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بیمه بی کاری؛ حمایتی مدرن از  کارگران از  تئوری تا عمل

حمایت های ناشــی از بیمه بــی کاری از مدرن ترین حمایت های 
اجتماعی از قشر کارگری است که در ۶۵ کشور جهان برقرار است و 
کارگران با توجه به شرایط مندرج در قانون از آن بهره مند می شوند.

در ســال های اخیر به علت بروز بحران اقتصادی و معیشــتی و 
کمبود شغل مناسب همچنین شیوع بیماری کرونا، کارگران بسیاری 
از کار خویش برکنار شــده و برای گرفتن بیمه بی کاری به ســازمان 
تأمین اجتماعی معرفی شده اند و در صورت داشتن شرایط مقرر در 
قانــون بیمه بی کاری از این حمایت قانونی بهره مند شــده اند. بیمه 
بی کاری بیمه ای است که پس از ازدست دادن شغل کارگر به عنوان 
جبران مالی یا (مقرری) تا زمان یافتن کار جدید به طور ماهانه به وی 
پرداخت می شــود. زمان استفاده از مقرری بیمه بی کاری به تناسب 

پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال خواهد بود.
قانون بیمه بی کاری در ســال ۶۹ مصوب شــده اســت و شامل 
کارگرانی می شــود که حداقل شش ماه ســابقه نزد سازمان تأمین 
اجتماعی داشــته باشند. البته پیش شــرط الزم و مهم درخصوص 
بهره مندی از بیمه بی کاری این اســت که کارگر با خواســت و اراده 
خودش محل کارش را ترک نکرده باشــد یا به عبارتی استعفا نداده 

یا ترک کار نکرده باشد.
توضیح بیشــتر اینکه در زمانی که قرارداد کار مکتوب بین کارگر 
و کارفرما خاتمه می یابد، ممکن اســت کارفرما دیگر نیازی به کارگر 
نداشــته باشــد یا تمایلی به انعقاد قرارداد کار جدید نداشته باشد؛ 
در چنین حالتی کارگر با در دســت داشــتن آخرین قرارداد یک سال 
آخر (شــش ماه آخر) و نامه عــدم نیاز که توســط کارفرما تحویل 
کارگر می شود به سامانه جامع روابط کار - زیرسامانه بیمه بی کاری 
مراجعه می کند و با بارگذاری مدارک مربوطه شــامل مدارک هویتی 
و نامه عدم نیاز و قرارداد کار منتظر می ماند تا پروسه اقدامات بیمه 
بــی کاری وی در اداره کار و تأمین اجتماعی طی شــود و در صورت 
احراز شــرایط مندرج در قانون از این مقرری بهره مند شــود. بعضا 
مشــاهده شده که این پروســه بیش از دو ماه به طول انجامیده که 
خود جای سؤال اســت، کارگر بی کار چطور باید در این مدت ارتزاق 
کند تا سازمان تأمین اجتماعی مقرری بی کاری را برقرار کند؟ کارگران 
بایــد به این نکته مهم توجه کنند که از تاریخ اتمام قرارداد کار، تنها 

۳۰ روز شمســی فرصت دارند برای تشــکیل پرونده بیمه بی کاری 
اقــدام کنند. ایــن ۳۰ روز شــامل تعطیالت و روزهــای جمعه هم 
می شــود. در برقراری بیمه بی کاری امکان گرفتن وکیل وجود ندارد 
و این درخواستی است که قائم به شخص است و تنها خود شخص 

می بایست برای گرفتن بیمه بی کاری اش اقدام کند.
مطابق تبصره ماده هفت این قانون  «افراد مســن مشــمول این 
قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می باشند، مادامی که مشغول 
به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن  بازنشستگی تحت پوشش 

بیمه بی کاری باقی بمانند».
بیمــه بی کاری به عنــوان یک حمایت اجتماعــی از نیروی کار 
محسوب می شود بنابراین باید از طرفی حمایت و صیانت از نیروی 
کار را در زمان بی کاری فراهم آورد و از ســوی دیگر ســبب کاهلی 
و تنبلــی نیروی کار نشــود و انگیــزه الزم را برای اشــتغال مجدد 
مقرری بگیر فراهــم آورد. در فرم هایی که کارگر برای دریافت بیمه 
بی کاری تکمیل و تأیید می کند این اخطار به کارگران داده شــده که 
«اشتغال در ایام دریافت بیمه بی کاری ممنوع است و کارگر موظف 
است به محض شروع به کار این مطلب را به شعبه پرداخت کننده 
مقرری سازمان تأمین اجتماعی به صورت مکتوب گزارش دهد، در 
غیر این صورت و در صورت اشــتغال کارگر در ایام دریافت مقرری 
بیمه بی کاری جریمه های سنگینی در انتظار شخص خواهد بود. از 
این رو ســازمان تأمین اجتماعی قبال روالی را برای رصدکردن عدم 
اشــتغال کارگران در ایام دریافت مقرری بی کاری در نظر گرفته بود 
که افراد در تاریخ های مشخص به کارگزاری های اداره کار مراجعه 
و حضــور و غیاب خــود را ثبت می کردند. این روال با شــیوع کرونا 
متزلزل شــد و بازرس های سازمان تأمین اجتماعی به آدرس منازل 
کارگــران که در فرم ها ثبــت کرده بودند، مراجعــه می کردند و در 
صــورت منزل نبودن کارگر بیش از یک بار اقدام به قطع مقرری وی 

می  کردند.
سال گذشته، مراجعه کننده ای داشتم که در ایام بی کاری به دلیل 
ناچیزبودن مقرری بی کاری، در یکی از «شرکت های تاکسی اینترنتی» 
مشغول به کار شــده و با خودش گفته بود: «چون بیمه ندارد پس 
شغل محسوب نمی شود و ایرادی ندارد» اما با دو بار مراجعه بازرس 
بیمه به آدرس منزل، مقرری بیمه بی کاری ایشــان قطع شــده بود! 
بنابراین موارد بســیاری ابهام در پروســه اجرائی شدن مقرری بیمه 
بی کاری و پرداخت آن و بازرســی از کارگران بی کار وجود دارد که از 
نظر بنده بسیار مورد انتقاد است. اوال برای بهره مندی از این مقرری، 
هــر ماه کارگر از حقوق خویش ســه درصد حق بیمــه بی کاری به 
صندوق پرداخت کرده  است. ثانیا مشکالت معیشتی کارگران چنان 

انبوه است که مقرری بیمه بی کاری حتی کفاف نان خانواده ها را هم 
نمی دهد. ثالثا تعریف شغل از نگاه سازمان چیست؟ آیا همان نگاه 
سازمان آمار و سرشــماری مدنظر است که می گفت: «اگر شما یک 
ســاعت بروی برای مادرت نان بگیــری و در ازایش پنج هزار تومان 
دریافت کنی، یعنی شما شــاغلی!» یا این سازمان تعریف دیگری از 

شغل دارد؟
حتی از دیدگاه بنده رانندگی در تاکســی های اینترنتی هم شغل 
نیست چراکه نه از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار است و نه حمایت 
دیگــری دارد، اما پیش تر توضیح داده بودم کــه مقرری کارگری به 

همین دلیل کسر شده بود.
رابعا کارگر بی کار اگر قرار باشــد دو ســال مقرری بیمه بی کاری 
دریافت کند، آیا باید عینا دو سال خانه نشین باشد تا مختصری مقرری 
به وی پرداخت شود؟ انسان ســالم مگر می تواند این  همه سال در 
خانه باشد؟ کارگر بیمار نمی شود؟ خرید نمی رود؟ ورزش نمی کند؟ 
هدف از این بازرسی های گاه و بیگاه و آرسن لوپن بازی ها چیست؟ باید 
اشــاره کنم که تعداد دفعات دریافت بیمه بی کاری در طول دوران 
کارکرد محدودیت ندارد و بســته به میزان ســابقه بیمه ای کارگران، 
حداقل شــش ماه و ســقف آن ۵۰ ماه اســت. در ایام دریافت بیمه 
بی کاری کارگر و افراد تحت تکفــل وی از مزایای درمانی و دفترچه 

بیمه ســازمان نیز بهره مند می شــوند و این ایام جزء سابقه کارگران 
برای بازنشســتگی محســوب خواهد شــد. همچنین ذکر این نکته 
ضروری اســت که اگر کارگر در حیــن دریافت مقرری بی کاری فوت 

کند، این مقرری قطع می شود.
نکته دیگری که گفتن آن را ضروری می دانم این اســت که اتباع 
خارجی کــه در ایران به صورت قانونی کار می کنند از بیمه بی کاری 
بهره منــد نخواهند شــد (طبق بند ۳ تبصــره مــاده ۱ قانون بیمه 
بــی کاری) بنابراین باید از پرداخت ســه درصد حــق بیمه صندوق 

بی کاری معاف باشند.
در پایان به ذکر چند نکته درخصوص مادران باردار و مشــمول 
ایــن قانون می پردازم. پیش تر به اســتناد رأی دیوان عدالت اداری تا 
دوســالگی فرزند، اخراج مادران پس از بازگشت از مرخصی زایمان 
ممنــوع بود؛ اما در حال حاضر مــادران عزیز پس از وضع حمل در 
صورتی که به محل کار بازگشتند و کارفرما نامه عدم نیاز آنها را امضا 
کرد، منوط به داشتن سایر شرایط مقرر در قانون بیمه بی کاری اعم از 
سابقه و پرداخت حق بیمه می توانند از مقرری بیمه بی کاری همانند 
سایرین بهره مند شوند. ضمنا سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر 
به مادران باردار ۹ ماه حقوق ایام مرخصی زایمان را پرداخت می کند 

و دیگر نیازی به اقدام در دیوان عدالت اداری نیست.

عدم تأثیر سازش بر  بهره مندی از  بیمه بی کاری
یکــی از رایج تریــن دالیل عدم تعلق بیمه بی کاری به کارگــران در مواردی که به عنوان 
مشاوره در ســال های اخیر با آن مواجه شده ام، رد درخواســت بیمه بی کاری به خاطر 
«خارج نبــودن از میل و اراده» کارگر بوده اســت. مطابق با مــاده ۲ قانون بیمه بی کاری 
مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ مجلس شورای اسالمی: «بی کار از نظر این قانون بیمه شده ای است 
که بدون میل و اراده بی کار شده و آماده کار باشد». در واقع بر اساس ماده فوق پرداخت 
مقرری بیمه بی کاری نسبت به کارگرانی ِاعمال می شود که «آماده به کار» بوده و «بدون 
میل و اراده» خود بی کار شــده باشند. فلذا از جهت آمرانه بودن و حمایتی بودن مقررات 
کار، توافــق کارگر و کارفرما تأثیــری در عدم برخورداری کارگر واجد شــرایط از دریافت 

مقرری بیمه بی کاری نخواهد داشت.
الف- تابعین قانون کار  )ماده ۱ قانون بیمه بی کاری(

بر اســاس مــاده ۱۸۸ قانون کار، کارگــران کارگاه های خانوادگی کــه انجام کار آنها 
منحصرا توسط صاحبکار و خویشاوندان درجه یک از طبقه اول انجام می شود، مشمول 
مقررات قانون کار و متعاقبا قانون بیمه بی کاری نخواهند بود. مطابق با ماده ۱۹۱ قانون 

کار، کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می توان تحت شرایطی از شمول مقررات قانون 
کار مســتثنا نمود؛ بنابرایــن در حالتی که کارگران کارگاه های مزبور از شــمول قانون کار 
مستثنا شده باشند، طبعا مقررات بیمه بی کاری نیز نسبت به آنها قابل ِاعمال نمی شود. 
آن دسته از کارآموزانی که با توافق کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند-به غیر 
از آن دســته از کارآموزان که رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته و فقط مشغول آموزش 
حرفه یا شــغل خاصی هســتند، بقیه کارآموزانی که در حین کارآموزی معرفی شده اند، 
مشــمول قانون بیمه بی کاری خواهند بود. بیمه بی کاری در مورد کارفرمایان مشــمول 
قانون کار قابل اجرا نیســت؛ اما نماینــدگان کارفرمایان از آنجایی کــه رابطه کارگری با 
کارفرمایان خود دارند و کارگر محســوب می شوند، مشــمول قانون کار و متعاقبا قانون 

بیمه بی کاری اند.
ب( گروه های مستثنا  از  قانون بیمه  بی کاری

۱- بازنشســتگان و ازکارافتادگان کلی (بند ۱ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بی کاری): دریافت 
مقرری بیمه بی کاری مانع از دریافت مســتمری جزئی نخواهــد بود (تبصره ۳ ماده ۷ 

قانون بیمه بیکاری) / ۲- صاحبان حرف و مشــاغل آزاد و بیمه شــدگان اختیاری (بند ۲ 
تبصره ماده ۱ قانون بیمه بی کاری) / ۳ـ اتباع خارجی

اتباع خارجی هرچند مشمول مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار باشند، متأسفانه از 
مقرری بیمه بی کاری بهره مند نخواهند شد. ضمن اینکه نکته مهم این است که تعیین 
مصادیق قانون بیمه بی کاری و مستثنیات آن از اختیارات و صالحیت های سازمان تأمین 
اجتماعی نمی باشد (دادنامه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت 

اداری).
از  شرایط برقراری مقرری  بیمه  بی کاری

بی کاری بدون میل و اراده (ماده ۲ قانون بیمه بی کاری)
وقتی که بی کاری بدون میل و اراده یکی از شــرایط اصلی تعلق بیمه بی کاری است 
احراز عدم تأثیر و مداخله و میل و اراده کارگر در بی کاری از شرایط برخورداری از مقرری 
بیمه بی کاری می باشــد (رأی شــماره ۳۷۸ مــورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان 

عدالت اداری). پس تشخیص و تعیین مصادیق خارج از اراده بسیار اهمیت می یابد.

موضوع: توافق بیمه شده بی کار با کارفرما
رأی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)  / شماره: ۷۴ / مورخ: ۱۳۸۴/۲/۲۵

مطابق دادنامه ۷۴ از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سازش بین کارگر و کارفرما 
چه در مراجع حل اختالف یا خارج از آن تأثیری در عدم استفاده از بیمه بی کاری نخواهد 
داشــت؛ مگر آنکه بی کاری ناشی از سازش بر اســاس میل و اراده کارگر باشد که در این 
صورت مشمول مقررات بیمه بی کاری نخواهد شد. (رأی شماره ۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ 
هیئــت عمومی دیوان عدالــت اداری) اخراج کارگر بدون میــل و اراده وی مثال اخراج 
کارگــر به لحاظ واگذاری محل خدمت وی قبــل از اتمام مدت قرارداد و در نتیجه قطع 
رابطه کاری کارگر مذکور با کارفرما، از مصادیق بی کاری بدون میل و اراده می باشد. (رأی 
شماره ۵۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) یا مثال در مواردی که 
قصور یا نقص در انجام وظایف محوله از ســوی کارگر در مراجع حل اختالف قانون کار 
احراز گردیده باشــد، کارگر مشمول قاعده اقدام شده و نمی تواند از مزایای بیمه بی کاری 

بهره مند شود (بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۲).

چهارشنبه
۲۲ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۵

خبر  بـرگـزیـده

کارگران  پیمانکاری  عسلویه 
منتظر  طرح  ساماندهی

ایلنا: کارگران پیمانکاری فازهــای مختلف پارس جنوبی می گویند: 
انتظار داریم همین هفته بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام 
کارکنان دولت به پایان برسد. در اولویت قرار گرفتن طرح ساماندهی، 
موجب امیدواری کارگران پیمانکاری نفت و گاز در عسلویه و کنگان 
شده اســت؛ ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمیســیون اجتماعی) در 
این زمینه گفته اســت: در نشست دیروز کمیسیون، پس از رأی باالی 
صحن علنی مجلس به طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت، 
این طرح با توجه به اینکه یکی از مطالبات مهم مردمی اســت، در 
اولویت رســیدگی کمیســیون قرار گرفت. از قرار معلوم، روز گذشته 
جزئیات طرح ســاماندهی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور 
معاون ســازمان اداری و اســتخدامی، ســازمان برنامه و بودجه و 
مرکز پژوهش های مجلس بررسی شــده است. کارگران پیمانکاری 
عسلویه می گویند: انتظار داریم بررسی ها همین روزها به پایان برسد 
و جزئیات طــرح برای تصویب نهایی به صحن بیاید. حشــمت اهللا 
سلیمانی، فعال صنفی کارگران پارس جنوبی، در این زمینه می گوید: 
تنها راه بهبود وضعیت کارگران متخصص عسلویه و کنگان، تصویب 
و اجرای طرح ســاماندهی اســت؛ تا پیمانکاران هستند، هیچ اتفاق 
مثبتی نمی افتد و در کماکان بر همان پاشــنه ســابق می چرخد. او 
تأکید کرد: حاال که طرح در اولویت کمیســیون اجتماعی قرار گرفته، 
با توجه به تصویب کلیات طرح در پنجم تیرماه، انتظار داریم بررسی 
جزئیات همین هفته یا نهایتا هفته آینده به پایان برســد و به صحن 
بیاید؛ بعد از تصویب در صحن، باید ابالغیه اجرائی آن صادر شــود. 
انتظار داریم تا قبل از پایان ســال، بساط پیمانکاران برچیده شود. به 
گفته او هزاران کارگر متخصص و باسابقه در پارس جنوبی به صورت 
پیمانــکاری و ارکان ثالث کار می کنند. این کارگران با تصویب کلیات 
طرح ساماندهی به آینده امیدوار شده اند و حاال چشم امید به همت 
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس دوخته اند. سلیمانی می گوید: 
پیمانکاران برای سال جدید قرارداد بسته اند؛ اما انتظار داریم قبل از 
پایان ســال همه کارگران شرکتی تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم 
شوند. همچنین حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، 
درخصوص وضعیت طرح ســاماندهی استخدام کارکنان دولت در 
مجلس به خبرنگار ایلنا گفت: کلیات این طرح تصویب شده و چون 
دو شوری اعالم شده، اکنون به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده 
و قرار اســت نمایندگان در کمیسیون اجتماعی پیشنهادها را بررسی 
کنند تا طرح برای ورود به صحن علنی مجلس آماده شود. گودرزی 
ادامــه داد: مصوباتی که جنبه عمومــی دارند و نهادهای مختلفی 
با موضوع مرتبط هســتند، دو شوری اعالم می شــوند تا نظرات این 

بخش ها و پیشنهادها شنیده شود. 

حقوق دان و پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی
مریم زنده دل

پژوهشگر  و  مشاور حقوق کار
فرشاد   اسماعیلی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمین به دور خورشید است- تکرار حرفی ۹- صفرا- گیاه- 
دور تــا دور ۱۰- طرح و الگو- هفت گانه- شــیوه و روش 
۱۱- توانــا در خلق آثار هنری- آتش- خواری و خفت ۱۲- 
بانوی به حج رفته- سیستم فرانسوی نمایش تصویر رنگی 

در تلویزیون ۱۳- مقدار کمی از غذا- سوارکار ماهر- بسیار 
سرد ۱۴- سمت وسو- مطابق قانون و عرف اداری- فیلمی 
ساخته مسعود کیمیایی با بازی مهران مدیری ۱۵- پیامبر 

خوش الحان- راه فرار- همسر زن افقی: 
 ۱- ضربه ای با پا- رمانی عاشــقانه در بستر حوادث 
تاریخــی نوشــته ســعید اردوبــادی ۲- تاخت وتــاز- 
شــمارش کردن- خوش خــوان ۳- سوســن زرد- نان 
شــب  مانده- بســیار مهربــان ۴- جنــگ در راه خدا- 
مزرعــه آخــرت اســت- خوش چهره ۵- شــهری در 
جنوب اســتان اصفهان- دســتگاه  اندازه گیری چگالی 
مایعات- آب بند ۶- حبــس مادام العمر- پنجمین ماه 
ســریانی- توموری که درمان آن بســیار ســخت باشد 
۷- ســخن بیهوده- بازدارنده- تأکیدشده ۸- رودی در 
مرز صربســتان و بوسنی و هرزگوین- ایراد ۹- سینه بند 
تکواندو- رشــوه دادن- اســتهزا ۱۰- هدف متعالی- از 
وسایل حمل و نقل درون شهری- یک حرف و سه حرف 
۱۱- شکوه و جالل- عطرمایه- قرارداد صلح متفقین و 
متحدین در پایان جنــگ جهانی اول ۱۲- نقل حدیث- 
چهره- تعظیم ۱۳- جســتن- نوعی ماهی استخوانی 
خلیج فارس- کجاست ۱۴- خارج قسمت- شب های 
عربی- در هــر زمان ۱۵- لقب میرزا علی اکبر اتابک که 

صدر اعظم سه پادشاه قاجار بود- نیکوکار 
عمودی: 

۱- یک دنده- باخبر- زیبا و دلپســند ۲- از میوه های 
خوشــمزه فصل بهار- همراه پشتک- قصد و اراده ۳- 
خلوت ... نیســت جای صحبت اضداد- یاری رساننده 
به آســیب دیدگان- از رنگ های ترکیبی ۴- همیشگی- 
ســفله ۵- از یک پدر و مادر- رهسپار- غلبه و چیرگی 
۶- انسان- رمان مشــهور امیل زوالی فرانسوی- زبان 
ترکی ۷- ریســیدن- حساب و شــمار- میمون آدم نما 
۸- دریا- قدرت و توان- ســالی کــه مبنای آن گردش 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۶۸      طراح: بیژن گورانی
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