
t oseei r ani . i r
دسترنج4 4

بیش از ســه ماه است که نیروهای 
پیمانکاری و قراردادی نهادهای دولتی و 
عمومی کشور، در انتظار طرحی هستند 
که قرار است ساماندهی نیروها و تبدیل 

وضعیت آنها را اجرایی کند.
»طرح ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت« از شــهریور ماه در کمیسیون 
اجتماعی مجلس در حال پیگیری است. 
به رغم خلف وعده کارگــزاران دولت 
در ارائه الیحه ، کمیسیون اجتماعی، 
بررسی و تکمیل طرح را در هفته های 
گذشته پیگیری کرد و در نهایت، شامگاه 
دوازدهم دی ماه این طرح با انجام برخی 
اصالحات جزئی، در این کمیسیون به 

تصویب نهایی رسید.
کارگران نهادهای مختلف ازجمله 
نفــت و گاز، مخابــرات و وزارت نیرو، 
شــهرداری ها و حتــی نیروهای حل 
اختالف زیرمجموعه دادگســتری و 
قــوه قضاییه، ضمــن ابــراز رضایت 
از پایان بررســی طرح در کمیسیون 
اجتماعی مجلــس، در انتظار مطرح 
شــدن آن در صحن علنی و تصویب 
نهایی آن هســتند. البتــه این عده، 
دل نگرانی ها و دغدغه هایی نیز دارند 
که خبرگزاری ایلنا این دغدغه ها را با 
»ولی اسماعیلی«، رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس در میان گذاشــته 
است. اســماعیلی معتقد است قاطبه 
نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان دولت موافق هستند 
و بدون تردید، طرح با رای باال در صحن 
علنی مجلس به تصویب خواهد رسید. 
این نماینده مجلــس در گفت وگوی 
زیر، بندهای مختلف طرح ساماندهی 
و شــرایط تبدیل وضعیت نیروهای 

مشمول را تشریح می کند.
 بررســی طرح ســاماندهی 
اســتخدام نیروهای دولتی در 
کمیسیون اجتماعی به پایان رسید 
و تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. 
چه زمانی قرار اســت طرح برای 
تصویب در صحــن علنی مطرح 

شود؟

خوشبختانه بررسی و جمع بندی 
نهایی طرح ساماندهی را در کمیسیون 
اجتماعی به اتمام رســاندیم و طرح را 
به هیات رئیســه مجلس ارائه دادیم. 
در حال حاضر، دســتورکار برای طرح 
در صحن علنی مجلس زیاد اســت و 
مسائل بسیاری منتظر طرح در صحن 
هستند. نظر ما این است که از ظرفیت 
آیین نامه مجلس اســتفاده کنیم و با 
50 امضا، طرح را در اولویت دستور کار 
مجلس قرار دهیم. به محض اینکه نظر 
معاونت نظارت بر قوانین را گرفتیم و 
طرح در دستور کار صحن قرار گرفت، 
این کار را انجام می دهیــم و 50 امضا 
جمع می کنیم تا تصویب طرح با سرعت 

بیشتری انجام شود.
 کارگران نگران آزمون هستند. 
می گویند اتفاقی که در این طرح 
افتاده این است که تبدیل وضعیت 
قرار است از طریق آزمون صورت 
بگیرد یعنی آزمون برگزار می شود 
و هر که نمره قبولی بیاورد، تبدیل 
وضعیت می شود. آیا ممکن است 
عده ای از این آزمون رد شــده و 
از تبدیل وضعیــت، کامل کنار 

گذاشته شوند؟
نه این گونه نیســت. آزمون برای 
افرادی که کمتر از دو سال سابقه دارند، 
مطرح است یعنی آنهایی که دو سال 
یا بیشتر ســابقه دارند، نه کارسنجی 
می خواهند و نه آزمون. کمیته ای برای 
کارسنجی تشکیل می شود ولی افرادی 
که باالی دو ســال ســابقه کار دارند، 
مشمول این کارســنجی نمی شوند. 
افرادی که امتحــان می دهند، برای 
یک سال ســابقه، 5درصد نمره دارند. 
به عبارتی، فردی که 10 ســال سابقه 
دارد، همین ابتدا 50 امتیاز دارد یعنی 
50 امتیاز از افرادی که جدید می آیند، 
جلوتر اســت و قاعدتاً قبول می شود. 
به همین ترتیب، افرادی که 20 سال 
سابقه دارند، 100درصد امتیاز آزمون 
را همان اول می گیرند و لذا آزمون برای 
آنها فقط یک حالت فرمالیته و شکلی 

دارد چرا که کل امتیــاز را می گیرند. 
بنابراین ما برای افرادی که اکنون شاغل 
هستند و سابقه کار دارند، در این طرح 
امتیاز قائل شــده ایم تا خدای ناکرده 

حق شان ضایع نشود.
 آیا حذف پیمانکاران و واسطه ها 
صددرصد و قطعی است و می توان 
امیدوار بود که با تصویب این طرح، 
همه پیمانکاران نیروی انسانی 
در مشاغل مستمر و دائمی حذف 

می شوند؟
بله. ماده ۶ این طرح می گوید افرادی 
که از طریق مقاطعه کاران یا پیمانکاران 
به اســتخدام درآمده اند، کاًل از حالت 
پیمانکاری خارج می شــوند بنابراین 
پیمانکاران و مقاطعه کاران کامالً حذف 
می شــوند و افرادی کــه می خواهند 
وارد سامانه کار شــوند؛ چه به صورت 
قراردادی و چه به صورت رسمی، باید با 
خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی 
آن، قرارداد ببندنــد. در واقع، یکی از 
مولفه های مهم و بسیار مثبت این طرح 
ساماندهی، همین حذف پیمانکاران 
و مقاطعــه کاران اســت. متاســفانه 
پیمانکاران بین ســازمان و نیروی کار 
قرار گرفته اند و بسیاری از مشکالتی 
که امروز نیروی انسانی دارد، ناشی از 
وجود همین پیمانکاران و واســطه ها 
است. دیگر قرار نیست هیچ واسطه ای 
بین نیروی انسانی و ســازمان ها قرار 

داشته باشد.
 یعنی همه نیروهای سازمان ها، 
قرارداد مستقیم می شوند و کلیه 
قراردادها مستقیم با خود سازمان 

یا نهاد مربوطه منعقد می شود؟
بله، دیگر هیچ واســطه ای وجود 
نخواهد داشــت. هر نیروی جدید که 
وارد می شــود اگر مورد نیاز سازمان 
باشد، باید با خود سازمان یا نهاد مربوطه 

قرارداد ببندد.
 در مورد مخابرات و وزارت نیرو 
چطور. نیروهای شرکتی این دو 
وزارتخانه سوال دارند که آنها نیز 

مشمول این طرح هستند یا نه؟

این نیروها بــا نمایندگان مجلس 
نیز زیاد تماس می گیرنــد. اینجا باید 
بگویم تمام افرادی که مشمول ماده 2۹ 
برنامه توسعه ششم هستند، ذیل این 
طرح جای می گیرند. تمام این نیروها 
مشمول می شــوند به عبارت دقیق تر 
»تمام دستگاه ها« ذیل این طرح قرار 
می گیرند. اگر آن مــاده قانونی را نگاه 
کنید، می بینید تقریباً تمام دستگاه های 
کشور را آورده است، عالوه بر نهادهای 
دولتی، بسیاری از دستگاه های دیگر نیز 
مشمول هستند، هم دستگاه هایی که 
به نوعی خصولتی محسوب می شوند 
و هم دســتگاه هایی که به نوعی ذیل 
مجموعه مقام معظم رهبری هستند 
مثل صداوســیما. بنابراین نیروهای 
مخابــرات نیز مشــمول ایــن طرح 
می شوند به شــرطی که واسطه بودن 
شرکت خصوصی کارفرما محرز شود. ما 
برای بخش خصوصی نمی توانیم قانون 
وضع کنیم. بخــش خصوصی تحت 
پوشش قانون کار است و ضوابط خاص 
خودش را دارد. یک پیمانکاری ممکن 
اســت در بخش خصوصی با پانصد تا 
نیرو کار کند، براساس قانون کار افراد را 
استخدام و جذب می کند و هیچ ربطی 
هم به دولت یا خزانه ندارد. ما برای آن 

