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مقدمه
در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفافسـازی مقررات
سـازمانی ،جلوگیری از انباشت بخشـنامهها و دستورالعملهای
تکـراری ،مشـابه و مغایـر ،اطلاع شـرکای اجتماعـی سـازمان
از حقـوق و تکالیـف مقـرر ،بـا هـدف رضایـت بیمهشـدگان،
مسـتمریبگیران و کارفرمایان ،رعایـت قوانین و مقررات جدید
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی ،برنامۀ
«تنقیح بخشـنامهها و دسـتورالعملهای الزماالجـرا» در اولویت
برنامههـای سـازمان قرار دارد .بـا توجه به کارایی و اثربخشـی
برنامـۀ مذکور در اصلاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات
سـازمان و جلـب رضایت ذینفعـان ،این برنامه بـه عنوان یکی
از طرحهـای کاندیـد جایـزه تجربـۀ موفـق سـازمانهای عضو
ایسـا در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال  ،2018معرفی شـد و
موفـق به کسـب گواهـی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
بهمنظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامهها و دسـتورالعملهای
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده
اسـت ،ایـن موضوعات در کمیتههای تخصصـی فرعی و کمیتۀ
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و
بـا مشـارکت نماینـدگان ذینفعـان در جهـت تحقـق رویکرد
سـهجانبهگرایی در سـازمان ،مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد و
پـس از تدویـن ،متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر میگردد
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامههای متعـدد قبلـی تبدیـل به
یـک بخشـنامه واحدشـده و بخشـنامۀ تنقیحـی ملاک عمل
سـازمان خواهـد بود .ضمنـ ًا پس از صدور بخشـنامۀ مربوطه و
همزمان با اجراییشـدن آن در سـازمان ،در راسـتای شـفافیت
و آگاهیبخشـی ذینفعان و مشـموالن ،بخشـنامۀ موردنظر در
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سـایت سـازمان تحت عنوان «دسترسی آزاد به بخشـنامهها و دستورالعملها»
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار میگیرد.
بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع ،تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و
ِ
سـند واحـد گردآوریشـده و در تدویـن آن ،آخرین
دسـتورالعمل بـه صورت
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجـه قرارگرفتـه اسـت .همچنیـن در تدوین این
بخشـنامه سعیشـده اسـت عالوه بر جلب نظر ذینفعان ،مشـکالت و ابهامات
واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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تلخیـص و تجمیـع بخشـنامهها ،دسـتورالعملها و دسـتورهای اداری
مربـوط بـه بازرسـیکارگاهی

تهای
بخش اول :طبقهبندیکارگا هها و اولوی 
تعیینشده در صف برنامهریزی روزانه بازرسان
الف) طبقهبندیکارگاهها:
کارگاههـای مشـمول قانون تأمیـن اجتماعی از نظـر نحوۀ انجام
بازرسـی بهشـرح ذیـل طبقهبنـدی میگردند:
گـروه اول :کارخانجـات و کارگاههـای بـزرگ (بـاالی پنجـاه نفر
کارگر)کـه صورت مزد و حقوق بیمهشـدگان را ارسـال مینمایند.
گـروه دوم:کارگاههـای دارای کارگـر (کمتـر از 50نفرکارگـر) که
صـورت مـزد و حقـوق بیمهشـدگان را ارسـال مینماینـد.
گـروه سـوم:کارگاههای دارای بیمهشـده که صـورت مزد و حقوق
کارگران را به سـازمان ارسـال نمینمایند.
گروه چهارم :کارگاههای تعطیل فاقد فعالیت و فاقدکارگر.
ب) اولویتهای تعیینشده صف برنامهریزی روزانه
بازرسان:
در منـوی برنامهریـزی روزانـه بازرسـان  4نوع صف بازرسـی به
شـرح ذیل طراحی شـده اسـت:
 .1برنامهریزی روزانه بازرسان.
 .2درخواستهای ثبتشده (بازرسیهای تحقیقی).
 .3درخواسـتهای ارسـالی از سیستم نامنویسـی متمرکزکارگاه و
پیمان.
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 .4درخواست های ارسالی از سامانه خدمات غیرحضوری.
سیسـتم بازرسـی الکترونیـک بهصـورت هوشـمند و بـر اسـاس اولویتهـای
تخصصـی تعیینشـده ذیل ،بازرسـی از کارگاهها را در صـف برنامهریزی روزانه
بازرسـان قـرار میدهد.
کارگاههای گروه دوم (حداقل هر شش ماه یکبار).
کارگاههایگروه سوم ( حداقل هر چهار ماه یکبار).
کارگاههای مشمول کمک دولت (حداقل هر چهار ماه یکبار).
کارگاههای فصلی (حداقل هر فصل یکبار).
تغییـرات لیسـت (درخصوص نفرات ،میزان دسـتمزد و روزکارکـرد) و اعمال
ماده ( )39قانـون تأمین اجتماعی.
کارگاه دارای بیمهشده جدید باالی  55سال در آخرین لیست ارسالی.
لیسـتهای حقبیمـه کارگاههـای حداقـل یک نفر بیمهشـده بـا کارکردکمتر
از 10روز.
درج عـدم حضـور و عدم اشـتغال بیمهشـده در بازرسـی قبلـی درکارگاههای
مشـمولکمک دولت.
کنترل فوتشدگان به استناد پایگاه ثبت احوال کشور.
کنترل افزایش غیرمتعارف دسـتمزد بیمهشـدگان به استناد متوسط دستمزد
شـشماهه منتهـی به آخرین لیسـت ارسـالی بـا در نظرگرفتن ارتقای شـغلی
بیمهشـده و ....
ج) بازرسـی هـای تحقیقی :به آن دسـته از بازرسـیهاییگفته میشـود که با
توجه به درخواسـتهای واصله بهشـرح ذیل در صف بازرسـی قـرار میگیرند.
کلیـه واحدهـای وصول حقبیمـه ،امور بیمهشـدگان ،امـور مسـتمریها و ...در
شـعبه ،اسـتان و یا سـتاد میتوانند از واحد بازرسـی درخواسـت انجام بازرسـی
تحقیقـی نماینـد اینگونه درخواسـتها بـه صـورت نامنویسینشـده در منوی
درخواسـت ،ثبـت و در صف درخواسـتهای ثبتشـده قـرار میگیرند.
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الزم به ذکر اسـت درخواسـت بازرسـیهای سیسـتماتیک تحقیقی ،بنـا به نوع
درخواسـت و به صورت دسـتی در سیسـتم بازرسـی الکترونیک توسط مسئول
بازرسـی ثبـت و بـه بـازرس یا بازرسـان مربوطه تخصیـص داده میشـود ،این
نوع بازرسـی چنانچه بنا به درخواسـت سـایر واحدها باشـد میبایستی در دفتر
شـعبه درج و شـماره و تاریخ نامه در منوی درخواسـت بازرسـی توسط مسئول
بازرسـی ثبت و سـپس درخواسـت به بازرس تخصیص داده میشـود .شماره و
تاریخ در منوی ثبت درخواسـت هوشـمند بوده و شـماره درخواست یکتاسازی
شد هاست.
دستور ستاد مرکزی و ادارهکل استان.


