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 ناصرصبحی
حوادث کارگری یکی از مکررترین اخبار
رسانههاست .در سیرجان به گفته رییس اداره
کار 72 ،هزار کارگر وجود دارد و سالی چند
بار ،حوادث کارگری موضوع رسانهها میشود.
عدهای معتقدند شرکتهاچندان الزامات
حفاظت شخصی از کارگران را جدی نمیگیرند
و عدهای نظر دیگری دارند و حادثه را امری
اجتنابناپذیر میدانند .مثال یک منبع مطلع
در اداره کار سیرجان که تمایلی به برده شدن
نامش ندارد ،میگوید« :اتفاقا شرکتهای
بزرگ چون بیشتر در چشم هستند ،رعایت
موارد ایمنی بیشتر است و این شرکتها و
کارگاههای کوچکتر هستند که بیشتر دچار
حادثه میشوند ».با این وجود ،کلمه شوم
مرگ ،بیشتر بر اخبار معدنی گره خورده تا
هر کارگاه و شرکت دیگری .هرچند این منبع
مطلع با تاکید بر نظارت مداوم اداره کار،
میگوید« :آمار مرگ و میر در سال  98نسبت
به سال  60 ،97درصد کمتر شده»
به گفته حامد هادیان ،رییس اداره کار
شهرستان سیرجان در سال  ،98هفت مورد
مرگ ناشی از حوادث کار در سیرجان اتفاق
افتاده است .هرچند بنا بر برخی مقررات و
مالحظات اداری ،تفکیکی در مورد این آمار
ارایه نمیشود تا بتوان میزان حوادث منجر به
فوت درمعدن را با سایرحوادث منجربه فوت
درسایرمشاغل سنجید.
پنهانسازی آمارتوسط شرکتهای بزرگ
و یا معادن موضوعی است که برخی آن را
امری رایج میدانند .تاثیرات منفی آمار فوت
بر اقتصاد معدن و پیچیده شدن امور به
دلیل نظارت بیشتر از جمله دالیل طرفداران
پنهانکاری است .در مواردی که امکان
پنهانسازی وجود نداشته باشد ،شرکتهای
بزرگ ،آمار را به عمد با تاکید بر نام پیمانکار
ذکر میکنند .به طور مثال ممکن است در
مجموعه  5پیمانکار 5 ،فوت اتفاق بیفتد که
چندان حساسیت را برنمیانگیزد اما وقتی تمام
این پیمانکاران برای یک شرکت مادر کار کنند،
داستان متفاوت است .هادیان اما تاکید دارد
که در سیرجان پنهانکاری آماری وجود ندارد
و فرقی بین کارگران رسمی وپیمانی گذاشته
نمیشود.
 ابتدا توضیحی در مورد ساز و کار
نظارت برحوادث ناشی از کار بفرمایید.
بحث صیانت از نیرو و منابع انسانی
شرکتها ،مهمترین وظیفهای است که اداره

