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 .............اداره کل تأمین اجتماعی استان
 

 با سالم 

ضوابط نظارت  "تحت عنوان  99/ 82/ 5مورخ  8111/ 99/ 82921احتراماً در راستای اجرای بخشنامه شماره   

و به منظور شفاف سازی ابهامات به  "بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی 

و جلوگیری از هرگونه برداشتهای سلیقه ای در نحوه ارسال لیست اسامی کارگران ساختمانی وجود آمده 

با عنایت به تعیین مهلت یک ماهه جهت ارسال نتایج گزارشات بازرسی کارگران ساختمانی به کارگزاریها ، 

ه واحد های کلیبه شعبه طبق فهرست اسامی ارسالی و همچنین برقراری ضمانت اجرایی حسن انجام کار ، 

مندرج در هر تعداد نفرات ) از بخشنامه فوق الذکر ( ج ) قسمت ( 5)ضمن رعایت بند ( شعب ذیربط )  اجرایی

ضعیت و شرایط حاکم بر کارگزاریهای تابعه از نظر توانمندی ، و لحاظ نمودن و( نفر 811حداکثر لیست 

پس از دریافت نتایج گزارشات ی این امر ، تجربه ، نیروی انسانی و سایر مشخصه های تأثیر گذار در اجرا

فهرست ارسالی قبلی می توانند نسبت به ارسال فهرست اسامی جدید به کارگزاریهای تحت پوشش اقدام 

لذا با فرض رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر در بخشنامه مذکور ، هیچگونه محدودیتی در تعداد  .نمایند

 .  تمانی به کارگزاری در طول یک ماه وجود نخواهد داشت دفعات ارسال لیست اسامی کارگران ساخ
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 .............اداره کل تأمین اجتماعی استان
 

ضوابط نظارت  "تحت عنوان  99/ 82/ 5مورخ  8111/ 99/ 82921احتراماً در راستای اجرای بخشنامه شماره   

ازی ابهامات به و به منظور شفاف س "بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی 

وجود آمده و جلوگیری از هرگونه برداشتهای سلیقه ای در نحوه ارسال لیست اسامی کارگران ساختمانی 

به کارگزاریها ، با عنایت به تعیین مهلت یک ماهه جهت ارسال نتایج گزارشات بازرسی کارگران ساختمانی 

جرایی حسن انجام کار ، کلیه واحد های به شعبه طبق فهرست اسامی ارسالی و همچنین برقراری ضمانت ا

تعداد نفرات مندرج در هر ) از بخشنامه فوق الذکر ( ج ) قسمت ( 5)ضمن رعایت بند ( شعب ذیربط ) اجرایی 

و لحاظ نمودن وضعیت و شرایط حاکم بر کارگزاریهای تابعه از نظر توانمندی ، ( نفر 811لیست حداکثر 

صه های تأثیر گذار در اجرای این امر ، پس از دریافت نتایج گزارشات تجربه ، نیروی انسانی و سایر مشخ

فهرست ارسالی قبلی می توانند نسبت به ارسال فهرست اسامی جدید به کارگزاریهای تحت پوشش اقدام 

لذا با فرض رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر در بخشنامه مذکور ، هیچگونه محدودیتی در تعداد  .نمایند

 .  ال لیست اسامی کارگران ساختمانی به کارگزاری در طول یک ماه وجود نخواهد داشت دفعات ارس
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