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پيامك300099004806 :

 هدی رضوانی
هشتنفردرحوادثشرکتهایتابعهگلگهرازابتدایسالتاکنون
جانباخت هاند.سهنفردرشرکتآرمانگهر،یکنفردرگهرروش،یکنفر
درنظمآوران،یکنفرهمدرجهانفوالدودونفردرشرکتهایپیمانکار
بنابههردلیلیدچارسانحهشدندودفترزندگیشانبستهشد.اتفاقیکه
سال گذشته هم در شرکتهای گلگهر افتاد و منجر به فوت ۸نفر شد.
این سلسله اتفاقات در شرکتهای گلگهر هر سال میافتد و علیرغم
برگزاریجلساتمتعددوگوشزدهایفراوانخیالکمشدنهمندارد.
 خانه خرابم کردند
«عزیزمراکشتند،خانهخرابمکردند.ماندهامباسهبچهیتیم»اینها
صحبت های لیال آباده همسر اصغر آباده است که در ۱۶شهریور ۹۷بر
اثر سه لانگاری در شرکت گهرروش دچار حادثه شد و از دنیا رفت؛ یکی
از دهها نفری که ساالنه حین انجام کار جان خود را از دست میدهند.
لیال پریشان است .حالش منقلب است و برایش سخت است از عشق از
دست رفتهاش برایم بگوید .با این حال صحبت میکند :همسرم از سال
 ۸۵برای کنسرسیوم کار میکرد و از سال ۹۰رفت گهرروش ،رفت آنجا
تا جانش را بگیرند .شوهرم اپراتور دستگاه بود .از او میپرسم علت فوت
چه بود؟ میگوید :سه لانگاری ایمنی گهرروش .اصال آن کار مربوط به
شوهر من نبود .کار مال همکارش بود که دستش میسوزد و شوهر من
میرودبهجایشکارکند.زمانیکههمسرمواردقیفمیشودرانندهلودر
اطالعداشتهکهیکنفرداخلقیفاستاماازبختبرگشتهیمنراننده
عوض میشود .همه خواب بودند .هیچ ایمنی در کار نبوده .هیچ کس به
راننده جدید نمیگوید که شوهر من داخل قیف است و هیچ هشداری
هم نمیدهند .شوهر من فقط ۴۰سال سن داشت .خانه خرابم کردند.
لیال به پرونده شوهرش که هنوز بسته نشده اشاره میکند
و میگوید %۷۰ :گهرروش مقصر شناخته شده .قاضی به نفع ما
رای داد .شوهر من فقط ۵درصد مقصر بود .بارگیری برای شرکت
گهرروش را شرکت گهرترابر انجام م یداده که  ۲۵درصد مقصر
شناخته شده اما تا به حال دو بار روی پرونده اعتراض زده .چند وقت
قبل رفتم دادگاه به من نامه دادند که دیه را به من پرداخت کنند اما
به خاطر اعتراض هنوز به ما جواب ندادند.
ناله لیال بلند میشود و میگوید :اص ًال دنیا را به ما بدهند؛
جواب بچه  ۸ساله و  ۱۲ساله من را چه کسی میدهد؟ ما
عاشق هم بودیم .مرا خانه خراب کردند.
یاندازند
قصورخودشانراگردنمشیتالهیم 
با گریه اضافه میکند :کاش تصادف کرده بود ،کاش سکته کرده بود،
حداقل م یدانستم دلیل مرگش چیست .همسرم را زیر خروارها خاک
دفن کردند .تمام وجودم از این غم میسوزد .سه تا بچه دارم یک پسر
 ۱۹ساله ،یک پسر ۱۲ساله و یک پسر ۸ساله .جواب شان را چه بدهم؟
فرزندانمپرخاشگرشدند،مدرسهنمیروند،بهانهپدرشانرامیگیرند.وی
ادامهمیدهد:اصالایمنیرارعایتنمیکنند.هفتهقبلهمدرجهادنصر
یاسرکریمیفوتشدگفتندعلتخوا بآلودگیبوده،آخررانندهساعت۷
صبحکجاخواباست؟لیالبهشرایطبداقتصادیخودشاشارهمیکندو
میگوید:شوهرم 8میلیونتومانحقوقماهیانهمیگرفتولیحاالبهما
سهمیلیونتومانپرداختمیکنند.میگویندقانونادارهکاراست،کسی
کهحینکارفوتمیکندسختیکاربهاوتعلقنمیگیرد.سختیازاین
 گروه خبر :مدیر روابطعمومی دانشکده
علومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیسیرجان
از آمادگی حوزه بهداشت و درمان شهرستان در ایام نوروز،
در ابعاد پیشــگیرانه و درمانی برای شهروندان و مسافرین
نوروزی خبر داد.
سیدعلی آتشیپور گفت :تشدید بازدید اکیپهای
بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و
اماکن عمومی و حساس همچون رستورانها ،قنادیها،
اغذیهفروشیها و مراکز مربوطه در پارکها ،پمپبنزینها
و مکانهای اسکان ،هتلها و اقامتگاهها از  20اسفند
ماه توسط مرکز بهداشت سیرجان آغاز شده و تا پایان
تعطیالت نوروزی ادامه دارد .همچنین کشیکهای مبارزه
با بیماریهای مرکز بهداشت برای انجام واکسیناسیون و
نمونهگیریهای ضروری در مرکز بهداشت آمادگی دارند
و اداره نظارت بر درمان معاونت درمان علومپزشکی نیز با
اکیپهای کشیک خود نظارت بر مراکز درمانی دولتی و
خصوصی را تشدید میکند.
مسئول ستاد اطالعرسانی سالمت نوروزی افزود:

شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُر ،در سیــرجان

بیشتر که شوهرم جانش را سر کارش گذاشت؟ داغ عزیزم
روی دلم است ،مشکالت اقتصادی هم از یک طرف.
وی ادامه میدهد :با حقوقی که میگرفتیم حساب و
کتابکردیمووامگرفتیم.حاالشوهرمرفتهوحقوقیندارم.
کلی وام و بدهی مانده روی دستم ۱۴۰ .میلیون تومان وام
است که نمی دانم چه جوری باید پرداخت کنم .من متولد
سال ۶۰هستمباسهتابچهدراوججوانیبیوهشدم.نم یدانم
با بچههایم چه کار کنم .لیال بغض میکند و میگوید :خدا
از مقصرش نگذرد .یک بچه متولد  ۷۴باعث جان همسرم
شد.پارتیدارند،میکشندویککوپنبیمهمیدهند.رییس
دادگاهخودشبهمنگفتمعدنشدهکشتارگاه.مسئوالن
هم میآیند خانه ما میگویند مشیت الهی بوده .عزیز من
را زنده به گور کردند ،میگویند خدا به من اجر بدهد .من
چگونهبااینمصیبتکناربیایم؟
 بایدبهایمنیدرمحیطکارباورداشت
برای بررسی وضعیت ایمنی شرکت گلگهر با
محمدجواد فریدونی رییس سابق ایمنی این شرکت عکس :آرشیو پاسارگاد
صحبت میکنم .او شرکت گلگهر را در بحث ایمنی جزو
گزارش پاسارگاد از وقوع  8حادثه کارگری در معدن گلگهر در سال 97
برترینها در ایران م یداند و میگوید :گلگهر پیشرو است،
هم از نظر تعداد دستورالعملها و آییننامههای ایمنی ،هم
از نظر پرسنلی که باید نظارت ایمنی را انجام دهند و هم از
نظر آموزش و بازآموزی .مشکل اینجا است که ما باور ایمنی
نداریم .برخی از افرادی که در این حوادث فوت شدند همین
مباحث را چند ماه قبل آموزش دیده بودند ولی متاسفانه
چون فرهنگ و باور ایمنی وجود ندارد ،این آموزش بیتاثیر است .وی نسبت به کاری که در منطقه دارد انجام میشود با بیش از  ۲۰هزار خارج میشود .همه این کارها میشود ولی باز هم انسان است که باید
اضافه میکند :نمیتوان باالی سر هر کارگر یک نیروی ایمنی گذاشت .نیروی کار و روزانه  ۲هزار و  ۳۰۰بارگیری کامیون تازه حوادث ما کم برای جان خودش ارزش قایل شود .چارهای به جز آموزش ،بازآموزی و
آیا در جادههای ایران به تعداد رانندهها پلیس داریم؟ همان افرادی که است.یعنیاگرایمنیمنطقهفعالنبودبایدروزیدهتاکشتهم یدادیم .فرهنگسازینیست.ماچندینهزارنفر/ساعتآموزشداشتیموهمه
افرادی هم که تا به حال فوت شدند این آموزشها را دیده بودند .با این
همهبایدمتهمباشیم،همهبایدجریمهشویم
در جادهها با احتیاط رانندگی نمیکنند ،همانها میآیند در گلگهر
میپرسمآیاشیفتشبمیتوانددرافزایشاینحوادثموثرباشد؟ حالنبایددنبالمتهمگشت.اصلایناستکههمهبایدمتهمباشیم،
و میشوند کارمند و باز هم رعایت نمیکنند .بنابراین  ۹۰درصد این
حوادثناشیازرفتارهاینامطمئناست.میپرسمیعنیشماعاملاین پاسخمیدهد:شیفتشبدرتماممعادندنیابرقراراست.ماشینآالت همه جریمه شویم و همه فرهنگ خود را باال ببریم .زمان مسئولیت
حوادثراانسانیم یدانید؟میگوید:صددرصد.همگزارشهایماوهم ما از نظر قطعه ،الستیک و تجهیزات هیچ مشکلی ندارند و تاکنون من اگر در منطقه اتفاقی میافتاد ،اطرافیان فرد حادثهدیده را بیشتر از
