
 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

اسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت و پ زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 الی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،متشکل از وک« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید
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كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون  -1 ماده 

 باشند. مي

 مقررات اين قانون مستثني هستند: هاي زير از شمولگروه -تبصره

 بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي. -۱

 شدگان اختياري. صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه -۲

 اتباع خارجي. -۳

 اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد. بيكار از نظر اين قانون بيمه شده -۲ماده 

ت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي شدگاني كه به علبيمه -1تبصره 

  شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.  عالي كار بيكار موقت 

سوزي و بيكار  بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله جنگ، آتش -۲تبصره 

 امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد. وند با معرفي واحد كار وش مي

هاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با  بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايت -۳ماده 

  مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد. شوند  شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي بيمه  دريافت حق بيمه مقرر، به

 شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.بيمه -۴ماده 

  موضوع قانون كار( را دريافت خواهند كرد.  بيكاران مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه ) -تبصره

  توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.  باشد كه كالً شده مي( مزد بيمه%۳مه بيكاري به ميزان )حق بي -۵ماده 

كارفرما و مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و  -تبصره

است كه براي حق  ورد بر اساس ضوابطياعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مهمچنين نحوه رسيدگي به 

  بيني شده است.  تأمين اجتماعي پيش  هاي تأمين اجتماعي در قانون و مقرراتبيمه ساير حمايت

 بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت: -۶ماده 

( اين ۲( ماده )۲( ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره )۶) بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل -الف 

 باشد. مستثني مي  قانون از شمول اين بند

( روز از تاريخ بيكاري با اعالم مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي ۳۰بيمه شده مكلف است ظرف ) -ب

يا مشابه آن اطالع دهد. مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با به كار تخصصي و  آمادگي خود را براي اشتغال 

 پذير خواهد بود. تشخيص هيأت حل اختالف تا سه ماه امكان

ماعي و نهضت هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجت بيمه شده بيكار مكلف است در دوره -ج

شود شركت نموده و هر دو ماه  وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميواحدهاي ذيربط با تأييد  سوادآموزي و يا ساير

 اجتماعي تسليم نمايد. يك بار گواهي الزم در اين مورد را به شعب تأمين

شوند كه ميزان حقوق و  كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي -1تبصره 

التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري  متعلقه كمتر باشد مابه  كاريمزاياي آن از مقرري بيمه بي

 پرداخت خواهد شد.



 «وکیل عدلیه»گروه وکالی /  4

 

مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه، بيمه شده از نظر بازنشستگي، ازكارافتادگي  -۲تبصره 

 شد. و فوت محسوب خواهد

 ري و ميزان آن بشرح زير است:مدت پرداخت مقرري بيمه بيكا -۷ماده 

جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي  -الف 

( ماه بر اساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و ۵۰( ماه و براي متأهلين يا متكلفين حداكثر )۳۶) آن براي مجردين حداكثر

 باشد: بشرح جدول ذيل مي

 .........................حداكثر مدت استفاده از مقرري....سابقه پرداخت حق بيمه.... 

 .............جمعاً با احتساب دوره هاي قبلي.........................................................

 ..... براي متأهلين يا متكفلين...............براي مجردين.........................................

  ( ماه ۱۲..................... ).....( ماه۶)..............................( ماه۲۴( ماه لغايت )۶) از 

 ( ماه۱۸. ).......................( ماه۱۲) .......................( ماه۱۲۰( ماه لغايت )۲۵از )

 ( ماه۲۶.................. )( ماه.....۱۸..)...................ماه . (۱۸۰( ماه لغايت )۱۲۱از ) 

 ( ماه۳۶.................. )( ماه.....۲۶. )....................ماه. (۲۴۰( ماه لغايت )۱۸۱از ) 

 ( ماه۵۰) ........................( ماه۳۶.................. )...................( ماه به باال۲۴۱از ) 

توانند  اند مي شدهباشند مادامي كه مشغول بكار نسال سن و بيشتر مي  ۵۵ن كه داراي افراد مسن مشمول اين قانو -بصرهت

 بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.تا رسيدن به سن 

باشد. به  ه شده مي( متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيم%۵۵ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل ) -ب

%( حداقل ۱۰( نفر از افراد تحت تكفل به ازاء هر يك از آنها به ميزان )۴متكفل، تا حداكثر ) مقرري افراد متأهل يا 

%( متوسط ۸۰بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از )  مقرري دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دريافتي 

 د.مزد يا حقوق وي بيشتر باش

  مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است.  -ج

متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارتست از جمع كل  -1تبصره 

بر روزهاي ( روز قبل از شروع بيكاري تقسيم ۹۰مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين )  شده كه بهدريافتي بيمه

آخرين مزد عبارتست از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به  كنند  شدگاني كه كارمزد دريافت ميكار، و در مورد بيمه

كه بيمه شده صورتي ( در۹۰( روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر )۹۰) مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين

مبناي محاسبه غرامت  تمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه( ماه مذكور مدتي از غرامت دس۳كارمزد، ظرف )

  گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.  دستمزد قرار

 افراد تحت موضوع اين ماده عبارتند از: -۲تبصره 

 زن يا شوهر( همسر ) -۱

 و شغل باشند. فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه -۲
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فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك  -۳

 كارافتاده كلي باشند.اجتماعي، از معتمد سازمان تأمين

اده ن اجتماعي ازكارافت( سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمي۶۰پدر و مادر كه سن پدر از ) -۴

 آنان منحصراً توسط بيمه شده تأمين گردد.حال معاش هركلي باشند و در

( ۳( و )۲خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور، مذكور در بندهاي ) -۵

 اين تبصره. 

 گردد.  ي نميئي جزدريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمر -۳تبصره 

زن يا شوهر( محق به استفاده از افزايش مقرري به ازاء هر يك  در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان ) -۴تبصره 

 از فرزندان خواهد بود.

وع بندهاي شده بيكار و افراد تحت تكفل، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضبيمه -۵تبصره 

  قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.  (۳ماده ) «ب»و  «الف»

  گونه ماليات معاف خواهد بود. هاي تأمين اجتماعي از پرداخت هرمقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمري -۶تبصره 

 در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد. -۸ماده 

 كار يابد.زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال به  -الف 

به اعالم واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط از طريق وزارت كار و  بنا -ب

 هاي كارآموزي يا سوادآموزي خودداري نمايد. موجه از شركت در دوره بيكار بدون عذر تماعي، بيمه شده امور اج

  يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد. شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و بيمه -ج

بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا ازكارافتادگي كلي  -د

 شود.

 .بيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بالتكليفي به كار مربوطه اعاده گردد -ه

پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده، ناشي از ميل و اراده او  كه پس ازصورتيدر -1تبصره 

( اين ماده نيز جتماعي خواهد بود. مشمولين بند )هاسترداد وجوه دريافتي به سازمان تأمين ا بوده است كارگر موظف به 

  . باشند سازمان مذكور مي مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي، به

چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته و مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم  -۲تبصره 

  دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.  به بازپرداخت مقرري 

 هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود. دريافت كمك  -۳تبصره 

هاي خالي شغل را كارفرمايان موظفند با هماهنگي شوراهاي اسالمي و يا نمايندگان كارگران، فهرست محل -۹اده م

هاي شغلي  به استثناي رده هاي شغلي مذكور )محل  خدمات اشتغال محل اعالم نمايند.  شوند به مراكز كه ايجاد مي

 گردد. معرفي بيكاران تأمين مي  با كارشناسي به باال( منحصراً توسط مراكز خدمات اشتغال و

ساله از طريق سيستم بانكي و منابع اعتباري سازمان تأمين اجتماعي و با استفاده از مهدولت مكلف است ه -1تبصره 

زاي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه ساالنه  هاي اشتغالطرح  الحسنه، اعتبارات قرض
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يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به مورد   هاي تعاوني وبيني و رأساً يا از طريق شركتكشور پيش

 اجرا گذارد.

اقتصادي از هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي  بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه -۲تبصره 

  ي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت. كشاورزي و خدماتي با معرف هاي صنعتي، وزارتخانه

قانون بيمه  اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجراي سازمان آموزش فني و حرفه -۳تبصره 

نياز بازار كار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري  هاي موردبيكاري، آموزش مهارت

يا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم  اي و  ( اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه۷ماده ) «ج»موضوع بند 

هاي  سازمان اي كه به پيشنهاد  نامهاب صندوق بيمه بيكاري مطابق آئينهاي مربوط از محل اعتبارات حس نمايد. هزينه

و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي، و بهداشت و درمان و  اي كشور و تأمين اجتماعي تهيه آموزش فني و حرفه

  خواهد رسيد قابل پرداخت است.   آموزش پزشكي

هاي شكيل كالسهاي ذيربط نسبت به ت نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه -۴تبصره 

 مشمول اين قانون اقدام نمايد.  سوادان سوادآموزي براي بي

هاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري مان تأمين اجتماعي مكلف است حسابساز -1۰ماده 

هاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر  نگهداري و در صورت  موضوع اين قانون را جداگانه

  امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.  كار و اشت، درمان و آموزش پزشكي و وزيرسال يك بار به وزير بهد

 وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود. -11ماده 

هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشي از آن  سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه -1۲ماده 

 تأمين نمايد. 

شدگان تجاوز %( ميزان مقرري پرداختي به بيمه۱۰كه از )ي هر دو دستگاه مجري قانون بطوريداري و پرسنلهاي ا هزينه

 شود. درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده مي  ننمايد با تأييد وزير بهداشت،

 االجراء است. ( الزم۶/۵/۱۳۶۹بيمه بيكاري ) زمان اجراي اين قانون از زمان اتمام قانون آزمايشي -1۳ماده 

نامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و آئين -1۴ماده 

  خواهد رسيد.  به تصويب هيأت وزيران 

 ه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يكقانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنب

 تأييد شوراي نگهبان رسيده است. به ۱۰/۷/۱۳۶۹مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ   هزار و سيصد و شصت و نه


