حدود40درصد از کارمندان دولت کمتر از سهمیلیون تومان دریافتی دارند .به گزارش ایسنا و براساس
و
توجه
اعالم سازمان برنامه و بودجه16درصد کارکنان دولت هم زیر دومیلیون تومان حقوق میگیرند .با
40در کارمن ا
به میزان افزایش مصوب حقوق ،در سال آینده حقوقهای ســهمیلیون تومانی به حدود سهمیلیون و
یر 3م و وما

در هـر بـار تمریـن پناهگیری،
در محلهـای امـن پناهگیری
کنید تـا انجـام ایـن عمل در
زمـان وقـوع زلزلـه ،نیـاز به
صـرف وقت نداشـته باشـد.

۴۷۰هزارتومان،حقوقهای۲.۵میلیونتومانیبهحدودسهمیلیونتومان،حقوقهایدومیلیونتومانی
به دومیلیون و ۵۰۰هزار تومــان و حقوقهای یکمیلیون و ۲۴۰هزار تومانی به یکمیلیون و ۷۰۰هزار
تومانافزایشمییابد.

راهنما

نمایندگان کارگری و کارفرمایی
روی اعداد باالی دو میلیون تومان چانهزنی میکنند

حداقل حقوق سال 98
چقدر است؟

شهرداری نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال 97

 )3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

و مجوز صادره از سوی شورای محترم اسالمی شهر در

 )4متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امورمالی

نظردارد نسبت به خرید آسفالت  012بابرآورد اولیه

شهرداری نظرآباد مراجعه نمایند .ضمنا هزینه خرید اسناد مناقصه

 5/000/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
شرایط شرکت در مناقصه:

درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد.

 )1شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ  250/000/000ریال
معادل  %5مبلغ قرارداد را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا

به شماره  0104746757008نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام شهرداری
واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند.
 )2سپرده برندگان نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد
نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

به مبلغ  500/000ریال می باشد که باید به حساب 0104534021000
 )5سایر اطالعات و جرئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 )6بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت الک و ممهور به مهر
شرکت شده تا پایان وقت اداری روز  98/1/17به آدرس نظرآباد ،خ مدرس
غربی ،شهرداری نظرآباد تحویل داده شود.
 )7هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 02645368536با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

داریوش یگانه مظهر شهردارنظرآباد

بور
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رش کرد

شــهروند| شــاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار
سرمایه ۱۲۰۵واحد رشــد کرد .در جریان دادوستدهای دیروز
بازار ســرمایه تعداد 3میلیارد و ۲67میلیون سهم و حقتقدم به
ارزش 886میلیارد تومان در ۲9۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار
گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۲۰۵واحدی در ارتفاع ۱69هزار
و ۱۱۵واحد قرار گرفت .شاخصهای اصلی بازار سرمایه هم روز
متعادل و مثبتی را پشتســر گذاشــتند ،بهطوری که شاخص
قیمت (وزنی ــ ارزشــی) 348واحد ،کل (هموزن) ۱8۲واحد،
قیمت(هموزن)۱۲7واحد،آزادشناور۱839واحدوشاخصهای
بازار اول و دوم به ترتیب۱۰73و۱۵۲7واحد رشد را بهثبت رساند.

