مجلسبرایافزایشحقوقکارگراندستبهکارشد

در راســتای بهبــود وضــع معیشــت
خانوارهای کارگــری ،طرح افزایش هر
شــش ماه یکبار دســتمزد کارگران از
ســوی تعدادی از نمایندگان مجلس به
جریان افتاد.
به گزارش ایســنا ،پس از آنکه در هفته
های اخیر مقامات کارگری قول مساعد
وزارت کار برای بازنگری دســتمزد در
نیمه دوم ســال را یادآور شدند و نسبت
به عدم ترمیــم دســتمزد کارگران در
نیمه دوم سال اظهار گله مندی کردند،
تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی
و فراکسیون کارگری مجلس نیز اصالح
شیوه تعیین دستمزد کارگران را خواستار
شده و نسبت به افزایش حقوق کارگران
اعالم موضع کردند تــا جایی که حتی
برخی از نمایندگان اعالم کردند که زیر
بــار افزایش کمتــر از  ۴۰درصد حقوق
کارگران در ســال آینده نمی روند.این
موضوع البتــه با واکنشــهای مختلفی
از ســوی مقامات دولتــی ،کارفرمایی
و کارگــری روبه رو شــد؛ به نحوی که
مقامات دولتی و کارفرمایی اعالم کردند
که مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با
شورای عالی کار است و افزایش حداقل
مزد به شــکل ســه جانبــه و از طریق
شــورای عالی کار صورت مــی پذیرد.
مقامــات کارگری نیــز رویکرد مجلس
در این خصوص را دلسوزانه و در جهت
تقویت معیشت کارگران قلمداد کردند و
از مجلس خواســتند تا برای بهبود وضع
معیشــت و ارتقای قدرت خرید کارگران
به موضوع افزایش دســتمزد ورود کنند.
آنها حتی پیشــنهاد ارائه طرح اصالحیه
مــاده  ۴۱قانــون کار ،تغییــر ترکیب
اعضای شــورای عالی کار و حضور یک
نماینده مجلس در جلسات مزد را مطرح
کردند و مجلس را برای ترمیم دستمزد
کارگران به یاری طلبیدند.
در همیــن راســتا حاتــم شــاکرمی ـ
معــاون روابــط کار وزارت تعاون،کار و
رفاه اجتماعی با اشــاره به برگزاری دو
جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال
 ،۱۳۹۹اعــام کرد :عــددی که کمیته

مزد شــورای عالــی کار در مورد هزینه
های ســبد معیشت محاســبه و تعیین
می کند به دلیل عدم توانایی و آمادگی
واحدهای تولیدی و صنعتی و شــرایط
اقتصــادی کشــور هیچ ســالی به طور
کامل در تعیین دســتمزد لحاظ نشده و
نتوانســتیم به این دلیل رقم به دســت
آمده برای ســبد معیشــت را به عنوان
حداقل دســتمزد کارگران در شــورای
عالی کار مصوب کنیم ،به همین منظور
در کنــار افزایــش حداقــل مزد تالش
کردیم تا بخشــهایی مثــل بن خواربار،
حق مسکن و پایه ســنواتی را افزایش
دهیم و ســهم مجموع مــزد و مزایا از
هزینه های سبد معیشت را باال ببریم.
وی تاکیــد کرد که هیــچ مرجعی تا به
امروز به جز شورای عالی کار مسئولیت
تعیین دســتمزد را نداشــته مگر اینکه
مجلــس بخواهد ســاز و کار تعیین مزد
را تغییر بدهد.به گفته شــاکرمی اگرچه
اظهارنظرهــای نماینــدگان مجلــس
یا نماینــدگان کارگــری و کارفرمایی
دلســوزانه اســت ولی این اظهارنظرها
شــخصی اســت و چنانچــه مجلــس
میخواهــد تصمیمی در این باره بگیرد،
این از مباحث مطرح شــده در شــورای
عالــی کار کامال جدا اســت .به عبارتی
مراد از اظهار معاون وزیر کار این است
که مسیر تعیین حداقل دستمزد کارگران
از شورای عالی کار می گذرد مگر اینکه
الزام قانونــی برای تغییر شــیوه تعیین
دستمزد به وجود آید.
پیش از این برخــی از فعاالن حوزه کار
و مقامات کارگری تاکید کرده بودند که
منعی برای بازنگری دســتمزد در نیمه
دوم ســال وجود نــدارد و در ماده ۴۱
قانون کار اشــاره نشده که دستمزد تنها
یکبار در سال باید تصمیم گیری شود.
تاکیــد کارشناســان و مقامات کارگری
بــرای افزایــش دوبار در ســال حقوق
کارگران از زمانی آغاز شــد که به گفته
نماینــدگان کارگــری ،وزارت کار قول
مساعد داد که در نیمه دوم سال ،۱۳۹۹
موضوع ترمیم دســتمزد کارگران را در

