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دشواري زيادي روبهرو هستند .فصلي و روزانه بودن اشتغال آنان به گسست و مخاطره بيشتر در زندگي آنان
دامن ميزند .بنابراين با توجه به اين موضوع و شدت مخاطرات پيش روي آنها ،قرارگرفتن اين قشر زير پوشش
بيمه اجتماعي از اقدامات تحسينبرانگيز نظام تأمين اجتماعي است .توجه بيشتر قانونگذار به اين قشر در نيمه
دوم دهه  1380سبب سوق يافتن بيمههاي كارگران ساختماني از بيمههاي موردي (حوادث ناشي از كار) به
سوي مستمري اجتماعي (بازنشستگي و ازكارافتادگي) شد .با پذيرش حق قانوني كارگران در برخورداري از
مزاياي مستمري بيمه اجتماعي ،به سبب نوع اشتغال اين افراد ،چالشهاي تأمين مالي آن نيز آغاز شد .به
نحوي كه در يك دهه گذشته همواره با دور باطل قانونگذاري ،اجرا ،توقف ،اصالحات تقنيني و ...روبهرو بوده
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است .آنچه در آخرين فصل از اصالحات قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني در سال  ،1393به
مشكالت و انتقادات پيشين افزوده ،اختالف ميان شهرداريها و سازمان تأمين اجتماعي در زمينه اجراي قانون
مذكور است .همين موضوع در كنار ساير چالشهاي مرتبط با اين قانون ،موجب ارائه طرحي براي برونرفت از
ناهماهنگيها و همچنين جبران كسري منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي از محل سهم كارفرمايي قانون
بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني (از طريق اصالح ماده ( )5قانون مذكور) شده است.
اما بايد اشاره داشت كه اصالحات مكرر قانون مورد بحث و اعتراضات ذينفعان طي سالهاي اجراي آن،
عالوه بر اهميت موضوع ،نشان از ابهامات قانون و لزوم توجه بيشتر به موانع اجرايي شدن آن دارد .بر اين
اساس در گزارش حاضر ضمن بررسي سوابق و چالشهاي قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني و
ارزيابي طرح موجود ،به ارائه راهكاري براي برون رفت از چالشهاي اجراي قانون پرداخته ميشود.
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 .1بررسي سوابق قانوني:
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تشکيل اتحاديه كارگران ساختماني در سال 1300

ماده ( )20قانون متمم بودجه سال
 :1311پرداخت غرامت بهه عملهههها و

تصويب طرح قانون بيمه اجباري

جبران خسارت كارگران ساختماني در سال 1311

حوادث و بيماريهاي ناشي از كار
( )1322/08/29و اصالح آن در

بيمه كارگران ساختماني در سال 1320-1326

:1326/04/21
نرخ واحد  2.25درصد مزد

مزدوراني كه در حين اشتغال به امهور
ساختماني دولتي ،دچار خسارات مالي
ناشي از حوادث غير قابل اجتناب و يا
صدمات جاني منجر به از كار افتادگي
موقت يا دائم يا فوت شوند

دريافتي ( %1.5سهم كارفرما و

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني (مصوب )1352/08/21

 0.75درصد سهم بيمهشده)

 .1كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد و يا توسعه و يا تجديد بنا صرفاً در مقابل حوادث ناشي از كار (حادثهاي كه حين انجام كهار و بهه
سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر رخ دهد) بيمه شوند.
 .2با توجه به ماده ( )5اين قانون متقاضيان پروانه ساختماني مكلف بودند كه براي هر متر مربع مبلغ  30ريال و در مورد خانه هايي كه سطح زيربناي آن
 150متر يا كمتر بود براي هر متر مربع  5ريال به سازمان بيمه هاي اجتماعي پرداخت نمايند .صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداريها موكهول بهه
ارائه و تسليم رسيد وجوه مربوط بود.