قرارهای صادره از سوی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات.
درخواست از واحدهای ذیمدخل در اجرای نظریهکمیته .539
درخواسـتهای موضـوع مـاده  71قانـون برنامـه ششـم توسـعه (طـرح
کارورزی).
اسـتعالم دفاتـر اسـناد رسـمی و مـوارد موضوع مفاصاحسـاب مـاده ()37
قانون تأمیـن اجتماعی.
درخواست کارفرما یا بیمهشده به صورت دستی.

بررسـی اشـتغال بیمهشـدگان شـاغل درکارگاههـای بـاالی پنجـاه نفـر و
پیمانکاریهـا.
بررسی احراز هویت و اصالت قراردادهای مقاطعهکاری.
د) درخواسـت هـای ارسـالی از سـامانه خدمـات غیرحضـوری :در صـورت
اعتـراض بیمهشـده یا کارفرما به نتیجه گزارش بازرسـی و یا ثبت درخواسـت
افـراد شـاغل فاقد سـابقه در سـامانه خدمـات غیرحضـوری ،درخواسـتهای
ثبتشـده برای بررسـی بـه کارتابـل ادارهکل در سیسـتم بازرسـی الکترونیک
ت به بررسی
ارسـال میگردد .رؤسـای ادارات بازرسی در اداراتکل مکلفند نسب 
و تخصیص درخواسـتهای ارسـالی به شـعب اقـدام نماینـد و درخواستهای
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مزبورمیبایسـت ظـرف مهلت زمانـی  14روزکاری تعیین تکلیـفگردد.
ﻫ ) درخواستهای ارسالی از سیستم نامنویسی متمرکزکارگاه و پیمان:
ن مبنی بر
درخواسـتهای واصلـه از سیسـتم نامنویسـی متمرکزکارگاه و پیمـا 
تشـکیل پرونـده مطالباتی و تغییـرات الزم اعـم از نام ،نشـانی ،فعالیت ،صنف،
یگیرد و
درجـه و مشـخصات ویـژه محاسـباتی کارگاه در صف مربوطه قـرار م 
واحد بازرسـی میبایسـت با توجه به نوع درخواسـت ارسـالی نسـبت به انجام
بازرسـی و اظهـار نظر در خصـوص موضوع اقـدام نماید.

بخش دوم :روش انجام بازرسیکارگاهی
1 -کارگاههای دارای شخصیت حقیقی:
کارگاههایـی هسـتندکه درآنهـا کارفرما میبایسـت به صورت ماهانه نسـبت
به ارسـال صورت مزد وحقوق کارکنان شـاغل درکارگاه خود با در نظر داشـتن
دسـتمزد پرداختی (با رعایت مصوبات شـورای عالیکار) و یا دسـتمزد مقطوع
اقـدام نمایـد .ذکـر نامکارفرمـای حقیقی بـا رعایت مفـاد بخشـنامههای ( )9و
ی و درآمـد و پـس از انعقـاد قراردادکارفرمایـان درگزارش
( )10مشـترک فنـ 
بازرسـی بالمانع میباشـد .بازرس سـازمان مکلف اسـت در هنگام مراجعه به
کارگاههـای دارای شـخصیت حقیقیکه صـورت مزد و حقوق ارسـال مینمایند
پس از رویت لیسـت بیمهکارگاه ،درصورت مشـاهده مـوارد افتراقی میان افراد
منـدرج در لیسـت بـا شـاغلینکارگاه ،گـزارش بازرسـی خـود را بـا ذکـر نوع
شـغل ،مدت اشـتغال ،دسـتمزد بیمهشـدگان و نام افراد جدید شـاغل و با ذکر
مشـخصات کامل هویتـی درکارگاه تنظیم نماید .چنانچـه کارفرما هنگام تنظیم
لیسـت حقبیمه نسـبت به درج تاریخ تـرککار اقدام ننموده باشـد ،روز انجام
بازرسـی ،بهعنـوان روز ترککار میباشـد ،در صورت اعتـراض و ارائه مدارک
مثبتـه از سـوی کارفرمـا ،بازرس می بایسـت نسـبت به ارسـال مـدارک ارائه
شـده از طریق منوی مربوطه در سـامانه بازرسـی کارگاهی ،اقـدام و درصورت
احـراز تاریخ دقیـق ترککار مراتب را با ذکر مسـتندات در توضیحات گزارش
بازرسـی درج نمایـد و مسـئول امـور بازرسـی مکلـف اسـت ظرف مـدت 72
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سـاعت به موضوع رسـیدگی و سـپس نسـبت به تأیید نهایی گزارش بازرسـی
اقدام نمایند.
بـازرس مکلف اسـت در هنـگام مراجعه بـه کارگاهها دارای شـخصیت حقیقی
که لیسـت حقبیمه ارسـال ننمـوده و دارای کارگر شـاغل درکارگاه میباشـند،
نسـبت بـه انجـام بازرسـی از کارگاه با ذکر نام و مشـخصات کامل بیمهشـده،
نـوع شـغل ،مدت اشـتغال فرد ،دسـتمزد بیمهشـده و  ...اقـدام نماید.
 -2کارگاههای دارای شخصیت حقوقی:
بازرس مکلف اسـت در هنگام مراجعه به کارگاههای دارای شـخصیت حقوقی
کـه لیسـت حقبیمـه ارسـال مینماینـد پـس از رویـت لیسـتبیمـه کارگاه،
درصـورت مشـاهده مـوارد افتراقـی میـان افراد مندرج در لیسـت با شـاغلین
کارگاه،گـزارش بازرسـی خـود را با ذکر دسـتمزد ،نوع شـغل ،مدت اشـتغال ،و
نـام افـراد جدیـد شـاغل درکارگاه تنظیم و در صورت نیاز نسـبت به بررسـی
دفاترقانونـی و مدارک و مسـتندات اقـدام نماید .
بازرس مکلف اسـت در هنگام مراجعه به کارگاههای دارای شـخصیت حقوقی
موضوع حقوق خصوصی (شـرکتهای تجاری ،مؤسسـات تجاری و غیرتجاری)
که لیسـت حقبیمه ارسـال نمینمایند و دارای کارگرشاغل درکارگاه میباشند،
نسـبت بـه انجـام بازرسـی ازکارگاه با ذکر نام و مشـخصات کامل ،نوع شـغل،
مـدت اشـتغال فـرد ،دسـتمزد بیمهشـده ،اقـدام و در صـورت نیاز به بررسـی
دفاترقانونـی و مـدارککارگاه درخصـوص نحـوۀ ارسـال صورت مـزد و حقوق
آنان اقـدام نماید.
درخصـوص دسـتگاههای اجرایـی شـامل کلیـه وزارتخانهها ،مؤسسـاتدولتی،
مؤسسـات یـا نهادهای عمومـی غیردولتـی ،شـهرداریها ،شـرکتهای دولتی
و کلیـه دسـتگاههاییکه شـمول قانـون بـر آنهـا مسـتلزم ذکـر نـام اسـت ،
بـازرس مکلـف اسـت هنگام مراجعـه به کارگاههـای دارای شـخصیت حقوقی
موضـوع حقـوق عمومـی (باتوجـه به اینکـه این نـوع کارگاهها به طـور مرتب
ت مراجع ذیربـط و یا در
لیسـت ارسـال مینمایند) صرفـا درصورت درخواسـ 
صورت رشـد نامتعارف دسـتمزد بعضی از کارکنان شـاغل درکارگاه و اشتغال
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بیمهشـدگان باالی  55سـال سن ،نسـبت به انجام بازرسـی از کارگاه با بررسی
احکامکارگزینـی و اسـناد مالی و دریافت مدارک از واحدهـای اداری و مالی آن
مجموعه اقـدام نماید.

