شرایط و نحوۀ برخورداری مشمولین
قانون کار از مقرری بیمۀ بیکاری
سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه شماره

1000/95/12506
مورخ
1395/11/27

موضوع پروژه :شرایط و نحوه برخورداری
مشمولین قانون کار از مقرری بیمه
بیکاری سازمان تأمین اجتماعی
سفارش دهنده :سازمان تأمین اجتماعی
(اداره کل حقوقی و قوانین)
مجری پروژه تنقیح مقررات:
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
ادارات تخصصی مسئول تدوین
بخشنامهها:
اداره کل امور فنی بیمهشدگان /اداره کل
حقوقی و قوانین
ناظر تخصصی و مرجع بررسی نهایی:
شورای تنقیح مقررات
بخشنامه و دستورالعمل بازنگری شده:
 39مورد و سایر مکاتبات و دستورات
اداری صادره از سوی ادارات تخصصی
مربوط

اعضای شورای تنقیح مقررات
سازمان تامین اجتماعی:
فرخ ملکوندفرد

محمدحسن زدا

شهرام غفاری

عمران نعیمی

ی مهدی شکوری
محمدرضا جوانجعفر 
رسول رضایی
اعضای کارگروه تنقیح مقررات:
 -1سهراب صفایی
 -2محمد بایندریان
 -3غالمرضا روایی
 -4امیرعباس قدرتی
 -5محمد محسنی
 -6مینوش امامییگانه
 -7رضا یمینی

فهرست بخشنامهها و دستورهای اداری اصالح ،روانسازی و تلخیصشده

قانون ،آیین نامه اجرایی ،بخشنامه ها ،دستورالعملها و آرای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص بیمه بیکاری
ردیف

شماره بخشنامه

تاریخ

آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 1210/1369/
هیئت وزیران.

--------

تصویب نامه شماره 700036 21166/مورخ2412/1378/
هیئت وزیران.

--------

2

--------

--------

قانون بیمه بیکاری مصوب 2606/ 1369/مجلس شورای
اسالمی

3

--------

--------

قانون کار مصوب 0207/ 1368/مجلس شورای اسالمی

5

590

 615فنی

---------------

پرداخت توأمان بیمه بیکاری و مستمری جزئی یا بازماندگان

7

840546/

1611/1369/

8

19422

2204/1373/

دستورالعمل اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب
1369/06/26

9

169721/52-

1104/1374/

ضوابط اجرایی مربوط به نحوه تشخیص بیکاری بدون
میل و اراده

10

34523/ش

1207/1374/

فهرست عناوین مشاغل کارگری مشمول قانون کار شاغل
در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی

11

285045000/

1103/1376/

هماهنگی فیمابین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان
تأمین اجتماعی بهمنظور حسن جریان امور مربوط به قانون
و آییننامه بیمه بیکاری

12

6695000/

1801/1378/

تعیین تکلیف واحدهای اجرایی درخصوص نحوه مطالبه
حق بیمه کارگران اخراجی

13

104281000/

3001/1379/

رفع ابهامات موجود و با هدف ایجاد وحدت رویه در رابطه با
اجرای صحیح قانون بیمه بیکاری و آیین نامه مربوطه

15

812275000/

3001/1379/

اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری

0209/1379/

اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری

16

904/م

2109/1379/

دستورالعمل پرداخت مقرری بیمه بیکاری از طریق شعب
بانک رفاه کارگران

بیمه بیکاری

18

979375000/

0611/1381/

1013755000/

1511/1381/

پرداخت مقرری بیمه بیکاری کلیه مقرریبگیران از طریق
بانک عامل

1

4

6

14

17

19

--------

عنوان

--------

11094/ش

87755000/

0402/1380/

تفویض اختیار صدور احکام مقرری بیمه بیکاری به
واحدهای اجرایی

بیمه بیکاری

مقرری بیمه بیکاری

قانون ،آیین نامه اجرایی ،بخشنامه ها ،دستورالعملها و آرای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص بیمه بیکاری
ردیف

شماره بخشنامه

تاریخ

21

1071595014/

0412/1381/

222152020/

1703/1382/

20
22
23

228101/50-

211785000/

عنوان

1303/1381/

بند « »6دستورالعمل کتاب جامع امور بیمهگری

1203/1382/

احکام مقرریبگیران بیمه بیکاری (فرم نمونه  20فنی)

حکم برقراری مقرری بیمه بیکاری
هزینههای مقرری بیمه بیکاری

25

1026225000/
34542

1211/1382/

26

421661000/

2204/1383/

27

498515000/

1405/1383/

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

29

1243571/52-

0812/1383/

اصالح پاسخ سئوال  3دستور اداری شماره
 5000/117395مورخ 13981/12/28

24

0704/1383/

مقرری بیمه بیکاری

نحوه شناسایی رشکتهای صنعتی مشمول ماده « »9قانون
تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی و صنایع کشور

نحوه دریافت صورتجلسات و احراز رشایط بیمهشدگان
بیکار مشمول ماده « »9قانون تنظیم بخشی از مقررات
تسهیل نوسازی صنایع کشور

1014355014/

2909/1383/

30

1243625000/

0812/1383/

چگونگی معرفی کارگران مازاد واحدهای صنعتی مشمول
ماده « »9قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی
صنایع کشور
تفاهمنامه مورخ  1384/12/01فیمابین سازمان و وزارت
کار و امور اجتماعی به انضمام دستورالعمل اجرایی آن و
همچنین دستورالعمل تشکیل کمیتههای هماهنگی

28

انتقال پرونده مقرریبگیران بیمه بیکاری

31
32

1133985010/

653145000/

2607/1384/
2412/1384/

نحوه برقراری مقرری بیمه بیکاری زنان متأ ّهل

33

679825000/

1207/1385/

طرح اشتغال مجدد مقرریبگیران

35

64475020/

2210/1387/

برقراری مقرری بیمه بیکاری افراد شاغل در مناطق آزاد
تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

34

20425010/

2210/1387/

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

36

160125010/

1404/1390/

37

474291/5010/

0812/1391/

عدم اشتغال به کار مقرریبگیران بیمه بیکاری تحت
عناوین کارآموزی ،آموزش فنی و حرفهای و غیره

38

274791/2000/

2208/1391/

تغییر شماره حساب عادی مقرریبگیران بیمه بیکاری نزد
بانک رفاه کارگران به حساب متمرکز

پرداخت یارانه تسهیالت اعطائی بابت واگذاری خودروی
جمعی کوچک (ون) و مینی بوس به مقرریبگیران بیمه
بیکاری

قانون ،آیین نامه اجرایی ،بخشنامه ها ،دستورالعملها و آرای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص بیمه بیکاری
ردیف

شماره بخشنامه

474391/5010/

0812/1391/

40

1292994/1000/

0512/1394/

41

940825014/

1209/1386/

اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه
بیکاری و تعهدات کوتاهمدت

42

416894/5010/

2611/1394/

درخصوص تجمیع سوابق پرداخت حق بیمه مشمولین
درصورتیکه محل فیزیکی کارگاه ثابت و کارفرما تغییر نماید

43

46495/5010/

1502/1395/

عدم شمول قانون کار و بیمه بیکاری به اعضای هیئتمدیره
و مدیر عامل رشکتها
احراز کفالت بیمهشده زن بیکار

