
 6931 بهمن– روز شمار حوادث محیط کار

 از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران

 فعالین نهادهای همبستگی در کلن: تهیه و تنظیم

(11) 

 

شماره  تاریخ شهر واحدنام  تعداد نفرات علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 ردیف

 1 1/11/69 ساوه ساختمان در دست احداث 1 سقوط از ارتفاع ساله 22مرگ کارگر جوان 

 36کارگر به نام های اصغر جهاندیده 3مرگ 

ومصدومیت حبیب ... ، 33ساله ،مسعودپورحسینی

 ساله 32وعبدالرضا لطفی  33رهگذر

 2 / " "4 عباسبندر  شرکت سنگ مه 5 آتش سوزی انبار قیر

ساله و مصدومیت حسین  25مرگ حسن رضایی 

 ساله  33خسروی 

 3 / " "5 یاسوج ساختمان نیمه تمام 2 ریزش ساختمان و آوار

 4 " " "  تهران تعمیرگاه خودرو 5 انفجار در یک خودرو و آتش سوزی کارگردیگر4مرگ یک کارگر و مصدومیت

 کارگر 34مصدومیت 

 

 5 / " "7 صفا شهر کاغذ کارخانه 34 آتش سوزی

 9 " " " مشهد شرکت خصوصی 1 برق گرفتگی هنگام کار روی شیروانی مصدومیت یک کارگر

 7 " " "  رومنجان -خوسف  حفر چاه 1 شکستگی سر هنگام کار با پبکور ساله 35فوت یک کارگر مقنی 

 6ساله پس از  11مرگ سامرندخضرزاده 

 دیگر کارگر2روزدربیمارستان و مصدومیت 

 آتش سوزی

 (دیماه 21در روز )

 1 " " " وزینه سردشت-نالس تعمیرگاه خودرو 3

سقوط از ارتفاع و فرورفتن میلگرد       مصدومیت شدید یک کارگر ساختمانی

 به بدن

 6 / " "1 اهواز ساختمان نیمه کاره 1

 شماره تاریخ شهر نام واحد تعداد نفرات علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 ردیف
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کم ده اتوبوس حامل کارگران کارخانه آپادانا  دست

زهرا بر اثر  نیبه بوئ نیسرام در محور قزو

 بارش برف و کوالک گرفتار شدند

 13 11/69 /1 قزوین کارخانه آپادانا سرام 733-933 گرفتاری در برف و کوالک

 11 " " " مالیر شهرداری 2 حین عملیات برف روبی مصدوم شدند -

 12 " " " رودبار هزار جریب کارگر سد گلورد 1 سقوط شاخه درخت بعلت بارش برف ساله 47یک کارگر مرگ 

 13 / " "13 نی ریز معدن سنگ 1 سقوط از ارتفاع ساله 54شکستگی پای کارگر 

 14 " " " تبریز کارخانه کارتن سازی 3 مسمومیت حین الیروبی فاضالب  ساله 42و  23،33کارگر3مسمومیت گازی 

 15 " " " سون آباد -ورامین مغازه سیلندرگاز پرکنی 1 انفجار کپسول و سوختگی ساله 35سوختگی شدید کارگر 

 19 / " "11 بیرجند حفر چاه 1 ریزش فاضالب و گاز گرفتگی ساله 53مرگ یک کارگر مقنی 

روز بستری بودن در  3مرگ این کارگر پس از 

 بیمارستان آباده

شده از زیر الستیک برخورد  سنگ رها 

 یک کارگریک دستگاه لودر به سر

 17 " " " خرم بید -صفا شهر معدن مرمریت 1

 11 " " " خواف -سنگان معدن سنگان 1 متری 33وط از ارتفاع قس ساله 21مرگ یک کارگر   

فوت یک کارگر بعلت سوختگی شدید و 

 کارگر دیگر 2مصدومیت 

انفجار کوره ذوب بعلت سقوط غلتک بر 

 روی دیگ

 16 / " "12  دامغان کارخانه فوالد کویر 3

 23 " "/ 14 شیراز کارخانه فوم سازی 4 انفجار دیگ بخار و ریزش سقف و آوار کارگر دیگر 2کارگر و مصدومیت  2مرگ 

