
نام خانوادگی:نام: شماره بیمه:

تاریخ تولد:شماره شناسنامه:کد ملی:

مصاحبهاحسان

1374/07/25

0021367246

45701070524570107052

ضمنا سوابق قطعی و قابل استناد توسط شعب، به هنگام احراز شرایط بهره مندی از مزایای قانونی تامین اجتماعی، اعالم خواهد شد.

بدینوسیله مصاحبه احسان آقای / خانمبا توجه به درخواست مورخ پرداخت حق بیمه نامبرده به شرح ذیل اعالم می گردد.1401/11/19 کلیه سوابق

مرداد ف
اسفندبهمنفروردیننام شعبهنوع سابقهسالردی شهریورنام کارگاه شماره کارگاه

دیآذرآبانمهرتیرخرداداردیبهشت مرداد

31 10031301300000000 فروشگاه پریناتال1395 069652173400شعبه 1 شمیران کارکرد عادی
002031لیست

00 20000000030303030 فروشگاه پریناتال1395 069652173400شعبه 1 شمیران 000000ناشی  از بازرسی

31 33131303030302700 16شعبه 20 تهران1396 313131مشاغل  ازاد

00 40000000000000000 فروشگاه پریناتال1396 069652173419شعبه 1 شمیران 000000ناشی  از بازرسی

31 53131303030303029 فروشگاه دیدنگار-فروغی1397 089379030700شعبه 29 تهران کارکرد عادی
313131لیست

00 63121300000000000 دید نگار1398 900846034731شعبه 29 تهران کارکرد عادی
311600لیست

00 70000003030303029 پیشگامان فن آوری نت وب1398 091828057100شعبه 33  تهران کارکرد عادی
000000لیست

31 80010000000000000 فروشگاه دیدنگار-فروغی1398 089379030700شعبه 29 تهران 001531ایام  بیماری

31 93131303021000000 پیشگامان فن آوری نت وب1399 091828057131شعبه 33  تهران کارکرد عادی
313131لیست

00 100000000009303030 نوزده تجارت خاورمیانه1399 900610500000شعبه 22  تهران کارکرد عادی
000000لیست
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نام خانوادگی:نام: شماره بیمه:

تاریخ تولد:شماره شناسنامه:کد ملی:

مصاحبهاحسان

1374/07/25

0021367246

45701070524570107052

ضمنا سوابق قطعی و قابل استناد توسط شعب، به هنگام احراز شرایط بهره مندی از مزایای قانونی تامین اجتماعی، اعالم خواهد شد.

بدینوسیله مصاحبه احسان آقای / خانمبا توجه به درخواست مورخ پرداخت حق بیمه نامبرده به شرح ذیل اعالم می گردد.1401/11/19 کلیه سوابق

مرداد ف
اسفندبهمنفروردیننام شعبهنوع سابقهسالردی شهریورنام کارگاه شماره کارگاه

دیآذرآبانمهرتیرخرداداردیبهشت مرداد

31 113131303030303029 نوزده تجارت خاورمیانه1400 900610500031شعبه 22  تهران کارکرد عادی
313131لیست

31 123131303030000000 پیشگامان فن آوری نت وب1401 091828057131شعبه 33  تهران کارکرد عادی
313131لیست

2



4570107052

نام خانوادگی:

تاریخ تولد: شماره شناسنامه:

مصاحبه احسان نام: شماره بیمه:

1374/07/25کد ملی: 4570107052

0021367246

آقای / خانم  نامبرده به شرح ذیل اعالم می گردد.
ضمنا سوابق قطعی و قابل استناد توسط شعب به هنگام احراز شرایط بهره مندی از مزایای قانونی تامین اجتماعی ،اعالم خواهد شد.

مصاحبهاحسان سوابق پرداخت حق بیمه و ریز دستمزد بعد از سال 86بدینوسیله1401/11/19با توجه به درخواست مورخ

مهر شماره کارگاه نام شعبهنوع سابقه ف
نام کارگاهردی اسفندبهمندیآذرآبانشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسال

فروشگاه پریناتال0696521734شعبه 1 شمیرانکارکرد عادی  لیست11395
کارکرد

0007,747,67712,008,90012,008,90011,657,0005,051,3670000دستمز

002031313013000 00

فروشگاه پریناتال0696521734شعبه 1 شمیرانناشی  از بازرسی21395
کارکرد

0000000012,721,53012,721,53012,721,53012,721,530دستمز

0000000303030 030

فروشگاه پریناتال0696521734شعبه 1 شمیرانناشی  از بازرسی31396
کارکرد

9,127,22000000000000دستمز

19000000000 00

شعبه 20 تهرانمشاغل  ازاد41396
کارکرد

4,959,6329,609,2879,609,2879,609,2879,609,2879,609,2879,299,3109,299,3109,299,3109,299,3108,369,3790دستمز

1631313131303030300 3127

فروشگاه دیدنگار-فروغی0893790307شعبه 29 تهرانکارکرد عادی  لیست51397
کارکرد

0دستمز
12,583,11312,583,11312,583,11312,583,11312,583,11312,212,69012,212,69012,212,69012,212,69012,212,69011,842,267

0313131313030303029 3130

فروشگاه دیدنگار-فروغی0893790307شعبه 29 تهرانایام  بیماری61398
کارکرد

000000000000دستمز

0015311000000 00

دید نگار9008460347شعبه 29 تهرانکارکرد عادی  لیست71398
کارکرد

17,574,43717,574,43717,574,4379,103,3650دستمز
12,518,16717,068,81000000

313116021300000 310
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4570107052

نام خانوادگی:

تاریخ تولد: شماره شناسنامه:

مصاحبه احسان نام: شماره بیمه:

1374/07/25کد ملی: 4570107052

0021367246

آقای / خانم  نامبرده به شرح ذیل اعالم می گردد.
ضمنا سوابق قطعی و قابل استناد توسط شعب به هنگام احراز شرایط بهره مندی از مزایای قانونی تامین اجتماعی ،اعالم خواهد شد.

مصاحبهاحسان سوابق پرداخت حق بیمه و ریز دستمزد بعد از سال 86بدینوسیله1401/11/19با توجه به درخواست مورخ

مهر شماره کارگاه نام شعبهنوع سابقه ف
نام کارگاهردی اسفندبهمندیآذرآبانشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسال

پیشگامان فن آوری نت وب0918280571شعبه 33  تهرانکارکرد عادی  لیست81398
کارکرد

000000018,068,81018,068,81018,068,81018,068,81017,563,183دستمز

00000030303029 030

پیشگامان فن آوری نت وب0918280571شعبه 33  تهرانکارکرد عادی  لیست91399
کارکرد

23,966,07923,966,07923,966,07924,741,07925,741,07926,741,07926,104,27026,104,27020,372,989000دستمز

313131313130302100 310

نوزده تجارت خاورمیانه9006105000شعبه 22  تهرانکارکرد عادی  لیست101399
کارکرد

0000000018,714,06468,601,89269,338,68168,693,539دستمز

000000093030 030

نوزده تجارت خاورمیانه9006105000شعبه 22  تهرانکارکرد عادی  لیست111400
کارکرد

79,542,39779,542,39779,542,39779,542,39779,542,397110,042,397120,013,610120,013,610120,433,610121,413,610125,075,493119,688,156دستمز

31313131313030303029 3130

پیشگامان فن آوری نت وب0918280571شعبه 33  تهرانکارکرد عادی  لیست121401
کارکرد

58,190,75058,190,75058,190,75058,190,75058,190,75058,190,75056,797,50056,797,50056,797,500000دستمز

313131313130303000 310

2



4570107052

مصاحبهنام خانوادگی:

تاریخ تولد:شماره شناسنامه:

احساننام: شماره بیمه:

1374/07/25کد ملی: 4570107052

0021367246

مصاحبهاحسانبا توجه به درخواست مورخ پرداخت حق بیمه نامبرده به تفکیک سال ، ماه ،روزآقای / خانم 1401/11/19
(سوابق تلفیقی )به شرح ذیل اعالم می گردد. ضمنا سوابق قطعی و قابل استناد توسط شعب به هنگام احراز شرایط بهره مندی از مزایای قانونی تامین اجتماعی،

اعالم خواهد شد.

 مجموع سوابقبدینوسیله

اسفندبهمندیآذرآبانمهرمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسالردیف جمعشهریور

10002031313013303030 1395245 30

23131313131313030303027 1396333 0

3031313131313030303030 1397334 29

43131313131313030303030 1398365 29

53131313131313030303030 1399366 30

63131313131313030303030 1400365 29

731313131313130303000 1401276 0

روزماه ،سال،2284تعداد کل روز سابقه: 631 سابقه به تفکیک:روز

1


