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 12/11/1399 تاریخ تهیه گزارش یک  دستور جلسه شماره-مقررات  – قانون شناسه

 موضوع عنوان

دستور العمل  امکان آزاد سازی سپرده حسن انجام کار پیمانکاران قراردادهای اجرای کامل -مقررات -قانون

قانون تامین اجتماعی  38) موضوع ماده  مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی ذعمرانی بدون نیاز به اخ

 (درخصوص پیمانکاران دستورالعمل قانون بودجه 160و ماده 

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  –انجمن پیمانکاران  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

براساس بررسی ها صورت گرفته تعطیلی و توقف کارپروژه های عمرانی که از سوی دولت به بخش خصوصی 

ما امروز بیشتر از هر زمان دیگری  می گردد براین اساسواگذاری می گردد باعث حدر رفتن سرمایه های دولت 

 کشور عمرانی توسعه  هستیم تانیازمند تعامل بخش های دولتی نظیر دارایی و تامین اجتماعی با پیمانکاران 

این مسایل و مشکالت قطعا می بایست از سوی سازمان های باالدستی همچون سازمان مدیریت  .نگردد متوقف

بازنگری و اصالح شود، چرا که کارفرمایان به دلیل عدم دسترسی به ابزار های قانونی نمی توانند در حل مسایل 

 مشکالت حل برای امکان صورت در که  همین دلیل پیشنهاد ما این استاین چنین اقدامی انجام بدهند. به 

پیمانکاران مشکالت را حل  بابه استانداری ها و شورای فنی استانداری ها اختیار بدهد تا با تعامل  دولت فوق

 .کنند

را مکلف  یاجتماع نیسازمان تام تیتحت عضو مانکارانیو پ انیکارفرما هیکل ؛یاجتماع نیقانون تام ۳۸ماده 

 یمناقصه ا یهامربوط به پروژه یروهاینمودن ن مهیکردن کارکنان خود، نسبت به ب مهیکه عالوه بر ب سازدیم

مقاطعه  مانکارانیپ یروهایکردن ن مهیب نیبه منظور تضم ،یاجتماع نیسازمان تام .دنیاقدام نما زین یو قرارداد

خود  یاز پرداخت %(5ی )عموماً ت که با نگهداشت درصدخود را مکلف کرده اس تیتحت عضو انیکارفرما کار،

جانب  از یاجتماع نیحساب با سازمان تام هیو تسو ینکردن شاغل مهیمربوطه، امور مربوط به ب مانکاریبه پ

پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به  .ندیتحت قرارداد را لحاظ نما مانکاریپ

مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان طرف سازمان خواهد بود. در مورد  حساب از ارایه مفاصا

معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان کنند،  مى پرداختدر موعد مقرر به سازمان تسلیم و را خود 

لبه مفاصا حساب سازمان هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطا .از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد

بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به 

هاى دولتى ها و مؤسسات و شرکتسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه

و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت  ها و اتاق اصناف و موسساتو همچنین شهردارى

 .باشنداین ماده می

، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری عمرانی به 06/05/1380جدید درآمد مورخ  14بر اساس بخشنامه شماره 

درصد سهم کارفرما( و از آنجا که بر اساس  5سهم پیمانکار و  6/1درصد ناخالص کارکرد می باشد ) 6/6میزان 
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ر گرفته و به عبارتی ارائه لیست بیمه ، هدف از این ماده الزام بر بیمه نمودن نیروهای بکا38بیان صریح ماده 

 ماهیانه بر اساس ضوابط سازمان می باشد.

 160دستگاه های اجرایی موضوع ماده هیات وزیران،  29/04/1384مورخ ه 33337ت /20966بر اساس مصوبه 

رارداد شرایط ق قانون برنامه چهارم، مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق

 پس از کسر کسور قانونی و بدون تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند.