 21 " " /15 تهران ساختمان در دست احداث 1 حبس شدن بین سقف و کابین آسانسور مرگ یک کارگر نقاش

 22 " " " قوچان -نیشابور معدن نمک 1 ریزش آوار ساله راننده لودر 23 مرگ کارگر

 23 / " "11 بردخون -دیر  مزرعه 1کارگران فصلی  2 از پیک نیک در اقامتگاهگ تنش خفگی دو کارگر کشاورزی

 24 / " "16 سرپل ذهاب یک واحد مسکونی 1 ریزش آوار مرگ یک کارگر ساختمانی در حین کار

سال  39ساله با بیش از  54قلوزی کارگر بیژن 

به آتش کشیده شد توسط کارفرما سابقه کار  

درگیری با کارفرما برای دریافت 

 مطالبات

 25 " " " کامیاران کارخانه آسفالت 1

 29 / " "23 مرند ساختمان نیمه کاره 1 سقوط باالبر ساله 43مرگ یک کارگر 

شماره  تاریخ شهر نام واحد تعداد نفرات علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 ردیف

 27 " " " تهران وانت حمل شیشه 1 ؟ مرگ یک کارگر جوان
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 21 / " "21 جوادیه -تهران  حفر چاه 1 متری چاه 29سقوط به عمق  ساله افغانستانی 45مرگ کارگر 

 جان باخت آسفالت کارگر کارخانه یقلوز ژنیب

 

 به آتش کشیده شدن در درگیری با

 کارفرما برای دریافت مطالبات

 26 " " " کامیاران کارخانه آسفالت  1

 33 " " / 23 خرم آباد بیمارستان مدنی 1 براثر ایست قلبی ساله حین کار 29مرگ پرستار

 31 " " " دزفول -شوش  کارگران کشاورزی 13 واژگونی سرویس رفت و آمد کارگر زن و مرد 13مصدومیت 

کارگر اهل کردستان به  6سوختگی و مصدومیت 

،عدنان 23،زانیار داردان31اسامی عطاداراشی

 ،ممحمدکری ،هسال16 ،نریمان داردان24سعیدی

 ، عبدالرحمن کریمی و محمد یوسفیآریزکریم

و فرو ریختن  انفجار گاز و آتش سوزی

 بخشی از ساختمان

شرکت غذایی ایستک  6

 خورشید زریوار

 32 /" " 24 اهواز

 33 " " " بندر ماهشهر اداره برق 1 برق گرفتگی هنگام کار بر روی شبکه  کارگرجان باختن یک 

 34 " " " فارس -المرد  کارخانه آلومینیوم جنوب 1 تصادف با خودروی سنگین ساله 21مرگ عمار فیاض کارگر

 35 " / "25 اهواز شرکت ایستک خورشید  1 در اثرسوختگی ساله در بیمارستان فوت کرد 31عطا داراشی 

 39 /" "29 ایالم شهرداری 1 تصادف در حین کار جان باختن یک کارگر شهرداری

 37 /" "26 اردکان گندله سازی چادرملو 1 براثر برخورد جرثقیل سقفی کارگر 1قطع یک دست و له شدن دست دیگر

 31 " " " تهران ساختمان در دست احداث 1 سقوط به چاهک آسانسور ساله 43جان باختن یک کارگر 

 2مرگ ابوالفضل خداشناس و رضا رمضان پور 

 کارگر جوان مقنی 

 36 / " "33 فرومد/ رودبار قنات فرومد 2 ریزش دیوارۀ قنات

 

 کارگر دیگر مصدوم شدند 13کارگر جان باختند و 13: در عرض یک ماه ناشی از حوادث محیط کار

 

 

 :ضمیمه ها

 

 هیگرفتن د یکارگر از کار افتاده برا کیساله  ۴۲ یسرگردان
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خود   هید افتیامروز موفق به در نیبر اثر حادثه، از کار افتاده شد اما تا هم شیو چهار سال پ ستیکار کارخانه بافت بلوچ، ب سیکارگر سرو ،یزئ برهان رجیا

