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 «رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری قانون بیمه اجتماعی»

مسافر بین شهری مشمول قانون تأمین  حمل و نقل بار و ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط

قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده  مکلفند حق بیمه مقرر دراجتماعی قرار گرفته و 

مزایای و از  گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداختمیتعیین 1354.4.3تأمین اجتماعی مصوب  ( قانون35)

اجتماعی حق بیمه راننده و سازمان تأمین قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند. در صورت عدم پرداخت حق بیمه،

 .نمایدوصول می ( قانون مذکور50متفرعات آن را طبق ماده )

اجتماعی را طبق قانون قانون تأمین  : سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه، مزایای مندرج در1تبصره 

 .نماید مذکور به آنان ارائه

باشد. های کشور میحمل و نقل و پایانه ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان: تردد رانندگان در جاده2تبصره 

حق بیمه توسط مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت  دفترچه کار راننده صدور، تمدید و تجدید

 .بود وی خواهد

ای که کاال یا مسافر به راننده : کلیه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل3تبصره 

باشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و های کشور میپایانه سازمان حمل و نقل وفاقد دفترچه کار معتبر از

برای بار اول مکلف  رانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایندنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهتبار مؤسسات مزبور

مسافر و در صورت تکرار مکلف به یا صورت وضعیت  به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و

 باشند. سازمان تأمین اجتماعی حق بیمهماعی میراننده به سازمان تأمین اجت پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک

بارنامه مطالبه و  از شرکتها و مؤسسات صادر کننده 1354.4.3( قانون تأمین اجتماعی مصوب 50طبق ماده ) مذکور را

 .نمایدوصول می

چه کار رانندگان را مسافربری دفتر : نیروی انتظامی و پلیس راه مکلف است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و4تبصره 

ای به استفاده ( قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده7ماده ) ارائه دفترچه کار معتبر طبقکنترل و در صورت عدم

 .برخورد نماید1368.2.31مسافری مصوب  از صورت وضعیت

آیین نامه اجرایی این قانون  های قید شده در: صدور و تمدید دفترچه کار رانندگی منوط به احراز صالحیت5تبصره 

 .خواهد بود

سازمان تأمین اجتماعی ، وزارت راه و  : آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط6تبصره 

 .وزیران خواهد رسید تهیه و به تصویب هیأتترابری و وزارت کشور

 

  حمل و نقل بار و مسافر بین شهرینامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان آیین

 : روند: در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می1ماده 
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 . های کشورسازمان: سازمان حمل و نقل و پایانه -الف 

ب با نوع راننده: رانندگان خودروهای حمل بار و مسافر بین شهری که دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناس -ب 

 . و دفترچه کار رانندگی آنها توسط سازمان صادر شده باشدوسیله نقلیه عمومی بین شهری بوده

دفترچه کار رانندگی معتبر، بارنامه و صورت وضعیت مسافر: تعاریف مذکور در قوانین و مقررات مربوط به حمل و  -پ 

 . اینقل جاده

 . 1354مصوب  -قانون: قانون تأمین اجتماعی  -ت 

شود و مبنای دریافت حق بیمه و ( قانون برای راننده تعیین می35ای که طبق ماده )دستمزد مقطوع: درآمد ماهانه -ث 

 . گیردارایه خدمات قانونی قرار می

 -1379مصوب  -قانون بیمه اجتماعی رانندگان: قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری  -ج 

 . 

 . شود( قانون تعیین می28: نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده )2ماده 

 : گیرد: راننده به ترتیب زیر مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان قرار می3ماده 

اند و کلیه رانندگانی که تا تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق بارنامه و صورت وضعیت، حق بیمه پرداخت نموده -الف 

باشند مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان بوده و مکلفند حق رانندگی از طرف سازمان می رای دفترچه کار معتبردا

 . بیمه مربوط را رأساً پرداخت نمایند

تبصره: حق بیمه پرداخت شده براساس بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری تا تاریخ تصویب این آیین نامه جزو سوابق 

