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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
باسمه تعالی 

 طرح استفساریه ماده(۳۸) قانون تأمین اجتماعی

مقدمه

همانگونه که مستحضرید مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 
۱۳۷۹,۰۲,۱۸با اصالحات و الحاقات بعدی کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و 
درون شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب  ۳/  ۴/ ۱۳۵۴ قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این 
قانون را رأساً برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (۳۵) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به 
سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده 
واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، تردد رانندگان در جادهها منوط به 
داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد و صدور، تمدید و تجدیددفترچه 
کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط است. و براساس 
تبصره ۳ ماده واحده مذکور کلیه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل 
کاال یا مسافر به رانندهای که فاقد دفترچه کار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پایانههای کشور میباشد خودداری 

نمایند. 

علیرغم وجود حکم قانونی فوق و پرداخت حق بیمه توسط رانندگان حمل و نقل عمومی اما متأسفانه 
شرکتهایی که با رانندگان قرارداد مقاطعه کاری جهت حمل و نقل بار منعقد میکنند به استناد ماده(۳۸) قانون 
تأمین اجتماعی پنج درصد از مبلغ قرارداد را بابت پرداخت حق بیمه رانندگان نزد خود نگه داشته و پرداخت 
آنرا منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مینمایند. این درحالی است که طبق قانون بیمه 
اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری تحویل بار و .... توسط این شرکتها به رانندگان منوط 
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به پرداخت حق بیمه میباشد. این مسأله موجب تضیع حقوق این قشر زحمت کش میشود لذا، طرح ذیل 
جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسالمی میشود. 

 

 

 

  

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - جالل محمودزاده - محمدرضا احمدی - انور حبیب زاده بوکانی - مجید 
نصیرائی - کیومرث سرمدی واله - اسماعیل حسین زهی - رحمت اله نوروزی - موسی احمدی - 
صدیف بدری - مهدی طغیانی - علی رضائی - غالمعلی کوهساری - اصغر سلیمی - رسول فرخی 
میکال - محمدحسن آصفری - محمد باقری بناب - قاسم ساعدی - علیرضا ورناصری قندعلی - همایون 
سامه یح نجف آبادی - فرهاد بشیری - علی بابائی کارنامی - جعفر قادری - حسین میرزائی - احسان 
ارکانی - نصراله پژمان فر - کمال حسین پور - حسین رجایی ریزی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - شیوا 
قاسمی پور - محمدتقی نقدعلی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - علی جدی - رمضانعلی سنگدوینی - 
عباس مقتدایی - حسین محمدصالحی دارانی - غالمحسین کرمی - احمد محرم زاده یخفروزان - جعفر 
راستی - سیدمحمد مولوی - علی اکبر بسطامی - مهرداد گودرزوندچگینی - محمدحسین حسین زاده 
بحرینی - محمدمهدی فروردین - هاجر چنارانی - ابراهیم عزیزی شیراز - فرهاد طهماسبی - احمدحسین 
فالحی همدان - مجتبی بخشی پور - بهزاد رحیمی - محمدحسین فرهنگی - علیرضا عباسی - یعقوب 

رضازاده - محمد سرگزی 
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عنوان طرح:
 طرح استفساریه ماده(۳۸) قانون تأمین اجتماعی

باسمه تعالی

طرح استفساریه ماده(۳۸) قانون تأمین اجتماعی

موضوع استفساریه:

آیا قراردادهای حمل و نقل فرآورده های نفتی یا ناوگان جاده ای که کارکنان مقاطعه کار و مقاطعه کاران فرعی 
آن قراردادها همگی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده اند 
خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند (بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری) و 
رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور 
بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول 

حکم ماده(۳۸) قانون تأمین اجتماعی میشود؟ 

پاسخ:

خیر، قراردادهای حمل و نقل فرآورده های نفتی یا ناوگان جاده ای که کارکنان مقاطعه کار و مقاطعه کاران 
فرعی آن قراردادها همگی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده 
اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند (بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری) 
و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور 
بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول 

