
بیمه کارگـران ایـرانـی

اعزام به خارج ازکشـور
متن بخشنامه تامین اجتماعی  با موضوع



مقدمه

در حال حاضر، بخشـــی از نیروي کار ایرانی از سوي شرکت هاي فنی و مهندسی جهت انجام کار به آن سوي مرزها 

اعزام می گردند و دولت جمهوري اسالمی ایران نیز فراهم ساختن شرایط مناسـب کاري این قبیل از افراد را با تولیت 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار داده است و در این خصوص گسـترش و تعمیم پوشش بیمه به این 

گروه از جامعه که خانواده هاي بسیاري از آنان در کشور حضـور دارند از جمله اقدامات بارز و راهبردي سازمان تأمین 

اجتماعی در راستاي اصل بیست و نهم قانون اساسی به شمـــار   می رود.

بر این اساس، به موجب تبصره 2 ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و 

تقویت آنها در امر صادرات، سـازمان تأمین اجتماعی مکلف گردید با دریافت حق بیمه، کلیه کارگران ایرانی را که در 

ارتباط با صدور خدمات فنی به خارج از کشور اعزام می شوند، مطابق قانون تأمین اجتماعی مصـوب 3  4/0  1354/0 و 

اصالحیه هاي بعدي بیمه نماید. 

کلیات

ماده 12 “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشـــور و تقویت آنها در امر صادرات و 

اصالح ماده 104 قانون مالیاتهاي مستقیم مصـوب 1  5/0  1391/0 مجلس شوراي اسالمی” : “کارگران ایرانی اعزامی 

موضوع قراردادهاي صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.”

تبصـــــره یک: “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است براي کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور  ں

خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصـول حق بیمه و تحت پوشـش قرار دادن آنها 

در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطالع دهد.”

ں تبصـــره دو: “سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه ي افراد مذکور در این ماده، مطابق قانون 

تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3  و اصالحیه هاي بعدي، آنها را بیمه نماید.

نحوه بیمه کارگران اعزام به خارج از کشور:

چنانچه شرکتهاي اعزام کننده، داراي کد و سوابق قبلی نزد شعب باشند، کارفرما مکلف است نســــبت به ارائه  ں

لیست کارگران اعزامی به خارج از کشور برابر ماده 39 قانون تأمین اجتماعی از طریق دفتر مرکزي عمل نماید. 

شرکت هایی که فاقد کد کارگاهی می باشند شعب سازمان تأمین اجتماعی با اعزام بازرسِ کارگاهها، موضـوع را  ں

بررسی و نسبت به تخصیص کد کارگاهی اقدام الزم را بعمل آورده و سپس نسبت به اخذ لیست همانند بند فوق 

اقدام می نماید.

تخصیص شماره بیمه (SSN) به کارگران شرکتهایی که رأساً و در چارچوب قراردادهاي صدور خدمات فنی به  ں

خارج از کشور نیرو اعزام مینمایند، مطابق ضوابط مربوطه درشعبه انجام می گیرد.

قراردادهاي صدور خدمات فنی به خارج از کشــــــور که تابعیت کارفرما (واگذارنده اصلی کار) ایرانی می باشد  ں

مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی می باشد. 

ں واحد اجرائی حوزه دفتر مرکزي شرکت پس از اخذ یک نســـخه از قرارداد منعقده نســـبت به تخصـــیص کد 

پیمانکاري اقدام و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان اعزامی و حق بیمه متعلقه را وفق ضوابط و مقررات مواد 28 

و 39 قانون تأمین اجتماعی دریافت نموده و در خاتمه پیمان پس از دریافت اطالعات مبانی محاسـباتی قرارداد 

از کارفرما، نســـبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجراي عملیات، وفق ماده 41 قانون تأمین 

اجتماعی عمل می نماید.

ں مقاطعه کاران وظیفه دارند صـــــورت مزد یا حقوق کارکنان دفتر مرکزي خود را کماکان طبق مقررات تأمین 

اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مقرر به صورت جداگانه به شعبه تسلیم و پرداخت نمایند.

ں در صورتی که موضوع عملیات پیمان توسط پیمانکار اصـلی به مقاطعه کاران فرعی واگذار شـود در این صـورت 

الزم است طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی واحدهاي اجرائی سـازمان کد پیمانکاري به مقاطعه کاران فرعی 

تخصیص می دهند.

