
  

   ١٣٩٧فروردين – روز شمار حوادث محيط کار

 از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران

  تهيه و تنظيم: فعالين نهادهای همبستگی در کلن

)١(  

 

تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات

 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد

 رديف

 ١  ٩٧ /٢/١ چمگردان شهرداری ١ تصادف با سواری مرگ يک رفتگر هنگام کار

 ٢  " " /٣ چلندر -نوشهر صيادی ١ غرق شدن در دريا ساله ٥٠غرق شدن يک صياد 

 ٣  " "  /٦ تبريز مترو ١ متری هنگام حفاری٣٠سقوط به عمق ساله ٤٠مصدوميت شديد يک کارگر 

 ٤  " " /٧ اروميه ساختمان در دست احداث ١ سقوط از داربست از طبقه هفتم ساله ٢٧مرگ يک کارگر 

 ٥  " " " جلفا رستوران سنتی ١ گاز گرفتگی ازمنوکسيد کربن زغال ساله ٢٣جان باختن يک کارگر 

  جان باختن يک کولبر به نام ابراهيم سليمانی

 

 ٦  " " " کانی زرد –سردشت  کولبران ١ شليک مستقيم نيروهای نظامی

    سيمبان هنگام رفع ٢مصدوميت شديد 

 عابر به علت توفانخاموشی های م

برق گرفتگی ناشی از توفان و سوختگی 

 شديد

 ٧  " " /٨ اروميه اداره برق آذربايجان غربی ٢

 ٨  " " /٩ تويسرکان کارگاه کلوچه پزی ١ گير کردن روسری به چنگک دستگاه  جان باختن يک زن کارگر جوان

کارگر ١کارگر مقنی و مصدوميت  ١مرگ 

 ديگر

 ٩  " " " کالت نادر حفر چاه ٢ ارريزش ديواره چاه و آو

ساله و مصدوميت شديد  ٣٦مرگ يک کارگر 

 يک کارگر ديگر

 ١٠  " " " اسکو ساختمان در دست احداث ٢ ريزش بالکن

ساله به نام صفر زارع و  ٤٠مرگ يک کارگر

ساله به نامهای ٣٠و  ٤٠مصدوميت دو کارگر

 باسیععليرضا خواجويی و مجتبی 

 ١١  " " /١١ راور -کرمان   کارمعدن هم  ٣ ريزش معدن

 ١٢  " " " ساربوگ -قصرقند وانت حامل چند گونی برنج ١ تيراندازی مستقيم نيروی انتظامی مرگ راننده جوان عبدالواحد رئيسی
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تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات  

 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد

 رديف

مرگ يک کارگر و مصدوميت 

 ساله٢٥کارگری

 ١٣  ٩٧ /١٤/١ جلفا پارک کوهستان ٢ استنشاق مونوکسيد کربن در چادر

 ١٤  " " /١٥ تهران نظافتچی شرکت ١ سقوط از طبقه چهارم ساختمان ظافتچیساله ن ٥٠مرگ کارگر

 ١٥  " " " کاشان ساختمان در دست احداث ١ سقوط ازطبقۀ سوم، درحال جوشکاری ساله ٣٠مرگ يک کارگر 

 ١٦  " " /١٦ نيشابور کارخانه کارتن سازی ١ گير کردن لباس در يک دستگاه ساله ٣١مرگ يک کارگر 

 ١٧  " " " تبريز ساختمان نيمه کاره ١ سقوط از طبقۀ دوم ساختمان ساله ٤٦مرگ يک کارگر 

 ١٨  / " " ١٧ فالورجان -اشترخان خته گریيکارگاه ر ٣ انفجار مخزن ذوب مس کارگر ٣سوختگی ومصدوميت شديد 

 ١٩  / " " ١٨ غرق آباد -ساوه جمعيت هالل احمر ١ واژگونی آمبوالنس باختن يکی از کارکنان جان

  ساله ١٦جان باختن يک کارگر نوجوان 

 

 ٢٠  " " " مشهد کوره آجرپزی ١ سقوط در قيف کوره 

 ٢١  " "/١٩ رودسر کار ساختمانی ١ در محفظه آسانسور یسقوط جسم فلز مرگ يک کارگر جوان

ساله به نام نويد محمدی و ٢٨رمرگ کارگ

  کارگر به نام اسماعيل زندی١مصدوميت 

 

 ٢٢  " " " سنندج سيمان کاری ١ سقوط از ارتفاع

  مرد و يک زن کارگر٤مصدوميت شديد 

 

 ٢٣  " " " شهرصنعتی بابکان-آمل يک واحد بزرگ توليد پارچه ٥ ترکيدگی ديگ بخار وآتش سوزی

و کارگربه نامهای احسان موسوی ٢مرگ

 نفرديگر ١٥محمد يعقوبی ومصدوميت

 ٢٤  " " /٢٠ گچساران شرکت ملی حفاری ١٧ واژگونی سرويس رفت و آمدکارگران

آتش نشانی  به نام يوسف قريشی برای 

نجات جان او به داخل رآکتوررفت اما بعلت 

 گازگرفتگی جان خود را از دست داد

سقوط کارگری به نام سلمان شرکايی 

 ١٨حد به درون رآکتور وا

 ٢٥  " " " بندر عباس پااليشگاه  ٢

ساله  ١٦و  ١٥جان باختن دو کودک کار 

 افغانستانی

گير کردن بين باالبر و ديواره 

 ساختمان

 ٢٦  " " /٢٣ تهران ساختمان قديمی ٢

 ٢٧  " " /٢٤ اهواز کار ساختمانی ١ سقوط از ارتفاع ساله ٥٨مرگ يک کارگر 
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  تعداد  هعلت و نوع حادث  مالحظات واسامی  