بازار طال و ارز

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شا

بازارکاال

نظر گرفته شود که البته اتفاقی غیر ممکن به نظر
میرسد .از سوی دیگر ،برخی از نمایندگان مجلس
هم از احتمال افزایش  ۱۰تــا  ۴۰درصدی حقوق
کارگران در سال آینده خبر میدهند اما باز هم هنوز
چیزی قطعی نیست .البته کمیته دستمزد شورای
عالی کار  ۲۴بهمن ماه امسال پس از بحث و بررسی
در خصوص هزینههای زندگی کارگران ،رقم سبد
معیشت کارگران را سه میلیون و  ۷۶۰هزار تومان
اعالم کرد؛ این در حالی بود که ســال گذشته این
رقم دو میلیون و  ۶۸۰هزار تومان بود که از افزایش
یک میلیون و  ۸۰هزار تومانی هزینههای معیشت
خانوارهایکارگریحکایتدارد.
اختالفبینکمیتهکارگرانوکارفرمایان
اصغرآهنیها،نمایندهکارفرمایاندرشورایعالی
کار درباره افزایش حقوق کارگران به «شــهروند»
میگوید« :کارفرمایان پیشنهاد دادند که افزایش
حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در
حداقل حقوق پایه کارگران محاسبه شود و این امر
به ســایر ردیفهای دریافتی کارگران تعمیم داده
نشود اما پیشــنهاد نمایندگان کارگری بر افزایش
یک میلیون و  89هزار تومانی حقوق کارگران برای
جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگران
بود که فعال در این باره به نتیجه نرســیدیم ».ناصر
چمنی نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران نیز با اشــاره به اینکه افزایش دســتمزد
کارگران باید منطقی و براساس تورم جامعه باشد،
میگوید«:وقتیکمیتهدستمزدبهرقمسهمیلیون
و  ۷۶۰هزار تومان به عنــوان هزینه ماهانه زندگی
کارگران رسیده ،طبیعی اســت که گروه کارگری
این درصدها را نپذیرد .البته کارفرمایان این رقم را
پذیرفته و تأیید میکنند؛ اما هنگام تعیین دستمزد
شــرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش
میکشــند .نمایندگان کارگــری از مواضع خود
عقبنشــینی نکردند چراکه دنبال تصویب مزدی
منطقی برای کارگران هستند و دستمزد کارگران
برای آنها از شب عید مهمتر اســت و تا رسیدن به
خواست جامعه کارگری جلسات دستمزد را ادامه
خواهند داد ».اختالف نظرهــا در حالی ادامه دارد
که بر اساس بررســیهای کمیته دستمزد حداقل
سبد معیشت خانوار کارگری سه و نیم نفره حدود
ســه میلیون و  ۷۶۰هزار تومان برآورد شده و طبق
اعالم فعاالن کارگری این رقم بــه تأیید و امضای
نمایندهکارگران،کارفرمایانودولترسیدهوانتظار
میرودکارفرمایانبههمینرقمیکهپایآنراامضا
کردهاند ،پایبندباشند.

