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مس
معاونین محترم  /مدریان ک تق ستادی
مدریان ک تأمین اجتماعی استان

در اجرای مواد ( )101( ،)74( ،)63( ،)63و ( )101قانون تاامن اجتماای و هام موراور اد ااد رودام وا ا و
روان سازی و تلخنص هخشوامم دک ج د هازرس  ،شواسااد کارگاهها و هنممشا گان ،حا س ساو تن اسهای
ارسات از سوی کارفرمادان کارگاههای قنق و قوق (دوتت  ،خصوح ) و اجرای آرای حاادره از ساوی مراجا
قضاد  ،اد هخشوامم جادگزد هخشوامم قبل هازرس کارگاهها م گردد و نرار وا ا های اجرادا را هام ریاداس و
اجرای دقنق موارد ذدل معطوف م دارد.
بخش اول -طبقه بندی کارگاهها و اولویت های تعیین شده در صف برنامه ریزی روزانه بازرسان
الف)طبقه بندی کارگاهها :
کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه انجام بازرسی به شرح ذیل طبقه بندی می گردند:

گروه اول :کارخان ات و کارگاههای هزرگ (هاالی پو اه نفر کارگر) کم حورت مزد و قوق هنمم شا گان را ارساا
م نمادو .
گروه دوم :کارگاههای دارای کارگر (کمتر از 00نفرکارگر) کم حورت مزد و قوق هنمم ش گان را ارسا م نمادو .
گروه سوم :کارگاههای دارای هنمم ش ه کم حورت مزد و قوق کارگران را هم سازمان ارسا نم نمادو .
گروه چهارم :کارگاههای تعطنل فاق فعاتنس و فاق کارگر.
ب ) اولویت های تعیین شده صف برنامه ریزی روزانه بازرسان:

ش ه اسس :

در مووی هرنامم ردزی روزانم هازرسان  7نوع حف هازرس هم شرح ذدل طرا
 .1هرنامم ردزی روزانم هازرسان.
 .1درخواسس های ثبس ش ه (هازرس های ت قنق ).
 .6درخواسس های ارسات از سن تم نامنود متمرکز کارگاه و پنمان .
 .7درخواسس های ارسات از سامانم خ مات غنر ضوری .
سن تم هازرس اتکتروننک هم حورت هوشمو و هر اساس اوتودسهای تخصص تعنن ش ه ذدل ،هازرس از کارگاهها
را در حف هرنامم ردزی روزانم هازرسان قرار م ده .
 کارگاههای گروه دوم ( اقل هر شش ماه دکبار).
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اقل هر چهار ماه دکبار) .

 کارگاههای مشمو کمک دوتس ( اقل هر چهار ماه دکبار).
 کارگاههای فصل ( اقل هر فصل دکبار).

 تغننرات تن س (درخصوص نفرات ،منزان دستمزد و روز کارکرد) و ایما ماده ( )63قانون تامن اجتمای .
 کارگاه دارای هنمم ش ه ج د هاالی  00سا در آخرد تن س ارسات .
 تن سهای قهنمم کارگاههای

اقل دک نفر هنمم ش ه ها کارکرد کمتر از 10روز.

 درج ی م ضور و ی م اشتغا هنمم ش ه در هازرس قبل در کارگاههای مشمو کمک دوتس.
 کوتر فوتش گان هم استواد پادگاه ثبس ا وا کشور.

 کوتر افزادش غنرمتعارف دستمزد هنممش گان هم استواد متوسط دستمزد شش ماهم موتها هام آخارد
تن س ارسات ها در نرر گرفت ارتقای شغل هنمم ش ه و....
ج) بازرسی های تحقیقی  :هم آن دستم از هازرس هاد گفتم م شود کم ها توجم هم درخواسسهای واحلم هام شارح
ذدل در حف هازرس قرار م گنرن  .کلنم وا های وحو ق هنمام ،اماور هنممشا گان ،اماور م اتمریهاا و ...در
شعبم ،استان و دا ستاد م توانو از وا هازرس درخواسس ان ام هازرس ت قنق نمادو ادوگونم درخواسس هاا هام
حورت ناموود نش ه در مووی درخواسس ،ثبس و در حف درخواسس های ثبس ش ه قرار م گنرن  .الزم هام ذکار
اسس درخواسس هازرس های سن تماتنک ت قنق  ،هوا هم نوع درخواسس و هام حاورت دسات در سن اتم هازرسا
اتکتروننک توسط م ئو هازرس ثبس و هم هازرس دا هازرسان مرهوطام تخصانص داده م شاود ،ادا ناوع هازرسا
چوانچم هوا هم درخواسس سادر وا ها هاش م هاد ت در دفتر شعبم درج و شماره و تاردخ نامم در مووی درخواسس
هازرس توسط م ئو هازرس ثبس و سپس درخواسس هم هازرس تخصنص داده م شود .شماره و تااردخ در مواوی
ثبس درخواسس هوشمو هوده و شماره درخواسس دکتاسازی ش هاسس.
 دستور ستاد مرکزی و اداره کل استان.
 قرارهای حادره از سوی هناتهای ه وی و ت د نرر تشخنص مطاتبات.
درخواسس از وا های ذیم خل در اجرای نرردم کمنتم .063
درخواسس های موضوع ماده  41قانون هرنامم ششم توسعم(طرح کارورزی).
استعالم دفاتر اسواد رسم و موارد موضوع مفاحا اب ماده ( )64قانون تامن اجتمای .
درخواسس کارفرما دا هنمم ش ه هم حورت دست .
هررس اشتغا هنممش گان شاغل در کارگاههای هاالی پو اه نفر و پنمانکاریها.
هررس ا راز هودس و احاتس قراردادهای مقاطعمکاری.

@ACCPress
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د) درخواست های ارسالی از سامانه خدمات غیر حضوری  :در حورت ایتراض هنمم ش ه دا کارفرما هم نتن م گزارش
هازرس و دا ثبس درخواسس افراد شاغل فاق ساهقم در سامانم خ مات غنر ضوری ،درخواسسهای ثبس ش ه هارای
هررس هم کارتاهل اداره کل در سن تم هازرس اتکتروننک ارسا م گاردد .روساای ادارات هازرسا در ادارات کال
مکلفو ن ابس هام هررسا و تخصانص درخواساسهای ارساات هام شاعق اقا ام نمادوا و درخواساسهای مزهاور
م هاد س ظرف مهلس زمان  17روز کاری تعنن تکلنف گردد.
ه ) درخواست های ارسالی از سیستم نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان :

درخواسسهای واحلم از سن تم ناموود متمرکز کارگاه و پنمان مبو هر تشکنل پرون ه مطاتبات و تغننرات الزم
ایم از نام ،نشان  ،فعاتنس ،حوف ،درجم و مشخصات ودژه م اسبات کارگاه در حف مرهوطم قارار م گنارد و وا ا
هازرس م هاد س ها توجم هم نوع درخواسس ارسات ن بس هم ان ام هازرس و اظهار نرر در خصوص موضاوع اقا ام
نماد .
بخش دوم  -روش انجام بازرسی کارگاهی
 - 1کارگاههای دارای شخصیت حقیقی:

کارگاههاد ه تو کم در آنها کارفرما م هاد س هم حورت ماهانم ن بس هم ارسا حورت مازد و قاوق کارکواان
شاغل در کارگاه خود ها در نرر داشت دستمزد پرداخت ( ها ریادس مصوهات شورای یات کار) و دا دستمزد مقطوع
اق ام نماد  .ذکر نام کارفرمای قنق ها ریادس مفاد هخشواممهای ( )3و ( )10مشترک فو و درآم و پس از انعقاد
قرارداد کارفرمادان در گزارش هازرس هالمان م هاش  .هازرس سازمان مکلف اسس در هوگام مراجعم هام کارگاههاای
دارای شخصنس قنق کم حورت مزد و قوق ارسا م نمادو پس از رودس تن س هنمم کارگاه ،درحورت مشاه ه
موارد افتراق منان افراد مو رج در تن س ها شاغلن کارگاه ،گزارش هازرس خود را ها ذکر نوع شغل ،م ت اشتغا ،
دستمزد هنممش گان و نام افراد ج د شاغل و ها ذکر مشخصات کامال هاودت در کارگااه تورانم نمادا  .چوانچام
کارفرما هوگام تورنم تن س قهنمم ن بس هم درج تاردخ ترک کار اق ام نوموده هاش  ،روز ان ام هازرس  ،هم یواوان
روز ترک کار م هاش  ،در حورت ایتراض و ارائم م ارک مثبتم از سوی کارفرما ،هازرس م هاد س ن بس هم ارساا
م ارک ارائم ش ه از طردق مووی مرهوطم در سامانم هازرس کارگاه  ،اق ام و درحورت ا راز تاردخ دقنق تارک کاار
مراتق را ها ذکر م تو ات در توضن ات گزارش هازرس درج نماد و م ئو امور هازرس مکلف اسس ظارف ما ت
 41سایس هم موضوع رسن گ و سپس ن بس هم تادن نهاد گزارش هازرس اق ام نمادو .
هازرس مکلف اسس در هوگام مراجعم هم کارگاهها دارای شخصنس قنق کم تن س قهنمم ارسا نوموده و دارای
کارگر شاغل در کارگاه م هاشو  ،ن بس هم ان ام هازرس از کارگاه ها ذکر نام و مشخصاات کامال هنمام شا ه ،ناوع
شغل ،م ت اشتغا فرد ،دستمزد هنمم ش ه ،و  ...اق ام نماد .
 – 2کارگاههای دارای شخصیت حقوقی:

