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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

در ارتباط با امهال حق بیمه سهه  اارررمها ف رلاتیاهها و  9/22/2999مورخ  24601/99/2444پیرو بخشنامه شماره 

و  کمین جلسهه سهااد  هفااد( 1شماره )مصوبه اارگاه های به شدت آسیب د ده از شیوع بیماری ارونا و در اجرای مفاد 

رپرست نههاد رئیس محارم درار و س 21/9/2044مورخ  18489نامه شماره موضوع  8/9/2044ملف مد ر ت ارونا مورخ 

و به منظهور حما هت از ئیس جمهور لاون محارم اقاصادی رم 29/9/2044مورخ  19821ه شماره جمهوری و نام ر است

اسب و اارهای آسیب د ده ناشف از شیوع و روس ارونا، ضمن ارسال را ل ااسل اد رلاتیاهای اقاصادی مشمول امهال 

یمه سه  اارررما ف موضوع مصوبه روق اتذار، توجه واحدهای اجرا ف تابله را درخصوص نحوه در ارت تیست مهدد حق ب

 نما د:و حقوق و مدا ای اارانان شاغل در ا نگونه اارگاه ها به نکات ذ ل جلب مف

رهرست پیوست درج گرد هده الیه اارگاه ها ف اه رلاتیت آنها منطبق با جدول رلاتیت های اقاصادی مندرج در  -2

باشند و مف 2044ماه سال  خردادتغا ت  ارد بهشت ماهبیمه سه  اارررما ف درصد حق  14است، مشمول امهال حدااثر

 24های مذاور با پرداخت حهداقل بیمه ماهتوانند نسبت به ارسال تیست حقوق و دسامدد و مدا ای مشمول اسر حقمف

 ( قانون تامین اجاماعف اقدام نما ند. 99ت مهلت مقرر قانونف ماده )درصد حق بیمه ماللقه با رعا 

درصد حهق بیمهه سهه  اارررمها ف  14 دو ماهه امهالمبنف بر  تذارروق انامه مت )ج( قس 2مفاد بند با توجه به  -1

، اارررما هان 2044 سهال مساند به صورت مدد و حقوق و دسامدد ارساتف ارد بهشت و خهرداد مهاهموصوف های اارگاه

سهال جهاری بیمه ماه های مدبور به ترتیب حدااثر تغا ت پا ان مرداد و شهر ور ماه ذ ربط مکلفند نسبت به پرداخت حق

به ترتیب شهر ور و مهر اهه م ارسال تیست دودارای مهلت های اقدام نما ند. بد هف است مهلت پرداخت حق بیمه اارگاه

 ماه خواهد بود.

ههای مدبهور در صهورت هها و اارگاههای اشاره شهده درخصهوص رلاتیتبیمه سه  اارررما ف ماهدرصد حق 14 توجه:

درصهد حهق بیمهه )سهه   24( قانون تامین اجاماعف و پرداخت حداقل99ارسال صورت مدد و حقوق ماهیانه ورق ماده )

 د بود.  بیمه شده و بیمه بیکاری(، مشمول جرا   تأخیر پرداخت حق بیمه نخواهن

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه

 سهم کارفرما  0011ماه سال خردادلغایت  اردیبهشت ماهامهال حق بیمه   موضوع:

  کرونا ویروسهای به شدت آسیب دیده از شیوع ها و کارگاهبرای فعالیت
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مندی از تسههیتت در نظهر گرراهه شهده مهف با سهاف بها مراجلهه بهه سهامانه خهدمات اارررما ان ماقاضف بهره -9 

/ ثبهت نهام و در قسمت خدمات نامنو سف اارررما ان //:eservices.tamin.irhttpsغیرحضوری اارررما ان به نشانف: 

 شمول امهال حق بیمه، نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطتعات مربوطه اقدام نما ند. های ماارگاه

اعمال و امکهان را دات الزم تمهیبا ست همدمان با صدور ا ن بخشنامه مراد رناوری اطتعات، آمار و محاسبات مف -0

اهل دسهامدد و مدا های مشهمول اسهر  رهرست و تلداد اارگاه ها و بیمه شدگان، جمه  ) هاخذ گدارشات آماری مربوط

 نما د. رراه ی روق اتذار هابه تفکیک ماه  و... حق بیمه های پرداخاف اارررما ان، شدهبیمه امهال حق

مسههلول حسههن اجههرای ا ههن بخشههنامه ادارات اههل تابلههه ملاونههت بیمههه ای و مراههد رنههاوری اطتعههات، آمههار و 

 باشند. ادارات و الیه مسلوتین ذ ربط در واحدهای اجرا ف مف، ملاونین و رؤسای محاسبات، مد رال اساان
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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

در ارتباط با امهال حق بیمه سهه  اارررمها ف رلاتیاهها و  9/22/2999مورخ  24601/99/2444بخشنامه شماره پیرو 

