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صعود بورس به ارتفاع ۱۹۵ هزار واحد 
شهروند| در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 
3 میلیارد و 38۶میلیون سهم و حق  تقدم به  ارزش ۱0 هزار و 
۷۵3میلیارد ریال در ۲90هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و شاخص بورس با رشــد ۱۲۲4واحدی در ارتفاع ۱9۵هزار و 
۲0۲واحد قرار گرفت. شــاخص های اصلی بازار سرمایه هم 
روز متعادل و مثبتی را پشت ســر گذاشــتند؛ به طوری که 
شــاخص قیمت )وزنی- ارزشــی( 3۵3واحد، کل )هموزن( 
۶83واحد، قیمت )هموزن( 4۷۶واحد، آزاد شناور ۱۱9۵واحد 
و شاخص های  بازار اول و دوم به ترتیب 8۵۶و ۲۶49واحد رشد 

را به  ثبت رساند.

بورس

 

معادل دالری دستمزد کارگران ایرانی در سال 98 
بدون تغییر ماند. حداقل دستمزدها در  سال ۱389، 
400 دالر در ماه و در ســال   ۱39۶، 300 دالر در ماه 
بود. شوک ارزی  سال ۱39۷ موجب شد که حداقل 
دستمزدها نصف شــده و به ۱۵0 دالر در ماه برسد و 
 حاال با وجود افزایش دســتمزدها برای سال ۱398، 

همچنان سطح حداقل دستمزدها )مشروط به ثبات 
قیمت ها( در حدود ســال ۱39۷  باقی خواهد ماند . 
 در صورت اســتمرار افزایش نرخ ارز )در سطح باالی 
۱3 هزار تومان در برابر یک دالر(، حداقل دستمزدها 
در  سال ۱398 نسبت به سال ۱39۷ همچنان کاهش 

خواهد یافت .

دستمزد دالری کارگران ایرانی در سال ۹8 چقدر است؟

قیمت)تومان( ماشین حساب 

3.6 میلیون  TI-Nspire™ CX Handheld ماشین حساب

345 هزار  FX-5800 ماشین حساب کاسیو

2.53 میلیون  FX2.0 PLUS ماشین حساب کاسیو الجبرا

175 هزار  FX-991 ES PLUS ماشین حساب کاسیو

78 هزار  FX-82-ES PLUS ماشین حساب کاسیو مدل

197 هزار  CS-2130 ماشین حساب شارپ مدل

190 هزار  fx-991EX ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل

164 هزار  DJ-240D Plus ماشین حساب کاسیو مدل

48 هزار  SF-200 ماشین حساب پارس حساب مدل

1.36 میلیون  FX-CP400 ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل

64 هزار  FX-82-MS ماشین حساب کاسیو

590 هزار  DJ-240 D ماشین حساب کاسیو

1.75 میلیون  fx-CG500 ماشین حساب کاسیو مدل

2.68 میلیون  CS-4194HC ماشین حساب شارپ مدل

890 هزار  fx-9860G II SD ماشین حساب کاسیو مدل

1.57 میلیون  Classpad 330 PLUS ماشین حساب کاسیو کاسیو

 SWTD 20 یک ماشین لباسشــویی فریدولین مدل
ظرفیــت ۲کیلوگرم ۷۲4 هــزار تومان و لباسشــویی 
مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 

3.۵کیلوگرم ۷۷9 هزار تومان فروخته می شود. 
از 2/5 تا 32 میلیون تومان هزینه یک 

دستگاه ظرفشویی
ماشین ظرفشویی رومیزی ســام مدل T1305 در 
سایت دیجی کاال ۲ میلیون و ۵99 هزار تومان و ماشین 
ظرفشویی رومیزی سام مدل T1309 حدود ۲ میلیون 
و ۷00 هــزار تومــان قیمت خــورده اســت. البته اگر 
محدودیت مالی نداشته باشید، می خواهید یک ماشین 
ظرفشویی مناسب بخرید، باید باالی ۲0 میلیون تومان 
هزینه کنید. به عنوان مثال ماشــین ظرفشویی اسمگ 
مدل LVFAB حدود 3۲ میلیون و ۵00 هزار تومان و 
ماشین ظرفشویی توکار سامسونگ مدل D175 حدود 

۲4 میلیون تومان خریدوفروش می شود. 
جارو برقی چند؟ 

ارزان تریــن جاروبرقی های موجــود در بازار همان 
جاروشارژی های قدیمی اســت که حدود نیم میلیون 
تومان قیمــت دارد. نگاهــی به قیمت هــا در یکی از 
سایت های خرید اینترنتی یک جاروبرقی هاردستون 
مــدل HVC1600 حدود ۵30 هــزار تومان قیمت 
خورده اســت. البتــه جاروبرقی امرســان مدل ۵۱0 
حدود ۷۶8 هزار تومــان و ۱۲00 واتی پارس خزر هم 

حدود ۷00 هزار تومان به فروش می رود. 

