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انتشــار اســتعفای وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، با واکنش ها و گمانه زنی هایی درباره 
کنار رفتن حجت عبدالملکی از دولت همراه بود.

به گزارش »توسعه ایرانی«، همزمانی این 
اتفاق با اعتراض های بازنشســتگان کارگری 
نسبت به افزایش 10درصدی مزد، باعث شده 
است تا برخی از فعاالن صنفی درباره احتمال 
به حاشیه رفتن افزایش مستمری بازنشستگان 

غیرحداقل بگیر تامین اجتماعی هشدار دهند.
در همین زمینه دبیــرکل خانه کارگر نیز 
درباره این اتفاق با توجه به حواشی اخیر مطرح 
درباره حقوق بازنشستگان و کارگران تامین 

اجتماعی و مصوبات دولت واکنش نشان داد.
علیرضا محجوب اظهار کرد: اصالح مصوبه 
غیرمتعارف در مورد کارگران بازنشسته، عمل 
شایسته ای بود و این ذهنیت را برای اهل تحلیل 
ایجاد نمی کرد که پشت صحنه این رویدادها و 
اتفاقات صاحبان ثروت و قدرت باشند اما به نظر 
می رسد اصرار بر این مواضع در راستای صیانت از 
مسیر ثروت بود و دولت و وزیر کار را زیر فشار قرار 
داد تا حاصل آن استعفای وزیر کار باشد. اینک 
باید تاکید کرد که پاک کردن صورت مسأله، 
راه حل موضوع نیست. شــاید عبور از بحران 
حاصل از حذف ارز ترجیحی با افزایش حتی سه 

برابری دستمزدها نیز ممکن نباشد.

دبیرکل خانه کارگر با بیــان اینکه »این 
اشتباه محض که از ناحیه ثروتمندان و خوی 
سوداگرانه شان به دستمزد و زندگی مردم وارد 
شد، اینک فقط یک قربانی تراشیده وگرنه صحنه 
هیچ تغییری نکرده است«، اظهار کرد: به رغم 
همه انتقاداتی که به عملکرد آقای عبدالملکی 
در مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد 
اســت؛ از باب انصاف باید گفت که اقدام وی و 
هر کس که شــبیه او فکر می کرد، در تایید و 
اصرار روی افزایش دســتمزد ۵۷.۴درصدی 
حداقل بگیران و ۳۸درصدی ســایر سطوح 

بازنشستگی ستودنی بود.
محجوب ادامه داد: اکنون باید از دولت سوال 
کرد که حسب شواهد و قرائن، چنانچه وزیر کار 
را قربانی خواست حق ستیزان کرده اند، این چه 
بدعتی اســت که در پیش گرفته شده است؟ 
اگر این شیوه بخواهد استمرار یابد قطعا مذموم 
است. دولت از این طریق نمی تواند اهداف خود را 
تعقیب کند و پیام این شیوه و مشی به فقرا بسیار 
ناگوار است به این معنا که هر کس دفاع کوچکی 
از کارگران و بازنشستگان کرد، باید به او تاخت و 

او را به گوشه رینگ برد.
نماینده تهران در ادوار پیشــین مجلس 
تصریح کرد: نه با آقای عبدالملکی مذاکره ای 
کردم، نه او درخواســتی کرده است هرچند 

معتقدم او باید ایستادگی خود را کامل کرده و در 
حمایت از مظلومان ذره ای عقب نشینی نمی کرد 
اما انصاف نمی بینم آنها که مصوب این وضع برای 
بازنشستگان هستند، فضا را قلب کرده و جای 

مجرم و بی گناه را عوض کنند.

پیام این استعفا، دهن کجی به خواست 
قانونی جامعه کارگری است

دبیرکل خانــه کارگر با اشــاره به خروج 
عبدالملکی از تیم دولت افزود: نخستین پیام 
برکناری آقای عبدالملکی )بدون ذکر دلیل و 
صرفاً اعالم عدم هماهنگی!( در این برهه زمانی 
دهن کجی دولت به درخواست های مشروع 
و قانونی جامعه بازنشستگی و کارگری ایران 
تعبیر می شود. چرا آن دولتمردانی که ساعت ها، 
در جلسه شــورای عالی کار حاضر شدند و با 
منطق و استدالل های محکم گروه کارگری و 
حتی پاره ای اوقات گــروه کارفرمایی مواجه 
شدند، اینک سکوت پیشه کردند؟ چرا صادقانه 
نمی گویند مبانی اقتصادی افزایش دستمزدها 
آن قدر متقن بود که دست از پا درازتر برگشتند؟ 
آیا دولت نباید برای افزایش مستمری کارگران 
بازنشسته سخنان نمایندگان آنها را می شنید 

و سپس تصمیم می گرفت؟
وی با اشاره به مســائل اخیر مطرح شده 
در ســازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: نظر 
عبدالملکی و همکارانش در بخش های ذی ربط 
در مصوبه هیات مدیره و هیات امنای سازمان 
تامین اجتماعی تجلی یافته بود و برای جامعه 
کارگری و بازنشستگی روشن شده بود که خود 
او چه دیدگاهی دارد. به نظر می رســد مصوبه 
دستمزدها وقتی در تیررس سرمایه ساالران 
قرار گرفت که روی »نظریه مارپیچ دستمزد-
تورم« در ایران خط بطالن کشــیده شد و به 
تالش های ده ها ســاله اصحاب سرمایه برای 
سرکوب دستمزد پشت کرد. از همان جا روشن 
بود که اصحاب ثروت حاشیه ســازی خواهند 
کرد کما اینکه بالفاصله طعنه و کنایه هایشان 

در فضای مجازی شروع شد.

 موضوع اصلی جامعه کارگری
تبعیت از حق و قانون است

محجوب افزود: از رئیس جمهور محترم بعید 
بود که این گونه تحت تاثیر القائات این جمعیت 
معدود قرار گیرد. امروز موضوع جامعه کارگری 
و بازنشستگی، حجت اهلل عبدالملکی نیست که 
با ماندن و رفتن او موضوعی حل شود. موضوع 
تبعیت تصمیم گیران از حق است؛ پذیرش حق 
و عمل به آن! هر کس بخواهد این دستگاه را اداره 
کند، باید ابتدا صاحبان حق را بشناسد و حقوق 

ایشان را استیفا کند.
وی با اشاره به اینکه »شاید امروز آنهایی که 

صفرهای حساب بانکی شان از شمارش خارج 
شده و مجموعه بدهی های بانکی معوق شان 
برای اداره یک صندوق بیمه ای کافی باشــد، 
شادمان شــده اند که از غبار آلود شدن فضای 
رسانه ای و سیاسی به اهداف خود رسیدند«، 
ادامه داد: حقیقت این است که مطالبه کارگران 
و بازنشستگان هیچ تغییری نخواهد کرد و حرف 
اول و آخر ما تمکین در برابر قانون اســت آن 
هم وقتی که پای صاحبان انقالب وسط باشد. 
کارگران شــاغل و بازنشسته فقط حق خود را 
می خواهند و در این مسیر ثابت قدم ایستادند. 
عده ای نابخردانه و مزورانه سعی می کنند با پیش 
کشیدن مسائل و حقوق بازنشستگان کشوری 
و لشگری بر طبل تفرقه بکوبند اما ره به جایی 
نخواهند برد. بازنشسته از هر صندوقی که باشد 
مورد تکریم است و بازنشستگان ما از احقاق حق 
هر یک از مشمولین سایر صندوق ها خوشحال 

خواهند شد.
این فعــال حقــوق صنفی کارگــران و 
بازنشستگان تصریح کرد: قیاس بین دریافتی 
بازنشستگان در این صندوق و آن صندوق هیچ 
عالجی برای اذهان بیمار آنهایی نیست که سعی 
در کوچک کردن سفره فقرا دارند. دولت باید 
آنهایی را مورد مواخذه قرار دهد که پوســت 
موز حذف ارز ترجیحی را زیر پایش انداخته اند 
که امروز حتی افزایــش 100درصدی مزدها 
افاقه نکند اما در کمال گســتاخی به کارگران 
و بازنشستگان بی توجهی می کنند و به جای 
اصالح مشی غلط خود و عذرخواهی از ملت، 
آنهایی که کمترین نقش ها را دارند به مسلخ 
استعفا و برکناری می برند. سخن نهایی این است 
که فردا را چه خواهید کرد؟دبیرکل خانه کارگر 
در پایان تاکید کرد: در هر حال رئیس جمهور 
حق دارد وزرایش را تغییر دهد و در این تردیدی 
نیست اما ابتدا باید مصوبه غیرقانونی را اصالح 
می کردند تا این گونه در نیت دولت ایجاد شبهه 
نشــود. به هرحال اینک خواست ما این است 
فرد جدید حداقل دارای تجربه و کارآزموده و 
دغدغه مند و آشنا به مسائل کارگری و تامین 
اجتماعی باشد تا بیش از این دستگاه متولی امور 

کارگران دچار کشمکش نباشد.

استعفا می تواند نگران کننده باشد
اســتعفای وزیر کار به دلیل آنچه خودش 
ناهماهنگی با مجموعه دولت نامیده، به گفته 
»فرامرز توفیقی« نماینده کارگران در شورای 

عالی کار، می تواند نگران کننده باشد.
وی توضیح داد: در هفته های اخیر شاهد 
بی قانونی مزدی بودیم. در ارتباط با حق مسکن 
100هزار تومان از مبلغ مصوب شورای عالی کار 
کسر کردند و در زمینه حقوق بازنشستگان هم 
حاضر نشدند مصوبات مزدی شورای عالی کار 
را اجرایی کنند. این بی قانونی کامال هویداست. 

نکته اینجاست که قانون گریزی از ناحیه وزیر 
کار نبود و وی در شورای عالی کار پای مصوبات 
مزدی را امضا گذاشت و همچنین افزایش قانونی 
مستمری بازنشستگان را به هیات دولت ارسال 
کرد. در واقع افــرادی در بدنه دولت و نهادهای 
تصمیم گیر هستند که با شــورای عالی کار و 

دستمزد قانونی مخالفند.
توفیقی ادامه داد: نگرانیم که مطالبه گری 
کارگران را با جابه جایی وزیر به حاشیه ببرند. 
افرادی که در هیات دولت با افزایش عادالنه 
و قانونی دستمزد شــاغالن و بازنشستگان 
مخالفند، هیچ اطالعــی از قوانین مزدی و 
روابط کار ندارند. همین عــده با مخالفت با 
افزایش دســتمزد، تمام مناسبات و فاصله 
بین ســطوح مزدی را به هم ریخته اند. برای 
نمونه، بازنشســتگان غیرحداقل بگیر اکثراً 
زیر 10میلیون تومان حقــوق می گیرند و 
با افزایش 10درصدی حقــوق، این گروه به 

شدت آسیب می بینند.
نماینده کارگران اضافه کرد: استعفای وزیر 
کار می تواند نگران کننده باشد. در این شرایط 
بدون توجه به این استعفا، درخواست کارگران و 
بازنشستگان مشخص است. همه بازنشستگان 
کارگری باید مشمول افزایش مصوب شورای 
عالی کار و ارقام پیشــنهادی سازمان تامین 
اجتماعی شوند. حق مسکن کارگران نیز باید 
همان رقم مصوب شورای عالی کار باشد نه ریالی 
کمتر. بدون توجه به این جابه جایی ها در بدنه 
دولت، امیدواریم شخص رئیس جمهور و هیات 
دولت به قانون بازگردند و به مطالبات حداقلی 

کارگران توجه کنند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

محجوب: نخستین پیام 
برکناری آقای عبدالملکی 

بدون ذکر دلیل و صرفًا 
اعالم عدم هماهنگی، در 

این برهه زمانی، دهن کجی 
دولت به درخواست های 
مشروع و قانونی جامعه 
بازنشستگی و کارگری 

ایران تعبیر می شود

توفیقی: قانون گریزی از ناحیه 
وزیر کار نبود. وی پای مصوبات 
مزدی امضا گذاشت و افزایش 

قانونی مستمری بازنشستگان 
را به دولت ارسال کرد. افرادی 

در بدنه دولت هستند که با 
شورای عالی کار و دستمزد 

قانونی مخالفند
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تعداد مصدومان انفجار کارخانه ای 
در فیروزآباد به 130 نفر رسید

انفجار کارخانه تولید کربنات سدیم شهرستان فیروزآباد در 
روز دوشنبه، منجر به مصدومیت 1۳0 نفر شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی هالل احمر، ساعت 
1۷:1۳ روز دوشــنبه )2۳ خرداد ماه( گزارش انفجار 
کارخانه تولید کربنات سدیم شهرســتان فیروزآباد 
در کیلومتــر ۳0 جاده فیروزآباد – جم اســتان فارس 
به هالل احمر اعــالم و یک تیم از فراشــبند، دو تیم از 
شهرستان های فیروزآباد و تیم واکنش سریع استان در 

عملیات امدادرسانی به مصدومان حضور یافتند.
درویشــی، مدیرعامل هالل احمر استان فارس در 
این خصوص گفت: بر اثــر این حادثه که به علت اتصال 
رابط های تخلیه مواد در تریلی حامل آمونیاک به وقوع 
پیوسته، 1۳0 نفر )طبق گزارش اورژانس( مصدوم و به 
بیمارستان منتقل شدند.وی افزود: وضعیت عمومی 
مصدومان مطلوب است و تاکنون موردی از فوت ناشی 

از این حادثه گزارش نشده است.
    

 دو کارگر چاه کن 
بر اثر گازگرفتگی جان باختند

عصر روز دوشنبه، گازگرفتگی باعث مرگ دو کارگر در 
عمق چاهی ۵0 متری در شهرستان قلعه گنج کرمان شد.

به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر 
چاه کن تبعه افغانستان حدود ۵۵ساله در حین حفر چاه 
در روستای چاه هیشورکی بخش چاه دادخدا شهرستان 
قلعه گنج کرمان، به علت گازگرفتگی در عمق ۵0 متری 
چاه محبوس شد.براساس این گزارش، یکی از همکاران 
وی که کارگری 2۵ساله و ایرانی است، پس از مطلع شدن 
از گازگرفتگی این کارگر در عمق چاه، برای نجات او وارد 
چاه شد اما هر دو بر اثر مسمومیت با گازهای متصاعد شده 
جان خود را از دســت دادند.طبق اعالم »محمدجعفر 
جهانگیری« معاون فرماندار و جانشــین ستاد بحران 
شهرستان قلعه گنج، این حادثه به دنبال رها شدن شیلنگ 

دستگاه کمپرسور هوا رخ داده است.

اخبار کارگری 

دسترنج

فرشاد شهسواری  شهردار نصیر شهر

 نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی

شهرداری نصیرشــهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای 
اســامی نصیرشــهر پروژه احــداث زمین فوتبــال چمن 
مصنوعــی در انتهای خیابان شــهید مفتح را بــا اعتباری تا 
ســقف ده میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط و دارای 
گواهینامــه صاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، واگذار نماید . 
لــذا از کلیه متقاضیان دعــوت به عمل می آیــد از تاریخ 
1401/03/23 تــا 1401/04/04 با مراجعه به ســامانه 

تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس

 www.setadiran.ir نسبت به مشاهده جزئیات و تهیه 
اســناد مناقصه عمومــی و ثبت پیشــنهادهای خود اقدام 

نمایند . 
ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

داشــتن حداقل پایه پنج رشــته ابنیه جهت شــرکت در 
مناقصه الزامی است . 

