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 .............اداره کل تأمین اجتماعی استان
 

 سالم علیکم

 1945/   17/   75تصامیما  متذا د در جه ا  ماور      باا یااتاب با      قانون تأمین اجتماای  و  111و  49در اجرای مواد       

میااان ازااات     هیاا  متتارو ورتاران     1949/  7/  12هاا ماور     59799  /  19211شوراتعال  کار و تصوتب نام  شمارد 

ب  شرح ذتل تعیین گردتدد اسب ک  در اتن راستا توج   1949قابل پرداخب ار ابتدای سال  و کمک های جاب  م تمری

 :نماتدکهی  واحدهای اجرات  را ب  نکا  ذتل جهب م 

 

  (قانون تأمین اجتماعی  69موضوع ماده ) افزايش  مستمريها ( الف 

کا  تاا   ( مجموع م تمری پرداخت  با  بارمانادگان متاوز    )ارکارازتادگ  و بارماندگان کهی  م تمری های بارنش تگ    

پرداخاب در  م تمری قابال ( دواردد و نیم درصد% )17.5ب  میاان  1949برقرار شدد اند  ار ابتدای سال  1945پاتان سال 

 . تابادازاات  م  1945اسفادماد 

 

 6969ل مبالغ حداقل مستمري قابل پرداخت در سا( ب 

بارنش اتگان  ارکارازتادگاان کها  و مجماوع م اتمری       قانون تامین اجتماای   میااان م اتمری    111در اجرای مادد  -1

رتاال    911 744 4برقرار م  گردناد  ح اب ماورد تاا مبها        1949در طول سال  قبالً برقرار شدد و تا بارماندگان ک 

 .تابد ازاات  م 

برقرار شادد و مجماوع درتاازت  ماهیانا   ناان شاامل        1945سال  پروندد های م تمری ک  لغاتب درخصوص -7

م ااتمری و ساااتر مبااال  پرداختاا   پاا  ار ایمااال ازااتشااا  موهااوع اتاان بذشاااام  کمتاار ار تاااردد میهیااون  

رتاال  (111 511 11)رتال باشد  ماب  التفاو  مجموع درتازت  تا مبه  دد میهیون و پانصد هاار ( 11.111.111)

 

 افزايش مستمري و کمکهاي جنبی: موضوع

   6969و تعیین حداقل مستمري در سال  

 حوزه 

 فنی و درآمد

 

 

 16بخشنامه شماره 

 مستمريها
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رتاال  ( 111 111 11)و ماب  التفاو  رقم م کور تا مبه  تاردد میهیون«  1949و  ازاات  سال تفا»تتب یاوان

 . متاسب  وپرداخب خواهد شد« 1949مصوب  ازاات  سال »با یاوان 

زاو  الا کر خاارو باودد وصارزاً       7و1بادهای با توج  ب  مقررا  و هوابط قانون   گروههای ذتل ار شمول  -9

 :  م  باشاد « ف ال»مشمول ازاات  باد 
 

  1933قاانون بودجا  ساال    ( 92)  باد 1939قانون بودج  سال ( 19)تبصرد  "و"و  "ل"مشمولین باد های  -  9-  1

کال  1941قاانون بودجا  ساال   ( 99)و بااد   1941قانون بودجا  ساال   ( 41)  باد1934قانون بودج  سال ( 12)باد 

 (م تمرتها 59/  9و  59/  7  59/  1  59  92/  1  92موهوع  بذشاام  های )کشور 

کاردد اناد   پرداخاب  مشمولین قانون تعیین تکهیف تامین اجتمای  اشذاص  ک  دد سال و کمتر حق بیم   -  9-  7

 (م تمرتها 95/  1و  95موهوع بذشاام  های )

اساالم   قانون برنام  سوو توسع  اقتصاادی  اجتماای  و زرهاگا  جمهاوری      94مادد  "و"مشمولین باد  -  9-  9

