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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 با سالم 

 یار، والکترونیکی  درتهیهیف اییای  هی خدمات از گیریالکترونیک، بهره خدمات دولت راستای توسعه در

میور   51( مصیوبه عسهیه ایماره 4میاده « 2»بنید ،حییوری میرد    یاه  مراععیات نیازهای عموم  و تامین

خیدمات ینیدهای آدیجیتیال و بهویود ارو در اعرای طرح تحول   شور اطالعات اعرای  اناوری اورای 7/1/5933

 اعتمیاع  ( ریانو  تیامین93موضیو  میاده   یغیرحیوری مفاصاحهیا  رراردادهیا منظور ارایه خدماتبه ،ایبیمه

و ایجاد روییه واحید در ارآینید صیدور و ابیال  الکترونیک  معتور صورت سندهای اعرای  بهبه  ارارمایا  و دستگاه

 نماید:م  معطوفو اعرای موارد ذیف ، نظر واحدهای اعرای  را به رعایت ( رانو 93مفاصاحها  ماده  

  یار ابال  مفاصاحها  به واگذارندگا  ،اناوری اطالعات  شور اعرای  اعرای مصوبه اورای در  هتوعه به این با -5

  یاربری ایجیاد حهیا ای و  ارگاه  در سیهتم عامع اتوماسیو  بیمیه ارا  مهتسز  دارا بود  امارهو مقاطعه

بااد لیذا درخصیو  م  Eservices.tamin.irالکترونیک و غیرحیوری سازما  به نشان   در سامانه خدمات

 باایندمی   یارا  مکسی  ار و مقاطعیه اعتماع   سیه واگذارندگا  رانو  تامین( 93 رراردادهای مشمول ماده 

 درخواست و تعهدنامه استفاده از خدمات اربری و تکمیف ار ضمن اخذ اماره  ارگاه ، نهوت به ایجاد حها 

 نمایند. الکترونیک در سامانه مذ ور اردا 

 نشیان  منیدر   بیهیااتیه  تخصیص ارگاه   طریق اماره از رانو  (93 ماده   ه ابال  مفاصاحها  این به نظر -2

 پیمیا   هنگیا  تخصییص ردیی  بیهبایهیت می  ،پیذیردانجا  م   ار  اربری واگذارندگا  به حها  ررارداد در

 نمایند.  ارگاه مذ ور اردا  ارگاه و پیما  نهوت به اناسای  و ثوت اماره رعایت ضوابط نامنویه  متمر ز با

هیای اعیال از نظیر پیمیا  ورت اطالعات  سیه ردیی  اسر  است در موضو  الز  به اهمیت عنایت با: (5  توعه

اصالح و تکمییف  بازبین ، مطالوات  ررارداد مورد سیهتم مکانیزه با اطالعات پرونده اده دراطالعات ثوتانطواق 

 گیرد. ررار

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه

 اجتماعی ( قانون تامین83نحوه ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب ماده ) موضوع:
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 انجییا  بازرسیی   پییی  ازمفاصاحهییا   صییدور ، ییارا راسییتای مهییاعدت بییا مقاطعییه  ییه در مییواردی در -9 

  بیرای بیارصیراا  ییک ذ وراست تعهدنامه می الز  ،پذیردم  انجا  پیوست(  رانون  با دریاات تعهدنامه از دااتر

 .گردد مال  اخذدوره  هر

 بایهیت صییراا رییانو  می  (93 نگیار  مربوطییه، مفاصاحهیا  میاده بخشیینامه و نصی  تیاری  صیدور ایین از -4

اعتوار ارح پیشگفته اارد اده بهمغایر با مقررات تعیین هرگونه اردا  و گردد و ابال  الکترونیک صادر صورت به

 است.رانون 

 بیمیه متعسقیهحیدا رر ریرف میدت ییک روز پیو از وصیول حیقبایهیت ها  می صدور مفاصاح (:2توعه  

 ذیرد.پ انجا  

 درآمید  22نشیده نمونیه  هیای اسیتفادهبااند بیا تنظییم صورتجسهیه  سییه ایر م  واحدهای اعرای  مکس   -1

