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وزیر بهداشت خبر داد:
 کاهش 69 درصدی 

مرگ ناشی از کار در کشور

وزیر بهداشــت در پیامی ضمن تبریک روز 
جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای، گفت: با به کار 
بستن موازین ایمنی و بهداشت حرفه ای از سال 
۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ شاهد کاهش ۶۹درصد مرگ و 
میرهای ناشــی از کار در ایران بوده ایم که ضمن 
ارتقای سالمت نیروی کار ســبب رشد اقتصاد 

کشور نیز بوده است.
در متن پیام سعید نمکی آمده است: بهداشت 
حرفه ای با شناســایی، ارزیابی و کنترل عوامل 
زیان آور و تهدیدکننده سالمت در محیط کار به 
منظور سالم ســازی محیط کار و حفظ سالمت 
نیروی کاراز وقوع حوادث و بیماری های ناشــی 
از کار در جامعه می کاهد. براساس آمار سازمان 
بین المللی کار ســاالنه ۲.۷۸ میلیــون کارگر از 
حوادث شــغلی و بیماری های ناشی از کار جان 
خود را از دســت می دهند و ۳۷۴ میلیون کارگر 
نیز دچار ازکارافتادگی موقت و دائم می شــوند. 
گذشته از خسارات اقتصادی، آالم انسانی ناشی 
از وقوع حوادث و بیماری های ناشی از کار بسیار 
دردناک بوده که با به کار بســتن موازین ایمنی و 
بهداشت حرفه ای در محیط کار از طریق آموزش 
مداوم کارگــران و کارفرمایان تا حد زیادی قابل 

پیشگیری است. 
با به کار بســتن موازین ایمنی و بهداشــت 
حرفه ای از ســال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ شاهد کاهش 
۶۹درصد مرگ و میر ناشی از کار در ایران بوده ایم 
که ضمن ارتقای سالمت نیروی کار سبب رشد 
اقتصاد کشور نیز بوده است. سازمان بین المللی 
کار، هشدار داده اســت مرگ هر نیروی کار، به 
طور مســتقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد هر 
کشوری آسیب می زند و با مرگ هر کارگر، حدود 
۷۵۰۰  روز کاری نیــز از بین می رود. براســاس 
آمارهای این ســازمان بین المللــی، حدود ۴ تا 
۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشــورها صرف 
هزینه های حوادث و بیماری های ناشــی از کار 
می شــود. بر این اســاس امــروزه اقتصاددانان 
 نیروی انســانی را به عنــوان یک ثــروت ملی 

به شمار می آورند. 
در راستای شعار امســال سازمان بین المللی 
کار »آینده کاری ایمن و سالم« و با تاکید بر هدف 
»توسعه پایدار با تامین محیط کار ایمن و سالم با 
رویکرد مدیریت مشارکتی و فناوری های نوین« 
رسالت ما تضمین محیط های کاری ایمن و سالم 
خواهد بود و خواستار به رسمیت شناختن ایمنی 
و سالمت در کار به عنوان یک اصل بنیادی و حق 
طبیعی کارگران در محیط کار هستیم و این در 
سایه توسعه همکاری و مشارکت های اجتماعی 
حاصــل خواهد شــد. فرارســیدن روز جهانی 
ایمنی و بهداشت حرفه ای مصادف با ۲۸ آوریل 
۲۰۱۹ و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۸ را به همکاران 
خــدوم به خصوص کارشناســان ســختکوش 
بهداشت حرفه ای، کارگران، کارفرمایان و کلیه 
دست اندرکاران ارائه خدمات بهداشت حرفه ای 

کشور تبریک می گویم.«.
    

دریافتی کارکنان شورا و 
شهرداری افزایش نیافته است

عضو کمیســیون حمل و نقل شورای شهر 
تهران با بیان اینکه دریافتی کارکنان شــورا و 
شهرداری در سال جدید افزایش نیافته، گفت: 
این موضوع باعث ناراحتی کارکنان شده است.

