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پرســتاران شــرکتی مدت هاســت 
در انتظارند تا با تصویب طرح ســاماندهی 
اســتخدام کارکنان دولت، بحث تبدیل 
وضعیت آنها بعد از مدت ها انتظار به سرانجام 
برسد. این پرستاران معتقدند به دلیل اینکه 
»درمان و بهداشــت مــردم« یک وظیفه 
حاکمیتی است، نباید نیروهای این بخش 
شرکتی و پیمانکاری باشند. با این حال آنها 
سال هاست که طرف حساب شرکت های 
پیمانکاری هستند و مدعی هستند نه تنها 
امنیت شغلی و امید به آینده ندارند، بلکه 
از بســیاری از مزایا و پرداخت های مزدی 

پرستاران رسمی محرومند.
این پرستاران، تصویب جزئیات طرح 
ساماندهی اســتخدام کارکنان دولت در 
کمیســیون اجتماعی مجلس و ســپس 
صحن علنی را آخرین امید خود می دانند 
و می گویند: امیدواریم جزئیات این طرح 
که کلیات آن پنجم تیرماه در صحن علنی 
مجلس به تصویب رســیده، در هفته های 
پیش رو مصوب شود و زمینه های اجرای آن 
فراهم شود. یکی از اصول مصوب این طرح، 
حذف شرکت های واسطه و پیمانکاران در 
نهادهای دولتی است و بنابراین انتظار داریم 
با اجرایی شدن این طرح، شرکت های تامین 
نیرو در زیرمجموعه های وزارت بهداشت و 
دانشگاه های علوم پزشکی از میان برداشته 
شــوند و تمام نیروهای شرکتی مشمول 

تبدیل وضعیت شوند.
یکی از همین پرستاران که سال هاست 

به صورت شرکتی در یکی از بیمارستان های 
تهران مشغول به کار اســت، می گوید: از 
طرح های بی ســرانجام و وعده های ناکام 
به ســتوه آمده ایم. در ماه های پایانی سال 
۹۹ وعده دادند طرحی توسط نمایندگان 
مجلس برای تبدیل وضعیت پرســتاران 
شرکتی تدوین شــده که در سال ۱۴۰۰ 
اجرایی می شــود اما این طرح به سرانجام 
نرسید. نفهمیدیم چه بر ســر آن طرح دو 

فوریتی آمد که از دستور خارج شد!
این سخنان اشــاره به اتفاقات دی ماه 

سال ۹۹ دارد. چهاردهم دی ماه سال ۹۹، 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: طرح دوفوریتی برای تبدیل وضعیت 
پرستاران شرکتی و قراردادی تهیه و به هیات 

رئیسه مجلس ارائه شده است.
فاطمه محمدبیگی افــزود: در بودجه 
۱۴۰۰ پیش بینی بــرای فوق العاده ویژه 
حقوق پرستاران و نظام ســامت در نظر 
گرفته شده است. امیدواریم جذب ۳۰هزار 
نیرو که دولت قول اســتخدام آنها را داده، 
عملیاتی شود. در این رابطه رایزنی هایی با 

معاون توسعه منابع انسانی وزارت بهداشت 
و برنامه ریزی داشتیم.

در متــن ایــن طــرح آمــده بــود: 
»امضاکنندگان این طرح با قید دوفوریت 
تقاضای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی را 
به قراردادی و پرستاران قراردادی را به صورت 
پیمانی دارند. شــایان ذکر است که منابع 
اجرای این طرح نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ و 

با همکاری دولت تأمین خواهد شد«.
با این حال هرگز مشخص نشد سرنوشت 
این طرح دوفوریتی کــه با امضاهای کافی 

به هیات رئیسه مجلس شــورا ارائه شد، به 
کجا انجامید و آن اعتبــاری که در بودجه 
۱۴۰۰ برای فوق العاده ویژه پرستاران و نظام 
سامت در نظر گرفته شده بود، کجا صرف 
شد. در هر حال، نه در ســال ۱۴۰۰ و نه در 
ماه های آغازین سال جدید، تبدیل وضعیت 
شرکتی های درمان محقق نشد، هر چند 
به فاصله یک ســال و یک ماه بعد، وعده ها 
باز هم تکرار شدند. ششم بهمن ماه ۱۴۰۰، 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در جلسه 
شورای عالی نظام پرستاری گفت: با تصویب 
نهایی اعتبار ۱۲هزار میلیارد تومانی تبدیل 
وضعیت نیروهای غیررسمی در مجلس، ۱۲ 
تا ۱۵هزار نیروی شــرکتی از بین مدافعان 
سامت فعال در کرونا با اولویت پرستاران، 

