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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 

 اتبعه ووسساات ت اهریان اعال  شرک مد
 با سالم 
ن ییـتعمبنی بر هیأت محترم وزیران  61/26/6022هـ مورخ  97175/ت 65791تصویب نامه شماره به  توجهبا     

بطـور کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قـانون کـار بعنوان ( ریال 222/922/0مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار )

بخشـنامه شـماره  5در اجـرای بنـد مکلفنـد  تابعـهاجرایـی احـدهای و ،6022از ابتدای فروردین مـاه اـال انه ماه

طالع راـانی ضمن ا، 6022حق بیمه در اال موضوع داتمزد مبنای کسر  69/26/6022مورخ  051/6022/6222

هنگـام مراتـب را بـه  ،مـی باشـندگر مشمول قانون کـار کاردارای که ون تامین اجتماعی به کارفرمایان مشمول قان

  نمایند. رعایتلیست و حق بیمه ماهانه دریافت 

تمهیـدات اـال جـاری از ابتدای بایست پس از صدور این بخشنامه مرکز فناوری اطالعات، آمار و محاابات می     

افزارهای مورد نیاز بـا همکـاری افزارهای موجود و طراحی و پیاده اازی اایر نرمراانی نرم روزه منظور ب هالزم را ب

 فراهم نماید.مزبور مزایای اعمال افزایش جهت ور مدیریت و خدمات ماشینی تامین شرکت مشا

مدیران کل، معاونین، رواا و کارشنااـان ارشـد ادارات کـل ااـتانها و  بخشنامهمسئول حسن اجرای مفاد این      

 مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

 

 

 
 

 

 

 مصطفی  ساالری 

 

 
  ای معاونت بیمه حوزه:

 0011مشمول قانون کار در سال  کارگرانمسکن  نهیکمک هز موضوع:



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 2102/0011/0111 شماره:
 00/10/0011 اترخی:
  ويپست:

 

 90910تلفن: 0095599959،کدپستی:095تهران:خیابان آزادی، پالک    70667286ش ش :

 «بخشنامه»

 
 

 

 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 مدری ان ردمان تأمین اجتماعی استان 

 اتبعهمدریان اعال  شرکت اه ووسساات 
 با سالم 
مبنی بر تعیـین هیأت محترم وزیران  61/26/6022هـ مورخ  97175/ت 65791تصویب نامه شماره باتوجه به      

بطـور کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قـانون کـار بعنوان ( ریال 222/922/0مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار )
بخشـنامه شـماره  5در اجـرای بنـد احـدهای اجرایـی تابعـه مکلفنـد و ،6022از ابتدای فروردین مـاه اـال ماهانه 

، ضمن اطالع راـانی 6022موضوع داتمزد مبنای کسر حق بیمه در اال  69/26/6022مورخ  051/6022/6222
به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای کارگر مشمول قانون کـار مـی باشـند، مراتـب را بـه هنگـام 

 لیست و حق بیمه ماهانه رعایت نمایند. دریافت 

بایست پس از صدور این بخشنامه از ابتدای اـال جـاری تمهیـدات مرکز فناوری اطالعات، آمار و محاابات می     
افزارهای مورد نیاز بـا همکـاری افزارهای موجود و طراحی و پیاده اازی اایر نرمالزم را به منظور به روز راانی نرم

 مدیریت و خدمات ماشینی تامین جهت اعمال افزایش مزایای مزبور فراهم نماید.شرکت مشاور 
مدیران کل، معاونین، رواا و کارشنااـان ارشـد ادارات کـل ااـتانها و  بخشنامهمسئول حسن اجرای مفاد این      

 مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

 

 

 

 
 

 
 / پارافانم و انم خانسادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانسادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانسادگی

 )سررپست(معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانسادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانسادگی

 معاونت ذریبط

 مهرداد قریب محمد گورابی وحید اسعیلی رامش دهقانی زینب طهماسخانی

 ساالری   مصطفی

 

 
 یمعاونت بیمه احوزه: 

 0011مشمول قانون کار در سال  کارگرانمسکن  نهیکمک هز موضوع:




