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:اداره کل استان 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضـوع تصـویبنامه   23/1/97مورخ 2364به پیوست تصویر بخشنامه شماره 

و سایر سطوح دستمزدي 1397شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 22/1/97جلسه مورخ 
گران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دسـتمزد روزانـه مبنـاي    و حداقل مزایاي پرداختی به کار

رسانی به کارفرمایان مشمولبشرح ذیل اعالم و واحدهاي اجرایی مکلفند ضمن اطالع1397بیمه در سال کسر حق
:قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند

بـه اسـتثناء   (شـدگان مشـمول قـانون تـامین اجتمـاعی      بیمه بیمهحداقل دستمزد روزانه مبناي وصول حق-1
ریـال  370.423مبلـغ  1397سالدر)نقل عمومی بین شهري و فعالیتهاي داراي دستمزد مقطوعورانندگان حمل 

.گردداعالم می

درصـد بعـالوه رقـم ثابـت     10.4، معادل 1396تمزد روزانه سال سایر سطوح دستمزدي براساس آخرین دس-2
. یابدریال بشرح ذیل افزایش می28.208روزانه 

)1396آخرین مزد روزانه شغل در سال ×104/1+28.208= (1397مزد روزانه شغل در سال

مایـان مشـمول قـانون بـه کلیـه      تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیـده کارفر 3با توجه به اینکه طبق بند -3
هزینه اقالم مصـرفی خـانوار، بـه عنـوان مزایـاي      ریال کمک 1.100.000کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ 

قـانون تـامین اجتمـاعی و    2مـاده  5لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ،اي پرداخت نمایندرفاهی و انگیزه
جدید درآمد به هنگام تنظیم صـورت مـزد و مزایـا    1/5و5انون با رعایت بخشنامه هاي ق39آئین نامه اجرائی ماده 

نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقالم مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار 
.شعبه ذیربط اقدام نماینددر ستونهاي مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به... در ایام اشتغال و

به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به -4
درج گردیده است، چنانچه در ) ریال309.977(دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه ،1/1/1397قبل از 

سال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداري و یا در لیستهاي ارسالی ترك کار کارفرما از ار1397سال 
تعیین و سپس مبناي محاسبه حق بیمه ماههایی 3و 2آنها را اعالم ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهاي 

.که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد

حوزه معاونت
ايبیمه

بخشنامه  دستمزد مبناي کسر حق بیمه: موضوع
1397در سال 
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بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاري و صاحبان حرف و مشاغل حداقل مبناي پرداخت حق بیمه براي  -5
.ریال خواهد بود370.423معادل 1397آزاد نیز در سال 

همچنین مبناي پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاري و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که 
ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح 309.977زانهاز رقم رو1396مبناي پرداخت حق بیمه آنان در سال 

.ریال مطابق روش ذیل در سال جاري افزایش می یابد28.208درصد بعالوه رقم ثابت 10.4دستمزدي معادل 
)1396آخرین مبناي پرداخت حق بیمه روزانه در سال ×104/1+28.208= (1397مبناي پرداخت حق بیمه روزانه در سال

به 1/1/1397کلیه پرداختیهاي آن دسته از مقرري بگیران بیمه بیکاري که تاریخ وقوع بیکاري آنان از تاریخ -6
همچنین پرداختیهاي آن دسته از مقرري بگیران . خواهد بود1397باشد با رعایت حداقل دستمزد سالبعد می

میباشد تا مبلغ حداقل 1397کمتر از حداقل دستمزد سال ادامه می یابد و مبلغ آن1397سنوات قبل که درسال
.ترمیم می گردد1397دستمزد سال

هشتصد و چهارمین جلسه ) 7(ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهري موضوع بند-7
مبناي دریافت حق بیمه و 1/1/97به شرح ذیل اصالح و از تاریخ و اصالحات بعدي آن 26/3/81هیأت مدیره مورخ 

.ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد
:رانندگان بین شهري)الف

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

برابر حداقل دستمزد5/1برابر حداقل دستمزد2/1

:رانندگان درون شهري)ب

رانندگان حمل و نقل بار و با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی 
معـادل  ) 2/1ضـریب  (ریال، بابت رانندگان مینـی بـوس و سـواري   556.000معادل ) 5/1ضریب(مسافر بین شهري 

معـادل  ) 1/1ضـریب  (ریال، سایر رانندگان و راننـدگان تاکسـی، وانـت بـار و مینـی بـوس درون شـهري        445.000
.گرددریال تعیین می407.000

جلسه » وچهارصدو پنجاه وپنجمینبند چهار یکهزار«رایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع ض-8
بیمه و مبناي دریافت حق1/1/97هیأت مدیره محترم سازمان و اصالحات بعدي آن بشرح ذیل اصالح و از تاریخ 

.گیردتعهدات قانونی قرار می
):ارکارگر ماهر، استادک(کارگر درجه یک ) الف

رانندگان حمل مسافر رانندگان حمل بار 
...)سواري، مینی بوس و (

رانندگان اتوبوس درون 
شهري

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

ضریب دستمزد سال اول 
مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال سوم و 
سالهاي بعد

برابر حداقل دستمزد7/1برابر حداقل دستمزد6/1برابر حداقل دستمزد5/1
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:)کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار(کارگر درجه دو) ب

:)کارگر ساده(کارگر درجه سه ) ج

مشترك فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح 4/7با توجه به بخشنامه شماره 
، 3/1م شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائبمهارت اعال

ریال ) 630.000و 593.000، 556.000، 519.000، 482.000به ترتیب(برابر حداقل دستمزد 7/1و6/1، 5/1، 4/1
.گرددمدیره محاسبه و وصول براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات

با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امنـاء محتـرم سـازمان تـامین اجتمـاعی، حـداکثر       -9
ریال تعیین 2.592.961برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 7دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاري 

.روزه الزامی می باشد29و 30، 31هايو رعایت موضوع حسب مورد در ماه
مسئول حسن اجراي مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسـان ارشـد اسـتانی و مسـئولین     

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

سال اولضریب دستمزد 
مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال سوم و 
سالهاي بعد

برابر حداقل دستمزد6/1برابر حداقل دستمزد5/1برابر حداقل دستمزد4/1

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات 
مدیره

زد سال دوم مصوبه هیات ضریب دستم
مدیره

ضریب دستمزد سال سوم و
سالهاي بعد

برابر حداقل دستمزد5/1برابر حداقل دستمزد4/1برابر حداقل دستمزد3/1
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