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 .............اداره کل تأمین اجتماعی استان

 سالم علیکم

با عنایت به اینکه ارائه خدمات غیر حضوری در راستای افزایش رضایتمندی شرکای اجتمااع  یکا  اا اااداص ا ا         
ر دایاات متتارم مادیر  سااامان ،     9019/ 93/ 03ماور    9933/ 19/ 0193شامار   مصاوبه  ساامان م  باشد ، لذا پیار   

  خصوص تعیین حق الزحمه دریافت  اا مراجعین جهت انجام فعالیتها در قالا  نیابات اا یریاق کاررزاریهاای رسام       
حق الزحمه تعیین شد  جهت اقدام الام باه شار    کثر حدا، 9019/ 2/ 9مور   9333/ 19/ 073امچنین بخشنامه شمار  

 : ذیل اعالم میگردد
 :ن ریافتی از مراجعیدحداکثر حق الزحمه  -1

 

ف
ردی

 

 شرح وظایف

 (مورد عمل کارگزاری )

 (وضع موجود)مبلغ قابل دریافت  

 1921/ 19/ 92تا تاریخ 

حداکثر مبلغ دریافتی از مخاطبین           

 (1921سال طی  )

لغایت  1921/ 1/ 1ازتاریخ  

92 /19 /1921) 
 

 ریال به ازاء هر بیمه شده 90888 - - -  ثبت نام و اخذ رمز مشاهده سوابق بیمه شدگان در سایت رسمی سازمان 1

2 
ریال بابت هر برگ اعالم 48888 ارائه پرینت کاغذی سوابق بیمه شدگان

 سابقه

 ریال بابت هر برگ اعالم سابقه40888

3 
 ارائه فیش حقوقی مستمری بگیران

 

 ریال بابت هر مستمری بگیر 48888 ریال بابت هر مستمری بگیر 0888

4 
نتی جهت صدور برگ پرداخت حق بیمه بیمه شدگان تخصیص رمز اینتر

 خاص

 ریال بابت هر بیمه شده 40888 ریال بابت هر بیمه شده 0888

 ریال بابت هر برگه پرداخت 98888 برگه پرداختریال بابت هر 48888 صدور  و تحویل برگ پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی 5

6 
مه شدگان و تهیه وارسال  لیست ثبت و تنظیم اطالعات هویتی کارگاه و بی

 حق بیمه  به صورت اینترنتی

 ریال بابت هر کارگاه 498888 ریال بابت هر کارگاه 28888

 

7 
لیست توسط کارفرما تهیه و ) ارسال  لیست حق بیمه  به صورت اینترنتی 

 (تنظیم شده و جهت ارسال اینترنتی به کارگزاری ارائه می شود

 ریال بابت هر کارگاه 08888 اهریال بابت هرکارگ 08888

 

 

 

 تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین: موضوع

 لب نیابتدرخصوص انجام فعالیتها در قا

 از طریق کارگزاری های رسمی  

 

 حوزه 

  بیمه ای

 

 

 بخشنامه  
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 .کارگزاری می بایست از امضاء و یا مهمور نمودن پرینت سوابق جداً خودداری نماید -9

معرض دید مه های  تعیین شده  فوق الذکر درحداکثر حق الزح فهرستکارگزاری موظف است  نسبت  به درج و  نصب  -9

 . مراجعین اقدام نماید

ثبت و تنظیم اطالعات هویتی کارگاه و ) الذکرجدول فوق شش  ردیف از انجام فرآیند مرتبط با کارگزاری موظف است قبل  -4

، ضمن رعایت کلیه قوانین و ضوابط موجود در این زمینه ، ( بیمه شدگان و تهیه وارسال  لیست حق بیمه  به صورت اینترنتی

ه  اقدام و نسخه اصلی را جهت پیگیری های آتی در محل برای هر کارگا(  فرم اجازه کارفرما)  نسبت به تنظیم فرم پیوست 

 . مناسبی بایگانی نماید

 داره کل امور کارگزاری های رسمی اتا دهم ماه بعد به  ،مختلف مولفه های ارسال گزارش عملکرد ماهانه به تفکیک  -5

در محل کارگزاری نگهداری الزامی بوده و کارگزاری نیز موظف است کلیه آمار و سوابق انجام فرآیندهای مذکور را 

 . نماید

کارگزاریهای ادارات (رابطین )مسئول حسن اجرای این بخشنامه ،  مدیران کل ،معاونین بیمه ای ، کارشناسان ارشد 

 .امورکارگزاریهای شعب ومسئولین کارگزاری ذیربط می باشند( رابطین ) کل ،روسای شعب  ،کارشناسان 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 التوفیق... و من ا

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل
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 .............اداره کل تأمین اجتماعی استان

