
بهبــود  »بــرای   / اقتصــادی  گــروه 
حفــظ  و  عملکــردی  شــاخص های 
پایــداری صندوق های بیمه ای، تمام 
مطالبــات آنها در الیحه بودجه ســال 

1402 تسویه می شود.«
وزیــر  مرتضــوی  صولــت  ســید 
در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
حالــی ایــن مطلــب را بیــان می کنــد 
که دولت ســیزدهم بیشــتر مطالبات 
ســازمان تأمین اجتماعی را پرداخت 
بدهــی  تومــان  میلیــارد  هــزار   88 و 
ایــن صنــدوق بــه بانــک رفــاه را نیــز 
تســویه کرده اســت. حاال وزیر تعاون، 
اســتمرار  از  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
رویکــرد دولــت ســیزدهم مبنــی بــر 
پایــداری صندوق هــای بیمــه ای خبر 
اهمیــت  بــر  این بــاره  در  و  می دهــد 
موضــوع ســهامداری تأکیــد می کند: 
بــه  بنگاهــداری  از  صنــدوق  »عبــور 
ســوی ســهامداری به همــراه نظارت 
عالیــه در راســتای افزایــش پرداخت 
مســتمری صندوق ها رویکــرد دولت 

سیزدهم است.«
بــر همین مبنا اســت که مرتضوی 
بدهی هــای  همــه  پرداخــت  از 
الیحــه  در  بیمــه ای  صندوق هــای 
بودجــه ســال 1402 خبــر می دهــد و 
می گوید: »بر اساس برنامه عملیاتی 
بهبــود  ســیزدهم  دولــت  راهبــردی 
حفــظ  و  عملکــردی  شــاخص های 
پایــداری صنــدوق )تعــادل در منابع 
و مصــارف( در دســتور کار قرار گرفته 
و در الیحــه بودجــه 1۴02 و نشســت 
شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی و 
نشســت ســران قوا بنا شــده است که 

تمام مطالبات صندوق های بیمه ای 
پرداخت و تسویه شود.«

مرتضوی افــزود: اقدامــات خوب 
دولــت  اســتقرار  زمــان  از  جــدی  و 
ســیزدهم در صندوق هــای بیمــه ای 
امیــدوارم  کــه  اســت  گرفتــه  انجــام 
همین روند با قوت و قدرت در ســتاد 

و استان ها ادامه داشته باشد.
گزارش ها از وضعیت صندوق های 
بیمــه ای حکایــت از آن دارنــد کــه این 
صندوق هــا به دلیل انباشــت بدهی ها 
حال و روز خوشــی را ســپری نمی کنند 
هســتند،  مشــکالت  دچــار  همــه  و 
از  بیشــتر  خروجی شــان  به عبارتــی 
ورودی شــان اســت. از ایــن رو دولــت 
ســیزدهم به دنبال پایداری منابع این 

صندوق هاست.
کــه  هســت  خاطــر  همیــن  بــه 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ســهامداری ایــن صندوق هــا را برای 
پایداری منابع آنها ضروری می داند.

ë ضرورت اصالح نظام بازنشستگی
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد 
بایــد اجرایــی  پایــداری در دو حــوزه 
شــود: اول پایــداری ســاختاری )اعــم 
از تشــکیالت و روابط( و دوم پایداری 
منابــع مالی که بر حفظ منابع مالی و 
ارزش آن و داشــتن ارزش افــزوده در 

طول زمان تأکید دارد.
فیروزآبــادی،  ابوالحســن  ســید 
قائم مقــام اســبق وزارت تعــاون، کار 
در  یادداشــتی  در  اجتماعــی  رفــاه  و 
این زمینــه توضیح می دهــد که ابتدا 
بایــد یــک سیســتم مناســب بیمه ای 
سیســتم  و  شــود  حاکــم  کشــور  در 

بازنشســتگی کشور به سیستم ترکیبی 
یا مشارکتی تغییر کند.

