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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

هتررمهی استصرذررمتتستد ررمسدس  رر سپیرر دستوررریاسا موررمسجمررر  س تصرریاتسدسخذررتیتمتسجر رر  ستاسورررمتس

سهم رراسپییوررمسلس یررمد یست ذ ررهررمتسجزررتینسصررم ینسخررمجییست رتررم اسهررمسدسرماهم برراست ی رراسب زرراستیس  م یم

 ر تستاس صرمسست رهتاوریه ستورمتسخمرمسخرممی سجمررییاسبیترماتسجربریاسصر تاسه  راسجر ریاسراسباسخذری  سوررمت

تسخی رراسدتتررههمتسخمررصی تست رریسب زرریمجاسجزررتیناوررراسس01ت جررمتسدتررهتساد رراتسسررتیستاوررمنس ص وررمس

هرمسبراس  رمتسذ رلس  ر ست  ت اسخمب اساتستاس می ستا م مس یمرمستیریوسدسجررتسرماریرمنس رمنلست ی ی راسرماهرم 

  تم ه:جا

سبیترراستورر یهجزررتینستجصررمنست س ص وررمسپییوررمتسجیررهادستاسهم رراهررمتسذ ررلس یررمد یست رماهم س-0س

سبم مررمس مررشمسبررابم رریهسدسجاتاصررهمسجاس01وررصاسرما  جررمس س0933 رر دات یسدستات شصزررمسجررم سسدس0931

مسصررم ینسخررمجییست رتررم اسدستاسجص ررمسجیرر اس93بررمسا م ررمسجررمت س سیاهررمتسجرر رجم تاوررمنس یمررمستیرریوسدسجرررتس

 ر سبراسج سدت رترم استصرهت س تم یرهسسبیتراسجر  یراسورصاسرما  جرممسبراس ر  سورمیجمنسخرمجییصم ی اس برهدنست 

سبم یه.ستاصهمس تا01پ تتخمست سبیتاسوصاسرما  جمس 

ج بری سهرمتسجربریاسبم مرمس مرشمسبراستا م رمس یمرمستیریوسدسجررتسرماهم دتتههمتست  ت راسخمب راسجاس-0

 همتست ما س ه سبهدنستا م مست سبیتاسوصاسرما  جمستصهت س تم یه.سجم سبا

همتستاوررم اسهررمتست ررما س رره تسب توررم س یمررمجشیررمتستا م ررمس یمررمستیرریوسدسجرررتسرماریررمنسجم س-9

سخیتههسبیت.سس0931جم ستت

هررمسدسب ررهستیستختررم ستدا س ررمتس رره تسرما  جم ررمنسجربرریاسبررمسخی رراسبرراستجصررمنستتت س رره سبرراست رریسرماهم س-4

 مرشمسبراسخ یرییسخ  یر ستر سبیتراسج ریوس ره سورصاسرما  جرمسبمبرمسس0933تهترث سخمسپم منسخی جم سسبم ممجا

خیت یررهستصررهت س تم یررهسدستاست ی ذرریهسدتتررههمسجاس0933جررم سدس رر دات یس یم ررمستات شصزررمس0931جررم ستورر یهس

ستصهت س تم یه.سس0933هترث سخمسپم منسومنست مشمسباسخیمیطسآنسب تتس

 

 
 ای  حوزه: معاونت بیمه

 ها امهال حق بیمه اسفندماه، فروردین و اردیبهشت ماه سهم کارفرما برای فعالیتموضوع: 

 گانه  های مشمول عناوین دهو کارگاه
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هرررمسدسهرررمتست رررما س ررره ستاسخذررریهس  م یمتاصرررهمسجم س01بیتررراسورررصاسرما  جرررم اس ت ستبصررر    

مس93ییوررمتستاسصرریاتستاوررمنسصرریاتسجرررتسدستیرریوسجمهیم رراسد رر سجررمت س هم رراسپهررمتسذ ررلس یررمد یست رماهم 

سصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم ینس

سخمجییست رتم اتسجزتینسخأخی س  ت اسپ تتخمس  یتهیهسبیت.سس

سبم مرررمستاسدصرررینس یمرررمستیررریوسدسجررررتسهرررمسدسدتترررههمتست  ت ررراسخمب ررراسجاتتتاتتسررررلستوررررمنس-5

همتسرما  جررم اسدسخ مجررلسمی ساتسبررمسخزرر لهررمتسجربرریاتسجیررهتسهرر س رراستیسرماریررمنس ررمنلستاسرماهم دسبص  

سصییفسج خشطسج تینس تم یه.س

رررلسدسهتچیررییستتتا سهررمتورررمنسرررلتستتتاتتهممی ستوررمسج مد ررمس  هی رراسدست رتررم اسدستجرریاستورررمنس-6

ساوم اسرمجلستاست ی ذیهستصهت س تم ه.س تیجاس مشمسباستط عسادتبط

 مرشمسستخرمجییسج  ر ستورمسهترجرمنسبرمسصرهداست ریسب زریمجا  رمسجزمداسجه   مسخرهجمتسجم رییاسس-7

سهمتس متس ه ستصهت س تم ه.سباستص حسویمراسج بیطاسبمبمسرماهم 

ستتسدسادوررمستتسوررمیجمنتسجرره  تنتسج ررمد ییسبیترراجمررلینستمرریست رر تتست رریسب زرریمجاسج مد ررمسبیتررا

سجمرررلی ییس ررر  تس ررر رمسستتسدهمسدسادورررمتسج رررمد ییسبیترررادسرماریرررمنستا رررهستاآجرررهستتتاتتسررررلستوررررمن

 بم یه.سسسسجزمداسجه   مسخهجمتسجم ییاسخأجییسدسوم  سدتتههمتسذ  بطسجا
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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

پیرر دستوررریاسا موررمسجمررر  س تصرریاتسدسخذررتیتمتسجر رر  ستاسورررمتسهتررمهی استصرذررمتتستد ررمسدس  رر س

هم راسپییورمسهرمتسجزرتینسصرم ینسخرمجییست رترم اسجزرتینس یرمد یست هرمسدسرماهم باست ی راسب زراستیس  م یم

متساوریه ستورمتسخمرمسخرممی سجمررییاسبیترماتسجربریاسصر تاسه  رراسدسجی ر سارریتس  م یرمسراسباسخذری  سورر

هررمسررراساوررراستیس  م یمس01آ صررمسه ت رره ستوررمتس رر تستاس صررمست جررمتسدتررهتساد رراتسسررتیستاوررمنس ص وررمس

ت هتسخی راسدتترههمتست  ت راسخمب راساتستاس مری ستا م رمس یمرمسبیزر  یسآوری ساتستیست ریس متیراسجرمترلس ره 

  تم هس:همسباس  متسذ لس   سجادسجرتسرماریمنس منلست ی ی اسرماهم ستییو

بیترراستورر یهتسهم ررامسجزررتینستجصررمنست هررمتسجرر ریاس ص وررمسپییوررمس ذ ررلس یررمد یست رماهم س-0س

بم مرمس مرشمسبراستاورمنس یمرمسبم ریهسدسجاتاصرهمسجاس01ورصاسرما  جرمس س0933  دات یسدستات شصزرمسجرم س

بیتراسجر  یراسمسصرم ینسخرمجییست رترم اسدستاسجص رمسجیر اسصرم ی اس سبرهدنست 93جرمت س ستییوسدسجرتسبرمسا م رم

ت رترم استصرهت س تم یره.س ر تسج  ر سبراسپ تتخرمستر سبیتراسسوصاسرما  جرممسبراس ر  سج بیطراسورمیجمنسخرمجیی

سبم یه.ستاصهمس تا01وصاسرما  جمس 

هررمتسجربرریاستاسوسدسجرررتسرماهم بم مررمس مررشمسبرراستا م ررمس یمررمستیرریدتتررههمتست  ت رراسخمب رراسجاس-0

