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بررسی مشکالت کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران  ،با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار
و بدون افزایش دستمزد
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ،شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان ،کمیسیون کار وتامین
اجتماعی اتاق ایران ،سندیکای شرکتهای ساختمانی

طبق ماده  10قانون کار م صوب  " ،0631شورای عالی کار همه ساله موظف ا ست ،میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط
مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید:
 - 0حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود.
 - 1حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به
اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده ،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم میشود را تامین نماید.
تبصره :کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده
جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد".
براساس این ماده ،شورای عالی کار در پایان هر سال ،حداقل مزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به
کارگران مشمول قانون کار سال آتی را تعیین می نماید.
در ادامه و پیرو مصوبه شورای عالی کار ،سازمان تامین اجتماعی نیز با صدور بخشنامه ای تحت عنوان دستمزد مبنای کسر حق
شرح دستور

بیمه ،مصوبه شورای عالی کار و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه را به واحدهای اجرایی و کارفرمایان مشمول
قانون تامین اجتماعی جهت رعایت بخ شنامه در هنگام دریافت لی ست و حق بیمه ماهانه ابالغ مینماید .لیکن رویه سازمان
تامین اجتماعی در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس دستمزدهای اعالمی از سوی شورای عالی کار ،سبب ایجاد مشکل
برای فعاالن بخش خصوصی به شرح ذیل شده است:
برخی بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی کشور از جمله تحریم ،باال رفتن نرخ ارز و شیوع بیماری کرونا ،جهت حفظ پرسنل
سازمان خود ،با حفظ ا صول و قواعد قانون کار از جمله ماده  10قانون کار ،پس از اتمام دوره قراردادی یک ساله کارکنان که با
آن ها ت سویه ح ساب نموده و مختومه شده اند ،با توافق و انعقاد قرارداد جدید و با لحاظ شرایط جدید (بع ضا بدون افزایش
دستمزد ولی با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار) همکاری خود را با پرسنل ادامه میدهند .به عبارت
دیگر در قراردادهای موقت ،میزان حقوق و مزایا باتوافق کارگر و کارفرما به هنگام انعقاد قرارداد م شخص و به ام ضاء طرفین
میر سد و برای ام ضاء کنندگان قابل قبول و تبعیت خواهد بود ،مگر در مواردیکه صراحت قانونی اعالم می دارد پرداخت ها
نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی از پذیرش دستمزد مندرج در لیست
بیمه آنها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست ،خودداری می نمایند.
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این امر در حالی ا ست که ماده  8قانون کار چنین اشعار می دارد که " شروط مندرج در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن ،در

صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننمایند" و کارفرمایان نیز با رعایت
ماده  8و  10قانون کار قراردادهای جدید را با کارکنان خود منعقد می کنند.
همچنین نرم افزار سازمان تامین اجتماعی اختالف دستمزدها را قطعی اعالم می کند و بعد اجرائیه صادر و از حساب کارفرما

بردا شت می شود و رویه سااازمان تامین اجتماعی میایر ماده  11قانون تامین اجتماعی می باشااد و حق اعتراا از کارفرمایان
سلب شده است .در صورتیکه برابر ماده  61قانون تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی احراز گردد دستمزد مندرج در
لیست کمتر از دستمزد واقعی می باشد ،می بایست تفاوت حق بیمه طبق ماده  11به عنوان بدهی برآوردی محاسبه و اعالم و
در صورت اعتراا کارفرما برابر مواد  11تا  14قانون تامین اجتماعی اقدام شود.
 .0توافق کارگر و کارفرما با رقمی کمتر از افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی مصوب شورای عالی کار ،میایرتی با قوانین حاکم
ندارد و قراردادهای موقت که به صورت سالیانه منعقد می شوند ،در هر مورد حکم قرارداد جدید را دا شته و نمی توان آن را
ا ستمرار قرارداد قبلی تلقی نمود .همچنین ت سویه ح ساب با کارکنان به نوعی قطع ارتباط کار قبلی ا ست و قرارداد جدید با
رعایت شرایط ماده  10قانون کار ،باید مبنای پرداخت حقوق به پر سنل و متعاقب آن ک سر ک سورات قانونی به سازمان تامین
اجتماعی باشد و تحت این شرایط اعمال ماده  63قانون تامین اجتماعی جزء تکالیف کارفرما خواهد بود.
 .1استعالمی در این خصوص از اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان گرفته شده است و اداره کل چنین پاسخ
داده ا ست که چنانچه کارفرما با کارگر دارای قرارداد بلند مدت موقت با شد و در خاتمه قرارداد کار با کارگر ت سویه ح ساب
ایرادات و
مشکالت
مطروحه