هازرس مکلف اسس در هوگام مراجعم هم کارگاههای دارای شخصنس قوق کم تن س قهنمام ارساا م نمادوا
پس از رودس تن س هنمم کارگاه ،درحورت مشاه ه موارد افتراق منان افراد مو رج در تن اس هاا شااغلن کارگااه،
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گزارش هازرس خود را ها ذکر دستمزد ،نوع شغل ،م ت اشتغا  ،و نام افاراد ج دا شااغل در کارگااه تورانم و در
حورت نناز ن بس هم هررس دفاترقانون و م ارک و م تو ات اق ام نماد .
هازرس مکلف اسس در هوگام مراجعم هم کارگاههای دارای شخصنس قوق موضوع قاوق خصوحا (شارکسهای
ت اری ،موس ات ت اری و غنرت اری) کام تن اس قهنمام ارساا نم نمادوا و دارای کاارگر شااغل در کارگااه
م هاشو  ،ن بس هم ان ام هازرس از کارگاه ها ذکر نام و مشخصات کامل ،نوع شاغل ،ما ت اشاتغا فارد ،دساتمزد
هنمم ش ه ،اق ام ودر حورت نناز هم هررس دفاترقانون و م ارک کارگاه درخصوص ن وه ارسا حورت مزد و قوق
آنان اق ام نماد .
درخصوص دستگاههای اجراد شامل کلنم وزارتخانمها ،موس ات دوتت  ،موس ات دا نهادهای یماوم غنردوتتا ،
شهرداریها ،شرکسهای دوتت و کلنم دستگاههاد کم شمو قانون هر آنها م تلزم ذکر نام اساس  ،هاازرس مکلاف
اسس هوگام مراجعم هم کارگاههای دارای شخصنس قوق موضوع قوق یموم (هاتوجم هم اد کم اد نوع کارگاهها
هم طور مرتق تن س ارسا م نمادو ) حرفا درحورت درخواسس مراج ذیرهاط و داا در حاورت رشا نامتعاارف
دستمزد هعض از کارکوان شاغل در کارگاه و اشتغا هنممش گان هاالی  00سا س  ،ن ابس هام ان اام هازرسا از
کارگاه ها هررس ا کام کارگزدو و اسواد مات و دردافس م ارک از وا های اداری و مات آن م مویم اق ام نماد .
تبصره  :ان ام م اسبات ق هنمم درخصوص اد نوع کارگاهها هر اساس تن س های ارسات از سوی کارفرما هوده و
حرفا در حورت وجود مغادرت ،تفاوت نفرات تن س و هازرس مو رج در گزارش هازرس مبوای م اسبم قرار خواها
گرفس.
-3کارگاههای جدیدالتاسیس:

 -1-3کارگاههای جدیدالتاسیس حقیقی :کارگاههاد ه تو کم در شعبم فاق پرون ه مطاتبات م هاشو  .اخذ م ارک
ماتکنس ،قرارداد اجاره و دا سو انتقا سرقفل  ،جواز ک ق و دا پروانم هازرگان (در حورت وجود) از کارفرما جهاس
اختصاااص کاا کارگاه اتزاماا اسااس و هاا وا ضاارورت هاار ان ااام هازرساا از م اال کارگاااه نماا هاشاا
وا وحو ق هنمم م هاد س ن بس هم تشکنل پرون ه مطاتبات و تخصنص ک کارگاه ها توجم هم نوع فعاتناس
کارگاه هر اساس م ارک و م تو ات دردافت از کارفرما اق ام وپس از دردافس اوتان تن اس،کارگاه ما هاد اس در
اوتودس او حف هازرس قرار گنرد ،پس از هازرس از م ل کارگاه ،فعاتنس یما ه و یملا کارگااه ،آغااز فعاتناس و
ح س و سقم تن س ارسات هررس و گزارش م گردد.
 -2-3کارگاههای جدیدالتاسیس حقوقی (موضوع حقوق خصوصی) :کارگاههااد ه اتو کام در شاعبم فاقا پرونا ه
مطاتبات م هاشو  .دردافس آگه تاسنس ،اساسوامم شارکس ،ما ارک ماتکناس ،قارارداد اجااره و داا ساو انتقاا
سرقفل  ،شواسم مل کارفرمای قوق  ،کارت هازرگان (درحورت وجود) جهس اختصاص ک کارگاه اتزام اساس
و ه وا ضرورت هر ان ام هازرس از م ل کارگاه نم هاش  .وا وحو ق هنمم م هاد س ن بس هم تشکنل پرونا ه
مطاتبات و تخصنص ک کارگاه ها توجم هم نوع فعاتنس کارگاه هم استواد آگه هاای موا رج در روزنامام رسام و
اداره ثبس شرکسها و م تو ات دردافت از کارفرما اق ام و پس از دردافس اوتن تن س ،کارگاه م هاد س در اوتودس
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او حف هازرس قرار گنرد .پس از هازرس از م ل کارگاه ،فعاتنس یم ه و یمل کارگااه آغااز فعاتناس و حا س و
سقم تن س ارسات هررس و گزارش م گردد.
تبصره :در اجرای مصوهات مورخ  33/4/17هنات مقررات زداد و ت هنل ح ور م وزهای ک ق و کار و هام اساتواد
ماده  4قانون اجرای سناسسهای کل احل  77قانون اساس در خصوص احالح رودم ح ور هنش از داک پروانام در
دک پالک ثبت در حورت ح ور جواز تاسنس،پروانم ههره هرداری و  ...از سوی مراج ذدرهط تخصنص دک داا چوا
ک کارگاه هرای متقاض دا متقاضنان در دک پالک ثبت دا دک ک پ ت  ،مشروط هم توافق ماتاک داا مااتکن و
ود و ثغور م ل اسقرار کارگااه اق ماورد هارای ما ت داک ساا هالماان
ذینفعان آن پالک ثبت و تعنن
م هاش .
-4کارگاههای تعطیل و فاقد فعالیت:

 -1-4کارگاههای تعطیل و فاقد فعالیت حقیقی :کارگاههای قنق کم در زمان ان ام هازرسا تعطنال هاوده و
فاق فعاتنس هاشو  ،هازرسن ضم ان ام هازرس و ک ق اطالیات م ل درخصوص تعطنل کارگاه ،ن بس هم تهنم
گزارش هازرس اق ام و در حورت ی م ایالم کارفرما مبو هر تااردخ و ناوع تعطنلا  ،تااردخ ان اام هازرسا تااردخ
تعطنل کارگاه خواه هود.
 -2-4کارگاههای تعطیل و فاقد فعالیت حقوقی :کارگاههای قوق کم در زمان ان اام هازرسا تعطنال هاوده و فاقا
فعاتنس هاشو  ،هازرسن م هاد س ضم ان ام هازرس و ک ق اطالیات از م ل قانون شرکس ،ن بس هام هررسا
پادگاه اطالیات اداره ثبس شرکسها و ج ت وی آگه تغننرات شخص قوق جهس تهنم گازارش هازرسا اقا ام
نمادو .
توجه  :درحورت تعطنل موقس کارگاه (سایس ناهااری ،م اافرت و ،)...مراتاق توساط هاازرس در ساامانم هازرسا
کارگاه ثبس و ایالم م گردد .در حورت تعطنل موقس کارگاه ،امکان هازرس م
اطالیات در سن تم م اسبات ثبس نم گردد.

د توسط هازرس فاراهم هاوده و

-5کارگاههای فاقد کارگر:

هم کارگاههای فعا کم هم جز کارفرما شخص ددگری در کارگاه شاغل نباش و دا کارگاههاد کم قابال دارای کاارگر
هوده و در زمان ان ام هازرس فاق کارگر م هاشو اطالق م گردد.
-6کارگاههای مستقر در اماکن مسکونی:

 -6-1کارگاههای با شخصیت حقوقی :کارگاههااد کام م ال فعاتناس آناان در آگها روزنامام رسام و اداره ثباس
شرکس ها دارای کارهری م کون هوده و اق ام هم ارسا تن س قهنمم م نمادو .
توجه :هم استواد تبصره هو ( )17ماده ( )00قانون شهرداریها ،دادر نمودن دفتر وکاتس ،مطق ،دفتر اسواد رسم ،
دفتر ازدواج و طالق ،دفتر روزنامم و م لم و دفتر مهو س توسط ماتک در اماک م کون هالمان اسس ،تذا چوانچم
فعاتنس کارگاه موضوع مشاغل فوقاتذکر هاش  ،هازرس از اد اماک اتزام اسس.
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 -6-2کارگاههای با شخصیت حقیقی :هازرسا از ادا ناوع کارگاههاا کام در موااز م اکون دادار م هاشا  ،م ااز
نم هاش .
تبصره  :1چوانچم مکان م کون هم حورت کارگاه دادر و دارای تاهلو هوده و درب کارگاه هاز هاشا  ،هازرسا از م ال
مورد نرر هالمان اسس.
تبصره  :2چوانچم کارفرماد در م ل ها کارهری م کون تمادل هم ارسا تن س و پرداخس قهنمم کارکوان شااغل
داشتم هاش ایم از کارگاه مشمو کمک دوتس و دا یادی ،شعق مکلفوا هوگاام اختصااص کا و دردافاس تن اس
قهنمم ،از کارفرما جواز ک ق ،قرارداد اجاره و دا سو انتقا سرقفل ،رضادس کتب از ماتک ،تعه ی از کارفرماا و
ماتک مبو هر امکان هازرس از م ل کارگاه و پرداخس کلنم ه ه ملک موحوف را اخاذ نمادوا و در حاورت کام
کارفرما از ارادم تعه استوکاف ورزد ،تن س قهنمم اخذ نخواه ش و چوانچم پس از ارادم تعها  ،هام مفااد تعها
یمل نوماد و از ورود هازرسان هم کارگاه خودداری نماد  ،سازمان هم استواد اختنارات مصارح در مااده ( )63قاانون
تامن اجتمای اق ام نموده و از دردافس تن س قهنمم ماههای آت ممانعس هم یمل م آورد.
چوانچم کارگر شاغل در کارگاه واق در م ل ها کارهری م کون وفق ماده ) (31قانون نراام حاوف مراتاق اظهاار
خود مبو هر اشتغا و ی م هنممپردازی کارفرما ایالم نماد  ،هازرساان ساازمان اجاازه ورود هام م ال م اکون را
ن اشتم و فرد شاک م هاد ت م وزهای ورود هم م ل را از مراج قضاد مرهوطم اخذ و اتزام کارفرما هم همکاری ها
هازرسان سازمان و م وز ورود هم م ل کارگاه توسط فرد م ی فراهم گردد.
درخصوص ،م تم ها و ساختمانهای م کون  ،چوانچم دارای سراد ار مقنم و نگهبان و ...هاشو  ،طبق قانون تملک
آپارتمانها درحورت درخواسس م در دا م دران ساختمان ،ها اخذ تعه کتب مبو هر اجاازه ان اام هازرسا از م ال
ن بس هم تخصنص ک کارگاه و دردافس تن س و ق هنمم ها ریادس مواد ( )63و ()63قانون اق ام م گردد.
 -7شرکت های کسب و کار فضای مجازی (استارت آپ ها):

