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  پيشگفتار:
  

تر سود و سرمايه از طريق استثمار و داری در انباشت ھرچه بيشتر و حريصانهدوام و بقاء نظام سرمايه
تر است. کارھرچه ارزانتر، دستمزد ناچيز، تأخير يا عدم پرداخت دستمزدھا، غارت ھرچه وحشيانه

ھای جنسی يا سوبسيدھا، عدم ساير پرداخت افزايش ساعات کار، افزايش سرعت کار، قطع مزايا و
پرداخت تعھدات و وظايف از جمله سھم بيمۀ کارگران، عدم رعايت وظايف تصريح شده در قانون کاراز 
جمله تأمين وسايل ايمنی کار و يا پرداخت خسارت به آسيب ديدگان، مخالفت و ممانعت از ايجاد تشکRت 

تا آزادانه و بدون مانع و مخالفتی به غارت خود  ،واقعی کارگران کارگری و به رسميت نشناختن نمايندگان
د، توسل به زور و سرکوب و تعقيب و دستگيری و زندان و شکنجه و ناز حاصل کار کارگران ادامه دھ

ھا و داران را نمايندگی می کند، جلوهحّتا اعدام به پشتوانۀ دولت سرکوبگر و ضد کارگری که منافع سرمايه
تر و وحشيانه ترين نوع ضد انسانی اين استثمار، کشتار . اما فجيعشيانه استز اين استثمار وحاشکالی ا

آشکار کارگران در نتيجۀ حوادث محيط کار به سبب فقدان ايمنی محيط و وسايل محافظتی ضروری است، 
جويانه به ھايی شريف، باز ھم سودھا، به قيمت جان انسانھزينهتا با صرفه جويی! در پرداخت اين 

  د.نھای غارت کردۀ خود بيافزايسرمايه
  
کارگر زن و  ١٩۴٧٧طبق آمار سازمان تآمين بيمه ھای اجتماعی سال گذشته تنھا از ميان بيمه شدگان،  

. مطابق آمار کارگر جان خود را از دست داده اند ١٨٠٠که از آن ميان مرد قربانی حوادث کار شده اند 
ثانيه يک کارگر در جھان بخاطر فقدان تجھيزات ايمنی و يا عدم رعايت  ١۵سازمان جھانی کار: ھر 

مقررات مربوطه و يا به خاطر امراض ناشی از شرايط کاری جانش را از دست می دھد، يعنی ساcنه 
اگر ھزينۀ ساcنه برای تأمين  کارگر زحمتکش جان می دھند تا سرمايه بيشتر جان بگيرد! ٢١٠٢۴٠٠

دار از دcر در سال، فرض کنيم که سرمايه ١٠٠٠ی را به ازای ھر نفر حداقل ايمنی ھر محيط کار
دار به ازای اين قتل عام توانيم مجسم کنيم که سرمايه و سرمايهپرداخت کامل آن خودداری می کند، می

مده و ھای عآورد که شايد بتوان حّتا آن را يکی از راهآگاھانۀ کارگران، چه سرمايۀ کRنی را به دست می
  کم ھزينۀ کسب سود ھرچه بيشتر ناميد!

  
مبارزه برای تأمين ايمنی محيط کار و فشار بر کارفرمايان برای رعايت مقررات کار جھت جلوگيری از  

دوستانه برای کاھش تلفات نيست، بلکه عرصۀ مھمی از حوادث، تنھا يک تRش خيرخواھانه و انسان
ھا و دفاع از مار به قيمت جان انسانه سرمايه در کاھش شدت استثارگر عليمبارزه طبقاتی و جدال طبقۀ ک

شرمانه گونه بیمنزلت انسانی و جايگاه اجتماعی طبقۀ کارگر است که بی ارزش شمردن جان آنھا اين
  د.رگيمورد تحقير و توھين نيز قرار می

  
، "از آمار خودشان"، "اناز قوانين خودش"ضميمه افزوده ايم:  ۴به روز شمار امسال حوادث محيط کار 

بخشی . اين ضميمه ھا از زبان خودشان گويای "از گفتار و اقدامات خودشان"و  "از گزارشات خودشان"
واقعيات دردناک و علل واقعی اين فجايع است که می توانند به درک بھتر ابعاد اين حوادث کمک کنند.  از

رش مقاcتی افشاگرانه که اميد است صاحب نظران بعRوه منابعی غنی ھستند برای تحليل و بررسی و نگا
در خاتمه بيانيۀ مھم سنديکای کارگران شرکت واحد  و دوستداران طبقۀ کارگر به اين مھم اقدام کنند.

  اتوبوسرانی تھران و حومه را ھم به عنوان مؤخره زينت بخش اين مجموعه کرده ايم.
ھای بيشتر و تأمين گان و جلوگيری از دادن قربانیباختگان عرصۀ کار، برای حفظ جان زندبا ياد جان

 انه عليه نظام سرمايه تRش کنيم.زندگی بازماندگان، فعاcنه، گسترده و متحد



١                                                                                        روز شمار حوادث محيط کار  

عکس و توضيحات  ادثهنتيجه ح   شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه 

 

نفر  ٢١
 مصدوم

  
  اتوبوسسقوط  

 در دره
  ١٢پا)يشگاه فاز

 پارس جنوبی
 ١ ١٠/٠٢/٩٣ کنگان

 

مصدوميت 
 يک  کارگر

 سقوط از ارتفاع
 

 ساختمانی
  تھران

 خ. سميه
٢ ١١/٠٢/٩٣ 

   - 
و مرگ د
 کارگر

  آوار ھنگام
 گودبرداری

 ساختمانی
مشھد، شھرک 
 صنعتی طرق

٣ ١١/٠٢/٩٣ 

 - 
 يکمرگ 

 کارگر
  آوار ھنگام
 گودبرداری

 ساختمانی
مشھد، بلوار 

 دانشجو
٤ ١١/٠٢/٩٣ 

 - 
مجروح شدن 
 دوکارگر افغان

 ريزش ديوار ه
کانال آب فاضLب 

 شھری
  تھران

 خ. صفی عليشاه
٥ ١٤/٠٢/٩٣ 

 - 
مرگ يک 

 کارگر
 زش ديوارري

 ساختمانی
  تھران

 خ. مرزداران
٦ ١٥/٠٢/٩٣ 

و مجروح شدن يک 
 ساله ٤٥کارگر 

کارگر  ٢مرگ 
 ساله ٢١و  ٣٢

ريزش ديواره 
 ھنگام گودبرداری

 ٧ ١٧/٠٢/٩٣ تھران، پونک ساختمانی

مرگ يک 
 ساله ٢٧کارگر

 ساختمانی ريزش ديواره
  کرج، چھار راه

 مصباح
٨ ٢٠/٠٢/٩٣ 

 - 
مرگ کارگر 

 هسال ٢٠
 ٩ ٢۴/٠٢/٩٣ مشھد ساختمانی سقوط در چاه

 - 
کارگر  ٢مرگ 

 ساله ۴٠و  ٣٠
 ١٠ ٢٤/٠٢/٩٣ ھرودرَ کَ  - اراک  ساختمانی ريزش ديواره

 

مرگ 
 ساله ۴٠کارگر

 ساختمانی ١۴سقوط از طبقۀ 
  مشھد

 بلوار آموزگار
١١ ٢٥/٠٢/٩٣ 

 - 
رگ کارگر م

 سالۀ افغان ١٨
 ١٢ ٢٧/٠٢/٩٣ تھران، کامرانيه ساختمانی ريزش آوار

 - 
مصدوميت 
 يک کارگر

 ١٣ ٢٩/٠٢/٩٣ اراک ساختمانی سقوط از ارتفاع

و » ن - سيدحسين «
 »ر - اسحاق «

صدوميت م
 کارگر ٢شديد

 ١٠سقوط به عمق 
 متری

 ساختمانی
  تھران،

 سيد خندان
١ ٣٠/٠٢/٩٣۴ 

 -  
 چشممصدوميت

  ساله٢٢کارگر
خرابی فشارسنج 

  پمپ باد آھک
شرکت سبک سازان 

  شرق
شھرک  - بجنورد

  بيدک
اواخر 

  ارديبھشت
١۵  

  فرار راننده
مرگ يک 

 رفتگر(پاکبان)
تصادف با اتومبيل 

 ھنگام کار
  ١۶  ٠١/٠٣/٩٣ قم خدمات شھرداری

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ۴٠
گيرکردن بين 
 کابين و ديواره

 ١٧ ٠٤/٠٣/٩٣ تھران، لويزان تعميرات آسانسور

 ٣سوختگیو 
 ساله ٣٥و٢٠،٢٥کارگر

مرگ کارگر 
 ساله ١٦

 انفجار سليندر گاز
 کارگاه چوب بری

  تھران،
 شھرک وليعصر

١٨ ١٠/٠٣/٩٣ 

 

مرگ کارگر 
 ساله ٤٠

سقوط کLف 
 ميلگرد

 ساختمانی
  تھران،

 يافت آباد
١٩ ١١/٠٣/٩٣ 

 - 
مجروح شدن 
 کارگر افغان

 ٢٠ ١١/٠٣/٩٣ تھران، خ.دولت ساختمانی ريزش ديواره

 - 
مصدوميت 

 کارگر ٢شديد
 ٢١ ١٢/٠٣/٩٣ اراک صنعتیواحد  سقوط از ارتفاع

 - 
مصدوم شدن 

 يک کارگر
 ٢٢ ١٣/٠٣/٩٣ تھران، مجيديه ساختمانی ريزش آوار
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  عکس و
 توضيحات 

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٥٥
سقوط از طبقۀ 

 چھارم
 ساختمانی

             اراک، 
 ادب جو خ.

٢٣ ١٥/٠٣/٩٣ 

 ٥سوختگی 
 کارگر

  
 آتش سوزی

 انبار جوراب بافی
  تھران،

 عباس آباد
٢٤ ١٦/٠٣/٩٣ 

قطع دست يک 
 ساله٣٨کارگر

گير کردن در 
 تگاه نقالهدس

 کارگاه خشت زنی
  مشھد روستای

 خادم آباد
٢٥ ١٨/٠٣/٩٣ 

 - 
مرگ دو 

 ٣٧کارگر 
 ساله٣٨و

 ريزش ديواره
 

 ٢٦ ١٩/٠٣/٩٣ زنجان، ايجرود حفاری کانال

 - 
مرگ مغنی 

 ساله افغان٤٠
 حفر چاه گاز گرفتگی چاه

  تھران،
 خ. مولوی

٢٧ ٢٧/٠٣/٩٣ 

  حمزه پورنعمت
 تملی

مرگ کارگر 
 ساله  ٢٥

 گرفتگیبرق 
  تاسيساتی شرکت

 »راه سازان قم«
  طبس، روستای
 "ديگ رستم"

٢٨ ٢٨/٠٣/٩٣ 

مصدوميت 
 شديد

  
 ساختمانی ريزش آوار

  شھد، خ.م
 خواجه ربيع

٢٩ ٠٢/٠٤/٩٣ 

 کارگر ٢مرگ 
ريزش ديواره 

 معدن
 معدن شن و ماسه

  شھريار
 فاز يک انديشه

٠٣/٠۴/٣٠ ٩٣ 

 

مصدوميت 
  چشم کارگر

 ساله ٢٣
 ساختمانی سقوط ميلگرد

  بندر عباس،
 خ. امامت

٠۵/٠۴/٣١ ٩٣ 

ومصدوميت يک کارگر 
 ديگر

 کارگر١مرگ 
 افغان

برق گرفتگی و 
 سقوط درچاه

 حفر چاه
  تھران،

 خ. توانير
١٢/٠۴/٣٢ ٩٣ 

مرگ دو 
 کارگر

خروج دستگاه 
 لوکو از ريل

 ٣٣ ١٢/٠٤/٩٣ تھران مترو ٧خط 

 دوکارگرمرگ 
 ساله۴٠و٢٠

 ٣۴ ١٥/٠٤/٩٣ شيراز دانشگاه شيراز واژگونی جرثقيل

 مرگ
ساله ۴٠کارگر

 افغان
 حفر چاه برق گرفتگی

  کاشان، خ.
 آيتاs سعيدی

٣ ١٥/٠٤/٩٣۵ 

  ٣۶  ١٦/٠٤/٩٣  کرمان، فارياب  معدن کروم فارياب  ريزش تونل  کارگر ١مرگ   اریمراد شھري

- 
  مرگ کارگر

 ساله ٤٠ 
سقوط از طبقۀ 

 ششم
 کابينت سازی

  اردبيل،
 پارس آباد

٣٧ ١٧/٠٤/٩٣ 

- 
  مرگ کارگر

 ساله ٥٠
سقوط به چاه 

 آسانسور
 ساختمانی

  مشھد، بلوار
 صياد شيرازی

٣٨ ٢١/٠٤/٩٣ 

 ٣٩ ٢٣/٠٤/٩٣ اروميه ساختمانی آوارريزش  گارگر ١مرگ  -

محمدرضا محمدی، باقر 
يادگاری،علی چمزری، 
سيد سجاد حسينی، حسين 

 نژاد مرادی

  انفجار در معدن  کارگر ۵مرگ 
  معدن گرانيت
  قلعه خرگوشی

  ۴٠  ١٦/٠٤/٩٣  يزد، اردکان

- 
  مرگ کارگر

 ساله ٢٧
 برق گرفتگی

 
 برق کاری

  مشھد، بلوار
 طبرسی شمالی

٢٣/٠٤/٩٣ ۴١ 



  
 ٣                                                                                                     روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

- 
  مصدوميت
 دو کارگر

 ساختمانی ريزش ديواره
  تھران، خ.

 وحدت اسLمی
٢٤/٠٤/٩٣ ۴٢ 

- 
  مرگ کارگر

 ساله افغان١٨
 ۴٣ ٢٧/٠٤/٩٣ تھران ساختمانی ريزش آوار

  مرگ دوکارگر
 ساله ٥٣و٤٠

  سقوط لودر
 به دره

 ۴۴ ٢٧/٠٤/٩٣ مشھد معدن سنگ

- 
  مسموميت

 کارگر ٢١
  استنشاق
 گاز سمی

 ۴۵ ٢٧/٠٤/٩٣ گيLن، لوشان کارگاه کشتار دام

- 
  مرگ کارگر

 ساله ٣٢
گير کردن بين 

 رخ دندهچ
کارخانه ريسندگی 

 جامعهˈ
 ۴۶ ٢٨/٠٤/٩٣ مشھد

  مرگ حسين ب
 ساله٢١کارگر

 ساختمانی سقوط قطعۀ بتون
  تھران،

 خ. بھار شمالی
٢٩/٠٤/٩٣ ۴٧ 

- 
  .مرگ محمد ن

 ساله٢٥افغان
 حفاری سقوط به چاه

  تھران،
 خ. آفريقا

٢٩/٠٤/٩٣ ۴٨ 

- 
مصدوميت 

 ساله٢١گارگر
قوط به چاھک س

 آسانسور
 ساختمانی

  تھران،
 شھرک والفجر

٢٩/٠٤/٩٣ ۴٩ 

 ومصدوميت ديگری
  مرگ کارگر

  ساله ٣٥
  برقکار  تنفس گاز نيتروژن

بوشھر، منطقه 
  ويژه عسلويه

٣٠/٠٤/٩٣  ۵٠  

 کارگر ١مرگ  -
برخورد جرثقيل با 

 سيم برق
     شرکت پيمانکاری

 ساز  پناه
منطقه ويژه 

 ١٩عسلويه فاز
٣١/٠٤/٩٣ ۵١ 

مصدوميت 
 ٣٥شديد کارگر

 ساله

  سقوط در چاھک
 آسانسور

 نقاشی ساختمان
  شيراز، بلوار

 ھرمزگان
٠١/٠٥/٩٣ ۵٢ 

- 
مرگ 

 ساله٢٥کارگر
سقوط بر روی 

 ميلگرد
 ساختمانی

  تھران، شھرک
 راه آھن

٠١/٠٥/٩٣ ۵٣ 

 محمد الياسی
  مرگ کارگر

 ساله ٤٠
 ۵۴ ٠٤/٠٥/٩٣ ساری مات شھریخد تصادف ھنگام کار

مرگ 
 کارگرافغان

 حفاری سقوط در چاه
  شھرری،
 خ. صنعت

٠٤/٠٥/٩٣ ۵۵ 

- 
  مرگ نگھبان

 ساله ٥٢
گيرکردن بين بدنۀ 

 آسانسور
 ۵۶ ٠٥/٠٥/٩٣ تھران، خ. زرتشت مجتمع اداری

- 
قطع کامل 

 کارگر ١دست 
گير کردن در 

 دستگاه
معدنی  شرکت امLح
 ايران

 ۵٧ ٠٧/٠٥/٩٣ گرمسار، ده نمک

 شھرکی عليرضا
  کارگر ١مرگ 
 ساله ٣٥

 ۵٨ ٠٨/٠٥/٩٣ سمنان کارخانه کربنات سديم ھنگام جوشکاری

 -  
 

 ٢۴کارگر 
 ساله افغان

 ساختمانی سقوط در چاه
  تھران،

 ميدان محLتی
١١/٠٥/٩٣ ۵٩ 

  مصدوميت و
  کارگر ديگر

  تمانیساخ  سقوط از ساختمان  کارگر ١مرگ 
  قزوين،

  شھرک مينو
١٣/٠٥/٩٣  ۶٠  

 - 
مرگ کارگر 

 ساله افغان١٨

گير کردن بين 
کابين و ديوار 

 آسانسور
 ساختمانی

  تھران،
  يوسف آباد

٦١ ١٣/٠٥/٩٣ 

 ٦٢ ١٥/٠٥/٩٣ مشھد جوشکاری طبقه ٨سقوط از  کارگر ١ مرگ - 

  مصدوميت
 ساله٤٠کارگر

 ٦٣ ١٥/٠٥/٩٣ تھران، قيطريه ساختمانی سقوط در چاه

 - 
ساله ٣٥مقنی

 افغان
  گاز گرفتگی

 در چاه
 حفاری

  تھران،
 خ. لرستانی

٦٤ ١٥/٠٥/٩٣ 



 ٤                                                                                                   روز شمار حوادث محيط کار

 شماره ختاري شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

 -  
 

 ٢۴کارگر 
 ساله افغان

 ساختمانی سقوط در چاه
  تھران،

 ميدان محLتی
١١/٠٥/٩٣ ۶۵ 

قاسم جعفری وجعفر 
 سياوشی

  کارگر٢مرگ
 ساله ۴١و٤٧

 ريزش ديواره
معدن ذغال سنگ 

 شادسر
  مازندران،

 کياسر
٦٦ ١٥/٠٥/٩٣ 

 - 
مرگ کارگر 

 مغنی
غرق شدن در 

 فاضLب
 ٦٧ ١٧/٠٥/٩٣ ، خ.شفيعیمشھد حفاری

 کارگر ١ مرگ
غرق شدن در 

 فاضLب
 ٦٨ ١٨/٠٥/٩٣ مشھد، خ. کوشش حفاری

  معدن آسو  سقوط سنگ  کارگر ١مرگ   - 
  گناباد،

  روستای گيسور
٦٩  ٢١/٠٥/٩٣  

 - 
مصدوميت 

 شديد
 کارگر حمل زباله سقوط در چاه

  دامغان،
 روستای حداده

٧٠ ٢٤/٠٥/٩٣ 

  ٧١ ٢۶/٠۵/٩٣ قير و کارزين مھر پروژه مسکن ريزش ديوار کارگر ١ مرگ رضا زينعلی

 صابر قزی
انگشت  ٢قطع 
  کارگر ١

گيرکردن در 
  دستگاه پرس

  ٧٢  ٢۶/٠۵/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر

  مصدوميت
  کارگر ٣

  سقوط درچاه
  متری ١٨

  چاه حفاری
  تھران،

  ميدان سھروردی
٢٨/٠۵/٧٣  ٩٣  

  و مصدوميت
  ساله ١٨کارگر

مرگ کارگر 
  ساله افغان٣۵

  د آشپزخانه صنعتیواح  آتش سوزی
  تھران،

  سعادت آباد
٢٩/٠۵/٧٤  ٩٣  

 - 
مصدوميت يک 

 گارگر
سقوط در چاھک 

 آسانسور
 ٧۵  ٢٩/٠۵/٩٣ آذربايجان شرقی ساختمانی

         مصدوميت شديد
  کارگر ديگر ٢

مرگ يک 
  کارگر

  سقوط از داربست
شرکت پيمانکاری 

  »صنايع آذرآب«
  ٧۶  ٢٩/٠۵/٩٣  بندر عباس

 - 
  مسموميت

 گريک کار
استنشاق گاز 

 آمونياک
 ٧٧ ٣١/٠۵/٩٣ شيراز واحد توليدی

مرگ سه 
 نیقکارگر م

  گاز گرفتگی
 در چاه

 ٧٨ ٠١/٠٦/٩٣ گنبد کاووس چاه یراحف

  مطلب هللا قلی
مرگ يک 

 ساله٧٠رفتگر
تصادف با اتومبيل 

 ھنگام کار
 ٧٩ ٠١/٠٦/٩٣ قم خدمات شھرداری

مصدوميت يک 
 ارگر محمد ه.ک

محبوس شدن در 
 متری ١٨عمق 

 حفاری چاه
  تھران،

 خ. کيخسرو
٨٠ ٠٢/٠٦/٩٣ 

  سعيد محمودی نودژ
  کارگر ١مرگ 
  ساله ٢٨

  ريزش تونل
سنگ ُکُرم «معدن 

 »فارياب
  ٨١ ٠٢/٠٦/٩٣  فارياب

  گارگر ١مرگ   رامين شراھی
شديد اصابت 

  شيلنگ گاز
  ١٦سکوی 

  ميدان گازی
  ٨٢ ٠٢/٠٦/٩٣  پارس جنوبی

 ٨٣ ٠٣/٠٦/٩٣ کرمان زرند مخابرات برق گرفتگی کارگر ١ مرگ محمود يزدانی

مصدوميت يک کارگر 
 ديگر

مرگ دو 
 کارگر

 ريزش کانال
 ٨٤ ٠٣/٠٦/٩٣ بافق فاضLب شھری

 ٨٥ ٠٣/٠٦/٩٣ منوجان کرمان، وميت فاريابمعدن کر ريزش سقف کانال کارگر ١مرگ  ابراھيم جعفری شيکوه

 - 
  شديد مصدوميت

 سقوط از آسانسور کارگر  زن ٥    
لوازم آرايشی بھداشتی 

 »گل ماروم«
 ٨٦ ٠٥/٠٦/٩٣ سمنان، آرادان

  برات هللا
  عارف مقدم

کارگر  ١مرگ 
  نگھبان

سقوط در کانال 
  فاضLب

کارخانه لبنی فخر 
  کوشان توس ترشيز

  ٨٧  ٠٦/٠٦/٩٣  کاشمر



 ٥                                                                                                   روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

  مرگ کارگر
 ساله ٣٥

ريزش ديواره 
 برداریھنگام گود

  حفاری چاه ساخت
  تھران،

 سعادت آباد
٨٨ ٠٧/٠٦/٩٣ 

 - 
  مرگ کارگر

 ساله ٥٥
سقوط به چاھک 

 آسانسور
 ٨٩ ٠٨/٠٦/٩٣ تھران، شادآباد ساختمانی

 - 
بيھوشی يک 

 ساله ٢٥مقنی
 ١٥سقوط در عمق 
 متری چاه

 حفاری چاه
  تھران،

 سعادت آباد
٩٠ ١٠/٠٦/٩٣ 

 - 
مرگ 

 ساله٧٠مقنی
 ٩١ ١۴/٠۶/٩٣ آذر شھر چاهحفاری  سقوط به چاه

عيسی ، ۴١زاده   رستم درويش
، سجاد ٣٩زاده   درويش

و يوسف درويشی  ٢۶درويشی 
 ساله ۴۵

 ٩٢ ١٤/٠٦/٩٣ بندرعباس، رودان حفاری چاه گاز گرفتگی کارگر ۴مرگ 

 محسن رمضانی
ستن پا و شک

کمر يک 
 کارگر

 ٩٣ ١۵/٠۶/٩٣ بانه گچ کاری سقوط از داربست

مصدوميت 
  شديد

 کارگر ١

 ۶٠سقوط در عمق 
 متری

 حفاری چاه
  باغ ملک

 روستای آبگندو
٩ ١٦/٠٦/٩٣۴ 

 ابراھيم جعفری
  کارگر ١مرگ 
  ساله ٢٧

  ريزش تونل
سنگ ُکُرم «معدن 

  »فارياب
 ٩۵ ١٦/٠٦/٩٣  فارياب

 - 
خفگی کارگر 

 ساله ٣٧
ريزش آوار و 
 کمبود اکسيژن

 ٩۶ ١٧/٠٦/٩٣ جلفا ساختمانی

 - 
  مصدوميت شديد

 آرماتور بندی سقوط از ساختمان ساله  ٣٠کارگر
  تھران، خ.

 پاسدار گمنام
٩٧ ١٧/٠٦/٩٣ 

 -  
 

مرگ کارگر 
 سالۀ افغان ٢٧

انفجار بشگۀ مواد 
 شيميايی

 ٩٨ ١٨/٠٦/٩٣ تھران ساختمانی

  مھدی ابراھيمی
 ١شکستن پای 

  کارگر
  ٩٩  ١۶/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  تخليه قطعات

  ١٠٠  ١٩/٠٦/٩٣  اراک  پتروشيمی شازند  سقوط ازداربست  کارگر ١مرگ   محمدی عباس خان

 کارگر ١مرگ  د. ع.
  برخورد با

 دستگاه حفاری
 ١٠١ ٢٠/٠٦/٩٣ فارياب حفاری چاه

 -  
 

  کارگرمرگ 
 ساله افغان ٢٧

ه چاھک سقوط ب
 آسانسور

 ١٠٢ ٢٣/٠٦/٩٣ تھران، طرشت ساختمانی

کارگر  ١و مصدوميت 
 ديگر

 کارگر ١مرگ 
شکستن الوار 

 داربست
 ساختمانی

  آذربايجان غربی،
 پلدشت

١٠٣ ٢٤/٠٦/٩٣ 

 - 
کارگر  ١مرگ 

 ساله افغان١٨
گير گردن سر در 

 دستگاه بتُن ساز
 ١٠٤ ٢٤/٠٦/٩٣ تھران ساختمانی

 - 
  مصدوميت يک
 کارگر افغان

 ١٠۵  ٢٥/٠٦/٩٣ تھران، م. انقLب حفاری سقوط به چاه مترو

 کارگر ١مرگ  - 
گير کردن در 

 دستگاه
 ١٠۶ ٣١/٠٦/٩٣ بروجن کارخانه ماکارونی

 کارگر  ١مرگ - 
سقوط از سقف 

 ساختمان
 ١٠٧ ٠١/٠٧/٩٣ رشت دانشگاه برھان شمال

 

  کارگر ٢مرگ 
  و مصدوميت

 کارگر ديگر١
 ساختمانی ريزش آوار

  
  قم
 

١٠٨ ٠٢/٠٧/٩٣ 

 -  
 

  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٢

  از طبقه دھم  سقوط
 به چاھک آسانسور

 ١٠٩ ٠٢/٠٧/٩٣ تھران، شھرک شھيد باقری

 - 
 ٥سوختگی 
 کارگر

 ١١٠ ٠٣/٠٧/٩٣ )ھيجان خدمات شھرداری انفجار بالن تبليغاتی



 ٦                                                                                                      روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

  محسن رباط سرپوشی
 شکستگی لگن،

 ١دست و کتف 
  کارگر

  ١١١  ٠٤/٠٧/٩٣  اسفراين  آرماتوربند - ساختمانی   سقوط از ارتفاع

 - 
  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٤

 ١١٢ ٠٧/٠٧/٩٣ مرند، کوی تربت ساختمانی ريزش آوار

، ٢٧ھادی اسفندی محمد 
 و ٢۴حسين عسگری 

عليرضا حميدی قشLقی 
 ساله  ٣۵

 کارگر ٣مرگ 
سقوط با)برحمل 

 بار
 ١١٣ ٠٧/٠٧/٩٣ اراک ساختمانی

 

   ٧مصدوميت 
 کارگر

  ريزش آوار
 

 ساختمانی
  تھران، چھار

 راه سپه
١١ ٠٨/٠٧/٩٣۴ 

 کارگر ١مرگ  - 
  برخورد سواری با

 )تآھن آ 
 ١١۵ ١٣/٠٧/٩٣ مشھد بارگيری با جرثقيل

 - 
مرگ دو 

 کارگر
 ١١۶ ١٣/٠٧/٩٣ ھرانشرق ت کارگاه مواد آتشزا انفجاروآتش سوزی

 - 
  مصدوميت

 ارگرک١
 ١١٧ ١٣/٠٧/٩٣ تھران ساختمانی سقوط روی ميلگرد

  و مصدوميت
 کارگر  ٢

مرگ مھندس 
محمد رضا 

 فرزين

  انفجار شيلنگ
 گاز نيتروژن 

پ ھای کارخانه پم
 صنعتی

ساوجبLغ، 
 ھشتگرد

١١٨ ١٥/٠٧/٩٣ 

 .مسعود ب
  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٠

 برقکار  برق گرفتگی
روستای  رودسر،

 موسی کLيه
١١٩ ١٦/٠٧/٩٣ 

  محمديوسف تبار، 
 جليل نادری

 ١٢٠ ١٧/٠٧/٩٣ مازندران، نکا کارخانه نکا چوب استنشاق گاز سمی کارگر ٢مرگ 

  ٢ختنسو
 کارگر ١ دست

 رزی مبل  کارگاه رنگ آتش سوزی
  تھران، 
 يافت آباد

١٢١ ١٩/٠٧/٩٣ 

 .باقی ع
مرگ 

 ساله٢٧کارگر
سقوط به چاھک 

 آسانسور
  ١٢٢ ١٩/٠٧/٩٣ شرق تھران ساختمانی/ گچ کاری

  محمد س.
مصدوميت 

    کارگر ١شديد 
 ساله ٢٢

  سقوط از ارتفاع
 متری ١٧

 ساختمانی/جوشکاری
  تھران، خ.

 ميرزای شيرازی
١٢٣ ٢٠/٠٧/٩٣ 

 - 
  کارگر ١مرگ 
 ساله ٣٢

 ١٢۴ ٢٢/٠٧/٩٣ سقز يک واحد توليدی برق گرفتگی

 ١٢۵ ٢٢/٠٧/٩٣ )مرد ساختمانی سقوط از پله ھا کارگر ١مرگ  ھادی شيرافکن

حاتم ومصدوميت 
 زرافشان و سعادتی

عبدهللا مرگ 
 ساله ٣۵استادی 

جار گاز و سقوط    انف
 از ارتفاع

پيمانکاری پا)يشگاه 
 »فجر«

 ١٢۶ ٢٦/٠٧/٩٣ بوشھر

  و مصدوميت
 ساله ٣٠کارگر  ١

  مرگ کارگر
 ساله ١٦ 

ريزش ديوار و 
 آوار

 ساختمانی
مشھد، بلوار 

 جمھوری اسLمی
١٢٧ ٢٧/٠٧/٩٣ 

 - 
کارگر  ١مرگ 

 افغان
 ساختمانی ريزش آوار

  قم، بلوار
 شھيد کريمی

١٢٨ ٢٧/٠٧/٩٣  

  ١٢٩ ٢٧/٠٧/٩٣ گرگان زاری گرگان پاساژ )له سقوط از آسانسور کارگر ١مرگ  ابراھيم تجری

 محمود س.
  مصدوميت شديد

 ساله ۵٢کارگر
گير کردن دست 

 بين  قالب و دستگاه
 کارگاه توليدی

تھران، شھرک 
 حکيميه

١٣٠ ٢٧/٠٧/٩٣ 

 مراد غ.
  کارگر مصدوميت

 ساختمانی سقوط از ارتفاع ساله ٢٩
  ھران،ت

 تھران پارس
١٣١ ٢٨/٠٧/٩٣ 

 - 
مصدوميت 

 ساله٢۴کارگر
 ساختمانی/جوشکاری ريزش آوار

تھران، خ. 
 پاسداران

١٣٢ ٢٩/٠٧/٩٣ 



 ٧                                                                                                      روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه تيجه حادثهن عکس و توضيحات

مصدوميت 
  شديد

 ا کارگر

  گير گردن دست
 در دستگاه بافندگی

  کارگاه
  بافندگی

 

  تھران،
 مھوریخ. ج

  
٢٩/٠٧/٩٣  

 

  
١٣٣  
 

 علی طاھری دھکردی
مصدوميت 

شديد بازرس 
 ايمنی

 ۵سقوط از ارتفاع 
 متری

 ١٣۴ ٠١/٠٨/٩٣ عسلويه ١٨و١٧پروژه فاز 

 امرهللا م.
مصدوميت 

 ا کارگرشديد 
سقوط به چاھک 

 آسانسور
 ١٣٥ ٠٢/٠٨/٩٣ تھران، تھرانپارس ساختمانی

  ١٣۶  ٠۴/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  حمل قطعات  شکستن دست  حسن مو)يی

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٣٧
 ١٣٧ ٠۵/٠٨/٩٣ تھران، م. صادقيه ساختمان تجاری سقوط از طبقۀ پنجم

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٣٠
سقوط و اصابت 

 تيرآھن
 ١٣٨ ٠۶/٠٨/٩٣ مشھد ساختمانی

 علی محمدی
کارگر مرگ 

 ٣۴جوشکار 
 ساله

 ساختمانی/جوشکاری سقوط از داربست
تھران، سه راه 

 ورامين
١٣٩ ١٠/٠٨/٩٣ 

 

مرگ کارگر 
 ساله ٢٨

 ١٤٠ ١٠/٠٨/٩٣ تھران، خ. بھنود ساختمانی ريزش آوار

حسين حيدری، محمود 
 جعفری

 کارگر ٢مرگ 
  

شاق گاز استن
 نيتروژن

 ١٤١ ١٣/٠٨/٩٣ بوشھر ی جمپتروشيم

مرگ کارگر 
 ساله ۴٠

 ١٤٢ ١۵/٠٨/٩٣ ھرمزگان - رودان لوله کشی ساختمان برق گرفتگی

 اسLم جھانبانی
کارگر ١مرگ 

 ٢وسوختگی 
 کارگر ديگر

برق گرفتگی 
 ھزار ولتی٣٣

مجتمع پتروشيمی 
نيرو سازان  کارون

 مارون
 ١۴٣ ١۵/٠٨/٩٣ بندر ماھشھر

  ميLد سعادتی
اين  در حادثۀ٦(در طول سال

  شرکت روی داده)

شکستگی 
ی استخوانھا

  کارگر١
  قطع کابل جرثقيل

شرکت سبک سازان 
  شرق

شھرک  - بجنورد
  بيدک

  ١۴۴  اواسط آبان

  محمد حسن زاده
 کارگر ٨ ماه گذشته ٨ (درعرض

  در اين شرکت حادثه ديده اند) ديگر

شکستگی 
  کارگر١کتف

  ١۴۵  ١۶/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  برشنقص دستگاه 

  عماد بھرامی
مرگ مسئول 

  ايمنی
گازگرفتگی 

  متری ٢٠٠درعمق
  ١۴۶  ١٨/٠٨/٩٣  درگر ستزی زرند،  معدن باب شگون

 کارگر ١مرگ  محمد رحيمی
سقوط غلطک در 

 دره
پيمانکاری جاده سازی، 

 زيباسازان )رستان
منطقه   مھر )مرد،

 ١٤٧ ١٩/٠٨/٩٣ گازی وراوی

 زخمی١٧و
کارگر  ٣مرگ 

 زن 
واژگونی وانت 
 حمل کارگران

کارگران فصلی 
 پيازکار

  مشھد، 
 رکمنطقه شت

١ ٢٠/٠٨/٩٣۴٨ 

مصطفی شعبانی و سجاد 
 برنا

 کارگر١مرگ
مصدوميت  و

 کارگر  ١

سقوط سنگ از 
 ديواره

معدن سنگ مرمر     
 آرتا کان

  ،نمين
 روستای سيف آباد 

١ ٢٣/٠٨/٩٣۴٩ 

  محمد غLمی
  دست چپقطع 
  کارگر ١

  ١۵٠  ٢۵/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  توسط دستگاه برش

  حسين سيدی
  دست  بريدگی

  کارگر ١
  ١۵١  ٢۶/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  - 

  جواد سنگ سفيدی
 ١سوختگی 
  کارگر

  ١۵٢  ٢٧/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  نقص کوره

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٣٢
 شرق راه آھن شمال تصادف با قطار

ايستگاه  دامغان،
 )رستان

١ ٣٠/٠٨/٩٣۵٣ 



 ٨                                                                                                     روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

 ١٢و مصدوم شدن 
 کارگر

  کارگر ١ مرگ
 ساله  ۵٠

تصادف سرويس 
 کارگران

 ١۵۴ ٠٢/٠٩/٩٣ ھراز - آمل  مجتمع آمل جوجه

 محسن
مرگ کارگر 

 ساله ٢٢
 مغازه جوشکاری انفجار بشگه

 اصفھان،
 خ.اشکاوند

٠۴/١ ٠٩/٩٣۵۵ 

 - 
مصدوميت 
 کارگرافغان

رفتن ميلگرد  فرو
 در جمجمه

 ١۵۶ ٠٥/٠٩/٩٣ تھران ساختمانی

 - 
 ٣٧مسموميت 

 رگرکا
 ١۵٧ ٠٨/٠٩/٩٣ ١٣عسلويه، فاز  شرکت صافا غذای فاسد

 ھر دو افغان

کارگر١مرگ
ساله و  ٢٢

مصدوميت 
 ساله٢٧کارگر

ريزش آوار و 
 کمبود اکسيژن

 ١۵٨ ٠٩/٠٩/٩٣ تھران، خ. پامنار ساختمانی

 

 ٤مصدوميت 
 کارگر

آتش سوزی و 
 کمبود اکسيژن

 ١۵٩ ١٠/٠٩/٩٣ کرمانشاه شھرک صنعتی فرامان

  ١۶٠  ١٢/٠٩/٩٣  ؟  پتروشيمی رازی  اعسقوط از ارتف  کارگر ١مرگ   حميد مھدوی

 - 
 ١مصدوميت 

 کارگر
پاره شدن سيم 

 بوکسل
 ١۶١ ١٣/٠٩/٩٣ يزد، بلوار مدرس حفر چاه

 فرزند ٦و پدر 
مرگ کارگر 

 ساله ٤٢
مدفون شدن در 

 سيلوی ذرت
 ١۶٢ ١٥/٠٩/٩٣ کاشمر کارخانه خوراک دام

 - 
قطع انگشتان 

 کارگر١پای
 ١۶٣ ١٦/٠٩/٩٣ نتھرا کارگاه صنعتی سقوط قطعه آھن

 ٢مصدوميت
 کارگر افغان

سقوط به چاه در 
 اتومبيل٢اثرتصادف

 ١۶۴ ١٨/٠٩/٩٣ تھران حفر چاه

 مھدی باغبانی
مرگ رفتگر 

 ساله٥٠
 خدمات شھرداری تصادف با اتومبيل

  زنجان،
 م. فلسطين 

١ ١٩/٠٩/٩٣۶۵ 

 -  
 

له شدن دست 
  کارگر

 ساله ٣٠

گيرکردن دردستگاه 
 نقاله

 نانوايی
بلوار  مشھد،

 ابوطالب
١ ١٩/٠٩/٩٣۶۶ 

 - 
مصدوميت 

کارگر  ١شديد 
 خدماتی

سقوط از سقف 
 پارکينگ

 ١۶٧ ١٩/٠٩/٩٣ تھران دانشگاه آزاد مرکز

  ١۶٨ ١٩/٠٩/٩٣  تھران، قيطريه  ساختمانی  ريزش آوار  کارگر ١مرگ   قدير

 - 
 ٣مسموميت 
 کارگر

 نشت گاز ترش
شرکت پيمانکاری 

 »ايدرو«
عسلويه، 

 ١٨و١٧فاز
١ ٢٠/٠٩/٩٣۶٩ 

 م. ف.
مرگ کارگر 

 ساله ٣٨
 ساختمانی ريزش آوار

يزد، بلوار دھه 
 فجر

١٧٠ ٢٤/٠٩/٩٣ 

  

  کارگر ١مرگ 
ابراھيم 

  الدينی ضياء
  ١٧١  ٢٤/٠٩/٩٣  کرمان، راور  معدن ھمگار  ريزش ديواره

کارگر٢مرگ  - 
  ساله٢٧و ٢٠

  ساختمانی  ريزش ديوارۀ گود
کرج، بلوار 
  ش.حدادی

١٧٢  ٢٦/٠٩/٩٣ 

 ساختمانی/جوشکاری سقوط از ارتفاع کارگر ١مرگ  ئيسیاسکندر ر
  کرمانشاه،

 منطقه نوبھار
١٧٣ ٢٧/٠٩/٩٣ 

  کارگر ١مرگ   حسن ميربلوچ
تصادف با      

  مينی بوس
  ١٧۴  ٢٩/٠٩/٩٣  خاش  کارخانه سيمان

 ١٧۵ ٠٦/١٠/٩٣ کاشان، بلوار دانش حفر کانال آب ريزش ديواره کارگر ١مرگ  - 

 کارگر ١مرگ  - 
اخل دستگاه سقوط د

 بتن سازی
 ١٧۶ ٠٧/١٠/٩٣ تھران، جاده ساوه کارخانه بتن سازی

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ١٧
 کارگاه مبل سازی آتش سوزی

تھران، شھرک 
 مرتضی گرد

١٧٧ ٠٨/١٠/٩٣ 



 ٩                                                                                                      روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر احد کارو نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٣١
 ١٧٨ ٠٩/١٠/٩٣ سرعين ساختمانی سقوط از ارتفاع

 - 
 مرگ کارگر

 ساله افغان١٧
 ١٧٩ ١٠/١٠/٩٣ تھران ساختمانی ريزش آوار گود

  سجاد انصاری
مرگ کارگر 

  ساله ٢٢
  گاز گرفتگی

  شرکت پيمانکاری
I. G. C  

  ١٨٠  ١٠/١٠/٩٣  ٢١عسلويه، فاز 

 - 
کارگر مرگ 
 ساله ٣٣

 ساختمانی سقوط از ارتفاع
صومعه سرا، خ. 

 سردار جنگل
١٨١ ١١/١٠/٩٣ 

 - 
 ١٥مسموميت 
 کارگر

 ١٨٢ ١١/١٠/٩٣ تھران کارخانه داروسازی استنشاق گاز کلر

شھرام  ،رضا عسگری 
 ١٨٣ ١٤/١٠/٩٣ ساوه فروز گاز انفجار گاز استيلن کارگر ٣مرگ هللا رحيمی حجت و حشمتی

 ساختمانی ريزش آوار ديوار کارگر ١مرگ
           مشھد،      

 ملک آباد بلوار
١٨ ١٥/١٠/٩٣۴ 

 -  
 کارگر ١مرگ

 ٤و مصدوميت
  ديگرکارگر

  ١٨۵ ١٥/١٠/٩٣  محLت  ساختمان مسجد  ريزش ديوار

 -  
 

محبوس شدن و 
 ٤مصدوميت 

 کارگر
 کارگاه کفاشی آتش سوزی تينر

  تھران، 
 بازار ولی

١٨ ١٦/١٠/٩٣۶ 

رشيدی، بکتاشی و مسلم 
 کمساری

    مصدوميت
 کارگر ٣

 ريزش معدن
  معدن ذغال سنگ

 گله توت
 ١٨٧ ١٨/١٠/٩٣ زرند

 کارگر١مرگ
  نگھبان

  رسولی مرتضی
  ١٨٨  ١٩/١٠/٩٣  زنجان - ميانه  ايستگاه رجعين  تصادف با قطار

 ١٨٩ ٢٢/١٠/٩٣ اھواز، خ. سقراط ساختمانی سقوط آسانسور کارگر ٢مرگ - 

 ١و مصدوميت
  کارگرديگر

 اه رنگرزی مبلکارگ  آتش سوزی   کارگر ١مرگ
  چھاردانگه،

 علی آباد قاجار 
١٩٠ ٢٢/١٠/٩٣ 

و مصدوميت کارگر 
   ديگر

 ١٩١ ٢٢/١٠/٩٣ تھران، دولت آباد ساختمانی ريزش گود   کارگر ١مرگ

 - 
٢٣٩مسموميت
 کارگر

 ١٩٢ ٢٥/١٠/٩٣ عسلويه، کنگان ١٤فاز  مصرف غذای فاسد

 حسين س.
مرگ 

 ساله٣٠کارگر
 ١٩٣ ٢٦/١٠/٩٣ محمودآباد ساختمانی سقوط از ارتفاع

 - 
مصدوميت  

 رافغانکارگ٢
 ١٩۴ ٢٧/١٠/٩٣ تھران پروژه آب وفاضLب سقوط در چاه

  کارگر ٣ مرگ  - 
آتش سوزی 

  درکشتی
  ١٩۵  ٢٩/١٠/٩٣  بندر عباس  ھرمزگسترشمجتمع 

 کارگر مرگ
 افغانساله ٤٢

 ١٤سقوط ازطبقه
 رسانسوآبه چاھک 

 ١٩۶ ٣٠/١٠/٩٣ تھران، کامرانيه ساختمانی

                شدنو مصدوم 
 نفر ديگر ٧

کشته شدن دو 
  کارگر 

سرويس واژگونی 
  ١٩٧  ٣٠/١٠/٩٣  ھفت تپه  کارگران نی بر  ارگرانحمل ک

  مسعود سخاوتمند
مصدوميت  

  کارگرساده١
  ١٩٨  ديماه  اسفراين  شرکت سبک سازان  ھنگام بارگيری



 ١٠                                                                                                  روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

  علی اکبر ولی پور
مصدوميت 

  کارگر١شديد
  ١٩٩  ديماه  اسفراين  موزائيک سازی  حمل قطعات

 محمد تقی واثقی
  ١ مصدوميت
 کارگر

 ٢٠٠ ديماه اسفراين انیساختم سقوط از ارتفاع

 - 
کارگر  ٢مرگ 

ساله  ١٨و  ٥٠
 افغان

ريزش ديواره 
 استخر

 ٢٠١ ٠٢/١١/٩٣ شاھرود، بسطام استخر شھرداری

 داوود داوودی
مرگ 

 ساله٥٣کارگر
 ساختمانی ريزش آوار

  کاشان، خ.
 اميرکبير

٢٠٢ ٠٤/١١/٩٣ 

 

کارگر  ١مرگ 
 رفتگر

 خدماتی شھرداری تصادف بااتومبيل
      تھران،     

 م.صنعت
٢٠٣ ٠٦/١١/٩٣ 

 - 
مرگ 

 ساله٢٨کارگر
 ٢٠۴  ٠٧/١١/٩٣ تھران گود  برداری سقوط از ارتفاع

 

 ١مصدوميت 
 کارگرافغان

گير گردن دست 
 خردکندردستگاه 

 ٢٠۵ ٠٨/١١/٩٣ کاشان کارگاه بازيافت

 - 
 ١مرگ 

 کارگرجوشکار
 ساختمانی/جوشکاری   ٣سقوط ازطبقه

       تھران،       
 اديوسف آب

٢٠ ١٤/١١/٩٣۶ 

کارگر ١و مصدوميت 
 ديگر

 کارگر ٤مرگ 
نقص و سقوط 

 با)بر
 ساختمانی

  بندر عباس
 شھرک آزادگان

٢٠٧ ١٤/١١/٩٣ 

 - 
مصدوميت 

 ساله٣٥کارگر
 آتش سوزی

  تشک و  یتوليد
 تخت خواب

        تھران،       
 محله مرتضی گرد 

٢٠٨ ١٥/١١/٩٣ 

هللا  ابوالقاسم جعفرپور، رحيم
، هپنا ، حسين قطامیکاکاوند

مھدی باقری و  اکبرآرامش
 تيمور حسين پور

کارگر  ٦مرگ 
و مصدوميت 

  ديگرکارگر٢٢
 

تصادف اتومبيل 
کارگران سرويس

 به علت نقص فنی 
 ٢٠٩ ١٦/١١/٩٣ عسلويه شرکت پتروپارس

 

فلج شدن 
 ٣5کارگر 
  ساله

 مجيد نيکخواه

 ٢١٠ ١٦/١١/٩٣ کرمان، راور معدن ھمکار ريزش ذغال سنگ

 علی اکبری
مصدوميت 

کارگر  ١شديد 
 رجوشکا

گيرگردن در 
 دستگاه نقاله

 ٢١١ ١٦/١١/٩٣ فو)دشھر سيمان سپاھان

 -  
مصدوميت 

کارگر  ٣شديد 
  افغان

  ٢١٢  ١٩/١١/٩٣  تھران، بلوار معلم  کانال فاضLب شھری  ريزش ديواره

  ابراھيم رجبی
مصدوميت 

  کارگر ١ شديد
سقوط قLب 

  جرثقيل
  ٢١٣ ١٩/١١/٩٣ فو)دشھر سيمان سپاھان

    و مسموميت برادر 
 ساله اش ٣٤

مرگ کارگر 
 ساله ٢٤نگھبان

استنشاق گاز 
 منواکسيد کربن

 ٢١۴ ٢٠/١١/٩٣ گيLنغرب شرکت اکتشافی

 کارگر ١مرگ  - 
 آتش سوزی

 ساختمانی
مشھد، 

 شھريور١٧م.
٢١٥ ٢١/١١/٩٣ 

 ١مصدوميت
  کارگر

 ساله ٣٥
 ٢١٦ ٢١/١١/٩٣ شھر صباشھريار،  حفاری سقوط در چاه

 ٢١٧ ٢١/١١/٩٣ تھران ساختمانی سقوط از ارتفاع اميرحسينی اھل پاوه

 اپراتور جرثقيل سقوط از ارتفاع کارگر ١مرگ  - 
  تھران،

 شھرک غرب
٢١٨ ٢١/١١/٩٣ 

 ٢١٩ ٢١/١١/٩٣ مشھد مجتمع تجاری آکسون آتش سوزی کارگر ١مرگ  - 

 - 
 ٣٥مسموميت 
 کارگر

 کارخانه توليدی نشت گاز کلر
، جاده تھران

 مخصوص کرج
٢٢٠ ٢١/١١/٩٣ 



    ١١                                                                                                  روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

 - 
 ٤مسموميت
 کارگر

 ٢٢١ ٢١/١١/٩٣ نقده صافکاری کارگاه وقوع انفجار

 - 
مجروح شدن 

 کارگر ١۶
 تصادف با تريلی

افق طLيی پيمانکاری 
  شوشتر

 ٢٢٢ ٢۴/١١/٩٣ ھفت تپه

 ٢٢٣ ٢۴/١١/٩٣ ماکو، ميLن واحد مرغداری انفجار بخاری کارگر ١مرگ  منصور د)يی ميLن

  ساله۴١مھدی احمدی  

 مصدوميت
کارگر در اثر ١

  اصابت دستگاه
 

دستگاه  سقوط
 کيلويی٣۵٠

کارخانه آلومينيوم 
 اراک سازی

 ٢٢۴ ٢٥/١١/٩٣ اراک

 دو حادثه در يک روز
مصدوميت و 

 کارگر٢سوختگی
ريزش موادمذاب 

 برروی بدن
کارخانه آلومينيوم 

 اراک سازی
 ٢٢۵ ٢٥/١١/٩٣ اراک

 -  
مصدوميت 

  کارگر١۵
تصادف تريلی با 
  ٢٢۶  ٢٥/١١/٩٣  ھفت تپه  کارگران نی بر  سرويس کارگران

  کارگر ١مرگ 
 جوشکار

 ساختمانی/جوشکاری    ٧سقوط از طبقه 
                       مشھد، 

 بلوار وکيل آباد
٢٢٧ ٢٨/١١/٩٣ 

اسماعيل بيگی، اکبر ديانی، 
محمود افشاری، غ�مرضا 

عطايی، حسين مرادی، محمود 
چھرآزی، قدرت هللا نجاتی و 

 اسماعيل بختيار

کارگر٨مرگ
 ساله ۴٠تا  ٣٠

و مصدوميت 
 شديد محمد صفری

 ساختمانی سقوط آسانسور
  اصفھان،

 بلوار کشاورز
٢٢٨ ٢٨/١١/٩٣ 

 ساله٣٠و  ٢٠ ، ٢٨
 ٣مصدوميت

 کارگرافغان
 ساختمانی گاز گرفتگی

                      تھران،
 پارک وی

٢٢٩ ٢٩/١١/٩٣ 

 ١مصدوميت
 ساله ٣٥کارگر

سقوط از طبقه 
 ششم

 ساختمانی/جوشکاری
                تھران،
 م. ونک

٢٣٠ ٠١/١٢/٩٣ 

 - 
مصدوميت 

دست 
 ساله٤٥کارگر

گيرکردن دست در 
 دستگاه 

 ٢٣١ ٠٣/١٢/٩٣ کاشان شيرينی پزی

 - 
 ١مصدوميت
 کارگر

 توليد کيف و کفش آتش سوزی
                تھران، 

 خ. ظھيرا)سLم
٢٣٢ ٠٤/١٢/٩٣ 

 گ - صاحب
مرگ کارگر 

 ساله افغان ٢٥
سقوط به چاھک 

 آسانسور
 ساختمانی

                           تھران، 
 خ. پاسداران

٢٣٣ ٠٦/١٢/٩٣ 

  مصطفی روستا و
  مھندس مھدی نوری 

 

کارگر ٢مرگ
 ٢و مصدوميت

 ديگر کارگر
 ٢٣٤ ١٠/١٢/٩٣ قم معدن منگنز ونارج ريزش ديواره

 کارگر٢مرگ
 جوان

 شھرک صنعتی آتش سوزی
                       مشھد، 

 جاده کLت
٢٣ ١٢/١٢/٩٣۵ 

 - 
مرگ پرستار 

 ساله  ٣٠
آتش سوزی در 

 آمبو)نستصادف 
 ٢٣٦ ١۴/١٢/٩٣ )ھيجان آبان ٢٢بيمارستان 

 - 
 مرگ کارگر

 ساله افغان ١٨
 حفر چاه ريزش ديواره

            تھران، 
 سعادت آبادخ. 