وی توضیــح می دهــد: »این گونــه 
سیســتم ها متکی بر شــفافیت میزان 
مشــارکت مــردم اســت. یعنــی پولی 
کــه بیمه شــده پرداخــت می کنــد به 
حســاب فــرد گذاشــته می شــود و در 
و  بهــره  بــا  مختلــف  ســنوات  طــول 
ســودی که به آن اضافه می شود، فرد 
می توانــد در مواقــع نیــاز یــا در زمان 
پیــدا  بــه آن دسترســی  بازنشســتگی 

کند.«
مدیرکل اسبق امور مستمری های 
ســازمان تأمین اجتماعــی نیز معتقد 
اســت که باید اصالحــات پارامتریک 

بازنشســتگی  رشــد  و  شــود  انجــام 
به گونه ای باشد که دیگر دلیلی وجود 
نداشــته باشــد کــه یک فــرد بــا 1۳.۵ 
ســال فعالیت کاری بازنشســته شــود 
اکنون با قانــون فعلی چنین فردی از 
بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور 
طبــق تبصــره چهــار مــاده ۷۶ قانون 

تأمین اجتماعی بهره مند می شود.
محمدعلی جنانــی در گفت و گو با 
آتیه آنالین می گوید: »باید به ســمت 
پارامتریــک پیــش رفــت  اصالحــات 
یعنی اینکه متناســب با شرایط کشور 
نــرخ ســابقه و ســن را تعدیل کــرد تا 
تأمین اجتماعــی بتواند به نســل های 
آینــده بــه عنــوان یــک صنــدوق بین 

نسلی خدمت ارائه دهد.«
نیــز  مجلــس  از  دیگــر  طــرف  از 
انتظــار مــی رود که نگاهش بــه منابع 
مالــی متراکم در صندوق هــا، نگاهی 
به عنــوان صنــدوق حمایتی نباشــد، 
چــون اگــر به روال ســال های گذشــته 
نــگاه حمایتــی بــه صندوق هــا وجود 
داشــته باشــد، باعــث تحلیــل منابع 
می شــود و ایــن صندوق هــا بــه مرور 
پایداری منابع مالی خود را از دســت 

می دهند.
رعایــت  و  حقــوق  بــه  پایبنــدی 
تعهدات بین نســلی و عــدم تحمیل 
مالــی  تضمیــن  فاقــد  طرح هــای 
پایــدار،  منابــع  تأمیــن  نســلی،  بیــن 

رعایت محاســبات بیمــه ای و تعادل 
و  حفــظ  و  مصــارف  و  منابــع  بیــن 
و  ســازمان ها  ذخایــر  ارزش  ارتقــای 
صندوق هــای بیمه گــر اجتماعــی به 
مــردم  حــق  متعلــق  امــوال  عنــوان 
امنیــت،  امانتــداری،  بــر  تأکیــد  بــا 
سودآوری و شــفافیت با ایجاد سازکار 
الزم و اصــالح قوانیــن، ســاختارها و 
تشــکیالت ســازمان ها و صندوق های 
بیمه گــر اجتماعــی در جهــت تأمین 
و  قواعــد  یکسان ســازی  و  عدالــت 
مقررات بیمه ای و جلوگیری از ایجاد 
و انباشت بدهی های دولت و رعایت 
قواعــد بیمــه ای و تأمیــن بــار مالــی 
تضمین شده و بین نسلی از بندهای 
سیاســت های ابالغــی مقــام معظم 

رهبری است. 
ابالغــی  سیاســت های   ۹ بنــد  در 
قیــد شــده که هر طــرح و الیحــه ای از 
طرف دولت و مجلس، باید پیوســت 
تأمین اجتماعی داشته باشد. داشتن 
بدیــن  اجتماعــی  تأمیــن  پیوســت 
بیمــه ای  محاســبات  کــه  معناســت 
در آن طــرح لحــاظ و منابــع آن نیــز 
مشــخص شــده باشــد تا تعــادل بین 
منابــع و مصــارف صندوق هــا ایجــاد 

