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تان  ی ا ما ن ا رم تأ ل    د
 

مد(ص)   و باسالم  مد و آل  وات             ص
در اجراي بخشنامه تنقيح، تلخيص و تجميع بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري و درون 

و  ١٨/٠٨/١٤٠٠مورخ  ٧٧٣٣/١٤٠٠/١٠٠٠و اصالحيه شماره  ١٤/١/١٤٠٠مورخ  ١١٠/١٤٠٠/١٠٠٠شهري به شماره 

مندي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بـين شـهري و درون به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور و ايجاد رضايت

الـذكر، تغييـرات در برخـي قسـمت هـاي شهري و همچنين رفع ابهام واحدهاي تابعه در نحوه اجراي بخشـنامه فـوق

 گردد:افه و اصالح ميبخشنامه به شرح ذيل اض
  

 راننده حمل و نقل بار و مسافر درون شهري:  - ٦بند 
هـا هاي متولي در امور مربوط به ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهري تحـت نظـارت شـهرداريسازمانتوجه: 

بوسـراني و سـازمان شامل سازمان هاي مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهري، حمل و نقـل همگـاني بـار و مسـافر، اتو
اصـناف مـرتبط بـا  مديريت حمل و نقل بار و واحدهاي تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند اتحاديه هـا و

 حمل و نقل بار و مسافر درون شهري مي باشند.
  

 نرخ حق بيمه:  - ٩بند 
سازمان هدفمند سازي يارانه ها، پذيرش راننـدگان  ١١/١١/١٣٩٦مورخ  ٢١٠٢٠/١٠/٩٦/٣٧١با توجه به نامه شماره  - د

و از محل جـايگزيني بـه ميـزان  ٢٧/١١/١٤٠٠مورخ  ١٢٩٢٣/١٤٠٠/١٠٠٠جديدالورود به استناد دستور اداري شماره 
   ) قطع بيمه پردازي ناشي از عدم اشتغال افراد غير واقعي ميسر مي باشد.%١٠٠(

ماه پـس از انقضـاي اعتبـار كـارت  ٦نندگان بيمه پرداز مشمول معافيت بخشي از حق بيمه كه ظرف مدت را: ٢توجه 
نماينـد، در پروانه فعاليـت راننـدگي خـود اقـدام نمي /پروانه فعاليت رانندگي نسبت به تمديد يا تجديد كارت /هوشمند 

پردازي از طريق بيمه اجتماعي رانندگان، مي توانند حق بيمه صورت مراجعه بعد از مهلت مزبور و درخواست ادامه بيمه 
متعلقه را طبق ماده واحـده قـانون بيمـه هـاي اجتمـاعي راننـدگان حمـل و نقـل بـار و مسـافر بـين شـهري مصـوب 

  مجلس شوراي اسالمي پرداخت نمايند. ٢٨/٠٢/١٣٧٩
  

  

  
 حوزه: معاونت بيمه اي 

  ها و دستورهاي اداريتنقيح، تلخيص و تجميع بخشنامه اصالح برخي قسمت هاي بخشنامه  موضوع:
 ي و درون شهري بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهر 
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 مدارك مورد نياز:         - ١١بند  
اطالعات شخصي،  /بار و مسافر فاقد كارفرما كه جهت نامنويسي يا به روز رساني رابطه بيمه اي رانندگان حمل و نقل   

 به واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي شعبه مراجعه مي كنند، الزم است مدارك ذيل را ارائه نمايند:
 تكميل فرم درخواست و ثبت آن در دبيرخانه شعبه. - الف     
  اصل گواهينامه رانندگي معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه. - ب     
كار معتبر رانندگي (درون شهري) پـس از دريافـت از /اصل كارت هوشمند رانندگي(بين شهري)، پروانه فعاليت - پ     

  مراجع مربوطه
  مه) جهت رانندگان جديدالورود. بخشنا ٦معرفي نامه صادره از سوي مراجع ذيربط (ذكر شده در بند  - ت     

  

  :٣١بند 
  :١٣٨٠لغايت شهريور ماه سال ١٣٧٢بازه زماني سال -ب
با توجه به ثبت اطالعات بارنامه و صورت وضعيت رانندگان بـاربري و مسـافربري بـين شـهري در سيسـتم، اسـتعالم    

حـدهاي اجرايـي از طريـق درگـاه مركـزي ورود سوابق در دوره ياد شده توسط واحد نامنويسي و حسابهاي انفـرادي وا
انجام و سوابق پرداخت حق بيمه راننـده توسـط اداره كـل نامنويسـي و  :individual.tamin.ir//httpكاربران به نشاني 

  انفرادي استخراج و اعالم مي گردد.  حسابهاي
 

، ٢٨/٢/١٣٧٩اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسـافر بـين شـهري مصـوب  كه قانون بيمهاين با توجه به - ٤٤بند 
گردد و قانون خاص محسوب مي ٦/٥/١٣٨٧هيات وزيران و اصالحات بعدي مصوب  ٩/٣/١٣٨٠نامه اجرائي مصوب آئين

