
 

 

 

 ١٣٩۶ مرداد - روز شمار حوادث محيط کار

 از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران

  تهيه و تنظيم: فعالين نهادهای همبستگی در کلن" " "

 )٥ (  

 

 

تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 

 رديف

قی، فوت يک کارگر بخش خدمات به نام صاد

 هنگام کار

٩٦مرداد  ١ اهواز سيمان کارون ١ ايست قلبی  ١ 

 ٢ " " "  قم اداره برق ١ برق گرفتگی جان باختن يک کارگر هنگام نصب ترانس

!امامزاده مير علی ١ سقوط به درون چاه آشپزخانه جان باختن يک کارگر مقنز افغانستانی " " ٢ الرستان   ٣ 

حمدیفوت يک کارگر به نام هوشيار م طبقه ٣ساختمان  ١ سقوط از ساختمان  روستای اسوله-سنندج   " " "  ٤ 

که برای نجات رفيقش  ساله ٣٤کارگر فوت يک

و مسموميت دو کارگر ديگر رفت  

مسموميت دارويی هنگام شستشوی 

 دستگاه داروسازی

 کارخانه داروسازی ٣

 

 رشت

 

٣ " "  ٥ 

شد که روز بعد درگذشت  نفردچارضربه مغزی١

ساله، ٤٥کوروش بهوندی.چارسوختگی شدندنفرد٧و

 شهريار ، ٣٢ بهرانوند،احسان زيد ٤٥سياوش کريمی

 ،٣١ موسوید ،سيدميال٣٢،کريمزمانی٣٨کمايی

وايرج نصيری ٤٧عابدحسين زاده   

در انفجارناشی از ريختن مواد داغ 

وفوران آن به بيرون   کوره  

" " ٤ رامهرمز کارخانه سيمان ٨  ٦ 

کريم محمد امين زاده کولبر به نام ١مرگ  ٧ " " " سردشت کولبران ١ شليک مستقيم نيروهای نظامی 

ساله به نام علی٣٣مرگ کارگر   ٨ " " " تنکابن ساختمان نيمه کاره ١ سقوط از آسانسور 

ساله  به علت سقوط پايۀ سنگی بر ٢٩مرگ زن

 روی او

 یدر ورود هيبا پا ونيکام رخوردب

یدامدار  

" ""  چناران دامداری ١  ٩ 
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تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 

 رديف

٩٦مرداد  ٦ بوشهر شهرداری ٦ گرمازدگی به بيمارستان منتقل شدند  ١٠ 

ساله ٢٣فوت يک کارگر  متری١٢سقوط از شيروانی با ارتفاع   ١١ " " " سوادکوه کارخانه نئوپان ١ 

له هنگام تميز سا٥٠و٣٨،٣٧کارگر٣مرگ

 کردن مخزن تصفيه خانه شهرک

 شهرک صنعتی ٣ استنشاق گاز

 

 نظرآباد

 

٨ " "  ١٢ 

ساله هنگام کار ٥٥فوت يک کارگر " " ٩ مسجد سليمان کارخانه آلومينيوم سازی ١ ايست قلبی به علت گرمای شديد        ١٣ 

تير ماه ١٩ساله در  ٣١مرگ کارگر رستان کارونشه کوره های آجرپزی ١ گرما زدگی   

 کوت عبدهللا

" " " ١٤ 

کارگر ٢فوت  کيان پارس -اهواز ساختمان در دست احداث ٢ ريزش آوار   " " " ١٥ 

ساله ٧٦مرگ کارگر   ١٦ " " " لنگرود ساختمان مسکونی ١ سقوط از ارتفاع 

ساله و مصدوميت کارگر  ١٨فوت کارگری

ساله ٢٧ديگر   

 گودبرداری فاضالب ٢ ريزش ديوارۀ کانال

 

شهرک المهدی -ميناب  

 

" " " ١٧ 

اصابت گوشواره پاتيل به سِر کارگر  جان باختن کارگری به نام رامين زارع

 هنگام تعميرات

کارخانه فوالد آلياژی  ١

 ايران

" " ١٠ يزد  ١٨ 

ساله ٤٨مرگ يک کارگر   ١٩ " " " ساوه يک شرکت صنعتی ١ برق گرفتگی هنگام تعمير جرثقيل ثقفی 

راننده و شاگردش سوختن و مرگ  ٢٠ " " " شهرستان ريگان تريلر نفت کش ٢ آتش سوزی 

ساله کارگر شهرداری،  ٣٦سيد علی حسينی 

روز در کما بودن، درگذشت ٦پس از   

٢شهرداری منظقه  ١ گرما زدگی حين کار " " ١١ بندر عباس   ٢١ 

خريبساختمان در حال ت ١ برق گرفتگی در چاه مرگ يک کارگر مقنی افغانستانی  ٢٢ " " " تهران، بزگراه رسالت 

ساله ٢٧مصدوميت و وخامت حال يک کارگر

 افغانستانی

تهران  -فشم  کار ساختمانی ١ سقوط از ارتفاع  ١٢ " "  ٢٣ 

ساله ٣٥فوت يک کارگر  منطقه جمکران -قم  کارگر برقکار ١ برق گرفتکی   " " " ٢٤ 

نگام نصب ترانسبرق گرفتگی ه اين سانحه چند روز پيش اتفاق افتاد روستای کرمجگان-قم اداره برق ١   " " " ٢٥ 

کارگر ٣فوت  کرج -گرمدره  ساختمان در دست احداث ٣ ريزش آوار هنگام گود برداری   " " " ٢٦ 
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تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 

 رديف

سه کارگر به نام های مسعود طالب 

وساالر  ٢٧دجالل عزيزيان،سي٢٦پور

ساله جان باختند٤٤مرادپور  

محمد يار -نقده  حفاری چاه ٣ گاز گرفتگی هنگام تعمير لوله در چاه ٩٦مرداد  ١٣   ٢٧ 

دستگرد -درميان  عمليات گاز رسانی ٢ سقوط لوله گاز هنگام کار فوت يک کارگر و مصدوميت کارگر ديگر  " " " ٢٨ 

