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 لهئبیان مس

استفساریه دوبار طی  ۹۷۳۱سال در ب یصواز زمان تشهری بین  مسافر و بار نقلوقانون بیمه رانندگان حمل

 واحده مادهو اصالح  ۹۷۳۱در سال  نفر هزار ۰۲ زیر شهرهای و عشایر و ستاییانور بیمه مشمولین خصوصدر

 خود دیدهتغییراتی را به ۹۷۳۳در سال  ه مشمولین قانونب« شهریدرون مسافر و بار حمل رانندگان» افزودن و

 سخت مشاغل شمول در رانندگی شغل دادن قرار نیز و قانون عنواندر  اتی جدیدیریپی تغدراست. طرح حاضر 

سخت و »عنوان بهصورت مشخص قوانین یك شغل بهبا توجه با اینکه كمتر در  است.ارائه شده  آورزیان و

نامه دولت و شورای عالی حفاظت آیینطریق این موضوع باید از  رسدنظر میبه، استهدشه شناخت «آورانیز

نقاط قوت و و نیز قانون بیمه رانندگان به بررسی راستا در این گزارش در همین فنی مورد پیگیری قرار گیرد. 

 ضعف طرح خواهیم پرداخت. 
 

 ۹۷۳۱سال  مصوب یشهر نیمسافر ب ونقل بار ورانندگان حمل مهیقانون ب يبررسي كارشناس

 ف از جمله تعريف رانندهيتعار. نامشخص بودن ۹

تعریف نشده است، « راننده»مفهوم و اصالحات بعدی آن  ۹۷۳۱ونقل بار و مسافر مصوب در قانون بیمه رانندگان حمل

 ۹۷۳۲افر بین شهری مصوب سال ونقل بار و مسنامه اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملبلکه این مفهوم در آیین

شهری كه دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با  رانندگان خودروهای حمل بار و مسافر بین»تعریف شده است: 

این این تعریف از «. و دفترچه كار رانندگی آنها توسط سازمان صادر شده باشدشهری بوده نوع وسیله نقلیه عمومی بین 

های ها(، رانندگان آژانسموتوریاصطالح پیكها)بهدی از رانندگان ازجمله راكبان موتورسیکلتجهت كه شمار زیا

 گیرد از جامعیت كافی برخوردار نیست، از طرفی دیگربارهای شخصی و غیره را دربرنمیتلفنی، رانندگان وانتتاكسی

در این « شاگردها»اصطالح رانندگان یا بهوضعیت كمكهمچنین است. بین مالك و راننده خودرو تمایزی قائل نشده 

 است كه اساساً حق بیمه این افراد چگونه و با چه مکانیسمی باید پرداخت شود؟قانون مشخص نشده 

 . نا مشخص بودن مفاهیم كارفرما و بیمه شده۲

دان معناست كه راننده نقش طبق ماده واحده قانون بیمه رانندگان، راننده مکلف است حق بیمه را رأساً پرداخت كند. این ب

كند. این حالت نامشخص بودن نقش كارفرما و كارگر و همچنین مشکلی كه در باال بدان میكارفرما و بیمه شده را توأمان اجرا 

ماند خود را بیشتر نشده باقی میاشاره شده یعنی زمانی كه مالك خودرو دارای دفترچه كار و بیمه است و راننده واقعی بیمه 

دهد. از طرف دیگر زمانی كه شخصی دارای تعدادی خودرو در ناوگان مسافری و یا حمل بار است و چندین راننده را شان مین

 صورتی غیر از قانون فوق بیمه نمود؟تواند نقش كارفرمایی برای وی قائل شد و رانندگان را بهتحت پوشش دارد، آیا می
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 نقاط قوت طرح 

یش از موعد برخوردار كند، از طرفی دیگر پتواند رانندگان را از مزایای بازنشستگی وب گردد میطرح فعلی در صورتی كه مص

 تر نماید.تواند دایره شمول جامعه هدف را گستردهاصالح عنوان قانون می

 

