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یادداشت

طی روزهای گذشته اخبار متعددی 
از عدم تمدید قــرارداد تعدادی برخی 
از نیروهای شــرکتی در گوشه و کنار 
کشور به گوش رسید؛ اخباری که به نظر 
می رسد بی ارتباط با طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان دولت نیست. طرحی 
که اگر به تصویب برسد، پیمانکاران باید 
از مراکز دولتی، عمومی و نیمه دولتی، 
حذف و این ســازمان ها بــا نیروهای 

شرکتی خود قرارداد مستقیم ببندند. 
به گزارش »توســعه ایرانی«، روز 
یکشــنبه پنجم تیر مــاه نمایندگان 
مجلس با کلیات طرح »طرح ساماندهی 
اســتخدام کارکنان دولت « موافقت 
کردند ولی در ادامه و به پیشنهاد رئیس 
مجلس، درخواست بررسی این طرح 
به صورت دوشوری به رای نمایندگان 
گذاشته شــد و نمایندگان مجلس با 
بررسی این طرح به صورت دوشوری 
نیز موافقت کردند و طــرح فوق برای 
بررسی دقیق تر به کمیسیون اجتماعی 

بازگردانده شد.
حال تعلل ســه ماه در بررسی این 
طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس و 
تصویب نهایی آن در صحن باعث شده 
تا شرکت های دولتی که کار خود را به 
پیمانکاران واگذار کرده اند، از بیم تصویب 
این طرح، دســت به تعدیل نیروهای 
پیمانکاری بزنند و به عبارتی، طرحی که 
قرار بود باعث رفع تبعیض بین کارکنان 
دولتی و مراکز عمومی باشد، سبب شده 
که بخشی از این کارگران نیز بیکار شوند.

»محسن باقری« عضو هیأت رئیسه 
شوراهای اسالمی کار با انتقاد از طوالنی 
شــدن تصویب این طرح و تالش برای 
تعدیل این دست از نیروها گفت: عموما 
سازمان های دولتی و عمومی وقتی به 
دنبال اصالح ســاختار هستند، به کم 
کردن نیروی انسانی فکر می کنند در 
حالی که باید فرآیندها کوتاه شــود. ما 
باید برای اصالح ساختارها، فرآیندها 
را کوتاه تر کنیم و حذف پیمانکاران که 
یکی از اهداف اصلی طرح ســاماندهی 
نیروی کار است، در راستای کوتاه کردن 

فرآیندهاست.
باقری گفت: با کم کــردن نیروها، 
سیستم ناکارآمد می شــود و اقدامی 
که برخی از نهادها در تعدیل نیروهای 
خود انجام می دهند در واقع آســیب 
زدن به عملکردشان است. این مسأله در 
اداره های دولتی و سازمان های عمومی 
وجــود دارد و نتیجه ایــن اقدامات در 
عملکرد آنها به وضوح مشخص است. 
آنها به دلیل کمبــود نیرو، انجام برخی 
اقدامات و وظایف را از خود سلب کرده اند 

و مشکالتی را به وجود آورده اند.

وضعیت نامناسب اشتغال، کارگر را 
مجبور به پذیرش هر شرطی می کند

عضــو هیأت رئیســه شــوراهای 
اســالمی کار به طوالنی شدن تصویب 
طرح ســاماندهی نیروهای استخدام 
کارکنان دولت اشــاره کــرد و گفت: 
این طرح بیش از یک ســال در مجلس 
است و قبل از به نتیجه رسیدن آن نیز 
مجلسی ها تبلیغات بسیاری برای آن 
انجام داده اند اما هنوز به نتیجه نرسیده 
است. وقتی تصویب چنین طرحی بعد 
از این همه تبلیغات طول می کشد راه را 
برای سودجویان باز می کند تا از هر راهی 
برای بی اثر کردن این طرح اســتفاده 
کنند و بخشی از تعدیل های اخیر هم در 

