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نماینده کارگران از ایمن نبودن محیطهای کار در ایران میگوید

خبــــر

جان کارگران کف دستشان است
پرستو رفیعی

خبرنگار

ایسنا

ارتقای ایمنی هســتیم .وجــود تجهیزات
اســتاندارد مهمتریــن رکــن ایمنــی بــه
شــمار میآیــد .کشــور مــا در ایــن زمینــه
نیازمند نوســاز ی و بازســازی است .رکن
بعــدی نظارت اســت البتــه اگــر نتوانیم
از تجهیــزات بــه روز ،اســتاندارد و ایمــن
اســتفاده کنیم بهدلیل اینکه ذات فرآیند
کار ایمن نیست قویترین نظارتها هم
مانع بروز خطر نخواهد شد.
وی توضیــح میدهــد :ســاالنه بیــش
از  400هــزار بازرســی ادواری از ســطح
کارگاههــای کشــور انجــام میشــود البته
کارگاههــای پرمخاطــره بیــش از ســایر
کارگاههــا رصــد میشــوند .طبــق مــاده
 85و  95قانــون کار ،کارفرمــا مکلــف
بــه ایجــاد ایمنــی در محیط کار اســت .از
ایــنرو بازرسهــا در بررســیهای ادواری
اگــر با موردی خالف قانون مواجه شــوند
کارفرما را برای اجــرای قانون  176قانون
کار معرفی میکنند.
علــی خدایــی ،نماینــده کارگــران
درشــورای عالــی کار هــم در واکنــش بــه
افزایش آمــار تلفات کارگــری به«ایران»
میگویــد :متأســفانه ایــن آمــار بشــدت
نگرانکننده است اما از آن بدتر این است
که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آن

را نمیپذیرد و همــواره و در همه دورهها
با تأکید بر اینکه آمار مرگ و میر ناشی از
حوادث کار در ایران درحال کاهش است،
آماری به مراتب کمتر را اعالم میکند.
نماینــده کارگران در شــورای عالی کار
تأکیــد میکنــد :وزارت کار کــه باید حامی
حقوق کارگران باشد با انکار این واقعیت
اعالم میکند آمار مرگ و میر کارگران ما
در این حوزه بســیار پایینتر از اســتاندارد
آسیا است .در حقیقت ریشه این مشکل
و ناتوانــی در حــل آن همیــن دیــدگاه و
نپذیرفتن واقعیتها است.
وی اضافه میکند :من بهعنوان فعال
این حوزه ،معتقــدم که حتی یک حادثه
هــم نباید اتفاق بیفتد .برخــی از کارگران
بهدلیل نبود ایمنی در کارگاهها جانشــان
را کف دستشــان گرفتهانــد .لذا معتقدم
حتــی اگر تعــداد مــرگ و میر مــا در این
حوزه در محدوده اســتاندارد باشد بازهم
بایــد تــاش کنیم کــه حتــی از بــروز یک
حادثه هم پیشگیری کنیم.
نماینــده کارگران در شــورای عالی کار
بــا بیان اینکــه عدم توجه جــدی از طرف
مسئوالن مهمترین عامل افزایش تعداد
مــرگ و میــر کارگــران بــه شــمار میآید
اظهار میکند :اگر از سوی مسئوالن توجه

کافی صورت بگیرد بهدلیل وجود بودجه
و امکانــات کافی میتــوان راهکارهایی را
در نظر گرفت تا میزان شــیوع این دســته
از حوادث کاهش یابد.
خدایــی میافزایــد :از میــان دیگــر
عوامــل مهــم ،میتــوان به نبــود ابــزار و
لوازم مناســب برای مشاغل ساختمانی
و معدنــی و همچنین ضعف بازرســی و
نداشتن نظارت دقیق اشاره کرد .دومین
دلیــل ،پایین بــودن دســتمزد بهصورت
خاص اســت .در واقع در برخی مشــاغل
سخت و خطرناک ،استفاده از نیروی کار
بــه جای ماشــینآالت بهدلیل مقرون به
صرفه بودن بیشتر مورد توجه کارفرمایان
قــرار میگیــرد ایــن درحالــی اســت کــه
باید بــرای حفظ امنیت جــان کارگران از
ماشینآالت و ابرازهای صنعتی هرچند
گران استفاده کرد.
خدایــی با تأکیــد بر اهمیــت آموزش
میافزایــد :نبــود آمــوزش کافــی و
ساماندهی نیروی کار عامل مهم دیگر در
مرگ و میر کارگران اســت .متأســفانه در
مشاغل تخصصی که بروز حادثه به وفور
وجود دارد نیروی کار بدون آموزش به کار
گرفته میشود که این امر به افزایش نرخ
مرگ منجر میشود.