شرکت نمی توانیم قانون وضع کنیم.
 این شــرکت های خصوصی 
مخابــرات، همگــی پیمانکار 
مخابرات هستند؛ یعنی پیمانکار 
دولت هستند و شرکت خصوصی 

مستقل به حساب نمی آیند.

این بحث دیگری اســت. اگر این 
پیمانکاران باواسطه یا بی واسطه از دولت 
پول می گیرند و بــه نیروها می دهند، 
شامل می شوند اما اگر پیمانکار از دولت 
پول نگیرد، خودش پــول درآورد و به 
نیروهایش دهد و ربطی به دولت نداشته 
باشد، شامل نمی شود. ما برای نیروهای 
این گــروه از پیمانــکاران هیچ کاری 
نمی توانیم بکنیــم و تبدیل وضعیت 
نمی شوند. ما پیمانکارانی که از دولت 
یا از خزانه پول می گیرند و بین نیروها 
توزیع می کنند را حذف می کنیم، حاال 

چه با واسطه باشند چه بی واسطه.
 درباره موضوع باواســطه یا 

بی واسطه بیشتر توضیح دهید.
بی واســطه یعنــی مســتقیم 
زیرمجموعه یک نهاد دولتی هستند و 
باواسطه یعنی غیرمستقیم زیرمجموعه 
دولت هستند، خودشان زیرمجموعه 
یک پیمانکار دیگرند که آن پیمانکار 
مستقیم زیرمجموعه دولت است. همه 
اینها در این طرح، حذف و نیروهایشان 
تبدیل وضعیت می شــوند. در واقع یا 
از خود ســازمان پــول می گیرند یا از 
پیمانکار دیگری پــول می گیرند، هر 
دو گروه مشــمول هستند. یک بحث 
دیگر، این اســت که طرح ما دو جنبه 
دارد؛ یکی نقشه راه آینده است و برای 
آنهایی صادق اســت که االن مشغول 
به کار هستند، یکی هم برای نیروهایی 
است که بعد از تصویب طرح می آیند. 
بعد از تصویب این طــرح، فقط دو نوع 
قرارداد خواهیم داشــت؛ قراردادی و 
رسمی. 17 نوع قرارداد شغلی که االن 
داریم شــامل ۸۹ روزه و ارکان ثالث و 
یک ماهه و... همگی حذف می شوند و 
فقط دو نوع قراردادی و رسمی خواهیم 
داشت. قراردادی ها هم بعد از دو سال 
رسمی خواهند شــد. اگر غیر از این با 
نیروها قرارداد ببندند، براساس مواد ۸ 
و ۹ طرح، طبق قانون مجازات اسالمی، 
متخلفین به مجازات می رسند. درواقع 
عامل بازدارندگی هم در طرح تعریف 

شده است.
 گفتید قراردادهای ۸۹ روزه، 
یعنی این طرح مجموعه وزارت 
بهداشت و پرستاران ۸۹ روزه را 
نیز دربرمی گیرد؟ این پرستاران 
اخیراً اعتراضات بسیاری به شرایط 
شغلی خود و فقدان امنیت شغلی 
داشــته اند. آیا پرستاران بخش 

دولتی شامل طرح می شوند؟
بله، این طرح بــدون تردید وزارت 
بهداشــت را نیز دربرمی گیرد و شامل 
پرستاران ۸۹ روزه می شود. این طرح 
شامل پرســتاران بخش دولتی که با 
واســطه از دولت پــول می گیرند هم 

