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چکیده
ترین مان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروي کار از مهمساز

هاي اخیر حفظ تعادل میان در دهه. شودنهادهاي اجتماعی و اقتصادي کشور محسوب می
از سال . ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده استدو بخش درآمد و هزینه، اصلی

درصدهاي غیرعمرانیهايحق بیمه از پیمانکاريسازمان براي محاسبه و وصول 1370
مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدي میان سازمان و فعاالن اقتصادي منجر 

نزاع مذکور را به 1378ساز مورخ دیوان عدالت اداري وقت با صدور رأي سرنوشت. شد
دانستند با طرح کننده نمیپیمانکاران که رأي دیوان را قانع. نفع سازمان خاتمه داد

به 1384گذار توانستند از سال پیامدهاي منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون
با اینحال سازمان با . به تصویب برسانندسازمانبعد قوانینی را به منظور اصالح عملکرد

این پژوهش . طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است
ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادي کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاريمیکوشش

آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداري در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد 
. مطالعه انتقادي قرار دهد

ن اقتصادي، ، حق بیمه پیمانکاري، فعاال41و 38اجتماعی، مواد تأمینسازمان:واژگان کلیدي
دیوان عدالت اداري
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مقدمه. 1
تأمین اجتماعی به لحاظ نقش موثرش در حفظ سرمایه انسانی در بستر حیات اجتماعی از یک 

هاي اقتصادي از سوي دیگر، بخش قابل توجهی از حقوق عمومی سو و حمایت از آن در فعالیت
عنوان بزرگترین حامی سرمایه هبسازمان تأمین اجتماعی1.را به خود اختصاص داده استاقتصادي

نظیري هاي بیانسانی در کشور، سازمانی بین نسلی است که در عین عظمت و اهمیت، با ظرافت
اجتماعی بر پایه سه رکن -این سازمان اقتصادي. دهدیافته و به مأموریت خود ادامه میسامان

مستقیم در قیم و چهل میلیون غیرتکارگر، کارفرما و دولت با زندگی ده میلیون ایرانی بطور مس
هاي خود، احترام و عمل به براي بقاي توأم با موفقیت سازمان در ایفاي مأموریت. ارتباط است

سه مسئله اصلی . همه هنجارهاي حاکم و صیانت از تمامیت سازمانی و کارکردهاي آن الزم است
و مصادر درآمد سازمان بخصوص منابع-1: دهد عبارتند ازکه اهم مسائل سازمان را تشکیل می

هاي سود ده یراي حفظ ارزش کارگیري این درآمدها در فعالیتبه-2از محل دریافت حق بیمه
شدگان و خانواده آنان در هاي ناشی از تعهدات سازمان در برابر بیمهتنظیم هزینه-3پول

.هاي خودتر از داراییاي پایینمحدوده

دغدغه تعادل. 1- 1
ها اشاره بدان"دغدغه تعادل "که در این مقاله تحت عنوان - سه موضوع اساسی فوق اهمیت

به قدري است که شاید بتوان مدعی شد بخش اعظم راهبردها و عملکرد سازمان در –شود می
ها بسیاري از کنش"دغدغه تعادل"تر به عبارت واضح. تأثیر آن بوده استهاي گذشته  تحت دهه

ها، در بخش دریافت-عنوان متولی اصلی تأمین اجتماعی در کشوربه–سازمان را ايهو واکنش
شدگان، نحوه تعامل با مراجع قضایی و ها، رسیدگی به شکایات مؤدیان حق بیمه و بیمهپرداخت

.نمایدگذاري و امثال آنها توجیه و تبیین میاداري، دیپلماسی فعال نزد نهادهاي قانون
توان درك و بررسی تعهدات و امکانات سازمان می1354ون تأمین اجتماعی با نگاهی به قان

گذار به دنبال برقراري یک ساختار متعادل قانونی بوده است؛ زیرا از طرفی به کرد که قانون
قانون تأمین اجتماعی مکلف 4منظور حمایت کامل از سرمایه انسانی، سازمان را به موجب ماده 

ی که مشمول نظام استخدامی یا حمایتی خاصی نیستند، حمایت کند و نموده است از کارگران
است که عدم پرداخت حق بیمه از سوي کارفرمایان کردهروشنی مقرر آن نیز به36در ماده 

بادینی، حسن، : مطالعه پیرامون اهمیت حقوق تأمین اجتماعی و جایگاه آن در کل نظام حقوقی کشور رجوع کنید بهبراي . 1
.30، سال نهم، شماره فصلنامه تأمین اجتماعی، »جایگاه حقوق تأمین اجتماعی در نظام حقوقی«، )1386(
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باشد، با اینحال و در مقابل تحمیل چنین تکلیف سنگینی، اختیارات رافع این وظیفه قانونی نمی
براي سازمان به رسمیت شناخته است که در نوع خود 50تا 28اي را نیز در مواد گسترده

تشخیص افراد مشمول قانون، مطالبه حق بیمه از طریق واحد اجراییات سازمان با . نظیر استکم
هاي گسترده، ضمانت اجراهاي قوي بخاطر عدم ارسال لیست کارکنان و عدم صالحیت

جملگی براي 38و 37قرر در مواد هاي مهاي معین و ممنوعیتپرداخت حق بیمه در مهلت
.توانمندسازي سازمان جهت امکان اجراي وظایف سنگین مقرر در قانون مذکور بوده است

منشاء اختالف .2-1
هاي قانونی، هر چند حفظ تعادل میان منابع و مصارف سازمان به منظور ارایه مؤثر حمایت

دل برخی از مسئولین سازمان تأمین اجتماعی رسد دغدغه تعانظر میباشد، بهالزم و ضروري می
اي نصوص و ظواهر قانونی توجیه و تشویق کرده است که متأسفانه در را نسبت به تخطی از پاره

در واقع عملکرد . عمل باعث بوجود آمدن برخی پیامدهاي نامطلوب اقتصادي شده است
یز و همواره مورد اعتراض برانگسازمان از دهه هفتاد به بعد در بخش وصول درآمدها چالش

ترین موارد اختالفی که میان فعاالن اقتصادي و یکی از جدي. فعاالن اقتصادي بوده است
کاري هاي مقاطعهسازمان در جریان بوده است، اختالف بر سر نحوه محاسبه حق بیمه فعالیت

.باشدمی) پیمانکاري(
تعیین و دریافت حق بیمه آن است ترین روشهاي آن رایجا و تبصره.ت.ق28براساس ماده 

درصد بیمه بیکاري 3درصد بعالوه 20(درصد از مزد یا حقوق مستمر کارگر 30که کارفرما 
ولی، واقعیت این است . را بعنوان حق بیمه پرداخت کند) 1درصد سهم کارگر7سهم کارفرما و 

از تمام صتوف بسهولت که استفاده از این قاعده ساده همیشه براي محاسبه و وصول حق بیمه
ا مقرر کرده است در مواردي که .ت.ق41گذار بموجب ماده باشد، لذا قانونپذیر نمیامکان

تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه متعلق نوع کار ایجاب کند سازمان می
. را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند

ن به نحوي است که گویی شایعترین و شاید مصداق منحصر این ماده الوصف رفتار سازمامع
تعیین و مطالبه )ناخالص(کل مبلغ پیمان بوده است که در آنها حق بیمه، کسري از هاکاريمقاطعه

این روش محاسبه حق بیمه هر چه قدر که مورد توجه شدید و اصرار مسئولین سازمان . شودمی
اي که گونهمواره محل اختالف سازمان و پیمانکاران بوده بهدهه گذشته ه3باشد، طی می

درصد حقوق و دستمزد مبناي کسر حق بیمه کارگران را دولت به سازمان تأمین اجتماعی 3فته شده عالوه بر موارد گ.1
. کندپرداخت می
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تاکنون آراي زیادي در این . شکایات متعددي را در عمل نزد مراجع قانونی موجب شده است
خصوص از شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و حتی مرجع حل اختالف میان 

ها و انجمن. صادر شده است)مستقر در معاونت حقوقی رییس جمهور(هاي دولتی دستگاه
گذاري یکی از موانع هاي پیمانکاران همواره در تالش هستند نزد مراجع دولتی و قانوناتحادیه

هاي اصلی تولید را عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه و وصول حق بیمه مربوط به فعالیت
دولت با ارایه الیحه و مجلس با . اندپیمانکاري جلوه دهند و در این مسیر هم تا حدي موفق شده

، 1387تصویب قوانینی همچون قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاري صنعتی مصوب 
پذیر و قانون رفع موانع تولید رقابت1391قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی مصوب 

یمانکاري را مورد بازبینی قرار هاي پاند حق بیمه فعالیتدر صدد بوده1394مصوب اردیبهشت 
این پژوهش تالش دارد ضمن بیان پیشینه و . داده و کفه موازنه را به نفع پیمانکاران متعادل نمایند

ترین مسایل تأمین کاري را که یکی از پیچیدههاي مقاطعهمحاسبه حق بیمه فعالیتتحوالت نحوه
شده را در ایجاد تعادل و تأثیر قوانین گفتهبررسیت از حیث هنجاري و آثار اقتصادي اجتماعی اس

بیان این نکته ضرورت دارد که نوشتار حاضر صرفاً .میان سازمان و پیمانکاران واکاوي کند
باشد که چالش اصلی سازمان با پیمانکاران را تشکیل هاي غیرعمرانی میمحدود به پیمانکاري

.دهدمی

چهارچوب تحلیلی و نظري. 2
هاي تأمین اجتماعی با تکیه بر اصول برخی مفاهیم و اصول حاکم بر حق بیمهدر این گفتار

هاي مطالب این گفتار براي نقد عملکرد سازمان در دهه. شودحقوقی و اقتصادي توضیح داده می
.رسدگذشته ضروري به نظر می

نرخ حق بیمه و مأخذ آن . 2- 1
و "نرخ"الزم است ابتدا دو اصطالح براي درك هر چه بهتر حق بیمه و نحوه محاسبه آن 

توان در تمام قوانین مربوط به کسورات دولتی و این دو متغیر را می. توضیح داده شود"مأخذ"
به لحاظ کارکردي، دو عامل فوق نقش بسیار مهمی را در ایجاد شفافیت . عمومی مشاهده کرد

تمامیرو، تالش از همین. دکنبراي عامالن اقتصادي و همچنین مجریان قانون ایفا می
تر بیان نمایند تا از این ها این بوده است که نرخ و مأخذ کسورات را هر چه شفافگذاريقانون

عبارت است از مبلغی که مشمولین "نرخ". نظرهاي احتمالی سد کنندطریق راه را براي اختالف
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نشان % 20یا % 15انند طور معمول به صورت کسري از یک مجموعه مباید پرداخت نمایند و به
اي که نرخ مورد نظر نسبت به آن عبارت است از محدوده یا مجموعه"مأخذ". شودداده می

مثالً اگر مالیات بر درآمد مشاغل را در نظر بگیریم مجموع درآمد مشمولین در . شوداعمال می
مثال (ود که نرخ شهاي مختلف، مأخذ مالیات گفته مییک دوره مالیاتی ناشی از مجموع فعالیت

توان فهمید که میزان مالیات تابع هر دو متغیر از همین جا می. شودنسبت بدان اعمال می%) 10
تر باشد میزان مالیات نیز افزون بر این هر چه مأخذ مالیات وسیع. باشدمی"مأخذ"و "نرخ"

