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 12هزار 994نفربیکاردربرابر 103هزارو  291نفر
جمعیت شاغل ،کل نیروی کارشهرستان را تشکیل
میدهند.جمعیتجامعهکارگریشهرستانسیرجان
 75هزار و  558نفر است .بنابراین تقریبا از هر 3
سیرجانی 2،نفرجزوجامعه کارگریهستند.جمعیتی
که نیروی محرکه توسعه و چرخش چرخهای یک
جامعهراتشکیلمیدهندودرعینحالضعیفترین
وآسیبپذیرترینقشردرمقابلنامالیماتاقتصادیو
سیاسیهستند.به گفتهرییس اداره کار؛سال گذشته
بیش از هزار مورد درخواست یا شکایت به این اداره
گسیل شده که یک طرف آن را فردی از قشر کارگر
تشکیل داده؛ یک مورد به ازای هر 75کارگر .حامد
هادیان تاثیر شرایط کرونایی و تعطیلی کارگاهها و
صنوف کوچکدردرافزایشتعدادزیادشکایاتموثر
میداند امامشکالتدیگرینیزدراینمیانوجوددارد
که ازجمله آنها متناسب نبودن کف حقوق کارگری
با حداقلهای معیشتی و اقتصادی جامعه است.
هادیان به مشکل قراردادهای کوتاه مدت ،به عنوان
یکی از مهمترین معضالت کارگران و عامل نداشتن
احساس امنیت شغلی نیز اشاره میکند و با تاکید بر
اینکه ازمنظریک کارشناس ،معتقد به لزوم بازنگری
در قوانینی است که متعلق به سال  1368هستند؛
زمانی که بسیاری از کارگران هنوز کودک بوده و وارد
جامعه کارگری نشده بودند اما دست این قانون کهنه
ازاعماق گلوی امنیت شغلی ایشان را فشارمیدهد.
 توصیف شما در مورد شرایط کارگران در
سال 1399چیست؟
ضمن تبریک هفته کارو کارگررا به کارگران عزیز
و سختکوش شهرستان و آرزوی قبولی طاعات
همشهریان،بایدبگویمدرمجموعسال99برایجامعه
کارگری شهرستان سال خوبی نبود .با توجه به شیوع
ویروس کرونا ،اکثرواحدها درگیربحث پیشگیری از
آسیبهای این ویروس شدند .واحدهای بزرگ ما
تعطیلنشدند امالزومرعایتپروتکلهایبهداشتی،
ساعت کاری را کاهش داد .همچنین دربحث تولید
یا بحث جذب نیروی جدید ،لغو برخی از آزمونهای
استخدامی ،مجمعها و مسایل دیگر ،ضررهایی
متوجه بسیاری از واحدهای بزرگ شد .واحدها و
کارگاههای کوچک شدیدا متضرر شدند ،همچنین
واحدهای صنفی .به طورمثال اگربه رستورانها نگاه
کنید،خیلیازنیروهایشانکاهشپیداکرد.شهرستان
سیرجان قریب به  75هزار کارگر دارد .در واحدهای
صنفی و کارگاههای کوچک حداقل یک یا دو کارگر
مشغول به کاربودند .وقتی آن کارگاه تعطیل شود،
بدون شک درپرداخت حقوق و دستمزد کارگردچار
مشکلمیشود .آموزشگاهها،مدارسغیرانتفاعیو...
واقعا متضررشدند .بنابراین سال گذشته درمجموع