قانون اصالح ماده ( )5قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب آبانماه ( 1352مصوب )1379/08/17

 .1تا  100متر مربع سطح زيربنا به ازاي هر متر معادل  3درصد حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري زمان درخواست پروانه
 .2از  100متر مربع سطح زيربنا به باال به ازاي هر متر مربع معادل 4درصد حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري زمان درخواست پروانه

تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در ارديبهشتماه  1383و تشکيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
(حمايت هاي كامل موضوع قانون تامين اجتماعي از شاغلين در كارهاي ساختماني به طور جامع)
تهيه و ارائه اليحه در اوايل سال  1384و تصويب آن در آبانماه 1386

ماده ( – )5در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد ،مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط بهه ارائهه
رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زير بنا معادل چهاردرصد ()%40حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانهه بهه
حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعالم خواهد كرد ،نمايند.
اعتراضات جدي پس از ابالغ موجب بند « »29قانون بودجه سال  1387اجراي اين قانون در سال مربوط متوقف
و مقرر شد كه ماده ( )5آن كه ميزان حق بيمه را از درخواستكنندگان پروانه ساختماني در مقايسه با قانون اصالحي
سال  1379به سي برابر افزايش نموده بود اصالح و سپس به مرحله اجرا درآيد.

تدوين آييننامه اجرايي ماده ( )3و ( )5قانون بيمه كارگران ساختماني مصوب 1389/02/19
از سال  1389تا  1391قانون مذكور اجرا شد اما مجدد اعتراضات جدي بروز كرد كه سبب شد در بند « »89قانون بودجه سال  1392كل كشور
اجراي اين قانون با تغييراتي روبهرو شد:
بند « -»89در 9ماهه سال  1392پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بيمه اجتمهاعي كهارگران سهاختماني در
شهرها و روستاهاي كشور متوقف ميشود .سازمان مالياتي مكلف است معادل مبلغ نه هزار ميليهارد ()9.000.000.000.000ريهال عهوارا ارزشافهزوده
شهرداريها و دهياري ها از محل منابع منهدر در بنهدهاي « » و «د» مهاده( )38قهانون ماليهات بهرارزشافهزوده متمركهز نهزد سهازمان دهيهاريهها و
شهرداريهاي كشور را به عنوان  20درصد حق بيمه سهم كارفرما براي بيمه كارگران ساختماني به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
 .1سوابق قانوني مربوط به قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني به طور كامل در گزارش تفصيلي بيمه اجتماعي كارگران ساختماني؛ چالشها و راهكارها منظور شده است.
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اصالح قانون در سال 1393
درخصوص  20درصد سهم كارفرمايي ،سازمان تأمين اجتماعي مكلف گرديد كه  15درصد مجموع عوارا صدور پروانه از مالك دريافت
نمايد و در صورت عدم تأمين منابع الزم اين مبلغ با تصويب هيئت وزيران تا سقف مجموع عوارا تا  20درصد قابل افزايش ميباشد.
اعتراضات سازمان تأمين
اجتماعي در خصوص
كسري منابع

طرح اصالح ماده ( )5قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
مبناي محاسبه حق بيمه (سهم كارفرما) به حداقل دستمزد ماهانه براي هر مترمربع زير بنا تغييهر يابهد و نهرخ آن بهين  1تها  4درصهد بهه
تفكيك روستاها و شهرهاي مختلف از نظر جمعيتي تغيير يابد به نحوي كه براي روستاها  1درصد ،براي شهرهاي زيهر  100ههزار نفهر 1/5
درصد ،براي شهرهاي  100تا  500هزار نفر  2/5درصد ،براي شهرهاي بيش از  500هزار نفر  3/5درصد و براي كالن شهرها  4درصد باشد.

