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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 زی استانادامه طرح موضوعات حوزه تامین اجتماعی گردآوری شده توسط کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاور

: 

ه این شورا لسات گذشتجر جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی در ادامه طرح این موضوع ددر چهاردهمین 

 بررسی شد.

شی از ی به مشکالت ناات، اشاره رخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشس، رئیس دبی«علی اکبر لبافی»به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 

قیق در دم برنامه ریزی ی ها، عدت که بیش از قطعقطع برق برای بنگاه های اقتصادی کرد و گفت: قطعی برق ممکن است منجر به کاهش تولید و بیکاری نیروهای انسانی شود. البته نکته اینجاس

 ل نشدن به برنامه زمان بندی، واحدها را با مشکالت جدی مواجه نموده است.این زمینه و عم

 .ه آن عمل نمایندوی افزود: این قطعی برق و متوقف شدن خطوط تولید درحالی اتفاق می افتد که واحدها قراردادهای داخلی و خارجی منعقد کرده اند و باید ب

 وتامین اجتماعی  ادی در آن به مشکالت متعدد دچارند، حوزهمتذکر شد: بررسی های ما نشان می دهد، یکی از بخش هایی که فعاالن اقتصهای دیگر فعاالن اقتصادی زد و وی نقبی به چالش

 ماییم.نگشایی  دی گرهه صورت مورمباحث مرتبط با بیمه است. در دبیرخانه و صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به دفعات تالش کردیم تا بخشی از این مشکالت را ب

خص ترین موانع ش کردیم تا شاق مشهد، تالنامگذاری شده است، به مدد کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتا« تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»لبافی خاطر نشان کرد: در سالی که به نام 

 بندی نموده و سامان دهیم.و مشکالت فعاالن حوزه اقتصاد را در بحث تامین اجتماعی، جمع 

 نفر 5*درخواست برای تکرار معافیت بیمه ای کارگاه های کمتر از 

هایی با تعداد به درخواست برای معافیت کارگاه در ادامه، این نشست وارد بررسی دستورکار شد؛ احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی استان در توضیح مشکل نخست،

شاگردی -وهای جوان در قالب طرح استادنفر از پرداخت حق بیمه اشاره و ابراز کرد: در بسیاری از این کارگاه ها، ماهیت کار، کارآموزی است و فرصتی برای این است که برخی نیر 5یروی زیر ن
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گاه های فنی تک نفره شده است و صاحب کارگاه خود به تنهایی در حال فعالیت است. اگر این فعالیت نمایند. از زمانی که معافیت ها حذف شده، این بحث هم اجرا نمی شود و بسیاری از کار

 موضوع تداوم یابد، در مهارت آموزی و در نتیجه، اشتغال آینده جوانان هم تاثیرگذار خواهد بود.

ی های آینده تماما در سالتت: رویکرد دولت به حذف معافیت های حق بیمه است و مقرر شده غالمرضا یادگیر بصیر، معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان در این خصوص گف

 است. ج می شدهبیمه نامشان در معافیت ها حذف گردد. در اجرای این قانون گاها تخلفات بسیاری بوده است و برخی از نیروهایی که در آن کارگاه شاغل نبوده اند، در لیست

سهم حق  گر دولت پرداختان است و ه بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی مجری قوانیحسین عاکفی، رئیس ادار

 عمال گردد.منابع، معافیت ها ا امین اجتماعی ذکر شده در صورت تامیننفر را تقبل کند، می توانیم معافیت را اعمال نماییم؛ زیرا در دستورالعمل ت 5بیمه کارفرما برای کارگاه های زیر 

ن معافیت، ن دلیل اعمال ایتوانیم این حق بیمه را جزو بدهی های دولت درنظر بگیریم و به همیوی افزود: در روالی که هم اکنون در حال انجام است، دولت این کمک را تقبل نمی کند و ما نمی

 قابل انجام نیست.