به گزارش فارس، محمد علیخانی در تذکری 
در جلسه شورای شــهر تهران به موضوع عدم 
افزایش حقوق کارکنان شهرداری و  شورای شهر 
پرداخت. وی با اشاره به اینکه که عدم افزایش 
حقوق برای کارمندان رسمی موجب گله مندی  
شــده اســت، گفت: انتشــار این خبر موجب 

ناراحتی کارکنان شده است.
علیخانی خاطرنشــان کرد: براساس احکام 
صادر شده مشــخص شد ســرانه اضافه کار و 
مزایا در احکام جدید کاهش یافته است. عضو 
شورای اسالمی شهر تهران گفت: با وجود تورم 
شــدید دریافتی کارکنان در خوشبینانه ترین 
حالت مانند ســال ۹۷ خواهد بود. وی افزود: از 
شــهردار تهران می خواهم با برخی از اقدامات 
باعث افزایش حقوق شده و موجبات نارضایتی 

را فراهم نکند.
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خبر کارگری

مریم وحیدیان

هشتم اردیبهشــت، روز جهانی 
ایمنــی و بهداشــت محیــط کار 
روزی است برای فراموش شدگان. 
فراموش شــدگان پرشــماری که 
یا زیــر خروارها خاک  هســتند یا 
سال هاست ســرفه های خون آلود 
دمارشــان را درآورده، دســت ها و 
پاهایشــان زیر پرس جا مانده، کمر 
درد و پــا درد امان شــان را بریده، 
چشم هایشان کم سو شده و خالصه 
اینکه استخوان هایشــان البه الی 
چرخ دنده های کار خرد شده است. 
روز جهانی بهداشــت و ایمنی کار 
در عین حال روزی اســت برای به 
یاد نیاوردن. روزی که اگر شــانس 
یار باشــد، مســئوالن بازدیدهای 
نمایشــی می کننــد و حرف های 
نمایشــی تر می زنند اما همه انواع 
مصاحبه ها دلیلی نمی شود برای به 
یاد آوردن این فراموش شدگان؛ این 

فراموش شدگان کار!
بزرگداشت روز جهانی ایمنی و 
بهداشــت در محیط کار یک میثاق 
بین المللی ســاالنه برای ترویج کار 
امن، سالم و مناسب و معقول است 
و توســط ســازمان بین المللی کار 
)ILO( از ســال ۲۰۰۳ آغاز شده 
است. سازمان جهانی کار در بسیاری 
از قراردادهای ایمنی و سالمت کار، 
اعضا را ملزم می کند تا مکانیزم هایی 
برای جمــع آوری و بهینه ســازی 
اطالعات ایمنی و ســالمت شغلی 
جهت پیشــگیری در نظر بگیرند. 
اگرچه نمی توان خیلی به آمارهای 
حوادث کار اعتماد کرد اما ســاالنه 
حدود یک هــزار و ۴۰۰ حادثه کار 
در ایران رخ می دهــد و در این میان 
۴۳.۸درصد موارد مرگ و میر ناشی 
از حــوادث کار در بخــش صنعت 

ساختمان اتفاق می افتد.
ه هــا  گا ر کا ر  د یک ســو  ز  ا
»کمیته  هــای حفاظــت فنــی 
و بهداشــت کار« کــه طبــق ماده 
۲ آیین نامه کمیتــه حفاظت فنی 
و بهداشــت کار بــرای کارگاه های 
مشــمول موضوع مــاده ۹۳ قانون 
کار باالی ۲۵ کارگــر الزام آور تلقی 
شده، تشکیل نمی شــود و از سوی 
دیگر بازنشستگی کارگران مشمول 
ســخت و زیان آوری تا حد ناممکن 

