
 چیست؟ 80هادُ 

، هبلغ ایي تخفیف 1394تخفیفی است کِ دٍلت بزای کارفزهایاى، در پزداخت حق بیوِ کارکٌاى در ًظز گزفتِ است کِ در سال 

 .هی باشذ بزای ّز ًفز در هاُ ّشار ریال 846،173حذٍد 

 :80کارگاُ ّای هشوَل تخفیف هادُ 

 23هاُ گذشتِ اس طزف کارفزها، بصَرت آساد ) 12در کارگاُ ّای دایز، بیشتزیي تؼذاد ًیزٍی هَجَد در لیست بیوِ، در  -1

درصذ کاهل( پزداخت هی شَد ٍ در صَرتی کِ ًیزٍیی هاساد بز آى تؼذاد، استخذام ًوایٌذ با داشتي باقی شزایط هی 

 .جذیذ، استفادُ کٌٌذبزای ًیزٍی  80تَاًٌذ اس تخفیف بیوِ ای هادُ 

بزای کارگاُ ّای جذیذ التاسیس، بیشتزیي تؼذاد ًیزٍ در لیست بیوِ ای یا باسرسی، اس سهاى گزفتي کذ کارگاّی تا  -2

کٌَى، هالک ػول هی باشذ. هبلغ بیوِ تا ایي تؼذاد ًیزٍ، بایذ بصَرت کاهل پزداخت شذُ ٍ هاساد بز آى هی تَاًذ با 

 .اًجام شَد 80ی هادُ استفادُ اس تخفیف بیوِ ا

  

 :80هذارک السم جْت استفادُ اس هادُ 

 کپی هجَس فؼالیت اس هزاجغ رسوی-1

 ػزفی ًاهِ اس کاریابی بزای ّز کارگز یا کارهٌذ-2

 قزارداد بیي کارگز ٍ کارفزها -3

 کپی کارت هلی ٍ شٌاسٌاهِ بزای ّز کارگزیا کارهٌذ -4

 شوارُ بیوِ ّز کارگز یا کارهٌذ -5

 .السم بِ تذکز است بزای ًیزٍّایی هی تَاى اس ایي تخفیف استفادُ ًوَد کِ اس طزیق کاریابی، جذب هزاکش کار شذُ باشٌذ *

 : هتي فزم دٍبزگی

  قن استاى اجتواػی  رفاُ  هحتزم تؼاٍى ، کار ٍ کلهذیز 

  سالم

ُ ایي شزکت / کارگاُ هشوَل بْزُ هٌذی اس تخفیفات هٌذرج در احتزاها با تَجِ بِ هذا کزات اًجام شذُ ٍ بزرسی ّای بِ ػول آهذ

( پٌجاُ)50   تؼذاد فزهاییذ دستَر است خَاّشوٌذ هَضَع ایي بِ ػٌایت با  قاًَى بزًاهِ پٌجن تَسؼِ شٌاختِ شذُ است. 80هادُ 

 ایشاى هساػذت بِ ػول آیذ 80دُ ها پزًٍذُ اجزای خصَص در ٍ شَد هؼزفی کارگاُ ایي بِ پیَستی ًوًَِ فزم شزح بِ کارگز  ًفز

.                                       

                                 تشکزبا

 هذیزیت کارگاُ / شزکت

 


