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 محترم  ینمعاون 

 کل  محترم  ستادی انمدری

 کل محترم تأمین اجتماعی استانان مدری

         باسالم و صلوات رب محمد و آل محمد)ص(  

سثرعت  سثلو،ت  ت ثت   بثا خثدما  ارائثه غیر حضوری باعث  خدمت حضوری به  03به منظور تبدیل  0303طرح آغاز 

نجثر بثه مباشد مینبوته   تر طول شبانه ر ز  ابل تریافت  یزمان خاص   ه به مکان ابست بد،یل اینکه  شده بیشتر شفافیت 

 eservices.tamin.ir سثامانهراه انثدازی ایجثات   با عنایت به  شده است. مخاطبینعملکرت سازمان   رضایت مندی  ءارتقا

بثر  مجثدت ضمن تاکیثد (ی رسمیاهشعب   کارگزاری) به  احدهای اجراییری جامعه هدف تر راستای کاهش مراجعه حضو

بکثارگیری   ی حضثور ریثارائثه خثدما  غگسثتر     کیثتحقث  ت ،ثت ا،کتر نی مناسب تر زمینه فرهنگ یبسترها جاتیا

از سثامانه مثوکور   بیمثه شثدگان   کارفرمایثان   مسثتمری بگیثران اسثتفاته حثداکیری  جلتتملیدا    امکانا  الزم تر 

بثر مبنثی0/1/1031مثور  ا  مدیره محتثرم سثازمان هیزار   بیستمین جلسه ه ر ت ه تتصمیما  متخوجرای اتر همچنین 

بینثی  حداکیر ح  ا،زحمه پثیشبدینوسیله   ا  مزبورارائه خدمبمنظور تسلیل تر  هایکارگزارپتانسیل ظرفیت   استفاته از 

 تریافثت از مثراجعین ابثل  کثه  شثده تعیثین ذیثل جثد لمطاب  ها خدما  غیر حضوری توسط کارگزاریئه جلت ارا شده

ها از مصثاتی  بثارز نقث  توسط کارگزاری دهبر مبا،غ اعالم شمازات  شوت تریافت هرگونه  جوه غیر  انونییاتآ ر می .باشدمی

 وانین   مقررا  محسوب گرتیده   تر صور  تریافت هرگزارشی تر این زمینه  مراتب مطاب  آیین نامه رسیدگی به تخلفا  

 عثال ه بثر موظف هسثتند ی ا،ساب کماف مین اجتماعیشعب تاکلیه بوکر است ها ملحوظ نظر  ا ع خواهد شد.الزم ریکارگزا

تر صثور    ر ز  تر تمام ساعا  شبانه افرات کلیه  خدما  غیرحضوری توسطتریافت اطالع رسانی تر زمینه امکان     آموز

 ند.نمایا دام  شده مراجعه نسبت به انجام امور ترخواست

 

 

 

 
 

 

 
 ای مهمعاونت بیحوزه: 

های رسمی گزاریضوری در کارخدمات غیرح جهت انجام قابل دریافت از مراجعین های حق الزحمهتعیین  موضوع:
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 ین از مراجع حق الزحمه های قابل دریافتحداکثر و   ارگزاریهای رسمیکدر  قابل ارائه  لیست خدمات غیرحضوری 

 حداکثر حق الزحمه تعیین شده   نام  خدمت  ردیف 

 درخواست و پرداخت  کمک هزینه ازدواج  1
 روزانه هرسال حداقل دستمزد02%

 

 مراسم ترحیمدرخواست و پرداخت  کمک هزینه  0
 روزانه هرسال حداقل دستمزد02%

 

 درخواست و پرداخت کمک هزینه  اروتز و پروتز 3
 روزانه هرسال حداقل دستمزد02%

 

 سرویس دریافت حق بیمه و احتساب دوران خدمت سربازی 4
 روزانه هرسال حداقل دستمزد02%

 

 لحداقل دستمزد روزانه هرسا %02 درخواست کمیسیون پزشکیثبت   5

 نامنویسی  افراد تبعی  6
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 02%

 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال %02 برقراری مستمری بازماندگاندرخواست ثبت  7

  بازنشستگی عادی برقراری  درخواست  ثبت  8
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 02%

 

9 
زمان، ارتباط فعال با سا ، مه شدهبی هویتیعات دریافت مستمری، اطال) وضعیت  نمخاطبی اطالعات استعالم 

