قلمرورفاه

پرونده اصلی

«مرگ»

درحوالیکار

ساالنه بین  1500تا  2000کارگر ایرانیجانخود را درحوادث
کارازدست میدهند
حوادث کار ،رصد مناســب آن ،پیشــگیری از آن و پیگیری وضعیت
کارگران آسیبدیده از جمله معضالت موجود در روابط کاری است .به
گفته کارشناسان ،ضعف آمار ،آییننامهها و ناکافی بودن بازرسان از جمله
مهمترین کاستیهایی مربوط به ایمنی و بهداشت کار در ایران است.

به گفته وزیر
بهداشت ساالنه
بیش از
 ۲هزار نفر در
کشور به دلیل
حوادث ناشی از
کار جان خود را
از دست میدهند
و  40درصد
کارگاههای فعال
در کشور ،ایمنی
الزم را ندارند.
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سازمان بینالمللی کار «حادثه شغلی» را به این ترتیب تعریف کرده
است« :حادثه شــغلی یک واقعه برنامهریزی نشده و غیرمنتظر ه
ناشی از کار است که منجر به مرگ ،بیماری و یا آسیبدیدگی یک
یا چند کارگر میشود ».بر اساس آمارهای این سازمان در سراسر
جهان ،ســاالنه دو میلیون نفر در محیط کار جان خود را از دست
میدهند و توزیع و پراکندگی حوادث شغلی به نسبت رعایت ایمنی
و بهداشت کار در کشورهای مختلف ،متفاوت است .حوادث ناشی از
کار ،ساالنه  4درصد تولید ناخالص ملی به اقتصاد کشورها خسارت
وارد میآورد.
در ایران ،آمار دقیق و بــهروز از میزان
حوادث شغلی در دست نیست .تعدد
سازمانهای درگیر در مساله حوادث
حوادث شغلی
در ایران
شغلی از پزشکی قانونی گرفته تا وزارت
کار و تامیناجتماعــی و برداشــت
«شــبهمحرمانگی» از حــوادث کار،
دستیابی به آمار دقیق را دشوار میکند .آخرین آمار کلی که توسط
سازمان تامیناجتماعی در آبان سال  97منتشر شده ،نشان میدهد
حوادث شغلی در سال  ۱۸ ،96هزار و  ۸۷۶نفر از نیروی کار تحت
پوشش سازمان تامیناجتماعی را درگیر کرده که این تعداد نسبت
به سال  ،۹۵حدود  ۱.۹درصد رشد داشته است .از این تعداد ۹۷.۲
درصد مرد و  ۲.۸درصد زن بودهاند .این در حالی است که به گفته
وزیر بهداشت ،ساالنه بیش از  ۲هزار نفر در کشور به دلیل حوادث
ناشی از کار جان خود را از دست میدهند و  40درصد کارگاههای
فعال در کشور ،ایمنی الزم را ندارند.
مرکز دیگری که آمار حوادث شــغلی را اعالم میکند ،ســازمان
پزشکی قانونیاست .بر اساس آخرین گزارش پزشکی قانونی که
تابستان سال  97اعالم شده ،آمار مرگ ناشی از حوادث کار در ۱۰
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

سال گذشته ،نزدیک به  ۱۶هزار نفر بوده است .بنا به این گزارش،
طی  ۱۰سال گذشــته ( ۱۳۸۷تا  ۱۵ ،)۱۳۹۶هزار و  ۹۹۷نفر در
حوادث ناشی از کار ،جان خود را از دست دادند .در آمار منتشره از
سوی پزشکی قانونی اعالم شده که از این تعداد ۱۵ ،هزار و  ۷۶۷نفر
مرد و  ۲۳۰نفر زن بودند.
از مجموع این آمارها میتوان چنین استنباط کرد که ساالنه بین
هزار و  500تا  2هزار کارگر ایرانی ،جان خود را بر اثر حوادث شغلی از
دست میدهند .اما چرا نرخ حوادث کار در ایران تا این اندازه باالست؟
آیا این معضل ،به خالهای قانونی و آییننامهای بازمیگردد یا مشکل
به کاستیهای اجرایی مربوط است؟ و چرا هیچ آمار متقن و بهروزی
از میزان حوادث شغلی در دست نداریم؟
«ابوالفضل اشرفمنصوری» ،رییس هیاتمدیره کانون سراسری
انجمنهای صنفی مسئوالن حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار
کشور در رابطه با کاســتیهای موجود به «قلمرو رفاه» میگوید:
«ایمنی یکی از مهمتریــن مطالبات کارگران اســت؛ چراکه اگر
کارگری در اثر حادثه ،نقص عضو شــود ،حقوق و دستمزد خود را
برای مدتی نامعلوم از دست میدهد .در کشور ما کارگر از کارافتاده
با کارگر متوفی ،فرق چندانی ندارد و بر اساس تجربیات ما 90،درصد
کارفرمایان ،کارگر نقص عضو شده را استخدام نمیکنند».
اشرفمنصوری ضمن اشاره به موضوع
آییننامههــا میگوید« :بــا توجه به
عضویــت قدیم ایــران در ســازمان
علل حوادث شغلی
بینالمللــی کار ،آییننامههای ایمنی
قبل از انقالب اسالمی وجود داشته و
الزماالجرا بودهاند اما این آییننامهها
نیازمند بازنگری هستند .شورای عالی حفاظت فنی با توجه به ورود
تجهیزات و دستگاههای جدید و ارتقای چیدمان کارگاهها ،در حال
تطبیق دادن این آییننامهها با مقتضیات روز اســت .برای نمونه،
آییننامهای که برای کار با دســتگاه جوش در سال  1348نوشته
شده ،با توجه به مدرنیزاسیون کارگاهی ،نیازمند بازنگریاست یا به
طور مثال کار با داربست ،در طول زمان تغییر بسیار کرده است .در
برخی کارگاهها داربستهای پلکانی جایگزین داربستهای سنتی
و رایج شدهاند اما آییننامهها کامال بر اساس داربستهای سنتی
نوشته شدهاند .پس در مواردی نیازمند بهروزرسانی آییننامهای
هستیم یعنی آییننامه به وفور وجود دارد اما انطباق و روزآمد بودن
آن مهم است .البته مساله دیگری که اهمیت دارد« ،ایرانیزه شدن»
یا بومیسازی آییننامههاست .ما نباید تنها به ترجمه متون حقوقی
و کنوانسیونهای ایمنی بســنده کنیم و در برخی موارد نیازمند
تغییرات درونمتنی بر اساس اقتضائات بومی و محلی هستیم».
در مقوله «ایمنــی» پس از بحث در مــورد ظرفیتهای قانونی و
آییننامهای ،ضعفها و کاســتیهای اجرایی حائز اهمیت است.
اشرفمنصوری ضعفهای اجرایی را در دو بعد بررسی میکند؛ اول
فقدان فرهنگ ایمنی در کشور و دوم ،کمبود بازرسان ایمنی کار
که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و آییننامهها را برعهده دارند.
وی میگوید« :شــورای عالی حفاظت فنی» مســئول بازنگری
و تصویب مصوبات ایمنی و بهداشــت کار اســت .مصوبات جدید
در این شــورا بررســی و پس از امضای وزیر کار ابالغ میشــوند
اما آیا این مصوبــات جدید ،به طور مثال تغییــر آییننامه ایمنی
جوشــکاری به اندازه کافــی در جامعه بازخــورد دارد؟ چقدر در
سطح کارگاهها اطالعرســانی میشــود؟ بهرغم اینکه مصوبات
شورای عالی حفاظت فنی بر اساس ماده ( )85قانون کار برای همه

