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  موضوع مــورد بررسی (دستور کار)
 ادامه طرح موضوعات تامین اجتماعی گرد آوري شده توسط کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق  

 

گرو   در  اجتماعی،  تامین  خدمات  در  تسهیل  و  تسریع  گفت:  رضوي  خراسان  خصوصی  بخش  و  دولت  وگوي  گفت  شوراي  دبیرخانه  رئیس 

اسشفاف  آن  مصادیق  و  قوانین  در  بخشنامهسازي  بعضا  با  ت.  و  متعدد  بخشهاي  در  ویژه  به  را  اجتماعی  تامین  خدمات  مخاطبان  هاي  ابهام، 

 سازد.  اقتصادي، به مشکل دچار می

تالش ما در جلسات   دبیرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوي اظهار کرد:  لی اکبر لبافی» در پانزدهمین جلسه  «ع

و رفع موانع احتمالی،    بخش خصوصی است تا به مدد شفاف سازي  دبیرخانه شوراي گفتگو، ایجاد تعامل بیشتر میان سازمان تامین اجتماعی و  

  تري ارائه کند.زمینه سرمایه گذاري و اشتغالزایی فراهم آید و از سوي دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز بتواند خدمات مطلوب

تامین    وي ادامه داد: در قالب سلسله جلسات مشترك میان فعاالن اقتصادي، کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد و نمایندگان سازمان

ل  بند و رویکرد اصالحی حاصل آمد که آن را براي مراجع مربوطه ارسا  26اجتماعی، مسائل مربوط به این سازمان بررسی شد و در جمع بندي،  

 خواهیم کرد.  
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 *وصول حق بیمه از قراردادهاي کار به تنهایی وجاهت ندارد 

با ماده  در ادامه تریبون در اختیار احمد اثنی عشري، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. وي در رابطه  

پیمانکاران گفت: از آن جا که شرکت هاي پیمانکاري موظف به بیمه نمودن پرسنل خود هستند و قانون تامین اجتماعی و تعیین ضریب براي    38

 حق بیمه کارکنان را می پردازند، احتساب ضریب براي پیمان ها توجیه ندارد. 

اي شرکت هایی که قانون تامین اجتماعی در مورد کسري حق بیمه از خدمات فنی یادآور شد: در خصوص این بند بر  38وي در خصوص ماده  

خدمات پس از فروش ارائه می دهند و این خدمات توسط پرسنل بیمه پرداز آن ها انجام می گیرد، چالش هایی به وجود آمده است، به همین  

که جزئی هم    منظور پیشنهاد می شود تعمیرکاران آسانسور، لوازم خانگی ، ایزوگام و درب هاي برقی و ... از دریافت مفاصا حساب براي هر پیمان

 هستند، معاف باشند، چرا که تهیه مفاصا حساب براي یک شرکت که به صدها مشتري در ماه خدمات ارائه می کنند، دشوار و وقت گیر است.  

داد  اثنی عشري تصریح کرد: برخی واحدهاي صنفی مانند شیشه بري، سرویس کار کولر، تعمیر کار برق، کارگر ساختمانی و نظایر آن که براي تع

اد  زیادي مشتري خدمات ارائه می کنند، لذا امکان اخذ مفاصا حساب براي تک تک آنان مقدور نیست. بنابراین پیشنهاد می شود این دسته از افر

بیمه خود را پرداخت می کنند   باشد که حق  باشند که نشان دهنده آن  باشند و کارت معتبري داشته  تامین اجتماعی داراي پروژه  و  نزد سازمان 

 کارفرما ملزم به اخذ مفاصا حساب از آنان نباشد.

مصو به  توجه  با  داد:  ادامه  سال    1100.4112به  وي  به  چنان  1378مورخ  را  کارکنان خود  بیمه  لیست  مالی،  خدمات  و  موسسات حسابرسی  چه 
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اختیا براي حسابرسی در  باشند و دفاترشان را  براساس  سازمان ارسال و پرداخت کنند و داراي دفاتر قانونی  بیمه  باید حق  ر سازمان قرار دهند، 

بازرسی از دفاتر قانونی آن ها محاسبه و مفاصا حساب صادر شود اما در حال حاضر حق بیمه مضاعف از موسسات مالی و حسابرسی اخذ می  

 شود که این مسئله حاکی از عدم پایبندي به قانون است.       