بنــگاه

گزارشهــای مراجــع رســمی نشــان
میدهد مرگ و میر ناشــی از حوادث کار
روبه افزایش است به طوری که آمارهای
ارائــه شــده از ســوی مســئوالن ســازمان
پزشــکی قانونــی کشــور بیانگر آن اســت
مــرگ و میــر کارگران در  9ماهه نخســت
ســال  98در مقایســه بــا زمان مشــابه در
سال گذشته افزایش  8.5درصدی داشته
اســت .ایــن درحالی اســت که مســئوالن
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
معتقدنــد نــه تنهــا نــرخ تعداد مــرگ و
میــر کارگران در هنگام کار افزایش نیافته
بلکه  1.5درصد هم کاهش داشته است!
در شــرایطی که در بســیاری از کشــورهای
جهــان تــاش میشــود بــا اقدامــات
پیشگیرانه از افزایش مرگ و میر کارگران
در هنگام کار جلوگیری کنند در کشــور ما
هنوز بر ســر آمارهای این حــوادث اتفاق
نظر وجود ندارد.
دکتــر حامد نائیجی مدیــرکل روابط
عمومــی و امــور بینالملــل ســازمان
توگــو بــا
پزشــکی قانونــی کشــور در گف 
«ایــران» میگویــد :در  9ماهــه نخســت
ســال  98تعــداد معاینــات مربــوط بــه
مصدومیــن حــوادث کار  21896نفــر
بوده اســت کــه از میان آنهــا  20851نفر
مرد و  1045نفر زن هســتند .این آمار در
سال گذشــته در زمان مشابه  21649نفر
بوده اســت .ایــن تفاوت نشــان میدهد
در ســالجاری بــا افزایــش  1.1درصــدی
مواجه شدهایم.
وی ادامــه میدهــد :تعــداد مــرگ و
میــر ناشــی از حوادث کار نیــز در  9ماهه
نخســت ســالجاری  1363نفر بوده که
در میــان آنها  1357نفر مرد و  6نفر زن
دیده شــده اســت .اما در سال گذشته در
همین محدوده زمانی ما با  1256کشته

شده در حوادث کار مواجه بودیم که این
بــه معنــای رشــد  8.5درصــدی در این
زمینه است.
دکتــر نائیجــی در ادامــه بــا اشــاره به
عمدهتریــن علت مــرگ و میــر کارگران
میگویــد :ســقوط از بلنــدی مهمتریــن
علت فوت کارگران به حساب میآید که
توانســته جان  560کارگــر که همگی مرد
هستند را بگیرد .پساز آن اصابت جسم
سخت با  346قربانی رتبه دوم را به خود
اختصــاص داده کــه در میــان آنهــا 344
مرد و  2نفر زن دیده میشود .در نهایت،
رتبه ســوم مربوط به مرگ و میر ناشی از
برق گرفتگی است که  203قربانی داشته
است.
مدیــر کل روابــط عمومــی ســازمان
پزشــکی قانونــی بــا اشــاره بــه اینکــه در
ردهبنــدی اســتانها از نظــر بیشــترین
تعداد مرگومیر ،تهران رتبه اول را دارد
میافزایــد :تهــران بــا  339قربانــی رتبه
نخســت و مازندران با  82نفر و خراســان
رضوی با  77نفررتبههای دوم و ســوم را
به خود اختصاص دادهاند.
بهگفتــه وی ،چهــار محــال بختیــاری
بــا  4مــورد مــرگ و کهگیلویــه و بویــر
احمــد بــا  8مــورد و خراســان جنوبــی با
 11مــورد مــرگ و میــر کارگران خــود را در
فهرســت اســتانهایی قــرار دادهانــد کــه
کمترین میزان تلفات کارگران را به ثبت
رساندهاند.
ایــن درحالــی اســت کــه دکتــر علــی
مظفــری ،مدیــرکل بازرســی کار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آمار دیگری را
توگو با «ایران»
ارائــه میدهد .وی در گف 
میگوید :در  9ماهه نخســت ســالجاری
نرخ حــوادث منجــر به فــوت  1.5درصد
کاهــش یافتــه ،همچنیــن آمارها نشــان
میدهــد نرخ آســیبهای شــغلی نیز 11
درصد کاهش داشته است.

ایجاد یک زیست بوم نوآوری شهری
در برنامه «تهران نوآور»