 و ...(  کارگاهیبدهی وضعیت  بانکی، استعالم شماره حسابهای 
 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال % 12

 روزانه هرسال حداقل دستمزد %15 اخذ درخواست  برقراری کفالت ،  بازرسی  و ابطال  کفالت  12

11 

 و بارداری   ریبیما ایام درخواست غرامت دستمزد

 

 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 05%

10 
 و ... ( یمه ، حق بتقسیط بدهی )  از طریق درگاه های بانکی  آنالین پرداخت  

 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 12%

 
 

13 
 ای هر برگ به از پرینت حکم و یا فیش حقوقی مستمری بگیران 

 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 3%

 
 

 ) به ازای هر گواهی( ر گواهی کسر اقساط صدو / ر گواهی حقوق صدو 14

 روزانه هرسال حداقل دستمزد 5%

 
 

 تعهدنامه فرزندان اناثاخذ  15

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 12%

 
 

 و ثبت ترک کار درخواست برقراری مستمری ازکارافتادگی 16

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 12%

 
 

17 
 ینترنتیبه صورت ا مهیحق بشناسه دار  برگ پرداخت  لیصدور  و تحو

 

 روزانه هرسال حداقل دستمزد 5%
 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال%05 از کارفرما( ابتی) به ن یشده اصل مهیب یرحضوریغ  یسینامنو 18

19 
 اعالم سابقه به موسسات 

 
 روزانه هرسال حداقل دستمزد 5%

02 
 ی  ( اطالعات  کلیه مخاطبان  سازمان ویرایش و تکمیل ) به روز رسان

 
 روزانه هرسال حداقل دستمزد 5%

01 
 ه ازای هر برگ ب و ...(کلی، تلفیقی )پرینت سوابق 

 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 3%

00 
 تشکیل پرونده مطالباتی و ثبت نام کارگاه 

 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 02%

03 
 لدریافت عکس از پایگاه ثبت احوا

 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال % 5  

 حداقل دستمزد روزانه هرسال % 5 غیر حضوری  در سامانهکاربری  ثبت نام و اخذ رمز  04

 حداقل دستمزد روزانه هرسال %05 شدگان  مهیاز ماه  ب یبصورت کسر مهیسوابق حق ب لیانعقاد قرارداد  تکم 05



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 مدریعامل
 

 

 بسمه تعالی

 اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رافه

 

 
 7007/1001/1000 شماره:

 17/00/1001 اترخی:
  ويپست:

 

 00901تلفن: 1097509959،کدپستی:395ان آزادی، پالک تهران:خیاب   41727497ش ش :

 « بخشنامه»

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 
 کسری کارکرد(وابق ناموجود و ) سوابق بیمه شدگان اعتراض به سثبت 

 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 15%

 تینرخ ، وضع راتییاز تغ یو صاحبان حرف و مشاغل آزاد  ناش یاریشدگان اخت مهیقرارداد مجدد  ب  میتنظ 07

 و ...   مهیپرداخت حق ب یدستمزد مبنا راتییدرمان و تغ

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 05%

80  12تا  یبابت کارگاهها ینترنتیشدگان و ارسال ا مهیکارگاه و ب یتیو ثبت اطالعات هو مهیحق ب ستیل  میو تنظ هیته 

  نفر

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 02%

 شیب یبابت کارگاهها ینترنتیشدگان و ارسال ا مهیکارگاه و ب یتیو ثبت اطالعات هو مهیحق ب ستیل  میو تنظ هیته 09

 نفر 12از   

 دستمزد روزانه هرسال حداقل 05%

 نتی لیست حق بیمه به صورت اینترارسال  32

 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 12%
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 قابل توجه :  کتهن 
رت مرکز فنا ری اطالعا   آمار   محاسبا  موظف است تر اسرع   ت ا داما  الزم را به منظور ایجات سطوح تسترسثی مثو

 نیاز کارگزاری ها به نحوی که فعا،یتلای انجام شده  ابل کنترل   شمار  باشد معمول نمایند.  

سای اتارا  نظار  بر کنترل مصارف   امور کارگزاری های رسثمی  مسئول حسن اجرای این بخشنامه  مدیران کل  معا نین  ر

 ین ( امورکارگزاری های شثعب   مسثئو،ین کثارگزاری ذیثربط تر اتارا  کل  رؤسای شعب  معا نین بیمه ای کارشناسان ) رابط

 می باشند.