٢٣٧ ١٤/١٢/٩٣ 

گارگر ٢مرگ
و مصدوميت 

 کارگرديگر١١
 ٢٣٨ ١٦/١٢/٩٣ مشھد مترو ٢خط  ريزش سقف مترو

 ٢٣٩ ١٦/١٢/٩٣ ايLم، آبدانان تونل کبير کوه سقوط سنگ کارگر ١مرگ  موسی زاده

 - 
  کارگر ١مرگ 

 ساله ٣٠ 
 »مھيار«معدن شن  گسقوط سن

            اصفھان، 
 شھرضا

٢ ١٨/١٢/٩٣۴٠ 



        ١٢                                                                                                   روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

L٢۴١  ٢٢/١٢/٩٣  خاش  کارخانه سيمان  تصادف با مينی بوس  کارگر ١مرگ   م رضا آزادیغ  

 ٢۴٢ ٢٣/١٢/٩٣ کوت عبدهللا شھرداریفضای سبز  تصادف باخودرو کارگر١مرگ - 

مصدوميت 
 ساله٣۵کارگر 

 .جواد ب
 آرماتوربندی سقوط قطعه آھن

                 تھران، 
 دنیخ. م

٢ ٢٥/١٢/٩٣۴٣ 

تن ٢٢ا کشته و
به شدت 
 مصدوم

واژگونی سرويس 
 کارگران

  کارگران فصلی
 گوجه چين

 ٢۴۴ ٠٥/٠١/٩٤ بندر لنگه

 ٢۴۵ ٠٧/٠١/٩۴ دزفول حفر چاه ريزش ديواره کارگر ١مرگ  - 

 - 
 کارگرمرگ 

 ساله افغان ٢۶
 ٢۴۶ ٠٩/٠١/٩۴ تھران ساختمانی ريزش آوار

 کارگر ١مرگ  - 
گيرکردن 
 درخميرگير

 ٢٤٧ ١٠/٠١/٩۴ سراب نانوايی

  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٢ 

غرق شدن در 
 مصنوعیدرياچۀ 

 ؟
  اصفھان، 
 حبيب آباد

١٠/٠١/٩۴ ٢٤٨ 

 - 
سوختگی شديد 

 کارگر ٢
 ٢٤٩ ١٠/٠١/٩۴ نطنز مجتمع فو)د مذاب ريختن مواد

 - 
سوختگی شديد 

 کارگر ١
انفجار دستگاه 

 زباله سوز
 ٢٥٠ ١٠/٠١/٩۴ کرمانشاه بيمارستان طالقانی

 کارگر ١مرگ  - 
گير کردن در 

 دستگاه خميرمايه
کارخانه خميرمايه 

 رضوی
 ٢٥١ ١١/٠١/٩۴ قوچان - مشھد

  ھادی ظھيری
 

  کارگر١مرگ
 ساله ٣۵ 

برخورد با  يک 
 خودرو

  مجتمع نيشکر
 ھفت تپه

 ٢٥٢ ١۵/٠١/٩۴ ھفت تپه

  کارگر ١مرگ 
 ساله ۴٠

 ٢۵٣ ١٧/٠١/٩۴ ساوه نگھبان ساختمان سقوط در چاه

  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٧

  سقوط با)بر
 غير استاندارد

 ٢۵۴ ١٨/٠١/٩۴ خراسان رضوی کارخانه توليد چينی

 کارگر ١مرگ 
  و مصدوم شدن 

 ديگر کارگر١
 ساختمانی با)بر از سقوط

           - بوشھر
 آب پخش

١٩/٠١/٩۴ ٢۵۵ 

 - 
کارگر  ۴مرگ 

 و مصدوم شدن
 کارگر ديگر ١

سقوط از ارتفاع 
 متری ۵٠

نيروگاه برق سيکل 
 ترکيبی

 ٢۵۶ ٢٠/٠١/٩۴ شيروان

 سالۀ افغان ١۵
مصدوميت 

 کارگر١
 ٢۵٧ ٢۴/٠١/٩۴ تھران شرکت مترو نشت زمين

 -  
 

  
  کارگر ١مرگ 

 

براثر برخورد 
کابين آسانسور با 

 کارگر سر
 شھرک صنعتی توس

  بينالود
 خراسان جنوبی

٢۵/٠١/٩۴ ٢۵٨ 

واژگونی کانکس  کارگر ١مرگ  - 
 کارگر نگھبان دراثرتندباد نگھبانی

  ،تبريز
 باسمنج 

٢۵/٠١/٩۴ ٢۵٩ 

 

مرگ 
 ساله٤٠کارگر

 
 معدن سنگ سنجدک ز ارتفاعسقوط ا

               - کاشمر
 کوه سرخ

٢۵/٠١/٩۴ ٢٦٠ 

 ٢٦١ ٢٧/٠١/٩۴ اصفھان نصاب پله برقی سقوط از ارتفاع کارگر ١مرگ  - 

حال دو کارگر زن و 
 يک مرد وخيم است

 ١٠مصدوميت 
 ۴کارگرزن و
  کارگر مرد

واژگونی وانت 
  حامل کارگران

  کارگران گوجه چين
 - شھرستان دير

  بردستان شھر
  

٢٨/٠١/٩۴  ٢۶٢  

 



 ١٣                                                                                                  روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

کارگر  ۶نجات
غازه از م ١

 آتش سوزی
 آتش سوزی

ميدان مغازه در 
 فردوسی

 ٢۶٣  ٢٩/٠١/٩۴ تھران

 کارگر ١مرگ
ريزش ديوارۀ 

 کانال
شبکه فاضLب مسکن 

 مھر
 ٢٦٤ ٣١/٠١/٩۴ يزد

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ۵٠
ريزش چاه 

 فاضLب
 ٢۶۵ ٠١/٠٢/٩٤ قم بوستان فدک

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ۴٢
خريب ھنگام ت

 ساختمان
 ساختمانی

                   - تھران
 فرحزاد

٢ ٠١/٠٢/٩٤۶۶ 

کارگر  ٢و مصدوميت
 ديگر

 کارگر ١مرگ
     ن وَ  ١برخورد 

 با کارگران
آسفالت کاری آزاد راه 

 قزوين - کرج 
               - تھران 
 کرج

٢ ٠٢/٠٢/٩٤۶٧ 

احتمال مسموميت        
 کارگر ديگر ٢

 کارگر٢مرگ 
  يت مسموم

 با گاز ترش
 ٢۶٨ ٠٥/٠٢/٩٤ عسلويه ١٨و  ١٧پروژه فازھای

مصدوميت کارگر ديگر 
 در دو حادثه مجزا

 تصادف با اتومبيل کارگر ١مرگ 
  کارگران شھرداری

 نظافتچی اتوبان
  تبريز،

 اتوبان پاسداران
٢ ٠٥/٠٢/٩٤۶٩ 

نفر آنھا وخيم و  ۴وضع 
 يکی از آنھا خطرناک است

 ٧گاز گرفتگی 
 کارگر

 ٢٧٠ ٠٧/٠٢/٩٤ اراک ندزشا پا)يشگاه  گاز نشت

  
  

  

                               

                               
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  به جای مؤخره

  
 

  بيانيۀ سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
  

  کشتار حوادث کار و خواب خوش مسئو@ن
 

  ١٣٩٣ بھمن ١٩
که به مناسبت سالگرد انقLب در رسانه ھای گوناگون از اعتصابات تعيين کننده کارگران به درست در روزھايی 

پيروزی انقLب سخن گفته می شود و جناب وزير کار فارغ البال و بی خيال  ويژه کارگران پا)يشگاه ھای نفت در
کاه کارگران به مشکLت جانو ديگر گرفتاری ھا و  از قربانی شدن پی در پی کارگران در حوادث ناشی از کار

زرق و  جای حضور در مراکز کارگری از جمله منطقه مظلوم عسلويه و رسيدگی به خواسته ھای آنھا در مراسم پر
برق برج ميLد حاضر شده و سخنرانی ھای شيرين سرمی دھد. گزارش تلخ افزايش کشتار کارگران در حوادث 

  .ن پايه کسی خم به ابرو نمی آورندورتبه تا د ناشی ازکار منتشر می شود و ازمسئو)ن عالی
در ھياھو و جنجال گوش خراش گسترش خصوصی سازی ضد کارگری و حمايت از مقررات زدايی عليه کارگران 
تا گسترش فساد اقتصادی در مقامات، چيزی که توجه ھيچ مسئولی را جلب نکرد و برايش سمينار و ھمايش و 

  .انا کشتار و فجايع روز افزون سوانح وحوادث ناشی از کار بوده و می باشدکنفرانس و جلسه برگزار نشد ھم
کشتار و مجروح و مصدوم شدن کارگران مدت زمان زيادی است از مرز ھشدار گذشته است و وزارت عريض و 
طويل کار که فلسفه وجودی اش مديون طبقه کارگر وزحمتکشان بوده و وظيفه اصلی اش دفاع از حق و حقوق 

کاری خود را فراموش کرده و به  ۀمی باشد در اين باره به کلی وظيفگران به ويژه ايمنی کار و جسم و جان آنان کار
منظور رفاه حال کارفرمايان متقلب ومتخلف دست از پا خطا نمی کنند! فاجعه مرگ دلخراش شش تن از کارگران 

ديگر نشان داد که جان کارگران برای مسئو)ن  عسلويه در تصادف اتوبوس فرسوده و معيوب وغيراستاندارد يکبار
. چگونه می شود مرگ کسانی در بيرون از مرزھای کشور بصورت يت و ارزش چندانی نداشته و نداردمربوط اھم

تن از کارگران فقط در حوادث  ٢٠٠٠اما مرگ ساليانه بيش از گسترده در رسانه ھای جمعی و مسئو)ن اثر گذار،
. آنانکه شبانه روز يری از اين کشتار اقدامی نمی شودن تاسفی را برنمی انگيزد و برای جلوگکوچکتري ناشی از کار

دراين فجايع نھا ھم آبدانند که  يابی و به سرعت برای آنان پرونده سازی می کنند،رد حرکات حق طلبانه کارگران را
و صحنه اجتماعی را يکسويه عليه . چرا که ازفرياد دادخواھی کارگران جلوگيری کرده شريک جرم اصلی ھستند

  .حقوق و منافع کارگران ستمديده سامان دھی می کنند
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بعنوان يک سازمان کارگری در راستای ھمبستگی انسانی و طبقاتی 

ان و مردم آزاده مرگ دلخراش شش تن از کارگران زحمتکش منطقه عسلويه را به خانواده و بستگان و عموم کارگر
بار ديگر از مقامات عاليه می خواھد به اين  ،و ضمن محکوم کردن مسئو)ن مربوط ايران صميمانه تسليت می گويد

روند مرگ آفرينی، برای کارگران پايان دھند. اما تجربه روزگاران به کارگران آموخته و می آموزد که آنان فقط و 
در اين زمينه  .ايی کارگری است که می توانند بھتر از حقوق خود دفاع کنندفقط با ايجاد سازمان ھای مستقل سنديک

از برادران گوناگون بگير و ببند درخواست می شود چوب )ی چرخ حق طلبی کارگران نگذاشته و به آنھا فرصت 
ن کس پف ھر آ که ايزد برفروزد چراغی را«و » حق گرفتنی است« دفاع از حقوق خود بدھند که بزرگان گفته اند

  »!کند ريشش بسوزد
 

 ٩٣بھمن ماه 
  
 



 

 

  قوانين خودشان:

 

١٣٩٣/٠۵/٢۶  

 کارفرما ظرف سه روز موظف به گزارش حادثه کار است 

اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است   مينقانون تأ ۶۵براساس ماده 
اجتماعی  روز اداری از تاريخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمين ٣مراتب را ظرف 

 .اط0ع دھد

 

اجتماعی، قانونگذار، برای جلوگيری از بروز   به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمين
ناشی از کار در محيط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعايت استانداردھای شغلی  حوادث بيماری و

ناشی از  شده در مواقع بروز حوادث کرده ولی درعين حال برای حفظ س0مت جسمی و روحی بيمه
  .کار نيز تکاليفی برعھده کارفرما گذاشته است

ديده   برای جلوگيری از تشديد وضع حادثهاجتماعی چنانچه کارفرما   قانون تأمين ۶۵براساس ماده 
اجتماعی است و سازمان مکلف به   پوشش تأمين  شده تحت ھايی شود از آنجايی که بيمه متحمل ھزينه

ھای خود به سازمان  تواند برای دريافت ھزينه شدگان است کارفرما می ارائه خدمات درمانی به بيمه
  .اجتماعی مراجعه کند  تأمين

رسانی کارفرما از حادثه ظرف سه روز اداری به دليل  اجتماعی برای اط�ع  ن تأمينتأکيد سازما
ھای درمانی  شده از حمايت مندی بيمه ارسال بازرسان برای تشخيص ماھيت حادثه و ھمچنين بھره

  .اجتماعی است  ای مقرر در قانون تأمين ھای درمانی و بيمه شده از حمايت بيمه

اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم   نون تأمينقا ۶۶ھمچنين طبق ماده 
اجتماعی پس از   توجه کارفرما در زمينه رعايت مقررات حفاظت ايمنی و فنی باشد، سازمان تأمين

شده را اعمال و خسارات وارده از کارفرما را  اخذ نظريه بازرسان، تعھدات قانونی درخصوص بيمه
  .کند وصول می

شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم  اجتماعی، بيمه  استناد قوانين تأمين به
گيرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماری  ھا تعلق می و يا فوت شوند، تعھدات قانونی به آن

وسايل، درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحويل پروتز و اروتز درصورت نياز به اين 
پرداخت غرامت نقص عضو، ھزينه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی يا کلی ناشی 



شدگان حادثه ديده ناشی از  از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعھدات قانونی قابل ارائه به بيمه
  .کار است

يده ناشی از کار، سابقه پرداخت د شده حادثه Jزم به ذکر است در تعلق تعھدات قانونی فوق به بيمه
ھای  بيمه، کمک شده با ھرسال سابقه پرداخت حق شود و به بيمه بيمه در احراز شرايط لحاظ نمی حق

  .شود قانونی ارائه می

  

  برخی از مواد قوانين حفاظت ايمنی محيط کار

ای که  در فرم ويژه قانون کار کارفرما موظف است، کليه حواد ث ناشی از کار را ٩۵استناد ماده  به 
صورت کتبی به اط0ع اداره کار  دھد، ثبت و مراتب را سريعاً به وزارت کار در اختيار آنان قرار می

  .محل برسانند

قانون  ۶۵ھای حفاظت فنی) و ماده  ھای ساختمانی(کميته نامه حفاظتی کارگاه آئين ٩به استناد ماده 
اداری به » سه روز«حادثه ناشی از کار را ظرف مدت تامين اجتماعی، کارفرما بايد وقوع ھرگونه 

  .شعبه تامين اجتماعی محل اط0ع دھد و نسبت به تکميل و ارائه فرم ويژه حادثه اقدام کند

ھا بايد در سه نسخه (اداره کار، اداره تامين اجتماعی و کارگاه)  با استناد به ھمين قوانين چون اين فرم
  .فرما دال بر غيرقانونی بودن عملکرد وی استتھيه شوند، ھرگونه توجيه کار

 »ای اس قوانين اچ –ايمنی پيمانکاران «ھای ساخت و ساز با عنوان  وزارت نفت طی دستورالعمل
  .ھای وزارت کار را رعايت کنند نامه ھا و آيين سازد تا تمامی دستورالعمل پيمانکارانش را ملزم می

  .ھا الزامی است ته حفاظت فنی و بھداشت کار در کارگاهتشکيل کميقانون کار  ٩٣بر اساس ماده 

بار تشکيل و بر اساس  ھا بايد Jاقل ھر ماه يک نامه کميته حفاظت فنی، اين کميته آيين ۴بر اساس ماده 
جلسات  ھمين ماده نيز کارفرما مکلف است يک نسخه از تصميمات کميته و ھمچنين صورت ٢تبصره 

دايره بازرسی اداره کار نيز بايد   .مربوطه ارسال کند» و مرکز بھداشتاداره کار «تنظيمی را به 

  .به کارگاه دچار حادثه رفته و گزارش خود را تکميل کند» سرزده پس از دريافت ھر پرونده حادثه«

  

قانون کار سن کارگرانی که در مشاغل سخت و زيان آور شاغل ھستند نبايد  ٨۴و  ٨٣برابر مواد   -*
 .سال باشد ١٨کمتر از 

به موجب فصل چھارم قانون کار، نماينده وزارت نفت به عنوان يکی از اعضای شورای عالی  -*
مطابق  .ھای صنعتی نفتی حضور دارد ھای ويژه محيط حفاظت فنی و بھداشت کار در تدوين آيين نامه

قانون تمامی قانون کار، معاون وزارت نفت يکی از اعضای اين شورای عالی ست و برابر  ٨۶ماده 
  .رسد مصوبات اين شورا پيش از اب0غ به تاييد ھمه اعضا می

طبق قوانين موجود حوادث ناشی از کار در پزشکی قانونی استان تھران با دو ويژگی مشخص  -*
دھند و ويژگی دوم نيز به حوادثی  شوند: که اولين آن حوادثی است که در حين انجام وظيفه رخ می می

   .دھند ه به سبب انجام وظيفه رخ میشوند ک مربوط می



ھای مشمول در روز تعطيل رسمی عاشورا بايد متوقف  قانون کار: فعاليت ھمه کارگاه ۶٣ماده  -*
از قانون کار فعاليت کارگاه حتی در روزھای تعطيل ھفتگی و رسمی ادامه  ۶٩و  ۶٢شود. طبق مواد 

  .دارد

ھای  شود تا ھزينه منجر به فوت در ماه حرام باعث می مطابق قانون مجازات وقوع ھرگونه حادثه -*
 .ديه تا دو برابر مبلغ عادی افزايش يابد

فصل ھشتم قانون کار بر تخصيص خدمات رفاھی و به ويژه وسيله مناسب حمل و نقل از سوی  -*
 کارفرما برای کارگران تاکيد دارد. 

برداری از لحظه  تخصصان ايمنی و بھرهھای پتروشيمی، م براساس مقررات ايمنی حاکم بر محيط -*
  صدور مجوز کار تا پايان عمليات بايد ھمراه کارگر در محل انجام کار حضور داشته باشند.

قانون کار به صراحت تاکيد دارد در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسليه نقليه  ١۵٢ماده  -* 
ھا  وسيله نقليه مناسب را در اختيار آن عمومی صاحب کارگاه بايد برای رفت و برگشت کارکنان خود

ھمين قانون در مواردی که کارفرما از انجام اين تکليف قانونی  ١٧٣قرار دھد؛ ھمچنين در ماده 
خودداری کند آمده است: ع=وه بر رفع تخلف در مھلتی که دادگاه با کسب نظر وزارت تعاون، کار و 

ھای کمتر از  عداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاهرفاه اجتماعی تعيين خواھد کرد، با توجه به ت
نفر برای ھر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدی از ھفتاد تا يکصد و پنجاه برابر حداقل مزد  ١٠٠

روازنه رسمی يک کارگر در تاريخ صدور حکم محکوم خواھد شد و به ازای ھر صد نفر کارگر 
  .ريمه مذکور اضافه خواھد شدبرابر مزد به حداکثر ج ١٠اضافی در کارگاه 

ماده سوم مقررات اشتغال نيروی انسانی مناطق ويژه اقتصادی صراحت دارد که سازمان ھر  -* 
تواند برای تضمين تعھداتی که  می منطقه آزاد و ويژه به عنوان ناظر بر رعايت حقوق کارگران 

Xزم را اخذ کند تا در صورت عدم ھای  ھا ضمانت کارفرمايان در برابر کارگران برعھده دارند از آن
 .ھا را نسبت به انجام تکليف قانونی ملزم کند انجام اين تعھدات از طريق محاکم و مراجع قانونی آن

ھمچنين در ماده چھارم اين مقررات آمده است سازمان ھر منطقه با مشارکت کارفرمايان و کارگران 
آن منطقه از قبل مسکن، تاسيسات ورزشی، خدمات  نسبت به تامين امکانات رفاھی مورد نياز کارگران

 .بھداشتی و درمانی تسھي=ت لزام به منظور تھيه آذوقه و مايحتاج عمومی اقدام خواھد کرد

ھای قانونی که در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی وجود دارد باز ھم کارفرما ملزم به  با وجود معافيت -*
است، شرايطی که توسط قانونگذار در مواد سه و چھار   ان شدهتامين امکانات رفاھی مورد نياز کارگر

مقررات اشتغال مناطق آزاد پيش بينی شده است صراحت دارد که سازمان مناطق آزاد ھر منطقه ملزم 
است تا با ھمکاری کارگران و کارفرمايان آن منطقه امکانات رفاھی مورد نياز کارگران را شناسايی و 

ھای Xزم را اخذ  ھا از کارفرمايان مشمول ضمانت ورت لزوم بابت تامين آنفراھم کند و حتی در ص
ای به فعاليت نھادھای صنفی کارگری نشده  حتی اگر در مقررات اشتغال مناطق آزاد ھيچ اشاره .کند

شود که بايد فضای محيط کار  باشد باز ھم از محتوای مواد ياد شده اين مقررات اينطور استنباط می
 .که در آن کارگران بتوانند با اطمينان خاطر برای طرح مشک=ت صنفی خود اقدام کنند طوری باشد

 

 :    (قانون کار) فصل چھارم

  حفاظت فنی وبھداشت کار

  مبحث اول : کليات



براي صيانت نيروي انساني و من[ابع م[ادي كش[ور رعاي[ت دس[تور العملھ[ايي ك[ه از ط[رف  – ٨٥ماده 
تامين حفاظت فني ) و وزارت بھداشت ، درمان و آم[وزش پزش[كي( شوراي عالي حفاظت فني( جھت 

جھت جلوگيري از بيماريھاي حرفه اي و تامين بھداشت كار و كارگر  و محيط كار ) تدوين م[ي ش[ود 
  ، براي كليه كارگاھھا، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان  الزامي است.    

ات اين فصل بوده و مكلف به رعاي[ت اص[ول فن[ي و كارگاھھاي خانوادگي نيز مشمول مقرر –تبصره 
  بھداشت كار مي باشند . 

اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواھند كارگاه جديدي احداث نمايند و ي[ا كارگاھھ[اي موج[ود  – ٨٧ماده 
را توسعه دھند مكلف اند بدواٌ برنامه كار و نقشه ھاي س[اختماني وط[رح ھ[اي م[ورد نظ[ر را از لح[اظ 

م[[ر حفاظ[[ت فن[[ي  و بھداش[[ت ك[[ار ب[[راي اظھ[[ار نظ[[ر و تايي[[د ب[[ه وزارت ك[[ار و ام[[ور پ[[يش بين[[ي در ا
اجتماعي ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك م[اه 
اع[0م نماي[[د . بھ[[ره ب[[رداري    از كارگاھھ[[اي مزب[[ور من[[وط ب[[ه رعاي[[ت مق[[ررات حف[[اظتي و بھداش[[تي 

  خواھد بود .

کليه اشخاص حقيقی وحقوقی که بخواھند لوازم حفاظت فنی وبھداشتی را وارد يا توليد کنند  – ٩٠ماده 
بايد مشخصات وس[ايل را حس[ب م[ورد ھم[راه ب[ا نمون[ه ھ[ای آن ب[ه وزارت بھداش[ت درم[ان وآم[وزش 
پزشکی و وزارت کار وامور اجتم[اعی ارس[ال   دارن[د وپ[س از تائيدي[ه ب[ه س[اخت ي[ا وارد ک[ردن اي[ن 

  ايل اقدام نمايند .وس

اين قانون مكلفند براساس مص[وبات  ٨٥كارفرمايان و مسئوJن كليه واحدھاي موضوع ماده  -٩١ماده 
شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و س0مت و بھداشت كارگران در محيط ك[ار و س[ايل و 

س[[ايل ف[[وق ال[[ذكر را ب[[ه آن[[ان امكان[[ات Jزم را تھي[[ه و در اختي[[ار آنھ[[ا ق[[رار داده و چگ[[ونگي ك[[اربرد و
بياموزند و در خصوص رعايت مق[ررات حف[اظتي وبھداش[ت ف[ردي واج[راي دس[تورالعملھاي مربوط[ه 

  مسئول مي باشند. 

اين قانون كه شاغلين درآنھابه اقتضاي نوع ك[اردرمعرض   ٨٥ كليه واحدھاي موضوع ماده  -٩٢ماده
مه افراد مذكورپرونده پزشكي تش[كيل دھن[د وح[داقل بروز بيماريھاي ناشي ازكارقراردارند. بايدبراي ھ

سالي يكبارتوسط مراكز بھداشتي درماني ازآنھا معاينه وآزمايشھاي Jزم را ب[ه عم[ل آورن[د ونتيج[ه را 
  در پرونده مربوطه ضبط نمايند.

چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شودكه ف[رد معاين[ه ش[ده ب[ه بيم[اري ناش[ي از  - ١تبصره 
مبت0 يادر معرض ابت0 باشد كار فرما ومسئولين مربوطه مكلفند كاراورا براساس نظري[ه ش[وراي كار 

  پزشكي مذكور بدون كاھش حق السعي  درقسمت مناسب ديگري تعيين نمايد.

در صورت مش[اھده چن[ين بيم[اراني  وزارت ك[اروامور اجتم[اعي مكل[ف ب[ه بازدي[د وتائي[د  - ٢تبصره 
  ت وايمني محيط كار خواھد بود.مجدد شرايط فني وبھداش

به منظور جلب مشاركت كارگران ونظ[ارت ب[ر حس[ن اج[راي مق[ررات حف[اظتي وبھداش[تي    -٩٣ماده
درمح[[يط ك[[ار وپيش[[گيري از ح[[وادث وبيم[[اري ھ[[ا دركارگاھھ[[ايي ك[[ه وزارت ك[[ار وام[[ور اجتم[[اعي 

وبھداش[ت ك[ار  ووزارت بھداشت  درمان وآموزش پزشكي ضروري تشخيص دھند كميته حفاظت فن[ي
  تشكيل خواھد شد.

كميته مذكور از افرادمتخصص در زمينه حفاظ[ت فن[ي و  بھداش[ت حرف[ه اي و ام[ور فن[ي  -١تبصره  
كارگاه تشكيل و از بين اعضاء دو نفر شخص واجد الشرايطي كه مورد تاييد وزارتخانه ھاي    كار و 

  امور اجتماعي و بھداشت درمان و آموزش پزشكي باشند



ميگردند كه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميت[ه م[ذكور ب[ا كارفرم[ا و وزارت ك[ار و ام[ور  تعيين
  اجتماعي و وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد .

_ نحوه تشكيل و تركيب اعضاء بر اساس دستور العملھايي خواھد بود كه توسط وزارت كار ٢تبصره 
  درمان و آموزش پزشكي تھيه و اب0غ خواھد شد . و امور اجتماعي و وزارت بھداشت ،

مس[ئو لي[ت اج[راي مق[ررات و ض[وابط فن[ي و بھداش[ت ك[ار ب[ر عھ[ده كارفرم[ا و مس[ئولين  – ٩٥م[اده 
  اين قانون خواھد بود ، ھر گاه بر اثر  ٨٥واحدھاي موضوع ذكر شده در ماده 

حادث[[ه اي  رخ دھ[[د، ش[[خص ع[[دم رعاي[[ت مق[[ررات م[[ذكور از س[[وي ك[[ار فرم[[ا و مس[[ئولين واح[[دھا ، 
كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي  و نيز مجازاتھاي مندرج     در اين ق[انون مس[ئول 

  است .

اين قانون موظف اند كليه حوادث ناشي  ٨٥كارفرما يا مسئوJن واحدھاي موضوع ماده  -١تبصره     
ت كار و امور اجتماعي اع0م ميگردد ،  ثبت و ژه اي كه فرم آن از طريق وزار از كار را در دفتر وي

  مراتب را سريعاً به صورت كتبي به اط0ع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند .

اي[ن ق[انون ب[راي حفاظ[ت فن[ي و   ٨٥چنانچه كارفرما يا مديران واحدھا ي موضوع م[اده  – ٢تبصره 
ق[[[رار داده باش[[[ند    و ك[[[ارگر ب[[[ا وج[[[ود بھداش[[[ت ك[[[ار وس[[[ايل و امكان[[[ات Jزم را در اختيارك[[[ارگر 

آموزشھاي Jزم و تذكرات قبلي ، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود ، از آنھا استفاده ننمايد 
.كارفرما مسئوليتي نخواھد داشت . در صورت بروز اخت0ف راي ھيات حل اخت0ف ناف[ذ خواھ[د ب[ود 

.  

  مبحث دوم : بازرسی کار

وزارت بھداشت ، درمان وآم[وزش پزش[كي مس[ئول       برنام[ه ري[زي ،   - ١صره تب  -)  ٩٦( ماده 
كنترل ، ارزشيابي و بررسي در زمينه بھداشت ك[ار و درم[ان ك[ارگري ب[وده و موظ[ف اس[ت اق[دامات 

  Jزم را در اين زمينه بعمل آورد. 

و در ص[ورت  بررسي به صورت مستمر ، ھمراه با ت[ذكر اش[كاJت و معاي[ب و ن[واقص  – ٢تبصره 
  لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي گيرد .

بازرسان كار و كارشناسان بھداشت در حدود وظايف خويش حق دارن[د ب[دون اط[0ع قبل[ي  – ٩٨ماده 
  اين قانون  ٨٥در ھر موقع در شبانه روز به موسسات مشمول ماده 

  به دفاتر و مدارك مربوطه در مؤسسه  وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز مي توانند

  مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنھا رونوشت تحصيل نمايند . 

  بازرسان  و كارشناسان بھداشت كار حق دارند به منظور اط0ع از تركيبات   -٩٩ماده 

ق[رار    م[ي گي[رد ، ب[ه موادي كه كارگران با آنھا در تماس مي باشند و يا در انجام كار مورد اس[تفاده 
اندازه اي ك[ه ب[راي آزم[ايش Jزم اس[ت ، در مقاب[ل رس[يد ، نمون[ه  بگيرن[د و ب[ه رؤس[اي مس[تقيم خ[ود 

  تسليم نمايند .

ساير مقررات مربوط ب[ه چگ[ونگي بازرس[ي ك[ار مط[ابق آئ[ين نام[ه ھ[ايي خواھ[د ب[ود ك[ه ب[ا  –تبصره 
م[[وارد ب[[ه  تص[[ويب وزي[[ر ك[[ار و ام[[ور پيش[[نھاد ش[[وراي ع[[الي حفاظ[[ت فن[[ي و بھداش[[ت ك[[ار ، حس[[ب 

  اجتماعي و وزير بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي  خواھد رسيد .



ژه حس[ب م[ورد ب[ا     كليه بازرسان كار و كارشناسان بھداش[ت حرف[ه اي ، داراي ك[ارت وي – ١٠٠ماده 
نگ[ام امضاء وزي[ر ك[ار و ام[ور اجتم[اعي ي[ا وزرات بھداش[ت ، درم[ان وآم[وزش پزش[كي ھس[تند ك[ه ھ
  بازرسي بايد ھمراه آنھا باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود.

گزارش بازرسان كار و كارشناسان بھداش[ت ك[ار در م[وارد مرب[وط ب[ه ح[دود وظ[ايف و  – ١٠١ماده 
  اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواھد بود.   

ديگر كساني كه مانع ورود بازرسان كار و كارشنا سان بھداشت كار و  كارفرمايان و – ١٠٤ماده     
كارگاھھاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند ي[ا از دادن اط0ع[ات و م[دارك 

  Jزم به آنان خودداري نمايند حسب مورد به مجازاتھاي مقرر در اين قانون محكوم خواھند شد . 

ھرگ[[اه در ح[[ين بازرس[[ي ، ب[[ه تش[[خيص ب[[ازرس ك[[ار ي[[ا كارش[[ناس بھداش[[ت حرف[[ه اي  – ١٠٥م[[اده    
احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود ب[ازرس ك[ار ي[ا كارش[ناس بھداش[ت حرف[ه اي 
  مكلف ھستند مراتب را فوراًٌ◌ و كتباً به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اط0ع دھند.

وزارت ك[[ار و ام[[ور اجتم[[اعي و وزارت بھداش[[ت درم[[ان و آم[[وزش پزشكي،حس[[ب م[[ورد  -١ تبص[[ره
گزارش بازرسان كار و كارشناسان بھداشت حرفه اي ،  از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم 
تشكيل دادسراي از دادگاه عمومي مح[ل تقاض[ا  خواھن[د ك[رد ف[وراً ق[رار تعطي[ل و Jك و مھ[ر تم[ام ي[ا 

رگاه را صادرنمايد ، دادستان ب0فاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار م[ذكور پ[س از قسمتي از كا
اب0غ قابل اجراست ،دستور رفع تعطيل توسط مرجع مذبور در صورتي صادر خواھد شد ك[ه ب[ازرس 
كار و يا كارشناس بھداشت حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رف[ع ن[واقص و معاي[ب موج[ود 

  د نموده باشند .را تايي

كارفرما مكلف است در اي[امي ك[ه ب[ه عل[ت ف[وق ك[ار تعطي[ل م[ي ش[ود ، م[زد ك[ارگران  -٢تبصره     
  كارگاه را بپر دازد.

  

 

  آمار خودشان:

 

درصد عوامل  ٨۵مديرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: عامل انسانی بيش از 
درصد حوادث نيز ناشی از عدم نظارت در  ۵٢ھار داشت: شود، اظ حوادث ناشی از کار را شامل می

ھای حفاظت فنی و بھداشت ايمنی کار در کاھش اين حوادث  محيط کار است که مسووXن ايمنی و کميته
وی، با بيان اينکه بيشترين حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان و   .نقش تاثيرگذاری دارند

درصد است که در بررسی اين  ٧٨مار در استان ھرمزگان باX و درصد است، گفت: اين آ ۴٨حدود 
   .ھای Xزم رخ داده است درصد به دليل نبود آموزش ٩۵مسايل، 

 

١٣٩٣/٠٣/٠١   

 کارگر در سال گذشته جان خود را از دست دادند  ١٨٠٠



ھای کار ھر ساله بيش از  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت حواث محيط
  .کند ھزار ميليارد لایر به کشور خسارت وارد می ٣٠٠

ن کل اجرايی، ارديبھشت) در گردھمايی مديرا ٣١روز گذشته (» حسن ھفده تن«به گزارش ايلنا، 
ھزار حادثه  ١٣معاونان و روسای ستادی روابط کار سراسر کشور در اصفھان، گفت: در سال گذشته، 

  .مورد آن منجر به فوت شد ٨٠٠ناشی از کار رخ داد که بيش از يک ھزار و 

 

١٣٩٣/٠۴/٠٣   

  :اتفاق افتاد ٩٢برابر آمار سازمان تامين اجتماعی در سال 

 اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند  شده تأمين ھزار بيمه ١٩

  .اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند شده تأمين بيمه ۴٧٧ھزار و  ١٩در سال گذشته، 

اجتماعی، براساس اع=م دفتر آمار و محاسبات  نبه گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمي
شده  بيمه ٣۶٠شده مرد و  بيمه ١١٧ھزار و ١٩اقتصادی و اجتماعی اين سازمان، از مجموع اين رقم 

  .زن بودند

 ١٧٣ھزار و  ۴شده متأھل و  بيمه ٣٠۴ھزار و  ١۵ديدگان ناشی از کار،  بر اين اساس، از مجموع حادثه
  .شده مجرد بودند بيمه

نفر از آنھا به بھبودی  ٩٠٢ھزار و  ١٧شده حادثه ناشی از کار،  بيمه۴٧٧ھزار و  ١٩گفتنی است، 
  .شده نيز فوت کردند بيمه ١١٧کامل رسيدند و 

شده از کارافتاده جزئی شدند  بيمه ٣١١شده ازکارافتاده کلی و  بيمه ٢٠١بر اساس اين گزارش، ھمچنين 
  .و دريافت کردندشده نيز غرامت نقص عض بيمه ٩۴۶و 

 ١٢که  دھد به طوری شدگان باXترين آمار علت وقوع حادثه را تشکيل می احتياطی بيمه ھمچنين، بی
  .احتياطی دچار حادثه ناشی از کار شدند درصد از آنھا بر اثر بی ۶١شده معادل  بيمه ۴٧۴ھزار و 

معيوب، عدم استفاده از وسايل حفاظ، وسايل  شايان ذکر است، عدم رعايت مقررات ايمنی، وسايل بی
  .شدگان است ھای عمده وقوع حادثه بيمه حفاظتی و فقدان اط=عات از ديگر علت

 

١٣٩٣/٠۵/٠٩  

  :غربی خبر داد معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان

 غربی  مرگ سا>نه دو معدنچی در آذربايجان

معدنچی در معادن  ٢غربی از جان باختن ساXنه  معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان
  .استان خبر داد

در ھمين زمينه اظھار داشت: با توجه به آماری که » اکبر طاھری«به گزارش اخبار دريافتی ايلنا 
رود در  روز يک نفر معدنچی از دنيا می ١۶که در ھر  وزارت کشور اع=م کرده است مبنی بر اين
  .رسد معدنچی می١معدنچی و گاھی  ٢استانآذربايجان غربی اين خسارت به سالی 



ھا مبنی بر اجرای اصول فنی زير نظر  وی در خصوص وضعيت رفاھی کارگران گفت: کليه فعاليت
  .غربی ھستند شود که عضو سازمان نظام مھندسی معدن استان اذربايجان می مسئوXن فنی انجام

باشند ع=وه بر مسئوXن  نفر می ٢۵طاھری ھمچنين اضافه کرد: در معادنی که کارکنان آن بيشتر از 
ھا، مسئوXن موظف ھستند کسانی را به عنوان مسئول ايمنی و  نظارت کننده بر اصول فنی معدن و کار

  .انتخاب کنندبھداشتی 

وی ضمن بيان اينکه وظيفه اين سازمان صيانت از ذخاير معدن است گفت: اين سازمان بر کارھای 
  .کند و امور مربوط به پرسنل مربوط به اداره کار است اصول فنی نظارت می

 

١٣٩٣/٠۵/٢٠  

  :در سال گذشته

 درصد از کارگران جان باخته در حوادث کار بيمه نبوده اند / انتقاد از قصور تامين اجتماعی  ٩٠

اند تحت پوشش بيمه  ادهدرصد کارگرانی که در حوادث کار طی سال گذشته جان خود را از دست د ٩٠
  .تامين اجتماعی نبودند

درصد از کارگران که در  ١٠گو با ايلنا با اع=م اين خبر تصريح کرد: تنھا  و يک مقام مسئول در گفت
اند تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعی قرار  جان خود را از دست داده ٩٢حوادثکار طی سال 

  .درصد از کارگران حادثه ديده است ٩٠يمه نبودن داشتند که اين موضوع نشان دھنده ب

اين مقام مسئول ادامه داد: در سال گذشته حدود ھزار نفر از کارگران ساختمانی دچار ضايعه نخاعی 
  .شود اند که اين آمار رقم قابل توجھی محسوب می شده

ھا دريافت  کارفرماوی تاکيد کرد: شھرداری رقم قابل توجھی را بابت بيمه کارگران ساختمانی از 
گيرد و يا آنکه پس از دخل و  کنند که اين حق بيمه يا در اختيار سازمان تامين اجتماعی قرار نمی می

  .شود ھا به سازمان پرداخت می تصرف شھرداری

اين مقام مسئول با انتقاد از عملکرد تامين اجتماعی در حوزه بيمه کارگران ساختمانی گفت: سازمان 
ی در بخش نظارت بر کارگاه ھا برای اجرای بيمه اجباری ضعيف عمل می کند و گاه تامين اجتماع

  .کند مشاھده شده است که حتی پس از دريافت حق بيمه کارگران ساختمانی اقدام به بيمه کارگران نمی

 

١٣٩٣/٠۶/٢٨   

  :سازمات تامين اجتماعی اعDم کرد

 ماه اول سال  ٣کارگر بيمه شده طی  ٣۶کشته شدن 

بيمه شده سازمان تامين اجتماعی دچار حوادث ناشی از  ٢۵درسه ماه اول سال جاری چھار ھزار و 
  .کار شدند

اع=م کرد، سه ھزار  (شھريور ٢٨عه(به گزارش ايلنا، روابط عمومی سازمان تامين اجتماعی روز جم
حادثه نيز ھنگام رفت و  ۵١حادثه خارج از کارگاه و  ١۵١حادثه ناشی از کار داخل کارگاه،  ٨٢٣و 

  .برای بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعی اتفاق افتاده است ٩٣آمد به محل کار در سه ماه اول سال 



حادثه ناشی از کار ھنگام صبح، يکھزارو  ٧٠٣رو بر اين اساس، در سه ماه اول سال جاری، دوھزا
  .حادثه نيز در ھنگام شب روی داده است ٢٨۴مورد حادثه ھنگام عصر و  ٣٨

بھبودی  ٩٣بيمه شده حادثه ديده ناشی از کار درسه ماه اول سال  ۶٨٧بنا بر اين گزارش، سه ھزار و 
نفر از  ٨١نفر از کار افتاده کلی، ۴١ اند، نفر غرامت نقص عضو در يافت کرده١٨٠اند،  کامل داشته

  .اند نفر نيز در اين مدت فوت کرده ٣۶اند،  کار افتاده جزئی شده

احتياطی دچار حادثه ناشی  بيمه شده بر اثر بی ٧٨۵بر اين اساس در سه ماه اول سال جاری، دو ھزارو 
  .اند ديدهنفر نيز به دليل عدم رعايت مقررات ايمنی حادثه  ٢٩١اند و  از کار شده

حفاظ، وسايل معيوب، عدم استفاده از وسايل حفاظتی، فقدان اط=عات،  بر اساس اين گزارش، وسايل بی
نظمی تجھيزات، لباس خطرناک، عدم آموزش، نور ناقص و تھويه نامطلوب به تربيت از  ازدحام و بی

  .بوده است ٩٣ترين عوامل ايجاد حوادثناشی از کار درسه ماه اول سال  مھم

مورد بيشترين تعداد آسيب ديدگان ٩٧٧سال با  ٢٩تا  ٢۵بنا بر اين گزارش، بيمه شدگان گروه سنی 
مورد،  ۶٣٧سال با ٣٩تا  ٣۵مورد،  ٩۶١سال با  ٣۴تا  ٣٠اند و گروھای سنی  ناشی از کار را داشته

ای سنی آسيب ھ مورد حادثه به ترتيب بيشترين رده ۴٣٨سال  ۴۴تا  ۴٠مورد و  ۴٨٨سال با  ٢۴تا  ٢٠
  .اند را داشته ٩٣ديدگان ناشی از کار درسال 

  

١٣٩٣/٠۶/٣٠  

مرگ کارگران ايرانی بر اثر حوادث شغلی در  گويد ترين آمارش می پزشکی قانونی بر اساس جديد
ترين آمار خود  است. سازمان پزشکی قانونی در تازهدرصد افزايش پيدا کرده  ۴چھار ماھه اول امسال 

نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از  ۶۵٧اع=م کرده است در چھار ماھه نخست سال جاری 
نفر بود، چھار درصد  ۶٣٢دست دادند که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 

  .افزايش يافته است

درصد بيشترين علت مرگ در حوادث کار را به خود  ۴۵، سقوط از بلندی با بر اساس اين آمار
درصد بيشترين  ١٢/٣گرفتگی با  و برق ٢۴/۵دھد. پس از آن، اصابت جسم سخت با  اختصاص می

  .دXيل مرگ در حوادثکار را در برمی گيرند

ان اين استان بر اثر درصدی مرگ کارگر ۴٩/۶چندی پيش نيز پزشکی قانونی استان تھران از افزايش 
  .حوادث شغلی خبر داده بود

  

استان قم در حوادث ناشی از کار پس از استان بوشھر در رتبه دوم حوادث ناشی از کار نسبت به  -*
  .افراد و شاغلين استان قرار دارد

ه حادثه در سطح استان رخ داد ٩٨٢، ٩٢مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در سال
  .نفر از کارگران شده است ٣٩که منجر به فوت 

 

١٣٩٣/٠٧/٢٨   

  :پزشکی قانونی استان تھران اعDم کرد



 درصدی حوادث ناشی از کار در استان تھران  ٣۶افزايش 

مورد فوت ناشی از حوادثکار به مراکز پزشکی قانونی استان تھران  ٢٣۴در پنج ماه نخست امسال 
  .دھد درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می ٣۶اند که اين آمار افزايش  ارجاع شده

ی قانونی استان تھران، بر اساس اين گزارش، در حالی به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی پزشک
مورد گزارش شده بود، در آمار  ١٧٢که در آمار حوادث کار سه سال گذشته تعداد افراد کشته شده 

  .نفر زن رسيده است ٢نفر مرد و  ٢٣٢جديد شمار قربانيان حوادث کار برای پنج ماه نخست امسال به 

مرداد ماه امسال نيز تعداد موارد فوت ناشی از حادثه کار با کاھش  ھمچنين اين گزارش حاکی است، در
  .نفر رسيده است ۴۴به  ٩٢درصدی نسبت به مدت مشابه سال  ٢٫٢

ھای اخير، سقوط از بلندی،  دھد که در سال بررسی آمارھای اين گزارش تازه منتشر شده نشان می
رين عوامل فوت ناشی از حوادثکار در ت اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسيژن از جمله مھم

  .استان تھران ھستند

پزشکی قانونی استان تھران در اين گزارش ھمچنين يادآور شده است که با رعايت نکات ايمنی به ويژه 
  .تواند بروز اين حوادث را تا حد قابل توجھی کاھش داد در موارد کار در ارتفاعات می

 

١٣٩٣/٠٨/٠۶   

 کارگر در خراسان رضوی طی نيمه نخست سال  ٨۴مرگ 

نفر در اين  ٨١ھزار و  پزشکی قانونی استان خراسان رضوی در اين گزارش يادآور شده است؛ يک
  .استان در نيمه نخست امسال بر اثر حوادث حين کار مصدوم و مجروح شدند

مورد فوت ناشی از کار به مرکز پزشکی قانونی استان خراسان  ٨۴در نيمه نخست سال جاری 
 .رضوی ارجاع شده است

نفر در خراسان رضوی در نيمه نخست امسال بر اثر حوادث حين کار جان خود  ٨٧به گزارش ايلنا، 
 .رش شده استنفر گزا ٣نفر و زن  ٨۴را از دست دادند. در اين آمار، شمار قربانيان مرد 

 
ھای اخير، اصابت جسم سخت،  دھد که در سال بررسی آمارھای گزارش تازه پزشکی قانونی نشان می

ترين عوامل فوت ناشی از  سقوط از بلندی، برق گرفتگی، غرق شدن و سوختگی از جمله مھم
   .حوادثکار در استان خراسان رضوی ھستند

نفر  ٨١ھزار و  رش ھمچنين يادآور شده است؛ يکپزشکی قانونی استان خراسان رضوی در اين گزا
  .در اين استان در نيمه نخست امسال بر اثر حوادثحين کار مصدوم و مجروح شدند

  

 حادثه کار در آذربايجان شرقی طی نيمه نخست سال ٧٣٧وقوع 

١٨/٠٨/٩٣ 

نخست سال جاری  شرقی، تعداد افراد کشته شده در نيمه  روابط عمومی پزشکی قانونی استان آذربايجان
   «.دھد درصد کاھش را نشان می  ٣٨/۵مورد اع=م کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ٢۴را 



مورد فوت و مصدوميت ناشی از کار به مرکز پزشکی قانونی استان  ٧٣٧در نيمه نخست سال جاری 
 .آذربايجان شرقی ارجاع شده است

شرقی، تعداد افراد کشته شده در نيمه   استان آذربايجانبه گزارش ايلنا، روابط عمومی پزشکی قانونی 
درصد کاھش را   ٣٨/۵مورد اع=م کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ٢۴نخست سال جاری را 

 .دھد نشان می

نفر بودند  ٧١٣ھمچنين اين گزارش حاکی است، در ھمين مدت تعداد مصدومين ناشی از حوادث کار 
 .نفر مرد بودند ٧٠٠ر زن و نف ١٣که از اين تعداد 

نفر و تعداد کل  ٨٢دراين گزارش آمده است: تعداد کل متوفيات ناشی از حوادث کاری در سال گذشته 
 ٣٨٨مصدومين ناشی از حوادث کاری مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی برابر با يک ھزار و 

