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 هدی رضوانی
دوشنبه چهارم اسفندماه شاهد حادثه در یکی از
شرکتهای پیمانکاری شرکت فوالد ایرانیان بودیم که منجر
به فوت م.ش جوان  ۲۸سالهای شد که با افتادن در یکی از
دستگاههای این شرکت جان خود را ازدست داد .قضیه مرگ
این جوان کارگربحث برانگیزاست و شائبههایی را ایجاد کرده
و عاملی شد تا با حامد هادیان رییس اداره تعاون ،کارو رفاه
اجتماعیسیرجانگفتوگوکنیم.
از اتفاقی که برای کارگرشرکت پیمانکاری فوالد
ایرانیان افتاد بگویید .آیا احتمال پرت شدن این فرد
توسط فرد دیگری به داخل دستگاه وجود دارد؟
ابتدا تسلیت میگویم به جامعه کارگری و به خانواده
این جوان تازه درگذشته .در مورد این حادثه ً
فعال نمیتوان
اظهار نظر کرد .هم اداره کار ،هم سایر دستگاههای مرتبط
مثل نیروی انتظامی و مراجع قضایی با جدیت دنبال پیگیری
ابعاد حادثه هستند .بازرس ازروز اول درصحنه حاضرشده،
شواهد و قرائن بررسی شده و اطالعات پرسنل حاضر در
صحنه هم جمعآوری و گزارش به مراجع قضایی ارسال شده
است.درنهایت ایننظرمرجعقضایی است کهمیگویدعلت
اصلی حادثه چه بوده.
احتمال این هست که علت فوت چیزی غیر از
پرت شدن خود فرد دردستگاه باشد؟
هیچ اظهارنظری دراین قضیه نمیتوانم بکنم ،تا زمانی
که دالیل اصلی قضیه روشن شود.
 شنیدهها حاکی است که ابزارها و دستکش این
کارگربیرون ازدستگاهمانده؛ اینهادلیلبرمشکوکبودن
حادثهنیست؟
نمیتوان به این راحتی نظر داد .هیچ گمان هزنی در این
قضیه نمیتوان انجام داد .باید منتظر بمانیم تا پرونده روال
طبیعی خود را طی کند و بعد از گزارشهایی که اداره کار و
پلیس آگاهی ارسال میکند به نتیجه برسیم.
پدرو مادراین کارگرجوان درقید حیات نیستند.
اینمسئلهبرروندپیگیری اثرمنفیندارد؟
خیر .با شرکت مربوطه صحبت شده که حمایتهای
الزم از این فرد و وابستگان صورت بگیرد و حق این کارگر به
هیچ عنوان نباید ضایع شود .این جوان بستگانی دارد که به
ً
قطعا رسیدگی میشود.
دنبال علت ماجرا هستند و
درسیرجان شاهد حوادث کارگری هستیم .علت
این امرچیستو چگونه میتوان با آن مقابله کرد؟
نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر شرکتی است و
چیزی مهمتر از حفظ جان این نیروی انسانی وجود ندارد .به
همین منظور اقدامات زیادی انجام میشود .سیرجان شهر
صنعتی و معدنی است و به خاطرحجم کارباالیی که وجود
دارد هر چقدر هم تالش شود ،باز هم شاهد بروز حوادثی
هستیم .برای این که تسلط بیشتری روی تولید داشته باشیم
و از حوادث ناشی از کار جلوگیری کنیم ،کمیتههایی به
اسم کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل شد.

رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

وظایف این کمیتهها این است
که با اقداماتی که انجام میدهند،
یک محیط ایمن ایجاد کنند برای
کارگران .این کمیتهها موظف
هستند ماهیانه تشکیل جلسه
دهند ،اقدامات الزم را انجام دهند
و گزارش ماهانه خود را به اداره
کار ارسال کنند .باید بازهم نظارت
بیشتری صورت بگیرد .مسئولیت
بروز حوادث در مرحله اول با
کارفرما است .بر اساس ماده ۹۵
قانون کار؛ کارفرما  ۳وظیفه اصلی
دارد؛ باید بحث آموزشهای ایمنی
به کارگران را درنظربگیرد ،تجهیزات
و وسایل حفاظت فردی الزم را هم
دراختیارکارگران قراردهد و نظارت
کافی داشته باشد بر روال کار.
اداره کار هم بازرسیهای موردی و
ادواری دارد .با امکانات محدودی
که داریم پوشش کل منطقه خیلی
سخت است .حجم کار باالست.
در سیرجان ۴۴۰۰کارگاه و چندین
شرکت بزرگ وجود دارد .به همین
دلیل هر شرکتی که بخواهد ثبت
شود ،در وهله اول باید تایید
صالحیت ایمنی شرکت را داشته
باشد .مسئول ایمنی باید درشرکت
حضورداشتهباشد.کمیتههایفنی
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
و حفاظت بهداشت کاررا هم باید
تشکیل بدهند تا دستورالعملهای ایمنی را که توسط شورای و همچنان شاهد حوادث حین کارهستیم .با این موارد
عالی حفاظت فنی صادرمیشوند ،درمحیط کاراجرایی کنند .چهمیکنید؟
تایید صالحیت شرکت و مسئوالن ایمنی بر عهده
مسئول ایمنی هم مکلف است مواردی را که خطرسازاست،
ریسک باال دارد و احتمال بروز حادثه وجود دارد ،به کارفرما اداره کار است و اگر جایی مشاهده شود کارفرمایی در این
اعالم کند و اگر کارفرما توجه نکرد باید به اداره کار اعالم کند زمینه تخلف میکند ،هم شرکت را رد صالحیت میکنیم و
هم مسئول ایمنی را از کاربرکنارمیکنیم .مرتب ازمسئوالن
تا ازبروزحوادث جلوگیری شود.
 برخی کارفرمایان ایمنی کاررا رعایت نمیکنند ایمنی گزارش کار میخواهیم و به محض دیدن تخلف یا

امسال  8کارگرجان باختند

وقوع حادثه ،کارفرما و مسئول ایمنی باید پاسخگو باشند و
در صورت تکرار ،کارفرما به مراجع قضایی و دادگاه معرفی
شده و جریمههای سنگینی برای آنها درنظر گرفته میشود و
با نظردادستان میتوان قرارمهرو موم کارگاهی را که خطرساز
است ،صادرکرد.
 جریمه آیا میتواند جبران جان کارگرجوانی باشد
که دراین حادثه ازدست رفته است؟

ً
قطعا خیر .سختگیریهایی
وجود دارد و بیشترهم خواهد شد.
در بحث ایمنی و حفاظت از جان
انسانها با کسی تعارف نداریم و با
هیچکس هم در این زمینه عقد
اخوت نبستهایم .حتی مجازاتی
مثل زندان هم برای کارفرمایان
خاطی در نظر گرفته میشود.
هیچکسی هم دوست ندارد جان
انسانها به خطر بیفتد .بعضی
اوقات سهلانگاریهایی صورت
میگیرد و دراکثرحوادثی که اتفاق
میافتد ،نقش عامل انسانی هم
پررنگبوده.
سعی کردیم جلوی بسیاری
از عوامل را بگیریم .به طور مثال
تعویض شیفتهایی را که وجود
داشت ،برداشتیم .کارگر یک
شیفت کار میکرد ،شیفت بعد
را هم با دوستش جابهجا میکرد،
خسته و خوابآلود بود و حادثهای
پیش میآمد .سعی کردیم جلوی
موارد اینچنینی گرفتهشود.
 از ابتدای سال تاکنون
چه تعداد حادثه کارگری در
سیرجان داشتیم و چه تعداد
منجربه فوت شده؟
در سال جاری  ۴۸مورد
حادثه داشتیم که نسبت به سال
قبل که ۶۸مورد بوده ،کاهش یافته .تعداد فوتیهای امسال
 ۸نفر هستند که دو مورد در معدن؛ یک مورد در شهرداری؛
دو مورد درساختوساز؛ یک مورد درراهسازی و دو مورد هم
دربخش صنعت است که نسبت به سال گذشته که  6مورد
فوتی بوده ،رشد داشته است.
 خانواده افرادی که دراین حوادث فوت میکنند
از روند طوالنی رسیدگی به پرونده و کارفرمایانی که از