45
46

دادنامه شماره
180

2411/1378/

دادنامه شماره 52

702/1382/

47

دادنامه شماره 65

1402/1382/

48

دادنامه شماره 97

0403/1382/

پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا سن بازنشستگی به افراد
مسن مرشوط بر داشنت  55سال سن یا بیشرت (در تاریخ
برقراری مقرری) میباشد

49

دادنامه شماره 98

0403/1382/

کارگرانی که به واسطه اتمام کار پروژهای یا موقت بیکار
میشوند حق دریافت مقرری بیمه بیکاری را نخواهند داشت

50
51

دادنامه شماره
256257-

1307/1382/

ابطال بند «»12دستورالعمل شماره  52/60125مورخ
 1380/07/15سازمان تأمین اجتماعی

دادنامه شماره 8

1601/1383/

درخصوص عدم تعلق بیمه بیکاری به کارگران غیر دائمی و
فصلی که به لحاظ اتمام و پایان کار بیکار میشوند

52

دادنامه شماره
164

2003/1387/

بیکاری کارگر به لحاظ اتمام قرارداد کار از مصادیق اخراج
بدون میل و اراده کارگر محسوب نمیشود

53

دادنامه شماره 85

0202/1394/

تأیید انطباق بندهای « »1و « »2تفاهمنامه شماره
 118739مورخ  1384/12/07فی مابین سازمان تأمین
اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی با قوانین و مقررات
موضوعه

54

دادنامه شماره
1182

1510/1394/

عدم تعلق بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی غیر
دولتی
عدم تعلق بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی غیر
دولتی

39

44

دادنامه شماره
384

تاریخ

2303/1377/

عنوان

پرداخت یارانه تسهیالت اعطائی به کارفرمایان بابت جذب
مقرریبگیران بیمه بیکاری

تعلق بیمه بیکاری به کارگران بیمهشده منوط به عدم تأثیر و
دخالت اراده آنها در بیکاری میباشد

واگذاری محل خدمت کارگر قبل از اتمام مدت قرارداد،
استحقاق وی را در دریافت مقرری بیمه بیکاری سلب
نمیکند

فهرست مطالب
مقدمه
قوانین و مقررات مرتبط
مشمولین

8
10
11

تعریف بیکار

11

مصادیق کلی بیکاری

11

شرایط احراز

12

حق بیمه بیکاری

12

نحــوه محاســبه مبلــغ مقــرری 12
بیمه بیــکاری

مدت پرداخت بیمه بیکاری

13

افراد تحت تکفل بیمهشده

14

نحوه تشخیص کفالت

14

موارد قطع بیمه بیکاری

15

اقدامات مربوط به وصول

16

بیکار
بیمهشده زن

حق بیمه و احتساب سوابق
بیمه بیکاری
نـکات راهبـردی در زمینه

19

تقسـیط اضافـه پرداختی

25

سایر موارد

26

برقراری بیمـه بیکاری

بیمـه بیکاری

مقدمه
در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفافسـازی مقررات
سـازمانی ،جلوگیری از انباشت بخشـنامهها و دستورالعملهای
تکـراری ،مشـابه و مغایـر ،اطلاع شـرکای اجتماعـی سـازمان
از حقـوق و تکالیـف مقـرر ،بـا هـدف رضایـت بیمهشـدگان،
مسـتمریبگیران 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 بخشـنامهها و دسـتورالعملهای الزماالجـرا» در اولویت
برنامههـای سـازمان قرار دارد .بـا توجه به کارایی و اثربخشـی
برنامـۀ مذکور در اصلاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات
سـازمان و جلـب رضایت ذینفعان ،این برنامه بـه عنوان یکی از
طرحهـای کاندیـد جایزه تجربۀ موفق سـازمانهای عضو ایسـا
در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال  ،2018معرفی شـد و موفق
بـه کسـب گواهی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
بهمنظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامهها و دسـتورالعملهای
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده
اسـت ،ایـن موضوعات در کمیتههای تخصصـی فرعی و کمیتۀ
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و
بـا مشـارکت نماینـدگان ذینفعـان در جهـت تحقـق رویکـرد
سـهجانبهگرایی در سـازمان ،مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد و
پـس از تدویـن ،متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر میگردد
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامههای متعـدد قبلـی تبدیـل به
یـک بخشـنامه واحدشـده و بخشـنامۀ تنقیحـی ملاک عمل
سـازمان خواهـد بود .ضمنـ ًا پـس از صدور بخشـنامۀ مربوطه
و همزمان با اجراییشـدن آن در سـازمان ،در راسـتای شفافیت
و آگاهیبخشـی ذینفعـان و مشـموالن ،بخشـنامۀ موردنظر در
8

سـایت سـازمان تحت عنوان «دسترسی آزاد به بخشـنامهها و دستورالعملها»
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار میگیرد.
بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع ،تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و
ِ
سـند واحـد گردآوریشـده و در تدویـن آن ،آخرین
دسـتورالعمل بـه صورت
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجه قـرار گرفته اسـت .همچنیـن در تدوین این
بخشـنامه سعیشـده اسـت عالوه بر جلب نظر ذینفعان ،مشـکالت و ابهامات
واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

9

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری
بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی

قوانین و مقررات مرتبط
 -1قانـون بیمـه بیـکاری مصـوب 2606/ 1369/مجلـس شـورای
اسالمی؛
 -2آییننامـه اجرایـی قانـون بیمه بیـکاری مصـوب 1210/1369/
هیئـت وزیران؛
 -3قانون کار مصوب 298/ 1369/مجمع تشـخیص مصلحت نظام
و اصالحات و الحاقـات مربوط به آن؛
 -4تصویبنامـه شـماره 700036 21166/مـورخ2412/1378/
هیئـت وزیران؛
 -5تفاهمنامـه مشـترک شـماره  118739مـورخ0112/1384/
فیمابیـن سـازمان تأمیـن اجتماعـی و وزارت کار و امـور اجتماعـی؛
 -6دادنامههـای شـماره 384مـورخ2303/ 180 ،1377/مـورخ
2411/ 52 ،1378/مـورخ 702/ 65 ،1382/مـورخ 1402/،1382/
 97مـورخ 0403/256 ،1382/ 257-مورخ 1307/ 8 ،1382/مورخ
1601/ 164 ،1383/مورخ 2003/ 85 ،1387/مورخ 0202/1394/
و1182مـورخ1510/1394/

10

مشمولین
 -7مشمولین قانون بیمه بیکاری عبارتاند از کلیه مشمولین قانون تأمین
اجتماعی که تابع قانون کار میباشند به استثنای:
الف) بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی؛
ب) صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمهشدگان اختیاری؛
ج) اتباع خارجی.

تعریف بیکار
 -8بیکار از نظر قانون ،بیمهشدهای است که بدون میل و اراده بیکارشده و آماده
کار باشد.

مصادیق کلی بیکاری
 -9قطع رابطه کارگر با کارفرما بدون میل و اراده.
 -10بیـکاری بـه علـت بروز حـوادث قهریه و غیـر مترقبه از قبیل سـیل ،زلزله،
جنگ و آتشسـوزی.
 -11بیکاری به دلیل طرح تغییر ساختار کارگاه از سوی کارفرما.
هرگونـه تغییـر یا بازسـازی خط تولید ،جابهجایـی کارگاه و ماشـینآالت بهمنظور
کاهـش وابسـتگی و بهینهکـردن تولید که در راسـتای سیاسـتهای اقتصـادی و
اجتماعـی دولـت صـورت گیرد تغییر سـاختار اقتصـادی تلقی میگـردد .تصمیم
درخصـوص برقراری مقرری بیمه بیکاری و مدت پرداخـت آن (در چارچوب بند
الـف مـاده  7قانون بیمه بیکاری) در مورد بیمهشـدگان شـاغل دراین کارگاهها که
موقتـ ًا بیکار شناختهشـده میشـوند ،بهعهـده شـورایعالیکار خواهد بود.
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واحدهـای اجرایـی موظفانـد بهمنظـور اجـرای طرحهـای تغییـر سـاختار
مصـوب شـورایعالی کار و برقـراری بیمـه بیـکاری این قبیل از بیـکاران با
هماهنگـی اداره کل امـور فنـی بیمهشـدگان اقـدام نمایند.

