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در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفاف سـازی مقررات 
سـازمانی، جلوگیری از انباشت بخشـنامه ها و دستورالعمل های 
تکـراری، مشـابه و مغایـر، اطـاع شـرکای اجتماعـی سـازمان 
از حقـوق و تکالیـف مقـرر، بـا هـدف رضایـت بیمه شـدگان، 
مسـتمری بگیران و کارفرمایان، رعایـت قوانین و مقررات جدید 
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش 
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی، برنامۀ 
»تنقیح بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های الزم االجـرا« در اولویت 
برنامه هـای سـازمان قرار دارد. بـا توجه به کارایی و اثربخشـی 
برنامـۀ مذکور در اصـاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات 
سـازمان و جلـب رضایت ذی نفعـان، این برنامه بـه عنوان یکی 
از طرح هـای کاندیـد جایـزه تجربـۀ موفـق سـازمان های عضو 
ایسـا در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال 2018، معرفی شـد و 

موفـق به کسـب گواهـی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
به منظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده 
اسـت، ایـن موضوعات در کمیته های تخصصـی فرعی و کمیتۀ 
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و 
بـا مشـارکت نماینـدگان ذی نفعـان در جهـت تحقـق رویکرد 
سـه جانبه گرایی در سـازمان، مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و 
پـس از تدویـن، متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر می گردد 
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامه های متعـدد قبلـی تبدیـل به 
یـک بخشـنامه واحد شـده و بخشـنامۀ تنقیحـی مـاک عمل 
سـازمان خواهـد بود. ضمنـاً پس از صدور بخشـنامۀ مربوطه و 
همزمان با اجرایی شـدن آن در سـازمان، در راسـتای شـفافیت 
و آگاهی بخشـی ذی نفعان و مشـموالن، بخشـنامۀ موردنظر در 

مقدمه
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سـایت سـازمان تحت عنوان »دسترسی آزاد به بخشـنامه ها و دستورالعمل ها« 
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار می گیرد.

بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع، تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و 
دسـتورالعمل بـه صورت سـنِد واحـد گردآوری شـده و در تدویـن آن، آخرین 
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت. همچنیـن در تدوین این 
بخشـنامه سعی شـده اسـت عاوه بر جلب نظر ذی نفعان، مشـکات و ابهامات 

واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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تلخیص و تجمیع بخشـنامه ها، دسـتورالعمل ها و دستورهای 
اداری مربـوط به بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی

  1-1  - قوانین:

    - قانـون اصـاح ماده )5( قانـون بیمۀ  اجباری کارگرا ن سـاختمانی 
)مصوب 17       /8       /1379 مجلس شـورای  اسـامی( 

    - قانـون بیمـۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی )مصـوب 9     /8     /1386 
مجلس شورای  اسـامی(

    - قانون بودجه سال 1387 کل کشور )بند 29(
    - قانـون اصـاح ماده )5( قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی 

)مصوب 14      /12      /1387 مجلس شـورای اسامی( 
2-1  - قوانین:

مصوبه شـماره 50351   /ت17613هـ مورخ 24   /04   /1376 هیأت 
 وزیران

   - بنـد »3« یـک هـزار و چهـل و سـومین جلسـه هیـأت مدیـره 
مـورخ 27   /3   /1387 سـازمان 

    - مصوبـه شـماره 42053     /43040 مـورخ 26       /2       /1389 هیـأت 
وزیـران موضـوع آیین نامـه اجرایـی مـواد )3( و )5( قانـون بیمـۀ 

اجتماعی کارگـران سـاختمانی
    - مصوبـه شـماره 140283       /ت    45250هــ مـورخ 24       /6       /1389 

وزیران  هیـأت  

  فصل اول: قوانین و مقررات
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    - مصوبه شماره 30562   / ت 49128 هـ مورخ 15     /2     /1392 هیأت  وزیران
   - بنـد »4« یـک هـزار و چهارصـد و پنجـاه و پنجمیـن جلسـه هیـأت  مدیـره 

مـورخ 23       /10       /1392 سـازمان 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی  3     -1     - دادنامه های 

بیمه،کار و تأمین اجتماعی

   - دادنامـه شـماره 409 مـورخ 22      /12      /1378 هیـأت  عمومـی دیـوان عدالت 
اداری 

   - دادنامـه شـماره 163، 164 و 165 مـورخ 21   /5   /1380 هیأت  عمومی دیوان 
عدالت اداری

    - دادنامه شماره 228 مورخ 16       /4       /1387 هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری 
      - دادنامه شماره 549 مورخ 8       /8       /1391 هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری

     - دادنامـه شـماره 998 مـورخ 11     /12     /1392 هیـأت  عمومـی دیـوان عدالت 
اداری 

      - دادنامه شماره 160 مورخ 11      /9      /1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    -  دادنامـه شـماره 394 مـورخ 9      /12      /1394 هیـأت  عمومـی دیـوان عدالـت 

اداری          
    - دادنامـه شـماره 410 مـورخ 26     /12      /1394 هیـأت  عمومـی دیـوان عدالت 

اداری
       - دادنامه شماره 27 مورخ 25      /2      /1395 هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری

     - دادنامـه شـماره 28 مـورخ 25     /2     /1395 هیأت تخصصی بیمـه، کار و تأمین 
 اجتماعی دیـوان عدالت اداری

    - دادنامه شماره 82 مورخ 30     /5     /1395 هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری
      - دادنامه شماره 86 مورخ 27     /1     /1398 هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری
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4     -1     - تفاهم نامه ها
      - تفاهم نامه مورخ 9     /12     /1393 با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
      - تفاهم  نامه مورخ 18     /3     /1394 با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
      - تفاهم نامه مورخ 13     /8     /1397 با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

 فصل دوم: تعاریف 

1     -2     - کارگـر سـاختمانی:  فردی کـه بـه نحـوی ازآنجـا در رابطـه بـا ایجاد، 
توسـعه، تجدیدبنـا، تعمیـرات اساسـي و تخریـب سـاختمان به طـور مسـتقیم 
اشـتغال دارد و مشـمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشسـتگي نمي باشـد.

  2-2  - کارت مهـارت فنـی: گواهي نامه حـاوي اطاعات راجع به مشـخصات 
هویتـي، سـطح مهـارت و تاریـخ صـدور، مـدت اعتبـار و تمدید آن که توسـط 
سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي کشـور بـراي کارگـران سـاختمانی صـادر 

مي شـود.
3     -2     - نـرخ مبنـای کسـر حق بیمه )سـهم بیمه شـده( کارگران سـاختمانی 
مشـمول: معادل 7% دسـتمزد ماهانه ای اسـت که طبق ماده )35( قانون تأمین 
ماهه از سـوی بیمه شـده به سـازمان پرداخـت می گردد. اجتماعی تعیین و همه 

4     -2     - نـرخ مبنـای کسـر حق بیمـه ساختمانی)سـهم کارفرمایی(: به شـرح 
فصـل پنجم

5     -2     - مشـاغل کارگران سـاختمانی: مطابق با فهرسـت شـانزده گانه مشاغل 
کارگران سـاختمانی تهیه شـده توسـط سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور 

)هریک از مشـاغل در سـه سـطح( به شـرح ذیل می باشد:
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عنوان شغلردیفعنوان شغلردیف  

کارگر نگهدار بتن  9آرماتور بند  1 

کارگر نقشه بردار 10بتن ساز و بتن ریز  2

گچ کار 11قالب بند و کفراژ بند  3

سنگ کار 12اسکلت فلزی  4

کاشی کار 13بنای سفت کار  5

درب و پنجره ساز فلزی  14لوله کش گاز خانگی و تجاری  6

برق کار ساختمان  15لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  7

نقاش ساختمان  16عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  8

توجــه: در کلیــه مــوارد چنانچــه کارگــر ســاختمانی در کارگاه های موضــوع ماده 
)2( قانــون تأمیــن اجتماعــی شــاغل بــوده و یــا دارای کارگاه )محــل کســب »کار 
ثابــت«( بــوده  باشــد و یــا عملیــات به صــورت کارگاهــی در محــل کارگاه انجــام 
گیــرد از شــمول قانــون بیمــۀ اجتماعــی کارگــران ســاختمانی خــارج و مشــمول 

مقــررات عــام قانــون تأمیــن اجتماعــی خواهنــد بود.

6     -2     - دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی:
 - بـا توجـه به عـدم تعییـن دسـتمزد مقطـوع کارگـران سـاختمانی از ابتدای 
اجـرای قانـون لغایت سـال 1392، در تمامی سـطوح اعم از اسـتاد کار و کارگر 
سـاده و...، ماک محاسـبه  حق بیمه متعلقه حداقل دسـتمزد سـنواتی می باشد.

   - طبـق بنـد )4( یـک هزار و چهارصـد و پنجاه و پنجمین جلسـه هیأت  مدیره 
سـازمان مـورخ 23       /10       /1392، از تاریخ 1   /1   /1393دسـتمزد مقطوع کارگران 

سـاختمانی در سـه سـطح به شـرح ذیل تعیین گردیده است:
       - کارگـر درجـه یـک )کارگـر ماهـر، اسـتادکار( 4          /1 برابـر حداقـل دسـتمزد 

ماهیانه. 
   - کارگـر درجـه دو )نیمـه ماهـر، کمک اسـتادکار( 3          /1  برابر حداقل دسـتمزد 

ماهیانه.
       - کارگر درجه سه )کارگر عمومی( 2          /1 برابر حداقل دستمزد ماهیانه.
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 فصل سوم: کارگران ساختامنی مشمول و غیرمشمول قوانین 
بیمۀ اجتامعی کارگران ساختامنی 

1     -3     - کارگر ساختمانی )بیمه شده( مشمول: 
  الف( کارگران ساختمانی مشمول قانون سال 1352 

کلیـه کارگـران شـاغل درکارهاي سـاختماني اعم از ایجاد، توسـعه سـاختمان 
و یـا تجدیـد بنـا و تخریـب مربـوط بـه آن صرف نظـر از اخـذ کارت مهارت 
فنـی و تطبیق عنوان شـغلی مربوطه با فهرسـت شـانزده گانه مشـاغل کارگران 
سـاختمانی که از سـوی سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای کشـور اعام گردیده 
اسـت، تا زمان نام نویسـی و بیمه پردازی بر اسـاس قانون مصوب سـال 1386، 

الذکرخواهنـد بود. مشـمول قانون فوق 
ب( کارگران ساختمانی مشمول قانون سال 1386 

کارگر شـاغل درکارهاي سـاختماني که دارای کارت مهارت فنی معتبر بوده و 
دارای عنوان شـغلی منطبق با فهرسـت شانزده گانه مشـاغل کارگران ساختمانی 
اعـام شـده از سـوی سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه ای کشـور باشـد، پس از 
نام نویسـی و اخـذ شـماره اختصاصـی )بیمه شـده( بـا پرداخـت حق بیمـه مقرر 

مشـمول قانـون مذکور قـرار مي  گیرد.
توجه:کارگران شـاغل درکارهای سـاختمانی تا زمان تحت پوشـش قرارگرفتن از 
طریـق قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی، از حیث خدمات )حوادث ناشـی 
ازکار( کماکان مشـمول قانون بیمه اجباری کارگران سـاختمانی مصـوب 1352 و 
اصالحـات بعـدی آن هسـتند و درصورت احراز شـرایط از مزایای قانون یاد شـده 

برخـوردار خواهند بود.

2     -3  -کارگــران شــاغل درکارهــای ســاختمانی غیــر مشــمول قانــون بیمــۀ 
اجتماعــی کارگران ســاختمانی: 

کارگران شـاغل در کارهاي سـاختماني در موارد زیر از شـمول این قانون خارج 
و کمـاکان تابـع قانون تأمین اجتماعی مصـوب سـال 1352 و اصاحات بعدی 

آن هستند:
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الـف   - وزارتخانه هـا، سـازمان ها، مؤسسـات و شـرکت هاي دولتـي و وابسـته 
بـه دولـت، مؤسسـات عمومـي غیردولتـي،     شـهرداري ها، بانک هـا، مؤسسـات 
عام المنفعـه، کارخانجـات داراي پروانه بهره برداري اعم از اینکـه انجام کار را به 

پیمانـکار واگـذار نمایند یا رأسـا انجـام دهند.
ب   - آن دسـته از کارهـای سـاختمانی مشـمول ایـن قانـون که انجـام آن ها از 
طریـق انعقـاد پیمان )قـرارداد( بـه پیمانکار واگذار می شـود حق بیمـه کارگران 

پیمانـکار براسـاس مـاده )38( قانـون تأمیـن اجتماعی وصول خواهد شـد.
توجـه: با توجه به قانـون اصالح ماده )5( قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی 
مصـوب 16 /9 /93 مجلس شـورای اسـالمی،کلیه کارگاه های فوق الذکر مشـمول 
قانـون اخیرالذکـر بـوده و در زمـان اخـذ پروانه سـاختمانی، مراجع صـدور پروانه 
موظـف بـه معرفی آنـان به سـازمان جهـت پرداخـت  حق بیمه سـهم کارفرمایی 

کارگـران سـاختمانی و اخذ گواهی مربوطه می باشـند. 

