
Free

نیک لکترو ا غ  بال ا
تی لبا ـا م مط حکا ا

ــا دعوتنامــه توســط شــعبه، در  ــي ي ــه محــض توليــد حکــم مطالبات ب  
همــان روز پيــام کوتــاه و ايميلــي به منظــور مراجعــه بــه »درگاه ابــاغ 
ــه نشــاني portal.tamin.ir جهــت  ــي« ب الکترونيــک احــکام مطالبات

مشاهده مفاد اباغ حکم مطالباتي براي کارفرما ارسال مي شود.

الزم به توضیح است؛ 
بــه کارفرمايانــی کــه فــرم درخواســت مزبــور را تکميــل نمــوده   -1

باشند، اباغ دستی صورت نخواهد گرفت. 
مــاک محاســبه مــواد قانونــی بــر اســاس ايميــل ارســالی، از   -2

زمان ارسال به آدرس ايميل کارفرما می باشد.
کارفرمايــان مکلفنــد هرگونــه تغييــر در مفاد سيســتم اطاعاتی   -3
خــود را بــه ســازمان اعــام کننــد و هرگونــه تبعــات ناشــی از 
عــدم اقــدام بديــن امــر متوجــه ســازمان نمی باشــد و 

اباغ های انجام شده صحيح و واجد آثار حقوقی است.
ــًا  ــک، مطلق ــاغ الکتروني ــر اب ــت ام ــده جه ــرش نماين پذي  -4

امکان پذير نمی باشد.

آشناییباضوابطومقرراتبیمهای
ویژهکارفرمایان

ی و نظارت  با تشکر  از همکار
جتماعی مین ا ـأ مد سازمان ت معاونت فنی و درآ

آمد حق بیمه( داره کل در ) ا

رد  ینده دا مین آ ـأ حق ت
جتماعی که دلگرم کار است ا

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی:
w w w. f a r h a n g i . t a m i n . i r

سایت سازمان تأمین اجتماعی:
w w w. t a m i n . i r
پست الکترونیک )ایمیل(:

E-mail:karfarma@tamin.ir

  اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمايان و سازمان ها
آدرس: تهــران، خيابــان کارگــر شــمالی، نرســيده 
ــتاره،  ــه س ــش کوچ ــی، نب ــارراه فاطم ــه چه ب
پاک يــک، ســاختمان شــماره 4 تامين اجتماعــی

طبقه ششم، کدپستی 1418654718
 تلفن: 64028131
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در دنيای کنونی توجه به مفهوم توسعه پايدار و پيشبرد آن از دغدغه های 
اصلی هر ساختار حکومتی مردم ســاالر محسوب می شود. در اين بين 
صيانت از نيروی انسانی و توجه به فرآيندهای توليدی در مسير رسيدن 
به توسعه و رشد اقتصادی متوازن از اهميت بسياری برخوردار است. از 
عوامل مهم در صيانت از توليد، توجه خاص به کارآفرينان و ارائه اطاعات 
به آنان در حوزه های گوناگون است. سازمان تأمين اجتماعی بنا به وظيفه 
خود به عنــوان يک نهاد عمومی اثرگذار بر حــوزه توليد و بازار کار و 
سرمايه، نقش اصلی را در پشــتيبانی و حمايت از کارگاه های صنعتی، 

توليدی، خدماتی و نيروی انسانی شاغل در آنها ايفا می کند. 
از آنجا که کارفرماياِن کارآفرين از شــرکای اجتماعی عمده ســازمان 
هستند، ارائه خدمات اطاعاتی و آگاه سازی آنان از قوانين و فرآيندهای 
مرتبط با حوزه های مختلف بيمه ای ضروری است. به همين دليل معاونت 
فرهنگی و اجتماعی سازمان و ادارات کل تابعه به صورت تخصصی سعی 
می کنند تا با انتشار مجموعه های کوچک و در عين حال مفيد اطاع رسانی 
همچون متن حاضر اقدام به معرفی قوانين و مقررات مرتبط با بيمه های 

اجتماعی کنند. 
آنچه تقديم می گردد ارائه مطالبی در حوزه کارفرمايی بوده که توســط 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمايان تهيه و تنظيم شــده اســت. 
پيشاپيش از هرگونه نقصی در مطالب ارائه شده پوزش طلبيده، اميدواريم 
نظرات بهره برداران جهت بهبــود کيفيت متن حاضر در اختيار معاونت 
فرهنگی و اجتماعی قرار گيرد. شايان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری 
ادارات کل تخصصی مرتبط در معاونت فنی و درآمد تهيه شده که از آن 

عزيزان تشکر می شود.

با آرزوی توفيق الهی
معاونت فرهنگی و اجتماعی

ــه دریافــت و  اشــخاص حقوقــي )خصوصــي( الزم اســت نســبت ب  
تکمیل فرم شماره دو از شعبه اقدام نمایند.