 . مورد بوده است

استان  ١٣٩٢ن گزارش ياد اور شده است: در سال پزشکی قانونی آذربايجان شرقی ھمچنين در اي
ھای  آذربايجان شرقی از نظر فراوانی تعداد متوفيات حوادث کاری در رده ششم کشوری بعد از استان
تھران، خراسان رضوی، فارس و البرز قرار دارد. ولی به ازای صدھزار نفر جمعيت ميانگين 

 .نفر بوده که در رده شانزدھم کشوری قرار دارد ٢/٢نفر است که اين آمار برای استان  ۶/٢کشوری 

 ٦٠درصد قربانيان کل حوادث کار کشور و بيش از  ٥٠کارگران ساختمانی به ترتيب بيش از  -*
 .درصد کشته شدگان حوادث کار را تشکيل می دھند

  

Dح نيازمند اص» حوادث کار«گيری از  کارگر مازندرانی در سال گذشته/ قانون برای پيش ٩٢مرگ 
 است

٠١/٠٩/٩٣ 

شب گذشته در ھمايشی که به مناسبت بيست و چھارمين سالروز » کارنامی علی بابايی«به گزارش ايلنا، 
کارگر مازندرانی در حوادث حين کار جان  ٩٢تصويب قانون کار برگزار شده بود گفت: سال گذشته، 

کارگران نداشتند و فقط   رخود را از دست دادند و مقصران کسانی بودند که توجھی به ايمنی کا
ماده آن پيرامون  ۶٣ماده قانون کار،  ٢٠٣ازمجموع  .ھايشان ساخته شود  خواستند ساختمان و برج می

تامين رفاه کارگران تدوين شده اما تا به امروز ھيچکدام به خوبی عملی نشده اند و ھيچ توجھی به 
 .اجرای آنھم نيست

  

٠٣/٠٩/٩٣ 

دھد که  نشان می ١٣٨٩-٩٣ث ناشی از کار بوقوع پيوسته در خ=ل سالھایھا برروی آمارحواد بررسی
شود و اين در  درصد از کل حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان می ۴۵بطور متوسط، حدود 

درصد  ٣۵حالی است که سھم بخش صنعت از حوادث کاری به وقوع پيوسته در سالھای مذکور حدود 
  .رصد بوده استد ٢و سھم بخش معدن حدود 

  

 



٠٨/٠٩/٩٣  

ميليون کارگاه (در  ۵/٢بازرس برای  ٨٠٠ھزار ميليارد تومان ھزينه ساXنه حوادث کار/ وجود  ٣٠
ھزار مورد است و  ۴٠٠گيرند در حدود  ھايی که مورد بازرسی قرار می حال حاضر شمار کارگاه

ايران  .چندين سال زمان نياز دارد) ھا به بديھی است که در چنين شرايطی انجام بازرسی از ھمه کارگاه
 کشور را دارد. ١٨٩از ميان  ١٠٧از لحاظ ايمنی رتبه 

ھزار  ٧از بين رفتن يک نفر در محيط کاری، اقتصاد کشور را حدود   ILOبر اساس آمار سازمان
 .برد روزکاری از بين می

 

١٨/٠٩/٢٠١٣  

 ميرھای ناشی از کار در تھران  درصدی مرگ۴٩/۶افزايش 

مورد فوت ناشی از  ١٩٠کل پزشکی قانونی استان تھران اع=م کرد: در چھار ماه نخست امسال مدير
درصدی را  ۴٩/۶حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تھران ارجاع شده است که افزايش 

 .دھد نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می
تعداد فوت  ١٣٩٢فزود: در مدت مشابه سال در اين زمينه ا» بشير نازپرور«به گزارش ايلنا، دکتر 

درصدی در فوت ۴٩/۶مورد بوده است که اين آمار افزايش  ١٢٧ناشی از حوادث کار در استان تھران 
 .دھد نشان می ٩٣ناشی از اين حوادث را در سال 

د. ان نفر مرد و دو نفر زن بوده ١٨٨وی گفت: از کل فوت ناشی از حوادث کار چھار ماه نخست امسال 
 .اند نفر فوتی ناشی از حادثه کار مرد بوده ١٢٧تمامی  ٩٢اين در حاليست که در چھار ماه نخست سال 

نازپرور در مورد آمار فوت ناشی از حادثه کار در تير ماه امسال نيز گفت: فوت ناشی از حادثه در 
 .است مورد بوده ۴١درصدی نسبت به تير ماه سال قبل  ٧. ٣۶تيرماه امسال با افزايش 

وی با اشاره به اين آمار در خصوص حوادث ناشی از کار اظھار داشت: طبق قوانين موجود حوادث 
دھند و حوادثی که  شوند: حوادثی که در حين انجام وظيفه رخ می ناشی از کار با دو ويژگی مشخص می

 .دھند به سبب انجام وظيفه رخ می
ا بررسی آمارھای منتشر شده در سالھای اخير، مديرکل پزشکی قانونی استان تھران تصريح کرد: ب

ترين عوامل فوت ناشی از  سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسيژن از جمله مھم
تواند  حوادث کار در کشور است که با رعايت نکات ايمنی به ويژه در موارد کار در ارتفاعات می

 .دادبروز اين حوادث را تا حد قابل توجھی کاھش 
 دار حوادث کار کشور استان تھران رکورد

اظھارات رئيس سازمان پزشکی قانونی استان تھران در حالی است که سازمان پزشکی قانونی کشوری 
نفر در حوادث  ۶۵٧ترين آمار خود اع=م کرده است: در چھار ماھه نخست سال جاری  نيز در تازه

رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات  ناشی از کار جان خود را از دست دادند که اين
 .نفر بود، چھار درصد افزايش يافته است ۶٣٢

نفر مرد و شش نفر زن بودند؛ اين  ۶۵١از کل تلفات حوادث کار در چھار ماھه امسال   بر اين اساس
از دست  مرد و ھشت زن در حوادث کار جان خود را ۶٢۴در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 

 .دادند
نفر  ٣٨و البرز با  ۵٠، خراسان رضوی با ١٩٠ھای تھران با  بر اساس اين گزارش در اين مدت استان

کھگيلويه و بويراحمد با دو، اي=م و لرستان با سه و   خراسان شمالی،   ھای بوشھر،  بيشترين و استان
 .اند ر را داشتهکردستان و خراسان جنوبی با چھار کمترين آمار تلفات حوادث کا

درصد بيشترين علت  ۴۵مطابق آمارھای موجود در حوادث کار چھار ماھه امسال سقوط از بلندی با 



و  ۵. ٢۴دھد. پس از آن اصابت جسم سخت با  مرگ در حوادث کار را به خود اختصاص می
 .درصد بيشترين دXيل مرگ در حوادث کار را در برمی گيرند ٣. ١٢گرفتگی با  برق

مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی  ١٠٩ھزار و  ١٠وادث کار چھار ماھه ابتدايی امسال در ح
 .درصد رشد داشته است ۴. ٢اند که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  قانونی مراجعه کرده

نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که در مقايسه با  ١٩۶در تير ماه امسال نيز 
 .درصدی مواجه بوده است ١٢ابه سال قبل با رشد مدت مش

ھای گذشته روندی صعودی داشته است، به طوری  ھای ناشی از حوادث کار طی سال گفتنی است مرگ
 ١٣٩٢نفر در سال  ٩٩۴به يکھزار و  ١٣٨٣فوتی اين حوادث در سال  ۶٩٧که اين آمار از 

 .است رسيده
زايش تلفات در حوادث ناشی از کار و تأکيد بر سازمان پزشکی قانونی با ھشدار در خصوص اف

تا  ١٣٨٣سال گذشته ( ١٠شود، در  رعايت نکات ايمنی به ويژه در موارد کار در ارتفاع، يادآور می
 اند نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده ۴٣۶ھزار و  ١٢) ١٣٩٢

  

١٨/٠٩/٩٣  

نه بيش از يک ھزار حادثه ناشی از کار در اين ساX مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم اع=م کرد:
 .دھد استان برای کارگران مشاغل مختلف رخ می

 

  :پزشکی قانونی استان تھران اع=م کرد

 کارگر تا پايان مھرماه براثر حوادث کار جان باختند ٢٩٧

1393-10-01 
قانونی استان تھران  مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی ٢٩٧تا پايان مھر ماه امسال 

مورد گزارش  ٢٨٢ارجاع شده است/ در مدت مشابه سال گذشته تعداد موارد فوت ناشی از حادثه کار 
  .«دھد درصدی را در سال جاری نشان می ٣. ۵شده بود که اين رقم رشد 

ان مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تھر ٢٩٧تا پايان مھر ماه امسال 
 .ارجاع شده است

به گزارش ايلنا به نقل از اداره کل پزشکی قانونی استان تھران، اين در حاليست که در مدت مشابه سال 
 ٣. ۵مورد گزارش شده بود که اين رقم رشد  ٢٨٢گذشته تعداد موارد فوت ناشی از حادثه کار 

 .دھد درصدی را در سال جاری نشان می

نفر زن  ٣نفر مرد و  ٢٩۴ماھه امسال  ٧شدگان حوادث کار در بر طبق اين گزارش از کل فوت 
درصد کاھش نسبت به  ۴. ۴١اند. ھمچنين در مھر ماه امسال نيز تعداد فوت شدگان اين حوادث با  بوده

 .نفر اع=م شده است ٣۴مدت مشابه سال گذشته 

که در حين انجام شوند: حوادثی  طبق قوانين موجود حوادث ناشی از کار با دو ويژگی مشخص می
دھند. با بررسی آمارھای منتشر شده در  دھند و حوادثی که به سبب انجام وظيفه رخ می وظيفه رخ می

ترين  ھای اخير، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت،، سوختگی و کمبود اکسيژن از جمله مھم سال
ی به ويژه در موارد کار باشند که با رعايت نکات ايمن عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور می

  تواند بروز اين حوادث را تا حد قابل توجھی کاھش داد در ارتفاعات می



  :ماه گذشته گزارش شد ٩طی 

 درصد زياد شدند ٢٨درصدی جان باختگان حوادث کار در ھمدان/ مجروحان کار  ١۵افزايش 

1393-10-21 
درصد  ١۵مدت مشابه سال گذشته  ماھه سالجاری نسبت به ٩شمار جان باختگان حوادث کار در »

  «.افزايش داشته است

نفر در اين استان بر اثر حوادث ناشی از کار  ۵١  مديرکل پزشکی قانونی استان ھمدان از کشته شدن
 .ماه گذشته خبر داد ٩طی 

ماھه  ٩درباره اين آمار توضيح داد: شمار جان باختگان حوادث کار در » علی احسان صالح»
 .درصد افزايش داشته است ١۵به مدت مشابه سال گذشته سالجاری نسبت 

اند بيان کرد:  ماھه اول امسال مرد بوده ٩وی با ذکر اينکه تمامی فوت شدگان ناشی از حوادث کار در 
 .مرد و يک زن بوده است ۴٣شمار جان باختگان حوادث کار ھمدان در سال گذشته 

نفر در سوانح ناشی از کار  ۴۴١داد و گفت:  درصدی مجروحان سوانح کار خبر ٢٨وی از افزايش 
نفر از مجروحان مرد و ھفت  ۴٣۴ماھه سالجاری مجروح و مصدوم شدند که از نظر جنسيت  ٩در 

 .نفر زن ھستند

مرد و پنج زن در  ٣٣٨مديرکل پزشکی قانونی استان ھمدان يادآور شد: سال گذشته در اين مدت زمان 
 .م شدندحوادث ناشی از کار مجروح و مصدو

وی حوادث کار را از دو منظر تشريح کرد و گفت: برخی از افراد پيش از بروز سانحه به علت 
شوند که در معاينات پزشکی اين  بيماری از جمله سکته قلبی جان باخته سپس دچار سانحه کار می

 .شود موضوع رصد و مشخص می

ترين عوامل فوت ناشی از  از مھم وی سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسيژن
توان با رعايت نکات ايمنی به ويژه در موارد کار در ارتفاعات بروز اين  حوادث کار دانست که می

 .حوادث را تا حد قابل توجھی کاھش داد

٣٠/١٠/٩٣  

حادثه ناشی از کار  ٢٣ماھه سال جاری  ٩رييس اداره بازرسی کار اداره کل کار مازندران گفت: در 
جر به فوت در استان اتفاق افتاده و که توسط مراجع قضايی به اين اداره کل ارجاع داده شده است که من

 .درصد کاھش داشته است ٨نسبت به مدت مشابه سال قبل 

١١/١١/٩٣ 

 ٩٣ماھه نخست سال  ٩مديرکل پزشکی قانونی استان مرکزی از دو برابر شدن تلفات حوادث کار در 
 .اددر استان مرکزی خبر د

نفر که بر  ۴٠دکتر منبتی صبح امروز در اين باره به ايلنا گفت: از ابتدای امسال تا پايان آذرماه، اجساد 
اثر حوادث کار جان خود را از دست داده بودند، در مراکز پزشکی قانونی استان معاينه شدند، که آمار 

 .دھد زايش دو برابری را نشان میمورد معاينه مدت مشابه در سال گذشته، اف ٢٠مذکور در مقايسه با 

١۴/١١/٩٣ 



 درصد بيشتر از متوسط جھانی ٢۵حوادث کار در ايران، 

شده تأمين  بيمه ۴٧٧ھزار و  ١٩به گزارش خبرگزاری آنا، طبق آمار اع0م شده در سال گذشته، 
 ۶١معادل شده يعنی  بيمه ۴٧۴ھزار و  ١٢اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند، که از اين تعداد  

 .احتياطی دچار حادثه ناشی از کار شدند درصد از آنھا بر اثر بی

حفاظ و معيوب و حفاظتی و ھمچنين نبود اط0عات  عدم رعايت مقررات ايمنی، استفاده از وسايل بی
شدگان عنوان شده است. حميد حاج اسماعيلی، فعال  ھای عمده وقوع حادثه اين بيمه از ديگر علت

متاسفانه حوادث ناشی از کار در ايران نسبت به ديگر  :ا تاييد اين مطلب، گفتحقوق کارگری ب
وی افزود: در کشورھای توسعه يافته قوانين  .کشورھای توسعه يافته باJتر از حد استاندارد است

شود، کمتر شاھد ايجاد  ھايی که بر آن می مدون و سختی برای کار افراد وجود دارد و به علت نظارت
برای کارگران ھستيم، اين در حالی است که در ايران قانون وجود دارد اما نظارتی بر آن حادثه 

درصد در کشور ما بيشتر از ديگر  ٣٠تا  ٢۵شود و به ھمين دليل حوادث ناشی از کار حدود  نمی
 .کشورھای جھان است

١٩/١١/٩٣  
کارگر در  ٦زانه حداقل طبق گزارشات مختلف از مطبوعات دولتی و از جمله سايت "پايش پرس" رو
درصدی مرگ ناشی ۵٠جريان کار کشته می شوند. "مدير کل پزشکی قانونی استان تھران از افزايش 

از حوادث کار نسبت به سال قبل خبر داد" . بنا به نوشته ھمين سايت "سازمان پزشکی قانونی کشور 
ع=م کرده است". به گزارش افزايش مرگ و مير ناشی از سوانح کار در کل کشور را چھار درصد ا

افزايش يافته است" . طبق  ۴٩/  ۶ايلنا ،" آمار مرگ و مير ناشی از حوادث کار نسبت به سال قبل 
نفر زن  ۶نفر مرد و  ۶۵١گزارش ديگری از ايلنا " تلفات حوادث کار در چھار ماھه نخست امسال 

، خراسان ١٩٠ھای تھران با  استانماه اول امسال  ٤بودە است" . به گزارش خبرگزاری تسنيم، در 
  نفر، بيشترين ميزان مرگ کارگران را داشتهاند. ٣٨و البرز با  ۵٠رضوی با 

  
مصدوم ناشی از  ١٠٩ھزار و  ١٠بنا به گزارش خبرگزاريھای ذکرشدە "در چھارماه اول امسال 

با مدت مشابه در  حوادث کاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند که اين ميزان نيز در قياس
نفر در کل کشور جان  ١٩۶درصد افزايش نشان می دھد". فقط در "تيرماه امسال  ٢/  ۴سال گذشته 

درصد  ١٢خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند که اين ميزان نسبت به تيرماه سال قبل 
  دھد". افزايش نشان می

  
کارگر در کشور جانباختند". به گفته ١٧٩١، ١٣٩٢ماه اول سال  ٩به گزارش سايت"پايش پرس" در 

ھزار ١٣حسن ھفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در "سال گذشته حدود 
کارگر گرديده  ٨٠٠حادثه ناشی از کار در کشور ثبت شده که اين ميزان حادثه، منجر به مرگ ھزار و 

نفر طی حوادث  ۴٣۶ھزار و ١٢) ١٣٩٢تا  ١٣٨٣(از  سال گذشته ١٠است تسنيم می نويسد " در 
کارگر جانباختهاند که برخی از سالھا ١٢٠٠٠کاری جان خود را از دست دادەاند. " يعنی ھرسال حدود 

 ھمچنانکه در باX يادآور شديم ،آمارھا بسيار بيشتر از ارقام بيان شدە ھستند.

  :ماه نخست سال ٩در 

 ھش يافتدرصد کا ۴/٣تلفات حوادث کار 

٢١/١١/٩٣ 



ماھه امسال نسبت به  ٩درصدی تلفات حوادث کار در  ٣/  ۴سازمان پزشکی قانونی کشور از کاھش 
 .مدت مشابه سال قبل خبر داد

ھای گذشته و رشد اين  ھای ناشی از حوادث کار در سال به گزارش ايلنا، با وجود روند صعودی مرگ
ماھه  ٩، اين آمار در ١٣٩٢فوتی در سال  ٩٩۴و  به يک ھزار ١٣٨٣فوتی در سال  ۶٩٧آمار از 

درصد کاھش در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  ٣/۴نخست امسال، روندی نزولی در پيش گرفت و با 
 .فوتی رسيد ۵٠۶به يک ھزار و 

ماھه امسال، يک  ٩فوتی بر اثر حوداث ناشی از کار طی  ۵٠۶اين گزارش افزود: از يک ھزار و 
تن نيز زن بودند. اين در حالی است که در مدت مشابه سال قبل يک ھزار  ١٢مرد و  تن، ۴٩۴ھزار و 

 .تن نيز زن بودند ٢٠تن از جان باختگان ناشی از حوادث کاری، مرد و  ۵٣٩و 

و  ١٢٠، خراسان رضوی با ٣۶۴ھای تھران با  ماه، استان ٩بر اساس اين گزارش، امسال، طی 
ھای کھکيلويه و بويراحمد با پنج، خراسان شمالی با ھشت و  ستانفوتی بيشترين و ا ١١٢اصفھان با 

 .اند فوتی کمترين آمار تلفات حوادث کار را داشته ٩اي=م و خراسان جنوبی ھر کدام با 

ماھه امسال، سقوط  ٩براساس گزارش پزشکی قانونی کشور، مطابق آمارھای موجود در حوادث کار 
ت مرگ در حوادث کار را به خود اختصاص داد که پس از آن درصد بيشترين عل ۴۵/۵از بلندی با 

درصد بيشترين دXيل مرگ در حوادث کار را در  ١۵/١و برق گرفتگی با  ٢٢/١اصابت جسم سخت با 
 .برمی گيرد

تن  ٣٣٣تن به دليل سقوط از بلندی،  ۶٨۵ماھه امسال  ٩اين گزارش افزود: از کل تلفات حوادث کار 
تن بر  ۵٨تن به دليل کمبود اکسيژن،  ٧٢تن به دليل برق گرفتگی،  ٢٢٨خت، بر اثر برخورد جسم س

 .اند تن به دليل ساير موارد جان خود را از دست داده ١٣٠اثر سوختگی و 

مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی  ٩۴٩ھزار و  ٢٢ھمچنين در حوادث کار اين مدت از سال، 
 .دھم درصد رشد داشته است ٩دت مشابه سال قبل اند که در مقايسه با م قانونی مراجعه کرده

  

 طی سال جاری؛ 

 درصد افزايش يافت ٢٢تلفات حوادث کار در اصفھان 

٢٧/١١/٩٣ 

در استان اصفھان نسبت به مدت مشابه  ١٣٩٣تعداد فوت شدگان ناشی ازحوادث کار در ده ماه سال  
 .درصد رشد داشت ٢٢سال قبل 

شکی قانونی استان اصفھان روز دوشنبه ضمن اع=م اين خبر، به گزارش ايلنا، روابط عمومی پز
در اين مدت آمار مصدومين ناشی از حوادث  درباره مصدومان حوادث کار در اين استان گزارش داد:

مرد نسبت به مدت مشابه سال قبل دو دھم درصد افزايش  ٢٣٩۶زن و  ١٢۶مورد شامل  ٢۵٢٢کار با 
 .داشته است

 ١٢۴ل پزشکی قانونی اصفھان ھمچنين اع=م کرده است: در اين مدت تعداد روابط عمومی اداره ک
 .نفر درحوزه معاينات سرپائی اين اداره کل و مراکز تابعه مورد معاينه قرار گرفتند ٨١٠ھزار و 



ھزار و چھار نفر  ٨۴نفر زن و  ٨٠۶ھزار و  ۴٠اين روابط عمومی با اشاره به اينکه از اين تعداد 
 .فزوده است: اين آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل يک و چھار دھم درصد کاھش يافتمرد بودند، ا

  

٢٧/١١/٩٣ 

ھای صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اينکه ھم  شوکت رئيس ھيئت مديره کانون انجمن
د تنھا ھزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد افزود: از اين تعدا ٨٠٠اکنون بيش از يک ميليون و 

  .ترين زمان، فکر اساسی کرد ھزار نفر بيمه ھستند و برای باقی کارگران بايد در کوتاه  ٨٠٠

کارگر ساختمانی در کشور، پارسال در حوادث ناشی از کار جان خود  ٩٧٣وی ھمچنين گفت: ھزار و 
می از اين ھزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ني ٣٠پارسال بيش از   .را از دست دادند

 .حوادث مربوط به کارگران ساختمانی بود

شوکت با اشاره به اينکه در اين مدت، به طور ميانگين يک نفر در ھر حادثه مجروح شده افزود: 
ھای ساختمانی و ايمنی به کارگران،  ترين علل حوادث ناشی از کار، نبود آموزش مھارت عمده

ھای ناظر دولتی در  به نکات ايمنی و نبود نظارت دستگاهتوجھی  کارفرمايان و مھندسان ساختمانی، بی
 .اجبار کارفرمايان به رعايت مسائل ايمنی است

شوکت از آموزش حوادث ناشی از کار به صورت آزمايشی در مازندران خبر داد و گفت: آموزش 
ی اين ھا تواند ميزان حوادث را کاھش دھد و آسيب کارگران ساختمانی از مسائل مھمی است که می

   .بخش را به حداقل برساند

  

  

٠٧/١٢/٩٣ 

  طی ده ماه نخست سال جاری؛ 

 درصد افزايش يافت ۶١تلفات حوادث کار در سمنان بيش از 

مدير کل پزشکی قانونی استان سمنان ضمن اع=م اين خبر، گزارش داد: از ابتدای » ابراھيم شاطری«
اند که  ادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهنفر در استان سمنان بر اثر حو ٢١سالجاری تا کنون 

 .درصد افزايش يافته است  ۶١/۵اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

اند و اين  مصدوم حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کرده ٢٩۶در اين مدت 
 .فته استدرصد کاھش يا ١. ٣ ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل

درصد بيشترين علت مرگ  ٢٨درصد و اصابت جسم سخت با  ۴٨در استان سمنان سقوط از بلندی با 
 .دھد در حوادث کار را به خود اختصاص می

شود،  شاطری با اشاره به اينکه تمامی تلفات حوادث کار سالجاری در استان سمنان مربوط به مردان می
 .زن در حوادث کار جان خود را از دست دادند ١ مرد و ١٢گفت: در مدت مشابه سال قبل 



مدير کل پزشکی قانونی استان سمنان ھمچنين گفت: در حوادث کار ده ماھه امسال بيشترين آمار تلفات 
ھای سمنان و  مورد فوتی است که در مدت مشابه سال قبل، شھرستان ٩مربوط به شھرستان سمنان با 

 .اند ترين آمار را داشته مورد فوتی باX ۶شاھرود ھرکدام با 

  

١٣٩٣/١٢/٢۴  

  :ماه نخست سال ١٠در 

 درصد کاھش يافت  ٢/٢تلفات حوادث کار استان تھران 

ماھه امسال  ١٠درصدی تلفات حوادث کار در  ٢/٢تان تھران از کاھش رئيس کل پزشکی قانونی اس
  .نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد

مورد بوده که اين رقم  ۴٠١با بيان اينکه سال گذشته تعداد فوت شدگان ناشی از کار » بشير نازپرور«
 ٣تن مرد و ٣٨٩کار، فوتی ناشی از  ٣٩٢نفر کاھش يافته است افزود: از مجموع ٣٩٢سال جاری به 

 .تن زن بودند

در دی ماه امسال ميزان  :وی ھمچنين با اشاره به آمار فوت شدگان ناشی از کار در دی ماه امسال گفت
مورد به پزشکی قانونی گزارش شده است که در مقايسه با مدت  ٢٨مرگ و مير براثر حوادث کار 

 .درصدی داشته است ٧/٣٧مشابه سال گذشته کاھش 

  

٢٦/١٢/٩٣ 

 جانباختن صدھا کارگر بر اثر حوادث شغلی 

کارگر بر اثر حوادث ناشی  ٤٠٧روابط عمومی "اداره کل پزشکی قانونی استان تھران" از جان باختن 
  ماه نخست امسال در استان تھران خبر داده است. ١١از کار طی 

کارگر بر اثر حوادث  ٧الی  ٦شايان ذکر است که بنا به آمار رسمی و دولتی روزانه بطور متوسط 
  شغلی در محيط ھای ناامن کاری جان خود را از دست می دھند. 

  

٠۴/٠١/٩۴  

 عدم امنيت جانی کارگران کارخانه فورج گستر اسفراين 

کارگران کارخانه ''فورج گستر اسفراين'' واقع در استان خراسان شمالی به دليل عدم وجود امکانات 
  ز دچار صدمات جانی شديدی می شوند.ايمنی مناسب در محل کار، ھر رو

اين کارخانه خط توليد قطعات کوچک فوXدی است و بيشتر محصوXت خود را برای شرکت سايپا 
تن از  ٢٣٠کارگر که بيش از  ٢۵٠توليد می کند. فضای محيط توليد کوچک و غير استاندارد است. 

ين محيط برخوردار نيستند. به دليل عدم آنان در پروسه توليد در حال کار ھستند از امنيت جانی در ا
فعاليت واحد "اچ. اس. پی" و بی توجھی کارفرمايان به آن، کارگران در طول سال گذشته دچار 

  خسارات جانی متعددی شده اند                                                                                          

  



١٣٩۴/٠١/٢۵   

 صعودی حوادث ناشی از کار در معادن ايران سير 

به گفته مشاور "خانه معدن" رژيم در سال ھای گذشته آمار حوادث ناشی از کار در معادن ايران سير 
  صعودی داشته است.

 ٢٠١٢مورد در سال  ١١٧٧به  ٢٠٠٩مورد در سال  ٨٧۶به اذعان نامبرده تعداد اين حوادث از 
لی است که در ايران تعداد زيادی از حوادث ناشی از کار گزارش نمی افزايش يافته است. اين در حا

حجم استخراج معادن کشور در مقايسه با حجم توليد و استخراج «شود. وی در اين رابطه افزوده است: 
کشورھايی مانند چين بسيار ناچيز است اما اين در حالی است که تعداد و شدت حوادث در معادن ايران 

 » ست.بحث برانگيز ا

  

١٣٩۴/٠١/٢۶   

 افزايش آمار حوادث کار در کھگيلويه و بويراحمد 

درصدی حوادث کار در اين استان طی  ٣٠مديرکل پزشکی قانونی کھگيلويه و بويراحمد از افزايش 
 .سال گذشته خبر داد

آمار مصدومين مراجعه کننده ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی  ٩٢به گفته نامبرده، در سال 
درصد افزايش يافته است. به طوريکه طی  ٣٠به ميزان  ٩٣مورد بوده است که در سال  ٢۴۵استان 

    نفر به دليل مصدوميت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه  ٣٢٠سال گذشته 
   .کرده اند

  

١٣٩۴/٠١/٢۶  

 فقدان استانداردھای ايمنی در کارگاھھای کوچک 

م ايمنی محيط کار و افزايش حوادث شغلی در کارگاھھای کوچک و ھمچنين عدم گزارش منتشره از عد
  برخورداری کارگران اين کارگاھھا از حق بيمه حکايت دارد.

      نفر، بيشترين حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص  ۵٠طبق اين گزارش، کارگاھھای زير 
ن و جانباختگان ناشی از حوادث کار در ايران از درصد قربانيا ١٠می دھند. اين در حالی است که تنھا 

حق بيمه برخوردار ھستند. قابل ذکر است در ايران تحت حاکميت رژيم جمھوری اس=می بھای اين 
نارسايی و بی عملی جان کارگران است، به طوريکه طبق آمارھای رسمی حوادث ناشی از کار در 

  رفت.کارگر را گ ١٩٩۴، جان ١٣٩٢ايران تنھا در سال 

  

١٣٩۴/٠١/٢٨  

  :رييس بازرسی کار استان ھرمزگان

 ھای ساختمانی رخ داد  درصد حوادث کار در کارگاه ۵۵سال گذشته 

مورد حادثه کاری که در سال گذشته در استان ھرمزگان اتفاق افتاده  ١٩٠درصد از  ۵۵ايلنا: بيش از 
   .مورد آن منجر به فوت بوده است ١٣شود که  است مربوط به بخش ساختمان می



مورد  ١٩٠ی ھرمزگان گفت: در سال گذشته رييس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع
درصد  ۵۵مورد معادل بيش از ١٠۶حوادث کارگاھی در سطح استان اتفاق افتاده که از اين تعداد 

 .مربوط به بخش ساختمان بوده است

ھا نشان دھنده وقوع حوادث  افزود: بررسی و تجزيه و تحليل» مسعود شکاری«به گزارش ايلنا، 
ھای ساختمانی رخ  تيجه رعايت نکردن مقررات ايمنی به ويژه در بخش فعاليتناگواری است که در ن

 .دھد می

مورد منجر به فوت  ١٣حادثه اتفاق افتاده،  ١٠۶وی با اشاره به اينکه در بخش ساختمان از مجموع 
  .شده است، ناآگاھی و آموزش ايمنی را عامل مھمی در بروز اين حوادث عنوان کرد

  

٠٢/٠٢/٩۴  

  ٩٣کايت و دادخواست از کارگران برعليه کارفرما در مراجع قضايی اصفھان درسال ھزار ش٢۴

  درصد شکايت ھا از کارفرمايان ٨٠حقانيت کارگران در 

ھزار  ٢۴رفاه اجتماعی استان اصفھان خاطرنشان کرد: از بين   معاون روابط کار اداره کار، تعاون و
ارتباط کاری با کارفرما تشکيل شده است که اين  ھزار کارگر به دليل قطع ١۶شکايت و دادخواست، 

  .اخراج می تواند دXيل متعددی داشته باشد

ھزار  ١۶وی با اظھار اينکه بيمه تامين اجتماعی ھم در سال گذشته آمار پوشش بيمه بيکاری برابر با 
  درصد ٨٠درصد شکايات با موضوع بيمه بوده است و در  ۵٠نفری داشته است، گفت: بالغ بر 

مورد کارگر به دليل عدم آگاھی از حقوق خود، به  ٢٠شکايت ھا قصور از سوی کارفرما بوده و در 
  .اشتباه شکايت کرده است

  .درصد حوادث کار، مربوط به قصور کارفرما بوده است ٧۵نيرومند اضافه کرد: 

ر می دھد ،عدم نيرومند گفت: يکی از دXيلی که نيروی کار بدون بيمه و تحت ھر شرايطی تن به کا
  .تعادل بين عرضه و تقاضای نيروی کار است

وی بيان داشت: متاسفانه عرضه نيروی کار نسبت به تقاضا بيشتر است و ھمين سبب می شود که 
کارگر تن به ھر خواسته کارفرما دھد که دراين ميان بيشترين اجحاف در خصوص نيروی کار به 

  بانوان وارد می شود.

  

١٣٩۴/٠٢/٠۶   

  کشته شدند » حوادث حين کار«کارگر در مازندران بر اثر  ٨٠در سال گذشته 

نفر بر اثر حوادث ناشی از کار سال گذشته  ٨٠با بيان اينکه » علی عباسی«به گزارش ايلنا از ساری، 
جان خود را از دست دادند، اظھار کرد: اين افراد ھمگی مرد بودند که اين آمار در در مازندران 

 .درصد افزايش داشت  مقايسه با مدت مشابه سال قبل يک

وی با اع=م اينکه براساس آمارھای مراکز پزشکی قانونی استان در سال گذشته به ترتيب شھرھای 
ھا را در زمينه کار داشتند، افزود: شھرھای  شده  فوتی بيشترين کشته ١٠و نوشھر با  ١٧ساری با 



بھشھر، سوادکوه و رامسر ھرکدام با يک مورد فوتی کمترين موارد مرگ ناشی از حوادث کار را 
 .داشتند

ھای متوالی عمده دXيل مرگ افراد در  در سال :مديرکل پزشکی قانونی مازندران خاطرنشان کرد
 ۴٠ای که در سال گذشته  گونه گرفتگی بوده، به و پس از آن برقحوادث کار مربوط به سقوط از بلندی 

 .گرفتگی بود مورد نيز برق ١٨دليل سقوط از بلندی و  ھای ناشی از حوادث کار به مورد مرگ

ماه با ھشت مورد،  مورد و بھمن ١٣اين مقام مسئول با بيان اينکه خرداد و مرداد ماه سال گذشته با 
 ۴۵سال، با  ۴٠تا  ٢١آن حادثه ناشی از کار رخ داد، خاطرنشان کرد: سن بيشترين ماھی بود که در 

ھای فروردين و شھريورماه، ھر کدام با دو  فوتی دارای بيشترين فوتی بوده و کمترين آن مربوط به ماه
 .فوتی بود

شدگان  تنفر از فو ۶نفر متأھل و مابقی مجرد ھستند، بيان کرد:  ۶۴عباسی با بيان اينکه از اين تعداد 
 .ناشی از حوادث کار دارای مليت غيرايرانی و افغان ھستند

نھادن به جان  وی با اشاره به اينکه بيشترين حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است، گفت: ارزش
ھا و قوانين مربوطه، آموزش و ايجاد نظام  ھا، داشتن برنامه ايمنی در کار، رعايت استاندارد انسان
ھا در راستای کاھش حوادث ناشی  ترين راھکار و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده از مھمرسانی  اط=ع

 .از کار است

  

  

  گزارشات خودشان (د>يل حوادث):

  

  :١٠/٠٢/٩٣پارس جنوبی در  ١٢در مورد حادثۀ واژگونی اتوبوس فاز 

و از رده خارج بودن آن  ترين دXيل سقوط اتوبوس عمر باX بنا بر اظھارات شاھدان عينی، يکی از مھم
  .بوده است

ھای اياب و ذھاب کارگران در  اند که بسياری از سرويس منابع کارگری ايلنا در منطقه گزارش داده
   .پارس جنوبی وضعيتی مشابه دارند ھای در حال احداث پروژه

  .اط=عی کرد کارفرمای کارگران مصدوم شده از علت وقوع اين حادثه اظھار بی

پارس جنوبی که شب گذشته کارگرانش بر اثر واژگونی  ١٢شرکت پيمانکاری در فاز  کارفرمای
درصد از خودروھای حمل کارگران  ٩٠اند در توضيح علت اين حادثه گفت:  اتوبوس مصدوم شده

  .منطقه پارس جنوبی فرسوده و قديمی ھستند

جنوبی و عسلويه، پيمانکاران  به گفته وی در حال حاضر به دليل کمبود خودروھای نو در منطقه پارس
  .کنند از روی ناچاری با صاحبان خودروھای قديمی قرار داد امضاء می

او افزود: در منطقه عسلويه پيمانکارن برای جابجايی کارگران خود از محل کار به محل سکونت به 
خودروی غير ھزار خودرو نياز دارند که با توجه به شرايط اقتصادی تامين اين تعداد  ١٠بيش از 

در ادامه با اشاره به اينکه در اين حادثه راننده اتوبوس به عنوان پيمانکار  وی .فرسوده ميسر نيست



حمل و نقل کارگران مقصر اصلی اين حادثه است، گفت: شخص راننده ھم اکنون با شکايت شرکت 
   .ُدرريز بازداشت شده و تحت پيگرد قانونی قرار دارد

م صنفی کارگری در بوشھر به ايلنا گفت: امنيت جانی و روانی کارگران با در ھمين رابطه يک مقا
ھا در حين انتقال کارگران در بيشتر موارد  ھا سلب شده، بطوريکه اين خودرو سوار شدن اين خودرو

ھا فاقد امکانات اوليه  او در خصوص حادثه عصر گذشته گفت: اين خودرو  .شوند در مسير خراب می
پيمانکاران به سبب اينکه کرايه خودروھای نو  .طرات جانی برای کارگران در پی دارندايمنی بوده وخ

   .روند برايشان به صرفه نيست به سراغ اجاره خودروھای فرسوده می

  

  در مورد مرگ دو کارگر ساختمانی در روز جھانی کارگر در مشھد:

رباره علت وقوع اين حادثه مدير حوزه سه سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شھرداری مشھد د
  .اظھارکرد: رعايت نکردن اصول ايمنی ھنگام کار و گودبرداری علت اين حادثه بوده است

  

  / در مشھد و مرگ يک کارگر ساختمانی:٢٥/٠٢در مورد حادثه 

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شھرداری مشھد، عدم  ٣٣و  ۵ھای  سبحانی، سرپرست ايستگاه
ھای فرسوده به جای الوار را علت  مناسب در اطراف چاله آسانسور و استفاده از تختهھای  نصب حفاظ

  .حادثه دانست

 

١٣٩٣/٠۴/١۵  

  :مترو ٧واکنش شرکت راه آھن شھری تھران به حادثه خط 

 بدليل بيمه بودن پيمانکار، نگرانی از جھت جبران مرگ دو کارگر وجود ندارد 

حادثه متاسفانه منجر به فوت راننده ماشين حمل و برق کار شده است ضمنا مصدوم ديگر اين حادثه از 
تحت پوشش بيمه مسئوليت و مھندسی است و نگرانی از  ٧مرخص شده است / پيمانکار خط  بيمارستان

   .بابت جبران اين حادثه وجود ندارد

شرکت راه آھن شھری تھران و حومه(مترو) در واکنش به گزارش خبری منتشره در ايلنا با عنوان 
به اين خبرگزاری ارائه کرده توضيحات مکتوبی » مترو تھران ٧ابھام در کشته شدن دو کارگر خط «

  .است

در صفحه  ٨٣٧۴٣٠به گزارش ايلنا، دراين جوابيه آمده است: در خصوص خبر منتشره به شماره 
مترو  ٧ابھام در کشته شدن دو کارگر خط «تير ماه با عنوان  ١۵خروجی خبرگزاری ايلنا در مورخه 

ھا جھت  ون مطبوعات و خبرگزاریتوضيحات زير برای تنوير افکار عمومی و برابر قان» تھران
  .شود انتشار ارسال می

به شرکت  (طراحی، ساخت و نظارت پروژه)EPC مترو طی قرارداد ٧عمليات اجرايی خط  - ١
  .کارگاھی در حيطه مسئوليت پيمانکار است پيمانکار محول شده و حوادث



م حمل سمنت توسط ماشين لوکو طبق اط=ع واصله حادثه نه در اثر عمليات عمرانی بلکه به ھنگا - ٢
و برخورد با کانکس رخ داده که متاسفانه منجر به فوت راننده ماشين حمل و برق کار شده است ضمنا 

  .مصدوم ديگر اين حادثه از بيمارستان مرخص شده است

تحت پوشش بيمه مسئوليت و مھندسی است و نگرانی از بابت جبران اين حادثه  ٧پيمانکار خط  - ٣
  .ندارد وجود

از آنجا که تاکنون علت اصلی و دقيق بروز حادثه مشخص نيست پيمانکار از طريق جذب  - ۴
آھن  کارشناسان ذيربط در حال بررسی موضوع است و مقرر است گزارش نھايی خود را به شرکت راه

  .شھری تھران و حومه(مترو) ارائه کند

 )ن و حومه(متروآھن شھری تھرا الملل شرکت راه روابط عمومی و بين

 

١٣٩٣/٠۵/٠۵  

 مرگ کارگر پارس جنوبی براثر تنفس گاز نيتروژن 

  :اين خبر را بدين ترتيب منتشر کرد»نيوز استان«تارنمای خبری 

ص) به علت خفگی جان  -پارس جنوبی با ھويت(ر  ١۶و  ١۵يکی از کارکنان پيمانکار برق فازھای «
  .»خود را از دست داد

در فازھای  پيمانکاری ساله خوزستانی واحد برق يک شرکت ٣۵به گزارش استان نيوز، اين سرپرست 
پارس جنوبی به فعاليت در يک مخزن زيرزمينی مشغول بوده که به علت خفگی جان خود  ١۶و  ١۵

  .«را از دست داد

 کار واحد ايمنی بھداشت کار در بروز حوادث  نقش مجوز
رئيس کانون انجمن صنفی بھداشت و ايمنی » اشرف منصوری«در رابطه با چرايی وقوع اين حادثه 

يروی کار به ايلنا گفت: بطور کلی در چنين مواردی که احتمال دارد بخشی از محيط کارگاه به واسطه ن
وجود يک عامل خارجی برای س=متی کارگران تھديد محسوب شوند، واحد ايمنی و بھداشت کارگاه 

بايد پس از بررسی موضوع در خصوص امکان حضور کارگران در ان محدود خاص مجوزھای Xزم 
  .صادر کند را

وی افزود: بر اين اساس اگر کارگری بدون صدور مجوزھای قانونی در محل مورد نظر حاضر شود 
و دچار حادثه شود، از اين بابت ھيچ تقصيری متوجه کارفرمای او نخواھد بود اما چنانچه با وجود 

گاه اتفاق بيفتد صدور مجوز واحد ايمنی و بھداشت حادثه ای برای فرد يا افرادی از کارگران کار
  .تواند متوجه کارفرما شود مسئوليت آن می

ن کارشناسی واين کارشناس مسائل ايمنی و بھداشت بابيان اينکه قضاوت در مورد چنين حوادثی بد
ناممکن است، گفت: واقعيت اين است که کارگران باسابقه، متخصص و دارای مسئوليت معموX به 

تسلط دارند و در مسائل مربوط به س=متی خود و ھمکارانشان رعايت اصول ايمنی و بھداشت کار 
  .شوند کمتر دچار خطا می

مرتبط  اجازه) در صنايع گفت: در خصوص حوادث –منصوری در عين حال با اشاره به مسئله(پرميت 
  .ھا با چند مشکل مواجه ھستيم با پرميت



ھای تاريخ و يا ساعت گذشته ھستند که  تھا يا پرمي وی با تقسيم بندی مجوزھا گفت: دسته نخست مجوز
  .شوند ھا وارد محيط آلوده و يا خطرزا می کارگر و يا متصدی بدون توجه به آن

دسته ديگر را ورود افراد متفرقه بدون مسئوليت و بدون پرميت برشمرد که به محوطه آلوده و خطرزا 
  .شوند وارد و دچار حادثه می

ه آخر را کارگرانی که نه دارای مجوز ھستند و نه محدوه خطری شناس مسائل ايمنی دست اين کار
ھا با دستور مستقيم کارفرما وارد محوطه خطرزا شده  برايشان تعريف شده است، برشمرد و افزود: آن

  .شوند و دچار حادثه می

ل روشی نام راه حل راحتی برای کارفرمايان ھستند، افزود: اين راه ح ھای بی که بيمه وی با بيان اين
  .ت و ايمنی کار تبديل شده استشآسان برای جبران تبعات نقص مقررات بھدا

برای کارفرمايان را دارند،  ھای شخص ثالث نام حکم بيمه ھای بی که بيمه اين فعال کارگری با بيان اين
ندن ماشينی نسبت به انسان است که با ک -در خاتمه افزود: متأسفانه اين نگرش يک رويکردی ابزاری 

   .کند يک کوپن خسارتی که منجر به از دست دادن پربھاترين سرمايه آدمی است را جبران می

  

١٣٩٣/٠۵/١٩  

  :يک مقام کارگری در مازندران

   بازرسان کار نقص ايمنی را گزارش نکرده بودند / اعDم اسامی کشته شدگان معدن شادسر 

غال عضو کانون ھماھنگی شوراھای اس=می کار استان مازندران اسامی کشته شدگان حادثه معدن ز
  .سنگ در کياسر را اع=م کرد

 ۴١، »جعفر سياوشی»ساله و  ۴٧، »قاسم جعفری«در اين باره به ايلنا گفت: » ميرعلی شيرافکن»
 .ساله دو کارگر جان باخته در حادثه انتشار گاز در اين معدن ھستند

دست داد اما  در محل حادثه جان خود را از» قاسم جعفری»:شيرافکن در تشريح اين سانحه ادامه داد
 .بعد از انتقال به بيمارستان جان باخت» جعفر سياوشی«

شيرافکن ادامه داد: به گفته رئيس اداره بازرسی استان، در سال جاری سه بار از اين معدن بازديد شده 
 .و مشخص شده بود که اين معدن ايمن نيست

اره بازرسی کار به صاحب به گفته شيرافکن اخطاری درخصوص نقص ايمنی معدن کياسر از طرف اد
 .معدن داده نشده است

توان گفت  وی درخصوص علت اين حادثه گفت: علت اصلی حادثه ھنوز مشخص نيست. با اين حال می
ای از عوامل انسانی و محيطی منجر به انتشار گاز در اين  اين حادثه علت واحدی نداشته و مجموعه

  .معدن شده است

  

١٣٩٣/٠۶/٠٢  

 مرگ دومين پاکبان در قم ھنگام انجام کار 

قم ادعا کرده اين کارگر خدمات شھری در حين انجام وظيفه لباس پاکبانی را به تن  ٣شھردار منطقه 
که به گفته برخی داشته و موضوعات ايمنی کار توسط اين پاکبان رعايت شده است؛ اين درحالی است 



شود پاکبانان با لباس شخصی و بعضا با لباس و شلوار  از شھروندان، در برخی اوقات مشاھده می
  .شخصی به کار مشغول ھستند

ھای پيمانکاری طرف قرارداد با کارگران خدمات  شود که حدود دو ماه است که شرکت خاطرنشان می
به فضای سبز شھری، از رد کردن بيمه تأمين  شھری قم برای انجام کارھای پاکبانی و رسيدگی

ھای کارگران خدمات شھری  تواند باعثنگرانی خانواده کنند و ھمين مسئله می ھا امتناع می اجتماعی آن
ھا به بيمارستان و  ای برای يکی از کارگران خدمات شھری ايجاد شده و کار آن شود؛ چنانچه اگر حادثه

ی بابت تأمين مخارج درمانی به نگرانی بابت حادثه ايجاد شده اضافه مراکز درمانی کشيده شود، نگران
  .خواھد شد

  

١٣٩٣/٠۶/٠٣  

 مرگ کارگران مقنی در مورد

از يکسو برابر :مسئول انجمنن صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران در تشريح اين موضوع گفت
ک حلقه چاه آب يا فاضDب حتما عرف جاری صاحبان منازل را نمی توان وادار کرد که برای حفر ي

کن ھم در وضعيت  ھزينه سنگين تھيه تجھيزات ايمنی را پرداخت کنند و از سوی ديگر کارگران چاه
  .مالی مناسبی برای تھيه چنين وسايلی قرار ندارند

وی بابيان اينکه به دليل اين مشکل، شرايط ايمنی و بھداشت کار در مورد کارگران چاه کن در حد 
ر نازلی است، افزود: گاز گرفتگی تنھا يکی از خطراتی است که جان اين کارگران را تھديد می بسيا

بيشتر اين کارگران حتی به امکانات اوليه ھمچون کDه ايمنی برای محفوظ ماندن از خطر کند چرا که
  .ھای احتمالی مجھز نيستند ريزش

بھداشت کار دستگاه تھويه از ابزارھای کار  ساداتی با قبول اينکه مطابق استاندارھای روز ايمنی و
کند  کارگران چاه کن تلقی می شود، گفت: ھنوز قانون حرفه چاه کنی را شغل ساختمانی حساب نمی

  .کارگران چاه کن حتی از مزايای بيمه اجباری کارگران ساختمانی نيز محروم ھستند

 

١٣٩٣/٠۶/٠۴  

  مرگ کارگر معدن کروميت منوجان بر اثر ريزش سقف تونل در مورد 

نبايد يک کارگر در بدو استخدام به درون معدن فرستاده شود، بلکه ابتدا «فرماندار منوجان گفته است 
ی ايمنی حين کار را فرا گيرد و سپس بکار گرفته ھا ھای Xزم برای کار در معدن و آموزش بايد آموزش

شغلی مشابه در معادن اين شھرستان، خواسته است نسبت به ايمن  با اشاره به حوادث وی  .»شود
  .سازی اين معادن اقدام شود

  

١٣٩٣/٠۶/١٠  

  :يک کارشناس ايمنی بررسی کرد

   بر عھده کيست    مسئوليت وقوع انفجار در پا>يشگاه



ھای اخير؛ کارشناسان ايمنی يکی از  ھای مواد سوختی طی سال پس از وقوع چند انفجار در پاXيشگاه
ھا را ناديده گرفته شدن اصول اوليه ايمنی  يشگاهترين دXيل وقوع حوادثکار و به ويژه انفجار در پاX مھم

اندازی ناقص  ھا اع=م کردند و پيمانکاران نيز دليل راه به دليل عجله پيمانکاران برای تحويل پروژه
  .کنند ھا را اعمال فشار از سوی کارفرمای اصلی عنوان می پاXيشگاه

اشاره کرد،  ٨٩در سال  پاXيشگاه خارکنفجارتوان به حادثه ا ای از اين انفجارھا می به عنوان نمونه
ای در پتروشيمی خارک را  مديرکل مديريت بحران استان بوشھر نشت گاز از مخزن يک ميليون بشکه

ھنگام برگزاری مراسم افتتاح طرح  ٩٠عامل اين انفجار اع=م کرده بود. در موردی ديگر که در سال 
رخ داد، انفجار منجر به پخش گازھای  پاXيشگاه نفت آبادانی توسط رئيس دولت دھم درساز بنزين

  .سمی و کشته و زخمی شدن تعدادی از کارگران شد

ھا را به دليل  يشگاهدر پاX  ناشی از کار در منطقه ويژه عسلويه وقوع انفجار شناس حوادث يک کار
 (HSE)و بخش مربوط به ايمنی و بھداشت کار (QC)ھای مربوط به کنترل کيفيت ضعف نظارت بخش

  .ھای پيمانکاری دانست در شرکت

بررسی کيفيت مربوط به  :ھا به ايلنا گفت  درباره مسئوليت وقوع انفجار در پاXيشگاه» حسن شريفی»
است که با استفاده از  (QC)لوله)، مربوط به بخش کنترل کيفیطور مثال  ھا(به ماھيت درونی ابزار

