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پرونده اصلی

مصائب نیروی کار شاغل در شرکتهای پیمانکاری

سادهسازیبرایمزدکمتر
توهفتم آذرماه سال جاری ،ســخنگوی کمیسیون اجتماعی
بیس 
مجلس ،از بررسی پیشنهاد حذف قراردادهای پیمانی در دستگاههای
دولتی در نشســت این کمیســیون خبر داد .جلیــل مختار گفت:
«پیشنهاد حذف پیمانکاران از دستگاههای دولتی از موضوعاتی بود که
در نشست کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و طی طرحی
پیشنهاد شده که این واسطهها حذف شــوند و قراردادها به صورت
مستقیم با دستگاههای دولتی منعقد شود .این طرح در گذشته هم
اجرا شده بود ».این نماینده مردم تصریح کرد« :با توجه به اینکه این
طرح همزمان با اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد شده،
قرار شد در کمیسیون ویژه بررسی این قانون بررسی شود تا بتوان به
یک جمعبندی رسید ».اما در نهایت ،این طرح بهرغم امیدهایی که
به تصویب آن میرفت ،به نتیجه مطلوب نرسید و الجرم پیمانکاران
و شرکتهای پیمانکاری همچنان در دستگاه عریض و طویل دولت
ماندگار شدند .پیش از آن نیز در آذرماه سال  ،۸۹حذف پیمانکاران از
بدنه دولت مطرح شد اما به نتیجه نرسید .در گزارشی که چهاردهم
آذرماه ،مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد ضمن اقرار به معایب
بیشمار پیمانکاران ،پیشنهاد شد ب ه منظور مطالعه بیشتر درباره آثار
مثبت و منفی طرح برای کارکنان ،دســتگاههای اجرایی و دولت و
بررسی راههای مختلف تامین اهداف مورد نظر طراحان محترم ،این
طرح موقتا از دستور کار خارج شود .در آن زمان ،طرحی تحت عنوان
«طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای
اجرایی و حذف شرکتهای پیمانکار» با اســتناد به بند « »۴اصل
لوسوم قانون اساســی و ب ه منظور حمایت از نیروهای خدماتی
چه 
دستگاههای اجرایی به مجلس ارائه شد که البته به تصویب نرسید.
پپیشینه
شرکتهای
پیمانکاری
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پدیده «شرکتهای پیمانکاری» عنصر
تقریبا متاخری است که از اواخر دهه
 70شمسی در عرصه روابط کار ایران
در همه بخشها (دولتی ،خصوصی و
دستگاههای عمومی غیردولتی مانند
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شهرداریها) ظاهر شده و به تعبیر حسین حبیبی ،فعال کارگری
و عضو هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشورو هر
روز گستردهتر شده است .امروز ردپای پیمانکاریها را تقریبا در
همه بخشهای دولت به وضوح میبینیم .از معلمان شــرکتی یا
«خرید خدماتی» در آموزش و پرورش گرفته تا کارکنان شرکتی
مخابرات و وزارت نیرو و البته کارکنان شــرکتی شبکه بهداشت
کشور .پیشینه حضور پیمانکاران در بخش دولتی به برنامه چهارم
توســعه بازمیگردد؛ به موجب بند «ب»ماده ( )۱۳۶و بندهای
«الف» و «ح» مــاده ( )۱۴۵قانون برنامه چهارم توســعه ،دولت
مکلف شد امور تصدیها (از جمله امور خدماتی) خود را از طریق
عقد قرارداد با بخشهــای غیردولتی (خصوصی و تعاونی) انجام
دهد.
البته پیش از آن بــه موجب مصوبه مــورخ  1381/8/19هیات
وزیران ،شــرکتهای پیمانــکار خدماتی ،متصــدی انجام امور
خدماتی دستگاههای اجرایی شده بودند ،اما به دلیل وقوع برخی
انحرافات در مسیر فعالیت این شــرکتها و از جمله اقدام برخی
دســتگاههای اجرایی در جهت تامین کمبود نیروی کارشناسی
خود از این طریــق ،دولت در ســال  ۱۳۸۴هرگونه بهکارگیری
نیروی انســانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناســی،
کمککارشناســی و تخصصی از طریق اینگونه شــرکتها را به
طور تماموقت یــا پارهوقت ممنوع کرد و بعــد از آن تالشهایی
توســط نمایندگان مجلس در جهت ممنوعسازی کامل حضور
پیمانکاریها صورت گرفت که البته این تالشها تا امروز به نتیجه
قطعی نرسیده است.
در بخش خصوصی ،پیمانکاریها با دستاویز قراردادن ماده ()13
قانون کار که پیشبینی کرده شرکتهای مادر میتوانند «کارهای
پروژهای» و موقت را به پیمانکاران بســپارند ،رشد کردند .این در
حالی است که در ســالهای اخیر ،پارادایم جدیدی تحت عنوان
«شــرکتهای تامین نیروی انســانی» پا به عرصه گذاشته است.
حسین حبیبی در رابطه با این شرکتها به «قلمرو رفاه» میگوید:

