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اتوماسیون اداری

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

بسمه تعالی

رؤسای محترم اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

احتراماً مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی که با حضور جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم 

رئیس جمهور و سایر مسئولین در مورخ ۹۶/۴/۲۶ به منظور رفع مشکالت فعاالن اقتصادی بخش 

خصوصی با سازمان محترم تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت 

سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال به تایید رسیده است به شرح ذیل جهت بهره برداری فعاالن 

اقتصادی اعالم می شود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر  -

ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرارداده و در صورتی که از لحاظ 

تعداد بیمه شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختالفی 

مشاهد نماید، مراتب را به کارفرما ابالغ و مابه التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از 

دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می باشد که مرتبط با حقوق و 

مزایای کارکنان و پیمان ها است.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر  -

عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر 

بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

در موارد عدم ارائه پیمان ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی،  -

بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس مالک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 

خواهد بود.
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بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی  -

کارفریان مجاز است. 

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه های محل  -

اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف های قرارداد مکلفند لیست 

بیمه شدگان و پیمان های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.

 


