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  اداراتكلبيمهاياستانها

 

 سالم علیکم   

 ( ص)با صلوات بر محمد و آل محمد

جاد وحدد   و بمنظور ایمی د بازرسی از دفاتر قانونی توسط کارگزاری های رسبا عنایت به انجام فرآینماً؛احترا

عده نبدبت بده    تا کارگزاری های شعب تابترتیبی اتخاذ فرمایند مقتضی است  ،ت از اعمال سلیقهرویه و ممانع

 قرار گیرد؛ ردر بازرسی های آتی ملحوظ نظاقدام نموده و موارد ذیل دقیق رعایت 

مطدابق  هبدتند  موظد   ن اجتماعی لیه کارگزاری های رسمی تامیک،در راستای راهبرد افزایش منابع  -1

هدای  ه ویدل ردرو   شیوه نامه اجراء و تح) 1389/ 0/ 17 مورخ 0707/ 89/ 1511شماره  مفاد دستور اداری

 .دننمایحبابرسی  تیم های/   تشکیل تیماقدام به ( توسط مجریانبرونبپاری 

ها اجازه واگذاری تمام یا قبمتی از  دفاترقانونی، کارگزاریاز طبق شرایط عمومی قراردادهای بازرسی  -5

ب، مبتقیم یا غیرمبتقیم، جزئی یا کلی، اعطدای  موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر به هر شکل و قال

 .ندارندرا وکالت از هر نوع، شراکت و هر عنوان دیگری  ،قائم مقامی نمایندگی،

 همچون سایر کاربران)مرتبط با انجام فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی  کنانکاربا کارگزاری موظ  است  -3

استانداردسازی کارگزاری ) 1380/ 3/ 55مورخ  1777/ 80/ 3188اد بخشنامه شماره مطابق مف (کارگزاری 

تشدکیل  ررداخت حدق بیمده ،    ،ررداخت حقوق و مزایا،آموزش ، انعقاد قراردادنببت به ( می های رس

 .اقدام نماید.....ررونده ررسنلی و

نه انجام فرایند بازرسدی از  در زمیافرادی که متقاضی همکاری با کارگزاری  کلیه استمکل  کارگزاری  -4

اداره بده  در ابتددا  را ....( رس و، حبابرس ، کمد  حبداب  به عنوان سرررست )می باشند اتر قانونی دف

ق انعقاد قرارداد و بکارگیری مطداب نببت به  ورمزبواحد تاییدیه از معرفی و رس از اخذ ستان حراست ا

  .ضوابط و مقررا  اقدام نماید

است بطدور   کل م تامین اجتماعی سازمان به مبئول مبتقیم و راسخگوبه عنوان  گزاریمبئول کار  -1

انجام ه مراحل در کلی (مدیر فنی و نیروهای حوزه حبابرسی) عملکرد همکاران خود بر منظممبتمر و 

 .ظار  داشته باشدنبازرسی از دفاتر قانونی 

نش و گدزی جهت طدی مراحدل   ن فنی بازرسی از دفاتر قانونی معرفی مدیرا ،از این تاریخمقتضی است  -6

 .دصور  گیر (و مبتندا  الزمبه انضمام مدارک ) شماره ی  مطابق فرم ریوستارگیری بک
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ید   حداکثر طی مد  ، کلاین اداره  اطالعاتیبان   رسانی و اصالحبمنظور بروز تاترتیبی اتخاذ شود  -0

 کلیده مددیران فندی   سدط  توالزم است که ) شماره دوریوست تکمیل شده فرم ارسال ه نببت بهفته 

  .مایندناقدام  (گرددتکمیل  فرآیند مذکور می باشندر مشغول به انجام ها که در حال حاض کارگزاری

      

                                                                                        

محمدقوامي

مديركلدفتراموركارگزاريها

 
 :رونوشت

 .جناب آقاي قريب معاون محترم بيمه اي جهت استحضار - 

 .جناب آقاي ضيغمي مدير كل محترم حراست جهت استحضار - 

.استحضار جناب آقاي دكتر مهراني مدير عامل محترم موسسه حسابرسي تامين اجتماعي جهت - 


