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ت                                                                                                                                                                                           23093124:ش ش بار ا د ا ه          دون  

ی   دپ باس آباد  ،    یابان  ھان،  ن   ٨١٣٣٧- ٧۵٧١١ا 	edarekol_isfahan@sso.ir	:	Email      ٢٣۶٧٩١٣ت

       اناستان اصفه , معدن و تجارتسازمان صنعت
 موضوع: بخشودگي جرائم كارفرمايان خوش حساب

  سالم عليكم 
         با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)  

،موضوع  10/02/1397بتاريخ  1114/97/1000با احترام؛ بپيوست تصوير بخشنامه شماره 
بتاريخ  3420/95/1000و27/03/1395 بتاريخ 2973/95/1000تمديد بخشنامه هاي شماره 

كارفرمايان خوش حساب  29/12/1395بخشودگي جرائم بدهي هاي لغايت  08/04/1395
  جهت استحضار ارسال مي گردد.

با عنايت به محدوديت زماني تعيين شده جهت استفاده از مزاياي اين قانون (لغايت 
  مطلع نمايند./حترم را از موضوع مكارفرمايان ) ، دستور فرماييد بنحو مقتضي 10/04/1397

  

     
 

  رونوشت: 
  استانداري محترم اصفهان جهت استحضار -1 -
  فرمانداري محترم شهرستان اصفهان جهت استحضار -2 -
 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 

 
 ی اریانجمهوری اسالم                                                                           

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 1111/79/1111 شماره:

 11/10/1979 اترخی:
 دارد ويپست:

 

 91311تلفن: 1139793373،کدپستی:913تهران:خیابان آزادی، پالک    18281112ش ش :

 

 

 معاونین محترم

 شعبه/ کل استان اتادار//دفاتر مستقل ادارات کل ستادی 
  

بعنوان سال حمایت از کاالی ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در  79با توجه به نامگذاری سال      

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و پیرو 

، شماره 8/2/79مورخ  2231/79/0111، شماره 39/2/79مورخ  3792/79/0111نامه های شماره بخش

و دستور اداری شماره  08/00/79مورخ  03021/79/0111و شماره 07/01/79مورخ  01702/79/0111

اکثر استفاده از توان قانون حد 02، نظر به اینکه آئین نامه اجرایی ماده 0/9/79مورخ  21282/79/0111

قانون  012و اصالح ماده  امر صادراتتولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در  

 33/2/79هـ مورخ 92070/ت23773موضوع تصویب نامه شماره  0/9/70مالیاتهای مستقیم مصوب 

و طی  تمدید اعی در هیأت وزیرانهیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتم

ابالغ گردید. لذا در اجرای آئین نامه اجرایی مزبور  7/3/0279مورخهـ 99121/ت03090 مصوبه شماره

 نظر ادارات کل استان و شعب تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید: 

 می باشد.  (01/2/79)لغایت ماه  3تاریخ اجرای اصالحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت  -1

 37/03/79کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ  -2

پرداخت و یا تقسیط اصل مورد  در  صدور این بخشنامهباشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ 

جتماعی توافق نمایند، از بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین ا

حداکثر استفاده از توان تولیدی و قانون  02اجرائی ماده بخشودگی جرایم متعلقه موضوع آئین نامه 

 برخوردار خواهند شد.ورالعمل های مربوط های کشور و بخشنامه ها و دستخدماتی در تأمین نیاز

علت بروز یکی از موضوعات دالیل  به 37/03/79آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ   -3

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در  02اجرائی ماده آئین نامه  ابرازی مشمول

 

 ارفرمایان خوش حساببخشودگی جرائم کموضوع: 

 آئین نامه(تمدید)
 حوزه 

 معاونت بیمه ای 

 

 

 بخشنامه  
 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 

 
 ی اریانجمهوری اسالم                                                                           

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 1111/79/1111 شماره:

 11/10/1979 اترخی:
 دارد ويپست:

 

 91311تلفن: 1139793373،کدپستی:913تهران:خیابان آزادی، پالک    18281112ش ش :

شده اند، مهلت ارائه مدارک به تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط 

 ود. سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دالیل مزبور خواهد ب

به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه  -4

درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست 

 مشمول استفاده از تسهیالت این بخشودگی خواهند بود. مربوط ضوابط با رعایت  ،مجدد

مدیریت و خدمات ماشینی تأمین همزمان با صدور بخشنامه می بایستی نسبت به  مشاورشرکت  -5

 اصالح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نمایند. 

