شنبه  21اردیبهشت  - 1398شماره 16

4

دو سوال اصیل مادران شاغل از بیمه
 .1در صورتـی کـه کارفرمـا پـس از اتمـام مرخصـی زایمـان ،از قبـول مجدد
بیمهشـده خـود ،خودداری کند ،بیمهشـده مشـمول دریافت مقـرری بیکاری
خواهـد بود؟
بلـه ،در صورتـی کـه بیـکاری در این حالت توسـط اداره تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی محل،
غیـرارادی تشـخیص داده شـود و بـا وجـود حکم هیئـت تشـخیص وزارت کار ،کارفرما از
پذیـرش مجـدد بیمهشـده خـودداری کنـد در این صورت با معرفـی اداره مذکـور و احراز
دیگـر شـرایط ،مقـرری بیمـه بیـکاری بـا توجـه بـه میزان سـابقه قبلـی بیمهپـردازی به
بیمهشـده برابـر مقـررات تعلـق میگیرد .البته اصل بر این اسـت که کارفرمـا پس از اتمام
مرخصی زایمان ،مجدد بیمهشـده را در همان شـغل قبلی یا شـغلی مشـابه بهکار گیرد.
 .2آیـا به بیمهشـدگانی که در مرخصی اسـتعالجی یا بارداری هسـتند ،عیدی

و سـنوات پرداخـت میشـود .چه کسـی آن را بایـد پرداخت کنـد ،کارفرما یا
تامیناجتماعی؟
مرخصـی اسـتعالجی بـا تاییـد سـازمان تامیناجتماعی جزو سـوابق کار و بازنشسـتگی
کارگران محسـوب میشـود ،بنابراین برای کارگرانی که در طول سـال مدتی از مرخصی
اسـتعالجی یـا زایمـان اسـتفاده کردهانـد ،عیـدی و سـنوات بهطور کامل تعلـق میگیرد،
مگر آنکه بهجز مرخصی اسـتعالجی یا زایمان ،کمتر از یکسـال اشـتغال بهکار داشـته
باشـند کـه در ایـن صـورت عیدی و سـنوات به نسـبت ایـام کارکرد (که شـامل مرخصی
اسـتعالجی و زایمـان نیـز میشـود) محاسـبه و پرداخت میشـود .ضمنـاً پرداخت عیدی
و سـنوات بـه بیمهشـدگان از وظایـف کارفرماسـت و تامیناجتماعـی مسـئولیتی در این
خصـوص ندارد.

آشنایی با بیمه آسانسور و ضرورت آن

آسانسور سواری امن!

اگـر بـاالی بلنـدی رفتـه و بـه شـهر نگاه کنید .در نـگاه اول آپارتمانهای مرتفعی به چشـم خواهند آمد که روز به روز درحال افزایش هسـتند .با گسـترش
راحله شعبانی
شهرنشـینی و زیاد شـدن سـاختمانهای چندین طبقه نیاز به آسانسـور بیشـتر از قبل احسـاس میشـود .آسانسـور با اینکه کاراییهای بسـیاری دارد اما
روزنامهنگار
گاهـی پیامدهـای ناگـواری را رقـممیزنـد .بـرای کاهـش زیانهـای مالی و جانی ناشـی از حوادث آسانسـور ،داشـتن بیمـهای معتبر اهمیـت فوقالعادهای
دارد .در ایـن مقالـه از دخـل و خرج با بایدها و نبایدهای بیمه آسانسـور بیشـتر آشـنا خواهید شـد.

بیمهآسانسورچیست؟

بیمـه آسانسـور در واقـع یـک بیمـه مسـئولیت مدنـی اسـت .بـه این
معنـی کـه چنانچـه در اثـر حـوادث ناشـی از آسانسـور بیمهگـذار
یـا خریـدار بیمـه (مالـک ،مدیرسـاختمان ،شـرکتهای سـرویس و
نگهداری آسانسـور) مسـئول حادثه شناخته شوند و محکوم به جبران
خسـارتهای مالـی و جانـی گردند ،شـرکت بیمه خسـارت را از طرف
بیمهگـذار (خریـدار بیمـه) بـه زیاندیـده پرداخـت میکنـد.