یمه را بولت پرداخت حق وید تا داجتماعی می گ افی نیز در این خصوص اظهار کرد: اگر معافیت براساس ایجاد و پایداری کارگاه ها اعمال گردد، می توان در جهت حل موضوع عمل کرد. تامینلب

به  ه کارگاه به پایداری رسید، معافیتسال ک 5ی کارگاه های جدید، معافیت اعمال شود و بعد از ساله برا 5تقبل نکند، نمی توانیم اعمال معافیت داشته باشیم. پیشنهاد این است که در دوره ای 

 کارگاه های جدید اختصاص یابد

 *تقاضا برای کاهش سهم کارفرما در حق بیمه

یگری از دادات در موضوع از پیشنه افزایش سهم کارگر در حق بیمه به عنوان یکیاثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی استان با اشاره به تقاضا برای کاهش سهم کارفرما و 

اخت می شود. این نرخ بیمه درصد از سوی دولت به عنوان سهم بیمه پرد3درصد از سوی کارگر و 7درصد از سوی کارفرما و  23مشکالت حوزه تامین اجتماعی بنگاه های اقتصادی گفت: امروز 

رداخت سازمان بیمه پ ووی دولت ا جزو کشورهایی با سهم باال در حق بیمه هستیم؛ البته در کشورهایی که سهم زیادی از حق بیمه اخذ می شود، مزایای پایان خدمت از سبه گونه ای است که م

 درصد افزایش یابد.10درصد کاهش یابد و سهم کارگر به  17می شود. پیشنهاد ما این است که سهم کارفرما به 

 ظر کنند.ران هم اظهار ننده کارگست نمایخ داد: تغییر سهم را می توان به عنوان پیشنهاد ارائه داد تا در قانون تامین اجتماعی تغییراتی حاصل گردد؛ البته در این خصوص الزم ابصیر پاس

 *لزوم نظارت ها برای خروج برخی مشاغل از حوزه سخت و زیان آور

 جتماعی اتاق مشهد در توضیح مسئله مشاغل سخت و زیان آور و مشکالت و درخواست های مربوط به آن نیز گفت: این مشاغل به دو دسته الف و برئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین ا
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ما در دسته )ب(، مشاغل همیشه سخت قرار ند؛ اتقسیم شده اند. دسته )الف(، آن گروه از مشاغلی هستند که بعد از مدتی از حالت سخت و زیان آور خارج شده و به مشاغل عادی تبدیل می شو

از سوی تامین اجتماعی در این خصوص صورت نمی  دارند. نکته اینجاست که کارفرما در بند الف اقداماتی انجام داده و می شود آن شغل را از مشاغل سخت خارج کرد اما پیگری و نظارت کافی

است. پیشنهاد ما بازدیدهای مرتب و مکرر برای ارزیابی سخت و  15قسط انجام می شود که درخواست ما افزایش اقساط به عدد  9 گیرد. از طرفی، پرداخت حق بیمه مربوط به این مشاغل در

 زیان آور بودن کارگاه ها و افزایش اقساط در این حوزه است.

 شود که این موضوع در حال حاضر اجرا نمیشود. اثنی عشری افزود: مدت حضور افراد در جبهه هم به عنوان مدت بیمه سخت و زیان آور باید اعمال

سخت و زیان آور به خاطر اینکه به  سال کار 19سال کار سخت و زیان آور، از دنیا میرود؛ اما موضوع این است که آن  19لبافی نیز به نکته ای دیگر اشاره کرد و گفت: مواردی هست که فرد با 

سال برای  19ور بودن آن آسال نرسیده، خانواده نمی تواند از سخت و زیان  20قوق متوفی به خانواده اش درنظر گرفته نمی شود و چون به ساله نرسیده است، عمال در پرداخت ح 20سقف 

 حقوقش استفاده کند.

د که رد استفاده کننفاز فوت  وانند از حقوق مشاغل سخت بعدرحیم کابلی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه تامین اجتماعی در این خصوص توضیح داد: در صورتی بازماندگان می ت

 درصد حق بیمه سخت در زمان حیات آن فرد اعمال شده باشد.4

 *نظارت در حوزه مشاغل سخت و زیان آور برعهده دولت است

هداتی به عهده ل، در قانون تعرخی مشاغابراز کرد: درباره رفع سختی و زیان آور بودن ب بصیر، معاون تامین اجتماعی استان نیز درباره قانون مشاغل سخت و زیان آور به بیان چند نکته پرداخت و

 قیم.زیان آور مواف ووزه سخت حبرخی مشاغل از  تامین اجتماعی گذاشته شده اما نظارت ها برعهده اداره کار است و دولت باید این کار را انجام دهد. ما با افزایش این نظارت ها و خروج

ی گر کارگاه خصوصاخت شود. باید پردارنشان کرد: در حوزه دوره دفاع مقدس نیز، برای کارگاه های مختلف این موضوع متفاوت پیش بینی شده است؛ اما حق بیمه مربوط به آن دوره وی خاط

ان به قانون عمل حل شود، می تو ست و اگرااخت شود. اختالفی که وجود دارد در این زمینه بوده، بنیاد شهید باید این ارقام را بپردازد و اگر کارگاه زیرمجموعه دولت بوده، باید از سوی دولت پرد

 کرد.

براساس قانون تامین اجتماعی درباره میزان حق بیمه  41بوط به ماده بخشنامه مر 3-8و  56اثنی عشری در توضیح بندی دیگر از بندهای موضوعات تامین اجتماعی بنگاه های اقتصادی به دو بند 

 8-3وفق بند  56 صالح بندامی شود نسبت به ضریب اشاره داشت و توضیح داد: حق بیمه براساس ضریب نسبت به کل کارکرد بیش از حق بیمه پرداختی از ناحیه پیمانکار است؛ لذا پیشنهاد 

 قدیم اقدام شود. 14بخشنامه 
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فرماست؛ اگر پیمانکار اصلی در به نفع کار 8-3بیشتر از بند  56تماعی خراسان رضوی در پاسخ به این مسئله گفت: به نظر می رسد بند عاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اج

ت می کرد ولی آن را منظور نمی دریاف درصد حق بیمه8گذشته بخشی از قرارداد را به پیمانکار فرعی واگذار می کرد، حق بیمه کمتری از سوی پیمانکار اصلی پرداخت می شد. در واقع، سازمان 

 د.برگردیم و براساس آن عمل نماییم، پیمانکار اصلی ضرر می کن 56کرد؛ اما هم اکنون معادل همان رقم از پیمانکار اصلی کسر می شود. بنابراین اگر به بند 

 *پیشنهاداتی برای اصالح حق بیمه قراردادهای خرید و فروش

لخیص، قراردادهای خرید و تقراردادهای خرید و فروش بخشنامه تنقیح و  53مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در توضیح مساله بعدی گفت: براساس بند اثنی عشری، رئیس کمیسیون 

نباشد،  نجام کار اضافیهیه یا اتیا فروش باشد و نیازی به  فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقالم مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید

ی باشد، بدون کار اضاف تجهیزات ، تامین و تحویلمشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بالمانع خواهد بود. الزم به ذکر است چنانچه موضوع قرارداد تهیه

سبه و مابقی مبلغ تجهیزات از درصد محا15لیات بازرگانی؛ شامل: بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و... منظور و حق بیمه متعلقه درصد از کارکرد بابت عم 8معادل 

 محاسبات حق بیمه معاف است.

درصد یا حتی 5به  8سبه حق بیمه از ی باشد، پیشنهاد می شود تا میزان کارکرد مبنای محادرصد م8وی تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان کارکرد موارد مطروحه در قراردادهای مذکور کمتر از 

 درصد حق بیمه رقم باالیی در قراردادهای خرید و فروش است.8درصد تقلیل یابد؛ زیرا در برگزاری مناقصه، 3

ه طور مه آن کارمند بت وحق بیز مناقصات، این کار توسط پرسنل خود همان پیمانکار در حال انجام اسامیرمهدی مرادی، دبیر انجمن صنایع استان نیز در همین خصوص بیان کرد: در بسیاری ا

 درصدی برای خرید و فروش باشد.8ماهانه پرداخت می شود و دیگر نباید نیازی به پرداخت حق بیمه 

فروش می  وقرارداد خرید  ث برای هراعمال وحدت رویه تنظیم شده و ایرادی که مطرح شد، وارد است. این بحبصیر، معاون تامین اجتماعی استان در پاسخ اظهار کرد: این بند در راستای ایجاد و 

 تواند متفاوت باشد و می توان در این خصوص پیشنهاد اصالح قانون داد.

