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م ونین  محتر ا  مع

ان مستقل ستاد ری   یمد

ن استا مین اجتماعی  ان کل تأ ری  مد

ن  عی استا مین اجتما ن تأ ردما ری ان   مد

ات اتبعه ان عامل شرکت اه و موسس ری  مد
 اسالمب

وزارت تعااو،  ااار و رهااه ااعمااوض مو او   22/12/1400مورخ  265344به پیوست تصویر بخشنامه شماره      

شورایعالض اار درخصوص تغییر حداقل دسعمزد روزانه و سایر سطوح دسعمزدی  19/12/1400لسه مورخ نامه اتصویب

ارسال و میزا، اهزایش دسعمزد روزانه مبناای  1401اار در سال و حداقل مزایای پرداخعض به اارگرا، مشمول قانو،
رساانض باه دهای اارایض مکلفند  من اطال  نماید. واحبه شرح ذیل اوالم مضرا بیمه از ابعدای سال ااری اسر حق

 بیمه ماهیانه روایت نمایند:ااعماوض مراتب را به هنگام دریاهت لیست و حققانو، تامیناارهرمایا، مشمول 

ااعماوض )به اسعثنای شدگا، مشمول قوانین اار و تامینبیمه بیمه حداقل دسعمزد روزانه مبنای وصول حق -1     
 گردد.ریال اوالم مض 250 393 1مبلغ  های دارای دسعمزد مقطو (هعالیتمشاغل و 

درصد به والوه رقم ثابت روزانه  38  معادل 1400سایر سطوح دسعمزدی براساس آخرین دسعمزد روزانه سال  -2     

 یابد. ریال به شرح ذیل اهزایش مض722 171
 

 (1400مزد روزانه شغل در سال  آخرین×38/1+171,722= )1401مزد روزانه شغل سال 
  

( تصویبنامه هوق الذار مقرر گردیده است اارهرمایا، مشمول قانو، اار به الیه 3با تواه به اینکه طبق بند ) -3     

ه هزینه اقالم مصرهض خانوار بریال بابت امک  000 500 8اارگرا، اوم از دائم و موقت و مجرد یا معأهل ماهیانه مبلغ 

هیاأت  26/02/1400ها مورخ 58673ت/19756ای و همچنین بر اساس مصوبه شماره ونوا، مزایای رهاهض و انگیزه
به ااارگرا، مشامول  (1400سال  هروردین ماه)از ابعدای ریال بعنوا، حق مسکن  000 500 4محعرم وزیرا، مبلغ 

( قاانو، 2( مااده )5بایسات طباق بناد )انو، ااار مضقانو، پرداخت نمایند  لذا اارهرمایا، اارگااه هاای مشامول قا

( ادید درآمد به هنگام 1/5( و )5های )( قانو، اخیرالذار با روایت بخشنامه39نامه اارایض ماده )ااعماوض و آیینتامین
وبار در بیمه از امله خوارتنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقالم مشمول اسر حق

 بیمه مععلقه و پرداخت آ، به شعبه اقدام نمایند.مربوطه و اسر حق  ایام اشعغال و... در سعو،

 

 ایمعاونت بیمهزه: حو
  1401سال در بیمه دستمزد مبنای کسر حق موضوع:
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الزم به ذار مض باشد اه چنانچه براساس مصوبه هیأت محعرم وزیرا،  مبلغ حق مساکن قابال پرداخات باه توجه:  

 م خواهد شد. اهزایش یابد  مراتب مجدداً اهت اقدام اوال 1401شدگا، در سال بیمه

ال روابط اار و ( مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آ، و نیز دسعورالعملهای صادره از سوی اداره2به مواب بند ) -4     
ابرا، خدمت وزارت تعاو،  اار و رهاه ااعماوض و اداول مربوطه  الیه اارهرمایا، مکلفند از مبلغ مزد پایه سانواتض 

دارای "م از اارگاه های دارای طرح طبقه بندی و هاقد طرح طبقه بندی مشااغل( ااه اارگرا، مشمول قانو، اار )او

مبلاغ  "حداقل یک سال سابقه اار در هما، اارگاه شده یا یک سال از دریاهت آخرین پایه سنواتض آنا، گذشعه است
و آئین نامه اارایض مربوطه به  ( قانو، تامین ااعماوض39بیمه مععلقه را اسر و با روایت ماده )حق ریال 000 70روزانه 

 سازما، پرداخت نمایند.

شایا، ذار است مالک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتض براساس مصوبات سالیانه شورایعالض اار و میازا، سانوات       
 ود. محاسبه خواهد ب )برای اولین پایه سنواتض( قابل 1/1/95و از تاریخ مبنای اشعغال بیمه شده در هما، اارگاه 

شدگا، اه در آخرین گزارش بازرسض انجام شده مربوط به قبل از بیمه آ، دسعه از بیمهبه هنگام محاسبه حق -5     

 1401درج گردیده است  چنانچه در سال  ریال( 165 885)  دسعمزد آنا، بیش از حداقل دسعمزد روزانه 1/1/1401
هاا را اار آ،های ارسالض ترکشدگا، مذاور خودداری و یا در لیستبیمه بیمهت حقاارهرما از ارسال لیست و پرداخ

بیماه الذار تعیین و سپس مبنای محاسبه حق( هوق3( و )2ها به شرح بندهای )بایست دسعمزد آ،اوالم ننماید  مض

 ماههایض اه لیست آ، ارسال نشده است قرارگیرد.
 

 ( اماور 686شدگا، اداماه بیماه باه طاور اخعیااری مطاابق بخشانامه )بیمه بیمهقحداقل مبنای پرداخت ح -6     

 حاداقل دساعمزد مصاوو شاورایعالض ااار 2/1برابار  5/1/1398ماورخ  18/98/1000شدگا، به شاماره ثبات بیمه
 خواهد بود.

بیماه آناا، در ای پرداخت حقشدگا، ادامه بیمه به طور اخعیاری اه مبنبیمه بیمههمچنین مبنای پرداخت حق     

درصد به والوه رقم  38باشد  همانند سایر سطوح دسعمزدی معادل ریال بیشعر مض 165 885 از رقم روزانه 1400سال 
حاداقل دساعمزد  2/1یابد اه در هر حاال از ااری اهزایش مضریال مطابق روش ذیل در سال 722 171ثابت روزانه 

 خواهد بود.مصوو شورایعالض اار امعر ن
 (1400بیمه روزانه در سال آخرین مبنای پرداخت حق×38/1+171,722=) 1401بیمه روزانه سال مبنای پرداخت حق

 

روزاناه  معادل رقم 1401آزاد در سال شدگا، صاحبا، حرف و مشاغل ه بیمهبیمحداقل مبنای پرداخت حق -7     

 20/12/99خ مور 12126/99/1000اداری شماره  دسعور 4فاد بند واه به مبا ت خواهد بود. همچنینریال  250 393 1

وو مصاحاداقل دساعمزد بااالتر از  صااحبا، حارف و مشااغل آزاد بیمهحقمبنای پرداخت دسعمزد  در مواردی اه
ض اار سعمزد مصوو شورایعالنسبت به حداقل د وطهمرب ریب دسعمزد بایست مض باشد  1400در سال  شورایعالض اار

  روایت گردد. 1401 در سال
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رداخت با دسعمزد مبنای پ داد بیمه صاحبا، حرف و مشاغل آزادنسبت به انعقاد قرار 1400سال در  ایشدهمثال( بیمه 

نسبت به حداقل دسعمزد دسعمزد روزانه مذاور با تواه به اینکه  ریال اقدام نموده است. 879 035 2بیمه روزانه حق

 ذیلبرابر هرمول  1401بیمه روزانه وی در سال بنابراین دسعمزد مبنای پرداخت حقباشد  مض 3/2معادل  1400سال 
 ریال خواهد بود. 475 204 3مبلغ  به
 

 (3/2معادل  1400 سال نسبت به حداقل دستمزد مربوطهضریب دستمزد  ×1,393,250=) 1401بیمه سال دستمزد مبنای پرداخت حق
 

 مطاابق دساعور اداری شامارههای تواهقض خارج از اشور و بیمهایرانیا، شدگا، بیمه بیمهقمبنای پرداخت ح تذکر:
 خواهد بود. 20/12/99مورخ  12126/99/1000

به  1/1/1401بیکاری اه تاریخ وقو  بیکاری آنا، از تاریخ بگیرا، بیمه های آ، دسعه از مقرری الیه پرداخعض -8     

