چه زمانی پرستاران بازنشسته می شوند؟
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بررسی قوانین کار مربوط به شغل پرستاری

گیرد .به این شـرط که آن ها دارای سـابقه  20سـاله خدمتی بوده و حداقل دو سـوم دوره خدمتی آن
هـا در مشـاغل سـخت و زیـان آور تشـخیص داده شـود .البتـه این  5سـال ارفـاق به همه پرسـتاران و به
صورت عام تعلق نمی گیرد .برای پرسـتاران درجه یک به ازای هر سـال یک ماه ،برای پرسـتاران درجه
دو بـه ازای هـر سـال دو مـاه و بـرای پرسـتاران درجـه سـه برای هر سـال  3مـاه تا حداکثر  5سـال ارفاق
تعلق می گیرد .اما پرسـتارانی که در بخش های خصوصی مشـغول هسـتند و بیشـتر مشـمول قانون
کارو قانـون تامیـن اجتماعـی انـد ،بـرای قرار گرفتن در میان دارندگان مشـاغل سـخت باید تقاضای خود
را مبنی بر زیان آور بودن شـغل شـان به ادارات کل کار تسـلیم کنند .در صورت موافقت این ادارات آن
ها به ازای هر یک سـال  6ماه تا حداکثر  10سـال ارفاق و بدون شـرط سـنی بازنشسـته خواهند شـد.

در جلسـه هیئت وزیران در سـال  1368در مصوبه ای ،مشـاغل پرسـتاری ،بیاری و کمک بیاری را جزء
مشـاغل سـخت و زیان آور اعالم شـد .از همان زمان دو گروه شـغلی پرسـتاران مشـخص شـد.
پرسـتاران ،بهـاران و کمـک بهـاران که شـاغل در دسـتگاه هـای اجرایی ماننـد وزارتخانه ها ،سـازمان ها
هسـتند و در قالب قانون چگونگی بازنشسـتگی  ،شـاغالن مشـاغل سـخت و زیان آور ،معلولین عادی و
ناشـی از کار مصـوب مجلـس ،مشـاغل خـود را احصا و تقاضای سـخت و زیان آوری شـغل خـود را اعالم
کنند .این پرسـتاران بیشـتر تحت بیمه تامین اجتماعی هسـتند و شـامل قانون کار نمی شـوند .برای
همیـن تقاضـای بازنشـتگی آن هـا بـه موافقـت باالتریـن مقـام آن دسـتگاه برسـد و بـه سـازمان تامین
اجتماعی ارسـال شـود .این پرسـتاران و بهیاران در هنگام بازنشسـتگی  5سـال سـنوات ارفاق تعلق می
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پوشک ،هزینه ای که باید دور ریخته شود!
چند راه ساده برای کاهش هزینه پوشک کودکان

داسـتان بـه ظاهـر خنـده دار ولـی غـم انگیـز اسـت ،وقتـی در دنیـای پیشـرفته و رو به آسـایش امروز مجبور می شـوی با وجود بهترین پوشـک ها با مزایای بسـیار کـه در تبلیغات شـان در بوق و
معصومه جمالی
کرنـا مـی کننـد کـودکان مـان را بـا کهنـه و السـتیک ببندیـم و فقط دلیل ایـن کار افزیش بیش از دوبرابری قیمت پوشـک و افزایش هزینه های خانوارباشـد .متاسـفانه در ماه های اخیر شـاهد
روزنامهنگار
رشـد فزاینـده قیمـت محصـوالت سـلولزی و بهداشـتی نظیـر دسـتمال کاغذی و پوشـک بودیم که گاه از شـنیدن قیمت یک بسـته پوشـک با کیفیت متوسـط به بـاال از  60هزار تومـان تا 110
هـزار تومـان از تعجـب انگشـت بـه دهـان مـی ماندیـم کـه قطعـا ایـن قیمت ها هرچند ممکن اسـت بـرای بخش کوچکـی از جامعه زیاد نباشـد ولی برای بسـیاری حتما خیلی گران اسـت و از آنجا که اسـتفاده از پوشـک
پروسـه ای تقریبـا طوالنـی و گاه بیشـتر از دوسـال اسـت بالطبـع هزینـه مسـتمر آن بـر سـبد خانـوار تاثیـر گـذار خواهد بود .هرچند در دوسـه هفتـه اخیر کاهش اندک قیمت پوشـک خبر خوبـی بود اما با توجـه به اهمیت
کاهـش هزینـه هـای آن بـا چنـد راهکار در این خصوص با شـما همراه هسـتیم.
از کجا بخریم ؟
شـما می توانید پوشـک را از داروخانه ،سـوپرمارکت ،فروشگاه های
بـزرگ و فروشـگاه های لوازم بهداشـتی تهیه کنیـد که برای خرید
از هـر کـدام از ایـن مـکان هـا بایـد مبالـغ مختلفـی بپردازیـد .در
فروشـگاه هـای لوازم بهداشـتی شـما بـا ارزانترین قیمـت که حتی
گاهی ممکن اسـت از قیمت درج شـده روی کاال هم کمتر باشـد .

