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 :اداره کل استان 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوو  تصوویانامه  46/1/79مورخ  4632به پیوست تصویر بخشنامه شماره      

و سایر سطوح دستمزدی  1679شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال  44/1/79جلسه مورخ 

ن مشمول قانون کار ارسال و به تاع آن میزان افزایش دسوتمزد روزانوه مانوای و حداقل مزایای پرداختی به کارگرا

 رسانی به کارفرمایان مشمول بشرح ذیل اعالم و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطال  1679بیمه در سال کسر حق

 قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:
 

شودگان مشومول قوانون توامین اجتمواعی سبوه اسوت نا  بیمه بیمهحداقل دستمزد روزانه مانای وصول حق -1     

ریوال  694.246مالو   1679سالدر نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطو ( ورانندگان حمل 

 گردد.اعالم می
 

درصود بعوالوه رقوا تابوت  14.2، معادل 1673د روزانه سال سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمز -4     

 یابد. ریال بشرح ذیل افزایش می 42.442روزانه 
 

 (7931آخرین مزد روزانه شغل در سال ×781/7+22.82.= )7931مزد روزانه شغل در سال
 

ان مشومول قوانون بوه کلیوه تصویانامه شورایعالی کار مقرر گردیوده کارفرمایو 6با توجه به اینکه طاق بند  -6     

هزینه اقالم مصرفی خوانوار، بوه عنووان مزایوای ریال کمک  1.144.444کارگران اعا از دائا و موقت ماهیانه مال  

قوانون توامین اجتمواعی و  4مواده  5لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طاق بند  ،ای پرداخت نمایندرفاهی و انگیزه

جدید درآمد به هنگام تنظیا صوورت موزد و مزایوا  1/5و 5ن با رعایت بخشنامه های قانو 67آئین نامه اجرائی ماده 

نسات به درج مال  یادشده به همراه سایر اقالم مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار 

 اه ذیربط اقدام نمایند.در ایام اشتغال و... در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شع
 

به هنگام محاساه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به  -2     

ریال( درج گردیده است، چنانچه در  647.799دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه س ،1/1/1679قال از 

لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار  کارفرما از ارسال 1679سال 

تعیین و سپس مانای محاساه حق بیمه ماههایی  6و  4آنها را اعالم ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای 

 که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

 

 دستمزد مبنای کسر حق بیمهموضوع: 

  7931در سال 

 حوزه معاونت

 بیمه ای

 

 

 بخشنامه  
 

http://iranaccnews.com
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ه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحاان حرف و مشاغل حداقل مانای پرداخت حق بیمه برای  بیم -5     
 ریال خواهد بود. 694.246معادل  1679آزاد نیز در سال 

 

همچنین مانای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحاان حرف و مشاغل آزاد که      
ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح  647.799 هاز رقا روزان 1673مانای پرداخت حق بیمه آنان در سال 

 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد. 42.442درصد بعالوه رقا تابت  14.2دستمزدی معادل 
 

 (7931آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ×781/7+22.82.= )7931مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال
 

به  1/1/1679کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقو  بیکاری آنان از تاریخ  -3     
خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران 1679باشد با رعایت حداقل دستمزد سالبعد می

میااشد تا مال  حداقل 1679تر از حداقل دستمزد سال ادامه می یابد و مال  آن کم 1679سنوات قال که درسال
 ترمیا می گردد. 1679دستمزد سال

( هشتصد و چهارمین جلسه 9س ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضو  بند -9     
مانای دریافت حق بیمه و  1/1/79به شرح ذیل اصالح و از تاریخ و اصالحات بعدی آن  43/6/21هیأت مدیره مورخ 

 ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.
 

 :رانندگان بین شهری(الف     
 

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

 رانندگان اتوبوس، کامیون و ...

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

 
 :رانندگان درون شهری(ب     

 
    

 
 

ندگان حمل و نقل بار و دستمزد مقطو  روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانبا توجه به مراتب فوق      
( معوادل 4/1ریال، بابت راننودگان مینوی بووس و سواریسضوریب  553.444( معادل 5/1مسافر بین شهری سضریب

( معوادل 1/1ریال، سایر رانندگان و راننودگان تاکسوی، وانوت بوار و مینوی بووس درون شوهری سضوریب 225.444
 .گرددریال تعیین می249.444

جلسه « وچهارصدو پنجاه وپنجمین بند چهار یکهزار»ب دستمزد مقطو  کارگران ساختمانی موضو  ضرای -2     