همین راستاست. باقری بیان کرد: از آنجا 
که وضعیت اشتغال در کشور مناسب 
نیست و بین عرضه و تقاضا در بازار کار 
تعادل وجود ندارد، در نتیجه دســت 
کارفرمایان باز است. در چنین شرایطی 
نیروی کار مجبور است به کار در شرایط 
ناعادالنه تن دهد و کارفرما نیز هر زمان 

که خواست می تواند او را اخراج کند.
به گفته این فعــال کارگری، معلوم 
نیست مجلس و کمیسیون اجتماعی، 
چــرا برای تصویــب این طــرح تعلل 
می کنند. حذف پیمانکاران موضوعی 
است که ســال ها در مجلس پیگیری 
شــده و از مجموع این مطالبات، طرح 
ســاماندهی کارکنان دولــت بیرون 
آمده اســت. قرار بود این طرح ســال 
گذشته به نتیجه برسد اما متاسفانه در 
حالی که ســال ۱۴۰۱ از نیمه گذشته 
هنوز صحبتی از ورود این طرح به صحن 

علنی مجلس در میان نیست.

طرح های کارگری عموما در 
مجلس خاک می خورند

عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای 
اسالمی کار گفت: نمایندگان مجلس 
خبر داده بودند که کلیــات این طرح 
با اکثریــت آرا تصویب شــده و همین 
امیدواری بســیاری در دل بســیاری 
از کارگران ایجاد کرد. خواســته ما به 
عنوان فعال کارگری این است که هر چه 

سریع تر این طرح تصویب و اجرا شود.
باقری تاکید کرد: امیدواریم این طرح 
در همین مجلس تصویب شود و مانند 

برخی از طرح ها به مجلس بعدی نکشد 
که در آن صورت، وضعیت بدتر خواهد 

شد و دچار سیکل باطل می شویم.
وی به برخی طرح هــای کارگری 
دیگر نیز که در مجلس معطل مانده اند، 
اشــاره کرد و گفــت: طرح هایی چون 
اصالح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی 
و اصالح قانون انتخابات شورای اسالمی 
کار نیز از طرح هــای کارگری دیگری 
هســتند که مدت ها قبــل به مجلس 

رفته اند اما خبری از آنها نیست.
باقری افــزود: طرح اصــالح قانون 
انتخابات شورای اسالمی کار نیز به نظر 
می رسد به کلی فراموش شده است. ما 
این طرح را ۱۰سال پیگیری می کردیم و 
حداقل در سه دوره مجلس آن را مطرح 

کردیم اما فعال هیچ خبری از آن نیست.

ساماندهی نظام اداری و استخدامی، 
بسترساز عدالت می شود

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلس نیز با بیان اینکه تصویب طرح 
ساماندهی اســتخدام کارکنان دولت 
بسترساز توسعه عدالت در تعامل بین 
کارکنان و دستگاه ها می شود، تاکید کرد 
که این مساله یک ضرورت است که باید 
هم در بودجه های سنواتی و هم به صورت 
پایه در برنامه های باالدستی همچون 

برنامه هفتم توسعه واکاوی شود.
عبــاس گــودرزی در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مواردی 
که باید درباره ساماندهی کارکنان دولت 
در برنامه هفتم توسعه و الیحه بودجه 

۱۴۰2 لحاظ شود، گفت: نگاه بنده این 
است که باید نظام اداری و استخدامی 
کشور را از این ولنگاری نجات داد و این 
ناهماهنگی، ازهم گسیختگی، تشتت و 
پراکندگی و تنوع زیادی که در قالب انواع 
قراردادها در به کارگیری نیروها و تعامل 
بین کارکنان و دســتگاه ها وجود دارد، 
باید حتما نظام مند و ساماندهی شود تا 
بتوانیم بسترساز توسعه عدالت در تعامل 

بین کارکنان و دستگاه ها باشیم.