 پیگیری کرد. اگر در این خصوص پیشنهاداتی ارائه شود، می توانقانون تامین اجتماعی هم بیشتر به عنوان تامین منابع سازمان درنظر گرفته شده است و  38وی گفت: ماده 

انجام کار اضافه  وشی که نیاز بهرید و فرخرای قراردادهای اما عاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در این زمینه ابراز کرد: سازمان تامین اجتماعی ب

 ابت بازاریابی، حمل و... است.بدرصدی که در قراردادهای خرید و فروش اخذ می شود، 8دریافت نمی کند. اگر غیر از این عمل شد، به ما اعالم کنید تا پیگیری نماییم. ندارد، حق بیمه ای 

 *لزوم شفاف سازی مصادیق موضوع حق بیمه قراردادهای خرید و فروش
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ا خرید و فروش ب اردادهایخصوصی استان نیز در همین رابطه گفت: سازمان تامین اجتماعی باید تعریف شفافی درباره کار اضافی در قر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش

ق موجود باید به مصادی نابراینبردد. مشمول نمی گمصادیق آن اعالم کند. اگر کار اضافی نباشد، مشمول حق بیمه نمی شود. اگر کار خرید و فروش توسط کارگران همان واحد انجام شود باز هم 

 ه برطرف گردید.این حوز مصادیق، مشکالت در این زمینه ورود کرد و آن ها را شفاف کرد. همان طور که در مشکالت مربوط به بیکاری خارج از میل و اراده ورود کردیم و با روشن شدن

روش ف امور خرید و ست. معموالنیز اظهار کرد: پیشنهاد کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق در این زمینه درست اعباس غیب دوست، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور استان 

در شعبه کار می کند، ی که درصد حق بیمه تاکید شده است و کارمند8شرکت توسط پرسنل ثابتی که حق بیمه شان پرداخت می شود، انجام می گردد. نکته این است که در بخشنامه بر دریافت 

 ئه دهند؟چه مدارکی ارا نظر بایدای بدوی و تجدیدصالحیت اینکه تشخیص دهد این حق بیمه را بگیرد یا نه، ندارد. اما نکته اینجاست که کارفرمایان پس از اعتراض به این موضوع، در هیات ه

ید و فروش ده یا پرسنل خریمه راننباسان رضوی در پاسخ عنوان کرد: در هیات ها اگر اثبات شد که کار اضافه نبوده حق عاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خر

 عودت می شود و مفاصا حساب صادر می گردد.

استان ارائه شود تا از  ه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیدرصد حق بیمه در قراردادهای خرید و فروش ب8تا  0طبق رای گیری انجام شده در این نشست، مقرر شد پیشنهاد اعمال ضریب 

 این مسیر در مراجع بعدی پیگیری گردد.

 *ضرورت نقش آفرینی کارفرمایان در مدیریت سازمان تامین اجتماعی

هیالتی درخصوص ی شود تسجم بیکاری موجود در جامعه پیشنهاد ماثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در توضیح موضوع و چالش بعدی گفت: با توجه به ح

 پرداخت حق بیمه برای بنگاه ذهایی که نیروهای خود را حفظ می کنند، اعمال شود. درنظر گرفتن مشوق هایی در این زمینه، درخواست ماست.

ش این است که بخ شنهاد مان اجتماعی است. مدیریت این سازمان عمال در اختیار دولت می باشد. پیاو همچنین بیان کرد: بحث ملی دیگر سهم بخشهای بیمه پرداز در مدیریت سازمان تامی

 کارفرمایی و کارگری هم در این زمینه دخیل باشند؛ زیرا بخش خصوصی بیشترین اطالعات را در حوزه صنعت دارد.

ذیر نیست. ن چیزی امکان پی رسد چنیماالن که دولت این کار را انجام می دهد و مسئولیت تعهدات را پذیرفته به نظر عباس شبستری، کارشناس تامین اجتماعی استان نیز در این باره ابراز کرد: 

ذارند، مهم تاثیرگNGO درها باعث می شود که دولت در سیاست های کالن خود این بخش را مدنظر قرار دهد. ما در این زمینه دچار ضعف هستیم. اینکه کارفرماها چقدر NGOاما نظارت 

 است و باید در این رابطه پیشنهاداتی ارائه داد.

