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 معاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 

 مدریان اعال  شرکت اه و موسسات اتبعه
 

 باسالم

ر  ممر 49497بمه پیرتمت ویمربر بخشمنامه شمااره  72/10/0999ممرر   444/99/0111ره پیرو بخشنامه شماا     

کمار  عماییشمررا  02/19/0999ممرر  ناممه جسهمه کار و رفاه اجتااعی مرضرع ویمرب  وزارت وعاون، 90/19/0999

کماررران مشمار  حداقل دتتازد روزانه و تابر تطرح دتمتازد  و حمداقل مزابما  پرداختمی بمه وغییر درخیرص 

تا   هاز ابتدا  ویرمابیاه ارتا  و میزان افزابش دتتازد روزانه مبنا  کهر حقه بعد ب 0999تا  از ویر ماه کار قانرن

قمانرن رتمانی بمه کارفرمابمان مشمار   واحدها  اجرابی مکسفند ضما  االمالع ناابد.میشرح ذبل اعالم ه برا  0999

 بیاه ماهیانه رعابت ناابند:هنگام دربافت ییهت و حقاجتااعی، مراو  را به وامی 

  )بمه اتمتانااجتاماعی شدران مشار  قرانی  کمار و وامی بیاهبیاه حداقل دتتازد روزانه مبنا  وصر  حق -0     

 رردد.ربا  اعالم می 494.919مبسغ  0999از ویر ماه تا  ها  دارا  دتتازد مقطرع(مشاغل و فعاییت

عالوه رقم ثابت روزانمه ه درصد ب01، معاد  0999تابر تطرح دتتازد  براتاس آخرب  دتتازد روزانه تا   -7     

 بابد. ذبل افزابش می شرحه ربا  ب 11.999
 

 (9911آخرین مزد روزانه شغل در سال ×91/9+11.999= )9911سال هاز تیرمامزد روزانه شغل 
  

 2999 در بخشمنامه شمااره بر مرارد مندرجتاعایی کار شررا ذکر فرق اینامه ویرب  (9)البق بند  ئیکهاز آنجا -9     

مقرر رردبده کارفرمابان مشار  قانرن به کسیه  نیز آن( 9البق بند ) و ،نان به قرت خرد باقی اتتهاچ 74/0/99مرر  

هزبنه اقالم میرفی خانرار، به عنران مزابا  رفاهی و کاک  ربا  4.111.111م و مرقت ماهیانه مبسغ ئکاررران اعم از دا

اجتاماعی و قمانرن ومامی  (7)مماده  (1)بابهمت البمق بنمد می مشار  قانرنا  پرداخت ناابند، یذا کارفرمابان انگیزه

درآمد به هنگام ونظمیم صمررت  جدبد (0/1) و (1)ها  قانرن اخیرایذکر با رعابت بخشنامه (99)ی ماده بنامه اجرای بآ

مهمک  و پابه تنراوی، حمق بیاه از جاسهمزد و مزابا نهبت به درج مبسغ بادشده به هاراه تابر اقالم مشار  کهر حق

 بیاه متعسقه و پرداخت آن به شعبه اقدام ناابند. ها  مربراله و کهر حقخراروبار در ابام اشتغا  و... در تترن

 

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 
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شدران که در آخرب  رزارش بازرتی انجام شده مربرط به قبمل از بیاه آن دتته از بیاههنگام محاتبه حقبه  -4      
تما  رمماه از ویربا ( درج رردبده اتت، چنانچمه  111.472، دتتازد آنان بیش از حداقل دتتازد روزانه )0/0/0999

هما  ارتمایی شدران ممذکرر خمرددار  و بما در ییهمتیاه بیاهبکارفرما از ارتا  ییهت و پرداخت حقبه بعد  0999
ایمذکر وعیمی  و تممب مبنما  فرق (9)و  (7)شرح بندها  ه ها ببابهت دتتازد آنها را اعالم نناابد، میکار آنورک

 هابی که ییهت آن ارتا  نشده اتت قرارریرد.بیاه ماهمحاتبه حق

اممررفنی  (0/494)شدران ادامه بیاه به الرر اختیمار  مطمابق بخشمنامه بیاه بیاهحداقل مبنا  پرداخت حق -1     
عمایی کمار میمر  شمررا  حمداقل دتمتازد7/0برابر  74/9/0999مرر   4097/99/0111شااره ثبت شدران به بیاه
 برد. خراهد

