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  چکیده

ای نظام اقتصادی است که بـا برقـراری تـور ایمنـی مناسـب و تـأمین                  هبیمه بیکاری یکی از ضرورت    
حداقل معیشت برای بیکاران، شرایط الزم برای جابجایی نیروی کار و انعطاف در بازار کار را فراهم مـی                   

های جهانی بیانگر این است که در اقتصادهای کم ثبات و دارای نرخ بیکاری باال و بلند مدت،                  های جهانی بیانگر این است که در اقتصادهای کم ثبات و دارای نرخ بیکاری باال و بلند مدت،                  تجربهتجربه. سازد
هـای حمـایتی و     هـای حمـایتی و     تواند پاسخگوی نیازهای بیکاران باشد و باید از طرح        تواند پاسخگوی نیازهای بیکاران باشد و باید از طرح         بیمه بیکاری به تنهایی نمی      بیمه بیکاری به تنهایی نمی     هایهایطرحطرح

   ..تکمیلی نیز استفاده کردتکمیلی نیز استفاده کرد
بـه  دهد که این صندوق طی دو دهـه گذشـته،           بررسی عملکرد صندوق بیمه بیکاری در ایران نشان می        

داده بیکاران فعال در بازار کار را پوشش  درصد از 5 تا 3 حداکثر بین   دلیل محدود بودن دامنه شمول آن،     
از سـوی دیگـر اشـکاالتی جـدی در          . انـد  و سایر بیکاران یادشده فاقد هرگونه پوشش حمایتی بـوده          است

قانون بیمه بیکاری وجود دارد که منجر به محدودیت دامنه پوشش، ناپایداری منابع مالی، فـشار یکجانبـه                  
و بـروز برخـی     ) تضعیف انگیـزه کـار    ( به ماندن در وضعیت بیکاری       به کارفرمایان در تأمین منابع، تمایل     

  .سوء استفاده ها از مزایای نظام بیمه بیکاری شده است
پیش شرط هرگونه اصالحی در قوانین کار و تأمین اجتماعی و نیز سایر اصالحات پیش شرط هرگونه اصالحی در قوانین کار و تأمین اجتماعی و نیز سایر اصالحات تردید، بی

که شامل اصالح قانون ان است ان است ای مطمئن و فراگیر برای بیکارای مطمئن و فراگیر برای بیکاراقتصادی، برقراری یک نظام حمایتی و بیمهاقتصادی، برقراری یک نظام حمایتی و بیمه
بیمه بیکاری و همچنین وضع قوانینی جدید به منظور حمایت از بیکاران خارج از پوشش بیمه بیکاری 

  .خواهد بود
  

  مقدمه

بیمه بیکاری یکی از مهمترین حمایت های نظام تأمین اجتماعی است کـه کـارکرد اصـلی آن کمـک بـه                      
ب های ناشی از بیکاری، رکود، جابجایی نیروی کـار و اصـالحات             ایجاد تعادل در بازار کار و جبران آسی       

ضـمن  وجود یک صندوق بیمه بیکاری قـوی و مطمـئن، باعـث مـی شـود کـه                   . ساختاری در اقتصاد است   
ای موقت مورد حمایت قرار     کارگران در دوره  در مواقع ضروری،    های اقتصادی    بازسازی بنگاه  تسهیل در 

ای خـود شـغلی مناسـب پیـدا         با تقویت مهارت های فنی و حرفـه       دست آمده   در فرصت به     و بتوانند گیرند  
به این ترتیب، هم از گسترش فقر و آسیب های اجتماعی جلوگیری می شود و هم نظام اقتصادی می                   . کنند

  .بپردازد به کارکردهای حرفه ای خود ،تواند فارغ از فشارهای اجتماعی
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-کاسـتی . واره با مسائل و مشکالتی جدی روبرو بوده است      باوجود این، بیمه بیکاری در کشور ما هم       

- دگرگـونی  ،نرخ باالی بیکاری  های قوانین و مقررات و تنگناهای اجرایی در نظام تأمین اجتماعی، در کنار              

های اقتصادی و نابسامانی بازار کار، موجب شـده کـه بیکـاران و بیکارشـدگان نتواننـد از چتـر حمـایتی                       
 .های الزم باشد، برخوردار شوندمطمئنی که واجد حداقل 

امروزه روشن شده است که نظام کنونی بیمه بیکاری در کـشور مـا پاسـخگوی نیازهـای بـازار کـار                   
به طوری که نه زمینه مناسب برای انعطاف در بازار کار را فراهم می سازد و نه می توانـد حـداقل                 ،نیست

در این  .  بنابراین به اصالحاتی جدی نیازمند است      نیازهای ضروری بیکاران را در دوره گذار تأمین کند و         
طرح پیشنهادی اصالح قانون     ،1ای که در دفتر مطالعات اجتماعی انجام شده       براساس نتایج مطالعه  گزارش  

ظام جامع حمایت از بیکاران، پیش نویس طرح        نبا اذعان به ضرورت برقراری      . بیمه بیکاری ارائه می شود    
   .خواهد شد ارائهمربوط در گزارشی جداگانه 

  مبانی قانونی

  از قانون برنامه چهارم توسعه

دولت (بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با سازوکار سه جانبه گرایی               : 41ماده  » د«بند  
  :ای که به گونه) ـ کارگر ـ کارفرما

 29/8/1369تکالیف معطوف به تأمین اجتمـاعی و شـغلی از مـتن قـانون کـار مـصوب                    -1
  .تزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گرددمن

2- ...  
اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره اسـتفاده از مقـرری بیکـاری در جهـت                  :  96ماده  » و«بند  

تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احـراز مقـرری بیمـه بیکـاری در سـال اول برنامـه چهـارم                        
  .تصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانتوسعه اق

