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 10/12/99 جلسه تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 درخواست تمدید بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا موضوع عنوان

 کمیسیون کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق تبریز مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

کرونا و سیتاد    تیریسیتاد مدو آسییب جدی برخی از کسیب و کارها،   1398شییو  ویروس کرونا در اواخر سیال  پس از 

در این راسیتا  جهت حمایت از کسیب و کارهای به شیدآ آسییب دیده، مصیوباتی اتخاو نمود    دولت یاقتصیاد  یهماهنگ

اسیفند، فروردین و اردیبهشیت ماه سیه  امهال حق بیمه با موضیو   26/12/98مورخ   14774/98/1000بخشینامه شیماره 

از سییوی معاونت بیمه ای سییازمان تامین اجتماای اب   کارفرما برای فعالیت ها و کارگاه های مشییمول اناوین ده گاه  

شید که بایسیتی از سیوی  اا م   1399یرماه تا ت حق بیمه سیه  کارفرما در این بخشینامه  زمان تعیین تکلیف امهالشید   

 کارفرمایان تا آن تاریخ تعیین گردد 

با موضیو   امهال حق بیمه کارفرمایی مهر لاایت اسیفند ماه    04/09/99مورخ    8016/99/1000بخشینامه شیماره  سیسس 

کسب و کارهای حوزه گردشگری در راستای اجرای مصوباآ سی و نهمین نشست ستاد ملی کرونا از سوی   1399سال 

 20ارفرمایان این حوزه می توانند از امهالکمعاونت بیمه ای سیییازمان تامین اجتماای اب   گردید  در این بخشییینامه 

اسیتفاده نمایند  ببق این بخشینامه تعیین تکلیف حق بیمه معوق شیده   1399درصید حق بیمه کارفرمایی تا پایان سیال 

 گردید به صورآ پرداخت یکجا و یا تقسیط شش ماهه اا م   1400تا اردیبهشت ماه  سال  

صیورآ  در راسیتای حمایت از کسیب و کارهای آسییب دیده  آ از سیوی دولت با نابه اینکه هدف از تصیویب این تسیهی 

از نحوه اسیتفاده از این تسیهی آ  صیاحبان کسیب و کار کامل  ادم آگاهی  و  لیکن ادم اب   رسیانی صیحی   گرفته بود،

تادیه در پرداخت با جرای  تاخیر موفق به اسیتفاده از امهال حق بیمه سیه  کارفرما نشیوند و بااث شید اللب کارفرمایان  

  گردندحق بیمه مواجه 

اب   ادم اب   رسانی دقیق از سوی سازمان های مربوبه و و های آن برهه  تعطیلی بنا به اظهاراآ فعالین این حوزه،  

الیرل  آسییب های  در این شیرایط   رسیانه ها، بااث گردید تا نتوانند از این تسیهی آ اسیتفاده نمایند ورسیانی ناق   

را ه ادامه فعالیت ند کروبرو شیدبیمه ای با انبوهی از جرای    که با شییو  این ویروس به این حوزه وارد شیده، اقتصیادی

 دشوار نموده است   برایشان

تامین اجتماای اب   رسیانی کامل این بخشینامه را به   14774/98/1000( بخشینامه شیماره 6شیایان وکر اسیت بند  

اب   و امور اسیتان ها، اداراآ کل اسیتان ها محول نموده اسیت  لیکن مشیاهده می گردد    معاونت فرهنگی و اجتماای

از سیوی سیازمان تامین اجتماای استان و سازمان میراف فرهنگی، گردشگری استان صورآ نگرفته است  رسیانی درسیتی  

 این تسهی آ نشده اند که کارفرمایان این حوزه موفق به استفاده از 

متضیرر  سیازمان ها بااث  اللب  متاسیفانه در خصیوا این موضیو  نیز مشیاهده می شیود ادم هماهنگی و انسیجام بین 

 شدن حوزه های مختلف کسب و کار می گردد 
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایراداآ و مشک آ:

  ادم اب   رسیانی دقیق کامل بخشینامه های مربوبه بااث شیده، فعالین این حوزه از حمایت های دولت اسیتفاده 1

 شرایط نامناسب اقتصادی با جرای  سه  حق بیمه کارفرمائی روبرو شوند این ننمایند و در 

ی بااث متضییرر شییدن حوزه  ، میراف فرهنگی و گردشییگری و تامین اجتماا   ادم هماهنگی و انسییجام بین سییازمانی2

 گردشگری شده است 

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

و    99/ 11/ 13مورخ 

06 /12 /99 

 اجتماای، سازمان میراف فرهنگی و گردشگری اداره تعاون، کار و رفاهدو جلسه کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان  

دالیل ادم اسیتفاده فعالین  اسیتان برگزار شید  در این دو نشیسیت   کمیته گردشیگری کمیسییون کارآفرینی    اتاق تبریز  و

حوزه گردشیگری از تسیهی آ بیمه ای ارائه شیده دولت برر بررسیی شید و مقرر گردید جهت حمایت از این بخش با  

ه شیورای اسیتان بر و پیشینهاداآ ارائه شیده به شییو  ویروس کرونا آسییب های جدی دیده اند این موضیو  در جلسی

 سازمان تامین اجتماای ارائه گردد 

 پیشنهادات 

می گردد:   به منظور اجرای کامل مصیوباآ سیتاد ملی مدیریت کرونا و حمایت از فعالین حوزه گردشیگری پیشینهاد   1

تمدید گردد    1400شییهریور ماه سییال  بخشیینامه امهال حق بیمه کارفرمایی کسییب و کارهای حوزه گردشییگری تا  

برای فعالین حوزه گردشیگری   1399و سیال  1398همچنین معافیت جرای  تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه اسیفند ماه  

 از ستاد ملی مدیریت کرونا درخواست گردد 

انی، تمهیداتی را   سیازمان میراف فرهنگی و گردشیگری اسیتان و سیازمان تامین اجتماای اسیتان با هماهنگی بین سیازم2

 اتخاو نمایند گردشگری  بخشنامه های و دستورالعمل های مربوط به حوزهکامل و دقیق  رسانی  جهت اب  

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

مصیوباآ سیتاد ملی مدیرآ کرونا و سیتاد هماهنگی اقتصیادی ریاسیت جمهوری در خصیوا حمایت بیمه ای کسیب و    1

 آسیب دیده از کرونا؛کارهای به شدآ 

 سازمان تامین اجتماای؛ 26/12/98مورخ  14774/98/1000بخشنامه شماره    2

 سازمان تامین اجتماای؛ 04/09/99مورخ  8016/99/1000بخشنامه شماره    3

  کمیسیون کارآفرینی، گردشگری و     خطاب به دبیرخانه شورای استان 02/11/99مورخ  1012/99نامه شماره    4

 


