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بورس و بیمه

انجی مسافرت خود را بشناسید!
بیمه مسـافرتی برای حوزه شـینگن اجباری اسـت .اما برای کشـورهای دیگر نیز
ضـروری اسـت .چراکـه یک سـرماخوردگی سـاده یا یـک اتفـاق ناراحتکننده،
میتوانـد تمـام پولتـان را بـه بـاد بدهـد! پولی که قرار بـود خرج لـذت بردن از
سـفر بشـود ،حاال خرج درمان میشـود.
مالی مناسـب با
پـس بیمـه مسـافرتی بـا توجـه بـه شـرایطتان بخریـد .سـقف ِ
تعهداتـی کـه ضـروری اسـت ،میتوانـد ناجـی شـما باشـد .برخی پوشـشهای
ی کـه در ایـران ارائه میشـود:
بیمـه مسـافرت 
 .1هزینههـای پزشـکی و بسـتری در خـارج از کشـور |  .2جابهجایـی یـا
بازگردانـدن بیمهشـده بـه ایـران |  .3پرداخـت هزینههای فوریت دندانپزشـکی
|  .4پوشـش تأخیـر درحرکـت |  .5سـفر اضطـراری یکی از اعضـای خانواده | .6

یافتـن و ارسـال بـار و ملزومـات شـخصی |  .7جبـران خسـارت تأخیـر در ورود
بـار همـراه مسـافر |  .8فقـدان گذرنامـه ،گواهینامـه رانندگـی و شناسـنامه در
خارج از کشـور

قیمت بیمه مسافریت شینگن

قیمـت بیمـه مسـافرتی شـینگن بـه عوامـل زیـادی ،از جملـه سـن شـخص
بیمهگـذار بسـتگی دارد .بـرای ایـن نـوع بیمهنامـه ،ردههـای سـنی مختلفـی
تعیینشـده کـه در قیمـت تأثیـر زیادی دارنـد .کمترین حق بیمه را رده سـنی
تا  ۱۲سـال و بیشـترین قیمت را افراد  ۸۰سـال به باال باید بپردازند .بعضی از
شـرکتها باالتـر از  ۸۰سـال را بیمـه نمیکننـد.

 ۳رشط تداوم سودآوری غول ها

بـورس تهـران ،در هفتـه قبـل ،بسـیار پرماجـرا بـود .مـوج گزارش های بسـیار خوب از سـوی شـرکت های بـزرگ ،مخصوصا پتروشـیمی و پاالیشـی ها ،به
جواد غیاثی
ِ
خوب شـرکت های بـزرگ ،بسـیاری از نمادهای بـی بنیاد بازار کـه به بهانه هـای واهی،
یکبـاره بـازار را غافلگیـر کـرد .همزمـان بـا گـزارش هـای بسـیار
کارشناس بورس
داغ شـده بودنـد ،ضمـن ارائـه گـزارش عملکـرد خـود ،صـف فروش شـدند؛ خودرویی ها ،برخـی نمادهای بانکی و مسـکنی از این جمله انـد .ما در صفحه
دخـل و خـرج ،بارهـا وضعیـت مناسـب شـرکت هـای بـزرگ در گـروه هـای مختلف (فلزی ،پتروشـیمی و معدنـی) را بررسـی کرده و دربـاره جذابیت حضـور در مجامع این شـرکت
هـا صحبـت کردیـم .امـا بـه واقـع ،عملکـرد شـرکت هـا از انتظـار ما و بسـیاری از تحلیلگران بازار سـرمایه هـم بهتر بود .در این شـرایط که نـگاه اهالی بـازار ،دوباره به سـمت غول ها
(فلـزی معدنـی و پتروپاالیشـی) چرخیـده اسـت ،ایـن سـوال وجـود دارد کـه هنـوز هم فرصت ورود و سـرمایه گذاری در سـهام شـرکت هـای بزرگ وجود دارد؟ پاسـخ مثبت اسـت.
اگرچـه برخـی نمادهـای بـزرگ و خـوب ،بعـد از ارائـه گـزارش هـا ،صـف خریدنـد و خرید آنهـا به راحتی ممکن نیسـت اما دربـاره برخـی نمادهای دیگـر ،اینگونه نیسـت و ورود به
آنهـا بـدون دردسـر و با چشـم انـداز خوب ،ممکن اسـت.

