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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
 حقوق کادر درمانی باید 

افزایش یابد
عضو کمیســیون 
بهداشــت و درمــان 
مجلس با بیــان اینکه 
دریافتی کادر پرستاری 
هیچ تناســبی با کار و 

تالش  آنها ندارد، خواهان افزایش حقوق این قشر از 
جامعه شد. ملک فاضلی در گفت و گو با خبرگزاری 
خانه ملت با اشاره به شرایط ســخت کادر درمانی 
در روزهای کرونایی، گفت: شــیوع بیماری کرونا 
باعث شد که واقعیت های موجود را از نظر پرسنل 
پرستاری و درمانی مشاهده کنیم. اساس چرخش 
بیمارستان ها براساس تالش ها، مراقبت ها و اقدامات 
کادر پرستاری و خدماتی است. نماینده شهرستان 
سراوان و مهرســتان در مجلس در رابطه با ابتالی 
3000 نفر از کادر درمانی به کرونا و خستگی روزافزون 
آنها به دلیل افزایش شیوع بیماری، گفت: پرستاران 
در این دوران تحت فشار بسیار زیادی قرار دارند اما 
متاسفانه دریافتی آنها هیچ تناسبی با کاری که انجام 
می دهند، نیست. برای بهبود وضعیت زندگی این قشر 
زحمت کش خواهان تعدیل حقوق و مزایا هستیم. ما 
باید در زمان فراغت و شرایط عادی به فکر کادر درمانی 
و پرستاری بیمارستان ها باشیم تا در شرایط بحرانی با 
مشکل مواجه نشویم. این افراد باید اطمینان خاطری 

از آینده خود و فرزندانشان داشته باشند. 
    

 سه کارگر شاهرودی 
زیر آوار ماندند

ریزش آوار مدرسه »حافظ بیارجمند« شاهرود، 
منجر به مرگ یک کارگر ساختمانی و مصدومیت دو 
کارگر دیگر شد. به گزارش ایلنا، روز جمعه )۲0تیر 
ماه(، به علت تخریب غیراصولی در ساختمان مدرسه 
»حافظ بیارجمند« در جنوب شــاهرود، سه نفر از 
کارگران که در محل حادثه مشــغول کار بودند، بر 
اثر ریزش آوار در زیر تلی از خاک مدفون شدند. در 
این حادثه یکی از کارگران بر اثر مدفون شدن زیر 
آوار و وارد شدن ضربه به ســر، جان خود را از دست 
داد. نیروهای امداد و نجات با حضور در محل حادثه 
توانستند جان دو نفر از کارگران را نجات و بالفاصله 

مصدومان را به نزدیکترین درمانگاه منتقل کنند.
    

نماینده تهران در مجلس:
کارگران از سر ناچاری با 
حداقل ها کنار می آیند

نماینــده تهــران 
در مجلس گفــت: اگر 
بتوانیم ســرمایه گذار 
ا متقاعــد کنیــم  ر
ســرمایه اش را به جای 

اقتصاد نامولد، به ســمت اقتصاد مولد ببرد خود به 
خود از طبقه کارگر حمایت می شود. علی خضریان در 
گفت وگو با ایلنا، درباره وضعیت امروز کارگران در پی 
افزایش قیمت ها و لزوم رسیدن به یک سازوکار مناسب 
برای حل معضالت و مشکالت این قشر از جامعه گفت: 
با معضالت و مشکالت جامعه کارگری بیگانه نیستم. 
قبل از ورود به مجلــس در حوزه بحث های کارگری 
فعالیت داشتم و در جوانی کارگری کردم و با پوست 
و گوشتم مشکالت شــان را درک می کنم. نماینده 
تهران در مجلس با بیان اینکه برخی از سیاسیون به 
خاطر ژست، لباس کارگران را بر تن می کنند، اظهار 
داشت: جامعه کارگری ما حقوقش به درستی رعایت 
نمی شود، شرایط بیمه شان ثبات ندارد و چون به کار 

نیاز دارند با حداقل حقوق ها کنار می آیند.
    

مابه التفاوت حقوق 
مستمری بگیران پرداخت می شود

زمان واریز حقوق و مابه التفاوت حقوق فروردین 
و اردیبهشت مســتمری بگیران تامین اجتماعی 
آغاز شــد. به گزارش روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعی، مســتمری بگیران و بازنشستگان این 
سازمان حقوق تیر ماه خود را همراه با مابه التفاوت 
حقوق ماه هــای فروردین و اردیبهشــت ماه خود 

دریافت خواهند کرد.
    

