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اخبار کارگری

نهــم آبان مــاه حادثــه ریــزش معدن 
زغال سنگ در شمال استان کرمان باز خبرساز 
شد و دو کارگر دیگر جان خود را زیر خروارها 

خاک جا گذاشتند و هرگز به خانه نرسیدند.
به گزارش ایرنا، گرچه مدیران استان کرمان 
می گویند شمار حوادث این معادن طی امسال 
در مقایسه با سال های گذشته باال نیست اما 
یک حادثه هم ناگوار اســت ضمن اینکه طی 
چندســال اخیر اخبار حوادث ریزش معادن 
زغال سنگ هربار خبرســاز بوده و مسئوالن 
هم معتقدند شیوه های سنتی فعالیت معادن 
هم آمار حوادث را باال برده و هم بهره وری را به 

میزان زیادی کاهش داده است.
طی چندســال اخیر هر بار پــس از وقوع 
حوادث ناگوار مانند ریزش معدن خبرهایی 
نیز مبنی بر ورود دستگاه قضا به این حوادث 
منتشر می شود اما کمتر نتایج این ورود و اقدام 
خبررسانی شده یا نتایج آن در اختیار رسانه ها 

قرار گرفته است.
ریزش معــدن اخیــر در معــدن بخش 
خصوصی ۱۲-۱۴ شــرکت پابدانــا واقع در 
کوهبنان رخ داد و براساس اعالم هالل احمر 
ریزش معدن پنج حادثه دیده داشت که سه 
تن نجات یافتند اما دو تــن هم جان باختند؛ 
معدنی که مســئوالن وزارت کار می گویند 
چهار اخطار قبال به علت نداشتن اصول ایمنی 

گرفته بوده است.
یازدهم آبان هــم رئیس حــوزه قضایی 
کوهبنان از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه 
دلخراش ریزش معدن زغال ســنگ در این 
شهرستان خبرداد و گفت: در صورت تشخیص 
کوتاهی، با تــرک فعل های صــورت گرفته 

برخورد خواهد شد.

حداقل 300 نفر در حوادث کار
 20 سال اخیر قربانی شده اند

تالش ایرنا برای احصای آمــار حوادث و 
تلفات ناشی از آن در معادن زغال سنگ شمال 
کرمان به عدد روشنی نرسید، گرچه تشکل 
کارگران این معادن عــدد ۳۰۰ جان باخته 
مســتقیم و غیرمستقیم )ناشــی از عوارض 
سختی کار( را طی ۲۰ سال اخیر مطرح کردند.
معادن زغال ســنگ در جای جای استان 
کرمان بــه ویژه شهرســتان های شــمالی 
کوهبنان، زرند و راور واقع در شمال این استان 
پراکنده اند. این معادن از این حیث که از نیروی 
انسانی و اشتغالزایی قابل توجهی برخوردارند، 
همواره مــورد توجه مــردم، مســئوالن و 
سیاست گذاران قرار دارند. از معادن دولتی که 

بگذریم، عمده این معادن خصوصی و در عین 
حال نیز مدعی هستند که به علت مشکالت 

اقتصادی به دشواری روزگار می گذرانند.
ارزانی قیمــت زغال ســنگ و روش های 
بهره برداری کامال ســنتی سبب شده که این 
معادن زیان ده تلقی شــوند. در واقع هزینه بر 
بودن فرایندها در شرایط دشــوار اقتصادی، 
توجه کمتر به ایمن سازی را برای معدن کاران 
زغال ســنگ کرمان به همراه داشته و مسائل 
اقتصادی باعث شده تمامی فکر و ذکر معادن 
خصوصی به تولید و فروش بیشتر برای پرداخت 
حقوق کارگرانشان و رسیدن به سوددهی باشد 
و در این شــرایط می توان گفت که تعدادی از 
معادن خصوصی با توجیه نداشتن درآمد کافی، 

با جان کارگران بازی می کنند.

خطرهای عمده ای که 
جان کارگران را تهدید می کنند

بهره برداری از معادن زغال ســنگ استان 
کرمان به دو صورت تونلی و ســطحی انجام 
می شــود. در شــیوه تونلی کارگران با بیل و 
کلنگ عملیات برداشت را انجام می دهند که 
شکست زمین و همچنین آزادسازی گازهای 
زیرزمینی سبب انفجار یا ریزش سقف معادن 
می شود. در این زمینه گفته می شود شکست 
الیه های زمین طی روزهای اخیر باعث ریزش 
معــدن ۱۲ - ۱۴ کوهبنان و جــان باختن ۲ 
کارگر شده و طی ماه های گذشــته نیز آزاد 
شــدن گازهای درونی زمین یا دیگر عوامل 

حادثه ساز بوده است.
از یک طرف ریزش معادن ناشی از عوامل 
طبیعی و از سوی دیگر برخاستن خاک معادن 
زغال ســنگ و همچنین فلزات ریــز دیگر و 

کمبود اکسیژن موجب بیماری های متعدد 
قلبی و ریوی برای کارگران بخش اســتخراج 
معادن می شــود. اثرات و عوارض ناشــی از 
سال ها فعالیت در معادن در بدن کارگران باقی 

می ماند و در نهایت آنان را از پای درمی آورد.
وضعیت بغرنج خدمات رسانی بهداشت و 
درمان و حفظ ایمنی در برخی شــرکت های 
خصوصــی زغال ســنگ اســتان کرمان در 
شــرایطی رقم خورده که متولیــان، نظارت 
موثری بر روند فعالیت کارگران در صدها متر 
زیر زمین معادن زغال سنگ ندارند و به همین 
دلیل، کارگران نیز ضریب شــغلی و استقرار 
تیم های درمانی و امداد و نجــات را در محل 
معادن مطالبه می کنند؛ حلقه مفقوده ای که 
مسئوالن استان می گویند مصوب شده اما به 

علت کمبود اعتبار هنوز اجرایی نشده است.
در همیــن زمینه عضو شــورای کارگری 
معادن زغال ســنگ اســتان کرمان گفت: ما 
هرچقدر هم ایمنی را رعایت کنیم، استخراج 
سنتی از معادن زغال ســنگ باعث ریزش آن 
می شــود. با برخی از راهکارها فقط می توانیم 
جلو برخی اتفاقات ناخواسته را بگیریم به شرط 
اینکه مسئول ایمنی زیر نظر فرد خاصی نباشد.
یداهلل زمانی با اشــاره به اینکه اگر مسئول 
ایمنی جلوی کار را بگیرد با او برخورد خواهد 
شد، افزود: معادن خصوصی هرقدر هم ناامن 
باشــند، برای اینکه بتوانند حقوق پرسنل را 

بپردازند نمی توانند کار را متوقف کنند.
وی اظهار داشت: بازرس ایمنی کار از استان 
و شهرستان ها به معادن سرکشی می کنند اما 
معادن خصوصی به ایمنی توجهی نمی کنند. 
آنها برای سوددهی ممکن است برخی موارد 

ایمنی کارگران را نادیده بگیرند.
عضو شورای کارگری معادن زغال سنگ 
اســتان کرمان با بیان اینکه کار ما به گونه ای 
است که گاهی کشــته می دهد اما می توان 
جلوی آمار تلفات را تــوان گرفت، گفت: طی 
۲۰ سال گذشته حدود ۱۵۰ کشته مستقیم 
و ۱۵۰ نفر به واســطه عوارض ناشی از کار در 
معادن زغال سنگ اســتان کرمان جان خود 
را از دست داده اند.وی ادامه داد: جان باختن 
این افراد عمدتا به علت نارسایی ریوی، کمبود 
اکسیژن یا انعقاد خون بوده اما متاسفانه اینها 
دیده نمی شــوند که باید مســئوالن تمامی 

مراتب فعالیت کارگران را بدانند.
زمانی با بیان اینکه اســتحکامات برخی 
معادن با چوب تامین می شود، اظهارداشت: در 
این زمینه برای تامین ایمنی باید چوب مناسب 
باشد، تخریب به صورت صحیح انجام گیرد که 

فشار روی زغال نباشد و جرم زدایی به صورت 
صحیح باشد تا فعالیت ایمنی برای حفظ جان 

کارگران موثر واقع شود.
وی با اشاره به اینکه معدن ۱۲ - ۱۴ پابدانا 
که اخیرا دچار حادثه شــده مربوط به بخش 
خصوصی است، تصریح کرد: تا زمانی که جان 
خود را از دست ندهیم کسی از مشکالت کار در 

معادن زغال سنگ باخبر نمی شود.
عضو شورای کارگری معادن زغال سنگ 
استان کرمان پیشــنهاد کرد تیمی درمانی 
زیر نظر دانشــگاه علوم پزشــکی در معادن 
زغال سنگ اســتان فعال شــود تا وضعیت 
سالمت کارگران و همچنین علت فوتی ها را 

بررسی کند.
وی ابراز داشت: مجلس هم ضریب شغلی 
مشاغل زیرزمینی معادن زغال سنگ را بررسی 
کند زیرا ضریب شغلی ۱.۵ باعث ازکارافتادگی 
و عوارض بســیاری برای کارگران می شــود. 
درخواست داریم ضریب شــغلی کارگران به 
عدد ۲ برسد که این امر با وجود پیگیری های 

مکرر هنوز به نتیجه نرسیده است.

نبود ردیف بودجه  
برای شاخص های ایمنی معادن

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان کرمان در این زمینه معتقد اســت 
که برای تامین تجهیــزات و امکانات معادن 
زغال سنگ ابتدا باید مشــکالت این معادن 

رفع شود.
مهدی حســینی نژاد افــزود: مهمترین 
مشکالت قیمت زغال سنگ و تعیین تکلیف 
ضوابط، مقررات و سهام داری شرکت معادن 
زغال سنگ استان کرمان، ضریب سختی کار 
و بدهی بیمه مجموعه های زغالی است که این 
مشکالت در حال پیگیری هستند.وی ادامه 
داد: مرکز امداد و نجات زغال سنگ باید حتما 
در استان احداث شــود که در این زمینه یک 
مرکز برای کرمان مصوب شده و منابع آن باید 

تامین شود.
مدیرعامل شــرکت معادن زغال ســنگ 
استان کرمان نیز با اشاره اینکه شاخص های 
متفاوتی در حوزه ایمنی وجود دارد، تصریح 
کرد: زغال ســنگ در شــرایط فعلی از لحاظ 
ریالی و اقتصادی وضعیت خوبی ندارد. قیمت 
زغال پایین و هزینه ها به شدت باال رفته است.

محسن شریفی ادامه داد: بحث ایمنی یعنی 
هزینه و برای انجام هر اقدامی در این زمینه باید 
هزینه کرد. زمانی که درآمــد و هزینه  ها تراز 

نباشد ایمنی نیز افت می کند.
وی با اشاره به سه هزار نیروی انسانی در این 
معادن بیان داشت: تونل های معادن عمومی 
شرکت زغال سنگ دارای آرک فلزی هستند 
و یکی از بهترین شرایط نگهداری را در کشور 
داریم اما در معــادن خصوصی اطراف کرمان 
که از لحاظ اقتصادی ضعیف تر هســتند، با 
چوب انجام می دهند که ایــن یعنی کاهش 

ضریب ایمنی.
شریفی خاطرنشان کرد: یک مانیتورینگ 
برای رصد پایش گاز متــان در معادن حدود 
۲ میلیارد تومان هزینه دارد و با این شــرایط 
اقتصادی کســی توانایی ایجاد این شرایط را 

ندارد.
وی با اشاره به اینکه بیشترین موضوع در 
حوزه ایمنی بحث های ریالی است گفت: در 
گذشته قیمت هر تن چوب ۲ میلیون تومان 
و اینک هشت میلیون تومان شده در حالی که 
قیمت زغال پایین آمده و هزینه نیروی انسانی 
نیز افزایش داشت. همه این موارد منجر شده تا 
معادن به سختی امرار معاش داشته باشند چه 
برسد بتوانند به ایمنی معادن رسیدگی کنند.

مدیرعامل شــرکت معادن زغال ســنگ 
اســتان کرمان با تأکیــد بر اینکــه قیمت 
زغال سنگ بسیار ارزان ولی پراشتغال ترین 
صنعت اســت، گفت: فراینــد کار در معادن 
زغال سنگ سنتی است و امکان مکانیزاسیون 
وجود ندارد. اگر فکری به حال افزایش قیمت 
زغال سنگ نشود با افزایش مشکالت و تلفات 
نیروی انسانی به دلیل افت ایمنی در معادن 

مواجه می شویم.

واکاوی علل حوادث     و 
اخطارهای قبلی به معدن ۱2 - ۱۴

معدن ۱۲ - ۱۴ کوهبنــان طی روزهای 
اخیر ریزش کرد. مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان کرمان در این زمینه می گوید 
چهار مرحله برای رعایت موارد ایمنی به این 
معدن اخطار داده شده بود اما شرکت معدنی 

به اخطارها توجه نداشت.
محمدرضا مصباح با اشــاره به اینکه آمار 
حوادث در استان کرمان نسبت به سال های 
گذشته باال نیست، افزود: حادثه معدن ۱۲ - 
۱۴ کوهبنان نخستین حادثه منجر به فوت 
طی ماه های گذشــته بوده که در یک معدن 

خصوصی رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه چند معدن را به دلیل 
رعایت نکردن موارد ایمنی به مراجع قضایی 
ارجــاع داده ایم، تصریح کــرد: از نمایندگان 
مراجع قضایی نیز برای بررســی دقیق موارد 
ایمنی در معادن زغال سنگ دعوت شده تا از 

نزدیک مشاهده کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان کمبود نقدینگی این معادن را یکی از 
مشکالت مهم برشمرد و تصریح کرد: به تعویق 
افتادن مطالبات شــرکت های زغال ســنگ 
استان کرمان ســبب شــده تا بتوانند فقط 
بخشــی از هزینه ها ازجمله حقوق کارگران 
خود را بپردازند تا زندگی کارگران با مشکالت 

معیشتی روبه رو نشود.
وی با اشــاره به اینکــه امیدواریم با حل 
مشــکالت نقدینگی، معادن در حوزه ایمنی 
فعالیت بیشتری داشته باشند، گفت: متاسفانه 
ماهیت و ذات معادن زغال ســنگ در جهان 
حادثه خیــز اســت. معــدن ۱۴-۱۲ پابدانا 
کوهبنان که هفته گذشــته ریزش داشت از 
ابتدای امســال تاکنون چهار اخطار مبنی بر 
رعایت نکردن اصول ایمنــی به معدن ابالغ و 
یک بار نیز با حضور مرجع قضایی منطقه در 
این معدن نامه معرفی به دادگاه برای آن صادر 

شده و موجود است.
مصباح خاطرنشان کرد: کارگران معادن 
زغال سنگ به دلیل ســخت و زیان آور بودن 
با ۲۰ ســال ســابقه کار بازنشست می شوند. 
در ســطح ملی پیگیری هایی بــرای ضریب 
بازنشستگی آنها از ۱.۵ به ۲ شده تا بتوانند با ۱۵ 

سال، بازنشست شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان با تأکید بر اینکه ریزش معدن ۱۲-۱۴ 
پابدانا کوهبنــان به دلیل نشــت گاز نبوده، 
تصریح کرد: معادن گازخیز در حوزه صنعت 
زغال با یکدیگر متفاوت هستند. ایمن سازی 
الزم در این معدن تا حدودی انجام شــده اما 
شکست زمین در این معدن سبب ایجاد حادثه 
شــده و ایمن ســازی کفایت نکرده و ریزش 

کرده است.

