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وزا ت تعنمو،  انم  و  هنم  ااعرنموض هو نو   32/13/1255هنو    391152به پیوست تصویر بخشنامهه منرم        

وملض انم  ر صصنوت تییینر قن است رسنعرزر  وزاننه و سنمیر سن و  منو ا  32/13/1255نمهه السه هو   تصویب

ا سنمل و هینزا، اهنزایس رسنعرزر  1011ام  ر  سنمل رسعرزر  و ق است هزایم  پرراصعض به ام گرا، هشرول سمنو،

نرمی . واق هم  اارایض هکلفان   نرا اعنال  بیره از ابع ا  سمل ام   به مر  ذیت اوالم هضاسر قق وزانه هبام  

 بیره همهیمنه  ومیت نرمیا :ااعرموض هراتب  ا به هاگمم ر یمهت لیست و ققسمنو، تمهیا سمنض به ام هرهمیم، هشرول 

ااعرنموض ببنه اسنعیام  م گم، هشرول سوانیا ام  و تمهیا بیره بیرهق است رسعرزر  وزانه هبام  وصول قق -1     

 گررر. یمل اوالم هض 189 669هبلغ  هم  را ا  رسعرزر هق و (هشمغت و هعملیت

ر ص  به والو   سم ثمبت  وزاننه  38  هعمرل 1255سمیر س و  رسعرزر  براسمس آصریا رسعرزر  وزانه سمل  -3     

 یمب . هزایس هض یمل به مر  ذیت ا 269 63
 

 (0911آخرین مزد روزانه شغل در سال ×82/0+287,28= )0011مزد روزانه شغل سال 
  

وملض ام  هقر  گررین   اسنت ام هرهمینم، هشنرول ( تصویبامهه هوق الذار مو ا 2بم تواه به ایاکه عبق با  ب -2     

هزیاه اسالم  یمل بمبت ارک  111 111 8و هجرر یم هعأهت همهیمنه هبلغ سمنو، ام  به الیه ام گرا، اوم از رائم و هوست 

هنن هنو    92221/ت81022ا  و هرچایا بنر اسنمس هصنوبه منرم   هصرهض صمنوا  به واوا، هزایم   همهض و انگیز 

بنه انم گرا،  (1255 یمل بعاوا، قق هسکا باز ابع ا  تیرهنم  سنمل  111 111 2هیأت هحعرم وزیرا، هبلغ  1/8/55

( سنمنو، 3( هنمر  ب9بمیست عبق بان  بهشرول سمنو، پرراصت نرمیا   لذا ام هرهمیم، ام گم  هم  هشرول سمنو، ام  هض

( ا ی  ر آه  به هاگمم 1/9( و ب9هم  ب( سمنو، اصیرالذار بم  ومیت بخشامهه25نمهه اارایض همر  بااعرموض و آییاتمهیا

بیره از ارله صوا وبنم  ر  ت به ر ج هبملغ یمرم   به هررا  سمیر اسالم هشرول اسر ققتاظیم صو ت هزر و هزایم نسب

 بیره هععلقه و پرراصت آ، به معبه اس ام نرمیا .هربوعه و اسر قق  ایمم امعیمل و... ر  سعو،

 

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

  0011سال در بیمه دستمزد مبنای کسر حق موضوع:
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پرراصنت بنه الزم به ذار هض بمم  اه چامنچه براسمس هصوبه هیأت هحعرم وزینرا،  هبلنغ قنق هسنکا سمبنت توجه:  

 اهزایس یمب   هراتب هج راً اهت اس ام اوالم صواه  م .  1011م گم، ر  سمل بیره

ات  وابط ام  و ( هصوبه هزبو  و تبصر  هم  ذیت آ، و نیز رسعو العرلهم  صمر   از سو  ارا  3به هواب با  ب -0     

لیه ام هرهمیم، هکلفا  از هبلغ هنزر پمینه سناواتض ابرا، ص هت وزا ت تعمو،  ام  و  هم  ااعرموض و ا اول هربوعه  ا

را ا  "ام گرا، هشرول سمنو، ام  باوم از ام گم  هم  را ا  عر  عبقه با   و همس  عر  عبقنه بان   هشنمغت( انه 

به هبلغ  "ق است یک سمل سمبقه ام  ر  هرم، ام گم  م   یم یک سمل از ر یمهت آصریا پمیه ساواتض آنم، گذمعه است

( سمنو، تمهیا ااعرموض و آئیا نمهه اارایض هربوعه به 25بیره هععلقه  ا اسر و بم  ومیت همر  ب یمل قق 882 08ه  وزان

 سمزهم، پرراصت نرمیا .

