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در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفاف سـازی مقررات 
سـازمانی، جلوگیری از انباشت بخشـنامه ها و دستورالعمل های 
تکـراری، مشـابه و مغایـر، اطـاع شـرکای اجتماعـی سـازمان 
از حقـوق و تکالیـف مقـرر، بـا هـدف رضایـت بیمه شـدگان، 
مسـتمری بگیران و کارفرمایان، رعایـت قوانین و مقررات جدید 
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش 
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی، برنامۀ 
»تنقیح بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های الزم االجـرا« در اولویت 
برنامه هـای سـازمان قرار دارد. بـا توجه به کارایی و اثربخشـی 
برنامـۀ مذکور در اصـاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات 
سـازمان و جلـب رضایت ذی نفعـان، این برنامه بـه عنوان یکی 
از طرح هـای کاندیـد جایـزه تجربـۀ موفـق سـازمان های عضو 
ایسـا در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال 2018، معرفی شـد و 

موفـق به کسـب گواهـی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
به منظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده 
اسـت، ایـن موضوعات در کمیته های تخصصـی فرعی و کمیتۀ 
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و 
بـا مشـارکت نماینـدگان ذی نفعـان در جهـت تحقـق رویکرد 
سـه جانبه گرایی در سـازمان، مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و 
پـس از تدویـن، متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر می گردد 
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامه های متعـدد قبلـی تبدیـل به 
یـک بخشـنامه واحد شـده و بخشـنامۀ تنقیحـی مـاک عمل 
سـازمان خواهـد بود. ضمنـاً پس از صدور بخشـنامۀ مربوطه و 
همزمان با اجرایی شـدن آن در سـازمان، در راسـتای شـفافیت 
و آگاهی بخشـی ذی نفعان و مشـموالن، بخشـنامۀ موردنظر در 

مقدمه
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سـایت سـازمان تحت عنوان »دسترسی آزاد به بخشـنامه ها و دستورالعمل ها« 
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار می گیرد.

بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع، تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و 
دسـتورالعمل بـه صورت سـنِد واحـد گردآوری شـده و در تدویـن آن، آخرین 
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت. همچنیـن در تدوین این 
بخشـنامه سعی شـده اسـت عاوه بر جلب نظر ذی نفعان، مشـکات و ابهامات 

واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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بیمۀ اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری و
درون شهری

1. قوانین:
الف   - قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مجلس شورای ملی.

ب   - قانون الزام شـرکت ها و مؤسسـات ترابری جاده ای به اسـتفاده 
از صورت وضعیت مسـافری و بارنامه مصوب 1368.

پ   - قانـون بیمـۀ اجتماعـی راننـدگان حمل ونقـل بـار و مسـافر 
بین شـهری مصـوب 28     /2     /79 مجلـس شـورای اسـامی.
ت   - بند )ض( تبصره )14( قانون بودجه سال 1386 کل کشور.

ث   - قانـون استفسـاریه در مـورد قانـون بیمۀ اجتماعـی رانندگان 
حمل ونقل بار و مسـافر بین شـهری مصـوب 7     /11     /1386 مجلس 

شـورای اسامی.
ج   - قانـون اصـاح قانـون بیمۀ اجتماعـی راننـدگان حمل ونقل بار 
و مسـافر بین شـهری مصوب6     /5     /1387مجلس شـورای  اسامی.

چ   - قانـون هدفمندکردن یارانه ها مصـوب 15     /10     /1388 مجلس 
شورای اسامی.

2.آیین نامه هـای اجرایـی و مصوبات هیأت وزیران، شـورای 
عالـی تأمین اجتماعی، هیـأت امناء و هیأت مدیره سـازمان:

الـف   - آیین نامـه اجرایـی شـماره 12750   /ت 23904هــ  مورخ 
28   /3   /1380 هیـأت وزیـران.

  فصل اول: قوانین و مقررات
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ب   - مصوبـه شـماره 10313      /100 مـورخ 3      /4      /1380 شـورای عالـی تأمیـن 
اجتماعی.

پ   - مصوبه شماره 24832    /1100 مورخ 29    /3    /1381 هیأت مدیره سازمان.
ت   - مصوبه شماره 80405    /1100 مورخ 8    /8    /1386 هیأت مدیره سازمان.

ث   - آیین نامـه اجرایـی مـاده )7( قانـون هدفمندکـردن یارانه هـا مصـوب 
31    /1    /1389هیـأت وزیـران.

ج   - مصوبه شماره 119281    /47234 مورخ 12      /6      /1390 هیأت وزیران.
چ   - مصوبه شماره 162179    / 47324 مورخ 14      /8      /1390 هیأت وزیران.

ح   - مصوبه شماره 20334    /ت50501 هـ مورخ 22      /2      /1395 هیأت وزیران.
خ  - مصوبه شماره 2974   /96   /1100 مورخ 13   /8   /1396 هیأت مدیره سازمان.

3. دادنامه هـای هیـأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری و نظریه هـای 
قی: حقو

الـف   - دادنامه شـماره 635 مـورخ 24    /9    /1387 هیأت عمومـی دیوان عدالت 
اداری. 

ب   - دادنامـه شـماره 243     -244 مـورخ 2     /5     /1391 هیـأت عمومـی دیـوان 
اداری. عدالـت 

پ   - دادنامه شـماره 72 مـورخ 27    /2    /1395 هیأت تخصصی بیمه،کار و تأمین 
اجتماعی )دیـوان عدالت اداری(.

ت   - نظریـه شـماره 3621   /95   /7100 مـورخ 24   /07   /1395 دفتر امور حقوقی 
و دعاوی سـازمان )وقت(.
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4. تفاهم نامه ها، توافق نامه ها و ابالغیه ها:
الـف   - موافقت نامه مـورخ 12      /2      /1372 فی مابیـن وزارت راه و ترابری )وقت( و 
سـازمان تأمین اجتماعـی و توافق به عمل آمده با سـازمان راهداری و حمل ونقل 
جـاده ای )حمل ونقـل و پایانه های کشـور( تاریـخ شـمول راننـدگان ترانزیـت از 

1      /2      /1374 تعیین شـده است.
و  سـازمان حمل ونقـل  فی مابیـن  مـورخ 20   /11   /1372  موافقت نامـه   ب   - 

اجتماعـی. و سـازمان تأمیـن  پایانه های کشـور)وقت( 
 پ   - تفاهم نامـه سـه جانبـه فی مابیـن وزرای رفـاه و تأمیـن اجتماعـی )وقت(، 

تعـاون )وقـت( و سـازمان تأمین اجتماعـی مـورخ 27   /3   /1386. 
 ت   - اباغیـه توافقـات به عمل آمده فی مابین سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها و 
سـتاد سـوخت کشـور موضوع اباغیه مربوط به صدور پروانه کار      / مجوز فعالیت 

رانندگان فعال در حمل ونقل بار و مسـافر درون شـهری مصوب22      /3      /1392. 

 فصل دوم: تعاریف 

5. راننده حمل ونقل عمومی بار و مسافر بین شهری: 
الـف   - راننـده حمل ونقـل عمومی بار و مسـافر بین شـهری به راننـده ای اطاق 
می گرددکـه دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسـب با وسـیله نقلیه عمومی 
بین شـهری )وانت بـار، سـواری، مینی بـوس، کامیونـت، اتوبـوس و کامیـون( 
بـوده وکارت هوشـمند )دفترچـه کار( رانندگـی وی توسـط سـازمان راهـداری 
و حمل ونقـل جـاده ای )سـازمان حمل ونقـل و پایانه هـا( صـادر و فاقدکارفرمـا 

می باشـد. 
ب   - کلیـه رانندگانی کـه تا قبل از سـال 1372 براسـاس دفترچه های پرداخت 
حق بیمـه و از تیرمـاه سـال 1372 تـا تاریـخ تصویـب آیین نامه اجرایـی قانون 
بیمـۀ اجتماعـی راننـدگان حمل ونقـل عمومی بار و مسـافر بین شـهری )لغایت 
شـهریور مـاه 1380( طبـق صـورت وضعیـت مسـافر یـا بارنامـه، حق بیمـه 
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پرداخـت و دارای دفترچـه کار معتبر رانندگی و فاقد کارفرما و هرگونه پوشـش 
بیمـه ای بوده انـد، مشـمول قانون مزبور تلقی و می بایسـت حق بیمـه مربوطه را 

رأسـا پرداخت  نمایند. 
پ   - سـایر رانندگانی که از تاریـخ 1   /7   /1380 )تاریخ اجرای آیین نامه یادشـده( 
بـه بعـد جهت آنـان دفترچه کار یا کارت هوشـمند رانندگی صادر می شـود از 

تاریـخ صدور مشـمول این قانون قـرار می گیرند.
6   . راننده حمل ونقل عمومی بار و مسافر درون شهری :

الـف   - راننده حمل ونقل عمومی بار و مسـافر درون شـهری بـه راننده ای اطاق 
می گرددکـه دارای گواهینامـه معتبر و متناسـب با وسـیله نقلیـه عمومی درون 
شـهری )وانت بـار، کامیونت، سـواری، مینی بـوس، اتوبـوس و ...( بـوده و مجوز 
فعالیـت معتبر رانندگی )پروانـه،کارت و... ( وی توسـط مراجع ذی صاح صادر 

و فاقدکارفرما می باشد.

توجــه: ســازمان های متولــی در امــور مربــوط بــه نــاوگان حمل ونقــل بار و مســافر 
ــت و  ــازمان های مدیری ــامل س ــهرداری ها ش ــارت ش ــت نظ ــهری تح درون ش
نظــارت بــر تاکســیرانی شــهری، حمل ونقــل همگانی بــار و مســافر، اتوبوســرانی و 
ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــار و ســایر مراجــع ذی ربــط )بــا تأییــد اداره کل 

ــند. ــرادی( می باش ــاب های انف ــی و حس نام نویس

ب- بـا توجـه به قانـون اصاح قانـون بیمۀ اجتماعـی راننـدگان حمل ونقل بار 
و مسـافر بین شـهری مصـوب 6      /5      /1387 مجلـس شـورای اسـامی، از تاریخ 
تصویـب ایـن قانـون کلیـه راننـدگان وسـایط نقلیـه عمومـی حمل ونقـل بار و 
مسـافر درون شـهری کـه دارای مجوز فعالیت معتبر بوده انـد همانند رانندگان 

بین شـهری مشـمول قانـون بیمـۀ اجتماعی راننـدگان قـرار گرفته اند.

تذکــر: راننــدگان دارای گواهینامــه پایــه 3 رانندگــی بــا توجــه بــه ضوابــط مقرر 
ــده  ــوان رانن ــاً به عن ــی، صرف ــه معرفی نامــه از ســازمان های متول ــه شــرط ارائ و ب

درون شــهری شــناخته می شــوند.
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   7. دفترچه کار)کارت هوشمند( رانندگی :   
وفـق بنـد )پ( مـاده )1( آیین نامـه اجرایـی قانـون بیمـۀ اجتماعـی راننـدگان 
حمل ونقـل بـار و مسـافر بین شـهری موضـوع تصویب نامـه شـماره 12750    /

ت23904هــ مـورخ 28    /3    /1380 هیأت وزیران، دفترچـه کار رانندگی معتبر 
وفـق قوانیـن و مقررات مربوط بـه حمل ونقل جاده ای، عبارت اسـت از دفترچه 
یـا برگـه ای که به عنوان مجـوز فعالیت رانندگان در بخـش حمل ونقل عمومی 

بین شـهری صادرگردیـده و بـه منزله شناسـنامه فعالیت راننده می باشـد.
براسـاس اعـام سـازمان حمل ونقل جـاده ای طی نامـه شـماره 1    /74    /54305 
مـورخ 12    /6    /1384 کارت هوشـمند رانندگـی از تاریـخ 1    /6    /1384 جایگزین 
دفترچـه کار رانندگـی حمل ونقل بار و مسـافر بین شـهری گردیده اسـت، از این 
رو در ایـن بخشـنامه از عبـارت کارت هوشـمند به جای دفترچـه کار رانندگی 

استفاده شـده است. 
8. مجوز فعالیت )پروانه    /کارت( رانندگان درون شهری :  

مجـوزی اسـت که جهـت فعالیـت راننـدگان حمل ونقـل عمومی بار و مسـافر 
درون شـهری توسـط مراجـع ذی صـاح صـادر و دارای مـدت اعتبـار معیـن 

می باشد.
9     - نرخ حق بیمه :

نـرخ حق بیمـه کلیـه راننـدگان حمل ونقـل بـار و مسـافر درون شـهری و 
بین شـهری مطابـق با مـاده )28( قانون تأمیـن  اجتماعی )27% کامل( می باشـد. 
در اجـرای بنـد )ض( تبصـره )14( قانـون بودجه سـال 1386 کل کشـور، بند 
»ب« مـاده )11( آیین نامـه اجرایـی مـاده )7( قانـون هدفمندسـازی یارانه هـا، 
توافقـات به عمـل آمـده فی مابیـن سـازمان هدفمندسـازی یارانه هـا و سـتاد 
سـوخت کشـور، کلیـه راننـدگان حمل ونقـل عمومی بار و مسـافر بین شـهری 
و درون شـهری کـه قبـل از تاریـخ 1   /10   /89 مشـمول قانـون اخیرالذکـر قرار 
گرفتـه انـد )راننـدگان قدیـم(، در صـورت پرداخـت حق بیمـه در مهلت مقرر 
طبـق مـاده )39( قانون تأمین اجتماعـی کماکان از معافیت حق بیمـه به میزان 
27   /10 )ده بیسـت و هفتم( سـهم دولت و 27   /3.5 )سـه و نیم بیسـت و هفتم( 
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سـهم هدفمندسـازی یارانه ها برخوردارخواهند شـد. 
سـایر رانندگانی کـه از تاریـخ 1   /10   /89 به بعد و تا تاریخ صدور این بخشـنامه 
مشـمول بهره منـدی از معافیـت حق بیمـه سـهم هدفمندسـازی یارانه هـا قرار 
گرفته انـد )راننـدگان جدیـد(، در صـورت پرداخـت حق بیمـه در مهلت مقرر 
طبـق مـاده )39( قانون تأمین اجتماعـی از معافیت حق بیمه 27   /13.5 )سـیزده 

و نیم بیسـت و هفتم( سـهم هدفمندسـازی یارانه هـا برخوردار خواهند شـد.

توجـه 1: کلیـه رانندگانـی کـه در یـک سـال آخـر منتهـی بـه تاریخ صـدور این 
بخشـنامه از معافیـت مربوطه )کمـک دولت و هدفمندسـازی یارانه هـا( برخوردار 
گردیـده انـد، در صورت احراز سـایر شـرایط مقـرر در قانون و آیین نامـه اجرایی 
مربوطـه و اعتبـار کارت هوشـمند  / مجـوز فعالیـت رانندگی، تـداوم برخـورداری 
ایشـان از تسـهیالت معافیـت بخشـی از حق بیمه منـدرج در قوانین مزبـور بالمانع 

خواهـد بود.
توجــه 2: راننــدگان بیمه پــرداز مشــمول معافیــت بخشــی از حق بیمــه کــه ظــرف 
مــدت 6 مــاه پــس از انقضــای اعتبــارکارت هوشــمند  / مجــوز فعالیــت رانندگــی 
نســبت بــه تمدیــد یــا تجدیــدکارت  / مجــوز فعالیــت رانندگــی خــود و تــداوم 
ــت  ــمول معافی ــد، از ش ــدام نمی نماین ــت اق ــتفاده از معافی ــا اس ــردازی ب بیمه پ
مزبــور خــارج و در صــورت مراجعــه بعــد از مهلــت مزبــور و درخواســت ادامــه 
بیمه پــردازی از طریــق بیمــۀ اجتماعــی راننــدگان، می بایســتی حق بیمــه متعلقــه 

را بــا نــرخ کامــل پرداخــت نماینــد.

10- دستمزد مقطوع : 
درآمـد ماهانه ای کـه طبق ماده )35( قانون تأمیـن اجتماعی برای راننده تعیین 

و مبنـای دریافت حق بیمـه و ارائه خدمات قانونـی قرار می گیرد.
الف- طبق مصوبه شـماره 10313      /100 مورخ 3      /4      /1380 شورای عالی تأمین 
اجتماعـی و مصوبـه شـماره 24832    /1100 مـورخ 29    /3    /1381 هیأت مدیـره 
سـازمان و اصاحـات بعدی آنها، میزان دسـتمزد مقطوع بـرای کلیه رانندگان 
حمل ونقل بار و مسـافر بین شـهری در سـال 1380 معادل 3    /1 برابر و از سـال 
1381 لغایـت اسـفند 1396 جهت رانندگان مینی بوس و سـواری بین شـهری 
معـادل 1      /1 برابـر و سـایر رانندگان بین شـهری معـادل 3      /1 حداقل دسـتمزد 

تعیین گردیده اسـت.
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 ب- طبـق مصوبه شـماره 2974   /96   /1100مـورخ 13   /8   /1396 هیأت مدیره 
سـازمان و اصاحـات بعـدی آن ضریب دسـتمزد راننـدگان حمل ونقـل بار و 
مسـافر بین شـهری و درون شـهری از تاریخ 1   /1   /1397 به شـرح ذیل تعیین و 

مبنـای دریافت حق بیمـه و ارائه تعهـدات قانونی قرارگرفته اسـت: 
- راننـدگان بین شـهری: وانت بار، سـواری، مینی بـوس و کامیونـت 2     /1 برابر 

حداقل دسـتمزد.
اتوبوس، کامیون و... 5     /1 برابر حداقل دستمزد.

- راننـدگان درون شـهری: اعـم از وانت بـار، کامیونـت، سـواری، مینی بـوس، 
اتوبـوس و...، معـادل 1     /1 برابـر حداقل دسـتمزد.

 فصل سوم: نحوه شناسایی و پذیرش رانندگان حمل ونقل

     بار و مسافر            

به موجـب قانـون بیمۀ اجتماعـی رانندگان حمل ونقل بار و مسـافر بین شـهری 
مصـوب مـورخ 28     /2     /1379 مجلـس  شـورای اسـامی و آیین نامـه اجرایـی 
مـورخ  هــ  12750     /ت23904  شـماره  نامـه  تصویـب  موضـوع  مربوطـه 
28     /3     /1380 هیـأت وزیـران و قانون اصاح قانون مزبور مصـوب 6     /5     /1387 
مجلس شـورای اسـامی، کلیه رانندگان وسـایط نقلیه حمل ونقل بار و مسـافر 
بین شـهری و درون شـهری مشـمول مقررات عـام قانون تأمیـن اجتماعی قرار 
گرفتـه و مکلفنـد حق بیمـه مقـرر در این قانـون را رأسـا و بر مبنـای درآمدی 
کـه طبق مـاده )35( قانـون تأمین اجتماعی تعییـن می گـردد، پرداخت نمایند.

11- مدارک مورد نیاز :      
راننـدگان حمل ونقـل بار و مسـافر فاقدکارفرمـا می توانند جهت نام نویسـی یا 
بـه روز رسـانی رابطه بیمه ای   / اطاعات شـخصی، با به همراه داشـتن مدارک 

ذیـل بـه واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی شـعبه مراجعه نمایند.
الف   - تکمیل فرم درخواست و ثبت آن در دبیرخانه شعبه.

ب   - اصل گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه.
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پ   - اصــل کارت هوشــمند رانندگــی )بین شــهری(، مجــوز فعالیــت     / پروانــه 
کار معتبــر )درون شــهری(.