بیمه از قراردادها رانندگی  وي یادآور شد: وصول حق  تهیه نقشه، ترجمه،  تنهایی کار  به  مثال از فردي که  براي  تنهایی وجاهت ندارد،  به  کار  ي 

مالی  خودرو خود مالک و ... انجام می دهد حق بیمه دریافت می شود و سازمان تامین اجتماعی در این رابطه مدعی است که به منظور تامین منابع  

ر حالی اتفاق می افتد که بسیاري از افراد متخصص، تصدي برخی امور را براي سازمان ها و شرکت ها به ملزم به رعایت قانون است. این مسئله د

 تنهایی انجام می دهند که یا بازنشسته هستند و یا درآمد آن ها در حدي نیست که بتوانند حق بیمه پرداخت کنند.

بازرگانی مشهد  اتاق  تامین اجتماعی  کار و  مالیات،  بهانه    رئیس کمیسیون  به  برخی خریدها  از  تامین اجتماعی  متاسفانه سازمان  خاطرنشان کرد: 

از این    حمل، نصب، معتبر نبودن فاکتور، حق بیمه مطالبه می کند این در حالی است که خریدها باید معاف از مالیات باشند. در واقع وجوه دریافتی

 بابت مغایر با منابع درآمدي سازمان تامین اجتماعی است. 

وژه  ي افزود: سازمان تامین اجتماعی همچنین بعضا اسامی کارکنان قائم در پروژه را نمی پذیرد و حتی اجازه نمی دهد براي پرسنل دفتري در پرو

ها لیست رد شود. این در حالی است که در برخی موارد فعالیت شرکت ها منحصرا عملیات پیمانکاري است و کل پرسنل درگیر امور پیمان هاي  

 ت هستند باید لیست تمامی آن ها از طریق پروژه ها ارسال شود. شرک



 

  

 
  

        صبح   8     ساعت شروع:                                             23/4/1400             تاریخ جلسه                                                                  15شماره جلسه:

 نفر  16 عداد اعضا حاضر در جلسه:ت          گفت و گو )(دبیرخانه شوراي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان 2ساختمان شماره   کیل جلسه:محل تش

ه و به  وي در رابطه با دریافت حق بیمه از کاالي ساخته شده نیز عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی از کاالیی که توسط تولیدکننده مستقیما عرض

یندگی و یا فروشگاه خریداري شود مشمول کسر بیمه نخواهد بود براي  فروش می رسد حق بیمه مطالبه می کند؛ در حالی که اگر همین کاال از نما

. در  مثال اگر یک نیرو، صندلی از تولیدکننده خریداري کند، بیمه دارد اما اگر همان صندلی را از فروشگاه خریداري کند، مشمول بیمه نمی شود 

بیمه نباید وجود داشته باشد؛ چه براي تولیدکننده و چه عرضه کننده این رابطه آن چه که مسلم است در کاالي ساخته شده تفاوتی از نظر حق  

 فروشگاهی.  در واقع این مسئله با توجه به افزایش قیمت زمینه رقابت مخربی را فراهم می کند.

دارایی   مالی در  دفاتر  اگر  کرد:  بازرگانی مشهد خاطرنشان  اتاق  اجتماعی  تامین  و  کار  مالیات،  کمیسیون  و  رئیس  مالی  مدیر  باشد،  دچار مشکل 

اي  حسابدار شرکت در قبال این تخلف مسئول هستند، لذا این موضوع می تواند منجر به ابطال پروانه فعالیت شان شود، حال از آن جا که لیست ه

 م کرد.بیمه نیز توسط حسابداران بسته می شود در صورت بروز تخلف می توان حسابدار شرکت را از یکسري از مزایا محرو

 *تک نرخی شدن بیمه موجب کاهش تخلفات از سوي کارفرمایان است

در بخش دیگري از نشست، غالمرضا یادگیر بصیر، معاون منابع بیمه اي سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوي در سخنانی تصریح کرد: تامین  

و قطعا اگر بررسی هاي الزم و کارشناسی در این رابطه  درصد از خرید هر محصول از کارفرما مجري است    8اجتماعی صرفا در خصوص اخذ  

  41و  40درصد بسیار ناچیز بوده و در برخی مواقع نیز ممکن است این میزان زیاد باشد. به بیان دیگر ماده   8انجام بگیرد، در برخی موارد اخذ این 

این ضریب منصفانه نباشد. با این حال اگر این مسئله در حیطه    تامین اجتماعی ضریبی را براي خریدها تعیین کرده که ممکن است در برخی موارد 
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وتی  اختیار هیات ها قرار بگیرد، می توان با نظرات کارشناسی حق مطلب را ادا کرد. البته ممکن است هر یک استان ها در این خصوص احکام متفا

 را در آینده صادر کنند که چالش آفرین باشد.