 فصل چهارم: نحوه شناسایی، نام نویسی، فرایند بررسی و احراز 
اشتغال کارگران ساختامنی

1-4- کلیـه کارگـران شـاغل درکارهـای سـاختمانی به منظـور بهره منـدی از 
تعهـدات قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی و شناسـایی کارگـران واقعی 
سـاختمانی )اعـم از جدیـد و نام نویسی شـدۀ قبلی(، در ابتدا می بایسـت نسـبت 
بـه ثبت  نـام و تکمیـل اطاعـات مـورد درخواسـت در سـامانه رفاهـی وزارت 

تعـاون،کار و رفـاه اجتماعی اقـدام نمایند.
     2-4   - اطاعـات افـراد ثبت نـام شـده در سـامانه مذکـور) شـاغل درکارهای 
سـاختمانی( بـا به کارگیـری سـایر پایگاه هـای اطاعاتی موجـود در بانـک داده 
سـامانه موصـوف اعتبـار سنجی شـده و پـس از انجـام مراحـل کنترلـی جهت 
بهره بـرداری در دسـترس کاربـران واحدهـای اجرایی سـازمان تأمین اجتماعی 

قرارمی گیـرد. 
3     -4   - سـامانه به گونـه ای طراحی گردیـده کـه صرفـاً فهرسـت آن دسـته از 
کارگران شـاغل در کارهای سـاختمانی را که درخواسـت آنان مورد تأیید قرار 
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گرفتـه اسـت را در اختیار کاربـران واحدهای اجرایی قـرار می دهد. مع الوصف، 
کاربـران موصوف می توانند با ورود به سـامانه یادشـده و بـا انتخاب گزینه های 
"نـام خدمـت"  )بیمه کارگـران سـاختمانی(، "وضعیـت حسـاب"، بـه فهرسـت 

اطاعات مورد نظر دسترسـی داشـته باشـند.
4     -4   - مسـئولین نام نویسی و حسـاب های انفرادی واحدهای اجرایی می بایست 
بـا ورود بـه سـامانه مذکـور، نسـبت به احصـای فهرسـت اطاعـات کارگران 
شـاغل درکارهـای سـاختمانی که در محـدوده جغرافیایی شـعبه مربوطه ثبت 
نـام و اشـتغال آنـان در صنعـت سـاختمان وفـق جدول شـانزده گانه مشـاغل 
کارگـران سـاختمانی مـورد تأیید قرار گرفته  اسـت، با رعایت سـایر مقررات و 

ضوابـط جاری اقـدام نمایند. 
5     -4   - مسـئولین واحدهای نام نویسـی و حسـاب های انفرادی موظفند فهرست 
افـراد مربوطـه را بـا رعایـت تقـدم زمانـی تاریـخ ثبت نـام، به منظور بررسـی 
صحـت و سـقم و احـراز اشـتغال واقعی آنان بـه کار در یکی از مشـاغل منطبق 
بـا جـدول شـاغلین وفـق جـدول شـانزده گانه مشـاغل کارگران سـاختمانی، به 

بازرسـین منتخـب )همکاران شـعبه یـا کارگزاری های رسـمی( ارائـه  نمایند. 
6     -4   - بازرسـین منتخـب واحدهـای اجرایـی موظفنـد حداکثـر ظـرف مدت 
یـک  مـاه پـس از دریافـت اطاعـات مربوط بـه کارگـران شـاغل درکارهای 
سـاختمانی از واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی، نسـبت به انجام بازرسی 
تحقیقـی درخصوص اشـتغال به کار کارگران سـاختمانی )از محل اشـتغال به کار 
یـا عنداللزوم محل سـکونت( با رعایت سـایر ضوابط و مقـررات اقدام و نتیجه 
گزارش بازرسـی تحقیقی کارگران سـاختمانی طبق )فرم پیوسـت شـماره 1( را 
بـه همراه سـایر مدارک و مسـتندات مربوطـه و اعام نظر به واحد نام نویسـی 

و حسـاب های انفرادی ارسـال نمایند.
7     -4   - مســئولین نام نویســی و حســاب های انفــرادی شــعب پــس از 
دریافــت گــزارش و شناســایی کارگران ســاختمانی مکلفنــد بــا ورود به ســامانه 
فوق الذکــر، فرم گــزارش بازرســی تحقیقــی کارگــران ســاختمانی و پذیــرش 
ــل و در  ــط تکمی ــان ذی رب ــدام از متقاضی ــر ک ــا ه ــاط ب ــران را در ارتب کارگ
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سیســتم مربوطــه ثبــت نماینــد. 
تذکــر: پــس از طراحــی نــرم افــزار مربوطــه کلیــه فرایندهــا به صورت سیســتمی 

در ســامانه موصــوف اعمــال خواهد شــد.

8     -4   - رؤسـا      / معاونیـن شـعب تأمیـن اجتماعـی می بایسـت به طـور مرتـب 
آن دسـته از رکوردهـای مرتبـط بـا بیمه کارگران سـاختمانی که فـرم گزارش 
بازرسـی تحقیقـی آنـان تکمیـل و وضعیـت آن هـا در سیسـتم مورد نظـر »در 
انتظـار تأییـد نهایی شـعبه« ثبت گردیـده اسـت را انتخاب و نسـبت به اظهار 

نظرنهایـی )بـا توجه به مسـتندات ارسـالی( اقـدام نمایند.
9     -4   - واحدهـای اجرایـی موظفنـد درصـورت مراجعه کارگـران شـاغل در 
کارهـای سـاختمانی، از ثبـت نام در سـامانه مورد اشـاره و تأیید اشـتغال به کار 
آنـان اطمینـان حاصـل نمـوده و پـس از آن نسـبت بـه دریافت درخواسـت، 

مـدارک و ادامـه مراحـل وفـق ضوابـط جـاری اقـدام نمایند. 
10     -4   - آن دسـته از متقاضیانی کـه وفـق اطاعـات موجود در سـامانه رفاهی، 
اشـتغال بـه کار آنان مورد تأییـد قرار می گیرد، می بایسـت حداکثر ظرف مدت 
یـک هفتـه از تاریـخ گزارش بازرسـی تحقیقی کارگران سـاختمانی جهـت ارائه 
درخواسـت بـه واحـد اجرایـی ذی ربـط مراجعـه نماینـد، در غیـر این صـورت 
پذیـرش درخواسـت آنـان منـوط به احراز اشـتغال بـه کار مجدد در مشـاغل 

سـاختمانی خواهد بود. 
11     -4   - واحدهای نام نویسـی و حسـاب های انفرادی مکلفند به هنگام مراجعه 
کارگران شـاغل درکارهای سـاختمانی، به منظور شناسـایی کارگران سـاختمانی 
واقعـی نسـبت به اخـذ مدارک کامل از جملـه کارت مهارت فنی معتبـر )ارائه 
شـماره شناسـایی کارت مهارت(، کارت ملی و شناسنامه مخاطب، اخذ تأییدیه 
اصالـت گواهی نامه و پروانه مهارت فنی نیروی کار از سـایت سـازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشـور و همچنین احراز اشـتغال به کار آنان در شـغل کارگران 
سـاختمانی )منطبق با جدول شـانزده  گانه( با توجه به گزارش بازرسـی تحقیقی 

با رعایت سـایر شـرایط مقرر مراتب را مورد بررسـی قـرار دهند.
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12     -4   - به منظـور حصـول اطمینـان از عـدم کارفرمایـی افـراد موصـوف در 
واحدهـای صنفـی، مسـئول نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی می بایسـت از 
طریـق سـامانه اصناف و بازرگانـان ایرانیان قبل از پذیـرش و ثبت نام کارگران 
سـاختمانی، وضعیـت کارفرمایی واحد صنفی )پروانه کسـب صنفی( آنـان را از 
طریـق سـامانه مذکور مـورد بررسـی قـرار داده و چنانچه متقاضیـان ذی ربط 
دارای پروانـه واحـد صنفـی باشـند از پذیـرش و نام نویسـی آنـان خـودداری 
نماینـد. ضمنـاً ایـن دسـته از افـراد درصـورت احراز شـرایط مقـرر می توانند 
نسـبت بـه تـداوم بیمه پـردازی از طریق بیمه صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد 
و یـا ادامـه بیمـه به صـورت اختیـاری و بهره منـدی از مزایـای قانـون تأمیـن 

اجتماعی اقـدام نمایند.  
13     -4   - درصـورت اعتـراض به گزارش بازرسـی تحقیقی مبنـی بر کارفرمایی 
واحـد صنفـی )دارا بودن پروانه کسـب(، چنانچه با ارائه مـدارک متقن و مثبته 
و وفـق بررسـی های انجام شـده کارگر شـاغل فاقـد پروانه کسـب واحد صنفی 
باشـند و از طریق گزارش بازرسـی تحقیقی اشـتغال به کار کارگر سـاختمانی در 
بخش سـاختمان مـورد تأیید قرارگیرد، پذیرش و نام نویسـی این قبیـل افراد با 

رعایت سـایر مقـررات و ضوابط جاری بامانـع خواهد بود.
14     -4   - قبـل از ثبـت نـام و پذیـرش کارگـران شـاغل درکارهای سـاختمانی 
حصول اطمینان از انجام کلیه اقدامات مربوطه شـامل: تکمیل فرم درخواسـت 
پوشـش بیمـه ای )فرم پیوسـت شـماره 2( و ثبـت آن در دبیرخانه شـعبه، اخذ 
تأییدیه اصالت کارت مهارت فنی صنعت سـاختمان از سامانه سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشـور )طبق تأییدیه نمونه پیوسـت(، گزارش بازرسـی تحقیقی 
مبنـی بر احراز اشـتغال به کار متقاضی در مشـاغل سـاختمانی، انجـام معاینات 
پزشـکی، اخـذ تعهدنامه مبنی بـر فاقد هرگونه پوشـش بیمه ای )فرم پیوسـت 
شـماره 3(، تأییدیه سیسـتمی از سـامانه اصناف و بازرگانان ایرانیان درخصوص 

عدم کارفرمایـی واحـد صنفـی و... با رعایت سـایر ضوابط، الزامی می باشـد.
15     -4   - واحدهـای امـور بیمه شـدگان شـعب مکلفنـد متعاقب احراز اشـتغال 
بـه کار کارگـران شـاغل درکارهای سـاختمانی، نسـبت بـه معرفی این دسـته 
از افـراد طبـق )فرم پیوسـت شـماره 4( بـه مراکـز معاین )درصورت نداشـتن 
شـرایط معافیـت از انجام معاینه پزشـکی( جهت انجام معاینات پزشـکی اقدام 

نمایند. 
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16     -4   - به موجـب مـاده یک قانون بیمـه اجباری کارگران سـاختمانی مصوب 
21   /8   /1352 کلیه کارگران شـاغل در کارهای ساختمانی )دارای کارت مهارت 
یـا بـدون کارت مهـارت فنی( اعـم از ایجاد یا توسـعه بنا و تخریـب مربوط به 
آن به ترتیـب منـدرج در قانون نزد سـازمان تأمین اجتماعـی در مقابل حوادث 
ناشـی از کار بیمـه خواهند بـود و نحوه اقدام درخصوص معرفـی آنان به مراکز 
درمانی مطابق مفاد دسـتوراداری شـماره 01   /93   /5010 مـورخ 05   /01   /1393 
مشـترک حـوزه معاونت های بیمه ای و درمان )فرم پیوسـت شـماره 5( خواهد 

بود. 
17     -4     - کارگران سـاختمانی که اعتبارکارت مهارت فنی آنان در شـرف پایان 
بـوده )کمتـر از دو مـاه اعتبـار داشـته( و تمایـل به تـداوم رابطه بیمه پـردازی 
دارنـد، می بایسـت نسـبت به تمدیدکارت مهـارت فنی خود از طریق سـازمان 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور اقـدام نماینـد، لـذا در این خصـوص رعایت 

مـوارد ذیـل الزامی می باشـد: 
  الـف   - درخصوص کارگـران سـاختمانی بیمه شـده که پـس از انقضـای دوره 
اعتبـارکارت مهـارت فنـی، مجدداً با تمدیـد آن متقاضی بهره منـدی از مزایای 
قانون مذکور می باشـند، الزم اسـت با انجام بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی 
به منظـور احراز اشـتغال به کار و پذیـرش و تداوم رابطه بیمه پـردازی، از طریق 
اخـذ درخواسـت جدید و با رعایت مقررات  و سـایر ضوابط جـاری اقدام گردد.