تبصـره :انجـام محاسـبات حقبیمـه درخصـوص ایـن نـوع کارگاههـا بـر اسـاس
لیسـتهای ارسـالی از سـوی کارفرمـا بـوده و صرفـا در صـورت وجـود مغایرت،
تفاوت نفرات لیسـت و بازرسـی مندرج در گزارش بازرسـی مبنای محاسـبه قرار
خواهدگرفت.

3-کارگاههایجدیدالتأسیس:
1-3 -کارگاههـای جدیدالتأسـیس حقیقی :کارگاههایی هسـتندکه در شـعبه
فاقـد پرونده مطالباتی میباشـند .اخذ مـدارک مالکیت ،قرارداد اجاره و یا سـند
انتقال سـرقفلی ،جوازکسـب و یا پروانۀ بازرگانـی (درصورت وجـود) ازکارفرما
جهـت اختصاصکدکارگاهـی الزامـی اسـت و بـدوا ضرورتی بر انجام بازرسـی
از محـلکارگاه نمیباشـد واحد وصول حقبیمه میبایسـت نسـبت به تشـکیل
پرونـده مطالباتـی و تخصیصکدکارگاهـی بـا توجه به نـوع فعالیـت کارگاه بر
اسـاس مدارک و مسـتندات دریافتـی از کارفرما اقدام و پـس از دریافت اولین
لیسـت،کارگاه میبایسـت در اولویـت اول صـف بازرسـی قرارگیـرد ،پـس از
بازرسـی از محـل کارگاه ،فعالیت عمده و عملـیکارگاه ،آغاز فعالیت و صحت و
ت ارسـالی بررسـی وگزارش میگردد.
سـقم لیسـ 
32- -کارگاههـای جدیدالتأسـیس حقوقـی (موضـوع حقـوق خصوصـی):
کارگاههایـی هسـتندکه در شـعبه فاقـد پرونـده مطالباتـی میباشـند .دریافت
آگهی تأسـیس ،اساسـنامه شـرکت ،مـدارک مالکیت ،قـرارداد اجاره و یا سـند
انتقـال سـرقفلی ،شناسـهملیکارفرمای حقوقـی،کارت بازرگانـی (درصـورت
وجـود) جهـت اختصـاص کدکارگاهی الزامی اسـت و بـدوا ضرورتی بـر انجام
بازرسـی از محـلکارگاه نمیباشـد .واحـد وصـول حقبیمه میبایسـت نسـبت
بـه تشـکیل پرونده مطالباتـی و تخصیصکدکارگاهـی با توجه به نـوع فعالیت
کارگاه به اسـتناد آگهیهای مندرج در روزنامه رسـمی و اداره ثبت شـرکتها
و مسـتندات دریافتـی از کارفرمـا اقـدام و پس از دریافت اولین لیسـت ،کارگاه
مـیبایسـت در اولویـت اول صف بازرسـی قرارگیـرد .پس از بازرسـی از محل
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کارگاه ،فعالیـت عمـده و عملـی کارگاه آغـاز فعالیت و صحت و سـقم لیسـت
ارسـالی بررسـی و گـزارش میگردد.
تبصــره :در اجــرای مصوبــات مــورخ 147/ 99/هیــأت مقرراتزدایــی و تســهیل
صــدور مجوزهایکسـبوکار و بــه اســتناد مــاده  7قانــون اجــرای سیاسـتهای
کلــی اصــل  44قانــون اساســی در خصــوص اصــاح رویــه صــدور بیــش از
یــک پروانــه در یــک پــاک ثبتــی در صــورت صــدور جــواز تأســیس ،پروانــه
بهرهبــرداریو  ...از ســوی مراجــع ذیربــط تخصیــص یــک یــا چندکدکارگاهــی
بــرای متقاضــی یــا متقاضیــان در یــک پــاک ثبتــی یــا یــک کدپســتی ،مشــروط
بــه توافــق مالــک یــا مالکیــن و ذینفعــان آن پالکثبتــی و تعییــن حــدود و ثغور
محــل اســقرارکارگاه حســب مــورد بــرای مــدت یــک ســال بالمانــع میباشــد.