 22/07/1394مورخ  174733/94و  28/06/1364مورخ  1-6772-2800/54بر اساس بخشنامه های 

اران طرح های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز، کارفرمایان قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانک

عمرانی، باید حداکثر تا یک ماه پس از تایید صورت وضعیتها، نسبت به واریز حق بیمه متعلقه به حساب سازمان 

تامین اجتماعی اقدام نمایند و در غیر اینصورت پرداخت اصل و جرائم حاصل از دیرکرد، بر عهده دستگاه 

 اجرایی خواهد بود.

 17/09/1387مورخ  87560/20راهبردی ریاست جمهوری وقت نیز طی نامه معاونت برنامه ریزی و نظارت 

خطاب به معاونت محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور، خودداری ذیحسابان طرح های 

% بهای هر صورت حساب مشاوران و گرو نگه داشتن آن در قبال ارائه مفاصاحساب تامین 5عمرانی از  از کسر 

به ذیحسابان و ادارات  21/10/1386مورخ  168795/9106/56اعی را یادآور شده و این مهم طی نامه اجتم

 کل امور مالیاتی ابالغ شده است.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

دسههتورالعمل قهانون بودجههه  160باتوجهه بهه موضههاعات مطهرح شهده در شههرح موضهوا عههدم اجهرای مهاده 

 ام کار پیمانکاران مشکالت زیر بوجود آمده است:مبنی بر آزادسازی سپرده حسن انج

کهه باعهث ضهرو و زیهان آنهها درصهد حسهن انجهام کهار پیمانکهاران  10عدم آزاد سازی بهه موقهع  -1

 میگردد.

درصهد  5عدم قبول لیسهت بیمهه قهرارداد پیمانکهاران بها توجهه بهه عهدم تعههد کارفرمها در واریهز  -2

 بیمه تامین اجتماعی حق 

ار از طههرف تههامین موجههب میگههردد کههه لیسههت بیمههه پیمانکههپرداخههت حههق بیمههه  تههاخیر در  -3

 اجتماعی رد گردد و از طرف تامین اجتماعی شامل جریمه میشوند

ه و نیههز ارائههه آنههالیز صههعههدم ارائههه آنههالیز دقیههق از سههوی پیمانکههاران در مرحلههه شههرکت در مناق -4

بههه منظههور برنههده شههدن در و مههالک قههرار دادن کمتههرین قیمههت پیشههنهادی قیمههت غیههر واقعههی 

 اتصمناق

عدم اجهرای مفهاد قهانون بهه صهورت دقیهق از سهوی دسهتگاه ههایی کهه بها پهروژه ههای عمرانهی  -5

 درگیر می باشند و ارائه تفسیرات نامناسب از متن قانون
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جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

08/11/99 

تماعی، دبیر با حضور نماینده محترم تامین اجکه  8/11/99در جلسه کارگروه کارشناسی روز چهارشنبه مورخ 

ذب و سرمایه جانجمن پیمانکاران و عضو شورای فنی استان و نماینده معاونت عمرانی استانداری و نیز دفتر 

 گذاری استانداری موضوعات ذیل تشرح گردید:

 ن در اقتصاد کشور می تواندمسایل و مشکالت مربوط به پیمانکارا جناب آقای رضایی، دبیر محترم اتاق بازرگانی :

قرادادهای مقطوا  .از معضالت مربوط به پیمانکاران مربوط به تیپ قراداد های می باشد تاثیر منفی داشته باشد. یکی

که باعث ضرر و زیان پیمانکاران گردیده و این صنعت متاسفانه با بی تدبیری دستگاهها اجرایی و تصمیم گیرندگان 

که تیپ قراردادهای عمرانی در تمام  پیشنهاد بنده این است. پیش می رودبه سمت نابودی  ، کم کمواگذاری پروژها

و با توجه  یی که پروژه های عمرانی دارند دارای یک وحدت رویه باشند و از یک چهارچوب یکسان بهره گیرنددستگاهها

 هش دهد.می تواند مشکالت را تا حدودی کااین اقدام به مفادهای قانونی تنظیم گردد، 

مسایل و مشکالت پیمانکاران در ارتباط مستقیم با دولت می  جناب آقای نجاتی، دبیر محترم انجمن پیمانکاران:

باشد در همین راستا در چند سال اخیر بدلیل کمبود نقدینگی دولت و کم شدن بودجه عمرانی بدلیل تحریم های 

پیمانکار دانش محور است نه سرمایه محور، یکسری موضوعات بایستی موجود پیمانکاران با مسایل زیادی روبرو شدند. 

