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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 

انجام و تأثیر آن در حقوق سازمان و مخاطبین و همچنین به منظور ایجاد  با توجه به اهمیت موضوع ابالغ، نحوه

آیین نامه اجرایی ماده  (11)تا  (5)رویه واحد در ابالغ احکام مطالباتی و سایر اوراق، این بخشنامه با استفاده از مواد 

ا  یاا هاا  رایاناهده از ساامانهقانون تأمین اجتماعی، مفاد قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه نحوه استفا (55)

مخابراتی تنظیم و واحدها  اجرایی مکلفند امر ابالغ اوراق مربوطه را وفق شرایط مندرج در ایان بخشانامه ح ا  

  فیزیکی )از طریق مأمورین ابالغ( انجام دهند.یا  الکترونیکیمورد به صورت 
 

 فصل اول: تعاریف و اصطالحات 

ها  ا ، آرا  هیاتها  دورهعبارت است از احکام اعالم بدهی، صورتح اب :اجرایی احکام مطالباتی و اوراق -1

( آیین نامه اجرایی تبصره الحااقی 5استعالم موضوع ماده )، ابالغ آراءو احکام  مطالباتتشخیص  بدو  و تجدیدنظر

، دعاوت باه جل اات ماکوور( آیاین ناماه 4( و )8( قانون تامین اجتماعی و احکام بدهی موضوع مواد )83به ماده )

ها، ثبت اساناد و اماالو و راهاور نامه اداره ثبت شروتنامه اموال وارفرما، اشخاص ثالث، بازداشتها، بازداشتهیات

 ناجا و سایر مکاتبات ادار .

ه عبارت است از ورثه وارفرما و مدیر تصفیه تاجر ورشک ته یا اداره تصافیه و مادیر تصافی قائم مقام کارفرما: -2

 .شودها  ورشک ته منحله میمنحله وه جانشین وارفرما  متوفی یا شروت  هاشروت

و ی وه به موج  ووالتنامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، مامور به انجاام امار   وکیل کارفرما: -3

مندرج در ووالات ناماه شود و حدود اختیارات وویل در ووالتنامه درج شده و وویل صرفا در محدوده اختیارات می

 اختیار انجام اقدامات از طرف وارفرما را دارد.

نامه عاد  مامور به انجام اقدامی از سو  شخص حقاوقی و ی وه با معرفی نماینده کارفرما شخص حقوقی: -4

الت نامه عاد  نیز باید حدود اختیارات نماینده مشخص شود. در این قبیال ماوارد، صاحت و اصاشود. در معرفیمی

نامه منت   به مخاط  با سوابق موجود در معرفی نامه در حدود متعارف نظیر تطبیق امضاء و مهر مندرج در معرفی

 گیرد.پرونده( انجام می

 

 
 ایو بیمه الملل، مجلس و امور بینهای حقوقیمشترک معاونت حوزه

 کام و اوراقاح بخشنامه جامع ابالغ موضوع:
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به طور م تمر )بدون قید زماانی( اداره اماوال او را تصاد   لکاماز طرف وه مباشر و ی است  خادم:-مباشر -5 

وند. خادم اعم از منشی، رییس دفتر، وارگر، م تخدم ، سریدار، وارمند یا هر وس دیگر  وه به صورت م تمر می

 در محل ابالغ شاغل است یا سکونت دارد. ابالغ به این افراد تنها در محل ابالغ ممکن است. 

خدمات وشاور  مانناد قانون مدیریت ( 5)ها  اجرایی موضوع ماده دستگاه اشخاص حقوقی حقوق عمومی: -6

یاا دولت و موس ات و نهادها  عمومی غیردولتی و نیز موس اتی واه تماام ها  واب ته به ادارات دولتی و سازمان

 بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.

ها  خصوصی، خیریاه و سایر اشخاص حقوقی از جمله موس ات و شروت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: -7

 غیرانتفاعی.

شخص حقیقی یا حقوقی تاجر است وه با را  صادره از دادگاه حقوقی حکم ورشک تگی آن صادر  ورشکسته: -8

دایار باشاد اداره امور ورشک تگی وه در اقامتگاه تاجر اداره تصفیه گردد. در صورتیو تاریخ توقف در را  معین می

 شود.است وه در را  دادگاه تعیین می بوده و در غیر این صورت مدیر تصفیه شخصیمدیر تصفیه یاد شده 

العاده شروت یا را  دادگاه حقوقی صادر و جهات انحالل شروت با تصمیم مجمع عمومی فوق انحالل شرکت: -9

 شود.العاده انتخاب میشود. مدیر تصفیه توسط دادگاه یا مجمع عمومی فوقاطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می

 باشند.ف شروت میمدیران قبلی شروت فاقد سمت از طر یه،فپس از انتخاب مدیر تص

تشکیل گروه اقتصاد  با منافع مشترو با مشاروت دو یا چند شاخص حقیقای یاا  کنسرسیوم یا مشارکت: -11

حقوقی با حفظ شخصیت حقوقی اعضاء بدون ایجاد شخصیت حقوقی جدید و به منظور ت هیل و گ ترش فعالیات 

باشد و روابط یک پروژه و دوره محدود و براساس قرارداد  وتبی در قال  شروت مدنی میاقتصاد  و تجار  برا  

ها در مشاروت تاثیر  در پرداخت حق بیمه در مقابل سازمان نداشته و مالی و حقوقی بین اعضاء و ن بت سهام آن

 باشند.هر یک از اعضاء در قبال سازمان بابت پرداخت حق بیمه م ئول می

و انی ه تند وه نام آنها به موج  آخارین آگهای تیییارات  مجاز و صاحب امضاء اشخاص حقوقی: افراد -11

رسد وه از طرف شروت یا موس ه مجاز به فعالیت ه تند و وقتى به نام اشخاص روزنامه رسمی به اطالع عموم می

 شود.دهند، اقدام آنان، اقدام شروت یا موس ه فرض میحقوقى اقدامی را انجام می

امر ابالغ باید در ساعات متعارف ابالغ انجام شود. منظور از ساعات متعاارف  ساعات متعارف فعالیت کارگاه: -12

ها و درخصاوص صانوف و ساایر ها و ادارات در ساعات ادار  با لحاظ شرایط اقلیمی برخی استاندرخصوص شروت

صنف است. ساعات تعطیلی صنوف با توجه به عرف باازار مرباوب بایاد ماورد  ها بر ح   عرف فعالیت همانوارگاه

 توجه قرار گیرد و مراجعه در ساعات غیرمتعارف فعالیت ممنوع است.

شود. منظور از اقامتگاه قانونی محلی است وه اداره ابالغ اوراق به اقامتگاه قانونی مخاط  انجام می محل ابالغ: -13

ها و در باشد. درخصوص اشخاص حقوقی، آخرین نشانی موجود نزد اداره ثبت شروتنجا میامور اصلی مخاط  در آ
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واه در ایان بخشانامه قیاد شاده مگر اینکه محل ابالغ به طریق دیگار   مورد اشخاص حقیقی نشانی وارگاه است 

 .تعیین گردد

شروا  یک وارگاه باشند، ابالغ باه در موارد  وه مخاط  ابالغ ورثه وارفرما و یا  ابالغ به مخاطبین متعدد: -14

 شود.همه افراد مکوور در محل ابالغ انجام می

منظور از سابقه ابالغ این است وه یکی از اوراق ابالغیاه ساابقاد در محال اباالغ باه مخاطا  یاا  سابقة ابالغ: -15

در محل ابالغ الصاق شده باشد، وه اوراق سابقاد ( ابالغ شده باشد و در صورتی( این فصل5)واب تگان و  )مطابق بند 

وه مخاط  بر مبنا  اوراق الصاق شده اقدامی را انجام دهاد مگر این شوداین امر به منزله سابقه ابالغ مح وب نمی

 وه نشان دهندة اطالع ایشان از مفاد ابالغیه باشد.

وه ح   اقامتگاه قانونی به شخص مخاط  یا و انی ابالغ اوراق به وسیلة مامور ابالغ در محل ابالغ فیزیکی: -16

مقررات بخشنامه ابالغ، حق دریافت اوراق را دارند. همچنین، ابالغ در محل شعبه به وارفرماا یاا نماینادة و  اباالغ 

 شود.فیزیکی مح وب می

ب وااربر  باه ح اا Eservices.tamin.irوصاول الکترونیکای اوراق از طریاق ساامانه  ابالغ الکترونیک: -17

 مخاط   با رعایت ضوابط ابالغ الکترونیک.

 

 فصل دوم: ابالغ فیزیکی

 الف: قواعد عمومی ابالغ

انجام و در هر صورت دارا  اعتبار واحد می باشاد.  فیزیکییا  الکترونیکیها  ابالغ اوراق صرفا به یکی از روش -18

فیزیکای انجاام  باه صاورتی ممکن نباشد، امر اباالغ در صورتی وه ارسال ابالغیه به صورت الکترونیکی به هر دلیل

 شود. می

مطالباتی و سایر اوراق مربوطه  احکامتواند در امر ابالغ شود. سازمان میابالغ اوراق توسط مأمور ابالغ انجام می -19

اجتمااعی و ... و ها  رسمی سازمان تامین ها  پ تی طرف قرارداد، وارگزار از طریق مأمورین ابالغ شع ، شروت

در مورد افراد مقیم خارج از وشور از طریق وزارت امور خارجه یا به طرق دیگر اعالمی از سو  سازمان برابر مقررات 

اقدام نماید. همچنین در مناطق محروم و دور دست وه امکان ابالغ به طرق مکوور می ر نباشد در صورت امکاان از 

دهیار  و یا بخشدار  اقدام خواهد شد. به منظور اطمینان از اجرا  صحیح  طریق نیرو  انتظامی، شورا  اسالمی،

  مقررات ابالغ، الزم است واحدها  مجر  ابالغ، آموزش ها  الزم را به مأمورین ابالغ ارائه نمایند.