ب     - آن دسـته از بیمه شـدگانی کـه در فاصلـه کمتـر از یـک مـاه پـس از 
پایـان اعتبـارکارت مهـارت فنـی قبلـی خـود و یا قبـل از تاریـخ پایـان اعتبار 
آن، دارای درخواسـت تـداوم بیمه پـردازی می باشـند، مـاک صـدور فیـش و 
برگـه پرداخـت حق بیمـه جهـت آنـان براسـاس تاریـخ شـروع اعتبـارکارت 
مهـارت جدید یـا تاریخ پایان اعتبـارکارت قبلی خواهد بـود )هرکدام که مؤخر 
باشـد( و درخصـوص متقاضیانـی کـه بعد از گذشـت یک مـاه از تاریـخ پایان 
اعتبـارکارت مهـارت قبلـی مراجعـه می نماینـد، ماک صـدور فیـش و برگ 
پرداخـت  حق بیمـه، تاریخ درخواسـت جدید متقاضـی با رعایـت تاریخ اعتبار 

کارت مهـارت فنـی می باشـد. 
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18     -4     - حق بیمه سـهم بیمه شـده کارگران سـاختمانی در زمان اشـتغال به کار 
معـادل 7% دسـتمزد مقطـوع تعیین شـده خواهـد بـود کـه کارگـر سـاختمانی 
می بایسـت رأسـا حق بیمـه خـود را هر مـاه با رعایـت مهلت مقرر به سـازمان 

پرداخـت نماید.
19     -4     - ازآنجایی کـه بیمه شـدگان شـاغل درکارهـای سـاختمانی مکلفنـد، 
حق بیمـه هـر مـاه را حداکثـر تـا آخریـن روز مـاه بعـد بـه سـازمان پرداخت 
نماینـد، لذا چنانچه بیمه شـده )درصـورت فـوت وی بازماندگان واجد شـرایط 
ایشـان( ظـرف مـدت حداکثر سـه مـاه پـس از آخریـن روز ماه بعـد )مهلت 
پرداخـت( به منظـور پرداخـت  حق بیمه مراجعـه نماید، پرداخـت حق بیمه ایام 
اشـتغال بـه کار )در مدت تعیین شـده( با رعایت ضوابط و مقـررات مربوطه به 

همـراه جرائم متعلقـه بامانع خواهـد بود.
ضمنـاً درصورتی کـه مراجعه بیمه شـده خـارج از مهلـت مقرر اخیرالذکر )سـه 
مـاه پـس از آخریـن روز مـاه بعد( باشـد، پذیـرش و تـداوم بیمه پـردازی وی 
منـوط به انجام بازرسـی تحقیقـی مبنی بر احراز و تأیید اشـتغال بـه کار وی در 

فعالیـت سـاختمانی و بـا رعایت سـایر مقـررات و ضوابط جـاری خواهد بود.
بیمه شـدگان کارگران  جهـت  بیمه پـردازی  شـروع  تاریـخ  مـاک   -     4-     20
سـاختمانی بـا توجـه بـه تاریـخ ثبـت درخواسـت در دبیرخانه شـعبه صورت 

می پذیـرد.
21   -4   -  به منظـور جلوگیـری از سوءاسـتفاده های احتمالـی و احقـاق حقـوق 
بیمه شـدگان واقعی کارگـران سـاختمانی صدور فیش پرداخـت  حق بیمه منوط 
بـه وجـود گزارش بازرسـی و تأیید اشـتغال بـه کار، در فاصله زمانی شـش ماه 

قبـل از دوره بـرگ پرداخـت مربوطـه خواهد بود. 
22   -4   - درخصوص آن دسـته از بیمه شدگان کارگران ساختمانی دارای کارت 
مهـارت فنـی که در برخی از ماه ها نسـبت به پرداخت حق بیمـه خود در موعد 
مقـرر اقـدام ننموده انـد، اخذ گردش حسـاب جهـت دوره های مربوطـه، صرفًا 
بـا انجـام بازرسـی تحقیقـی و تأیید اشـتغال به کار در شـغل کارگر سـاختمانی 

موضوعیت خواهد داشـت.   
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23     -4     - کارگـران شـاغل درکارهـای سـاختمانی تـا زمانی کـه تحت پوشـش 
قانـون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی مصوب سـال 1386 قـرار نگرفته اند، 
مشـمول قانـون بیمـه  اجبـاری کارگـران سـاختمانی مصـوب سـال 1352 و 
اصاحـات بعـدی آن بوده و درصورت احراز شـرایط از مزایـای قانون مربوطه 

برخوردارخواهند شـد.
24     -4     - نحـوه نقـل و انتقال حق بیمه یا کسـور بازنشسـتگی مشـمولین همانند 
ضوابـط عمومـی و تعیین شـده فی مابین صندوق هـای بیمه و بازنشسـتگی و بر 

اسـاس قوانیـن مربوطه صـورت می پذیرد.
25     -4     - احتسـاب سـابقه بیمه پـردازی بـرای کارگران سـاختمانی جهت ایامی 
خواهد بودکه بیمه شـده در شـغل سـاختمانی اشـتغال به کار داشـته و حق بیمه 

متعلقـه را پرداخت نماید. 
26     -4   - کارگـران سـاختمانی که درکارگاه های مشـمول قانون تأمین  اجتماعی 
اشـتغال به کار می یابند و جهت آنان لیسـت ماهیانه ارسـال و حق بیمه پرداخت 
می گـردد از شـمول قانـون بیمـۀ اجتماعـی کارگـران سـاختمانی خارج بـوده و 
درصورت عدم  اشـتغال درکارگاه مربوطه و با ارائه درخواسـت و رعایت سـایر 
شـرایط مقرر می توانند از تسهیات در نظرگرفته شـده در قانون بیمۀ اجتماعی 

کارگـران سـاختمانی و آیین نامه اجرایی مربوطـه بهره مندگردند. 
27     -4     - در مواردی که کارگران شـاغل در مشـاغل سـاختمانی، حسـب نتایج 
معاینات پزشـکی اولیه ازکارافتاده کلی بوده، لیکن درخصـوص توانایی انجام کار 
آنان )بیمه شـدگان قبل از سـال 1394( توسـط پزشـک معاین اظهارنظر نشده 
اسـت، درصـورت احراز و تأیید اشـتغال بـه کار آنان )گزارش بازرسـی تحقیقی 
کارگـران سـاختمانی( پذیـرش و نام نویسـی آنـان در زمره کارگران سـاختمانی 
بامانـع خواهـد بـود، بدیهـی اسـت پذیـرش درخواسـت ازکار افتادگـی کلی 
ایـن قبیـل افـراد بر اسـاس نوع بیمـاری اولیه که منجـر بـه ازکارافتادگی کلی 

گردیـده، موضوعیت نخواهد داشـت. 
تذکـر: درخصـوص کارگـران شـاغل درکارهـای سـاختمانی کـه حسـب نتایـج 
معاینات پزشـکی اولیه از کار افتاده کلی و فاقد توانایی انجام کار می باشـند، شعب 

می بایسـت از پذیـرش و نام نویسـی آنـان خـودداری نماید. 
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28     -4     - درخصوص آن دسـته ازکارگران شـاغل درکارهای سـاختمانی که سن 
بـاال دارند، شـعب موظفند پـس از اعام نتایـج مراکز معاین پزشـکی مبنی بر 
سـامت جسـمانی و توانایی انجام کار، نسـبت به انجام بازرسی تحقیقی دو نفره 
)بازرسـین منتخـب کارگـزاری و شـعبه( اقدام و درصـورت تأیید، هر سـه ماه 
یک بـار جهـت احراز اشـتغال بـه کار آنـان در حرفه صنعت سـاختمان مطابق 

ضوابـط  جاری اقـدام نمایند. 
29     -4     - درخصـوص آن دسـته از مشـاغل کارگـران سـاختمانی کـه به دلیل 
جابه جایی مکانی و سـیار بودن شـغل و ماهیت ذاتی کار، امکان بررسـی اشـتغال 
بـه کار )بـا مراجعه به محل کار( فراهم نمی باشـد، احراز اشـتغال بـه کار از طریق 
انجام بازرسـی تحقیقـی یا عنداللزوم اخـذ اطاعات از محل سـکونت مخاطب 

بـا رعایت سـایر ضوابط و مقـررات  جاری انجـام می پذیرد. 
30     -4   - انجـام بازرسـی به منظـور احـراز اشـتغال به کارکارگـران شـاغل در 
مشـاغل سـاختمانی می بایسـت به صـورت حضـوری و میدانـی بـا مراجعه به 
آدرس محـل اشـتغال بـه کار و یا عنداللزوم بازرسـی تحقیقی از محل سـکونت 
بیمه شـده بـه همـراه جمع آوری مسـتندات و شـواهد مـورد نیاز انجـام گردد، 
لـذا بررسـی احراز اشـتغال و یا عدم اشـتغال به کار به صورت تلفنی از شـخص 

بیمه شـده   / متقاضـی فاقـد وجاهت بـوده و قابلیت اسـتناد نخواهد داشـت. 
31     -4     - دقـت  نظر در انجام فرایند بازرسـی تحقیقی به منظور بررسـی صحت 
و سـقم احراز اشـتغال به کارکارگران سـاختمانی، به عنوان یکی از شـاخص های 
مؤثـر در ارزیابی و ارزشـیابی عملکرد ادارات کل اسـتان ها و شـعب خواهدبود، 
لـذا کارشناسـان اسـتان ها موظفنـد در بازدیدهـای نظارتـی این مهـم را به جد 

مـد نظر قـرار دهند.
  32     -4   - بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع اشـتغال بـه کار کارگـران سـاختمانی به 
اسـتناد مـاده )1( قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی از اهمیـت ویژه ای در 
تحـت پوشـش قرارگرفتـن متقاضیان برخوردار اسـت، لذا به منظـور نظارت بر 
نحوه پوشـش بیمه ای کارگران سـاختمانی و جلوگیری از اسـتفاده من غیرحق از 
مزایـای قانون، بازرسـی تحقیقی کارگران سـاختمانی جهت احراز اشـتغال آنان 
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به شـرح ذیـل صـورت می گیرد:
الـف   - بازرسـی تحقیقـی کارگـران سـاختمانی به منظـور احـراز اشـتغال افـراد 
موصوف توسـط همکاران سـازمانی )با صـدور احکام( و کارگزاری های رسـمی 

سـازمان انجام خواهد شـد. 
ب   - واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی می بایسـت درخصوص آن دسـته 
از بیمه شـدگان کارگـران سـاختمانی کـه مطابق بازرسـی و گزارش هـای واصله 
توسـط مراجع ذی ربط اشـتغال آنان در شـغل کارگر سـاختمانی احراز نگردیده 

اسـت، نسـبت به خاتمه بیمه پـردازی آنها اقـدام نماید.
توجـه 1: آن دسـته از افرادکـه براسـاس گزارشـات بازرسـی تحقیقـی وضعیـت 
بیمـه ای آنـان مختومه می گـردد، درصورت تمایـل می توانند با احراز شـرایط مقرر 
از طریـق بیمـه صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد و یـا ادامه بیمه به صـورت اختیاری 
نسـبت به ادامـه بیمه پـردازی و بهره مندی از مزایـای قانون تأمیـن اجتماعی اقدام 

نمایند.    
توجـه 2: ایـام بسـتری و مـدت زمان تعیین تکلیف کمیسـیون پزشـکی کارگران 

سـاختمانی از مصادیـق عدم اشـتغال آنان محسـوب نخواهد شـد.

ج   - واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی موظف اسـت متعاقب نام نویسی و 
بیمه پرداز ی کارگـران سـاختمانی ضمـن برنامه ریزی مدون و به منظور بررسـی 
اشـتغال به کار این دسـته از افراد نسـبت به درخواسـت انجام بازرسـی تحقیقی 
حداقـل هـر شـش مـاه یک  بـار و حسـب ضـرورت به صـورت مـوردی اقدام 

نماید.
د     - به منظور اطاع شـعبه از آخرین وضعیت محل اشـتغال و سکونت کارگران 
سـاختمانی، کارگـران ذی ربط می بایسـت نسـبت به اعام تغییـرات مربوط به 
محـل اشـتغال بـه کار و سـکونت خود، جهـت ثبت در سیسـتم اقـدام نمایند. 
)فرم پیوسـت شـماره 6(، بدیهی اسـت پـس از تمهیـدات و هماهنگی های الزم 
امـکان دریافـت اطاعـات مربـوط به محل اشـتغال به کار بیمه شـدگان کارگر 

سـاختمانی از طریق سـامانه های غیرحضـوری امکان پذیـر خواهد بود.  
هــ    - انجـام امور مربوط بـه برنامه ریزی جهت انجام بازرسـی تحقیقی کارگران 
سـاختمانی به صورت دستی )غیرسیسـتمی( مجاز نبوده و این فرایند می بایست 
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طی برنامه ریزی منسـجم و با اسـتفاده از نرم افزار مربوطه به صورت سیسـتمی 
انجام گردد. 