گزارشهایجهانیعاملاصلیاینگونهحوادثراعاملانسانیم یداند .باعث حادثه نشدهاند .باز بحث نیروی انسانی مطرح است .مث ًال یکی خودش توبیخ میکردم و میگفتم تو دیدی و چیزی نگفتی! معتقدم
من انسان عامل آن از افرادی که ساعت یک بعد از ظهر پرت شد و فوت شد از اقوام یکی همه باید دست به دست هم بدهیم برای فرهنگسازی ایمنی کار تا
اگر دستگاهی هم نقص فنی داشته باشد باز هم ِ
هستم .ما در منطقه گلگهر عموماً مشکلی در فراهم کردن تجهیزات از مسئوالن شهر بود که به من گفت این فرد شب گذشته تا ساعت ۵بتوانیمازبروزچنینحوادثیجلوگیریکنیم.
مقصر را نمیتوان مشخص کرد اما آنچه محرز است این
ومسایلایمنینداریم .متاسفانهجامعهایهستیمکههمانطورکهدر صبحعروسیبودهوساعت ۶صبحآمدهگلگهر.آدمیکهشبتاصبح
رانندگی،ساختمانسازیو. .رعایتنکاتایمنیرانمیکنیم،درمحیط بیداربودهچطورمیخواهدپشتتراکزندهبماند؟ماکهنم یدانیماین است که سالیانه چندین نفر جان خود را در حوادث کار از
کارهمرعایتنمیکنیم.درجاهایدیگرهمایناتفاقاتمیافتدامازیاد شخصشبقبلعروسیبوده،خودشم یداندوسرکارمیآیدوباعث دست میدهند و خانوادههای بسیاری بیسرپرست میشوند.
مطرح نمیشود ولی در گلگهر سریع برجسته میشود .وی به رویکرد مرگ خودش میشود .برخی از این افراد حتی روزها شیفت تراک کار خانوادههایی که چشمشان به نانآور خانواده است و به ناگاه
بهبودایمنیدرگلگهراشارهمیکندومیگوید:چش ماندازآیندهمنطقه میکنند و شبها با تریلی بار میبرند بندرعباس .این فرد باور ایمنی پشتگرمیوتکیهگاهخودراازدستمیدهند.بچههاییکهبیپدر
گلگهرحرکتبهسویحادثهصفراستولیتارسیدنبهآنهمهباید ندارد .به حقوق شش و هفت میلیونی هم راضی نیست و دنبال پول میشوند،همسرانیکهچشمشانتاابدبهراهشوهرشانمیماندو
من مدیر و معاون و مدیر عامل گرفته تا نیروی کار .همه بیشتر است .مدیر  HSEهم که از شرایط مطلع نیست ،به ما هم که پدر و مادرهایی که پسر جوانشان را از دست میدهند.
تالش کنند؛ از ِ
بایدفرهنگایمنیکارنهادینهشود
باید آموزش ببینیم ،بازآموزی بشویم و باور داشته باشیم که تا ایمنی چیزینمیگویند.اگربهمااطالعبدهندبهآنهامرخصیمیدهیم.وی
یکی از ارگانهایی که بر ایمنی شرکتهای منطقه گلگهر و
را رعایت نکنیم ،نباید کار کنیم .فریدونی با اشاره به اینکه در این گونه اضافهمیکند:همهاینهابرمیگرددبهفرهنگوباورما.وگرنهبااعمال
حوادثنمیتوانمقصررامشخصکردمیگوید:نمیتوانفردخاصیرا قانون صرف کاری از پیش نمیرود .با سیستمی که روی تراک نصب بروز حوادثی که در این مناطق رخ میدهد نظارت مستقیم دارد،
توگویی با
متهمکرد.همه ما دخیلهستیم .مدیر HSEهم مثلنیروی انتظامی استبهصورتثانیهایآنهاراکنترلمیکنیم.بهمحضاینکهسرعت اداره کار است .حامد هادیان رییس اداره کار در گف 
است .آیا نیروی انتظامی میتواند به تنهایی آمار حوادث را پایین بیاورد؟ تراک از حد قانونی رد شود در اتاق کنترل مشخص و تراک از مدار پاسارگادبهبرخیازاینسؤاالتپیرامونحوادثرخدادهدرمنطقه

