 

جدید در همان محل، واحدهای اجرایی در 

های مزبور نیز در حدود ارقام خصوص کارگاه

بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور پیش

د بود. بدیهی است مجاز به اعمال معافیت خواهن

بینی و تأمین اعتبار الزم و در صورت پیش

https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابالغ آن 

به سازمان، مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای 

 .اجرایی اعالم خواهد شد

الزم به ذکر است با امعان نظر به  رح و تصویب 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،  71ماده 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجتماعی 

مصوبه شماره  نامه اجرایی مربو ه موضوعآیین

هیأت  ۲1/3/1398هو مورخ 55959/ت3۲7۲6

در خصوص برخورداری  محترم وزیران

صی و کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصو

تعاونی از تسهیالت معافیت حق بیمه سهم 

کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیل کرده 

دانشگاهی )در قالب  رح کارورزی( که بار مالی 

ناشی از اجرای آن قبال  تأمین و پرداخت گردیده 

دار در زمینه های اولویتاست و از  رح

زایی وزارت متبوع بوده و سهم بسزایی در اشتغال

د اشتغال واقعی نیروی کار دارد، کارفرمایان ایجا

توانند در صورت الذکر نیز میهای فوقکارگاه

احراز سایر شرایط از تسهیالت مقرر که قبال   ی 

مورخ  1۲508/98/1000بخشنامه شماره 

اجرایی و عملیاتی گردیده است،  14/10/98

 .برخوردار گردند

مان مرکز فنآوری ا العات، آمار و محاسبات همز

بایستی نسبت به انجام با صدور بخشنامه می

افزار اقدامات الزم در زمینه اصالح و ارسال نرم

 .مربو ه به واحدهای اجرایی اقدام نماید

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، 

ای، رؤسای ادارات وصول حق معاونین منابع بیمه

ای و مسئولین بیمه، رؤسا و معاونین امور بیمه

 د.باشنربط شعب مییذ

https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
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مورخ  653۲/99/1000به شماره  3/140بخشنامه 
: بر اساس این بخشنامه کلیه  19/07/1399

درآمد که از  140کارگاه های مندرج در بخشنامه 
مبادرت به تشکیل پرونده در  19/07/1399تاریخ 

سازمان تامین اجتماعی مینمایند از شمول 
ر کارگر خارج نف 5معافیت سهم کارفرما تا میزان 

بوده و کافرمایان ذیربط مکلفند لیست و حق بیمه 
پرسنل شاغل در کارگاه های خویش را به مأخذ 

( ارسال و پرداخت نمایند ضمنا  %30کامل ) 
کارفرمایان کارگاه های که قبل از صدور این 
بخشنامه تأسیس و دایر گردیده باشند از شمول 

درت به نقل این بخشنامه خارج بوده و چنانچه مبا
و انتقال کارگاه های خویش نموده و یا کارگاه های 
فاقد فعالیت خویش را فعال نمایندکما فی السابق 
مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 

 %۲0نفر خواهند بود. با توجه به اینکه تامین  5
می  140حق بیمه سهم کارفرما در بخشنامه 

رد و از  رفی بایست از ناحیه دولت صورت پذی
امکان تامین منابع فوق از سوی دولت محترم مهیا 
و در بودجه سنواتی لحاظ نگردیده لذا سازمان 
مبادرت به صدور بخشنامه مزبور در ارتباط با 
کارگاه های جدید التأسیس کارفرمایان جدید 

 نموده است.

8-  

سال   سخت و زیان آور:     1386آیین نامه  شاغل  م
( این آیین نامه، مشاغل سخت و   1براساس ماده ) 

زیان آوربه کارهای اشووواره دارد که در آنها عوامل 
فیزیکی، شووویمیاییک مکانیکی، بیولوییکی محیط   
کار غیر اسوووتاندارد دخیل بوده ودر ابر اشوووتغال 

شد  شی به مراتب باالتر از ظرفیت های    بیمه  ه تن
شود     سمی و روانی( در وی ایجاد می   بیعی )ج
که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن   

 شود.می باشد و به دو گروه تقسیم می

الف: مشوواغلی که صووفت سووخت و زیان آوری با   
با         ما می توان  ماهیت شوووغلی وابسوووتگی دارد ا

هداشوووتی،     یدات ب کارگیری تمه تدابیر   ب ایمنی و 

شدن   از دال یل منطقی در این خصوص می توان به عاری 
ها از نیروی کار متخصوووص اشووواره نمود و این         کارگاه 
موضوع سبب کاهش فشارهای ناشی از بارهای ایجاد شده  

 برای بنگاههای اقتصادی     
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فنی توسط کارفرما صفت سخت و زیان آوری آنها 
 را حذا نمود

ب: مشوواغلی که ماهیتا  سووخت و زیان آور بوده و 
تدابیر       هداشوووتی، ایمنی و  یدات ب کارگیری تمه ب
فنی توسط کارفرما، صفت سخت وزیان آوری آنها 
کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها 

 حفظ می گردد

9-  

مقا عه کاران فرعی، بخشووونامه تنقیح و       56بند  
توولووخوویووص مووقووا ووعووه کوواران بووه شووووموواره  

 3-8: در بند ۲0/1۲/99مورخ  1۲101/99/1000
قدیم درآمد اشووواره گردیده در      14بخشووونامه   

مواردی که پیمانکار اصووولی بخشوووی از عملیات       
پرویه را با انعقاد قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار       
به               جه  باتو کار فرعی  مان مه پی ید حق بی ما مین
تعهدات  رفین مندرج در پیمان  بق ضووووابط     

س      صول و به هنگام احت سبه و و اب حق بیمه محا
پیمانکار اصووولی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از        
سر میگردد لیکن در بند    صلی ک کارکرد پیمانکار ا

بخشووونامه جدید چنانچه حق بیمه وفق ماده   56
قانون تامین جتماعی محاسووبه شووده باشوود    41

مان        مه پی مه پرداختی از حق بی عادل حق بی م
 اصلی کسر میگردد.

و کوواهش مراحوول    جلوگیری از پرداخووت مضوووواعف        
 بوروکراتیک  انجام کارهها

10-  

قراردادهای خرید و فروش بخشنامه تنقیح  53بند
و تلخیص: براسوواس بند فوق قراردادهای خرید و 
فروش تحت عنوان قرارداد تهیه، تامین و تحویل     
تجهیزات بدون کار اضووافی میبایسووت  نسووبت به 

درصووود از کارکرد بابت عملیات بازرگانی   8اعمال  
بازاریابی، برگزاری مناقصوووه، آموزش و      شوووامل 

خدمات پس از فروش و مطالبه حق بیمه به ماخذ  
 اقدام گردد.   67/16

کار اجرایی در          با میزان  طابق درصوووود اعالمی  عدم ت
مه پرداختی       مذکور و تلطیف میزان حق بی های  قراراداد
 توسط پیمانکاران ذیربط  بطور منطقی باید تعیین گردد

11-  

ند   نا   14-3ب مه تنقیح و تلخیص: براین  بخشووو
نده         کار  بق پرو مان که پی اسوووواس در مواردی 
بدهی           گاهی و دفترمرکزی دارای  کار باتی  طال م
صورت یکجا   قطعی بوده و توانایی پرداخت آن را ب

ساب و ادامه پرداخت حق بیمه       صاح صدور به هنگام مفا
 معوقه کارفرمایان محترم  بق اقساط معموله میباشد.
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نداشوته باشوند چنانچه نسوبت به پرداخت بدهی     
قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده     

 فرم تعهدنامه پیوسووت را تقسوویط نماید با تکمیل
بخشنامه اشاره گردیده صدور مفاصاحساب بدون       
شد. باتوجه به اینکه در     ضریب بالمانع میبا اعمال 

قدیم نیز اشوواره به دوره قرارداد  9/14بخشوونامه 
گردیده و علیرغم اینکه اکثر اشووخاص نسووبت به  
تقسوویط بدهی دوره قرارداد در خصوووص پرونده   

وده اند ،ا اقدام های حسووابرسووی خویش اقدام نم 
 موبری صورت نپذیرفته است.

1۲-  

ارائه تسوووهیالت در پرداخت حق بیمه به منظور      
شتغال پایدار الزم     شتغال: به جهت ایجاد ا ایجاد ا

قانون برنامه سوم   49است اقداماتی به مانند ماده  
( 80برنامه چهارم و بند )و(  و ماده )      103و ماده  

یت            عاف مال م عه مبنی بر اع مه پنجم توسووو نا بر
صورت حفظ     سهم کارفرما در  پرداخت حق بیمه 
نیروهای موجود در کارگاه ها و زمینه جذب نیرو       

 از سوی قوه مقننه معمول گردد. 

ری موجود افزایش میزان اشتغال زایی و کاهش حجم بیکا
در جامعه و تلطیف پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرمایان  

 محترم.

13-  

سازمان تامین  سازمان تامین   -اجتماعیمدیریت 
ست ولی عمال  دولت       صی ا صو اجتماعی نهادی خ
آن را مدیریت می کند.سوووازمان تأمین اجتماعی    

مان  یک  ایران، مه  سوووواز ماعی بی عمومی  گر اجت
پوشووش  ٔ اسووت. این سووازمان، وظیفه غیردولتی
بگیران و پوشوووش کارگران، حقوق  ٔ بیمه  اجباری 

اختیاری صاحبان حرا و مشاغل دولتی و آزاد را   
ترین و اولین، قدیمی برعهده دارد. این سوووازمان   

بزرگترین سوووازمان تأمین اجتماعی و درمانی در     
 شدگان است.کشور است که متعلق به بیمه

مدیریت کارآمد و دلسوووز برای اداره امور صووندوق فراهم  
 می شود.

14-  
سی و تغییر مفاد قانون که       سا ضرورت بازنگری ا

منطبق با شووورایط آن روز به     1354در سوووال 
 تصویب رسیده است.

ده ها زونکن بخشنامه های سازمان در کلیات قانون مورد   
 توجه قرار گرفته و از کثرت آنها کاسته می شود.

15-  
قانون تامین اجتماعی بیماری های حرفه  61ماده 

ای: بیماریهای حرفه ای به موجب جدولی که به          
پیشوونهاد هیات مدیره به تصووویب شووورای عالی   

فه ای       های حر ماری  هام در بی مشوووکالتی را در روابط اب
کارکرد کارفرما در محیط کار موجب گردیده و اقدام در          

 این مورد توجه به تکلیف قانونی می باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
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هد رسوووید، تعیین میگردد       مدت   سوووازمان خوا
سبت       سازمان تامین خدمات درمانی ن سئولیت  م
های  حرفه ای پس از         به درمان هریک از بیماری
تغییر کار بیمه شوووده به شووورحی که در جدول       

 مزبور قید میشود
)مقرر بوده  بق قانون، شووناسووایی و اعالم شووود 
شده         سال اقدام ن شت دهها  سفانه علیرغم گذ متا

 است.(

16-  
وجوه دریافتی بابت ضوورایب ناشووی از خریدها و   
ها و        کاری  مل  ها و حق الع افزایش در دارایی 

 14و  11بخشنامه های مرتبط با 

غایر با منابع     سوووازمان وجوهی را دریافت می کند که م      
تعریف شده در قانون می باشد.  بق قانون وجوه دریافتی  

 به حساب هیچ بیمه شده ای منظور نمی شود.،  

17-  
تعیین ضوووریب   -قانون تامین اجتماعی    38ماده  

 برای پیمان ها
کسر حق بیمه دستمزد پرداختی در  ول دوره قرارداد از   
کاران         مان مان موجب شوووده برخی پی مه پی مبلغ حق بی
 بصورت غیر واقعی  افرادی را به سازمان تحمیل نمایند.  

18-  

قانون تامین اجتماعی در مورد کسر حق   38ماده 
 بیمه از خدمات فنی

شووورکت هایی که خدمات پس از فروش داشوووته و این         
خدمات توسوووط پرسووونل بیمه پرداز آنها انجام میشوووود 
مشوووکل دارند برای مثال تعمیرکاران آسوووانسوووور، لوازم 

ایزوگام، درب های برقی، چیلر و... این دسوووته از خانگی، 
شوورکت ها از دریافت مفاصوواحسوواب برای هر پیمان که   
ساب برای         صاح شند.تهیه مفا ستند معاا با جزئی هم ه
یک شرکت که به صدها مشتری در ماه سرویس می دهد     

 کاری وقت گیر و پردردسر می باشد.  

19-  
ضریب پیمان برای موسسات حسابرسی و خدمات 

 مالی  
وصول حق بیمه مضاعف از موسسات مالی و حسابرسی و        

 عدم پایبندی به قانون ) در حال اجرا است (

۲0-  

صدی برخی        بیمه قراردادهای کار به تنهایی صص و یا دارای مهارت ت سیاری افراد متخ ب
شرکت ها به تنهایی انج    سازمان ها و  ام می  امور را برای 

دهند و یا بازنشسته هستند و درآمد آنها در حدی نیست     
 که بتوانند حق بیمه پرداخت کنند.

۲1-  
نابع               اعمال ضریب باالسری از خریدها با تعریف م غایر  ها م بت  با یافتی از این  وجوه در

درآمدی سووازمان در قانون می باشوود و به حسوواب هیچ   
 بیمه پردازی منظور نمی شود.