ممیم، ذار است هالک هحمسبه هبلغ هزر پمیه ساواتض براسمس هصوبمت سنملیمنه منو ایعملض انم  و هینزا، سناوات       

 ببرا  اولیا پمیه ساواتض( سمبت هحمسبه صواه  بور.  1/1/59م گم  و از تم یخ هبام  امعیمل بیره م   ر  هرم، ا

م گم، اه ر  آصریا گزا ش بمز سض انجمم م   هربوط به سبنت از بیره آ، رسعه از بیرهبه هاگمم هحمسبه قق -9     

 1011 یمل( ر ج گرری   است  چامنچه ر  سنمل  615 828  رسعرزر آنم، بیس از ق است رسعرزر  وزانه ب1/1/1011

هنم  ا انم  آ،هم  ا سنملض ترکم گم، هذاو  صوررا   و یم ر  لیستبیره بیرهام هرهم از ا سمل لیست و پرراصت قق

بیرنه الذار تعییا و سپس هبانم  هحمسنبه قق( هوق2( و ب3هم به مر  با هم  ببمیست رسعرزر آ،اوالم نارمی   هض

 همیض اه لیست آ، ا سمل نش   است سرا گیرر.م ه
 

 ( اهنو  868من گم، اراهنه بیرنه بنه عنو  اصعینم   ه نمبق بخشنامهه ببیرنه بیرهق است هبام  پرراصت قق -8     

 قنن است رسننعرزر هصننوی مننو ایعملض اننم  3/1برابننر  9/1/1256هننو    16/56/1111منن گم، بننه مننرم   ثبننت بیره

 صواه  بور.

بیرنه آننم، ر  م گم، اراهه بیره به عو  اصعیم   اه هبانم  پرراصنت ققبیره بیرههرچایا هبام  پرراصت قق     

ر ص  به والو   سم  38بمم   هرمنا  سمیر س و  رسعرزر  هعمرل  یمل بیشعر هض 615 828 از  سم  وزانه 1255سمل 

ق است رسعرزر هصوی  3/1یمب  اه ر  هر قمل از اهزایس هض ام   یمل ه مبق  وش ذیت ر  سمل 269 63ثمبت  وزانه 

 وملض ام  ارعر نخواه  بور.مو ا 
 (0911بیمه روزانه در سال آخرین مبنای پرداخت حق×82/0+287,28=) 0011بیمه روزانه سال مبنای پرداخت حق

 

 وزاننه  هعنمرل  سنم 1011آزار ر  سنمل شمغت م گم، صمقبم، قرف و هه بیرهبیرق است هبام  پرراصت قق -2     

 31/13/55  هنو  13138/55/1111ارا   منرم    رسعو  0فمر با  بم تواه به ه صواه  بور. هرچایا یمل  189 669

وی هصنقن است رسنعرزر بنمالتر از  صنمقبم، قنرف و هشنمغت آزار بیرنهقنقهبام  پرراصت رسعرزر  ر  هوا ر  اه

ونملض سعرزر هصوی مو ا نسبت به ق است ر وعههرب ریب رسعرزر بمیست هض بمم   1255ر  سمل  وملض ام مو ا 

   ومیت گررر. 1255 ر  سملام  
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رراصت بم رسعرزر هبام  پ رار بیره صمقبم، قرف و هشمغت آزارنسبت به انعقمر سرا  1255سمل ر   ا م  هیمل( بیره 

نسبت به قن است رسنعرزر رسعرزر  وزانه هذاو  بم تواه به ایاکه  نرور  است. یمل اس ام  881 080 1بیره  وزانه قق

 ذینتبرابر هرهول  1011بیره  وزانه و  ر  سمل بامبرایا رسعرزر هبام  پرراصت ققبمم   هض 2/3هعمرل  1255سمل 

  یمل صواه  بور. 625 129 3هبلغ  به
 (9/8معادل  0911 سال نسبت به حداقل دستمزد مربوطهضریب دستمزد  ×2287028=) 0011بیمه سال دستمزد مبنای پرداخت حق

 ه نمبق رسنعو  ارا   منرم  هنم  تنواهقض صم ج از اشو  و بیرهایرانیم، م گم، بیره بیرههبام  پرراصت قق تذکر:

 صواه  بور. 31/13/55هو    13138/55/1111

بنه  1/1/1011بیکم   اه تم یخ وسو  بیکم   آنم، از تم یخ بگیرا، بیره هم  آ، رسعه از هقر   الیه پرراصعض -6     