با پیشــرفت هر روزه تکنولوژی زندگی هم راحتتر میشود .اگر از آن
دستهآدمهاهستیدکهاستفادهزیادیازتلفنهمراهتانمیکنیدوهمیشه
نگران خاموششدن گوشــیتان هستید ،میتوانید با خرید یک دستگاه
پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید .با ورود پاوربانکها به بازار
دغدغه خاموششدن گوشی و پیداکردن فضایی برای شارژکردن آن در
اماکن عمومی دغدغهای بیمعنی است .میتوانید با داشتن یک پاوربانک
قویوباکیفیتهمیشهگوشیخودتانراروشننگهدارید.البتهبرایخرید
پاوربانک باید نکاتی را در نظر بگیرید تا شارژکردن خود این وسیله تبدیل
بهدردسرنشود.
ظرفیتوقابلحملبودن
یکی از مهمترین نکاتی که باید هنگام خرید پاوربانک در نظر داشــته
باشــیم ،اندازه و ظرفیت قابل حملبودن آن است .پاوربانکهایی در بازار
موجود هستند که نصف اندازه گوشی جا میگیرند اما این قدرت را دارند
که با یکبار شارژشــدن به طور کامل گوشی شــما را چندبار فولشارژ
کنند .ظرفیت قدرت شارژکردن یک پاوربانک هم نکته مهمی است .یک
پاوربانکبایدظرفیتبیشتریدرمقایسهباظرفیتباتریگوشیهوشمند
یا تبلت شما داشــته باشــد؛ به عنوان مثال در صورتیکه ظرفیت باتری
گوشیهوشمند شما  3۰۰۰میلیآمپر ساعت است ،توصیه میشود که
یک پاوربانک با حداقل ظرفیت 3۵۰۰میلیآمپر ساعت خریداری کنید تا
بتوانیدحداقلیکباربهطورکاملگوشیخودراشارژکنید.
تعدادپورتها
بســیاری از پاوربانکهای جدید با کابل یواسبی همراه شده است و به
همین جهت هنگامیکه کابل یواسبی شارژر خود را فراموش میکنید،
نباید چندان نگران باشــید .همچنین در تعــدادی از پاوربانکها درگاه
الیتنینگ تعبیه شده است و این موضوع به معنای قیمت باالتر آن خواهد
بود .در کنار این موضوع به این فاکتور توجه داشته باشید که درگاه اضافی
بر روی جریان خروجی پاوربانک تاثیرگذار است .برای مثال زمانیکه یک
پاوربانک با دو درگاه ۲آمپری انتخاب میکنید ،جریان خروجی در صورت
اتصال یک دســتگاه به دو آمپر میرسد و در صورت اســتفاده از دو درگاه
ممکن است جریان خروجی به هر دستگاه به  ۱.۵آمپر محدود شود .البته
پاوربانکهایی نیز وجود دارد که مجموع جریان خروجی از آنها به  4آمپر
میرسداماقیمتبسیارباالییخواهندداشت.
کیفیتیاقیمت؟
باتریهامیتوانندمنفجرشوندویکیازعواملیکهمیتواندازاینموضوع
جلوگیری کند ،انتخاب یک پاوربانک از یک برند معتبر است .عالوهبراین
پاور بانکی را خریداری کنید که در برابر اتصال کوتاه و افزایش دما سیستم
حفاظتیداشتهباشدتابهباتریگوشیشماآسیبنزند.
بهجنسباتریاهمیتدهید
به جنس باتری مورد اســتفاده در پاوربانک نیز توجه کنید .اگر باتری
مورد استفاده در پاوربانک از برندهای متفرقه و البته نامرغوب باشد ،عمال
مدت زمان زیادی نمیتوانید از پاوربانک استفاده کنید .باتریها از جمله
قطعاتی هستند که به مرور زمان مستهلک شده و در کنار کاهش ظرفیت،
امکان خرابی و در شرایط حادتر نشتی و انفجار را خواهند داشت .اگر جزو
افرادی هســتید که از پاوربانک زیاد اســتفاده میکنید ،حتما باید حین
خرید از کیفیت باتری و طول عمر آن اطمینان حاصل کنید .پاناسونیک،
سامســونگ ،الجی و  CATLبزرگترین تولیدکنندههای باتریهای
لیتیوم یون در جهان هســتند که باتری مورد نیاز بســیاری از برندهای
تولیدکنندهپاوربانکدرجهانراتامینمیکنند.
نشانگرهایLED
بســیاری از پاوربانکهای بازار مجهز به نشانگرهای  LEDهستند که
شرایط باتری دستگاه را به کاربر اعالم میکند .میزان شارژ باقیمانده ،اتمام
شارژ یا عملیات شارژشدن پاوربانک توسط این «»LEDها اعالم میشود.
البتهبرخیدیگرازپاوربانکهاازنمایشگرکوچکیبهرهمیبرندتااطالعات
دقیقتری در این زمینه در اختیار کاربران قرار گیرد؛ این فاکتور هم برای
خریدپاوربانکاهمیتزیادیدارد.
خدماتپسازفروش
تعداد محدودی از پاوربانکهای موجــود در بازار خدمات پس از فروش
بسیار خوبی دارند و شما در صورت از کارافتادن باتریهای درون پاوربانک
یا موارد دیگر میتوانید یک پاوربانک نو از شرکت تحویل بگیرید .پس اگر
میخواهید پاوربانک خوبی بخرید ،میتوانید از خدمات پس از فروش آن
هماطمینانحاصلکنید.
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شهروند|نشستهایدقیقهنودبرایتعیینمزد
کارگران به نتیجه نرسید .فعاالن کارگری به جهش
قیمتها در سال  97اشــاره میکنند و میگویند
حقوقکارگرانبایدجوابگویهزینه3میلیونو760
هزار تومانی کارگران باشــد .سال گذشته حداقل
مزد کارگران حدود یک میلیون و  115هزار تومان
بــود و به این ترتیــب نماینده کارگــران خواهان
افزایش حدود 2میلیون تومانی حقوق آنها شــده.
این در حالی اســت که کارفرمایان میگویند رکود
اقتصادی وضعیت مالی آنها را هم بههم ریخته است
وآنهانمیتوانندجوابگویتقاضاینمایندهکارگران
باشــند .در واقع رقمی که کارفرمایان برای افزایش
حقوق کارگران در نظر دارند زیر یک میلیون تومان
است تا در مجموع حداقل حقوق به حدود 2میلیون
تومانبرسد.
دعواها ســر نرخ مزد در حالی ادامه دارد که طبق
قانونکارحداقلحقوقکارگرانبایدمتناسببانرخ
تورم و هزینه خانوار تعیین شود و البته نمایندگان
کارگری میگویند ســهم دســتمزد کارگران در
قیمتتمامشــده کاالها و خدمات ناچیز اســت و
کارفرمایانبرایافزایشحقوقآنهابهانهمیآورند.
احتمالتعیینتکلیفدستمزدکارگران
درسال98
نخستین جلسه دســتمزد ســال  ۹۸شورای
عالی کار بدون اعالم افزایش درصد و رقم دستمزد
کارگران برگزار شــد .در این جلســه نمایندگان
کارفرمایی و دولت ترجیح دادند نظر خود را درباره
افزایش درصد مزد کارگران به جلسه بعدی موکول
کنندکهپیشبینیهاحاکیازآناستکهدرآخرین
جلسه سال جاری هم رقم دستمزد کارگران نهایی
نشود .در این بین برخی کارشناسان و فعاالن حوزه
کار از احتمال دومرحلهای شدن تعیین دستمزد و
موکولشدنآنبهسالآیندهخبردادند.برخیدیگر
اعالم کردند که از طوالنیشدن جلسات دستمزد
واهمهای ندارند و پیشــنهاد شناورشدن دستمزد
کارگران را مطــرح کردند و عدهای دیگر گفتند که
حقوقودستمزدکارگرانراقربانیجلساتفشردهو
پاسیازشبشورایعالیکارنخواهندکرد.
احتمالافزایش10تا40درصدی
حقوقکارگران
بعدازافزایش 20درصدیحقوقکارمنداندولت
برای ســال آینده ،جامعه کارگری دست به دامان
نمایندگان مجلس شــد تا بعد از افزایش ناگهانی
نرخ ارز و تورم در ســال جاری و آسیبپذیری قشر
کارگری ،حداقل مزد کارگران  4میلیون تومان در