۲۲-  

بیمه کارکنان دفتری شووورکت  لحاظ نمودن حق 
پذیرش  در احتسوووواب        کاری مورد  مان های پی

 دستمزد و پرداختی واقع نمیشود

سامی کارکنان خانم را    سازمان تامین اجتماعی معموال  ا  .
در پرویه ها نمی پذیرد و پرسنل دفتری را نیز اجازه نمی   
دهد در پرویه ها برایشان لیست ارسال  شود. مضافا  اینکه 

هیات مدیره صرفا  یکنفر می تواند در پرویه لیست اعضای 
 ارسال کند.



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 ی دولت و بخش خصوصی گفت و گودبیرخانه شورای توزیع نسخ:  11

 

۲3-  

اخذ مفاصوواحسوواب برای ارائه دهندگان خدمات  
خاص حقیقی و        مدت برای اشووو تاه  که کو فنی 

 حقوقی خدمت ارائه می دهند.

اگر قرار شووود این دسووته از افراد بطور واقعی به سووازمان  
مراجعه و مفاصاحساب دریافت نمایند، سازمان باید روزانه 
سازمان باید روزانه       ساب دریافت نمایند،  صاح هزاران مفا
 هزاران مفاصاحساب صادر کند و چنین امکاناتی ندارد.  

۲4-  

در کاالی ساخته شده تفاوتی از نظر حق بیمه نباید وجود  دریافت حق بیمه از کاالی ساخته شده
داشوووته باشووود چه تولید کننده و چه عرضوووه کننده            
فروشگاهی. و این با توجه به افزایش قیمت رقابت مخربی   

 گردد.  را موجب می

 

 

بندی جمع

 جلسه

به  کارشناسی

تاریخ 

و  7/4/1400

و  14/4/1400

۲3/4/1400 

 به شرح زیر در جلسه مطرح و مورد تایید اعضا دبیرخانه شورا قرار گرفت.پیشنهادات برای هر بند  

 ردیف
عنوان ماده قانونی، بخشنامه، 

 دستورالعمل یارویه موجود
 پیشنهادات اصالحی

دالیل توجیهی 

 برای  اصالح

 

 قانون تامین اجتماعی 66متن ماده 

درصوووورتی که بابت شوووود وقوع حادبه 
رعایت مقررات مسووتقیما  ناشووی از عدم 

ست  بروز بیماری .حفاظت فنی و ایمنی ا
ناشووی از عدم رعایت مقررات بهداشووتی 
واحتیوواط الزم از  را کووارفرمووا یووا       
نمایندگان او بوده سوووازمان هزینه ها را 
مربوط به معالجه و غرامت و مسوووتمری 

ماده      خت و  بق   50ها و غیره را پردا
این قانون از کارفرما مطالبه و وصوووول       

 دشخواهد 

ین        66موواده 1تبصووووره   م نون تووا قووا
 10اجتماعیمقصوور می تواند با پرداخت 
ده به سووال مسووتمری موضوووع این ما  

 مه شودذسازمان از این بابت بری ال

نون  66 موواده ۲تبصوووره    ین    قووا م  تووا
ماعی  مه شوووده مشووومول     اجت گاه بی هر

لث        با به بیمه شوووخص  مقررات مربوط 
باشوود، در صووورت وقوع حادبه سووازمان  
شخصا  کمک های مقرر در این قانون را   
شده انجام خواهد داد و     سبت به بیمه  ن

  از آنجائیکه  به موجب  ابالغیه های  صادره
از سوووی سووازمان تامین اجتماعی  بدهی   

ماه قابل تقسیط می باشد،     36در  66ماده 
سب   ستورالعمل  و  باعنایت  به اینکه  ح د

تووونوووقووویوووح و تووولوووخووویوووص بوووه  
موووورخ  13373/95/1000شووووومووواره 

صر می تواند با پرداخت  17/1۲/1395 ، مق
به  66ده سووال مسووتمری موضوووع ماده   

  ذاسووازمان از این بابت بری الذمه گردد ، ل
پیشوونهاد می گردد ، در صووورت پرداخت  
سط معوق تبدیل      سه ف بدهی با تاخیر تا  
شود و   از هرگونه اقدام در جهت   به حال ن
بروزرسوووانی در سوووال پرداخت خودداری 
صورت عدم تمکین    ست در  گردد. بدیهی ا
کارفرما در پرداخت اقسوواط، مازاد بر سووه  
قسط  نسبت به بروزرسانی بدهی به نسبت 

 بدهی اقدام گردد.مانده 

بووا توجووه بووه اینکووه 
خت      مان پردا سوووواز

ماده     به   66بدهی  را 
سا ی تقبل     صورت اق
نموده لذا بروزرسووانی 
بدهی که پرداخت آن    
منوط به سوووال های     
آتی می گردد فوواقوود  

 باشد.وجاهت می
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شووورکت های بیمه موظف به پرداخت       
خسووارت در حدود تعهدات به سووازمان  

 هستند
ماده      بل ذکر اسوووت، بر اسووواس    66قا

صره های آن :  تاقانون مین اجتماعی و تب
دسووتورالعمل تنقیح و تلخیص باتوجه به

مورخ   13373/95/1000بووه شوووموواره 
، مقصووور می توانوود بووا     17/1۲/1395

پرداخت ده سال مستمری موضوع ماده     
به سوووازمان، از این بابت بری الذمه        66

ماده        بدهی وفق  چه میزان  گردد و چنان
شخص گردد، کارفرما      66 سال م در هر 
یان            مک پا تا  بدهی  کل  خت  به پردا لف 

همان سوووال می باشووود لیکن چنانچه      
پرداخت بدهی مزبور موکول به سوونوات 
بعدی گردد، میزان بدهی براسوواس حق 
التقصیر بروزرسانی گردیده و مدیون می    
ساس       سبت به پرداخت آن بر ا ست ن بای

 سال پرداخت اقدام نماید.

 

مووورخ  539/5000دسووووتووور اداری  
)فرمت ادعای اشوووتغال(:  ۲1/06/1388

 چه سوابقبراساس این دستورالعمل چنان 
افراد پس از  رح درکمیته فرمت ادعای     
سازمان واقع گردد،      شتغال مورد تایید  ا

قانون تامین   40حق بیمه بر اساس ماده 
اجتماعی مورد محاسووبه واقع و چنانچه 
پرداخت بدهی موکول به سووونوات آتی    
گردد، کارفرما ملزم به پرداخت بدهی بر      
شد و امکان       سال پرداخت می با ساس  ا

ساب  سوابق تا زمان پرداخت بدهی    احت
 مذکور میسور نمی باشد.

با توجه به اینکه سووووابق پس از قطعیت       
بدهی می بایست در سیستم ببت گردد و      
صورت تاخیر کارفرما      سازمان در  از  رفی 
در پرداخت بدهی ملزم به پرداخت جرائم     
تاخیر در پرداخت می گردد، لذا پیشوونهاد  

سبت      صرفا  ن سازمان  به دریافت  می گردد: 
جرائم تاخیر اقدام و از بروزرسوووانی بدهی     
صورا نظر نماید و  ضورورت دارد در مفاد    
دسوووتور اداری موصووووا تغییراتی حادث  
شده        سوابق بیمه  ساب  گردد و امکان احت
پس از تنظیم تقسوویط نامه مهیا گردیده و  
منظور نمودن سووووابق موکول به پرداخت   

 کل بدهی نگردد.

فاد     الزم اسوووت در م
تور اداری موصوا  دس 

تغییراتی حادث گردد   
و امکووان احتسوووواب 
سوابق بیمه شده پس    
سیط نامه    از تنظیم تق
مهیا گردیده و منظور   
سوابق موکول   نمودن 
به پرداخت کل بدهی      

 نگردد.

 

ستا لزوم تفویض اختیار به ادارات کل نها ا
درارتبوواط بوواتقسووویط بوودهی معوقووه        

 هقسط: باتوجه به اینک 60کارفرمایان در 

مورخ  118655/60باتوجه به نامه شووماره 
سهیل ورفع موانع تولید     11/5/99 ستاد ت

ماه وفق بخشوونامه  60تقسوویط بدهی در 
از  ووریووق اخووذ   7/1۲/99مووورخ  ۲4

سووورعووت در فراینوود 
کار وجلوگیری     جام  ان
از بروکراسوی اداری از  
 ریق پیگیری موضوع 
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امکان تقسوویط بدهی در سووتاد اسووتان  
 ماه قسط مهیا گردیده   45های کشور تا

ضمانتنامه بانکی و وبیقه ملکی وباتوجه به  
سهی     ستاد ت صوبه  ستان به ادارات کل   م ل ا

 استان ها تفویض گردد.

کزی      مر از سووووتوواد 
ین      م سووووازمووان تووا

 اجتماعی.

 

ساس   39ماده  قانون تامین اجتماعی: برا
کارفرما مکلف اسووت حق بیمه  39ماده 

روز مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین   
ماه بعد به سوووازمان بپردازد و سوووازمان 

لت     تاریخ     6حداکثر ظرا مه ماه از 
دریافت صوووورت مزد اسوووناد ومدارک       
سیدگی قرار داده و در   کارفرما را مورد ر
صوووورت مشووواهده نقص یا اختالا یا      
سبت به اخذ مابه التفاوت برابر   مغایرت ن

 مقررات اقدام نماید.

شم ت    ش س باتوجه به اینکه وفق برنامه  عه و
سوووال آخر پرداختی های    ۲مقرر گردیده  

بیمه شده مالک عمل در زمان بازنشستگی  
واقع گردد و از  رفی این موضوع موجبات  
سوووءاسووتفاده را فراهم نموده و باعث عدم  
اسووتیفاء حقوق سووایر بیمه شوودگان می    
گردد و باتوجه به اینکه صوووندوق تامین         
اجتماعی یک صوووندوق بین النسووولی می  

اسووت ،ضوومن اصووالح قوانین،   باشوود، الزم
مری            ت قراری مسووو بر عموول در  مالک 
ضریب وزنی         شدگان ،)  ستگی بیمه  ش بازن

سبت به حداکثر ،)میانگین وزنی    سال   5ن
 آخر بیمه پردازی واقع گردد (

قانون      با اصوووالح این 
می توان از ا اله وقت    
صرا نظر     شده  بیمه 
قراری       بر گردیووده و 
مسوووتمری براسووواس 
پرداخت واقعی صورت 

مینووه      پوو ذیرفتووه و ز
اسوووتیفاء حقوق کلیه 
سازمان      شدگان  بیمه 
موده و از       ن هم  فرا را 
سووووء اسوووتفاده های  
احتمووالی جلوگیری         

 نماید.

 

مورخ   13178/96/1000بخشووونووامووه  
مورخ   11۲15/97/1000و  30/11/96
به اینکه      16) ماده  ۲1/10/97 باتوجه   :)

بخشووونامه های مذکور در جهت اجرای    
)ناشی از بدهی    7۲قسمتی از بخشنامه   

بل اعتراض( صوووادر      قا های قطعی غیر 
گردیده میبایسوووت اصوووالحاتی در این   

 خصوص به عمل آید.  

 

) الف( تعدادی از بدهی های قطعی شووده  
ناشوووی از اشوووتباه محاسوووباتی در اعمال   
ضوورایب مبنای کسوور حق بیمه میباشوود،   
بعنوان نمونه قرارداد مشووومول  رح های    

م      به  بایسوووت  خذ  عمرانی بوده و می   6/6ا
شتباه        سبه گردد لیکن بدلیل ا صد محا در

مورد  67/16ویا  8/7کارشوووناس به ماخذ    
محاسووبه واقع گردیده لیکن متاسووفانه در 
شده      شنامه های مذکور به آن توجهی ن بخ
است. )ب( گاهی کارگاه باهمان کارفرما در 
همان مکان از شخصیت حقیقی به حقوقی 
ا  ب مبدل ویا بالعکس از حقوقی به حقیقی     

همان کارفرما و پرسووونل تبدیل گردیده و  
علیرغم اینکه حق بیمه پرسووونل از  ریق    
خت        های ذیربط ارسووووال وپردا نده  پرو
گردیده ومطالبه حق بیمه از  ریق پرونده       
ضاعف تلقی میگردد      صورت م های مزبور ب
شاره ای     شنامه مذکور به آن ا لیکن در بخ
نگردیده اسووت. )ج( در پاره ای از موارد در 

رگاه تغییر کارفرمایی براسووواس گزارش    کا 

الف( تعدادی از بدهی    
های قطعی شده ناشی  
از اشووتباه محاسووباتی  
در اعمووال ضووورایوب  
سر حق بیمه   مبنای ک
شد، بعنوان نمونه   میبا
قرارداد مشوومول  رح 
هووای عمرانی بوده و     
به ماخذ        میبایسوووت 