  .شود در شرايط خاصی توسط اعضای گروه انجام می» راديوگرافی«روش 

ادامه داد: ھمکاری در تعيين  (HSE)اين کارشناس ايمنی در تشريح وظايف بخش ايمنی و بھداشت کار
طريق ايمن با لحاظ کردن   رات و نگھداری بهھای اجرايی تعمي ھای ايمن انجام کار و تدوين روش روش

  .شناسان اين بخش است موازين زيست محيطی بر عھده کار

آورد و کارگران  ھمراه می که انتشار گاز سولفيد ھيدروژن(گاز ترش) فلج بويايی به شريفی با بيان اين
ھوا را بر اساس حد مجاز ميزان استاندارد اين گاز در  :کند، تشريح کرد ھای ريوی می را دچار بيماری

 ١٠ساعت کاری در معرض اين گاز بودن ٨به ازای ھر ١٣٩٠ای در سال  کميته فنی بھداشت حرفه
  .ام رسيد تی به بعد اين ميزان استاندارد به يک پی ٩٠ده ميليونم است، اما از سال  -ام  تی پی

اظھار داشت:  (QC)کيفی شناس رسمی دادگستری در عسلويه در تشريح وظايف بخش کنترل اين کار
  گيری ميزان گازھای موجود در ھوا در بخش طراحی پاXيشگاه اين بخش با نصب دستگاه اندازه

  .دھد اندازی شده و با ازدياد اين گاز در ھوا دستگاه ھشدار می راه

برداری دانست و  ھا در بخش بھره را کاليبراسيون لوله (QC)وی وظايف ديگر بخش کنترل کيفی
فه کرد: کاليبره کردن برای اطمينان از خوانش دستگاه از مواد(گازھای منتشره در ھوا) و تعيين اضا

  .شود درستی مقادير انجام می

ھاست که بايد  در لوله (نفت –شريفی تاکيد کرد: کاليبراسيون تنھا راه برقراری قابليت رديابی(گاز 
ھا کنترل  حيط کار و کنترل کيفی در پاXيشگاهبطور مداوم توسط واحد بخش مديريت ايمنی و بھداشت م

  .و بازديد شود

نفر کارگر دارد اما نيروی  ٧٠٠٠ھکتار وسعت و  ۵٠٠شناس ايمنی در خاتمه گفت: عسلويه  اين کار
   .نفراند ٢٠٠حاضر واحد ايمنی، بھداشت کار و کنترل کيفی در محوطه بالغ بر 

  

١٣٩٣/٠۶/١٠   



 »کوشان توس«جزئيات کشته شدن کارگر کارخانه لبنی 

در کاشمر، » فخر ترشيزکوشان توس«در پی حادثه کشته شدن يک کارگر شاغل در کارخانه لبنی 
 .برادر کارگر کشته شده به تشريح جزئيات اين حادثه پرداخت

وقوع اين حادثه را رعايت نشدن اصول ايمنی در کارخانه کوشان توس ذکر کرد و گفت: او دليل 
ھايی بود که به صورت غير استاندارد به ھم  برادرم در روز حادثه مشغول بر طرف کردن نشت لوله

دھند مشغول برطرف  ھای مدار بسته کارخانه نشان می شده بودند. برات بر اساس آنچه دوربين» رزوه«
رھا شده و    سانتی از رزوه ۵٠تا  ۴٠ھای  ھا با نخ ورپ=ستيک بوده که يکی از لوله ن نشتی لولهکرد

   .متری پرتاب کرده است ٣وی را به درون کانالی به ارتفاع حدودا 

به گفته وی، بر اساس مشاھدات و نظر بازرسين اداره کار محل وقوع حادثه با چنين ارتفاعی فاقد حفاظ 
 .و ايمنی Xزم را برای جلوگيری از سقوط احتمالی کارگران نداشته استو نرده بوده 

  

  

  

١٣٩٣/٠۶/١٠  

 سقوط سه کارگر از داربست در پا>يشگاه بندر عباس علل 
بوده و بدنه دستگاه ايزوله نيست. در صورت  (سيم اتصال به زمين) »ارت«ديزل موتور جوش فاقد 

  .دھد می ای رخ تماس افراد با بدنه دستگاه حادثه
ای در کارگاه ممنوع است. رعايت استاندارد فاصله بين دو ستون اصلی مھم است و  تخته  الوار تک

                                              .شکم دادن الوار داربست شد ھا باعث ستون نبايد با فاصله زياد
 بر روی کابل و دستگاه حاوی برق  ءاولت در کارگاه؛ سقوط اشي ٢٢٠ايمن برق  ھای معلق نا کابل

  

١٣٩٣/٠۶/١۴  

  :گيری حادثه کار در پا>يشگاه بندرعباس پی

 کارفرما و اداره کار بندرعباس در سقوط مرگبار سه کارگر پا>يشگاه مقصرند 

که منجر به کشته يک  «ر از داربست در پاXيشگاه بندر عباسسقوط سه کارگ» پس از انتشار خبر
ھای خبرنگار ايلنا جھت بررسی و آشکارسازی زوايای  گيری کارگر و مصدوميت شديد ديگری شد، پی

پنھان اين حادثه با مسئوXن شرکت پيمانکاری آذرآب و اداره کار استان ھرمزگان ادامه پيدا کرد. در 
رييس سايت بندرعباس شرکت آذرآب ھر گونه حادثه در بخش جديد » اخضری«ھا  گيری جريان اين پی

که بنا به  ارتباط با اين شرکت دانست؛ در صورتی کرد و بی» کام= رد«و قديم پاXيشگاه بندرعباس را 
  .گزارشات منابع خبری ايلنا اين شرکت در پاXيشگاه قديم ھمين پروژه را در دست اقدام دارد

پس از وقوع اين حادثه از رييس بازرسی اداره کار بندرعباس درباره آن سئوال کرد.  روز ١٠ايلنا 
پرونده از مراجع قضايی به «و » ھنوز مورد بررسی قرار نگرفته است«با بيان اين که » شکاری«

  .درباره اين حادثه شغلی اظھار نظر کرد» اداره بازرسی کار بندرعباس ارجاع نشده است



 ی اين حادثهشناس تحليل کار
شناس  در پی وقوع حادثه سقوط سه کارگر از داربست در پاXيشگاه بندرعباس يک مقام آگاه و کار

ايمنی، طفره رفتن کارفرما در پاسخگويی و مطلع نبودن اداره کار استان ھرمزگان از چگونگی وقوع 
  .عنوان کرد» خ=ف قوانين کار«ساعت از وقوع را  ٧٢حادثه پس از گذشت 

قانون  ٩۵استناد ماده  به  :کار در تشريح تخلفات کارفرمايی اين حادثه اظھار داشت شناس ايمنی ن کاراي
ای که وزارت کار در اختيار آنان  ناشی از کار را در فرم ويژه ث کار کارفرما موظف است، کليه حواد

  .برسانند صورت کتبی به اط=ع اداره کار محل دھد، ثبت و مراتب را سريعاً به قرار می

ھای حفاظت فنی) و  ھای ساختمانی(کميته نامه حفاظتی کارگاه آئين ٩وی تصريح کرد: به استناد ماده 
سه «قانون تامين اجتماعی، کارفرما بايد وقوع ھرگونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت  ۶۵ماده 
ائه فرم ويژه حادثه اقدام اداری به شعبه تامين اجتماعی محل اط=ع دھد و نسبت به تکميل و ار» روز
  .کند

ھا بايد در سه نسخه(اداره کار، اداره تامين  وی ادامه داد: با استناد به ھمين قوانين چون اين فرم
  .اجتماعی و کارگاه) تھيه شوند، ھرگونه توجيه کارفرما دال بر غيرقانونی بودن عملکرد وی است

ھای ساخت  طرف ديگر وزارت نفت طی دستورالعملجنوبی گفت: از  شناس ايمنی منطقه پارس اين کار
سازد تا تمامی  پيمانکارانش را ملزم می «ای اس قوانين اچ –ايمنی پيمانکاران «و ساز با عنوان 

  .ھای وزارت کار را رعايت کنند نامه ھا و آيين دستورالعمل

ر داشت: بر در اين حادثه اظھا» تخلف اداره کار«وی در بخش ديگر توضيحات خود در خصوص 
  .ھا الزامی است قانون کار تشکيل کميته حفاظت فنی و بھداشت کار در کارگاه ٩٣اساس ماده 

ھا بايد Xاقل ھر  نامه کميته حفاظت فنی، اين کميته آيين ۴شناس ايمنی ادامه داد: بر اساس ماده  اين کار
است يک نسخه از تصميمات ھمين ماده نيز کارفرما مکلف  ٢بار تشکيل و بر اساس تبصره  ماه يک

  .مربوطه ارسال کند» اداره کار و مرکز بھداشت«جلسات تنظيمی را به  کميته و ھمچنين صورت

به کارگاه دچار » سرزده پس از دريافت ھر پرونده حادثه«وی افزود: دايره بازرسی اداره کار نيز بايد 
  .حادثه رفته و گزارش خود را تکميل کند

که احتمال تخلف در دايره بازرسی ادارات کار نيز بسيار مشاھده شده، با  اشاره به ايناين مقام آگاه با 
ربط دانست و اين  را بی» مشکل قلبی کارگر منجر به بروز حادثه شده است«ای  اشاره به بھانه کليشه

  .ھا را ابزاری برای سريع مختومه اع=م کردن اين پرونده دانست بھانه

کند؛ زيرا معاينات  در مورد اين بھانه افزود: اين بھانه نيز کارفرما را محکوم میشناس ايمنی  اين کار
  .گرفت پزشکی قبل و حين استخدام بايد توسط کارفرما انجام می

  

١٣٩٣/٠۶/١۵  

  :جزئيات کشته شدن يک کارگر در پارس جنوبی

 توانست جان يک کارگر متخصص را نجات دھد  می» فنر نگھدارنده«وجود 

ميدان گازی پارس  ١۶ھا شدن شلنگ حامل گاز و اصابت شديد آن با صورت يک کارگر در سکوی  ر
   .صص نفت شدجنوبی منجر به فوت اين کارگر متخ



 ٢٠٠رھا شده و با شدت    شلنگ» ھای ثابت نگھدارنده فنر«در اين حادثه به دليل فقدان :وی ادامه داد
  .کند بار به چھره اين کارگر ماھر اصابت می

ھاست، ادامه  که يکی از کاربردھای نيتروژن در سکو جھت پاکسازی لوله اين منبع آگاه با تشريح اين
  .است» ايمنی اتصاXت لوله«لی اين حادثه داد: نکته مھم و اص

ھا) مطابق  ھای فشارسنج(گيج وی در تشريح ايمنی اتصاXت لوله گفت: نصب و کنترل دستگاه
ھای استاندارد(ولو)، الزام استفاده از فنرھای نگھدارنده شلنگ در  ھا، فلکه ، استفاده از بست استاندارد

   .ھا بر روی سکو ھستند گونه تخليه و بارگيری اين ھا از نکات مھم ايمنی کار در ھنگام سکو

 

١٣٩٣/٠۶/٢٢  

 شيمی شازند بر اثر سقوط از سقف کارگاه مرگ کارگر پترو

شھريور) بر اثر سقوط از سقف کارگاه  ١٩يک کارگر پيمانی پتروشيمی شازند چھارشنبه ھفته گذشته(
   .جان باخته است

بر اساس اين گزارش، سقف اين کارگاه از جنس يونوليت بوده و بر اثر تابش مستمر آفتاب پوسيده شده 
 .ن کارگر پايش را روی سقف گذاشته، سقف فرو ريخته و او سقوط کرده استبوده است. ھنگامی که اي

روز بعد پايان يابد،  ٢٠مرداد آغاز شود و  ١٢قرار بود فرايند تعميرات اساسی پتروشيی شازند از  
برنامگی و فشار کاری طبعا امکان  روز تاخير پايان يافت و عجله، بی ١٠ولی اين فرايند با حداقل 

  .برد فجايعی را باX می وقوع چنين

  

١٣٩٣/٠۶/٢٢  

 شود  سال پيش استخراج می ۶٠روز / معدن به شيوه  ١٧کشته شدن دو کارگر معدن فارياب طی علت 

غول احتمال دارد لرزش ناشی از دستگاه بتن سازی که در زمان حادثه در مجاروت کارگران مش
بروز حادثه ريزش معدن شده باشد، در شرايطی که انعکاس امواج صوتی  فعاليت بوده است باعث

اند که لرزش ناشی  تواند منجر به ريزش معدن شود متاسفانه مسئوXن معدن به اين نکته توجه نکرده می
  .تواند اينگونه حادثه ساز شود از فعاليت دستگاه بتن ساز می

کارگر در معدن کروم فارياب مشغول کار ھستند، يکی از دXيل حادثه  ۶٠٠به در حال حاضر نزديک 
ھای قديمی برای انجام عمليات استخراج در معدن  خيز بودن کار در معدن فارياب استفاده از شيوه

  .فارياب است

خراج گردد، در معدن فارياب عمليات است سال پيش بازمی ۶٠سابقه بھره برداری از اين معدن به حدود 
کار  ھای معتبر بيشترين حوادث شود که براساس گزارش در دو بخش رو زمينی و زير زمينی انجام می

  .شود ثبت شده به قسمت زير زمينی مربوط می

سال پيش حفر شده است در حال  ۶٠ھای تنگ و غير اصولی که به شيوه رايج  معدنچيان در تونل
  .فعاليت استخراج ھستند



تر بودن با  نگ کروم ھر تکه سنگی که دارای وزن بيشتری باشد به لحاظ خالصدر کار استخراج س
ھای خرد شده را  شود، اين کارگران در چنين محيط تنگ و غير اصولی بايد سنگ ارزش محسوب می

   .ھای مرغوب از نامرغوب با دست سبک و سنگين کنند به منظور جداسازی سنگ

 

١٣٩٣/٠۶/٢۴  

 کشته و زخمی شدن دو کارگر بر اثر شکستن الوار داربست علت 

متری بودند که به دليل استاندارد  ١٢دو کارگر مشغول کار در ارتفاع   به گزارش دريافتی ايلنا، اين
رعايت نشدن اصول ايمنی کار   .ه زير سقوط کردندنبودن الوار داربست، الوار زير پايشان شکست و ب

  .اند از جمله نداشتن ک=ه و کمربند ايمنی را عامل اصلی بروز اين حادثه ذکر کرده

  

١٣٩٣/٠٧/١۵  

  :پس از گذشت ھشت روز اعDم شد

 استفاده انسانی از با>بر حمل بار عامل مرگ سه کارگر در اراک 

نقص در باXبر و کارنکردن حائل ايمنی را علت پاره شدن کابل و سقوط سه کارکر ساختمانی اع=م 
حمل بار سوار بر باXبر شدند که در طبقه سيزدھم ناگھان کابل  در روز حادثه کارگران در حيندند. کر

  .باXبر پاره شد و کارگران ھمراه با بار به پايين سقوط کردند و در دم فوت کردند

باXبری که مورد استفاده قرار گرفته است چون مخصوص حمل بار بوده طبعا از ايمنی باXيی 
ر و فقدان ھشدارھای Xزم برای ممانعت از استفاده انسانی برخوردار نبوده است و ضعف نظارت بر کا

  .از باXبر حمل بار در کشته شدن سه کارگر تاثيرگذار بوده است

مقام مسئول در اداره کار استان مرکزی دو عامل را در وقوع اين حادثه موثر دانست. عامل اول  يک
نکه از باXبری که نقص داشته استفاده شده سوار شدن کارگران به باXبر حمل بار است و عامل ديگر اي

  !است

  

١٣٩٣/٠٧/٢٠  

   ھای صنعتی ايران  جزئيات حادثه کشته شدن مھندس کارخانه پمپ

به دليل نشت گاز از مخزن آقای محمدرضا بر اثر خفگی ناشی از استنشاق گاز نيتروژن جان خود را  
مصدوم شده بودند به بيمارستان امام جعفر صادق شھر  تدھد و دو کارگر مذکور که به شد از دست می

ھمکار آقای محمدرضا در اين گفتگو نبود تجھيزات ايمنی از جمله ماسک   .شتگرد انتقال داده شدندھ
  .مخصوص و دستگاه کپسول اکسيژن را در بروز اين حادثه موثر دانست

   

١٣٩٣/٠٧/٢٢  

  متری  ١٧نجات يک کارگر جوشکار پس از سقوط از ارتفاع 



   .متری ساختمانی در تھران نجات يافت ١٧يک کارگر جوشکار پس از سقوط از ارتفاع 

متری به پايين ساختمان  ١٧فاع به علت فقدان امکانات ايمنی از جمله نداشتن کمربند ايمنی از ارتوی 
  .سقوط کرد ۵محل گود برداری شده در طبقه منفی 

  

١٣٩٣/٠٧/٢٧  

  سه کشته و مصدوم برجا گذاشت / کارگران قربانی رکوردزنی گازی » فجر جم«انفجار در پا>يشگاه 

از شرکتھای پيمانکاری  مھر ماه) سه کارگر شاغل در يکی ٢۶به گزارش ايلنا، روز گذشته(شنبه 
درشھرستان جم واقع در استان بوشھر حين انجام تعميرات به دليل ترکيدگی لوله گاز » فجر«پاXيشگاه 

 .از ارتفاع سقوط کردند

يک پايگاه خبری محلی در استان بوشھر درباره اين حادثه گزارش داده است يکی از شيرھای اطمينان 
  .ر روزھای اخير دچار نشتی شده بود عامل اين حادثه بوده استواحد پنجم پاXيشگاه فجر جم که د

ادثه در ارتفاع، يک نفر از کارگران که فاقد گزارش داده است که به دليل وقوع اين حاستان نيوز
کمربند ايمنی بوده با ضربه ناشی از عمل کردن شير اطمينان سقوط می کند و ھمکار ديگر 

کند اما دچار پارگی شکم و جراحات شديدی  وی(زرافشان) به دليل بستن کمربند اگر چه سقوط نمی
  .شود می

متاسفانه رکوردزنی پاXيشگاه «به نقل از شاھدان عينی گزارش داده است که  اتحاد جنوب پايگاه خبری
ميليون مترمکعب گاز، با قربانی شدن کارگران  ١٢٠فرسوده فجر جم در گذر از مرز توليد روزانه 

  ».زحمتکش اين پاXيشگاه ھمراه است

ايمنی و بھداشت کار در مناطق نفتی در واکنش به احتمال نقش رکوردزنی توليد گاز در  شناس يک کار
گفت: باXبردن سرعت کار و بھره وری به  حادثه کشته شدن يک کارگر در پاXيشگاه فجر جمبروز

  .شود ليد موجب کاھش کيفيت ايمنی کارگران میمنظور رکورد زنی در تو

شود و قرار  در اين باره به ايلنا گفت: وقتی يک حد از توليد محصول ھدف گذاری می» شھرام غريب»
تر از زمان مقرر به آن دست بيابند فشار کاری بيشتری به کارگر کارگران وارد آمده و کيفيت  است زود

  .کند یھا از لحاظ بھداشتی افت م کار آن

تواند در نتيجه شرايط ويِژه اقتصادی مانند تحريم، کمبود و  وی با بيان اين مطلب که فشارھای فوق می
يا وجود تفکر غير تخصصی در کار باشد اظھار داشت: وقتی از کارگری انتظار دارند در شرايط ثابت 

ی کار، کيفيت و وری تخصص ام دھد بھرهجساعت ان ۴ساعت را در  ٨بھره وری کار خود، کار 
  .يابد راندمان روحی و جسمی او کاھش می

دھد تا به بھره وری مورد  شناس بھداشت کار افرود کارگری که شدت کار خود را افزايش می اين کار
انتظار برسد نيازمند اوقات استراحت، مرخصی و امکانات رفاھی بيشتر است اما در اغلب موارد 

   .ثابت، محصول نھايی بيشتری را توليد کند و با شدت بيشتری کار کندانتظار دارند کارگری با فراغت 

ھای حفاظت فنی به  نامه دھد بخشی از مديران نفت و گاز کشور به آيين شواھدی وجود دارد که نشان می
   .کنند چشم مانع و سد راه توليد نگاه می



شود  ر فرايند توليد به کار گرفته میھايی که د غريب ھمچنين با اشاره به ويژگی فنی ابزارآXت و ماشين
ھای مذکور معموX طول عمر ثابتی دارند و اين طول عمر عبارت از ساعت کاری  اضافه کرد دستگاه

  .شوند ھا به کار گرفته می است که آن

 زيک منبع خبری در پاXيشگاه جم در مورد جزئيات اين حادثه به ايلنا با بيان اين مطلب که فشار گا
ھای آب  بود توضيح داد برای درک بھتر Xزم است بدانيم که فشار درون شلنگ» بار ۶۵«وله داخل ل

  .بار است ٢٠) که قادر است پوست دست انسان را بشکافد فقط  شتشوی اتوموبيل(کارواش

معمو> در اين گونه مواقع فشار درون لوله را به صفر  وی در ادامه با بيان جزئيات حادثه گفت
اندازند اما در اين مورد با توجه  و پس از تعمير کامل و رفع نشتی، مجدد آن را به کار می رسانند می

ميليون متر مکعب  ١٢٠به اينکه گفته شده است پا>يشگاه جم قرار است به رکود توليد گاز روزانه 
وی لوله گاز برسد و برای اينکه توليد گاز متوقف نشود، فشار داخل لوله را تغيير ندادند و کارگران ر

  .بار مشغول به کار شدند ۶۵ناامن با فشار 

اين منبع خبری خاطر نشان کرد با وجود خطراتی که اين مسئله داشت مجوز ايمنی صادر شد مبنی بر 
اينکه اگر فشار گاز درون لوله به صفر نرسد، وضعيت کار روی آن از ايمنی برخوردار است و 

  .کند خطری کارگران را تھديد نمی

به گفته اين منبع آگاه در ادامه تعميرات لوله و در نتيجه فشار گاز درون آن يک واشر فلزی شکسته شده 
  .و فشار گاز کارگران را از درون کمربندھای ايمنی که بسته بودند به بيرون پرت کرد

کی از اش افزود در نتيجه اين حادثه ي اين کارگر در ادامه و در مورد وضعيت ھمکاران صدمه ديده
  .دچار ضربه مغزی و سوراخی کبد شد و ديروز عصر فوت کرد» عبدهللا ستاری«کارگران به نام 

وی تصريح کرد پس از اعزام کارگران صدمه ديده به درمانگاه پاXيشگاه، دکتر حاضر در درمانگاه به 
   .دليل کمبود امکانات از پذيرش مصدومان حادثه خودداری کرد

واحد  ۶۵شنبه، فشار گاز داخل لوله دارای نشتی برای مدت حداکثر يک ساعت از به دنبال حادثه روز 
واحد کاھش يافت تا کارگران تعميرکار جايگزين بتوانند عمليات نيمه تمام بازسازی را به اتمام  ٢٠به 

تاد، اف برسانند. کارگران معتقدند اگر اين کاھش فشار گاز طبق اصول اوليه ايمنی در روز شنبه اتفاق می
   .داد ای ھرگز رخ نمی چنين حادثه

 

١٣٩٣/٠٧/٢٩    

  حادثه کشته شدن يک کارگر در پا>يشگاه فجر جم

حين کار در  شناس حفاظت ايمنی صنايع نفت و گاز، برای جلوگيری از تکرار حوادث به باور يک کار
ھای  ين صنايع، وزارت نفت به عنوان متولی ستادی اين صنعت ملزم است نظارت بر اجرای آيين نامها

  .بگيرد  اصول ايمنی و بھداشت کار را جدی

، به ايلنا گفت: اXيشگاه فجر جمحادثه کشته شدن يک کارگر در پ در واکنش به اين کارشناس ايمنی
مديران صنايع نفت و گاز برای آنکه از سوی مسئوXن ستادی دفتر مرکزی در مورد پايين بودن توليد 

  .کنند مورد پرسش قرار نگيرند، اصول ايمنی را به سادگی فدای افزايش توليد می

ھای ايمنی  نحوه اجرای آيين نامه افزود: وجود چنين روحيه مديريتی در کنار نبود نظارت کافی بر وی
ھای صنايع نفت، گاز و  شده است تا از يکسو ھر از چندگاھی کارگاه بھداشت و ايمنی کار باعث



ھای رسمی  کار تبديل شوند و از سوی ديگر در بيشتر گزارش پتروشيمی به محل وقوع حوادث
   .قربانيان حادثه به عنوان عامل حادثه معرفی شوند

 

١٣٩٣/٠٨/٠۵   

 ھايی از حادثه مرگبار پا>يشگاه فجر  ناگفته

  :به شرح ذيل است (يکی از کارگران مصدوم شده) وگوی خبرنگار ايلنا با حاتم رزافشان مشروح گفت

 .آقای زرافشان، برای شروع از روز حادثه بگوييد •
متری قرارداشت  ١٠اينچی که در ارتفاع  ٢۴ھای  دم که آمدند گفتند يکی از شلنگمن در پاXيشگاه بو -

 .از قسمت پايين دچار نشتی شده است که تعمير آن فقط کار توست
 يعنی غير از شما ھچ تعميرکار ديگری در پاXيشگاه نبود؟ •
ه آقايان سعادتی و سال تجربه کار پاXيشگاھی دارم و ظاھرا به حساب ھمين تجربه بود ک ٢۶من  -

 .ستاری با سرپرستی من برای تعمير نشتی انتخاب شديم
 علت نشتی لوله چه بود؟ •
از قرار معلوم مدتی قبل واشر فلنج را تعويض کرده بودند اما چون اتصاXت لوله محکم سفت نشده  -

 .کرد بود گاز از پايين فلنج نشت می
 نشتی گاز چگونه تشخيص داده شد بود؟ •
نھايت با توجه به    ھای گاز سنج نصب شده است اما در  ند در پاXيشگاه طبق اصول ايمنی دستگاهھرچ -

ھای تاسيساتی موجود در آن، تشخيص نشتی و يافتن محل آن  وسعت فضای پاXيشگاه و متعدد بودن لوله
بودن حالت مايع  است، در واقع گاز داخل لوله به دليل متراکم  بدون تجربه نيروی انسانی کار دشواری
از بخار سرد شکل  ای  شود بنابراين در محل نشتی گاز توده دارد و در دمای زير صفر نگھداری می

 .گيرد که تشخيص آن تنھا از طريق تجربه ممکن خواھد بود می
بعد از حادثه گفته شد که اگر در زمان انجام تعميرات، فشار گاز داخل لوله برای مدت کوتاه کاھش  •

 .آمد فت اين حادثه برای شما و دو ھمکار ديگرتان پيش نمیيا می
شد بدون افت فشار  طبق تجربه من اگر محل نشتی جای ديگری در باX يا کنار شلنگ بود شايد می -

آنرا تعمير کرد اما در اين مورد محل نشتی جايی در زير شلنگ قرارداشت و برای تعمير آن Xزم بود 
شد با ضربات چکش و استفاده از آچار  ايين بيايد، اگر اين اتفاق افتاده بود میکه فشار گاز داخل لوله پ

 .اتصاXت را محکم و از ادامه نشت گاز جلوگيری کرد
 پس چطور شد که فشار گاز تغيير نکرد؟ •
ا ھمان موقع گفتم که فشار داخل لوله را کم کنيد تا کار تعميرات انجام شود اما به من گفتند که ب    من -

توانيم ھمزمان با فعاليت فيلر اين کار را انجام دھيم و حيف است که  ای که داری می سابقه و تجربه
 .جلوی فشار را بگيريم

 حادثه چطور اتفاق افتاد؟ •
نھايت بدون آنکه فشار داخل شلنگ تغييری کند، من به اتفاق آقايان ستاری و سعادتی به تجھيزات    در  -

متری زمين بود  ١٠و کمربند ايمنی مجھز شده در محل نشتی گاز که در فاصله حفاظتی ک=ه، دستکش 
حاضر شديم تا با ابزارھايی که ھمراه داشتيم کار تعميرات را شروع کنيم؛ تازه با چکش چند ضربه 

کرديم که يکدفعه واشر نصب شده از محل  اتص=ت را با آچار محکم می  ومھره زده بوديم و داشتيم پيچ
رفت و ما با فشار گاز به ھوا پرتاب و در فضا معلق شديم و اگر کمربندھای ايمنی نبود ھر سه  رخود د

 .ما نقش زمين شده بوديم
 بعد چه اتفاقی افتاد؟ •



نشانی پاXيشگاه به  ھمه چيز سريع اتفاق افتاد، پس از آنکه فشار گاز ما را پرتاب کرد، واحد آتش -
آتش سوزی محل نشتی را با فشار آبپاشی کرد، ھمزمان شدن منظور جلوگيری از ھرگونه حادثه 

شد تا ما چندين بار به شدت با  نشانی باعث خروج گاز پرفشار داخل لوله با فشار آب واحد آتش
ھا بود که من بيھوش شدم و زمانی که  ھای مجاور محل نشتی برخورد کنيم، در نتيجه اين برخورد لوله

 .از ھستیبه ھوش آمدم گفتند که در شير
ام تحت مراقبت پزشکی ھستم و از حال ھمکارانم  ام به دليل آسيب ديدگی جمجمه وقتی که به ھوش آمده

ات براثر برخورد با لوله ضربه خورده است بايد استراحت  اند که چون جمجمه اط=ع ندارم، به من گفته
 .يه من باشندکنم که آقايان سعادتی و ستاری نيز بايد در وضعيتی شب کنی، تصور می

سال سابقه کاری آيا در حين کار حادثه مشابه ديگری نيز برای شما  ٢۶به عنوان پرسش آخر در اين  •
 اتفاق افتاده است؟

نيز ھنگام کار در پاXيشگاه دچار گاز گرفتگی شدم، يادم ھست که آن موقع ھم به  ٧۵بله در سال  -
اما بازھم کسی توجه نکرد و در نتيجه ھم من بر  مسوXن وقت گفتم که خطر گاز گرفتگی وجود دارد،

اثر گازگرفتی از ارتفاع به پايين پرتاب شدم و ھم ھمه کسانی که برای نجات من آمده بودند دچار گاز 
   .گرفتگی شدند

  

٢٨/٠٧/٩٣ 

  مرگ بر اثر سقوط

جان » انزاری گرگ Xله«شب گذشته يک کارگر بر اثر سقوط از طبقه ھفتم پاساژ  ٢٢حوالی ساعت 
   .باخت

گرگان، آسانسور مورد نظر ويژگی مناسب يک آسانسور را نداشته، بلکه   نشانی براساس گزارش آتش
توجھی به موضوع ايمنی و استاندارد در  تنھا يک باXبر بوده و عامل اصلی اين اتفاق ناگوار نيز بی

   .اندازی آن بوده است نصب و راه

 

١٣٩٣/٠٨/٠٢  

  :فپوش بتونی رخ دادبر اثر سقوط روی ک

مطابق اصول ايمنی کار در ارتفاع، مسئوXن پروژه می بايست محل انجام عمليات جوشکاری را با   
نصب کردن حصار و يا کشيدن نوارھای پ=ستيکی زرد رنگ ھشدار معين و محصور می کردند زيرا 

زمان با عمليات جوشکاری فرد جوشکار و يا بازرسی فنی جوش در ھنگام انجام کار ناچار است که ھم
و يا بازبينی محل اتصاXت تردد کند بنابراين طبيعی است که در صورت محصور نبودن محل عمليات 

 .اين افراد دچار حادثه شوند
 

مراکز  کارگر چنانچه سازمان تامين اجتماعی در منطقه ويژه اقتصادی عسلويه به احداث يکبه گفته 
کارگران حادثه ديده در پروژه ھای اين منطقه برای درمان با  درمانی مجھز اقدام می کرد ديگر

  .چنينی مواجه نبودند مشک=ت اين

  

١٣٩٣/٠٨/١۴  



  :توسط يکی از کارگران اين مجتمع صنعتی صورت گرفت

   تشريح جزئيات حادثه روز گذشته پتروشيمی جم 

پتروشيمی جم، يکی از » الفين«در پی وقوع حادثه منجر به فوت دو نفر از کارگران تعميرات واحد 
  .کارگران اين مجتمع پاXيشگاھی به تشريح جزئيات اين حادثه پرداخت

 ١٣)روز گذشته ١۴حوالی ساعت :حادثه به ايلنا گفتيکی از کارگران پتروشيمی جم در تشريح اين 
کارگر واحد تعميرات به دستوريکی مسئول ايمنی برای شستشو » حسين حيدری«آبان ماه) مرحوم 

  .شود وخارج کردن شيئی که درون يکی از مخازن افتاده بود وارد مخزن می

بايست قبل از ورود  ين منبع مطلع با بيان اينکه مطابق اصول حفاظت ايمنی و بھداشت کار میا
بردار سنجيده شود، ه کارگران به داخل مخازن، ميزان گاز موجود در آن مخازن توسط عوامل بھر

گفت: از قرار معلوم اين قاعده و اصل حياتی ايمنی توسط مسئوXن مربوطه در مورد مرحوم حيدری 
  .شود رعايت نمی

شود و در  به گفته وی، آقای حيدری کوتاه زمانی پس از ورود به داخل مخزن گاز دچار گازگرفتگی می
ھمان واحد مسئوليت    که در» محمود جعفری«اين ھنگام يکی ديگر از کارگران واحد تعميرات بنام 

قای حيدری برای نجات وی وارد ھدايت راننده جرثقيل را بر عھده داشته است با مشاھده گازگرفتگی آ
  .شود نھايت دچار گاز گرفتگی می  شود که وی نيز در مخزن می

بايست قبل از ورود آقای حيدری  وی با تاکيد بر اينکه واحد بھره برداری و ايمنی مقصر پتروشيمی می
اينکه ھيچ  در زمان حادثه مسئول ايمنی بدون :سنجيد، گفت به داخل مخزن، ميزان گاز داخل آنرا می

(مجوز کاراين کارگر) را  اط=عاتی از وضعيت گاز موجود در مخازن داشته باشد مجوز پرميت
  .صادر کرده است

» مجوز کار«بايست ھر پرميت  اين کارگر پتروشيمی جم با بيان اينکه برای انجام امور تعميراتی می
يت صادر شود، گفت: مطابق روال برداری و مسئول ايمنی ساه ای از سوی مسئوXن بھر در سه نسخه

ھای ديگر آن  قانونی يک نسخه از اين مجوز بايد در اختيار واحد ايمنی و آتش نشانی پتروشيمی و نسخه
  .در دست کارگر تعميرات و اتاق کنترل و نگھداری قرار گيرد

ع ساير وی ھمچنين در خصوص جزئيات بيشتر حادثه فوق اظھارد اشت: بعد از وقوع حادثه با اط=
شوند اما به دليل نداشتن امکاناتی اوليه درمانی  کارگران دو آمبوXنس در صحنه حادثه حاضر می

گردند که اين مسئله  و کپسول اکسيژن دوباره برای تجھيز شدن به پايگاه خود بازمی کھمانند ماس
  .شود ای در عمليات امداد و نجات می دقيقه ٢٠ايجاد تاخير  باعث

روشيمی جم بابيان اينکه آقايان حيدری و جعفری از جمله کارگرانی بودند که از طريق اين کارگر پت
کردند، گفت: با وجود آنکه  در اين مجتمع پاXيشگاھی کار می» جم صنعت کاران«شرکت پيمانکاری 

ھای مشمول در روز تعطيل رسمی عاشورا بايد  قانون کار فعاليت ھمه کارگاه ۶٣به موجب ماده 
از قانون کار فعاليت کارگاه حتی در  ۶٩و  ۶٢ود اما در پتروشيمی جم به استناد مواد متوقف ش

  .روزھای تعطيل ھفتگی و رسمی ادامه دارد

 

 مرگ يک کارگر براثر برق گرفتگی در ھرمزگان

١٦/٠٨/٩٣ 



گفته می شود در زمان حادثه زمين و فضای کار کارگران بر اثر بارندگی شب پيش از آن خيس و 
  .وب بوده و ھمين مسئله باعث شده تا کارگر متوفی دچار برق گرفتگی شودمرط

  

  :از سوی بازرسی کار منطقه ويژه عسلويه

 برای بررسی سوءظن کارگران» جم«بازگشايی مجدد پرونده مرگ دو کارگر 

٢٤/٠٨/٩٣ 

 بررسی يک تخلف احتمالی

آبان پتروشيمی جم را رقم زد، در حال  ١٣نھايت حادثه روز   صرف نظر از سير ترتيبی وقايعی که در 
ھای کسانی که  حاضر يک مسئله بيش از ھر چيز ديگری مايه تشويش شده و آن اين است که طبق گفته

 .اند در زمان حادثه نماينده واحد ايمنی غايب بوده است در لحظه حادثه در باXی مخزن حضور داشته

برداری  خصصان ايمنی و بھرهتھای پتروشيمی، م در حالی که براساس مقررات ايمنی حاکم بر محيط
از لحظه صدور مجوز کار تا پايان عمليات بايد ھمراه کارگر در محل انجام کار حضور داشته باشند، 

شود که در روز حادثه نماينده واحد ايمنی تنھا برگه مجوز را صادر کرده و بعد از آن در  شنيده می
 .محل حضور نداشته است

ه ايمنی در محل کار از آن حيث دارای اھميت است که در مواردی مانند کار در مخازن، حضور نمايند
ھمان برگه پرميت    نماينده ايمنی وظيفه دارد با استفاده از ميزان و نوع گاز موجود در داخل مخزن در

 .تجھيزات ايمنی و ابزار کار کارگر را معين کند

شد قبل از ورود کارگر  از داخل مخزن مشخص شده بود میبراين اساس در روز حادثه چنانچه ميزان گ
ھای ورودی و خروجی طبقه فوقانی مخزن نسبت  ھای صنعتی در دريچه حداقل از طريق نصب ھواکش

به تخليه گاز داخل مخزن اقدام کرد و يا دست کم مرحوم حيدری را ع=وه بر ماسک تنفس به کپسول 
 .اکيسژن مجھز کرد

 

  :ھای ساختمانی ر کارگاهدXيل حوادث کار د

 شوند کارگران ساختمانی به وسيله با>بر حمل مصالح جابجا می

٠٢/٠٩/٩٣ 
باXبر ويژه حمل مصالح ساختمانی تنھا ق=ب معلقی است که از طريق کابل به يک موتور الکتريکی يا 

  «.جرثقيل متصل شده است

به دليل نبود نظارت بر رعايت اصول  يک فعال صنفی کارگران ساختمانی در استان کرمانشاه گفت:
 .ھای ساختمانی باXست ايمنی آمار قربانيان حواث کار در کارگاه

فعال حقوق صنفی کارگران برقکار کرمانشاه در اين باره به ايلنا گفت: ھنوز نظارت » اسعد صالحی«
ان از اين طريق سازی آنقدر کامل نشده است که بتو ھای ساختمان بر اجرای اصول ايمنی در کارگاه

 .شمار تلفات حوادث کار ساختمانی را کاھش داد



اين فعال صنفی افزود: با وجود اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی ھنوز بازرسی 
ھای ساختمانی آنقدر معمول نشده است که رعايت نکات ايمنی و حفاظت فنی از سوی  کارگاه

 .ھا به يک اصل پذيرفته شده تبديل شود کارفرمايان و حتی کارگران اين کارگاه

ھای ساختمانی از باXبرھای ويژه حمل  وی افزود: به عنوان مثال ھنوز در شمار قابل توجھی از کارگاه
شود و اين در حالی است به موجب قوانين ايمنی مشاغل  مصالح برای جابجايی کارگران استفاده می
 .شود ساختمانی، چنين کاری تخلف محسوب می

الحی يادآور شد: مطابق مقررات ايمنی در مشاغل ساختمانی باXبر ويژه جابجايی نيروی انسانی از ص
شود که در آن قابليت ھدايت باXبر برای کارگر پيش بينی شده  اتاقک امنی برای حمل مسافر تشکيل می

که از طريق  است و اين در حالی است که باXبر ويژه حمل مصالح ساختمانی تنھا ق=ب معلقی است
 .کابل به يک موتور الکتريکی يا جرثقيل متصل شده است

ھای بزرگ ساختمانی استفاده از باXبر ويژه مصالح برای جابجايی  وی ادامه داد: ھرچند در پروژه
ھای ساختمانی  کارگران به امری معمول تبديل شده است اما ھنوز در شمار قابل توجھی از کارگاه

 .شوند يق سبد بزرگی که به دنباله ق=ب متصل شده است جابجا مینيروی انسانی از طر

کاران کرمانشاه افزود: واقعيت اين است که در اين مسئله ھم کارگر و  رئيس سابق انجمن صنفی برق
ھم کارفرما مقصر ھستند، از يکسو کافرما را بايد مقصر دانست که در زمان عقد قرارداد کار بصورت 

کند و از سوی ديگر کارگران ساختمانی نيز به دليل  عايت نکات ايمنی ملزم نمیمشخص کارگر را به ر
 .اط=عی از حياتی بودن رعايت اصول ايمنی اصراری به رعايت اين اصول ندارند کم سوادی و بی

دھد و يا زمانی  ھای ايمنی يا بعد از وقوع حادثه رخ می وی ادامه داد: در حال حاضر بيشتر بازرسی
شود که قرار است مجوز استاندارد بودن ساختمان از نظر اصول ايمنی صادر شود و در اين  انجام می

افتد مورد نظارت دقيق  ميان مراحل ساخت که بيشترين تلفات نيروی انسانی در اين مراحل اتفاق می
 .گيرند قرار نمی

 

 ای؛  با وجود ھشدار رسانه

 وم شدندمسم» گاز ترش«سه کارگر پارس جنوبی براثر تنفس 

٢٠/٠٩/٩٣  

ھای پاXيشگاھی  بردار پروژه منابع خبری ايلنا در منطقه پارس جنوبی از گاز گرفتگی سه کارگر بھره
 .دھند آذر خبر می ١٨عسلويه بر اثر تنفس گاز ترش در روز ١٨و  ١٧فازھای 

ق افتاد که سه پس از آن اتفا ١١مصدوميت اين سه کارگر حوالی ساعت   اند منابع کارگری به ايلنا گفته
در پارس جنوبی حين انجام  « i.g.c»  مجری پروژه ھای شرکت» ايدرو«کارگر شرکت پيمانکاری 

 .ھای منطقه عملياتی دچار گاز گرفتگی شدند کار بر اثر نشتی يکی از لوله

پيش از اين اعضای اين  :ای ايران درباره اين حادثه گفت ه يکی از اعضای اتحاديه نيروی کار پروژ
داده بودند. در اين نامه، ھشدار  ھا ای از خطرات احتمالی نشتی اين لوله ط=عيهاھاد کارگری با انتشار ن

ھای کنترل کيفی بر عملکرد پيمانکاران  کاھش نظارت«دليل افزايش حوادث شغلی در اين منطقه 
 .ذکر شده بود» منطقه ويژه پارس جنوبی١٨و  ١٧فازھای   تاسيات



برداری ندارند و  ھا ھنوز تاسيسات مورد نظر را برای بھره اين کارگر امروز به ايلنا گفت: اين لوله
 .کنند ھا گاز ترش تزريق می نيروھای بھره بردار برای خارج کردن گاز، به اين لوله

بودند اما سه کارگری که کار   طه خارج شدهبه گفته وی، پس از نشت گاز ھمه کارگران از محو
 .دادند در محل حاضر بودند و دچار مسموميت شدند برداری را انجام می بھره

 .حال اين سه کارگر وخيم گزارش شده است

اين فعال کارگری افزود: بعد از انتقال اين سه کارگر برای درمان، ھيچ گزارشی از محل بستری و 
  .اند يا خير) در دست نداريم زنده ماندهوضعيت مصدومان (که آيا 

اين منبع خبری، با ناکافی خواندن امکانات درمانی موجود در منطقه عسلويه گفت: به دليل 
ھايی که در بخش درمان منطقه پارس جنوبی وجود دارد، بيشتر حوادث ناشی از کار منجر به  نارسايی

 .شود فوت کارگران می

اتی که بابت آلوده بودن ھوای منطقه پارس جنوبی متوجه س=متی به گفته وی، صرف نظر از خطر
ھای پارس جنوبی به دليل ماھيت کارشان  کارگران و ساکنان منطقه است، کارگران شاغل در پروژه

  .روزانه در معرض جدی حوادث شغلی قرار دارند

 

 انھايی درباره د>يل کشته شدن و تشييع جنازه سريع کارگر شھرداری زنج شائبه

٢٠/٠٩/٩٣ 
ی  صبح ديروز کشته شده بود، ظھر روز گذشته و به فاصله ٦پيکر مھدی باغبانی که حوالی ساعت 

  «.چند ساعت پس از تصادف، تشيع شده است

ی زنجان در ھنگام انجام کار منتشر شد. از کشته شدن يک کارگر ميانسال شھردار خبریروز گذشته 
آذرماه بر اثر تصادف يک دستگاه خودرو پرايد با اين کارگر  ١٩ دقيقه صبح ١۵و  ۶حادثه ساعت  اين

رخ داد. با توجه به اينکه در حاشيه  -حدفاصل ميدان فلسطين به سمت پل امام حسين  - در محل کار او
شھرداری توصيه شده بود برای  ز اين حادثه، به کارگرانگزارش پليس راھنمايی و رانندگی زنجان ا

جلوگيری از تکرار حوادث اينچنينی، از لباس شبرنگ استفاده کنند، خبرنگار ايلنا يک روز پس از اين 
حادثه از مدير روابط عمومی شھرداری زنجان پرسيد که آيا اين کارگر ميانسال روز گذشته در ھنگام 

 ر تن داشته است؟وقوع حادثه لباس شبرنگ ب

روابط عمومی شھرداری زنجان، ھويت کارگر کشته شده را  مدير» محمد مرادی«به گزارش ايلنا، 
آيد، بی احتياطی راننده پرايد  ھمانطور که از گزارش پليس بر می معرفی کرد و گفت» مھدی باغبانی«

انی در حين حادثه لباس عامل اين حادثه بوده است و بنا بر استع=م شھرداری زنجان، آقای باغب
 .شبرنگ به تن داشته است

اين مقام آگاه با بيان اينکه مھدی باغبانی از کارگران با سابقه ی منطقه ی سه شھرداری زنجان بود، 
 .گفت: متاسفانه در چند سال گذشته اين چھارمين موردی است که برای کارگان شھرداری اتفاق می افتد

اری لباس شبرنگ، شلوار، دستکش و چکمه در اختيار کارگران وی گفت: بر اساس مقررات شھرد
 .گيرد و اين که گفته شده ايشان لباس شبرنگ بر تن نداشتند صحت ندارد قرار می

به دليل خطرناک بودن اين منطقه برای فعاليت کارگران ترتيبی اتخاذ خواھد   به گفته ی محمد مرادی
 .نظافت جداول را به عھده بگيرند شد تا از اين پس ماشين ھای شستشو وظيفه ی



ی دو زنجان اخيرا با خريد ماشين ھای شستشو اقداماتی را در زمينه  وی افزود: شھرداری منطقه
اما بايد اين را  مکانيزه کردن نظافت جداول شروع کرده که بايد در مناطق ھم اين روش اجرايی شود.

تا حدی می تواند پاسخگو باشد و به ھر حال بايد ھم در نظر بگيريم که استفاده از ماشين ھای شستشو 
 .در شرايط ويژه ھمچنان از نيروی انسانی بھره برد

 چرا تشيع جنازه زود انجام شد

صبح ديروز کشته  ٦بنابر گزارشھای دريافتی ايلنا از زنجان، پيکر مھدی باغبانی که حوالی ساعت 
از تصادف، تشيع شده است. ايلنا دليل اين اين ی چند ساعت پس  ظھر روز گذشته و به فاصله شده بود،

سرعت عمل در تدفين او را از مدير روابط عمومی شھرداری زنجان جويا شد. وی گفت: ايشان صبح 
بعدازظھر تشيع شد چون بھشت زھرا متعلق به خود شھرداری  ٢تصادف کردند و ساعت  ٦ساعت 

  .است و روند کارھا به سرعت صورت می گيرد
خ به اين سوال که آيا جنازه اين کارگر نبايد به پزشکی قانونی ارجاع می شد، توضيح داد: وی درپاس

چون علت فوت مشخص بود ديگر دليلی برای تعلل در وقت وجود نداشت از اين رو شرايط تدفين 
 .ايشان به سرعت فراھم شد

 

  :شش روز پس از حادثه

 !داند کارفرما تيرآھن را مقصر می بستری است/ ICU ھمچنان در» گله توت«کارگر معدن 

٢٣/١٠/٩٣ 
دچار دی ماه در پی حادثه ريزش معدن  ١٨مسلم رشيدی کارگر جوان معدن گله توت که روز پنجشنبه 

ھنر کرمان بستری است و بھبودی ، ھمچنان در بخش آی سی يو بيمارستان شھيد بامصدوميت جدی شد
  .در وضعيت س=مت او حاصل نشده است

گويد حدود  پدر مسلم رشيدی که خود کارگر بازنشسته معدن گله توت بوده می به گزارش خبرنگار ايلنا،
سال پيش اين معدن دچار حادثه مشابه ديگری ھم شده بود که طی آن حادثه يک کارگر جانش را از ۶

 .دست داده بود
 

ساله معدن گله توت ھمچنان نامعلوم است و  ٢٢بر اساس اين گزارش، وضعيت مسلم رشيدی کارگر 
اش بايد به وسيلٔه دستگاه تنفس کند. به گفتٔه کادر درمانی بخش آی سی يو  تا ثابت شدن وضعيت جسمانی

يط ثابت بيمارستان شھيد باھنر کرمان، در حال حاضر امکان بازگشت س=مت وی تا رسيدن به شرا
 .بينی است قابل پيش

ساله را نامناسب  ٢٢در ھمين رابطه، يکی از بستگان مسلم رشيدی شرايط جسمانی اين کارگر 
کرد در اين باره توضيح داد: متاسفانه شدت  توصيف کرد. او که از بيمارستان با ايلنا گفتگو می

 .شود چه میجراحات وارده به مسلم زياد بوده و بايد منتظر باشيم و ببينيم 

ھا  وی در تشريح وضعيت جسمانی اين کارگر معدنچی گفت: بيشترين آسيب در نواحی شکم، لگن و پا
اند تا گروه امداد به محل  و ريه است. به گفتٔه وی اين کارگران يک ساعت و نيم زير آوار مدفون بوده

 .اعزام شود



و گفت: به دليل شرايط خاصی که مسلم وی شرايط خانواده مسلم رشيدی را ناراحت کننده توصيف کرد 
برند و منتظرند تا شاھد بھبودی وی در روزھای آينده  دارد خانواده وی در نگرانی کامل به سر می

 .باشند

سال است که در بخش استخراج معدن گله توت  ٣اين کارگر جوان متاھل و دارای يک فرزند است و  
 .مشغول به کار بوده است

ارگران در زمان حادثه در تونل معدن مشغول انجام اتصال آھن آXت بودند که به گفته می شود اين ک
دليل عدم رعايت استانداردھای Xزم در نصب اين آھن آXت، با ريزش معدن مواجه شدند و چون اين 

اتفاق در قسمت شيبدار تونل رخ داد نتوانستند به موقع فرار کنند و زير آوار مدفون شدند. به گفتٔه 
رسد عدم رعايت نکات ايمنی عامل حادثه بوده است،  نواده مسلم رشيدی، عليرغم اينکه به نظر میخا

ھنوز اقدامی از سوی مسولين معدن گله توت برای رسيدگی بيشتر به روند درمان اين کارگر مصدوم 
 .صورت نگرفته است

 !!!کارفرما: شايد ايراد از جنس آھن آ>ت بوده

دير معدن گله توت در پاسخ به ايلنا که از او درباره روند درمان کارگر مصدوم در اين رابطه، فتاحی م
بيمٔه اين کارگران کامل است و در صورت وقوع حادثه، ھم بيمٔه  اين معدن سئوال کرده بود گفت:

گيرد و از اين جھت مشکلی متوجه  ھا تعلق می درمان و ھم بيمٔه از کارافتادگی و نقص عضو به آن
 .ان اين کارگر نيستروند درم

مديريت معدن گله توت نوع آھن اXت مورد استفاده در زمان کار توسط کارگران مصدوم را نامناسب 
ھنوز مشخص نيست   توصيف کرد و گفت: ھنوز گزارش بازرسی اداره کار به ما ارائه نشده است.