و   - به منظـور جلوگیـری از مشـکات آتـی، واحدهـای اجرایـی مکلفنـد نتیجه 
گـزارش بازرسـی را حداکثـر ظـرف سـه روز اداری در سیسـتم ثبـت نمایند.

ز   - به منظور جلوگیری از سوءاسـتفاده های احتمالی می بایسـت از اعـام و ارائه 
نتیجه گـزارش بازرسـی تحقیقی مربوط به اشـتغال به کارکارگران سـاختمانی به 
مخاطبیـن مربوطـه امتنـاع و مشـارالیه را به منظـور مراجعه به شـعبه ذی ربط 
حداکثـر ظـرف یک هفته آتی راهنمایی نمایند. ضمناً کلیـه مکاتبات مورد نظر 

از طریق سیسـتم اتوماسـیون اداری صورت پذیرد.
ح   - واحـد نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی موظـف اسـت درصـورت عدم 
احـراز اشـتغال به کار و اعتـراض کارگران شـاغل جدید یا بیمه شـدگان جاری 
به نتیجه گزارش بازرسـی شـعب و کارگزاری های رسـمی سـازمان، ضمن اخذ 
درخواسـت اعتـراض از مخاطبیـن مربوطه، نسـبت به بررسـی مجدد اشـتغال 
بـه کار آنـان اقدام نمایند. از طرفی چنانچه با بازرسـی مجدد عدم تائید اشـتغال 
بـه کار ایشـان در شـغل کارگـر سـاختمانی احراز گـردد، ضمن اعـام نتیجه به 
بیمه شـده مراتب می بایسـت در سـامانه رفاهی کارگران سـاختمانی ثبت گردد.

33     -4     - سـازمان آموزش فنـی وحرفه ای کشـور تمهیـدات الزم درخصـوص 
آمـوزش مهارت هـای مورد نیاز بـازارکار، باز آموزی و تجدید مهـارت کارگران 
سـاختمانی بـر اسـاس شـیوه نامه اجرایـی طـرح آمـوزش کارگـران صنعـت 
سـاختمان را  فراهـم و اجـرا نمـوده و پـس از آمـوزش مهارت های مـورد نیاز 
نسـبت به صـدورکارت مهارت فنی برای آمـوزش  دیدگان طـرح مذکور و به 

شـرح ذیـل اقـدام می نماید:
الـف   - شـرایط و ترتیـب صـدور، تمدیـد و تعلیـق کارت مهارت فنـی و تعیین 
سـطوح کارگـران سـاختمانی بـرای آمـوزش، طبـق ضوابـط و مقـررات مورد 
عمـل سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای کشـور از جمله آیین  نامه صـدور پروانه 
مهـارت فنـی و بـرای کارگـران ماهر موضـوع تصویب نامـه شـماره 50351     /

ت17613 مـورخ 24     /4     /1376 و شـیوه نامه موضـوع ایـن مـاده می باشـد .
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ب     - بـا توجـه به برگـزاری دوره های کوتاه مدت از طریق سـازمان آموزش فنی 
و حرفه ای جهت کارگران سـاده سـاختمانی، سـطح توانمندی کارگران تعیین و 

کارت مهارت متناسـب با شـغل آنان صـادر می گردد.
ج     -کارگران شـاغل در مشـاغل سـاختمانی می توانند پس از اخذ کارت مهارت 
فنـی خـود از سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور و ثبت نام در سـامانه 
رفاهی )مرحله وضعیت تأیید نهایی سـربازرس اسـتانی(، جهت تعیین وضعیت 
بیمـه ای خود )بدون محدودیت استان     /شـهر صادرکننـده کارت مهارت فنی( به 
شـعب تأمیـن اجتماعی محل سـکونت خود )محـل دریافت خدمـت( مراجعه 
تـا بـا رعایت سـایر مقـررات و ضوابط مربوطه نسـبت بـه پذیرش آنهـا اقدام 

گردد. 
34     -4   - چنانچه محل سـکونت و اشتغال به کار بیمه شدگان  کارگران ساختمانی 
در برخـی مـوارد بـه دلیل ماهیت شـغل )خارج از اسـتان محل بیمه پـردازی( 
تغییـر می نمایـد و ایـن موضوع احیاناً مشـکاتی را جهـت تـداوم بیمه پردازی 
آنـان به وجـود می آورد، لذا به منظور تسـهیل در انجام امـور بیمه ای این طیف 
از بیمه شـدگان بـا وضعیـت بیمه ای فعـال، نحوه و شـرایط جابه جایـی آنان در 

سـطح اسـتان ها به شـرح ذیل خواهـد بود:
الـف   - افـراد موصوف کـه به دلیـل جابه جایـی محل سـکونت و اشـتغال خود 
درخواسـت جابه جایـی بیمه پردازی کارگـران سـاختمانی را دارنـد می بایسـت 
نسـبت به تکمیل فرم »درخواسـت جابه جایـی بیمه کارگران سـاختمانی« )فرم 
پیوسـت شـماره 7( و ثبـت آن در دبیرخانه شـعبه مبـدا اقدام نماینـد. بدیهی 
اسـت جهـت آن دسـته از متقاضیانی کـه فاقـد کارت مهارت فنـی معتبر بوده 
یـا عـدم اشـتغال به کارآنـان در حرفه سـاختمانی احـراز می گردد، درخواسـت 

جابه جایـی آنـان فاقـد موضوعیت خواهـد بود. 
ب   - مسـئول نام نویسـی و حساب های انفرادی شـعبه مبدا می بایست وضعیت 
بیمـه ای مخاطـب را بررسـی و درصورت فعال بـودن، پس از اطمینـان از عدم 
وجـود بدهی بیمه شـده )منوط به اخذگردش حسـاب(، وضعیت را در سیسـتم 
بـه »منتقلـه بـه سـایر شـعب« تغییـر داده و مراتب را جهـت بررسـی و احراز 
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اشـتغال به کار به شـعبه مقصد با رعایت سـایر مقررات ارسـال نمایـد. الزم به 
ذکـر اسـت درخصـوص بیمه شـدگانی که وضعیتی غیـر از فعال دارنـد پذیرش 
مجدد آنان در سـایر شعب همانند بیمه شـده جدیدکارگر ساختمانی خواهد بود.     
ج   - مسـئول نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی شـعبه مقصـد می بایسـت 
درخواسـت مخاطـب را )از حیـث تکمیـل اطاعـات مـورد نظر شـامل؛ محل 
اشـتغال به کار، سـکونت و... ( مورد بررسـی قرار داده و سـپس نسـبت به انجام 
بازرسـی تحقیقـی از محـل اشـتغال بـه کار جدیـد اقـدام نمایـد. بدیهی اسـت 
درصـورت تأییـد و احـراز اشـتغال بـه کار، ثبت نام و نام نویسـی بیمه شـده در 
دفتر مسـتندات کارگران سـاختمانی شـعبه مقصد با وضعیت »واصله از سـایر 

شـعب« ثبت می گـردد. 

د   - مـاک صـدور فیـش جدیـد پرداخـت حق بیمـه در شـعبه مقصـد جهت 
آن دسـته از بیمه شـدگان کـه در شـعبه مبـدا فعال بوده انـد از تاریـخ آخرین 

پرداخـت حق بیمـه در شـعبه مبدا می باشـد.
بیمه شـدگان جدیـد  بخشـنامه جایگزینـی  ایـن  تاریـخ صـدور  از   -   4-   35
بیمۀ اجتماعـی کارگـران سـاختمانی که اشـتغال به کار آنـان در سـامانه رفاهی 
کارگـران سـاختمانی مـورد تأییـد قرارگرفته اسـت به ترتیب تاریـخ ثبت نام و 
تأییـد اشـتغال آنان، با رعایت مقررات و ضوابط جـاری و در حدود ظرفیت های 
تعیین شـده انجـام خواهـد پذیرفت. شـایان ذکر اسـت در این راسـتا شـعب و 
ادارات کل اسـتان ها موظفنـد با توجه به مهلت مقرر )شـعب تا پنجـم و ادارات 
کل اسـتان ها تـا دهـم هر ماه( گـزارش تعداد افـراد مختومه را طبـق )فرم های 
پیوسـت شـماره 8 و 9( به منظور اخذ مجوزهای مربوطه به اداره کل نام نویسـی 

و حسـاب های انفـرادی ارسـال نمایند.
36     -4     - در راسـتای وظایـف محولـه و بـه جهـت کنترل و نظارت مسـتمر بر 
وضعیت اشـتغال به کار متقاضیان مورد نظر درکارهای ساختمانی کارگزاری های 
رسـمی نیـز موظفند با هماهنگی شـعبه ذی ربط نسـبت به معرفی فـرد یا افراد 

مجرب و آشـنا با قوانیـن و مقررات مربوطـه اقدام نماید.
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توجـه1:  به دلیل حساسـیت امر و اهمیت موضـوع در جهت افزایش کیفیت نتایج 
حاصلـه در راسـتای اجـرای این فرایند، بایسـتی در انتخـاب فرد یا افـراد مذکور، 
شـاخص هایی از قبیل تعهد، توانمندی، مسـئولیت پذیری، تجربه، صداقت در رفتار 
و گفتـار و پایبنـدی به اصـول و موازین اخالقی بیش از پیش مـورد توجه قرارگیرد. 
توجـه2: انجـام کلیـه اقدامات از جمله اخذ تأییدیه حراسـت، انعقاد قـرارداد، اخذ 
رمـز وکدکاربری، صدورکارت شناسـایی جهت انجام امور میدانی و رعایت سـایر 
امـور ضـروری در راسـتای به کارگیـری و جـذب نیروی انسـانی و فعالیـت در این 

فرایند، از سـوی کارگـزاری مربوطه الزامی می باشـد. 

37     -4     - واحـد نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی شـعبه می بایسـت به منظور 
نظـارت بـر وضعیـت اشـتغال به کارکارگـران سـاختمانی، مطابـق برنامه ریزی 
مـدون و براسـاس ضوابـط موجـود، درخواسـت های بررسـی و شناسـایی افراد 
موصـوف را بـه  انضمـام آدرس محل اشـتغال بیمه شـدگان مربوطـه از طریق 
نرم افـزار موجـود، چـاپ و پـس از اخذ رسـید به مسـئول کارگـزاری ذی ربط 
تحویل نماید. بدیهی اسـت آن دسته از شـعبی که دارای بیش از یک کارگزاری 
می باشـند تفکیک فهرسـت مذکور می بایسـت با رعایت اصل برابری مد نظر 

قرارگیرد. 
توجـه: تعـداد فرم هـای درخواسـت بررسـی و شناسـایی از سـوی شـعبه در طول 
یـک هفتـه حداکثـر 30 درخواسـت تعییـن می گرددکـه درصورت لحـاظ نمودن 
مشـخصه های  سـایر  و  نیروی انسـانی  منظـر  از  تابعـه  توانمندی کارگزاری هـای 
تأثیرگـذار، تهیـه و ارسـال درخواسـت جدید بـه کارگزاری تحت پوشـش در طول 
همـان هفتـه، پـس از دریافـت نتایـج گزارش هـای فهرسـت قبلـی، محدودیتـی 

نخواهدداشت. 

