اطالعیِ در خصَص بخشٌاهِ حذاقل دستوسد ٍ هسایای حیي کار کارگراى هشوَل قاًًَکار
بِ اًضوام ریس هحاسبات در سال 1399
ثبػٌبیت ثِ ثرطٌبهِ ضوبضُ  7933هَضخ ٍ 99/1/26ظاضت تؼبٍى ,کبض ٍضفبُ اجتوبػی هَضَع هػَثِ ضَضای ػبلی کبض ثِ
آگبّی هی ضسبًس:
 -1اظ تبضید  99/1/1حسالل هعز ضٍظاًِ هجلغ  611809ضیبل هی ثبضسّ ,وچٌیي زض سبل 1399سبیط سغَح هعزی ثِ هبذص
رٍزاًِ  15درصذ ثؼالٍُ ضٍظاًِ ً 30338سجت ثِ آذطیي هعز ثبثت یب هجٌب (هَضَع هبزُ  36لبًَى کبض) افعایص هی یبثس
هططٍط ثِ آًکِ هعز ضٍظاًِ کبضگط اظ هجلغ  611809ضیبل کوتط ًجبضس.
 -2اػغبی یک پبیِ سٌَات زض سبل  99ثِ کبضگطاًی کِ زض ّوبى کبضگبُ زاضای یکسبل سبثمِ کبض یب یکسبل اظ زضیبفت آذطیي
پبیِ سٌَاتی آًبى گصضتِ ثبضس اعن از ایٌکِ حق سٌَات یا هسایای پایاى کار خَد را تسَیِ کردُ باشٌذ یا خیر
ضٍظاًِ  58333ضیبل کِ ثِ هعز کبضگط اضبفِ هی گطزز .کبضگطاى فػلی ثِ ًسجت هست کبضکطزضبى زض سبل

ثِ هیعاى
 99ثِ هیعاى

همطض زض ایي ثٌس تؼلك هی گیطز .الظم ثِ شکطاست ثبتَجِ ثِ ایٌکِ هجبلغ هطثَط ثِ پبیِ سٌَاتی ثِ کبضگطاًی کِ زاضای
لطاضزازهَلت کبضهی ثبضٌس
ًیعتؼلك هی گیطزٍایي هجلغ جعء هعزثبثت یبهعزهجٌبی کبضگطاى هحسَة هی گطزز ،ثبتَجِ ثِ ثرطٌبهِ هصکَض زضغس
افعایطبت ضَضای ػبلی کبضزضذػَظ سبیطسغَح هعزی حست هَضزثطضٍی هعزهجٌبی کبضگطاى اػوبل ضَز ،ثٌبثطایي پبیِ
ّبی سٌَاتی لجل ًیعهطوَل ایي افعایطبت لطاضهی گیطزًٍتیجِ حبغل ثبیسثبپبیِ سٌَات سبل جبضی جوغ گطزز.
 -3سبػت کبض :ثبستٌبز تجػطُ یک هبزُ  51لبًًَکبض سبػت کبضکبضگطاى  44سبػت زض ّفتِ هی ثبضس ٍ تٌظین سبػبت کبض زض
عَل ّفتِ ثط اسبس ضطایظ کبض ٍ تَافك عطفیي است.
 -4ثي کبالّبی اسبسی زض سبل  99ثبثت ّط کبضگط (اػن اظ هتبّل ٍ هجطز)هبّبًِ 4000000ریال کِ کبضفطهب هکلف است ثِ
کبضگط پطزاذت ًوبیس.
 -5کبضفطهبیبى هکلفٌس سبلیبًِ زٍ زست لجبس هتٌبست ثب ًَع کبض تْیِ ٍ ثِ عَض ضایگبى زض اذتیبض کبضگطاى لطاض زٌّس(.هبزُ
 61آئیي ًبهِ حفبظت ٍ ثْساضت ػوَهی کبضگبّْب)
 -6ثب تَجِ ثِ هػَثِ ضَضای ػبلی کبض ٍ تػَیت ّیئت ٍظیطاى کوک ّعیٌِ هسکي کبضگطاى هجطز ٍ هتبّل ٍ هؼیل هبّبًِ
 1000000ریال تؼییي کِ کبضفطهبیبى هکلفٌس غطف ًظط اظ هیعاى زستوعز یب حمَق کبضگطاى ّعیٌِ هسکي ضا تب هجلغ تؼییي
ضسُ پطزاذت ًوبیٌس.