د اباالغ باه ابالغ باید در محل تعیین شده در اوراق ابالغی و در ساعات وار و فعالیت متعارف وارگاه و در ماور -21

 وه وارفرما ساعت فعالیت وارگاه را به شعبه اعالم نماید.ها  م کونی در طول روز انجام پکیرد مگراینمحل
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باشد و مادامیکه مخاط  تیییر محل ابالغ را وتبا به محل ابالغ همان است وه در پرونده مطالباتی منعکس می -21 

ق مربوطه به محل سابق او ابالغ خواهد شد. همچناین اباالغ در محال سازمان اعالم و در دبیرخانه ثبت ننماید اورا

شعبه در صورت داشتن ووالتنامه رسمی و یا درخواست اشخاص حقیقی و یا صاحبان امضا  مجااز یاا نماینادگان 

بای ات متضامن اختیاار اشخاص حقوقی در سربرگ و مهمور به مهر آنها امکان پکیر است. درخواسات ماکوور مای

اوراق ابالغی از طرف وارفرما توسط نماینده باشد در هر حال وصول درخواست مکوور و عدم حضور نماینده دریافت 

 .باشدها  تعیین شده نمیرافع تکلیف شعبه جهت ابالغ اوراق وفق ضوابط در مهلت

بای ات ور میاوراق مطالباتی و سایر اوراق مربوطه در دو ن خه تنظیم و حاداورر رارف دو روز از تااریخ صاد -22

جهت ابالغ در اختیار مأمور ابالغ قرار گیرد. مأمور ابالغ باید پس از دریافت اوراق مربوطه ن بت به ابالغ آن اقادام و 

رسید الزم اخک و  (1) گردد، طبق فرم شمارهوه به سازمان اعاده می اول را به مخاط  ت لیم و در ن خه دومن خه 

 در پرونده، به شعبه مربوطه اعاده وند.  ضبطحداورر ررف دو روز جهت 

 مأمور ابالغ باید نام و مشخصات هویتی و ی را وه اوراق به او ابالغ شده )شامل نام، نام خانوادگی و وادملی( -23

و سمت و  و یا اینکه چه ن بتی با مخاط  دارد و محل و تاریخ ابالغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام و 

نماید بنوی د و امضااء ا  وه اعاده میت خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف و عدد در ن خهمشخصا

یا اثر انگشت او را )در صورت عدم امکان امضاء( اخک نماید. در صورت عدم ارائه وارت شناساایی از ساو  مخاطا ، 

 ابالغ اوراق همانند موارد عدم حضور مخاط  انجام خواهد شد.

اوراق را جهت اباالغ از  توانندمی هدر موارد  وه محل ابالغ اوراق در سایر شهرها یا استانها باشد شع  مربوط -24

 طریق پ ت ارسال نمایند. 

صاحبان امضاء با درخواست  تیییر محل ابالغ با درخواست مکتوب اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی -25

ارائه م تندات قانونی )نظیرصورتجل ات مجامع عمومی شروت یا آگهای روزناماه با و  مجاز با مهر اشخاص حقوقی

رهگیر  سامانه امالو( صورت می گیرد در این صاورت پاس از ثبات  یا قرارداد اجاره رسمی یا دارا  ودو رسمی 

 درخواست مخاط  در شعبه و تیییر اطالعات در پرونده، اوراق به آدرس جدید ارسال خواهد شد.

ر قراردادها  پیمانکار  چنانچه پیمانکار جهت اخک ود وارگاه به سازمان مراجعه ننموده و سازمان درصادد د -26

اخک حق بیمه از قرارداد مکوور باشد چنانچه پیمانکار شخص حقوقی باشد آخرین اقامتگاه قانونی ایشاان نازد اداره 

 قوقی( مالو تعیین محل ابالغ مای باشاد و درها )مندرج در سایت روزنامه رسمی یا سامانه اشخاص حثبت شروت

مورد اشخاص حقیقی، نشانی پیمانکار مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه مح وب خواهد شد مگر اینکاه پیمانکاار 

 با مراجعه به شعبه آدرس دیگر  را اعالم نماید.

رفرماا مبنای بار تیییار محال فعالیات یاا در مورد وارفرمایان حقیقی دارا  وارگاه ثابت، در صورت اعالم وا -27

اقامتگاه، اوراق مربوب به دوره بدهی همان وارفرما به آدرس اعالمی جدید ابالغ خواهد شاد. در ماورد قراردادهاا  
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نظیار اعالمیاه ف اخ، خاتماه  یشده باشد با ارائه م تندات ف خپیمانکاران حقیقی، در صورتی وه قرارداد خاتمه یا  

آدرس  ،تحویل پروژه، آدرس جدید اعالمی از سو  پیمانکاار در پروناده ثبات و پاس از تیییارپیمان و صورتجل ه 

 مالو ابالغ خواهد بود.جدید 

ها  وشورها  خارجی در ایران باشاد، اباالغ اوراق از ها و ون ولگر در صورتی وه مخاط  ابالغ، سفارتخانه -28

 شود. طریق اداره ول تشریفات وزارت امور خارجه انجام می

اطالعات هویتی وارفرما در پروندها  ورشک ته شده باشد    وه شخص مخاط  )حقیقی یا حقوقی(در موارد -29

تصافیه یاا م مدیر  ورشک اته نااارفرمانام و ونارحو وه درن نبدینماید  بای ت تیییرمربوب میمطالباتی و اجرایی 

پرونده   درمندرج تاجر ورشک ته جایگزین نشانی یا اداره تصفیه مدیر تصفیه نشانی  شع  اداره تصفیه درج گردد و

آدرس ایشاان به تصفیه داره ندگی مدیر تصفیه یا ابا نمایبه مخاط  ورشک ته خطاب  ولیه اوراقشده و دقی مربوب

 تیییرات هویتی مکوور و ماادامی واه امار ورشک اتگی در جریاان باشاد، ثبت  س ازپ . بدیهی استگرددارسال می

   شود.هرگونه ابالغ اوراق به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام می

در موارد  وه شخص حقوقی مخاط  منحل شاده باشاد اوراق باه نشاانی شاروت منادرج در پروناده اباالغ  -31

گردد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده شروت یا دادگاه صادر ونناده حکام، نشاانی دیگار  تعیاین نماوده می

در صورتی وه شروت منحله دارا  مدیرتصفیه نباشد اوراق به آخرین مدیر قبل از انحالل در آخارین محلای  باشند.

 ها اعالم شده ابالغ خواهد شد. وه به اداره ثبت شروت

 ب: ابالغ به اشخاص حقیقی 

اوراق  حضور مخاط ، ابالغ به اشخاص حقیقی در محل تعیین شده در اوراق انجام خواهد شد. در صورت عدم -31

در نشانی وارگاه به نماینده وارفرما و یا خادمین و  ابالغ خواهد شد. در صورتی وه وارفرما یا اشخاص یادشاده در 

ه قیاد و ن اخه یمحل حاضر و از دریافت اوراق خوددار  نمایند مامور ابالغ می بای ت این موضوع را در ن خ ابالغ

را به همراه ضمائم به شعبه عودت نماید در اینصورت اوراق ماکوور اباالغ  ولا خه را به درب وارگاه الصاق و ن دوم

 شده مح وب می گردد.

بای ات اوراق را باا روار در صورتی وه وارفرما  حقیقی قبل از ابالغ اوراق فوت نموده باشد، مامور اباالغ می -32

فوت ز انقضا  مواعد از ابالغ و پیش ا مخاط  پسی وه نین در صورتهمچو  به شعبه اعاده نماید اولعلت در ن خه 

در اینصورت اوراق می بای ت خطاب به ولیه وراث و به نشانی وارگاه ارسال گردد مگر اینکه وراث یک نفر را  نماید

به عنوان نماینده یا وویل خود با تعیین حدود اختیارات معرفی نمایند. تعیین وراث مطابق گاواهی انحصاار وراثات 

از مراجع قضایی و در صورت عدم امکان از طریق بازرسی شعبه و تحقیق محلی انجاام خواهاد شاد. پاس از صادره 

یگر  را اعالم بازرس یا وراث آدرس دوه مگر این گرددتعیین وراث اوراق به نشانی وارگاه مندرج در پرونده ابالغ می

  جدید خواهد بود.نشانی به هر یک از وراث در باشند وه در این صورت ابالغ نموده 
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در صورتی وه شخص حقیقی در محل ابالغ شناخته نشود و یا محل وارگاه تعطیل یا برچیده و یا تیییر نموده  -33 

باشد و یا تبدیل به ساختمان جدید، خیابان، فضا  سبز و ... شده باشد، چنانچه سابقه ابالغ در پرونده موجود باشاد 

ه شعبه اعالم ننموده باشد مامور ابالغ مورف است دالیل عدم شناسایی وارفرما باه شار  و وارفرما تیییر نشانی را ب

فوق را در ن خ ابالغیه قید و به شعبه عودت دهد در این صورت تاریخ گزارش مامور ابالغ به منزلة اباالغ مح اوب 

و امکاان شناساایی آدرس جدیاد  گردد. چنانچه سابقه ا  از ابالغ و یا نشانی از مخاط  در پرونده وجود نداشتهمی

برا  شعبه می ر نباشد، در این صورت ابالغ از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یک روزنامه وریر االنتشاار صاورت 

 گیرد. می

بای ت به آدرس وارگاه و خطاب به ولیه شروا وه وارفرما چند نفر اشخاص حقیقی باشند اوراق میدر صورتی -34

جهات دریافات ولیاه اوراق حادود اختیاارات وه شروا یک نفر را به عنوان نماینده با تصریح به ینابالغ گردد مگر ا

 مطالباتی معرفی نمایند.