یک تحلیل ساده از چمش انداز غول ها

در جـدول زیـر ،بـه یـک روش بسـیار سـاده ،چشـم انـداز پیـش روی
شـرکت هـای بـزرگ بورسـی – کـه بـه خاطـر عملکـرد بهـار خـود
موردتوجـه قـرار گرفتنـد -را ترسـیم کردیم .روش سـاده هـم اینگونه
اسـت کـه فرض کردیم ،عملکرد شـرکت ها در بهـار در  3فصل بعدی
سـال نیـز تکـرار شـود .البتـه واضح اسـت که این فرض بسـیار سـاده
اسـت و صرفـا یـک مبنـا برای تدقیق تحلیل به دسـت مـی دهد .چرا
کـه ممکـن اسـت در فصول پیش رو ،عملکرد شـرکت هـا تحت تاثیر
تحـوالت (نـرخ های جهانی ،نرخ ارز ،هزینه مواد اولیه و  )...دسـتخوش
تغییراتـی شـود و بهتـر یـا بدتر از عملکرد بهار باشـد .امـا در هر حال،
تعمیـم عملکـرد بهـار به تمام سـال ،فرض بدی نیسـت.

انتظار برای سود شیرین حیت بعد از غافلگیری بزرگ

بـه ایـن ترتیـب ،بعـد از محاسـبه سـود تحلیلی  ،98نسـبت قیمت به
درآمـد ( 98 )p/eرا هـم محاسـبه کردیـم .در یـک بـازار نرمـال و بـا
توجـه بـه وضعیـت نرخ سـود بانکی ،منطقی اسـت که نسـبت قیمت
بـه درآمـد بعـد از تحقق سـود (یا مطمئن شـدن بازار از تحقق سـود)
بـه محـدوده  5برسـد .بـه ایـن ترتیب ،قیمـت نهایی و بـازده انتظاری
بـر ایـن اسـاس محاسـبه و در سـتون ماقبـل نهایی ارائه شـده اسـت.
چنانچـه پیداسـت ،برخـی از شـرکت ها ،در همین قیمـت های فعلی
(قیمـت هـای روز چهارشـنبه) با وجـود ارائه گـزارش غافلگیرکننده و
پشـت سـر گذاشـتن چندین روز رشـد و صـف خرید ،همچنـان توان
ایجـاد بازدهـی هـای قابل توجـه را دارند.
مثلا پتروشـیمی فنـاوران کـه هفته قبـل ،چند روز صف خریـد بود و
مجموعـا  23درصـد در یک هفته رشـد کـرد ،در صورت تداوم عملکرد

رشوط تداوم عملکرد هبار

عملکرد شـرکت ها وابسـته به شـرایط و متغیرهایی اسـت که ثبات
آنهـا در ادامـه سـال مـی تواند احتمـال تکرار عملکرد بهـار را افزایش
داده و سـودهای انتظـاری جـدول فـوق را محقـق کنـد .از جمله این
عوامل:
تداوم استفاده از دالر  11هزار تومانی
یکـی از مهمتریـن شـروطی کـه بـه شـرکتها کمـک خواهد کـرد تا
سـود بهاری خود را تکرار کنند یا حتی آن را بهبود ببخشـند ،ثبات
نـرخ ارز نیمایـی در محـدوده فعلـی ،یعنی بیشـتر از  11هـزار تومان
اسـت .واقعیـت این اسـت کـه یک دلیل مهم غافلگیـری تحلیلگران،
آن بـود کـه سـود شـرکت هـا را با نـرخ ارز  10هزار تومانی محاسـبه
کـرده بودنـد .امـا نرخ دالر در نیما تا  12هـزار و  700تومان باال رفت.
در صـورت ثبـات نـرخ ارز در ایـن محـدوده ،عملکـرد ماههای بعدی،
مـی توانـد از ایـن هم بهتر باشـد .چرا که در ابتـدای بهار ،نرخ ارز نیما
بسـیار کمتر از مقادیر فعلی بود و به مرور رشـد کرد .تحلیلگران می
گوینـد نـرخ نیمایـی بـاالی  10هزار تومان برای شـرکت ها مناسـب