 
 

 میراهشم موسوی 
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 معاونین محترم 

 مدریان کل  محترم  ستادی

 مدریان کل محترم تأمین اجتماعی استان

         باسالم و صلوات رب محمد و آل محمد)ص(  
خدمت حضوری به غیر حضوری باع  ارائه خدما  با سرعت  سلو،ت  ت ت   شفافیت بیشتر شده   بد،یل  03به منظور تبدیل  0303رح آغاز ط

ین اینکه  ابسته به مکان   زمان خاصی نبوته   تر طول شبانه ر ز  ابل تریافت می باشد منجر به ارتقاء عملکرت سازمان   رضثایت منثدی مخثاطب

تر راسثتای کثاهش مراجعثه حضثوری جامعثه هثدف بثه  احثدهای  eservices.tamin.irایت بثه ایجثات   راه انثدازی سثامانه شده است. با عن

اجرایی)شعب   کارگزاری های رسمی( ضمن تاکید مجدت بر ایجات بسترهای فرهنگی مناسب تر زمینه تحق  ت ،ثت ا،کتر نیثک   گسثتر  ارائثه 

  امکانا  الزم تر جلت استفاته حداکیری بیمه شثدگان   کارفرمایثان   مسثتمری بگیثران از سثامانه خدما  غیر حضوری   بکارگیری تملیدا  

مبنثی بثر اسثتفاته از 0/1/1031موکور   همچنین تر اجرای تصمیما  متخوه تر ت  هزار   بیستمین جلسه هیا  مدیره محتثرم سثازمان مثور  

جلثت ارائثه خثدما   حثداکیر حث  ا،زحمثه پثیش بینثی شثدهائه خدما  مزبور  بدینوسیله ظرفیت   پتانسیل کارگزاری ها بمنظور تسلیل تر ار

می باشد. یاتآ ر می شوت تریافت هرگونثه  جثوه غیثر   ابل تریافت از مراجعینذیل تعیین شده که   حضوری توسط کارگزاری ها مطاب  جد لغیر

بارز نق   وانین   مقررا  محسوب گرتیده   تر صور  تریافت هرگزارشی تر ایثن  ها از مصاتی   انونی مازات بر مبا،غ اعالم شده توسط کارگزاری

شثعب تثامین اجتمثاعی کمثافی زمینه   مراتب مطاب  آیین نامه رسیدگی به تخلفا  کارگزاریلا ملحوظ نظر  ا ع خواهد شد.الزم بوکر است کلیه 

ان تریافت خدما  غیر حضوری توسط کلیه افرات   تر تمام ساعا  شثبانه ر ز  عال ه بر آموز    اطالع رسانی تر زمینه امک ا،ساب  موظف هستند

 تر صور  مراجعه نسبت به انجام امور ترخواست شده ا دام نمایند.

 حداکثر حق الزحمه های قابل دریافت از مراجعین لیست خدمات غیرحضوری  قابل ارائه در کارگزاریهای رسمی  و 

 الزحمه تعیین شده   حداکثر حق نام  خدمت  ردیف 

 درخواست و پرداخت  کمک هزینه ازدواج  1
 روزانه هرسال حداقل دستمزد02%

 

 درخواست و پرداخت  کمک هزینه مراسم ترحیم 0
 روزانه هرسال حداقل دستمزد02%

 

 درخواست و پرداخت کمک هزینه  اروتز و پروتز 3
 روزانه هرسال حداقل دستمزد02%

 

 بیمه و احتساب دوران خدمت سربازیسرویس دریافت حق  4
 روزانه هرسال حداقل دستمزد02%

 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال %02 ثبت درخواست کمیسیون پزشکی  5

 نامنویسی  افراد تبعی  6
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 02%

 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال %02 ثبت درخواست برقراری مستمری بازماندگان 7

 درخواست  برقراری بازنشستگی عادی   ثبت  8
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 02%

 

9 
استعالم  اطالعات مخاطبین ) وضعیت دریافت مستمری، اطالعات هویتی بیمه شده ، ارتباط فعال با سازمان، استعالم 

 شماره حسابهای  بانکی، وضعیت بدهی کارگاهی و ...( 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال % 12