چرا ابید آسانسور را بیمه کرد؟

نقـص فنـی قطعـات آسانسـور و خطـای انسـانی همـواره آسانسـور را
بـا حـوادث مرگبـاری همـراه میکنـد کـه در صـورت وقـوع چنیـن
حوادثـی علاوه بـر ایجـاد مشـکالت روحـی و روانـی برای مصـدوم یا
خانـواده متوفـی معمـوال باعث دعـوای حقوقی مبنی بر کشـف مقصر
یـا مقصـران حادثـه و پرداخـت دیه فوت یا نقص عضو میشـود .بیمه
آسانسـور قطعـا نمیتوانـد مصدوم را درمان یا متوفـی را ،زندگی دوباره
ببخشـد ،امـا بـا تامین به موقع و مناسـب حقوق حادثـه دیدگان نقش
بسـیار مهمـی در تنظیـم روابـط دو طـرف و برقـراری صلـح و آرامش
خواهد داشـت.

چه کیس ابید آسانسور را بیمه کند؟

هر دسـتگاه آسانسـور مشغول به كار در سـاختمانهای اداری ،تجاری
یـا مسـكونی توسـط شـركتی سـاخته و توسـط عـدهای بهره بـرداری
میشـود .ممكـن اسـت ایـن آسانسـور توسـط پیمانـكاری بـه صورت

دورهای بازرسـی و نگهـداری شـود .بـروز حادثـه میتوانـد چهار مقصر
داشـته باشد:
 )1سـازنده آسانسـور كـه از اسـتانداردها و قطعـات مناسـب اسـتفاده
نكرده اسـت.
 )2نگهـداری كننـده آسانسـور كـه به موقع و صحیح نگهـداری نكرده
است.
 )3مدیـر مجتمـع اداری یـا تجاری و مسـكونی كه نظـارت بر عملكرد
آسانسـور نداشته است.
 )4اسـتفاده كننده آسانسـور كه بهطور ناصحیح از آسانسـور اسـتفاده
كرده اسـت.
پـس عوامـل زیـادی در تولیـد ،طراحـی ،نصـب ،سـرویس و نگهداری
آسانسـور نقـش دارنـد .بنابرایـن چنانچـه حادثـهای بـرای آسانسـور
بیفتـد و منجـر بـه فـوت یـا ایجـاد صدمات مالـی و جانی به اسـتفاده
کنندگان آسانسـور شـود ،با توجه به نظر دادگاه و کارشـناس حوادث
ممکـن اسـت هـر یـک از ایـن عوامل با توجه به سـهمی کـه در ایجاد
حادثه داشـتهاند مقصر شـناخته شـوند .به عنوان مثال در یک حادثه
منجر به فوت ناشـی از حوادث آسانسـور ممکن اسـت دادگاه با توجه
بـه نـوع حادثـه شـرکت تولیـد کننـده قطعـات را 20درصد ،شـرکت
طراحـی و مونتـاژ و نصـب آسانسـور را 20درصد ،شـرکت سـرویس و
نگهـداری آسانسـور را 40درصـد و مالک یا مالـکان را 20درصد مقصر
و مسـئول جبران خسـارت معرفی کند .در چنین شـرایطی هر یک از
عوامل باید سـهم خود را از خسـارتی که دادگاه تعیین کرده پرداخت
کننـد .بنابرایـن داشـتن بیمـه بـرای تمام عوامـل ضروری اسـت و هر

کـدام بایـد بهطور مسـتقل نسـبت بـه خرید بیمـه اقدام کننـد .چون
بیمـه مسـئولیت شـرکت تولیـد کننـده قطعـات در مثـال فـوق فقط
سـهم 20درصـد را پرداخـت میکنـد و هیـچ تعهـدی دربـاره سـهم
شـرکتهای نصـب و مونتـاژ یا سـرویس و نگهـداری یا مالـکان ندارد.
مدیران سـاختمانها به کنندگی از مالکان باید نسـبت به خرید بیمه
آسانسـور اقـدام کننـد تا در صـورت وقوع حوادث احتمالی در حاشـیه
امنیت کامل باشـند.