4-کارگاههای تعطیل و فاقد فعالیت:
41- -کارگاههـای تعطیـل و فاقد فعالیـت حقیقی :کارگاههـای حقیقیکه در
زمـان انجام بازرسـی تعطیل بوده و فاقد فعالیت باشـند ،بازرسـین ضمن انجام
بازرسـی وکسـب اطالعـات محلی درخصـوص تعطیلیکارگاه ،نسـبت به تهیه
گـزارش بازرسـی اقدام و در صـورت عدم اعالم کارفرما مبنی بـر تاریخ و نوع
تعطیلـی ،تاریخ انجام بازرسـی تاریخ تعطیلـیکارگاه خواهد بود.
42- -کارگاههـای تعطیـل و فاقـد فعالیت حقوقـی :کارگاههـای حقوقیکه در
زمـان انجـام بازرسـیتعطیل بوده و فاقد فعالیت باشـند ،بازرسـین میبایسـت
ضمـن انجـام بازرسـی وکسـب اطالعـات از محل قانونی شـرکت ،نسـبت به
بررسـی پایـگاه اطالعاتـی اداره ثبـت شـرکتها و جسـتجوی آگهـی تغییرات
شـخص حقوقی جهـت تهیه گـزارش بازرسـی اقـدام نمایند.
توجــه :درصــورت تعطیلی موقـتکارگاه (ســاعت ناهــاری ،مســافرت و ،)...مراتب
توســط بــازرس در ســامانه بازرســیکارگاهی ثبــت و اعــام میگــردد .در
صــورت تعطیلــی موقــتکارگاه ،امــکان بازرســی مجــدد توســط بــازرس فراهــم
بــوده و اطالعــات در سیســتم محاســبات ثبــت نمیگــردد.

-5کارگاههای فاقدکارگر:
به کارگاههای فعالکه بهجزکارفرما شـخص دیگری درکارگاه شـاغل نباشـد و
یـا کارگاههایـی که قبال دارای کارگر بـوده و در زمان انجام بازرسـی فاقدکارگر
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ق میگردد.
میباشـنداطال 
6-کارگاههای مستقردر اماکن مسکونی:
 -1-6کارگاههـای بـا شـخصیت حقوقـی :کارگاههاییکه محـل فعالیت آنان
درآگهـی روزنامـه رسـمی و اداره ثبت شـرکتها دارای کاربری مسـکونی بوده
و اقـدام به ارسـال لیسـت حقبیمـه مینمایند.
توجــه :بهاســتناد تبصــره بنــد ( )24مــاده ( )55قانــون شــهرداریها ،دایــر نمودن
دفتــر وکالــت ،مطــب ،دفتــر اســناد رســمی ،دفتــرازدواج و طــاق ،دفتــر روزنامــه
و مجلــه و دفتــر مهندســی توســط مالــک در اماکــن مســکونی بالمانــع اســت،
لــذا چنانچــه فعالیــت کارگاه موضــوع مشــاغل فوقالذکــر باشــد ،بازرســی از این
اماکــن الزامــی اســت.

 -2-6کارگاههـای بـا شـخصیت حقیقی :بازرسـی از ایـن نوعکارگاهها که در
منازل مسـکونی دایر میباشـد ،مجاز نمیباشـد.
تبصــره  :1چنانچــه مــکان مســکونی بــه صــورت کارگاه دایــر و دارای تابلــو بوده
و درب کارگاه بــاز باشــد ،بازرســی از محــل مــورد نظــر بالمانــع اســت.
تبصــره  :2چنانچــه کارفرمایــی در محــل بــا کاربــری مســکونی تمایل به ارســال
لیســت و پرداخــت حقبیمــه کارکنــان شــاغل داشــته باشــد اعــم ازکارگاه
مشــمول کمــک دولــت و یــا عــادی ،شــعب مکلفنــد هنــگام اختصــاص کــد و
دریافــت لیســت حقبیمــه ،از کارفرمــا جــواز کســب ،قــرارداد اجــاره و یــا ســند
انتقــال ســرقفلی ،رضایــتکتبــی از مالــک ،تعهــدی از کارفرمــا و مالــک مبنــی بر
امــکان بازرســی از محــلکارگاه و پرداخــتکلیــه بدهــی ملــک موصــوف را اخذ
نماینــد و در صورتیکــه کارفرمــا از ارائــه تعهــد اســتنکاف ورزد ،لیســت حقبیمه
اخــذ نخواهــد شــد و چنانچــه پــس از ارائــه تعهــد ،بــه مفــاد تعهــد عمــل ننماید
و از ورود بازرســان ب ـهکارگاه خــودداری نمایــد ،ســازمان بــه اســتناد اختیــارات
مصــرح در مــاده ( )39قانــون تأمیــن اجتماعــی اقــدام نمــوده و از دریافت لیســت
حقبیمــه ماههــای آتــی ممانعــت بهعمــل مــیآورد.