ت   - معرفی نامه صادره از سوی مراجع ذی ربط جهت رانندگان جدیدالورود. 
ث   - اصل کارت وسیله نقلیه. 

ج   - اصــل ســند وســیله نقلیــه جهــت مالکیــن )و ارائــه اســناد و قــرارداد انجام 
کار در مواردی کــه وســیله نقلیــه به نــام راننــده متقاضــی بیمه پــرداز نباشــد(.

توجـه 1: کلیـه مدارک فوق می بایسـت پس از رویت و تصویربـرداری به متقاضی 
عـودت داده شـود. بدیهی اسـت در صورت فراهم شـدن امـکان دریافت اطالعات 
برخـط از سـامانه های ذی ربـط، تصویربـرداری از مـدارک مذکـور نیـز موضوعیت 

نخواهدداشت.

توجـه 2: دوره اعتبـار مجـوز فعالیت   / پروانـه کار رانندگان درون شـهری و کارت 
هوشـمند رانندگان بین شـهری می بایسـت توسـط واحد نام نویسـی و حسـاب های 

انفرادی در سیسـتم ثبـت گردد.

توجـه3 : حداکثر سـن مجاز   رانندگان درون شـهری بـرای مردان و زنـان تا پایان 
سـال 1394، پنجـاه )50( سـال تمـام در زمان ثبت درخواسـت در دبیرخانه واحد 
اجرایـی و پـس از تاریخ مزبور و با توجه به تسـری قانون بیمـۀ اجتماعی رانندگان 
حمل ونقل بار و مسـافر بین شـهری به رانندگان درون شـهری، کنترل شـرط سـنی 

و انعقـاد قرارداد فاقد موضوعیت می باشـد.

12- راننـده متقاضـی می بایسـت رأسـا بـه واحـد نام نویسـی و حسـاب های 
انفـرادی شـعبه که نشـانی محـل سـکونت و یـا اشـتغال وی در محـدوده آن 
قـرار دارد، مراجعـه و نسـبت به تکمیل فرم شـماره 1 پیوسـت و ارائه مدارک 

منـدرج در بنـد )11( اقـدام نماید.
توجــه: نظــر بــه اهمیــت اخــذ و به روزرســانی نشــانی محــل ســکونت راننــدگان 
ــزاری الزم  ــرم اف ــدات ن ــی، الزم  اســت تمهی ــری احــکام مطالبات به منظــور پیگی
ــی  ــا اصــالح آن پیش بین ــل و ی ــات غیرحضــوری جهــت تکمی در ســامانه خدم
گــردد. بدیهــی اســت نحــوه ابــالغ احــکام مطالباتــی ایــن قبیــل  بیمه شــدگان 
مطابــق بخشــنامه تلخیــص، تجمیــع و تنقیــح ابــالغ احــکام و اوراق بــه شــماره 

ــد.  ــی باش ــورخ 01  /10  /1399 م 8971  /99  /1000 م
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13. واحـد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی شـعب سـازمان موظفنـد پس از 
ثبـت کلیـه اطاعات مـورد نیـاز در سیسـتم )از جملـه مجوزهای اشـتغال به 
امـر رانندگـی( و تطبیـق مندرجات فـرم با اصل مـدارک، ضمن احـراز هویت، 
نسـبت به انجام کنترل هـای الزم درخصوص  هم پوشـانی های درون سـازمانی 
)براسـاس ماتریـس  هم پوشـانی های بیمـه ای موضـوع بخشـنامه شـماره )4( 
نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی( و تخصیـص شـماره تأمیـن اجتماعـی و یا 
به روزرسـانی رابطـه بیمـه ای اقـدام و متعاقـب آن متقاضـی را به منظـور انجام 
معاینـات پزشـکی و تأیید سـامت و قابلیت اسـتعداد جسـمانی جهت شـغل 

رانندگـی بـه واحـد امور  بیمه شـدگان ارجـاع نماید. 
توجـه: کنتـرل  هم پوشـانی برون سـازمانی )علی الخصـوص  هم پوشـانی با صندوق 
بیمه هـای اجتماعـی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر موضـوع قانون استفسـاریه 
مصـوب هفتـم بهمـن مـاه  یک هـزار و سـیصد و هشـتاد و شـش مجلس شـورای 
اسـالمی( و سـایر سـازمان های پایـه بیمه گـر، پـس از امـکان اسـتعالم برخـط از 

پایگاه هـای ذی ربـط اجرایـی خواهد شـد.

از بررسـی های الزم، شـرایط  14. چنانچـه واحـد امـور بیمه شـدگان پـس 
معافیـت از انجـام معاینات پزشـکی اولیه متقاضی را مطابق بخشـنامه شـماره 
1965   /99   /1000 مورخ 13   /03   /1399 احراز ننماید، مکلف اسـت فرم شـماره 
2 پیوسـت را وفق ضوابط اجرایی مقرر در بخشنامه شـماره 13469    /94    /1000 
مـورخ 22    /12    /1394 حـوزه معاونـت درمان و فنی و درآمد )وقت( از سیسـتم 
دریافـت و وی را به منظـور انجـام معاینات پزشـکی و تأیید سـامت و قابلیت 

اسـتعداد جسـمانی جهت شـغل رانندگی بـه مرجع معاین معرفـی نماید.
15. در صورتی کـه متقاضـی از انجام معاینات پزشـکی اولیه معاف یا براسـاس 
نظریه مرجع مربوطه، دارای قابلیت و اسـتعداد جسـمانی جهت شـغل رانندگی 
باشـد و سـامت وی تأییدگردد، همچنین ازکارافتاده کلی نباشد و یا درصورت 
ازکارافتادگی کلـی قـادر بـه امر رانندگی باشـد، واحد امور  بیمه شـدگان مکلف 
اسـت راننـده درون شـهری را به منظـور اختصاص کد مربوطـه و بیمه پردازی 
بـه واحـد وصـول حق بیمـه و متقاضی راننـده بین شـهری را برای صـدور برگ 

پرداخت  علی الحسـاب سـه ماهـه به واحد امـور مالی شـعبه راهنمایی نماید.
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ــان حــرف و مشــاغل آزاد و بیمــه اختیاری کــه در  توجــه1 :  بیمه شــدگان صاحب
زمــان انعقــاد قــرارداد مربوطــه نســبت بــه انجــام معاینــات پزشــکی فوق الذکــر 
ــه  ــمولین بیم ــره مش ــرر در زم ــرایط مق ــایر ش ــراز س ــا اح ــد، ب ــدام نموده ان اق
راننــدگان درون شــهری   /  بین شــهری قــرار می گیرنــد و می تواننــد بــدون انقطــاع 
در پرداخــت حق بیمــه از طریــق بیمــه راننــدگان نســبت بــه ادامــه بیمه پــردازی 
خــود بــا رعایــت نــرخ دســتمزد مربوطــه اقــدام نمایندکــه در ایــن صــورت از 

انجــام معاینــات پزشــکی اولیــه معــاف خواهنــد بــود. 
 

توجــه2 : نحــوه انجــام معاینــات پزشــکی راننــدگان، هماننــد معاینــات صاحبــان 
حــرف و مشــاغل آزاد و بــا هزینــه متقاضــی خواهــد بــود.

توجــه3 : در صورتی کــه متقاضــی براســاس نتیجــه معاینــات پزشــکی در ارتبــاط 
بــا شــغل رانندگــی از کارافتاده کلــی شــناخته شــود، الزم  اســت نتیجــه معاینــات 
پزشــکی در سیســتم ثبــت و اطالعــات مربــوط بــه این گونــه راننــدگان در فایــل 
جداگانــه نگهــداری و سیســتم به طــور هوشــمند از دریافــت حق بیمــه و اقدامــات 

بعــدی خــودداری نماید.

16. راننـدگان درون شـهری پـس از اتمـام مراحـل ثبت نـام، انجـام معاینات 
پزشـکی و اخـذ کد راننده با لحـاظ اعتبار مجوز فعالیت مشـمول مقررات بیمۀ 
اجتماعـی راننـدگان قرارگرفتـه و می بایسـت بـا مراجعـه به سـامانه خدمات 
غیرحضوری سـازمان نسـبت بـه اخذ بـرگ پرداخت حق بیمـه و پرداخت آن 

براسـاس ضوابـط مربوطه در مهلـت مقرر اقـدام نمایند.
17. راننـدگان بین شـهری می بایسـت بـه منظـور دریافـت بـرگ پرداخت و 
واریـز مبلـغ علی الحسـاب بـه واحد امـور مالی و پـس از واریـز آن، جهت اخذ 
فرم شـماره 3 پیوسـت )که به صورت سیسـتمی صـادر می شـود( و معرفی به 
سـازمان حمل ونقـل و پایانـه های کشـور به واحد امـور  بیمه شـدگان مراجعه 

نمایند. 

ــور  ــد ام ــط واح ــت توس ــده، می بایس ــزی رانن ــاب واری ــغ  علی الحس ــه: مبل  توج
مالــی شــعبه درکــد حســاب معیــن تحــت عنــوان علی الحســاب راننــدگان بــه 
تفکیــک هــر راننــده )بــا کــد شناســایی شــماره ملــی ذی نفــع( نگهــداری گــردد.
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18. از تاریـخ صـدور ایـن بخشـنامه راننـدگان بین شـهری که جهـت صدور  / 
تمدیـدکارت هوشـمند رانندگـی به مرجع ذی صـاح معرفی می شـوند پس از 
دریافت کارت هوشمند رانندگی، منحصراً در دوره اعتبار کارت هوشمند مشمول 
قانـون بیمـۀ اجتماعی راننـدگان قرارگرفته و بعد از اینکه اصل کارت هوشـمند 
خـود را بـه شـعبه مربوطـه ارائـه می نماینـد، اطاعات آن می بایسـت توسـط 
واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی در سیسـتم ثبت )درخصوص رانندگان 
جدیدکـه فاقدکـد راننده می باشـند پـس از تخصیص کد راننده بین شـهری( و 
متقاضـی را جهـت اخذ بـرگ پرداخت حق بیمه )براسـاس ضوابـط مربوطه در 

مهلت مقـرر( به سـامانه خدمات غیرحضـوری راهنمایی نماید.