بیمه آسانسور در
واقع یک بیمه
مسئولیتمدنی
است .به این معنی
که چنانچه در اثر
حوادث ناشی از
آسانسور بیمهگذار یا
خریدار بیمه مسئول
حادثه شناخته شوند
و محکوم به جبران
خسارتهای مالی و
جانی گردند ،شرکت
بیمه خسارت را از
طرف بیمهگذار به
زیان دیده پرداخت
میکند

وظیفه مدیر ساخمتان در ابره آسانسور چیست؟

 )1بررسـی و کنتـرل اینکـه آیـا آسانسـور پـس از نصـب و راهانـدازی
دارای گواهی اسـتاندارد از موسسـه اسـتاندارد ایران هسـت یانه .برای
اخـذ گواهـی پایـان کار هـر سـاختمان ،شـهرداری گواهی اسـتاندارد
آسانسـور را از سـازنده مطالبـه میکند.
 )2عقد قرارداد سـرویس و نگهداری سـالیانه آسانسـور با شـرکتهای
سـرویس و نگهـداری آسانسـور کـه دارای مجـوز و پروانـه فعالیـت از
وزارت صنایـع و معادن کشورهسـتند.
 )3عقد قرارداد با شـرکتهای بازرسـی آسانسـور جهت انجام بازرسـی
ادواری آسانسور.
 )4خریـد بیمـه آسانسـور بـه کنندگـی از کلیه مالکان از شـرکتهای
معتبر بیمه.

چگونهآسانسورمانرابیمهکنیم؟

 )1مراجعه حضوری به شرکت بیمه

 )2از طریق شرکت سرویس دهنده
روش اول :مدیر سـاختمان به صورت حضوری به یکی از شـرکتهای
بیمـه کـه خدمات بیمه مسـئولیت آسانسـور را ارائـه میکنند مراجعه
مینمایـد .فـرم پیشـنهاد و مشـخصات فـردی خـود و مشـخصات
آسانسـور که شـامل سـال سـاخت ،شـماره موتور و کشور سـازنده و. .
مد نظر اسـت (در فرم پیشـنهاد کنندگی بیمه مربوط مشـخص شـده
اسـت) جهـت صـدور بیمه نامه تکمیل میکنـد .روش دوم :در صورتی
که یکی از شـرکتهای مجاز سـرویس و نگهداری آسانسـور شـما را به
عهـده دارد فقـط کافی اسـت پـس از اعالم تلفنی یا کتبی به شـرکت
سـرویس دهنـده ،مبلـغ بیمه نامه را پـس از دریافـت کارت بیمه نامه
در وجـه شـرکت پرداخـت کنیـد .در این نوع بیمه نامه تمامـی افراد از
جمله مدیر سـاختمان ،سـاکنان و همچنین شـرکت سـرویس دهنده
در پرداخت خسـارت از طرف شـرکت بیمهگر سـهیم خواهند بود به
ایـن معنـی کـه تمـام غرامت فوت یا هزینه پزشـکی در یـک حادثه از
طـرف شـرکت بیمه گـر پرداخت خواهد شـد.
نکتـه قابـل تامـل اینکـه بایـد توجه داشـته باشـید زمانی کـه حادثه
جانـی در یـک آسانسـور اتفـاق میافتد ،کارشناسـان تعیین خسـارت
پس از بررسـی حادثه و تعیین مبلغ دیه یا جریمه ،عوامل بروز حادثه
را کشـف و سـهم پرداخـت دیـه هر فرد خاطـی را به زیـان دیده اعالم
میکننـد ،در صـورت داشـتن بیمـه نامـه آسانسـور شـرکت بیمه گر
فقـط سـهم بیمـه گذار خـود را پرداخت میکنـد .در روش دوم تمامی
افـراد بـه عنـوان بیمه گر معرفی میشـوند ولـی در روش اول فقط نام
آن فـرد کـه در بیمـه نامـه ذکر شـده اسـت ،بیمهگر معرفی میشـود.
اگـر از روش دوم اسـتفاده شـود در سـالهای بعـد شـرکت سـرویس
دهنـده بـه صورت خودکار بیمه آسانسـور شـما را تمدیـد خواهد کرد.