ی از درخواست های بخش خصوصی بازنگری در اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در توضیح بند بعدی درخواست ها در حوزه تامین اجتماعی بیان کرد: یک
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م و به همه ر نیم قرن گذشته تغییراتی به وجود آمده و الزم است تا در نص این قانون بازنگری صورت پذیرد. این موضوع را سال هاست که مطرح کرده ایمفاد قانون تامین اجتماعی است؛ زیرا د

م زیرا بخشنامه های زیادی صادر شده و باید زیر و بم آن دولت ها پیشنهاد داده ایم اما کوچکترین تغییری در اصالح قانون کار و تامین اجتماعی صورت نگرفته است. امروز دچار سردرگمی هستی

 ها را بدانیم تا به درستی عمل کنیم.

ن عمل شت سال ها به آعد از گذود و متاسفانه بوی افزود: موضوع بعدی در ارتباط با تعریف بیماری های حرفه ای در حوزه تامین اجتماعی است که مقرر بود طبق قانون، شناسایی و اعالم ش

 نشده است.

 نمایندگان تامین اجتماعی در این جلسه با پیشنهاد پیگیری این موضوع موافقت کردند.

و... ریها و حق العمل کا ارایی هادها و افزایش در اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد همچنین عنوان کرد: در موضوع وجوه دریافتی بابت ضرایب ناشی از خرید

 ی کند.واند تامین مالتزدها می پیمان ها و دستمسازمان وجوهی را از کارفرما دریافت می کند که مغایر با منابع تعریف شده در قانون می باشد. طبق قانون سازمان تامین اجتماعی فقط از 

 یب پیمان ها توجیه ندارد.تامین اجتماعی نیز درباره تعیین ضرایب به پیمان ها، احتساب ضرا 38وی افزود: در ماده 

بیمه را در  اخته و لیست حقسا امانی رفرما ساختمان رعاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع توضیح داد: اگر به طور مثال کا

واهد بود. ود و بدهکار نخشیافت می یمانکار واگذار کرده و قرارداد را به موقع به تامین اجتماعی بدهد، به موقع لیست بیمه دردوره ساخت داده، بدهکار نمی شود. یعنی اگر ساختمان را به پ

صد حق در8ن در واحد، آه و نصب شدکاالی خریداری بنابراین، افزایش در دارایی ها یک باره نبوده است؛ بلکه نیرو کار کرده و دارایی افزایش یافته یا خریدی صورت گرفته که بابت حمل آن 

 موظفیم حق بیمه بابت افزایش دارایی ها را دریافت نماییم. 38بیمه اخذ می شود. ما طبق ماده 

دی بررسی و ی های بعپیگیرتصمیمات و  گفتنی است؛ در پایان این جلسه مقرر شد تا نتایج جمع بندی این جلسه به صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برده شده و در آنجا

 مصوب شود.

 

 ی و مصوبات:جمع بند

 دالیل توجیهی برای  اصالح پیشنهادات اصالحی عنوان ماده قانونی، بخشنامه، دستورالعمل یارویه موجود ردیف
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مشاغل سخت و زیان آور: براساس ماده  1386آیین نامه سال 

کارهاای اشااره ( این آیین نامه، مشاغل سخت و زیان آوربه 1)

کی دارد که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی, مکاانیکی، بیولاو ی

ه محیط کار غیر استاندارد دخیل بوده ودر اثر اشتغال بیمه شاد

تنشی به مراتب باالتر از ظرفیت های طبیعی )جسمی و روانای( 

در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیمااری شاغلی و عاوارض 

 شود.ه دو گروه تقسیم میناشی از آن می باشد و ب

الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری باا ماهیات شاغلی 

وابستگی دارد اما می توان باا بکاارگیری تمهیادات بهداشاتی، 

ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما صفت ساخت و زیاان آوری 

 آنها را حذف نمود

ب: مشاغلی که ماهیتاا  ساخت و زیاان آور باوده و بکاارگیری 

بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توساط کارفرماا، صافت تمهیدات 

زیان سخت وزیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و 

 آوری آنها حفظ می گردد

علیرغم تاکیاد بار بکاار گیاری تمهیادات بهداشاتی و ایمنای و. .. 