ردیکولبر به نام فرهاد ز ١مرگ  پيره کانی پيرانشهر، کولبران ١ شليک نيروهای نظامی   " " " ٢٩ 

ساله اهل  ٢٤فوت کارگری به نام تيمور مالی 

 سنندج

سقوط از طبقۀ دهم ساختمان درحال 

 جوشکاری

" " ١٤ تهران جوشکاری ١  ٣٠ 

ساله افغانستانی و مصدوميت  ٢٢فوت کارگر

ساله ٢١درجه کارگر  ٦٠  

و برخورد با  انفجار در حين حفاری

 مخزن گاز طبيعی

چمستان -ديزين معدن زغال سنگ کاردار ٢  ١٥ " "  ٣١ 

ساله ٤٠ی،  -مرگ مهدی  محمودآباد -حربده  کارگر ساختمانی ١ برق گرفتگی در حال رفع اتصال سيم   " " " ٣٢ 

کارگرو مصدوميت ديگری که دو  ١مرگ 

 برادر بودند

انطالق -ناريان  اليروبی نهر ٢ ريزش کوه  " " " ٣٣ 

رسالت -تهران  تعميرات ضبط خودرو ١ آتش سوزی مرگ يک کارگر ميانسال  " " " ٣٤ 

جان باختن کارگری به نام ابرراهيم ويسی پس 

 از چند روز

" " ١٦ اهواز پتروشيمی فارابی ١ سوختگی شديد با بخار و عفونت پا  ٣٥ 

روز گذشته نيز در . ساله ٢٢مرگ يک کارگر 

همين محل انگشتان دست يک حادثه در 

 کارگری قطع شد

متری در مجتمع  ١٥سقوط از ارتفاع 

 ساختمانی خليج فارس

 ٣٦ " " " گراش کارگر ساختمانی ١

ساله ای به نام محسن ٣٤فوت کارگر  فارمد -مشهد  کار ساختمانی ١ سقوط از داربست   "  " "  ٣٧ 

ساله به نام جواد و ٤٩مرگ کارگری

کارگر ديگر ٢مصدوميت   

 ٣٨ " " " مشهد کار ساختمانی ٣ سقوط از داربست
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تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 

 رديف

ساله به نام پيروزی ٢٧فوت کارگری   ١٥٠سقوط بيل مکانيکی از ارتفاع 

 متری بعلت خطای محاسبه پيمانکار

٩۶مرداد  ١۶ رودبار معدن سنگ حقانی ١  ٣٩ 

ساله ٦٠مرگ يک کارگر  برق گرقتگی دراثربرخورد تيزی شيشه  

 با کابل برق

٩٦مرداد  ١٨ مشهد حفر کانال ١  ٤٠ 

ساله ٣٥و  ٣٠کارگر  ٢مرگ  " " ٢٠ بيرجند حفر کانال فاضالب شهر ٢ ريزش خاک   ٤١ 

ساله ٥٣فوت کارگر  ساوه -تهران  کارگر اسفالت کار ١ تصادف با اتومبيل هنگام قيرپاشی   ٢١ " "  ٤٢ 

 جان باختن کولبری به نام عزالدين خالدی

 اين حادثه چند روز پيش اتفاق افتاده

 ٤٣ " " " اشنويه کولبران ١ شليک مستقيم نيروهای نظامی

کارگر ميانسال ٣سوختگی شديد  نشت گاز پيک نيکی و شعله ورشدن با  

 مشعل و انفجار سيلندر

" " ٢٢ تهران واحد مسکونی ٣  ٤٤ 

ساله ٤٨و  ٤٤کارگر  ٢يت شديد مجروح  ٤٥ " " " تبريز واحد در دست ساحتمان ٢ ريزش ديوار در حال گودبرداری 

آنش نشان، تعدادی از ٩عالوه بر مصدوميت

 اهالی نيز مصدوم شده اند

 ٤٦ " " " دزفول آتش نشانی ٩ نشت گاز کلر

ساله افغانستانی١٦مجروحيت شديد نوجوان  کودک کار فرو رفتن ميلگرد در کتف  " " ٢٣ تهران ساختمان در دست احداث ١   ٤٧ 

" " ٢٤ اهواز تاالر عروسی ١٠ مسموميت بر اثر گاز گرفتگی اين کارگران در هنگام خواب دچار حادثه شدند  ٤٨ 

ساله ٥٦فوت يک کارگر   ٤٩ " " " ساوه ساختمان در دست احداث ١ سقوط از ارتفاع 

ايی که صف ميالدساله به نام  ٢٥فوت کارگر

 رانندۀ بيل مکانيکی بود

شرکت سنگ آهن  ١ چرخش بيل مکانيکی

 گهرزمين

 ٥٠ " " " گل گهر

ساله ٢٤قطع مچ دست کارگر  - " " ٢٥ بابل کارخانه شاليکوبی ١   ٥١ 

ساله ٤١فوت يک کارگر   ٥٢ " " " مشهد کار ساختمانی ١ سقوط از باالبر 

" " ٢٦ مشهد نصاب بنر ١ سقوط آسانسور مصدوميت شديد يک کارگر جوان  ٥٣ 

ساله افغانستانی٣٥فوت يک کارگر متری چاه ١٢بی هوشی در عمق   اشرف آباد-تهران حفر چاه ١   " " " ٥٤ 

 ٥٥ " " " اهواز شرکت توزيع نيروی برق ١ گرما زدگی و برق گرفتگی فوت يک کارگر جوان
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تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات

شماره  تاريخ هرش نام واحد 

 رديف

فوت يک پرستار جوان به نام مهرداد شهبازی 

 و مصدوميت همکارش

ازنا -اليگودرز فوريت های پزشکی استان ٢ تصادف آمبوالنس در حين انتقال بيمار ٩٦مرداد  ٢٦   ٥٦ 

ساله افغانستانی ٢٤مرگ يک کارگر  " " ٢٧ تهران حفر چاه ١ ريزش ديوارۀ چاه   ٥٧ 

کارگر نمونۀ سال گذشتهقطع پای اين  هنگام تخليه زباله و قرار رگفتن پای  

 کارگر در پرس

" " ٢٨ بجنورد کارگر پسامند ١  ٥٨ 

ساله ٤٦فوت يک کارگر   ٥٩ " " " همدان ساختمان نيمه کاره ١ سقوط آسانسور هنگام تعمير 

