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یادداشت

کارگری

روز گذشــته و پس از ماه هــا تعلل، 
نماینــدگان مجلــس با کلیــات طرح 
ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت 

موافقت کردند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، در نشست 
علنی روز یکشــنبه )۵ تیرماه( مجلس، 
گزارش کمیســیون اجتماعی در مورد 
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
که تقاضای اولویت آن در اجرای تبصره 
)۱( ماده )۱۰۰( آیین نامه داخلی مجلس 
در جلســه اول تیرماه به تصویب رسیده 
بود بررسی شــد و کلیات آن با ۱۹۴ رای 
موافق، ۱۹ رای مخالــف و ۶ رای ممتنع 
از ۲۳۰ آرای ماخوذه به تصویب رســید. 
همچنین در ادامه به پیشــنهاد رئیس 
مجلس،  نمایندگان با بررسی این طرح به 
صورت دوشوری موافقت کردند و طرح 
فوق برای بررسی دقیق تر به کمیسیون 

اجتماعی بازگردانده شد.
»حســن لطفــی«، ســخنگوی 
کمیســیون اجتماعی در ابتــدای ارائه 

گزارش کمیســیون متبوع خود در این 
زمینه گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد 
در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک 
سازمان افرادی با کار مشخص حقوق های 
متفاوتی دریافت می کنند که این عامل، 

انگیزه کارکنان را کاهش می دهد.
نماینــده رزن بیان داشــت: با توجه 
به متنوع بودن قراردادهــا آمار دقیقی از 
کارکنــان دولت وجود نــدارد و این یک 
مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد 

کارکنان دولت ساماندهی شود.

امیدواریم دولت را قانع کنیم
در همین زمینه »ولی اســماعیلی«، 
عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس 
گفت: هفته گذشته اولویت داشتن طرح 
ساماندهی استخدام کارکنان دولت به رای 
گذاشته شد و امروز نیز کلیات آن رای آورد 

که این دو قدم اساسی در این راستا بود.
نماینده شهرستان گرمی در مجلس با 
بیان اینکه »اولویت داشتن این طرح ۱۷۰ 

امضا داشته و کلیات آن نیز ۱۹۶ رای آورد«، 
ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای اخیر 
ما چیزی حدود ۱۵۸ پیشنهاد ثبت شده 
از بیرون مجلس درباره این طرح دریافت 
کرده بودیم و این مسأله یکی از مطالبات 
جدی کارکنان بــود، به همین دلیل ما با 
توصیه هیأت رئیســه مجلس، بحث دو 
شوری )یک شور درباره کلیات طرح و یک 
شور درباره جزئیات طرح( را برگزار کردیم.

اســماعیلی با بیان اینکــه »هیأت 

رئیسه مجلس پیشــنهاد داد تا طرح در 
کمیسیون ها پیش از ورود به صحن مطرح 
شــده و روی آن بحث شود تا وقت صحن 
گرفته نشود و پس از آن برای تصمیم گیری 
کلیات در صحن مطرح شــود«، گفت: با 
توجه به اینکه سه شنبه جلسه کمیسیون 
اجتماعی را داریم، به دبیر کمیســیون 
گفتیم که اصالحیه ها طراحی شــود تا 
بتوانیم روز سه شنبه روی جزئیات طرح 
نیز صحبت کــرده و ســریعا به تصویب 

برسانیم.
وی با اشــاره بــه اینکــه »مردم 
درخواســت های زیادی در این حوزه 
داشتند«، اضافه کرد: حدود ۹ماه است 
که کمیسیون اجتماعی روی این بحث 
در حال کار است و کمیته ویژه ای برای 
این کار قرار داده اســت. سه شــنبه با 
دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش های 
مجلس و دولت و کارشناسان دیگری 
که روی این موضــوع کار کردند، وارد 
تبصره هــا و ماده واحده هــای طرح 

