روز شمار حوادث محیط کار آبان 9317
از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
تهیه و تنظیم :فعالین نهادهای همبستگی در کلن
()8
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1

 2آبان 1931

کرمانشاه

راه آهن

1

تصادف با قطار

در اثر برخورد قطار با کارمند  92ساله راه آهن
کرمانشاه ،این کارمند جانش را از دست دادە است.

2

""5

کهریزک

بیمارستان در حال ساخت

؟

ریزش دیوار و آوار

9

""3

شهرک صنعتی گنبد
کاووس

؟

9

انفجار؟

دیوار بیمارستان در حال ساخت کهریزک ریزش
کرد /کارگران زیر آوار ماندهاند :مرگ  5کارگر و
مصدومیت  9کارگر دیگر
عصر یکشنبه هفته جاری در شهرک صنعتی گنبد
کاووس ،حادثه انفجاری به وقوع پیوست که موجب
مصدومیت و سوختگی سه تن از کارگران (۰۹
درصد ۵۷ ،درصد و  ۰۹درصد) شد.نفر اول احمد
خمبر 29ساله در بیمارستان درگذشت .نفر دوم علی
داوودی  29ساله در شرایط بسیار وخیم و دردناکی
بهسر میبرد.

4

" " 11

بابل

کشتارگاه طیور

11

انفجار مخزن آمونیاک

مصدومیت  11کارگر

5

" " 12

نهاوند

کارگر ساختمانی

1

ریزش آوار

مرگ یک کارگر .این دومین بار است که ریزش
آوار سبب مرگ کارگران در نهاوند می شود .در
مرداد نیز  ۴کارگر ساختمانی در حادثه ریزش آوار
در نهاوند جان خود را از دست دادند.
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19آبان 1931

مشهد

برج  13طبقه در حال ساخت

9

حریق

مصدومیت  9کارگر درخیابان کوه سنگی

1

" " 14

ساری

یک واحد مرغداری

4

آتش سوزی

مرگ یک کارگر و سوختگی  9کارگر دیگر

8

" " 15

اهواز

کشت و صنعت امیر کبیر

1

خفگی

3

"""

دشتستان  -بوشهر

تاسیسات نفتی نرگسی

1

سقوط به دره هنگام رانندگی

درزیرزمین کارخانه "آقابِ ِدر"برای الیروبی کانال
فاضالب تا خرخره درلجن س ّمی فرومیرود.مالکین
این کارخانه باادعای تصفیه فاضالب صنعتی،به
عنوان واحدنمونه ی ایمنی ازدولت جایزه گرفت
مرگ یک کارگر .جادههای منتهی به تاسیسات
نفت ِی نرگسی از لحاظ اصول ایمنی ،در وضعیت
مناسبی نیستند و همین مساله ،سالمت کارگران
شاغل در این تاسیسات را تهدید میکند.

10

" " 18

گرگان

اداره برق

2

برق گرفتگی

مرگ دو کارگر جوان ،به نام های مهدی قربانی و
مهدی االزمنی

11

" " 13

سردشت

کولبران

1

سقوط از کوه

مرگ یک کولبر به نام یونس ابراهیمی

12

"""

چابهار -بندر کنارک

لنج ماهیگیری

4

آتش سوزی  -ترکیدگی شیلنگ موتور

مرگ 2ماهیگیر و مجروخ شدن دو نفر دیگر

19

" " 20

مریوان

کولبر

1

" حادثه غیرطبیعی" !

14

" " 21

کازرون

واحد گاز کازرون

9

انفجار و فشار ناگهانی گاز خروجی
از نقطهای که کارگران مشغول
تعمیر آن بودند ،دچار حادثه شدند

یکی از کارگران که در حوضچه قرار داشت ،جان
خود را از دست داد و دو کارگر دیگر به اطراف
پرتاب شدند که به مصدومیت آنها منجر شد.

