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 مقدمه
ـ   يادهـ اتـرین نه  ز مهـم اید یکی او ش ادهاز نهایکی  عیاجتما تأمینن ازماس ر اسـب و کـ  ک امـرتبط ب

نـزد   ان خـود ر ارکنـ ان مکلفنـد ک ایارفرمار، کانون کاق 148ده ا. حسب مشداب دي کشور میاقتصان الافع
و   عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ انین و مقـرر اس نیز در قواساین ایند. بر ابیمه نم عیاجتما تأمینن ازماس
و  انهاخت حق بیمه ال لیست و پردارساز طریق ا اه هارگان کارکنا، کنازماس یناشده حی اي طراندهیارف
ري انکـ اي پیمادهـ ارداقر اسـت ایـن ر اشـوند. در   بیمه مـی  ارفرماصی به هر کاتصخای هارگاز طریق کد کا
ت انین و مقـرر از قواري، بخشی انکاد پیماردال در یک قران فعارکناري جهت بیمه نمودن کابزان اعنو هب

 ست.اده اص داختصابه خود  ار عیاجتما تأمینن ازماس
و ري انکـ اي پیمادهارداظر بر قرات نانین و مقرراقو ان بارانکان و پیمایارفرمایی کاشنانه عدم اسفامت 
ز سـوي دیگـر پیچیـده و متنـوع     از یک سـو، و  ا عیاجتما تأمینن ازمال سادر قب انهالیف ان تکاقب امتع

عـث شـده   ا، بعیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ انین و مقـرر ایر قواس ایسه بات در مقانین و مقرراین قوابودن 
ـ ارانکان و پیمایارفرماکت مشکالو ئل امسري در صدر انکاي پیمادهارداقر  عیاجتمـ ا تـأمین ن ازماسـ  ان ب
 ياربـ  عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمادي سـ ایجـ اي اهـ ز بدهیاري اکرد بسی ادعا ناتو میکه  نحوي هب .ر گیرداقر
ي بـدوي و  اه تان در هیارانکان و پیمایارفرماکت اضاعتراز اري ان و همچنین بسیارانکان و پیمایارفرماک

ن و ایـ ارفرماهی کاگـ اخت و اشـن  اسـت ایـن ر اشـد. در  اب ري مـی انکـ اي پیمادهارداز قراشی ا،  نظرتجدیدن
 اه نالیف او تک عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراري در قوانکاي پیمادهارداز چیستی قران ارانکاپیم

ن و ایـ افرمرایل کانی بـه رفـع مسـ   ایا، کمـک شـ  ییادهـ اردان عقد چنین قرادر زم ،نازماین سال ادر قب
 .  نمودهد اخو عیاجتما تأمینن ازماس ان بارانکاپیم

سـب در  اموزشـی من اي اه ین زمینه و نبود دورهان در اراکنان و پیمایارفرماز کاس نیاحساتوجه به  اب
ـ اشـن اموزشـی  اي اهـ  ري دورها، برگـز موجـود ي اضاتقل گذشته حسب از چندین ساین خصوص، ا  ایی ب

یـن  ار گرفت که در ار قرادر دستور ک عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراري در قوانکاپیم يادهارداقر
ـ    ات اس شده، نبود کتب و جزواحساي از کمبودهامسیر یکی  موضـوع کـه    اموزشـی منسـجم مـرتبط ب

ن ازمات سـ انین و مقـرر اري در قـو انکـ اي پیمادهاردائل مربوط به قرامس سی بهارشناعلمی و ک صورت به
ن اکننـدگ  ن و شـرکت انشـجوی اسـت و تشـویق د  ادرخوتوصـیه،   اشد، بود که باته بخاپرد عیاجتما تأمین
رفـع   ،ن نیـز اصـلی تـدوین   ار گرفـت کـه هـدف    ار قراضر در دستور کاب حاي مذکور، تدوین کتاه دوره

ئل اده مسـ ان سـ اربردي وزبـ اصورت علمی و ک هسب که باموزشی مناب الذکر و تهیه یک کتا کمبود فوق
 شد .  اب شد، میاده بار داسی قرمورد برر ار عیاجتما تأمینن ازماري سانکاي پیمادهاردامربوط به قر

ن ازمات سـ انین و مقرراري در قوانکاي پیماهداردائل قرا، تنوع و پیچیدگی مستوجه به گستردگی اب
ي ادهـ ارداربردي در حـوزه قر ائل کـ ان مسـ اب بیـ این کتاصلی اینکه هدف اتوجه به  او ب عیاجتما تأمین

،  شـد اب یـن حـوزه مـی   ان در ارانکـ ان و پیمایـ ارفرماصلی کات الاسخگویی به سوارتی پاعب هري و بانکاپیم
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ده انـه تشـخص د  اگاحـث جد الب مبالب در قاه مطئاراب، این کتالب ان مطابی يارر باختاترین س سبامن
در  عیاجتمـ ا تأمینن ازماري سانکاي پیمادهاردائل مربوطه به قراضر مساب حا، در کتساساین اشد و بر

ـ  ا ،باین کتـ اصلی در تدوین اش . تالستاه ه گردیدئارامبحث  61لب اق حـث  الـب مب اوده کـه در ق یـن ب
ن و ایـ ارفرماي کاهـ  مشـغولی  ئل و دلارتی کلیـه مسـ  اعبـ  هت و بـ الالمقدور کلیـه سـو  ا تعیین شده، حتی

کـه   نحوي هر گیرد بابررسی قرمورد  عیاجتما تأمینن ازماس اري بانکاي پیمادهاردان در حوزه قرارانکاپیم
هر چند کـه   شد،این زمینه باطبین محترم در اي مخازهات و نیالاسخگوي سواند پاه شده بتوئارالب امط

یـن  اي بعـدي  اهـ  رشادر نگ شود میش شد که تالاده بافتاز قلم اردي نیز ا، موین مسیراست در اممکن 
 ت برطرف گردد.ادایرا

نون ا(قـ  عیاجتمـ ا تأمینن ازمادستی سالاد باسناري در انکاي پیمادهارداظر بر قرات نانین و مقرراقو
 نارانکان و پیمایارفرمالیف کا، تکريانکاي پیمادهارداهیت قراتی و م)، چیساه مهاو بخشن عیاجتما تأمین
ن ازماري در سـ انکـ اد پیماردان) یـک قـر  ایـ اپ ازین تـ اغا( ند کلییار، فري منعقدهانکاي پیمادهاردادر قر
 ،ري مختلـف انکـ اب پیمیارري، ضانکاي پیمادهارداع قرانواند، یارین فات او بررسی جزئی  عیاجتما تأمین

ین لیف تعیـ ام تکـ انجـ اري در صورت عدم انکاي پیمادهاردائم قرا، جرريانکاي پیمادهارداص قرارد خامو
نحـوه  ، فرعـی  صـلی و اي اهـ  نارجی، پیمان خارانکارزي، پیماي اه نار، پیمانکاو پیم ارفرماشده توسط ک

، نحـوه وصـول   ريانکـ اي پیمادهـ اردادر قر عیاجتمـ ا تـأمین ن ازماز سـوي سـ  امی عالام ئاض به جراعترا
ت و الاز جملــه ســوا، و ... ز قطعــی شــدن بــدهیاري پــس انکــاي پیمادهــاردان در قرازمات ســالبــامط
شـد  اب مـی  عیاجتمـ ا ینتأمن ازماس اري بانکاي پیمادهاردان در قرایارفرمان و کارانکاي پیماه مشغولی دل

سـخگویی  امورد بررسی و پده اطور س هرد باین موا، نهاگاحث جدالب مباب سعی شده در قاین کتاکه در 
ـ ارالـب  اس مطاسـ اب، بـر  ایـن کتـ  ارین مبحث مـورد بررسـی در   خاینکه در ا. ضمن ر گیرداقر ه شـده  ئ
ـ انک ري وانکاي پیمادهاردات در قراهاشتباترین  جیار  م وقـوع چنـین  ربردي جهـت عـد  ات ک
ن اطبـ از مخاسخگوي نیاند پاب بتواین کتالب است مطامید ا. ستار گرفته ا، مورد بررسی قرتیاهاشتبا

 شد.  اري بانکاي پیمادهاردادر زمینه قر انهات ئل و مشکالاي مساگش هاشد و راین زمینه بادر 
رب از نبـود تجـ  یـ نشـود و   ین زمینه محسـوب مـی  اربه جدیدي در ضر تجاب حاینکه کتاتوجه به  اب
ري اوشـت ري و ناختا، سـ ظ فنـی از لحایی اه قص و محدودیتانو اب باین کتا این زمینه، مسلمابه در امش
ت و ان محتـرم نظـر  اننـدگ اشـود خو  مـی  اضـ ایـن زمینـه، تق  اهی در اشد که ضـمن عـذرخو  اب جه میامو

ـ   riazi.mohsen@gmail.comیمیـل  اطریـق  ز ا ار یـن زمینـه  احی خـود در  صالا هايداپیشنه ه ب
 ر گیرد. اده قراستفاب مورد این کتا ي بعديِاه رشاهللا در نگاءانشا انده تانب رساینجاع طالا

ن ازمادره سـ اي صـ العمل هاو دستور اه مهاخرین بخشناس اساب بر این کتالب است مطان ذکر ایاش
 .تسا) تنظیم شده 1401تا سال ( عیاجتما تأمین

 ابنـده ر ب ایـن کتـ  ادي کـه در تهیـه   افـر اکلیه ي اه شو تالت از زحمانم اد جب میابر خود و اضمن
ر اد عهـده   اضـر ر اب حار کتـ انتشازحمت  که انان دانادبارشد و داندیشه ات ارانتشاو نیز یی نموده اهنمار

 یم.  انی نماشدند تشکر و قدرد



 ول امبحث 

 نه ین زمیاري در انکاي پیمادهارداه قرایگان و جارکنالزوم بیمه نمودن ک

و  عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ امـ الزاز اشی انکه ناز ابیشتر  نارکنابیمه نمودن کبه ن ایافرمراکم الزا
یـن  ار در انون کـ اقـ در سـت کـه   اتی امالزاز اشی ا، نشداب ن ازماسین الیت اکم بر فعات حانین و مقرراقو

 مکلـف ر انون کاشمول قي ماه هارگان کایامرفراک ،رانون کاق 148ده احسب م .ستاه شدزمینه مشخص 
بق امطـ  .ینـد ام نماقـد احد خود اون ارگرابیمه نمودن کنسبت به  عیاجتما تأمیننون اس قاساهستند بر 

ن اگرراز بیمـه نمـودن کـ   انون ایـن قـ  ا 148ده اد ماف مفنی که بر خالایارفرماک نون نیزاین قا 183ده ام
ط و یارتوجـه بـه شـ    ا) بارفرما(سهم کرگر اکدیه کلیه حقوق متعلق به اوه بر تعال، یندانم رياخوددخود 

هنـد  احق بیمه مربوطه محکـوم خو  برابر 10 ادل دو تاه جریمه نقدي معب، تب جرماطی و مرات خانامکا
 .  شد

سـت و نـه   اري اجباي ا مقوله ر،انون کاد قاطبق مفن ایارفرمان توسط کارکنابیمه نمودن ک رتیاعب به
. سـت انونی ار قاعتباقد ارگر فادن کدر خصوص بیمه نکررگر او ک ارمرفافق بین کاو هر گونه تو، رياختیا

فق برسند و به فرض چنین ارگر به توارگر در خصوص بیمه ننمودن کاو ک ارفرماگر کاحتی  ن دیگرابی به
هـت  اقـد وج افقی فاظ حقـوقی چنـین تـو   از لحـ ا، ننداد رسمی به ثبت برساسناتر ادفحتی در  افقی راتو
 ارفرمـ از کایت ات بـه شـک  نسـب ، فق صورت گرفتهارغم تو رگر مربوطه علیاک که صورتیست و در انونی اق
 . هد شدامحکوم خوجع مربوطه ادر مري مذکور ارفرما، کم کنداقدا

ل فـرد مـذکور در   اشـتغ اي ادعـ ات اثبـ ادر صـورت   عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراحسب قو
م یار، حق بیمـه و جـ  عیاجتما تأمینن ازمابق در ساسور و کمیته بررسی اره کاداف ختالاي حل اه تاهی

 .هد شداظ خوافرد لح يارب، فختالان مورد ابقه دوراخذ و سا ارفرماز کامربوطه 
ز اه و ارگـ ان کانـ رکال لیسـت ک ارساز طریق ا ارفرمان توسط کارکنا، بیمه نمودن کم فوقالزاحسب  

