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باسمه تعالی

دبیران محترم شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استانی 

با سالم و احترام

    به استحضار میرساند پیرو درخواستهای شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی و فعاالن بخش 
خصوصی در خصوص"حق بیمه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موظف شرکت ها"، این موضوع در هشتاد و یکمین 
نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱مطرح گردید. در نهایت با عنایت به توافق صورت گرفته با 
سازمان تامین اجتماعی و همچنین مکاتبات و پیگیریهای دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار؛ سازمان تامین 
اجتماعی بخشنامه شماره ۱۰۰۰/ ۱۰۱۵۳/۱۴۰۰ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱ (به تصویر پیوست) را صادر و به مدیران کل تامین 

اجتماعی استانها ابالغ نمود. 

بدین ترتیب با ابالغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و 
مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در اجرای بند (۱۱) بخشنامه (۹) مشترک فنی و درآمد با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت 
افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصالح از سوی تامین اجتماعی 

فراهم شد و مشکل بیمهپردازی مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکتها مرتفع گردید.                   

    پیشاپیش از حسن توجه و همکاری شما سپاسگزاریم. 

با تجدید احترام 
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مد(ص)   و باسالم  مد و آل  وات             ص
ــرو      ــماره    پيــ ــنامه شــ ــماره    ٩بخشــ ــه شــ ـ ــد ـب ــي و درآمــ ــترك فنــ ــورخ    ٥٠٢٠/ ٣٦٠٢٧مشــ و    ٩٠/ ٢/ ٢٧مــ

،  توليـــــد در ســـــال  و   ١٤/٨/١٣٩٩مـــــورخ  ١٠١٩٦/٩٩/٥٠٢٠شـــــماره منتهـــــي بـــــه اداري هاي دســـــتور
ــتيبان  ــا،  پش ــا ي ه ــي ه ــانع زداي ــتر من ه  و بــ   م ــاد بس ــور ايج ــب  منظ ــت  اس ــان در جه ــت از كارفرماي ــان  حماي ، كارآفرين

ــايتمن  ــا نحـــوه شـــمول و بيمـــه   دي در مخاطبـــان ســـازمان و ايجـــاد رضـ پردازي كارفرمايـــان (مـــديران  در ارتبـــاط ـب
  اعـــم از مـــدير عامـــل و اعضـــاي هيـــات   ون قـــان هـــاي مشـــمول  ه غل در كارگا ا ـشــ اشـــخاص حقـــوقي غيـــر دولتـــي)  

)  ١١( بنـــد    در اجـــراي و حـــق بيمـــه آنـــان  دريافـــت ليســـت    ، قـــوق دريافـــت مـــي نماينـــد ح مـــزد و  كـــه    مـــديره 
ــن  ــماره  بخش ــي و در   ) ٩( امه ش ــترك فن ــد مش ــرخ  آم ــا ن ــد   ٢٧، ب ــا    درص ــت و ب ــال   رعاي ــات س ــو انه  ي افزايش ــزد و حق ق  م
  بالمانع خواهد بود.   ، الح تورم مصوب مراجع ذيص نرخ  با    يا   و شورايعالي كار    مصوب 

ــه: تو        ــات،   ج ــاوري، اطالع ــز فن ــبات    مرك ــار و محاس ــت  آم ــي بايس ــاه  م ــرف يكم ــداكثر ظ ــدور  ح ــاريخ ص ــن  از ت اي
ــتوراداري   ــاني  دس ــه بروزرس ــبت ب ــانيزه م نس ــاي مك ــتم ه ــه ر سيس ــه    بوط ــق بيم ــول ح ــل وص ــاهنگي اداره ك ــا هم ب

  اقدام نمايد. 
اي، رؤســـاي  يمـــه ب و تعهـــدات  مســـئول حســـن اجـــراي ايـــن دســـتوراداري مـــديران كـــل، معـــاونين منـــابع       

بازرســـي دفـــاتر قـــانوني، رؤســـا و معـــاونين    ، بازرســـي كارگـــاهي   ، گان ، امـــور بيمـــه شـــد بيمـــه ادارات وصـــول حق 
  باشند. مي   اي و مسئولين ذيربط شعب امور بيمه 
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    مه ايبي حوزه

  كارفرمايان حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع:


