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باسالم

به پیوست تصویر بخشنامهه منرم  443522هنو  2211/24/44وزا ت تعنمو ،انم و هنم ااعرنموض هو نو
تصویبنمهه السه هو  2211/24/21مو ایعملض ام د خصوص تغییر حداقل دسعرزد وزانه و سمیر سطوح دسعرزدی
و حداقل هزایمی پرداخعض به ام گرا ،هشرول قمنو،ام د سمل  2212ا سمل و هیزا ،اهزایش دسنعرزد وزاننه هاانمی
اسر حقبیره از ابعدای سمل ام ی ا به مرح ذیل اوالم هضنرمید .واحدهمی اارایض هکلفاد نر االنال سنمنض بنه
ام هرهمیم ،هشرول قمنو ،تمهی ااعرموض هراتب ا به هاگمم د یمهت لیست و حقبیره همهیمنه ومیت نرمیاد:
 -2حداقل دسعرزد وزانه هاامی وصول حقبیره بیره مدگم ،هشرول قوانی ام و تمهی ااعرنموض ببنه اسنعیامی
هشمغل و هعملیتهمی دا ای دسعرزد هقطو ) هالغ  2 515 431یمل اوالم هضگردد.
 -4سمیر سطوح دسعرزدی براسمس آخری دسعرزد وزانه سمل  2211هعمدل  53د صد به والو قم ثمبت وزانه
 212 144یمل به مرح ذیل اهزایش هضیمبد.
مزد روزانه شغل سال ×1/83+171,777( =1041آخرین مزد روزانه شغل در سال )1044

 -5بم تواه به ایاکه الاق باد ب )5تصویاامهه هوق الذار هقر گردید است ام هرهمیم ،هشرول قمنو ،ام بنه الینه
ام گرا ،اوم از دائم و هوقت و هجرد یم هعأهل همهیمنه هالغ  3 311 111یمل بمبت ارک هزیاه اقالم هصرهض خمنوا به
واوا ،هزایمی همهض و انگیز ای و هرچای بر اسمس هصوبه مرم /21134ت33415هنن هنو  2211/14/44هینأت
هحعرم وزیرا ،هالغ  2 311 111یمل بعاوا ،حق هسک باز ابعدای هرو دی هنم سنمل  )2211بنه انم گرا ،هشنرول
قمنو ،پرداخت نرمیاد لذا ام هرهمینم ،ام گنم هنمی هشنرول قنمنو ،انم هضبمیسنت الانق باند ب )3هنمد ب )4قنمنو،
تمهی ااعرموض و آیی نمهه اارایض همد ب )51قمنو ،اخیرالذار بم ومیت بخشامهههمی ب )3و ب )3/2ادید د آهد به هاگمم
تاظیم صو ت هزد و هزایم نسات به د ج هاملغ یمدمد به هررا سمیر اقالم هشرول اسر حقبیره از ارله خوا وبنم د
ایمم امعغمل و ...د سعو ،هربواله و اسر حق بیره هععلقه و پرداخت آ ،به معاه اقدام نرمیاد.
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توجه :الزم به ذار هض بممد اه چامنچه براسمس هصوبه هیأت هحعرم وزینرا ،هالنغ حنق هسنک قمبنل پرداخنت بنه
بیرهمدگم ،د سمل  2212اهزایش یمبد هراتب هجدداً اهت اقدام اوالم خواهد مد.
 -2به هواب باد ب )4هصوبه هزبو و تاصر همی ذیل آ ،و نیز دسعو العرلهمی صمد از سوی ادا ال وابط ام و
اارا ،خدهت وزا ت تعمو ،ام و هم ااعرموض و اداول هربواله الیه ام هرهمیم ،هکلفاد از هالغ هنزد پمینه سناواتض
ام گرا ،هشرول قمنو ،ام باوم از ام گم همی دا ای الرح الاقه بادی و همقد الرح الاقنه باندی هشنمغل) انه "دا ای
حداقل یک سمل سمبقه ام د هرم ،ام گم مد یم یک سمل از د یمهت آخری پمیه ساواتض آنم ،گذمنعه اسنت" هالنغ
وزانه  11 111یمل حقبیره هععلقه ا اسر و بم ومیت همد ب )51قمنو ،تمهی ااعرموض و آئی نمهه اارایض هربواله به
سمزهم ،پرداخت نرمیاد.
ممیم ،ذار است هالک هحمساه هالغ هزد پمیه ساواتض براسمس هصوبمت سنملیمنه منو ایعملض انم و هینزا ،سناوات
امعغمل بیره مد د هرم ،ام گم و از تم یخ هاامی  13/2/2ببرای اولی پمیه ساواتض) قمبل هحمساه خواهد بود.
 -3به هاگمم هحمساه حقبیره آ ،دسعه از بیرهمدگم ،اه د آخری گزا ش بمز سض انجمم مد هربوط به قانل از
 2212/2/2دسعرزد آنم ،بیش از حداقل دسعرزد وزانه ب 333 243یمل) د ج گردید است چامنچه د سنمل 2212
ام هرهم از ا سمل لیست و پرداخت حقبیره بیرهمدگم ،هذاو خوددا ی و یم د لیستهمی ا سنملض ترکانم آ،هنم ا
اوالم نارمید هضبمیست دسعرزد آ،هم به مرح بادهمی ب )4و ب )5هوقالذار تعیی و سپس هاانمی هحمسناه حقبیرنه
همههمیض اه لیست آ ،ا سمل نشد است قرا گیرد.
 -4حداقل هاامی پرداخت حقبیرنه بیرهمندگم ،اداهنه بیرنه بنه النو اخعینم ی هطنمبق بخشنامهه ب )434اهنو
بیرهمنندگم ،بننه مننرم ثاننت  2111/13/23هننو  2513/2/3برابننر 2/4حننداقل دسننعرزد هصننوی مننو ایعملض اننم
خواهد بود.
هرچای هاامی پرداخت حقبیره بیرهمدگم ،اداهه بیره به الو اخعیم ی اه هاانمی پرداخنت حقبیرنه آننم ،د
سمل  2211از قم وزانه  333 243یمل بیشعر هضبممد هرمناد سمیر سطوح دسعرزدی هعمدل  53د صد به والو قم
ثمبت وزانه  212 144یمل هطمبق وش ذیل د سملام ی اهزایش هضیمبد انه د هنر حنمل از  2/4حنداقل دسنعرزد
هصوی مو ایعملض ام ارعر نخواهد بود.
مبنای پرداخت حقبیمه روزانه سال ×1/83+171,777(= 1041آخرین مبنای پرداخت حقبیمه روزانه در سال )1044

