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مدریان ک تأمین اجتماعی استان

با سالم

پی ر دستوررریاسا موررمسجمر ر س تصرریاتسدسخذررتیتمتسجر ر ستاسورررمتسهتررمهی استصرذررمتتستد ررمسدس ر س
برراست ی رراسب زرراستیس م یمهررمسدسرماهم هررمتسجزررتینسصررم ینسخررمجییست رتررم اسذ رلس یررمد یست هم رراسپییوررمس س
راسباسخذری سوررمتسجر ریاساوریه ستورمتسخمرمسخرممی سجمررییاسبیترماتسجربریاسصر تاسه رات رهتس ر تستاس صرمس
ت جررمتسدتررهتساد رراتسسررتیستاوررمنس ص وررمس01ساوررراسجزررتینسخمررصی تست رریسب زرریمجاتسخی رراسدتتررههمتس
ت ت اسخمب اساتستاس می ستا م مس یمرمستیریوسدسجررتسرماریرمنس رمنلست ی ی راسرماهرم هرمسبراس رمتسذ رلس ر س
جا تم ه:
س-0سرماهم هررمتسذ ررلس یررمد یست هم رراسجیررهادستاس ص وررمسپییوررمتسجزررتینستجصررمنست بیترراستورر یهس
0931سدس رر دات یسدستات شصزررمسجررم س0933سوررصاسرما جررمس 01ستاصررهمسجابم رریهسدسجابم مررمس مررشمسبرراس
تاوررمنس یمررمستیرریوسدسجرررتسجم هررمتسجر ریاسبررمسا م ررمسجررمت س 93مسصررم ینسخررمجییست رتررم اسدستاسجص ررمسجیر اس
صم ی اس برهدنست بیتراسجر یراسورصاسرما جرممسبراس ر

سورمیجمنسخرمجییست رترم استصرهت س تم یرهسدسج ر سبراس

پ تتخمست سبیتاسوصاسرما جمس 01تاصهمس تابم یه.س س
-0سدتتههمتست ت راسخمب راسجابم مرمس مرشمسبراستا م رمس یمرمستیریوسدسجررتسرماهم هرمتسجربریاسج بری س
باسجم همتست ما س ه سبهدنستا م مست سبیتاسوصاسرما جمستصهت س تم یه.س
-9سجشیررمتستا م ررمس یمررمستیرریوسدسجرررتسرماریررمنسجم هررمتست ررما س رره تسب توررم س یمررمهمتستاوررم اس
تتجم س0931سخیتههسبیت.س س
-4سبررمسخی رراسبرراستجصررمنستتت س رره سبرراست رریسرماهم هررمسدسب ررهستیستختررم ستدا س ررمتس رره تسرما جم ررمنسجربرریاس
جابم ممستهترث سخمسپم منسخی جم س0933س مرشمسبراسخ یرییسخ یر ستر سبیتراسج ریوس ره سورصاسرما جرمسبمبرمس
تو ر یهسجررم س0931سدس ر دات یس یم ررمستات شصزررمجررم س0933ستصررهت س تم یررهسدستاست ی ذرریهسدتتررههمسجاخیت یررهس
مشمسباسخیمیطسآنسب تتستهترث سخمسپم منسومنس0933ستصهت س تم یه.س س
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ست بیتررراسورررصاسرما جرررم اس 01ستاصرررهمسجم هرررمتست رررما س ررره ستاسخذررریهس م یمهرررمسدس

رماهم هررمتسذ ررلس یررمد یست هم رراسپییوررمتستاسصرریاتستاوررمنسصرریاتسجرررتسدستیرریوسجمهیم رراسد ر سجررمت س 93مس
صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم ینس س
خمجییست رتم اتسجزتینسخأخی س ت اسپ تتخمس یتهیهسبیت.سس س
-5ستتتاتتسررررلستوررررمنهرررمسدسدتترررههمتست ت ررراسخمب ررراسجابم مرررمستاسدصرررینس یمرررمستیررریوسدسجررررتس س
دسبص جیررهتسهرر س رراستیسرماریررمنس ررمنلستاسرماهم هررمتسجربرریاتسخ مجررلسمی ساتسبررمسخزرر لهمتسرما جررم اسدس
صییفسج خشطسج تینس تم یه.س س
-6سمی ستوررمسج مد ررمس هی رراسدست رتررم اسدستجرریاستورررمنهمتستتتاتترررلستورررمنهررمسدسهتچیررییستتتا رررلس
ادتبطس تیجاس مشمسباستط عاوم اسرمجلستاست ی ذیهستصهت س تم ه.س س
-7س رمسجزمداسجه مسخرهجمتسجم رییاسخرمجییسج ر ستورمسهترجرمنسبرمسصرهداست ریسب زریمجاتس مرشمس
باستص حسویمراسج بیطاسبمبمسرماهم همتس متس ه ستصهت س تم ه.س س
جمررلینستمرریست رر تتست رریسب زرریمجاسج مد ررمسبیترراتتسوررمیجمنتسجرره تنتسج ررمد ییسبیترراتتسدسادوررمس س
دسرماریرررمنستا رررهستاآجرررهستتتاتتسررررلستوررررمنهمسدسادورررمتسج رررمد ییسبیتررراتتسدسجمرررلی ییس ررر
جزمداسجه مسخهجمتسجم ییاسخأجییسدسوم سدتتههمتسذ بطسجابم یه.سسسس

م صطفی ساالری
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موضوع :امهال حق بیمه اسفندماه ،فروردین و اردیبهشت ماه سهم کارفرما برای فعالیتها
و کارگاههای مشمول عناوین دهگانه

