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رسد ی به اتمام می آارگر ساختمان١٠ تا ٨هر آسمانخراش با مرگ   
ششه هشتاد و  ماآبانبيستم                                                                                                      يینرگس رضا  

 
  

آنند ی از ارتفاع سقوط می تهران۴ درصد حوادثروزانه ٩۵ان علت ياهمال کارفرما  
ز در ي نی است آه تعدادین در حاليدهند و ا ی نفر در تهران بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست م۴روزانه 

.شوند یدچار م ی و جسمانی حرآتیها تيا به معلولينخاع شده  ن حدود قطعيهم  

گفته » تهران امروز« به ینشان  سازمان آتشيیس امداد و نجات هواي، رئیعباداصغر یو اطالعات را آه عل آمارنيا

  یماريان را بعد از بيرانياريوم  ن عامل مرگيوزارت بهداشت، دوماساس آمارشود آه بر ی اعالم میطيشرااست، در

 و بهداشت یدگاه آارشناسان شهري آه از دیحوادث. دهد ی مليتشك) تروماها(، حوادث و تصادفات ی ـ عروقی قلبیها

ن حوادث يشتر ايدر تهران ب ول ئن مقام مسيافته است و به گفته همير ييران تغي ایر شكل جامعه شهرييبه موازات تغ

.افتد یدر ارتفاع اتفاق م  

چه طبقات  هرینشان دگاه آارشناسان آتشيدازم دارد ويتهران رابطه مستقها در  باالرفتن تعداد طبقات برج آه بایمعضل

 و   آه ساختیا گونه  شود، بهيمشتريز بيارتفاع نباختگان حادثه سقوط از گان و جانديد  رود، تعداد حادثهيمها باالتر برج

ل يتكم با یننشا  همراه بوده است و بر اساس آمار سازمان آتشی ساختمانآارگر ١٣و مرگ   تهران با سقوط  ساز برج

شورها  شهيش ویآارگران ساختمانريوم  مرگ. دهنديدست مجان خود را ازآارگر١٠ تا ٨، یبرجهروساز ند ساختيفرآ

 ی در حوزه خدمات شهران از آارگریگريد ف ي گذشته در مورد طیها ن در ساليش از ايسقوط از ارتفاع آه پاثربر

ت اصول يرعا ویآارگران خدمات شهرخصوص آار رانه دريشگي پ ینيانقو ن يبه تدو رياخ چند سال مطرح بود، در

 است آه ین در حاليده است، ايصفر رس رها به يم و  ن مرگي ایوالن شهرئتوسط آنها منجر شده و به گفته مس یمنيا

ا ضمانت ن اصول را بيت اي و رعاینيب شيمفاد خود پ ساختمان را دررگران آایسالمت شغل ویمنياصول ان آاريقوان

ن ضعف يارد ويگي صورت نمیآارگران ساختمانط آاريمح بری قانونیعمل، نظارت باال توام آرده است اما دريیاجرا

 ی برایالزاماتزي نناي آارفرمایسو از ستند آه يمه نيب شود آه نه تنها  ی تمام میآارگران نظارت به ضرر حوزه  در

 یاسالم یدوره ششم مجلس شورا دریمه آارگران ساختمانيچه طرح باگر. آنها وجود نداردی برایمني اصول اتيرعا

 نتوانستند یو آارگران ساختمان مت مسكن، مسكوت مانده است ي قیش ناگهانيمطرح شد اما در دوره هفتم به علت افزا

دگاه يد از و مند شوند  بهره آن ازیناش  یها تيمعلول و رها يم و مرگ  و  رتفاعا سقوط از صورت  مه دريخدمات باز

مه ي بود آه بحث بیان آارگران ساختماني موجود در میرهايها و مرگ و م تيبه علت معلولشتريبشناسان طب آاررآا

 آه ی ساختمان ران، آارگی اسالمیمجلس شورا  یون اجتماعيسيس آمي رئیچون به گفته محمد بهرام. آنها مطرح شد

شوند   یت نمي حماینهادچ سازمان وي هیسو دارند ازی اجتماعی قشرهاريان سايمارتفاع را درن آمار سقوط ازيشتريب

