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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 
 

 باسالم
گذاری اجتماعی بهه عوهوای یهق امه ا  فاصله الزامات کاهش تردد و رعایت ضرورتبه شیوع بیماری کرونا و نظر      

 و همچوهی در حوزه کسب وکهار  ناشی از آی تغییرات وپیشگیرانه و موثر برای کاهش خطرات ناشی از بیماری مزبور 

سها  جشهش  حمایهت از کارفرمایهای محتهر  درکرونا،  کلی دولت محتر ، ستاد ملی مبارزه با هایسیاست اجرایدر 

ایهی را توجه واحه های اجر ،های مذکورش گای شاغل در کارگاهحقوق بیمهغا  پای ار و اشتتولی  و حفظ و صیانت از 

     :نمای می رد ذیل جلببه مواشیوع بیماری کرونا در دوره 

پرداخت حق بیمه کارکوهای خهود برابهر مقهررات امه ا  هایی که نسبت به ارسا  لیست و در ارتباط با کارگاه -1     

کرونا به واسطه دورکاری بسته و یا با کسری از افراد  جاری به دلیل شیوع بیماری ناشی از ویروسنمایو  و در سا می

 ههای موصهو باشو ، همچوای ارسا  لیست و پرداخت حق بیمه کارکوهای کارگاهشاغل در کارگاه مشغو  فعالیت می

 (یمبل از ص ور ای  دستور ادارطبق لیست واصله  جاریدر سا پردازی سابقه بیمهه ش ه دارای ح امل یق ماه بیم)

 بالمانع خواه  بود. ،یحضوربازرسی  امکایکارگاه و ع   بودی بسته و با لحاظ  برابر مقررات

از کلیهه برداری ضم  صورت سازمای مکلفو ، بازرسای   مانوی تامی  اجتماعیمشموهای اهکارگ از بازرسیدر  -2     

ارکوای شهاغل از سهوی از ک رخیو یا بمراتب دورکاری تما  ایی  صورت اعال  و ت در ،ضر در کارگاهکارکوای شاغل حا

ات توضهیحثبهت کارگاهی و اسامی آنای در گزارش بازرسی مقررات نسبت به درج برابر  ،مانونی ویکارفرما یا نمایو ه 

  .سی ام ا  نمایو در ذیل گزارش بازره طور مشروح و کامل افراد موصو  بدورکاری الز  مبوی بر 

نفر  5شم کارفرمایی تا میزای دارای معافیت حق بیمه سهای ای کارگاهدر ارتباط با کارفرمایالذکر مقررات فوق -3     

 رت پذیرد.بایست صومیوفق مقررات و  معمو همچوای طبق روا  های موصو  کارگاهده و بازرسی از نافذ نبوکارگر 

ی های ارسالی گی به لیستشش ماهه رسنامه ذیربط و مشلت تامی  اجتماعی و آئی  یومان 33در اجرای ماده  -4     

اداری ایه  دسهتور( 2( و )1در بوه های )و دارای شرایط مذکور که مشمو   یرکارصوص کارگرای دوکارفرمایای درخ

مزد و حقهوق و  ع   اشتغا ،اعم از اشتغا  یا الز  های نجا  بررسیلفو  نسبت به اواح های اجرایی مکنیز  باشو می

 

 
 ای  حوزه: معاونت بیمه

 أمین اجتماعیقانون ت مشمول یهاشدگان دورکار کارگاه مهیو احراز اشتغال ب تیحماموضوع: 

www.dotic.ir

http://dotic.ir/
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خصوص محفهوظ و حق سازمای در ای نمایو  معمو  را امات الز  برابر مقررات ام حق بیمه و... یای مشمو  کسر مزا 

دورکهاری و  با لحاظ)افراد مبیل ای  ای بیمه پوشش نیز مشمو  دورکاریتباط با نیروهای کار ج ی  در ار. خواه  بود

بهه صهورت ) ذیهربط سازمای و اعال  موافقت شهعبهسامانه  دورکاری در ثبت   واعال وط بهوم ،(ع   حضور در کارگاه

 خواه  بود. و از طریق سامانه( غیرحضوری

 ایه  په  از صه ورهفتهه مه ت یهق ظهر ر بایسهت حه اک مهیسهبات وری اطالعات، آمهار و محامرکز فوا -5     

موجهود بهه  ههایاصالح سیسهتم و هکانیزه مربوطحی و ساخت سیستم مظور طراموه  ات الز  را بتمشی ،اداریدستور

  .فراهم نمای را ها و کارکوای دورکار و اطالعات کارگاهاخذ آمار امکای  با شرح فوق

 وصهو  حهق بیمهه و روسهای ادارات ،ایمههبی موهابع کل، معاونی رایم ی ،اداریدستورس  اجرای ای  مسئو  ح     

      باشو .ربط شعب می  ذیای و مسئولیامور بیمه معاونی  کل ورسی کارگاهی اداراتباز
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