دستور کار قرار دهد اما این اتفاق نیفتاد
و درخواســت کانون عالی شــوراهای
اســامی کار برای تشکیل جلسه ترمیم
دســتمزد و نامه نــگاری بــا دبیرخانه
شــورای عالی کار نیز به نتیجه نرســید
تــا در نهایت معاون وزیر کار اعالم کرد
کــه چون بــه پایان ســال نزدیک می
شویم ،تصمیم گیری مجدد برای ترمیم
دستمزد مورد موافقت قرار نگرفت.
علی حیدری  -فعــال کارگری در این
باره به ایســنا می گوید :دستمزد پس از
امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران
به شــمار می رود که در تامین معاش و
حداقل های زندگی خانوارهای کارگری
اثرگذار اســت .با توجه به آنکه نوســان
نرخ ارز و افزایش هزینه ها باعث شــده
تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش
یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته
نیازهای معیشــتی آنها را برطرف کند،
الزم است دستمزد کارگران بیش از یک
نوبت در سال بررسی و تعیین شود.
بــه اعتقــاد وی در قانون هیــچ منعی
برای افزایــش حقوق کارگــران بیش
از یک نوبت در ســال وجــود ندارد و با
توجه بــه آنکه مجلس نیز چنین طرحی
را در دســتور کار دارد پیشنهاد می شود
دســتمزد در نیمه دوم ســال بررسی و
متناسب با شــرایطی تورمی و وضعیت
معیشتی کارگران ترمیم شود.
علی اصالنی  -رئیس کانون شــورای
اســامی کار البرز هــم در گفت و گو
با ایســنا درباره طرح افزایش هر شش
ماه یکبــار حقوق کارگــران می گوید:
این طرح خوب اســت ولــی قبل از آن
باید زیرســاختهای اصالح شیوه تعیین
دســتمزد را فراهم کنیم چون در بخش
کارگری تعیین دســتمزد فرایند خاص
خود را دارد و توســط شورای عالی کار
صــورت می گیرد لذا اول باید مشــکل
زیرســاخت را برطــرف کنیــم بعد به
کارفرمایان بخشــنامه کنیم که دوبار در
سال افزایش حقوق بدهند لذا در صورتی
کــه زیرســاختهای حمایــت از تولید و
کاهش هزینه های کارفرما فراهم شود،