چنانچه کارگر شـاغل درکارگاه واقع در محل با کاربری مسکونی وفق ماده()92
قانـون نظـام صنفـی مراتـب اظهار خود مبنـی بر اشـتغال و عدم بیمهپـردازی
کارفرما اعالم نماید ،بازرسـان سـازمان اجازه ورود به محل مسـکونی را نداشته
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و فرد شـاکی میبایسـتی مجوزهـای ورود به محـل را از مراجع قضایی مربوطه
اخـذ و الـزام کارفرمـا به همکاری با بازرسـان سـازمان و مجـوز ورود به محل
کارگاه توسـط فرد مدعـی فراهمگردد.
درخصوص ،مجتمعها و سـاختمانهای مسـکونی ،چنانچه دارای سـرایدار مقیم
و نگهبان و...باشـند ،طبق قانون تملک آپارتمانها درصورت درخواسـت مدیر
یـا مدیران سـاختمان ،بـا اخذ تعهدکتبی مبنی بـر اجازه انجام بازرسـی از محل
نسـبت به تخصیـص کدکارگاهی و دریافت لیسـت و حقبیمه بـا رعایت مواد
( )36و ( )39قانـون اقـدام میگردد.
 -7شرکتهایکسبوکار فضای مجازی (استارتآپها):
شـرکتها و مؤسسـات کسـبوکار فضـای مجـازی (اسـتارتآپها) بـا ارائه
مدارککامـل شـناخت کارفرمایـی و مسـتندات مربوطه اعـم از آگهی ثبت یا
مجـوز فعالیـت میتوانند در اجـرای مـواد ( )36و ( )39قانـون تأمین اجتماعی
نسـبت به ارسـال لیسـت و پرداخت حقبیمه افراد مشـمول قوانینکار و تأمین
اجتماعی شـاغل خـود برابر مقـررات مربوطه اقـدام نمایند.
71- -بازرسـان سـازمان مکلفند در هنگام انجام بازرسـیکارگاهی از شرکتها
و مؤسساتکسـبوکار فضـای مجـازی (اسـتارتآپها) ،ضمـن کنتـرل کلیه
کارکنـان شـاغل حاضـر درکارگاه ،در صـورت اعلام و تأیید مراتـب دورکاری
تمـام و یـا برخـی از افـراد شـاغل از سـویکارفرما یـا نماینـده قانونـی وی ،در
صورتیکـه اسـامی آنـان در لیسـت ارسـالی کارفرما و یـا در آخریـن گزارش
بازرسـیکارگاهـی درجگردیـده باشـد ،با لحاظ ماهیت شـغل افـراد موصوف و
با انجام بررسـیهای الزم میبایسـت نسـبت به تأیید اشـتغال ایشـان اقدام و
توضیحـات الزم را در ذیـل گـزارش بازرسـی بهطـور مشـروح و کامـل با ذکر
اسـامی افـراد دورکار درج نمایند.
72- -درخصوص شـرکتهای فعال در مراکز رشـد ،فضاهای کاری اشـتراکی
و شـتابدهندهها کـه فهرسـت آنهـا از طریق مراجـع ذیربط اعلام و به تأیید
کارگـروه موضوع تبصره ماده  10مصوبه شـماره 25071/ت 54991هـ مورخ
13/ 1398/هیـأت محتـرم وزیـران میرسـد ،پـس از دریافت مـدارک کامل
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شـناختکارفرمایی از جملـه پروانـه بهرهبـرداری فنـاوری اطالعـات ،آدرس
دقیـق محـلکارگاه و تعییـن حـدود و ثغـور مربـوط بـه هـر یک از اشـخاص
حقوقـی مزبـور ،تخصیـص کدکارگاهـی مربوطـه بر اسـاس فهرسـت اعالمی
بالمانع خواهـد بود.
8-کارگاههایفاقدپروندهمطالباتی (کشـفی) :بهکارگاههایـیاطالق میگرددکه
تاکنـون شناسایینشـده و دارایکارگـر و فاقـد پرونـده مطالباتـی درشـعب
میباشـند،که در صورت مشـاهده چنینکارگاههایی ،الزم اسـت نسـبتبه انجام
بازرسـی بـا درج فعالیـت عمـده و عملـیکارگاه ،ذکـر نـام کارفرما ،نـوع صنف،
مشـخصات افراد شـاغل ،کدپستی و شناسهملی اشـخاص حقوقی اقدام و مسئول
بازرسـی پـس از اطمینـان از عـدم وجود سـابقه ازکارگاه مزبور دردفتر بازرسـی
شـعبه ،پـس از تخصیـص کدکارگاهی گـزارش بازرسـی را تأیید مـینماید.
درصورتیکـه فعالیـت کارگاه تغییـر نموده باشـد پـس از اعالم تعطیلـیکارگاه
قبلـی،کارگاه بـا فعالیـت جدید ،به صورت یککارگاه کشـفی در سیسـتم ایجاد
میگـردد.
 –9کارگاههـای خانوادگـی :طبق مـاده  188قانـونکار ،کارگـران کارگاههای
خانوادگیکه انجام کار آنها منحصرا ً توسـط صاحبکار ،همسـر و خویشـاوندان
نسـبی درجـه یک از طبقه اول وی انجام میشـود مشـمول مقـررات این قانون
نخواهندبود.

تبصـره :کارگاههایـی کـه افراد شـاغل در آنهـا دارای رابطه نسـبی درجـه یک از
طبقـه اول (پـدر ،مادر و اوالد) با کارفرما میباشـند ،در صورتیکه پـدر یا مادر نزد
فرزنـد و بالعکـس یا زوجه نزد زوج اشـتغال بهکار داشـته باشـند و علاوه بر افراد
مذکور ،اشـخاص دیگری درکارگاه شـاغل باشـند و اشـتغال آنان برای بازرسـان
محرزگـردد ،ثبت نام شـاغلین در کارگاه علیرغم وجود ارتبـاط خانوادگی الزامی
است.

10 -مزارع و باغات کشاورزی:
101- -مزارع و باغات کشـاورزی دارای شـخصیت حقوقی بهکلیه کارگاههای
کشـاورزی مشمول نظام صنفی کشـاورزان که دارای پروانه فعالیت صنفی معتبر
و اساسـنامه ثبتشـده در اداره ثبت شـرکتها بوده و مراتب در روزنامه رسمی
17

