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 معاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 

 مدریان اعال  شرکت اه و موسسات اتبعه

 با سالم 
نامهه کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب وزارت تعاون، 62/1/1733رخ مو 3377به پیوست تصویر بخشنامه شماره      

و سهایر سهحو   1733کهار ررصصهوت تعیهید قه است رسهتمزر روزانهه سها   عالیشورای 62/1/1733مورخ جلسه 

کار ارسا  و میزان افزایش رستمزر روزانه مبنهای کسهر رستمزری و ق است مزایای پرراصتی به کارگران مشمو  سانون

سهانون رسانی به کارفرمایان مشمو  شر  ذیت اعالم و واق های اجرایی مکلفن  ضمد اطالعه ب 1733بیمه رر سا  قق

 بیمه ماهیانه رعایت نماین :اجتماعی، مراتب را به هنگام رریافت لیست و ققتامید
 

 ی)بهه اسهتانااجتمهاعی کهار و تامید ش گان مشمو  سوانیدبیمهبیمه ق است رستمزر روزانه مبنای وصو  قق -1     

 گررر.ریا  اعالم می 211.923مبلغ  1733سا رر های رارای رستمزر مقحوع(مشاغت و فعالیت
 

عالوه رسم ثابت روزانهه ه ررص  ب11، معار  1739سایر سحو  رستمزری براساس آصرید رستمزر روزانه سا   -6     

 یاب . ذیت افزایش می شر ه ریا  ب 72.779
 

 (9911آخرین مزد روزانه شغل در سال ×91/9+72.779= )9911مزد روزانه شغل در سال
  

عالی کار مقرر گرری ه کارفرمایان مشهمو  سهانون بهه کلیهه نامه شورایتصویب (7)که طبق بن  ایدبا توجه به  -7     

هزینه اسالم مصرفی صانوار، به عنوان مزایای رفهاهی کمک  ریا  4.222.222م و موست ماهیانه مبلغ یکارگران اعم از را

نامهه یدیهاجتماعی و آسانون تامید (6)ماره  (1)بایست طبق بن  ربط میذیای پرراصت نماین ، لذا کارفرمایان و انگیزه

ررآم  بهه هنگهام تنمهیم صهورت مهزر و  ج ی  (1/1) و (1)های سانون اصیرالذکر با رعایت بخشنامه (73)ی ماره یاجرا

مسکد و صواروبار پایه سنواتی، قق بیمه از جملهمزایا نسبت به ررج مبلغ یارش ه به همراه سایر اسالم مشمو  کسر قق

 ربط اس ام نماین .بیمه متعلقه و پرراصت آن به شعبه ذی های مربوطه و کسر ققرر ایام اشتغا  و... رر ستون
 

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

  9911دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال  موضوع:
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ش گان که رر آصرید گزارش بازرسی انجام ش ه مربوط به سبهت از بیمه آن رسته از بیمهبه هنگام محاسبه قق -4      

 1733ریا ( ررج گرری ه است، چنانچه رر سها   121.263، رستمزر آنان بیش از ق است رستمزر روزانه )1/1/1733

هها را کهار آنهای ارسالی تهر گان مذکور صورراری و یا رر لیستش بیمه بیمهکارفرما از ارسا  لیست و پرراصت قق

بیمهه الذکر تعیید و سپس مبنای محاسهبه قهقفوق (7)و  (6)شر  بن های ه ها ببایست رستمزر آناعالم ننمای ، می

 هایی که لیست آن ارسا  نش ه است سرارگیرر.ماه

امهورفنی  (1/292)ش گان ارامه بیمه به طور اصتیهاری محهابق بخشهنامه بیمه بیمهق است مبنای پرراصت قق -1     

عهالی کهار مصهو  شهورای قه است رسهتمزر6/1برابر  62/7/1739مورخ  4196/39/1222شماره ثبت ش گان به بیمه

 بور. صواه 

بیمه آنهان رر سها  پرراصت ققش گان ارامه بیمه به طور اصتیاری که مبنای بیمه بیمهچنید مبنای پرراصت ققهم 

عالوه رسم ثابهت ه ررص  ب11باش ، همانن  سایر سحو  رستمزری معار  ریا  بیشتر می 121.263 از رسم روزانه1739

قه است رسهتمزر مصهو   6/1یاب  که رر هر قها  از جاری افزایش میروش ذیت رر سا  ریا  محابق 72.779روزانه 

 بور. عالی کار کمتر نخواه شورای
 

 (9911بیمه روزانه در سال آخرین مبنای پرداخت حق×91/9+90.991= )9911بیمه روزانه در سالمبنای پرداخت حق
 

 معهار  رسهم روزانهه 1733ش گان صاقبان قرف و مشهاغت آزار رر سها  بیمه بیمهق است مبنای پرراصت قق -2