سال خوبی برای جامعه کارگری نبود .وقتی واحدهای
کوچکو اصنافتعطیلمیشدند،همهمیخواستند
بهمجموعهگلگهررجوعکنند.همهبهسراغآزمونها
و استخدامهای مجموعههای بزرگ صنعتی رفتند اما
بهطورطبیعیهرمجموعهاییکظرفیتوگنجایش
مشخص دارد و بیش ازآن نمیتواند نیرو جذب کند.
قریب 4تا 5هزارنفرتقاضای بیمه بیکاری داشتند که
آماروحشتناکی بود .میانگین معمول ما سالی 400تا
 500نفراست .البته درست است که آن حجم عظیم
درخواست بیمه بیکاری مقطعی بود ،شاید  2یا 3
ماه ازبیمه بیکاری استفاده کردند و بسیاری به سرکار
بازگشتند اما درمجموع و دریک مقطع حجم بیکاران
زیادیبهشهرستانتحمیلشد.
 چهتعداد کارگربهطورقطعیبیکارشدند؟
آمار دقیق بیکاری ،همان آماری است که بر پایه
درخواست بیمه بیکاری محاسبه میشود .در حال
حاضر  513نفر مقرر بیکاری میگیرند که در سال
گذشتهبیکارشدند.
 اما شما گفتید بین  400تا  500مورد
براساسسوابقومیانگین،عادیاست.
درسه ماه اول سال گذشته قریب به  2تا  3هزار
نفر و در ادامه بین  4تا  5هزار نفر درخواست بیمه
بیکاریدادند امادرادامهوبارعایتپروتکلهاصنوف
بازشدند و دوباره به سرکاربازگشتند.
 پس درحال حاضربه نوعی به شرایط عادی
بازگشتیم.
بله .شرایط به حال پایداری بازگشته .سیرجان با
توجه به قابلیتها و پتانسیلهایش ،ظرفیتهای
باالیی دارد و افراد باالخره مشغول به کار میشوند
و اینگونه نیست که بیکار بمانند .اما برای اصناف و
کارگاههای کوچک مشکالت خیلی زیادی به وجود
آمد.
 درحالحاضرآماربیکاریدرسیرجانبهچه
صورتاست؟
آخرین برآورد ما در سال  98بود که برای اولین
بار است این آمار در این مصاحبه مطرح میشود.
پیشبینیماپایین آمدن آماربیکاریبود امامتاسفانه
اینگونهنبود12.هزار994نفرجمعیتبیکارشهرستان
سیرجان است .جمعیت سیرجان مرتب در حال
افزایش است .شهرستان ما ،شهرستانی مهاجرپذیر
است .اگرتفاوت دو سرشماری را نگاه کنید ،خواهید
دید 57هزارنفربهجمعیت اضافهشدهاند.بالطبع این
موضوع روی جمعیت فعال و آماده به کارشهرستان
تاثیرمیگذاردونرخبیکاریشهرستانباالمیرود.
 نرخبیکاریچهمیزان است؟
 11/17درصد نرخ بیکاری شهرستان است که
متعلق به آخرین برآورد درسال 98است.
 جمعیتشاغلچهمیزاناست؟

گفتوگو با رییس اداره کار به مناسبت هفته کار و کارگر

قانون کار باید بازنگری شود
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 103هزار و  291نفر جمعیت شاغل شهرستان
را تشکیل میدهند .جمعیت فعال (جمع جمعیت
شاغل و بیکار) شهرستان نیز 116هزار 285نفراست.
 گفتید شهرستان سیرجان ،یک شهرستان
مهاجرپذیر است .آیا این جمله بدین معناست
کهفرصتهایشغلیشهرستاننصیبمهاجران
میشود.
خیر ،اینگونه نیست .فرصتهای شغلی هم
شامل مهاجران و هم نیروهای بومی میشود .ما بارها
اعالم کردیم دربحث جذب ،باید نیروی سیرجانی در
اولویت باشد .اگرفرصت و امکاناتی وجود دارد ،باید
متعلق به شهرستان و نیروهای خوب و متخصص
همینشهرستانباشد .اماوقتیشمابهسمتتوسعه
حرکتمیکنی،بدونشکشهر،مهاجرپذیرمیشود.
 درسیرجانچهتعدادجمعیتمهاجربیکار
داریم؟ چه تعداد مهاجر به امید کار به سیرجان
آمدنداماکاریگیرنیاورندوبیکارهستند؟
آماری به این صورت نداریم اما افرادی به شهرستان
سیرجان مراجعه میکنند و در خیلی از کارهایی که
کارگری محسوب میشوند و یا در سطوح پایینتر
هستندمشغولمیشوندوحاضرنددرسیرجانبمانند.
 گویا ما با دو شکل مهاجر روبرو هستیم.

یک عده که به واسطه مدرک مرتبط ،صالحیت
یا مسایل دیگرمیآیند و درشرکتها مشغول به
کارمیشوند،دستهایدیگرمهاجرانی هستند که
کارهاییرابهعهدهمیگیرند که کارگرانشهرستان
سیرجانتمایلیبهمشارکتدرآنهاندارند.
برخیازمشاغلاینگونههستند؛مشاغلمرتبطبه
فصلبرداشتپستهیاپروژهفاضالبسیرجان.بنابراین
کارفرمایامجبورمیشودازاتباعبیگانهاستفادهکندویا
نیرو را ازخارج ازشهرستان و استان بیاورد .بارها اعالم
شده اگرنیرویی ازشهرستان خودمان حاضراست در
این پروژهها کار کند ،بیاید و مشغول شود .اما وقتی
نیرو تامین نمیشود ،کارفرما مجبورمیشود ازشهر
دیگرینیروراتامین کند.
 چه تعداد از کارگران ،جزو کارگران ثابت یا
فصلییاقراردادیهستند؟
متاسفانه روندی درشهرستان سیرجان ایجاد شده
که خیلی مورد رضایت ما درمجموعه اداره کارنیست.
قراردادها به سمت مدت موقت و معین رفته است؛
یعنی قراردادهای کوتاه مدت .ما باید خدا را شکرکنیم
که برخی قراردادها یک ساله هستند .برخی قراردادها را
دویاسهماههمیبندند.درنتیجهنیرویانسانیهمیشه
ترس ازبیکاریداردونسبتبه امنیتشغلیخوددچار

