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 3721/89/3111 شماره:

 12/17/3189 اترخی:
رد ويپست:  ندا

 

 99913تلفن: 3992899989،کدپستی:198تهران:خیابان آزادی، پالک    85857373ش ش :

 

 معاونین محترم .............

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

 مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه.............

 
مودیر،  ستوتمزس موعووا گوار را  محتور  هیوت   62/1/83یکهزار و هشتصد و پنجاهمین صورتجلسه موور   «4»بند وفق نظر به اینکه     

 «4»ستتمزسهای مندرج سر بنود و  لم یکنگا   8/3/82و هفتصد و هشتاس و تومین صورتجلسه مور   ( یک هزار1بند )تاختمانی موضوا 
اتو  موتضوی  لواا  تواختمانی رورار  رفتوهگوار را  مبنوای گسور  وق بیموه  68/18/86یکهزار و چهارصد و پنجا، و پنجمین جلسه مور  

 :اردا   رسسافراس موصوف به ترتیب ذیل ا گسر  ق بیمه ارتباط بسر
  دارل ستتمزس  5/1 گار را  سرجه یک )گار رماهر  اتتاسگار( -
 برابر  دارل ستتمزس  8/1گار ر سرجه سو )نیمه ماهر  گمک اتتاس گار(  -
 برابر  دارل ستتمزس  6/1 گار ر سرجه ته )گار ر عمومی( -

 ق بیمه افراس موصوف باتوجه به شولل  83تاختمانی رتید، و امز ابتدای تال  محتر  ات  مراتب به نحو، شایسته به اطالا گار را مز  ال    
مور   173/83/1888 شمار،  بخشنامه 8جایگزین بند  بخشنامهآنا  سریاف  و تعهدا  رانونی را نیز برهما  مبنا ارائه نمایند. بدیهی ات  این 

 رارخواهد  رف .( ر83)موضوا ستتمزس مبنای گسر  ق بیمه سرتال  5/1/83
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 سررپست سازمان اتمین اجتماعی

 
 

 موضوع: دستمزد کارگران ساختمانی 
 حوزه

 وصول حق بیمه

 

 

  بخشنامه     
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 جمهوری اسالمی اریان                                                                          

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی                                                                   

 

 
 3721/89/3111 شماره:
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 معاونین محترم .............

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

 مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه.............

 
هیت  محتر  مدیر،  ستتمزس موعوا گار را   62/1/83یکهزار و هشتصد و پنجاهمین صورتجلسه مور   «4»نظر به اینکه وفق بند     

 «4»گا  لم یکن و ستتمزسهای مندرج سر بند  8/3/82و هفتصد و هشتاس و تومین صورتجلسه مور   ( یک هزار1بند )تاختمانی موضوا 

گار را  تاختمانی ررار  رفته  لاا موتضی ات  مبنای گسر  ق بیمه  68/18/86یکهزار و چهارصد و پنجا، و پنجمین جلسه مور  
 ارتباط با گسر  ق بیمه افراس موصوف به ترتیب ذیل اردا   رسس:سر
  دارل ستتمزس  5/1 گار را  سرجه یک )گار رماهر  اتتاسگار( -
 برابر  دارل ستتمزس  8/1گار ر سرجه سو )نیمه ماهر  گمک اتتاس گار(  -

 برابر  دارل ستتمزس  6/1 گار ر سرجه ته )گار ر عمومی( -
 ق بیمه افراس موصوف باتوجه به شلل آنا   83ات  مراتب به نحو، شایسته به اطالا گار را  تاختمانی رتید، و امز ابتدای تال المز      

مور   173/83/1888 شمار،  بخشنامه 8جایگزین بند  بخشنامهایند. بدیهی ات  این سریاف  و تعهدا  رانونی را نیز برهما  مبنا ارائه نم
 ( ررارخواهد  رف .83)موضوا ستتمزس مبنای گسر  ق بیمه سرتال  5/1/83
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 سررپست سازمان اتمین اجتماعی

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 پاراف/ انم و انم خانوادگی

 مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 
    

 
 

 موضوع: دستمزد کارگران ساختمانی 
 حوزه

 وصول حق بیمه

 

 

  بخشنامه     

 