و  کمین جلسهه سهااد  ( هفااد1اارگاه های به شدت آسیب د ده از شیوع بیماری ارونا و در اجرای مفاد مصوبه شماره )

رئیس محارم درار و سرپرست نههاد  21/9/2044مورخ  18489موضوع نامه شماره  8/9/2044ملف مد ر ت ارونا مورخ 

ملاون محارم اقاصادی رئیس جمهور و به منظهور حما هت از  29/9/2044مورخ  19821ر است جمهوری و نامه شماره 

از شیوع و روس ارونا، ضمن ارسال را ل ااسل اد رلاتیاهای اقاصادی مشمول امهال اسب و اارهای آسیب د ده ناشف 

حق بیمه سه  اارررما ف موضوع مصوبه روق اتذار، توجه واحدهای اجرا ف تابله را درخصوص نحوه در ارت تیست مهدد 

 نما د:و حقوق و مدا ای اارانان شاغل در ا نگونه اارگاه ها به نکات ذ ل جلب مف

الیه اارگاه ها ف اه رلاتیت آنها منطبق با جدول رلاتیت های اقاصادی مندرج در رهرست پیوست درج گرد هده  -2

باشند و مف 2044بیمه سه  اارررما ف ارد بهشت ماه تغا ت خرداد ماه سال درصد حق  14است، مشمول امهال حدااثر

 24های مذاور با پرداخت حهداقل بیمه ماهای مشمول اسر حقتوانند نسبت به ارسال تیست حقوق و دسامدد و مدا مف

 ( قانون تامین اجاماعف اقدام نما ند. 99درصد حق بیمه ماللقه با رعا ت مهلت مقرر قانونف ماده )

درصد حهق بیمهه سهه  اارررمها ف  14قسمت )ج( نامه روق اتذار مبنف بر امهال دو ماهه  2با توجه به مفاد بند  -1

، اارررما هان 2044های موصوف مساند به صورت مدد و حقوق و دسامدد ارساتف ارد بهشت و خهرداد مهاه سهال هاارگا

بیمه ماه های مدبور به ترتیب حدااثر تغا ت پا ان مرداد و شهر ور ماه سهال جهاری ذ ربط مکلفند نسبت به پرداخت حق

دارای مهلت ارسال تیست دو ماهه به ترتیب شهر ور و مهر های اقدام نما ند. بد هف است مهلت پرداخت حق بیمه اارگاه

 ماه خواهد بود.

ههای مدبهور در صهورت هها و اارگاههای اشاره شهده درخصهوص رلاتیتبیمه سه  اارررما ف ماهدرصد حق 14 توجه:

مهه )سهه  درصهد حهق بی 24( قانون تامین اجاماعف و پرداخت حداقل99ارسال صورت مدد و حقوق ماهیانه ورق ماده )

 بیمه شده و بیمه بیکاری(، مشمول جرا   تأخیر پرداخت حق بیمه نخواهند بود.  

 

 
 ایحوزه: معاونت بیمه

 سهم کارفرما  0011امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال   موضوع:

  کرونا ویروسهای به شدت آسیب دیده از شیوع ها و کارگاهبرای فعالیت

 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 2352/0011/0111 شماره:
 22/15/0011 اترخی:
  ويپست:

 

 90310تلفن: 0032593353،کدپستی:535تهران:خیابان آزادی، پالک    41193886ش ش :

 « بخشنامه»

مندی از تسههیتت در نظهر گرراهه شهده مهف با سهاف بها مراجلهه بهه سهامانه خهدمات اارررما ان ماقاضف بهره -9 

/ ثبهت نهام نامنو سف اارررما انو در قسمت خدمات  //:eservices.tamin.irhttpsغیرحضوری اارررما ان به نشانف: 

 های مشمول امهال حق بیمه، نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطتعات مربوطه اقدام نما ند. اارگاه

با ست همدمان با صدور ا ن بخشنامه تمهیدات الزم را اعمال و امکهان مراد رناوری اطتعات، آمار و محاسبات مف -0

) رهرست و تلداد اارگاه ها و بیمه شدگان، جمه  اهل دسهامدد و مدا های مشهمول اسهر  اخذ گدارشات آماری مربوطه

 بیمه امهال شده، حق بیمه های پرداخاف اارررما ان و... به تفکیک ماه های روق اتذار رراه  نما د.حق

و مسههلول حسههن اجههرای ا ههن بخشههنامه ادارات اههل تابلههه ملاونههت بیمههه ای و مراههد رنههاوری اطتعههات، آمههار 

 باشند. ، ملاونین و رؤسای ادارات و الیه مسلوتین ذ ربط در واحدهای اجرا ف مفمحاسبات، مد رال اساان
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