بررسي سوابق قانوني نشان ميدهد كه تمام چالشهاي مطرح شده در يك دهه اخير درباره قانون بيمههاي اجتماعي كارگران
ساختماني ،پيرامون ماده ( )5اين قانون يعني شيوه تأمين مالي سهم كارفرمايي بوده است .از سوي ديگر نكته مهمي كه در اصالحات
تقنيني فوق ،همواره تكرار شده ،عدم لحاظ منافع يكي از ذينفعان سهگانه كارگران ،كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي است .عالوه
بر اين موارد ،يكي از چالشهاي پرتكرار مصوبات ،موضوع رعايت عدالت در تأمين منابع است .به ويژه اينكه كوشش براي عادالنهتر
كردن عوارا مذكور ،غالباً به پيچيدگي فزاينده قانون منتهي شده و در تصميمات نهايي ،نمايندگان مجلس جهت افزايش ضمانت
اجرايي قانون به سادهسازي آن رأي دادهاند.
 .2چالشهاي اجراي قانون
 تعريف دقيق از كارگر ساختماني :در ماده ( )1قانون ،افراد مشمول بيمه كارگر ساختماني بدين شرح تعريف شدهاند« :كارگرانشاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان ،تجديد بنا ،تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب
مندر در اين قانون با نامنويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه ميشوند» .اما اين تعريف جامع و مانع نيست و تصوير
شفافي در جهت شناسايي كارگران ساختماني واقعي ارائه نميكند.
 پرريسك بودن شغل كارگران ساختماني :بر اساس آمارهاي موجود بيش از  52درصد حوادث ناشي از كار مربوط به امورساختماني است؛ همچنين ،بر اساس آمار اداره كل بازرسي كار 12 ،درصد از حوادث منجر به فوت در سال  1395مربوط به سقوط از
ارتفاع بوده است .اين موضوع عالوه بر صدمات قابل توجه به كارگران ساختماني و خانوادههاي آنها ،صندوق بازشستگي پوششدهنده
آنها را با ريسك و زيان بيشتر مواجه ميكند؛ به همين دليل غالباً صندوقها به سوي گريز از بيمه كردن اين قشر گرايش دارند.
جدايي رابطه كارگر و كارفرما در بيمه كارگران ساختماني :دشواري و هزينه باالي بازرسيهاي مستمر از ساختمانها و پويايي و
تغييرپذيري مداوم محل كار كارگران ساختماني ،مواجهه تأمين اجتماعي با ساختمانها به مثابه يك كارگاه معمولي را ناممكن ساخته
است؛ ازاين رو سهم كارگر و كارفرما در قانون مورد بحث به صورت مجزا و از طرق متفاوتي وصول ميشود.
تأمين منابع قانون بيمه كارگران ساختماني :مطابق قانون موجود (مصوب سال  ،)1393حق بيمه كارگر ساختماني در زمان اشتغال
معادل  7درصد دستمزد ماهيانه است كه بايد همه ماهه توسط بيمهشده (كارگر) به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود .حق بيمه
سهم كارفرمايي ( 20درصد دستمزد ماهيانه) نيز از محل  15درصد مجموع عوارا پروانه ساختماني ،تأمين و به سازمان تأمين
اجتماعي پرداخت ميشود .بدين ترتيب اخذ ميزان حق بيمه سهم كارفرمايي مستلزم ارتباط دو سويه مابين سازمان تأمين اجتماعي و
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شهرداري هاي كشور است كه در عمل با موفقيت همراه نبوده است و در سالهاي اخير سازمان تأمين اجتماعي موفق به تأمين كامل
منابع سهم كارفرمايي نشده و همواره با كسري از اين محل روبهرو بوده است .بر اساس آمار دفتر بيمههاي اجتماعي وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي (پاييز  )1397از ميان  1،112،399نفري كه براي برخورداري از بيمه كارگران ساختماني نامنويسي كردهاند790،617 ،
نفر فعال 68،813 ،نفر غيرفعال 6،493 ،نفر پذيرششده و پرونده  217،410نفر نيز مختومه شده است .از ميان كارگران ساختماني