ں چنانچه واگذارندة موضوع پیمان، غیرایرانی و مستقر در خارج از کشور باشد و پیمانکار، نیروهاي عملیات پیمان 

را از ایران به کشـــــور محل اجراي پروژه اعزام نماید، برهمین اساس و باتوجه به عدم شمول به ماده 38 قانون 

تأمین اجتماعی، لیسـت و حق بیمه نیروهاي مذکور از طریق دفترمرکزي شرکت (پیمانکار) با ارائه مســتندات 

اعزام به خارج و رعایت سایر مقررات به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت گردد.

ں شـرکت هایی که در خارج از مرزهاي ج.ا.ایران اقدام به ثبت شـرکت نموده و از کارگر ایرانی جهت انجام فعالیت 

خود بهره می گیرند، در صورتیکه فاقد دفتر نمایندگی در داخل کشور باشند می توانند با ایجاد دفتر نمایندگی و 

اخذ کد کارگاهی، لیســـت و حق بیمه مربوطه را در دورة فعالیت آنان در خارج از کشـــور به واحدهاي اجرائی 

سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

در غیر اینصورت می توانند کارگران ایرانی خود را به منظور برخورداري از پوشش تأمین اجتماعی در قالب بیمه  ں

ایرانیان خارج از کشور به شعب این سازمان معرفی نمایند.
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گزارش حادثه:

با توجه به اینکه تنظیم گزارش حادثه به موجب قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده کارفرما یا مســــئول  ں

کارگاه می باشد، بنابراین کارفرما به استناد تبصــره یک ماده 95 قانون کار و ماده 65 قانون تأمین اجتماعی 

موظف خواهد بود کلیه حوادث ناشی از کار بیمه شدگان مشمول (کارگران اعزام به خارج از کشور) را سریعاً 

و در مهلت مقرر قانونی به صورت کتبی به همراه مدارك مشــــــروحه ذیل به شعبه تأمین اجتماعی محل 

پرداخت حق بیمه گزارش و اعالم نماید:

ال  ف- تکمیل فرم گزارش اعالم حادثه مطابق با فرم شماره”1” پیوست بخشـــــــنامه شماره 16 امور فنی بیمه 

شدگان.

  ب- اصل و تصویر گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در کشور متبوع به همراه قراردادهاي مربوطه.

  ج- گواهی اشتغال به کار صادره در خصـوص بیمه شده یا تصــویر برابر اصل شده آن از سوي وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی.

  د- تصویر برابر اصل شده اوراق گذرنامه بیمه شده.

  ه- تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات ذیصـالح کشـور مربوطه مبنی بر تأئید جزئیات وقوع حادثه شامل: درج 

مشخصات فرد حادثه دیده، تاریخ وقوع حادثه، محل دقیق حادثه، علت حادثه، نتیجه حادثه، میزان قصور افرادي 

که در بروز حادثه دخیل بوده اند (حسب گزارش مراجع ذیصالح) و سایر مدارك مرتبط. 

  و- تصویر برابر اصل شده مدارك پزشکی مراکز درمانی در کشور مربوطه.

  ز- تأیید کلیه مدارك مورد اشاره در بندهاي ( ه ) و ( و ) از سوي نمایندگی سیاسی کشــور ج.ا.ایران در کشـــور 

محل حادثه به همراه ترجمه رسمی آن.

ل - در مواردي که پس از بررسی هاي الزم، حادثه از مصــادیق ماده 60 قانون تأمین اجتماعی باشد ناشی از کار 

تلقی و حسب گزارش مقامات ذیصالح کشـور متبوع یا مراجع قانونی در داخل کشـور، چنانچه قصـور کارفرما در 

وقوع حادثه نیز محرز گردد، واحد اجرائی ذیربط نســــــــبت به اجراي ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و وصول 

خسارات وارده به سازمان برابر مقررات مورد عمل (به نسبت درصد میزان قصور) اقدام می نماید.

تعهدات قانونی:

ں ارائه کلیه تعهدات قانونی کارگران اعزامی به خارج از کشـــور همانند سایر بیمه شدگان اجباري موضوع بند 

الف ماده4 قانون تأمین اجتماعــی خواهد بود که به هـــرعنوان در قبال انجام کار، مـــزد یا حقوق دری ا ف    ت 

می کنند. 

ں افرادیکه درچارچوب ضوابط و مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشــــور اقدام به پرداخت حق بیمه می نمایند 

ارائه تعهدات قانونی مطابق آئین نامه اجرائی بیمه موصوف می باشد.
سازمان تامین اجتماعی

معاونت فرهنگی 
اداره کل امور اجتماعی

وفرهنگی و کارفرمایان



, ... /10/Y'rr'ff' :v~ ((D) 
~ 'not'T !W :{;.l' cJVI(jil-'llf.;/ . . 

iJ~II~.I J.I(((,!}Jt:.:.,..;/;J 
'.)~· :..::.,.--~ J'~ldl"(j~;t, . . 

J!i-;-

.......... u~• JS o J•~• 

_;..I .;t.e~ _, <..>~_,:; ul_,:; ) o..11.i:i......l ~~~ uyt:g" '" o..1t.e " o~ L>"'L.....l Y. ~~ d.:' ~ ~Ll~l 

i'~ai ... a <..>~.:..t:Jle uYt:g '· ~ o..1le c~~~ _, d.;..~L...::. yl _;..) ~~ u:jQ:i _, .;~ <..>~.J~ ~b 

ci~_;..l 4 u,....,.l o~..)_fi J.1$..o ~.d-~1 ~b uLA.JL..... "<r)L....l <..>1.;_,..1 ~ "''I. of.' '-:'~ 

..G_,...t <r ~~~~ .)~ .J1 ~.;b d.:' ~ ..:.LA~ .)J..),..Q 4 .b4J.;l _;..) ctS ~1>.!1 0 l.fi)S: ~ ~ ~ 
- . 

_;..1 l.ll ,~W ~ 1.; ~~ ·<..>~ <..>~ ~Jl,....ol J H'o~/· ~/·i '-:'~ ~41 ~t; uYt:g J.!l..b... 

:-l:W <r ~ J:j .:..~ d.:' 1.; ~1~1 <.>~~I_, 4..:;o-ji o.l .• !d: uYt:g <..>1~1 ~ 

~ <..>lY. o-l:..l.fi ....ll;y ~41 oU_; _, .;ts: •uJ~ ..::._;!.)_, _;fij..,. uYt:g '" o..1LA .S:: o~ ~yo"-!_, 

~ d.A~lfi ..G_,...t <r ~~~~ .)~ .Jl ~.;b d.:' ~ .:..LA~ .)J..),..Q 4 .b4J) .;..1 ctS ~~>.!I 01.fi)S: 

• ..lA..) t)l.bl ~41 ~b ulA.JL..... d.:'~~ J~" _, <..>1 ~ ~~ ~ 1.; ~~Y' _, _;..IL...::. 

~1>.!1 ul.fi_;ts: d.:' .b>.'Y' ..:.k)l.bl .o..~..J:...ll: uYt:g '" o..1LA" o~ <..>1~1 _;..) ~4<r t4JI ~ o)..1l -" 

.w~).JJ .b......_,:; uGT ~ ~lfi _, ~1~1 .;~ .Jl ~_;b d.:' ctS ~..:.LA~ _;J..),..Q .~I.~)~ t~>" 

J JI.U..tl J ~~~~ ~ .~y!. ~G .~..~lyl.;. ~G J ~G ~ d.:' J ~~1 1.; ..Gy.t <r _;..ll...::. _;fij..,. 

u,....,.~ ..G.it;Y' ~l:i.....l ~ ..::.1)..11 ~ L>"'L.....l ~ Y. J b..)~ ~L......) t_)lbl ~>.!j ~ d)..ll d.:' ... 

<.S~~~J d.:' <..>~ .:..LAl~l ~ ..:.J_, tY-"1 _;.l ~t; ~ b..IJ~ d.:' 4..:;o-ji 4 l_; clb>.'Y' ..:.k)l.bl 

.~w JL.....) ~>.!j ~~~~ 

..1-J:~ ..~AI_,.;. ~ LA.)_;ts: ~4 ~ ..1.):1 ~ J.!l_,...... J ~ <..>1)..~ ~ ..1_;>" <..>~ ~y!. ~4 -i 

.~W ~ ~41 ~b u.Yt:g iQ, o..1LA Y.lY. .;~ .)1 ~_;b d.:' <rl~l ul.fi_;ts: ~ <GI) d.:'~ 

.~.f..t.~)S: ~.;.)4 ~1~1 4 1_,~ ~~~~ ~1_, ~4 <r U'"'~.;ts: ~ ~U ctS ~LA ~y!. ~~ _;..1 -~ 

~ u ... ~ .... ; i <~..:' ~ .l-ol_;..l " o_;L....!. 4..4~ ..1\..i.o 4 J.!\.b..., J ~.)Y. I_; t~Y' u......:4 <r 

.~W ~I~II..:...J iQ, o..1LA ~J ~ .:G.l d.:'~~ J o..l_;JT ~ 1.; ~.)'J ~1~1 U'"'~.;ts: 



, ... !101'iTtf :I)~ (\D) ~ \r-10/\f/\t :6,.l rji/11}/Yi{j;/ . . 
(./~1 ~GJ ,;((~,t;'..;,;Jj, 

Jj~· :...::.....-~ i.!h.:rl~ ~~j~.-. ~ 
J~~ 

1.;-1~,.)4- ,.)J J Ll,.) <\S: t.r-LA~y.t ulfi)S: "':' (SSN) ~ o)-~ uo.: ·o; i "':' ~ Jill;_J-0 ~ -0 

ti.J]I d..bY.>" ~~~ ~\L .~Wtr' tl~l J~ ""~ ,)I ~""L;. "':' ~ .:..lo..b. """JJ-o csl.AJIJ)_;g 

. .L-oW 

J..<14 uA ~1..>::!1 {).S: o..W)~IJ) ~.)..>ts: ~b ~ ..>~ .)I ~..>L;. ct.; ~ .:..La..b. ..>JJJ-o (SUJIJ)~ -"\ 

,)l ~ ~y..t csfi>" y..gJ o,)y:o. ~1..>7-1 ~~J .:.........1 t.J'i J oJ>.> ~~~ u=-ob uYU 'fA oJ~ J~ 

J_,h 4 J_jA U.)~ J ti.J]I (S.)~~ J5: (,.J"".! ' 0
; j "-7 ~ 0~ JIJ);g ,)l ~ .S:: ,b. I 

~~~ u=-ob 0,:,u r~ " r A JI_J-O d->.;L " ~~~ &" 1-> ~ ~ ~ " uAI~I 0~J.<!. ~ 
"--;> ~ .~_))S: ) JIJ)~ ~~b..o ~4-o .:..lc.)lbl .::J4..>J ) ~ u~ ~L;. ..>J J oJ__,..u .::J~.)J 

~ ~~~ u=-ob c,_,:,U t \ oJ~ &J • .:..~ csl..>7"1 ..>J ~W.. ul:.s:..>ts: ~ ~ ~\L J ~b..o 

. .L-oW 

c,~L.S: 1-> J,P. '-Sfi>" y..g,J ut.s:->ts: J_,h 4 JY. .:..->~ ~ 0,:,u 0=1 t~JA c,l).s: u1.LL :fi.:G 

J ~ ~ "-7 cG~I~ U.)~ "-7 ..>_;L ~ ~ t~l "-7 J ~ ~41 u=-ob d,.)_;L ~ 
.~W~IJ~ 

0=1 ->J J_,..!, )~1_, ~.) ul->ts: u1.LL ct.: ~~ ->~~ .b......y u~ .:..~ t_,.....;Y ~ ~->~ ->_, -v 

J u 0
.:•

0
; i ~.) ul,.)ts: u1.1.L ct.: (S.)~~ J5: ~~~~bUY\] 'fA oJ~ J:J:. .:.........1 t.J'i U.)~ 

.JJ.fi, ti.J]I ul..>Ji.o ->:'1->:' 

csLAJ~ ·..>~~ J J..<14 ..>~ ,)l ~..>L;. ..>J .fo...u..o _, ~1..>::!1~ ·u~ t~_J-0 ~..w)~IJ ~4 -A 

t~ "':' ~Y4 J U"'L...I ~->:' •J:W tl~l o)J~ csl..>7-l ~ ..>~ "-7 ul->:1 ,)I I"" u~ .:..~ 

J:!,;b ,)I .>fila cslAJ~ ~ ~ J ~ ~4tr' ·~41 u=-ob c,_,:,U 'fA oJlo "-7 J~ 

~Y-j ~ "-7 d..>,;L Y-L... u:Lc...> " ~->L;. "-7 tl~l d~ ~I) 4 (..>~~) ~y.t csfi>"y.g,J 

,JJ.fi, ~~-~~ J JL...) 