خانه خرابم کردند

توگو با مدیر روابطعمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان عنوان شد:
در گف 

آمادگی بهداشت و درمان برای خدماترسانی نوروزی
تشدید بازدیدهای بهداشتی و نظارتی در ایام نوروز

شهروندان و مسافرین نوروزی برای ارایه گزارش و طرح
شکایات و نظرات خود در همه زمینههای بهداشتی ،درمانی،
دارویی و ...میتوانند با شماره تماس شبانهروزی  190و
همچنین برای ارتباط با حوزه بهداشت محیط با شماره
تماس  42281610و در حوزه مبارزه با بیماریها با شماره
تماس 42262080تماس برقرار نمایند.
 ایستگاههای سالمت در ورودیهای شهر
آتشیپور اظهار داشت :کمپها و ایستگاههای سالمت
شبانهروزی نوروزی مرکز اورژانس  115و جمعیت
هاللاحمر سیرجان طبق روال هر ساله در ورودیهای شهر
دایر شده و در کنار ارایه بروشورهای آموزشی و راهنمایی،
به خدماترسانی بهداشتی و درمانی اولیه میپردازند که
در آنها پرستاران و پرسنل فوریتهای پزشکی اورژانس

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

عرضه مرغوبترین برنج ایرانی به شرط پخت
با نازلترین قیمت

سوغاتشمال:
(زیتون کنسروی درجه یک ،سیرترشی ،رب انار،
حبوباتکرمانشاه،عرقیجات)

قابل توجه شرکتها و موسسات
جهت هدیـه شب عیــد کارکنــان
از هماکنون دست به کار شــوید
کیسه به سفارش و چاپ لوگو یـا
بـرنــدشــرکـتمــربوطـــه
بستهبندی  5و  10کیلویی

آدرس :خیابان امیرکبیر -روبهروی مسجد امیرالمومنین
برنجسرای طالی شمال
تلفن09133478397- 09111207673 :
42205635

 115و داوطلبان هاللاحمر مستقر هستند .عالوه بر این
پایگاههای جادهای اورژانس  115و هاللاحمر آمادهباش
همیشگی بوده و به امدادرسانی خواهند پرداخت.
 آمادگی کامل بخشهای مختلف
بیمارستانهایشهرستان
مسئول روابطعمومی مرکز مدیریت بحران بهداشت
و درمان شهرستان ضمن آرزوی کاهش آمار تصادفات
و حوادث در ایام نوروز  ،98ادامه داد :بیمارستانهای
شهرستان در همه بخشهای خود در این ایام آمادهباش
کامل هستند؛ حضور پزشکان متخصص به صورت آنکال
و مقیم در رشتههای متخلف پزشکی و طب اورژانس در
بیمارستانهای امام رضا(ع) و دکتر غرضی و نیز و حضور
دایم جراح مغز و اعصاب در شهرستان ،موجبات کاهش

اعزام بیماران در این ایام از بیمارستانهای سیرجان به مرکز
استان را فراهم میکند.
مدیرروابطعمومیدانشکدهعلومپزشکیسیرجانافزود:
عالوه بر استقرار کارشناسان ناظر بیمهها در بیمارستانها،
اداره بیمه سالمت جهت ارایه خدمات بیمهای در ایام
تعطیل نوروز هر روز از ساعت  8الی 13باز است.
 درمانگاههاودندانپزشکیهاخدماتدهندهدر
ایام نوروز
مسئول ستاد اطالعرسانی سالمت نوروزی گفت :عالوه
بر اینکه پایگاههای بهداشتی و کلینیک تخصصی زنده یاد
حسینی دانشکده علومپزشکی سیرجان در ایام غیر تعطیل
خدمات ارایه میکنند ،درمانگاههای عمومی بیمارستانها و
درمانگاههای خصوصی بهبود ،سیب ،رویان ،شهیداحمدی،

