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ــوق  ــن حق ــور تأمی ــي به منظ ــازمان تأمین اجتماع ــط س ــي توس ــام بازرس انج
بیمــه اي کارکنــان و کارگــران صــورت مي پذیــرد و ایــن اقــدام موجــب 
ــن  ــي ای ــري و روح ــت فک ــن امنی ــان و تأمی ــر کارکن ــش اطمینان خاط افزای

عزیزان مي شود.
درایـنبروشـور،بـهموضوعحقـوققانونيکارفرمایـاندرقبالبازرسـيها

وبدهيهاياعالمشدهپرداختهشدهاست؛

بازرسيدرتأميناجتماعي
نظربـه اینکـه شناسـایي بسـیاري از بیمه شـدگان و فراهم کردن امکان اسـتفاده 
آنـان از مزایـاي قانـون تأمین اجتماعي و نظارت بر حسـن انجـام تکالیف قانوني 
از سـوي کارفرمایـان بـا انجـام بازرسـي از کارگاه هـا صـورت مي گیرد، سـازمان 
تأمین اجتماعـي بـا فعالسـازي و مکانیزه کـردن واحدهـاي بازرسـي کارگاهـي، 

پیگیر احقاق حقوق کارگران و بیمه شدگان شده است.

مـاده47قانـونتأمیناجتماعـی ضمن اشـاره بـه اختیار سـازمان بـرای انجام 
بازرسـی از کارگاه هـا و امـکان دادن بـه بازرسـان جهت تهیه رونوشـت و عکس 
از دفاتـر و مـدارک موجـود در کارگاه هـا و کسـب اطالعـات الزم از هـر یـک از 
رؤسـا،کارمندان، کارگـران و مراجـع ذیربـط، کارفرمایـان را مکلـف می سـازد 
صـورت  مـزد و حقـوق و مزایـای بیمه شـدگان و همچنین دفاتر و مـدارک الزم 

را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. 
در مــواردي کــه کارفرمــا از ارســال لیســت و پرداخــت حــق بیمــه   
کارگــران خــودداری می کنــد، کارگــران می تواننــد جهــت برخــورداری از 
مزایــای بیمــه تأمین اجتماعــی بــه ســایت eservices.tamin.ir یــا 
حضــوراً بــه شــعبه واقــع در محــدوده عملکــرد کارگاه مراجعــه و شــکایت 
ــت  ــد از ثبــت شــکایت، بازرســی خــارج از نوب ــد. بع خــود را ثبــت نماین

انجام خواهد شد.

مواردقابلتوجه
کارفرمایـان می تواننـد بـرای مشـاهده نتیجه بازرسـی های انجام   

شـده بـه سـایت eservices.tamin.ir مراجعـه نماینـد و 
درصـورت اعتـراض، درخواسـت خـود را جهـت بررسـی 

مجدد ثبت کنند.

درصورتي کـه کارفرمایـي بـه میزان بدهـي برآوردي اعالم شـده از طرف   
شـعبه سـازمان تأمین اجتماعـي معترض باشـد، مي توانـد حداکثر ظرف 
مـدت 30 روز از تاریـخ ابـالغ بدهـي، اعتـراض خـود را به صـورت کتبي 
بـه شـعبه تأمین اجتماعي که لیسـت حق بیمـه را به آن ارسـال مي کند، 
تحویـل نمایـد. البتـه ایـن اعتـراض بایـد در دفتـر دبیرخانـه شـعبه بـه 

ثبت برسد.
در مرحلـه بعـد، اعتـراض کارفرمـا در هیـأت بـدوي تشـخیص مطالبـات 

رسیدگي مي شود و نتیجه به کارفرما اعالم می گردد.

ــخیص  ــدوي تش ــأت ب ــده در هی ــد ش ــه تأیی ــل حق بیم ــغ اص ــر مبل اگ  
ــد  ــان مي توانن ــد، کارفرمای ــر باش ــا کمت ــال ی ــات، 1/500/000 ری مطالب
ــر از  ــدوي، صرف نظ ــأت ب ــالغ رأي هی ــخ اب ــدت 20 روز از تاری ــرف م ظ

کاهش بدهي طبق رأي، تقاضاي تجدیدنظر کنند.

کارفرمایـان شـاکي مي تواننـد موضـوع اعتراض بـه بدهي خـود را در هیأت   
تجدیدنظر تشخیص مطالبات پیگیري کنند.

w w w . f a r h a n g i . t a m i n . i r


