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  :مقدمه
   ساختار كنوني تأمين اجتماعي ايران

  :عبارت است از ساختار كنوني تأمين اجتماعي ايران

شامل (نظام مشاركتي كه توسط سازمانها و صندوقهاي مختلف دولتي  -الف
  :اجرا مي شود و شامل موارد زير است) اجرايي، عمومي غيردولتيدستگاههاي 

صندوق تأمين اجتماعي كه كارگران و كارمندان مشمول قانون كار و مشمول - 1
دستگاههاي اجرايي را از طريق مشاركتهاي اجباري و نيز افراد خويش فرما و 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد را از طريق قراردادهاي خاص تحت پوشش 

  .دارد
بازنشستگي كشوري كه كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات  صندوق- 2

قسمت اعظم كارمندان دولتي كه در . كشوري را تحت پوشش قرار مي دهد
هاي عمومي اشتغال دارند جزء اين دسته  وزارتخانه هاي مختلف و بخش

 .هستند
ه صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح، نظاميان، پليس و ديگر گروههاي وابست- 3

 .مي دهدرا تحت پوشش قرار 
اين صندوق ساكنين روستاها : صندوق بيمه هاي اجتماعي روستائيان و عشاير- 4

 .و عشاير را به طور اختياري تحت پوشش قرار مي دهد
صندوق در حال حاضر در كشور فعال مي  15حدود : صندوق هاي خاص- 5

حت داراي مقررات خاص را ت و باشند كه كاركنان دستگاههاي اجرايي
صندوق صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، : از قبيل(پوشش قرار داده اند 

 ...)صندوق شركت نفت، صندوق هواپيمايي هما، صندوق شهرداري و
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، در زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سالمتسازمان بيمه - 6
 .كارمندان دولت را در مقابل هزينه هاي مراقبتهاي پزشكي بيمه مي كند

 نظام غيرمشاركتي شامل چندين سازمان و مؤسسه و نهاد است كه دامنه  -ب
گسترده اي از حمايتهاي اجتماعي را براي گروههاي آسيب پذير جامعه تأمين 

  ....)، سازمان بهزيستي و )ره(كميته امداد امام خميني : از قبيل( مي كنند

اساس سـنتهاي  خدمات اينگونه مؤسسات بر : مؤسسات حمايتي و خيريه -ج
ــد و         ــاي نيازمن ــانواده ه ــه خ ــك ب ــر كم ــي نظي ــول اخالق ــذهبي و اص م

و داوطلبانـه انجـام    صـورت غيررسـمي   اجتماعي بوده كه همگـي بـه   حمايتهاي
 .شود مي

  :صندوق تأمين اجتماعي

در ميان صندوق هاي بيمه اي موجود كشور، بزرگترين و گسترده ترين  -  1
بزرگي هم از نظر ابعاد جمعيتي و  .است» صندوق تأمين اجتماعي«ندوق، ص

  .هم از نظر حمايتهاي قانوني

 12از نظر جمعيتي با تحت پوشش قرار دادن حدود  :از نظر جمعيتي -1-1
بگير و امكان تحت پوشش قرار  نفر جمعيت شاغل مزدپانصد هزار ميليون 

ني در حال حاضر با امكانات قانو(ميليون نفر به عنوان كارفرما  3دادن حدود 
وجود دارد كليه كارفرمايان و خويش فرمايان كشور مي توانند تحت مكه 

دويست هزار ميليون  2بيش از و  )پوشش قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند
 37بيش از با افراد خانواده كه مجموعاً  بازماندهو  ، از كارافتادهنفر بازنشسته

  .وشش داردميليون نفر از آحاد و اقشار مختلف جامعه را تحت پ

صندوق تأمين اجتماعي  ):بيمه هاي اجتماعي(از نظر حمايتهاي قانوني  -1-2
شدگان و مستمري بگيران ارائه مي كند و از اين  خدمات متنوعي را به بيمه
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. نظر جايگاه نخست را در ميان ساير صندوقها به خود اختصاص داده است
  :تعهدات و خدمات صندوق عبارتند از

خدمات درماني، كمك هزينه وسايل پزشكي، : شامل(يها حوادث و بيمار-
  )هزينه سفر و اقامت بيمار

 بارداري-

غرامت دستمزد ايام بيماري، غرامت دستمزد و : شامل(غرامت دستمزد -
 )ايام بارداري

ازكارافتادگي جزئي ناشي از كار، ازكارافتادگي كلي : شامل(ازكارافتادگي -
 )ناشي از كار، غرامت نقص عضو مقطوع

 )مستمري بازنشستگي(بازنشستگي -
 )مستمري بازماندگان و كمك هزينه كفن و دفن: شامل(فوت -
 ي بيمه بيكاريرمقر-

از قبيل كمك ازدواج، كمك هزينه  جنسيو ساير پرداختها و كمكهاي -
زنان سرپرست خانوار متكفل فرزند، حق عائله مندي، حق اوالد، حق 

 ...مسكن، بن و عيدي مستمري بگيران و

فعاليت بيمه هاي اجتماعي در  :سابقه تاريخي صندوق تأمين اجتماعي -2
. آغاز گرديد» هاي اجتماعي كارگران سازمان بيمه«نام  اب 1331كشور در سال 

با حذف نام و  1347در سال  دامنه پوشش آن در طي سالهاي بعدبا توسعه 
به  1354سرانجام در سال ، » سازمان بيمه هاي اجتماعي«به » كارگران«

و در حال حاضر در زير مجموعه  سازمان تأمين اجتماعي تغيير نام يافت
با عنوان صندوق تأمين اجتماعي در حال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

  .فعاليت مي باشد
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  فصل اول
  

  اتـكلي
  : )تأمين اجتماعي» 2«ماده ( تعاريف )1

و   بوده  اجتماعي  تأمين  مقررات  راساً مشمول  كه  است  شخصي  شده  بيمه.1
  مقرر در اين  مزاياياز   استفاده  حق  بيمه  حق  عنوان  به  مبالغي  با پرداخت

  . را دارد  قانون
از   شده  بيمه  تبع  به  هستند كه  يا اشخاصي  شخص  شده  بيمه  خانواده.2

  . كنند مي استفاده  قانون  اين  موضوع  ايمزاي
جـا   او در آن  دستور كارفرما يا نماينده  به  شده  بيمه  كه  است  محلي  كارگاه.3

  . كند كار مي
  دسـتور يـا بـه     بـه   شـده   بيمه  كه  است  يا حقوقي  يقيحق  كارفرما شخص.4

دار  عهـده   مدير يا مسـئول   عنوان  به  كه  كساني  كليه. كند او كار مي  حساب
  شوند و كارفرما مسـئول  مي  كارفرما محسوب  هستند نماينده  كارگاه  اداره
  عهـده   به  شده  بيمه  مزبور در قبال  نمايندگان  كه  است  تعهداتي  كليه  انجام
  . گيرند مي

  و مزايـاي   وجـوه   هرگونـه   شـامل   قـانون   يا كارمزد در اين  مزد يا حقوق.5
  داده  شـده   بيمـه   كـار بـه    در مقابـل   كـه   مسـتمر اسـت    يا غيرنقدي  نقدي
  . شود مي

  اسـتفاده   و براي  قانون  اين  حكم  به  كه  است  از وجوهي  عبارت  بيمه  حق.6
  . گردد مي  پرداخت  سازمان  به  آن  موضوع  از مزاياي
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  درماني  خدمات  انجام  كه  است  يا روحي  جسمي  غيرعادي  ، وضع بيماري.7
شود يـا   كار مي  به  اشتغال  موقت  توانايي  عدم  كند يا موجب مي  را ايجاب

 . گردد واحد مي  هر دو در آن  موجب  كه  اين

تـأثير    تحـت   كـه   نشـده   بينـي  پيش  است  تفاقيا  قانون  اين  از لحاظ  حادثه.8
دهـد و   مـي   رخ  ناگهـاني   يـا اتفـاق    در اثر عمـل   خارجي  يا عوامل  عامل

 . گردد مي  شده بيمه  يا روان  بر جسم  صدماتي  موجب

و   ، بيمـاري  بارداري  در ايام  شود كه مي  اطالق  وجوهي  دستمزد به  غرامت.9
  حكـم   به  مزد يا حقوق  دريافت  كار و عدم  به  غالاشت  موقت  توانايي  عدم
 . شود مي  پرداخت  شده  بيمه  به  مزد يا حقوق  جاي  به  قانون  اين

  منظور اعـاده   به  هستند كه  وسايلي) پروتز و اروتز(  پزشكي  كمك  وسائل.10
كـار    بـه   از حواس  يكي  يا تقويت  جسماني  نقص  جبران  يا براي  سالمت

 . روند مي

  هـاي  هزينه  جبران  براي  خاصي  شرايط  طبق  كه  است  مبلغي  ازدواج  كمك.11
 . گردد مي  پرداخت  شده  بيمه  به  از ازدواج  ناشي

  مندي عائله  در مقابل  خاص  شرايط  طبق  كه  است  مبلغي  مندي عائله  كمك.12
 . شود مي  پرداخت  شده  بيمه  كارفرما به  توسط

  كـه   نحوي  به شده  كار بيمه  قدرت  از كاهش  عبارتست  كلي  ادگياز كارافت.13
از درآمـد    سـوم   از يـك   بيش  يا كار ديگري  كار سابق  به  نتواند با اشتغال

 . آورد  دست  خود را به  قبلي

  نحـوي   بـه   شده كار بيمه  قدرت  از كاهش  عبارتست  جزئي  از كارافتادگي.14
  از درآمـد خـود را بـه     قسمتي  يا كار ديگر فقط  سابقكار   به  با اشتغال  كه

 . آورد  دست

  به  رسيدن  سبب  كار به  به  شده  بيمه  اشتغال  از عدم  عبارتست  بازنشستگي.15
 .  قانون  مقرر در اين  بازنشستگي  سن
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  بـه   قـانون   مقرر در ايـن   شرايط  طبق  كه  است  از وجهي  عبارت  مستمري.16
  و در صـورت   شـده   بيمـه   از درآمد بـه   يا قسمتي  تمام  قطع  منظور جبران

 . شود مي  پرداخت  آنان  به  وي  بازماندگان  معيشت  تأمين  او براي  فوت

  جبـران   جا بـراي   طور يك  به  كه  است  عضو مبلغي  نقص  مقطوع  غرامت.17
 . شود مي  او داده  شخص  به  شده درآمد بيمه  تقليل  عضو يا جبران  نقص

  به  مربوط  هاي هزينه  منظور تأمين  به  كه  است  مقطوعي  مبلغ  و دفن  كفن  كمك
گيرند  مي  عهده  امر را به  او اين  خانواده  كه  در مواردي  شده  بيمه  و دفن  كفن

  .گردد مي  پرداخت
  
  :تأمين اجتماعيصندوق شخصيت حقوقي    -2

خصيت حقوقي و استقالل مالي و اداري سازمان تأمين اجتماعي داراي ش) الف
مجلس شوراي اسالمي بعنوان  19/4/73است كه به استناد ماده واحده مصوب 

يك نهاد عمومي غيردولتي محسوب گرديده و امور آن طبق اساسنامه مصوبه 
  .هيأت وزيران اداره مي شود

 وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هرگونه) ب
برداشت غيرقانوني از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در اموال آن، اختالس يا 

ماده (طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد  و مرتكب،تصرف غيرقانوني است 
  ).ق، ت، ا 104
     مطالبات ممتاز  عدادمطالبات ناشي از اجراي قانون تأمين اجتماعي، در ) ج

  1).ق، ت، ا 49ماده (مي باشد 
----- -------------------------------------------------  

ديون ممتاز عبارتست از مطالبات بي وثيقه بستانكاري كه بحكم قانون در وصول طلب  – 1
دهقاني  –ديون ممتاز در نظام حقوقي ايران .  (خود بر ساير بستانكاران حق تقدم داشته باشد 

  )محمود 
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  :مشمولين قانون تأمين اجتماعي  -3
  :مشمولين قانون تأمين اجتماعي عبارتند از

  .افراديكه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند) الف
  ).مشروط به انعقاد قرارداد(صاحبان حرف و مشاغل آزاد ) ب
  .دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت) ج
قانون تأمين » 5«قانوني مندرج در ماده  مشروط به تحقق شرايط(اتباع بيگانه ) د

  ).اجتماعي
  
  :معافيت از شمول قانون تأمين اجتماعي  -4

مستخدمين وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته ) الف
» 3«از مواد مذكور در ماده  انحاءبه دولت كه طبق قوانين مربوطه، بنحوي از 

 ،يماريها، بارداري، غرامت دستمزدحوادث و ب(قانون تأمين اجتماعي 
در ساير موارد كه قوانين  .بهره مند مي باشند) ازكارافتادگي، بازنشستگي و فوت

خاص براي آنها وجود ندارد، طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، 
، به تصويب يد سازمان امور اداري و استخداميدرمان و آموزش پزشكي و تائ

خواهد رسيد، تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهند بود هيأت وزيران 
  .)قانون تأمين اجتماعي) 4(ماده ) 2(تبصره (
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  فصل دوم
  :شناسايي كارفرمايان و بيمه شدگان

چگونگي شناخت كارفرمايان، كارگاهها و بيمه شدگان مشمول قانون تأمين 
  :اجتماعي بشرح زير است

 :كارفرما، كارگاه-1
 يا به كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور

كليه كسانيكه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار . حساب او كار مي كند
اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول 

  ايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده انجام كليه تعهداتي است كه نم
كارگاه نيز محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا . مي گيرند

عوامل مؤثر در تشخيص و شناسايي . نماينده او، در آنجا كار مي كند
 :به شرح زير مي باشند) حقيقي-حقوقي(كارفرمايان كارگاهها 

           :كارفرمايان داراي شخصيت حقوقي-1-1

خاص حقوقي اشخاصي هستند كه طبق موازين قانوني مربوطه در اش
اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و يا به موجب قوانين 

...) از جمله قانون تشكيل شهرداريها، جمعيت هالل احمر و (خاص 
تشخيص اينگونه كارفرمايان تابع مقررات ثبتي و . موجوديت يافته اند

ه و براساس مداركي مانند اساسنامه، آگهي تأسيس، پروانه قانوني بود
ص تشكيل هاي تأسيس بهره برداري و يا تصويبنامه قانوني در خصو

 .ارگان يا مؤسسه مورد نظر ، شناسايي مي گردند 
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 :كارفرمايان داراي شخصيت حقيقي-1-2

حقيقي با توجه به مدارك مثبته صورت مي گيرد شناخت كارفرمايان 
  :است بشرح زير  ين مداركااهم 

  
 ).اعم از دائم يا موقت(جواز كسب صنفي معتبر -

 .هرگونه اجازه كار از مراجع ذيصالح-
 .پروانه تأسيس يا بهره برداري-
 .اسناد مالكيت-
 .اسناد اجاره يا صلح نامه-
اسناد اجاره عادي تنظيمي  –اقرارنامه، قرارداد، شراكتنامه ثبتي يا محضري -

ولتي و يا نهادهاي انقالبي نظير اداره اوقاف، بنياد توسط سازمانهاي د
 ... .مستضعفان و جانبازان و

 .گزارش بازرسان كارگاهها-
 .آراء صادره از سوي مراجع قضايي دال بر كارفرمايي-
 .تأمين اجتماعي صندوقاظهارنامه اداره كل درآمد حق بيمه -

 
 :بيمه شده-2

مين اجتماعي بوده و بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأ
با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه مي تواند از مزاياي مقرر در قانون 
تأمين اجتماعي بهره مند شود و با توجه به مراتب زير، مورد شناسايي 

 :مي گيرد قرار 
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  :رسيدگي به مدارك ارائه شده كارفرمايان  -2-1
اياي كاركنان خـود  حقوق و مز/كارفرما پس از شناسايي، صورت دستمزد

