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 مدیران کل  مستقل ستادی /معاونین  محترم  
 مدیران کل تأمین اجتماعی استان 

 

از سااوی ممام مم م ها  ها، مانع زدای تولید، پشااتیبان به عنوان سااا    1400عنایت به نامگذاری سااا   با       

های  المانه، مشاات ت ناشاا  از شاایو  های اقتصاااد مماومت ، مماب ه با تیریمدر راسااتای ساایاسااتو  رهبری

و در  خدمات  و اصانا   ،من ور مسااعدت با کارررمایان وایدهای تولیدی، صانمت ، ممدن بهویروس کرونا و  

را به رعایت موارد ذی    اجرای ک  کشاور ن ر وایدهای   1400قانون بودجه ساا    5بند )ث( تبصار  اجرای  

 دارد:ممطو  م 

 های رما  تولیدی، صانمت ، ممدن  و خدمات  و اصانا  اعم از یمیم  و یا مشامولین  کارررمایان کاراا  -1
مدت یک ساا  از زمان تمسایط نسابت به یی  یا ارزایش اشاتنا  نیروی یموق  دولت  و غیردولت  که یداق  به  

یق بیمه کارکنان شااغ  کام  و ارساا  لیسات و پرداخت   1398انساان  کاراا  بر مبنای لیسات بنمن ما  ساا   
 اراا  در دور  تمسیط اقدام نمایند.ک

باه مری اه  1399لناایات اسااااایناد ماا  کاه  هاای  من ور تمیین تت ی  باده هاای ماذکور باهکاارررماایاان کاارااا   -2
نساابت به   31/04/1400بایساات یداک ر لنایت  برخورداری از تساانی ت مزبور م قطمیت رسااید  اساات برای  

  eservices.tamin.irغیریضاوی ساازمان تامین اجتماع  به نشاان   بت درخواسات از طریق ساامانه خدمات
  اقدام نمایند.

روز از تاریخ   بت درخواسات کارررما، ضامن   7باشاند یداک ر  ر  مدت وایدهای اجرای  مت   م  -3
بررساا  موضااو ، مراتی پذیرش یا عدم پذیرش درخواساات مطرویه را از طریق صااندوا شااخصاا  سااامانه  

م روز از تاریخ اع  10خدمات غیر یضااوری به متماضاا  اع م نمایند، چنانچه کارررما یداک ر  ر  مدت
ارائه و ایق متناسای با میزان   تمسایط نن بنمرا )درمتا( بده  و یا    یپذیرش درخواسات، نسابت به پرداخت یتجا

مندی تسانی ت  ممرر در قانون مذکور خواهد بنر برای  منزله انصارا  کارررما این امر به  ،بده  اقدام ننماید
 بود.

بر ک  کشااور   1400بودجه سااا   شاادن قانون    امجراکه کارررمایان مشاامو  تا تاریخ مزم در صااورت  -4
شاداان کاراا  اقدام نمود  باشاند، پس از بازاشات نیروی کار نسابت به تمدی  بیمه 1398مبنای لیسات بنمن ما   

تمسایط بر مبنای لیسات بنمن   و رعایت یی  اشاتنا  در دوردر زمان درخواسات  تمدی  شاد  یا جایگزین  نننا  
 ، 1398ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

 خواهند شد.دا  جرایم برخوردار از بخشو
راقد لیساات و پرداخت یق بیمه م  باشااند و یا کاراا  1398در بنمن ما   خصااوک کاراا  های  که  در -5

دارا   را1399اساایند  لیساات ماه  که بیشااترین تمداد بیمه شااداان تا  ایجاد شااد  باشااند،   1399های  که در سااا   
 قرار م  ایرد.باشد مبنای تمیین نیروی انسان  کاراا   

مجددا شارو  به رمالیت   به بمد  1399 راقد رمالیت بود  و در ساا و  کاراا  های  که در سانوات قب  ایجاد   -6
نمایند ، بیشاترین تمداد بیمه شاداان   را ارساا  و پرداختکارکنان شااغ  خود یق بیمه کام  و لیسات و نمود   

لیسات پیش از تمطی   کاراا  ،  مبنای ایتساای ساطش اشاتنا  از نخرین  لیسات ارساال  در یتساا  منتن  به قب   
 خواهد بود.  