شرکسها و موس ات ک ق و کار فضای م ازی (استارت آپها) ها ارائم م ارک کامل شواخس کارفرماد و م تو ات
مرهوطم ایم از آگه ثبس دا م وز فعاتنس م توانو در اجرای مواد ( )63و ( )63قانون تامن اجتماای ن ابس هام
ارسا تن س و پرداخس ق هنمم افراد مشمو قوانن کار و تامن اجتمای شاغل خود هراهر مقررات مرهوطم اقا ام
نمادو .
 -1-4هازرسان سازمان مکلفو در هوگام ان ام هازرس کارگاه از شرکسها و موس ات ک ق و کار فضای م اازی
(استارت آپها) ،ضم کوتر کلنم کارکوان شاغل اضر در کارگاه ،در حورت ایالم و تادن مراتق دورکاری تمام و
دا هرخ از افراد شاغل از سوی کارفرما دا نمادو ه قانون وی ،در حورت کم اسام آنان در تن س ارسات کارفرماا و
دا در آخرد گزارش هازرس کارگاه درج گردد ه هاش  ،ها ت اظ ماهنس شغل افراد موحوف و ها ان ام هررسا های
الزم م هاد س ن بس هم تائن اشتغا ادشان اق ام و توضن ات الزم را در ذدل گزارش هازرس هطور مشروح و کامل
ها ذکر اسام افراد دورکار درج نمادو .
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 -1-4درخصوص شرکس های فعا در مراکز رش  ،فضاهای کاری اشتراک و شتاب دهوا هها کام فهرساس آنهاا از
طردق مراج ذدرهط ایالم و هم تأدن کار گروه موضوع تبصره ماده 10مصاوهم شاماره /10041ت07331هاا ماورخ
 1631/6/1هنأت م تارم وزداران م رسا  ،پاس از دردافاس ما ارک کامال شاواخس کارفرمااد از جملام پروانام
ود و ثغور مرهوط هم هر دک از اشخاص قاوق
ههرههرداری فواوری اطالیات ،آدرس دقنق م ل کارگاه و تعنن
مزهور ،تخصنص ک کارگاه مرهوطم هر اساس فهرسس ایالم هالمان خواه هود.
-8کارگاههای فاقد پرونده مطالباتی (کشفی) :هم کارگاههاد اطالق م گردد کم تاکوون شواساد نش ه و دارای
کارگر و فاق پرون ه مطاتبات در شعق م هاشو  .کم در حورت مشاه ه چون کارگاههاد  ،الزم اسس ن بس هم
ان ام هازرس ها درج فعاتنس یم ه و یمل کارگاه ،ذکر نام کارفرما ،نوع حوف ،مشخصات افراد شاغل ،ک پ ت و
شواسم مل اشخاص قوق اق ام و م ئو هازرس پس از اطمنوان از ی م وجود ساهقم از کارگاه مزهور در
دفتر هازرس شعبم ،پس از تخصنص ک کارگاه گزارش هازرس را تادن م نماد .
در حورت کم فعاتنس کارگاه تغننر نموده هاش پس از ایالم تعطنل کارگاه قبل  ،کارگاه ها فعاتنس ج د  ،هم حورت
دک کارگاه کشف در سن تم اد اد م گردد.
 –9کارگاههای خانوادگی :طبق ماده  111قانون کار ،کارگران کارگاه های خانوادگ کام ان اام کاار آنهاا مو صارا
توسط حا ق کار ،هم ر و خودشاون ان ن ب درجم دک از طبقم او وی ان ام م شود مشمو مقررات اد قانون
نخواهو هود.
تبصره :کارگاههاد کم افراد شاغل در آنها دارای راهطم ن ب درجم دک از طبقم او (پ ر ،مادر و اوالد) ها کارفرماا
م هاشو  ،در حورت کم پ ر دا مادر نزد فرزن و هاتعکس دا زوجم نزد زوج اشتغا هم کار داشتم هاشاو و یاالوه هار
افراد مذکور ،اشخاص ددگری در کارگاه شاغل هاشو و اشتغا آنان هرای هازرسان م رز گردد ،ثبس ناام شااغلن در
کارگاه یل رغم وجود ارتباط خانوادگ اتزام اسس.
-11مزارع و باغات کشاورزی:

 -1-10مزارع و هاغات کشاورزی دارای شخصنس قاوق هام کلنام کارگاههاای کشااورزی مشامو نراام حاوف
کشاورزان کم دارای پروانم فعاتنس حوف معتبر و اساسوامم ثبس ش ه در اداره ثبس شرکتها هوده و مراتق در روزنامم
رسم کشور درج و در هخش کشاورزی دارای فعاتنس م هاشو  ،اطالق م گردد.
 -1-10مزارع و هاغات کشاورزی دارای شخصنس قنق هم کلنم کارگاههای کشاورزی کم دارای اسواد ماتکناس داا
اجاره و همچون پروانم فعاتنس حادره از سوی نرام حوف کشاورزی منباشو اطالق م گردد.
ود و ثغور کارگاه ها توجم هم وسعس م ل کارگاههای کشاورزی اتزام هوده و هررس اسواد ماتکنس
 -6-10تعنن
و دا قراردادهای اجاره ادز اهمنس م هاش .
 -7-10در کارگاههای کشاورزی قوق  ،مکاتبات ها م ل اقامتگاه قانون شرکس و در کارگاههای کشاورزی قنق
ها م ل سکونس کارفرما ان ام م شود.
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 -0-10در کارگاه هاد کم هم حورت اجاره دا ره هم اشخاص (کشاورز) واگذار ش ه اسس ،ن وه تشاخنص کارگااه و
کارفرما ،سو اجاره رسم موعق ه در دفاتر اسواد رسم و دا دفاتر امالک سطح کشور م هاش  ،ها ده اساس درج
شماره پالک ثبت ملک مورد نرر ،نشان کامل و کروک م ل کارگاه و نام ماتک و م تاجر در قرارداد اتزام اسس.
 -3-10درخصوص اسواد مشای  ،چون حا بان سهم مشای  ،ماتک جزء جزء ملاک مشاای ما هاشاو  ،چوانچام
حا بان سهم در سو مشاع همگ کارفرما نباشو  ،اخذ رضادس نامم رسم دا توافق نامم از کلنم ماتکان مبوا هار
ایالم تصرف کارفرمای کارگاه کشاورزی اتزام اسس.
 -4-10چوانچم کارفرمای کارگاه کشاورزی فوت نماد  ،اخذ گواه صر وراثس و اقرارنامم از کلنام ورا مبوا هار
تعنن کارفرمای ج د کارگاه اتزام اسس ،در غنر اد حورت تمام ورا هم یووان نمادو ه کارفرماا هاوده و هنمام
ش ه م وب نم گردن .
 -1-10کارگاههای کشاورزی جزو کارگاههای فصل هم اب م آدو  ،تذا تعنن م ت فعاتنس کارگاه هراساس ناوع
م صوالت و کار ان ام ش ه هر یه ه هازرس کارگاه م هاش  .م ئوتن هازرسا شاعق مکلفوا هازرسا از هاغاات و
زمن های کشاورزی را در اوتودس قرار داده و در فصو کاشس ،داشس و هرداشس ا اقل سام مرتبام از کارگاههاای
موحوف هازرس هم یمل آورن و چوانچم کارگاه کشاورزی هم دالدل خشک ات  ،مهاجرت ماتکن  ،ی م تم د پروانم
فعاتنس و دا اهطا م وزهای قانون حادره هم حورت غنرفعا و دا فاقا فعاتناس شا ه هاشا م هاد اس از دردافاس
تن س قهنمم افراد ممانعس هم یمل آد .
تبصره :هازرس از اد کارگاها م هاد س در سایات از شبانم روز حورت پذدرد کم امکاان ضاور کاارگران و روداس
ادشان وجود داشتم هاش .
 -3-10فرزن ان کارفرما شاغل در کارگاه کشاورزی در حورت تادن هازرس مبوا هار ا اراز اشاتغا ادشاان ،جازو
کارکوان کارگاه م وب م شون .
 -11دفترمرکزی پیمانکاران :درخصوص کارگاههای مزهور ،شعق م هاد ت هم م ض دردافس قرارداد پنمانکااری،
چوانچم دفتر مرکزی آن فاق ک کارگاه هاش  ،ها اخذ م ارک ثبت مرهوط هم اقامتگااه قاانون  ،آگها تأسانس و
آخرد تغننرات روزنامم رسم هم همراه آدرس ادمنل و شماره تلف همراه م در یامل ،از دفتر مرکزی هازرسا هام
یمل آورده و ضم حورت هرداری و درج شغل کلنم کارکوان شااغل در دفتار مرکازی ،ن ابس هام اختصااص کا
کارگاه اق ام نمادو .
توجه ( :)1چوانچم قرارداد هم شعبمای کم اقامتگاه قانون پنمانکار قوق و دا آدرس شاخص قنقا در م ا وده
همان شعبم هاش ت ودل گردد ،ک کارگاه و رددف پنمان هم آن تخصنص م داه و درحورت کم آدرس پنمانکاار
قوق دا قنق در م وده یملکرد آن شعبم نباش م هاد اس از طرداق ثباس درخواساس در سن اتم هازرسا
اتکتروننک مراتق هم شعبم دا استان کم آدرس شخص قنق دا قوق در م وده آن ما هاشا  ،ارساا گاردد
همچون در حورت کم قبال پنمانکار از شعبم مورد نرر ک کارگاه اخذ نموده هاش شعبم م توان ک کارگاه را
در سن تم هازداه و رددف ج د هم ک مزهور تخصنص داه .
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توجه ( :)2در مواردی کم وفق مفاد هخشوامم توقنح و تلخنص ضواهط هنممای مقاطعم کاران ،موضوع ماده  70قانون
رف هرخ از موان توتن و همچون قانون اکثر استفاده از توان توتن ی و خا مات کشاور و ماداس از کااالی
ادران مصوب  31/1/10م لس شورای اسالم از کارگاه های دادر هم مورور ا راز ان ام فعاتنس موضاوع پنماان هاا
ننروی ان ان متعلق هم پنمانکار و در م ل کارگاه پنمانکار هازرس ان ام م گنرد؛ مراتق م هاد س هم حرا س در
گزارش هازرس ذکر گردد.
بخش سوم  -نحوه تنظیم و نگارش گزارش های بازرسی :