ص اختصـ اه ارگـ او ک امرفرابه ک عیاجتما مینتأز سوي شعب اي که به همین منظور ا هیارگاطریق کد ک
هی ارگـ اکـد ک  ياراد نارانکـ اهمـه پیم  الزومري انکاي پیمادهاردادر قر. گیرد میست، صورت اده شده اد

ل لیسـت و حـق   ارسـ انند نسبت به ان بتواس اساکه بر) بت نیستنداه ثارگاک يارارتی داعبو به (نیستند 
، رانون کـ اد قـ از سویی طبق مفـ ایند. ام نماقدان خود ارکناودن کنم بیمه رتیاعب بهن خود و ارکنابیمه ک

ز ارق افـ ، ري انکـ اي پیمادهـ اردادر قر رتیاعبـ  بـه . ن خود هستندارکنابه بیمه نمودن کن ملزم ارانکاپیم
 148ده این رو طبق مـ از ا رد واد ارن خود ارکناک يارب ارفرما، وي نقش کرانکاپیم "راگیرندگی ک"نقش 
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، 1سـت ار مشخص نموده ارنده کاگذاو يارب عیاجتما تأمیننون اق 38ده الیفی که در مانیز تکر و انون کاق
 . ستاد منعقد شده اردال در قران فعارکناص کاخ طور بهن خود و ارکناکر ملزم به بیمه نمودن انکاپیم

ز ا، عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمان در سـ ارکنـ اند بیمه نمودن کیارنیسم و فاره شد مکاشانگونه که اهم اما
ل ا. حـ شـد اب مـی  ارفرمـ اهی تخصیصـی بـه ک  ارگاخت حق بیمه و به تبع کد کال لیست و پردارساطریق 
ن ارکنـ از کابخشی  اینکه تنها اشد یا) بهیارگاگی (کد کژین ویاقد ار مورد نظر فانکاست که پیماممکن 

ـ نیسـمی عمـو  امک ست ازم رو ال یناز ا  .شندار بان در پروژه مذکور مشغول به کا یمـه نمـودن   ب يارمی ب
ز ا عیاجتمـ ا تأمینت انین و مقررادر قوین مهم احی گردد که اطرري انکاي پیماه ل در پروژهان فعارکناک

ز ابه هـر یـک    "ناردیف پیم"و تخصیص  عیاجتما تأمینن ازماري به سانکاي پیمادهاردام قرعالاطریق 
، یـن ردیـف  اس اساکه بر پذیرد  صورت می عیاجتما تأمینن ازمال شده به سارساري انکاي پیمادهارداقر

ـ  لیف تعام تکانجار نسبت به انکاپیم (بیمـه نمـودن    عیاجتمـ ا تـأمین ر وانون کـ ان در قـ ا ياریین شـده ب
ل در پـروژه  ان فعارکنال لیست کارسانسبت به  ارفرمان یک کاعنو ههه باید و هر مانم م میاقدان) ارکناک

ین خصـوص ردیـف   ادر  رتیاعب بهکند .  م میاقدا) ده شدها(تخصیص د ناز طریق ردیف پیماري انکاپیم
ر در نقـش  انکـ ان پیماز طریـق  ارد کـه  اد ار ارفرماک يارهی بارگان نقش کد کار همانکاپیم يارن باپیم

 اهـ  نان ارکنـ اخت حق بیمه کال لیست و پردارسان خود و ارکنایی خود نسبت به بیمه نمودن کارفرماک
 . یدانم میم اقدا

                                                           
ر اگـذ او  حقـوقی  ای  حقیقی  صاشخا  به طعهاطور مق  ر بهاک  مانجا  که  رديادر مو: اجتماعی تأمیننون اق 38ده ا) م 1
  خـود و همچنـین    نارکنـ اک  یـد کـه  امتعهـد نم  ار راک طعهاکند مق منعقد می  که دياردار قرید داب ارفرماشود ک می

  نوناقـ   یـن ا 28  دهامقرر در مـ   ترتیب  به ار  بیمه  حق  ید و کلانم  بیمه  نازمانزد س ار  فرعی  ناراک طعهامق  نارکناک
 زد.  ابپرد
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 ین بخش :احث ابصه مخال
، و نیـز حسـب   ارفرمـ ان توسـط ک ارکنـ ابیمه نمودن کر مبنی بر  انون کاق 148ده ام مالزاتوجه به  اب

ي ادهـ اردال در قران فعارکنابر بیمه نمودن ک مبنی عیاجتما تأمیننون اق 38ده اتکلیف تعیین شده در م
 عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ او مقـرر نین ا، در قـو نایی ارفرمـ ادلیل نقش ک هر بانکاري توسط پیمانکاپیم
 ا. بـ سـت اري انکـ اي پیماهـ  ل در پـروژه ان فعارکنایمه نمودن کب يارنیسمی باري مکانکاي پیماهدارداقر

ل لیسـت و  ارسـ از طریـق  ا عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمان در سـ ارکنـ انیسم بیمه نمودن کاینکه مکاتوجه به 
ر انکـ اپیم ایـ  ارفرمـ ابـه ک  هیارگاص کد کاختصاز طریق این مهم اگیرد و  یمه صورت میخت حق باپرد

ن اقـع همـ  اد کـه در و اردان به هر قـر اتخصیص ردیف پیم اري بانکاي پیمادهاردا، در قرگیرد صورت می
خت حـق بیمـه و   ال لیست و پردارسا، کند می ایفابت اه  ثارگاو ک افرمرایک ک يارب اهی رارگانقش کد ک

 پذیرد .   ري صورت میانکایمي پادهاردار قرغل دان شارکنابیمه نمودن ک
 



 مبحث دوم  

  عیاجتما تأمینن ازمات  سانین و مقررادر قو ريانکاي پیمادهارداقر و چیستی  هیتام

. سـت ایه انی و سرمانسامل نیروي اع ز دواشی اتولید ن، داقتصاه در علم بع تولید تعریف شداحسب ت
 ا) یـ تالا شـین امیه (امـل سـرم  از عاشـی  ان ادي یـ اصقتاه ادر یک بنگخدمت  ئهارا ای الاتولید ک رتیاعب به
ر ان تحـت پوشـش قـر   ایـن میـ  ادر  عیاجتما تأمینن ازماست که وظیفه سانی انسال نیروي ماز عاشی ان
ــهاراو ت او خــدم الامــر تولیــد کــانی دخیــل در انســامــل ادن عاد نون ات تعریــف شــده در قــاخــدم ئ

ینکـه  ا اشـد و یـ  اب ارفرماک ماستخدادر  فرد نداتو مینی انسامل این عال ا. حستا اه نابه  عیاجتما تأمین
رنـده  اگذا(و ارفرمـ ادي که کارداو طبق قریست ن ارفرمام کاستخداکه در  شداب) حقوقی افردي (حقیقی ی

نگونه که در بخش اهم. شداب می ارفرماک ياربر شده اگذار وام کانجاید موظف به انم وي منعقد می ار) باک
ت انین و مقـرر اري در قـو انکـ اي پیمادهـ اردان دسته دوم موضـوع قر ارکناه نمودن کبیمره شد اشاقبلی 

 .ستا عیاجتما تأمینن ازماس
 ارفرمام کاستخدان در اکنرابیمه نمودن کند یارنحوه و ف عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقررادر قو

کثر احـد  اوشش خود رن تحت پارکنانه کاهاحق بیمه م وست لیست امکلف  ارفرماشد و کاب مشخص می
ینکـه  اتوجه بـه   اب اما. یداخت نماپرد عیاجتما تأمینن ازمابه س ارفرماهی کارگاز طریق کد کاه بعد ام ات
د افراین ان بیمه نمودن امکا الذ ،شوند محسوب نمیي مربوطه ارفرمان کارکنان دسته دوم جزء کارکناک
نون اقـ  38ده از طریـق مـ  ان ارکنـ از کاین گروه ان ند بیمه نمودیار. فن پذیر نیستامکا ارفرماز طریق کا

 . ستاري انکاي پیمادهارداز طریق قراو  عیاجتما تأمین
 عیاجتمـ ا تـأمین نون اق 38ده ازین ماغاز سطر  ا "ريانکاي پیمادهارداقر" ای "ان هاپیم"ژه اتعریف و

 : ستاد استفبل مابه شرح ذیل ق
 "گردد میر اگذاحقوقی و ایق یص حقاشخا اطعه باري که به طور مقاهر نوع ک"
وقی غیر مسـتخدم  حق اص حقیقی یاشخابه   ارفرماز سوي کاري که اهر نوع کین تعریف اس اسابر 
) راکـ  مجـري ر (انکـ ار) و پیمارنده کاگذا(و ارفرماشود و ک ن محسوب میاد پیماردار می گرد، قراگذاوي و

 : ید به دو نکته توجه کرداعریف بت ینا. در ستاین زمینه ات خود در ام تعهداجنامکلف به 
ي ادهـ ارداري کـه مشـمول قر  اصـی جهـت کـ   ات خامشخصـ  ادر تعریف فوق ویژگـی یـ   ر :انوع ک -1

ن ازماي تحت پوشش سـ ارفرماز سوي یک کاري که اگونه کست و هرانشده  ئهاراشد اري بانکاپیم
محسـوب  ري اکـ ناپیمد ارداقـر  ، شـود  مـی ر اگـذ او حقـوقی)   امجري (حقیقی ی به عیاجتما تأمین

یـن  اسـت و بـر   اگونه بحثی نشـده   ر هیچاتخصصی بودن ک اده یاخصوص سدر  رتیاعب به. شود می
د نناتخصصی مر ایک ک ا، یناختمافت یک سانند نظاده مار ساکیک  نداتو مین اد پیمارداس قراسا
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ز عدم اشی ان نایارفرماک اب عیاجتما تأمینن ازمایل ساز مسایکی . شداه بایشگالاپ اد یک سد یایجا
سـت  ا عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمامـورد نظـر سـ   ري انکـ اي پیمادهـ ارداز قران ایـ ارفرمادرك صحیح ک

، عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمان بـه سـ  ایارفرماي کاز بدهی هاعظمی اکرد بخش  ادعا ناتو مینحویکه  هب
شـده  یف مترتـب  اي وظایفاو عدم  ريانکاي پیمادهارداقرز ان ایارفرماعدم درك صحیح کز اشی ان
 . ستا ادهارداین نوع قرادر  ارفرماک يارب

مشـخص   داردان قـر امجریـ  ياربتی امشخص اگی یژگونه وی ین تعریف نیز هیچادر : داردامجري قر -2
. شـند اري بانکـ اي پیمادهـ اردانند مشـمول قر اتو حقوقی می اص حقیقی یاشخاست و کلیه انشده 

 جـزء  نـد اتو مـی  ، چـه گروهـی)   ديافـر نا(چـه  ص حقیقـی  اشخار شده به اگذاي وارهاک رتیاعب به
 ریکی ابدي مرز انفراري انکاي پیمادهاردالبته در خصوص قرا، ري محسوب شودانکاي پیمادهارداقر
ن بحـث  اخصـوص  در (مبحـث سـی و ششـم)    تی اي اه رد که در بخشار وجود داي کادهارداقر اب

   .هد شداخو
 : داد ئهاران اوت ین زمینه میادر  اریف زیر رالب فوق، تعاس مطاسابر 

 ـ ام کـ انجان ادکتبی که به موجب ارداز قراست ارت ان عباد پیمارداقر :ناد پیمارداتعریف قر  اري ب
ـ   اص حقیقی یـ اشخاطعه به اصورت مق هموضوع مشخص ب ر اگـذ امبلـغ و دوره معـین و   احقـوقی ب

در پـروژه  غل ان شارکناست لیست و حق بیمه کاد مکلف اردان مجري قراد پیماردا. در قرشود می
بـه   عیاجتمـ ا تـأمین نون اقـ  39ده ادر مهلـت مقـرر در مـ    عیاجتما تأمیننون اق 28ده انرخ م اب ار
 38ده اب موضوع مـ احس اصاد مفارداتمه قراید و در خاخت نمال و پردارسا عیاجتما تأمینن ازماس
 . ردافت دان دریازماین ساز ا ار عیاجتما تأمیننون اق

 ت دو اننـد مشخصـ  ان ماصـلی پیمـ  ا تاست کـه مشخصـ  ارکی اد و مداسنامجموعه   :ناتعریف پیم
 .  شود مین ان بیا... در ت طرفین واطرف، موضوع، مبلغ و مدت، تعهد

 طـرف   کـه یـک   حقیقـی  از شخصـیت حقـوقی یـ   اسـت  ارت اعبـ  :ر)ارنده کاگذا(و ارفرماتعریف ک
. سـت ار نمـوده  اگـذ ار وانکـ ابـه پیم  ارن ات موضـوع پیمـ  اعملیـ  يارجـ ان بوده و اکننده پیم ءامضا