 -7ثبستٌبز هَاز  87 ٍ 86لبًَى تبهیي اجتوبػی کوک ػبئلِ هٌسی ثطای ّط فطظًس سِ برابر حذاقل زستوعز کبضگط سبزُ ٍ
ثسٍى هحسٍزیت تؼساز فطظًس ثیوِ ضسُ هی ثبضس کِ ثبیس ثَسیلِ کبضفطهب زض هَلغ پطزاذت هعز یب حمَق ثِ ثیوِ ضسُ
پطزاذت ًوبیس هططٍط ثط ایٌکِ:
الف) ثیوِ ضسُ حسالل سبثمِ پطزاذت  720ضٍظ حك ثیوِ ضا ًعز سبظهبى تبهیي اجتوبػی زاضتِ ثبضس.
ة) سي فطظًساى اظ  18سبل کوتط ثبضس ٍ یب هٌحػطاً ثِ تحػیل اضتغبل زاضتِ ثبضٌس ٍ یب زض اثط ثیوبضی یب ًمع ػضَ
عجك گَاّی کویسیَى پعضکی هَضَع هبزُ  92لبًَى تبهیي اجتوبػی لبزض ثِ کبض ًجبضٌس.
 -8ثیوِ ضسُ ظى ٍ هطزی کِ زض یک ٍاحس یب ٍاحسّبی جسا اظ ّن کبض هی کٌٌس ٍ غبحت فطظًس ّستٌس ثب زاضتي ضطایظ ثٌس 7
ّط زٍ حك زضیبفت کوک ّعیٌِ ػبئلِ هٌسی (حك اٍالز) ضا زاضًس زض سبلجبضی هیعاى حك اٍالز زض ذػَظ کلیِ کبضگطاى ثِ
اظای ّط فطظًس  1835427ضیبل تؼییي گطزیسُ است.
 -9ثبستٌبز هبزُ  59لبًًَکبض ثطای ّط سبػت کبض اضبفی( سبػبت کبض اضبفی ثِ کبضگطاى ًجبیس اظ  4سبػت زض ضٍظ تجبٍظ
ًوبیس ( ،هگط زض هَاضز استثٌبیی ثب تَافك عطفیي)  %40اضبفِ ثط هعز ّط سبػت ثِ کبضگط ثبیستی پطزاذت گطزز.
 -10ثبستٌبز هبزُ  62لبًًَکبض ضٍظ جوؼِ ضٍظ تؼغیل ّفتگی کبضگطاى ثب استفبزُ اظ هعز هی ثبضس ٍ کبضگطاًیکِ ثِ ّط ػٌَاى
ضٍظ جوؼِ کبض کٌٌس زض همبثل ػسم استفبزُ اظ تؼغیل ضٍظ جوؼِ  %40اضبفِ ثط هعز زضیبفت ذَاٌّس کطز ٍ هی ثبیست ثِ عَض
هستوط ضٍظ زیگطی زض ّفتِ ثطای تؼغیل تؼییي ضَز ٍ ثِ ّط حبل تؼغیل یک ضٍظ هؼیي زض ّفتِ اججبضیست.
 -11ثبستٌبز هبزُ  64لبًًَکبض هطذػی سبالًِ ثب استفبزُ اظ هعز  26ضٍظ کبضی(ّط ضٍظ کبضی هؼبزل ّفت سبػت ٍ ثیست
زلیمِ ) ثب احتسبة  4جوؼِ جوؼبً  30ضٍظ هی ثبضس ٍ عجك هبزُ  73لبًًَکبض کلیِ کبضگطاى زض هَاضز ( ازدٍاج دائن ،فَت
ّوسر ،پذر ،هادر ،فرزًذاى ).حك ثطذَضزاض اظ  3ضٍظ هطذػی ثب استفبز اظ هعز ضا زاضًس.
* هستٌس ثِ هبزُ  66لبًًَکبض کبضگطاى ثیطتط اظ  9ضٍظ هطذػی سبالًِ ذَز ضا ًوی تَاًٌس شذیطُ ًوبیٌس ٍ هطذػی
استؼالجی ثب تبئیس سبظهبى تبهیي اجتوبػی جعء سبثمِ کبض کبضگطاى هحسَة هی گطزز.
تجػطُ  :زض کبضگبّْبی ظیط ً 10فط هطذػی استحمبلی  21ضٍظ هی ثبضس (.ثٌس 11آییي ًبهِ اجطایی هبزُ  191لبًًَکبض )
 -12ثبستٌبز هبزُ  56لبًًَکبض ثِ کبضگطاًیکِ زض عَل هبُ ثِ عَض ًَثتی کبض هی کٌٌس ٍ ًَثتْبی کبضزض غجح ٍ ػػط ٍالغ
ضَز  ٍ %10چٌبًچِ زض غجح ٍ ػػط ٍ ضت ٍالغ ضَز  ٍ %15زض غَضتیکِ ًَثتْب ثِ غجح ٍ ضت یب ػػط ٍ ضت ثیبفتس
 22/5زضغس ًَثت کبضی زضیبفت ذَاٌّس کطز.
 -13ثبستٌبز هبزُ  58لبًًَکبض ثطای ّط سبػت کبض زض ضت(سبػت  22الی  6غجح ) فمظ ثِ کارگراى غیر ًَبتی  %35فَق
الؼبزُ ضجکبضی اضبفِ ثط هعز سبػتی تؼلك هی گیطز.

