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م  ونین  محتر ا کل/مع ی  محترم مدریان   مستقل ستاد

ان کل  ری م مد انمحتر اعی است  تأمین اجتم
 با سالم 

 و 20/01/1399 ممور  ا عنایت به تصممیما  متذم د در ج  م اجتماعی و با میناقانون ت 111و  96در اجرای مواد 

وزیمران   محترم  أیه 04/04/1399 مور   ه 57762 /34583نامه شمارد کار و تصویبعالی شورای 17/03/1399

گردیدد است که در  به شرح ذیل تعیین 1399های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال میزان افزایش م تمری و کمک

 نماید:این راستا توجه ک یه واحدهای اجرایی را به نکا  ذیل ج ب می

  ن اجتماعي (مياقانون ت 96الف ( افزايش  مستمريها ) موضوع ماده 

 جتماعیمشمول قانون تامین اهای بازنش تگی  ازکارافتادگی و بازماندگان ک یه م تمریافزایش  01/01/1399از تاریخ 

 م متمری افرادی کهسایر ری و کنندگان حداقل م تمدریافتبرای  به ترتیب  است برقرار شدد 1398که تا پایان سال 

سمایر  برایافزایش  ودرصد(  ششبی ت و % ) 26به میزان   یمه برقرار شدد استرداخت حق بپسنوا  به ن بت  ن آنا

مب غ  به عالود 1398 سال اسفندمادپایان در آنان  م تمری)پانزدد درصد(  %15 به میزان از حداقل م تمریتر باال سطوح

 .باشد می ریالکصد و چهل( شصد و شصت هزار و ی)یک می یون و ش 140 660 1 ثابت

 9139الغ حداقل مستمري قابل پرداخت در سال ب ( مب

اجتماعی  میمزان م متمری بازنش متگان  ازکارافتادگمان ک می و ممممور م متمری مین اتقانون  96در اجرای مادد  -1

 یابد.ریال افزایش می 701 112 19تا مب غ   برقرار گردیدد 1398سال تا پایان که  بازماندگان

ک ی و ممممور م متمری داقل میزان م تمری بازنش تگی  از کارافتادگیح  شورای عالی کار  بر اساس مصوبا -2

کمه از تماریخ امین اجتمماعی قانون ت 111رای مادد مشمول اجبازماندگان )جمع م تمری پرداختی به بازماندگان( 

 1399مماد  ریال و از ابتمدای تیمر 270 354 18ماهیانه مب غ  1399داد ماد پایان خرتا گرددبرقرار می 01/01/1399

  شود.تعیین میریال  270 104 19مب غ ماهیانه 

 

 

  معاونت بيمه اي حوزه:
 مريهامست 75شنامه شماره بخ موضوع:
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 %26به میزان خارج و صرفا « 1»ول بنداز شمهای ذیل با توجه به مقررا  و ضوابط قانونی  افزایش م تمری گرود -3 
 باشد: و شش درصد( می بی ت)

( 17بند )  1388( قانون بودجه سال 47  بند )1386( قانون بودجه سال 14تبصرد ) "و"و  "ل"های مشمولین بند -1-3
کمل کشمور )موضمور  1391( قانون بودجه سال66و بند ) 1390( قانون بودجه سال  91  بند)1389قانون بودجه سال 

 م تمریها( 4/56و  2/56  1/56  56  1/47  47های بذشنامه

اند )موضور اجتماعی اشذاصی که دد سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرددمین اتن تعیین تک یف مشمولین قانو -2-3
 م تمریها( 1/65و  65های بذشنامه

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگمی جمهموری اسمالمی ایمران  39مادد  "ج"مشمولین بند  -3-3

 م تمریها (  2/24   1/24های ) موضور بذشنامه

 م تمریها(3/24قانون )موضور بذشنامه  80مادد  3بند  3مادد واحدد قانون اصالح تبصرد  (1مشمولین جزء) -4-3

 (1376مصوب)زی و مشمولین قانون بیمه بازنش تگی  فو  و ازکارافتادگی بافندگان قالی  قالیچه  گ یم و  -5-3

 درصد( بی ت و شش) %26به میزان  1399میزان افزایش م تمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار از ابتدای سال  -4
 می باشد. 1398م تمری قابل پرداخت در اسفندماد 

 ميزان کمک هاي جنبي

بگیران و به موجب ضوابط قانونی های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت م تمریبه منظور جبران بذشی از افزایش هزینه
              شمرح ذیمل بما رعایمت ضموابط جماری بمه 1399همای جنبمی در سمال و مفاد بودجمه سمنواتی سمازمان  میمزان کمک