درصوود محاسووبه  6/6
گردد لیکن بوودلیوول       

شووتباه کارشووناس به ا
 67/16ویا   8/7ماخذ   

به واقع     مورد محاسووو
گووردیووده لوویووکوون   
سفانه در بخشنامه    متا
هووای مووذکور بووه آن 
توجهی نشووده اسووت. 
)ب( گوواهی کووارگوواه  
ما در         کارفر مان  باه
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بازرسوووی ایجاد گردیده لیکن بدلیل عدم         
به         تغییر در هویتی کارگاه بدهی کماکان 
کارفرمای قبلی اعالم و بعلت عدم اعتراض     
کان        یده و ام لت مقرر قطعی گرد در مه
لب          مدیون واقعی سووو یه  ناح اعتراض از 
گردیده اسووت. )د( حذا محدودیت زمانی  

سال از تاری  ست.     یک ضروری خ ابالغ اجراییه 
براسوواس بخشوونامه های مذبور چنانچه از 
ما یکسوووال          کارفر به  یه  تاریخ ابالغ اجرای
سووپری گردیده باشوود،  امکان  رح بدهی  

 میسر نمیباشد. 16در کمیته ماده 
عمووال              گردد، ا ی م نهوواد  پیشوووو ) لووذا 

ماده    جدد مه      7۲م نا حذا بخشووو های   و 
صوودراالشوواره بمنظور جلوگیری از مطالبه  
حق بیمووه من غیر حق و احقوواق حقوق 

 کارفرمایان محترم لحاظ گردد.(

هوومووان مووکووان از   
شووخصوویت حقیقی به 
مبوودل ویووا         قی  قو ح
به    بالعکس از حقوقی 
همووان          قی بووا  ی ق ح
نل       ما و پرسووو کارفر
گردیووده     و تبوودیوول 

نکووه حق           ی یرغم ا عل
سنل از  ریق   بیمه پر
پرونووده هووای ذیربط     
پرداخووت    ارسووووال و
به حق      طال یده وم گرد
نده     مه از  ریق پرو بی
های مزبور بصوووورت   
ضاعف تلقی میگردد    م
مه      نا لیکن در بخشووو
مذکور به آن اشاره ای 
نگردیده است. )ج( در  
پوواره ای از موارد در  
کووارگوواه تووغوویوویوور   
کارفرمایی براسووواس    

سی ایجاد  گزارش باز ر
یل      بدل یده لیکن  گرد
عدم تغییر در هویتی  
کارگاه بدهی کماکان       
بووه کووارفرمووای قبلی  
اعالم و بعلووت عوودم      
هلووت        م تراض در  ع ا
مقرر قطعی گردیده و  
امووکووان اعووتووراض از 
مدیون واقعی        یه  ناح
سوولب گردیده اسووت. 
حذا محدودیت       )د( 
زمانی یکسال از تاریخ   
ابوووالغ اجووورایوویووه   
ساس       ست. برا ضروری



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 ی دولت و بخش خصوصی گفت و گودبیرخانه شورای توزیع نسخ:  15

 

مه های مذبور بخشوونا
چنانچه از تاریخ ابالغ    
ما         کارفر به  یه  اجرای
یکسال سپری گردیده   
باشووود،  امکان  رح    
بدهی در کمیته ماده     

 میسر نمیباشد.    16

 

ماعی: براین      37ماده   تامین اجت قانون 
اسوواس هنگام نقل وانتقال عین یا منافع  
موسووسووات و کارگاه های مشوومول این  

صورت قطعی،   قانون اعم ازاینکه انتقال  ب
شووور ی، رهنی، صووولح، حقوق یا اجاره 
سمی      صورت ر شد اعم ازاینکه انتقال ب با
یا غیر رسمی باشد انتقال گیرنده مکلف   
است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن    
بدهی معوقه بابت حق بیمه و متفرعات        
ید. وفق         ما به ن آن از انتقال دهنده مطال

قانون اشوخاص حقوقی در زمان   37ماده
ونه نقل وانتقال امالک ومسوووتغالت هرگ

فاتر          ئه د به ارا بت  ند نسووو خویش مکلف
قانونی اقدام و پس از انجام حسابرسی از  
سبت   دفاتر مزبور و پرداخت کل بدهی ن
قدام          قال امالک خویش ا قل وانت به ن

 نماید.

پیشوونهاد گردید مصوووبات شووورای گفت و  
گوی دولت و بخش خصووووصوووی که ابالغ  

ن    مای دگان محترم مجلس   گردیده و برای ن
شووورای اسووالمی و اتاق ایران نیز ارسووال   

 شده مجدد پیگیری شود

بوووا اجووورای ایووون 
دسوووتورالعمل میتوان 
در فرایند نقل وانتقال     
امووالک اشووووخوواص  
قی اقوودام الزم       قو ح
به     معمول و نسوووبت 
رفع مشکل موجود در  
قدام      عت ا حوزه صووون

 نمود.

 

بخشوونامه معافیت از پرداخت حق بیمه 
نفر کارگرپیرو  5تا میزان  سووهم کارفرما

ها و دسووتورهای اداری منتهی بخشوونامه
-4006/1به شماره   ۲/140به بخشنامه  

که  و با توجه به این    ۲5/1/83مورخ  5۲
حده      ماده وا یک  قانون    بق تبصوووره 

مه سوووهم        خت حق بی یت از پردا عاف م
حداکثر پنج        که  یانی  ما کارگ کارفر ر  نفر 

صوب   نددار شورای   16/1۲/61م مجلس 
سالمی  ست هزینه مورد   "ا دولت مکلف ا

های آتی را در بودجه سوووال نیاز سوووال
از  ، و"بینی و منظور نماید  مربو ه پیش 

با توجه به مشکالت موجود در حوزه کسب 
سیون کار      سط  کمی و کار های خرد و متو

صنایع و   و تامین ا جتماعی اتاق بازرگانی ، 
معادن و کشاورزی پیشنهاد نموده است تا     
ها          لت  نابع از سووووی دو تامین م از ریق 
سبت به حذا بخشنامه مذکور به منظور    ن
مساعدت به کارفرمایان کارگاه های ذیربط   
عت از افزایش          مان غال و م جاد اشوووت و ای

 بیکاری اقدام نمود.
 دبیرخانه و لیکن با  رح موضوع در جلسه  

و بررسوووی های اولیه توافق شووود پیرامون 
با        که  هادات دقیق تری  موضووووع پیشووون

با تامین منابع از سوی 
دولت می توان زمینه   
شتغال پایدار و   ایجاد ا
حذا بخشنامه مذکور 

 را فراهم نمود.

https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
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قانون  (9ماده )« ط»سوی دیگر وفق بند 
تأمین           فاه و  جامع ر ظام  تار ن سوووواخ

عی     تمووا ج ارائووه " ۲1/۲/83مصووووب  ا
ها در قبال افراد ای صندوق تعهدات بیمه

بر اسوواس قاعده   عضووو و تحت پوشووش
عدالت و به تناسوووب میزان مشوووارکت        
)سنوات و میزان پرداخت حق بیمه( و با  

هووا  بق   هووا و خروجی  تنظیم ورودی    
ه  ک"پذیرد ای صورت می محاسبات بیمه 

( 19مراتب به موجب دادنامه شوووماره )       
هیأت عمومی دیوان   ۲1/1/1391مورخ 

عوودالووت اداری نیز مورد تووأییوود واقع       
ست. هم  چنین مطابق مفاد بند  گردیده ا

( قانون سوواختار نظام جامع 7)ج( ماده )
عی           تمووا ج ین ا م جرای  "رفوواه و تووأ ا

هت        لت در ج کام دو مات و اح تصووومی
یا افزایش مصوووارا و       نابع و  کاهش م

صندوق  سات بیمه   تعهدات  س ای ها و مؤ
عادل آن         مالی م نابع  تأمین م به  منوط 

های و بر اسوواس تبصووره "خواهد بود و...
وانین بودجووه سووونواتی       منوودرج در ق  

ندهای     سوووال   "ن"و  "ح"های اخیر، ب
ند ) ۲8ماده )  ماده ) ۲( و ب قانون   (۲9( 

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
مصووووب  (۲از مقررات مووالی دولووت )   

ماده  « ث»و « ت»، بندهای 4/1۲/1393
و ماده   قانون برنامه شووشووم توسووعه (7)
مه      71) نا کام دائمی بر قانون اح های  ( 

توسووعه کشووور نیز ایجاد هر گونه تعهد   
ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در بیمه

جه سووونواتی برای      جداول قوانین بود
ها ممنوع است و تعهدات تکلیف صندوق

شوووده فقط در حدود ارقام مذکور قابل        
اجرا است و سازمان مجاز به ایجاد  لب   
هد بود، مگر در         لت نخوا ید از دو جد
مالی مربو ه در قوانین       بار  که  مواردی 

تا توانمند سوووازی بنگاهها          رویکرد ایجاد 
برای یک مقطع زمانی خاص و قابل تسری 
ضرورت   به واحدهای جدید ایجادی بوده و 
شه     سب و کار برای همی برخورداری یک ک
 حتی اگر توانمند و پایدار باشوود ، نداشووته
باشووود بررسوووی و پس از اخذ نظرات اتاق  

 اصناا مجددا  رح موضوع شود

https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 ی دولت و بخش خصوصی گفت و گودبیرخانه شورای توزیع نسخ:  17

 

بودجه سووونواتی پیش بینی و مجوز آن  
قبال  توسط سازمان برنامه و بودجه صادر 
صرفا        شد، لذا واحدهای اجرایی  شده با

بینی شده در بودجه پیشدر حدود ارقام 
مال        به اع جاز  کل کشوووور م سووونواتی 

هووای  معووافیووت در خصووووص کووارگوواه
از  بایست باشند و می جدیدالتأسیس می 

اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات       
ند و    پیش مای بینی شووووده خودداری ن

سئولیت ایجاد هر گونه بار مالی جدید    م
به عهده مدیران و       خارج از قوانین فوق 

 .ستان بالفصل خواهد بودسرپر

هایی که تا  ضووومنا  در خصووووص کارگاه
خت حق       یت از پردا عاف قانون م کنون از 
بیمه سووهم کارفرمایانی که حداکثر پنج 

ستفاده نموده  م  اند، تداونفر کارگر دارند ا
قانون     به تسوووهیالت مقرر در  شووومول 
مذکور در صووورت احراز شوورایط و برابر  

ن  و تأمی بینیمقررات، صرا نظر از پیش
صورت برچیده   بار مالی آن بالمانع و در 
شروع     شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و 
مان              ید در ه جد مای  کارفر با  یت  عال ف
های اجرایی در خصووووص      حد حل، وا م

گاه    قام      کار حدود ار های مزبور نیز در 
بینی شووده در بودجه سوونواتی کل پیش

کشوووور مجاز به اعمال معافیت خواهند       
ست   صورت پیش بود. بدیهی ا و  بینیدر 

یب آن در       بار الزم و تصوووو تأمین اعت
به     جه سووونواتی و ابالغ آن  قوانین بود
به          قدام  تب آتی جهت ا مان، مرا سووواز

 .واحدهای اجرایی اعالم خواهد شد

الزم به ذکر است با امعان نظر به  رح و  
قانون برنامه شووشووم   71تصووویب ماده 

توسووعه اقتصووادی، اجتماعی و فرهنگی   
مه    سوووالمی ایران و آیینجمهوری ا نا

مصوووبه شووماره  اجرایی مربو ه موضوووع

https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
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هووووووووووو موووورخ  55959/ت3۲7۲6
در  هیووأت محترم وزیران       ۲1/3/1398

خصووووص برخورداری کووارفرمووایووان و 
صی و تعاونی از     صو کارآفرینان بخش خ

مه سوووهم     تسووو یت حق بی عاف هیالت م
کوارفرموایی بوابوت جوذب نیروی کوار        
شگاهی )در قالب  رح    تحصیل کرده دان
کارورزی( که بار مالی ناشوووی از اجرای      
آن قبال  تأمین و پرداخت گردیده اسووت 

دار در زمینووه   هووای اولویووت و از  رح 
زایی وزارت متبوع بوده و سووهم اشووتغال

 رویبسووزایی در ایجاد اشووتغال واقعی نی
هووای  کوار دارد، کوارفرموایوان کوارگواه      

توانند در صووورت احراز الذکر نیز میفوق
سهیالت مقرر که قبال        شرایط از ت سایر 

 1۲508/98/1000 ی بخشنامه شماره   
یی و عملیوواتی         14/10/98مورخ   اجرا

 .گردیده است، برخوردار گردند

سبات    مرکز فنآوری ا العات، آمار و محا
شنا    صدور بخ ستی    مه میهمزمان با  بای

نسوووبت به انجام اقدامات الزم در زمینه 
به   اصوووالح و ارسوووال نرم  افزار مربو ه 

 .واحدهای اجرایی اقدام نماید

مسووئول حسوون اجرای این بخشوونامه   
مه         نابع بی عاونین م کل، م ای، مدیران 

سا و      صول حق بیمه، رؤ سای ادارات و رؤ
ای و مسوووئولین    معوواونین امور بیمووه      

 د.باشنربط شعب میذی
بووه شووووموواره  3/140بخشوووونووامووه   

:  19/07/1399مورخ  653۲/99/1000
بر اساس این بخشنامه کلیه کارگاه های    

درآمد که از   140مندرج در بخشووونامه    
شکیل   19/07/1399تاریخ  مبادرت به ت

ماعی         تامین اجت مان  نده در سووواز پرو
مینمایند از شمول معافیت سهم کارفرما  

