
 5731زؼتوعز هبٌای کؽط حق بیوَ زض ؼال 

 

ـْضای عالی تاهیي اجتواعی ّ  :9/8/6:هْضخ  8399بَ گعاضؾ پایگاٍ اطالع ضؼاًی تاهیي اجتواعی قن،زض اجطای هصْبَ ـواضٍ 

ـْضای عالی کاض هْضْع  38/56/51ّ بَ اؼتٌاز هصْبَ جلؽَ هْضخ  5739پیطّ زؼتْض ازاضی زؼتوعز هبٌای کؽط حق بیوَ ؼال 

ظاضت تعاّى،کاض ّ ضفاٍ اجتواعی زض ذصْق افعایؿ حساقل زؼتوعز ؼٌْاتی زض ؼال ّ 38/56/66هْضخ  683622برفٌاهَ ـواضٍ 

فعالیت صٌفی،کاضفطهایاى  692قاًْى تاهیي اجتواعی ّ با عٌایت بَ تعییي زؼتوعز هقطْع بیؿ اظ  79ّ ًیع زض اجطای هازٍ  5739

بَ اضؼال ّ پطزاذت حق بیوَ  صٌفی هفوْل زؼتوعز هقطْع هی بایؽت بط اؼاغ زؼتوعز هقطْع صٌف هطبْطَ،ًؽبت

 .کاضکٌاى ـاغل ذْز اقسام ًوایٌس

 59ًکات هِن ّ کلیذی دس ًحٍْ تٌظین ّ اسسال لیست دس سال 

ًقل  ّ  حساقل زؼتوعز ضّظاًَ هبٌای ّصْل حق بیوَ بیوَ ـسگاى هفوْل قاًْى تاهیي اجتواعی )بَ اؼتثٌاء ضاًٌسگاى حول -1

 .گطزز ضیال اعالم هی 66 692/9هبلغ 5739ؼال  زض  عوْهی بیي ـِطی ّ فعالیتِای زاضای زؼتوعز هقطْع(

 .یابس زضصس بفطح شیل افعایؿ هی 58، هعازل 5738ؼایط ؼطْح زؼتوعزی بطاؼاغ آذطیي زؼتوعز ضّظاًَ ؼال  -2

 (5951آخشیي هضد سّصاًَ شغل دس سال ×5/51= )5959هضد سّصاًَ شغل دس سال

 .هششّط بش ایٌکَ اص حذاقل دستوضد سّصاًَ کوتش ًباشذ

  اظ ضقن ضّظاًَ 5738ؼال ضوًٌا هبٌای پطزاذت حق بیوَ آى گطٍّ اظ بیوَ ـسگاى اذتیاضی کَ هبٌای پطزاذت حق بیوَ آًاى زض      

ضیال  66 692/9ضیال بیفتط هی باـس، ُواًٌس ؼایط ؼطْح زؼتوعزی هفطّط بطایٌکَ اظ حساقل زؼتوعز ضّظاًَ بَ هبلغ  66 692/9

قاًْى تأهیي اجتواعی ّ  73کؽط حق بیوَ اظ هعایای ًقسی هفوْل ًیع طبق آئیي ًاهَ اجطائی هازٍ   کوتط ًباـس، افعایؿ یافتَ ّ

 .جسیس زضآهس ذْاُس بْز 9/5ّ  9ضعایت برفٌاهَ ُای با 

سیال کوک ُضیٌَ  5/511/111هقشس گشدیذٍ هاُیاًَ هبلغ  تصْیبٌاهَ شْسایعالی کاس 9با تْجَ بَ ایٌکَ طبق بٌذ -3

 ای اصسْی کاسفشهایاى بَ کلیَ کاسگشاى اعن اص دائن ّ هْقت اقالم هصشفی خاًْاس، بَ عٌْاى هضایای سفاُی ّ اًگیضٍ