می شود.
 بحثی به نام »کارسنجی« در 
طرح وجود داشــت که کارگران 
نگران آن هستند و گویا قرار بود 
از متن طرح حذف شود. آیا این 

بخش حذف شده است؟
ببینید کارســنجی الزم اســت و 
باید باشــد. برای افرادی که قرار است 
جذب سازمان ها شوند، نیاز به ارزیابی 
شــاخص های عمومــی و تخصصی 
داریم. باید جایی باشد که تعیین کنیم 
نیرو صالحیــت دارد یا نه اما این بحث 
نگرانی های بســیاری برای شاغالن 
باســابقه به وجود آورد. آمدند گفتند 
ما 15 سال اســت در این سازمان کار 

می کنیم، اگر کارسنجی ما را قبول نکند 
و مردود شــویم که دمار از روزگارمان 
درمی آیــد و آینده مان بــه کلی تباه 
می شود. ما دیدیم حق با این نیروهای 
باسابقه اســت لذا آمدیم کف دو سال 
تعیین کردیم تا حقی از افراد باسابقه 
نهادها ضایع نشــود. افرادی با بیش از 
دو سال سابقه، مشــمول کارسنجی 
نمی شوند. کارسنجی فقط برای افرادی 
است که کمتر از دو سال سابقه دارند. 
این مســاله به عدالت نزدیک تر است. 
آنهایی که دو ســال یا کمتر ســابقه 
دارند، مشــمول کارسنجی می شوند 
که شــاخص های عمومی و تخصصی 
آنها ارزیابی می شــود و معموالً قبول 
می شــوند. ماده 2 این طرح، تشکیل 
کمیته کارسنجی را دربرمی گیرد اما 
حقی از کسی ضایع نمی شود. فردی 
که 20 سال سابقه کار دارد، کارسنجی 

شامل حالش نمی شود.
 و اما آخرین سوال؛ این طرح در 
صحن علنی در چه بازه زمانی به 
تصویب خواهد رسید و آیا از آن 

به اندازه کافی دفاع خواهید کرد؟
با توجــه به اینکه افــکار عمومی با 
جدیت پیگیر این طرح است و به ما امید 
و انگیزه بسیار دادند، ما با جدیت تصویب 
طرح را دنبــال خواهیم کــرد. به رغم 
تهدیدها و تطمیع ها، مخصوصاً برای بنده 
به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی، ما 
کار را پیش بردیم و بررسی طرح را تمام 
کردیم. در این مدت خیلی کارشکنی 
شــد، تهدید و تطمیع هم بسیار بود. 
حتی از طرف سازمان امور استخدامی 
همکاری الزم نشد ما اما عقب ننشستیم 
چون پای سرنوشــت مــردم در میان 
است. ما این کار را برای چندین میلیون 
خانواده کشــور صورت دادیم که واقعاً 
امنیت شغلی ندارند و حتی برای فردای 
خودشــان نمی توانند تصمیم بگیرند. 
مــا در کمیســیون اجتماعی مجلس 
احســاس وظیفه کردیم و کار را با تمام 
توان پیش بردیم. امروز خوشبختانه باید 
بگویم صحن هم کامالً آماده است و جای 
نگرانی نیست. شاید آنجا پیشنهاداتی 
مطرح شود، بخش هایی کم یا زیاد شود، 
باالخره طبیعــت کار پارلمانی همین 
اســت اما با کلیات طــرح، نمایندگان 
مجلس موافق هستند. انشاهلل 50 امضا 
جمع می کنیم و طرح را در اولویت کار 
مجلس قرار می دهیم تا به ســرعت به 
تصویب نهایی برسد. میلیون ها خانواده 
چشــم انتظار تصویب و ابالغ این طرح 
هستند و ما با جدیت این مساله را دنبال 
می کنیم تا شرمنده میلیون ها شهروند 

محترم نباشیم.

