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هی یط تقسیط بد شرا
ن یا رفرما  کا

ــت %4  ــان در پرداخ ــه کارفرمای ــاعدت ب ــور مس به منظ  
میــزان مســتمری برقــراری بــه نســبت ســنوات اشــتغال 
در مشــاغل ســخت و زیــان آور مربــوط بــه ایــام قبــل از 
ــد  ــرر گردی ــتگی )80/7/14( مق ــون بازنشس ــب قان تصوی
مبالــغ محاسبه شــده در صــورت ارائــه تضمین هــای 
ــغ  ــول مبل ــه وص ــا مرحل ــا ت ــوی کارفرم ــر از س معتب
مذکــور بــه صــورت یکجــا و بــا فرصــت حداکثــر 9 ماهــه 
امکانپذیــر گــردد. واحدهــای اجرایــی می بایســت 
ــی  ــدم توانای ــورت ع ــا در ص ــد ت ــاذ نماین ــی اتخ ترتیب
ــات الزم در  ــور، اقدام ــغ مزب ــت مبل ــا در پرداخ کارفرم
جهــت صــدور حکــم بازنشســتگی و برقــراری مســتمری 
را انجــام و نســبت بــه پیگیــری و وصــول ضمانــت ارائــه 

شده در سررسید مربوطه اقدام نمایند.

آشناییباضوابطومقرراتبیمهای
ویژهکارفرمایان

ی و نظارت  با تشکر  از همکار
جتماعی مین ا ـأ مد سازمان ت معاونت فنی و درآ

آمد حق بیمه( داره کل در ) ا

رد  ینده دا مین آ ـأ حق ت
جتماعی که دلگرم کار است ا

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی:
w w w. f a r h a n g i . t a m i n . i r

سایت سازمان تأمین اجتماعی:
w w w. t a m i n . i r
پست الکترونیک )ایمیل(:

E-mail:karfarma@tamin.ir

  اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان ها
آدرس: تهــران، خیابــان کارگــر شــمالی، نرســیده 
ــتاره،  ــه س ــش کوچ ــی، نب ــارراه فاطم ــه چه ب
پالک یــک، ســاختمان شــماره 4 تامین اجتماعــی

طبقه ششم، کدپستی 1418654718
 تلفن: 64028131
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در دنیای کنونی توجه به مفهوم توسعه پایدار و پیشبرد آن از دغدغه های 
اصلی هر ساختار حکومتی مردم ســاالر محسوب می شود. در این بین 
صیانت از نیروی انسانی و توجه به فرآیندهای تولیدی در مسیر رسیدن 
به توسعه و رشد اقتصادی متوازن از اهمیت بسیاری برخوردار است. از 
عوامل مهم در صیانت از تولید، توجه خاص به کارآفرینان و ارائه اطالعات 
به آنان در حوزه های گوناگون است. سازمان تأمین اجتماعی بنا به وظیفه 
خود به عنــوان یک نهاد عمومی اثرگذار بر حــوزه تولید و بازار کار و 
سرمایه، نقش اصلی را در پشــتیبانی و حمایت از کارگاه های صنعتی، 

تولیدی، خدماتی و نیروی انسانی شاغل در آنها ایفا می کند. 
از آنجا که کارفرمایاِن کارآفرین از شــرکای اجتماعی عمده ســازمان 
هستند، ارائه خدمات اطالعاتی و آگاه سازی آنان از قوانین و فرآیندهای 
مرتبط با حوزه های مختلف بیمه ای ضروری است. به همین دلیل معاونت 
فرهنگی و اجتماعی سازمان و ادارات کل تابعه به صورت تخصصی سعی 
می کنند تا با انتشار مجموعه های کوچک و در عین حال مفید اطالع رسانی 
همچون متن حاضر اقدام به معرفی قوانین و مقررات مرتبط با بیمه های 

اجتماعی کنند. 
آنچه تقدیم می گردد ارائه مطالبی در حوزه کارفرمایی بوده که توســط 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان تهیه و تنظیم شــده اســت. 
پیشاپیش از هرگونه نقصی در مطالب ارائه شده پوزش طلبیده، امیدواریم 
نظرات بهره برداران جهت بهبــود کیفیت متن حاضر در اختیار معاونت 
فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری 
ادارات کل تخصصی مرتبط در معاونت فنی و درآمد تهیه شده که از آن 

عزیزان تشکر می شود.