 شــرایط احراز
 -12بیمهشـده دارای حداقل  6ماه سـابقه پرداخت حق بیمه نزد سـازمان تأمین
اجتماعی باشد.
(به استثنای مشمولین تبصره 2ماده 2قانون بیمه بیکاری)
 -13بیمهشـده حداکثرظـرف 30روز از تاریـخ بیـکاری ،مراتـب را بـه واحـد
تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی اعالم نمایـد .مراجعه پـس از 30روز با عذر موجه
و بـا تشـخیص هیئت حل اختلاف اداره کار تا سـه مـاه امکانپذیرخواهد بود.
 -14بیمهشده در دورههای سوادآموزی و کارآموزی شرکت نماید.

 -15احراز شـرایط بیمهشـدگانی که درکارهای با ماهیت دائمی اشـتغال داشته و
در انقضـای قراردادکار بدون میل و اراده بیکار میشـوند و همچنیـن افرادی که در
کارهـای با ماهیـت غیردائم فعالیت داشـتهاند ،در چارچوب ضوابط مقـرر در بند
« »1تفاهمنامـه شـماره  118739مورخ 0112/ 1384/فیمابین سـازمان و وزارت
کار و امـور اجتماعی صـورت میپذیرد.

 حق بیمه بیکاری
 -16حـق بیمـه بیـکاری بـه میـزان  %3مزد بیمهشـده میباشـد که ک ً
ال توسـط
کارفرمـا تأمیـن و پرداخت خواهد شـد.

 نحوه محاسبه مبلغ مقرری بیمه بیکاری
× %55×30متوسط مزد روزانه ظرف90روزقبل ازبیکاری
مشروط به اینکه ازحداقل دستمزد کمتر نباشد

مقرری فرد مجرد %10( +حداقل دستمزد × تعدادعائله حداکثرتا 4
نفرمشروط به اینکه ازحداقل دستمزد کمتر و از%80متوسط مزد بیشتر
نباشد).

12

مجردین
متأهّلین یا متکفلین

 -17در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شـوهر) محق به اسـتفاده
از افزایـش مقرری بـه ازاء هریک ازفرزندان خواهد بود.
 -18درصورتیکـه در طـول مـدت دریافـت مقرری بیمه بیکاری در تعـداد افراد
تحت تکفل بیمهشـده تغییراتی حاصل شـود ،میزان مقرری وی طبـق جدول فوق
(موضوع بند «ب» ماده « »7قانون بیمه بیکاری) محاسـبه و پرداخت خواهد شـد.

 مدت پرداخت بیمه بیکاری
 -19جمـع مـدت پرداخـت مقـرری از زمـان برخـورداری بیمه بیـکاری برای
مجردیـن حداکثـر  36مـاه و برای متأ ّهلیـن یا متکفلین حداکثر 50ماه براسـاس
سـابقه کلـی پرداخت حـق بیمه بهشـرح جـدول ذیل میباشـد.
سابقه

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمع ًا با احتساب دورههای قبلی

پرداخت حق بیمه (ماه)

مجردین(ماه)

متأهّلین یامتکفلین(ماه)

از  6لغایت 24

6

12

از 25لغایت 120

12

18

از 121لغایت 180

18

26

از  181لغایت 240

26

36

از 241به باال

36

50

افراد  55سال و بیشتر تا رسیدن به سن بازنشستگی (تبصره ماده 7قانون بیمه بیکاری)

 -20مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت میباشد.
 -21مدت دریافت مقرری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی،
ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
 -22بیمهشـدگانی کـه بهعلت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سـیل،
زلزلـه ،جنگ ،آتشسـوزی بیـکار میشـوند ،در صورتیکه سـابقه پرداخت حق
بیمـه آنـان کمتر از  6ماه باشـد ،مطابق با مشـمولینی کـه دارای « »6ماه سـابقه
پرداخـت حق بیمه میباشـند از مقرری بیمـه بیکاری اسـتفاده خواهند نمود.
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 افراد تحت تکفل بیمهشده بیکار
 -23همسر(زن یا شوهر).
 -24فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

 -25فرزنـدان ذکـور تا سـن  20سـالگی ( 19سـال تمـام) یا پـس از آن منحصرا ً
در صورتیکه به تحصیالت دانشـگاهی اشـتغال داشـته و یا طبق رأی کمیسـیون
پزشـکی سـازمان از کارافتاده کلی باشند.
 -26پدر و مادر که سـن پدر از  60سـال و سـن مادر از  55سـال متجاوز باشـد.
یا طبق نظر کمیسیون سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند و در هرحال
معاش آنان منحصرا ً توسـط بیمهشـده تأمین گردد.
 -27خواهـر و بـرادر تحت تکفل در صورت داشـتن شـرایط مربوط بـه فرزندان
انـاث و ذکور (طبق شـرایط بندهـای 24و .)25

 نحوه تشخیص کفالت بیمهشده زن
 -28درصورتیکـه بیمهشـده زن متأ ّهـل بـوده ،لیکـن هیچیـک از افـراد خانواده
(شـوهر ،فرزند ،پدر و مادر) تحت تکفل وی نباشـند ،از نظر تعیین مدت اسـتحقاق
دریافـت مقرری صرف ًا بهعنوان متأ ّهل منظور میگردد .لیکن محاسـبه و پرداخت
 %10افزایـش حداقل دسـتمزد به ازاء هر عائله موضوعیت نخواهد داشـت.
 -29چنانچه بیمهشـده زن دارای عائله تحت تکفل بوده و مدارک و مسـتندات
آن در پرونـده فنـی موجود باشـد ،ضمن اینکه در تعیین مدت اسـتحقاق ،متکفل
منظـور خواهـد شـد ،بـه ازاء هر یـک از عائله تحت تکفـل (حداکثر 4نفـر)%10
حداقـل دسـتمزد زمان برقـراری به مقرری نیـز وی افـزوده میگردد.
 -30چنانچه به موجب رأی قطعی دادگاه حضانت (نگهداری) و کفالت (تأمین
معاش) فرزند توأمان به عهده بیمهشده زن مطلقه باشد ،مشمول مقررات متکفلین
موضوع ماده  7قانون بیمه بیکاری (مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان
آن) خواهد بود ،ضمن ًا چنانچه دررأی قطعی دادگاه صراحت ًا در خصوص پرداخت
نفقه تعیین تکلیفشده باشد ،امکان اتخاذ رویه خالف حکم دادگاه وجود ندارد .لیکن
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در فرضی که مراجع قضایی اظهارنظر در خصوص کفالت و پرداخت نفقه را به
سازمانهای ذیربط محول نمایند یا اساس ًا در این خصوص نظری ندهند ،امکان
احراز کفالت از طریق بازرسی فنی توسط سازمان وجود دارد.