بیمه آسانسور بیشرت مناسب چه مراکزی است؟

معموال در همه سـاختمانهای اداری ،تجاری و مسـکونی چند طبقه
اسـتفاده از آسانسـور بـرای سـهولت در رفـت و آمـد یکـی از ابزارهای
ضـروری بـرای زندگـی بـوده و تبدیل بـه یکی از تاسیسـات اصلی هر
سـاختمان شـده اسـت .از ایـن رو هـر سـاختمانی کـه آسانسـور نفـر
بـر یـا آسانسـور حملبـار دارد بهتـر اسـت که بیمه آسانسـور داشـته
باشـد .به عنوان مثال ممکن اسـت بر اسـاس نیاز هر سـاختمان چند
نـوع آسانسـور در آن مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد ،مخصوصا در بیشـتر
سـاختمانهای تجـاری کـه آسانسـور حملبار در کنار آسانسـور نفربر
وجـود دارنـد ،تهیـه بیمـه آسانسـور بـرای هر کـدام از آسانسـورها بر
اسـاس نوع و مشـخصات همان آسانسـور الزامی اسـت.

هزینه بیمه آسانسور چقدر است ؟

هزینه بیمه آسانسور بر اساس چند فاکتور زیر محاسبه میشود:
 )1نوع کاربری آسانسور
 )2ظرفیت آسانسور بیمه شده
 )3میزان تعهدات مورد درخواست بیمه گذار
 )4تعداد طبقات توقف
 )5سن آسانسور
در برخی از شـرکتهای بیمه موارد زیر به حق بیمه آسانسـور اضافه
میشود:
اگر کابین آسانسـور بیمه شـده بدون در باشـد ۵درصد اضافه نرخ
بـه قیمت بیمه آسانسـور اضافه میشـود.
بیمـه آسانسـور در سـاختمانهای تجـاری و اداری  ۱۰درصد اضافه
نـرخ بـه حق بیمـه اضافه میشـود.
بیمه آسانسـور برای آسانسـورهایی که در سـاختمانهای باالی ۱۰
طبقـه نصـب شـدهاند  ۱۰درصد اضافه نـرخ دارد.
اگر مسـئولیت نصاب ،نگهدارنده و سـرویس کار تحت پوشـش قرار
بگیـرد  ۲۰درصـد بـه حق بیمه اضافه میشـود.
اگـر چنـد مـورد از موارد گفته شـده کـه دارای اضافه نـرخ روی حق
بیمه میشـوند و از سـوی بیمه گذار درخواسـت داشـتن پوشـش را
داشـته باشـد علاوه بـر اضافه نرخهای موجـود ۲۰ ،درصـد دیگر مازاد
بـه حق بیمـه اضافه میشـود.
بیمه مسـئولیت آسانسـور  1تا  10طبقه شـرکت رازی با پوشش جانی
 308000000تومان

بررسی عوامل موثر بر افزایش قیمت خرما در بازار

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل!
مـاه رمضـان امسـال کمـی بـا ماههـای
حانیه زحتمکش
رمضـان گذشـته متفـاوت اسـت .مـردم
روزنامه نگار
ایـران در طـی سـالی کـه گذشـت بـا
افزایـش قیمـت ناگهانـی نـرخ ارز ،طال و
در ادامـه اکثـر کاالهـا مواجـه شـدند .خرما نیـز از این اتفاق بـی نصیب نماند.
در آسـتانه مـاه مبـارک رمضـان قیمـت خرمـا مـردم را شـگفت زده کـرد.