واهمه است .کمترپیش میآید ما قراردادهای دایمی
داشته باشیم .اکثرشرکتها نیزدربخش خصوصی
فعالیتمیکنندوقراردادهایشانموقت است .البته
معموال در شرکتهای بزرگ به راحتی کارگر اخراج
نمیشود ،مگر آنکه اتفاق خاصی افتاده باشد و رای
کمیته انضباط کار را داشته باشد اما در شرکتهای
کوچک زیاد است .کارگاههایی که به دالیلی کارگرشان
رابیکارمیکنند .اینمواردنیزدرمراجعحل اختالفما
رسیدگی میشود تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده و
اگرکارگرینیازبهبازگشتبه کارداشتهباشد،حتما این
کارانجاممیشود.
 بهنظرمیرسددربحثقراردادهاماداریم از
یکخألقانونیصحبتمیکنیم
قانون کارمتعلق به سال 1368است .من فارغ از
جایگاهم و به عنوان یک کارشناس اداره کارمیگویم
که باید این قوانین بازنگری شود و انشاهلل که یک
بازنگری نیزدرمسایل حقوقی کارانجام شود تا هیشه
نیروی کار آسیب نبیند و احساس امنیت شغلی
داشته باشد .البته از آن سمت نیز ایشان باید کارش
را باید به نحو احسن برای کارفرما انجام دهد و باید
همیشه کارفرما را نیزدرنظرداشته باشیم .درحقیقت
یک ارتباط دوجانبه بین کارگرو کارفرما وجود دارد .در

این شرایط اقتصادی ،ما در مورد قشر زحمتکش و
سختکوش کارگری حرف م یزنیم که با حداقل حقوق
و مزایا درشرایط سخت کارمیکنند .کاردرمعادن ما
واقعا سخت است .شرایط بد آب و هوایی ،درتابستان
یا زمستان ،درسختترین شرایط ،درمحیط آلوده کار
میکند و حداقلش این است که حقوقش را بموقع و
درستبگیردوحداقلخیالشراحتباشدکهشغلش
حفظ میشود و ازبیکاری ترس نداشته باشد.
 حقوقامسالکارگرانچقدرتعیینشده؟
آنچه که امسال بهعنوان حداقل دستمزد تعیین
شده ،مبلغ  885هزار و 165ریال به عنوان دستمزد
روزانه است .بن کارگری پارسال  400هزار تومان بود
که امسال 600هزارتومانشده است.حقمسکننیز،
 450هزارتومان شده است .برای بحث کمک هزینه
مسکن ،حتما مصوبه هیئتدولت را نیازداریم اما تا
آن زمان همان  300هزارتومان سال قبل خواهد بود.
مسایل دیگری مثل حق اوالد نیزاضافه میشود .این
کف حقوقی است که کارفرمایان مکلف به پرداخت
آن هستند اما در کارگاههای باالی  50نفر باید طرح
طبقهبندی مشاغل اجرا شود .در این مورد ،مسئله
پایهها و گروههایی که براساس میزان درصدی که هر
سالنیزافزایشمییابد،باید اعمالشود.
 پیش ازسال مصاحبهای با آقای حسنپور
داشتم و ایشان گفتند که با درآمد کمتر از 5
میلیونتومان،نمیشوددرسیرجانزندگیکرد.
واقعا نمیشود ،قبول داریم .برای ما کارمندان نیز
اوضاع اینگونه است (با خنده)
 گویا حقوق دریافتی کارکنان اداره کار نیز
چندانباالنیست.
منحاضرمفیشحقوقیامرامنتشرکنم.
 دریافتیشماچقدراست؟
ما هنوزحکم امسال را نگرفتهایم اما حکم پارسال
 6میلیون و  500هزارتومان بود که دریافتیام میشد
 4میلیون و 400هزارتومان.
 پس شما هم زیر خط فقر محسوب
میشوید.
بله؛ آنهم با حکم معاون مدیرکل و رییس اداره
 سال گذشته چند مورد شکایت به اداره
شماارجاعشد؟
با توجه به بیکاریها و شرایط خاص ناشی از
ویروس کرونا ،شکایت کارگری نیزباال میرود .هزارو
 50مورد تعداد درخواستهای سال گذشته ما بوده
که ازفرد دیگری شکایت کردند 30 .درصد این موارد
نیزبه صورت سازشی حل شده است .البته گاه پیش
میآید یک شرکت بزرگ با 400کارگرتعطیل میشود
و درنتیجه تعداد شکایت یا درخواست باال میرود اما
باتوجهبه اینکهدرسال گذشتهشرکتبزرگیتعطیل
نشده،باید گفتتعدادهزارو 50موردشکایت کارگری