کشـور درج و در بخش کشـاورزی دارای فعالیت میباشـند ،اطالق میگردد.
102- -مزارع و باغات کشـاورزی دارای شـخصیت حقیقی بهکلیه کارگاههای
کشـاورزیکه دارای اسـناد مالکیت یا اجاره و همچنین پروانه فعالیت صادره از
سـوی نظام صنفی کشـاورزی میباشـند اطالق میگردد.
103- -تعییـن حـدود و ثغـورکارگاه بـا توجـه بـه وسـعت محـل کارگاههای
کشـاورزی الزامـی بوده و بررسـی اسـناد مالکیت و یـا قراردادهای اجـاره حایز
اهمیت میباشـد.
104- -درکارگاههـای کشـاورزی حقوقـی ،مکاتبـات بـا محل اقامتـگاه قانونی
شـرکت و در کارگاههـای کشـاورزی حقیقـی بـا محل سـکونت کارفرمـا انجام
میشـود.
105- -درکارگاههاییکـه بـه صـورت اجـاره یـا رهن به اشـخاص (کشـاورز)
واگذار شـده اسـت ،نحوه تشخیص کارگاه و کارفرما ،سـند اجاره رسمی منعقده
در دفاتر اسـناد رسـمی و یا دفاتر امالک سـطحکشـور میباشـد ،بدیهی اسـت
درج شـماره پلاک ثبتی ملک مورد نظر ،نشـانی کامل و کروکـی محلکارگاه و
نـام مالک و مسـتاجر در قرارداد الزامی اسـت.
106- -درخصـوص اسـناد مشـاعی ،چـون صاحبـان سـهم مشـاعی ،مالـک
جزءجـزء ملـک مشـاعی میباشـند ،چنانچـه صاحبان سـهم در سـند مشـاع
همگـی کارفرما نباشـند ،اخذ رضایتنامه رسـمی یـا توافقنامـه از کلیه مالکان
مبنـی بر اعلام تصـرف کارفرمـای کارگاه کشـاورزی الزامی اسـت.
107- -چنانچهکارفرمای کارگاه کشـاورزی فوت نماید ،اخذگواهی حصروراثت
و اقرارنامـه از کلیـه وراث مبنـی بر تعیینکارفرمای جدید کارگاه الزامی اسـت،
در غیـر ایـن صورت تمامـی وراث به عنـوان نماینده کارفرما بوده و بیمهشـده
محسوب نمیگردند.
108- -کارگاههایکشـاورزی جـزو کارگاههـای فصلـی بهحسـاب میآیند ،لذا
تعیین مدت فعالیت کارگاه براسـاس نوع محصوالت و کار انجامشـده بر عهده
بازرس کارگاه میباشـد .مسـئولین بازرسـی شعب مکلفند بازرسـی از باغات و
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زمینهـای کشـاورزی را در اولویـت قـرار داده و در فصـول کاشـت ،داشـت و
برداشـت حداقل سـه مرتبـه از کارگاههای موصوف بازرسـی به عمـل آورند و
چنانچه کارگاه کشـاورزی به دالیل خشکسـالی ،مهاجـرت مالکین ،عدم تمدید
پروانـه فعالیـت و یـا ابطال مجوزهـای قانونی صـادره به صورت غیرفعـال و یا
فاقد فعالیت شـده باشـد میبایسـت از دریافت لیسـت حقبیمه افراد ممانعت
به عمـلآید.

تبصـره :بازرسـی از ایـن کارگاههـا میبایسـت در سـاعاتی از شـبانهروز صـورت
پذیردکـه امـکان حضورکارگـران و رویـت ایشـان وجود داشـته باشـد.

109- -فرزندان کارفرما شـاغل درکارگاه کشـاورزی در صورت تأیید بازرس
مبنی بر احراز اشـتغال ایشـان ،جزو کارکنان کارگاه محسـوب میشوند.
 -11دفترمرکـزی پیمانـکاران :درخصـوص کارگاههـای مزبـور ،شـعب
میبایسـتی بـه محـض دریافـت قـرارداد پیمانـکاری ،چنانچـه دفتـر مرکـزی
آن فاقدکدکارگاهـی باشـد ،بـا اخـذ مـدارک ثبتی مربـوط به اقامتـگاه قانونی،
آگهـی تأسـیس و آخریـن تغییرات روزنامه رسـمی بـه همـراه آدرس ایمیل و
شـماره تلفن همراه مدیرعامل ،از دفتر مرکزی بازرسـی بهعمـل آورده و ضمن
صورتبرداری و درج شـغل کلیه کارکنان شـاغل در دفتر مرکزی ،نسـبت به
اختصـاص کدکارگاهی اقـدام نمایند.
توجـه ( :)1چنانچـه قـرارداد به شـعبهای که اقامتـگاه قانونـی پیمانکارحقوقی و یا
آدرس شـخص حقیقی در محدوده همان شـعبه باشـد تحویلگردد ،کدکارگاهی
و ردیـف پیمـان به آن تخصیص مییابـد و درصورتیکه آدرس پیمانکار حقوقی یا
حقیقی در محدوده عملکرد آن شـعبه نباشد می بایسـت از طریق ثبت درخواست
در سیسـتم بازرسـی الکترونیـک مراتـب به شـعبه یا اسـتانی که آدرس شـخص
حقیقی یا حقوقی در محدوده آن می باشـد ،ارسـال گـردد همچنین در صورتیکه
قبلاً پیمانـکار از شـعبه مـورد نظرکدکارگاهـی اخذ نموده باشـد شـعبه میتواند
کدکارگاهـی را در سیسـتم بازیابـی و ردیـف جدید به کد مزبـور تخصیص یابد.
توجـه ( :)2در مواردیکـه وفـق مفـاد بخشـنامه تنقیـح و تلخیص ضوابـط بیمهای
مقاطعـهکاران ،موضـوع ماده  40قانـون رفع برخی از موانـع تولید و همچنین قانون
حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی
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مصـوب 152/ 98/مجلس شـورای اسلامی از کارگاههـای دایر به منظـور احراز
انجـام فعالیـت موضـوع پیمـان بـا نیروی انسـانی متعلـق بـه پیمانـکار و در محل
کارگاه پیمانـکار بازرسـی انجـام میگیـرد؛ مراتـب مـیبایسـت بـه صراحـت در
گـزارش بازرسـی ذکرگردد.