گلگهر از ابتدای سال جاری تاکنون پاسخ داده است.
 هشت نفر در حوادث گلگهر از ابتدای
سال فوت شدهاند ،قرار است تا کی این روند
ادامهداشتهباشد؟
مگرقراراستاینروالادامهداشتهباشد؟تماماقدامات
قانونی به منظور جلوگیری از این حوادث انجام شده ،به
کارفرمایان نیز اعالم شده ،کمیتههای حفاظت فنی در
بحثایمنیهمتشکیلشدهاند.گزارشهایماهیانهارسال
میشودولیمتاسفانهاینحوادثهمچناناتفاقمیافتد.
 علتفوتاینهشتنفرراچهمیدانید؟
غیرازآنکهشرایطمحیطکاریدخیلباشدمتاسفانه
خود کارگران هم در بروز این اتفاقات دخیل هستند .در
بررسیهایی که صورت گرفته  %۸۸عوامل بروز حوادث
متاسفانه عامل انسانی است و فقط  ۱۲درصد عوامل
محیطی،کارفرما،شرکتو. .مقصرشناختهشدند.عوامل
انسانیهمیاخودفردمقصربودهوشرایطومسایلایمنی
را رعایت نکرده یا سرپرست و کارفرما طوری شرایط را
برای این فرد مهیا کرده که باعث بروز حادثه شده.
منظورتانچهشرایطیاست؟
بهطورمثالشیفتهایکاریوساعتاضافهایکه
از کارگر کار کشیده شده یا مثال در نظر نگرفتن شرایط
روحی کارگر و . .حادثه یکی مانده به آخر که در منطقه
گلگهراتفاقافتادشخصفوتشدههمانکارگریبود
کهدورهقبلخودشدرحادثهاتفاقافتادهمنجربهفوت
یکی از کارگران شد .توجه نکردن به مسایل تولید و جان انسانها
ویادرنظرنگرفتنمسایلایمنیباعثبروزاینحوادثمیشود.
چرابهشرکتهایتابعهگلگهراخطارنمیدهید؟
فراتر از اخطار عمل کردیم .جدا از اخطار ،کارفرمایانی که در
این مسایل کوتاهی میکنند بر اساس ماده ۹۵قانون کار به مراجع
قضاییمعرفیمیشوندوبایدجوابگویقانونباشند.
 هیچکدام از کارفرمایان این شرکتها را به مراجع
قضاییمعرفیکردید؟
اخطار کتبی به آنها داده شده و اخطار آخر را هم دادهایم.
اگر نتیجه ندهد مجبوریم این شرکتها را رد صالحیت کنیم و به
دادگاه معرفی شوند .ما قانون خودمان را داریم .پای جان انسان در
میان است .اخطار به آنها داده شده ،نواقص هم به آنها اعالم شده
وحتیتاتعطیلیقسمتهاییازکارگاههاپیشرفتهایم.امیدواریم
شرایطی پیش آید که ما کمتر دچار حوادث ناشی از کار شویم .اما
همانطور که گفتم خود کارگران هم باید مسایل ایمنی را رعایت
کنند .خودشان بر کار خودشان نظارت داشته باشند و سیستم
خودکنترلیوخودبازرسیرابایدخوداینافرادپیادهکنند.
 یک کارگر ساده که راننده تراک است ساعت سه نصف
شببایدرانندگیکند.اینفردچگونهخودکنترلیراانجامدهد؟
بحثشیفتشبجداست.اماقانونکارمیگویدکاراضافیازکارگر
کشیدنبایدباموافقتکارگرصورتپذیرد.
من کارگر وقتی سر ماه قسط بدهکارم مجبورم با
ِ 
نسیم سالمت ،شهید
زندینیا ،آراد ،فاطمیه
حضرت زینب(س) ،ثامن و
فرهنگیان به ارایه خدمات
شبانهروزیدرایامتعطالت
میپردازند
نوروزی
و کشیک خدمات
دندانپزشکی در کلینیک
ویژه تخصصی زندهیاد
حسینی ،علومپزشکی و
نیز درمانگاههای بهبود،
سیب و شهید زندینیا و
مهرگان برقرار است.
آتشیپور تاکید کرد:
عالوه بر داروخانههای
بیمارستانهای سیرجان ،تمامی داروخانههای شبانهروزی
سطح شهر در ایام نوروز دایر میباشد .همچنین معاونت
درمان دانشکده علومپزشکی با همکاری مراکز درمانی