ضـمن رسـيدگي،    صـندوق تأمين اجتماعي ارائه نمـوده و   صندوقبه  را 
مي نمايد كه در بيمه شدگان و ضبط سوابق آنها اقدام شناسايي نسبت به 

اختالف و يا مغـايرت، اقـدام الزم در خصـوص     صورت مشاهده نقص،
  )ا.  ت. ق  39ماده (التفاوت حق بيمه ، بعمل خواهد آمد  مابه مطالبه

   
  :بازرسي -2-2

  قانون تأمين اجتماعي، جهت  102و  47براساس مفاد مواد  صندوق
شناسايي بيمه شدگان، تعيين سابقه و حقوق و مزاياي واقعي آنها، اقدام 

 .به بازرسي كارگاهي و يا بازرسي از دفاتر قانوني مي نمايد
 
  :بازرسي كارگاهها  -2-2-1

ا حق دارند از كليه كارگاههاي .ت.ق 47بازرسان كارگاهها طبق ماده 
) داراي شخصيت حقوقي و حقيقي(مشمول قانون تأمين اجتماعي 

بازرسي بعمل آورده و با مراجعه به كارگاه و همچنين بيمه شدگان 
حاضر در محل كارگاه و نير بررسي اسناد و مدارك موجود، اطالعات 

ز ساير اطالعات مورد هويتي مربوط به كارگاه، كارفرما، بيمه شدگان و ني
نياز در خصوص حقوق و مزايا، سابقه كار و شغل بيمه شدگان را جمع 

 .آوري و گزارش نمايند
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  :بازرسي دفاتر قانوني -2-2-2
لــزوم  تــأمين اجتمــاعي، درصــورت صــندوقدفــاتر قــانوني  بازرســان
ــا  شناســايي جهــت  ــالم (بيمــه شــدگان و اســتخراج حقــوق و مزاي اق

ــق بي  ــر ح ــمول كس ــهمش ــدگان،   ) م ــه ش ــتغال بيم ــوابق اش ــه و س ب
ــوقي   ــيت حق ــان داراي شخص ــورد    كارفرماي ــات م ــه و اطالع مراجع

ــزارش    ــتخراج و گ ــاه اس ــانوني كارگ ــاتر ق ــاز را از دف ــيني ــد م   .نماين
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  فصل سوم
  تأمين اجتماعي صندوقكارفرمايان با  تكاليف، حقوق و ارتباط اداري

حه در اين فصل مبتني بر تصريح تكاليف و حقوق قانوني كارفرمايان وموارد مطر
براساس قانون تأمين اجتماعي و مختصري از ارتباط اداري بين كارفرمايان و 

 :استبشرح زير  صندوق مذكور
  

 :تكاليف كارفرمايان-1
  :اعي جهت تشكيل پروندهمراجعه كارفرمايان به شعب تأمين اجتم-1-1

كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، بايد حداكثر 
مدارك تأسيس و  ،روز از تاريخ تأسيس كارگاه 15ظرف مدت 

شروع فعاليت خود را جهت تشكيل پرونده، به شعب تأمين 
 .اجتماعي تسليم نمايند

  
  :تشكيل پرونده كارگاههاي داراي شخصيت حقوقي-1-1-1

ثبت شخصيت حقوقي در اداره ثبت شركتها، الزم است  پس از
نماينده آن شركت به نزديكترين شعبه تأمين اجتماعي كه دفتر 
مركزي شخص حقوقي در محدوده عملكرد آن واقع شده مراجعه 

 :و جهت تشكيل پرونده مدارك بشرح زير را تسليم نمايد
 نامه اعالم تأسيس-

 رسمي كشور متضمن آگهي تأسيس روزنامه-

 اساسنامه -

 تصوير سند مالكيت يا اجاره محل شركت-
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، ساير مدارك مبتني بر شروع فعاليت و تأسيس شركت-
برحسب مورد، از جمله اظهارنامه ثبت شركت و موافقت 

 .اصولي
شعبه مربوطه، با اخذ مدارك و انجام مراحل اداري ضمن تشكيل پرونده 

مي تباً طي فر، مراتب را ك)شماره كارگاه(و اختصاص كد كارگاهي 
 .وقي، اعالم مي نمايدحاوي شماره كارگاه، به شخص حق

  
   :تشكيل پرونده كارگاههاي داراي كارفرما با شخصيت حقيقي-2-1-1

مي نمايد، الزم است هنگامي كه شخص حقيقي اقدام به تأسيس كارگاه 
ظرف مهلت مقرر مداركي را كه نشانگر كارفرما بودن وي مي باشد به 

در محدوده عملكرد آن قرار دارد، ارائه  كارگاه هعي كشعبه تأمين اجتما
در صورت (و كارگران شاغل  شعبه پس از شناسايي كارگاه. نمايد

نسبت به اختصاص شماره كارگاه و تشكيل پرونده اقدام ) داشتن كارگر
نموده و كارفرما نيز ملزم است نسبت به تنظيم و ارسال صورت 

غل خود و پرداخت حق بيمه حقوق و مزاياي كاركنان شا/دستمزد
 .مربوطه طبق مقررات اقدام نمايد

 
 : تشكيل پرونده پيمانكاران-3-1-1

در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي -3-1-2
بايد در قراردادي كه منعقد ) واگذارنده كار(واگذار مي شود، كارفرما 

كنان خود و را متعهد نمايد تا كار) مقاطعه كار(مي كند، پيمانكار 
همچنين كاركنان پيمانكاران فرعي را، نزد سازمان بيمه نمايند و كل حق 

پس ) پيمانكاران( و ضمناً الزم است واگذارندگان كار .بيمه را بپردازند
از انعقاد قرارداد يك نسخه از آن را به شعبه تأمين اجتماعي محل 
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از كارفرما (قرارداد شعبه ذيربط پس از انعقاد . اجراي پروژه، ارائه نمايند
نسبت به تشكيل پرونده و اختصاص شماره كارگاه اقدام ) يا پيمانكار

حقوق (نموده و پيمانكار نيز مبادرت به تنظيم و ارسال صورت دستمزد 
 .و پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در قرارداد، خواهد نمود) و مزايا

  
 : تأمين اجتماعي صندوق همكاري با بازرسان -1-2

ايان مكلفند در صورت مراجعه بازرسان سازمان تأمين كارفرم
قانون تأمين ) 102(و ) 47(اجتماعي همكاري الزم را مطابق مواد 

  .اجتماعي بعمل آورند
 

 : حقوق و مزايا /ارسال صورت دستمزد-1-3

كارفرما مكلف است حـق بيمـه    قانون تأمين اجتماعي) 39(طبق ماده 
. روز ماه بعد به سازمان بپـردازد مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين 

همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كـه در آئـين   
كـه بـه تصـويب    و ارسـال صـورت مـزد يـا حقـوق       نامه طرز تنظيم

شورايعالي سازمان خواهد رسيد به سـازمان تسـليم نمايـد و سـازمان     
ك حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مـدار 

كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صـورت مشـاهده نقـص يـا     
ايـن قـانون اقـدام و مابـه     ) 100(اختالف يا مغايرت بـه شـرح مـاده    

هرگاه كارفرما از ارائـه اسـناد و مـدارك    . التفاوت را وصول مي نمايد
تعيـين و مطالبـه و    ساًامتناع كند سازمان مابه التفاوت و حق بيمه را رأ

با توجـه بـه مـاده قـانوني مـذكور و آئـين نامـه        .  د كردوصول خواه
حقـوق و مزايـاي بيمـه    /صورت دسـتمزد  مي بايستيمربوطه كارفرما 

ــدگان ــال    ش ــيم و ارس ــرز تنظ ــه ط ــين نام ــدرج در آئ ــب من   را بترتي
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صورت مزد، تهيه و حداكثر تا آخرين روز ماه بعـد بـه شـعبه تـأمين     
اي مشمول قانون تقليل نرخ به استثناء كارگاهه(اجتماعي تسليم نمايد 

حق بيمه كارگاههاي كوچـك صـنفي و كارگاههـاي مشـمول قـانون      
نفر كـارگر، كـه    5معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 

ليست خود را مي توانند حداكثر تا دو ماه بعد به شعبه سازمان تـأمين  
 ).اجتماعي ارسال دارند

  
 :حقوق و مزايا /صورت دستمزد -1-3-1

استقرار سيستم مكانيزه و ساخت نرم افزار تهيه و تنظيم  با-
ليست در حال حاضر كليه كارفرمايان صورت دستمزد 

اطالعات به ويا اينترنتي  cdماهيانه كاركنان را با دريافت 
 .شعب سازمان تحويل ميدهند

ليست دستمزد با توجه به تعداد كاركنان كارگاه در سه - 
ر اختيار كارفرمايان قرار اندازه كوچك، متوسط و بزرگ د

مي گيرد تا پس از تكميل مندرجات آن و امضاء به شعبه 
اطالعات مندرج در . ذيربط تأمين اجتماعي تسليم نمايند

 :ليستها عبارتند از
نام كارگاه، ... سال... ماهحقوق و مزايا /صورت دستمزد) الف

 پروانه كسب يا بهره/شماره كارگاه، نام كارفرما، شماره ثبت
  .نشاني، نوع فعاليت، تلفن ،برداري

شده، شماره شناسنامه  رديف نام، نام خانوادگي، شماره بيمه) ب
يا گذرنامه و براي كارگاههاي صنفي بمنظور رعايت دستمزد 

ذكر شغل بيمه شده از نظر استفاده از ( سمت يا شغل مقطوع
مزاياي قانون مشاغل سخت و زيان آور ضروري مي باشد تا در 
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ط بازنشستگي و احتساب حق بيمه مشكلي براي بيمه شده شراي
، روزهاي كاركرد، حقوق و مزايا، اضافه )و كارفرما بوجود نيايد

كاري، جمع حقوق و مزايا، جمع حقوق و مزاياي مشمول كسر 
، مانده ...)شامل حق بيمه سهم بيمه شده و(حق بيمه، كسور 

ليه بيمه قابل پرداخت، و امضاء يا شماره حساب، براي ك
  .شدگان

جمع كل اقالم، امضاء تنظيم كننده و مهر و امضاء كارفرما ) ج
  ...در ذيل ليستها

ليستهاي حق بيمه الزم است حاوي اطالعات كامل هويتي بيمه 
شدگان، حقوق متعلقه و نيز حق بيمه مربوطه بوده و بدون خط 
خوردگي و خوانا و بطور كامل، جامع و دقيق تنظيم و ارائه 

 .دشو
 

 :اظهارنامه و پرداخت حق بيمه تسليم-1-4
ا تنظيم اظهارنامه و تسليم آن پرداخت حق بيمه توسط كارفرمايان ب

در مواقعي كه . صورت مي گيردشعب تأمين اجتماعي به 
د، نكارفرمايان حق بيمه كاركنان خود را طي چك پرداخت مي نماي

ائيد نسخه اول مخصوص ت(الزم است از اظهارنامه چهار نسخه اي 
از سوي بانك، نسخه دوم مخصوص حساب وصول مبلغ چك 

جاري شعبه، نسخه سوم مخصوص پرونده درآمد و نسخه چهارم 
استفاده نمايند و در مواقعي كه ) بعنوان رسيد كارفرما مي باشد

پرداخت بصورت نقدي باشد، بايد اظهارنامه در سه نسخه، توسط 
ر الزم است از سوي اطالعات زي .كارفرما تنظيم و ارائه گردد

29



 

كارفرمايان بصورت كامل، خوانا و با دقت در اظهارنامه ها درج 
 :گردند
نام و كد كارگاه، نوع فعاليت، آدرس، (مشخصات كارگاه -

 .)تلفن كارگاه و نام كارفرما
ماه مورد نظر، تعداد بيمه شدگان به (پرداخت مشخصات -

حق تفكيك مرد و زن، دستمزد مشمول كسر حق بيمه، نرخ 
بيمه، مبلغ حق بيمه، شماره و تاريخ و مبلغ چك يا اعالميه 

 ).بانكي و نام بانك

اظهارنامه، پس از تنظيم توسط كارفرما، امضاء و مهمور به -
مهر كارگاه مي گردد و به همراه ليست حق بيمه به باجه 

 .، تسليم مي شودمربوطهدريافت شعبه 
 

  :تكاليف قانوني در مورد بيمه شدگان-1-5
موظفند از كليه وجوه و مزاياي نقدي يا  رمايانكارف-

مي شود غيرنقدي مستمر كه در مقابل كار به بيمه شده داده 
با احتساب معافيتهاي مربوطه، حق بيمه مقرر را كسر و به 
. اضافه سهم خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند

در صورتيكه كارفرمايان از كسر حق بيمه سهم بيمه شده، 
ودداري نمايند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهند بود خ
روزمزد، (ام كاركنان كارگاه، بدون توجه به نوع استخد(

مشمول بيمه بوده و از روز اول ...) قراردادي، آزمايشي و
 . شروع كار بايستي بيمه شوند

در موارديكه بيمه شده اي براي دو يا چند كارفرما كار كند، -
مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه هر يك از كارفرمايان 
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ضمن رعايت موارد مربوط به حداقل و (مي پردازند 
حق بيمه سهم بيمه ) حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه

شده را از مزد يا حقوق او كسر و بعالوه سهم خود، به 
 .سازمان پرداخت نمايند

كارفرما مكلف است به ميزان سه برابر حداقل دستمزد -
، )حداكثر تا دو فرزند(اي هر فرزند بيمه شده روزانه، بر

به بيمه شده واجد ) حق اوالد(بعنوان كمك هزينه اوالد 
، مشروط به اينكه، بيمه شده حداقل شرايط پرداخت نمايد

) 86(ماده (سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد روز  720
 .)قانون تأمين اجتماعي

اجتماعي كه  كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين-
مي كنند در صورتيكه مستخدم داراي كارگر جديد استخدام 

روز براي  15نباشد، بايد حداكثر ظرف مدت  شماره بيمه
  و  دريافت شماره بيمه جهت كارگر جديدنام نويسي 

 . نماينداستخدام، اقدام 

كارفرمايان مكلفند قبل از به كار گماردن كارگران، نسبت به -
در صورتيكه پس از . اقدام نمايند معاينه پزشكي آنها

استخدام معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت 
كار ارجاعي را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل 

در نتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماري او  وكرده 
تأمين اجتماعي، مقررات قانون تأمين  صندوقشدت يابد، 
اجرا و هزينه هاي مربوط را   ا درباره بيمه شدهاجتماعي ر
) قانون تأمين اجتماعي) 50(با توجه به ماده (از كارفرما 
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قانون تأمين ) 90(ماده (مطالبه و وصول خواهد نمود 
 ).اجتماعي

انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار، به عهده -
بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد . كارفرمايان است

يان آور از قبيل گازهاي سمي، اشعه و غيره تماس داشته ز
تأمين  صندوقباشند، بايد حداقل هر سال يكبار از طرف 

قانون تأمين ) 88(ماده (اجتماعي معاينه پزشكي شوند 
 .)اجتماعي

رفرما مكلف است اوع حادثه ناشي از كار، كقدر صورت و-
ه اقدامات اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادث

روز اداري كتباً به  3ديده، به عمل آورد و مراتب را ظرف 
در صورتيكه كارفرما بابت . برساند شعب مربوطهاطالع 

 صندوقمتحمل هزينه اي شده باشد  ،اقدامات اوليه مزبور
 .هزينه مربوطه را پرداخت مي نمايد

كارفرمايان بايد ترك كار و پايان خدمت بيمه شده را -
يا ارسال اينترنتي  cdام ارائه ليست يا درستون مربوطه بهنگ

 .درج نمايند 
 3-1(را مطابق بند كارفرمايان مكلفند حق بيمه مربوطه -

 .تأمين اجتماعي بپردازند صندوقبه  ) 29صفحه 
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تكاليف قانوني واگذار كنندگان كار در ارتباط با قراردادهاي منعقده -1-6
 : با اشخاص ثالث

