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ابـالغ احـکام مطالباتـي همـواره یکـي از دغدغه هاي مسـووالن و کارکنان سـازمان 
تأمین اجتماعـي بوده اسـت، زیرا عدم ابـالغ صحیح احکام مطالباتی بـه کارفرمایان 
در زمان تعیین شـده، سـبب می شـود کارفرما نتواند به تعهدات خود به موقع عمل 
نمایـد. ابـالغ الکترونیکي احکام مطالباتي یکـي از بهترین راهکارهاي قابـل اجرا در 

این زمینه به شمار مي رود.
درایـنبروشـوربـهبيانموضـوعابـاغالکترونيـکاحـکاممطالباتي

پرداختهشدهاست؛
 

ابالغ الکترونیک
سـازمان تأمین اجتماعـی به منظـور ارتقای فراینـد ابالغ احـکام مطالباتی از قبیل 
اعالمیـه، اخطاریـه، اجراییـه و دعوتنامه هـای هیأت هـای تجدیدنظـر تشـخیص 
مطالبـات، نسـبت بـه الکترونیـک نمودن ایـن فرایند اقـدام نموده اسـت. لذا این 
امـر بـا توافـق کتبـی بـا کارفرما محقق خواهد شـد و ایـن فرایند پـس از تکمیل 
فرم هـای مربوطـه در شـعبه توسـط کارفرما آغاز شـده و از این پـس کلیه احکام 
مربـوط بـه کارگاه از طریـق پسـت الکترونیکـی )آدرس ایمیل( اعالمی از سـوی 
کارفرمـا بـه وی ابالغ خواهد شـد. همچنیـن این احکام در پورتال سـازمان جهت 
رؤیـت کارفرمایـان ثبـت می شـود و از طریـق پیامک نیز به ایشـان اطالع رسـانی 

خواهد شد. 

مراحل ابالغ الکترونیکي به اشخاص
1-اشخاصحقيقي

اشـخاص حقیقـی الزم اسـت نسـبت بـه دریافت و تکمیـل فرم شـماره یک از   
شعبه اقدام نمایند.

2-اشـخاصحقوقي)خصوصي( شامل شـرکت هاي تجارتي، مؤسسات تجارتي، 
غیرتجارتي و موقوفات 

اشـخاص حقوقـي )خصوصـي( الزم اسـت نسـبت بـه دریافـت و تکمیـل فرم   
شماره دو از شعبه اقدام نمایند.

3-اشـخاصحقوقي)حقوقـیعمومي( شـامل: کلیـه وزارتخانه ها، 
غیردولتـي،  عمومـي  نهادهـاي  یـا  مؤسسـات  دولتـي،  مؤسسـات 

شـرکت هاي دولتـي و تمامي دسـتگاه هایي که شـمول قانون بر 
آنهـا مسـتلزم ذکر و یـا تصریح نام اسـت )از قبیل شـرکت 

ملـي نفت ایران، سـازمان گسـترش و نوسـازي صنایع 
ایـران، صـدا و سـیماي جمهوري اسـالمي ایران  و 

شهرداري ها و...(

اشـخاص حقوقي )حقوق عمومي( الزم اسـت نسـبت به دریافت و تکمیل فرم   
شماره سه از شعبه اقدام نمایند.

نکات ضروری؛
پس از تکمیل و مهر و امضاي فرم دریافت شـده، الزم اسـت کارفرما یا نماینده   

تام االختیار او به شعبه مورد نظر مراجعه کند.
کارفرمـاي متقاضي مي بایسـت نسـبت به ارائه اطالعات پایه به شـعبه شـامل:   
شـماره بیمه، نـام و نام خانوادگي، کد ملي، نام پـدر، آدرس الکترونیکي و تلفن 

همراه اقدام کند.  
اطالعات کارفرماي متقاضي در شعبه صرفاً براساس فرم اشخاص ثبت مي گردد.    
کارگاه هایـي کـه اقـدام به دریافت رمـز اینترنتي بابت ارسـال لیسـت کرده اند،   
بایسـتي مشـخصات شـخص دریافت کننـده بـه مشـخصات کارفرمـاي اصلي 

تغییر یابد. 
بـه محـض تولید حکم مطالباتي یا دعوتنامه توسـط شـعبه، در همان روز پیام   
احـکام  الکترونیـک  ابـالغ  بـه »درگاه  به منظـور مراجعـه  ایمیلـي  و  کوتـاه 
مطالباتـي« بـه نشـاني portal.tamin.ir جهـت مشـاهده مفـاد ابالغ حکم 

مطالباتي براي کارفرما ارسال مي شود.

الزم به توضیح است؛ 
به کارفرمایانی که فرم درخواسـت مزبور را تکمیل نموده باشـند، ابالغ دسـتی   

صورت نخواهد گرفت. 
مالک محاسـبه مواد قانونی بر اسـاس ایمیل ارسـالی، از زمان ارسـال به آدرس   

ایمیل کارفرما می باشد.
کارفرمایان مکلفند هرگونه تغییر در مفاد سیستم اطالعاتی خود را به سازمان   
اعالم کنند و هرگونه تبعات ناشی از عدم اقدام بدین امر متوجه سازمان نمی باشد 

و ابالغ های انجام شده صحیح و واجد آثار حقوقی است.
پذیرش نماینده جهت امر ابالغ الکترونیک، مطلقاً امکان پذیر نمی باشد.  
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