
 
 

 ESدر سامانه  کارفرمایان بخشودگی جرائم درخواستثبت  راهنمای کاربری

 ثبت درخواست -الف

بااو ودوک رودما ااو باان  ااو و ن رااو و  ازااناازدط  ااون و  دن تاکااف  ااازط رااو و  رودما وکااو     -1

  د کو  ثبت کدرزد ت بخشزکگی جادئم  زسا گاکک." کدرزد ت د تفوکه دن بخشزکگی جادئم"

 

پااا دن ودوک رودما ااو باان دکااال بخاای دتوسااو  فکاا  رز اام رودما ااو کدا و  ادااا  ثباات کدرزد اات  -2

  کوبو.دکد ن 

و  دد دد او   ای  یوکااو لزسات رودرااو  رانکد دکاال بخای د کاو  کدا راو رودگاوه کاو کمتااا  ارا ط  -3

 ساودلل وم دککف پزیو   زدک  ظا جهت د تفوکه دن بخشزکگی جادئم دقودم  یوکو.

 وط قطعای داوه رودگاوه و دککاف پزیاو   ازدک  ظاا رز ام رودما او مها ات باو ی بو رلزک با دوط -4

 بن رودبا  یوکی کدکه دزک.)رودکخ قطعزت بو ی  وک د ت(  اوئ  دادکم1399 لغوکت  و 

د کااو  ثباات کدرزد اات بااادط رودگااوه کااو دککااف پزیااو   اازدک  ظااا بااو "عملیاا" " دن تاکااف گ کااان  -5

 داادن دادکم بن داح فک   زسا  ی گاکک.
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 کنترل های مکانیزه در زمان ثبت درخواست -ب

اگسال بیتتا بالگانال ب گب ال ب وضاعت بالگاال  بفعال بوان  کد ن و  ثبت کدرزد ت  اوک  -

% 10)رسااط ااودر ا راو  قالون باال تاباماهال  ب39پر اخ بال لبحا بوتهاوبوفا ب ال  بوبقبلب

وتاب بواوبیتتا بو هااببحفظبسطحباشاغل بوبیلبافزایشباعااا بوتهاوبشااال و   جون رزد و بزک(

 بودو.  ی الگال بیلب فارب رازیب1398

 اوکی بودااو و کاو رودگوهموقاو لزسات و پاکدرات ااف بزیان  ی 1398رودگوه  اوکی ران کد بهیاال  اوه -

دد 1399دکجوک داوه بودااو  لزسات  او ی ران بزشاتاکال رعاودک بزیان داوگو  راو د افاو  1399رن کد  و  

 گزاک. سو ی رودگوه  قادد  یکددد بودو  باوط رعززال  زاوط د

بان بعاو  جاوکد دااو   1399رودگوه  وکی ران کد  اازد  قبا  دکجاوک و موقاو معولزات بازکه و کد  او  -

باان معولزاات  یاازکه و لزساات و اااف بزیاان رو اا  رودراااو  دااوا  راازک دد دد ااو  و پاکدراات  یوکاااو   

دن آراااکال لزساات پاازی دن بزشااتاکال رعااودک بزیاان دااوگو  لزساات دد ااولی کد ککسااو   اتهاای باان قباا  

 رعطزلی رودگوه    باوط داتسوب  طح ددتغو  رزد و بزک. 

ب

 پتلمبهلیبستتام:ب*

و پاکدرات ااف بزیان  تساوم دد او  لزسامعو   بزک  وضعزت رودگوه کاو کمتاا  ارا ط و کاو کدصزد   -

" بااد یلیاام عااال    اا"  لزساات  ااوه قباا  دن رااودکخ کدرزد اات رودگااوه کااو کمتااا  اراا ط پزااوم  زسااتیی 

حاااااااااا  بیمااااااااااد ماااااااااا"ا ت اااااااااام ن"  ااااااااااا"  ی   ماااااااااا"    اااااااااا  ی خ   اااااااااا   م اااااااااا"  ب اااااااااارا ماااااااااااا     و پری خاااااااااا  لیساااااااااا  

 جر ئم میس 
ی
 صوکد گاکک.نیم ب"شا"   تس یال  بخش یگ

 
و رااو ی رعااودک بزیاان دااوگو  رودگااوه کد لزساات  ااوه قباا  دن  کدصاازد  سااوم افااا  ااطح ددااتغو  -

" باد یلیام پزاوم  زساتیی   بااوط داتساوب آ رودکخ کدرزد ت رودگاوه کاو کمتاا  ارا ط بان  سابت لزسات 

 جااااااار ئم  م ااااااا"  ب را شاااااااکا"  و نااااااا"ان   اااااااا ی ن"  اااااااا"   ااااااا   حفااااااا  عاااااااال 
ی
مااااااااا     تسااااااا یال  بخشااااااا یگ