اسـت و فقـط در صورتـی باید نگـران بود که نـرخ دالر نیمایی به زیر
 10هـزار تومان سـقوط کند.
وضعیت تحریم ها ،بازارهای جهانی و جنگ تجاری
اکثـر شـرکت هـای فـوق (به جز پاالیشـی ها) سـهم باالیـی از تولید
خـود را صـادر مـی کننـد .در این حالـت وضعیت بازارهـا و نرخ های
جهانـی بسـیار مهم اسـت .این روزهـا وضعیت شـاخص جهانی دالر
آمریـکا و همچنیـن جنگ تجـاری ،مهمترین تعیین کننده نرخ های
جهانـی اسـت .هرچـه شـاخص دالر تضعیـف شـود و امید بـه حل و
فصـل جنـگ تجاری بیشـتر شـود ،بازارهای جهانـی عملکرد بهتری
خواهنـد داشـت .اگـر در شـرکت های فوق سـرمایه گـذاری کردید،
ایـن مـوارد را رصد کنید.
علاوه بـر آن میـزان موفقیـت شـرکت هـا در دورزدن موثـر و کـم
هزینـه تحریـم هـا نیز حائـز اهمیت اسـت .این نکته مهـم قابل ذکر
اسـت کـه یک دلیل مهـم غافلگیری تحلیلگران دربـاره عملکرد بهار
شـرکتها ،بیـش بـرآورد هزینه های تحریمی بود .در واقع کسـی فکر
نمـی کـرد شـرکت ها بتوانند با وجـود تحریم ها محصـوالت خود را
بـا تخفیـف کـم و به مقدار زیـاد به فروش برسـانند .برخی از تخفیف
هـای  10درصـد و بیشـتر در نرخ هـای فروش بـرای دورزدن تحریم
هـا و همچنیـن رشـد هزینـه هـای حمـل و نقـل بـه همیـن میزان
صحبـت مـی کردنـد .اما ،ظاهرا شـرکت ها توانسـته انـد ،حداقل در
بهـار امسـال ،بـا دردسـر کمتری تحریم هـا را دور بزننـد .به نظر می
رسـد از ایـن بـه بعـد نیـز ،مشـکل جدیـدی برای شـرکت هـا ایجاد
نشود.

اما و اگرهای بیمه بیکاری
روزنامهنگار

بیـکاری یکـی از .کابـوس هـای اقتصادی اسـت که ممکن اسـت روزی ماننـد بال بر فـرد و خانواده اش
نـازل شـود .مـا در ایـن نوشـتار تالش مـی کنیم به مهـم ترین موضوعات کلیـدی درباره بیمـه بیکاری
و شـرایطش در قالب پرسـش و پاسـخ بپردازیم.

