
 

    ١٣٩٧ تير ماه – روز شمار حوادث محيط کار

 از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران

  تهيه و تنظيم: فعالين نهادهای همبستگی در کلن

)٤(  

تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد
 رديف

سد  یهاهچياز در یکيباز کردن  نيدر ح کارگر به نام شيرکو يوسفی ١مرگ 
 و غرق شد  ەرا با خود برد یفشار آب و

 ١  ٩٧تير  ١ پيرانشهر سد کانی سيو ١

از ابتدای سال  ساله. ٣٤مرگ يگ کارگر 
مورد و سال گذشته نيز  ٢جاری تاکنون 

همين تعداد حادثه در واحدهای توليدی و 
  صنعتی مهريز منجر به فوت کارگران شد

 

  ٢  " " ٤ مهريز يمانکارخانه س ١ ؟

 

 ٣  " " " فريمان -چکاب  حفر چاه ٤ مسموميت با گاز منوکسيد کربن کارگر ٤مرگ 

 ٤  " " " آبادان پتروشيمی ٦ آتش سوزی کارگر ٦مصدوميت 

 ٥  " " " اروميه کار ساختمانی ١ سقوط از طبقه ششم مرگ يک کارگر ساختمانی

مرگ يک کولبر به نام شوانه محمودزاده  و 
ساله به نام  ٢٥صدوميت شديد کولبری م

 ناصر عمربل

 ٦  / " " ٥ پيرانشهر کولبران ٢ با تيربار شليک مستقيم نيروهای نظامی

از مصدومان   گريد یکي»ینادر فرحان«
 یهاعلت شدت جراحتبه یسوزحادثه آتش

 وارده جان خود را از دست داد

 ٧  / " " ٨ آبادان پتروشيمی ٦٠٠واحد  ١ آتش سوزی
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تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد
 رديف

 ٨  / " " ٩ نجف آباد –جوزدان  يک واحد صنعتی ٧ انفجار کوره کارگر ٧مصدوميت 

ساله و مصدوميت يک  ٢٠مرگ يک دختر 
 کارگر ديگر

 ٩  ٩٧ير ت ١٠ اروميه کارگران کشاورزی ٢ ريدن ترمزبواژگونی تراکتور بعلت 

 ١٠  " " " بهمن آباده ساختمان يک باغ ١ ريزش ديوار ساله ٢٠مرگ يک کارگر 

نشت گاز از مخزن «و  بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادندکارگر  ٥
  » مقوا ريتخم

 ١١  " "/١١ پاکدشت کارخانه مقوا سازی ٥

در کارخانه  سوخته جسد نيشدن دومپيدا 
 جستجو ادامه دارد/يیمايد شموا

 ١٢  / " " ١٢ آبادان پتروشيمی ٦ آتش سوزی

 ١٣  " " "    کرج -تهران  کارخانه رنگ کمال ٤٠ آتش سوزی نفر مصدوم شدند ٣٩يک کارگر کشته و 

 ١٤  / " " ١٥ منظريه - شهرکرد کار ساختمانی ١ سقوط به داخل چاله آسانسور ساله ٤٠مرگ يک کارگر 

 ١٥  " " " ساری ساختمان در دست احداث ١ سقوط از طبقۀ سوم ساختمانی مرگ يک کارگر

شماری از کارگران دچار حادثه شده و 
 عمليات برای نجات آنها ادامه دارد

 ١٦  / " " ٢٠ شاهرود معدن کالريز ؟ ريزش ديواره تونل

  ١٧  " " "  کاشان  حفر چاه  ١١  به دليل قطع برق کارگران محبوس شدند  افتندتوسط تيم های امداد همگی نجات ي

 ١٨  / " " ٢٢ بابل اداره برق ١ برق گرفتگی ساله ٣٢مرگ يک جوان 

 ١٩  / " " ٢٦ قزوين ساختمان نيمه کاره ١ سقوط در چاهک آسانسور ساله ٤٧مرگ يک کارگر 

  ساله ٣٥تا  ٢٠کارگر  ٤مصدوميت 

 