 ج: ابالغ به اشخاص حقوقی 

صورت باه  و در غیر این  ودر مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اوراق به رئیس دفتر مربوب یا قائم مقام  -35

ادار  یا دبیرخانه و... در صورت امکاان باا درج   ئول دریافت ابالغیه است )واحد مالی،واحد  وه در آن دستگاه م

رساید اخاک  اولابالغ و در ن اخه  (1)مهر مخاط  و شماره ثبت دبیرخانه در ریل ن خه اوراق( مطابق مهر شماره 

ا مانع ورود مامور اباالغ باه وه اشخاص مکوور به هر دلیلی از دریافت اوراق خوددار  نموده و ی شود. در صورتیمی

صاورت  گردد در ایانقید و اوراق اعاده می (2)مرات  در برگ ابالغیه مطابق مهر نمونه شماره  واحد مربوب گردند،

 .باشدقانونی میها  به مهلتشروع و محاسو و مالالغ به منزله ابتاریخ گزارش مامور ابالغ، 

مدیر عامل یا قائم مقام او یا افراد  وه حق امضاء دارند ت الیم و ابالغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به  -36

گردد. در صورتی وه مامور ابالغ نتواند اوراق مربوب را به اشخاص یاد رسید دریافت می (1) مطابق مهر نمونه شماره

 غیاه اسات شده ابالغ نماید باید به م ئول دفتر مدیر و در صورت عدم امکان به واحاد  واه م ائول دریافات ابال

 اولادار  یا دبیرخانه و ...( و در صورت امکان با درج مهر شروت و شماره ثبت دبیرخانه در ریل ن خه  )واحد مالی،

  .ابالغ نماید (2)اوراق مطابق مهر نمونه شماره 

درب بند قبل و یا عدم حضور یا تعطیلی یا ب اته باودن در صورتی وه به دلیل استنکاف اشخاص یادشده در  -37

، (8) ، امکان ابالغ فراهم نگردد مأمور ابالغ مورف است با رور علت در ن خ ابالغیه مطابق مهار نموناه شامارهمحل

را به همراه ضمایم آن به شعبه عودت دهد در اینصورت تاریخ الصاق  لاورا به درب محل الصاق و ن خه  دومن خه 

 آید. به منزله ابالغ قانونی به ح اب می

 شاود اوراق راردادها  پیمانکار  وه با تشکیل ون رسیوم یاا مشااروتها  دو یاا چندجانباه انجاام مایدر ق -38

روش ابالغ به اشخاص حقیقای یاا )مطابق بای ت به نشانی همه اعضاء ون رسیوم یا مشاروت مندرج در پرونده می
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مواعد قرار خواهد گرفات. چنانچاه ، مالو محاسبه شخصابالغ گردد، در این صورت تاریخ ابالغ به آخرین وقی( حق 

اعضاء ون رسیوم یا مشاروت یکی از اعضاء خود را به عنوان نماینده خود جهات انجاام اماور ادار  و اباالغ اوراق و 

ها  تشخیص مطالبات معرفی نمایند، در اینصورت اوراق به نماینده معرفی شده و باه نشاانی  اعتراض به آراء هیات

 ایشان ابالغ خواهد شد.

وه اشخاص حقوقی به صورت مکتوب یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده و یا اشخاص حقیقی  در صورتی -39

صورت اوراق با توجه  معرفی نماید در این در محل شعبه یا حقوقی یک نفر را به عنوان وویل خود جهت ابالغ اوراق

الغ اوراق(، در محل شعبه به ایشان ابالغ و در ن خه به مفاد معرفی نامه یا ووالتنامه )به شرب درج اختیار دریافت اب

معرفی نمایناده اشاخاص حقاوقی بایاد توساط  .گرددبا رور مشخصات نماینده و تاریخ و ساعت رسید اخک می لاو

صاحبان امضاء مجاز )با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی و مهر شخص حقوقی( و با تصریح حدود اختیارات نماینده 

 د.صورت پکیر

خصوصی در نشانی تعیین شده شناخته نشاود، چنانچاه ساابقه اباالغ در حقوق در صورتی وه شخص حقوقی  -41

پرونده موجود باشد و وارفرما تیییر نشانی را به شعبه اعالم ننموده باشد در این صورت ابالغ به نشانی قبلی به منزله 

نشانی از مخاط  در پرونده وجود نداشته باشد در ایان صاورت  ابالغ قانونی می باشد. چنانچه سابقه ا  از ابالغ و یا

سیوم ون ردر مورد اعضاء این حکم اوراق به آخرین نشانی شخص حقوقی در اداره ثبت شروت ها ابالغ خواهد شد. 

 در موارد  وه اشخاص حقوقی باشند نیز اجرا می شود.یا مشاروت 

 احتساب مواعد: د

باه  شاود.ب مواعد تاریخ ابالغ است، روز ابالغ و روز اقدام جزء موعد مح وب نمایدر موارد  وه مالو احت ا -41

اباالغ شاده  1/15/1833روز از تاریخ ابالغ، چنانچاه اوراق در تااریخ  25 اعتراض عنوان مرال برا   احت اب مهلت

 شود. و وصول اعتراض در این تاریخ، اعتراض در موعد قلمداد می رسدمیبه پایان  21/15/1833باشد در تاریخ 
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در صورتی وه روز آخرموعد، مصادف با تعطیلی ادارات باشد، روز آخر موعاد، روز  اسات واه ادارات پاس از  -42

مصادف با تعطیلی ادارات )ملی یا استانی( باشد  21/15/1833وه روز  تعطیلی باز می شوند. در مرال باال در صورتی

 اولین روز بازگشایی ادارات، آخرین فرصت اقدام می باشد.
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 ابالغ الکترونیکی فصل سوم:

توسط اشاخاص حقاوقی و  (5)توسط اشخاص حقیقی و فرم پیوست شماره  (4)فرم پیوست شماره با تکمیل  -43

وارفرما یا مدیران و یا صاحبان امضاء مجاز اشخاص حقاوقی در ساامانه خادمات غیار حضاور  امضا  آن از سو  

باه  نه مکووراز طریق سامااحکام مطالباتی و اوراق  ولیه Eservices.tamin.irسازمان تأمین اجتماعی به نشانی 

 .نه مراجعه نمایدمشاهده ابالغ  به ساما برا مکلف است  مخاط و  شدخواهد ارسال ح اب واربر  مخاط  

تواند در تمام موارد  وه نیاز به ابالغ باشد از ایان ، سازمان میسامانهپس از دریافت ح اب واربر  از طریق  -44

 نشانی استفاده وند.

یاا نمایناده حبان امضاا  مجااز با درخواست مادیرعامل، صااواربر  برا  اشخاص حقوقی اختصاص ح اب  -45

 خواهد بود. هاقانونی آن

شاود و در از طریق ابالغ فیزیکی انجاام مای یدر صورت فوت وارفرما، نخ تین ابالغ به ورثه وارفرما  متوف -46 

 ها  بعد  به سازمان مراجعه نمایند.شود وه جهت افتتا  ح اب واربر  برا  ابالغمفاد ابالغیه تصریح می

توسط تاجر ورشک ته تکمیل شده باشد، اباالغ  خدمات غیر حضور  فرم درخواست استفاده ازدر صورتی وه  -47

به مدیر تصفیه تاجر ورشک ته به صورت فیزیکی و به نشانی مدیر تصافیه باه ترتیا  منادرج در فصال دوم  ایان 

  را تکمیل نموده باشد.  فرم درخواست فوقبخشنامه انجام خواهد شد مگر اینکه مدیر تصفیه 

حضاور  خادمات غیر ساامانهدر  ربر به ح اب واا لکترونیکااوراق  وصولاوراق؛ تاریخ  الکترونیک در ابالغ -48

(Eservices.tamin.ir )مراه معرفای شماره هبه دو پیامک با ارسال ساعت  24ررف  مرات و  ودهبه منزله ابالغ ب

 . شدخواهد  رسانیاطالع مخاط و  شده از س

با ثبت زمان و سایر جزئیات، رخیره مای شاود و ولیاه آثاار ، در ح اب واربر  و اوراق مطالباتی احکامرؤیت  -49

 از این طریق به منزله رسید است.آن ابالغ بر آن مترت  می گردد. ورود به سامانه از طریق ح اب واربر  و رؤیت 

قاانون آیاین  (۰5)مااده و مطاابق باوده ، به منزله استنکاف از قبول اوراق سامانه ابالغخوددار  از مراجعه به  -51

 مح وب می گردد.  ابالغ قانونی ها  عمومی و انقالب در امور مدنیدادرسی دادگاه

از قبیل تیییر آدرس یا نام یا  در صورت هرگونه اشتباه در اعالم اطالعات یا تیییر اطالعات ثبت شده در سامانه -51

بت تیییرات در سامانه به سازمان اعالم نمایند. را بالفاصله جهت ث ند مرات مورف مخاطبین تلفن همراه و مانند آن،

ها  عمومی و انقالب در امور مدنی اطالعات ساابق قانون آیین دادرسی دادگاه (۰3)در غیر این صورت مطابق ماده 

   .معیار ابالغ و اقدامات اجرایی خواهد بود

 باشد. فیزیکی میدر ابالغ موضوع این فصل )الکترونیک(، محاسبه مواعد همانند ابالغ  -52
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 رسیدگی به شکایات مربوط به ابالغ فصل چهارم:

و عدم رعایت  فیزیکیو  الکترونیکیبه منظور رسیدگی به شکایات مخاطبین ابالغ به نحوه و شیوه انجام ابالغ  -53

اساتانها و ساتاد در مراوز ادارات وال « ها  استانی و ستاد  رسیدگی به شکایات ابالغومیته»مفاد این بخشنامه، 

 مروز  تشکیل می شود.

، و دعااو  حقوقی روسا  اداراتا ، بیمهمنابع اعضا  ومیته استانی رسیدگی به شکایات ابالغ شامل معاون  -54

 ادارهرئایس ومیتاه  د. دبیارنمای باشات بازرسی و رسیدگی باه شاکایاو آمار و فناور  اطالعات ، حق بیمهوصول 

 در اداره ول استان می باشد.یات بازرسی و رسیدگی به شکا

 باشد:اعضا  ومیته ستاد  رسیدگی به شکایات ابالغ شامل افراد ریل می -55

 نماینده اداره ول وصول حق بیمه  -1

 نماینده اداره ول امور حقوقی و قوانین -2

 مروز فناور  اطالعات، آمار و محاسباتنماینده  -8

 املنماینده دفتر بازرسی مدیرع -4

 ا بیمهمعاونت  نماینده-5

 باشد.می حق بیمه دبیرخانه رسیدگی به شکایات در ستاد اداره ول وصول

 ها  رسیدگی به شکایات ابالغ مورافومیته . بنابرایناستهدف از ابالغ، اطالع مخاط  از مفاد اوراق ابالغی  -56

در موارد  واه اوراق موضاوع ابالغیاه باه تا بالغ توجه نمایند وارفرمایان به نحوه ا ایتشکدر رسیدگی به  دباشنمی

افراد تعیین شده در این بخشنامه انجام نشده و لیکن ح   شواهد و مادارو و یاا ساوابق قبلای اباالغ موجاود در 

پرونده، اطالع مخاط  احراز گردد و یا ح   رویه موجود در سی تم ادار  اشخاص حقوقی، مرجع پاکیرش اباالغ 

پیش بینی شده در این بخشنامه باشد ابالغ صحیح و قانونی بوده و اعتاراض مخاطا  قابال  دافراغیر   واحداوراق 

 پکیرش نمی باشد.

