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 دارد

 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 باسمه تعالی

 روسای محترم تشکل های اقتصادی

 سالم با

به  16/12/1395رساند شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ به استحضار می ،احتراماً   
و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه  «در حوزه کار و تأمین اجتماعی یگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصیپ»منظور 

 شد.گزار دیرعامل سازمان تأمین اجتماعی براجتماعی و م

مشکالت مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی کارفرمایان و مهلت ده ساله آن در ارتباط با در این نشست،    
ون تأمین اجتماعی و همچنین توافق به عمل آمده بین قان 101و  47، 39با عنایت به مواد  ،توسط سازمان تأمین اجتماعی

های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد از این پس در رسیدگیاعضای شورای گفت

شدگان صورت پذیرد و همچنین بازرسی از دفاتر و حقوق و دستمزد صرفاً بازرسی از صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه
 ک کارفرمایان نیز صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان است. مدار

ها برای کارفرمایان حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی باشد و انجام ضمن آنکه مقرر گردید مهلت انجام این بازرسی   

باشد که انجام شده کانپذیر است که شکایتی از سوی کارکنان آن کارگاه بازرسی بعد از این مهلت یک ساله، تنها در صورتی ام
در این صورت، امکان مراجعه به صورت مزد و همچنین بخش حقوق و دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن کارگاه از سوی 

 سازمان وجود دارد.

-مدارک و دفاتر آخرین سال مالی شرکت، لزوم انجام بازرسی صرفاً از فوقدر نشست  تصمیمات متخذه در راستای اجرای   

مل سازمان اجناب آقای دکتر میر اکبری، مشاور و مدیرکل دفتر مدیرع05/02/1396به موجب نامه مورخ  ،های خصوصی

 است.تأمین اجتماعی، خطاب به معاونت فنی و درآمد و موسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی، ابالغ شده

 گردد.پیوست ارسال می رسانی بهاطالعبرداری و بهرهت نامه مذکور جهلذا تصویر    

 

 


