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 و یک جدید درآمد و 143، 137این بخشنامه از تاریخ صدور جایگزین بخشنامه هاى شماره 

، 28/10/73 به ترتیب مورخ 17257/52 و 60946/52، 32945/1/52، 63698/5دستورات ادارى شماره 
کلیه بخشنامه ها و دستورات ادارى مذکور از تاریخ صدور .  مى گردد31/2/82 و 6/7/81، 3/10/75

 .  بخشنامه ملغى و قابلیت اجرائى نخواهند داشتاین
 شناخت کارفرما ) الف

 قانون تامین اجتماعى کارفرما شخصى است حقیقى یا حقوقى که بیمه شده 2 ماده 4طبق بند 
بدستور یا بحساب او کار مى کند و کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه 

محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتى است که نمایندگان هستند نماینده کارفرما 
 . مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند

  ׃ کارفرمایان داراى شخصیت حقوقی-1
کارفرمایان داراى شخصیت حقوقی، اشخاصى هستند که طبق موازین قانونى در اداره ثبت شرکتها 

جب قوانین خاص موجودیت یافته اند، تشخیص کارفرمایان و مالکیت صنعتى بثبت رسیده و یا بمو
مزبور تابع مقررات ثبتى و قانونى و با ارائه اساسنامه و روزنامه رسمى مبنى بر تاسیس آنها 

 هر گونه تغییرات کارفرمایان داراى شخصیت حقوقى منوط به ثبت آن در "ضمنا. صورت میپذیرد
 .  آن در روزنامه رسمى کشور و ارائه آن میباشداداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتى و درج

شخص حقوقى مسئول ارسال صورت مزد یا حقوق کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنان به 
سازمان بوده و بهنگام صدوراعالمیه، اخطاریه، برگ الزم االجراء و سایر مکاتبات با کارفرمایان 

مخاطب قرار میگیرد و میبایست از ذکر نام بعنوان کارفرما ) شخص حقوقی(داراى شخصیت حقوقى 
 .  خوددارى گردد"رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل بعنوان کارفرما اکیدا

  ׃ کارفرمایان داراى شخصیت حقیقی-2
هستند کارفرماى داراى شخصیت حقیقى نامیده و ) 1(کارفرمایانى که فاقد شرایط مندرج در بند 

ق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه به سازمان و مخاطب کلیه مسئول ارسال صورت مزد و پرداخت ح
اقدامات قانونى جهت وصول مطالبات سازمان از کارگاه و مکاتبات سازمان با کارگاه میباشند، 
شناسائى کارفرمایان حقیقى با توجه به مجوزهاى فعالیت صادره از سوى مراجع قانونى ذیربط، 

 . یب زیر میباشداسناد مالکیت و اجاره کارگاه به ترت
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  ׃ کارگاه داراى اجازه کار-1-2
پروانه کسب، پروانه تاسیس یا بهره (کارگاهى است که کارفرماى مربوطه اجازه کار و فعالیت 

 . از مراجع صالحیتدار قانونى دریافت نموده باشد...) بردارى و
فروخته یا واگذار نماید اعم  چنانچه کارفرماى داراى اجازه کار کارگاه خود را به سایر افراد - 1-1-2

انجام گیرد، از تاریخ فروش یا ... از اینکه بصورت رسمى یا عادی، صلح حقوق، وکالت بالعزل و
 . کارفرماى کارگاه محسوب مى گردند) خریدار(واگذاری، افراد مذکور 

  ׃تذکر
.  دریافت نگردد قانون از سازمان37چنانچه بهنگام نقل و انتقال کارگاه مفاصاحساب موضوع ماده 

 مسئول پرداخت مطالبات سازمان، مربوط به قبل از تاریخ "انتقال گیرنده وانتقال دهنده متضامنا
انتقال کارگاه نیز خواهند بود و شعب مى بایستى جهت وصول مطالبات سازمان به هر یک از آنها 

 . مراجعه نمایند
را به سایر افراد بصورت رسمى یا عادى  چنانچه کارفرماى داراى اجازه کار، کارگاه خود - 2-1-2

اجاره دهد، مستاجر از تاریخ اجاره نامه تا تاریخى که کارگاه را در اختیار دارد، بهره بردار و 
ارسال صورت مزد و پرداخت (کارفرماى کارگاه محسوب و مسئول انجام کلیه تعهدات کارفرمائى 