 همتست ما س ه سبهدنستا م مست سبیتاسوصاسرما  جمستصهت س تم یه.سجم 

همتستاوررم اسهررمتست ررما س رره تسب توررم س یمررمجشیررمتستا م ررمس یمررمستیرریوسدسجرررتسرماریررمنسجم س-9

سخیتههسبیت.سس0933خ تتتس یم مسخی جم سس0931جم ستت

هررمسدسب ررهستیستختررم ستدا س ررمتس رره تسرما  جم ررمنسجربرریاسبرراست ی ی رراسرماهم بررمسخی رراسبرراستجصررمنستتت س رره سس-4

دس ر دات یسس0931بم ممس مشمسبراسخ یرییسخ  یر ستر سبیتراسج ریوس ره سورصاسرما  جرمسبمبرمستور یهسجرم سجا

خیت یررهس مررشمسبرراسخیمرریطسآنسبرر تتستصررهت س تم یررهسدستاست ی ذرریهسدتتررههمتسجاس0933 یم ررمستات شصزررمسجررم س

ستصهت س تم یه.سس0933م منسومنستهترث سخمسپ

 

 
 ای  حوزه: معاونت بیمه

 ها امهال حق بیمه اسفندماه، فروردین و اردیبهشت ماه سهم کارفرما برای فعالیتموضوع: 

 گانه  مشمول عناوین دههای و کارگاه
 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 41441/89/4111 شماره:
 62/46/4989 اترخی:
  ويپست:

 

 21914تلفن: 4194829989،کدپستی:998تهران:خیابان آزادی، پالک    88471655ش ش :

 « بخشنامه»

هرررمسدسهرررمتست رررما س ررره ستاسخذررریهس  م یمتاصرررهمسجم س01بیتررراسورررصاسرما  جرررم اس ت ستبصررر    

مس93هم رراسپییوررمتستاسصرریاتستاوررمنسصرریاتسجرررتسدستیرریوسجمهیم رراسد رر سجررمت س هررمتسذ ررلس یررمد یست رماهم 

سصم ینسخمجییست رتم اتسجزتینسخأخی س  ت اسپ تتخمس  یتهیهسبیت.سس

سبم مرررمستاسدصرررینس یمرررمستیررریوسدسجررررتسهرررمسدسدتترررههمتست  ت ررراسخمب ررراسجاتتتاتتسررررلستوررررمنس-5

همتسرما  جررم اسدسهررمتسجربرریاتسخ مجررلسمی ساتسبررمسخزرر لجیررهتسهرر س رراستیسرماریررمنس ررمنلستاسرماهم دسبص  

سصییفسج خشطسج تینس تم یه.س

هتچیررییستتتا سرررلسادتبررطس ترریجاس مررشمسهمسدسمی ستوررمسج مد ررمس  هی رراسدست رتررم اسدستجرریاستورررمنس-6

ساوم اسرمجلستاست ی ذیهستصهت س تم ه.سباستط ع

  رمسجزمداسجره   مسخرهجمتسجم رییاسخرمجییسج  ر ستورمسهترجرمنسبرمسصرهداست ریسب زریمجاس مرشمسس-7

سهمتس متس ه ستصهت س تم ه.سباستص حسویمراسج بیطاسبمبمسرماهم 

ستتسدسادوررمستتسوررمیجمنتسجرره  تنتسج ررمد ییسبیتررابیترراجمررلینستمرریست رر تتست رریسب زرریمجاسج مد ررمس

تتسدسجمررلی ییس رر  تس رر رمسجزررمداسهمسدسادوررمتسج ررمد ییسبیتررادسرماریررمنستا ررهستاآجررهستتتاتتسرررلستورررمن

 بم یه.سسسسجه   مسخهجمتسجم ییاسخأجییسدسوم  سدتتههمتسذ  بطسجا
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