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به تازگی۳۰ نماینده مجلس  طرح 
»الزام بخش خصوصی در به کارگیری 
نیــرو از طریــق ادارات کار« را تدوین 
کردند. طرحی که در صورت تصویب؛ 
کارفرمایــان بخش خصوصی را مکلف 
خواهد کرد تا افراد معرفی شده از سوی 

وزارت کار را استخدام کنند.
هر چند طراحان این ایده مدعی اند؛ 
طرح مذکور برای جلوگیری از تضییع 
حقوق بیکارانی است که در ادارات کار 
ثبت نام کرده و مدت های مدید در لیست 
انتظاری هســتند، اما منتقدان، آن را 
اساسا ناقض مالکیت بخش خصوصی 
دانسته و موجبات هژمونی رو به فزونی 
دولت و حاکمیت در فعالیت این بخش 

ارزیابی می کنند.
اما در ســوی دیگر ماجرا هم برخی 
این طرح را غیرکارشناســی خوانده و 
آن را تنها مسئله شخصی نمایندگانی 
می دانند. آنها می گویند؛ از آنجایی که 
نمایندگان در حوزه های انتخابی خود، 
مخصوصا در شهرهای کوچک بیشتر 
تحت فشار مراجعات مردمی با مطالبه 
اشــتغال هســتند، با این الزام دستان 
بازتری برای پاسخگویی خواهند داشت 
و شــانس خود را برای بقا در دوره های 

بعدی مجلس بیشتر خواهند کرد.
موردی که طراح این طرح هم به آن 
اشاره کرد و گفت: »در جامعه ما، چون 
متاسفانه پارتی بازی و سفارش حرف 
اول را می زند، این افراد بیکار باید به دفتر 
نماینده مجلس و فرماندار و امام جمعه 
بروند که باز هم چندان موفقیتی برای به 

دست آوردن کار، حاصل نمی شود«. 
اینطرحچهمیگوید؟

هر چند دیــروز دو فوریــت الزام 
بخش خصوصی در استخدام از طریق 
وزارت کار در مجلس رد شــد، اما قرار 
اســت تا این طرح به صورت عادی در 

دستور کار مجلس قرار گیرد.
در مفاد این طرح آمده است: »بعد از 
معرفی اداره کار و مصاحبه در صورتی 
که دستگاه شرایط الزم را در فرد معرفی 
شده نیابد می تواند از نفرات بعدی که 
به نوبت در اداره کار براساس تخصص 
ثبت نام کــرده و معرفی می شــوند، 

استفاده کنند«.
همچنین در بخــش دیگری از این 
طرح آمده اســت: »وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی موظف اســت لیستی 

از شــرکت ها و مراکزی که از این قانون 
تخلف می کنند تهیه و گزارش آن را هر 
سه ماه یک بار به دستگاه های ذی ربط 
و کمیســیون های مجلس ارائه کند. 
همچنین دستگاه های دولتی موظف 
هستند نسبت به ارائه هر گونه تسهیالت 
و بخشودگی جرایم طرح های تشویقی به 
شرکت های متخلف معرفی شده امتناع 
کنند و برای این شرکت ها و بخش های 
خصوصی هنگام شرکت در مناقصات 
امتیاز منفی تلقی می شود و در صورت 
تکرار اجــازه شــرکت در مناقصات را 

ندارند«.
در بخش دیگری از این طرح عنوان 
شده است: »شرکت هایی که این قانون 
را رعایت و تائید از اداره کار داشته باشد 
از امتیاز و اولویت بیشتری در مناقصات و 

مزایده ها برخوردار هستند«.
دولتطلبکارازبخشخصوصی

با وجود این توضیحات بسیاری از 
صاحبنظران معتقدند، موارد اشــاره 
شــده در این طرح دخالت در اموری 
است که مالکیت خصوصی و نوع فعالیت 
در بخش خصوصــی را نقــض کرده و 
برگی جدید به بروکراســی دست و پا 
گیر اقتصادی و تولیدی کشــور اضافه 