شود.
کــه  اســت  اســاس  همیــن  بــر 
بیمــه ای  صندوق هــای  در  دولــت 
و  تضمین گــری  تنظیم گــری،  نقــش 
را  مصــارف  و  منابــع  تعادل بخشــی 
دارد و در صورتــی کــه این صندوق ها 
به هر دلیل، دچار بحران شود، دولت 
اعتبار و پایــداری صندوق را تضمین 

می کند و جای نگرانی نیست.
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 واگذاری فرایند اخذ پروانه کار اتباع خارجی 
به کاریابی ها

کارفرمایان متقاضی اســتفاده از خدمات اتباع خارجی در اســتان تهران به 
منظور بهره گیری از خدمات مطلوب تر با مراجعه به کاریابی های منتخب 
در سطح استان، نسبت به ثبت نام اولیه، تشکیل پرونده الکترونیک تبعه و 

ارسال درخواست صدور روادید و تمدید پروانه کار اقدام کنند.
بــه گزارش ایســنا، ســامانه جامــع اشــتغال اتبــاع خارجی شــهریور ماه 
امســال از ســوی معاون اشــتغال وزارت کار در 1۴ اســتان راه اندازی شد. به 
موجب این ســامانه از ابتدای مهرماه تمام واحدهای اجرایی در اســتان ها 
موظف شــدند درخواست های مرتبط با اســتفاده از خدمات اشتغال اتباع 
خارجی را صرفاً در ســامانه جامع اشــتغال اتباع خارجی ثبت و رســیدگی 
کننــد. کارفرمایــان حقیقــی و حقوقــی متقاضی اســتفاده از خدمــات اتباع 
خارجــی نیــز طبــق مــاده 121 قانــون کار جمهــوری اســالمی ایــران پس از 
ثبت نــام و ایجــاد پرونده شــخصی الکترونیکی در ســامانه جامع اشــتغال 
اتباع خارجی می توانند نســبت به ثبت درخواســت در قالب روادید ورود با 

حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار اقدام کنند.
محمــود کریمــی بیرانوند - معــاون اشــتغال وزارت کار- تأکید دارد که 

سراسر کشور باید به این سامانه متصل شوند.
وی از تمــام واحدهای اجرایی در اســتان ها خواســته تا درخواســت های 
مرتبط با خدمات اشــتغال اتباع خارجی را از طریق سامانه جامع اشتغال 

اتباع خارجی ثبت کنند.
در همیــن راســتا و با توجــه به راه انــدازی ســامانه جامع اشــتغال اتباع 
خارجــی در کشــور، اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان تهران به 
منظــور کاهــش مراجعــات حضــوری و اجــرای کامــل دولــت الکترونیک، 
به عنــوان اولین دســتگاه اجرایی در کشــور ارائــه خدمات غیــر حضوری در 

حوزه اشتغال اتباع خارجی را آغاز کرده است.
سید هادی علوی - دبیر هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی استان تهران 
- از کارفرمایــان متقاضــی اســتفاده از خدمات اتباع خارجی خواســته تا در 
صــورت تمایــل به منطــور بهره گیری از خدمــات مطلوب تر بــا مراجعه به 
کاریابی هــای منتخب در ســطح اســتان نســبت بــه ثبت نام اولیه، تشــکیل 
پرونده الکترونیک تبعه و ارســال درخواســت صدور روادید و تمدید پروانه 
کار اقدام کنند. وی از برگزاری دوره یک روزه مبانی اشــتغال اتباع خارجی 
بــرای کاریابی ها و نحوه کار با ســامانه همکاری انجمن صنفی کاریابی های 

