آخرین نرخ بیکاری اعالم شده ایرانیها12.1درصد است .براساس گزارش مرکز آمار ایران،بررسی نرخ بيكاری
افراد  ١٠ساله و بيشتر نشان میدهد كه١٢,١درصد از جمعيت فعال کشور ،بيكاربودهاند .اين شاخص نسبت به
ت. بررسی سهم اشتغال ناقص نشانمیدهد که در زمستان  97حدود،
زمستان  ١٣٩٦هيچ تغييری نداشته اس 
١١,٥درصدجمعیتشاغل بهدالیلاقتصادی(فصلغیرکاری،رکودکاری،پیدانکردنکارباساعتبیشترو…)
کمتر از  ٤٤ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجامکار اضافی بودهاند .این درحالی است که ٣٥.٥درصد از
شاغالن ١٠سالهوبیشتر ٤٩،ساعتوبیشتردرهفتهکارکردهاند.

راهنما

چطور از بیمه تکمیلی خسارت بگیریم؟

عکس :سعید غالمحسینی | شهروند

روند کاهش اســتقبال از دریافت تسهیالت مسکن و
درنتیجه کاهش خرید و فروش اوراق تسهیالت درسال
جاری نیز ادامه یابد.
البته رئیس یکی از شعب بانک مسکن در این زمینه
به «شهروند» میگوید« :علت اصلی این موضوعکاهش
تقاضا برای اوراق تسهیالت مسکن است».
او ادامــه میدهــد« :بــازار مســکن هرســال در

فروردینمــاه تحتتأثیر تعطیالت نــوروزی ،درگیر
خواببهاری است و معامالت در حداقل ممکن انجام
میشود .بنابراین تقاضا برای اوراق مسکن کاهش دارد
وریزش 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 قیمتاوراق
وام مســکن افزایش خواهد داشت .او در ادامه توضیح
میدهد« :معموال در ماههای ابتداییسالو ماههایی
چون رمضان کاهش تقاضــا را پیش رو داریم .اکنون با
توجه به اینکه ماه ابتداییســال هستیمو پس از آن
ماه رمضان را پیش رو داریــم ،این دو مقوله بر کاهش
تقاضا تأثیر بســزایی داشــته که با گذراز این ماهها و
خرید و فروش ملک دوباره شاهد افزایش قیمت اوراق
خواهیم بود».
 او در خاتمه با اشــاره بــه اینکه نســبت به مدت
مشابهسال گذشــته ،کاهش قیمت آنچنانی را پیشرو
نداشــتهایم و قیمتها دوباره افزایــش پیدا میکند،
یادآور شد« :ســال گذشــته در همین برهه از زمان
قیمت اوراقشاید 50هزار و  500تومان بوده است که
اکنون در کانا ل48هزار تومان قرار دارد؛ البته باید در
نظر داشت که ما دوباره افزایش قیمت اوراق را پیشرو
داریم که با خرید و فروش مسکن به اینموضوع رونق
بخشیده میشود».
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صعود بورس به ارتفاع ۱۹۵هزار واحد
شهروند| در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد
3میلیارد و 386میلیون سهم و حقتقدم بهارزش 10هزار و
753میلیارد ریال در290هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت
و شاخص بورس با رشــد 1224واحدی در ارتفاع 195هزار و
202واحد قرار گرفت .شــاخصهای اصلی بازار سرمایه هم
روز متعادل و مثبتی را پشتســر گذاشــتند؛ بهطوری که
شــاخص قیمت (وزنی -ارزشــی) 353واحد ،کل (هموزن)
683واحد ،قیمت (هموزن)476واحد ،آزاد شناور1195واحد
ی بازار اول و دوم به ترتیب856و2649واحد رشد
و شاخصها 
راب هثبترساند.

