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 ...........معاونین محترم 

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

 .............مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

 .............مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه

 

 با سالم
مبنی بر تعیین و تعدیل  90/ 1/ 30مدیره مورخ محترم جلسه هیات  پانصد و پنجمینیک هزار و « 1»احتراماً پیرو بند 

تعرفه ها و حق الزحمه فعالیتهای جاری کارگزاریهای رسمی، مقتضی است دستور فرمائید حق الزحمه کارگزاریها بابت 
با رعایت ضوابط و مقررات  تصویب ول پیوست از تاریخاامور واگذار شده بر اساس میزان تعرفه تعیین شده به شرح  جد

بدیهی است ارسال آمار عملکرد کارگزاریها طبق تعرفه های فوق . رات جاری پرداخت گرددمربوطه از محل اعتبا
 . االشعار به تفکیک فعالیتهای واگذار شده تا دهم ماه بعد به دفتر امور کارگزاریهای رسمی الزامی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوفیق... و من ا

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل

 

 تعیین و تعدیل تعرفه ها و : موضوع

  حق الزحمه فعالیتهای جاری کارگزاریهای رسمی

 حوزه 
 فنی و درآمد
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 ...........معاونین محترم 

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

 .............تماعی استانمدیریت درمان تأمین اج

 .............مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه

 

 با سالم

مبنی بر تعیین و تعدیل  90/ 1/ 30مدیره مورخ محترم جلسه هیات  پانصد و پنجمینیک هزار و « 1»احتراماً پیرو بند 

ستور فرمائید حق الزحمه کارگزاریها تعرفه ها و حق الزحمه ها فعالیتهای جاری کارگزاریهای رسمی، مقتضی است د

با رعایت ضوابط و  تصویبول پیوست از تاریخ ابابت امور واگذار شده بر اساس میزان تعرفه تعیین شده به شرح  جد

بدیهی است ارسال آمار عملکرد کارگزاریها طبق تعرفه های . مقررات مربوطه از محل اعتبارات جاری پرداخت گردد

 .یک فعالیتهای واگذار شده تا دهم ماه بعد به دفتر امور کارگزاریهای رسمی الزامی استفوق االشعار به تفک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التوفیق... و من ا

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 اداره/  رئیس گروه

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 مدریکل

 پاراف/  انم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 
    

 

 تعیین و تعدیل تعرفه ها و : موضوع

 حق الزحمه فعالیتهای جاری کارگزاریهای رسمی 