و  نفر کووارگر خووارج بوده 5تووا میزان 

https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
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کافرمایان ذیربط مکلفند لیسوووت و حق 
بیمه پرسووونل شووواغل در کارگاه های         

سال  %30خویش را به مأخذ کامل )  ( ار
یان             ما کارفر نا   ند ضوووم مای خت ن و پردا
بل از صوووودور این          که ق های  گاه  کار
شند      سیس و دایر گردیده با شنامه تأ بخ
از شووومول این بخشووونامه خارج بوده و 

ال کارگاه    چنانچه مبادرت به نقل و انتق      
های خویش نموده و یا کارگاه های فاقد    
ما فی           ندک مای عال ن یت خویش را ف عال ف
سهم      شمول معافیت حق بیمه  سابق م ال

تا میزان      ما  با     5کارفر ند بود.  نفر خواه
تامین        که  به این جه  مه   %۲0تو حق بی

می   140سوووهم کارفرما در بخشووونامه    
بایست از ناحیه دولت صورت پذیرد و از   

ن تامین منابع فوق از سوووی  رفی امکا
دولت محترم مهیا و در بودجه سوونواتی 
لحاظ نگردیده لذا سوووازمان مبادرت به        
صووودور بخشووونامه مزبور در ارتباط با        
کارگاه های جدید التأسوویس کارفرمایان  

 جدید نموده است.
سال    سخت و     1386آیین نامه  شاغل  م

( این آیین 1زیان آور: براسووواس ماده )   
کارهای  نامه، مشاغل سخت و زیان آوربه 

اشووواره دارد که در آنها عوامل فیزیکی،     
شووویمیاییک مکانیکی، بیولوییکی محیط 
کار غیر اسوووتاندارد دخیل بوده ودر ابر      
اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب باالتر     
از ظرفیووت هووای  بیعی )جسووومی و 
روانی( در وی ایجاد می شووود که نتیجه 
شی از آن     شغلی و عوارض نا آن بیماری 

 .شوده دو گروه تقسیم میمی باشد و ب

الف: مشوواغلی که صووفت سووخت و زیان 
ستگی دارد اما     شغلی واب آوری با ماهیت 
هیوودات              م ت یری  گ بکووار توان بووا  می 
بهداشووتی، ایمنی و تدابیر فنی توسووط  

یدات         کار گیری تمه ید بر ب تاک علیرغم 
بهداشوووتی و ایمنی و. .. متاسوووفانه اقدام        
شایسته ای از جانب کارفرما و اداره تعاون،    

ماعی در ج     فاه اجت ند    کار و ر هت اجرای ب
)الف( بعمل نمی آید و الزم است در جهت 
اجرای دقیق قوانین و مقررات اقوودامووات  
اصووالحی در جهت اجرای قانون به منظور 
الزام کارفرما در اجرای مقررات بعمل آید و  
باتوجه به اینکه شوورط احتسوواب سووابقه   
سازمان پرداخت حق     سخت وزیان آور در 

سط م  9بیمه ذیربط نهایتا در  شد واز  ق یبا
مه مزبور از      خت حق بی کان پردا  رفی ام
 ریق تعدادی از کارفرمایان محترم متصور 
  9نمیباشوود الزم اسووت میزان اقسوواط از   

 قسط افزایش یابد. 15قسط به 

از دالیوول منطقی در     
این خصوص می توان  
شدن کارگاه    به عاری 
هووا از نوویووروی کووار   
شاره نمود     صص ا متخ
و این موضوووع سووبب 

های   کاهش فشووووا   ر
شی از بارهای ایجاد   نا
شووده برای بنگاههای  

 اقتصادی    
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کارفرما صووفت سووخت و زیان آوری آنها 
 را حذا نمود

ب: مشاغلی که ماهیتا  سخت و زیان آور   
بهداشوووتی،   بوده و بکارگیری تمهیدات   

ما،        کارفر تدابیر فنی توسوووط  ایمنی و 
صووفت سووخت وزیان آوری آنها کاهش   
یافته ولی کماکان سوووخت و زیان آوری 

 آنها حفظ می گردد

 

مقا عه کاران فرعی، بخشووونامه  56بند  
تنقیح و تلخیص مقا عه کاران به شماره 

: در ۲0/1۲/99مورخ  1۲101/99/1000
قدیم درآمد اشاره  14بخشنامه  3-8بند 

گردیده در مواردی که پیمانکار اصووولی     
با     یات پرویه را  قاد  بخشوووی از عمل انع

قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار مینماید  
به            جه  باتو کار فرعی  مان مه پی حق بی
مان  بق      ندرج در پی هدات  رفین م تع
ضوووابط محاسووبه و وصووول و به هنگام   
احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل  
کووارکرد پیمووانکووار فرعی از کووارکرد          
پیمانکار اصوولی کسوور میگردد لیکن در  

جدید چنانچه حق     بخشووونامه    56بند  
قانون تامین جتماعی   41بیمه وفق ماده 

محاسووبه شووده باشوود معادل حق بیمه  
سر    صلی ک پرداختی از حق بیمه پیمان ا

 میگردد.

باتوجه به اینکه میزان حق بیمه براسووواس 
سبت به کل کارکرد بیش از حق     ضریب ن
بیمه پرداختی از ناحیه پیمانکار میباشووود        

ه اصووالح لذا پیشوونهاد میگردد نسووبت ب 
و کسوور معادل کارکرد پیمان فرعی   56بند

بخشوونامه   3-8از پیمان اصوولی. وفق بند 
 قدیم اقدام گردد. 14

خت   جلوگیری از پردا
کاهش     مضوووواعف و 
مراحوول بوروکراتیووک   

 انجام کارهها

فروش      53بنوود   خریوود و  قراردادهووای 
ساس بند      شنامه تنقیح و تلخیص: برا بخ
حت       ید و فروش ت های خر فوق قرارداد
عنوان قرارداد تهیوه، توامین و تحویول    
تجهیزات بدون کار اضوووافی میبایسوووت   

سبت به اعمال   صد از کارکرد بابت   8ن در
یابی،            بازار مل  گانی شووووا بازر یات  عمل

پس   برگزاری مناقصه، آموزش و خدمات 
خذ           ما به  مه  به حق بی طال از فروش و م

 اقدام گردد.   67/16

بواتوجوه بوه اینکوه میزان کوارکرد موارد      
  8مطروحه در قراردادهای مذکور کمتر از    

درصد میباشد، لذا پیشنهاد میگردد میزان    
کارکرد مبنای محاسووبه بین عدد صووفر و   

بدوی و        8 های  یات  یار ه درصووود در اخت
 تجدید نظر قرار گیرد.

طابق درصووود    عدم  ت
کار      با میزان  اعالمی 
اجووووورایوووووی در 
مذکور و     های  قراراداد
حق            یزان  م طیف  ل ت
بیمه پرداختی توسووط 
نکوواران ذیربط            یمووا پ
بطور منطقی بووایوود         

 تعیین گردد
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بخشووونامه تنقیح و تلخیص:    14-3بند   
کار      مان که پی براین اسووواس در مواردی 
 بق پرونووده مطووالبوواتی کووارگوواهی و 

بده  ی قطعی بوده و دفترمرکزی دارای 
جا        خت آن را بصوووورت یک نایی پردا توا
نداشته باشند چنانچه نسبت به پرداخت   
بوودهی قطعی در دوره اجرای قرارداد        
اقدام نموده و مانده را تقسووویط نماید با  
شنامه     ست بخ تکمیل فرم تعهدنامه پیو
شاره گردیده صدور مفاصاحساب بدون        ا
شد. باتوجه به    ضریب بالمانع میبا اعمال 

شاره   9/14نکه در بخشنامه  ای قدیم نیز ا
به دوره قرارداد گردیده و علیرغم اینکه    
اکثر اشووخاص نسووبت به تقسوویط بدهی  
دوره قرارداد در خصووووص پرونده های     
حسوووابرسوووی خویش اقدام نموده اند ،ا 

 اقدام موبری صورت نپذیرفته است.

به           بااسوووتناد  به موارد مطروحه و  باتوجه 
ان بدهی تقسویطی  اینکه برخی  اوقات میز

شتر از مبلغ حق     سیار بی در دوره قرارداد ب
بیمه قرارداد مشوومول اخذ مفاصوواحسوواب  

  1-۲میباشد لذا پیشنهاد میگردد وفق بند   
قدیم که اشوواره به پرداخت  14بخشوونامه 

مه قرارداد بمنظور صووودور      عادل حق بی م
 اخذ مفاصاحساب میباشد اقدام گردد.

صوووودور بووه هنگووام  
ساب و ادا    صاح مه مفا

پرداخووت حق بیمووه      
معوقووه کووارفرمووایووان 
محترم  بق اقسووواط 

 معموله میباشد.

ارائه تسووهیالت در پرداخت حق بیمه به  
منظور ایجاد اشوووتغال: به جهت ایجاد        
اشوووتغال پایدار الزم اسوووت اقداماتی به 

قانون برنامه سوووم و ماده   49مانند ماده 
ماده          103 ند )و(  و  هارم و ب مه چ نا بر

پنجم توسعه مبنی بر اعمال ( برنامه 80)
معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما   
های موجود در    در صوووورت حفظ نیرو
کارگاه ها و زمینه جذب نیرو از سووووی      

 قوه مقننه معمول گردد. 

باتوجه به حجم بیکاری موجود در جامعه        
به برقراری       بت  هاد میگردد نسووو پیشووون
دسووتورالعمل های مشووابه با مواد مطروحه 

برنامه توسعه   49وص مفاد ماده علی الخص 
که در آن کارگاه های مجاز در خصووووص      
شده در مدت     5نیروهای جدید بکارگیری 

درصد حق بیمه معاا   ۲0سال از پرداخت 
شد    بوده و پرداخت آن به عهده دولت میبا

شم      71اقدام گردد. ) ماده  ش قانون برنامه 
 در حال اجرا است(

شتغال   افزایش میزان ا
حجم  زایی و کوواهش

جود در        مو یکوواری  ب
یف           ط ل ت معووه و  جووا
مه از     خت حق بی پردا
یان            ما کارفر یه  ناح

 محترم.
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تامین        مان  یت سوووواز ماعی مدیر  -اجت
سازمان تامین اجتماعی نهادی خصوصی 
ست ولی عمال  دولت آن را مدیریت می    ا
عی             جتمووا ین ا م کنوود.سووووازمووان تووأ

گوور بوویوومووه  سووووازمووان  یووک ایووران،
این اسوووت.  عمومی غیردولتی اجتماعی 

پوووشووووش   ٔ سووووازمووان، وظوویووفووه  
بگیران و کارگران، حقوق  ٔ بیمه  اجباری 

بان حرا و      یاری صووواح پوشوووش اخت
مشاغل دولتی و آزاد را برعهده دارد. این 

ترین و بزرگترین سووازمان اولین، قدیمی
جتماعی و درمانی در   سوووازمان تأمین ا   

 شوودگانکشووور اسووت که متعلق به بیمه
 است.

شکل        صلی  ساختار ا ضرورت بازنگری در 
گیری سوووازمان و هیات امنا و شووووراهای 
سهم      سبت  ذیربط و میزان ابر گذاری به ن
پرداختی حق بیمووه هریووک از شووورکوواء  

 اجتماعی  
 

مد و         کارآ یت  مدیر
سوز برای اداره امور   دل
ندوق فراهم می     صووو

 شود.

ضورورت بازنگری اسواسوی و تغییر مفاد      
که در سوووال     با     1354قانون  منطبق 

 شرایط آن روز به تصویب رسیده است.

حدود نیم قرن در         گذشوووت  به  جه  با تو
سی در آن پدید        سا صویب قانون، تغییر ا ت
ستورالعمل     شنامه ها و د نیامده و مرتبا  بخ
های متعدد صوووادر می گردد که بعضوووا       

ست قانون  یکدیگر را نقض می   کنند بهتر ا
 بطور جامع بازنگری شود. 

ده ها زونکن بخشنامه  
هووای سووووازمووان در 
کلیووات قووانون مورد      
ته و از    جه قرار گرف تو
سته می    کثرت آنها کا

 شود.
تامین اجتماعی بیماری       61ماده    قانون 

به         های حرفه ای  های حرفه ای: بیماری
موجب جدولی که به پیشووونهاد هیات         

صویب  سازمان     مدیره به ت شورای عالی 
مدت       ید، تعیین میگردد  هد رسووو خوا
مسئولیت سازمان تامین خدمات درمانی  
نسوووبت به درمان هریک از بیماریهای           
شده به   حرفه ای پس از تغییر کار بیمه 
 شرحی که در جدول مزبور قید میشود

)مقرر بوده  بق قانون، شناسایی و اعالم 
شود متاسفانه علیرغم گذشت دهها سال 

 قدام نشده است.(ا

هام در بیماری های     اجرای قانون  اب
شکالتی را   حرفه ای م
در روابووط کووارکوورد   
کارفرما در محیط کار     
موجب گردیده و اقدام 
به    در این مورد توجه 
می            نونی  یف قووا کل ت

 باشد.