 .نشده است

. ، از کارافتاده شد۲۷سال  یروز بهار کیزود، در عصر  یلیخ( بافت بلوچ کار سیکارگر سرو) یزئ برهان رجیا ،بهمن1برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .انگشتان شست  دو دستش را قطع کرد ،یسندگیدستگاه ر زیت غ  یهنوز پنج سال از استخدامش نگذشته بود که ت

کرد و  نییدرصد تع ۲۷را  یزئ برهان یدگید بیآس ،یاعاجتم نیسازمان تام یپزشک ونیسیزمان کم  همان. گذرد یو چهار سال م ستیاز ب شیحادثه ب نیا از

بابت نقص عضو او  دیکه با یا هید فیهمه سال، هنوز تکل نیاما بعد از ا کند؛ یم افتیکامل در یمستمر ،یاو سالهاست که هر ماه به عنوان از کارافتاده کل جهیدرنت

 کبار،یسالهاست که هرچند وقت  یزئ برهان نیهم یاند و برا در دادگاه مقصر شناخته نشده چکدامینه پزشک معالج و نه کارفرما ه. پرداخت شود نامشخص است

 .گردد یمباز یخال و دست دیآ یو بلوچستان به تهران م ستانیس رانشهر  یخسارتش از پ تیروشن شدن وضع یبرا

 میپزشک معالج  تصم. کند یم یمدت چهار ماه بستر یکم برا در تهران اعزام و دست یمارستانیدرمان به ب یگفته خودش، بعد از حادثه، کارفرما او را برا به

 نیا جهیاما نت کند؛ یعمل م اتاق   نهرا چند نوبت، روا یزئ برهان نیهم یبزند و برا وندیشست  قطع شده دست پ یاو را به جا ی  از انگشتان پا یکیعضالت   رد،یگ یم

تر از  مرخص و ناتوان مارستانیاز ب دهد، یاز دست م زیخود را ن یاز انگشتان پا یکیبعد از آنکه  یزئ برهان تیدر نها. ستین بخش تیوجه رضا چیبه ه وندیپ

 .شود یقبل روانه شهرستان م

کارگر  نیا نیهم یبرا. تسین هیهم از پرداخت د یوجود ندارد و در مقابل خبر یاز کارافتادگ یاز مستمر ریغ یاو که پدر  چهار فرزند است، منبع درآمد یبرا

و چهار سال،  ستیکه پس از ب کند یپزشک معالج مطرح م هیرا عل یتیشکا ،یوقتش، در سازمان نظام پزشک ی، به واسطه کارفرما۲۷ زییبلوچ در پا سابق بافت

 .به آن داده نشده است یهنوز پاسخ روشن

در تهران هم . سال گذشت یلیخ ینطوریهم. میکن یو خودمان خبرت م فتادهین یهنوز اتفاق گفتند یم رفتم، یم  به شرکت یریگیپ یهر بار که برا: دیگو یم خودش

 ،یدر دادگستر ۳۹ن در سال یهم یبرا. به من نکردند یکمک چکدامیاما ه... و جمهور سیمجلس و رئ ندهیرفتم، مثل دفتر نما یریگیپ یجاها بود که برا یلیخ

 .کار تبرئه کرد یمنینشدن نکات ا تیدادگاه کارفرما را از اتهام رعا تیوقت مطرح کردم؛ اما در نها یکارفرما هیرا عل یتیشکا

راجع به  یبافت بلوچ ممکن است هرازگاه یمیاست که کارگران قد ییدر بافت بلوچ اتفاق افتاد، ماجرا یزئ برهان رجیا یبرا شیو چهار سال پ ستیکه ب یا حادثه

دارند که  دیاما تاک کنند؛ ید مییتا یوقوع آن را به صورت ضمن لنایدر پاسخ به ا یواحد صنعت نیکار ا یاسالم یجوان  شورا یاعضا نیهم یآن صحبت کنند، برا

   .بزنند یشتریدر مورد آن حرف ب توانند یماجرا، فعال نم اتیاز جزئ یاطالع یب لیبه دل
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  کند یم را آسان قتیبه حق دنیاستشهاد از شهود حادثه، رس اخذ

 یبرا  یسرگردان نیکند که مشابه ا نیتضم تواند یکس نم چیباشد؛ اما ه یشخص یگرفتار کی ها یلیخ یممکن است برا ،یزئ و چهار ساله برهان ستیب یسرگردان

