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شا بور 1205 وا رش کرد
شــهروند| شــاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار 
سرمایه ۱۲۰۵واحد رشــد کرد. در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار ســرمایه تعداد 3 میلیارد و ۲67میلیون سهم و حق تقدم به  
ارزش 886میلیارد تومان در ۲9۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۲۰۵واحدی در ارتفاع ۱69هزار 
و ۱۱۵واحد قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز 
متعادل و مثبتی را پشت ســر گذاشــتند، به طوری که شاخص 
ـ ارزشــی( 348واحد، کل )هموزن( ۱8۲واحد،  قیمت )وزنیـ 
قیمت )هموزن( ۱۲7واحد، آزاد شناور ۱839واحد و شاخص های  
بازار اول و دوم به ترتیب ۱۰73و ۱۵۲7واحد رشد را به ثبت رساند.

 بورس

 

قیمت)تومان( مسواک برقی 

مسواک برقی اورال- بی مدل Vitality D12.513w 3D White 300 هزار

525 هزار WS300- 5101 مسواک برقی واتراسپلش مدل

135 هزار سری مسواک برقی اورال- بی مدل EB10K مخصوص کودکان طرح میکی موس

234هزار EZS 5663 WHI مسواک برقی آ ا گ مدل

275هزار  gm-906 مسواک برقی جیمی مدل

140هزار  سری مسواک برقی اورال- بی مدل EB10K مخصوص کودکان طرح کارز

355 هزار EZ 5623 مسواک برقی آ ا گ مدل

150 هزار مسواک برقی تریزا سری Sonic Power مدل Battery Pro Interdental با برس نرم همراه با پوشش
11هزار  دستگاه سفید کننده دندان لوما اسمایل مدل پوپک

290 هزار  D12.513S Vitality Sensitive Cleanمسواک برقی اورال- بی مدل

145هزار  EB20 Precision Clean سری مسواک برقی اورال- بی

سری مسواک برقی اورال- بیD White EB183   175 هزار

332هزار Vitality Cross Action مسواک برقی اورال- بی مدل

2.175 میلیون    Oxyjet OC20.535.3Xمسواک برقی اورال- بی مدل

779 هزار  Professional Care 3000مسواک برقی اورال- بی مدل

90 هزار   Trisa Pro Cleanسری مسواک برقی تریزا مدل

280 هزار BAttery مدل Pro Clean مسواک برقی تریزا سری

70 هزار سری مسواک برقی تریزا سری Sonic Power مدل Complete Protection با برس متوسط

480 WS210 - 5013 مسواک برقی واتراسپلش مدل
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حدود 40 درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون تومان دریافتی دارند. به گزارش ایسنا و براساس 
اعالم سازمان برنامه و بودجه 16 درصد کارکنان دولت هم زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرند. با توجه 
به میزان افزایش مصوب حقوق، در  سال آینده حقوق های ســه میلیون تومانی به حدود سه میلیون و 
۴۷۰ هزار تومان، حقوق های ۲.۵ میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان، حقوق های دو میلیون تومانی 
به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومــان و حقوق های یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان افزایش می یابد.

 و
ا   40 در کارمن

وما و  یر 3 م

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟00 / 15

اتمامصفحهآرایی
16 / 00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هـر بـار تمریـن پناه گیری، 
در محل هـای امـن پناه گیری 
کنید تـا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز به 

صـرف وقت نداشـته باشـد.
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 97 سال  مصوب  بودجه  استناد  به  نظرآباد  شهرداری 
در  شهر  اسالمی  محترم  شورای  سوی  از  صادره  مجوز  و 
اولیه  بابرآورد   012 آسفالت  خرید  به  نسبت  نظردارد 

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

ریال  مبلغ 250/000/000  بایست  می  مناقصه  در  کنندگان  1( شرکت 
معادل 5% مبلغ قرارداد را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا 
به شماره 0104746757008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام شهرداری 

واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند.
2( سپرده 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.

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی

شهردارنظرآباد مظهر  یگانه  داریوش 

3( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
امورمالی  واحد  به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  متقاضیان   )4
مناقصه  اسناد  خرید  هزینه  ضمنا  نمایند.  مراجعه  نظرآباد  شهرداری 
 0104534021000 باید به حساب  می باشد که  ریال   500/000 مبلغ  به 

درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد.
5( سایر اطالعات و جرئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

مهر  به  ممهور  و  الک  پاکت  در  بایست  می  پیشنهادات  است  بدیهی   )6
شرکت شده تا پایان وقت اداری روز 98/1/17 به آدرس نظرآباد، خ مدرس 

غربی، شهرداری نظرآباد تحویل داده شود.
7( هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان 
02645368536 با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