 ٢٠  " " " تهران ساختمان قديمی ٤ ساختمان در حال تخريبسمتی از قريزش 

دو کارگر حين کار ، در ميان تلی از خاک 
  مدفون شدند

  ٢١  / " " ٢٧  ورامين  حفر مسير خط لوله آب شرب  ٢  آوار



٣                                                                                                                                                                                                       ١٣٩٧تير ماه  –روز شمار حوادث محيط کار   

٣ 

 

  

 

 ضميمه ها:

 

گردند یروز دو کارگر به خانه بر نم  هر 

ا حادثه محل کار گويند وبا اتکا به آمار جهانی ساالنه آمار حوادث ناشی از کار را اينگونه اعالم کرده اند در برابر حوادث محل کار چه کسانی مسئولند .هر اتفاقی که منجر به صدمه شود در محل کار ر

دتوليد ناخالص داخلی کشورها درص٤ميليون حادثه جزئی اتفاق می افتد که طبق بر آورد سازمان ملل هزينه های ناشی ار اين حوادث  ٢٦٨.ساالنه در دنيا ميليون حادثه ناشی از کار منجر به فوت می شود و

درصد اين حوادث در حوزه صنعت ساختمان اتفاق می افتد که ٦٤در سراسر جهان را تشکيل می دهد .در ايران بعد از حوادث رانندگی حوادث محل کار بشترين ميزان را به خود اختصاص داده اند که 

مليارد تومان را به خود اختصاص می دهد .اگر از بعد انسانی واجتماعی وافتصادی وهزينه های که فرد خانواده ٣٤ه هزينه ای معادل در صد آنها منجربه فوت می شود وحوادث جزئی در ايران ساالن٧٠

ث قابل پيشگيری است وبا اتخاذ داهکارهای عملی درصد اين حواد٩٠الی ٨٥وجامعه در اثر حوادث متحمل می شودبررسی کنيم  بسياری از ابعاد واثرات ان جبران ناپذيرند .بنا به نظر کارشناسان اين حوزه 

مهندسين ساختمان مجريان پروژه ها بايد ملزم شوند که ايمنی  ومداوم ارتقاد مهارت کارگرساختمانی ورعايت تمامی استانداردهای ايمنی می توان گامی مثبت در اين راه بر داشت .تمامی پيمانکاران ناظر

  

تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد
 رديف

از مرگ يک کولبر به نام حکيم حيدرانلو. 
و کولبر  ٢٠تاکنون  ٢٠١٨سال  یابتدا

به  يهاستان اروم یکاسبکار تنها در مرزها
 .انددهيقتل رس

  شليک نيروهای نظامی به عده ای از کولبران

  

 

  ٢٢  / " " ٢٨ چالدران رانکولب ١

 

کارگر ديگر ٤کارگر و زخمی شدن  ٢فوت   

 ٢٣  ٩٧تير  ٢٩ اراک کارخانه تصفيه روغن ٦ انفجار و آتش سوزی

 ٢ت مرگ يک کارگر افغانستانی و مصدومي
 کارگر ديگر

 ٢٤  " " " تهران گودبرداری ساختمان ٣ ريزش آوار

 ٢٥  / " " ٣٠ ابهر يک واحد صنعتی ٣ انفجار کوره کارگر ٣مصدوميت 
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وسئولين مربوطه همسويی تمامی دستگاههای اجرای با عزمی راسخ ضروری است .متاسفانه بحران حوادث چه در کوتاه مدت وبلند مدت از طريق دستگاههای اجرايی ساختمان را رعايت کنند .همدلی و

  راهکاری جدی ديده نمی شود .اميد است با فشار فعالين کارگری وانجمنهای صنفی بتوانيم اين امر را به يک عزم ملی تبديل کنيم

 حسن عزتی ريس انجمن کارگران ساختمانی بانه

  

 ها در پيشگيری از حوادث ساختمانی نقش مهمی دارندهای پيشگيرانه در حوادث کار/شهرداریوم اجرای برنامهلز