توجــه: همزمــان بــا ثبــت اعتبــار کارت هوشــمند راننــدگان جدیــد بین شــهری 
ــورت  ــت به ص ــزی می بایس ــاب واری ــغ  علی الحس ــه، مبل ــد مربوط ــط واح توس
ــارکارت و در  ــه )از تاریــخ اعتب سیســتمی در حســاب پرداختــی حق بیمــه ماهان

کــد راننــده( منظورگــردد.

19. بـه هنـگام مراجعـه راننـدگان جهـت اخـذ گواهـی پرداخـت حق بیمه به 
منظـور تجدیـد و تمدیـدکارت هوشـمند رانندگـی و یا مجـوز فعالیـت و یا در 
زمـان اخـذ صورت حسـاب بدهـی )بیـان(، می بایسـتی وضعیـت پرداخـت 
حق بیمـه راننده توسـط واحـد وصول حق بیمه کنتـرل و با توجه بـه قانون بیمۀ 
اجتماعـی راننـدگان حمل ونقـل بار و مسـافر درون شـهری و بین شـهری برابر 
مقررات نسـبت به اخذگردش حسـاب بدهـی در دوره  اعتبار کارت هوشـمند 
یـا مجـوز فعالیت راننـده اقدام و پاسـخ مرجع ذی صاح )سـازمان حمل ونقل و 
پایانه های کشـور    / سـازمان شـهرداری ها    / ادارات کل صنعـت، معـدن و تجارت 

و...( طـی فرم شـماره 4 پیوسـت صادرگردد.
توجـه: ایجـاد سـوابق راننـدگان در دوره اعتبـارکارت هوشـمند رانندگـی  / مجوز 
فعالیـت منوط بـه پرداخت حق بیمـه متعلقه بوده و می بایسـت تمهیـدات مکانیزه 

الزم در ایـن ارتبـاط پیش بینی گـردد.
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 فصل چهارم: فرایند بیمه پردازی رانندگان 

بیمه پـردازی راننـدگان حمل ونقل بار و مسـافر بین شـهری و درون شـهری که 
بـا رعایـت قانـون و آیین نامـه اجرایـی و مصوبـات ذی ربط نام نویسـی و مبلغ  
علی الحسـاب مربوطـه را بـه حسـاب سـازمان واریز نمـوده اند، به شـرح ذیل 

می باشد:
الف(  - بیمه پردازی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر به صورت انفرادی:

20- بـا توجـه به اینکه دسـتمزد مبنای پرداخـت حق بیمه از ابتدای هر سـال 
تغییـر می یابـد، برگه هـای پرداخت حق بیمه به صـورت ماهانه جهـت ماه قبل، 
مـاه جـاری و مـاه آتـی و حداکثـر تا پایان اسـفند ماه همـان سـال صادرخواهد 

شد.
21  - پـس از اخـذ کدکارگاهـی جهـت صـدور بـرگ پرداخـت بـا احتسـاب  
علی الحسـاب پرداختـی عنداللزوم نسـبت به محاسـبه مابه التفاوت اقـدام و در 

سـایر مـاه هـا بـرای روزهای کامـل ماه صـادر می گـردد.
22   - نظربـه اینکـه صـدور، تجدید و تمدیـدکارت هوشـمند رانندگی منوط به 
ارائـه گواهـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی مبنی بـر پرداخـت حق بیمه از سـوی 
راننده می باشـد، لـذا درخصـوص رانندگانی که درخواسـت اخذگواهی پرداخت 
حق بیمـه را می نماینـد، واحـد وصـول حق بیمـه می بایسـت ضمـن کنتـرل 
پرداختی هـا و اخـذ گـردش حسـاب راننـدگان، حق بیمـه متعلقـه را بـا لحـاظ 
مـدت و دوره اعتبـار کارت هوشـمند رانندگـی دریافت و سـپس گواهی مورد 
نظر را طبق فرم شـماره )4( پیوسـت از سیسـتم اخذ و ممهور به مهر برجسـته 
واحـد وصـول حق بیمـه جهـت ارائه بـه مرجـع ذی ربط به آنـان ارائـه نمایند. 

توجـه 1 : در صـورت عـدم تـوان پرداخـت یک جـای بدهـی از سـوی بیمه شـده، 
صـدور گواهـی مزبور بـا ترتیب پرداخت بدهی )تقسـیط( امکان پذیـر خواهد بود. 

توجـه 2 : پـس از  راه انـدازی سـامانه اسـتعالم وضعیـت اعتبـارکارت هوشـمند 
رانندگـی بـا سـازمان حمل ونقـل و پایانه ها، صـدور و تمدیدکارت هوشـمند از 

طریـق سـامانه مزبـور و به صـورت برخـط انجام خواهد شـد. 
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23- بـا توجـه بـه اینکـه کلیـه راننـدگان حمل ونقـل بـار و مسـافر درون و 
بین شـهری مشـمول بیمه های اجتماعی می باشـند لـذا در صورتی که در مهلت 
مقرر قانونی از پرداخت حق بیمه خود به سـازمان خودداری نموده اند، مشـروط 
بـر اینکه کارت هوشـمند    / مجوز فعالیت رانندگـی آنـان در دوره مذکور دارای 
اعتبـار باشـد واحدهـای اجرایـی تابعه می بایسـت وفـق قانون تأمیـن اجتماعی 
نسـبت بـه اخذ گـردش حسـاب و همچنیـن مطالبـه حق بیمه متعلقه بـا نرخ 
کامـل و بـا رعایـت دسـتمزد مقطـوع راننـدگان بـه همـراه جرائـم مربوطه با 

رعایـت مـاده 50 قانون تأمیـن اجتماعی اقـدام نمایند. 
24- در مواردی کـه کارت هوشـمند    / مجـوز فعالیـت راننـدگان بین شـهری و 
درون شـهری منقضی و فاقد اعتبار باشـد، سیسـتم اجازه صدور برگ پرداخت 
و یـا هرخدمـت دیگـری را بـه راننـده موصـوف نـداده و به صـورت مکانیـزه 

وضعیـت بیمه  شـده "غیر فعـال  / مختومـه" خواهدگردید.
25- بـا توجـه بـه صراحـت مـاده واحـده قانـون بیمـۀ اجتماعـی راننـدگان 
حمل ونقـل بـار و مسـافر درون شـهری و بین شـهری، مبنی براینکـه "رانندگان 
تبدیـل  نماینـد"،  اقـدام  خـود  بیمه پـردازی  بـه  نسـبت  می بایسـت  رأسـا 
بیمه پـردازی رانندگانی کـه به صـورت انفـرادی نام نویسـی و حق بیمـه خـود را 
پرداخـت می نماینـد، از انفرادی به گروهی )شـرکت های تعاونـی کارگزار( مجاز 
نبـوده و بایـد ترتیبـی اتخـاذ گـردد که این گونـه رانندگان رأسـا و بـه صورت 

الکترونیکـی نسـبت بـه ادامـه پرداخت حق بیمـه اقـدام نمایند.
ب(  - بیمه پـردازی راننـدگان حمل ونقـل بـار و مسـافر بـه صـورت گروهی 

رانندگان(: )کارگـزاری 
بـا توجـه بـه اینکـه براسـاس بنـد )3( تفاهم نامـه همـکاری مـورخ 27   /3   /86 
فی مابیـن وزارتیـن وقـت رفـاه و تعـاون و ایـن سـازمان مقررگردیـد در جهت 
تسـهیل امـور راننـدگان، شـرکت های تعاونـی حمل ونقـل به عنوان کارگـزار 
نسـبت به تهیه و تنظیم لیسـت بیمه مشـمولین قانون بیمۀ اجتماعی رانندگان 
حـوزه ذی ربـط خـود به طور ماهیانه بـا توجه به شـرایط مربوطه اقـدام نمایند، 
لـذا در اجـرای دقیق قانون یادشـده و تفاهـم انجام گرفته نحوه اقـدام واحدهای 

اجرایـی به شـرح ذیل می باشـد:
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26- شـرکت های تعاونی حمل ونقل می بایسـت جهت تضمین ارسـال لیسـت 
و پرداخـت حق بیمـه راننـدگان، معـادل حق بیمه سـالیانه وفق مـاده 28 قانون 
تأمین اجتماعی و براسـاس بیشـترین لیسـت ارسـالی و میزان افزایش دستمزد 
هـر سـال نسـبت بـه ارائـه ضمانت نامه بانکـی معتبر یـا ملکی بـا تعهد کتبی 
صاحبان امضاء شـرکت در دفترخانه اسـناد رسـمی مبنی بر پرداخت حق بیمه 
در مهلـت مقـرر قانونـی به شـعبه مربوطـه اقدام نماینـد. همچنیـن واحدهای 
اجرایـی در صورت اسـتنکاف شـرکت های موصـوف از ارائه ضمانت یادشـده، 
می بایسـت ترتیبـی اتخـاذ نمایند تـا رانندگان موصوف سـریعاً بـا تبدیل بیمه 
خـود ازگروهی به انفرادی، رأسـا نسـبت بـه پرداخت حق بیمه سـهم متعلقه و 

بهره منـدی از قانون اقـدام نمایند.
توجــه1 : درخصــوص آن دســته از شــرکت های تعاونــی حمل ونقــل کارگزاری کــه 
در گذشــته نســبت بــه ارســال لیســت افــرادی اقــدام نموده انــد کــه اســامی آنهــا 
در فهرســت احصــاء شــده منــدرج در سیســتم موجود نبــوده و موجــب بهره مندی 
من غیرحــق از مزایــای مقــرر در قانــون بــه نفــع خــود و یــا دیگــران گردیده انــد، 
واحدهــای اجرایــی می بایســت باهماهنگــی واحــد حقوقــی ادارات کل اســتان در 
اجــرای مــاده 97 قانــون نســبت بــه پیگیــری موضــوع از طریــق مراجــع قضائــی 
و وصــول خســارات مربوطــه وفــق مفــاد مــاده قانونــی یادشــده اقــدام و از اخــذ 

لیســت مجــدد شــرکت های مزبــور اکیــداً خــودداری نماینــد.