 .1مبلغ بیمه بیکاری در سال  ۱۳۹۸چقدر است؟
حداقـل مبلـغ بیمـه بیـکاری در سـال  ،۱۳۹۷معادل حداقـل حقوق پایه
کارگـران در سـال  ۹۷و حـدود  ۱۱میلیـون ریـال بـود و ایـن رقـم بـرای
حداقـل مبلـغ بیمـه بیـکاری در سـال  ،۱۳۹۸معادل حداقـل حقوق پایه
کارگـران در سـال  ۱۳۹۸حـدود  ۱۵میلیـون ریـال اسـت .البته بیشـینه
دریافت حق بیمه بیکاری ۵۵ ،درصد متوسـط حقوق و دسـتمزد ماهانه
اسـت و ملاک محاسـبه ۹۰ ،روز پیـش از وقـوع عـدم اشـتغال ارادی در
کارگاه است.
 .2چـه مـواردی باعـث مـی شـود ماهیانه بیمـه بیـکاری قطع
شو د ؟
به موارد زیر توجه کنید:
اگر کارفرما دوباره شما را برای کار ،فراخوانی کند.
اگـر در فراینـد پرداخـت مقـرری ،مشـخص شـود که شـما ،بـه صورت
ارادی و بـا تبانـی بـا کارفرمـا ،خواسـتار دریافت مقـرری ماهانه شـده اید.
در ایـن صـورت طبـق قوانیـن سـازمان تامیـن اجتماعـی با شـما برخورد
می شـود.
عـدم شـرکت در کالس هـای آموزشـی که سـازمان تامیـن اجتماعی و
اداره کار تعییـن مـی کند.

سفراتن چندروزه است؟

از دیگـر عوامـل تأثیرگـذار بر قیمت بیمه مسـافرتی شـینگن ،طول مدت سـفر
اسـت .هر قدر تعداد روزهایی که در سـفر هسـتید ،بیشـتر باشـد باید حق بیمه
بیشـتری پرداخت کنید .طول سـفر از  ۱تا  ۷روز شـروع میشـود و میتواند تا
یکسـال هم ادامه داشـته باشد.

چنانچه پیداست،
برخی از شرکت
ها ،در همین
قیمت های فعلی
(قیمت های روز
چهارشنبه) با وجود
ارائه گزارش
غافلگیرکننده و
پشت سر گذاشتن
چندین روز رشد
و صف خرید،
همچنان توان ایجاد
بازدهی های قابل
توجه را دارند

نیمـی از جـدول فوق به پتروشـیمی های گازی (اوره و متانول سـازان)
اختصاص دارد .این شـرکت ها تاثیر به سـزایی از نرخ خوراک تحویلی
مـی گیرنـد .هـم اکنون نـرخ خوراک (هر مترمکعـب گاز طبیعی) برای
شـرکت ها کمتر از  7سـنت محاسـبه شده اسـت .نرخ خوراک با توجه
بـه یـک فرمـول متشـکل از نـرخ داخلـی و چند شـاخص بیـن المللی
محاسـبه و بـرای شـرکت هـا فاکتور می شـود .نرخ داخلی ثابت اسـت
امـا نـرخ بیـن المللـی گاز معمـوال بـا قیمـت نفـت تغییـر مییابـد که
همزمـان قیمـت فروش محصوالت را هم دسـتخوش تغییر میکند .اما
نکتـه مهـم تغییـرات نرخ گاز (خوراک و سـوخت) برای این شـرکت ها
از سـوی دولت اسـت .یعنی ممکن اسـت که دولت در فرمول محاسـبه
نـرخ خـوراک تغییراتـی لحـاظ کنـد و یا نـرخ سـوخت را افزایش دهد.
در ایـن صـورت ،ممکن اسـت حاشـیه سـود این شـرکت هـا به صورت
معنـاداری تغییـر کند و عملکرد بهار قابل تکرار نباشـد .فعال شـواهدی
جـدی مبنـی بر وجـود چنین عزمـی در دولت قابل رصد نیسـت.