مرکز آمار:
نرخ بیکاری کشور تغییری 

نکرده است
مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند 
سال گذشــته را 3۴.۸درصد اعالم کرد. به گزارش 
روابط عمومی مرکز آمار کشور، شاخص قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی کل کشور در سال گذشته ۱۹۷،۸ 
بوده طوری که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به 
اسفندماه ۱3۹۸ نسبت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم 
کل کشور( 3۴.۸درصد است. همچنین نرخ بیکاری 
جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱0.۶درصد اعالم شده که 

نسبت به فصل پاییز ۱3۹۸ تغییری نداشته است.
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اخبار کارگری

محمدجواد صابری

شامگاه دهم تیر ماه، رسانه ها از وقوع 
انفجاری در یک کلینیک واقع در خیابان 
شریعتی تهران خبر دادند. اخباری که 
بعد از انتشار این خبر اولیه منتشر شد، 
غم انگیز و ناراحت کننده بود. درنهایت 
مشــخص شــد در حادثه ای که دلیل 
آن انفجار کپسول اکسیژن اعالم شد، 
۱۹ نفر جان باختند و تعدادی مصدوم 
شــد. این حادثه به ســرعت واکنش 
افکار عمومی را برانگیخــت. کاربران 
شبکه های اجتماعی مشغول به اشتراک 
گذاشتن عکس ها و تصاویری شدند که 
غم و غصه از آنها می بارید؛ از عکس زوج 
کارشــناس اتاق عمل که هر دو جان 
باختند گرفته تا عکس خانم دکتری که 
درباره آن نوشته شد: »به دلیل انفجار، 
برق و اکسیژن ماشین بیهوشی قطع شد 
ولی خانم دکتر سلطانی بیمار روی تخت 
اتاق عمل را رها نکرد و بالفاصله بدون 
لحظه ای تردید با آمبو بگ مشغول تهویه 
بیمار بیهوش شد. جسد وی را در حالی 
که در یک دست آمبو بگ ذوب شده در 
اثر گرما و در دســت دیگه فک بیمار را 

گرفته بود، پیدا کردند«.
در فاصله وقوع ایــن اتفاق تا لحظه 
تنظیم این گزارش، چندین حادثه دیگر 
نیز رخ داده که در آن نیروهای کار آسیب 
دیده اند که یکی از آخریــن موارد آن، 
انفجاری در کارخانه تولید گاز اکسیژن 

در باقرشهر بود که پنج کشته و زخمی به 
جا گذاشت.

 حوادث کار؛ 
از آمار رسمی تا واقعیت

طبق آمار ســازمان پزشکی قانونی 
در سال ۹۸ حدود ۲۸هزار و ۲0۸ مورد 
از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات 
مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است. 
این تعداد نسبت به ســال ۹۷، دارای 
کاهش ۱.3درصدی بوده است. از کل 
معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار 
ارجاعی به مراکز پزشکی، ۹۵.۲درصد 
مربوط به مردان و ۴.۸درصد مربوط به 
زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان 
حوادث شغلی گزارش شده توسط این 
سازمان ۱۷۵3 نفر بوده است. تقسیم 
این عدد بر روزهای سال نشان می دهد 
که روزانه حدود ۵ کارگر، جان خود را بر 

اثر حوادث کار از دست می دهند.
بهمن ماه سال گذشته »ابوالفضل 
اشــرف منصــوری« رئیــس کانون 
انجمن های صنفی مسئوالن کمیته های 
حفاظت فنی و بهداشــت کار کشــور 
گفت: ما با تشــتت آماری و همچنین 
کم شماری در زمینه حوادث کار مواجه 
هستیم. یکی از اصلی ترین مشکالت 
در این زمینه این است که سازمان های 
مختلف در این امر دخیل شــده و آمار 
متفاوتی ارائه می دهند. از پزشکی قانونی 
گرفته تا محاکم قضایی و سازمان های 
دولتی مثــل ســازمان اســتاندارد 

 هر کــدام آمــار خودشــان را دارند. 
شاید این تشــتت و کم شماری، نوعی 
مصونیت و اطمینان خاطر ایجاد می کند 
تا مساله حوادث کار جدی گرفته نشود؛ 
اتفاقی که نتیجه آن بروز حوادثی است 
که از صرف حادثــه کار فراتر می روند و 
به تشــویش و نگرانی اجتماعی منجر 