  بیاه آنمان در تما  مبنا  پرداخت حقشدران ادامه بیاه به الرر اختیار  که بیاه بیاهچنی  مبنا  پرداخت حقهم 
عالوه رقم ثابت ه درصد ب01باشد، هاانند تابر تطرح دتتازد  معاد  ربا  بیشتر می 111.472 از رقم روزانه 0999
حمداقل دتمتازد میمر   7/0بابد که در هر حما  از جار  افزابش میروش ذبل در تا  ربا  مطابق 11.999روزانه 
 کاتر نخراهد برد.عایی کار شررا 

 (9911بیمه روزانه در سال آخرین مبنای پرداخت حق×91/9+11.991= )9911سال از تیرماهبیمه روزانه مبنای پرداخت حق
 

معماد  رقمم  0999تما   از ویرمماهشدران صاحبان حرف و مشماغل آزاد بیاه بیاهحداقل مبنا  پرداخت حق -4
شمدران صماحبان حمرف و مشماغل آزاد کمه مبنما  بیاه بیامهمبنا  پرداخت حقو  ربا  خراهد برد 494.919 روزانه

باشد، هااننمد تمابر تمطرح دتمتازد  میربا  بیشتر  111.472 از رقم روزانه 0999بیاه آنان در تا  پرداخت حق
 بابد.جار  افزابش می ربا  در تا 11.999عالوه رقم ثابت ه درصد ب01معاد  

بیامه آنمان شدران مبنا  پرداخمت حمقامرر فنی بیاه (494)دتته از مشاغسی که البق بخشنامه درخیرص آن توجه: 
بابهمت در حمداقل دتمتازد باشد، ضمرب  مربرالمه ممیعایی کار میبراتاس ضرببی از حداقل دتتازد میر  شررا 

 اعاا  رردد. (ربا  494.919به مبسغ )به بعد  0999تا  اه ویرم
بمه  0/4/0999بیکار  که واربخ وقرع بیکار  آنمان از وماربخ  بگیران بیاه ها  آن دتته از مقرر کسیه پرداختی -2   

 هما  آن دتمته از مقمرر چنی  پرداختمیخراهد برد. هم0999تا  فرق ایذکرباشد با رعابت حداقل دتتازد بعد می
تما   ر درمزبمربابد و مبسغ آن کاتر از حمداقل دتمتازد ادامه می 0999تا اه ویرم ازبگیران بیکار  تنرات قبل که 

 رردد.ورمیم میربا   494.919به مبسغ باشد وا مبسغ حداقل دتتازد می 0999

( هشتید و چهارمی  جسهه هیمتت 2ضرب  دتتازد رانندران حال و نقل بار و مهافر بی  شهر  مرضرع بند ) -9    
مبنا  دربافت  0/4/0999به شرح ذبل وعیی  و از واربخ  0992و اصالحات بعد  آن در تا  74/9/0990مدبره مرر  
 رردد.ه وعهدات قانرنی وعیی  میبحق بیاه و ارا

 الف(رانندگان بین شهری:     
 

 رانندگان اتوبوس، کامیون و ... بوس، کامیونت و...رانندگان وانت بار، سواری، مینی

 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد 2/1
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 ب(رانندگان درون شهری: 

 

مراو  فرق دتتازد مقطرع روزانه رانندران مشار  قانرن بیاه اجتااعی رانندران حامل و نقمل بمار و با ورجه به      
( معماد  7/0بمرس و ترار )ضمرب  ربما ، بابمت راننمدران مینمی 911.111( معماد  1/0مهافر بی  شهر  )ضمرب 

 211.111( معاد   0/0، وانت بار و مینی برس درون شهر  )ضرب  ربا ، تابر رانندران و رانندران واکهی 244.111
 رردد.ربا  وعیی  می

جسهمه « هزار و چهارصمد و پنجماه و پنجامی ( بک4بند )»ضراب  دتتازد مقطرع کاررران تاختاانی مرضرع  -9    
بیامه و  مبنا  دربافمت حمق 0/4/0999شرح ذبل وعیی  و از واربخ ه ب، ت مدبره محترم تازماناهی 79/01/97مرر  

 ریرد.وعهدات قانرنی قرار می
 حداقل دتتازدبرابر  4/0 ایف( کاررر درجه بک )کاررر ماهر، اتتادکار(

