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 معاونین محترم 

 ادارات ک  ستادی

 / شعبه ادارات ک  استان

 با سالم 

با عنایت به جایگاه خاص قراردادهای محرمانه و اهمیت و حساسییت مضویضو و بیه من یضر تییانت اق ح یض  

و با تضجیه بیه ویرورن ان یا   کارانم اطعهنفعان و افراد شاغل در قراردادهای مذکضر و جلب روایت ساقمان، ذی

 نضنقیا (14و ) (11) ،(18) ،(14) ،(14) (،83) ادضمیدر اجرای اجتماعی و  تامینتعهدان و تکالیف م رر در قانضن 

 گردد:و محاسبه حق بیمه افراد شاغل در قراردادهای مذکضر اعال  می ، مضارد ذیل در خصضص نحضه اقدا مذکضر

 ،محرمانهبابت قرارداد  پیماندوره اجرای عملیان و در  با ارائه گضاهی واگذارنده کار کارم اطعهدر مضاردیکه  -4

داشیته باشید، مق  اسیت اتیالت و  را قیراردادحق بیمه افراد شیاغل در سال لیست و ار درخضاست تشکیل پرونده

یمیان شیعب اجراییی ردییف پدر اق طریق حراست اداره کل استان بررسی و در تیضرن احیراق،  پیمانمحرمانگی 

حق بیمه متعل ه  لیست ودریافت نسبت به ن اجتماعی قانضن تامی( 83در ماده )یافته و وفق مهلت م رر تخصیص 

 .دا  نماینداق

و  را فراهم آورد، کارم اطعه ع و مضجبان اعتراضاختالف واق محل محاسبان اولیه در شعب اجرایینانچه چ -4  

اتخیاذ تصیمیم  ،قرارداد و مسیتندان امکان ارائهبه دلیل عد  های تشخیص مطالبان هیانتضسط بررسی قمان در 

ارکان اساسیی قیرارداد،  ،انی محاسباتیمببه من ضر بررسی جامع و کامل  دنتضانمی های مذکضرهیانمیسر نگردد، 

بیه  اداره کیل اسیتان مربضطیهنسبت به ارجاو پرونیده بیه  اخذ اطالعان تکمیلی و مضثر بر محاسبان با تدور قرار

 نماید.اقدا  من ضر طرح در کارگروه استانی 

 واقیدا  ضاء ذیل متشکل اق اع یکارگروهدر بررسی پرونده نسبت به  مکلف است در اسرو وقتاستان اداره کل 

 نماید. ارسال ارقره به هیان تادر کنندفر  پیضست طبق گروه را رکامشضرتی ن ریه 

  

 

 

 
 ای معاونت بیمهحوزه:                                                                            

 قراردادهای محرمانه موضوع:                                                                               

www.dotic.ir

http://dotic.ir/
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 :استانی  کارگروهی اعضا 

  .کارگروهبه عنضان رییس  منابع بیمه ایمعاون  -4

  .کارگروهبه عنضان عضض  اداره کل بیمهوتضل حقیس اداره یر -4

  .کارگروه و دبیر به عنضان عضضاداره کل یس اداره حراست یر -8

 تعیین شده به شرح فض  به تضرن ثابت و غیر قابل تفضیض یکلیه اعضا جلسان کمیته مذکضر با حضضر :(1نکته)

 .گردداستان تشکیل میکل  هادار حراستدر محل  اختیار

  باشد.می ضر در جلسه مربضطه بالمانعحسب تشخیص، دعضن اق م اطعه کار تضسط دبیر کارگروه و حض :(2)تهکن

تضاند به من ضر اخذ اطالعان تکمیلی و مبانی مضثر بر محاسبان، مراتب : در تضرن لزو  کمیته مذکضر می(3نکته)

 استعال  نماید. ساقمانرا اق دفتر مرکزی حراست 

و  در پرونیده مطالبیاتی ویبطتن یم و یک نسخه در دو نسخه  (4ذکر شده در ماده ) تضرت لسهفر   : (4نکته)

 .گرددمی در حراست نگهداری دیگر سخهن

نحیضه  ،باقدیدهای ن ارتی اق شیعبشند در بامی، مضظف هاتاناس کله یمه اداروتضل حق ب کارشناسان :(5)نکته

 .نمایند کنترلرسی و بررا ضتضف قراردادهای م ابحستدور مفاتاو محاسبه 

و  بیمیهوتضل حیقامضر  اداران یوسار و ایمنابع بیمه مدیران کل، معاون اداری مسئضل حسن اجرای این دستضر

  باشند. میشعب بیمه وتضل حق امضر ییسروسا و معاونین و ر ،نکل استا هارادحراست 
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