خواهیم شد تا جزئیات طرح نیز در ادامه 
کار نهایی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
در پاسخ به ســوالی درباره مازاد نیروی 
برخی دستگاه ها ازجمله در وزارت نفت، 
وزارت علوم و دانشــگاه هایی که به دلیل 
کمبود جمعیت دانشــجو با اضافه نیرو 
مواجه هستند، توضیح داد: ما در تبصره 
۲ این طرح آوردیم کــه کلیه نیروهایی 
که در طرح هــای عمرانــی، خدماتی و 
شرکتی دولت و... هستند، باید با »قرارداد 
کار معین« در خدمت بمانند. در تبصره 
۳ این طرح نیز آوردیم که ســازمان امور 
استخدامی کشــوری موظف است کلیه 
افــرادی که مشــمول تبصــره ۲ طرح 
نمی شــوند را در یک ســامانه متمرکز 
گردآوری کــرده و مقدمــات پرداخت 
عادالنه به این نیروهای مازاد خارج تبصره 
۲ را فراهم کند. این پرداخت عادالنه چه 
برای نیروهای مازاد مشــمول تبصره ۳ و 
چه سایر نیروهای مشمول تبصره ۲، توسط 
خود همان دســتگاه مورد همکاری باید 
انجام شود و این انعقاد قرارداد و پرداخت 
دیگر توســط پیمانکاران نیروی انسانی 

نباید انجام شود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه »امیدواریم 
بتوانیم دولت را نیز قانع کنیــم تا با این 
طرح همراه شــود«، اظهار کــرد: درباره 
بازنشستگی نیروهایی که مشمول این 
طرح هستند، صحبتی نشده و ارتباطی 
به موضوع طرح نــدارد اما از آنجا که برای 
بخشــی از این نیروها بیمه رد شده و در 
فیش حقوقی این افراد مبلغ کســورات 
بیمه ای لحاظ شــده، بحث بیمه ای این 
افراد در طرح دیده شــده و برای مثال در 
تبصره ۶ آورده شده »کارکنانی که بیش 
از این در دســتگاه های اجرایی استخدام 
یا به کارگیری شــدند )مشروط به سابقه 
پرداخت کســورات بیمه ای( دارای حق 
بازنشستگی بوده و برای آنها بازنشستگی 
لحاظ می شود. ضمن اینکه سابقه بیمه ای 

این افراد باید برابر قانون لحاظ شود«.
این نماینده مجلــس در پایان با بیان 
اینکه »برآورد ما این اســت که این طرح 

برای دولت بار مالی نداشته باشد«، تصریح 
کرد: ریزه کاری های طرح البته دیده شده و 
بار مالی طرح نیز محاسبه و تالش می کنیم 
دولت نیــز در این زمینه قانع شــود. این 
مسائل در کمیسیون اجتماعی در جزئیات 
مورد بحث قرار خواهد گرفت و امیدواریم 
فورا این طرح نهایی و مــورد تصویب در 

جزئیات نیز قرار گیرد.

حذف شرکت های پیمانکاری 
کلید خورد

»حسین گودرزی«، عضو کمیسیون 
اجتماعــی مجلس نیز دربــاره تصویب 
کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت گفت: طبق این طرح به کارگیری 
نیروی انسانی برای خدماتی که ماهیت 
بلندمدت یعنی بیش از یک سال دارند و 
در حال حاضر از سوی شرکت های موضوع 
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری 
در قالب شرکتی حجمی و عمرانی و تامین 
نیروی انســانی به کارگیری می شوند، 

ممنوع می شود.
وی گفت: از این به بعد افراد از طریق 
آزمون به صورت متمرکز در کشور جذب 
خواهند شد و کســانی که در حال حاضر 
با شرکت های پیمانکاری قرارداد دارند، 
ساماندهی می شوند و قرارداد مستقیم با 
آنها بسته خواهد شد. به گفته گودرزی، 
افرادی که االن در قالب نیروهای شرکتی 
فعالیت می کنند نیاز بــه آزمون ندارند و 
جذب می شوند. وی می گوید: شرکت های 
واسط حذف می شوند به جز در مواردی که 

خدمات موقت و خاصی ارائه می دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در 
پاسخ به این ســوال که این طرح در مورد 
حذف شــرکت های پیمانکاری نفت نیز 
صدق می کند یا خیر، گفت: بله، قرارداد 
کل نیروهای شرکت های واسط، حذف 

و قراردادها مستقیم می شود.

تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس

دالالننیرویانسانیازبازارکارجمعمیشوند؟
امیدواری به تصویب هرچه سریع تر 

طرح ساماندهی کارکنان دولت

روز گذشته کلیات طرح ساماندهی استخدام 
کارکنان دولــت در مجلس به تصویب رســید. 
تصویب کلیات طــرح، گام اولی بــود که به نحو 
احسن برداشته شــد. این طرح با ۱۸۶ رأی وارد 
مجلس شد و کلیات طرح هم با ۱۹۴ رأی در صحن 
علنی مجلس به تصویب رســید. البته مجلس به 
دوشــوری بودن کلیات این طرح رأی دارد و قرار 
شــد نواقص این طرح در کمیســیون اجتماعی 
برطرف شــود و مجددا به صحــن علنی مجلس 

بازگردد که این پروسه خیلی طول نمی کشد.
یکی از اهداف ما در این طرح، بریدن دست های 
واســطه ها و شــرکت های پیمانــکاری بود که 
خوشــبختانه رأی باالیی گرفت. ما مســیر خود 
را پرقدرت در تصویب جزئیــات این طرح ادامه 
خواهیم داد چون هر چنــد مجلس دیروز کلیات 
طرح را تصویب کرد ولی باید دید که در جزئیات 
چه اتفاقی خواهد افتد، چرا که جزئیات بســیار 
مهم تر است و از این به بعد باید ببینیم چه اتفاقی 

می افتد.
تصویــب کلیــات یعنی حذف شــرکت های 
پیمانــکاری و جزئیــات یعنی بررســی بندها و 
تبصره ها و تعیین اینکه چه کســانی قرار اســت 
مشمول این طرح شــوند. روی این طرح تاکنون 
۱۵۰ پیشنهاد آمده و این تعدد پیشنهادات باعث 
شده که طرح به صورت دوشوری شود و کمیسیون 
اجتماعی این پیشــنهادات را بررسی و به صحن 
بیاورد که به نظر نمی رســد زمــان زیادی طول 
بکشد و کمیسیون اجتماعی تنها باید پیشنهادات 

را بررسی و لحاظ کند.
درباره برخی از نگرانی ها هــم باید گفت نباید 
فکر کنیم کــه نمایندگان مجلس از دوشــوری 
اعالم کردن طرح به دنبال خریدن زمان هستند 
بلکــه همان طور کــه گفتم تعداد پیشــنهادات 
بسیار اســت و در جزئیات مشــخص می شود که 
طرح ســاماندهی برای کــدام گروه هــا و به چه 
شکلی قرار اســت اجرایی شود، سنوات مشخص 
می شود و مسائلی از این دســت. به نظر می رسد 
نمایندگان ســعی می کنند که این طرح شــامل 
همه افراد شود. آنها سعی می کنند خصولتی هایی 
مثل مخابــرات و بانک ها و... هم جــزو این طرح 
شــوند یا به عبارتی هر نیرویی که با واســطه یا 
 بی واســطه از خزانه دولت تغذیه شود، شامل این 

طرح شود.
البته درخواست ما این است که این دو شوری 
بودن باعث نشود طرح به تعویق بیفتد. چیزی که 
ما می دانیم این اســت که پیمانکاران بندهایی را 
به مجلس دادند و اعتراضاتی نســبت به این طرح 
داشــتند و ما نگران عملیات فرسایشی در ادامه 
مســیر هســتیم. البته همان طور که در ابتدای 
مطلب گفتــم اکثر نمایندگان بــه این طرح رأی 
دادند و این امیدوارکننده اســت ولی به هر حال 
ما مقداری نگران این پروسه زمانی هستیم چون 

مخالفان این طرح در کمین نشسته اند.
در پایان باید امیدوار بود که بررسی جزئیات و 
بازگشت طرح به مجلس در همین ماه انجام شود. 
تصویب کلیات این طرح قدم بسیار بزرگی بود که 
انجام شــد چون ما نگران بودیم کلیات در صحن 

علنی مجلس تصویب نشود.