بگینرا، هنم  آ، رسنعه از هقنر   صواه  بنور. هرچانیا پرراصعض 1011بمم   بم  ومیت ق است رسعرزر سمل بع  هض

بممن  هض 1011هزبو  ر  سمل  یمب  و هبلغ آ، ارعر از ق است رسعرزراراهه هض 1011بیکم   ساوات سبت اه ر  سمل 

 گررر.ترهیم هض1011تم هبلغ ق است رسعرزر سمل 

( هشعص  و چهم هیا السه هیأت 2 ریب رسعرزر  انا گم، قرت و نقت بم  و هسمهر بیا مهر  هو و  با  ب -5     

هبام  ر یمهت  1/1/1011تم یخ  به مر  ذیت تعییا و از 1252و اصالقمت بع   آ، ر  سمل 38/2/1261ه یر  هو   

 گررر.قق بیره و ا ایه تعه ات سمنونض تعییا هض
 

 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

       

 ب(رانندگان درون شهری:     

 

هشرول سمنو، بیره ااعرموض  انا گم، قرنت و نقنت بنم  و بم تواه به هراتب هوق رسعرزر هق و   وزانه  انا گم،      

( هعنمرل 3/1بنوس و سوا  ب نریب  ینمل  بمبنت  انان گم، هیاض 111 236 1( هعنمرل9/1هسمهر بیا مهر  ب نریب

( هعنمرل  1/1 یمل  سمیر  انا گم، و  انان گم، تماسنض  واننت بنم  و هیانض بنوس ر و، منهر  ب نریب  111 183 1

 گررر. یمل تعییا هض 111 520

السنه « هزا  و چهم ص  و پاجم  و پاجریا( یک0با  ب» رایب رسعرزر هق و  ام گرا، سمصعرمنض هو و   -11     

بیرنه و هبام  ر یمهنت قنق  1/1/1011هیمت ه یر  هحعرم سمزهم،  به مر  ذیت تعییا و از تم یخ  32/11/53هو   

 گیرر.  هضتعه ات سمنونض سرا
 

 برابر ق است رسعرزر 0/1ام گر ر اه یک بام گر همهر  اسعمرام (  -الف(

 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
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 برابر ق است رسعرزر 2/1ام گر ر اه رو بام گر نیره همهر  ارک اسعمرام (  -ی( 

 برابر ق است رسعرزر 3/1ام گر ر اه سه بام گر وروهض( -ج(
 

بمیست براسمس س ح ههم ت اوالم م   ر  ام ت ههم ت هانض رمنض هضبیره ام گرا، سمصعبم تواه به با  هوق قق     

برابر قن است رسنعرزر ببنه ترتینب  0/1  2/1  3/1آنم، و براسمس رسعرزر هق و   وزانه میت هربوعه بم اورمل  رایب

 ومیت هصوبمت هیمت هن یر   (  یمل براسمس س ح ههم ت ام گرا، هزبو  و بم111 325 1و  111 191 1  111 183 1

 گررر.هحمسبه و وصول 

ااعرموض  ق اایر رسعرزر اهام  هحعرم سمزهم، تمهیاااعرموض و هیمتوملض تمهیابم وامیت به هصوبمت مو ا  -11      

هو ر ر   برابر ق است رسعرزر  وزانه تعییا و  ومیت هو و  قسب 2ام   بیره از ابع ا  سمل  وزانه هشرول اسر قق

 بمم . وز  الزاهض هض 35و  21  21هم هم 

بمیست ق اایر ظرف ه ت یک هم  پنس از صن و  اینا بخشنامهه هراز هامو   اعالومت  آهم  و هحمسبمت هض -13     

اهزا هنم  هنو ر نینمز  ا بنم اهزا هم  هواور و عراقض و پیمر  سنمز  سنمیر ننرمترهی ات الزم  ا براظو  بروز سمنض نرم

 هرکم   مرات هشمو  ه یریت و ص همت هممیاض تمهیا هراهم نرمیا .

