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  99910تلفن: 0995999999،کدپستی:099تهران:خیابان آزادی، پالک    3507509ش ش :

 «و تجمیع تلخیص ،تنقیح بخشنامه»

  
 

 
 

 
 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 
هتاي شنامه ها و دستووراعمم تنقیح بخ"موضوع  با 72/97/13مورخ  93331/13/9333بخشنامه شماره  در اجراي     

بط امور، ایجاد وحدت رویه و همچنین بازنگري در ضتوا هی  در ارائه خدمات و ارتقاء، تسشفاف سازي مقررات "سازمان

، قتانون بیمته اجومتاكی کتارگران ستاخومانی 79/30/9337قانون بیمه اجباري کارگران ساخومانی مصوب  به  مربوط

( 3نامه اجرایی مواد )و آیین 91/1/9313و  71/1/9319، 91/97/9302و اصالحات بمدي آن مصوب  1/0/9301مصوب 

هیتات متوترو وزیتران توجته  71/7/9301متورخ  17333/13313نامه شتماره اعذکر موضوع تصتوی ( قانون فوق3) و

 نماید.واحدهاي اجرایی را به ركایت مفاد این بخشنامه جل  می

 

 و مقررات قوانینفصل اول:  -

 تماریف و کلیات فصل دوم: -

 اجوماكی کارگران ساخومانی بیمه نینواکارگران ساخومانی مشمول و غیرمشمول ق فصل سوم: -

 اشوغال کارگران ساخومانی احرازو بررسی فرآیند ، نویسیشناسایی، ناونتوه  فصل چهارم: -

 )سهم کارفرمایی( بیمه ساخومانینتوه متاسبه حق فصل پنجم: -

 ند مدتبل کوتاه مدت و تمهداتفصل ششم :  -

    مقررات ماعی فصل هفتم : -

              سایر موارد فصل هشتم : -

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

  اجتماعی کارگران ساختمانی اداری بیمه هایتورها و دسبخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع موضوع:
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  99910تلفن: 0995999999،کدپستی:099تهران:خیابان آزادی، پالک    3507509ش ش :

 «و تجمیع تلخیص ،تنقیح بخشنامه»

 و مقررات قوانینفصل اول:  
 قوانین -1-1

 (ملی سابق مجلس شوراي 79/0/9337مصوب )اجباري کارگران ساخومانی قانون بیمه  -

  (اسالمیمجلس شوراي  92/0/9321مصوب )ن ساخومانی اجباري کارگرا( قانون بیمه 3قانون اصالح ماده ) -

 (اسالمیمجلس شوراي  1/0/9301مصوب )اجوماكی کارگران ساخومانی  قانون بیمه -

 (71ک  کشور )بند  9302قانون بودجه سال  -

  (مجلس شوراي اسالمی 91/97/9302مصوب )نی اجوماكی کارگران ساخوما ( قانون بیمه3قانون اصالح ماده ) -

 (اسالمیشوراي مجلس 71/1/9319مصوب ) اجوماكی کارگران ساخومانی و نتوه مجازات موخلفان قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه -

 ( 01بند )ک  کشور  9317قانون بودجه سال  -

  (مجلس شوراي اسالمی 91/1/9313مصوب )اجوماكی کارگران ساخومانی ( قانون بیمه 3قانون اصالح ماده ) -

 های اجرایی و مصوباتآئین نامه -2-1

 وزیرانهیات  71/31/9321هت مورخ 92193/ت33339مصوبه شماره  -

 72/3/9302یک هزار و چه  و سومین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ  «3»بند  -

 ( قانون بیمه اجوماكی کارگران ساخومانی3( و )3نامه اجرایی مواد )هیات وزیران موضوع آیین 71/7/9301مورخ  17333/13313 شماره مصوبه -

  وزیران هیات 71/1/9301هت مورخ 13733/ت913703مصوبه شماره  -

 وزیرانهیات  93/7/9317هت مورخ  11970/ ت 33317مصوبه شماره  -

 73/93/9317مدیره سازمان مورخ  یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات «1»بند  -
 

 هیات عمومی دیوان  عدالت اداری و هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعیهای دادنامه -3-1

 كمومی دیوان كداعت اداري هیات 77/97/9320مورخ  131دادنامه شماره  -
 كمومی دیوان كداعت اداريهیات  79/3/9303مورخ  913و  911، 913دادنامه شماره  -

 كمومی دیوان كداعت اداري هیات  91/1/9302مورخ  770ه دادنامه شمار -

 كمومی دیوان كداعت اداريهیات  0/0/9319مورخ  311دادنامه شماره  -

 كمومی دیوان كداعت اداري  هیات 99/97/9317مورخ  110دادنامه شماره  -

 هیات كمومی دیوان كداعت اداري 99/1/9313مورخ  913دادنامه شماره  -

           كمومی دیوان كداعت اداريهیات  1/97/9311مورخ  311دادنامه شماره  -

 كمومی دیوان كداعت اداري هیات 71/97/9311مورخ  193دادنامه شماره  -

 كمومی دیوان كداعت اداري هیات 73/7/9313مورخ  72دادنامه شماره  -

 اجوماكی دیوان كداعت اداريهیات تخصصی بیمه، کار و تامین  73/7/9313مورخ  70دادنامه شماره  -

 كمومی دیوان كداعت اداري هیات 33/3/9313مورخ  07دادنامه شماره  -

 كمومی دیوان كداعت اداريهیات  72/9/9310مورخ  01مه شماره دادنا -
 

 هاتفاهم نامه -4-1

 هاي کشور ها و دهیاريبا سازمان شهرداري 1/97/9313نامه مورخ  تفاهم -

 هاي کشور ها و دهیاريبا سازمان شهرداري 90/3/9311نامه مورخ  تفاهم -

 هاي کشور ها و دهیاريبا سازمان شهرداري 93/0/9312نامه مورخ تفاهم  -
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 فصل دوم: تعاریف و کلیات

فردي که به نتوي از انتا در رابطه با ایجتاد، توستمه، تجدیتدبنا، تممیترات اساستی و تخریت   : ساختمانی کارگر -1-2

 باشد.اشوغال دارد و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشسوگی نمیساخومان به طور مسوقیم 

نامه حاوي اطالكات راجع به مشخصات هویوی، سطح مهارت و تاریخ صدور، مدت اكوبار گواهی کارت مهارت فنی: -2-2

 شود.اي کشور براي کارگران ساخومانی صادر میو تمدید آن که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه

اي است که طبق ماده دسومزد ماهانه %2ممادل   بیمه )سهم بیمه شده( کارگران ساختمانی مشمول:نرخ مبنای کسر حق -3-2

 گردد.اجوماكی تمیین و همه ماهه از سوي بیمه شده به سازمان پرداخت می( قانون تامین33)

 پنجمبه شرح فص   کارفرمایی(:نرخ مبنای کسر حق بیمه ساختمانی)سهم  -4-2

گانه مشاغ  کارگران ساخومانی تهیه شده توسط سازمان مطابق با فهرست شانزدهمشاغل کارگران ساختمانی:  -5-2

 باشد:اي کشور )هریک از مشاغ  در سه سطح( به شرح ذی  میآموزش فنی و حرفه
 

 عنوان شغل ردیف عنوان شغل ردیف  

 کارگر نگهدار بون 1   بندآرماتور   9  
 کارگر نقشه بردار 93  بون ساز و بون ریز 7  
 گچ کار 99  قاع  بند و کفراژ بند 3  
 سنگ کار 97  اسکلت فلزي 1  
 کاشی کار 93  بناي سفت کار 3  
  فلزيدرب و پنجره ساز  91  عوعه کش گاز خانگی و تجاري 1  
 برق کار ساخومان  93  عوعه کش و نصاب وسای  بهداشوی 2  
 نقاش ساخومان  91  كایق کار رطوبوی و آسفاعت کار ابنیه 0  

 

اجومتاكی شتاغ  بتوده و یتا داراي ( قتانون تامین7هاي موضتوع متاده )در کلیه موارد چنانچه کارگر ساخومانی در کارگاهتوجه:    

گیترد از شتمول قتانون بیمته باشد و یا كملیات بصورت کارگاهی در متت  کارگتاه انجتاو بوده «( کار ثابت»کارگاه )مت  کس  

 اجوماكی کارگران ساخومانی خارج و مشمول مقررات كاو قانون تامین اجوماكی خواهند بود.

 دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی:  -6-2

در تمامی سططو  اعطا از  ،2931اختمانی از ابتدای اجرای قانون لغایت سال با توجه به عدم تعیین دستمزد مقطوع کارگران س -   

 باشد.استاد کار و کارگر ساده و...، مالک محاسبه حق بیمه متعلقه حداقل دستمزد سنواتی می

، از تتاریخ 73/93/9317متدیره ستازمان متورخ  ( یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات1طبق بند ) -   

 دسومزد مقطوع کارگران ساخومانی در سه سطح به شرح ذی  تمیین گردیده است:9/9/9313

 برابر حداق  دسومزد ماهیانه.  1/9کارگر درجه یک )کارگر ماهر، اسوادکار(  -

 برابر حداق  دسومزد ماهیانه. 3/9کارگر درجه دو )نیمه ماهر، کمک اسوادکار(  -

 برابر حداق  دسومزد ماهیانه. 7/9کارگر درجه سه )کارگر كمومی(  -
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 اجتماعی کارگران ساختمانی  فصل سوم: کارگران ساختمانی مشمول و غیرمشمول قوانین بیمه

   کارگر ساختمانی )بیمه شده( مشمول: -1-3

  2531الف( کارگران ساختمانی مشمول قانون سال    

کلیه کارگران شاغ  در کارهاي ساخومانی اكم از ایجاد، توسمه ساخومان و یا تجدید بنا و تخری  مربوط به آن صرف نظر از اخذ 

زمان آمتوزش گانه مشاغ  کارگران ساخومانی که از ستوي ستاکارت مهارت فنی و تطبیق كنوان شغلی مربوطه با فهرست شانزده

، مشتمول قتانون 9301فنی و حرفه اي کشور اكالو گردیده است، تا زمان نامنویسی و بیمه پردازي بر اساس قانون مصوب ستال 

 فوق اعذکر خواهند بود.