آتش نشان در هنگام کار ٤مصدوميت  ""  ٢٩ تهران سازمان آتش نشانی ٤ آتش سوزی   ٦٠ 

 ٦١ " " " تهران کارگر نصب باالبر ١ گير کردن بين اتاقک و ديواره باالبر مصدوميت شديد يک کارگر جوان

 ٦٢ " " " تهران کارگر گچ کار ١ سقوط از ارتفاع مصدوميت شديد يک کارگر جوان

فوت جليل فرازی مقدم وشهروز شريفيان و 

کارگر ديگر ٧زخمی شدن   

فاظت منابع طبيعی و ح ٩ سقوط خودرو به دره

 آبخيزداری گيالن

 ٦٣ " " " آستارا

ساله ٢٥فوت کارگر  جعفرآباد -ساوه ساختمان نيمه کاره ١ فرو ريختن ديوار ساختمان    " " " ٦٤ 

از کار افتادن موتورپمپ و باال  آمدن  غرق شدن و خفکی دو مقنی جوان

 آب چاه

چخماق-تربت حيدريه حفر چاه ٢  " " " ٦٥  

تقال سريع حسن قاسمی از طرف شرکت عدم ان

به بيمارستان موجب فوت او شد، پارس خودرو 

 می کوشد اين خبر را پنهان کند

خودکشی در محل کار به علت فشار 

 شديد کار و ناماليمات

کرج -تهران  پارس خودرو ١  ٣١ " "  ٦٦ 

دساف یاذغ زا یشان ديدش تيمومسم -  " " " سمنان يک کارگاه توليدی ٢١ 

 

٦٧ 

ولگيب دمحاديس مانب هلاس٠٦رگراک گرم ردول یاه خرچ ريز رد ندش هل   

 

رهش نيگشم ؟ ١  " " "  ٨٦  
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تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات

شماره  تاريخ هرش نام واحد 

 رديف

لاس ٥٢ ريز ناوج ینقم ود توف یمس زاگ تشن زا یشان یگفخ  هاچ یبوربال ٢  صولخ - کتسب  ٩٦   ٦٩دادرم ١٣   

هلاس ٥٣ رگراک کي توف عافترا زا طوقس  ینامتخاس راک ١  مق   " " "  ٠٧  

هلاس ٠٤ رگراک توف ربالاب طوقس  ینامتخاس رگراک ١  نادمه   " " "  ١٧  

 و تسا ميخورگيد رفن ٣ لاح و هتشک رگراک ٢

دنتسه یرتسب هيقب  

دمآ و تفر سيورس فداصت  ٩٢ هکرحم یورين هناخراک  نارهت   " " "  ٢٧  

 هاوختلود ديحو مانب هلاس ٧١ربلوک گرم

ناتسراميب رد ولناکينج  

ینابزرم نارومأم یزادناريت ربلوک ١  وکام   " " "  ٣٧  

  

  

  :اضميمه ه
  

  ماهه اول سال جاری٣کارگربدليل حوادث کاری دراستان همدان طی ٧جان باختن

  .از کار در استان خبر داد یبر اثرحوادث ناشدرصدی کارگران صدمه ديده ١٣کارگر وافزايش ٧استان همدان از مرگ  یقانون یپزشک رکليمد

شمار مجروحان حوادث کار در : اند، اظهار کرداز کار مجروح شده یتان بر اثر حوادث ناشنفر در اس ١٠۶ماهه امسال  ٣در  نکهيا انيصالح با ب احسانیعل دکتر

  .نفر بوده است ٩۴مدت مشابه سال گذشته 

د که اناز کار جان خود را از دست داده ینفر در حوادث ناش ٧امسال : کار در استان، ادامه دادمجروحان و مصدومان حوادث یدرصد ١٣ شيبا اشاره به افزا یو

  .اندآنها مرد بوده یتمام تياز نظر جنس

  .مرد جان خود را از دست دادند ٧ زيماهه سال گذشته ن ٣در : شد ادآورينداشته است،  یريياز حوادث کار تغ یناش یهایآمار فوت نکهيبا اشاره به ا صالح

جان باخته سپس دچار سانحه کار  یاز جمله سکته قلب یماريحه به علت باز بروز سان شياز افراد پ یبرخ: کرد و گفت حيحوادث کار را از دو منظر تشر یو

  .شودیموضوع رصد و مشخص م نيا یپزشک ناتيکه در معا شوندیم

 یمنينکات ا تيبا رعا: شد ادآورياز حوادث کار عنوان کرد و  یعوامل فوت ناش نيرا از مهمتر ژنيو کمبود اکس یاصابت جسم سخت، سوختگ ،یسقوط از بلند یو

 .کاهش داد یحوادث را تا حد قابل توجه نيا توانیم
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 به بازماندگان کارگران جان باخته معدن زمستان يورت فقط يک پانزدهم مطالباتشان پرداخت شد

امر  نيعلت ا یو. ت شده استپرداخ ٣٠٠به  ٢٠حادثه داده نشده بلکه با نسبت  نيکامل به بازماندگان ا هيتاکنون د: گفت مهيدرپژوهشکده ب مهيمدرس حوزه ب کي

  .معدن اعالم کرد نيشاغل درا یروهاين یعرا قصور کارفرما در اعالم تعداد واق

 ديگویم یامهيقاعده ب:افزود مهيدوره آموزش خبرنگاران حوزه ب نيدرچهارم ،)مرداد١١(گذشتهروز ب،يغر نيمحمدحسبراساس گزارشاتی که امروز رسانه ای شد 

نفر اعالم کرد  ٢٠کارفرما، تعداد کارگران را  ورت،يدر حادثه معدن زمستان .شودیبه همان نسبت پول پرداخت نم ديرا درست نگفته باش سکيو ر رويکه اگر ن