ر و متاسفانه اقدام شایسته ای از جانب کارفرماا و اداره تعااون، کاا

هت اجرای بند )الاف( بعمال نمای آیاد و الزم رفاه اجتماعی در ج

است در جهت اجرای دقیق قوانین و مقررات اقدامات اصاالحی در 

ل جهت اجرای قانون به منظور الزام کارفرما در اجرای مقررات بعم

آید و باتوجه به اینکه شرط احتساب ساابقه ساخت وزیاان آور در 

یباشاد واز قساط م 9سازمان پرداخت حق بیمه ذیاربط نهایتاا در 

طرفاای امکااان پرداخاات حااق بیمااه مزبااور از طریااق تعاادادی از 

 9کارفرمایان محترم متصور نمیباشد الزم اسات میازان اقسااط از 

 قسط افزایش یابد. 15قسط به 

 

از دالیل منطقی در این خصاوص مای 

تاوان باه عااری شادن کارگااه هااا از 

نیروی کار متخصص اشاره نمود و این 

رهای ناشای کاهش فشاموضوع سبب 

از بارهای ایجاد شده بارای بنگاههاای 

  اقتصادی  

 

 

مقاطعه کاران فرعی، بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعاه  56بند 

: در بناد 20/12/99مورخ  12101/99/1000کاران به شماره 

قدیم درآمد اشاره گردیده در ماواردی کاه  14بخشنامه  8-3

با انعقااد قارارداد باه  پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پرو ه را

باتوجه به اینکه میزان حق بیمه براسااس ضاریب نسابت باه کال 

کارکرد بیش از حق بیمه پرداختی از ناحیاه پیمانکاار میباشاد لاذا 

و کسار معاادل کاارکرد  56بت به اصالح بنادشنهاد میگردد نسپی

قدیم اقادام  14بخشنامه  3-8وفق بند  پیمان فرعی از پیمان اصلی.

جلاااوگیری از پرداخااات مضااااعف و 

کاااهش مراحاال بوروکراتیااک  انجااام 

 کارهها



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

       صبح  8     اعت شروع:س                                             14/4/1400            تاریخ جلسه                                                                     14شماره جلسه:

 نفر 16 سه:عداد اعضا حاضر در جلت          )دبیرخانه شورای گفت و گو (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 2ساختمان شماره   کیل جلسه:محل تش

 

2 

پیمانکار فرعی واگذار مینماید حق بیمه پیمانکار فرعی باتوجه به 

تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول 

و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکاار اصالی معاادل کاارکرد 

پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد لایکن در 

قاانون  41امه جدید چنانچه حق بیمه وفاق مااده بخشن 56بند 

تامین جتماعی محاسبه شده باشد معادل حق بیماه پرداختای از 

 حق بیمه پیمان اصلی کسر میگردد.

 گردد.
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قراردادهای خرید و فروش بخشانامه تنقایح و تلخایص:  53بند

روش تحات عناوان براساس بند فوق قراردادهاای خریاد و فا

قرارداد تهیاه، تاامین و تحویال تجهیازات بادون کاار اضاافی 

درصد از کاارکرد بابات عملیاات 8میبایست  نسبت به اعمال 

بازرگانی شامل بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش و خادمات 

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

وارد مطروحاه در قراردادهاای باتوجه به اینکه میازان کاارکرد ما

درصاد میباشاد، لاذا پیشانهاد میگاردد میازان  8مذکور کمتار از 

درصاد در اختیاار هیاات 8کارکرد مبنای محاسبه بین عدد صفر و 

 های بدوی و تجدید نظر قرار گیرد.

عدم تطابق درصد اعالمی با میزان کار 

اجرایاای در قرارادادهااای مااذکور و 

تی توسط ختلطیف میزان حق بیمه پردا

پیمانکاران ذیربط  بطور منطقای بایاد 

 تعیین گردد
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بخشنامه تنقیح و تلخیص: براین اسااس در ماواردی  14-3بند 

که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفترمرکزی دارای 

بدهی قطعی بوده و توانایی پرداخت آن را بصورت یکجا نداشته 

باشند چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعای در دوره اجارای 

نمایاد باا تکمیال فارم قرارداد اقدام نموده و مانده را تقسایط 

تعهدنامه پیوست بخشنامه اشاره گردیده صادور مفاصاحسااب 

ان باتوجه به موارد مطروحه و بااستناد به اینکه برخی  اوقاات میاز

بدهی تقسیطی در دوره قرارداد بسایار بیشاتر از مبلاغ حاق بیماه 

قرارداد مشمول اخذ مفاصاحساب میباشد لذا پیشنهاد میگردد وفق 

ه اشاره به پرداخت معادل حق بیماه قدیم ک 14 بخشنامه 1-2بند 

 قرارداد بمنظور صدور اخذ مفاصاحساب میباشد اقدام گردد.

