کارگاهها الزماالجراست ،خیلی از کارگاهها و کارفرمایان ،از وجود
آییننامههای جدید خبردار نیســتند .پس ضعف اطالعرسانی و
آموزش باعث شده «فرهنگ ایمنی» در ایران یک فرهنگ نازل و
سطحی باشد.از جمله کاستیهای دیگر کم بودن و ناکافی بودن
تعداد بازرسان کاراست .به گفت ه اشرفمنصوری بین  800تا هزار
و  100بازرس کار در کشــور وجود دارد که ایــن تعداد ،در مقابل
چندمیلیون کارگاه مشمول قانون کار ،بسیار کم و ناکافیاست.
احمد مشیریان ،معاون پیشین روابط کار وزارت کار ،پیش از این
در مصاحبهای در ارتباط با ناکافی بودن بازرسان کار در کشور گفته
بود پس از اینکه یــک بازرس کارگاهی را بازرســی کرد ،به دلیل
ناکافی بودن تعداد بازرسان ،بازرســی بعدی این کارگاه به  5سال
بعد موکول میشود.
اشرفمنصوری معتقد اســت برای رفع این کاستی ،میبایست از
تجربه موفق کشورهای توسعهیافته در زمینه برونسپاری بازرسی
کار ،مبتنی بر مدل مشــارکتی بهره برد و کار را به نهادهای مدنی
ایمنی و بهداشــت کار تفویض کرد .تنها در این صورت است که
کمبودهای بخش دولتی با توانمندیهــای مدنی و غیردولتی پر
میشود .او از ژاپن به عنوان ایمنترین کشور جهان برای کارگران
مثال میزند که تشکل صنفی بازرسان ایمنی آن از حیث قدرت،
وســعت و تاثیرگذاری ،وزارتخانه مربوطه را پشتسرگذاشته و با
مشــارکت موثر در امر ایمنی ،یکی از عوامل کاهش حوادث کار تا
آستانه صفر مطلق بوده است.
داریوش پناهیزاده ،معاون طب کار و کمیســیونهای پزشکی
ادارهکل درمان مستقیم سازمان تامیناجتماعی ،نیز یکی از دالیل
پایین بودن حوادث شغلی در کشوری مانند ژاپن را «همکاریهای
ن بخشــی» میداند و میگوید« :ژاپن با برنامهریزیهای
دقیق بی 
مناسب ،بهروز بودن قواعد و استانداردها و همکاریهای دقیق بین
نهادهای درگیر ،نرخ حوادث کار را به صفر رسانده است».
این مقام مسئول ،عوامل اصلی باال بودن نرخ حوادث کار در ایران
را برمیشمارد :عدم آموزش موثر نیروی کار ،عدم توجه به فرهنگ
ایمنی و حفاظت فردی در محیط کار ،اســتفاده از ماشــینآالت
فرسوده و غیرایمن ،تکنولوژی پایین ماشینآالت ،لباس و تجهیزات
ایمنی غیراستاندارد و باکیفیت پایین ،عدم توجه به اصول ()HSE
( ایمنی و بهداشت کار) ،عدم رعایت تناسب کار محوله با توانایی
جسمی و روانی کارگر و در نهایت تداخل دستگاهی و بیندستگاهی
در مساله ایمنی و بهداشت کار.

در بحث مربوط به آسیبشناسی حوادث
کار در ایران مشکل دیگری که با آن دست
به گریبان هستیم ،فقدان آمارهای قابل
ضعف آمار
اتکا و همگن است .اشرفمنصوری ،تعدد
نهادهای مسئول را یک چالش اساسی در
این زمینه میداند و میگوید« :در کشور
آمار رســمی حوادث کار وجود ندارد در حالی که بر اســاس الزامات
مقاولهنام ه « »187سازمان بینالمللی کار که ایران هم به آن پیوسته،
بایستی یک سامانه تحت عنوان «سامانه ملی ثبت حوادث ناشی از کار و
بیماریهای شغلی» با همکاری همه نهادهای ذیربط مثل وزارت کار،
تامیناجتماعی و پزشک قانونی وجود داشته باشد که همه این نهادها
اطالعات مربوط به حوادث کار را شفاف و دقیق در این سامانه ثبت کنند.
به گفته این کارشــناس حوادث و ایمنی کار فقدان چنین سامانهای،
دســتیابی به اطالعات متقن و قابل اتکا در مورد حوادث کار را دشوار
میسازد و به هیچوجه نمیتوانیم با قاطعیت ،نمودار توزیعی حوادث کار
را ترسیم کنیم .به عبارتی نمیدانیم در بازه یکساله یا شش ماهه نرخ
حوادث کار افزایش داشته یا کاستی گرفته است .حتی نمیتوانیم آمار
تفکیکی کارگاهها را در اختیار داشته باشیم .نمیدانیم در کدام بخش از
صنعت یا خدمات ،آمار حادثه باالتر اســت و نمیتوانیم نسبت تاثیر
متغیرهای اصلی را اســتخراج کنیــم .لذا در بحث حوادث شــغلی،
محرمانگی دادهها و پنهانکاری ساختاری اطالعات ،یکی از معضالت
اصلیاست که با سلب شفافیت الزم ،اجازه نمیدهد کاستیها برای
پژوهشگران عیان شود ».به گفت ه اشرفمنصوری« ،بیمههای توافقی»
و یا بیمههای بینام که نیازمند رای دادگاه نیســتند و بر اساس آنها،
کارفرما به کارگر حادثهدیده ،مبلغی را مستقیم برای غرامت میپردازد،
از جمله دالیل عدم توجه به اصول ایمنی است« :وقتی کارفرما ترسی از
دادگاه و کشوقوسهای قانونی نداشته باشد ،طبیعیاست که تمایل
صد درصدی اصول و ضوابط ایمنی نداشته باشد؛
چندانی برای رعایت 
در عین حال در این شرایط ،آمار حادثههای شغلی ثبت نمیشود» .در
مجموع ،بهروز نبودن آییننامهها ،ضعف فرهنگ ایمنی ،کمبود بازرسان
کار و رواج بیمههای توافقی از عواملی هستند که مرگومیر کارگران و یا
قطع عضو و ازکارافتادگی آنها را تبدیل به یک معضل ،در عرصه روابط
کار میکند .به اینها باید فقدان شفافیت آماری را نیز بیفزاییم؛ در این
شرایط «ایمنی» یکی از مهمترین مطالباتیاست که برآوردهسازی آن
ن بخشــی و
نیازمند راهکارهای بســیار از جمله افزایش تعامالت بی 
بهرهگیری از پتانسیل بخش خصوصی است.
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

تجربه موفق کشورهای دیگر

بــرای رفع کاســتی موجــود در
زمینه نظــارت بــر ایمنی محل
کار ،میبایســت از تجربــه موفق
کشورهای توســعهیافته در زمینه
برونســپاری بازرسی کار ،مبتنی
بر مدل مشارکتی بهره برد و کار را
به نهادهای مدنی ایمنی و بهداشت
کار تفویض کرد .تنها در این صورت
است که کمبودهای بخش دولتی با
توانمندیهای مدنی و غیردولتی
پر میشود
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