 -1حداقل هاامی پرداخت حقبیره بیرهمدگم ،صمحام ،حرف و هشمغل آزاد د سنمل  2212هعنمدل قنم وزاننه
 2 515 431یمل خواهد بود .هرچای بم تواه به هفمد باد  2دسعو ادا ی مرم  2111/11/24244هو 11/24/41
د هوا دی اه دسعرزد هاامی پرداخت حنقبیرنه صنمحام ،حنرف و هشنمغل آزاد بنمالتر از حنداقل دسنعرزد هصنوی
مو ایعملض ام د سمل  2211بممد هضبمیست ریب دسعرزد هربواله نسات به حداقل دسعرزد هصوی مو ایعملض ام
د سمل  2212ومیت گردد.
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هیمل) بیرهمد ای د سمل  2211نسات به انعقمد قرا داد بیره صمحام ،حرف و هشمغل آزاد بم دسعرزد هاامی پرداخت
حقبیره وزانه  4 153 311یمل اقدام نرود است .بم تواه به ایاکه دسعرزد وزانه هذاو نسات به حنداقل دسنعرزد
سمل  2211هعمدل  4/5هضبممد بامبرای دسعرزد هاامی پرداخت حقبیره وزانه وی د سمل  2212برابر هرهول ذینل
به هالغ  5 412 213یمل خواهد بود.
دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه سال  ×1,838,754(= 1041ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال  1044معادل )7/8

