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 "پیشنویس بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران "اتاق لرستان در خصوصو مالیات بیمه بانک، اظهار نظر کارشناسی کمیسیون 

 توضیحات پیشنهاد قانون ردیف

با 1394 /22/07مورخ 174733بخشنامه شماره  1

موضوع حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور 

 و پیمانکاران

 متن بخشنامه:

مورخ  1-6772-2800/54پیرو بخشنامه شماره 

 نیا خیاز تار ابالغی این سازمان، 28/06/1364

که مشمول  ییهاها و پروژهدر طرح ابالغ

شود چنانچه دستگاه  یم ادشدهیبخشنامه 

 دییماه از تا کیحداکثر پس از  ییاجرا

صورت  ایصورتحساب مهندسان مشاور 

نسبت به پرداخت آنها  مانکارانیپ تیوضع

 زیبالفاصله نسبت به وار دیبا ،ندیماناقدام ن

ا صورت یصورتحساب  مهینمودن حق ب

شده مطابق با قرارداد به حساب  ادی تیوضع

اقدام الزم را به عمل  یاجتماع نیسازمان تأم

 ایاور صورت چنانچه مش نیا ریدر غ .آورند

و  باشد یدرخواست م اکیداً مورد 174733شماره  بخشنامه یاجرا

 پیشنهاد میگردد به وظایف پیمانکاران اضافه شود .

موظف به  انیکارفرمامذکور مطابق با بخشنامه 

 نیبه حساب تام زیوار) مهیپرداخت حق ب

باشند که در صورت عدم یم (یاجتماع

 مانکاریاز طرف پ یقصور چگونهیپرداخت ه

 . ستیمتصور ن
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 ییدستگاه اجرا ریتاخ لیبه دل ،مربوط مانکاریپ

 مهیدر پرداخت حق ب رکردید مهیمشمول جر

 .خود شوند یکاریب مهیکارکنان شاغل و ب

موظف به پرداخت اصل و  ییادستگاه اجر

پرداخت آن خواهد  رکردیحاصل از د میجرا

 .بود

 : 65-5بند  2

 /14/01 مورخ 9 با توجه به دادنامه شماره

 یعدالت ادار وانید یعموم یاته1384

 22/10/1398مورخ  10724 دادنامه شماره

 وانید یاجتماع نیکار و تام یتخصص یاته

 مهیکه حق ب یموارد هیدر کل یعدالت ادار

مستند  یرعمرانیو غ یقرارداد ها اعم از عمران

 مهیاز حق ب شتریب مانکاریپ یارسال یها ستیبه ل

 یعال یوراصوبات شموضوع م اخذطبق م

 ریو سا رهیمد یات محترمه ،یاجتماع نیتأم

احتساب حق  یمبنا ،بخشنامه باشد نیمفاد ا

 ستیل یعمران ریغ یدر مورد قراردادها مهیب

 .خواهد بود مانکاریپ یارسال یها

 فقط غیرعمرانی ذکر شده است. .است حیصح یرعمرانیو غ یعمران یقراردادها
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 زیر به وظایف کارفرمایان اضافه شود : گردد متنپیشنهاد می  3

مبنای محاسباتی و مدت پیمان  فیتکل نییدر صورت عدم تع:  67-7

 به شرح زیر اقدام شود:

 به مدت یکسال موقت و رفع نواقص لیاتمام کار و تحو :الف

 کار قیتعل ب:

 ماه 3به مدت  مانیپ یعموم طیشرا 46اعمال ماده  ج:

 ماه 3به مدت  مانیپ یومعم طیشرا 48اعمال ماده  د:

به عهده  ارک رندهدستگاه واگذا ریتاخ لیبه دل یقانون یهاتیمسئول هیکل

 .دستگاه مربوطه خواهد

که  یاجتماع نیقانون تام 38با توجه به ماده 

 :دانند یقانون را سه جانبه م نیدر ا فیتکال

 یاجتماع نیسازمان تام -1

 واگذارنده کار -2

 مانکاریپ -3

 یهاتیمسئول یبه تناسب خود دارا کیهر 

 38ماده  لیباشد لذا از مفهوم تبصره ذ یم

 :گردد که یاستنباط م نیچن

موقت و  لیکار و تحو همپس از خات -1

 رفع نواقص

 پس از تعلیق کار -2

 یعموم طیشرا 46پس از اعمال ماده  -3

 مانیپ

 یعموم طیشرا 48پس از اعمال ماده  -4

 مانیپ

 کیمدت  حداکثر ظرف ستیبا یکارفرما م

از موارد فوق با  کیابالغ هر  خیسال از تار

کارکرد  زانیحساب نموده تا م هیتسو مانکاریپ
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و پرداخت آن  مهیجهت مشخص شدن حق ب