شدن، سخت شده است.
پرونده های پرسنلی و عناوین 

شغلی؛ محل ایجاد مشکل
کارگرانــی کــه جزو مشــاغل 
سخت و زیان آور محسوب می شوند 
می تواننــد بعــد از ۲۰ ســال کار 
بازنشسته شوند. خیلی از آنها انواع 
و اقسام بیماری ها را دارند اما حتی 
موفق به بازنشســتگی نمی شــوند 
و بعضا تا ۳۰ ســال بــرای کارفرما 
کار می کنند. از ســویی ســازمان 

تامین اجتماعی ترجیح می دهد با 
بازنشسته نکردن کارگران از تعداد 
بیمه پردازانش نکاهــد و مجبور به 
پرداخت مستمری به آنان نشود. از 
سوی دیگر کارفرما به دلیل اینکه در 
هنگام بازنشستگی کارگران مجبور 
به پرداخت سهم سخت و زیان آوری 
معروف به ۴درصد است، برای کارگر 
موانعی ایجاد می کند، ازجمله اینکه 
پرونده پرسنلی کارگر را رد نمی کند 
و در ســامانه مربوطه عنوان شغلی 

کارگر را نمی آورد.
ناصــر چمنــی، فعــال صنفی 
کارگری با اشــاره بــه اینکه طبق 
قانون کار شورای عالی حفاظت فنی 
سخت و زیان آوری مشاغل مختلف 
را بررسی می کند، می گوید: شورای 
عالی حفاظت فنــی آیین نامه هایی 
در این مــورد صادر می کنــد و به 
کمیته های بدوی ابــالغ می کند. 
کارگران برای ثبت نام ذیل کارهای 
ســخت و زیــان آوری راهکارهایی 
داشتند که روزبه روز سخت تر شده 
است. قبال که سایتی وجود نداشت، 
کارگران برگه هایی را پر می کردند 
که به کمیته بدوی ارســال می شد. 
کمیتــه بــدوی عناوین شــغلی و 
بیمه ای را نگاه می کرد، اگر منطبق 
با آیین نامه هایش بــود، آن را تایید 
می کرد. بــه این خاطر کــه جامعه 
کارگر را به مشــکل بیندازند، روند 
ثبت نــام و پیگیــری را چندالیــه 

کرده اند.
او درباره رونــد ثبت نام کارگران 
برای مشــاغل ســخت و زیان آور 
تصریح می کنــد: اول باید کارگران 
به بیمه بروند و عناوین شغلی شان 
را دربیاورند. بعــد ثبت نام کند، بعد 
کمیته حفاظت فنی چند نفر برای 
بازرسی محیط کار می فرستد. بعد 
از بازرســی به کمیته بدوی گزارش 
می دهند و کمیته بدوی بعد از تایید 
به تامین اجتماعی شــعبه مربوطه 
می فرســتد و شــعبه مربوطه هم 
جلســه می گذارد تا نهایتاً مشخص 
شود که این شغل سخت و زیان آور 

است.
اما بزرگترین چالــش کارگران 
زمانــی اســت کــه می خواهنــد 
با ۲۰ ســال ســابقه کار بازنشسته 
شــوند؛ جایی که انــواع موانع در 
افــق پدیدار می شــود. ایــن فعال 
کارگــری می گویــد: کارگــر این 
مراحــل را در عــرض چندین ماه 
انجام می دهــد. زمانی کــه کارگر 
می خواهد بازنشســته شود، تأمین 
اجتماعــی پرونــده پرســنلی از 
کارگــران می خواهد امــا کارفرما 
پرونده پرسنلی را به کارگر نمی دهد. 
کارفرما اعتراض می کند و به کمیته 