 . شود میمحسوب  ارفرمادر حکم ک ارفرمانونی کان قایندگان و نمانشیناج
 يارجـ اکننده بـوده و  ءامضـ احقـوقی کـه طـرف دیگـر      اقیقی یـ ز شخص حاست ارت اعب :رانکاپیم 

ر انکار در حکم پیمانکامنونی پیان قایندگان و نمانشینا. جستاعهده گرفته  هب ار نات موضوع اعملی
 .  شوند می محسوب
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 ین بخش :احث اصه مبخال
  شخص حقیقیصی (اشخاري که توسط اهرگونه ک عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراظ قواز لحا

ري  انکـ اد پیماردا، قرم گیردانجا ارفرمان کا يارب افرمران کارکناز کاحقوقی) غیر  ای "گروهی ادي یانفرا"
ل اعمـ ا انهـ ار در خصوص انکاو پیم ارفرمالیف کانیز تک ت وانین و مقرراست قوازم و ال شود میمحسوب 

د افرا، پیگیر بیمه نمودن نونیات قامالزات و انین، مقرراحسب قو عیاجتما تأمینن ازماس رتیاعب به. گردد
 .  ستاري انکاي پیمادهادراغل در قراش
 



 مبحث سوم 

 ري انکاي پیمادهاردان در قرایارفرمالیف کاتک

لیف اده تکـ ایـن مـ  امه ادادر  ،عیاجتما تأمیننون اق 38ده اري در مانکاي پیمادهارداقرز تعریف اپس 
لیف ا. تکـ سـت ار گرفتـه  اري مورد بررسی قرانکاي پیمادهاردادر زمینه قر) لیام رلی و غیا(من ایارفرماک

 :  شداب مینونی به شرح ذیل اده قام ینان در ایارفرماک يارتصریح شده ب
 ن فرعی  ارانکان خود و پیمارکنابه بیمه کردن کن ارانکامکلف نمودن پیم .1

نون اس قـ اسـ ار مکلفنـد بـر   انون کـ اي مشـمول قـ  اهـ هارگـ ان کایارفرماک، راک نوناق 48ده احسب م
ز مقولـه  ارق ان فـ ارانکـ اکـه پیم  انجاز ا. یندام نماقدان خود ارگرانمودن ک نسبت به بیمه عیاجتما تأمین

سـت  اممکـن  و شـند  اب ري مـی انکـ اي پیماهـ  ل در پـروژه ان فعـ اکنراي کارفرما، کريانکاي پیمادهارداقر
 عیاجتمـ ا تأمیننون اق 38ده ادر م، شندابل تشخیص بابت، مشخص و قاه ثارگاقد کان مربوطه فارانکاپیم
ن خـود و  ارکنـ ایـد کـه ک  امتعهـد نم  ار رانکـ امکلف نمـوده کـه پیم   ان رایارفرما، کولین تکلیفا ناعنو به

بـه   اید و کل حـق بیمـه ر  ابیمه نم عیاجتما تأمینن ازمانزد س ان فرعی راراک هطعان مقارکناهمچنین ک
ن ارانکـ ان پیمارکنـ ابیمه نمـودن ک  ،ساساین ا. بر زدابپرد عیاجتما تأمیننون اق 28ده اترتیب مقرر در م

ـ اهم. شود میمحسوب  ر)انکاصلی و پیمارنده اگذاز واعم ار (ارنده کاگذاولیف از تکانیز   1فرعی ه کـه  نگون
ل لیست ارساز طریق ا نارکناند بیمه نمودن کیارنیسم و فاینکه مکاتوجه به  اره شد باشادر بخش قبلی 

ي ادهـ اردادر قرو ، گیرد ه صورت میارگاهی تخصیصی به هر کارگاز طریق کد کاو ، بیمهخت حق او پرد
ي ادهـ اردال در قران فعـ انـ رکانیسم بیمه نمودن کامک اشد و لذاب کم نمیاط حیارین شا اري لزومانکاپیم
رکرد ان نقش و کاهم اکه دقیق گیرد د صورت میاردان به هر قرادیف پیمص راختصاز طریق اري انکاپیم

 الـذ  ،یـد انم م مـی اقـد اخت حق بیمه ال و پردارسانسبت به ر انکان پیماس اسارد و بر اد اهی رارگاکد ک
و  عیاجتمـ ا تأمینن ازماد منعقده به شعب ساردارق تسلیم ) رانکان پیماقب ا(و متع ارفرماولین تکلیف کا

یی خـود  ارفرمـ اي نقـش ک ایفـ ابت بـه  ند نسـ ار بتوانکان پیماس اساشد که بر اب ن میافت ردیف پیمادری
 .  یدام نماقداخت حق بیمه)  ال لیست و پردارسا(

ردي کـه  اگـردد، لـیکن درمـو    فـذ مـی  ان ناغ بالاء و امضا اد باردات طرفین قراتعهدست ان ذکر ایاش
هی اقصه و گوات مناترك تشریف اري یات برگزال مستندارسا اد بارداي قرامضاز ار  پیش ان کارندگاگذاو
ینـد،  ام نماقـد ان ارکنـ ال کاشـتغ اد و اردات موضـوع قـر  اریخ شروع عملیام تعالار نسبت به ارنده کاگذاو

                                                           
 ،حقیقی یا حقوقی دیگر واگـذار شـود، پیمانکـار اول    صاشخار ، به انکار شده به پیماگذار واز کا) وقتی بخشی  1

، ان اصـلی ذیـل پیمـ  عبارتی ممکن است  به. شوند پیمانکار اصلی و پیمانکاران دوم، پیمانکاران فرعی محسوب می
 . ندین پیمان فرعی وجود داشته باشدچ
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شـد،  اه بامـ  3ز اوز ان متجـ امدت یست اب د که نمیاردائه قراراریخ ات اشند تاب ی مکلف مییارجاي احدهاو
د و انعقـ از ات قبـل  اعملیـ  يارجـ اغل در ان شـ ارکناو حقوق کمزد  فت حق بیمه و صورتانسبت به دری

در صـورت   ینـد. ام نماقدات ابر مقرران برات پیماعملی يارجامه دوره اداد و ارداد قرانعقاز اهمچنین بعد 
ـ   ادو مـ  اکثر تـ احد، هام 3ز افت صورت مزد و حقوق بیشتر است دریادرخو د و اسـن ا ئـه ارا اه دیگـر نیـز ب

 .شداب پذیر می نامکان استائید مدیر کل ات ایل مثبته برك و دالامد
 داردا% کل قر5ري انگهد .2

 عیاجتمـ ا تـأمین نون اقـ  38ده ادر مـ ) ران کـ ارنـدگ اگذا(و نایـ ارفرماک ياروظیفه دوم تعیین شده ب
ن ازمان بـه سـ  ارانکـ اخـت بـدهی پیم  ازپرداعـدم ب  د جهـت تضـمین  ارداز کـل مبلـغ قـر   ا%  5ري انگهد

م انجـ از اد اردافسـخ قـر   ام یـ اتمـ از ارن پس انکارد که پیمال وجود داحتماین ا. شداب می عیاجتما تأمین
ــاتکــ ــأمینن ازمال ســالیف خــود در قب ــداري نماخــودد عیاجتمــا ت ــدهیاردر ف. ی ــان ن ازماري ســاي ک

  شـد اب مـی خته شـده  امشخص و شـن  عیاجتما تأمینن ازماس يارر بارنده کاگذاو اعموم،  عیاجتما تأمین
و در صورت  شداب میپرونده  ياراد عیاجتما تأمینن ازما) و در سنابه  یصاختصاهی ارگاز طریق کد کا(

ز انـد  اتو مـی  عیاجتمـ ا تـأمین ن ازما، سعیاجتما تأمیننون ان در قا يارلیف مترتب شده بام تکانجاعدم 
  اما. یدام نماقدا ارفرماز کات خود البارد نسبت به وصول مطارنده داگذاو زادرسی که ات و اطریق مشخص

بل دسـترس  اخته شده و قاشن عیاجتما تأمینن ازماس يارب الزوم د) اردا(مجري قرر انکان پیماف بر خال
ن و ارکنـ ابیمـه نمـودن ک  ( عیاجتمـ ا تأمینن ازمال سالیف خود در قباي تکایفادر صورت عدم  انیست ت

ند طلب خـود  ان بتوازماسین ا) رانون کاق 148ده اتعیین شده در محسب تکلیف  انهاحق بیمه  ختاپرد
لیف اتکـ ري، انکادر حوزه پیم عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقررادر قورو  یناز افت کند. ادری از وي را

ـ ادرس اید هویـت و  اکـه شـ  (ر انکـ انکـه بـر روي پیم  از ابیشـتر  ت تعیین شده او تعهد ن ازماسـ  يارن ب
شـته  اند عیاجتمـ ا تـأمین ن ازماسـ  اري نیز بابطه کاست راشد و حتی ممکن امشخص نب عیاجتما تأمین

ر کـه هویـت و   انـده کـ  اگذابر و، شداشته باکید دات ) عیاجتما تأمینن ازماهی در سارگاقد کد کاف -شد اب
سـت و در  اکـز شـده   ) متمرهیارگاز طریق کد کاست (اص مشخ عیاجتما تأمینن ازماس يارن بادرس ا

ر ارنـده کـ  اذگابیشـتر و  ،داردامجـري قـر  ي اجـ  هبـ  عیاجتما تأمیننون اق 38ده ادر ملیف تعیین شده اتک
 .  ستار گرفته اطب قرامخ

ن در ارانکـ از پیمات خـود  البـ اجهـت وصـول مط   عیاجتمـ ا تـأمین ن ازماتی کـه سـ  از تمهیـد ایکی  
ن بـه  اخـت  اد نزد خود و پردارداز کل مبلغ قرا% 5ري ا، نگهدستاري در نظر گرفته انکاي پیمادهارداقر
. سـت ا عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمال سارن در قبانکات پیماي تعهدایفادرصورت عدم  عیاجتما تأمینن ازماس

 :  شداب میین زمینه به شرح ذیل انون در امتن ق
ـ   کـل   يادرصد به  پنج  ختاپرد" ـ  طعـه ار مقاک ـ اک  ز طـرف ار اک   ئـه ارا  بـه   موکـول  ارفرم

 "هد بود.اخو  نازماس  ز طرفا  باسحاصافم



 میستمبحث ب
  نیاعمر غیرري انکاي پیمادهارداص قرارد خامو

تر بودن موضـوع، جـزء    وه بر پیچیدهري عالانکاي پیمادهاردا، قرعیاجتما تأمین  امرتبط ب حثامبدر 
ر اثیر گذان نقش پررنگ و تادر  عیاجتما تأمینن اسارشناکي اه تشخیص ،نسبی طور بهست که اردي امو
ین زمینـه  ادر  عیاجتما تأمینن ازماسدره اي صاه مهابخشنو ت امقرر ،نیناقو ین موضوع نیز بهارد که اد

ي اهـ  سهم هزینه رتیاعب بهر (و اتعیین نسبت مزد به کل ک عیاجتما تأمیننون اق 41ده ادر م. گردد برمی
مـدیره   تاهینظر  رتیاعب بهست و اشته امدیره گذ تاهیر اختیادر  ار د)ارداز کل مبلغ قرانی انسانیروي 

نونی ارد قـ ایر مـو ا. چنین موردي در سگیرد میر اقر عیاجتما تأمینن ازماك عمل سین خصوص مالادر 
 اسـت و مـوردي ر  امشخص کرده  انون تکلیف راق ، ردایر موادر س رتیاعب بهرد، اوجود ند عیاجتما تأمین

ـ   اره کـرد  اشـ انیز ین نکته اید به البته باست.  اموکول نکرده به تشخیص شخص  ه دلیـل  یـن موضـوع ب
بقیـه   ابـ ن اهیتی اي مـ اوت هاو تف ادهارداین نوع قراص اي خاه ري و ویژگیانکاي پیمادهارداقرهیت ام

 ست. ا عیاجتما تأمینن ازماري ساکت اموضوع
ز ابرخـی  نحویکـه در   هین روندي هستیم بهد چنانیز ش عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقررادر قو

مور به از ابرخی گیري در خصوص  تصمیم، ريانکادر حوزه پیم عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراقو
یی، ارفرمـ امور کا(چه  عیاجتما تأمینن ازمامور سا، موضوعی که در بقیه ستار شده اگذاتشخیص فرد و

 رد. اندموضوعیت ن) ارمور مستمري بگیان و چه امور بیمه شدگاچه 
ي  ادهـ اردانـوع ضـریب بـه شـرح ذیـل در قر      سـه  کلـی   طـور  بـه  ت موجـود  انین و مقرراحسب قو