 یان طورهم.پرداخت یبراساس قاعده نسب یعني: گفت یو.داد هيبه آنان د ٣٠٠به  ٢٠به نسبت  زين مهياساس ب نينفر بود و برهم ٣٠٠کارگران  یواقع دتعدا یول

  .شودیبه همان نسبت پرداخت م زين هيشده است د افتياز کارفرما در ستميب کي مهيکه حق ب

درماده : شده اند کامل پرداخت کند، گفت مهيکه ب یرا به همان نفرات هياست د امدهيگر مربوط ن مهيکه چرا شرکت ب نيدرباره ا یدرپاسخ به پرسش بيغر نيمحمدحس 

و  نيتضم نيفرق ب ديبا د؟يپردازیم مهيب حق هيآمده است که به چه نسبت از سرما شود،یاجرا م زين اينوشته شده و درتمام دن ١٣١۶درسال که  یامهيقانون ب ١٠

قرار  درضمانت پرداخت وام رهيشرکت و غ ايمنزل   ،یکه در ضمانت بانک ینوع ضمانت است درحال کي مهيکه ب کنندیفکر م  هایبعض د،يرا بدان مهيحق ب

که اعالم کرده است به  یبه همان نسبت مهيبدهد،  ب بيفر یحاال اگر کس د،يبده مهيرا حق ب هيسرما زانيدهم م کيکه  ديگویم مهيب ست،يضمانت ن مهياما ب رديگیم

  .پردازدیاو م

 زين ورتيدرحادثه معدن زمستان : افزود یو. بود یمقدار واقع کمتر از شانيها نامه مهيب یبودند ول مهينفر ب۶٠٠نفر از  ١۶٠ زيدرحادثه پالسکو ن یگفته و به

پرداخت  یاهيد چيه بيترت نياست وبه ا هشان پرداخت نشد مهيبوده اند که حق ب ینفر ٢٨٠جزو همان  گان استدالل کنند که کشته شده توانستندیم یامهيب رانيمد

  .شده بودمعدن اعالم ن نيشدگان درا مهيب قيچون نام دق کردند،ینم

  مقصر به جبران خسارت یالزام کارفرما/اعالن حادثه کار یبرا انيمهلت سه روزه کارفرما

حادثه  تيوضع دياز تشد یريجلوگ یرا برا هياز کار، کارفرما مکلف است اقدامات الزم اول یدرصورت وقوع حادثه ناش ،یاجتماعنيقانون تأم ۶۵ماده  براساس
  .اطالع دهد یاجتماعنيبه سازمان تأم یوقوع حادثه به صورت کتب خياز تار یروز ادار ٣ظرف انجام دهد و مراتب را  دهيد

 یاستانداردها تيکارگاه، کارفرما را مکلف به رعا طياز کار در مح یو کاهش حوادث ناش یمارياز بروز ب یريجلوگ یبرا قانونگذار، لنا،يا مرداد١٤گزارش به
 دهبرعهده کارفرما نها یفيتکال زياز کار ن یدر مواقع بروز حوادث ناش شدهمهيب یو روح یحفظ سالمت جسم یحال برا نيرعد یکار کرده ول طيمح یمنيوا یشغل

  .است
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 یماعاجتنيپوشش تأمتحت شدهمهيکه ب يیشود، از آنجا يیهانهيمتحمل هز دهيدوضع حادثه دياز تشد یريجلوگ یچنانچه کارفرما برا ادشدهي یموجب ماده قانون به
مراجعه تا برابر  یاجتماعنيتأم ازمانخود به س یهانهيهز افتيدر یبرا تواندیاست، کارفرما م شدگانمهيبه ب یسازمان مکلف به ارائه خدمات درمان نياست و ا

  .خصوص اقدام شود نيمقررات در ا

که کارفرما گزارش حادثه را خارج از  یدر موارد کنيبرساند، ل یاجتماع نيگزارش حادثه را کتباً به اطالع سازمان تأم یروز ادار٣ظرف  ستيبایم کارفرما
مجاز خواهند بود، پس از  یاجرائ یواحدها شدگان،مهيحقوق ب عيياز تض یريبه منظور مساعدت و جلوگ کند،یارائه م یاجتماع نيشده به شعب تأم نييمهلت تع

  .اقدام کنند یاجتماع نيقانون تأم۶٠ه و انطباق آن با ماد یگزارش حادثه نسبت به بررس افتيدر

باشد،  یو فن یمنيمقررات حفاظت ا تيرعا نهياز کار به علت عدم توجه کارفرما در زم یکه وقوع حادثه ناش یدر موارد یاجتماعنيقانون تأم ۶۶طبق ماده  نيهمچن
وصول  ريدرصد تقص زانيبه م قصرم یاز کارفرما زيخسارات وارده را ن د،کنیشده را اعمال م مهيدرخصوص ب یتعهدات قانون نکهيضمن ا یاجتماعنيسازمان تأم
  .خواهد کرد

  تينرخ مصدومنسبت به باال بودن  یمسافربر یقطارها رکارانيتعماعتراض رسانه ای 

 تيبروز حوادث منجر به مصدومزبرای جلوگيری اکار  یمنياصول ا،خواهان رعايت تينرخ مصدومی ضمن اعتراض به باال بودن مسافربر یقطارها رکارانيتعم

  .شدند کارگران

سطوح، دچار  نيب یمختلف ازجمله لغزندگ ليشود تا به دال شهياند یمنيا داتيتمه رکاران،يتعم یبرا یستيبا: گفتندبه ايلنا  یمسافربر یقطارها رکاريتعم کارگران

  .نشوند تيمصدوم

  .کرد یريحوادث جلوگ نياز ا یمنيا تيبا رعا توانیم باالست و رکارانيتعم تيکارگران، نرخ مصدوم نيگفته ا به

گذشته  یخطوط، در روزها نيآهِن تهران به علت لغزنده بودن سطح براه یمسافر نگيدر پارک رکارياز پرسنل تعم یکي یپا ديشد یدگيدبيکارگران از آس نيا

  .خبردادند

زانو  یو باعث خم شدن ناگهان دهيچرخ شيپا ريز ١۴و  ١٣خط  نيبزرگ ب یهابود که ناگهان سنگتهران -قطار بندرعباس ديکارگر در حال بازد نيا شود؛یم گفته