لزا کاسفشهایاى ریشبط هیبایست بَ ٌُگام تٌظین صْست هضد ّ هضایا ًسبت بَ دسج هبلغ هضبْس دس  پشداخت گشدد،

 .ستْى هضایای هشوْل بِوشاٍ سایش اقالم ّ ُوچٌیي کسش حق بیوَ هتعلقَ ّ پشداخت آى اقذام ًوایٌذ

بَ بعس هی باـس با  5739/5/5قْع بیکاضی آًاى اظ تاضید کلیَ پطزاذتیِای آى زؼتَ اظ هقطضی بگیطاى بیوَ بیکاضی کَ تاضید ّ -4

ازاهَ  5739ذْاُس بْز. ُوچٌیي پطزاذتیِای آى زؼتَ اظ هقطضی بگیطاى ؼٌْات قبل کَ زضؼال5739ضعایت حساقل زؼتوعز ؼال

 .طززتطهین هی گ 5739هی باـس تا هبلغ حساقل زؼتوعز ؼال  5739هی یابس ّ هبلغ آى کوتط اظ حساقل زؼتوعز ؼال 

 5739/5/5بَ ٌُگام هحاؼبَ حق بیوَ آى زؼتَ اظ بیوَ ـسگاى کَ زض آذطیي گعاضؾ باظضؼی اًجام ـسٍ هطبْط بَ قبل اظ  -5

کاضفطها لیؽت ّ حق بیوَ  5739ضیال( زضج گطزیسٍ اؼت، چٌاًچَ زض ؼال  66 692/9زؼتوعز آًاى بیؿ اظ حساقل زؼتوعز ضّظاًَ )

تعییي ّ  6س ّ یا زض لیؽتِای اضؼالی تطک کاض آًِا ضا اعالم ًٌوایس، بایس زؼتوعز آًِا بفطح بٌس بیوَ ـسگاى هصکْض ضا اضؼال ًکٌ

 .ؼپػ هبٌای هحاؼبَ حق بیوَ هاٍ ُایی کَ لیؽت آى اضؼال ًفسٍ اؼت قطاضگیطز

 795/382ی هعازل زؼتوعز هقطْع ضّظاًَ ضاًٌسگاى هفوْل قاًْى بیوَ اجتواعی ضاًٌسگاى حول ّ ًقل باض ّ هؽافط بیي ـِط -6

ضیال، ؼایط ضاًٌسگاى ّ ضاًٌسگاى تاکؽی، ّاًت باض ّ هیٌی بْغ زضّى  639/122ضیال، بابت ضاًٌسگاى هیٌی بْغ ّ ؼْاضی هعازل 

 .ضیال تعییي هی گطزز 66 692/9 ـِطی هعازل 

طح هِاست حق بیوَ کاسگشاى ساختواًی بشاساط س هشتشک فٌی ّ دسآهذ،  7/1با تْجَ بَ بخشٌاهَ شواسٍ  -7

 5/9،  5/2ّ بشاساط دستوضد هقطْع سّصاًَ شغل هشبْطَ با اعوال ضشائب ىاعالم شذٍ دس کاست هِاست فٌی آًا

سیال( ّ  995/511سیال(، دسجَ دّ) 921/071بَ تشتیب بشای کاسگشاى دسجَ سَ) 51بشابش حذاقل دستوضد سال   5/1ّ

 .گشدد سیال( هحاسبَ ّ ّصْل هی 975/151دسجَ یک)

ا عٌایت بَ هصْبات ـْضایعالی تأهیي اجتواعی ّ ُیأت اهٌاء هحتطم ؼاظهاى تاهیي اجتواعی حساکثط زؼتوعز ضّظاًَ هفوْل ب -8

ّ  72،  75ضیال تعییي ّ ضعایت هْضْع زض هاُِای 5/139/298بطابط حساقل زؼتوعز ضّظاًَ هعازل  9کؽط حق بیوَ زض ؼال جاضی 

 .ضّظٍ العاهی هی باـس 63

 