ــات، -1-6-1 ــا، مؤسس ــه ه ــه وزارتخان ــين   كلي ــي و همچن ــركتهاي دولت ش
مؤسسات غيردولتي شـامل كليـه   (شهرداريها و مؤسسات غيردولتي 

شركتهاي خصوصي و آن دسته از شركتها و مؤسسات خصوصي و 
اشخاص حقوقي مي باشند كه قانون آنـان را مكلـف بـه نگهـداري     

قـانون تـأمين   ) 38(دفاتر قانوني ميداند و ملزم به رعايت مفاد ماده 
  )مي نماينـد  مي باشند كه منعقدر خصوص قراردادهايي اجتماعي د

و مؤسسات خيريه و عام المنفعه، مشمول مقررات اين بنـد بـوده و   
حداقل تكاليف ايشان در ارتبـاط بـا قراردادهـاي منعقـده بـا سـاير       

 :، بشرح زير است)حقيقي يا حقوقي(اشخاص 
 مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين) الف

كاركنان مقاطعه كاران فرعي خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي 
قانون ) 28(بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 

  .تأمين اجتماعي بپردازد
ناخالصي كاركرد را از هر صورت وضعيت % 5واگذارنده كار ) ب

معادل حق سازمان مي تواند . مقاطعه كار كسر و نزد خود نگه دارد
يمه پرداختي مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حقوق بيمه كاركنان ب

خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي كنند، با 
  .خواهد شدمسترد گواهي سازمان تأمين اجتماعي از مبلغ مذكور 

هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مفاصا حساب ) ج
د، مشمول پرداخت حق بيمه مقرر و سازمان تأمين اجتماعي بپرداز
قانون ) 38(با توجه به مفاد ماده . خسارات مربوطه خواهد بود

سپرده و آخرين قسط % 5تأمين اجتماعي، كارفرما موظف است 
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پيمانكاران و يا صورت حساب مهندسان مشاور را تا ارائه مفاصا 
 صندوقحساب توسط پيمانكار و يا مهندس مشاور كه توسط 

  .جتماعي صادر شده باشد، نگهداري نمايدتأمين ا
واگذارندگان كار به محض انعقاد قرارداد بايستي يك نسخه از ) د

در ( تأمين اجتماعي محل اجراي قرارداد  صندوق را به واحد آن 
مورد مهندسان مشاور به شعبه اي كه دفتر مركزي مشاور در 

  .ارسال نمايند )واقع است نمحدوده آ
كار در قراردادهاي طرحهاي عمراني، مكلفند كل  واگذارندگان) هـ

در % 6/15در مورد قراردادهاي اجرائي و % 6/6(حق بيمه مقرر 
مورد قراردادهاي مشاوره اي با احتساب سهم واگذارنده كار و 

را نسبت به هر صورت وضعيت، محاسبه و به ) پيمانكار يا مشاور
ضمناً پرداخت . مربوطه واريز نمايندحساب شعبه تأمين اجتماعي 

صورت وضعيتهاي پيمانكار و صورت حسابهاي مشاور را منوط به 
به شعبه تأمين اجتماعي ) صورت مزد(ارائه رسيد تسليم ليست 

  .نمايند
پس از خاتمه كار موضوع قرارداد، واگذارندگان كار مكلفند، ) و

، )در صورت داشتن تعديل(ميزان كل كاركرد و مبلغ تعديل كاركرد 
در (شروع و خاتمه قرارداد و محل تأمين اعتبار طرح را تاريخ 

ضمن ارسال يك نسخه از ) مورد قراردادهاي طرحهاي عمراني
ضعيت نهايي پيمانكار، به شعبه تأمين اجتماعي مربوطه  و صورت

  .اعالم نمايند
واگذارندگان كار مكلف به اجراي موارد فوق در خصوص كليه ) ز

و و تشخيص شمول يا عدم شمول  قراردادهاي منعقده خود بوده
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تأمين صندوق ميزان حق بيمه قراردادهاي منعقده به عهده همچنين 
  .اجتماعي مي باشد

كارفرما مكلف است در صورت عدم ارائه مفاصا حساب از ) ح
سوي پيمانكار، ظرف يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق يا فسخ 

قرارداد را، قرارداد، مشخصات پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف 
  .به سازمان تأمين اجتماعي اعالم نمايد

كارفرما مكلف است بدهي قطعي شده مربوط به پيمانكاران و ) ط
مهندسان مشاور طرف قرارداد را كه توسط سازمان تأمين اجتماعي 

ميزان بدهي حق بيمه پس از قطعي شدن انجام (ابالغ مي شود 
جهت پرداخت آن ظرف (و ابالغ مجدد به پيمانكار ) مراحل قانوني

روز از تاريخ ابالغ توسط سازمان تأمين اجتماعي به واگذارنده  20
) از تاريخ ابالغ(روز  25حداكثر ظرف مهلت ، )كار ابالغ مي گردد

قانون تأمين ) 38(سپرده و آخرين قسط موضوع ماده % 5از محل 
 .واريز نمايدصندوق اجتماعي و به حساب 

  
 :حقوق قانوني كارفرمايان-2

تأمين  صندوقاطالع از نتيجه بازرسيهاي انجام شده توسط -
 ).قانون تأمين اجتماعي 47ماده (اجتماعي 

 :اعتراض به بدهي- 
در صورتيكه كارفرما به ميزان بدهي اعالم شده از طرف 

تأمين اجتماعي معترض باشد ميتواند ظرف سي  صندوق
تأمين  روز بعد از تاريخ ابالغ، اعتراض خود را كتباً به شعبه

در صورتيكه آخرين روز مهلت ( .اجتماعي تسليم نمايد
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قانوني اعتراض تعطيل رسمي باشد روز بعد از تعطيل به 
  ).عنوان آخرين روز مهلت اعتراض خواهد بود

 :اعتراض به رأي هيأت بدوي تشخيص مطالبات- 
چنانچه مورد مطالبه بابت اصل حق بيمه از مبلغ 

روز  20ارفرما ميتواند ظرف ريال بيشتر باشد، ك 000/500/1
  .بعد از تاريخ ابالغ رأي، تقاضاي تجديدنظر نمايد

 :مفاصا حساب اخذ- 
در صورتيكه كارفرما نياز به مفاصا حساب داشته و داراي 
بدهي برآوردي باشد، ميتواند با واريز بدهي به حساب 
سپرده، مفاصا حساب دريافت نمايد، ضمن اينكه حق 

م شده ظرف مهلت مقرر، اعتراض وي به بدهي اعال
  .محفوظ خواهد بود

در صورتيكه بدهي اعالم شده براساس گزارش بازرسي از -
دفاتر قانوني شركت باشد كارفرما ميتواند در صورت 
اعتراض به بدهي اعالم شده، قبل از طرح اعتراض در 
هيأت هاي بدوي يا تجديدنظر، يك نسخه گزارش بازرسي 

 .به هزينه خود درخواست نمايد از دفاتر قانوني را كتباً و
 5ميتواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل  كارفرما-

سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در قانون تأمين 
تأمين صندوق اجتماعي به كار خود ادامه داده اند از 

و  قانون تأمين اجتماعي 78ماده (اجتماعي تقاضا نمايد 
 ).تبصره ذيل آن
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  :تأمين اجتماعي صندوق اداري بين كارفرمايان و  ارتباط-3
موارد مطروحه در اين قسمت عمدتاً مبتني بر تعيين چگونگي ارتباط 

تأمين اجتماعي به لحاظ شناخت كارفرما،  صندوقاداري كارفرمايان و 
 :تشخيص حق بيمه و وصول آن بوده كه اهم آن به ترتيب زير مي باشد

  
  )فصل سوم  1- 1بشرح بند( :ت كارفرماتشكيل پرونده و شناخ   -3-1
 )فصل سوم  2- 1بشرح بند (:  انجام بازرسي-3-2
 1-3بشرح بندهاي : (حقوق و مزايا و اظهارنامه / ارائه صورت دستمزد -3-3

  )فصل سوم 1- 4و 
 :اعالم بدهي و ابالغ آن به كارفرما -3-4

درمواردي كه حسب محتويات پرونده كارگاه ، كارفرما براي يك دوره 
برگ (اسبه ، مبالغي به صندوق بدهكار گردد با صدور اعالميه مورد مح

  .مراتب به وي ابالغ مي گردد ) اعالم بدهي
 :اعتراض كارفرما -3-5

كارفرما مي تواند در صورتيكه به ميزان بدهي ابالغ شده از سوي 
صندوق معترض باشد، ظرف سي روز بعد از تاريخ ابالغ  اعالميه يا 

خود را كتبا همراه با داليل و مستندات ، به برگ اعالم بدهي ، اعتراض 
صندوق مكلف است اعتراض . صندوق تامين اجتماعي تسليم نمايد 

كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيات بدوي تشخيص 
در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مهلت . مطالبات مطرح نمايد 

م تعيين شده طبق ماده مقرر، تشخيص صندوق قطعي و حق بيمه و جرائ
  ). قانون  42مفاد ماده (وصول خواهد شد )قانون تامين اجتماعي  50(
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بدوي و تجديد (رسيدگي به اعتراض كارفرما در هياتهاي مطالبات -3-6
 ):نظر

رسيدگي به اعتراض كارفرمايان درجلسات هياتها با دعوت از كارفرما 
وبيان دفاعيات جهت حضور ) طي ابالغ تاريخ تشكيل جلسه رسيدگي (

عدم حضور در هرحال . و يا ارائه اليحه دفاعيه ، صورت مي گيرد 
كارفرما و يا وكيل و يا نماينده او ، مانع از رسيدگي و صدور راي 

  . نخواهد بود
  : هيأت بدوي) الف

، نسبت به بدهي ابالغ )روز 30(در صورتيكه كارفرما ظرف مهلت مقرر 
سه هيأت بدوي تشخيص مطالبات نمايد، موضوع در جل شده اعتراض

كه در محل شعبه سازمان تأمين اجتماعي، با حضور افراد زير تشكيل 
  :مي گردد، رسيدگي و رأي صادر خواهد شد

 نمايندگان وزارت تعاون؛ كار و رفاه اجتماعي- 1

 نماينده كارفرمايان- 2

 نماينده شورايعالي تأمين اجتماعي- 3

 نماينده كارگران- 4

بدوي تشخيص مطالبات در مورد مبالغ كمتر رأي صادره از سوي هيأت 
روز بعد از تاريخ  20ريال و يا آرايي كه ظرف مهلت  000/500/1از 

ابالغ مورد اعتراض قرار نگيرند، قطعي و الزم االجرايي مي باشد و 
  .قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد) 50(نهايتاً طبق ماده 

   :هيأت تجديد نظر) ب
ريال  000/500/1رد مطالبه بابت اصل حق بيمه از در صورتيكه مبلغ مو

روز بعد از تاريخ ابالغ رأي  20بيشتر باشد، كارفرما و سازمان ظرف 
. هيأت بدوي تشخيص مطالبات، حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت
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. رأي هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات قطعي و الزم االجرا مي باشد
ز استانها و با حضور افراد زير جلسات هيأت هاي تجديدنظر در مراك

  :تشكيل مي گردد
  نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. 1
  )هيأت امنا( نماينده شورايعالي تأمين اجتماعي. 2
  )قاضي دادگستري(گستري نماينده وزارت داد. 3
  تأمين اجتماعي صندوقنماينده . 4
  نماينده كارفرمايان. 5

مقرر براي اعتراض، مواجه با تعطيل  آخرين روز مهلت در موارديكه-
رسمي يا تعطيل سازمان باشد، اولين روز اداري پس از تعطيل آخرين 

 .مهلت مقرر تلقي مي گردد
در موارديكه اعتراض كارفرمايان به وسيله تلگراف يا پست سفارشي -

ارسال گردد، تاريخ قبض مخابره يا تاريخ قبض پستي، تاريخ اعتراض 
 .تلقي مي گردد

 : طاريهاخ-3-7

به شرح زير ) غيرقابل اعتراض(در صورت عدم پرداخت بدهي قطعي 
مراتب از طريق صدور اخطاريه به كارفرما ابالغ مي گردد در صورتيكه 

ساعت بدهي خود را پرداخت ننمايد و يا اقدامي در  48كارفرما ظرف 
نسبت به وصول مطالبات خود از  صندوق اين خصوص بعمل نياورد و 

 ).جتماعيا أمينت انونق» 50«ماده (اجرائيه اقدام مي نمايد  طريق صدور

 : تقسيط بدهي-3-8

قسط  36مي تواند با درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا  ندوقص
در صورتيكه كارفرما هر يك از اقساط مربوطه را . تقسيط نمايد ماهانه
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 در موعد مقرر پرداخت نكند، مانده بدهي تقسيط شده، از طريق صدور
 ).قانون تأمين اجتماعي) 46(ماده (اجرائيه وصول خواهد شد 

 : اجرائيه-3-9

حق بيمه و متفرعات آن كه ناشي از اجراي بابت  صندوقمطالبات 
قانون تأمين اجتماعي يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي باشد، همچنين 

قانون تأمين اجتماعي در ) 90(و ) 66(هزينه هاي انجام شده طبق مواد 
البات مستند به اسناد الزم االجرا بوده و طبق مقررات مربوطه طمحكم 

قابل  صندوقبه اجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مأمورين اجراي 
  ):قانون تأمين اجتماعي) 50( ماده(وصول مي باشند 

    صندوق اشاره گرديد، ) اخطاريه( 3-7همانگونه كه طي بند ) الف
هي مورد اخطاريه، اقدام به مي تواند در خصوص عدم پرداخت بد

   .صدور اجرائيه نمايد
قسط ماهانه تقسيط  36در مورد اجرا را مي تواند حداكثر  صندوق) ب

در اينصورت چنانچه بدهكار، هر يك از اقساط را در موعد مقرر . نمايد
پرداخت نكند بقيه به اين حال تبديل گرديده و قابل تقسيط مجدد 

   .نخواهد بود
قسط، حسب مورد به پيشنهاد اداره كل  36ي بيش از تقسيط بده) ج

      تأمين اجتماعي صورت  صندوق درآمد و تصويب هيأت مديره 
   .مي گيرد

مندرج در برگ مبلغ  عشرحق االجراي عمليات اجرائي، معادل نيم ) د
اجرائيه مي باشد، كه پس از ابالغ اجرائيه، الزم است توسط بدهكار 

چه بدهكار ظرف مدت يكماه پس از ابالغ چنان) هـ .پرداخت شود
اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد، نصف حق االجرا، از 

   .طرف كارفرما پرداخت خواهد شد
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هزينه هاي انجام شده در ارتباط با وصول مبلغ مندرج در اجرائيه ) و
عالوه بر بدهي مربوطه، از ) از جمله هزينه هاي آگهي توسط سازمان(
 .تأمين اجتماعي وصول خواهد شد صندوقهكار توسط بد

 مقررات درباره نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاهها؛ - 3-10

مؤسسات و كارگاههاي مشمول قانون  هنگام نقل و انتقال عين يا منافع
تأمين اجتماعي اعم از اينكه انتقال بصورت قطعي، شرطي، رهني، صلح 

انجام گيرد، انتقال گيرنده ) يا غير رسمي بطور رسمي(حقوق و يا اجاره 
مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي بابت حق بيمه و 

مكلف است حداكثر صندوق . متفرعات آن، از انتقال دهنده مطالبه نمايد
پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا، در صورت پرداخت يا نداشتن 

) 37(ماده (كننده تسليم نمايد  بدهي، مفاصا حساب را صادر و به تقاضا
 ).قانون تأمين اجتماعي

راجع به  صندوقدفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از) الف
 صندوقنمايند، در صورتيكه استعالم ) انتقال دهنده(بدهي واگذار كننده 

، پاسخي صندوقروز از تاريخ ثبت برگ استعالم در دفتر  15ظرف 
  .خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد نمودارائه ننمايد، دفتر