می شوند.
»غالمحسین عشقی« کارشناس 
ایمنی و بهداشــت کار می گوید: بحث 
ایمنــی کار در ایران فاصلــه زیادی با 
استاندارد های جهانی دارد. عمدتا این 
موضوع مورد غفلت واقع می شود و تنها 
زمانی که یک حادثه بزرگ رخ می دهد 
و ابعاد وســیع اجتماعی پیدا می کند 
موضوع مورد توجه قرار می گیرد، حال 
آنکه همان زمان هم اغلب، بررسی های 
دقیق و درســتی صــورت نمی گیرد 
و تقصیر گــردن نقص فنی یا اشــتباه 

مصدومان و افراد جان باخته می افتد.
بررسی رویکرد دستگاه های مختلف 
به حوادث کار، به ویــژه آن حوادثی که 
رسانه ای شــده و ابعاد اجتماعی یافته، 
نشــان می دهد که ابتدا دستگاه های 
مختلف تقصیــر را گــردن همدیگر 
می اندازند، بعد کمیته ای تشــکیل و 
بررسی هایی می شــود و نهایتا تالش 
می شود سهم دســتگاه های مختلف 
از تقصیــر نادیده گرفته شــده و همه 
مشــکالت گردن یک دستگاه یا حتی 
فرد انداخته شود. در واقع نگاه ریشه ای 

و عمیق به حوادث کار وجــود ندارد و 
همین راه را برای تکرار این حوادث باز 

می گذارد.
چرایی وقوع حوادث بی شمار کار

عشــقی، ضعف آگاهی و مهارت و 
همچنین نقص در دستگاه ها را از عمده 

دالیل بروز حوادث شغلی می داند.
وی می گوید: وقتی نظارت و بازرسی 
مناسبی صورت نمی گیرد، مشکالت 
فوق باعث می شود درصد خطر باال برود 
و شاهد بروز حوادث کوچک و بزرگ در 

محیط های کاری باشیم.
این کارشناس بهداشت و ایمنی کار 
ادامه می دهد: در مواردی شــاهد این 
هستیم که افرادی با دستگاه هایی کار 
می کنند بدون اینکه برای کار کردن با 
آن آموزش دیده و مهارت داشته باشند. 
در روز های اخیر حادثه در کلینیک سینا 
اطهر تهران برجسته شده اما باید عنوان 

کرد که نظیر این حادثه بار ها و در ابعادی 
دیگر در کشــور رخ داده اســت. برای 
مثال ما شاهد انفجار کپسول اکسیژن 
در آمبوالنســی بودیم که بیماری را از 
عسلویه به بوشــهر می برد. این حادثه 
منجر به مرگ چند نفر شــد. شــاهد 
این هســتیم که در مواردی افراد حتی 
کاتالوگ دســتگاهی را که بــا آن کار 

می کنند، نخوانده اند.
وی با بیان اینکه البته نباید همه چیز 
را محدود به این عــدم آگاهی و مهارت 
کرد، تصریح می کند: بازرســی کار به 
منظور بررسی دستگاه ها موضوع مهم 
دیگری است که نباید مورد غفلت قرار 
گیرد. کافی نیست که فقط یک دستگاه 
ایمن خریداری شود یا ایمنی و نداشتن 
نقص فنی آن یک بار تایید شود، بلکه باید 
به صورت دوره ای بازرسی هایی صورت 
گیــرد و ایمنی و نداشــتن نقص فنی 
دستگاه ها تایید شــود. این کار وظیفه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
همچنین وزارت بهداشت است که در 
حوزه سالمت و بهداشــت نیروی کار 

مسئولیت هایی را برعهده دارند.
در شــرایطی بازرســی دوره ای 
از محیط هــای کار و امتحــان کردن 
دســتگاه ها مورد تاکید قرار می گیرد 
که گزارش هایی از صدور تاییدیه های 
صوری در مورد ایمنی کار منتشر شده 

است.
عشــقی در ایــن بــاره می گوید: 
نمی گویم که چنین چیزی عمومیت 
دارد امــا چنیــن اتفاقاتــی می افتد. 
تاییدیه های فنی از طرف شرکت های 
خصوصی صادر می شــود و در مواردی 
دیده شده اســت که این تاییدیه ها با 
دریافت ارقامی و بدون بازرسی و نظارت 

