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مجلس با تصویب کلیات طرح سامان دهی استخدام کارکنان دولت ،گام مهمی در حذف شرکت های داللی نیروی کار و امکان
تبدیل قراردادهای غیرمستقیم کارکنان دولت به قرارداد مستقیم را فراهم آورد

شنبه ایــن هفته ،منوچهر منطقی معاون
امور حمل و نقل وزارت صمت راهبردهای
خودرویی این وزارتخانه را تشریح کرد .در
خبری که خبرگزاری تسنیم در این خصوص
منتشر کرده ،تصویر جدولی آمده که احتماال
نشان می دهد این وزارتخانه بــرای تامین
خودروی دهک های درآمدی مختلف ،تولید
چه نوع خودروهایی (با توجه به پلتفرم های
خودرویی) را در نظر گرفته است .این جدول
به همراه اظهارات منطقی نشان می دهد که
هم اکنون برای دهک های پایین و متوسط
که حــدود  45درصــد جامعه را تشکیل می
دهند ،خودرویی تعریف نشده است و برای
این قشرها می تــوان به تولید خودروهای
اقتصادی  6تا  8هزار دالری (حدود 180
تا  240میلیون تومان) پرداخت که البته
با توجه به ادبیات مهندسی خودرو در دنیا
خودروهای با کیفیت پایین هم نیستند.

نبض بازار

رصد قیمت شیرینی در تهران
بردبار :با افزایش قیمت آرد صنعتی طی یک
مــاه گذشته که منجر به افزایش قیمت برخی
از کاالهای مرتبط نظیر ماکارونی و نان باگت
نیز شد ،شاهد افزایش قیمت شدیدی در انواع
شیرینی جات بودیم که این موضوع رصد قیمت
این کاال را بیش از گذشته گوشزد می کند.از این
رو سری زدیم به چند شیرینی فروشی و قنادی
در مرکز شهر تهران که ماحصل قیمت های رصد
شده در آن ها را در ادامه می خوانید .البته بدیهی
است این قیمت ها با قیمت های شهرستان ها و
مراکز استان ها متفاوت است:
رولت و شیرینی های تر مشابه آن :کیلویی 110
تا  130هزار تومان (بسته به انصاف فروشنده و
کیفیت)
زبان :کیلویی  85تا  100هزار تومان (بسته به
انصاف فروشنده و کیفیت)
شیرینی آلمانی :کیلویی 120هزار تومان
گل محمدی (دانمارکی) :کیلویی  80تا 100
هزار تومان (بسته به انصاف فروشنده و کیفیت)
نانخامهای(نارنجک):کیلویی 130هزارتومان
کیک خامه ای تولد :کیلویی 140هزار تومان
باقلوا :کیلویی 120هزار تومان
نان برنجی :کیلویی  100تا  130هزار تومان
(بسته به انصاف فروشنده و کیفیت)
قرابیه (نوعی شیرینی تبریزی) :کیلویی 220
هزار تومان
بستنی سنتی :کیلویی 100هزار تومان
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از زمانی که در دهه « 70قراردادهای موقت»
ســربــرآوردنــد و در دهــه  80ایــن عصیان در
روابــط کــار با «شرکت هــای پیمانکاری» به
اوج رسید ،کارگران زیــادی در بخش های
دولتی و حتی خصوصی صدمه دیدند اما در
نهایت ،این شرکت های تامین نیروی انسانی
بودند که همچنان به حیات خود ادامه دادند
و امــروزه کمتر نیروی کــاری وجــود دارد که
بتواند با کارفرمای اصلی در بخش دولتی،
قرارداد مستقیم منعقد کند .همچنین اختراع
انــواع و اقسام قــراردادهــای کار که به گفته
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم
اینک در دستگاه هــای اجرایی به  27نوع
رسیده اســت ،شرایط را پیچیده تر کــرد .با
این حــال ،نمایندگان مجلس دیــروز کلیات
طرحی را به تصویب رساندند که می تواند به
سامان دهی نیروی کار در دولت از این منظر
کمک کند.اگر چه دغدغه نیز ایجاد خواهد
شد که متعهد شــدن دولــت در قبال نیروی
کار فعلی ممکن است به بزرگ تر شدن حجم
دولت و افزایش هزینه های جاری و در نتیجه
کسری بودجه منجر شود که به نظر می رسد در
تصویب جزئیات طرح و اجرا باید حتما مراقب
این آسیب بود.
▪شرکت های نیروی انسانی؛ آن چه قرار
بود باشد تا آن چه شد

به گــزارش خــراســان ،اگرچه شاید در ابتدا
خالص شدن از فرایندهای منابع انسانی نظیر
بهگزینی،تنظیمقرارداد،پرداختحقالزحمه
و بیمه و مالیات و  ...دلیل این اقدام ذکر می
شد ،اما افراط در این قضیه تا جایی پیش رفت
که انواع و اقسام تبعات منفی دامنگیر حیطه
منابع انسانی سازمان ها و همچنین معیشت
و وضعیت کار کارگران بخش های دولتی و
خصوصی شد.
با این حال ،ماحصل این جریان،در وهله اول،
این شده که انواع و اقسام قراردادهای عجیب
و غریب در بــازار کار رواج یافته است .کارگر
پیمانکاری ،کارگر حجمی ،پروژه ای ،قرارداد
کار معین ،خرید خدمات ،کارگر ارکان ثالث و
 ...از این دست هستند.
در مرتبه دوم و از منظر نیروی کــار نیز این
شرکت ها ،عمدت ًا به پدیده هایی که نتیجه
آن پوسیدگی رشد و توسعه منابع انسانی در
کل بازار خدمات نیروی کار است ،دامن زده
اند .گزارش ها نشان می دهد کارگرانی که
در قالب این قــراردادهــا کار پیدا میکنند،
از رفتار شرکتهای تامین نیرو ،در زمینه
پــرداخــت اضــافـهکــاری ،ش ـبکــاری ،شیفت
ک ــاری ،پــرداخــت حــق بیمه سهم کارفرما،
فقدان قراردادهای کار و تعویق در پرداخت
دستمزدها و  ...گالیه داشته اند.
ً
و در مرتبه سوم ،رسیدن این شرکت ها بعضا به
درآمدهای بــادآورده ناشی از رعایت حداقلی
تعهدات خود در قبال نیروی کار سومین نتیجه
منفی رشد و نمو این شرکت ها به شمار می آید.

▪دو مالحظه دولت :لزوم سامان دهی
نیروهای فعلی مازاد و نیز توجه به قوانین
برای جذب نیرو

▪رای مجلس به کلیات طرح سامان دهی
استخدام کارکنان دولت

با این حال ،نمایندگان مجلس در جلسه دیروز
خــود به کلیات طرحی رای دادنــد که هدف
آن سامان دهی استخدام کارکنان دولت و به
خصوص نیروهای کــاری است که با عناوین
مختلف در دولت مشغول کار هستند.
به گزارش ایمنا ،طبق ماده واحده این طرح،
به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف
خدماتی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک
سال) دارند و هم اکنون از سوی شرکت های
مــوضــوع مــاده  17قــانــون مدیریت خدمات
کشوریوطرقدیگردرقالبشرکتی،حجمی،
طرحهای عمرانی ،تأمین نیروی انسانی و
عناوین مشابه بهکارگیری میشوند ،در تمامی
دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )۲۹قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه ،صرف ًا از طریق
انتشارآگهیعمومی،برگزاریآزمون،مصاحبه
و طی مراحل گزینش به صــورت متمرکز در
کل کشور و در قالب قرارداد کار معین خواهد
بود .تبصره  2و  3این طرح تصریح می کند:
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف
اســت ظــرف حداکثر شــش مــاه از زمــان
الزماالجــرا شدن این قانون ،با نیروهای
شاغل در دستگاههای اجرایی که در قالب
طرحهای عمرانی ،حجمی ،شرکتی و
سایر عناوین مشابه موضوع ایــن قانون
طرف قــرارداد با شرکتهای پیمانکاری
موجود دستگاههای مشمول بوده و دارای
حداقل دو سال سابقه خدمت هستند ،در
صورت کسب شرایط پذیرش در سنجش
صالحیتهای حرفهای قرارداد کار معین
منعقد کند .این سازمان همچنین برای
نیروهای پذیرفته نشده نیز باید در قالب
سامانه متمرکز پرداخت به ذی نفع نهایی،
مقدمات الزم را برای پرداخت عادالنه به
تمامی ایــن نیروها توسط دستگاههای
مشمول ،در قالب استانداردهای شغلی
تعیین شده فراهم کند.
طبق تبصره شماره  4ایــن طــرح ،ادامــه
فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات،

صرف ًا بــرای ارائــه خدمات موقت (طــول عمر
یــک ســال و کمتر از یــک س ــال) و بــر اســاس
دستورالعملتدویناستانداردها،صالحیتها
و ضوابط انضباطی مصوب شــورای توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی است.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری خــانــه مــلــت ،لطفی
سخنگویکمیسیوناجتماعیمجلسبااشاره
به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری
در سال  88توضیح داد :پس از سال تصویب
قانون مذکور 23 ،دستگاه اجرایی خود را از
آن مستثنا کردند و همین استثنائات باعث
شد حقوق های نجومی شکل بگیرد و طی این
فراز و نشیب ها متاسفانه ما در نوع استخدام
نیز دچار چالش شدیم .وی ادامه داد :ما قبال
سه نوع نیروی اداری داشتیم ،یا رسمی بودند
یا پیمانی و قراردادی  ،اما متاسفانه هم اکنون
با  27نوع قــرارداد مواجه هستیم .نیروهای
قــرارداد کار معین شناسه دار ،قــرارداد معین
بدون شناسه ،قرارداد شرکتی با شناسه و...
که این نوع قراردادها باعث شده که عدالت در
پرداخت ها از بین برود.

اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز
در نشست دیروز مجلس ،مالحظات قابل تاملی
را درباره طرح مجلس مطرح کرد .لطیفی ضمن
سابقه ای از همکاری دولت و مجلس در طرح
مذکور گفت :سامان دهی نیروهای شرکتی از
دو سال قبل در مجلس شورای اسالمی پیگیری
شده و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور
در انتخابات  1400توجه به نیروی انسانی
در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای
کارکناندولتباهرالگویجذبیبودهاست.وی
ادامه داد :دلیل تاخیر تدوین طرح سامان دهی
استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و
لزومتوجهبههمهابعادآنبودهاست.ساماندهی
در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی
دستگاه های اجرایی صــورت گیرد .بر اساس
گزارشسازمانملیبهرهوری،بهرهورینیروی
کاردر 10سالگذشتهمنفیبودهکهسببجذب
نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و نبود
تناسبمیانشغلوشاغلونبودشایستهساالری
دردستگاههایاجراییشدهاست.ویبابیاناین
کهیکیدیگرازاصولسازماناموراستخدامیدر
جذب نیرو توجه به قوانین است،افزود :بر اساس
بند  10اصل  3قانون اساسی و نیز بر اساس
بند  2و بند  10سیاست های کلی نظام اداری
که به چابک ســازی ،متناسب سازی و منطقی
سازیتشکیالتاداریتاکیدداردنمیتوانیمدر
دستگاههایاجراییجذبنیروداشتهباشیم.
لطیفی بیان کرد :در ابتدای سال  ،1396آمار
کارکنان دولت دو میلیون و  332هزار و  99نفر
بود که این رقم در ابتدای سال  ،1401به دو
میلیون و  216هزار و  913نفر رسیده است.
یعنی تنها  115هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه
 15درصد .در صورتی که باید بر اساس برنامه
 350هزارنفرکاهشنیرومیداشتیم.

بازار خبر

آغاز هفتهای آرام در بازار ارز
فارس  -رئیس کانون صرافان با اشاره به کاهش
قیمت دالر در روز جاری گفت:دربازار توافقی
دیــروز دالر در محدوده  29هــزار تومان تا 30
هزار و  100تومان معامله شد.کامران سلطانی
زاده ادامه داد :ارز مسافری به قیمت 27600
تومان خریداری شد و  27900تومان فروخته
شد.همچنین نرخ های اعالمی برخی کانال ها از
قیمت بازار آزاد ارز از افت قیمت دالر به 31400
تومان حکایت دارد.

تورم لبنان به  ۲۱۱درصد رسید
ایسنا  -لبنان همچنان به تحمل تورم سرسامآور
ادامــه میدهد و در مــاه مه شاهد تــورم ۲۱۱
درصــدی بــود .تــورم در این کشور که با بدترین
بحران اقتصادی از زمان استقالل خود در سال
 ۱۹۴۳مواجه اســت ،در ماه گذشته نسبت به
مدت مشابه سال قبل به  ۲۱۱درصد افزایش
یافت .این بیست و سومین افزایش متوالی سه
رقمی شاخص قیمت مصرف کننده اداره مرکزی
آمار از جوالی  ۲۰۲۰است .این شاخص نسبت
به آوریل  ۲۰۲۲به میزان  ۷.۸۵درصد بیشتر
شده است.

انتقاد توئیتری وزیر راه از
معاونش!
تسنیم  -درحــالــی شرکت را هآهـــن دی ــروز از
حذف واگنهای با عمر باالی  ۴۸سال از شبکه
سیر خبر داده بود که رستم قاسمی وزیر راه و
شهرسازی در توئیتی خطاب به میعاد صالحی،
مدیر عامل را هآهــن گفت :بهجای پاک کردن
صورت مسئله  ،سریع ًا راهی برای حل موضوع
پیدا کنید .وزیر راه در این باره در توئیتر نوشت:
«جناب آقای صالحی ،با حذف چند رام قطار
باالی  30سال ،گزارشی مبنی بر تعدیل پرسنل
شرکتهای ریلی به بنده رسید .هما نطور
که نگران جان مردم عزیز هستیم باید نگران
معیشت کارکنان زحمتکش این قطارها نیز بود.
با همکاری مدیران شرکتها بهجای پاک کردن
صورت مسئله  ،سریع ًا راهی برای حل موضوع
پیدا کنید».