وجوه دریافتی بابت ضووورایب ناشوووی از  
ها و حق      ها و افزایش در دارایی  ید خر

بخشوونامه های مرتبط العمل کاری ها و 
 14و  11با 

سازمان تامین اجتماعی مکلف است صرفا      
وجوهی را دریووافووت کنوود ) بق قووانون     
سووازمان فقط از پیمان ها و دسووتمزد می  

مان وجوهی را    سووواز
که        ند  فت می ک یا در
نابع تعریف      با م غایر  م

قانون می    شوووده  در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
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ند برای           که بتوا ید(  ما مالی ن تامین  ند  توا
 ذینفعان ایجاد سابقه نماید  

قانون      باشوووود.  بق 
تی بووه       ف جوه دریووا و
مه    حسوووواب هیچ بی
شووده ای منظور نمی  

 شود.،  
تعیین  -قانون تامین اجتماعی    38ماده   

 ضریب برای پیمان ها
از انجا که کلیه شووورکت های پیمانکاری         
سنل خود بوده و    موظف به بیمه نمودن پر
ساب   حق بیمه کارکنان را می پردازند احت

 پیمان ها توجیه ندارد. ضریب برای

یمووه       ب حق  کسوووور 
دسووتمزد پرداختی در 
قرارداد از     ول دوره 
مبلغ حق بیمه پیمان   
جب شوووده برخی    مو
کاران بصوووورت     مان پی
غیر واقعی  افرادی را 
به سوووازمان تحمیل     

 نمایند.  
قانون تامین اجتماعی در مورد     38ماده   

 کسر حق بیمه از خدمات فنی
شنهاد می گردد با انجام  سی از     پی سابر ح

 دفاتر صورت پذیرد  
که        هایی  کت  شووور
خدمات پس از فروش   
داشووته و این خدمات  
توسووط پرسوونل بیمه 
پرداز آنها انجام میشود 
ند برای     کل دار مشووو
یرکوواران         م ع ت مثووال 
لوازم     آسووووانسوووور، 
خانگی، ایزوگام، درب   
هووای برقی، چیلر و...  
این دسووته از شوورکت 
هوووا از دریوووافوووت  
صاحساب برای هر    مفا

ما  که جزئی هم   پی ن 
هسووووتوونوود مووعوواا   
بوواشوووونوود.تووهوویووه     
مفاصووواحسووواب برای 
به        که  یک شووورکت 
شتری در ماه      صدها م
سووورویس می دهوود    
یر و     گ کوواری وقووت 
 پردردسر می باشد.  
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ضریب پیمان برای موسسات حسابرسی       
 و خدمات مالی  

  "و"این موسوووسوووات بدون توجه به بند      
جدید درآمد مشمول گردیده   14بخشنامه 

که       حالی ند در  به         ا به مصوووو جه  با تو
چنانچه  1378مورخ سوووال  411۲/1100

ست و حق بیمه کارکنان       سات لی س این مو
سال و      سازمان ار خود را در جهت مقرر به 
پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند  
و آن را جهت انجام حسووابرسووی و اختیار  
ساس    سازمان قرار دهند. باید حق بیمه برا

آنها محاسوووبه و  بازرسوووی از دفاتر قانونی  
 مفاصاحساب صادر شود. 

یمووه       ب وصوووول حق 
سات       س ضاعف از مو م
مالی و حسووابرسووی و 
عدم پایبندی به قانون 
 ) در حال اجرا است (

به         بیمه قراردادهای کار به تنهایی  کار  های  مه از قرارداد وصوووول حق بی
تنهایی وجاهت ندارد. برای مثال فردی که      

ی  ترجمه، رانندگبه تنهایی کار تهیه نقشه، 
مات فنی و          خد یه  لک، ارا ما خودرو خود 
نظایر آن را انجام می دهد. تامین اجتماعی  
در تعریف خود تبعیت دستوری و اقتصادی  
نابه این تعریف کلیه       را مطرح می کند و ب
قراردادهای کار به تنهایی را شوووامل می        
شووود. مقرر شوود کمیسوویون کار و تامین   

س   شفاا  صادیق   اجتماعی اتاق برای  ازی م
تامین            به  هایی اسوووتخراج و  به تن کار 
اجتماعی پیشووونهاد گرددو در قالب توافق  
صی و دولتی هریک از عناوین      بخش خصو
حاصوووول گردد و در     فاق نظر  تعیین و ات

 جلسات بعدی دبیرخانه ارائه نمایند

بسووووویوواری افووراد  
متخصووص و یا دارای  
مهارت تصوودی برخی 
امور را برای سوووازمان 

ه     به  ها و شووورکت  ا 
می          نجووام  یی ا نهووا ت
دهند و یا بازنشووسووته 
هسووتند و درآمد آنها  
در حدی نیسوووت که   
یمووه          ب حق  ننوود  توا ب

 پرداخت کنند.

سوووازمان از برخی خریدها به بهانه حمل،         اعمال ضریب باالسری از خریدها 
صب، معتبر نبود فاکتور حق بیمه مطالبه    ن
ند.)               باشووو عاا  ها م ید ید خر با ند  می ک

در این ارتباط شووفاا  ضوورلیب و خریدهاا 
 سازی شود

 

یافتی از این   وجوه در
بووابووت هووا مغووایر بووا  
تعریف منابع درآمدی   
سووازمان در قانون می  
باشد و به حساب هیچ 
بیمووه پردازی منظور       

 نمی شود.
لحاظ نمودن حق بیمه کارکنان دفتری       

شووورکت های پیمانکاری مورد پذیرش          
توافق شد در شرکت هایی که فعالیت آنها   

منحصوورا  عملیات پیمانکاری می باشوود و    
کل پرسوونل درگیر امور پیمانهای شوورکت 

. سووووازمووان تووامین  
موال              ع م عی  تمووا ج ا
اسووامی کارکنان خانم  
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در احتسوواب دسووتمزد و پرداختی واقع  
 نمیشود

شاغلین  آنها از  ریق      ست  شند و لی می با
 پرویه ها ارسال شود. 

را در پرویه هووا نمی    
پرسووونوول     پووذیرد و 

ا نیز اجووازه   دفتری ر  
نمی دهد در پرویه ها    
برایشان لیست ارسال      
شوووود. مضوووافا  اینکه 
اعضوووای هیات مدیره  
صوورفا  یکنفر می تواند 
در پرویه لیست ارسال 

 کند.
اخذ مفاصوواحسوواب برای ارائه دهندگان   

خوودمووات فنی کووه کوتوواه موودت برای 
اشووخاص حقیقی و حقوقی خدمت ارائه 

 می دهند.

نند شوویشووه بر،  برخی واحدهای صوونفی ما
سووورویسوووکار کولر، تعمیرکار برق، کارگر   
کارگزاران       ظایر آن و نیز  مانی و ن سووواخت
یادی        عداد ز که برای ت گمرکی و بورس 
مشوتری خدمت ارائه می دهند امکان اخذ  
مفاصووواحسووواب برای تک تک آنان مقدور  
نیسووت. پیشوونهاد می شووود این دسووته از 
افراد نزد سوووازمان تامین اجتماعی دارای     

یافت         پر باشوووند و کارت معتبری در ونده 
دارند که نشوواندهنده آن باشوود حق بیمه  
کارفرما ملزم        خود را پرداخت می کنند و 
شد.) مقرر      ساب از آنان نبا صاح به اخذ مفا
ماعی در این       تامین اجت مان  شووود سووواز
خصوووص بررسووی و راهکاههای اجرایی به 
ئه     که موارد فوق بر را گردد ارا نحوی 

 نمایند(

ین      قرار شوووود ا گر  ا
ته از افراد بطور   دسووو
مان     به سوووواز واقعی 
مووووراجووووعووووه و  
ساب دریافت      صاح مفا
نمایند، سوووازمان باید  
روزانووووه هووووزاران 
ساب دریافت      صاح مفا
نمایند، سوووازمان باید  
روزانووووه هووووزاران 
مفاصوواحسوواب صووادر 
کند و چنین امکاناتی     

 ندارد.  

تامین ا    دریافت حق بیمه از کاالی ساخته شده  مان  که      سووواز کاالیی  ماعی از  جت
ضه و به       ستقیما  عر سط تولید کننده م تو
سد حق بیمه مطالبه می کند    فروش می ر
در حالیکه اگر همین کاال از نمایندگی یا         
فروشگاه خریداری شود مشمول کسر بیمه 
نخواهوود بود برای مثووال اگر یووک میزو           
صوووندلی از تولید کننده خریداری شوووود 

اه خریداری  بیمه دارد ولی اگر از فروشوووگ  
شمول بیمه نمی    شد     شود م شد. ) مقرر  با

در کاالی ساخته شده   
نظر حق        تفوواوتی از 
نبووایوود وجود       یمووه  ب
داشته باشد چه تولید   
کننده و چه عرضوووه    
کننده فروشووگاهی. و  
این با توجه به افزایش 
بت مخربی      قا مت ر قی

 گردد.  را موجب می
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تامین اجتماعی در این خصوووص شووفاا   
  سازی و رفع ابهام نماید(

 پیشنهادات

دبیرخانه شورای گفت و گو  قوانین و رویه های مخل کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی  پیرامون اتپیشنهاددر ارتباط با 

ت تصویب به شورا ارائه می نماید تا پس از تصویب از زیر را جه اتبا بررسی جمیع جهات و جمعبندی نظرات، پیشنهاد

 استانی پیگیری شود. ریق مراجع ملی و 

 

 ردیف
عنوان ماده قانونی، بخشنامه، 

 دستورالعمل یارویه موجود
 پیشنهادات اصالحی

دالیل توجیهی 

 برای  اصالح

1-  

 قانون تامین اجتماعی 66متن ماده 

درصوووورتی که بابت شوووود وقوع حادبه 
مسووتقیما  ناشووی از عدم رعایت مقررات 

ست  بروز بیماری .حفاظت فنی و ایمنی ا
ناشووی از عدم رعایت مقررات بهداشووتی 
واحتیوواط الزم از  را کووارفرمووا یووا       
نمایندگان او بوده سوووازمان هزینه ها را 
مربوط به معالجه و غرامت و مسوووتمری 

ماده      خت و  بق   50ها و غیره را پردا
این قانون از کارفرما مطالبه و وصوووول       

 دشخواهد 

ین        66موواده 1تبصووووره   م نون تووا قووا
 10عیمقصوور می تواند با پرداخت اجتما

ده به سووال مسووتمری موضوووع این ما  
 مه شودذسازمان از این بابت بری ال

نون  66 موواده ۲تبصوووره    ین    قووا م  تووا
ماعی  مه شوووده مشووومول     اجت گاه بی هر

لث        با به بیمه شوووخص  مقررات مربوط 
باشوود، در صووورت وقوع حادبه سووازمان  
شخصا  کمک های مقرر در این قانون را   

سبت به بیمه  شده انجام خواهد داد و   ن
شووورکت های بیمه موظف به پرداخت       
خسووارت در حدود تعهدات به سووازمان  

 هستند

از آنجائیکه  به موجب  ابالغیه های  صادره  
از سوووی سووازمان تامین اجتماعی  بدهی   

ماه قابل تقسیط می باشد،     36در  66ماده 
سب   ستورالعمل  و  باعنایت  به اینکه  ح د

تووونوووقووویوووح و تووولوووخووویوووص بوووه  
موووورخ  13373/95/1000ارهشووووومووو 

صر می تواند با پرداخت  17/1۲/1395 ، مق
به  66ده سووال مسووتمری موضوووع ماده   

سووازمان از این بابت بری الذمه گردد ، لذا  

شنهاد می گردد   صورت پرداخت   پی ، در 
بدهی با تاخیر تا  سههه فسههو معوق       

نه         حال نشههود و   از هرگو به  یل  بد ت
اقدام در جهت بروزرسههانی در سههال  

ست   پر داخت خودداری گردد. بدیهی ا
ما در      کارفر عدم تمکین  در صههورت 

سو         سه ق ساط، مازاد بر  پرداخت اق

سبت       سانی بدهی به ن سبت به بروزر ن
 مانده بدهی اقدام گردد.

بووا توجووه بووه اینکووه 
خت      مان پردا سوووواز

ماده     به   66بدهی  را 
سا ی تقبل     صورت اق
نموده لذا بروزرسووانی 
بدهی که پرداخت آن    

سوووال های   منوط به  
آتی می گردد فوواقوود  

 باشد.وجاهت می
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ماده      بل ذکر اسوووت، بر اسووواس    66قا
صره های آن :  قانون تامین اجتماعی و تب

دسووتورالعمل تنقیح و تلخیص باتوجه به
مورخ   13373/95/1000بووه شوووموواره 

، مقصووور می توانوود بووا     17/1۲/1395
سال مستمری موضوع ماده     پرداخت ده 

به سوووازمان، از این بابت بری الذمه        66
ماده        بدهی وفق  چه میزان  گردد و چنان

شخص گردد، کارفرما      66 سال م در هر 
یان             پا تا  بدهی  کل  خت  به پردا مکلف 
همان سوووال می باشووود لیکن چنانچه      
پرداخت بدهی مزبور موکول به سوونوات 
بعدی گردد، میزان بدهی براسوواس حق 

ر بروزرسانی گردیده و مدیون می   التقصی 
ساس       سبت به پرداخت آن بر ا ست ن بای

 سال پرداخت اقدام نماید.