می کند. 
محمــود رضایی منــش، فعــال 
اقتصــادی در بخش خصوصی در این 
باره به »توســعه ایرانــی« می گوید: 
»نمایندگان و تصمیم ســازان کشور 
به جای تصمیم گیــری در چگونگی 
استخدام نیروی کار آن هم در بخش 

خصوصی، باید به اشــتغال از منظر 
حاکمیتی بنگرند و با ایجاد تغییر در 
دیگر فاکتورهای اقتصادی و سیاسی 
کالن در کشــور به رفع موانع تولید و 
در نتیجه اشــتغالزایی کمک کنند و 
همین موضوع خواه ناخواه لیســت 
بلند باالی آمار وزارت کار را هم کوتاه 

خواهد کرد«.
این فعــال اقتصــادی می گوید: 
»دولت نمی تواند و نباید به جای ما در 
بخش خصوصی تصمیــم بگیرد. اگر 
طراحان این طرح معتقدند از این طریق 
رانت کم می شود، سخت در اشتباهند. 
تنها اتفاقی این اســت که از این پس 
بخش خصوصی هم باید تاوان رانت بازی 
در سطوح میانی و باالیی کشور را پس 
دهد و به شدت درگیر آن خواهد شد«. 

او ادامه می دهد: »در شــرایطی که 
بخش خصوصی برای بقــای یک روز 
بیشتر خود در اقتصاد پر چالش کشور 

دســت و پا می زند، این رویکرد نه تنها 
کمکی به کاهش آمار بیکاری نمی کند 
که احتماال به افزایــش آن هم منجر 

خواهد شد«.
 موضوعی که اتاق بازرگانی تهران 
هم نســبت به آن هشــدار داده و این 
اقدام را ضد ســرمایه گذاری و مغایر با 
تولید کشــور عنوان کرده و زمینه ساز 
شــکل گیری  رانت و  فســاد در جذب 

نیروی کار دانسته است.
گودرزونــد چگینــی نماینــده 
مجلس هم که از مخالفــان این طرح 
اســت، می گویــد: »در شــرکت ها 
و ســازمان های دولتی کــه در اختیار 
ما بوده اند نتوانســته ایم درخصوص 
به کارگیری نخبــگان کمک کنیم و 
نمی توانیم دســتگاه های خصوصی را 
ملزم کنیم تا از طریق ادارات دولتی نیرو 
استخدام کنند«.محسن زنگنه، تماینده 
مخالف دیگری است که می گوید: »نباید 
بخش خصوصی را به این موضوع ملزم 
کنیم که نیروهای خود را از طریق یک 
اداره دولتی به کار گیرند، اگر این قانون 
برای ســازمان های دولتی بــود، ایراد 
نداشت اما نمی توان بخش خصوصی را به 
این کار اجبار کرد، راه اندازی سامانه های 
کار نیز بر عهده شرکت های کاریابی بوده 
و وزارت کار صرفا باید به عنوان یک ستاد 
عمل کرده و به چالش های حوزه کار و 

اصالح موانع تولید ورود کند«.
جلوگیریازتبعیض

با این حــال مدافعــان این طرح 
استدالل های خود را دارند. محمدرضا 

صباغیان نماینده مجلس و طراح طرح 
»الزام بخش خصوصی در به کارگیری 
نیرو از طریــق ادارات تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی« درباره کــم و کیف نیروی 
کار مورد نظر این طرح برای استخدام، 
به سایت انتخاب گفت: »قانون اساسی 
اشــتغال را یکی از وظایف مهم دولت 
می داند. متاسفانه بسیاری از مسئوالن 
دولتی و حتی مجلس به این اصل مهم 
توجهی نمی کنند، بگذریم که در بحث 
نیرو هایی که برای جذب در دستگاه های 
دولتی که امتحــان و آزمون می دهند 
هم متاسفانه خیلی وقت ها اعمال نفوذ 
می شود؛ بنابراین کســانی که بیکار و 
جویای کار هستند و می خواهند جذب 
ادارات و شرکت ها شوند، هیچ قاعد ه ای 
بر آن ها حاکم نیست و این دسته از افراد 