ط کارگران نامرغوب بوده دقيقا علت حادثه چه بوده، اما ممکن است جنس آھن آXت مورد استفاده توس
باشد که در زمان اتصال آن به محل مورد نظر چون در قسمت شيب دار تونل بوده باعث ريزش و در 

 .نھايت منجر به بروز حادثه شده است  

وی در پاسخ به اين که به ھرحال بايد جان کارگر در برابر اين حوادث حفظ شود تا ما کمتر شاھد 
فت: تاکنون ھم اينگونه بوده و جان کارگران حفظ شده، حوادثی که در چند حوادث اين چنينی باشيم گ

دھد کمترين خسارت به نيروی انسانی وارد شده است. فتاحی  ساله اخير در معدن اتفاق افتاده نشان می
کند.  ھا رسيدگی نمی شوند چرا ھيچکس به آن ھای کشور ھر روز تعداد زيادی کشته می گفت: در جاده

 .افتد عدن، جنگ با طبيعت است و اين مشک=ت ھم اتفاق میکار در م

 کشته شدن يک کارگر راه آھن در اثر برخورد با قطاردر مورد 

٣٠/١٠/٩٣ 

» رجعين«يکی از کارگران در توضيح اين حادثه گفت: طبق گزارش رييس قطار اين حادثه در ايستگاه 
قطار رخ داده است و موجب آسيب ديدن اين که مابين زنجان و ميانه قرار دارد، در محل ت=قی دو 

 .دھد نھايت او بعد از چند روز در کما بودن جان خود را از دست می  کارگر شده که در 

وی گفت: اين ايستگاه يک ايستگاه بين راھی است و امکانات Xزم مانند وجود نور کافی برای ديد در 
بازديد قطار پياده شد به دليل مه آلود بودن ھوا شب را ندارند وی ادامه داد: وقتی اين کارگر برای 

 .وتاريکی شب، ديد کافی برای قطار روبرويی وجود نداشت در نتيجه با اين کارگر برخورد کرد

 .به گفتٔه وی اين اتفاق به دنبال ورود اين کارگر به حريم قطار و عدم رعايت فاصله مجاز با آن رخ داد
گونه است که  آھن به اين ت آمده روال بررسی سوانح در راهگفتنی است براساس اط=عات به دس



دھند و اين  آھن ارائه می شاھدان عينی و لوکوموتيوران مشاھدات خود را به کميسيون سوانح راه
 .کند ھا موضوع را بررسی و رای را صادر می کميسيون در محدوده کاری و بر اساس گفته

 
 .شود است که منجر به کشته شدن کارگران راه آھن میای  در سه ماھٔه اخير اين دومين حادثه

آھن شمال شرق در  پايگاه خبری راه و شھرسازی آذر ماه گذشته از کشته شدن يکی از کارگران راه 
 .اثر برخورد با قطار خبر داده بود

برخورد آبان ماه سال جاری اتفاق افتاد و طی آن يک کارگر پيمانکار راه آھن در اثر  ٢٨اين حادثه در 
 .مشھد در دم جان باخت- قطار مسافربری تبريز

ساله از کارمندان  ٣٢ماموران امدادی که خود را به محل حادثه رسانده بودند، مشاھده کردند مردی 
برخورد کرده است. شدت برخورد به  ۴٨٨مشھد به شماره  –آھن با يک قطار مسافربری تبريز  راه

آھن را رقم زد. در پی آن حادثه خطوط راه آھن برای دقايقی  اهحدی بود که مرگ در دم اين کارمند ر
 .ھا از سرگرفته شد مسدود شد که با ت=ش ماموران تردد قطار

برخی از کارگران راه آھن عدم رعايت شرايط ايمنی از سوی کارگران و کمبود امکانات مناسب جھت 
 .دانند بروز اين حوادث میتجھيز خطوط راه آھن جھت تردد در شب را يکی از دXيل اصلی 

يکی از منابع کارگری در اين باره به ايلنا گفت: به دليل کمبود ابزار مورد استفاده، گاھی متصديان 
ای استفاده کنند تا به ھر حال شرايط  گرمايش برای تعويض يک قطعه گرمايشی مجبورند از ھر وسيله

ھای نامناسب مانند مسير  ھا اگر در موقعيت رفاه مسافران فراھم شود، تعويض قطعات و جايگزينی آن
  .حرکت قطارھای ديگر صورت بگيرد ممکن است منجر به بروز حوادثی برای کارگران شود

 

 بندرعباس  کشتی ماھيگيری در کارگر در ٣شدن   کشته در باره

٠١/١١/٩٣ 

حادثه برش علت »در اين باره بطور مشخص از زبان مديرعامل آتشنشانی بندرعباس نقل شده که 
ھای ايمنی و اطفای حريق در محل وقوع حادثه بوده  کاری بر روی داک شناور و عدم وجود سيستم

ھای ايمنی و امداد و نجات و اطفای حريق در  به گفته او مجتمع عظيم گسترش ھرمز فاقد سيستم» است.
د اما به شون حوضچه خشک بوده و کارگران در زمان برش کاری بر روی کشتی دچار حريق می

اند که در محاصره  نبود سيستم اع=م حريق کارگران حاضر در محوطه زمانی متوجه آتش شده علت
 قرار گرفته بودند

ممکن است پيش از آغاز عمليات «که  اند اين منابع خبری درباره دليل احتمالی بروز حادثه گفته
و در نتيجه موقع کار کارگران تعميرات، مخزن سوخت گازوئيل کشتی بطور کامل شستشو نشده باشد 

 «.ای عامل حادثه بوده باشد با دستگاه برش و جوشکاری جرقه

بايست پيش از آغاز عمليات تعميراتی برش و  بصورت اصولی می در صورت صحت اين احتمال،
شوينده  ھای مخزن بطور کامل با مواد جوشکاری در مخازن سوخت، محتوی آن تخليه و سپس جداره

 .شد تا ھنگام جوشکاری اثری از ماده سوختنی باقی نمانده باشد شستشو می» چربی بر«

ھمچنين اين منابع تاکيد دارند در عمليات تعميرات کشتی بايد سيستم اطفاء حريق ھمواره در دسترس 
 .کارگران تعمير کار باشد



کشتی آغاز شود،  از سوی ديگر مطابق روال قانونی پيش از آنکه عمليات تعميرات در ھر نقطه از بدنه
 .بايست با بررسی محل مورد تعمير ايمنی آنرا تاييد و تضمين کند واحد ايمنی کارگاه می

 توضيحات کارفرما

روز گذشته » شرکت صنايع کشتی سازی عظيم گسترش ھرمز«در پی وقوع اين حادثه روابط عمومی 
 :را منتشر کردای در رابطه با بروز اين حادثه آتش توضيحاتی  با انتشار اط=عيه

در بخشی از متن اين اط=عيه با تاکيد براينکه کشتی مورد نظر در لحظه وقوع حادثه آماده تحويل 
سوزی به دليل انجام کار گرم توسط پرسنل غير مسئول صاحب کشتی و  بوده، آمده است: متاسفانه آتش

باد شديد به سرعت به  بدون ھماھنگی با نيروھای ايمنی شرکت آغاز شد، آتش سوزی به دليل وزش
   ...! ساير قسمتھای کشتی انتشار يافت و

با نيروھای ايمنی اين  مديرعامل اين مجتمع صنعتی مدعی شد که کارگران کشته شده بدون ھماھنگی
توجھی به تذکرات کتبی و  اند. او دليل حادثه را بی و اقدام به جوشکاری کرده  شرکت وارد مخزن شده

  .نقش مالک کشتی در بروز اين حادثه اشاره کرده استشفاھی دانسته و به 

مجتمع کشتی سازی عظيم گسترش ھرمز در  مديرعامل» مھدی سيف«اين سخنان در حالی از جانب 
در گفتگو با گفتگو با خبرگزاری دولت ايران منتشر شده است که روز گذشته کارشناسان ايمنی کار 

از نقش فقدان امکانات ايمنی پيش و پس از حادثه در موضوع کشته شدن اين سه  خبرگزاری کار
   .کارگر سخن گفته بودند

تواند مانع از بروز  در برخی از مواقع وجود امکانات نيز نمی«آقای سيف در واکنش به ايرنا گفته است 
 «.چنين حوادثی شود

ھا گاھی موجب بروز چنين حوادثی  طبيعت کار سنگين و خطرناک تعميرات شناور  فته کارفرما،به گ
 .ھا در ياردھای تعميراتی ثبت شده است شود که نمونه آن می

قوع حادثه که منجر به اع=م سه زمان متفاوت در گزارش زمان و ھا سردرگمی رسانهبا وجود ابھام و 
ای نکرده است اما به گفته او  برای اين حادثه شده بود، کارفرما در اين گفتگو به زمان دقيق حادثه اشاره

دھد که آتش سوزی در شناور در حال تعمير سيراف، ناشی از کار گرم  ھای مقدماتی نشان می بررسی
 .اری) توسط نيروھای غير مسوول مالک کشتی آغاز شده است(کار با دستگاه جوشکاری و برشک

١۶/١١/٩٣  

  در بارۀ تصادف اتوبوس کارگران عسلويه:

اين حادثه زمانی رخ داد که راننده سرويس کارگران به دليل نقص فنی سيستم ترمز نتوانست سرعت 
قسمت جلو اتوبوس با  رو به افزايش خودرو را در سراشيبی جاده بندر سيراف مھار کند و در نتيجه از

 .ھای معدنی تصادف کرد قسمت عقب يک دستگاه کاميون حامل سنگ

ھای معدنی در کنار جاده متوقف بود و اتوبوس  به گفته يکی از شاھدان حادثه، کاميون حامل سنگ
روشن حوالی پنج صبح، به دليل فرسودگی و نداشتن چراغ با اين کاميون  - حامل کارگران در تاريک 

 .د کرده استبرخور

ھمچنين يکی از ماموران گروھای امداد و نجات حاضر در محل حادثه در خصوص جزئيات بيشتر اين 
حادثه به ايلنا گفت: در برخورد اوليه اتوبوس با کاميون، سنگھای عظيم معدنی که در قسمت بار 

ھای جلوی  ديفنفر از کارگرانی که در ر ٥ کاميون قرار داشتند به داخل اتوبوس پرتاب شدند و



اتوبوس نشسته بودند و سه نفر از کارگران در بين صندلی ھا محبوس شده بودند که با برش بخش از 
 .اتوبوس توسط ھمکارانمان در آتش نشانی، بيرون کشيده شدند

به اعتقاد يکی از کارگران شاھد حادثه، اگر امکانات روشنايی جاده مھيا بود شايد امروز اين حادثه 
 .افتاد فاق نمیاساسا ات

به گفته منابع خبری ايلنا، اتوبوسی که در جريان حادثه امروز از آن برای جابجايی کارگران استفاده 
نفر کارگر بصورت  ٣٠بوده است که در لحظه تصادف دست کم » ٣٠٧بنز «  شده است مدل فرسوده

 .ايستاده و نشسته در آن حضور داشتند

ای که به عنوان  ھای فرسوده بت به حادثه خيز بودن تردد اتوبوسکارگران عسلويه پيش از اين نيز نس
  .کنند ھشدار داده بودند ھای منطقه ويژه عسلويه تردد می سرويس جابجايی کارگران در جاده

فرما به ايلنا راز مسئوXن شرکت پيمانکاری درريز در مقام کا» پرويز گلريز«در پی اين حادثه نيز 
ر کارگر مشغول کار ھستند که از طرف اين شرکت برای حمل و نقل روزانه ھزا ٢گفته بود: در حدود 

خودروی اتوبوس دارای مجوز تردد راھنمايی و رانندگی اختصاص داده شده است؛ بطور  ٧٠ھا  آن
کلی در منطقه عسلويه پيمانکاران برای جابجايی کارگران خود از محل کار به محل سکونت به بيش از 

ز دارند که با توجه به شرايط اقتصادی تامين اين تعداد خودروی غير فرسوده ھزار خودرو نيا ١٠
ھا برای جابجايی  ھايی که از آن در صد اتوبوس ٩٠ميسر نيست و در نتيجه در حال حاضر بيش از 

 .اند شود قديمی و فرسوده کارگران استفاده می

شود کارفرمايان از انجام  قلمداد می ای چون در حال حاضر عسلويه منطقه ويژهکارفرمايان می گويند: 
ھا  توان در مورد آن قانون کار پيش بينی شده معاف ھستند و به ھمين دليل نمی ١۵٢تکليفی که در ماده 

مقررات اشتغال نيروی «اين قانون را اعمال کرد اما با اين وجود نيز  ١٧٣مجازات مقرر شده در ماده 
مايان اين مناطق را ملزم کرده است تا با ھمکاری مسئوXن کارفر» انسانی در مناطق ويژه اقتصادی

  .سازمان ھر منطقه نسبت به تامين سرويس مطمئن حمل و نقل کارگران اقدام کنند

ھای روزانه دچار ترس و  اند ھنگام استفاده از سرويس ھای اين منطقه شاغل کارگرانی که در پروژه
   ».شوند اضطراب می

شود ظرف روزھای پس از اين حادثه، در  ه آنجا رسيده است که گفته مینگرانی اين کارگران تا ب
ھای فرسوده بصورت  ھايی از کارگران به دليل استفاده پيمانکاران حمل و نقل از اتوبوس مواردی گروه

نھايت   اند و در  ھای آن خودداری کرده موقت از رفتن به داخل اتاق سرنشين و نشستن بر روی صندلی
شوند در صورت تاخير  ھای موجود نمی کارفرما و يا با تھديد اينکه کسانی که سوار سرويس يا با وعده

  .اند ھای فرسوده شده خوشان مسئول کسر کار خواھند بود، مجبور به استفاده از سرويس

  

  

١٨/١١/٩٣ 

 در مورد حادثۀ معدن ھمکار

ياد کارگاه و نبود نيروی انسانی کارگران معدن، يکی از دXيل اصل حادثه در معدن ھمکار را شييب ز
کافی عنوان کرده بودند. به گفتٔه کارگران معدن ھمکار، وجود کارگاھايی با شيب زياد برای استخراج 

  .تواند منجر به وقوع چنين حوادثی شود اند که می را يکی از دXيلی دانسته



» چوبست کاری«بوده است. نشدن مستعد وقوع حادثه » چوبست کاری«تونل محل وقوع حادثه به دليل 
اصط=حی فنی به معنی مھار زغال انباشته شده در ديواره و سقف تونل محل استخراج به وسيله چوب 

عدم تجھيز راھروی کارگاه استخراج به چوبست را عامل بروز حادثه برای کارگر جوان معدن  .است
 .ھمکار دانستند

دارد. اين حوادث در حالی تکرار می شود که سنگ کرمان تمامی ن حوادث خطرناک در معادن زغال
برداری سنتی ھشدار  ھا نسبت به بکارگيری تجھيزات مناسب و عدم استفاده از بھره شناسان بار کار
  .اند داده

٢١/١١/٩٣  

  در مورد حادثۀ سيمان سپاھان

دور برای شود اين حادثه زمانی رخ داد که اپراتور جرثقيل از طريق دستگاه کنترل از راه  گفته می
نھايت   کند که در  جابجايی ق=ب جرثقيل که در قسمتی از فضای محصور سقف گير کرده بود اقدام می

رھا شده و با آقای رجبی که در زير آن قرار    به دليل پاره شدن سيم نگھدارنده، ق=ب به سمت زمين
 .کند داشت برخورد می

ماه (سه روز  ز اين نيز در روز پنجشنبه شانزدھم بھمناين حادثه در شرايطی اتفاق افتاده است که پيش ا
براثر گيرکردن در تسمه نقاله  «علی اکبری») يکی ديگر از کارگران کارخانه سيمان سپاھان به نام  قبل

 .کلينکر مجروح شده بود

٢۵/١١/٩٣  

  حادثۀ کارگران نيشکر ھفت تپه

ھای  ايد يکی عبور و مرور کاميون  د میاکثر حوادث تصادفی که در اين منطقه برای کارگران به وجو
کنند) است و ديگری گرد و خاک ناشی از عبور اين  ھايی که نی بريده حمل می (تريلی» کش نی«

ھای خاکی بين مزارع است که عبور و مرور را برای رانندگان که اغلب کارگرانی  ھا در جاده خودرو
 .کند ھستند که در اين مسير تردد دارند سخت می

شد تا ديد رانندگان از شدت  ھای مخصوص آب پاشی می ھای خاکی توسط خودرو گذشته اين جاده در
 .شود گرد و خاک محدود نشود، اما چند ماھی است ھمين کار ساده برای حفظ جان کارگران انجام نمی

 

٢٨/١١/٩٣  

  "توضيحات" ديگری در موردعلل حادثۀ معدن ھمکار

درصد مسولين  ٨۵کار کرمان با اع=م اينکه در حادثه معدن ھمکار رييس اداره بازرسی   ھادی آرمين 
اند به ايلنا گفت: در حادثٔه ريزش زغال سنگ  مقصر بوده -اعم از استاد کار و مسول کارگاه  -معدن 

سالٔه اين معدن شد، کارگر  ٢٩کارگر » ابراھيم ضياء الدينی«در معدن ھمکار که منجر به کشته شدن 
 .اند درصد مقصر شناخته شده ٨۵ساير عوامل توليد از جمله کارفرما  درصد و ١۵معدن 

ای  اين حادثه در جبھٔه کار و در مرحلٔه استخراج بوده و در مرحلٔه استخراج زغال با پيکور (وسيله
جھت استخراج زغال) برخورد کرده که منجر به ريزش زغال و برخورد ليچه (سنگ سخت) با سر 

 .اين کارگر شده است



ه گفته وی، در مرحله استخراج با پيکور، ممکن است تحت تاثير فشاری که وارد می شود يک قسمتی ب
آزاد شود و حجم قابل توجھی زغال ريزش کند در اين ھنگام کارگر بايد اين توانايی را داشته باشد که 

له ی استخراج با به عبارت ديگر بايد موقعيت قرار گرفتن کارگر در مرح .بتواند شرايط را کنترل کند
پيکور مناسب باشد. نکته ای که به زعم ديگر کارگران معدن ھمکار در صورت وجود نيروی انسانی 

 .و مھار است ، قابل کنترل »پيکور کار«کافی به ھمراه کارگر 

درصد مقصر  ١۵ھا،  احتياطی آرمين ادامه داد: در اين حادثه کارگر معدن ھمکار به دليل برخی بی
درصد مقصر شناخته  ٨۵و بقيه عوامل معدن اعم از کارفرما و استاد کار و مسئول کارگاه  اع=م شده

 .اند که نتايج اين گزارش برای پيگيری در اختيار مراجع ذيص=ح قرار گرفته است شده

کارگران يکی از دXيل اصلی اين حادثه را شييب زياد کارگاه و نبود نيروی انسانی کافی در کنار اين 
ای که به گفتٔه رييس اداره بازرسی کار کرمان در صورتی که مورد توجه ويژه  نکته .ر می دانندکارگ

از سوی مسولين معدن قرار گيرد قابل پيشگيری است. آرمين در ارتباط با قابل پيش بينی بودن برخی 
گ عمدتا از حوادث معدنی و تاثير اين امر بر کاھش تعداد اين حوادث گفت: حوادث معادن زغال سن

ناشی از ريزش معدن و انتشار گاز است. شايد انتشار گاز و وجود آن قابل پيشگيری و پيش بينی از 
سوی مسولين معدن نباشد يا حداقل با مشک=تی مواجه باشد، اما در ارتباط با حوادثی که در اثر ريزش 

اين حوادث را به حداقل  تواند کمک کننده باشد و درصد وقوع ھا می افتد پيش بينی معدن اتفاق می
  .برساند

 

٢٨/١١/٩٣  

  در مورد حادثۀ آلومينيوم سازی اراک

بايستی به  بعد از کار می  کيلوگرم وزن داشته است، ٣۵٠ که حدود کارگران می گويند اين دستگاه
  .ھا چنين حادثه ای رخ داده است بود و به دليل آزاد بودن دستگاه درکنار پله وصل می» کرن«

 

٢٨/١١/٩٣  

 افزايش مرگ کارگران بر اثر سقوط آسانسور

 ٩گويند پاره شدن سيم باXبر عامل سقوط آسانسور و در پی آن کشته و زخمی شدن  منابع خبری می
تواند ناشی از استفاده نابه جا  شناسان ايمنی می ای که به گفتٔه کار سرنشين اين آسانسور بوده است. حادثه

اه رسافر و ھمچنين عدم رعايت نکايت ايمنی در ھنگام نصب و از آسانسور حمل بار برای حمل م
 .اندازی آن باشد

ھای حفاظت فنی و بھداشت  صنفی کميته  رئيس انجمن» ابوالفضل اشرف منصوری«در ھمين رابطه 
کار کشور امروز در گفتگو با ايلنا از باX بودن حوادثی که برای سرنشينان آسانسورھای باری در 

ھد خبر داد و گفت: با وجود آنکه مطابق مقررات وزرات کار و سازمان ملی استاندارد د ايران رخ می
ھای متعددی است اما در عمل نظارت  نصب و نگه داری قطعات آسانسور مستلزم رعايت آيين نامه

 .ھای ايمنی انجام نمی شود چندانی بر رعايت اين آيين نامه

نمونٔه شايع نقص ايمنی در نصب و نگه داری  وضيح داد:اين کارشناس ايمنی درباره حوادث آسانسور ت
گردد. وظيفٔه اين قطعه سنجش ظرفيت وزن آسانسور است و در  بر می loud cell آسانسور به قطعهٔ 



تر شود. اما در بسياری از مواقع شاھديم که بعد از  دھد که آسانسور از حد مجاز سنگين واقع اجازه نمی
 .شود اين قطعه غيرفعال می نصب و راه اندازی اسانسور

توان از ھر قطعه ای در نصب آسانسور استفاده  طبق آيين نامه ھای ايمنی نمی منصوری اضافه کرد:
کرد و بايد اين قطعات قبل از استفاده شدن توسط پيمانکار ذی ص=ح نصب و دست کم سالی يکبار از 

 .نظر صحت عملکرد مورد بازبينی قرار بگيرد

چون عدم دقت کافی در طراحی کانال و چاھک و موارد ديگری مانند استفاده از موتور وی به مواردی 
آسانسور حمل بار برای جابه جايی افراد اشاره کرد و گفت: عدم رعايت نکات ايمنی در ھر يک از اين 

  .تواند حوادث جبران ناپذيری را رقم بزند و جان افراد را به خطر بياندازد موارد می

 

 کارگر ساختمانی در اصفھان ٨يی از د>يل کشته شدن ھا ناگفته

٢٩/١١/٩٣ 

بر اثر سقوط  کشته شدن ھشت کارگررئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور يک روز پس از 
ايمنی بوده، اما استانداردھای Xزم جھت حفاظت  گفت: علی رغم اينکه اين پروژه دارای مسول باXبر

نھايت عدم وجود نظارت ايمنی منجر به بروز   از جان کارگران به درستی رعايت نشده بود که در 
 .ای دلخراش برای کارگران شد حادثه

علت اصلی بروز حوادث ساختمانی را عدم   بھمن) در گفتگو با ايلنا، ٢٩اکبر شوکت روز چھارشنبه (
ھای  بر اساس آيين نامه :ھای ساختمانی عنوان کرد و گفت ھا و اصول ايمنی در پروژه يت استانداردرعا

بينيم حادثٔه  ايمنی نبايد از آسانسور حمل بار برای جابه جايی نيروی انسانی استفاده کرد در حاليکه می
سيله خ=ف آيين روز گذشته به دليل سقوط آسانسور حمل بار رخ داده و صرف استفاده از اين و

 .ھای ايمنی و ناشی از نظارت نادرست مسولين ايمنی بر روند انجام کار است نامه

ھزار مترمربع  ١٧٠به گفته اين مقام صنفی، مجتمع مسکونی محل حادثه در زمينی به وسعت بيش از 
 .واحد مسکونی به بھره برداری برسد ١۵٠٠زيربنا در حال ساخت است و قرار است با 

ضمن بيان اين مطلب که از زمان وقوع حادثه، فعاليت کليه باXبرھای اين مجتمع در حال شوکت 
کند که آسانسور حمل بار تنھا برای حمل  ساخت متوقف شده است ادامه داد: قانون به صراحت تاکيد می

  .ردشود و نبايد از آن برای جابه جايی نيروی انسانی استفاده ک ملزومات ساخت و ساز استفاده می

ھايی چون نظام مھندسی و  وی وقوع حوادث اين چنينی را ناشی از عدم توجه و نظارت سازمان
وقتی سازمانھای متولی امر چون  :ھا به نيروی انسانی دانست و گفت وزارت شھرسازی و شھرداری

ع شھرداری، وزارت راه و شھرسازی و نظام مھندسی برای جان نيروی انسانی ارزش قائل نيستند وقو
  .چنين اتفاقاتی محتمل است

 

 کارگران ساختمانی استان اصفھان نھاد صنفی برای نظارت بر ايمنی ندارند

٢٩/١١/٩٣ 

بر اثر سقوط آسانسور در اصفھان،  مرگ ھشت کارگر ساختمانی يک روز پس از حادثه منجر به
گويد: ھيچ نھاد صنفی برای دفاع از حقوق  ھای صنفی کارگران استان اصفھان می مسئول کانون انجمن



کارگران ساختمانی از جمله انجام نظارت صنفی در ھنگام ساختمان سازی در استان اصفھان وجود 
 .ندارد

اتفاق افتاد که مطابق  بھمن) در حالی ٢٨شنبه ( حادثه روز سه : در اين باره به ايلنا گفت» علی يزدانی»
آمار موجود شمار قابل توجھی از مشاغل ساختمانی در گروه کارھای سخت و زيان آور قرار دارند اما 

 .در فقدان حتی يک نھاد صنفی، اقدامی در اين خصوص انجام نگرفته است

ن کارگران ای که در نبود نھاد صنفی، برای دسترسی اي اين فعال صنفی کارگری افزود: شرايط پيچيده
سازمان تامين اجتماعی به وجود آمده باعث شده است که در حال حاضر کارگران   به مزايای بيمه

  .قرار بگيرند  ساختمانی اصفھان بيش از ساير ھمکاران خود در معرض آسيب

توان به آسانی کارگران ساختمانی را  يزدانی در پايان افزود: اگر نھاد صنفی تشکيل شود ديگر نمی
توان مدعی شد که دليل وقوع حوداث در  ور کرد که تحت ھر شرايط ناامنی کار کنند و کمتر میمجب

  .ھای ساختمانی خطای کارگر بوده است کارگاه

 

 نداشته است» مجری ذی صDح«کارگر  ٨ساختمان محل کشتار 

٢٩/١١/٩٣ 

م قرار گرفته است، رييس سازمان نظام مھندسی ساختمان اصفھان که به دليل نقص نظارت مورد اتھا
گ=يه از اينکه نبايد در اينگونه مواقع، وقتی قانون ناديده گرفته می شود  در گفتگو با ايلنا ضمن اظھار

گناه را به گردن کس ديگری انداخت، گفت: نکته اساسی که در اين زمينه می توان به آن اشاره کرد، 
نکات ايمنی و نظارت بر مسائل فنی بر  مقررات ملی ساختمان رعايت ١٢اين است که براساس مبحث 

عھده مجری ذی ص=ح است که با نھايت تاسف در يک پروژه به اين وسعت مجری ذی ص=حی 
ای مجری ذی ص=ح وجود دارد، مجری ص=حيت خود را از  زمانی که در پروژه .تعريف نشده است

گونه اتفاق و عدم رعايت مقررات شود که ھر کند و اين مسئله باعث می اداره راه و شھرسازی اخذ می
اولين تخلفی که در اين پروژه وجود دارد، اعطای  .در ضمن ساخت، متوجه مجری ذی ص=ح باشد

 .پروانه ساخت بدون قرار داشتن مجری ذی ص=ح در اين پروژه ساختمانی است

اXدستی گزارش وی با اشاره به اينکه ناظرين ساختمان، وجود نداشتن مجری ذی ص=ح را به مراجع ب
کرده اند، گفت: اگر اين پروژه مجری ذی ص=ح داشت ھمه سوال ھا و ابھام ھا بايد از کانال وی پاسخ 

 .شد داده می

سال است که اين باXبرھا در  ٤درصد اين پروژه به مرحله اجرا رسيده است و بيش از  ٩٠تاکنون 
ھا صورت نگرفته  ابی کيفی از اين چرثقيلمحل پروژه قرارگرفته اند. در اين مدت تاکنون ھيچ ارزي

و کارفرما ھيچ گونه  .است و کسی مسئوليت نگھداری فنی از اين تجھيزات را بر عھده نداشته است
 .قرارداد تعمير و نگھداری برای اين باXبر با سازنده منعقد نكرده است

ط ايمنی در كارگاه پزشكی تاکيد کرد: ناظر موظف است، چنانچه طبق مقررات ملی، برخی ضواب
رعايت نشد، موضوع را به مراجع باXدستِی صدور پروانه و سازمان نظام مھندسی گزارش دھد و آن 

 .مراجع باXدستی ھم بايد نسبت به تعطيلی كارگاه اقدام كنند

وی در پاسخ به اين سوال صريح که مقصر اين حادثه کيست، گفت: اگر به دنبال مقصرو گناھگار 
د بگويم گناه اين حادثه بر گردن کسی است که پروژه به اين وسعت و بزرگی را بدون استفاده بگرديد باي



پزشکی افزود: شھرداری ھا وظيفه دارند در پروانه ھای  .از مجری دارای ص=حيت ساخته است
 .ساختمانی خود نام مجريان دارای ص=حيت را قيد کنند

نی که اين باXبرھا می توانند تحمل کند و ھمچنين رئيس سازمان نظام مھندسی اصفھان درباره وز
من اط=عی از وزن اين باXبرھا  :سرنوشت گزارش فقدان مھندس ذی ص=ح به مراجع باXتر، گفت

ر و مقيم بايد بگويم که اط=عات دقيقی از اين مسئله به من داده ظندارم اما در مورد گزارش مھندس نا
 ايی پرونده تشکيل شود اين موضوع نيز مورد رسيدگی قرارنشده است، قطعا اگر در مراجع قض

  .گيرد می

  

٣٠/١١/٩٣  

  در بارۀ حادثۀ مرگبار سقوط آسانسور در تھران:

بھمن) در اداره کار شھرستان اصفھان، با حضور سازنده  ٣٠ای که پيش از ظھر امروز ( در جلسه
اذعان کرد که برای تعمير و نگھداری  سازنده آسانسور به اين نکته آسانسور مجتمع سپھر برگزار شد،

 .قرارداد داشته است و مدارک آن موجود است باXبر با کارفرما

رئيس اداره بازرسی کار اصفھان ھمچنين از حضور نيافتن کارفرما و بسياری از افرادی که برای 
 (اسفند ٢نبه (اميدواريم در جلسه روز ش  حضور در جلسه امروز فراخوانده شده بودند خبر داد و گفت:

 .ھا حاضر شوند و به ما پاسخ دھند اين نھاد

به گفته اين مقام مسئول، ھنوز پروانه ساخت اين مجتمع مسکونی از سوی کارفرما به ما ارائه نشده 
 .تر کامل شوند است که منتظريم مدارک ھرچه سريع

  

١٣٩٣/١٢/١۵  

   دليل کشته شدن دو کارگر معدن منگنز اعDم شد » عدم رعايت ايمنی«

در خصوص علت کشته شدن دو کارگر در حادثه   بازرسان اداره کار استان قم با پايان يافتن تحقيقات
عنوان شده » عدم رعايت مسائل ايمنی در اين کارگاه صنعتی«بازرسی   اخير معدن منگنز، نتيجه اوليه

  است.

اکبر شوکت رئيس کانون کارگران ساختمانی کشور و نماينده کارگران در ھيئت امنای سازمان تأمين 
اجتماعی با مشخص شدن نتيجه اين گزارش، گفت: مسئوXن دولتی تا کی می خواھند دست روی دست 

شاھد کشته شدن کارگران در کارگاه ھای ساختمانی و صنعتی باشيم؟ دولت بايد با  بگذارند تا ھر روز
تعريف ساز و کاری قانونی، کارفرمايان را موظف به فراھم کردن مسائل ايمنی در کارگاه ھا کند تا 

   شاھد چنين رويدادھای تلخی نباشيم.

 

١٣٩٣/١٢/١٧  

  در باره حادثه قطار شھری مشھد:



که امروز در اختيار خبرنگار ايلنا قرار گرفته است حادثه ھولناک عصر ديروز به بر اساس گزارشی 
 .عدم توجه پيمانکار به ايمنی کار در تونل ياد شده به وقوع پيوسته است  دليل

تواند آن را تاييد کند ، پيمانکار قطار شھری مشھد  ھمچنين بر اساس خبری که ايلنا به طور مستقل نمی
  .ستيک نھاد نظامی ا

 

١٣٩٣/١٢/١٧  

 نتيجه بررسی نحوه حادثه سقوط با>بر اصفھان اعDم شد؛ 

 ه با>بر علت اصلی حادثه بوده است نصب نا ايمن دستگا

مباXتی سازنده  عنوان آسانسور و بی  سھل انگاری پيمانکارسپھر برای استفاده کارگران از باXبر به
ايمن دستگاه باXبر را از عوامل اصلی در حادثه سقوط باXبر در ساختمان سپھر  باXبر به دليل نصب نا

  .اع=م شده است

به منظور تأمين مصالح ساختمانی در سطح طبقات مختلف، مالک اجرای عمليات طراحی تھيه و نصب 
کندکه فاقد گواھی و  را به فردی واگذار می u١١ و راه اندازی باXبرھای حمل مصالح ازجمله بلوک

 .مجوزھای مربوطه در زمينه طراحی و ساخت و توليد باXبر از مراجع ذيص=ح است

 ١٠پس از گذراندن دوره آزمايشی  ١٣٩١ای در اواسط سال  مل وقوع حادثه طی صورتجلسهباXبر عا
گيرد، اين در حالی است که  روزه از طرف سازنده درحضور نمايندگان مالک تحويل پيمانکار قرار می

کليد فرمان باXبر مذکور داخل کابين طراحی و تعبيه شده است و عم=ً با شرايط موجود امکان 
از خارج از کابين مقدور نبوده است و اين موضوع مستلزم حضور يک  u١١ندھی باXبر بلوک فرما

 .نفر اپراتور در زمان جابجايی داخل کابين بوده است

تعمير و نگھداری باXبر مورد نظر از حدود دو سال پيش تاکنون از طرف پيمانکار برعھده فردی 
باشد و  ت و گواھی کار Xزم در اين خصوص میبصورت شفاھی قرار گرفته است که فاقد ص=حي

امور نگھداری و تعميرات باXبر بنابر درخواست پيمانکار و بدون برنامه زمانبندی شده توسط فرد 
 .گرفته است مذکور انجام می

نفراز کارگران پيمانکار در طبقات  ٩تعداد  ٢٨/١١/٩٣روز سه شنبه مورخ ۴۵: ١١حدود ساعت 
سوار بر کابين باXبر شده که در حين حرکت کابين به سمت پايين حدود طبقه دھم مختلف باXيی بلوک 

سيم بکسل باXبر که در زمان بازرسی سالم بود از روی قرقره و متعلقات منصوب بر روی کابين 
کند و موجب آسيب ديدگی يکی از  خارج شده و کابين بصورت سقوط آزاد به طرف پايين سقوط می

 .شود اير کارگران میکارگران و فوت س

بلوک) تمام و ۵ھا ( Xزم به توضيح است در زمان وقوع حادثه عمليات ساختمانی در تعدادی از بلوک
عمليات ساختمانی نازک کاری از طبقات فوقانی به سمت پايين در u١١ آماده تحويل بوده و در بلوک

نفربر آماده به کار بوده ولی بنابر دXيل حال انجام بوده بنابراين ساختمان دارای پلکان ايمن و آسانسور 
غيرموجه پيمانکار آسانسور نفربر را که مالک به منظور جابجايی کارگران در طبقات دراختيار 

پيمانکار گذاشته بوده است متوقف نموده و کارگران بدليل ارتفاع زياد ساختمان از باXبرحمل بار جھت 
اند و متأسفانه مالک و  نموده ت روال روزمره استفاده میرفت و آمد به طبقات مختلف ساختمان بصور

 .اند پيمانکار نيز از اين موضوع مطلع و جلوگيريھای قطعی و Xزم را بعمل نياورده



 :علل بروز حادثه

جداشدن سيم بکسل باXبر از روی قرقره منصوب بر روی کابين در پی خارج شدن شفت قرقره از  -١
 .محل خود

اقص و غير ايمن دستگاه باXبر مذکور و عدم پيش بينی موارد فنی برای جلوگيری ناشی از طراحی ن
از خروج شفت از محل قرارگيری از سوی طراح و سازنده دستگاه باXبر در پی واگذاری عمليات 

طراحی و ساخت و نصب دستگاه به فرد فاقد ص=حيت و گواھيھای Xزم در زمينه مربوطه از سوی 
 .مالک

مقررات ايمنی ساختمان و نصب آسانسور مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران  ٢-١٣-٨بند 
مبحث پانزدھم مقررات ملی ساختمان، بند  ١-۴-٢-٢- ١۵ملی ايران)، بند  ۶٣٠٣-١(استاندارد شماره

مبحث دوازدھم مقررات ملی  ٢-٢-۶-١٢مبحث پانزدھم مقررات ملی ساختمان و بند  ١-۶-٢-١۵
 .مبحث پانزدھم مقررات ملی ساختمان ١٢-١-١-١۵ساختمان، بند 

عملکرد ناقص ترمز ايمنی (پاراشوت) دستگاه باXبر جھت جلوگيری از سقوط کابين ناشی از  -٢
واگذاری عمليات نگھداری و تعميرات باXبر حمل بار از طرف پيمانکار به فرد فاقد ص=حيت و 

 .....گواھی کار در اين خصوص

مقررات ايمنی ساختمان  ١-١-٨-٩مبحث دوازدھم مقررات ملی ساختمان و بند  ٩-٢-۶- ١٢نقص بند( 
ملی ايران) ماده  ۶٣٠٣- ١استانارد شماره(و نصب آسانسور مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران 

 )آئين نامه ايمنی کارگاھھای ساختمانی ٢۶آئين نامه ايمنی امور پيمانکاری، نقض ماده  ٣

از سوی پيمانکار بر جلوگيری از استفاده کارگران از باXبر حمل بار با عنايت  عدم نظارت مؤثر -٣
به اينکه استفاده از باXبر توسط نفرات به جھت خارج از دسترس نمودن آسانسور نفربر موجود در 

 .از سوی پيمانکار متداول بوده u١١ بلوک

آئين نامه ايمنی کارگاھھای  ٣٨ه مبحث دوازدھم مقررات ملی ساختمان و ماد ١۶-٢-۶-١٢نقص بند  
 ٩ساختمانی

عدم نظارت مؤثر مالک (سازنده) بر عملکرد ايمن پيمانکار درخصوص نحوه استفاده ايمن از  -۴
 u١١ باXبر بلوک

آئين نامه ايمنی امور  ٩مبحث دوازدھم مقررات ملی ساختمان، نقض ماده  ١-۵-١-١٢نقض بند ( 
 )پيمانکاری

باXبر درخصوص پذيرش عمليات طراحی، ساخت و نصب دستگاه باXبر به  مباXتی سازنده بی -۵
 .شکل ناايمن عليرغم فقدان ص=حيت و مجوزھای Xزم در اين زمينه

 )آئين نامه ايمنی امور پيمانکاری ٢نقض ماده (

تعبيه کليد فرمان در داخل کابين از سوی طراح و سازنده باXبر و الزام حضور يک نفر بعنوان  -۶
 .اپراتور در داخل کابين باتوجه به باربر بودن باXبر

 )ھا آئين نامه ايمنی ساختمان کارگاه ١٢۶نقض ماده ( 

مباXتی فرد تعمير و نگھداری درخصوص پذيرش امور نگھداری و تعميرات دستگاه باXبر  بی   -٧
 .بدون داشتن مجوزھای Xزم در اين زمينه



 )ور پيمانکاریآئين نامه ايمنی ام ٢نقض ماده ( 

 

١٣٩٣/١٢/٢۴  

 جاده ناايمن باز ھم جان يک کارگر سيمان خاش را گرفت 

شب زمانی رخ داد  ١٩ساعت  (اسفند ماه ٢٢)، اين حادثه شامگاه روز جمعه به گزارش خبرنگار ايلنا
که با خودروی شخصی خود » غ=م رضا آزادی«که يکی از کارگران شيفت صبح اين واحد، به نام 

بوس  کيلومتری از شھر خاش با يک دستگاه مينی ١۵قصد بازگشت به خانه را داشت در فاصله 
 .صادف کردسرويس کارخانه سيمان خاش ت

کم عرض بودن جاده، نبود  ايلنا گفت: يکی از کارگران سيمان خاش در اين باره به ،»صفا کردی« 
 .خط کشی و نداشتن ع=ئم ھشدار دھنده عامل وقوع اين حادثه بوده است

بر اثر سانحه رانندگی » حسن ميربلوچ«حدود سه ماه پيش ھم يکی ديگر از کارگران به نام  :او افزود
 .ين جاده جان باختدر ا

که کارخانه سيمان خاش در اين منطقه مورد بھره برداری قرار گرفته  ٧۴به گفته اين کارگر، از سال 
 .است اين جاده که محل عبور و مرور انواع کاميونھای حمل بار است ترميمی نشده و فاقد ايمنی است

بار  خيز و مرگ يمان خاش نقطه حادثهکيلومتر مسير دسترسی به کارخانه س ١۵که   کردی با بيان اين 
تھديد  کارگر اين کارخانه در مسير رفت و آمد ۴٠٠و ھر روز جان بيش از  منطقه است

تصريح کرد: ھر چند ماه يک بار کارگران در ھنگام رفت و برگشت به کارخانه بر اثر  شود، می
 .دھند تصادف با يک خودروی گذری، مصدوم و يا جان خود را از دست می

اين کارگر شاغل در کارخانه سيمان خاش با بيان اينکه آقای آزادی در آستانه بازنشستگی بود اظھار 
 .سال سابقه کار داشت ١٩داشت: او از کارگران با تجربه کارخانه بود که بيش از 

ھا به صورت کتبی و شفاھی به گوش  به گفته آقای کردی کارگران درباره ايمنی مسير کارخانه را بار
شود تا جان کارگران مورد تھديد قرار  ای به اين موضوع باعث می توجه اند اما بی مسئوXن رسانده

  .بگيرد

 

٠۴/٠١/٩۴ 

 عدم امنيت جانی کارگران کارخانه فورج گستر اسفراين 

کارگران کارخانه ''فورج گستر اسفراين'' واقع در استان خراسان شمالی به دليل عدم وجود امکانات 
  سب در محل کار، ھر روز دچار صدمات جانی شديدی می شوند.ايمنی منا

تن از آنان در پروسه  ٢٣٠کارگر که بيش از  ٢۵٠فضای محيط توليد کوچک و غير استاندارد است. 
توليد در حال کار ھستند از امنيت جانی در اين محيط برخوردار نيستند. به دليل عدم فعاليت واحد "اچ. 

فرمايان به آن، کارگران در طول سال گذشته دچار خسارات جانی متعددی اس. پی" و بی توجھی کار
                                                                                              شده اند

 



١٣٩۴/٠١/١۵   

 سه کارگر در کشتی سيراف ن کشته شدعلت 

نشانی بندرعباس در تشريح چگونگی وقوع اين حادثه از فقدان  با وجود آنکه آنزمان مديرعامل آتش
سازی عظيم گسترش خبر  و اطفای حريق در حوضچه تعميراتی کشتیھای ايمنی و امداد و نجات  سيستم

ھا اع=م کرد که  با رسانهگفتگو و  يهبيانھمان موقع مديريت اين مجتمع از طريق انتشار    داده بود اما
د ايمنی شرکت عمليات جوشکاری کارگران کشته شده و مالک کشتی بدون ھماھنگی با نيروھای واح

 .را آغاز کرده بودند

از کشته » وحيد ميرزايی«پدر » اميد علی ميرزايی«با گذشت ھفتاد و پنج روز از وقوع اين حادثه 
طبق تحقيات رسمی که تاکنون صورت گرفته است ھيچکدام از سه  شدگان اين حادثه به ايلنا گفت

 .اند ر نبودهکارگر کشته شده در وقوع اين حادثه مقص

رسيدگی به اين حادثه در دادگاه کيفری بندرعباس در دست بررسی   وی بابيان اينکه ھم اکنون پرونده
اش خفگی  است ادامه داد: به استناد گزارش پزشکی قانونی علت مرگ پسرم و دو ھمکار کشته شده

 .ناشی از دود آتش بوده است

در زمان حادثه در داخل مخزن کشتی مشغول جوشکاری  ميرزايی با يادآوری اينکه کارگران کشته شده
توان عملکرد  بودند، ادامه داد: اين کارگران بودند که به دستور شرکت مشغول کار شده بودند و نمی

 .تعبير کرد» خودسری« ھا در روز حادثه را به دليل آن

گسترش ھستند که بايد وی افزود: در اين ميان اگر قرار بر پاسخگويی است اين مديران شرکت عظيم 
توضيح دھند که چرا در آموزش کارگران، نصب تجھيزات ايمنی و انتخاب کارگران ماھر دقت Xزم 

 .اند را نکرده

ميرزايی ادامه داد: واقعيت اين است که بعد از حادثه به نقل از صاحب کشتی سيراف شنيدم که اگر در 
 .بودند روز ھم پسرم و ھم دو ھمکار ديگرش زندهشد ام زمان حادثه بدنه کشتی از بيرون شکافته می

دام به چه دليل  کار موافق بوده است اما نمی وی گفت: ظاھرا آنروز مالک کشتی سيراف با انجام اين
سازی عظيم گسترش برای بريدن ديواره بيروی محل آتشسوزی اقدامات Xزم را به  مسئوXن کشتی
 .عمل نياوردند

افتاده است و  ھای کشتی سازی اين اتفاقات مشابھی در ديگر کارگاه ه سابق برام ک وی يادآور شد: مطلع
 .اند ھا کارگران محبوس در آتش به ھمين شيوه نجات داده شده در ھمه آن

 
١٣٩۴/٠١/٢١   

  :معاون فرمانداری شيروان خبرداد

 مرگ چھار کارگر نيروگاه شيروان در حين کار پيرامون 

معاون فرماندار شھرستان شيروان با اع=م اين » زاده محمد عوض«به گزارش اخبار دريافتی ايلنا، 
خبر گفت: عصر پنجشنبه در حاليکه شماری از کارگران اين نيروگاه مشغول کار بر روی قسمت برج 

ھای بدنه بتن ريزی شده آن بودند بر اثر سقوط از ارتفاع جان  خنک کننده اين نيروگاه و جابجايی قالب
  .باختند



شناسان اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان شمالی و  معاون سياسی فرماندار شيروان افزود: کار
 .آتش نشانی و ساير مقامات مسئول در حال بررسی علت اين حادثه ھستند

ناسان، کار در اين بخش از نيروگاه موقتا تعطيل و پيمانکار ش وی اظھار داشت: به دليل انجام کار کار
 .مربوطه تا روشن شدن علت حادثه بازداشت شده است

زاده گفت: اين بخش از نيروگاه در اختيار پيمانکار بخش خصوصی بوده و تا کنون به دليل  عوض
 .ناتمام ماندن کار، به نيروگاه تحويل نشده بود

  

١٣٩۴/٠١/٢٢   

 کار استان خراسان شمالی در گفتگو با ايلنا خبر داد  معادن روابط

 کارگر نيروگاه برق شيروان  ۴تازه ترين احتما>ت از دليل کشته شدن 

کارگر در  ۴علت حادثٔه کشته شدن  ايلنا:معاون روابط کار اداره کار استان خراسان شمالی درباره
حتماX وجود اشکال در انيروگاه برق شيروان گفت: علت حادثه به طور قطعی ھنوز مشخص نيست اما 

  .تواند يکی از علل حادثه باشد سيستم نگه دارنده سکوھای قالب ريزی می

بود چون به نظر  ھا گفت، ھنوز مشخص نيست دليل ريزش قالب چه وی درباره دXيل ريزش اين قالب
 »مپنا«گذاری  وابسته به گروه سرمايه» مشانير«رسد با توجه به اينکه ناظر اين پروژه ھم شرکت  می

دھيم می تواند  ای را که احتمال می با اينھمه قطعٔه نگه دارنده ھا رعايت شده باشد، استاندارد بوده
ھای Xزم روی آن به  ايم تا بررسی ر دادهبررسی علت حادثه را روشن کند، در اختيار آزمايشگاه قرا با

ھا وجود  ھای نگه دارنده آن ھا از نوع قالبھای جھنده ھستند و نبايد مشکلی در سيستم عمل آيد. اين قالب
   .داشته باشد

در ارتباط با عوامل اجرايی اين پروژه گفت:  معاون روابط کار اداره کل کار استان خراسان شمالی
ھا  برق ايران اين پروژه را به شرکت مپنا و گروه مشانير واگذار کرده بود که آنشرکت توسعٔه صنايع 

کردند. از آنجايی که  برای تجھيز اين پروژه ھمکاری می »پل و دژ«ھم با شرکت پيمانکاری 
شود و اين شرکت حساسيت  ھايی که تحت نظارت مپناست رعايت می در پروژه HSE استانداردھای

ضيه دارد، بعيد است که اين حادثه ناشی از اھمال در بحث حفاظت و ايمنی باشد اما ويژه ای روی اين ق
  .روشن خواھد شد  ھای بيشتر نتيجٔه نھايی پس از بررسی

بازرس اداره کار خراسان شمالی با اشاره به جلساتی که تا کنون برگزار شده است، گفت: اظھارات 
ی بوده اما بايد بررسی کنيم و ببينيم واقعا مشکل در کدام پيمانکار پروژه نشان دھنده رعايت نکات ايمن

  .متری شده است ۵٠بخش وجود داشته که منجر به سقوط کارگران از ارتفاع 

در نيروگاه افتاده است تعطيل است ضمن اينکه در  به گفتٔه وی، پروژه به دليل اتفاقی که روز پنجشنبه
  .شوند که به کار در نيروگاه ادامه دھند میشرايط فعلی ساير کارگران ھم به سختی مجاب 

ھای حفاظت فنی و  ھای صنفی مسئولين کميته رئيس کانون انجمن در ھمين حال اشرف منصوری،
وقوع اين حوادث ھشدار واضحی است «ضمن بيان اين مطلب که  بھداشت کار کشور در گفتگو با ايلنا

ھای بتنی و خصوصا  گفت: سازه» بيشتر شودھا ھرچه  تا نظارت و بازرسی بر عملکرد پيمانکاری
شوند به ھيچ وجه نبايد جدا شوند يعنی به صورت  ھای لغزشی و جھنده ساخته می ھايی که با قالب سازه

از   ھا نيازمند اين است که آيند. در عين حال کار روی اين سازه کنند و باX می ريلی روی ھم حرکت می



شود. يعنی از ناظر پروژه تا مسئول کارگاه تا ساير عوامل و نيروھای متخصص و باتجربه استفاده 
  .نيروھای انسانی بايد از نيروھای متخصص باشند

اشرف منصوری در ارتباط با شرايط کار در ارتفاع ھم گفت: شرايط کار در ارتفاع بايد تابع آيين نامه 
ه در ارتفاع يک متر و بيست متر به گويد کارگرانی ک کار در ارتفاع باشد. آيين نامه کار در ارتفاع می

کنند بايد کليه تجھيزات ايمنی مانند کمربند ايمنی استاندارد و جايگاه و سکو کار مناسب  باX کار می
ھا و سکوھايی که دارای حفاظ و داربست ھستند  برای کارگران ايجاد شود تا افراد بتوانند روی جايگاه

  .کار کنند

ادامه داد: با توجه به مواردی که گفته شد اين حادثه سه دليل  و بھداشت کار شناس حوزٔه ايمنی اين کار
تواند داشته باشد. يا استفاده از تجھيزات فردی به طور استاندارد رعايت نشده بوده، يا سکوی  بيشتر نمی

يزش و کار دچار مشک=تی مانند عدم تعادل بوده و يا تداخل کار ساير عوامل اجرايی با جايگاه عامل ر
  .سرانجام سقوط کارگران شده است

ھای حفاظت فنی و بھداشت کار کشور در پايان ضمن اين  ھای صنفی مسئولين کميته رئيس کانون انجمن
و  يان ھای کارفرما شود مخفی کاری يکی از معض=تی که باعث بيشتر شدن تعداد حوادث کار می« که

توانيم  شود نمی دليل اينکه گزارشی به ما ارائه نمی ، گفت: متاسفانه به»نقص در سيستم بازرسی است
  .شناسانٔه حوادث است به عوامل خودمان ارائه کنيم ای را که ناشی از بررسی کار راھھای پيشگيرانه

ھای نظارتی وجود دارد باعث شده آمارھای  ھا و نقصانی که در سيستم به گفتٔه وی اين مخفی کاری
ر ھيچوقت يکسان نباشد چون ھر ارگان و نھادی که به شکلی مرتبط ارائه شده در خصوص حوادث کا

کند و اين چند دستگی آماری، نوعی آشفتگی را در حوزٔه درس  با حوزٔه کار است آمار خود را ارئه می
کند که به نفع ھيچيک از طرفين در روابط کار نيست و  آموزی از تجربيات حوادث حوزٔه کار ايجاد می

 .شود حوادث در آينده می باعث تکرار اين

 

١٣٩۴/٠١/٢۴  

   و ... ريزش مترو ميدان قيامپيرامون  

نفر از ھمقطاران ما مصدوم شده  وجه نمی شود چنددر آخرين اتفاقات کارگری که در رسانه ھا به آنھا ت
آذر  ٢٥در سه روز متوالی در کارخانه فورج گستر اسفراين سه تن مصدوم شدند. اولين حادثه در  اند.

