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ارســال لیســت کارکنــان دفتــر مرکــزی شــرکت ها می بایســت در   
مهلــت مقــرر قانونــی به صــورت جداگانــه و از طریــق کــد کارگاهی 
ــن شــعبه تأمین اجتماعــی محــدوده  ــه نزدیکتری ــر مرکــزی ب دفت

دفتر مرکزی ارسال و حق بیمه متعلقه پرداخت گردد.  
در صورتی کــه پیمانــکار، اجــرای قســمتی از موضــوع قــرارداد را بــه   
ــرارداد  ــخه از ق ــک نس ــد ی ــد بای ــذار نمای ــی واگ ــکاران فرع پیمان
پیمانــکاران فرعــی بــه انضمــام تأییدیــه واگذارنــده اصلــی مبنــی 
بــر فرعــی بــودن قــرارداد را در اختیــار شــعبه مربوطــه قــرار دهــد 
و آنــان را ملــزم بــه ارســال لیســت و پرداخــت حق بیمــه کارکنــان 

شاغل در قرارداد به شعبه مربوطه نمایند.
ــه  ــدون مطالب ــه کار را ب ــط مقاطع ــن قس ــا آخری ــرگاه کارفرم ه  
ــه  ــق بیم ــت ح ــئول پرداخ ــردازد، مس ــازمان بپ ــاب س مفاصاحس

مقرر و خسارات مربوط خواهد بود. 
ــن  ــی و همچنی ــا، مؤسســات، شــرکت های دولت ــه وزارتخانه ه کلی  
ــات  ــی، مؤسس ــات غیردولت ــاف، مؤسس ــاق اصن ــهرداری ها، ات ش
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــمول مق ــه مش ــات عام المنفع ــه و مؤسس خیری

ماده 38 می  باشند. 

آشناییباضوابطومقرراتبیمهای
ویژهکارفرمایان

ی و نظارت  با تشکر  از همکار
جتماعی مین ا ـأ مد سازمان ت معاونت فنی و درآ

آمد حق بیمه( داره کل در ) ا

رد  ینده دا مین آ ـأ حق ت
جتماعی که دلگرم کار است ا

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی:
w w w. f a r h a n g i . t a m i n . i r

سایت سازمان تأمین اجتماعی:
w w w. t a m i n . i r
پست الکترونیک )ایمیل(:

E-mail:karfarma@tamin.ir

ادارهکلفرهنگیواجتماعیکارفرمایانوسازمانها
آدرس:تهــران،خیابــانکارگــرشــمالی،نرســیده
ــتاره، ــهس ــشکوچ ــی،نب ــارراهفاطم ــهچه ب
پالکیــک،ســاختمانشــماره4تامیناجتماعــی

طبقهششم،کدپستی1418654718
تلفن:64028131
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دردنیایکنونیتوجهبهمفهومتوسعهپایداروپیشبردآنازدغدغههای
اصلیهرساختارحکومتیمردمســاالرمحسوبمیشود.دراینبین
صیانتازنیرویانسانیوتوجهبهفرآیندهایتولیدیدرمسیررسیدن
بهتوسعهورشداقتصادیمتوازنازاهمیتبسیاریبرخورداراست.از
عواملمهمدرصیانتازتولید،توجهخاصبهکارآفرینانوارائهاطالعات
بهآناندرحوزههایگوناگوناست.سازمانتأمیناجتماعیبنابهوظیفه
خودبهعنــوانیکنهادعمومیاثرگذاربرحــوزهتولیدوبازارکارو
سرمایه،نقشاصلیرادرپشــتیبانیوحمایتازکارگاههایصنعتی،

تولیدی،خدماتیونیرویانسانیشاغلدرآنهاایفامیکند.
ازآنجاکهکارفرمایاِنکارآفرینازشــرکایاجتماعیعمدهســازمان
هستند،ارائهخدماتاطالعاتیوآگاهسازیآنانازقوانینوفرآیندهای
مرتبطباحوزههایمختلفبیمهایضروریاست.بههمیندلیلمعاونت
فرهنگیواجتماعیسازمانواداراتکلتابعهبهصورتتخصصیسعی
میکنندتاباانتشارمجموعههایکوچکودرعینحالمفیداطالعرسانی
همچونمتنحاضراقدامبهمعرفیقوانینومقرراتمرتبطبابیمههای

اجتماعیکنند.
آنچهتقدیممیگرددارائهمطالبیدرحوزهکارفرماییبودهکهتوســط
ادارهکلفرهنگیواجتماعیکارفرمایانتهیهوتنظیمشــدهاســت.
پیشاپیشازهرگونهنقصیدرمطالبارائهشدهپوزشطلبیده،امیدواریم
نظراتبهرهبردارانجهتبهبــودکیفیتمتنحاضردراختیارمعاونت
فرهنگیواجتماعیقرارگیرد.شایانذکراستنوشتارحاضرباهمکاری
اداراتکلتخصصیمرتبطدرمعاونتفنیودرآمدتهیهشدهکهازآن

عزیزانتشکرمیشود.