رشایط خاص رشکت ها را در نظر بگیرید

نکتـه بسـیار مهـم دیگـر این اسـت که شـرکتها بـا توجه بـه وضعیت
سـاختار مالـی خـود ،طـرح هـای توسـعه ای و  ...مـی تواننـد شـرایط
متفاوتی داشـته باشـند .یعنی فارغ از متغیرهای کالن مثل نرخ ارز یا
قیمـت هـای جهانـی ،روندهای ویژه ای در درون شـرکت ها در جریان
باشـد کـه سـود و زیـان را دچـار تغییـرات ویـژه کند .مثلا در جدول
فـوق ،برخـی بـرای ملی مس (فملی) به خاطر روند طرح های توسـعه
ای و همچنیـن موجـودی انبار ،چشـم انداز مناسـبی قائلند و احتمال
تکـرار عملکـرد بهـار را بـاال مـی داننـد .حتـی اگـر نـرخ جهانـی مس
اندکـی افـت کنـد .همچنین برخی شـرکت ها به جز عملکرد شـرکت
اصلی ،چندین شـرکت زیرمجموعه هم دارند که از آنها سـود دریافت
می کننـد (مثل فـوالد مبارکه).

سبد کم خطر ایجاد کنید
یک ِ

نهایتا ،بعد از همه این بررسـی ها ،یک سـبد مطمئن و متنوع تشـکیل
دهیـد و تـا افـق زمانـی تحلیل خود منتظر باشـید ..شـایان ذکر اسـت
افـق زمانـی تحلیل فوق (رسـیدن شـرکت ها به قیمـت هدف و تحقق
سـود برآورد شـده) حداکثر  9تا  12ماه اسـت؛ یعنی زمانی که گزارش
های فصلی بعدی برسـد و بازار از تحقق سـود مطمئن شـود .لذا الزم
اسـت که یک سـبد مناسـب تشـکیل داده و منتظر باشـید تا عملکرد
بعـدی شـرکت هـا برسـد .به نظر ما ،چنانچـه از هر کدام از سـهم های
پاالیشـی ،پترویـی و فلـزی در جـدول فـوق ،یک یا دو مـورد را انتخاب
و یک سـبد متشـکل از  6تا  8نماد تشـکیل دهید ،خیلی بعید اسـت
که در افق  9ماهه ،یک سـود مناسـب (تا دو برابر سـود بانکی) کسـب
نکنیـد .خوبی تشـکیل سـبد این اسـت که در صـورت عملکرد ضعیف
برخی شـرکتها ،عملکرد سـایرین ،زیان را جبـران خواهد کرد.

بازدهی انتظاری با فرض رشد
سود ( 98با فرض تکرار
 p/eتحلیلی 98
قیمت هر سهم  p/eبه روش  ttmسود  - 97هر سهم سود بهار  -98هر سهم
قیمت تا 5=p/e
عملکرد بهار)
69.3
3.0
23868
5967
16166
3.5
70499
شفن
109.7
2.4
28204
7051
15542
3.2
67243
زاگرس
21.7
4.1
4852
1213
4870
4.1
19933
شخارک
65.5
3.0
6456
1614
2305
3.9
19499
شپدیس
47.2
3.4
2676
669
1456
4.6
9092
کرماشا
35.5
3.7
4708
1177
3123
4.4
17370
خراسان
35.9
3.7
2708
677
1273
5.2
9960
شیراز
28.9
3.9
11140
2785
9830
3.7
43208
پارس
83.8
2.7
11452
2863
7051
3.2
31159
نوری
48.6
3.4
4212
1053
2543
4.5
14175
شبندر
0.45.0
4804
1201
4363
4.7
24110
شبریز
51.9
3.3
3488
872
2539
3.7
11483
شپنا
74.9
2.9
1608
402
692
4.8
4596
فملی
41.4
3.5
1160
290
941
3.7
4101
فوالد

پاسخ به پرسش های اساسی در زمینه بیمه بیکاری

راحله شعبانی

 .1صفر تا  ۱۲سال |  ۱۳ .2تا  ۶۵سال
 ۶۶ .3تا  ۷۰سال |  ۷۱ .4تا  ۸۰سال
۸۰ .5سال به باال

تغییر نرخ خوراک؟!