  2531ب( کارگران ساختمانی مشمول قانون سال    

گانته راي كنوان شغلی منطبق با فهرستت شتانزدهکارگر شاغ  در کارهاي ساخومانی که داراي کارت مهارت فنی مموبر بوده و دا

نویستی و اختذ شتماره اي کشتور باشتد، پتس از ناومشاغ  کارگران ساخومانی اكالو شده از سوي سازمان آموزش فنتی و حرفته

 گیرد.بیمه مقرر مشمول قانون مذکور قرار میاخوصاصی )بیمه شده( با پرداخت حق

ساخومانی تا زمان تتت پوشش قرار گرفون از طریق قانون بیمه اجوماكی کتارگران ستاخومانی، کارگران شاغ  در کارهاي  توجه:

و اصتالحات بمتدي  9337از حیث خدمات )حوادث ناشی از کار( کماکان مشمول قانون بیمه اجباري کارگران ساخومانی مصوب 

 د بود.احراز شرایط از مزایاي قانون یاد شده برخوردار خواهن درصورتآن هسوند و 

   غیر مشمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی:کارگران شاغل در کارهای ساختمانی  -2-3

اجومتاكی شاغ  در کارهاي ساخومانی در موارد زیر از شمول این قانون ختارج و کماکتان تتابع قتانون تامین کارگران

 و اصالحات بمدي آن هسوند: 9337مصوب سال 

 هتا،بانک ها،شهرداري هاي دوعوی و وابسوه به دوعت، موسسات كمومی غیردوعوی،ها، موسسات و شرکتها، سازمانتخانهوزار -الف   

 برداري اكم از اینکه انجاو کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجاو دهند.اعمنفمه، کارخانجات داراي پروانه بهرهموسسات كاو

هتا از طریتق انمقتاد پیمتان )قترارداد( بته پیمانکتار واگتذار از کارهاي ساخومانی مشمول این قانون که انجاو آن آن دسوه -ب   

 اجوماكی وصول خواهد شد.( قانون تامین30بیمه کارگران پیمانکار براساس ماده )شود حقمی

، کلیته لس شوراي اسالمیمج 91/1/13مصوب  اخومانیاجوماكی کارگران س ( قانون بیمه3با توجه به قانون اصالح ماده ) توجه:   

اعذکر مشمول قانون اخیراعذکر بوده و در زمان اخذ پروانه ساخومانی، مراجع صدور پروانه موظف به ممرفتی آنتان هاي فوقکارگاه

   باشند.بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساخومانی و اخذ گواهی مربوطه می به سازمان جهت پرداخت حق
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 احراز اشتغال کارگران ساختمانی و بررسیفرآیند ، نویسینحوه شناسایی، نامفصل چهارم: 

 

اجومتاكی کتارگران  منتدي از تمهتدات قتانون بیمتهبهره بمنظتورکلیه کارگران شتاغ  در کارهتاي ستاخومانی  -1-4

بایستت نستبت بته نویسی شده قبلی(، در ابوتدا میساخومانی )اكم از جدید و ناوواقمی ساخومانی و شناسایی کارگران 

 ناو و تکمی  اطالكات مورد درخواست در سامانه رفاهی وزارت تماون، کار و رفاه اجوماكی اقداو نمایند.  ثبت

هتاي ناو شده در سامانه مذکور) شتاغ  در کارهتاي ستاخومانی( بتا بکتارگیري ستایر پایگاه اطالكات افراد ثبت -2-4

بترداري در اطالكاتی موجود در بانک داده سامانه موصوف اكوبار سنجی شده و پس از انجاو مراح  کنورعی جهتت بهره

 گیرد. اجوماكی قرار میدسورس کاربران واحدهاي اجرایی سازمان تامین

اي ستاخومانی را کته از کتارگران شتاغ  در کارهت آن دستوهاي طراحی گردیده که صرفاً فهرست گونهبسامانه  -3-4

اعوصتف، کتاربران دهتد. معدرخواست آنان مورد تایید قرار گرفوه است را در اخویار کاربران واحدهاي اجرایتی قترار می

وضتمیت ")بیمه کارگران ساخومانی(،  "ناو خدمت"هاي توانند با ورود به سامانه یادشده و با انوخاب گزینهموصوف می

 ورد نظر دسورسی داشوه باشند.، به فهرست اطالكات م"حساب

بایست بتا ورود بته ستامانه متذکور، نستبت بته هاي انفرادي واحدهاي اجرایی میمسئوعین نامنویسی و حساب -4-4

و  ثبتت نتاواحصاي فهرست اطالكات کارگران شاغ  در کارهاي ساخومانی که در متدوده جغرافیتایی شتمبه مربوطته 

استت، بتا  گانه مشاغ  کارگران ساخومانی مورد تایید قترار گرفوتهان وفق جدول شانزدهاشوغال آنان در صنمت ساخوم

 ركایت سایر مقررات و ضوابط جاري اقداو نمایند. 

هاي انفرادي موظفند فهرست افراد مربوطه را با ركایت تقتدو زمتانی تتاریخ مسئوعین واحدهاي نامنویسی و حساب -5-4

در یکی از مشاغ  منطبق با جدول شاغلین وفتق  کاره ببررسی صتت و سقم و احراز اشوغال واقمی آنان  بمنظورناو،  ثبت

 نمایند.  ارائه هاي رسمی()همکاران شمبه یا کارگزاري گانه مشاغ  کارگران ساخومانی، به بازرسین منوخ شانزده جدول

 بتهمتاه پتس از دریافتت اطالكتات مربتوط  ر ظرف مدت یکبازرسین منوخ  واحدهاي اجرایی موظفند حداکث -6-4

 گران شاغ  در کارهاي ستاخومانی از واحتد نامنویستی و حستابهاي انفترادي، نستبت بته انجتاو بازرستی تتقیقتیکار

یا كنداعلزوو مت  سکونت( با ركایتت ستایر ضتوابط و  بکارکارگران ساخومانی )از مت  اشوغال  بکار اشوغالدرخصوص 

( را بته همتراه ستایر 9مقررات اقداو و نویجه گزارش بازرسی تتقیقی کارگران ساخومانی طبق )فترو پیوستت شتماره 

 هاي انفرادي ارسال نمایند.مدارک و مسوندات مربوطه و اكالو نظر به واحد نامنویسی و حساب
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هاي انفرادي شم  پس از دریافت گزارش و شناسایی کارگران ساخومانی مکلفنتد ویسی و حسابمسئوعین نامن -7-4 

با ورود به سامانه فوق اعذکر، فرو گزارش بازرسی تتقیقی کارگران ساخومانی و پذیرش کتارگران را در ارتبتاط بتا هتر 

 کداو از موقاضیان ذیربط تکمی  و در سیسوم مربوطه ثبت نمایند. 

 پس از طراحی نرو افزار مربوطه کلیه فرآیندها بصورت سیسومی در سامانه موصوف اكمال خواهد شد. تذکر:   

کتارگران  از رکوردهاي مترتبط بتا بیمته آن دسوهبایست به طور مرت  اجوماكی می/ مماونین شم  تامینروسا -8-4

در انوظتار تاییتد نهتایی »ها در سیسوم مورد نظر تتقیقی آنان تکمی  و وضمیت آن ساخومانی که فرو گزارش بازرسی

 ثبت گردیده است را انوخاب و نسبت به اظهار نظر نهایی )با توجه به مسوندات ارساعی( اقداو نمایند.« شمبه

ز ثبت نتاو در ستامانه متورد مراجمه کارگران شاغ  در کارهاي ساخومانی، ا درصورتواحدهاي اجرایی موظفند  -9-4

اشاره و تایید اشوغال بکار آنان اطمینان حاص  نموده و پس از آن نسبت به دریافت درخواست، مدارک و ادامه مراحت  

 وفق ضوابط جاري اقداو نمایند. 

بایستت ، میگیردمی تایید قراراز موقاضیانی که وفق اطالكات موجود در سامانه رفاهی، اشوغال بکار آنان مورد  آن دسوه -11-4

ربط درخواست به واحد اجرایی ذي ارائهاز تاریخ گزارش بازرسی تتقیقی کارگران ساخومانی جهت  حداکثر ظرف مدت یک هفوه

 بود.  ساخومانی خواهد مشاغ صورت پذیرش درخواست آنان منوط به احراز اشوغال بکار مجدد در در غیر این ،مراجمه نمایند

 بمنظتورهاي انفرادي مکلفند به هنگاو مراجمه کتارگران شتاغ  در کارهتاي ستاخومانی، نویسی و حسابواحدهاي ناو -11-4

شناسایی کارگران ساخومانی واقمی نسبت به اخذ مدارک کام  از جمله کارت مهارت فنی مموبر )ارائه شتماره شناستایی کتارت 

نامته و پروانته مهتارت فنتی نیتروي کتار از ستایت ستازمان تاییدیه اصاعت گواهیمهارت(، کارت ملی و شناسنامه مخاط ، اخذ 

گانته( بتا شتانزده)منطبق با جدول  یساخومان انآنان در شغ  کارگر بکاراي کشور و همچنین احراز اشوغال آموزش فنی و حرفه

 بررسی قرار دهند. توجه به گزارش بازرسی تتقیقی با ركایت سایر شرایط مقرر مرات  را مورد

مستئول نامنویستی و حستابهاي   صنفی، هايواحد افراد موصوف در حصول اطمینان از كدو کارفرمایی بمنظور -12-4

بایست از طریق سامانه اصناف و بازرگانان ایرانیان قب  از پذیرش و ثبت ناو کتارگران ستاخومانی، وضتمیت انفرادي می

ه کس  صنفی( آنان را از طریق سامانه مذکور مورد بررسی قرار داده و چنانچه موقاضتیان کارفرمایی واحد صنفی )پروان

 درصورتربط داراي پروانه واحد صنفی باشند از پذیرش و نامنویسی آنان خودداري نمایند. ضمناً این دسوه از افراد ذي

حبان حرف و مشاغ  آزاد و یتا ادامته بیمته توانند نسبت به تداوو بیمه پردازي از طریق بیمه صااحراز شرایط مقرر می

 بصورت اخویاري و بهره مندي از مزایاي قانون تامین اجوماكی اقداو نمایند.  
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 ، چنانچه)دارا بودن پروانه کس ( کارفرمایی واحد صنفی مبنی براكوراض به گزارش بازرسی تتقیقی  درصورت -13-4 

هاي انجاو شده کارگر شاغ  فاقد پروانه کس  واحد صنفی باشند و از طریق بررسیوفق و  مدارک موقن و مثبوه ارائه با

کارگر ساخومانی در بخش ساخومان مورد تایید قرار گیرد، پتذیرش و نامنویستی  اشوغال بکار گزارش بازرسی تتقیقی

 این قبی  افراد با ركایت سایر مقررات و ضوابط جاري بالمانع خواهد بود.

قب  از ثبت ناو و پذیرش کارگران شاغ  در کارهاي ساخومانی حصول اطمینان از انجاو کلیه اقدامات مربوطه  -14-4

( و ثبت آن در دبیرخانه شمبه، اخذ تاییدیه اصتاعت 7اي )فرو پیوست شماره شام : تکمی  فرو درخواست پوشش بیمه

حرفه اي کشتور )طبتق تاییدیته نمونته پیوستت(، کارت مهارت فنی صنمت ساخومان از سامانه سازمان آموزش فنی و 

موقاضتی در مشتاغ  ستاخومانی، انجتاو مماینتات پزشتکی، اختذ  بکتارگزارش بازرسی تتقیقی مبنی بر احراز اشوغال 

(، تاییدیه سیسومی از سامانه اصتناف و بازرگانتان 3اي )فرو پیوست شماره تمهدنامه مبنی بر فاقد هرگونه پوشش بیمه

 باشد.وص كدو کارفرمایی واحد صنفی و... با ركایت سایر ضوابط، اعزامی میایرانیان درخص

کتارگران شتاغ  درکارهتاي ستاخومانی،  بکتارشدگان شم  مکلفند موماق  احراز اشوغال واحدهاي امور بیمه -15-4

نداشتون شترایط ممافیتت از  درصورت( به مراکز مماین )1نسبت به ممرفی این دسوه از افراد طبق )فرو پیوست شماره 

 انجاو مماینه پزشکی( جهت انجاو مماینات پزشکی اقداو نمایند. 