 ل دتتازدحداقبرابر  9/0 نیاه ماهر، کاک اتتادکار( )کاررر  ( کاررر درجه دو
 دتتازدل برابر حداق 7/0( ته )کاررر عارمیکاررر درجه ج( 

بابهمت براتماس تمط  بیاه کاررران تاختاانی ممیمشترک فنی و درآمد، حق (4/2) با ورجه به بخشنامه شااره     
، 9/0، 7/0 بآنان و براتاس دتتازد مقطرع روزانه شغل مربراله با اعاا  ضمرامهارت اعالم شده در کارت مهارت فنی 

( ربا  براتاس تط  مهارت کاررران مزبمرر و بما 997.111، 979.111، 244.111دتتازد )به وروی رابر حداقل ب 4/0
 رردد.رعابت میربات هیات مدبره محاتبه و وصر  

اجتااعی، حداکار دتتازد محترم تازمان وامی   امناتااجتااعی و هیمی اعایی وبا عنابت به میربات شررا  -01    
ربما  وعیمی  و  4.412.449معماد  و برابر حداقل دتتازد روزانه  2جار   تا  از ویرماهبیاه حق روزانه مشار  کهر

 باشد.روزه ایزامی می 79و  91، 90ها رعابت مرضرع حه  مررد در ماه
مهئر  حه  اجرا  مفاد اب  بخشنامه، ممدبران کمل، معماونی ، روتما و کارشناتمان ارشمد اتمتانی و مهمئریی  

 می  خراهند برد.ااجرابی و شرکت مشاور مدبربت و خدمات ماشینی وواحدها  

 

 

 

 
 

 

 رانندگان اتوبوس درون شهری رانندگان حمل مسافر)سواری، مینی بوس و ...( رانندگان حمل بار 

 برابر حداقل دستمزد1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1

 مصطفی  ساالری 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 4603/99/0666 شماره:
 01/63/0499 اترخی:
  ويپست:

 

 03160تلفن: 0315901191،کدپستی:419تهران:خیابان آزادی، پالک    66529655ش ش :

 «بخشنامه»

  
 

 

 معاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 تأمین اجتماعی استان مدری ان ردمان 

 مدریان اعال  شرکت اه و موسسات اتبعه
 باسالم

ممرر   49497بمه پیرتمت ویمربر بخشمنامه شمااره  72/10/0999ممرر   444/99/0111پیرو بخشنامه شمااره      

کمار  عاییشمررا  02/19/0999ممرر  نامه جسهمه کار و رفاه اجتاماعی مرضمرع ویمرب  وزارت وعاون، 90/19/0999

درخیرص وغییر حداقل دتتازد روزانه و تابر تطرح دتمتازد  و حمداقل مزابما  پرداختمی بمه کماررران مشمار  

بیاه از ابتدا  ویرماه تا  به بعد ارتا  و میزان افزابش دتتازد روزانه مبنا  کهر حق 0999کار از ویر ماه تا  قانرن

قمانرن رتمانی بمه کارفرمابمان مشمار  ی مکسفند ضا  االمالع را به شرح ذبل اعالم می ناابد. واحدها  اجراب 0999

 بیاه ماهیانه رعابت ناابند:اجتااعی، مراو  را به هنگام دربافت ییهت و حقوامی 

اجتاماعی )بمه اتمتانا  شدران مشار  قرانی  کمار و وامی بیاه بیاهحداقل دتتازد روزانه مبنا  وصر  حق -0     

 رردد.ربا  اعالم می 494.919مبسغ  0999از ویر ماه تا  دارا  دتتازد مقطرع( ها مشاغل و فعاییت

درصد به عالوه رقم ثابت روزانمه 01، معاد  0999تابر تطرح دتتازد  براتاس آخرب  دتتازد روزانه تا   -7     

 بابد. ذبل افزابش می ربا  به شرح 11.999
 

 (9911آخرین مزد روزانه شغل در سال ×91/9+11.999= )9911سال از تیرماهمزد روزانه شغل 
  

 2999تابر مرارد مندرج در بخشمنامه شمااره عایی کار شررا فرق ایذکر نامه ( ویرب 9البق بند ) از آنجائیکه -9     

قانرن به کسیه مقرر رردبده کارفرمابان مشار   نیز آن( 9البق بند ) هاچنان به قرت خرد باقی اتت، و 74/0/99مرر  

