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رانين کار در ايش حوادث حيافزا  

 
   ١٣٨٧ وم شهريورسشنبه يک                                                                                           آژانس ايران خبر

                                                         
ش استيهر ساله در حال افزا از کاریحوادث ناش  

 ٧۵ هزار و ٢٤سال گذشته  گزارش داده که درین اجتماعي تامسازمان

جان خود را از دست زي نفر ن١١٧کار شده و   ازیحوادث ناشدچارنفر

.داده اند   

 نسبت ١٣٨٦ از کار در سال ی منتشر شده، حوادث ناشیرهابنابر آما

.شتر شده استي حدود هزار نفر ب١٣٨۵به سال    

 به ٨٢سال  مورد در٣٨٣شانزده هزار و  ش بوده و ازير همواره رو به افزاي اخی از کار در سال هایآمار حوداث ناش

.ده استيهزار مورد در سال گذشته رس٢٤   

.نبوده اندبه بازگشت به کاراده شده و قادرافتکارازنفر٢٦٠طول سال گذشته ، درین اجتماعيان تاماساس گزارش سازمبر   

کار  از نه آمار گر دارند و قرارین اجتماعيمه اند و تحت پوشش سازمان تأميرد که بيگ  یمبر  را دریکارگران آمار ن يا

.رقم استن يا شتر ازيباريبس  از کاریر ناشي م و مرگ ویافتادگ   

نه ي در زمیل نبود آمار رسميمعتقدند به دلکار تفاوت قائلند و ازی و حوادث ناشی شغلیمارهاين بي از کارشناسان بیبرخ

.ران ارائه دادي از کار در ایر ناشيزان خسارتها و مرگ و مي از میقي توان برآورد دقی نمی شغلیمارهايب   

ن کاريحوادث ح   
 یجزئ  یده اند که از کار افتادگيب دي درصد آس٦٦ تا ٣٣ن يکار ب  از یاثر حوادث ناش ز برينفر ن  ٦٠٠سال گذشته در

. شودیمحسوب م   

ن يست و سازمان تاميده اند مشخص ني دیي جزیدگيب دي از کار آسی که در حوادث ناشی از کسانیاديسرنوشت بخش ز

 یل از کار افتادگيا به دليخود برگشته اند ه سر کاربه دست آوردن سالمت بن گروه بعد ازي مشخص نکرده که ایاجتماع

.دا نکرده انديامکان ادامه کار پ  

' پرداخت غرامت نقص 'و ' یده جزئيب ديآس'، 'یده کليب ديآس'را به  ده يد حادثه  افراد  ین اجتماعيوًال سازمان تأممعم

.ردي در نظر بگی آنها مستمری کند تا برایم ميعضو تقس   

 یکير الکتري و غیکي الکترین هاي، ماشین کار با فلزات اساسيدر ح١٣٨٦سال کار در ازیحوادث ناشزان ين ميشتريب

.اتفاق افتاده است   

ین اجتماعيسازمان تام   
د به هر از کار افتاده به ي باین اجتماعي دهد که سازمان تأمیار باالست و برآورها نشان مي بسی از کار افتادگینه هايهز
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. پرداخت کندیون تومان مستمريلي م۴۵طور متوسط    

.ده بودند، غرامت نقص عضو پرداخت شده استيب ديدرصد آس ٣٣ازکه کمترزيننفرهزارشتر ازي، بیرسماساس آماربر   

 یکير الکتريو غ  یکي الکترین هاي، ماشین کار با فلزات اساسيدر ح١٣٨٦سال در از کاریزان حوادث ناشين ميشتريب

. استاتفاق افتاده   

  علل وقوع حوادث
.اعالم شده است' وبي حفاظ و معیل بي، وسایاطي احتیب' وقوع حوادث کار، یعلل اصل   

ن ي از جمله مهمتری و شکستگیدگي قرار دارد و بری در رده نخست حوادث ناشیاطي احتی، بی رسمیبنابر گزارش ها

. رودیران به شمار مين کار در ايعوارض حوادث ح   

ط يمح دریاطي احتی از بیحادثه ناشزار ه١٤شتر از يسال گذشته ب دهد که دری نشان مین اجتماعيتامان گزارش سازم

. رخ داده استی کارگریها   

  . دهدیل مين کار را تشکي از حوادث حیميبًا نيران است و تقريادرن کارين حادثه حيعترينگشت دست شاقطع دست و ا

. داده استی سال رو٢٩ تا ٢٥ ین در گروه سني گروه مردان و متاهلی براسال گذشتهن حوادث کار دريشتريب  

ت ي از فعالیتهران رخ داده که حجم گسترده ادر از کارین حوادث ناشيشتري، بیماعن اجتياساس گزارش سازمان تامبر

.ان داردي در آنجا جری اقتصادیها   

.ن کار در تهران رخ داده استي حادثه ح١٠٠ دهد که در سال گذشته حدود سه هزار و یآمار نشان م   

 ی رونق چندانی اقتصادیت هاي است که فعالی مورد مربوط به استان خراسان جنوب٨٠بان کاريزان حوادث حين ميکمتر

.در آنجا ندارد  

ند ي گوی دهد و کارشناسان مین حوادث در فصل زمستان رخ مين حوادث کار در فصل تابستان و کمتريشتريمعموال ب

».ه استلن مسئيزمستان علت اتها دريتابستان و رکود فعال دری ساختمانی، بخصوص کارهایتصاد اقیتهايکه رشد فعال  
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