فوایدخرما:

خرمـا میـوه قدیمـی اسـت کـه از درخـت نخـل بـه عمـل میآید .ایـن میوه
بهشـتی ،در مناطـق نیمـه گرمسـیری و گرمسـیری رشـد میکند.
این میوه سـر شـار از انواع ویتامین از جمله  E-C-B-Aاسـت .همچنین دارای
فلـزات معدنـی مثل فسـفر ،کلسـیم ،آهن ،ید و منیزیم اسـت کـه هر کدام
از ایـن مـواد بـرای سلامتی انسـان مفیـد هسـتند .خرما بـه دلیـل دارا بودن
منیزیـم خاصیت ضد سـرطان دارد.
خرمـا بـه دلیـل ارزش غذایـی بـاال مـورد عالقـه بسـیاری از افـراد اسـت و در
دسـتورهای مختلـف غذایی از آن اسـتفاده میشـود .این میـوه باعث افزایش
میـزان سـطح قنـد خـون در بدن انسـان میشـود و قند از دسـت رفتـه را به
بـدن بـاز میگردانـد و باعـث افزایـش نیرو و قوای جسـمی میشـود .خرما به
گوارش فـر ِد روزه
علـت دارا بـودن فیبـر و خاصیـت ملین بودن آن ،سیسـتم
ِ
دار را کـه بـی تحرک شـده اسـت ،فعال میکند .خرما همچنیـن ِ
باعث بهبود

سلامت اسـتخوانها ،رهایی از یبوسـت ،اختالالت رودهای ،مشـکالت قلبی،
کمخونـی ،اختلاالت جنسـی ،اسـهال ،سـرطان معـده و مشـکالت حافظه و
بـرای بسـیاری از بیماریهـای دیگـر مفیـد اسـت .از خرما به دلیـل دارا بودن
منابـع غنـی غذایـی در رژیمهـای مختلـف اسـتفاده میشـود .زیـرا میتواند
جبـران بسـیاری از کمبودهـا باشـد.برخی از متخصصـان سلامت معتقدنـد
خـوردن روزی یـک خرمـا باعـث سلامتی و نشـاط در افـراد میشـود .افـراد
خرما را به اشـکال مختلف مصرف میکنند .خرما برای تمامی سـنین مانند،
کـودکان و هـم برای بزرگسـاالن ،مفید اسـت.
تحقیقات پزشـکی اثبات کرده که خرما در پیشـگیری از سـرطان معده مؤثر
اسـت .اکثـر مسـلمانان روزه خـود را بـا خرمـا و آب بـاز میکننـد .ایـن کار از
پرخـوری بعـد از بـاز کـردن روزه هـم جلوگیری میکند .وقتی بدن شـروع به
جذب مواد مغذی خرما میکند حس شـدید گرسـنگی فرومینشـیند.عالوه
بـر ایـن گفته میشـود خـوردن یـک خرما بهصورت روزانه سلامت چشـم و
بینایـی را بـرای همه عمـر تضمین میکند.
علاوه بـر ایـن ویتامینهـای زیـادی ازجمله تیامیـن ،ریبوفالوین ،نیاسـین،
اسـیدفولیک یـا  ،B9ویتامیـن  Aو ویتامیـن  Kدر خرمـا وجـود دارد .خرمـا
همچنیـن بـرای درمـان یبوسـت مفید اسـت.