  از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

) 2 (  بنـدهای    و همچنین    ایران   اسالمی   جمهوری   اساسی  قانون) 29 (  و نهم    بیست   اصل  ـ  در اجرای   1  ماده«
   کـالن    ایجـاد انـسجام      و در جهـت     ران ایـ    اسـالمی    جمهـوری    اساسـی   قـانون ) 21 (  و یکـم     بیست  اصل) 4(و  

   افراد کـشور در برابـر رویـدادهای          از همه    و حمایت    اجتماعی   عدالت   منظور توسعه    به   که   رفاهی  سیاستهای
 و از     قـانون    و مفـاد ایـن       شـرایط    با رعایت    اجتماعی   تأمین  ، نظام    آن   و پیامدهای   ، طبیعی   ، اقتصادی   اجتماعی

  :گردد  برقرار می امور ذیل   برای جمله

                                                 
  .1387ماه تأمین اجتماعی برای بیکاران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات اجتماعی، دی.  1
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  .  و فوت ، ازکارافتادگی  ـ بازنشستگی الف
  .   ـ بیکاری ـ بیکاری  بب

...  
   افراد کشور و تـأمین   همه آید حق  می  قانون  در این  که  نحوی   به   اجتماعی   از تأمین   ـ  برخورداری  1  تبصره

  ».شود  می  محسوب  دولت ، تکلیف آن

  :باشد  می  حوزه  سه  شامل تماعی اج  تأمین  جامع ـ نظام2  ماده«
،    و سـوانح    ، حـوادث    ، بیکـاری     بازنشـستگی    از جملـه     اجتمـاعی   هـای    بیمه   بخش  شامل:   ای   بیمه  حوزه)  الف

  » ....باشد می)   و درمان بهداشت (  درمان های  بیمه  وبخش  و بازماندگان ازکارافتادگی

   :باشد  زیر می  شرح  به  توانبخشی و  حمایتی  حوزه  و وظایف  ـ اهداف4  ماده«
 سوء آنهـا خـصوصاً در     و پیامدهای ، اجتماعی  اقتصادی  در برابر رویدادهای  از افراد جامعه د ـ حمایت 

   ....  و پیری  ماندگی ، در راه سرپرستی ، بی   بیکاری بیکاری  بیمهبیمه  زمینه
  ». محدود  مدت ی و برا  وام  شکل  به کار کار  افراد جویایافراد جویای   به  مقرری و ـ پرداخت

   قانون بیمه بیکاریحاصالپیشنهادی در رویکردهای 

اصالح قانون بیمه بیکاری به این شرح       جام شده، رویکردهای پیشنهادی در      با توجه به نتایج مطالعه ان     
  :است 

 گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری به همه شاغالن مشمول قانون تأمین اجتماعی و قانون کار ؛ -

 ای در قانون بیمه بیکاری ؛بیمه تقویت رویکرد -

 گیری از کمک دولت ؛سازی موارد حمایتی برای بهرهشفاف -

 عدالتی و سوءاستفاده از مزایای بیمه بیکاری ؛های بیکاهش زمینه -

 کاهش تمایل به ماندگاری در وضعیت مقرری بگیری و افزایش انگیزه اشتغال مجدد در آنان ؛ -

 های مالی بیمه بیکاری ؛ا و بیمه شده در تأمین هزینهتنظیم سهم مشارکت دولت، کارفرم -

 اصالح ساختار صندوق بیمه بیکاری به منظور یکپارچگی و تمرکز در سیاستگذاری ؛ -

برای حمایت از بیکاران غیرمشمول بیمه ) به صورت حمایتی(برقراری طرح جداگانه کمک به بیکاران  -
 .شوندره استحقاق مقرری شاغل نمیبیکاری و نیز مقرری بگیرانی که پس از اتمام دو

دهد که دولت در راستای تکـالیف قـانونی خـود تـدوین الیحـه اصـالح قـانون بیمـه                     ها نشان می  بررسی
طـی جلـسات مـشترک بـین وزارت کـار و امـور              بیکاری را طی دو سال اخیر در دسـتور کـار قـرار داده و                
  .احل نهایی خود قرار دارداجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تدوین این الیحه در مر
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تر آن است که اصالح     های دولت است، مناسب   از آنجا که بخشی از این اصالحات مستلزم افزایش هزینه         
باوجود این، به دلیل تکلیف قانونی تصریح شده در         .  دولت انجام گیرد   الیحه پیشنهادی مواد قانونی از طریق     

اصالح ، طرح محدودیت فرصت برای انجام این تکلیف قانونی      و    قانون برنامه چهارم توسعه    96ماده  » و«بند  
  .گرددپیشنهاد میموادی از قانون بیمه بیکاری با رویکردهای یادشده به شرح پیوست 



 6

  

  26/6/1369 مصوب   بیکاری  بیمه قانونطرح اصالح موادی از 

  
  :شود  آن به شرح زیر اصالح می1 و تبصره 1ماده : 1ماده 

 مشمول )اعم از دایم و غیردایم(که تابع قوانین کار هستند    اجتماعی  تأمین  قانون   مشمولین  ـ  کلیه  1  ماده
  .باشند  می  قانون این

 چگونگی برخورداری بیمه شدگان شاغل در مشاغل  فصلی، قراردادهای موقـت و ماننـد آن                 -1تبصره  
  .2ین قانون خواهد بود ا14از مزایای این قانون، به موجب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 

  
  :شود  به شرح زیر اصالح می5ماده  : 2ماده

 درصـد سـهم بیمـه       1  کـه اسـت      شده  بیمهو حقوق    مزد    درصد 5/3   میزان   به   بیکاری   بیمه  ـ  حق  5  ماده
  .3 درصد سهم دولت خواهد بود5/0و   درصد سهم کارفرما2شده، 
  

