
    9317 آبان روز شمار حوادث محیط کار

 از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران

 فعالین نهادهای همبستگی در کلن: تهیه و تنظیم

(8)  

تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات
شماره  تاریخ شهر نام واحد

 ردیف

ن هآساله راه  92در اثر برخورد قطار با کارمند 

 .ادە استکرمانشاه، این کارمند جانش را از دست د

 1 1931آبان  2 کرمانشاه راه آهن 1 تصادف با قطار

 ریزش کهریزک ساخت حال در بیمارستان دیوار

کارگر و  5مرگ  :اند مانده آوار زیر کارگران /کرد

 کارگر دیگر 9مصدومیت 

 2 " " 5 کهریزک بیمارستان در حال ساخت ؟ یزش دیوار و آوارر

ر یکشنبه هفته جاری در شهرک صنعتی گنبد صع

کاووس، حادثه انفجاری به وقوع پیوست که موجب 

 ۰۹)سوختگی سه تن از کارگران  و مصدومیت

احمد  فر اولن.شد( ددرص ۰۹درصد و  ۵۷درصد، 

نفر دوم علی . ساله در بیمارستان درگذشت 29خمبر

سیار وخیم و دردناکی در شرایط ب ساله  29داوودی 

 .برد می رس به

شهرک صنعتی گنبد  ؟ 9 نفجار؟ا

 کاووس
3 " " 9 

 4 " "  11 بابل کشتارگاه طیور 11 اکیونانفجار مخزن آم کارگر 11مصدومیت 

 زشیبار است که ر نیدوم نیا .مرگ یک کارگر

 در .شود یآوار سبب مرگ کارگران در نهاوند م

آوار  زشیدر حادثه ر یکارگر ساختمان ۴ زینمرداد 

 .وند جان خود را از دست دادنداهن در

 5 " " 12 نهاوند ارگر ساختمانیک 1 ریزش آوار

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/685657-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/685657-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 

تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات
شماره  تاریخ شهر نام واحد

 ردیف

 6 1931آبان 19 مشهد طبقه در حال ساخت 13برج  9 حریق گیکارگر درخیابان کوه سن 9مصدومیت 

 1 " " 14 ساری د مرغداریحیک وا 4 آتش سوزی ر دیگرکارگ 9گی سوخت مرگ یک کارگر و

برای الیروبی کانال "آقابِِدر"کارخانه  درزیرزمین

مالکین .درلجن سّمی فرومیرود فاضالب تا خرخره

 صنعتی،بهاین کارخانه باادعای تصفیه فاضالب 

ازدولت جایزه گرفتی ایمنی  عنوان واحدنمونه  

 8 " "  15 اهواز بیرامیر ککشت و صنعت  1 فگیخ

 ساتیه تاسب یمنته یها جاده . مرگ یک کارگر

 تیدر وضع ،یمنیاز لحاظ اصول ا ینرگس یِ نفت

مساله، سالمت کارگران  نیو هم ستندین یمناسب

 .کند یم دیدتهرا  ساتیتاس نیشاغل در ا

 3 "" "  بوشهر -دشتستان  ینرگس ینفت ساتیتاس 1 ط به دره هنگام رانندگیسقو

 مهدی قربانی و های به نام  جوان، دو کارگرگ مر

 االزمنی  مهدی
 10 " " 18 گرگان اداره برق 2 برق گرفتگی

 11 " " 13 سردشت انکولبر 1 سقوط از کوه اهیمیمرگ یک کولبر به نام یونس ابر

 12 " " " بندر کنارک -اربهچا یگیریلنج ماه 4  شیلنگ موتور ترکیدگی -آتش سوزی  ر دیگرماهیگیر و مجروخ شدن دو نف2مرگ 

به  در مرز مریوان جوان مرگ یک کولبر

 “دزەوەن”ساکن روستای “ غالب کویک”نام

 19 " " 20 مریوان کولبر 1 " !حادثه غیرطبیعی "

ار داشت، جان از کارگران که در حوضچه قر یکی

به اطراف  ا از دست داد و دو کارگر دیگرخود ر

 .شدها منجر دومیت آنکه به مص دپرتاب شدن

فشار ناگهانی گاز خروجی انفجار و 

غول کارگران مشنقطهای که  از

 تعمیر آن بودند، دچار حادثه شدند 

 14 " " 21 کازرون واحد گاز کازرون 9

و  توەولد یهاەپاسگادر  ەک یمرزبان  یروهاین

دادند و مستقر هستند، کولبران را هدف قرار کپران 

به نام  ەلسا ەنزداپکولبر  کیآن  یدر پ

کولبر _کودک نیا.شد یزخم راد یدهستان_مهران

توسط مردم   ،ەپا جراحت سخت برداشت هیاز ناح ەک

 15 " " 26 سردشت کولبران 1 شلیک نیروهای مرزبانی



 

 :ضمیمه ها

 

 کار  یمنیفقدان ا هیادر س یکارگر ساختمان کیمرگ 

 کشته شدند یردو تکانگکارگر بر اثر 5 ریماه اخ یط

 

 را قطع کرد یکولبر مهاباد یر دو پاه نیم نفجارا

و  ەمنحرف شد ەاز را افتادن، یمرز یروهاین نیکم ەس بوا و تربودن ه آلودەو م یکیتار علت ەب رانشهریمرز پ یخدا یکان ەولبران در منطقاز ک یکاروان ۰۵ ەمهرما٩۰غروب روز  