 . میباشد) حق بیمه کارکنان
  ׃تذکر

 قانون از 37اجاره کارگاه و تحویل مجدد آن به کارفرما، مفاصاحساب موضوع ماده چنانچه بهنگام 
 مسئول پرداخت مطالبات سازمان میباشند و "سازمان دریافت نگردد، موجر و مستاجر متضامنا

 .  مراجعه نمایند" یا منفردا"شعب میبایست جهت وصول مطالبات سازمان به آنها مشترکا
  ׃ه کار کارگاه فاقد اجاز-2-2

) 2-1(کارگاه فاقد اجازه کار به کارگاههائى اطالق میگردد که بدون داشتن مجوزهاى ذکر شده در بند 
دایر شده و فعالیت مینمایند و کارفرماى اینگونه کارگاهها براساس یکى از مدارک ذیل شناسائى 

 . میگردد
 . بالعزل اسناد مالکیت اعم از رسمی، صلح حقوق، عادى و وکالتنامه - 1-2-2
 .  اسناد اجاره کارگاه اعم از رسمى یا عادی- 2-2-2
 .  احکام مراجع قضائى مبنى بر مالکیت یا اجاره کارگاه- 3-2-2
 تاییدیه اتحادیه صنفى یا مجمع امور صنفى مربوطه مبنى بر کارفرمایى و بهره بردار بودن - 4-2-2

 . کارگاه
  ׃تذکر

 قانون از 37 فاقد اجازه کار مفاصاحساب موضوع ماده چنانچه بهنگام نقل و انتقال کارگاههاى
 مسئول پرداخت مطالبات سازمان "سازمان دریافت نگردد انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامنا
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مربوط به قبل از تاریخ انتقال کارگاه به کارفرماى جدید بوده و شعب میبایستى جهت وصول 
 . نمایندمطالبات سازمان به هر یک از آنها مراجعه 

  ׃ شرکاء کارفرما-3-2
شرکاى کارفرما براساس اسناد و مدارک ذیل شناسائى و در صورت اشتغال آنان در کارگاه بیمه 

 . شده محسوب نشده و مشمول قانون تامین اجتماعى نخواهند بود
انه  در کارگاههاى داراى اجازه کار با ارائه اسناد مالکیت و با درج موضوع شراکت در پرو- 1-3-2

 ).  در پروانه کسب"با رضایت شریک"درج کلمه (کسب کارگاه 
 در کارگاههاى فاقد مجوز کار با ارائه اسناد مالکیت کارگاه و یا ارائه شراکتنامه با کارفرماى - 2-3-2

کارگاه که در آن افراد در سرمایه، اداره کارگاه، درآمدها و هزینه ها و سود و زیان کارگاه شریک 
 . باشند

  ׃ فوت کارفرما-4-2
چنانچه کارفرماى کارگاه فوت نماید، قائم مقام وى کارفرماى کارگاه محسوب و مسئول ارسال 
صورت مزد و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه میباشد و در کلیه اعالمیه ها، اخطاریه ها، 

بدیهى است درصورتیکه به . قائم مقام مذکور مخاطب سازمان قرار مى گیرد... برگهاى الزم االجرا و
موجب گواهى انحصار وراثت، وراث کارفرماى متوفى بعنوان قائم مقام وى تشخیص داده شوند، 
مشارالیهم مخاطب سازمان تلقى گردیده و متعهد به اجراى تعهدات و مسئولیتهاى کارفرماى متوفى 

 . میباشند
  ׃تذکر

 تاریخ صدور پروانه کسب فردى که پروانه چنانچه پروانه کسب بنام یکى از وراث صادر گردد از
 . بنام وى صادر شده کارفرما محسوب میگردد و سایرین سمت کارفرمایى نخواهند داشت

  ׃ قانون تامین اجتماعی38 پیمانکاران مجرى قراردادهاى موضوع ماده -3
جتماعى با  قانون تامین ا38کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى که با انعقاد قراردادهاى موضوع ماده 

فعالیت مى نمایند کارفرما محسوب و مسئول ارسال صورت ... موسسات، سازمانها، وزارتخانه ها و
 .  جدید درآمد مى باشند14مزد و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق بخشنامه 

  قانون تامین اجتماعى 37نحوه صدور گواهیها و مفاصاحسابهاى موضوع ماده ) ب
 قانون، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههاى مشمول این قانون اعم 37ه طبق ماد

از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به 
اشتن طور رسمى یا غیر رسمى انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهى سازمان را مبنى بر ند

 . بدهى معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید
. دفاتر اسناد رسمى مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهى واگذارنده استعالم نمایند