، واگذارنده بدهي داشته باشد، صندوق در صورتيكه بنا به اعالم ) ب
مي تواند با پرداخت بدهي خود به سازمان و اخذ مفاصا حساب، معامله 
را انجام دهد، بدون اينكه پرداخت بدهي، حق وي را براي اعتراض به 

زان حق بيمه و درخواست رسيدگي ظرف در مورد مي صندوقتشخيص 
  .مهلت مقرر، ساقط كند

تأمين  صندوقدر صورت انجام معامله بدون اخذ مفاصا حساب از ) ج
، صندوقاجتماعي، انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات 

 .داراي مسئوليت تضامني خواهند بود
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 :گواهي جهت مراجع ذيصالح - 3-11

ت و شركتهاي دولتي، شهرداريها و ساير مراجع وزارتخانه ها، مؤسسا
كسب، پروانه بهره ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه 

  :برداري، كارت بازرگاني بشرح زير است
چنانچه كارگاه مورد استعالم، در شعبه ذيربط داراي سابقه و ) الف

ي هاي پرونده مطالباتي باشد، پس از پرداخت و يا اقدام به پرداخت بده
و ارائه تعهدنامه از طرف كارفرما ) كارگاه و دفتر مركزي(قطعي شده 

و در » پرداخت مانده بدهي هاي برآوردي پس از قطعيت آن«مبتني بر 
ارائه دفاتر و اسناد «مورد اشخاص حقوقي، ارائه تعهدنامه كتبي مبتني بر 

» يو پرداخت بدهي احتمالي ناشي از انجام حسابرس صندوققانوني به 
  .گواهي صادر مي گردد

در موارديكه كارگاه در شعبه ذيربط داراي سابقه و پرونده مطالباتي ) ب
بوده ليكن نام كارفرماي مندرج در استعالم با نام كارفرماي موجود در 
پرونده مطابقت نداشته باشد، در اينصورت نقل و انتقال كارگاه بصورت 

واست و نهايتاً تاريخ غير رسمي تلقي شده و حق بيمه تا روز درخ
  .احراز كارفرمايي، محاسبه و وصول مي شود

در موارديكه موضوع فعاليت كارگاه مندرج در استعالم، بـا فعاليـت   ) ج
كارگاه طبق پرونده مطالباتي مطابقت نداشته باشد و ليكن كارفرما تغييـر  

  .مـي پـذيرد  صـورت  » الـف «ننموده باشـد، صـدور گـواهي طبـق بنـد      
گاه فاقد هرگونه سابقه يا پرونده مطالباتي در شعبه ذيربط چنانچه كار) د

باشد، پس از اخذ مدارك شناسايي كارگاه و اخذ تعهد از كارفرما مبنـي  
اگر كارگاه داراي سوابق و فعاليت ديگري از قبـل بـوده و بـه    «بر اينكه 
بدهي نداشته و يا داراي كارگر باشد پـس از قطعيـت بـدهي،     صندوق 
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، گواهي صادر و بالفاصله پـس  » را پرداخت مي نمايد صندوقمطالبات 
  .از صدور گواهي، از كارگاه بازرسي به عمل مي آيد

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 

 
 :گواهي جهت مراجع ذيصالح - 3-11
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بوده ليكن نام كارفرماي مندرج در استعالم با نام كارفرماي موجود در 
پرونده مطابقت نداشته باشد، در اينصورت نقل و انتقال كارگاه بصورت 

واست و نهايتاً تاريخ غير رسمي تلقي شده و حق بيمه تا روز درخ
  .احراز كارفرمايي، محاسبه و وصول مي شود

در موارديكه موضوع فعاليت كارگاه مندرج در استعالم، بـا فعاليـت   ) ج
كارگاه طبق پرونده مطالباتي مطابقت نداشته باشد و ليكن كارفرما تغييـر  

  .مـي پـذيرد  صـورت  » الـف «ننموده باشـد، صـدور گـواهي طبـق بنـد      
گاه فاقد هرگونه سابقه يا پرونده مطالباتي در شعبه ذيربط چنانچه كار) د

باشد، پس از اخذ مدارك شناسايي كارگاه و اخذ تعهد از كارفرما مبنـي  
اگر كارگاه داراي سوابق و فعاليت ديگري از قبـل بـوده و بـه    «بر اينكه 
بدهي نداشته و يا داراي كارگر باشد پـس از قطعيـت بـدهي،     صندوق 
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  چهارمفصل 
  :حق بيمه و مباني محاسبه آن

 :حق بيمه  -1
ساس قانون تأمين اجتماعي و حق بيمه عبارت از وجوهي است كه برا

تأمين اجتماعي پرداخت  صندوقبراي استفاده از مزاياي موضوع آن، به 
 .مي شود

  
 :پرداختهاي مشمول كسر حق بيمه -1-1

كليه وجوه و مزاياي نقدي و يا غيرنقدي مستمر كه به تبع شغل 
بعنوان مزد، حقوق، كارمزد و يا كارآموزي در مقابل كار و يا ايام 

به بيمه شده داده مي شود، با رعايت حداكثر حقوق بالتكليفي 
يا دستمزد و مزاياي مشمول كسر حق بيمه و نيز در نظر گرفتن 

مشمول كسر حق بيمه ) 1- 2(وحه به شرح بند معافيتهاي مطر
مي باشد، مشروط به اينكه از حداقل حقوق و مزاياي سال 

  :مربوطه كمتر نباشد اين اقالم عمدتاً عبارتند از
 ، دستمزد، كارمزدحقوق -

 فوق العاده هاي شغل -

 اضافه كاري -

 شب كاري -

 نوبت كاري -

 فوق العاده خارج از مركز -

 فوق العاده انجام كارهاي سخت و زيان آور -

 كمك هزينه خواروبار و مسكن -

 مزد ايام تعطيل و مرخصي استحقاقي -
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 فوق العاده هاي ثابت و نظاير آنها-

 )1-2ج در بند به استثناي اقالم غيرمشمول مندر(پاداش -
 حق جذب-

 
 :پرداختهاي غير مشمول حق بيمه-1-2

از  12/2/72ت مورخ .ش/7226براساس مفاد مصوبه شماره 
مزاياي پرداختي به بيمه شدگان به شرح زير،  1/3/72تاريخ 

  :مشمول كسر حق بيمه نمي باشند
 بازخريد ايام مرخصي-

حداقل  حداكثر براي دو فرزند و معادل سه برابر(كمك هزينه اوالد -
 )دستمزد سنواتي روزانه، براي هر فرزند در ماه

 هزينه سفر و فوق العاده مأموريت-

 عيدي-

 مابه التفاوت كمك هزينه مسكن و خواروبار در ايام بيماري-

 حق شير-

 پاداش نهضت سوادآموزي -

 )كسر صندوق(حق التضمين -
 خسارت اخراج و مزاياي پايان كار-

 )وري، كارانهآكورد، بهره ( پاداش افزايش توليد-
منحصراً در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت و براي آن (حق همسر -

 )عده از كاركنان دولت كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند
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حداقل و حداكثر دستمزد و دستمزد مقطوع مشمول كسر حق -1-3
 :بيمه

كارفرمايان، با توجه به مبالغ حداقل و حداكثر دستمزد مشمول 
حسب (بيمه و همچنين دستمزد مقطوع هر سال كسر حق 

بايد نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه اقدام ) مورد
  .نمايند

  
  :حداقل دستمزد -1-3-1

حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه مشـمولين قـانون تـأمين    
اجتماعي برابر حقوق پايه اي است كه هر سال با توجه به هزينه 

ار، تعيين و توسط وزارت تعـاون،  زندگي، از طرف شورايعالي ك
طبق تصويب نامـه هيـأت   . (كار و رفاه اجتماعي اعالم مي گردد

، كليـه   29/7/74هــ مـورخ   15737ت /28463وزيران به شماره 
دستگاههاي دولتي مكلفند مابه التفـاوت حـق بيمـه آن دسـته از     
كاركنان خود را كه مشمول قانون تأمين اجتمـاعي مـي باشـند و    

افتي آنها از حداقل مصوب شورايعالي كار كمتر باشـد،  ميزان دري
اعم از حق بيمه سهم پرسنل و سهم دولـت، تـا سـقف مـذكور     

ــه  ــأمين، و ب ــندوقت ــد و   ص ــاعي پرداخــت نماين ــأمين اجتم ت
  بـراي   دستورالعمل فوق با اعمال حداقل دسـتمزد تعيـين شـده   

  ).مـــــي باشـــــد االجـــــرا نيـــــز الزمســـــالهاي بعـــــد 
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 :ر دستمزدحداكث -1-3-2
حداكثر دستمزد و مزاياي روزانه مشمول كسر حق بيمه هر 

) تأمين اجتماعيشورايعالي (سال، طبق مصوبات هيأت امنا 
 .تعيين مي گردد

 
  دستمزد مقطوع -1-3-3

    جدول دستمزد مقطوع در سايت رسمي سازمان قابل بهره (
 : )برداري مي باشد

اعي مزد يا حقوق بيمه شدگان قانون تأمين اجتم) 35(طبق ماده 
برخي از فعاليتها، طبقه بندي و بطور مقطوع تعيين گرديده كه 
اين دستمزدها مبناي كسر حق بيمه و انجام حمايت قانوني بيمه 
شدگان قرار گرفته است و همه ساله با افزايش سطوح 
  دستمزدي توسط هيأت امناي تأمين اجتماعي تعيين و ابالغ 

  .مي گردد
  ارقام به ريال                     92 - 88طي سالهاي جدول حداقل و حداكثر دستمزد 

  
  سال

درصد     1حدكثر دستمزد حداقل دستمزد
افزايش 
حداقل 
  دستمزد

درصد   
اقزايش 
حداكثر 
  دستمزد

  ماهيانه  روزانه  ماهيانه روزانه
88 87840  2635200 614880  18446400 20  20  
89 101000  3030000 707000  21210000 15  15  
90 110100  3303000 770700  23121000 9  9  
91 129900  3897000 909300  27279000 18  18  
92 162375  4871250 1136625 34098750 25  25  

 . روز ماه محاسبه شده است) 30(حداكثر دستمزد براساس  1                               
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  :نرخ حق بيمه-1-4
درصدي كه با اعمال آن در جمع  :نرخ حق بيمه عبارت است از

مبلغ حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه، ميزان حق بيمه 
) 28(نرخ حق بيمه در حال حاضر مطابق ماده . تعيين مي گردد

% 20سهم بيمه شده و % 7% (27قانون تأمين اجتماعي برابر 
ضمناً حق . سهم دولت مي باشد%) 3(بعالوه ) سهم كارفرما

حقوق و مزاياي مشمول %) 3(ري نيز به ميزان بيمه، بيمه بيكا
سال تصويب ( 6/5/1366كسر حق بيمه مي باشد كه از تاريخ 

 توسط كارفرما براي كاركنان مشمول كالً) قانون بيمه بيكاري
 .پرداخت مي شود تأمين اجتماعي قانون كار تأمين و

  
 :مباني حق بيمه-2

 :تاريخ شمول-2-1
 7صنف يا فعاليت طبق ماده تاريخي كه كارگران يا كاركنان يك 

    ا ، از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بهره مند .ت.ق
  مي شوند بعنوان تاريخ شمول، مالك محاسبه حق بيمه قرار 

 .مي گيرد
 

 :مالك محاسبه-2-2
مجموعه اسناد و مدارك مستندي كه مي توانند به عنوان مالك 

  :از عبارتندعمدتاً محاسبه حق بيمه تلقي گردند 
  :گزارش بازرسان كارگاهها -2-1- 2

مستندات هر يك از گزارشهاي بازرسي تا تاريخ گزرش بازرسي 
  .حق بيمه قرار گيرند» مالك محاسبه«بعدي مي تواند بعنوان 
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ضمناً سابقه كار اظهار شده از طرف بيمه شده براساس اولين 
اه يا اولين گزارش بازرسي فاقد كارگر يا كارگ(گزارش بازرسي 

بر ) تعطيل مشروط بر اينكه از تاريخ بازرسي قبلي تجاوز ننمايد
حسب مورد، حداكثر تا يك سال قبل از تاريخ انجام آن، مبناي 

  .مي گيردقرار محاسبه 
  گزارش بازرسان دفاتر قانوني -2-2- 2
حقوق و مزاياي ارسالي توسط /صورت دستمزد -2-3- 2

  كارفرمايان 
   3-2-2لي ا 1-2-2تلفيق موارد  -2-4- 2
  شده از سوي سازمان ساير سوابق پذيرفته  -2-5- 2
گزارشات هيأت سه نفره، انتقال سوابق از ساير صندوقهاي (

  ...).حمايتي به سازمان تأمين اجتماعي و 
  )علي الرأس(محاسبه حق بيمه بطور مقطوع  -2-6- 2

        در موارد زير حق بيمه رأساً تشخيص و از كارفرما مطالبه 
  :گرددمي 
         عدم ارسال صورت مزد يا حقوق توسط كارفرما ) الف

  ).ا.ت.ق 40ماده (
عدم ارسال مدرك تكميلي مورد نياز جهت محاسبه، نسبت ) ب

  ).ا.ت.ق 39ماده (به مابه التفاوت حق بيمه 
  .عدم همكاري در ارائه دفاتر قانوني) ج
از عدم همكاري با بازرسان سازمان جهت انجام بازرسي ) د

  .كارگاه
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 :دوره محاسبه-2-3
مدت زماني است كه حق بيمه براي آن دوره، محاسبه و مورد 

 .مطالبه قرار مي گيرد
 

 :مباني محاسبه حق بيمه و بيمه بيكاري-2-4
  )4فصل  4- 1بشرح بند (نرخ حق بيمه  -4-1- 2
بشرح بند (شمول يا عدم شمول كارگاه به تقليل نرخ حق بيمه  -4-2- 2
  ).4فصل  1- 2
 5شمول يا عدم شمول كارگاه به معافيت سهم كارفرما تا ميزان  -4-3- 2

  .نفر كارگر
) سهم كارفرما(معافيت كارفرما از پرداخت بخشي از حق بيمه  -4-4- 2

  .در خصوص بيمه شدگان جانباز
حداقل  –دستمزد مقطوع (دستمزد مشمول كسر حق بيمه  -4-5- 2

 1- 1بشرح بند ) (دستمزد واقعي با رعايت حداكثر دستمزد –دستمزد 
  ).4فصل 

پيمانهاي مشمول ضوابط (مقررات مربوط به پيمانكاران  -4-6- 2
     1-1-2بند (و ساير پيمانها ) 5فصل  1- 2بند (طرحهاي عمراني 

  ).5فصل 
 ).5فصل  4بشرح بند (شمول كارگاه به قانون بيمه بيكاري  -4-7- 2

 :اطالعات و مدارك موجود در پرونده-5- 2
كه ) 2-2عالوه به موارد مندرج در بند (ر اهم اطالعات ديگ

  :جهت محاسبه حق بيمه مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از
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 تاريخ تأسيس و شروع فعاليت -

پورسانتاژ (قرارداد واگذاري بخشي از تعهدات سازمان تأمين اجتماعي -
 ).واگذاري

ي اسناد و مدارك ديگري كه به منظور عدم شموليت قانون تأمين اجتماع-
احكام بازنشستگي و استخدامي شاغلين لشگري و : ارائه مي گردد شامل

برگ پايان ). كه داراي صندوقهاي حمايتي خاص مي باشند(كشوري 
، مدارك مثبته )جهت عدم محاسبه حق دوران خدمت وظيفه(خدمت 

 ... .دال بر تعطيلي كارگاه و 
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  پنجمفصل 
  چگونگي محاسبات حق بيمه

 بيمه شدگان -1

 
 كاركنان تمام وقت، روزمزد و حق الزحمه بگير ساعتي-1-1

حقوق يا دستمزد و مزاياي اين قبيل كاركنان، بصورت روزانه، 
، بعد از وضع )طبق توافق طرفين(هفتگي، پانزده روزه و يا ماهانه 

به آنها پرداخت ) الياتحق بيمه سهم بيمه شده و م(كسور قانوني 
مي گردد و كارفرما موظف است جمع حق بيمه سهم خود و بيمه 

% 3به انضمام ) حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه% 27(شده را 
مهلت مقرر بصورت ماهيانه به شعبه تأمين بيمه بيكاري، ظرف 

كارفرماياني كه داراي بيمه شدگان (اجتماعي مربوطه پرداخت نمايند 
با درج توضيحات به «ز مي باشند، مكلفند ليست جداگانه جانبا

  ).تنظيم و به شعبه تسليم نمايند» انضمام مدارك الزم
 كار مزدبگيران-1-2

كارفرما مكلف است حق بيمه كارمزد بگيران بيمه شده را به مأخذ 
كل درآمد ماهانه آنها، ضمن رعايت حداقل و حداكثر حقوق يا 

 .ق بيمه، محاسبه و پرداخت نمايددستمزد و مزاياي مشمول كسر ح
 كارآموزان -1-3

 .حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنان پرداخت گردد
در صورتيكه مزد يا حقوق آنها كمتر از حداقل دستمزد باشد، 
پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز تا حداقل مزد يا 

قانون تأمين  33ه مطابق ماد( حقوق، به عهده كارفرما خواهد بود
 .)اجتماعي
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قوانين و مقررات مربوطه، در ايران بكار اشتغال  طبق اتباع بيگانه كه-4- 1

جز در موارديكه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دوجانبه يا (دارند 
چند جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاصي براي آنها مقرر 

  .جتماعي خواهند بودمشمول مقررات قانون تأمين ا) گرديده است
هرگاه اتباع بيگانه گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت -

قانون تأمين ) 3(براساس موارد پيش بيني شده در ماده ) در ايران(اشتغال 
اجتماعي كالً يا بعضاً در خارج از كشور ايران، بيمه شده باشند، پس از 

مقررات تأمين اجتماعي تائيد تأمين اجتماعي، در همان موارد از شمول 
 .معاف خواهند بود

 
 :پيمانكاران-2

چگونگي محاسبات حق بيمه جهت پيمانهاي مشمول ضوابط طرحهاي 
  :زير استعمراني دولت و ساير پيمانها بشرح 

  :پيمانهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني -1- 2
  :پيمانهاي مشمول طرحهاي عمراني داراي ضوابط ذيل مي باشند

ام يا قسمتي از پيمان، از محل اعتبارات طرحهاي عمراني بودجه تم) الف
دولت اعم از ملي، استاني، ناحيه اي، منطقه اي، بازسازي مناطق جنگي و 

طرحهاي ناحيه اي يا استاني طرحهايي هستند كه (تأمين گرديده باشد ... 
اعتبار آن در اختيار مقامات ذيربط استاني و طرحهاي ملي طرحهايي مي 

  ).اعتبار آن در اختيار مقامات مسئول مركز قرار دارند باشند كه
قرارداد پيمانكاران، براساس فهرست پايه سازمان مديريت برنامه ) ب

  .ريزي كشور منعقد شده باشد
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قرارداد مهندسان مشاور، براساس قرارداد تيپ سازمان برنامه و ) ج
تثناي به اس(حق بيمه قرارداد پيمانكاران . بودجه منعقد شده باشد

مهندسان مشاور ايراني كه داراي ضوابط ) قراردادهاي دستمزدي و اماني
  :ياد شده باشند بشرح زير محاسبه مي گردد

  
  :پيمانكاران ايراني -1-1- 2

 16/4/63حق بيمه قراردادهاي طرحهاي عمراني منعقده از تاريخ ) الف
  .كل كاركرد، محاسبه مي گردد% 6مقطوعاً به مأخذ 

  .)سهم كارفرما از محل اعتبار طرح% 4/4يمانكار و سهم پ% 6/1( 
داراي ضوابط و  16/4/63حق بيمه قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ -

 .مقررات ديگري بوده كه بر حسب مورد الزم االجرا مي باشند
پيمانكاران داراي قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني، ) ب

خود را كماكان طبق مقررات بايستي صورت مزد كاركنان دفتر مركزي 
حق بيمه مربوطه، بطور جداگانه به قانون تأمين اجتماعي تهيه و به همراه 

شعبه تأمين اجتماعي حوزه عملكرد دفتر مركزي خود ارائه و پرداخت 
  .نمايند

تاريخ اجراي قانون بيمه بيكاري، پس از دوره ( 6/5/69از تاريخ ) ج
كل كاركرد محاسبه مي % 6به مأخذ  حق بيمه، بيمه بيكاري نيز) آزمايش
كل % 6/6بنابراين از تاريخ مذكور حق بيمه و بيمه بيكاري، معادل  .گردد

  ).سهم كارفرما% 5سهم پيمانكار و % 6/1(كاركرد محاسبه مي شود 
چنانچه اجراي قسمتي از كار موضوع قرارداد منعقده در طرحهاي ) د

     يا پيمانكاران فرعي  عمراني، توسط پيمانكار اصلي به پيمانكار
 واگذار گردد، در اينصورت پيمانكار يا پيمانكاران فرعي  )دست دوم(

مي بايست ليست كاركنان شاغل در قرارداد را تنظيم و به پيمانكار اصلي 
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تسليم و پيمانكار اصلي ليستهاي مذكور را به همراه ليست كاركنان خود، 
. به شعبه مربوطه تسليم نمايد پس از تائيد ناظر طرح و يا واگذارنده،

بديهي است پيمانكاران فرعي طرحهاي عمراني در صورت رعايت مورد 
 .فوق الذكر، رأساً وظيفه اي در جهت پرداخت حق بيمه نخواهد داشت

 
  :مهندسان مشاور ايراني -1-2- 2

به بعد،  16/4/63حق بيمه قراردادهاي مشاوره اي منعقده از تاريخ ) الف
% 6/3(ناخالص كل كاركرد، طبق قرارداد محاسبه مي گردد  %14به مأخذ 

  ).سهم كارفرما% 4/10سهم مشاور و 
مهندسان مشاور و كارشناسان داراي شخصيت حقوقي، بايستي ) ب

صورت كاركنان خود را اعم از كاركنان دفتر مركزي و نظارت كارگاهي 
مركزي،  را يكجا و كلي تهيه و در مهلت مقرر به شعبه مربوط به دفتر

  .تسليم نمايند
حق بيمه بيكاري ) تاريخ اجراي قانون بيمه بيكاري( 6/5/69از تاريخ ) ج

بنابراين از اين تاريخ به . كل كاركرد محاسبه مي گردد% 6/1نيز به مأخذ 
سهم % 12سهم مشاور و % 6/3(كل كاركرد % 6/15بعد حق بيمه 

 .فراهم بود) كارفرما
 
  :ان مشاور خارجيپيمانكاران و مهندس -1-3- 2

پيمانكاران و مهندسان مشاور خارجي طرحهاي عمراني، تابع موارد 
نبود و حق بيمه مربوطه به ترتيبي ) 1-1-2(و ) 2- 1-2(مذكور در بندها 

 .كه در مورد ساير پيمانها شرح داده خواهد شد، محاسبه مي گردد
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 :)قراردادهاي غير عمراني( ساير پيمانها-2- 2
مي باشد  24/1/70يي كه تاريخ انعقاد آنها قبل از محاسبه حق پيمانها

برابر ضوابط و مقررات ) به استثناي پيمانهاي مشمول طرحهاي عمراني(
    مذكور، با توجه به نوع قرارداد بشرح زير مربوطه بوده و از تاريخ 

 :مي باشد
 

 :قراردادهاي دستمزدي-2-1- 2
به هزينه او تأمين در اين نوع قراردادها كه مصالح كالً توسط كارفرما و 

حق  9/1ناخالص كل كاركرد بعالوه % 15مي گردد، حق بيمه به مأخذ 
كليه قراردادهايي كه موضوع . بيمه، بابت بيمه بيكاري محاسبه مي گردد

اعم از خدمات نصب، فني، مشاوره اي، آموزشي، (آنها ارائه خدمات 
ي، طراحي، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت، حسابداري، حسابرس

بوده و براي اجراي كار، نياز به مصالح نباشد، از مصاديق ...) تنظيمات و
قراردادهاي دستمزدي و خدماتي غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آنها 

 .بشرح مذكور محاسبه مي گردد
 

 :قراردادهاي دستمزد مصالح-2-2- 2
در اينگونه قراردادها كه هزينه كليه مصالح، دستمزد و ابزار كار بعهده 

ناخالص كل كاركرد بعالوه % 7كار مي باشد، حق بيمه به مأخذ پيمان
  .حق بيمه متعلقه، بابت بيمه بيكاري محاسبه مي گردد 9/1

در موارديكه عمليات قرارداد، منحصراً ارائه خدمات بوده ليكن كالً -
حمل و نقل، تخليه و بارگيري بوسيله (بصورت مكانيكي انجام گيرد 

از مصاديق ...) ت مختلف از جمله لودر وجرثقيل و كرايه ماشين آال
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قراردادهاي دستمزد و مصالح تلقي و حق بيمه آنها بشرح مذكور محاسبه 
 .مي گردد

ت ايجاب نمايد كه تواماً بصورت دستي و ادر موارديكه نوع عملي-
و % 15مكانيكي انجام پذيرد، حق بيمه نسبت به كاركرد دستي به مأخذ 

به ) مكانيكي متعلق به پيمانكارا وسايل ب(نسبت به كاركرد مكانيكي 
در صورتيكه . ضمن لحاظ حق بيمه بيكاري، محاسبه مي گردد% 7مأخذ 

مكانيكي و دستي از سوي واگذارنده كار اعالم ميزان و يا درصد كاركرد 
نشود و يا نوع عمليات قرارداد، بصورتي باشد كه نياز به استفاده از 

ل مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و وسايل مكانيكي نباشد و يا وساي
بدون دريافت كرايه، در اختيار پيمانكار قرار داده نشود، كار موضوع 

كاركرد محاسبه % 15قرارداد، غيرمكانيكي تلقي شده و حق بيمه به مأخذ 
 .مي گردد

 
   قراردادهايي كه تأمين قسمتي از مصالح موضوع آن، بعهده كارفرما -2-3- 2

 :مي باشد
ع قراردادها، كارفرما قسمتي از مصالح را تأمين مي نمايد و در در اين نو

تأمين شده (اختيار پيمانكار قرار ميدهد، بدين ترتيب كل ارزش مصالح 
به كل ناخالص كاركرد پيمانكار افزون شده و حق بيمه ) توسط كارفرما

حق بيمه متعلقه بابت بيمه بيكاري محاسبه  9/1آن بعالوه % 7به مأخذ 
ليكن مفاصا حساب قرارداد بر مبناي كاركرد پيمانكار صادر . دمي گرد

و در صورتيكه قسمتي از مصالح انحصاري بوده و صرفاً خواهد شد  
در اختيار شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، توانير، مخابرات و 
يا سازمانهاي آب و برق منطقه اي باشد، جزء مصالحي كه ارزش آنها 

 .كاركرد قرارداد افزوده شده محسوب نمي شودبايستي به كل 

62



 

شورايعالي  7/9/1373مصوبه ( قراردادهاي ساخت و تعمير ماشين آالت-2-2-4
سازمان تامين اجتماعي تصريح مي نمايد چنانچه پيمانكاران داراي 
كارگاه توليدي، صنعتي و فني باشند و موضوع قرارداد در كارگاه انجام 

 :)فتار خواهد شدگيرد مطابق با شرايط ذكر شده ر
، داراي كارگاه توليدي، فني و )حقوقي، حقيقي(پيمانكار چنانچه 

صنعتي بوده و عمليات پيمان كالً در كارگاه وي انجام گيرد و در شعبه 
تأمين اجتماعي، داراي پرونده مطالباتي باشد در اينصورت، وصول حق 

 :بيمه و صدور مفاصا حساب بشرح زير است
 

  :راي شخصيت حقوقيپيمانكار دا) الف
در صورتيكه دفاتر قانوني شخص حقوقي، مورد تائيد سازمان تأمين -

اجتماعي باشد، صدور مفاصا حساب منوط به وصول حق بيمه طبق 
 .بازرسي از دفاتر قانوني مذكور مي باشد گزارش

در صورتيكه پيمانكار قبل از انجام بازرسي از دفاتر، نياز به صدور مفاصا -
بدهي قطعي طبق اشد، در اينصورت پس از پرداخت حساب داشته ب

محتويات پرونده كارگاهي و دفتر مركزي و ارائه تعهدنامه يا امضاء مجاز 
تعهد پرداخت بدهي قطعي «و مهمور به مهر شخص حقوقي، مبتني بر 

        مفاصا حساب مربوطه صادر » شده طبق بازرسي از دفاتر قانوني
 .مي گردد

كار، تمكن پرداخت بدهي قطعي شده طبق محتويات در صورتيكه پيمان-
پرونده كارگاهي و دفتر مركزي را بصورت يكجا نداشنه باشد، مي تواند 
با ارائه تعهدنامه مندرج در بند فوق و پرداخت حق بيمه بيكاري و 

 .تقسيط مانده بدهي، مفاصا حساب مربوطه را دريافت نمايد
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ني باشد و يا دفاتر ارائه شده، مورد در صورتيكه پيمانكار فاقد دفاتر قانو-
تائيد سازمان تأمين اجتماعي نباشد و يا از ارائه دفاتر خودداري نمايد، 

) كل كاركرد قرارداد% 15يا  7حسب مورد به مأخذ (حق بيمه قرارداد 
بعالوه بيمه بيكاري، مورد مطالبه قرار مي گيرد و پس از وصول مفاصا 

 .حساب صادر مي گردد
 
  :نكاران داراي شخصيت حقيقيپيما) ب

در زمان اجراي قرارداد، در شعبه ) شخص حقيقي(در صورتيكه پيمانكار -
تأمين اجتماعي داراي پرونده مطالباتي باشد و ليست كارگران شاغل در 
كارگاه را ارسال و يا توسط بازرسان سازمان، از كارگاه بازرسي به عمل 

بدهي نداشته باشد و در آمده باشد، چنانچه طبق محتويات پرونده 
صورت وجود بدهي، آن را پرداخت نمايد، مفاصا حساب مربوطه صادر 

 .مي گردد
در صورتيكه پيمانكار تمكن پرداخت بدهي قطعي شده را بصورت يكجا -

نداشته باشد، مي تواند با پرداخت حق بيمه كل كاركرد طبق قرارداد 
ري و با تقسيط مانده بعالوه بيمه بيكا%) 15يا  7حسب مورد به مأخذ (

 .بدهي، مفاصا حساب مربوطه را دريافت نمايد
پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعبه سازمان باشد، حق در موراديكه -

) كل كاركرد قرارداد% 15يا  7حسب مورد به مأخذ (بيمه قرارداد و 
بعالوه بيمه بيكاري، مورد مطالبه قرار مي گيرد و پس از وصول، مفاصا 

 .ب صادر مي گرددحسا
اجناس، مواد يا (قراردادهايي كه موضوع آنها منحصراً خريد و فروش -2-5- 2

در اينگونه . باشد) بدون خدمه(و يا اجاره ماشين آالت ) تجهيزات
قراردادها چنانچه نيازي به انجام كار اضافي بر روي اجناس و مواد و 
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شين آالت تجهيزات فروخته شده  از طرف فروشنده نباشد و يا اجاره ما
و اتومبيل بدون راننده و خدمه باشد، مفاصا حساب بدون وصول حق 

 .بيمه صادر مي گردد
شامل ساخت يا ) حقوقي، حقيقي(عمليات پيمان توسط پيمانكار -2-6- 2

 :باشد... فروش و توأم با حمل و نصب و
در اين حالت، حق بيمه مربوط به ساخت يا فروش به ترتيب بندهاي 

بر ... همچنين حق بيمه كاركرد حمل و نصب و و )5-2- 2(و ) 4- 2-2(
جدا از حق بيمه (مبلغ كاركرد مربوط % 15و يا  7حسب مورد، به مأخذ 