۲-  

مووورخ  539/5000دسووووتووور اداری  
)فرمت ادعای اشوووتغال(:  ۲1/06/1388

براساس این دستورالعمل چنانچه سوابق  
افراد پس از  رح درکمیته فرمت ادعای     
سازمان واقع گردد،      شتغال مورد تایید  ا

قانون تامین   40حق بیمه بر اساس ماده 
محاسووبه واقع و چنانچه اجتماعی مورد 

پرداخت بدهی موکول به سووونوات آتی    
گردد، کارفرما ملزم به پرداخت بدهی بر      
شد و امکان       سال پرداخت می با ساس  ا
سوابق تا زمان پرداخت بدهی      ساب  احت

 مذکور میسور نمی باشد.

با توجه به اینکه سووووابق پس از قطعیت       
بدهی می بایست در سیستم ببت گردد و      

ساز  صورت تاخیر کارفرما   از  رفی  مان در 
در پرداخت بدهی ملزم به پرداخت جرائم     

لذا پیشنهاد  تاخیر در پرداخت می گردد، 

می گردد: سههازمان صههرفاب نسههبت به  
قدام و از               یر ا خ تا ئم  جرا فت  یا در

بروزرسههانی بدهی صههرر نمر نماید و   
ضههرورت دارد در مفاد دسههتور اداری  

حادگ گردد و             موصههور تیییراتی 
حتساب سوابق بیمه شده پس     امکان ا

از تنمیم تقسههیو نامه مهیا گردیده و  

به               کول  مو بق  مودن سههوا ن مور  ن م
 پرداخت کل بدهی نگردد.

فاد     الزم اسوووت در م
دستور اداری موصوا   
تغییراتی حادث گردد   
و امکووان احتسوووواب 
سوابق بیمه شده پس    
سیط نامه    از تنظیم تق
مهیا گردیده و منظور   
سوابق موکول   نمودن 

رداخت کل بدهی     به پ 
 نگردد.

3-  

ستا لزوم تفویض اختیار به ادارات کل نها ا
درارتبوواط بوواتقسووویط بوودهی معوقووه        

قسط: باتوجه به اینکه  60کارفرمایان در 
امکان تقسوویط بدهی در سووتاد اسووتان  

شنهاد می گردد.   شماره    پی باتوجه به نامه 
ستاد تسهیل  11/5/99مورخ  118655/60
  ماه 60تولید تقسیط بدهی در   ورفع موانع

از  ریق اخذ ضووومانتنامه بانکی و وبیقه        
ملکی وباتوجه به مصوووبه سووتاد تسووهیل   

سووورعووت در فراینوود 
کار وجلوگیری     جام  ان
از بروکراسوی اداری از  
 ریق پیگیری موضوع 
کزی      مر از سووووتوواد 
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شور تا  سط مهیا گردیده    45های ک   ماه ق
 است

اسوووتان به ادارات کل اسوووتان ها تفویض  
 گردد.

ین    سووووازمووان توو  م ا
 اجتماعی.

4-  

ساس   39ماده  قانون تامین اجتماعی: برا
کارفرما مکلف اسووت حق بیمه  39ماده 

مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز   
ماه بعد به سوووازمان بپردازد و سوووازمان 

لت     تاریخ     6حداکثر ظرا مه ماه از 
دریافت صوووورت مزد اسوووناد ومدارک       
سیدگی قرار داده و در   کارفرما را مورد ر
صوووورت مشووواهده نقص یا اختالا یا      
سبت به اخذ مابه التفاوت برابر   مغایرت ن

 مقررات اقدام نماید.

برنامه     قانون  8۲وفق ماده  باتوجه به اینکه     
سووال آخر ۲شووشووم توسووعه مقرر گردیده 

پرداختی های بیمه شوووده مالک عمل در    
زمان بازنشووسووتگی واقع گردد و از  رفی   

ستفاده ر    ا فراهم  این موضوع موجبات سوءا
نموده و باعث عدم اسووتیفاء حقوق سووایر  
بیمه شوودگان می گردد و باتوجه به اینکه 
صندوق بین      صندوق تامین اجتماعی یک 
النسلی می باشد، الزم است ،ضمن اصالح       

، مالک عمل در  و مقررات مربو ه   قوانین
برقراری مسوووتمری بازنشوووسوووتگی بیمه  
سبت به حداکثر      ضریب وزنی ن شدگان ،) 

سووال آخر بیمه پردازی 5گین وزنی  ،)میان
 واقع گردد (

قانون      با اصوووالح این 
می توان از ا اله وقت    
صرا نظر     شده  بیمه 
قراری       بر گردیووده و 
مسوووتمری براسووواس 
پرداخت واقعی صورت 
مینووه       پووذیرفتووه و ز
اسوووتیفاء حقوق کلیه 
سازمان      شدگان  بیمه 
موده و از       ن هم  فرا را 
سووووء اسوووتفاده های  
احتمووالی جلوگیری         

 ید.نما

5-  

مورخ   13178/96/1000بخشووونووامووه  
مورخ   11۲15/97/1000و  30/11/96

های      (: 16) موواده ۲3/10/97 بدهی 
   قطعی غیر قابل اعتراض

) الف( تعدادی از بدهی های قطعی شووده  
ناشوووی از اشوووتباه محاسوووباتی در اعمال   
ضوورایب مبنای کسوور حق بیمه میباشوود،   
بعنوان نمونه قرارداد مشووومول  رح های    

خذ       عمرانی  ما به  بایسوووت    6/6بوده و می
شتباه        سبه گردد لیکن بدلیل ا صد محا در

مورد  67/16ویا  8/7کارشوووناس به ماخذ    
محاسووبه واقع گردیده لیکن متاسووفانه در 
شده      شنامه های مذکور به آن توجهی ن بخ
است. )ب( گاهی کارگاه باهمان کارفرما در 

کان از شخصیت حقیقی به حقوقی  همان م
عکس از حقوقی به حقیقی با    ویا بال   تغییر 

همان کارفرما و پرسووونل تبدیل گردیده و  
علیرغم اینکه حق بیمه پرسووونل از  ریق    
خت        های ذیربط ارسووووال وپردا نده  پرو
گردیده ومطالبه حق بیمه از  ریق پرونده       
ضاعف تلقی میگردد      صورت م های مزبور ب
شاره ای     شنامه مذکور به آن ا لیکن در بخ

پاره ای از موارد در نگردیده اسووت. )ج( در 
کارگاه تغییر کارفرمایی براسووواس گزارش     

الف( تعدادی از بدهی    
های قطعی شده ناشی  
از اشووتباه محاسووباتی  
در اعمووال ضووورایوب  
سر حق بیمه   مبنای ک
شد، بعنوان نمونه   میبا
قرارداد مشوومول  رح 
هووای عمرانی بوده و     
به ماخذ        میبایسوووت 

درصوود محاسووبه  6/6
ل گردد لیکن بوودلیوو      

اشووتباه کارشووناس به 
 67/16ویا   8/7ماخذ   

به واقع     مورد محاسووو
گووردیووده لوویووکوون   
سفانه در بخشنامه    متا
هووای مووذکور بووه آن 
توجهی نشووده اسووت. 
)ب( گوواهی کووارگوواه  
ما در         کارفر مان  باه
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بازرسوووی ایجاد گردیده لیکن بدلیل عدم         
به         تغییر در هویتی کارگاه بدهی کماکان 
کارفرمای قبلی اعالم و بعلت عدم اعتراض     
کان        یده و ام لت مقرر قطعی گرد در مه
لب          مدیون واقعی سووو یه  ناح اعتراض از 

یت زمانی  گردیده اسووت. )د( حذا محدود
ست.       ضروری سال از تاریخ ابالغ اجراییه  یک
براسوواس بخشوونامه های مذبور چنانچه از 
ما یکسوووال          کارفر به  یه  تاریخ ابالغ اجرای
سووپری گردیده باشوود،  امکان  رح بدهی  

 میسر نمیباشد. 16در کمیته ماده 

گردد،          )   ی م هاد  ن پیشهه حذر    لذا 
های صههدرااشههاره بمنمور بخشههنامه

به حق بیمه من غیر    جلوگیری از مطال 
حق و احقاق حقوق کارفرمایان محترم  

 لحاظ گردد.(

هوومووان مووکووان از   
شووخصوویت حقیقی به 
مبوودل ویووا         قی  قو ح
به    بالعکس از حقوقی 
همووان          قی بووا  ی ق ح
نل       ما و پرسووو کارفر

گردیوو    ده و تبوودیوول 
نکووه حق           ی یرغم ا عل
سنل از  ریق   بیمه پر
پرونووده هووای ذیربط     
پرداخووت    ارسووووال و
به حق      طال یده وم گرد
نده     مه از  ریق پرو بی
های مزبور بصوووورت   
ضاعف تلقی میگردد    م
مه      نا لیکن در بخشووو
مذکور به آن اشاره ای 
نگردیده است. )ج( در  
پوواره ای از موارد در  
کووارگوواه تووغوویوویوور   
کارفرمایی براسووواس    

سی ایجاد  گزارش  بازر
یل      بدل یده لیکن  گرد
عدم تغییر در هویتی  
کارگاه بدهی کماکان       
بووه کووارفرمووای قبلی  
اعالم و بعلووت عوودم      
هلووت        م تراض در  ع ا
مقرر قطعی گردیده و  
امووکووان اعووتووراض از 
مدیون واقعی        یه  ناح
سوولب گردیده اسووت. 
حذا محدودیت       )د( 
زمانی یکسال از تاریخ   
ابوووالغ اجووورایوویووه   
ساس       ست. برا ضروری
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شوونامه های مذبور بخ
چنانچه از تاریخ ابالغ    
ما         کارفر به  یه  اجرای
یکسال سپری گردیده   
باشووود،  امکان  رح    
بدهی در کمیته ماده     

 میسر نمیباشد.    16

6-  

ماعی: براین      37ماده   تامین اجت قانون 
اسوواس هنگام نقل وانتقال عین یا منافع  
موسووسووات و کارگاه های مشوومول این  

صورت قطعی،   قانون اعم ازاینکه انتقا ل ب
شووور ی، رهنی، صووولح، حقوق یا اجاره 
سمی      صورت ر شد اعم ازاینکه انتقال ب با
یا غیر رسمی باشد انتقال گیرنده مکلف   
است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن    
بدهی معوقه بابت حق بیمه و متفرعات        
ید. وفق         ما به ن آن از انتقال دهنده مطال

قانون اشوخاص حقوقی در زمان   37ماده
رگونه نقل وانتقال امالک ومسوووتغالت ه

فاتر          ئه د به ارا بت  ند نسووو خویش مکلف
قانونی اقدام و پس از انجام حسابرسی از  
سبت   دفاتر مزبور و پرداخت کل بدهی ن
قدام          قال امالک خویش ا قل وانت به ن

 نماید.

پیشوونهاد گردید مصوووبات شووورای گفت و  
گوی دولت و بخش خصووووصوووی که ابالغ  

ما   ندگان محترم مجلس    گردیده و برای ن ی
شووورای اسووالمی و اتاق ایران نیز ارسووال   

 شده مجدد پیگیری شود

بوووا اجووورای ایووون 
دسوووتورالعمل میتوان 
در فرایند نقل وانتقال     
امووالک اشووووخوواص  
قی اقوودام الزم       قو ح
به     معمول و نسوووبت 
رفع مشکل موجود در  
قدام      عت ا حوزه صووون

 نمود.

7-  

-99-6532 شنن ه   ب  140-3 بخشننمه  

بخشنامه  :)1399-07-19  و خ 1000

مه سوووهم        خت حق بی یت از پردا عاف م

تا میزان       ما  کارگر  5کارفر پیرو ( نفر 

ها و دسووتورهای اداری منتهی بخشوونامه

-4006/1به شماره   ۲/140به بخشنامه  

که  و با توجه به این    ۲5/1/83مورخ  5۲

حده      ماده وا یک  قانون    بق تبصوووره 

مه سوووهم        خت حق بی یت از پردا عاف م

حداکثر پنج        که  یانی  ما کارگ کارفر ر  نفر 

صوب   دارند شورای   16/1۲/61م مجلس 

با توجه به مشکالت موجود در حوزه کسب 
سیون کار     و ک سط  کمی ار های خرد و متو

صنایع و    و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ، 
معادن و کشاورزی پیشنهاد نموده است تا     
ها          لت  نابع از سووووی دو تامین م از ریق 
سبت به حذا بخشنامه مذکور به منظور    ن
مساعدت به کارفرمایان کارگاه های ذیربط   
عت از افزایش          مان غال و م جاد اشوووت و ای

 ی اقدام نمود.بیکار
و لیکن با  رح موضوع در جلسه دبیرخانه   
و بررسوووی های اولیه توافق شووود پیرامون 
با        که  هادات دقیق تری  موضووووع پیشووون

با تامین منابع از سوی 
دولت می توان زمینه   
شتغال پایدار و   ایجاد ا
حذا بخشنامه مذکور 

 را فراهم نمود.

https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87


 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 ی دولت و بخش خصوصی گفت و گودبیرخانه شورای توزیع نسخ:  31

 

سالمی  ست هزینه مورد  دولت م "ا کلف ا

های آتی را در بودجه سوووال نیاز سوووال

از  ، و"بینی و منظور نماید  مربو ه پیش 

قانون  (9ماده )« ط»سوی دیگر وفق بند 

تأمین           فاه و  جامع ر ظام  تار ن سوووواخ

عی     تمووا ج ارائووه " ۲1/۲/83مصووووب  ا

ها در قبال افراد ای صندوق تعهدات بیمه

عضووو و تحت پوشووش بر اسوواس قاعده   

کت   عدالت و به تناسوووب میزان مشوووار     

)سنوات و میزان پرداخت حق بیمه( و با  

هووا  بق   هووا و خروجی  تنظیم ورودی    

ه  ک"پذیرد ای صورت می محاسبات بیمه 

( 19مراتب به موجب دادنامه شوووماره )       

هیأت عمومی دیوان   ۲1/1/1391مورخ 

عوودالووت اداری نیز مورد تووأییوود واقع       

ست. همچنین مطابق مفاد بند    گردیده ا

تار نظام جامع ( قانون سوواخ7)ج( ماده )

عی           تمووا ج ین ا م جرای  "رفوواه و تووأ ا

هت        لت در ج کام دو مات و اح تصووومی

یا افزایش مصوووارا و       نابع و  کاهش م

صندوق  سات بیمه   تعهدات  س ای ها و مؤ

عادل آن         مالی م نابع  تأمین م به  منوط 

های و بر اسوواس تبصووره "خواهد بود و...