بیمه و مانای دریافت حق 1/1/79هیأت مدیره محترم سازمان و اصالحات بعدی آن بشرح ذیل اصالح و از تاریخ 

 گیرد.تعهدات قانونی قرار می
 

 :استادکار( کارگر درجه یک )کارگر ماهر،( الف

 

 

 

 انندگان حمل بار ر
 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

 ضریب دستمزد سال اول 

 مصوبه هیات مدیره

 ضریب دستمزد سال دوم

 مصوبه هیات مدیره 

 ضریب دستمزد سال سوم و 

 سالهای بعد

 برابر حداقل دستمزد 9/1 برابر حداقل دستمزد 3/1 برابر حداقل دستمزد 5/1
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 :کارگر درجه دو)کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار( (ب
 

 

 

 
 
 :کارگر درجه سه )کارگر ساده( (ج

 
 
 
 

براساس سطح می بایست مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی  2/9با توجه به بخشنامه شماره      
، 6/1شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطو  روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائبمهارت اعالم 

 ریال (364.444و  576.444، 553.444، 517.444، 224.444به ترتیببرابر حداقل دستمزد س9/1و3/1، 5/1، 2/1
 گردد.دیره محاساه و وصول براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات م

با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امنوا  محتورم سوازمان توامین اجتمواعی، حوداک ر  -7     
ریال تعیین 4.574.731برابر حداقل دستمزد روزانه معادل  9دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 

 روزه الزامی می باشد. 47و  64، 61یعایت موضو  حسب مورد در ماههاو ر
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روسا  و کارشناسوان ارشود اسوتانی و مسوئولین      

 واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ل اولضریب دستمزد سا

 مصوبه هیات مدیره 

 ضریب دستمزد سال دوم

 مصوبه هیات مدیره

 ضریب دستمزد سال سوم و 

 سالهای بعد

 برابر حداقل دستمزد 3/1 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد 2/1

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات 

 مدیره

سال دوم مصوبه هیات  ضریب دستمزد

 مدیره

 ضریب دستمزد سال سوم و

 سالهای بعد 

 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد 2/1 برابر حداقل دستمزد 6/1

 و من ا... التوفیق

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل
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 اداره کل استان :

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوو  تصوویانامه  46/1/79مورخ  4632به پیوست تصویر بخشنامه شماره      

و سایر سطوح دستمزدی  1679شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال  44/1/79جلسه مورخ 

ای و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تاع آن میزان افزایش دسوتمزد روزانوه مانو

 رسانی به کارفرمایان مشمول بشرح ذیل اعالم و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطال  1679بیمه در سال کسر حق

 قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

ون توامین اجتمواعی سبوه اسوت نا  شودگان مشومول قوانبیمه بیمهحداقل دستمزد روزانه مانای وصول حق -1     

ریوال  694.246مالو   1679سالدر نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطو ( ورانندگان حمل 

 گردد.اعالم می

درصود بعوالوه رقوا تابوت  14.2، معادل 1673سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال  -4     

 یابد. ل بشرح ذیل افزایش میریا 42.442روزانه 
 

 (7931آخرین مزد روزانه شغل در سال ×781/7+22.82.= )7931مزد روزانه شغل در سال
 

تصویانامه شورایعالی کار مقرر گردیوده کارفرمایوان مشومول قوانون بوه کلیوه  6با توجه به اینکه طاق بند  -6     

هزینه اقالم مصرفی خوانوار، بوه عنووان مزایوای ریال کمک  1.144.444کارگران اعا از دائا و موقت ماهیانه مال  

قوانون توامین اجتمواعی و  4مواده  5لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طاق بند  ،ای پرداخت نمایندرفاهی و انگیزه

د و مزایوا جدید درآمد به هنگام تنظیا صوورت موز 1/5و 5قانون با رعایت بخشنامه های  67آئین نامه اجرائی ماده 

نسات به درج مال  یادشده به همراه سایر اقالم مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار 

 در ایام اشتغال و... در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعاه ذیربط اقدام نمایند.

بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به به هنگام محاساه حق بیمه آن دسته از  -2     

ریال( درج گردیده است، چنانچه در  647.799دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه س ،1/1/1679قال از 

ار کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک ک 1679سال 

تعیین و سپس مانای محاساه حق بیمه ماههایی  6و  4آنها را اعالم ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای 

 که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

 

 ی کسر حق بیمهموضوع: دستمزد مبنا

  7931در سال 

 حوزه معاونت

 بیمه ای

 

 

 بخشنامه  
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حداقل مانای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحاان حرف و مشاغل  -5     

 ریال خواهد بود. 694.246معادل  1679ل آزاد نیز در سا
 

همچنین مانای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحاان حرف و مشاغل آزاد که      

ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح  647.799 از رقا روزانه 1673مانای پرداخت حق بیمه آنان در سال 

 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد. 42.442صد بعالوه رقا تابت در 14.2دستمزدی معادل 
 

 (7931آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ×781/7+22.82.= )7931مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال
 

به  1/1/1679بیکاری آنان از تاریخ  کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقو  -3     
خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران 1679باشد با رعایت حداقل دستمزد سالبعد می

میااشد تا مال  حداقل 1679ادامه می یابد و مال  آن کمتر از حداقل دستمزد سال  1679سنوات قال که درسال
 می گردد.ترمیا  1679دستمزد سال

( هشتصد و چهارمین جلسه 9س ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضو  بند -9     
مانای دریافت حق بیمه و  1/1/79به شرح ذیل اصالح و از تاریخ و اصالحات بعدی آن  43/6/21هیأت مدیره مورخ 

 ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.
 

 :رانندگان بین شهری(الف     
 

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:     

 
    
 
 

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطو  روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و      
( معوادل 4/1بابت راننودگان مینوی بووس و سواریسضوریب  ریال، 553.444( معادل 5/1مسافر بین شهری سضریب

( معوادل 1/1ریال، سایر رانندگان و راننودگان تاکسوی، وانوت بوار و مینوی بووس درون شوهری سضوریب 225.444
 گردد.ریال تعیین می249.444

جلسه « وپنجمین وچهارصدو پنجاه بند چهار یکهزار»ضرایب دستمزد مقطو  کارگران ساختمانی موضو   -2     
بیمه و مانای دریافت حق 1/1/79هیأت مدیره محترم سازمان و اصالحات بعدی آن بشرح ذیل اصالح و از تاریخ 

 گیرد.تعهدات قانونی قرار می
 

 الف( کارگر درجه یک )کارگر ماهر، استادکار(:

 
 
 
 

 :ب( کارگر درجه دو)کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار(

 رانندگان حمل بار 
 رانندگان حمل مسافر 

 )سواری، مینی بوس و ...(
اتوبوس درون  رانندگان

 شهری

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

 ضریب دستمزد سال اول 
 مصوبه هیات مدیره

 ضریب دستمزد سال دوم
 ات مدیرهمصوبه هی 

 ضریب دستمزد سال سوم و 
 سالهای بعد

 برابر حداقل دستمزد 9/1 برابر حداقل دستمزد 3/1 برابر حداقل دستمزد 5/1
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 :ج( کارگر درجه سه )کارگر ساده(

 
 
 
 

مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح  2/9با توجه به بخشنامه شماره      
، 6/1اعمال ضرائبمهارت اعالم شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطو  روزانه شغل مربوطه با 

( ریال 364.444و  576.444، 553.444، 517.444، 224.444برابر حداقل دستمزد سبه ترتیب9/1و3/1، 5/1، 2/1
 گردد.براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاساه و وصول 

اجتماعی و هیأت امنوا  محتورم سوازمان توامین اجتمواعی، حوداک ر  با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین -7     
ریال تعیین 4.574.731برابر حداقل دستمزد روزانه معادل  9دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 

 روزه الزامی می باشد. 47و  64، 61و رعایت موضو  حسب مورد در ماههای
ه، مدیران کل، معاونین، روسا  و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنام     

 واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ضریب دستمزد سال اول
 مصوبه هیات مدیره 

 ضریب دستمزد سال دوم
 مصوبه هیات مدیره

 زد سال سوم و ضریب دستم
 سالهای بعد

 برابر حداقل دستمزد 3/1 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد 2/1

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات 
 مدیره

ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات 
 مدیره

 ضریب دستمزد سال سوم و
 سالهای بعد 

 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد 2/1 بر حداقل دستمزدبرا 6/1

 و من ا... التوفیق

  وربخشدكتر سیدتقی ن  

 مدری عامل
 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریکل

 اف/ پار انم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط
 
 

    

 / پارافانم و انم خانوادگی

 دبیر شورای فنی معاونت بیمه ای

 / پارافانم و انم خانوادگی

 رئیس شورای فنی معاونت بیمه ای

 / پارافانم و انم خانوادگی

 نماینده حقوقی شورای فنی معاونت بیمه ای

 / پارافم و انم خانوادگیان

 معاونت حقوقی 
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