با پیشــرفت هر روزه تکنولوژی زندگی هم راحت  تر می شود. اگر از آن 
دسته آدم ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه  تان می کنید و همیشه 
نگران خاموش شدن گوشــی تان هستید، می توانید با خرید یک دستگاه 
پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید. با ورود پاوربانک ها به بازار 
دغدغه خاموش شدن گوشی و پیداکردن فضایی برای شارژکردن آن در 
اماکن عمومی دغدغه ای بی معنی است. می توانید با داشتن یک پاوربانک 
قوی و باکیفیت همیشه گوشی خودتان را روشن نگه دارید. البته برای خرید 
پاوربانک باید نکاتی را در نظر بگیرید تا شارژکردن خود این وسیله تبدیل 

به دردسر نشود.
ظرفیت و قابل  حمل بودن

یکی از مهمترین نکاتی که باید هنگام خرید پاوربانک در نظر داشــته 
باشــیم، اندازه و ظرفیت قابل حمل بودن آن است. پاوربانک هایی در بازار 
موجود هستند که نصف اندازه گوشی جا می گیرند اما این قدرت را دارند 
که با یک بار شارژشــدن به طور کامل گوشی شــما را چندبار فول شارژ 
کنند. ظرفیت قدرت شارژکردن یک پاوربانک هم نکته مهمی است. یک 
پاوربانک باید ظرفیت بیشتری در مقایسه با ظرفیت باتری گوشی  هوشمند 
یا تبلت شما داشــته باشــد؛ به عنوان مثال در صورتی که ظرفیت باتری 
گوشی هوشمند شما 3۰۰۰ میلی آمپر ساعت است، توصیه می شود که 
یک پاوربانک با حداقل ظرفیت 3۵۰۰ میلی آمپر ساعت خریداری کنید تا 

بتوانید حداقل یک بار به طور کامل گوشی خود را شارژ کنید.
تعداد پورت ها

بســیاری از پاوربانک های جدید با کابل یواس بی همراه شده است و به 
همین جهت هنگامی که کابل یواس بی شارژر خود را فراموش می کنید، 
نباید چندان نگران باشــید. همچنین در تعــدادی از پاوربانک ها 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 زمانی که یک 
پاوربانک با دو درگاه ۲ آمپری انتخاب می کنید، جریان خروجی در صورت 
اتصال یک دســتگاه به دو آمپر می رسد و در صورت اســتفاده از دو درگاه 
ممکن است جریان خروجی به هر دستگاه به ۱.۵ آمپر محدود شود. البته 
پاوربانک هایی نیز وجود دارد که مجموع جریان خروجی از آنها به 4 آمپر 

می رسد اما قیمت بسیار باالیی خواهند داشت.
کیفیت یا قیمت؟

باتری ها می توانند منفجر شوند و یکی از عواملی که می تواند از این موضوع 
جلوگیری کند، انتخاب یک پاوربانک از یک برند معتبر است. عالوه براین 
پاور بانکی را خریداری کنید که در برابر اتصال کوتاه و افزایش دما سیستم 

حفاظتی داشته باشد تا به باتری گوشی شما آسیب نزند.
به جنس باتری اهمیت دهید

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 نمی توانید از پاوربانک استفاده کنید. باتری ها 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 می کنید، حتما باید حین 
خرید از کیفیت باتری و طول عمر آن اطمینان حاصل کنید. پاناسونیک، 
سامســونگ، ال جی و CATL بزرگترین تولید کننده های باتری های 
لیتیوم یون در جهان هســتند که باتری مورد نیاز بســیاری از برند های 

تولیدکننده  پاوربانک در جهان را تامین می کنند.
 LED نشانگرهای

بســیاری از پاوربانک های بازار مجهز به نشانگرهای LED هستند که 
شرایط باتری دستگاه را به کاربر اعالم می کند. میزان شارژ باقیمانده، اتمام 
شارژ یا عملیات شارژشدن پاوربانک توسط این » LED«ها اعالم می شود. 
البته برخی دیگر از پاوربانک ها از نمایشگر کوچکی بهره می برند تا اطالعات 
دقیق تری در این زمینه در اختیار کاربران قرار گیرد؛ این فاکتور هم برای 

خرید پاوربانک اهمیت زیادی دارد.
خدمات پس از فروش

تعداد محدودی از پاوربانک های موجــود در بازار خدمات پس از فروش 
بسیار خوبی دارند و شما در صورت از کارافتادن باتری های درون پاوربانک 
یا موارد دیگر می توانید یک پاوربانک نو از شرکت تحویل بگیرید. پس اگر 
می خواهید پاوربانک خوبی بخرید، می توانید از خدمات پس از فروش آن 

هم اطمینان حاصل کنید.