38     -4     - کارگـزاری موظف اسـت حداکثر ظرف مدت »هفـت روزکاری« پس 
از دریافت فرم های درخواسـت بررسـی و شناسایی، نسـبت به بررسی موضوع 
احراز اشـتغال به کار متقاضیان ذی ربط منطبق با جدول شـاغلین بخش صنعت 
سـاختمان ) بنـد 5     -2 فصـل دوم(، از محل اشـتغال به کار، نحـوه انجام فعالیت 
و شـرح آن، بـا رعایـت سـایر ضوابط و مقـررات، اقـدام و نتیجـه گزارش های 
ذی ربـط را پـس از تأییـد و مهـر مسـئول کارگزاری و بـه همراه سـایر مدارک 
و مسـتندات، طبق )فرم پیوسـت شـماره 10( جهت بررسـی و تأییـد نهایی به 

واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی شـعبه ارسـال نماید. 
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39     -4     - کلیـه کارگزاری هـای رسـمی سـازمان موظفنـد ضمـن مطالعه دقیق 
قوانین و مقررات بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی، نظارت های ادواری و موردی 
را بـا اولویت بررسـی و شناسـایی از محل اشـتغال بـه کار، طبق قوانیـن و ضوابط 
موجـود با ذکر آدرس محل اشـتغال، شـماره پروانـه سـاختمان و...  انجام دهند. 
40     -4     - رعایـت کامـل شـئونات و اصـول اخاقـی و اصـل انصـاف در طـول 
فرایند شناسـایی و بررسـی وضعیت اشتغال کارگران سـاختمانی و همچنین در 

تنظیـم و ارائـه گزارش هـای نظارتـی، الزامی می باشـد.  
41     -4     - از آن جایی کـه هـدف ازکنتـرل و نظارت بر وضعیت اشـتغال کارگران 
سـاختمانی در جهـت جلوگیـری از اسـتفاده من غیرحـق از مزایـای مترتب بر 
این گـروه از بیمه شـدگان تبیین گردیـده  اسـت، لـذا تهیـه گزارش های بررسـی 
و شناسـایی بایسـتی با مشـخص نمودن وضعیت اشـتغال یا عدم اشـتغال فرد 
موردنظردرکارهـای سـاختمانی، مدنظـر قرارگیـرد و قطعـا ارائـه گزارش های 
بررسـی و شناسـایی بـا هـر مضمونـی بـه غیر از مـوارد مذکور )میسـر نشـد، 
شناسـایی نگردید و...(، اهداف سـازمانی را محقق ننموده و ضرورت جمع آوری 

اطاعـات بیشـتر و انجـام بررسـی های دقیق تـر را ایجـاب می نماید.
42     -4     - به منظـور فراهم سـازی شـرایط مطلـوب جهـت اخـذ نتایـج بهتـر 
و سـریع تر در رونـد اجـرای ایـن فراینـد، کلیـه واحدهـای اجرایی می بایسـت 
نسـبت به بـه روز رسـانی اطالعـات ایـن گـروه از بیمه شـدگان و آدرس محل 
اشـتغال و سـکونت ایشـان اقدامـات الزم را انجـام و مراتـب را طبـق آخریـن 

اصاحـات انجـام شـده در اختیارکارگزاری هـا قـرار دهنـد. 
43     -4     - نحـوه انجـام بررسـی ها می بایسـت به صـورت حضـوری و میدانـی با 
مراجعـه به آدرس محل اشـتغال بیمه شـده به همـراه اخذ امضا و اثر انگشـت، 
صورت پذیرد. لذا شناسـایی و بررسـی وضعیت اشـتغال کارگران سـاختمانی از 

سـایر طـرق نامعتبر، از جمله تلفنی و... قابلیت اسـتناد نخواهد داشـت. 
44     -4     - به منظـور تسـهیل در پیگیری هـای آتـی، درج تاریـخ دقیق و سـاعت 
انجـام بررسـی و شناسـایی در گزارش های مربوطه از سـوی کارگـزاری الزامی 

می باشد.  
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45     -4     - بـا توجـه بـه کوتاه بودن زمان اشـتغال در برخی مشـاغل سـاختمانی 
بـه دلیـل ماهیت ذاتـی کار، عما احتمال اتمـام زمان فعالیت بیمه شـده در یک 
پـروژه  سـاختمانی در زمـان مراجعه نماینده کارگـزاری و یـا جا به جایی آدرس 
محـل اشـتغال بیمه شـده در بازه هـای زمانی کوتاه مـدت وجود خواهد داشـت، 
لـذا در این گونـه موارد پس از جمع آوری اطاعات تکمیلی می بایسـت نسـبت 
بـه انجـام بررسـی و شناسـایی مجـدد از محل اشـتغال بـه کار جدید، تـا زمان 
حصـول نتیجه قطعی درخصوص اشـتغال یا عدم اشـتغال بیمه شـده درکارهای 

سـاختمانی، اقدامات الزم صـورت پذیرد.

46     -4     - واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی شـعب می بایسـت تمهیدات 
سـوی  از  ارسـالی  سـقم گزارش های  و  صحـت  بررسـی  به منظـور  را  الزم 
کارگزاری هـا، توسـط بازرسـین منتخب )همـکاران سـازمانی( پیش بینی نموده 
تا حسـب مورد نسـبت به بررسـی مجدد حداقل 10% از گزارش های بازرسـی 
تحقیقی ارائه  شـده به صورت تصادفی )در طول هر دوره بازرسـی انجام شـده(، 
جهـت احراز اشـتغال متقاضیـان ذی ربط قبـل از تأییدیه پرداخـت حق الزحمه 

طبـق مقـررات و ضوابط جـاری اقـدام گردد.
47     -4     - درصـورت اعتـراض بیمه شـده به نتیجه گزارش بررسـی و شناسـایی 
انجـام شـده توسـط کارگـزاری و به منظور دسـتیابی به نتایج مطلوب، بررسـی 
و شناسـایی مجدد از وضعیت اشـتغال بیمه شـده مربوطه می بایسـت از طریق 
شـعبه ذی ربـط و یـا به صـورت دو نفـره توسـط نماینده کارگـزاری و بـازرس 

منتخب شـعبه، اقـدام گردد.   
48     -4     - از آنجایی کـه بـه دلیـل مهـارت کاری اغلـب کارگران سـاختمانی در 
چندیـن شـغل تعریـف شـده، امـکان به کارگیـری این گونـه افراد در مشـاغل 
مختلف در پروژه های سـاختمانی گوناگون وجود خواهد داشـت، لذا می بایسـت 
ضمـن در نظـر گرفتن عمـده فعالیت مهارتـی ایشـان، مراتـب در گزارش های 
بررسـی و شناسـایی، مدنظـر قرار گرفته و توضیحـات الزم در ایـن زمینه ارائه 

گردد. 
49     -4     - پرداخـت حق الزحمـه اجـرای فراینـد بازرسـی تحقیقـی از طریـق 

27



کارگـزاری رسـمی به ازای ارائـه هرگزارش به شـعبه، پس از تأیید مسـئول 
نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی و رئیـس شـعبه و بر اسـاس مصوبه های 
شـماره 2815     /94     /1100 مـورخ 7     /9     /1394 و شـماره 3228     /94     /1100 
مـورخ 17     /10     /1394 هیأت مدیـره محتـرم سـازمان و تغییـرات بعدی آن 

بود. خواهـد 

توجـه: صرفـاً آن دسـته از گزارش های بازرسـی تحقیقی که ضمـن رعایت کامل 
ضوابـط و مقـررات مربوطه، وضعیت قطعی اشـتغال )تأیید( و یا عدم اشـتغال )عدم 
تأیید( بیمه شـده درکارهای سـاختمانی را مشخص نموده باشـد، مشمول پرداخت 

حق الزحمـه خواهد بود.

50     -4     - درصـورت مشـاهده و اثبـات هرگونـه خطـای سـهوی یـا عمـدی، 
سوءاسـتفاده و یـا تخلـف احتمالـی کارگـزاری مربوطـه و نیـز عـدم رعایـت 
ضوابـط و مقـررات در اجـرای ایـن فراینـد، سـازمان ضمـن مکلـف نمـودن 
کارگـزاری ذی ربـط بـه جبـران خسـارات و هزینه هـای احتمالـی، نسـبت بـه 
اعمـال مجازات های تعیین شـده طبق دسـتورالعمل نحوه رسـیدگی به تخلفات 
کارگزاری هـای رسـمی سـازمان بـا پیشـنهاد دفتر امـور کارگزاری ها به سـتاد 

صـدور جوازکارگزاری هـا اقـدام خواهـد نمـود. 

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

1     -5     - از تاریـخ 7   /10   /1352)اجرایـی شـدن قانـون بیمـه اجبـاری کارگـران 
سـاختمانی مصـوب 21   /8   /1352( تا تاریـخ 29   /9   /1379 )تاریخ اجرایی شـدن 
بیمـه اجباری کارگـران سـاختمانی مصـوب  قانـون اصـاح مـاده 5 قانـون 
17   /8   /1379(، حق بیمه سـاختمانی )سـهم کارفرمایی( در واحدهای با زیر بنای 
باالتـر از 150 متـر مربـع معـادل 30 ریـال و در واحدهای با زیربنـای کمتر از 
150 متـر مربـع معـادل 5 ریال به ازای هر متر مربع زیربنا محاسـبه می گردد.

2     -5     - از تاریـخ 29   /9   /1379 )تاریـخ اجـرای قانون اصاح مـاده 5 قانون بیمه 
اجباری کارگران سـاختمانی مصوب 17   /8   /1379( تا تاریخ 19   /8   /1386 )تاریخ 
اجرایی شـدن قانون بیمـۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی مصـوب 9   /8   /1386(، 
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حق بیمـه سـاختمانی )سـهم کارفرمایی( در واحدهـای بـا زیر بنای تـا 100 متر 
مربـع بـه ازای هر متـر مربع معـادل 3% حداقل دسـتمزد روزانه کارگر سـاده 
شـهری و از 100 متـر مربـع سـطح زیر بنا به باال به ازای هـر متر مربع معادل 

4% حداقل دسـتمزد روزانه کارگر سـاده شـهری محاسـبه می گردد.
3     -5     -  از تاریـخ 19   /8   /1386 )تاریـخ اجرایی شـدن قانـون بیمـۀ اجتماعـی 
کارگـران سـاختمانی مصـوب 9   /8   /1386( تـا تاریـخ 14   /2   /1388 )تاریـخ 
اجرایی شـدن قانـون اصاح مـاده )5( قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی 
مصوب 14   /12   /1387(    - به اسـتثنا سـال 1387، محاسـبه حق بیمه ساختمانی 
)سـهم کارفرمایی( بـر اسـاس 4% حداقـل دسـتمزد ماهانه برای هـر متر مربع 

سـطح زیر بنـا خواهـد بود.

توجـه: بـر اسـاس بنـد )29( قانـون بودجـه سـال 1387 کل کشـور، قانـون بیمۀ 
اجتماعی کارگران سـاختمانی در سـال 1387 الزم االجرا نبوده است و لذا در طول 
سـال 1387 حق بیمه سـاختمانی )سـهم کارفرمایی( محاسـبه و مطالبه نمی گردد.

4     -5     - از تاریـخ 14   /2   /1388)تاریـخ اجرایی شـدن قانـون اصـاح مـاده )5( 
قانـون بیمۀ اجتماعی کارگـران سـاختمانی مصـوب 14   /12   /1387( تـا تاریـخ 
2   /11   /93 )تاریـخ اجرایـی شـدن قانـون اصـاح مـاده )5( اصاحـی قانـون 
بیمـۀ اجتماعی کارگـران سـاختمانی مصـوب 16   /9   /1393(، محاسـبه حق بیمه 
سـاختمانی بـه اسـتثناء 9 ماهه آخر سـال 1392، بر اسـاس آیین نامـه اجرایی 
مـواد 3 و 5 قانـون بیمه کارگـران سـاختمانی موضـوع مصوبـات 9   /8   /1386 و 

19   /2   /1389 بـه شـرح ذیـل خواهـد بود:
 - وفـق قانون اصـاح ماده )5( قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی )مصوب 
14       /12       /1387 مجلـس شـورای اسـامی(، حق بیمه سـاختمانی هـر متر مربع 
زیربنـا براسـاس حداقل دسـتمزد ماهیانه مصـوب شـورای عالی کار و بر مبنای 
ارزش معاماتـی اماک و متـراژ و طبقات موضوع ماده )64( قانون مالیات های 
مسـتقیم )مصوب سـال 1366 و اصاحیه های بعدی آن(، سـطح زیربنا و سایر 
شـاخص های ارزش گـذاری منطقـه ای اعـم از شـهری، روسـتایی بـا توجـه بـه 
ضریـب محرومیت آن ها به شـرح فرمول ذیل محاسـبه و در هـر صورت نرخ 
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حق بیمـه بـا توجه بـه شـاخص های موصـوف از 4% حداقـل دسـتمزد ماهیانه 
مصوب شـورای عالی کار بیشـتر نخواهدبود.

میزان حق بیمه سـاختمانی )سـهم کارفرمایی(: مبلغ قابـل پرداخت حق بیمه به 
ازای هـر پروانـه سـاختمانی از حاصـل ضرب نـرخ حق بیمه در متـراژ زیربنای 

منـدرج در پروانه به دسـت می آیدکـه در آن:
ضریـب حـق بیمـه: عددی که بر مبنـای زیربنای هـر واحـد و ارزش معاماتی 

عرصـه هر متـر مربع سـاختمان طبق جـدول ذیل تعیین می شـود: 

میانگین زیربنای هر واحد ارزش 
معامالتی عرصه هر متر مربع 

)ارقام به ریال(

75 متر مربع و 
کمتر

بیش از 75 
تا 150 متر 

مربع  
بیش از 150 متر مربع

9    /2 درصد5    /2 درصد2    /2 درصد 10.000 و کمتر 

3    /3 درصد1    /3 درصد7    /2 درصد بیش از 10.000 تا 50.000

8    /3 درصد6    /3 درصد3    /3 درصدبیش از 50.000 تا 200.000

4 درصد4 درصد4 درصد200.000 بیشتر 

نـرخ حق بیمـه سـهم کارفرما: مبلغ حق بیمـه پرداختی بـه ازای هـر متر مربع 
زیربنـای سـاختمان کـه برابـر حاصـل ضـرب ضریـب حق بیمـه در حداقـل 
دسـتمزد ماهیانـه مصوب شـورای عالی کار در سـال صـدور پروانه می باشـد.