نماید؛ کارفرما میتواند نسبت به تعیین حقوق و مزایای جدید با رعایت حداقل های قانونی و اعمال پایه سنواتی اقدام نماید؛
حتی اگر مزد و مزایای مورد توافق در قرارداد کار جدید کمتر از مزد و مزایای سنوات پیش از آن باشد.

 .6اجبار کردن کارفرمایان نسبت به تنظیم لیست براساس دستمزد گذشته به عالوه افزایشات سال جدید ،سبب ایجاد مطالبات
غیرواقعی برای کارگر و سازمان تامین اجتماعی می شود.
 .1سازمان تامین اجتماعی برا ساس ماده  63قانون تامین اجتماعی خود را محق مطالبه مابه التفاوت د ستمزدی می داند که
وجود خارجی ندارد .همچنین سااازمان تامین اجتماعی مرجع نظارت بر عدم رعایت افزایشهای مصااوبه شااورای عالی کار

نمیباشد و مبنای قانونی برای این رویه سازمان وجود ندارد.
 .4اسناد مالی شرکتهای موضوع بحث طبق ماده  14قانون تامین اجتماعی ،قابل حسابرسی توسط سازمان می باشد و چنانچه
گزارش حسااابرسااان مورد تایید سااازمان باشااد ،سازمان تامین اجتماعی نباید تکلیفی مازاد بر ارقام ا ستخراجی حا صل از

ح سابر سی برای کارفرمایان قائل شود و اگر سازمان برابر ا سناد و مدارک مثبته و بازر سیهای انجام شده یقین پیدا کرد که
دستمزد مندرج در لیست کمتر از دستمزد واقعی اعالم شده است ،ما به التفاوت را به عنوان بدهی برآوردی مطالبه و در صورت
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اعتراا کارفرما ،مراتب در هیأتهای تشخیص مطالبات مورد رسیدگی و پس از صدور رای قطعی ،مطالبه وصول و مابه التفاوت
دستمزد در سوابق بیمه شده ثبت گردد.
 .3رویه سازمان تامین اجتماعی ،سبب باال رفتن هزینه های غیرقابل کنترل شرکت ها نظیر جرائم تاخیر در ار سال لی ست و
عدم پرداخت حق بیمه کارفرما و کاهش منابع درآمدی آن ها می شود.
 .4رویه سازمان تامین اجتماعی سبب تعلل در ارائه خدمات بهنگام به بیمه شدگان می شود.
 .8رویه فعلی موجب ایجاد نگرانی در بین کارفرمایان برای استخدام کارکنان جدید و یا تمدید قرارداد با نیروهای قبلی می شود
و موجب افزایش تعداد بیکاران خواهد شد.
موضوع در جلسه کارگروه تخصصی در تاریخ  11/11/61در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران ،اتاق اصناف ،قوه قضائیه،
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی ،وزارت صمت (ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید) و سندیکای شرکت های ساختمانی برر سی گردید و در نهایت مقرر شد پی شنهاد « ا صالح بخ شنامه د ستمزد
م شمول ک سر حق بیمه تامین اجتماعی و نرم افزار محا سباتی حق بیمه سنواتی» به منظور عدم محا سبه و و صول مابهالتفاوت
مبلغ افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال جدید نسبت به بهمن ماه سال قبل ،در خصوص کارفرمایانی که با توافق کارگر،
افزایش مزد را در قرارداد جدید منظور ننموده اند ،در صحن اصلی کمیته ماده  01مطرح گردد.
اهم نظرات حاضرین در جلسه کارگروه تخصصی به شرح ذیل بوده است:
مشاور دبیرخانه کمیته