بگیارا، های آ، دساعه از مقارری خواهد بود. همچنین پرداخعض 1401باشد  با روایت حداقل دسعمزد سال ضبعد م
باشد مض 1401یابد و مبلغ آ، امعر از حداقل دسعمزد مزبور در سال ادامه مض 1401بیکاری سنوات قبل اه در سال 

 گردد.مض مترمی 1401تا مبلغ حداقل دسعمزد سال 

( هشعصد و چهارمین السه هیأت 7یب دسعمزد رانندگا، حمل و نقل بار و مساهر بین شهری مو و  بند ) ر -9     
دریاهت  مبنای 1/1/1401تاریخ به شرح ذیل تعیین و از  1397و اصالحات بعدی آ، در سال 26/3/1381مدیره مورخ 

 گردد.حق بیمه و ارایه تعهدات قانونض تعیین مض
 

 الف(رانندگان بین شهری:     
 

 رانندگان اتوبوس، کامیون و ... بوس، کامیونت و...رانندگان وانت بار، سواری، مینی

 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد 2/1

 

       

 ب(رانندگان درون شهری:     
 

 
با تواه به مراتب هوق دسعمزد مقطو  روزانه رانندگا، مشمول قانو، بیمه ااعماوض رانندگا، حمل و نقل باار و      

( معاادل 2/1باوس و سواری) اریب   بابات راننادگا، مینضریال 000 090 2معادل( 5/1مساهر بین شهری ) ریب
( معاادل 1/1  سایر رانندگا، و رانندگا، تااسض  وانات باار و میناض باوس درو، شاهری ) اریب ریال 000 672 1

 گردد.تعیین مض ریال 000 533 1

 

 رانندگان اتوبوس درون شهری ..(رانندگان حمل مسافر)سواری، مینی بوس و . رانندگان حمل بار 

 برابر حداقل دستمزد1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1
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السه « هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین( یک4د )بن» رایب دسعمزد مقطو  اارگرا، ساخعمانض مو و   -10      

بیماه و مبنای دریاهت حق  1/1/1401هیات مدیره محعرم سازما،  به شرح ذیل تعیین و از تاریخ  23/10/92مورخ 

 گیرد.تعهدات قانونض قرار مض
 

 برابر حداقل دسعمزد 4/1اارگر دراه یک )اارگر ماهر  اسعاداار(  -الف(

 برابر حداقل دسعمزد 3/1اارگر دراه دو )اارگر نیمه ماهر  امک اسعاداار(  -و(

 برابر حداقل دسعمزد 2/1اارگر دراه سه )اارگر ومومض( -ج(
 

بایست براساس سطح مهارت اوالم شده در اارت مهارت هنض بیمه اارگرا، ساخعمانض مضبا تواه به بند هوق حق     

)باه ترتیاب دسعمزد برابر حداقل  4/1  3/1  2/1و  روزانه شغل مربوطه با اومال  رایبآنا، و براساس دسعمزد مقط

براساس سطح مهارت اارگرا، مزبور و با روایت مصوبات هیات مدیره  ( ریال000 951 1و  000 811 1  000 672 1
 گردد.محاسبه و وصول 

ااعماوض  حدااثر دسعمزد امنای محعرم سازما، تامینااعماوض و هیاتعالض تامینبا ونایت به مصوبات شورای -11     

برابر حداقل دسعمزد روزانه تعیین و روایت مو و  حسب مورد در  7ااری بیمه از ابعدای سال روزانه مشمول اسر حق
 باشد.روزه الزامض مض 29و  30  31هایماه

بایست حدااثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشانامه محاسبات مض مراز هناوری اطالوات  آمار و -12     

اهزارهاای ماورد نیااز را باا اهزارهای مواود و طراحض و پیاده سازی سایر نارمتمهیدات الزم را بمنظور بروزرسانض نرم
 همکاری شرات مشاور مدیریت و خدمات ماشینض تامین هراهم نمایند.

این بخشنامه  مدیرا، ال  معاونین  روسا و اارشناساا، ارشاد ادارات اال اساعانها و مسئول حسن اارای مفاد      

 مسئولین ذیربط در واحدهای اارایض خواهند بود.