خصوصی استان تهران خبر داد.
بــه گفتــه علــوی، بــا واگــذاری بخــش اول فراینــد اخــذ پروانــه کار بــه 
کاریابی هــای منتخــب اســتان، ضمــن تکریم اربــاب رجوع، کاهــش زمان 
فراینــد اخذ پروانه کار و جلب رضایت مخاطبین در راســتای اجرای دولت 
الکترونیــک محقــق خواهد شــد. ســامانه جامع اشــتغال اتبــاع خارجی با 
هدف شفاف ســازی و ســاماندهی فعالیت اتباع بیگانه در کشــور راه اندازی 
شــده و همه درخواست های مرتبط با خدمات اشــتغال اتباع خارجی باید 
در این ســامانه به نشــانی http://eatba.mcls.gov.ir به ثبت رسیده باشد. 
کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی می توانند صرفاً بعد 
از ثبت نام و تشــکیل پرونده الکترونیک در ســامانه، درخواســت خود را در 
قالــب روادیــد ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدیــد و یا ابطال پروانه کار 

به ثبت برسانند.

 مهارت آموزی بیش از 830 هزار نفر 
در مراکز فنی و حرفه ای

معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و رئیس ســازمان آموزش فنی 
و حرفــه ای کشــور از مهارت آمــوزی بیــش از 8۳0 هزار نفــر در مراکز فنی و 

حرفه ای در ۹ ماهه اول امسال خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای کشــور، 
غالمحســین حســینی نیا افزود: بیش از 8۳0 هزار نفر شــامل ۴۳0 هزار نفر 
دوره در آموزشــگاه های آزاد و ۴00 هــزار نفــر دوره در پنج هزار و ۴00 کارگاه 

مراکز دولتی در ۹ ماهه امسال در کشور آموزش داشته ایم.
وی از اســتقبال ۳۷ هزار واحد صنفی و بنگاه اقتصادی در کشور از طرح 
آموزش در محیط کار واقعی خبر داد. حســینی نیا با اشــاره به فعالیت سه 
میلیون واحد صنفی در کشــور، گفــت: از این تعداد یک میلیون و ۴00 هزار 
صنــف، قابلیــت اجــرای این طرح یــا همان طرح اســتاد شــاگردی نوین را 
دارند. وی با بیان اینکه اجرای این طرح از ســه ماه پیش آغاز شــده اســت، 
افــزود: بــا اجرای این طــرح 80 درصد در واحد صنفی یا بنــگاه اقتصادی و 
20 درصــد به صورت نظری در آموزشــگاه ها به صــورت حضوری یا مجازی 
آموزش هــای الزم را فرا می گیرند. رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور، صدور 1۳ هزار و ۷۵0 مجوز جدید الکترونیکی )سه روزه( و ایجاد دو 
هــزار و ۷00 جوار کارگاهی و بین کارگاهی در کارخانه های کشــور را از جمله 

برنامه های اجرا شده در دولت سیزدهم عنوان کرد.
وی اضافــه کــرد: تــالش براین اســت کــه نظیر چنیــن کارگاه هایــی را در 
همه کارخانه های کشــور که دســت کم ۵0 کارگر دارنــد، اجرایی کنیم تا هم  
کارگــران از آموزش های مهارتی اســتفاده کنند و هم نوآمــوزان جویای کار، 

آموزش های مهارتی را در محیط واقعی کار فرا بگیرند.
حســینی نیا، ســرمایه های انســانی را یکــی از مهم تریــن ارکان اصلــی 
پیشــرفت کشــور برشــمرد و گفــت: به منظــور تربیــت نیروی انســانی ماهر 
و بــر اســاس توســعه نهضــت توســعه مهارت آمــوزی در گام دوم انقالب، 
اســتاندارد جهانی و جمعیت کشــور، ارائه آموزش مهارتی دست کم برای 

۴ میلیون نفر ضروری است.
معاون وزیر کار اضافه کرد: در راستای توسعه نهضت مهارت آموزی در 
گام دوم انقالب، برای 1۹گروه هدف مانند جوانان جویای کار، دانشجویان، 
دانش آموختــگان، بانوان سرپرســت خانوار، معلوالن ســربازان و زندانیان 

و... برنامه های ویژه مهارتی در کشور تعریف شده و در حال اجراست.
وی اجــرای طرح هــای مهارت افزایــی دانشــجویان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی بــا تأکید بر آموزش مشــاغل دانش بنیان و نوظهــور را از جمله 
این طرح ها عنوان کرد و ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور، ۶۴0 مرکز 
دولتی و حدود 12 هزار آموزشــگاه آزاد و ۶ هزار و ۵00 اســتاندارد آموزشــی 

دارد.

