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 اداره کل تأمیه اجتماعی استان.............
 سالم علیکن

 

ضذگبى  ثیوِ   کِ ، دسغَستی62/4/44 هػَة سبصهبى، ّیبت هذیشُ هحتشم جلسِ ّفتبدًٍْویي ٍ پبًػذ ٍ یک ّضاس"4 "ثٌذ اجشای دس
 44 ثٌذ )هَضَع ضذُ هؼشفی حشف بل دسػلت ػذم اضتغ ثیوِ ثِ اص اًؼقبد قشاسداد ٍ پشداخت حق پس داس ضٌبسِ غٌبیغ دستی ٍ قبلیجبف

قشاسداد آًبى لغَ لیکي فبقذ ضشایظ سي ٍ سبثقِ ثشای اداهِ  اهَس فٌی ثیوِ ضذگبى( 41هجحث ّفتن ثخطٌبهِ تلخیع ضذُ ضوبسُ 
 بیذ:ٍ هطبغل آصاد هی ثبضٌذ تَجِ ٍاحذّبی اجشائی سا ثِ سػبیت هَاسد ریل جلت هی ًو حشف ثیوِ غبحجبى قبلت دس پشداصی ثیوِ

ای ثِ  گستشش پَضص ثیوِ ٍ دس ساستبی تؼوین ٍ ضذگبى ثیوِثیوِ پشداصی ایي قجیل اص  فشاّن ًوَدى صهیٌِ تذاٍم ثِ هٌظَس -4
هتقبضیبًی کِ آخشیي سبثقِ پشداخت حق ثیوِ آًبى اص ًَع ثیوِ قبلیجبفبى ٍ ضبغالى غٌبیغ  آحبد افشاد جبهؼِ، اجبصُ دادُ هی ضَد

ثذٍى لحبػ ضشط سي ٍ سبثقِ ٍ ثب  ٍ اًقغبع ثیوِ پشداصی آًبى تب تبسیخ تقبضب ثیص اص یکسبل ًجبضذ، دستی ضٌبسِ داس ثَدُ 
 سػبیت سبیش ضشایظ هقشس ًسجت ثِ اًؼقبد قشاسداد ثیوِ غبحجبى حشف ٍ هطبغل آصاد ٍ پشداخت حق ثیوِ اقذام ًوبیٌذ.

ّبی الصم  سبثقِ هتقبضیبى سا ثشسسی هی ًوبیذ ٍ ثب اػوبل کٌتشلثب تَجِ ثِ ایٌکِ سیستن هکبًیضُ ثِ عَس َّضوٌذ ضشایظ سي ٍ  -6
ضشٍسی است ٍاحذّبی اجشائی  ثٌبثشایي ،هیسش ًوی ثبضذ هشثَعِ آًبى ثِ ػلت ػذم احشاص ضشایظ ثؼضبً اهکبى پزیشش دسخَاست

 ثذٍاً جْت اخز هجَص هشاتت سا ثِ اداسات کل استبًْب هٌؼکس ًوبیٌذ. ریشثظ

کتجی، سؤسب ٍکبسضٌبسبى اسضذ اهَس فٌی ثیوِ ضذگبى اداسات کل استبًْب هکلفٌذ ثبٍسٍد ثِ سبهبًِ پس اص غذٍس هجَص -3
خذهبت ثیي ضؼت دس هٌَی ثیوِ ضذگبى خبظ ًسجت ثِ ثجت ٍ تکویل اعالػبت هشثَعِ اقذام ًوَدُ تب صهیٌِ ثجت دسخَاست 

 هیسش گشدد.  هشثَعِافشاد هَغَف دس ضؼت 

ضذگبى دس اداسات کل استبًْب ٍ  ثیوِ اسضذ اهَس فٌی ٍکبسضٌبسبى کل، هؼبًٍیي، سؤسب اداسی هذیشاى دستَس ایي اجشای حسي هسئَل
 سؤسبء ٍ هسئَلیي ریشثظ دس ضؼت ٍ ّوچٌیي ضشکت هطبٍس هذیشیت ٍ خذهبت هبضیٌی تأهیي خَاٌّذ ثَد.  

 

 

  
  

                                                                    

 شاغالن صنایع دستی شناسه دار موضوع : قالیبافان و                                                                       

  متقاضی بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد                                                                                  

 

حَصُ هؼبًٍت  دستَساداسی

 فٌی ٍدسآهذ
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