وضعیت موجود استخدام ها، 
بسترساز فساد و تبعیض است

نماینده بروجرد در مجلس ادامه 
داد: وضعیت موجود بسترساز فساد و 

تبعیض هم در به کارگیری نیروها و هم 
در نحوه پرداخت حقوق و مزایا و هم 
منشا تاثیر در بهره وری و کیفیت ارائه 
خدمات به کارکنان در دستگاه های 
اجرایی اســت. اصل این مساله یک 
ضرورت است و شایسته است هم در 
بودجه های ســنواتی و هم به صورت 
پایه در برنامه های باالدستی همچون 
برنامه هفتم توســعه واکاوی شــود 
تا با ارائــه راهکارهای موثــر و مفید 
بتوانیم آینده نظام اداری و استخدامی 
 کشــور را از چالش هــای احتمالی 

نجات دهیم.
رئیس کارگــروه بررســی طرح 
ساماندهی استخدام کارکنان دولت در 
مجلس، تصریح کرد: در راستای همین 
رویکرد و نگاه، طرح ساماندهی استخدام 
کارکنان دولت را در مجلس کلید زدیم و 
متاثر از این نگرش بود که از مجلس دهم 
تا به امروز این موضوع را در دستور کار 
قرار دادیم و دو دوره از فعالیت مجلس را 
درگیر این مساله هستیم و بر به نتیجه 

رسیدن این طرح نیز اصرار داریم.
وی خاطرنشــان کرد: بخشــی از 
نابسامانی را از طریق این طرح سامان 
خواهیم داد بــه جهت اینکــه برای 
پرداختن کامل به این مســاله نیاز به 
تقدیم الیحه از ســوی دولــت داریم. 
در قالب طرح، همه مســائل به دلیل 
مغایرت های احتمالی با برخی از اصول 
قانون اساسی و محدودیت اختیارات 
مجلس در ورود به این مســائل قابل 
پیگیری نیست لذا آنچه برای ما میسر 
بوده بخشی از این ساماندهی است که 

در قالب طرح مذکور دنبال کردیم.
این نماینده مجلــس تاکید کرد: 
کلیات ایــن طرح بیــان می کند که 
شــرکت های واســطه تامین نیروی 
انســانی باید از گردونه نظــام اداری 
و اســتخدامی کشــور حذف شوند و 
نیروهایی که نیاز به خدماتشان وجود 
دارد بایــد از طریق انتشــار آگهی و 
برگزاری آزمون از بین متقاضیان جذب 
شــوند و به صورت قرارداد کارمعین 
در دستگاه های اجرایی کار کنند و هر 
گونه خرید خدمت موقت هم از طریق 
قانون مناقصه عمومــی انجام خواهد 
شد. همچنین این طرح از وضع موجود 
هم غافل نمانده و بیان داشته است که 
نیروهای موجود نیز به صورت قرارداد 

کارمعین ساماندهی می شوند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس یادآور شــد: کلیات این طرح 
بــا حــدود 2۰۰ رای در صحن علنی 
مجلس به تصویب رسید و با توجه به 
تشخیص رئیس و هیات رئیسه مجلس 
دوشوری اعالم شد که شور دوم آن هم 
در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و 
تصویب نهایی قرار گرفت و هم اکنون در 
نوبت دستور صحن علنی قرار دارد که 
در صورت تصویب نهایی و تایید شورای 

نگهبان، مفاد آن محقق خواهد شد.