حکم ماده(۳۸) قانون تأمین اجتماعی نمیشود.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح  طرح استفساریه ماده(۳۸) قانون تأمین اجتماعی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 
۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ هدف از استفسار، کشف مقصود قانونگذار و رفع ابهام از قانون است اما در مانحن فیه ابهامی 
وجود ندارد که نیازمند استفساریه باشد و مفاد این طرح موجب تضییق دامنه شمول قانون (تخصیص حکم موضوع ماده ۳۸) 
میگردد و بهمنزله قانونگذاری است که از این لحاظ مغایر با اصل هفتاد و سوم(۷۳) قانون اساسی میباشد لذا الزم است 

طرح مذکور در قالب الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مذکور مطرح گردد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ☐   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱-عبارت(طرح استفساریه ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصالحات و الحاقات بعدی ) جایگزین 

عبارت(طرح استفساریه ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی) مندرج در عنوان طرح تقدیمی گردد.

۲-با عنایت به نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی شورای نگهبان به شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ هدف از استفسار 
کشف مقصود قانونگذار و رفع ابهام از قانون است اما طرح تقدیمی موجب محدودیت دایره شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی 
مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ گردیده است و همچنین طرح درصددقانونگذاری جدید برآمده است. بنابراین طرح با اصل ۷۳ قانون اساسی 

مغایر است. لذا پیشنهاد می گردد طرح تقدیمی در قالب اصالح ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تنظیم و ارائه گردد.

۲- ۱-عبارت(طرح استفساریه ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصالحات و الحاقات بعدی ) جایگزین 
عبارت(طرح استفساریه ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی) مندرج در عنوان طرح تقدیمی گردد.۲-با عنایت به نظریه تفسیری اصل 
۷۳ قانون اساسی شورای نگهبان به شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ هدف از استفسار کشف مقصود قانونگذار و رفع ابهام از 
قانون است اما طرح تقدیمی موجب محدودیت دایره شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ گردیده است و 
همچنین طرح درصددقانونگذاری جدید برآمده است. بنابراین طرح با اصل ۷۳ قانون اساسی مغایر است. لذا پیشنهاد می گردد 

طرح تقدیمی در قالب اصالح ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تنظیم و ارائه گردد.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ مصوب: 
۱۳۵۴/۰۴/۰۳

بخش های قانون: قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ /۰۴ /۰۳ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ 
احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن-ماده ۳۵ ـ**قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ /۰۴ /۰۳ با اصالحات و الحاقات بعدی-

فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن-ماده ۳۸ ـ**قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ /۰۴ /۰۳ 
با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن-ماده ۳۸ ـ-تبصره ۱ -
**قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ /۰۴ /۰۳ با اصالحات و الحاقات بعدی-فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق 

بیمه و نحوه وصول آن-ماده ۳۸ ـ-تبصره۲ -

*****
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سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب: ۱۳۸۶/۱۱/۰۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۷۹ با اصالحات و الحاقات 
بعدی==منقح ۱۴۰۰/۷/۳ مصوب: ۱۳۷۹/۰۲/۱۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی نظام در خصوص حمل و نقل مصوب ۱۳۷۹,۱۱,۰۳==منقح ۱۳۹۹/۸/۲۵ مصوب: ۱۳۷۹/۱۱/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۸۷ با اصالحات و الحاقات بعدی-
- منقح ۱۳۹۸/۶/۹ مصوب: ۱۳۸۷/۱۱/۱۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ /۰۹ /۱۳۸۶ با اصالحات و الحاقات 
بعدی==منقح ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ مصوب: ۱۳۸۶/۰۹/۱۸

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۱۵-ماده ۸۲**بخش ۱۵-ماده ۸۲-تبصره

عنوان قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۷/۲۵ مصوب: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

بخش های قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۲**قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۲-و–**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 

کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۲-و–-۱-
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