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بخشنامه

اداره کل تأمین اجتماعی استان ...

به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به زنان خانهدارِ اتباع خارجی مطابق با بخشنامه شماره 666
امور فنی بیمه شدگان از تاریخ صدور این دستور اداری ،افراد مذکور با مراجعه به نزدیکترین شعبه
محل سکونت و ارائه کارت اقامت یا گذرنامه معتبــر ،در قالب بیمــه صاحبان حـرف و مشاغــل آزاد
می توانند به عنوان "خانه دار" نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حقبیمه مقرر اقدام و از تعهدات
قانونی مربوطه برخوردار گردند.
تذکر :سوابق ایجاد شده ناشی از قراردادهای منعقده سنوات قبل با ارائه کارت اقامت یا گذرنامه معتبر
در زمان درخواست بهره مندی از تعهدات قانونی ،قابل پذیرش خواهد بود .
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ،معاونین بیمه ای و همچنین رؤسا و کارشناسان
ارشد امور فنی بیمه شدگان ،نامنویسی و حسابهای انفرادی ،امور فنی مستمریها ،و درآمد حق بیمه،
رؤسای واحدهای اجرایی و مسئولین ذیربط خواهند بود.
و من ا...التوفیق

دكتر سیدتقی نوربخش
مدری عامل

ش ش 3397988:

تهران:خیابان آزادی ،پالک ،949کدپستی 1491599959:تلفن94921:

شماره:

جمهوری اسالمی اریان

اترخی:
ويپست:

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

سازمان تأمیناجتماعی

1222/59/10121
1959/11/11
ندا رد

اداره کل تأمین اجتماعی استان.............

به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به زنان خانهدارِ اتباع خارجی مطابق با بخشنامه شماره 666
امور فنی بیمه شدگان از تاریخ صدور این دستور اداری ،افراد مذکور با مراجعه به نزدیکترین شعبه
محل سکونت و ارائه کارت اقامت یا گذرنامه معتبــر ،در قالب بیمــه صاحبان حـرف و مشاغــل آزاد
می توانند به عنوان "خانه دار" نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حقبیمه مقرر اقدام و از تعهدات
قانونی مربوطه برخوردار گردند.
تذکر :سوابق ایجاد شده ناشی از قراردادهای منعقده سنوات قبل با ارائه کارت اقامت یا گذرنامه معتبر
در زمان درخواست بهره مندی از تعهدات قانونی ،قابل پذیرش خواهد بود .
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ،معاونین بیمه ای و همچنین رؤسا و کارشناسان
ارشد امور فنی بیمه شدگان ،نامنویسی و حسابهای انفرادی ،امور فنی مستمریها ،و درآمد حق بیمه،
رؤسای واحدهای اجرایی و مسئولین ذیربط خواهند بود.

و من ا...التوفیق

دكتر سیدتقی نوربخش
مدری عامل
انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

کارشناس تهیه کننده

رئیس گروه /اداره

معاون مدریکل

مدریکل

معاونت ذریبط

نوشین جبرئیلی

فاطمه امینی

شهریار وقاری

حسین جودکی

محمدحسن زدا

ش ش 3397988:

تهران:خیابان آزادی ،پالک ،949کدپستی 1491599959:تلفن94921:

جمهوری اسالمی اریان

سازمان تأمیناجتماعی

ش ش 3397988:

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

تهران:خیابان آزادی ،پالک ،949کدپستی 1491599959:تلفن94921:

شماره:
اترخی:
ويپست:

1222/59/10121
1959/11/11
ندا رد