ق
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دخل و خرج

بازار ارز(قیمتهابهتومان)
سنا (اسکناس)

بازارجهاني

تغییر

قیمت

نوع

(دالر)

دالر آمریکا

13127.4

هر اونس طال

یورو

14808.2

نقره

15.53

پوند انگلیس

16891.7

هر بشکه نفت اوپک

66.01

درهم امارات

3535.3

هر بشکه نفت برنت

67.02

تغییر

1308.14
-

مسواکبرقی

قیمت(تومان)

مسواک برقی اورال -بی مدلVitality D12.513w 3D White

 300هزار

مسواکبرقیواتراسپلشمدلWS300-5101

 525هزار

سریمسواکبرقیاورال-بیمدل EB10Kمخصوصکودکانطرحمیکیموس

 135هزار

مسواک برقی آ ا گ مدلEZS 5663 WHI

234هزار

مسواکبرقیجیمیمدلgm-906

275هزار

سریمسواکبرقیاورال-بیمدل EB10Kمخصوصکودکانطرحکارز

140هزار

مسواک برقی آ ا گ مدل EZ 5623

 355هزار

مسواک برقی تریزا سری  Sonic Powerمدل  Battery Pro Interdentalبا برس نرم همراه با پوشش

 150هزار

دستگاهسفیدکنندهدندانلومااسمایلمدلپوپک

11هزار

مسواک برقی اورال -بی مدلD12.513S Vitality Sensitive Clean

 290هزار

سری مسواک برقی اورال -بیEB20 Precision Clean

145هزار

سری مسواک برقی اورال -بیD White EB183

 175هزار

مسواک برقی اورال -بی مدلVitality Cross Action

332هزار

مسواک برقی اورال -بی مدلOxyjet OC20.535.3X

2.175میلیون

مسواک برقی اورال -بی مدلProfessional Care 3000

 779هزار

سری مسواک برقی تریزا مدلTrisa Pro Clean

90هزار

مسواک برقی تریزا سری Pro CleanمدلBAttery

 280هزار

سری مسواک برقی تریزا سری Sonic Powerمدل CompleteProtectionبا برسمتوسط

70هزار

مسواکبرقیواتراسپلشمدلWS210-5013

480

