
بسمهتعالی

تقدیممیگردد،مواردبهشرحذیلدرمحیطکاربیمهبیکاریپرداختچگونگیباعنایتبهسواالتمتعدددرخصوصبااحترام،

 :قانونکار ۰۳ماده
ن( 

 
تعطیل گردد و چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه )زلزله ، سیل و امثال این ها( و یا حوادث غیر قابل پیش بینی )جنگ و نظایر ا

ن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی 
 
کارگران ا

ید به کار اصلی بگمارد
 
ن به وجود می ا

 
 . که در ا
مد های حاصل از دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از د  -تبصره

 
مدهای عمومی و در ا

 
را

( این ۴مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده )
نان فراهم نماید۲قانون و با توجه به بند )

 
 . ( اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات الزم را برای اشتغال مجدد ا

قانونبیمهبیکاری:2ماده
ماده کار باشد ای است که بدون میل و اراده بیکار شده بیکار از نظر این قانون بیمه شده

 
 .و ا

یید شورای عالی کار بیکار  بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص - 1تبصره  
 
وزارتخانه ذیربط و تا

 .این قانون خواهند بود نیز مشمول مقرراتشناخته شوند  موقت
امورشوندبامعرفیواحدکاروو...بیکارمیسوزیتشآبیمهشدگانیکهبهعلتبروزحوادثقهریهوغیرمترقبهازقبیلسیل،زلزلهجنگ، - 2تبصره

.اجتماعیمحلازمقرریبیمهبیکاریاستفادهخواهندکرد
قانونبیمهبیکاری:۰ماده
شدگانیکهبیمهبهبادریافتحقبیمهمقرر،تأمیناجتماعیمکلفاستهایتأمیناجتماعیاستوسازمانبیمهبیکاریبهعنوانیکیازحمایت 

.شوندمقرریبیمهبیکاریپرداختنمایدقانونبیکارمیطبقمقرراتاین
قانونبیمهبیکاری:6ماده
 :بیکاری را خواهند داشت بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه 
 .( ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد6بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ) - الف 

.باشدمستثنیمی(اینقانونازشمولاینبند2(ماده)2مشمولینتبصره)


های  این بیماری و بروز مشکالت جدی در فعالیت عبیکاری با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران در پ ی شیو  در حوزه بیمه
یا  کارشوند، در این زمینه باید توجه داشت که اخراج یا بیکاری نیروی  و می صورت دائم یا موقت از کار منفک شده اقتصادی، به
شود، ضمن اینکه سازمان  که فردی بیکار می ها، تاثیر سوء مضاعف بر حوزه بیمه اجتماعی خواهد داشت؛ وقتی تعطیلی کارگاه

کند، بلکه باید مقرری کامل هم پرداخت کند و در عین حال ارائه خدمات درمانی را هم ادامه  اجتماعی از او حق بیمه وصول نمی تامین
 ایجاد خواهد نمود . ی  یرصندوق تامین اجتماعی به سبب شرایط ویروس کروناپس فشار مضاعفی ب.دهد
 

 تامین اجتماعی بایستی به همه افراد بیکارشده اعم از بیمه شده وبیمه نشده خدمات ارائه نماید؟  : آیاسوال 

 پاسخ به سوال : 
/ کسانی که به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت میکنند براساس قوانین ومقررات بالحاظ شرایط فوق امکان برقراری بیمه بیکاری 1

  وجود دارد.
باشد هزینه های مرتبط ازسوی دولت بایستی تامین گردد.که درحادثه ن فراهمدرمواردی که هیچیک از شرایط مذکور برای بیکار  / 2

لی ناشی ازطریق دولت تامین ومقرری برای مدتی پرداخت ازافرادی که خارج ازشرایط تامین اجتماعی بوده اند بارما پالسکو تعدادی
                    گردید.به نظرمیرسد دراین خصوص هم بایستی دولت اعتبارالزم را تامین نماید.

 مشاوراتاق -محمد اصابتی                                                                                               