تجدیدنظر می رود.
او می افزاید: از ایــن مراحل که 
بگذریــم کارفرمــا حاضر نیســت 

۴درصد ســهم بیمه خودش بابت 
بازنشســتگی کارگران در مشاغل 
ســخت و زیــان آور را بپــردازد در 
حالی که در قانون تامین اجتماعی 
آمده است که کارگری نباید به خاطر 
عدم پرداخت تعهدات کارفرما کارگر 
از حق و حقوقی که قانون به او داده 
بازبمانــد. اگر ســخت و زیان آوری 
شــغل کارگر ثابت شــد و کارفرما 
۴درصد سهم بیمه خود را پرداخت 
نکرد، سازمان تامین اجتماعی باید 
کارگر را بازنشســته کند و از طریق 
جریمه کــردن یا در نظــر گرفتن 
حســاب و کتاب برای کارفرما بعد 
ســهم را از کارفرما بگیرد اما به این 
مساله توجهی نمی شــود. کارفرما 
ســخت و زیان آوری اش را پرداخت 
نمی کند و کارگر بیش از ۲۰ ســال 

مجبور به کار می شود.
چمنی با اشــاره بــه اینکه بعضا 
کارگــران مجبور می شــوند تا ۳۰ 
ســالگی کار کنند، تصریح می کند: 
وقتی در کشور ما ۹۵درصد کارگران 
قــرارداد موقت هســتند و بخش 
عظیمی از کارگران در پیمانکاری ها 
کار می کننــد، پرونــده پرســنلی 
مشــخصی ندارند. هر پیمانکاری 
می آید ۶ پرونده پرســنلی تشکیل 
می دهد و هر پیمانکاری رفته پرونده 

پرسنلی را با خودش برده است.
او ادامه می دهــد: در عین حال 
وقتی کارگر با کارفرما قرارداد موقت 
منعقد می کند، وقتی درخواســت 
بازنشســتگی می کنــد، پرونــده 
پرســنلی یا قراردادهای کارگر را به 

کارگر تحویل نمی دهند.
مکانیزه شــدن عناوین شــغلی 
کارگران بعــد از ســال ۸۷ نیز مانع 
دیگری را بر سر راه کارگران مشمول 
ســخت و زیان آوری قــرار می دهد. 
چمنی تاکید می کند: از مهر ماه سال 
۸۷ که فرآیند مکانیزه شده و عناوین 
شــغلی در یک دیســکت به تامین 
اجتماعی ارائه شــده، سازمان فقط 
عناوینی که در این سامانه ثبت شده را 
لحاظ می کند. مثال کارگر در قرارداد 
به عنوان کارگر کوره قرارداد بســته 
اما کارفرما در سامانه کارگر ساده رد 
کرده است. سازمان تامین اجتماعی 
قراردادی که به دســت کارگر است 
را قبول نمی کند و عنوان شــغلی رد 
شده از سوی کارفرما را برای کارگران 
لحاظ می کند. وی تصریح می کند: 
تمام این اقدامــات را انجام داده اند تا 
کارگر به حق خود نرسد. بحث سخت 
و زیان آور خیلی پیچ در پیچ اســت. 
سازمان تامین اجتماعی نمی خواهد 
این قانون اجرایی شود و می گوید از 
نظر تعهدات به من هزینه بیشتری 
وارد می شود. از طرفی کارفرما چون 
باید مبلغی به عنوان سخت و زیان آور 
که معروف به ســخت و زیان آوری 
شــده را بپردازد، پرداخت نمی کند. 

همه اینها برای این اســت که کارگر 
بیشتر کار کند و سال های بیشتری 
بیمه پردازی کند. منفعت ســازمان 
تامین اجتماعی هــم در عدم قبول 
سخت و زیان آور بودن کار کارگران 

است.
کمیته های نمایشی حفاظت 

فنی و بهداشت کار
کمیته هــای حفاظــت فنــی 
و بهداشــت کار که قــرار بر جلب 
مشــارکت نظارت کارگران بر امر 
بهداشــت کارخانه ها داشته اغلب 
مهجور هستند. به موجب ماده ۹۳ 
قانون کار قرار بود تا »به منظور جلب 
مشارکت کارگران و نظارت بر حسن 
اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی 
در محیط کار و پیشگیری از حوادث 
و بیماری هــا، در کارگاه هایــی که 
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ضروری تشــخیص دهنــد کمیته 
حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل 

خواهد شد«.
چمنی اما معتقد اســت که اگر 
کارفرمایان بخواهند واقعاً به قوانین 
مرتبــط بــا تشــکیل کمیته های 

حفاظت فنــی و بهداشــت کار 
عمل کنند و برای از بین بردن 

عوامــل ناایمن کننده 
و  ه هــا  گا ر کا
آالینده های موجود 
در محیط کار عمل 

کننــد، هزینه هــای 
زیادی را باید صرف کنند.