وان اوربان ب ری  ق ا 

شهروند|نشست های دقیقه نود برای تعیین مزد 
کارگران به نتیجه نرسید. فعاالن کارگری به جهش 
قیمت ها در سال 97 اشــاره می کنند و می گویند 
حقوق کارگران باید جوابگوی هزینه 3 میلیون و760 
هزار تومانی کارگران باشــد. سال گذشته حداقل 
مزد کارگران حدود یک میلیون و 115 هزار تومان 
بــود و به این ترتیــب نماینده کارگــران خواهان 
افزایش حدود  2میلیون تومانی حقوق آنها شــده . 
این در حالی اســت که کارفرمایان می گویند رکود 
اقتصادی وضعیت مالی آنها را هم به هم ریخته است 
و آنها نمی توانند جوابگوی تقاضای نماینده کارگران 
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 2 میلیون 

تومان برسد.
دعواها ســر نرخ مزد در حالی ادامه دارد که طبق 
قانون کار حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ 
تورم و هزینه خانوار تعیین شود و البته نمایندگان 
کارگری می گویند ســهم دســتمزد کارگران در 
قیمت تمام شــده کاالها و خدمات ناچیز اســت و 

کارفرمایان برای افزایش حقوق آنها بهانه می آورند. 
 احتمالتعیینتکلیفدستمزدکارگران

درسال98
نخستین جلسه دســتمزد ســال ۹۸ شورای 
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 
کنند که پیش بینی ها حاکی از آن است که در آخرین 
جلسه سال جاری هم رقم دستمزد کارگران نهایی 
نشود. در این بین برخی کارشناسان و فعاالن حوزه 
کار از احتمال دومرحله ای شدن تعیین دستمزد و 
موکول شدن آن به سال آینده خبر دادند. برخی دیگر 
اعالم کردند که از طوالنی شدن جلسات دستمزد 
واهمه ای ندارند و پیشــنهاد شناورشدن دستمزد 
کارگران را مطــرح کردند و عده ای دیگر گفتند که 
حقوق و دستمزد کارگران را قربانی جلسات فشرده و 

پاسی از شب شورای عالی کار نخواهند کرد.
 احتمالافزایش10تا40درصدی

حقوقکارگران
بعد از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت 
برای ســال آینده، جامعه کارگری دست به دامان 
نمایندگان مجلس شــد تا بعد از افزایش ناگهانی 
نرخ ارز و تورم در ســال جاری و آسیب پذیری قشر 
کارگری، حداقل مزد کارگران  4 میلیون تومان در 

نظر گرفته شود که البته اتفاقی غیر ممکن به نظر 
می رسد. از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مجلس 
هم از احتمال افزایش ۱۰ تــا ۴۰ درصدی حقوق 
کارگران در سال آینده خبر می دهند اما باز هم هنوز 
چیزی قطعی نیست. البته کمیته دستمزد شورای 
عالی کار ۲۴ بهمن ماه امسال پس از بحث و بررسی 
در خصوص هزینه های زندگی کارگران، رقم سبد 
معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان 
اعالم کرد؛ این در حالی بود که ســال گذشته این 
رقم دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود که از افزایش 
یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینه های معیشت 

خانوارهای کارگری حکایت دارد.
اختالفبینکمیتهکارگرانوکارفرمایان

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار درباره افزایش حقوق کارگران به »شــهروند« 
می گوید: »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 ردیف های دریافتی کارگران تعمیم داده 
نشود اما پیشــنهاد نمایندگان کارگری بر افزایش 
یک میلیون و 89 هزار تومانی حقوق کارگران برای 
جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگران 
بود که فعال در این باره به نتیجه نرســیدیم.« ناصر 
چمنی نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران نیز با اشــاره به اینکه افزایش دســتمزد 
کارگران باید منطقی و براساس تورم جامعه باشد، 
می گوید: »وقتی کمیته دستمزد به رقم سه میلیون 
و ۷۶۰ هزار 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 می کنند؛ اما هنگام تعیین دستمزد 
شــرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش 
می کشــند. نمایندگان کارگــری از مواضع خود 
عقب  نشــینی 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 بررســی های کمیته دستمزد حداقل 
سبد معیشت خانوار کارگری سه و نیم نفره حدود 
ســه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده و طبق 
اعالم فعاالن کارگری این رقم بــه تأیید و امضای 
نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت رسیده و انتظار 
می رود کارفرمایان به همین رقمی که پای آن را امضا 

کرده اند، پایبند باشند.

 نمایندگان کارگری و کارفرمایی
 روی اعداد باالی دو میلیون تومان چانه زنی می کنند

 حداقل حقوق سال 98 
چقدر است؟