صادر شده است.
وی ادامه می دهد: چنین مواردی 
قابل رصــد و پیگیری اســت. وقتی 
حادثه ای رخ می دهد نباید بررسی ها 
را به اولین حلقــه از علت ها محدود 
کرد، یعنی اینکه وقتی دستگاهی در 
جایی دچار مشکل می شود، انفجار رخ 
می دهد و آتش سوزی ایجاد می کند و 
منجر به کشته و زخمی شدن افرادی 
می شــود، در بیان علت حادثه عنوان 
می کنند که دلیــل آن نقص فنی در 
فالن دســتگاه بود. باید بررسی کرد 
این نقص فنی چطور رخ داده اســت. 
باید عملکرد فرد مرتبط با آن را بررسی 
کرد و بعد ســراغ آن شرکتی رفت که 

تاییدیه صادر کرده و بعد سراغ جایی 
رفت که به چنین شرکتی مجوز داده 

است.
این کارشناس بهداشــت و ایمنی 
کار تاکیــد می کند: حتــی می توان 
شرکت های صادرکننده تاییدیه ایمنی 
را در صورتی که تخلف کرده و تاییدیه 
صوری داده اند، جریمه کرد، از آنها دیه 

گرفت یا حتی مجوز شان را ابطال کرد.
حادثه کار، معلول زنجیره ای از 

کاستی هاست
مســلم آن اســت که حوادث کار 
معلــول زنجیره ای از کاستی هاســت 
که در هر مورد باید بــا دقت وارد عمل 
شــد و اصالحاتی صــورت داد. یکی از 
پیش نیاز ها برای بهبود این شــرایط 
سپردن مسئولیت ها به یک سازمان یا 

وزارتخانه مشخص است.
دهم تیر ماه ســال جاری »حسن 
صادقی« معاون دبیرکل خانه کارگر در 
نشست بررسی بهداشت حرفه ای کار 
گفت: در بحث بهداشت و ایمنی کار با 
پراکندگی مسئولیت رو به رو هستیم. 
این در حالی است که قانون در این زمینه 
ضعفی ندارد و درنهایت نیازمند توضیح 
است. ما مشکل قانون نداریم، بلکه در 

اجرا دچار مشکل هستیم.
یکی از مشــکالت اصلــی در این 
زمینه مخلوط شدن دو مقوله بهداشت 
حرفه ای و بهداشــت محیط است که 
براســاس آن وظایفی برعهده وزارت 
کار و وزارت بهداشــت گذاشــته شده 
اســت. این دوگانگی منجر بــه بروز 
مشکالت عمده ای شده و ریشه ضعف 
در بازرسی هاست. هر چه زودتر باید در 
این زمینه تصمیمی گرفت که منجر به 
دادن مسئولیت به نهادی مشخص در 

زمینه بهداشت کار شود.

روزانه پنج نفر قربانی حوادث کار می شوند

سالمت کارگر، متولی خاصی ندارد

خبر

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با رد هرگونه خبر افزایش مجدد دستمزد در نیمه 
دوم ســال گفت: بحث بازنگری مجدد دستمزد 
مطرح نیست مگر اینکه دستگاه های حاکمیتی با 
توجه به دوبرابر شدن فاصله معیشت و دستمزد و 
وضعیت زندگی کارگران در شرایط حاضر مجددا 

به بحث دستمزد ورود کنند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا درباره انتشار 
اخباری مبنی بر بازنگری مجدد دستمزد کارگران 
در نیمه دوم ســال گفت: ما چنیــن خبری را نه 
شنیده ایم و نه تایید می کنیم. آنچه مسلم است 
حداقل دستمزد سال ۹۹ با افزایش پنج درصدی 

که در آخرین نشست شورای عالی کار اتفاق افتاد 
۲۶درصد تصویب شــد و در حال حاضر منتظر 
تصویب رقم کمک هزینه مســکن کارگران در 

هیات وزیران هستیم.
وی ادامه داد: وزیر کار هم در مصاحبه ای اعالم 
کرده بود که شورای عالی کار سالی یک بار بیشتر 
نمی تواند دستمزد را افزایش دهد و این مساله با 
آنچه به عنوان بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال 
در حال انتشار است، تناقض دارد. لذا با توجه به آنکه 
با پیگیری های صورت گرفته منبع این خبر را پیدا 
نکردیم و از وزارت کار و هیچ یک از اعضای شورای 
عالی کار هم نشنیده ایم که قرار است چنین اتفاقی 