 موارد قطع بیمه بیکاری
 -31زماني كه بيمهشده مجددا ًاشتغال به كار يابد.
 - 32بنـا بـه اعلام واحـد كار و امور اجتماعي محـل و يا نهضت سـوادآموزي یا
سـایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ،بيمهشـده بيكار بدون
عـذر موجه از شـركت در دورههاي كارآموزي يا سـوادآموزي خـودداري نمايد.
 -33بيمهشـده بيكار از قبول شـغل تخصصي خود و يا شـغل مشـابه پيشـنهادي
جهت اشـتغال مجـدد به کار خـودداري نماید.
 -34بيمهشـده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري ،حائز شـرایط اسـتفاده
از مستمري بازنشسـتگي و يا ازكارافتادگي كلي شود.
 -35بيمهشده به نحوي از انحـاء با دريافت مزد ايام بالتكليفي به كـار مربوطه
اعاده گردد.

تذکر :الف) دارا بودن رأی کمیسـیون پزشـکی مبنی بر ازکارافتادگی
کلـی کـه بـه دلیـل عـدم احـراز شـرایط قانونـی منجربه برقـراری
مسـتمرینگردیـده،مانـعپرداختمقـرریبیمهبیـکارینخواهـدبود.
بررسـی صحت و سقم اشـتغال بهکار این قبیل افراد قبل از برقراری
مقرری بیمه بیکاری الزامی میباشـد.
ب) دریافـت مقـرری بیمـه بیکاری مانـع از دریافت مسـتمری جزئی
نمیگـردد.
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اقدامات مربوط به وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه بیکاری
باتوجهبه اینکه در برخی موارد کارفرمایان نسـبت به ارسـال صورت مزد و حقوق
و پرداخـت حق بیمه مشـمولین قبل از وقـوع بیکاری ،اقدام ننمـوده و این موضوع
باعث مراجعات بیمهشـدگان به واحدهای اجرایی سـازمان یا مراجع حل اختالف
و صـدور رأی مربوطـه مبنـی بر تکلیف کارفرمـا در پرداخت حق بیمـه میگردد،
لذا ضروریسـت بـا رعایت ضوابط مقرر در ماده 40و تبصـره ماده  48قانون تأمین
اجتماعی نسـبت به محاسـبه حق بیمه بهشـرح ذیل اقدام گردد:
 -36در مواردیکه بین سـابقه احرازشده بیمهشـده و تاریخ اخراج حداکثر یک ماه
فاصله ایجاد شـده باشـد واحد امورفنی بیمهشـدگان باید بهاسـتناد رأی مراجع ویا
سـایر مسـتندات از جمله قراردادکار یا تاریخ بیکاری مندرج در معرفینامه مراتب
را بـه واحـد درآمد حق بیمه منعکس و واحد اخیرالذکر نیز با حفظ سـایر شـرایط
قانونی نسـبت به مطالبه حق بیمه و احتسـاب سابقه اقدام نمایند.
 -37درصورتـی کـه فاصلـه بین سـابقه بیمهشـده و تاریخ اخراج بیـش از یکماه
بـوده یـا فاقـد سـابقه پرداخـت حق بیمـه نزد سـازمان باشـد ،مطالبـه حق بیمه
منـوط بـه احـراز اشـتغال و اجـرای ضوابـط مقـرر در دسـتور اداری 5395000/
مـورخ 2106/ ( 1388/ضوابط نحوه رسـیدگی به ادعای سـوابق بیمـهای افراد در
کارگاههـای مشـمول قانون تأمیـن اجتماعـی) خواهد بود.
 -38در مورد آن دسـته از بیمهشـدگانی که به استناد ِ
آرای مراجع حل اختالف
قانـون کار مشـمول دریافت حقالسـعی ایام بالتکلیفـی میگردند واحـد درآمد
حق بیمه باید بهاسـتناد مـاده « »18آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری نسـبت
بـه مطالبه حق بیمـه این ایام اقـدام نماید.
تذکر :در کلیه موارد فوق ،در صورت قطعیت بدهی ،احتساب
سـوابق مـورد نظر جهت برقراری بیمه بیکاری بالمانـع بوده و
تقسیط بدهی کارفرما مانع ارائه تعهد مذکور نیست.
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 -39احتسـاب سـوابق پرداخت حق بیمه اجباری که مشـمول قانـون کار نبوده و
فاقـد  % 3حـق بیمه بیکاری میباشـد جهت برقـراری بیمه بیـکاری فاقد وجاهت
قانونیاست.
 -40در اجـرای مـاده  101قانون تأمین اجتماعی و بهمنظور بررسـی علل افزایش
دسـتمزد  90روز قبـل از بیکاری با ماههای قبل از آن و جلوگیـری از پرداخت من
غیرحـق مقـرری ،واحـد امـور فنی بیمهشـدگان موظف اسـت ضمـن ارائه تعهد
مذکـور بـر مبنای دسـتمزد ایام قبـل از افزایـش ،مراتـب را به واحـد درآمد حق
بیمـه اعلام تا واحد اخیرالذکـر نیز با مد نظر قـراردادن مهلت مقرر در مـاده 39
قانون ،نسـبت به بررسـی دسـتمزد بیمهشـده و عنداللزوم اصالح آن اقدام نماید.
ضمن ًا ،اصالح حکم مقرری بیمه بیکاری و پرداخت ماب هالتفاوت مقرری به اسـتناد
دستمزد تعیینشـده از سـوی واحد درآمد حق بیمه الزامی است.
 -41بیمهشـدگانی کـه دارای دسـتمزد مقطـوع بوده یـا افزایش دسـتمزد آنان
ناشـی از طرح طبقهبندی مشـاغل میباشـد از حکم فوق مسـتثنی خواهند بود.
 -42در مـواردی کـه پـس از وقـوع بیکاری بیمهشـده ،کارفرما بیـش از کارکرد
واقعـی وی و یـا بـه صـورت کامـل نسـبت بـه ارسـال صـورت مـزد و حقـوق و
پرداخـت حق بیمه ایشـان در همان ماه وقوع بیکاری اقدام نمایـد ،واحد ارائهکننده
مقـرری بیمه بیکاری میبایسـت با اخذ رأی صـادره ازسـوی مراجع حل اختالف
و در مـورد افـرادی کـه فاقـد رأی میباشـند ،بهاسـتناد تاریخ بیکاری اعالمشـده
توسـط واحدهـای تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی و با اخذ مسـتندات مربوطه از جمله
قراردادکار ،تسـویه حسـاب،کارت حضور و غیاب ،نامه کارفرما و ...موضوع بررسی
و مراتب را جهت اصالح سـوابق اضافی و برگشـت حق بیمه وصولشـده از تاریخ
بیکاری به واحد درآمد حق بیمه اعالم و سـپس نسـبت به برقراری مقرری بیمه
بیکاری با رعایت سـایر شـرایط مقرر قانونی اقـدام نماید.
تذکـر :باعنایتبـه عدم پیـش بینی قانـون در اسـترداد حق
بیمـه ،باید حق بیمه اضافی پس از کسـر بدهیهـای کارگاه به
حساب بستانکاری کارگاه منظور گردد.
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 -43در مواردیکه پس از وقوع بیکاری بیمهشده ،کارفرما عالوه بر ماه وقوع بیکاری
بیش از کارکرد واقعی وی در ماه بعد نیز اقدام به ارسال صورت مزد و حقوق و
پرداخت حق بیمه نماید ،صورت مزد و حقوق و حق بیمه ماه مذکور باید با رعایت
مهلت مقرر قانونی مندرج در ماده  39قانون تأمین اجتماعی (حداکثر ظرف شش
ماه) با اخذ رأی صادره ازسوی مراجع حل اختالف و یا قرارداد کار منعقده و یا
عنداللزوم با انجام بازرسی تحقیقی سه نفره (نمایندگان واحدهای درآمد ،بازرسی و
امورفنی بیمهشدگان شعبه) و اخذ سایر مدارک مربوطه ،توسط واحد درآمد شعبه
بررسی و پس از احراز موضوع ،نسبت به اصالح سابقه و برگشت حق بیمه و سپس
برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام گردد.
 -44چنانچـه بعـد از برقراری بیمه بیکاری براسـاس گـزارش بازرسـی از کارگاه
محل اخراج ،برای بیمهشـده در ماههای اولیه متصل به بیکاری سـابقه ایجادشـده
باشـد ،در صورت اعتراض بیمهشـده در ارتباط با سـوابق ایجادی ضروریسـت با
اخذ مسـتندات مربوطه از جمله رأی مراجع حل اختالف ،قرارداد کار و عنداللزوم
از طریق انجام بازرسـی تحقیقی سـه نفره بررسـی الزم معمول و درصورت اثبات
عدم اشـتغال بهکار بیمهشـده ،نسـبت به اصالح سـوابق مربوطه و تنفیذ سـوابق
پرداخت مقـرری بیمه بیکاری اقـدام گردد.
 -45چنانچه مقرری بگیر در سـنوات گذشته بیکار و مدت استحقاق مقرری خود
را دریافـت نمـوده باشـد و کارفرما بیش از کارکرد واقعـی وی و یا بهصورت کامل
نسـبت به ارسـال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه در ماه وقوع بیکاری و
مـاه بعـد از آن اقدام نموده باشـد .واحد اجرایی باید با اخذ رأی مراجع حل اختالف
و در مـورد افـرادی کـه فاقـد رأی میباشـند به اسـتناد تاریخ بیکاری اعالمشـده
توسـط ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و با مد نظر قراردادن قراردادکار ،تسـویه
حسـاب ،کارت حضـور و غیـاب و عنداللـزوم بـا انجام بازرسـی تحقیقی سـه نفره
بررسـیهای الزم را معمـول و در صـورت اثبـات عدم اشـتغال بهکار بیمهشـده و
احراز اشـتباه واریزی حق بیمه ،نسـبت به تنفیذ سـوابق بیمه بیکاری اقدام نماید.
 -46پذیرش سوابق بیمه بیکاری افرادی که بین سابقه پرداخت حق بیمه آنان تا تاریخ
اخراج فاصله ایجاد گردیده ،مشروط به اینکه مقرری آنان قبل از تاریخ صدور دستور
اداری شماره 28504 5000/مورخ 1103/ 1376/برقرارشده ،بالمانع میباشد.
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 -47بیمهشـدگانی کـه در چندیـن کارگاه بـا ماهیت دائم ،که متعلـق به کارفرما
واحـد بوده ،اشـتغال داشـته تجمیع سـوابق پرداخت حـق بیمه آنان جهـت احراز
شـرایط مقرر دربنـد« »1تفاهمنامه مـورخ 0112/ 1384/بالمانع اسـت.
 -48چنانچـه محـل کار بیمهشـده ثابـت و صرفـ ًا کارفرمـا تغییـر نموده باشـد،
تجمیع سـوابق پرداخـت حق بیمه این قبیل بیمهشـدگان درصـورت دائمی بودن
ماهیـت فعالیـت کارگاه ،جهـت احراز شـرایط مقرر دربنـد« »1تفاهمنامـه مورخ
0112/ 1384/بالمانـع اسـت.
 -49تجمیع سـوابق پرداخت حق بیمه ،بیمهشـدگانی که دارای کارفرمای واحد
بوده و حق بیمه آنان بهجای پرداخت در شـعبه محل اشـتغال در شـعبه دیگری
واریـز گردیده باشـد ،درصورتیکه فعالیـت کارگاههای مورد نظر(هـردو کارگاه)
دارای ماهیت دائم باشـد ،بالمانع میباشـد.
 -50چنانچه بیمهشـدهای مدعی گردد در دفتر مرکزی شـرکت فعالیت داشـته
ودرخصـوص واریز حق بیمه خود در پروژههای عمرانی ،سـاختمانی و ...که ماهیت
غیـر دائـم دارد ،معترض باشـد ،در صـورت ارائـه ِ
آرای مراجع حل اختالف مبنی
بـر تائیـد دفتر مرکزی بعنـوان محـل کار و الـزام کارفرما به پرداخـت حق بیمه،
واحد درآمد حق بیمه موظف اسـت نسـبت به محاسـبه و وصول حق بیمه طبق
مقـررات از دفتر مرکـزی کارگاه اقدام نماید.
توجـه :واحـد درآمـد حق بیمه موظف اسـت تذکر الزم مبنی بر لـزوم رعایت
مقـررات منـدرج درآییننامـه طرز تنظیم صورت مـزد و حقوق را بـه کارفرمایان
مربوطه کتبـ ًا اعالم نماید.