 نقاط ضعف طرح 

 ترین نقاط ضعف این طرح شامل موارد زیرند:عمده

 پس از تصويب طرح نامشخص بودن كارگاه 

 ۹قانون براساسآور با توجه به اینکه رت تصویب این طرح و قرار گرفتن رانندگی در شمول مشاغل سخت و زیاندر صو

 سخت ذیربط مراجع تشخیص حسب آنها مشاغل از برخی یا تمام كه اجتماعیتأمین  قانون مشمول هایكارگاه كلیه كارفرمایان»

 شرایط عوامل سازیایمن به نسبت قانون این تصویب تاریخ از سال دو ظرف مکلفند خواهندگردید، یا گردیده اعالم آورزیان و

 این در موضوعه قوانین سایر و مربوطه هاینامهآیین و كار قانون در شده مشخص استانداردهای و مجاز حد مطابق كار محیط

كم خص بودن كارگاه در قانون و یا دستنقش كارفرما را چه كسی برعهده خواهد گرفت و با توجه به نامش ،«نمایند اقدام زمینه

 چگونه در خصوص ایمن سازی كارگاه اقدام شود؟باید مین اجتماعی و بیمه رانندگان، أعدم تطابق دو قانون ت

 آورزيان و سخت مشاغل بیمه حق درصد ۴ وصول نحوهنامشخص بودن 

 قانون (۳) ماده «ب» بند برمبنای كه است آنان وقحق یا و مزددرصد  ۰۳ اكنونبار و مسافر هم حمل رانندگان سهم بیمه حق

 و گسترش برمبنی ۰هایارانه كردن هدفمند قانون اجرایی نامه( آیین۹۹ماده )« ۰» تبصره «ب» بند و هایارانه كردن هدفمند

 پرداخت شده یاد محل از میزان این از (٪5/۹۷) اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت تشخیص به اجتماعی، هایبیمهتأمین 

 رسدمی نظربه، كندپرداخت جایك صورتبهرا  بیمه حقدرصد  ۴كارفرما)راننده( موظف است  ،در صورت تصویب طرح گردد.می

ردیف باید مین شود أدر صورتی كه قرار باشد از محل دیگری تثانیاً  و باشدن رانندگان توان در مبلغی چنین پرداختاوالْ 

 است. ه در این طرح چنین چیزی پیشنهاد نشدهای آن مشخص شود كبودجه

 دارنداستحقاق  ي كهرانندگاندر تشخیص طرح ناتواني 

 از باالتر هاییتنش موجد و مخرب هایویژگی دارای كه است)در شرایط و مناطقی خاص( شغلی  رانندگی شغل کهاین به توجه با

 بودن كارشب تحرک، عدم طوالنی، زمان مدت در باال بسیار ركزتم و هوشیاری ازجمله فرد روانی( و )جسمی طبیعی هایظرفیت

 دیگر موارد بسیاری و بودن غیره و سرقت مانند دیگری مخاطرات معرض در و تصادفات مانند ایجاده مخاطرات مواقع، بیشتر در

 طوربه است. آورزیان و سخت مشاغلجزء  مواقع برخی در رانندگی گفت توانمی شرایطی گرفتن نظر در با رسدمی نظربه است،

 و سخت مشاغلجزء  تواندمیغیره  و هوا آلودگی آن بر مضاف و باال وضعیت گرفتن نظر در با بزرگ شهرهای در رانندگی مثال

 شمول دایره اوالً باید اساس براین طوالنی. هایمسافت با ایجادهونقل حمل وسایل با رانندگی ترتیب همین به باشد، آورزیان

                                                                                       

مین اجتماعی أقانون ت (67) و تبصره ماده (66( و )62) قانون اصالح مواد (67) الحاقی ماده «2» واحده قانون اصالح تبصره ماده «2» تبصره «2» بند . 1
 .1۱/6/1۵۳۱، مصوب 1۵61مصوب  (67) و الحاق دو تبصره به ماده 1۵۳۱مصوب 