درصد از اين آمار را به خود  ۵٠ان کارگران ساختمانی سهمی نزديک به دهد که در اين ميبراساس آمار، به طور متوسط روزانه يک نفر در ايران، جان خود را به دليل حادثه ناشی از کار از دست می

 .انداختصاص داده

 عدم اطالع، آموزش و رعايت مسائل ايمنی توسط کارفرما بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور گفت: حوادث کار يکی از علل مهم از بين رفتن کار مفيد در سطح کشور است که متاسفانه به علت

 .شودو کارگران منجر به اينگونه حوادث می

يک نفر در ايران، جان خود را به دليل حادثه ناشی از کار از عباس شيری با اشاره به آمار فزاينده حوادث ناشی از کار در بخش توليد و ساختمان کشور يادآور شد: براساس آمار، به طور متوسط روزانه 

 .انددرصد از اين آمار را به خود اختصاص داده ۵٠ساختمانی سهمی نزديک به  دهد که در اين ميان کارگراندست می

های هنگفت به بخش درمان و بيمه های بيمارستانی در اينگونه حوادث هزينهاو گفت: در حوادث کار عالوه بر از بين رفتن نيروی کار فعال شاهد خسارات مالی و اقتصادی هستيم. عالوه بر آن با اشغال تخت

 .شودارد میو

های ساختمانی پس از حادثه، آنها به گرفتاری  زيادی از لحاظ  قضايی و شيری در ادامه با بيان اينکه به علت عدم آگاهی کار فرمايان در زمينه بکارگيری کارگران اتباع و عدم آگاهی از نوع پوشش بيمه

روی آنها که غالبا قضايی است، پيشگيری ساز تا حد زيادی از مشکالت پيشساز و خردهو آگاهی بخشيدن به کار فرمايان و مالکان عمدهتواند با آموزش شوند، افزود: در اين بخش دولت میمالی دچار می

 .کند

ها ده است، افزود: باتوجه به اينکه شهرداریص کربازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با بيان اينکه در اين خصوص قانون کار به صراحت وظايف کارفرما و بازرسان وزارت کار را مشخ

 .ها نقش اساسی را ايفا کنندهای ساختمانی خرد و کالن هستند، الزم است در بخش پيشگيری از حوادث ساختمانی شهرداریيکی از مراکز اصلی صدور مجوز ساخت و ساز و نظارت بر اجرای پروژه

های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی با اخذ هزينه از کارفرمايان و مالکان در جهت پيشگيری از حوادث نگی با ادارات کار و کانون انجمنتوانند با هماهها میطبق اظهارات وی، شهرداری

 .ساختمانی قبل از صدور پروانه ساخت و ساز  اقدام کنند
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ای برخوردار است اما الزم است کارگران و های صنفی کارگری تاکيد کرد و گفت: هرچند بازرسی و نظارت از اهميت ويژهيری در خاتمه به آموزش نيروی کار و حفظ نکات ايمنی در واحدها و کارگاهش

 .ق خود آشنا باشندهای الزم برخوردار شده و نسبت به حق و حقونيروی انسانی شاغل در اين واحدها از آموزش

 

 «قنات کسکن«ديدگاِن ست/درماندگِی ناتماِم داغکناِن خراسانیمرگ در کمين چاه

نامه جامع برای حفظ ن آيينست که کارشناسان ايمنی معتقدند تدويها و پرداخت نشدن خسارت بيمه انتقاد دارند؛ اين درحالیهای قربانيان قنات کسکن بعد از گذشت نزديک به دوسال از عدم تحقق وعدهخانواده

 .جان کارگران مقنی واجب است

 ٢٠٠ها فن حفر قنات را تازه حدود که چينیاختراع ايرانيان است و دهها قرن هم قدمت دارد، درحالی» قنات«آورد؛ ها نبودند، هزاران سال دوام نمیها و مقنیزمين اگر قناتآب و کم بارِش ايراندشت بی 