ساخت 100 هزار مسکن برای کارمندان و اعضای 
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره امضای 
تفاهمنامــه همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با دانشــگاه آزاد 
اســالمی گفــت: انعقاد تفاهمنامه مشــترک با هدف ایجــاد 100 هزار واحد 
مســکونی بــرای کارمنــدان و اعضــای هیأت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی 
صــورت می گیــرد. مهــدی مســکنی افــزود: همچنیــن تقویــت و توســعه 
شــرکت های دانش بنیان در موضوع تفاهمنامه و اســتفاده از ظرفیت های 

مختلف طرفین از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.
مســکنی همچنین بیــان کرد: زمین مــورد نیاز برای ســاخت این تعداد 

واحد مسکونی از طریق دانشگاه آزاد تأمین می شود.
تفاهمنامــه همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی با دانشــگاه 
آزاد اســالمی با هدف احداث 100 هزار واحد مســکونی برای اعضای هیأت 
علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی در قالب تعاونی مسکن و حمایت 
از شــرکت های تعاونی دانش بنیان و تأسیس رشته تعاون در دانشگاه آزاد 

عصر چهارشنبه گذشته امضا شد.

تسویه مطالبات صندوق های بیمه ای در 1402
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

عبور صندوق ها از بنگاهداری به سهامداری به همراه نظارت عالیه در راستای افزایش پرداخت مستمری صندوق ها رویکرد دولت سیزدهم است

»ایران« دالیل و تبعات افزایش حوادث ناشی از کار را روایت می کند

گام های جدی برای افزایش ایمنی کار 
معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی: با ظرفیتی که بسیج در اختیار دارد، می توان از آن در زمینه پایش ایمنی و صیانت از نیروی کار کمک گرفت

نبــود  و  بیــکاری   / اقتصــادی  گــروه 
امنیت شغلی و نیاز حیاتی کارگران 
موجــب  کار،  داشــتن  بــه  بی شــمار 
بــا  کارفرماهــا  از  برخــی  کــه  شــده 
موجــود،  شــرایط  از  سوءاســتفاده 
بیشــترین تعداد کارگر را با کمترین 
دســتمزد بــه خدمــت گرفتــه و آنها 
بــدون هیچگونــه مصونیتــی ناشــی 
بــا  نوعــی  بــه  کارگــری  حــوادث  از 
جان خــود بازی کنند. ایــن درحالی 
اســت کــه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
حــوادث  کاهــش  بــرای  اجتماعــی 
ناشی از کار برنامه ویژه ای در دستور 

کار دارد.
ë سکانس اول

انبــوه  روی  دردش  پــر  دیــدگان 
جمعتــی کــه در پیاده روهــا رفــت و 
از  انــگار  می لغــزد،  می کننــد،  آمــد 
ایــن همــه عابر کســی نیســت که به 
درد دلــش گــوش دهــد. تــا همیــن 
چنــد وقــت پیــش کارگر ماهــری در 
یکــی از معادن کشــور بــود، اما حاال 
که دســتش قطــع شــده ناتــوان و از 
کار افتــاده اســت، اگــر ســینه اش را 
بشکافند، آن وقت است که می گوید 
از ترس از دســت دادن شغلش تن 
به تحمل وســختی کارهایی داده که 
خــارج از اســتاندارد ایمنــی بــوده و 
کارفرماها از کاهش تعداد بازرســان 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

نهایت سوءاستفاده را برده اند.
ë سکانس دوم

کامیون بــزرگ آبی رنگی جلوی 
رســتورانی رنــگ و رو رفته و کوچک 
لولــه  می ایســتد،  جــاده  کنــار  در 
اگــزوزش بــه نرمی خرخــر می کند، 
روشــن  رادیــو  رســتوران،  داخــل 
بــود امــا هیچکــس انــگاری گــوش 
نمی کرد. هوا گرم و خشــک بود، در 
اوج تابســتان در وســط کویــر  راننده 
رســتوران  مشــتری  تنهــا  کامیــون، 
بین راهی روی چهار پایه ای نشســته 
بــود، آرنج هایش را روی پیشــخوان 
رســتوران فکســنی تکیــه داده بود و 
هنگام چــای خوردن گارســون الغر 
را نگاه می کــرد. مثل همه آدم های 
گفــت  بی پــروا  و  رک  بیابانگــرد، 
»دیدمــش، نزدیک چهار ماه پیش. 
عمــل کرده بود، دســت راســتش را 
تــا آرنــج بریــده بودنــد.« و پیرمــرد 

گفــت:  رســتوران  صاحــب  فرتــوت 
»یــک هفته پیش من هم دیدمش، 
بسیار مستأصل بود، دست راستش 

را از بازو آرنج قطع کرده بودند.«
راننــده کامیــون در حالــی کــه از 
جایش بلند شــد گفت ، تنها چیزی 
کــه کارفرماهــا بــه آن می پردازنــد، 
رســیدن به حداکثر ســود بــا حداقل 
امکانات و تجهیزات اســت، آن هم 
کارگــری  حــوادث  کــه  شــرایطی  در 
هــرروزه با افزایش مواجه می شــود. 
کارگــران نیــز بــرای پــر کردن شــکم 
خــود و خانواده شــان بدتریــن کارها 
را در شــرایط ســخت و طاقت فرســا 
تحمــل می کننــد، تنهــا بــرای اینکه 
روزیشــان را کم یا زیــاد از دل همین 
کارها بیرون بکشــند. راننده کامیون 
در حالی کــه بــه صاحــب رســتوران 
پشــت کــرده بــود و در حــال بیــرون 
آمدن از رستوران، صاحب رستوران 
نــگاه  بــدون  و  داد  قــرار  را خطــاب 
کــردن بــه آن گفــت: »به واقــع آنها 
بــرای رســیدن به حداقل معیشــت 
و تأمیــن زندگــی خــود، حــوادث را 
بــه جان می خرنــد تنها بــرای اینکه 
خانواده منتظر آنها هســتند.« چند 
لحظه بعد کامیون در دل کویر محو 
می شــود و صاحــب رســتوران، تنها 
در کنجی نشســته و به روزهایی فکر 
می کرد که چگونه انگشتان پایش را 
در کارگاه تراشــکاری از دســت داده 

بود.
ë سکانس سوم

گرگ و میش غروب اســت. کویر 
تناســب  اســاس  بــر  یــواش  یــواش 
می گرایــد،  ســردی  بــه  اقلیمــش 
کیهــان، در شــهر کرمــان بــا تأنی در 
میــان عابرانــی که هیــچ توجهی به 
آن ندارنــد در حرکت اســت آن هم 

با تنها یک دست... .
معدنــی  دفتــر  ســاختمان  بــه 
کــه ســالها برایــش کار کرده اســت، 
مــی رود، رئیــس روی صندلــی لــم 
انداختــه،  پاییــن  را  ســرش  و  داده 
انگار نــه انگار که کســی وارد اتاقش 
شــده اســت. »کیهــان« بــا لبخندی 
تلخ شــروع بــه حــرف زدن می کند، 
بــه حنجرهــاش فشــار مــی آورد و با 

صدایی گرفته می گوید:
پســرم؛ رئیس... پســرم چند روز 

پیش ُمرد.
هوم!... چطور شد ُمرد؟

را  خــود  تنــه  بــاال  همــه  کیهــان 
او می گردانــد و جــواب  بــه ســمت 

می دهد:
از  کنــم  فکــر  می دانــد!  خــدا 
باشــد. ســه روز در  مــرده  مننژیــت 
مریضخانــه خوابیــد، بعــدش مرد. 