تا جان ندهیم کسی با خبر نمی شود

جدالمرگومعیشتزیرسقفلرزانمعادنزغالسنگ
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:

 دولت تورم را کنترل کند، 
افزایش حقوق پیشکش

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی با بیان 
اینکه خواســته کارگران کنترل نرخ تورم است و دنبال 
افزایش حقوق نیستند، بر ضرورت حفظ قدرت خرید 
خانوارهای کارگری تاکید کرد. فتح اهلل بیات در گفت وگو 
با ایسنا گفت: در بحث حقوق و دستمزد انتظار این است 
که هر تصمیمی که راجع به بیمه شدگان تامین اجتماعی 
گرفته می شود، با رعایت اصل سه جانبه گرایی باشد نه 
اینکه بدون حضور نمایندگان طرفین، تصمیم گرفته و 
ابالغ شــود و بعدها چالش ها و مشکالت بسیار را شاهد 
باشیم. وی گفت: شــورای عالی کار سال گذشته سبد 
معیشت کارگران را حدود ۹ میلیون تومان تعریف کرد 
که البته این سبد معیشتی همان زمان هم اشکال داشت 
و کامل نبود ولی با وجود تعییــن رقم در کمیته مزد، در 
بهترین حالت حقوق و دریافتی کارگران به ۶ میلیون و 

۵۰۰هزار تومان رسید.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، 
به رغم آنکه حداقل دستمزد کارگران، ۵۷درصد افزایش 
پیدا کرد، به دلیل افزایش هزینه ها و تغییر نرخ بسیاری از 
اقالم، این افزایش عمال از ماه دوم سال خنثی شد و قدرت 

خرید خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یافت.
وی در پایان گفت: کارگران هیچ گاه دنبال افزایش 
دستمزد نبودند. بهترین حالت این است که رشد افزایش 
نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کنیم تا قدرت خرید جامعه 

به خصوص کارگران حفظ شود.
    

یک فعال صنفی:
 فیش معوقات بازنشستگان 

به سرعت صادر شود

بازرس کانون بازنشســتگان کارگری تهران به لزوم 
پرداخت معوقات بازنشستگان سایر سطوح کارگری اشاره 
کرد و گفت: قول دادند که پرداخت معوقات بازنشستگان 
سایر سطوح در آبان آغاز شود. حاال که ظاهراً تامین اعتبار 
تامین اجتماعی تا پایان سال انجام شده و دیگر مشکل 
نقدینگی و اعتبار ندارند، انتظار داریم فیش های معوقات 

هرچه زودتر صادر شود.
به گزارش ایلنا و به گفته حسن ایزدان، باید فیش ها 
سریعا صادر شود تا بازنشستگان بتوانند الاقل یک ماه 
از معوقات پنج ماهه خود را با مستمری آبان ماه دریافت 
کنند. ایزدان با تاکید بر اینکه تا امروز مشکل نقدینگی 
بود که به گفته خودشان این مشکل نیز برطرف شده، به 
انتظار چندماهه بازنشستگان برای دریافت معوقات اشاره 
می کند و می گوید: با صدور فیش های پرداخت، نگرانی 
بازنشستگان برطرف می شــود. فیش مستمری آبان 
صادر شده اما هنوز خبری از فیش های معوقات نیست. 
امیدواریم به وعده ها عمل کنند و سریعا فیش ها در سامانه 

مربوطه بارگذاری شود.
    

نماینده کارکنان شرکتی  صداوسیما:
مجلس زمان دقیق تصویب طرح 

ساماندهی را مشخص کند
نمایندگان کارکنان شــرکتی صداوسیما خواستار 
تصویب هرچه سریع تر طرح ساماندهی در مجلس شدند.
به گزارش ایلنا، اظهارات جدید رئیس مجلس درباره 
لزوم اخذ موافقت دولت برای ســاماندهی اســتخدام 
کارکنان دولتــی، موجی از نگرانــی در میان نیروهای 
شرکتی نهادهای دولتی و عمومی سراسر کشور به وجود 

آورده است.
احمدی یکی از نیروهای شرکتی صداوسیما با بیان 
اینکه دو سال است منتظریم و هر روز وعده شنیده ایم، 
می گوید: اشاره به بار مالی طرح در حالی که کمیسیون 
اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس با تحقیقات مدون 
نشان داده اند که طرح ســاماندهی هیچ بار مالی ندارد، 

فرافکنی و به تاخیر انداختن کار است.
او ادامه می دهد: انتظار داشتیم رئیس مجلس زمان 
دقیق تصویب و اجرای طرح را مشــخص کند نه اینکه 
دوباره به فکر اقناع دولت باشد یا بخواهد در جهت همدلی 
با مدیران دولتی حرکت کند و هزاران نیروی شــرکتی 

سراسر کشور را دوباره معطل و سرگردان کند.
به گفته احمدی، وجــود و حضور پیمانکاران، عامل 
اصلی اتالف منابع دولتی و ملی ست. با تبدیل وضعیت 
شــدن نیروها از هدر رفت منابع و اعتبارات جلوگیری 
می شــود، بنابراین نباید به هیچ بهانه ای طرح را معطل 
بگذارند. او اضافه می کند: وقتــی اکثریت نمایندگان 
مجلس با تصویب طرح موافقند، چه دست هایی در کار 
است تا کار به سرانجام نرسد؟ انتظار داریم کار تصویب 
طرح قبل از اتمام آبان به پایان برسد. توقع ما از مجلس این 
است که با قاطعیت طرح را با فوریت باال به صحن بیاورند و 
مقدمات تصویب آن قبل از پایان ماه جاری را فراهم کنند.

کار معدن به گونه ای است که 
گاهی کشته می دهد اما می توان 
جلوی آمار تلفات را توان گرفت. 
طی 20 سال گذشته حدود ۱۵0 

کشته مستقیم و ۱۵0 نفر به واسطه 
عوارض ناشی از کار در معادن 

زغال سنگ استان کرمان جان 
خود را از دست داده اند

شریفی: در گذشته قیمت هر تن 
چوب از دو به 8 میلیون تومان 

رسیده ولی قیمت زغال پایین آمده 
و هزینه نیروی انسانی نیز افزایش 

داشت. این موارد منجر شده تا 
معادن به سختی امرار معاش 

داشته باشند چه برسد به ایمنی

یک نماینده مجلس گفــت: در حال حاضــر با پدیده 
وارونگی در بازار کار روبه رو هستیم یعنی هرچه سطح سواد 

نیروی کار باال می رود میزان بیکاری هم افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روح اهلل ایزدخواه در نشست 
سیاست های خصوصی سازی  اظهار داشت: جدی تر از اصل 
۴۴ قانون اساســی، اجرای اصل ماقبل آن یعنی اصل ۴۳ 
است که در آنجا ضوابطی که اقتصاد ایران بر پای آن شکل 
می گیرد و برای ریشه کنی فقر و تأمین نیازهای اساسی از 

قبیل مسکن، خوراک، درمان و آموزش و پرورش و امکانات 
تشــکیل خانواده مورد تأکید قرار گرفته اما سیاست های 
خصوصی سازی باعث شد حتی در بخش آموزش و سالمت 
هم خصوصی سازی صورت بگیرد و تأمین حداقل ها برای 

مردم به زحمت فراهم می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ســرعت شهرسازی 
از ســرعت رشــد امکانات آموزش و پرورش بیشتر است، 
گفت: در حال حاضر در منطقه ۲۲ تهران که تازه ســاخته 

شده دبیرستان دولتی نداریم و فقط دبیرستان های بخش 
خصوصی در آن وجود دارد.

ایزدخواه گفت: قرار بود در سازوکار تعاونی ها از طریق 
وام های بدون بهره وسایل کار ارزان در اختیار فعاالن کسب 
و کار قرار دهیم و دولت هم کارفرمای مطلق نشود اما اکنون 

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و مطلق تبدیل شده است.
وی گفت: در حال حاضر با پدیــده وارونگی در بازار کار 
روبه رو هستیم که هرچه میزان مدرک تحصیلی نیروی کار 
باال می رود بیکاری هم بیشتر می شود. بازار کار تشنه نیروی 
کار ماهر است و حتی در یزد فراخوان داده اند برای نیروی 
کار که از حداقل وزارت کار ۲۰درصد هم بیشتر می دهند اما 

کسی پیدا نمی شود.
وی افزود: گاهی مراد از اجرای سیاســت های اصل ۴۴ 

فقط خصوصی ســازی برای تأمین درآمد دولت و تأمین 
کسری بودجه قلمداد می شود و نظارت بعد از واگذاری ها 

رها شده است.

یک نماینده مجلس:

پدیده وارونگی در بازار کار رخ داده است

خبر