صدور به هنگام مفاصاحساب و اداماه 

پرداخت حق بیمه معوقاه کارفرمایاان 

 محترم طبق اقساط معموله میباشد.
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بدون اعماال ضاریب بالماانع میباشاد. باتوجاه باه اینکاه در 

قدیم نیاز اشااره باه دوره قارارداد گردیاده و  9/14بخشنامه 

علیرغم اینکاه اکثار اشاخاص نسابت باه تقسایط بادهی دوره 

خویش اقدام نموده  قرارداد در خصوص پرونده های حسابرسی

 ا اقدام موثری صورت نپذیرفته است.،اند 
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ه بارائه تسهیالت در پرداخت حق بیمه به منظور ایجاد اشتغال: 

 49 غال پایدار الزم است اقداماتی به مانند مادهجهت ایجاد اشت

اده برنامه چهارم و بند )و(  و ما 103قانون برنامه سوم و ماده 

( برنامه پنجم توسعه مبنی بر اعمال معافیت پرداخت حاق 80)

بیمه سهم کارفرما در صورت حفظ نیروهای موجود در کارگااه 

 ردد. ها و زمینه جذب نیرو از سوی قوه مقننه معمول گ

 باتوجه به حجم بیکاری موجود در جامعه پیشنهاد میگردد نسبت به

برقراری دستورالعمل های مشابه با مواد مطروحه علای الخصاوص 

برناماه توساعه کاه در آن کارگااه هاای مجااز در  49مفاد مااده 

سااال از  5خصااوص نیروهااای جدیااد بکااارگیری شااده در ماادت 

پرداخات آن باه عهاده درصد حق بیمه معاف بوده و  20پرداخت 

قانون برنامه ششام در حاال  71دولت میباشد اقدام گردد. ) ماده 

 اجرا است(

افزایش میزان اشتغال زایای و کااهش 

حجاام بیکاااری موجااود در جامعااه و 

تلطیف پرداخات حاق بیماه از ناحیاه 

 کارفرمایان محترم.



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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 سازمان تامین اجتماعی نهادی -اجتماعیمدیریت سازمان تامین

سازمان خصوصی است ولی عمال  دولت آن را مدیریت می کند.

عماومی  گر اجتمااعیبیماه ساازمان یاک تأمین اجتماعی ایران،

پوشاااش  ٔ  اسااات. ایااان ساااازمان، وظیفاااه غیردولتااای

بگیران و پوشش اختیاری صاحبان کارگران، حقوق ٔ  بیمه اجباری

حرف و مشااغل دولتای و آزاد را برعهاده دارد. ایان ساازمان 

ترین و بزرگترین سازمان تأمین اجتماعی و درمانی اولین، قدیمی

 شدگان است.در کشور است که متعلق به بیمه

ختار اصلی شکل گیری سازمان و هیات امنا ضرورت بازنگری در سا

سهم پرداختی حق  و شوراهای ذیربط و میزان اثر گذاری به نسبت

 کاء اجتماعی بیمه هریک از شر

 

مدیریت کارآمد و دلسوز بارای اداره 

 امور صندوق فراهم می شود.
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  1354ضرورت بازنگری اساسی و تغییر مفاد قانون که در سال 

 آن روز به تصویب رسیده است.منطبق با شرایط 

با توجه به گذشت حدود نیم قرن در تصویب قانون، تغییر اساسای 

دد در آن پدید نیامده و مرتبا  بخشنامه ها و دستورالعمل های متعا

 صادر می گردد که بعضا  یکدیگر را نقض می کنند بهتر است قانون

 بطور جامع بازنگری شود. 

ان در ده ها زونکن بخشنامه های سازم

کلیات قانون مورد توجه قرار گرفتاه و 

 از کثرت آنها کاسته می 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
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%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