 .شدند نیم دانید موار

 .است ەاز دست دادد را خو یها هر دو پا نیاز م یکیمهاباد بر اثر انفجار #شهرستان اهل  ەفودآک_شهاب# نام ەن همراهشان بولبرااز ک یکی 

 ەزند ەب یدیام گریچون د د،ازناندیخطر ن ەا بد رخو شانین انجات جا یبرا ەکند ک یم از همراهانش تقاضا یریقابل تقد یەیروح دهد، با یود را از دست مخ یپاها ەک یکولبر هنگام# نیا

 .دیدادن من بکن نجات یشما ها هم خودتان را قربان ستیخاطر الزم ن نیا ەو ب ستین شانیماندن ا

 کولبران_شدن_یقربان_به_نه#

 ده استسردشت منتقل ش مارستانیب ەب اشەو خانواد

تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات
ه شمار خریتا شهر نام واحد

 ردیف

را از  جان خود !یک کولبر بر اثر حادثه غیرطبیعی

برومند ."ندصدوم شددیگر مکولبر دست داد و دو 

و " ارکان بهرامی" و اختهکولبر جانب" یبهرام

مصدومان حادثه هستند که حال " میهوشیار نما"

انه متأسف. تاس وخیم گزارش شده عمومی آنها

 دران سپهوشیار نمامی نیز در بیمارستان ج

 16 بانآ 90 نطقه ثالِث کرمانشاهم کولبران 9 تیراندازی نیروهای مرزی



 



  :سالها ابتال به آسم و آرتروزرگ کارگر مهابادی پس از م

عموماً ند و بهرهمند نیست بسیار توام است؛ کارگرانی که از خدمات حمایتیو فصلی با مشکالت  غیررسمی زندگی کارگران : ، آمده است۰۵آبان٩۰ر تاریخ شنبه ش خبرنگار ایلنا،دگزار به

به کار بود و در این مدت به آسم و ی مشغول یک سنگبر مدام در ز همین کارگران بود؛ کارگری که هفت سالسیدطاهر محمدی یکی ا.رندمیب از مشکالت جسمی ناشی از کار سخت رنج

 قلبی در بیمارستانسالگی، روز گذشته در اثر ایست  23اهر محمدی در سیدط.سپرد فرزند کوچک هم دارد، قبل از رسیدن به سنین کهولت، جانکارگر که دو  این. دچار شدآرتروز 

فرزندان او در کودکی یتیم  حال،: شهریهای او میگویندهم. بودسنگ، تمام ریههای او را رنجور کرده  استنشاق گردِ  آرتروز رنج میبرد؛ت؛ این درحالیست که او سالها از آسم و درگذش

 دارندنده نشدهاند و هیچ امیدی به آی

 

 کار یمنیان افقد هیکارگر در سا ۵ تیمصدوم و مرگ

را به خود  ۰۹٩رتبه جهان  یکشورها انیمکار در  یمنیمسائل ا تیرعا ی نهیدرزم رانیا. مصدوم شدندکارگر  ۳رگر کشته و کا ٩کار،  طیمح یمنیفقدان ا هیه، در ساگذشت یروزها یط 

 .است ینییپا اریکه رتبه بس اختصاص داده 

 

                              از کار یناش دهید از حادثه  یاجتماع نیتأم تیاحم

 یاجتماع نیزمان تأمکار، تعهدات سا از یحوادث ناش در

و بدون  ستین مهیب پرداخت حقابقه مشروط به داشتن س...( غرامت مقطوع نقص عضو و ،یو جزئ یکل یندگان، ازکارافتادگبازما یها یمستمر یشامل؛ درمان، غرامت دستمزد و برقرار)

 .شود یارائه م یننوقا یایمزا شده، مهیب یا مهیتوجه به سوابق ب

است  یقاتتمام او فهیانجام وظ نیمقصود از ح. افتد یاتفاق م شده مهیب یو به سبب آن برا فهیانجام وظ نیاست که در ح یاز کار، حوادث یحوادث ناش ،یاجتماع نیقانون تأم 06استناد ماده  به

 .باشد یتیدار انجام مأمور در خارج از محوطه کارگاه عهدهه دستور کارفرما ب ایغول کار باشد و شمها و محوطه آن  مانساخت ایمؤسسات وابسته  ایدر کارگاه  شده مهیکه ب

 مشروط بر شود، یوب ممحس فهیاز منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظ شده همیت بو اوقات رفت و برگش یو توانبخش یمعالجات درمان یبرا ایو  مارستانیب ایمانگاه مراجعه به در اوقات

 .به کارگاه اتفاق افتاده باشد رفت و برگشت یعاد حادثه در زمان نکهیا

 .شود یمب از کار محسو یحادثه ناش افتد، یو مساعدت به آنان اتفاق م شدگان مهیب ریجات سان یاقدام برا نیح شده مهیب یکه برا یا حادثه

 .محل برساند یاجتماع نیبه اطالع شعبه تأم یروز ادار حداکثر ظرف سه زیا نگزارش حادثه ر دثه،احاثرات  دیاز تشد یریجلوگ یکارفرما موظف است ضمن اقدام برا درضمن

 کار ونگرفته از کانال قان بر