  :شود ی به شرح زیر اصالح م6بند الف ماده  : 3ماده 

 مـشمولین  . باشـد   را داشـته   بیمـه   حـق   پرداخـت   سـابقه   مـاه 9  حداقل   از بیکار شدن  قبل شده  ـ بیمه  الف
در صورت داشتن حداقل یک ماه سابقه پرداخت حق بیمه، می توانند از مزایـای                این قانون،    2 ماده   2تبصره  

  . ، برخوردار شوند7این قانون مطابق ردیف اول جدول ماده 
  

  :شود  و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصالح می7بند الف ماده  : 4ماده 

                                                 
 شدگان شاغل در مشاغل غیردائم و فصلی و مانند آن در قانون بیمه بیکاری، وضعیت بیمه بیکاری                باتوجه به عدم تصریح وضعیت بیمه      - 2

نامه بین وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و سـازمان     نامه هیئت وزیران، توافق تصویبااین افراد به مدت چند سال بالتکلیف بوده و سرانجام ب   
ضوع تا حدودی رفع ابهام شده ولی الزم است این موضوع در قانون تصریح و رفـع ابهـام   تأمین اجتماعی و نیز رأی دیوان عدالت اداری مو    

  . شود
 درصد منابع آن بوده که با افـزودن  10 برآوردها نشان می دهد که کسری منابع صندوق بیمه بیکاری از ابتدای فعالیت آن تاکنون حدود  - 3

شـود، ثانیـاٌ فـشار حـق        والٌ تعادل منابع و مصارف صندوق در بلند مدت برقرار می          نیم درصد به حق بیمه و تسهیم آن به شرح پیشنهادی، ا           
 .گرددیابد و ثالثاٌ سهم دولت در تأمین کسری صندوق که در حال حاضر نامعین است، متعین میبیمه بر کارفرما کاهش می
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اعـم از دوره اجـرای      بیکـاری   بیمـه   از مزایـای   برخـورداری   از زمـان   مقرری  پرداخت مدتجمع  ـ   الف
 براسـاس    مـاه  36حـداکثر    و برای متأهلین یا متکفلین        ماه 30حداکثر  آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین        

  :4باشد ابقه پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل میس
  

  برای متأهلین و متکفلین  برای مجردین  سابقه پرداخت حق بیمه  های قبلی حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره
   ماه 12   ماه6   ماه 24 ماه لغایت 9از 
   ماه15   ماه9   ماه60 ماه لغایت 25از 
   ماه18   ماه12   ماه90  ماه لغایت61از 
   ماه21   ماه15   ماه120 ماه لغایت 91از 
   ماه 24   ماه 18   ماه150 ماه لغایت 121از 
   ماه 27   ماه 21   ماه180 ماه لغایت 151از 
   ماه 30   ماه 24   ماه210 ماه لغایت 181از 
   ماه33   ماه27   ماه240 ماه لغایت 211از 
   ماه36   ماه30   ماه به باال241از 

  
بـه شـرط آنکـه در    باشـند،    سال سن و بیـشتر مـی  55تبصره ـ افراد مسن مشمول این قانون که دارای  

انـد    مادامیکه مـشغول بـه کـار نـشده        ،  5 سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند      20شروع دوره بیکاری حداقل     
  .توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند می
  :شود  به شرح زیر اصالح می7 ذیل بند ج ماده 2تبصره  : 5ده ما

  : افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از-2تبصره 
، فرزندان،  پدر و مادر مطابق شرایط افراد تحـت تکفـل بیمـه شـده در قـانون                    ) زن یا شوهر  ( همسر   -1

   ؛6تأمین اجتماعی و اصالحات بعدی آن

                                                 
 هر ردیف، عدالت در درون طبقـات بیـشتر رعایـت            ، با کاهش فاصله کف و سقف سوابق در        1:  این جدول به نحوی اصالح شده است که          - 4

 .، سقف دوره پرداخت مقرری تا حدی منطقی کاهش یابد3. تری  برخوردار شوداز نظم و توالی منطقی) هاردیف(، فاصله بین طبقات 2. شود
سـوء اسـتفاده هـای زیـادی مـی       سال سن و بیشتر تا سن بازنشستگی، در حال حاضر موجب           55بگیری افراد دارای     ادامه دوره مقرری   - 5

با این اصالح، مزایای یادشده مختص کسانی       . کنندشود در حالی که برخی از افراد یادشده شرایط بازنشستگی را به لحاظ سابقه احراز نمی               
 . کنندخواهد بود که واقعاٌ شرایط بازنشستگی را از نظر سن و سابقه احراز می

هایی بین شرایط تکفل در قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه ر قانون و مقررات تأمین اجتماعی، تفاوت باتوجه به اینکه در اصالحات مکر- 6
 .ها به طور خودکار در حال حاضر و برای آینده از بین برودشود که این تفاوتبیکاری ایجاد شده، این اصالحیه موجب می
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به فرزندان دختر و پسر، مذکور در بند        فل در صورت داشتن شرایط مربوط        خواهر و برادر تحت تک     -2
  . این تبصره1

  
  :شود  حذف و دو تبصره به شرح زیر به آن افزوده می8 ماده 3 و 2، 1تبصره های  : 6ماده 

های خالف واقع یا کتمان واقعیت، موجبات استفاده خود یا دیگران            هر کس به استناد گواهی     – 1تبصره  
 از مزایای مقرر در این قانون فراهم سازد، عالوه بر استرداد وجوه و مزایای استفاده شـده، بـه پرداخـت                   را

  .7جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به صندوق بیمه بیکاری محکوم خواهد شد
  بـه دریـافتی،      بیکـاری   بیمـه معادل مقرری      بازپرداخت   به   مکلف این ماده، » هـ« بند    ـ  مشمولین  2  تبصره