ن اجتماعی و تعیین ضریب براي پیمان ها یادآور شد: در برخی مواقع پیمانکار لیست افرادي که شاغل نیستند را براي تامی  38وي در رابطه با ماده  

سازمان ارسال می کند که این مسئله تخلف محرزي محسوب می شود و این اقدام گاها تحت عنوان «فروش بیمه» مطرح می شود. در مقابل اگر  

برداشته شود،  نظارتی  آن ها    اهرم هاي  ندادن  قرار  یا تحت پوشش  تعداد پرسنل خود و  کم نشان دادن  پیمانکاران ممکن است در صدد  بعضی 

 برآیند. 

 

تخلفات   جلوي  بتوان  تا  کند  حرکت  بیمه  حق  شدن  نرخی  تک  سمت  به  باید  دولت  که  ایم  رسیده  نتیجه  این  به  ما  شد:  یادآور  بصیر  یادگیر 

ت که دولت، سوبسیدي را در حوزه تامین اجتماعی براي گروه خاصی در نظر بگیرد، این مهم را به سازمان  پیمانکاران را گرفت. حال اگر مقرر اس

ط با  تامین اجتماعی محول نکند، بلکه مستقیما سوبسید را به کارفرما پرداخت کند اما آنچه که حائز اهمیت است باید نرخ حق بیمه چه در ارتبا

شد. تعیین ضریب پیمان توسط قانون گذار بدان دلیل در نظر گرفته شده است که جلوي فرار حق بیمه طبق  پیمان ها و چه کارگاه ها یکسان با

 لیست گرفته شود. با این حال اگر بخش خصوصی پیشنهاد معقولی در این رابطه دارد، می تواند آن را به ما منعکس نماید. 

بیان   با  تامین اجتماعی براساس دستمزد تعیین شده است که این    38اینکه ضریب در ماده  معاون منابع بیمه اي تامین اجتماعی خراسان رضوي 
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درصد از طریق اخذ مشورت با دست اندرکاران تعریف گردیده، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت دارد، لذا  

را بپردازند. به طور مثال اگر لیست بیمه کارگر رد نشود، به او بیمه بیکاري  پیمانکاران و کارفرمایان مطابق قانون موظف هستند که حق بیمه خود  

مهم  تعلق می گیرد. عالوه بر این ایران تنها کشوري است که در حوزه بیمه بیکاري هم سابقه و هم دستمزد را به صورت توامان پرداخت می کند.  

ط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود اما بیکاري متقاضی باید توسط شخص ثالث درصد از حق بیمه و بیمه بیکاري باید توس  3تر آنکه پرداخت 

 تشخیص داده می شود. 

قراردادهاي   در  چه  گفت:  و  پرداخت  سخن  ایران  به  خنیز  استان  اجتماعی  تامین  سازمان  بیمه  حق  مدیروصول  ساداتی،  حسین  سید  ادامه،  در 

مه به دستمزد تعلق گرفته است که این مسئله صرفا به منظور صیانت از حقوق بیمه شدگان  مصالح حق بی  -دستمزدي و چه در قراردادهاي کارگاه

گان را به سازمان ارسال است که اگر غیر از این مسئله باشد، بسیاري از پیمانکاران براي این که حق بیمه کمتري پرداخت کنند، لیست بیمه شد

 نمی کنند 

ین اجتماعی، تکلیفی بر عهده پیمانکار و کارفرما قرار دارد که کارشناسان شاغل در اجراي قرارداد پیمان را  قانون تام  38وي ادامه داد: براساس ماده  

 بیمه کنند. لذا این طور نیست که مطلقا کارکنان دفتري در لیست بیمه مورد پذیرش قرار نگیرند.