توجــه2 : درخصــوص آن دســته از شــرکت های تعاونــی حمل ونقــل کارگزارکــه 
لیســت مربوطــه را بــدون پرداخــت تمــام و یــا بخشــی از وجــه حق بیمــه ارســال 
و یــا در برخــی از ماه هــا از ارســال لیســت و پرداخــت حق بیمــه به طــور کامــل 
خــودداری و یــا اینکــه روزهــای کارکــرد همــه و یــا تعــدادی از راننــدگان را بــه 
صــورت ناقــص ارســال نموده انــد، می بایســت ترتیبــی اتخــاذ گــردد تــا ضمــن 
پیگیــری و وصــول مطالبــات مربوطــه وفــق مــاده50 قانــون و آیین نامــه اجرایــی 
آن و جلوگیــری از اخــذ لیســت مجــدد کارگزاری هــای موصــوف، راننــدگان یــاد 
شــده را راهنمایــی تــا رأســا نســبت بــه پرداخــت حق بیمــه خــود بــه صــورت 

انفــرادی اقــدام نماینــد. 
توجــه3 : در اجــرای دســتورالعمل های جامــع تهیــه صورت حســاب بدهــی 
ــزار  ــرم اف ــه ن ــه ب ــا توج ــت ب ــا، الزم  اس ــاب جاری کارگاه ه ــان و حس کارفرمای
تعبیــه شــده نســبت بــه اخــذ گــردش حســاب بدهــی کارگزاری هــای مذکــور 
در مهلت هــای مقــرر و همچنیــن پیگیــری و وصــول مطالبــات اقــدام الزم به عمــل 

آیــد.
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27- واحدهـای اجرایـی تابعه، مجـاز به دریافت لیسـت و حق بیمه تعاونی های 
حمل ونقـل بـا حق بیمـه کمتـر از حق بیمه تعیین شـده و یا لیسـت بـدون وجه 
نبـوده و می بایسـت بـه هنـگام محاسـبه ریاضـی و فنـی لیسـت های ارسـالی 

موضـوع را دقیقاً بررسـی و کنتـرل نمایند.
ــد  ــه، واح ــه متعلق ــت حق بیم ــدم پرداخ ــورت ع ــت در ص ــی اس ــه: بدیه توج
اجرایــی می بایســت از تأییــد لیســت خــودداری و برابــر مقــررات اقــدام نماینــد.

28- شـرکت های تعاونـی حمل ونقل کارگـزار از تاریـخ صـدور این بخشـنامه 
مجـاز بـه پذیـرش راننـده جدیـد جهـت ارسـال لیسـت و پرداخـت حق بیمه 
نبوده ولیکن تداوم ارسـال لیسـت و پرداخت حق بیمه آن دسـته از رانندگانی که 
لیسـت و حق بیمـه آنـان توسـط شـرکت های مزبور قبا به سـازمان ارسـال و 

پرداخـت گردیـده اسـت، با رعایت مفـاد این بخشـنامه بامانع می باشـد.

تذکــر1 : واحدهــای اجرایــی تــا فراهم شــدن امــکان کنتــرل سیســتمی، موظف به 
بررســی و تطبیــق نفــرات منــدرج در لیســت های ارســالی توســط شــرکت های 
ــی  ــرکت های تعاون ــب ش ــوق از جان ــد ف ــاد بن ــت مف ــت رعای ــوف جه موص

ــند. ــزار می باش کارگ
تذکــر2 : در صــورت عــدم رعایــت و تخلــف شــرکت در اجــرای مفــاد بنــد فــوق 
)فــارغ از تأییــد  / عــدم تأییــد اشــتغال فــرد در شــغل رانندگــی و شــمول/ عــدم 
شــمول بهره منــدی از معافیــت حق بیمــه ســهم ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا(، 
شــعب مجــاز بــه پذیــرش لیســت های آتــی شــرکت تعاونــی کارگــزار نبــوده و 
در اســرع وقــت می بایســت نســبت بــه تبدیــل بیمه پــردازی کلیــه راننــدگان از 

گروهــی بــه انفــرادی اقــدام نماینــد. 

تذکــر3 : مرکــز فنــاوری اطالعــات، آمــار و محاســبات موظــف بــه فراهــم نمودن 
ــه  ــت و حق بیم ــه لیس ــامی رانندگانی ک ــت اس ــرل فهرس ــش وکنت ــکان پای ام
آنهــا توســط شــرکت های تعاونــی حمل ونقــل )کارگــزار( بــه ســازمان 
ــتم و  ــدرج در سیس ــده من ــت احصاء ش ــا فهرس ــردد ب ــت می گ ــال و پرداخ ارس
ــه( ســهم  ــت حق بیمــه )یاران ــان از معافی ــکان برخــورداری آن صحت ســنجی ام

ــد. ــا می باش ــازی یارانه ه ــازمان هدفمندس س

29- بـا توجـه بـه این کـه طبق قانـون بیمۀ اجتماعـی راننـدگان حمل ونقل بار 
و مسـافر درون شـهری و بین شـهری، راننـدگان مشـمول قانون مکلفند رأسـا 
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نسـبت به پرداخـت حق بیمه خود اقدام نماینـد، لذا واحدهـای اجرایی مجاز به 
تخصیص کدکارگاهـی تعاونی کارگزار )66714( به شـرکت های جدید نخواهند 
بـود و آن دسـته از شـرکت های موصوف کـه قباً بـا اخذکد مربوطـه در زمره 
شـرکت های تعاونـی کارگزار قـرار گرفته اند مجـاز به پذیرش راننـده جدید و 

ارسـال لیسـت و پرداخت حق بیمه متعلقـه نخواهند بود.   
30- ارسـال لیسـت و پرداخـت حق بیمه کارکنـان ثابـت )پرسـنل اداری و 
دفتـری غیـر راننـده( شـرکت های تعاونـی حمل ونقـل کارگـزار از طریـق کد 
فعالیـت اقتصـادی 66714  بـه همـراه لیسـت راننـدگان مجاز نبـوده و جهت 
ارسـال لیسـت و پرداخـت حق بیمه این گونـه کارکنان می بایسـت از طریق کد 
کارگاهـی دفتر مرکزی شـرکت و بـا رعایت مـواد 39، 47 و 101 قانون تأمین 

اجتماعـی و لیسـت جداگانه اقـدام گردد.

توجـه: به منظـور جلوگیـری از بـروز مشـکالت اجرایـی بیمه پـردازی راننـدگان 
حمل ونقـل بار و مسـافر بـه صورت گروهی، مسـئولیت رعایت مفاد این بخشـنامه 
مسـتقیماً به عهده مسـئولین بالفصل شـعبه ذی ربـط و اداره کل اسـتان خواهد بود.

 فصل پنجم: احتساب سوابق پرداخت حق بیمه

31- بـا توجـه به تغییـرات به عمل آمـده در قوانین و مقررات بیمـه رانندگان 
حمل ونقـل بـار و مسـافر بین شـهری و درون شـهری و اصاحـات بعـدی آن 
و تفـاوت در فراینـد نحـوه بیمه پـردازی راننـدگان موصـوف در مقاطـع زمانی 

مختلـف، نحوه احتسـاب سـوابق به شـرح ذیل می باشـد:
الف(  - بازه زمانی آذر ماه سال 1351 لغایت پایان سال 1371:

بـر اسـاس رسـید اوراق دفترچه هـای پرداخـت حق بیمـه راننـدگان و کمـک 
راننـدگان کامیون هـای باربـری، سـوابق پرداخـت حق بیمـه توسـط اداره کل 
نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی محاسـبه و بـه واحدهـای اجرایـی ذی ربط 

اعـام می گـردد.
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ب(  - بازه زمانی سال1372 لغایت شهریور ماه سال1380  :
بـا توجـه به ثبـت اطاعـات بارنامـه و صـورت وضعیـت راننـدگان باربری و 
مسـافربری بین شـهری در سیسـتم، اسـتعام سـوابق در دوره یاد شـده توسط 
واحـد نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی واحدهـای اجرایـی از طریـق درگاه 
مرکـزی ورودکاربـران بـه نشـانی caa/10.16.1.39//:https  انجـام و سـوابق 
پرداخـت حق بیمـه راننـده توسـط اداره کل نام نویسـی و حسـاب های انفرادی 

اسـتخراج و اعـام می گـردد.
ج(  - بازه زمانی مهر ماه سال1380 به بعد:

سـوابق پرداخت حق بیمه رانندگان به صورت مکانیزه تولیـد و واحدهای اجرایی 
می بایسـت اطاعات سـوابق را از پایگاه سوابق استخراج و احصاء نمایند.