کلیته کتارگران شتاغ  در  79/0/9337به موج  ماده یک قانون بیمه اجبتاري کتارگران ستاخومانی مصتوب  -16-4

یجاد یا توسمه بنا و تخریت  مربتوط بته آن کارهاي ساخومانی )داراي کارت مهارت یا بدون کارت مهارت فنی( اكم از ا

بورتی  مندرج در قانون نزد سازمان تامین اجوماكی در مقاب  حوادث ناشی از کتار بیمته خواهنتد بتود و نتتوه اقتداو 

مشتورک  33/39/9313متورخ  39/13/3393درخصوص ممرفی آنان به مراکز درمانی مطابق مفاد دسووراداري شتماره 

 ( خواهد بود. 3اي و درمان )فرو پیوست شماره هاي بیمهونتحوزه مما

کارگران ساخومانی که اكوبار کارت مهارت فنی آنان در شرف پایان بتوده )کموتر از دو متاه اكوبتار داشتوه( و  -17-4

یتق ستازمان آمتوزش بایست نسبت به تمدید کارت مهارت فنی خود از طردارند، می پردازيتمای  به تداوو رابطه بیمه

 اي کشور اقداو نمایند، عذا در اینخصوص ركایت موارد ذی  اعزامی می باشد: فنی و حرفه

با تمدیتد آن موقاضتی  درخصوص کارگران ساخومانی بیمه شده که پس از انقضاي دوره اكوبار کارت مهارت فنی، مجدداً -الف   

و  بکتاراحراز اشتوغال  بمنظورو است با انجاو بازرسی تتقیقی کارگران ساخومانی باشند، الزمندي از مزایاي قانون مذکور میبهره

 و سایر ضوابط جاري اقداو گردد. پردازي، از طریق اخذ درخواست جدید و با ركایت مقرراتپذیرش و تداوو رابطه بیمه
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کارت مهارت فنی قبلی خود و یا قبت  از تتاریخ اكوبار پس از پایان  یک ماهشدگانی که در فاصله کمور از از بیمه آن دسوه -ب    

بیمه جهت آنتان براستاس پایان اكوبار آن، داراي درخواست تداوو بیمه پردازي می باشند، مالک صدور فیش و برگه پرداخت حق

و درخصتوص  تاریخ شروع اكوبارکارت مهارت جدید یا تاریخ پایان اكوبتار کتارت قبلتی خواهتد بتود )هرکتداو کته متوخر باشتد(

نماینتد، متالک صتدور فتیش و بتر  از تاریخ پایان اكوبارکارت مهتارت قبلتی مراجمته می یک ماهکه بمد از گذشت  یوقاضیانم

 باشد. با ركایت تاریخ اكوبار کارت مهارت فنی می موقاضیپرداخت حق بیمه، تاریخ درخواست جدید 

 دسومزد مقطوع تمیین شده خواهد %2انی در زمان اشوغال بکار ممادل ساخومشده کارگرانبیمه سهم بیمهحق -18-4

 بیمه خود را هر ماه با ركایت مهلت مقرر به سازمان پرداخت نماید.بایست راساً حقبود که کارگر ساخومانی می

شدگان شاغ  در کارهاي ساخومانی مکلفند، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بمد از آنجاییکه بیمه -19-4

ظترف متدت  ن(ي بازمانتدگان واجتد شترایط ایشتادرصورت فوت و)چنانچه بیمه شده عذا پرداخت نمایند، به سازمان 

حق بیمه  پرداخت ،راجمه نمایدمبمنظور پرداخت حق بیمه حداکثر سه ماه پس از آخرین روز ماه بمد )مهلت پرداخت( 

 .بالمانع خواهد بودبه همراه جرائم موملقه  مربوطهبا ركایت ضوابط و مقررات در مدت تمیین شده( ) بکارایاو اشوغال 

یکه مراجمه بیمه شده خارج از مهلت مقرر اخیر اعذکر )سه متاه پتس از آخترین روز متاه بمتد( باشتد، درصورتضمناً    

بیمه پردازي وي منوط به انجاو بازرسی تتقیقی مبنی بر احراز و تاییتد اشتوغال بکتار وي در فماعیتت پذیرش و تداوو 

 ساخومانی و با ركایت سایر مقررات و ضوابط جاري خواهد بود.

شدگان کارگران ساخومانی با توجته بته تتاریخ ثبتت درخواستت در پردازي جهت بیمهمالک تاریخ شروع بیمه -21-4

 یرخانه شمبه صورت می پذیرد.دب

صتدور  شدگان واقمی کتارگران ستاخومانیهاي احوماعی و احقاق حقوق بیمهاسوفادهجلوگیري از سوء بمنظور -21-4

فیش پرداخت حق بیمه منوط به وجود گزارش بازرسی و تایید اشوغال بکار، در فاصله زمانی شش ماه قب  از دوره بر  

 پرداخت مربوطه خواهد بود. 

هتا نستبت در برخی از ماهکه شدگان کارگران ساخومانی داراي کارت مهارت فنی از بیمه آن دسوهدرخصوص  -22-4

انجتاو  بتاصترفاً  ،مربوطته يه هاگردش حساب جهت دور اخذ د،انه خود در موكد مقرر اقداو ننمودهبیمبه پرداخت حق

   تایید اشوغال بکار در شغ  کارگر ساخومانی موضوكیت خواهد داشت.  وبازرسی تتقیقی 

کتارگران ستاخومانی  که تتت پوشتش قتانون بیمته اجومتاكی کارگران شاغ  در کارهاي ساخومانی تا زمانی -23-4

و اصتالحات  9337اجباري کتارگران ستاخومانی مصتوب ستال اند، مشمول قانون بیمه قرار نگرفوه 9301مصوب سال 

 احراز شرایط از مزایاي قانون مربوطه برخوردار خواهند شد. درصورتبمدي آن بوده و 
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متابین شتده فیعین هماننتد ضتوابط كمتومی و تمیینبیمه یا کسور بازنشسوگی مشتمونتوه نق  و انوقال حق -24-4 

 پذیرد.هاي بیمه و بازنشسوگی و بر اساس قوانین مربوطه صورت میصندوق

شده در شغ  ساخومانی پردازي براي کارگران ساخومانی جهت ایامی خواهد بود که بیمه احوساب سابقه بیمه -25-4

 قه را پرداخت نماید. بیمه موملکار داشوه و حقاشوغال به

یابند و جهت آنان عیستت می بکاراجوماكی اشوغال هاي مشمول قانون تامین کارگران ساخومانی که در کارگاه -26-4

 درصتورتاجوماكی کارگران ساخومانی ختارج بتوده و گردد از شمول قانون بیمه بیمه پرداخت میماهیانه ارسال و حق

شتده توانند از تسهیالت در نظر گرفوهدرخواست و ركایت سایر شرایط مقرر می ارائهاشوغال در کارگاه مربوطه و با  كدو

 مند گردند. نامه اجرایی مربوطه بهرهاجوماكی کارگران ساخومانی و آییندر قانون بیمه 
 

وایج مماینات پزشکی اوعیه از کار افواده کلی بوده، در مواردي که کارگران شاغ  در مشاغ  ساخومانی، حس  ن -27-4

توسط پزشک ممتاین اظهتارنظر نشتده استت،  (9311شدگان قب  از سال )بیمه عیکن درخصوص توانایی انجاو کار آنان

آنان )گزارش بازرسی تتقیقی کارگران ستاخومانی( پتذیرش و نامنویستی آنتان در  بکاراحراز و تایید اشوغال  درصورت

 ت پتذیرش درخواستت از کتار افوتادگی کلتی ایتن قبیت  افتراداس ارگران ساخومانی بالمانع خواهد بود، بدیهیزمره ک

 اساس نوع بیماري اوعیه که منجر به از کار افوادگی کلی گردیده، موضوكیت نخواهد داشت.  بر

یه از کار افواده کلتی و فاقتد توانتایی درخصوص کارگران شاغ  در کارهاي ساخومانی که حس  نوایج مماینات پزشکی اوع تذکر:   

  بایست از پذیرش و نامنویسی آنان خودداري نماید.باشند، شم  میانجاو کار می

شم  موظفنتد پتس از اكتالو  که سن باال دارند،از کارگران شاغ  در کارهاي ساخومانی  آن دسوهدرخصوص  -28-4

بازرستی تتقیقتی دو نفتره  انجتاو سمانی و توانایی انجاو کار، نستبت بتهنوایج مراکز مماین پزشکی مبنی بر سالمت ج

آنان در حرفته  بکاربار جهت احراز اشوغال  تایید، هر سه ماه یک درصورت)بازرسین منوخ  کارگزاري و شمبه( اقداو و 

 جاري اقداو نمایند.  صنمت ساخومان مطابق ضوابط

جایی مکانی و سیار بودن شتغ  و ماهیتت از مشاغ  کارگران ساخومانی که به دعی  جابه آن دسوهدرخصوص  -29-4

باشد، احراز اشوغال بکار از طریق انجاو بازرستی کار( فراهم نمی )با مراجمه به مت  ذاتی کار، امکان بررسی اشوغال بکار

 پذیرد. جاري انجاو می ضوابط و مقرراتتتقیقی یا كنداعلزوو اخذ اطالكات از مت  سکونت مخاط  با ركایت سایر 

بایستت بصتورت حضتوري و احراز اشوغال بکار کارگران شاغ  در مشاغ  ساخومانی می بمنظورانجاو بازرسی  -31-4

میدانی با مراجمه به آدرس مت  اشوغال بکار و یا كنداعلزوو بازرسی تتقیقی از متت  ستکونت بیمته شتده بته همتراه 

مسوندات و شواهد مورد نیاز انجاو گردد، عذا بررسی احراز اشوغال و یا كدو اشوغال بکتار بصتورت تلفنتی از  آوريجمع

 / موقاضی فاقد وجاهت بوده و قابلیت اسوناد نخواهد داشت. شخص بیمه شده
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کارگران ساخومانی،  بکارز اشوغال بررسی صتت و سقم احرا بمنظورنظر در انجاو فرایند بازرسی تتقیقی دقت  -31-4 

عذا کارشناسان  ،ها و شم  خواهدبودهاي موثر در ارزیابی و ارزشیابی كملکرد ادارات ک  اسوانبه كنوان یکی از شاخص

 نظر قرار دهند. ها موظفند در بازدیدهاي نظارتی این مهم را به جد مداسوان

اجومتاكی کتارگران  ( قتانون بیمته9کارگران ساخومانی به اسوناد ماده ) بکار موضوع اشوغالبه اینکه توجه  با -32-4

نظارت بر نتوه پوشتش  بمنظور، عذا برخوردار استاي در تتت پوشش قرار گرفون موقاضیان ساخومانی از اهمیت ویژه

تتقیقتی کتارگران ستاخومانی غیرحق از مزایاي قانون، بازرستی اي کارگران ساخومانی و جلوگیري از اسوفاده منبیمه

 :گیردصورت میجهت احراز اشوغال آنان به شرح ذی  

بازرسی تتقیقی کارگران ساخومانی بمنظور احراز اشوغال افراد موصوف توسط همکتاران ستازمانی )بتا صتدور احکتاو( و  -الف   

  هاي رسمی سازمان انجاو خواهد شد.کارگزاري

شدگان کارگران ساخومانی که مطابق بازرسی و از بیمه آن دسوهدرخصوص  بایستاي انفرادي میواحد نامنویسی و حسابه -ب   

ربتط اشتوغال آنتان در شتغ  کتارگر ستاخومانی احتراز نگردیتده استت، نستبت بته خاتمته هاي واصله توسط مراجع ذيگزارش

 پردازي آنها اقداو نماید.بیمه

تمایت   درصتورتگتردد، اي آنتان مخوومته متیاز افراد که براساس گزارشات بازرسی تتقیقی وضتمیت بیمته آن دسوه :1توجه    

با احراز شرایط مقرر از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغ  آزاد و یتا ادامته بیمته بصتورت اخویتاري نستبت بته ادامته  توانندمی

     قداو نمایند.مندي از مزایاي قانون تامین اجوماكی اپردازي و بهرهبیمه

 ایاو بسوري و مدت زمان تمیین تکلیف کمیسیون پزشکی کارگران ساخومانی از مصادیق كدو اشوغال آنان متسوب نخواهد شد. :2توجه     

ریتزي پردازي کارگران ساخومانی ضمن برنامتهنویسی و بیمههاي انفرادي موظف است موماق  ناوواحد نامنویسی و حساب -ج   

بتار و  دسوه از افراد نسبت به درخواست انجاو بازرسی تتقیقی حداق  هر شش متاه یتکاین بکاربررسی اشوغال  بمنظورمدون و 

 حس  ضرورت بصورت موردي اقداو نماید.

