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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 
عدالت  وانید یعمومتایه 99/99/9000مورخ  0090089099799099به موجب دادنامه شماره  نکهینظر به ا   

صقاحبان حقرو    مقهیبپرداخت حق  یدستمزد مبنا )موضوع: شدگانمهیب یامور فن 476بخشنامه شماره  ،یادار

 :باشدذیل الزامی میرعایت موارد است، لذا  دهیمشاغل آزاد( ابطال گرد

پرداخقت  یدسقتمزد مبنقا بیبخشنامه مذکور نسبت به اعمقال ضقر مطاب  ،ییاجرا یکه  احدها یدر موارد -9

اققدا   آن پیوسقت در جقد ل منقدر  عنا ین شقلیی برای صاحبان حرو   مشاغل آزاد شدگانمهیب ۀمیبح 

 ریسقا تیقبقا رعا یمبالغ اضافه پرداختق . ضمناگرددمربوطه حذو  اغلمش دستمزدضریب  ستیبایاند، منموده

 . خواهد بودقابل استرداد موصوو  شدگانمهیمقرر به ب طیشرا

زد مدسقت موضوع تعیین 99/99/9000مورخ  99994/00/9999شماره  یدستور ادار 9  بند  9بند  کی تذکر -9

  از قی   بیمه ایرانیان خارهای تواف بیمه ،حرو   مشاغل آزاد صاحبان قاضیان بیمهمت بیمه ح  داخترپ مبنای

 . ددگر می للو انیدانشجو مهیصاحبان حرو   مشاغل آزاد   ب شدگانمهیب در خصوص صرفا کشور

همان حقداقل دسقتمزد مصقو   کورمذ دستور اداریحداقل دستمزد مندر  در جد ل  از مقصود بدیهی است

 .باشدمیکار در هر سال  یعال یشورا

 امقور ادارات یر سقا ،یامقهیمنقاب    تعهقدات ب نیمعقا ن ،یامهیکل ب رانیبخشنامه مد نیا یحسن اجرا سئولم

سقا    ر ادارات کقل اسقتانها، یانفقراد یهقا  حسقا  یسقینو، نقا هقایامور مستمر مه،یبشدگان،  صول ح مهیب

آ ری اطالعات، آمار   محاسبات   شرکت مشا ر مدیریت   خدمات یی، مرکز فناجرا یدر  احدها ربطیذ نیمسئول

 ماشینی تامین خواهند بود.

 

 

 

 

 مصطفی  ساالری 

 

 
 معاونت بیمه ای حوزه: 

 ور فنی بیمه شدگان ام 486ابطال بخشنامه شماره  موضوع:



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
  شماره:
  اترخی:
  ويپست:

 

 99945تلفن: 5995599959،کدپستی:395تهران:خیابان آزادی، پالک    55697766ش ش :

 « بخشنامه»

  

 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 
 ،یعقدالت ادار وانیقد یعمومتیاه 99/99/9000مورخ  0090089099799099به موجب دادنامه شماره  نکهینظر به ا   

صاحبان حرو   مشاغل آزاد( ابطقال  مهیبپرداخت ح  یدستمزد مبنا )موضوع: شدگانمهیب یامور فن 476بخشنامه شماره 

 باشد:رعایت موارد ذیل الزامی میاست، لذا  دهیگرد

 ۀمقیبپرداخقت حق  یدسقتمزد مبنقا بیبخشنامه مذکور نسبت به اعمال ضر مطاب  یی،اجرا یکه  احدها یدر موارد -9

 سقتیبایانقد، مقاقدا  نموده برای عنا ین شلیی مندر  در جد ل پیوست آن صاحبان حرو   مشاغل آزاد شدگانمهیب

 شقدگانمقهیمققرر بقه ب طیشرا ریسا تیبا رعا یمبالغ اضافه پرداخت گردد. ضمنامربوطه حذو  مشاغل دستمزدضریب 

 . قابل استرداد خواهد بودموصوو 

موضوع تعیقین دسقتمزد مبنقای  99/99/9000مورخ  99994/00/9999شماره  یدستور ادار 9  بند  9ند ب یک تذکر -9

پرداخت ح  بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرو   مشاغل آزاد، بیمه های توافقی   بیمه ایرانیان خار  از کشقور صقرفا 

 می گردد.  ولل انیدانشجو مهیصاحبان حرو   مشاغل آزاد   ب شدگانمهیب در خصوص

 یهمقان حقداقل دسقتمزد مصقو  شقورا دستور اداری مذکورحداقل دستمزد مندر  در جد ل  بدیهی است مقصود از

 .باشدمیکار در هر سال  یعال

شقدگان، مقهیب امقور ادارات یر سقا ،یامهیمناب    تعهدات ب نیمعا ن ،یامهیکل ب رانیبخشنامه مد نیا یحسن اجرا سئولم

 یدر  احقدها ربطیقذ نیسا   مسقئول ر ادارات کل استانها، یانفراد یها  حسا  یسینو، نا هایامور مستمر مه،یب صول ح 

 .آ ری اطالعات، آمار   محاسبات   شرکت مشا ر مدیریت   خدمات ماشینی تامین خواهند بودیی، مرکز فناجرا

 

 
 مصطفی  ساالری 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کنندهکارشناس تهیه 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 ید ملکیمج  -زرهه اتبانی

  امیری  افشین

 محمود اعلی بخشی

 ارباهیم شهابی 

 ومقصودل زین العابدین 

 مهرداد قریب مهدی شکوری  مجید حسن زاده

 

 
 معاونت بیمه ای حوزه: 

 امور فنی بیمه شدگان  486ابطال بخشنامه شماره  موضوع:

 