 روز از تاریخ ورود برگ استعالم به دفتر سازمان پاسخى به دفتر 15در صورتیکه سازمان ظرف 
، دفترخانه مجاز به انجام معامله خواهد بود در صورت انجام معامله بدون استعالم از خانه ندهد
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سازمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده براى پرداخت مطالبات سازمان داراى مسئولیت تضامنى 
وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاى دولتى و همچنین شهرداریها و اتاقهاى اصناف و . خواهند بود

اجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضاى تجدید پروانه کسب و یا هر نوع فعالیت دیگر سایر مر
 . مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضى مطالبه نماید

  ׃در اجراى ماده قانونى مذکور توجه واحدها را به رعایت موارد زیر جلب و مقرر مى دارد
  پاسخ به استعالم دفاتر اسناد رسمى -1

 استعالم درخصوص نقل و انتقال کارگاهها میباشد شعب میبایستى به محض دریافت در مواردیکه
استعالم دفترخانه اسناد رسمی، کلیه مطالبات سازمان از کارگاه موضوع استعالم را اعم از قطعى و 

تا روز محاسبه و ) لیستهاى ارسالى و بازرسیهاى انجام شده(برآوردى طبق پرونده مطالباتى 
 .  روز پس از دریافت استعالم دفترخانه اسناد رسمى بشرح زیر اقدام نمایند15حداکثر ظرف 

 در صورتیکه طبق پرونده مطالباتى بدهیهاى کارگاه پرداخت و یا فاقد بدهى باشد نسبت به -1-1
 روز از تاریخ 15قبل از انقضاى مدت ( پیوست "1"صدور مفاصاحساب کارگاه طبق فرم شماره 

 . به دفترخانه استعالم کننده اقدام گردد) یرخانه شعبهثبت استعالم در دب
 در صورت بدهکار بودن کارگاه طبق پرونده مطالباتى و عدم پرداخت آن میبایست قبل از -2-1

 روزه از تاریخ ثبت استعالم در دبیرخانه شعبه، نسبت به اعالم وضعیت بدهى 15انقضاى مهلت 
پیوست به دفترخانه استعالم کننده اقدام و بطور همزمان اقدامات  "2"کارگاه طبق فرم شماره 

 . قانونى جهت وصول مطالبات قطعى شده سازمان از کارفرماى کارگاه بعمل آید
  ׃1تذکر 

باید توجه و دقت کافى مبذول گردد تا چنانچه کارگاه مورد استعالم فعالیتهاى مختلفى داشته و یا 
باتى در شعبه باشد بدهى کارگاه طبق کلیه پرونده هاى مطالباتى داراى بیش از یک پرونده مطال

 . مربوطه موجود در شعبه محاسبه و وصول گردد
  ׃2تذکر 

در صورتیکه با بررسیهاى بعمل آمده، کارگاه موضوع استعالم فاقد سابقه و پرونده مطالباتى در 
ز کارگاه بازرسى کارگاهى بعمل شعبه باشد، در مورد کارگاههاى داراى شخصیت حقیقى باید ابتدا ا

آمده و سپس با توجه به گزارش بازرسى انجام شده و در نظر گرفتن اینکه کارگاه طبق بازرسى 
در مورد .  فوق عمل گردد2 و 1مذکور فاقد بدهى است و یا بدهى دارد حسب مورد مطابق بندهاى 

باستثناى شرکتهایى که (کارگاههاى داراى شخصیت حقوقى فاقد سابقه و پرونده مطالباتى 
 جدید درآمد نباید از 1/11فعالیتهاى آنها پیمانکارى و مهندسین مشاور میباشد و طبق بخشنامه 

 فوق 2میبایستى پاسخ استعالم دفترخانه طبق فرم موضوع بند ) دفاتر قانونى آنها بازرسى شود
هت بازرسى از دفاتر قانونى  جدید درآمد اقدام الزم ج1/11داده شده و بطور همزمان وفق بخشنامه 

 . آن بعمل آید و در صورت پرداخت بدهى گواهى جهت نقل و انتقال کارگاه صادر شود
  ׃3تذکر 
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به بدهى برآوردى اعالم شده از سوى شعبه اعتراض ) انتقال دهنده(چنانچه کارفرماى کارگاه 
 مفاصاحساب جهت انتقال داشته باشد، میتواند آن را به حساب سپرده واریز و در آن صورت باید

 .  فوق صادر و به دفترخانه استعالم کننده ارسال گردد"1"کارگاه طبق فرم موضوع بند 
  ׃4تذکر 

درخصوص استعالم دفترخانه اسناد رسمى در مورد نقل و انتقال کارگاهها و امالک و مستغالت و 
 "رکنان خود را مرتباسهام متعلق به اشخاص حقوقی، چنانچه شخص حقوقى لیست و حق بیمه کا

ارسال و پرداخت نموده باشد و طبق پرونده مطالباتى فاقد هر گونه بدهى باشد و همچنین 
کارگاهها، امالک و مستغالت مورد نظر نیز فاقد پرونده مطالباتى جداگانه بوده و یا طبق پرونده 

آنها بالمانع بوده و مطالباتى فاقد هر گونه بدهى باشد در اینصورت صدور گواهى نقل و انتقال 
 .  عمل شود"1"میبایستى طبق بند 

  ׃5تذکر 
در مواردیکه استعالم دفترخانه اسناد رسمى درخصوص پرداخت وام بانکى به کارفرما باشد، در 
اینصورت چنانچه کارگاه طبق پرونده مطالباتى فاقد بدهى قطعى باشد و یا بدهى قطعى خود را 

 . پاسخ دفترخانه داده شود 1بپردازد مى بایستى طبق بند 
  پاسخ به استعالمهاى مربوط به صدور یا تمدید پروانه هاى کسب و بهره بردارى -2

در پاسخ به استعالمهاى اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، شهرداریها، بخشداریها، ادارات کل صنایع 
... هره بردارى وو معادن و سایر مراجع ذیربط درخصوص صدور یا تمدید پروانه هاى کسب و ب

 . شعب باید به ترتیب زیر اقدام نمایند
 چنانچه کارگاه داراى سابقه و پرونده مطالباتى در شعبه و فاقد بدهى قطعى باشد در -1-2

 .  پیوست پاسخ استعالم کننده داده شود3اینصورت باید طى فرم شماره 
اشد در اینصورت با توجه به بند یک  چنانچه کارگاه فاقد سابقه و پرونده مطالباتى در شعبه ب-2-2

 پیوست پاسخ استعالم 4 بازرسى کارگاهها ابتدا طى فرم شماره 1گروه پنجم بخشنامه شماره 
پس از صدور پاسخ استعالم باید سوابق مربوطه بدون تخصیص کد کارگاه . کننده داده میشود

پس از بازرسى در صورتیکه . دجهت انجام بازرسى از کارگاه به واحد بازرسى کارگاهها ارسال گرد
کارگاه داراى کارگر باشد با اختصاص کد کارگاه و تشکیل پرونده مطالباتى اقدامات بعدى همانند 

بدون ) اگر کارگاه فاقد کارگر باشد(سایر کارگاههاى داراى کارگر صورت میگیرد و در غیراینصورت 
 .  منظور تهیه شده است ضبط میگردداختصاص کد به کارگاه سوابق مربوطه در کالسورى که بهمین

  صدور گواهى جهت تمدید یا صدور کارت بازرگانى -3
 درخواست صدور گواهى جهت تمدید یا صدور کارت " در مورد اشخاص حقوقى که راسا-1-3

بازرگانى نموده و یا استعالم مراجع ذیربط را ارائه مینمایند چنانچه در شعبه داراى پرونده 
و طبق محتویات پرونده مذکور فاقد بدهى قطعى به سازمان باشند و یا بدهى قطعى مطالباتى بوده 
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 "5"خود را پرداخت نمایند گواهى الزم جهت تمدید یا صدور کارت بازرگانى آنها طى فرم شماره 
 . پیوست صادر و به مرجع مورد درخواست یا استعالم کننده ارسال گردد

  ׃تذکر
ارخانه شخص حقوقى در محدوده بیش از یک شعبه باشد باید ابتدا در مواردیکه دفتر مرکزى و ک

 . گواهى عدم بدهى قطعى طبق پرونده مطالباتى کارخانه نیز از شعبه مربوطه دریافت گردد
 در مورد اشخاص حقوقى که فاقد پرونده مطالباتى در سازمان میباشند ابتدا باید با اخذ -2-3

کت، با اختصاص کد و تشکیل پرونده و پس از دریافت فرم روزنامه رسمى تاسیس و اساسنامه شر
 گواهى جهت صدور یا تمدید 28/4/82 مورخ 37542/52شماره یک موضوع دستورالعمل شماره 

 جدید درآمد اقدامات الزم در خصوص 1/11کارت بازرگانى آنها صادر و سپس طبق بخشنامه 
 . بازرسى از دفاتر قانونى آنها صورت گیرد