تذکر :هاامی پرداخت حقبیره بیرهمدگم ،ایرانیم ،خم ج از اشو و بیرههنمی تنواهقض هطنمبق دسنعو ادا ی منرم
 2111/11/24244هو  11/24/41خواهد بود.
 -3الیه پرداخعضهمی آ ،دسعه از هقر ی بگیرا ،بیره بیکم ی اه تم یخ وقو بیکم ی آنم ،از تم یخ  2212/2/2بنه
بعد هضبممد بم ومیت حداقل دسعرزد سمل  2212خواهد بنود .هرچانی پرداخعضهنمی آ ،دسنعه از هقنر ی بگینرا،
بیکم ی ساوات قال اه د سمل  2212اداهه هضیمبد و هالغ آ ،ارعر از حداقل دسعرزد هزبو د سمل  2212هضبممند
تم هالغ حداقل دسعرزد سمل  2212ترهیم هضگردد.
 -1ریب دسعرزد انادگم ،حرل و نقل بم و هسمهر بی مهری هو و باد ب )1هشعصد و چهم هی السه هیأت
هدیر هو  2532/5/44و اصالحمت بعدی آ ،د سمل 2511به مرح ذیل تعیی و از تم یخ  2212/2/2هاامی د یمهت
حق بیره و ا ایه تعهدات قمنونض تعیی هضگردد.
الف)رانندگان بین شهری:
رانندگان وانت بار ،سواری ،مینیبوس ،کامیونت و...

رانندگان اتوبوس ،کامیون و ...

 1/2برابر حداقل دستمزد

 1/5برابر حداقل دستمزد

ب)رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل بار

رانندگان حمل مسافر(سواری ،مینی بوس و )...

رانندگان اتوبوس درون شهری

 1/1برابر حداقل دستمزد

 1/1برابر حداقل دستمزد

1/1برابر حداقل دستمزد

بم تواه به هراتب هوق دسعرزد هقطو وزانه انادگم ،هشرول قمنو ،بیره ااعرموض انادگم ،حرنل و نقنل بنم و
هسمهر بی مهری ب نریب )2/3هعنمدل 4 111 111ینمل بمبنت اناندگم ،هیاضبنوس و سوا یب نریب  )2/4هعنمدل
 2 414 111یمل سمیر انادگم ،و اناندگم ،تماسنض واننت بنم و هیانض بنوس د و ،منهری ب نریب  )2/2هعنمدل
 2 355 111یمل تعیی هضگردد.
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 -21رایب دسعرزد هقطو ام گرا ،سمخعرمنض هو و «باد ب )2یکهزا و چهم صد و پاجم و پاجری » السنه
هو  14/21/45هیمت هدیر هحعرم سمزهم ،به مرح ذیل تعیی و از تم یخ  2212/2/2هاامی د یمهنت حنق بیرنه و
تعهدات قمنونض قرا هضگیرد.
الف) -ام گر د اه یک بام گر همهر اسعمدام )  2/2برابر حداقل دسعرزد
ی) -ام گر د اه دو بام گر نیره همهر ارک اسعمدام )  2/5برابر حداقل دسعرزد
ج)-ام گر د اه سه بام گر وروهض)  2/4برابر حداقل دسعرزد

بم تواه به باد هوق حقبیره ام گرا ،سمخعرمنض هضبمیست براسمس سطح ههم ت اوالم مد د ام ت ههم ت هانض
آنم ،و براسمس دسعرزد هقطو وزانه مغل هربواله بم اورمل رایب 2/2 2/5 2/4برابر حنداقل دسنعرزد ببنه ترتینب
 2 322 111 2 414 111و  )2 132 111یمل براسمس سطح ههم ت ام گرا ،هزبو و بم ومیت هصوبمت هیمت هندیر
هحمساه و وصول گردد.
 -22بم وامیت به هصوبمت مو ایعملض تمهی ااعرموض و هیمتاهامی هحعرم سمزهم ،تمهی ااعرموض حداایر دسنعرزد
وزانه هشرول اسر حقبیره از ابعدای سمل ام ی  1برابر حداقل دسعرزد وزانه تعیی و ومیت هو و حسب هو د د
هم همی 51 52و  41وز الزاهض هضبممد.
 -24هراز هامو ی االالومت آهم و هحمسامت هضبمیست حداایر ظرف هدت یک هم پنس از صندو این بخشنامهه
ترهیدات الزم ا براظو بروز سمنض نرماهزا همی هواود و الراحض و پیمد سنمزی سنمیر ننرماهزا هنمی هنو د نینمز ا بنم
هرکم ی مرات هشمو هدیریت و خدهمت هممیاض تمهی هراهم نرمیاد.
هسئول حس اارای هفمد ای بخشامهه هدیرا ،انل هعنمونی وسنم و ام مامسنم ،ا مند ادا ات انل اسنعمنهم و
هسئولی ذیربط د واحدهمی اارایض خواهاد بود.

