




 بسمه تعالی

 

 شیوع بیماری کرونا هایام بیکاری دور پرداخت بابت اجرایی دستورالعمل»

 «ملی توسعه صندوق منابع محل از

 

 ،کشورهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه به پیشن 22/30/9011در تاریخ کرونا  بیماری مدیریت ملی ستاد

 یوعش دورهایام بیکاری  پرداخت بابتدستورالعمل و سازمان تامین اجتماعی کار و رفاه اجتماعی  وزارت تعاون،

 از محل منابع صندوق توسعه ملی را به شرح زیر تصویب کرد: بیماری کرونا

 باشند.کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند مشمول این دستورالعمل می -1

ای است که بدون میل و اراده در دوره زمانی شیوع بیماری کرونا از بیمه شده بیکار از نظر این دستورالعمل -2

 طور موقت تعلیق شده یا شغل خود را موقتاً از دست داده است و آماده به کار باشد.بشغل خود 

 از نظر ضوابط پرداخت، مدت استحقاق و مبلغ 9031 بصره: اجرای مقررات قانون بیمه بیکاری مصوب سالت

ادارات  ،رفاه اجتماعی مشمولین ثبت نام شده در سامانه بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار وبرای  پرداخت ماهیانه

از  پسموضوع این دستورالعمل فاقد موضوعیت است و  در دوره زمانیها کاریابی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

زارت تعاون، کار و وسوی خاتمه دوره اجرای این دستورالعمل شمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی از 

 اشد. بلعمل الزم الرعایه میاجتماعی، کارفرمایان و کارگران برای مشمولین این دستورا سازمان تأمینرفاه اجتماعی، 

 در خصوص 31/39/9011د ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ( مصوبات دوازدهمین جلسه ستا7به بند ) مستند -3

 شود.انجام می 93/92/9011از  این پرداخت بینی بسته جبرانی اقتصادی برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری،پیش

ادارات تعاون، کار و رفاه  ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبیمه بیکاری که در سامانه  یافرادکلیه به  -4

 ، مشروط بر اینکه دارای سابقه پرداخت حق بیمه بصورت اجباری در دیاندنمودهثبت نام ها کاریابی و اجتماعی

فاقد سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان  موضوع این دستورالعملهای دریافت بوده و در ماه 9011سال ماه 

ماه  اردیبهشتلغایت حداکثر پایان  9011سال ماه اسفند از دهم  مبلغ مورد نظرپرداخت  ،باشندتامین اجتماعی 



 از مذکورواجد شرایط دریافت مبلغ انجام خواهد شد. افراد  بیکاری بیمه کمیته در رسیدگی بدونجاری سال

ی و وکارهای رسیدگی، کنترلو با رعایت سایر ساز بیمه بیکاری کمیته توسطبه بعد 9011سال  ماهابتدای خرداد

 خواهد شد. تعیینمربوطه نظارتی 

ژوهشی کاربردی و پ-ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و علمیمدارس غیرانتفاعی، دانشگاهشاغلین  تبصره:

 باشند. نمی ضوابطمشمول این 

 تکفلم یا متاهل افراد به مبلغ پرداختی. باشدمی کار قانون دستمزد حداقل( درصد 55) معادل این پرداختی مبلغ -5

 خواهد افزوده، دستمزد حداقل درصد 5 میزان به هاآن از یک هر ازای به تکفل، تحت افراد از نفر 4 حداکثر تا

 .شد

 مالگی در کمیته بیمه بیکاری و اعرسید مستلزمو پرداخت به هر فرد مشمولین شناسایی از ابتدای خرداد ماه  -6

ار، شده در قانون کبینی منوط به برخورداری از کلیه شرایط پیش وای کنترلی و بازرسی ارهکو سازو هانظارت

مشروط  و بیمه بیکاری( قانون 7در بند )ب( ماده )تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری به ویژه ضوابط مقرر  قانون

  مربوطه خواهد بود. مقرراتو سایر  اخیرالذکردر قانون  مندرجسابقه پرداخت حق بیمه از به برخورداری 

 الس پنج فروردین ماه طی بگیران تعداد مقرری متوسط معادل مهرماه سال جاری پایان این گروه تا به پرداخت

درصد  15مشمولین بیمه بیکاری و مازاد بر تعداد مذکور به میزان درصد  0وصولی حساب  منابع محل از گذشته

بنای دستمزد م اعتبار مورد نیاز شامل مقرری پرداختی و حق بیمه درمان و بازنشستگی با نرخ کامل براساس

 کشور جهبود و سازمان برنامه توسط و تأمین دستورالعملاین  موضوع منابع محل از قانون بیمه بیکاری پرداخت

های بعد با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان یابد. پرداخت برای ماهمی تخصیص

 شد. تامین اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور انجام خواهد

                       ناشی از میل و اراده او بوده  بیکاری فردکه پس از پرداخت موضوع این دستورالعمل محرز شود  صورتی در -7

موظف به استرداد کل وجه دریافتی موضوع این دستورالعمل  بیمه شدهاشتغال به کار داشته، آن یا در مدت دریافت 



این مبلغ به عنوان آورده دولت در صندوق مذکور در اختیار صندوق فوق . خواهد شد صندوق بیمه بیکاریبه 

 .باشدمی

 اسفند 93) این دستورالعمل موضوعهای پرداختدر دوره این دستورالعمل ( 4بند )قرارداد کار افراد مشمول  -8

 فوق، دریافت مدت اتمام از ( به حالت تعلیق درخواهد آمد. پس9011ماه لغایت پایان اردیبهشت  9011 ماه

صورت امتناع کارفرمایان از  باشند. درمزبور میهای موصوف موظف به اعاده به کار کارگران کارفرمایان کارگاه

 اخذ ملهج از شده بینیپیش تسهیالت کلیه از آنان محرومیت بر پذیرش بازگشت به کار افراد موصوف، عالوه

 انکیب تسهیالت اقساط پرداخت و مالیات پرداخت امهال کارفرما، سهم بیمه حق امهال مصوب، بانکی تسهیالت

 رسیدگی یا و کار قانون در مقرر ضوابط از گیریهبهر با است موظف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ،... و

 اقدامات ،(کار قانون «957» ماده موضوع) کارفرما و کارگر اختالف حل هایهیئت توسط فوری و نوبت از خارج

 نماید. فراهم مذکور کارگران کار به بازگشت برای را الزم

 ،کشور سازمان برنامه و بودجه توسط اعالمی چارچوب اساس بر است مکلف اجتماعی تأمین سازمان -9

  نماید. ارسال الذکراخیربه سازمان  ماهانه صورت به دستورالعمل را مشمولین این مشخصات

 مبالغ متعلقه به افراد واجدنسبت به واریز  دستورالعملاین براساس  موظف استداری کل کشور خزانه -10

 اقدام نماید. کشور برنامه و بودجهالمی سازمان اع مطابق لیست شرایط

، رغم تعلیق به کار این افرادعلی ،مشمولین این دستورالعمل به سازمان تأمین اجتماعی در طی دوره پرداخت -11

و  9054تعهدات قانونی مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال  موظف به ارایه خدمات درمانی و سایر

اصالحات بعدی آن و احراز شرایط مقرر قانونی براساس مدت سوابق بیمه پردازی افراد به مشمولین این 

 باشد.السابق میدستورالعمل کمافی

دول مطابق محاسبات ج مکلف است از محل منابع موضوع این دستورالعملکشور سازمان برنامه و بودجه  تبصره:

بازنشستگی(  ، حق بیمه )درمان واین دستورالعمل( 1و ) (3) (،4بندهای )براساس لیست اعالمی موضوع و  ضمیمه

عالی کار و  حداقل دستمزد مصوب شورای %27ماخذ ماه به افراد مشمول این دستورالعمل را تا پایان اردیبهشت 



 %27به ماخذ قانون بیمه بیکاری و  ( طبق مقررات قانون تامین اجتماعی9011 ماهماه به بعد )لغایت مهر از خرداد

 داری کل کشور برای واریز به حساب سازمان تأمین اجتماعی اعالم نماید.به خزانه مقرری پرداختی محاسبه و

دت م، توسط دولت مشمول این دستورالعمل افراد بازنشستگی( )سهم درمان و پرداخت حق بیمه پس از -12

مدت  و سوبتوسط سازمان تامین اجتماعی مح پرداخت حق بیمهسوابق جزء موضوع این دستورالعمل  دریافت

  کسر خواهد شد. 9031قانون بیمه بیکاری مصوب سال  (7)مذکور از استحقاق مقرری موضوع ماده 

این دستورالعمل  (93)وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش پرداخت موارد مذکور در ماده  -13

 کار و رفاه اجتماعی اعالم نماید. و وزارت تعاون، کشور به سازمان برنامه و بودجه را

 رکاًمشت را مقررات این اجرایی اروکساز موظفند اجتماعی تامین سازمان و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت -14

.نمایند راهمف



سهم
دولت(85درصد

(

سهم 
سازمان(15 

درصد)

جمع كل اعتبار موردنياز 
 دولت

123456=5+3+2+16=4+3+2+1
255,000530,000530,00065,00065,00065,000تعداد

1686366368947601342,2002,334بارمالي پرداخت به افراد مشمول
702632632412410836836 حق بيمه(سهم درمان و بازنشستگي)

2388998991,1351,0011343,0363,170اعتبار مورد نياز

636 =(1200000=1835000*%65)*530000 بارمالي پرداخت به مشمولين در فروردين ماه99(براساس حداقل 99)

جدول برآورد بارمالي مربوط به پرداخت بابت ايام بيكاري دوره شيوع بيماري كرونا از محل منابع صندوق توسعه ملي-از 10 اسفند98 لغايت مهر 99
مبالغ به ميليارد تومان

شرح
مقرري10-29 اسفند ماه 98(20روز)

مقرري فروردين 
ماه(30روز)

مقرري ارديبهشت 
ماه(30روز) 90 درصد 

مقرري فروردين

مازادبر تعداد متوسط
ساالنه از  خرداد تا پايان 
مهر(5 ماهه)با متوسط 

ماهانه2،750،000

سناريو85درصد دولت براي مازاد با فرض 65،000
جمع كل اعتبار مورد 

نياز

   تعدادمقرري بگيران در ارديبهشت ماه براساس برآوردهاي اوليه وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي است*
20*30/(9900000=1516884*%65)*255000 بارمالي پرداخت به مشمولين در اسفند ماه98(براساس حداقل 98) = 168

20*30/(1516884*%27)*255000 بارمالي حق بيمه(سهم درمان و بازنشستگي) اسفند ماه98 =70

760=  %85*65000*2750000 بارمالي پرداخت به مشمولين  با فرض 65 هزار نفر مازاد سهم دولت  بر تعداد متوسط ساالنه از خرداد لغايت مهر99
65000*10*%27*2750000 بارمالي حق بيمه سهم دولت(سهم درمان و بازنشستگي) مازاد از خرداد لغايت مهر99 = 241

263 =(1835000*%27)*530000 بارمالي حق بيمه(سهم درمان و بازنشستگي) فروردين ماه99
636 =(1200000=1835000*%65)*530،000 بارمالي  پرداخت به مشمولين در ارديبهشت ماه99(براساس حداقل 99)90درصد ماه قبل

263 =(1835000*%27)*530،000 بارمالي حق بيمه(سهم درمان و بازنشستگي) ارديبهشت ماه99
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 بسمه تعالی

 

تر بیشبیمه نشده  وکاردهای کسبـواحها و تـفعالیبه  التیت تسهـپرداخ دستورالعمل»

 «کرونا روسیاز و دهیدبیآس

 

از دستگاه  فعالیتدارای مجوز کسب و کارهای فعاالن اقتصادی و حفظ اشتغال  و با هدف کمک

تامین سازمان  نزد ایبیمه هپروندو فاقد  اندبر اثر شیوع بیماری کرونا آسیب بیشتری دیده که اجرایی مربوطه

به  التیپرداخت تسه دستورالعملو بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باشند، میاجتماعی 

کارگروه  91/3/9311در جلسه مورخ  کرونا روسیاز و دهید بیآسوکار بیمه نشده بیشتر واحدهای کسب

 :مورد تایید قرار گرفتبه شرح زیر مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، 

 روند:اصطالحات و تعاریف زیر در معانی مشروح ذیل به کار می دستورالعملدر این  -1ماده 

)موضوع ابالغیه شماره  کرونا اقتصادی ناشی از شیوع ویروسکارگروه مقابله با پیامدهای  کارگروه:

 دبیر محترم هیات دولت( 1/91/9315مورخ  919151/13931

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت:

زارت و ،یدستعیصنا وی گردشگر ،یفرهنگ راثیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دستگاه بخشی:

، وزارت آموزش وزارت کشور ی،وزارت راه و شهرساز ،یورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، و پرورش

 )سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سازمان بهزیستی کشور (

 موسسات اعتباری منتخب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانها و بانک موسسه اعتباری:

شده  نییتع هایدر رسته د،یتول ایمجوز کسب و  یفعال دارا یو حقوق یقیاشخاص حق واحد کسب و کار:

ـ مورخ 13931/ت9733بر اساس مصوبه شماره  ها موضوع ابالغیه )اصالحیه رسته رانیوز اتیه 99/9/9311ه

 معاونت اقتصادی رئیس جمهور( 39/1/9311مورخ  17739و ابالغیه شماره  3/1/11مورخ  1751شماره 
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ه ب سامانه کارا متعلق به وزارت که کلیه مراحل ثبت نام و فرآیند کاری مرتبط با این تصویب نامه سامانه:

طح های عامل در سانکهای ذیربط و بسازی شده و دسترسی کلیه دستگاهصورت الکترونیکی در آن پیاده

 گردد.ملی و استانی بر روی این سامانه ایجاد می

 (1) ماده بینی شدهاز محل منابع پیشمنابع الزم برای اعطای تسهیالت موضوع این دستورالعمل،  -2 ماده

 11/م1315 شماره هیابالغ موضوعدیده وکار بیشتر آسیبدستورالعمل پرداخت تسهیالت به واحدهای کسب

ای هذیل رسته برای واحدهای کسب و کارگردد و تأمین می جمهور سییر یاقتصاد معاونت 3/1/9311 مورخ

 لویتیابد. او، اختصاص میباشندای لیست بیمهیا  فاقد کد کارگاهی سازمان تامین اجتماعی ومصوب که 

این  (3)ماده  (3)دستگاه بخشی که امکان تامین اطالعات موضوع بند  اختصاص این منابع، براساس پیشنهاد

 خواهد بود. ،دستورالعمل را داشته باشند

الم آن به و اع مسئولیت تایید متقاضیان مشمول دریافت تسهیالت این دستورالعمل با شرایط زیر -3ماده 

 مربوطه است:  بخشیبر عهده دستگاه  وزارت،

 د.نباش بخشیدارای مجوز فعالیت از دستگاه  .9

 ،روناکمدیریت بیماری ستاد ملی  که بر اساس مصوبات، مگر آنباشندفعال  جاریگذشته و  سال در .1

 .ها متوقف شده باشدفعالیت آن

 شده، زروهو ب ثبت همربوط بخشیهای دستگاه اعم از کارکن و یا کارفرما در سامانه شاغلیناطالعات  .3

ا ب کسب و کار و شاغلین یادشده به صورت پویا قابل رهگیری باشد و امکان احراز آنالین فعالیت

 وجود داشته باشد. از سوی وزارت  هاسامانه این ارجاع به 

 نماید.عدم رعایت هر یک از بندهای فوق، امکان پرداخت تسهیالت به متقاضی را سلب می تبصره:

 است:رعایت موارد زیر به موظف  بخشیدستگاه  -4ماده 

شناسایی و اعالم دقیق مشخصات فعالین کسب و کار مربوط به حوزه خود )کارفرمایی و خویش  .9

فرمایی( به انضمام کد ملی کارفرما و شاغلین آن کسب و کار و اعالم به وزارت جهت ثبت و پایش 

 ؛در سامانه کارا
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افراد شناسایی شده متقاضی دریافت وکار مناسب و دقیق برای احراز هویت واقعی تعیین ساز .1

  ؛تسهیالت

یاتی عمل بخشینامه مشترک فیمابین وزارت و هر یک از دستگاه های اقدامات فوق در قالب تفاهم تبصره:

 گردد.می

بیمه  هفاقد پروند فرماییواحدهای کسب و کار در قالب کارفرمایی و یا خویش به پرداخت تسهیالت -5ماده 

ایت با رع و بخشیبندی اعالمی دستگاه براساس اولویت ،های مصوبدر رسته اجتماعی تامیننزد سازمان 

 شود:تعیین می زیرشرح ه ، بشاغلفرد به ازاء هر ، (3)ماده  (3)این دستورالعمل به ویژه بند  (9و  3) مواد

 ؛( میلیون ریال77شصت )اشتغال  خویش فرما یا خوداشخاص حقیقی برای  .9

ا به کارفرمصرفا کارکن وجود ندارد، -برای واحدهای کسب و کاری که امکان اثبات رابطه کارفرما .1

 ( میلیون ریال؛77شصت )مبلغ 

به ازاء هر شاغل د، داروجود کارکن -که امکان اثبات رابطه کارفرماواحدهای کسب و کاری برای  .3

 ( میلیون ریال؛57) هشتاد

 باشد:به شرح زیر میاز سوی موسسه اعتباری موضوع این تصویب نامه پرداختی شرایط تسهیالت  -6ماده 

 درصد 91 سود نرخ .9

 9311حداکثر زمان پرداخت تا پایان تیرماه سال  .1

 9311 ماهاز ابتدای آبان و ماه 19 (تنفس دوره احتساب با) التیتسه بازپرداخت مدت .3

  



4 
 

 :ین تسهیالت به شرح جدول زیر استوثایق مربوط به ا -7ماده 

 د.اشباعتباری مجاز می فیزیکی، از سوی موسسهدریافت سفته به صورت الکترونیکی یا : تبصره

در صورتی که تسهیالت گیرنده نسبت به بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر اقدام ننماید و یا با  -8ماده 

و یا دستگاه بخشی، منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه نماید، به مدت دو تشخیص وزارت 

نامه، اعتبارات اسنادی و ...( محروم شده و موظف سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی )تسهیالت، ضمانت

درصد جریمه  7 درصد )نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و 95، شامل درصد 19به بازپرداخت منابع با نرخ 

 .است

 مواد و 39/79/9311مورخ  کرونا یماریب تیریمد یمل ستاد شانزدهم جلسهمصوبه  (1)رعایت بند  -9ماده 

دیده از کرونا وکار بیشتر آسیبدستورالعمل پرداخت تسهیالت به واحدهای کسب (97الی  91و  1، 9)

 اصالحات بعدی آن و و جمهور سییری اقتصاد معاونت 3/1/9311 مورخ 11/م1315 شماره هیابالغموضوع 

 باشد.برای این دستور العمل نیز صادق می ،دستورالعمل مذکورنامه اجرایی شیوه

 باشد.تبصره تنظیم و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می (3)ماده و  (1)این دستور العمل در 

 سقف مبلغ سفته نوع وثیقه مبلغ تسهیالت ردیف

  سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک  میلیون ریال 977تا  9

برابر اصل و  9.1

 سود تسهیالت

 میلیون ریال 957تا  977 1

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 

ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا یک همراه 

 کارمند(

 میلیون ریال 9777تا  957 3

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 

ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا  1همراه 

 کارمند(

9 
میلیون  1777تا  9777

 ریال

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 

ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا  3همراه 

 کارمند(

1 
میلیون ریال  1777از 

 باالتر

سوی صندوق های  ارائه تضمین صادره از

ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق 

 متعارف