بیفتد، آن را تایید نمی کنیــم. دبیر کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: اگر 
قرار به بازنگری و افزایش مجدد دستمزد بود در 
آخرین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد 
مجددا پنج درصد افزایش پیدا نمی کرد و دستمزد 
امسال کارگران ۲۶درصد تصویب نمی شد مگر 
اینکه دستگاه های حاکمیتی با توجه به وضعیت 
زندگی کارگران در شرایط حاضر، دو برابر شدن 
فاصله بین معیشــت و حداقل مــزد و دریافتی 
کارگران کــه دیگر کفاف افزایــش هزینه های 
اجاره بها و حمل و نقل و خورد و خوراک را نمی دهد، 
به بحث دستمزد ورود کنند تا معیشت کارگران 

بیش از این آسیب نبیند. ابوی در پایان با اشاره به 
عدم تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران 
در هیات وزیران گفت: طبق وعده هایی که از قبل 
به ما داده شده بود از تیر ماه افزایش حق مسکن 

کارگران اعمال می شود ولی تاکنون حق مسکن 
کارگران به تصویب نرســیده و امیدواریم هرچه 
سریع تر در هیات وزیران تصویب شود تا کارگران 

از چشم انتظاری درآیند.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

بازنگری دستمزدکارگران در نیمه دوم سال بعید است

جمعــی از کارگران مجموعه شــهرداری منجیل از عدم 
پرداخت شش ماه مزد، عیدی و ســنوات سال ۹۸ خود خبر 

دادند.
به گزارش ایلنا، کارگران مجموعه شهرداری منجیل که 

تعداد آنها 3۲ نفر است و تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند، 
درباره طلب وصول نشده خود گفتند: مطالبات مزدی ما مربوط 
به سه ماه طلب مزدی )دی، بهمن و اسفند( سال گذشته و سه 
ماه طلب مزدی )فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه( سال جاری 
می شود. همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی عیدی و 

سنوات پایان سال ۹۸ را پرداخت نکرده است.
ایــن کارگــران از وضعیــت معیشــتی خــود ابــراز 
نارضایتــی کردنــد و گفتنــد: متاســفانه بعد از ســال ها 
خدمــت در شــهرداری منجیــل، از پرداخــت بــه موقع 

 مزایــای مــزدی و عیــدی و ســنوات محروم هســتیم. 
یکی از کارگران شــاغل بخش خدمات شهرداری منجیل با 
یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی، چند سال گذشته 
برای آنها با چالش هایی همراه بوده است، افزود: دست کم طی 
یک الی دو سال گذشته مدیریت شهری منجیل به بهانه شرایط 

بد اقتصادی، حقوق و عیدی ما را با تاخیر پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه هر کدام از ما به صورت میانگین ۶ تا ۱0 سال 
سابقه کار داریم، گفت: در نتیجه وضعیت پیش آمده ممکن 

است امنیت شغلی خود را از دست بدهیم.

به گفته وی، آخرین پولی که به حساب کارگران واریز شده 
حدودا یک هفته پیش بود که شهرداری به حساب هر کارگر 
مبلغ یک میلیون و ۵00هزار تومــان واریز کرد. در عین حال 
اضافه کاری های کارگران، از ۸0 تا ۹0 ساعت در ماه به 30 تا ۴0 
ساعت کاهش یافته است. همچنین مابه التفاوت حق مسکن 

سال گذشته هنوز پرداخت نشده است.
این کارگر در خاتمه می گوید: با اینکه مسئوالن شهرستانی 
و شهرداری منجیل بار ها وعده پیگیری مطالباتمان را داده اند 

اما هنوز مشکل باقی است.

کارگران شهرداری منجیل ، شش ماه مزد و عیدی و سنوات طلبکارند

در مواردی دیده شده 
که تاییدیه های ایمنی با 
دریافت ارقامی و بدون 
بازرسی و نظارت صادر 

شده. می توان شرکت های 
صادرکننده تاییدیه ایمنی 

را در صورتی که تخلف 
کرده و تاییدیه صوری 

داده اند، جریمه کرد، از 
آنها دیه گرفت یا حتی 
مجوز شان را ابطال کرد

تعداد متوفیان حوادث 
شغلی گزارش شده توسط 
سازمان پزشکی قانونی در 

سال 98، ۱۷۵۳ نفر بوده 
است. تقسیم این عدد بر 

روزهای سال نشان می دهد 
که روزانه حدود ۵ کارگر، 
جان خود را بر اثر حوادث 

کار از دست می دهند
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