 -14عجك هبزُ  63لبًًَکبض ػالٍُ ثط تؼغیالت ضسوی،ضٍظ کبضگط(  11اضزیجْطت هبُ) ًیع جعء تؼغیالت ضسوی کبضگطاى
هحسَة هیگطزز.
 -15ثبستٌبز هبزُ  92لبًًَکبض کبضفطهب ٍ هسئَالى کلیِ کبضگبّْب هکلفٌس ثط اسبس هػَثبت ضَضای ػبلی حفبظت فٌی ثطای
تبهیي حفبظت ٍ سالهت ثْساضت کبضگطاى زض هحیظ کبضگبُ ٍسبیل ٍ اهکبًبت الظم ضا تْیِ ٍ زض اذتیبض آًبى لطاض زازُ ٍ
چگًَگی کبضثطز ٍسبیل فَق الصکط ضا ثِ آًبى ثیبهَظًس ٍ زض ذػَظ ضػبیت همطضات حفبظتی ٍ ثْساضتی ًظبضت ًوبیٌس ٍ
کبضگطاى ًیع هَظف ثِ استفبزُ ٍ ًگْساضی اظ ٍسبیل هصکَض ٍ اجطای زستَض الؼول ّبی هطثَط ثِ کبضگبُ هی ثبضٌس.
 -16ثط اسبس هبزُ  24لبًًَکبضٍ تجػطُ هبزُ  41لبًَى ضفغ هَاًغ تَلیس ضلبثت پصیط ٍ اضتمبء ًظبم هبلی  ,زض غَضت
ذبتوِ لطاضزاز کبض  ،کبض هؼیي یب هست هَلت  ،کبضفطهبیبى هکلفٌس ثِ کبضگطاى ثِ ًسجت هست کبضکطز هعایبی لبًًَی پبیبى کبض
ثِ هبذص ّط سبل یک هبُ آذطیي حمَق(سٌَات ثط اسبس هعز پبیِ یب هجٌبی ٍ ثطاسبس تجػطُ یک ٍ زٍ هبزُ  36لبًًَکبض )
پطزاذت ًوبیٌس.
 -17ثب ستٌبز هبزُ  31لبًًَکبض چٌبًچِ ذبتوِ لطاضزازکبض ثِ لحبػ اظ کبض افتبزگی ٍ یب ثبظًطستگی کبضگط ثبضس کبضفطهب ثبیس
ثط اسبس آذطیي زستوعز کبضگط ثِ ًسجت ّط سبل سبثمِ ذسهت حمَق ثِ هیعاى  30ضٍظ هعز ثِ ٍی پطزاذت ًوبیس.
 -18کبضفطهب هکلف است ثِ کبضگطی کِ ثب ضػبیت تجػطُ هبزُ

 21لبًًَکبض استؼفب ًوَزُ ،ثط اسبس تجػطُ هبزُ
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لبًًَکبض ثِ اظاء ّط سبل سبثمِ کبض یکوبُ آذطیي زستوعز ضا ثِ ٍی پطزاذت ًوبیس.
 -19زض غَضت اًؼمبز ّط گًَِ لطاضزاز کبض ضطٍضی است ضوي ضػبیت کبهل هَاز

