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معاون وزیر کار:
۵۵۰هزار شاغل به چرخه کار 

بازگشتند

معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: در دو سال گذشته بیش از ۸۰۰هزار 
شغل در کشور از دســت رفت اما با تداوم همکاری 
کارفرمایان، در کمتر از سه ماه ۵۵۰هزار شاغل به 

چرخه کار بازگشتند.
به گزارش توســعه ایرانی، حاتم شــاکرمی در 
سومین جشــنواره حاتم )حمایت از تولید ملی(، 
تاکید کرد: باید از عملکرد درخشان برخی واحدها 
که در شرایط دشوار تحریم و کرونا نیروهای خود را 

حفظ کردند، قدردانی کرد.
وی گفت: باید یک پنجره واحد پیش بینی کرد تا 
از بخشی نگری در دستگاه های مختلف پیشگیری 
شود. همچنین بخشنامه هایی که به صالح تولید 
کشور نیستند، اصالح شــود. وی افزود: در صدور 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز، دستگاه ها باید 
ملی و نه بخشی فکر کنند. شاکرمی، تحریم و کرونا 
را مشکالت اساســی دو سال اخیر تولیدکنندگان 
دانست و یادآور شــد: عدم ثبات قوانین، مقررات، 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها، همچنین همخوانی 
نداشتن قوانین با شرایط روز و رشد شتابان فناوری 

یکی از معضالت اصلی تولید است. 
وی خاطر نشــان کرد: حرکت به سمت تغییر 
در فرآیندهای تولید و فن آوری ضروری اســت و 
کارفرمایان می توانند ساختارهای فنی و اقتصادی را 
با حمایت و کمک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

براساس مصوبه شورای عالی کار اصالح کنند. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی افزود: 
این واحدها تا زمانی که طرح، تأیید و اجرایی شود 
می توانند در راســتای حفظ اشتغال نیروهای کار 
خود را به مدت کوتاه کارگران مشمول بیمه بیکاری 

کنند.
    

 اعتراض کارگران پارس جنوبی 
به کیفیت وعده های غذایی

اعتراض کارگران پیمانکاری تعمیرات فازهای 
۹ و ۱۰ منطقه ویژه پارس به کیفیت غذا همچنان 

ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، این کارگران، وعده های غذایی 
پیمانکار را از حدود یک ماه گذشته نپذیرفته اند و 
روزهای شانزدهم و هفدهم تیر ماه، وعده های غذایی 

را دریافت و مقابل دفتر کارفرما گذاشتند.
    

 مرگ یک کارگر چاه کن 
بر اثر برق گرفتگی

یک کارگر چاه کن در قم حین رفتن به داخل چاه 
به دلیل اتصالی سیم برق دچار برق گرفتگی شده و 

جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، در حادثه ای که در شهر قم رخ داد، 
یک کارگر به رغم تالش نیروهای اورژانس جان خود 
را از دست داد. به گفته »مهدی فراهانی« سخنگوی 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی قم، 
امدادگران پس از بیرون کشیدن کارگر حادثه دیده 
از داخل چاه تمام تالش خود را برای احیای وی انجام 

دادند اما نتیجه ای دربرنداشت.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»تامیــن اجتماعــی فراگیــر« 
گفتمانی است که از آبان ماه سال قبل 
به صدر رسانه ها آمد و در ارتباط با آن 
صحبت های بسیاری شد، اما کماکان 
یک رویاســت و برای واقعی شدن راه 

بس درازی در پیش دارد.
خدمات بیمــه ای و درمانی ارائه 
شــده به بیمه شــدگان مشــمول 
صندوق های بیمه ای و بازنشستگی 
و به طور مشــخص کارگران شاغل و 
بازنشســته، به شــدت ناکافی است. 
شــاخص اصلی پایین بودن ســطح 
خدمات، نیاز مبرم بیمه شــدگان به 
ثبت نام و برخورداری از بیمه تکمیلی 
است و این یعنی بیمه پایه، توانمندی 
پوشــش دادن خدمات درمانی مورد 
نیاز را ندارد. عالوه بر این، مستمری ها 
به اندازه خط فقر نیست و ۳.۵ میلیون 
بازنشسته و مســتمری بگیر صندوق 
تامین اجتماعــی عموماً زیر خط فقر 

به سر می برند.
وقتــی کامل ترین و بــه اصطالح 
قوی تریــن الیه »تامیــن اجتماعی 
فراگیــر« یعنی الیه بیمــه ای تا این 
اندازه کاستی و نارسایی دارد، چطور 
می توانیــم انتظار داشــته باشــیم 
الیه های امدادی و حمایتی آن، همه 
شهروندان را بدون اســتثنا پوشش 
دهد و ایرانیان همگی تحت پوشــش 