 های ايران به شمارههاست نفس قناتاند اما حاال سالسازی که روش ابداعی خودشان بوده به حاشيه کويرها بردههای شيرين دامنه کوهستان را با کمک فن قناتاند. اجداد ما آبنيان آموختهسال پس از ايرا

 .کنندها دارند جان میخودش را کرده؛ قنات های زيرزمينی، کارحساب و کتاب از آبهای بیهای طوالنی و برداشتآبیاست. بی افتاده

اند؛ ها تا سرحِد مرگ، تشنهقِل آب خاموش است و قناتتر؛ از سبزوار و نيشابور و بردسکن گرفته تا بيرجند و سربيشه و نهبندان؛ همه جا قلتشنه» خراسان بزرگ«های اند؛ قناتهای ايران تشنهقنات

شود، آب که نباشد زندگی روستايِی خراسان بزرگ به است. قنات که نباشد؛ روزگار سخت می وقفه ی مردمان را رنجور ساختهها تالِش بیهای پُر داالِن قرن، اين تونلهاساله، قلب آب قنات ١٧خشکسالی 

 .خوردبست میبن

 

  .تن مصدوم شدند ۴سوزی بازارچه_پونه در گلشهر کرج مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ايران گفت که در جريان آتش

 .نام گرفت، ايجاد شد» ساماندهی #دستفروشان«اين بازارچه سال گذشته به منطور آنچه که 

  .دستفروش فعاليت داشتند ٧٠٠به گفته رئيس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج در اين بازارچه حدود  

 .بوده است» غيرمجاز«معرفی کرد و گفت: فعاليت در بازارچه از ارديبهشت به بعد » ادثهمقصر اين ح«را » دستفروشان«اين مقام مسئول 

 »اند که اين اقدام منجر به آتش سوزی شده استها در اين بازارچه نيز غيرمجاز بوده است و دست فروشان خود برای نصب سازه اقدام کردهجانمايی سازه«او افزود:  

 .ها و چادرهای دستفروشان استزارچه بيانگر از بين رفتن کامل سازهتصاوير منتشر شده از اين با 
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  اظهارنظر نکرده است» پرداخت خسارت به دستفروشان«های مسئول در باره هنوز سازمان 

  

  دهد! اند. قربانی سيستمی که دستور شليک میهردو قربانی شود کند و آنکه مضروب میآنکه شليک می

  

 ر در سايه فقدان ايمنی محيط کارکارگ ٣مرگ و مصدوميت 

را به خود  ١٠٢ی رعايت مسائل ايمنی کار در ميان کشورهای جهان رتبه کارگر مصدوم شدند. ايران درزمينه ٢کارگر کشته و  ١، در سايه فقدان ايمنی محيط کار، تير ماه) ٥( طی روزهای گذشته و امروز

  که رتبه بسيار پايينی استاختصاص داده 

  

 کارگر در سايه فقدان ايمنی محيط کار ۶مصدوميت مرگ و 

را به خود  ١٠٢ی رعايت مسائل ايمنی کار در ميان کشورهای جهان رتبه کارگر مصدوم شدند. ايران درزمينه ١کارگر کشته و  ۵تير ماه)، در سايه فقدان ايمنی محيط کار،  ٩طی روزهای گذشته و امروز (

  نی استکه رتبه بسيار پايياختصاص داده 

  

 ها زخمی در حوادث کاری در کرج و پاکدشتکشته و ده ۶

 نفر مجروح شدند ٣٩کم تهران يک نفر کشته و دست-در جاده مخصوص کرج» رنگ کمال«در آتش سوزی کارخانه 

 .ها نفر مجروح شدندتير ماه، در جريان چند حادثه کاری در کرج و پاکدشت، شش کارگر کشته و ده ١١روز دوشنبه 

 .جان خود را از دست دادند» نشت گاز از مخزن تخمير مقوا«زمان آتش نشانی پاکدشت خبر داد که پنج کارگر يک کارگاه مقواسازی در روستای محمودآباد به علت سا