  .شده است یدگيدبيسراست دچار آ یزانو و تاندون و رباط پا هيزانو شده که بر اثر فشار وارده، کارگر موردنظر  از ناح یو افتادن کل وزن بر رو

 یمنياصول ا تيو کارفرماها به رعا مانکارانيپ ديبا: شدند و گفتند رکاريکارگراِن تعم یشغل طيسان وزارت کار بر شرابازر ترقيکارگران خواستار نظارت دق نيا

  .ملزم شوند

  نگذاشته یکارگران باق یمنيا یبرا يیسود جا یحداکثرساز
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که  گرددیبازم یانيو سپردن کار به دست کارفرما یسازیوصبه خص رانيمفقوده حوادث کار در ا ديمعتقد است که کل یاجتماع نيپژوهشگر حقوق کار و تام کي

  .نداشتند یديواحد تول کيو اداره نمودن  یمنياز مسائل ا یاشناخت و تجربه نيترکوچک

و سپردن کار به  یسازیبه خصوص رانيمفقوده حوادث کار در ا ديکل: اظهار داشت لنا،يگو با اودر گفت یاجتماع نيپژوهشگر حقوق کار و تام یلياسماع فرشاد

  .نداشتند یديواحد تول کيو اداره نمودن  یمنياز مسائل ا یاشناخت و تجربه نيترکه کوچک گرددیبازم یانيدست کارفرما

از قرار معلوم : افزود رسد،یبه گوش نم انيکار به کارفرما یمنيا یهااز ضرورت انتقال آموزش مهارت یاثر یسازیخصوص انيمتول اتيدر ادب نکهيا انيبا ب یو

  .از اعراب ندارد یحلکار که با جان کارگران گره خورده است، م طيمح یمنيدارد و ا تيسود مرکز یتنها حداکثرساز یسازیمدافعان خصوص شهيدر اند

 نيدر ا: کرد حيتصر کنند،یاز کار فوت م یناشکارگر بر اثر حوادث  ميو ن ۴ها روزانه دست از کارخانه نيمطابق آمار ثبت شده در هم نکهيا انيبا ب یلياسماع

  .داده است شيرا افزا سرپرستیب یهاکه تنها تعداد خانواده یامر. شودیم هيتوج رانيدر اقتصاد ا یسازیخصوص یکه با چه منطق ستيمشخص ن طيشرا

مسئله  نيا یمربوطه رو یها و نهادهادر وزاتخانه یسازیدافعان خصوصاست که م نيا تریاديپرسش بن: در ادامه افزود یاجتماع نيپژوهشگر حقوق کار و تام نيا

  اند؟داشته ینه، نظارت اي کنندیم نهيکار هز طيمح یمنيا نيتام یبرا انيمهم که کارفرما

: آموزش هستند، افزود ازمندين شتريب یمنيامسائل  تيرعا یکارگاه و هم برا تيريمد یهم برا انيگرفت که کارفرما جهينت توانیم نکهيا انيدر ادامه با ب یلياسماع

را پشت سر  یخوب یروزها ٧٠و  ۶٠دولت در دهه  تيريتحت مد یکه زمان يیهااند همان کارخانهگذاشته یبزرگ کشور رو به ورشکستگ یهاهم اکنون کارخانه

  .کارگران خود را به موقع پرداخت کنند یدستمزدها توانستندیو حداقل م گذاشتندیم

 رهيحلقه از زنج کي ديتول: واحد دانست و افزود یاجتماع کرهيپ کيبه مثابه  ديبه نظام تول انيکارفرما یاز نبود عالقه از سو یرا ناش تيريسوءمد نيا یليماعاس

ها تنها کارخانه یاوضاع فعل ببانمسپس  پاشدیازهم م نيادينظم بن کيبه مثابه  یاجتماع کرهيحلقه کل پ کي نياست اما در صورت مفقود شدن هم یاجتماع اتيح

  .اندکشانده یملت را به ورطه نابود کي اتياند بلکه حنکشانده یبه ورشکستگ یريتدبیرا با ب

 کارگر در ۴۴ یدر حال: اشاره کرد و افزود گذرد،یم یسازینمونه به آنچه که در معادن کشور پس از خصوص یبرا یاجتماع نيپژوهشگر حقوق کار و تام نيا

 تيبود که فعال یعهم مد یو بخش خصوص شدیاداره م یمعدن به دست بخش خصوص نياستان گلستان جان خود را از دست دادند که ا ورتيحادثه معدن زمستان 

 یو سودده یورهبهر شيامور به منظور افزا یگریکوتاه کردن دست دولت از تصد یسازیاست که فلسفه خصوص یدر حال نيا. معدن به صرفه نبوده است نيا

  .است عيصنا

اصرار داشتند اما  یها بودند که بر سپردن امور به دست بخش خصوصداشت چراکه آن يیاز مدافعان وضع موجود انتظار پاسخگو ديپس حاال با: گفت یلياسماع

  .اظهار تاسف کنند »قايعم«است که از مرگ کارگران  نيا ديآیکه از دستشان برم یحاال تنها کار
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کارگران معادن ذغال سنگ استان کرمان به علت  کباريهر چند وقت : اظهار داشت م،ياحادثه نشسته کيدر معادن استان کرمان هم در انتظار  نکهيا انيا بب یو

ندارند صرفا  یصرفگها بهکه آن لستدالا نيمعادن محکم کنند با ا یمنيها را بر انظارت نکهيا یاما بازهم به جا دهندیجان خود را ازدست م یگاز گرفتگ ايانفجار 

  .کنندیصورت مسئله را پاک م

و حقوق کارگران را به موقع  کنندیم تيرا رعا یمنيهمه مسائل ا یدولت یهاکه کارخانه مييگویالبته نم: گفت انيدر پا یاجتماع نيپژوهشگر حقوق کار و تام نيا

را نداشتند  یو کارخانه دار یکارگاه دار یمعل هيشان نشان داد اصال بنچنان که کارنامه یبخش خصوص رانيا مدام ستنديو به فکر سود ن کنندیم شانمهيو ب دهندیم