منوودرج در قوانین بودجووه سووونواتی          

ندهای     سوووال   "ن"و  "ح"های اخیر، ب

ند ) ۲8ماده )  ماده ) ۲( و ب قانون   (۲9( 

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

مصووووب  (۲از مقررات مووالی دولووت )   

ماده  « ث»و « ت»، بندهای 4/1۲/1393

و ماده   قانون برنامه شووشووم توسووعه (7)

مه      71) نا کام دائمی بر قانون اح های  ( 

توسووعه کشووور نیز ایجاد هر گونه تعهد   

تا توانمند سوووازی بنگاهها          رویکرد ایجاد 
برای یک مقطع زمانی خاص و قابل تسری 
ضرورت   به واحدهای جدید ایجادی بوده و 

سب و کار برای همی  شه  برخورداری یک ک
حتی اگر توانمند و پایدار باشوود ، نداشووته 
باشووود بررسوووی و پس از اخذ نظرات اتاق  

 اصناا مجددا  رح موضوع شود

https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در بیمه

جه سووونواتی برای      جداول قوانین بود

ها ممنوع است و تعهدات تکلیف صندوق

شوووده فقط در حدود ارقام مذکور قابل        

و سازمان مجاز به ایجاد  لب  اجرا است  

هد بود، مگر در         لت نخوا ید از دو جد

مالی مربو ه در قوانین       بار  که  مواردی 

بودجه سووونواتی پیش بینی و مجوز آن  

قبال  توسط سازمان برنامه و بودجه صادر 

صرفا        شد، لذا واحدهای اجرایی  شده با

بینی شده در بودجه در حدود ارقام پیش

جاز     کل کشوووور م مال   سووونواتی  به اع

هووای  معووافیووت در خصووووص کووارگوواه

از  بایست باشند و می جدیدالتأسیس می 

اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات       

ند و    پیش مای بینی شووووده خودداری ن

سئولیت ایجاد هر گونه بار مالی جدید    م

به عهده مدیران و       خارج از قوانین فوق 

 .سرپرستان بالفصل خواهد بود

هایی که تا  هضووومنا  در خصووووص کارگا
خت حق       یت از پردا عاف قانون م کنون از 
بیمه سووهم کارفرمایانی که حداکثر پنج 

ستفاده نموده  م  اند، تداونفر کارگر دارند ا
قانون     به تسوووهیالت مقرر در  شووومول 
مذکور در صووورت احراز شوورایط و برابر  

  بینی و تأمینمقررات، صرا نظر از پیش
صورت برچ   یدهبار مالی آن بالمانع و در 

شروع     شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و 
مان              ید در ه جد مای  کارفر با  یت  عال ف
های اجرایی در خصووووص      حد حل، وا م

گاه    قام      کار حدود ار های مزبور نیز در 
بینی شووده در بودجه سوونواتی کل پیش

کشوووور مجاز به اعمال معافیت خواهند       
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صورت پیش   ست در  و  بینیبود. بدیهی ا
بار الزم و تصوووو    یب آن در  تأمین اعت

به     جه سووونواتی و ابالغ آن  قوانین بود
به          قدام  تب آتی جهت ا مان، مرا سووواز

 .واحدهای اجرایی اعالم خواهد شد

الزم به ذکر است با امعان نظر به  رح و  
قانون برنامه شووشووم   71تصووویب ماده 

توسووعه اقتصووادی، اجتماعی و فرهنگی   
مه    جمهوری اسوووالمی ایران و آیین نا

مصوووبه شووماره  عاجرایی مربو ه موضووو
هووووووووووو موووورخ  55959/ت3۲7۲6

در  هیووأت محترم وزیران       ۲1/3/1398
خصووووص برخورداری کووارفرمووایووان و 
صی و تعاونی از     صو کارآفرینان بخش خ
مه سوووهم       یت حق بی عاف تسوووهیالت م

ب نیروی کوار   کوارفرموایی بوابوت جوذ     
شگاهی )در قالب  رح    تحصیل کرده دان
کارورزی( که بار مالی ناشوووی از اجرای      
آن قبال  تأمین و پرداخت گردیده اسووت 

دار در زمینووه   هووای اولویووت و از  رح 
زایی وزارت متبوع بوده و سووهم اشووتغال

بسووزایی در ایجاد اشووتغال واقعی نیروی 
هووای  کوار دارد، کوارفرموایوان کوارگواه      

توانند در صووورت احراز ذکر نیز میالفوق
سهیالت مقرر که قبال        شرایط از ت سایر 

 1۲508/98/1000 ی بخشنامه شماره   
یی و عملیوواتی         14/10/98مورخ   اجرا

 .گردیده است، برخوردار گردند

سبات    مرکز فنآوری ا العات، آمار و محا
شنامه می    صدور بخ ستی    همزمان با  بای

زمینه  نسوووبت به انجام اقدامات الزم در
به   اصوووالح و ارسوووال نرم  افزار مربو ه 

 .واحدهای اجرایی اقدام نماید

مسووئول حسوون اجرای این بخشوونامه   
مه         نابع بی عاونین م کل، م ای، مدیران 

سا و      صول حق بیمه، رؤ سای ادارات و رؤ

https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
https://shenasname.ir/organs/vezarat/behdasht/5788-aeen70
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ای و مسوووئولین    معوواونین امور بیمووه      
 د.باشنربط شعب میذی

سال    -8 سخت و     1386آیین نامه  شاغل  م
این آیین  (1زیان آور: براسووواس ماده )   

نامه، مشاغل سخت و زیان آوربه کارهای  
اشووواره دارد که در آنها عوامل فیزیکی،     
شووویمیاییک مکانیکی، بیولوییکی محیط 
کار غیر اسوووتاندارد دخیل بوده ودر ابر      
اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب باالتر     
از ظرفیووت هووای  بیعی )جسووومی و 
روانی( در وی ایجاد می شووود که نتیجه 

شی از آن    آن بیم شغلی و عوارض نا اری 
 .شودمی باشد و به دو گروه تقسیم می

الف: مشوواغلی که صووفت سووخت و زیان 
ستگی دارد اما     شغلی واب آوری با ماهیت 
هیوودات              م ت یری  گ بکووار توان بووا  می 
بهداشووتی، ایمنی و تدابیر فنی توسووط  
کارفرما صووفت سووخت و زیان آوری آنها 

 را حذا نمود
سخت و زیان آور  ب: مشاغلی که ماهیتا   

بوده و بکارگیری تمهیدات بهداشوووتی،      
ما،        کارفر تدابیر فنی توسوووط  ایمنی و 
صووفت سووخت وزیان آوری آنها کاهش   
یافته ولی کماکان سوووخت و زیان آوری 

 آنها حفظ می گردد

یدات         کار گیری تمه ید بر ب تاک علیرغم 
بهداشوووتی و ایمنی و. .. متاسوووفانه اقدام        

و اداره تعاون،   شایسته ای از جانب کارفرما  
ند         ماعی در جهت اجرای ب فاه اجت کار و ر
)الف( بعمل نمی آید و الزم است در جهت 
اجرای دقیق قوانین و مقررات اقوودامووات  
اصووالحی در جهت اجرای قانون به منظور 
الزام کارفرما در اجرای مقررات بعمل آید و  
باتوجه به اینکه شوورط احتسوواب سووابقه   

سازمان    پرداخت حق  سخت وزیان آور در 
شد واز     9بیمه ذیربط نهایتا در  سط میبا ق

مه مزبور از      خت حق بی کان پردا  رفی ام
 ریق تعدادی از کارفرمایان محترم متصور 
  9نمیباشوود الزم اسووت میزان اقسوواط از   

 قسط افزایش یابد. 15قسط به 
 

از دالیوول منطقی در     
این خصوص می توان  
شدن کارگاه    به عاری 
هووا از نوویووروی کووار   

شاره نمود    مت صص ا خ
و این موضوووع سووبب 
های       کاهش فشووووار
شی از بارهای ایجاد   نا
شووده برای بنگاههای  

 اقتصادی    

مقا عه کاران فرعی، بخشووونامه  56بند   -9
تنقیح و تلخیص مقا عه کاران به شماره 

: در ۲0/1۲/99مورخ  1۲101/99/1000

باتوجه به اینکه میزان حق بیمه براسووواس 
سبت به کل کارکرد بیش از حق     ضریب ن

مانکار میباشووود     بیمه پرداختی از ناحیه پی   

خت   جلوگیری از پردا
کاهش     مضوووواعف و 
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قدیم درآمد اشاره  14بخشنامه  3-8بند 
مانکار اصووولی   گردیده در مواردی که پی  

قاد       با انع یات پرویه را  بخشوووی از عمل
قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار مینماید  
به            جه  باتو کار فرعی  مان مه پی حق بی
مان  بق      ندرج در پی هدات  رفین م تع
ضوووابط محاسووبه و وصووول و به هنگام   
احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل  
کووارکرد پیمووانکووار فرعی از کووارکرد          

اصوولی کسوور میگردد لیکن در  پیمانکار 
بخشووونامه جدید چنانچه حق         56بند  

قانون تامین جتماعی   41بیمه وفق ماده 
محاسووبه شووده باشوود معادل حق بیمه  
سر    صلی ک پرداختی از حق بیمه پیمان ا

 میگردد.

لذا پیشوونهاد میگردد نسووبت به اصووالح   
و کسوور معادل کارکرد پیمان فرعی   56بند

بخشوونامه   3-8از پیمان اصوولی. وفق بند 
 قدیم اقدام گردد. 14

مراحوول بوروکراتیووک   
 انجام کارهها

فروش      53بنوود   -10 خریوود و  قراردادهووای 
شنامه تنقیح و تلخیص: بر  ساس ب بخ ند  ا

حت       ید و فروش ت های خر فوق قرارداد
عنوان قرارداد تهیوه، توامین و تحویول    
تجهیزات بدون کار اضوووافی میبایسوووت   

سبت به اعمال   صد از کارکرد بابت   8ن در
یابی،            بازار مل  گانی شووووا بازر یات  عمل
برگزاری مناقصه، آموزش و خدمات پس   
خذ           ما به  مه  به حق بی طال از فروش و م

   اقدام گردد. 67/16

بواتوجوه بوه اینکوه میزان کوارکرد موارد      
  8مطروحه در قراردادهای مذکور کمتر از    

درصد میباشد، لذا پیشنهاد میگردد میزان    
کارکرد مبنای محاسووبه بین عدد صووفر و   

بدوی و        8 های  یات  یار ه درصووود در اخت
 تجدید نظر قرار گیرد.

طابق درصووود      عدم ت
کار      با میزان  اعالمی 
اجووووورایوووووی در 

های   مذکور و  قراراداد
حق            یزان  م طیف  ل ت
بیمه پرداختی توسووط 
نکوواران ذیربط            یمووا پ
بطور منطقی بووایوود         

 تعیین گردد

بخشووونامه تنقیح و تلخیص:    14-3بند    -11
کار      مان که پی براین اسووواس در مواردی 
 بق پرونووده مطووالبوواتی کووارگوواهی و 
بدهی قطعی بوده و   دفترمرکزی دارای 
جا        خت آن را بصوووورت یک نایی پردا توا

اشند چنانچه نسبت به پرداخت  نداشته ب 
بوودهی قطعی در دوره اجرای قرارداد        
اقدام نموده و مانده را تقسووویط نماید با  
شنامه     ست بخ تکمیل فرم تعهدنامه پیو
شاره گردیده صدور مفاصاحساب بدون        ا
شد. باتوجه به    ضریب بالمانع میبا اعمال 

به           بااسوووتناد  به موارد مطروحه و  باتوجه 
اینکه برخی  اوقات میزان بدهی تقسویطی  
شتر از مبلغ حق     سیار بی در دوره قرارداد ب
بیمه قرارداد مشوومول اخذ مفاصوواحسوواب  

  1-۲میباشد لذا پیشنهاد میگردد وفق بند   
قدیم که اشوواره به پرداخت  14بخشوونامه 

مه قرارداد بمنظور صووودور      عادل حق بی م
 اخذ مفاصاحساب میباشد اقدام گردد.

