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ادارهکلاستان

شعبه

 

( 0)هیأت مدیره و پیرو بخشنامه شماره  73/ 7/ 46مورخ  0011/ 49946مصوبه شماره ( ج)بخش  9دراجرای بند        

جدید بازرسی کارگاهها و دستورالعمل جامع کارگزاریها و با عنایت به اینکه شناساایی کارگاههاای جدیاد دارای    

سی از کارگران شاغل در این گونه کارگاهها ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لذا باه  کارگر، ثبت نام و نامنوی

جهت فراهم نمودن امکان استفاده کارگران یاد شده از مزایای قانون تأمین اجتماعی و به منظور تحقق این مهم، نظر 

 :واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید

جدید بازرسی، مسئول واحد بازرسای موفا    ( 0)بخشنامه ( د)قسمت ( 9)ذکر  و بند در اجرای مصوبه فوق ال (0

است محدوده عملکرد شعبه را در اختیار کارگزاریهاای رسامی شاعبه قارارداده تاا کاارگزار نسابت باه ان اام          

 .عملیات پالک برداری اقدام نمایند

پالک بارداری از فارم پیوسات شاماره     کارگزاریهای رسمی محدوده هر شعبه می بایستی جهت ان ام عملیات  (4

استفاده و پس از تکمیل اطالعات فوق و پایان عملیات پاالک بارداری، کلیاه فرمهاای مزباور را باه شاعبه        ( 0)

 .مربوطه تسلیم نمایند

نحاوه  »به عنوان فرم جاایززین دساتوراداری   ( 0پیوست شماره )فرم پالک برداری از کارگاههای فعال : تبصره

شده و جهات شناساایی کارگاههاای    « کارگاهها و شناسایی کارگاههای جدید دارای کارگر پالک برداری از

 .می بایست توسط بازرسین شعب مورد بهره برداری قرار گیرد( عملیات پالک برداری)جدید 

فوق الذکر، واحد بازرسای مای بایساتی کارگاههاای شناساایی شاده دارای کاارگر را باا         ( 4)پس از ان ام بند  (7

نسابت باه ان اام     (حداکثرفرف یکماه)ثبت و در اولین فرصت( دفتر بازرسی)یک در سیستم بازرسی اولویت 

 .بازرسی از کارگاه اقدام نمایند

 در صورتی که پس از ان ام بازرسی از کارگاه مورد نظر و تأیید مسئول بازرسی مبنی بر اینکاه کارگااه دارای    (2

 

 حوزه

 درآمدفني و 

 

 


 


نحوه انجام پالک برداری از : موضوع 

 ميکارگاهها توسط کارگزاریهای رس
 دستورالعمل
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شاده   رونده مطالباتی در شعبه می باشد، باه ازای هار کارگااه شناساایی    پرسنل شاغل بوده و فاقد هر گونه سابقه در پ

هیات مدیره محترم 72/ 0/ 71مورخ 0011/ 5197به استناد مصوبه شماره  ریال حق الزحمه 61/ 111دارای کارگر مبلغ 

ر مربوطاه  به کارگزا« جامع تکوین و فعالیت کارگزاریهای رسمی تأمین اجتماعی»با رعایت دستورالعمل  سازمان و

بدیهی است در صورتیکه دو کارگزاری بطور همزماان نسابت باه پاالک بارداری از یاک       . قابل پرداخت می باشد

رایه و مراتاب  حق الزحمه مربوطه به کارگزاری تعلق می گیرد که مدارک مربوطه را به شعبه ا ،نماینداقدام کارگاه 

 .ثبت دفتر شعبه شده است

مل مدیران، معاونین بیماه ای، کارشناساان ارشاد در ماد و بازرسای ادارات کال       مسئول حسن اجرای این دستورالع

 .استانها، روسا و مسئول در مد و بازرسی شعب می باشند

 

 
  

 
 

 

 

    

 مهرداد محقق زاده

 معاون فني و درآمد