  .باشند مذکور می صندوق
  

  :شود قانون بیمه بیکاری به شرح زیر اصالح می11ماده  : 7ماده 

، وابسته به   8به منظور اجرای این قانون، صندوق بیمه بیکاری به صورت یک مؤسسه عمومی غیردولتی             
ه آن، با حفـظ مـسئولیت     تصویب اساسنامه این صندوق و نحوه ادار      . شودسازمان تأمین اجتماعی ایجاد می    

 17 و 12مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این قانون، مطـابق مـواد                
 .قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود

  

تمـاعی  سازمان تـأمین اج   به جای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل   12  مادهدر   : 8ماده  
  .شودجایگزین می

* * *  
 

                                                 
. ند موظف است صـرفاٌ عـین مقـرری پرداخـت شـده را بـه صـندوق بازگردانـد         در حال حاضر کسی که از مزایای قانون سوء استفاده ک        - 7

ایـن اصـالحات بـه منظـور کـاهش          . بنابراین چون تخلف از ایـن قـانون مجـازاتی در پـی نـدارد، انگیـزه تخلـف و سوءاسـتفاده وجـود دارد                        
 .رسدسوءاستفاده و تخلف الزم به نظر می

ضـرورت  . ه سازمان تأمین اجتمـاعی بـوده و فاقـد تـشکیالت و سـاختار سـازمانی اسـت             در حال حاضر صندوق بیمه بیکاری وابسته ب        - 8
کند های صندوق ایجاب میهماهنگی بیشتر بین دو دستگاه مجری این قانون و سایر نهادهای ذیربط و نیز گسترش دامنه وظایف و مسئولیت

های اجرایی آن، به منظور تضمین وصول حق بیمه و کاهش هزینهباوجود این، . که این صندوق از ساختارو تشکیالت معینی برخوردار شود
 .وابسته بودن این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی مورد تأکید است
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  1پیوست 

  
  جدول تطبیقی مواد قانون بیمه بیکاری در وضع موجود و وضع پیشنهادی

  دالیل اصالح  مواد پیشنهادی یا اصالحی  مواد قانون بیمه بیکاری در وضعیت موجود

ی که تـابع قـوانین کـار و کـار کـشاورز            اجتماعی   تأمین   قانون   مشمولین  ـ  کلیه  1  ماده
  .باشند  می  قانون اینهستند مشمول 

  :باشند  می  مستثنی  قانون  این  زیر از شمول های  ـ  گروه تبصره
    کلی  و ازکارافتادگان ـ بازنشستگان1
  شدگان اختیاری  و بیمه آزاد  و مشاغل  حرف ـ صاحبان2
    خارجی ـ اتباع 3

تـابع قـوانین کـار      کـه      اجتمـاعی    تـأمین    قانون   مشمولین  ـ  کلیه  1  ماده
  .باشند  می  قانون اینمشمول ) اعم از دایم و غیردایم(هستند 

 چگــونگی برخــورداری بیمــه شــدگان شــاغل در مــشاغل   -1تبــصره 
فصلی، قراردادهای موقت و مانند آن از مزایای این قانون، بـه موجـب              

  . این قانون خواهد بود14آیین نامه اجرایی موضوع ماده 
  :باشند  می  مستثنی  قانون  این  زیر از شمول های ـ  گروه. 2تبصره 
    کلی  و ازکارافتادگان ـ بازنشستگان1
  شدگان اختیاری  و بیمه آزاد  و مشاغل  حرف ـ صاحبان2
    خارجی ـ اتباع 3

باتوجه به عدم تـصریح وضـعیت بیمـه شـدگان           
شاغل در مشاغل غیردائم و فـصلی و ماننـد آن           

عیت بیمه بیکاری این    در قانون بیمه بیکاری، وض    
ــوده و     ــف ب ــد ســال بالتکلی ــدت چن ــه م ــراد ب اف

-نامه هیئت وزیـران، توافـق     سرانجام با تصویب  
نامه بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان         
تأمین اجتماعی و نیـز رأی دیـوان عـدالت اداری           
موضوع تا حـدودی رفـع ابهـام شـده ولـی الزم          

ابهام است این موضوع در قانون تصریح و رفع         
  .شود

 و    بیکـار شـده      و اراده    میل   بدون   که  استای    شده  بیمه   قانون  ـ  بیکار از نظر این     2  ماده
  . کار باشد آماده

   بـه    واحـد مربوطـه       سـاختار اقتـصادی       تغییـرات    علـت    به   که  شدگانی  ـ  بیمه  1  تبصره
اخته شـوند نیـز     وزارتخانه ذیربط و تأیید شورایعالی کار بیکـار موقـت شـن             تشخیص
  . خواهند بود  قانون  این  مقررات مشمول
شدگانی که به علت بروز حـوادث قهریـه و غیرمترقبـه از قبیـل سـیل،                   بیمهـ    2  تبصره

شوند با معرفـی واحـد کـار و امـور اجتمـاعی       بیکار می... زلزله، جنگ، آتش سوزی و    
  .محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد

    ربدون تغیی

   و سـازمان   اسـت   اجتمـاعی   تـأمین  هـای   از حمایت  یکی  عنوان  به  بیکاری  ـ  بیمه  3  ماده
   مقـررات    طبق   که  شدگانی   بیمه   به ، مقرر   بیمه   حق   با دریافت    است   مکلف   اجتماعی  تأمین
  . نماید  پرداخت  بیکاری  ایام شوند مقرری  بیکار می  قانون این

    بدون تغییر

واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای ایـن        کتبی   با معرفی   شده  ـ  بیمه  4  ماده
  .قانون منتفع خواهد شد

  موضـوع  (  مربوطه  و مزایا و خسارات  حقوق  کلیه  قانون  این  مشمول  ـ  بیکاران  تبصره

    بدون تغییر
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  . خواهند نمود را دریافت)  کار قانون
 و   کارفرمـا تـأمین    کالً توسط  که  شده  مزد بیمه % 3   میزان   به   بیکاری   بیمه  ـ  حق  5  ماده

