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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:
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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