از شورای فنی پیگیری گردد، گرچه به نتیجه نرسیده است، بایستی حاکمیت استان وارد عمل بشود و از طریق شورای 

 گفتگو بتواند مشکالت را حل کند.

هیت دولت مصوب  84کاران در سال در بحث بیمه پیمان جناب آقای عبدالهی، عضو محترم شورای فنی استان:

مربوط به پیمانکاران در خاتمه  160قانون برنامه چهار م توسعه موضوا ماده  34کرده است که در اجرای بند ه ماده 

درصد حسن انجام کار را منوط به ارائه مفاصا حساب ننماید، لیکن دستگاه های اجرایی به هیج وحه  5کار آزاد سازی 

  درصد حسن انجام کار صورت نمیگرد. 5ن نمی روند، تا زمانی که مفاصا حساب ارائه نگردد پرداخت زیر بار این قانو

در بحث پروژه های عمرانی اساسی ترین مشکلی که  جناب آقای نیکبخت، نماینده معاونت عمرانی استانداری :

بدرستی انجام نمی شد و مالک وجود دارد در مرحله مناقصات و واگذاریهای پروژه ها می باشد که یا مناقصات 

دستگاههای اجرایی بدلیل نداشتن تخصص فنی برای واگذاری پروژه پایین ترین قیمت پیشنهادی پیمانکار می باشد، 

ترین قیمت را برای انجام پروژه در نظر بگیرد. خود این  که متاسفانه هیات نظارتی بر قیمت هم وجود ندارد که مناسب

بروز مشکالت زیادی تا زمان تحویل قطعی پروژه بوجود می آورد که پیمانکار را عمال به سمت مشکل در قدم اول باعث 

 نابودی میشکاند.

سی قرار  صی مورد برر صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ صلی  سه ا ضوع در جل در نهایت مقرر گردید مو

 گیرد.
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 پیشنهادات

 پیشنهادات : 

ی سپرده آزادساز موضوعبا استناد به دستورالعمل و قانون و موارد فوق پیشنهاد میگردد  .1

نگردد، و کارفرما دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی  ی قراردادهای عمرانی منوط به 

 مکلف گردد به پرداخت مابقی حسن انجام کار 

 نجمن پیمانکاران و پشنهاد میگردد کارگروهی متشکل از سازمان مدیریت و بودجه و ا .2

بررسی کارشناسی نسبت به آنالیز قیمت معاونت عمرانی استانداری تشکیل گردد تا تصمیم 

 را انجام دهند.  صهارائه شده از سوی پیمانکاران در اسناد مناق

که پیش پرداخت  گرفتن تعدیل و نظر اجرای کامل مفاد شرایط عمومی پیمان موضوع در  .3

بندها اشاره کرده است. درصورتی که دستگاه اجرایی در اینخصوص قانون به صراحت به این 

 بصورت سلیقه ای عمل می کنند.

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

 قانون بیمه تامین اجتماعی  38ماده 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران قانون 160ماده 

 06/05/1380جدید درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 

 هیات وزیران، 29/04/1384مورخ ه 33337ت /20966مصوبه 

سازمان  22/07/1394مورخ  174733/94و  28/06/1364مورخ  1-6772-2800/54بخشنامه های 

 مدیریت و برنامه ریزی

خزانه دار کل خطاب به معاونت محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و  17/09/1387مورخ  87560/20نامه 

 کشو

 ت کل امور مالیاتی به ذیحسابان و ادارا 21/10/1386مورخ  168795/9106/56نامه 
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