 .فتدیاتفاق ن گریکارگران  د

کارگر بافت بلوچ اتفاق افتاده،  نیا یکه برا یا حادثه رینظ یموارددر : دیگو یم( و بهداشت کار کشور یمنیکانون مسئوالن ا سیرئ) یاشرف منصور ابوالفضل

موارد مشمول مرور زمان  نیمطالبات خود شود؛ اصوال ا ریگیتا هر زمان که الزم باشد، پ تواند ینداده باشد، م تیرضا ده،یاگر شخص حادثه د نیمطابق قوان

 .نخواهد شد

 گرید انیبه ب. جداست ییاز حساب  قصور کارفرما یحساب  قصور پزشک ،یموارد نیدر چن: شود یم ورادآیحال  نیکار در ع طیمح یمنیکارشناس ا نیا

 بیکه باعث آس یمبه خاطر اقدا شود یبازخواست کرد؛ اما  از پزشک معالج م ده،یکه به انگشتان دست رس یبیدر قبال آس توان یبافت بلوچ را تنها م یکارفرما

      .بدن شده است، بازخواست کرد یها عضو گرید دنید

را از افراد  یاستشهاد عتریهرچه سر یمنیبعد از وقوع حوادث کار، بهتر است کارشناسان ا: حال افزود نیو بهداشت کار کشور در ع یمنیکانون مسئوالن ا سیرئ

به  دنیامر؛ رس نیو هم شود یم شتریاظهارات شهود ب انیاز وقوع حادثه بگذرد، تفاوت م یشتریتجربه نشان داده که هرچه زمان ب. حاضر در محل اخذ کنند

 .از حجم مشکالت بکاهد تواند یاستشهاد اگر به موقع اخذ شود، م نیا. کند یرا دشوار م قتیحق

ساعت حادثه را رسما  ۲۷موظفند ظرف  زیکارگاه ن رانیمد. م کندخود اقدا یاز کارفرما تیشکا یبرا هیپس از درمان اول دیبا زین دهید فرد حادثه: دهد یادامه م یو

است که براساس مستندات  یدادگستر یبازرسان اداره کار و کارشناسان رسم فهیوظ گریبه بعد د نجایاز ا. گزارش کنند یاجتماع نیبه اداره کار و سازمان تام

 .قصور هرکدام را مشخص کنند زانیو م ییرا شناسا یموجود، مقصران احتمال

 

 جاری در نه ماهه اول سالکارگربراثرحوادث کاری دراستان خوزستان 75جان باختن

 .کارگربراثرحوادث کاری جانشان را ازدست دادند75جاری دراستان خوزستان  در نه ماهه اول سال

از حادثه  یشده فوت ناش نهیدر نه ماهه امسال آمار اجساد معا: گفت ینیفرزاد حس دیاستان خوزستان، دکتر س یقانون یاداره کل پزشک یگزارش روابط عموم به

ها مرد بوده و نسبت به مدت مشابه  هنفر بوده که همه فوت شد 57قرار گرفته اند  نهیاستان و مراکز تابعه مورد معا یقانون یاداره کل پزشک حیکار که درتاالر تشر

 .نداشته است یرییسال قبل تغ
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 کارگربراثرحوادث کاری دراستان کرمانشاه طی نه ماهه سال جاری57باختنجان 

 .کارگردراستان کرمانشاه براثرحوادث کاری جانشان را ازدست دادند57طی نه ماهه سال جاری،

 6در : عمومي این اداره كل بیان داشتبه گزارش روابط عمومي اداره كل پزشكي قانوني استان كرمانشاه؛ مدیر كل پزشكي قانوني استان در مصاحبه با روابط 

و با تعداد  1365مرد بودند زخمي شدند كه در مقایسه با آمار مشابه سال  465زن و  13نفر كه مشتمل بر  531ماهه سال جاري بر اثر حوادث ناشي از كار، 

 .درصدي هستیم 15/7 نفر شاهد افزایشي 436

این رقم در مقایسه با تعداد : نفر مرد عنوان كرد و ادامه داد 25ماهه امسال، این رقم را  6حوادث كار در استان طي در ادامه دكتر كمالي با اشاره به كشته شدگان 

