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 مدری کل  محترم  ستادی/معاون محترم 

 مدریکل محترم تأمین اجتماعی استان

 ردمان تأمین اجتماعی استان محترم مدری 

         صلوات رب محمد و آل محمد)ص(   و باسالم
ای با موضوع تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه 02/10/1999مورخ  10121/99/1222پیرو بخشنامه شماره ؛احتراما

اجرای مزورق EPCو  PCبیمزه کارکنزان شزادر قر ررارقاق زای کاران، با توجه به اینکه تعیین میزاان ح قاطعهم

ای ررارقاق ای خدمات قریایی با موضوع واگذاری کشتی قرقست  ای قولتی و ضوابط بیمهپیمانکاران برخی شرکت

رویزه منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاق وحدت بازنگری می باشد، لذا با مالحظه ابهام برخی واحد ای اجرایی، به

( بخشنامه تنقیح و تلخزیص ضزوابط 02-6توجه ذیر بند ) قارقاعالم میقر عملکرق واحد ا تا حصول نتیجه نهایی 

 د: یگرق( به بخشنامه مذکور الحاق09-9کاران به شرح ذیر اصالح و بند )ای مقاطعهبیمه

قرصد مبلغ اولیزه رزرارقاق  02  افاایش یا کا ش مقاقیر کار، حداکثر تا میاان تغییر مبلغ ررارقاق از طریتوجه: 

مجاز می باشد و انجام مقاقیر بیش از میاان مذکور منوط به انعقاق ررارقاق مجاا خوا زد بزوق؛ لزذا قر مزوارقی کزه 

مشزمول  ولیزه رزرارقاق، تجهیاات و ماشین آالت، مبلزغ ا اینه  ای نیروی انسانی، مصالحعلت افاایش یا کا ش به

کارکرق مصالح اختصاصی، تجهیزاات و اجزرا  و گرقققولتی نامه و بوقجه و قستگاه اجرایی مصوب سازمان برتعدیر 

 ای کارکرق و گوا ی واگذارنده کار اعالم گرقق، مبلغ تعزدیر جزا  تفکیک از مبلغ تعدیر موارق مذکور قر صورتبه

. بدیهی است شمول یا عدم شمول ح  بیمه بزر مبلزغ تعزدیر تجهیزاات، قرصد نخوا د بوق 02افاایش و یا کا ش 

 شده برای کارکرق بخش  ای مذکور می باشد.مصالح اختصاصی و اجرا و میاان آن مطاب  ضوابط تعیین

قر ررارقاق ای خدمات قریایی با موضوع واگذاری کشتی به  مراه خدمه، با مالحظه  اینه تزامین  -94-3بند 

( رزانون 9تغال اتباع بیگانه قر اجرای عملیات و برخورقاری آنان از تعهدات پیش بینزی شزده قر مزاقه )و اش کشتی

قرصد ناخالص کر کارکرق رطعی از  02اجتماعی قر کشور خوق یا کشور ای قیگر قر مدت اشتغال قر ررارقاق، تامین

قرصد مانده کارکرق وفز  مزاقه اول  02هبیمه کارکنان شادر قراجرای ررارقاق نسبت بشمول ح  بیمه معاف و ح 

بیکاری بیمه قرصد به انضمام ح  12ماخذ شورای عالی تامین اجتماعی به  00/21/1932مورخ  002مصوبه شماره 

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

 کارانای مقاطعهبیمه( به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط94-3( و الحاق بند )94-6اصالح توجه ذیل بند) موضوع:
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کزر کزارکرق رطعزی رزانون بزه میزاان ناخالص (90از وصول مطالبات، مفاصاحسزاب موضزوع مزاقه )محاسبه و پس 

 02/10/1999بیمه مورق مطالبه آنان از تزاری  نسبت به ررارقاق ایی که ح  این بنداعمال ت بدیهی اس گرقق.صاقر

 به مرحله رطعیت نرسیده است، بالمانع می باشد. بخشنامهتا صدور این 

، شزرکت ین، روسزا و کارشناسزان اقارات کزر اسزتانمسئول حسن اجرای این بخشزنامه مزدیران کزر، معزاون

  باشند.میلین واحد  ا و کارشناسان واحد ای اجرایی ن، روسا، معاونین، مسئوو خدمات ماشینی تامیمدیریت مشاور

 

 

 

 
 

 

 میراهشم موسوی



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 مدریعامل
 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 4499/0911/0111 شماره:

 89/14/0911 اترخی:
  ويپست:

 

 99910تلفن: 0995499949،کدپستی:394تهران:خیابان آزادی، پالک    11271257ش ش :