 ست:امتصور  نیاعمر غیر
  نیکی (دستی )اي غیر مکادهارداقر يارب% 16,67ضریب 
  لح  امص اب اینیکی اي مکادهارداقر يارب% 7,8ضریب 
 ـ لیت) ام فعانجادر  انها سهم اسب با(متننیکی و دستی اضریب تلفیقی مک یی کـه  ادهـ ارداقر يارب

 .ري سهیم هستندانکاد پیمارداموضوع قرلیت ام فعانجایه در انی و سرمانسامل اهر دو ع
ـ  ئهاراعمومی ریف اتوجه به تع اب م انجـ انـد  یارت در فالا شـین انیکی (دخیـل بـودن م  امکـ  يارشده ب

ن) الیـت پیمـ  اموضـوع فع  م انجـ انی در انساي (دخیل بودن نیرو دستی او ی ري)انکالیت پیماموضوع فع
، اهـ  لیـت انیکی بـودن فع ادسـتی و مکـ  سـنجش   يارص باخ خصاش ارد یانداستاو نبود  ادهاردابودن قر

ز مجمـوع  ا ان هـ از ام الیـت و سـهم هـر کـد    انیکی بـودن فع امک اظ دستی یاز لحاد ارداتشخیص نوع قر
ت الب فرمی که توضیحاو در ق عیاجتما تأمینن ازماس سارشناس تشخیص کاسا، بر دارداي قراه لیتافع
یـن  ا يارص بـ اخص خـ ارد و شـ انداستانبود  دلیل بهکه  گیرد میشد صورت  ئهارادهم سیزن در مبحث ا
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ست اممکن  اه ین تشخیصا، ادهاردانیکی بودن قراز دستی و مکایک تعریف عمومی  ئهارا امنظور و صرف
وت توسط شعب مختلف اي متفادرصده ئهارال احتمان اتیجه شد که ناوت باز فردي به فردي دیگر متفا

 هد بود.ان خوالیت یکسایک فع يارب عیاجتما تأمینن ازماس
ظ از لحـ اب متعلقـه و هـم   یارظ ضـ از لحـ اد وحـدت رویـه (هـم    ایجـ این موضـوع و  از اپرهیز  يارب

 اهـ  ناز اکـه   نیاعمر غیر ريانکاپیمي ادهارداز قراري، در برخی انکاي پیمادهارداري) در قراي کاندهیارف
م انجـ انـد  یاروه بر تعیین دقیق ضریب، فعال  شود مید ای "نیاعمر غیري ادهارداص قرارد خامو"ن اعنو اب
م نظـر و تشـخیص   عـال ا رتیاعبـ  بـه ست و امشخص شده   ادقیق ،باحس اصاز جمله نحوه صدور مفار اک
یـن  اب در احسـ  اصـ اب و صـدور مف یارضو ، ستاین زمینه محدود شده ادر  عیاجتما تأمینن اسارشناک

ي مربوطـه تشـریح شـده صـورت     اهـ  مهایی که در بخشناندهیارب و فیارس ضاسابر  یستاب می ادهارداقر
 پذیرد.  

 :  شداب میرد ذیل امل مواش" نیاعمر غیري ادهارداص قرارد خامو"دره، اي صاه مهاحسب بخشن
 شنداب میصنعتی  فنی و ه تولیدي وارگاک يارانی که دارانکاپیم 
 ختاس فروش و ي خرید وادهارداقر 
 نیاز رساي گادهارداقر 
 ي سبزاري فضانگهد ت شهري واي خدمادهارداقر 
 يا نهایارت ائه خدمارا و رافزا نرم خت واس حی واي طرادهارداقر 
 ري انگهـد  موزشـی و ... اکـز  ا، مرانهارستاري، بیماري، تجاداي ان هاختمات ساي تنظیفادهارداقر

 انهامحوطه ت و اسیسات
 پژوهشی تی واي تحقیقادهارداقر 
 برسیاي حسادهارداقر 
 بضالاف ب واي اه نهاوتلمبه خ اه نهازي تصفیه خانداه ار خت واي ساه ي پروژهادهارداقر 
 نقل ریلی    حمل و دارداقر 
 وره مدیریتاي مشادهارداقر 
 ... و 

ــیار، ضــادهــاردایــن قراي اهــ ي بعــدي در خصــوص ویژگــیاهــ در بخــش ن ازماي ســاهــ هب و روی
 هد شد.  ابحث خو ادهارداین قراز ادر خصوص هر یک  عیاجتما تأمین
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 ین بخش :احث اصه مبخال
د وحدت رویـه در  ایجاو به منظور  عیاجتما تأمینن ازماري در سانکاي پیمادهارداتوجه به تنوع قر اب

ي ادهـ ارداص قرارد خـ الـب مـو  ادر ق عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمانی، ساوابیشترین فر ایی بادهارداخصوص قر
سـت  و بـه نـوعی    امشـخص نمـوده    ادقیقـ  ار ادهارداین نوع قراري اي کاندهیارب و فیار، ضنیاعمر غیر

ز بین ا ار ادهارداین نوع قراري اي کاندهیارب و فیارل ضاعماي فردي در اه ري تشخیصاثیرگذال تاحتما
ن ازماري ســانکــاي پیمادهــارداقردر  ادهــاردایــن نــوع قراي الاتوجــه بــه شــمولیت بــ ابــ  .ســتابــرده 
ین ادر  عیاجتما تأمینن ازماس ان بارانکان و پیمایارفرمات کل و مشکالئاز مساري ا،  بسیعیاجتما تأمین

ین نـوع  ادر  عیاجتما تأمینن ازماري ساي کاندهیارصول و فاز اهی اگاري، عدم انکاي پیمادهاردانوع  قر
 .  شداب می ادهارداقر

 

 

 

 

 

 



 میکو مبحث بیست 
 بتاه ثارگاک ياراري دانکاي پیمادهارداقر

ت انین و مقـرر اري در قوانکاي پیمادهارداد قرایجافلسفه ، ره شداشاي قبلی اه که در بخشنگونه اهم
لغ اسـت و مبـ  اري انکاي پیماه ل در پروژهان فعارکناري جهت بیمه نمودن کابزا، عیاجتما تأمینن ازماس

ز ارق ایی فارفرماگر کال ا. حشداب مین ارکناي حق بیمه کازا بهاري نیز مانکاي پیمادهاردادر قرختی اپرد
ه مـذکور نیـز نسـبت بـه بیمـه      ارگاهی کارگاز طریق کد کاشد و اشته بالی داه فعارگاري کانکابحث پیم
شـد، تکلیـف   اشـته ب اد اري رانکاري نقش پیمانکاد پیمارداگر در یک قرام کند، اقدان خود ارکنانمودن ک
یی چیست؟ ادهارداري در خصوص چنین قرانکات پیمانین و مقرراکلی قو طور بهن و ارکناودن کبیمه نم

یـد  ابنیـز   ادهارداینگونه قرا يارري بانکاي پیمادهارداي تشریح شده در خصوص قراندهیارو ف اه رویه ایا
 ست؟ اچگونه  ادهارداین نوع قران در الب حق بیمه پیماختی در قالغ پرداشود؟ تکلیف مب اجرا

 ياراري دانکاي پیمادهاردالب قرادر ق عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقررارد در قواین موابررسی 
، عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ انین و مقـرر اس قـو اسـ ابر صـه بـه طـور خال  . شـود  مـی بت مطرح اه ثارگاک

د اردایـک قـر  ، دشـو  مـی م انجـ ابت اهی ثارگاک کد ياران دارانکاي که توسط پیما ريانکاي پیمادهارداقر
ولی ضریب حـق   ، یت شودارع انهامورد در ري انکات پیمانین و مقرراست قوازم و ال شداب میري انکاپیم

شـند، ولـی صـدور     اب ف مـی اخت حق بیمه معـ از شمول پرداو  شداب میصفر  اه ناین نوع پیما ياربیمه ب
 .  شداب می عیاجتما تأمینن ازمابه س انهامنوط به وضعیت بدهی  انهاب احس اصامف

متعلق  ست که ای هارگابت کاه ثارگاک مد، ادر 9/14ره  امه شماشده در بخشن ئهاراریف اس تعاسابر 
 ياراد اسـیس نگردیـده و ضـمن   ان تات پیمـ اموضـوع عملیـ   يارجابه منظور  ابوده و منحصر رانکابه پیم

ز نیـروي  اگیـري   بهـره  امر بدي به صورت مستاقتصالیت ایک فع ،نانحوي که در  به شداب  میئاهیت دام
 .شود میم انجان اجعات به مراخدم ئهارا ياردي بایل مانی و وسانسا

مجـوز   ياراکـه د سـت  ابتی اه ثـ ارگـ اکنیـز  بت افنی مهندسی ث ات تولیدي یاه صنعتی و خدمارگاک
ـ انکـ اح بـوده و پیم جـع ذیصـال  از مرافنی مهندسی  ات تولیدي یالیت صنعتی و خدمافع  زاده اسـتف ا ار ب
ر ان کارندگاگذاو اد منعقده بارداموضوع قر يارجاه نسبت به ارگان کاغل درهماد شافرات موجود و انامکا
 .دیام می نماقدا

ره شـده در  اشـ اي اهـ  فیـت از معاده اسـتف اگیري کرد که  ینگونه نتیجها ناتو میریف این تعاس اسابر
 ابـودن ر مهندسـی   و تولیـدي ، نعتیست که مجوز فنی، صـ ابتی اي ثاه هارگامربوط به ک 9/14مه ابخشن

یـن  اي اهـ  فیـت از معاري ان برخـورد امکـ اي مـذکور هسـتند،   اقد مجوزهـ ابتی که فاي ثاه هارگارد و کاد
 رند.  اند امه رابخشن
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نی کـه  ارانکـ اب حـق بیمـه پیم  احتسـ انحـوه  ، عیاجتما تأمینن ازمادره ساي صاه مهاس بخشناسابر 
 و شـند اب مـی ي منعقـده  ادهـ اردات قراموضـوع عملیـ   اط بارتبا صنعتی در فنی و ه تولیدي وارگاک ياراد
  :شداب گردد به شرح ذیل می م میانجا انهاه اگراکدر اه نائی پیماجرامورا

 تر ادفـ  نونی بـوده و اد قاسنا تر وادف ياراد ر شخص حقوقی وانکادرصورتی که پیم ص حقوقی:اشخا
نونی اتر قادف زازرسی ارش بابیمه طبق گزوصول حق  این صورت با شد دران بازمایید سان مورد تا

 تراز دفـ ازرسـی  ام بانجاموظفند  عیاجتما تأمینن ازماشعب س .شود میدراص دارداب قراحس اصامف
  ر دهند.اولویت قرادر ان رارانکاین قبیل پیما نونیاق

 کـه   یراي داه هارگافنی وصنعتی (ک ه تولیدي وارگاک يارار دانکادرصورتی که پیم ص حقیقی:اشخا
 ياران دازماشـعبه سـ   در دارداقر يارجان ازم در شند) واب جع ذیربط میاز مرالیت افع مجوز ياراد

ه ارگـ از کان ازماتوسـط سـ   ال و یـ ارسـ ا اه راگراکغل دران شارگرالیست ک تی بوده والباپرونده مط
قـد  اف تیالبـ ات پرونده مطاه وي طبق محتویارگانچه کاصورت چن نیارد ،شدامده باعمل  هزرسی باب

 در میشود. اص انهاد ارداب قراحساصاید مفاخت نماپرد ان را ای وهرگونه بدهی بوده 
سـت، در  ازرسـی  اب منـوط بـه ب  احسـ  اصـ اکه صدور مف ريانکاي پیمادهارداقرست در ان ذکر ایاش

ی یـ ارجاي احـده اورد، وا عمل بهنعت ازرسی ممام بانجاز ازرسی، اتعهد ب ئهارارغم  علی ارفرماک که صورتی
ل اعمـ انسـبت بـه     عیاجتمـ ا تـأمین برسی ات حسات موسسارشایت به گزاعن اب عیاجتما تأمینن ازماس

 یند.  انم م میاقدار مربوطه انکار کردن پیماو بدهکن اضریب پیم
 ست: ات ذیل ضروري ابت ذکر نکاه ثارگاک ياراري دانکاي پیمادهادادر خصوص قر

 فنـی و  ه تولیـدي و ارگازمره ک شود در یر میان داموضوع پیمر ام کانجا يارب ایی که منحصراه هاگراک 
  . شود میصنعتی محسوب ن

   ت اخت تجهیزار که به منظور سانکاي متعلق به پیماه ر و محلانکابه پیم ارفرماي تحویلی کاه محل
ز اد و پـس  ایجـ ات بـه صـورت موقـت    اموضوع عملیـ  يارجانی ادوره زم يارب ات و ... صرفاقطع ای