اگررعایت نکنید مجبوربه تعطیلی اصناف خواهیم شد
 ایسنا :رییس دانشگاه علوم پزشکی
کرمانپیشنهاد کرد:باید افرادخاطیرابهمردممعرفی
کنیم و این رفتارباعث پیشگیری خواهد شد و یک
نوع جریمه خواهد بود .دکتر"حمیدرضا رشیدی نژاد"
گفت :با توجه به شواهد و عالیم بالینی و مطابق
رهگیریهای انجام شده 10 ،نفر در حوزه دانشگاه
علوم پزشکی کرمان مشکوک به ویروس جهش
یافته انگلیسی بودند ،روزگذشته آزمایش آنها انجام

شد که متاسفانه 5نفرشان مبتال به کرونای انگلیسی
شدهبودند.
وی با تاکید برآنکه ویروس کرونای جدید در
استان کرمان در گردش است ،اظهار کرد :دربیماری
کرونایجهشیافتهبیمارانیکدفعهبدحالمیشوند
و سرایت آن بیشترازقبل و میزان مرگ و میرآن یک
و نیم برابرازویروس قبلی بیشتراست.
رییسدانشگاهعلومپزشکی کرمان اعالم کرد:

این یک هشداری برای عموم است و انتظارداریم که
مردمهمچنانپروتکلهایبهداشتنیرارعایت کنند.
ویبا اشارهبهوضعیتشهرستانسیرجانعنوان کرد:
درسیرجانمرگومیروبروزبیماریبیشتراستوباید
فکر کنیم و به لحاظ بالینی احتمال در گردش بودن
ویروسجهشیافته انگلیسیدرآنجابیشتراست.
رشیدی نژاد بیان کرد :باید احتمال دهیم
ویروسی که اکنون به آن مبتال میشویم ،ویروس

جهشیافتهاستبنابراینرفتارهابایدتغییرپیداکندو
شیوهنامههایبهداشتیرابیشترازقبلرعایت کنیمو
اگرسختگیری کهدرسیرجان اعمالمیشود،صورت
نمی گرفت اکنون وضعیت این شهرقرمزشده بود.
وی با تاکید برآنکه قبل ازوقوع حادثه باید اقدامات
پیشگیریرا انجامدهیمتابروزوشدتبیماریکاهش
پیداکند،تصریحکرد:درنظارتهاشاهدشلوغیبرخی
ازجاهابهخصوص اغذیهفروشیها،مجالسعمومی

و  ...هستیم که اخطارهای شفاهی و کتبی را دادهایم
و دوست نداریم صنفی بسته شود ولی اگروضعیت
تغییر رنگ پیدا کند براساس پروتکلها مجبور به
تعطیلیخواهیمشد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیشنهاد
کرد :باید افراد خاطی به مردم معرفی کنیم و این رفتار
باعث پیشگیری خواهد شد و این یک نوع جریمه
خواهدبود.