عضو هیات رئیسه مجلس:
تفاوتی بین کارگر و سلبریتی 

در پرداخت مالیات وجود ندارد
عضو هیــات رئیســه مجلس گفــت: برای 
پرداخــت مالیــات هیچ فرقــی بیــن کارگر 
و ســلبریتی وجود نــدارد و هیــچ معافیت یا 
محدودیتی بــه منظور پرداخــت مالیات برای 
ســلبریتی ها که درآمدهای میلیــاردی دارند، 

نباید در نظر گرفته شود.
علیرضا ســلیمی در گفت وگو با فارس گفت: 
کارگران و کارمندان قبل از آنکه حقوق شــان 
پرداخت شــود مالیاتشان کســر می شود و لذا 
دلیلی نــدارد که ســلبریتی ها بــا درآمدهای 

نجومی شان مالیات ندهند.
سلیمی خاطرنشــان کرد: در قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۱ ســقف ۲۰۰ میلیون تومان برای 
معافیت هنرپیشــه ها از درآمدهای مالیاتی در 
نظر گرفته شــده که همین هم بی عدالتی است 

و نباید باشد.
نماینــده محــالت در مجلس افــزود: عمال 
هیچ ســقف معافیت مالیاتی برای کســانی که 
درآمدهای میلیاردی دارند نباید در نظر گرفته 

شود.

اسماعیلی: برآورد ما این 
است که این طرح برای 
دولت بار مالی نداشته 

باشد. ریزه کاری های طرح 
البته دیده و بار مالی طرح 
نیز محاسبه شده و تالش 
می کنیم دولت را در این 

زمینه قانع کنیم

لطفی: امروز بیش از ۲۷ نوع 
قرارداد در بین کارکنان 

دولت وجود دارد. در 
یک سازمان، افرادی با 

کار مشخص حقوق های 
متفاوتی دریافت می کنند 

که این عامل، انگیزه 
کارکنان را کاهش می دهد

جمعی از کارگران کارخانه کیش چوب از شــرایط 
دشوار زندگی خود در نتیجه  عدم دریافت چندین ماه 
حقوق خبر دادند و گفتند: چند وقت اســت که منتظر 
پرداخت برخی مطالبــات عقب افتاده از طریق کارفرما 

هستیم تا مطالباتمان تسویه شود.
این کارگران که مدعی اند سه ماه حقوق سال جاری 
و عیدی سال گذشــته )۱۴۰۰( خود را هنوز دریافت 
نکرده اند و مشــکالتی معیشــتی آنهــا در این اوضاع 
اقتصادی افزایش یافته در گفت وگو با ایلنا گفتند: باید 
کارفرمای کیش چوب به فکر معیشــت کارگران خود 
و خانواده های آنها باشــد و به وعده پرداخت حقوق ها 

عمل کند. یکی از این کارگران که تعداد آنها به ۸۰ نفر 
می رسد، درباره پیگیری مطالبات خود گفت: در پیگیری 
مطالباتمان که از طریق رسانه ها انجام شد، کارفرما وعده 
پرداخت حقوق ما را با یک مــاه فاصله داد. طبق برنامه 
کارفرما باید حقوق فروردین خود را خرداد ماه دریافت 

می کردیم که هنوز واریز نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین دغدغه ما 
معوقات مزدی است که از کارفرمای اصلی طلبکاریم، 
افزود: حدود یک سال اســت کارخانه کیش چوب بعد 
از یک دوره واگذاری ناموفق، مجددا به مجموعه کیش 
چوب بازگشــته اســت، بنابراین با توجه به بازگشایی 
کارخانه از ســوی مالک اصلی امیدواریم که مســأله 

معوقات مزدی هرچه سریع تر مرتفع شود.
پیش از این »بهزاد فالحــی« مدیرعامل کارخانه 
کیش چوب به ایلنا گفته بود با روال ایجاد شده حقوق 
اســفند کارگران با یک مــاه فاصله اردیبهشــت ماه 
پرداخت شــد. همچنین حقوق فروردین کارگران را 
خرداد ماه و حقوق اردیبهشــت ماه را نیــز در تیر ماه 

پرداخت خواهیم کرد.