کارفرمایان بخش خصوصی این آمادگی
را پیدا می کنند که دو بار در سال حقوق
پرداخت کنند.
حمیــد حاج اســماعیلی ـ-کارشــناس
حوزه کار نیز معتقد اســت در شرایطی
کــه برخــی از کارخانه هــای تولیدی،
خودروســازی و لوازم خانگی به افزایش
قیمتها و تغییر تعرفه ها روی آورده اند،
دستمزد کارگران باید مشمول بازنگری
شود.
وی با بیــان اینکه قانــون منعی برای
بازبینی و بررسی مجدد دستمزد در سال
نــدارد ،می گوید :با توجــه به آنکه این
شــرایط برای کارگران فراهم نیست که
بیش از یک نوبت در سال دستمزدشان
مورد بررســی قــرار گیرد بهتر اســت
مجلس بــه این قضیــه ورود و راهکار
منطقی پیش بینی کند تا چنانچه شرایط
اقتصــادی به هر دلیلی دچار نوســان و
تغییر شد ،دســتمزد کارگران متناسب با
شــرایط اقتصاد و وضعیت کارگاه ها و
مســائل بین کارگر و کارفرما بازنگری
شود.
فتح اله بیات  -رئیس اتحادیه کارگران
قــراردادی و پیمانی هــم تاکید دارد در
شــرایطی که قیمت کاالهای اساسی و
اقالم مصرفی در طول سال بیش از چند
نوبت افزایش مــی یابد و تولیدکنندگان
چندین بــار روی قیمــت اجناس خود
اضافه می کنند شایسته نیست دستمزد
کارگــران مورد بازنگری قــرار نگیرد و
قدرت خریدشان ثابت بماند.
براســاس طــرح جدیــد تعــدادی از
نماینــدگان مجلس ،دســتمزد کارگران
دوبار در ســال تعیین شــده و هر شش
ماه یکبار مورد بررســی قــرار می گیرد
و شــورای عالی کار نســبت به افزایش
آن متناســب با نرخ تورم تصمیم گیری
می کند.
طرح تغییــر در نحــوه تعییــن میزان
افزایش حقوق کارگران که ظاهرا آماده
شــده قرار اســت جهت اعالم وصول
تقدیــم هیات رئیســه مجلس شــود تا
مراحل تصویب نهایــی خود را بگذارند
و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی
و تبدیــل به قانون در جهت بهبود وضع
معیشت کارگران به اجرا درآید.
به گزارش ایســنا ،کارشناســان بر این
عقیده اند که چنانچه جلســات بررسی
دســتمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل
کارشناسی برگزار شود و ماده  ۴۱قانون
کار بــه عنوان مــاک و مبنای اصلی
تعییــن حداقل مزد مدنظر قــرار گیرد،
نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دســت
می آیــد و قدرت معیشــت خانوارهای
کارگری متناســب با شرایط اقتصادی و
واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد.

شنبه  13دی ماه 1399
شمــاره 4099

ردیف

موضوع

شماره مجوز

مبلغ پایه جهت اجاره یک سال

1

واگذاری امتیــاز بهره
بــرداری از  ۲باب غرفه

نامه شــماره /5 /905ص مورخ
 99 / ۹ /10موضوع بند  ۸مصوبه
شماره  ۱۸۶مورخ 99 / ۹ /9

غرفه سوپرمارکت  110 / ۰۰۰ /000 :ریال

 66 / ۰۰۰ /000ریال

غرفه آرایشگاه  26 / ۰۰۰ /000 :ریال

 20 / ۰۰۰ /000ریال

2

فــروش یک دســتگاه
خودروی تاکسی سمند به
شماره انتظامی ۸۸۹ت
 ۴۶ایران ۶۸

نامه شــماره /5 /934ص مورخ
 99 / ۹ /23موضوع بند  ۱مصوبه
شماره  ۱۸۷مورخ 99 / ۰۸ /27