اثر  آه گاه بریا گونه  شوند به ی میاري بسیمشكالت مالشان دچاريها ت آنها خانوادهيمعلولگونه است آه با مرگ و نيو ا
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.شوند یر از فروش لوازم خانه مير اعضا ناگزي پدر خانواده، سایت و ازآارافتادگيمعلول  

. را در دستور آار خود قرار داد ی ساختمان آارگران مه ين جوانب بحث بي مجلس با در نظر گرفتن ای گفته بهرامبه  

مه آنند و يبط آاريهمان لحظه ورود به محان ملزم هستند آارگران را ازي شده است آه آارفرماینيب شين طرح پيا در

 مجلس یون اجتماعيسيه در آمي اولیها یمرحله بررسدرهنوزن طرح يچند اهر. صورت موقت خواهد بود مه بهين بيا

تر از  آننده  نگرانی آارگران ساختمانیت سالمت شغليدهد وضع یشده در آن نشان م  مانده اما مطالعات انجامیهفتم باق

.آنند یوالن اعالم مئآن است آه مس  

ستي آه نینظارت  
 

بر   نفر۴ آن است آه روزانه یاي گويیحوزه امداد نجات و هوا دری استان تهراننشان  سازمان آتشیها اتي عملتعداد

. ن آمار را دارندي باالترین تعداد آارگران ساختمانيدهند آه از ا یاثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست م

متوسط بطور: ديگويم» تهران امروز«باره به  نيا درینشان ش سازمان آتيیهوايس امداد نجات و، رئیعباداصغر یعل

 صورت ی زمانینشان  آتشیامدادها ودهند  یدست م نفردرتهران براثرسقوط ازارتفاع جان خود را از١٢٠هر ماه در

يدگان حادثه د حادثهوباختگان  جان. ستينيدگان موثرد  نجات حادثهی برایچ آمكيموارد هی ازاريبسيرد آه البته درگ یم

 یا گونه آنند به یت مي فعالیمنينظر ای آامًال نامطمئن ازطيند در شرا هستیارتفاع آه اغلب آارگران ساختمانسقوط از

 ی از آشورهایاريس و بسيدر انگل: ديافزا یاو م. انجامد یا قطع نخاع شدن آنها مي یا به مرگ آنيآه سقوط از ارتفاع 

شوند به عنوان مثال  یت همه جوانب و اصول آن ملزم ميجه آن آارگران به رعاي دارد آه در نتوجود ینيشرفته قوانيپ

سطوح باالتر آند آه در ی را ملزم میاست آارگران ساختمانيط آار محیمنيحوزه اين قانون درتر آه ساده HSE قانون

ط آار است و ي لباس متناسب با نوع و محدنيپوشن اصول ي از ایكيت آنند آه ي را رعایمني ای متر تمام اصول١٨٠از

.آند ید ميها تاآ ن لباسي را در راس ایمنيآاله ا  

 ی اجرایا نظارت برايشود  یت نميا رعايهم وجود داشته باشد  وجود ندارد و اگرینين قوانيران چني آه در ایدرحال

ران  آارگی برایمنيچ نكته ايشود ه یها بسته م  ساختمانی آه برايیها داربستدر: دهدي ادامه میعباد. ستي نیآن آاف

 است آه آارگران هنگام رفت و آمد از یعي نشده است و طبینيب شي پدروني آن راه می و طناب رویمنيآه بدون آاله ا

م يطبقات امن ندارزي بلند شهر نیها ها و ساختمان برج است آه ما درین درحاليسانحه شوند و اها دچار  داربستیرو

ت يا رعاي دنیساختمان یها تمام پروژهن اصل دري آه ایا گونه   دارد به طبقه ضرورت۵هر ن طبقات امن دريه ايو تعب

  کهیاصول رد،يگ ی صورت م مورد آنها در  نظارت آامل ی شهرسازیها سازمان و  ینشان  آتشیسو از شود و یم

 د از آتشيباافت پروانه ساخت ي قبل از دريید دارند و معتقدند که هر کارفرمايت آن تاکيرعاز بري نیکارشناسان شهر

.رديز مجوز بگي نینشان   

 یمني ساختمان و متعاقب آن ایمنيبحث ا: ديگو یم» تهران امروز«ن رابطه به ي در ای نوذرپور، کارشناس شهریعل

.کند یجاب ميربط را اي ذیها م سازماني است که نظارت مستقین ضوابطي کارگران مستلزم تدویط کار برايمح  