فعال ،حتي اگر همه كارگران را كارگر ساده (با ضريب  1/1حداقل دستمزد) در نظر بگيريم ،سهم كارفرمايي آنها براي  6ماهه نخست
سال  ،1397حدود  11600ميليارد ريال خواهد بود كه دريافتي سازمان تأمين اجتماعي بر اساس اعالم اين سازمان حدود 3700
ميليارد ريال بوده است و بدين ترتيب بر اساس مفروضات مذكور ،كسري از اين محل ،تنها براي  6ماهه نخست سال جاري ،معادل
 7900ميليارد ريال حاصل شده است كه پيشبيني ميشود اين كسري تا پايان سال به  15800ميليارد ريال برسد.
از آنجا كه كسري مذكور در رديف مطالبات سازمان تأمين اجتماعي قرار نميگيرد و با توجه به كسري انباشته سازمان براي
موضوع قانون بيمه كارگران ساختماني در سنوات گذشته ،به نظر ميرسد ادامه روند پوشش بيمه كارگران ساختماني ،با چالش جدي
روبهرو شود.
اين در حالي است كه در وضعيت كنوني ،اختالف نظر ميان سازمان تأمين اجتماعي و شهرداريها در برداشت و شيوه عمل به
قانون ،منجر به عدم تأمين مالي تعهدات موضوع قانون ،توقف گسترش پوشش بيمهاي براي ساير كارگران و در نتيجه اجراي ناموفق
قانون مذكور شده است .رفع دوگانگي موجود و اقدام مناسب با در نظر گرفتن منافع تمامي ذينفعان از الزامات اجرايي شدن قانون
مذكور است.
 .3ارزيابي طرح پيشنهادي
 .3-1در وهله نخست بايد اشاره كرد كه بررسيها و سوابق قانوني موضوع نشان ميدهد كه غالب مواد قانون بيمههاي اجتماعي
كارگران ساختماني داراي ابهام است و بنابراين نيازمند بازنگري و ابهامزدايي است؛ درحالي طرح ارائهشده نمايندگان محترم تنها به
دنبال اصالح ماده ( )5قانون مذكور است .روشن است كه صرف اصالح ماده مذكور رافع ايرادها و مشكلهاي آتي نخواهد بود.
 .3-2اگرچه طرح ارائهشده از برخي جهات همچون رعايت عدالت در مناطق شهري و روستايي از يك سو ،تأمين منابع الزم و پايدار
براي انجام تعهدات موضوع قانون از سوي ديگر و نيز مسدود كردن منفذ اعمال رويكرد سليقهاي توسط شهرداريها ،طرح مناسبي به
نظر ميرسد اما با برخي از معايب نيز روبهروست:
 بيتوجهي به ارزش امالك ساختماني در اخذ عوارا، بيتوجهي به نابرابري شديد درون كالنشهرها و تفاوتهاي منطقهاي و توان پرداخت خانوارهاي ساكن اين مناطق ، توجه نكردن به مشكالت مندر در ساير مواد قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني. .3-3طرح حاضر از بعد حقوقي نيز داراي اشكال است:
الف) درخصوص مراجع ذيصالح مصرح در متن طرح ،از آنجا كه در ماده ( )5قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي
جمهوري اسالمي ايران (مصوب  )1372/6/7شركتهاي موضوع قانون را از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و
ساير مقررات عمومي دولت مستثنا كرده است ،و از سوي ديگر اين استثنا در بند « »5ماده واحده قانون راجع به تأسيس شركت
شهركهاي صنعتي ايران (مصوب  )1362/12/7نيز تصريح شده ،لذا الزم است در تبصرهاي مجزا ذيل ماده پيشنهادي ،شموليت اين
مراجع مطرح شود.
ب) در خصوص الحاق عبارت «اعم از شهرداريها ،مناطق آزاد تجاري-صنعتي ،مناطق ويژه اقتصادي ،شهركهاي صنعتي و  »...بايد اشاره
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كرد كه عبارت «و »...با توجه به تصريح بر لفظ «اعم از» زائد بوده و هم با شيوه قانوننويسي صحيح تطابق ندارد ،لذا بايد حذف شود.
) در طرح پيشنهادي مراجع ذيصالح صادركننده پروانه ساختماني را مكلف به صدور پروانه و واريزكننده به حسابي ميكند كه سازمان
تأمين اجتماعي اعالم خواهد كرد؛ در حالي كه در قانون فعلي متقاضي دريافت پروانه موظف به پرداخت سهم كارفرما و ارائه مفاصاحساب به