 10 ٍ 9 ٍ 8 ٍ 7لبًًَکبض یک ًسرِ اظ

لطاضزاز هٌؼمسُ ضا جْت اعالع ثِ ازاضُ کبض هحل فؼبلیت اضسبل ًوبیٌس.
 -20زض غَضت تٌظین لطاضزاز ثب پیوبًکبضاى کبضفطهب هکلف است کلیِ هَاضز لبًَى کبض اظ جولِ هبزُ  13لبًَى کبض ضا ضػبیت
ًوبیس .
 -21ثب ػٌبیت ثِ هػَثِ هَضخ  70/12/6هجلس ضَضای اسالهی ػیسی ٍ پبزاش کبضگطاى هطوَل لبًًَکبض ثطای یکسبل ثط
اساس  60رٍز آخریي دستوسد کارگراى تا سقف  90رٍز حذاقل زستوعز اػالم ضسُ ّط سبل هی ثبضس.
ٍ -22احس ّبی هطوَل لبًًَکبض ثِ هٌظَض اضتمبء ٍ ثْطُ ٍضی ٍ ایجبز اًگیعُ ثیطتط زض ثیي کبضکٌبى ذَز ػالٍُ ثط اجطای
ایي هػَثِ هیتَاًٌس ًسجت ثِ افعایص هعز ٍ هعایب زض لبلت عطحْبی اًگیعضی ٍ یب اًؼمبز پیوبًْبی زستِ جوؼی یب هَافمت
ًبهِ کبضگبّی پس اظ تبئیس ٍظاضت تؼبٍى کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی السام ًوبیٌس.

حقَق

حسالل هعز سبل  99رٍزاًِ هبلغ  611809ریال هی ثبضسّ ,وچٌیي زض سبل  1399سبیط سغَح هعزی ثِ هبذص ضٍظاًِ  15زضغس
ثؼالٍُ ضٍظاًِ  30338ضیبل ثِ ًسجت ثِ آذطیي هعز ثبثت یب هجٌب (هَضَع هبزُ  36لبًَى کبض) افعایص هی یبثس هططٍط ثِ
آًکِ هعز ضٍظاًِ کبضگط اظ هجلغ  611809ضیبل کوتط ًجبضس  .حسالل هعز سبل  99هاّاًِ هبلغ 18354270ریال هی ثبضس.

بي

ثي کبالّبی اسبسی زض سبل  99ثبثت ّط کبضگط (اػن اظ هتبّل ٍ هجطز) هاّاًِ  4000000ریال کِ کبضفطهب هکلف است ثِ کبضگط
پطزاذت ًوبیس

حق اٍالد

هیعاى حك اٍالز زض سبل  99ثب ضػبیت هَاز  87 ٍ 86لبًَى تبهیي اجتوبػی زض ذػَظ کلیِ کبضگطاى ثسٍى هحسٍزیت تؼساز
فطظًساى ثطای ّط فرزًذ  1835427ریال تؼییي گطزیسُ است.

هسکي

ثب تَجِ ثِ هػَثِ ضَضای ػبلی کبض ٍ تػَیت ّیئت ٍظیطاى کوک ّعیٌِ هسکي کبضگطاى هجطز ٍ هتبّل ٍ هؼیل

هاّاًِ

 1000000ریال تؼییي هی گطزز.
اضافِ کار

ًحَُ هحبسجِ اضبفِ کبضی :
هعز ضٍظاًِ  611809ریال = 18354270 ÷ 30ریال حمَق هبّبًِ
83466ریال هعز یک سبػت کبض ػبزی = 611809 ÷7/33ریال هعز ضٍظاًِ
116853ریال هعز یک سبػت اضبفِ کبضی = %40هعز یک سبػت کبض ػبزی 83466 +ریال هعز یک سبػت کبض ػبزی

شبکار

ًحَُ هحاسبِ شبکاری :

ًَبتکار

ثطاسبس هبزُ  56قاًًَکار کبضگطی کِ زض عَل هبُ ثِ عَض ًَبتی کبض هی کٌس ٍ ًَثتْبی کبض ٍی زض غجح ٍػػط ٍالغ هی ضَز

هعز ضٍظاًِ611809ریال = 18354270 ÷ 30ریال حمَق هبّبًِ
 83466ریال هعز یک سبػت کبض ػبزی =  611809 ÷7/33ریال هعز ضٍظاًِ
29213ریال فَق الؼبزُ یک سبػت ضت کبضی=  83466 * %35ریال هعز یک سبػت کبض ػبزی