اطالعی وند وه ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسای در صورتی می تواند ارهار بیمخاط  در ابالغ الکترونیکی،  -57

 بالغ مطلع نشده است.)قوه قاهره( یا نقص در سامانه سازمان از مفاد ا

خود را با رور دلیل به شعبه مربوب تحویل  خواستدرمخاط  به امر ابالغ، و  مکلف است  شکایتدر صورت  -58

شعبه مکلاف  ، شماره ثبت را به مخاط  تحویل دهد.شکایتبای ت بعد از ثبت و ت لیم نموده و دبیرخانه شعبه می

انجام ابالغ الکترونیکی یا فیزیکی تهیه و دالیل قباول یاا رد اعتاراض باه است گزارشی مشتمل بر چگونگی و نحوه 

ارسال نماید. اداره  استان روز از تاریخ ثبت درخواست، به اداره ول 5همراه م تندات و اسناد مربته را حداورر ررف 

قدام تاا تصامیم ، ن بت به طر  آن در ومیته استانی اشکایتروز از تاریخ وصول  15ول مربوب مکلف است ررف 

 مقتضی اتخار نمایند.
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تشخیص دهد اوراق به نحو قانونی و مطاابق شارایط و م تند به صورت م تدل استانی در صورتی وه ومیته  -59 

این بخشنامه ابالغ نشده است تصمیم ومیته در صورتجل ه درج و پس از امضا همه اعضااء، پروناده باا لحااظ حاد 

گردد و در صورتی واه بخشنامه جهت انجام ابالغ صحیح به شعبه مربوب عودت می (05)نصاب تعیین شده در بند 

 گردد.سوابق در پرونده ضبط و به شعبه عودت می اعتراض قابل پکیرش نباشد پس از تنظیم صورتجل ه،

ق وه تصمیم ومیته استانی مبنی بر پکیرش اعتراض باه نحاوه اباالغ باوده و مبلار منادرج در اورا در صورتی -61

ابالغی مورد اعتراض بیش از ده میلیارد ریال باشد اداره ول استان می بای ت حداورر ررف پان  روز پروناده را باه 

همراه ولیه م تندات جهت بررسی و تایید نهایی برا  ومیته رسیدگی به شکایات از ابالغ ستاد ارسال نماید.نصااب 

ا  مادیرعامل قابال تیییار رایط اقتصاد  توسط معاون بیماهها و شتعیین شده در این بند با توجه به حجم پرونده

 خواهد بود.

چنانچه ومیته ستاد  نظر ومیته استانی را منطبق با مقررات تشخیص دهاد آن را تاییاد و پروناده را جهات  -61

استانی را نقض و ضامن تاییاد انجام ابالغ مجدد به اداره ول مربوب ارسال می وند در غیر اینصورت تصمیم ومیته 

 فرایند ابالغ پرونده را عودت خواهد داد.

هاا باا گیار  در ایان ومیتاهرسمیت خواهد یافت و تصمیمء ها  مکوور با حضور تمامی اعضاجل ات ومیته -62

 اعضاء مخالف نظر خود را به صورت مکتوب در ریل صورتجل ه درج خواهند ورد. اورریت آراء خواهد بود.

ها مانع شاروع و تعقیا  عملیاات اجرایای ثبت اعتراض مخاط  در شعبه و شروع فرایند رسیدگی در ومیته -63

باشاد چنانچاه تصامیم هایی وه در صالحیت ومیته ستاد  میجهت وصول مطالبات قطعی نخواهد شد. در پرونده

یته ستاد ، عملیات اجرایی جهت ومیته استانی مبنی بر پکیرش اعتراض مخاط  باشد تا زمان اتخار تصمیم در وم

 موضوع ابالغیه مورد اعتراض متوقف خواهد شد. مطالباتوصول 

ها  رسیدگی به وه عملیات اجرایی موضوع اجرائیه به اتمام رسیده باشد، اعتراض به ابالغ در ومیتهدر صورتی -64

و یا مخاط  ابالغ ضمن وار وصول گردیده گکارنده چه مطالبات سازمان از واچنانباشد. شکایات قابل رسیدگی نمی

بل رسایدگی خواهاد قااشد این اعتراض ابالغ اعتراض نموده بک مفاصا ح اب ن بت به امر پرداخت بدهی جهت اخ

 بود.

در صورت وجود ابهام در تف یر مقررات یا در موارد سکوت این بخشنامه، مقررات ابالغ قانون آیاین دادرسای  -65

ا  یا مخاابراتی )مصاوب قاوه ها  رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهبه ابالغ الکترونیک در آیین مدنی و مواد مربوب

 قضاییه( مالو عمل خواهد بود.

نگی با ادارات وال اتخار نماید تا با هماهاست ترتیبی  مورف سازمان مروز فناور  اطالعات، آمار و محاسبات -66

در نارم  گوناه تیییار، اصاال ، توساعه و هرافازارنرم تهیاهمورد ن بت به ح    وصول حق بیمه، حقوقی و قوانین
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بخشانامه اقادام سه مااه پاس از اباالغ حداورر ررف  ین بخشنامه ضرورت داشته باشدوه مطابق اها  موجود افزار 

 نماید.

، 25/12/1838ماور   18255/38/1555هاا  چهاار جدیاد حقاوقی ،از تاریخ صدور این بخشنامه، بخشنامه -67

 شد.بامیایر با این بخشنامه ملیی االثر می  مرتبط و سایر بخشنامه ها  10/4/1838مور   8500/38/1555

ریز ، مالی و الملل، برنامها ، حقوقی و مجلس و امور بینها  بیمهم ئول ح ن اجرا  این بخشنامه معاونت -68

 تاداراو معااونین و روساا   ا   استانها و روسا  شع دیران ول بیمهم، پشتیبانی، توسعه مدیریت و منابع ان انی

 خواهند بود. وصول حق بیمه، اجراییات و ادار 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 
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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مین اجتماعی استان مدری ان ردمان تأ
 

با توجه به اهمیت موضوع ابالغ، نحوه انجام و تأثیر آن در حقوق سازمان و مخاطبین و همچنین به منظور ایجاد 

آیین نامه اجرایی ماده  (11)تا  (5)رویه واحد در ابالغ احکام مطالباتی و سایر اوراق، این بخشنامه با استفاده از مواد 

ا  یاا هاا  رایاناهعی، مفاد قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه نحوه استفاده از ساامانهقانون تأمین اجتما (55)

مخابراتی تنظیم و واحدها  اجرایی مکلفند امر ابالغ اوراق مربوطه را وفق شرایط مندرج در ایان بخشانامه ح ا  

  م دهند.مورد به صورت فیزیکی )از طریق مأمورین ابالغ( و یا به صورت الکترونیکی انجا
 

 فصل اول: تعاریف و اصطالحات 

ها  ا ، آرا  هیاتها  دورهعبارت است از احکام اعالم بدهی، صورتح اب :احکام مطالباتی و اوراق اجرایی -1

( قانون 83( آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده )5استعالم موضوع ماده )، تشخیص مطالباتبدو  و تجدیدنظر

ناماه هاا، بازداشات، دعوت به جل ات هیاات( آیین نامه مکوور4( و )8و احکام بدهی موضوع مواد )تامین اجتماعی 

ها، ثبت اسناد و امالو و راهاور ناجاا و ساایر مکاتباات نامه اداره ثبت شروتاموال وارفرما، اشخاص ثالث، بازداشت

 ادار .

صفیه تاجر ورشک ته یا اداره تصافیه و مادیر تصافیه عبارت است از ورثه وارفرما و مدیر ت قائم مقام کارفرما: -2

 .شودها  ورشک ته منحله میمنحله وه جانشین وارفرما  متوفی یا شروت  هاشروت

و ی وه به موج  ووالتنامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، مامور به انجاام امار   وکیل کارفرما: -3

تنامه درج شده و وویل صرفا در محدوده اختیارات مندرج در ووالات ناماه شود و حدود اختیارات وویل در ووالمی

 اختیار انجام اقدامات از طرف وارفرما را دارد.

نامه عاد  مامور به انجام اقدامی از سو  شخص حقاوقی و ی وه با معرفی نماینده کارفرما شخص حقوقی: -4

نماینده مشخص شود.  در این قبیل ماوارد، صاحت و اصاالت نامه عاد  نیز باید حدود اختیارات شود. در معرفیمی

نامه منت   به مخاط  با سوابق موجود در معرفی نامه در حدود متعارف نظیر تطبیق امضاء و مهر مندرج در معرفی

 گیرد.پرونده( انجام می

 

 
 ایو بیمه جلس و امور بین الملل، مهای حقوقیمشترک معاونت حوزه

 بخشنامه جامع ابالغ احکام و اوراق موضوع:
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اماوال او را تصاد   به طور م تمر )بدون قید زماانی( اداره مالکاز طرف وه مباشر و ی است  خادم:-مباشر -5 

وند. خادم اعم از منشی، رییس دفتر، وارگر، م تخدم ، سریدار، وارمند یا هر وس دیگر  وه به صورت م تمر می

 در محل ابالغ شاغل است یا سکونت دارد. ابالغ به این افراد تنها در محل ابالغ ممکن است. 

قانون مدیریت خدمات وشاور  مانناد ( 5)اده ها  اجرایی موضوع مدستگاه اشخاص حقوقی حقوق عمومی: -6

یاا دولت و موس ات و نهادها  عمومی غیردولتی و نیز موس اتی واه تماام ها  واب ته به ادارات دولتی و سازمان

 بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.

خصوصی، خیریاه و  ها سایر اشخاص حقوقی از جمله موس ات و شروت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: -7

 غیرانتفاعی.

شخص حقیقی یا حقوقی تاجر است وه با را  صادره از دادگاه حقوقی حکم ورشک تگی آن صادر  ورشکسته: -8

دایار باشاد اداره امور ورشک تگی وه در اقامتگاه تاجر اداره تصفیه گردد. در صورتیو تاریخ توقف در را  معین می

 شود.غیر این صورت مدیر تصفیه شخصی است وه در را  دادگاه تعیین میبوده و در مدیر تصفیه یاد شده 

العاده شروت یا را  دادگاه حقوقی صادر و جهات انحالل شروت با تصمیم مجمع عمومی فوق انحالل شرکت: -9

 شود.یالعاده انتخاب مشود. مدیر تصفیه توسط دادگاه یا مجمع عمومی فوقاطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می

 پس از انتخاب مدیر تصفیه، مدیران قبلی شروت فاقد سمت از طرف شروت می باشند.