  .محاسبه و وصول خواهد شد) كارگاهي
در صورت عدم مشخص بودن ميزان كاركرد به تفكيك ساخت يا فروش -

ا، در قرارداد و يا عدم اعالم آن از طرف كارفرم... توأم حمل و نصب و
يا  7حسب مورد (حق بيمه قرارداد كالً با اعمال درصد حق بيمه متعلقه 

پيمانكار در دوره اجراي محاسبه و به كسر حق بيمه پرداختي %) 15
 .ل مي گرددوقرارداد در كارگاه، مطالبه و وص

قراردادهاي نهادها، وزارتخانه ها و سازمانهاي مشمول قانون حمايتي -2-7- 2
نهادها، وزارتخانه ها و سازمانهايي كه كاركنان : خاص به عنوان پيمانكار

آنها مشمول قانون حمايتي خاص، غير از قانون تأمين اجتماعي مي 
باشند، چنانچه طي قرارداد منعقده با ساير مؤسسات، وزارتخانه ها و 
سازمانها، اقدام به انجام كار بصورت پيمانكار نمايند، با ارائه گواهي 

كار موضوع قرارداد، منحصراً توسط اينكه،  ارگانهاي مذكور مبني بر
انجام ) كه مشمول قانون حمايتي خاص مي باشند(كاركنان رسمي آنها 

حق بيمه نبوده و صدور مفاصا حساب گرفته است، مشمول دريافت 
   مي باشد و ليكن اگر اين قبيل پيمانكاران، در براي آنها بالمانع

و غيررسمي استفاده كنند، بايد اجراي عمليات پيمان از كاركنان روزمزد 
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در . پرداخت نمايندحق بيمه آنها را با تسليم ليست به شعب سازمان 
اينصورت صدور مفاصا حساب قرارداد، منوط به پرداخت حق بيمه 

يادآوري مي گردد كه پيمانكاران مذكور . كاركنان اخيرالذكر خواهد بود
تأمين اجتماعي  صندوقالزم است در دوره اجراي قرارداد، مراتب را به 

 .اطالع دهند
 

 ):دست دوم(فرعي حق بيمه پيمانكاران -2-2-8

ر را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران ادر موراديكه پيمانكار قسمتي از ك
فرعي واگذار نمايد، پيمانكار اصلي بعنوان واگذارنده كار براي 

نظر پيمانكاران دست دوم تلقي شده و حق بيمه پيمانكاران فرعي با در 
از نظر تهيه مصالح، حسب مورد طبق بندهاي (گرفتن تعهدات طرفين 

همچنين حق بيمه . محاسبه و مطالبه مي گردد) 3-2-2الي  2-1- 2
پيمانكار اصلي به كسر كاركرد پيمانكاران فرعي كه مفاصا حساب 

 .دريافت داشته اند مورد محاسبه قرار مي گيرد
 

 :ساير موارد-2-2-9
قراردادهاي منعقده، هر يك در حكم قرارداد متمم، الحاقيه و تمديد .1

واحد بوده و با توجه به تاريخ آنها، حق بيمه برابر ضوابط و 
 .مقررات محاسبه و وصول مي گردد

در موارديكه حق بيمه بر مبناي ليستهاي ارسالي طي دوره اجراي .2
قرارداد، بيش از حق بيمه طبق ضريب اعمالي باشد، حق بيمه 

 .سالي مطالبه و وصول مي گرددبراساس ليستهاي ار

66



 

در صورت عدم اعمال كارفرما در مورد ارزش تمام يا قسمتي از .3
كل كاركرد، محاسبه و % 15مصالح واگذاري، حق بيمه به مأخذ 

 .وصول مي گردد
مبلغ ناشي از تعديل بها براساس جداول سازمان مديريت و برنامه .4

يا مهندس ار ريزي كشور از جمله موارد كاركرد ناخالص پيمانك
 .مشاور تلقي گرديده و مشمول كسر حق بيمه مي باشد

مابه التفاوت آخرين مبلغ صورت وضعيت و قيمت تمام شده .5
مصالح پاي كار، در صورتيكه خريد آنها قبالً در صورت وضعيت 

 .لحاظ گرديده باشد، مبناي محاسبه حق بيمه خواهد بود
ال مي گردد، درصد تخفيفي كه در صورت وضعيتهاي قطعي اعم.6

شرايط پيمان بوده و يا جبري خارج از اراده و اختيار خواه جزء 
بنابراين مالك . پيمانكار باشد، مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود

پيمانكاران، رقم كاركرد صورت وضعيت قطعي محاسبه حق بيمه 
 .آنها پس از كسر تخفيف مي باشد

وضعيت  مبالغي كه تحت عنوان جرايم و خسارات از صورت.7
كاركرد پيمانكار محسوب قطعي پيمانكار كسر مي گردد، بعنوان 
 .شده و مشمول كسر حق بيمه مي باشد

اعم از عمراني و يا (حق بيمه قراردادهاي منعقده اشخاص حقوقي .8
كه به موجب موازين مربوطه، وصول مي گردد ) غير عمراني

يمانكار اختصاص داشته و پمنحصراً به كاركنان شاغل در قرارداد 
مي بايست ليست و حق بيمه كاركنان دفتر مركزي خود اعم از 
اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، بازرسي و ساير كاركنان را 
جداگانه، به شعبه تأمين اجتماعي كه دفتر مركزي پيمانكار در حوزه 

در صورتيكه اسامي . عملياتي آن قرار دارد، ارسال و پرداخت نمايد
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ستهاي ارسالي بابت پيمان درج گردد، حق بيمه افراد مذكور، در لي
 .جدا از حق بيمه قرارداد، مطالبه و وصول خواهد شدآنان 

خارجي بوده و تمام يا قسمتي از عمليات، در موارديكه پيمانكار .9
از ابتدا شروع توسط افراد تبعه خارجي انجام مي گيرد، الزم است 
و ميزان حقوق عمليات اجرايي قرارداد، صورت كاركنان خارجي 

پرداختي به آنان، همراه ليست افراد شاغل ايراني به شعبه مربوطه 
ارائه و در پايان قرارداد، گواهي مؤسسه بيمه كشور متبوع در مورد 
هر يك از افراد خارجي كه متضمن تائيد نمايندگي سياسي دولت 

مزبور باشد اخذ و به شعبه تأمين جمهوري اسالمي ايران در كشور 
چنانچه به موجب . عي محل اجراي قرارداد، تسليم شوداجتما

گواهي مزبور ثابت شود كه افراد خارجي از مزاياي تأمين اجتماعي 
قانون تأمين اجتماعي ) 3(كشور خود مطابق مزاياي موضوع ماده 

 .ايران برخوردار مي باشند حق بيمه افراد مذكور مطالبه نخواهد شد
به بدهي برآوردي اعالم شده از در صورتيكه پيمانكار يا مشاور .10

تأمين اجتماعي معترض بوده و در عين حال نياز به  صندوقسوي 
مفاصا حساب داشته باشد، مي تواند ميزان بدهي اعالم شده را 

حساب دريافت  واريز و مفاصا صندوقبه حساب » سپرده«بصورت 
نمايد و در صورتيكه كافرما به ميزان مذكور معترض باشد ميتواند 

وضوع را در هيأتهاي تشخيص مطالبات مطرح و پيگيري نمايد و م
مورد نظر كارفرما نباشد،  صورتيكه رأي هيأت تجديد نظردر 

در . اداري قابل پيگيري خواهد بودموضوع از طريق ديوان عدالت 
، به حساب پيمان )اضافه دريافتي سازمان( دريافت رأي صورت

 .ديگر وي منظور و يا مسترد خواهد شد
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 :قراردادهاي حسابرسي و تحقيقاتي و پژوهشي - 2-2-10
  :و پژوهشي تحقيقاتيقراردادهاي ) الف

پژوهشي كه با دانشگاهها يا مراكز علمي و .  تحقيقاتيقراردادهاي  .1
يا مؤسسات وابسته به آنها بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي 
گردد در صورتيكه حائز شرايط زير باشند مفاصا حساب بدون 

 :صادر مي گردد وصول وجه
 .دانشگاه يا مراكز علمي وابسته به وزارتخانه باشد -
طبق محتويات پرونده نزد شعبه بدهي نداشته و يا فاقد كاركنان مشمول  -

 .قانون تأمين اجتماعي باشند
 
در موارديكه مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته بـه دانشـگاهها    .2

مستقل باشـند  يا ساير مراكز علمي دولتي، داراي شخصيت حقوقي 
ــش     ــي بخ ــاتي و پژوهش ــات تحقيق ــورد مؤسس ــين در م و همچن

قانوني مي باشند و آنرا جهت حسابرسـي  خصوصي كه داراي دفاتر 
در اختيار سازمان قرار دهند، دفاتر قـانوني آنـان مبنـاي محاسـبه و     

صـورت  در  مي گيـرد كـه  وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده قرار 
ــدم ــ    ع ــادر م ــاب ص ــا حس ــدهي مفاص ــرددب  .ي گ              

 
در مورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفتر قانوني با توجه به استفاده  .3

براي انجام قراردادهاي تحقيقاتي و ... از رايانه و نرم افزار و
پژوهشي قراردادهاي مزبور بطوركلي مكانيكي محسوب و حق بيمه 

 .محاسبه مي شود%) 7(آنها به مأخذ 
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    و پژوهشي يا شخص حقيقيقرارداد تحقيقاتي در موارديكه .4
منعقد شود با توجه به ) يك نفر يا چند نفر بصورت دسته جمعي(

ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش و اجتناب ناپذير بودن 
    مشاركت مستقيم خود شخص بعنوان مجري در انجام كار 

) كه به كار گمارده مي شوندبدون توجه به ماهيت نيروي انساني (
    قانون تأمين اجتماعي حاصل) 38(وط به ماده چون شرط مرب

نمي گردد از شمول بيمه معاف و الزم است از محاسبه و مطالبه 
حق بيمه قراردادهاي مذكور بطوركلي خودداري و مفاصا حساب 

 .صادر خواهد شد
 

  :قراردادهاي حسابرسي) ب
با توجه به اينكه فعاليت مؤسسات حسابرسي به نوعي فني تلقي و 

كاركنان آنان و عمدتاً در محل مؤسسات مذكور انجام مي  توسط
گيرد، لذا چنانچه مؤسسات مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود 

نمايند در صورتيكه را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت 
داراي دفاتر قانوني باشند و آنان را جهت انجام حسابرسي در 

عدم بدهي مفاصا حساب  اختيار سازمان قرار دهند، در صورت
 .قرارداد آنان صادر خواهد شد

  
  :عات و ارتباطاتقرارداد فناوري اطال) پ
  :نحوه شناسايي قراردادهاي فناوري و اطالعات و ارتباطات): الف

، )رايانه(قراردادهايي كه موضوعات آنها تهيه و نصب سخت افزار 
طراحي و ساخت نرم افزار و سيستمهاي مختلف عملياتي و 
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اطالعاتي و پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري و تعمير و 
 :نگهداري آنها مي باشد به شرح زير عمل ميگردد

  
 :اشخاص حقوقي-1

در موارديكه پيمانكار داراي دفاتر و اسناد قـانوني باشـد و   .1
قطعـي باشـد در ايـن    طبق محتويات پرونـده فاقـد بـدهي    

ارائـه   صورت از محاسبه حق بيمه قرارداد خـودداري و بـا  
جديـد   2/14تعهد تحويل دفاتر قانوني منضم به بخشـنامه  

 .درآمد مفاصاحساب قرارداد صادر ميگردد
در مورد پيمانكار اينكه ليست و حق بيمه كاركنان خود را .2

نداده اند بايد در اسرع وقت از دفاتر آنان حسابرسي و بر 
مبناي آن حق بيمه وصول و سپس مفاصا حساب صادر 

 .گردد
ارديكه پيمانكار فاقد دفاتر قانوني بوده و يا از ارائه در مو.3

دفاتر خودداري نمايد ضرورتي به استعالم درصد مكانيكي 
و غير مكانيكي كاركرد از واگذارنده كار نبوده و 
قراردادهاي مربوطه از نظر سازمان مكانيكي محسوب و 

 24/1/1370مصوبه مورخ » 2«حق بيمه آنها بايد طبق ماده 
به اضافه بيمه % 7الي تأمين اجتماعي به مأخذ شورايع

 .شدبيكاري محاسبه و وصول خواهد 
 

  :اشخاص حقيقي
در موارديكه پيمانكار كار موضوع قرارداد را رأساً و به .1

تنهايي انجام دهد و بطوركلي از نيروي انساني ديگر 
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قانون تأمين اجتماعي ) 38(استفاده ننمايد مشمول ماده 
رنده كار مي بايد بدون اخذ نخواهد بود واگذا

 .با وي تسويه حساب نمايد ،مفاصاحساب
در موارديكه پيمانكار براي انجام كار، از نيروي انساني .2

ديگر نيز استفاده نمايد مي بايد حق بيمه كاركنان قرارداد 
ناخالص كاركرد محاسبه و به اضافه بيمه % 7به مأخذ 

رداد بيكاري مربوطه وصول و سپس مفاصا حساب قرا
 .صادر گردد

  
  :قراردادهاي فضاي سبز) س

ناخالص كاركرد بعنوان كاركرد % 7در اينگونه قراردادها معادل 
% 30و معادل % 7مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به مأخذ 

كاركرد بعنوان كاركرد غير مكانيكي تلقي و حق بيمه ناخالص 
 .محاسبه و وصول مي گردد% 15آن به مأخذ 

 
  :اتتنظيف قراردادهاي) د

 2/14بخشنامه (درآمد  2/14از بخشنامه » 2«به موجب بند 
درآمد سايت اتاق بازرگاني قابل بهره برداري  3/14درآمد و 
ات به فمأخذ محاسبه حق بيمه قراردادهاي تنظي) مي باشد

ناخالص كاركرد با ضريب ناخالص كاركرد با % 25ميزان 
ريب دستمزد ناخالص كاركرد با ض% 75و % 7ضريب دستمزد 

 .به انضمام بيمه بيكاري محاسبه ميگردد% 15
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 :اقدامات پيمانكاران پس از انعقاد قرارداد و خاتمه عمليات پيمان .5
   كليه پيمانكاران اعم از حقيقي يا حقوقي پس از انعقاد قرارداد 

  :مي بايست بترتيب زير عمل نمايند
 ي محل اجراي پروژه يك نسخه از قرارداد منعقده را به تأمين اجتماع-

كه دفتر مركزي در مورد مهندسان مشاور به شعبه تأمين اجتماعي (
 .ارائه نمايند) مشاور در محدوده آن واقع است

ليست و حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي كار مربوط به هر ماه را، -
     حداكثر تا پايان ماه بعد به شعبه مربوطه، تسليم و پرداخت نمايند 

و يا د قراردادهاي طرحهاي عمراني، پس از تائيد ناظر طرح در مور(
حقوق و مزايا به شعبه مربوطه /واگذارنده كار فقط صورت دستمزد

 ).تسليم مي گردد

ارسال مدارك مورد نياز از طريق پيمانكار پيگيري الزم در خصوص -
واگذارنده كار به شعبه ذيربط را بعمل آورد، اين مدارك عمدتاً عبارتند 

 :از
  ).پيمان(از قرارداد يك نسخه ) الف
        اعالم مبلغ ناخـالص كـل كـار در زمـان محاسـبه حـق بيمـه        ) ب

  ).آخرين صورت وضعيت و مبلغ تعديل كاركرد برحسب مورد( 
      گواهي واگذارنده كار مبني بر تائيد چگونگي تأمين مصالح ) ج
  ).طبق مفاد پيمان توسط پيمانكار و يا كارفرما(
  .)شامل تاريخ و شروع و خاتمه(دوره كاركرد ) د
گواهي كارفرما، در مورد پيمانهاي مشمول طرحهاي عمراني و ) هـ