هسئول قسا اارا  هفمر ایا بخشامهه  ه یرا، انت  هعنمونیا   وسنم و ام مامسنم، ا من  ارا ات انت اسنعمنهم و      

 هسئولیا ذیربط ر  واق هم  اارایض صواها  بور.
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 معاونین  محترم 
 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 

 مدریان اعال  شرکت اه و موسسات اتبعه
 اسالمب

وزا ت تعنمو،  انم  و  هنم  ااعرنموض هو نو   32/13/1255هنو    391152به پیوست تصویر بخشنامهه منرم        

وملض انم  ر صصنوت تییینر قن است رسنعرزر  وزاننه و سنمیر سن و  منو ا  32/13/1255نمهه السه هو   تصویب

ا سنمل و هینزا، اهنزایس رسنعرزر  1011ام  ر  سنمل رسعرزر  و ق است هزایم  پرراصعض به ام گرا، هشرول سمنو،

نرمی . واق هم  اارایض هکلفان   نرا اعنال  از ابع ا  سمل ام   به مر  ذیت اوالم هضبیره  وزانه هبام  اسر قق

 بیره همهیمنه  ومیت نرمیا :ااعرموض هراتب  ا به هاگمم ر یمهت لیست و ققسمنو، تمهیا سمنض به ام هرهمیم، هشرول 

ااعرنموض ببنه اسنعیام  ل سوانیا ام  و تمهیام گم، هشروبیره بیره ق است رسعرزر  وزانه هبام  وصول قق -1     

 گررر. یمل اوالم هض 189 669هبلغ  هم  را ا  رسعرزر هق و (هشمغت و هعملیت

ر ص  به والو   سم ثمبت  وزاننه  38  هعمرل 1255سمیر س و  رسعرزر  براسمس آصریا رسعرزر  وزانه سمل  -3     

  . یمب یمل به مر  ذیت اهزایس هض 269 63
 

 (0911آخرین مزد روزانه شغل در سال ×82/0+287,28= )0011مزد روزانه شغل سال 
  

وملض ام  هقر  گررین   اسنت ام هرهمینم، هشنرول ( تصویبامهه هوق الذار مو ا 2بم تواه به ایاکه عبق با  ب -2     

هزیاه اسالم  یمل بمبت ارک  111 111 8یمنه هبلغ سمنو، ام  به الیه ام گرا، اوم از رائم و هوست و هجرر یم هعأهت همه

هنن هنو    92221/ت81022ا  و هرچایا بنر اسنمس هصنوبه منرم   هصرهض صمنوا  به واوا، هزایم   همهض و انگیز 

( بنه انم گرا، 1255 یمل بعاوا، قق هسکا باز ابع ا  تیرهنم  سنمل  111 111 2هیأت هحعرم وزیرا، هبلغ  1/8/55

( سنمنو، 3( هنمر  ب9بمیست عبق بان  بمنو، پرراصت نرمیا   لذا ام هرهمیم، ام گم  هم  هشرول سمنو، ام  هضهشرول س

( ا ی  ر آه  به هاگمم 1/9( و ب9هم  ب( سمنو، اصیرالذار بم  ومیت بخشامهه25نمهه اارایض همر  بااعرموض و آییاتمهیا

بیره از ارله صوا وبنم  ر     به هررا  سمیر اسالم هشرول اسر ققتاظیم صو ت هزر و هزایم نسبت به ر ج هبملغ یمرم

 بیره هععلقه و پرراصت آ، به معبه اس ام نرمیا .هربوعه و اسر قق  ایمم امعیمل و... ر  سعو،

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

  0011سال در بیمه دستمزد مبنای کسر حق موضوع:
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الزم به ذار هض بمم  اه چامنچه براسمس هصوبه هیأت هحعرم وزینرا،  هبلنغ قنق هسنکا سمبنت پرراصنت بنه توجه:  

 اهزایس یمب   هراتب هج راً اهت اس ام اوالم صواه  م .  1011م، ر  سمل م گبیره

ات  وابط ام  و ( هصوبه هزبو  و تبصر  هم  ذیت آ، و نیز رسعو العرلهم  صمر   از سو  ارا  3به هواب با  ب -0     

فا  از هبلغ هنزر پمینه سناواتض ابرا، ص هت وزا ت تعمو،  ام  و  هم  ااعرموض و ا اول هربوعه  الیه ام هرهمیم، هکل

را ا  "ام گرا، هشرول سمنو، ام  باوم از ام گم  هم  را ا  عر  عبقه با   و همس  عر  عبقنه بان   هشنمغت( انه 

به هبلغ  "ق است یک سمل سمبقه ام  ر  هرم، ام گم  م   یم یک سمل از ر یمهت آصریا پمیه ساواتض آنم، گذمعه است

( سمنو، تمهیا ااعرموض و آئیا نمهه اارایض هربوعه به 25یره هععلقه  ا اسر و بم  ومیت همر  بب یمل قق 882 08 وزانه 

 سمزهم، پرراصت نرمیا .