بخش سوم :نحوه تنظیم و نگارش گزارش های بازرسی
بـازرس مکلف اسـت به هنگام انجام بازرسـی اشـتغال تمامی افـراد مندرج در
سـامانه بازرسـیکارگاهی و همچنیـن افـراد شـاغل در محل را مورد رسـیدگی
قـرار داده و مـوارد عـدم حضـور ،تـرککار و عـدم شـمول بیمهشـدگان را از
طریـق منویهـای مربوطـه در سـامانه ثبـت و مشـخصات بیمهشـدگان و
همچنیـن مسـتندات مبنای تشـخیص کارکـرد ،دسـتمزد و تاریخ تـرککار را
در توضیحـات گـزارش بازرسـی بهطورکامـل درج و از کارفرما یـا نماینده وی
امضـاء اخـذ نماید.
چنانچه هنگام انجام بازرسـی،کارگر درکارگاه حضور نداشـته باشـد نسـبت به
درج عبـارت «عـدم حضـور» اقدامگـردد و در صـورت عدم حضور بیمهشـده
در دو بازرسـی متوالی ،میبایسـت جهت بررسـی و احراز اشـتغال وی بازرسـی
تحقیقـی دونفره صـورت پذیرد.
در صـورت عـدم حضـور بیمهشـده ناشـی از ایام بیماری ،اسـتراحت پزشـکی،
ایـام زایمـان ،میبایسـت بـرای وی عدم حضـور ناشـی از بیمـاری درج گردد.
کارگاههـای دارای چنـد شـیفتکاری توسـط یک بازرس و یا بازرسـان متعدد
در سـاعات مختلف از شـبانهروز بازرسی شـده و نهایتا طی یک شماره بازرسی
تأیید و ارسـا ل میگردد.
درکارگاههای مشـمول دسـتمزد مقطوع ،جداول پایه در سامانه بازرسی کارگاهی
قابـل رویت اسـت و بـه محض ثبتفعالیت ،صنف و درجـه کارگاه ،امکان درج
شـغل بیمهشـده مقـدور بـوده و نیازی بـه درجمیزان دسـتمزد نمیباشـد .ولی
چنانچه بیمهشـده دارای شـغلی باشـد که در جدول تعرفه دستمزد مقطوع آن
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صنف نباشـد پس از درج شـغل ،دسـتمزد بیمهشـده مابین حداقـل و حداکثر
دسـتمزد مقطوع صنـف مربوطه ،تعیین و ثبـت میگردد.
انجـام بازرسـی از کارگاههایـی که به لحـاظ ماهیت فعالیـت ورود آقایان به آن
ممنـوع میباشـد ،توسـط بازرسـان زن یـا احـدی از کارشناسـان زن واحدهای
دیگـر می بایسـت صـورت پذیرد.
درخصوص کارگاههاییکه به لحاظ نوع فعالیتکارگاه و نوع شـغل بیمهشـدگان
دارای شـرایط خاص بوده و در روز و سـاعات خاص فعال میباشـند و اطالعات
مربوطه را در سـامانه خدمات غیرحضوری درج و یا بهصورت کتبی به شـعبه
اعلام نموده باشـند ،انجام بازرسـی میبایسـت با لحـاظ مراتب فـوق صورت
پذیرد.

بخش چهارم :فرایند بازرسی الکرتونیک (هوشمند)
بهمنظور اجرای سیسـتم بازرسـی الکترونیک ،سـه سـاختار مجزا جهت انجام
فرایندهـای متفـاوت طراحی شدهاسـتکه عبارتند از:
1 -نرمافـزار بازرسـیکارگاهـی تحـت سیسـتمعامل اندرویـد بـر روی تبلـت
بازرسـان ،مسئولبازرسـی ،ریئسشـعبه ،ریئس اداره بازرسی استان و مسئولین
ذیربـط در سـتاد مرکزی نصب میباشـد و انجـام کلیه فرایندهای بازرسـی از
کارگاه توسـط این سیسـتم صـورت میگیرد.
2 -سیسـتم متمرکـز تحـت «وب» توسـط مسـئول بازرسـی ،ریئـس شـعبه و
مسـئولین ذیربـط در اداراتکل اسـتانها و سـتاد مرکـز مـورد اسـتفاده قرار
میگیـرد و مانیتورینـگ تمامـی فرایندهـای مربوط به بازرسـیهای انجامشـده
توسـط ایـن سیسـتم صـورت میپذیرد.
3 -سـامانه خدمـات غیـرحضـوری سـازمان :اعالم نتیجـه گزارش بازرسـی
بهعملآمده ازکارگاه به کارفرما ،رسـیدگی به درخواسـت بیمهشـدگان شـاغل
درکارگاه بهمنظـور انجـام بازرسـی ازکارگاه ،اعتراضکارفرمـا و بیمهشـده بـه
نتیجـه گزارش بازرسـی انجامشـده از طریق سـامانه مزبور صـورت میپذیرد.
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توجـه :کلیـه اطالعات درج شـده در هر یک از این سیسـتمها بـه صورت متمرکز
در سـتاد مرکـز نگهـداری خواهـد شـد .و در هنگام انجام بازرسـی طـول و عرض
جغرافیایـی محلکارگاه (موقعیتمکانی) توسـط تبلت ثبت و به سیسـتم بازرسـی
الکترونیک ارسـال میگردد.

درصـورت عـدم وجـود اتصـال اینترنـت و یـا قطعی شـبکه ،اطالعـات بهطور
موقـت در تبلـت ذخیـره و در زمـان برقـراری ارتبـاط ،ارسـال میگـردد .در
سیسـتم بازرسـی،گزارش بازرسـی قابل حذف نبـوده و هرگونه تغییـر و اصالح
گـزارش بازرسـی جهـت نظـارت و رصد اقدامـات انجامشـده توسـط ناظران
سـطوح باالتـر بـا درج تاریـخ و نـام کاربر در سیسـتم ثبـت میگردد.

بخش پنجم :سامانه خدمات غیرحضوری
بازرسیالکرتونیککارگاهها
گـزارش بازرسـیهای انجامشـده در سـامانه خدمـات غیرحضوری به نشـانی
 eservices.tamin.irتوسـطکارفرما قابـل مشـاهده و اعتـراض میباشـد .ضمنا
ن بیمهشـدگان
اطالعرسـانی بـه وی از طریـق «پیامک» انجام میشـود .همچنی 
شـاغل درکارگاه میتواننـد کلیـه بازرسـیهاییکه نـام وی در آنهـا درج شـده
اسـت را در سامانه مزبور مشـاهده و در صورت اعتراض در خصوص دستمزد،
نـوع شـغل و مدتکارکـرد اعتراض خـود را ثبت و اعلام نمایند.
اگـر فـردی مدعی اشـتغال درکارگاه اسـت لیکن در سـازمان تأمیـن اجتماعی
نامنویسـی نشـده باشـد ،امکان اعالم حضـور و اشـتغال درکارگاه مـورد نظر از
طریـق دسترسـی به فرم ثبـت اعتراض در منوی ثبت درخواسـت بـرای افراد
فاقد بازرسـی در سـامانه مذکور را خواهد داشـت و در تمامی مراحل بررسـی
درخواسـتها از طریـق پیامـک به متقاضیان اطالعرسـانی مـیگردد.
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بخش ششم :سیستم محاسبه بدهی
1 -درموردکارگاههـای گـروه دوم ،حقبیمـه افـرادی راکـه لیسـت آنهـا بـه
سـازمان ارسـال نشـده و توسـط بازرس مشـخصات آنها در گزارش بازرسـی
قیـد گردیـدهاسـت ،از تاریـخ روز انجـام بازرسـی تا تاریـخ اعالم تـرککار از
سـوی کارفرمـا در لیسـت ماههـای بعـد و حداکثر تا شـشماه بعد محاسـبه و
مطالبـه میگردد.
تبصـره :در صورتیکـه نـام بیمهشـده یـا بیمهشـدگانی در گـزارش بازرسـی بعد
تکرار شـده باشـد و فاصلـه انجام بازرسـی بیش از مدت تعیینشـده (شـش ماه)
باشـد ،ملاک محاسـبه صرف ًا بـرای بیمهشـدگان مزبور درصـورت احراز اشـتغال
توسـط بـازرس تـا روز انجام بازرسـی بعدی خواهـد بود.

2 -در صورتیکـه بـا بررسـی اسـناد و مـدارک بـرای بـازرس احرازگرددکـه
کارکرد ،دسـتمزد و تعداد بیمهشـدگان درجشـده درگزارش بازرسـی با لیست
ارسـالی کارفرمـا مغایـر میباشـد ،میبایسـت ضمن شـرح کامل موضـوع در
گـزارش بازرسـی و ارسـال تصویـر اسـناد و مـدارک مورد اسـتناد بـه پرونده
الکترونیـککارگاه ،مغایـرت اعالمشـده محاسـبه و مورد مطالبـه قرارگیرد.
3 -در موردکارگاههاییکـه بـرای اولیـن بـار بازرسـی میشـود و یـا به اسـتناد
بازرسـی قبلـی فاقدکارگـر یـا تعطیـل بودهانـد ،در صـورت مراجعه بـازرس و
رویـت افـراد شـاغل درکارگاه ،پـس از بررسـی همهجانبـه ،هنـگام محاسـبه
حقبیمـه سـابقه افراد شـاغل حداکثر یک مـاه ا ز زمان انجام بازرسـی به عقب
بر میگردد و چنانچهکارگاه دارای سـابقه بازرسـی و بیمهشـده باشـد ضرورتی
بـه درج سـابقه درگزارش بازرسـی نبوده و تاریخ انجام بازرسـی ،تاریخ شـروع
بهکار خواهـد بود.
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بخش هفتم :نحوه نظارت رؤسای ادارات و مسئولین بازرسی
 -1رؤسـای ادارات بازرسـیکارگاهـی در اداره کل اسـتانها مکلفند نسـبت به
برنامهریـزی ،نظـارت برعملکـرد واحدهای بازرسـی در سـطح شـعب ،کنترل
گزارشهای بازرسـی تنظیمی ،بررسـی و تخصیص درخواسـتهای ارسالشـده
از ثبـت شـرکتها ،سـامانه خدمات غیرحضـوری وکارتابل بین شـعب اقدام و
سـالیانهکالسهـای آموزشـی جهـت ارتقای سـطح دانش تخصصی مسـئوالن
بازرسـی و بازرسـان شـعب برگـزار نماینـد و مباحـث مهـم ،مـوارد قانونـی و
بخشـنامههای صـادره را بـه آنان آمـوزش دهند.
2 -در صـورت وقـوع هـر نوع تخلف از سـوی بازرسـان میبایسـتی مراتب از
ی رسـیدگی به تخلفـات اداری به همراه
طریـق ادارات کل اسـتانها به هیأتها 
مدارک و مسـتندات اعالمگردد.
3 -در مواردیکـه کارفرمـا یـا نماینـده او از اقدامات بـازرس جلوگیری نماید
بـازرس مـی بایسـت عـدم همـکاری کارفرمـا را در گـزارش بازرسـی درج و
مراتب توسـط شـعب به اداره حقوقی اسـتان جهـت پیگیری و انجـام اقدامات
قانونـی در مراجـع قضایـی اعالمگردد.
4 -در هنـگام وقـوع هـر نـوع حادثـه برای بازرسـان سـازمان در زمـان انجام
بازرسـی ،میبایسـت حمایتهـای حقوقـی از سـوی ادارهکل حقوقـی و قوانیـن
صـورت پذیرد.
5 -بازرسـان انتصابـی میبایسـتی دارای پوشـش و برخورداجتماعی مناسـب،
متعهد بـه اصـول اخالقی وکاری باشـند.
6 -در شـعب تیـپ  4 ،3و  5بـازرس عهدهدار کلیه وظایف مسـئول بازرسـی
میباشد.
7 -کنتـرل و تأییـد بازرسـیهای انجامشـده توسـط بازرسـان حداکثـر ظرف
مـدت  72سـاعت بعـد از انجـام بازرسـی توسـط مسـئولین بازرسـی صورت
میپذیـرد.
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8 -در شـعب اقمـاری انجـام بازرسـی توسـط بـازرس شـعبه اقمـاری و تأیید
بازرسـی توسـط مسـئول بازرسـی شـعبه اصلی انجـام میپذیرد.
9 -رؤسـای شـعب مکلفند در جهت تأمین وسـیله نقلیه بازرسـان اقدام و در
صـورت عـدم اسـتفاده بـازرس از وسـیله نقلیه شـعبه پرداخت هزینـه ایاب و
ذهـاب بـه بازرسـان برابر ضوابـط و مقررات تعیینشـده صـورت پذیرد.
مرکز فناوری اطالعات ،آمار و محاسـبات سـازمان موظف اسـت ترتیبی اتخاذ
نمایـد تـا بـا هماهنگـی اداره کل وصول حقبیمه ،حسـب مورد نسـبت به تهیه
نـرم افزار ،اصالح ،توسـعه و هرگونه تغییـر در نرم افزارهـای موجودکه مطابق
این بخشـنامه ضرورت داشـته باشـد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ
بخشـنامه اقدام نماید.
مسـئول حسـناجرای ایـن بخشـنامه معاونتهـای بیمـهای ،توسـعه مدیریت
و منابـع انسـانی ،برنامهریـزی ،مالـی و پشـتیبانی ،شـرکت مشـاور مدیریـت و
خدمات ماشـینی تأمیـن ،مدیـرانکل ،معاونین منابع بیمـهای ،رؤسـای ادارات
بازرسـی ،وصـول حقبیمـه و کارشناسـان فنـاوری اطالعات شـعب میباشـند.
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