  . خواهد شد پرداخت
   وصـول  ، چگـونگی   بیکاری  بیمه  حق  و تعیین  تشخیص  و نحوه   شده  مزد بیمه ـ    تبصره

و سایر  تخلفات   ،  اعتراض   به   رسیدگی   نحوه   و کارفرما و همچنین      شده   بیمه  ، تکلیف   آن
 سـایر     بیمـه    حـق    بـرای    کـه    اسـت    ضـوابطی    مـورد براسـاس      در این   وطه مرب  مقررات
  .  است  شده بینی  پیش  اجتماعی  تأمین  و مقررات  در قانون اجتماعی  تأمین های حمایت

   شده بیمهو حقوق    مزد    درصد 5/3   میزان   به   بیکاری   بیمه  ـ  حق  5  ماده
 5/0و    کارفرمـا   درصـد سـهم    2 درصـد سـهم بیمـه شـده،          1  کهاست  

  .درصد سهم دولت خواهد بود
،    بیکـاری    بیمـه    حـق    و تعیین    تشخیص   و نحوه    شده  مزد بیمه ـ    تبصره

  همچنـین  و    دولـت   و کارفرما و     شده   بیمه  ، تکلیف    آن   وصول  چگونگی
   در ایـن     مربوطـه   و سایر مقـررات   تخلفات   ،  اعتراض   به   رسیدگی  نحوه

  هـای    سـایر حمایـت      بیمـه    حـق    برای   که   است   ضوابطی  مورد براساس 
   شـده  بینـی   پـیش   اجتمـاعی    تـأمین    و مقـررات     در قانون   اجتماعی  تأمین
  . است

ــابع   برآوردهــا نــشان مــی دهــد کــه کــسری من
ــت آن     ــدای فعالی ــاری از ابت ــه بیک ــندوق بیم ص

 درصد منـابع آن بـوده کـه بـا           10تاکنون حدود   
 تـسهیم آن بـه      افزودن نیم درصد به حق بیمه و      

شرح پیـشنهادی، اوالٌ تعـادل منـابع و مـصارف           
شود، ثانیاٌ فشار   صندوق در بلند مدت برقرار می     
یابد و ثالثاٌ سـهم     حق بیمه بر کارفرما کاهش می     

دولــت در تــأمین کــسری صــندوق کــه در حــال 
  .گرددحاضر نامعین است، متعین می

   مقـرری    دریافـت    زیـر اسـتحقاق     ایط احراز شـر     بیکار در صورت    شدگان  ـ  بیمه  6  ماده
  .  را خواهند داشت بیکاریبیمه 
   را داشـته   بیمـه   حـق   پرداخـت   سـابقه   مـاه 6   حداقل  از بیکار شدن  قبل شده  ـ بیمه  الف
  .باشند  این قانون از شمول این بند مستثنی می2 ماده 2 مشمولین تبصره .باشد

  :ود ش به شرح زیر اصالح می6بند الف ماده 
   حـق   پرداخـت   سـابقه   مـاه 9   حـداقل   از بیکار شدن  قبل شده  ـ بیمه  الف
 این قانون، در صورت     2 ماده   2 مشمولین تبصره    . باشد   را داشته   بیمه

داشتن حداقل یک ماه سابقه پرداخت حق بیمه، مـی تواننـد از مزایـای               
  . ، برخوردار شوند7این قانون مطابق ردیف اول جدول ماده 

افزایش حداقل سابقه مورد نیاز برای دریفات       . 1
  ماه در راستای مفـاد بنـد         9 ماه به    6مقرری از   

 قانون برنامه چهارم صورت گرفته      96ماده  » و«
است و با توجه به ضرورت تقویـت جنبـه هـای             
بیمه ای صندوق، این اصـالح الزم بـه نظـر مـی             

  .رسد
   بیکاری  مراتب  با اعالم  بیکاری یخ روز از تار30   ظرف  است  مکلف شده  ـ بیمه  ب

 و یـا      کار تخصـصی     به   اشتغال   خود را برای     آمادگی   کار و اموراجتماعی     واحدهای  به
 مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تـشخیص هیـأت حـل        . دهد   اطالع   آن  مشابه

  .اختالف تا سه ماه امکانپذیر خواهد بود
   کـه   و سـوادآموزی   کـارآموزی  هـای  در دوره اسـت  مکلـف  بیکـار   شده  ـ بیمه  ج
و یا سایر واحدهای ذیربط بـا     سوادآموزی  و نهضت   واحد کار و اموراجتماعی     توسط

 یکبـار    مـاه   و هـر دو      نمـوده   شود شـرکت     می  تعیینتأیید وزارت کار و امور اجتماعی       
  . نماید  تسلیم اجتماعی  تأمین  شعب  مورد را به  در این  الزم گواهی

 یـا    شـغل   بـه  بیکـاری مقـرری بیمـه      دریافـت   در زمـان   که  ـ  کارگرانی 1 تبصره
متعلقـه    بیکـاری مقـرری بیمـه      از     آن   و مزایای    حقوق   میزان   شوند که    گمارده  مشاغلی

 حساب صـندوق بیمـه بیکـاری پرداخـت         از     شده   بیمه  دریافتی  التفاوت  کمتر باشد مابه  
  .شدخواهد 
مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شـده       ـ    2  تبصره

  .از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد

    بدون تغییر

، 1:  به نحوی اصالح شده است که 7جدول ماده     :شود  و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصالح می7بند الف ماده   :است زیر   شرح  به ن آ  و میزان بیکاریبیمه    مقرری  پرداخت ـ  مدت7  ماده
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اعـم از     بیکـاری   بیمه  از مزایای  برخورداری  از زمان  مقرری  پرداخت مدتجمع  ـ   الف
 ماه و برای متأهلین یـا  36دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر         

 ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شـرح جـدول ذیـل                50متکفلین حداکثر   
  ) در انتهای این جدول آمده است7جدول ماده ( باشد می