 1 / 100 /000 / 000ریال

 55 / ۰۰۰ /000ریال

تجاری واقع در پایانه فاز ۳

سپرده شرکت در مزایده

 -۲سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت موارد مندرج در بند  ۲ماده  ۵آئین نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل ارائه گردد:
الف  -رسید بانکی واریز وجه فوق به حساب جاری سیبا به شماره  0106212988001نزد بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه
ب  -ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه
ج -اسناد خزانه
 -۳مهلت و محل فروش اسناد مزایده  :مهلت خرید اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز دوشنبه مورخ  99 / ۱۰ /22به نشانی:
شــهریار ،شــهر اندیشه فاز  ،۳بلوار آزادی  ،تقاطع خیابان شهرداری شرقی  ،ساختمان مرکزی شهرداری اندیشه  ،واحد امور قراردادها می
باشد.
 - 4مهلت و محل ارائه پیشنهادات  :پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  99 / ۱۰ /23دبیرخانه شهرداری اندیشه
 -5زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله  :روز چهارشنبه مورخ  99 / ۱۰ /24ساعت  14 : 30سالن جلسات شهرداری اندیشه
 -6مدارک الزم جهت دریافت اســناد مزایده  :رونوشــت و اصل اساســنامه شــرکت و درخواســت کتبی با مهر و امضاء معتبر شرکت برای
اشخاص حقوقی و همراه داشتن مدارک شناسایی برای اشخاص حقیقی .
 -۷شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادهای واصله مختار است
 -۸برندگان اول  ،دوم و ســوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد
 -9سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .
تاریخ چاپ نوبت دوم 99 / ۱۰ /13
تاریخ چاپ نوبت اول 99 / ۱۰ /6

علی ملکی شهردار شهر اندیشه

شناسه آگهی1064568:
میم الف3056

«آگهی»

مسعود خاکبازان
آدرس دفتر مرکزی:
میدان شیخ بهائی پالک 2واحد57
 : 88056387-021تلفن
چاپ:کارگر تلفن66817316:

خبر

دسترسی هکرهای سوالر ویندز
به سورس کد مایکروسافت

مایکروســافت اعالم کــرد هکرهایی که با
استفاده از آپدیت نرم افزاری آلوده سوالر ویندز
در حمله سایبری گسترده به سازمانهای دولتی
آمریکا دســت داشته اند ،به بخشی از سورس
کد این شرکت دست پیدا کرده اند.
به گزارش ایســنا ،مایکروسافت در یک پست
وبالگ اعالم کــرد بررســیهای داخلی این
شرکت نشــان داده است یکی از اکانتها برای
مشاهد ســورس کد در شماری از آرشیوهای
سورس کد مورد استفاده قرار گرفته است.
ســورس کد نشــان می دهد چگونه برنامه
های رایانه ای کار می کنند و برای ســاخت
محصــوالت مورد اســتفاده قرار مــی گیرد.
دسترســی به چنین کدی می تواند اطالعات
ارزشمندی برای هکرها به منظور بهره برداری
از برنامه ها یا جلوگیری از شناســایی شــدن
فراهم کند .مایکروســافت اعالم کرد فلسفه
امنیت یا مدل تهدید در این شرکت پیش بینی
کرده بود که ســورس کد مشاهده خواهد شد
و بر همین اساس دفاعهایی بکار گرفته شده

حذف  ۳۹هزار اپلیکیشن بازی
از فروشگاه چینی اپل

شرکت اپل در راستای مهلتی که به ناشران
بازی برای دریافت مجوز داده بود ،در آخرین
روز ســال  ۲۰۲۰حدود  ۳۹هــزار بازی را از
فروشگاه چینی خود حذف کرد که بزرگترین
رکورد حذف برنامه ها در یک روز بوده است.
به گزارش ایســنا ،حذف این اپلیکیشنها در
بحبوحــه مقابله با بازیهای بــدون مجوز از
سوی مقامات چینی ،صورت گرفت.
اپل بیش از  ۴۶هزار اپلیکیشــن شــامل ۳۹
هزار اپلیکیشــن بازی را روز پنج شــنبه از
فروشگاه برنامه اش حذف کرد.
شــرکت تحقیقاتی کیمِی اعالم کرد تنها ۷۴
بازی پولــی از  ۱۵۰۰بازی پولی پرطرفدار از
این پاکسازی در فروشگاه اپل جان بدر بردند.
اپل در ابتدا به ناشــران تا پایان ژوئن مهلت