تشکیل گروه اقتصاد  با منافع مشترو با مشاروت دو یا چند شاخص حقیقای یاا  کنسرسیوم یا مشارکت: -11

فعالیات حقوقی با حفظ شخصیت حقوقی اعضاء بدون ایجاد شخصیت حقوقی جدید و به منظور ت هیل و گ ترش 

باشد و روابط اقتصاد  و تجار  برا  یک پروژه و دوره محدود و براساس قرارداد  وتبی در قال  شروت مدنی می

ها در مشاروت تاثیر  در پرداخت حق بیمه در مقابل سازمان نداشته و مالی و حقوقی بین اعضاء و ن بت سهام آن

 باشند.ه م ئول میهر یک از اعضاء در قبال سازمان بابت پرداخت حق بیم

و انی ه تند وه نام آنها به موج  آخارین آگهای تیییارات  افراد مجاز و صاحب امضاء اشخاص حقوقی: -11

رسد وه از طرف شروت یا موس ه مجاز به فعالیت ه تند و وقتى به نام اشخاص روزنامه رسمی به اطالع عموم می

 شود.ام شروت یا موس ه فرض میدهند، اقدام آنان، اقدحقوقى اقدامی را انجام می

امر ابالغ باید در ساعات متعارف ابالغ انجام شود. منظور از ساعات متعاارف  ساعات متعارف فعالیت کارگاه: -12

ها و درخصاوص صانوف و ساایر ها و ادارات در ساعات ادار  با لحاظ شرایط اقلیمی برخی استاندرخصوص شروت

همان صنف است. ساعات تعطیلی صنوف با توجه به عرف باازار مرباوب بایاد ماورد ها بر ح   عرف فعالیت وارگاه

 توجه قرار گیرد و مراجعه در ساعات غیرمتعارف فعالیت ممنوع است.

شود. منظور از اقامتگاه قانونی محلی است وه اداره ابالغ اوراق به اقامتگاه قانونی مخاط  انجام می محل ابالغ: -13

ها و در باشد. درخصوص اشخاص حقوقی، آخرین نشانی موجود نزد اداره ثبت شروتدر آنجا میامور اصلی مخاط  
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مگر اینکه محل ابالغ به طریق دیگار  واه در ایان بخشانامه قیاد شاده  مورد اشخاص حقیقی نشانی وارگاه است 

 .تعیین گردد

یا شروا  یک وارگاه باشند، ابالغ باه  در موارد  وه مخاط  ابالغ ورثه وارفرما و ابالغ به مخاطبین متعدد: -14

 شود.همه افراد مکوور در محل ابالغ انجام می

منظور از سابقه ابالغ این است وه یکی از اوراق ابالغیاه ساابقاد در محال اباالغ باه مخاطا  یاا  سابقة ابالغ: -15

قاد در محل ابالغ الصاق شده باشد، وه اوراق ساب( ابالغ شده باشد و در صورتی( این فصل5)واب تگان و  )مطابق بند 

وه مخاط  بر مبنا  اوراق الصاق شده اقدامی را انجام دهاد مگر این شوداین امر به منزله سابقه ابالغ مح وب نمی

 وه نشان دهندة اطالع ایشان از مفاد ابالغیه باشد.

وه ح   نونی به شخص مخاط  یا و انیابالغ اوراق به وسیلة مامور ابالغ در محل اقامتگاه قا ابالغ فیزیکی: -16

مقررات بخشنامه ابالغ، حق دریافت اوراق را دارند. همچنین، ابالغ در محل شعبه به وارفرماا یاا نماینادة و  اباالغ 

 شود.فیزیکی مح وب می

وااربر   باه ح ااب Eservices.tamin.irوصاول الکترونیکای اوراق از طریاق ساامانه  ابالغ الکترونیک: -17

 مخاط   با رعایت ضوابط ابالغ الکترونیک.

 

 فصل دوم: ابالغ فیزیکی

 الف: قواعد عمومی ابالغ

انجام و در هر صورت دارا  اعتبار واحد می باشاد.  فیزیکییا  الکترونیکیها  ابالغ اوراق صرفا به یکی از روش -18

ی ممکن نباشد، امر اباالغ باه صاورت فیزیکای انجاام در صورتی وه ارسال ابالغیه به صورت الکترونیکی به هر دلیل

 شود. می

مطالباتی و سایر اوراق مربوطه  احکامتواند در امر ابالغ ابالغ اوراق توسط مأمور ابالغ انجام می شود. سازمان می -19

عی و ... و ها  رسمی سازمان تامین اجتمااز طریق مأمورین ابالغ شع ، شروت ها  پ تی طرف قرارداد، وارگزار 

در مورد افراد مقیم خارج از وشور از طریق وزارت امور خارجه یا به طرق دیگر اعالمی از سو  سازمان برابر مقررات 

اقدام نماید. همچنین در مناطق محروم و دور دست وه امکان ابالغ به طرق مکوور می ر نباشد در صورت امکاان از 

ر  و یا بخشدار  اقدام خواهد شد. به منظور اطمینان از اجرا  صحیح طریق نیرو  انتظامی، شورا  اسالمی، دهیا

  مقررات ابالغ، الزم است واحدها  مجر  ابالغ، آموزش ها  الزم را به مأمورین ابالغ ارائه نمایند.

غ باه ابالغ باید در محل تعیین شده در اوراق ابالغی و در ساعات وار و فعالیت متعارف وارگاه و در ماورد اباال -21

 وه وارفرما ساعت فعالیت وارگاه را به شعبه اعالم نماید.ها  م کونی در طول روز انجام پکیرد مگراینمحل
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محل ابالغ همان است وه در پرونده مطالباتی منعکس می باشد و مادامیکه مخاط  تیییر محل ابالغ را وتباا  -21 

وطه به محل سابق او ابالغ خواهد شد. همچنین ابالغ در محال به سازمان اعالم و در دبیرخانه ثبت ننماید اوراق مرب

شعبه در صورت داشتن ووالتنامه رسمی و یا درخواست  اشخاص حقیقی و یا صاحبان امضا  مجااز یاا نماینادگان 

اشخاص حقوقی در سربرگ و مهمور به مهر آنها امکان پکیر است. درخواست ماکوور مای بای ات متضامن اختیاار 

ابالغی از طرف وارفرما توسط نماینده باشد در هر حال وصول درخواست مکوور و عدم حضور نماینده  دریافت اوراق

 .باشدرافع تکلیف شعبه جهت ابالغ اوراق وفق ضوابط در مهلت ها  تعیین شده نمی

بای ات اوراق مطالباتی و سایر اوراق مربوطه در دو ن خه تنظیم و حاداورر رارف دو روز از تااریخ صادور می -22

جهت ابالغ در اختیار مأمور ابالغ قرار گیرد. مأمور ابالغ باید پس از دریافت اوراق مربوطه ن بت به ابالغ آن اقادام و 

رسید الزم اخک  (1)وه به سازمان اعاده می گردد، طبق فرم شماره  اول را به مخاط  ت لیم و در ن خه ومدن خه 

 پرونده، به شعبه مربوطه اعاده وند. در  ضبطو حداورر ررف دو روز جهت 

مأمور ابالغ باید نام و مشخصات هویتی و ی را وه اوراق به او ابالغ شده )شامل نام، نام خانوادگی و ودملی(و  -23

سمت و  و یا اینکه چه ن بتی با مخاط  دارد و محل و تاریخ ابالغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و ساال و ناام و 

با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف و عدد در ن خه ا  وه اعاده می نماید بنوی د و امضاء  مشخصات خود

یا اثر انگشت او را )در صورت عدم امکان امضاء( اخک نماید. در صورت عدم ارائه وارت شناساایی از ساو  مخاطا ، 

 ابالغ اوراق همانند موارد عدم حضور مخاط  انجام خواهد شد.

اوراق را جهت اباالغ از  توانندمی هر موارد  وه محل ابالغ اوراق در سایر شهرها یا استانها باشد شع  مربوطد -24

 طریق پ ت ارسال نمایند. 

صاحبان امضاء با درخواست  تیییر محل ابالغ با درخواست مکتوب اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی -25

م تندات قانونی )نظیرصورتجل ات مجامع عمومی شروت یا آگهای روزناماه با ارائه و  مجاز با مهر اشخاص حقوقی

یا قرارداد اجاره رسمی یا دارا  ودرهگیر  سامانه امالو( صورت می گیرد در ایان صاورت پاس از ثبات و رسمی 

 درخواست مخاط  در شعبه و تیییر اطالعات در پرونده، اوراق به آدرس جدید ارسال خواهد شد.

ردادها  پیمانکار  چنانچه پیمانکار جهت اخک ود وارگاه به سازمان مراجعه ننموده و سازمان درصادد در قرا -26

اخک حق بیمه از قرارداد مکوور باشد چنانچه پیمانکار شخص حقوقی باشد آخرین اقامتگاه قانونی ایشاان نازد اداره 

 مالو تعیین محل ابالغ می باشاد و در ثبت شروت ها )مندرج در سایت روزنامه رسمی یا سامانه اشخاص حقوقی(

مورد اشخاص حقیقی، نشانی پیمانکار مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه مح وب خواهد شد مگر اینکاه پیمانکاار 

 با مراجعه به شعبه آدرس دیگر  را اعالم نماید.

ی بار تیییار محال فعالیات یاا در مورد وارفرمایان حقیقی دارا  وارگاه ثابت، در صورت اعالم وارفرماا مبنا -27

اقامتگاه، اوراق مربوب به دوره بدهی همان وارفرما به آدرس اعالمی جدید ابالغ خواهد شاد. در ماورد قراردادهاا  
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نظیار اعالمیاه ف اخ، خاتماه  یشده باشد با ارائه م تندات ف خپیمانکاران حقیقی، در صورتی وه قرارداد خاتمه یا  

آدرس  ،ژه، آدرس جدید اعالمی از سو  پیمانکاار در پروناده ثبات و پاس از تیییارپیمان و صورتجل ه تحویل پرو

 مالو ابالغ خواهد بود.جدید 

در صورتی وه مخاط  ابالغ، سفارتخانه ها و ون ولگر  ها  وشورها  خارجی در ایران باشد، اباالغ اوراق از  -28

 طریق اداره ول تشریفات وزارت امور خارجه انجام می شود. 

اطالعات هویتی وارفرما در پروندها  ورشک ته شده باشد    وه شخص مخاط  )حقیقی یا حقوقی(در موارد -29

تصافیه یاا نماید بدین نحو وه درونارنام وارفرماا  ورشک اته ناام مدیر بای ت تیییرمربوب میمطالباتی و اجرایی 

یگزین نشانی تاجر ورشک ته مندرج درپروناده  نشانی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه جا شع  اداره تصفیه درج گردد و

مربوب قید شده وولیه اوراق خطاب به مخاط  ورشک ته با نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به آدرس ایشاان 

تیییرات هویتی مکوور و مادامی وه امر ورشک تگی در جریان باشاد، هار پس ازثبت . بدیهی است ارسال می گردد

   ه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام می شود.گونه ابالغ اوراق ب

در موارد  وه شخص حقوقی مخاط  منحل شاده باشاد اوراق باه نشاانی شاروت منادرج در پروناده اباالغ  -31

گردد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده شروت یا دادگاه صادر ونناده حکام، نشاانی دیگار  تعیاین نماوده می

حله دارا  مدیرتصفیه نباشد اوراق به آخرین مدیر قبل از انحالل در آخارین محلای باشند. در صورتی وه شروت من

 وه به اداره ثبت شروت ها اعالم شده ابالغ خواهد شد. 