 سالم علیکم

با عنایت به اینکه ارائه خدمات غیر حضوری در راستای افزایش رضایتمندی شرکای اجتمااع  یکا  اا اااداص ا ا         
در ایاات متتارم مادیر  سااامان ،     9019/ 93/ 03ماور    9933/ 19/ 0193ساامان م  باشد ، لذا پیار  مصاوبه شامار     
  ن جهت انجام فعالیتها در قالا  نیابات اا یریاق کاررزاریهاای رسام       خصوص تعیین حق الزحمه دریافت  اا مراجعی

حق الزحمه تعیین شد  جهت اقدام الام باه شار    حداکثر ، 9019/ 2/ 9مور   9333/ 19/ 073امچنین بخشنامه شمار  
 : ذیل اعالم میگردد

 :حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین  -1

 

ف
ردی

 

 شرح وظایف

 (مورد عمل کارگزاری )

 (وضع موجود)مبلغ قابل دریافت  

 1921/ 19/ 92تا تاریخ 

حداکثر مبلغ دریافتی از مخاطبین           

 (1921سال طی  )

لغایت  1921/ 1/ 1ازتاریخ  

92 /19 /1921) 
 

 ریال به ازاء هر بیمه شده 90888 - - -  ثبت نام و اخذ رمز مشاهده سوابق بیمه شدگان در سایت رسمی سازمان 1

2 
ریال بابت هر برگ اعالم 48888 ارائه پرینت کاغذی سوابق بیمه شدگان

 سابقه

 ریال بابت هر برگ اعالم سابقه40888

3 
 ارائه فیش حقوقی مستمری بگیران

 

 ریال بابت هر مستمری بگیر 48888 ریال بابت هر مستمری بگیر 0888

4 
ان تخصیص رمز اینترنتی جهت صدور برگ پرداخت حق بیمه بیمه شدگ

 خاص

 ریال بابت هر بیمه شده 40888 ریال بابت هر بیمه شده 0888

 ریال بابت هر برگه پرداخت 98888 برگه پرداختریال بابت هر 48888 صدور  و تحویل برگ پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی 5

6 
ثبت و تنظیم اطالعات هویتی کارگاه و بیمه شدگان و تهیه وارسال  لیست 

 صورت اینترنتی حق بیمه  به

 ریال بابت هر کارگاه 498888 ریال بابت هر کارگاه 28888

 

7 
لیست توسط کارفرما تهیه و ) ارسال  لیست حق بیمه  به صورت اینترنتی 

 (تنظیم شده و جهت ارسال اینترنتی به کارگزاری ارائه می شود

 ریال بابت هر کارگاه 08888 ریال بابت هرکارگاه 08888
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 .اری می بایست از امضاء و یا مهمور نمودن پرینت سوابق جداً خودداری نمایدکارگز -9

حداکثر حق الزحمه های  تعیین شده  فوق الذکر درمعرض دید  فهرستکارگزاری  موظف است  نسبت  به درج و  نصب  -9

 . مراجعین اقدام نماید

ثبت و تنظیم اطالعات هویتی کارگاه و ) الذکرق کارگزاری موظف است قبل از انجام فرآیند مرتبط با ردیف  شش جدول فو -4

، ضمن رعایت کلیه قوانین و ضوابط موجود در این زمینه ،  (بیمه شدگان و تهیه وارسال  لیست حق بیمه  به صورت اینترنتی

ی در محل برای هر کارگاه  اقدام و نسخه اصلی را جهت پیگیری های آت(  فرم اجازه کارفرما) نسبت به تنظیم فرم پیوست  

 . مناسبی بایگانی نماید

اداره کل امور )تا دهم ماه بعد به معاونت بیمه ای  ، ی مختلف مولفه ها ارسال گزارش عملکرد ماهانه به تفکیک  -5

الزامی بوده و کارگزاری نیز موظف است کلیه آمار و سوابق انجام فرآیندهای مذکور را در محل ( کارگزاریهای رسمی 

 . نماید کارگزاری نگهداری

کارگزاریهای ادارات (رابطین )مسئول حسن اجرای این بخشنامه ،  مدیران کل ،معاونین بیمه ای ، کارشناسان ارشد 

 .امورکارگزاریهای شعب ومسئولین کارگزاری ذیربط می باشند( رابطین ) کل ،روسای شعب  ،کارشناسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 التوفیق... و من ا

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل
 

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 اداره/  رئیس گروه

 فپارا /  انم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 مدریکل

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 محمدحسن زدا محمد قوامی سعیدتاجیک امیرعلی ستایش حسن جودکی

 پاراف/   انم و انم خانوادگی

  دبیر شورای فنی 

 پاراف/   انم و انم خانوادگی

 رئیس شورای فنی

 پاراف/   انم و انم خانوادگی

 نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس  

 پاراف/   انم و انم خانوادگی

 سررپست  دفتر قوانین و مقررات 

    