آمادگی مجلس برای ساماندهی استخدام در بخش دولتی

بارقه امید از نفت تا صمت

خبر

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای 
اسالمی گفت: جایگزینی سیاست کنترل نرخ 
تورم به جای افزایش دســتمزدها طرح خوبی 
اســت و همه ما موافق تالش برای کنترل نرخ 
تورم هستیم تا فضای کشور به ثبات اقتصادی 

مناسبی برسد.
علــی بابایــی کارنامــی در گفت وگــو با 
خبرگــزاری میــزان، دربــاره به کارگیــری 
سیاست جایگزینی کنترل نرخ تورم با افزایش 
دستمزدها، گفت: جایگزینی کنترل نرخ تورم 
به جای افزایش دســتمزدها طرح خوبی است 
و همه ما موافق این طــرح دولت و تالش برای 

کنترل نرخ تورم هســتیم تا فضای کشور را به 
ثبات اقتصادی مناسبی برسد.

وی با بیان اینکه اگر دولت موفق به کنترل 
نرخ تورم شود ما هم حمایت و تشویق خواهیم 
کرد، افزود: اما این موضوع نباید در حد شــعار 

باقی بماند و باید سازوکار آن نیز دیده شود.
به عقیــده رئیــس فراکســیون کارگری 
مجلس، صرف کنتــرل نرخ تــورم با کاهش 
دستمزد کارگران و کارمندان سیاست خوبی 

نخواهد بود.
بابایی کارنامی گفت: باید سرچشــمه های 
کاهــش و کنترل نــرخ تــورم را بــا توجه به 

شاخص های اقتصادی ببینیم و به تبع آن بحث 
دســتمزد را نیز به عنوان یکــی از پارامترهای 

کاهش نرخ تورم در کشور مدیریت کنیم.
نماینده ســاری در مجلس گفــت: در نظر 
گرفتن افزایش دســتمزدها به عنــوان یکی از 
عوامل اصلی افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی و 
پیرو آن کاهش دستمزدها موجب تنزل انگیزه 
نیروی انسانی، کاهش نرخ بهره وری و در نهایت 

کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان 
با تأکید به این موضوع که تک بعدی فکر کردن 
به کاهش تورم از طریق کاهش دستمزدها روش 
منطقی نیست، افزود: البته دولت سیاست های 
خوبی در زمینه کنترل نرخ تورم داشته است و 
امیدواریم که در اجرا نیز از همان سیاست های 

کلی استفاده کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

موافق طرح جایگزینی کنترل نرخ تورم به جای افزایش دستمزد ها هستیم

طبق طرح جدید مجلس 
پیمانکارانی که از دولت یا 

از خزانه پول می گیرند و 
بین نیروها توزیع می کنند، 
حذف می شوند، حال چه با 
واسطه باشند چه بی واسطه

17 نوع قرارداد شغلی که 
االن داریم شامل ۸۹ روزه 

و ارکان ثالث و یک ماهه 
و... همگی حذف می شوند 

و فقط دو نوع قراردادی 
و رسمی خواهیم داشت. 
قراردادی ها هم بعد از دو 
سال رسمی خواهند شد
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معاون وزیر تعاون خبر داد:
شناسایی ۴۴۰ فرصت شغلی 

مهارت محور و کم سرمایه بر در کشور
معاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
گفت: حدود ۴۴0 فرصت شغلی مهارت محور و 
کم سرمایه بر در کشور شناسایی شده که برخی 
از آنها به کمتــر از یک میلیون تومان ســرمایه 

نیاز دارد!
به گزارش »توســعه ایرانی«، غالمحســین 
حسینی نیا درباره این فرصت های شغلی اظهار 
داشت: مولفه مهم این مشاغل مهارتی است که 
فرد کسب می کند و سرمایه زیادی جز چند ابزار 

کار نیاز ندارد.
وی افزود: البته این مشــاغل کم ســرمایه بر 
شناســایی شــده بین یک تا 10 میلیون تومان 
سرمایه نیاز دارد تا فرد آموزش دیده و ماهر بتواند 

شغل خودش را آغاز کند.
حسینی نیا اظهار داشت: این مشاغل در زمینه 
مشــاغل خانگی، صنایع دستی و تعمیرات لوازم 
خانگی و به ویژه در زمینه فناوری اطالعات است.