بایستت نستبت بته می ربطاطالع شمبه از آخرین وضمیت مت  اشوغال و سکونت کارگران ساخومانی، کارگران ذي بمنظور -د   

(، بتدیهی 1و سکونت خود، جهت ثبت در سیسوم اقداو نمایند. )فرو پیوستت شتماره  بکاراكالو تغییرات مربوط به مت  اشوغال 

شدگان کارگر ستاخومانی از بیمه بکارهاي الزو امکان دریافت اطالكات مربوط به مت  اشوغال است پس از تمهیدات و هماهنگی

   پذیر خواهد بود.ضوري امکانهاي غیرحطریق سامانه

ریزي جهت انجاو بازرسی تتقیقی کارگران ستاخومانی بصتورت دستوی )غیرسیستومی( مجتاز انجاو امور مربوط به برنامه -هـ   

   گردد.افزار مربوطه بصورت سیسومی انجاوریزي منسجم و با اسوفاده از نروبایست طی برنامهنبوده و این فرآیند می

 نمایند. تثب سیسومدر جلوگیري از مشکالت آتی، واحدهاي اجرایی مکلفند نویجه گزارش بازرسی را حداکثر ظرف سه روز اداري  بمنظور -و   
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بایست از اكالو و ارائه نویجه گزارش بازرسی تتقیقی مربتوط بته اشتوغال هاي احوماعی میجلوگیري از سوءاسوفاده بمنظور -ز    

ساخومانی به مخاطبین مربوطه اموناع و مشاراعیه را بمنظور مراجمه به شمبه ذیربط حداکثر ظرف یتک هفوته آتتی بکار کارگران 

 راهنمایی نمایند. ضمناً کلیه مکاتبات مورد نظر از طریق سیسوم اتوماسیون اداري صورت پذیرد.

 واحد نامنویسی و حسابهاي انفترادي موظتف استت درصتورت كتدو احتراز اشتوغال بکتار و اكوتراض کتارگران شتاغ  جدیتد یتا  -ح   

هاي رسمی سازمان، ضمن اخذ درخواست اكوراض از مختاطبین مربوطته، شدگان جاري به نویجه گزارش بازرسی شم  و کارگزاريبیمه

مایند. از طرفی چنانچه با بازرسی مجدد كدو تائید اشوغال بکتار ایشتان در شتغ  کتارگر نسبت به بررسی مجدد اشوغال بکار آنان اقداو ن

 در سامانه رفاهی کارگران ساخومانی ثبت گردد.بایست می ساخومانی احراز گردد، ضمن اكالو نویجه به بیمه شده مرات 

هتاي متورد نیتاز بازارکتار، زش مهارتاي کشتور تمهیتدات الزو درخصتوص آمتوسازمان آموزش فنی و حرفه -33-4

نامه اجرایی طرح آمتوزش کتارگران صتنمت ستاخومان را آموزي و تجدید مهارت کارگران ساخومانی بر اساس شیوهباز

دیدگان طرح هاي مورد نیاز نسبت به صدور کارت مهارت فنی براي آموزش فراهم و اجرا نموده و پس از آموزش مهارت

 نماید:اقداو میمذکور و به شرح ذی  

شرایط و ترتی  صدور، تمدید و تملیق کارت مهارت فنی و تمیین سطوح کارگران ساخومانی براي آموزش، طبق ضوابط  -الف   

 نامه صدور پروانه مهتارت فنتی و بتراي کتارگران متاهراي کشور از جمله آیین و مقررات مورد كم  سازمان آموزش فنی و حرفه

 .باشدنامه موضوع این ماده میو شیوه 71/1/9321مورخ  92193/ت33339شماره نامه موضوع تصوی 

ستطح  ،اي جهت کارگران ستاده ستاخومانیمدت از طریق سازمان آموزش فنی و حرفههاي کوتاهبا توجه به برگزاري دوره -ب   

 گردد.صادر میتوانمندي کارگران تمیین و کارت مهارت موناس  با شغ  آنان 

اي کشتور توانند پس از اخذ کارت مهارت فنی خود از سازمان آموزش فنی و حرفهکارگران شاغ  در مشاغ  ساخومانی می -ج   

اي خود )بدون متتدودیت )مرحله وضمیت تایید نهایی سربازرس اسوانی(، جهت تمیین وضمیت بیمه در سامانه رفاهی ثبت ناوو 

اجوماكی مت  سکونت خود )مت  دریافت خدمت( مراجمه تا با ركایت ادرکننده کارت مهارت فنی( به شم  تامین/شهر صاسوان

 سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش آنها اقداو گردد. 

شتغ   شدگان کارگران ساخومانی در برخی موارد بته دعیت  ماهیتتچنانچه مت  سکونت و اشوغال بکار بیمه -34-4

پتردازي آنتان بته نماید و این موضوع احیاناً مشکالتی را جهت تداوو بیمتهپردازي( تغییر می)خارج از اسوان مت  بیمه

اي فمتال، نتتوه و شتدگان بتا وضتمیت بیمتهاي این طیف از بیمهتسهی  در انجاو امور بیمه بمنظورآورد، عذا وجود می

 شرح ذی  خواهد بود:ها به شرایط جابجایی آنان در سطح اسوان
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افراد موصوف که به دعی  جابجایی مت  سکونت و اشوغال خود درخواست جابجایی بیمه پردازي کتارگران ستاخومانی را  -الف    

( و ثبتت آن در 2)فترو پیوستت شتماره « درخواست جابجایی بیمه کتارگران ستاخومانی» بایست نسبت به تکمی  فرودارند می

اقداو نمایند. بدیهی است جهت آن دسوه از موقاضیانی که فاقتد کتارت مهتارت فنتی مموبتر بتوده یتا كتدو  دبیرخانه شمبه مبدا

 گردد، درخواست جابجایی آنان فاقد موضوكیت خواهد بود. آنان در حرفه ساخومانی احراز می بکاراشوغال 

فمتال بتودن، پتس  درصورتاي مخاط  را بررسی و بیمه بایست وضمیتمسئول نامنویسی و حسابهاي انفرادي شمبه مبدا می -ب   

تغییتر داده و  «منتقله به سایر شعب»از اطمینان از كدو وجود بدهی بیمه شده )منوط به اخذ گردش حساب(، وضمیت را در سیسوم به 

-ه ذکر است درخصتوص بیمتهمرات  را جهت بررسی و احراز اشوغال بکار به شمبه مقصد با ركایت سایر مقررات ارسال نماید. الزو ب

      شدگانی که وضمیوی غیر از فمال دارند پذیرش مجدد آنان در سایر شم  همانند بیمه شده جدید کارگر ساخومانی خواهد بود. 

درخواست مخاط  را )از حیث تکمی  اطالكتات متورد نظتر  بایستمسئول نامنویسی و حسابهاي انفرادي شمبه مقصد می -ج   

اشوغال بکار، سکونت و... ( مورد بررسی قرار داده و سپس نسبت به انجاو بازرستی تتقیقتی از متت  اشتوغال بکتار شام ؛ مت  

جدید اقداو نماید. بدیهی است درصورت تایید و احراز اشوغال بکار، ثبت ناو و نامنویسی بیمه شده در دفوتر مستوندات کتارگران 

   گردد.ثبت می «شعب واصله از سایر»ساخومانی شمبه مقصد با وضمیت 

اند هدگان که در شمبه مبدا فمال بودشبیمه در شمبه مقصد جهت آن دسوه از بیمهمالک صدور فیش جدید پرداخت حق -د   

 باشد.بیمه در شمبه مبدا میاز تاریخ آخرین پرداخت حق

آنان در  بکارشدگان جدید بیمه اجوماكی کارگران ساخومانی که اشوغال از تاریخ صدور این بخشنامه جایگزینی بیمه -35-4

سامانه رفاهی کارگران ساخومانی مورد تایید قرار گرفوه است بورتی  تاریخ ثبت ناو و تایید اشوغال آنان، با ركایت مقررات و 

ر این راسوا شم  و ادارات ک  ضوابط جاري و در حدود ظرفیت هاي تمیین شده انجاو خواهد پذیرفت. شایان ذکر است د

ها تا دهم هر ماه( گزارش تمداد افراد مخوومه را اسوانها موظفند با توجه به مهلت مقرر )شم  تا پنجم و ادارات ک  اسوان

 ک  نامنویسی و حسابهاي انفرادي ارسال نمایند.اخذ مجوزهاي مربوطه به اداره بمنظور( 1و  0طبق )فرو هاي پیوست شماره 

متورد نظتر در  موقاضیان بکارراسواي وظایف متوعه و به جهت کنورل و نظارت مسومر بر وضمیت اشوغال  در -36-4

ربط نسبت به ممرفی فرد یا افراد مجترب و با هماهنگی شمبه ذي هاي رسمی نیز موظفندکارهاي ساخومانی کارگزاري

 آشنا با قوانین و مقررات مربوطه اقداو نماید.

به دعی  حساسیت امر و اهمیت موضوع در جهت افزایش کیفیت نوایج حاصله در راسواي اجراي این فرآیند، بایستوی در   :1توجه   

پذیري، تجربه، صداقت در رفوار و گفوار و پایبندي به هایی از قبی  تمهد، توانمندي، مسئوعیتانوخاب فرد یا افراد مذکور، شاخص

 ز پیش مورد توجه قرار گیرد. اصول و موازین اخالقی بیش ا

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 01201/99/0111 شماره:
 01/01/0099 اترخی:
  ويپست:

 

2 

  99910تلفن: 0995999999،کدپستی:099تهران:خیابان آزادی، پالک    3507509ش ش :

 «و تجمیع تلخیص ،تنقیح بخشنامه»

از جمله اخذ تاییدیه حراست، انمقاد قرارداد، اخذ رمز و کدکاربري، صدورکارت شناسایی جهت انجاو امور میدانی  اقداماتانجاو کلیه  :2توجه    

  باشد.کارگزاري مربوطه اعزامی میگیري و جذب نیروي انسانی و فماعیت در این فرآیند، از سوي کارهبدر راسواي امور ضروري و ركایت سایر 

کتارگران  بکتارنظتارت بتر وضتمیت اشتوغال  بمنظتوربایستت هاي انفرادي شمبه مینویسی و حسابواحد ناو -37-4

 را  افتراد موصتوف هاي بررستی و شناستاییریزي مدون و براساس ضوابط موجتود، درخواستتساخومانی، مطابق برنامه

چتا  و پتس از اختذ رستید بته مستئول  موجود،افزار از طریق نرو مربوطه شدگان  اشوغال بیمهانضماو آدرس مت به

باشتند تفکیتک از شمبی که داراي بتیش از یتک کتارگزاري می آن دسوهربط تتوی  نماید. بدیهی است کارگزاري ذي

 بایست با ركایت اص  برابري مد نظر قرار گیرد. می مذکورفهرست 

گتردد کته درخواستت تمیتین می 33هاي درخواست بررسی و شناسایی از سوي شمبه در طول یتک هفوته حتداکثر فروتمداد  توجه:   

هاي تاثیرگتذار، تهیته و ارستال درخواستت انسانی و سایر مشخصتههاي تابمه از منظر نیرويعتاظ نمودن توانمندي کارگزاري درصورت

   هاي فهرست قبلی، متدودیوی نخواهد داشت.از دریافت نوایج گزارش پوشش در طول همان هفوه، پسگزاري تتتکاره بجدید 

هتاي درخواستت بررستی و پس از دریافتت فرو« هفت روز کاري»کارگزاري موظف است حداکثر ظرف مدت  -38-4

ربتط منطبتق بتا جتدول شتاغلین بختش صتنمت موقاضتیان ذي بکارشناسایی، نسبت به بررسی موضوع احراز اشوغال 

، نتوه انجاو فماعیت و شرح آن، با ركایت سایر ضتوابط و مقتررات، بکارفص  دوو(، از مت  اشوغال  7-3ساخومان) بند 

ربط را پس از تایید و مهر مسئول کارگزاري و به همراه سایر مدارک و مستوندات، طبتق هاي ذياقداو و نویجه گزارش

 هاي انفرادي شمبه ارسال نماید. نویسی و حسابیی به واحد ناو( جهت بررسی و تایید نها93)فرو پیوست شماره 

اجومتاكی کتارگران  هاي رسمی سازمان موظفند ضمن مطاعمه دقیتق قتوانین و مقتررات بیمتهکلیه کارگزاري -39-4

وانین و ضتوابط ، طبتق  قتبکتارهاي ادواري و موردي را با اوعویت بررسی و شناسایی از مت  اشوغال ساخومانی، نظارت

 انجاو دهند.  موجود با ذکر آدرس مت  اشوغال، شماره پروانه ساخومان و... 