 

 

 

 
 

 

سوی شم مو اه  میر
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م ونین  محتر ا  مع

ی  ان مستقل ستاد ری  مد

ن استا مین اجتماعی  ان کل تأ ری  مد

ن  عی استا مین اجتما ن تأ ردما ری ان   مد

ات اتبعه ان عامل شرکت اه و موسس ری  مد
 اسالمب

وزارت تعااو،  ااار و رهااه ااعمااوض مو او   22/12/1400مورخ  265344به پیوست تصویر بخشنامه شماره      
سایر سطوح دسعمزدی  شورایعالض اار درخصوص تغییر حداقل دسعمزد روزانه و 19/12/1400نامه السه مورخ تصویب

ارسال و میزا، اهزایش دسعمزد روزانه مبناای  1401اار در سال و حداقل مزایای پرداخعض به اارگرا، مشمول قانو،

رساانض باه نماید. واحدهای اارایض مکلفند  من اطال  به شرح ذیل اوالم مضرا بیمه از ابعدای سال ااری اسر حق
 بیمه ماهیانه روایت نمایند:ااعماوض مراتب را به هنگام دریاهت لیست و حققانو، تامیناارهرمایا، مشمول 

ااعماوض )به اسعثنای شدگا، مشمول قوانین اار و تامینبیمه بیمه حداقل دسعمزد روزانه مبنای وصول حق -1     

 گردد.ریال اوالم مض 250 393 1مبلغ  های دارای دسعمزد مقطو (مشاغل و هعالیت

درصد به والوه رقم ثابت روزانه  38  معادل 1400سایر سطوح دسعمزدی براساس آخرین دسعمزد روزانه سال  -2     

 یابد. ریال به شرح ذیل اهزایش مض722 171
 

 (1400مزد روزانه شغل در سال  آخرین×38/1+171,722= )1401مزد روزانه شغل سال 
  

( تصویبنامه هوق الذار مقرر گردیده است اارهرمایا، مشمول قانو، اار به الیه 3بند )با تواه به اینکه طبق  -3     

هزینه اقالم مصرهض خانوار به ریال بابت امک  000 500 8اارگرا، اوم از دائم و موقت و مجرد یا معأهل ماهیانه مبلغ 

هیاأت  26/02/1400ها مورخ 58673ت/19756ای و همچنین بر اساس مصوبه شماره ونوا، مزایای رهاهض و انگیزه
به ااارگرا، مشامول  (1400)از ابعدای هروردین ماه سال ریال بعنوا، حق مسکن  000 500 4محعرم وزیرا، مبلغ 

( قاانو، 2( مااده )5بایسات طباق بناد )قانو، پرداخت نمایند  لذا اارهرمایا، اارگااه هاای مشامول قاانو، ااار مض

( ادید درآمد به هنگام 1/5( و )5های )( قانو، اخیرالذار با روایت بخشنامه39اارایض ماده ) نامهااعماوض و آیینتامین
بیمه از امله خواروبار در تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقالم مشمول اسر حق

 ت آ، به شعبه اقدام نمایند.بیمه مععلقه و پرداخمربوطه و اسر حق  ایام اشعغال و... در سعو،

 

 ایمعاونت بیمهحوزه: 
  1401سال در بیمه دستمزد مبنای کسر حق موضوع:
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الزم به ذار مض باشد اه چنانچه براساس مصوبه هیأت محعرم وزیرا،  مبلغ حق مساکن قابال پرداخات باه توجه:  

 اهزایش یابد  مراتب مجدداً اهت اقدام اوالم خواهد شد.  1401شدگا، در سال بیمه

ال روابط اار و نیز دسعورالعملهای صادره از سوی اداره ( مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آ، و2به مواب بند ) -4     
ابرا، خدمت وزارت تعاو،  اار و رهاه ااعماوض و اداول مربوطه  الیه اارهرمایا، مکلفند از مبلغ مزد پایه سانواتض 

رای دا"اارگرا، مشمول قانو، اار )اوم از اارگاه های دارای طرح طبقه بندی و هاقد طرح طبقه بندی مشااغل( ااه 

به مبلغ  "حداقل یک سال سابقه اار در هما، اارگاه شده یا یک سال از دریاهت آخرین پایه سنواتض آنا، گذشعه است
( قانو، تامین ااعماوض و آئین نامه اارایض مربوطه به 39بیمه مععلقه را اسر و با روایت ماده )حق ریال 000 70روزانه 

 سازما، پرداخت نمایند.