  .نشاندند اهيرا به خاک س یبزرگ دولت یهاگفت که کارخانه ديکالم با کيو در 
 

  نيزيسنگ د زغال کارگرجوان درحادثه انفجارمعدن ٢کشته وزخمی شدن 

  .کشته وزخمی شدند نيزيسنگ دزغال کارگرجوان درحادثه انفجارمعدن ٢، )مرداد١۴(شب گذشته

شنبه شب گذشته، با گزارش  ٢٢:٠١در ساعت : باره گفت نيسرپرست اورژانس کشور در ا وند،يکول نيرحسيدکتر پ ،برپايه گزارشاتی که امروزرسانه ای شد

  .دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد کيمعدن کاردار، بالفاصله  -کال  نيزيد یروستا - جيجاده الو -سنگ در چمستان انفجار در معدن زغال

بود ) از اتباع افغانستان( هيالهوساله و مجهول ٢٢فوت شده که حدودا  ديشد یمصدوم بر اثر سوختگ کينفر شد که  ٢ تيحادثه منجر به مصدوم نيا: افزود ونديکول

  .درصد داشته است ۶٠ یباال یساله و سوختگ ٢١ گريمصدوم د کيو 

  .نور منتقل شدند امام مارستانيبه ب ١١۵هر دو مصدوم با آمبوالنس : گفت یو

  :نوشت-"کالنيزيد"سنگ آزادشهر در معدن زغال ويتکرار سنار-درهمين رابطه امروز ايسنا طی گزارشی تحت عنوان

کال را تجمع گاز و جرقه  نيزيوزارت صنعت، معدن و تجارت علت حادثه معدن د یزرفليمعادن غ رکليمد ،یمعدن زغال سنگ در سال جار نياز انفجار دوم بعد

  .اعالم کرد یحفار نيبه وجود آمده ح یها

 یرفلزيمعادن غ رکليمد یريهللا ام فيشدند، س یحادثه کشته و زخم نينور استان مازندران که دو تن در ا یکال نيزيوقوع انفجار در معدن زغال سنگ د یدر پ

شب گذشته  ٢٢:٠١انفجار در ساعت  نيا: گفت ،حادثه به وزارتخانه واصل شده است نيکه تاکنون از ا یکل یهاصنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش وزارت

دچار  یادوات حفار یاکه به خاطر جرقه ه دنديرس یعيمخزن گاز طب کيبه  یحفار نيمعدن کاران در ح اديبه احتمال ز دهدینشان م یهایاتفاق افتاد که بررس

  .شد بيانفجار مه

 تيفعال یقانون طيبوده و از شرا ینفر که احتماال تبعه افغان کي شبيکه بر اثر حادثه د کنندینفر  کار م ١٨معدن  نيدر ا: حادثه گفت یبا اشاره به ابعاد انسان یو

  .شده است یزخم زين گرينفر د کيرگذشت و باال د یبه خاطر سوختگ ست،يدر دست ن یاطالع یکارگر در آن واحد معدن نيا
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  رديگیم یهمچنان قربان هيتهو نبود

به  یدگيبر لزوم رس یرا مبن یصنعت، معدن و تجارت دستور قاطع ريآزادشهر گلستان وز ورتيبار معدن زغال سنگ زمستان که بعد از اتفاق تاسف یحال در

با   -معدن استان مازندران یسازمان مهندس سيرئ - انيديحم یصادر کرد، هاد یمعدن یمه واحدهااز ه یفور یاستاندارد معادن زغال سنگ و بازرس تيوضع

موضوع خالف قانون است  نيداشت و ا یعيطب هيبود که تهو يیواحد از واحدها نيمتاسفانه ا: اظهار کرد کرد،یاستفاده م یعيطب هيمعدن از تهو نيا نکهياشاره به ا

در  وستهيبه وقوع پ یهابستر تمام حادثه رايکنند ز ادههوا استف يیجابجا یو فن برا یموضع هياز تهو یرسطحيز یمعدن یتمام واحدها ديچرا که بر اساس قانون با

  .ابديیوقوع حادثه به شدت کاهش م بيدر معادن برقرار باشد، ضر یمناسب هيزغال سنگ موضوع تجمع گاز است و اگر تهو

 نيگرچه ما از ا فتدياتفاق ب یو مال یکار باعث شد تا تلفات جان نينشان داد موضوع انفجار گاز تجمع کرده در ح زيادثه شب گذشته نطور که حهمان: ادامه داد یو

  .آمده باشد شيکه پ یاز مورد دتريشد اريمعدن بس نيکه ابعاد حادثه در ا ميديترس یم

  نداشت یمسئول فن دهيدحادثه معدن

معدن بود که  نيدر ا یکال نبود مسئول فن نيزيوقوع حادثه در معدن د یاصل لياز دال یکيگفت که  توانیمتاسفانه م: گفت دهيعدن حادثه دم نيدر رابطه با ا انيديحم

ن ارائه نکرد به آن معد یمسئول فن یمعرف یبرا یچرا که از اسفندماه سال گذشته مالک معدن درخواست رودیوارد بر صاحب معدن به شمار م یقانون راديا کي نيا

در آن  یقانون یهامعدن حضور داشت حداقل نيدر ا یدر نظر داشت که اگر مسئول فن ديمعدن به دست ما نرسد و با نياز ا یموضوع باعث شد تا گزارش نيو هم

  .دادیحادثه تلخ رخ نم نيو ا شدیم تيرعا

  شدیم ليتعط ديبود که با یکال از معادن نيزيد معدن

بعد از اتفاق : زغال سنگ استان صورت گرفته است، گفت یمعدن یاز واحدها یجامع یبازرس راياخ نکهيا انيمعدن استان مازندران با ب یدسسازمان مهن سيرئ

مام که با اهت دادنداز منابع زغال سنگ  یدر بازرس یصنعت، معدن و تجارت دستور قاطع ريآزادشهر افتاد، وز ورتيمعدن زغال سنگ زمستان  یکه برا یتلخ