کارگران کیش چوب:

منتظر تحقق وعده کارفرما و پرداخت معوقات مزدی هستیم

خبر

نماینده دماوند در مجلس از رئیس جمهور خواست 
تا دستور دهد بازرسی ریاست جمهوری در اسرع وقت به 
موضوع مشکالت کامیونداران ورود کند و مشکالت آنها 
را به دور از هرگونه کاغذبازی، اتالف وقت و جلوگیری از 

ایجاد نارضایتی حل کند.
به گزارش ایسنا، سیداحمد رســولی نژاد در نطق 
میان دستور خود در جلســه علنی دیروز مجلس بیان 
کرد: در خبرها آمده بود کــه چند هزار کامیوندار بعضا 
خانه ها و زیورآالت همســران و فرش زیر پای خود را 
فروخته اند و اقدام به خرید کامیون از خارج کرده اند که 
با بی تدبیری و بی توجهی دولت قبل مشکل آنها تاکنون 

حل نشده است. حاال در زیرمجموعه وزارت راه به آنها 
گفته اند در قبال کامیون اسقاطی اجازه شماره گذاری 
کامیون های خریداری شــده داده می شــود. به نظر 
می رســد عده ای از قبل با اســتفاده از رانت اطالعاتی 
ایــن کامیون های اســقاطی را ۳۰۰ میلیــون تومان 
خریداری کرده اند و حال می خواهنــد با یک میلیارد 
و ۱۰۰میلیون تومان به این قشر زحمتکش بفروشند. 
این اتفاقات مشکوک به نظر می رسد. درخواست دارم 
رئیس جمهور دستور دهد بازرسی ریاست جمهوری در 
اسرع وقت ورود کند. احتمال تبانی و همدستی وجود 
دارد. مشکالت کامیون داران مذکور را به دور از هرگونه 
کاغذبازی، اتالف وقت و جلوگیری از ایجاد نارضایتی 

حل کنید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از چند ماه قبل مطرح 
بود که دولت تا پایان خردادمــاه ۱۴۰۱ بنا دارد الیحه 
هماهنگ ســازی نظام پرداخت ها به بازنشســتگان و 
کارکنان دولت را تقدیم مجلس کند که خبری نشــده 
است. باید برای رفع این تبعیض و نارضایتی اقدام عاجل 

صورت گیرد.
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نماینده دماوند:

دولت، مشکل کامیونداران را سریعا حل کند

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران خواستار ابالغ 
هرچه ســریع تر رای قانونی مجلس درباره ابطال مصوبه دولت 
درباره مستمری بازنشســتگان توســط رئیس مجلس شد و 
می گوید: توقع داریم هرچه سریع تر روند اداری طی شود و رئیس 
مجلس طی ابالغی رســمی خطاب به رئیس جمهور، از هیات 
دولت بخواهد در مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری 

تجدیدنظر کنند.
به گزارش ایلنا، علی اکبر عیوضی افزود: این رویه مسبوق به 

سابقه است و پیش از این نیز در مواردی مصوبات و لوایح دولت که 
اشکاالت قانونی داشته، با اعتراض جامعه هدف و با ورود هیات 
تطبیق قوانین مجلس نقض شده است. یک بار در بررسی الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ بود که در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان 
تامین اجتماعی و با اعتراض بازنشستگان و کانون ها، هیات تطبیق 
قوانین به میدان آمد و رای دولت را باطل کرد. این بار نیز باید روال 
قانونی طی شود. رای هیات تطبیق به طور رسمی توسط رئیس 
مجلس به رئیس جمهور ابالغ شود و مهلت زمانی کوتاه برای اصالح 

در نظر بگیرند تا کار به سرعت انجام شود. به گفته عیوضی، خواسته 
بازنشستگان، خاتمه ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورای عالی 
کار قبل از پایان تیرماه اســت؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است 

مستمری ها واریز شود.
این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می کند: اگر رئیس مجلس 
در اسرع وقت نامه بزند و مهلت یک هفته یا ده روزه تعیین کند، قبل 
از پایان تیر شاهد اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی خواهیم 
بود و افزایش ۱۰درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح 

باطل می شود و بازنشستگان از بالتکلیفی نجات پیدا می کنند.
او در پایان می گوید: در این مرحله امیدواریم مجلس به این 
مساله به اندازه کافی فوریت و اولویت بدهند تا بازنشستگان در ماه 

چهارم سال حقوق قانونی دریافت کنند.

یک فعال صنفی:

مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان قبل از پایان تیر اصالح شود

خبر
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