سال آینده تبدیل وضعیت می شوند.
رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در 
آن زمان تاکید کرده بود که بیمارستان ها و 
مراکز درمانی کشور با کمبود ۱۰۰هزار نفری 
پرستارها مواجه هستند و باید هرچه زودتر 
اقداماتی برای استخدام پرستارهای جدید 
صورت بگیرد. محمد میرزابیگی همچنین 
گفته بود کــه چیزی حــدود ۷۰درصد از 
پســت های ســازمانی وزارت بهداشت 
هم اکنون خالی هستند و در صورت داشتن 
مجوز استخدامی از سازمان امور استخدامی 
کشور می توان با استخدام نیروهای جدید 
سازمان نظام پرستاری و تبدیل وضعیت 

پرستاران این مشکل را حل کرد.
این وعده نیز بدون پشــتوانه اجرایی 
بود و تا امــروز که به پایان تیــر ماه ۱۴۰۱ 
نزدیک شده ایم، هیچ اقدامی برای تبدیل 
وضعیــت ۱۲ تا ۱۵هزار نیروی شــرکتی 
بخش ســامت صورت نگرفتــه و حتی 
یک گام کوچک برنداشــته اند. در چنین 
شرایطی »محمد شریفی مقدم« دبیرکل 
خانه پرســتار در رابطه با تبدیل وضعیت 

پرستاران شــرکتی، تنها راهکار مثمرثمر 
را تصویــب طرح ســاماندهی در مجلس 
می دانــد؛ طرحی که در صــورت تصویب 
کامل، برای همه نهادهــای دولتی بدون 
اســتثنا الزم االجراست: »تبدیل وضعیت 
قراردادهای پرستاران یکی از مطالباتی است 
که در جامعه پرستاری وجود دارد و قرار است 
در قالب طرح ســاماندهی کارکنان دولت 
دنبال شود. شرکت های واسطه ای براساس 
رانت شکل می گیرند و اقدام خاصی هم از 
سوی این شرکت ها صورت نمی گیرد و فقط 
نیروها را به بیمارستان ها معرفی می کنند. این 
شرکت ها باید حذف شوند چون هیچ کارایی 

برای نظام درمان و سامت مردم ندارند«.
حاال پرستاران شرکتی سراسر کشور، در 
کنار نیروهای پیمانکاری نفت و گاز، کارگران 
ارکان ثالث نهادهای اجرایــی و نیروهای 
شرکتی شهرداری ها، چشم به کمیسیون 
اجتماعی مجلس دوخته اند. جزئیات طرح 
ساماندهی در کمیســیون اجتماعی در 
دســت بررسی اســت و مدافعان سامت 
شرکتی، بی صبرانه منتظرند تا فرمان نهایی 
صادر شود و تمام شرکت های پیمانکاری 
برچیده شوند و تمام کارکنان با خود دولت 

قرارداد ببندند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

وعده های بدون پشتوانه 
نمایندگان مجلس و 

دولتمردان در سال های 
گذشته تا امروز هیچ 

دستاوردی برای تبدیل 
وضعیت ۱۲ تا ۱۵هزار نیروی 

شرکتی بخش سالمت نداشته 
و مسئوالن در این راه حتی یک 

گام کوچک برنداشته اند
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نهادهای عمومی به قانون استخدام 
معلوالن توجهی نمی کنند

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن با اشاره به اجرا 
نشدن قانون سهمیه ۳درصدی استخدام معلوالن در 
شــرکت ها و نهادهای عمومی از دستور معاون اول 
ریاست جمهوری به ســازمان اداری و استخدامی 

جهت پیگیری این موضوع خبر داد.
منصور اهلل وردی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلوالن مبنی بر اینکه 
»دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای 
استخدامی ) رسمی،  پیمانی و کارگری( دستگاه  های 
دولتی و عمومــی اعم از وزارتخانه ها، ســازمان ها، 
مؤسسات،  شرکت  ها و نهادهای عمومی و انقابی و 
دیگر دستگاه  هایی که از بودجه عمومی کشور  استفاده 
می کنند به جز موارد ذکر شده در بندهای )ت( و )ث( 
ماده )۱۱( این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد 
شــرایط اختصاص دهد«، اظهار کرد: دستگاه های 
دولتی که تحت نظر ســازمان اداری و استخدامی 
هستند، اجرای قانون سه درصد استخدام افراد دارای 
معلولیت را به طور صددرصدی اجرا می کنند و حتی 
اگر سهمیه معلوالن در آن زمان تکمیل نشود سهمیه 

آنها برای سال بعد ذخیره باقی می ماند.
    