 نکات راهربدی در زمینه برقراری بیمه بیکاری
 -51واحـد امـور فنـی بیمهشـدگان موظـف اسـت در هنـگام برقـراری بیمه
بیـکاری وضعیـت کارگاه و بیمهشـده را از لحـاظ شـمول مقـررات قانـون کار،
صحـت وسـقم اشـتغال بهکاربیمهشـده ،رابطـه کارگـری وکارفرمایـی و مـزد
بگیـری ،نـوع سـابقه پرداخت حـق بیمه ،مـدت دریافـت بیمه بیـکاری قبلی،
اشـتباه واریزی حق بیمه و ...به دقت بررسـی و اقدامـات الزم را معمول نمایند.
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بدیهی اسـت مسئولیت خسـارات واردهشده به سـازمان یا بیمهشده ،بدلیل
عـدم رعایت مقررات قانونی متوجه مسـئولین ذیربـط خواهد بود.
 -52کارگـران شـاغل در مناطـق آزاد تجـاری ،صنعتـی و ویـژه اقتصـادی در
صـورت پرداخـت حـق بیمه بیکاری به سـازمان و احـراز کلیه شـرایط قانونی،
مشـمول دریافـت مقرری بیمـه بیکاری خواهنـد بود.
 -53درصورت ابهام واحد امور فنی بیمهشـدگان در زمینه تشـخیص شـمول
قانـون کار و بیمـه بیـکاری بر کارگاه یا بیمهشـده ،مراتب باید بـه واحد درآمد
حـق بیمه منعکـس و واحد مذکور نیـز ضمن اخذ مسـتندات مربوطه از جمله
اساسـنامه ،آخرین آییننامه یا مقررات اداری و اسـتخدامی دسـتگاه ذیربط و
نمونـه احکام کارگزینی بیمهشـده بررسـی و اظهارنظر نماید.
ضمن ًا ،درصورت لزوم باید مراتب به همراه مستندات یادشده از طریق اداره کل
تأمین اجتماعی استان جهت ارائه طریق به اداره کل درآمد حق بیمه منعکس گردد.
 -54طبـق مـاده « »188قانـون کار ،کارگـران کارگاههـای خانوادگـی کـه انجام
کار آنها منحصرا ً توسـط صاحب کار و همسـر و خویشـاوندان نسـبی درجه یک
از طبقـه اول (فرزنـد ،پـدر ومـادر) وی انجـام میشـود ،مشـمول قانـون کار و به
تبـع آن بیمه بیکاری نمیباشـند ،لیکن چنانچه علاوه بر افراد مذکور ،اشـخاص
دیگـری در کارگاه شـاغل باشـند در این حالت کلیه افراد شـاغل صـرف نظر از
نسـبت آنـان بـا کارفرما مشـمول پرداخـت  %3حق بیمـه بیـکاری خواهند بود
و درصـورت احـراز شـرایط قانونـی پرداخت مقرری بـه آنان بالمانع میباشـد.
مبنای تشـخیص اسـتحقاق بیمه بیکاری به هریک از افراد خانواده ،لزوم اشـتغال
افـرادی غیـر از افـراد خانـواده در تاریخ وقـوع بیکاری در کارگاه میباشـد.
 -55نظربـه اینکـه به موجب دادنامههای شـماره « »85مـورخ 0202/1394/
و« »1182مـورخ 1510/ 1394/هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت اداری و
باتوجهبـه تبصـره  5الحاقی به مـاده  4قانـون تأمین اجتماعی (موضـوع ماده 3
قانـون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربـوط  ...مصوب 84/87/
مجمع تشـخیص مصلحـت نظام و تبصـره ذیل مـاده  51قانون اصلاح قانون
نظـام صنفی مصوب 126/ 92/مجلس شـورای اسلامی) ماهیت بیمه مدیران
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اشـخاص حقوقـی و حقیقـی غیـر دولتـی (مدیرعامـل ،رئیس و نائـب رئیس و
اعضـای هیئتمدیـره) جنبه اختیاری داشـته و این قبیل بیمهشـدگان مشـمول
قانـون کار نمیباشـند ،لـذا بـه اسـتناد بنـد « »2تبصـره مـاده ( )1قانـون بیمه
بیـکاری ،اشـخاص مذکور مشـمول قانون اخیرالذکـر نبوده و وصـول حق بیمه
بیـکاری و پرداخـت مقرری بـه آنان موضوعیـت ندارد.
واحد درآمد حق بیمه باید مشخصات هویتی اینگونه افراد را در سیستم شعبه
دقیق ًا تعریف نموده و از دریافت  %3حق بیمه بیکاری خودداری نمایند.
 -56در اجـرای مـاده « »10قانـون نظام وظیفه عمومی مصـوب 228/1390/
بررسـی احـراز شـرایط متقاضیـان بیمـه بیـکاری ،منوط بـه ارائـه کارت پایان
خدمـت یـا مدارکـی دالبر رسـیدگی به وضع مشـمولیت آنـان از سـوی اداره
وظیفـه عمومی خواهـد بود.
 -57افـرادی کـه قبـل از طرح شـکایت در مراجـع حل اختالف قانـون کاردر
خصـوص مزایـای پایـان کار و قطع همـکاری و خاتمـه کار با کارفرما سـازش
مینماینـد ،مشـمول دریافت مقـرری بیمه بیکاری نمیباشـند.
ضمن ًا ،تسـویه حسـاب کارگـران دارای قـرارداد مدت موقت در پایـان قرارداد،
در صـورت عـدم تمدید قرارداد کار از سـوی کارفرما مانعـی در برخورداری از
مزایـای بیمه بیـکاری نخواهد بود.
 -58بیمهشـدگانی کـه وفـق مـاده « »27قانـون کار و حسـب آرای صـادره
از مراجـع حـل اختلاف بدلیـل قصـور در انجـام وظایـف محولـه و یـا نقض
آییننامههـای انضباطـی کارگاه قـرارداد کار آنهـا از سـوی کارفرمـا فسـخ
میگـردد ،مسـتحق دریافـت مقـرری بیمـه بیـکاری نخواهنـد بـود.
 -59آن دسـته از کارگرانـی که به اسـتناد تبصره مـاده « »165قانون کار پس
از قطعیت یافتن حکم مربوطه از بازگشـت بهکار خودداری مینمایند ،مشـمول
دریافـت مقرری بیمه بیـکاری نخواهند بود.
 -60کارگـران فصلـی در صورتیکه براسـاس رأی مراجع حـل اختالف صرف ًا
در اثنـای فصـل کار اخـراج گردیـده و بیکاری آنهـا بدون اراده تشـخیص داده
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شـود ،مشـمول دریافت مقـرری بیمه بیـکاری خواهند بود.
 -61افـراد شـاغل درکارهـای «مـدت معیـن» کـه کارگاه محل اشـتغال آنان
صرفـ ًا در دوره خـاص دایـر میباشـد (مـدارس غیرانتفاعـی ،مهدکودکهـای
آمـوزش و پـرورش و  )...چنانچـه در اثنای دوره فعالیـت کارگاه بیکار گردند با
حفظ سـایر شـرایط قانونی محق بـه دریافت مقرری بیمه بیـکاری خواهند بود.
 -62بیکاران دارای قرارداد کار «با مدت معین» در صورتیکه براساس رأی
مراجع حل اختالف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند ،مشمول استفاده
از بیمه بیکاری خواهند بود .درصورتیکه بهاستناد رأی مراجع مذکور کارفرما
مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی تا پایان قرارداد باشد ،مقرری بیمه
بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواهد شد.
واحـد اجرایـی بایـد باتوجهبـه رأی مراجـع حل اختلاف و با رعایـت مقررات
نسـبت بـه مطالبـه حق بیمه ایـام مذکور تـا پایان قـرارداد اقـدام نماید.
 -63چنانچه بیمهشده قبل از برقراری بیمه بیکاری دارای موافقت اصولی ،پروانه
کسب یا مجوز اشتغال معتبر باشد .درصورت اشتغال در سایر کارگاههای مشمول
قانون کار و احراز بیکاری و اثبات عدم استفاده از مجوزهای مربوطه به هر نحو در