تعلل یک ساله مجلس در تصویب یک طرح خوب، راه به فاجعه می برد

شروع تعدیل برخی از نیروهای پیمانکاری در کشور
سه جانبه گرایی شعاری یا شعوری

این روزهای صدور حکم رســمی رئیس کانون 
عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی معاونت 
روابط کار وزارت کار با مانع روبه رو شــده است. البته 
این اقدامات مسبوق به سابقه است. در زمان حضور 
محمد جهرمی در پست وزارت کار در دولت محمود 
احمدی نژاد نیز تالش گســترده ای صورت گرفت 
تا در امــور داخلی انتخابات تشــکل های کارگری و 

کارفرمایی مداخله شود.
معاون روابط کار آن زمان به همراه شــخص وزیر 
در نیمه دوم دهه 8۰ این ایده را داشتند که باید نوعی 
بازدارندگی در برابر تشکل های کارگری و کارفرمایی 
ایجاد شود. تشکل های مستقل و توانمند که هدفشان 
پیگیری مطالبــات جامعه کارگری اســت، در این 
چهارچوب باید متوقف می شدند و در آن سال ها دو تا 
سه سال جامعه کارگری را بدون تشکل صنفی کردند. 

آنها کانون عالی شوراها را نیز منحل کردند.
معتقدم معاون فعلی روابــط کار نیز این حوزه را 
نمی شناسد. اشتباه وزرای قبل در انتصاب رعیتی فرد 
در این پست موجب شده تا به دلیل عدم شناخت از 
این حوزه، معاونت فعلــی روابط کار به جای اجرای 
 ســه جانبه گرایی، بــا نگاهی حذفی با تشــکل ها 

مواجه شود.
در فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۴ این قانون که 
در این فصل درج شده، کلیه روابط و اصول حاکم بر 
فعالیت و تشکیل یک تشکل بازنشستگی آمده است. 
تدوین آیین نامه اجرایی این ماده نیز مانند بسیاری 
از مواد دیگر برعهده دولت به عنوان مجری گذاشته 
شده اســت. در آیین نامه اولیه، مدت قانونی فعالیت 

کانون های بازنشستگی دو سال عنوان شده بود. 
در زمــان وزارت شیخ االســالمی در دولت دوم 
احمدی نژاد، این دوره سه سال و در زمان وزارت علی 
ربیعی در زمان روحانی، این دوره به چهار سال افزایش 
پیدا می کند و طی دو دستورالعمل، مدت زمان و دوره 
فعالیت دو برابر افزایش یافت. در اساســنامه کانون 
عالی بازنشستگان آمده که اگر دوره تمام شد، شش 
ماه مهلت وجود دارد که انتخابات برگزار شــود. در 
پرونده اخیر، معاونت روابط کار و اداره کل تشکل های 
کارگری و کارفرمایی در همان زمان طی نامه ای ابالغ 
کرد که همه تشــکل های کانون های بازنشستگی 
که تاریخ کار آنها پایان یافته اســت، شش ماه مهلت 
دارند تا کانون های خود را با انتخابات تشکیل دهند. 
این مهلت شش ماهه از تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ 
شروع می شد. کانون هایی که در این شش ماه موفق 
به تشکیل نشــدند، مجددا فرجه ای جدید دریافت 
می کنند. براساس این فرجه جدید بسیاری از کانون ها 
ازجمله کانون بازنشســتگان تهران انتخابات خود 
را عقب انداخته و سپس تشــکل خود را شکل دادند 
ولی متاسفانه حاال با نظارت استصوابی و غیرقانونی 

معاونت روابط کار مواجه شده اند.
از همیــن رو معتقــدم تشــکل های کارگری و 
بازنشستگی رسمی کشــور، مظلوم هستند. فعاالن 
تشکل های قانونی و ریشه دار در فضای صنفی تاکنون 
از طرف بسیاری از مغرضان خارجی و همچنین عناصر 
ناهمسو با انقالب برچسب وابســتگی خوردند و در 
داخل نیز با نگاه تنگ نظرانه داخلی ها روبه رو شده اند 
که حاکی از مظلومیت این تشکل هاســت. درحال 
حاضر به دلیل مشکالت موجود در کشور، بخشی از 
بدنه کارگری و بازنشستگی دچار ابهام است و ما نباید 
این بدبینی را به تشــکل ها و فعالیت قانونی افزایش 
دهیم لذا این را می خواهیم که وزیر جدید کار با دفاع 
از استقالل تشــکل ها، جامعه کارگری را به فعالیت 
قانون مدار صنفی بدبین نکنــد و فاصله بین مدیران 