 روزانه هرسال حداقل دستمزد %15 اخذ درخواست  برقراری کفالت ،  بازرسی  و ابطال  کفالت  12

 حداقل دستمزد روزانه هرسال %05 و بارداری   درخواست غرامت دستمزد ایام بیماری 11

10 
 پرداخت  آنالین  از طریق درگاه های بانکی  ) تقسیط بدهی ، حق بیمه و ... ( 

 

 زد روزانه هرسالحداقل دستم 12%

 
 

 

 
 ای بیمهمعاونت حوزه: 

 های رسمیخدمات غیر حضوری در کارگزاریجهت انجام ین های قابل دریافت از مراجعتعیین حق الزحمه موضوع:
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13 
 پرینت حکم و یا فیش حقوقی مستمری بگیران  به ازای هر برگ 

 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 3%

 
 

 / صدور گواهی کسر اقساط ) به ازای هر گواهی( صدور گواهی حقوق   14

 روزانه هرسال حداقل دستمزد 5%

 
 

 اخذ تعهدنامه فرزندان اناث 15

 زانه هرسالحداقل دستمزد رو 12%

 
 

 درخواست برقراری مستمری ازکارافتادگی و ثبت ترک کار 16

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 12%

 
 

17 
 ینترنتیبه صورت ا مهیحق بشناسه دار  برگ پرداخت  لیصدور  و تحو

 

 روزانه هرسال حداقل دستمزد 5%
 

18 
 از کارفرما( ابتی) به ن یشده اصل مهیب یرحضوریغ  یسینامنو

 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال05%

19 
 اعالم سابقه به موسسات 

 
 روزانه هرسال حداقل دستمزد 5%

02 
 ویرایش و تکمیل ) به روز رسانی  ( اطالعات  کلیه مخاطبان  سازمان 

 
 روزانه هرسال حداقل دستمزد 5%

01 
 پرینت سوابق )کلی، تلفیقی و ...( به ازای هر برگ 

 
 انه هرسالحداقل دستمزد روز 3%

00 
 تشکیل پرونده مطالباتی و ثبت نام کارگاه 

 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 02%

03 
 دریافت عکس از پایگاه ثبت احوال

 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال % 5  

04 
 غیر حضوری در سامانهکاربری  ثبت نام و اخذ رمز 

  

 حداقل دستمزد روزانه هرسال % 5

05 
 شدگان  مهیاز ماه  ب یبصورت کسر مهیسوابق حق ب لیکمانعقاد قرارداد  ت

 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 05%

06 
 ثبت اعتراض به سوابق بیمه شدگان ) سوابق ناموجود و کسری کارکرد(

 
 حداقل دستمزد روزانه هرسال 15%

نرخ ،  راتییتغ از یو صاحبان حرف و مشاغل آزاد  ناش یاریشدگان اخت مهیقرارداد مجدد  ب  میتنظ 07

 و ...   مهیپرداخت حق ب یدستمزد مبنا راتییدرمان و تغ تیوضع

 

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 05%

بابت  ینترنتیشدگان و ارسال ا مهیکارگاه و ب یتیو ثبت اطالعات هو مهیحق ب ستیل  میو تنظ هیته 08

  نفر 12تا  یکارگاهها

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 02%

بابت  ینترنتیشدگان و ارسال ا مهیکارگاه و ب یتیو ثبت اطالعات هو مهیحق ب ستیل  میو تنظ هیته 09

 نفر 12از    شیب یکارگاهها

 حداقل دستمزد روزانه هرسال 05%

 حداقل دستمزد روزانه هرسال %12 ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی  32
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 مدریعامل
 

 

 بسمه تعالی

 اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رافه
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 قابل توجه :  تهکن 
مرکز فنا ری اطالعا   آمار   محاسبا  موظف است تر اسرع   ت ا داما  الزم را به منظور ایجات سطوح تسترسثی مثورت 

 نیاز کارگزاری ها به نحوی که فعا،یتلای انجام شده  ابل کنترل   شمار  باشد معمول نمایند.  

ن  ر سای اتارا  نظار  بر کنترل مصارف   امور کارگزاری های رسثمی مسئول حسن اجرای این بخشنامه  مدیران کل  معا نی

 تر اتارا  کل  رؤسای شعب  معا نین بیمه ای کارشناسان ) رابطین ( امورکارگزاری های شثعب   مسثئو،ین کثارگزاری ذیثربط 

 می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 میراهشم موسوی

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم خانوادگی انم و

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط
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 مدریعامل
 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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 مدریکل محترم تأمین اجتماعی استان...