هزبنه اقالم میرفی خانرار، به عنران مزابا  رفاهی و کاک  ربا  4.111.111م و مرقت ماهیانه مبسغ ئکاررران اعم از دا

اجتاماعی و ( قمانرن وامی 7( مماده )1بابهمت البمق بنمد )می ار  قمانرنمشا  پرداخت ناابند، یذا کارفرمابان انگیزه

( جدبد درآمد به هنگام ونظمیم صمررت 0/1( و )1ها  )انرن اخیرایذکر با رعابت بخشنامه( ق99نامه اجرابی ماده )آبی 

مهمک  و پابه تمنراوی، حق بیاه از جاسهمزد و مزابا نهبت به درج مبسغ بادشده به هاراه تابر اقالم مشار  کهر حق

 پرداخت آن به شعبه اقدام ناابند. بیاه متعسقه وها  مربراله و کهر حق خراروبار در ابام اشتغا  و... در تترن

 

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

 به بعد 9911سال  از تیر ماهدستمزد مبنای کسر حق بیمه  موضوع:
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شدران که در آخرب  رزارش بازرتی انجام شده مربرط به قبمل از بیاه آن دتته از بیاهبه هنگام محاتبه حق -4      
تما  ربا ( درج رردبده اتت، چنانچمه از ویرمماه  111.472، دتتازد آنان بیش از حداقل دتتازد روزانه )0/0/0999

ها  ارتمایی شمدران ممذکرر خمرددار  و بما در ییهمتبیاه بیاهبه بعد کارفرما از ارتا  ییهت و پرداخت حق 0999
ایمذکر وعیمی  و تممب مبنما  ( فرق9( و )7ها به شرح بندها  )بابهت دتتازد آنها را اعالم نناابد، میکار آنورک

 تت قرارریرد.هابی که ییهت آن ارتا  نشده ابیاه ماهمحاتبه حق

( اممررفنی 0/494شدران ادامه بیاه به الرر اختیمار  مطمابق بخشمنامه )بیاه بیاهحداقل مبنا  پرداخت حق -1     
عایی کمار میمر  شمررا  حمداقل دتمتازد7/0برابمر  74/9/0999مرر   4097/99/0111شااره ثبت شدران به بیاه

 خراهد برد.
بیاه آنمان در تما    شدران ادامه بیاه به الرر اختیار  که مبنا  پرداخت حقبیاه بیاهقچنی  مبنا  پرداخت حهم 

درصد به عالوه رقم ثابت 01باشد، هاانند تابر تطرح دتتازد  معاد  ربا  بیشتر می 111.472 از رقم روزانه 0999
حمداقل دتمتازد میمر   7/0ا  از بابد که در هر حمجار  افزابش میروش ذبل در تا  ربا  مطابق 11.999روزانه 
 عایی کار کاتر نخراهد برد.شررا 

 (9911بیمه روزانه در سال آخرین مبنای پرداخت حق×91/9+11.991= )9911بیمه روزانه از تیرماه سالمبنای پرداخت حق
 

معماد  رقمم  0999تما  شدران صاحبان حرف و مشماغل آزاد از ویرمماه بیاه بیاهحداقل مبنا  پرداخت حق -4
شمدران صماحبان حمرف و مشماغل آزاد کمه مبنما  بیامه بیاهمبنا  پرداخت حق و ربا  خراهد برد 494.919 روزانه

باشد، هااننمد تمابر تمطرح دتمتازد  میربا  بیشتر  111.472 از رقم روزانه 0999بیاه آنان در تا  پرداخت حق
 بابد.جار  افزابش می با  در تار 11.999درصد به عالوه رقم ثابت 01معاد  

بیامه آنمان شدران مبنما  پرداخمت حق( امرر فنی بیاه494دتته از مشاغسی که البق بخشنامه )درخیرص آن توجه: 
بابهمت در حمداقل دتمتازد باشمد، ضمرب  مربرالمه میعایی کار میبراتاس ضرببی از حداقل دتتازد میر  شررا 

 ربا ( اعاا  رردد. 494.919غ به بعد )به مبس 0999ویرماه تا  
بمه  0/4/0999بیکار  که واربخ وقرع بیکار  آنمان از وماربخ بگیران بیاه ها  آن دتته از مقرر  کسیه پرداختی -2   