 (م تمرتها  79/  7   79/  1موهوع بذشاام  های ) اتران

موهااوع بذشاااام   )قااانون  31مااادد  9باااد  9مااادد واحاادد قااانون اصااالح تبصاارد   (1)مشاامولین جااا  -  9-  9

 (م تمرتها79/  9

  1929مصوبمشمولین قانون بیم  بارنش تگ   زو  و ارکارازتادگ  بازادگان قال   قالیچ   گهیم و رتهو  -  9-  5

 ارکارازتادگان جائ  ناش  ار کار  -  9-  9

 :مطابق زرمول ذتل خواهد بود 9-  9ال   9-  1حداقل م تمری قابل پرداخب ب  مشمولین بادهای  -9

 

 مستمری قابل پرداختحداقل  

 

 

 

 

   6931حداقل دستمزد سال × سنوات پرداخت حق بیمه 
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 میزان کمکهاي جنبی( ج
و با  موجاب   یشاب م اتمری بگیاران    ب  ماظور جبران بذش  ار ازاات  هاتا  های رندگ  و ارتقاا  وهاعیب مع  

با   باا ریاتاب هاوابط جااری      1949هوابط قانون  و مفاد بودج  ساوات  سارمان  میاان کمکهای جاب  در سال 

 :شرح ذتل تعیین م  گردد
 

 سنواتحق  -  6

     ندسات  ار م اتمری بگیاران کا             ( اصاه  و ارزااق   )ساال ساابق  پرداخاب حاق بیما        71حق سااوا  مااراد بار    

باا                  1949م ااتمرتها در حااال پرداخااب ماا  باشااد  در سااال      73وزااق هااوابط مااادرو در بذشاااام  شاامارد    

 .سال ازاات  م  تابد 71رتال ب  ارای هر سال سابق  ماراد بر ( پاج هاار) 5111میاان 

 

 کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اوالد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند-  2

 :ب  شرح ذتل تعیین و وزق هوابط جاری ب  مشمولین پرداخب م  گردد 1949اان اتن کمک ها در سال می

 رتال 272 949   کمک هاتا  ماهان  یائه  مادی 

  رتال    515 24    کمک هاتا  ماهان  اوالد 

                    رتال  399 149کمک هاتا  ماهان  هم ر متکفل زررند 

 

ال  مربوط ب  ازاات  کمک هاتا  یائه  مادی و کمک هاتا  اوالد مطابق با هاوابط مقارر در   پرداخب مب :ت کر 

 .م تمرتها کماکان ادام  خواهد داشب 72/  1و  72بذشاام  های 

 کمک هزینه مسکن -  9

میاان کمک هاتا  م کن ب  ارای  هر پروندد م تمری بارنش تگ   ارکارازتاادگ  کها  و بارمانادگان با  مبها       

 .رتال در ماد تعیین شدد اسب 135.111

  کمک به معیشت مستمری بگیران -  4

میاان کماک با  معیشاب م اتمری بگیاران با  ارای هار پرونادد م اتمری بارنش اتگ   ارکارازتاادگ  کها  و             

 .رتال تعیین م  گردد 991.111بارماندگان ماهان  
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 لیستهاي پرداخت و صدور احکام افزايش مستمريها ( د

 در سی اتم سابا   ار متاسب  م تمری ماهان  اردتبهشب ماد ن بب ب  نصاب نارو ازااار    پ شعب موظفاد کهی   -1

جااری طا  لی اب     مااد ساال  و اردتبهشاب   اقداو و درخصوص متاسب   مابا  التفااو  م اتمری زاروردتن     

 .نماتاداقداو در سی تم سبا جداگان  ای 

 لتفااو  هاای متعهقا  با  صاور  متمرکاا صاور         ار  نجات  ک  پرداخب م تمری ماهان  وهمچاین مابا  ا  -2