پرداختدیهشانهخالیمیکنند ،گالیهدارند.
این پروندهها درجریان رسیدگی قضایی قرارمیگیرد و
ممکن است طوالنی شوند .اداره کارنه میتواند دیه را تعیین
کند و نه جریان رسیدگی به پرونده را سرعت بخشد .ما فقط
جوانب حادثه را بررسی میکنیم و نتیجه را ازطریق کارشناس
به مراجع قضایی اعالم میکنیم .روال رسیدگی در مراجع
قضایی هم باید طی شود تا به نتیجه نهایی برسد که ممکن
است طوالنی شود .در مورد پرداخت دیه هم رای صادر
میشود .اینطورنیست که کارفرما خودش بتواند درپرداخت
دیه دخالت کند .ازسوی دادگاه درصد تقصیر اعالم میشود
که چقدرکارفرما مقصربوده ،چند درصدعامل انسانی دخالت
داشته و چند درصد عوامل متفرقه .هیچ کدام از این مراحل
تحت امراداره کارنیست.
 دلیل اصلی وقوع حوادث کارگری را در چه
میبینید؟
متاسفانه همه عوامل برای بروزحادثه دست به دست
هم می دهند .ولی معموال بیشترین چیزی را که در آمارها
میتوان مشاهده کرد که باعث بروز حوادث شده «سقوط
کردن و لغزیدن» است که این امر خودش به قسمتهای
مختلفیتقسیممیشود.مثالممکن استمحیطنامطمئن
وجود داشته یا دغدغههایی که در ذهن کارگر وجود داشته
در آن لحظه .روزبه روزبرتعداد کارگران محیطهای صنعتی
درسیرجان افزوده میشود که باید آنها را کنترل کرد .انجمن
ایمنی حتی درشرایط کرونا به کارگران آموزش ایمنی میدهد
تا درصد خطای انسانی را کم کند اما با این حال همچنان این
حوادث بروزپیدا میکنند.
 افرادی که در این حوادث دچار نقص یا قطع
عضو میشوند پس ازحادثه باید چه کارکنند؟
برای ادامه کار یا دریافت حقوق؛ امسال در حوادث؛
 ۲قطع عضو ۲۱ ،شکستگی و  ۱۷جراحت داشتیم .سه آیتم
داریم :از کار افتادگی کلی که باالتر از ۶۶درصد صدمه وارد
شده را دربرمیگیرد و فرد ازکار افتاده میشود .بین  ۳۳تا ۶۶
درصد؛ از کارافتادگی جزئی است که مبلغی به فرد پرداخت
میشود و متناسب با نقص ایجاد شده ،فرد درجای دیگربه
کارگرفته میشود .غرامت نقصعضو هم داریم که متناسب
با جراحت ایجاد شده به فرد پرداخت میشود و  ۱۰تا ۳۳
درصد جراحت را پوشش میدهد.
موردی بوده که کارفرما این خسارت را پرداخت
نکند؟
طبق قانون ،پرداخت خسارت و حقوق ایام بیماری بر
عهده تامین اجتماعی است تا زمانی که فرد دوران بیماری
و نقاهت را طی میکند .اگر فرد نتواند مجدد به کار برگردد،
ازکارافتاده شناخته میشود که باز هم پرداخت حقوق را
تأمین اجتماعی انجام میدهد .اگر جراحت فرد موجب
ازکارافتادگی نشود ،کارفرما باید فرد را متناسب با درصد
جراحت وارد شده درجای دیگربه کاربگیرد که قطعا حقوق
فرد هم برقرارمیماند.

«آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ورق گالوانیزه،
ورق کربن استیل و نبشی» (یک مرحله ای)
«شماره -99-25م»

ـیرجان در نظــر دارد نســبت بــه خریــد ورق گالوانیــزه ،ورق
ـوالد سـ
ـع جهانفـ
ـرکت مجتمـ
شـ
کربــن اســتیل و نبشــی مــورد نیــاز کارخانــه خــود را بــه شــرح ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی
اقــدام نمایــد؛ لــذا از تولیدکننــدگان و تامینکننــدگان معتبــر کــه دارای توانایــی مناســب،
ســوابق و تجــارب مــورد قبــول میباشــند ،دعــوت بهعمــل میآیــد از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی
تــا تاریــخ اعــام شــده در اســناد مناقصــه ،پــاکات پیشــنهاد خــود را از طریــق صنــدوق پســتی
 78185445بــه واحــد خریــد شــرکت مجتمــع جهانفــوالد تحویــل نماینــد.
ردیف

نام کاال

مقدار

واحد

1

نبشی استاندارد  DIN 1028کربن استیل گرید ST37

6400

متر

2

ورق گالوانیزه سفید کرکره ذوزنقهای 1 mm

950

متر مربع

ابعاد 50x50x4 mm

3
4

ورق کربن استیل گرید  ST37صاف ضخامت 1 mm
ورق مستطیلی کربن استیل 100x60x5 mm

720
760

متر مربع
ورق

شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق
مراجعه به آدرس اینترنتی  www.sjsco.irدریافت نمایند.
شرایط :
 -1تضمیــن شــرکت در مناقصــه معادل  350،000،000ريال (ســیصد و پنجــاه میلیون ریال)،
ضمانــت معتبــر و بــدون قیــد و شــرط و بــه نفــع خریــدار و دارای اعتبــار حداقــل ســه ماهــه بــه
نــام شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان و بــه شــرح اعــام شــده در اســناد مناقصه میباشــد.
 -2شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4هزینه چاپ آگهیها ،به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09162777544تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)

واحد خرید و تدارکات شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

