سازمان تأمیناجتماعی

بسمه تعالی

شماره:

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

اترخی:
ويپست:

حوزه

موضوع :واگذاری تعهدات کوتاه مدت به

فنی و درامد

کارفرمایان

3555/49/5353
5549/53/15
ندا رد
دستوراداری

..........................

اداره کل تأمین اجتماعی استان.............
سالم علیکم
پیرو دستور اداری شماره  9101/99/4016مورخ  99/9/4در اجرای بند«ج» تبصره « »0امور بیمه گری برنامه و بودجه
سال  0494سازمان و حسب بند « »8یک هزار و هفتصد و شصت و هشتتمی جسسته هیتمد متدیره متورخ 0494/6/01
مبنی بر موافقت با تمدید واگذاری تعهداد کوتاه مدد به کارفرمایان مقرر میدارد:
 -0اداراد کل استان ها مجاز به انعقاد قرارداد واگذاری تعهداد کوتتاه متدد بته کارفرمایتان کارگاههتای متقایتی
جدید و همچنی تمدید قرارداد بتا کارفرمایتان کارگتاه هتای حتاشز شترایل قبستی از تتاری  94/0/0لغایتت94/00/09
با رعایت مقراد مربوطه خواهند بود.
 -0انعقاد قرارداد صرفاً با شرکت و مؤسسه ای مجاز است که انجام کسیه تعهداد کوتاه مدد کارکنان آنتان براستا
آیی نامه استخدامی مربوطه وسایر مقرراد به عهده سازمان باشد.
 -4واگذاری تعهداد کوتاه مدد به کارفرمایانی که سازمان مطتاب نتص صتریا متاده  )46قتانون تتامی اجتمتاعی
صرفاً عهده دار معالجه آنها میباشتد و کارفرمتا مفسته بته پرداختت حقتوز یتا متزد بیمته شتدگان بیمتار ختود باشتد
مویوعیت ندارد برای اسا

یروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به ای نفته مهتم توجته وپتز از بررستی

دقی اقدام الزم معمول گردد.
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-6گزارش عمسفرد واگذاری تعهداد یاد شتده را هتر شتا متاه یفبتار تهیته و مطتاب بنتد « »9دستتور اداری شتماره
 9101/90/0968مورخ  90/6/08کماکان به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال گردد.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ،معاونین بیمه ای و روسا وکارشناسان ارشدد امدورفنی بیمده
شدگان ،درآمد حق بیمه و نامنویسی وحسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا ،معاونین بیمده ای و مسدئونین
امورفنی بیمه شدگان ،درآمد حق بیمه و نامنویسی وحسابهای انفرادی واحد های اجرائی خواهند بود.

محمدحسن زدا
معاون فنی و
درآمد
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