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 :اداره کل تأمین اجتماعی استان

 باسالم؛   
اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري ودر راستاي اجراي  سال بعنوان 59عنايت به نامگذاري سال با   

نيروي انسانی شاغل صيانت ازحفظ و، درجهت بهبود فضاي كسب وكاراقتصاد مقاومتی و سياستهاي كالن 
و به استناد مشمول قانون تامين اجتماعی  و فعاليت هاي اقتصادي رونق بخشيدن به فعاليت كليه كارگاههاو

مصوب وزارتين دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ماده  59/6/17اصالحيه مورخ 
قانون تامين اجتماعی و با عنايت به موافقت هيأت مديره سازمان با پيشنهاد  95آيين نامه اجرايی ماده  55

ديره يكهزارو هفتصدو بيستمين جلسه هيأت م 6بند  طیاين سازمان  3/5/59مورخ  5565/59/7555شماره 
اخذ ضمانت و ساير وثايق به  خصوصدر 5/5/59مورخ  3575/59/7755موضوع مصوبه شماره  3/5/59مورخ 

را به  ها توجه ادارات كل استان ، اجرايی كارفرمايان مديونمعوق تشخيص سازمان به هنگام تقسيط بدهی 
 نكات ذيل معطوف می دارد:

و تسهيل در عمليات تقسيط بدهی مديونين سازمان، چنانچه با  معوق به منظور وصول به هنگام مطالبات-7
بانكی توسط كارفرما وجود نداشته  نامه شعبه، امكان ارائه ضمانتواحد اجرائيات  بررسی انجام گرفته توسط

و تضمين يا ساير وثايق بعنوان وثيقه و ، سفته اموال غير منقول، چكبه ترتيب اولويت د نمی توان شعبباشد، 
 د.ندريافت نماي

با امضاء صاحبان مجاز می بايست اخذ  شركتخود از سوي مورد كارفرمايان مديون حقوقی چك در -5  
اخذ به همراه ، دريافت چك بابت وثيقه از حساب معتبر كارفرما ،مديون حقيقی يكارفرما رابطه بادر گردد و 
معوق بدهی  كل حجمبا متناسب می بايست آن  گردش مالی) مورد نظرحساب  هماه 6گردش حساب گزارش 
 .خواهد بود (باشدكارگاه 

 با درج تاريخ سررسيد اولين قسط و به مبلغ كل بدهی اجرايی كارگاه ومی بايست  بابت تضمين دريافتیچك -3
درج شماره بدهی، كد كارگاه و گردد. )حقيقی يا حقوقی اخذ  يدر وجه سازمان از كارفرما ءبا مهر و امضا

 باشد.نمیمجاز  ديگريچك  اخذالزم به ياد آوري است   (شماره ملی صادر كننده در ظهر چك الزامی است.

 95آئين نامه اجرايی ماده  55به هنگام اخذ چك و يا ساير وثايق، صورتجلسه نحوه اجراي ماده  تذکر:
و شعبه ت ، درآمد و مالی امضاء معاونين بيمه اي و اداري و مالی ، مسئولين اجرائيا يا بايست توسط رئيسمی

 در سوابق مربوطه ضبط گردد. 
توسط صادر كننده چك تكميل و پس از ثبت در  ،بخشنامهاين  فرم شماره يك پيوست ،هنگام دريافت چك-4

 قطعی اقدام گردد.مطالبات دبيرخانه شعبه به همراه چك به واحد اجراييات تحويل داده شده و نسبت به تقسيط 

 

 آئین نامه 99نحوه اجرای مادهموضوع: 
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بدهی  ،تقسيط بدهی چنانچه كارفرما هر يك از اقساط را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكنددر صورت  -9
 7ماده  5تبصره  بر اساستبديل به حال شده و جرائم مربوطه نسبت به مانده بدهی از تاريخ تبديل به حال 

رائم مطالبه شده قبلی به نسبت و همچنين ج مانده بدهی كارفرماقانون اصالح قانون جرائم محاسبه و به همراه 
اجرايی مكلفند  هايواحدمطالبه و وصول می گردد.  ق . ت .ا، 95آئين نامه اجرائی ماده  56ماده  طبق مانده 

وفق  و ساير وثايقچك ، ضمانت بانكی، اموال غير منقول و وصول مطالبات از محل  نسبت به پيگيريسريعاً 
 مقررات اقدام نمايند.

، در اين حالت پس از دريافت گواهی عدم منجر به وصول نگرددكه چك ارسالی به بانك  صورتیدر  :تذکر
با موضوع " 72/3/54مورخ  5662/54/7555طبق بخشنامه تعقيب عمليات اجرايی می بايست  "پرداخت و نهايتا

 .صورت  پذيرد "نحوه ساماندهی و پيگيري به موقع مطالبات وچك هاي دريافتی توسط شعب
ملغی  5/2/54مورخ  2675/54/7555جديد درآمد به شماره  7/54 بخشنامه از تاريخ صدور اين بخشنامه، -6

 گردد.می
شركت مشاور مديريت و خدمات ماشينی تامين مكلف است با هماهنگی اداره كل درآمد حق بيمه  نسبت به  -1

 طراحی و تكميل سيستم مربوطه در اسرع وقت اقدام نمايد.