کارگران پیمانکاری عسلویه منتظر 
تغییر وضعیت استخدامی هستند

فعال صنفــی کارگران پارس جنوبــی در این 
رابطه می گوید: تنها راه بهبــود وضعیت کارگران 
متخصص عسلویه و کنگان، تصویب و اجرای طرح 
ساماندهی است. تا پیمانکاران هستند، هیچ اتفاق 
مثبتی نمی افتد و در کماکان بر همان پاشنه سابق 
می چرخد. »حشمت اهلل سلیمانی« تاکید کرد: حاال 
که طرح در اولویت کمیسیون اجتماعی قرار گرفته، 
با توجه به تصویب کلیات طــرح در پنجم تیرماه، 
انتظار داریم بررسی جزئیات همین هفته یا نهایت 
هفته آینده به پایان برســد و به صحن بیاید. بعد از 
تصویب در صحن، باید اباغیه اجرایی آن صادر شود 
لذا انتظار داریم تا قبل از پایان سال، بساط پیمانکاران 

برچیده شود.
به گفته وی، هزاران کارگر متخصص و باسابقه 
در پارس جنوبی به صورت پیمانکاری و ارکان ثالث 
کار می کنند. این کارگران با تصویب کلیات طرح 
ساماندهی به آینده امیدوار شده اند و حاال چشم امید 
به همت نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس 
دوخته اند. سلیمانی می گوید: پیمانکاران برای سال 
جدید قرارداد بسته اند اما انتظار داریم قبل از پایان 
سال همه کارگران شرکتی تبدیل وضعیت و قرارداد 

مستقیم شوند.

اخبار کارگری 

دسترنج

مدافعان سالمت هم به جمع حامیان طرح ساماندهی نیروهای پیمانی پیوستند

پرستارانشرکتی؛خستهازوعدههایبیپشتوانه

نیروهــای پیمانکاری بخش فــروش بلیط مترو 
مهم ترین مشکل خود را اجبار به انجام اضافه کار بدون 
دریافت دســتمزد می دانند. به گفته آنها، این نیروها 
گاهی کل هفته را بدون تعطیلی کار می کنند. جمعی 
از این افــراد در گفت وگو با ایلنا، از عدم تغییر وضعیت 
و ادامه بی قانونی های پیمانکار خود خبر دادند. آنها با 
بیان اینکه مهم ترین مشکلشان، اجبار به انجام اضافه کار 
بدون دریافت دستمزد است، می گویند: مجبوریم بعد از 
پایان کار روزانه به بانک برویم و پول های نقد باجه را وارد 
حساب شخصی و بعد با دستگاه پوز وارد حساب شرکت 

کنیم. این پروسه هر روز دو ساعت طول می کشد. انجام 
این کار جزو وظایف ما نیست و برای این دو ساعت کار 
اضافی، حقوقی دریافت نمی کنیم. این نیروها می گویند: 
ما پولی بابت تعطیل کاری و نوبت کاری نمی گیریم. هر دو 
سه ماه یک بار به ما فیش حقوقی می دهند و اگر پولی از 
حقوق ماهانه ما کم شود، نمی دانیم این پول برای چه کم 
شده و کسی پاسخگو نیست. نیروهای پیمانکاری بخش 
فروش بلیط مترو می گویند: پیمانکار از ابتدای سال پایه 
سنوات ما را صفر کرده در حالی که بسیاری از نیروها 

باالی ۸ سال سابقه کار دارند.

کارگران بخش فروش بلیط مترو:

پیمانکار توجهی به قانون ندارد

خبر

کارگران کارخانه داروگر تهران از محقق نشدن 
وعده های داده شــده برای وصــول مطالبات خود 
انتقاد کردند. این کارگــران در تماس با ایلنا گفتند: 
روز سه شنبه )۲۱ تیر ماه( برای چندمین بار به محقق 
نشــدن پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای، تامین 
امنیت شغلی، حذف سرویس ایاب و ذهاب و همچنین 

تعیین تکلیف وضعیت کارخانــه اعتراض کردیم.
کارگران می گویند: در حالی که در جلسه مشترک 
مسئوالن اداره کار و کارفرما قرار بود شرکت بخشی از 
مطالباتمان را پرداخت کند اما بعد از گذشت چند ماه، 
بدون در نطر گرفتن موقعیت بی پولی کارگران هیچ 

اقدامی در این زمینه انجام نشد.

اعتراض کارگران داروگر
 به محقق نشدن وعده ها