سرگردان هستند«.
وی افــزود: »در جامعــه ما، چون 
متاسفانه پارتی بازی و سفارش حرف 
اول را می زند، این افــراد بیکار باید به 
دفتر نماینده مجلس و فرماندار و امام 
جمعه بروند که باز هم چندان موفقیتی 
برای بــه دســت آوردن کار، حاصل 
نمی شود. پیشــنهاد ما این بود که هر 
فردی بجز افرادی که جذب دســتگاه 
دولتی می شــوند، ثبت نام کنند و اگر 
شرکت های دولتی یا خصوصی نیرویی 
بخواهند که اســتخدامی نیست، این 
افراد فرســتاده شــوند. شرکت ها هم 
مکلف شوند که نیرویشــان را از آنجا 

بگیرند«.
صباغیان ادامه داد: »بر این اساس 
شــرکت ها وقتی نیرویی نیاز داشته 
باشــند، برایشان فرســتاده می شود، 
اگر نیروی مذکور مناسب بود جذبش 
می کنند، در غیر این صورت هم منتفی 
می شود؛ بنابراین هیچ اجباری در کار 
نیســت، ولی حداقل فردی که بیکار 

است یک آرامش خاطری پیدا میکند. 
این پیشــنهاد خوبی بود که متاسفانه 
مجلــس دو فوریتی بودنــش را تایید 
نکرد که این مهم برمی گردد به اینکه 
نمایندگان یا وزرا و افرادی که مسئول 
هستند، نمی توانند شــرایط سخت 
کارگری را که آشــنایی ندارد را درک 
کنند. اصوال خانواده وزرا، مســئوالن، 
نمایندگان، فرمانــداران و... به راحتی 
جذب کار می شوند و نمی توانند درک 
کنند کارگری که آشنایی ندارد چه قدر 
باید سرگردان باشد و از این شرکت به آن 
اداره برود. متاسفانه دو فوریتی بودن این 
طرح رای نیاورد و روال عادی خود را باید 

طی کند«.
این نماینــده مجلس در پاســخ 
به پرسشــی مبنی بر اینکه علیرغم 
اینکه از اجبــاری نبودن پذیرش نیرو 
صحبت می شــود، ولی در متن طرح، 
ابزار تنبیهــی و اجباری بــرای عدم 
اســتخدام در نظر گرفته شده است، 
اظهار کرد: »اجباری نیســت و ما یک 
سری ابزار تشــویقی گذاشــته ایم. 
نمی توانیم شــرکت ها را اجبار کنیم. 
پیشــنهاد ما این بود که کســانی که 
می خواهند نیرو های خود را از وزارت 
بگیرند، اگر نیرو مورد قبولشان نبود، 
می توانند آن فرد را برگردانند و نیرویی 
که مورد قبول شان اســت را انتخاب 
کنند. حداقلش این است که آن کارگر 
می داند که فردا روزی برای کار انتخاب 
می شود و ســرگردان خانه  فرماندار و 

امام جمعه نیست«.
صباغیان در پاسخ به اینکه آیا این 
امر ناقض آزادی عمل بخش خصوصی 
نیست، عنوان کرد: »هیچ مانعی نیست. 
به فرض شــما به پنج نفر جوشکار نیاز 
دارید، و برای شــما فرستاده می شود 
حــال اگــر راضــی نبودیــد آن ها را 
برمی گردانید و نیروی دیگر فرستاده 
می شود. قرار بر اجبار نیست بلکه کمک 

به بخش خصوصی است«.
نماینده مردم بافق در پاسخ به این 
ســوال که آیا این طرح تحمیل نیروی 
سفارشــی به بخش خصوصی نیست، 
گفت: »خیر، در وضعیــت فعلی به ما 
تحمیل می شــود. مثال امام جمعه یا 
شورای شهر با بنده تماس می گیرند و 
ســفارش فرد خاصی را می کنند، ولی 
در صورت تصویب این طرح، شرکت ها 
دیگر آزادی عمل دارند و نیرو های مورد 

نظر خود را انتخاب می کنند«.
در حالی که مدافعان این طرح، آن 
را راهی برای جلوگیری از ســفارش و 
نفوذ می دانند، مخالفان ضمن رد آن، 
معتقدند در اقتصاد رانتی کشــور و در 
حالی که شمار بیکاران بسیار بیش از 
فرصت های شغلی است، نه تنها از این 
طرح نمی توان انتظار معجزه داشــت، 
بلکه به فاکتوری دیگر بــه نفع رانت و 

فساد تبدیل خواهد شد.

