
هنوز جمع قابل توجهی از کادر درمان را نیروهای 
شرکتی تشکیل می دهند که قرارداد کاری محکمی 
ندارند و از مزایای شغلی چندانی هم برخوردار 
نیستند. این افراد در حالی که پا به پای نیروهای 
رسمی در مهار کرونا نقش داشته اند، اما عواید و 
درآمدی کمتری از همکاران خود دارند. همین مساله 
موجب نارضایتی نیروهای شرکتی نظام سالمت شده 
است. حتی برخی از این نیروها با قراردادهای موقت 
به کار گرفته می شوند و بعد از فروکش کردن هر 

موج کرونا نیز اخراج می شوند.
از شرایط  نیروهای شرکتی  از  این رو خیلی  از 
شغلی خود چندان راضی نیستند. به اعتقاد آنها 
بین نیروهای شرکتی و سایر نیروهای رسمی و 
پیمانی در دانشگاه های علوم پزشکی، تبعیض های 
فاحشی وجود دارد. گروهی از کارشناسان پرستاری، 
هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی که به 
صورت شرکتی و از سوی پیمانکاران استخدام 
شده اند، گالیه دارند که از نظر دستمزد و جایگاه شغلی، 
به هیچ وجه وضعیتی مشابه با نیروهای رسمی ندارند. 
چندی قبل وزارت بهداشت اعالم کرد که وضعیت 
دستمزد  و جایگاه شغلی این نیروهای شرکتی، ارتقا 
پیدا خواهد کرد. در همین راستا، بخشنامه ای هم 
مبنی بر افزایش حقوق نیروهای شرکتی، مکلف 
شدن شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به 
رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و استفاده 
این نیروها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان به 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شد. با این 
وجود، برخی از این نیروها می گویند تغییر چندانی 

در شرایط کاری آنها اتفاق نیفتاده است.
نیروهای شرکتی وزارت بهداشت حدود ۳۰ هزار 
نفر تخمین زده می شود. در حالی که آنها مشموالن 
قانون کار هستند، اما از حقوق و مزایای قانونی 
نیروهای رسمی، بی بهره اند. همچنین این نیروهای 
شرکتی در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند، اما 
حقوق و مزایایی برابر با نیروهای رسمی نیز ندارد. 

گالیه نیروهای شرکتی نظام سالمت 
در دوران کرونا

نیروهای پیمانی وزارت بهداشت بارها نسبت به 
وضعیت حقوق و دستمزدهای خود اعتراض کرده اند. 
سال قبل نیز گروهی از پرستاران شرکتی با ارسال 
نامه ای به سران سه قوا و مقام های عالی کشور، یادآور 
شدند: »جای تاسف است که هیچ برنامه  مدون و 
مشخصی برای تعیین تکلیف این طیف از کارکنان 
نیز وجود ندارد. این امر باعث یاس و کاهش انگیزه  
کاری پرسنل شده و موجب ایجاد حس نابرابری و 
تبعیض بین همکاران شده است. این درحالی  است 
که این گروه از همکاران چه در این شرایط بحران 
کرونا و چه در طول ایام سال، پا به پای نیروهای 
رسمی و پیمانی به ارائه  خدمت مشغول هستند، اما 
از حقوق و مزایای به مراتب کمتری برخوردارند. 
این اتفاق ناخواسته ممکن است بر انگیزه و تالش 
آن ها تاثیر منفی بگذارد و زحمات آن ها را مخدوش 

نماید. استمرار این وضعیت استخدامی به نوعی حس 
عدم اطمینان را القا می نماید و آن ها را نسبت به 

آینده  شغلی و امنیت مرتبط با آن مردد می سازد.«
همچنین گروهی از پرستاران شرکتی هم ضمن 
اعتراض به وضعیت استخدامی خود، اعالم کرده 
بودند: »زمانی که دولت اعالم می کند، افزایش ۵۰ 
درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کشوری را به منظور ترمیم حقوق ها اجرایی می کند، 
شرکت ها به ما اعالم می کنند که این شامل حال شما 
نمی شود، چراکه نوع استخدام شما کارگری است. 
بعد که اعتراض می کنیم، پاسخ می دهند که از وزارت 
بهداشت پیگیری کنید. این در حالی است که در 
مبارزه با کرونا هیچ تفاوتی میان نیروهای شرکتی با 
سایر مستخدمان پرستارِی دولت وجود ندارد. ارج 
نهادن مقام پرستار که به شعار تکراری و خسته کننده  

تبدیل شده را باید در عمل شاهد باشیم.«

آنها انتقاد کردند: »استخدام شرکتی،  اختالف طبقاتی 
و فاصله میان پزشکان و پرستاران را تشدید می کند. 
ما زیر خط فقر درآمدی به سر می  بریم. جالب 
اینجاست که دوست دارند وضعیت را به گونه ای 
جا بیاندازند که انگار استخدام شرکتی عار نیست.«
برخی از پرستاران شرکتی هم اعتراض کرده بودند: 
»شرکت ها حداقل های قانون کار را به کارکنان شرکتی 
پرداخت می کنند، اما سودی که به عنوان پیمانکار 
نصیبشان می شود، چند برابر است. در نتیجه قدرت 
آنها زیاد است و هرگونه اقدامی برای مبارزه با آنها یا 
محدود کردن قدرتشان به جایی نمی رسد. به همین 
خاطر دولت ها در خدمت شان قرار می گیرند، اما 
چوبش را ما می  خوریم، چراکه نه دستمزد مناسبی 