1   -4     -5     - بـر اسـاس تصویـب  نامـه شـماره 140283   /ت45250هــ مـورخ 
پروانه هـای سـاختمانی صـادره در  24   /6   /1389 هیـأت وزیـران، حق بیمـه 
سـال های 1389 الـی 1392 به ترتیـب بـر اسـاس 25%، 50%، 75% و %100 

حق بیمـه محاسـبه و وصول گـردد. 
2   -4     -5 - در اجـرای دادنامه شـماره 549 مـورخ 8   /8   /91 هیأت عمومی دیوان 
عدالـت اداری موضـوع تقاضای ابطال مـواد 9 و 10 و تبصره های )2( و )3( ماده 
)6( آیین نامـه اجرایـی مـواد )3( و )5( قانـون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی 
)موضـوع تصویب  نامـه شـماره 42053   /43040 مـورخ 26   /2   /1389 هیـأت 

وزیران(:
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الف   - چنانچه حق بیمه سـاختمانی به هنگام صدور پروانه سـاختمانی بر اسـاس 
متـراژ زیربنـا اخـذ گردیده باشـد، در زمـان تمدید یا تجدید پروانه سـاختمانی 
نیـازی بـه اخـذ مابه التفـاوت ناشـی از افزایـش حداقـل دسـتمزد پرداختـی با 

حداقل دسـتمزد زمـان تمدید یـا تجدید پروانه نمی باشـد. 
ب   - درخصـوص سـاختمان هایی کـه قبـل از تاریـخ 10   /9   /1387 و بر اسـاس 
قوانیـن مربـوط به دوره خـود )مصـوب 21   /8   /1352و مصـوب 17   /8   /1379( 
سـاخته و حق بیمـه سـاختمانی )سـهم کارفرمایی( مربـوط بـه آن بـه سـازمان 
پرداخـت شـده ولی به هر دلیـل پایان کار مربوطه اخذ نگردیده اسـت، شـعب 

مجـاز به مطالبـه حق بیمـه و ارائه گواهـی مربوطه نخواهنـد بود.
ج   - در مواردی کـه سـاختمان قبـل از 10   /9   /1387 و در زمـان قوانین مربوطه 
سـاخته شـده و حق بیمه سـاختمانی آن ها متناسـب با قوانین موضوعه پرداخت 
گردیده باشـد. لیکن افزایش بنا بعد از مورخ 10   /9   /1387 صورت گرفته باشـد 
محاسـبات حق بیمـه منحصـراً بابـت متـراژ افزایش بنـا و بر اسـاس آیین نامه 

اجرایـی مـواد )3( و )5( قانـون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی خواهد بود.
د   - چنانچـه عملیات سـاختمانی بعـد از تاریـخ 10   /9   /1387 و بـدون پرداخت 
حق بیمـه انجام گرفتـه باشـد حق بیمـه متعلقـه می بایسـت بابـت کل متـراژ 
سـاختمان بـر اسـاس آیین نامـه اجرایـی مـواد )3( و )5( قانـون بیمۀ اجتماعـی 
کارگـران سـاختمانی مصـوب 19   /2   /1389 با احتسـاب جرائم متعلقه از سـال 

صـدور پروانـه سـاختمان محاسـبه، مطالبـه و وصول گردد.
هــ   - در ارتبـاط بـا واحدهایی کـه در مناطـق روسـتایی و کمتر توسـعه یافته و 
بـر اسـاس مصوبـات دولـت احـداث می شـوند از تاریـخ 8   /8   /1391 بـه بعد 
بـدون اعمـال هرگونـه معافیت نسـبت به محاسـبه و مطالبـه حق بیمه متعلقه 
 )5( و   )3( مـواد  اجرایـی  آیین نامـه  پیش بینی شـده در  بـا رعایـت جـدول 
قانون بیمۀ اجتماعی کارگـران سـاختمانی مصـوب19   /2   /1389 و شـاخص های 

مربوطـه اقـدام می گردد.
3   -4     -5     -  در اجـرای بنـد)89( ماده واحده قانون بودجه سـال1392 کل کشـور، 
در 9ماهـه سـال1392 )از تاریـخ 1       /4       /1392 لغایـت 29     /12     /92( پرداخـت 
حق بیمـه و ارائـه اسـناد در زمـان صـدور پروانـه سـاختمانی موضـوع قانـون 
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بیمۀ اجتماعـی کارگـران سـاختمانی در شـهرها و روسـتاهای کشـور بـه اعتبار 
واریـز مبلـغ نه هزارمیلیارد ریال از سـوی سـازمان امور مالیاتی کشـور از محل 
بندهـای )ج( و )د( مـاده )38( قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده متمرکـز نـزد 
سـازمان دهیاری ها و شـهرداری های کشـور، به عنوان 20% حق بیمه سـاختمانی 

)سـهم کارفرمایی( بـه سـازمان تأمین اجتماعـی متوقف گردیده اسـت.
توجـه 1: درخصـوص اسـتعالم هایی که قبـل از تاریـخ1   /4   /1392 انجام و شـعب 
تابعـه نسـبت بـه دریافـت حق بیمـه سـاختمانی اقـدام نموده انـد، حق بیمه سـهم 
کارفرمایـی دریافـت شـده بـا توجه بـه سـهمیه کارگران سـاختمانی بابـت %20 

حق بیمـه سـهم کارفرمایـی این گونـه کارگـران منظـور گردیده اسـت.

توجـه 2: درخصـوص اسـتعالم هایی که قبل از تاریخ یاد شـده انجام، لیکن شـعب 
بنـا بـه دالیلـی از جمله عـدم توانایـی پرداخـت یک جـای حق بیمه سـاختمانی با 
توجه به دسـتورهای اداری شـماره 1680   /91   /5020 مورخ 23   /2   /91 و شـماره 
2616   /92   /5020 مورخ 28   /3   /92 و یا با درنظرگرفتن مجوزهای صادره نسـبت 
بـه تقسـیط آن اقـدام نمـوده و گواهـی مربوطه نیز به هنگام تقسـیط بدهـی صادر 
گردیده اسـت، واحدهای اجرایی تابعه می بایسـت برابر مقررات نسـبت به وصول 

اقسـاط در سررسـیدهای تعیین شـده اقدام الزم معمول نمایند.

5     -5     -  از تاریـخ 2   /11   /93 )تاریخ اجرایی شـدن قانون اصاح ماده )5( اصاحی 
قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی مصوب 16   /9   /1393( به بعد محاسـبه 
حق بیمـه سـهم کارفرمایی کارگران سـاختمانی بر مبنای 15% مجمـوع عوارض 
صـدور پروانـه خواهـد بود. ضمنـاً براسـاس تفاهـم نامه های منعقـده فی مابین 
سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشور و سـازمان تأمین اجتماعی)به شرح 
تفاهم نامه هـای پیوسـت(، مراجـع صدور پروانـه مکلفند در دوره هـای ذیل و بر 
اسـاس عناویـن مندرج در جـداول مربوطه، عـوارض صدور پروانه سـاختمانی 
مشـمول کسـر حق بیمـه را به منظـور محاسـبه حق بیمـه سـاختمانی به همـراه 

مبلـغ کل عـوارض صدور پروانه به سـازمان اعـام نمایند.
الـف   - از تاریـخ 2   /11   /1393 لغایت 5   /12   /1393 بر اسـاس مجموع عوارض 

صدور پروانه سـاختمانی.
ب   - از تاریـخ 6   /12   /1393 لغایـت 17   /3   /1394 براسـاس عناویـن عـوارض 
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صـدور پروانه سـاختمانی موضـوع تفاهم نامـه مـورخ 4   /12   /1393.
ج   - از تاریـخ 18   /3   /1394 لغایـت 6   /12   /1396 بـر اسـاس عناویـن عـوارض 

صدورپروانه سـاختمانی موضـوع تفاهم نامـه مـورخ 18   /3   /1394.
د   - از تاریخ 7   /12   /1396 لغایت 12   /8   /1397 با توجه به دسـتوراداری شـماره 
13079   /96   /5020 مـورخ 07   /12   /1396 بـر اسـاس مجمـوع عوارض صدور 

پروانه ساختمانی.
هــ   - از تاریـخ 13   /8   /1397 بـه بعـد بر اسـاس عناوین عوارض صـدور پروانه 

سـاختمانی موضوع تفاهم نامه مـورخ 13   /8   /1397.
1   -5     -5     - واحدهـای اجرایـی در اجـرای تفاهم نامه مـورخ 13     /8     /1397 منعقده 
فی مابین سـازمان و سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور موضوع قانون 
اصاح ماده )5( قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی )مصـوب 16     /9     /1393 
مجلـس شورای اسـامی(، می بایسـت در ارتبـاط بـا محاسـبه عـوارض تغییـر 

کاربـرد و ارزش بهینـه اعیانی به شـرح ذیل اقـدام نمایند:
الـف   - مبلـغ اعام شـده تحت عنوان عـوارض »ارزش بهینه« شـامل دو بخش 
»ارزش بهینـه عرصـه« و »ارزش بهینه اعیانی« می باشـد که با توجه به ماهیت 
آن هـا »ارزش بهینـه اعیانـی« در زمره بنـد )1( تفاهم نامه مـورخ 13      /8      /1397 
و مشـمول کسـرحق بیمه بـوده و مبلـغ اعام شـده تحت عنـوان »ارزش بهینه 
عرصـه« جـز مصادیق بند )2( تفاهم نامه طبقه بندی و از شـمول کسـر حق بیمه 

مستثنی می باشد.
ب   - مبالـغ اعام شـده تحت عنـوان عـوارض »تغییرکاربرد« منـدرج در اوراق 
اعـام عـوارض، بـا توجـه بـه این کـه مرتبـط بـا ساخت وسـاز نمی باشـد، از 
مصادیـق بنـد )2( تفاهم نامه تلقی گردیده و مشـمول کسـر حق بیمه نمی باشـد.

ج   - عنـوان عـوارض »تغییرکاربـرد« به »نـوع اسـتفاده از اعیانی سـاختمان« و 
همچنیـن عـوارض »ارزش بهینـه عرصـه« بـه »ارزش افـزوده قانونی ناشـی از 
طرح هـای توسـعه شـهری« تغییـر نـام پیـدا نموده اسـت کـه جـزو مصادیق 
بنـد )2( تفاهم نامـه مورخ 13      /8      /1397 طبقه بندی و از شـمول کسـر حق بیمه 

مسـتثنی می باشند.
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د   - عنـوان عـوارض »ارزش بهینـه اعیانـی« کـه مربـوط بـه اعیانی سـاختمان 
می باشـد به عـوارض »افزایش ارزش قانونی اعیانی ناشـی از طرح های توسـعه 
شـهری« تغییر نام نموده اسـت که مشـمول عناویـن بنـد )1( تفاهم نامه مورخ 

13      /8      /97 بـوده و الزم اسـت حق بیمـه مربوطه محاسـبه و وصـول گردد.
هــ     - عنـوان عـوارض »ناشـی از واگذاری سـرقفلی امـاک تجاری« کـه برای 
ارائـه مجـوز انجـام فعالیـت کسـب وکار دریافت می شـود مرتبط بـه کاربری 
ملـک بـوده و ارتباطی به سـاخت و سـاز نداشـته و مشـمول پرداخت حق بیمه 

نخواهـد بود.
2   -5     -5     - بـا توجـه بـه قانـون اصـاح مـاده )5( اصاحـی قانـون بیمه کارگران 
سـاختمانی )مصوب مـورخ 16     /9     /1393 مجلس شورای اسـامی(، درخصوص 
اماکی که قبًا و در زمان صدور پروانه سـاختمانی از سـوی مراجع ذی ربط به 
سـازمان معرفـی و با پرداخت حق بیمـه متعلقه گواهی مربوطه را اخـذ و پروانه 
آنـان صادرگردیـده اسـت، تمدیـد و یا تجدیـد پروانه سـاختمانی آنـان، صرفًا 
منـوط بـه اخـذ 15% حق بیمه مابه التفـاوت عوارض ناشـی از هرگونـه تغییر در 
مبانـی صـدور پروانـه اعـم از تغییر قوانیـن و مقـررات و ضوابط صـدور پروانه، 
افزایـش بنـا، تغییـر بنا، افزایـش تراکم و... کـه منجر به افزایش مبلـغ عوارض 