 رد. اند ابت راه ثارگاگردد، حکم ک وري و تعطیل میاد برچیده، جمع اردارتمه قاخ
  د ضـمن  ارداد قـر انعقـ ان از زمـ ا یستاب میبت افنی و مهندسی ث ات تولیدي یاه صنعتی و خدمارگاک

ـ    افع ياراح، دجع ذیصالاز مرالیت معتبر ابودن فع اراد ت اموضـوع عملیـ   الیـت مـرتبط و منطبـق ب
 شد.ان بازمای سیارجاحد ال در واهی فعارگان و پرونده کاپیم

  ه تولیدي، صـنعتی و فنـی   ارگادر محل ک ان راپیم يارجات انی که عملیارانکار و پیمان کارندگاگذاو
نون اقـ  38ده ام يارجاد در ارداد قرانعقادهند، مکلفند به محض  م میانجابت خود اتوسط پرسنل ث

 ید.  ال نمارساه مذکور ارگاک به شعبه محل ان راز ایک نسخه  عیاجتما تأمین
 ام یـ اي منعقده تمـ ادهارداقر يارجاي تولیدي، صنعتی و فنی که در اه هارگان کایارفرماز کان دسته ا 

 ناعنـو  بـه بـت  انیـروي ث  اه بارگابت) کامی (ثئادر محل د اري رانکاي پیماه هژز طرح و پروابخشی 
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ده ادر موعـد مقـرر در مـ    ان راپیمـ  اپروژه یغل در اد شافرا، مکلفند لیست دهند میم انجار انکاپیم
 يارجـ اهی اگـو  ئـه اراد، اردال قـر ارسا. یندانم ئهاراه ارگابه شعبه محل ک عیاجتما تأمیننون اق 39

غل در اد شـ افـر اخت حق بیمه ال لیست و پردارسابت، و اه ثارگان در محل کات موضوع پیماعملی
 ست. ا ادهارداین نوع قرار ن دارانکایف پیماترین وظ ز مهما ه به شعبهارگاک

  ي اهـ  نسبت به بررسـی لیسـت   عیاجتما تأمیننون اق 39ده اس ماسامکلفند بر  عیاجتما تأمینشعب
رد موضـوع  ایر موارکرد و سان کاد معرفی شده، صورت مزد، میزافراز حیث صحت و سقم الی ارسا
رد ا، در صـورت کشـف مـو   یندام نماقدافت لیست) ان دریاز زماه اده فوق در موعد مقرر (شش مام

ر تعیـین شـده و شـرح ریـز     ان نسبت مزد به کل کـ از جمله میزازي ابرارك اتوجه به مد ایر، بامغ
نونی، نسـبت بـه وصـول    ات قـ اراختیـ ایر ازرسـی و سـ  ات بارشـ اري و گزانکاد پیمارداي قراه هزینه

 ید.  ام نماقداوت التفا بهام
  ز ارج ادر خـ  یسـت اب مید ارداط قریارر و شاه نوع کتوجه ب ان که بات پیماز عملیان بخش احق بیمه

حـد تولیـدي و   اغل در واوه بـر نیـروي شـ   ن عـال ارکنـ اک ان و باپیم يارجابت و در محل اه ثارگاک
ن مکلفنـد لیسـت و   ارانکاسبه و پیمامد محاجدید در 14مه ام گیرد، وفق بخشنانجاصنعتی و فنی 

خـت  ال و پردارسـ ابـت  اي ثاحـده اغل در وان شـ ارکنـ از کابه تفکیک  اد رافراین قبیل احق بیمه 
 ید.انم

   ه تولیدي و فنـی و  ارگاي که کا به شعبه ارد ارداقر  ستا موظفر ارنده کاگذاو ،ادهارداقرین نوع ادر
 .  دل کنارسا، ردار داقر انجاصنعتی در 

  يارجـ ادوره د، در ارداقـر  ئـه ارادر صـورت  ند  ا مکلف شده عیاجتما تأمینشعب  ادهارداقرین نوع ادر 
م انجـ از احرالیت معتبر، جهت اه و مجوز فعارگالیت عمده و عملی کادر نظر گرفتن فع ات و باعملی
ن در محـل مـذکور   ات پیمـ اکل عملیـ  يارجان امکابت و نیز اه ثارگاد در کاردات موضوع قراعملی

م اقـد اهی اگـ رازرسـی ک ام بانجـ اغل و... ) نسـبت بـه   ان شارکنات موجود، کانامکاه، ارگا(ظرفیت ک
 .  یداغ نمبالار انکاسرع وقت به پیمادر  اتب رامر، زاحرانموده و در صورت عدم 

   بـت و تشـکیل پرونـده    اه ثارگـ اره کان ذیـل شـم  اضمن تخصیص ردیف پیمـ   ادهارداقرین نوع ادر
   .گردد میدر ان شعبه صاز هماد به تفکیک ارداب هر قراحس اصا، مفاري مجزانکاپیم

 بـه   ب مربوطاحساصاعى که صدور مفاجتما تأمیننون اق " 38 "ده اى مشمول مادهاردادرخصوص قر
ـ  اشـد، چن اب ر مـی انکـ انونى پیماتر قاز دفازرسى ام بانجامنوط به  انها ـ امکاتوجـه بـه    انچـه ب  ت وان
 ن محدود وجـود ار در مدت زمانکانونى پیماتر قاز دفازرسى ام بانجان امکاى تعیین شده اه ولویتا

 رانکـ اپیم که صورتیلت در این حاشد، در اشته باب داحساصاخذ مفار تعجیل در انکاشته و پیماند
صـی  اخ شـد و فـرم  اقد بدهى باف ،تىالبات پرونده مطال و طبق محتویارسا ان خود رارکنالیست ک

ء امضـ اسـت، تکمیـل نمـوده و بـه     اکه به همین منظور تهیه شده  ارنونی) اتر قادف ئهارا(فرم تعهد 
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ب احسـ اصاصـورت صـدور مف   یـن ایـد در  ائـه نم ارابه شعبه  ان راهر شرکت ممهور و مل و مامدیرع
تر ان دفـ ازرسـ اجعـه ب ام مرانگـ ه نچـه بـه  الت چناین حاست در اهد بود. بدیهى انع خوامد بالارداقر
 14 "مه اد طبـق بخشـن  اردایستى حق بیمه قراب ید میارى نمارك  خودداتر و مدائه دفاراز انونى اق
 ) گیرد میر نافیت قراینکه مشمول معالبه و وصول گردد. (یعنی اسبه، مطامح ،مداجدید در "
تی نیز اي خدماه هارگاز کابرخی  عیاجتما تأمینن ازماي جدید ساه لعملاست در دستوران ذکر ایاش

 هد شد.اخته خوان پرداي بعدي به اه ند که در بخشا بت شدهاي ثاه هارگاي کایاز مزاده استفامشمول 
 ین بخش :احث ابصه مخال

هی ارگـ از طـرق کـد ک  ا  انهـ انی کـه حـق بیمـه    ارکنان توسط کات پیماموضوع عملی که صورتیدر 
ن اري کـه همـ  انکـ اي پیمادهـ ارداصلی قراینکه هدف اتوجه به  اصورت گیرد، ب شود میخت اپرد ارفرماک

ر صـورت  انکـ اپیم هیارگـ از طریـق کـد ک  ا ست (قـبال اري انکاد پیماردال در قران فعارکنابیمه نمودن ک
ري انکـ اي پیمادهـ اردالـب قر اخت حق بیمه مجـدد در ق ازي به پردانی ،ستافته است) تحقق یاپذیرفته 

شتن بدهی اي مذکور در صورت ندادهارداب قراحس اصالت مفاین حایی نیست. در ادهارداچنین قر يارب
. در شـود  میدر اص عیاجتما نتأمین ازماز سوي سافت وجه ا، بدون دریعیاجتما تأمینن ازماه به سارگاک

در اب مربوطـه صـ  احس اصامف عیاجتما تأمینن ازماه به سارگاخت بدهی کاپرد اصورت وجود بدهی نیز ب
سـت و  اتکمیل فرمی که به همین منظـور تهیـه شـده     ازرسی، بامر بانی بودن توجه به طوال ا. بشود می

 رد. اب وجود داحس اصافت مفان دریامکا، عیاجتما تأمینن ازمازرسی سادن تعهد در خصوص حق باد
ه، ارگـ ابودن ک ئمیادز جمله اطی یاربع شاد، تارداین نوع قراي موضوع اه فیتاز معاري البته برخوردا

)، جـع ذیـربط  از مراصـنعتی   فنـی و  تولیدي وشتن مجوز ان (دار در خصوص موضوع پیمانکاهلیت پیما
 .  شداب می، کند میرد  انجا ان خود رارکنار لیست کانکاپیمي که ا د به شعبهارداي قرابتداد در اردام قرعالا

م، انجـ اه ارگات کانامکان و ارکناک ابت و باه ثارگاد در کاردالیت موضوع قراز فعابخشی  که صورتیدر 
م انجـ اه ارگـ ار کـه در ک از کـ امشمول بخشی  افیت فوق صرفام شود، معانجاه ارگاز کارج او بخشی در خ

 گردد. ، می شود می
ده استفاتی نیز مشمول اي خدماه هارگاز کابرخی  عیاجتما تأمینن ازماي جدید ساه لعملار دستورد

 .  دنا بت شدهاي ثاه هارگاي کایاز مزا
 



  مودو  ستیب مبحث
 "فروش و دیخر" يرانکامیپ يادهارداقر 

ـ  انکـ اي پیمادهـ ارداقرره شد اشاي قبلی اه نگونه که در بخشاهم  يا بیمـه  ز بـدهی ایی الاري سـهم ب
سـهم   "ي خریـد و فـروش  ادهـ ارداقر"ري نیز انکاي پیمادهاردادهد. در بین قر تشکیل می ان رایارفرماک
ي ادهـ ارداص قراهیـت خـ  از ماشی ان عین موضوارد که اد ان رایارفرماک ياردي بایجاي اه ز بدهیایی الاب

ـ  این موضـوع ر ان ایارفرماک ،رداز مواري اکه در بسی ست اخرید و فروش  ي خریـد و فـروش   ادهـ اداقر اب
ل اود در قبـ ت خـ از فروشنده، تعهداکتور اخذ فا است که باین ان در نظر گرفته و تصور بر امعمولی یکس

ن ازرسـ انونی کـه ب اتر قـ از دفـ ازرسـی  ان باست که در زمالی این در حاند، اده ام دانجا ار عیاجتما تأمین
ري در نظـر  انکـ اد پیماردانظیـر یـک قـر    ار انهـ اند، بر یی میادهارداپی به وجود چنین قر عیاجتما تأمین

ـ   ام تکـ انجاگرفته و در صورت عدم  ، انهـ اري در خصـوص  انکـ اد پیماردایـک قـر   يارلیف مترتـب شـده ب
ي تحـت پوشـش   اهـ  هارگاین موضوع در کانی اواچون فر هد شد که معموالاجریمه خوي مربوطه ارفرماک
 ست. اد ان نیز زیایارفرماک ياردي بایجائم ادر جرز نی انهاسهم ست، اد ازی عیاجتما تأمینن ازماس
 ن به شرح ذیل برشمرد: اتو می ار اهدارداین نوع قرامل در خصوص ابل تات قانک

ي خریـد و  ادهـ ارداسـت کـه قر  ا يا به گونـه  عیاجتما تأمینن ازماس يارهمیت خرید و فروش با -1
ست اده ار داقر " نیاعمر غیري ادهارداص قرارد خاوي مشمول  مادهارداقر"در دسته   افروش ر

و سـت  اظ کـرده  اري لحانکاد پیمارداقریک ن ابه عنو اري خرید و فروش ادهارداقر رتیاعب به و
ز سـوي  اري انکـ اد پیماردایک قـر  يارلیف مترتب شده باست که تکاین ابر ن ازماین سار انتظا
 شود.  م انجا  ادهارداقرن نوع یار (فروشنده) در انکار) و پیما(خرید ارفرماک

ري انکـ اي پیمادهـ ارداقرسـت و در  اشـته شـده   اگذ این نوع خریدهاري بر انکام پیماکه ن انجاز ا -2
ب احس اصاشتن مفاد کند می اهمیت پیدانچه ا نیز رداین موا، در ردایت دب موضوعاحس اصامف

 نازرسـ ارد ، باین نوع موا يارب نونیاتر قاز دفازرسی ان بانحویکه در زم هب، کتور خریداست نه فا
لبه اب مطاحس اصامفن مربوطه ایارفرماز کا اه هارگاز کازرسی ان بادر زم عیاجتما تأمینن ازماس

 فروش. اکتور خرید یایند نه فانم می
ي خریـد و  ادهـ ارداز قراسـت. منظـور   ارج اخـ  ادهـ ارداین نوع قراز شمولیت ا "ختاس"موضوع  -3