هر چه سایز پوشک
بزرگتر شود از
تعداد پوشکهای
داخل بسته بندی
کاسته می شود،
پس تا زمانی که
خبری از نم زدگی
های مکرر کودک
تان نیست برای
تغییر سایز پوشک
عجله نکنید

تغییر سایز و برند پوشک
بسـته بنـدی پوشـک هـا طوری اسـت کـه هرچه سـایز آن بزرگتر
می شـود در یک بسـته تعداد پوشـک موجود کمتر می شـود پس
بهتر اسـت خیلی برای تغییر سـایز پوشـک عجله نکنید و تا زمانی
کـه سـایز کوچـک تـر نـم پس نمـی دهد و کـودک با آن مشـکلی
ندارد از سـایز بزرگتر اسـتفاده نکنید  .همچنین در مقایسـه برندها
متوجـه مـی شـویم کـه در یک بسـته از یک سـایز یکسـان برخی
برندهـا تعـداد بیشـتری پوشـک وجـود دارد که می تـوان با تغییر
برنـد بـاز هـم بـه کاهـش هزینه ها کمک کـرد چون بـه راحتی در
هر بسـته تعداد پوشـک بیشـتری خواهید داشت.

خرید از فروشگاه های آنالین
از فروشـگاه های آنالین و سـایت های تخفیفی غافل نشـوید چرا
کـه اکثـر اوقـات تخفیفات خیلـی خوبی دارند که با اقـدام به موقع
می توانید خرید سـودمندی داشـته باشید.

هـای مختلف پوشـک باشـد .در این پوشـک هـا از پدهـای دوالیه
یـا سـه الیـه پنبـه ای بـه جـای قسـمت نم گیـر و جاذب پوشـک
اسـتفاده می شـود که به راحتی قابل شستشـو و اسـتفاده مجدد
اسـت .این پوشـک ها عاری از ترکیبات پودرهای جاذب و اسـانس
های شـیمیایی و فاقد هرگونه تحریکات آلرژیک اسـت و می توان
گفت نه تنها به نفع سلامتی کودک و اقتصاد خانواده اسـت بلکه
بـه نوعـی حامـی محیـط زیسـت نیز به حسـاب مـی آیـد .هزینه
ای کـه خریـد چنـد پوشـک و چندیـن پـد محافـظ که مـی تواند
چندیـن مـاه مورد اسـتفاده قرار بگیرد شـاید با هزینـه خرید دو یا
سـه بسـته پوشـک که حدود یک ماه به مصرف می رسـد برابری
کنـد ،پـس شـاید بـد نباشـد آن را هم امتحـان کنید.

استفاده از پوشک معمولی
در منـزل و زمـان هایـی کـه کـودک در فاصلـه هـای زمانـی کوتاه
نیـاز بـه تعویـض دارد بهتر اسـت از پوشـک معمولی و یـا کهنه به
همـراه محافـظ کهنه اسـتفاده نمایید.
پوشک قابل شستشو
نوعـی از پوشـک کـه بـه تازگـی بـا توجه بـه روند صعـودی قیمت
پوشـک هـای رایـج روانـه بـازار شـده پوشـکی اسـت کـه قابـل
شستشـو و اسـتفاده همیشـگی اسـت .این پوشـک که الیه بیرونی
آن از پالسـتیک و پارچـه تهیـه شـده و الیـه درونـی آن از پارچـه
پنبـه ای بـه راحتـی قابل اسـتفاده اسـت ،سـایز آن بوسـیله دکمه
و چسـب بـه راحتـی تغییـر مـی کند و مـی تواند جایگزین سـایز

خرید از عمده فروشی ها
خرید از عمده فروشـی ها همیشـه چندین درصد ارزان تر اسـت.
شـما می توانید مثل سـایر اقالم  ،پوشـک را هم از عمده فروشـی یا
حراجـی هـا خرید کنید و مطمئن باشـید هزینه کمتـری پرداخت
میکنید.