خواست خدا بود.
بــه  می شــود،  بلنــد  کارفرمــا 
طــرف »کیهــان« حرکــت می کنــد، 
شــانه هایش  روی  را  دســتهایش 
نقــش  می کنــد،  ســعی  می گــذارد، 
او  بــه  کنــد  بــازی  را  خــوب  رئیــس 
تســلیت می گویــد و در عیــن حــال 
بــر می گــردد و می گویــد: همه مــان 
راه  بهتریــن  صبــر  امــا  می میریــم، 
عــالج اســت، من فعــاًل بــا توجه به 
نمی توانــم  جســمی ات  وضعیــت 
برایــت کاری بکنم امــا می توانم در 
آینده ای نه چندان دور کاری برایت 

پیدا کنم.
ë سکانس چهارم

روایت هایی از این دست، روزانه 
مشــاهده می شــود، روایت هایــی که 
دارد  تلخــی  از سرنوشــت  حکایــت 
کــه کارگــران در نبود امنیت شــغلی 
تن بــه هــر کاری می دهنــد؛ آن هم 
در ســایه نبود نظارت کافی بازرسان 
وزرات تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
کــه بــه دلیــل کاهــش تعــداد آنهــا 
نمی تواننــد بــر تمامــی کارگاه هــا و 

تولیدی ها نظارت داشته باشند.

در طول یک ماه گذشــته تعداد 
حوادث کار به قدری باال و دردناک 
بــوده کــه نمی تــوان بــه ســادگی از 
آن گذشــت؛ »مرگ و مصدومیت 
فرآورده هــای  شــرکت  کارگــر  ســه 
نفتی پترو تــات ماهان«، »مرگ ۵ 
کارگر زِن ســردخانه بروجــن بر اثر 
آتش سوزی در سرویس کارگران«، 
»مرگ چهــار کارگر دامداری بر اثر 
گاز ســمی در خراســان  استنشــاق 
رضــوی«، »مــرگ پنج نفــر از کادر 
درمــان شــبکه بهداشــت میرجاوه 
بــر اثــر حادثــه تصــادف«، »مرگ 
دو کارگــر فــوالد بافق بــر اثر حادثه 
کار«، »مــرگ یــک کارگــر در عمق 
120 متــری چــاه آب در محــدوده 
شــهرک صنعتــی ماشین ســازی و 
فناوری های برتر مشــهد«، »مرگ 
اثــر  بــر  زنجــان  شــهرداری  کارگــر 
زبالــه«،  ماشــین  جــک  رفتــن  در 
»مــرگ کارگر شــهرداری مشــکین 
شــهر بر اثر تصــادف«، »مرگ یک 
کارگــر در گودبــرداری غیراصولــی 
در نظرآبــاد کــرج«، »مــرگ کارگر 
راه آهــن گرمســار بــر اثــر برخــورد 
بــا قطــار«، »واژگونــی مینی بــوس 
حامــل کارگــران شــهرک صنعتی 
عطــار نیشــابوری و مجروح شــدن 
1۶ کارگــر«، »مصدومیــت 8 کارگر 
پتــوی لیلیــان بافت یــزد در حادثه 
و  کارگــران«  ســرویس  تصــادف 
حــوادث بســیاری دیگر کــه در ماه 
آبــان اتفــاق افتاده اســت؛ اخباری 

کــه خبرگــزاری ایلنــا گــزارش داده 
است.

آخریــن آمــار حــوادث ناشــی از 
کار را مدیــر دفتــر معاینــات بالینی 
سازمان پزشــکی قانونی ارائه داده 
اســت؛ بــه گفتــه او، تعــداد افرادی 
که در ســال 1۴00 بــه دلیل حوادث 
قانونــی  پزشــکی  بــه  کار  از  ناشــی 
مراجعــه کرده انــد 28 هــزار مــورد 
اســت. همچنیــن بــه گفتــه معاون 
روابــط کار وزارت کار، حــدود 800 
کارگر ساالنه به دلیل حوادث ناشی 
از کار فــوت و 1۳ هــزار کارگــر دچــار 
قطع عضو و مصدومیت می شوند.

