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 مدریان کل تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

با توجه به لزوو  تزواو  تیدیزواز  ب  بزرای و  81/81/81مورخ  84441/81/8111 یرو دستور اداریپ ؛احتراما

اجتیزای  و بییه شوگان،کارفرمایان و مستیری بگیران سزابمان تامی  ویروس کرونا، کاهش ترددهایکنترل شیوع 

مقتض  است کلیه اداراز کل استاندا و واحوهای اجرای  تابعزه و  ،جلوگیری اب هرگونه وقفه در ارائه تعدواز قانون 

 وا  نیاینو:تامی  اجتیای  نسبت به ریایت موارد ذیل اق هیچنی  کارگواریدای رسی 

منوی اب موایای مسزتیری بابنسسزتگ  جدزت ارائزه و نیابی به مراجعه حضوری بییه شوگان متقاض  بدره -8

 نبزوده و در وزورز احزراب شزرایط 8981ثبت درخواست مربوطه به واحوهای اجرای  ذیربط در اسزفنو مزاه سزال 

 انیزاب افزراد تزا پا لیزقب  یا ضیناًاظ خواهو گردیو.مقرر قانون ، تاریخ ترک کار آنان به منوله تاریخ درخواست لح 

مراجعزه  یزهیکننزوه حزب ب افتیشعبه در  یموضوع به آخر یریگیبه منظور پ ستیبا  م 8988ماه سال   یفرورد

 .نوینیا

 تزززاریخ احزززراب شزززرایط قزززانون  در ،اختیزززاری بزززا ماهیزززت  در خصزززوی بییزززه شزززوگان  کر:تذذذ 

 تاریخ درخواست برقراری مستیری لحاظ خواهو شو. به ینوان  8981اسفنو ماه سال  

بزاربران ،  ،ادامه بییزه بوزور اختیزاری  ،دلت های مقررمربوط به فرآینوهای بییه واحبان حرف ومساغل آبادم -1

ب مدلزت درخواسزت،انعقاد قزرارداد .. ایز  ادست  شناسزه دار و .ونایع و شاغالن و و قالیبافان خادمی  ثابت مساج

 .م  گرددتیویو  88، تا پایان فروردی  ماهشوه منقض  به بعو  8/81/81وپرداخت حب بییه که اب تاریخ 

 ی  بییه شوگان توافق  فعال انفزرادی ، راننزوگان ، خزادم 81مدلت مقرر در برگ پرداخت حب بییه بدی  ماه  -9

 .  گرددمتیویو  88... لغایت فروردی  ماه تیان  وساخگران ار، کان جو ، باربراثابت مس

در مورد آنوسته اب بییه شوگان  که پایان مدلت مقرر ثبت ایتراض به آراء کییسیوندای پوشک  بووی آنان پس  -4

تراض نی  باشو. بوده و موفب به ثبت ایتراض خود نگردیوه انو ضرورت  به مراجعه جدت ثبت ای  8/81/81اب تاریخ 

 بوید  است پس اب یادی شون شرایط ، رأی کییسیون پوشک  بووی مجوداً به آنان ابالغ خواهو گردیو.
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        درخواسزت افوار مزورد نیزاب جدزت تحویزل دفتریزه بییزه در محزل مزورد با توجه به مدیا بودن الواماز و نر   -5

رویه انجا  کار در اسرع وقزت بزا محوریزت اداره کزل ، حضوریاب طریب سامانه غیر بییه شوگان و مستیری بگیران

 نامنویس  و حسابدای انفرادی تعیی  و متعاقباً ایال  خواهو شو. 

بسیاری اب شرکتدا، کارخانجاز، موسساز دولت  و غیر دولت ، دستگاهدای اجرای  و ... اب کارکنان خود گزواه   -4

کننو، اب آنجا کزه امکزان مسزاهوه و اطزالع اب ی  سابمان را موالبه م میوان سوابب پرداخت حب بییه مورد تائیو ا

ویژه در سامانه غیرحضوری سابمان فزراه  گردیزوه، رمو سوابب بییه شوگان و دریافت و تأییو آن اب طریب اخذ کو 

 .دبوخواهو نحضور افراد در واحوهای اجرای   نیابی بهاستفاده اب ای  امکان بر تاکیو با لذا 

تواننو باشنو، م قابل مساهوه خود در سامانه غیر حضوری سابمان متعرض م  کلیه بییه شوگان  که به سوابب -7

مراتب ایتراض خود را اب طریب امکان تعبیه شوه در سامانه موبور ثبت و شعب سابمان مکلف انو جواب  ب  را نیزو 

  بصورز غیر حضوری در اسرع وقت ارائه نیاینو.

 شزوگان،یزهیروسا و کارشناسان ارشو امزور ب ،یایهیب  یکل و معاون رانیمودستور اداری   یا یرامسئول حس  اج

 ،گواری هزا ( امور کاررابوی  اسان ارشو )کارشن،  یانفراد یهاو حساب  سینامنو ها،یامور مستیر یه،یبووول حب

 خواهنو بود. ماشین  تأمی نیو شرکت مساور مویریت و خوماز و  یایهیب یواحوها  یروسا و مسئول
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