محمد ا صابتی ،م شاور دبیرخانه در حوزه کار اظهار نمود در قراردادهای موقت چنانچه ت سویه ح ساب امر به مختوم شده با شد،
کارگر و کارفرما می توانند توافق نمایند که این توافق ،قرارداد جدید می باشااد و نظر اداره کل خوزسااتان که گفته اساات «اگر
جمعبندی جلسه

کارفرما با کارگر دارای قرارداد بلند مدت موقت با شد و در خاتمه قرارداد کار با کارگر ت سویه ح ساب نماید؛ کارفرما میتواند

کارشناسی

ن سبت به تعیین حقوق و مزایای جدید با رعایت حداقل های قانونی و اعمال پایه سنواتی اقدام نماید؛ حتی اگر مزد و مزایای
مورد توافق در قرارداد کار جدید کمتر از مزد و مزایای سنوات پیش از آن با شد»؛ صحیح ا ست ولی اگر قرارداد امر به مختوم
نشده باشد و بیشتر از یکسال باشد ،افزایشهای شورای عالی کار باید لحاظ شود.
مشاور دبیرخانه کمیته

قدرت اهلل قد سی ،م شاور دبیرخانه در حوزه تامین اجتماعی بیان نمود بحث در مورد قراردادهای یک ساله میبا شد که مختومه
شده اند .وی در ادامه افزود طبق ماده  01قانون مدنی و قانون کار شرط ن شده ا ست که اگر افزایش  04در صدی در م صوبه
شورای عالی کار ،لحاظ نشود ،خالف شرع عمل شده است و یا قرارداد باطل است بلکه گفته شده است که قرارداد با توافق دو
طرف منعقد می شود که یک سری از ضوابط باید رعایت شود .بنابراین سازمان تامین اجتماعی مرجعی نی ست که بگوید چرا
افزایشهای مصوبه شورای عالی کار رعایت نشده است و مبنای قانونی برای این رویه سازمان وجود ندارد .قدسی در ادامه افزود
رویه سازمان تامین اجتماعی این ا ست که نرم افزار سازمان اختالف د ستمزدها را قطعی اعالم و بعد اجرائیه صادر و از ح ساب
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کارفرما بردا شت می شود ،در صورتی که این بدهی باید یک بدهی برآوردی با شد تا در هیات ها مورد برر سی قرار گیرد و رویه
سازمان تامین اجتماعی میایر ماده  11قانون تامین اجتماعی می باشد و حق اعتراا از کارفرمایان سلب شده است.
نماینده سازمان تامین اجتماعی

وحید اسماعیلی ،نماینده سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن تایید این نظر که این بدهی باید به
صورت برآوردی باشد بیان نمود در جلساتی که وزارت کار با اداره کل وصول حق بیمه داشته است ،تصمیم گرفته شده تا این
بدهی ،بدهی برآوردی تلقی شود که امیدواریم به زودی سیستم اصالح شود .وی در ادامه افزود سازمان تامین اجتماعی در این
رابطه با م شکلی مواجه ا ست که برخی از نیروهای کار  18سال کارگر ساده بودهاند و حداقل حقوق را دریافت کردهاند ولی در
دو سال آخر مدیر شده اند و سقف را دریافت کرده اند ،زیرا میانگین دو سال آخر برای م ستمری آن ها لحاظ می شود و این
مشکل ،سازمان را وارد ار نمود تا برای سایر سطوح دستمزدی نیز افزایش ها لحاظ شود؛ لذا باید ماده  43قانون تامین اجتماعی
اصالح شود که  61سال بیمهپردازی مالک مستمری نیروی کار شود .وحید اسماعیلی در ادامه افزود در مصوبه شورای عالی کار
آمده ا ست برای کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار ش ده اند یا یک سال از آخرین دریافتی پایه سنواتی آنان گذ شته با شد،
روزانه مبلیی اضافه شود.
نماینده کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق ایران

اصایر آهنی ها ،نایب رییس کمیسایون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق ایران اظهار نمود این مشاکالتی که آقای اساماعیلی
ب یان نمودند ،مشکالت سازمان تامین اجتماعی است که در طرح پارامتریک این مشکالت حل می شود ولی رویه فعلی سازمان
میایر قانون است و قانون چنین اجازه ای به سازمان تامین اجتماعی نداده است .وی در ادامه افزود آنچه در مصوبه شورای عالی
کار آمده است در مورد پایه سنوات است که به خاطر تعلق خاطر نیروی ماهر کار به سازمان خود می باشد.
نماینده اتاق اصناف ایران