آذر ماه اتفاق افتاد  ٢٦ماه اتفاق افتاد که دست چپ آقای محمد غ=می قطع شد. دوميين حادثه در تاريخ 
آذر ماه مربوط به سوختگی آقای  ٢٧بريدگی شديد شد. سومين اتفاق در و دست آقای حسن سيدی دچار 

اين سه اتفاق ناگوار در حالی بود که کارگران به دليل کسر   جواد سنگ سفيدی در قسمت کوره بود.
بيمه تکميلی درمان و عدم پرداخت وجوه ھزينه شده در آذرماه دست به اعتصاب غذای يک روزه زدند 

 .تھا و روزنامه ھای دولتی و غير دولتی منتشر نشدولی خبر آن در ساي

طبق معمول آسيب ديدن کارگران ادامه دارد و چشم و گوش اداره » سبک سازان«در شرکت پر حادثه 
کار، وزارت بھداشت و مسئوXن بر روی اين حوادث بسته است. آقای مسعود سخاوتمند کارگر نيمه 

 .راھی بيمارستان شد فنی اين شرکت در دی ماه دچار آسيب شد و

در ھمين زمان در يک کارگاه موزائيک سازی آقای علی اکبر ولی پور، کارگر ساده ای که برای بار 
گيری به کار گرفته شده بود دچار آسيب شد و آقای محمد تقی واثقی که به عنوان کارگر ساده در يک 

 .کارگاه ساختمانی مشغول به کار بود دچار مصدوميت گرديد



ی  محسن رباط سرپوشی کارگر آرماتور بند و قالب بند ساختمانی با ده سال سابقه ٤/٧/٩٣ريخ در تا
متری در ھنگام باز کردن قالب ھا به دليل نداشتن ھيچ گونه  ٦کار در شھرستان اسفراين از ارتفاع 

ر نواحی لوازم ايمنی(اعم از لوازم مھار در ارتفاع تا دستکش و ک=ه) در اثر سقوط دچار شکستگی د
لگن و دست چپ , فک و آسيب به کبد شده است. اين کارگر که پس از سقوط به بيمارستان امام خمينی 

اين شھرستان منتقل شده است تا به امروز چندين بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است که با اين 
  .ديگری ھم ھست ھای جراحی شرايط ھنوز به بھبود کامل دست نيافته است و احتماX نيازمند عمل

  

١٣٩۴/٠١/٢۵  

  در معدن سنجدک کاشمر  علت حادثه

تفاع حدود ھفت ھا و تحقيقات انجام شده از شاھدان عينی، متوفی ھنگام حادثه در ار براساس بررسی  
متری باXی محلی که دستگاه برش سنگ قرار دارد، در حال برش يک قطعه سنگ بوده که بر اثر پاره 

شدن سيم دستگاه برش، سيم با شدت به سر کارگر معدن برخورد کرده و موجب سقوط وی از ارتفاع 
   .شده است

 

١٣٩۴/٠٢/٠١  

  ن کارگری در يزدکشته شد علت 

دھند. گفته  ايلنا: منابع خبری در يزد از کشته شدن يک کارگر بر اثر ريزش کانال فاض=ب خبر می
  .بوده استشود عدم رعايت مسائل ايمنی عامل اين حادثه  می

سيد عباس ميرشمسی مديرعامل سازمان آتش نشانی اع=م کرده که علی رغم ت=ش آتش نشانان برای 
نجات جان کارگر مدفون در زير آوار با استفاده از تجھيزات ايمنی عمليات و دستگاه زنده ياب عمليات 

حجم انبوھی از خاک،  متری و مدفون شدن در زير ۵انجام دادند اما بعلت فوت شدن کارگر درعمق 
  .دستگاه مذکور اثری مبنی بر زنده بودن کارگرنشان نداده است

، کانال مذکور متعلق به اجرای شبکه فاض=ب مسکن مھر بوده که از شرايط ايمنی مناسب ویبه گفتٔه  
 .ھای جانبی در کانال برخوردار نبوده است نظير اجرای سازه نگھبان و مھاربندی

 

٠۶/٠٢/٩۴ 

 توضيحات شھردار تبريز درباره تصادفات مرگبار کارگران خدماتی ھنگام نظافت اتوبان 

ايلنا: شھردار تبريز درباره سوانحی که برای دو کارگر خدماتی سازمان متبوعش به وقوع پيوسته است 
   . ضيحاتی را ارائه کردتو

صبح امروز در صحن علنی شورای اس=می شھر تبريز با » صادق نجفی«به گزارش خبرنگار ايلنا، 
اشاره به حوادثی که در روزھای اخير برای دو کارگر خدماتی سازمان متبوعش به وقوع پيوسته است، 

ای که  موقع برداشتن زبالهشناس شھرداری  گفت: اين کمال نامردی است که کارگر شريف و وظيفه
انصاف  رھا شده است، قربانی سرعت غيرمجاز يک فرد بی    انصاف وسط اتوبان توسط يک فرد بی



رھا     افتاده را به حال خود زمين ديگر شود و تازه بعد از تصادف نيز فرد خاطی فرار کند و کارگر به
 .کند

ان، يکی از کارگران شھرداری ھفته پيش فوت کرد لطفی يکی از شھروند او افزود: متاسفانه بر اثر کم
و در مورد مشابه ديگری نيز روز گذشته، کارگر شھرداری با تصادف شديد در اتوبان پاسداران راھی 

 .بيمارستان شد که به گفته مسئوXن بيمارستان، اين کارگر نيز وضعيت وخيمی دارد

ديده در بيمارستان  رييس شورا از کارگر حادثهنجفی در ادامه بيان کرد: به شخصه دو بار به ھمراه 
عيادت کردم. مدتی نگذشت که او فوت کرد. از ھيچ ت=شی برای حمايت از اين عزيزان فروگذار 

انگاری و ناجوانمری دو  نخواھيم بود اما اين سوال مطرح است که چرا بايد کارگر مظلوم، قربانی سھل
 انصاف شوند؟ فرد بی

دار، افزايش ع=يم ھشداری و  ھای فرم شبرنگ ھايش تھيه و توزيع لباس امه صحبتشھردار تبريز در اد
ھمچنين توسعه خدمات مکانيزه را از جمله راھکارھای سازمان متبوعش برای جلوگيری از بروز 

 .حوادث ناگوار مشابه برای کارگران عنوان کرد

دو کارگر گفت: متاسفانه ھمچنين رئيس شورای اس=می شھر تبريز درباره مرگ يکی از اين 
 .انگاری يکی از شھروندان و انداختن آشغال در خيابان باعث داغدار شدن يک خانواده شد سھل

در صحن علنی شورای اس=می شھر تبريز با بيان اينکه وضعيت کارگر تنظيف » شھرام دبيری« 
يک کارگر و مجروحيت اتوبان پاسداران تبريز وخيم است، گفت: دو حادثه تلخ اخير که باعث مرگ 

 .کارگر ديگر در اتوبان پاسداران شده است، خيلی اسفبار است

وی افزود: در جريان عيادت از اين کارگر تنظيف در بيمارستان عالی نسب متوجه وخامت شرايط وی 
 .شدم

ھای فرم شبرنگ استفاده کنند و در  دبيری در عين حال گفت: Xزم است کارگران تنظيف از لباس
 .ھای پرسرعت نيز از خودروھای تنظيف استفاده شود تا ديگر شاھد چنين حوادثی نباشيممسير

  

  گفتار و اعمال خودشان

 

١٣٩٣/٠٢/١۶  

  :مديرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ناشی از کار نقش دارد  درصد حوادث ٨۵عامل انسانی در 

راھبرد برای ٩برنامه عملياتی در  ۵٢مديرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
نابع مادی درحوزه بازرسی کار وزارت پيشگيری از حوادث ناشی از کاروصيانت ازنيروی انسانی وم

  .تعاون کار و رفاه اجتماعی تدوين گرديده است

به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصابتی در دومين 
ھمايش آموزشی توسعه، ترويج و ارتقاء فرھنگ ايمنی کار که در بندرعباس برگزار شد گفت: باتوجه 

ھای وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر کاھش حوادث ناشی از کار، بازرسی مستمر  رنامهبه ب
برنامه راھبردی در  ٩و استانداردسازی محيط کار و صيانت از نيروی انسانی و منابع مادی کشور، 



ر حوزه برنامه عملياتی جھت پيشگيری از حوادث ناشی از کارو صيانت از منابع مادی و انسانی د ۵٢
  .بازرسی کار تدوين شده است

پيشگيری از حوادث در  :اصابتی بر ارتقاء فرھنگ ايمنی و توجه به آموزش در کار تاکيد و اضافه کرد
ھای کاری توسط کارگر و کارفرما نيز تاکيد شده  قانون ديده شده و بر رعايت قوانين کار در محيط

  .است

ھا و  نظارت را سه رکن اصلی عنوان کرد که بايد در کارگاهوی، فراھم کردن شرايط ايمنی، آموزش و 
  .باشد واحدھای توليدی رعايت شود و رعايت اين سه رکن بمنزله کاھش حوادث ناشی از کار می

ھزار کميته حفاظت فنی و بھداشت  ١٣مديرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: 
قانون کار درسراسرکشور جھت ارتقاء  ٩٣يان به موجب ماده کار با مشارکت کارگران و کارفرما

  .کنند فرھنگ ايمنی و کاھش حوادث ناشی از کار فعاليت می

شود،  درصد عوامل حوادث ناشی از کار را شامل می ٨۵اصابتی با بيان اينکه عامل انسانی بيش از 
ست که مسووXن ايمنی و درصد حوادث نيز ناشی از عدم نظارت در محيط کار ا ۵٢اظھار داشت: 

  .ھای حفاظت فنی و بھداشت ايمنی کار در کاھش اين حوادث نقش تاثيرگذاری دارند کميته

درصد است،  ۴٨وی، با بيان اينکه بيشترين حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان و حدود 
درصد به دليل  ٩۵يل، درصد است که در بررسی اين مسا ٧٨گفت: اين آمار در استان ھرمزگان باX و 

  .ھای Xزم رخ داده است نبود آموزش

مديرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر آموزش مستمر و توجه به نکات 
ايمنی در محيط کار برای ارتقای توليد در کشور تاکيد کرد و گفت: در جھت ايمن سازی   محيط ھای 

واحد منابع و به ازای يک واحد ھزينه در  ۴٨/۴نه در آموزشھای ايمنی کاری به ازای يک واحد ھزي
  .بازگشت سرمايه را در پی خواھد داشت ٣٧/٣خصوص تامين تجھيزات حفاظت فردی 

ھای مسوول به منظور کاھش آمار بروز حوادث ناشی  اصابتی خواستار ھمکاری و ت=ش ساير دستگاه
ھا،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شھرداری از کار شد و گفت: در کنار بازرسی کار

  .توانند ايفای نقش کنند ھای نظام مھندسی ساختمان و وزارت راه در اين رابطه می سازمان

ھای حفاظت فنی و بھداشت کار در واحدھای مشمول را از اھداف اين وزارتخانه  وی، گسترش کميته
ھای کار و پيشگيری  ارتقای ايمنی و بھداشت در محيطھا نقش پررنگی در  برشمرد و گفت: اين کميته

  .از حوادث ناشی از کار دارند

 

١٣٩٣/٠٣/٠١   

  :معاون وزير کار با ارائه آماری از حوادث شغلی

 کارگر در سال گذشته جان خود را از دست دادند  ١٨٠٠

 ٣٠٠ھای کار ھر ساله بيش از  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت حواثمحيط
  .کند ھزار ميليارد لایر به کشور خسارت وارد می



يی مديران کل اجرايی، ارديبھشت) در گردھما ٣١روز گذشته(» حسن ھفده تن«به گزارش ايلنا، 
ھزار حادثه  ١٣معاونان و روسای ستادی روابط کار سراسر کشور در اصفھان، گفت: در سال گذشته، 

  .مورد آن منجر به فوت شد ٨٠٠ناشی از کار رخ داد که بيش از يک ھزار و 

ی کار وی افزود: به دليل کاھش امنيت نيروی کار و کاھش امنيت سرمايه گذاری شرايط قراردادھا
  .ھای کار در سال گذشته موقت بوده است درصد قرارداد ٩٠تغيير يافته، به گونه ای که بيش از 

ھا ما را در برنامه  ھا توسط استان مخفی کاری و عدم شفافيت در ارائه آمار«ھفده تن با اشاره به اينکه 
ی کاھش حوادثناشی از کار کافی قوانين و مقررات به تنھايی برا :، ادامه داد»کند ريزی دچار اشتباه می

  .نيست

ھای اين وزارتخانه استفاده نکردن از  معاون روابط کار وزارت کار اظھار کرد: يکی از غفلت
ھای کارگری  ھای کارگری و کارفرمايی بوده است. نه تنھا بايد نگاه حمايتی به تشکل ھای تشکل ظرفيت

  .ز استفاده کردو کارفرمايی داشت بلکه بايد از خ=قيت آنان ني

ھای  ھا و ھمچنين نگاه وی ضمن انتقاد از نگاه مظنون آميز به کار فرمايان تاکيد کرد: اين نوع نگاه
  .تحقيرآميز به کارگران بايد اص=ح شود

ھا اين بود که سھم مزد  ھفده تن در ادامه بيان کرد: يکی از نقاط ضعف مرحله نخست ھدفمندی يارانه
  .ھا را به حدود دو سوم کاھش داد ام شده توليد پايين ديده شد و قدرت خريد آنکارگران در قيمت تم

ھای توليد را زمينه ساز افزايش دستمزد کارگران دانست و گفت: در صورت کاھش  وی کاھش ھزينه
يابد و بر اين اساس،  قيمت تمام شده کاX و ھزينه توليد، مزد ھر کارگر دو تا سه برابر افزايش می

شود اما برای تحقق اين امر،  ھای اضافی که بر دوش کارفرمايان است، برداشته می ی از ھزينهبسيار
   .بايد دست دXXن کوتاه شود و سھم فساد در توليد کاھش يابد

 

١٣٩٣/٠٣/١١ 

  :سازمانی –يک کارشناس روانشناسی صنعتی 

 شود  فرھنگ ايمنی کار جدی گرفته نمی

سازی، باورمند نشده باشد، ھمچنان در محيطھای کار شاھد حوادث کار  که مسئله ايمنی درونی تا زمانی
شود  دليل اخت=ف با کارفرما بر سر حقوق و دستمزد دچار استرس می خواھيم بود / کارگری که به
زای ناملموس تأثيری مستقيم در  گونه عوامل حادثه شود، اين سانحه میناگزير در پای دستگاه دچار 

  .بروز حوادث کاری دارند

سازمانی گفت: فرھنگ ايمنی کار در جوامع کارگری و  –يک کارشناس روانشناسی صنعتی 
  .شود کارفرمائی جدی گرفته نمی

ھای کار به خبرنگار ايلنا  طبر بودن اين اصل مھم در محي با اشاره به نگرش ھزينه» حسين شکرکن«
سازی، باورمند نشده باشد، ھمچنان در محيطھای کار شاھد  که مسئله ايمنی درونی گفت: تا زمانی

  .حوادثکار خواھيم بود



سازمانی ادامه داد: در صورت ھزينه نشدن بر ايمنی کار سود  –اين عضو انجمن روانشناسی صنعتی 
ارفرما ريخته شود اما در صورت ھزينه شدن منجر به آن ممکن است در کوتاه مدت در قلک ک

  .وری نيروی انسانی در بلندمدت خواھد شد بھره

ھای اجتماعی، انسانی، اقتصادی ناديده گرفتن بھداشت و ايمنی در کار  شکرکن ادامه داد: ابعاد ھزينه
  .سازی آن است ھای اجرا و فرھنگ بسيار باXتر از ھزينه

وری عوامل انسانی دارد، اظھار  نکته مھم که ايمنی در کار ارتباط مستقيم با بھرهشکرکن با تأکيد اين 
ای است که ابعاد فنی، بھداشت محيط، صنعتی  داشت: مسئله ايمنی در محيط کار يک موضوع بين رشته

  .ھا منجر به بھينه شدن شرايط کار گردد گيرد و ھمکاری افراد اين حوزه و سازمانی را در بر می

سازمانی ضمن اشاره به باX بودن خطای انسانی در حوادث  –کارشناس روانشناسی صنعتی  اين
کند: تمامی اين خطاھای انسانی  کاری، اين حوادث را موضوعاتی در خ¹ ايجاد شده ندانسته و بيان می

  .دھند در بستر يک دسته از عوامل محيطی کار روی می

بينيم که بر روی ايمنی مسائل فنی  در صنايع را می HSE شکرکن تأکيد کرد: در ايران تنھا بخش
  .شود بھداشت محيط کار تکيه دارند و بعد بھداشت عوامل انسانی ناديده گرفته می

شود  دليل اخت=ف با کارفرما بر سر حقوق و دستمزد دچار استرس می وی اظھار داشت: کارگری که به
زای ناملموس تأثيری مستقيم در  گونه عوامل حادثه نشود، اي ناگزير در پای دستگاه دچار سانحه می

  .بروز حوادث کاری دارند

ھا و صنايع  ھا، سازمان سازمانی در کارگاه –شکرکن نگرش جدی بر ايجاد بخش روانشناسی صنعتی 
را گامی مھم برای کاھش حوادثکار دانست و گفت: کيفی بودن عوامل ايجاد حوادث کار مانع از 

  .ھای ما خالی است شود و جای اين بخش در بسياری از سازمان د آن نمیبررسی علت ايجا

 

١٣٩٣/٠۴/٠۴  

  :عضو شورای عالی حفاظت فنی

  ھا ھستند  کارفرمايان مسئول تامين ايمنی کارگاه

دھد، که دليل اصلی بيشتر حوادث حين  عالی حفاظت فنی گفت: تجارب نشان می عضو کارگری شورای
ھای  ھای مربوط به رعايت اصول حفاظت ايمنی و بھداشت کار در محيط نامه کار به نحوه اجرای آئين

  .گردد کار بازمی

اع=م اين مطلب به خبرنگار ايلنا گفت: مطابق قانون در وھله نخست مسئوليت اجرای با » فرخ شھنی»
قوانين مربوط به حفاظت فنی و بھداشت کار با کارفرمايان است که با تامين تجھيزات کافی و ارائه 

  .ھای Xزم به کارگران از احتمال بروز حوادث کار بکاھند آموزش

شود دليل اصلی بروز حوادث حين کار به عامل نيروی انسانی  وی در خصوص اين ادعا که گفته می
گردد، گفت: واقعيت اين است که کارگران به عنوان يکی از شرکای اصلی توليد  يعنی کارگر بازمی

ای که نبايد آنرا از  نقش غير قابل انکاری در ارتقاء ضريب ايمنی و بھداشت محيط کار دارند اما مسئله
ت که قانونگذار، دولت و کارفرما پيش از کارگران در تامين ضريب ايمنی نظر دور داشت اين اس

  .ھای کار مسئول ھستند محيط



ھای حافظت و ايمنی پس از درج در روزنامه رسمی  نامه که اجرای آئين اين مقام کارگری با بيان اين
ھای  ال تحريمھائی چون اعم به بھانه :آور است، افزود کشور برای تمامی صاحبان صنايع الزام

ھا جان کارگران را به  نامه اقتصادی، ھيچ کارفرمائی مجوز ندارد تا با سر باز زدن از اجرای آئين
  .خطر بياندازد

گذار، کارفرمايان و کارگران در کاھش بروز حوادث   اين کارشناس مسائل حفاظت فنی افزود: قانون
  .توان يک عامل را مھم دانست دخيل ھستند و تنھا نمی

ھای به حداقل رساندن  يکی از شيوه» روز کردن تجھيزات به«باره تشريح کرد:  شھنی در ھمين
حوادثناشی از کار است؛ برابر قوانين موجود کارفرمايان بخش معادن و صنايع مکلف به نو کردن 

  .شود ھای ملی) می ای منجر به نابودی صنايع(سرمايه تجھيزات ايمنی بوده و ھرگونه حادثه

تجھيزات » کارفرمايان اصلی»ای  ھای پيمانکاری و مقاطعه فعال کارگری در ادامه گفت: در فعاليت اين
و نگھداری صحيح از اين تجھيزات » نصب«را تھيه کرده و پيمانکاران مجری وظيفه دارند تا با 

  .س=مت کارگران را تامين کنند

ھای مربوط به قوانين حفاظت و ايمنی کار  وی با بيان اين مطلب که ھدف از تدوين واجرای آيين نامه
ھا به مرور زمان ھويدا  نامه است، گفت: ايرادھا و نارسايی احتمالی اين آئين» پيشگيری از حوادث«

  .دھند شده و نقاط ضعفشان را نشان می

عالی حفاظت فنی بابيان اينکه با وجود محدود بودن قوانين کار و تامين  اين عضو کارگری شورای
ماعی در مناطق آزاد اقتصادی، خوشبختانه در اين مناطق تمامی قوانين مربوط به رعايت حفاظت اجت

ھای استاندارد ايمنی مستقلی در  فنی الزام آور است، گفت: البته در حوزه پتروشيمی قوانين و آئين نامه
  .شود ده میھای وزارت نفت وجود داشته و گاھی تداخ=تی در آنھا مشاھ نامه قانون کار و آئين

عالی حفاظت  شود. در جلسات شورای شھنی افزود: اين قوانين مکمل يکديگر بوده و تعارضی ديده نمی
ھای حفاظت فنی نيز در به منطقه بازرسی  وزارت نفت حضور داشته و کميته HSE فنی نمايندگان

  .پردازند می

  

١٣٩٣/٠۴/٠۵  

  :معاون روابط کار وزارت کار

 روز کاری را به ھدر می دھد  ۶منجر به فوت   ھر حادثه

اون، کار و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مھمترين رسالت وزارت تع
اجتماعی است و درصورتی که  اجتماعی، ايجاد تعادل در منابع تأمين رفاه اجتماعی و سازمان تأمين

  .بگيران افزايش دھيم بخواھيم به تعادل برسيم بايد اشتغال ايجاد کنيم و شاغ=ن را نسبت به مستمری

ر و رفاه اجتماعی و سازمان در ھمايش مشترک وزارت تعاون، کا» تن سيدحسن ھفده«به گزارش ايلنا 
بگير به ازای ھر  گذار به مستمری اجتماعی با اع=م اين مطلب، افزود: درصورتی که نسبت بيمه تأمين

  .گيرد اجتماعی در معرض تھديد و ورشکستگی قرار می نفر به يک نفر کاھش يابد، صندوق تأمين ۵/۵

اجتماعی داريم،  بگير در تأمين ز يک مستمریپردا نفر بيمه ۶اکنون به ازای ھر  وی تصريح کرد: ھم
  .نفر دربرابر يک نفر بود ٣۵معادل  ١٣۵۴درحالی که اين ميزان در سال 



سازی و درنھايت  گذاری در کشور نياز به بھبود اقتصادی، نوآوری، تجاری ھفده تن يادآور شد: سرمايه
  .ن کار استبھبود فضای کسب و کار دارد که ھمه اينھا مستلزم اص=ح قواني

اجتماعی اشاره کرد و گفت: تشکيل  ھای مشترک ميان وزارت کار و تأمين ھفده تن به ايجاد کارگروه
اجتماعی درخصوص حل مشکل بيمه بيکاری،  ھای مشترک ميان وزارت کار و سازمان تأمين کارگروه

کاھش مشک=ت  حوادثناشی از کار، مشاغل سخت و زيان آور و اص=ح برخی از قوانين در راستای
  .حوزه کار و ارتقا س=مت نيروی کار است

اجتماعی در شرايط  ھا و مصارف و افزايش سرمايه صندوق تأمين وی اظھار داشت: کاھش ھزينه
ھای تحميلی بر اقتصاد کشور وارد شده، موجب می شود تا اين سازمان بتواند برای  کنونی که تحريم

  .ھای درمان و معيشت مردم را داشته باشد ھای متوالی توان پرداخت ھزينه سال

بيکاری،  ھای مشترک ميان دو نھاد يادشده بررسی موضوع بيمه معاون روابط کار گفت: کارگروه
قانون کار را  ١۴٨آور و ماده  آموزی نيروی کار، مشاغل سخت و زيان حوادث ناشی از کار، مھارت

  .در دستور کار خود قرار دارند

توان بدون توجه به توانمندسازی نيروی کار به  بيکاری به دنبال اين ھستيم که نمیوی گفت: در بيمه 
توان نيروی کار را از فرآيند  بيمه توجه کنيم. با توانمندسازی نيروی کار از طريق آموزش مھارت می

  .ايم تا پايان سال کاھش دھيم بيکاری خارج کرد و مبلغی را که برای اين بيمه در نظر گرفته بيمه

ھفده تن درخصوص حوادثکار گفت: صيانت از نيروی کار مھمترين دغدغه مسئوXن حوزه کار است 
  .شود روز کاری می ۶ای که منجر به فوت کارگر شود موجب ھدر رفتن  و ھر حادثه

ھای حوادث ناشی از  وی ادامه داد: درصورتی که بتوانيم با توجه به آمار سازمان بين المللی کار ھزينه
ر که ھم اکنون اين ميزان در جھان چھار درصد توليد ناخالص داخلی است، در ايران اين ميزان را کا
ھزار ميليارد تومان خواھد رسيد که اگر بتوانيم اين  ٣۶درصد در نظر بگيريم مجموع آن به حدود  ٢

  .ايم ھزينه را کاھش دھيم توسعه استاندارد زندگی کارگران را ارتقا داده

آور گفت:  بط کاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشاغل سخت و زيانمعاون روا
شوند، اما بيشتر اين افراد پس از  سال زودتر بازنشسته می ١٠افرادی که در اين نوع مشاغل ھستند 

کنند و بايد به سمتی  شوند و يا به علت فرسودگی بيش از حد فوت می بازنشستگی يا دچار بيماری می
  .ھای نوين به مشاغل عادی تبديل شوند حرکت کنيم که اين نوع مشاغل با فناوری

 

١٣٩٣/٠۵/٢٠   

  :مدير بھداشت و ايمنی کار معدن زغالسنگ البرز مرکزی

 پردازند  جانشان میتاوان عدم نظارت دولت بر پيمانکاران معادن را کارگران با 

در شھرستان کياسر، يک کارشناس ايمنی معادن حادثه در معدن شادسربا گذشت دو روز از وقوع
تی ھای دول مازندران به تحليل حوادثمعادن زغال سنگ پرداخت و گفت: تاوان نظارت اندک سازمان

  .ناظر بر کارفرمايان و پيمانکاران معادن را کارگران با جان شان می پردازند

مدير س=مت، ايمنی و بھداشت کار معادن زغالسنگ البرز مرکزی در گفتگو با » زاده مھرداد باباعلی»
را عامل اصلی وقوع حوادثدر معدن ذکر کرد و گفت: حکم » برداران معادن عدم کنترل بھره«ايلنا 

توسط پيمانکاران معادن باعثشده است که وسايل مورد نياز برای حفظ » کسب سود بيشتر«مايی فر



کاران به مرور حذف شوند و از ھزينه نيروی کار تا  ھای تھويه، لباس و تغديه معدن ايمنی، تھيه دستگاه
  .به انجا که به استخراج لطمه ای وارد نيايد کاسته شود

  .شود تر می رنگ وار افزايش يافته و ايمنی در کار کمتر و کم درآمد حباب وی اضافه کرد: با اين نگرش

در استخدام پيمانکاران بی تاثير است، اظھار » دارا بودن علم معدن«زاده با اشاره به اين که  باباعلی
  .داشت: اغلب اين پيمانکاران با آزمون و خطا کار را ياد می گيرند

ار در معادن زيرزمينی بسيار دشوار و سخت است، ادامه داد: نقص وی با تأئيد بر اين نکته که ک
برداران در  ھای ايمنی Xزم برای بھره ھا و آموزش قانونی در اين زمينه وجود ندارد و گذراندن دوره

  .قانون ديده شده است

رعايت »ھا  نامه عضو کميته تخصصی سازمان نظام مھندسی معدن مازندران افزود: آئين
» برداران روز بودن علم معدن بھره به»آور ساخته و  را برای پيمانکاران الزام» ھای ايمنی عملدستورال

  .از ديگر نکات مھم کار در معدن است

ادامه داد: آنان ببينند» گنج بدون زحمت«پيمانکاران نبايد معادن را زاده با بيان اين مطلب که باباعلی
افتد بدون شک نقص  ای اتفاق می ھر جايی که حادثهبايد برای س=مت کارگران زحمت بکشند و 

  .موثر بوده است» ايمنی«

ھای زمين است که ھمراه با آزاد شدن  شناسی Xيه وی گفت: علت ديگر حوادثکار در معدن شرايط زمين
  .فشار گاز در معدن اتفاق می افتد

 

١٣٩٣/٠۶/٠٢   

  :يک کارشناس ايمنی کار بررسی کرد

  شود  چگونه تکرار می» مرگ در عمق چاه«حادثه 

نبدکاووس، بر اثر گاز گرفتگی چاه جان خود را از در روستايی واقع در گ سه کارگر مقنیروز گذشته 
دست دادند، بنابر اع=م اورژانس شھرستان گنبد اين حادثه زمانی روی داد که کارگران مشغول 

  .Xيروبی يک حلقه چاه کشاورزی بودند

به گزارش خبرنگار ايلنا، ھرچند فوت ھمزمان سه کارگر در يک حادثه شغلی به تنھايی رويدادی مھم 
کن  که روزانه در رابطه با گاز گرفتگی کارگران چاهتعداد اخباريشود اما نگاھی گذرا به  تلقی می

 .افزايد ای که بطور روزانه در جريان است می شود بر اھميت فاجعه منتشر می
تعداد  ٨٠توسط پزشکی قانونی منتشر شد تنھا در واپسين سال از دھه  ٩٠بنابر گزارشی که در سال 

اند که اين آمار نيز به نسبت  کارگر چاه کن براثر گاز گرفتگی در چاه جان خود را از دست داده ۵۶
  .دھد درصدی را نشان می ١٩رشدی  ٨٨سال 

 دھد فاجعه چگونه رخ می
=مت، ايمنی و بھداشت کار در خصوص چرايی شناس ارشد س کار» شھرام غريب«در ھمين رابطه 

ھايی   گويد: بطور کلی در محيط کن به خبرنگار ايلنا می شيوع اين حادثه شغلی در ميان کارگران چاه
مانند چاه که دارای فضای محصورند تامين اکسيژن مورد نياز برای تنفس کارگران امری حياتی و 

  .الزامی است



شود، از غلظت اکسيژن موجود در ھوا  ه ھرچه بر عمق زمين افزوده میوی بابيان اينکه در فضای چا
کاسته خواھد شد، گفت: از نظر پزشکی يک فرد سالم برای تنفس به فضايی نياز دارد که غلظت 

درصد اکسيژن ھوا  ۵و  ١٩نھايت غلظت   درصد باشد اما در  ٩و  ٢٠اکسيژن ھوای آن بطور طبيعی 
  .تنفس يک فرد سالم استآل برای  حداقل شرايط ايده

ھای محصور ھرچه از غلظت اکسيژن  گويد در محيط شناس بھداشت و ايمنی کار در ادامه می اين کار
 .گيرد فرد نيز به تدريج با شرايط عادی فاصله می  ھوا کاسته شود، فعاليت

ھای تنفسی  درصدی ضربان دستگاه ١٧افزايد: به عنوان مثال در غلظت  وی در تشريح اين موقعيت می
ھای  درصد ناھماھنگی دستگاه ١۴يابد و کاھش اين ميزان غلظت به  و گردش خون افزايش می

شود که نتيجه عملی آن کاھش قوه فکری و  ای و خستگی نيز به جمع تغييرات قبلی اضافه می ماھيچه
 .تصميم گيری فرد است

درصد برسد، در  ١٢ه يافته و به افزايد: چنانچه افت غلظت اکسيژن در محيط محصور ادام غريب می
 .شود ھا می ھوشی آنی و کبودی لب اين حالت فرد دچار بی

شناس ايمنی و بھداشت کار در مورد مرگ آور بودن غلظت اکسيژن ھوای موجود در  اين کار
درصد، فرد پس از ابت= به سرگيجه و تھوع،  ١٠تا  ۶ھای محصور گفت: در غلظت اکسيژن از  محيط

درصد برسد مرگ فرد  ۶ميرد اما چنانچه غلظت ھوا به کمتر از  دقيقه می ٨و پس از  بيھوش شده
 .ثانيه حتمی خواھد بود ۴٠ظرف مدت 

ھای محصور تبعيت  وی با تاکيد براينکه کار در اعماق چاه از شرايط غلظت اکسيژن ھوا در محيط
ھا پايين بودن غلظت اکسيژن است  ھای آب که تنھا خطر کار در آن کند، افزود: به غير از حفر چاه می

که با اسامی گاز مرداب يا ترش نيز شناخته  (H٢S)ھای فاض=ب وجود گاز سمی در مورد چاه
شوند از جمله عواملی است که در کنار پايين بودن غلظت اکسيژن ھوا به عنوان تھديدی جدی  می

 .شود محسوب می
در درگذشته در صنايع چوب، چرٰم نفت و گاز نيز به  اين کارشناس ايمنی کار بايادآوری اينکه اين گاز

شده است، افزود:  عنوان يکی از عوامل تھديد کننده س=متی کارگران حاضر در محيط کار تلقی می
خوشبختانه اکنون با استفاده از تجھيزات مدرن ديگر اين گاز تھديدی جدی برای اين صنايع تلقی 

 .شود نمی
ھای تھويه  توان با استفاده از دستگاه کن نيز می برای کارگران چاهکار، به گفته اين کارشناس ايمنی

صنعتی قابل حمل امکان گردش ھوا در اعماق چاه را فراھم کرد و بدين ترتيب از استمرار حوادثی که 
 .شود جلوگيری کرد ھرچندگاه به مسموميت و فوت کارگران چاه کن منجر می

ر حرفه چاه کنی به دليل بسته بودن محيط کار ضروری است که وی در عين حال با تاکيد براينکه د
ھای پزشکی قرار بگيرند، گفت: در  ای مورد آزمايش کارگران چاه کن در بدو استخدام و بطور دوره

حقيقت صرف نظر از تجھيزات ايمنی که در کار چاه کنی ضروری است بايد به مسئله س=مت و بنيه 
 .دفيزيکی چاه کنان نيز توجه کر

ھای چھار نفره  ضروری است تا کارگران چاه کن حداقل بصورت تيمھا گويد: ع=وه بر اين وی می
ھا  کارکنند، بدين ترتيب که دو نفر در بيرون چاه مستقر شوند و دو نفر ديگر که وضعيت فيزيکی آن

  .بايکديگر متناسب است در درون چاه حضور يابند

 

١٣٩٣/٠۶/٠٣   

 يد: مرگ کارگران مقنی چطور کار به اينجا رس



در گنبدکاووس براثر گازگرفتگی در عمق چاه، يک فعال حقوق  سه کارگر مقنیپس از کشته شدن
و  ايمنی در شغل Xيروبی» مطلوب«و » موجود«صنفی کارگران ساختمانی به تشريح استاندارھای 

  .حفر چاه در ايران پرداخت

شرايط از اعضا ھيات مديره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در رابطه با» ھادی ساداتی»
ر به خبرنگار ايلنا گفت: بيشترين ميزان اجرای مقررات ايمنی و بھداشت د کاری کارگران چاه کن

ھای فنی مانند تاسسيات مترو و  مورد کارگرانی است که در استخدام کارفرمايان بزرگ به کندن چاه
شود)  مخابرات اشتغال دارند اما در مورد کارفرمايان خصوصی(که بخش عمده اين کار را شامل می

  .وضع به گونه ديگری است

ھای آب و فاض=ب مشغول  ر حفر چاهکن به صورت سنتی د وی با يادآوری اينکه بيشتر کارگران چاه
به کارند، گفت: کارفرمايان بيشتر اين کارگران صاحبان منازل ھستند بنابراين يکی از مسائل مربوط به 

اجرا نشدن اصول ايمنی و بھداشت کار در مورد اين کارگران نامشخص بودن مسئوليت قانونی تامين 
  .امکانات ايمنی کار توسط کارفرماست

از يکسو برابر :جمنن صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران در تشريح اين موضوع گفتمسئول ان
عرف جاری صاحبان منازل را نمی توان وادار کرد که برای حفر يک حلقه چاه آب يا فاضDب حتما 

کن ھم در وضعيت  ھزينه سنگين تھيه تجھيزات ايمنی را پرداخت کنند و از سوی ديگر کارگران چاه
   .مناسبی برای تھيه چنين وسايلی قرار ندارند مالی

وی بابيان اينکه به دليل اين مشکل، شرايط ايمنی و بھداشت کار در مورد کارگران چاه کن در حد 
بسيار نازلی است، افزود: گاز گرفتگی تنھا يکی از خطراتی است که جان اين کارگران را تھديد می 

امکانات اوليه ھمچون کDه ايمنی برای محفوظ ماندن از خطر بيشتر اين کارگران حتی به کند چرا که
  .ھای احتمالی مجھز نيستند ريزش

ساداتی با قبول اينکه مطابق استاندارھای روز ايمنی و بھداشت کار دستگاه تھويه از ابزارھای کار 
ع=وه بر  کارگران چاه کن تلقی می شود، گفت: در اين ميان بايد دولت تمھيداتی را فراھم کند که

افزايش سطح آگاھی کارگران چاه کن به نوعی از طريق اعطای تسھي=ت اختصاصی يا تعاونی امکان 
  .ھای ايمنی مدرن فراھم شود مجھز شدن کارگران چاه کن به دستگاه

وی بايادآوری اينکه اصوX در حال حاضر برابر قوانين موجود کارگران چاه کن به ھمراه کارگران 
ھای شيروانی جزو کارگران ساختمانی  ھای ساختمانی و کارگران نصب کننده سقف نصاب داربست

محسوب نمی شوند، گفت: واقعيت اين است که مشکل امروز کارگران چاه کن تنھا به بودن و يا نبودن 
کند  شود، چون ھنوز قانون حرفه چاه کنی را شغل ساختمانی حساب نمی دستگاه تھويه مربوط نمی

  .کن حتی از مزايای بيمه اجباری کارگران ساختمانی نيز محروم ھستند کارگران چاه

 

١٣٩٣/٠۶/٣٠   

  :ھای صنفی کارگران ساختمانی ارائه کرد کانون انجمن

 راھکارھای نھاد صنفی کارگران ساختمانی برای افزايش ايمنی کار 

مرگ کارگران ايرانی بر اثر حوادث  گويد ترين آمارش می بر اساس جديد پزشکی قانونیدر حالی که 
ھای صنفی  درصد افزايش پيدا کرده است، رئيس کانون انجمن ۴شغلی در چھار ماھه اول امسال 



کارگران ساختمانی کشور از ارائه بسته پيشنھادی تشکل متبوعش به وزارت کار برای ارتقای تراز 
  .نی خبر دادايمنی کارگران ساختما

در تشريح تمھيدات انديشيده شده در اين بسته پيشنھادی برای کاھش حواثحين کار، به » اکبر شوکت»
ايلنا گفت: اولين راھکار ارائه شده در اين بسته پيشنھادی، تدوين استانداردھای آموزش ايمنی عمومی و 

ھای آموزشی مطابق با  و فيلمھای ساختمانی و تدوين جزوات  آموزش ايمنی تخصصی در تمامی رشته
  .ھا است اين استاندارد

ھای صنفی و با استفاده  او افزود: اجباری کردن آموزش ايمنی برای کارگران ساختمانی توسط انجمن
ای کارگران، شرکت آنان در  از ظرفيت بيمه کارگران ساختمانی(مث= يکی از شرايط تداوم پوشش بيمه

  .ايم دومين راھکاری است که ما در اين بسته پيشنھادی ارائه کرده ،(ھای آموزش ايمنی باشد دوره

اين فعال کارگری در عين حال اجباری کردن آموزش ايمنی برای پيمانکاران، کارفرمايان و مھندسان 
ھای موجود سازمان نظام مھندسی و وزارت راه و شھرسازی را  ناظر ساختمانی با استفاده از ظرفيت

  .ه شده در بسته پيشنھادی تشکل متبوعش اع=م کردديگر راھکار ارائ

ھای بزرگ ساختمانی  به گفته شوکت، اين بسته پيشنھادی بر استقرار اجباری مسئولين ايمنی در پروژه
ھا مستقيما  تر به صورت سيار به نحوی که پرداخت حقوق آن ھای کوچک به صورت ثابت و در پروژه

  .است از طرف کارفرما نباشد، تاکيد کرده

او در عين حال گفت: اگر گفته شده است کارفرما مستقيما حقوق مسئول ايمنی را پرداخت نکند، بدين 
  .دھد خاطر است که اين رويه اثربخشی مسئول ايمنی را به شدت کاھش می

ھای  اين فعال کارگری در ادامه بيان کرد: نظارت بازرسان اداره کار بر رعايت ايمنی در پروژه
ھای صنفی کارگران ساختمانی، يکی ديگر از راھکارھای ارائه  ی با ھمکاری بازرسان انجمنساختمان

  .شده در اين بسته پيشنھادی به وزارت کار است

ھای ساختمانی آنان  به گفته او، تنبيه کارفرمايان متخلف ساختمانی که تعداد حوادثشغلی در پروژه
Xست، با ابطال مجوز فعاليت برای مدت طوXنی يا به تعويق باXنی يا تعطيلی کارگاه برای مدت طو

ھا ھيچ  ھای آن ساختمانی کارفرمای ياد شده و تشويق کارفرمايانی که در پروژه  بندی شرکت افتادن رتبه
ای اتفاقی نيافتاده است با استفاده از ظرفيت تخفيف در پرداخت ماليات و حق بيمه از ديگر  حادثه

  .نھادی استراھکارھای اين بسته پيش

ھای صنفی کارگران ساختمانی کشور در پايان گفت بسته پيشنھادی تشکل متبوعش  رئيس کانون انجمن
ھای استاندارد و ھمچنين  ھا و داربست بر استفاده اجباری از تجھيزات ايمنی استاندارد از قبيل باXبر

ی مرتبط با ساختمان از قبيل ھا اضافه کردن دو واحد ايمنی به صورت اجباری برای دانشجويان رشته
  .تاکيد کرده است… تاسيسات و مھندسی عمران، معماری، شھرسازی، برق، مکانيک، 

ترين آمار خود اع=م کرده است در چھار ماھه نخست سال  گفتنی است سازمان پزشکی قانونی در تازه
م در مقايسه با مدت نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که اين رق ۶۵٧جاری 

  .نفر بود، چھار درصد افزايش يافته است ۶٣٢مشابه سال قبل که آمار تلفات 

درصد بيشترين علت مرگ در حوادثکار را به خود  ۴۵بر اساس اين آمار، سقوط از بلندی با 
درصد بيشترين  ١٢/٣گرفتگی با  و برق ٢۴/۵دھد. پس از آن، اصابت جسم سخت با  اختصاص می

  .مرگ در حوادثکار را در برمی گيرند دXيل



درصدی مرگ کارگران اين استان بر اثر  ۴٩/۶چندی پيش نيز پزشکی قانونی استان تھران از افزايش 
  .حوادث شغلی خبر داده بود

  

١٣٩٣/٠٧/٠٢  

 ی در قم کشته شدند دو کارگر ساختمان

مدير عامل سازمان آتش نشانی قم درباره راھکار جلوگيری از تکرار چنين حوادثی تأکيد کرد: ھر 
گيرد، باXخره  خواھد ساخته شود و يا ھر گودبرداری که صورت می ساختمانی که در سطح شھر می

که بايد با دقت بيشتری بر  پروانه ساخت و کار دارند و در چنين شرايطی، اين مھندسان ناظر ھستند
ھا را دارند، حضور يافته تا اگر خ=ف موارد عمرانی و  ھايی که وظيفه نظارت آن سر ساختمان

  .شھرسازی کاری شد، تذکرات Xزم را ارائه دھند

تر دنبال  کنند جدی ھا کار می جعفری اضافه کرد: ھمچنين بايد بحث ايمنی کارگرانی که در ساختمان
  .ين خصوص Xزم است ھم کارفرمايان و ھم مھندسان ناظر حساسيت بيشتری داشته باشندشود و در ا

  

٢١٣٩٣/٠٧/٢٢  

  ٩٢کارگر در قم طی سال  ٣٩مرگ 

مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با بيان اينکه اين استان پس از استان بوشھر در رتبه دوم 
حادثه در سطح استان رخ داده که  ٩٨٢، ٩٢قرار دارد، گفت: در سالحوادث ناشی از کار در کشور 

   .نفر از کارگران شده است ٣٩منجر به فوت 

به گزارش ايلنا از قم، در جلسه شورای فنی استان قم که با حضور مديران دستگاھھای اجرايی مرتبط 
د مدير کل کار، تعاون و رفاه و به رياست معاون امور عمرانی استانداری قم برگزار شد، نصرهللا بازون

اجتماعی استان با ارائه گزارشی از وضعيت ايمنی در کارگاھھای ساختمانی در سنوات گذشته گفت: 
  .تاکنون رو به افزايش است ٨٣متأسفانه آمار حوادث ناشی از کار در کارگاھھای استان قم از سال 

بوشھر در رتبه دوم حوادث ناشی از کار  وی افزود: استان قم در حوادث ناشی از کار پس از استان
  .نسبت به افراد و شاغلين استان قرار دارد

حادثه در سطح استان رخ داده  ٩٨٢، ٩٢مدير کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در سال
  .نفر از کارگران شده است ٣٩که منجر به فوت 

  کار حوادثفنی برای جلوگيری از   شورای  ايمنی  تشکيل کميته

پس از سخنان نصرهللا بازوند مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جواد دXوری معاون امور 
عمرانی استانداری قم، از تشکيل کميته ايمنی شورای فنی به منظور جلوگيری از حوادث کار در استان 

  .قم خبر داد

کميته به پيشنھاد اداره کل دفتر فنی  معاون امور عمرانی استانداری قم با اع=م اين خبر گفت: اين
ھای عمرانی تشکيل  استانداری و با ھدف عملياتی نمودن ضوابط و قوانين ايمنی در کارگاھھا و پروژه

  .شود و مسئوليت اين کميته با مدير کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان است می



امنيت جانی کارگران اتخاذ شده است و  وی افزود: خوشبختانه در قانون پيش بينی Xزم برای تأمين
آمار باXی حوادث در استان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از قصور متوليان در اجرای 

  .ضوابط و قوانين ايمنی کار است

وی بيان داشت: تصميمات کميته ايمنی شورای فنی ھمانند مصوبات شورای فنی استان که باXترين 
پروژه ھای عمرانی برای دستگاھھايی که دارای پروژه در استان ھستند Xزم مرجع تصميم گير در 

  .اXجراست

در ابتدای اين جلسه مدير کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم با ارائه گزارشی از وضعيت ايمنی 
  .در کارگاھھای ساختمانی، آماری از حوادثناشی از کار در استان قم ارائه کرد

 

١٣٩٣/٠٧/٢٧   

  نقش وزارت نفت در حادثه کشته شدن کارگر پا>يشگاه فجر 

در پاXيشگاه فجر جم واقع در استان بوشھر، يک کارگر کشته اي حادثهمھر) در پي ٢۶نبه، روز گذشته (ش
و دو کارگر ديگر مصدوم شدند. در حاليکه کارگران کم نکردن فشار گاز درون خط لوله را علت اين 

ھای جاری و مصوب  اين کار بر اساس دستور العملپاXيشگاه مدعی است دانند اما مدير عامل حادثه می
  .وزارت نفت صورت گرفته است

يک منبع خبری در پاXيشگاه فجر جم علت بروز اين حادثه را تغيير ندادن فشار گاز درون لوله و حفظ 
اظھار کرد در حاليکه اين پاXيشگاه سعی دارد رکود توليد خود گفتگو با ايلناسطح توليد گاز دانست و در

ميليون متر مکعب گاز برساند،کارگران مجبور بودند نشتی لوله گاز را در حالی  ١٢٠را به روزانه 
فشار بار بود و مسئوXن پاXيشگاه برای حفظ سطح توليد گاز،  ۶۵تعمير کنند که فشار گاز درون آن 