ركایت کام  شئونات و اصول اخالقی و اص  انصتاف در طتول فرآینتد شناستایی و بررستی وضتمیت اشتوغال  -41-4

   باشد.میاعزامی هاي نظارتی، گزارش ارائهکارگران ساخومانی و همچنین در تنظیم و 

که هدف از کنورل و نظارت بر وضمیت اشوغال کارگران ساخومانی در جهت جلتوگیري از استوفاده جاییاز آن -41-4

هتاي بررستی و شناستایی است، عذا تهیه گزارششدگان تبیین گردیده غیرحق از مزایاي مورت  بر این گروه از بیمهمن

 ارائهفرد موردنظر در کارهاي ساخومانی، مدنظر قرار گیرد و قطما  عدم اشتغال یاغال اشت بایسوی با مشخص نمودن وضمیت

هاي بررسی و شناسایی با هر مضمونی به غیر از موارد مذکور )میسر نشد، شناسایی نگردید و...(، اهداف سازمانی گزارش

 نماید.  تر را ایجاب میدقیق هايبررسی آوري اطالكات بیشور و انجاورا متقق ننموده و ضرورت جمع
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تر در روند اجراي این فرآیند، کلیه واحدهاي سازي شرایط مطلوب جهت اخذ نوایج بهور و سریعفراهم بمنظور -42-4 

شدگان و آدرس مت  اشوغال و سکونت ایشتان اقتدامات این گروه از بیمهبروز رسانی اطالعات  بایست نسبت بهاجرایی می

 ها قرار دهند. و و مرات  را طبق آخرین اصالحات انجاو شده در اخویار کارگزاريالزو را انجا

 شده بته همتراهبا مراجمه به آدرس مت  اشوغال بیمه حضوری و میدانیبایست بصورت ها مینتوه انجاو بررسی -43-4

 کارگران ساخومانی از ستایر طترق نتامموبر، ازذا شناسایی و بررسی وضمیت اشوغال ، صورت پذیرد. عاخذ امضا و اثر انگشت

  قابلیت اسوناد نخواهد داشت.جمله تلفنی و... 

 هتاي مربوطته از ستويدر گزارش درج تاریخ دقیق و ساعت انجام بررسی و شناسایی هاي آتی،تسهی  در پیگیري بمنظور -44-4

 باشد.  کارگزاري اعزامی می

اتماو  به کوتاه بودن زمان اشوغال در برخی مشاغ  ساخومانی به دعی  ماهیت ذاتی کار، كمال احومالبا توجه  -45-4

جایی آدرس مت  اشتوغال بهساخومانی در زمان مراجمه نماینده کارگزاري و یا جاشده در یک پروژه زمان فماعیت بیمه

آوري اطالكتات تکمیلتی گونه موارد پتس از جمتعندر ایمدت وجود خواهد داشت، عذا هاي زمانی کوتاهشده در بازهبیمه

شـتغال ا تا زمان حصول نتیجه قطعی درخصوص جدید، بکاربررسی و شناسایی مجدد از مت  اشوغال انجاو بایست نسبت به می

 ، اقدامات الزو صورت پذیرد.شده در کارهای ساختمانییا عدم اشتغال بیمه

هتاي بررسی صتت و سقم گزارش بمنظوربایست تمهیدات الزو را حسابهاي انفرادي شم  میواحد نامنویسی و  -46-4

بینی نموده تا حس  مورد نسبت به بررسی )همکاران سازمانی( پیش ها، توسط بازرسین منوخ ارساعی از سوي کارگزاري

هتر دوره بازرستی انجتاو شتده(،  شده بصورت تصادفی )در طولاز گزارش هاي بازرسی تتقیقی ارائه  %93 مجدد حداق 

 ط جاري اقداو گردد.باعزحمه طبق مقررات و ضواربط قب  از تاییدیه پرداخت حقجهت احراز اشوغال موقاضیان ذي

 بمنظتورشده به نویجه گتزارش بررستی و شناستایی انجتاو شتده توستط کتارگزاري و اكوراض بیمه درصورت -47-4

بایستت از طریتق شتمبه شتده مربوطته میمجدد از وضمیت اشوغال بیمه بررسی و شناساییدسویابی به نوایج مطلوب، 

 ربط و یا بصورت دو نفره توسط نماینده کارگزاري و بازرس منوخ  شمبه، اقداو گردد.   ذي

ونته گکارگیري اینامکان بهکاري اغل  کارگران ساخومانی در چندین شغ  تمریف شده، که به دعی  مهارتاز آنجایی -48-4

بایستت ضتمن در نظتر گترفون كمتده هاي ساخومانی گوناگون وجود خواهد داشت، عذا میافراد در مشاغ  مخولف در پروژه

 . گردد ارائههاي بررسی و شناسایی، مدنظر قرار گرفوه و توضیتات الزو در این زمینه فماعیت مهارتی ایشان، مرات  در گزارش
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هر گزارش بته شتمبه،  ارائهاعزحمه اجراي فرآیند بازرسی تتقیقی از طریق کارگزاري رسمی به ازاي پرداخت حق -49-4 

مورخ  7093/11/9933هاي انفرادي و رییس شمبه و بر اساس مصوبه هاي شماره نویسی و حسابپس از تایید مسئول ناو

 هیات مدیره متورو سازمان و تغییرات بمدي آن خواهد بود. 92/93/9311مورخ  3770/11/9933و شماره  2/1/9311

)تاییتد(  هاي بازرسی تتقیقی که ضمن ركایت کام  ضوابط و مقررات مربوطه، وضمیت قطمی اشتوغالاز گزارش آن دسوهصرفاً  توجه:   

 اعزحمه خواهد بود.ساخومانی را مشخص نموده باشد، مشمول پرداخت حق)كدو تایید( بیمه شده در کارهاي  و یا كدو اشوغال

اسوفاده و یا تخلف احوماعی کارگزاري مربوطه و ءمشاهده و اثبات هرگونه خطاي سهوي یا كمدي، سو درصورت -51-4

ربتط بته جبتران ينیز كدو ركایت ضوابط و مقررات در اجراي این فرآیند، سازمان ضتمن مکلتف نمتودن کتارگزاري ذ

شده طبق دسووراعمم  نتوه رستیدگی بته تخلفتات هاي تمیینهاي احوماعی، نسبت به اكمال مجازاتخسارات و هزینه

 ها اقداو خواهد نمود. کارگزاري زها به سواد صدور جواامور کارگزاري دفورهاي رسمی سازمان با پیشنهاد کارگزاري

 

 ساختمانی )سهم کارفرمایی(بیمه فصل پنجم : نحوه محاسبه حق

 ( تتا تتاریخ79/0/9337)اجرایی شدن قتانون بیمته اجبتاري کتارگران ستاخومانی مصتوب 2/93/9337از تاریخ  -1-5

(، 92/0/9321قانون بیمه اجباري کتارگران ستاخومانی مصتوب  3)تاریخ اجرایی شدن قانون اصالح ماده  71/1/9321

ریال و در واحدهاي با  33مور مربع ممادل  933)سهم کارفرمایی( در واحدهاي با زیر بناي باالتر از  بیمه ساخومانیحق

 گردد.هر مور مربع زیربنا متاسبه می يریال به ازا 3مور مربع ممادل  933زیربناي کمور از 

قتانون بیمته اجبتاري کتارگران ستاخومانی مصتوب  3متاده  )تاریخ اجتراي قتانون اصتالح71/1/9321از تاریخ  -2-5

(، 1/0/9301)تاریخ اجرایی شدن قانون بیمه اجوماكی کارگران ساخومانی مصتوب  91/0/9301( تا تاریخ 92/0/9321

حداق   %3ع ممادل هر مور مرب يمور مربع به ازا 933بیمه ساخومانی )سهم کارفرمایی( در واحدهاي با زیر بناي تا حق

حتداق   %1هتر موتر مربتع ممتادل  يمور مربع سطح زیر بنا به باال بته ازا 933دسومزد روزانه کارگر ساده شهري و از 

 گردد.دسومزد روزانه کارگر ساده شهري متاسبه می

( تا تاریخ 1/0/9301ساخومانی مصوب )تاریخ اجرایی شدن قانون بیمه اجوماكی کارگران  91/0/9301از تاریخ   -3-5

اجومتتاكی کتتارگران ستتاخومانی مصتتوب  ( قتتانون بیمتته3)تتتاریخ اجرایتتی شتتدن قتتانون اصتتالح متتاده ) 91/7/9300

حداق  دستومزد  %1بیمه ساخومانی )سهم کارفرمایی( بر اساس ، متاسبه حق9302به اسوثناء سال  -( 91/97/9302

 هر مور مربع سطح زیر بنا خواهد بود.ماهانه براي 
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الزو  9302ک  کشور، قانون بیمته اجومتاكی کتارگران ستاخومانی در ستال  9302قانون بودجه سال  (71) بر اساس بندتوجه:      

 گردد.حق بیمه ساخومانی )سهم کارفرمایی( متاسبه و مطاعبه نمی 9302االجراء نبوده است و عذا در طول سال 

اجوماكی کارگران ساخومانی مصوب  ( قانون بیمه3)تاریخ اجرایی شدن قانون اصالح ماده )91/7/9300از تاریخ  -4-5

اجومتاكی کتارگران  ( اصالحی قانون بیمته3)تاریخ اجرایی شدن قانون اصالح ماده ) 7/99/13( تا تاریخ 91/97/9302

، بر اساس آئین نامته 9317ماهه آخر سال  1(، متاسبه حق بیمه ساخومانی به اسوثناء 91/1/9313ساخومانی مصوب 

 به شرح ذی  خواهد بود: 91/7/9301و  1/0/9301 موضوع مصوبات قانون بیمه کارگران ساخومانی 3و  3اجرایی مواد 

، (مجلس شوراي اسالمی 91/97/9302مصوب )خومانی اجوماكی کارگران سا ( قانون بیمه3وفق قانون اصالح ماده ) -   

كاعی کتار و بتر مبنتاي ارزش بیمه ساخومانی هر مور مربع زیربنا براساس حداق  دسومزد ماهیانه مصتوب شتورايحق 

اي هو اصتالحیه 9311مصتوب ستال )هاي مستوقیم ( قانون ماعیات11ممامالتی امالک و موراژ و طبقات موضوع ماده )

اي اكم از شهري، روسوایی با توجه به ضری  مترومیت گذاري منطقههاي ارزش، سطح زیربنا و سایر شاخص(بمدي آن

حداق  دسومزد  %1هاي موصوف از بیمه با توجه به شاخصها به شرح فرمول ذی  متاسبه و در هر صورت نرخ حق آن

 كاعی کار بیشور نخواهدبود.ماهیانه مصوب شوراي

مبلغ قاب  پرداخت حق بیمه به ازاي هر پروانه ستاخومانی از حاصت  ضترب نترخ  زان حق بیمه ساختمانی )سهم کارفرمایی(:می

 آید که در آن:بیمه در موراژ زیربناي مندرج در پروانه به دست میحق

 شود: كددي که بر مبناي زیربناي هر واحد و ارزش ممامالتی كرصه هر مور مربع ساخومان طبق جدول ذی  تمیین می ضریب حق بیمه:

 
 

 متر مربع 151بیش از  متر مربع   151تا  75بیش از  متر مربع و کمتر 75 میانگین زیربنای هر واحد ارزش معامالتی عرصه هر متر مربع )ارقام به ریال(

 درصد 7/1 درصد 7/3 درصد  7/7 و کمور  930333

 درصد 3/3 درصد 3/9 درصد  7/2 330333تا  930333بیش از 

 درصد 3/0 درصد 3/1 درصد 3/3 7330333تا  330333بیش از 

 درصد 1 درصد 1 درصد 1 بیشور  7330333
 

 

مبلغ حق بیمه پرداخوی به ازاي هر مور مربع زیربناي ساخومان که برابر حاصت  ضترب ضتری   نرخ حق بیمه سهم کارفرما:

 باشد.حق بیمه در حداق  دسومزد ماهیانه مصوب شوراي كاعی کار در سال صدور پروانه می

بیمه پروانه هتاي ستاخومانی ان، حقهیأت وزیر 71/1/9301هت مورخ 13733/ت913703نامه شماره  بر اساس تصوی  -1-4-5

 بیمه متاسبه و وصول گردد. حق %933و  %23، %33، %73بورتی  بر اساس  9317اعی  9301هاي صادره در سال
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و  93و  1هیات كمومی دیوان كداعت اداري موضوع تقاضتاي ابطتال متواد  0/0/19مورخ  311در اجراي دادنامه شماره  -2-4-5

نامته  قانون بیمه اجوماكی کارگران ساخومانی )موضتوع تصتوی  (3)و  (3)آیین نامه اجرایی مواد  (1)ماده  (3)و  (7)هاي تبصره

 هیات وزیران(: 71/7/9301مورخ  17333/13313شماره 

زیربنا اخذ گردیده باشد، در زمان تمدید یا تجدیتد پروانته چنانچه حق بیمه ساخومانی به هنگاو صدور پروانه ساخومانی بر اساس موراژ  -الف   

  باشد.اعوفاوت ناشی از افزایش حداق  دسومزد پرداخوی با حداق  دسومزد زمان تمدید یا تجدید پروانه نمیساخومانی نیازي به اخذ مابه

و 79/0/9337مربتوط بته دوره ختود )مصتوب  و بر اساس قتوانین 93/1/9302هایی که قب  از تاریخ درخصوص ساخومان -ب   

وعتی بته هتر دعیت   شده به سازمان پرداخت مربوط به آن )سهم کارفرمایی(و حق بیمه ساخومانی ( ساخوه 92/0/9321مصوب 

 کار مربوطه اخذ نگردیده است، شم  مجاز به مطاعبه حق بیمه و ارائه گواهی مربوطه نخواهند بود.پایان

هتا موناست  و در زمان قوانین مربوطه ساخوه شده و حق بیمه ساخومانی آن 93/1/9302در مواردي که ساخومان قب  از  -ج   

بیمته صتورت گرفوته باشتد متاستبات حتق 93/1/9302با قوانین موضوكه پرداخت گردیده باشد. عیکن افزایش بنا بمد از مورخ 

 اجوماكی کارگران ساخومانی خواهد بود. ( قانون بیمه3( و )3مواد ) اجرایی ش بنا و بر اساس آیین نامهمنتصراً بابت موراژ افزای
 

بیمته موملقته بیمته انجتاو گرفوته باشتد حتقو بتدون پرداختت حتق 93/1/9302چنانچه كملیات ساخومانی بمد از تاریخ  -د   

اجوماكی کتارگران ستاخومانی مصتوب  ( قانون بیمه3( و )3نامه اجرایی مواد )بابت ک  موراژ ساخومان بر اساس آئین  بایستمی

 .با احوساب جرائم موملقه از سال صدور پروانه ساخومان متاسبه، مطاعبه و وصول گردد 91/7/9301

شتوند از تتاریخ ارتباط با واحدهایی که در مناطق روسوایی و کمور توسمه یافوه و بر اساس مصوبات دوعت احتداث متی در -هـ   

بینتی شتده در به بمد بدون اكمال هرگونه ممافیت نسبت به متاسبه و مطاعبه حق بیمه موملقه با ركایت جدول پیش 0/0/9319

 گردد.هاي مربوطه اقداو میو شاخص 91/7/9301کارگران ساخومانی مصوبن بیمه اجوماكی( قانو3) و (3) نامه اجرایی موادآیین

عغایت  9/1/9317)از تاریخ  9317ماهه سال1ک  کشور، در  9317( ماده واحده قانون بودجه سال01در اجراي بند) -3-4-5

اجوماكی کارگران ساخومانی در اسناد در زمان صدور پروانه ساخومانی موضوع قانون بیمه ارائهبیمه و ( پرداخت حق71/97/17

شهرها و روسواهاي کشور به اكوبار واریز مبلغ نه هزارمیلیارد ریال از سوي سازمان امور ماعیاتی کشور از مت  بندهاي )ج( و )د( 

بیمه ساخومانی حق %73هاي کشور، بمنوان ها و شهرداريزمان دهیاري( قانون ماعیات بر ارزش افزوده مومرکز نزد سا30ماده )

 است.اجوماكی مووقف گردیده )سهم کارفرمایی( به سازمان تأمین
 

بیمته ستاخومانی اقتداو انجاو و شم  تابمه نسبت به دریافتت حتق 9/1/9317هایی که قب  از تاریخدرخصوص اسومالو: 1توجه    

حتق بیمته ستهم کارفرمتایی  %73مه سهم کارفرمایی دریافت شده با توجه به سهمیه کارگران ساخومانی بابتت اند، حق بینموده

 اینگونه کارگران منظور گردیده است.
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هایی که قب  از تاریخ یاد شده انجاو، عیکن شم  بنا به دالیلی از جمله كدو توانایی پرداخت یکجاي حق درخصوص اسومالو: 2توجه     

و یا  70/3/17مورخ  7191/17/3373و شماره  73/7/19مورخ  9103/19/3373ساخومانی با توجه به دسوورهاي اداري شماره بیمه 

با درنظر گرفون مجوزهاي صادره نسبت به تقسیط آن اقداو نموده و گواهی مربوطه نیز به هنگاو تقسیط بدهی صادر گردیده استت، 

 بایست برابر مقررات نسبت به وصول اقساط در سررسیدهاي تمیین شده اقداو الزو مممول نمایند.یی تابمه میواحدهاي اجرا

 

اجوماكی کارگران ستاخومانی  ( اصالحی قانون بیمه3)تاریخ اجرایی شدن قانون اصالح ماده ) 7/99/13از تاریخ  -5-5

مجموع كوارض صدور  %93ساخومانی بر مبناي سهم کارفرمایی کارگران بیمه حق ( به بمد متاسبه91/1/9313مصوب 

هتاي کشتور و ستازمان ها و دهیاريمابین سازمان شهرداريهاي منمقده فیضمناً براساس تفاهم نامه پروانه خواهد بود.

ي ذیت  و بتر استاس كنتاوین مراجع صدور پروانه مکلفند در دوره ها اجوماكی)به شرح تفاهم نامه هاي پیوست(،تامین

مندرج در جداول مربوطه، كوارض صدور پروانه ساخومانی مشتمول کستر حتق بیمته را بمنظتور متاستبه حتق بیمته 

 مبلغ ک  كوارض صدور پروانه به سازمان اكالو نمایند. به همراهساخومانی 

 كوارض صدور پروانه ساخومانی.بر اساس مجموع  3/97/9313عغایت  7/99/9313از تاریخ  -الف   

 .1/97/9313براساس كناوین كوارض صدور پروانه ساخومانی موضوع تفاهم نامه مورخ  92/3/9311عغایت  1/97/9313از تاریخ  -ب   

 .90/3/9311ساخومانی موضوع تفاهم نامه مورخ بر اساس كناوین كوارض صدور پروانه  1/97/9311عغایت  90/3/9311از تاریخ  -ج   

بر استاس  32/97/9311مورخ  93321/11/3373با توجه به دسووراداري شماره  97/0/9312عغایت  2/97/9311از تاریخ  -د   

 مجموع كوارض صدور پروانه ساخومانی.

 . 93/0/9312بمد بر اساس كناوین كوارض صدور پروانه ساخومانی موضوع تفاهم نامه مورخ به  93/0/9312از تاریخ  -هـ   

هاي ها و دهیاريمابین سازمان و سازمان شهرداريمنمقده فی 93/0/9312نامه مورخ واحدهاي اجرایی در اجراي تفاهم -1-5-5

 ،(اسالمیمجلس شوراي 91/1/9313مصوب )اجوماكی کارگران ساخومانی  نون بیمه( قا3کشور موضوع قانون اصالح ماده )

 در ارتباط با متاسبه كوارض تغییر کاربرد و ارزش بهینه اكیانی به شرح ذی  اقداو نمایند: بایستمی

باشتد کته می« ارزش بهینه اكیانی»و « كرصهارزش بهینه »شام  دو بخش « ارزش بهینه»مبلغ اكالو شده تتت كنوان كوارض  -الف   

بیمه بوده و مبلغ اكتالو و مشمول کسر حق 93/0/9312نامه مورخ ( تفاهم9در زمره بند )« ارزش بهینه اكیانی»ها با توجه به ماهیت آن

 باشد.بیمه مسوثنی میسر حقبندي و از شمول کنامه طبقه( تفاهم7جز مصادیق بند )« ارزش بهینه كرصه»شده تتت كنوان 

که مرتبط بتا ستاخت و مندرج در اوراق اكالو كوارض، با توجه به این« تغییر کاربرد»مباعغ اكالو شده تتت كنوان كوارض  -ب   

 باشد.بیمه نمینامه تلقی گردیده و مشمول کسر حق( تفاهم7باشد، از مصادیق بند )ساز نمی
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ارزش »بته « ارزش بهینته كرصته»و همچنین كوارض « نوع اسوفاده از اكیانی ساخومان»به « تغییر کاربرد»كنوان كوارض  -ج    

 93/0/9312نامه مورخ ( تفاهم7تغییر ناو پیدا نموده است که جزو مصادیق بند )« هاي توسمه شهريافزوده قانونی ناشی از طرح

 باشند.می بیمه مسوثنیبندي و از شمول کسر حقطبقه

هتاي توستمه افزایش ارزش قانونی اكیانی ناشی از طرح»باشد به كوارض که مربوط به اكیانی ساخومان می« ارزش بهینه اكیانی»كنوان كوارض  -د   

 ربوطه متاسبه و وصول گردد.بیمه مبوده و الزو است حق 93/0/12نامه مورخ ( تفاهم9تغییر ناو نموده است که مشمول كناوین بند )« شهري

شتود که براي ارائه مجوز انجاو فماعیت کس  و کار دریافتت می« ناشی از واگذاري سرقفلی امالک تجاري»كوارض  كنوان -هـ   

 بري ملک بوده و ارتباطی به ساخت و ساز نداشوه و مشمول پرداخت حق بیمه نخواهد بود.کاره بمرتبط 

مجلتس  91/1/9313مصتوب متورخ )کارگران ستاخومانی ( اصتالحی قتانون بیمته3توجه بته قتانون اصتالح متاده ) با -2-5-5

ط بته ستازمان ممرفتی و بتا ذیتربجتع ا، درخصوص امالکی که قبالً و در زمان صدور پروانه ساخومانی از سوي مر(اسالمیشوراي

صترفاً ، پروانه ساخومانی آنانتجدید  تمدید و یا وانه آنان صادر گردیده است،بیمه موملقه گواهی مربوطه را اخذ و پرپرداخت حق

قتررات و از تغییتر قتوانین و مدور پروانه اكتم مبانی صدر از هرگونه تغییر ناشی  اعوفاوت كوارضمابهحق بیمه  %93به اخذ منوط 

 خواهد بود.که منجر به افزایش مبلغ كوارض گردد  و... افزایش تراکم تغییر بنا، ،بناافزایش انه، ضوابط صدور پرو

ها و یتا ستایر مراجتع قتانونی مکلتف بته ( قتانون شتهرداري933در مواردي که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون متاده ) -3-5-5

با مراجع مذکور نستبت بته تفکیتک مبلتغ  بایسوی ضمن مکاتبهگردند، در اینگونه موارد واحدهاي اجرایی میپرداخت جرایم و خسارات می

بیمه صرفاً بر مبناي كوارض اكالو شتده انجتاو گتردد و واحتدهاي اجرایتی از متاستبه كوارض و جرایم موملقه اقداو و متاسبه و وصول حق

كتدو تفکیتک مبتاعغ مربتوط بته  درصتورتبایست خودداري نمایند. بدیهی استت ها میقانون شهرداري 933بیمه جرایم موضوع ماده حق