باآرزویتوفیقالهی
معاونتفرهنگیواجتماعی

کارفـــرما )واگـذارنده کـار( در مـورد قـــراردادهاي غیرعمراني، باید   
ــت  ــر صورت وضعی ــرد را از ه ــص کارک ــغ ناخال ــد کل مبل 5 درص
مقاطعــه کار، کســر کــرده و بــه انضمــام آخریــن قســط نــزد خــود 

نگه دارد.
پــس از انعقــاد قــرارداد الزم اســت یــک نســخه از آن بــه انضمــام   
بــه  کارفرما/پیمانــکار  توســط  کار  واگذارنــده  گواهــی  اصــل 
ــل  ــع در مح ــی )واق ــازمان تأمین اجتماع ــعبه س ــن ش نزدیکتری

اجرای پروژه( تسلیم گردد.
ــت  ــرارداد می بایس ــت ق ــس از دریاف ــی پ ــازمان تأمین اجتماع س  
نســبت بــه تشــکیل پرونــده پیمانــکاری اقــدام و پــس از اختصــاص 
شــماره کارگاه و ردیــف پیمــان جهــت آن، مراتــب را بــه پیمانــکار 

و واگذارنده کار اعالم نماید.
پیمانــکاران مکلفنــد طبــق مقــررات، صورت مــزد ماهانــه کارکنــان   
شــاغل در هــر پیمــان را حداکثــر تــا آخریــن روز مــاه بعــد تهیــه و 
ــق  ــا از طری ــلیم و ی ــی تس ــازمان تأمین اجتماع ــای س ــه واحده ب
الکترونیــک ارســال و حــق بیمــه متعلقــه را قبــل از ســپری شــدن 
ــد. )در  ــت نماین ــازمان پرداخ ــه س ــی در وج ــرر قانون ــت مق مهل
ــی کــه حق بیمــه  ــط طرح هــای عمران قراردادهــای مشــمول ضواب
بــه وســیله واگذارنــده کار از محــل اعتبــار پــروژه پرداخــت 
می گــردد، پیمانــکار فقــط بایــد لیســت کارکنــان شــاغل در 
قــرارداد را کــه بــه تأییــد واگذارنــده کار یــا ناظــر رســیده، همــه 

ماهه به شعبه مربوطه تسلیم نماید.( 

باهمکاریمعاونتفنیودرآمدسازمانتأمیناجتماعی w w w . f a r h a n g i . t a m i n . i r

پاسخگوییمطلوب،
بهنیازهایبیمهایودرمانینیرویکار،

وظیفهاصلیماست

{

پیمانکاري هــا طبــق مــاده 38 قانــون تأمین اجتماعــي، مشــمول 
ــتن  ــن داش ــد، بنابرای ــرار مي گیرن ــي ق ــه تأمین اجتماع ــررات بیم مق
ــي  ــکاران ضرورت ــراي پیمان ــوص ب ــن خص ــه اي در ای ــات بیم اطالع

انکارناپذیر است.
ــده ــکیلپرون ــوهتش ــوعنح ــانموض ــهبی ــور،ب ــنبروش درای

بیمهايپیمانکارانپرداختهشدهاست؛

ماده۳۸قانونتأمیناجتماعی
در مــواردی کــه انجــام کار به طــور مقاطعــه بــه اشــخاص حقیقــی یــا 
ــه  ــراردادی ک ــت در ق ــا می بایس ــود، کارفرم ــذار می ش ــی واگ حقوق
منعقــد می کنــد، مقاطعــه کار را متعهــد نمایــد کــه کارکنــان خــود و 
ســازمان  نــزد  را  فرعــی  مقاطعــه کاران  کارکنــان  همچنیــن 
تأمین اجتماعــی بیمــه نمایــد و کل حق بیمــه را بــه ترتیــب مقــرر در 
ــد  ــج درص ــت پن ــردازد. پرداخ ــی بپ ــون تأمین اجتماع ــاده ۲8 قان م
ــه  ــه ارائ ــول ب ــا موک ــرف کارفرم ــکار، از ط ــرد پیمان ــای کل کارک به
ــا  ــرگاه کارفرم ــود و ه ــد ب ــازمان خواه ــرف س ــاب از ط مفاصاحس
آخریــن قســط مقاطعــه کار را بــدون مطالبــه مفاصاحســاب ســازمان 
ــه  ــارات مربوط ــرر و خس ــه مق ــت حق بیم ــئول پرداخ ــردازد، مس بپ

خواهد بود. 

وظایفپیمانکاران،واگذارندگانکاروسازمان
ــه اشــخاص  ــا، انجــام کار را به صــورت مقاطعــه ب ــواردي کــه کارفرم در م

حقیقي یا حقوقي واگذار مي کند، رعایت موارد زیر ضروري است:  
کارفرمــا )واگذارنــده کار( در متــن قــرارداد، پیمانــکار )مقاطعــه کار(   
ــان  ــن کارکن ــود و همچنی ــان خ ــه کارکن ــد ک ــد مي کن را متعه
ــد و  ــزد ســازمان تأمین اجتماعــي بیمــه کن ــکار فرعــي را ن پیمان

کل حق بیمه پیمان را بپردازد.