~~~ ~ ~1..>::!1 fi..>ts: .)1 _, oJ__,..u ~y..t ~ ct.; ~IJ]I uiY-1.1·~ (SU.)>" .)I ~..>L;. ..>J <tS: t.r-LA ~y.t -'\ 

y..g,J J4-=l 4 ..w:,ly uA ~4 ->~ ~~J ..>J ~~w y..g,J ,J]~ ~ ~->~ ..>J ..w.>f. uA o-*- ~w 

"':' ->~ ,)l (""L;. ""J 0~.:s T ~w ~->JJ ..>J 1-> d..b>->>" ~ ~ " ~ ·uAIS""ts: ,J$ .b. I " ~~w 

1-> J,P. ~IY-1 c,lfl->ts: ..w:,ly uA .:..->~1 ~ "'J .~w ~~J~ " JL...) c,t.o,;L... ~1..>7-1 csLA~I" 
• 

LJ:I ~ ct.: -->~ .:,1 ~"'L;. c,~IY-1 ~ ~u "'J ~~~ u=-otJ ~~ ,)l cs).~..>,p.Y. "'~ ct.: 

.~W ~~ c,lo.)L... 



, ... /,t:J/\'f'T'ff :v~ (g)) ~ \i1t:J I \T I \'f :6.1( cJI:I<JJJ..-I(j.Jr: 

J'~I6~J JJr:~J~..:;...JI;J 
,;~..: :.::/~ J'VIdt"~~;~,.-... 

J~;~ 

J~ ~ L.~,)~ bJ.fL ~ ~~~ ~b J ,)~ ~lji ~J-0 ~ djJb ut)~ ~ ~~ ~ ~ji ~- \. 

~~~ ~b c,_,:.l.i \o bJL. J ->~ c,_,:.l.i '\o bJlo ~ b~ ..1l:ll......l ~ L.~->~ l.ll ,J..A!,~ r..s-"' b~,.>ts: 

1-> (..>~ .)I (->L;. ~ ~l_>d wl~->~) J~ w~J....t ~ ->ts: .)1 ~t_j ~JI_p ~ w....ul ..JJ;JA 

~~~ ~b ~ ~ ~j ~_,yk ~)..1..4 blp ~ ~ U,)~ ~ ~_,:.u ->Ji.t. u4-o ->.,~ _, ~,)-'-" 

:-I:!W ~Jkl _, J.)~ ~ J.:.. u=.,IJ~ ~ 

~ ,)-.}-"1 \\ b,.>L....!, d...o~ ..::......U~ II\ II b..JL....!, ~~ ~ J:>l..b... d_jJb_ ~_)kl ~_,!,~ ~~ J=....&i -.__ill 

. • ~..L.t ~ 
u - · 

L>I.AJIJ).) blp ~ t~ ->~ ->J bJ...!. ~ Jl.U..tl Y. ~ Lo~->~ ~1-fi ..>:~ _, ~~ -'-:' 

.<Lb,J:l,)-4 

u).JJ L>~ .)I w T bJ...!. ~~ Y.IY. ..>:~ ~ bJ...!. ~ u.:o~ ..>..1 b,.>J~ ->~ ~ Jl.U..tl ~1-fi -( 

-~~~ b\.j-> J ->ts: 'uJL1:i 

.b..L.t ~ cLot_j->~ Jl->_,1 b..L!r ~~ Y.IY. ..>:~ -..1 

(j.,~b tiiJ ul.il.?. ~b Y. ~ <LbY.>" ->~ (~j uL.t:ic J.)~ bJ...!. ~~ Y.IY. ..>:~ -.A 

,djJb ~ ,djJb wk. ,djJb J=i..l ~ ,djJb tiiJ ~):; tb..I:!J djJb J~ ul .o; .~.Q (..>J :jAU:. 