داده بود تا شماره مجوز صادره از سوی دولت
را ارایــه کنند تا کاربــران بتوانند خریدهای
داخل برنامه انجام دهند .ســپس این مهلت
را تا  ۳۱دسامبر تمدید کرد.
فروشــگاههای اپلیکیشن اندرویدی در چین
مدتهاســت که به مقررات مربوط به مجوزها
عمل می کننــد اما معلوم نیســت چرا اپل
امســال با شــدت بیشــتری به اجرای این
مقررات پرداخت.
بر اســاس گزارش رویتــرز ،تحلیلگران می
گویند این اقــدام تعجب آور نبــود .اپل در
تالش برای بســتن همه روزنه های فرار از
مقررات برای جلب رضایــت رگوالتورهای
چین اســت تا بر فعالیتهای این شرکت تاثیر
منفی نگذارد.

خبر

کدام کشور بیشترین
سود را از کرونا برد؟

اتــاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود بــه آمار عملکرد
اقتصادی کشورها در صادرات و واردات محصوالت مقابله با کرونا در
سال  ۲۰۲۰پرداخته است.
به گزارش ایســنا ،در سال گذشــته میالدی ،بخش مهمی از اقتصاد
جهان تحت تاثیر شــیوع ویروس کرونا قــرار گرفت و به این ترتیب
میزان کل تجارت در سال  ،۲۰۲۰حدودا  ۱۴درصد کاهش پیدا کرد .با
این وجود در حوزه اقالم پزشکی و محصوالت مرتبط با کرونا ،میزان
تجارت با رشــدی  ۱۶درصدی همراه شد و به بیش از  ۱۱۳۰میلیارد
دالر رسید.
بر اساس اطالعات منتشر شده ،در نیمه نخست سال  ،۲۰۲۰واردات
محصوالت محافظت از صورت در سراســر جهــان حدود  ۹۰درصد
افزایش یافت و تنها تجارت ماسک ،بیش از  ۶برابر رشد کرد.
اطالعات ارائه شده از سوی سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که با
سهم  ۵۶درصدی از کل بازار ماسک جهان ،اصلیترین صادرکننده این
محصول در سراسر جهان بوده است.البته چین برای تولید این میزان
ماسک نیاز به واردات الیاف نساجی داشته و در این مدت واردات خود
در این مواد اولیه را سه برابر افزایش داده است.
در میان مهمترین واردکنندگان اقالم پزشکی برای مقابله با کرونا نیز
ایاالت متحده آمریکا در نیمه نخست سال گذشته میالدی با بیش از
 ۳۶میلیارد دالر رتبه نخست را در اختیار داشته است و چین با بیش از
 ۵۴میلیارد دالر صادرات ،اصلیترین تامین کننده اقالم مقابله با کرونا
در این مدت بوده اســت .میزان صادرات مرتبط با کرونا از سوی چین
در ماههای ابتدایی ســال گذشــته میالدی ،بیش از  ۲۰۷درصد رشد
داشته است.
در میــان  ۱۰صادرکننده اصلی اقالم مربــوط به کرونا ،پس از چین،
آمریکا با صادرات  ۲۳میلیارد دالری قرار گرفته و آلمان ،هلند ،مکزیک،
ژاپن و بلژیک در ردههای بعدی هستند .در میان صادرکنندگان برتر،
تنها چین در این حوزه رشــد قابل توجه  ۲۰۷درصدی داشته و سایر
کشورها یا مانند سالهای قبل در این حوزه کاال فروختهاند یا حتی به
دلیل افزایش نیاز داخلی ،کاهش صادرات نیز داشتهاند.
در میان  ۱۰واردکننده عمده اقالم مربوط به کرونا نیز پس از آمریکا،
آلمان با واردات بیش از  ۱۶میلیارد دالری در رده دوم قرار گرفته و پس
از آن ،چین ،فرانسه ،ژاپن ،هلند ،انگلیس ،ایتالیان و کانادا قرار دارند .بر
خالف وضعیت صادرکنندگان ،در حوزه واردات افزایش تقاضا در همه
کشورها مشهود بوده و فرانسه با افزایش بیش از  ۶۱درصدی واردات
در این حوزه ،باالترین رکورد را به خود اختصاص داده است.
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شناسه آگهی1064573:
میم الف3057