 ٍ %10چٌبًچِ ًَثتْب زض غجح ٍ ػػط ٍ ضت لطاض گیطز  ٍ %15زض غَضتی کِ ًَثتْب ثِ غجح ٍ ضت ٍ یب ػػط ٍ ضت ثیبفتس
 %22/5ػالٍُ ثط هعز ثِ ػٌَاى فَق الؼبزُ ًَثتکبضی زضیبفت ذَاّس کطز.
1835427ریال=ً* 0.10 =18354270*%10رخ هاّاًِ فَق العادُ ًَبتکار %10
2753140ریال=ً* 0.15 =18354270*%15رخ هاّاًِ فَق العادُ ًَبتکار %15
ً*0، 225 =18354270*%22/5=4129711رخ هاّاًِ فَق العادُ ًَبتکار %22.5
عیذی ٍ

حسالل ػیسی ٍ پبزاش کبضگطاى هطوَل لبًَى کبض ساالًِ  36708540ریال هی ثبضس.

پاداش

حساکثط ػیسی ٍ پبزاش کبضگطاى هطوَل لبًَى کبض ساالًِ 55062810ریال هی ثبضس.

سٌَات

سٌَات سبل 99هاّیاًِ هبلغ  1529523ریال هی ثبضس.

شرایط کار هختلط
کبضگطاًی کِ حست تَافك ثؼول آهسُ  24سبػت کبض ٍ 48سبػت استطاحت هیکٌٌس ًحَُ اًجبم کبض آًبى اظ هػبزیك کبض هرتلظ
هَضَع هادُ  53قاًًَکار هی ثبضس.
ثِ ایي لجیل کبضگطاى هستٌس بِ هاُ  58قاًًَکار ثطای ّط سبػت کبض زض ضت هؼبزل  35درصذ اضبفِ ثط هعز سبػبت کبض ػبزی
ثؼٌَاى فَق العادُ شبکاری تؼلك هیگیطز .
*هتصکط هیگطزز چٌبًچِ کبضگطی اػن اظ ًَثتی ٍ غیط ًَثتی ثِ حست ضطٍضت ٍ یب تَافك ثؼول آهسُ رٍز جوعِ ضا ثِ کبض اضتغبل
زاضتِ ثبضس ؛ العاهب ثبیس ثِ جبی آى یک ضٍظ هؼیي زیگطی زض ّفتِ ضا تؼغیل ًوبیس کِ زض ایٌػَضت کبضگط ثطای کبض زض ضٍظ جوؼِ
استحمبق زضیبفت  40درصذ عالٍُ بر هسد ضا پیسا هیکٌس .
ّوچٌیي کبض زض ضٍظ ّبی تعطیل رسوی چٌبًچِ ثب تَافك اًجبم کبض عطفیي غَضت گیطز اظ ّوبى اثتسای اهط اضبفِ کبض هحسَة ٍ
فَق الؼبزُ هطثَط ثِ هادُ  59قاًَى کار(دریافت  40درصذ عالٍُ بر هسد) لبثل هحبسجِ ٍ پطزاذت هی ثبضس.
*.ثسیْی است هرخصی استحقاقی ساالًِ کارگراى بِ هیساى هقرر در هادُ 64قاًًَکار است کِ حست سبػبت استفبزُ ضسُ لبثل
هحبسجِ ٍ لبثل تجسیل ثِ ضٍظ (7سبػت ٍ 20زلیمِ )ذَاّس ثَز.
ًحَُ هحاسبِ حقَق هسایای ًاشی از کار هختلط(  24ساعت کار ٍ  24ساعت استراحت )
سبػبت کبض زض هبُ  360 :سبػت

سبػت کبض لبًًَی  192سبػت

ثِ اظای  15ضٍظ کبض زض ّط هبُ
سبػبت اضبفِ کب ض ٍ اضبفِ کبض زض ضت 360-192= 168
 8*15=120سبػبت ضجکبضی
ًطخ یک سبػت اضبفِ کبضً*1/4= 116853طخ یک سبػت کبض ػبزی
ًطخ اضبفِ کبضزض هبُ ضیبل ً 116853*168=19631304طخ یک سبػت اضبفِ کبض
ًطخ یک سبػت ضجکبض ً*0/35=29213طخ یک سبػت کبض ػبزی
ضجکبضی زض هبُ ضیبل ً 29213*120=3505560طخ فَق الؼبزُ یک سبػت ضت کبضی