ممیم، ذار است هالک هحمسبه هبلغ هزر پمیه ساواتض براسمس هصوبمت سنملیمنه منو ایعملض انم  و هینزا، سناوات       

 ببرا  اولیا پمیه ساواتض( سمبت هحمسبه صواه  بور.  1/1/59بام  امعیمل بیره م   ر  هرم، ام گم  و از تم یخ ه

م گم، اه ر  آصریا گزا ش بمز سض انجمم م   هربوط به سبنت از بیره آ، رسعه از بیرهبه هاگمم هحمسبه قق -9     

 1011 یمل( ر ج گرری   است  چامنچه ر  سنمل  615 828ر  وزانه ب  رسعرزر آنم، بیس از ق است رسعرز1/1/1011

هنم  ا انم  آ،هم  ا سنملض ترکم گم، هذاو  صوررا   و یم ر  لیستبیره بیرهام هرهم از ا سمل لیست و پرراصت قق

بیرنه به ققالذار تعییا و سپس هبانم  هحمسن( هوق2( و ب3هم به مر  با هم  ببمیست رسعرزر آ،اوالم نارمی   هض

 همیض اه لیست آ، ا سمل نش   است سرا گیرر.هم 
 

 ( اهنو  868من گم، اراهنه بیرنه بنه عنو  اصعینم   ه نمبق بخشنامهه ببیرنه بیرهق است هبام  پرراصت قق -8     

  قنن است رسننعرزر هصننوی مننو ایعملض اننم 3/1برابننر  9/1/1256هننو    16/56/1111منن گم، بننه مننرم   ثبننت بیره

 صواه  بور.

بیرنه آننم، ر  م گم، اراهه بیره به عو  اصعیم   اه هبانم  پرراصنت ققبیره بیرههرچایا هبام  پرراصت قق     

ر ص  به والو   سم  38بمم   هرمنا  سمیر س و  رسعرزر  هعمرل  یمل بیشعر هض 615 828 از  سم  وزانه 1255سمل 

ق است رسعرزر هصوی  3/1یمب  اه ر  هر قمل از ام   اهزایس هضر  سمل  یمل ه مبق  وش ذیت 269 63ثمبت  وزانه 

 وملض ام  ارعر نخواه  بور.مو ا 
 (0911بیمه روزانه در سال آخرین مبنای پرداخت حق×82/0+287,28=) 0011بیمه روزانه سال مبنای پرداخت حق

 

هعنمرل  سنم  وزاننه  1011قبم، قرف و هشمغت آزار ر  سنمل م گم، صمبیره بیرهق است هبام  پرراصت قق -2     

 31/13/55هنو    13138/55/1111رسعو  ارا   منرم    0 یمل صواه  بور. هرچایا بم تواه به هفمر با   189 669

بیرنه صنمقبم، قنرف و هشنمغت آزار بنمالتر از قن است رسنعرزر هصنوی ر  هوا ر  اه رسعرزر هبام  پرراصت قنق

ونملض بمیست  ریب رسعرزر هربوعه نسبت به ق است رسعرزر هصوی مو ا بمم   هض 1255ض ام  ر  سمل وملمو ا 

  ومیت گررر.  1255ام  ر  سمل 
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نسبت به انعقمر سرا رار بیره صمقبم، قرف و هشمغت آزار بم رسعرزر هبام  پرراصت  1255ا  ر  سمل م  هیمل( بیره 

 ام نرور  است. بم تواه به ایاکه رسعرزر  وزانه هذاو  نسبت به قن است رسنعرزر  یمل اس 881 080 1بیره  وزانه قق

برابر هرهول ذینت  1011بیره  وزانه و  ر  سمل بمم   بامبرایا رسعرزر هبام  پرراصت ققهض 2/3هعمرل  1255سمل 

  یمل صواه  بور. 625 129 3به هبلغ 
 (9/8معادل  0911سال  نسبت به حداقل دستمزد مربوطهضریب دستمزد  ×2287028=) 0011بیمه سال دستمزد مبنای پرداخت حق

هنم  تنواهقض ه نمبق رسنعو  ارا   منرم   م گم، ایرانیم، صم ج از اشو  و بیرهبیره بیرههبام  پرراصت قق تذکر:

 صواه  بور. 31/13/55هو    13138/55/1111

بنه  1/1/1011بیکم   اه تم یخ وسو  بیکم   آنم، از تم یخ بگیرا، بیره هم  آ، رسعه از هقر   الیه پرراصعض -6     