ایام بیکاری ،میتواند از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند گردد ،واحد اجرایی موظف
است از طریق استعالم از مراجع ذیربط و انجام بازرسی تحقیقی موضوع عدم
اشتغال بهکار بیمهشده بهواسطه مجوزهای مذکور را بررسی نماید.
 -64برقراری بیمه بیکاری بیمهشدگان زنی که در زمان مرخصی زایمان یا ایام
شیردهی به دالیلی نظیر اخراج یا عدم تمدید قراداد کار از سوی کارفرما بیکار
میگردند ،درصورتیکه قطع رابطه کاری آنان توسط مراجع حل اختالف موجه
تشخیص داده شود با رعایت سایر شرایط قانونی مقدور میباشد.
 -65مقرری بیمهشدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت
وظیفه عمومی اعزام میگردند درصورتی که متأ ّهل نباشند قطع میگردد و پس
از پایان خدمت وظیفه عمومی درصورت عدم اشتغال ،با معرفی واحد کار و امور
اجتماعی مجددا ًنسبت به باقیمانده مدت استحقاقی ،مقرری آنان برقرار خواهد شد.
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 -66در مورد کارگرانی که در حین اسـتفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اسـاس
حکـم صادرشـده از سـوی مراجـع ذیصالح بازداشـت یـا زندانـی میگردند
درصـورت صـدور رأی مراجـع مذکـور مبنی بر مجرمیـت آنان ،مشـروط بر
آنکـه متأ ّهل نباشـند پرداخـت مقرری بیمه بیـکاری متوقف میگـردد و پس
از گذرانـدن دوره محکومیت به شـرط عدم اشـتغال ،با معرفـی واحدکار و امور
اجتماعی مجـددا ً برقرار خواهد شـد.
 -67به موجب ماده «»17آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری ،سازمان تأمین
اجتماعی نیز مجاز به بررسی اشتغال پنهان مقرریبگیران و قطع مقرری آنان در
صورت احراز اشتغال بهکار میباشد .در صورت اعتراض بیمهشده به قطع مقرری
توسط سازمان ،مراتب از طریق انجام بازرسی مشترک با اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعی مربوطه بررسی و طبق گزارش بازرسی عمل خواهد شد.
 -68پرداخـت توأمـان بیمـه بیـکاری و مسـتمری بازمانـدگان بـه بیمهشـده
زن (همسـر بیمهشـده متوفـی) در صورت احراز سـایر شـرایط قانونـی بالمانع
میباشـد ،درصـورت اشـتغال سـایر بازمانـدگان (دختر ،پسـر ،پدر و مـادر) از
تاریـخ اشـتغال بهکار ،مسـتمری بازماندگان قطـع و درصورت بیـکاری و احراز
شـرایط قانونـی پرداخـت مقرری منعی نـدارد.
 -69بـه اسـتناد بنـد «د» مـاده « »8قانون بیمه بیـکاری و مـاده « »13آییننامه
اجرایـی ،مقـرری افـراد درصورت احراز شـرایط بازنشسـتگی قطع و مسـتمری
مزبـور طبـق قانون تأمین اجتماعی برقرار خواهد شـد .بنابرایـن پرداخت مقرری
بـه افـرادی کـه در زمـان معرفـی و یـا حیـن دریافـت مقـرری واجـد شـرایط
بازنشسـتگی(موضوع مـاده « »76و تبصره « »1و« »3ذیل همان ماده) میباشـند،
مـورد نخواهد داشـت .بدیهی اسـت برقراری مسـتمری بازنشسـتگی این قبیل
افراد (به اسـتثنای مشـمولین قانون اصالح تبصره  2الحاقی ماده  76قانون تأمین
اجتماعی مصـوب3011/ )1379/بدون توجه به تاریخ درخواسـت بازنشسـتگی
از زمـان احـراز شـرایط بالمانـع خواهـد بـود و درصورتیکـه مایل بـه دریافت
مسـتمری بازنشسـتگی نباشـند در هر حال مقـرری آنان قطع خواهد شـد.
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تذکـر :نظـر به اینکه برقراری مسـتمری بازنشسـتگی آن دسـته
از بیمهشـدگان کـه متقاضـی بهرهمنـدی از سـوابق ارفاقـی بوده
(ماننـد مشـمولین قانـون اصلاح تبصـره  2الحاقـی مـاده 76
قانـون تأمین اجتماعی مصـوب3011/ ،1379/مشـمولین قانون
حفاظـت در برابر اشـعه مصـوب 201/ 1368/و )...منوط به ارائه
درخواسـت و احـراز شـرایط قانونـی میباشـد ،لذا مقـرری بیمه
بیـکاری ایـن قبیل از بیمهشـدگان با لحـاظ کلیه شـرایط قانونی
تـا تاریخ درخواسـت بازنشسـتگی تـداوم خواهـد یافت.
 -70باعنایتبـه تکلیـف مقـرر در مـاده « »4آییـن دادرسـی کار مصـوب
سـال ،1392مراجـع حـل اختالف باید طبق قوانین ،مقـررات و اصول حقوقی به
دعـوی یا خواسـته مدعی رسـیدگی نماینـد ،لذا مراجـع مذکور بایـد با مالک
قـراردادن مـاده 306قانون آیین دادرسـی مدنی در زمینـه مصادیق عذر موجه
(بیمـاری کـه مانـع از حرکـت شـود ،فـوت یکـی از والدین یا همسـر یـا اوالد،
ایحـال رأی مراجع
حـوادث قهریـه و توقیـف یا حبس) اظهارنظـر نمایند .علی ّ
مذکـور در خصـوص تشـخیص عذر موجـه موضوع بنـد «ب» مـاده  6قانون
بیمه بیـکاری الزماالجرا میباشـد.
 -71بهکارگیـری مقرریبگیـران بیمـه بیـکاری تحـت عناویـن کارآمـوزی،
آمـوزش فنـی و حرفهای و غیره در واحدهای اجرایی سـازمان مجاز نمیباشـد.
 -72در صورتـي كـه پـس از پرداخـت مقرري بيمـه بيكاري محرز شـود كه
بيكاري بيمهشـده ،ناشـي از ميل و اراده او بوده ،كارگرموظف به اسـترداد وجوه
دريافتـي به سـازمان تأمين اجتماعـي خواهد بود.
 -73در صورتـی کـه بیمهشـده بـه نحـوي از انحـاء بـا دريافـت مـزد ايـام
بالتكليفـي بـه كار مربوطـه اعـاده گـردد ،مكلف بـه بازپرداخت مقـرري بيمه
بيـكاري دريافتـي بـه سـازمان تأميـن اجتماعي ميباشـد.
 -74چنانچـه بيمهشـده بيكار اشـتغال مجدد خـود را مكتوم داشـته و مقرري
بيمـه بيـكاري را دريافت كرده باشـد ،ملزم بـه بازپرداخت مقـرري دريافتي از
تاريـخ اشـتغال خواهد بود.
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 -75دريافـت كمـك هزينـه حيـن كارآمـوزي مانع اسـتفاده از مقـرري بيمه
بيـكاري نخواهـد بود.
 -76اختالف بین واحدهای اجرایی سازمان و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی
در زمینـه اجـرای مقررات قانون بیمه بیـکاری ،بدوا ً در کمیته اسـتانی موضوع
تفاهمنامـه مشـترک مـورخ 0112/ 84/مطـرح و اتخاذ تصمیم میگـردد .در
صـورت ابهـام باید مراتب با ذکـر دالیل قانونی به همراه نظریه کمیته اسـتانی
و سـایر مستندات به کمیته سـتادی منعکس گردد.
 -77انجـام هماهنگیهـای الزم با دسـتگاههای ذیربط از جملـه وزارت تعاون،
یوحرفهای کشـور در زمینه اجرای
کار و رفـاه اجتماعـی و سـازمان آمـوزش فن 
مقـررات قانون بیمـه بیکاری ،راهبـری و نظارت بر عملکرد واحدهـای اجرایی،
اجـرای سیاسـتهای مربـوط به اشـتغال مجـدد مقرریبگیران ،تنفیذ سـوابق
بیمـه بیکاری و ...بـه عهده اداره کل امورفنی بیمهشـدگان میباشـد.