 يیشده ارائه گزارش نها فيشد که بر اساس پروسه تعر یمعدن زغال سنگ استان بازرس ۵٠که وجود داشت، از  یادر کنار کمبود بودجه رانيمعدن ا ینظام مهندس

  .انجامدیمعادن تا شش ماه به طور م نياز ا

بود که  یمعادن ستيکه داشته در ل یطيمعدن به خاطر شرا نيکه ا دهدیر نشان مشهرستان نو دهياز معدن زغال سنگ حادثه د يیابتدا یهااما گزارش: افزود یو

  .آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود یليتعط شنهاديقرار است پ

 یاتهيتوسط کم دهايبازد نياز آخر يیدارند گرچه هنوز گزارش نها تيمعدن فعال ٢٢معدن زغال سنگ استان  ۵٠: معادن استان گفت تيبا اشاره به وضع انيديحم

 تيدر حال فعال منيا تيوضع دردرصد از معادن فعال  ٣٠گفت که  توانیم دهيرس هياول یهاکه وجود داشته و گزارش یاتيارائه نشده است اما بر اساس تجرب یفن

را  یو جان یمال یامدهايپ توانندیم یمنيرايمسائل غ گريد اي هيقرار دارند که به خاطر وضع بد تهو زيخحادثه طيدرصد از معادن فعال در شرا ۵٠تا  ۴٠هستند، 
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 تواندیامر م نيندارد که هم یمال هيتوج شانيبرا هياستفاده از تهو چکو ابعاد کو زاتيبه خاطر کمبود تجه زياز معادن ن گريدرصد د ٣٠تا  ٢٠ نيهمچن. رقم بزنند

    .موجب حادثه شود

نفر کشته و دو نفر  کيآن  یشد که در پ بيمه یشهرستان نور استان مازندران دچار انفجار یکال نيزير منطقه دمعدن زغال سنگ کوچک د کيشب گذشته 

نفر از  ۴٠از  شيآزادشهر گلستان که در آن ب ورتياز حدود سه ماه از فاجعه افنجار معدن زغال سنگ زمستان  شيرخ داد که ب یحادثه در حال نيا. مجروح شدند

سازمان نظام  یصنعت، معدن و تجارت بعد از حادثه آزادشهر دستور داد تا همه معادن زغال در اسرع وقت مورد بازرس ريوز. گذردیه شدند، ممعدن کاران کشت

  .رنديقرار بگ رانيمعادن ا یمهندس
  

٨ افزايش   مرکزی دراستان سال نخست ماهه طی چهار کار مصدومين ناشی ازحوادث درصدی ٩

  همين مدت دراين استان کارگر طی١٢جان باختن

٨ گذشته سال مشابه مدت به نسبت ١٣٩۶ سال نخست ماهه درچهار مرکزی استان قانونی پزشکی مراکز به کار حوادث از ناشی مصدومين آمارمراجعه ٩ 

  . داشت افزايش درصد،

 کاهش درصد ١۴ قبل سال مشابه مدت به نسبت که است بوده مورد ١٢ مرکزی استان در ١٣٩۶ سال نخست ماهه درچهار کار حوادث از ناشی فوتيهای آمار

  . دهد می نشان

 پزشكي مراكز به کار حادثه مصدوم ٢۴۵ تعداد ١٣٩۶ سال نخست ماهه درچهار مرکزی، استان قانونی پزشکی کل اداره عمومی روابط مرداد٢٠گزارش به

٨ بود، نفر ٢٢۵کار حادثه مراجعين آمار كه قبل لسا مشابه مدت با مقايسه در رقم اين. كردند مراجعه مرکزی استان قانوني   .است يافته افزايش درصد ٩

  .بودند زن نفر ۵ و مرد نفر ٢۴٠  مدت اين در کار حادثه سرپايی مراجعين كل از

  .اند داشته را کار حادثه سرپايی مراجعين آمار كمترين نفر يک با وخنداب   بيشترين نفر، ۶٣ با ساوه و نفر ١٠٣ با اراک مدت اين در

 نفر ٣۵ با آن كمترين و ماه تير در نفر ۶٩ با مرکزی استان قانوني پزشكي مراكز به کار حادثه سرپايی مراجعين آمار بيشترين ١٣٩۶ سال نخست ماهه درچهار

  . است رسيده ثبت به ماه درفروردين
  

 

  قربانی شدن ده ها کارگر ووعده و وعيدهای توخالی مسئوالن طراز اول کشور
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به  هيبار پرداخت د ريز یمنتشر نشده و کس یگزارش چيو ه گذردیآزاد شهر گلستان م ورتياز سه ماه از حادثه انفجار در معدن زغال سنگ زمستان  شيب

و هفته  ستين یسنگ خبراز تمام معادن زغال یبر بازرس یصنعت، معدن و تجارت هم مبن ريوز یدستور فور ی. از اجرارودینم انيقربان یهاهمه خانواده

  نفر را گرفت. کيکال نور مازندران رخداد و جان  نيزيمشخصات در معدن د نيبا هم قايدق گريهم حادثه د شيپ

  کارگر گذشت ۴۴شدن  یماه از حادثه معدن آزادشهر و قربان ٣

  !ستين یخبر ريوز یرنگ باختند/ از دستور فور هاوعده

از علت  ینفر نه تنها گزارش ۴۴شدن  یها داغ بود، اما اکنون بعد از گذشت سه ماه و قربانآزادشهر بازار وعده ورتياز انفجار معدن زغال سنگ زمستان  بعد

  .رودیحادثه دلخراش نم نيا انيهمه قربان هيبار پرداخت د ريهم ز یحادثه منتشر نشده است، بلکه کس

کاران را نفر از معدان ۴۴که  عيوس یها را متوجه خود کرد؛ حادثه، انفجارد که همه نگاهرخ دا یاحادثه نيزم یمتر ١٨٠٠امسال، در عمق  بهشتيارد یهامهين

  .ديبه کام مرگ کش

الزم.  یهمه معادن زغال سنگ فاقد استانداردها بايزغال سنگ است و مثل تقر یميمعدن بزرگ و قد کيآزادشهر استان گلستان  ورتيغال سنگ زمستان ز معدن

 نيتر یخود اصل ازگ نيکه ا شودیآزاد م نيزم رياز گاز قابل اشتعال و خطرناک متان در ز يیها هيال یعيگ هنگام حفر به طور طباستخراج زغال سن نيح

امر موجب تجمع  نيبهره بود و هم یاز آن ب ورتيکه معدن  یا هيمعادن زغال سنگ دارد، تهو یساز منيدر ا یديکل ینقش هيرو تهو نيعامل خطر است؛ از هم

  .انفجار شد تيز و در نهاگا

حادثه در  نيکه ا یفوت شدند و تا زمان ورتيافتاده در معدن  ريهمه کارگران گ تايمعدن کاران مطرح بود، نها یابيکه درباره زنده يیاز انفجار و اما و اگرها بعد

. از جمله شدیبه خبر م ليتبد دهيب ديو آس یمعدن کاران قربان به وضع یدگيرس یبرا یفور یمرکز توجه رسانه ها بود بازار وعده ها هم گرم بود و دستورها

  .حادثه و ارائه گزارش علت حادثه بود ابي قتيحق تهيکم ليدستورها، تشک نيا

و نبود  حيحبه خاطر عدم آموزش ص یگاز و اشتباه انسان عيانفجار مطرح شده بود، درست بود و تجم هيمرور زمان نشان داد آنچه به عنوان فرض اول بايتقر

  .فاجعه شده است نيباعث ا یمنيامکانات ا

دست هستند.  نياز ا یآبستن حوادث یوجود دارد که همگ رانيدر تمام ا یبود که مشابه معدن زغال سنگ رو نيا یماجرا برا نيروشن شدن ابعاد مختلف ا تياهم

 کياتفاق افتاد و  ازندراندر شهرستان نور م کالنيزيسنگ دتر در معدن زغالچککو یمشخصات اما در ابعاد نيبا هم قايدق یحادثه ا زيمرداد ن ١۵چنان که 

  .کرد حيصح تيرينظارت و مد تيمالکان و عدم رعا یتيمسئول یب ینفر را قربان

تکادو (شرکت مربوط به متعلق به  گريدرصد د ١٠) بوده، حدود جي(وابسته بس انيرانيمتعلق به صندوق مهر ا ورتيکه سهم عمده معدن زمستان  یحال در

تعلق  یعاد ردمسنگ و ممعدن به کارمندان بازنشسته زغال نيسهام ا گريد نيطبس است. همچن نيمتعلق به نگ زياز آن ن گريد یبازنشستگان سپاهان) و بخش
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معدن  یناظر فن ايکه آ نيا ايچه حد بوده است؟  حادثه تا نيمشخص شود که نقش مالکان در ا ديبا شودیارائه م ابي قتيحق تهيکم یکه از سو یدارد، در گزارش

  !بوده است؟ یدولت یمنيا زاتيمشکل از تجه ايدچار اشتباه شده 

 ريوز یکه در آخر معاونت معدن ديد ديو با ستيدر دسترس ن ابي قتيحق تهياز گزارش کم یاطالع چيگذرد و هنوز ه یحادثه م نياز سه ماه از ا شيحاال ب اما

  .باره چه خواهد کرد نيتجارت در اصنعت، معدن و 

  ...رنگ باختند هاوعده

روزها  نيکه ا يیحادثه بود. وعده ها نيا انيقربان هيپرداخت د یبرا مهيشرکت ب یبود؛ وعده ها ورتياول وقوع حادثه نقل اخبار  یدر هفته ها یموضوع گريد

  .رسدیوعده دهنگان م یاز سو بيعج يیهارنگ باخته و جواب

 یناصر همتلرا بر عهده گرفت، در هفته گذشته عبدا تيمسئول نيا ايآس مهيرا دادند و ب انيبه قربان هيوعده پرداخت د مهيب یزمان وقوع حادثه شرکت ها در گرچه

  !»ستين ورتيبه همه فوت شدگاِن معدن  هيمسئول پرداخت د مهيصنعت ب« عنوان کرد که  بيعج یاظهارت یط - یمرکز مهيب سيرئ -

که من در  یفوت شدگان پرداخت خواهد کرد. دستور یبه خانواده ها هيد ورتينفر از فوت شدگان معدن  ۴٠تنها بابت  مهيباره گفته که "صنعت ب نيدر ا یهمت

  ."تسين مهينفر با صنعت ب ۴٠از  شيکشته شدگان ب هيپرداخت د تيفوت شدگان بود و مسئول هيدر پرداخت د عيآن زمان دادم فقط مربوط به تسر

. در آن کنمیورود م رند،يدر آن درگ یکه افکار عموم یانجام شود، چراکه در حوادث ترعيآن کارگران سر هيام که بحث داظهار کرده که "من دستور داده یو

سرخ خواستم  بيصل رکلياز مد نيهمچندهد.  لياستان را تشک نيتام یکار را انجام دهد و از او خواهش کردم که شورا ترعيحادثه با استاندار تماس گرفتم که سر

  ."کند یريگيپ ترعيکه بحث انحصار وراثت آنها را سر

که شرکت  يیهانامهمهي. آن بشودیگلستان پرداخت نم ورتيشدگان معدن آزادشهر کشته هيبابت د یمبلغ نامهمهيوجه خالف ب چيکرده که "به ه ديتاک نيبر ا یهمت

  ."ها را پرداخت نخواهد کردسقف خسارت نياز ا شتريشرکت ب نيداشتند و ا صادر کرده بود، سقف ايآس مهيب

حاال چه طور قرار  نکهيشود از جمله ا یم جاديدر ذهن ا يیخبرداده، سوال ها ورتيحادثه تلخ  یبه چهار قربان هياز پرداخت نشدن د تيبا قاطع یهمت چنانکه

محروم وجود دارد؟  خانوادهحذف چهار  یبرا ینخواهند گرفت؟! چه ساز و کار هيکدام چهار خانواده د ،یقربان ۴۴ یخانواده ها انياست انتخاب کنند که از م

  ... ؟ ايحروف الفبا  ؟یقرعه کش

  مرداد٢٣بخشی از يک گزارش ايسنا بتاريخ
 

 

 