زیاد بوده است .در این میان اگربخواهیم چرایی این
موضوع را مورد تحلیل قرار دهیم ،باید به تعطیلی
خیلی از واحدهای کوچ ناشی از شرایط کرونا اشاره
کنیم کهباعث افزایشدرخواستهاشد.
 بیشترینفراوانیمربوطبهکدامموضوعات
بودهاست؟
بیشتر شامل پیمانکاریها میشده که به طور
مثال پروژهای را شروع کرده و به اتمام رسیده و در
بحث حقوق و مزایای کارگران به مشکل برخوردهاند.
همچنین موارد مرتبط به تعطیلی کارگاهها و گاه نیز
اختالفات بین کارگر و کارفرما به تضییع حقوق فرد
منجرشده است.
 درحوادث سال گذشته چه تعداد فوتی یا
جراحتاتفاقافتاد؟
 73مورد حادثه و متاسفانه 9مورد فوتی داشتیم
که طیف حادثه ازحوادث سطحی تا نقص عضو و در
حالت تلخترفوت را نیزدربرمیگرد.
 سال گذشته گفتوگویی با شما داشتیم
و وعده تشکیل شورای اسالمی کاررا در گلگهر
دادید .اینموضوعبه کجارسید؟
من در این مورد بسیارصحبت کردم .براساس
قانون ،یک کارگاه باالی 35نفرباید شورای اسالمی
کارداشته باشد .درقانون کاراشاره شده که کارفرما
مکلف استیکی از 3موردتشکلیراداشتهباشد،یا
نماینده کارگرییا انجمنصنفیویاشورای اسالمی
کار .دربحث تشکیل شورای اسالمی کار ،حتی برای
من به عنوان مسئول اداره کار ،یک امتیازاست که
بتوانم در یک واحد این شورا را داشته باشم .این
موضوع یکی از شاخصهای ارزیابی ما است .اما
درخود قانون نیزاشاره شده که وزارت کاربا تعامل
و همکاری با کارفرما ،به تشکیل شورای کار اقدام
کند .تا کارفرمایی مجاب نشود و با ما همکاری
نکند ،تشکیل شورای کار امکانپذیر نیست .ما
بارها به شرکتهای منطقه اعالم کردیم شورای
اسالمی کار باید اجرایی شود و پیمانکاران نیز این
مسئلهرابه اجازه کارفرمای اصلی،یعنیشرکتهای
بزرگ منوط میکنند .آنها نیزنمیگویند که تشکیل
نمیدهیم بلکه میگویند درحال بررسی هستیم.
مکاتباتقبلیمابامدیرانسابقبود اما اخیرانامهای
به آقای مهندس عتیقی زدیم .آمدن ایشان خیلی
از مسایل را تغییر داد .یک جوان خوب همشهری
آمده و کاررا به دست گرفته و با حضورایشان خیلی
ازمسایل کارگری دارد حل و فصل میشود .ایشان
دنبال یکسانسازی حقوق پرسنل است و اقدامات
خوبیدارد انجاممیدهد .امیدواریمدربحثشورای
اسالمی کارنیزبتوانیم نظرمساعد ایشان را بپیریم و
پس ازآن ،اینشورارابهسایرشرکتهایمنطقهنیز
گسترشدهیم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای جدولگزاری معابر سطح شهر شماره  3سال ( 1400نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات   (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
جدولگزاری معابر سـطح شـهر شـماره  3سـال  )1400به شـماره  2000005674000012را از
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ
1400/02/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید دو دستگاه مینیغلطک دوچرخ آهنی کمرشکن (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
مینیغلطـک دوچـرخ آهنـی کمرشـکن) بـه شـماره  2000005674000014را از طریـق سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد
مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ
1400/02/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه مورخ 1400/03/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 –41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای

جابهجایی و اصالح شبکه بلوار عباسپور (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات  (شـرح مختصـر :جابهجایـی و اصالح
شـبکه بلـوار عباسـپور) بـه شـماره  2000005674000013را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ
1400/02/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه مورخ 1400/03/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