 این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: يز اجراوجوه حاصل ا ( خالصدرصد 0۱دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد ) - (6) ماده  2.
 :نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل ياجرا (ب
 العالج.سالمت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب يعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاهای اجتماگسترش و تأمین بیمه. 1



 

 زمانی دامنهباید  آن از پس و دانست آورزیان و سخت شغل دارای توانمی را رانندگان از دسته كدام اساساً كه گردد مشخص

 در رانندگی شغل گرفتن قرار صورت در آیا كهمعنا  بدین گردد، مشخص نیز بیمه سوابق بودن آورزیان و سخت شمولیت

 مشکل با اجرا در كه شود عمل باید ترتیبی چه به آور،زیان و سخت اغلمش ذیل مشخص، جغرافیای در یا و خاص شرایطی

 بینی كافی برای این موارد ندارد.طرح حاضر پیشنشود؟  مواجه

 

 آور كردن شغل رانندگيسخت و زيانبه تبعات نسبت عدم دقت كافي 

ساعت در هفته تجاوز نماید.  ۷۱ساعت در روز و  ۱آور ساعات كار نباید از ( قانون كار در كارهای سخت و زیان5۰موجب ماده )به

آور ه یا كارهای خطرناک و سخت و زیانارجاع كار اضافی به كارگرانی كه كار شباناین قانون، ( ۱۹همچنین با توجه به ماده )

شدت افزایش پیدا های كارفرما به، هزینهصراحت قانونیرت قبول طرح مورد نظر با توجه بهصودر . دهند ممنوع استنجام میا

( دستورالعمل كنترل ساعت كار مجاز رانندگان كه توسط سازمان راهداری و ۰باید در نظر داشت كه براساس ماده ) .كرد خواهد

روز  ساعت در شبانه ۹۲ها فقط در مدت ومی بار، در راهرانندگی وسایل نقلیه عم»ای كشور صادر شده است ونقل جادهحمل

بینی گردد و مؤسسه مربوط به برنامه سفر آن را، یکسره ساعت پیش ۹۲ای بیش از در صورتی كه سفر وسیله ،مجازخواهد بود

 «. رج نمایدتنظیم نموده باشد، باید راننده كمکی با وسیله نقلیه همراه نماید و نام راننده كمکی را در برنامه د

 دو راننده باید به چهار راننده افزایش یابد. ،در این صورت ،شودمی ه در حال حاضر با دو راننده ممکنبندرعباس ك -مثال مسیر تهران برای

 در سنین پايینبازنشستگي رواج 

شده به كار... . با توجه به تعریف فوق مین اجتماعی: بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه أ( قانون ت۰ماده )« ۹5»موجب بند به

گردد در نتیجه افراد با سن سال محاسبه می 5/۹آور هر سال نظر به اینکه بازنشستگی و یا اشتغال به كار در كارهای سخت و زیان

مین أتحویل تباید )به هنگام درخواست بازنشستگی دفترچه كار مربوط  بود احراز شرایط بازنشستگی قادر به كار نخواهندبا پایین 

دلیل ازی بهسداشت( ضمن اینکه وزارت راه و شهر راه مشکالت خود را خواهد از نظر پلیسعی گردد كه رانندگی بدون دفترچه اجتما

ا ع را هم باید در نظر داشت كه كنار گذاشتن رانندگان بواین موض ،مضاف بر آن داد. به فرد بازنشسته بارنامه نخواهد هگفتموارد پیش

 تواند پیامدهایی از جمله كمبود نیروی كار را به وجود آورد.تجربه و در عین حال نسبتاً جوان می

 قانون اساسي هفتادوپنجماصل مغايرت با 

آور نمایند و شمولیت قانون سخت و زیانراهداران و رانندگان وزارت راه و شهرسازی از بودجه عمومی استفاده مینظربه اینکه 

درصد از محل بودجه عمومی تأمین  ۴كه مبلغ در صورتیبر حق بیمه مقرر است، درصد حق بیمه عالوه ۴اخت منوط به پرد

 باشد.ر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی میطرح مذكور مغایگردد 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