عیین نماید بلکه تعیین روشنی تبنابراین نه فقط اهمیت دارد که قانون نرخ را به. باشدبیشتر می
حال برگردیم به این سئوال که مطابق . اي برخوردار استالعادهدقیق مأخذ نیز از اهمیت فوق

چیست؟ "نرخ و مأخذ حق بیمه اجتماعی"قانون 
در ماده . خوشبختانه هر دو سئوال مطروحه در قانون تأمین اجتماعی پاسخ داده شده است

به .  ه صورت درصدهاي مشخصی مورد تصریح قرار گرفته استقانون مزبور نرخ حق بیمه ب28
درصد مزد یا 28به میزان 1354سال این ماده حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان 1موجب بند 

درصد آن وسیله دولت و بقیه توسط کارفرما 3درصد آن به عهده کارگر، 7حقوق است که 
حق بیمه سهم کارفرما 1355سال ماده از اول همین1همچنین بر اساس تبصره . شودتأمین می

باشد و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت، کل حق درصد مزد یا حقوق بیمه شده می20
بند (2و 28بدین ترتیب و با درنظر گرفتن مواد . یابددرصد مزد یا حقوق افزایش می30بیمه به 

أخذ آن که عبارت از کل مزد یا حقوق بیمه هم مو نرخ حق بیمهقانون تأمین اجتماعی هم ) 5
گذار به منظور شفافیت هر چه بیشتر، مزد یا بعالوه قانون.استشدهمشخصباشد، شده می

حقوق را شامل هرگونه وجوه و مزایاي نقدي یا غیر نقدي مستمر دانسته است که در مقابل کار 
:آیداساسی به دست میاز توضیحات یادشده  چند نکته.شودبه بیمه شده داده می

بر این اساس سازمان . اول اینکه نرخ و مأخذ حق بیمه در قانون مشخص و تصریح شده است
تر، در به عبارت واضح. باشددر محدوه قانون مکلف به شناسایی، محاسبه و مطالبه حق بیمه می

این امر از. االختیار استخصوص تضییق یا توسیع نرخ و مأخذ حق بیمه، سازمان مسلوب
.تعبیر کرد"قانونی بودن نرخ و مأخذ حق بیمه"توان به اصل می

دوم اینکه اگر در سایر مواد قانون یا دیگر قوانین مربوط به تأمین اجتماعی مواردي یافت 
براي سازمان تأمین اجتماعی بوده باشد منطق سلیم "حق تشخیص"شود که متضمن نوعی 

ا در پرتو اصل فوق درك نماییم، یعنی از توسعه اختیار براي نماید که آن رتفسیري ایجاب می
.سازمان خودداري کنیم
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هاي تأمین اجتماعی عبارتست از مزد یا حقوق و نه سوم و مهمتر اینکه متعلق حق بیمه
.موضوع دیگر

روش محاسبه حق بیمه .2-2
ن میزان حق بیمه طور کلی سه روش را براي تعییتوان  بهبا بررسی قانون تأمین اجتماعی می

:شوددر ذیل توضیح داده میکرد کهاستخراج 
تفصیل . شودشده که از سوي کارفرما اعالم میروش اول براساس مزد یا حقوق واقعی بیمه

این روش در محاسبه و . آن آمده است39اي از قانون بویژه ماده این روش در مواد عدیده
. شودوصول حق بیمه یک اصل محسوب می

براساس دستمزد مقطوعی است که در برخی مشاغل بیمهحقدوم محاسبه میزانروش
35روش اخیر برگرفته از ماده . شودمیزان آن از سوي شوراي عالی تأمین اجتماعی اعالم می

همچنین . ا است که در آن مشاغل داراي دستمزد مقطوع از سوي سازمان اعالم شده است.ت.ق
نکه امکان تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطور مشخص وجود ندارد، در برخی موارد به واسطه ای

شوراي عالی تأمین اجتماعی نسبت مزد به کل کار انجام شده را تعیین و حق بیمه را بر همان 
گیرد این است که در این روش آنچه که مبناي محاسبه قرار می. کنداساس تعیین و وصول می

.شودنان چه کسري از کل مبلغ کار را شامل میمیزان مزد یا حقوق متعلق به کارک
باشد این است که در موارد خاص قانون تأمین اجتماعی می41روش سوم که برگرفته از ماده 

باشند به هیأت مدیره سازمان اختیار داده شده است تا نسبت مزد را به ها نامعلوم میکه برخی داده
براي نمونه، . همان اساس محاسبه و مطالبه نمایدو حق بیمه متعلق را برکردهکل کار تعیین 

) میلیون تومان100به مبلغ (سازمان ممکن است تشخیص دهد در قرارداد پیمانکاري ساختمانی 
میلیون 60(درصد 60که مصالح بر عهده کارفرما است، نسبت مزد و حقوق کارکنان به کل کار 

) تومان16200000(درصد این مبلغ 27در این صورت مبناي دریافت حق بیمه. است) تومان
در این صورت کارفرما فهرستی از کارگران شاغل در پیمان را بطور منظم به سازمان . خواهد بود

مدت . شوندمند میدهد و این افراد در مدت اجراي پیمان از خدمات تأمین اجتماعی بهرهارایه می
.شوداجراي پیمان هم جزو سنوات کارگران محسوب می

واقع گرایی در قانون تأمین اجتماعی.2- 3
گرایی این است که گرایش کلی قانون تأمین اجتماعی بدین سمت بوده است منظور از واقع
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بسیاري از . االمکان بر مبناي اعداد و ارقام واقعی محاسبه و دریافت شودها حتیکه حق بیمه
اجرایی سازمان را بدین سمت ها و مسئوالن و عوامل مقررات این قانون کارفرمایان کارگاه

ها و روابط ها باید بر اساس واقعیات موجود کارگاهکند که محاسبه و مطالبه حق بیمههدایت می
الزام کارفرمایان به ارسال صورت . استخدامی واقعی میان کارفرمایان و کارگران صورت گیرد

از سوي سازمان مزد یا حقوق کارگران به سازمان و حق تخدیش صورت مزدهاي ارسالی
39ماده (التفاوت میان مزد اعالمی و مزد واقعی مکشوف توسط سازمان ماه و اخذ مابه6ظرف 
و 47هاي مشمول موضوع مواد همچنین حق بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه) قانون
وشنی هاي سازمان به رطلبیقانون همچنین حق شکایات کارفرمایان در رابطه با اضافه102

هاي اعالمی یا مورد مطالبه سازمان باید براساس واقعیات اند که حق بیمهگویاي این واقعیت
مواردي که سازمان حق دارد . ها و رابطه واقعی میان کارفرمایان و کارگران استوار باشدکارگاه

لذا، . یی داردرأساً نسبت به تعیین حق بیمه اقدام و آن را مالك مطالبه خود قرار دهد جنبه استثنا
پذیر است قانون تأمین اجتماعی مسئولین سازمان را به سمت احراز دستمزد یا تا جایی که امکان

.حقوق واقعی کارگران به عنوان مأخذ واقعی محاسبه حق بیمه رهنمون شده است

هاماهیت و اهمیت اقتصادي پیمانکاري. 2- 4
ها به خودي خود فعالیت مستقل اريهاي اقتصادي، پیمانکبندي فعالیتبه لحاظ طبقه

. قرار گیرد1باشد که در مقابل خوداجراییپیمانکاري زمانی قابل درك می. شوندمحسوب نمی
روش خوداجرایی راهکاري است که در آن کارفرما با استفاده از کلیه امکانات نیروي انسانی و 

دهد، بدیهی است در نجام میآالت خود مدیریت و اجراي خدمات مورد نظر را راساً اماشین
توان به روش این روش را می. ها و مخاطرات متوجه خود کارفرمایان استاین روش کلیه هزینه

).93: 1383ترابی، تقی،جهرمی ویگانه، موسوي(ها تعبیر نمودانجام فعالیت"درون سازمانی"
باشد که اشخاص دیگر میها در حقیقت روش انجام کار از طریق واگذاري کار به پیمانکاري

در این روش کارفرما بطورمعمول با . کردتعبیر 2سپاريتوان از آن به برون سازمانی یا برونمی
الزحمه مشخص اجراي تمام یا قسمتی از کارهاي مورد نیاز خود را به یک شخص پرداخت حق

دهد د را کاهش میهاي خوو از این راه نه فقط بخشی از هزینهکرداي واگذار متخصص و حرفه
.  کندمیهاي اجرایی و مالی را به پیمانکار منتقل بلکه برخی از ریسک

که از آنجایی که پیمانکاران کردها شاید بتوان به این اکتفا در باب اهمیت اقتصادي پیمانکاري

1. Self-performance.
2. Out-sourcing.
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اري نمایند کارفرمایان با انعقاد قراردادهاي پیمانکاري و واگذدر حیطه تخصصی خود فعالیت می
وري را هاي اقتصادي و افزایش بهرهتر فعالیتکار به پیمانکاران متخصص موجبات توزیعِ تخصصی

ها نه فقط از از این رو پیمانکاري).94: 1383ترابی، تقی،جهرمی ویگانه، موسوي(آورند فراهم می
موجبات تحقق اهداف باشند از منظر اقتصاد کالن نیز از منظر اقتصاد خرد و بنگاهی حائز اهمیت می

اي قابل استفاده این که تا جایی که ممکن است باید قوانین و نکته. باشنداقتصاد کالن در جامعه می
.شوداي طراحی، تنظیم و عنداللزوم تفسیر شوند که مسیر پیمانکاري هموار گونهمقررات به

ها و رویه سازمان پیمانکاري.3
) عادي(هاي غیرعمرانی طه با محاسبه حق بیمه پیمانکارياین گفتار رویکرد سازمان را در راب

به این منظور باید ابتدا حق بیمه و . دهدنظر از درستی یا نادرستی آن مورد بحث قرار میصرف
هاي گذشته مورد ها به طور اخص در دهههاي محاسبه آن بطور کلی و حق بیمه پیمانکاريروش

در زیر . براي داوري در مورد عملکرد سازمان فراهم کردبررسی قرار گرفته تا بتوان زمینه را
.1370و دوره بعد از 1370دوره قبل از : شودعملکرد سازمان در دو مرحله تاریخی بررسی می

1370رویه سازمان قبل از .3- 1
این . ها همان روشی است که در باال بیان شدروش سازمان در باب پیمانکاري1370قبل از سال 

عمل به این روش محاسبه از زمان . بوده است28گونه که گذشت مبتنی بر اجراي ماده مانروش ه
رغم اینکه از سال علی. برقرار بوده است1362تا سال 1354تصویب قانون تأمین اجتماعی مصوب 

و شدههاي عمرانی دچار تحول هاي مشمول طرحبه بعد رویه سازمان در رابطه با پیمانکاري1362
موجب مصوبه شوراي عالی تأمین اجتماعی وصول درصدهاي مقطوعی بابت حق بیمه در به

قراردادهاي مذکور تجویز شد ولی در مورد قراردادهاي پیمانکاري غیرعمرانی رویه بر اساس روال 
نسبت به عدد 28احتساب نسبت حقوق و دستمزد به کل مبلغ پیمان و سپس اعمال ماده (قبلی 

دهد گزارشی حاکی از تنش یا اختالف تا جایی که سوابق مربوط نشان می. ا کردادامه پید) حاصله
.ها و سازمان در خصوص این روند مالحظه نشده استجدي میان فعاالن عرصه پیمانکاري

1370رویه سازمان بعد از .2-3
41اده عالی تأمین اجتماعی به استناد مشوراي 1370روند فوق ادامه داشت تا اینکه در سال 

ا و تجربیات حاصل از نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري عمرانی، قراردادهاي .ت.ق
سازمان در اجراي . غیرعمرانی را هم مشمول محاسبه درصد مقطوعی از کل مبلغ پیمان کرد
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درآمد کرده که از آن زمان به بعد بخشنامه مذکور 149مصوبه مذکور مبادرت به صدور بخشنامه 
مالك محاسبه و مطالبه حق بیمه انواع -جایگزین آن شد5/14تا 1/14و 14که بعدا بخشنامه -

ها براساس مبانی متفاوتی از جمله در بخشنامه مذکور پبمانکاري. هاي غیرعمرانی شدپیمانکاري
یکی باشد یا مکانیکی و غیرمکاندار تهیه مصالح میاینکه کدامیک از پیمانکار یا کارفرما عهده

ها در زیر اشاره بنديبه برخی از این تقسیم. اندبندي قرار گرفتهبودن اجراي پیمان مورد تقسیم
:شودمی

قراردادهاي پیمانکاري بدون مصالح و ابزار مکانیکی. 2-3- 1
درصد کل مبلغ پیمان محاسبه و از پیمانکار 15در این نوع قراردادها، حق بیمه براساس 

اي نمونه اگر قرارداد طراحی و تهیه یک نرم افزار بین دو شرکت خصوصی بر. شوددریافت می
.هزار تومان است750میلیون باشد حق بیمه آن 5تنظیم شود و مبلغ کل پیمان 

قراردادهاي پیمانکاري با مصالح و ابزار کار. 2-3- 2
:این دسته از قراردادها خود بر دو نوعند

أمین مصالح و ابرار کار توسط کارفرما قراردادهاي پیمانکاري با ت: اول
کند در این نوع قراردادها چون پیمانکار بیشتر نیروي انسانی خود را درگیر اجراي پیمان می

عهده کارفرماست و هزینه آن خارج از پیمان است در نتیجه حق ه و تأمین مواد اولیه و مصالح ب
نمونه کارفرما مواد اولیه و ابزار کار را در براي. باشددرصد کل مبلغ پیمان می15بیمه به مأخذ 

گذارد و براي طبخ و ارایه غذا و اداره رستوران خود براي سه وعده در روز اختیار پیمانکار می
. کندروز در ماه بمدت یکسال قراردادي به مبلغ یک میلیارد تومان با پیمانکار منعقد می22و 

.باشدلیون تومان میمی150حق بیمه این قرارداد براي یکسال 

قراردادهاي پیمانکاري با تأمین مصالح توسط پیمانکار: دوم
در این نوع قراردادهاي پیمانکاري که در اجراي آنها تهیه مصالح و ابزار کار با پیمانکار و 

باشد و قراردادهایی که موضوع آنها ارایه خدمات بوده و نوع کار اقتضا دارد به هزینه وي می
آالت متعلق به پیمانکار انجام شود میزان حق بصورت مکانیکی یعنی با وسایل و ماشینکه تماماً

براي نمونه اگر در قراردادي با موضوع ساخت . درصد ناخالص کل مبلغ قرارداد است7بیمه 
قطعه یدکی خودرو به ارزش هریک ده هزارتومان، پیمانکار با تهیه مواد اولیه و مصالح و 1000
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هزار 700ز وسایل و ابزار خود اقدام به ساخت و تحویل کند حق بیمه مربوط معادل استفاده ا
1.باشدتومان می

قراردادهاي پیمانکاري مختلط. 3- 3
ممکن است در برخی قراردادهاي پیمانکاري بخشی از کار با ابزار و مصالح تأمین شده توسط 

در این نوع قراردادها آن . انکار انجام شودکارفرما و بخشی با ابزار و مصالح تأمین شده توسط پیم
7شود از کل کار محاسبه و براساس نرخ مقدار از کار که با مصالح و ابزار کارفرما انجام می

شود و آنچه از کار که با مصالح و ابزار پیمانکار انجام گرفته از کل درصد حق بیمه وصول می
2.شودل میدرصد حق بیمه وصو15کار محاسبه و براساس نرخ 

نحوه وصول حق بیمه و تسویه حساب قراردادهاي پیمانکاري.3- 4
قانون تأمین 38اجراهاي آن است که در ماده مرحله بعد از محاسبه، فرایند وصول و ضمانت 

این ماده به تکالیف پیمانکار و کارفرما و سازمان در پرداخت و . به تفصیل آمده است3اجتماعی
این ماده و . صدور مفاصاحساب براي قراردادهاي پیمانکاري پرداخته استدریافت حق بیمه و 

، زنجیره ضمانت اجراهاي وصول حق بیمه از قراردادهاي 1372تبصره الحاقی به آن مصوب سال 
اما در خصوص چگونگی اجراي آن بحث و کشمکش کماکان . پیمانکاري را تکمیل کرده است

ها به علت بات دریافت حق بیمه مربوط به پیمانکاريبخصوص این که اساس محاس. وجود دارد
برانگیز است و به تبع آن صدور مفاصاحساب توسط سازمان با کندي تنوع و ترکیب آنها مجادله

لذا، حبس . گیرد و بعضا کارفرمایان نیز در تأخیر پرداخت به پیمانکاران ذینفع هستندصورت می
داخت که کارفرما بعنوان تضمین پرداخت حق بیمه نزد درصد از هر پر5قسط آخر پیمان بعالوه 

وري آنها هاي پیمانکاري و تنزل بهرهدارد، عمالً باعث کاهش نقدینگی شرکتمیخود نگه
. شودمی

کند حداکثر یکسال پس از پایان پیمان یا تعلیق آن به کارفرمایان تکلیف می38تبصره ماده 

در مورد حق بیمه 13/11/193در تاریخ 966/93هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در پروند کالسه1847رأي شماره .1
دلیل ضرورت ه ب. صادر شده است17و 12پیمانکاري و در مقام ایجاد رویه و حل تعارض میان آراي شعب قراردادهاي 

.را حذف شده استآرعایت محدودیت صفحات مقاله متن 
الزم است یادآوري شود که به تمام وجوه حق بیمه وصولی بر مبناي قرارداد پیمانکاري درصدي بایت حق بیمه بیکاري . 2

.شوده و از پیمانکار و کارفرما دریافت میافزوده شد
.مراجعه شود1339هاي اجتماعی مصوب قانون بیمه29و ماده 1354مصوب قانون تأمین اجتماعی38به ماده . 3
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این تبصره . حق بیمه نزد خود را به تأمین اجتماعی تودیع کنندیا خلع ید از پیمانکار وجوه امانی 
از هر پرداخت به پیمانکاران بیش از یکسال نزد خود % 5در عمل کارفرمایان را از نگهداشتن 

.شده استممنوع کرده است هرچند این تکلیف درعمل بکرات از سوي کارفرمایان نقض 

نقد رویه سازمان.4
به 41شد سازمان تأمین اجتماعی از مجوز موجود در ماده همانطور که پیشتر اشاره

برداري کرده و توانسته است دیوان عدالت اداري را در باب ترین صورت ممکن بهرهگسترده
و روشن شدن مواضع 149مدتی پس از اجرایی شدن بخشنامه . صحت عمل خود متقاعد کند

با 1378ات گشوده شد که نهایتاً در سال رفته باب اعتراضسازمان براي فعاالن اقتصادي رفته
ه بر پیمانکاران صدور رأي دیوان عدالت اداري مبنی بر خالف قانون نبودن بخشنامه مذکور عرص

در . گذاري تغییر جهت دادرو بود که مسیر اعتراضات به سمت مراجع قانوناز همین. تنگ شد
:شوداخته میترین ایرادت نظري و عملی در این خصوص پردزیر به مهم

سازي ناروا مصداق.4- 1
38هاي موضوع ماده را که پیمانکاري149مصوبه شوراي عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه 

:نامید؛ زیرا"سازي ناروامصداق"توان بحق قانون دانسته است می41را مصداق ماده 
وانگهی . ایجاب نمایدرا41باشد که توسل به ماده متضمن هیچ نکته ابهامی نمی38ماده - "اوال

کند، خود که نحوه وصول حق بیمه از قراردادهاي پیمانکاري را بیان می38در ماده 28ذکر ماده 
ها نیز از روند عمومی دریافت حق بیمه از اي است محکم بر اینکه نظام حاکم بر پیمانکاريقرینه

کاران مکلفند افراد شاغل در پیمان کند که پیمانتصریح می38ماده . کندفعاالن اقتصادي تبعیت می
طبیعتاً این ماده براي حفظ . پرداخت نمایند28را نزد سازمان بیمه کرده و حق بیمه آنان را مطابق ماده 

کارفرمایانِ اینگونه کارگران به دلیل اینکه دارد؛ زیرا احتمال ها وضع شدراد شاغل در پیمانحقوق اف
کنترل بازرسان ممکن است تحتو کنندمیي کار آنان استفاده فقط در اجراي همان پیمان از نیرو

اند با این قبیل لذا کارفرمایان مکلف شده. کنندمیآنان خودداري کردناز بیمه نباشند،سازمان 
% 5تکلیف به کسر . نمایندشاغلین همان برخورد را نمایند که با کارگران ثابت کارگاهی می

. باشددالیل روشن این برداشت میها و حبس قسط آخر ازپرداختی
زیرا رویه سازمان . باشدعملکرد متناقض سازمان دلیل دیگري بر برداشت فوق می-ثانیا

اي که گونه است که اگر لیست کارگران شاغل در پیمان و مدت فعالیت آنان با حق بیمهاین
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د از حق بیمه به شووصول می) درصدهاي مقطوع(براساس محاسبات قراردادهاي پیمانکاري 
التفاوت را تر باشد، پیمانکار باید مابهپایین28مأخذ حقوق و دستمزد همان کارگران برابر ماده 

پرسش این است که اگر میزان دستمزد تعیین و پرداخت شده به کارگر در پیمانِ . بپردازد
در مورد نسبت باشد چه حاجتی به این است کهمی28یادشده قابل محاسبه و قبول طبق ماده 

بین کل مبلغ قرارداد و مبلغ حقوق و دستمزد آن اقدام شود؟
صراحت داللت دارد بر اینکه این ماده وقتی قابل تمسک است که طبیعت و به41ماده - ثالثا

این در . کردحق بیمه را محاسبه 28توان از راه عادي و طی ماده اي است که نمینوع کار به گونه
محاسبه حق بیمه افراد شاغل در پیمان همانند تمام دیگر –همانگونه که گذشت –حالی است که 

صراحت بر طی مسیر نیز به38باشد و از اتفاق در ماده هاي ثابت قابل محاسبه میشاغلین در کارگاه
.تأکید شده است28مندرج در ماده 

ها، اغلین در پیمانکاريحقیقت این است که قانون تأمین اجتماعی براي حفظ حقوق ش- رابعا
از . است و آن را در حکم کارگاه دانسته استشدهها قائل یک نوع شخصیت و اصالت براي پیمان

آید این اي که از این تحلیل بدست مینتیجه. نامید"کارگاه حکمی"ها را توان پیماناین رو می
کد کارگاهی و حق بیمه هاي داراياست که تفکیک سازمان میان حق بیمه شاغلین در کارگاه

جالب این است که خود . باشدمیاساسی تفکیک بی) هاپیمان(هاي حکمی شاغلین در کارگاه
ها اذعان عملی دارد، اما، متأسفانه سازمان با تخصیص کد پیمان به نوعی بر کارگاه فرض شدن پیمان