 ب: ابالغ به اشخاص حقیقی 

شد. در صورت عدم حضور مخاطا ،اوراق  ابالغ به اشخاص حقیقی در محل تعیین شده در اوراق انجام خواهد -31

در نشانی وارگاه به نماینده وارفرما و یا خادمین و  ابالغ خواهد شد. در صورتی وه وارفرما یا اشخاص یادشاده در 

محل حاضر و از دریافت اوراق خوددار  نمایند مامور ابالغ می بای ت این موضوع را در ن خ ابالغیه قیاد و ن اخه 

را به همراه ضمائم به شعبه عودت نماید در اینصاورت اوراق ماکوور اباالغ  اولارگاه الصاق و ن خه را به درب و اول

 شده مح وب می گردد.

بای ات اوراق را باا روار در صورتی وه وارفرما  حقیقی قبل از ابالغ اوراق فوت نموده باشد، مامور اباالغ می -32

در صورتی وه مخاط  پس از ابالغ و پیش از انقضا  مواعد فوت  به شعبه اعاده نماید و همچنین اولعلت در ن خه 

نماید در اینصورت اوراق می بای ت خطاب به ولیه وراث و به نشانی وارگاه ارسال گردد مگر اینکه وراث یک نفر را 

وراثات  به عنوان نماینده یا وویل خود با تعیین حدود اختیارات معرفی نمایند. تعیین وراث مطابق گاواهی انحصاار

صادره از مراجع قضایی و در صورت عدم امکان از طریق بازرسی شعبه و تحقیق محلی انجاام خواهاد شاد. پاس از 

وه بازرس یا وراث آدرس دیگر  را اعالم گردد مگر اینتعیین وراث اوراق به نشانی وارگاه مندرج در پرونده ابالغ می

 وراث در نشانی جدید خواهد بود. نموده باشند وه در این صورت ابالغ به هر یک از 
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در صورتی وه شخص حقیقی در محل ابالغ شناخته نشود و یا محل وارگاه تعطیل یا برچیده و یا تیییر نموده  -33 

باشد و یا تبدیل به ساختمان جدید، خیابان، فضا  سبز و ... شده باشد، چنانچه سابقه ابالغ در پرونده موجود باشاد 

انی را به شعبه اعالم ننموده باشد مامور ابالغ مورف است دالیل عدم شناسایی وارفرما باه شار  و وارفرما تیییر نش

فوق را در ن خ ابالغیه قید و به شعبه عودت دهد در این صورت تاریخ گزارش مامور ابالغ به منزلة اباالغ مح اوب 

د نداشته و امکاان شناساایی آدرس جدیاد گردد. چنانچه سابقه ا  از ابالغ و یا نشانی از مخاط  در پرونده وجومی

برا  شعبه می ر نباشد، در این صورت ابالغ از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یک روزنامه وریر االنتشاار صاورت 

 می گیرد. 

بای ت به آدرس وارگاه و خطاب به ولیه شروا وه وارفرما چند نفر اشخاص حقیقی باشند اوراق میدر صورتی -34

جهات دریافات ولیاه اوراق حادود اختیاارات وه شروا یک نفر را به عنوان نماینده با تصریح به دد مگر اینابالغ گر

 مطالباتی معرفی نمایند.

 ج: ابالغ به اشخاص حقوقی 

صورت باه  در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اوراق به رئیس دفتر مربوب یا قائم مقام و  و در غیر این -35

دستگاه م ئول دریافت ابالغیه است )واحد مالی،ادار  یا دبیرخانه و... در صاورت امکاان باا درج واحد  وه در آن 

رساید اخاک  لاوابالغ و در ن اخه  (1)مهر مخاط  و شماره ثبت دبیرخانه در ریل ن خه اوراق( مطابق مهر شماره 

وده و یا مانع ورود مامور اباالغ باه وه اشخاص مکوور به هر دلیلی از دریافت اوراق خوددار  نم شود. در صورتیمی

صاورت  گردد در ایانقید و اوراق اعاده می (2)مرات  در برگ ابالغیه مطابق مهر نمونه شماره  واحد مربوب گردند،

 .باشدقانونی می ها محاسبه مهلت مالو شروعتاریخ گزارش مامور ابالغ، 

قائم مقام او یا افراد  وه حق امضاء دارند ت الیم و  ابالغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به مدیر عامل یا -36

گردد. در صورتی وه مامور ابالغ نتواند اوراق مربوب را به اشخاص یاد رسید دریافت می( 1)مطابق مهر نمونه شماره 

 شده ابالغ نماید باید به م ئول دفتر مدیر و در صورت عدم امکان به واحاد  واه م ائول دریافات ابالغیاه اسات 

 اولادار  یا دبیرخانه و ...( و در صورت امکان با درج مهر شروت و شماره ثبت دبیرخانه در ریل ن خه  احد مالی،)و

  .ابالغ نماید (2)اوراق مطابق مهر نمونه شماره 

بند قبل و یا عدم حضور یا تعطیلی یا ب اته باودن درب در صورتی وه به دلیل استنکاف اشخاص یادشده در  -37

، (8) ان ابالغ فراهم نگردد مأمور ابالغ مورف است با رور علت در ن خ ابالغیه مطابق مهار نموناه شاماره، امکمحل

را به همراه ضمایم آن به شعبه عودت دهد در اینصورت تاریخ الصاق  اولرا به درب محل الصاق و ن خه  دومن خه 

 به منزله ابالغ قانونی به ح اب می آید. 

 شاود اوراق پیمانکار  وه با تشکیل ون رسیوم یاا مشااروتها  دو یاا چندجانباه انجاام مایدر قراردادها   -38

)مطابق روش ابالغ به اشخاص حقیقای یاا بای ت به نشانی همه اعضاء ون رسیوم یا مشاروت مندرج در پرونده می
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خواهد گرفات. چنانچاه  ، مالو محاسبه مواعد قرارشخصابالغ گردد، در این صورت تاریخ ابالغ به آخرین حقوقی(  

اعضاء ون رسیوم یا مشاروت یکی از اعضاء خود را به عنوان نماینده خود جهات انجاام اماور ادار  و اباالغ اوراق و 

ها  تشخیص مطالبات معرفی نمایند، در اینصورت اوراق به نماینده معرفی شده و باه نشاانی  اعتراض به آراء هیات

 ایشان ابالغ خواهد شد.

وه اشخاص حقوقی به صورت مکتوب یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده و یا اشخاص حقیقی  رتیدر صو -39

صورت اوراق با توجه  معرفی نماید در این در محل شعبه یا حقوقی یک نفر را به عنوان وویل خود جهت ابالغ اوراق

، در محل شعبه به ایشان ابالغ و در ن خه به مفاد معرفی نامه یا ووالتنامه )به شرب درج اختیار دریافت ابالغ اوراق(

معرفی نمایناده اشاخاص حقاوقی بایاد توساط  .گرددبا رور مشخصات نماینده و تاریخ و ساعت رسید اخک می لاو

صاحبان امضاء مجاز )با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی و مهر شخص حقوقی( و با تصریح حدود اختیارات نماینده 

 صورت پکیرد.

خصوصی در نشانی تعیین شده شناخته نشاود، چنانچاه ساابقه اباالغ در حقوق در صورتی وه شخص حقوقی  -41

پرونده موجود باشد و وارفرما تیییر نشانی را به شعبه اعالم ننموده باشد در این صورت ابالغ به نشانی قبلی به منزله 

ز مخاط  در پرونده وجود نداشته باشد در ایان صاورت ابالغ قانونی می باشد. چنانچه سابقه ا  از ابالغ و یا نشانی ا

این حکم در مورد اعضاء ون رسیوم اوراق به آخرین نشانی شخص حقوقی در اداره ثبت شروت ها ابالغ خواهد شد. 

 یا مشاروت در موارد  وه اشخاص حقوقی باشند نیز اجرا می شود.

 احتساب مواعد: د

باه  تاریخ ابالغ است، روز ابالغ و روز اقدام جزء موعد مح وب نمی شاود.در موارد  وه مالو احت اب مواعد  -41

اباالغ شاده  1/15/1833روز از تاریخ ابالغ، چنانچاه اوراق در تااریخ  25 اعتراض عنوان مرال برا   احت اب مهلت

 لمداد می شود. رسد و وصول اعتراض در این تاریخ، اعتراض در موعد قبه پایان می 21/15/1833باشد در تاریخ 
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در صورتی وه روز آخرموعد، مصادف با تعطیلی ادارات باشد، روز آخر موعاد، روز  اسات واه ادارات پاس از  -42

)ملی یا استانی( باشد مصادف با تعطیلی ادارات  21/15/1833تعطیلی باز می شوند. در مرال باال در صورتی وه روز 

 اولین روز بازگشایی ادارات، آخرین فرصت اقدام می باشد.
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 فصل سوم:ابالغ الکترونیکی

و  حقاوقی اصتوسط اشاخ (5)شماره حقیقی و فرم پیوست  توسط اشخاص (4)فرم پیوست شماره با تکمیل  -43

ص حقاوقی در ساامانه خادمات غیار حضاور  یا صاحبان امضاء مجاز اشخا مدیران و وارفرما یا از سو امضا  آن 

باه  نه مکووراز طریق سامااحکام مطالباتی و اوراق  ولیه Eservices.tamin.irسازمان تأمین اجتماعی به نشانی 

 .مشاهده ابالغ  به سامانه مراجعه نماید برا مکلف است  مخاط و  شدخواهد ارسال ح اب واربر  مخاط  

تواند در تمام موارد  وه نیاز به ابالغ باشد از ایان ، سازمان میسامانهیافت ح اب واربر  از طریق پس از در -44

 نشانی استفاده وند.