شهردار تهران در اولین روز از دهمین دوره مجمع جهانی شهری در ابوظبی
پایتخــت امارات با اشــاره بــه ظرفیتها ،فرصتها و تهدیدهای شــهرها ،بر
نقش «نوآوری» در اداره شهر تأکید کرد.
پیروز حناچی در این مراسم با اشاره به عدم صدور ویزا برای همه اعضای
هیــأت ایرانی گفت :تقویت حیات چندفرهنگی ،مدارا و به رسمیتشناســی
هویتهــا و بســط صلح و دوســتی در جهان ،از جمله آرمانهــای بنیادین در
حیات شــهری اســت که میزبان اصلی این رویداد یعنی ســازمان ملل متحد
نیــز مطابــق بندهــای  2و  3مــاده
یک منشور ملل متحد بر آن تأکید
بســیاری دارد .متأســفانه دولــت
میزبــان ایــن رویــداد ایــن آرمــان
را پــاس نداشــته اســت .میزبــان
مــا در اقدامــی غیــر قابــل دفــاع،
اجــازه برپایــی غرفههــای متعلق
بــه ایــران را نــداده و از صــدور ویزا
برای برخی اعضــای هیأت ایرانی
خودداری نموده است .وی افزود :در حالی که شهرداریها ،بهعنوان یک نهاد
عمومی ،نتیجه مستقیم دموکراسیاند و ایجاد محدودیت برای آنها مقابله با
دموکراسی است با وجود این هیأت ایرانی ،جهت استفاده از همه امکانهای
گفتوگو در این رویداد حاضر شده و من بهعنوان نماینده مردم تهران ،ضمن
ارســال پیام صلح و دوستی شــهروندان تهرانی به همه شهروندان شهرهای
شــرکتکننده در این نشســت ،اعتراض خود را نســبت به این اقدامات اعالم
میکنم .شهردار تهران با بیان اینکه امروزه ،شهرها مهمترین کالبد تحوالت
ی هســتند ،گفت :بیــش از  50درصد
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگ 
جمعیت جهان ،امروزه در شهرها زندگی میکنند و  80درصد از  GDPجهان،
امروز در شهرها تولید میشود .وی افزود :شهر تهران نیز به تنهایی پذیرای 11
درصد از جمعیت ایران و تولیدکننده  21درصد از  GDPکشــور اســت؛ شهری
چند فرهنگی که حاصل مهاجرت شهروندان ایرانی در دورههای مختلف به
شهر تهران است .اداره چنین حجمی از جمعیت در یک شهر چندفرهنگی،
جز از طریق «نوآوری» مداوم در حوزههای مختلف ممکن نیست.

افزایش  8/5درصدی مرگ و میر کارگران در  9ماهه اول امسال

وی دلیــل ایــن تفــاوت را تفــاوت در
شــاخصهای ارزیابی حوادث هنگام کار
اعــام میکند و میافزاید :بــرای ارزیابی
و بهدســت آوردن آمــار حــوادث هنــگام
کار نیازمنــد تعاریــف آمــاری مشــخص
و اســتفاده از شــاخصهای اســتاندارد
معینــی هســتیم .ســازمان بینالمللــی
کار ،ایــن شــاخصها را اعــام کــرده و
همــه کشــورهای عضــو ،موظفنــد از این
شــاخصها بــرای پایــش آمــار حــوادث
استفادهکنند.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه ضریب تکــرار و
شــدت حادثه و همچنیــن ضریب وقوع
یــا شــیوع حادثــه ،شــاخصهای ارزیابی
به شــمار میآیند ،ادامه میدهد :ضرب
تعــداد کل حوادث در مدت زمان معین
در عــدد  100000تقســیم بــر تعــداد کل
کارگــران ،وضعیــت شــیوع حــوادث در
کشــور را نشــان میدهــد .در واقــع بــرای
بهدســت آوردن آمــار دقیــق بایــد رابطه
کارگــری و کارفرمایــی در هنــگام حادثــه
مدنظر قرار گیرد و در صورت عدم وجود
این ارتباط نباید جزو آمار محاسبهشود.
دکتر مظفــری با بیان اینکــه آنچه در
ســازمان پزشــکی قانونی اعالم میشــود
عــدد مطلــق اســت میگوید :طبــق آمار
ســازمان بین المللــی کار 2780000 ،نفر
در ســال بهدلیــل مشــکالت ناشــی از کار
جــان خــود را از دســت میدهنــد کــه از
این تعــداد  2400000نفر صرفــاً بهدلیل
بیماریهای شغلی جان خود را از دست
میدهند.
صرفنظــر از تفــاوت آمارهــا توجــه به
این نکته مهم اســت که حتــی یک مورد
مرگ انســان ناشــی از حوادث کار آسیب
رسان است دکتر مظفری در پاسخ به این
سؤال که برای کاهش این آمارها چه باید
کــرد اظهارمی دارد :بــرای کاهش تلفات
هنــگام کار نیازمنــد یــک زنجیــره بــرای

شهردار تهران در مجمع جهانی شهری در ابوظبی اعالم کرد

تسهیالت بانک رفاه برای بازنشستگان

بازنشســتگان و مســتمری بگیران از مهمترین اقشار اجتماع هستند و هرگونه
یاری به این قشر در واقع یاری و کمک به منزلت این قشر به شمار میآید .هر
گونه تالش برای ارتقای منزلت بازنشستگان و رفع نیازهای مادی این قشر در
واقع نوعی امیدآفرینی برای تمام اقشــار اجتماع بهشمار میآید و پیامدهای
آن در تمــام جامعه ملموس خواهد بود .بهگزارش روابط عمومی بانک رفاه
کارگران بهنقل از ایلنا ،بانک رفاه با برنامهریزی منسجم و هماهنگ خدمات
شایســتهای به مســتمری بگیران و بازنشســتگان تأمین اجتماعی ارائه کرده و
روزبهروز به تنوع این خدمات افزوده اســت .این میزان از تمرکز ارائه خدمات
به مستمریبگیران با هیچ کدام از بانکهای کشور قابل قیاس نیست؛ عالوه
بر این بانک رفاه درکنار ارائه خدمات گوناگون بانکی برای عموم شــهروندان،
تسهیالت و شرایطی ویژه برای مستمری بگیران در نظر گرفته است.