 سایر شرایط مربوط به اجرای این آئین نامه مطابق بخشنامه ها ودستورالعمل ذکر شده خواهد بود.  

، ای حق بیمه، مدیران کل ، معاونین بیمه وصول، اداره کل بیمه ایین بخشنامه معاونت مسئول حسن اجرای ا     

ای و حقوقی، مالی و حراست ادارات کل استان ها، رؤسا و معاونین بیمه ،رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات ، درآمد

 مسئولین ذیربط شعب می باشند.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 و من ا... التوفیق

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 

 
 ی اریانجمهوری اسالم                                                                           

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 1111/79/1111 شماره:

 11/10/1979 اترخی:
 دارد ويپست:

 

 91311تلفن: 1139793373،کدپستی:913تهران:خیابان آزادی، پالک    18281112ش ش :

 

 

 معاونین محترم

 /شعبه  کل استان اتادار//دفاتر مستقل ادارات کل ستادی 
 

بعنوان سال حمایت از کاالی ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در  79با توجه به نامگذاری سال      

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و پیرو 

، شماره 8/2/79مورخ  2231/79/0111 ، شماره39/2/79مورخ  3792/79/0111بخشنامه های شماره 

و دستور اداری شماره  08/00/79مورخ  03021/79/0111و شماره 07/01/79مورخ  01702/79/0111

قانون حداکثر استفاده از توان  02، نظر به اینکه آئین نامه اجرایی ماده 0/9/79مورخ  21282/79/0111

قانون  012و اصالح ماده  امر صادراتای کشور و تقویت آنها در  تولیدی و خدماتی در تأمین نیازه

 33/2/79هـ مورخ 92070/ت23773موضوع تصویب نامه شماره  0/9/70مالیاتهای مستقیم مصوب 

و طی  تمدید هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت وزیران

ابالغ گردید. لذا در اجرای آئین نامه اجرایی مزبور  7/3/0279مورخهـ 99121/ت03090 مصوبه شماره

 نظر ادارات کل استان و شعب تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید: 

 می باشد. ( 01/2/79)لغایت ماه  3تاریخ اجرای اصالحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت  -1

 37/03/79تی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ کارفرمایان واحدهای مشمول، در صور -2

باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ صدور این بخشنامه در  مورد پرداخت و یا تقسیط اصل 

بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و  02آئین نامه اجرائی ماده بخشودگی جرایم متعلقه موضوع 

 خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط برخوردار خواهند شد.

به علت بروز یکی از موضوعات دالیل  37/03/79آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ   -3

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در  02مه اجرائی ماده آئین نا ابرازی مشمول

 

 بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حسابموضوع: 

 آئین نامه( تمدید )
 حوزه 

 معاونت بیمه ای 

 

 

 بخشنامه  
 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 

 
 ی اریانجمهوری اسالم                                                                           

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 1111/79/1111 شماره:

 11/10/1979 اترخی:
 دارد ويپست:

 

 91311تلفن: 1139793373،کدپستی:913تهران:خیابان آزادی، پالک    18281112ش ش :

شده اند، مهلت ارائه مدارک به تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط 

 سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دالیل مزبور خواهد بود. 

در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه  به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که -4

درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست 

 مجدد، با رعایت ضوابط مربوط مشمول استفاده از تسهیالت این بخشودگی خواهند بود. 

ور بخشنامه می بایستی نسبت به مدیریت و خدمات ماشینی تأمین همزمان با صد مشاورشرکت  -5

 اصالح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نمایند. 

 سایر شرایط مربوط به اجرای این آئین نامه مطابق بخشنامه ها ودستورالعمل ذکر شده خواهد بود.  

، ای دیران کل ، معاونین بیمهحق بیمه، م وصول، اداره کل بیمه ایمسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت      

ای و حقوقی، مالی و حراست ادارات کل استان ها، رؤسا و معاونین بیمه ،رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات ، درآمد

 مسئولین ذیربط شعب می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 و من ا... التوفیق

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 
 زدا قریب  حجازی  حسینی 