 .ماهه سال گذشته، كاهش یافته است 6نفر كشته  33

 

 دوگزارش با آمار متفاوت درباره قربانیان حوادث کاردراستان لرستان 

 نفردربروجردطی نه ماهه اول سال جاری5کارگربراثر حوادث کاردراستان لرستان منجمله35جان باختن :استان لرستان یقانون یکل پزشک ریمد

 امسال دربروجردیک کارگربراثر حوادث کاری جانش را از دست داد:3131بهمن51-بروجرد یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سیرئ

کار  نیتعداد فوت شدگان ح یماهه نخست سال جار 6 یط: گفت یفیرضا نظ دیاستان لرستان، دکتر حم یقانون یاداره کل پزشک یروابط عموم بهمن5گزارش به*

 .گزارش شده است( مرد یهمگ یتیبه لحاظ جنس)نفر  17استان  نیدر ا

مورد، خرم  7بروجرد با  یشهرستانها بیماه نخست امسال به ترت 6 یاستان در ط یقانون یمراکز پزشک یبر اساس آمارها: کرد حیتصر یفیرضا نظ دیحم دکتر

در حوزه حوادث  یفوت دونشهرستانها ب یاز حوادث کار را داشتند و مابق یموارد مرگ ناش نیشتریب ،یمورد فوت 2مورد و الشتر با  3مورد،ازنا با  5آباد با 

 .بوده اند یکار

از کار جان خود را  یحوادث ناش لیبه دل( مرد یهمگ)نفر  11تعداد  زین1365ل ماهه نخست سا 6در  نیهمچن: استان لرستان اظهار داشت یقضائ یشورا عضو

ماهه نخست امسال و سال قبل  6 یاز حوادث کار ط یآمار فوت شدگان ناش یدرصد 5/5نشان از کاهش  یدو بازه زمان نیا یآمار سهیاز دست داده اند که مقا

 .دارد

   .مرد بوده اند یتیبه لحاظ جنس ینفر گزارش شده است که همگ 21سال گذشته تعداد  یط یکل آمار فوت شدگان حوادث کار نیهمچن: کرد حیتصر یو
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ماهه  6 یط نیهمچن: مصدوم برجا گذاشته است، اظهار داشت 471از کار در لرستان  یحوادث ناش نکهیاستان لرستان با اشاره به ا یقانون یکل پزشک ریمد

استان  یقانون یکو در مراکز پزش دهیاز کار صدمه د یحوادث ناش لیبه دل( زن  15مرد و 459شامل  یتیجنس کیبه لحاظ تفک) نفر  471نخست امسال تعداد 

 .قرار گرفته اند نهیلرستان مورد معا

 یدهد که از کل پرونده ها ینشان    م زین( 1365)ماهه نخست سال قبل  6 یاز کار ط یحوادث ناش نیمصدوم یآمار یها یبررس: داشت انیب یفینظ دکتر

که خوشبختانه   اندشده  تیاز کار دچار مصدوم یحوادث ناش لیبه دل( زن  19مرد و  537شامل  یتیجنس کیبه لحاظ تفک)نفر  523شده سال گذشته، تعداد  یبررس

 .مواجه است یدرصد 6/6با کاهش  زیآمار ن نیا

دهد كه کل آمار حادثه  پزشكي قانوني استان لرستان نشان مي کیهاي انجام شده در گروه آمار و انفورمات بررسي: استان لرستان اظهار کرد ییقضا یشورا عضو

 .باشند یزن م 24مرد و  934نفر بوده است که شامل  951حوادث کار سال گذشته تعداد  دگانید

علت مرگ در  نیشتریمورد ب 7با تعداد  یماهه امسال، سقوط از بلند6موجود در حوادث کار یمطابق آمارها: اشتد انیاستان لرستان ب یقانون یکل پزشک ریمد

 کیحوادث با  ریمورد، و سا 2با  یمورد، برق گرفتگ 3با  یمورد، غرق شدگ 4پس از آن اصابت جسم سخت با  دهد، یحوادث کار را به خود اختصاص م