3- اشــخاص حقوقــي )حقوقــی عمومــي( شــامل: کلیــه وزارتخانه ها، 
غیردولتــي،  عمومــي  نهادهــاي  یــا  مؤسســات  دولتــي،  مؤسســات 
شــرکت هاي دولتــي و تمامــي دســتگاه هایي کــه شــمول قانــون بــر آنهــا 
مســتلزم ذکــر و یــا تصریــح نــام اســت )از قبیــل شــرکت ملــي نفت ایــران، 
ســازمان گســترش و نوســازي صنایــع ایــران، صــدا و ســیماي جمهــوري 

اسالمي ایران  و شهرداري ها و...(
اشــخاص حقوقــي )حقــوق عمومــي( الزم اســت نســبت بــه   

دریافت و تکمیل فرم شماره سه از شعبه اقدام نمایند.

نکات ضروری؛
پــس از تکمیــل و مهــر و امضــاي فــرم دریافت شــده، الزم اســت کارفرمــا   

یا نماینده تام االختیار او به شعبه مورد نظر مراجعه کند.
کارفرمــاي متقاضــي مي بایســت نســبت بــه ارائــه اطالعــات پایــه   
بــه شــعبه شــامل: شــماره بیمــه، نــام و نــام خانوادگــي، کــد ملــي، 

نام پدر، آدرس الکترونیکي و تلفن همراه اقدام کند.  
ــرم  ــاس ف ــاً براس ــعبه صرف ــي در ش ــاي متقاض ــات کارفرم اطالع  

اشخاص ثبت مي گردد.  
کارگاه هایــي کــه اقــدام بــه دریافــت رمــز اینترنتــي بابــت ارســال   
لیســت کرده انــد، بایســتي مشــخصات شــخص دریافت کننــده بــه 

ــد. مشــخصات کارفرمــاي اصلــي  ــر یاب تغیی

با همکاری معاونت فنی و درآمدسازمان تأمين اجتماعی w w w . f a r h a n g i . t a m i n . i r

قابلتوجهکارفرمایانگرامي:
پساز48ساعتازارسالپیامبهایمیلاعالمشده
جهتردیفاحکامدردرگاهابالغالکترونیکسازمان،

حکممطالباتي،ابالغشدهمحسوبميشود.

{

ــووالن و  ــاي مس ــي از دغدغه ه ــواره یک ــي هم ــکام مطالبات ــالغ اح اب
ــالغ  ــدم اب ــرا ع ــت، زی ــوده اس ــي ب ــازمان تأمین اجتماع ــان س کارکن
ــده،  ــان تعیین ش ــان در زم ــه کارفرمای ــی ب ــکام مطالبات ــح اح صحی
ســبب می شــود کارفرمــا نتوانــد بــه تعهــدات خــود بــه موقــع عمــل 
نمایــد. ابــالغ الکترونیکــي احــکام مطالباتــي یکــي از بهتریــن 

راهکارهاي قابل اجرا در این زمینه به شمار مي رود.
ــکام  ــک اح ــاغ الکتروني ــوع اب ــان موض ــه بي ــور ب ــن بروش در اي

مطالباتي پرداخته شده است؛ 
 

ابالغ الکترونیک
ســازمان تأمین اجتماعــی به منظــور ارتقــای فراینــد ابــالغ احــکام 
مطالباتــی از قبیــل اعالمیــه، اخطاریــه، اجراییــه و دعوتنامه هــای 
ــک  ــه الکترونی ــبت ب ــات، نس ــخیص مطالب ــر تش ــای تجدیدنظ هیأت ه
نمــودن ایــن فراینــد اقــدام نمــوده اســت. لــذا ایــن امــر بــا توافــق کتبــی 
بــا کارفرمــا محقــق خواهــد شــد و ایــن فراینــد پــس از تکمیــل فرم های 
ــه  ــس کلی ــن پ ــاز شــده و از ای ــا آغ مربوطــه در شــعبه توســط کارفرم
احــکام مربــوط بــه کارگاه از طریــق پســت الکترونیکــی )آدرس ایمیــل( 
اعالمــی از ســوی کارفرمــا بــه وی ابــالغ خواهــد شــد. همچنیــن ایــن 
احــکام در پورتــال ســازمان جهــت رؤیــت کارفرمایــان ثبــت می شــود و 

از طریق پیامک نیز به ایشان اطالع رسانی خواهد شد. 

مراحل ابالغ الکترونیکي به اشخاص
1- اشخاص حقيقي

اشــخاص حقیقــی الزم اســت نســبت بــه دریافــت و تکمیــل فــرم   
شماره یک از شعبه اقدام نمایند.

2- اشــخاص حقوقي)خصوصــي( شــامل شــرکت هاي 
تجارتــي، مؤسســات تجارتــي، غیرتجارتــي و 

موقوفات 