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است . 
سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

 فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بصورت فشرده

 تعریض و بهسازی باند جنوبی محور چنداب - گرمسار )محدوده سردره (
کد: 200100444۹000011

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان سمنان در نظر دارد مناقصه 
عمومــی یک مرحله ای) بــا ارزیابی کیفی(  با موضوع تعریض و بهســازی باند 
جنوبی محور چنداب - گرمسار )محدوده سردره (را برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد، لیکن الزم است مناقصه گران 
پاکت الف را به شرحی که در قسمت محتویات پاکتها ذکر شده بصورت فیزیکی 

نیز تهّیه و به این اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی ، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 25/.1401/03 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: از ساعت 14 روز چهارشنبه

 تاریخ 1401/03/25 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/01        
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاساعت 14:00 ظهر روز دوشنبه

 تاریخ 1401/04/13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه 

تاریخ 1401/04/14
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف بصورت فیزیکی: آدرس سمنان- بلوار بسیج- کدپستی351۹837631 

و تلفن023334358۹0-1
اطاعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه - مرکز 

تماس : 021-41۹34 

 آگهی دعوت به مناقصه عمومی 
 یک مرحله ای همزمان با ارزیابی)فشرده(

روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه 
وتجهیز مدارس استان کهگیلویه وبویراحمد                                                                                                                                        

 نوبت اول

اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد پروژه ی با مشخصات به شرح ذیل 
را را از طریق درگاه ســامانه الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir    به شرکت های واجد وشرایط  
واگذار نماید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
 محل دریافت اسناد مناقصه،از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد.

اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه )پاکت تضمین 
شــرکت در مناقصه(از طریق آدرس:یاســوج- میدان معلم- اداره کل نوسازی مدارس استان کهگیلویه وبویراحمدبه 

شماره تماس: 33235436-074 انجام می پذیرد.
زمان اعتبار پیشنهادهازمان بازگشاییمهلت ارسال پاکتهای پیشنهادیمهلت دریافت اسنادارسال به صفحه اعالن عمومی

 سه شنبه 1401/03/24 
1401/06/11 ساعت14شنبه  1401/04/11 ساعت8پنجشنبه 1401/04/09 ساعت16شنبه 1401/03/28 ساعت18ساعت 11 

1-ضمانتنامه بانکی معتبر را ضمن ثبت در سامانه ستاد ،اصل ضمانت نامه را به همراه اصل گواهی صاحیت ایمنی کار 
را در یک  پاکت قرارداده وبه صورت الک ومهر شده )پاکت ممهور به مهر شرکت ونام پروژه وشماره تماس وآدرس( به 

دبیرخانه این اداره کل تحویل داده شود.تاریخ تسلیم پاکت تا تاریخ 1401/04/0۹ 
ساعت12                                                                                                                                                                                                                                        

2-سایر اطاعات وجزئیات مربوط در اسنادو شرایط مناقصه مندرج است.

ف
رشتهمبلغ تضمین)ریال(محل تامین اعتبارمحل اجرابرآورد اولیه)ریال(نام پروژهردی

مدت 
پیمان                     

) ماه(

احداث مدرسه سی 1
اعتبارات ملیدنا73.985.640.305سخت)دارالقرآن(

رتبه 5 ابنیه 3.700.000.000محرومیت زدایی)نقدی(
8وساختمان وباالتر

نوبت اول: 1401/03/25                       نوبت دوم: 1401/03/26            

اداره کل نوسازی دمارس
    استان کهگیلوهی و بوریاحمد استان کهگیلوهی و بوریاحمد                   

فعاالن کارگری از منظر صنفی به استعفای وزیر کار واکنش نشان دادند

نگرانی از به حاشیه رفتن مطالبات کارگران