.چنین اذعانی بر تفکیک بالدلیل خود اصرار ورزیده استباوجود
هاي عمرانی کاري اختصاص به فعالیتاز نظر پیشینه نیز درظاهر قراردادهاي مقاطعه- ساخام

آهن، بنادر، خطوط انتقال برق، گاز، نفت، آب، خطوط هاي ساخت راهها، راهزیربنایی در حوزه
تلگراف و تلفن بین شهري، فرودگاه، پاالیشگاه و احداث بناهاي بزرگ و عمومی مشابه موارد گفته

و در اجراي آنها پیمانکار باشدمیهایی که کارفرماي آن نوعاً دولت فعالیت. ه، داشته استشد
ناگریز است براي انجام طرح در مناطق مختلف گارگاه موقت ایجاد کند که با گارگاه دایمی او 

نیروي اند و از هاي ویژهها عمده کارگران شاغل بکار، فاقد مهارتدر این قبیل پیمان. متفاوت بود
اي از کارکنان پیمان عوض الدوام بخش قابل مالحظهنحوي که علیه شود بکار محلی استفاده می

: 1386کاویانی، (ها ضایع نشود شوند، لذا براي اینکه حقوق کارگران شاغل در این نوع پیمانمی
یرش روش و در برابر حوادث کار از پوشش تأمین اجتماعی برخودار شوند، توجیهی براي پذ) 206

ضمن اینکه هر . متفاوت در خصوص محاسبه و دریافت حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري ایجاد شد
طرح عمرانی داراي اعتبارات مشخص و از نظر حسابداري و امور مالی از طرح دیگر مستقل است و 
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سازمان تر باشد، اماايها حرفهبینی هزینهها و پیشتواند از حیث نگهداري حساباین روش می
تأمین اجتماعی از این ظرفیت و صالحیت قانونی به شکل افراطی و خارج از اهداف اجتماعی آن 

هاي گوناگون تولیدي و خدماتی توسعه اي مفاد آنرا به فعالیتو به نحو گستردهکردبرداري بهره
.داد

زیرا . رسانداساس فوق را به اثبات میسازي بیمصداق38نگاهی به تاریخچه ماده -سادسا
26به ترتیب طی مواد 1339و 1334، 1331هاي هاي اجتماعی سالدر قوانین بیمه38مفاد ماده 

آمده بود و در تمام آنها به روش مرسوم تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت حق بیمه بر 29و 28، 
نی سازمان ترین مستمسک قانوقانون که اصلی41وانگهی ماده . استشدهاساس لیست تأکید 

کردتوان برداشت روشنی میلذا به. شودهاي یادشده اساساً مالحظه نمیباشد در قوانین سالمی
و همین کافی دهدمیهمواره به حیات قانونی خود ادامه 41بدون وجود ماده 38که مفاد ماده 

. باشدنمی41مصداقی از ماده 38است براي اثبات اینکه ماده 

41ماده انحراف از متن .4- 2
:باشددر این خصوص دو نکته قابل توجه می

هایی که در این خصوص و بخشنامه41اولین نکته این است که رویه سازمان در استناد به ماده 
چرا که تا . ي عالی تأمین اجتماعی فراتر استاست تا حدي از اختیار اعطایی به شوراکردهصادر 
تأمین اجتماعی در محاسبه حق بیمه قراردادهاي ممیزان ادارات درآمد سازمان1370سال 

بررسی "مورد به مورد"پیمانکاري، هر قرارداد پیمانکاري را بطور مستقل و براساس روش 
کردند و با تشخیص میزان یا درصد حقوق یا دستمزد کارگران نسبت به کل مبلغ قرارداد، می

براین اساس ممکن . دادندقرار می28ماده معادلِ ریالیِ آن درصد را مبناي کسر حق بیمه براساس 
این نسبت با توجه به قرارداد و میزان فعالیت کارگران در انجام آن و هر عامل مؤثر دیگر در است

درصد و در 20تعیین مبلغ کل قرارداد متفاوت باشد، مثالً چه بسا در یک قرارداد این نسبت 
نه ممکن است که در قراردادي با موضوع تهیه براي نمو. شددرصد تعیین می80قراردادي دیگر 

درصد بوده و 50میلیون تومان، نسبت حقوق و دستمزد به کل قرارداد 100افزار به مبلغ یک نرم
قانون تأمین 28در اینصورت براساس ماده . توسط ممیزان تأمین اجتماعی تعیین شده باشد

و در قرارداد خدمات تهیه و ارایه غذا به دباشمیتومان 000/500/13اجتماعی حق بیمه آن معادل 
میلیون تومان براي یکسال، به لحاظ اینکه مواد اولیه، مصالح و محل طبخ و توزیع و 100مبلغ 
درصد مبلغ قرارداد صرف حقوق و دستمزد 70به عهده کارفرما است، ... هاي برق و آب وهزینه
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.شودمیومان ت000/900/18شود، در ان صورت حق بیمه آن معادل 
اگر نسبت حق بیمه وصولی در دو قرارداد فوق را که مبلغ آنها مساوي است به کل مبلغ 

درصد بیشتر از 50شود که حق بیمه وصولی در قرارداد دوم، قرداد محاسبه کنیم، مشاهد می
به موجب 1370این درحالی است که سازمان از سال . حق بیمه وصولی در قرارداد اول است

) به شرح مذکور در گفتار دوم این مقاله(هاي متعدد درصد مقطوعی از کل قرارداد را امهبخشن
. کندبعنوان حق بیمه معین و بر همان اساس حق بیمه را مطالبه می

البته این پایان ماجرا نیست، چه اینکه در قرارداد اول تعداد کارگران به مراتب کمتر از تعداد 
دلیل متخصص ه در قرارداد اول دستمزد پرداختی به کارگران ب. ستکارگران در قرارداد دوم ا

حق بیمه این کارگران باشدبودن چندین برابر دستمزد کارگران قرارداد دوم است، اگر قرار 
کندمیخارج از پیمان وصول شود حتماً با سقف حداکثر حقوق مشمول کسر حق بیمه برخورد 

کاري که موضوع در بسیاري از قراردادهاي مقاطعه. بدیامیو در نتیجه وصولی سازمان کاهش 
نفر هستند، از 5شود و کارگران این کارگاه کمتر از پیمان در کارگاه مشخص انجام می

کاري از این معافیت عنوان مقاطعهه قراردادشان بخت حق بیمه معافند، ولی با تشخیص پردا
.شوندمحروم می

یافته بخودي کار انجام. تأکید دارد"یافتهکار انجام"بر 41دومین نکته نیز این است که ماده 
"انجام یافته"زیرا عبارت . باشدخود داللت کافی دارد بر اینکه تعیین درصد مقطوع جایز نمی

بدین معناست که تعیین حق بیمه بعد از اجراي کار باید صورت گیرد نه قبل از عمل و 
ا برداشت حداقلی این است که درصدهاي تعیین شده ام. این برداشت حداکثري است. پیشاپیش

یعنی اگر هم سازمان پیشاپیش کندمیاز سوي سازمان تنها در نقش اماره قابلِ خدشه عمل 
اعداد و (ها دادهشدنمبادرت به تعیین حق بیمه نماید، با انجام یافتن کار و اتمام پیمان و معلوم 

که همانطوري–متأسفانه . اقعی احراز شده، اصالح شودهاي وحق بیمه باید براساس داده) ارقام
هاي رویه سازمان اینجا نیز بر منطق ثابت استوار نیست؛ بدین نحو که اگر حق بیمه- گفته شد

هاي واقعی عمل کرده و اقدام به دریافتی کمتر از میزان درصد تعیین شده باشد بر اساس داده
نماید ولی اگر وضعیت برعکس شده و حق میمطالبه حق بیمه تا سقف درصد تعیین شده

شده هاي پرداختی بیش از درصد تعیین شده باشد از استرداد مبالغ اضافه بر درصد تعیینبیمه
.کندمیخودداري 
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هاغیرواقعی شدن حق بیمه.4- 3
انجامد این در حالی است که گرایش قانون ها میعملکرد سازمان به تصنعی شدن حق بیمه

هاست، بنابراین جز در صور مشکل و الینحل نباید گرایی حق بیمهاعی به سمت واقعتأمین اجتم
مصداق بارز تصنعی نمودن . ها حرکت کردبه سمت فرضی نمودن و مقطوع نمودن حق بیمه

تنهایی مبادرت دریاقت حق بیمه وصول حق بیمه از پیمانکارانی بوده است که بدون کارگر و به
. کردندمیبه اجراي مفاد پیمان 

برايهاشرکتبامنفرداًافرادرا کهقراردادهاییکلیهکاريمقاطعهکلمهاستنادبهسازمان
نمونهبرايکرد،میپیمانکاريبیمهحقمقرراتمشمولکردند،میمنعقدخدماتبرخیارایه

اینازینهاامانندوانفراديحسابرسیآسانسور،ازنگهداريوکال،حقوقیمشاورهقراردادهاي
مستقلحمایتیصندوقخودحقوقیمشاورانووکالاوالًکهاستدرحالیاین. انددسته

لیستکهنیستالزمبنابرینکردند،نمیاستفادهکارگريهیچازپیمانانجامبرايثانیاًدارند،
باشند،مملزکهنداشتنداجتماعیتأمینباحسابیاصوالوبدهندسازمانبهراخودکارگران

. کنندمراجعهاجتماعیتأمینبه38مادهطبقمفاصا حسابدریافتبراي
اما این نکته 1شدهاي صادره از هیأت عمومی دیوان متوقف هر چند این رویه با دادنامه

ها اي از حق بیمه پیمانبینانهآموزنده را در پی دارد که مسئولین سازمان یا درك درست و واقع
ها هدایت ا اینکه دغدغه تعادل آنان را به سمت درآمدزاترین تفاسیر و برداشتاند ینداشته

.نمایدمی

دریافت حق بیمه مضاعف. 4- 4
اینکهولوراپیمانیهرسازمانشود؛ زیرارویه سازمان منجر به اخذ حق بیمه مضاعف می

دایمیکارگاهدرقرمستومتخصصنوعاًوثابتکارکنانتوسطانتهاتااولازپیمانموضوع
وتنظیمیلیستبموجبماهههمهنیزکارگاهآنکارکنانبیمهحقوشودانجامپیمانکار
خاصمقرراتمشمولبازهمشود،پرداخت28مادهبراساسآنانبهپرداختیحقوقبراساس

نشانی دو راي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در مورد مطالبه حق بیمه از قراردادهاي پیمانکاري تک نفره در ذیل نقل .1
ولی، توصیه . را مقدور نشدآدش شود که بعلت لزوم رعایت محدودیت صفحات مقاله، شرح کامل گریاداوري میو 
10/6مورخ 412/87دادنامه شماره : اول. شود، عالقمندان، به گردش کار آراي نقل شده و استدالل طرفین مراجعه کنندمی

: دومشنامه اداري و ممنوعیت دریافت حق بیمه از پیمان تک نفره وبا موضوع ابطال بندهایی از بح106/87در پرونده 1387/
ابطال کسر حق بیمه از قراردادهاي پیمانکاري تک با موضوع 91/632در پرونده 6/11/1393مورخ 1815دادنامه شماره 

. نفره
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کهیدآمیچشمبهبیشترهنگامیروشاینمالیاهمیت. نمایدمیپیمانکارانبیمهحقپرداخت
راپیمانهرسازمانوشودمیاجراپیمانچندمعینمدتدرگارگاهیکدرکهآوریمنظردر