بررسی چشم انداز سودآوری چند شرکت بزرگ بورسی بعد از گزارش های غافلگیرکننده بهار

بهـاری اش در تمـام سـال  ،98مـی توانـد حدو ِد  70درصد دیگر سـود
بدهـد .ایـن رقـم بـرای دیگـر متانـول سـاز کشـور یعنـی زاگـرس به
 110درصـد می رسـد که بیشـترین سـو ِد موردانتظار بیـن غول های
بررسـی شـده در جدول زیر اسـت .تاکید میشـود که تحقق این سـود
مشـروط بـه تکـرار عملکـرد بهار اسـت .امـا در چه صورتی ایـن اتفاق
خواهـد افتـاد؟ در ادامـه به چنـد مورد اشـاره می کنیم.
یک برآورد سـاده از چشـم انداز سـودآوری چند شـرکت بزرگ بورسی
که در بهار عملکرد بسـیار خوبی داشـتند.

ردههای سین بیمه مسافریت

عدم شرکت در کالس های بازآموزی و کارآموزی.
عـدم حضـور در ادارات کار ،تعـاون و رفـاه اجتماعـی بـه منظـور ثبـت
اثرانگشـت و حضـور و غیـاب الکترونیکـی.
اگر مشمول دریافت بیمه بازنشستگی شوید.
اگـر کاری از سـوی اداره کار بـه شـما پیشـنهاد شـود و از انجـام آن
خـودداری کنیـد.
اگر به هر دلیلی برای شما بیمه اجباری یا اختیاری پرداخت شود.
 .3آیـا بـرای دریافـت بیمه بیـکاری ،بایسـتی حداقل  ۱۰سـال
سـابقه داشـته باشیم؟
خیـر .حتـی بـا شـش مـاه سـابقه و رعایـت شـرایط و مقـررات ،مشـمول
دریافـت مقـرری ماهانـه خواهیـد بود.
 .4آیـا مقـرری زمـان عدم اشـتغال نیز جـزو سـنوات خدماتی
کارگرانـی کـه بـه صـورت غیـر ارادی از کارگاه اخراج شـده اند،
قـرار مـی گیرد؟
بلـه .مدتـی کـه ایـن مقرری به شـما پرداخت می شـود ،در زمره سـنوات
خدمتی بوده و در زمان بازنشسـتگی ،محاسـبه می شـود.
 .5آیـا در زمـان دریافت مقـرری بیمه بیکاری ،می توان نسـبت
بـه تمدید دفترچـه تامین اجتماعی اقـدام کرد؟

بلـه .شـما میتوانیـد بـا مراجعـه بـه همـان شـعبه تامیـن اجتماعـی که
کارفرمـا بـرای شـما ،لیسـت رد کـرده و پرونـده شـما را بـرای پرداخـت
مقـرری ماهانـه تاییـد کـرده اسـت ،نسـبت به تمدیـد دفترچـه و افزایش
اعتبـار آن اقـدام کنید.
.۶بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری چه کسی است؟
بیـکار بیمـه شـده ای اسـت کـه بـدون میـل و اراده بیکار شـده و آماده به
کار باشد.
 .7در صورتـی کـه کارگـر دراثنـای قـرارداد کار اخراج شـود آیا
مشـمول بیمـه بیکاری میشـود؟
در صـورت صـدور رأی مراجـع حـل اختلاف مبنـی بر قطـع رابطه کاری
و غیـر ارادی بـودن بیـکاری بـا دارا بـودن سـایر شـرایط منـدرج درقانون،
مشـمول دریافـت مقرری بیمـه بیکاری میشـود.
 .8کارگـری از کارگاهی اخراج شـده و بالفاصله در کارگاه دیگری
بـه صورت قـرارداد مـدت موقت مشـغول به کار گردیده اسـت،
در صـورت اخـراج وی از کارگاه دوم ،آیـا مشـمول مقـرری بیمه
بیکاری می باشـد؟
بـا توجـه بـه اینکـه داشـتن حداقـل یکسـال سـابقه پرداخت حـق بیمه
درآخریـن کارگاه بـرای کارگـران قـراردادی مالک پرداخـت مقرری بیمه
بیـکاری مـی باشـد اگر کارگـر فاقد قرارداد مدت موقت باشـد برای تعیین
تکلیـف در خصـوص قطـع رابطـه کارگـری مـی بایسـت بـه مراجـع حل
اختالف مراجعـه نماید.
 .9در صورتـی کـه پـس از پایـان قـرارداد ،کارفرمـا حاضـر بـه
تمدیـد قـرارداد باکارگـر باشـد ولی کارگرآمـاده به کار نباشـد؛
آیـا متقاضـی میتواند از مقـرری بیمه بیکاری اسـتفاده نماید ؟
مطابـق مـاده  2قانـون بیمـه بیکاری در چنیـن مواقعی بیـکاری؛ مصداق
ارادی خواهـد یافـت ومتقاضـی فوق مشـمول شـرایط بیمه بیـکاری نمی
گردد.
 .10وضعیـت بیمـه بیـکاری کارگـران فصلـی به چه صـورت می
با شد ؟