ë  تأثیرگذار عوامل  پنجم؛  ســکانس 
در حوادث کارگری

قانــون کار از مــاده 8۵ تــا ۹۵ به 
مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت 
نیــروی  از  »صیانــت  راه هــای  و  کار 
انســانی« پرداختــه اســت. مطابــق 
کارفرمایــان  کار،  قانــون   ۹1 مــاده 
مســئوِل حفظ ســالمت و بهداشت 
کارگران هســتند. آنها باید »وســایل 
و امکانــات الزم را تهیــه و در اختیار 
چگونگــی  و  داده  قــرار  کارگــران 
کاربرد وســایل فوق الذکــر را به آنان 
رعایــت  درخصــوص  و  بیاموزنــد 
بهداشــتی  و  حفاظتــی  مقــررات 
نظارت نماینــد.« اگرچه با توجه به 
آمــار باالی حــوادث کار در کشــور به 
جــرأت می توان گفت کــه این موارد 
به درستی اجرا نمی شوند و کارگران 
هــم تــوان دفــاع از حقــوق خــود را 

آنچنــان کــه بایــد ندارنــد. معــاون 
روابــط کار وزارت تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی با اشــاره به کمبود تعداد 
بازرســان کار در کشــور، اســتفاده از 
ظرفیــت بســیج در ایــن خصــوص 
را کمــک کننــده دانســته و می گوید: 
با وجــود فعالیــت 800 بــازرس کار 
در کشــور به دلیل گســتره واحدهای 
تولیــدی توانایی رســیدگی بــه تمام 
امور میســر نیســت امــا بــا ظرفیتی 
کــه بســیج در اختیــار دارد، می توان 
و  ایمنــی  پایــش  زمینــه  در  آن  از 
صیانت از نیــروی کار کمک گرفت. 
بــه گفته علــی حســین رعیتــی فرد 
بســیج  مســئوالن  حاضــر  حــال  در 
ارائــه  آمادگــی  کارخانجــات  در 
آموزش هــای مــورد نیــاز ایمنــی را 
به عنــوان همیار ایمنی بــه کارگران 
دارنــد چــرا کــه بســیاری از حــوادث 
ناشــی از کار بــه علت بــی احتیاطی 
و نبــود آموزش هــای کافــی صورت 
می گیــرد لــذا ظرفیــت بســیج برای 
تشکیل کمیته های حفاظت فنی در 
مراکز تولیدی می تواند کمک کننده 

باشد.
توســط  بررســی ها  اســاس  بــر 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه، 11 عامل 
محیــط  حــوادث  بــروز  در  اصلــی 
کار نقــش داشــته اند که اســتفاده از 

وسایل بی حفاظ از آن جمله است.
وســایل  از  اســتفاده  همچنیــن 
معیــوب، بی احتیاطی، نــور ناقص، 
تهویه نامطلــوب، لباس خطرناک، 
فقــدان اطالعــات، عــدم آمــوزش، 
عــدم اســتفاده از وســایل حفاظتی، 
و  ایمنــی  مقــررات  رعایــت  عــدم 
تجهیــزات،  بی نظمــی  و  ازدحــام 
بــه عنــوان مهمتریــن دالیــل بــروز 
حوادث ناشی از کار شناخته شدند.

نور ناقــص و فقــدان آموزش در 
بیــن عوامــل 11 گانه بــروز حادثه در 
کمتریــن  دارای  کاری،  محیط هــای 
ســهم و پس از آن تهویه نامطلوب، 
و  خطرنــاک  لبــاس  از  اســتفاده 
ازدحام و بی نظمــی تجهیزات قرار 

دارد.
بررســی  نمونــه   4600 میــان  در 
حــوادث  بــروز  در  عامــل   11 شــده، 
ناشی از کار نقش بسیار تأثیرگذاری 

داشته اند.
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