 آ  واحدهای استان  نیز مکسی  استا  ارسال و متعار   فبه اداره همربوط سریال را منیم به هولوگرا  اماره

امنیتیی  مهییتندات مییذ ور را حییدا رر  عسهییه تجمیعیی  و رعایییت اصییولتنظیییم صورت بااییند بییامیی 

 یف اداره پشیتیوان  ارسیال و مراتی  را بیه و  ف خیدماتمقتی  به اداره اردا  منظور به 93/33/5933لغایت

 بیر دالییفاده و لیکن بنیا استفاده وارع های   ه موردنمایند. همچنین درخصو  ار  اعال بیمه  وصول حق

 بیه ابطیال آ  برابیر نهیوت وطهمرب سریال هولوگرا  اماره از الصاق است پو بااند الز  مختس  صادر نشده

 گردد.  الکترونیک صادر صورترانو  به( 93 مقررات اردا  و مفاصاحها  ماده 

واحیدهای اسیتان  مکسی   احهیا ارآینید صیدور مفاصبر  موثر و هدامندنظارت نترل و  ورت با توعه به ضر -6

در سامانه خدمات الکترونیک و غیرحیوری سیازما   رانو  (93 ماده حها  مفاصا سرویو طریق بااند ازم 

 ا  نمایند.ت اردرابرابر مقراین مهم اعرای  به نهوت (پنف مخصو  همکارا  سازما  تامین اعتماع  

 در اسیر  وریت بیا همکیاری   اتخیاذ نمایید تیا ترتیویبااد مکس  م  و محاسوات آمار اطالعات،اناوری  مر ز -7

  .مربوطه اردا  نمایدر  اازار نتوسعه و نص   ،نهوت به تهیهل حق بیمه  ف وصواداره

 ای و پشیتیوان  و توسیعه میدیریت، روسیا بیمیه معیاونین منیابع  یف،بخشینامه میدیرا  اعرای این مهئول حهن

  ربیط واحیدهای وصیولذیای، مهیئولینبیمیه یف و روسیا، معیاونینبیمیه ادارات حیقاراد وصیول و  اراناسا 

  بااند.م  رای اعواحدهایبیمه  حق
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 بسمه تعالی
  ....... ............ سازمان تامین اجتماعی شعبه

 شماره کارگاه                                               ......................... .................. شرکتموضوع : تعهد نامه 

 سالم علیکم

ثبت  قانونی داراي دفاتر                        شناسه ملی  بهاین شرکت  بدینوسیله اعالم می دارد؛ احترامأ     
دفاتر قانونی  ،بهنگام مراجعه بازرسان سازمان گرددمی جدول ذیل می باشد و متعهدمندرج در شده به شرح 

ونی را به انضمام مدارك و اسناد مربوطه ارائه و در اختیار بازرسان قرار دهد و چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قان
بدهکار گردد پس از قطعیت نسبت به واریز آن اقدام نماید و در صورتیکه دفاتر مزبور به هر دلیل مورد تأئید 
سازمان قرار نگیرد و یا این شرکت از ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارك مربوطه خودداري نماید ، متعهد و 

 رسی از دفاتر قانونی را وفق مقررات پرداخت نماید.هاي دوره تعهد نامه بازگردد حق بیمه قرارداد ملتزم می
 » شرکتمشخصات دفاتر قانونی  «

شماره پلمپ  مالی  دوره  ردیف 

 دفتر روزنامه

شماره پلمپ  تاریخ 

 دفتر کل 

تعداد جلد  تاریخ 

 دفاتر

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

نسبت به دستور فرمایند پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی با توجه به مراتب فوق خواهشمند است لذا 
طبق لیست و "مالی مذکور که حق بیمه افراد شاغل هاي دورهمربوط به  هايصدور مفاصاحساب قرارداد

 محاسبه و مطالبه می گردد، اقدام نمایند .  "بازرسی

 نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز اشخاص حقوقی                                                                                                           

 امضاء و مهر اشخاص حقوقی                                                                                                                                             

 تاریخ تنظیم                                                                                                                                                          
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