 صوکد گاکک.ب"شا" میس  نیم

 اقدام توسط شعبه -ج

و کد  پااا دن ثباات کدرزد اات رودما ااو کد  ااو و ن و پاابکاه آ   ادرااد باان رودرااوبلی کد  زسااتم دااعبن -6

پزو اک ااووط  اتال فکا  بان رلفاال  یااده رودما او و صااوو   کد دکاال  االان  اتقا  و  ازط بوجن کدکومت

 .دخصی وط کد  و و ن رو و  ازا انزدط دد و  رزد و دو
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ل       ال لج اااااااااا    سااااااااااین بااااااااااا  و    ئااااااااااد   ااااااااااا"م      ااااااااااا   خ  اشااااااااااماا ن" گاااااااااا"ا      " ن" فرماااااااااا"  م اااااااااا  

بااااااااد شاااااااا  د میی .اااااااد مر ج ااااااااد نم" یااااااااا  عاااااااال مر ج ااااااااد و  تااااااااا ل ی    و   10بااااااااد ماااااااا   10/2/1400 ااااااا"  اااا  

ااااااااااا      ب را لااااااااااااد  ن ا    ااااااااااال ختاااااااااااا م   م لاااااااااااا     اااااااااااا    شاااااااااااااا بااااااااااااد م   
ی
ماااااااااااااا     تساااااااااااا یال  بخشاااااااااااا یگ

  ب"شا"   جر ئم یم
 

رودگاوه دن  1399و اد دقاودم بان رقسازم باو ی  اوط قطعای داوه لغوکات تادعد بو درب رناو زال   -7

 فتاان پااا دن روکزااو کدرزد اات ط صااوود رقساازم  و اان ) زضااز  بخشاازکگی جااادئم(  ااا  ککتاکااف  اااز

 وط رودگااو ی راان کدرزد اات ازااناازدط النم باان رزضاازح د اات کد دکااال  اااز صااامو  بااو ی رزد اااو  یاازک.

  جادئم رودما و رز م رودبا دعبن روکزو دوه د ت قوب   یوکی بودو.بخشزکگی 

 

 
 

بو رزجن بان ضازدبم ربزازال داوه رودما وکاو  ااوئ  داادکم  ای رزد ااو باو ی  اوط قطعای داوه لغوکات  -8

قساام و بودسوکاات  اد اازو دقسااو  پاکدراات  یوکاااو. لاابد  ااوراکا   اازه  36رودگااوه دد اااودر ا تاای  1399

 دسطوط بخشزکگی جادئم بن داح فک  رعززال گاککوه د ت.

 دککف
دط  ا  .....  وه دن پاکدرت دص  اف بزین و بزین بزکو

 رودکخ رزدمف بو  ون و 
  ز د  بخشزکگی جادکم

 %100ب12ب1

2 18 85% 

3 24 %75  

4 30 60% 

5 36 50% 

 سایر موراد : -د

  دد او  و پاکدرات لزسات  افاا  اطح دداتغو   کد صزد  رقسزم باو ی باو دسیاو  بخشازکگی جاادئم -1

کد کوده پاکدرات دقساو  و کاو دما دکی رودرااو   قاو ز  راو زال دجتیاوسی 39و اف بزیان  و و ان وماف  اوکه 

 ادراد تای  باو داتساوب جاادئم  تعلقان پاکدرات ودقساو  بوقزیو اوه  کد ازاا دکاصازد  رزد و بزک ضاودط 

 هت دتو  رودما و دد و  دزک.تاکف صاوو  دخصی وط کد  و و ن رو و  ج دن  یچازال پزو ک و



 
 

ل بااااااا"   جاااااااد باااااااد نااااااا"ان   اااااااا ی ن"  اااااااا" "ن یااااااا"  1398نسااااااا   باااااااد لیسااااااا  ب مااااااال مااااااا"ا  ن" گااااااا"ا  " فرمااااااا"  م ااااااا  

مااااااااا  ی  باااااااااا  پری خااااااااا   تسااااااااا"  ی  یو ا عاااااااااال    ااااااااا"  و پری خااااااااا  لیسااااااااا  و حااااااااا  بیماااااااااد م"ا"ناااااااااد ن"  اااااااااا" 

 جر ئم خ" ج یم گریی  " ر  تس"  ب"تیم"ناا نظر،
ی
 "   شم   بخش یگ

 ااوست باان صاازد  درز ورزااک  48کد صاازد  سااوم دسوکاات  هلاات پاکدراات دقسااو   رقساازم پااا دن  -2

تاکاف صااوو  دخصای وط کد  او و ن راو و   ربوک  بان ااو  داوه و  ادراد تای پزو اک و  یچاازال دن

 جهت دتو  رودما و دد و  دزک.

ل باااااااا" عا"یاااااااا  بااااااااد عااااااااال  ع"یاااااااا  م لاااااااا  پری خاااااااا   تساااااااا" ، م  اااااااا     جاااااااار ئم " ن" فرماااااااا"  م اااااااا  
ی
بخشاااااااا یگ

  ماکف  و   سین   ایم بد ح"  گرییا "
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