اجرایی و فعاالن تشکل ها را عمیق نکند.
در همیــن زمینه، صولت مرتضوی به درســتی 
و روشــنی در جلســه رای اعتماد خــود بر اهمیت 
سه جانبه گرایی به عنوان عنصر کلیدی تنظیم روابط 
کار اشــاره کرد ولی باید گفت که با شعار نمی توان 
به ســه جانبه گرایی رســید. لذا از وزیــر کار جدید 
می خواهیم تا در اجرای واقعی ســه جانبه گرایی، از 
تجربه وزرای قبلی استفاده کند و از نظرات نمایندگان 
واقعی کارگران و کارفرمایان بهــره ببرد. دولت باید 
فعاالن صنفی کشــور را فارغ از مســائل سیاسی و 
جناحی نگاه کند چون نگرش جناحی به تشــکل ها 
اشتباه است. تجدیدنظر در تصمیم وزارت کار درباره 
انتخابات کانون عالی بازنشســتگان و بررسی دقیق 
ایرادات حقوقی رفتار معاونت روابط کار در این حوزه، 

می تواند آزمون خوبی برای وزیر جدید کار باشد.
* رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

باقری: وقتی تصویب 
یک طرح، بعد از این همه 

تبلیغات طول می کشد 
راه را برای سودجویان 

باز می کند تا از هر راهی 
برای بی اثر کردن این طرح 

استفاده کنند و بخشی از 
تعدیل های اخیر هم در 

همین راستاست

گودرزی: باید نظام اداری 
و استخدامی کشور را از 
ولنگاری نجات داد و این 

ناهماهنگی، ازهم گسیختگی 
و پراکندگی و تنوع زیادی 

که در قالب انواع قراردادها 
در به کارگیری نیروها وجود 

دارد، حتما نظام مند و 
ساماندهی شود

درحالی هدف گذاری کمیته امداد در زمینه ایجاد اشتغال 
در سال ۱۴۰۱ تحقق ۵۰۰هزار فرصت شغلی بوده که براساس 

آمارهای ارائه شده از ســوی این نهاد، طی ۶ ماه نخست سال، 
۱28هزار فرصت شغلی ایجاد شده که بیشترین آن مربوط به 

استان های سمنان، ایالم و همدان است.
به گزارش ایســنا، براســاس بنــد ۵ مصوبات هشــتاد و 
یکمین جلسه شــورای عالی اشتغال در ســال ۱۴۰۱، اجرای 
۵۰۰هزار فرصت شــغلی بــرای پنج دهک پاییــن درآمدی 
در کشــور توســط کمیته امداد منظور شــده که 2۰۰هزار 
شــغل در قالب الگوی راهبری شــغلی، 2۰۰هزار شــغل در 
 قالب هدایت شــغلی و ۱۰۰هزار شــغل در قالب کاریابی اجرا 
می شود.  این درحالی ست که براساس آمارهای ارائه شده از سوی 
کمیته امداد طی ۶ ماه نخست ســال ۱28هزار فرصت شغلی، 

معادل 2۵درصد برنامه توسط کمیته امداد در کشور اجرا شده 
است. از آنجایی هم که حدود 2۵هزار میلیاردتومان از محل بند ب 
تبصره ۱۶ جهت پرداخت تسهیالت اشتغال به گروه های هدف 
پیش بینی شده، در ۶ ماه نخست سال تنها ۷۶2۴ میلیاردتومان 