 
 

 مماونت بیمه اییوز : 
 بخشودا  جرایم کارررمایان وایدهای تولیدی، صنمت ، ممدن  و خدمات  و اصنا   موضوع:
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نساااابت به پرداخت اقساااااط    تمندات خودبه من ور مساااااعدت با نن دسااااته از کارررمایان  که با اییای   -7
و  خواهد بود  پذیرش چک بانت  و سایته به عنوان و یمه ب مانع  ،اندهای تمسایط شاد  قب   خود اقدام نمود بده 
خصااوک نن دسااته از کارررمایان  که در اذشااته ع یرغم تمساایط بده  از پرداخت تمام یا بخشاا  از نن  در

نیین نامه   99اند در صاااورت ارائه درخواسااات با رعایت ضاااوابط مربوطه و در اجرای ماد   خودداری نمود 
 لزام  م  باشد.قانون تامین اجتماع  اخذ ضمانت نامه بانت  و یا سند م ت  ممتبر ا 50ماد  اجرای  

( قانون دریارت جرایم نمدی از 2نیو  ایتسااای بخشااودا  جرایم جنت کارااهنای مشاامو  ورق ماد  ) -8
مجمع   8/4/87 مصااویمج س شااورای اساا م     25/1/87و اصاا ییه مور     9/5/73کارررمایان مصااوی 

 تشخیک مص یت ن ام به شرح ذی  انجام م  شود: 
 

 ردی 
پرداخت اص  یق بیمه و بیمه بیتاری  ر  .....  

 ما  از تاریخ توارق با سازمان 
 میزان بخشودا  جرایم

1 12 100% 

2 18 85% 

3 24 75% 

4 30 60% 

5 36 50% 

 را در چناانچاه کاارررماا هریاک از اقسااااااط باده  هاای تمسااااایط شاااااد  موضاااااو  این بخشااااانااماه   -9
که   ی)در مواردطیدر طو  دوران تمساا   ای  طیپس از تمساا   تسااا یدر مدت   ایو   رسااید ممرر پرداخت ننمایدساار
، بده  تبدی  به دیروا اقدام نما  یساا  اسات( نسابت به کاهش ساطش اشاتنا  ممرر در بندها  کیاز   شاتریب  طیتمسا 

 ( اص ی  ماد  یک2یا  شد  و جرائم متم مه، نسبت به ماند  بده  از تاریخ تبدی  به یا  با رعایت تبصر  )
 .بودتمسیط نخواهند قاب  مجدداً بده  مطالبه و جرایم قب   به نسبت ماند   میاسبه و به همرا  قانون مذکور 

تصاییه، منی ه و راقد رمالیت، راننداان، کاراران سااختمان  )سانم بیمه های ورشاتساته، دریا کاراا  -10
باشااد، مشاامو  این بخشاانامه  مه م های  که بده  ننان صاارراً شااام  جریکاراا  و همچنین  شااد  و کارررما(

 نخواهند بود.

روز از تاریخ صااادور این 15مرکز رناوری اط عات، نمار و میاسااابات مت   اسااات  ر  من ت   -11
 بخشنامه نسبت به طرای  و ساخت نرم ارزار مربوطه اقدام نماید.

 رریتنای ساامم  و بصااری ادار  ک  روابط عموم  و ادارات ک  اسااتاننا مت یند با اسااتیاد  از ک یه   -12
موجود نسبت به اط   رسان  دقیق و جامع به مخاطبین در خصوک نیو  اجرای بخشودا  جرائم اقدام مزم  

 بمم  نورند.
  مرکزرناوری اط عات، ای، ادار  ک  وصو  یق بیمه،مسئو  یسن اجرای این بخشنامه مماونت بیمه  -13

ای ، پشاتیبان   ین  تامین، مدیران ک ، مماونین منابع بیمهشارکت مشااورمدیریت وخدمات ماشا   نمارومیاسابات ،
ساا و مماونین وادارات ك  اساتاننا، ر ساای ادارات اجرائیات، وصاو  یق بیمه، بازرسا وو توسامه مدیریت، ر

 باشند.ربط شمی مياي و مسئولین ذيبیمه
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 مدیران کل  مستقل ستادی /معاونین  محترم  

