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سرمایهگذاری

بایدها و نبایدهای
مشاغلسخت
راحله شعبانی -تمامی مشاغل در ردیف مشاغل سخت و زیان آور،
قرار نمیگیرند؛ اما به صورت کلی برخی از مشــاغل در گروه (الف)
قرار میگیرند و ماهیتا سخت و زیانآور محسوب میشوند .این گونه
مشاغل به سبب ذات خود آسیبهای روحی و جسمی بیشماری را
به کارگران وارد میسازند ،اما مشاغل گروه (ب) به صورت محیطی
سخت محســوب میشوند و میتوان ســخت و زیانآوری آنها را
کاهش داد یا حذف کرد .به هر شــکل مرجع تشــخیص سخت و
زیان آوری یک شغل ،کمیتههای مشاغل سخت و زیانآور هستند
و کلیه مشاغل از لحاظ قرار گرفتن در ردیف الف یا ب از طریق این
کمیتهها تایید میشوند.
ممکن است سوالی در ذهنتان ایجاد شــود؛ اگر فردی به هر علت
با مفقود شدن ســوابق بیمهای مواجه شود ،چه کاری را باید انجام
دهد و آیا با استفاده از اظهارات شــهود در ادارات کار امکان احراز
سوابق بیمهای وجود دارد؟ باید گفت شهود به تنهایی برای احراز
ماده  ۱۴۸قانون کار کافی نیستند .اگر مدرکی در دست ندارید که
ادعای شما را برای بیمه بودن در یک کارگاه ثابت کند ،باید شکایت
کنید و درخواســت اجرای ماده  ۱۴۸را به جریان بیندازید .پس از
ثبت درخواست و موافقت هیئت ،بازرسان به کارگاه میروند و ادعای
شما را بررسی میکنند .اگر کارگری در دوران مرخصی استعالجی
باشد ،کارفرما موظف است که عیدی و سنوات او را پرداخت کند .بر

دخل و خرج

5

اساس ماده  ۶قانون بیمه بیکاری ،کارگری که به صورت غیرارادی از
ادامه کار منع شده باشد ،بیکار تلقی میشود .اگر کارگری خواهان
دریافت مقرری بیمه بیکاری است ،یک ماه ( ۳۰روز تمام) فرصت
دارد برای دریافــت مقرری بیمه بیکاری اقــدام کند .کارگری که
خواهان دریافت مقرری بیمه بیکاری است باید شرایطی را داشته
باشد .داشتن حداقل  ۶ماه سابقه پرداخت بیمه ،یکی از این شرایط
اســت .همچنین کارگر باید در آخرین کارگاه محل اشتغال خود،
یک سال سابقه کار داشته باشد .مستمری بیکاری به کسانی تعلق
میگیرد که به صورت ناخواسته از کار بیکار شدهاند ،یعنی کارگاهی
به دلیل کاهش تولید ،تعمیرات یا هــر چیز دیگری که ارتباطی با
کارگر ندارد ،افراد شاغل خود را تعدیل میکند .این افراد میتوانند از
مستمری بیکاری استقاده کنند .برخی از کارگران روی ماشینآالت
کشاورزی مشغول به کار هستند .تمامی کارگرانی که با ماشینآالت
کشــاورزی کار میکنند جزو مشاغل ســخت و زیانآور نیستند و
تنها برخی از آنها شامل این قانون میشوند .در هر مقطع زمانی،
کارگران میتوانند نسبت به مطالبات کارگری خود اقدام کنند .پس
از بررسی مدارک ارائه شده توســط کارگر از سوی کارفرما ،هیئت
اختالف رای را به نفع کارگر صادر میکند .درباره دوران ســربازی

هم سواالتی مطرح است .پیش از دوران سربازی ،اگر کارگری تحت
پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد ،بیمه دوران سربازی در سابقه او
ثبت میشود .قبل از دوران سربازی ،اگر کارگری سابقه بیمه نداشته
باشد ،میتواند سابقه بیمه این دوران را خریدار کند .مبلغ پرداختی
هم قسطبندی میشود .درباره کارگران ساختمانی نیز باید گفت که
کارگران ساختمانی ،نه تنها قرارداد کار ندارند؛ بلکه کارفرمای آنها
نیز مشخص نیست .کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه بیکاری
نیستند .نه تنها این گروه شغلی تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند
بلکه بیمه تامین اجتماعی آنها نیز ســهمیهای اســت .رانندگان
تاکســی از بیمه اختیاری برخوردار هستند .رانندگان تاکسیهای
اینترنتی نیز مشمول این شرایط هستند.

