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 حوزه تأمین اجتماعی ،(5)مقررات 18/1/93نقل از دستور جلسه مورخ  (1)مقررات  دستورشناسه 

 کیفیت اعالم بدهی عنوان دستور

 دستورشرح 

 )جدید درآمد(، سازمان تأمین اجتماعی:  1/15مطابق با بخشنامه شماره 

هر یک از کارشناسان مربوطه با صبر و متانت و حفظ کرامت و شأن انسانی و طبیعتاً «
احترام متقابل، در صورت درخواست کارفرما یک نسخه از صورت نحوه محاسبات بدهی را از 

رائه نمایند و با بیان قوانین و مقررات از جمله برخورداری از سیستم اخذ و به کارفرما ا
مزایای پرداخت به موقع حق بیمه، آنان را به طور کامل در جریان نحوه شکل گیری 

 »مطالبات قرار دهند...

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

یک  علی رغم تصریح بخشنامه یادشده  مبنی بر تکلیف کارشناسان مربوطه سازمان به ارایه

نسخه از صورت نحوه محاسبات بدهی به کارفرما در صورت درخواست ایشان، خودداری از 

ارایه  صورت نحوه محاسبات مزبور به کارفرمایان موجبات عدم شفافیت مراتب، در معرض 

   تضییع احتمالی قرار گرفتن حقوق آنان و طرح شکایات متعدد را فراهم آورده است.

تأمین  جمعبندی کارگروه

 اجتماعی

کارگروهِ تأمین اجتماعی  20/11/92در جلسه مورخ  تأمین اجتماعی نظر نمایندگان سازمان

)جدید درآمد(، ارایه گردش  1/15مبنی بر این بوده است که مطابق با بخشنامه شماره 

رفرمایان، معمول داشته حساب، نحوه محاسبات و ریز مبلغ بدهی در صورت درخواست کا

 می شود.

 گروه قایل بر عدم تحقق این امر در رویه اجرایی سازمان است.راعضاء کانظر 

در جمع بندی، نظر کارگروه مبنی بر این است که ایجاد یک درگاه اینترنتی توسط سازمان 

تأمین اجتماعی برای فراهم آمدن امکان مشاهده گردش حساب از سوی کارفرمایان ضرورت 

  دارد.

 پیشنهاد دبیرخانه

 به  منظور، 

 الف( شفاف سازی در خصوص مبالغ تشخیص شده از سوی سازمان؛

 ب ( ایجاد رضایتمندی و برطرف نمودن ابهامات ایجاد شده برای کارفرمایان؛ و

 پ ( کاهش مراجعات حضوری  کارفرمایان به شعب سازمان تأمین اجتماعی، 

 ذیل ارائه می شود: پیشنهاد های

تی به منظور فراهم نمودن امکان دستیابی کارفرمایان به گردش ایجاد یک درگاه اینترن -1

 حسابشان ؛ و

تا هنگام راه اندازی درگاه اینترنتی مزبور و فراهم شدن امکان دسترسی کارفرمایان به  -2

اطالعاتشان، بخشنامه ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای ذی ربط دایر بر 

 تأکید به رعایت مقرره مورد بحث. 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه
 سازمان تأمین اجتماعی)جدید درآمد(،  1/15شماره بخشنامه 

 