بازار طال و ارز

شهروند| برای دریافت هزینهها یا خسارت درمانیتان از بیمه تکمیلی معموال دو راه وجود دارد؛ در روش اول شخص
بامعرفینامهبهمرکزدرمانی مراجعهمیکندکهخدماتآنتحتپوشششرکتیاستکهبیمهتکمیلیشمارامتقبل
یکند .بنابراین شما باید فهرست درمانگاههایی را بدانید که به بیمه
شده است و تا سقف تعهدات چیزی پرداخت نم 
تکمیلیشماخدماتمیدهند.
در روش دوم شــخص بدون معرفینامه به مرکز مراجعه کرده و بعد از پرداخت هزینهها در مراکز غیر طرف قرارداد
هزینههایانجامشدهرابامدارکتکمیلیبهبیمهگرارایهکردهوبعدازارزیابیبهحساببیمهشدهواریزمیشود.فرانشیز
دربیمهدرمانتکمیلیبهعهدهبیمهگرپایهاست.
برایدریافتهزینههایتانچهمدارکیالزمدارید؟
خدمات پاراکلینیک شامل فیزیوتراپی ،رادیولوژی ،ســونوگرافی ،داروخانه ،آزمایشگاه و ...است و مداركی که برای
خدماتپاراکلینیکینیازدارید،بهاینشرحاست:
*کپیجوابمبنیبرانجاماقدامپاراکلینیکیادستورپزشكمعالجمربوطه.
*اصلقبضرسيد(مبلغپرداختيتوسطبيمار)ممهوربهمهرمرکزدرمانیوقیدتاریخ.
بیمهگذاران باید در نظر داشــته باشند که اسناد پاراکلینیکی به هیچ عنوان برگشت داده نمیشود و از ارسال اصل
جوابمدارکپاراکلینیکخودداریکنید.
مدارکیکهبرایدریافتهزینههایبستریدربیمارستانهایخصوصینیازدارید،چههستند؟
-1اصلصورتحساببيمارستانممهوربهمهربيمارستان
-2اصلريزداروهایممهوربهمهرداروخانهبيمارستان
-3اصلقبوضرسيدورونوشتجوابراديوگرافي،آزمايشگاه،M.R.I،سيتياسكن،اكو،تستورزش،سونوگرافي،
ماموگرافي،مانيتورينگ،آنژيوگرافيو...
-4گواهيازپزشكمبنيبرتعدادمشاورهصورتگرفتهبامهر
-5گواهيتعدادجلساتفیزیوتراپیتاريخآنهاواقداماتانجامشدهدرهرجلسه
-6درصورتدریافتهزینهازسویبیمهگرپایهکپیبرابراصلچکدریافتیازسویسازمان
-7درصورتدریافتهزینهازسویبیمهگرپایهکپیبرابراصلاسنادازسویسازمان
اگر عمل جراحی انجام دادهاید ،باید عالوه بر مدارکی که گفته شــد ،مدارکی را که در ادامه میآید ،به همراه داشته
باشید.
-1ارایهبرگهشرحعملجراحي
-2اصلگواهيجراحممهوربهمهرپزشكجراح
-3اصلگواهيبيهوشيممهوربهمهرپزشكبيهوشي
-4اصلگواهيكمكجراحممهوربهمهرپزشك
-5اصلريزداروهاووسايلمصرفياتاقعملممهوربهمهرداروخانهبيمارستان
-6گواهيازپزشكمبنيبرتعدادمشاورهصورتگرفتهبامهر
-7درصورتجراحیسپتوپالستیارایهگرافیقبلازعملجراحی
-8درصورتجراحیکورتاژارایهسونوگرافیقبلازعمل
-9ارایهجوابپاتولوژیجهتسایراعمالجراحی
مدارک مورد نیاز برای سایر هزینههای درمانی به جز موارد گفتهشده ،متفاوت است .برای گرفتن هزینه درمان در
بخشهاییمانندخریدعینکیاسمعک،ویزیت،داروودندانپزشکیو...بایداینمدارکراداشتهباشید.
عینک :
-1اصلقبضرسيد(مبلغپرداختيتوسطبيمار)ممهوربهمهرمرکزخریدعینکوقیدتاریخ
-2برگهتعییننمرهچشم(ممهوربهمهرچشمپزشکویااپتومتریست)
ویزیت:
 -1اصلقبضرسيد(مبلغپرداختيتوسطبيمار)ممهوربهمهرپزشکمعالجوقیدتاریخ
دارو:
 -1اصلنسخهدارویممهوربهمهرداروخانهومهرپزشکمعالج
 -2سوابقبیماریبیمهشدهدرمواردبیماریهایخاص
دندانپزشکی:
 -1اصلفاکتورممهوربهمهردندانپزشکمعالجوقیدتاریخ
 -2ارایه گرافی قبل و بعد از انجام کار یا حین انجام کار (غیر از موارد ترمیم ،جرمگیری و روکش کمتر از 2واحد)
در پایان باید به چند نکته توجه کنید .نکته اول اینکه اگر نقص مدرک داشته باشید ،برای جلوگیری از مفقودشدن
اسنادوعدمتأخیردراستخراجسندازبایگانیاصلمدارکدرمانیعیناجهتتکمیلبهبیمهشدهبرگشتدادهمیشود.
و نکته دیگر اینکه بیمهگذار متعهد است در صورت فوت هر یک از بیمهشدگان مراتب را در اولین فرصت و حداکثر
ظرف مدت  2هفته از تاريخ فوت کتباً به شــرکت بیمهگر اعالم کند؛ در غیر اینصورت بیمهگر هیچگونه تعهدی در
پرداختخسارتنخواهدداشت.
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بورس