طرحالزاماستخدامبخشخصوصیازطریقوزارتکارچهآثاروتبعاتیدارد؟

مانع» سفارش و نفوذ« یا بستر ساز »رانت و فساد«؟

گزارش

چندی پیش بود که شهردار تهران از ساخت 
هتل های ۵ تا ۷ ستاره در ۸ بوستان تهران با جلب 
مشــارکت بخش خصوصی خبر داد؛ هر چند 
زاکانی هدف از این اقدام را گره گشایی از اقتصاد 
تهران خوانده اما باید پرسید »مردم« به عنوان 
صاحبان اصلی شــهر چه منافعی از تخصیص 
حوزه های عمومی به گروه های ثروتمند جامعه 
می برند و فرایند به زیســتی مــردم در چنین 

مکانیسم هایی را چگونه می توان تبیین کرد؟
حمیدرضا بیژنی، جامعه شناس در گفت وگو 
با ایســنا، در واکنش به این خبــر گفت: آنچه 
در شهرنشــینی باید مــورد توجه قــرار گیرد 
مجموعه ای از حقوق اســت که از آن به عنوان 
»حق شهرنشینی« یاد می شود. این حقوق که 
ابعاد متنوعی را در برمی گیرند عبارتند از احساس 
راحتی و رفاه، حق برخورداری از ســالمت، حق 
برخورداری از مکان مناســب بــرای زندگی و 
تفریح و بسیاری دیگر از مواردی که به بهزیستی 
آحاد جامعه در فضای شــهری مرتبط می شود. 
این موضوع در کنار اهمیت انطباق برنامه ریزی  
و سیاســت گذاری ها با آرمان هــا و اهدافی که 
مشــروعیت و اعتبار حاکمیت و اهداف مدنظر 
آن را تأمین می کند از منظر حکمرانی نیازمند 

توجه است.بیژنی بابیان اینکه بر این اساس است 
که یک پرسش بنیادین را می توان نقطه اتکایی 
مناســب برای قضاوت درباره تصمیم ساخت 
هتل در بوســتان ها قرار داد و آن اینکه »نسبت 
ســاخت هتل های چندســتاره - که بهره وری 
مالی و بهره مندی رفاهی آن مشخصاً مرتبط به 
بخش های بسیار خاص است - با عدالت طلبی و 
عدالت محوری کــه از اصلی ترین ارکان انقالب 
اسالمی و مهم ترین نشان مردمی بودن آن است، 
چیست؟« گفت: آیا کاهش حوزه عمومی شهری 
و فضای طبیعتی که می توانــد در اختیار عموم 
مردم قرار گیرد به نفع بخش های بسیار محدودی 
از جامعه که در جای جای ایــران و جهان نقاط 
هدف گردشگری بسیاری برای آنها وجود دارد 
می تواند در بهبود شرایط رفاهی و تفریحی آحاد 

مردم به نحوی مثبت تأثیرگذار باشد؟
این جامعه شــناس ادامه داد: در سال های 
اخیر حرکت به سمت ســبک های برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری متــداول در کشــورهای 
توســعه یافته بســتری را فراهم آورده است که 
مدل های شهرسازی به سوی برقراری پیوندی 
مســتحکم و چندوجهــی میــان بخش های 
خصوصی، نخبگان شــهری و مدیران دولتی، 

بازتولید فضای شهری را به سود منافع بخش های 
ســرمایه دار جامعــه جهت دهی کرده اســت 
سازوکاری که به شــکلی خودآگاه یا ناخودآگاه 
آحاد جامعه را به واســطه نادیده گرفتن آنها در 
نقش آفرینی و کنشــگری در فرایند توسعه، از 