اضافهکارموافقتکنم!
حقوقش که پرداخت میشود .بحث ما سر اضافه کار است.
مث ًال در شرکتهای مختلف دارد یک اتفاق میافتد؛ یک راننده به
همکارش میگوید تو این دفعه شیفت من بمان و جای من کار
کن ،من هم دفعه بعد به جای تو کار میکنم .یعنی خود کارگران
جابجاییها را انجام میدهند .مثال یک کارگر فرضی به جای
همکارش شیفت میماند ،شیفت قبلی هم خودش بوده و هشت
ساعت کار کرده ،دوتا شریف پشت سر هم مانده خستگی کار باعث
بروز حوادث میشود .این فرد کشش ندارد .یا مث ًال کسی که پشت
یکبولدوزرمینشیندهمان ۸ساعتکاربرایشزیاداستچهبرسد
به اینکه بخواهد جای کس دیگری هم بماند و ۱۶ساعت کار کند.
آیااینبرنمیگرددبههماننیازمالیکارگر؟
فقط بحث نیاز مالی نیست .ممکن است این فرد بخواهد سه روز
جای کسی کار کند که فردا هم کسی جای او بماند .این تعویض
شیفتهایی که دارد اتفاق میافتد عامل بروز حادثه است ۱۲ .اسفند
جلسهای داشتیم با شرکت آرمانگهر و تمامی این موارد را به آنها
گوشزدکردیم.بدونتعارفدرجلسهصحبتکردیموصورتجلسههم
شد که از این به بعد به بحث منابع انسانی شرکتها بیشتر توجه کنند
و حواسشان باشد که این جابجاییها و تعویض شیفت صورت نگیرد.
البتهعواملمختلفیوجوددارد.تعویضشیفتیکیازاینعواملاست.
درمصاحبهسالقبلگفتهبودیدنظارتمیکنید
کهایننواقصبرطرفشودولیهمچنانادامهدارد؟
کمیتهای به نام حفاظت فنی در تمامی شرکتها متشکل
ازنمایندگانایمنی،نمایندگانبهداشت،نمایندگانکارگرانو
نمایندهسرپرستانایجادشده.وظیفهکمیتههمیننظارتاست.
 پس این کمیته خوب عمل نمیکند که هر سال
داردایناتفاقاتتکرارمیشود؟
اینهاماهیانهبایدجلسهبگیرند،نقاطحادثهخیزراشناسایی
کنند ،جاهایی که احتمال خطر وجود دارد را مشخص کنند و
صورتجلسه شود .مشاغلی که زیانآور هستند به کارفرما اعالم
شود.طبکارازکارگرگرفتهشود. .همهاینهاراگوشزدکردیم.
 ادارهکاربهعنواننهادناظرنبایدبرکاراینکمیته
نظارتداشتهباشد؟
چرااتفاقاً.باشرکتهایمختلفازخودگلگهرگرفتهتاشرکتهای
کوچکتابعهآنبرخوردمیکنیم.بایدآموزشهایایمنیمرتبطگذاشته
شود .جلسات موضوعی و موردی با اکثر شرکتها برگزار میکنیم.
با جهان فوالد هم جلسه گذاشتیم و تمام پیمانکاران را دعوت کردیم.
مدیراناصلیشرکتدرجلسهحضورداشتند.حوادثرصدشدند.وسایل
ایمنیشرکترصدشدندوازآنروزتاکنوناقداماتخیلیخوبیتوسط
جهانفوالدانجامشده.شرکتآرمانگهرهمهمینطور،خودگلگهرهم.
متاسفانهجاییکهتولیدهست،حادثههمهست.نمیتوانمنکرشدولی
باید این حوادث کم شوند .باید فرهنگ ایمنی در شرکتها جا بیفتد که
خود کارگر حواسش به کار خودش باشد تا اینکه بخواهد یک مسئول
ایمنیدایمباالیسرشباشد.نمیتوانبرایهرکارگریکمسئولایمنی
گذاشت ولی اگر خودش فرهنگ ایمنی و کار ایمن را برای خودش جا
بیندازددربحثکاهشحوادثخیلیکمکمیکند.

خصوصی با نصب بنر راهنما در معابر پرتردد شهر،
مشخصات و خدمات ارایه شده در درمانگاههای
شبانهروزی را اعالم میکند.