است مالک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتض براساس مصوبات سالیانه شورایعالض اار و میازا، سانوات  شایا، ذار      
 محاسبه خواهد بود.  )برای اولین پایه سنواتض( قابل 1/1/95و از تاریخ مبنای اشعغال بیمه شده در هما، اارگاه 

ر آخرین گزارش بازرسض انجام شده مربوط به قبل از شدگا، اه دبیمه آ، دسعه از بیمهبه هنگام محاسبه حق -5     

 1401درج گردیده است  چنانچه در سال  ریال( 165 885)  دسعمزد آنا، بیش از حداقل دسعمزد روزانه 1/1/1401
هاا را آ،اار های ارسالض ترکشدگا، مذاور خودداری و یا در لیستبیمه بیمهاارهرما از ارسال لیست و پرداخت حق

بیماه الذار تعیین و سپس مبنای محاسبه حق( هوق3( و )2ها به شرح بندهای )بایست دسعمزد آ،اوالم ننماید  مض

 ماههایض اه لیست آ، ارسال نشده است قرارگیرد.
 

 ر ( اماو686شدگا، اداماه بیماه باه طاور اخعیااری مطاابق بخشانامه )بیمه بیمهحداقل مبنای پرداخت حق -6     

 حاداقل دساعمزد مصاوو شاورایعالض ااار 2/1برابار  5/1/1398ماورخ  18/98/1000شدگا، به شاماره ثبات بیمه
 خواهد بود.

بیماه آناا، در شدگا، ادامه بیمه به طور اخعیاری اه مبنای پرداخت حقبیمه بیمههمچنین مبنای پرداخت حق     

درصد به والوه رقم  38باشد  همانند سایر سطوح دسعمزدی معادل ر مضریال بیشع 165 885 از رقم روزانه 1400سال 
حاداقل دساعمزد  2/1یابد اه در هر حاال از ااری اهزایش مضریال مطابق روش ذیل در سال 722 171ثابت روزانه 

 مصوو شورایعالض اار امعر نخواهد بود.
 (1400بیمه روزانه در سال آخرین مبنای پرداخت حق×38/1+171,722=) 1401بیمه روزانه سال مبنای پرداخت حق

 

معادل رقم روزاناه  1401شدگا، صاحبا، حرف و مشاغل آزاد در سال بیمه بیمهحداقل مبنای پرداخت حق -7     

 20/12/99مورخ  12126/99/1000دسعور اداری شماره  4ریال خواهد بود. همچنین با تواه به مفاد بند  250 393 1

بیمه صااحبا، حارف و مشااغل آزاد بااالتر از حاداقل دساعمزد مصاوو در مواردی اه دسعمزد مبنای پرداخت حق
بایست  ریب دسعمزد مربوطه نسبت به حداقل دسعمزد مصوو شورایعالض اار باشد  مض 1400شورایعالض اار در سال 

 روایت گردد.  1401در سال 
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ه انعقاد قرارداد بیمه صاحبا، حرف و مشاغل آزاد با دسعمزد مبنای پرداخت نسبت ب 1400ای در سال شدهمثال( بیمه 

ریال اقدام نموده است. با تواه به اینکه دسعمزد روزانه مذاور نسبت به حداقل دسعمزد  879 035 2بیمه روزانه حق

برابر هرمول ذیل  1401 بیمه روزانه وی در سالباشد  بنابراین دسعمزد مبنای پرداخت حقمض 3/2معادل  1400سال 
 ریال خواهد بود. 475 204 3به مبلغ 

 

 (3/2معادل  1400ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال × 1,393,250=) 1401بیمه سال دستمزد مبنای پرداخت حق
 

ور اداری شاماره های تواهقض مطاابق دساعشدگا، ایرانیا، خارج از اشور و بیمهبیمه بیمهمبنای پرداخت حق تذکر:
 خواهد بود. 20/12/99مورخ  12126/99/1000

به  1/1/1401بیکاری اه تاریخ وقو  بیکاری آنا، از تاریخ بگیرا، بیمه های آ، دسعه از مقرری الیه پرداخعض -8     