  .درون لوله را کم نکردند

براين شائبه صحه گذاشت  تسنيم، فرماندار جم در گفتگو با خبرگزاری »عبدهللا نادری«از سوی ديگر 
اين حادثه در و در اولين واکنش به کشته شدن يک کارگر و مصدوميت دو کارگر ديگر گفت: بروز 

  .روند توليد گاز تاثيری نداشته اشت

پس از پيگيری خبرنگار ايلنا و تماس با فرماندار جم، فرماندار اين شھرستان، مدير عامل پاXيشگاه جم 
  .تر و مسئول تری در اين زمينه معرفی کرد و حاضر به پاسخگويی در اين رابطه نشد را فرد مطلع

، مدير عامل پاXيشگاه جم، او ضمن اشاره به درج جزئيات واقعه »فرھنگ«در پی تماس ايلنا با آقای 
شرکت پاXيش گاز فجر جم و ت=ش برای ريشه يابی علت حادثه، اظھار کرد علت اين حادثه  تارنمایدر

ھای غلطی از اين امر  با استنباط شخصی خود برداشت در دست بررسی است و طبيعی است که افرادی
  .داشته باشند

ھای  از جزئيات حادثه، توضيح داد طبق دستور العمل اظھارات شاھدان عينیفرھنگ در واکنش به 
ی ھر عملياتی که روی خط لوله گاز وزارت نفت، روش مرسوم و جاری به اين گونه است که برا

شود بلکه اين عمل فقط شامل مجموعه خاصی از اقدامات  گيرد فشار گاز درون آن کم نمی صورت می
  .مانند جوشکاری خط لوله است

ھای مذکور و بر پايه رويه معمول در پاXيشگاه مجوز  وی خاطر نشان کرد بر اساس دستور العمل
  .مليات تعمير رفع نشتی روی آن صادر شدايمنی لوله گاز و انجام ع



مدير عامل پاXيشگاه جم در ادامه افزود برای پيگيری بيشتر جزئيات و دXيل اين حادثه روابط عمومی 
ھا قرار دھد تا ابھامات موجود نيز بر  پاXيشگاه جم آمادگی دارد اط=عات Xزم را در اخيتار رسانه

  .طرف شود

وابط عمومی پاXيشگاه جم، مسئول اين روايط عمومی نيز در اظھاری مشابه با اما در تماس ايلنا با ر
مدير عامل پاXيشگاه، به درج جزئيات حادثه در تارنمای پاXيشگاه اشاره کرد و در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اظھارات کارگران در مورد عدم کاستن فشار گاز درون لوله و ايمن نبودن آن، ضمن قطع 

  .از بيان ھر گونه جوابی خودداری کرد کردن تماس

Xزم به ذکر است در خبری که تازنمای شرکت پاXيش گاز فجر جم در اين مورد درج کرده است فقط 
به کليت حادثه و مرگ يک کارگر اشاره شده و به جزئيات ديگری از جمله علت بروز اين حادثه 

  .پرداخته نشده است

 

١٣٩٣/٠٧/٢٩   

  :واکنش به حادثه پا>يشگاه فجر جميک مقام آگاه در 

 بينند  را سد راه توليد می» ايمنی«مديران نفت و گاز 

شناس  به دليل رعايت نشدن مسائل ايمنی، يک کار کشته شدن يک کارگر در پاXيشگاه فجر جمدر پی 
ھای مربوط  ای بودن شيوه اجرای آيين نامه حفاظت فنی و ايمنی صنعت نفت، گاز و پتروشيمی از سليقه

  .ھای صنعت نفت ايران خبر داد ار در عمده کارگاهبه اصول ايمنی و بھداشت ک

به گزارش ايلنا، اين منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود با اع=م اين خبر گفت: بطور معمول آيين 
شوند از نظر محتوايی  ھايی که در وزارت نفت برای رعايت اصول ايمنی و بھداشت تدوين می نامه

تر ھستند اما  تر و جامع اند، به روز ای عالی حفاظت فنی تدوين شدهھايی که در شور نسبت به آيين نامه
ھا توسط بخش قابل توجھی از مديران صنايع  شود که اجرای اين آيين نامه مسئله از آنجايی آغاز می

  .شود نفت، گاز و پتروشيمی جدی گرفته نمی

ظت فنی و ايمنی کار به دليل آن است ھای مربوط به حفا ای آيين نامه به باور اين مقام آگاه اجرای سليقه
است و اين افراد چون به لحاظ » تجربه محور«که دانش بخش قابل توجھی از بدنه مديران صنعت نفت 

علمی با مسائل حفاظت فنی و بھداشت آشنا نيستند در عمل خود را چندان ملزم به رعايت ھمه نکات 
  .به درک پيامدھای فقدان امکانات ايمنی نيستنددانند چرا که پيش از بروز فاجعه قادر  ايمنی نمی

ھای  نامه دھد بخشی از مديران نفت و گاز کشور به آيين او گفت: شواھدی وجود دارد که نشان می
  .کنند حفاظت فنی به چشم مانع و سد راه توليد نگاه می

توان تاثيرات منفی  میاين مقام مطلع در حفاظت و ايمنی صنايع نفت و گاز در عين حال تاکيد کرد که ن
  .ھای اقتصادی را در کاھش رعايت فرھنگ ايمنی و بھداشت کار ناديده گرفت ناشی از اعمال تحريم

ھای خصوصی سازی در صنايع  شناس حفاظت فنی و ايمنی ھمچنين اجرای سياست به باور اين کار
اصول ايمنی و حفاظت فنی  ھای مربوط به رعايت نفت، گاز و پتروشيمی را در کاھش اجرای آيين نامه

وزارت نفت (H. S. E)ھا، معاونت ايمنی و بھداشت موثر دانست و افزود: به دليل نحوه اين واگذاری
ھای مرتبط با اصول ايمنی و بھداشت در  يين نامهآدولت قبل به اندازه گذشته بر نحوه اجرايی شدن



دثی نظير آنچه که در پتروشيمی فجر صنايع نفت و گاز نظارت نداشت و در نتيجه احتمال وقوع حوا
  .جم اتفاق افتاد بيشتر شده است

اين مقام مطلع در خاتمه افزود: در شرايط کنونی درگير کردن مديران صنعت نفت، گاز و پتروشيمی 
با مقوله حفاظت فنی در کاھش آمار حوادث کار ثبت شده در اين صنايع بسيار موثر است چرا که تا 

ھای ناشی از خسارت نيروی انسانی آشنا نشوند ھمچنان در مقابله با اجرای  زينهمديران صنعت با ھ
  .گرانه خواھند داشتھای اصول ايمنی و حفاظت فنی رويکردی تقابل آيين نامه

 

  :شناس ايمنی طرح شد در گفتگو با يک کار

  عامل احتمالی مرگ کارگران پتروشيمی جم » کار در فضای محصور«به شرايط توجھی  بی

١٣٩٣/٠٨/١۴  

بر اثر استنشاق  مرگ دو کارگر شرکت پتروشيمی جمشناس ايمنی و حفاظت فنی با اشاره به  يک کار
اتفاق افتاده » کار در فضای محصور«توجھی به شرايط  ثه به دليلی بیگاز نيتروژن احتمال داد اين حاد

  .باشد

در اين باره به ايلنا گفت: زمانی که کارگران در فضايی بسته مانند مخزن راکتور کار » رضا فخرپور«
آيد که بر سنجش ميزان گازھای آXينده  پيش می» کار در فضای محصور«کنند مبحثی تحت عنوان  می

  .ن پيش از ورود کارگران به فضای محصور تاکيد داردو اکسيژ

او ورود کارگران به مخزن راکتور را به مھيا بودن شرايط کار در فضای محصور مشزوط دانست و 
سپس افزود: بعد از بررسی شرايط اوليه مخزن راکتور از نظر ميزان گازھای آXينده و اکسيژن بايد 

  .ن مخزن بروند به استفاده از ماسک اکسيژن نياز دارند يا نهخواھند به درو ديد کارگرانی که می

فخرپور در ادامه بيان کرد: واحد بھره برداری پتروشيمی به احتمال قوی کارگران را به سرعت و 
تر انجام شود. شايد ھم  بدون بررسی شرايط اوليه به درون مخزن راکتور فرستاده است تا کار سريع

آيد که مسئوXن واحد بھره  ھا اھميت نداده است. زياد پيش می رده اما به دادهشرايط اوليه را بررسی ک
کنند اکسيژن درون مخزن از ميزان  برداری يک مجتمع صنعتی بعد از بررسی شرايط اوليه مشاھده می

  .فرستند تر است اما بدون توجه به اين شرايط کارگران را به درون مخزن می استاندارد پايين

کی از الزامات اوليه کار در شرايط محصور، حضور يک نفر باXی مخزن است تا مواظب او گفت: ي
ھايی به  افتد. يکی ديگر از اين الزامات، وصل کردن طناب باشد برای کارگران داخل مخزن اتفاقی نمی

  .کارگران است تا اگر برای آنان اتفاقی افتاد سريع به بيرون منتقل شوند

سيم) در اختيار کارگران قرار بگيرد تا  رد: حتی بھتر است واکی تاکی(دستگاه بیاو در پايان تاکيد ک
ھا بتوانند شرايط خود را به بيرون گزارش دھند، اما به طور معمول اين موارد به دليل آنکه دست و  آن

  .شوند پا گير است رعايت نمی

 

  :به دنبال انتشار توضيحات پتروشيمی کارون صورت گرفت

 رگران پتروشيمی کارون به خبر مرگ ھمکارشانواکنش کا

٢٠/٠٨/٩٣ 



ھزار ولتی تابلوبرق به مراتب بيش از  ٣٣اين کارگران بايادآوری اينکه ميدان مغناطيسی جريان 
دھند: در اين شرايط وقتی  سانتی ميان قسمت برق دار و بدون برق تابلو برق است، ادامه می ١۵فاصله 

ی حتی دست يک کارگر ماھر نيز ممکن است جذب ميدان مغناطيسی جريان برق برقرار باشد ھر شئ
   .«شد بايست جريان برق تابلو برق قطع می شود و بنابراين در زمان حادثه می

 منجر به فوتعلت حادثه برق گرفتگی پس از آنکه روابط عمومی پتروشيمی کارون در توضيحاتی 
يکی از کارگران اين مجتمع صنعتی نامشخص اع=م کرد، برخی کارگران اين مجتمع مدعی شدند که 

 .شود علت اين حادثه به قطع نشدن جريان برق مربوط می

کار پتروشيمی  آبان) يکی از کارگران برق ١۵روز پنجشنبه گذشته ( ١٠به گزارش ايلنا، حوالی ساعت 
 .بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد «م جھانبانياناس=«کارون به نام 

آنزمان منابع کارگری ايلنا گفتند که در ھنگام حادثه کارگر متوفی ھمراه ناظر فنی و دستيار ناظر فنی 
ھزار  ٣٣اشت که بر اثر ميدان مغناطيسی حضور د (substation transformer) در اتاق پست برق

 .کند گرفتگی فوت می ھا براثر سوختگی ناشی از برق ولتی يکی از ترانسفورماتور

به دنبال انتشار اين خبر روابط عمومی پتروشيمی کارون طی توضيحاتی از کارگر متوفی به عنوان 
فزود: براساس مجوزی که در روز يکی از کارگران باتجربه و باسابقه پتروشيمی کارون ياد کرد و ا

حادثه برای آقای جھانبانيان صادر شده بود قرار بود نامبرده در قسمت پايينی و فاقد جريان تابلو برق 
کار کند اما به دXيل نامعلوم دست اين کارگر باسابقه با قسمت فوقانی تابلو برق که دارای جريان برق 

نيان براثر سوختگی ناشی از برق گرفتگی جان خود را از نھايت آقای جھانبا  است برخورد کرده و 
 .دھد دست می

انتشار اين توضيحات روابط عمومی پتروشيمی کارون باعث واکنش برخی ھمکاران اين کارگر متوفی 
 .شد

به گفته اين کارگران پتروشيمی کارون توضيحات روابط عمومی شرکت از ان جھت متناقض و غير 
شود و از سوی مقابل عنوان  يکسو مرحوم جھانبانيان کارگری ماھر معرفی می قانع کننده است که از

شود که در زمان حادثه به دXيل نامشخص دست مرحوم جھانبانيان در قسمت برق دار تابلو برق  می
 .کند گير می

اين کارگران در عين حال که توضحيات روابط عمومی پتروشيمی کارون در مورد برق دار بودن 
کنند: در شرايطی که  برق بودن قسمت تحتانی تابلو برق را قبول دارند، اضافه می وقانی و بیقسمت ف

 ١۵رسد، دو قسمت فوقانی و تحتانی تنھا در فاصله  ارتفاع تابلو برق حتی به يک و نيم متر ھم نمی
 .تر يکديگر قراردارند م سانتی

ھزار ولتی تابلوبرق به مراتب بيش از  ٣٣اين کارگران بايادآوری اينکه ميدان مغناطيسی جريان 
دھند: در اين شرايط وقتی  سانتی ميان قسمت برق دار و بدون برق تابلو برق است، ادامه می ١۵فاصله 

جريان برق برقرار باشد ھر شئی حتی دست يک کارگر ماھر نيز ممکن است جذب ميدان مغناطيسی 
 .شد ق تابلو برق قطع میبايست جريان بر شود و بنابراين در زمان حادثه می

اين کارگران در عين حال يادآور شدند که مطابق قانون مجازات وقوع ھرگونه حادثه منجر به فوت در 
 .ھای ديه تا دو برابر مبلغ عادی افزايش يابد شود تا ھزينه ماه حرام باعث می

مورد ايراد فنی که از شناسان ايمنی و حفاظت فنی کار در  در ھمين رابطه شاھپور قريب، يکی از کار
سوی کارگران پتروشيمی کارون به توضيحات روابط عمومی اين شرکت وارد شده است، افزود: 



شناسی حوادث کار ممکن نيست اما در ھر حال چنانچه  بطور کلی اظھار نظر قطعی بدون بررسی کار
ھای فنی پس از  ن نامهھزار ولتی برقرار باشد، بايد مطابق آيي ٣٣در تابلو برقی يک جريان باXی 

 .صدور مجوز کار جريان برق تابلو نيز ايزوله شود

وی بابيان اينکه کار کردن در شرايطی که ميدان مغناطيسی يک جريان باXی برق برقرار باشد بسيار 
خطرناک است، در تشريح ايزوله کردن جريان تابلو برق گفت: در مثالی ساده اين کار درست مانند آن 

گرفتگی ابتدا چراغ را  زمان تعويض Xمپ سوخت يک اتاق برای پرھيز از خطر برقاست که در
 .خاموش و بعد نسبت به تعويض Xمپ اقدام کنيم

ھزار ولتی گفت: وقتی اثر  ٣٣وی ھمچنين در تشريح ميزان وسعت ميدان مغناطيسی يک جريان
توان  شود می تر ھم برآورد می م سانتی ٢٠تقريبی ميدان مغناطيسی ھرکيلو ولت جريان برق تا حدود 

 .ای گسترده خواھد بود ھزار ولتی تا چه اندازه ٣٣تصور کرد که وسعت يک ميدان 

  

 ٩٣آبان  ٢٣

 تومانی قوانين کار کشور از دو بند انگشت يک کارگر  ٣٤٠حمايت 

 نويسنده: بھمن شاھمرادی

اين به بجنورد در استان ی اسفر کيلومتری جاده ١٠ی  شرکت فورج گستر اسفراين که در فاصله
 ١٥٠خراسان شمالی قرار دارد يک کارگاه ريخته گری و ساخت قطعات کوچک ماشين است که داری 

تن از مجموعه شاغلين اين شرکت را کارگران و پرسنل فنی  ١٣٠نفر نيروی کار است. بيشتر از 
 .دھند شرکت تشکيل می

تاسيس شد  ٦٩با شراکت آقای قزی در سال اين شرکت خصوصی که تحت مديريت آقای عليزاده است 
ھا به محيط ناامنی برای کارگران تبديل شده است. دستور  به دليل کوچک بودن محيط کار و کارگاه

گويند دولت ھنوز  انتقال کارگاه به شھرک صنعتی اسفراين صادر شده است ولی صاحبان شرکت می
گويند شرکت به دليل ھزينه ھا تمايلی به  تی نيز میزمين Xزم را تحويل نداده است و دست اندکاران دول

کوچ کارگاه ندارد. با اين تفاصيل اين کشمکش بين صاحبان شرکت و دولت فقط و فقط يک قشر قربانی 
 .ھای اين شرکت ھستند دارد و آن ھم کارگران مشغول در کارگاه

اند که  دچار صدمات جانی شدهھای اين شرکت  در ھشت ماه گذشته از سال جاری يازده تن در کارگاه 
تن باقی به بيمارستان و بستری کشيده  ٩دو تن آنان به صورت سرپايی مداوا شده ولی متاسفانه کار 
در حين تخيله قطعات دچار  ١٨/٦/٩٣است. در بين اين نه تن افرادی مانند مھدی ابراھيمی که در 
در اثر ماندن دست در دستگاه  26/5/93خ شکستگی پا شده وجود دارد يا مانند صابر قزی که در تاري

دستش در  ٣/٨/٩٣پرس دچار قطع دو انگشت وسط شده است يا ھمچون آقای حسن م=ئی که در تاريخ 
 .شکسته است جائی مانده و  حين جابه جايی بار، زير قطعه در حال جابه

زاده که در  حسندر جديدترين حادثه کارگری در اين شرکت، کارگر زحمتکشی به اسم آقای محمد 
ی تنظيم دستگاه برش و پرتاب شدن قطع  در يک اتفاق نادر در اثر شکستگی دسته ١٦/٨/٩٣تاريخ 

شکسته شده و برخورد آن با کتف ايشان به شدت دچار شکستگی و خونريزی شده است. دکتر 
 »ی با مرگ نداشت محمد فاصله«گويد:  بيمارستان وی می

ات جانی شرکت مذبور به دليل عدم رعايت نکان فنی و استانداردھای با وجود باX بودن تعداد خسار
ی پزشکی به کارگران صدمه ديده با اين  دار شرکت از پرداخت غرامات و حتی ھزينه محيطی، سرمايه



کند. کارفرما ادعا می کند  ی کارگر بخاطر اشتباه فردی کارگر است خودداری می استدXل که صدمه
از طرف کارگر است و بدون ارجاع پرونده به اداره کار و دادگستری و با  درصد تقصير ٩٠تا  ٨٠

 ٨٠ھزار تومان و  ٦٤ھزار تومان،  ١١٤تھديد به اخراج کارگر با پرداخت مبالغ بسيار جزئی مانند 
 .کند ھزار تومان سعی در فيصله دادن پرونده می

ی که کارگر دچار شکستگی در دو بند کارفرما در ماجرايی باورنکردنی اما مستند و واقعی، در مورد
درصد تقصير از جانب کارگر با  ٩٠باXی انگشت اشاره و انگشت وسط شده است با تعيين بيشتر از 

 .تک تومانی سعی در جھت مخدومه کردن پرونده اين کارگر دارد ٣٤٠در نظر گرفتن فقط و فقط 

ھای مديريت کارخانه با  نا امن، اتمام درگيریخيز و  ثهددر حال حاضر تنھا اميد کارگران اين کارگاه حا
دولت بر سر انتقال آن به شھرک صنعتی است تا با افزايش فضا و باX رفتن ايمنی محيط کار از اين 

تعداد آسيب جلوگيری شود. کارگران مصدوم اين شرکت نيز ھمچنان در انتظار دريافت غرامت و 
  اما به دليل اينکه از ترس بيکار شدن و به دليل روابطی پزشکی خود به صورت عادXنه ھستند  ھزينه

صاحب اين شرکت با مديران دولتی و حکومتی اميدی نيز ندارند که از طرف اداره کار و شورای حل 
 .اخت=ف به مشک=ت آنان رسيدگی شود

  

  :رئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی

 يازدھم نيست افزايش اخبار حوادث کار دليلی بر ضعف عملکرد دولت

٢٣/٠٨/٩٣ 

حوادث کار در ايران سالھاست که اتفاق می افتد اما در سال ھای اخير رويکرد رسانه ھا اط=ع رسانی 
بيشتر و مسئوXنه تر بوده است. اين رويکرد دليلی بر ضعف عملکرد دولت يازدھم به نسبت دولت ھای 

   .گذشته نيست

انی کشور گفت: انتشار گسترده اخبار مربوط به رئيس کانون انجمن ھای صنفی کارگران ساختم
حوادث کار به ويژه در حوزه مشاغل پرخطر ساختمانی باعث شد تا شورای عالی رفاه امسال يکی از 

 .مصوبات خود را به موضوع کاھش حوادث کار اختصاص دھد

ر سال ھای اخير به ايلنا گفت: حوادث کار در ايران سالھاست که اتفاق می افتد اما د » اکبر شوکت»
رويکرد رسانه ھا اط=ع رسانی بيشتر و مسئوXنه تر بوده است. اين رويکرد دليلی بر ضعف عملکرد 

 .دولت يازدھم به نسبت دولت ھای گذشته نيست

شوکت در اين باره توضيح داد: تا پيش از اين حوادث کار به دليل نبود ارتباط ميان کارگران و رسانه 
مسکوت می ماند اما در سال ھای اخير به دليل اعتمادی که کارگران به رسانه ھای ھا در بيشتر مواقع 

متعھد به مسائل صنفی کارگران پيدا کرده اند، وقوع اين حوادث به نسبت گذشته بيشتر به اط=ع افکار 
 .عمومی می رسد

ال جاری در نيمه نخست س  اين مقام صنفی کارگران درباره ثمرات اين نوع اط=ع رسانی گفت: 
شورای عالی رفاه طی مصوبه ای تمامی دستگاه ھای اجرايی مرتبط با صنعت ساختمان را مکلف کرد 

 .تا با مشارکت يکديگر برای کاھش حوادث شغلی صنعت ساختمان اقدام کنند

وی افزود: به موجب اين مصوبه نمايندگان وزارت کار، وزارت صنعت، شھرداری، سازمان نظام 
کشور، سازمان ملی استاندارد، سازمان تامين اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای به مھندسی، وزارت 



ھمراه نمايندگان کارگران و کارفرمايان ساختمانی تاکنون برای يافتن راھی برای کاھش تلفات نيروی 
 .انسانی شاغل در صنعت ساختمان دست کم چھار بار تشکيل جلسه داده اند

استانداردھای ايمنی و بارزسی کار از جمله دستاوردھای اين مصوبات بوده شوکت با بيان اينکه تقويت 
است، افزود: واقعيت اين است که انتشار اخبار مروبوط حوادث کار باعث شد تا اين مصوبه طرح 

 .شود

رئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: تا پيش از آنکه رسانه ھا بصورت جدی انتشار خبر 
Xنه سازمان پزشکی و تحليل دXيل حوادث کار را در دستور کار خود قرار دھند تنھا در گزارشھای سا

 .قانونی به صورت ثابت به آمار حوادث کار رسيدگی می شد

درصد  ٥٠به گفته شوکت به موجب ھمين گزارش ھا تا به امروز کارگران ساختمانی به ترتيب بيش از 
 .درصد کشته شدگان حوادث کار را تشکيل می دھند ٦٠ قربانيان کل حوادث کار کشور و بيش از

وی در خاتمه گفت: انتظار داريم که در ادمه بستری که امروز برای رسيدگی به مسئله حوادث کار در 
صنعت ساختمان ايجاد شده است بتوان برای پايين آوردن حوادث کار ساير صنايع از جمله صنايع نفت 

 .يشی شودو گاز و پتروشيمی نيز چاره اند

  

  :رئيس فراکسيون کارگری مجلس

 سال گذشته روند افزايشی داشته است ٢۵حوادث کار طی 

٢٦/٠٨/٩٣ 

ترين  شوند و درحالی که بايد قوی بسياری از مصدومان حوادث ناشی از کار مشمول پيوند عضو می
تماعی حتی يک مراکز پيوند در مراکز تامين اجتماعی مستقر باشند اما در حال حاضر در تامين اج

درمانگاه و بيمارستان ملکی که بصورت عمومی به بيمه شدگان نيازمند پيوند عضو خدمت درمانی 
   «.ارائه کند نداريم

ھای حفاظت فنی، ايمنی و بھداشت کار تنھا  رئيس فراکسيون کارگری مجلس معتقداست افزايش آموزش
 .راه پايين آوردن آمار باXی حوادث کار است

ای که  ھا، تبليغات و اقدامات بازدارنده که آموزش جوب در اين باره به ايلنا گفت: تا زمانیعليرضا مح
گيرد، کافی نباشد روند رو به افزايش حوادث کار  در خصوص جلوگيری از حوادث کاری صورت می

 .ادامه خواھد داشت

تبليغی بر روی اين ھای نظارتی، اجرايی و  دبيرکل خانه کارگر با بيان اينکه Xزم است دستگاه
توان به جرئت مدعی  ای نيست و می موضوع متمرکز شوند، افزود: باX بودن حوادث کار موضوع تازه

تر شده است بطوری که شمار کارگرانی  سال گذشته به مراتب بد ٢۵شد که وضعيت ايمنی کارگران در 
 .ايش يافته استاند افز که بر اثر حوادث کار دچار مصدوميت، نقص عضو و يا فوت شده

ای و  ھای دوره سازی ايمنی کار، تقويت بازرسی وی گفت: بازبينی مقررات کنونی با رو يکرد فرھنگ
ھا  توان به کمک آن ھای موثری است که می تشديد برخوردھای قانونی با متخلفان احتمالی از جمله راه

 .از شدت حوادث کار کاست



  ھای قانونگذاری، اجرايی و نظارتی که فعاليت و بقيه دستگاه وی تاکيد کرد: از سازمان تامين اجتماعی
طور تخصصی به مسئله تامين نيازھای درمانی  داريم که به  شود انتظار  ھا به حوادث کار مرتبط می آن

 .مصدومان حوادث ناشی از کار بپردازند

و اقدامات  ھای تخصصی دبير کل خانه کاگر گفت: بطور مثال در حال حاضر در کشور اورژانس
 .تخصصی در زمينه درمان مصدومان حين کار نداريم و اين وضع مطلوب نيست

وی با تاکيد بر اينکه مطابق آمارھای موجود شمار قابل توجھی از مصدومان حوادث کار را کارگران 
ای که به  ای و درمانی دھند، گفت: در حال حاضر کيفيت خدمات بيمه نقص عضو شده تشکيل می

 .ھای پرداخت شده ھمخوانی ندارد و نامناسب است شود با حق بيمه حوادث کار ارائه میمصدومان 

شود  محجوب در تشريح نامناسب بودن کيفت خدماتی که مصدومان حوادث ناشی از کار ارائه می
درحالی که بايد  شوند و يادآور شد: بسياری از مصدومان حوادث ناشی از کار مشمول پيوند عضو می

مراکز پيوند در مراکز تامين اجتماعی مستقر باشند اما در حال حاضر در تامين اجتماعی  ترين قوی
حتی يک درمانگاه و بيمارستان ملکی که بصورت عمومی به بيمه شدگان نيازمند پيوند عضو خدمت 

 .درمانی ارائه کند نداريم

 اين قانون متعلق به کارگران است

ر قانون کار اظھار داشت: جامعه کارگری با اصل اص=ح محجوب در عين حال در مورد بازنگری د
است مشکل  قانون کار مشکل ندارد بلکه با رويکردھايی که تاکنون برای اص=ح اين قانون پيشنھاد شده

 .دارد

 .نياز از اص=ح نيست وی گفت: قطعا ھر قانونی نيازمند اص=ح است و قانون کار نيز بی

ايت از کارگر است و اگر کسی به نفع کارگران کاری انجام دھد قدمش وی افزود: قانون کار قانون حم
 .بر روی چشمان ماست

 
خواھند به اين بھانه قانون کار را  رئيس فراکسيون کارگری مجلس گفت: بحث ما با آنانی است که می

 .خير. اين قانون، قانون کارگران است ھا بگويم نه قانون کارگر اع=م نکنند؛ بايد به آن

خواھند به نفع کارفرما عمل کنند که ما با اين عمل  حجوب در خاتمه تاکيد کرد: آنان به اين بھانه میم
 .مخالفيم

 درسالروز تصويب قانون کار اع=م شد؛ 

نيازمند اصDح » حوادث کار«گيری از  کارگر مازندرانی در سال گذشته/ قانون برای پيش ٩٢مرگ 
 است

٠١/٠٩/٩٣ 

ای به نفع  الخطاب وزارت کار و کارگران باشد، اگر تبصره و ماده تواند فصل امروز قانون کار می
   «.کارگر نيست بايد اص=ح شود به عنوان مثال در بحث حوادث ناشی از کار، نياز به اص=ح است

به گفته مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران شمار کشته شدگان ناشی از حوادث ناشی از کار 
 .نفر بوده است ٩٢گذشته  در سال



شب گذشته در ھمايشی که به مناسبت بيست و چھارمين سالروز » کارنامی علی بابايی«به گزارش ايلنا، 
کارگر مازندرانی در حوادث حين کار جان  ٩٢تصويب قانون کار برگزار شده بود گفت: سال گذشته، 

کارگران نداشتند و فقط   يمنی کارخود را از دست دادند و مقصران کسانی بودند که توجھی به ا
تواند  اين مقام دولتی ادامه داد: امروز قانون کار می .ھايشان ساخته شود  خواستند ساختمان و برج می

ای به نفع کارگر نيست بايد اص=ح شود  الخطاب وزارت کار و کارگران باشد، اگر تبصره و ماده فصل
  .نياز به اص=ح است به عنوان مثال در بحث حوادث ناشی از کار،

به گفته وی، کارگران با ھمه مشک=تی که دارند، نبايد در واکنش به مشک=تشان، کاردر کارخانه را 
 .شناسان حل شود تعطيل کنند، چرخ اقتصاد بايد بچرخد و مشک=ت بايد با تعامل وتدبير کار

ار کنند، در ادامه اظھار داشت: کارنامی با بيان اينکه کارگران بايد در امنيت شغلی و رفاه کامل ک
ماده آن پيرامون تامين رفاه کارگران تدوين شده اما تا به امروز  ۶٣ماده قانون کار،  ٢٠٣ازمجموع 

 .ھيچکدام به خوبی عملی نشده اند و ھيچ توجھی به اجرای آنھم نيست
نيست چه اتفاقی ھای دولت برای رفع مشک=ت کارگران، اظھار داشت: معلوم  وی با اشاره به ت=ش

ھا  نامه ھای کارگری بايد در کنار آيين افتاد که اين روند دچار مشکل شد، اما اصل بر اين است که تشکل
 .و قوانين کار، باشند

اين مسئول در کنار ھم بودن کارگر و قانون کار و توليد را سبب پيشرفت کشور دانست و گفت: 
غدغه کار وتوليد و پرداخت مطالبات معوقه به کارگران بدون بحران که د  بسياری ازواحدھای توليدی

ھايی تسھي=ت زيادی از سرمايه دولت دريافت کنند وقصد باز پرداخت آن را  نداشتند توانستند به ھانه
 .ھا ندارد ھم ندارند. اينجاست که قانون کار و کارگر تقصيری در ايجاد بحران در واحد

دانيم مشک=ت و نقاط ضعف زيادی  با کسی سر جنگ نداريم و می وی با بيان اينکه برای اجرای قانون
ای تامين  وجود دارد، در مورد مشک=ت مالی تامين اجتماعی مازندران گفت: افزايش مخارج بيمه

 .اجتماعی استان آن را به يک سازمان بدھکار تبديل کرده است

  

 يمنی و بھداشت کاردر زمينه ا  به قصد تغيير نگرش  HSEبرگزاری اولين نمايشگاه

٠٨/٠٩/٩٣ 
ھای پيشرفته و تخصصی و معرفی  آوری ھدف از برگزاری اين نمايشگاه ارتقاء سطح علمی، ارائه فن

ھای پژوھشی، تغيير  ، ترويج و توسعه تحقيقات و فعاليتHSE ھای توانمند حوزه تجھيزات شرکت
  «.ھای ايمنی و بھداشت کار ذکر شده است ھای جديد در زمينه نگرش

اولين نمايشگاه بين المللی بھداشت، ايمنی و محيط زيست، آتش نشانی و امداد و نجات روز گذشته ھفتم 
 .ھای بين المللی تھران برپاست آذر ماه آغاز به کار کرد و تا روز دوشنبه در محل دائمی نمايشگاه

ھای پيشرفته و  آوری به گزارش ايلنا، ھدف از برگزاری اين نمايشگاه ارتقاء سطح علمی، ارائه فن
بھداشت، ايمنی و محيط زيست)، ترويج ) HSE ھای توانمند حوزه تخصصی و معرفی تجھيزات شرکت

ھای ايمنی، بھداشت کار و  ھای جديد در زمينه ھای پژوھشی، تغيير نگرش و توسعه تحقيقات و فعاليت
و بھداشت جامعه است. در اندازی نوين در عرصه س=مت  محيط زيست در تمامی صنايع و ارائه چشم

ترين استانداردھای مديريت  ھا، صنايع توليدی و خدماتی با تازه ھا، شرکت ھمين راستا کليه سازمان
 .شوند ايمنی و س=مت و محيط زيست در حوزٔه کار آشنا می

ريھای ميليون نفر بدليل حوادث و بيما ٣گفتنی است بر اساس اع=م سازمان بين المللی کار ساXنه حدود 
ھزار  ٣۵٠دھند که از اين ميان سھم حوادث ناشی از کار حدود  ناشی از کار جان خود را از دست می

ھای مادی ناشی از حوادث و بيماريھای ناشی از  نفر است. بر اساس اع=م اين سازمان جھانی، خسارت



ھا برروی  شود. بررسی ھا برآورد می توليد ناخالص داخلی) کشور) GDP درصد ۴کار، حدود 
دھد که بطور متوسط،  نشان می ١٣٨٩-٩٣آمارحوادث ناشی از کار بوقوع پيوسته در خ=ل سالھای

شود و اين در حالی است که  درصد از کل حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان می ۴۵حدود 
بخش درصد و سھم  ٣۵سھم بخش صنعت از حوادث کاری به وقوع پيوسته در سالھای مذکور حدود 

 .درصد بوده است ٢معدن حدود 

 

 گزارش خبری؛ 

 ميليون کارگاه ۵/٢بازرس برای  ٨٠٠ھزار ميليارد تومان ھزينه سا>نه حوادث کار/ وجود  ٣٠

٠٨/٠٩/٩٣  

کار برای نظارت بر   در حالی که مديرکل بازرسی کار از ناکافی بودن تعداد بازرسان اين وزارت
گويد در ايران  ن روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میدھد، معاو واحدھای توليدی خبر می

   «.شود ھزار ميليارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار ھزينه می ٣٠ساXنه 

کار برای نظارت بر   در حالی که مديرکل بازرسی کار از ناکافی بودن تعداد بازرسان اين وزارت
گويد در ايران  اون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میدھد، مع واحدھای توليدی خبر می

 .شود ھزار ميليارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار ھزينه می ٣٠ساXنه 

، مديرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی »محمد اصابتی«به گزارش خبرنگار ايلنا، 
ھای فنی و بھداشت کار ھرمزگان گفت: برای بازرسی از بيش  کميتهبه تازگی در گردھمايی اعضای 

 .بازرس کار وجود دارد ٨٠٠ھزار کارگاه تنھا  ۵٠٠ميليون و  ٢از 

ای بازرسان کار از  ھای دوره تر شدن روند بازرسی وی ادامه داد: نتيجه چنين وضعيتی طوXنی
گيرند  ھايی که مورد بازرسی قرار می ھای توليدی است بطوری که در حال حاضر شمار کارگاه محيط

ھا به  ھزار مورد است و بديھی است که در چنين شرايطی انجام بازرسی از ھمه کارگاه ۴٠٠در حدود 
 .چندين سال زمان نياز دارد

اين مقام مسئول وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه بابيان اينکه برای کاھش حوادث ناشی از 
ھای غيردولتی را  ھای بخش مختلف مانند بخش ساختمان قصد بھره گيری از ظرفيت ھای کار در بخش

داريم، افزوده است: برای ھمين منظور در حال انعقاد تفاھم نامه با سازمان نظام مھندسی ساختمان 
 .ھستيم

ھای  دبير شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابيان اينکه اعضاء کميته
حفاظت فنی و بھداشت کار بايد نسبت به شناسايی عوامل موثر در ايجاد و بروز حادثه، برآورد 

ھای مديريتی ھمراه با توجيه موضوع به  وضعيت ايمنی و ميزان خطر در محيط کار و ارائه راھکار
ھای  رفيتھا بايد از ظ کارفرما اقدام کنند، گفته است: برای امر حفاظت فنی و بھداشت کار در کارگاه

 .ھای مربوطه استفاده شود موجود در قانون و آيين نامه

اصابتی ھمچنين در خصوص مشاغل سخت و زيان آور نيز تاکيد کرده است: براساس قانون مشاغل 
سخت و زيان آور محيط کار بايد ايمن و استاندارد سازی شود تا کارگر در معرض عوامل خطر ساز 

ھای ايمنی و  حمايتی موضوع قانون مشاغل سخت و زيان آور بر جنبه ھای قرار نگيرد. نبايستی جنبه
 .استاندارد سازی محيط کار غلبه يابد و استاندارد سازی و ايمن سازی محيط کار فراموش شود



شود که امروز معاون تنظيم و نظارت  سخنان اين مقام مسئول در بخش بازرسی کار در حالی اع=م می
ھزار ميليارد تومان بابت  ٣٠خانه در اظھاراتی جداگانه گفته است در ايران بر روابط کار اين وزارت

 .شود ھای ناشی از حوادث کار ھزينه می جبران خسارت

 ھزينه جبران حوادث ناشی از کار

سيد «براساس خبری که از سوی روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، 
ررسی و تبادل نظر در خصوص تشکيل سازمان نظام مھندسی ايمنی کشور در جلسه ب» حسن ھفده تن

شود  ھای ناشی از حوادث کار می جھانی صرف ھزينه (توليد ناخالص) GDP درصد از ۴گفته است: 
شود که رقم قابل  ھزار ميليارد تومان می ٣٠که اين درصد در اقتصاد کشور ما رقمی نزديک به 

 .توجھی است

ھای جديدی در عرصه  ايم که عليرغم اينکه طرح در کنار ھمکاران به اين نتيجه رسيده وی بابيان اينکه
بازرسی کار در نظر گرفته شده است، بايد بتوانيم حوادث ناشی از کار را با ھمکاری شرکای اقتصادی 

 ھای شغلی افزوده است: بھداشت شغلی نيازمند اين مقام دولتی در مورد بيماری .دولت کاھش بدھيم
 .برنامه ريزی دقيق است

 ١٨٩از  ١٣٠معاون روابط کار ھمچنين باياداوری اينکه جايگاه ايران در فضای کسب و کار رتبه 
را دارد که اميدواريم سازمان نظام مھندسی  ١٠٧کشور است، افزوده است: ايران از لحاظ ايمنی رتبه 

 .ايمنی کشور، ما را از اين شرايط خارج کند

ترين زير ساخت توسعه کشور است و اگر اينگونه نباشد توسعه متوازن و  اينکه ايمنی مھمتن بابيان  ھفده
پايدار رخ نخواھد داد، افزود: ما به دنبال اين موضوع ھستيم که در بخش غير دولتی و با کمک اساتيد، 

نظام  اند، بتوانيم با تجميع نظرات سازمان شناسان که در اين زمينه زحمت کشيده متخصصان و کار
 .مھندسی ايمنی را ايجاد کنيم

معاون وزير کار ھدف از تشکيل اين سازمان را تامين ايمنی و ايمن سازی محيط کار و رفتار نيروی 
کار دانست و گفت: ايجاد حساسيت نسبت به موضوع ايمنی، مشارکت پذيری حداکثری کارفرمايان و 

 .شود اقتصاد میھايی است که از اين قبال متوجه  از ميان بردن زيان

اين مقام مسئول خاطر نشان کرد: بايد شيوه پايدار سازی اين سازمان و نحوه مشارکت پذيری با 
کارفرمايان ترسيم شود و ما در اين راه و تا وقتی سازمان نظام ايمنی کشور روی پای خود بايستد و 

 .پرچم ايمنی کشور را باX نگه دارد، به ت=ش خود ادامه خواھيم داد

ای که  وی خاطر نشان کرد: در بحث ايمنی سازمان نظام مھندسی ايمنی کشور بايد به عنوان مجموعه
ھای  سياستگذاری و برنامه ريزی در اين زمينه را بر عھده بگيرد و با تعاملی ارزشمند با دستگاه

 .ھای مرتبط داشته باشد وظيفه مدار در کشور نظارت خوبی نيز در حوزه

ھای ارتقای ايمنی در محيط کار  حفاظت فنی افزود: اين سازمان بايد بتواند برنامه رييس شورای عالی
 .را بر اساس مصوبات شورای حفاظت فنی اجرايی کند

کند افزود: دولت تدبير و اميد نيز  وی با بيان اينکه دولت کارآفرين دولتی است که واگذاری تصدی می
ير دولتی واگذار کند و ما به دنبال اين ھستيم که اين در پی اين است که مسائل مختلف را به بخش غ

 .ای اداره شود سازمان بصورت تخصصی و حرفه



معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اينکه وقتی ايمنی در کشور ضعيف 
از  ILO يابد تاکيد کرد: بر اساس آمار سازمان است، ضريب رشد اقتصادی تا حدود زيادی کاھش می

 .برد ھزار روزکاری از بين می ٧بين رفتن يک نفر در محيط کاری، اقتصاد کشور را حدود 

  

  

  :با گذشت يک سال و نيم از زمان وقوع

 شدگان معدن کوشک بافق پرداخت نشده است ھنوز دئه کشته

١٠/٠٩/٩٣ 

گر در اثر ريزش معدن ارديبھشت ماه سال گذشته بود که منابع کارگری در يزد، از کشته شدن دو کار
در شھر بافق استان يزد خبر دادند. اين دو کارگر جوان در حين کار در معادن سرب و روی کوشک 

متری جان خود را از دست داده بودند. اکنون خبر می رسد، علی رغم  ۴٠بافق بر اثر سقوط از ارتفاع 
وان ديه از سوی کارفرما به گذشت بيش از يک سال از کشته شدن اين کارگران، ھيچ مبلغی به عن

  .خانواده کشته شدگان پرداخت نشده است

قرار است به زودی، وکالت پرونده ی دو  دان و وکيل دادگستری که  محمدعلی جداری فروغی حقوق
کارگر کشته شده را به عھده بگيرد، با بيان اين مطلب که ھنوز ھيچ مبلغی به عنوان ديه به خانواده 

با گذشت نزديک به يک سال و نيم از زمانی که دو کارگر اين  :پرداخت نشده گفتکارگران کشته شده 
معدن در حين انجام کار کشته شدند ھنوز ھيچ مبلغی از سوی کارفرما به عنوان ديه به خانوادٔه کشته 

 .شدگان پرداخت نشده است

شتند و از خرداد ماه سال شود، اين کارگران نزديک به دو سال سابقٔه کار در اين معدن را دا گفته می
جواد «ھای  بودند. اين دو کارگر به نام  بصورت قراردادی در اين معدن مشغول به کار شده ٩٠

ھر دو متاھل و اھل شھرستان بھاباد بودند و در شيفت عصر معدن » حسين زراشکی«و » پور غنی
 .کوشک کار می کردند

اين حادثه در گفتگو با ايلنا، با اشاره به اينکه علی در ھمين رابطه برادر يکی از دو کارگر کشته شده 
رغم گذشت چند ماه از صدور رای دادگاه ھنوز کارفرما اقدامی برای پرداخت ديه کارگران انجام نداده 

ھای  درصد مقصر است، اما علی رغم پيگيری ۵٠طبق رای دادگاه در اين حادثه کارفرما  :است،گفت
رفرما به عنوان ديه پرداخت نشده است. وی ھمچنين افزود: از زمان ما ھنوز ھيچ مبلغی از سوی کا

حادثه، دادگاه دوسال فرصت داده تا ديه پرداخت شود اما از روزی که ما شکايت کرديم قرار شد نسبت 
 .ھايی که داده شد ھيچ اقدامی صورت نگرفت به پرداخت ديه اقدام کند اما علی رغم وعده

يت نامطلوب زندگی خانواده کارگران کشته شده اشاره کرد و گفت: طی يک پور در ادامه به وضع غنی 
ھزار تومان مستمری زندگی خود  ۵٠٠ھای اين دو کارگر با ماھيانه کمتر از  سال و نيم گذشته، خانواده

 .گذرانند و طبيعی است که شرايط مطلوبی ندارند را می

نسبت به احقاق حقوق برادرم و ديگر کارگر کشته کنيم  وی در پايان تاکيد کرد، به کمک وکيل ت=ش می
 .شده اين حادثه اقدامات Xزم را انجام دھيم

 

 يک ماه پس از وقوع حادثه؛ 



 شدگان پتروشيمی جم ھنوز اعDم نشده است گزارش پزشکی قانونی درباره کشته

١٠/٠٩/٩٣ 

که از » ود جعفریمحم«و » حسين حيدری«آقايان  (آبان ماه سال جاری (حدود يک ماه پيش ١٣
کارگران پتروشيمی جم بودند ھنگام کار در يکی از مخازن براثر گازگرفتگی جان خود را از دست 

   .دادند

کشته  «پتروشيمی جم»ھمکاران دو کارگری که نزديک به يک ماه پيش بر اثر حادثه گازگرفتگی در 
 .دھند شدن روند رسيدگی به پرونده خسارت ھمکاران خود خبر می  ده بودند از طوXنیش

محمود «و » حسين حيدری«حدود يک ماه پيش) آقايان )آبان ماه سال جاری  ١٣به گزارش ايلنا 
د ھنگام کار در يکی از مخازن براثر گازگرفتگی جان که از کارگران پتروشيمی جم بودن» جعفری

 .خود را از دست دادند

گويند که ھنوز  با گذشت نزديک به يک ماه از اين حادثه منابع کارگری ايلنا در اين واحد پتروشيمی می
 .گزارش رسمی پزشکی قانونی اع=م نشده است

بان، جنازه کارگران کشته شده برای ھای اين کارگران بعد از حادثه روز سيزدھم آ براساس گفته
تحقيقات قانونی به پزشکی قانونی بوشھر فرستاده شد و با وجود برگزاری خاکسپاری ھنوز گزارش 

 .اين پرونده آماده نشده است

برد و در  به گفته کارگران پتروشيمی جم از قرار معلوم روند تھيه پزشکی قانونی تا دو ماه زمان می
ای حقوقی و قضايی بازماندگان اين کارگران به دليل آماده نبودن گزارش پزشکی ھ اين فاصله پيگيری

 .قانونی متوقف شده است

گويند: از قرار معلوم  ھمکاران کارگران کشته شده پتروشيمی فجر در تشريح اين وقفه ايجاد شده می
ده است اما به دليل کارفرمای پتروشيمی جم آمادگی خود را برای پرداخت خسارت بازماندگان اع=م کر

 .نبود گزارش پزشکی قانونی پرداخت خسارت بازماندگان به تاخير افتاده است

ھای کارگران پتروشيمی فجر حاکی از آن است که شرکت بيمه مسئوليت پرداخت خسارت اصلی  شنيده
 .بودالتفاوت اين خسارت برعھده کارفرما خواھد  را برعھده خواھد گرفت و در مقابل پرداخت مابه

است برابر قانون مجازات » محرم«از آنجا که حادثه سيزده آبان پتروشيمی جم مصادف با ماه قمری 
 .اس=می خسارت ديه نقص عضو و يا فوت اشخاص در اين روز دو برابر خواھد بود

به گفته اين کارگران اع=م آمادگی کارفرمای پتروشيمی فجر برای پرداخت خسارت بازماندگان پس از 
تقصيری کارگران کشته شده در بروز حادثه روز سيزدھم آبان ماه مشخص  گيرد که بی صورت می آن

شده است، زيرا چنانچه در بروز اين حادثه تقصيری متوجه کارگران قربانی بود ھيچ خسارتی به 
 .گرفت ھا تعلق نمی بازماندگان آن

ن دو کارگر به ايلنا گفته بودند که در روزھای بعد از حادثه گازگرفتگی پتروشيمی جم، ھمکاران اي
در زمان حادثه نماينده واحد ايمنی پس از صدور مجوز محل  برخ=ف مقررات ايمنی و حفاظت فنی

 .انجام کار را ترک کرده است

ھای پتروشيمی و پاXيشگاه ھرگونه  مجتمعھايی مانند  بر اين اساس، مطابق اصول ايمنی در کارگاه
ھا حداقل در سه نسخه توسط  است، اين برگه (فعاليت کارگران منوط به صدور مجوز کار (برگه پرميت



شوند و مطابق ھمين مقررات صادر کنندگان  نماينده واحدھای ايمنی و بھره برداری کارگاه صادر می
 .کار کارگران حضور داشته باشندبايست از آغاز تا پايان کار در محل  آن می

 

 در نمايشگاه نمايان شد» ايمنی و بھداشت کار«ھای صنفی  کمبود تشکل

١٢/٠٩/٩٣ 

به گفته رييس ھيئت مديره کانون انجمن ھای صنفی مسئولين ايمنی و بھداشت کار استان تھران، علی 
کانون ھا و تشکل ھای رغم نياز گسترده بخش ھای مختلف صنعتی و خدماتی در سطح کشور، تعداد 

   .صنفی ايمنی و بھداشت بسيار محدود است

اولين نمايشگاه بين المللی بھداشت و ايمنی محيط کار در حالی روز دوشنبه به کار خود پايان داد که 
 .تنھا يک نھاد صنفی ويژه کارکنان بخش حفاظت و ايمنی در آن شرکت کرده بود

کشور جھان  ٦شرکت خارجی از  ٦شرکت ايرانی و  ٦٤شگاه به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين نماي
متر مربع آخرين  ٧،٠٠٠شامل: آلمان، انگليس، ايتاليا، چك، چين و ھلند در فضايی به وسعت 

محصوXت و دستاوردھای خود در زمينه توليد تجھيزات ايمنی و آتش نشانی، خدمات بھداشتی و ايمنی 
اكز مديريت بحران و اورژانس و آمبوXنس را در معرض ديد محيط کار، اق=م دارويی و پزشكی، مر

شرکت  ٧٠عموم قرار دادند. از نکات جالب توجه نمايشگاه حضور تنھا يک تشکل صنفی در بين 
داخلی و خارجی بود که نشان دھنده ی کمبود انجمن ھا و تشکل ھای صنفی ايمنی و بھداشت کار در 

  .سطح کشور است
به نمايندگی از چند استان کشور » ھای صنفی مسئولين ايمنی و بھداشت کار کانون سراسری انجمن»

در اين نمايشگاه حضور داشت. محمد گنجی کيا در خصوص اھداف اصلی کانون انجمن ھای صنفی 
كانون انجمن ھای  :ايمنی و بھداشت در اولين نمايشگاه بين المللی ايمنی و بھداشت کار به ايلنا گفت

يمنی و بھداشت استان تھران به نمايندگی از کانون ھای صنفی سراسر کشور، در صنفی مسئولين ا
راستای فرھنگ سازی و آشنايی بيشتر كليه متخصصان و فعاXن حوزه ايمنی و بھداشت كار با اھداف 

 .و خدمات اين كانون در اين نمايشگاه حضور يافته است
سئولين ايمنی و بھداشت کار استان تھران، علی به گفته رييس ھيئت مديره کانون انجمن ھای صنفی، م