م  پ ترد کهی  ادارا  کل استانها و همچاین واحدهای اجرات  م  بات ب ب  متض اتجاد لی ب هاای مبااا   

در سامان  پرداخب متمرکا  ن بب ب  تاتید لی ب های مابور اقداو و پ  ار اتمااو موزقیاب  میاا متاسابا      

 .کاترل اسااد مال  در سی تم سبا اقداو نماتاددر سامان  متمرکا    درخصوص ثبب 

در خرداد مااد ساالجاری   ماب  التفاو  م تمری مربوط ب  اردتبهشب در همان ماد و ماب  التفاو  مربوط ب  زروردتن  -3

   .رداخب خواهد شدپ

اخا  و  احکاو ازاات  م تمری م  بات ب پ  ار حصول اطمیاان کامل ار صتب  ن  ار سی تم مکانیاد م تمرتها  -4

اپ شدد و پ  ار امضا  م ئولین ذتربط ار طرتق واحد امور اداری صادر و در پروندد م اتمری بگیار نگهاداری    چ

توجا   . بدته  اسب در صور  تشکیل پروندد الکترونیک  هبط تصوتر زرو مابور در پروندد الااما  اساب  . گردد

عب م  بات ب  خرتن حکم مربوطا  در پرونادد   خواهاد داشب ک  در رمان  انتقال پروندد های م تمری ب  ساتر ش

 . هبط شدد باشد

ب  ماظور اطالع م تمری بگیران گرام   احکاو ازاات  م تمری ار طرتق ساتب رسام  ساارمان در اختیاار     -5

 .اتن یاتاان قرار خواهد گرزب

ساال   شرکب مشاور مدترتب و خدما  ماشیا  تأمین مکهف اسب با توج  ب  مفااد اتان بذشااام   هامن ار     -6

را بعمال   5نرو ازاار مربوط  در مههب مقرر ب  کهی  شعب  امکان نمات  احکاو م اتمری بگیاران وزاق بااد     

 . ورد
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  نحوه نگهداري حساب ها ( هـ

در سی اتم ح اابداری     «1949مصوب  ازاات  ساال  »و  «1949تفاو  ازاات  سال »جهب نگهداری ح اب های

 :کدهای ذتل تعیین م  گردد

 وان حسابعن کد حساب

 1949ازاات  م تمری بگیران سال  مصوب  9997111193

 م تمری بگیران بارنش ت ب   1949تفاو  ازاات  م تمری سال  2791111171

 م تمری بگیران ار کارازتاددب   1949سال تفاو  ازاات  م تمری  2791111177

 انددم تمری بگیران بارم ب 1949تفاو  ازاات  م تمری سال  2791111179

 

ب  ماظور جبران خدما  همکاران  ک  در امر تهی  لی ب ماب  التفاو  ازاات  م تمری و صدور احکاو ازاات  

سالیان  م تمری بگیران ح ب نیار در زاصه  رمان  دو ماه  سال جاری مشارکب داشت  اند  ن بب ب  پرداخب 

سایب متااسب با یمهکرد  نان اقداو  111اهاز  کار اتاو تعطیل همکاران موصوف حداکثر تا سقف هر ماد 

 .گردد

 

م ئول ح ن اجرای اتن بذشاام  مدتران کل  معاونین  رؤسا و کارشااسان ارشد امورزا  م تمرتها  امور مال   

 .امور اداری و زرابری دادد های ادارا  کل استانها وم ئولین ذتربط در واحدهای اجرائ  خواهاد بود

 

 

 

 

 

 

 التوفیق... و من ا

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل



 
 اجتماعی مینأت سازمان

 

 
 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 7111 /69 /7451  :شماره

 7969 /10 /71  :اترخی
 دارد :ويپست

 

1 

 95417:تلفن 7541694464:،کدپستی954ن آزادی، پالک خیابا:تهران   4715129:ش ش 

 

 

 
 