 «بخشنامه»

  

 

 /مدری کل  محترم  ستادیمعاون محترم 

 مدریکل محترم تأمین اجتماعی استان

 ماعی استان مدری محترم ردمان تأمین اجت 

         صلوات رب محمد و آل محمد)ص(   و باسالم
ای با موضوع تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه 02/10/1999مورخ  10121/99/1222پیرو بخشنامه شماره ؛احتراما

اجرای مزورق EPCو  PCبیمزه کارکنزان شزادر قر ررارقاق زای کاران، با توجه به اینکه تعیین میزاان ح مقاطعه

ای ررارقاق ای خدمات قریایی با موضوع واگذاری کشتی قرقست  ای قولتی و ضوابط بیمهمانکاران برخی شرکتپی

رویزه بازنگری می باشد، لذا با مالحظه ابهام برخی واحد ای اجرایی، به منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاق وحدت

( بخشنامه تنقیح و تلخزیص ضزوابط 02-6یر بند )قارق توجه ذقر عملکرق واحد ا تا حصول نتیجه نهایی اعالم می

 گرقید: ( به بخشنامه مذکور الحاق09-9کاران به شرح ذیر اصالح و بند )ای مقاطعهبیمه

قرصد مبلغ اولیزه رزرارقاق  02تغییر مبلغ ررارقاق از طری  افاایش یا کا ش مقاقیر کار، حداکثر تا میاان توجه: 

بیش از میاان مذکور منوط به انعقاق ررارقاق مجاا خوا زد بزوق؛ لزذا قر مزوارقی کزه  مجاز می باشد و انجام مقاقیر

، تجهیاات و ماشین آالت، مبلزغ اولیزه رزرارقاق مشزمول  اینه  ای نیروی انسانی، مصالحعلت افاایش یا کا ش به

صی، تجهیزاات و اجزرا تعدیر مصوب سازمان برنامه و بوقجه و قستگاه اجرایی قولتی گرقق و کارکرق مصالح اختصا

 ای کارکرق و گوا ی واگذارنده کار اعالم گرقق، مبلغ تعزدیر جزا  تفکیک از مبلغ تعدیر موارق مذکور قر صورتبه

قرصد نخوا د بوق. بدیهی است شمول یا عدم شمول ح  بیمه بزر مبلزغ تعزدیر تجهیزاات،  02افاایش و یا کا ش 

 شده برای کارکرق بخش  ای مذکور می باشد.وابط تعیینمصالح اختصاصی و اجرا و میاان آن مطاب  ض

قر ررارقاق ای خدمات قریایی با موضوع واگذاری کشتی به  مراه خدمه، با مالحظه  اینه تزامین  -94-3بند 

( رزانون 9و اشتغال اتباع بیگانه قر اجرای عملیات و برخورقاری آنان از تعهدات پیش بینزی شزده قر مزاقه ) کشتی

قرصد ناخالص کر کارکرق رطعی از  02جتماعی قر کشور خوق یا کشور ای قیگر قر مدت اشتغال قر ررارقاق، اتامین

قرصد مانده کارکرق وفز  مزاقه اول  02بیمه کارکنان شادر قراجرای ررارقاق نسبت بهشمول ح  بیمه معاف و ح 

بیکاری بیمه قرصد به انضمام ح  12ماخذ ی به شورای عالی تامین اجتماع 00/21/1932مورخ  002مصوبه شماره 

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

 کارانای مقاطعهبیمه( به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط94-3( و الحاق بند )94-6اصالح توجه ذیل بند) موضوع:
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کزر کزارکرق رطعزی رزانون بزه میزاان ناخالص (90از وصول مطالبات، مفاصاحسزاب موضزوع مزاقه )محاسبه و پس 

 02/10/1999بیمه مورق مطالبه آنان از تزاری  نسبت به ررارقاق ایی که ح  این بنداعمال بدیهی است  گرقق.صاقر

 به مرحله رطعیت نرسیده است، بالمانع می باشد. بخشنامهاین  تا صدور

مسئول حسن اجرای این بخشزنامه مزدیران کزر، معزاونین، روسزا و کارشناسزان اقارات کزر اسزتان، شزرکت 

  باشند.مدیریت و خدمات ماشینی تامین، روسا، معاونین، مسئولین واحد  ا و کارشناسان واحد ای اجرایی میمشاور
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 امور پیمانمعاون 
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 وصول حق بیمه  مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 بیمه ای معاونت

 مهرداد قریب ورابیمحمد گ  ن اهشمیحسی سید افطمه حنیفه