وام  4درصد

خبــر
n e w s

بررسی جامع طرح یارا موسسه مالی و اعتباری ملل
مالی و اعتباری ملل سـود های قابل قبولی برای سـپرده های بلند مدت
ارائـه می دهند.
امـا درصـد زیـادی از مـردم مبلـغ پـس انـداز باالیـی ندارنـد ،پـس برای
آمادگـی در وضعیـت هـای غیـر پیـش بینی شـده چـه می تـوان کرد؟
برخـی از موسسـات اعتبـاری و بانـک ها در قبال سـپرده گـذاری با مدت
بیشـتر ،وام هایـی بـا کارمـزد پاییـن ارائه مـی دهند .کافیسـت با اندکی
آینـده نگـری بـه خـود شـانس برخـوداری از وام هایی با کارمـزد پایین را
بدهیـم .ایـن آینـده نگـری می تواند تصمیمـات بلندمدتتر ما را شـامل
شود مثل :تعویض وسایل منزل در یکسال آینده یا خرید اتومبیلی مدل
باالتـر در چندمـاه آتـی و یا حتی پس اندازی باشـد کـه در مواقع ضروری
بتـوان بـا آن وامـی بـا کارمـزد پایین دریافـت کرد .ضمن اینکـه درصدی
بیشـتر از مبلغ پس انداز تسـهیالت اخذ کرد.
یکی از موسسـات مالی و اعتباری که در آن می توان با سـپردهگذاری به
مدت یکسـال وام با کارمزد پایین دریافت کرد ،موسسـه مالی و اعتباری

بـرای همـه مـا پیش آمده اسـت که
محدثه انبیائی
در برهـه ای از زندگـی نیـاز بـه وام
روزنامهنگار
داشـته باشـیم .در بیشتر مواقع سود
بـاالی وام هـای بانکی باعث شـده تا
از خیـر دریافـت تسـهیالت بگذریـم .سـودهای بانکـی  18درصد و حتی
باالتـر از آن! دل هـر وام گیرنـده ای را خواهـد لرزانـد ،امـا گاه ناچاریـم بـه
علـت ضرورتـی کـه برایمان پیش آمده اسـت ،وام فوری دریافت کنیم که
معموال کارمزدهای باالیی هم دارند .درسـت اسـت که در مواردی خاص
نمـی تـوان آینـده را پیش بینی کرد و برخـی از اتفاقات مثل یک بیماری
و  ...انسـان را غافلگیـر مـی کند ،اما با اندکـی آیندهنگری میتوانیم تالش
کنیم تا در شـرایط بحران بیش از یک راه داشـته باشـیم .اولین راهی که
به ذهن هر کسـی خطور میکند داشـتن پس انداز برای روز مباداسـت.
اگـر مبلـغ پـس انـداز باالیـی دارید ،می توانید سـپرده بلند مـدت افتتاح
کنید .در حال حاضر برخی از بانک ها و موسسـات مالی مثل موسسـه
نوع سپرده

برابری وام

نرخ کارمزد وام

مدت بازپرداخت

مدت مسدودی

یکساله

 20درصد مبلغ سپرده

 4درصد

 24ماه

 24ماه

حداکثر  100میلیون تومان

سپردهگذاری یک ساله
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حداقل  5میلیون تومان

موسسه مالی و
اعتباری ملل برای
ارائه تسهیالت با نرخ
سود 4درصد ،طرح
یارا که در واقع
نوعیسپردهگذاری
یکساله است ،را در
دستور کار قرار
داده است
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پرداخت
وام قرضلحسنه
به میزان
 20درصد مبلغ سرمایه
با سود  4درصد

01
03

ملـل اسـت .ایـن موسسـه بـرای جلـب رضایت صاحبـان حسـاب طرح
جدیـدی بـا عنـوان یـارا برپـا کرده اسـت .در طرح یارا موسسـه اعتباری
ملـل میتوانیـد بـا یکسـال سـپردهگذاری بـا شـرایط اعالمـی ذیـل و به
منظـور تامیـن نیازهـای ضـروری خود ،تسـهیالت قرض الحسـنه با نرخ
کارمـزد  4درصـد دریافـت نماییـد .این طرح عالوه بر مشـتریان حقیقی،
مشـتریان حقوقـی را نیـز شـامل مـی شـود و کلیه مشـتریان حقیقی و
حقوقی با افتتاح سـپرده یکسـاله می توانند ضمن نگهداری وجوه خود،
تسـهیالت دریافت کنند .در طرح یارا می توانید  20درصد مبلغ سـپرده
خود را وام بگیرید .حداقل مبلغ سـپرده در طرح یارا  50میلیون ریال ( 5
میلیون تومان) و حداکثر  1میلیارد ریال ( 100میلیون تومان) می باشد.
مدت بازپرداخت در طرح یارا 24 ،ماه اسـت ،اما چنانچه مشـتری تمایل
داشـته باشـد ،مـی توانـد وام دریافتـی خود را قبل از سـر رسـید تسـویه
نماید .در این صورت نرخ سـود علی الحسـاب محاسـباتی مبلغ سـپرده
مورد اسـتفاده به منظور تسـویه بدهی تا تاریخ تسـویه 2 ،درصد کمتر از
نرخ قـرارداد اولیه می باشـد.
در ایـن طـرح دریافـت وام بـدون اخـذ چـک بـوده و کل مبلغ سـپرده به
عنـوان وثیقـه وام محسـوب می شـود .مشـتری مـی تواند بعد از تسـویه
کامـل ،مبلغ سـپرده خـود را برداشـت کند.