         صلوات رب محمد و آل محمد)ص(   و باسالم

، دانه  بنیهاس   تولیه »بهه عنهواس سهال  (لهه اععهالیمدظ (از سوی مقام معظم رهبری 4114با عنایت به نامگذاری سال     

هبود فضای کسب   کار   حمایت از تولیه  سیاستهای کالس اقتصاد مقا متی   ب ستای تحققرادر   « شتغال آفرینا

تقسهی  از طریهق  مساع ت به کارفرمایاس م یوس   معوقت بر  صول مطالبا به منظور م یریت موثر چنینهم ،ملی

 موضهو  بنه  2/5/4114مورخ  021/4114/4411 شماره وبهمص  در اجرای  تب یل به حال ش همج د ب هی های 

توجهه ادارات کهل اسهتاس هها   سهازماس  ت مه یرهایهه 2/5/4114مهورخ تجلسه ر  پنجمین صو د  هزار سی «1»

  اح های اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نمای :

ر بار تقسی    هکه قبال یئت م یره(ه همصوب) 2/5/4114تا تاریخ ل به حال ش ه  د ب هی های تب یتقسی  مج -4

یهت اسهفن  لغاا بهرای یکبهار صرف، ل به حال گردی ه استتب ی   ش هقسی، دیوس تم ایفای تعه اتبه دلیل ع 

 مکاس پذیر می باش .ا 4114

را تقسهی   کارگاه ب هی که ید لت ری  غ ید لت یحقوق ای   یقیحقاشخاص  اعم از ،کارفرمایاسه کلی :نیمشمول -2

  همصهوبتها تهاریخ ربوطهه ی ههای مب ه ،ی های مقررسساط در سرردیه اقأ  ع م ت مالی بحراسلیل دبه   نموده 

 .گردی ه استتب یل به حال ق االشاره فو

توسه   شه ه ارائهمستن ات   ارائه م ارک بخشنامه براساس  نیمشمول ا کارفرمایاسبحراس مالی آثار  صیتشخ -3

سهتاد  ،یی بحهراس اسهتان، کمیته هامین استاسای تشورا نظیرذی صالح مراجع  یاز سومنوط به تائی   ماکارفر

 خواه  بود. انع تولی  استاس تسهیل   رفع مویا کارگر ه    رفع موانع تولی هیل ست

اسههتاس    کههل سههتادی ادارات بوطههه درمر سالسههئوم ه تائیهه بههپهها از بررسههی ی بایسههت مههدالیههل ابههرازی  -1

  ه باش .رسیتابعه شعب 

ماره بخشهههنامه شههه  فهههق مفهههاد اد اقسهههاط بههه هی هی   تعیهههین تعهههنحهههوه انجهههام تقسهههی  بههه  -5

هشهتم فصهل  کامهلرعایهت  ابهدیوس قطعی تقسی     ویض اختیارموضو  تف 26/0/06مورخ41302/06/4111

 (3 2  )ء بنهبهه اسهتانا4111 /21/3مهورخ  2322/4111/4111ه شمار اجرائیات به تنقیح   تلخیص بخشنامه

 رد.صورت می پذی (ت )الفقسم

کارفرمایهاس  به هی   مجه دجههت تقسهیزم  ات الیتمهموظف است حاسبات ، آمار   مری اطالعات مرکز فنا -6

 آ رد.شعب فراهم مکانیزه در سیستم را شنامه مشمول این بخ

 

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه

 ایان مدیونحال شده کارفرمهای تبدیل به تقسیط مجدد بدهی   موضوع:



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 مدریعامل
 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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نها ری یت ف، مه یرقهوقی   قهوانین س کهل  صهول حهق بیمهه ، ح یرامهمسئول حسن اجهرای ایهن بخشهنامه      

 ،  اجرائیهات بیمههول حهق  صهسها   کارشناسهاس ارشه   مه یراس کهل، معها نین بیمهه ای، رول دیجیتهال ، تح  

    اجرائیههات   صههول حههق بیمهههمعهها نین بیمههه ای   مسههئولین ر سهها، ادارات کههل اسههتانها،  ری اطالعههات افنهه

 . شعب می باشن اطالعات   ریافن

 

 