تامین اجتماعی تعهدات بسیاري دارد که گاها اینکه سازمان  بیان  با  بار است، یادآور شد: مجلس    ساداتی  در بسیاري از موارد این تعهدات زیان 

تصویب کرده که بحث بیمه کارفرمایان از حالت اجرایی خارج    87شوراي اسالمی قانونی در خصوص بیمه اعضاي هیات مدیره قانونی در سال  
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باید با سازمان قرارداد منعقد کنند و لذا طبق قانون صرف ا یک نفراز اعضاي هیات مدیره می تواند در لیست بیمه مورد  شده است، چرا که آنان 

 لحاظ قرار بگیرد. 

به صورت  * از نشست، جالل رضایی، عضو هیات مدیره سندیکاي شرکت هاي ساختمانی تصریح کرد: سالهاست که دولت  در بخش دیگري 

براي پیمان ها وجاهت  نیز به صورت قانون مطرح کرد که تعیین ضریب  متاسفانه   مصوبه و مجلس  اما  ارائه کرد  لیست بیمه  باید  ندارد و صرفا 

 سازمان تامین اجتماعی در این رابطه هیچ انعطافی از خود نشان نمی دهد، چرا که سازمان تامین اجتماعی از این مبحث عایدي بسیاري دارد. 

ازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم به همان درصد مورد نظر  وي خاطرنشان کرد: متاسفانه از آن جا که پروژه ها بسیار زمان بر شده است، لذا از س

 خود راضی باشند و مبالغ باالتري را از کارفرما اخذ نکند. 

عضو هیات مدیره سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر وسایل ارتباط جمعی قوي عمل می کند، همچنین در  

بب شده است تا سازمان تامین اجتماعی بتواند اطالعات خود را به سرعت به کارگران منعکس کند تا اگر دسترس بودن شبکه هاي اجتماعی س

 خداي ناکرده کارگري براساس سابقه خود از حق بیمه برخوردار نبود، بتواند از کارفرما احقاق حق کند.

کار مطرح است، نخست آن که نظام جامع تامین اجتماعی برقرار  وي تصریح کرد: به منظور ریشه کن کردن فساد در حوزه تامین اجتماعی دو راه

قانون رد    38شود و دولت منابع آن را از محل فروش نفت تامین کند و دوم آن که سازمان، کارفرما را مکلف کند لیست بیمه خود را براساس ماده  

را براي کارگر مهیا کنند تا از طریق ثبت نام در سامانه و سایتی  نماید، در غیر این صورت براي او جریمه در نظر بگیرند. همچنین باید بستري  
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 بتواند از اطالعات حق بیمه خود مطلع شود. 

و  کند  نمی  تفکیک  را  غیرعمرانی  و  عمرانی  هاي  پروژه  گذشته  مانند  اجتماعی  تامین  سازمان  ها،  پیمان  تعیین ضریب  بحث  در  افزود:  رضایی 

صورت یکسان در نظر می گیرد که این مسائل سبب می شود کارگر، فشار را متحمل شود، چرا که دولت سهم  ضرایب را براي تمامی پروژه ها به  

صرفا به  بیمه خود را بسیار دیر پرداخت می کند و کارفرما نیز در ابتداي کار توان پرداخت حق بیمه را ندارد. لذا سازمان تامین اجتماعی نباید  

 د بلکه باید با رویکردي همه جانبه به مسائل بنگرد. دنبال ایجاد درآمد براي خودش باش

عضو هیات مدیره سندیکاي شرکت هاي ساختمانی یادآور شد: واضح و مبرهن است کارگر، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی براي هر یک از  

 انت و فساد می شود. مسائل پیشنهادي توجیهات خاص خود را دارند، لذا بهترین راهکار حذف ضوابطی است که منجر به ر

تاسفانه  وي افزود: تعداد زیادي از شاغلین در پروژه ها خانم هستند که شعبه گاها اعالم می کند که لیست بیمه خانم ها مورد پذیرش ما نیست که م

 زه نبوده ایم. علی رغم این که قول هاي مساعدي به منظور رسیدگی به این مسئله داده شده است اما تاکنون شاهد اتفاقی در این حو

 *تعیین ضریب پیمان صرفا براي احقاق حق کارگر است

توانند   در ادامه حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانون سازمان تامین اجتماعی استان تصریح کرد: پیمانکاران از طریق پرداخت حق بیمه می

اعتراض در هیات ها و یا از طریق فروش بیمه در صدد کاهش حق بیمه خود  سود خود را متعادل کنند، این در حالی است که پیمانکاران از طریق  
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 هستند. 