   بیمـه   از مزایای  برخورداری  از زمان  مقرری  پرداخت مدتجمع  ـ   الف
اعم از دوره اجرای آزمایشی و یـا دائمـی آن بـرای مجـردین                 بیکاری
 مـاه براسـاس     36لین یا متکفلـین حـداکثر        ماه و برای متأه    30حداکثر  

  .باشد سابقه پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می

با کـاهش فاصـله کـف و سـقف سـوابق در هـر               
ردیف، عـدالت در درون طبقـات بیـشتر رعایـت           

از نظـم و    ) هـا ردیف(، فاصله بین طبقات     2. شود
، سـقف   3. ی  برخـوردار شـود     تـر توالی منطقـی  

دوره پرداخت مقـرری تـا حـدی منطقـی کـاهش            
  .یابد

باشـند    سـال سـن و بیـشتر مـی    55تبصره ـ افراد مسن مشمول این قانون کـه دارای   
توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش         اند می   مادامیکه مشغول به کار نشده    

  .بیمه بیکاری باقی بمانند

 سـال سـن و   55شمول ایـن قـانون کـه دارای    تبصره ـ افراد مـسن مـ   
 20باشند، به شـرط آنکـه در شـروع دوره بیکـاری حـداقل                 بیشتر می 

سابقه پرداخـت حـق بیمـه داشـته باشـند، مادامیکـه مـشغول بـه کـار                
توانند تا رسیدن به سن بازنشـستگی تحـت پوشـش بیمـه               اند می   نشده

  .بیکاری باقی بمانند

 سـال   55دارای  بگیـری افـراد     ادامه دوره مقرری  
ــا ســن بازنشــستگی، در حــال    ــشتر ت ســن و بی
حاضر موجب سـوء اسـتفاده هـای زیـادی مـی            
شود در حالی که برخی از افراد یادشده شرایط         

. کننـد بازنشستگی را به لحاظ سابقه احراز نمـی       
با این اصالح، مزایـای یادشـده مخـتص کـسانی           
خواهد بود که واقعـاٌ شـرایط بازنشـستگی را از           

  .کنندو سابقه احراز مینظر سن 
متوسط مزد یا حقوق و یا % 55ب ـ میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل  

 نفـر از    4به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر         . باشد  شده می   کارمزد روزانه بیمه  
حـداقل دسـتمزد افـزوده خواهـد        % 10افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان            

% 80بگیر نباید از حداقل دسـتمزد، کمتـر و از              در هر حال مجموع دریافتی مقرری      .شد
  .متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد

  .قابل پرداخت است   بیکاری  از روز اول  بیکاری  ایام  ـ مقرری ج
متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظـور محاسـبه مقـرری               ـ    1  تبصره

ارت است از جمع کل دریافتی بیمـه شـده کـه بـه مأخـذ آن حـق بیمـه                     بیمه بیکاری عب  
 روز قبل از شروع بیکاری تقـسیم بـر روزهـای کـار و در                90دریافت شده در آخرین     

کنند آخرین مـزد عبـارت اسـت از جمـع کـل       شدگانی که کارمزد دریافت می    مورد بیمه 
 روز قبـل از     90ین  دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافـت شـده در آخـر               

 مـاه مـذکور   3 درصورتی که بیمـه شـده کـارمزد، ظـرف        90شروع بیکاری تقسیم بر     
مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت             

  .قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد

    بدون تغییر

  :د تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از افرا-2تبصره 
  )زن یا شوهر( همسر -1
 . فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند-2

  :شود  به شرح زیر اصالح می7 ذیل بند ج ماده 2تبصره 
  : افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از-2تبصره 

، فرزندان،  پدر و مادر مطابق شـرایط افـراد           ) زن یا شوهر  ( همسر   -1

باتوجه بـه اینکـه در اصـالحات مکـرر قـانون و             
هایی بین شـرایط    مقررات تأمین اجتماعی، تفاوت   

تکفل در قـانون تـأمین اجتمـاعی و قـانون بیمـه             
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 فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل     -3
، ازکارافتـاده کلـی     اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتمـاعی           

 .باشند
 سال متجـاوز باشـد و یـا طبـق نظـر پزشـک معتمـد        60 پدر و مادر که سن پدر از     -4

اجتماعی ازکارافتاده باشند و در هرحال معـاش آنـان منحـصراً توسـط         سازمان تأمین 
 .بیمه شده تأمین گردد

 و   خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربـوط بـه فرزنـدان انـاث                 -5
  . این تبصره3 و 2ذکور، مذکور در بندهای 

   بعدی آن ؛تحت تکفل بیمه شده در قانون تأمین اجتماعی و اصالحات
 خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشـتن شـرایط مربـوط بـه                -2

  . این تبصره1فرزندان دختر و پسر، مذکور در بند 

شود ن اصالحیه موجب میبیکاری ایجاد شده، ای
ها به طور خودکار در حال حاضر       که این تفاوت  

  .و برای آینده از بین برود

 دریافــت مقــرری بیمــه بیکــاری مــانع از دریافــت مــستمری جزئــی  -3تبــصره 
  .گردد نمی

محـق بـه    ) زن یا شوهر  ( در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان          -4تبصره  
 .زاء هریک از فرزندان خواهد بوداستفاده از افزایش مقرری به ا

   ایـام    مقـرری    دریافـت   ، در مـدت      تکفـل    بیکار و افـراد تحـت       شده  ـ  بیمه  5  تبصره
  اجتمـاعی   تـأمین   قـانون 3   مـاده   و بنـد ب   بنـد الـف    موضوع  درمانی  از خدمات   بیکاری
  . خواهند کرد استفاده
   از پرداخـت    اجتمـاعی    تـأمین   های  ی مانند سایر مستمر    بیکاریبیمه    ـ  مقرری  6  تبصره
  . خواهد بود  معاف  مالیات هرگونه