چطور از بیمه تکمیلی خسارت بگیریم؟
شهروند| برای دریافت هزینه ها یا خسارت درمانی تان از بیمه تکمیلی معموال دو راه وجود دارد؛ در روش اول شخص 
با معرفی نامه به مرکز درمانی  مراجعه می کند که خدمات آن تحت پوشش شرکتی است که بیمه تکمیلی شما را متقبل 
شده است و  تا سقف تعهدات چیزی پرداخت نمی  کند. بنابراین شما باید فهرست درمانگاه هایی را بدانید که به بیمه 

تکمیلی شما خدمات می دهند. 
در روش دوم شــخص بدون معرفی نامه به مرکز مراجعه کرده و بعد از پرداخت هزینه ها در مراکز غیر طرف قرارداد 
هزینه های انجام شده را با مدارک تکمیلی به بیمه گر ارایه کرده و بعد از ارزیابی به حساب بیمه شده واریز می شود. فرانشیز 

در بیمه درمان تکمیلی به عهده بیمه گر پایه است. 
برای دریافت هزینه های تان چه مدارکی الزم دارید؟ 

خدمات پاراکلینیک شامل فیزیوتراپی، رادیولوژی، ســونوگرافی، داروخانه، آزمایشگاه و... است و مدارکی که برای 
خدمات پاراکلینیکی نیاز دارید، به این شرح است: 

*کپی جواب مبنی بر انجام اقدام پاراکلینیک یا دستور پزشک معالج مربوطه. 
* اصل قبض رسید )مبلغ پرداختي توسط بیمار( ممهور به مهر مرکز درمانی و قید تاریخ.

بیمه گذاران باید در نظر داشــته باشند که اسناد پاراکلینیکی به هیچ عنوان برگشت داده نمی شود و  از ارسال اصل 
جواب مدارک پاراکلینیک خودداری کنید. 

مدارکی که برای دریافت هزینه های بستری در بیمارستان های خصوصی نیاز دارید، چه هستند؟
۱- اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان 

۲- اصل ریزداروهای ممهوربه مهر داروخانه بیمارستان 
3- اصل قبوض رسید و رونوشت جواب رادیوگرافي، آزمایشگاه، M.R.I، سي تي اسکن، اکو، تست ورزش، سونوگرافي، 

ماموگرافي، مانیتورینگ،آنژیوگرافي و... 
4- گواهي از پزشک مبني بر تعداد مشاوره صورت گرفته با مهر 

۵- گواهي تعداد جلسات فیزیوتراپی تاریخ آنها و اقدامات انجام شده در هر جلسه 
۶- در صورت دریافت هزینه از سوی بیمه گر پایه کپی برابر اصل چک دریافتی از سوی سازمان 

۷- در صورت دریافت هزینه از سوی بیمه گر پایه کپی برابر اصل اسناد از سوی سازمان
اگر عمل جراحی انجام داده اید، باید عاوه بر مدارکی که گفته شــد، مدارکی را که در ادامه می آید، به همراه داشته 

باشید. 
۱- ارایه برگه شرح عمل جراحي 

۲- اصل گواهي جراح ممهور به مهر پزشک جراح 
3- اصل گواهي بیهوشي ممهور به مهر پزشک بیهوشي 

4- اصل گواهي کمک جراح ممهور به مهر پزشک 
۵- اصل ریزداروها و وسایل مصرفي اتاق عمل ممهور به مهر داروخانه بیمارستان 

۶- گواهي از پزشک مبني بر تعداد مشاوره صورت گرفته با مهر 
۷- در صورت جراحی سپتوپاستی ارایه گرافی قبل از عمل جراحی 

8- در صورت جراحی کورتاژ ارایه سونوگرافی قبل از عمل 
9- ارایه جواب پاتولوژی جهت سایر اعمال جراحی

مدارک مورد نیاز برای سایر هزینه های درمانی به جز موارد گفته شده، متفاوت است. برای گرفتن هزینه درمان در 
بخش هایی مانند خرید عینک یا سمعک، ویزیت، دارو و دندانپزشکی و... باید این مدارک را داشته باشید. 