 ریا  صواه  بور. 211.923
 

بیمهه آنهان رر ش گان صاقبان قرف و مشاغت آزار که مبنای پرراصت قهقبیمه بیمهپرراصت ققچنید مبنای هم    

عالوه رسم ه ررص  ب11باش ، همانن  سایر سحو  رستمزری معار  میریا  بیشتر  121.263 از رسم روزانه 1739سا  

 یاب .جاری افزایش می ریا  رر سا 72.779ثابت 

بیمهه آنهان ش گان مبنای پرراصت قهقامور فنی بیمه (294)رسته از مشاغلی که طبق بخشنامه ررصصوت آن توجه: 

بایست رر ق است رستمزر سها  باش ، ضریب مربوطه میعالی کار میبراساس ضریبی از ق است رستمزر مصو  شورای

 اعما  گررر. 1733

بهه  1/1/1733بیکاری که تاریخ وسوع بیکاری آنهان از تهاریخ  بگیران بیمه های آن رسته از مقرریکلیه پرراصتی -3   

بگیران بیکاری  های آن رسته از مقرریچنید پرراصتیصواه  بور. هم1733باش  با رعایت ق است رستمزر سا بع  می

تها مبلهغ قه است باشه  می1733یاب  و مبلغ آن کمتر از ق است رستمزر سها  ارامه می 1733سنوات سبت که ررسا 

 گررر.ترمیم می 1733رستمزر سا 
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( هشتص  و چهارمید جلسه هیهتت 3ضریب رستمزر رانن گان قمت و نقت بار و مسافر بید شهری موضوع بن  ) -9     

مبنای رریافت  1/1/1733به شر  ذیت تعیید و از تاریخ  1733و اصالقات بع ی آن رر سا  62/7/1791م یره مورخ 

 گررر.ه تعه ات سانونی تعیید مییقق بیمه و ارا
 

 الف(رانندگان بین شهری:     
 

بوس، رانندگان وانت بار، سواری، مینی

 کامیونت و...
 رانندگان اتوبوس، کامیون و ...

 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد 2/1

 

 ب(رانندگان درون شهری:     

 

    

 

 
اجتماعی رانن گان قمهت و نقهت بهار و مراتب فوق رستمزر مقحوع روزانه رانن گان مشمو  سانون بیمه با توجه به      

( معهار  6/1بهوس و سواری)ضهریب ریها ، بابهت راننه گان مینهی 319.222( معهار  1/1مسافر بید شهری )ضهریب

 237.222( معار   1/1ریا ، سایر رانن گان و رانن گان تاکسی، وانت بار و مینی بوس ررون شهری )ضریب  374.222

 گررر.ریا  تعیید می

جلسهه « هزار و چهارصه  و پنجهاه و پنجمهید( یک4بن  )»ضرایب رستمزر مقحوع کارگران ساصتمانی موضوع  -3    

بیمهه و  مبنای رریافهت قهق 1/1/1733شر  ذیت تعیید و از تاریخ ه ب، ت م یره محترم سازماناهی 67/12/36مورخ 

 گیرر.تعه ات سانونی سرار می
 

 

 حداقل دستمزدبرابر    4/9 کارگر درجه یک )کارگر ماهر، استادکار(الف( 

 ل دستمزدحداقبرابر  9/9 ب( کارگر درجه دو)کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار(

 ل دستمزدبرابر حداق 2/9( سه )کارگر عمومیکارگر درجه ج( 

بایسهت براسهاس سهح  بیمه کارگران ساصتمانی مهیمشتر  فنی و ررآم ، قق (4/3) با توجه به بخشنامه شماره     

، 7/1، 6/1بیآنان و براساس رستمزر مقحوع روزانه شغت مربوطه با اعما  ضهرامهارت اعالم ش ه رر کارت مهارت فنی 

براساس سح  مهارت کارگران مزبهور و بها  ( ریا 222/913، 331222، 222/374رابر ق است رستمزر )به ترتیب ب 4/1

 گررر.رعایت مصوبات هیات م یره محاسبه و وصو  

 رانندگان حمل بار 
 رانندگان حمل مسافر 

 )سواری، مینی بوس و ...(

 رانندگان اتوبوس درون شهری

 برابر حداقل دستمزد1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1
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اجتماعی، ق اکار رستمزر محترم سازمان تامید یامناتااجتماعی و هیمیداعالی تبا عنایت به مصوبات شورای -12     

ریها  تعیهید و رعایهت  4.696.227ه معهار  برابر ق است رستمزر روزان 3جاری بیمه رر سا روزانه مشمو  کسر قق

 باش .روزه الزامی می 63و  72، 71هایموضوع قسب مورر رر ماه

مسئو  قسد اجرای مفار اید بخشنامه، مه یران کهت، معهاونید، روسها و کارشناسهان ارشه  اسهتانی و مسهئولید 

 مید صواهن  بور.اواق های اجرایی و شرکت مشاور م یریت و ص مات ماشینی ت

 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 