بلوکه ماندن مبلغ
سپردهگذاری تا پایان
تصویه حساب
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ضامن نمیخواهد

پیشنهاد افزایش حقوق کارگران
به  ۳میلیون تومان

شـکری عضو کمیسـیون اقتصادی مجلـس بیان داشـت :تعدادی
از نماینـدگان مجلـس ،حـدود  3پیشـنهاد را بـرای افزایش حقوق
کارگـران در سـال آینـده و طبـق بودجـه  98مطـرح کردهانـد که
ایـن پیشـنهادات بـه کمیسـیون تلفیـق بودجه ارائه شـده اسـت.
براسـاس این پیشـنهادات ،نمایندگان مجلـس گزینههای افزایش
 30درصـدی 25 ،درصـدی و حداقـل  3میلیـون تومـان را بـرای
کارگـران ارائـه داده انـد کـه ایـن پیشـنهادات بـرای بررسـیهای
بیشـتر به کمیسـیون تلفیق ارائه شده اسـت .در همین راستا نائب
رئیـس کانـون عالی انجمنهـای صنفی کارگران اظهار داشـت که
در نشسـت شـورای عالـی کار در هفتـه آینـده قطعـا بـه مذاکرات
جـدی دسـتمزد کارگران ورود خواهیم کرد.سـال گذشـته همین
موقـع هزینـه سـبد معیشـت کارگـران را دو میلیـون و  ۷۰۰هزار
تومـان اعلام کردیـم ،با ورود به سـال  1397و شـرایط پیش آمده
و نوسـانات شـدید نرخ ارز ،هزینه ماهانه سـبد معیشت خانوارهای
کارگـری از رقـم سـال گذشـته ،یـک میلیـون و  ۴۰۰هـزار تومان
هـم بیشتر شـده اسـت.

واکنش سازمان
حمایت از مصرف کنندگان
به افزایش قیمت خودرو

رئیس سـازمان حمایت از مصرف کنندگان عباس تابش در پاسـخ
به این سـئوال که آیا افزایش قیمت از سـوی ایران خودرو مصوبه
سـتاد تنظیـم بـازار دارد یا خیر اظهار کـرد :اطالعی از قیمت اعالم
شـده از طرف شـرکت خودروسـاز ندارم ،اما شـرایط فروش را ابالغ
کردیم و فرمول محاسـبه قیمت به خودروسـازان ابالغ شـده است.
گفتنـی اسـت سـرانجام پـس از مدتهـا انتظار و کـش و قوس بر
سـر تعییـن قیمـت خودروهـای زیـر  ۴۵میلیـون تومان ،شـرکت
ایـران خـودرو قیمـت جدید این محصـوالت برای دی مـاه را اعالم
کـرد کـه بـر اسـاس نـرخ جدید اعلام شـده به قیمتهـای قبلی
 ۱۰میلیون تومان افزوده شـده اسـت.

آیا  4صفر از پول ملی
حذف می شود؟
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درصورت تسویه وام پیش
از موعد وام با سود  2درصد
محاسبه میشود.

رئیـس کل بانـک مرکـزی اعلام کـرد که حذف  4صفـر از پول
ملـی دارای مزیت هایی اسـت .پیشـنهاد حذف چهـار صفر برای
تسـهیل امـور و جلوگیـری از هزینههـای اضافـی چاپ اسـکناس
اسـت .رابطـه پـول ملـی بـا ارزهای خارجی نیـاز به اصلاح دارد و
نرخ مبادله با ارزهای دیگر بسـیار باالسـت که این مسـئله ،خوب
نیسـت .اینکـه در رشـد و تـورم ما اثـر ندارد ،ما هم این مسـئله را
میدانیـم .مـا هـم نگفتیم که حذف چهار صفر در رشـد اقتصادی
و کاهـش تـورم اثـر دارد.وی افـزود بـرای انجام تسـهیل و آرامش
میخواهیـم ایـن کار را انجام دهیم.