 .شرايط آن و نيز محل اعتبار پروژه
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ني كه حداكثر پنج نفر يت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياقانون معاف-3
مجلس شوراي اسالمي و اصالحات  16/12/1361كارگر دارند مصوب 

 :بعدي
كليه كارگاههاي توليدي و ن كارفرمايا 1362از آغاز سال : ماده واحده

استفاده ) از قبيل برق، آب، تلفن، راه(صنعتي و فني كه از خدمات دولتي 
نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف  5مي نمايند تا ميزان 

اهند نفر حق بيمه را خو 5نفر به باال نسبت به مازاد  5بوده و از 
  .پرداخت
سالهاي آتي را در بودجه دولت مكلف است هزينه مورد نياز :  1تبصره 

  .سال مربوطه پيش بيني و منظور نمايد
در ) مجمع تشخيص مصلحت 25/1/1387اصالحي مورخ : ( 2تبصره 

نفر كارگر را دارند، در  5مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري كمتر از 
ون اشتغال در كارگاه براي استفاده از صورتيكه كارفركا افرادي را بد

  مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي به عنوان كارگر معرفي نمايد 
كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول :  3تبصره 

  .اين قانون مستثني هستند
كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه به علل بحران :  4تبصره 

عوقه خود نبوده و پرداخت بدهي به مالي قادر به پرداخت حق بيمه م
قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا ) 46(صورت يكجا يا طبق ماده 

وقفه كار در كارگاه باشد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مي تواند 
را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسيط حسب مورد بدهي مذكور 

  .نمايد
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مورد بخشودگي معوقه قطعي مديره سازمان مي تواند در همچنين هيأت 
كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر  1361تا پايان بهمن 

  .بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند
آئين نامه اجرايي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي :  5تبصره 

ه و توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهي
 . توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد

اصالح قانون تأمين اجتماعي و برخي اين تبصره به موجب قانون (
مجمع  8/4/1387مجلس و  25/1/1387مصوب ... قوانين مربوط 

  ).تشخيص مصلحت حذف شده است
در مورد كارفرماياني كه صورت ) 19/8/1367الحاقي مورخ (:  6تبصره 

ز حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت مزد يا حقوق و ني
قانوني ارسال و پرداخت نكنند بخشودگي موضوع اين قانون براي آن 

ماهانه مدت منتفي مي شود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني 
 .خواهند بود

  
 :بيمه بيكاري-4

به تصويب مجلس شوراي اسالمي  24/3/66قانون بيمه بيكاري در تاريخ 
بطور آزمايشي به اجرا درآمد  6/5/66سيد و به مدت سه سال از تاريخ ر

و كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه به هر نحو از امكانات دولتي 
پس از طي  .استفاده مي نمودند، مكلف به اجراي اين قانون گرديدند

به تصويب  26/6/69دوران آزمايشي، قانون بيمه بيكاري در تاريخ 
اي اسالمي رسيد و براساس آن كليه مشمولين قانون تأمين مجلس شور

اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند، مشمول اين قانون 
  .قرار گرفته اند
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 :گروههاي زير از شمول اين قانون مستثني هستند-
 بازنشستگان و از كارافتادگان كلي.1

 صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري.2

 اع خارجياتب.3

 كارگاههاي خانوادگي.4

 كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي داراي آئين نامه خاص استخدام.5

 مديرعامل در دوره مسئوليت.6

حقوق يا % 3الزم است كليه كارفرمايان برابر قانون بيمه بيكاري 
دستمزد و مزاياي مبناي كسر حق بيمه، بيمه شدگان خود را از تاريخ 

ظرف مهلت مقرر در قانون براي (ري بابت بيمه بيكا 6/5/66
  .پرداخت نمايند) حق بيمهپرداخت 
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  فصل ششم
 جرائم –تخلفات و مقررات كيفري 

 
 :تخلفات و مقررات كيفري-1
 :نقل و انتقال كارگاه بدون اخذ مفاصا حساب سازمان-1- 1

 ).قانون تأمين اجتماعي) 37(د ماده مفا(فصل سوم  6-3مطابق بند 

 :پرداخت آخرين قسط مقاطعه كار بدون مفاصا حساب سازمان-2- 1
              قانون ) 38(مفاد ماده (فصل سوم  1- 6-1مطابق بند 
 ).تأمين اجتماعي

 :عدم ارسال صورت مزد يا حقوق-3- 1
  ):علي الرأس(محاسبه حق بيمه بطور مقطوع 

  :تشخيص و از كارفرما مطالبه مي گردددر موارد زير حق بيمه رأساً 
            يا حقوق توسط كارفرما  مزد عدم ارسال صورت) الف

  ). قانون تأمين اجتماعي ) 40(ماده (
عدم ارسال مدارك تكميل مورد نياز جهت محاسبه، نسبت به ) ب

  ).قانون تأمين اجتماعي) 39(ماده (مابه التفاوت حق بيمه 
  .ايان در ارائه دفاتر قانونيعدم همكاري كارفرم) ج
عدم همكاري كارفرمايان با بازرسان سازمان جهت انجام بازرسي ) د

 .از كارگاه
 :وصول مطالبات سازمان از طريق صدور اجرائيه-4- 1

 ).قانون تأمين اجتماعي) 50(مفاد ماده (فصل سوم   5-3مطابق بند 

 :ارسال ليست خالف واقع-5- 1
) 2(تبصره :  16/12/61ماده واحده مصوب ) 2(مفاد تبصره 

مجمع تشخيص  8/4/1387مجلس و  25/1/1387اصالحي مورخ 
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نفر  5در مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري كمتر از ) مصلحت
كارگر را دارند، در صورتيكه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در 
كارگاه براي استفاده از مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي بعنوان 

برابر  3في نمايد ملزم به پرداخت جريمه اي معادل كارگر معر
 .مزاياي بهره مند شده از اين بابت خواهد بود

 :جلوگيري از اقدامات بازرسان سازمان-6- 1
 ).قانون تأمين اجتماعي) 102(مفاد ماده ( 

 :اضافه برداشت حق بيمه سهم بيمه شده-7- 1
أمين كارفرماياني كه عمداً وجوهي زايد بر ميزان مقرر در قانون ت

اجتماعي، بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان 
برداشت نمايند، عالوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور، به حبس 

) 103(مفاد ماده (ماه محكوم خواهند شد  6روز تا  61از  جنحه اي
 ).قانون تأمين اجتماعي

 :عدم پرداخت حق بيمه قطعي شده در مهلت مقرر-8- 1
اني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يكماه پس كارفرماي

از ابالغ آن از طرف سازمان نپردازند يا اقدامي براي آن با موافقط 
اين قانون ) 97(سازمان ننمايند، به دو برابر خسارات مذكور در ماده 

 ).قانون تأمين اجتماعي) 108(مفاد ماده (محكوم خواهند شد 

 :حقوقيمسئوليتهاي جزايي اشخاص -9- 1
در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزائي مقرر 
در قانون تأمين اجتماعي متوجه مديرعامل شركت يا هر شخص 
ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او، موجبات ضرر و 

) 109(مفاد ماده (زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است 
  ).قانون تأمين اجتماعي
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 :تفاده غيرقانوني از مزاياي قانون تأمين اجتماعياس- 10- 1
هركس به استناد و گواهي هاي خالف واقع يا با توسل به عناوين و 
وسايل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد 
يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي 

پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مذكور فراهم سازد، به 
خسارات وارده به سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه اي از 

قانون تأمين ) 97(مفاد ماده (ماه محكوم خواهد شد  6روز تا  61
 ).اجتماعي

 :وقوع حادثه به لحاظ عدم رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي- 11- 1
 ).قانون تأمين اجتماعي) 66(مفاده ماده (

حادثه يا تشديد بيماري به لحاظ عدم انجام معاينه پزشكي وقوع - 12- 1
 :توسط كارفرما

 ).قانون تأمين اجتماعي) 90(مفاده ماده (

 :برداشت غير قانوني وجوه و اموال سازمان تأمين اجتماعي- 13- 1
 ).قانون تأمين اجتماعي) 104(مفاده ماده (

ن صدور گواهي خالف واقع مؤثر در استفاده از مزاياي قانون تأمي- 14- 1
 :اجتماعي

كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون 
مي باشد، در صورت صدور گواهي خالف واقع، عالوه بر جبران 

ماه محكوم  6روز تا  61خسارات وارده به حبس جنحه اي از 
 ).قانون تأمين اجتماعي) 105(مفاده ماده (خواهند شد 
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 :جرائم- 2
اخت حق بيمه و ارائه ليست حق بيمه از سوي كارفرمايان، به منظور پرد

جهت انجام تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي قانون دريافت جرائم 
به مورد اجرا گذاشته شده است كه محاسبه آن با   25/1/87نقدي از تاريخ 

  :توجه به موارد كلي بشرح ذيل صورت مي گيرد
پرداخت حق بيمه هر ماه حداكثر مهلت قانوني جهت تسليم ليست و ) الف

تا پايان آخرين روز ماه بعد مي باشد كه اين مهلت براي كارفرمايان 
 5كارگاههاي مشمول تقليل نرخ حق بيمه و معافيت سهم كارفرما تا ميزان 

  .نفر كارگر، براي هر ماه تا آخرين روز دو ماه بعد خواهد بود
يا كسري  چگونگي محاسبه جرائم در خصوص عدم پرداخت و-1- 2

 :پرداخت حق بيمه و ارائه ليست كاركنان
 

    هاي مشمول قانون تأمين  قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه
صورت مزد و حقوق  اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال

و ) 9/5/1373مصوب ( نمايند شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي بيمه
 اصالحات بعدي

 
  )مجمع تشخيص مصلحت 8/4/87مجلس و  25/1/87مورخ ) اصالحي(  – 1 صرهتب     

كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب 
قانون تأمين اجتماعي ) 39(نامه موضوع ماده  مذكور در اين قانون و آئين

 شود عين ميخودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور م
در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه 

همان ماه  %)27( حق بيمه اصل مبلغ%) 10(نقدي به ميزان ده درصد 
 .باشند مي

82



 

  
كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون يا قسمتي  )اصالحي( ـ2 تبصره

پرداخت ننمايد، عالوه بر تأديه از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هرماه را 
اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو 

تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير %) 2(درصد 
.باشند مي
كارفرماياني كه ) مجمع 8/4/87مجلس و  25/1/87اصالحي مورخ ( ـ 3ماده

ام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل قبل از صدور اجرائيه اقد
بود و در خصوص كارگاههاي  جرائم مربوط معاف خواهند%) 40(درصد 

داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تأمين 
 .بود قابل افزايش خواهد%) 60(اجتماعي تا شصت درصد 

انون منع دريافت خسارات و الحاقي به ق 3قانون جايگزيني تبصره  -  4ماده 
تاريخ  از 29/6/1366وب جرائم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مص

اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در خصوص 
 .باشند خسارات و جرائم تابع اين قانون مي

كليه جرايم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه داري كل  – 5ماده 
دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرايم واريز شده . ي گردد واريز م

را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه هاي اجتماعي در اختيار 
  . سازمان تامين اجتماعي قرار دهد 

اجتماعي از قانون تامين  50جرايم موضوع اين قانون طبق ماده  – 6ماده 
  . د طريق صدور اجرائيه وصول خواهد ش
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جرائم ) مجمع تشخيص 8/4/87مجلس و  25/1/87اصالحي مورخ ( ـ 7ماده
هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق  كليه بدهي

.گرديد همين قانون محاسبه و اخذ خواهد) 1(ماده ) 2(تبصره

 : اجرائيه  آئين نامه ابالغ

ين بخشنامه هاي اين بخشنامه جايگزجديد حقوقي  4بخشنامه شماره .1
بلحاظ اهميت : مشترك درآمد و حقوقي مي شود 19/1و  19شماره 

موضوع ابالغ و تأثير درست يا نادرست انجام يافتن آن در كليه اقدامات 
 110تا  90سازمان براي وصول مطالبات، اين بخشنامه با استفاده از مواد 

اجرايي مفاد  آئين نامه 19تا   14قانون آئين نامه دادرسي مدني مواد 
قانون  50آئين نامه اجرايي ماده  11تا  5اسناد رسمي الزم االجرا و مواد 

 .تأمين اجتماعي تنظيم گرديده است
 

  :ابالغ به اشخاص حقيقي) الف
ابالغ بايد در محل تعيين شده در اوراق ابالغي و در ساعات كار و - 1

 .فعاليت انجام گيرد
خه اول به كارفرما تسليم و در اوراق ابالغي در دو نسخه تنظيم و نس- 2

اعاده ميگردد، رسيد الزم طبق مهر پيوست نسخه دوم كه به سازمان 
 .دريافت شود) 1نمونه شماره (

الزم است در تشخيص كارفرما مطابق مشخصات مندرج در اوراق - 3
ابالغي و اطالعات موجود در كارگاه و همچنين تاريخ ابالغ 

دقت الزم بعمل آيد تا اشكالي و امضاي كارفرما ) حروفي و عددي(
 .بر عمليات ابالغ وارد نباشد
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در صورتيكه كارفرما در محل حاضر، ليكن از دريافت اوراق ابالغ - 4
خودداري نمايد مأمور ابالغ نسخه اول را به درب كارگاه الصاق مي 

در نسخه دوم ) 2نمونه شماره (نمايد و مراتب را طبق مهر پيوست 
 .عاده مي نمايدقيد و آن را به شعبه ا

چنانچه كارفرما در محل تعيين شده حاضر نباشد، مأمور ابالغ فرم - 5
اطالعيه پيوست دعوت از كارفرما براي دريافت اوراق ابالغ در محل 
شعبه را خطاب به كارفرما در دو نسخه تكميل و نسخه اول را به 
درب كارگاه يا محل تعيين شده الصاق و نسخه دوم اطالعيه را با 

در صورت عدم مراجعه . اق مربوط به شعبه اعاده مي نمايداور
روز از تاريخ مراجعه اول به كارگاه، مأمور ابالغ  10كارفرما ظرف 

يكبار ديگر به نشاني تعيين شده مراجعه و حسب مورد، طبق 
اين بخشنامه امر ابالغ را انجام مي دهد و در صورت  4يا  2بندهاي 

دن كارگاه بعنوان آخرين مراجعه عدم حضور كارفرما يا بسته بو
          نسخه اول را به درب كارگاه الصاق و مراتب طبق مهر

 .در نسخه دوم قيد مي گردد) 2نمونه شماره (
در صورتيكه در مواقع فعاليت عادي، كارگاه به هر علت تعطيل - 6

را مربوط ) 5فرم موضوع بند (ابالغ باشد اطالعيه باشد، مأمور 
كارگاه الصاق نمايد و پس از گذشت مهلت و  تكميل و به درب

حضور كارفرما (عدم مراجعه كارفرما يا مراجعه مجدد حسب مورد 
عدم  –حضور كارفرما و عدم دريافت ارواق  –و دريافت اوراق 

 . اوراق مربوط را ابالغ نمايد) يا بسته بودن كارگاهحضور كارفرما 

اي تشخيص در مورد ابالغ دعوت نامه هاي هيأت ه: توضيح
آئين نامه هيأت هاي تشخيص  8مطالبات با توجه به تبصره ماده 

عدم حضور كارفرما مانع مطالبات كه مقرر داشته است در هر حال 
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نيازي به تكميل اطالعيه . رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود
نبوده و در مراجعة اول به كارگاه يا نشاني ) 5و  4موضوع بند (

خودداري از دريافت  –حضور كارفرما (تعيين شده حسب مورد 
بايد دعوت  نامه مربوط، ابالغ و ) بسته بودن –عدم حضور  –اوراق 

  .نسخه اول اعاده گردد
  :ابالغ به اشخاص حقوقي) ب
اوراق بايد به مدير يا قائم مقام او يا افرادي كه حق امضا دارند . 1