 

 

 
 

 

 میراهشم موسوی



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 مدریعامل
 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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 ...تأمین اجتماعی استانمحترم مدریکل 

         صلوات رب محمد و آل محمد)ص(   و باسالم

تولیه ، دانه  بنیهاس   »بهه عنهواس سهال  مدظلهه اععهالی((از سوی مقام معظم رهبری 4114با عنایت به نامگذاری سال     

 دراجرای سیاستهای کالس اقتصاد مقا متی   بهبود فضای کسب   کهار   حمایهت از تولیه  ملهی   « اشتغال آفرین

م یریت موثر بر  صول مطالبات معوق   مساع ت به کارفرمایاس م یوس در اجرای مصوبه شماره به منظور همچنین 

هیهات  2/5/4114د  هزار سی   پنجمین صورتجلسهه مهورخ « 1»موضو  بن  2/5/4114مورخ  021/4114/4411

 یل جلب می نمای :توجه ادارات کل استاس ها    اح های اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذم یره سازماس 

)مصوبه هیئت م یره(که قبال تقسی    هر بار  2/5/4114تقسی  مج د ب هی های تب یل به حال ش ه تا تاریخ  -4

به دلیل ع م ایفای تعه ات ، دیوس تقسی  ش ه تب یل به حال گردی ه است، صرفا بهرای یکبهار لغایهت اسهفن  

 امکاس پذیر می باش . 4114

ب هی کارگاه را تقسی   که ید لت ری  غ ید لت یحقوق ای  یقیحقاشخاص  اعم از ،یاسکلیه کارفرما :ینمشمول -2

لیل بحراس مالی ، اقساط آناس در سررسی  های تعیین ش ه پرداخت نش ه   تا تاریخ مصوبه فوق االشهاره دبه   

 تب یل به حال گردی ه است.

 یش ه از سهو ارائهمستن ات   ارائه م ارک س بخشنامه براسا نیمشمول ابحراس مالی کارفرمایاس آثار  صیتشخ -3

خواهه   ستاد تسهیل   رفع موانع تولی  شورای تامین استاس، کمیته های بحراس استانی، مراجع ذی صالح نظیر

 بود. 

 کل ستادی استاس   شعب رسی ه باش . ادارات دالیل ابرازی می بایست به تائی  مسئوالس مربوطه در -1

تعیهههین تعههه اد اقسهههاط بههه هی  فهههق مفهههاد بخشهههنامه شهههماره  نحهههوه انجهههام تقسهههی  بههه هی   -5

موضو  تفویض اختیار   تقسی  دیوس قطعی بها رعایهت کامهل فصهل هشهتم  26/0/06مورخ41302/06/4111

( 3 2بهه اسهتاناء بنه  )4111/ 21/3مهورخ  2322/4111/4111بخشنامه تنقیح   تلخیص اجرائیات به شماره 

 .قسمت ) الف( صورت می پذیرد

 ات الزم را جهت تقسی  مج د کارفرمایاس مشمول یری اطالعات ، آمار   محاسبات موظف است تمه مرکز فنا -6

 این بخشنامه در سیستم مکانیزه شعب فراهم آ رد.

 
 

 

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه

 بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون تقسیط مجدد  موضوع:

 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 مدریعامل
 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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مه یراس کهل  صهول حهق بیمهه ، حقهوقی   قهوانین ، مه یریت فنها ری مسئول حسن اجهرای ایهن بخشهنامه       

 ،  اجرائیهات  صهول حهق بیمههسها   کارشناسهاس ارشه   کهل، معها نین بیمهه ای، ر مه یراس  تحول دیجیتهال ، 

    اجرائیههات   صههول حههق بیمهههمعهها نین بیمههه ای   مسههئولین ر سهها، ادارات کههل اسههتانها،  ری اطالعههات افنهه

 . می باشن  شعب ری اطالعات افن

 

 
 

 

 

 میراهشم موسوی

 / پارافانم و انم خانوادگی

 هکارشناس تهیه کنند

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 ررپست اداره کلس 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 قریب مهرداد  اسماعیل زاده  محمد عابدی ضا حمید ر صیادگل  حسین  


	Scan0001
	Scan0002
	تعیین حق الزحمه های قابل دریافت از مراجعین جهت انجام خدمات غیر حضوری در کارگزاری های رسمی
	تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون (1)