وي ادامه داد: تعیین نرخ  ضرایب حق بیمه توسط پیمانکاران و سندیکایشان صورت گرفته و سازمان تامین اجتماعی هیچ دخالتی در این حوزه  

مصالح تعیین شده است. چنان که می توان با بررسی و آنالیز پروژه _دي و کارگاهنداشته است، در واقع این نرخ با کارشناسی در قراردادهاي دستمز

قانون تامین اجتماعی و تعیین ضریب براي پیمانکاران، هیچ نقصی وجود ندارد    38ها به همین ضرایب فعلی دست یافت. بنابراین در رابطه با ماده  

 و نیازي به تغییر آن نخواهد بود. 

ی از کارگاه ها و صنوف که با مشکل مالی مواجه هستند از ارائه لیست به سازمان خودداري می کند، در واقع پیمانکاران  عاکفی تصریح کرد: برخ 

تامین  لذا سازمان  کارگر متضرر می شود.  این حالت صرفا  کنند. در  ... خود خودداري می  و  بیمه پرسنل روزمرد، موقت  از پرداخت حق  بعضا 

 ن ضریب براي پیمانکاران رویکرد درآمدي ندارد بلکه صرفا براي احقاق حق کارگر در این حوزه تالش می کند.اجتماعی در رابطه با تعیی 

اینکه حدود   بیان  با  استان  اجتماعی  تامین  قانون سازمان  دفاتر  بازرسی  اداره  ها است،    40الی    38رئیس  پیمان  از محل  از درآمد سازمان  درصد 

سازمان تامین اجتماعی دستوري را براي خدمات اجتماعی ارائه می کند،  اتاق بازرگانی در این راستا خدمات خاطرنشان کرد: تقاضا داریم اگر  

جانبه حل   دو  به صورت  سازمان  و  بخش خصوصی  مشکل  شود،  تعریف  درستی  به  اجتماعی  بحث خدمات  اگر  لذا  کند.  تعریف  را  اجتماعی 

 خواهد شد. 

خدماتی مشمول لیست بیمه نیستند، تصریح کرد: در زمانی که سازمان تامین اجتماعی در مواردي مانند ماده  وي با اشاره به اینکه همه فعالیت هاي  
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این    سوبسیدهایی را براي کارفرما به ازاي ایجاد هر اشتغال قائل شود، بسیاري از کارگاه ها با افزایش کذایی تعداد پرسنل درصدد استفاده از  103

 ن سوبسیدها حذف شود، صاحبان کارگاه به یک باره منکر داشتن چنین نیروهایی می شوند. سوبسیدها هستند. حال اگر ای

درصد منابع درآمدي سازمان تامین اجتماعی از محل پیمان ها از بین    38درصد از    20عاکفی یادآور شد: در صورت حذف ضریب پیمان ها قطعا  

 خواهد رفت. 

درصد حجم کار پرسنل   70الی    60تامین اجتماعی استان افزود: هر چند که با حذف ضریب پیمان ها  رئیس اداره بازرسی دفاتر قانون سازمان  

سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا می کند اما حذف این بند موجب ضرر و زیان براي دولت می شود، چرا که دولت با مشکل تامین مالی مواجه  

 است. 

ه براي شرکت هایی که خدمات پس از فروش دارند، منوط به انجام حسابرسی از دفاتر خواهد بود،  وي با بیان اینکه پس از این تعیین حق بیم

راین  خاطرنشان کرد: رد پیمان هاي بسیاري در سازمان وجود دارد لذا براي ثابت شدن باید هر پیمان به صورت مجزا مورد بررسی قرار بگیرد بناب

 تشکیل پرونده و پیمان ضروري است. 