 .رندیگ یمرگ کارگران را در بر م لیدال نیو کمتر نیشتریب بیمورد، به ترت

نفر  کیاز کار مصدوم شدند و  یبر اثر حوادث ناش یکارگر بروجرد 12تا کنون  یسال جار یاز ابتدا: بروجرد گفت یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سیرئ*

 .جان خود را از دست داد یکارگر ساختمان

 یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سیرئ: بروجرد گفت یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سیرئ یک وهیگ یعبدالعلمحلی،بهمن یک منبع خبری 23به گزارش

 .جان خود را از دست داد ینفر کارگر ساختمان کیاز کار مصدوم شدند و  یبر اثر حوادث ناش یکارگر بروجرد 12تا کنون  یسال جار یاز ابتدا: بروجرد گفت

 .است  ازیاست و ن یمربوط به کارگران بخش ساختمان یکارگر تیحوادث مصدوم نیشتریب: کرداضافه  یو

که  یشود اما کارگران یآنها انجام م یهستند که در صورت بروز هر گونه حادثه اقدامات الزم برا مهیاز کارگران تحت پوشش ب یبرخ: اظهار داشت یک وهیگ

 .داشته باشد یا ژهیکارگران توجه و مهیاست کارفرما نسبت به ب ازیهمراه هستند که ن یشتریدر صورت بروز هر گونه حادثه با مشکالت ب ستندین مهیب

 .است افتهیاز حوادث کار امسال در بروجرد نسبت به سال گذشته کاهش  یآمار کارگران مصدوم ناش: بروجرد افزود یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سیرئ

 

 از کارافتاده کامل محسوب شود دیرا از دست داده با شیکه پا یا راننده - به کارگر است نیتوه ،یهزار تومان غرامت از کارافتادگ331
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 .نپردازند بهتر است چیچپش را از دست داده، ه یبپردازند که پا یا به راننده یهزار تومان غرامت از کارافتادگ ۳۹۱اگر قرار است فقط 

اند و به او فقط  کرده نییاو را چهل درصد تع یازکارافتادگ زانیم ،یپزشک یها ونیسیچپش را از دست داده و در کم یکه پا یوانیراننده مر ،«یضیکمال ف»

امرار  یبرا یراه: دیگو یشده، اعتراض دارد و م دییات زین دنظریروزها دوباره به حکم صادره که در تجد نیاست، ا هزارتومان غرامت ماهانه تعلق گرفته ۳۹۱

 ؟!هزار تومان چه کنم ۳۹۱ یمعاش ندارم؛ با پنج سر عائله و ماه

توسط  ییآرا نیصدور چن: دیگو یم نینش کارگر  خانه نیدر ارتباط با سرنوشت ا( یو کارشناس حقوق یدادگستر لیوک)مقدم  رضایعل ،براساس گزارش منتشره

 .از اساس منافات دارد یاجتماع نیکار و تام نیبا فلسفه و روح قوان یپزشک یها ونیسیکم

از کارگر بوده،  تیرا گنجانده، حما یازکارافتادگ ی  بحث غرامت و مستمر ن،یآمده در متن قوان نکهیکه معتقد است هدف قانونگذار از ا یدادگستر لیوک نیا

از کارگر  تیدارد، نه تنها حما یپرداز مهیکار از دست داده و سالها سابقه ب نیح چپش را یکه پا یا راننده یبرا یهزار تومان غرامت از کارافتادگ ۳۳۹: دیگو یم

 .است یکار در تضاد ماهو یرویاز ن تیبلکه با فلسفه حما ست،ین

هزار  ۳۳۹چراکه با پرداخت  شوند؛ یبه کارگر محسوب م نیبلکه توه کنند، یرا مرتفع نم دهید بیکارگران  آس یشتینوع آرا، نه تنها مشکالت مع نیا: دیگو یم او

 .دهند یدارند به کارگر صدقه م ییتومان گو

و  کند یم دایپ یریکارگر حس صدقه بگ آورد؛ یکارگر به وجود م یبرا یمصائب زین یسطوح نازل، از نظر روح نیمعتقد است؛ پرداخت غرامت در ا مقدم

 .اوردیبسوزد و بسازد و دم برن دیکرد؛ لذا با توان ینم یقانون است و کار ندیگو یم کند، یاالسف به هرجا هم که رجوع م مع

