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مدیرعامل جامعه ایمن کشور    اخبار

عرض تسلیت چاره کار نیست
 لیال شاهی 

آمارها نشان می دهد در ایران بیش از 5 هزارمعدن فعال 
وجود دارد. معادنی که گفته می شود بسیاری از آن ها از 
استانداردهای الزم برخوردار نیستند و هر لحظه امکان 
وقوع حادثه ای در آنها محتمل است. حادثه ای که در روز 
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396، ساعت 11:30 صبح، 
در معدن زغال سنگ آزادشهر گلستان رخ داد یکی از 
نمونه های این حوادث بود که بر اثر آن ده ها کارگر در 
زیر زمین گرفتار شدند و جان خود را از دست دادند. 
مسلما در بروز چنین اتفاقاتی حمایت های درمانی و 
بیمه ای از کارگران و بازماندگان آنها از اهمیت بسیاری 
برخوردار است ولی گفته برخی کارگران مبنی بر نبود 
پوشش بیمه ای، توجهات را به خود جلب کرد و موجی از 
انتقادات را برانگیخت. علیرضا ابراهیمی، نمایندگان مردم 
آزادشهر در مجلس نیز پس از این حادثه گفت: »برخی 
از کارگران معدن »زمستان یورت« از شش ماه تا یک 
سال حقوق عقب مانده داشته و از نظر بیمه درمانی هم 
از چتر حمایتی مطلوب برخوردار نبوده اند.« علی رغم 
بازدید مسئوالن و اعالم آنها برای حمایت از بازماندگان و 
حادثه دیدگان این حادثه ولی همچنان اوج نارضایتی ها از 
وضعیت نابسامان کارگران به خصوص در زمینه بیمه به 
گوش می رسد و آنها این اقدام مسئوالن را همانند نوش 
دارو بعد از مرگ سهراب می دانند چرا که اکنون بسیاری 
از کارگران از وضعیت مناسب معیشتی و به خصوص 
بیمه برخوردار نیستند و به همین دلیل خواهان دست 

یافتن به حداقل حقوق خود هستند. 
جواد نوفرستی، مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور و 
کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی بر این باور است که 
کارگران از نظر معیشتی و به خصوص بیمه از وضعیت 
مناسبی برخوردار نیستند. وی به برخی از مشکالت 
کارگران اشاره کرد و می گوید: »وقتی حوادثی در کشور 
مشابه معدن ذغال سنگ یورت اتفاق می افتد مسئولین 
تنها عرض تسلیت دارند و از رسیدگی به بازماندگان 
و مصدومان صحبت می کنند، این الزم و خوب است 
اما کافی نیست. این نگاه باید وسیع تر باشد از این منظر 
که از اتفاقات رخ داده از جمله حادثه معدن و پالسکو 
درس بگیریم و مطمئن شویم که این حادثه دوباره تکرار 
نمی شود. متاسفانه کمتر کسی به حوزه ایمنی توجه دارد. 
ای کاش در پیام مسئوالن محترم دستور یا حداقل توصیه ای 
به تمامی معادن و کارگاه های دیگر ارائه شود تا به بحث 
ایمنی محیط کار و معادن، جدی فکر کنند تا حادثه 

دیگری اتفاق نیفتد.«
وی ادامه می دهد: » طبق اخبار منتشر شده از زبان برخی 
کارگران معدن آزادشهر، عالوه بر اینکه قرارداد مناسبی 
ندارند، چند ماه حقوق معوق دارند و یا کل سال را بیمه 
نیستند. در جایگاه تایید صحت یا سقم این موارد نیستم 
و توسط مسئوالن ذیربط بررسی خواهد شد. صحبت 
من بطور عام در کل معادن و کارگاه ها و حقوق کارگران 
است. اینکه بعد از حادثه ای مثل پالسکو گفته شود بیمه 
بیکاری به کسانی که بیمه هم نبودند تعلق می گیرد خوب 
و قابل تقدیر است اما نوشدارو بعد از مرگ سهراب است 
و دردی دوا نمی کند. حادثه پالسکو و معدن می تواند 
درس بزرگی باشد تا دولت تضمین دهد هیچ کارگری 

بدون بیمه نباشد و قرارداد سفید امضاء نکند.«
وی می گوید: »اینکه به خانواده عزیزان از دست رفته 
کمک کنیم اقدام خوبی است. اما باید منتظر حادثه و 
فاجعه باشیم بعد مشکالت مشخص شود؟ باید مسئولیت 
دستگاه های نظارتی شفاف و مشخص شود آیا واقعا 
تمام کارگران شریف ما در سراسر کشور و چه در سایر 
محیط های کاری از بیمه مناسبی برخوردار هستند؟ به 
طور قطع اینطور نیست. ایده آل اینست که حقوق و 
مزایای کارگران عادالنه و شرافتمندانه باشد و قراردادها 
و بیمه ها مورد رضایت کارگران باشد و امنیت شغلی 
وجود داشته باشد. نگرانی و دلهره از قراردادهای موقت، 
آرامش کارگران را می گیرد و برعکس، رضایت آنها 

می تواند به افزایش بهروری آنها کمک کند. باید بستر و 
شفافیت و بستر مطمئنی ایجاد شود که کارگران بدون 
ترس از دست دادن شغل شان، دغدغه ها و نارضایتی ها 
و وضعیت حقوق و بیمه شان را اعالم کنند. در بسیاری 
از موارد، وقتی کارگران شغل شان ر از دست می دهند و 
دنبال دریافت بیمه بیکاری شان هستند، متوجه می شوند 
که کارفرما در مقاطعی، بیمه آنها را پرداخت نکرده یا 

کامل پرداخت نکرده است.«
»تعهدنامه ها  می گوید:  کارگری  حقوق  فعال  این 
معموال یکطرفه و به ضرر کارگران است اخیرا خبری 
در شبکه های مجازی منتشر شد که در شرکتی تعهدنامه 
از کارگر می گیرند که اگر حادثه ای رخ داد کارگرهیچ 
حق و حقوقی و شکایتی نسبت به شرکت ندارد. حقیقت 
امر این است که در بسیاری از صنایع و کارخانجات 
دولتی و خصوصی کارگران استثمار می شوند. کدام کارگر 
می تواند با دریافتی کمتر از یک میلیون تومان که کمتر 
از نصف خط فقر مطلق و خط معیشت است زندگی 
آبرومندی داشته باشد. امیدواریم مسئول دولت دوازدهم 
هر فردی که انتخاب می شود، فکر اساسی به دغدغه جدی 

کارگران داشته باشد.«
نمی تواند  با یک شغل  »کارگر  می دهد:  ادامه  وی 
زندگی اش را اداره کند و مجبور است شغل دوم داشته 
باشد. شغل دوم یعنی گرفتن شغل یک نفر دیگر. این 
موارد از جمله موضوعاتی است که با مسائل اجتماعی و 

اقتصادی و روانی جامعه و حتی پایداری کانون خانواده در 
ارتباط است که امیدوارم این مسائل جدی گرفته شود.«
کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی می گوید: »عالوه 
بر مالک و پیمانکار این معدن، دستگاه های نظارتی نیز 
در پی این اتفاق مسئول هستند. ای کاش این شجاعت 
وجود داشت که دستگاه های مسئول نیز اعتراف کنند که 
نقش نظارتی خود را بخوبی انجام نداده اند و در قبال این 
افراد و این حادثه مسئولند. چگونه دستگاه های نشت 
یاب گاز کار نمی کردند و چرا سیستم اندازه گیری 
سطح اکسیژن و گاز CO در معدن هوشمند نبودند که 
اگر به کمتر از سطح موردنظر برسد یا دستگاه کار نکند، 
اجازه ورود افراد به معدن داده نشود« وی ادامه می دهد: 
»در مجموع کارگران در کشور وضعیت مطلوبی ندارند. 
یکی از مشکالت اصلی کارگران بحث بیمه است. البته 
وضعیت تمام صنایع و معادن کشور همانند معدن آزاد 
شهر نیست. حتما معادنی وجود دارد که از این هم 
بدتر است و حتما معادنی نیز وجود دارد که وضعیت 
مطلوبی دارد. در مجموع اگر ارزیابی کنیم وضعیت بیمه 
کارگران در تمامی دستگاه ها و شرکت های خصوصی 
و دولتی وضعیت مطلوبی نیست. بخشی از این مشکل 
به شرکت ها و بخشی به دولت مربوط می شود. چرا 
شرکت ها از بیمه کردن افراد دوری می کنند و یا سعی 
می کنند حق بیمه پرداخت نکنند؟ چرا از افزایش قابل 
توجه حداقل حقوق ها جلوگیری می کنند؟ در واقع باید 
گفت از آنجایی که دولت خود بزرگترین کارفرما است 

طبیعتا همیشه به نفع نماینده کارفرما رای خواهد داد.«
نوفرستی می گوید: »از طرف دیگر و در جهت دفاع 
از کارفرمایان، باید اشاره کرد که دولت از کارفرما انتظار 
بسیاری دارد. ایجاد شغل، کاهش فشار و بار از روی دوش 
دولت، کاهش آسیب های اجتماعی با ایجاد شغل، بهره 
سنگین، دستورالعمل ها، بخش نامه ها، بیمه، مالیات و غیره 
از جمله مسائلی است کارفرماها با آن روبرو هستند. اگر 
حقوق کارگر 1 میلیون تومان باشد کارگر 7 درصد این 
مبلغ را به عنوان سهم بیمه کارگر و کارفرما 23 درصد 
این مبلغ را بعنوان سهم بیمه کارفرما پرداخت می کند. 
در اینجا دولت باید به کمک بخش خصوصی بیاید. 
برای خروج از رکود اگر به طرح هایی که وجود دارد، 
توجه شود، مثال در کاهش سهم بیمه کارفرما، به تولید 
کنندگان کمک کنند تا شرایط بهتری ایجاد شود. در این 
شرایط فشار بر کارفرما کمتر شده و در نتیجه عالوه بر 
گسترش صنعت، رضایت کارگران نیز افزایش می یابد.« 

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد

تشکیل 13 تیم واکنش سریع 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر همزمان با هفته هالل 
احمر بااعالم تشکیل 13 تیم واکنش سریع در کشور، گفت: در سال جاری 
در صورت تحقق بودجه تیم های واکنش سریع در شعب تشکیل می شود.
مرتضی سلیمی در گفت وگو با ایسنا همزمان با هفته هالل احمر ضمن 
تشریح عملکرد سازمان امداد و نجات طی یکسال گذشته، گفت:  سال 
گذشته و دو ماهی که  از سال جدید گذشت پر از حادثه بود. حوادثی 
مانند زلزله فریمان، حادثه پالسکو و سیل های خوزستان، لرستان، سیستان 
و بلوچستان، طوفان های صد روزه سیستان، خشکسالی، حادثه قطار سمنان 
و حوادث جاده ای رخ داد که در همه این حوادث سازمان امداد و نجات 
از اولین لحظات حادثه تا روزهای پس از حادثه در کنار آسیب دیدگان بود 
و امدادگران این جمعیت تسکینی بودند بر آالم رنج دیدگان از حوادث.

وی با بیان اینکه کشور ما در منطقه خطرپذیری برابر سوانح طبیعی و غیر 
طبیعی قرار دارد، در عین حال گفت:  اما متاسفانه رویکرد کاهش خطر و 
پیشگیری از خطر نیز چه به لحاظ قانونی و مهم تر از آن به لحاظ اجرایی 
در سطح ضعیفی قرار دارد و بیشتر اقدامات معطوف به پاسخگویی و تا 
حدودی آمادگی نسبت به سوانح است. از سوی دیگر رفتارهای پرخطر 
به ویژه در حوادث جاده ای و فقدان ایمنی در حوادث انسان ساز نیز بر 

افزایش و پیچیدگی حوادث در کشورمان افزوده است.
به گفته سلیمی، از آنجایی که در مراحل چرخه مدیریت بحران نقش 
سازمان در مرحله پاسخگویی است؛ آمادگی مناسب، پاسخگویی سریع 
و فوری برای سازمان امداد و نجات از اهمیت خاصی برخوردار است. 
شاید مهم ترین اقدام این سازمان را بتوان تشکیل تیم های واکنش سریع 
در مراکز استان ها دانست که ان شاءاهلل در سال جاری در صورت تحقق 
بودجه این تیم ها را در شعب هم تشکیل خواهیم داد. حضور این تیم ها 
به ویژه در حادثه سیل آذربایجان و زلزله خراسان، تحسین از سوی مردم 
و مسئوالن در پاسخگویی مناسب و سریع سازمان را به همراه داشت.

سلیمی اضافه کرد: پیش از رونمایی از تیم های واکنش سریع، در بهمن 
ماه یک دوره آموزشی فشرده برگزار کردیم و اعضای تیم های واکنش 
سریع در چهار مرحله در مرکز آموزش های تخصصی امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان کرمان به مدت هشت شبانه روز در چهار 
کارگاه عملیاتی سوانح جاده ای ، آوار، ارتفاع و فضای معلق و پیش 
بیمارستانی شرکت داشتند. در این دوره مجموعا 493 نفر از اعضای 
تیم های واکنش سریع استانهای سراسر کشور توسط 70 نفر از مربیان 
زبده کشور، 39 هزار و 440 ساعت آموزش دیدند. همچنین با تدوین و 
ابالغ دستورالعمل آمادگی جسمانی ، تمامی اعضای تیم های کشور موظف 
به ارتقای توانمندی جسمانی خود در استان ها شدند تا در آزمون های 

متمرکز کشور مورد سنجش قرار گیرند.
وی به حضور تیم های امدادی هالل احمر در حادثه پالسکو اشاره کرد 
و گفت: این نیروهای عملیاتی در رسته های سیزده گانه تیم بندی شدند 
و انجام این اقدام پیش از حادثه پالسکو نشان داد که در حوزه امداد و 
نجات رویکرد آینده پژوهی داشتیم. از طرفی دیگر در حادثه پالسکو 
دیدیم که امروزه پاسخگویی به حوادث، تخصص ها و مهارت های 
ویژه ای را می طلبد. ما این موضوع را از سال گذشته در دستور کار 
خود قرار دادیم و ان شاء اهلل امسال تمامی 13 تیم واکنش سریع که در 
سراسر کشور تشکیل داده ایم را به آموزش های ویژه تجهیز خواهیم کرد.

 رئیس سازمان امداد و نجات گفت: با توجه به محدودیت های بودجه ای 
که داریم مجبور هستیم در تجهیز این تیم ها اولویت بندی داشته باشیم. ولی 
امیدوارم این رویکرد در چند سال آینده کیفیت عملیات ها را هم افزایش 
دهد. همچنین برای افزایش پاسخگویی، به ویژه در مناطق صعب العبور 
ناوگان هوایی هالل احمر را از 17 فروند بالگرد به 24 فروند افزایش 

دادیم. ان شاء اهلل تا پایان سال باز هم افزایش خواهیم داشت.
 سلیمی در مورد سایر برنامه های سازمان امداد و نجات هالل احمر در 
سال گذشته عنوان کرد: طرح بزرگ امداد و نجات اربعین حسینی  را 
در سال گذشته اجرا کردیم و در همین راستا به بیش از 130 هزار نفر 
از زائران در داخل کشور و در کشور عراق ارائه خدات امدادی ارائه 
دادیم. تعداد نیروهای امدادی مستقر در عراق صد در صد افزایش 
داشت و همچنین نیروهای امدادی در قرارگاه های مرزی با افزایش 
حدود 80درصدی همراه بود.  وی افزود: اجرای طرح های فصلی امداد 
و نجات تابستانه - زمستانه و نوروزی از دیگر برنامه های ما در سال 
گذشته بود و در این طرح ها به بیش از یک میلیون نفر از هموطنانمان 

خدمات امدادی ارائه شد.