 بایست بر مبناي ک  مباعغ متاسبه و مطاعبه گردد.بیمه میكوارض صدور پروانه مازاد زیربنا و جرایم موملقه از سوي مراجع مربوطه، حق

ومانی را بیمه ساخ( قانون مزبور چنانچه موقاضی پروانه ساخومانی توانایی پرداخت حق3( ماده )9طبق تبصره ) -6-5

بیمه سهم کارفرما در زمتان صتدور بیمه ساخومانی را بر مبناي حقبایست حقجا نداشوه باشد، سازمان میبصورت یک

توانند بر مبناي درخواست عذا واحدهاي اجرایی می ،پروانه ساخومانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط کند

بیمه متاسبه شده نسبت به تقسیط بدهی حداکثر ملتوظ داشون مبلغ حق موقاضی، مدت اكوبار پروانه ساخومانی و با

قسط ماهانه صرفاً با مجوز اداره ک  اسوان و بتا  31تا 91بیمه ساخومانی از قسط ماهانه اقداو نماید. تقسیط حق 90در 

درصتد از  73تتا  93نی با واریتز بیمه ساخوماپذیر و تقسیط حقکارگران ساخومانی امکانركایت منابع و مصارف بیمه اجوماكی 

 بود. بیمه موملقه( و صدور گواهی مربوطه بالمانع خواهدقسط )با توجه به میزان حقبیمه از سوي موقاضی به كنوان پیش حق

بیمه به شرح فوق با دریافت مدارک و مسوندات از جملته استناد ماعکیتت ملتک متورد نظتر و اختذ تضتامین تقسیط حق توجه:   

  باشد.پذیر مینامه مموبر بانکی یا چک صیادي یا سفوه( امکان)ضمانت
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ها تتا ستر رستید قستط بمتدي، تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط تمیین شده و یا كدو پرداخت آن درصورت -7-5 

نون هتتاي مشتتمول قتتابایستتت بتتا ركایتتت قتتانون دریافتتت جتترایم نقتتدي از کارفرمایتتان کارگاهواحتتدهاي اجرایتتی متتی

بیمه را به همراه ، بدهی را تبدی  به حال نموده و مانده حق(و اصالحات بمدي آن 1/3/9323مصوب )اجوماكی... تامین

( قتانون تتامین 33جرایم موملقه از تاریخ تبدی  به حال با صدور اخطاریه و اجراییه پیگیري و كنداعلزوو مطابق متاده )

 نامه اجرایی مربوطه اقداو نمایند. بینی شده در آیینپالک ثبوی و یا سایر اقدامات پیشاجوماكی نسبت به بازداشت 

درخصوص امالکی که پروانه ساخومانی آنان بدون پرداخت حق بیمه ساخومانی و اخذ گواهی مربوطه از سازمان  -8-5

ا تجدیتد پروانته و یتا اختذ پایتان کتار صادر گردیده است و در حال حاضر درخواست صدور گواهی جهتت تمدیتد و یت

بایست با توجه به تاریخ صدور پروانه و به شرح فوق نسبت به متاسبه و مطاعبه ساخومان را دارند، واحدهاي اجرایی می

حق بیمه ساخومانی )سهم کارفرمایی( به همراه جرائم تأخیر تأدیه برابر مقتررات زمتان صتدور پروانته اقتداو و پتس از 

 مه و جرائم گواهی مربوطه را صادر نمایند.وصول حق بی

پرداختت آن  درصتورتمجموع كوارض صدور پروانته ستاخومانی،  %93بیمه ساخومانی به میزان پس از متاسبه حق -9-5

صتورت ایجتاد وب سترویس از طریتق )در اعصاق هوعوگراو ساخومانی و مهتر برجستوهبصورت یکجا، پاسخ اسومالو تهیه و با 

 گردد. به مرجع اسومالو کننده ارسال می (ومسیس

اجوماكی و به جهت افزایش سركت و دقتت در متاستبه و وصتول ( قانون تامین31( آئین نامه اجرائی ماده )2دراجراي ماده ) توجه:   

گیتري اقتدامات اجرایتی چنتین پتیبیمه ساخومانی)سهم کارفرمایی(، جلوگیري از وقوع هرگونه خطاي سهوي یتا كمتدي و همحق

ربط که ملک متورد نظتر ساخومانی مربوط به هر پالک ثبوی توسط شمبه ذيبیمه است حق هاي ایجادي، الزووصول بدهی بمنظور

 در متدوده كملکرد آن قرار دارد دریافت و اقدامات متاسباتی و پیگیري مطاعبات نیز صرفاً توسط همان شمبه به كم  آید.

بیمه موملقته بصتورت که حقواحدهاي اجرایی به هنگاو صدور گواهی پرداخت حق بیمه ساخومانی اكم از این -11-5

بایستت در ( قانون اخیراعذکر، می3( ذی  ماده )9نقدي پرداخت و یا تقسیط شده باشد، در اجراي بخش پایانی تبصره )

کار پایان دورباشد و صمی اً جهت صدور پروانه ساخوماناین گواهی صرف»ذی  گواهی به مرجع صادرکننده اكالو نمایند 

 «. گردد خواهد بودمنوط به ارائه مفاصاحساب بدهی که از سوي سازمان صادر می

برخی از مراجع صدور پروانه طبق قوانین و مقررات و ضوابط داخلتی، در زمتان صتدور پروانته  با توجه به اینکه -11-5

هایی در میزان كوارض صدور پروانه ساخومانی از اشخاص حقیقی و حقوقی، تخفیف و ممافیت ساخومانی جهت تمدادي

( ذیت  آن، فترو 3( قتانون و تبصتره )3نمایند، واحدهاي اجرایی مکلفند در اجراي ماده )بنا به دالی  مخولف اكمال می

قبت  از اكمتال هرگونته ممافیتت بتراي اكالو كوارض صدور پروانه ساخومانی را كینا با ذکر میزان ک  كوارض مشتمول 

 بیمه از مرجع صادر کننده پروانه اخذ و برابر مقررات اقداو نمایند. متاسبه حق
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هاي صادره بمم  در مواردي که مراجع صدور پروانه همکاري الزو را با سازمان درخصوص اكالو اطالكات پروانه -12-5 

بایست ضمن انمکاس موضوع به مراجع نظارتی )سازمان بازرسی اسوان و...(، نستبت بته آورند، واحدهاي اجرایی مینمی

قتانون تتامین  33( قانون و پیگیتري آن از طریتق اكمتال متاده 13بیمه مربوطه به اسوناد ماده )متاسبه و مطاعبه حق

 جدیتد درآمتد بته شتماره 71بخش )اعف( فص  اول بخشتنامه  92اجوماكی و آئین نامه اجرائی مربوطه مطرح در بند 

   درخصوص ماعکین ساخومانی اقداو الزو بمم  آورند. 2/97/17مورخ  97391/17/9333
 

بیمه ساخومانی از ستازمان، اقتداو در مواردي که مراجع صدور پروانه ساخومان بدون اخذ گواهی پرداخت حق -13-5

( و 3( قتانون و متواد )2بایست در اجراي تبصره ذی  متاده )، واحدهاي اجرایی مینمایندبه صدور پروانه ساخومانی می

مصوب هیتات وزیتران، ضتمن مکاتبته بتا  71/7/9301مورخ  17333/13313نامه اجرایی مربوطه به شماره ( آیین93)

سباتی )مجموع كوارض صدور پروانه، تتاریخ صتدور با اخذ مبانی متا (99مرجع صدور پروانه طبق )فرو پیوست شماره 

بیمه ساخومانی به همراه جرایم تاخیر تادیه از ماعک اقداو و اداره ک  اسوان پروانه و...( نسبت به متاسبه و مطاعبه حق

 ذیصالح اسوانی اكالو نمایند.  ( موضوع را به مراجع97ربط نیز طبق )فرو پیوست شماره را مطلع و اداره ک  ذي
 

مجلتس شتوراي  91/1/13نون بیمه کارگران ساخومانی مصتوب ( قا3ماده )اصالح ( 3( ماده )3طبق تبصره )  -14-5

کارفرما( بیمته ستاخومانی )ستهمها از پرداخت حقها و داراعقرآنمراکز دینی از جمله مساجد و تکایا، حسینیه ،اسالمی

بایست کلیه اسناد و مدارک اماکن یاد شتده مراجع صدور پروانه ساخومانی می باشند، بنابراین پس از اسومالومماف می

از قبی  گواهی سازمان اوقاف و امورخیریه، گواهی امور مستاجد و ستند ماعکیتت را اختذ و بتدون متاستبه و دریافتت 

و گستورش دایتره  بیمه ساخومانی، گواهی مربوطه را صادر نمایند. در تفسیر دامنه موضوع این بنتد تفستیر موستعحق

 باشد.اسوثنائات مجاز نمی
 

... ( قانون مزبور به امور تجاري، فرهنگی، مسکونی و3( ماده )3که بخشی از امالک مراکز دینی موضوع تبصره )یدرصورت توجه:    

مانی بابتت كتوارض بیمه ساخوبایست با اسومالو از مراجع صدور پروانه نسبت به متاسبه حقیابد، واحدهاي اجرایی میتخصیص 

 صدور پروانه مربوط به فضاهاي تجاري، اداري، مسکونی و... برابر مقررات اقداو نمایند.
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  99910تلفن: 0995999999،کدپستی:099تهران:خیابان آزادی، پالک    3507509ش ش :

 «و تجمیع تلخیص ،تنقیح بخشنامه»

( 01بند )ب( متاده )ه مسوند ب و 70/7/9310مورخ   01دادنامه شماره  طیهیات كمومی دیوان كداعت اداري  -15-5 

متتورخ  11ضتتمن نقتتی راي شتتماره  9317كتتداعت اداري مصتتوب ستتال قتتانون تشتتکیالت و آیتتین دادرستتی دیتتوان 

مصتتوبه شتتماره ( قتتانون یتتاد شتتده، 00( و متتاده )97( متتاده )9بنتتد ) ر اجتترايو دمرجتتع قضتتایی مزبتتور 39/1/9312

براي هاي مسکن مهر اجوماكی پروژهتامینحق بیمه " موضوعبا  هیات وزیران 93/7/9313هت مورخ 11970/ت33317

( قانون 19ماده )را به دعی  مغایرت با  "گرددمی متاسبه و وصول ریال  37333به مبلغ  مقطوعهر مور مربع به صورت 

تصتوی  شتوراي كتاعی  تواند به پیشنهاد هیات مدیره ودر مواردي که نوع کار ایجاب کند، سازمان می" اجوماكیتامین

و   "را به همتان نستبت مطاعبته و وصتول نمایتد هبیمه موملقسازمان نسبت مزد به ک  کار انجاو یافوه را تمیین و حق

در "ستالمیمجلتس شتوراي ا 9301کارگران ساخومانی مصوب ستال  اجوماكی ( قانون بیمه7( ماده )7چنین بند )هم

شود، ها از طریق انمقاد پیمان به پیمانکار واگذار میاز کارهاي ساخومانی مشمول این قانون که انجاو آن آن دسوهمورد 

عذا نموده است، و ابطال مغایر  "اجوماكی وصول خواهد شد ( قانون تامین30ر بر اساس ماده )اکنبیمه کارگران پیماحق

  :گردداسبه تمهاي مسکن مهر به شرح ذی  بیمه پروژهحقالزو است 
 

( قتانون 30گردنتد، مشتمول متاده )کار واگتذار میهایی که بمد از صدور دادنامه مذکور با انمقاد پیمان به مقاطمهپروژه -1-15-5

ه، بیمه کارکنتان شتاغ  را متاستب( قانون مزبور حق19باشند برابر مفاد ماده )اجوماكی بوده و واحدهاي اجرایی مکلف میتامین 

   وصول و مفاصاحساب مربوطه را صادر نمایند.
 