مدریان ک تأمین اجتماعی استان

با سالم

پی ر دستوررریاسا موررمسجمر ر س تصرریاتسدسخذررتیتمتسجر ر ستاسورررمتسهتررمهی استصرذررمتتستد ررمسدس ر س
باست ی راسب زراستیس م یمهرمسدسرماهم هرمتسجزرتینسصرم ینسخرمجییست رترم اسجزرتینس یرمد یست هم راسپییورمس
راسباسخذری سوررمتساوریه ستورمتسخمرمسخرممی سجمررییاسبیترماتسجربریاسصر تاسه رراسدسجی ر سارریتس م یرمس
آ صررمسه ت رره ستوررمتس ر تستاس صررمست جررمتسدتررهتساد رراتسسررتیستاوررمنس ص وررمس01ساوررراستیس م یمهررمسررراس
بیزر یسآوری ساتستیست ریس متیراسجرمترلس ره ت هتسخی راسدتترههمتست ت راسخمب راساتستاس مری ستا م رمس یمرمس
تییوسدسجرتسرماریمنس منلست ی ی اسرماهم همسباس متسذ لس

سجا تم هس:

س-0سرماهم هررمتسجرر ریاس ص وررمسپییوررمس ذ ررلس یررمد یست هم ررامسجزررتینستجصررمنست بیترراستورر یهتس
دات یسدستات شصزرمسجرم س0933سورصاسرما جرمس 01ستاصرهمسجابم ریهسدسجابم مرمس مرشمسبراستاورمنس یمرمس
تییوسدسجرتسبرمسا م رمسجرمت س 93مسصرم ینسخرمجییست رترم اسدستاسجص رمسجیر اسصرم ی اس سبرهدنست بیتراسجر یراس
وصاسرما جرممسبراس ر

سج بیطراسورمیجمنسخرمجییست رترم استصرهت س تم یره.س ر تسج ر سبراسپ تتخرمستر سبیتراس

وصاسرما جمس 01تاصهمس تابم یه.س س
-0سدتتررههمتست ت رراسخمب رراسجابم مررمس مررشمسبرراستا م ررمس یمررمستیرریوسدسجرررتسرماهم هررمتسجربرریاستاس
جم همتست ما س ه سبهدنستا م مست سبیتاسوصاسرما جمستصهت س تم یه.س
-9سجشیررمتستا م ررمس یمررمستیرریوسدسجرررتسرماریررمنسجم هررمتست ررما س رره تسب توررم س یمررمهمتستاوررم اس
تتجم س0931سخ تتتس یم مسخی جم س0933سخیتههسبیت.س س
-4سبررمسخی رراسبرراستجصررمنستتت س رره سبرراست ی ی رراسرماهم هررمسدسب ررهستیستختررم ستدا س ررمتس رره تسرما جم ررمنسجربرریاس
جابم ممس مشمسبراسخ یرییسخ یر ستر سبیتراسج ریوس ره سورصاسرما جرمسبمبرمستور یهسجرم س0931سدس ر دات یس
یم ررمستات شصزررمسجررم س0933ستصررهت س تم یررهسدستاست ی ذرریهسدتتررههمتسجاخیت یررهس مررشمسبرراسخیمرریطسآنسبر تتس
تهترث سخمسپم منسومنس0933ستصهت س تم یه.س س
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ست بیتررراسورررصاسرما جرررم اس 01ستاصرررهمسجم هرررمتست رررما س ررره ستاسخذررریهس م یمهرررمسدس

رماهم هررمتسذ ررلس یررمد یست هم رراسپییوررمتستاسصرریاتستاوررمنسصرریاتسجرررتسدستیرریوسجمهیم رراسد ر سجررمت س 93مس
صم ینسخمجییست رتم اتسجزتینسخأخی س ت اسپ تتخمس یتهیهسبیت.سس س
-5ستتتاتتسررررلستوررررمنهرررمسدسدتترررههمتست ت ررراسخمب ررراسجابم مرررمستاسدصرررینس یمرررمستیررریوسدسجررررتس س
دسبص جیررهتسهرر س رراستیسرماریررمنس ررمنلستاسرماهم هررمتسجربرریاتسخ مجررلسمی ساتسبررمسخزرر لهمتسرما جررم اسدس
صییفسج خشطسج تینس تم یه.س س
-6سمی ستوررمسج مد ررمس هی رراسدست رتررم اسدستجرریاستورررمنهمسدسهتچیررییستتتا سرررلسادتبررطس ترریجاس مررشمس
باستط عاوم اسرمجلستاست ی ذیهستصهت س تم ه.س س
-7س رمسجزمداسجره مسخرهجمتسجم رییاسخرمجییسج ر ستورمسهترجرمنسبرمسصرهداست ریسب زریمجاس مرشمس
باستص حسویمراسج بیطاسبمبمسرماهم همتس متس ه ستصهت س تم ه.س س
جمررلینستمرریست رر تتست رریسب زرریمجاسج مد ررمسبیترراتتسوررمیجمنتسجرره تنتسج ررمد ییسبیترراتتسدسادوررمس س
دسرماریررمنستا ررهستاآجررهستتتاتتسرررلستورررمنهمسدسادوررمتسج ررمد ییسبیترراتتسدسجمررلی ییس ر

تس ر رمسجزررمداس

جه مسخهجمتسجم ییاسخأجییسدسوم سدتتههمتسذ بطسجابم یه.سسسس

م صطفی ساالری
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