اختصاص ح اب واربر  برا  اشخاص حقوقی با درخواست مدیرعامل، صاحبان امضا  مجاز یا نماینده قانونی  -45

 ها خواهد بود.آن

شود و در مفاد از طریق ابالغ فیزیکی انجام می یتین ابالغ به ورثه وارفرما  متوفدر صورت فوت وارفرما، نخ  -46

 ها  بعد  به سازمان مراجعه نمایند.شود وه جهت افتتا  ح اب واربر  برا  ابالغابالغیه تصریح می

د، اباالغ توسط تاجر ورشک ته تکمیل شده باش خدمات غیر حضور  درخواست استفاده ازفرم در صورتی وه  -47

به مدیر تصفیه تاجر ورشک ته به صورت فیزیکی و به نشانی مدیر تصافیه باه ترتیا  منادرج در فصال دوم  ایان 

 را تکمیل نموده باشد.  درخواست فوقفرم بخشنامه انجام خواهد شد مگر اینکه مدیر تصفیه 

حضاور  در ساامانه خادمات غیر ر به ح اب واارب الکترونیکاوراق در ابالغ الکترونیک اوراق؛ تاریخ وصول  -48

(Eservices.tamin.ir به منزله ابالغ بوده و مرات  ررف )ساعت با ارسال دو پیامک به شماره همراه معرفای  24

 رسانی خواهد شد. شده از سو  مخاط  اطالع

شاود و ولیاه آثاار ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، رخیره مای در ح اب واربر  و اوراق مطالباتی احکامرؤیت  -49

 از این طریق به منزله رسید است.آن ابالغ بر آن مترت  می گردد. ورود به سامانه از طریق ح اب واربر  و رؤیت 

قاانون آیاین  (۰5)، به منزله استنکاف از قبول اوراق باوده و مطاابق مااده سامانه ابالغخوددار  از مراجعه به  -51

 در امور مدنی ابالغ قانونی مح وب می گردد.  ها  عمومی و انقالبدادرسی دادگاه

یا تیییر آدرس یا نام  از قبیل در صورت هرگونه اشتباه در اعالم اطالعات یا تیییر اطالعات ثبت شده در سامانه -51

به سازمان اعالم نمایند.  را بالفاصله جهت ثبت تیییرات در سامانه مرات ند مورف مخاطبین ،تلفن همراه و مانند آن

ها  عمومی و انقالب در امور مدنی اطالعات ساابق قانون آیین دادرسی دادگاه (۰3)در غیر این صورت مطابق ماده 

   .معیار ابالغ و اقدامات اجرایی خواهد بود

 باشد. در ابالغ موضوع این فصل )الکترونیک(، محاسبه مواعد همانند ابالغ فیزیکی می -52
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 رسیدگی به شکایات مربوط به ابالغ چهارم: فصل

و الکترونیکی و فیزیکی به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مخاطبین ابالغ به نحوه و شیوه انجام ابالغ  -53

در مراواز ادارات وال « ها  استانی و ستاد  رسایدگی باه شاکایات اباالغومیته»عدم رعایت مفاد این بخشنامه، 

 مروز  تشکیل می شود. استانها و ستاد

، و دعااو  حقوقیروسا  ادارات ا ، بیمهمنابع اعضا  ومیته استانی رسیدگی به شکایات ابالغ شامل معاون  -54

رئایس د. دبیار ومیتاه نمی باشبازرسی و رسیدگی به شکایات حراست، آمار و فناور  اطالعات و وصول حق بیمه، 

 اره ول استان می باشد.در ادبازرسی و رسیدگی به شکایات  اداره

 باشد:اعضا  ومیته ستاد  رسیدگی به شکایات ابالغ شامل افراد ریل می -55

 نماینده اداره ول وصول حق بیمه  -1

 نماینده اداره ول امور حقوقی و قوانین -2

 مروز فناور  اطالعات، آمار و محاسباتنماینده  -8

 نماینده دفتر بازرسی مدیرعامل -4

 باشد.می حق بیمه دبیرخانه رسیدگی به شکایات در ستاد اداره ول وصول

 ها  رسیدگی به شکایات ابالغ مورافومیته . بنابرایناستهدف از ابالغ، اطالع مخاط  از مفاد اوراق ابالغی  -56

موضوع ابالغیاه باه  در موارد  وه اوراق. وارفرمایان به نحوه ابالغ توجه نمایند  درخواستدر رسیدگی به  باشندمی

افراد تعیین شده در این بخشنامه انجام نشده و لیکن ح   شواهد و مادارو و یاا ساوابق قبلای اباالغ موجاود در 

پرونده، اطالع مخاط  احراز گردد و یا ح   رویه موجود در سی تم ادار  اشخاص حقوقی، مرجع پاکیرش اباالغ 

شنامه باشد ابالغ صحیح و قانونی بوده و اعتاراض مخاطا  قابال پیش بینی شده در این بخ افرادغیر واحد  اوراق 

 پکیرش نمی باشد.

اطالعی وند وه ثابت نماید بلحاظ عادم دسترسای تواند ارهار بیدر صورتی میمخاط  در ابالغ الکترونیکی،  -57

 )قوه قاهره( یا نقص در سامانه سازمان از مفاد ابالغ مطلع نشده است.

خود را با رور دلیل به شعبه مربوب تحویل  درخواستمخاط  به امر ابالغ، و  مکلف است  شکایتدر صورت  -58

شعبه مکلف  ، شماره ثبت را به مخاط  تحویل دهد.شکایتو ت لیم نموده و دبیرخانه شعبه می بای ت بعد از ثبت 

یل قباول یاا رد اعتاراض باه است گزارشی مشتمل بر چگونگی و نحوه انجام ابالغ الکترونیکی یا فیزیکی تهیه و دال

ارسال نماید. اداره  استان روز از تاریخ ثبت درخواست، به اداره ول 5همراه م تندات و اسناد مربته را حداورر ررف 

، ن بت به طر  آن در ومیته استانی اقدام تاا تصامیم شکایتروز از تاریخ وصول  15ول مربوب مکلف است ررف 

 مقتضی اتخار نمایند.
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تشخیص دهد اوراق به نحو قانونی و مطاابق شارایط استانی به صورت م تدل و م تند صورتی وه ومیته در  -59 

این بخشنامه ابالغ نشده است تصمیم ومیته در صورتجل ه درج و پس از امضا همه اعضااء، پروناده باا لحااظ حاد 

گردد و در صورتی واه ودت میبخشنامه جهت انجام ابالغ صحیح به شعبه مربوب ع( 05)نصاب تعیین شده در بند 

 گردد.سوابق در پرونده ضبط و به شعبه عودت می اعتراض قابل پکیرش نباشد پس از تنظیم صورتجل ه،

وه تصمیم ومیته استانی مبنی بر پکیرش اعتراض باه نحاوه اباالغ باوده و مبلار منادرج در اوراق  در صورتی -61

بای ت حداورر رارف پان  روز پروناده را باه یال باشد اداره ول استان میابالغی مورد اعتراض بیش از ده میلیارد ر

نصاب  همراه ولیه م تندات جهت بررسی و تایید نهایی برا  ومیته رسیدگی به شکایات از ابالغ ستاد ارسال نماید.

ل قابال تیییار ا  مادیرعامها و شرایط اقتصاد  توسط معاون بیماهتعیین شده در این بند با توجه به حجم پرونده

 خواهد بود.

چنانچه ومیته ستاد  نظر ومیته استانی را منطبق با مقررات تشخیص دهاد آن را تاییاد و پروناده را جهات  -61

انجام ابالغ مجدد به اداره ول مربوب ارسال می وند در غیر اینصورت تصمیم ومیته استانی را نقض و ضامن تاییاد 

 داد. فرایند ابالغ پرونده را عودت خواهد

رسمیت خواهد یافت و تصمیم گیر  در این ومیتاه هاا باا ء جل ات ومیته ها  مکوور با حضور تمامی اعضا -62

 اعضاء مخالف نظر خود را به صورت مکتوب در ریل صورتجل ه درج خواهند ورد. اورریت آراء خواهد بود.

مانع شاروع و تعقیا  عملیاات اجرایای  ثبت اعتراض مخاط  در شعبه و شروع فرایند رسیدگی در ومیته ها -63

باشاد چنانچاه تصامیم هایی وه در صالحیت ومیته ستاد  میجهت وصول مطالبات قطعی نخواهد شد. در پرونده

ومیته استانی مبنی بر پکیرش اعتراض مخاط  باشد تا زمان اتخار تصمیم در ومیته ستاد ، عملیات اجرایی جهت 

 د اعتراض متوقف خواهد شد.وصول مطالبات موضوع ابالغیه مور

ها  رسیدگی به وه عملیات اجرایی موضوع اجرائیه به اتمام رسیده باشد، اعتراض به ابالغ در ومیتهدر صورتی -64

چه مطالبات سازمان از واگکارنده وار وصول گردیده و یا مخاط  ابالغ ضمن چنانباشد. شکایات قابل رسیدگی نمی

ا ح اب ن بت به امر ابالغ اعتراض نموده باشد این اعتراض قابل رسایدگی خواهاد پرداخت بدهی جهت اخک مفاص

 بود.

در صورت وجود ابهام در تف یر مقررات یا در موارد سکوت این بخشنامه، مقررات ابالغ قانون آیاین دادرسای  -65

ا  یا مخاابراتی )مصاوب قاوه رایانهها  نامه نحوه استفاده از سامانهمدنی و مواد مربوب به ابالغ الکترونیک در آیین

 قضاییه( مالو عمل خواهد بود.

است ترتیبی اتخار نماید تا با هماهنگی با ادارات وال  سازمان مورف مروز فناور  اطالعات، آمار و محاسبات -66

 در  ، اصاال ، توساعه و هرگوناه تیییارافازارنرم وصول حق بیمه، حقوقی و قاوانین ح ا  ماورد ن ابت باه تهیاه
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وه مطابق این بخشنامه ضرورت داشته باشد حداورر ررف سه ماه پس از ابالغ بخشنامه اقادام نرم افزارها  موجود  

 نماید.

، 25/12/1838ماور   18255/38/1555هاا  چهاار جدیاد حقاوقی ،از تاریخ صدور این بخشنامه، بخشنامه -67

 شد.بامیایر با این بخشنامه ملیی االثر می مرتبط و سایر بخشنامه ها  10/4/1838مور   8500/38/1555

ریز ، مالی و الملل، برنامها ، حقوقی و مجلس و امور بینها  بیمهم ئول ح ن اجرا  این بخشنامه معاونت -68

و معااونین و روساا  ادارات  ا   استانها و روسا  شع مدیران ول بیمه، پشتیبانی، توسعه مدیریت و منابع ان انی

 خواهند بود. صول حق بیمه، اجراییات و ادار و

 

 

 

 

 

 

 
 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط
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 ( 1مهر نمونه شماره )

/    باه عادد( باه /      .... در ساعت .................... روز ................ ماور  ......................... )باه حاروف ...................................