هازرس مکلف اسس هم هوگام ان ام هازرس اشتغا تمام افراد مو رج در سامانم هازرس کارگاه و همچون افاراد
شاغل در م ل را مورد رسن گ قرار داده و موارد ی م ضور ،ترک کار و یا م شامو هنمام شا گان را از طرداق
مووی های مرهوطم در سامانم ثبس و مشخصات هنمم ش گان و همچون م تو ات مبوای تشخنص کارکرد ،دستمزد
و تاردخ ترک کار را در توضن ات گزارش هازرس هم طور کامل درج و از کارفرما دا نمادو ه وی امضاء اخذ نماد .
چوانچم هوگام ان ام هازرس  ،کارگر در کارگاه ضور ن اشتم هاش ن بس هم درج یبارت «ی م ضور» اق ام گردد و
در حورت ی م ضور هنمم ش ه در دو هازرس متوات  ،منباد س جهس هررس و ا راز اشتغا وی هازرس ت قنق
دو نفره حورت پذدرد.
در حورت ی م ضور هنمم ش ه ناش از ادام هنماری ،استرا س پزشک  ،ادام زادماان ،ما هاد اس هارای وی یا م
ضور ناش از هنماری درج گردد.
کارگاههای دارای چو شنفس کاری توسط دک هازرس و دا هازرسان متع د در سایات مختلف از شابانمروز هازرسا
ش ه و نهادتا ط دک شماره هازرس تادن و ارسا م گردد.
در کارگاههای مشمو دستمزد مقطوع ،ج او پادم در سامانم هازرس کارگاه قاهل رودس اسس و هم م اض ثباس
فعاتنس ،حوف و درجم کارگاه ،امکان درج شغل هنمم ش ه مق ور هوده و ننازی هم درج منزان دستمزد نم هاش  .وت
چوانچم هنمم ش ه دارای شغل هاش کم در جا و تعرفام دساتمزد مقطاوع آن حاوف نباشا پاس از درج شاغل،
اقل و اکثر دستمزد مقطوع حوف مرهوطم ،تعنن و ثبس م گردد.
دستمزد هنمم ش ه ماهن
ان ام هازرس از کارگاههاد کم هم ت اظ ماهنس فعاتنس ورود آقادان هم آن ممووع م هاش  ،توساط هازرساان زن داا
ا ی از کارشواسان زن وا های ددگر م هاد س حورت پذدرد.
در خصوص کارگاههاد کم هم ت اظ نوع فعاتنس کارگاه و نوع شغل هنمم ش گان دارای شرادط خاص هوده و در روز
و سایات خاص فعا م هاشو و اطالیات مرهوطم را در سامانم خ مات غنر ضوری درج و دا هم حورت کتبا هام
شعبم ایالم نموده هاشو  ،ان ام هازرس م هاد س ها ت اظ مراتق فوق حورت پذدرد.
بخش چهارم -فرایند بازرسی الکترونیک (هوشمند)

هم مورور اجرای سن تم هازرس اتکتروننک ،سم ساختار م زا جهس ان ام فرادو های متفاوت طرا
یبارتو از:
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 -1نرمافزار هازرس کارگاه ت س سن تم یامل ان رود هر روی تبلس هازرساان ،م ائو هازرسا  ،ردانس شاعبم،
ردنس اداره هازرس استان و م ئوتن ذیرهط در ستاد مرکزی نصق م هاش و ان ام کلنام فرآدوا های هازرسا از
کارگاه توسط اد سن تم حورت م گنرد.
 -1سن تم متمرکز ت س «وب» توسط م ئو هازرس  ،ردنس شعبم و م ئوتن ذیرهط در ادارات کل اساتانها و
ستاد مرکز مورد استفاده قرار م گنرد و ماننتوردوگ تمام فرآدو های مرهوط هم هازرس های ان ام ش ه توسط اد
سن تم حورت م پذدرد.
 -6سامانم خ مات غنر ضوری سازمان :ایالم نتن م گزارش هازرس هم یمل آم ه از کارگاه هم کارفرما ،رسن گ هم
درخواسس هنمم ش گان شاغل در کارگاه هم مورور ان ام هازرس از کارگاه ،ایتراض کارفرما و هنمم شا ه هام نتن ام
گزارش هازرس ان ام ش ه از طردق سامانم مزهور حورت م پذدرد.
توجه  :کلنم اطالیات درج ش ه در هر دک از اد سن تمها هم حورت متمرکز در ستاد مرکز نگه اری خواه ش  .و
در هوگام ان ام هازرس طو و یرض جغرافناد م ل کارگاه (موقعنس مکاان ) توساط تبلاس ثباس و هام سن اتم
هازرس اتکتروننک ارسا م گردد.
در حورت ی م وجود اتصا ادوترنس و دا قطع شبکم ،اطالیات هم طور موقس در تبلس ذخنره و در زماان هرقاراری
ارتباط ،ارسا م گردد .در سن تم هازرس  ،گزارش هازرس قاهل ذف نباوده و هرگونام تغننار و احاالح گازارش
هازرس جهس نرارت و رح اق امات ان ام ش ه توسط ناظران سطوح هاالتر ها درج تاردخ و نام کارهر در سن تم ثبس
م گردد.
بخش پنجم -سامانه خدمات غیر حضوری بازرسی الکترونیک کارگاهها:

گزارش هازرس های ان ام ش ه در سامانم خ مات غنر ضوری هم نشان  eservices.tamin.irتوساط کارفرماا
قاهل مشااه ه و ایتاراض م هاشا  .ضاموا اطاالع رساان هام وی از طرداق «پناماک» ان اام م شاود .همچوان
هنمم ش گان شاغل در کارگاه م توانو کلنم هازرس هاد کم نام وی در آنهاا درج شا ه اساس را در ساامانم مزهاور
مشاه ه و در حورت ایتراض در خصوص دستمزد ،نوع شغل و م ت کارکرد ایتراض خود را ثبس و ایالم نمادو .
اگر فردی م ی اشتغا در کارگاه اسس تنک در سازمان تامن اجتمای ناموود نش ه هاش  ،امکان ایالم ضور
و اشتغا درکارگاه مورد نرر از طردق دسترس هم فرم ثبس ایتراض در مواوی ثباس درخواساس هارای افاراد فاقا
هازرس در سامانم مذکور را خواه داشس و در تمام مرا ل هررس درخواسسها از طرداق پناماک هام متقاضانان
اطالع رسان م گردد.
بخش ششم -سیستم محاسبه بدهی:

 -1درمورد کارگاههای گروه دوم ،قهنمم افرادی را کم تن اس آنهاا هام ساازمان ارساا نشا ه و توساط هاازرس
مشخصات آنها در گزارش هازرس قن گردد ه اسس ،از تاردخ روز ان ام هازرس تا تااردخ ایاالم تارک کاار از ساوی
کارفرما در تن س ماههای هع و

اکثر تا شش ماه هع م اسبم و مطاتبم م گردد.
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تبصره :در حورت کم نام هنمم ش ه دا هنمم ش گان در گزارش هازرس هع تکرار ش ه هاش و فاحلم ان ام هازرس
هنش از م ت تعنن ش ه (شش ماه) هاش  ،مالک م اسبم حرفا هرای هنمم ش گان مزهاور درحاورت ا اراز اشاتغا
توسط هازرس تا روز ان ام هازرس هع ی خواه هود.
 -1در حورت کم ها هررس اسواد و م ارک هرای هازرس ا راز گردد کم کارکرد ،دستمزد و تع اد هنممش گان درج
ش ه در گزارش هازرس ها تن س ارسات کارفرما مغادر م هاش  ،م هاد س ضم شرح کامل موضوع در گزارش
هازرس و ارسا تصودر اسواد و م ارک مورد استواد هم پرون ه اتکتروننک کارگاه ،مغادرت ایالم ش ه م اسبم و مورد
مطاتبم قرار گنرد.
 -6در مورد کارگاههاد کم هرای اوتن هار هازرس م شود و دا هم استواد هازرس قبل فاق کارگر دا تعطنل هودهان ،
در حورت مراجعم هازرس و رودس افراد شاغل درکارگاه ،پس از هررس همم جانبم ،هوگام م اسبم ق هنمم ساهقم
افراد شاغل اکثر دک ماه از زمان ان ام هازرس هم یقق هر م گردد و چوانچم کارگاه دارای ساهقم هازرس و
هنممش ه هاش ضرورت هم درج ساهقم در گزارش هازرس نبوده و تاردخ ان ام هازرس  ،تاردخ شروع هم کار خواه هود.
بخش هفتم  -نحوه نظارت روسای ادارات و مسئولین بازرسی:

 -1روسای ادارات هازرس کارگاه در اداره کل استانها مکلفو ن بس هم هرناممردزی ،نرارت هریملکرد وا ا های
هازرس در سطح شعق ،کوتر گزارشهای هازرس تورنم  ،هررس و تخصنص درخواسس های ارسا ش ه از ثبس
شرکتها ،سامانم خ مات غنر ضوری و کارتاهل هن شعق اق ام و ساتنانم کالسهای آموزش جهاس ارتقاای ساطح
دانش تخصص م ئوالن هازرس و هازرسان شعق هرگزار نمادو و مبا ث مهم ،موارد قانون و هخشواممهای حاادره
را هم آنان آموزش دهو .
 -1در حورت وقوع هر نوع تخلف از سوی هازرسان م هاد ت مراتق از طردق ادارات کل استانها هم هناتهای
رسن گ هم تخلفات اداری هم همراه م ارک و م تو ات ایالم گردد.
 -6در مواردی کم کارفرما دا نمادو ه او از اق امات هازرس جلوگنری نماد هازرس م هاد س ی م همکاری کارفرما را
در گزارش هازرس درج و مراتق توسط شعق هم اداره قوق استان جهس پنگنری و ان ام اق امات قانون در مراج
قضاد ایالم گردد.
 -7در هوگام وقوع هر نوع ادثم هرای هازرسان سازمان در زمان ان ام هازرس  ،م هاد س مادس های قوق از
سوی اداره کل قوق و قوانن حورت پذدرد.
 -0هازرسان انتصاه م هاد ت دارای پوشش و هرخورد اجتمای مواسق ،متعه هم احو اخالق و کاری هاشو .
 -3در شعق تنپ  7 ،6و  0هازرس یه هدار کلنم وظادف م ئو هازرس م هاش .
 -4کوتر و تادن هازرس های ان ام ش ه توسط هازرسان اکثر ظرف م ت  41سایس هع از ان ام هازرس توسط
م ئوتن هازرس حورت م پذدرد.
 -1در شعق اقماری ان ام هازرس توسط هازرس شعبم اقماری و تادن هازرس توسط م ئو هازرس شعبم احل
ان ام م پذدرد.
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 -3روسای شعق مکلفو در جهس تامن وسنلم نقلنم هازرسان اق ام و در حورت ی م استفاده هازرس از وسنلم نقلنم
شعبم پرداخس هزدوم اداب و ذهاب هم هازرسان هراهر ضواهط و مقررات تعنن ش ه حورت پذدرد.
مرکز فواوری اطالیات ،آمار و م اسبات سازمان موظف اسس ترتنب اتخاذ نماد تا ها هماهوگ اداره کل وحو ق
هنمم ،ق مورد ن بس هم تهنم نرم افزار ،احالح ،توسعم و هرگونم تغننر در نرم افزارهای موجود کم مطاهق اد
اکثر ظرف م ت دو ماه پس از اهالغ هخشوامم اق ام نماد .
هخشوامم ضرورت داشتم هاش
اجرای اد هخشوامم معاونسهای هنممای ،توسعم م دردس و مواه ان ان  ،هرنامم ردزی ،مات و
م ئو
پشتنبان  ،شرکس مشاور م دردس و خ مات ماشنو تامن  ،م دران کل ،معاونن مواه هنممای ،روسای ادارات
هازرس  ،وحو قهنمم و کارشواسان فواوری اطالیات شعق م هاشو .