رغم نياز گسترده بخش ھای مختلف صنعتی و خدماتی در سطح کشور ھنوز تعداد کانون ھا و تشکل 
 .ھای صنفی ايمنی و بھداشت محدود است

او دليل اين امر را نوپا بودن اين انجمن ھا و کانون ھای صنفی دانست و ابراز اميدواری کرد تا چند 
  .ال آينده بحث توسعه کمی و کيفی تشکلھا و کانون ھای انجمن صنفی ايمنی و بھداشت ارتقاء يابدس

محمد گنجی کيا با بيان اينکه اکنون تنھا در چند استان کشور کانونھای صنفی فعاليت دارند، گفت: در 
ان تنھا حال حاضر اصفھان، تھران، فارس، گلستان، کرمان، خراسان رضوی و سيستان و بلوچست

 .استان ھايی ھستند که کانون صنفی در آنھا فعال است
وی گفت: با توجه به گستردگی حوزه ی کار و ميزان حوادثی که در حوزه ی ايمنی و بھداشت کار 

  .ايم اتفاق می افتد، ما به شدت با کمبود نھادھای صنفی کارگری در اين بخش مواجه
منطقه استان تھران، انجمن ھای صنفی ايمنی و  ٥ل حاضر در گنجی کيا ادامه داد:علی رغم اينکه درحا

بھداشت کار فعالند، اما با در نظر گرفتن اين نکته که بيش از يک چھارم کارگران کل کشور در استان 
تھران فعال ھستند،اين تعداد انجمن صنفی شايسته ی استان تھران نيست و کارشناسان بھداشت و ايمنی 

 .بيش از اين فعال شوند در صنايع مختلف بايد
وی در خصوص مشک=ت آموزش و توانمندسازی تشکل ھای کارگری ايمنی و بھداشت کار نيز گفت: 

بحث ساخت تشکل ھای کارگری ھم بسيار زمان بر است و بايد با يک برنامه ريزی کارشناسانه شرايط 



ی کارگران به خصوص در ظرفيت سازی آنھا توسط کانون ھای صنفی فراھم شود. آموزش و آگاه ساز
مشاغل سخت و زيان آور بايد در الويت کار تشکل ھای کارگری قرار گيرد تا شاھد کاھش حوادث 

 .ناشی از کار باشيم
گنجی کيا در خصوص عدم ارائه ی امار و ارقام ميزان حوادث کار نيز گفت: ارتقاء سطح حفاظت از 

روحی و روانی افراد و پيشگيری و کاھش  نيروی انسانی و تأمين حفظ و ارتقاء وضعيت جسمی،
ھای ناشی از کار و آگاه سازی کارفرمايان نسبت به خطراتی که در حوزه ی کار وجود دارد از  بيماری

شکل گرفته،  ٩١اھداف اصلی انجمن است اما بايد بدانيم که کانون سراسری انجمن ھای صنفی در سال 
سی به حداقل منابعی که در اختيار دارد آماری از حوادث کار بنابراين اينکه اين کانون بتواند با دستر

 .ارائه کند، در حال حاضر توقع باXيی است
اند به  وی ضمن بيان اين مطلب که تشکل ھای صنفی کارگری به دليل ضعف آموزش ھنوز نتوانسته

ونھای صنفی توانمندی قابل قبول دست يابند، تصريح کرد: در شرايطی می توان از انجمن ھا و کان
انتظار ارائه ی آمار و ارقام را داشت که تعدادشان به لحاظ کمی افزايش يابد و دسترسی و نظارت 
 .بيشتری بر منابع کارگری داشته باشند و به لحاظ کيفی نيز به سطح مطلوبی از توانمندی دست يابند

نھادھا در سطح کشور،  کيا در حال حاضر با توجه به محدوديت کمی و کيفی اين به عقيده ی گنجی
ی آمار دقيق حوادث ناشی از کار تنھا بايد از مرجع واحد بازرسی وزارت کار اخذ شود تا ھر  ارائه

ی آمار ضد و نقيض نباشيم. وی تاکيد کرد: در ارتباط با نظارت بر وضعيت ايمنی و  روز شاھد ارائه
يفه ی نظارت را به عھده دارد و بھداشت کارگاه ھا و صنايع مختلف واحد بازرسی وزارت کار وظ

کانون ھا تنھا می توانند نسبت به اخذ نظرات کارشناسان ايمنی و بھداشت کار از واحدھايی که شناسايی 
شده اند گزارشاتی را تھيه و در اختيار واحد بازرسی اداره کار قرار دھند و اجازه ی کار اجرايی در 

 .اين مورد ندارند
حث صدور گواھی تاييد ص=حيت برای پيمانکاران را يک بحث حاکميتی اين فعال صنفی ھمچنين ب

ی اخذ گواھينامه ص=حيت پيمانکار که توسط کانون سراسری انجمن  خواند و گفت: در ارتباط با سامانه
ھای استان ھای  ھای صنفی ايمنی و بھداشت کار طراحی شده تنھا تشکيل پرونده به عھده ی کانون

اخذ گواھينامه آن مانند صدور ص=حيت و احراز گواھينامه پيمانکار به عھده ی  مذکور است و موارد
 .باشد واحد بازرسی وزارت کار می

وی در پايان بر لزوم تعامل نھاد ھای مختلف در بخش ايمنی و بھداشت کار تاکيد کرد و يادآور شد: 
=وه به وزارت تعاون، کار و کارشناسان اين رشته، کارشناسان ايمنی و بھداشت حرفه ای ھستند و ع

رفاه اجتماعی و محيط زيست نيازمند تعامل گسترده با وزارت خانه ھايی چون وزارت بھداشت نيز 
ھستند تا ما بتوانيم در بحث اجرای مفاد آيين نامه حفاظت و بھداشت کار بھتر از گذشته عمل کنيم و در 

ار که ايجاد يک نظام صنفی منسجم و کارآمد نھايت به سوی ھدف غايی کارشناسان ايمنی و بھداشت ک
 .است دست يابيم

 

   :دبيرکل کار قم 

 دھد سا>نه در قم ھزار حادثه شغلی رخ می

١٨/٠٩/٩٣ 

اگر برای ممانعت از وقوع حتی يک حادثه در زمان کار، اقدامی پيشگيرانه صورت گيرد، خدمت 
   «.بزرگی به کشور و بويژه اقتصاد آن انجام شده است

ساXنه بيش از يک ھزار حادثه ناشی از کار در اين  رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم اع=م کرد:مدي
 .دھد استان برای کارگران مشاغل مختلف رخ می



» نصرت هللا بازوند»به گزارش ايلنا، بر اساس خبری که خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرده است 
ھر کارگری که در حين انجام «ا بيان اين نکته عجيب که ب دوشنبه شب در جلسه شورای اس=می استان

ميليارد دXر به دولت و کشور خود  ٧٠کار خود دچار صدمه شود طبق استانداردھای بين المللی 
اگر برای ممانعت از وقوع حتی يک حادثه در زمان کار، اقدامی  ، گفت:»کند خسارت وارد می

 .ر و بويژه اقتصاد آن انجام شده استپيشگيرانه صورت گيرد، خدمت بزرگی به کشو

اين مقام دولتی اضافه کرد: بايد برای ھر چه کمتر کردن آمار حوادث و صدمات وارده در حين کار 
 .برای کارگران اقدامات Xزم صورت گيرد

وی با بيان اينکه ھر کارگری که در حين انجام کار خود دچار صدمه شود طبق استانداردھای بين 
کند، افزود: اگر برای ممانعت از وقوع  ميليارد دXر به دولت و کشور خود خسارت وارد می ٧٠المللی 

حتی يک حادثه در زمان کار، اقدامی پيشگيرانه صورت گيرد، خدمت بزرگی به کشور و بويژه 
 .اقتصاد آن انجام شده است

اين استان، تصريح کرد: اين  وی با اشاره به پيشنھاد تشکيل کميته ايمنی در قم از سوی اداره کل تعاون
ھای ذيربط به منظور ارتقا ايمنی کارگران  اقدام راھکار مناسبی برای اتخاذ تدابير Xزم از سوی دستگاه

 .رود در زمان انجام کار به شمار می

او ھمچنين با اشاره به ضرورت ساماندھی کارگران ساختمانی در قم، تصريح کرد: روزانه بين دو تا 
ھا فارغ از  آنرگر ساختمانی به صورت سرگردان در سطح شھر به دنبال کار ھستند، که سه ھزار کا

 .شوند برخی آسيبھای اجتماعی موجب بر ھم زدن مبلمان شھری نيز می

ھای انجام شده با شھرداری قم جھت ساماندھی و تجميع اين کارگران  بازوند، ضمن اشاره به رايزنی
تواند با اختصاص يک محلی خاص در کنار  : شھرداری میدرنقاط خاصی از شھر، تصريح کرد

خيابانھای شھر مکان مناسبی را برای استقرار کارگران ساختمانی و روز مزد سرگردان در شھر 
 .فراھم کند

مديرکل تعاون قم، ھمچنين عدم شناسايی کارگران ساختمانی را يکی از معض=ت شھر قم عنوان کرد، 
ھا برای اداره تعاون را با  رگران در سطح شھر عم= امکان شناسايی آنو افزود: پراکندگی اين کا
 .مشکل مواجه کرده است

مديرکل کار قم ھمچنين با تاکيد بر اينکه درقم به خاطر کمبود شغل ھيچ مشکلی وجود ندارد، اظھار 
ھای  حرفه ھا برای فنون و ترين عامل بيکاری افراد در اين استان عدم مھارت و تخصص آن داشت: مھم

 .مختلف است

وی اذعان داشت: عدم مھارت افراد جويای کار در اين استان و عدم وجود نيروی متخصص برای 
ھزار تبعه بيگانه در قم از اداره کل تعاون اين استان پروانه  ٢٠مشاغل موجود باعث شده، تا بيش از 

 .فعاليت دريافت کنند

ھای قم، تصريح کرد: اين افراد  ز دو ھزار زندانی در زندانمديرکل تعاون قم ھمچنين با اشاره به بيش ا
 .شوند ظرفيت خوبی به منظور باXبردن سطح توليدات در استان محسوب می

ھای اين استان درصدد است، تا با ارايه آموزش و  وی افزود: اداره تعاون قم با ھمکاری اداره کل زندان
ھا امکان حضور نيروھای بيشتر  اشتغال زايی برای آن مھارتھای Xزم به زندانيان ضمن ايجاد زمينه

 .در واحدھای توليدی و صنعتی استان را نيز فراھم کند



ھا مقرون به صرفه نيست،  بازوند، ھمچنين با بيان اينکه ارايه تسھي=ت به افراد متقاضی کار، برای آن
شود و حتی سود تسھي=ت  درصد داده نمی ٢١افزود: ھم اکنون برای ھيچ کاری تسھي=ت کمتر از 

درصد افزايش پيدا  ٢٢ترين نرخ سود برخوردار بود، ھم اکنون به  مشاغل خانگی که ھمواره از پايين
 .شود کرده است، لذا ت=ش برای گرفتن تسھي=ت به ھيچ وجه کار منطقی محسوب نمی

ھای کشور و وزارت  استان مديرکل تعاون قم، ھمچنين با اشاره به انتعقاد تفاھم نامه بين شورای عالی
ھای دولتی ھمانند يک زنجير به  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصريح کرد: بدون شک ھمه دستگاه

 .يکديگر متصل ھستند، و برای پيشبرد اھداف خود به شدت بايد با ھم ھمکاری داشته باشند

ن سه وزارتخانه با يکديگر وی با اشاره به گسترده شدن دامنه کاری وزارت تعاون به خاطر ادغام شد
 ١١به بعد، تصريح کرد: برای اجرايی کردن اين تفاھم نامه تشکيل شورای ھماھنگی بين  ٩٠از سال 

ای، تامين اجتماعی، بھزيستی و ھمچنين چند  دستگاه زير مجموعه اين وزارتخانه از جمله فنی و حرفه
 .بانک و موسسه مالی ضروری است

تعاونی در قم، تصريح کرد: از اين تعداد يک ھزار  ٨۵به فعاليت دو ھزار و  بازوند، ھمچنين با اشاره
ھا را تشکيل  ھزار نفر از جمعيت استان نيز اعضای آن ٨٠٠تا  ۶٠٠تعاونی فعال ھستند و  ٢٠٠و 

 .دھند می

ھای انجام شده  تعاونی در بخش مسکن، تصريح کرد: با اقدامات و ت=ش ٢٠٠وی با اشاره به فعاليت 
 .درصد واحدھای مسکن به اعضا و متقاضيان واگذار شده است ٨۵اکنون  ھم

بازوند، عواملی ھمچون تورم، عدم ھمکاری و ھمچنين عدم تخصص ھيات مديره در حوزه مسکن را 
ھای مسکن دانست، و افزود: امسال با برگزاری  از علل مھم ايجاد مشکل و وقفه در فعاليت تعاونی

 .ھای مسکن به پنج درصد کاھش پيدا کرد اونیھای مستمر مشکل تع جلسه

تر مسکن اعضا، خاطرنشان کرد: به  ھا در ساخت ھر چه سريع وی با تاکيد بر ھمکاری ھمه دستگاه
ھای مسوول مانند راه و شھرسازی،  طور حتم و يقين مشکل مسکن تعاونی بدون ھمکاری دستگاه

 .و مخابرات حل نخواھد شد ھای تاسيساتی آب، برق، گاز شھرداری و ھمچنين شرکت

ھا درقم را بد توصيف کرد، و افزود: دولت مبلغ  بازوند، زير ساختھای Xزم برای احداث مسکن تعاونی
ميليون لایر تسھي=ت را به اعضای تعاونی داده ولی باز پرداخت آن از طرف اعضا به آسانی  ١٠

 .ممکن نيست

ھای مسوول در خصوص انجام آسفالت و ديگر  ی اتحاديهميليارد ريال ١٩وی ھمچنين با اشاره به بدھی 
ھای دولتی برای برطرف شدن  ھمه دستگاه :ھا، تصريح کرد اقدامات مربوط به مسکن اعضای تعاونی

 .ھا به خصوص در بخش مسکن مسوول ھستند مشک=ت تعاونی

 

   !کارگران از نبودن ايمنی حين کار و بی تفاوتی کارفرما سخن می گويند

٢٠/٠٩/٩٣ 

 بھمن شاھمرادی

 ٦شرکت سبک سازان شرق که کارخانه توليد بلوک ھايی بتن سبک يا ھمان ھبلکس است , در فاصله 
 .کيلومتری شھرستان بجنورد و در شھرک صنعتی بيدک مشغول به فعاليت است



و نگذشته است ولی به دليل خريد ماشين آXت کھنه   ن که مدت زمان زيادی از تاسيس اين شرکتآبا 
به طوری    دست چندم ميزان صدمات حين کار و جرح کارگران در اين شرکت به شدت باX بوده است,

 .تن از کارگران اين شرکت در حين کار دچار آسيب ديده گی ھای جدی شده اند ٦که در سال جاری 

فشار ارديبھشت امسال به دليل خراب شدن   ساله که نخواست نامش فاش شود و در ٢٢-٣کارگر جوان 
سنج باد پمپ آھک دچار مصدوميت از ناحيه چشم شده است در شرح واقعه مصدوميت خود گفت: 

مثل ھر صبح در محيط کارگاه مشغول بکار شديم که ناگھان فشار ريختن آھک باX گرفت و آھک به “
که مگر عينک و   چشمان من ريخته شد پس از اين حادثه و در قبال اين سوال از مسئوXن شرکت

پاسخ دادند: تو کارگاه نه عينک نه ک=ه و نه ھيچ چيز ايمنی ديگه ای   تجھيزات ايمنی نداريد آن ھا
 !وجود نداره. اينجا کشتارگاه است

تقريبا دارم نابينا ميشم ديگه. و “وضيعت چشمان اش گفت:   در پاسخ به سوال از   اين کارگر ھمچنين
اقل غرامت و يا ھزينه ھای پزشکی زمان عمل ام به عقب ھر روز ھم به دليل ندادن پول ديه و يا حد

 ” !می افته

و وقتی ازش می پرسيم که چرا با ھزينه خودت چشمانت را عمل نميکنی تا بعدا ھزينه ھايی پزشکيت 
من اXن از کارم به دليل کم بينا شدن اخراج شدم و با اميد به اين که “بگيری می گويد:    را از کارفرما

 ”بتونم برگردم سر کار از دست کارفرما شکايت ھم نکردم بعد بھبودی

و در پاسخ به اين سوال که از بين ديه, غرامت گرفتن ھزينه ھای پزشکی و يا دنبال از کار افتاده 
فقط ديه ميخوام بگيرم تا “محسوب شدن يا حداقل گرفتن حقوق بيکاری دنبال کدوم يک رفتی می گويد: 

قرار گذاشتم با خودم ھر چی از پول ديه بمونه بعد اين که کارم  .جور شهھزينه ھايی پزشکيم و عمل 
 ”رو بھم برگردون اند واسه خودم و بچه ھا وسايل ايمنی بخرم

ای با حجم توليد بسيار باX که قابليت ساپورت و فروش در سه استان خراسان رضوی,  متاسفانه کارخانه
 .ت و شرايط ايمنی کار بسيار پايين استشمالی و جنوبی را دارد فاقد واحد ايمنی اس

 

  :رئيس انجمن صنفی حفاظت فنی و بھداشت کار کشور

 اند مسئوليت کرده ھا مسئوليت کارفرمايان را در قبال ايمنی کارگران بی بيمه

٢١/٠٩/٩٣ 
ھای حفاظت فنی و بھداشت کار کشور معتقد است رواج  ھای صنفی مسئولين کميته رئيس کانون انجمن 

توجھی کارفرمايان به ايمنی  نام در واحدھای توليدی، ساختمانی، خدماتی و...، باعث بی ھای بی هبيم
 .شان شده است کارگران

در اين باره به ايلنا گفت: عدم آموزش، نا آشنايی کارگران با مسائل » ابوالفضل اشرف منصوری»
ای در ميان  مه، رواج تفکر بيمهتر از ھ ايمنی، عدم شناخت خطرات پيرامون محيط کار و البته مھم

 .اند کارفرمايان تاثيرات عميقی بر افزايش آمار حوادث شغلی کارگران در ايران داشته

نام در واحدھای توليدی، ساختمانی، خدماتی و... عملی غير انسانی  ھای بی وی با بيان اينکه اجرای بيمه
شود،  نام ترويج می ھای بی ھمان بيمه   وليت مدنی ياھای مسئ است، ادامه داد: تا زمانی که استفاده از بيمه

ای  کارفرمايان به جای آنکه بر ايمنی کارگرانشان نظارت مستمر داشته باشند به سمت تفکر بيمه
 .روند می



ھای  اين مقام مسئول در موضوع حفاظت فنی و بھداشت در تشريح چگونگی ارائه خدمات از سوی بيمه
خرند و  نام می نفر بيمه بی ١٠ھا مث= به تعداد  فرمايان با استفاده از اين بيمهمسئوليت مدنی افزود: کار

کارگر جانشان را از دست بدھند بيمه خسارتش را (ديه) پرداخت  ١٠اگر در يک حادثه شغلی تا سقف 
 .کند می

يز بدليل وی با انتقاد از عدم توجه کافی کارگران به ايمنی شان در محيط کار، بيان کرد: کارگران ن
کند نسبت  آنکه بعضا آگاھی پايينی دارند با اين ايده که بيمه ھزينه حوادث شغلی احتمالی را پرداخت می

توجه ھستند در حالی که اگر کارگری در يک حادثه شغلی مث= نقص عضو شود در  به ايمنی شان بی
 .آينده در بازار کار ھيچ جايگاھی ندارد

ورتی که کارگری در يک حادثه شغلی جانش را از دست بدھد با اشرف منصوری ادامه داد: در ص
اش در آينده برای تامين امرار معاش با دشواری رو به  توجه به اينکه سرپرست خانوار است، خانواده

 .شوند رو می

ھای حفاظت فنی و بھداشت کار کشور با مقايسه آمار  ھای صنفی مسئولين کميته رئيس کانون انجمن
ھا، آمار حوادث  در ايران و کشورھای پيشرفته صنعتی گفت: در حالی که در اين کشورحوادث شغلی 

کند. مث=؛ حوادث  يابد آمار حوادث شغلی در ايران سال به سال افزايش پيدا می شغلی ساXنه کاھش می
شد در  درصد از کل حوادث شغلی را شامل می ٣٢، ٨٢ھای ساختمانی در سال  حين کار در کارگاه

 .گيرد را در بر می  درصد ۴٨ی که ھم اکنون، حال

وی با انتقاد از قدرت ب=منازع کارفرما در برابر مسئولين ايمنی و بھداشت تاکيد کرد: قراردادھای کار 
ھای دامپزشکی که حقوقشان را از  مسئولين ايمنی و بھداشت بايد مانند ناظران مراکز بھداشت و شبکه

دھند و ممانعتی در اعمال نظرشان وجود  دھای دولتی نظارتی گزارش میگيرند ولی به نھا کارفرما می
 .ندارد، اص=ح شود

به گفته اشرف منصوری، اگر انعقاد، فسخ يا اتمام قرارداد مسئولين ايمنی و بھداشت در حيطه کاری 
لين امنيت شغلی مسئو  آيند قرار بگيرد؛ ھای صنفی که شريک اجتماعی وزارت کار به شمار می انجمن

 .ايمنی و بھداشت تضمين می شود و آنھا می توانند کارشان را به نحو احسن انجام دھند

   مسئولين ايمنی و بھداشت، اين مسئول حفاظت فنی و بھداشت افزود: در حال حاضر، تنھا ابزار قدرت
 .ھای حفاظت فنی برای وزارت کار است ارسال ماھيانه صورتجلسه کميته

ھای حفاظت فنی و بھداشت کار کشور در پايان اظھار  صنفی مسئولين کميته ھای رئيس کانون انجمن
ای در يک واحد  درصورتی که حادثه  شود اما سر داده می» اول ايمنی بعد کار«داشت: ھمه جا شعار 

شود و  اتفاق بيافتد تا يکی دو ھفته در رابطه با مسائل ايمنی سخت گيری می  صنعتی، ساختمانی و...
 .گردد ين مدت، ھمه چيز به روال عادی و سابق باز میبعد از ا

  

  برگزار شد» خود بازرسی درون کارگاھی«کارگاه آموزشی 

٢٥/٠٩/٩٣ 

برای بازرسان کار سراسر کشور با  «خود بازرسی درون کارگاھی«کارگاه آموزشی مدل 
  .آذر ماه سال جاری در مشھد برگزار شد ١٩و  ١٨بازرس کار در تاريخ  ١۵٠حضور



برای بازرسان کار سراسر کشور با » خود بازرسی درون کارگاھی«کارگاه آموزشی مدل 
 .آذر ماه سال جاری در مشھد برگزار شد ١٩و  ١٨بازرس کار در تاريخ  ١۵٠حضور

به گزارش ايلنا، اصابتی مدير کل بازرسی کار و دبير شورايعالی حفاظت فنی کشور ضمن تشريح مدل 
ھای موجود در قانون کار به ويژه مواد  ی گفت: اين مدل براساس ظرفيتخود بازرسی درون کارگاھ

قانون کار تدوين شده است و ھدف آن ارتقای سطح ايمنی و کاھش حوادث ناشی از  ٩٣، ٩١، ٨۶، ٨۵
کار و ترويج و ارتقاء فرھنگ ايمنی و صيانت از نيروی انسانی و منابع مادی کشور است که راھبرد 

ای و  ھای درون کارگاھی و استفاده از توان حرفه ھا، قابليت ی حداکثری از ظرفيتاساسی آن بھره گير
 .باشد تخصصی مديريت، کارگران و مشکلھای کارگری و کارفرمايی می

ھای تخصصی و اب=غ شرح وظايف  دبير شورايعالی حفاظت فنی کشور اظھار داشت: برگزاری دوره
او گفت: آيين نامه بکارگيری مسئول  .امات اين طرح استو احراز شرايط مسئولين ايمنی يکی از الز

ھا در جلسات شورايعالی حفاظت فنی در حال تدوين است و اميد است با اب=غ آيين  ايمنی در کارگاه
ھای فنی اثر بخش روزانه توسط مسئول ايمنی و شناسايی خطر و  نامه مذکور موضوع انجام بازديد
 .ای کار در زمينه پيش گيری ازحوادث ناشی از کار قانونمند شودھ ارزيابی ريسک و تعيين اولويت

  

  ماه ٩کارگر در  ٢٣کاھش حوادث مرگبار شغلی در مازندارن: مرگ 

٣٠/١٠/٩٣ 

حادثه کار منجر به فوت  ٢٣رييس واحد بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از وقوع 
 .بر دادماھه سال جاری خ ٩در استان مازندران در 

به گزارش خبرنگار ايلنا از ساری، حسن غ=می رييس واحد بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مازندران صبح امروز در جلسه ھماھنگی بازرسی کار اظھار داشت: در ارائه آمار حوادث 

وانيم نسبت به ھايی است که طبق آن بت ناشی از کار نکتٔه حائز اھميت، داشتن تعريف درست از شاخص
 .جمع آوری آمار اقدام کنيم

بايست به مواردی از جمله احراز رابطه کاری،  وی خاطرنشان کرد: در تعريف حادثه ناشی از کار می
 .کارگاه محل فعاليت، وقوع حادثه در کارگاه و يا در محل فعاليت و... توجه شود

ت جھت احراز رابطه کاری وزارت تعاون غ=می در ادامه با تأکيد بر اينکه تنھا مرجع صاحب ص=حي
باشد افزود: ثبت و اع=م اط=عات به صرف اظھارات خانواده و اطرافيان  کار و رفاه اجتماعی می

 .تواند دارای مبنای صحيحی باشد حادثه ديده نمی

ت حادثه ناشی از کار منجر به فو ٢٣ماھه سال جاری  ٩رييس اداره بازرسی کار اداره کل افزود: در 
در استان اتفاق افتاده و که توسط مراجع قضايی به اين اداره کل ارجاع داده شده است که نسبت به مدت 

 .درصد کاھش داشته است ٨مشابه سال قبل 

وی با اشاره به امضاء سه تفاھم نامه با ھدف کاھش حوادث ناشی از کار در کارگاھھای ساختمانی 
ای توسط اين  ھای ساختمانی اقدامات ھمه جانبه دث در کارگاهتصريح کرد: با توجه به آمار باXی حوا

ای استان،  اداره کل با ھمراھی سازمان نظام مھندسی ساختمان استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه
ھای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان صورت  اداره کل تامين اجتماعی و کانون انجمن

 .گرفته است



ھای ايمنی کارگران، استادکاران و مھندسين  ه افزود: از تير ماه سال جاری آموزشغ=می در ادام
نفر از کارگران و استادکاران و بيش از  ٣٠٠٠صنعت ساختمان شروع شده است و تا کنون بيش 

ھا  اند که اين آموزش ھا را طی کرده نفر از مھندسين عضو نظام مھندسی ساختمان اين آموزش ١۵٠٠
 .در حال پيگيری است ھم اکنون ھم

ھای مشترک بازرسی متشکل از بازرسان کار و  رييس اداره بازرسی کار اداره کل در پايان گفت: تيم
شناسان کنترل و نظارت نظام مھندسی ساختمان استان به طور مرتب و طی برنامه زمان بندی به  کار

ھای حفاظت و  انين و آيين نامهنمايند و در صورت عدم رعايت قو ھای ساختمانی مراجعه می کارگاه
 .نمايند بھداشت کار نسبت به معرفی کارفرمای متخلف به مراجع قضايی و پلمپ کارگاه اقدام می

  

  :وزير ٢پروای نھاد صنفی کارگران ساختمانی به  نامه بی

 کارگر احساس مسئوليت کنيد ٨>اقل با ديدن جنازه 

٣٠/١١/٩٣ 

حادثه کشته شدن ھشت کارگر ختمانی کشور در واکنش به ھای صنفی کارگران سا کانون انجمن
بر اثر سقوط آسانسور يک مجتمع مسکونی در حال سخت در   بھمن) ٢٨شنبه ( که روز سه ساختمانی

باXرفتن   زاری کشور و راه و شھرسازی،اصفھان کشته شدند، با انتشار نامه شديدالحنی خطاب به و
توجھی مسولين به وضعيت کارگران  آمار کشته شدگان در بين کارگران ساختمانی را ناشی از بی

 .ساختمانی دانسته است

آقايان وزير آيا چشمتان به جنازه «ھايی از اين نامه آمده است  به گزارش خبرنگار ايلنا، در بخش
ھای  در کارگاه ساختمانی اصفھان خورده است؟ فقط با نگاھی به رسانه کارگران ساختمانی کشته شده

 «.ھا را ببينيد. شايد کمی احساس مسوليت کنيد توانيد اين جنازه اينترنتی می

ھای صنفی ساختمانی کشور در ادامه اين بيانيه، زندگی دو ميليون کارگر ساختمانی را از  کانون انجمن
و ضمن خطاب قرار دادن اين دو وزير گفته است: متاسفانه متوليان اھميت خوانده  سوی مسولين بی

ھا، ادارات راه وشھرسازی و سازمانھای نظام مھندسی) اھميتی  شھرداری)اصلی ساخت و ساز کشور 
دھند، اين در  نمی - ميليون کارگر ساختمانی ـ اين مجريان اصلی ساخت و ساز کشور ٢به زندگی 

ھای توسعه  ن کشورھای دنيا اھميت و توجه به نيروی انسانی در زمرٔه الويتتري حاليست که در پيشرفته
 .قرار دارند

 ١۵٠٠٠تاکنون برای کاھش بيش از «تشکل صنفی کارگران ساختمانی ھمچنين با طرح اين پرسش که 
 ١٠٠٠به کشته شدن بيش از » ايد؟ ای انديشيده ، چه چاره٩٢حادثه کار در بخش ساختمانی در سال 

اشاره کرده و از دولت خواست نسبت به کاھش خطراتی که در نتيجٔه عدم رعايت  ٩٢ر در سال کارگ
 .ای بيانديشند کند چاره نکات ايمنی جان کارگران ساختمانی را تھديد می

به وزرای راه و  ھای صنفی کارگران ساختمانی کشور خطاب کانون انجمن  نامه سرگشاده«متن کامل 
 .آيد در ادامه می» مسئولين شھرسازی، وزارت کشور و

 :با س=م خدمت شما مسئولين
تان به جنازه کارگران ساختمانی کشته شده در کارگاه ساختمانی اصفھان خورده  آقايان وزير آيا چشم

 .ھا بکنيد ھا به اين جنازه ايد فقط يک نگاه از طريق سايت است اگر نديده
عنوان متوليان اصلی ساخت و ساز در کشور شايد!! کمی احساس مسئوليت کنيد. شمايی که به 



 ٢ھای نظام مھندسی) زندگی و نحوه زندگی  ھا، ادارات راه و شھرسازی و سازمان (ازطريق شھرداری
ميليون کارگر ساختمانی، اين مجريان اصلی ساخت و ساز کشور برايتان ھيچ اھميتی ندارد در عصری 

ه به نيروی انسانی است کارگران ساختمانی چه ميزان ھا توج که کشورھای پيشرفته دنيا شعار قرن آن
ايد؟ چقدر برای بيمه کارگران ساختمانی  ھا ت=ش کرده اھميتی برای شما دارند چقدر برای ساماندھی آن

کارگر کشته شده فقط  ١٠٠٠ايد؟ چند بار با ديدن جنازه بيش از  خود را به زحمت انداخته و فرياد کشيده
 ١٣٩٢حادثه کارفقط در سال  ١۵٠٠٠ايد؟ و چند بار برای کاھش بيش از  تهاشک ريخ ١٣٩٢در سال 

آسيب   ھايتان برای خانواده اين کارگران کشته شده و ايد؟ ت=ش در حوزه کارگران ساختمانی فکرکرده
اند چه بوده است؟ آقايان  زده و متحير مانده ھای اجتماعی جامعه بھت ديده که در ميان اين ھمه آسيب

ھای کارگری در چارچوب قانون وظايفمان را انجام داديم و خواھيم داد در تصويب بيمه  ما تشکلوزير 
قانون کسب و کار  ١٨کارگران ساختمانی، قانون رفع موانع اجرای بيمه کارگران ساختمانی، ماده 

، خودمان را اثبات کرديم و در بحث ساماندھی کارگران، حضور بدون حساب و کتاب اتباع بيگانه
ھای  امنيت شغلی کارگران و... فرياد کشيديم، التماس کرديم، دستان پينه بسته کارگران و رنج

ھای آنان را نشان داديم فرياد زديم ھمسر و فرزندان کارگر کشته شده فاقد بيمه و تامين اجتماعی  خانواده
ھايمان  ن باشد صورتدر ميان اين ھمه رنج و درد چطور از فساد و آنچه از گفتنش شرم دارم در اما

توجھی شما ھمچون  ھا و بی آلود شده و حرکت آنقدر سيلی خورده که ديگر از سرخی گذشته و خون
تر بودند اين نامه را  توجه ھای ماست. نه اينکه فقط شما مقصريد گذشتگان شما از شما بی نمک بر زخم

زيزان از گذشته مخالف بيمه کارگران ھا را نرويد زيرا ھمواره وزاتخانه شما ع نوشتيم تا شما راه آن
ھا  ای که بايد حامی حق کارگران باشد و از تضييع حق آن ساختمان بوده! آری تعجب نکنيد وزارتخانه

ھا بر عليه بيمه  ام که بگويم بار جلوگيری کند به صف دشمنان کارگران ساختمانی پيوسته و شرمنده
رح ساماندھی کارگران ساختمانی که در گرما و تامين اجتماعی که حق مسلم ماست موضع گرفت ط

خورد اتباع ھمين طور پشت سر ھم و بدون  ايستد خاک می ھا می سرما برای يک لقمه نان در چھارراه
کنند ھيچ  گيرند غير مجاز کار می خورد و آنھايی ھم که مجوز نمی ھايشان می توقف مھر مجوز بر برگه

ھای ساخت است ولی در  درصد ھزينه٢۵ندسين در اروپا کس به فکر آموزش ايمنی نيست حتی مھ
رود در کشوری که ھرکس از راه  ھا می باشد و مابقی آن به جيب بساز و بفروش درصد می۵کشور ما 

شود و مسئولين و نمايندگان آن به فکر نيروی انسانی نيستند نيروی انسانی آن  رسد بسازبفروش می می
شود. فقط بدانيد که مقصر ھستيد!! و فقط بدانيد که در  سال می ٣٠يا  ٢٠ھايش  تلف و عمر ساختمان

پيشگاه خداوند بايد پاسخگو باشيد!! کارگران عزيز و زحمتکش ساختمانی آگاه باشند که کانون 
ھای صنفی کارگران ساختمانی کشور مستحکم و استوار تا رسيدن به تمامی حقوق قانونی اين  انجمن

 .ت=ش خواھد کردعزيزان در چارچوب قانون 
 با تقديم و احترام اکبر شوکت رئيس ھيات مديره

  ھای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور کانون انجمن

  

  يک دستگاه آسانسور در اصفھان  حادثه سقوط بارهدر 

٠٣/١٢/٩٣  

با ھمکاری ساير نھادھای صنفی  ار استان تھران اع=م آمادگی کردکانون ھماھنگی شوراھای اس=می ک
کارگران، فعاليت صنفی متشکل و ھماھنگی را برای جلوگيری از وقوع حوادث کار به ويژه در 

 .مشاغل ساختمانی انجام دھد



ذھن ھر انسانی که ھم از سختی و خطرناک بودن کار اين کارگران و ھم از اجرای نصف و نيمه  ...
کند که چرا ھنوز ھر از چند گاھی  قررات ايمنی و کار مطلع است را درگير اين پرسش کليدی میم

 .شاھد وقوع چنين حوادثی ھستيم

کانون ھماھنگی شوراھای اس=می کار استان تھران در دنباله اين بيانيه يادآور شده است: کارگرانی که 
ھای خود حاضر به انجام  تامين معاش خانواده شوند در اصل برای در اثر وقوع حوادث کار قربانی می

 .اند ھای سخت و زيان آور شده کار در محيط

ھای کاری خود قربانی  امن بودن محيط در اين بيانيه با انتقاد از باX بودن شمار کارگرانی که به دليل نا
ن، دست شوند؛ آمده است: آيا ھنوز وقوع اين حوادث زنگ خطر را برای مسئوX حوادث کار می

اندرکاران و فعاXن صنفی کشور به صدا درنياورده است تا از فرد فرد کارگران خصوصا کارگران 
  ساختمانی و معدنی که بدليل نوع کارشان در معرض حوادث کار ھستند محافظت شود؟

  

 اند تر از امروز نبوده سنگ ايران ھيچگاه خطرناک معادن ذغال

٠٤/١٢/٩٣  

در روز اول اسفندماه که به کشته شدن » چشمه پودنه«در معدن ذغالسنگ  در پی وقوع حادثه انفجار
وضعيت خطرناک و غير ايمن «ای نسبت به آنچه  سه کارگر انجاميد، خانه معدن ايران با ارسال نامه

 .خوانده، ھشدار داده است » معادن ذغالسنگ کشور

معدن خصوصی کشور از  ٢٢فرمايان در اين نامه که به خبرگزاری ايلنا ارسال شده و به امضای کار
گذاری صنعت ذغال کرمان، شرکت ذغالسنگ نگين طبس، شرکت معدنجو،  جمله شرکت سرمايه

 :شرکت تعاونی معدنکاران ذغالسنگ شاھرود و... رسيده، آمده است

با توجه به تکرار حوادث تأسف بار در معادن ذغالسنگ زيرزمينی در چند سال اخير و جان باختن 
کارگر و جراحات و سوختگی شديد چندين کارگر در معدن ذغالسنگ چشمه پودنه زرند  ٣ک دردنا

دھيم و از مسئولين  کرمان، برای چندمين بار نسبت به شرايط نابسامان معادن ذغالسنگ ھشدار می
محترم تقاضا داريم به منظور جلوگيری از تکرار اين حوادث رسيدگی و اقدام عاجل بعمل آورند دراين 

 :رساند ابطه موارد مھم زير را به استحضار میر

ترين شرايط خود از بدو شروع  ـ در حال حاضر وضعيت ايمنی در معادن ذغالسنگ کشور در بد١
 .گردد فعاليت صنعتی معادن ذغالسنگ کشور ارزيابی می

ر فنی و ـ اکثريت ماشين آXت و تجھيزات در حال استفاده معادن ذغالسنگ کھنه و مستھلک، و از نظ٢
 .باشند استاندارد ايمنی برای استفاده در معادن ذغالسنگ مجاز نمی

ـ قيمت نامناسب خريد ذغالسنگ توسط دولت از معادن (خريدار اصلی ذوب آھن اصفھان و شرکت ٣
باشد) و عدم پرداخت مطالبات معوقه سبب نامطلوب شدن شرايط  تھيه و توليد مواد معدنی ايران می

ذغالسنگ گرديده که با توجه به حساسيت و گاز خيزی باX در معادن ذغالسنگ احتمال ايمنی در معادن 
 .بروز حوادث تلخ در اين معادن را افزايش داده است

ـ باتوجه به گاز خيزی باX در معادن ذغالسنگ و احتمال بروز حوادث و انفجار در اين معادن بعد از ۴
کميته پشتيبانی ذغالسنگ در وزارت صنعت،  ٢٠/٣/١٣٩٢خ شناسی نھايتاً در جلسه مور چندين ماه کار

به  ١٣٩١نسبت به سال  ١٣٩٢معدن و تجارت مقرر گرديد قيمت خريد ذغالسنگ از معادن در سال  



ھر تن ذغالسنگ استخراجی  ميزان حداقل بيست درصد افزايش يابد که در اين افزايش بھاء بازاء
 .ايط ايمنی در معادن منظور گرديدلایر برای فراھم نمودن حداقل شر ٣٩٠٠٠/

با وجود تصويب اين پيشنھاد در ھيئت عامل سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنايع معدنی ايران در 
و اب=غ اين مصوبه از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنايع معدنی  ١۶/۶/١٣٩٢تاريخ 

از طرف  ١۶/۶/١٣٩٢ـ ه مورخ  ۶٠٢/٨٩٣ايران و عليرغم پيگيری و مکاتبات عديده مصوبه شماره 
 .گردد ذوب آھن اصفھان اجراء نمی

ـ کارخانجات ذوب آھن اصفھان و کارخانجات ُکک سازی جديد اXحداث در کشور در حال حاضر ۵
يابد و  ميليون تن کنسانتره ذغالسنگ دارند که درسالھای آتی اين نياز افزايش می ۵/٢نياز به بيش از 

مناسب  تواند اين نياز را تامين نمايد، متاسفانه باقيمت نا صادی معادن ذغالسنگ میفعاليت اصولی و اقت
خريد از معادن داخلی و عدم پرداخت به موقع مطالبات معادن بابت ذغالسنگ تحويلی، شرايط اسفناکی 

نفر پرسنل شاغل در معادن بخش خصوصی از حداقل  ٨۵٠٠در اين معادن ايجاد گرديده و بيش از 
ھا پرداخت  باشند و چندين ماه حقوق وحق بيمه آن ات و تجھيزات ضروری ايمنی برخوردار نمیامکان

 .ھا نيز فاقد اعتبار گرديده است ھای خدمات درمانی آن نگرديده و حتی دفترچه

 پيشنھاد اقدامات ضروری و موثر برای بھبود شرايط بحرانی معادن ذغالسنگ

سازمان توسعه و نوسازی معادن  ١۶/۶/١٣٩٢مورخ  ٢٠۶/٨٩٣فوری مصوبه شماره  ـ اجراء١
که در آن  ١٣٩٢وصنايع معدنی ايران جھت تعيين قيمت ذغالسنگ خام وکنسانتره و ُکک در سال 

 .حداقل اقدامات ضروری برای ايمنی معادن منظور گرديده است

خصوصی  ـ پرداخت مطالبات معوقه کارخانجات ذغالشويی و بھره برداران معادن ذغالسنگ بخش٢
ھای تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی  توسط ذوب آھن اصفھان و شرکت

 ١٣٩٢ايران به منظور پرداخت مطالبات کارگران معادن ذغالسنگ قبل از پايان سال 

ـ تعيين قيمت منصفانه برای خريد ُکک و کنسانتره و ذغالسنگ خام از معادن که حداقل شرايط ايمنی ٣
 .معادن را پوشش دھد و اين فعاليت معدنی را اقتصادی نمايد در

ـ تعيين تعرفه و عوارض گمرکی برای واردات ُکک و کنسانتره ذغالسنگ به کشور جھت حمايت از ۴
 .توليد داخلی و حفظ اشتغال ھزاران کارگر در مناطق محروم

رت صنعت، معدن و تجارت و ـ تخصيص وام از محل وجوه اداره شده و کمکھای فنی و اعتباری وزا۵
به منظور نوسازی ماشين آXت و تجھيزات و  ٩۵الی  ٩٣صندوق توسعه ملی طی دوره سه ساله 

 .ارتقاء ايمنی و انجام آماده سازيھای Xزم برای بھبود شرايط کاری معادن ذغالسنگ

ه سراسری برای ـ تکميل امکانات زيربنائی مورد نياز معادن ذغالسنگ بويژه تامين آب و برق شبک۶
 .بھره برداران معادن ذغالسنگ

 )سنگ خانه معدن ايران کميته ذغال

 کارفرما:حوادث معدن غير قابل اجتناب اند

، جنس آھن آXت مورد در گفتگو با ايلنادر ھمين حال، فتاحی کارفرمای معدن گله توت که پيش از اين 
، امروز ضمن بيان اين مطلب !استفاده در حين کار را يکی از عوامل بروز اين حادثه اع=م کرده بود

، در »شود ھای وارده توسط بيمه پرداخت می کارگران ھمگی تحت پوشش بيمه ھستند و خسارت«که 
 را غير قابل اجتناب دانست و گفت: ھيچ مسئول معدنی نمی اظھار نظری تامل برانگيز، حوادث معدن

 .توان منکر آن شد تواند تضمين کند که معدن حادثه نداشته باشد. کار در معدن حادثه ساز است و نمی 



 ۶وی در خصوص وقوع حوادث مشابه در معدن گله توت در سالھای گذشته گفت: تنھا يک حادثه در 
سال در معدن گله توت اتفاق افتاده  ۶ای است که پس از  ين دومين حادثهسال گذشته اتفاق افتاده و ا

 .گويند معدن گله توت حوادث ديگری ھم داشته شايعه است و قابل قبول نيست است. و اينکه می

ھای  در جاده«توت پيش تر ھم در اظھار نظر ديگری در خصوص حادثه گفته بود  هکارفرمای معدن گل
کند. کار در معدن، جنگ  ھا رسيدگی نمی شوند چرا ھيچکس به آن يادی کشته میکشور ھر روز تعداد ز

 ».افتد با طبيعت است و اين مشک=ت ھم اتفاق می

 

  :نماينده کارگران در ھيات امنای تامين اجتماعی

  ؟ اندازد کشته شدن چند کارگر ديگر مسئو>ن را به صرافت رعايت ايمنی کار می

١٣٩٣/١٢/١۵  

که روز دھم  منگنز قم معدن حادثه در حاشيه مراسم ختم دو کارگر کشته در دبير خانه کارگر قم
در اصفھان که به مرگ ھشت کارگر  بھمن ماه ٢٨ی   حادثهاين اتفاق در کنار  اسفندماه رخ داد، گفت:

 نی منجر شد؛ نشان دھنده باX بودن شمار قربانيان حوادث کار در کشور است.ساختما

کارگران معدن منگنز   عضو ھيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی افزود: شنيده شده که پرداخت حقوق
  چند ماھی به تعويق افتاده بود. قم پيش از وقوع حادثه

بسياری از نکات اساسی ايمنی  با بيان اينکه  کشور ھای صنفی کارگران ساختمانی کانون انجمن مسئول
ھای دولتی و خصوصی تا کی  شود، گفت: آقايان مسئول در بخش ھا رعايت نمی توسط کارفرما

توجه باشند؟ کشته شدن چند  ھا بی خواھند نسبت به عدم رعايت ايمنی کارگران از سوی کارفرما می
ھا را  ولت بايد از طريق ابزارھايی که دارد کارفرماکارگر ديگر آنان را به فکر چاره خواھد انداخت. د

  ھای مختلف ساختمانی و صنعتی رعايت شوند. موظف کند تا مسائل ايمنی در کارگاه

اجتماعی ھستند و اين  ھای جدی آسيب ھای کارگران حادثه ديده ھمواره در معرض وی گفت: خانواده
ا براثر حوادث کار جان خود را از دست ھايی که سرپرستان آنھ آسيب ديدگی در ميان خانواده

ھای اين کارگران فوت شده است و چه کسی  چه کسی امروز جوابگوی خانواده بيشتر است. اند داده
 ھای اين کارگران بيايد جلوگيری کند؟ ھای اجتماعی که ممکن است به سراغ خانواده خواھد از آسيب می

ھی که کارگران در آن مشغول به کار ھستند ايمن باشد ھای کارگا حرف ما اين است که چرا نبايد محيط
ھا اعمال شود،  و چرا مسئوXن نسبت به رعايت اصول ايمنی کار برای کارگران که بايد توسط کارفرما

  کنند؟ توجھی نمی

  

  :رييس بازرسی کار استان ھرمزگان

١٣٩۴/٠١/٢٨   

در پيشگيری از وقوع حوادث  ھای ايمنی، بھداشت کار و ارتقاء فرھنگ کار نقش مھمی آموزش
ھای بازرسان کار استان قرار  کارگاھی و نجات جان کارگران دارد که اين موضوع در اولويت برنامه

 .دارد



به گفتٔه رييس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بسياری از حوادث، ناشی از 
ات قانونی و رعايت موارد ايمنی از سوی عوامل توان با آموزش، الزام خطاھای انسانی است که می

 .اجرايی شاھد کاھش حوادث در محيط کار باشيم

وی با اشاره به اينکه يکی از اصول صيانت از نيروی کار، توسعه فرھنگ ايمنی و حفاظت فنی و 
و  کارفرمايان مکلفند پيش از بکارگيری کارگران :بھداشت کار در واحدھای کارگری است، بيان داشت

 .ھای ايمنی متناسب با نوع کار به آنان از طريق مراجع مربوطه اقدام کنند کارآموزان نسبت به آموزش

ھا را رعايت نکنند و با اين اقدام خود سبب  شکاری تاکيد کرد: با کارفرمايانی که نکات ايمنی در کارگاه
 .واھد شدبه خطر افتادن جان کارگران شوند، با ھمکاری دستگاه قضايی برخورد خ

  

 ه بکارگيری مسئول ايمنی در شورای عالی حفاظت فنی تصويب آيين نام

١٣٩۴/٠٢/٠۴   

گويد: آئين نامه بکارگيری مسئول ايمنی  ايلنا: معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی می
  .ھا بانگاه کنترل خطرات موجود درکارگاه وشناسايی خطر وارزيابی ريسک تدوين شده است در کارگاه

حفاظت فنی حفاظت فنی در يکصدو بيست و سومين جلسه خود تصويب آئين نامه شورای عالی 
 .بکارگيری مسئول ايمنی را تصويب کرد

معاون روابط کار » تن سيد حسن ھفده«فرودين با حضور  ٣١  به گزارش ايلنا اين جلسه در تاريخ
ون، کار و رفاه رئيس شورای عالی حفاظت فنی و ساير اعضاء در محل وزارت تعا وزارت تعاون،

 .اجتماعی کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

تن در اين نشست گفت: به منظور پياده سازی اھداف شورای عالی  بر پايه اين گزارش آقای ھفده 
ھا، شرايط  ھای نوين و تغيير ساختار در کارگاه حفاظت فنی بايد به سمتی حرکت کنيم که با اجرای شيوه

 .کارايمن را فراھم کنيم

ھای  ھای قانونی وکمک مديران وتشکل توان با استفاده از ظرفيت وی افزود: در ھمين رابطه می
کارگری وکارفرمايی زمينه ارتقاء بھره وری نيروی انسانی و س=مت ھر چه بيشتر روحی و جسمی 

 .وکاھش صفت مشاغل سخت و زيان آوری از محيط را فراھم کرد

ھا بانگاه کنترل خطرات موجود  مسئول ايمنی در کارگاه وی اظھارداشت: آئين نامه بکارگيری
درکارگاه وشناسايی خطر وارزيابی ريسک تدوين شده است و اميدواريم اجرای اين آيين نامه به 

 .ايجادانگيزه واعمال رفتارايمن درمحيط منجر گردد

گيری مسئول ايمنی بر پايه اين گزارش در ادامه جلسات قبل شورای عالی حفاظت فنی، آئين نامه بکار
 .تبصره به تصويب رسيد٨ماده و٩مورد بحث و تبادل نظر توسط اعضای شورا قرارگرفت ودر

ھای مشمول قانون  گفتنی است با اجرايی شدن اين آئين نامه، بکارگيری مسئول ايمنی در کليه کارگاه
با اين اقدام گام  کاردرراستای اجرای مدل خودبازرسی درون کارگاھی اجرايی خواھدشد که اميداست

ھا و نھايتاً صيانت نيروی انسانی و منابع  بلندی در پيش بينی و کنترل حوادث ناشی از کار در کارگاه
 .مادی برداشته شود

 


	Ruzshomar Hawadese kar, 93 - 94 
	Zamimehaye Ruzshomare Hawades_