به یک خانم

و قانون کار آن را دنبال میکند .هدف
تمام فعالیتهای ما بر همین محور
استوار است .از پرداخت حقوق
و مزایا تا جلوگیری از بیماریهای
گفتوگو با رییس اداره کار پیرامون حوادث کارگری سیرجان
ناشی از شغل و حوادث ناشی از
کار که در کارگاهها اتفاق میافتد.
مهمترین سرمایههای شرکتها،
نیروی انسانی است و صیانت و تکریم
این نیرو مهمترین وظیفه مدیران
شرکتهاست که باید به نحو احسن
انجام شود تا مشکلی برای نیروها در
واحدهای کارگری پیش نیاید .براساس
ماده  85قانون کار ،بحث رعایت
دستورالعملهایی که ازطریق شورای
 در سال  ،98هفت مورد فوتی ،یک نفر نقص عضو،
عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت
ابالغ میشود ،برای کلیه کارفرمایان ،هشت نفر قطع عضو و  24مورد نیز جراحتهای سرپایی داشتیم
کارگران و کارآموزان الزامی است و  در سال  99تا امروز 2 ،حادثه منجر به فوت داشتیم که هر دو
در معدن اتفاق افتاد
نظارت بر اجرا برعهده وزارت و اداره
کار است .ما یک شورایی در کشور
داریم به نام شورای عالی حفاظت
فنی که مقرراتها و دستورالعملها
توسط این شورا و اداره کار ابالغ و
حامد هادیان؛ رئیس اداره کار شهرستان سیرجان /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
برای اجرا دراختیارکمیتههای تشکیل
شده در واحدها به نام کمیته حفاظت فنی و تشکیل ،صورتجلسات به اداره کار ابالغ سال  97بود.
 سال  99و تا اینجای کار چه تعداد
بهداشت کار گذاشته میشد .مسئوالن ایمنی و اگر نیاز باشد بازرسان اداره کار نیز در آن
و بهداشت ،سرپرستاران ،نمایندگان کارگری کمیتهها شرکت و حوادث را رصد میکنند .حادثهداشتیم؟
تا امروز ،متاسفانه  2حادثه منجر
و کارفرما اعضای این کمیتهها را تشکیل معموال تشکیل بانک اطالعاتی از ماهیت و
میدهند .مهمترین وظیفه این کمیته اجرای ریسکپذیری مشاغل تشکیل میشود .باید به فوت داشتیم که هر دو در معدن اتفاق
مصوبات شورای حفاظت فنی و اجرای تمام این مشاغل شناسایی و اقداماتی که افتاد .یک شکستگی و یک مورد نقص عضو
دقیق و صحیح قانون کار و لزوم استفاده از نیاز است انجام شود تا بتوانیم هرچه بیشتر نیز داشتیم و در مجموع  4حادثه از ابتدای
وسایل حفاظت فردی و بهداشتی است .کلیه خطرپذیری آن شغل را پایین بیاوریم .مورادی سال تاکنون رخ داده است .این موارد جزو
واحدهای کارگری موظفند این مقرارات را مثل جابجایی افرادی که بیماری زمینهای دارند آماری است که بازرسی اداره کار در سیستم
به اجرا بگذارند و نظارت دقیق داشته باشند .صورت بگیرد و از کارگران نیز توقع داریم ثبت کرده است.
 برخی از  93حادثه سال گذشته را
واحدهایی به نام مسئوالن ایمنی یا همان مسایل را با مسئوالن مربوطه درمیان بگذارند.
 در مورد میزان حوادث ناشی از کار برشمردید اما تعدادی باقی ماندند .آنها
 HSEتشکیل شد تا در قالب کمیتههای
شامل چه مواردی هستند؟
حفاظت فعالیت کنند و بحث جلوگیری از در سال گذشته آماری داریم؟
ُخب  5مورد سوختگی بوده 45 ،مورد
بله .در سال  ،1398حدود  93مورد
حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی
برعهده این عزیزان است .در مورد حوادث در کل شهرستان اتفاق افتاد که متاسفانه  7شکستگی دست و پا و  3مورد جزو سایر
ناشی از کار ،در شهرستان سیرجان نسبت به مورد فوتی داشتیم .بیشترین مورد حوادث موارد داشتید.
 گفتید سال گذشته متاسفانه  7و
باقی استان حجم فعالیتها و کارهای خیلی مربوط به شکستگیهای دست و پاست .یک
باالتر است و بالطبع همینقدر درگیر مسایل نفر نقص عضو داشتیم 8 .نفر قطع عضو امسال و تا این لحظه 2 ،نفر فوتی داشتیم.
حوادث ناشی از کار میشویم .محیط کار به داشتیم و  24مورد نیز جراحتهایی هستند دربررسی دلیل فوت این  9نفر ،بررسیهای
طور مثال درمعادن مخاطرهآمیز است که که معموال سرپایی درمان میشوند .تمام این شما به کجا رسید؟ کوتاهی ازسمت کارفرما
امکان بروزحوادث را بیشتر میکند .به همین موارد بررسی شدند و دالیل بروز حادثه توسط بود یا کارگر؟
متاسفانه گاه اهمیت دادن زیاد به تولید؛
منظور باید فعالیت ما در این بحث بیشتر از بازرسی اعالم شده و مقصران شناسایی و
سایر شهرستانها باشد و تمام تالشمان را عوامل منجر به این حوادث به شرکتها ابالغ به این معنی که تولید مهمتر از حفظ جان
انجام دهیم تا مشکلی پیش نیاید .معموال شده است .ما سعی کردیم حوادث سال به انسانهاست ،موردی بوده که در بررسیها
ماهیانه کمیتههای حفاظت فنی در واحدها سال کمتر شود .حوادث سال  98کمتر از وجود داشته است .متاسفانه دربرخی معادن،