    بدون تغییر

  : خواهد شد  قطع  بیکاری  ایام ـ  در موارد زیر مقرری8  ماده
  . کار یابد  به  مجدداً اشتغال شده  بیمه  که  ـ زمانی الف
سـایر    وادآموزی سـ   و یا نهضت  محل  واحد کار و اموراجتماعی  اعالم  ـ بنا به  ب

 عـذر     بیکـار بـدون     شـده   بیمـه واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتمـاعی،           
  . نماید  خودداری  و یا سوادآموزی  کارآموزی های  در دوره  از شرکت موجه

   پیـشنهادی   مـشابه   خود و یـا شـغل    تخصصی  شغل  بیکار از قبول شده  ـ بیمه  ج
  . ورزد خودداری

 از   اسـتفاده   مـشمول  بیکـاری بیمـه     مقـرری   دریافـت   بیکـار ضـمن   شده د ـ بیمه 
  .شودکلی    و یا ازکارافتادگی  بازنشستگی مستمری

   کـار مربوطـه    بـه   بالتکلیفـی   مزد ایام  از انحاء با دریافت  نحوی  به شده هـ ـ بیمه 
  . گردد اعاده

   محرز شـود کـه      بیکاری بیمه   مقرری   از پرداخت    پس   که  ـ  در صورتی   1  تبصره
   استرداد وجـوه     به   کارگر موظف    است   او بوده    و اراده    از میل    ناشی ، شده   بیمه  بیکاری
   بازپرداخـت   بـه  مکلـف نیز    ماده این) هـ( بند   مشمولین. خواهد بود   سازمان   به  دریافتی

 حـذف و دو تبـصره بـه شـرح زیـر بـه آن                8 ماده   2 و   1تبصره های   
  :شود افزوده می

هـای خـالف واقـع یـا کتمـان           هر کـس بـه اسـتناد گـواهی         – 1تبصره  
واقعیت، موجبات استفاده خود یا دیگـران را از مزایـای مقـرر در ایـن                

اده شـده،   قانون فراهم سازد، عالوه بر استرداد وجوه و مزایای اسـتف          
به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابـر خـسارات وارده بـه صـندوق              

  .بیمه بیکاری محکوم خواهد شد
معـادل     بازپرداخـت    بـه    مکلف این ماده، » هـ« بند    ـ  مشمولین  2  تبصره

  .باشند مذکور می صندوق  بهدریافتی،    بیکاری بیمهمقرری 

در حال حاضر کسی که از مزایای قـانون سـوء           
تفاده کند موظـف اسـت صـرفاٌ عـین مقـرری            اس

بنـابراین  . پرداخت شده را به صندوق بازگرداند     
چون تخلف از این قانون مجازاتی در پی نـدارد،          

ایــن . انگیـزه تخلـف و سوءاســتفاده وجـود دارد   
اصالحات به منظور کاهش سوءاستفاده و تخلف 

  .رسدالزم به نظر می
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  .باشند مذکور می   سازمان بهدریافتی،    بیکاری بیمهمقرری 
   و مقرری    داشته   مجدد خود را مکتوم      بیکار اشتغال   شده   بیمه  ـ  چنانچه  2  تبصره

   از تـاریخ     دریـافتی    مقـرری    بازپرداخـت    بـه    باشد، ملـزم     کرده   را دریافت   بیکاریبیمه  
  . خواهد بود اشتغال
  یبیکـار بیمـه      از مقرری    استفاده   مانع   کارآموزی   حین   هزینه   کمک  ـ  دریافت  3  تبصره

  .نخواهد بود
شـوراهای اسـالمی و یـا نماینـدگان           اهنگیهمـ بـا    موظفنـد     ـ  کارفرمایان  9  ماده
   اشـتغال    مرکـز خـدمات     شود به    ایجاد می    را که    شغل   خالی  های   محل  فهرستکارگران  

های شـغلی کارشناسـی بـه     به استثنای رده( مذکور     شغلی  های   محل . نمایند   اعالم  محل
  .گردد  می تأمین   بیکاران  و با معرفی  اشتغال  مراکز خدمات منحصراً توسط) باال

منـابع اعتبـاری     و     بانکی   سیستم   از طریق    هر ساله    است   مکلف  ـ  دولت  1  تبصره
  زای  اشـتغال  هـای   طـرح ، الحسنه  قرض   از اعتبارات   با استفاده اجتماعی و     سازمان تأمین 

 کـشور     ساالنه   در بودجه    قانون   این   مشمول   کار بیکاران    به   اشتغال   را جهت   مشخصی
   وزارت   و بـا نظـارت       و یا خـصوصی      تعاونی  های   شرکت   و رأساً یا از طریق      بینی  پیش

  . اجراء گذارد  موقع  به کار و اموراجتماعی
   و کار و موافقـت       کسب  های   در اخذ پروانه     قانون   این   مشمول  ـ  بیکاران  2  تبصره

   و خدماتی ، کشاورزی ی صنعت های  از وزارتخانه    اقتصادی   واحدهای   و تأسیس   اصولی
  .  قرار خواهند داشت  در اولویت  کار و اموراجتماعی  وزارت با معرفی

   مکلـف   کـار و اموراجتمـاعی      وزارت  ای   و حرفه    فنی   آموزش  ـ  سازمان  3  تبصره
 مورد نیاز بازار کار و       های   مهارت   آموزش ،  بیکاری   بیمه   قانون   با اجرای    همزمان  است

   ماده   بند ج    موضوع   بیکاری   بیمه   پوشش   تحت   کارگران   و تجدید مهارت    موزینیز بازآ 
ــن 7 ــانون ای ــوزش  ق ــز آم ــی  را در مراک ــه  فن ــوزش ای  و حرف ــز آم ــوار   و در مراک  ج