 قانون 40 مورد اشخاص حقوقى که فاقد دفاتر قانونى هستند میبایست حق بیمه طبق ماده در ׃تذکر
 . تامین اجتماعى محاسبه و مطالبه ووصول گردد

  صدور گواهى جهت انحالل و تصفیه اشخاص حقوقی -4
در مواردیکه اشخاص حقوقى درخواست صدور مفاصاحساب و گواهى جهت انحالل و تصفیه بعنوان 

بت شرکتها و مالکیت صنعتى و یا اداره ثبت اسناد دارند صدور گواهى مذکور منوط به انجام اداره ث
 جدید درآمد و چنانچه فاقد دفاتر 1/11بازرسى از دفاتر قانونى شخص حقوقى طبق بخشنامه 

 .  سایر موارد، بخشنامه مزبور خواهد بود9قانونى باشد وصول مطالبات سازمان وفق بند 
 د سایر موار) ج
 با توجه به اینکه طبق قانون نظام صنفی، پروانه کسب و مجوز فعالیت کارگاههاى داراى -1

شخصیت حقیقى بنام محل مشخص صادر میگردد، در صورتیکه کارفرمایى محل کارگاه را به جاى 
  ׃دیگر انتقال دهدباید براى محل جدید پروانه کسب دیگرى دریافت نماید لذا

اما کارفرما تغییر کند، باید نام کارفرما در پرونده مطالباتى . ارگاه تغییر نکند چنانچه فعالیت ک-1-1
 . و سیستم بنام آخرین کارفرما اصالح گردد

 چنانچه کارفرما محل کارگاه خود را تغییر دهد نمى توان پرونده مطالباتى کارگاه قبلى را -2-1
البات سازمان بابت کارگاه تعطیل شده بابت کارگاه جدید وى منظور نمود و باید پس از وصول مط

آن را راکد نمود و براى کارگاه وى در محل جدید پرونده فعالیت مطالباتى جدید با تخصیص کد 
 . جدید تشکیل داد

 چنانچه فعالیت کارگاه تغییر نماید، پرونده مطالباتى با کد فعالیت قبلى پس از وصول کلیه -3-1
 .  پرونده مطالباتى با کد فعالیت جدید براى کارگاه تشکیل گرددمطالبات سازمان بسته شده و باید

 با توجه به اینکه اشخاص حقوقى در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتى به ثبت مى رسند و در -2
صورت تغییر محل قانونى آنها موضوع به اداره مذکور اعالم و در روزنامه رسمى درج میشود، لذا 

حقوقى از محل کارگاه تبعیت نمى کند و با انتقال و تغییر محل کارگاه کد کارگاههاى داراى شخصیت 
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کارگاه پرونده مطالباتى آن کماکان به قوت خود باقى بوده و چنانچه کارگاه داراى شخصیت حقوقى 
از محل یک شعبه به محل شعبه دیگرى ارسال گردد باید پرونده مطالباتى مربوطه نیز به شعبه 

 . این موضوع در مورد دفاتر اسناد رسمى نیز باید رعایت گردد. ارسال گرددمحل جدید کارگاه 
 محلهایى که بعنوان کارگاه داراى پروانه کسب صنفى معتبر، پروانه بهره بردارى از اداره کل -3

صنایع یا جهاد کشاورزى و یا در روزنامه رسمى آگهى تاسیس یا تغییر محل قانونى اشخاص 
 مسکونى تلقى نشده و دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان آنها حقوقى درج شده باشد،

 . و بازرسى از محلهاى مذکور بالمانع میباشد
مسئول حسن اجراى این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان درآمد حق 

اونین بیمه ای، مسئولین بیمه، بازرسى کارگاهها و فرابرى داده هاى ادارات کل استان، روسا ، مع
 . درآمد و بازرسى شعب میباشند

 
 
  
  

 التوفیق... و من ا                                                                      
 محمدحسین شریف زادگان                                                                        

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل                                                                          
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  فرم شماره یک 
  

  دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
  به نشانی

  
  کد کارگاه 

  

 با سالم
ثبت دفتر این     که در تاریخ     مورخ     بازگشت به استعالم شماره        

           کارفرمای کارگاه     آقای/شعبه گردیده بدینوسیله اعالم میدارد خانم

  به نشانی

لذا انتقال عین یا منافع کارگاه . فاقد بدهی میباشد    ت طبق محتویات پرونده مطالباتی لغای

