
 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

1 
 

 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           04/07/1397    تاریخ جلسه:                      26شماره جلسه:      

 نفر 21  تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

 

  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

 طرح نامه شماره انجمن محترم صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تامین اجتماعی 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 بررسی قوانین سازمان تامین اجتماعی و مشکالت پیمانکاران و شرکتهای مهندسین مشاوربیست و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور کار 

 با حضور اعضای دبیرخانه شورا و تشکلهای بخش خصوصی تشکیل گردید.

و برخی مشکالت حادث شده فی ما بین پیمانکاران و انجمن مهندسان  مهندسان مشاور به ارائه برخی قوانین و مقررات در حوزه تامین اجتماعیدبیر محترم انجمن صنفی  جلسه در ابتدای

 پرداختند. مشاور با اداره کل تامین اجتماعی

 عبارتند از: برخی قوانین مرتبط با تامین اجتماعی

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی : رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید 40تبصره ذیل ماده -1

ز اعمال ضریب حق بیمه جهت بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و ا مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود ،

 مان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب اینگونه قراردادها را صادرکند.و سازقرارداد پیمان معاف می باشند 

.. باشد و کارگاهی که موجودیت آن به مت و یا .نماینده محترم اداره کل تامین اجتماعی اعالم داشتند که در متن قانون کارگاه ثابت ذکر شده است و کارگاهی که دارای مجوز از سازمان ص

 و مهندسان مشاور جزء کارگاههای ثابت حساب نمی آیند. پیمان بستگی ندارد
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ه و کمک دولت درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شد 20حق بیمه سهم کارفرما  1355از اول سال  -1 قانون تامین اجتماعی، منابع درآمد سازمان : 28ماده -2 

 وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون -3 درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان -2حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد. 

 کمک ها و هدایا -4

 دریافت حق بیمه به صورت ضریب نیز اجازه داده شده است. اجتماعی قانون تامین 41نماینده محترم اداره کل تامین اجتماعی اعالم داشتند که مطابق ماده 

سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق    : مجلس محترم شوراي اسالمي 01/05/1391قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور مصوب  14ماده -3

اعمال . مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید عی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدونبیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتما

 هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

خدمات اجتماعی ذکر شده اس این در حالی است که می بایست این نوع قرارداد تعریف شود و مشخص گردد که نماینده محترم اداره کل تامین اجتماعی معتقدند که در متن قانون قرارداد 

 آیا پیمانکاران و مهندسان مشاور در چارچوب این قرارداد قرار می گیرند یا خیر؟

االن اقتصادی نیست که ثابت نمایند آیا فعالیت آنها در قابل خدمات اجتماعی قرار می دبیر محترم انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی معتقدند  وظیقه انجمن و فع

 گیرد

آن نیز داشته باشد و این صحیح نمی باشد  معاون محترم قضایی رییس محاکم دادگاههای عمومی و انقالب مشهد اعالم داشتند که مرجعی که قانون را اجرا می نماید می بایست تفسیری از

 اجتماعی تعریفی از خدمات اجتماعی ندارد. که تامین



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

3 
 

 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           04/07/1397    تاریخ جلسه:                      26شماره جلسه:      

 نفر 21  تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا  :قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمایه گذاري 11بند ج ماده -4 

  توسط پیمانکار دریافت نماید. شده صرفاً بر مبنای لیست ارائه بدون مصالح و با مصالح را

 ساله بوده است. 5نماینده محترم اداره کل تامین اجتماعی اعالم داشتند این قانون منقضی شده است و دوره ان 

ت مشاوران و پیمانکاران نسبت به واریز دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تایید صورت وضعی: سازمان برنامه و بودجه کشور 94/7/22مورخ  94/174733بخشنامه -5

   در صورت عدم واریز ، پرداخت اصل و جرایم حاصل از دیرکرد به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود. نمودن حق بیمه صورت وضعیت به حساب تأمین اجتماعی اقدام نموده و

ر صورت تمایل و عدم اجرای قانون می تواندد نسبت به دستگاهی که بخشنامه مذکور را اجرا نمی کند در محاکم دنماینده محترم اداره کل تامین اجتماعی اعالم داشتند که فعاالن اقتصادی 

 قضایی اقدام نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی این صحیح نمی باشد که تامین اجتماعی بخشنامه رییس محترم دبیر محترم انجمن صنفی شرکتهای ساختماین و تاسیساتی خراسان رضوی اعالم داشتند که 

                                  کشور را اجرا نمی نماید.