میراهشم موسوی
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دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ  9011/91/91شوراي عالي کاار در ماورد کارهااه يااهي کاه
داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي مي باشند
دراجررياب د ررد  0دخشرر ه ش ارر هر  239600ررخر  2011/22/22وزيرري رمرريا ن،ررهو و رررهر و رارره اجم رره

خ ررخ

صررخدش ررخر 2011/22/21اررخراب ررها رررهرو نرررخ اجررياب صررخدش زدررخر را در رهرهرره دررهب داراب قررين ق ررش د رردب
ا الا

شهغل صخب وزارت ن،هو و رهر و راه اجم ه

دارد:

الف :نحوه اجراي بند هک بخشنامه راجع به افزاهش مزد مبنا
دررش ررزد اررمل ن رره

رررهرهيا از ادمررداب رره  2012روزانررش  62درصررد هدررش نآ ر ن مزررييل ررزد اررمل منرره در رره
اخد .دش هرت ديگي:

 )2011دش ا هاش روزانش 212122ريه ا هاش

زد امل روزانش در ه  + 212122 =2012ه 2/62مزييل زد امل روزانش در ه )2011
تبصره  :9ده نخجرش درش نيف رق رير در ن صري د رد يرم دخشر ه شو ز هنغرش رزد ارمل اهصرل از ا ره اازايشرهت ارخ
ااذري ر مي از 2616291ريه در روز اخدو فغ 2616291ريه

الک زخادد دخد.

تبصره  :1دش هيي هصيب رش دي ق ق د رمخراا ،ل اجياير قرين درهب ق رش د ردب يره ري و رويرش رهرهره جرز رزد
اد و نره اهيره

نف

دهيآررم از او

ره  2011ديقريار هيديرد انرد ه رالو دري اازايشر ررش دري روب رزد ارمل دره اي رهد ر ارخد)

رره ، 2012ررهد 62درصررد ا ررهاش اررخد از ق ررل ررزد رن ررشو اررق اآررنو زايررهب ررخم رررهرو زايررهب

هندههرب اآنو زد

خات هذامش هنه اهيه

ه  )2011و نظهيي م ده.

تبصره  :3در ز ر ل در اجرياب د رد  2دخشر ه شو ريايج جرداو

رزدب قرين درهب ق رش د ردب شرهغل ،رهد 62

درصد نآ ن دش يايج ه هذامش ه ه  )2011از ادمداب ه  2012اازايش زخادد يهان.
هً يايج ذرخر الک ن ،ر ل رزد رن رشو زايرهب ارق اآرنو زايرهب رخم ررهرو زايرهب هنردههرب و غ ري هدرياب
رهرهه دهي رش داراب ز ل زايهي ق ق قين ق ش د دب شهغل

دها د) در ه  2012زخادد دخد.

ب :نحوه اجراي تبصره  9بند  1بخشنامه راجع به نرخ پاهه سنوات در سال 9019
جردو

رزد ر خات در هريو دررهب د آرن ههنرش در رره  2012درش اررين يرل ا رن رررش در اجرياب ن صرري يرم د ررد 2

دخشرر ه ش ارر هر  239600ررخر 2011/22/22در ررخرد رررهرهيان رررش از  2012/2/2دررش د،ررد داراب يررم رره
زد ن دها د و يه يم ه از مزييل نيا ع منره
اهيش ده ني

ير ديقيار

رييب ارد دهاردو م ه رج دره هريو ارمف

ررهد ش

يدرخم ،رهد ريرها يرم

اخد.
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معوااونحد سا
تزرمانوایبط کار
تبصره :9زد
د د داد

ندارد

خات هاهيرش) ررش در اجرياب صرخدش از ري ارخراب رها ررهر در ره  2012و ق رق جردو

اخدو ش خ اازايش  62درصد ن

خ رخ ايرل

اخد.