انواع خرمای ایراین:

خرمـا بصـورت کلـی در منطقـه خـاور میانـه بـه عمـل میآیـد چـرا که

نیازمنـد بـه آب و هـوای مناطـق گرمسـیری اسـت .امـا خرمـای مناطق
مختلـف از نظـر نـوع ،رنـگ و مـزه و...تا حدودی با یکدیگر متفاوت اسـت.
خرمـای معـروف منطقه خوزسـتان اسـتعمران نـام دارد.خرمـای معروف
اسـتان کرمـان خرمـای مضافتی اسـت و اسـتان بوشـهر خرمـای کبکاب
را بـه عمـل میآورد.اسـتان فـارس دارای خرماهـا ی شـاهانی ،زاهـدی و
کبـکاب اسـت.در اسـتان هرمـزگان خرمـای پیـارم رشـد میکنـد و در
منطقه جیرفت و سیسـتان هم مانند کرمان خرمای مضافتی وجود دارد.

خرید خرما:
نکایت برای ِ

در هنگام خرید خرما باید به نکات مهمی توجه کنید:
*در هنـگا ِم خریـد خرمـا بـه آرم غـذا و دارو روی بسـته بنـدی آن
توجـه کنیـد .بـه دلیـل اینکـه خرمـا دارای سـطح چسـبندهای هسـت
و آلودگیهـای مختلـف را بعـد از جـدا شـدن از درخـت بـه سـمت خـود
جـذب میکنـد؛ حتمـا پـس از بازکردن بسـته بنـدی آن را شسـته و بعد
مصـرف کنید.
* خرمـا بـه دلیـل طبـع گرمـی کـه دارد به دمای محیط حسـاس اسـت
و افزایـش دمـا روی مـزه آن تاثیـر میگـذارد بنابراین خرمـا را در یخچال
نگهداری کنید.
* اگـر خرمـا دارای مـزه تـرش یا تند باشـد احتماال فاسـد شـده اسـت و
مصـرف آن زیان آور اسـت.

قیمتکنوینخرما:

اما دلیل قیمت سرسـام آور خرما نسـبت به مشـابه سـال گذشـته چیسـت؟
خیلیهـا صـادرات بـی رویـه را عامـل افزایـش قیمت خرمـا میدانند.
دبیـرکل انجمـن خرمـای ایـران :هـم اکنـون وضعیـت صنعت خرمـای ایران
خـوب نیسـت و هـر کیلـو خرمـا بـه قیمـت  ۲۵تـا  ۳۵هـزار تومان رسـیده؛
ایـن در حالـی اسـت کـه افـراد هـر کیلو خرمـا را بیـن دو تا سـه هزارتومان از
کشـاورز خریـداری میکنند.
یکـی دیگـر از علـل افزایـش قیمـت خرمـا ورود داللها و عدم نظـارت دولت
نسـبت بـه بازا ِر خرماسـت .افزایش هزینههای بسـته بندی و نگهـداری نیز از
عوامـل ایـن افزایـش قیمت بی سـابقه اسـت .باتوجـه به اینکه ایـران دومین
تولیـد کننـده خرمـا در جهان اسـت امیدواریم هر چه سـریعتر بـا بکارگیری
محصول وطنی بـه منطقیترین حالت ممکن
روشهـای درسـت قیمـت این
ِ
برسد.

قیمت خرما در ابزار:

بررسیهای میدانی قیمت خرما حاکی از آن است که:
قیمـت هـر کیلـو رطـب مضافتـی در سـطح شـهر بیـن ۲۵تـا ۴۰هـزار
تومـان اسـت .خرمـای زاهـدی ۱۸هزارتومـان ،خرمـای پیـارم ۶۵تـا ۷۵هزار
تومان،چیپـس خرمـا ۲۰هـزار تومـان ،خرمـای تـازه ۲۲تـا ۲۵هزارتومـان،
خرمـای دشتسـتانی۱۸هزار تومـان بـه فـروش میرسـد.