ومطالبهراآن بیمهحقومحاسبهشد،ذکرپیشترکهمقطوعیدرصدهاياساسبروجداگانه
مادهبراساسبیمهحقدریافتومحاسبهدرکهاستایندیگرذکرشایاننکته. کندمیوصول

رعایتبیمهحقکسرمبنايحقوقحداکثرسازمانشوراي عالیمصوباتموجبه ب28
لحاظحداکثراینپیمانکاريقراردادهايازمقطوعبیمهحقمطالبهروشدراماشودمی

دستمزدوحقوقحداکثرازبیشترتواندنمیاجتماعیتأمینتعهداتحال،عیندراما،شودنمی
نوعیگمانبیبیمه،حقمحاسبهدوگانهنحوهازحاصلنتیجهاین. اشدببیمهحقکسرمبناي

.استدیگريزیانبهداراشدن

هااستحاله ماهیت حق بیمه به مالیات پروژه.5-4
ها موجب لوث شدن ماهیت حق بیمه واقعیت این است که نگرش سازمان به حق بیمه پیمانکاري

. هاحور تأمین اجتماعی نیروي انسانی است نه پروژهاین در حالی است که موضوع و م. شده است
رویه . ها براي تأمین اجتماعی باید از نیروي انسانی بکار رفته در آن سرچشمه بگیرداهمیت طرح

دهد که سازمان تمایلی ندارد به چنین نگاهی تمکین نماید و خود سازمان در سه دهه اخیر نشان می
براي اینکه نگرش افراطی سازمان نشان داده شود کافی است . داندها سهیم میرا در سود پروژه

شود، ولی برخالف تصور رایج، فرض کنید که یک قرارداد پیمانکاري میان دو شرکت منعقد می
انجام "هارباط"درصد کارها را با بکارگیري 99شرکت پیمانکار بلحاظ تکنولوژي باال، قرار است 

. شودها براي پیمان بکارگرفته میکننده و هدایتگر رباطان کنترلدهد و تنها یک نفر کارگر به عنو
: ؟ پاسخ از منظر قوانین تأمین اجتماعی روشن استمی باشدوضعیت حق بیمه چنین پیمانی چگونه 

اما آیا کارگزاران سازمان به چنین . حق بیمه جز براي یک نفر نیروي انسانی مذکور منتفی است
. ؟ نگاه و عملکرد کارگزاران سازمان چیز دیگري را نشان داده استندباشمیپاسخ روشنی تمکین 

هاي کم و بیش نزدیک به وضعیت فرضی فوق در عالم واقعیت زیاد مشاهده شده است اما مثال
سازمان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش عدم تناسب میان حق بیمه اعالمی و تعداد نیروي انسانی 

. باشدها نمیاین امر چیزي جز ادعاي مشارکت در سود پروژه. ه استبکارگرفته شده در پیمان نبود
ست استحاله و به مالیات پیمان اهاحق بیمه در ذهن مسئولین سازمان دههکردبدین ترتیب باید اذعان 

در این ها وارد شده است و ناپذیري بر اقتصاد پیمانکاريبدل شده است که تبعات منفی جبران
.شودمیز آنها اشاره به برخی انوشتار
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بر هم زدن تعادل در حوزه رقابت در مناقصات.4- 6
باشد، کردهاز اصول اولیه حاکم بر مناقصات این است که شخصی که کمترین قیمت را ارائه 

همچنین از اصول اولیه حاکم بر اقتصاد تولید این است که هیچ عامل اقتصادي . برنده مناقصه است
لذا، . هاي تمام شده ارایه نمایدکاال و خدمات تولیدي خود را به کمتر از هزینهنیستحاضر و قادر 

تر باشد کاال و هاي تمام شده یک بنگاه اقتصادي پایینبدیهی است در بازار رقابت هر چه قدر هزینه
هاي تمام شده، به عبارت دیگر، هزینه. باشدمیتري قابل عرضه خدمات آن به قیمت پایین

ها به هاي نابرابر میان بنگاهبدین ترتیب مسلم است ایجاد هزینه. هاستننده قدرت رقابتی بنگاهکتعیین
.باشدانجامد و باعث خارج شدن بازار از فضاي رقابتی سالم مینابرابري رقابت می

این است که تحلیل فوق چه ارتباطی با رویه سازمان شودمیاما سؤالی که در اینجا مطرح 
هاي پیمانکاري دارد؟ رویه مزبور چه تأثیري بر سرنوشت مناقصات و حقوق با حق بیمهدر رابطه 

کننده یکی از عناصر تعیین؛پاسخ روشن استتواند داشته باشد؟ کنندگان در مناقصه میشرکت
بدیهی . هاي تأمین اجتماعی استقیمت کاال و خدمات کسورات قانونی مانند مالیات و حق بیمه

نظر از صرف- بودندهاي تأمین اجتماعی میم رقباي اقتصادي یکسان مشمول حق بیمهاست اگر تما
اما . توانستیم ادعا کنیم رویه سازمان تأثیري بر رقابت نداردمی- درستی یا نادرستی رویه سازمان

ها کننده در مناقصات به نحو یکسان مشمول حق بیمه پیمانکاريدانیم رقباي شرکتهمانطور که می
به دلیل اینکه داراي قوانین بیمه و صندوق جداگانه ) به مفهوم اعم خود(رقباي دولتی . ستندنی

باشند در نتیجه سازمان متعرض چنین باشند و در اساس مشمول بیمه تأمین اجتماعی نمیمی
نتیجه منطقی این وضعیت این است که پیمانکاران بخش خصوصی در اعالم . شودپیمانکارانی نمی

و الجرم ارقام باالتري را کردههاي گزاف تأمین اجتماعی را نیز لحاظ ناقصه باید هزینهقیمت م
این است راز شکست پیمانکاران خصوصی در رقابت با . کندنسبت به رقباي دولتی خود ارائه 

بدیهی است چنین وضعیتی نه فقط از منظر پیامدهاي منفی اقتصادي قابل انتقاد .پیمانکاران دولتی
است به شدت محل تأمل شدهاشد بلکه از نظر اینکه باعث تبعیض آشکار میان دو دسته پیمانکار بمی

1.بوده است

توان پرونده زیر براي مثال می.باشدشکایت برخی پیمانکاران در همین رابطه موید پیامدهاي اقتصادي و اخالقی فوق می. 1
درآمد سازمان تأمین اجتماعی را از هیأت 149بخشنامه 12که در آن شرکت طراحی صنعتی ایران ابطال بند کردرا مالحظه 

راي : چنین راي صادر کرده است610در دادنامه شماره 2/11/84:خعمومی دیوان خواستار شده است و این هیأت در تاری
هاي آن مستخدمین رسمی دولت اعم از کشوري و لشکري قانون تأمین اجتماعی و تبصره4با عنایت به ماده :هیأت عمومی

و اصالحات بعدي آن 1354االطالق از شمول قانون تأمین اجتماعی مصوب باشند علیکه تابع مقررات استخدامی خاص می
زمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حق درآمد سا149بخشنامه شماره 12اند بنابرین بند مستثنی شده

هیأت عمومی دیوان /بیمه قراردادهاي پیمانکاري تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد
.رهبرپور–عدالت اداري معاون قضائی دیوان عدالت اداري 



96تابستان، 55، شماره دهمنوزپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه46

هاي تصنعیگیري رویهشکل.4- 7
هاي غیرواقعی به منظور فرار از مطالبات گیري رویهاز پیامدهاي منفی عملکرد سازمان شکل

ا تأیید قضایی اقدامات سازمان از سوي ب. باشدمیمورد ادعاي سازمان از سوي فعاالن اقتصادي 
دیوان عدالت اداري پیمانکاران احساس کردند براي حفظ موقعیت رقابتی خود و کاهش 

هاي فرار و استفاده از اي جز توسل به راههاي تولید کاال یا خدمات موضوع پیمان چارههزینه
ی که فقط به منظور مقابله عملی هاینمونه بارز چنین رویه. هاي موجود ندارندها و خالءظرفیت

واقعیت این . باشد، تفکیک قراردادهاي نصب و ساخت از خرید استبا اقدامات سازمان می
و کارفرمایان شودمیاست که در اکثر قراردادها، موضوع مناقصه از سه قسمت مختلف تشکیل 

آنجایی که حق بیمه اما از . نمایندبراي هر سه موضوع یکجا به برگزاري مناقصه مبادرت می
هاي سازمان باید نسبت به کل اعمال شود این رویه شکل گرفته است که پیمان، مطابق بخشنامه

که معموالً عمده رقم قیمت قرارداد را تشکیل -سه قسمت قرارداد باالخص قسمت خرید 
ر به زیرا بدین ترتیب نرخ حق بیمه پیمان فقط ناظ. هاي دیگر تفکیک شوداز قسمت- دهدمی

بالتردید این روش نیز در عمل . که مسلماً مشمول تأمین اجتماعی استباشدمیقسمت ساخت 
مشکالتی را براي هر دو گروه کارفرمایان و پیمانکاران داشته و دارد اما یکی از موجبات 

.هاي تمام شده براي فعاالن اقتصادي استهاي پیمان و کاهش هزینهکاهش هزینه
باید اذعان کرد که عامالن اقتصادي بازیگران هوشمندي 1ي نظریه بازيهابر اساس آموزه

هاي مقابله با حرکت حریف را کوشند در فضاي موجود بهترین استراتژيهستند که می
.شناسایی و بکار گیرند

دیوان عدالت اداري و اقدامات سازمان.5
ه قرار دهیم، باید قائل شویم اندیشانه مورد توجاگر بخواهیم عملکرد سازمان را با نگاه مثبت

که نگرانی تعادل میان منابع و مصارف، کارگزاران سازمان را وادار کرده است که به اتخاذ 
اي که نباید اما نکته. هاي خالف قانون روي بیاورندهاي فراقانونی یا تأسیس اینگونه رویهنگرش

ترین نهاد حاکمیتی عنوان اصلیبه–ه است که دیوان عدالت اداري از نظر دور داشت نقشی بود
در تثبیت چنین - دهدهاي اداري و اجرایی را مورد کنترل قضایی قرار میکه اعمال دستگاه

.هایی ایفاء کرده استها یا رویهنگرش

1. Game Theory.
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تأیید قضایی اقدامات سازمان و علل آن.5- 1
اعتراضات هاي اجرایی آن، درامد سازمان و روشن شدن جنبه149دنبال صدور بخشنامه به

توجهی مسئولین سازمان، موضوع نزد دیوان به نظر به بی. فعاالن اقتصادي نزد سازمان آغاز شد
عاقبت هیأت . هاي اجرایی کشور مطرح شدعنوان ناظر قضایی اقدامات خالف قانون دستگاه

ضمن تأیید 2/5/13781مورخ 223-222-221ساز شماره عمومی دیوان با صدور رأي سرنوشت
شاید بتوان علت تأیید بخشنامه فوق . در واقع به اقدامات سازمان جنبه قانونی بخشید149نامه بخش

:  ان را در دو امر زیر خالصه کرداز سوي دیو
ها و ابعاد اقتصادي آن دیوان درك عمیقی از موضوع پیمانکاري1370رسد در دهه به نظر می-

بدین معنا که . د یک رویکرد لفظی بوده استهاي خورویکرد دیوان در رسیدگی. نداشته است
رسیدگی دیوان بطور عمده محدود به مطابقت و بررسی مفاد بخشنامه با ظواهر لفظی قانون شده 

. است
دادرسی دیوان نیز به نحوي بوده است که اجازه حضور فعاالن بخش خصوصی را نزد -

هاي بخشی به فعالیتت حیاتی آن در تداومها و اهمیدیوان به منظور تبیین موضوع پیمانکاري
نمودند تا با برگزاري جلسات مسلماً اگر قضات وقت دیوان فرصت پیدا می. داداقتصادي نمی