شورای عالی     تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهایی که به صورت مکانیکی انجام می  70/1/24با  توجه  به  اینکه  طبق  مصوبه مورخ : سازمان تامین اجتماعی 14/2بخشنامه  2ماده -6

درصورتیکه با تایید کارفرما  ) واگذارنده کار ( اثبات شود که درصدی از کار به صورت  درصد تعیین شده است ، لذا درموردقراردادهای مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور7به ماخذگیرد 

درصد محاسبه و  15درصد و    مابقی به ماخذ  7جام  شده است  به  ماخذ مکانیکی انجام شده است ، در این صورت محاسبه حق بیمه آن قسمت از کار کرد  که  به  صورت مکانیکی ان
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 وصول شود. 

 ق یابد.نماینده محترم اداره کل تامین اجتماعی استان اعالم داشتند در این بخشنامه واژه اثبات شود آورده شده است که می بایست این موضوع تحق

الف: پرونده مهندسان مشاور و کارشناسان تحت یک کد در شعبه ای که دفتر مرکزی آنها در محدوده عمل شعبه واقع   ن مشاورقسمت دوم، مهندسا -درآمد   130/1بخشنامه شماره -7

 حساب گردد.است و من بعد اختصاراً شعبه مرکزی نامیده می شود تشکیل و با رعایت مقررات زیر می بایستی از طریق شعبه مرکزی مبادرت به صدور مفاصا 

یک جا و کلی تهیه و در مهلت ن مشاور و کارشناسان بایستی صورت مزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه کلیه کارکنان خود اعم از کارکنان دفتر مرکزی و نظارت کارگاهی را ب: مهندسا

 مقرر به شعبه مرکزی تسلیم نمایند.

 —درصد 15/6درصد سهم مشاور  مجموعا  3/6درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما  1/6درصد سهم کارفرما   10/4 حق بیمه قراردادهای مهندسین مشاوردر طرح های عمرانی:-8

 درصد 6/6درصد سهم پیمانکار مجموعا  1/6 درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما  0/6درصد سهم کارفرما  4/4 حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در طرح های عمرانی:

 تامین اجتماعی:مشکالت با سازمان 

 مایند. سازمان تامين اجتماعي از قبول ليست بيمه پرسنل شركت هاي مهندسين مشاور و پيمانکار علي رغم داشتن قرارداد جاري فعال ، خودداري مي ن-1

  موظف به قبول لیست بیمه پرسنل شرکت ها بوده و حتی قانون کار ، کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارگران خود هستند و سازمان تأمین اجتماعی  148در حالیکه طبق ماده

 .باشدچنانچه شرکت ها از ارایه لیست خودداری نمایند ، سازمان مذکور موظف به رسیدگی به وضعیت کارکنان شاغل و تحت پوشش قرار دادن آنها می 

ت محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دستگاه های اجرایی موظف به واریز جناب آقای دکتر نوبخت ، ریاس 1394/7/22مورخ  174733/94همچنین طبق بخشنامه شماره 
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ری متوجه شرکت های مشاور و نمودن حق بیمه قرارداد های مهندسان مشاورو پیمانکار ظرف مدت حداکثر یک ماه به حساب تأمین اجتماعی بوده و در صورت عدم واریز ، تقصی 

  پیمانکار نمی باشد.