محصول اصلی شرکت
متانول
متانول
متانول
اوره
اوره
اوره
اوره (بیش از  60درصد)
استایرن ،اتان ،پروپان
محصوالت آروماتیک
بنزین و مشتقات نفتی
بنزین و مشتقات نفتی
بنزین و مشتقات نفتی
کنسانتره و کاتد مس
ورق سرد و گرم

کارگـران فصلـی در صورتـی کـه در اثنای فصل کار بیکار شـوند مشـمول
اسـتفاده از مقـرری بیمه بیـکاری خواهند بود.
 .11کارگـران شـاغل در کارهـا ی با ماهیت غیر دائـم مانند پروژه
هـا و فعالیـت هـای عمرانی که در پایان کار یا اتمام بخشـی از آن
بـه دلیل عـدم نیاز ،بیکار می شـوندآیا مشـمول دریافت مقرری
بیمه بیکاری می شـوند؟
کارگـران شـاغل در کارهـای با ماهیـت غیر دائم (مانند پـروژه ها ،فعالیت
هـای عمرانـی ونظایـر آن) کـه در پایـان کار ،قـرارداد و یا اتمام بخشـی از
کار بـه عنـوان عـدم نیـاز بیکار میگردند مشـمول شـرایط بیمـه بیکاری
نخواهند شـد.
 .12مقـرری بیمـه بیـکاری از چـه تاریخی قابل پرداخت اسـت و
آیـا این دوره جزو سـوابق محاسـبه مـی گردد؟
مقـرری بیمـه بیـکاری از روز اول بیـکاری قابل پرداخت می باشـد .دوران
دریافـت مقـرری بیمـه بیکاری ،جزو سـوابق از لحاظ فوت ،بازنشسـتگی و
از کار افتادگـی محسـوب میگردد.
 .13مـدت پرداخـت و میـزان مقرری بیمه بیـکاری به چه صورت
می باشد؟
 .14آیـا افـرادی کـه واجد شـرایط دریافت مقـرری بیمه بیکاری
تشـخیص داده می شـوند در پایان هر سـال ،پاداش (عیدی) نیز
بـه آن ها تعلق مـی گیرد؟
خیـر ،هیـچ گونـه عیـدی و پـاداش بـه مقـرری بگیـران در طـول دوره
اسـتحقاق تعلـق نمـی گیـرد.
 .15آیا مقرری بیمه بیکاری مشمول کسر مالیات می گردد؟
مقـرری بیمـه بیـکاری ماننـد سـایر مسـتمری هـای تأمیـن اجتماعی از
پرداخـت هرگونـه مالیـات معـاف می باشـد.
 .16آیـا در زمـان اسـتفاده از بیمه بیکاری دفترچـه بیمه مقرری
بگیـر تعویـض یا تمدید مـی گردد؟
بلـه ،در طـول زمـان بهره منـدی از بیمه بیکاری دفترچـه درمانی مقرری
بگیـر و افـراد تحـت تکفل او تمدید مـی گردد .

