
بسمه تعالی

مدیران محترم عامل شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی

با سالم و احترام

با آرزوی سالمتی و توفیق الهی روزافزون آن برادر ارجمند، پیرو رونوشت نامه های شماره ٤٥٢-٩٩ مورخ 
١٣٩٩/٠٢/٢٧ و ١٥٣٩-٩٩ مورخ ١٣٩٩/٠٥/٢٠ در ارتباط با مشکالت مربوط به اجرای ماده (٣٨) قانون 
تأمین اجتماعی، همانگونه که مستحضرید دست آورد تالش ها و پیگیری های مستمر این سندیکا در مرحله 
اول توقف برگزاری جلسات هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و 
توقف صدور احکام محکومیت های مالی سنگین ناشی از عدم اجرای ماده (٣٨) بوده و متعاقباً با ادامه 
اقدامات و پیگیری های همه جانبه و از طرفی حمایت و پشتیبانی رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.ایران، 
خوشبختانه این اقدامات موجب پذیرش نظرات و استدالل قانونی سندیکا توسط مدیر عامل محترم سازمان 
تأمین اجتماعی، مبتنی بر اینکه «نمایندگان بیمه دارای شخصیت (حقیقی و حقوقی) مستقل می باشند و 
هیچگونه رابطه قراردادی پیمانکاری (قانون تأمین اجتماعی) و رابطه دستمزدی و استخدامی (قانون کار) با 

شرکت های بیمه گر ندارند»، گردید.

حال سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ١٠٠٠/٩٩/٤١٩٥ مورخ ١٣٩٩/٠٥/١٥ (تصویر 
پیوست) و با استناد به مفاد بند های (١٠) و (١١) جدول پیوست بخشنامه و همچنین پیرو مذاکرات و 
رهنمودهای مدیرکل محترم حقوقی سازمان مذکور، مقرر گردیده شرکت های بیمه در اسرع وقت و با اولویت 
خاص، به کلیه کارگزاران و نمایندگان بیمه ای خود ابالغ نمایند با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی 
در سطح کشور و ارائه مدارک الزم، نسبت به اخذ کد کارگاهی به نام نمایندگی و کارگزاری اقدام تا موجبات 
ساماندهی و اجرای مقررات قانونی مربوطه، به نحو احسن فراهم گردد. ضمناً با عنایت به سوابق امر و از 
آنجائیکه برخی از مشکالت پیش آمده، عمدتاً ناشی از عدم تعامل و هماهنگی های الزم به منظور بهره 
برداری از امکانات جایگاه قانونی این سندیکا بوده است، لذا به منظور پیشگیری از بروز مشکالت احتمالی 
آتی، مستدعی است دستور فرمائید مسئولین محترم ذیربط آن شرکت، منبعد در ارتباط با مسائل و موضوعات 

مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، نظر مشورتی و کارشناسی این سندیکا را استعالم فرمایند.

در خاتمه الزم می دانم از همکاری های ارزشمند کلیه مدیران محترم عامل که با اتکال به الطاف الهی و 
با همدلی و وحدت رویه، این توفیق را نصیب سندیکای خودشان نمودند که یکی از مشکالت و چالش های 
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سال های اخیر که عالوه بر صرف وقت زیاد، زیان های مالی قابل مالحظه ای را نیز به شرکت های بیمه 
تحمیل نمود، حل و فصل گردد، صمیمانه سپاسگزاری نمایم. 

ضمنا در مورد پرونده های تشکیل شده قبل هم اقدامات جدی در دست اقدام است که متعاقبا اطالع 
رسانی خواهد شد.

رونوشت:

جناب آقای دکتر ساالری، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی، جهت استحضار؛ ضمناً الزم میدانم به  -
نمایندگی از سوی مدیران عامل شرکت های بیمه از مساعی و حمایت های ارزشمند آن برادر ارجمند صمیمانه 
تقدیر و تشکر نموده، امید است شرکت های بیمه عضو این سندیکا به عنوان یکی از شرکای اجتماعی قانون مدار 

بتوانند در آتی همکاری های سازنده با آن سازمان محترم داشته باشند.
جناب آقای دکتر سلیمانی، رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، جهت استحضار و با سپاسگزاری  -

از مساعدت های حضرتعالی جهت رفع مشکالت شرکت های بیمه.
جناب آقای امینی، معاون محترم نظارت بیمه مرکزی، جهت استحضار و با تقدیر و تشکر از همکاری های جنابعالی. -
جناب آقای نعیمی، مدیرکل محترم حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، جهت استحضار و با تشکر از همکاری ها و  -

رهنمودهای ارزشمند جنابعالی.

رونوشت:
جناب آقای دکتر سلیمانی، رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، جهت استحضار و با سپاسگزاری از 
مساعدت های حضرتعالی جهت رفع مشکالت شرکت های بیمه.
جناب آقای امینی، معاون محترم نظارت بیمه مرکزی، جهت استحضار و با تقدیر و تشکر از همکاری های جنابعالی.
جناب آقای دکتر ساالری، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی، جهت استحضار؛ ضمنا الزم میدانم به نمایندگی از 
سوی مدیران عامل شرکت های بیمه از مساعی و حمایت های ارزشمند آن برادر ارجمند صمیمانه تقدیر و تشکر نموده

، امید است شرکت های بیمه عضو این سندیکا به عنوان یکی از شرکای اجتماعی قانون مدار بتوانند در آتی همکاری 
های سازنده با آن سازمان محترم داشته باشند.
جناب آقای نعیمی، مدیرکل محترم حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، جهت استحضار و با تشکر از همکاری ها و 
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رهنمودهای ارزشمند جنابعالی.