تقسیطاضافهپرداختیبیمهبیکاری
 -78چنانچـه بیمهشـده بـدون در نظـر گرفتن سـوابق ایام بیکاری مـن غیر حق،
حائـز شـرایط دریافت مسـتمری باشـد و با بررسـی شـرایط وی امـکان پرداخت
یکجـای بدهـی بهصـورت نقـدی یا پرداخـت مبلغی بـه عنوان پیـش پرداخت
وجـود نداشـته باشـد ،ضمن اخـذ درخواسـت کتبـی از وی مبنی بر کسـر بدهی
از مسـتمری ،ضروریسـت باتوجهبـه مبلـغ بدهـی و میزان مسـتمری و همچنین
طبـق نظر رئیس شـعبه مبلغ اقسـاط تعییـن و تا اسـتهالک کامـل آن ،ماهانه از
مسـتمری وی کسـر و به حسـاب صندوق بیمه بیـکاری واریز گـردد .علیایحال
قانون ًا بازداشـت تا یک چهارم حقوق مسـتمری امکانپذیر بوده و در صورت توافق
و رضایت بیمهشـده تعیین مبلغ اقسـاط مـازاد بر میزان مذکور بالمانع میباشـد.
 -79در خصـوص سـایر بیمهشـدگان نیز مبلغ اضافـه پرداختی با رعایـت موارد
ذیـل مطالبـه و به حسـاب صندوق بیمه بیـکاری واریز خواهد شـد.
 -80مبلغ بدهی مربوط به اضافه پرداختی بیمه بیکاری محاسـبه و به بیمهشـده
ابالغگردد.
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 -81بیمهشـده میتواند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابالغ ،نسـبت به پرداخت
یکجـای بدهی و یا ارائه تقاضای تقسـیط آن اقدام نماید.
 -82در صـورت ارائـه تقاضای تقسـیط و احـراز اینکه بیمهشـده توانایی پرداخت
یکجـای بدهـی را نـدارد ،مبلغ بدهی حسـب نظر رئیس شـعبه حداکثـر در 18
قسـط تعیین و به بیمهشـده ابلاغ گردد.
 -83چنانچـه بیمهشـده در مهلـت مقرر نسـبت بـه پرداخت یکجـای بدهی و
یـا تقاضای تقسـیط آن اقـدام ننماید ،مراتـب در اجـرای مـاده « »50قانون تأمین
اجتماعـی ،جهـت طی تشـریفات قانونی بـه واحـد اجراییات اعالم شـود.
 -84چنانچه بیمهشـده پس از صدور برگ اجراییه ،متقاضی تقسـیط بدهی باشد،
حسـب ماده « »99آییننامه اجرایی ماده 50قانون تأمین اجتماعی تقسـیط آن به
میزان تعیینشـده ،منوط به اخذ وثیقه مناسـب با بدهـی خواهد بود.
 -85در صورتیکـه علیرغم تقسـیط بدهی ،بیمهشـده از پرداخـت آن خودداری
نمایـد ،بدهـی تبدیل به حالشـده و برابر اختیارات ناشـی از مـاده 50قانون تأمین
اجتماعـی و آییننامـه اجرایی مربوطه در خصـوص وصول آن اقدام خواهد شـد.
 -86نظـر به اینکه حسـب مـاده « »19آییننامـه اجرایی قانون بیمه بیـکاری ،در
مواردیکـه بیمهشـده بیـکار تحت هر عنـوان من غیر حـق مبالغـی را از صندوق
بیمـه بیـکاری دریافـت نمـوده باشـد ،صرف ًا ملـزم بـه بازپرداخت وجـوه دریافتی
مذکـور خواهـد بود ،لذا اخذ جریمـه بابت مطالبه اضافه پرداختی بیمـه بیکاری از
بیمهشـده موضوعیت ندارد.