صوووودور بووه هنگووام  
ساب و ادامه     صاح مفا
پرداخووت حق بیمووه      
معوقووه کووارفرمووایووان 
محترم  بق اقسووواط 

 وله میباشد.معم
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شاره   9/14اینکه در بخشنامه   قدیم نیز ا
یده و علیرغم اینکه   به دوره قرارداد گرد 

اکثر اشووخاص نسووبت به تقسوویط بدهی  
دوره قرارداد در خصووووص پرونده های     
حسوووابرسوووی خویش اقدام نموده اند ،ا 

 اقدام موبری صورت نپذیرفته است.
ارائه تسووهیالت در پرداخت حق بیمه به   -1۲

منظور ایجاد اشوووتغال: به جهت ایجاد        
اشوووتغال پایدار الزم اسوووت اقداماتی به 

قانون برنامه سوووم و ماده   49مانند ماده 
ماده          103 ند )و(  و  هارم و ب مه چ نا بر

( برنامه پنجم توسعه مبنی بر اعمال 80)
  فرمامعافیت پرداخت حق بیمه سهم کار 

های موجود در    در صوووورت حفظ نیرو
کارگاه ها و زمینه جذب نیرو از سووووی      

 قوه مقننه معمول گردد. 

باتوجه به حجم بیکاری موجود در جامعه        
به برقراری       بت  هاد میگردد نسووو پیشووون
دسووتورالعمل های مشووابه با مواد مطروحه 

برنامه توسعه   49علی الخصوص مفاد ماده  
در خصووووص که در آن کارگاه های مجاز      

شده در مدت     5نیروهای جدید بکارگیری 
درصد حق بیمه معاا   ۲0سال از پرداخت 

شد    بوده و پرداخت آن به عهده دولت میبا
شم      71اقدام گردد. ) ماده  ش قانون برنامه 
 در حال اجرا است(

شتغال   افزایش میزان ا
زایی و کوواهش حجم 
جود در        مو یکوواری  ب
یف           ط ل ت معووه و  جووا
مه از     خت حق بی پردا

یان         ن  ما کارفر یه  اح
 محترم.

تامین        -13 مان  یت سوووواز ماعی مدیر  -اجت
سازمان تامین اجتماعی نهادی خصوصی 
ست ولی عمال  دولت آن را مدیریت می    ا
عی             جتمووا ین ا م کنوود.سووووازمووان تووأ

گوور بوویوومووه  انسووووازموو  یووک ایووران،
اسوووت. این  عمومی غیردولتی اجتماعی 

پوووشووووش   ٔ سووووازمووان، وظوویووفووه  
بگیران و کارگران، حقوق  ٔ بیمه  اجباری 

بان حرا و      یاری صووواح پوشوووش اخت
مشاغل دولتی و آزاد را برعهده دارد. این 

ترین و بزرگترین سووازمان اولین، قدیمی
سوووازمان تأمین اجتماعی و درمانی در      

 شوودگانعلق به بیمهکشووور اسووت که مت
 است.

شکل        صلی  ساختار ا ضرورت بازنگری در 
گیری سوووازمان و هیات امنا و شووووراهای 
سهم      سبت  ذیربط و میزان ابر گذاری به ن
پرداختی حق بیمووه هریووک از شووورکوواء  

 اجتماعی  
 

مد و         کارآ یت  مدیر
سوز برای اداره امور   دل
ندوق فراهم می     صووو

 شود.

  مفادضورورت بازنگری اسواسوی و تغییر      -14
که در سوووال     با     1354قانون  منطبق 

 شرایط آن روز به تصویب رسیده است.

حدود نیم قرن در         گذشوووت  به  جه  با تو
سی در آن پدید        سا صویب قانون، تغییر ا ت
ستورالعمل     شنامه ها و د نیامده و مرتبا  بخ
های متعدد صوووادر می گردد که بعضوووا       
ست قانون    یکدیگر را نقض می کنند بهتر ا

 بازنگری شود. بطور جامع 

ده ها زونکن بخشنامه  
هووای سووووازمووان در 
کلیووات قووانون مورد      
ته و از    جه قرار گرف تو
سته می    کثرت آنها کا

 شود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
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تامین اجتماعی بیماری       61ماده    -15 قانون 
به         های حرفه ای  های حرفه ای: بیماری
موجب جدولی که به پیشووونهاد هیات         
سازمان       شورای عالی  صویب  مدیره به ت

ید،     هد رسووو مدت  خوا تعیین میگردد 
مسئولیت سازمان تامین خدمات درمانی  
نسوووبت به درمان هریک از بیماریهای           
شده به   حرفه ای پس از تغییر کار بیمه 
 شرحی که در جدول مزبور قید میشود

)مقرر بوده  بق قانون، شناسایی و اعالم 
شود متاسفانه علیرغم گذشت دهها سال 

 اقدام نشده است.(

هام در بیماری های     اجرای قانون  اب
شکالتی را   حرفه ای م
در روابووط کووارکوورد   
کارفرما در محیط کار     
موجب گردیده و اقدام 
به    در این مورد توجه 
می            نونی  یف قووا کل ت

 باشد.

وجوه دریافتی بابت ضووورایب ناشوووی از   -16
ها و حق      ها و افزایش در دارایی  ید خر
العمل کاری ها و بخشوونامه های مرتبط 

 14و  11با 

ن تامین اجتماعی مکلف است صرفا    سازما  
وجوهی را دریووافووت کنوود ) بق قووانون     
سووازمان فقط از پیمان ها و دسووتمزد می  
ند برای           که بتوا ید(  ما مالی ن تامین  ند  توا

 ذینفعان ایجاد سابقه نماید  

مان وجوهی را    سووواز
که        ند  فت می ک یا در
نابع تعریف      با م غایر  م
قانون می     شوووده در 
قانون      باشوووود.  بق 

جوه د  تی بووه    و ف ریووا
مه    حسوووواب هیچ بی
شووده ای منظور نمی  

 شود.،  
تعیین  -قانون تامین اجتماعی    38ماده    -17

 ضریب برای پیمان ها
از انجا که کلیه شووورکت های پیمانکاری         
سنل خود بوده و    موظف به بیمه نمودن پر
ساب   حق بیمه کارکنان را می پردازند احت

 ضریب برای پیمان ها توجیه ندارد.

یمووه       ب حق  کسوووور 
دسووتمزد پرداختی در 
قرارداد از     ول دوره 
مبلغ حق بیمه پیمان   
جب شوووده برخی    مو
کاران بصوووورت     مان پی
غیر واقعی  افرادی را 
به سوووازمان تحمیل     

 نمایند.  
قانون تامین اجتماعی در مورد     38ماده    -18

 کسر حق بیمه از خدمات فنی
سی از       سابر شنهاد می گردد با انجام ح پی

 دفاتر صورت پذیرد  
که        هایی  کت  شووور
خدمات پس از فروش   
داشووته و این خدمات  
توسووط پرسوونل بیمه 
پرداز آنها انجام میشود 
ند برای     کل دار مشووو
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یرکوواران         م ع ت مثووال 
لوازم     آسووووانسوووور، 
خانگی، ایزوگام، درب   
هووای برقی، چیلر و...  
این دسووته از شوورکت 
هوووا از دریوووافوووت  
صاحساب برای هر    مفا
که جزئی هم      مان  پی
هسووووتوونوود مووعوواا   

تووهوویووه   بوواشوووونوود. 
مفاصووواحسووواب برای 
به        که  یک شووورکت 
شتری در ماه      صدها م
سووورویس می دهوود    
یر و     گ کوواری وقووت 
 پردردسر می باشد.  

ضریب پیمان برای موسسات حسابرسی        -19
 و خدمات مالی  

  "و"این موسوووسوووات بدون توجه به بند      
جدید درآمد مشمول گردیده   14بخشنامه 

به               به مصوووو جه  با تو که  حالی ند در  ا
چنانچه  1378خ سوووال مور 411۲/1100

ست و حق بیمه کارکنان       سات لی س این مو
سال و      سازمان ار خود را در جهت مقرر به 
پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند  
و آن را جهت انجام حسووابرسووی و اختیار  
ساس    سازمان قرار دهند. باید حق بیمه برا
بازرسوووی از دفاتر قانونی آنها محاسوووبه و   

 ود. مفاصاحساب صادر ش

یمووه       ب وصوووول حق 
سات       س ضاعف از مو م
مالی و حسووابرسووی و 
عدم پایبندی به قانون 
 ) در حال اجرا است (

سوووازمان از برخی خریدها به بهانه حمل،         اعمال ضریب باالسری از خریدها  -۲0
صب، معتبر نبود فاکتور حق بیمه مطالبه    ن

کند باید خریدها معاا باشند.) ضرایب می 
ط شوووفاا سوووازی   در این ارتبا و خریدها   

 (شود
 

یافتی از این   وجوه در
بووابووت هووا مغووایر بووا  
تعریف منابع درآمدی   
سووازمان در قانون می  
باشد و به حساب هیچ 
بیمووه پردازی منظور       

 نمی شود.
لحاظ نمودن حق بیمه کارکنان دفتری        -۲1

شووورکت های پیمانکاری مورد پذیرش          
توافق شد در شرکت هایی که فعالیت آنها   

منحصوورا  عملیات پیمانکاری می باشوود و    
. سووووازمووان تووامین  
موال              ع م عی  تمووا ج ا
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در احتسوواب دسووتمزد و پرداختی واقع  
 نمیشود

کل پرسوونل درگیر امور پیمانهای شوورکت 
شاغلین  آنها از  ریق      ست  شند و لی می با

 پرویه ها ارسال شود. 

اسووامی کارکنان خانم  
را در پرویه هووا نمی    
پرسووونوول     پووذیرد و 

ا نیز اجووازه   دفتری ر  
نمی دهد در پرویه ها    
برایشان لیست ارسال      
شوووود. مضوووافا  اینکه 
اعضوووای هیات مدیره  
صوورفا  یکنفر می تواند 
در پرویه لیست ارسال 

 کند.
اخذ مفاصوواحسوواب برای ارائه دهندگان    -۲۲

خوودمووات فنی کووه کوتوواه موودت برای 
اشووخاص حقیقی و حقوقی خدمت ارائه 

 می دهند.

نند شوویشووه بر،  برخی واحدهای صوونفی ما
سووورویسوووکار کولر، تعمیرکار برق، کارگر   
کارگزاران       ظایر آن و نیز  مانی و ن سووواخت
یادی        عداد ز که برای ت گمرکی و بورس 
مشوتری خدمت ارائه می دهند امکان اخذ  
مفاصووواحسووواب برای تک تک آنان مقدور  
نیسووت. پیشوونهاد می شووود این دسووته از 
افراد نزد سوووازمان تامین اجتماعی دارای     

یافت         پر باشوووند و کارت معتبری در ونده 
دارند که نشوواندهنده آن باشوود حق بیمه  
کارفرما ملزم        خود را پرداخت می کنند و 
شد.) مقرر      ساب از آنان نبا صاح به اخذ مفا
ماعی در این       تامین اجت مان  شووود سووواز
خصوووص بررسووی و راهکاههای اجرایی به 
ئه     که موارد فوق بر را گردد ارا نحوی 

 نمایند(

قرا   گر  ین   ا ر شوووود ا
ته از افراد بطور   دسووو
مان     به سوووواز واقعی 
مووووراجووووعووووه و  
ساب دریافت      صاح مفا
نمایند، سوووازمان باید  
روزانووووه هووووزاران 
ساب دریافت      صاح مفا
نمایند، سوووازمان باید  
روزانووووه هووووزاران 
مفاصوواحسوواب صووادر 
کند و چنین امکاناتی     

 ندارد.  

ماعی       دریافت حق بیمه از کاالی ساخته شده  -۲3 تامین اجت مان  که    سووواز کاالیی  از 
ضه و به       ستقیما  عر سط تولید کننده م تو
سد حق بیمه مطالبه می کند    فروش می ر
در حالیکه اگر همین کاال از نمایندگی یا         
فروشگاه خریداری شود مشمول کسر بیمه 
نخواهوود بود برای مثووال اگر یووک میزو           
صوووندلی از تولید کننده خریداری شوووود 

اری بیمه دارد ولی اگر از فروشوووگاه خرید   
شمول بیمه نمی    شد     شود م شد. ) مقرر  با

در کاالی ساخته شده   
نظر حق        تفوواوتی از 
نبووایوود وجود       یمووه  ب
داشته باشد چه تولید   
کننده و چه عرضوووه    
کننده فروشووگاهی. و  
این با توجه به افزایش 
بت مخربی      قا مت ر قی

 گردد.  را موجب می
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تامین اجتماعی در این خصوووص شووفاا   
  سازی و رفع ابهام نماید(
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