 سـت (و اخته شـده  اهی سـ ارگـ ادر ک و خدمت مورد نظر قبال الاست که کایی ادهاردافروش، قر
خت ان سـ اي مربوطه در زمارفرماند، توسط کا خت دخیل بودهامر سانی که در ارکناحق بیمه ک

یـن نـوع   ادر  س نیزاساین است. بر اد و ستد ادمرحله ضر در ال حاست) و در حاخت شده اپرد
 رد.اخرید و فروش دخیل هستند موضوعیت دمر انی که در ارکنابیمه نمودن ک، ادهارداقر
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، در ادهـ ارداقریـن نـوع   امربـوط بـه    حق بیمه ئب اضرل بند فوق، در خصوص ستدالاس اسابر  -4
 ست: امده اگونه  ینا عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراقو

 عموضـو  و شـد انب یفاضـ اراک مانجـ ا بـه  زایـ ن که تازیتجه و دامو س،اجنا فروش و دیخر يادهارداقر 
ـ  استار نیا در. شداب مین مهیب کسرحق مشمول شداب وفروش دیخر امنحصر ادهارداقر توجـه بـه    اب

 رهاشم مهادناد و عیاجتما تأمین یلاع يارشو 24/1/1370مه ان بیبه تصو یقالحا 9ده ام کیتبصره 
 س،اجنـ ا فروش و دیخر يادهارداقر ،يرادا لتاعد ناوید یعموم تاهی13/11/1393خ  مور1847

 موضـوع  تاتعهـد  و بـوده  دهامـ ا و ضـر اح ،ایمه دارداقر موضوع که یمصرف مقالا و تازیتجه د،اوم
 نافقـد  لیـ دل بـه  ،شدانب یفاضا راک مانجا ای هیته به يزاین و شداب فروش ای دیخر امنحصر دارداقر
 مـه یب حـق  وصـول  بدون باحساصامف صدور و نگرفته راقر مهیب حق کسر مشمول ،ینانسا يروین

 .بود هداخو نعامبال
   ه ارگـ اک يارار دانکـ انچه پیماکه چن فه) اضار ا(ک نصب حمل و اه باخت وفروش همراي سادهارداقر

ت اس محتویـ اساخت بر ادر مورد قسمت س ،شدازحقیقی وحقوقی) باعم افنی( تولیدي  صنعتی و
 .گردد می سبهام شده محعالاي اتوجه به نرخ هابفه) اضار ا(کنصب  در قسمت حمل و پرونده و

 زا درصد هشت دلامع شداب فیاضا راک بدون ،تاتجهیز حویلت و تأمین تهیه، دارداقر موضوع نچهاچن 
 فـروش  زا پـس  تاخدم موزش،ا قصه،امن ريابرگز بی،اریازاب مل؛اش نیازرگاب تاعملی بتاب رکرداک
 حـق  تاسـب امح زا، تاتجهیز مبلغ بقیام و سبهامح  %15 خذام اب متعلقه بیمه حق و منظور  ...و

 .شداب می فامع بیمه
ین نـوع  ان در ایارفرماي کا لیف بیمهام تکانجا ياري خرید و فروش، سندي بادهادراکتور در قراف -5

ري اي خریـد الات مبلغ کاثباسندي جهت  ادهارداین نوع قراکتور در اربرد فانیست. ک ادهارداقر
   . شداب می شده

 مل: است شاب رسمی سندي احس صورت اکتور یافزوده، فارزش ات بر الیانون ماق 19ده اطبق م -6
 مله،  ات مورد معاخدم ای الات کاعطالا 
  انهالی ارزش ریا  ، 
  فزوده،  ارزش ات بر الیاتخصیص م 
    ،(نقدي/غیر نقدي) نحوه فروش 
  ر، امل فروشنده و خریدات هویتی کامشخص 
  لیت،  انی و نوع فعانش 
  در کننده،   اء و مهر صامضا 
   شد.  ابل پیگیري و بررسی بان رسیدگی ضمیمه سند و قادي که در زماتصقاکد 
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و  ،ن شـده فـوق  ارد عنـو ا، موعیاجتما تأمینن ازمادره ساي صاه لعملاو دستور اه مهاطبق بخشن -7
ري خریـد و فـروش، مربـوط بـه     انکـ اي پیمادهـ ارداب در قراحسـ  اصـ از به مفالت کلی نیادر ح

ین موضـوع  در  اشد. اشته باري دانکاهیت پیمام ،فتهست که خرید و فروش صورت گراردي امو
 ست: ان شده اینگونه بیا عیاجتما تأمینن ازماس 1/11ره امه شمابخشن

 ،رك ضـمیمه اد و مـد اسـن اب رسمی که طبق احس صورت اکتور و یاف ياراي داه در خصوص هزینه"
زم شد، الاب ت)اخدم ئهارا اخت و یاي سراک طعهامقنی اقد مبا(ف الافروش ک ات خرید و یامبین عملی

 "ري شودالبه حق بیمه خودداز مطاربرگ دو درج و ام مذکور در ستون غیر شمول کقالاست ا
یـک   ناعنـو  به انهاظ ازي به لحاشد، نیاشته باري ندانکاهیت پیمایی که ماه خرید و فروش رتیاعب به 

ین ا يارب رسمی باخذ صورت حسا یرتاعب بهرد و اب نداحس اصاخذ مفان اقب اري و متعانکاد پیمارداقر
رد کـه  ایی موضـوعیت د اه خرید و فروش  يارب باحس اصاشتن مفالزوم د، کند مییت اکف ادهاردانوع قر

 شد.  اشته بارد)  دافه داضار ار به کایی که نیاه خرید و فروش رتیاعب بهري (و انکاهیت پیمام
ـ  ماتـو  ختاس " ، "موزش ا "،  "نصب "،  " ینابیپشت "،  "حمل و نقل" -8   "،يزاسـ  رچـه اکپی اب

 و ریتعم،  يرانگهد  "  ،"يزاندا هار وزمون ا" ،"یزرساب"،   "رتانظ "  ،")ژامونت( يسرهم بند
 ست. او فروش  دیخر يادهاردافه در قراضار اک قیدامص زا....  و "فروش زا پس تاخدم

 رجاخـ  زا يداسـن ا راعتبـ ا شیاگشـ  بـدون  ادهـ ارداقر تادیتمه نچهاچن کشور طیارش به توجه اب -9
 ئـه ارا بـه  نسبت تازیتجه دیخر زاحرا جهت شنداب می مکلف نارانکامیپ ،گردد يرادیخر کشور

 تـأمین   هیمعالا )، Invoice Commercial(يراتج ههایس ای باحسصورت: جمله زا ركامد
به منطقـه   الاورود ک یهاگو ،یکیلکترونا یبایرزانه اپرو ای) ی(برگ سبز گمرک یبایرزانه ارز، پروا
مربوطـه   ییـ ارجاحد اشد، به واب دهیر رسارنده کاگذاو دییاد، که به تازاطق امن ای يداقتصا ژهیو
 نـد اتو مـی  شـد اب راک رندهاوگذ ای رانکامیپ مان به که ركامد نیا زا یقسمت ای ماتم. ندیام نماقدا

 صـورت  به که یتازیتجه و تالا نیشام درضمن. شداب شتهاد ار زمال تیاکف موضوع زاحرا جهت
 یمصرف لحامص نیهمچن و شود می رجاخ کشور زا راک ماتما زا پس و رداو کشور به موقت عبور

 .شداب مین بند نیا مشمول یرجاخ
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 ین بخش :احث اصه مبخال
 صاخـ  عانوا زا یکی ناعنو به فروش و خرید يادهارداقر ،عیاجتما تأمین نازماس تامقرر و نیناقو در

 دارداقـر  یـک  تامـ الزا و انـده یارف یـد اب رو یـن ا زا و سـت ا شـده  گرفتـه  نظـر  در ريانکاپیم يادهاردارق
 زا انهـ ا ياربـ  باحس اصامف خذا و عیاجتما تأمین نازماس به ادهارداقر نوع ینا معالا جمله زا ريانکاپیم

 . شود یتارع ادهارداقر) فروشنده(رانکاپیم و) راخرید( ارفرماک سوي
 يالاکـ  نامیـز  خصـوص  در رسـمی  تامسـتند  ئـه ارا و فهاضـ ا راک زا خرید مبلغ تفکیک صورت در
 نیکیامکـ  ایـ  دستی اب سبامتن فهاضا راک بخش اصرف ريانکاپیم بیارض ،)رسمی کتوراف( شده رياخرید
 بـه  نسـبت  بیمه حق فه،اضا راک و الاک مبلغ تفکیک عدم صورت در و شد هداخو لاعما فه،اضا راک بودن

 .  شد هداخو وصول و سبهامح فهاضا راک و فروش ای ختاس زا عما دارداقر مبلغ کل
 باحسـ  صـورت  شـتن اد شد،اب شتهاند ريانکاپیم هیتام گرفته صورت فروش و خرید که صورتی در
 و ريانکـ اپیم دارداقـر  یـک  ناعنـو  به انها ظالح به زيانی و کند می یتاکف مذکور ياخریده يارب رسمی

 خـذ ا ، ردانـد  ريانکـ اپیم هیـت ام کـه  ییاه فروش و خرید يارب اما رد،اند باسح اصامف خذا نا قبامتع
 . ستا میالزا باحس اصامف

 يادهـ ارداقر در فهاضـ ا راکـ  دیقامصـ  زا...  و " موزشا " ، "نصب " ، " نیاپشتیب " ، "نقل و حمل"
 .ستا فروش و خرید

 



 مهشت و چهل بحثم
 ي رانکامیپ يادهارداقر در نارانکامیپ فیاوظ 

 يرانکـ اد پیمارداسـه ضـلع تشـکیل دهنـده یـک قـر       عیاجتمـ ا تأمینن ازماو سر  انکا، پیم ارفرماک
ده اري (حسب مانکاي پیمادهارداخت حق بیمه قراصلی پردامتولی  ناعنو بهر انکا. پیمشوند میمحسوب 

 عیاجتما تأمینن ازماخت حق بیمه به ساصلی پردامتولی  ، نارکناي کارفرماک عیامجتا تأمیننون اق 36
متـولی   است، لـذ ار انکاري، پیمانکاد پیماردال در قران فعارکناک يارفرماکه ک انجاز او  شود میمحسوب 

در  ظیفــهتـرین و مهــم يارادسـت)  ار انکـ اري، پیمانکــاي پیمادهـ ارداخـت حــق بیمـه در قر  اصـلی پرد ا
ـ انین و مقـرر ا. حسب قوشداب میري انکاي پیمادهارداقر تـرین  ري، مهـم انکـ اي پیمادهـ ارداظر بـر قر ات ن
 : ن کردابیبه شرح ذیل  ناتو می ارري انکاي پیمادهارداقرر ر دانکایف یک پیماوظ

  د.ارداي قراجراعی محل اجتمامین ان به شعبه تایارفرماک اد منعقده بارداز قرایک نسخه ئه ارا -1
ي اهـ بط طـرح اي مشـمول ضـو  ادهـ ارداي قراجـر اغل در ان شارکنال صورت مزد و حقوق کارسا -2
ـ انـه و حـد  اهاخت می شود به صـورت م ار پردان کارندگاگذانی که حق بیمه مربوطه توسط واعمر  اکثر ت

 ن.  ازماه بعد به سان مایاپ
یـر مشـمول   ي غادهـ ارداقرغل در ان شـ ارکناحق بیمه ک  ختال صورت مزد و حقوق و پردارسا -3

 ن.  ازماه بعد به سان مایاپ اکثر تانه و حداهانی به صورت ماي عمراهبط طرحاضو
رکرد ان کـ از مشخص شـدن میـز  اد و پس اردان هر قرایان که در پانده حق بیمه پیماخت ماپرد -4

 غ می شود .  بالار انکاسبه و به پیمان محازماد توسط سارداقر
ي اجـر ادثه دیده در ان حارکناعی در مورد کاجتمامین اون تناق 66ده امت موضوع ماخت غراپرد -5

 ست. اده شده ار مقصر تشخیص دانکاکه پیم اجراي مورد اهناپیم
ز ال یـک نسـخه   ارسـ ا ن دسـت دوم و ارانکـ اپیمدر مـورد   عیاجتما میناتنون اق 38ده ایت مارع -6

ن ات پیمـ اتمه عملیـ از خامربوطه پس  تاعطالام عالاعی و اجتمامینان تازمان به سانا اد منعقده بارداقر
 ن.  انا

 .اجراي مورد ادهارداقرز اعی جهت هر یک اجتما مینانون تاق 38ده اب ماحس اصاخذ مفا -7
ري و انکـ اي پیماهـ  پـروژه ن ارکناب جمعی کابواز لیست ان دفتري شرکت ارکناتفکیک لیست ک -8