گـردد خواهدبود.
3   -5     -5     - در مواردی که سـازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسـیون ماده )100( 
قانـون شـهرداری ها و یـا سـایر مراجـع قانونـی مکلـف بـه پرداخـت جرایم و 
خسـارات می گردنـد، در این گونـه مـوارد واحدهـای اجرایـی می بایسـتی ضمن 
مکاتبـه بـا مراجـع مذکور نسـبت به تفکیـک مبلغ عـوارض و جرایـم متعلقه 
اقـدام و محاسـبه و وصـول حق بیمـه صرفـاً بـر مبنـای عـوارض اعـام شـده 
انجام گـردد و واحدهـای اجرایی از محاسـبه حق بیمه جرایم موضـوع ماده 100 
قانون شـهرداری ها می بایسـت خودداری نمایند. بدیهی اسـت درصورت عدم 
تفکیـک مبالغ مربـوط به عوارض صـدور پروانه مـازاد زیربنـا و جرایم متعلقه 
از سـوی مراجـع مربوطـه، حق بیمه می بایسـت برمبنای کل مبالغ محاسـبه و 

مطالبـه گردد.
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6     -5     - طبق تبصره )1( ماده )5( قانون مزبور چنانچه متقاضی پروانه سـاختمانی 
توانایـی پرداخـت حق بیمـه سـاختمانی را به صـورت یک جـا نداشـته باشـد، 
سـازمان می بایسـت حق بیمـه سـاختمانی را بر مبنـای حق بیمه سـهم کارفرما 
در زمـان صـدور پروانـه سـاختمانی تا مدت سـه سـال و بدون دریافت سـود 
تقسـیط کند، لـذا واحدهـای اجرایـی می تواننـد بر مبنـای درخواسـت متقاضی، 
مدت اعتبار پروانه سـاختمانی و با ملحوظ داشـتن مبلغ حق بیمه محاسبه شـده 
نسـبت به تقسـیط بدهـی حداکثـر در 18 قسـط ماهانـه اقدام نماید. تقسـیط 
حق بیمـه سـاختمانی از 19تـا 36 قسـط ماهانه صرفـاً با مجوز اداره کل اسـتان 
و بـا رعایـت منابع و مصـارف بیمۀ اجتماعـی  کارگران سـاختمانی امکان پذیر و 
تقسـیط حق بیمـه سـاختمانی بـا واریـز 15 تـا 25 درصـد از حق بیمه از سـوی 
متقاضـی بـه عنوان پیش قسـط )با توجـه به میـزان حق بیمه متعلقـه( و صدور 

گواهی مربوطـه بامانـع خواهد بود.
توجـه:  تقسـیط حق بیمه به شـرح فـوق بـا دریافت مـدارک و مسـتندات از جمله 
اسـناد مالکیـت ملک مورد نظـر و اخذ تضامین )ضمانت نامه معتبـر بانکی یا چک 

صیـادی یا سـفته( امکان پذیر می باشـد. 

7     -5     - درصـورت تاخیـر در پرداخـت هر یک از اقسـاط تعیین شـده و یا عدم 
پرداخـت آن هـا تـا سررسـید قسـط بعـدی، واحدهـای اجرایی می بایسـت با 
رعایـت قانـون دریافت جرایم نقـدی ازکارفرمایـان کارگاه های مشـمول قانون 
تأمیـن اجتماعی... )مصـوب 9     /5     /1373 و اصاحات بعدی آن(، بدهی را تبدیل 
حـال نمـوده و مانـده حق  بیمـه را به همـراه جرایم متعلقه از تاریـخ تبدیل به  به 
حـال با صـدور اخطاریه و اجراییه پیگیری و عنداللزوم مطابق مـاده )50( قانون 
تأمین  اجتماعی نسـبت به بازداشـت پاک ثبتی و یا سـایر اقدامات پیش بینی 

شـده در آیین نامـه اجرایی مربوطه اقـدام نمایند. 
8     -5     - درخصـوص اماکی که پروانه سـاختمانی آنان بـدون پرداخت حق بیمه 
سـاختمانی و اخذگواهی مربوطه از سـازمان صادرگردیده است و در حال حاضر 
درخواسـت صدورگواهـی جهـت تمدیـد و یا تجدیـد پروانه و یا اخـذ پایان کار 
سـاختمان را دارنـد، واحدهـای اجرایـی می بایسـت بـا توجـه به تاریـخ صدور 
پروانه و به شـرح فوق نسـبت به محاسـبه و مطالبه حق بیمه سـاختمانی )سهم 
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کارفرمایـی( بـه همـراه جرائم تأخیر تأدیـه برابر مقـررات زمان صـدور پروانه 
اقـدام و پـس از وصـول حق بیمـه و جرائم گواهـی مربوطه را صـادر نمایند.

9     -5     - پـس از محاسـبه حق بیمه سـاختمانی به میـزان 15% مجمـوع عوارض 
صـدور پروانه سـاختمانی، درصـورت پرداخـت آن به صـورت یک جـا، پاسـخ 
اسـتعام تهیه و با  الصاق هولوگرام سـاختمانی و مهر برجسته )درصورت ایجاد 

وب سـرویس از طریـق سیسـتم( بـه مرجع اسـتعام کننده ارسـال می گردد.
توجـه: دراجـرای مـاده )7( آیین نامـه اجرایی مـاده )39( قانون تأمیـن اجتماعی و 
به جهت افزایش سـرعت و دقت در محاسـبه و وصول حق بیمه سـاختمانی )سـهم 
کارفرمایـی(، جلوگیـری از وقـوع هر گونـه خطـای سـهوی یـا عمـدی و هم چنیـن 
پی گیـری اقدامـات اجرایـی به منظـور وصـول بدهی هـای ایجـادی، الزم  اسـت 
حق بیمـه  سـاختمانی مربـوط بـه هر پـالک ثبتی توسـط شـعبه ذی ربـط که ملک 
مـورد نظـر در محـدوده عملکـرد آن قـرار دارد دریافـت و اقدامات محاسـباتی و 

پیگیـری مطالبـات نیـز صرفـاً توسـط همان شـعبه به عمـل آید.

10     -5     - واحدهـای اجرایی به هنگام صدورگواهی پرداخت حق بیمه سـاختمانی 
اعـم از این کـه حق بیمـه متعلقـه به صـورت نقدی پرداخت و یا تقسـیط شـده 
باشـد، در اجـرای بخـش پایانـی تبصـره )1( ذیـل مـاده )5( قانـون اخیرالذکر، 
می بایسـت در ذیـل گواهـی بـه مرجـع صادرکننده اعـام نمایند »ایـن گواهی 
صرفـاً جهت صدور پروانه سـاختمان می باشـد و صدور پایان کار منـوط به ارائه 

مفاصاحسـاب بدهی کـه از سـوی سـازمان صادر می گـردد خواهد بـود«.  
11    -5    - بـا توجـه بـه اینکـه برخـی از مراجـع صـدور پروانـه طبـق قوانیـن و 
مقـررات و ضوابـط داخلی، در زمان صدور پروانه سـاختمانی جهـت تعدادی از 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، تخفیف و معافیت هایـی در میزان عـوارض صدور 
پروانـه سـاختمانی بنـا بـه دالیل مختلف اعمـال می نماینـد، واحدهـای اجرایی 
مکلفنـد در اجـرای مـاده )5( قانـون و تبصـره )3( ذیل آن، فرم اعـام عوارض 
صـدور پروانـه سـاختمانی را عینـا با ذکـر میزان کل عـوارض مشـمول قبل از 
اعمـال هرگونـه معافیت بـرای محاسـبه حق بیمه از مرجـع صادرکننـده پروانه 

اخـذ و برابر مقـررات اقـدام نمایند. 
 12     -5     - در مواردی کـه مراجـع صـدور پروانـه همـکاری الزم را بـا سـازمان 
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درخصـوص اعـام اطاعـات پروانه های صـادره به عمل نمی آورنـد، واحدهای 
اجرایی می بایسـت ضمن انعکاس موضوع به مراجع نظارتی )سـازمان بازرسـی 
اسـتان و...(، نسـبت بـه محاسـبه و مطالبـه حق بیمـه مربوطـه به اسـتناد ماده 
)40( قانـون و پیگیـری آن از طریـق اعمـال مـاده 50 قانون تأمیـن اجتماعی و 
آیین نامـه اجرایـی مربوطه مطـرح در بند 17 بخش )الف( فصل اول بخشـنامه 
24 جدیـد درآمد به شـماره 12316    /92    /1000 مـورخ 7    /12    /92 درخصوص 

مالکین سـاختمانی اقـدام الزم به عمـل آورند.  
13     -5     - در مواردی کـه مراجـع صـدور پروانـه سـاختمان بـدون اخـذ گواهـی 
پرداخـت حق بیمـه سـاختمانی از سـازمان، اقـدام به صـدور پروانه سـاختمانی 
می نماینـد، واحدهـای اجرایی می بایسـت در اجرای تبصره ذیل مـاده )7( قانون 
و مـواد )5( و )13( آیین نامـه اجرایی مربوطه به شـماره 42053         /43040 مورخ 
26         /2         /1389 مصـوب هیـأت وزیـران، ضمـن مکاتبه بـا مرجع صـدور پروانه 
طبـق )فـرم پیوسـت شـماره 11(  با اخـذ مبانی محاسـباتی )مجمـوع عوارض 
صـدور پروانـه، تاریخ صـدور پروانه و...( نسـبت به محاسـبه و مطالبه حق بیمه 
سـاختمانی بـه همـراه جرایم تاخیـر تادیـه از مالک اقـدام و اداره کل اسـتان را 
مطلـع و اداره کل ذی ربـط نیـز طبق )فرم پیوسـت شـماره 12( موضـوع را به 

مراجـع ذی صاح اسـتانی اعـام نمایند. 
14     -5     -  طبـق تبصـره )3( مـاده )5( اصـاح مـاده )5( قانـون بیمه کارگـران 
سـاختمانی مصـوب 16 /9 /93 مجلس شـورای اسـامی، مراکز دینـی از جمله 
مسـاجد و تکایـا، حسـینیه ها و دارالقرآن هـا از پرداخـت حق بیمـه سـاختمانی 
)سـهم کارفرما( معاف می باشـند، بنابراین پس از اسـتعام مراجع صدور پروانه 
سـاختمانی می بایسـت کلیـه اسـناد و مـدارک اماکن یـاد شـده از قبیل گواهی 
سـازمان اوقـاف و امورخیریـه، گواهـی امور مسـاجد و سـند مالکیـت را اخذ و 
بدون محاسـبه و دریافت حق بیمه سـاختمانی، گواهی مربوطـه را صادر نمایند. 
در تفسـیر دامنه موضوع این بند تفسـیر موسـع و گسـترش دایره اسـتثنائات 

نمی باشـد. مجاز 
توجـه: درصورتی کـه بخشـی از امـالک مراکز دینی موضـوع تبصره )3( مـاده )5( 
قانـون مزبـور به امـور تجـاری، فرهنگـی، مسـکونی و ... تخصیص  یابـد، واحدهای 

37



اجرایی می بایسـت با اسـتعالم از مراجع صدور پروانه نسـبت به محاسـبه حق بیمه 
سـاختمانی بابت عوارض صدور پروانه مربوط به فضاهای تجاری، اداری، مسـکونی 

و... برابـر مقـررات اقدام نمایند.