م صطفی ساالری

@ACCPress
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حوزه:معاونت بیمه ای
موضوع :بازرسی کارگاهی

مس
معاونین محترم /مدریان ک تق ستادی
مدریان ک تأمین اجتماعی استان
در اجرای مواد ( )101( ،)74( ،)63( ،)63و ( )101قاانون تامن اجتماای و هام موراور اد ااد رودام وا ا و
روان سازی و تلخنص هخشوامم دک ج د هازرس  ،شواسااد کارگاهها و هنممشا گان ،حا س ساو تن اسهای
ارسات از سوی کارفرمادان کارگاههای قنق و قوق (دوتت  ،خصوح ) و اجرای آرای حاادره از ساوی مراجا
قضاد  ،اد هخشوامم جادگزد هخشوامم قبل هازرس کارگاهها م گردد و نرار وا ا های اجرادا را هام ریاداس و
اجرای دقنق موارد ذدل معطوف م دارد.
بخش اول -طبقه بندی کارگاهها و اولویت های تعیین شده در صف برنامه ریزی روزانه بازرسان
الف)طبقه بندی کارگاهها :
کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه انجام بازرسی به شرح ذیل طبقه بندی می گردند:

گروه اول :کارخان ات و کارگاههای هزرگ (هاالی پو اه نفر کارگر) کم حورت مزد و قوق هنمم شا گان را ارساا
م نمادو .
گروه دوم :کارگاههای دارای کارگر (کمتر از 00نفرکارگر) کم حورت مزد و قوق هنمم ش گان را ارسا م نمادو .
گروه سوم :کارگاههای دارای هنمم ش ه کم حورت مزد و قوق کارگران را هم سازمان ارسا نم نمادو .
گروه چهارم :کارگاههای تعطنل فاق فعاتنس و فاق کارگر.
ب ) اولویت های تعیین شده صف برنامه ریزی روزانه بازرسان:

ش ه اسس :

در مووی هرنامم ردزی روزانم هازرسان  7نوع حف هازرس هم شرح ذدل طرا
 .0هرنامم ردزی روزانم هازرسان.
 .3درخواسس های ثبس ش ه (هازرس های ت قنق ).
 .4درخواسس های ارسات از سن تم نامنود متمرکز کارگاه و پنمان .
 .1درخواسس های ارسات از سامانم خ مات غنر ضوری .
سن تم هازرس اتکتروننک هم حورت هوشمو و هر اساس اوتودسهای تخصص تعنن ش ه ذدل ،هازرس از کارگاهها
را در حف هرنامم ردزی روزانم هازرسان قرار م ده .
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 کارگاههای گروه دوم ( اقل هر شش ماه دکبار).
 کارگاههای گروه سوم (

اقل هر چهار ماه دکبار) .

 کارگاههای مشمو کمک دوتس ( اقل هر چهار ماه دکبار).
 کارگاههای فصل ( اقل هر فصل دکبار).

 تغننرات تن س (درخصوص نفرات ،منزان دستمزد و روز کارکرد) و ایما ماده ( )63قانون تامن اجتمای .
 کارگاه دارای هنمم ش ه ج د هاالی  00سا در آخرد تن س ارسات .
 تن سهای قهنمم کارگاههای

اقل دک نفر هنمم ش ه ها کارکرد کمتر از 10روز.

 درج ی م ضور و ی م اشتغا هنمم ش ه در هازرس قبل در کارگاههای مشمو کمک دوتس.
 کوتر فوتش گان هم استواد پادگاه ثبس ا وا کشور.

 کوتر افزادش غنرمتعارف دستمزد هنممش گان هم استواد متوسط دستمزد شش ماهم موتها هام آخارد
تن س ارسات ها در نرر گرفت ارتقای شغل هنمم ش ه و....
ج) بازرسی های تحقیقی  :هم آن دستم از هازرس هاد گفتم م شود کم ها توجم هم درخواسسهای واحلم هام شارح
ذدل در حف هازرس قرار م گنرن  .کلنم وا های وحو اق هنمام ،اماور هنممشا گان ،اماور م اتمریها و ...در
شعبم ،استان و دا ستاد م توانو از وا هازرس درخواسس ان ام هازرس ت قنق نمادو ادوگونم درخواسس هاا هام
حورت ناموود نش ه در مووی درخواسس ،ثبس و در حف درخواسس های ثبس ش ه قرار م گنرن  .الزم هام ذکار
اسس درخواسس هازرس های سن تماتنک ت قنق  ،هوا هم نوع درخواسس و هام حاورت دسات در سن اتم هازرسا
اتکتروننک توسط م ئو هازرس ثبس و هم هازرس دا هازرسان مرهوطام تخصانص داده م شاود ،ادا ناوع هازرسا
چوانچم هوا هم درخواسس سادر وا ها هاش م هاد ت در دفتر شعبم درج و شماره و تاردخ نامم در مووی درخواسس
هازرس توسط م ئو هازرس ثبس و سپس درخواسس هم هازرس تخصنص داده م شود .شماره و تااردخ در مواوی
ثبس درخواسس هوشمو هوده و شماره درخواسس دکتاسازی ش هاسس.
 دستور ستاد مرکزی و اداره کل استان.
 قرارهای حادره از سوی هناتهای ه وی و ت د نرر تشخنص مطاتبات.
درخواسس از وا های ذیم خل در اجرای نرردم کمنتم .063
درخواسس های موضوع ماده  41قانون هرنامم ششم توسعم(طرح کارورزی).
استعالم دفاتر اسواد رسم و موارد موضوع مفاحا اب ماده ( )64قانون تامن اجتمای .
درخواسس کارفرما دا هنمم ش ه هم حورت دست .
هررس اشتغا هنممش گان شاغل در کارگاههای هاالی پو اه نفر و پنمانکاریها.
هررس ا راز هودس و احاتس قراردادهای مقاطعمکاری.
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د) درخواست های ارسالی از سامانه خدمات غیر حضوری  :در حورت ایتراض هنمم ش ه دا کارفرما هم نتن م گزارش
هازرس و دا ثبس درخواسس افراد شاغل فاق ساهقم در سامانم خ مات غنر ضوری ،درخواسسهای ثبس ش ه هارای
هررس هم کارتاهل اداره کل در سن تم هازرس اتکتروننک ارسا م گاردد .روساای ادارات هازرسا در ادارات کال
مکلفو ن ابس هام هررسا و تخصانص درخواساسهای ارساات هام شاعق اقا ام نمادوا و درخواساسهای مزهاور
م هاد س ظرف مهلس زمان  17روز کاری تعنن تکلنف گردد.
ه ) درخواست های ارسالی از سیستم نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان :

درخواسسهای واحلم از سن تم ناموود متمرکز کارگاه و پنمان مبو هر تشکنل پرون ه مطاتبات و تغننرات الزم
ایم از نام ،نشان  ،فعاتنس ،حوف ،درجم و مشخصات ودژه م اسبات کارگاه در حف مرهوطم قارار م گنارد و وا ا
هازرس م هاد س ها توجم هم نوع درخواسس ارسات ن بس هم ان ام هازرس و اظهار نرر در خصوص موضاوع اقا ام
نماد .
بخش دوم  -روش انجام بازرسی کارگاهی
 - 1کارگاههای دارای شخصیت حقیقی:

کارگاههاد ه تو کم در آنها کارفرما م هاد س هم حورت ماهانم ن بس هم ارسا حورت مازد و قاوق کارکواان
شاغل در کارگاه خود ها در نرر داشت دستمزد پرداخت ( ها ریادس مصوهات شورای یات کار) و دا دستمزد مقطوع
اق ام نماد  .ذکر نام کارفرمای قنق ها ریادس مفاد هخشواممهای ( )3و ( )10مشترک فو و درآم و پس از انعقاد
قرارداد کارفرمادان در گزارش هازرس هالمان م هاش  .هازرس سازمان مکلف اسس در هوگام مراجعم هام کارگاههاای
دارای شخصنس قنق کم حورت مزد و قوق ارسا م نمادو پس از رودس تن س هنمم کارگاه ،درحورت مشاه ه
موارد افتراق منان افراد مو رج در تن س ها شاغلن کارگاه ،گزارش هازرس خود را ها ذکر نوع شغل ،م ت اشتغا ،
دستمزد هنممش گان و نام افراد ج د شاغل و ها ذکر مشخصات کامال هاودت در کارگااه تورانم نمادا  .چوانچام
کارفرما هوگام تورنم تن س قهنمم ن بس هم درج تاردخ ترک کار اق ام نوموده هاش  ،روز ان ام هازرس  ،هم یواوان
روز ترک کار م هاش  ،در حورت ایتراض و ارائم م ارک مثبتم از سوی کارفرما ،هازرس م هاد س ن بس هم ارساا
م ارک ارائم ش ه از طردق مووی مرهوطم در سامانم هازرس کارگاه  ،اق ام و درحورت ا راز تاردخ دقنق تارک کاار
مراتق را ها ذکر م تو ات در توضن ات گزارش هازرس درج نماد و م ئو امور هازرس مکلف اسس ظارف ما ت
 41سایس هم موضوع رسن گ و سپس ن بس هم تادن نهاد گزارش هازرس اق ام نمادو .
هازرس مکلف اسس در هوگام مراجعم هم کارگاهها دارای شخصنس قنق کم تن س قهنمم ارسا نوموده و دارای
کارگر شاغل در کارگاه م هاشو  ،ن بس هم ان ام هازرس از کارگاه ها ذکر نام و مشخصاات کامال هنمام شا ه ،ناوع
شغل ،م ت اشتغا فرد ،دستمزد هنمم ش ه ،و  ...اق ام نماد .
 – 2کارگاههای دارای شخصیت حقوقی:

هازرس مکلف اسس در هوگام مراجعم هم کارگاههای دارای شخصنس قوق کم تن س قهنمام ارساا م نمادوا
پس از رودس تن س هنمم کارگاه ،درحورت مشاه ه موارد افتراق منان افراد مو رج در تن اس هاا شااغلن کارگااه،
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گزارش هازرس خود را ها ذکر دستمزد ،نوع شغل ،م ت اشتغا  ،و نام افاراد ج دا شااغل در کارگااه تورانم و در
حورت نناز ن بس هم هررس دفاترقانون و م ارک و م تو ات اق ام نماد .
هازرس مکلف اسس در هوگام مراجعم هم کارگاههای دارای شخصنس قوق موضوع قاوق خصوحا (شارکسهای
ت اری ،موس ات ت اری و غنرت اری) کام تن اس قهنمام ارساا نم نمادوا و دارای کاارگر شااغل در کارگااه
م هاشو  ،ن بس هم ان ام هازرس از کارگاه ها ذکر نام و مشخصات کامل ،نوع شاغل ،ما ت اشاتغا فارد ،دساتمزد
هنمم ش ه ،اق ام ودر حورت نناز هم هررس دفاترقانون و م ارک کارگاه درخصوص ن وه ارسا حورت مزد و قوق
آنان اق ام نماد .
درخصوص دستگاههای اجراد شامل کلنم وزارتخانمها ،موس ات دوتت  ،موس ات دا نهادهای یماوم غنردوتتا ،
شهرداریها ،شرکسهای دوتت و کلنم دستگاههاد کم شمو قانون هر آنها م تلزم ذکر نام اساس  ،هاازرس مکلاف
اسس هوگام مراجعم هم کارگاههای دارای شخصنس قوق موضوع قوق یموم (هاتوجم هم اد کم اد نوع کارگاهها
هم طور مرتق تن س ارسا م نمادو ) حرفا درحورت درخواسس مراج ذیرهاط و داا در حاورت رشا نامتعاارف
دستمزد هعض از کارکوان شاغل در کارگاه و اشتغا هنممش گان هاالی  00سا س  ،ن ابس هام ان اام هازرسا از
کارگاه ها هررس ا کام کارگزدو و اسواد مات و دردافس م ارک از وا های اداری و مات آن م مویم اق ام نماد .
تبصره  :ان ام م اسبات ق هنمم درخصوص اد نوع کارگاهها هر اساس تن س های ارسات از سوی کارفرما هوده و
حرفا در حورت وجود مغادرت ،تفاوت نفرات تن س و هازرس مو رج در گزارش هازرس مبوای م اسبم قرار خواها
گرفس.
-3کارگاههای جدیدالتاسیس:

 -1-3کارگاههای جدیدالتاسیس حقیقی :کارگاههاد ه تو کم در شعبم فاق پرون ه مطاتبات م هاشو  .اخذ م ارک
ماتکنس ،قرارداد اجاره و دا سو انتقا سرقفل  ،جواز ک ق و دا پروانم هازرگان (در حورت وجود) از کارفرما جهاس
اختصاااص کاا کارگاه اتزاماا اسااس و هاا وا ضاارورت هاار ان ااام هازرساا از م اال کارگاااه نماا هاشاا
وا وحو ق هنمم م هاد س ن بس هم تشکنل پرون ه مطاتبات و تخصنص ک کارگاه ها توجم هم نوع فعاتناس
کارگاه هر اساس م ارک و م تو ات دردافت از کارفرما اق ام وپس از دردافس اوتان تن اس،کارگاه ما هاد اس در
اوتودس او حف هازرس قرار گنرد ،پس از هازرس از م ل کارگاه ،فعاتنس یما ه و یملا کارگااه ،آغااز فعاتناس و
ح س و سقم تن س ارسات هررس و گزارش م گردد.
 -2-3کارگاههای جدیدالتاسیس حقوقی (موضوع حقوق خصوصی) :کارگاههااد ه اتو کام در شاعبم فاقا پرونا ه
مطاتبات م هاشو  .دردافس آگه تاسنس ،اساسوامم شارکس ،ما ارک ماتکناس ،قارارداد اجااره و داا ساو انتقاا
سرقفل  ،شواسم مل کارفرمای قوق  ،کارت هازرگان (درحورت وجود) جهس اختصاص ک کارگاه اتزام اساس
و ه وا ضرورت هر ان ام هازرس از م ل کارگاه نم هاش  .وا وحو ق هنمم م هاد س ن بس هم تشکنل پرونا ه
مطاتبات و تخصنص ک کارگاه ها توجم هم نوع فعاتنس کارگاه هم استواد آگه هاای موا رج در روزنامام رسام و
اداره ثبس شرکسها و م تو ات دردافت از کارفرما اق ام و پس از دردافس اوتن تن س ،کارگاه م هاد س در اوتودس
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او حف هازرس قرار گنرد .پس از هازرس از م ل کارگاه ،فعاتنس یم ه و یمل کارگااه آغااز فعاتناس و حا س و
سقم تن س ارسات هررس و گزارش م گردد.
تبصره :در اجرای مصوهات مورخ  33/4/17هنات مقررات زداد و ت هنل ح ور م وزهای ک ق و کار و هام اساتواد
ماده  4قانون اجرای سناسسهای کل احل  77قانون اساس در خصوص احالح رودم ح ور هنش از داک پروانام در
دک پالک ثبت در حورت ح ور جواز تاسنس،پروانم ههره هرداری و  ...از سوی مراج ذدرهط تخصنص دک داا چوا
ک کارگاه هرای متقاض دا متقاضنان در دک پالک ثبت دا دک ک پ ت  ،مشروط هم توافق ماتاک داا مااتکن و
ود و ثغور م ل اسقرار کارگااه اق ماورد هارای ما ت داک ساا هالماان
ذینفعان آن پالک ثبت و تعنن
م هاش .
-4کارگاههای تعطیل و فاقد فعالیت:

 -1-4کارگاههای تعطیل و فاقد فعالیت حقیقی :کارگاههای قنق کم در زمان ان ام هازرسا تعطنال هاوده و
فاق فعاتنس هاشو  ،هازرسن ضم ان ام هازرس و ک ق اطالیات م ل درخصوص تعطنل کارگاه ،ن بس هم تهنم
گزارش هازرس اق ام و در حورت ی م ایالم کارفرما مبو هر تااردخ و ناوع تعطنلا  ،تااردخ ان اام هازرسا تااردخ
تعطنل کارگاه خواه هود.
 -2-4کارگاههای تعطیل و فاقد فعالیت حقوقی :کارگاههای قوق کم در زمان ان اام هازرسا تعطنال هاوده و فاقا
فعاتنس هاشو  ،هازرسن م هاد س ضم ان ام هازرس و ک ق اطالیات از م ل قانون شرکس ،ن بس هام هررسا
پادگاه اطالیات اداره ثبس شرکسها و ج ت وی آگه تغننرات شخص قوق جهس تهنم گازارش هازرسا اقا ام
نمادو .
توجه  :درحورت تعطنل موقس کارگاه (سایس ناهااری ،م اافرت و ،)...مراتاق توساط هاازرس در ساامانم هازرسا
کارگاه ثبس و ایالم م گردد .در حورت تعطنل موقس کارگاه ،امکان هازرس م
اطالیات در سن تم م اسبات ثبس نم گردد.

د توسط هازرس فاراهم هاوده و

-5کارگاههای فاقد کارگر:

هم کارگاههای فعا کم هم جز کارفرما شخص ددگری در کارگاه شاغل نباش و دا کارگاههاد کم قابال دارای کاارگر
هوده و در زمان ان ام هازرس فاق کارگر م هاشو اطالق م گردد.
-6کارگاههای مستقر در اماکن مسکونی:

 -6-1کارگاههای با شخصیت حقوقی :کارگاههااد کام م ال فعاتناس آناان در آگها روزنامام رسام و اداره ثباس
شرکس ها دارای کارهری م کون هوده و اق ام هم ارسا تن س قهنمم م نمادو .
توجه :هم استواد تبصره هو ( )17ماده ( )00قانون شهرداریها ،دادر نمودن دفتر وکاتس ،مطق ،دفتر اسواد رسم ،
دفتر ازدواج و طالق ،دفتر روزنامم و م لم و دفتر مهو س توسط ماتک در اماک م کون هالمان اسس ،تذا چوانچم
فعاتنس کارگاه موضوع مشاغل فوقاتذکر هاش  ،هازرس از اد اماک اتزام اسس.
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 -6-2کارگاههای با شخصیت حقیقی :هازرسا از ادا ناوع کارگاههاا کام در موااز م اکون دادار م هاشا  ،م ااز
نم هاش .
تبصره  :1چوانچم مکان م کون هم حورت کارگاه دادر و دارای تاهلو هوده و درب کارگاه هاز هاشا  ،هازرسا از م ال
مورد نرر هالمان اسس.
تبصره  :2چوانچم کارفرماد در م ل ها کارهری م کون تمادل هم ارسا تن س و پرداخس قهنمم کارکوان شااغل
داشتم هاش ایم از کارگاه مشمو کمک دوتس و دا یادی ،شعق مکلفوا هوگاام اختصااص کا و دردافاس تن اس
قهنمم ،از کارفرما جواز ک ق ،قرارداد اجاره و دا سو انتقا سرقفل ،رضادس کتب از ماتک ،تعه ی از کارفرماا و
ماتک مبو هر امکان هازرس از م ل کارگاه و پرداخس کلنم ه ه ملک موحوف را اخاذ نمادوا و در حاورت کام
کارفرما از ارادم تعه استوکاف ورزد ،تن س قهنمم اخذ نخواه ش و چوانچم پس از ارادم تعها  ،هام مفااد تعها
یمل نوماد و از ورود هازرسان هم کارگاه خودداری نماد  ،سازمان هم استواد اختنارات مصارح در مااده ( )63قاانون
تامن اجتمای اق ام نموده و از دردافس تن س قهنمم ماههای آت ممانعس هم یمل م آورد.
چوانچم کارگر شاغل در کارگاه واق در م ل ها کارهری م کون وفق ماده ) (31قانون نراام حاوف مراتاق اظهاار
خود مبو هر اشتغا و ی م هنممپردازی کارفرما ایالم نماد  ،هازرساان ساازمان اجاازه ورود هام م ال م اکون را
ن اشتم و فرد شاک م هاد ت م وزهای ورود هم م ل را از مراج قضاد مرهوطم اخذ و اتزام کارفرما هم همکاری ها
هازرسان سازمان و م وز ورود هم م ل کارگاه توسط فرد م ی فراهم گردد.
درخصوص ،م تم ها و ساختمانهای م کون  ،چوانچم دارای سراد ار مقنم و نگهبان و ...هاشو  ،طبق قانون تملک
آپارتمانها درحورت درخواسس م در دا م دران ساختمان ،ها اخذ تعه کتب مبو هر اجاازه ان اام هازرسا از م ال
ن بس هم تخصنص ک کارگاه و دردافس تن س و ق هنمم ها ریادس مواد ( )63و ()63قانون اق ام م گردد.
 -7شرکت های کسب و کار فضای مجازی (استارت آپ ها):