ر د. رسيد دريافت گردد) 1نمونه (تسليم و طبق مهر پيوست 
صورتيكه مأمور ابالغ نتواند اوراق مربوط را به اشخاص ياد شده 

  ).3مهر نمونه . (ابالغ نمايد بايد به مسؤل دفتر ابالغ نمايد
چنانچه شخصيت حقوقي منحل شده باشد اوراق ابالغ بايد به . 2

  .مدير يا مديران تصفيه ابالغ گردد
انهاي دولتي سازم -شركت ها –ادارات  –وزارتخانه ها در مورد . 3

و وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و نيز 
مؤسساتي كه سرمايه آن جزئاً يا كالً متعلق به دولت است و 
همچنين شهرداريها، اوراق به رئيس دفتر مؤسسه مربوط يا قائم مقام 

  .او ابالغ مي گردد
قسمت الف به  4در صورت خودداري اشخاص مذكور طبق بند . 4

رگاه يا مؤسسه الصاق و مراتب در نسخه دوم قيد خواهد درب كا
  .گرديد

نشاني شخص (چنانچه ابالغ در محل تعيين شده ممكن نگردد . 5
پس از اعالم موضوع از طرف مأمور ابالغ ) حقوقي تغيير كرده باشد

و استعالم نشاني شخص حقوقي از اداره ثبت شركتها، اوراق ابالغ 
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ثبت شركتها اعالم مي شود، ابالغ به آخرين نشاني كه از طرف 
  .خواهد شد

  :ساير موارد) ج
در مورد كسانيكه در خارج از كشور اقامت دارند مراتب به  - 1

قانون آئين دادرسي مدني از  95سازمان مركزي اعالم تا طبق ماده 
مأموري سياسي يا كنسولي جمهوري اسالمي ايران ابالغ الزم طريق 

  .به عمل آيد
رما آخرين نشاني موجود در پرونده مي باشد و نشاني كارف - 2

كارفرما مكلف است در صورت تغيير آن، نشاني محل جديد خود را 
اطالع دهد، در غير اينصورت اباغ به همان نشاني موجود در پرونده 

  .به عمل مي آيد و قانوني است
چنانچه هنگام مراجعه به نشاني كارفرما، مشخص گردد كه  - 3

داشتگاه يا زندان است اوراق ابالغي بوسيله اداره زندان نامبرده در باز
  .به نامبرده ابالغ خواهد شد

در صورتيكه نشاني قانوني كارفرما در حوزه عمل آن واحد  - 4
نباشد اوراق مربوط بايد جهت ابالغ به شعبه اي كه نشاني تعيين 

  .شده در حوزه عمل آن است ارسال گردد
وراق كه به موجب اين بخشنامه ا افراديچنانچه كارفرما يا  - 5

مربوط بايد به آنها ابالغ شود بي سواد باشند، اثر انگشت آنان ذيل 
  .اوراق ابالغي به منزله امضا خواهد بود

چنانچه مأمور ابالغ با بدهكار قرابت سببي و يا نسبي تا درجه  - 6
سوم از طبقه دوم داشته و يا بين آنها دعواي مدني يا كيفري در 

ه مطرح باشد و يا آن كه دعواي كيفري سابقاً مطرح بوده و در دادگا
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جنحه بيش از دو سال و در جنايي بيش از پنج سال از تاريخ ختم 
  .آن نگذشته باشد، مأمور نمي تواند متصدي امر ابالغ شود

احتساب مهلت هاي تعيين شده براي هر برگ ابالغ بدين ترتيب  - 7
سي مدني روز ابالغ و اقدام، جزء قانون دادر 614است كه طبق ماده 

بعنوان نمونه براي احتساب مهلت سي . مدت محسوب نمي شود
به كارفرما ابالغ شود كارفرما  10/3/92روز چنانچه بدهي در تاريخ 

  .مي تواند اقدام الزم به عمل آورد 10/4/92تا پايان وقت اداري روز 
پاياني موعد، يا قانون دادرسي مدني، هرگاه روز  613برابر ماده  - 8

روز تعطيل ادارات مصادف شود، آن روز كه تعطيل ايت به حساب 
نمي آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات پس از 

  .تعطيل باز مي شوند
شعب مكلفند كارهاي ابالغي خود را طوري ترتيب دهند كه  - 9

  .ساعت اوراق مربوط ابالغ شود 48ظرف 
مأمور ابالغ و كاركنان واحدهاي درآمد و واحدها مكلفند به  -10

اجرائيات در خصوص اجراي دقيق اين بخشنامه آموزش الرم بدهند 
و در صورت وجود اشكال مراتب را بطور كتبي از دفتر حقوقي 

 .ضمناً نمونه مهرهاي مربوط پيوست است. استعالم نمايند
 

  :رفع موانع توليدقانون  11ماده ) ج(بند - 
مجمع تشخيص  25/8/1387توليد مصوب  رفع موانع قانون
  : نظام ت مصلح

اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين 
پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني و با مصالح و بدون 
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مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكاران دريافت 
  .نمايد

  :قانون حداكثر بازده توليدي- 
اي رمجلس شو 1/5/1391قانون حداكثر بازده توليدي مصوب  14ماده 

  :اسالمي
سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه كاركنان قراردادهاي ارائه   

طرحهاي عمراني و غير عمراني با مصالح و خدمات اجتماعي پيمانكاران 
يافت دريا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكاران 

اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده . نمايد
  .ممنوع است

در صورت عدم ارسال دقيق فهرست توسط پيمانكار و عدم : تبصره
مجمع  29/8/1369قانون كار مصوب  148انجام تعهدات طبق ماده 

قانون تأمين اجتماعي مصوب  39و  28تشخيص مصلحت نظام و مواد 
صالحيه هاي بعدي آن و شكايت نيروي كار سازمان تأمين و ا 3/4/1354

  .اجتماعي براساس قانون تأمين اجتماعي با پيمانكار برخورد مي كند
89
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 راهنمای تلفن رؤسا و معاونین محترم تأمین اجتماعی اداره کل غرب تهران بزرگ
 معاون  تلفن مستقیم  رئیس شعبه شعبه

 بیمه ای
 معاون اداری  تلفن مستقیم

 و مالی
 نمابر تلفن مستقیم

اداره 
 کل

   جواد پور آخوندی  رضا معینی 99855988-2 مدیریتدفتر  

 99852988 99852985  99818855  99875289 علی اکبر ربیع زاده 8
 55988588 55981878  55928559  55988889 اسحاق رانیعی 2
 11189588 11129985  11189587  11189292 محمد گورابی 1
 11988789 11818899  11981288  11917819 وهاب رنجبر 7
 55271918 55279898  55271717  55271917-9 ابوالفضل هاشمی 88
 55858289 55858889  55858888  55858818 ر شعبانیاکب 88
 11888985 11985888  11897988  11888981 حبیبه طاهری 88
 99881521 99881782  99881788  99881899 علی اشراقی 89
 11152228 11188819  11128888  11128819 علی وفادار 85
 99199897 99199791  99192819  99188758 محمد رضا نوروزی 87
89  99789218  99788888  99559958 99782892 
 22815875 22811892  22879788  22879789 مسعود یوسف آبادی 25
 11725878 11798898  11725855  11721758-2 محمد رضا خلیلی 21
سلیمان سلیمانی  29

 تبار
99891812  99878298  99885888 99811921 



9191

 رؤسا و معاونین محترم تأمین اجتماعی شعب شرق تهران بزرگ راهنمای تلفن
 معاون  تلفن مستقیم  رئیس شعبه شعبه

 بیمه ای

معاون اداری و  تلفن مستقیم
 مالی

 نمابر تلفن مستقیم

اداره 
 کل

حسین  99788887-9 دفتر مدیریت 
 ملکی

 99788878 99788925 رضا ترابی نژاد 99788815

حمید رضا  8
 میارکیانی

88821797  88588718   88889798 

سید جعفر دل  9
 آرام

77588822  11885985  77588282 77585197 

 88888825 88888822  88888828  88192525 علیرضا خواک 5
هاجر شیخ  9

 مهدی
88858989  88889295  88878587 88878888 

 99988888 99922818  99921878  99929282 ناهید حیدری 8
مد علی مح 82

 کانیی
88798588  88712288  88798271 88792221 

 77721988 77721287  77721825  77721888 حبیب اله بهمنی 81
نوش آفرین  88

 چترچی
99889881  99888879  99988879 99988585 

 77975889 77895558  77998188  77852789-5 محمود نمکی 28
عبدالرضا  28

 شیراوند
55129897  55129881  55181959 55129275 

دامن  دفرها 22
 نافشا

99598788  99588188  99598795 99728775 

غالمرضا یادگیر  28
 بصیر

11788878  11787828  11728889 11727885 

 77788898 77997781  77997785  77978588 رضوان درویش  29
-99799878 99758151    99799891 احمد تابندگان 27

99755888 
-77157979 جواد نظری 28

77529918 
 77588998  77529918 77588998 

 22788157 22798787  22728789  22785888 اردشیر مظفری شمیران
 55829898 55888952  55888958  55858859 قاسم لشنی زند شهر ری
 88882999     88882958 ابوطالب هاشمی مجلس

 

 

 راهنمای تلفن رؤسا و معاونین محترم تأمین اجتماعی اداره کل غرب تهران بزرگ
 معاون  تلفن مستقیم  رئیس شعبه شعبه

 بیمه ای
 معاون اداری  تلفن مستقیم

 و مالی
 نمابر تلفن مستقیم

اداره 
 کل

   جواد پور آخوندی  رضا معینی 99855988-2 مدیریتدفتر  

 99852988 99852985  99818855  99875289 علی اکبر ربیع زاده 8
 55988588 55981878  55928559  55988889 اسحاق رانیعی 2
 11189588 11129985  11189587  11189292 محمد گورابی 1
 11988789 11818899  11981288  11917819 وهاب رنجبر 7
 55271918 55279898  55271717  55271917-9 ابوالفضل هاشمی 88
 55858289 55858889  55858888  55858818 ر شعبانیاکب 88
 11888985 11985888  11897988  11888981 حبیبه طاهری 88
 99881521 99881782  99881788  99881899 علی اشراقی 89
 11152228 11188819  11128888  11128819 علی وفادار 85
 99199897 99199791  99192819  99188758 محمد رضا نوروزی 87
89  99789218  99788888  99559958 99782892 
 22815875 22811892  22879788  22879789 مسعود یوسف آبادی 25
 11725878 11798898  11725855  11721758-2 محمد رضا خلیلی 21
سلیمان سلیمانی  29

 تبار
99891812  99878298  99885888 99811921 
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 تهراناستان  شهرستانهایاونین محترم تأمین اجتماعی شعب رؤسا و مع مدیرکل، راهنمای تلفن
معاون بیمه  تلفن مستقیم  رئیس شعبه شعبه

 ای
معاون اداری و  تلفن مستقیم

 مالی
 نمابر تلفن مستقیم

عبداله  11585887-9 دفتر مدیریت  اداره کل
 شیرکوند

محمد تقی  11585855
 فالح نژاد

11585889 11585888 

 51888889 51888885  51892188  51888888 فریحیدر ص اسالمشهر
 15222882 1522898  15285878  15222888 فرزاد سجادی شهریار
اسماعیل  پاکدشت

 رحمانی شمس
81898588  81898881  81898582 81898885 

 51922778 51989885  51987888  51989888 علی کریمی رباط کریم
محمد هادی  رودهن

 اطهری
71588587  71588578  71588588 71589877 

مختار محمدی  فشافویه
 نژاد گنجی

51227185  51229182  51227189 51222172 

 91928882     91999191 عباس اورنگ شهر قدس
 81297218   81278888  81297217 اصغر بندی ورامین
 81822588   81821887  81892787 حمید جنیدی قرچک
هومن  فشم

 سیاوشان
81588889     21588885 

 71887787     71889898 غفور شجاع دماوند
 مصطفی فیروزکوه

 طاوسیان
71999885     71999887 

سید علی  بهارستان
 موسوی مدنی

51797828     51797888 
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 ت کل و شعب تأمین اجتماعی تهران بزرگاشانی ادارن
 انیـــنش شعبه

 8پالک  –هفتم  خیابان –کوه نور  خیابان – استاد مطهری خیابان اداره کل شرق
 278پالک  –روبروی پارکینگ هتل الله  –خیابان دکتر فاطمی  اداره کل غرب

 288پالک  –نبش خیابان رهی معیری  –روبروی سازمان آب منطقه ای  –خیابان فاطمی  8شعبه 
 28پالک  –ید ساعد آقا باال زاده خیابان شه –نرسیده به میدان قزوین  –خیابان کارگر جنوبی  2شعبه 
 898پالک  –زیبا روبروی خیابان  –خیابان خراسان  –میدان خراسان  8شعبه 
 9پالک  –ابتدای خیابان مازندران  – حسینمیدان امام  9شعبه 
 جنب اداره آگاهی –بعد از خیابان عارف  –خیابان خاوران  –میدان خراسان  5شعبه 
 جنب بوتان گاز – میدان شمشیری 1شعبه 
 99پالک  –نبش کوچه خورشید  –نرسیده به چهارراه مرتضوی  –خیابان رودکی  7شعبه 
 87پالک  –کوچه بانک تجارت  –پائین تر از مخبرالدوله  –خیابان سعدی جنوبی  9شعبه 
 1پالک  –کوچه تقوی  –روبروی پمپ بنزین  –خیابان سهروردی شمالی  8شعبه 
 جنب حسینیه –چهارراه فارسیان  –چهارراه دودانگه  –اه آیت اهلل سعیدی بزرگر 88شعبه 
 کوچه شهید علی ناصر –ایستگاه پل پنج  –خیابان شهید رجائی  88شعبه 
 8پالک  –کوچه زعفرنا  –روبروی شهر گل  –جاده سوم دولت آباد  82شعبه 
 2پالک  –عی نبش خیابان قان –بین خوش و بهبودی  –خیابان آزادی  88شعبه 
 روبروی کارخانجات ایران خودرو –اتوبان تهران کرج  82کیلومتر  89شعبه 
 بعد از پایگاه یکم شکاری –سر آسیاب مهرآباد  –جاده قدیم کرج  85شعبه 
 2پالک  –شرقی  899خیابان  –فلکه اول تهرانپارس  81شعبه 
 تانروبروی شهرک اکبا –جاده مخصوص کرج  2کیلومتر  87شعبه 
 88نبش خیابان  –میدان فرهنگ  –( یوسف آباد)خیابان سید جمال الدین اسد آبادی  89 شعبه 
 27پالک  –خیابان ورشو  –خیابان استاد نجات اللهی  88شعبه 

 روبروی مسجد قدس –بعد از چهارراه کوکاکوال  –خیابان پیروزی  28شعبه 
 8889پالک  – 5روی مخابرات ناحیه روب –خرداد غربی  85خیابان  28شعبه 
 89پالک  –کوچه هشتم  –خیابان قائم مقام فراهانی  22شعبه 
 نبش خیابان استخر –میدان حسن آباد  –خیابان امام خمینی  28شعبه 
 82پالک  –جربن عدی و عادل حبین  –غربی  881خیابان  –فلکه سوم  –تهرانپارس  29شعبه 
 میدان شهرداری –سرو غربی  –دان کاج می –سعادت آباد  25شعبه 
 روبروی موزه آبگینه –خیابان سی تیر  –خیابان جمهوری  21شعبه 
 8پالک  –نبش کوچه دوم  –ابتدای خیابان میرعماد  –خیابان استاد مطهری  27شعبه 
 1پالک  –خیابان گلهای دو  –خیابان آیت اهلل کاشانی  –فلکه دوم صادقیه  29شعبه 
 91پالک  –خیابان ملک  –خیابان شریعتی  28شعبه 

 اول جاده ورامین –سه راه ورامین  شعبه شهر ری
 پائین تر از میدان قدس –خیابان شریعتی  شعبه شمیران
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