نمودار

نیز در بازهقیمتی زیر ۵۰هــزار تومان ( ۴۷تا ۴۹هزار
تومان) این اوراق دست به دست میشدند.
بر اســاس اعالم فرابــورس ،حجم معامــات اوراق
تسهیالت مسکن درســال  ۹۷نسبت به  ۱۲ماههسال
۹۶حدود ۷درصد کاهش داشــته اســت کــه به نظر
میرســد در صورتی که دولت و بانــک مرکزی اقدام
بهافزایش سقف خرید تســهیالت مسکن نکنند ،این

35درصد شاغالن
بیشتر از ساعت قانونی
کار میکنند

بازارکاال

یک ماشین لباسشــویی فریدولین مدل SWTD 20
ظرفیــت 2کیلوگرم 724هــزار تومان و لباسشــویی
مینیواش اینترناسیونال مدل  WM3500با ظرفیت
3.5کیلوگرم 779هزار تومان فروخته میشود.
از  2/5تا 32میلیون تومان هزینه یک
دستگاه ظرفشویی
ماشین ظرفشویی رومیزی ســام مدل  T1305در
سایت دیجیکاال 2میلیون و 599هزار تومان و ماشین
ظرفشویی رومیزی سام مدل  T1309حدود 2میلیون
و 700هــزار تومــان قیمت خــورده اســت .البته اگر
محدودیت مالی نداشته باشید ،میخواهید یک ماشین
ظرفشویی مناسب بخرید ،باید باالی 20میلیون تومان
هزینه کنید .بهعنوان مثال ماشــین ظرفشویی اسمگ
مدل  LVFABحدود 32میلیون و 500هزار تومان و
ماشین ظرفشویی توکار سامسونگ مدل  D175حدود
24میلیون تومان خریدوفروش میشود.
جارو برقی چند؟
ارزانتریــن جاروبرقیهای موجــود در بازار همان
جاروشارژیهای قدیمی اســت که حدود نیممیلیون
تومان قیمــت دارد .نگاهــی به قیمتهــا در یکی از
سایتهای خرید اینترنتی یک جاروبرقی هاردستون
مــدل  HVC1600حدود 530هــزار تومان قیمت
خورده اســت .البتــه جاروبرقی امرســان مدل 510
حدود 768هزار تومــان و  1200واتی پارسخزر هم
حدود 700هزار تومان به فروش میرود.

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.

دخل و خرج

بازار ارز (قیمتها به تومان)
سنا (اسکناس)

بازار جهاني

تغییر

نوع

قيمت

(دالر)

دالر آمریکا

13878.8

هر اونس طال

یورو

15624.5

نقره

14.93

د انگلیس
پون 

17561.7

هر بشكه نفت اوپك

70.41

درهم امارات

3766.6

هر بشكه نفت برنت

71.56

ماشین حساب

تغییر

1290.69
-

قیمت(تومان)

ماشین حسابTI-Nspire™ CX Handheld

3.6میلیون

ماشینحسابکاسیوFX-5800

 345هزار

ماشینحسابکاسیوالجبراFX2.0PLUS

2.53میلیون

ماشینحسابکاسیوFX-991ESPLUS

 175هزار

ماشینحسابکاسیومدلFX-82-ESPLUS

 78هزار

ماشینحسابشارپمدلCS-2130

 197هزار

ماشینحسابمهندسیکاسیومدلfx-991EX

 190هزار

ماشینحسابکاسیومدلDJ-240DPlus

 164هزار

ماشینحسابپارسحسابمدلSF-200

 48هزار

ماشینحسابمهندسیکاسیومدلFX-CP400

1.36میلیون

ماشینحسابکاسیوFX-82-MS

 64هزار

ماشینحسابکاسیوDJ-240D

 590هزار

ماشینحسابکاسیومدلfx-CG500

1.75میلیون

ماشینحسابشارپمدلCS-4194HC

2.68میلیون

ماشینحسابکاسیومدلfx-9860GIISD

 890هزار

ماشینحسابکاسیوکاسیوClasspad330PLUS

1.57میلیون

دستمزد دالری کارگران ایرانی درسال  98چقدر است؟

معادل دالری دستمزد کارگران ایرانی درسال 98
بدون تغییر ماند .حداقل دستمزدها درسال ،۱۳۸۹
 ۴۰۰دالر در ماه و درســال ۳۰۰ ،۱۳۹۶دالر در ماه
بود .شوک ارزیسال  ۱۳۹۷موجب شد که حداقل
دستمزدها نصف شــده و به  ۱۵۰دالر در ماه برسد و
حاال با وجود افزایش دســتمزدها برایسال ،۱۳۹۸

همچنان سطح حداقل دستمزدها (مشروط به ثبات
قیمتها) در حدودســال ۱۳۹۷باقی خواهد ماند.
در صورت اســتمرار افزایش نرخ ارز (در سطح باالی
۱۳هزار تومان در برابر یک دالر) ،حداقل دستمزدها
درسال ۱۳۹۸نسبت بهسال ۱۳۹۷همچنان کاهش
خواهدیافت.