      سازمان مجري ساختمانها وتاسیسات دولتي وعمومي به استناد آئین نامه شماره 193542/ت/42986ك 
مورخ 88/10/1 خريد خدمات مشاور، در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور براي خدمات مراحل اول و دوم 

توسعه بیمارستان100 تختخوابي مهاباد واقع در استان آذربايجان غربي به روش كیفیت و قیمت پس از ارزيابي 
هاي الزم اقدام نمايد0

لذا از مشاورين واجد شرايط رتبه 1 با تخصص آموزشي، ورزشي، بهداشتي ودرماني درخواست      مي 
شود در صورت تمايل ، به مدت يك هفته پس از درج آگهي نوبت دوم براي دريافت اسناد از سازمان مجري به 
نشاني مالصدرا- خیابان شیراز شمالي- خیابان دانشورشرقي- پالك 33 طبقه ششم بلوك غربي اداره كل پیمان 

ورسیدگي مراجعه ويا در سايت مناقصات كشور )IETS.MPORG.IR( رويت نمايند0 
ضمناً پرداخت هزينه چاپ آگهي در دو نوبت به عهده مشاور منتخب خواهد بود0

      سازمان مجري ساختمانها وتاسیسات دولتي وعمومي به استناد آئین نامه شماره 193542/ت/42986ك 
مورخ 88/10/1 خريد خدمات مشاور، در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور براي خدمات مراحل اول و دوم 
بیمارستان160 تختخوابي جايگزين بیمارستان امام خمیني )ره( شهرستان نور واقع در استان مازندران به روش 

كیفیت و قیمت پس از ارزيابي هاي الزم اقدام نمايد0
لذا از مشاورين واجد شرايط رتبه 1 با تخصص آموزشي، ورزشي، بهداشتي ودرماني درخواست مي شود 
در صورت تمايل ، به مدت يك هفته پس از درج آگهي نوبت دوم براي دريافت اسناد از سازمان مجري به 

نشاني مالصدرا- خیابان شیراز شمالي- خیابان دانشورشرقي- پالك 33 طبقه ششم بلوك غربي اداره كل پیمان 
ورسیدگي مراجعه ويا در سايت مناقصات كشور )IETS.MPORG.IR( رويت نمايند0 

ضمناً پرداخت هزينه چاپ آگهي در دو نوبت به عهده مشاور منتخب خواهد بود0

آگهي انتخاب مشاور براي 
 توسعه بيمارستان 100 تختخوابي  مهاباد )نوبت اول(

آگهي انتخاب مشاور براي بيمارستان 160 تختخوابي جايگزين 
بيمارستان امام خميني )ره( شهرستان نور  )نوبت اول(

سازمان مجري ساختمانها وتاسیسات دولتي وعمومي
وزارت راه وشهرسازي

سازمان مجري ساختمانها وتاسیسات دولتي وعمومي
48وزارت راه وشهرسازي

ف 0
م ال

48
ف1

م ال

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد

اجرای طرح جایگزینی ۴ بیمارستان 
قدیمی و فرسوده در پایتخت

ايسنا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از طرح این دانشگاه برای 
جایگزینی بیمارستان های فرسوده خبر داد.  رضا پایدار درباره جزییات 
این برنامه گفت: در حال حاضر بیشتر بیمارستان های ما ایمنی باالیی 
ندارند، ولی در طول زمان بیمارستان های جدید جایگزین و ساختمان های 
قدیمی این بیمارستان ها تخریب خواهد شد. بیمارستان هایی همچون 
برنامه  این  اکرم )ص( و فیروزآبادی جزو  لوالگر، فیروزگر، رسول 
هستند. وی افزود: با این اقدام ظرفیت بیمارستان ها افزایش می یابد 
و آخرین استانداردهای ایمنی دنیا نیز رعایت می شود. بیمارستان های 
فیروزآبادی با 400 تخت، مالرد و قدس با حدود 300 تخت، سوختگی 
که مجهزترین بیمارستان در این زمینه خواهد بود با ظرفیت 150 تخت، 
بیمارستان جدید روانپزشکی با 200 تخت و بیمارستان جدید رسول 

اکرم نیز با ظرفیت 1000 تخت بین پنج تا هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته اند.  پایدار، ضریب اشغال تخت در بیمارستان های تحت پوشش 
این دانشگاه علوم پزشکی را حدود 90 درصد اعالم کرد و گفت: با 
این وجود بیماران اورژانس بالفاصله بستری می شوند. بیمارانی که نیاز 
به عمل های فوق تخصصی داشته باشند نیز بسته به نوع عمل مورد 
نیاز و همچنین بیمارستان طی دو هفته نوبت داده می شوند. بیماران 

عادی نیز طی یکی - دو روز بستری می شوند.
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین تاکید کرد که با 
وجود مطالبات باالی بیمارستان ها از بیمه ها، دست رد به سینه هیچ 

بیماری زده نمی شود و برای بستری کسی مانعی وجود ندارد.
 وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر بیمارستان های ما بین شش ماه 
تا یک سال و در مجموع 300 میلیارد تومان از بیمه های پایه سه گانه 
مطالبه دارند. این رقم با توجه به اینکه مجبور هستیم هزینه تجهیزات و 
دارو را با فاصله کوتاهی بپردازیم، به شدت بیمارستان ها را تحت فشار 
گذاشته و مدیریت بیمارستان را دچار تنش کرده است که چگونه این 
تعادل را برقرار کنند. هرچند تا امروز وزارت بهداشت با چنگ و دندان 
تالش کرده است هیچ کمبودی در زمینه دارو وجود نداشته باشد. ما 
نیز ما به دلیل تاکید وزارت بهداشت کار را به سختی انجام داده ایم و 
نگذاشتیم بیماران لطمه بخورند. کارانه ها نیز تا شهریور 95 پرداخت 

شده است و سعی کرده ایم به طور متوسط ماهی یک کارانه را طی پنج 
ماه گذشته پرداخت کنیم.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 
تاکید کرد: اگر رشد تعرفه ها به اندازه کافی نباشد، ممکن است مشکالت 
در سال اول خودش را نشان ندهد، ولی بر هم خوردن این تعادل در 
سال های آینده بر وضعیت بیمارستان ها، تعادل درآمد و هزینه ها تاثیر 
خواهد گذاشت و بیمارستان های ضعیف را دچار مشکل می کند. باید 
به اندازه میزان تورم، تعرفه های بیمارستان ها نیز افزایش یابد تا بتوانند 
امور را اداره کنند.  پایدار، درخصوص وضعیت ادامه بهبود وضعیت 
هتلینگ بیمارستان ها با وجود بدهی بیمه ها به بیمارستان ها نیز گفت: 
وزارت بهداشت برای هتلینگ بیمارستان ها بودجه جداگانه ای قرار 
داده است تا بیمارستان ها بتوانند کار بازسازی را انجام دهند. ما طی 
یک ماه گذشته بیمارستان امام حسین )ع( را در شهرستان بهارستان 
افتتاح کردیم. آمار مراجعه به آن در کمتر از یک ماه به روزی 700 نفر 
رسیده  است که عدد باالیی محسوب می شود. مردم این شهرستان تا 
قبل از این افتتاح حتی یک بیمارستان نیز نداشتند. در مجموع طی سه 
سال گذشته حدود 700 تخت به ظرفیت بیمارستان ها اضافه کرده ایم.
 وی همچنین از کاندیداهای انتخابات شورای شهر درخواست کرد، 
سالمت مردم را در اولویت قرار دهند و درباره روند اداری پروژه های 

بیمارستانی با آنها همکاری کنند و مانع اجرای این پروژه ها نشود.
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