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 اداره کل استان 

 شعبه 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع ،  نحوه احراز                "1"       پیرو بخشنامه شماره    
شرایط بیمه شدگان شاغل درواحدهای صنعتی که طبق بخشنامه مذکور مشمول قانون شناخته شده اند،               

 :الذکر به ترتیب ذیل میباشد قانون فوق "10"جهت استفاده از تسهیالت ماده 

  نحوه جمع آوری سوابق بیمه شدگان نحوه جمع آوری سوابق بیمه شدگان 
جهت تسریع و    ( پیوست    "4"کارفرمایان واحدهای صنعتی مشمول می توانند فرم شماره               -1

 مستمریها گردیده   38 بخشنامه   2 و   1سهولت در رسیدگی، فرم مزبور جایگزین فرمهای شماره         
 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان         25  را بابت هر یک از بیمه شدگان که بیش از          )  است

دارند تکمیل و پس از امضاء بهمراه تصویر شناسنامه بیمه شده ذینفع به واحدهای اجرائی                    
 . سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند 

 پیوست از کارفرما و ثبت در دفتر شعبه در اسرع "4"شعب موظف اند پس از اخذ فرم شماره  -2
 : ی نمایند وقت بشرح ذیل رسیدگ

  بررسی شکلی بررسی شکلی ) ) الف الف 
 :در صورت مشاهده هر یک از موارد ذیل 

 .عدم ارسال تصویر شناسنامه بیمه شده -
 .  توسط افرادی به غیر از کارفرما"4"تکمیل فرم شماره  -
  ."4"مخدوش ، ناقص و ناخوانا بودن فرم شماره  -

 .  به کارفرما اعالم گردد "مراتب ضمن اعاده فرم مربوطه کتبا

  بررسی ماهوی بررسی ماهوی ) ) بب
به منظور تسریع در امور کارفرمایان محترم واحدهای صنعتی، کمیته سامان سوابق شعب موظف است 

 :  روز موارد ذیل 20حداکثر ظرف مدت 

 ______: شماره
 17/3/1383: تاریخ

 بخشنامه
 قانون"2" شماره 

نوسازی صنایع 
 کشور 

 حوزه
 فنی و درآمد

گان شاغل در واحدهای نحوه احراز شرایط بیمه شد
  قانون تنظیم بخشی از "10"صنعتی مشمول ماده 

 مقررات تسهیل نوسازی صنایع
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 .احراز اشتغال بیمه شده در آن کارگاه -
 . سال25صحت سوابق پرداخت حق بیمه بیش از  -

 پیوست به کارفرما ابالغ     "5"ی را طی فرم شماره       را رسیدگی و مراتب استحقاق و یا عدم استحقاق و           
 .نماید 
 .  دو شرط فوق می باشد "تائید استحقاق بیمه شده منوط به احراز تواما: تذکر 

مسئول حسن اجرای این بخشنامه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدیران کل و                        
 مستمریها، درآمد حق بیمه، امور نامنویسی و         معاونین بیمه ای، پشتیبانی، کارشناسان ارشد امور فنی        

حسابهای انفرادی، امور فنی بیمه شدگان و امور مالی استانها و همچنین مسئولین ذیربط در واحدهای                  
 11/3/6. اجرائی خواهند بود

 
 

 التوفیق.... من ا
 محمد حسین شریف زادگان

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل


