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7 نکته حقوقی برای استفاده از بیمه بیکاری

فقه و حقوق 10
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برای پیشگیری از تغییر کاربری ها، باید بستر سرمایه گذاری و درآمدزایی بدون 
دغدغه، برای مردم فراهم شود. به گزارش ایرنا، محمد باقر الفت افزود : آسیب های وقوع جرم علیه اموال عمومی به قدری زیاد است که حتی 

با خلع ید و تعقیب و مجازات مجرمان هم بازگشت اراضی به وضع سابق امکان پذیر نیست.
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...نکته حقوقی
آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان 

آپارتمان فروخت؟ 
مالک آپارتمان نمی تواند آپارتمان خود را به شخصی 
بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمواًل 
به  در سند تفکیکی دارای پــاک جداگانه ای نیست، 
ــزارش خبرنگار خبرگزاری  دیگری انتقال دهــد.  به گ
میزان، طبق قانون تمّلک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی 
آن، انباری یا پارکینگ، جزو قسمت های مشترک آپارتمان 
نیست و از قسمت های اختصاصی آپارتمان محسوب می 
ــادآور شد، با توجه به این که این  شــود. همچنین، باید ی
قسمت ها، از لوازم و ملحّقات آپارتمان است، نمی تواند 
مالک مستقل داشته باشد؛ بنابراین، فروش انباری یا 
پارکینگ با روح قانون تمّلک آپارتمان ها که از قواعد آمره 
است، سازگاری نــدارد. دیگران بدون داشتن مالکّیت 
بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت های اشتراکی از 
یک مجتمع مسکونی، نمی توانند اقدام به پارک خودرو 
یا تصرف انباری یا استفاده های دیگر کنند. همچنین، 
حق استفاده از قسمت های اشتراکی، تنها برای مالکان 
یا متصّرفان آپارتمان ها شناخته شده است.  با توجه به 
آن چه بیان شد، مالک آپارتمان نمی تواند آپارتمان خود 
را به شخصی بفروشد و در عین حال، پارکینگ یا انباری 
آن را که معمواًل در سند تفکیکی دارای پاک جداگانه ای 
نیست، به دیگری انتقال دهد و اگر فرضًا، خریدار آپارتمان 
هم راضــی شده باشد که آپارتمان را بــدون پارکینگ یا 
انباری معامله کند، باز هم مالک نمی تواند آن ها را به 
غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد.در صورت فروش به 
غیر، چنان چه مبایعه نامه عادی باشد، این عمل دارای 
اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر 
طبقات، به عنوان ذی نفع، می توانند بطان این معامله را 

از دادگاه خواستار شوند. 
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بیکاری یکی از مهم ترین معضات اجتماعی ماست. 
ــد، می تواند  فقدان شغل و در نتیجه آن، نداشتن درآم
عوارض و آسیب های جبران ناپذیری در زندگی افراد ایجاد 
کند. فرد بیکار، افزون بر مشکات مالی ناشی از بیکاری، 
در معرض آسیب های اجتماعی متعددی قرار می گیرد. 
به همین دلیل، در سراسر دنیا، قانون گذاران کوشیده اند 
تا با پیش بینی تسهیات و خدماتی بــرای بیکاران، به 
آن ها برای عبور از این دوران سخت کمک کنند و مانع 
از وارد آمدن آسیب های مختلف فردی و در نتیجه آن، 
آسیب های اجتماعی شوند. در قوانین موضوعه ایران، 
مهم ترین قانون موجود در زمینه مساعدت و پشتیبانی 
از افراد بیکار، »قانون بیمه بیکاری« محسوب می شود 
که در مهرماه سال 1369 )هـــ.ش(، به تصویب رسیده 
است. این قانون، در واقع مکمل و متممی برای قوانین 
کار و تأمین اجتماعی است؛ به این صورت که مشموالن 
این دو قانون، در صورت از دست دادن شغل، می توانند 
تحت شرایطی، از مزایای پیش بینی شده در »قانون 
بیمه بیکاری« برخوردار شوند. با این حال، همان طور که 
اشاره شد، بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری، تابع شرایط 
خاصی است که در قانون پیش بینی شده است. در ادامه 
به بررسی این شرایط و تشریح آن ها برای شما خوانندگان 

عزیز و ارجمند می پردازیم.

نکته اول: چه کسانی مشمول قانون بیمه بیکاری 	 
هستند؟

مطابق ماده یک »قانون بیمه بیکاری«، کلیه مشموالن 
قانون کار و تأمین اجتماعی، در زمره مشموالن »قانون 
بیمه بیکاری« قرار دارند. بر اساس ماده 4 قانون تأمین 
اجتماعی، »افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد 
یا حقوق کار می کنند«، مشموالن این قانون را تشکیل 
می دهند. این تعریف در قانون تأمین اجتماعی، شبیه 
تعریفی است که از کارگر در قانون کار آمده است: »کارگر 
از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل 
دریافت حق السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر 
مزایا، به درخواست کارفرما کار می کند.«به بیمه این قبیل 
کارگران که در کارگاه ها مشغول کار هستند و از کارفرما، 
حقوق دریافت می کنند، در اصطاح »بیمه اجباری« گفته 
می شود. بنابراین، کسانی می توانند از مزایای »قانون بیمه 
بیکاری« برخوردار شوند که بیمه آن ها، از نوع »اجباری« 
باشد و حق بیمه شان، طی فهرست مربوطه، از سوی 
کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. این 
قبیل کارگران، تنها 7 درصد حق بیمه قانونی را پرداخت 
می کنند و بقیه حق بیمه آن ها، باید توسط کارفرما پرداخت 
شود. به موضوع عدم شمول صاحبان ِحَرف و مشاغل آزاد 
و نیز بیمه شدگان اختیاری، یعنی افرادی که رأسًا اقدام به 
پرداخت حق بیمه می کنند، نسبت به مزایای پیش بینی 
شده در »قانون بیمه بیکاری«، در بند 2 تبصره ماده یک 

قانون بیمه بیکاری، اشاره شده است.

نکته دوم: بیکار کیست؟	 
باید توجه کرد که صرف »بیمه اجباری« بودن کارگر، او را 
مشمول استفاده از مزایای »قانون بیمه بیکاری« نمی کند. 
مطابق ماده 2 این قانون، »بیکار از نظر این قانون، بیمه 
شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار 
باشد.« به دیگر سخن، در صورتی که کارگر از شغلش در 
کارگاه »استعفا«  کرده باشد، نمی تواند از مزایای بیمه 
بیکاری بهره مند شــود؛ همچنین است در صورتی که 
بیکاری کارگر، به دلیل اتمام قراردادش با کارفرما باشد. 
با این حال، طبق بخشنامه ها و مقررات وزارت کار، در 
صورتی که شغل کارگر، ماهیت دایمی داشته، اما قرارداد 
وی موقت باشد، می تواند از مزایای »قانون بیمه بیکاری« 
بهره مند شود. البته اخراج یا پایان قراردادکار در مشاغل با 
ماهیت دایمی، تنها موارد »بدون میل و اراده بیکار شدن« 
کارگر نیست و می توان حالت های دیگری مانند تعطیلی 
یا ورشکستگی کارگاه به دالیــل اقتصادی یا حــوادث 
غیرمترقبه، از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی را هم به 
مواردی که کارگر بدون میل و اراده بیکار می شود، افزود.

نکته سوم: وضعیت پرداخت حق بیمه فرد بیکار	 
مطابق ماده 6 »قانون بیمه بیکاری«، »بیمه شده قبل از بیکار 
شدن، ]باید[ حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته 
باشد.« کسانی که کمتر از این مقدار سابقه بیمه دارند، تنها 
در صورتی می توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند 
که بیکاری آن ها به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه، مانند 
سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و ... باشد. مدت زمان 
پرداخت حق بیمه در مدت زمان بهره مندی فرد بیکار از 
مزایای بیمه بیکاری مؤثر است. همچنین، متأهل بودن یا 

نبودن وی نیز در این روند، تأثیر دارد.

نکته چهارم: برای اعالم بیکاری، چقدر وقت دارید؟	 
بیمه شده بیکار نباید در اعام موضوع بیکاری خود به 
اداره کار، تأخیر داشته باشد. مطابق بند »ب« ماده 6 
»قانون بیمه بیکاری«، »بیمه شده مکلف است ظرف 30 
روز از تاریخ بیکاری، با اعام مراتب بیکاری به واحدهای 
کار و امور اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار 
تخصصی یا مشابه آن اطاع دهد.« تأخیر در مراجعه به 
اداره کار، تبعات ناخوشایندی برای بیمه شدگان بیکار در 

پی دارد و ممکن است درخواست آنها، به دلیل این تأخیر، 
اصًا بررسی نشود. البته، در موارد خاص، مراجعه فرد 
بیکار پس از این بازه زمانی، می تواند به نتیجه مورد نظر 
وی بینجامد؛ اما در این صورت، او باید برای اثبات موجه 
بودن عذرش در تأخیر مراجعه به اداره کار، دالیلی ارائه 
کند که با آن ها بتوان »هیئت حل اختاف« را قانع کرد. 
در صورت موجه بودن عذر، مدت قانونی 30 روزه اعام 

بیکاری، تا 3 ماه قابل افزایش است.

نکته پنجم: مدت پرداخت مقرری بیکاری	 
ــاره شــد، مــدت پرداخت حق بیمه در  همان طور که اش
برخورداری فرد بیکار شده از مزایای »قانون بیمه بیکاری« 
ــاده 7 »قــانــون بیمه  ــاس بند »الــف« م ــت. بر اس مؤثر اس
بیکاری«، بــرای بیکاران مجرد، مدت پرداخت مقرری 
بیکاری، حداقل 6 و حداکثر 36 ماه است. همچنین، 
مطابق این ماده قانونی، حداقل مدت پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری، برای بیکاران متأهل، 12 ماه و حداکثر آن، 
50 ماه خواهد بود. این موضوع و جزئیات مربوط به آن، در 
جدولی که تصویر آن در صفحه درج شده، قابل مشاهده 
ــاره مدت زمــان پرداخت مقرری  اســت. با این حــال، درب
بیکاری، یک استثنا وجود دارد. طبق تبصره ماده 7، »افراد 
ُمسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر 
می باشند، مادامی که مشغول به کار نشده اند، می توانند 
تا رسیدن به سن بازنشستگی، تحت پوشش بیمه بیکاری 
باقی بمانند.« بنابراین، سقف مدت پرداخت مقرری بیمه 

بیکاری، درباره این افراد، افزایش پیدا می کند.

نکته ششم: میزان مقرری بیمه بیکاری چقدر است؟	 
 بر اساس بند »ب« ماده 7 »قانون بیمه بیکاری«، »در 

هر حال، مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل 
دستمزد، کمتر و از 80 درصد مزد یا حقوق وی بیشتر 
بیمه  مقرری بگیراِن  دریافتی  کف  بنابراین،  باشد.« 
بیکاری، همان حداقل حقوق است که به صورت ساالنه، 
مطابق ماده 41 قانون کار و توسط شورای عالی کار، 
تعیین می شود. با این حال، افرادی که حقوق آن ها در 
فهرست های بیمه، بیش از حداقل دستمزد است و طبعًا، 
حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اند، استحقاق دریافت 
مبلغ بیشتری را به عنوان مقرری بیکاری دارند. برای 
محاسبه مقرری این گروه از بیکاران، متوسط حقوق آن 
ها در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری محاسبه و در 
نظر گرفته می شود. پس از انجام این محاسبه، 55 درصد 
مبلغ به دست آمده، به عنوان مقرری بیمه بیکاری تعیین 
خواهد شد و به ازای هر فرد تحت تکفل )حداکثر 4 نفر(، 
10 درصد میانگین دستمزد، به میزان مقرری افزوده 
می شود. اگر مبلغ به دست آمده از حداقل دستمزد تعیین 
شده ساالنه، کمتر باشد، ماک پرداخت مقرری، حداقل 
دستمزد ساالنه است؛ در غیر این صورت، میزان مقرری، 
ــد میانگین  80 درص از  نباید  نهایی،  از محاسبه  پس 
متوسط سه ماهه حقوق و دستمزد فرد بیکار، مندرج در 
فهرست بیمه ارسالی به تأمین اجتماعی، بیشتر شود. 
به دیگر سخن، حداکثر مقرری قابل پرداخت به افرادی 
که حداقل بگیر نیستند، 80 درصد میانگین حقوق و 

دستمزد مندرج در فهرست بیمه آن هاست.

نکته هفتم: مباحث تکمیلی	 
بــرای تکمیل نکاتی که مطرح کردیم، ذکر این موارد 
مفید به نظر می رسد: 1- دریافت مقرری بیکاری، مانع 
از دریافت مستمری از کار افتادگی جزئی نیست؛ 2- در 
صــورت بیکاری زوجین، فقط یکی از آن ها می تواند 
برای افزایش مقرری بیمه بیکاری خود، از امتیاز 10 
درصدی مربوط به فرزندان استفاده کند؛ 3- مقرری 
بیمه بیکاری از مالیات معاف است؛ 4- مدت دریافت 
مقرری بیکاری، به عنوان سابقه بیمه ای فرد بیکار منظور 
می شود؛ 5- بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل وی، البته 
با تعداد محدود، می توانند از مزایای دفترچه خدمات 
درمانی تأمین اجتماعی برخوردار شوند؛ 7- مقرری 
بیمه بیکاری، از نخستین روز بیکار شدن فرد، محاسبه 

و پرداخت می شود.

...دانشنامه حقوقی
سامانه 129 چیست؟ 

آیت ا... آملی الریجانی،چندی قبل، هنگام ارائه گزارش 
عملکرد قــوه قضاییه، در گفت وگوی زنــده تلویزیونی، 
از سامانه ای با عنوان مرکز ارتــبــاط مردمی 129 نام 
بــرد؛ ایــن مرکز الکترونیکی، از طریق تلفن گویا و وب 
سایت، پاسخگوی سواالت حقوقی مردم است.  به گزارش 
خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضاییه در بخشی از این 
گفت وگو اظهار کرد: ما مرکزی را در قوه قضاییه، با نام 
ــدازی کرده ایم که مــردم  به صورت  سامانه 129، راه ان
این  البته  بگیرند؛  حقوقی  مشاوره  می توانند  مستقیم 
سامانه از حیث امکانات محدود است؛ اما اصل این فکر 
بسیار مطلوب بوده است و تاش کرده ایم که گسترش پیدا 
کند و امیدواریم در این مسیر تحوالت جدیدی پیدا کند. 
آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول 
مسلم حقوق است که در این میان، مرکز ارتباط مردمی قوه 
قضاییه، با ارائه مشاوره به مردم، در زمینه مسائل حقوقی، 
نقش مهمی برعهده دارد. به همین منظور، مرکز ارتباطات 
مردمی قوه قضاییه در سال 84 و در زمان مدیریت آیت ا... 
هاشمی شاهرودی، تاسیس شد. این مرکز در چند سال 
اخیر و با عنایت ویژه آیت ا... آملی الریجانی، رئیس دستگاه 
قضا، به این موضوع، در بخش های مختلف تقویت شد و در 
زمینه ارائه مشاوره حقوقی، دستاوردهای قابل توجهی 
به دست آورد که در این گزارش به این دستاوردها اشاره 
می شود. ارائه خدمات این مرکز از طریق تماس با تلفن 
گویا، شماره های) 129 و 09699 و 02141801(  یا 
 » www.moshaver129.ir«مراجعه به وب سایت مرکز
انجام می گیرد. در بخش وب سایت مرکز، خدمات مختلفی 
ارائه می شود. از جمله این خدمات، طرح سؤاالت حقوقی 
اســت که مــردم می توانند پرسش خــود را مطرح کنند؛ 
تعدادی از قضات، به صورت مستقیم به این پرسش ها پاسخ 
می دهند و سؤال کننده با ارائه کد پیگیـــــری، می تواند به 

پاسخ سؤال خود دسترسی داشته باشد.

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه 10 روزنامــه 
خراســان، پاســخگوی پرســش های حقوقی شما 
هستیم. شــما می توانید پرســش های خود را در 
تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 
2000999 ارســال کنید. لطفــًا در ابتــدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

...مشاوره حقوقی 
 

پرسش: منزل من ویالیی است و در حیاط آن، درختان 
ــوده ام و  ــود دارد. مدتی مسافرت ب کهنسالی وج
متأسفانه، مالک ساختمان مجاور که یک آپارتمان 7 
واحدی است، بدون اجازه من، به سمت منزلم پنجره باز 
کرده است و حاال، ساکنان آن، دائم آشغال و ته سیگار به 
داخل حیاط خانه من می اندازند و به درختانم آسیب می 

زنند. چطور می توانم مانع کار آن ها شوم؟
پاسخ: ابتدا با ارسال اظهارنامه به شکل رسمی از همسایه 
خــود بخواهید پنجره ای را که غیر قانونی ایجاد کرده 
اســت، مسدود و از ادامــه مزاحمت بــرای شما خــودداری 
کند. در صورت بی توجهی همسایه به اظهارنامه و ادامه 
ــاه حقوقی محل  مزاحمت، می توانید علیه وی در دادگ
مجتمع مسکونی، دعوای رفع »مزاحمت  از حق« طرح کنید 
)ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی( یا به دادسرای محل 
شکایت کنید. )ماده 690 قانون مجازات اسامی( اصل 
چهلم قانون اساسی بیان می کند: »هیچ کس نمی تواند 
ِاعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع 
عمومی قرار دهد.« همچنین قانون مدنی در ماده 132، 
درباره لزوم رعایت حقوق همسایگان مقرر می کند:»کسی 
نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر)ضرر 
رساندن( همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای 
رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.« حدود تصرف مجاز در 
ملک را، قانون و عرف تعیین می کند. به عبارت دیگر، اگر 
شخصی در ملک خود تصرفاتی کند که موجب مزاحمت 
همسایگان و همچنین، این تصرفات خارج از حدود قانونی 
یا حدود معمول و متعارف یا به قصد ضرر رساندن به همسایه 
باشد، همسایگان متضرر و ناراضی می توانند با تقدیم 
دادخواست از دادگــاه حقوقی درخواست »الــزام به رفع 
690 قانون مجازات  مزاحمت« کنند. همچنین مــاده 
اسامی )بخش تــعــزیــرات(، مــجــازات کسی را که برای 
استفاده دیگران در ملکشان ایجاد مزاحمت کند، از یک 
ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است:»هرکس به وسیله 
صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، 
امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و 
زراعت و امثال آن به تهیه  آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم 
از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، 
کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، 
انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دام 
داری و دام پروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و 
سایر اراضی و اماک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته 
به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و اماک 
و موقوفات و محبوسات و اثــاث باقیه که بــرای مصارف 
عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی 
به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، 
مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست 
یا مراجع ذی صــاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که 
موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به 
هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت 
از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال 
حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد، 
رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده 

وضع به حال سابق نماید.«
پرسش: حبس تعزیری چیست و قاضی چگونه میزان 

آن را تعیین می کند؟
پاسخ: در قانون مجازات اسامی، مجازات به چهار گونه 
تقسیم شده است: 1-حد، 2-قصاص، 3-دیه، 4-تعزیر. 
)ماده 14 قانون مجازات اسامی(  حد مجازاتی است که 
موجب، نوع، میزان و کیفیت اجــرای آن در شرع مقدس، 
تعیین شده است. )ماده 15( مثا به کسی که دیگری را به 
دروغ، به زنا متهم کند )به اصطاح دیگری را قذف کند( ،80 
ضربه شاق زده خواهد شد. از آنجا که نوع، میزان و شکل 
اجــرای این مجازات در شرع به طور دقیق مشخص شده، 
این مجازات یکی از حدود است. قصاص، مجازات اصلی 
جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع اعضاست، مثل قطع 
دست یا کور کردن چشم. )مــاده 16( دیه، مالی است که 
برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت 
عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، در شرع 
تعیین شده است. به عبارت دیگر، دیه، حد و قصاص مجازات 
هایی هستند که موارد اجرا، میزان و شکل اجرای آن در شرع 
مشخص شده است. دیگر مجازات ها، مجازات تعزیری نامیده 
می شوند؛ مانند مجازات یک تا 3 سال حبس برای جعل 
مدرک تحصیلی. ماده 18 قانون مجازات اسامی بیان می 
کند: »تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا 
دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی 

یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.«

مطابق بند »ب« ماده 6 »قانون بیمه 
بیکاری«، »بیمه شده مکلف است 
ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری، با 

اعام مراتب بیکاری به واحدهای 
کار و امور اجتماعی، آمادگی خود را 

برای اشتغال به کار تخصصی یا مشابه 
آن اطاع دهد.« تأخیر در مراجعه به 
اداره کار، تبعات ناخوشایندی برای 

بیمه شدگان بیکار در پی دارد و ممکن 
است درخواست آن ها، به دلیل این 

تأخیر، اصًا بررسی نشود

مطابق ماده 6 »قانون بیمه 
بیکاری«، »بیمه شده قبل از بیکار 
شدن، ]باید[ حداقل 6 ماه سابقه 

پرداخت حق بیمه را داشته باشد.« 
کسانی که کمتر از این مقدار 

سابقه بیمه دارند، تنها در صورتی 
می توانند از مزایای بیمه بیکاری 
برخوردار شوند که بیکاری آن ها 

به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه، 
مانند سیل، زلزله، آتش سوزی، 

جنگ و ... باشد

کسانی می توانند از مزایای »قانون 
بیمه بیکاری« برخوردار شوند که 

بیمه آن ها، از نوع »اجباری« باشد و 
حق بیمه شان، طی فهرست مربوطه، 

از سوی کارفرما به سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت شود

مطابق ماده 2 این قانون، »بیکار از 
نظر این قانون، بیمه شده ای است که 

بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار 
باشد.« به دیگر سخن، در صورتی که 
کارگر از شغلش در کارگاه »استعفا« 

کرده باشد، نمی تواند از مزایای بیمه 
بیکاری بهره مند شود