شرکسها و موس ات ک ق و کار فضای م ازی (استارت آپها) ها ارائم م ارک کامل شواخس کارفرماد و م تو ات
مرهوطم ایم از آگه ثبس دا م وز فعاتنس م توانو در اجرای مواد ( )63و ( )63قانون تامن اجتماای ن ابس هام
ارسا تن س و پرداخس ق هنمم افراد مشمو قوانن کار و تامن اجتمای شاغل خود هراهر مقررات مرهوطم اقا ام
نمادو .
 -1-4هازرسان سازمان مکلفو در هوگام ان ام هازرس کارگاه از شرکسها و موس ات ک ق و کار فضای م اازی
(استارت آپها) ،ضم کوتر کلنم کارکوان شاغل اضر در کارگاه ،در حورت ایالم و تادن مراتق دورکاری تمام و
دا هرخ از افراد شاغل از سوی کارفرما دا نمادو ه قانون وی ،در حورت کم اسام آنان در تن س ارسات کارفرماا و
دا در آخرد گزارش هازرس کارگاه درج گردد ه هاش  ،ها ت اظ ماهنس شغل افراد موحوف و ها ان ام هررسا های
الزم م هاد س ن بس هم تائن اشتغا ادشان اق ام و توضن ات الزم را در ذدل گزارش هازرس هطور مشروح و کامل
ها ذکر اسام افراد دورکار درج نمادو .
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 -1-4درخصوص شرکس های فعا در مراکز رش  ،فضاهای کاری اشتراک و شتاب دهوا هها کام فهرساس آنهاا از
طردق مراج ذدرهط ایالم و هم تأدن کار گروه موضوع تبصره ماده 10مصاوهم شاماره /10041ت07331هاا ماورخ
 1631/6/1هنأت م تارم وزداران م رسا  ،پاس از دردافاس ما ارک کامال شاواخس کارفرمااد از جملام پروانام
ود و ثغور مرهوط هم هر دک از اشخاص قاوق
ههره هرداری فواوری اطالیات ،آدرس دقنق م ل کارگاه و تعنن
مزهور ،تخصنص ک کارگاه مرهوطم هر اساس فهرسس ایالم هالمان خواه هود.
-8کارگاههای فاقد پرونده مطالباتی (کشفی) :هم کارگاههاد اطالق م گردد کم تاکوون شواساد نش ه و دارای
کارگر و فاق پرون ه مطاتبات در شعق م هاشو  .کم در حورت مشاه ه چون کارگاههاد  ،الزم اسس ن بس هم
ان ام هازرس ها درج فعاتنس یم ه و یمل کارگاه ،ذکر نام کارفرما ،نوع حوف ،مشخصات افراد شاغل ،ک پ ت و
شواسم مل اشخاص قوق اق ام و م ئو هازرس پس از اطمنوان از ی م وجود ساهقم از کارگاه مزهور در
دفتر هازرس شعبم ،پس از تخصنص ک کارگاه گزارش هازرس را تادن م نماد .
در حورت کم فعاتنس کارگاه تغننر نموده هاش پس از ایالم تعطنل کارگاه قبل  ،کارگاه ها فعاتنس ج د  ،هم حورت
دک کارگاه کشف در سن تم اد اد م گردد.
 –9کارگاههای خانوادگی :طبق ماده  111قانون کار ،کارگران کارگاه های خانوادگ کام ان اام کاار آنهاا مو صارا
توسط حا ق کار ،هم ر و خودشاون ان ن ب درجم دک از طبقم او وی ان ام م شود مشمو مقررات اد قانون
نخواهو هود.
تبصره :کارگاه هاد کم افراد شاغل در آنها دارای راهطم ن ب درجم دک از طبقم او (پ ر ،مادر و اوالد) ها کارفرماا
م هاشو  ،در حورت کم پ ر دا مادر نزد فرزن و هاتعکس دا زوجم نزد زوج اشتغا هم کار داشتم هاشاو و یاالوه هار
افراد مذکور ،اشخاص ددگری در کارگاه شاغل هاشو و اشتغا آنان هرای هازرسان م رز گردد ،ثبس ناام شااغلن در
کارگاه یل رغم وجود ارتباط خانوادگ اتزام اسس.
-11مزارع و باغات کشاورزی:

 -1-10مزارع و هاغات کشاورزی دارای شخصنس قاوق هام کلنام کارگاههاای کشااورزی مشامو نراام حاوف
کشاورزان کم دارای پروانم فعاتنس حوف معتبر و اساسوامم ثبس ش ه در اداره ثبس شرکتها هوده و مراتق در روزنامم
رسم کشور درج و در هخش کشاورزی دارای فعاتنس م هاشو  ،اطالق م گردد.
 -1-10مزارع و هاغات کشاورزی دارای شخصنس قنق هم کلنم کارگاههای کشاورزی کم دارای اسواد ماتکناس داا
اجاره و همچون پروانم فعاتنس حادره از سوی نرام حوف کشاورزی منباشو اطالق م گردد.
ود و ثغور کارگاه ها توجم هم وسعس م ل کارگاههای کشاورزی اتزام هوده و هررس اسواد ماتکنس
 -6-10تعنن
و دا قراردادهای اجاره ادز اهمنس م هاش .
 -7-10در کارگاههای کشاورزی قوق  ،مکاتبات ها م ل اقامتگاه قانون شرکس و در کارگاههای کشاورزی قنق
ها م ل سکونس کارفرما ان ام م شود.
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 -0-10در کارگاه هاد کم هم حورت اجاره دا ره هم اشخاص (کشاورز) واگذار ش ه اسس ،ن وه تشاخنص کارگااه و
کارفرما ،سو اجاره رسم موعق ه در دفاتر اسواد رسم و دا دفاتر امالک سطح کشور م هاش  ،ها ده اساس درج
شماره پالک ثبت ملک مورد نرر ،نشان کامل و کروک م ل کارگاه و نام ماتک و م تاجر در قرارداد اتزام اسس.
 -3-10درخصوص اسواد مشای  ،چون حا بان سهم مشای  ،ماتک جزء جزء ملاک مشاای ما هاشاو  ،چوانچام
حا بان سهم در سو مشاع همگ کارفرما نباشو  ،اخذ رضادس نامم رسم دا توافق نامم از کلنم ماتکان مبوا هار
ایالم تصرف کارفرمای کارگاه کشاورزی اتزام اسس.
 -4-10چوانچم کارفرمای کارگاه کشاورزی فوت نماد  ،اخذ گواه صر وراثس و اقرارنامم از کلنام ورا مبوا هار
تعنن کارفرمای ج د کارگاه اتزام اسس ،در غنر اد حورت تمام ورا هم یووان نمادو ه کارفرماا هاوده و هنمام
ش ه م وب نم گردن .
 -1-10کارگاههای کشاورزی جزو کارگاههای فصل هم اب م آدو  ،تذا تعنن م ت فعاتنس کارگاه هراساس ناوع
م صوالت و کار ان ام ش ه هر یه ه هازرس کارگاه م هاش  .م ئوتن هازرسا شاعق مکلفوا هازرسا از هاغاات و
زمن های کشاورزی را در اوتودس قرار داده و در فصو کاشس ،داشس و هرداشس ا اقل سام مرتبام از کارگاههاای
موحوف هازرس هم یمل آورن و چوانچم کارگاه کشاورزی هم دالدل خشک ات  ،مهاجرت ماتکن  ،ی م تم د پروانم
فعاتنس و دا اهطا م وزهای قانون حادره هم حورت غنرفعا و دا فاقا فعاتناس شا ه هاشا م هاد اس از دردافاس
تن س قهنمم افراد ممانعس هم یمل آد .
تبصره :هازرس از اد کارگاها م هاد س در سایات از شبانم روز حورت پذدرد کم امکاان ضاور کاارگران و روداس
ادشان وجود داشتم هاش .
 -3-10فرزن ان کارفرما شاغل در کارگاه کشاورزی در حورت تادن هازرس مبوا هار ا اراز اشاتغا ادشاان ،جازو
کارکوان کارگاه م وب م شون .
 -11دفترمرکزی پیمانکاران :درخصوص کارگاههای مزهور ،شعق م هاد ت هم م ض دردافس قرارداد پنمانکااری،
چوانچم دفتر مرکزی آن فاق ک کارگاه هاش  ،ها اخذ م ارک ثبت مرهوط هم اقامتگااه قاانون  ،آگها تأسانس و
آخرد تغننرات روزنامم رسم هم همراه آدرس ادمنل و شماره تلف همراه م در یامل ،از دفتر مرکزی هازرسا هام
یمل آورده و ضم حورت هرداری و درج شغل کلنم کارکوان شااغل در دفتار مرکازی ،ن ابس هام اختصااص کا
کارگاه اق ام نمادو .
توجه ( :)1چوانچم قرارداد هم شعبمای کم اقامتگاه قانون پنمانکار قوق و دا آدرس شاخص قنقا در م ا وده
همان شعبم هاش ت ودل گردد ،ک کارگاه و رددف پنمان هم آن تخصنص م داه و درحورت کم آدرس پنمانکاار
قوق دا قنق در م وده یملکرد آن شعبم نباش م هاد اس از طرداق ثباس درخواساس در سن اتم هازرسا
اتکترو ننک مراتق هم شعبم دا استان کم آدرس شخص قنق دا قوق در م وده آن ما هاشا  ،ارساا گاردد
همچون در حورت کم قبال پنمانکار از شعبم مورد نرر ک کارگاه اخذ نموده هاش شعبم م توان ک کارگاه را
در سن تم هازداه و رددف ج د هم ک مزهور تخصنص داه .
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توجه ( :)2در مواردی کم وفق مفاد هخشوامم توقنح و تلخنص ضواهط هنممای مقاطعم کاران ،موضوع ماده  70قانون
رف هرخ از موان توتن و همچون قانون اکثر استفاده از توان توتن ی و خا مات کشاور و ماداس از کااالی
ادران مصوب  31/1/10م لس شورای اسالم از کارگاه های دادر هم مورور ا راز ان ام فعاتنس موضاوع پنماان هاا
ننروی ان ان متعلق هم پنمانکار و در م ل کارگاه پنمانکار هازرس ان ام م گنرد؛ مراتق م هاد س هم حرا س در
گزارش هازرس ذکر گردد.
بخش سوم  -نحوه تنظیم و نگارش گزارش های بازرسی :