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين بيمه اي و پشتيبانی، روسا و كارشناسان ارشد       
 .مالی ادارات كل استان ها، روسا و معاونين و مسئولين ذيربط شعب اجرايی می باشند، حقوقی واجراييات 
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 :اداره کل تأمین اجتماعی استان

 باسالم؛   
اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري ودر راستاي اجراي سال  بعنوان 59عنايت به نامگذاري سال با 

نيروي انسانی شاغل صيانت ازحفظ و، درجهت بهبود فضاي كسب وكاراقتصاد مقاومتی و سياستهاي كالن 
و به استناد مشمول قانون تامين اجتماعی  و فعاليت هاي اقتصادي كارگاهها رونق بخشيدن به فعاليت كليهو

مصوب وزارتين دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ماده  59/6/17اصالحيه مورخ 
قانون تامين اجتماعی و با عنايت به موافقت هيأت مديره سازمان با پيشنهاد  95آيين نامه اجرايی ماده  55
يكهزارو هفتصدو بيستمين جلسه هيأت مديره  6بند  طیاين سازمان  3/5/59مورخ  5565/59/7555ماره ش

اخذ ضمانت و ساير وثايق به  خصوصدر 5/5/59مورخ  3575/59/7755موضوع مصوبه شماره  3/5/59مورخ 
را به  ها ادارات كل استانتوجه  ، اجرايی كارفرمايان مديونمعوق تشخيص سازمان به هنگام تقسيط بدهی 

 نكات ذيل معطوف می دارد:
و تسهيل در عمليات تقسيط بدهی مديونين سازمان، چنانچه با  معوق به منظور وصول به هنگام مطالبات-7

بانكی توسط كارفرما وجود نداشته  نامه شعبه، امكان ارائه ضمانتواحد اجرائيات  بررسی انجام گرفته توسط
و تضمين يا ساير وثايق بعنوان وثيقه ، سفته و اموال غير منقول، چكبه ترتيب اولويت د ننمی تواشعب باشد، 

 د.ندريافت نماي

با امضاء صاحبان مجاز می بايست اخذ  خود شركتاز سوي مورد كارفرمايان مديون حقوقی چك در  -5  
به همراه اخذ ، دريافت چك بابت وثيقه از حساب معتبر كارفرما ،مديون حقيقی يكارفرما رابطه بادر گردد و 

معوق بدهی  كل حجمبا متناسب می بايست آن  گردش مالیحساب مورد نظر ) هماه 6گزارش گردش حساب 
 ( خواهد بود.باشدكارگاه 

اجرايی كارگاه با درج تاريخ سررسيد اولين قسط و به مبلغ كل بدهی می بايست  بابت تضمين چك دريافتی -3
درج شماره بدهی، كد كارگاه و می گردد. )اخذ  حقيقی يا حقوقیي در وجه سازمان از كارفرما ءبا مهر و امضا و

 نمی باشد.مجاز  ديگريچك  اخذالزم به ياد آوري است  (شماره ملی صادر كننده در ظهر چك الزامی است.

 95آئين نامه اجرايی ماده  55به هنگام اخذ چك و يا ساير وثايق، صورتجلسه نحوه اجراي ماده  تذکر:
امضاء و  شعبه معاونين بيمه اي و اداري و مالی ، مسئولين اجرائيات ، درآمد و مالی يا بايست توسط رئيسمی

 در سوابق مربوطه ضبط گردد.
توسط صادر كننده چك تكميل و پس از ثبت در  بخشنامه،اين  فرم شماره يك پيوست ،هنگام دريافت چك-4

 قطعی اقدام گردد.مطالبات دبيرخانه شعبه به همراه چك به واحد اجراييات تحويل داده شده و نسبت به تقسيط 
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بدهی  ،تقسيط بدهی چنانچه كارفرما هر يك از اقساط را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكنددر صورت -9
 7ماده  5تبصره  بر اساسو جرائم مربوطه نسبت به مانده بدهی از تاريخ تبديل به حال  تبديل به حال شده

و همچنين جرائم مطالبه شده قبلی به نسبت  مانده بدهی كارفرماقانون اصالح قانون جرائم محاسبه و به همراه 
اجرايی مكلفند  هايواحد مطالبه و وصول می گردد.ق . ت .ا،  95آئين نامه اجرائی ماده  56ماده  طبق مانده 

وفق  و ساير وثايقچك ، ضمانت بانكی، اموال غير منقول و وصول مطالبات از محل  نسبت به پيگيريسريعاً 
 مقررات اقدام نمايند.

، در اين حالت پس از دريافت گواهی عدم منجر به وصول نگرددكه چك ارسالی به بانك  در صورتی :تذکر
با موضوع " 72/3/54مورخ  5662/54/7555طبق بخشنامه تعقيب عمليات اجرايی می بايست  "پرداخت و نهايتا

 صورت  پذيرد. "نحوه ساماندهی و پيگيري به موقع مطالبات وچك هاي دريافتی توسط شعب
ملغی  5/2/54مورخ  2675/54/7555جديد درآمد به شماره  7/54بخشنامه  از تاريخ صدور اين بخشنامه، -6

 گردد.می
شركت مشاور مديريت و خدمات ماشينی تامين مكلف است با هماهنگی اداره كل درآمد حق بيمه  نسبت به  -1

 طراحی و تكميل سيستم مربوطه در اسرع وقت اقدام نمايد.

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين بيمه اي و پشتيبانی، روسا و كارشناسان ارشد       
 .مالی ادارات كل استان ها، روسا و معاونين و مسئولين ذيربط شعب اجرايی می باشند، حقوقی واجراييات 
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