  های مربـوط از محـل اعتبـارات حـساب صـندوق بیمـه          هزینه . نماید   فراهم  کارخانجات
ای کـشور و      نهاد سازمان آموزش فنـی و حرفـه       ای که به پیش     بیکاری مطابق آیین نامه   

تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتمـاعی و بهداشـت، درمـان و                  
  .آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است

  هـای    و وزارتخانه    کارفرمایان   با همکاری    است   موظف   سوادآموزی  ـ  نهضت  4  تبصره
   قـانون    ایـن    مـشمول    بیـسوادان    بـرای    سوادآموزی  های  س کال   تشکیل   به  نسبتذیربط  
  . نماید اقدام

    بدون تغییر

حسابهای درآمـد حـق بیمـه بیکـاری و             است  مکلفسازمان تأمین اجتماعی    ـ    10  ماده
پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صـورتهای              

 این قانون، این 11در صورت ایجاد صندوق بیمه بیکاری مطابق ماده (
ماده حذف و اهداف این ماده در اساسنامه صندوق گنجانده می 
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 عملکـرد مـالی خـود را هـر سـال یکبـار بـه وزیـر         مالی خود منعکس نماید و گـزارش     
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امـور اجتمـاعی و شـورای اقتـصاد                  

  .ارائه نماید

  .)شود

   قـانون    ایـن    مجـری   اجتمـاعی    تـأمین    و سازمان    کار و اموراجتماعی      وزارت  -11  ماده
  .خواهند بود

 به منظور اجرای این قانون، صندوق بیمه بیکاری به صورت -11ماده 
یــک مؤســسه عمــومی غیردولتــی، وابــسته بــه وزارت رفــاه و تــأمین 

چگـونگی تـدوین و تـصویب اساسـنامه ایـن           . شـود اجتماعی ایجاد می  
ندوق و نحوه اداره آن بـا حفـظ مـسئولیت مـشترک وزارت کـار و                 ص

امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این قانون، مطـابق            
 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی خواهد       17 و   12مواد  
  .بود

در حال حاضر صندوق بیمه بیکاری وابسته بـه         
 تشکیالت و   سازمان تأمین اجتماعی بوده و فاقد     

ضــرورت همــاهنگی . ســاختار ســازمانی اســت
بیشتر بین دو دستگاه مجری این قانون و سـایر          
نهادهای ذیربط و نیز گسترش دامنـه وظـایف و          

کنـد کـه ایـن    های صـندوق ایجـاب مـی     مسئولیت
صندوق از ساختارو تشکیالت معینی برخوردار      

باوجود این، به منظور تضمین وصول حق . شود
هـای اجرایـی آن، وابـسته        هزینـه  بیمه و کـاهش   

بودن این صندوق به سـازمان تـأمین اجتمـاعی          
  .مورد تأکید است

هـای موضـوع ایـن قـانون را           سازمان تأمین اجتمـاعی مکلـف اسـت هزینـه         ـ    12  ماده
  .منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید

میـزان  % 10وری کـه از     های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طـ             هزینه
شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش            مقرری پرداختی به بیمه   

  .شود پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می

 بــه جــای وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی،  12  مــادهدر 
  .شودسازمان تأمین اجتماعی جایگزین می مدیرعامل

ز آنجاکه تصمیم گیری موضوع ایـن مـاده یـک           ا
موضوع مالی است و اختیارات مـالی مـشابه در          
ــدیرعامل     ــه م ــاٌ ب ــاعی تمام ــأمین اجتم ــانون ت ق
سـازمان تــأمین اجتمـاعی تفــویض شـده و ایــن    
مورد نیز در عمل به وسیله مـدیرعامل سـازمان         

تر آنـست کـه در قـانون        انجام می گیرد، مناسب   
  .ح شودنیز به همین نحو اصال

زمـان اجـرای ایـن قـانون از زمـان اتمـام قـانون آزمایـشی بیمـه بیکـاری                 ــ     13  ماده
  .االجراء است الزم) 6/5/1369(

    بدون تغییر

   کار و اموراجتماعی     وزارت   توسط  ماه  یک   ظرف   قانون   این   اجرایی  نامه  ـ  آیین  14  ماده
  . خواهد رسید  وزیران ت هیأ  تصویب  و به  تهیه اجتماعی  تأمین و سازمان

    بدون تغییر
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  قانون بیمه بیکاری7جدول ماده 

  حداکثر مدت استفاده از مقرری
  سابقه پرداخت حق بیمه  های قبلی جمعاً با احتساب دوره

  برای متأهلین و متکفلین  برای مجردین
   ماه12   ماه6   ماه24 ماه لغایت 6از 

  اه م18   ماه12   ماه120 ماه لغایت 25از 
   ماه26   ماه18   ماه180 ماه لغایت 121از 
   ماه36   ماه26   ماه240 ماه لغایت 181از 

   ماه50   ماه36   ماه به باال241از 

  
  

   قانون بیمه بیکاری در وضع پیشنهادی7جدول ماده 
  حداکثر مدت استفاده از مقرری

  سابقه پرداخت حق بیمه  های قبلی جمعاً با احتساب دوره
  برای متأهلین و متکفلین  ینبرای مجرد

   ماه12   ماه6   ماه24 ماه لغایت 9از 
   ماه15   ماه9   ماه60 ماه لغایت 25از 
   ماه18   ماه12   ماه90 ماه لغایت 61از 
   ماه21   ماه15   ماه120 ماه لغایت 91از 
   ماه24   ماه18   ماه150 ماه لغایت 121از 
   ماه27   ماه21   ماه180 ماه لغایت 151از 
   ماه30   ماه24   ماه210 ماه لغایت 181از 
   ماه33   ماه27   ماه240 ماه لغایت 211از 

   ماه36   ماه30   ماه به باال241از 
  
  
  

  
  