دستاوردهای آن نیز محروم می کند.
بیژنی با طرح این پرســش کــه »آیا چنین 
سبک های مدیریت و برنامه ریزی که به عنوان 
تابعی از الهیات سرمایه و تحت هژمونی نئولیبرال 
تجلی می یابد بــا عدالت طلبی هایی که عموماً 
در رســانه های جمعی رســمی مــورد تأکید 
قرار می گیرد ســنخیتی دارد؟« عنــوان کرد: 
یکــی از مهم ترین چالش هایی که در ســطوح 
مدیریتی با آن مواجه هستیم عدم اشراف برخی 
تصمیم گیران و تصمیم سازان به تنوع مدل های 
مدیریتــی و از آن مهم تر ناتوانی در شــناخت 
درست ارتباط مدل های مدیریتی با عقبه هستی 
شناختی آنها است. به همین دلیل است که در 
مواقعی با تصمیماتی مواجه می شویم که با شعار 
تحقق یک آرمان و هدف واال تبلیغ می شــود، 
درحالی که به صورت بالفعل نتایجی معکوس را 

به ارمغان می آورد.
وی افزود: این در حالی اســت که سیســتم 

برنامه ریزی کننده تــالش می کند آرمان های 
عدالت طلبانه را با توسعه اقتصاد شهری به دست 
آورد در همان حالت به علت عدم درک ماهیت 
تصمیم گیری خود در حال ایجاد شکافی عمیق 

میان تحقق عدالت و جامعه است.
این جامعه شــناس ادامه داد: در این میدان 
مردم چه جایگاهی دارند؟ مردم به عنوان صاحبان 
اصلی شــهر چه منافعی از تخصیص حوزه های 
عمومی به گروه های ثروتمند جامعه می برند و 
فرایند بهزیستی مردم در چنین مکانیسم هایی 
را چگونه می توان تبیین کرد؟ آیا ساختن هتل 
در فضاهای عمومی به سطح رفاه و تفریح آحاد 
جامعه کمک می کند یا همین معدود فضاهایی 
را که در اختیار آنهاســت را نیز تحت ســلطه 
گروه های ســرمایه دار و بخش های خصوصی 

قدرتمند قرار می دهد؟.

بیژنی اضافه کرد: آیا تبدیــل کردن معدود 
بخش های تفریحی و رفاهی مردم به بازارهای 
کسب وکار به معنای تبدیل کردن محل زندگی 
مردمی بــه عرصه مبادالت اقتصــادی تعریف 
نمی شــود؟.وی بابیان اینکه آیا بناســت شهر 
تهران به عرصه ای برای توسعه  مالی بخش های 
خصوصی بزرگ تبدیل شــود یا به مکانی امن و 
ایمن برای زندگی سالم شهروندان؟ گفت: آیا در 
شرایطی که شهروندان توانایی خرید چند متر 
زمین و مسکن برای خود ندارند، بهتر نیست تا 
سرمایه گذاریها به سمتی حرکت کند که به جای 
بهبود فضای کســب وکار بخشهای خصوصی 
بزرگ، توانمندسازی مردم را به ارمغان آورد؟ آیا 
مدیریت سرمایه های کالن به نفع جریان تولید 
و اشتغال عرصه ای پایدارتر در جهت دستیابی به 

آرمان عدالت طلبی نیست؟

هتلهایچندستارهدربوستانهایتهرانساختهمیشود

خدمات به ثروتمندان از حوزه عمومی
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سعیدهعلیپور

تنها جزیره میانکاله در آتش سوخت
جزیره اسماعیل سای 
تنها جزیــره در پناهگاه 
حیات وحش میانکاله در 

آتش سوخت.
علی کالنــه، رئیس 
ذخیره گاه زیســت کره میانکاله گفت: آتش سوزی 
از ظهر شنبه آغاز شــده بود و محیط بانان با کمترین 
نیرو و ابزار باالخره در نیمه های شب توانستند آتش 