دآور شد: سازمان تامین اجتماعی در بحث قراردادهاي کار به تنهایی نسبت به شرایط موجود چندان رضایت خاطر ندارد اما متاسفانه از  عاکفی یا

افراد ماهر و  از  بیمه  با اجراي صد در صد دریافت حق  تامین اجتماعی  این حال سازمان  با  هایی صورت گرفته است.  استفاده  این دستور سوء 

درصد معافیت در نظر گرفت اما به جهت کارشناسی نشدن، این مسئله به جایی    20نیست، به طوري که معتقدیم شاید بتوان براي  متخصص قائل  
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  نرسیده است.  مصادیق کار به تنهایی بسیار گسترده است، با این حال پیشنهاد می کنیم که بخش خصوصی مصادیق خود را اعالم کند تا بر روي 

 بحث و بررسی صورت بگیرد تا شاید به نتیجه برسیم.  این موارد پیشنهادي

اب  رئیس اداره بازرسی دفاتر قانون سازمان تامین اجتماعی استان تصریح کرد: براي تعمیراتی که با هزینه اندك انجام می شود، اخذ مفاصا حس

به  قریب  حال حاضر   در  اما  است  دشوار  م  80الی    70بسیار  طور  به  است،  شده  مشکل حل  براي  درصد  اجتماعی  تامین  پرسنل  که  زمانی  ثال 

 حسابرسی به کارگاهی مراجعه می کنند، اگر کارگاه خدمات فنی داراي کد باشند، همکاران حق بیمه اي مطالبه نمی کنند.

ت به  کار  استان تصریح کرد: مصادیق  تامین اجتماعی  امور حقوقی سازمان  اداره  از نشست، عباس شبستري، رئیس  بسیار در بخش دیگري  نهایی 

کارهاي   داده،  و  دیتا  آوري  مانند جمع  مباحثی  که  جا  آن  از  است،  کرده  شناور  را  مصادیق  این  تکنولوژي  که  آن  تر  مهم  نکته  و  است  گسترده 

تنهایی به    پژوهشی و ... اقدام اثباتی و تشخیصی است به نظر می رسد اگر بر روي مصادیقی که فراگیري بیشتري دارد تمرکز کنیم قراردادهاي کار

قرار   بررسی  و  بحث  و شفافیت مورد  بیشتر  فراگیري  با  موارد  این  کند  اعالم  را بخش خصوصی  اگر مصادیق  بهتري خواهیم رسید. حال  نتیجه 

 خواهد گرفت. 

در    در پایان لبافی، رئیس دبیرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي به جمع بندي مباحث مطروحه پرداخت و گفت:

تامین اجتماعی    یم از مسئوالن  جلسه آتی شورا مسائل مربوط به تامین اجتماعی در دستور کار قرار خواهد گرفت، در همین راستا سعی می کن

خاصی در خصوص این موضوعات وجود ندارد و در خصوص اکثر  ه عمل بیاوریم اما از آنجا که اختالفمرکز نیز براي حضور در جلسه دعوت ب
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باحث کارشناسی در قالب تفاهم صورت گرفته است، به نظر می رسد در خصوص کلیت بحث مخالفتی وجود نداشته باشد، مگر آن که در بندها م

خصوص مباحث تامین منابع و ساز و کارهاي اجرایی اختالف نظرهایی وجود داشته باشد که این مباحث در جلسه شوراي گفت و گوي دولت و 

 مجلس شوراي اسالمی نیز منعکس می شود. محترم هد شد. عالوه بر این قطعا این موارد به نمایندگان بخش خصوصی آتی مطرح خوا

 
 

 دالیل توجیهی  پیشنهاد  ماده یا بخشنامه فصلی  ردیف 
:  بیمــاري هــاي حرفــه اي  قــانون تــامین اجتمــاعی  61مــاده    .۱

بیماریهاي حرفه اي به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره 
تعیـین میگـردد   ،تصویب شوراي عالی سـازمان خواهـد رسـیدبه  

مدت مسئولیت سازمان تامین خدمات درمانی نسـبت بـه درمـان 
بـه هریک از بیماریهاي  حرفه اي پس از تغییـر کـار بیمـه شـده  

 شرحی که در جدول مزبور قید میشود
شناسایی و اعــالم شــود متاســفانه    ، مقرر بوده طبق قانون(

 )علیرغم گذشت دهها سال اقدام نشده است.

ابهام در بیماري هاي حرفه اي مشکالتی  اجراي قانون 
را در روابط کـارکرد کارفرمـا در محـیط 
کار موجب گردیده و اقدام در ایـن مـورد 

 توجه به تکلیف قانونی می باشد.