 93حادثه کارگری
در سال 98

به یک نیروی

تنها جهت کار در

خانم جهت کار در

09133456879

09138260701

منزل نیازمندیم

کافینت نیازمندیم

فروش باغ گردو
در منطقه

خوش آب و هوا
09131790600

امـــــالک
توکــــــل

خرید فروش ،رهـن اجاره
09135989435
میدان آزادی

به یک نیروی خانم جهت شیفت روز
و یک نیرو جهت شیفت شب
در کبابی و بریانی نیازمندیم
۰۹۱۳۵۰۱۶۰۳۰
03 4 - ۴۲۲ ۳ ۶ ۳ ۴ ۳

به یک راننده جهت کار در
پخش مواد غذایی با گواهینامه
پایه دو نیازمندیم.
09199314757

به یک خانم تنها جهت انجام
امور منزل به صورت دائمی
( با محل سکونت ) نیازمندیم.
09195506417

کلینیک مهرگان برای تکمیل کادر
خود به تعدادی نیروی خانم جهت
دستیار دندانپزشک نیازمند است.
034-42203171

به تعدادی کارگر ساده
نیازمندیم
 09132471104رضایی

از دو نفر خانم و یک نفر آقا با
حقوق و مزایای عالی جهت کار در
فروشگاه دعوت به همکاری میشود.
09137313135-09210984584

یک ویال
(ساختمان و استخر شیک)

به تعدادی کمک جوشکار و راویزبند

حدودا  60قصب به فروش میرسد
09195506417
به دو نفر نیروی خانم یا آقا
جهت نظافت و سرو غذا در
رستوران نیازمندیم.
09129724524

همراه با جای خواب و غذا نیازمندیم
۰ ۹ ۱ ۳ 2 4 7 1309
به دو نفر نیروی خانم
جهت کار و پذیرایی
در کافهرستوران در
باغ ستاره نیازمندیم
09139458262

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

جایگزینیهایی بدون عدم رعایت دقیق
ساعات کاری انجام گرفته؛ یعنی گاهی کارفرما
از کارگر توقع کار بیش از هشت ساعت دارد و
گاه خود کارگرپس ازپایان شیفت کاریاش به
جای شیفت کاری دوستش ،به کار ادامه داده.
این مورد باعث میشود کارگربه دلیل خستگی
آن دقت کافی را نداشته باشد و منجر به بروز
حادثه شود .همچنین سهلانگاریهایی که
متاسفانه توسط برخی از سرپرستان در بحث
نظارت بر شیفت کاری کارگران انجام شده و...
از جمله مواردی هستند که ممکن است به
حادثه منجر شوند .یکی دیگر از دالیل منجر
به حادثه ،عدم آموزش صحیح دربحث ایمنی
است .مورد وجود داشته که کارگری سابقه
کار کردن در معادن بزرگ را نداشته و آمده
پشت دستگاهی که تا حاال با آن کار نکرده
نشسته و متاسفانه همین یکی از حوادث
منجر به فوت در سال گذشته بود .بنابراین
دالیل مختلفی وجود دارد و براساس تقاضایی
که مراجع قضایی به اداره کار اعالم میکنند،
بازرس در محل حادثه حضور پیدا کرده ،همه
جوانب بررسی شده و نظریه اعالم میشود .ما
درصد تقصیر را اعالم میکنیم که چند درصد
کارگر یا کارفرما مقصر است .اینگونه نیست
که صددر صد کارگر یا کارفرما مقصر باشند.