 اجتماعی تامینقانون  36 ماده براساسو  نیست لیست ارسال در تنها پرسنل و کارگران کردن بیمهترم اداره کل تامین اجتماعی استان اعالم داشتند که تامین اجتماعی نماینده مح

 .بپردازد بعد ماه روز از آخرین تا را ماه هر بیمه حق و لیست است موظف کارفرما

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری جلسهمصوبات  ردیف

1 

طرف قرارداد دستگاههاي  قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي و مشکالت پيمانکاران و شركتهاي مهندسين مشاور

  با این سازمان اجرایي استان

و  و بیان مطالب بخش خصوصی و اظهار نظر مشاورین اتاق در ارتباط با موانع مطرح شده پس از بحث و تبادل نظر

 پاسخ تامین اجتماعی و بررسی جمیع جهات مقرر گردید:

نظر به اینکه به دلیل شرایط اقتصادی موجود به جای پرداخت نقدی دستگاههای اجرایی به پیمانکاران مطابق  -الف 

، با سررسیدهای یک الی دو ساله تحویل می گردد و از طرفی حسب مقررات جاری اسناد خزانه با پیشرفت کار

پرسنل  وجوه مربوط به بیمه دستگاه اجرایی مکلف گردیده است همزمان با پرداخت مرحله ای قرارداد بصورت ماهانه

 

 

 

اداره کل تامین 

اجتماعی، انجمن 

مهندسان مشاور، 
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انعی وجود دارد که را از قرارداد کسر و در وجه تامین اجتماعی پرداخت گردد ولیکن با توجه به شرایط موجود مو 

اتی طرف قرارداد و یا شرکتهای ساختمانی و تاسیس ناشی از قصور و عدم تمایل پرداخت حق بیمه شرکتهای مشاور

ضمن طرح موضوع  ددستگاههای اجرایی نمی باشد، علیهذا پس از بحث و تبادل نظر با عنایت به موارد فوق مقرر ش

با  مساعدتهای الزم در ارتباط ، اداره کل تامین اجتماعیی استاندر جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص

مشاور و پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی اقدام نموده و دو انجمن ذیربط  کارگران شرکتهای بیمه پذیرش فهرست

تامین اجتماعی فراهم گردد و ضمن اینکه در این ارتباط  نیز تالش نمایند تا زمینه های پرداخت حق بیمه با مساعدت

 تفاهم نامه ای فی مابین طرفین تهیه شده و به امضا خواهد رسید.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب  14ماده  طابقم نظر به اینکه -ب

مین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه سازمان تأ مجلس محترم شورای اسالمی 1391/5/1

مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده  خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون

ده نماینروش مندرج در این ماده ممنوع است و اعمال هرگونه روش دیگری غیر از  و توسط پیمانکاران دریافت نماید

اعالم داشتند که طی مکاتباتی که با سازمان صورت گرفته است این  حاضر در جلسه محترم اداره کل تامین اجتماعی

ضایی دادگاههای عمومی و با عنایت به توضیحات جناب آقای شفیعی معاون محترم ق نوع قرارداد تعریف نشده است

انجمن صنفی 

شرکتهای ساختمانی و 

 تاسیساتی

 

 

 

 

دادگستری خراسان 

رضوی، اداره کل 

 تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر
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می نماید می بایست تفسیری از آن نیز داشته باشد و این  اعالم داشتند مرجعی که قانون را اجراو انقالب مشهد که  

ی تعریفی از خدمات اجتماعی ندارد، لذا مقرر گردید ضمن طرح موضوع در جلسه صحیح نمی باشد که تامین اجتماع

قراردادهای خدمات اجتماعی استعالم ، دستگاه محترم قضایی پیرامون شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

  مل آورند و مشخص گردد به چه نوع قراردادهایی، قراردادهای خدمات اجتماعی اطالق می گردد و همچنینالزم بع

 ن اجتماعی برای دریافت تعریف دقیق از خدمات اجتماعی صورت پذیردمیمکاتباتی با سازمان تا

کل تامین اجتماعی در جلسه مقرر گردید سایر مسائل و مشکالت پیمانکاران و  شرکتهای مهندسان مشاور با اداره -ج

 آتی دبیرخانه شورا مطرح گردد.

 

 

 

 دبیرخانه شورا

 

 
 

 

 