توجــه: در صــورت عــدم تأییــد اشــتغال راننــدگان، در بــدو امــر ســوابق غیــرکارا 
و تــداوم بیمه پــردازی آنــان از طریــق بیمــه راننــدگان مجــاز نبــوده و پذیــرش 
ســوابق گذشــته آنــان منــوط بــه ارائــه درخواســت از ســوی ایشــان و محاســبه 
ــن اجتماعــی  ــون تأمی ــاده 40 قان ــام مربوطــه براســاس م و وصــول حق بیمــه ای
و به کســر مبالــغ دریافتــی خواهــد بــود. بدیهــی اســت در صــورت عــدم ارائــه 
درخواســت، احتســاب ســوابق منتفــی و اســترداد وجــوه دریافتــی پــس از کســر 

ــود.  ــع خواهــد ب هزینه هــا بالمان

 فصل ششم: حامیت ها و تعهدات

راننـدگان مشـمول قانـون بیمـۀ اجتماعـی راننـدگان حمل ونقـل بار و مسـافر 
بین شـهری )مصـوب 28    /2    /1379 و اصاحـات بعـدی آن( با توجـه به تبصره 
)1( قانـون مزبـور بـا پرداخت حق بیمـه و احراز شـرایط مقـرر در قانون تأمین 
اجتماعـی هماننـد سـایر بیمه شـدگان تأمیـن اجتماعـی از مزایـای منـدرج در 
مـاده )3( قانـون و تبصـره های آن به اسـتثنای مقرری بیمه بیـکاری برخوردار 

خواهند شـد.
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درمان:
32-  ارائـه حمایـت درمـان به راننـدگان و افراد تحت تکفل ایشـان  منوط به 

پرداخـت حق بیمه جاری می باشـد.
تعهدات کوتاه مدت:

33- غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری: 
پرداخـت غرامـت دسـتمزد ایام بیمـاری و بـارداری به رانندگان بین شـهری و 
درون شـهری با رعایت شـرایط ذیل و احراز سـایر مقررات مربوطه می باشـد:

الـف   - حق بیمـه متعلقـه در دوره هـای اعتبارکارت هوشـمند و مجـوز فعالیت 
راننـده تـا تاریـخ شـروع اسـتراحت به طورکامل پرداخت شـده باشـد.

ب   - راننـده دارای کارت هوشـمند یـا مجـوز فعالیـت معتبـر در مقطع شـروع 
اسـتراحت پزشـکی باشد.

پ   - مـدارک مربـوط بـه ایام اسـتراحت پزشـکی )به اسـتثنا کمک بـارداری( 
حداکثـر ظـرف یک مـاه از تاریـخ شـروع اسـتراحت یـا تاریـخ ترخیـص از 

بیمارسـتان )در مـوارد بسـتری( بـه شـعبه ارائه شـود. 
توجـه: تنظیـم فـرم اسـتعالم وضعیـت و معرفـی بـه کار جهـت پرداخـت غرامت 

دسـتمزد ایـام بیمـاری و بـارداری ضـروری نمی  باشـد.

34-کمک هزینه ازدواج:
پرداخـت کمک هزینه ازدواج به رانندگان بین شـهری و درون شـهری با احراز 

سـایر مقررات مربوطه بامانع می باشد.
35-     سایر تعهدات:

پرداخـت هزینـه پروتـز و اورتـوز، کمـک هزینه مراسـم ترحیم )کفـن و دفن(، 
کمـک هزینـه سـفر، اقامت بیمـار و همـراه بـه راننـدگان بین شـهری و درون 

شـهری بـا احراز سـایر مقـررات مربوطـه بامانع می باشـد.
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36- حوادث:
بررسـی حـوادث بیمه شـدگان راننـده موضـوع این بخشـنامه حسـب ضوابط 

مقـرر در بخشـنامه شـماره )16( اموربیمه شـدگان خواهـد بود.
تعهدات بلند مدت :

برخـورداری راننـدگان مشـمول قانـون بیمـۀ اجتماعـی راننـدگان و اصاحیه 
آن از مزایـای بازنشسـتگی، ازکار افتادگـی )کلـی و جزئـی( و فـوت بـا توجه به 
سـوابق پرداخـت حق بیمـه و درصـورت احـراز شـرایط مربوطه همانند سـایر 

بیمه شـدگان بامانـع خواهـد بود.
37- بـا توجـه بـه دادنامـه شـماره 635 مـورخ 24  /09  /1387 هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری، برقراری مسـتمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان 
حسـب مقـررات مربوطه از تاریخ اسـتحقاق صورت می پذیـرد. بنابراین وصول 
حق بیمـه راننـدگان از تاریخ اسـتحقاق تا تاریخ انقضای اعتبـار دفترچه یا کارت 

هوشـمند، موضوعیت نخواهد داشت.
38   - رانندگانی کـه جهـت معاینه به مراجع معاین پزشـکی و یا جهت دریافت 
کارت هوشـمند و مجوز فعالیت رانندگی به مراجع ذی صاح معرفی می شـوند 
بیمه شـده محسـوب نشـده و قبل از احراز شـرایط بیمه شـدن و پرداخت حق 
بیمـه مقـرر در قانـون نمی تواننـد از حمایت هـای منـدرج در ایـن بخشـنامه 

برخوردارگردند. 
39   - درخصـوص نحـوه پرداخـت غرامـت دسـتمزد ایام بیمـاری و بـارداری 
در صـورت پیـش پرداخـت حق بیمـه، واحدهـای اجرایـی می بایسـت وفـق 
دسـتورالعمل شـماره 12929    /94    /1000 مـورخ  5   /12     /1394 اقـدام نماینـد.

40   - طبـق دادنامه شـماره 243     -244 مـورخ 2     /5     /1391 هیأت عمومی دیوان 
عدالـت اداری، واحدهـای اجرایـی مجـاز بـه صدورگواهـی پرداخـت حق بیمه 
جهـت تمدیـد، تجدیـد و یا صـدورکارت هوشـمند راننـدگان بازنشسـته و یا 
ازکارافتاده کلـی نخواهنـد بـود. بدیهـی اسـت در صـورت تمدید، تجدیـد و یا 
صدورکارت هوشـمند رانندگی افـراد موصوف، مراتب به منزله اشـتغال به کار 
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مجـدد محسـوب و ضمـن محاسـبه و مطالبه حق بیمـه متعلقه بـا نرخ کامل به 
همـراه جرائم متعلقه درخصوص قطع مسـتمری برقراری نیز می بایسـت برابر 

مقـررات موضوعه عمـل نمایند. 
توجه: بر اسـاس اسـتعالم به عمل آمده از سـازمان هدفمندسـازی یارانه در صورت 
اشـتغال مجـدد رانندگان پس از بازنشسـتگی و یا ازکارافتادگی، افـراد موصوف از 

معافیـت حق بیمه سـهم سـازمان اخیرالذکر خـارج خواهند بود.

41  - چنانچـه بیمه پـردازی بـدون انجـام معاینات اولیه انجام شـده باشـد، در 
صـورت درخواسـت متقاضـی بـرای معرفـی به کمیسـیون پزشـکی به منظور 
بهره مندی از حمایت ازکارافتادگی، الزم اسـت ضمن اخذ مدارک و مسـتندات 
درمانـی مربوطـه، مطابـق بنـد 34 بخشـنامه شـماره )19( امور  بیمه شـدگان 
اقـدام گـردد. بدیهـی اسـت در صـورت تشـخیص ازکارافتادگـی کلـی قبل از 
بیمه پـردازی، معرفـی متقاضی به کمیسـیون پزشـکی درخصـوص آن بیماری 

امکان پذیـر نخواهـد بود.  
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 فصل هفتم: مقررات مالی 

 42- کدهـای نگهـداری حسـاب های درآمـد قانـون بیمۀ اجتماعـی رانندگان 
حمل ونقـل بار و مسـافر درون شـهری و بین شـهری:

ف
کد حسابعنوانردی

استفاده کننده مجاز

خزانهواحد

1
بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت حق بیمه 
رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری از طرح 

هدفمندسازی یارانه ها سه و نیم بیست و هفتم
3312619100*

2
بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت حق بیمه 
رانندگان حمل ونقل بار و مسافر درون شهری از طرح 

هدفمندسازی یارانه ها سه و نیم بیست و هفتم
3312619200*

3

بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت حق بیمه 
شهری از محل  رانندگان حمل ونقل بار و مسافر درون 
منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها  سیزده و نیم 

بیست و هفتم

3312619300*

4

بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت حق بیمه 
رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری از محل 
منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها سیزده و نیم 

بیست و هفتم

3312619300*

5
خاص  گروه های  به  بیمه ای  پوشش  دریافت  یش 
یارانه ها  هدفمندسازی  از  حاصله  منابع  محل  از 

)بخشنامه 3   /2 مشترک فنی و درآمد(
4212000002*

درون 6 مسافر  و  بار  حمل ونقل  رانندگان  حق بیمه 
*6193000000شهری و بین شهری سیزده و نیم بیست و هفتم
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ف
کد حسابعنوانردی

استفاده کننده مجاز

خزانهواحد

درون 7 مسافر  و  بار  حمل ونقل  رانندگان  حق بیمه 
شهری و بین شهری هفده بیست و هفتم

6191000000
6192000000*

*4211000000 علی الحساب بیمه پردازی رانندگان8

43-     بـا توجـه به بهره مندی رانندگان درون شـهری و بین شـهری از تعهدات 
کوتـاه مـدت و تعهـدات بلندمدت موضـوع مـاده )3( قانون تأمیـن اجتماعی، 
کدهـای نگهداری حسـاب هـای هزینه مربوطه به همراه تفصیلی به شـرح ذیل 

می باشد:

کلمعینتفصیلیعنوان

0000033071کمک ازدواج رانندگان 
1000034071کمک هزینه فوت و کفن و دفن رانندگان 

کمک هزینه فوت و کفن و دفن )مستمری بگیر( 
2000034071رانندگان 

1000036071هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه رانندگان 
هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه )مستمری بگیر( 

2000036071رانندگان 

0000031071غرامت دستمزد ایام بیماری رانندگان 
0000032071غرامت ایام بارداری رانندگان 

2000035071هزینه پروتز و اروتز )مستمری بگیر( رانندگان 
1000035071هزینه پروتز و اروتز رانندگان  
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کلمعینتفصیلیعنوان

0000151074مستمری بازنشستگی رانندگان

0000151073مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار رانندگان 

0000153073مستمری از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار رانندگان

