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اداره کل استان ...
وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی موضـوع      22/12/94مـورخ  249200به پیوست تصویر بخشـنامه  شـماره   

و سایر سـطوح  1395شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 18/12/94تصویبنامه جلسه مورخ 
بشرح ذیل اعـالم و  1395مزد روزانه مبناي کسر حق بیمه در سال افزایش دستدستمزدي ارسال و به تبع آن میزان

واحدهاي اجرایی مکلفند ضمن اطالع رسانی الزم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتمـاعی، مراتـب را بـه هنگـام     
دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند.

مشمول قانون تامین اجتماعی (بـه اسـتثناء راننـدگان    حداقل دستمزد روزانه مبناي وصول حق بیمه بیمه شدگان-1
گردد.ریال اعالم می722/270مبلغ1395سال درنقل عمومی بین شهري و فعالیتهاي داراي دستمزد مقطوع)وحمل

یابد. درصد بشرح ذیل افزایش می14، معادل 1394سایر سطوح دستمزدي براساس آخرین دستمزد روزانه سال -2
)1394آخرین مزد روزانه شغل در سال ×14/1= (1395انه شغل در سالمزد روز

مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
ضمناً مبناي پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاري که مبنـاي پرداخـت حـق بیمـه آنـان در سـال       

هماننـد سـایر سـطوح دسـتمزدي مشـروط براینکـه از حـداقل        ریال بیشتر می باشد، 722/270از رقم روزانه1394
ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و  کسر حق بیمه از مزایاي نقدي مشمول نیز طبق 722/270دستمزد روزانه به مبلغ 
جدید درآمد خواهد بود.1/5و5قانون تأمین اجتماعی و با رعایت بخشنامه هاي 39آئین نامه اجرائی ماده 

ریال کمـک هزینـه   000/100/1تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده ماهیانه مبلغ 3وجه به اینکه طبق بندبا ت-3
اي ازسوي کارفرمایان بـه کلیـه کـارگران اعـم از دائـم و موقـت       اقالم مصرفی خانوار، به عنوان مزایاي رفاهی و انگیزه

یم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون پرداخت گردد، لذا کارفرمایان ذیربط میبایست به هنگام تنظ
مزایاي مشمول بهمراه سایر اقالم و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام نمایند.

به بعد 1/1/1395کلیه پرداختیهاي آن دسته از مقرري بگیران بیمه بیکاري که تاریخ وقوع بیکاري آنان از تاریخ -4
خواهد بود. همچنین پرداختیهاي آن دسته از مقرري بگیران سنوات 1395یت حداقل دستمزد سالمی باشد با رعا
می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد 1395ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1395قبل که درسال

ترمیم می گردد.1395سال 

حوزه
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که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربـوط بـه قبـل از    به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان -5
1395ریال) درج گردیده است، چنانچه در سـال  722/270دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (1/1/1395

لیستهاي ارسالی ترك کار آنهـا را اعـالم ننمایـد،    کارفرما لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در
تعیین و سپس مبناي محاسبه حق بیمه ماههـایی کـه لیسـت آن ارسـال نشـده اسـت       2باید دستمزد آنها بشرح بند 

قرارگیرد.
دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهري معادل -6

ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار 800/297ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواري معادل 940/351
ریال تعیین می گردد.722/270و مینی بوس درون شهري معادل 

م مشترك فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهـارت اعـال  4/7با توجه به بخشنامه شماره -7
برابـر  4/1و3/1، 2/1شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه بـا اعمـال ضـرائب   

ریـال) و درجـه   940/351ریـال)، درجـه دو(  870/324به ترتیب براي کارگران درجـه سـه(  94حداقل دستمزد سال 
گردد.ریال) محاسبه و وصول می010/379یک(

شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سـازمان تـامین اجتمـاعی حـداکثر دسـتمزد      با عنایت به مصوبات-8
ریال تعیـین و رعایـت   054/895/1برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 7روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاري 

روزه الزامی می باشد.29و 31،30موضوع در ماههاي
ن دستور اداري، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین مسئول حسن اجراي مفاد ای

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