ها و افــزایش در  وجوه دریافتی بابت ضرایب ناشی از خرید  .۲
  11دارایی ها و حق العمل کاري ها و بخشنامه هاي مرتبط با  

 14و 

سازمان تامین اجتماعی مکلف است صرفا وجــوهی را دریافــت   
سازمان فقط از پیمان ها و دستمزد می تواند تـامین    قانون    (طبق  کند

   که بتواند براي ذینفعان ایجاد سابقه نماید)  مالی نماید

سازمان وجوهی را دریافت می کنـد کـه 
مغایر با منابع تعریف شده در قـانون مـی 

وجــوه دریــافتی بــه باشــد. طبــق قــانون 
حساب هیچ بیمه شده اي منظـور نمـی 

 ،  شود.
کسر حـق بیمـه دسـتمزد پرداختـی در از انجا که کلیه شرکت هاي پیمانکاري موظف بــه بیمــه نمــودن   تعیین ضریب براي پیمان ها -قانون تامین اجتماعی 38ماده   .۳
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 دالیل توجیهی  پیشنهاد  ماده یا بخشنامه فصلی  ردیف 
پرسنل خود بوده و حق بیمه کارکنان را مــی پردازنــد احتســاب  

 ضریب براي پیمان ها توجیه ندارد.
طــول دوره قــرارداد از مبلــغ حــق بیمــه 
پیمان موجـب شـده برخـی پیمانکـاران 

افرادي را به سـازمان   غیر واقعی  بصورت  
 تحمیل نمایند.  

در مورد کسر حــق بیمــه از  تماعی  قانون تامین اج 38ماده   .۴
 خدمات فنی

شرکت هایی که خدمات پـس از فـروش  پیشنهاد می گردد با انجام حسابرسی از دفاتر صورت پذیرد  
داشته و این خدمات توسط پرسنل بیمه 
پرداز آنهـا انجـام میشـود مشـکل دارنـد 
براي مثال تعمیرکـاران آسانسـور، لـوازم 

برقـی، چیلـر خانگی، ایزوگام، درب هاي  
و... این دسـته از شـرکت هـا از دریافـت 
مفاصاحساب براي هر پیمـان کـه جزئـی 

تهیه هــــم هســــتند معــــاف باشــــند.
مفاصاحساب براي یـک شـرکت کـه بـه 
صدها مشتري در ماه سرویس مـی دهـد 

 کاري وقت گیر و پردردسر می باشد.  
جدید درآمد مشمول   14بخشنامه    "و"موسسات بدون توجه به بند  این   ضریب پیمان براي موسسات حسابرسی و خدمات مالی    .۵

 1378مورخ سال  4112/1100گردیده اند در حالیکه با توجه به مصوبه  
چنانچه این موسسات لیست و حق بیمه کارکنان خود را در جهت مقرر 
به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و داراي دفاتر قـانونی باشـند و آن را 

سابرسی و اختیـار سـازمان قـرار دهنـد. بایـد حـق بیمـه جهت انجام ح
  براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها محاسبه و مفاصاحساب صادر شود.

وصول حـق بیمـه مضـاعف از موسسـات 
مـالی و حسابرسـی و عــدم پایبنـدي بــه 

 ( در حال اجرا است )قانون  

ي کار به تنهایی وجاهت ندارد. براي  وصول حق بیمه از قراردادها بیمه قراردادهاي کار به تنهایی  .۶
مثال فردي که به تنهایی کار تهیه نقشه، ترجمه، رانندگی خودرو  

بسیاري افراد متخصص و یا داراي مهارت 
تصدي برخی امور را براي سـازمان هـا و 
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 دالیل توجیهی  پیشنهاد  ماده یا بخشنامه فصلی  ردیف 
خود مالک، ارایه خدمات فنی و نظایر آن را انجام می دهد. تامین  
اجتماعی در تعریف خود تبعیت دستوري و اقتصــادي را مطــرح  

ــ  ایی را  می کند و بنابه این تعریف کلیه قراردادهاي کــار بــه تنه
مقرر شد کمیسیون کار و تامین اجتمــاعی اتــاق    شامل می شود.

براي شفاف سازي مصادیق کار به تنهایی استخراج و بــه تــامین  
اجتماعی پیشنهاد گرددو در قالب توافق بخش خصوصی و دولتی  
هریک از عناوین تعیین و اتفاق نظر حاصل گــردد و در جلســات  

 بعدي دبیرخانه ارائه نمایند

شرکت ها به تنهایی انجام می دهند و یا 
بازنشسته هستند و درآمد آنها در حـدي 
نیست کـه بتواننـد حـق بیمـه پرداخـت 

 کنند.