او می گوید: متأســفانه 

حادثه ناشی از کار در کشور ما رقم 
باالیی اســت. آالینده های موجود 
در محیط های کاری بدن خیلی از 
کارگران را فرسوده و بیمار می کند 
که اینها هیچ یک در آمار و ارقام نیز 
جایی پیدا نمی کند. حتی در کشور 
آمار درستی در مورد مرگ ناشی از 
حوادث کار نیز آمار درســتی یافت 

نمی شود.
وی می افزایــد: یکــی از دالیل 
زیاد بــودن حوادث ناشــی از کار و 
بیماری هــای خامــوش در اجرای 
قانون سخت و زیان آوری و بازرسی 
و تشکیل کمیته های حفاظت فنی 
و بهداشت کار ضعف داریم. اتفاقات 
نشــان می دهد که این کمیته ها به 
درستی اجرایی نمی شود و در خیلی 
از جاها نیســت و اگر هم باشــد به 

صورت فرمالیته کار می کند.
این فعــال کارگری با اشــاره به 
اینکه در کشور ما متاسفانه نیروی 
کار و بها دادن به ســالمتی نیروی 
کار از درجه اهمیت کمی برخوردار 
است، بیان می کند: این مسأله را از 
روی تعداد حوادث ناشــی از کار در 
کشــور می توان دریافت که ساالنه 
چیزی حدود هزار و ۴۰۰ حادثه کار 

در ایران رخ می دهد.
او ادامه می دهد: اصــال اگر روز 
هشتم اردیبهشت برابر با ۲۸ آوریل، 
روز جهانــی ایمنی و بهداشــت در 
محیط کار نبود یا شــاهد حوادثی 
چون معــدن یــورت کــه مرگ 
دست کم ۴۰ کارگر معدن را سبب 
شد، شاید کمتر کسی از مسئوالن 
اساساً به فکر بهداشت و ایمنی کار 

می افتاد.
چمنی معتقد اســت کــه اداره 
کار کــه متولی اجــرای قانون کار 
است به مشــکالت کارگران در این 
حوزه ها رسیدگی نمی کند چون اگر 
کمیته ها بخواهد عملیاتی و اجرایی 
شــود، باید هزینه هایــی بپردازد، 
محل های غیرایمن را شناســایی 

کند.
چمنی می گویــد: کارفرما باید 
وســایل ایمن شــدن کارگاه های 
ناایمــن را تامیــن کنــد. امکانات 
جدید بیاورد. در برخی شرکت های 
تولیدی کــه مواد شــوینده تولید 
می شود، مضرات سالمتی کارگران 
زیاد اســت. در خیلی از تولیدات ما 
آالیندگی هــای محیطی نیز وجود 
دارد. اگــر کارفرما بخواهــد اینها 
را بهینه ســازی کند، بایــد هزینه 
بپــردازد و خیلــی از کارفرماها به 
خاطر سودمحوری این کار را انجام 

نمی دهند.
وی می افزایــد: مطالبه گــری 
وجود ندارد و آشنایی کامل از بحث 

حفاظت و ایمنــی کار وجود ندارد. 
می بینیم کارگر حتی با وجود شرایط 
سخت بهداشتی و فنی محیط کارش 
حتی مطالبه نمی کند. بارها دیده ایم 
که در اثر حادثه ناشی از کار، کارگر 
آســیب می بیند و وقتی مطالبات 
خود را از کارفرما درخواست کرده، 