5-15- هیـأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری طـی دادنامه شـماره 86 مورخ  
28     /2     /1398 و مسـتند به بند)ب( ماده )84( قانون تشـکیات و آیین دادرسی 
دیـوان عدالـت اداری مصوب سـال 1392 ضمـن نقض رای شـماره 96 مورخ 
31     /4     /1397مرجـع قضایـی مزبور و در اجرای بند )1( مـاده )12( و ماده )88( 
قانـون یاد شـده، مصوبـه شـماره 30562     /ت49128هــ مـورخ 15    /2    /1393 
هیـأت وزیـران بـا موضـوع "حق بیمـه تأمین اجتماعـی پروژه های مسـکن مهر 
بـرای هـر متـر مربـع به صـورت مقطـوع بـه مبلـغ 52000 ریال محاسـبه و 
وصـول می گـردد" را بـه دلیل مغایرت با مـاده )41( قانون تأمیـن اجتماعی "در 
مواردی کـه نـوع کار ایجاب کند، سـازمان می تواند به پیشـنهاد هیـأت مدیره و 
تصویب شـورای عالی سـازمان نسـبت مزد بـه کل کار انجام یافتـه را تعیین و 
حق بیمـه متعلقه را به همان نسـبت مطالبه و وصول نمایـد"  و همچنین بند )2( 
مـاده )2( قانون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی مصوب سـال 1386 مجلس 
شـورای اسـامی"در مورد آن دسـته از کارهای سـاختمانی مشـمول این قانون 
کـه انجـام آن هـا از طریـق انعقاد پیمـان به پیمانـکار واگذار می شـود، حق بیمه 
کارگـران پیمانـکار بر اسـاس مـاده )38( قانـون تأمین اجتماعی وصـول خواهد 
شـد" مغایـر و ابطـال نموده اسـت، لـذا الزم اسـت حق بیمه پروژه های مسـکن 

مهـر به شـرح ذیل محاسـبه گردد: 
1   -15     -5     - پروژه هایی کـه بعـد از صـدور دادنامـه مذکـور بـا انعقـاد پیمان به 
مقاطعـه کار واگذار می گردند، مشـمول مـاده )38( قانون تأمیـن  اجتماعی بوده و 
واحدهـای اجرایی مکلف می باشـند برابر مفاد مـاده )41( قانون مزبور حق بیمه 

کارکنان شـاغل را محاسـبه، وصول و مفاصاحسـاب مربوطه را صادر نمایند. 
یا چهار جانبه  سـه  2   -15     -5     - درخصـوص پروژه های مسـکن مهرکه قراردادهای 
آن هـا تا قبل از صدور دادنامه مذکور منعقد گردیده اسـت، حق بیمه سـاختمانی 
طبق دسـتور اداری شـماره 6320    /93    /1000مورخ 2    /7    /1393محاسبه، وصول و 

مفاصاحسـاب مربوطه صادر خواهد شد.
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16     -5     - درخصـوص آن دسـته ازکارهـای سـاختمانی موضـوع این بخشـنامه 
کـه بـا انعقـاد قـرارداد پیمانـکاری بـه اشـخاص حقیقـی و یـا حقوقـی واگذار 
می شـوند، پیمانـکار وفـق مـاده )39( قانـون تأمیـن اجتماعی مکلف به ارسـال 
صـورت مـزد و حقـوق کارکنان شـاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه به سـازمان 
می باشـد و مبالـغ حق بیمـه سـاختمانی )سـهم کارفرمایی(که بـه هنـگام صدور 
پروانـه بـه حسـاب سـازمان تأمیـن اجتماعـی واریـز شـده اسـت، بابـت %20 
حق بیمـه بیمه شـدگان کارگران سـاختمانی دارای کارت مهـارت فنـی منـدرج 
در لیسـت های ارسـالی پیمانـکار تا میـزان دسـتمزد مربوطه بیمه شـده کارگر 
سـاختمانی، در زمان محاسـبه پرونـده پیمانکاری بـا درخواسـت واگذارنده کار 
)مالک( و آگاهی پیمانکار و با درج مراتب در رونوشـت مفاصاحسـاب موضوع 

مـاده )38( قانـون تأمیـن اجتماعـی لحاظ خواهد شـد.

 فصل ششم: تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت

1-6      - غرامـت دسـتمزد: صرفاً شـامل پرداخت غرامت دسـتمزد ایام بیماري 
درصورت اسـتراحت و عدم اشـتغال به کار براي حوادث ناشـي از کار مشمولین 
ایـن قانـون طبق مقـررات قانـون تأمین  اجتماعـي )موضوع بخشـنامه 16 امور 

خواهدبود. بیمه شدگان(
2      -6      - هزینـه کفـن و دفن، کمک هزینـه پروتز و اروتز، هزینه  سـفر، فوق العاده 
سـفر و اقامـت بیمـار و همـراه بیمه شـدگان موصوف: بـا رعایت سـایر ضوابط 

مقـرر پرداخت خواهد شـد.
3      -6      - از کارافتادگي: شـامل تعیین درصد از کارافتادگي، پرداخت مستمري از 
کارافتادگي جزیي )ناشـي از کار(، پرداخت مسـتمري از کارافتادگي کلي، شـرایط 
پرداخـت غرامـت مقطـوع نقص عضو، نحوه محاسـبه و میزان مسـتمري آن و 
تغییـرات درجـه ازکارافتادگـي جزیـي وکلـي با رعایـت مقررات قانـون تأمین 
 اجتماعي خواهد بود. الزم به ذکر اسـت مشـمولین قانون بیمۀ اجتماعی کارگران 
سـاختمانی مصـوب 9    /8    /86 از کلیـه حمایت هـای ازکارافتادگـی ناشـی و غیر 
ناشـی از کار بهره مند، لیکن مشـمولین قانون بیمه اجباری کارگران سـاختمانی 
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مصـوب 21    /8    /52 صرفـاً از حمایت هـای از کارافتادگـی ناشـی از کار بهره مند 
خواهنـد شـد. اضافـه می نماید بررسـی حوادث این قبیل بیمه شـدگان حسـب 

مفاد بخشـنامه شـماره 16 امور فنی بیمه شـدگان امکان پذیـر خواهدبود.
4      -6      - بازنشسـتگي: مشـموالن این قانون درصورت دارا بودن یکي از شـرایط 

زیر مي توانند درخواسـت بازنشسـتگي نمایند:
    الـف      - داشـتن حداقـل سـابقه مقـرر در قانون تأمین  اجتماعي و شـصت سـال 

تمام سـن.
    ب      - داشتن سي و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه.

ج    - مشـمولین قانـون تعییـن تکلیـف تأمین اجتماعی اشـخاصی که ده سـال و 
کمترحق بیمـه پرداخـت کرده انـد.

توجـه: نحوه محاسـبه میزان مسـتمري بازنشسـتگي مشـمولین فوق مطابـق قانون 
تأمیـن  اجتماعي خواهـد بود.

5      -6      - فوت: شـرایط بیمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفي، 
نحـوه برقراري مسـتمري بازماندگان و سـهم مسـتمري هر یـک از آنان طبق 

قانون تأمین اجتماعـی خواهد بود.

توجـه: چنانچـه بیمه شـده حق بیمـه خـود را پیـش پرداخـت نمـوده و از طرفی در 
دوره مذکور به واسـطه حادثه ناشـی از کار اسـتحقاق دریافت غرامت دسـتمزد را 
داشـته باشـد، واحـد وصول حق بیمـه مکلف اسـت بر اسـاس تأییدیه واحـد امور 
بیمه شـدگان نسـبت به حذف سـوابق پرداخت حق بیمـه کارگران سـاختمانی در 

دوره بیماری و بسـتانکار نمودن بیمه شـده اقـدام نماید.
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 فصل هفتم: مقررات مالی

1     -7     - حق بیمه هـاي وصولـي از بابـت اجـراي ایـن قانـون بایـد بـه تفکیـک، 
7% حق بیمـه سـهم بیمه شـده کارگران سـاختماني، مابه التفـاوت حق بیمه سـهم 
کارفرمایـي و کسـري اعتبـار مربوطـه، 3% حق بیمـه سـهم مشـارکت دولت و 

تعـداد مشـمولین درگـزارش وصولـي ماهیانـه منعکـس و گزارش گردد.
2     -7     - کدهـای نگهـداری حسـاب های درآمـد و هزینـه قانـون بیمه   اجتماعي 

کارگران سـاختماني:

عنوان حساب 
کد حساب 

کل و معینتفصیلی

0000147110غرامت دستمزد ناشی از کار کارگران ساختمانی  

0000147211کمک هزینه اوالد کارگران ساختمانی 

0000147212کمک هزینه عایله مندی کارگران ساختمانی 

0000147213عیدی کارگران ساختمانی

0000147214بن کارگران ساختمانی 

0000147215کمک هزینه کفن و دفن کارگران ساختمانی *

0000147216کمک هزینه مسکن کارگران ساختمانی 

0000147218کمک هزینه همسر متکفل کارگران ساختمانی 

0000147250کمک هزینه سفر و فوق العاده سفر بیمه کارگران ساختمانی *

0000147252کمک هزینه پروتز و اروتز کارگران ساختمانی *

0000147310مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کارکارگران ساختمانی

0000147320غرامت نقص عضو مقطوع حوادث ناشی از کارکارگران ساختمانی *

0000147330مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کارکارگران ساختمانی *

0000147340مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کارکارگران ساختمانی 

0000147410مستمری بازنشستگی کارگران ساختمانی *

0000147510مستمری بازماندگان فوت ناشی از کارکارگران ساختمانی 
0000147530مستمری بازماندگان فوت غیر ناشی از کارکارگران ساختمانی *
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عنوان حساب 
کد حساب 

کل و معینتفصیلی

0000147540غرامت مقطوع فوت غیر ناشی ازکارکارگران ساختمانی*

0000147610حق سنوات مستمری بگیران کارگران ساختمانی 

0000016133حق بیمه سهم کارگر ساختمانی – %7 *

0000026133حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی *

حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مناطق روستایی و کمتر 
0000036133توسعه یافته *

حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مابه التفاوت تمدید یا 
0000046133تجدیدپروانه *

کمک دولت بابت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران 
0000096130ساختمانی *

0061336130کمک دولت به کارگران ساختمانی      -3 % *

6314خسارت عدم اخذ پروانه ساختمانی توسط کارفرما کارگران ساختمانی*
توجه: عالمت * نشانه جدید بودن مزایا و کد حساب می باشد.

3     -7     - کـد نگهـداری حسـاب مربوط بـه ضوابط کنترل و نظـارت بر وضعیت 
اشـتغال کارگران سـاختمانی از طریق کارگزاری های رسـمی:

عنوان حسابکد حسابتفصیلی

حق الزحمه گزارش نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی    - کارگزاری رسمی   0000078440

4     -7     - کدهای نگهداری حسـاب خسـارت وصولی از کارگزاری های رسـمی و 
هم چنین حسـاب حق الزحمـه پرداختی:

عنوان حسابکد حسابتفصیلی

خسارت وصولی از کارگزاری های رسمی 0000006340

0000016340
خسارت وصولی از کارگزاری های رسمی، ناشی از تخلفات احتمالی در گزارش های بررسی و 

شناسایی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی 
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 فصل هشتم: سایر موارد

1     -8     - در اجـرای مـاده )13( قانـون بیمۀ اجتماعی کارگران سـاختمانی مصوب 
مورخ 9     /8     /1386 کلیه وزارتخانه ها، دسـتگاه ها، نهادها،شـرکت ها و مؤسسـات 
دولتـی و وابسـته بـه دولـت، شـهرداری ها و مؤسسـات و نهادهـای عمومـی 
غیردولتـی و دسـتگاه هایی کـه شـمول قانـون برآن ها مسـتلزم ذکر نام اسـت 
و مراجع صدور پروانه سـاختمان از جمله شـرکت شـهرک های صنعتی ایران، 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و...  مکلف به همکاری با سـازمان 
جهت اجرای قانون مزبور می باشـند و می بایسـت متقاضیان پروانه سـاختمانی 
را جهـت پرداخـت حق بیمـه سـهم کارفرمایـی کارگران سـاختمانی به شـعب 

سـازمان معرفی نمایند. 
2     -8 - درصـورت تداخـل سـوابق بیمه پـردازی کارگران سـاختمانی با صندوق 
بیمۀ اجتماعی کشـاورزان، روسـتائیان و عشـایر، شـمول و بیمه پـردازی آنان از 
طریـق بیمه کارگران سـاختمانی صرفاً پس از خروج از شـمول صندوق مزبور و 

درصورت احراز اشـتغال در مشـاغل سـاختمانی بامانـع خواهد بود. 
3     -8     - جهـت آن دسـته افرادی کـه به صورت غیرواقعی در زمره بیمه شـدگان 
کارگـران سـاختمانی قـرار گرفته انـد و بـر ایـن اسـاس دارای سـابقه پرداخت 
حق بیمه می باشـند و از طرفی حسـب گزارش بازرسـی تحقیقی اشـتغال به کار 
آنـان در دوره بیمه پـردازی مـورد تأیید قرار نگرفته اسـت، در بررسـی سـوابق 
دوره مـورد نظر می بایسـت مفاد دسـتورالعمل شـماره "42" سـوابق به شـماره 

9362   /95   /1000 مـورخ 6   /9   /1395 رعایت گـردد.
4     -8     - مرکـز فنـاوری اطاعـات، آمار و محاسـبات می بایسـت حداکثر ظرف 
مـدت یـک مـاه پـس از صـدور ایـن بخشـنامه تمهیـدات الزم را به منظـور 
به روزرسـانی نرم افزارهـای موجـود و طراحی و پیاده سـازی سـایر نرم افزارهای 
مـورد نیـاز و ایجـاد امـکان اخذکلیـه آمـار و اطاعـات مربوطه را بـا همکاری 

شـرکت مشـاور مدیریـت و خدمات ماشـیني تأمین فراهـم نمایند. 
5     -8     - این بخشـنامه ضمن بازنگری در مفاد بخشـنامه ها و دسـتورهای اداری 
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صادره )طبق فهرسـت پیوسـت( تهیـه و از تاریخ صدور جایگزین بخشـنامه ها 
و دسـتورهای اداری مذکـور می گردد.

مسـئول حسـن اجـرای این بخشـنامه مدیـران کل، معاونیـن منابـع و تعهدات 
بیمـه ای، رؤسـای ادارات وصـول حق بیمـه، نام نویسـی و حسـاب های انفرادی، 
امور بیمه شـدگان، مسـتمری ها، امورمالی و دفترکارگزاری های رسـمی سازمان 

و مسـئولین متناظـر ذی ربـط در واحدهای اجرایـی خواهند بود.
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