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 اداره کل استان 

 شعبه 

       در راستای سیاستهای کالن کشور مبنی بر توانمندسازی صنعت داخلی، ارتقاء سطح کیفی بهره                  
وری نیروی انسانی، ایجاد فرصت های جدید شغلی، اشتغال جوانان و صیانت و حمایت از نیروهای                     

ررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آئین نامه          قانون تنظیم بخشی از مق      10شاغل و در اجرای ماده       
 هیات محترم وزیران نظر       27/2/83 مورخ    30370/ت8794اجرائی آن موضوع تصویب نامه شماره          

 :واحدهای اجرائی را به نکات ذیل جلب می نماید

کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر                   -1
 "1"نی که متقاضی استفاده از این قانون میباشند در صورت مراجعه فرم شماره                 مراجع قانو 

 . ضمیمه این بخشنامه را تکمیل و به همراه مدارک مربوط به شعبه تحویل نمایند

 :شعب موظفند پس از بررسی موارد ذیل -2

 راجع قانونی  بررسی پروانه بهره برداری صنعتی معتبر بلحاظ اعتبار آن از طریق استعالم از م             )  الف

 .ذی صالح

واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری می بایست در زمان درخواست فعال بوده و لیست حق                )  ب
 . بیمه را به سازمان پرداخت نموده باشد

 . به کارفرمای مربوطه ابالغ نمایند"3" یا "2"مراتب را حسب مورد طی فرم های شماره 

  ::تذکرتذکر
 . خواهد بود....) اعالمیه، اخطاریه و( همانند اوراق مطالباتی "3" و "2"مراحل ابالغ فرمهای شماره 

 ______: شماره
 9/3/1383: تاریخ

 بخشنامه
 قانون"1" شماره 

نوسازی صنایع 
 کشور 

 حوزه
 فنی و درآمد

 10نحوه شناسائی واحدهای صنعتی مشمول ماده 
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
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مطابق با ضوابط قانون    (چگونگی اخذ درخواست جمع آوری سوابق از کارفرما، جایگزینی کارگر جدید             
مابه التفاوت سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی، میزان مستمری استحقاقی           %  50، نحوه محاسبه    )کار
 . ابالغ میگردد"عاقبامت..... و

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

ین مسئولین ذیربط در واحدهای     حسابهای انفرادی، امور فنی بیمه شدگان و امور مالی استانها و همچن            
 4/3/6. اجرائی خواهند بود

 
 التوفیق.... من ا

 محمد حسین شریف زادگان
 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

 