اخراجش کرده اند.
او ادامــه می دهــد: ایمنــی و 
بهداشــت یک مســاله مهم است، 
همان طور که بحث دستمزد برای ما 
مهم است. متاسفانه این بحث ها به 

حاشیه رفته اند.
ساختار کمیته های حفاظت فنی 
به گونه ای تبیین شده که کارگران 
نیز بتوانند نماینــده خود را در ابراز 
نظرات این کمیته داشــته باشــند 
اما این در حد حــرف باقی  می ماند. 
این فعال کارگری می گوید: وظیفه 
اصلی این کمیته این اســت که در 
کارگاه بازرسی کنند. نباید فراموش 
کرد که این روزهــا تکنولوژی های 
خوبی نیز شکل گرفته که می تواند 
آالینده ســنجی کنــد و از نظر آب 
و هوایــی و درصدهای شــیمیایی 
مسائل را بررســی کند. این کمیته 
باید بعد از بررســی ها یک گزارش 
کار به مدیرعامل شــرکت بدهد تا 
محیط های ناایمن تجدیدنظر شود.

چمنی می گوید: ولی متاسفانه 
۹۵درصد جامعــه کارگری قرارداد 
موقت دارد و اگر نماینده کارگر در 
جلسات برای ایمن ســازی کارگاه 
اعتراض و پافشــاری کند، احتمال 
اینکه آخر قرارداد تعدیل شــوند، 
بیشتر خواهد شــد. این کمیته باید 
ماهانه گزارش جلسات و بررسی های 
خود را به بهداشت محیط کار استان 
یا شهرستان اطالع بدهند. بهداشت 
محیط کار استان باید رسیدگی کند 
و ببیند که کدام شرکت ها برای شان 
گزارش تهیــه نمی کننــد و آنها را 
بازخواست کنند اما عماًل می بینیم 
که چنین اتفاقــی نمی افتد. اداره 
هم می تواند در این مســائل ورود 
کند. نماینده بهداشــت محیط کار 
در جلسات تعیین مشاغل سخت و 
زیان آور نیز حضــور دارند و یکی از 

اعضای بدوی آن هستند.
این فعال کارگری خاطرنشان 
می کنــد: کمیته هــای حفاظت 
فنی و بهداشــت کار در جامعه 
کارگری ما جا نیفتاده است 
و جای آن در مطالبات 
کارگری نیــز خالی 
اســت. زمانــی که 
حادثه معدن یورت 
پیــش آمــد، خیلی 
حرف های تند و آتشینی درباره 
کمیته های حفاظت فنی و بهداشت 
کار بیان کردند اما همه حرف ها یک 
ماه بعد به فراموشی سپرده شد. بعد 
از این حادثه اقــدام موثری در این 
حوزه از سوی دولت ندیدیم. قانون 
وجــود دارد اما معلوم نیســت چرا 
کسی اقدام نمی کند تا آن را اجرایی 
کند و کنترل و نظارت بر اجرای آن 

نیست.

به بهانه روز جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار

استخوانهاییکهالبهالیچرخدندههاخردمیشوند
تامین اجتماعی ترجیح 

می دهد با بازنشسته 
نکردن کارگران از تعداد 

بیمه پردازانش نکاهد 
و مجبور به پرداخت 

مستمری نشود. از سوی 
دیگر کارفرما به دلیل اینکه 

در هنگام بازنشستگی 
کارگران مجبور به پرداخت 

سهم سخت و زیان آوری 
معروف به ۴درصد است، 
برای کارگر موانعی ایجاد 

می کند

آشنایی کامل از بحث 
حفاظت و ایمنی کار وجود 
ندارد. کارگر حتی با وجود 
شرایط سخت بهداشتی و 
فنی محیط کارش مطالبه 

هم نمی کند. بارها دیده ایم 
که در اثر حادثه ناشی از 

کار، کارگر آسیب می بیند 
و وقتی مطالبات خود را از 
کارفرما درخواست کرده، 

اخراجش کرده اند
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