0000152073غرامت مقطوع نقص عضو رانندگان

0000154073مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار رانندگان

0000151075مستمری بازماندگان فوت ناشی از کار رانندگان

0000153075مستمری بازماندگان فوت غیر ناشی از کار رانندگان

0000154075غرامت مقطوع فوت رانندگان

0000156172بند )2( مصوبه افزایش سال 1392

0000151076حق سنوات رانندگان

0000151372عیدی رانندگان

0000151472کمک به تامین معیشت 

0000156072کمک به سبد خانوار رانندگان

0000151172کمک هزینه اوالد رانندگان

0000151272کمک هزینه عائله مندی رانندگان

0000151672کمک هزینه مسکن رانندگان
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 بخش هشتم: سایر موارد 

44-     بـا توجـه به این که قانون بیمۀ اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسـافر 
بین شـهری مصوب 28     /2     /1379 ، قانون خاص محسـوب می گردد و تنها قشـر 
خاصـی از افـراد را بـه تبع شـغل آنان تحت پوشـش قـرار می دهـد و از طرفی 
صدورکارت هوشـمند رانندگی از سـوی سـازمان حمل ونقل و پایانه های کشـور 
جهـت راننـدگان حمل ونقـل بار و مسـافر بین  شـهری صرفاً مجـوز فعالیت در 
امـر حمل ونقـل جـاده ای بـوده و در دوره اعتبارکارت، این قبیل افـراد می توانند 
در مشـاغل دیگـری نیز اشـتغال به کار یابند، لذا به اسـتناد مـاده )8( آیین نامه 
اجرایـی قانـون مزبـور چنانچـه افراد موصـوف به عنوان بیمه شـده اجبـاری در 
کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمین اجتماعی شـاغل و لیسـت و حق بیمـه آنان 
ارسـال و پرداخـت گـردد، در دوره ی مذکـور از شـمول قانـون بیمـۀ اجتماعی 
راننـدگان خـارج و درصورتی کـه این گونه افـراد در مؤسسـات حمل ونقل بار و 
مسـافر با دریافت حقوق و دسـتمزد اشـتغال بـه کار یابنـد، کارفرمایان مربوطه 
می بایسـت لیسـت و حق بیمه آنان را همانند سـایرکارکنان خود با رعایت مواد 
)28( و )39( قانـون تأمیـن اجتماعـی به سـازمان ارسـال و پرداخـت نمایند. به 
منظور جلوگیری از تداخل و  هم پوشـانی سـوابق پرداخت حق بیمه، در صورت 
احراز اشـتغال به کار و صحت لیسـت های ارسـالی از هر حیث، وصول حق بیمه 
در اجـرای قانـون بیمۀ اجتماعی رانندگان بین شـهری برای ماه هایی که لیسـت 
و حق بیمـه آنـان از طریـق سـایرکارگاه های مشـمول قانون تأمیـن اجتماعی با 
نـرخ 27% کامل حق بیمه متعلقه با لحاظ دسـتمزد مقطوع راننـدگان و روزهای 

کارکـرد پرداخت گردیده اسـت، موضوعیت نخواهد داشـت.

توجـه: گواهی جهـت تمدید، تجدید و یا صدورکارت هوشـمند بیمه شـده مذکور 
)راننـدگان شـاغل در مؤسسـات حمل ونقـل بـار و مسـافر( بدون وصـول حق بیمه 
موضـوع بیمـۀ اجتماعـی راننـدگان حمل ونقـل بـار و مسـافر بین شـهری بالمانـع 

خواهـد بود.
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45- وفـق مـاده واحـده قانون بیمۀ اجتماعـی رانندگان حمل ونقل بار و مسـافر 
بین شـهری و اصاحـات بعـدی آن و آیین نامـه اجرایـی مربوطـه، مراجـع 
صادر کننـده کارت هوشـمند رانندگـی مکلفنـد بـه هنگام صـدور، تمدیـد و یا 
تجدیـدکارت هوشـمند،گواهی پرداخـت حق بیمـه را از راننـده اخـذ نماینـد، 
لـذا واحدهـای نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی می بایسـت در مواجهـه بـا 
رانندگانی کـه بـدون اخـذ گواهی مزبور کارت هوشـمند رانندگی آنـان صادر و 
یا تمدیدگردیده اسـت، نسـبت به احصاء فهرسـت مشـخصات آنان و ارسـال 
بـه اداره کل ذی ربـط جهـت انعـکاس به مراجـع صادرکننده کارت هوشـمند 

اقـدام نمایند.
تذکـر: بدیهی اسـت در صورت الـزام و یا اجـرای مقررات فـوق الذکر درخصوص 
تمدیـد، تجدیـد یا صـدور مجوز فعالیـت رانندگان درون شـهری از سـوی مراجع 
صادرکننـده مجـوز، رعایـت مراتـب فـوق از تاریـخ  الزم االجرا شـدن آن ضروری 

خواهـد بود.

   46- در ارتباط با نحوه شـمول رانندگان شـاغل در آژانس های تاکسـی تلفنی و 
وانت بـار بـه قانون بیمۀ اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسـافر بین شـهری 
و درون شـهری، الزم اسـت ضمـن انجام بازرسـی کارگاهی ازکلیـه کارگاه های 
موصـوف هماننـد سـایرکارگاه ها نسـبت بـه درج نـام راننـده و شـماره پاک 
وسـیله نقلیـه ای کـه بـا آن به امـر رانندگـی حمل ونقل بار و مسـافر مشـغول 
می باشـد اقدام نمایند. بدیهی اسـت برابر مصوبـه شـماره 6754   /1100 مورخ 
28   /5   /1376 هیأت مدیـره سـازمان، از تاریـخ 1     /7     /1376 منحصـرا رانندگان 
خـود مالـک می تواننـد از طریق قانون فـوق الذکر و به صورت انفرادی نسـبت 
بـه بیمه پـردازی خود اقـدام نمایند. سـایر راننـدگان وکارکنان دفتری شـاغل 
درکارگاه هـای مزبـور مشـمول قانـون عـام تأمین اجتماعـی بـوده و کارفرمای 
ذی ربـط می بایسـت براسـاس مقـررات اقـدام بـه ارسـال لیسـت و پرداخـت 

حق بیمه متعلقـه نماید.
47   -  کارفرمایـان صنفـی، باغـداران و مالکیـن مزارع کشـاورزی و ...کـه دارای 
هریـک از وسـایط نقلیـه موضـوع قانون بیمـۀ اجتماعـی راننـدگان حمل ونقل 
بـار و مسـافر درون و بین شـهری بـوده و با وسـیله نقلیه مزبـور درکارگاه خود 
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فعالیـت می نمایند از شـمول قانـون اخیرالذکر خارج خواهند بود. بدیهی اسـت 
ایـن قبیـل کارفرمایـان در صـورت نیـاز به گواهـی پرداخـت حق بیمـه جهت 
ارائـه بـه مراجع ذی ربـط به منظور صـدور، تمدید یـا تجدیدکارت هوشـمند   / 
مجـوز فعالیـت رانندگی می توانند در چارچوب بخشـنامه شـماره 9 مشـترک 
فنـی و درآمـد و بـا عقد قرارداد نسـبت بـه بیمه پـردازی خود اقـدام و گواهی 
سـازمان مربـوط به پرداخـت حق بیمه را جهت صدور، تمدیـد یا تجدید کارت 

هوشـمند   / مجـوز فعالیت رانندگـی از سـازمان اخذ نماید.
48   - طبـق مـاده واحـده قانـون بیمـه راننـدگان حمل ونقـل بـار و مسـافر 
بین شـهری )مصـوب 28    /2    /79( و اصاحـات بعدی آن مصـوب 31    /5    /88 و 
مـواد )3( و )4( آیین نامـه اجرایی قانون مزبور )مصـوب 9    /3    /1380(، رانندگان 
حمـل بـار و مسـافر درون و بین شـهری به ترتیب به شـرط داشـتن پروانه کار 
و کارت هوشـمند معتبـر رانندگی، مشـمول بیمۀ اجتماعی رانندگان می باشـند 
و تمامـی راننـدگان زندانـی اعـم از تمـام وقـت در طـول یـک دوره، بنـد باز و 
متهمینـی که به واسـطه قرار تأمین بازداشـت موقـت، مدتی را در زندان به سـر 
می برند، به شـرط داشـتن مجوز فعالیت معتبر اشـتغال رانندگی )پروانه  /کارت 
و ...(، درخصوص رانندگان درون شـهری و )کارت هوشـمند  / دفترچه کار( بابت 
رانندگان بین شـهری، مشـمول قانون بـوده و حق بیمه مربوطـه و متفرعات آن 
از راننـدگان مزبـور وصول خواهد شـد. در مورد رانندگان موصوف الزم  اسـت 
پس از اسـتعام تاریخ اعتبارکارت هوشـمند  / مجوز فعالیت رانندگی از مراجع 

صادرکننـده ذی ربـط، نسـبت به وصـول حق بیمه وفق مقـررات اقـدام گردد.
توجـه: در مواردی کـه بـر اسـاس آرای قطعـی محاکـم قضایی رانندگان مشـمول 
قانون بیمۀ اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسـافر درون شـهری و بین شـهری 
بـه محرومیـت از حقوق اجتماعـی محکوم گردند، علی رغم اعتبار کارت هوشـمند 

رانندگـی، از شـمول قانـون اخیرالذکر خـارج خواهند بود.