 مدیران کل تأمین اجتماعی استان 
از سوی ممام مم م  ها  ها، مانع زدای  تولید، پشتیبان  به عنوان سا     1400عنایت به نامگذاری سا   با             

با تیریم راستای سیاست در  و    رهبری ، مماب ه  اقتصاد مماومت   از شیو   های  ناش   های  المانه ، مشت ت 

و در   خدمات  و اصنا  ، به من ور مساعدت با کارررمایان وایدهای تولیدی، صنمت ، ممدن ویروس کرونا و 

ایت موارد ذی   را به رع  اجرای  ک  کشور ن ر وایدهای    1400قانون بودجه سا     5بند )ث( تبصر   اجرای  

 ممطو  م  دارد: 

 های رما  تولیدی، صانمت ، ممدن  و خدمات  و اصانا  اعم از یمیم  و یا مشامولین  کارررمایان کاراا  -1
یموق  دولت  و غیردولت  که یداق  به مدت یک ساا  از زمان تمسایط نسابت به یی  یا ارزایش اشاتنا  نیروی 

یق بیمه کارکنان شااغ  کام  و ارساا  لیسات و پرداخت   1398   انساان  کاراا  بر مبنای لیسات بنمن ما  ساا
 اراا  در دور  تمسیط اقدام نمایند.ک

باه مری اه  1399هاای کاه لناایات اسااااایناد ماا  من ور تمیین تت ی  باده هاای ماذکور باهکاارررماایاان کاارااا   -2
نساابت به   31/04/1400بایساات یداک ر لنایت  قطمیت رسااید  اساات برای برخورداری از تساانی ت مزبور م 

   غیریضاااااوی ساااااازماان تاامین اجتمااع  باه نشاااااان   بات درخواسااااات از طریق ساااااامااناه خادماات
eservices.tamin.ir .اقدام نمایند 

روز از تاریخ   بت درخواسات کارررما، ضامن   7باشاند یداک ر  ر  مدت وایدهای اجرای  مت   م  -3
ساات مطرویه را از طریق صااندوا شااخصاا  سااامانه  بررساا  موضااو ، مراتی پذیرش یا عدم پذیرش درخوا

روز از تاریخ اع م  10خدمات غیر یضااوری به متماضاا  اع م نمایند، چنانچه کارررما یداک ر  ر  مدت
ارائه و ایق متناسای با میزان   تمسایط نن بنمرا )درمتا( بده  و یا    یپذیرش درخواسات، نسابت به پرداخت یتجا

مندی تسانی ت  ممرر در قانون مذکور خواهد بنر برای  ه منزله انصارا  کارررما این امر ب  ،بده  اقدام ننماید
 بود .

بر ک  کشااور   1400بودجه سااا   شاادن قانون    که کارررمایان مشاامو  تا تاریخ مزم امجرادر صااورت  -4
نیروی نساابت به تمدی  بیمه شااداان کاراا  اقدام نمود  باشااند ، پس از بازاشاات    1398مبنای لیساات بنمن ما  

تمساایط بر مبنای لیسات    و رعایت یی  اشااتنا  در دوردر زمان درخواساات  کار تمدی  شااد  یا جایگزین  نننا  
 خواهند شد.، از بخشودا  جرایم برخوردار  1398بنمن ما  

 
راقد لیساات و پرداخت یق بیمه م  باشااند و یا کاراا  1398در بنمن ما   خصااوک کاراا  های  که  در -5

دارا   را1399اساایند  لیساات ماه  که بیشااترین تمداد بیمه شااداان تا  ایجاد شااد  باشااند،   1399های  که در سااا   
 باشد مبنای تمیین نیروی انسان  کاراا   قرار م  ایرد.

مجددا شارو  به رمالیت   به بمد  1399  راقد رمالیت بود  و در سااو  کاراا  های  که در سانوات قب  ایجاد   -6
نمایند ، بیشاترین تمداد بیمه شاداان   را ارساا  و پرداختکارکنان شااغ  خود یق بیمه کام  و لیسات و نمود   

از نخرین لیسات پیش از تمطی   کاراا  ،  مبنای ایتساای ساطش اشاتنا  لیسات ارساال  در یتساا  منتن  به قب   
 خواهد بود.  