 کجاست؟ یحقوق یراهکارها ست؟یچ چاره

 نکهیاول ا: دیگو ینشوند؟ او در پاسخ م یمکافات نیدچار چن دهید وجود دارد که کارگران حادثه یچه راهکار یاز نظر حقوق ست؛یچاره کار چ میپرس یمقدم م از

 یا راننده. کنند نییکارگر تع شغلرا براساس  یدقت کنند و درصد ازکارافتادگ یتیحما نیبه روح قوان دیبا یازکارافتادگ یدرصدها نییدر تع یپزشک یها ونیسیکم

 نیکه انگشتان دستش ح یبافکارگر فرش نطوریهم. ردیبگ یصد درصد از کارافتادگ دیبا یعنیازکارافتاده کامل محسوب شود؛  دیچپش را از دست داده، با یکه پا

 .است کار قطع شده

که با روح آن تناقض دارد،  ندیب یقانون م یدر اجرا یقانونگذار اگر نقص: دیگو یو م داند یم یانجام اصالحات  ضرور یرا اهتمام قانونگذار برا یراهکار بعد او

 کنند؟ یاقدام نم یاصالح قانون ازکارافتادگ یمجلس برا یها ندهیچرا نما نجاستیاصالح قانون اقدام کند؛ سوال ا یبرا یستیبا
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 یتیو زدودن حقوق حما انیاز کارفرما تیمربوط به کارگران در جهت حما نیاصالح قوان یبرا ها یباالدست یها تاکنون همه تالش ،یکارشناس حقوق نیبه گفته ا

 .است انیاصالح قانون کار به نفع کارفرما یها برا دولت  اشاره او به تالش. است بوده

کار  یروین یبرا یکه منفعت کنند یاصالح نم یا گونه را به نیو قوان شوند ینم دانیهم که شده، به نفع کارگران وارد م کباری یچرا  برا دیپرس دیبا: دهد یاو ادامه م 

 شود؟ نیتام

کاهش  زانیکه شغل کارگر و م یا را به گونه یمربوط به ازکارافتادگ نیقوان رییعرصه ورود کنند و تغ نیدر ا دیبا زین یکارگر یها تشکل: کند یم دیتاک مقدم

 .دهند اسخپ یمطالبه جد نیقدرت کار او درنظر گرفته شود، در فهرست مطالبات خود قرار دهند و از دولت و مجلس به جد بخواهند که به ا

 همراه است ابتیخطر ابتال به د شیبا افزا یشب کار

 .است قرار دارند یقلب یها یماریفاکتور ب شی، که پ۷نوع ابتیباال ابتال به د سکیکنند در معرض ر یشب کار م فتیکه ش یدهند افراد یهشدار م محققان

منجر به مشکالت سالمت  تا  یبدن شده که نها ستمیشبانه غالبا منجر به عدم تعادل در س یکار یها فتی، مطالعات گوناگون نشان داده اند که شبرپایه گزارش منتشره

 .شود یم

 .شود یم یدر ساعت بدن و سبک زندگ یادیز راتییشبانه احساس آرامش دارند اما سالمت بدن متحمل تغ یها فتیافراد در ش یبرخ اگرچه

 .گذارد یم ریقند خون در بدن تاث یفرآور قهیمشکل مزمن است که بر طر کی ۷نوع ابتید

 ابتیدر معرض ابتال به د شتریدرصد ب ۴۴بخصوص در شب دارند  یچرخش اینامنظم  یکار یها فتیکه ش یدهد افراد یقان دانشگاه کلورادو نشان ممحق مطالعه

 .قرار دارند ۷نوع

 .قرار دارند ۷نوع ابتیدر معرض ابتال به د یفتیبا کارگران روزکار، تمام کارگران ش سهیدر مقا بعالوه

هر چقدر  کهیبطور م،یبرد یپ ۷نوع ابتیابتال به د سکیو ر یتعداد دفعات شب کار نیما به رابطه ب»: دیگو یباره م نیدر ا ق،یتحق میت ، سرپرست«وتر نیس»

 «.در انها باالتر خواهد بود یماریباشد احتمال ابتال به ب شتریشان ب یفتیافراد تعداد دفعات کار ش

 

 


