
 قانون اصالح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري

 

 نژاد جناب آقاي دكتر محمود احمدي

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران   

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) 123(   در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم 

 نقل بار و مسافر بين شهري مصوب قانون اصالح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و

 مجلس كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس 6/5/1387جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

قانون اساسي جمهوري ) 112(شوراي اسالمي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم 

اسالمي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن 

 .گردد  پيوست ابالغ ميمجمع به

    

    رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني   

       

  27/7/1388   123826  شماره

 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي   

  قانون اصالح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري كه در 

زار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكه

 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام 31/5/1388شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 18/6/1388 مورخ 28764/9موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره  

 .گردد مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي

 نژاد جمهور ـ محمود احمدي  رئيس

    

       

   قانون اصالح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري

    

  ماده واحده ـ ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر 

اقي هاي آن به قوت خود ب  به شرح ذيل اصالح و تبصره18/2/1379شهري مصوب بين

 :ماند مي

    



ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايل نقليه حمل و نقل بار و   « 

 قرار 3/4/1354شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب  مسافر بين شهري و درون

گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در اين قانون را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله طبق 

گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از  قانون مذكور تعيين مي) 35(اده م

 ».مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند

    

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه 

 31/5/1388 تاريخ يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در

 .از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد

    

   رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني


