
۱۴۰۰/۰۵/۱۲

۱۰/۱/۴۱۴۵/ص

ندارد

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 

با سالم و احترام 

    پیرو و دعوتنامه قبلی شماره ۱۰/۱/۳۹۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵مربوط با پیگیری مصوبات هشتاد و یکمین نشست 

کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع"بررسی نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکتها"؛ 
به استحضار میرساند جلسه کارگروه تکمیلی مربوطه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ با حضور جناب آقای محمد محمدی، 

نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید و با موافقت تمامی نمایندگان حاضر در جلسه مقرر شد: 

پیگیری الزم توسط نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته، سازمان اقدام الزم 

جهت اجرای بخشنامه ٩ جدید درآمد به شماره ٣٦٠٢٧ مصوب ١٣٩٠/٠٢/٢٧  را انجام داده و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل 

و دستور اداری مغایر با آن را (ازجمله نامه شماره ٥٠٢٠/٩٩/٧٧٦٧ مورخ ٠٦/١٥/ ١٣٩٩ سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به 

مکاتبه اتاق بازرگانی ایران) لغو نماید. 

    با عنایت به مطالب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت اجرای تصمیم مذکور صورت گیرد و 
نتیجه آن جهت اطالع رسانی به فعاالن اقتصادی به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار منعکس گردد. 

    پیشاپیش از حسن توجه، دستور عاجل و مساعد جنابعالی سپاسگزاریم.     

رییس اتاق ایران
 و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار 



۱۴۰۰/۰۶/۲۴

۲۷/۵۵۵۱/ص

ندارد

باسمه تعالی

جناب آقای محمد محمدی
مدیرکل نام نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی

با سالم واحترام 

    پیرو نامه ارسالی قبلی به شماره ۱۰/۱/۴۱۴۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ در خصوص"نحوه دریافت لیست و حق بیمه 

مدیرعامل و هیات مدیره موظف شرکت ها" هماهنگونه که استحضار دارید در جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت 

از کسب و کار  مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ با حضور و قول مساعدت حضرتعالی مقرر شد: 

    پیگیریهای الزم توسط نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته 

سازمان اقدام الزم جهت اجرای بخشنامه ۹ جدید درآمد به شماره ۳۶۰۲۷مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ را انجام داده و 

هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را (از جمله نامه شماره ۵۰۲۰/۹۹/۷۷۶۷۰ مورخ 

۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در پاسخ به اتاق بازرگانی ایران) لغو نماید. 

    با توجه به پیگیریهای فعاالن اقتصادی و اعالم عدم رفع مشکل و همچنین با عنایت به گذشت یک ماه از جلسه 

مذکور تقاضا میشود اقدام مقتضی را مبذول فرموده و نتایج را جهت اطالع رسانی به ذینفعان به دبیرخانه کمیته حمایت 

از کسب و کار منعکس نمایید. 

    

با تشکر و احترام 
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 جناب آقاي عامري

            ه حمایت از کسب و کاریی کمیتمدیر محترم اجرا

  قانون تأمین اجتماعی ( 0ماده ) «4»اجراي تبصره  موضوع:

 باسالم
ت لیست و حق بیمه درخصوص نحوه دریاف 72/6/5211خ /ص مور5555/72ازگشت به نامه شماره ب ؛مااحترا

 51551/5211/5111رکتها، به پیوست تصویر بخشنامه شماره یر هیأت مدیره شبگحقوقموظف عامل و اعضای  انمدیر

 گردد.برداری ارسال میجهت بهره 5/51/5211مورخ 

 

  
  

  

 

 

 محمد محمدي 

مدیرکل نامنویسی و حسابهاي 

 انفرادي 