بگیارا، ی آ، دساعه از مقارری هاخواهد بود. همچنین پرداخعض 1401باشد  با روایت حداقل دسعمزد سال بعد مض
باشد مض 1401یابد و مبلغ آ، امعر از حداقل دسعمزد مزبور در سال ادامه مض 1401بیکاری سنوات قبل اه در سال 

 گردد.ترمیم مض 1401تا مبلغ حداقل دسعمزد سال 

صد و چهارمین السه هیأت ( هشع7 ریب دسعمزد رانندگا، حمل و نقل بار و مساهر بین شهری مو و  بند ) -9     
دریاهت  مبنای 1/1/1401تاریخ به شرح ذیل تعیین و از  1397و اصالحات بعدی آ، در سال 26/3/1381مدیره مورخ 

 گردد.حق بیمه و ارایه تعهدات قانونض تعیین مض
 

 الف(رانندگان بین شهری:     
 

 رانندگان اتوبوس، کامیون و ... ونت و...بوس، کامیرانندگان وانت بار، سواری، مینی

 برابر حداقل دستمزد 5/1 برابر حداقل دستمزد 2/1

 

       

 ب(رانندگان درون شهری:     
 

 
با تواه به مراتب هوق دسعمزد مقطو  روزانه رانندگا، مشمول قانو، بیمه ااعماوض رانندگا، حمل و نقل باار و      

 ( معاادل2/1باوس و سواری) اریب   بابات راننادگا، مینضریال 000 090 2معادل( 5/1مساهر بین شهری ) ریب
( معاادل 1/1  سایر رانندگا، و رانندگا، تااسض  وانات باار و میناض باوس درو، شاهری ) اریب ریال 000 672 1

 گردد.تعیین مض ریال 000 533 1

 

 رانندگان اتوبوس درون شهری رانندگان حمل مسافر)سواری، مینی بوس و ...( رانندگان حمل بار 

 برابر حداقل دستمزد1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1
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السه « هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین( یک4بند )» رایب دسعمزد مقطو  اارگرا، ساخعمانض مو و   -10      

بیماه و مبنای دریاهت حق  1/1/1401مدیره محعرم سازما،  به شرح ذیل تعیین و از تاریخ هیات  23/10/92مورخ 

 گیرد.تعهدات قانونض قرار مض
 

 برابر حداقل دسعمزد 4/1اارگر دراه یک )اارگر ماهر  اسعاداار(  -الف(

 عمزدبرابر حداقل دس 3/1اارگر دراه دو )اارگر نیمه ماهر  امک اسعاداار(  -و(

 برابر حداقل دسعمزد 2/1اارگر دراه سه )اارگر ومومض( -ج(
 

بایست براساس سطح مهارت اوالم شده در اارت مهارت هنض بیمه اارگرا، ساخعمانض مضبا تواه به بند هوق حق     

)باه ترتیاب دسعمزد برابر حداقل  4/1  3/1  2/1آنا، و براساس دسعمزد مقطو  روزانه شغل مربوطه با اومال  رایب

براساس سطح مهارت اارگرا، مزبور و با روایت مصوبات هیات مدیره  ( ریال000 951 1و  000 811 1  000 672 1
 گردد.محاسبه و وصول 

دسعمزد ااعماوض  حدااثر امنای محعرم سازما، تامینااعماوض و هیاتبا ونایت به مصوبات شورایعالض تامین -11     

برابر حداقل دسعمزد روزانه تعیین و روایت مو و  حسب مورد در  7ااری بیمه از ابعدای سال روزانه مشمول اسر حق
 باشد.روزه الزامض مض 29و  30  31هایماه

بایست حدااثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشانامه مراز هناوری اطالوات  آمار و محاسبات مض -12     

اهزارهاای ماورد نیااز را باا اهزارهای مواود و طراحض و پیاده سازی سایر نارمدات الزم را بمنظور بروزرسانض نرمتمهی
 همکاری شرات مشاور مدیریت و خدمات ماشینض تامین هراهم نمایند.

عانها و مسئول حسن اارای مفاد این بخشنامه  مدیرا، ال  معاونین  روسا و اارشناساا، ارشاد ادارات اال اسا     

 مسئولین ذیربط در واحدهای اارایض خواهند بود.
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