دست بیاوردندتري از موضوع بهکارشناسی با فعاالن و پیمانکاران بخش خصوصی اطالعات دقیق
ا مورد تصور قرار بدهند، سرنوشت حق سازمان ر149و پیامدهاي منفی ناشی از تأیید بخشنامه 

. خوردها به نحو دیگري رقم میبیمه پیمانکاري

ارزیابی رأي دیوان.2-5
مورد تأیید قرار 149هیأت عمومی دیوان که طی آن بخشنامه 223- 222-78/221رأي 

:رسدنظر میگرفت از جهات عدیده از جمله موارد زیر قابل انتقاد به
ص عدم مغایرت قابل نقد است؛ زیرا تشخیص خالف قانون یا رویکرد دیوان در تشخی-

نامه یا دستورالعمل بعضاً مستلزم توجه به جمیع خالف قانون نبودن یک بخشنامه، آیین
دهنده گیري قوانین از جمله اهداف تشکیلهاي شکلجهات تفسیري باالخص زمینه

و اجتماعی یک تصمیم قانون بوده و نیز مستلزم تحقیق پیرامون پیامدهاي اقتصادي
24/10/1370درآمد و مصوبه مورخ 149ابطال بخشنامه شماره : موضوع راي223-222-78/221: ههاي دادنامشماره. 1

در 1354قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 41با عنایت به ماده : رأي هیأت عمومی.شوراي عالی سازمان تأمین اجتماعی
حق بیمه کارگران قراردادهاي پیمانکاري برمبناي آن و باب جواز تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه

149و همچنین بخشنامه شماره 24/1/1370مصوبه مورخ نظر به وظایف و اختیارات شوراي عالی سازمان تأمین اجتماعی،
.واحد درآمد آن سازمان در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
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در همین رابطه باید گفت رسیدگی دیوان حول محور بررسی دو ماده . باشدقضایی می
در حالی که اگر قضات محترم وقت دیوان با انجام . زده استدور می41و 38

وارد بررسی "مقوله تأمین اجتماعی و عنصر سازنده آن"مطالعات الزم پیرامون 
شدند به احتمال زیاد بازنده خشنامه با قانون تأمین اجتماعی میمطابقت یا عدم مطابقت ب

این واقعیت مسلم که جوهره سازنده تأمین اجتماعی که . بوداین دعوا سازمان می
در نتیجه این غفلت، . باشد، از اساس مورد غفلت واقع شده استمی"نیروي کار"

حتی مبالغ و ارقامی که "تعلق حق بیمه به کل مبلغ پیمان"ادعاي سازمان در خصوص 
آالت و سایر کسور دولتی پیمان مانند مالیات و عوارض بوده و مربوط به ماشین

سادگی نزد دیوان به نداشته است، به"سهم نیروي انسانی پیمان"هیچگونه ارتباطی با 
اثبات چنین مدعایی جز به مدد رویکرد لفظی حاکم بر قضات . رسیده استاثبات 

وانگهی در بررسی مواد . پذیر نبوده استان عدالت اداري وقت امکانکش دیوزحمت
دقت کافی از سوي قضات محترم وقت دیوان به -همانگونه که گذشت –نیز 41و 38

.عمل نیامده است
از طرف دیگر روال رسیدگی در دیوان اینگونه بوده است که توجه آن عمدتاً معطوف به -

باشد؛ در حالی که برخی از ل آمده در آن میشکایت مطروحه و توجیهات به عم
در نهایت ضعف ) بویژه در دهه هفتاد(ها توسط افراد شکایات ناظر به ابطال بخشنامه

.استنشدهمطرح گردیده و تمام دالیل توجیهی در آن به حد کافی طرح و بحث 
ن خود را ملزم بنابرین بعضاً نه شکات قادر بودند قضات دیوان را مجاب نمایند و نه دیوا

حتی آنچه در دادخواست نیز نیامده است -دانست تا پیرامون مبانی و دالیل شکایت می
.اي را از خود به نمایش بگذاردتحقیق و تفحص نماید تا از این طریق تصمیم محققانه-

سومین انتقاد از عملکرد دیوان مبتنی بر نگرش اقتصادي است که ممکن است در ابتدا کمی - 
اما واقعیت این است که تأیید بخشنامه یادشده از سوي دیوان تا . به نظر برسدغریب

مسئله مهم 1.حدودي ریشه در فقدان نگرش اقتصادي در میان قضات دیوان داشته است
شود که براي تبیین و ارزیابی حقوق و نهادهاي آن از ابزار تحلیل ردي اطالق مینگرش اقتصادي به حقوق به رویک. 1

کوشد تا قواعد و نهادهاي حقوقی را این رویکرد با به کارگیري مفاهیم و نظریات اقتصادي می. نمایداقتصادي استفاده می
بینی هستند و باالخره پیش"کارآمد"اي حقوقی تبیین و توجیه نموده، از نظر اقتصادي ارزیابی نماید که کدام قواعد و نهاده

در یک . ي به بار خواهد آمدنماید که چه قواعد حقوقی وضع خواهد شد یا باید وضع شوند و یا از وضع آنها چه آثار
حقوق و اقتصاد اثباتی تحلیل . اثباتی و دستوري: شودبندي مرسوم، حقوق و اقتصاد به دو شاخه اصلی تقسیم میتقسیم

براي مثال در حوزه . گیردبینی آثار و پیامدهاي آنها به کار مییین قواعد و نهادهاي حقوقی و پیشصادي را جهت تباقت
حقوق ضمانات قهري، آثار قاعده مسئولیت مطلق بر رفتار افراد در مقایسه با قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر چگونه است؟ یا 

بر رفتار -در مقایسه با مسئولیت نامحدود –ه مسئولیت محدود صاحبان شرکت ها اثر اقتصادي قاعددر حوزه حقوق شرکت
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عنوان را گرچه باید به"تصمیمات قضاییتوجه به پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی ناشی از"
در رابطه با قضات محترم دیوان این مسئله با شدت یک هنجار کلی در نظر گرفت اما

بویژه (بیشتري باید مورد توجه باشد؛ زیرا پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی اعمال دیوان 
شامل طیف وسیعی از افراد جامعه و فعاالن اقتصادي است و ) تصمیمات هیأت عمومی

دیوان "و نظارتکنترل "جایگاه این واقعیت از. شودمحدود به اصحاب دعوا نمی
ساز اقتصادي و سرنوشتيرسد دیوان در صدور برخی از آرابه نظر می. گیردسرچشمه می

راکهچ. باشدمیگیري از نظرات کارشناسان و متخصصین اجتماعی به شدت نیازمند بهره
تواند در تنقیح و تقریر محل نزاع و ارتقاي سطح استفاده از نظرات کارشناسان فن می

شاید بتوان برخی از اصالحات انجام ). 93: 1386کاشانی، (اي دیوان مؤثر باشد هرسیدگی
در قوانین دیوان عدالت اداري و شناسایی برخی نهادها 1392و 1385هاي شده در سال

هاي دیوان را از باب احساس نیاز به کارشناس در ساختار رسیدگی–مانند نهاد مشاور 
کاشانی، (کرد ي موجود در قوانین وقت دیوان تلقی هاي تخصصی و رفع خالءهارسیدگی

1386 :94 -93(.

هاي جدید و رویه سازمان گذاريقانون.6
استطور جدي وارد قانون به41و38به رغم انتقاداتی که به تفسیر و عملکرد سازمان از مواد 

ها ادامه پروژهولی سازمان کماکان به رویه وصول حق بیمه و به عبارت بهتر شراکت در وصول سود 
دیپلماسی فعال سازمان عالوه بر اینکه توانسته قضات دیوان عدالت را به قانونی بودن . دهدمی

با . کردها نسبت به تداوم عملکرد خود مجاب ها را نیز براي مدتمجلسیکند،عملکرد خود متقاعد 
هاي واصله و مشاهده رشهاي پیمانکاران و گزاگذاري در پی پافشارياینحال مجالس مختلف قانون

تأثیرات منفی عملکرد سازمان در ایجاد زمینه رقابت میان پیمانکاران بخش عمومی و خصوصی 
الي قوانین مرتبط با رفع هاي مختلف، در البههمچنین در جهت تقویت بنیه مالی پیمانکاران در دوره

در صدد ملتزم جملگی که دندکرموانع تولید و تحریک رشد اقتصادي مبادرت به وضع مواد قانونی 
در زیر . تامین اجتماعی بوده اندقانون 28ساختن سازمان به وصول حق بیمه به روش مندرج در ماده 

اند، توضیح ها بودهقوانینی که به دنبال اصالح رفتار سازمان در رابطه با دریافت حق بیمه پیمانکاري
گذاران و عامالن اقتصادي چگونه است؟ حقوق و اقتصاد هنجاري یا دستوري یک گام فراتر رفته و بر مبناي سرمایه

: طالعه بیشتر رجوع کنید بهنماید براي مهاي متناسب میپیامدهاي اقتصادي قواعد، مبادرت به ارائه پیشنهادها و سیاست
صصانتشارت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم،: تهرن، تحلیل اقتصادي حقوق، )1393(دادگر، یداهللا، 

-23موسسه حقوقی شهر دانش، صص انتشارات : تهران، هاتحلیل اقتصادي حقوق شرکت، )1393(و طوسی، عباس، 19-13
.43-55و صص 21
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:دنشوداده شده ارزیابی می

ید و داللت لفظی آنهاهاي جدگذاريقانون.6- 1
که سازمان را به اصالح رویه کردهمرحله به شرح زیر سعی 4مجلس شوراي اسالمی طی 

: کندخود مبنی بر اعمال ضریب پیمان وادار 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مصوب 31ماده هبند ) الف
1383

:نمایدالذکر چنین مقرر میایی شد در ماده فوقاجر1384قانون برنامه چهارم که از اول 
هاي ها و پروژهمدي و اثر بخشی طرحآدولت موظف است به منظور افزایش کار"

یابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادي گرا و دستگذاري با رویکرد نتیجهسرمایه
به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و و اجتماعی و اقلیمی تا پایان سال اول برنامه چهارم نسبت

:این قانون به شرح زیر اقدام نماید160هاي موضوع ماده اجراي آن در تمامی دستگاه
"حساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاورانحذف تقاضاي مفاصا: هبند 

گیرد که مفاصاحساب تواند بر این اساس مورد ایراد سازمان قرار باستناد به این ماده می
باشد؛ زیرا مندرج در بند ه فوق نمی"حقوق دولتی"سازمان تأمین اجتماعی مشمول عنوان 

باشد سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان دولتی نبوده بلکه جزء نهادهاي عمومی غیردولتی می
"دولتی"وي واژه ظن قرسد؛  زیرا بهنظر میاین استدالل قابل رد به). 112: 1393نعیمی و پرتو، (

هاي نه در معناي قانون محاسباتی بلکه در معناي اصطالحی خود که شامل کلیه مطالبات دستگاه
واقعیت این است که یکی از مصادیق حقیقی . کار رفته استشود، بهاجرایی و حاکم می

ین حساب تأممفاصا"باشد ها قابل تصور و تصدیق میکه در حوزه پیمانکاري"حقوق دولتی"
ها و تقویت بنیه مالی است؛ زیرا، هدف، سرعت بخشیدن به تسویه مالی پروژه"اجتماعی