49- طبـق تبصـره )4( مـاده واحـده قانـون بیمه هـای اجتماعـی راننـدگان 
حمل ونقـل بار و مسـافر بین شـهری و مـاده )7( آیین نامـه اجرایـی آن، نیروی 
انتظامـی جمهـوری اسـامی ایـران و پلیس راه مکلفنـد به هنگام تردد وسـایل 
نقلیه باربری و مسافربری کارت هوشمند رانندگان را کنترل و در صورت عدم 
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ارائـه یـا فقـدان اعتبـار آن طبق مـاده )7( قانون »الزام شـرکت ها و مؤسسـات 
ترابـری جـاده ای بـه اسـتفاده از صـورت وضعیـت مسـافری و بارنامه مصوب 
1368« برخـورد نمـوده و مشـخصات راننـده، بارنامـه یـا صـورت وضعیـت 
مسـافری و مشـخصات و آدرس شـرکت و مؤسسـه حمل ونقـل صادرکننـده 
بارنامـه و یـا صـورت وضعیـت را بـه اداره تأمین اجتماعی محل اعـام نمایند. 
50   - برابـر تبصـره )3( ذیـل مـاده واحده قانـون بیمه های اجتماعـی رانندگان 
حمل ونقل بار و مسـافر بین شـهری،کلیه شـرکت ها و مؤسسـات حمل ونقل بار 
و مسـافر بین شـهری مکلفنـد از تحویـل کاال یا مسـافر بـه راننـده ای که فاقد 
کارت هوشـمند )یـا مجـوز فعالیـت( معتبر از سـازمان حمل ونقـل و پایانه های 
کشـور و مراجـع ذی ربط می باشـد خـودداری نمایند. در صورتی که شـرکت ها 
و مؤسسـات مزبـور بارنامه و یا صورت وضعیت مسـافر جهـت رانندگان فاقد 
کارت هوشـمند معتبـر صـادر نمایند، برای بـار اول مکلف بـه پرداخت معادل 
سـه مـاه حق بیمه یک راننـده به ازای هـر بارنامه و یا صورت وضعیت مسـافر 
و در صـورت تکـرار مکلـف به پرداخت معادل یک سـال حق بیمـه یک راننده 
به سـازمان تأمیـن اجتماعی می باشـند و واحدهای اجرایی می بایسـت حق بیمه 
مذکـور را طبـق مـاده )50( قانـون تأمیـن اجتماعی از شـرکت ها و مؤسسـات 

صادرکننـده بارنامه مطالبـه و وصول نمایند.  
51   - بـا توجـه بـه اینکـه مشـخصات کلیـه رانندگانـی کـه مشـمول معافیت 
حق بیمـه سـهم دولـت و یـا هدفمندسـازی یارانه هـا می باشـند قبـا احصاء و 
در سیسـتم مکانیـزه مربوطه بارگـذاری گردیده اسـت، لذا سـایر رانندگانی که 
اسـامی آنـان در فهرسـت مزبـور درج نمی باشـد از شـمول معافیـت حق بیمه 
خـارج و می بایسـت نسـبت بـه پرداخـت حق بیمه متعلقـه با نـرخ 27 درصد 

نمایند. اقـدام  کامل 
52-  تغییر شعبه بیمه پردازی رانندگان  بین شعب به شرح ذیل می باشد: 

الـف   - واحـد اجرایی مبدأ )وصول حق بیمه( می بایسـت نسـبت بـه اخذگردش 
حسـاب بـر مبنـای کل دوره هـای اعتبـارکارت هوشـمند یـا مجـوز فعالیت تا 
تاریـخ انتقـال بـا رعایت تاریخ شـمول هر یـک از رانندگان بین شـهری و درون 

شـهری و وصـول بدهی متعلقه برابـر مقررات اقـدام نماید.
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ب   - واحـد وصـول حق بیمـه مبـدأ می بایسـت پـس از وصول کلیـه بدهی های 
بیمـه  راننـدگان متقاضـی و با درخواسـت واحد مقصد، نسـبت به انتقـال فایل 
پرونـده وی از طریق سیسـتم نام نویسـی متمرکـز در واحد اجرایی مبـدأ اقدام 

نماید.
ب      - واحـد نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی شـعبه جدید بیمه پـردازی پس 
از تغییر شـعبه توسـط واحد مبدأ، می بایسـت مراحل دوره های اعتبار و سـایر 
اقـام اطاعاتـی راننـده را )همانند راننده جدید( ثبـت و وی را جهت اخذ برگه 

پرداخـت به واحد وصـول حق بیمه هدایـت نماید.
53- رانندگان ترانزیت: 

بـه موافقت نامـه مـورخ 12      /2      /72 و توافـق به عمـل آمـده بـا  الـف   - بـا توجه 
سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای )حمل ونقـل پایانه های کشـور( تاریخ 
شـمول راننـدگان ترانزیـت از 1      /2      /74 تعیین شـده اسـت. الزم به ذکر اسـت 
رانندگان مذکور می بایسـت دارای کارت هوشـمند رانندگی معتبر از سـازمان 

باشند. متبوع 
ب   - در اجـرای موافقت نامـه فی مابیـن سـازمان حمل ونقـل و پایانه های کشـور 
و ایـن سـازمان مقررگردیـده اسـت کلیه مؤسسـات و شـرکت های حمل ونقل 
بین المللـی حق بیمـه مربوطه را به میزان 27% دسـتمزد تعیین شـده ) 5      /1 برابر 
حداقـل دسـتمزد سـنواتی شـورای عالـی کار در هر سـال( کسـر و حداکثر در 

مهلـت مقـرر مـاده )39( به شـعب ذی ربط ارسـال و پرداخـت نمایند. 
54-    اتباع خارجی درصورت داشـتن پروانه کار و مجوز اقامت معتبر از سـوی 
مراجـع ذی صـاح بـه صـورت توامـاً، با احـراز شـرایط مقـرر در قانـون بیمۀ 

اجتماعـی راننـدگان و آیین نامـه مربوطه مشـمول این قانـون خواهند بود.
55   - برابـر قانـون استفسـاریه قانـون بیمـۀ اجتماعـی راننـدگان حمل ونقل بار 
و مسـافر بین شـهری مصـوب 7      /11      /86 مجلـس شـورای اسـامی مادامی که 
راننـدگان مشـمول صنـدوق بیمۀ اجتماعی روسـتاییان و عشـایر نـزد صندوق 
مذکـور بیمه باشـند، الزامی به بیمه شـدن مجـدد نزد سـازمان تأمین اجتماعی 

نخواهندداشت. 
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56   - برابـر مـاده )8( آیین نامـه اجرایی قانون بیمۀ اجتماعـی رانندگان مصوب 
9      /3      /80، شـاغان و بازنشسـتگان وزارتخانه ها و مؤسسـات دولتی و وابسته به 
دولـت و نیروهـای نظامی و انتظامی که مشـمول قانون خاص حمایتی هسـتند 
از شـمول آیین نامـه یـاد شـده و بـه تبـع آن از شـمول مقـررات موضـوع این 

بخشنامه مسـتثنی خواهند بود.
57   - واحدهـای اجرایی کـه به اشـتباه و یا سـهواً لیسـت حق بیمه شـرکت های 
تعاونی کارگـزار راننـدگان را خـارج از مهلـت مقـرر اخـذ نماینـد، الزم  اسـت 
کمـاکان وفـق مفـاد بخشـنامه شـماره 1635   /95   /1000 مـورخ 22   /2   /1395 
حـوزه فنـی و درآمد اقـدام نمایند. بدیهی اسـت مسـئولیت کنتـرل، نظارت و 
اجـرای موارد فـوق الذکر با ادارات کل اسـتان ها و مسـئولین ذی ربط واحدهای 

اجرایی  خواهـد بود. 
58   - در مواردی کـه مشـمولین ایـن بخشـنامه در قالـب بیمـه صاحبان حرف 
و مشـاغل آزاد و یـا بیمـه اختیـاری حق بیمـه را پیـش پرداخت نموده باشـند، 
چنانچـه بـا اسـتفاده از مقـررات این بخشـنامه مبـادرت به پرداخـت حق بیمه 
نمایند، واحد امور بیمه شـدگان می بایسـت قـرارداد بیمه حرف و مشـاغل آزاد 
یـا اختیـاری آنـان را از تاریـخ شـروع پرداخـت حق بیمـه رانندگان کـه به طور 
همزمان پرداخت شـده اسـت مختومه و نسـبت به اسـترداد حق بیمه مربوطه 

و حـذف سـوابق مزبـور با رعایت سـایر شـرایط مقرر اقـدام نمایند.
59   - افرادی کـه وفـق قانـون بیمـۀ اجتماعی راننـدگان حمل ونقل بار و مسـافر 
بیمه پـرداز هسـتند، درصـورت دارا بـودن هرگونـه مـدارک و  بین شـهری 
مسـتندات کارفرمایـی از جملـه پروانه کسـب صنفـی معتبـر و...، چنانچه پس 
از بررسـی های الزم )بازرسـی تحقیقی( اشـتغال آنان در شـغل رانندگـی احراز 
گردد، با داشـتن سـایر شـرایط مقرر مشـمول مقررات بیمۀ اجتماعی رانندگان 

حمل ونقـل بـار و مسـافر بین شـهری خواهنـد بود. 
60   - مرکـز فنـاوری اطاعـات، آمـار و محاسـبات می بایسـت حداکثر ظرف 
مـدت یـک مـاه پـس از صـدور ایـن بخشـنامه تمهیـدات الزم را به منظـور 
به روزرسـانی نرم افزارهـای موجود و طراحی و پیاده سـازی سـایر نـرم افزارهای 
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مـورد نیـاز و ایجـاد امـکان اخذ کلیه آمـار و اطاعـات مربوطه را بـا همکاری 
شـرکت مشـاور مدیریـت و خدمات ماشـیني تأمین فراهـم نمایند.

61        - ایـن بخشـنامه ضمـن بازنگری در مفاد بخشـنامه ها و دسـتورهای اداری 
صادره )طبق فهرسـت پیوسـت( تهیـه و از تاریخ صدور جایگزین بخشـنامه ها 

و دسـتورهای اداری مذکـور می گردد.
مسـئول حسـن اجرای این بخشـنامه مدیـران کل درمان، مدیـران کل بیمه ای، 
معاونیـن منابع و تعهـدات بیمه ای، روسـای ادارات وصول حق بیمه، نام نویسـی 
و حسـاب های انفرادی، امور بیمه شـدگان، مسـتمری ها و امور مالی و مسـئولین 

متناظـر ذی ربـط در واحدهای اجرایـی خواهند بود.
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