 نفرات

  شماره  تاريخ شهر نام واحد

 رديف

 ٢٨  " " /٢٦ قائمشهر - ١٤ واژگونی وانت نيسان حامل کارگران زن کارگر ١٤مصدوميت 

کارگربه نامهای نجف ٣مرگ

 خليفه،محمدفتحی ويزدان فروزنده

 ٢٩  " " " کنگان ٣شرکت نفت و گاز پارس، فاز ٣ سقوط از داربست

 ٣٠  " " /٢٨ قزوين شهرک صنعتی ليا ١ سوختگی شديد در اثر ريختن اسيد ساله ٣٥مصدوميت يک کارگر 

 ٣١  " " " قوچان کيلومتری ٣٠کارخانه ای در  ٢ ريزش آوار کارگر ٢مصدوميت 

از  یکيوخامت حال  و کارگر١٨مصدوميت

 نيمصدوم

واژگونی مينی بوس حامل کارگران 

 در اثر ترکيدگی الستيک

 ٣٢  " " /٢٩ دشت مغان شرکت کشت و صنعت مغان ١٨

و وخامت حال  گرکار٢گازی  تيمسموم

 يکنفرشان

 دروژنيه ديسولف یبا گاز سم یگاز گرفتگ

(H٢S ) 

 ٣٣  " " " دشتستان ميدان نفتی نرگسی ٢

مرگ مسئول تعميرات به نام جواد 

کارانديش و يک پزشکيار به نام بهروز 

هيلی اشکان و مصدوميت سيد محمد س

 کاپيتان دوم بالگرد 

جزيره  -خليج فارس  شرکت نفت فالت قاره ٣ سقوط بالگرد در آبهای خليج 

 الوان

" " "  ٣٤ 

  

  در عرض يک ماه زن کارگر) ١٥کارگر (از جمله  ٦٧ کارگر و مصدوميت ٣٠مرگ 
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  ضميمه  :
  

 افتد/تعداد بازرسان پاسخگوی روند بازرسی نيستتمانی اتفاق میهای ساخدرصد از حوادث کار در کارگاه ۵٠ 

 بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور از کمبود بازرس کار در صنايع توليدی و ساختمانی کشور خبر داد.

 

کار هم در صنايع توليدی و هم در ساختمان فعال هستند که اين تعداد بازرس  ٨٠٠نفر اعالم کرد و گفت: در حال حاضر در کل کشور تنها  ٨٠٠تعداد بازرسان کار را » عباس شيری«

 بازرس؛ پاسخگوی روند بازرسی نيستند.

 د.شوای از حوادث ناشی از کار در کشور ثبت نمیشيری در ادامه با اشاره به آمار فزاينده حوادث ناشی از کار دربخش توليد وساختمان کشور ياد آور شد: در حال حاضر بخش عمده

ها اعالم کرد و گفت: به منظور کاهش حوادث ناشی از کار دولت بايد با افزايش تعداد بازرسين روند او يکی از وظايف اصلی بازرسی کار را حفظ ايمنی نيروی کار از طريق بازرسی

 ها را در واحدهای صنعتی کشور افزايش دهد.بازرسی

 

درصد  ۵٠دهد که در اين ميان کارگران ساختمانی سهمی نزديک به نفر در ايران، جان خود را به دليل حادثه ناشی از کار از دست میاو گفت: براساس آمار، به طور متوسط روزانه يک 

 اند.از اين  آمار را به خود اختصاص داده

حوادث به يک ضرورت ملی تبديل شده و برای کاهش آمار (حوادث ناشی از کار)  درصد فاصله دارد در ادامه افزود: کنترل اين گونه ١٧شيری با بيان اينکه اين ارقام با استاندارد جهانی 

 های مرتبط الزم است.همراهی همه دستگاه

 

يز ايمنی ص کرده است، افزود: تجهبازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با بيان اينکه در اين خصوص قانون کار به صراحت وظايف کارفرما و بازرسان وزارت کار را مشخ

ها وظيفه کارفرماست. همچنين نظارت بر عملکرد کارفرمايان وظيفه وزارت کار است و بازرسان ها و فراهم کردن تجهيزات و وسايل ايمنی برای کارگران و آموزش ايمنی به آنکارگاه

 ها اقدام کنند.های موقت، فورا نسبت به بستن آنهای مستقر و چه کارگاهها چه کارگاهوزارت کار مکلف هستند در صورت مشاهده تخلف در کارگاه

ای برخوردار است اما الزم های صنفی کارگری اشاره کرد و گفت: هرچند بازرسی و نظارت از اهميت ويژهشيری در خاتمه به آموزش نيروی کار و حفظ نکات ايمنی در واحدها و کارگاه

 های الزم برخوردار بوده و نسبت به حق و حقوق خود آشنا باشند.ز آموزشاست کارگران و نيروی انسانی شاغل در اين واحدها ا

  

 