هما  آن دتمته از مقمرر  چنمی  پرداختیخراهد برد. هم0999باشد با رعابت حداقل دتتازد فرق ایذکر تا بعد می
بابد و مبسغ آن کاتر از حمداقل دتمتازد مزبمرر در تما  ادامه می 0999ان بیکار  تنرات قبل که از ویرماه تا بگیر
 رردد.ربا  ورمیم می 494.919باشد وا مبسغ حداقل دتتازد به مبسغ می 0999

ارمی  جسهه هیمتت ( هشتید و چه2ضرب  دتتازد رانندران حال و نقل بار و مهافر بی  شهر  مرضرع بند ) -9    
مبنا  دربافت  0/4/0999به شرح ذبل وعیی  و از واربخ  0992و اصالحات بعد  آن در تا  74/9/0990مدبره مرر  

 رردد.حق بیاه و ارابه وعهدات قانرنی وعیی  می
 الف(رانندگان بین شهری:     

 

 رانندگان اتوبوس، کامیون و ... بوس، کامیونت و...رانندگان وانت بار، سواری، مینی

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

 

      



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 4603/99/0666 شماره:
 01/63/0499 اترخی:
  ويپست:

 

 03160تلفن: 0315901191،کدپستی:419تهران:خیابان آزادی، پالک    66529655ش ش :

 «بخشنامه»

 ب(رانندگان درون شهری: 

 

مراو  فرق دتتازد مقطرع روزانه رانندران مشار  قانرن بیاه اجتااعی رانندران حامل و نقمل بمار و با ورجه به      
( معماد  7/0بمرس و ترار )ضمرب  ربما ، بابمت راننمدران مینی 911.111( معماد  1/0مهافر بی  شمهر  )ضمرب 

 211.111( معاد   0/0تابر رانندران و رانندران واکهی، وانت بار و مینی برس درون شهر  )ضرب  ربا ،  244.111
 رردد.ربا  وعیی  می

جسهمه « هزار و چهارصمد و پنجماه و پنجامی ( بک4بند )»ضراب  دتتازد مقطرع کاررران تاختاانی مرضرع  -9    
بیامه و مبنا  دربافمت حمق  0/4/0999به شرح ذبل وعیی  و از واربخ هیات مدبره محترم تازمان،  79/01/97مرر  

 ریرد.وعهدات قانرنی قرار می
 برابر حداقل دتتازد 4/0ایف( کاررر درجه بک )کاررر ماهر، اتتادکار( 

 برابر حداقل دتتازد 9/0)کارررنیاه ماهر، کاک اتتادکار(   ( کاررر درجه دو
 برابر حداقل دتتازد 7/0رر عارمی( ج( کاررر درجه ته )کار

بابهمت براتماس تمط  بیاه کاررران تماختاانی می( مشترک فنی و درآمد، حق4/2با ورجه به بخشنامه شااره )     
، 9/0، 7/0آنان و براتاس دتتازد مقطرع روزانه شغل مربراله با اعاا  ضمراب مهارت اعالم شده در کارت مهارت فنی 

( ربا  براتاس تط  مهارت کاررران مزبمرر و بما 997.111، 979.111، 244.111رابر حداقل دتتازد )به وروی ب 4/0
 رردد.رعابت میربات هیات مدبره محاتبه و وصر  

اکار دتتازد اجتااعی، حدامنا  محترم تازمان وامی اجتااعی و هیاتعایی وامی با عنابت به میربات شررا  -01    
ربما  وعیمی  و  4.412.449معماد  و برابر حداقل دتتازد روزانه  2جار   تا  از ویرماهبیاه روزانه مشار  کهر حق

 باشد.روزه ایزامی می 79و  91، 90ها رعابت مرضرع حه  مررد در ماه
و کارشناتمان ارشمد اتمتانی و مهمئریی   مهئر  حه  اجرا  مفاد اب  بخشنامه، ممدبران کمل، معماونی ، روتما

 واحدها  اجرابی و شرکت مشاور مدبربت و خدمات ماشینی وامی  خراهند برد.
 

 

 

 رانندگان اتوبوس درون شهری رانندگان حمل مسافر)سواری، مینی بوس و ...( رانندگان حمل بار 

 برابر حداقل دستمزد1/1 ستمزدبرابر حداقل د 1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک معاون 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 مهرداد قرب   حاد رررابیم تیدحهی  هاشای وحید اتاعیسی -