 د.انجام شو یاجتماع نیسازمان تام

 کاران اضافه شود:متن زیر به وظایف مقاطعه گردد یم شنهادیپ - 4

 نمایندمی نعقدبا دولت م مانکارانیکه پ ییدر قراردادها:  68-10

به عنوان  دتوان یرا م مانیاز مبلغ پ % 4/4 زانیو به م )دولت(کارفرما

 صورتیکهدر لیدل نیپس به هم نماید سهم کارفرما پرداخت مهیحق ب

از کل مبلغ تعهد شده  مهیحق ب مانکاریاز طرف پ یارسال ستیمطابق ل

 مانکاریهد داشت و پپرداخت نخوا تیقابلو  اجازه شود شتریکارفرما ب

 .باشد یبه التفاوت م و پرداخت کل ما پرداخت مکلف به

- 

 اضافه شود: متن زیر به وظایف سازمان گردد یم شنهادیپ - 5

حق  مطابق قانون یعمران یکارکنان شاغل در پروژه ها هیکل: 69-11

 مهیب افتیمشمول در طیدر هر شراو  پس از خاتمه کارآنان  مهیب

 .دنباش یم یکاریب

 مصوب  یکاریقانون ب 4و 1مطابق با ماده 

 هیبه کل ستیبایو تبصره آن م26/06/1369

حق  یعمران یکارکنان شاغل در پروژه ها

 .پرداخت گردد  یکاریب مهیب

 اضافه شود: متن زیر به وظایف سازمان گردد یم شنهادیپ - 6

و  یکار عهمقاط یهابانوان در پروژه مهیب ستیل رشیذپ :69-12

بوده و در  رادیفاقد هرگونه ا یاجتماع نیاز طرف سازمان تام یعمران

 ای دییتا نسبت به توانندیم یصورت لزوم شعب سازمان با انجام بازرس

 .دنیشده اقدام نما های ارائهلیست دییعدم تا

و قانون  یاجتماع نیبا توجه به متن قانون تام

 یکار که بانوان را از کار در پروژه ها

نموده اند لذا عدم  عمن یو عمران یتمانساخ

 یهابانوان در پروژه مهیب ستیل رشیپذ

 یو قانون یمنطق هیفاقد هر گونه توج یعمران
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 ربطیاز مراجع ذ بیمستوجب تعق یبوده و حت

 . باشدیم زین

 اضافه شود: سازمان متن زیر به وظایف گردد یم شنهادیپ - 7

 یکار با ارائه قرارداد مبن عهمقاط یدر صورت درخواست کتب:  69-13

از  یکتب تائیده با کارفرما منظور انجام کار مدارک با اخذ مانیبر عقد پ

از طرف سازمان  ییاقدامات اجرا ،مانیپ دییبر تا یواگذارنده کار مبن

 .شروع گردد

 

موضوع اشاره  نایبه  67-2توجه شود در بند 

 عیدر جهت تسر 69-13دنشده و اضافه نمو

پرونده و شروع به اقدامات از طرف  لیتشک

 باشد.می یاجتماع نیسازمان تام

 اضافه شود: سازمان متن زیر به وظایف گردد یم شنهادیپ - 8

را در صورت درخواست  یمحاسبات یسازمان مکلف است مبنا :69-14

ضمیمه و خود  یاوراق مطالبات هیبه کل نیو همچن مانکاریکارفرما و پ

 نماید.تحویل 

- 

 اضافه شود: متن زیر به وظایف سازمان گردد یم شنهادیپ - 9

 انیاز طرف کارفرما مهیحق ب زیدر صورت عدم وار: 69-15

 ستیل افتیبه در مکلف یاجتماع نیسازمان تام (واگذارندگان کار)

 .باشد یم مانکارانیاز طرف پ مهیب

 18/11/1390مصوب  هیاستفسار استناد از

عدم  رایز .باشدیم یاسالم یمجلس شورا

از  مانکاریارائه شده توسط پ ستیل افتیدر

ناقض حقوق  یاجتماع نیطرف سازمان تام

 .خواهد بود شدهمهیب یقانون

 قانون تامین اجتماعی 39ماده 

 قانون تامین اجتماعی 43طبق ماده  اضافه شود: متن زیر به وظایف سازمان گردد یم شنهادیپ  10
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و حل اختالف  صیتشخ یها اتیه یها یدگیدر روند رس: 69-16

 دداشته باش تیمقاطعه کاران عضوصنف  یمطلع و واقع ندهینما یامهیب

 یقانون ندهینما ای مقاماتو با امکان حضور  یوقت قبل نییو جلسات با تع

برگزار گردد تا امکان ارائه اسناد و  یو حضور یبه صورت واقع شانیا

و  ماتیتصم تیو در جهت شفاف شود فراهم مانکارانیپ یدفاع حضور

 .زائد اقدام گردد یحذف روندها

 اضافه شود: متن زیر به وظایف سازمان گردد یم شنهادیپ  11

محدود به  انمانکاریپ یحقوق التیاغلب تشک نکهیبا توجه به ا :69-17

 یداراهم طی سال  در اکثر موارد بوده وو سهامداران  کاچند نفر شر

قراردادها بوده و به  ییامور اجرا ریمعدود هستند به ناچار درگ یمانهایپ

 نیو تام یریگیپ ریدر مسیا  پروژه محلدر  تیتناوب و نوع مسئول

 رودیباشند انتظار م یم ریامور پروژه درگ ریسا ایکار  یرویمصالح و ن

پروژه  ایحقوق و مزا ستیدر قالب ل مانکارانیپ یدارا یفن میحداقل ت

به  نکهیا ایرفع گردد  ینفر از اعضا کی تیو محدودشود  رفتهیها پذ

و  رهیمد ئتیه ینفر از اعضا 23 ستیهر پروژه امکان ارسال ل یازا

 د.فراهم گرد یقپرسنل شرکت حقو

 

 