عینک  :
۱- اصل قبض رسید )مبلغ پرداختي توسط بیمار( ممهور به مهر مرکز خرید عینک و قید تاریخ

۲- برگه تعیین نمره چشم )ممهور به مهر چشم پزشک و یا اپتومتریست(
ویزیت:

۱-  اصل قبض رسید )مبلغ پرداختي توسط بیمار( ممهور به مهر پزشک معالج و قید تاریخ
دارو:

۱-  اصل نسخه داروی ممهور به مهر داروخانه و مهر پزشک معالج
۲-  سوابق بیماری بیمه شده در موارد بیماری های خاص

دندانپزشکی:
۱-  اصل فاکتور ممهور به مهر دندانپزشک معالج و قید تاریخ

۲-  ارایه گرافی قبل و بعد از انجام کار یا حین انجام کار )غیر از موارد ترمیم، جرمگیری و روکش کمتر از ۲ واحد(
 در پایان باید به چند نکته توجه کنید. نکته اول اینکه اگر نقص مدرک داشته باشید، برای جلوگیری از مفقودشدن 
اسناد و عدم تأخیر در استخراج سند از بایگانی اصل مدارک درمانی عینا جهت تکمیل به بیمه شده برگشت داده می شود. 
و نکته دیگر اینکه بیمه گذار متعهد است در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان مراتب را در اولین فرصت و حداکثر 
ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ فوت کتباً به شــرکت بیمه گر اعام کند؛ در غیر این صورت بیمه گر هیچ گونه تعهدی در 

پرداخت خسارت نخواهد داشت.
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آخرین نرخ بیکاری اعام شده ایرانی ها ۱۲.۱ درصد است. براساس گزارش مرکز آمار ایران،  بررسی نرخ بیکاری 
افراد ۱0 ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال کشور، بیکار  بوده اند. این شاخص نسبت به 
زمستان ۱39۶ هیچ تغییری نداشته است .   بررسی سهم اشتغال ناقص نشان  می دهد که در زمستان 9۷ حدود، 
۱۱.۵ درصد جمعیت شاغل  به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…( 
کمتر از 44 ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام  کار اضافی بوده اند. این درحالی است که 3۵.۵ درصد از 

شاغان ۱0 ساله و بیشتر، 49 ساعت و  بیشتر در هفته کار کرده اند .

 3۵ درصد شاغالن 
بیشتر از ساعت قانونی 

کار می کنند

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

 هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

نیز در بازه  قیمتی زیر ۵0 هــزار تومان )4۷ تا 49 هزار 
تومان( این اوراق دست به دست می شدند . 

بر اســاس اعام فرابــورس، حجم معامــات اوراق 
تسهیات مسکن در ســال 9۷ نسبت به ۱۲ ماهه سال 
9۶  حدود ۷ درصد کاهش داشــته اســت کــه به نظر 
می رســد در صورتی که دولت و بانــک مرکزی اقدام 
به  افزایش سقف خرید تســهیات مسکن نکنند، این 

روند کاهش اســتقبال از دریافت تسهیات مسکن و 
 درنتیجه کاهش خرید و فروش اوراق تسهیات در سال 

جاری نیز ادامه یابد . 
البته رئیس  یکی از شعب بانک مسکن در این زمینه 
به »شهروند« می گوید:  »علت اصلی این موضوع  کاهش 

تقاضا برای اوراق تسهیات مسکن است.«  
او ادامــه می دهــد:  »بــازار مســکن هر ســال در 

فروردین مــاه تحت تأثیر تعطیات نــوروزی، درگیر 
خواب  بهاری است و معامات در حداقل ممکن انجام 
می شود. بنابراین تقاضا برای اوراق مسکن کاهش دارد 
و  ریزش قیمت اوراق در این بازه زمانی طبیعی اســت. 
البته کاهش قدرت خرید وام مسکن هم در این مسأله 

 دخیل است.« 
البته رئیس یکی از شــعب بانک مسکن معتقد است 
که با ورود بازار مسکن به اوج تقاضا دوباره قیمت  اوراق 
وام مســکن افزایش خواهد داشت.  او در ادامه توضیح 
می دهد:  »معموال  در ماه های ابتدایی سال  و ماه هایی 
چون رمضان کاهش تقاضــا را پیش رو داریم. اکنون با 
توجه به این که  ماه ابتدایی ســال هستیم  و پس از آن 
ماه رمضان را پیش رو داریــم، این دو مقوله بر کاهش 
تقاضا تأثیر بســزایی داشــته که با گذر  از این ماه ها و 
خرید و فروش ملک  دوباره شاهد افزایش قیمت اوراق 

خواهیم بود.« 
  او در خاتمه با اشــاره بــه این که  نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته، کاهش قیمت آنچنانی را پیش رو 
نداشــته ایم و قیمت ها دوباره افزایــش پیدا می کند، 
یادآور شد:  » ســال گذشــته  در همین برهه از زمان 
قیمت اوراق   شاید ۵0 هزار و ۵00 تومان بوده  است  که 
اکنون در کانا ل48 هزار تومان قرار دارد؛ البته باید در 
 نظر داشت که ما دوباره  افزایش قیمت اوراق را پیش رو 
داریم که با خرید و فروش مسکن به این  موضوع رونق 

بخشیده می شود.« 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1290.69

14.93

70.41

71.56

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرسنا )اسکناس(

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

13878.8

15624.5

17561.7

3766.6
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