بر نبـود فـاکتور حـق سازمان از برخی خریدها به بهانه حمل، نصب، معت اعمال ضریب باالسري از خریدها 7
( ضـرلیب و خریـدهاا در بیمه مطالبه می کند باید خریدها معاف باشند.

 این ارتباط شفاف سازي شود
 

وجوه دریافتی از این بابـت هـا مغـایر بـا 
تعریف منابع درآمدي سـازمان در قـانون 
می باشد و به حساب هیچ بیمه پـردازي 

 منظور نمی شود.
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تــري شــرکت هــاي  حــق بیمــه کارکنــان دفلحاظ نمودن   
در احتساب دستمزد و پرداختــی    پیمانکاري مورد پذیرش  

 واقع نمیشود

توافق شد در شرکت هایی که فعالیــت آنهــا منحصــرًا عملیــات   
پیمانکاري می باشد و  کل پرسنل درگیر امور پیمانهــاي شــرکت  

 ا ارسال شود.  می باشند و لیست شاغلین  آنها از طریق پروژه ه

سازمان تامین اجتماعی معموالً اسـامی .  
کارکنان خانم را در پروژه ها نمی پـذیرد 
و پرسنل دفتري را نیز اجازه نمـی دهـد 

شـود.  لیست ارسال در پروژه ها برایشان 
مضافاً اینکه اعضاي هیـات مـدیره صـرفاً 
یکنفر می تواند در پروژه لیسـت ارسـال 

 کند.
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مفاصاحساب براي ارائه دهنــدگان خــدمات فنــی کــه  اخذ 
کوتاه مدت براي اشخاص حقیقی و حقوقی خدمت ارائه می  

 دهند.

برخی واحدهاي صنفی مانند شیشه بر، سرویسکار کولر، تعمیرکار بـرق، 
کارگر ساختمانی و نظایر آن و نیز کارگزاران گمرکی و بورس کـه بـراي 

دهنـد امکـان اخـذ مفاصاحسـاب تعداد زیادي مشتري خدمت ارائه می  

اگر قرار شود ایـن دسـته از افـراد بطـور 
واقعی به سازمان مراجعه و مفاصاحسـاب 
ــه  ــد روزان ــد، ســازمان بای ــت نماین دریاف
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 دالیل توجیهی  پیشنهاد  ماده یا بخشنامه فصلی  ردیف 
براي تک تک آنان مقدور نیست. پیشنهاد می شود ایـن دسـته از افـراد 
نزد سازمان تامین اجتماعی داراي پرونده باشند و کارت معتبري دریافت 
دارند که نشاندهنده آن باشد حق بیمـه خـود را پرداخـت مـی کننـد و 

مقرر شــد ســازمان  (  .کارفرما ملزم به اخذ مفاصاحساب از آنان نباشـد
تامین اجتماعی در این خصوص بررسی و راهکاههاي اجرایی بــه  

 نحوي که موارد فوق برطرف گردد ارائه نمایند)

ــد،  ــت نماین ــزاران مفاصاحســاب دریاف ه
باید روزانه هـزاران مفاصاحسـاب سازمان  

 صادر کند و چنین امکاناتی ندارد. 

 
 
10 

سازمان تامین اجتماعی از کاالیی که توسط تولید کننده مستقیماً عرضه  دریافت حق بیمه از کاالي ساخته شده
و به فروش می رسد حق بیمه مطالبه می کند در حالیکه اگر همین کاال 

داري شود مشمول کسر بیمـه نخواهـد بـود از نمایندگی یا فروشگاه خری
براي مثال اگر یک میزو صندلی از تولید کننده خریداري شود بیمه دارد 

شــد   ( مقرر. باشدولی اگر از فروشگاه خریداري شود مشمول بیمه نمی
 تامین اجتماعی در این خصوص شفاف سازي و رفع ابهام نماید)

در کاالي ساخته شده تفاوتی از نظر حق 
ه نباید وجود داشته باشد چـه تولیـد بیم

کننده و چه عرضه کننده فروشـگاهی. و 
این با توجـه بـه افـزایش قیمـت رقابـت 

 گردد.  مخربی را موجب می

 