نساااابت به پرداخت اقساااااط    تمندات خودت با نن دسااااته از کارررمایان  که با اییای  به من ور مساااااعد -7
و  خواهد بود  پذیرش چک بانت  و سایته به عنوان و یمه ب مانع  ،اندهای تمسایط شاد  قب   خود اقدام نمود بده 

 
 

 مماونت بیمه اییوز : 
 کارررمایان وایدهای تولیدی، صنمت ، ممدن  و خدمات  و اصنا  بخشودا  جرایم  موضوع:
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  از نن در خصااوک نن دسااته از کارررمایان  که در اذشااته ع یرغم تمساایط بده  از پرداخت تمام یا بخشاا 

نیین نامه   99اند در صاااورت ارائه درخواسااات با رعایت ضاااوابط مربوطه و در اجرای ماد   خودداری نمود 
 قانون تامین اجتماع  اخذ ضمانت نامه بانت  و یا سند م ت  ممتبر الزام  م  باشد. 50ماد  اجرای  

دریارت جرایم نمدی از ( قانون 2نیو  ایتسااای بخشااودا  جرایم جنت کارااهنای مشاامو  ورق ماد  ) -8
مجمع   8/4/87 مصااویمج س شااورای اساا م     25/1/87و اصاا ییه مور     9/5/73کارررمایان مصااوی 

 تشخیک مص یت ن ام به شرح ذی  انجام م  شود: 
 

 ردی 
پرداخت اص  یق بیمه و بیمه بیتاری  ر  .....  

 ما  از تاریخ توارق با سازمان 
 میزان بخشودا  جرایم

1 12 100% 

2 18 85% 

3 24 75% 
4 30 60% 

5 36 50% 

 را در چناانچاه کاارررماا هریاک از اقسااااااط باده  هاای تمسااااایط شاااااد  موضاااااو  این بخشااااانااماه   -9
که   ی)در مواردطیدر طو  دوران تمساا   ای  طیپس از تمساا   تسااا یدر مدت   ایو   رسااید ممرر پرداخت ننمایدساار
، بده  تبدی  به دیروا اقدام نما  یساا  اسات( نسابت به کاهش ساطش اشاتنا  ممرر در بندها  کیاز   شاتریب  طیتمسا 

( اص ی  ماد  یک 2یا  شد  و جرائم متم مه، نسبت به ماند  بده  از تاریخ تبدی  به یا  با رعایت تبصر  )
 .بودتمسیط نخواهند قاب  مجدداً بده  مطالبه و جرایم قب   به نسبت ماند   میاسبه و به همرا  قانون مذکور 

تصاییه، منی ه و راقد رمالیت، راننداان، کاراران سااختمان  )سانم بیمه های ورشاتساته، دریا کاراا  -10
باشااد، مشاامو  این بخشاانامه  های  که بده  ننان صاارراً شااام  جریمه م کاراا  و همچنین  شااد  و کارررما(

 نخواهند بود.
روز از تاریخ صااادور این 15مرکز رناوری اط عات، نمار و میاسااابات مت   اسااات  ر  من ت   -11

 بخشنامه نسبت به طرای  و ساخت نرم ارزار مربوطه اقدام نماید.

ک  اسااتاننا مت یند با اسااتیاد  از ک یه  رریتنای ساامم  و بصااری   ادار  ک  روابط عموم  و ادارات -12
موجود نسبت به اط   رسان  دقیق و جامع به مخاطبین در خصوک نیو  اجرای بخشودا  جرائم اقدام مزم  

 بمم  نورند.
  مرکزرناوری اط عات، ای، ادار  ک  وصو  یق بیمه،مسئو  یسن اجرای این بخشنامه مماونت بیمه  -13
ای ، پشاتیبان   شارکت مشااورمدیریت وخدمات ماشاین  تامین، مدیران ک ، مماونین منابع بیمه  ومیاسابات ،نمار

ساا و مماونین وادارات ك  اساتاننا، ر ساای ادارات اجرائیات، وصاو  یق بیمه، بازرسا وو توسامه مدیریت، ر
 باشند.ربط شمی مياي و مسئولین ذيبیمه
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