15

" " 26

سردشت

کولبران

1

شلیک نیروهای مرزبانی

نیروهای مرزبانی کە در پاسگاەهای دولەتو و
کپران مستقر هستند ،کولبران را هدف قرار دادند و
در پی آن یک کولبر پانزدە سالە به نام
مهران_دهستانیراد زخمی شد.این کودک_کولبر
کە از ناحیه پا جراحت سخت برداشتە ،توسط مردم

مرگ یک کولبر جوان در مرز مریوان به
نام”غالب کویک“ ساکن روستای ”دزەوەن“

و خانوادەاش بە بیمارستان سردشت منتقل شده است
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 90آبان

ث کرمانشاه
منطقه ثال ِ

کولبران

9

تیراندازی نیروهای مرزی

یک کولبر بر اثر حادثه غیرطبیعی! جان خود را از
دست داد و دو کولبر دیگر مصدوم شدند".برومند
بهرامی" کولبر جانباخته و "ارکان بهرامی" و
"هوشیار نمامی" مصدومان حادثه هستند که حال
عمومی آنها وخیم گزارش شده است .متأسفانه
هوشیار نمامی نیز در بیمارستان جان سپرد

ضمیمه ها:
مرگ یک کارگر ساختمانی در سایه فقدان ایمنی کار
طی ماه اخیر 5کارگر بر اثر گردو تکانی کشته شدند

انفجار مین هر دو پای کولبر مهابادی را قطع کرد
غروب روز ٩۰مهرماە  ۰۵کاروانی از کولبران در منطقە کانی خدای مرز پیرانشهر بە علت تاریکی و مەآلود بودن هوا و ترس بە کمین نیروهای مرزی افتادن ،از راە منحرف شدە و
وارد میدان مین شدند.
یکی از کولبران همراهشان بە نام #شهاب_آکفودە اهل شهرستان #مهاباد بر اثر انفجار یکی از مین ها هر دو پای خود را از دست دادە است.
این #کولبر هنگامی کە پاهای خود را از دست می دهد ،با روحیەی قابل تقدیری از همراهانش تقاضا می کند کە برای نجات جان ایشان خود را بە خطر نیاندازند ،چون دیگر امیدی بە زندە
ماندن ایشان نیست و بە این خاطر الزم نیست شما ها هم خودتان را قربانی نجات دادن من بکنید.
#نه_به_قربانی_شدن_کولبران

مرگ کارگر مهابادی پس از سالها ابتال به آسم و آرتروز :
به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ شنبه ٩۰آبان ،۰۵آمده است  :زندگی کارگران غیررسمی و فصلی با مشکالت بسیار توام است؛ کارگرانی که از خدمات حمایتی بهرهمند نیستند و عموماً
از مشکالت جسمی ناشی از کار سخت رنج میبرند.سیدطاهر محمدی یکی از همین کارگران بود؛ کارگری که هفت سال مدام در یک سنگبری مشغول به کار بود و در این مدت به آسم و
آرتروز دچار شد .این کارگر که دو فرزند کوچک هم دارد ،قبل از رسیدن به سنین کهولت ،جان سپرد.سیدطاهر محمدی در  23سالگی ،روز گذشته در اثر ایست قلبی در بیمارستان
درگذشت؛ این درحالیست که او سالها از آسم و آرتروز رنج میبرد؛ استنشاق گر ِد سنگ ،تمام ریههای او را رنجور کرده بود .همشهریهای او میگویند :حال ،فرزندان او در کودکی یتیم
شدهاند و هیچ امیدی به آینده ندارند

مرگ و مصدومیت  ۵کارگر در سایه فقدان ایمنی کار
طی روزهای گذشته ،در سایه فقدان ایمنی محیط کار ٩ ،کارگر کشته و  ۳کارگر مصدوم شدند .ایران درزمینهی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه  ۰۹٩را به خود
اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.

حمایت تأمیناجتماعی از حادثه دیده ناشی از کار
در حوادث ناشی از کار ،تعهدات سازمان تأمیناجتماعی
(شامل؛ درمان ،غرامت دستمزد و برقراری مستمریهای بازماندگان ،ازکارافتادگی کلی و جزئی ،غرامت مقطوع نقص عضو و )...مشروط به داشتن سابقه پرداخت حقبیمه نیست و بدون
توجه به سوابق بیمهای بیمهشده ،مزایای قانونی ارائه میشود.
به استناد ماده  06قانون تأمیناجتماعی ،حوادث ناشی از کار ،حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده اتفاق میافتد .مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است
که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار انجام مأموریتی باشد.
اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمهشده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب میشود ،مشروط بر
اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
حادثهای که برای بیمهشده حین اقدام برای نجات سایر بیمهشدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد ،حادثه ناشی از کار محسوب میشود.
درضمن کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید اثرات حادثه ،گزارش حادثه را نیز حداکثر ظرف سه روز اداری به اطالع شعبه تأمیناجتماعی محل برساند.
بر گرفته از کانال قانونکار