خدمات تامین اجتماعی دربیایند؟
فقط ۳۰ درصد کارگران 

ساختمانی بیمه اند
گستره پوشــش خدمات تامین 
اجتماعــی، بســیار محدود اســت. 
بســیاری از شــاغالن کارگــری 
ازجملــه »کارگران ســاختمانی« 
هنوز به درســتی از خدمــات بیمه 

تامین اجتماعی بهره مند نشــده اند. 
اردیبهشــت مــاه ســال جــاری، 
»غالمرضا عباســی« رئیــس کانون 
عالی انجمن های صنفــی کارگران 
کشــور آمار نگران کننده ای از بیمه 
کارگران ســاختمانی مطــرح کرد: 
»در حال حاضر به نظر نمی رســد که 
بیش از ۶۰۰هزار نفر کارگر بیمه شده 
ساختمانی داشته باشیم در حالی که 
حدود ۲میلیون نفر کارگر ساختمانی 
شناخته شده و دارای هویت در کشور 

وجود دارد«.
بــا این حســاب، چیــزی حدود 
۳۰درصد کارگران ساختمانی کشور 
توانسته اند از خدمات محدود بیمه ای 
بهره مند شــوند اما نــه تنها کمیت و 
گستره خدمات بیمه ای برای کارگران 
ســاختمانی معیوب و ناکافی ســت 
بلکــه کیفیت خدمات ارائه شــده به 
بیمه شدگان بخش ســاختمان نیز 
دچار نارسایی ها و کاستی های بسیار 
است. کارگران ساختمانی برای بیمه 
شــدن و قرار گرفتن زیر چتر تامین 
اجتماعی، باید هفت خوان رســتم را 
پشت ســر بگذرانند؛ از گرفتن کارت 
مهارت گرفته تا ثبت نام در ســامانه 
خدمات رفاهی ایرانیــان و گذراندن 
مسیر دشــوار و زمانبر پاالیش. پس 
از گذراندن این هفت خوان، بیمه آنها 
مدام در معرض قطع شــدن است. تا 
قبل از سال گذشــته، یک بیمه شده 
ساختمان، اگر تا شش ماه متوالی حق 
بیمه خــود را نمی پرداخت، بیمه اش 
قطع می شد اما از سال قبل، این مهلت 
زمانی به سه ماه متوالی کاهش یافته 
یعنی یک کارگر ساختمانی بیمه شده 
که مراحل بیمه شدن را باالخره با هزار 
مصیبت با موفقیت پشت سر گذاشته، 
اگر نتواند سه ماه حق بیمه خود را به 

حســاب تامین اجتماعی واریز کند، 
بیمه اش توسط بازرسان سازمان قطع 
می شود و البته اینکه باید مجدداً بدون 
سهمیه و ایســتادن در صف طوالنی 
متقاضیان، بیمه شــود که در موارد 
بسیاری هم رعایت نمی شود. در نظر 
بگیرید در این ایــام کرونا که بخش 
ساختمان دچار رکود ناخواسته است، 
پرداخت مرتــب و ماهانه حق بیمه تا 
چه اندازه برای کارگران زحمتکش و 
عموماً کم درآمد و کم توان ساختمان 
دشوار است. البته قبل از آمدن بحران 
کرونا و تقریباً از میانه دهه ۹۰ شمسی 
رکود سخت و ســاز کلید خورده بود 
و کارگران پیش از کوویــد ۱۹ نیز از 
بیکاری هــای مقطعــی و پیاپی رنج 

می بردند.
در ابتدای ســال ۹۹، چند ماه بعد 
از باال گرفتــن بحران کرونــا، »اکبر 
شــوکت« رئیــس انجمــن صنفی 
کارگران ســاختمانی اســتان قم، از 
بیکاری حدوداً ۵۰درصدی کارگران 
ســاختمان در این اســتان خبر داد. 
پیگیری ها هم نشان می دهد که بعد 
از شــروع بحران کرونا، نرخ بیکاری 
۵۰درصــدی بخش ســاختمان در 
بسیاری از اســتان های کشور برقرار 
است و کمتر شهر و استانی را می توان 
سراغ گرفت که الاقل ۷۰ یا ۸۰درصد 
کارگــران ســاختمانی آن، در این 
ماه های کرونایی کار داشــته باشند. 
حال در یک چنین شــرایطی، چطور 
توقع دارند یک کارگر ساختمانی غالباً 
بیکار، بتواند مرتب حق بیمه خود را 
به حساب تامین اجتماعی واریز کند؟
عملکرد ظالمانه تامین اجتماعی

»روح اهلل محمدی« رئیس انجمن 
صنفی کارگران ســاختمانی استان 
گلستان در انتقاد از عملکرد سازمان 

تامین اجتماعی در قبــال کارگران 
ســاختمانی می گوید: رفتار سازمان 
تامین اجتماعی در قبــال کارگران 
ساختمانی، ناشایست و ظالمانه است. 
رویکردی را کلیــد زده اند و در پیش 
گرفته اند کــه اصاًل به حق نیســت. 
ســازمان به طور خودسرانه شروع به 
قطع بیمه کارگران ساختمانی کرده 
است. در بخشــنامه ای که خودشان 
نوشــته و تصویب کرده اند، آمده اگر 
فردی ســه ماه حق بیمــه پرداخت 
نکرد، بیمه اش بعد از بازرســی قطع 
شود اما متن بخشــنامه حاکی از این 
است که نباید سر ســه ماه بیمه قطع 
شــود. مثاًل اگر تیر، مرداد و شهریور 
کارگر نتوانســت حق بیمه را بدهد، 
نباید در شهریور بیمه قطع شود بلکه 
باید تا پایان مهــر منتظر بمانند و بعد 
بروند بازرسی کنند و مراحل را طبق 
قانون پیش ببرند. تازه بعد از این مدت، 
باید سازمان اجتماعی بازرسی انجام 
دهد و اگر طرف کارگر نبود، بیمه اش 
قطع شود اما متاســفانه ما مواردی را 
شاهدیم که دقیقاً ســر سه ماه بدون 
بازرسی، بیمه کارگر را قطع می کنند.

وی ادامــه می دهــد: در همین 
بخشنامه آمده کارگری که بیمه اش به 

این ترتیب قطع می شود دیگر نیازی به 
سهمیه بیمه ندارد یعنی کارگری که 
بیمه اش بعد از چند ماه نپرداختن حق 
بیمه قطع شــد، هر زمان برود دوباره 
درخواســت بدهد باید بدون سهمیه 
و صف، بیمه اش مجدداً برقرار شــود 
اما شاهد بوده ایم که بعد از قطع کردن 
بیمه، وقتی کارگر می رود، پرداخت 
را صورت می دهد و درخواست وصل 
شدن بیمه می دهد، قبول نمی کنند. 
خودمان شــاهد بودیم که در ادارات 
تامین اجتماعی بــه چنین کارگری 
پاسخ می دهند حاال قطع شده دیگر، 

باش تا سهمیه بیمه بیاید«.
به گفته محمدی، تعدادی از این 
کارگران که بیمه شان خودسرانه قطع 
شده به انجمن صنفی استان گلستان 
مراجعه کرده اند و اعضای انجمن وقتی 
به قصد اعتراض بــه تامین اجتماعی 
رفته اند، فقط پاســخ سرباال دریافت 
کرده اند. برخورد مدیران ســازمان 
با انجمن هــای صنفــی و کارگران 

ساختمانی اصاًل مناسب نیست.
1۵هزار کارگر ساختمانی 

گلستان بیمه ندارند
وی اضافه می کند: استان گلستان، 
نزدیک به ۱۸هزار بیمه شــده فعال 
دارد و ۲۷هزار کارگر ســاختمانی در 
ســامانه رفاهی شناســایی شده اند، 
یعنــی نزدیک بــه ۹هــزار کارگر 
ســاختمانی گلســتان، در ســامانه 
ثبت نام کرده انــد اما بیمــه ندارند 
که رقم باالیی اســت. ۶هــزار کارگر 
ســاختمانی دیگر هم در این استان 
هستند که در سامانه رفاهی ثبت نام 
نکرده انــد و بیمه هــم ندارند. پس 
در مجمــوع حدود ۱۵هــزار کارگر 
ساختمانی در اســتان گلستان، فاقد 
بیمه هســتند. مــا در انجمن صنفی 
همه تالش مان را می کنیم که کارگران 
بروند ثبت نــام کنند و بیمه شــوند. 
حتی سر گذرها می رویم و با تک تک 
کارگران در باب مزایای بیمه شــدن 
صحبــت می کنیم اما چــه کنیم که 
سازمان رفتار درستی ندارد و کارگران 
را در ایــن شــرایط کرونایی معطل 

می گذارد!
این فعال صنفی از مهلت سه ماهه 
برای قطع شــدن بیمه انتقاد می کند 
و می گوید: قباًل این مهلت شــش ماه 
بود حاال که کرونــا آمده و اوضاع بدتر 
شده، مهلت را ســه ماه کرده اند. این 
محدودیت ها اصاًل مبتنــی بر قانون 
نیست. می نشــینند برای خودشان 
بخشــنامه داخلی می نویســند و از 
حق و حقوق کارگــر می زنند! مدام 
ماده و تبصره می گذارند که کارگران 
ساختمانی بیمه شــده ریزش کند و 
بارشان سبک شود. این در حالی ست 
که براســاس ماده واحده رفع موانع 

بیمه کارگــران ســاختمانی که به 
تصویب مجلس رســیده، قرار بر این 
بود که کارگران ســاختمانی همگی 
بدون سهمیه بندی بیمه شوند. حاال 
سازمان مدعی شــده ما بودجه مان 
کفــاف نمی دهــد و آن ۱۵درصــد 
عوارض ماده ۵ قانــون بیمه کارگران 
ساختمانی، برای بیمه کردن این همه 
کارگر کافی نیســت، یعنی رویه ای 
خالف قانون را پیش گرفته اند و مدام 
با بخشنامه های من درآوردی قانون را 
زیر پا می گذارند. می خواهند از شمار 
کارگران بیمه شــده کــم کنند و به 
ظاهر مظلوم تر و بی دفاع تر از کارگران 

ساختمانی هم سراغ ندارند.
محمدی اضافه می کنــد: ماهیت 
کار کارگران ســاختمانی فصلی است. 
فصلی یعنی کارگر همه سال کار ندارد. 
در گلســتان، کارگران برخــی ماه ها 
می روند شــالی کوبی، برمی گردند سر 
کار ســاختمان، باز یک مــاه می روند 
پرتقال  چینی. حاال ســازمان به جای 
اینکه حامی این کارگــران با ماهیت 
شغلی بسیار متزلزل باشد، مدام به فکر 
این است که چطور کارگران را دور بزند 
یا بیمه شان را به دالیل واهی قطع کند. 
آخر کارگری که در سال گاهی سه ماه 
هم کار ندارد، چطور هر ماه مرتب حق 
بیمه بدهد؟ این سه ماه مهلت، نه فقط 

ناعادالنه که بسیار ظالمانه است.
 بیمه ای که حق 

مسلم کارگر نیست
مســئوالن از یــک طــرف ادعا 
می کنند قصد دارند تامین اجتماعی 
فراگیــر را بــرای همه شــهروندان 
عملی کنند و از طــرف دیگر، همین 
بیمه شــدگان فعلی را تحت فشــار 
می گذارند تا از زیر چتر بیمه حداقلی و 
ناکارآمد بیرون بیایند. آیا برخورداری 
از بیمــه حداقلــی و بــدون مقرری 
بیکاری، بیمه ای که دفترچه اش به کار 
رفتن به یــک کلینیک تخصصی هم 
نمی آید، حق یک کارگر ساختمانی 
نیست که در ظل آفتاب تابستان دور 
میدان و سر گذر می نشیند و ساعت ها 
منتظر می ماند تا کارفرمایی پیدا شود 
و او را برای یک روز یا حتی نصف روز از 

بیکاری و گرسنگی نجات دهد.

فقط ۳۰درصد کارگران ساختمانی بیمه اند

هیاهوی بسیار برای هیچ
در حال حاضر به نظر 
نمی رسد که بیش از 
۶۰۰هزار نفر کارگر 

بیمه شده ساختمانی 
داشته باشیم در حالی که 

حدود ۲میلیون نفر کارگر 
ساختمانی شناخته شده 

و دارای هویت در کشور 
وجود دارد

نه تنها کمیت و گستره 
خدمات بیمه ای برای 
کارگران ساختمانی 

معیوب و ناکافی ست 
بلکه کیفیت خدمات 

ارائه شده به بیمه شدگان 
بخش ساختمان نیز دچار 
نارسایی ها و کاستی های 

بسیار است
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شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد P/F SULFUR ANALYZER  (ANALYTICAL JENA)مورد نیاز  
مجتمع  خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت 4، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به 

اشخاص واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید..
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ،  ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی  مندرج  در بند 5
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 280،000،000)دویست و هشتاد میلیون(ریال بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی 

دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.
4- زمان گشایش پاکت های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.

5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت 
پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.

شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق 
به حساب 700786948623 بانک شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري کرج در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادها مختار است.  4- مبلغ 1/000/000ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
5- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط به 
پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.  8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد، داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت sajar.mporg.ir - معرفي نامه 
ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارك مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامي مي باشد. 
.9- شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطالعات و 
جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11-پیشنهادات مي بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شرکت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان  

وقت اداری روزدوشنبه مورخ 1400/4/28 به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود.
 12-پیشنهادات رسیده در مورخ 1400/4/29 در کمیسیون عالی معامالت شهرداري کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .هزینه چاپ 

آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

بسمه تعالی 

مناقصه  عمومی
»آگهي مناقصه عمومي«  

روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداري کرج

نوبت اول