 . شودمی ده محسوبای راننبیمه

این ماده هستند و از تاریخ تصویب این آیین نامه به بعد درخواست صدور « الف»رانندگانی که فاقد شرایط بند  -ب 

کتبی خود را همراه با گواهینامه معتبر رانندگی و سایر مدارک شناسایی به سازمان دفترچه کار را دارند، باید درخواست 

معاینات پزشکی و با دریافت وجوهی معادل سه ماه حق مایند. سازمان تأمین اجتماعی پس از انجامتأمین اجتماعی ارایه ن

اختصاص داده و او را جهت دریافت بیمه زمان درخواست که جنبه علی الحساب خواهد داشت، شماره شناسایی به راننده 

سازمان س از دریافت دفترچه کار رانندگی معتبر ازنماید. راننده معرفی شده پدفترچه کار رانندگی به سازمان معرفی می

 . گیردو از تاریخ صدور دفترچه مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان قرار می

تبصره: وجه دریافتی از افراد معرفی شده به سازمان که دفترچه رانندگی از سازمان دریافت ننمایند پس از کسر 

 . بودهای اداری قابل استرداد خواهد هزینه

اند، مکلفند شخصاً حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما، مربوط به : رانندگانی که براساس این آیین نامه بیمه شده4ماده 

شود حداکثر تا پایان ماه بعد از آخرین سه ماه( که بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین میحداقل حق بیمه های آتی را )ماه

مربوط به  اجتماعی پرداخت نمایند، چنانچه حق بیمهپرداخت شده است، به سازمان تأمینماهی که حق بیمه مبوط قبالً 

نگردد، اصل حق بیمه و فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت 

 . هد بود( قانون از وی قابل وصول خوا50متفرعات( طبق ماده )خسارت تأخیر تأدیه )

: سازمان با اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی و پس از احراز شرایط زیر نسبت به صدور، 5ماده 

 : کندرانندگی اقدام میتمدید یا تجدید دفترچه کار



 
  

 

www.dad-man.ir 

 . داشتن گواهینامه معتبر رانندگی متناسب با وسیله نقلیه -الف 

 . ایان دوره ابتدایی یا دوره نهضت سوادآموزیداشتن حداقل مدرک تحصیلی پ -ب 

 . داشتن کارت سالمت از مراجع ذی صالح -پ 

تبصره : سازمان مکلف است در صورتی که میزان تخلفات راننده از نظر نوع و تعداد از حد مجاز که میزان آن براساس 

شود، تجاوز جمهوری اسالمی ایران( تعیین مینیروی انتظامی های راه و ترابری و کشور )وزارتخانهدستورالعمل مشترک

 . معین و یا نامحدود خودداری نمایدنماید از تمدید دفترچه کار رانندگی وی برای مدت

ها و مؤسسات حمل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کاال یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار : شرکت6ماده 

ماه حق بیمه یک راننده به ازای هر  3رت تخلف برای بار اول مکلف به پرداخت معادل صومعتبر خودداری نمایند و در

پرداخت معادل یکسال حق بیمه یک راننده به سازمان تأمین بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر و در صورت تکرار به

ها و مؤسسات متخلف شرکتز ( قانون ا50باشند. سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه مذکور را طبق ماده )اجتماعی می

 . نمایدوصول می

: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و پلیس راه مکلفند به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری، 7ماده 

ات الزام شرکتها و مؤسس»( قانون 7صورت عدم ارایه یا فقدان اعتبار آن طبق ماده )دفترچه کار رانندگان را کنترل و در

برخورد نموده و مشخصات راننده، « -1368مصوب -ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه ترابری جاده

کننده بارنامه یا صورت بارنامه یا صورت وضعیت و همچنین مشخصات و آدرس شرکت و مؤسسه حمل و نقل صادر

 . وضعیت را به اداره تأمین اجتماعی محل اعالم نمایند

ها این آیین نامه( و شاغالن و بازنشستگان وزارتخانه 3به استثنای رانندگان موضوع ماده : رانندگان مشمول قانون )8ماده 

به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این و مؤسسات دولتی و وابسته

 .آیین نامه مستثنا خواهند بود

 

 