نون اقـ  28ده ابق مـ ان مطـ اناخت حق بیمه ار دفتر مرکزي و پرداستقران به شعبه محل انال لیست ارسا
   .عیاجتما تأمین
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 ین بخش :احث اصه مبخال
ي ادهـ اردادر قر اصـلی ر اري، نقـش  انکـ اد پیماردال در قـر ان فعـ ارکنـ اي کارفرماک ناعنو بهر انکاپیم

لیف تعـین  ایر تکـ اخت حق بیمه و سال لیست و پردارسایی (نظیر ارفرمایف کاي وظایفارد. اري دانکاپیم
ل ارسـ اري (نظیـر  انکـ ایف پیما) و وظارفرمایک ک يارب عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراه در قوشد
ب) احسـ  اصـ اخـذ مف ان و انـده حـق بیمـه پیمـ    اخـت م ا، پردعیاجتما تأمینن ازماد منعقده به سارداقر

 ست.اري انکاد پیماردار در یک قرانکایف پیماترین وظ مهم
 

 



 و نهمچهل مبحث 

 ري انکاي پیمادهاردادر قر عیاجتما تأمینن ازمایف ساوظ

ز سـه ضـلع تشـکیل دهنـده     ایکـی   ناعنـو  بـه ر انکـ او پیم ارفرمـ ار کادر کن عیاجتما تأمینن ازماس
 :  شداب مییفی به شرح ذیل اوظ ياراري دانکاي پیمادهارداري، در قرانکاي پیمادهاداقر

 ياهـ  نهات و رسـ از طریق نشـری اد و مصوب بط جدیات و ضوانون و مقررانی درمورد قارس عطالا -1  
 ور.  ان و مهندسین مشارانکان و پیمایارفرماهی کاگاعمومی به منظور 

ن ارکنـ افت صورت مزد و حقـوق ک ادری ري وانکاي پیمادهارداقرز اتشکیل پرونده جهت هر یک  -2
نونی ات قـ اه خدمئارال می گردد و ارسان مربوطه در مهلت مقرر ارانکان که توسط پیماي اجراغل در اش

 ن مربوطه. ابه بیمه شدگ
ي اهـ  نـده بـدهی مربوطـه بـه لیسـت     اد و پیگیري در خصوص وصـول م اردافت حق بیمه قرادری -3

   .نام پیمانجانی در حین اي عمراه ي غیر مشمول طرحادهاردالی درمورد قرارسا
خـذ  ان و اي پیمـ اجـر ان افتن مـدت و زمـ  ان یـ ایـ اري به محـض پ انکاد پیماردابررسی پرونده قر -4

تبه ام مکانجا ار) بانکار و پیمارنده کاگذا(و ارفرماز کاد ارداسبه حق بیمه قراز جهت محات مورد نیاعطالا
 سخ.  اخذ پا او پیگیري ت انها اب

ز ات مورد نیاعطالان به محض تکمیل ات ان و متفرعابت حق بیمه پیمار بانکاسبه بدهی پیمامح -5
نـده  راگذاردي که واست در موا ر. بدیهیارنده کاگذار و وانکان به پیماغ بالاب بدهی و احس و تهیه صورت

ت موجـود  اعـ طالایست طبق اید حق بیمه متعلقه می باري نمان خودازمازم به ست الاعطالائه اراز ار اک
 لبه شود.  اسبه و مطات موجود در پرونده محات و محتویاعطالایر اولیه و ساد اردادر قر
 عی.  اجتمامین انون تاق 50ده ان، طبق ماز قطعیت اول بدهی پس پیگیري و وص -6
و  42رد ابـر مـو  اض براعتراد در صورت ارداحق بیمه قر ابطه بار ر درانکاض پیماعترارسیدگی به  -7

 عی.  اجتما مینانون تاق 43
 ر.ارنـده کـ  اگذاو ار و یـ انکـ اخت حق بیمه توسـط پیم اد به محض پردارداب قراحس اصاصدور مف -8

ت، اعـ طالافـت  از دریاکثر ظرف مـدت یـک هفتـه    اعی مکلف هستند حداجتما میناي تا ي بیمهاحدهاو(
در کننـد. همچنـین در   اب صـ احسـ اصاریـز، مف اریخ واز تـ اکثر ظرف یک هفتـه  ام بدهی کنند و حدعالا

 قـد بـدهی قطعـی   اتی فالبـ اد پرونده مطاستنانی به ازرگارت باتمدید ک ان صدور و یاضیاردي که متقامو
 )  گردد در میاسرع وقت صاهی مربوطه در اشند گواب
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 %5ز محـل  ان ازمات سـ البـ اعی و وصول مطاجتمامین انون تاق 38ده اقی به مالحاي تبصره اجرا -9
ز قطعیـت  ار پـس  انکـ ار در صورتی کـه پیم ارنده کاگذاز وار انکات پیمالبایر مطاده مذکور و ساموضوع م

 ندهد .   اخت بدهی رابدهی ترتیب پرد

 ین بخشاحث اصه مبخال
ري انکـ اي پیمادهاردام و قرابه طور ع عیاجتما تأمیننین اظر بر قوات نانین و مقرراز قوانی ارس عطالا

فـت  اري و دریانکـ اي پیمادهـ ارداقر يارري  بان و پرونده کاد ردیف پیمایجاد و ارداخذ قراص، اخ طور به
، ادهـ ارداسـبه بـدهی قر  ان،  محاپیمـ  يارجا ناي مذکور طی دورادهاردالیست حق بیمه و حق بیمه قر

تـرین   ز مهما ادهارداقرب احس اصادي و صدور مفایجان در خصوص بدهی ارانکات پیمایارسیدگی به شک
 ست. اري انکاي پیمادهاردادر قر عیاجتما تأمینن ازمایف ساوظ
 

 

 

 

 



  ماه اپنجمبحث 

ن حق بیمه او میز ارفرمالی کارساي اه لیستي ان حق بیمه بر مبنان میزات مختلف میالاح 
 ب احس اصاط صدور مفیار، و شاه ناپیم يارمقرر شده ب

ي ادهـ اردادر قر عیاجتمـ ا تـأمین ن ازماك وصولی سـ ره شد، مالاشاي قبلی اه نگونه که در بخشاهم
بدسـت  ن اد در ضـریب پیمـ  ررکالص کـ اخان/ناضرب مبلغ پیم صلاز حان (که احق بیمه پیم ،ريانکاپیم

د اردات قـر اسـب اس در محاسـ این اري، و بر انکال در پروژه پیمان فعارکنانه حق بیمه ک شداب می) دیا یم
ر گرفتـه و حـق بیمـه    ات قـر اسـب اك محن مـال ار، حـق بیمـه پیمـ   انکـ ام بدهی به پیمعالاري و انکاپیم

حـق  ن امیـز "ط بـین  یاریـن شـ  ا. در گردد مین کسر از اد، ارداقر يارجان اختی طی دوراي پرداه لیست
کلـی  لـت  ا، سه ح "ن اپیم يارجان ادر دور لیارساي اه ختی طی لیستاحق بیمه پرد"و  "نابیمه پیم
د ارداب قـر احسـ  اصـ الـت مـذکور، نحـوه صـدور مف    اشت که در ذیل ضمن بررسی سه حاهد داوجود خو

   :  شو میبحث  الت هاز حاري در هر یک انکاپیم
ي ادهـ اردان حق بیمه مقرر شده در قرامیز الی بارساي اه ي لیستان حق بیمه بر مبنامیز بريا. بر1

 ري  انکاپیم
ـ ارساي اه ي لیستان حق بیمه بر مبناببیشتر بودن میز. 2 ن حـق بیمـه مقـرر شـده در     امیـز  الی ب

 ري  انکاي پیمادهارداقر
ـ ارسـ اي اهـ  ي لیستان حق بیمه بر مبناکمتر بودن میز. 3 ن حـق بیمـه مقـرر شـده در     امیـز  الی ب

 ري  انکایمي پادهارداقر
ن ان) طـی دور ا(حـق بیمـه پیمـ    عیاجتمـ ا تأمینن ازماکه حق بیمه مد نظر س انجاز اول الت ادر ح

خت اپرد عیاجتما تأمینن ازمال در پروژه به سان فعارکنالب لیست کار در قانکان توسط پیماپیم يارجا
ن ازماز سـوي سـ  اکور د مـذ ارداب قـر احسـ  اصاقد بدهی بوده و مفاري مزبور فانکاست، پرونده پیماشده 
ز ایـن دسـته   انی اواست فران ذکر ایاشهد شد. ادر خوافی دیگر صاضافت وجه ابدون دری عیاجتما تأمین

 .   شاب میکم  عیاجتما تأمینن ازمادر س ادهارداقر
ل در ان فعارکناک يارختی بان حق بیمه پردان به میزاپیم يارجان اکه در دور انجاز الت دوم ادر ح

خـذ حـق بیمـه،    اك لت مـال این حادر  است، لذاد شده ایجا ن مذکور ارکناک ياري باه بیمه بقاسپروژه، 
ن ازماپروژه به سـ  يارجان این حق بیمه نیز در زماکه  انجاز اهد بود و الی خوارساي اه حق بیمه لیست

 یـن نـوع  ات خـود در  البـ امط عیاجتمـ ا تـأمین ن ازماسـ  رتیاعبـ  بهست و اخت شده اپرد عیاجتما تأمین
ن ازماز سـوي سـ  اد مـذکور  ارداب قـر احسـ  اصـ اول مفالـت  اننـد ح اسـت، م اوصـول کـرده    ار ادهارداقر
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مربـوط بـه بخـش    رسمی ت امستند ئهاراو د منعقده اردادر قرفه اضار از کالزوم تفکیک بخش خرید  .2
مل اش ادهارداز قرابرخی  يارب این موضوع صرفا( عیاجتما تأمینن ازمای سیارجاي احدهاخرید به و

 .)رداق دامصدت ابراز و مخاب، برق، گاي ادهارداقر
 ت اطارتبا و تاعطالاوري افن يادهارداقري در ا ت بیمهاز تخفیفاده استفاعدم  .18
 ي ادهـ ارداقر ياربـ در نظر گرفته شده ي ا ي بیمهاه فیتاز معاده استفاعدم  ه:اشتباهیت اتشریح م

   عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقررادر قوت اطارتبات و اعطالاوري افن
 ي اهـ  فیـت امع عیاجتما تأمینن ازمات سارنین و مقراینکه در قواتوجه به  اب :طربردي مرتبات کانک

زم سـت،  ال ات در نظر گرفته شـده  اطارتبات و اعطالاوري اري فنانکاي پیمادهارداقر ياري با بیمه
ین از اري ابرخورد يارحی شده باي طراندهیارت و فاماقداط ، یارش ،نارانکان و پیمایارفرماست کا

(مبحـث بیسـت و    ره شـد اشـ اي قبلـی  اهـ  در بخـش  نگونه کهاهمر دهند. امد نظر قر ار اه فیتامع
وري اي فنـ ادهـ ارداقر ياردیق تعیین شده بامص  اري منعقده بانکاد پیماردان قرابق عنواتط )پنجم

 11/14مه اص بخشـن ا(به طور خ عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقررات در قواطارتبات و اعطالا
در  ادهارداین نوع قران ارانکاپیم ياري تعیین شده باه )، و نیز ویژگیعیاجتما تأمینن ازمامد سادر

 ادهـ اردایـن نـوع قر  ات در نظر گرفتـه شـده در   از تخفیفاده استفاط یارترین ش مه، مهماین بخشنا
 .  شداب می

 وره مدیریت اي مشادهارداقري در ا ت بیمهاز تخفیفاده استفاعدم  .19
 ـ   ا ي بیمهاه فیتاز معاده استفاعدم  ه:اشتباهیت اتشریح م ي ادهـ ارداقر ياري در نظر گرفتـه شـده ب

 عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقررادر قووره مدیریت امش
 ي اهـ  فیتامع عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراینکه در قواتوجه به  اب: ربردي مرتبطات  کانک

ن و ایـ ارفرماسـت ک ازم سـت، ال اظـر گرفتـه شـده    در نوره مـدیریت  امشي ادهارداقر ياري با بیمه
مد نظر  ار اه فیتاین معاز اري ابرخورد يارحی شده باي طراندهیارت و فاماقداط، یارن شارانکاپیم
د اردان قـر ابق عنـو اتطـ (مبحث سی و یکم) ره شد اشاي قبلی اه در بخش نگونه کهار دهند. هماقر

ت انین و مقـرر ادر قـو ور مدیریت امشي ادهارداقر ياردیق تعیین شده بامص  اري منعقده بانکاپیم
)، و نیـز  عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمامـد سـ  ادر 5/14مه اص بخشـن ا(به طور خـ  عیاجتما تأمینن ازماس