سایر موارد
 -87باتوجهبه اهمیت درج صحیح شماره حساب متمرکز بانکی مقرریبگیران در
پرداخت به موقع بیمه بیکاری ضروری اسـت واحدهای نامنویسـی وحسـابهای
انفـرادی شـعب در این زمینه نهایت دقت و کنتـرل الزم را بهعمل آورند.
 -88باتوجهبـه پرداخـت متمرکـز بیمه بیکاری توسـط سـتاد مرکـز ،پرداخت
مقـرری از طریـق واحدهای اجرایی به هر طریقی از جمله صدور اسـناد دسـتی و
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تحویـل چـک ممنوع بوده و در شـرایط خاص منوط به اخذ مجـوز از ادارات کل
امـور فنی بیمهشـدگان و امور مالی میباشـد.
 -89نظـر به اینکه پرونـده فنی برخی از مقرریبگیران باتوجهبه محل سـکونت
باید به شـعبه دیگری انتقال یابـد ،لذا انتقال پرونده مقرریبگیـران پس از صدور
حکـم انتقـال در بین واحدهـای اجرایی یک اسـتان بدون پرداخت مقـرری اولیه
بالمانع بوده ،لیکن انتقال آن از شـعب یک اسـتان به شـعب سایر استانها منوط
بـه پرداخت مقرریهای معوقـه خواهد بود.
 -90حکـم برقـراری مقرری بیمه بیکاری و تغییرات آن باید به امضای مسـئول
امورفنی بیمهشـدگان و رئیس شـعبه رسـیده باشـد و از آنجاییکه امکان چاپ
احـکام مذکور در سیسـتم مکانیزه وجـود دارد ،لذا ضروریسـت بهمنظور آگاهی
مقرریبگیر از نحوه محاسـبه ،مدت اسـتحقاق و میزان مقرری یک نسـخه از آن
به وی تحویل داده شـود.
 -91صـدور حکـم قطـع مقـرری در صـورت اتمـام مدت اسـتحقاق بیمهشـده،
اشـتغال مجدد ،احراز شرایط بازنشسـتگی و ...و همچنین صدور حکم انتقال پرونده
بیمه بیکاری به سـایر شـعب در سیسـتم مکانیزه الزامی اسـت.
 -92از آنجاییکه ثبت اطالعات پروندههای بیمه بیکاری منتقله از سـایر شـعب
بـه عنـوان درخواسـت جدیـد موجـب برهـم زدن تـوازن آمـاری میگـردد ،لذا
ضروریسـت ورود اطالعات پروندههای واصله در سیسـتم مکانیزه ،صرف ًا از طریق
منوهـای امورفنی /کمکهای کوتاهمدت /درخواسـت کمکهای کوتاهمدت/
عملیات /انتقال مقرری از سـایر شـعب صـورت پذیرد.
 -93بهمنظـور حـذف سـوابق ناشـی از اضافه پرداختـی بیمه بیـکاری ،باید پس
ازصدورحکـم قطع مقرری با اسـتفاده از منوی امورفنی/کمکهـای کوتاهمدت/
در خواسـت کمکهای کوتاهمدت /عملیات /محاسـبه مجدد و صدور سـند
منفی اقـدام نمود.
 -94نظـر بـه اینکـه برخـی از بیمهشـدگان در مـواردی علیرغم عـدم حصول
شـرایط قانونـی جهـت بهرهمنـدی از مزایـای قانـون بیمـه بیـکاری بر اسـاس
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آرای صـادره از سـوی مراجـع قضایـی محـق به دریافـت مقرری بیمـه بیکاری
شـناخته میشـوند ،لـذا بهمنظـور فراهـم شـدن زمینـه پرداخـت مقـرری بـه
اینگونه بیمهشـدگان از مسـیر امور فنـی /کمکهای کوتاهمدت /درخواسـت
کمکهـای کوتاهمـدت /عملیـات /تـداوم مقـرری در شـرایط خـاص اقدام
خواهد شـد.
 -95الزم به ذکر اسـت ،آن بخش از مفاد این بخشـنامه که مسـتلزم تغییرات
سیسـتمی میباشد ،پس از ارسـال نگارش مربوطه و عملیاتی شدن آن در شعب
قابلیت اجرایی خواهد داشـت.
 -96از تاریخ صدور این بخشـنامه آن قسـمت از دستورالعملها و بخشنامههای
صادره که با مفاد این بخشـنامه مغایر میباشـد ،قابلیت اجرایی نخواهند داشـت.
مسـئول حسـن اجرایِ این بخشـنامه مدیران کل ،معاونین ،رؤسا و کارشناسان
ارشـد امـور فنـی بیمهشـدگان ،درآمـد حق بیمـه ،نامنویسـی و حسـابهای
انفرادی ،امور فنی مستمریها و مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در
شـعب و همچنین شرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین میباشند.
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