هازرس مکلف اسس هم هوگام ان ام هازرس اشتغا تمام افراد مو رج در سامانم هازرس کارگاه و همچون افاراد
شاغل در م ل را مورد رسن گ قرار داده و موارد ی م ضور ،ترک کار و یا م شامو هنمام شا گان را از طرداق
مووی های مرهوطم در سامانم ثبس و مشخصات هنمم ش گان و همچون م تو ات مبوای تشخنص کارکرد ،دستمزد
و تاردخ ترک کار را در توضن ات گزارش هازرس هم طور کامل درج و از کارفرما دا نمادو ه وی امضاء اخذ نماد .
چوانچم هوگام ان ام هازرس  ،کارگر در کارگاه ضور ن اشتم هاش ن بس هم درج یبارت «ی م ضور» اق ام گردد و
در حورت ی م ضور هنمم ش ه در دو هازرس متوات  ،منباد س جهس هررس و ا راز اشتغا وی هازرس ت قنق
دو نفره حورت پذدرد.
در حورت ی م ضور هنمم ش ه ناش از ادام هنماری ،استرا س پزشک  ،ادام زادماان ،ما هاد اس هارای وی یا م
ضور ناش از هنماری درج گردد.
کارگاههای دارای چو شنفس کاری توسط دک هازرس و دا هازرسان متع د در سایات مختلف از شابانمروز هازرسا
ش ه و نهادتا ط دک شماره هازرس تادن و ارسا م گردد.
در کارگاههای مشمو دستمزد مقطوع ،ج او پادم در سامانم هازرس کارگاه قاهل رودس اسس و هم م اض ثباس
فعاتنس ،حوف و درجم کارگاه ،امکان درج شغل هنمم ش ه مق ور هوده و ننازی هم درج منزان دستمزد نم هاش  .وت
چوانچم هنمم ش ه دارای شغل هاش کم در جا و تعرفام دساتمزد مقطاوع آن حاوف نباشا پاس از درج شاغل،
اقل و اکثر دستمزد مقطوع حوف مرهوطم ،تعنن و ثبس م گردد.
دستمزد هنمم ش ه ماهن
ان ام هازرس از کارگاههاد کم هم ت اظ ماهنس فعاتنس ورود آقادان هم آن ممووع م هاش  ،توساط هازرساان زن داا
ا ی از کارشواسان زن وا های ددگر م هاد س حورت پذدرد.
در خصوص کارگاههاد کم هم ت اظ نوع فعاتنس کارگاه و نوع شغل هنمم ش گان دارای شرادط خاص هوده و در روز
و سایات خاص فعا م هاشو و اطالیات مرهوطم را در سامانم خ مات غنر ضوری درج و دا هم حورت کتبا هام
شعبم ایالم نموده هاشو  ،ان ام هازرس م هاد س ها ت اظ مراتق فوق حورت پذدرد.
بخش چهارم -فرایند بازرسی الکترونیک (هوشمند)

هم مورور اجرای سن تم هازرس اتکتروننک ،سم ساختار م زا جهس ان ام فرادو های متفاوت طرا
یبارتو از:

@ACCPress
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 -1نرمافزار هازرس کارگاه ت س سن تم یامل ان رود هر روی تبلس هازرساان ،م ائو هازرسا  ،ردانس شاعبم،
ردنس اداره هازرس استان و م ئوتن ذیرهط در ستاد مرکزی نصق م هاش و ان ام کلنام فرآدوا های هازرسا از
کارگاه توسط اد سن تم حورت م گنرد.
 -1سن تم متمرکز ت س «وب» توسط م ئو هازرس  ،ردنس شعبم و م ئوتن ذیرهط در ادارات کل اساتانها و
ستاد مرکز مورد استفاده قرار م گنرد و ماننتوردوگ تمام فرآدو های مرهوط هم هازرس های ان ام ش ه توسط اد
سن تم حورت م پذدرد.
 -6سامانم خ مات غنر ضوری سازمان :ایالم نتن م گزارش هازرس هم یمل آم ه از کارگاه هم کارفرما ،رسن گ هم
درخواسس هنمم ش گان شاغل در کارگاه هم مورور ان ام هازرس از کارگاه ،ایتراض کارفرما و هنمم شا ه هام نتن ام
گزارش هازرس ان ام ش ه از طردق سامانم مزهور حورت م پذدرد.
توجه  :کلنم اطالیات درج ش ه در هر دک از اد سن تمها هم حورت متمرکز در ستاد مرکز نگه اری خواه ش  .و
در هوگام ان ام هازرس طو و یرض جغرافناد م ل کارگاه (موقعنس مکاان ) توساط تبلاس ثباس و هام سن اتم
هازرس اتکتروننک ارسا م گردد.
در حورت ی م وجود اتصا ادوترنس و دا قطع شبکم ،اطالیات هم طور موقس در تبلس ذخنره و در زماان هرقاراری
ارتباط ،ارسا م گردد .در سن تم هازرس  ،گزارش هازرس قاهل ذف نباوده و هرگونام تغننار و احاالح گازارش
هازرس جهس نرارت و رح اق امات ان ام ش ه توسط ناظران سطوح هاالتر ها درج تاردخ و نام کارهر در سن تم ثبس
م گردد.
بخش پنجم -سامانه خدمات غیر حضوری بازرسی الکترونیک کارگاهها:

گزارش هازرس های ان ام ش ه در سامانم خ مات غنر ضوری هم نشان  eservices.tamin.irتوساط کارفرماا
قاهل مشااه ه و ایتاراض م هاشا  .ضاموا اطاالع رساان هام وی از طرداق «پناماک» ان اام م شاود .همچوان
هنمم ش گان شاغل در کارگاه م توانو کلنم هازرس هاد کم نام وی در آنهاا درج شا ه اساس را در ساامانم مزهاور
مشاه ه و در حورت ایتراض در خصوص دستمزد ،نوع شغل و م ت کارکرد ایتراض خود را ثبس و ایالم نمادو .
اگر فردی م ی اشتغا در کارگاه اسس تنک در سازمان تامن اجتمای ناموود نش ه هاش  ،امکان ایالم ضور
و اشتغا درکارگاه مورد نرر از طردق دسترس هم فرم ثبس ایتراض در مواوی ثباس درخواساس هارای افاراد فاقا
هازرس در سامانم مذکور را خواه داشس و در تمام مرا ل هررس درخواسسها از طرداق پناماک هام متقاضانان
اطالع رسان م گردد.
بخش ششم -سیستم محاسبه بدهی:

 -1درمورد کارگاههای گروه دوم ،قهنمم افرادی را کم تن اس آنهاا هام ساازمان ارساا نشا ه و توساط هاازرس
مشخصات آنها در گزارش هازرس قن گردد ه اسس ،از تاردخ روز ان ام هازرس تا تااردخ ایاالم تارک کاار از ساوی
کارفرما در تن س ماههای هع و

اکثر تا شش ماه هع م اسبم و مطاتبم م گردد.
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تبصره :در حورت کم نام هنمم ش ه دا هنمم ش گان در گزارش هازرس هع تکرار ش ه هاش و فاحلم ان ام هازرس
هنش از م ت تعنن ش ه (شش ماه) هاش  ،مالک م اسبم حرفا هرای هنمم ش گان مزهاور درحاورت ا اراز اشاتغا
توسط هازرس تا روز ان ام هازرس هع ی خواه هود.
 -1در حورت کم ها هررس اسواد و م ارک هرای هازرس ا راز گردد کم کارکرد ،دستمزد و تع اد هنممش گان درج
ش ه در گزارش هازرس ها تن س ارسات کارفرما مغادر م هاش  ،م هاد س ضم شرح کامل موضوع در گزارش
هازرس و ارسا تصودر اسواد و م ارک مورد استواد هم پرون ه اتکتروننک کارگاه ،مغادرت ایالم ش ه م اسبم و مورد
مطاتبم قرار گنرد.
 -6در مورد کارگاههاد کم هرای اوتن هار هازرس م شود و دا هم استواد هازرس قبل فاق کارگر دا تعطنل هودهان ،
در حورت مراجعم هازرس و رودس افراد شاغل درکارگاه ،پس از هررس همم جانبم ،هوگام م اسبم ق هنمم ساهقم
افراد شاغل اکثر دک ماه از زمان ان ام هازرس هم یقق هر م گردد و چوانچم کارگاه دارای ساهقم هازرس و
هنممش ه هاش ضرورت هم درج ساهقم در گزارش هازرس نبوده و تاردخ ان ام هازرس  ،تاردخ شروع هم کار خواه هود.
بخش هفتم  -نحوه نظارت روسای ادارات و مسئولین بازرسی:

 -1روسای ادارات هازرس کارگاه در اداره کل استانها مکلفو ن بس هم هرناممردزی ،نرارت هریملکرد وا ا های
هازرس در سطح شعق ،کوتر گزارشهای هازرس تورنم  ،هررس و تخصنص درخواسس های ارسا ش ه از ثبس
شرکتها ،سامانم خ مات غنر ضوری و کارتاهل هن شعق اق ام و ساتنانم کالسهای آموزش جهاس ارتقاای ساطح
دانش تخصص م ئوالن هازرس و هازرسان شعق هرگزار نمادو و مبا ث مهم ،موارد قانون و هخشواممهای حاادره
را هم آنان آموزش دهو .
 -1در حورت وقوع هر نوع تخلف از سوی هازرسان م هاد ت مراتق از طردق ادارات کل استانها هم هناتهای
رسن گ هم تخلفات اداری هم همراه م ارک و م تو ات ایالم گردد.
 -6در مواردی کم کارفرما دا نمادو ه او از اق امات هازرس جلوگنری نماد هازرس م هاد س ی م همکاری کارفرما را
در گزارش هازرس درج و مراتق توسط شعق هم اداره قوق استان جهس پنگنری و ان ام اق امات قانون در مراج
قضاد ایالم گردد.
 -7در هوگام وقوع هر نوع ادثم هرای هازرسان سازمان در زمان ان ام هازرس  ،م هاد س مادس های قوق از
سوی اداره کل قوق و قوانن حورت پذدرد.
 -0هازرسان انتصاه م هاد ت دارای پوشش و هرخورد اجتمای مواسق ،متعه هم احو اخالق و کاری هاشو .
 -3در شعق تنپ  7 ،6و  0هازرس یه هدار کلنم وظادف م ئو هازرس م هاش .
 -4کوتر و تادن هازرس های ان ام ش ه توسط هازرسان اکثر ظرف م ت  41سایس هع از ان ام هازرس توسط
م ئوتن هازرس حورت م پذدرد.
 -1در شعق اقماری ان ام هازرس توسط هازرس شعبم اقماری و تادن هازرس توسط م ئو هازرس شعبم احل
ان ام م پذدرد.
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« بخشنامه تنقیح  ،تلخیص و تجمیع »

 -3روسای شعق مکلفو در جهس تامن وسنلم نقلنم هازرسان اق ام و در حورت ی م استفاده هازرس از وسنلم نقلنم
شعبم پرداخس هزدوم اداب و ذهاب هم هازرسان هراهر ضواهط و مقررات تعنن ش ه حورت پذدرد.
مرکز فواوری اطالیات ،آمار و م اسبات سازمان موظف اسس ترتنب اتخاذ نماد تا ها هماهوگ اداره کل وحو ق
هنمم ،ق مورد ن بس هم تهنم نرم افزار ،احالح ،توسعم و هرگونم تغننر در نرم افزارهای موجود کم مطاهق اد
اکثر ظرف م ت دو ماه پس از اهالغ هخشوامم اق ام نماد .
هخشوامم ضرورت داشتم هاش
اجرای اد هخشوامم معاونسهای هنممای ،توسعم م دردس و مواه ان ان  ،هرنامم ردزی ،مات و
م ئو
پشتنبان  ،شرکس مشاور م دردس و خ مات ماشنو تامن  ،م دران کل ،معاونن مواه هنممای ،روسای ادارات
هازرس  ،وحو قهنمم و کارشواسان فواوری اطالیات شعق م هاشو .

م صطفی ساالری

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

کارشناس تهیه کننده

رئیس گروه /اداره

معاون مدریک

مدریک

معاونت ذریبط

احسان آقائی
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