پروانـه فعاليـت /دهد و از طرفي صدور كارت هوشمند ل آنان تحت پوشش قرار ميتنها قشر خاصي از افراد را به تبع شغ
پروانـه، ايـن قبيـل /رانندگي از سوي مراجع ذيصالح صرفاً مجوز فعاليت در امر حمل و نقل بوده و در دوره اعتبار كارت

آيين نامه اجرايي قانون مزبور چنانچـه  )٨كار يابند، لذا به استناد ماده (توانند در مشاغل ديگري نيز اشتغال بهافراد مي
هاي مشمول قانون تامين اجتماعي شاغل و ليست و حق بيمـه آنـان شده اجباري در كارگاهعنوان بيمهافراد موصوف به

بايست ي مذكور از شمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان خارج و كارفرمايان مربوطه ميارسال و پرداخت گردد، در دوره
) قانون تأمين اجتماعي به سازمان ارسال ٣٩) و (٢٨ق بيمه آنان را همانند ساير كاركنان خود با رعايت مواد (ليست و ح

و پرداخت نمايند. به منظور جلوگيري از تداخل و همپوشاني سوابق پرداخت حق بيمه، در صورت احراز اشتغال به كار و 
اجتمـاعي راننـدگان بـين شـهري بـراي راي قـانون بيمـه بيمه در اـج هاي ارسالي از هر حيث، وصول حقصحت ليست

كامل حق بيمه  %٢٧هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي با نرخ هايي كه ليست و حق بيمه آنان از طريق ساير كارگاهماه
متعلقه با لحاظ دستمزد مقطوع رانندگان و روزهاي كاركرد پرداخت گرديده است، موضوعيت نخواهـد داشـت و صـدور 

 پروانه فعاليت بيمه شدگان مذكور بالمانع خواهد بود./ي جهت تمديد و يا تجديد كارت هوشمند گواه
  

نامـه اجرائـي مصـوب  افرادي كه وفق قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بـين شـهري، آئين  - ٥٩بند 
بيمه پرداز هستند، درصورت دارا بودن هرگونه مدارك    ١٣٨٧/ ٠٥/ ٠٦هيات وزيران و اصالحات بعدي مصوب    ١٣٨٠/ ٣٠/ ٠٩



  
ین أت سازمان ما   ا
ل د   عا

  

  

ی عا   ه 

ی ما ه ا عاون ،کار و ر  وزارت 

  

 
  ۸۹۵۴/۱۴۰۱/۱۰۰۰  ماره:

خ:   ۱۸/۰۸/۱۴۰۱  ر
ت:    و

  

یابان آزادی، پالک       ٨٤٩٧٥٢٩٩ش ش : ی:۳۵۹ان: د ن: ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵،  ۶۴۵۰۱ت

  »بخشنامه«
 ) (مقررات زدائي و وحدت رويه سازمان 

و مستندات كارفرمايي از جمله پروانه كسب صنفي معتبر و... و فعاليت اشخاص مذكور در صنف مربوطه، شرايط بهره مندي   
العات از سامانه هاي مرتبط و ... ) در  از معافيت در پرداخت حق بيمه، از تاريخ تشخيص (انجام بازرسي تحقيقي، دريافت اط 

 خصوص آنها زايل گرديده، لذا با پرداخت حق بيمه بماخذ كامل مشمول مقررات بيمه اجتماعي رانندگان خواهند بود. 
  

 حذف گرديد.   "وسايط نقليه عمومي "و    "راننده حمل و نقل عمومي "در عبارات    "عمومي "كلمه    -٨، ٧، ٦، ٥* بندهاي 
  

        ٥٢و  ٤٨، ٤٧، ٣٨، ٣٣، ٢٤، ٢٣، ١٩، ٩، ٤اضـافه و در بنـدهاي  "پروانه فعاليـت "عبارت  ٤٨و  ٤٥، ٣٧* بندهاي 
 گرديد.   "مجوز فعاليت "جايگزين عبارت    "پروانه فعاليت "عبارت  

    
رون  شهري و د ضمنًا مفاد بندهاي فوق در بخشنامه تلخيص و تجميع بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين 

 .گردد اعمال و به پيوست ارسال مي   ١٤٠٠/ ٠٨/ ١٨مورخ    ١٠٠٠/ ١٤٠٠/ ٧٧٣٣شهري به شماره  
 

اي، روسـاي ادارات  اي، معاونين منابع و تعهـدات بيمـه مسئول حسن اجراي اين بخشنامه، مديران درمان، مديران كل بيمه 
ها و امور مالي و مسئولين متناظر ذيـربط در  مستمري  شدگان، هاي انفرادي، امور بيمه بيمه، نامنويسي و حساب وصول حق 

 واحدهاي اجرايي خواهند بود. 
  

  
  
  
  

  

  

وی  و م    ر