دریافت می کنیم و نه امنیت شغلی داریم.«

پرستاران شرکتی از تبعیض های 
کاری می گویند

نسبت پرستار به جمعیت در ایران، نصف حداقل 
استانداردهای جهانی برآورد می شود که با بحران 
کرونا، نیاز به خدمات پرستاری نیز تشدید شد. 
استخدام شرکتی پرستاران به عنوان راه حلی برای 
رفع مشکل کمبود نیرو اعالم شد، اما نمایندگان 
جامعه پرستاری می گویند شیوه فعلی استخدام 
شرکتی پرستاران، چیزی دست کم از استثمار ندارد.
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار هم به 
وضعیت نامطلوب پرستاران شرکتی و قراردادی 
می پردازد و به سپید می گوید: »متاسفانه در کشور ما 
برای جبران کمبود پرستار در دوران کرونا به جذب 
پرستاران شرکتی 89 روزه اقدام کردند که مصداق 
عینی استثمار جامعه پرستاری است. این پرستاران با 
قرارداد شرکتی، نه بیمه هستند، نه مرخصی دارند و 
با کمترین حقوق، جذب شده اند. این کار عالوه بر 
اینکه اخالقی نیست، نشان می دهد که دولت برای 
مهار کرونا نیز برنامه ریزی بلندمدت ندارد. با وجود 

آنکه حدود ۵۰ هزار پرستار بیکار داریم و در بحران 
کرونا، نیاز جدی به آنها داریم، اما برنامه ریزی علمی 

و بلندمدتی برای جذب آنها وجود ندارد.«
شریفی مقدم خاطرنشان می کند: »با توجه به طوالنی 
شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما خسته و فرسوده 
شده اند. االن هر پرستار نیز به جای چند نیرو کار 
می کند. محصول این فشار کاری، این خواهد بود 
که خطای پزشکی باال می رود. پرستار تا حدی 
توان دارد. اگر فشار به جامعه پرستاری افزایش 
پیدا کند و نیروهای تازه نفس جذب نشوند، آمار 
مرگ و میر بر اثر کرونا هم باال می رود. متاسفانه 
وقتی پرستاران از این کمبودها شکایت می کنند، 
جواب منطقی به آنها نمی دهند و گاهی اعتراضات 

آنان را سرکوب می کنند.« 
او تصریح می کند: »در دوران بحران کرونا فقط در 
مقام کالم از پرستاران به عنوان قهرمانان سالمت 
که  هستیم  شاهد  عمل  مقام  در  اما  کردند،  یاد 
وضعیت پرستاران به نسبت چند ماه قبل، بسیار 
این  دیگر  مشکل جدی  یک  است.  شده  بدتر 
است که شاهد تضاد منافع در حوزه پرستاری 
هستیم. یعنی یک سری مسئوالن دولتی در حوزه 
پرستاری داریم که خودشان اعضای هیات مدیره 
شرکت هایی هستند که پرستار شرکتی را جذب 
می کنند. همچنین نادیده گرفتن حقوق پرستاران 
باعث شده است که آنها نسبت به وعده وعیدهای 
دولتی نیز بی اعتماد شوند و به عنوان آخرین راهکار 

به تجمع های اعتراضی دست بزنند.«
پرستاران شرکتی وزارت  از  علی خانزاده، یکی 
می کند:  تاکید  سپید،  با  گفتگو  در  بهداشت هم 
می کشند،  رسمی  پرستاران  که  زحماتی  »همان 
همان سختی ها را پرستاران با قراردادهای شرکتی 
هم متحمل می شوند، اما در زمینه حقوق و مزایا بین 

این نیروها تبعیض اساسی قائل می شوند. 
ادامه در صفحه 15 

وضعیت مبهم 30 هزار نیروی شرکتی نظام سالمت
نیروهای شرکتی نظام سالمت حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده می شود که از شرایط شغلی خود رضایت ندارند

هنوز جمع قابل توجهی از 
کادر درمان را نیروهای شرکتی 

تشکیل می دهند که قرارداد کاری 
محکمی ندارند و از مزایای شغلی 

چندانی هم برخوردار نیستند. 
این افراد در حالی که پا به پای 

نیروهای رسمی در مهار کرونا نقش 
داشته اند، اما عواید و درآمدی 
کمتری از همکاران خود دارند. 
همین مساله موجب نارضایتی 

نیروهای شرکتی نظام سالمت شده 
است. حتی برخی از این نیروها با 
قراردادهای موقت به کار گرفته 
می شوند و بعد از فروکش کردن 
هر موج کرونا نیز اخراج می شوند
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