حقــوق کـــار

 ۱4نﮑته مفید در کسب و کار
)قسمت چﻬارم(

پیﺶ از خرید ﻏرفه در یﮏ نمایشﮕاه چه اقداماتی باید انجام دهیﻢ ؟
قرارداد خرید آن را کامال مطالعه نماییﻢ.
بازخورد و آمار دوره یا سال قبل این نمایشگاه را به دقت بررسی نماییﻢ،در
بسیاری از نمایشگاهها این بازتاب کلی دوره قبل ،یکی از مهمترین قسمتهای
مدارکی است که دراختیار خریداران ﻏرفه باید قرار گیرد .
مفاد قرارداد شامل امکانات و ملزومات ،متراژدقیﻖ ﻏرفه ،موقعیت مکانی و
جانمایی براساس توافﻖ خرید کنترل گردد.
با توجه به وسعت و نیاز اطالعات فنی و صنفی،نه منابﻊ علمی مﺤﺾ ،قابل
استفاده قشر معمولی است و نه برای نظریهپردازان تکنیﮏ نمایشگاهی کارآیی
باال دارد ،بنابراین لزوم استفاده و مطالعه کتابهایی فرهنگسازی شود که تلفیﻖ
این دو مورد باشد.
بیمه :چه کسانی واجد شرایﻂ دریافت مستمری بازماندگان هستند؟
بازماندگان واجد شرایﻂ متوفی که استﺤقاق دریافت مستمری را خواهند
داشت عبارتند از:
* عیال دائﻢ بیمه شده متوفی
* شوهر بیمهشده زن
مشروط بر این که اوالً تﺤت تکفل زن بوده و ﺛانیاً سن او از شصت سال متجاوز
باشد و یا طبﻖ نظر کمیسیون پزشکی موﺿوع ماده  91قانون تﺄمیناجتماعی
ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ننماید.
* فرزندان ذکور متوفی
ً
درصورتی که سن آنان حداکﺜر  19سال تمام و پس از آن منﺤصرا درصورت
اشتﻐال به تﺤصیل در مقاطﻊ دانشگاهی و یا این که معلول ازکارافتاده نیازمند
شناخته شوند.
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* فرزندان اناث متوفی
درصورتی که فاقد شﻐل و شوهر باشند.
* پدر و مادر متوفی
درصورتی که اوالً تﺤت تکفل او بوده ،ﺛانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه
سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به تشکیل کمیسیون پزشکی موﺿوع ماده  91قانون
تﺄمین اجتماعی ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.
مراحﻞ وترتیب رسیدگی در کمیسیون حﻞ اختالف چﮕونه است ؟
شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتﺤادیه ﺛبت و حسب نوبت در دستور کار
کمیسیون قرار گیرد ،کمیسیون موﻇﻒ است حداکﺜر ﻇرف مدت یﮏ هفته به
شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتﺤادیه برای اقدام قانونی اعالم نماید.
در هر مورد اعﻀای کمیسیون پس از طرح موﺿوع و استماع نظرات طرفین
و بررسی مستندات ارائه شده ،نظر خود را اعالم خواهند نمود و در صورت عدم
حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.
چنانﭽهدرجریانرسیدگیکمیسیونبهاختالفاتمطروحهصنفیتخلفاتیاحراز
گردد ،حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد.
براساس قانون نﻈام صنفی هر اتحادیه چه کمیسیون هایی باید در
خدمت اﻋﻀای صنﻒ داشته باشند؟
اتﺤادیه موﻇﻒ است نسبت به تشکیل کمیسیونهای زیر با رعایت مفاد این
آییننامه اقدام نمایند:
کمیسیون رسیدگی به شکایات
کمیسیون حل اختالف
کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی
کمیسیون فنی
کمیسیون آموزشی