~)..1..4 ..>:L..... _, (c~j ~~,)-4 ut)~ ~) ~~ bJY. ~..~ djJb .;_,Y. ->..~ .,.s; (SJI~I ->~ wl~ 

-~.>" 

.4-Y. .>" ,.>yl$. ,.>J <f>l.o ,.>J ~~.>" ~ ~ ..s: )..1..4 b..L!r ~~ Y.1 Y. ..>:~ - J 

-> ..~ wl->:1.1.( ->~ (.5"'-"'~ ~~w r.s~ .;1 ( _, ) _, (""" ) L>LA~ ->J b->U:.I ..~->JA ~)..1..4 ~ ~b-.; 

.c,T ~-> ~,.>:i blp ~ djJb ~ ->~ 

~t_j _, bJY. ~~~ ~l.:i wYU \ • bJlo J:..!b.o .)1 dj..1b ,~.) 'J r.si.A <S'"'"'->Y. .)I ~ <tS: L>..I)JA ->.,~- \ \ 

->~ '->yl$. ~1..1 ,.>J <f>yli G"1>" l:! t~ ,.>yl$. (~j ul.oli... ~)~ ~ J ~ ->IS: .)1 

L.JyU \\ bJlo r.sl..P.--1 ~ ~ ~..>:j ~1..>7-1 ..b.IJ w....ul ~.) 'i ,.,~.,~_fi .J..?-O ~ djJb. tiiJ ,.>J l.o~->~ 

c,1~ ~->J ~ ~) J..,c. ..I..>JA d->Ji.t. Y.IY. c,L..)L..... ~ b..!)J d).....=.. J~J _, ~~~ ~l.:; 

·..I:!W~I~I(->~ 

._ill ~ t_,...;_,...., L>->41 0~-.L.t ~ ..>:L..... ~w u~J,.,..t ~ ) ~ 0:1 ~ <f>>-U u1~ ~ <GI) -' .,

-~ r..s-"' u.il;_,J J,jh l; J.)..o '->I.S ~4--=>1 J~ ,.>J .:,1~..)-A <l;> <tS: ..1-Y. -U~1.,_;. ~41 LJ:-at:; .:,_,:.U i bJl.o 

<l:> ~1J.G1 ->~ .;1 ~_,b u\.:.:.1..>:1 ~ w~_,;a... _, ~1_,...; '-:-'~_,4-_,..~ ~..~1_,.g1 ..:,1 <G..... .. d e,y::>~_,..~ 

.J,.,..t4 r..s-"' ..J~_,...., ~ ~1..>7-1 cLoG~~ J:>l..b... ~_,:.t.i u1~ GJ1) ~w r..s-"' ~ J.:.. ~1J,;; 



, ... ;10/,rt'ff' :o~ (\J)) ~ 'nonr;w :6JL lji/1(.//J.-il.fJr" . . 
J'~I6~J JJ~r.:)Jt:..:;..,A;J 

')~· :~~ J''-"ld'l-r.:)t;~.--. . 
J!P~ 

.)l ~->t.;. ~ ~ wlo~ ->J.j..,..o 4 .bl.;Li) ,.>..l d.S: ~1->:l ,)_t->ts: ~ ->L. T ~Y ~ti......l ~ ul)Jl-' i 

tl:Ul ~ b)Jl ~ !.S~ wlol~l ~ blo._>A u~l; ,.>..l l-> ~..~p. ~ .Jlo_)L... LJ:!l bJ...!, ~ J tl.>d ->,yU. 

.~Lu JL...) J ~)kl 

,1 6 oi,·.:·" c.sj;\-'111-> ~..~ ~w 4 u......l ~ ~l; ~L. wlo~ J W:->:.l..o ->JW...O ~y.t -H 

~~~~ wi,J t>'-"l ->..~ 4~..}A r.stAJ>~l ~_iJ c~l ~ ~ .1.oT->..~ J ~ J tA 0 ti......l->yl r.stA w:,J~ 

.~Lu 

~) 0 L....ll.!.->ts: J L....J-> .~ T ~J~ J r.sl ~ ~ ul..>:.l..o .<~.A~ LJ:!I r.sl.?.-1 ~ J~ 

, r.sJ l~l r.sl+.o~ J ~~c, ,l..t! c.s~ ~ ->Yl • u~J...!, ~ ~ ->Yl ·~ J.=.. .1.o T->..~ 

J ~ ,.>..l r.sl ~ r.slA...b.lJ ~fo...... J L...J-> .~ti......l ~ d)Jl wlL)lbl J ->L. T •wlL)lbl I.S->J T ~ 

• ..1~ ~1_,.;. ~.>A r.slA...b.lJ ->:L... J ~l; ~L. wlo~ J W:->:.l..o ->JW...O ~y!. ~ 

• 
(J';JI ••• Ic/J 

j.~;Jv;( .. 
Jll/..~~ .. 


	جلد
	بخشنامه_بیمه_کارگران_ایرانی_اعزام (1)