شود که  ی مینگونه ضوابط ناشيل سقوط کارگران از ارتفاع از فقدان اي از مشکالت از قبیا بخش عمده: ديافزا ی ماو

. داشته باشدیرسد ابعاد مختلف ینظر م  که بهیضرورت.  است که کمتر به آن پرداخته شده استيیها جزو ضرورت  
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  درصد حوادث٩۵ان علت ي کارفرمااهمال

 
 در خصوص ینيوجود قوان نظر دارند که به رغم   ن نکته اتفاقين در ات کارگراي و فعاالن در حوزه فعالکارشناسان

ی است که ن در حاليرد و ايگ یربط صورت نم ی ذیها  سازمانیط کار کارگران، نظارت از سوي و سالمت محیمنيا

.کند یجاب ميها را ا ن نظارتي امسقوط از ارتفاع لزوی دراثرکارگران ساختمانيرمرگ و مآمار  

تهران  «کند، به  ید ميين موضوع را تاي که ای کار در حالیون جهانيران در کنوانسينده کارگران اي، نمای قادرداوود

 یسو ی ازمنيت نکردن نکات ايرعا ی ازافتد، ناش ی اتفاق میکارگران ساختمان  یکه برا  یحوادث: ديگو ی م »امروز

ط کار، کارفرماها ي درصد حوادث سقوط در مح٩۵ از شي بازرسان کار، در بیها کارفرماهاست و براساس گزارش

ن الزم است که بازرسان نظارت يبنابرا.  کارگران استیاطياحت  ی از بیع ناشين وقاي درصد ا۵مقصر هستند و تنها 

.ه رفته استي که در حال حاضر به حاشیا مساله. ت کارفرماها داشته باشنديم بر فعاليمستق  

مه و چه از ي چه از لحاظ بیمني ایها ت همه جنبهيساخت منوط به رعايا صدورمجوزن دیتمام کشورهادر: ديافزا یماو

ستند و يز پاسخگو نيشود و کارفرماها ن یت نمين نکته رعايران اي که در ایحالدر.  استیمني ایها دن لباسينظر پوش

 دست دادن جان خود پرداخت  را کارگران ساختمان با ازی نظارتجعان و مراينه اهمال کارفرماينگونه است که هزيا

.کنند یم  

 حل ی برايی با چالش مواجه آرد و به ارائه راهكارهایحوزه خدمات شهروالن را درئيش مسچند سال پ آه دریاتفاق

ی منيت نكات اي سبز به علت عدم رعای و فضای از آارگران خدمات شهریاديبحران منجر شد، در آن زمان تعداد ز

افتاد به   یها اتفاق م شتر شبي بود آه ب ی تصادفات انن آارگريا ير مرگ و مید و علت اصلدادن دست جان خود را از

رانه واداشت يشگي پین ضوابطي، مسووالن را به تدویان آارگران خدمات شهرير مي مرگ و می آه آمار باالیا گونه

 و یمنيت اي با محوری آموزشيیاه  آالسی با برگزاری، شهرداری آه به گفته مهندس دادفر، آارشناس شهریطور به

ها و  ان آموزشي آارگران و آارفرما ها ر را به حداقل رساند و در آن آالسي آارگران، حوادث مرگ و میبراآنترل 

.افت آردندي را متناسب با آار خود دریمني ایها هيتوص  

معتقدند آه  يد دارند وتاآيز ن ی ساختمانیها تيحوزه فعاليل آنها درضرورت تشكی بر آه آارشناسان شهريیها آالس

تهران منحصر ی حوادث سقوط ازارتفاع درچند تمامهر .آردز آغایعمرانی وبخش فنيرانه را ازشگي پیها تيد فعاليبا

يار ز بسيشور ن شهي آارگران شینشان  سازمان آتشيی و نجات هواامدادس يشود و به گفته رئ ی نمیبه آارگران ساختمان

نه متعلق ين زمين آمار در ايآنند اما باالتر ی از ارتفاع سقوط میز به قصد خودآشي نیوند و تعدادش ین حادثه ميادچار

.رديگ یربط صورت نم ی ذیها  سازمانی از سویچ نظارتيآنند و ه ی آار میط ناامني است آه در محیبه آارگران  

 

يینرگس رضا  

٢٠/٨/١٣٨٦آينه روز  
روزم اتهران  