جدول نرخ پاهه (سنوات) در هروه ياي بيست هانه – (ارقام رهال در روز)

تبصااره :1در اجررياب ن صرري  6د ررد  2دخشرر ه ش ارر هر  239600ررخر  2011/22/22از ادمررداب رره  2012د ررش
رهرهيا داراب قيارداد دائ و خقن شر خ قرهنخ ررهر ررش داراب يرم ره

رهد ش ررهر ارد و يره يرم ره از دريهارن

مزييل اهيرش ه ر خات) منره در د ره رهرهره هذارمش دهاردو ا ر از ايرل ررش ارق ر خات يره زايرهب اهيره ررهر زرخد را
نآخيش اآهب ريد دها د يه ز يو ش خ دريهان اهيش ه خات) زخاد د دخد.
ج :نحوه اجراي بند  0بخشنامه راجع به افزاهش مزد ناشي از ارتقاء:
ر دهار دو نررخ ارن ره
در وااددهي رش داراب قرين ق رش د ردب شرهغل صرخب وزارت ن،رهو و ررهر و راره اجم ره
امل رهرر ره و اامآر هب اارزايش رزد نهار از م و قرهدق رخادر ردرس در د رمخراا ،ل اجياير قرين ق رش د ردب
شهغل زخادد دخد.
دررهرهه دهي رش اهقد قرين ق رش د ردب شرهغل صرخب ر دهار دو ا رهاش رزد نهار از ارن ره دهيآرم ديادري رخادر
زدب يه رويش دهب مداو رهرهه در هذامش ن ،ل و ايدازن اخد
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معوااونحد سا
تزرمانوایبط کار

ندارد

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ  9011/91/91شوراي عالي کار در مورد کارگران کارمزدي دائم و موقت

خ ررخ
در اجررياب د ررد 0دخشرر ه ش ارر هر  239600ررخر  2011/22/22وزيرري رمرريا ن،ررهو و رررهر و رارره اجم رره
صخدش رخر 2011/22/21ارخراب ره ررهرو ددي خهرنحش نررخ اجرياب دخشر ه ش رررخر را در رخرد ررهرکيا ررهر دب
ا الا ن هيد:
 -9نحوه اعمال 83درصد افزايش بند  9بخشنامه
نرري يررهب رررهر دب در هرره ( 2012دررش نتررخر ن ررييز رررهر د در هرره  )2011در ررخرد رررهرکيا رررهر دب (ا ر از
ر يهد رردت در صررخرن ر رش رررهرکيا داراب دخ ر هدررر ر د ( ررالو درري
خقررر يرره داب ر ) دررش ه ررر  63درصررد اا ر اي
رهر د) دها دو ايز دخ نن دهيتم  63درصد اا اي يهدد
تبصره  :9چ هنچش ني يه الک يهب رهر دب نهدع قت ر هدر د دخد و يه دش خهرت ديگي دش صخرت درصدب از قت ر هدر
خايد کيديدت (زييا ده ايز ل ني يه
د ن،ننز اد دها دو در ايز صخرت ن هه دخ هدر د ش خ  63درصد اا اي
خايد ادت)
الک يهب رهر دب نن دش د نل نخ،نر از قت ر ررخر خد دش خد دهمخخش اا اي
تبصره  :1در صخرن رش ج خ دريهام رهرکيا دهدر اا اي
پيدا ر ن دش رهرکيا رهر دب ي ه  2616291ريه خايد دخد

د ر مي از  2616291ريه در روز کيددو الک رههخش و

الو دي اار اي  63درصرد دري روب قتر ر هدرر ر دو قتر ر رررخر در هره  2012روزانرش 212122ريره ديگري ننر
خايررد يهاررر و در صررخرن رررش رررهرکيا اهقررد قتر ر هدررر ر د دهار د در هرره  2012روزانررش  212122ريرره
اار اي
در اجياب صخدش اخراب ه رهر دش صخرت هدر در خرد ننه ديقيار خايد کيديدت
تبصره  :در صخرن رش ج خ دريهام رهرکيا دهدر دخ هدر و مغني د ر مي از 2616291ريه در روز کيددو الک
رههخش و پيدا ر ن دش رهرکيا رهر د ي ه 2616291ريه خايد دخدت
 -8اعطاي مزد سنوات:
ررالو درري اا ر اي رررهر دو رررهرکيا رررهر دب نن ر درري طتررط ن رررش ش ر خ شرريي شخ ررش د رردب شرره ل دها ر د يرره
نيوطتط رخرد و ارهدد دهرمخرا  ،ل يرهب بب ردرپ از پهيرش هر خان خ رخ د رد  2دخشر ه ش ار هر  239600رخر
2011/22/22وزيي رميا ن،هو و رهر و راه اجم ه دي خردار خاي د ادت
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