 .ان هستندشدگاش، يک کارگر ايرانی و يک کارگر افغان در ميان کشتهبنا به گزارش رسيده صاحب اين کارگاه به همراه پسر و برادرزاده

 .کيلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است ٢٠شهر پاکدشت در فاصله 
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 .نفر مجروح شدند ٣٩کم تهران يک نفر کشته و دست-در جاده مخصوص کرج» رنگ کمال«روز دوشنبه همچنين در آتش سوزی کارخانه 

 .اندبيمارستان منتقل شدهنفر از مجروحان به صورت سرپايی درمان شده و چهار نفر به  ٣۵به گزارش رسيده 

خودرو در داخل  ١٢است که وسعت اين آتش سوزی دو هزار متر بود که ساعت پنج عصر آتش سوزی مهار شد. به گفته آقای ملکی، دراين حادثه جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران نيز گفته

 .کارخانه در آتش سوخت

 .سوزی دو ساعت طول کشيدشهر کرج درآتش سوخت و اين آتشصبح روز دوشنبه همچنين بازارچه موقت گل

 .سوزی تلفات جانی نداشتاند. اين آتشهای اين بازار سوخته است.  دو نفر در اين حادثه مصدوم شدهبراساس فيلم های منتشر شده همه غرفه

 .دليل آن بوده است» اتصال سيم برق غير مجاز«و احتماال سوزی در دست بررسی است در همين حال حاجی رضا شاکرمی دادستان کرج گفت که علت آتش

 .نفر مشغول به کار بودند ٧٠٠راه اندازی شده بود، حدود » ساماندهی دستفروشان«براساس اين گزارش، در اين بازارچه که اواخر سال گذشته و در اجرای طرح موسوم به 

 .اندنفر کشته شده ٨۴٣اند. دراين حوادث نفر دچار حادثه شده ۶٩٧هزار و  ١٠های کار رخ داده است و مورد حادثه در محل ۵١٣هزار و  ١٠براساس آمار وزارت کار ايران، در سال گذشته 

 .اندبيشترين حوادث ناشی از کار را داشته ٣۶۵٩حادثه و بخش صنعت با ۴٠۵٨براساس اين آمار، بخش ساختمان با 

 حوادث کارگری در جهان است» داررکورد«ار، جان خود را از دست دادند. يک سال پيش از آن، رئيس کانون کارگران ساختمانی کشور گفته بود ايران نفر درحوادث ناشی از ک ٨١٢نيز  ١٣٩۵درسال 

  

  :نيمی از معادن زغال سنگ مازندران از مسئول ايمنی برخوردار نيستند

معدن دارای مسول فنی هستند.وی ادامه داد: با  ۶٠معدن فعال در مازندران  ١١٧هادی حميديان روز سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از  : آمده است ٩٧تير ٢٠به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا در تاريخ 

دث داشته باشد... حميديان با تاکيد بر اينکه در برخی وقوع حوا توجه به ريسک باالی کار در معادن و خطرات متعددی که اين فضای کاری دارند اما وجود مسول فنی در معادن ميتواند تاثير زيادی در کنترل

دور از انتظار نيست.وی ادامه داد: با توجه به حساسيت  'کارگر کار ميکنند، هشدار داد: در صورت عدم توجه جدی و به موقع نسبت به اين مساله تکرار حادثه ناگوار معدن 'يورت ٢٠٠از اين معادن بالغ بر 

معدن اعالم کرد و گفت: از اين  ۵٠ن شرکت، گزارشهای الزم به دستگاههای اجرايی مرتبط ارائه شد تا در اين خصوص تدبيری کنند.حميديان تعداد معادن زغال سنگ مازندران را موضوع ايمنی معادن اي

 .نوع ماده معدنی فعال هستند ١۶معدن با استخراج  ١١٧معدن دارد که  ٢۴٠ران معدن فعال است و اين استان از نظر معادن زغال سنگ در کشور جز رتبههای اول به شمار ميرود.مازند ١۵تعداد 