ممکن است عامل دیگری نیز نقش
داشته باشند .حتا کارخانه سازنده آن
دستگاه یا شرایط محیطی محل کار
نیز باید بررسی شوند و بعد درصد
تقصیر اعالم شود.
 در بررسی حوادث سال
گذشته ،درصد تقصیر بیشتر به
سمت کارفرما بوده یا کارگر؟
بیشتر عدم رعایت مقررات
حفاظت فردی و بهداشتی است که
هم از طرف کارفرما و هم کارگر وجود
داشته ولی اگربخواهیم وزنه بگذاریم،
شاید طرف کارفرما بیشتر باشد .اگر
کارفرما نظارت داشت ،کارگر هم
نمیآمد ساعت کاریاش را جابهجا
کند و یا اگر وقت کافی به کارگر برای
استراحت یا صرف صبحانه و ناهار
ندهند ،مجبور میشود در هنگام
کار ،خوراکی بخورد .این عدم نظارت،
موجب بروز این حوادث است.
بنابراین به دلیل عدم نظارت کافی،
بیشترتقصیربه طرف کارفرما میافتد.
 تکلیف بازماندگان کارگرانی
که فوت میکنند یا کارگرانی که دچار نقص
عضومیشوند...
ما به هیچ عنوان و با هیچ اقدامی
نمیتوانیم از بین رفتن انسانها را جبران
کنیم .وقتی خدایی ناکرده فردی فوت
میکند ،خانوادهای دچار مشکل میشود و
با هیچ امتیاز و مزیتی قابل جبران نیست.
در مورد نقص عضو هم همین است .وقتی
فرد دچار نقص عضو شود و نتواند به سر کار
خود بازگردد ،چه فایده دارد؟ اما ُخب ،مراجع
قضایی خسارتها و دیهها را تعیین و صادر
میکنند .اگر آن شرکت بیمه حوادث و عمر
باشد ،توسط بیم ه پرداخت میشود و اگربیمه
نباشد ،کارفرما باید این هزینهها را پرداخت
کند.
 مستمری تعیین میشود؟
مستمری براساس مقررات تامین
اجتماعی به خانواده فرد فوت شده پرداخت
میشود .در بحث صدمات ،ما سه حالت
داریم؛ اگر جراحت باالی  66درصد باشد،
باعث از کار افتادگی کلی میشود که مستمری
توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت
میشود .اگر جراحت بین  33تا  66درصد
باشد ،از کار افتادگی جزیی محسوب میشود.
مدتی حقوق و مزایا به فرد پرداخت میشود تا

به کار خود بازگردد.
 یعنی کار آن فرد برایش حفظ
میشود؟
خیر .بستگی به قرارداد دارد ولی در مدت
از کار افتادگی و ایام بیماری یک سری مزایا به
او پرداخت میشود .اگرجراحت بین  10تا 33
درصد باشد ،یک مبلغی به عنوان غرامت نقص
عضو به فرد پرداخت میشود و برمیگردد سر
کارش؛ در از کار افتادگی جزیی نیز همینگونه
است و انشاهلل به سرکارش بازمیگردد.
 آیا امکان پنهان کردن آمار وجود
ندارد؟
ابدا .چرا باید آمار را پنهان کنیم؟ در
وقوع حوادث ،اولین افرادی که خاطرشان
آزرده میشود ،ما هستیم .مطمئن باشید هر
حادثهای در معدن بیفتد ،باعث رنجش خاطر
ما و زیر سوال رفتن عملکردمان میشود.
 گفته میشود تکرارو تداوم حوادث،
منجر به کاهش قیمت سهام شرکتها و
معادن میگردد و...
عملکرد شرکت هم زیر سوال میرود.
پارسال ازطرف استان ،یکی ازمدیران ارشد یکی
ازشرکتهای سیرجان را خواستند و با او برخورد
کردند .تذکر کتبی دادند که به چه حقی اینقدر
حادثه دارید؟ مطمئن باشید اداره کار برخورد
میکند؛ هم مجازاتهایی دارد ،هم معرفی به
مراجع قضایی دارد و حتا تا عدم صالحیت
شرکت پیش میرویم وجلوی کار شرکت را
خواهیم گرفت .اگر آن شرکت و کار به عنوان
مشاغل مخاطرهآمیزشناخته شود ،میتوانیم با
نظردادستان و قاضی شرکت را پلمب کنیم.
 در ارایه آمارها توسط معادن و
شرکتها ،بین کارگران رسمی با کارگران
پیمانی تفاوت وجود دارد؟
هیچ فرقی ندارند.
 گفته میشود برای پنهان کردن آمار
یا کمتر نشان دادن میزان حوادث ،ممکن
است معادن یا شرکتهای بزرگ ،آمارها
را به این شکل تفکیک کنند تا زیر سوال
نروند.
ازلحاظ ماده  2قانون کار ،کاری به معدن
یا شرکتهای اقتصادی نداریم .کارگر کسی
است که درقبال حقالسعی(کلیه دریافتهای
قانونی کارگر اعم از حقوق ،مزایا ،عیدی،
سنوات و دریافتهای نقدی یا غیرنقدی) برای
کارفرما کار میکند .ایشان کارگر است ،چه در
معدن و چه در شهرک صنعتی کار کند .از نظر
اداره کار هیچ فرقی بین کارگران نیست.