  .از نظر این شعبه بالمانع میباشد      مزبور موضوع پالک ثبتی شماره 

  . این گواهی با مهر برجسته این شعبه حداکثر بمدت دو ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار میباشد

  
  تامین اجتماعی

  شعبه
  آمد           مسئول در    رئیس شعبه 

  
  
  

  :رونوشت به
  .جهت اطالع و ارائه یک نسخه سند تنظیمی به این شعبه          خانم/آقا



 

٩ 

1084: سریال 

  فرم شماره دو 
  

  به نشانی    دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
  اعالم وضعیت میزان بدهی کارگاه : موضوع

  
  

  کد کارگاه 
  

 با سالم
ت دفتر این ثب    که در تاریخ     مورخ     بازگشت به استعالم شماره        

  خانم/بکارفرمائی آقای      شعبه گردیده است اعالم میدارد کارگاه 

ریال به سازمان تامین                     مبلغ   لغایت تاریخ           واقع در 

 قانون تامین اجتماعی را رعایت و تنظیم سند انتقال 37خواهشمند است ماده . اجتماعی بدهکار میباشد

 سایر افراد را منوط به پرداخت مطالبات این سازمان و صدور مفاصاحساب موضوع عین یا منافع کارگاه به

  . ماده مذکور نمایند

  
  تامین اجتماعی

  شعبه
             مسئول درآمد    رئیس شعبه 

  
  

  :رونوشت به
خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی           خانم/آقا

  . و به دفترخانه مذکور ارسال گرددفوق اقدام تا مفاصاحساب کارگاه صادر
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  فرم شماره  سه 
  : به 

  :نشانی
  :از

         به شماره کارگاهی    کارگاه      تجدید نظر پروانه /صدور: موضوع
  

  با سالم

ثبت دفتر     که در تاريخ     مورخ         بازگشت به نامه شماره 
  کارگاه     تجديد پروانه /صدور. اين شعبه گرديده است اعالم می نمايد

  به نشانی      بکارفرمائی 

خواهشمند است دستور فرمائيد پس از صدور پروانه . از نظر اين شعبه بالمانع ميباشد
  .يکنسخه تصوير آنرا به اين شعبه ارسال نمائيد

 ماه از تاريخ صدور اعتبار دارد و ٣اين گواهی با مهر برجسته اين شعبه حداکثر به مدت 
 قانون تامين اجتماعی در مورد نقل و ٣٧احساب موضوع ماده به هيچ عنوان جنبه مفاص

  .انتقال کارگاه را ندارد

  
  تامین اجتماعی

  شعبه
             مسئول درآمد    ئیس شعبه ر
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  فرم شماره  چهار 
  

  : به 
  :نشانی

  :از
  کارگاه       تمدید  پروانه /گواهی صدور: موضوع

  با سالم
ثبت دفتر این     که در تاریخ    مورخ     ه نامه شماره        بازگشت ب

به کارفرمائی       شعبه گردیده است اعالم می نماید طبق بررسیهای بعمل آمده کارگاه 

  به نشانی      

آن از نظر این      تمدید پروانه /فاقد سابقه و پرونده مطالباتی در این شعبه بوده و صدور

  .شعبه بالمانع میباشد

 ماه از تاریخ صدور اعتبار دارد و به هیچ عنوان 3ر برجسته این شعبه حداکثر به مدت این گواهی با مه

  . قانون تامین اجتماعی در مورد نقل و انتقال کارگاه را ندارد37جنبه مفاصاحساب موضوع ماده 

  
         تامین اجتماعی

           شعبه
             مسئول درآمد    رئیس شعبه 

  
  :رونوشت به

 .ازرسی جهت اقدام الزمواحد ب -
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  فرم شماره  پنج  
  : به 

  :نشانی
  :از

  تمدید کارت بازرگانی /گواهی صدور: موضوع

  با سالم
         شرکت         مورخ        با توجه به درخواست شماره 

  به نشانی     به شماره کارگاه 

  .تمدید کارت بازرگانی شرکت مذکور بالمانع میباشد/اعالم میدارد صدور

 ماه از تاریخ صدور اعتبار داشته و به 3 این گواهی با مهر برجسته این شعبه حداکثر به مدت "اضمن

 قانون تامین اجتماعی در مورد نقل و انتقال کارگاه را 37هیچ عنوان جنبه مفاصاحساب موضوع ماده 

  .ندارد

  
         تامین اجتماعی

           شعبه
             مسئول درآمد    رئیس شعبه 

  
 
 