با آرزوی توفیق الهی
معاونت فرهنگی و اجتماعی

درصــورت تقســیط بدهــی، چنانچــه کارفرمــا هــر یــک از اقســاط   
ــی  ــد، بده ــت نکن ــدی پرداخ ــط بع ــید قس ــر رس ــا س ــرر را ت مق
تبدیــل بــه حــال شــده و جرایــم نســبت بــه مانــده بدهــی از تاریخ 
ــم  ــی اســت جرای ــد. بدیه ــد ش ــت خواه ــال دریاف ــه ح ــل ب تبدی

مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد. 

ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــون تأمین اجتماع ــمول قان ــان مش کارفرمای  
بحــران مالــی قــادر بــه پرداخــت حق بیمــه معوقــه خــود نبــوده 
و پرداخــت بدهــی به صــورت یــک جــا، طبــق مــاده 46 قانــون 
تأمین اجتماعــی موجــب تعطیلــی یــا وقفــه کار در کارگاه باشــد، 
حســب  می توانــد  تأمین اجتماعــی  ســازمان  هیأت مدیــره 
ــه  ــط ماهان ــصت قس ــا ش ــر ت ــور را حداکث ــی مذک ــورد، بده م

تقسیط نماید. 

نکات قابل توجه:
ســازندگان  ســاختمانی،  کارگــران  بیمــه  قانــون  اجــرای  در   
ــه پرداخــت یکجــای حــق  ــادر ب واحدهــای مســکونی چنانچــه ق
ــه  ــوع بیم ــرر موض ــه مق ــت حق بیم ــده جه ــبه ش ــه محاس بیم
کارگــران ســاختمانی نباشــند در صــورت درخواســت، شــعبه 
می توانــد بــا توجــه بــه درخواســت متقاضــی، مــدت اعتبــار پروانــه 
ســاختمانی و یــا ملحــوظ داشــتن مبلــغ حق بیمــه محاســبه شــده 

نسبت به تقسیط بدهی ها اقدام نماید. 

با همکاری معاونت فنی و درآمدسازمان تأمین اجتماعی w w w . f a r h a n g i . t a m i n . i r

ارائهتسهیالتالکترونیکیپروندههایبیمهای،
گامیدرجهتافزایشرضایتمندی

مخاطبانومشتریمداریاست

{

ــي  ــدي اصل ــع درآم ــي، مناب ــون تأمین اجتماع ــاده 28 قان ــاس م براس
بیمه شــدگان،  ســوي  از  حق بیمــه  پرداخــت  محــل  از  ســازمان 
ــوان یــک نهــاد  ــت تأمیــن مي شــود. ســازمان به عن ــان و دول کارفرمای
بیمه گــر اجتماعــي بــا ارائــه ایــن خدمــت، ضمــن پشــتیباني از جامعــه 
ــش  ــد نق ــق تولی ــروي کار و رون ــت نی ــظ و صیان ــي، در حف کارفرمای

اساسي ایفاء مي کند.
در ایــن بروشــور بــه  موضــوع شــرایط تقســیط بدهــي کارفرمایــان 

پرداخته شده است؛

تأخیــر در پرداخــت حق بیمــه یــا عــدم پرداخــت آن، بــر اســاس قانــون 
ــرد و  ــق گی ــه تعل ــه بدهي هــاي معوق باعــث مي شــود کــه جرائمــي ب
ــل  ــرم تحمی ــان محت ــه کارفرمای ــي را ب ــته، هزینه های ــور ناخواس به ط
ــاي  ــوان پرداخــت بدهي ه ــه ت ــي ک ــن، کارفرمایان ــا وجــود ای ــد. ب کن
ــه  ــعبه اي ک ــه ش ــه ب ــا مراجع ــد ب ــند، مي توانن ــته باش ــود را نداش خ
ــدارک  ــه م ــا ارائ ــد، ب ــال مي کنن ــه آن ارس ــه را ب ــت و حق بیم لیس
ــه و از  مســتند و تشــریح مشــکالت خــود درخواســت تقســیط را ارائ

تسهیالت قانوني به شرح زیر استفاده کنند:

ــت  ــي درخواس ــازمان تأمین اجتماع ــد از س ــان مي توانن کارفرمای  
کننــد کــه بدهــي آنــان را تقســیط کنــد. در ایــن صــورت بــا توجه 
بــه مفــاد مــاده 46 قانــون و موافقــت ســازمان، بدهــي کارگاه هــا بــا 
ــا  ــود. تعــداد اقســاط، ب رعایــت مقــررات قابــل تقســیط خواهــد ب
توجــه بــه میــزان بدهــی بــر اســاس آیین نامــه مربوطــه می باشــد. 
در هرحــال شــعب تأمین اجتماعــي در نهایــت امــکان تقســیط تــا 

36  قسط را خواهند داشت. 