نجمـن  ا در(عضـویت   مهاین بخشـن ادر  ادهارداین نوع قران ارانکاپیم ياري تعیین شده باه ویژگی
یـن نـوع   ات در نظر گرفتـه شـده در   از تخفیفاده استفاط یارترین ش ، مهمن)ایراورین مدیریت امش
 .  شداب می ادهارداقر
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 تی و پژوهشی اي تحقیقادهارداقري در ا ت بیمهاز تخفیفاده استفاعدم  .20
 ه:  اشتباهیت اتشریح م 

در تی و پژوهشـی  اتحقیقـ ي ادهارداقر ياري در نظر گرفته شده با ي بیمهاه فیتاز معاده استفاعدم 
 عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراقو
 :ربردي مرتبطات  کانک
 ي ادهـ ارداقر  ياري با ي بیمهاه فیتامع عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراینکه در قواتوجه به  اب

ط، یارن شـ ارانکـ ان و پیمایـ ارفرماسـت ک ازم سـت،  ال ادر نظر گرفتـه شـده   تی و پژوهشی اتحقیق
بق ار دهند. تطـ امد نظر قر ار اه فیتاین معاز اري ابرخورد يارحی شده باي طراندهیارت و فاماقدا

 تی و پژوهشـی   اتحقیقـ ي ادهارداقر ياردیق تعیین شده بامص  اري منعقده بانکاد پیماردان قراعنو
ن ازمامـد سـ  ادر 8/14مه اص بخشـن ا(بـه طـور خـ    عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ انین و مقررادر قو
 مهایـن بخشـن  ادر  ادهـ اردایـن نـوع قر  ان اراکـ ناپیم يارتعیین شده ب ياه )، ویژگیعیاجتما تأمین

، ن بخـش خصوصـی  اورا ن و فـن امحقق، ییارجاي اه هابسته به دستگاکز پژوهشی وا، مراه هانشگا(د
رت اد توسط وزاردان قرایید پژوهشی بودن عنواو ت ي علمیه و ...) اه ، حوزهنابنی نشادي اه شرکت

ط یارتـرین شـ   مهـم   ،مـوزش پزشـکی  ان و ارمـ شـت، د اوري، و بهدات و فناتحقیق ،ي علوماه نهاخ
 .شداب می ادهارداین نوع قرات در نظر گرفته شده در از تخفیفاده استفا

 دي  انفراري انکاي پیمادهارداقرهیت اعدم درك م .21
 در حـوزه   عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ انین و مقـرر از قـو اهی اگـ اعـدم   ه:اشـتب اهیـت  اتشریح م

 ادهارداین نوع قرا ياربلیف مترتبه ام تکانجان عدم اقب اتعدي و مانفراري انکاي پیمادهارداقر
 ري انکـ اي پیمادهـ اردا، قرعیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سانین و مقرراحسب قو ربردي مرتبط:ات کانک

دي اقتصـ ا –ردي کـه تبعیـت دسـتوري    ا(مگر در مـو   شود میر محسوب اد کاردا، یک  قرديانفرا
ن مکلف به ایارفرمادي، کارداد چنین قرانعقاو در صورت  )ز نشوداحرا عیاجتما تأمینن ازماس يارب

ن ازمات سـ انین و مقـرر احسـب قـو  ه خـود  ارگـ ادر لیسـت بیمـه ک  بیمه نمودن شخص مورد نظر 
یی ادهــارداچنــین قر يارري بــانکــاي پیمادهــاردات قرانین و مقــرراو قــوســت ا عیاجتمــا تــأمین

 رد. اموضوعیت ند
 ري  انکاي پیمادهارداقر زابرخی  ت) دراو تجهیزلح ایه (مصامل سرماع انحوه برخورد ب .22

 ز مبلـغ  ات و...) الح ، تجهیـز ایه (مصـ اسـرم مـل  امبلغ و سـهم ع تفکیک عدم  ه:اشتباهیت اتشریح م
 ري منعقدهانکاي پیمادهارداقر زابرخی  درد ارداقر

 و لح ا(مصـ یه امـل سـرم  اعسـهم  مبلـغ و  توجه به عدم تعلق حق بیمه به  اب: ربردي مرتبطات کانک
ن و ایـ ارفرماسـت ک ازم ، العیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سانین و مقرراد در قوارداز مبلغ قرات) اتجهیز

مـل  اعزم در خصوص تفکیک و مشخص نمودن  قیمـت  دقت ال ،دارداد قرانعقان ان در زمارانکاپیم
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ل نیرو، انتقانی، ازرساي گادهاردادر قر این موضوع صرفا م دهند.انجا اد رارداز کل مبلغ قرایه اسرم
 رد.اق دات مصدابراب و مخاتصفیه 

 ريانکام پیمئارج .23
 ل جریمه اعمار و انکایی پیمارفرمالیف کام تکانجاعدم  ه:اشتباهیت اتشریح م 
  ري نقـش  انکـ اوه بـر نقـش پیم  عـال  نارانکـ اپیم، يرانکاي پیمادهاردادر قر :ربردي مرتبطات کانک

ل لیسـت و  ارسـ از جملـه  ایی خـود  ارفرمـ اف کیاوظـ  یسـت اب مـی ین رو از او رند ایی نیز دارفرماک
 ار عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ انین و مقرراحسب قو ال در پروژه ران فعارکناخت حق بیمه کاپرد
نین و ام در نظـر گرفتـه شـده در قـو    ئارد جـ ایجـ الیف منجر به این تکام انجام دهند. عدم انجانیز 

درصـدي   2ل لیسـت،  و جریمـه    ارسـ ادرصدي عدم  10(جریمه  عیاجتما تأمینن ازمات سامقرر
م ئارکم بـر جـ  ات حـ انین و مقراتوجه به قو اهد شد. باخون ارانکاپیم يارخت حق بیمه) باعدم پرد

ن اپیم يارجان در طول ارانکاست پیمازم ال جریمه، د ایجا به منظور عدم ، ريانکاي پیمادهارداقر
 یند.  ام نماقداخت حق بیمه ال لیست و پردارسار نسبت به اقل یک باحد

 ري  انکاي پیمادهارداغی قربالاي اض به بدهی هاعترا عدم  .24
 ن ازماز سـوي سـ  امـی  عالاري انکـ اد پیمارداض به حق بیمـه قـر  اعتراعدم  ه:اشتباهیت اتشریح م

    عیاجتما تأمین
 ض بـه  اعتـر ان امکـ ا عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ انین و مقـرر احسـب قـو   : ربردي مرتباک تانک

 )ريانکـ اي پیمادهـ ارداغـی قر بالاي اهـ  ز جملـه بـدهی  ا( عیاجتما تأمینن ازماغی سبالاي اه بدهی
بلیـت  اغـی ق بالا، بـدهی  تجدیـدنظر ي بـدوي و  اه تاهیز قطعی شدن بدهی در ارد و پس اوجود د
ز اپـس   ننـد اتو مـی ن ارانکـ ایـن رو پیم از ا.  کند می اپید  ار عیاجتما تأمینن ازماز سوي سا وصول

روزه  30نی تعیـین شـده (  اي زمـ اه ، در مهلتعیاجتما تأمینن ازماسوي س زاد اردام بدهی قرعالا
مـی  عالابـدهی  ض اعتـر ا) نسبت بـه  تجدیدنظري اه تاهی يارروزه ب 20ي بدوي و اه تاهی يارب

 یند.   ام نماقدا عیاجتما تأمینن ازماس
ـ  ض بـه بـدهی  اعتران مطلع جهت اسارشناز کاده استفا عدم .25 ـ ارداغـی قر بالاي اه ي اده

 ري  انکاپیم
 ن ازمات ســانین و مقــررابــه قــو اشــنان اســارشناز کاده اســتفاعــدم  ه:اشــتباهیــت اتشــریح م

 غی  بالاي اه ض به بدهیاعتراد و ارداجهت تدوین قر عیاجتما تأمین
 ن ازمات ســانین و مقــرراو پیچیــده بــودن قــوی توجــه بــه تخصصــ ابــ :ربردي مــرتبطاکــ تانکــ

ن تـدوین  ان در زمـ ارانکـ ان و پیمایـ ارفرماک شود مید ا، پیشنهيرانکادر حوزه پیم عیاجتما تأمین
غ  حـق  بالانیز ) و عیاجتما تأمینن ازماستی سارد درخوامو ابق باد مطارداد (جهت تدوین قرارداقر
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نین و ابه قو اشناد افراز اغی)  بالاض نسبت به بدهی اعتراشتن اد (در صورت دارداقرو بدهی بیمه 
ري انکـ اي پیمادهـ اردات قرانین و مقـرر ابه قو اشناص ابه طور خ و عیاجتما تأمینن ازمات سامقرر

 یند.  اده نماستفا ،عیاجتما تأمینن ازماس
 رجیار خانکاپیم .26
 قعی کـه  ادر مـو  عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمات سـ انین و مقرراقو ایی باشناعدم  ه:اشتباهیت اتشریح م

 د)اردابه قر عیاجتما تأمیننون اق 38ده اعدم شمولیت م اشد (شمولیت یارجی بار خانکاپیم
 38ده ا، مشمول مشدارجی بان یک شرکت خار انکای که پیمیادهارداقردر  :ربردي مرتبطات کانک 

ـ انین و مقـرر ایـد قـو  ار بانکـ او پیم ارفرمـ ایـن رو ک از او  شداب می عیاجتما تأمیننون اق ظر بـر  ات ن
ن ارکنـ ایـد بیمـه نمـودن ک   ابیی ادهاردادر چنین قر ایند. ضمنایت نمارع اري رانکاي پیمادهارداقر
ر)  اکـ  لمللـی ا بـین ن ازماسـ  19ره امه شـم ان ولهار  (موضوع مقاز کاشی ادث نابل حوارجی در مقاخ

 ر گیرد.امورد توجه قر
 درهاب صاحس اصامبلغ مفق انطباعدم  .27
 لغ ثبـت  امب اد یاردامبلغ قر ابد ارداقردره اب صاحس اصابق مبلغ مفاعدم تط ه:اشتباهیت اتشریح م

   ارفرمالی کام ترادف در شده
 زم ، النونیاتر قـ از دفـ ازرسـی  ان باد جریمـه در زمـ  ایجاز اجهت جلوگیري : ربردي مرتبطات  کانک

 ارفرمـ الی کاتر مـ الغ ثبـت شـده در دفـ   امبـ  اد یـ اردامبلغ قر ابخذ شده اب احس اصاست مبلغ مفا
ن ایـ ارفرماک ،نونیاتر قادف زازرسی ان باصورت در زم یناد) در غیر اردافیت در قراشد (شفان بایکس

هرگونـه   یسـت اب مـی همچنین  استاین را. در دشون میوت مذکور التفا هبان مامشمول جریمه به میز
خـت حـق بیمـه    اپرد اب انیده شود تارس عیاجتما تأمینن ازماع سطالاد به ارداي قراتغییر در محتو

 در شود. اد صارداقر ییانهي اه ط و هزینهیارش اد منطبق بارداب قراحس اصامربوطه، مف
 ري  انکال در پروژه پیمان فعارکناکحق بیمه لیست صحیح انل ارسا .28
 فل لیست خالارسا ه:اشتباهیت اتشریح م 
  د افرال لیست ارساد (درصورت ارداغل در قران شارکنال لیست کارسا اصرف :ربردي مرتبطاک تانک

ن ازمابـه سـ  لی ارسـ اق بیمـه  حـ در لیسـت   تر مرکـزي ان دفـ ارکنـ اک اد و یـ ارداغل در قـر اغیر ش
هـد  اطـل خو ابق مربوطه بالی، سوارساد غیر مرتبط در لیست افرادر صورت کشف  ،عیاجتما تأمین

   )شد
 
 
 



 عیاجتما تأمینن ازماربردي سات کاري؛ در پرتو مقررانکاي پیمادهارداقر | 174

 عدم توجه به مقوله پیشگیري .29
 ري انکاي پیمادهاردادر قرعدم توجه به مقوله پیشگیري  ه:اشتباهیت اتشریح م 
 ن رسـیدگی بـه   ادر زمـ  عیاجتمـ ا تأمینن ازماي ساه سیتاتوجه به حس اب: ربردي مرتبطات  کانک

د اردادر قر عیاجتما تأمینن ازمات سانین و مقرراظ قواو لح سیارشنار کام کانجاوي مطروحه، ادع
دن بـه مقولـه   اولویـت د ا( عیاجتمـ ا تـأمین ن ازمابه سـ  داردال قرارساز اپیش ، ري منعقدهانکاپیم

 د بدهی)ایجاپیشگیري و عدم 