 گردد:تعیین می

 سنواتحق  -1
وفق ضوابط مندرج  بگیران کهسال سابقه پرداخت حق بیمه )اص ی و ارفاقی( آندسته از م تمری 20حق سنوا  مازاد بر 
)پنج هزار( ریال به ازای همر  5000به میزان  1399باشد  در سال م تمریها در حال پرداخت می 28در بذشنامه شمارد 
 یابد.سال افزایش می 20سال سابقه مازاد بر 

 هزینه همسر متکفل فرزند مکک مندی، کمک هزینه اوالد وکمک هزینه عائله-2
 گردد:به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می 1399ا در سال همیزان این کمک

 ریال  465 633      مندیهزینه ماهانه عائ هکمک  •
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 ریال   930 127    کمک هزینه ماهانه اوالد  •

 ریال  733 316            کمک هزینه ماهانه هم ر متکفل فرزند              •

 منمدی و کممک هزینمه اوالد مطمابق بما ضموابط مقمرر در ربوط بمه افمزایش کممک هزینمه عائ هت کر: پرداخت مبالغ م

 م تمریها کماکان ادامه خواهد داشت. 1/27و  27های بذشنامه

 کمک هزینه مسکن-3

      ک ی و بازمانممدگان بمه مب ممغمیمزان کممک هزینممه م مکن بممه ازای  همر پرونممدد م متمری بازنش ممتگی  ازکارافتمادگی

 ریال در ماد تعیین شدد است. 000 300

  بگیرانکمک به معیشت مستمری-4 

ک ی و بازماندگان ماهانه ازنش تگی  ازکارافتادگیببگیران به ازای هر پروندد م تمری میزان کمک به معیشت م تمری

 گردد.ریال تعیین می 600.000

  د( ليست هاي پرداخت و صدور احکام افزايش مستمري

سامانه متمرکز م تمری( درخصوص محاسبه  /نصب نرم افزار در سی تم مکانیزد)سبا توجه بهبا ک یه شعب موظفند  -1

 ای اقدام نمایند.اردیبهشت ماد سال جاری طی لی ت های جداگانه و التفاو  م تمری فروردینمابه

 متع قممه بممه صممور  متمرکممز صممور  های التفاو از آنمممایی کممه پرداخممت م ممتمری ماهانممه وهمچنممین مابممه -2

بای ت نمایند میدسته از ادارا  کل استانها و همچنین واحدهای اجرایی که از سی تم سبا استفادد میپ یرد  ل ا آنمی

آمیز و پس از اتمام موفقیت های مزبورهای مبنا در سامانه پرداخت متمرکز  ن بت به تایید لی تبه محض ایماد لی ت

 سامانه پرداخت متمرکز  درخصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سی تم سبا اقدام نمایند. محاسبا  در 

 و فروردینالتفاو  م تمری مابهپرداخت   همان ماددر  خرداد مادالتفاو  م تمری مربوط به پرداخت مابهبه  باتوجه -3

 .دمی پ یر صور سال جاری  تیرماددر  اردیبهشت

بای مت پمس از حصمول اطمینمان از های م تمری به سایر شمعب میر زمان انتقال پروندداحکام افزایش م تمری د -4

 . بگیر ضبط گرددم تمری در پروندد م ئولین ذیربط ییدپس از تاصحت آن  از سی تم مکانیزد م تمریها اخ  و 

بمه نشمانی  یرحضمورغی ا بگیران گرامی  احکام افزایش م تمری از طریمق سمامانه خمدمبه منظور اطالر م تمری-5

eservices.tamin.ir .در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت 
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انه به منظور جبران خدما  همکارانی که در امر تهیه لی ت مابه  التفاو  افزایش م تمری و صدور احکام افزایش سالی

از کارکنان ستاد مرکز  ادارا  ) اعم  اندماهه سال جاری مشارکت داشتهبگیران ح ب نیاز در فاص ه زمانی دوم تمری

 سمای شمعب و معماونینؤکار ایام تعطیل به مدیران کمل  رها و واحدهای اجرایی( ن بت به پرداخت اضافهکل استان

ا و ک ساعت 100م تمریها  به میزان  ای و اداری و مالی و هریک از کارکنانبیمه   نفر به 3ارکنان امور مالی حداکثر ت

 سب با عم کرد آنان اقدام گردد.ساعت متنا 30میزان 

شرکت مشاور مدیریت و خدما  ماشینی تأمین مک ف است با توجه به مفاد این بذشنامه  ضمن ارسال نرم افزار مربوطه 

 عمل آورد.هب 5 وفق بند را بگیرانم تمریو فیش مابه التفاو  در مه ت مقرر به ک یه شعب  امکان نمایش احکام 

اممور ممالی ادارا  کمل  و م متمریها بذشنامه مدیران کل  معاونین  رؤسا و کارشناسان ارشد م ئول ح ن اجرای این

 .استانها وم ئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود

 

 

 

 

 

االری  س صطفی    م