سازمان تأمين اجتماعي است .بر اين اساس نياز است ابهام فعلي در طرح پيشنهادي به شيوهاي برطرف شود كه مشخص شود آيا اين مبلغ
از سوي مراجع ذيصالح صدور پروانه به حساب تأمين اجتماعي واريز خواهد شد يا متقاضي دريافت پروانه.
د) در تبصره « »1طرح پيشنهادي ،محل كسري منابع داراي ابهام و مشكل حقوقي است :عبارت «هر گونه كسري منابع» در اين
تبصره عبارتي مبهم است؛ حتي پس از رفع ابهام و تصريح آنكه مقصود ،كسري منابع مربوط به سهم كارفرمايي بوده است ،مشكالت
حقوقي آن رفع نميشود؛ در واقع ازآنجا كه انتخاب محل پيشنهادي براي تأمين كسري (افزايش  10درصدي حق ثبت اسناد و
امالك) از گروهي از افراد اخذ ميشود كه مشمول دريافت خدمات موضوع قانون نيستند ،مفاد تبصره مذكور خالف موازين حقوقي و
قانوني است .عالوه بر اين ،مشخص نيست كه آيا افزايش  10درصدي ذكر شده در تبصره ،مقطوع است يا خير و اگر منابع حاصل از
افزايش 10درصدي كمتر از كسري منابع اين طرح باشد ،نبايد اين نرخ را به مقداري افزايش داد كه كسري مذكور را كفايت نمايد؟
هه) با توجه به سه تبصره ذيل ماده ( )5قانون اصالحي (مصوب  ،)1393و الحاق دو تبصره پيشنهادي ،الزم است از حيث تنقيحهي در
مورد وضعيت آنها از حيث اصالح يا حذف و نيز در مورد شماره تبصرههاي موجود در فرا ابقا يا اصالح دو تبصره الحاقي پيشهنهادي
تعيين تكليف شود.
جمعبندي و پيشنهاد
از آنجا كه تعدد قوانين و اصالحات مكرر موجب سرگرداني ذينفعان در اجرا و به دنبال آن نارضايتي آنان خواهد شد ،بهترين راه حل
مي تواند بازنگري كلي در مواد قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني باشد ،نه اصالح مكرر يك ماده .نظام تأمين اجتماعي به دليل
ارائه خدمات هدفمند و تخصيص منابع ويژه به گروههاي هدف ،همواره با خطر سوءاستفاده روبهرو است؛ ازاينرو ،براي ممانعت از
سوءاستفاده افراد غيرمستحق ،الزم است كه برخي از مسائل ،از جمله تعيين شرط سني براي برخورداري از پوشش بيمهاي،
يكسانسازي دستمزد مشمول حق بيمه كارگران موضوع اين قانون و اعمال جريمه هاي بازدارنده براي متخلفان و افراد غيرمستحق در
اين زمينه بيشتر مورد تأكيد قرار گيرد .هرچند با توجه به سازوكارهاي اجرايي طراحي شده توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
سازمان تأمين اجتماعي و تشكلهاي صنفي كارگران ساختماني ،همچون سازوكارهاي شناسايي كارگران ساختماني و پااليش آنها ،تا
حد زيادي خألهاي قانوني برطرف شده است ،اما همچنان نواقصي در اين زمينه وجود دارد.
از سوي ديگر نواقص قانوني ،سبب بروز مشكالتي براي مخاطبان اصلي قانون شده است؛ براي نمونه مشروط شدن برخورداري
كارگران ساختماني حادثهديده از خدمات تأمين اجتماعي به وجود پروانه ساختماني براي ساختمان محل كار كارگر مذكور ،سبب
محروم شدن كارگراني شده است كه هنگام كار تعميرات در ساختمانها دچار آسيب و يا حتي قطع عضو ميشوند .عالوه بر كارگران،
پيمانكاران نيز با مشكالتي مواجهند؛ براي نمونه خألهاي موجود قانوني منجر به دوبار پرداخت حق بيمه براي واحدهاي مسكوني داراي
قرارداد پيمانكاري (مشمول ماده ( )38قانون تامين اجتماعي) ميشود.
قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني ،با وجود نواقص قانوني ،از آن منظر كه ابتكاري در تلفيق دو نوع نظام رفاهي ،يعني نظام
بيسماركي (مبتني بر حق بيمه) و نظام بوريجي (مبتني بر ماليات) است ،قانون در خور اهميتي است كه ميتواند الگويي براي
اصالحات در نظام بيمه اجتماعي كشور باشد.
همان طور كه در بخشهاي پيشين اشاره شد ،تاكنون بيشترين اعتراضات و همچنين اصالحات به ماده ( )5اين قانون