بگینرا، هنم  آ، رسنعه از هقنر   صواه  بنور. هرچانیا پرراصعض 1011بمم   بم  ومیت ق است رسعرزر سمل بع  هض

بممن  هض 1011هزبو  ر  سمل  یمب  و هبلغ آ، ارعر از ق است رسعرزراراهه هض 1011بیکم   ساوات سبت اه ر  سمل 

 گررر.ترهیم هض1011تم هبلغ ق است رسعرزر سمل 

( هشعص  و چهم هیا السه هیأت 2 ریب رسعرزر  انا گم، قرت و نقت بم  و هسمهر بیا مهر  هو و  با  ب -5     

هبام  ر یمهت  1/1/1011تم یخ  به مر  ذیت تعییا و از 1252و اصالقمت بع   آ، ر  سمل 38/2/1261ه یر  هو   

 گررر.قق بیره و ا ایه تعه ات سمنونض تعییا هض
 

 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

 
      

 ب(رانندگان درون شهری:     

 

سعرزر هق و   وزانه  انا گم، هشرول سمنو، بیره ااعرموض  انا گم، قرنت و نقنت بنم  و بم تواه به هراتب هوق ر     

( هعنمرل 3/1بنوس و سوا  ب نریب  ینمل  بمبنت  انان گم، هیاض 111 236 1( هعنمرل9/1هسمهر بیا مهر  ب نریب

( هعنمرل  1/1ر  ب نریب  یمل  سمیر  انا گم، و  انان گم، تماسنض  واننت بنم  و هیانض بنوس ر و، منه 111 183 1

 گررر. یمل تعییا هض 111 520

السنه « هزا  و چهم ص  و پاجم  و پاجریا( یک0با  ب» رایب رسعرزر هق و  ام گرا، سمصعرمنض هو و   -11     

بیرنه و قنق هبام  ر یمهنت  1/1/1011هیمت ه یر  هحعرم سمزهم،  به مر  ذیت تعییا و از تم یخ  32/11/53هو   

 گیرر.تعه ات سمنونض سرا  هض
 

 برابر ق است رسعرزر 0/1ام گر ر اه یک بام گر همهر  اسعمرام (  -الف(

 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
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 برابر ق است رسعرزر 2/1ام گر ر اه رو بام گر نیره همهر  ارک اسعمرام (  -ی( 

 برابر ق است رسعرزر 3/1ام گر ر اه سه بام گر وروهض( -ج(
 

بمیست براسمس س ح ههم ت اوالم م   ر  ام ت ههم ت هانض بیره ام گرا، سمصعرمنض هضبم تواه به با  هوق قق     

برابر قن است رسنعرزر ببنه ترتینب  0/1  2/1  3/1آنم، و براسمس رسعرزر هق و   وزانه میت هربوعه بم اورمل  رایب

 یمل براسمس س ح ههم ت ام گرا، هزبو  و بم  ومیت هصوبمت هیمت هن یر  ( 111 325 1و  111 191 1  111 183 1

 گررر.هحمسبه و وصول 

ااعرموض  ق اایر رسعرزر اهام  هحعرم سمزهم، تمهیاااعرموض و هیمتوملض تمهیابم وامیت به هصوبمت مو ا  -11      

رسعرزر  وزانه تعییا و  ومیت هو و  قسب هو ر ر   برابر ق است 2ام   بیره از ابع ا  سمل  وزانه هشرول اسر قق

 بمم . وز  الزاهض هض 35و  21  21هم هم 

بمیست ق اایر ظرف ه ت یک هم  پنس از صن و  اینا بخشنامهه هراز هامو   اعالومت  آهم  و هحمسبمت هض -13     

اهزا هنم  هنو ر نینمز  ا بنم مز  سنمیر ننرماهزا هم  هواور و عراقض و پیمر  سنترهی ات الزم  ا براظو  بروز سمنض نرم

 هرکم   مرات هشمو  ه یریت و ص همت هممیاض تمهیا هراهم نرمیا .

هسئول قسا اارا  هفمر ایا بخشامهه  ه یرا، انت  هعنمونیا   وسنم و ام مامسنم، ا من  ارا ات انت اسنعمنهم و      

 هسئولیا ذیربط ر  واق هم  اارایض صواها  بور.
 

 

 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 )سررپست( معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 ههررار سریب  حر  گو ابضه وقی  اسرعیلض اقر   می   /قمنض اهس ره سجمر الو 
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