را مهار کنند.
جزیره اسماعیل سای که طی دهه هفتاد و نیمه 
هشتاد به دلیل افزایش تراز آب خزرکامال به زیر آب 
رفته بود طی این سال ها بواسطه کاهش تراز توسعه 
پیدا کرده و حتی به قســمت شــرق شاخه جنوبی 
پناهگاه حیات وحش میانکاه وصل شــده است، اما 
همچنان رفت و آمد از طریق خشکی به این جزیره 
با مشکالت فراوان انجام می شود و در برخی مناطق 

آن ناممکن است.
به گفته رئیس ذخیره گاه زیســت کره میانکاله 
مشکل تردد به جزیره اسماعیل سای برای انتقال تانکر 
و لوازم موتوری، نیروی انسانی محدود، نبود تجهیزات 
بروز اطفای حریق از مشــکالتی بود که کنترل آتش 
در این جزیره را دشــوار کرده بود و محیط بانان همه 

تجهیزات مهار را پیاده به جزیره منتقل کردند.
    

سگ های ولگرد، توله  پلنگ ایرانی 
را از پا درآوردند

بر اثر حمله گله ای سگ های ولگرد، یک توله پلنگ 
ایرانی از گونه های نادر و در معرض انقراض در کوهمره 

سرخی استان فارس از بین رفت.
    

٨٢٠ هزار ُدز واکسن  اهدایی 
غیرمجاز به لهستان برگشت خورد

وزیــر بهداشــت در 
نامــه ای بــه رئیس کل 
گمرک خواستار عودت 
۸٢۰ هزار دوز واکســن 
اهدایی غیرمجاز از کشور 
لهستان شد.بهرام عین اللهی گفته است: این واکسن ها 
بدون هماهنگی  قبلی و از منابع غیرمجاز بوده و حتی در 
مذاکرات صورت گرفته نشان می دهد، این واکسن ها به 

اشتباه ارسال شده است.
به گزارش تســنیم، ظاهرا این واکسن ها توسط 

آمریکایی ها تولید شده است!
    

 ساخت مهدکودک
 در آرامستان اصفهان!

سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اعالم 
کرده است که با هدف کاستن از رنج و اندوه خانواده های 
داغدار نسبت به تدوین و اجرای چندین طرح جدید 

آرامستان این شهر اقدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل ســازمان 
آرامستان های شــهرداری اصفهان در این باره گفت: 
نسبت به اجرای فاز نخست احداث مهدکودک ها در 
باغ رضوان تا قبل از عید نوروز اقدام کرده ایم و در صورت 
دریافت بازخوردهای مورد انتظار از سوی شهروندان، 

فازهای بعدی را هم راه اندازی خواهیم کرد.
به گفتــه او در این مهدکودک هــا آموزش هایی 
متناســب با مبانی شــرعی و دینی دربــاره مرگ و 
همچنین متناسب با سن و موقعیت کودکان به آنها 

ارایه می شود.
    

 سه کشته و زخمی
 در پی حریق خودرو در تهران

ســخنگوی سازمان 
آتش نشــانی شهرداری 
تهران از کشته و زخمی 
شدن سه نفر در پی حریق 
خودرو در بزرگــراه امام 
علی خبــر داد. به گزارش ایلنا، جــالل ملکی گفت: 
روز یکشنبه، یک دســتگاه پژو ٢۰۶ صندوق دار با ۳ 
سرنشین به دلیل نامشــخص از مسیر اصلی خارج و 
با تیر برق برخورد کرده است و پس از آن دچار حریق 

شده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران 
گفت: پیش از رسیدن آتش نشانان یکی از سرنشینان 
که جوانی ١۸ ســاله بود از خودرو خارج شده و دو نفر 
دیگر که دو مرد حدودا ٢۴ ساله بودند داخل خودرو در 
حجم آتش محبوس شده و به دلیل شدت سوختگی 

جان خود را از دست دادند.
    

رشد ۱۱.۵ درصدی تلفات حوادث 
رانندگی در ۱٠ ماهه امسال

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد: در ١۰ ماهه سال 
جاری ١۴ هزار و ۳۴۹ نفر در حوادث رانندگی جان خود 
را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
که تعداد تلفات ١٢ هزار و ۸۷۴ نفر بود، ١١.۵ درصد 

بیشتر شده است.

از گوشه و کنار