محمدرضااا جعفریان ،نماینده اتاق اصااناف بیان نمود قرارداددارای بخشهای مختلف اساات از جمله مدت و زمان قرارداد ،لذا
توافق کارگر و کارفرما با رعایت حداقل دستمزد ،صحیح می باشد و پیشنهاد می شود این موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح
شود.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری

قاسم پور ،نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار نمود آنچه مربوط به نظم عمومی است و خط قرمز محسوب می شود،
رعایت حداقل د ستمزد میبا شد و افزایشهای م صوبه شورای عالی کار ربطی به نظم عمومی ندارد ،لذا زمانی که قراداد یک ساله
تمام می شود و ت سویه صورت میگیرد ،قرار سال بعد ،قرارداد جدید می با شد و قرارداد قبلی تمدید مح سوب نمی شود و تنها
باید حداقل دستمزد رعایت شود.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
دستور جلسه هفتاد و هفتمین نشست کمیته ماده  21قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور

 .2سااازمان تامین اجتماعی نساابت به اصااالح بخشاانامه دسااتمزد مبنای کساار حق بیمه تامین اجتماعی (بخشاانامه شااماره
 0111/11/133مورخ  )11/10/14و نرم افزار محاسااباتی حق بیمه ساانواتی اقدام نماید ،به نحوی که کارفرمایان بتوانند در
صورت توافق با کارگر و رعایت حداقل مزد تعیین شده در م صوبه شورای عالی کار ،بدون افزایش د ستمزد در قرارداد جدید،
پیشنهاد
دبیرخانه

لیساات بیمه کارکنان را به سااازمان ارسااال نمایند .همچنین سااازمان تامین اجتماعی می بایساات از وصااول حق بیمه مبلغ
مابهالتفاوت افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال  0611نسبت به بهمن ماه سال  0618امتناع نماید.
 .1چنانچه سازمان تامین اجتماعی برابر اسناد و مدارک مثبته و بازرسیهای انجام شده یقین پیدا کرد که دستمزد مندرج در
لی ست کمتر از د ستمزد واقعی اعالم شده ا ست ،ما به التفاوت را به عنوان بدهی برآوردی مطالبه نماید تا در صورت اعتراا
کارفرما ،مراتب در هیأتهای ت شخیص مطالبات مورد ر سیدگی قرار گیرد .این مو ضوع نیز م ستلزم ا صالح نرم افزار محا سباتی
حق بیمه سنواتی توسط سازمان تامین اجتماعی است.
 .0مواد قانونی به ویژه ماده  10قانون کار ،ماده  8قانون کار ،ماده  11قانون تامین اجتماعی ،مصاااوبه شاااماره  4166مورخ
 11/10/13شااورای عالی کار تحت عنوان تعیین حداقل مزد کارگران در سااال  ،11بخشاانامه شااماره  0111/11/133مورخ
 11/10/14تحت عنوان دستمزد مبنای کسر حق بیمه درسال 11
 .1صورتجل سه شماره /104الف 18/مورخ  18/14/16و صورتجل سه شماره /841الف 18/مورخ  18/14/01شورای گفتگوی

فهرست
مستندات و
مدارک پشتوانه

خوزستان
 .6نامه شااماره /0//01440د مورخ  18/01/14کمیساایون مالیات ،کار وتامین اجتماعی اتاق ایران خطاب به شااورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی
 .1نامه شماره /0414الف 18/مورخ  18/01/01شورای گفتگوی خوزستان خطاب به شورای گفتگوی کشوری
 .4نامه شماره  43361مورخ  13/14/03سندیکای شرکتهای ساختمانی خطاب به سازمان تامین اجتماعی
 .3نامه شماره /01/0/813ص مورخ  11/11/06کمیسیون مالیات ،کار وتامین اجتماعی خطاب به سازمان تامین اجتماعی
 .4نامه شماره /1141ص  11مورخ  11/11/11شورای گفتگوی اصفهان خطاب به به شورای گفتگوی کشوری
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