و تحقق کامل این هدف جز با عمومیت و شمولیت عبارت باشدمیپیمانکاران بخش دولتی 
گذار طی دوره لذا بر اساس این بند باید پذیرفت که قانون. باشدنمیمیسر "حقوق دولتی"

را از تکلیف ) در مقام کارفرما(قانون برنامه چهارم 160اي دولتی موضوع ماده هبرنامه، دستگاه
هاي مربوط از جمله به عاملیت وصول حق بیمه تأمین اجتماعی، مالیات یا عوارض به نفع سازمان

مسلماً منظور این بند حذف حقوق دولتی متعلقه به . سازمان تأمین اجتماعی معاف دانسته است
؛ بلکه صرفاً حذف تقاضاي مفاصا مدنظر نیستمالیات یا حق بیمه تأمین اجتماعی پیمان از جمله
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"عاملیت وصول حقوق دولتی"هاي اجرایی از بوده است که نتیجه آن معافیت موقت دستگاه

توانند بر اساس السابق میهاي مالیاتی و تأمین اجتماعی کمافیبدیهی است سازمان. بوده است
. بوط مطالبات خود را از پیمانکاران شخصاً پیگیري نمایندقوانین و مقررات مر

هاي حسابولین بار موضوع حذف تقاضاي مفاصادهد که براي ابه هر حال این بند نشان می
و ازجمله علل شودمیهاي تأمین اجتماعی نیز شامل حق بیمه"متبادراها که مربوط به پیمانکاري

.، مورد توجه مقنن قرار گرفته استگرددمیها محسوب ژهمدي روند اجرایی و مالی پروآناکار

گذاري صنعتی مصوب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه11بند ج ماده )ب
1387

گذاريسرمایهوتولیدموانعازبرخیقانون رفع11گذار در بند ج ماده در این اقدام قانون
: کردمقرر 1387صنعتی مصوب

هايطرحپیمانکاراناجتماعیتأمینبیمهحقاستموظفاجتماعیأمینتورفاهوزارت
توسطشدهارائهلیستمبنايبرصرفاًرامصالحباومصالحبدونیاغیرعمرانیوعمرانی

. نمایددریافتپیمانکار
روش (ها بر اساس متن صریح ماده فوق روش جاري سازمان در رابطه با حق بیمه پیمانکاري

که همانا عبارت است از -باید کنار گذاشته شود و بر اساس روال عادي ) ریباعمال ض
سازمان در اجراي . شودعمل –دریافت حق بیمه بر اساس لیست ارایه شده از سوي کارفرمایان 

با اینحال ). 154: 1393نعیمی و پرتو، (نمایددرآمد می7/14قانون فوق اقدام به صدور بخشنامه 
لذا در پی شکایات به عمل . وق پیمانکاران و فعاالن اقتصادي را مجاب ننمودصدور بخشنامه ف

آمده از سوي پیمانکاران بابت عدم اجراي بند ج مذکور نزد دیوان عدالت اداري بار دیگر 
موضوع را به 25/10/1391مورخ 783-784هیأت عمومی محترم دیوان با صدور رأي شماره 

:ب این رأيبه موج. نفع سازمان خاتمه داد
گذاري صنعتی مصوب نظر به اینکه با حاکمیت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه"
قانون مذکور مبنی بر الزام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به دریافت حق 11و بند ج ماده 1387

الح عمرانی یا بدون مصالح و با مصهاي عمرانی و غیربیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح
جدید درآمد 14و 5/14هاي موضوع بخشنامهبر مبناي لیست ارائه شده توسط پیمانکار"صرفا

اند منتفی شده است، بنابرین به لحاظ انتفاء تأمین اجتماعی که مقدم بر این قانون بودهسازمان
رآمد جدید د7/14گفته و صدور بخشنامه شماره قانون پیش11موضوع و با توجه به بند ج ماده 
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هاي مذکور در سازمان تأمین اجتماعی، موجبی براي رسیدگی به درخواست ابطال بخشنامه
قانون دیوان عدالت اداري 39هیأت عمومی دیوان عدالت اداري وجود ندارد و به استناد ماده 

بدیهی است . قرار صادره قطعی است. شودمیقرار رد دادخواست صادر و اعالم 1385مصوب 
اند و سازمان قانون یادشده لیست حق بیمه را ارائه کرده11ی که با عمل به بند ج ماده پیمانکاران

هاي مورد اعتراض اقدامی مغایر با قانون در عدم پذیرش تأمین اجتماعی مطابق بخشنامه
هاي ارسالی معمول کرده باشند، حق دادخواهی در شعب دیوان عدالت اداري را دارا لیست

".باشندمی

:باشدیوان از جهاتی قابل توجه بوده ولی از جهتی دیگر قابل نقد میي درأ
هاي باشد که بخشنامهرأي دیوان قابل توجه است؛ زیرا در واقع متضمن این نکته مهم می

تا حدودي که 1387قانون رفع موانع 11جدید درآمد سازمان با توجه به بند ج ماده 14و 5/14
نیزبدیهی است بخشنامه که منتفی شده . استشدهموضوعاً منتفی مغایر با بند یادشده باشد، 

نتیجه مستقیم رأّي دیوان این است که . قابلیت اجرایی و استنادي خود را از دست داده است
ها را االجرا شدن قانون رفع موانع به شرح فوق مبناي حق بیمه پیمانکاريسازمان از زمان الزم

در . الغیران قرار دهد ول در پیمان ارسالی از سوي پیمانکارباید صرفاً لیست کارگران شاغ
این امر چیزي جز بازگشت دادن سازمان به اتخاذ روش عام تأمین اجتماعی در حقیقت، 

.نیستها پیمانکاري
:باشد؛ زیرااما از جهاتی رأي دیوان قابل انتقاد می

د درآمد از سوي سازمان جدی7/14یکی از جهات رد شکایت را صدور بخشنامه  –"اوال
زعم دیوان بخشنامه اخیرالذکر، شعب سازمان را به اجراي قانون رفع موانع به. کرده استاعالم 

. که دیگر موجبی براي طرح شکایت کلی وجود نداردکردهگیري است لذا نتیجهکردهداللت 
14بخشنامه .استشدهارجاع 14به بخشنامه 7/14این در حالی است که در خود بخشنامه 

داللت ) اعمال ضریب پیمان(کرات شعب سازمان را به اعمال روش قبلی سازمان الیه بهمرجوع
اند که دیگر بخشنامه لذا قضات محترم دیوان چطور به این اطمینان خاطر رسیده. استکرده

14هاي به شرح مکرر موجود در بخشنامه(مشکل مربوط به اعمال ضرایب حق بیمه پیمان 7/14
است؟کردهرا مرتفع ) 5/14و 

فوق اضافه شده 11بر اعمال بند ج ماده "قیدي"جدید درآمد 7/14در بخشنامه -"ثانیا
است که متاسفانه براي قضات محترم دیوان مغفول مانده است؛ این قید عبارت است از قید محل 

عاري از هر "ام پیمانمکان انج"توضیح اینکه در حالی که بند ج فوق از حیث . اجراي پیمان
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باشد که مبناي احتساب حق بیمه باشد، بخشنامه اخیر الذکر متضمن این حکم میگونه قید می
محل "پیمان زمانی بر اساس لیست ارسالی پیمانکاران است که موضوع پیمان قرار باشد در

بحث نبوده و مورد11پیمان مشمول بند ج ماده واالتوسط پرسنل ثابت آنها اجرا شود "کارگاه
که 7/14این حکم از بخشنامه . شودمیسازمان محاسبه 14حق بیمه آن بر اساس بخشنامه 

است، برعکس کردهقانون رفع موانع را در سازمان اجرایی 11زعم دیوان اجراي بند ج ماده به
اي ها اجراست، در موارد قابل توجهی از پیمانشدهتصور مآنچه دیوان محترم عدالت اداري 

هایی که موضوع آنها توسط پرسنل ثابت پیمانچه بسیارزیرا . آن را به تعطیلی کشانیده است
وانگهی بند ج مذکور حتی از . شودمییک کارگاه ولی در محلی خارج از خود کارگاه انجام 

بدین توضیح که حتی . باشدنیز مطلق می"اجراي پیمان توسط افراد شاغل در کارگاه"حیث 
باشد پیمان توسط افرادي اجرا شود که پیمانکارآنها را فقط به منظور اجراي پیمان به اگر قرار

. باشدمیاستخدام موقت درآورده است باز هم مالك احتساب حق بیمه لیست ارسالی پیمانکار 
هاي ارسالی و اعزام بازرس براي سازمان بدیهی است حق تخدیش سازمان نسبت به لیست

طور کلی سازمان را به اعمال رغم اینکه بهلذا رأي دیوان علی. باشدمیمطابق قانون محفوظ 
که خود معلول - است اما به دلیل عدم انشاي دقیق دادنامه کردهداللت "روش لیست محور"

سازمان همچنان به پیروي از –بوده است 7/14عدم کارشناسی و بررسی دقیق محتواي بخشنامه 
.ورزداصرار می"روش ضریب محور"

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي "14ماده ) پ
"هاي مستقیمقانون مالیات) 104(کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 

1/5/1391مصوب 
ازاستفادهحداکثرقانون"14گذار کار خود را تکمیل کرد و در ماده در اقدام بعدي قانون

مادهاصالحوصادراتامردرآنهاتقویتوکشورنیازهايتأمیندرخدماتیوتولیديتوان
بر مصوبه پیشین خود تأکید کرد و تصریح 1/5/1391مصوب"مستقیمهايمالیاتقانون) 104(

بر اساس.استممنوعمادهایندرمندرجروشازغیردیگريروشهرگونهاعمالکرد
:تصریح این ماده

اجتماعیخدماتارائهقراردادهايکارکنانبیمهحقاستموظفاجتماعیتأمینسازمان
ارائهفهرستمبنايبررامصالحبدونیامصالحباغیرعمرانیوعمرانیهايطرحپیمانکاران

ایندرمندرجروشازغیردیگريروشهرگونهاعمال. کنددریافتپیمانکارانتوسطشده
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انجامعدموپیمانکارتوسطفهرستدقیقارسالعدمصورتدرـتبصره. استممنوعماده
موادونظاممصلحتتشخیصمجمع29/8/1369مصوبکارقانون) 148(مادهطبقتعهدات،

شکـایتوآنبعديهاياصالحیهو3/4/1354مصوباجتماعیتأمینقانون) 29(و) 28(
.کندمیبرخوردپیمانکاربااجتماعیتأمینقانونساسبرااجتماعیتأمینسازمانکار،نیروي

امکان سوء"اجتماعیخدماتارائهقراردادهاي"هر چند این ماده با آوردن عبارت 
رسد این ماده بر اساس قرائن نظر میبرداشت را براي سازمان فراهم کرده است با این حال به

مصداق ) نی، با مصالح یا بدون مصالحهاي عمرانی و غیرعمراطرح(مندرج در ماده مانند 
قانون تأمین اجتماعی نداشته است و اساساً 38هاي موضوع ماده دیگري غیر از پیمانکاري

"هایی که موضوع آن خدمات اجتماعی استپیمانکاري"گذار در صدد تقیید ماده به قانون

حال این بار نیز د؟ با اینتوانست چنین تقییدي را توجیه نمایدر اساس چه دلیلی می. باشدنمی
در . دیپلماسی فعال سازمان توانست با ادعاي ابهام در متن ماده، آن را از قابلیت استناد بیندازد

توسط معاون اول رییس 1393پی ادعاي ابهام در ماده مذکور در نهایت موضوع در سال 
معاونت اخیر نیز در گیرد که جمهور از معاون حقوقی ریاست جمهوري مورد استعالم قرار می

:نمایدپاسخ به استعالم مذکور چنین اظهار نظر می
. شده است"ارائه خدمات اجتماعی"ها مقید به بنابراین قراردادهاي پیمانکاران طرح.... "

در نتیجه اگر نظر بر این است که کلیه قراردادهاي پیمانکاران مشمول این حکم قرار گیرد الزم 
گیري دولت و مجلس در جریان تصمیم"ارائه خدمات اجتماعی"است الیحه حذف عبارت

".قرار گیرد

ضعف تفسیري معاونت حقوقی که یک نگرش لفظی صرف بوده و عاري از هرگونه دقت 
توان یا به دیپلماسی فعال سازمان این ضعف را می. کافی به موضوع است بر کسی پوشیده نیست

اً فقدان رویکرد تاریخی از سوي معاونت حقوقی نسبت نسبت داد یا به عدم بکارگیري یا اساس
سال گذشته منتسب دانست که در هر 23به بحث حساس ضرایب پیمان در طول بیش از 

.منتهی شده است"اعمال ضریب"صورت به دلگرمی سازمان در تداوم روش 
تقنینی آن اول اینکه تفسیر عبارات قانون با مرجع : باشددر خاتمه دو نکته قابل تأمل می

لذا پیشنهاد معاونت حقوقی . تواند با انجام استفسار از مجلس روشن شوداست و این موضوع می
به موضوع ها پیمانتقییدحی که فرض را بر ریاست جمهوري مبنی بر ارائه الیحه اصال

دوم اینکه اگر هم فرض بکنیم که برداشت . گذاشته است، قابل ایراد است"خدمات اجتماعی"
که آیا شودمطرح میسؤال این استمان و معاونت حقوقی ریاست جمهوري درست نیز ساز
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ها با موضوع پیمانکاري"سازمان در حد برداشت خود حکم ماده مذکور را در عمل نسبت به 
مذکور از 14است یا خیر؟ گزارشی از سرنوشت اجراي ماده کردهاعمال "خدمات اجتماعی

ود از رسد که سازمان با برداشت شخصی خاینگونه به نظر می. دباشسوي سازمان در دست نمی
تنها گذاشته شده است و –کردن  اثر قوانین به خود انجامیده است که عمالً به خنثی- قوانین 

.نمایندمراجع نظارتی کشور نیز با آن مماشات می

ن رفع موانع قانو40قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده 38تبصره الحاقی به ماده ) ت
1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب تولید رقابت

طور مستقیم خود قانون تأمین اجتماعی هدف گرفته شده هگذاري بدر چهارمین اقدام قانون
کشور مصوب مالینظامارتقايوپذیررقابتتولیدموانعرفعقانون40موجب ماده هب. است

: قانون تأمین اجتماعی افزوده شد38زیر به ماده یک تبصره به شرح 1/2/1394
و 3/4/1354مصوب اجتماعیتأمینقانون) 38(مادهبهزیرشرحبهتبصرهیک-40ماده"

:شودمیالحاقآنبعدياصالحات

خدماتوصنعتیهايکارگاهدارايکههاییپیمانمورددربیمهحقمطالبهمبناي- تبصره
هماندرشاغلافرادتوسطپیماناجرايموضوعوباشندمیثابتیمهندسفنییاتولیدي
حقضریباعمالازواستکارگاهبازرسیوارسالیفهرستاساسبرشود،میانجامکارگاه

گونهاینمفاصاحساببایداجتماعیسازمان تأمینوباشندمیمعافپیمانقراردادجهتبیمه
".کندصادرراپیمانقراردادهاي

حسب ظاهر ناظر به کلیه کرده،ها منع این ماده که سازمان را از بکارگیري ضریب پیمان
انجام "هاي طرف پیمانافراد شاغل درکارگاه"هایی است که قرار است اجراي آن توسط پیمان
اطالق دارد؛ بدین معنا که "مکان انجام کار موضوع پیمان"این ماده بنا به ظاهر از حیث . گیرد
مهم است این است که پیمانکار براي اجراي پیمان از همان نفراتی که در کارگاه با آنچه

کند که محل اجراي پیمان کجا بوده کارفرما رابطه استخدامی دارند، استفاده کند و تفاوتی نمی
گونه که همان–منطق این ماده روشن است؛ زیرا . باشد خواه درون کارگاه خواه بیرون کارگاه

توان به روش عادي حق بیمه را تشخیص داد و یا حتی در زمانی که می- شدهیز اشاره قبالً ن
هاي استثنایی صورت اشتباه یا تخلف کارفرما آن را مورد اصالح قرار داد، دلیلی ندارد به روش

مطابق ماده (بدیهی است حق بازرسی و تخدیش سازمان . متوسل شد) اعمال ضریب(و تصنعی 
.موارد بقوت خود باقی استهمچون سایر ) 39
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ارزیابی تأثیر قوانین .2-6
الذکر تا چه اندازه توانست رویه سازمان مسئله قابل توجه این است که مصوبات قانونی فوق

بنابه -پاسخ به این سئوال را ، مورد اصالح و تعدیل قرار دهد؟ با مقوله پیمانکاريدر رابطه با را 
الذکر باید در رابطه با قوانین فوق- ادي اجرایی سازمان ها و اطالعات حاصله از مببخشنامه

قانون برنامه چهارم گزارشی در دست 31از سرنوشت اجرایی بند ه ماده . کردجداگانه بررسی 
گونه تکلیفی در رابطه توان حدس زد که این قانون از منظر سازمان متضمن هیچباشد اما مینمی

1391و 1387هاي ا دو قانون سالاما در رابطه ب. باشدمینبا حق بیمه افراد شاغل در پیمان 
اند با تمام کافی نتوانستهلتدالرغم ظهورات و این است که قوانین مذکور نیز علیواقعیت 

و سازمان با طرح ابهامات و شبهات تفسیري شوندمحتواي خود در سازمان وارد مرحله اجرایی 
الذمه بداند یا اجراي از اجراي قوانین مصوب یادشده بريو اجرایی همواره توانسته است خود را 

و تنگناهاي اجرایی تقییدشرح توضیحاتی که در بندهاي مربوط داده شده است، مورد بهآن را 
رغم معاذیري که مسئولین سازمان در الذکر علیاین در حالی است که قوانین فوق. قرار دهد

رغم علی. اندحیث داللت بر مقصود گویا و قابل اجرا بودهاند از عدم اجراي قوانین مطرح نموده
شود تا از خود تر از میل به عدم اجراي آنها ناشی میشکه بی–القاي برخی شبهات تفسیري 

وضوح ههاي درونی و بیرونی قوانین مذکور ببا نگاهی با متن قوانین مذکور و زمینه- قوانین 
یه سازمان را در اعمال ضریب پیمان هدف قرار داده که قوانین مورد بحث روشودمیمعلوم 

. شوندگذار منجر اند تاکنون به نتیجه دلخواه قانونبودند که متأسفانه به دالیل گفته شده نتوانسته
در ظاهر مورد تخدیش سازمان قرار رغم اینکه نیز علی1394اجراي قانون اخیرالتصویب 

فوق 11است که اجراي بند ج ماده شدهاي اجرایی نگرفته است، دچار همان امساك و تنگناه
این –همانگونه که قبالً  توضیح داده شد –بدان دچار شده بود؛ زیرا 7/14با صدور بخشنامه 

بر اساس لیست ارسالی از سوي پیمانکار زمانیبار نیز سازمان اعتقاد دارد حق بیمه یک پیمان 
هاي موضوع قانون انجام سط افراد شاغل در کارگاهموضوع پیمان تو:ًاوالکه شودمیمحاسبه 

این در حالی است . اجراي پیمان در داخل کارگاه صورت گیرد نه خارج از آن:ثانیاو ؛گیرد
درشاغلافرادتوسطپیماناجرايموضوع"که شرط دوم فاقد مستند قانونی است؛ زیراعبارت 

کند که کار موضوع ق دارد لذا تفاوتی نمیمندرج در قانون اطال"شودمیانجامکارگاههمان
بدیهی است با افزودن شرط دوم بسیاري از . پیمان در داخل کارگاه انجام گیرد یا خارج از آن

.باشندمیها مشمول رویه سابق سازمان در اعمال ضرایب پیمان
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گیرينتیجه.7
ین بخش درآمدها و سازمان در اتخاذ رویه اعمال ضرایب پیمان تحت تأثیر دغدغه تعادل ب

خواهانه هاي زیادهها و سیاستدغدغه یادشده بسیاري از نگرش. هاي خود بوده استهزینه
. استشدههاي ممسکانه در بخش هزینه را موجب سازمان در بخش وصول حق بیمه و سیاست

سازمان که بدان صورت اجرایی 149شوراي عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه 1371مصوبه 
که البته با دخالت قضایی دیوان در باشدمیها و مصوبات فرا قانونی د از مصادیق بارز رویهبخشی
گونه استحکام تفسیري دیوان عاري از هر1378رأي . گرفتصورت قانونی به خود 1370دهه 

هاي تأمین اجتماعی و مجموع مقررات توجهی به موضوع و ماهیت حق بیمهو در کمال بی
تبعات منفی اقتصادي فراوانی از عملکرد سازمان در . اجتماعی صادر شده استحاکم بر تأمین 

دیپلماسی فعال سازمان نزد . ها شده استها متوجه جامعه پیمانکاران و بازار پروژهبخش پیمان
رغم علی1391- 1387هاي مراجع قانونی به نحوي بوده است که حتی تصویب قوانین سال

گرفته سازمان را در اعمال ضرایب پیمان مورد اصالح یا رویه شکلداللت کافی آنها نتوانست
طی رأي شماره 1391دخالت قضایی مجدد دیوان عدالت اداري در سال . تعدیل قرار دهد

قابل توجه بوده است اما به 1378، هر چند در مقایسه با عملکرد قبلی دیوان در سال 783- 784
هاي اجرایی سازمان این بار نیز سازمان ر اجرایی بخشنامهدلیل عدم شناخت کافی از محتوا و آثا

1394قانون اخیرالتصویب . کردرا در تداوم روش اعمال ضریب پیمان بیش از پیش دلگرم 
شدهقانون تأمین اجتماعی که ظاهراً وارد مرحله اجرایی 38مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده 

1387که قانون سال کردهرا دچار همان تنگناهایی در عمل با افزودن قیودي به آن، اجراي آن
به نحوي است که موجب -همانگونه که گذشت –نظر اجرایی سازمان . شدبدان دچار 
. شودمیها و خارج شدن برخی از آنها از شمول قانون اخیرالذکر مبناي پیمانتفکیک بی

ه اعمال ضریب که مستند به  رسد تکلیف سازمان در کنار گذاشتن رویدر نهایت به نظر می
باشد کماکان به قوت خود باقی است و قانون اخیرالتصویب می1391و 1387هاي قوانین سال

، قوانین راکهچ. تکلیف حاصل از قوانین مزبور دانستشدنتوان حمل بر منتفی را نمی1394
و 1339، 1334، 1331هاي یادشده در حقیقت تأکیدي است بر قوانین تأمین اجتماعی سال

قانون را در رابطه با حق بیمه افراد شاغل در پیمان مورد تأکید قرار 28که اجراي ماده 1354
سکوت مراجع نظارتی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز که مسئول نظارت . اندداده

.باشدمیبر حسن اجراي قوانین هستند، در این خصوص قابل تأمل 
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