«آگهی»

بودند.
بر اســاس گــزارش رویترز ،مایکروســافت
اعالم کرد این اکانت امکان مونیتور هیچ کد
مایکروسافت را نداشته است و هیچ شواهدی
از دسترسی هکرها به خدمات تولید محصول
یا اطالعات مشتری وجود ندارد .این تحقیقات
ادامــه دارد و فعال هیچ نشــانه ای از این که
سیســتمهای مایکروســافت برای حمله به
ســایرین مورد اســتفاده قرار گرفته ،مشاهده
نشده است.
مایکروســافت کاربر نرم افزار مدیریت شبکه
«اوریون» شرکت سوالر ویندز بوده که توسط
هکرهای روســی مظنون به هک سازمانهای
مهم دولت آمریکا و نهادها و شرکتهای دیگر
مورد استفاده قرار گرفته است .این شرکت دو
هفته پیش اعالم کرد مانند ســایر مشتریان
ســوالر ویندز به دنبال نشانه های عامل این
هک بوده و تایید کرد که کدهای آلوده سوالر
ویندز را در فضای خود شناسایی و حذف کرده
است.

خبر

((آگهی مزایده عمومی مرحله اول -نوبت دوم ))
شــهرداری اندیشــه در نظر دارد به اســتناد مجوز شورای اسالمی شهر اندیشه و نســبت به واگذاری امالک به صورت اجاره بها ،ماهیانه و
فروش اموال خود به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی فاقد سوء پیشینه و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید :
 -١موضوعات مزایده  :ردیف موضوع

صاحب امتیاز و مديرمسئول:

شناسه آگهی1064575:
میم الف3058

«آگهی»

شناسه آگهی1064576:
میم الف3059

«آگهی»

باســتنادرونوشتسندشماره 90123مورخ1398/07/22

باســتنادرونوشتسندشماره 90738مورخ1398/09/03

باســتنادرونوشتسندشماره 91258مورخ1398/10/01

باســتنادرونوشتسندشماره 83152مورخ1397/04/20

با شناسه سند 139811452623000197دفتر اسناد رسمي

با شناسه سند 139811452623000233دفتر اسناد رسمي

با شناسه سند 139811452623000307دفتر اسناد رسمي

با شناسه سند 139711452623000074دفتر اسناد رسمي

15چابهار آقای نظیراحمد سدازهی فرزند امام بخش تمامی شش

15چابهارآقاینورمحمدترنجفرزندفقیرمحمدتمامیششدانگ

15چابهار آقای عابد ارســنگ فرد فرزند خالدتمامی شــش دانگ

15چابهار آقای غالمحســین تال فرزند شــیرک تمامی شش دانگ

دانگ ســهام خــود در مالکیت لنج صیادی (تــون ماهیان اقیانوس

ســهام خود در مالکیت لنج صیادی (تون ماهیان اقیانوس هند) به

ســهام خود در مالکیــت لنج صیادی (تون ماهیــان اقیانوس هند)

ســهام خود در مالکیــت لنج صیادی (تون ماهیــان اقیانوس هند)

هند) بهشمارهثبت-4/4069چابهاررابهآقایمحمدامینمالحی

شــماره ثبت -4/2855چابهار را به آقای چهارشــنبه پوپه فرزند

به شــماره ثبت -4/1814چابهار را به آقای صدیق ارسنگ نسب

به شــماره ثبت -4/1809چابهار را به آقای احمد احمدی میشــی

کوهستکیفرزندابراهیمانتقالقطعيدادهاست.

شکرانتقالقطعيدادهاست.

فرزند غالم نبی انتقال قطعي داده است.

فرزندعلیانتقالقطعيدادهاست.

مراتب به استناد ماده 25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.

مراتب به استناد ماده 25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.

مراتب به استناد ماده 25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.

مراتب به استناد ماده 25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.