ها تا قب  از صدور دادنامته متذکور منمقتد گردیتده استت، مهر که قراردادهاي سه یا چهار جانبه آنهاي مسکندرخصوص پروژه -2-15-5

 شد. متاسبه، وصول و مفاصاحساب مربوطه صادر خواهد7/2/9313مورخ 1373/13/9333 بیمه ساخومانی طبق دسووراداري شمارهحق
 

پیمانکتاري بته اشتخاص  با انمقتاد قترارداددرخصوص آن دسوه از کارهاي ساخومانی موضوع این بخشنامه که  -16-5

متزد و  ( قانون تامین اجوماكی مکلتف بته ارستال صتورت31حقیقی و یا حقوقی واگذار می شوند، پیمانکار وفق ماده )

 بیمه موملقه به سازمان می باشد و مباعغ حق بیمه ساخومانی )ستهم کارفرمتایی(حقوق کارکنان شاغ  و پرداخت حق

کتارگران  شدگانبیمه بیمهحق %73که به هنگاو صدور پروانه به حساب سازمان تامین اجوماكی واریز شده است، بابت 

ه کتارگر شتدبیمتهطه ربوم هاي ارساعی پیمانکار تا میزان دسومزدساخومانی داراي کارت مهارت فنی مندرج در عیست 

در زمان متاسبه پرونده پیمانکاري با درخواست واگذارنده کار )ماعک( و آگاهی پیمانکار و با درج مرات  در  ،ساخومانی

 ( قانون تامین اجوماكی عتاظ خواهد شد.30رونوشت مفاصاحساب موضوع ماده )
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  99910تلفن: 0995999999،کدپستی:099تهران:خیابان آزادی، پالک    3507509ش ش :

 «و تجمیع تلخیص ،تنقیح بخشنامه»

 
 اه مدت و بلند مدتکوتتعهدات  فصل  ششم :

استوراحت و كتدو اشتوغال بته کتار بتراي  درصورتصرفاً شام  پرداخت غرامت دسومزد ایاو بیماري  غرامت دستمزد: -1-6

 شدگان( خواهد بود.امور بیمه91اجوماكی )موضوع بخشنامه حوادث ناشی از کار مشموعین این قانون طبق مقررات قانون تامین

العاده سفر و اقامتت يممتار و همتراه سفر، فوق هزينه کفن و دفن، کمک هزينه پروتز و اروتز، هزينه -2-6

 با ركایت سایر ضوابط مقرر پرداخت خواهد شد. شدگان موصوف:يممه

شام  تمیین درصد از کارافوادگی، پرداخت مستومري از کارافوتادگی جزیتی )ناشتی از کتار(، پرداختت  از کارافتادگی: -3-6

نتوه متاسبه و میزان مسومري آن و تغییرات درجته از ، كضوغرامت مقطوع نقص شرایط پرداخت مسومري از کارافوادگی کلی، 

اجومتاكی  هد بود. الزو به ذکر است مشتموعین قتانون بیمتهاجوماكی خواکارافوادگی جزیی و کلی با ركایت مقررات قانون تامین

مند، عتیکن مشتموعین قتانون هاي از کارافوادگی ناشی و غیر ناشی از کار بهرهاز کلیه حمایت 1/0/01کارگران ساخومانی مصوب 

 مند خواهنتد شتد. اضتافهناشی از کار بهرههاي از کارافوادگی صرفاً از حمایت 79/0/37بیمه اجباري کارگران ساخومانی مصوب 

 بود.پذیر خواهدشدگان امکانامور فنی بیمه 91شدگان حس  مفاد بخشنامه شماره نماید بررسی حوادث این قبی  بیمهمی

 نمایند:توانند درخواست بازنشسوگی دارا بودن یکی از شرایط زیر می درصورتمشموالن این قانون  بازنشسوگی: -4-6

 اجوماكی و شصت سال تماو سن.داشون حداق  سابقه مقرر در قانون تامین -الف

 بیمه.داشون سی و پنج سال کام  سابقه پرداخت حق -ب

 اند.مشموعین قانون تمیین تکلیف تأمین اجوماكی اشخاصی که ده سال و کمور حق بیمه پرداخت کرده -ج

 اجوماكی خواهد بود.نتوه متاسبه میزان مسومري بازنشسوگی مشموعین فوق مطابق قانون تامین توجه:

شده مووفی، نتوه برقراري مستومري بازمانتدگان و شده مووفی، بازماندگان واجد شرایط بیمهفوت: شرایط بیمه -5-6

 ود.اجوماكی خواهد بسهم مسومري هر یک از آنان طبق قانون تامین

بیمه خود را پیش پرداخت نموده و از طرفی در دوره مذکور به واسطه حادثه ناشی از کتار استوتقاق شده حقچنانچه بیمه توجه:

شتدگان نستبت بته بیمه مکلف است بر اساس تاییدیته واحتد امتور بیمهدریافت غرامت دسومزد را داشوه باشد، واحد وصول حق

 شده اقداو نماید. ساخومانی در دوره بیماري و بسوانکار نمودن بیمه بیمه کارگرانحذف سوابق پرداخت حق

 

 مقررات مالیفصل هفتم : 

شده کتارگران ستاخومانی، بیمه سهم بیمهحق %2هاي وصوعی از بابت اجراي این قانون باید به تفکیک، بیمهحق -1-7

بیمه سهم مشارکت دوعت و تمتداد مشتموعین در حق %3بیمه سهم کارفرمایی و کسري اكوبار مربوطه، اعوفاوت حقمابه

 گزارش وصوعی ماهیانه منمکس و گزارش گردد.
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 «و تجمیع تلخیص ،تنقیح بخشنامه»

   ساخومانی:اجوماكی کارگراننگهداري حساب هاي درآمد و هزینه قانون بیمه کدهاي -2-7 
 

 عنوان حساب 
 کد حساب 

 معینکل و  تفصیلی

 2993 333391 غرامت دسومزد ناشی از کار کارگران ساخومانی  

 2799 333391 کمک هزینه اوالد کارگران ساخومانی 

 2797 333391 کمک هزینه كایله مندي کارگران ساخومانی 

 2793 333391 كیدي کارگران ساخومانی

 2791 333391 بن کارگران ساخومانی 

 2793 333391 کارگران ساخومانی *کمک هزینه کفن و دفن 

 2791 333391 کمک هزینه مسکن کارگران ساخومانی 

 2790 333391 کمک هزینه همسر موکف  کارگران ساخومانی 

 2733 333391 کارگران ساخومانی *اعماده سفر بیمهکمک هزینه سفر و فوق

 2737 333391 کمک هزینه پروتز و اروتز کارگران ساخومانی *

 2393 333391 مسومري از کار افوادگی کلی ناشی از کار کارگران ساخومانی

 2373 333391 غرامت نقص كضو مقطوع حوادث ناشی از کار کارگران ساخومانی *

 2333 333391 مسومري از کار افوادگی کلی غیر ناشی از کار کارگران ساخومانی *

 2313 333391 مسومري از کار افوادگی جزیی ناشی از کار کارگران ساخومانی 

 2193 333391 مسومري بازنشسوگی کارگران ساخومانی *

 2393 333391 مسومري بازماندگان فوت ناشی از کار کارگران ساخومانی 

 2333 333391 مسومري بازماندگان فوت غیر ناشی از کار کارگران ساخومانی *

 2313 333391 غرامت مقطوع فوت غیر ناشی از کار کارگران ساخومانی*

 2193 333391 حق سنوات مسومري بگیران کارگران ساخومانی 

 1933 333339 * %2 –حق بیمه سهم کارگر ساخومانی 

 1933 333337 حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساخومانی *

 1933 333333 یافوه *مناطق روسوایی و کمور توسمه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساخومانی

 1933 333331 اعوفاوت تمدید یا تجدیدپروانه *حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساخومانی مابه

 1933 333331 بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساخومانی *اعوفاوت حقکمک دوعت بابت مابه

 1933 331933 * % 3-گران ساخومانی کاره بکمک دوعت 

 1391  خسارت كدو اخذ پروانه ساخومانی توسط کارفرما کارگران ساخومانی *

 باشد. كالمت * نشانه جدید بودن مزایا و کد حساب می توجه:
 

 :رسمیحساب مربوط به ضوابط کنورل و نظارت بر وضمیت اشوغال کارگران ساخومانی از طریق کارگزاریهاي نگهداري  کد -3-7 
 

 عنوان حساب کد حساب تفصیلی

 کارگزاري رسمی    -حق اعزحمه گزارش نظارت بر وضمیت اشوغال کارگران ساخومانی 0113 333332
 

 
 

  اعزحمه پرداخوی:چنین حساب حقهاي رسمی و همکدهاي نگهداري حساب خسارت وصوعی از کارگزاري -4-7
 

 عنوان حساب کد حساب تفصیلی 

 هاي رسمی خسارت وصوعی از کارگزاري 1313 333333

 ساخومانی وضمیت اشوغال کارگرانبررسی و شناساییهاياز تخلفات احوماعی در گزارشرسمی،ناشیهايخسارت وصوعی از کارگزاري 1313 333339
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 سایر موارد  فصل هشتم:

هتا، کلیته وزارتخانته 1/0/9301( قانون بیمه اجوماكی کتارگران ستاخومانی مصتوب متورخ 93در اجراي ماده ) -1-8

ها و موسسات و نهادهاي كمومی غیردوعوی موسسات دوعوی و وابسوه به دوعت، شهرداري ها وها، نهادها، شرکتدسوگاه

نتاو استت و مراجتع صتدور پروانته ستاخومان از جملته شترکت ها مستولزو ذکتر هایی که شمول قانون برآنو دسوگاه

هاي صنموی ایران، مناطق آزاد تجاري، صنموی و ویژه اقوصادي و...  مکلف به همکاري با سازمان جهتت اجتراي شهرک

بیمته ستهم کارفرمتایی کتارگران بایست موقاضیان پروانه ساخومانی را جهت پرداختت حقباشند و میقانون مزبور می

 مانی به شم  سازمان ممرفی نمایند. ساخو

پردازي کارگران ساخومانی با صندوق بیمه اجوماكی کشاورزان، روسوائیان و كشایر، سوابق بیمه تداخ  درصورت -2-8

 درصتورتپردازي آنان از طریق بیمه کارگران ساخومانی صرفاً پس از خروج از شتمول صتندوق مزبتور و شمول و بیمه

 در مشاغ  ساخومانی بالمانع خواهد بود.  احراز اشوغال

انتد و بتر ایتن شدگان کارگران ساخومانی قرار گرفوهافرادي که بصورت غیرواقمی در زمره بیمه آن دسوهجهت  -3-8

آنتان در دوره  بکتاراساس داراي سابقه پرداخت حق بیمه می باشند و از طرفی حس  گزارش بازرسی تتقیقی اشوغال 

 "17"بایست مفاد دستووراعمم  شتماره پردازي مورد تایید قرار نگرفوه است، در بررسی سوابق دوره مورد نظر میبیمه 

 ركایت گردد. 1/1/9313مورخ  1317/13/9333سوابق به شماره 

صتدور ایتن بخشتنامه بایست حداکثر ظرف مدت یک متاه پتس از مرکز فناوري اطالكات، آمار و متاسبات می -4-8

افزارهتاي متورد نیتاز و ایجتاد افزارهاي موجود و طراحی و پیاده سازي سایر نروبروزرسانی نرو بمنظورتمهیدات الزو را 

 امکان اخذ کلیه آمار و اطالكات مربوطه را با همکاري شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند. 

پیوستت( تهیته و از فهرست ضمن بازنگري در مفاد بخشنامه ها و دسوورهاي اداري صادره )طبق  این بخشنامه -5-8

 گردد.تاریخ صدور جایگزین بخشنامه ها و دسوورهاي اداري مذکور می

بیمته، اي، روستاي ادارات وصتول حتقمسئول حسن اجراي این بخشنامه مدیران ک ، مماونین منابع و تمهدات بیمه   

هتاي رستمی ستازمان و ها، امتور متاعی و دفوتر کتارگزاريشدگان، مسومريهاي انفرادي، امور بیمهحساب نامنویسی و

 ربط در واحدهاي اجرایی خواهند بود.مسئوعین موناظر ذي
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