رشایط ابزنشسته شدن اب  10سال سابقه

درباره امکان بازنشسته شدن با  ۱۰سال سابقه ،قانونی در مجلس
تصویب شده اســت؛ برمبنای آقایان با  ۶۰و خانمها با  ۵۰سال می
توانند ،بازنشسته شوند .این افراد به ازای  ۱۰روز در ماه مستمری
ماهانه دریافت میکنند .مردان 60ســاله هم میتوانند بازنشسته
شوند و در صورتی که آنها  ۲۰سال یا بیشتر سابقه داشته باشند،
مســتمری کامل را دریافت میکنند .زنان با  ۲۰سال سابقه و ۴۲
سال میتوانند تقاضای بازنشستگی خود را ارائه دهند اما این افراد
بــه ازای  ۲۰روز در ماه حقوق میگیرند .برخــی از رانندگان جزو
مشاغل سخت و زیانآور هستند .اگرچه کار آنها سخت است ولی
شامل مشاغل سخت و زیانآور نمیشوند .رانندگانی که مسئولیت
حمل زباله و مواد شیمیایی را برعهده دارند ،شامل مشاغل سخت
و زیانآور هستند .شغل رانندگان شرکت واحد نیز ماهیتا سخت و
زیانآور محسوب میشود.

رکورد ۱۰هفته بـورس شکست
واکاوی روند نزولی بورس در هفته گذشته و سقوط به کف کانال  1.3میلیون واحد
این هفته باالترین درصد افت شاخص کل در  ۱۰هفته گذشته رقم خورد ،از سوی دیگر بورس
شاهد خروج پولهای حقیقی بود .به این ترتیب روند صعودی تدریجی بورس که از نیمه آبان
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شروع شــده بود و تا اواخر آذر ادامه داشت ،از اواخر آذر به صورت روند نزولی تدریجی و در
هفته ای که گذشت با شیب تندتر ،شاخص کل را تا یک میلیون و 310هزار واحد پایین کشید.

افتشدیدابزدهیهفتیگبورس

در شرایطی که بازدهی بورس در هفته دوم دی ماه منفی  3.45درصد
بود ،در هفته سوم ماه بازدهی شاخص بورس منفی  6.37درصد شد و به
رقم یک میلیون و 310هزار واحد رسید .روند تغییرات شاخص کل فقط در
روزهای یک شنبه و دوشنبه صعودی بود و در باقی روزها شاهد افت شاخص
بودیم .این هفته باالترین درصد افت شاخص کل در 10هفته گذشته رقم
خورد .پس از افت 8.8درصدی بازدهی بورس در هفته اول آبان ماه ،کاهش
 6.3درصدی شاخص کل باالترین درصد افت در  10هفته اخیر است.

روندشاخصکلهموزن

شاخص کل هموزن در هفته اخیر نزولی بود .هرچند که در  3روز میانی
هفته شاخص هموزن رشد کرد و تنها در روزهای شنبه و چهارشنبه شاهد
کاهش رقم شاخص هموزن بودیم اما شاخص در پایان هفته نسبت به هفته
پیشین  3هزار و  129واحد پایینتر ایستاد و به رقم  460هزار و  586واحد
رسید و بازدهی منفی  0.67درصدی را ثبت کرد.

افتمیانگینهفتیگارزشمعامالت

در هفته اخیر ،تغییرات ارزش معامالت کل بازار سهام در روزهای شنبه،
یک شنبه و دوشنبه نزولی بود و در دو روز پایانی صعودی شد .آن چنان
که کمترین رقم ارزش معامالت کل در روز دوشنبه بود که ارزشی معادل
 15هزار و  145میلیارد تومان داشت و باالترین رقم هفته روز چهارشنبه
محقق شد که با رشد  111درصدی به رقم  36هزار و  391میلیارد تومان
بالغ شد .میانگین ارزش معامالت کل هفته  20هزار و  548میلیارد تومان
بود که نســبت به رقم  20هزار و  769میلیاردی هفته پیشین ،افت یک
درصدی داشته است.

کاهشمیانگینهفتیگارزشمعامالتخرد

در این هفته ،میانگین ارزش معامالت خرد بورس  13هزار و  758میلیارد
تومان بود که نسبت به رقم  16هزار و  842میلیاردی هفته پیشین ،افت

18.3درصدی داشته اســت .باالترین رقم هفته  14هزار و  768میلیارد
تومان بود که در روز چهارشــنبه ثبت شد و پایینترین رقم به روزشنبه
برمیگردد که  11هزار و  516میلیارد تومان بود.

کاهشمیانگینارزشصفهایفروش

میانگین ارزش صفهای فروش در هفته اخیر هزار و  2میلیارد تومان بود
که از میانگین هفت ه پیشین فقط  3میلیارد تومان کمتر بود .میانگین این
هفته کاهش  0.3درصدی داشــته است .باالترین رقم هفته هزار و 515
میلیارد تومان بود که در روزشنبه ثبت شد و پایینترین رقم به روزدوشنبه
برمیگردد که  331میلیارد تومان بود.

رشد خروج پول حقییق

در هفته اخیر خالص ورود پول حقیقی به بورس منفی شــد و به
عبارت دیگر بورس شاهد خروج پولهای حقیقی بود .به استثنای
روز دوشــنبه در باقی روزهای هفته گذشته شــاهد خروج پول
حقیقی از بورس بودیم.
در مجموع کل هفته 4 ،هزار و  462میلیارد تومان پول حقیقی از
بورس خارج شد و میانگین هفته خروج پول حقیقی  892میلیارد
تومان بود که نســبت به هفته پیشین رشــد  77درصدی داشته
است .باالترین رقم خروج در روز چهارشنبه رخ داد که هزار و 801
میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.