معادل 2۷درصد توسط بانک های عامل پرداخت شده است.
در این میان با توجه به تحقق ۱28هزار فرصت شغلی ایجاد 
شده، بررسی آماری معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
در ۶ ماه نخســت ســال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که کمترین 
فرصت های شغلی ایجاد شده به ترتیب در استان های قزوین، 
تهران، قم و لرســتان اســت،  به گونه ای که در اســتان قزوین 
۱۰۰۰ فرصت شغلی )۱2درصد تحقق(، در استان تهران ۴۳۶۷ 

)۱۵درصد تحقق(، در اســتان قم 8۹۵ )۱۵درصد تحقق( و در 
استان لرستان 2۷۱۶ )۱۶درصد تحقق( فرصت شغلی ایجاد شده 
است. همچنین میزان پرداخت تسهیالت در استان های قزوین 
2۱درصد، در تهران ۱۶درصد، در قم 2۶درصد و در لرســتان 

2۵درصد بوده است.
از سوی دیگر اما بیشــترین فرصت های شغلی ایجاد شده 
مربوط به استان های سمنان، ایالم، همدان و خراسان شمالی 
است که در استان ســمنان 2۵۰8 فرصت شغلی )۴۴درصد 
تحقق(،  ایــالم ۳۴۷2 فرصت شــغلی )۴۳درصــد تحقق(، 
همدان ۴8۷۱ فرصت شــغلی )۴2درصد تحقق( و خراســان 
شمالی ۳۱۴۷ فرصت شــغلی )۳۵درصد تحقق( ایجاد شده 
است. میزان تسهیالت پرداخت شده در این استان ها نیز برای 
سمنان ۴8درصد، ایالم ۵۴درصد و همدان و خراسان شمالی 

۴۱درصد است.

فقط یک چهارم از اشتغالزایی تکلیفی کمیته امداد محقق شده است
گزارش

بررسی آمارهای مربوط به وضعیت نیروی کار در سال 
۱۴۰۰ نشان می دهد که بیشــترین تبعه غیرمجاز شاغل 
شناسایی شده در کشور متعلق به اســتان تهران با تعداد 

حدود ۱۳هزار نفر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بررســی آمارهای مربوط 
به وضعیت نیروی کار در ســال ۱۴۰۰ نشان می دهد که 
سال گذشته تعداد ۳۰هزار و ۱۴۰ نفر شاغل تبعه غیرمجاز 

شناسایی شده که بیشــترین آن مربوط به استان تهران با 
تعداد ۱2هزار و ۹۴۹ نفر و کمتریــن آن به ترتیب مربوط 
به استان کردســتان با تعداد ۴ نفر و استان ایالم با تعداد ۶ 

نفر می شود.
سال گذشــته ۴ هزار و ۶۴۱ مورد روادید کار با حق کار 
مشــخص برای اتباع بیگانه ماهر صادر شــده و همچنین 
موافقت هیأت فنی اشتغال برای اتباع بیگانه غیرمشمول 

۹۰ مورد بوده اســت. ۵ هزار و ۱۳2 مــورد پروانه کار برای 
تبعه بیگانه ماهر تمدید شده و موافقت هیأت فنی اشتغال 
برای تبعه بیگانه غیرمشــمول نیز حدود یک هزار و 288 
مورد بوده است و 8۹هزار و ۵۵۶ مورد نیز کارت کار موقت 
 صادر و 22۳هــزار و 8۹۳ مــورد کارت کار موقت تمدید 

شده است.
همچنین تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال 
۱۴۰۰ برابر با 22۵هزار و ۶8 نفر است که تعداد ۱8۳هزار 
و ۵۱۳ نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند که 
از این تعداد ۵8هزار و 8۶2 نفــر )۳2.۱درصد( آنها به کار 

گمارده شده اند و مابقی جویندگان کار به تعداد ۴۱هزار و 
۵۵۵ نفر در مراکز خدمات اشتغال ثبت نام کرده اند.

۳۰ هزار تبعه غیرمجاز در کشور مشغول به کارند
خبر

حسن صادقی*