قبیل نامشخص بودن تعاریف، عدم مشکالتی از دارای  ۹۷۳۱مصوب سال  یشهر نیونقل بار و مسافر برانندگان حمل مهیقانون ب

تواند مشکالت یاد . طرح حاضر عالوه بر اینکه نمیاستجامعه هدف، عدم تطابق مفهومی با سایر قوانین و غیره  كاملپوشش 

 نامشخص، رانندگان مهیبودن كارگاه در قانون ب نامشخصاز جمله است: شده را حل و فصل نماید خود دارای نقاط ضعف اساسی 

 یدقت كاف عدم، كه استحقاق دارند یرانندگان صیدر تشخ یناتوان، آورانیمشاغل سخت و ز مهیدرصد حق ب ۴وه وصول بودن نح



P1 

مغایرت با و  نییپا نیدر سن یبازنشستگرواج مانند ساعت كار و غیره،  یكردن شغل رانندگ آورانیبه تبعات سخت و زنسبت 

  .یاصل هفتادوپنجم قانون اساس

 شود. این شرایط تصویب طرح به این شکل توصیه نمیدر  

 

 پیشنهادها

 آور از مجراهای قانونيركت در مسیر اجرای قانون مشاغل سخت و زيانح. ۹

 آور،زیان و سخت مشاغل درخصوص آن بعدی اصالحات و (۳۱) ماده« ۰» تبصره ذیل اجتماعیتأمین  قانون است مشخص آنچه

 است. كرده واگذارلت دو نامهآیین به را آورزیان و سخت مشاغل تشخیص و تعیین بلکهكند، نمی شغلی هیچ به ایاشاره

 سوابق، بررسی با مشاغل... بودن آورزیان و سخت تعیین»دارند: می بیان ۹آورزیان و سخت مشاغل اجرایی نامهآیین (۰) ماده

 كار بازرسان و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ایحرفه بهداشت كارشناسان توسط كار شرایط بررسی و بازدید انجام

 همین در «.گیردمی انجام نامهآیین این موضوع استانی تجدیدنظر و بدوی هایكمیته توسط تأیید با و اجتماعی امور و كار وزارت

 تشخیص و تطبیق منظوربه قانون این (۳) ماده براساس استانی نظرتجدید و بدوی هایكمیته فنی، حفاظت عالی شورای راستا

  شوند.می تشکیل آورزیان و سخت مشاغل

 ایاراده كه درصورتی بنابراین نماید.می مشخص را آورزیان و سخت مشاغل فنی حفاظت عالی شورای فوق قانون برمبنای

 و بدوی هایكمیته دردر ابتدا  بحثبهتر است  باشد، كار در آورزیان و سخت شغل عنوانبه رانندگی شغل تعیین و بررسی برای

 .مورد بررسی قرار گیرد فنی حفاظت لیعا شورای نهایت در و استانی تجدیدنظر

 رانندگان اجتماعي بیمه قانون بازبیني و اصالح .۲

 و مفاهیم كه ایگونهبه قانون، این بازبینی رسد،می نظربه دارد وجود رانندگان اجتماعی بیمه قانون در كه اشکاالتیبه  توجه با

 است. ضروری آورد، فراهم واقعی رانندگان برای را تسهیالتی بتواند قانون و شوند برخوردار كافی مانعیت و جامعیت از تعاریف

صورت در غیر این صورتی تدوین گردد كه بتواند مشکالت قانون بیمه رانندگان را حل نماید.گردد طرح بهبنابراین پیشنهاد می

 باشد.طرح كنونی با وضعیت مشروح مناسب قانونگذاری نمی

 

 

 
 

                                                                                       

( قانون 67( و تبصره ماده )66( و )62( قانون اصالح مواد )67الحاقی ماده ) «2»ماده واحده قانون اصالح تبصره  «ب»جزء  «0» بندنامه اجرایی آیین . 1
 .(67و الحاق دو تبصره به ماده ) 1۵01مصوب  ،تأمین اجتماعی