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يعني شيوه تأمين مالي آن ،مربوط بوده است و به نظر ميرسد طرح پيشنهادي نيز رافع مشكالت مذكور نباشد .مهمترين انتقادهاي وارد
بر اين طرح ،بيتوجهي آن به ارزش امالك ساختماني ،نابرابري شديد درون كالنشهرها و نيز مشكالت مندر در ساير مواد قانون است.
بنابراين الزم است كه ميزان حق بيمه دريافتي از متقاضي پروانه ساختماني به نحوي با ماليات پرداختي و منطقه جغرافيايي در زمان انجام
كارهاي ساختماني ارتباط داشته باشد و موضوع بهگونهاي طرح شود كه منافع كليه ذينفعان (اعم از سازندگان و تأمين اجتماعي) و
همچنين شرايط جغرافيايي منطقه را در نظر گيرد .بر اين اساس ،از آنجا كه تعيين درصدي از قيمت روز ،موضوع ماده ( )64قانون
مالياتهاي مستقيم به عنوان عوارا تأمين اجتماعي از يك سو متكي بر سليقه شهرداريها نبوده و امكان دستكاري در آن وجود ندارد
و از سوي ديگر اتكاي عوارا بيمهاي به قيمت مذكور سبب تناسب عادالنه ميان عوارا دريافتي و ارزش ملك ميشود ،لذا ضمن
پذيرش كليات طرح مذكور مبني بر اصالح ماده ( )5پيشنهاد ميشود كه اين طرح به شرح زير اصالح شود:
مادهواحده -ماده ( )5قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب  1386/8/9و اصالحات بعدي آن به شرح زير اصالح ،تبصره
« »3آن حذف و دو تبصره به عنوان تبصره « »3و تبصره « »4به آن الحاق ميشود.
ماده ( -)5در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد ،مراجع ذيصالح صادركننده پروانه ساختماني -اعم از
شهرداريها ،مناطق آزاد تجاري -صنعتي ،مناطق ويژه اقتصادي ،شهرك هاي صنعتي مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد
پرداخت حق بيمه به ازاي هر مترمربع سطح زيربنا معادل  1درصد ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع ماده ( )64قانون مالياتهاي
مستقيم سال درخواست پروانه ،نموده و متقاضي دريافت پروانه مكلف است مبلغ تعيين شده را به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي
اعالم خواهد كرد واريز نمايد .در هر حال در كليه موارد ،صدور پايان كار منوط به ارائه مفاصاحساب از سوي سازمان تأمين اجتماعي
خواهد بود.
تبصره « -»2سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد منابع و مصارف خود در موضوع مذكور را هر سه ماه يكبار به وزارت
امور اقتصادي و دارايي ،كميسيون هاي بهداشت و درمان ،اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه كند .پس
از ارائه گزارش ،سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در صورتي كه منابع دريافتي از محل حق بيمه ،موضوع ماده ( )5بيش از  20درصد
سهم كارفرمايي باشد ،آن را جهت تأمين كسري موضوع ماده مذكور در سالهاي بعد و افزايش پوشش كارگران ساختماني منظور
نمايد .در صورت عدم تأمين منابع الزم جهت گسترش پوشش بيمهاي كارگران ساختماني با تصويب هيئت وزيران ،افزايش سهم حق
بيمه كارفرمايي موضوع ماده از  1به  1/5درصد ميانگين قيمت روز منطقه بالمانع است.
تبصره « -»3قانون مذكور شامل شركتهاي مناطق آزاد تجاري ه صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ،شهركهاي صنعتي نيز ميگردد.
تبصره « -»4در مواردي كه موضوع ساختوساز مطابق ماده ( )38قانون تأمين اجتماعي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار شود،
متقاضي دريافت پروانه ساختماني از حق بيمه موضوع اين ماده معاف است.
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