/ موس اه ت الیم / آقا  ........................... )سامت( ............................... وارگااهبه خانم دومآدرس فوق مراجعه و ن خه 

رویااات شاااد. امضااااء ............................ ناااام و ناااام خاااانوادگی  و امضااااء ماااامور اباااالغ  دومگردیاااد. ن اااخه 

  ............................................. 

 

 

 (2نمونه شماره ) مهر
/  به عادد( باه آدرس فاوق /    در ساعت ......................... روز ........................... شنبه مور  )به حروف ........................... 

باه  دوم / افراد  وه حق امضاء دارند می ر نشد. ن خهقائم مقام مدیرعامل –مراجعه شد و چون ابالغ به مدیرعامل 

/موس ه ........................... ت لیم شد. /آقا ....................... م ئول دفتر وارگاه، م ئولمالی، ادار  حقوقی، دبیرخانهخانم

 رویت شد. امضاء .................................

 .نام و نام خانوادگی مامور ابالغ .....................................

 

 (3مهر نمونه شماره )
/  باه عادد( باه آدرس فاوق /     در ساعت ..................... روز ................. مور  ..................... )به حروف ........................... 

وارگاه تعطیل بود -شت/وارفرما حضور ندامراجعه و چون وارفرما یا م ئولین مربوب از گرفتن اوراق خوددار  وردند

/ موس ه الصاق شد. امضاء .......................... نام و نام خاانوادگی و به درب وارگاه دومدرب وارگاه ب ته بود  ن خه  –

 امضاء مامور ابالغ .......................................
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 (4فرم پیوست شماره )

 
 

 

 

 

 

 
 

 از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعیاستفاده  و تعهد درخواست

 )کارفرمایان اشخاص حقیقی( 

 )از سامانه نامنویسی متمرکز کارگاه و  پیمان فراخوانی گردد(مشخصات کارفرمای حقیقی 
 

 نام خانوادگی: نام:

 شماره شناسنامه: نام پدر:

 شماره بیمه کارفرمایی:                       کد ملی:

 پست الکترونیکی: همراه)دریافت پیامک اطالع رسانی(:تلفن 
 

 )از سامانه نامنویسی متمرکز کارگاه و  پیمان فراخوانی گردد(مشخصات کارگاه 
 

 نمابر تلفن کد پستی اقامتگاه شعبه استان ردیف پیمان کد کارگاه نام کارگاه ردیف

1          

2          

3          

000          
 

اطالع  ا  ووادالد مالدمات و ضمن تایید مشخصات مذکور، جانب ...................  به شماره ملی ................... و شماره بیمه کارفرمایی ................... این
ل اطعدات و ارتباطات الکترونیک با نسبت به تبادبا ردایت ضوابط مذکور  باشممقررات ذیل ، متعهد می پذیرفتن وابعغ الکترونیک سا مان تامین اجتمادی 

 اجتمادی اودام نمایم:سا مان تامین

در مصوص انجام تعهدات و تکالالی  مقالرر در والانون تالامین اجتمالادی و ضالوابط و مقالررات اجرایالی زن کاله  ا  طریالد سالامانه مالدمات الکترونیالک و  -1

گالردد ا  وبیالل ارسالال انالدا ی میاندا ی گردیده یا در زینالده راهراه https://eservices.tamin.irغیرحضوری سا مان تامین اجتمادی به نشانی 

گیالری احکالام بالدهی، های با رسی کارگالاه، مشالاهده و پیبیمه، مشاهده و ثبت ادتراض به گزارشصورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و پردامت حد

هالالای شالالده یالالا زرای صالالادره ا  هیاتیالالا ثبالالت ادتالالراض بالاله احکالالام بالالدهی ابعغ شالالده ا  سالالوی سالالا مان، پردامالالت وها و مکاتبالالات ابعغنامالالهددوت

 اودام نمایم. ا  طرید حساب کاربری ایجاد شده انجام مکاتبه و ارائه اسناد و مدارک مورد نیا ،مطالبات سا مان، تشخیص

و وصالول زن در حسالاب  و غیرحضوری سا مان تالامین اجتمالادی در ابعغ الکترونیکی، با اطع  ا  اینکه تاریخ ثبت اوراق در سامانه مدمات الکترونیک -2

ربری باله کاربری به منزله ابعغ  بوده و با ارسال دو پیامک به شماره همراه معرفی شده، اطع  رسانی مواهد شد و مودداری ا  مراجعه به حسالاب کالا
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دمومی و انقالعب در امالور مالدنی مبسالوب مالی گالردد، بالا ورود باله ( وانون زیین دادرسی دادگاه های 07منزله استنکاف ا  وبول اوراق موضو  ماده) 

 حساب کاربری نسبت به رویت اوراق ابعغ شده که به منزله رسید می باشد، اودام نمایم. 

رسانی، کدهای امنیتالی اطع های با توجه به معرفی شماره تلفن همراه ...................  برای دریافت پیامک اطع  رسانی، ترتیبی اتخاذ می نمایم تا پیامک -3

و رمز های یک بار مصرف سامانه مدمات غیرحضوری را ا  طرید شالماره تلفالن همالراه مالذکور دریافالت  نمالوده و بالا اهتمالام در حفالر و ن هالداری 

 ادی ادعم نمایم.اجتمهای احتمالی جلوگیری نموده و در صورت افشا، مراتب را بعفاصله به سا مان تامیناطعدات امنیتی ا سوء استفاده

غیالراین صالورت در صورت هرگونه اشتباه یا تغییر در مشخصات ادعم شده، در اسر  ووت نسبت به ثبت مشخصات صبیح یا تغییالرات اوالدام نمالایم، در -4

  مواهدبود. ابعغ یا ارسال احکام یا مکاتبات به نشانی سابد مبنای اودامات سا مان تامین اجتمادی بوده و ا ادتبار وانونی برموردار

 با اطع  ا  شرایط و ووادد مدمات الکترونیک سا مان تامین اجتمادی و ابعغ الکترونیک، متعهد به ردایت ضوابط مذکور می باشم.
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(5فرم پیوست شماره )  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعیو تعهد درخواست 

 قی()کارفرمایان اشخاص حقو 
 

 )از سامانه نامنویسی متمرکز کارگاه و  پیمان فراخوانی گردد(/صاحب امضای مجازمدیر
 

 

 نام خانوادگی: نام:

 شماره شناسنامه: نام پدر:

 شماره بیمه کارفرمایی:                       کد ملی:

 پست الکترونیکی: تلفن همراه)دریافت پیامک اطالع رسانی(:
 

 بارگذاری مستند قانونی تاریخ خاتمه: تاریخ شروع:
 

 )از سامانه نامنویسی متمرکز کارگاه و  پیمان فراخوانی گردد(مشخصات کارگاه 
 

 نمابر تلفن کد پستی اقامتگاه شعبه استان ردیف پیمان کد کارگاه شناسه ملی نام کارگاه ردیف

1           

2           

3           

000           

 / صالالالاحب امضالالالای مجالالالا .............................  / ادضالالالای هیالالالات مالالالدیرهاینجانالالالب .............................  بالالاله شالالالماره ملالالالی  .............................   بالالاله دنالالالوان مالالالدیردامل

مقالررات ذیالل،  پالذیرفتن وابعغ الکترونیک سا مان تامین اجتمالادی  اطع  ا  ووادد مدمات وملی ....................... ضمن تایید مشخصات مذکور، شناسه به 

 اجتمادی اودام نمایم:نسبت به تبادل اطعدات و ارتباطات الکترونیک با سا مان تامینبا ردایت ضوابط مذکور  باشممتعهد می

لی  مقرر در وانون تامین اجتمادی و ضوابط و مقررات اجرایی زن که  ا  طریالد سالامانه مالدمات الکترونیالک و در مصوص انجام تعهدات و تکا -1

گردد ا  وبیل ارسالال اندا ی میاندا ی گردیده یا در زینده راهراه https://eservices.tamin.irغیرحضوری سا مان تامین اجتمادی به نشانی 

گیری احکام بالدهی، های با رسی کارگاه، مشاهده و پیبیمه، مشاهده و ثبت ادتراض به گزارشپردامت حد صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و

هالالای شالده یالالا زرای صالالادره ا  هیاتشالالده ا  سالالوی سالا مان، پردامالالت و یالالا ثبالالت ادتالراض بالاله احکالالام بالالدهی ابعغها و مکاتبالالات ابعغنامالهددوت

 اودام نمایم. ا  طرید حساب کاربری ایجاد شده ه اسناد و مدارک مورد نیا ،انجام مکاتبه و ارائمطالبات سا مان، تشخیص

و وصالول زن در حسالاب  در ابعغ الکترونیکی، با اطع  ا  اینکه تاریخ ثبت اوراق در سامانه مدمات الکترونیک و غیرحضوری سا مان تالامین اجتمالادی -2

بوده و با ارسال دو پیامک به شماره همراه معرفی شده، اطع  رسانی مواهد شد و مودداری ا  مراجعه به حسالاب کالاربری باله کاربری به منزله ابعغ  
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( وانون زیین دادرسی دادگاه های دمومی و انقالعب در امالور مالدنی مبسالوب مالی گالردد، بالا ورود باله 07منزله استنکاف ا  وبول اوراق موضو  ماده) 

 رویت اوراق ابعغ شده که به منزله رسید می باشد، اودام نمایم. حساب کاربری نسبت به 

رسانی، کدهای امنیتالی های اطع با توجه به معرفی شماره تلفن همراه ...................  برای دریافت پیامک اطع  رسانی، ترتیبی اتخاذ می نمایم تا پیامک -3

  طرید شالماره تلفالن همالراه مالذکور دریافالت  نمالوده و بالا اهتمالام در حفالر و ن هالداری و رمز های یک بار مصرف سامانه مدمات غیرحضوری را ا

 اجتمادی ادعم نمایم.های احتمالی جلوگیری نموده و در صورت افشا، مراتب را بعفاصله به سا مان تامیناطعدات امنیتی ا سوء استفاده

غیالراین صالورت ر  ووت نسبت به ثبت مشخصات صبیح یا تغییالرات اوالدام نمالایم، دردر صورت هرگونه اشتباه یا تغییر در مشخصات ادعم شده، در اس -4

            ابعغ یا ارسال احکام یا مکاتبات به نشانی سابد مبنای اودامات سا مان تامین اجتمادی بوده و ا ادتبار وانونی برموردار مواهدبود.

  مین اجتمادی و ابعغ الکترونیک، متعهد به ردایت ضوابط مذکور می باشم.با اطع  ا  شرایط و ووادد مدمات الکترونیک سا مان تا 
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