    
 هزینه های زندگی کمتر از

 6 میلیون تومان نیست

هفته گذشته نشست کمیته دستمزد شورای 
عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد.

فرامرز توفیقی درباره جزئیات این نشســت 
به ایلنا گفت: برای اینکــه بدانیم مزد منطقه ای 
و صنفی در ایران قابل اعمال اســت یا نه، ســال 
گذشــته به موسســه عالی پژوهش های تامین 
اجتماعــی ماموریت داده شــد در ایــن رابطه 

تحقیق کند.
او ادامه داد: مــزد منطقــه ای و مزد صنفی 
نمی تواند حداقل مزد را زیر سوال ببرد. اگر قرار 
باشــد روزی مزد منطقه ای یا صنفــی در ایران 
پیاده سازی یا اجرا شود، باید برای باالتر از حداقل 
دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد و حداقل 

مزد به هیچ وجه نباید زیر سوال برود.
به گفته این کارشناس مزد، هر نوع پژوهشی 
در ارتباط بــا مزد منطقــه ای، بایــد حول بند 
دوم ماده ۴1 قانون کار صــورت بگیرد و ببینند 
هزینه های سبد معیشت در استان های مختلف 

چقدر است.
توفیقی تاکید کرد: اطمینان دارم همین امروز 
در هیچ نقطه ای از کشور، ســبد معیشت بسیار 
حداقلی کمتر از شــش یا هفــت میلیون تومان 
نیست و از آنجا که دســتمزد فقط چهار میلیون 
تومان است، همین امروز 50درصد عقب افتادگی 
داریم بنابراین باید ســبد معیشــت استان های 
مختلف محاســبه شــود و مزد منطقه ای و مزد 
صنفی براساس نرخ سبد معیشت هر صنف یا هر 
منطقه، در دســتور کار قرار بگیرد. هر نوع نقشه 
راهی به جز این، انحراف از قانون کار و ضربه زدن 

به حقوق مزدی کارگران است.
    

مدیرعامل تامین اجتماعی:
وضعیت معیشتی بازنشستگان 
نیازمند تحول جدی است

مدیرعامــل تامین اجتماعی ضمن اشــاره به 
ســختی ها و مشــکالت معیشــتی مردم به ویژه 
بازنشستگان، تمام تالش سازمان را معطوف به بهتر 
کردن حال آنها دانست و گفت: وضعیت معیشتی 
بازنشستگان نیازمند تحول در دوران جدید است 
لذا بایــد منابع و درآمدها به گونــه ای افزایش یابد 
تا فشــار اقتصادی در حد امکان از دوش این افراد 

برداشته شود.
به گزارش ایسنا، موسوی هدف خود در تأمین 
اجتماعــی را فراتــر از رویکرد حداقلــی در قبال 
بازنشســتگان عنوان و تأکید کرد: حفظ شــأن و 
کرامت بازنشستگان در همه ابعاد مادی، معنوی، 
اجتماعی، رفاهی و درمانی مطلوب سازمان در دوره 

جدید است.
وی در پایان با اشــاره به آماری درباره افزایش 
سن امید به زندگی گفت: رویکردها و سیاست های 
سازمان تأمین اجتماعی باید متناسب با این تغییرات 
و در جهت افزایش نشاط و شادکامی بازنشستگان 
بازنگری شوند تا مسائل مرتبط با سالمندان با رویکرد 

پیشگیری و نه صرفاً درمان مورد توجه قرار بگیرند.

اخبار کارگری


