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  ٢٠١۶ جون ٢۵

  افزايش چشمگير حوادث کار در خراسان شمالی
افزايش ميزان فوت .  دارای رشد چشمگيری بوده استحوادث حين کار که منجر به فوت شده است در سال ھای اخير

 تا ١٩٩٨ سال ھایۀيعنی در فاصل.  بسيار باال تری برخوردار است  کار از نسبت  با آمار سازمان جھانی در مقايسه

 حد   اما در ايران ين آمده استئدر صد پا ٧ ، که ميزان حوادث منجر به فوت طبق آمار سازمان بين المللی کار٢٠٠٨

 . درصد افزايش يافته است١٢١ به ميزان ٩٣ تا ٨٣اصل سال ھای ف

اين افزايش حوادث شغلی منجر به فوت، به صورت مشخص در خراسان شمالی ھم دارای رشد چشم گيری بوده است 

 ۵٠ رشد  که٩۴ اول سال ۀبه خصوص در نيم. حتی در نسبت با ميزان رشد کشور ھم حد باالتری را داشته است

 رسيده ٩۴َ تن در شش ماه نخست سال ١۵ به ٩٣َ تن در تمام سال ١٠ داشته است و از ٩٣ت به کل سال درصدی نسب

 کار خراسان شمالی که در مصاحبه با خبرنگار ۀ مدير کل ادارۀاست که دليل اصلی اين رشد خسارات جانی، بنا به گفت

ی کار به امنيت جانی نيرومين أديريت برای ت مۀايلنا انجام داده است، عدم آموزش ھای ايمنی به کارگران و نحو

 لوازم ايمنی ۀالبته اين فقط يک روی سکه است و سمت ديگر اين سکه عدم ھزينه برای تھي. باشدکارفرمايان می

ضروری است، زيرا که کارفرمايان اصراری به مراقبت ھای ايمنی ندارند و معتقدند که رعايت مسائل ايمنی عالوه بر 

ش باال بردن شدت کار و  اکندکه معنای اصلی و اثر بخشی نيروی کار را کم می  کار را پائين می آوردھزينه، سرعت

زيرا که رعايت مسائل ايمنی سود را پائين می آورد و چون برای کارفرمايان جان کارگر ارزش . سود بيشتر است 

دھد، پس چه بھتر که برای باال بردن سود از جان ندارد و کسی ھم آنان را برای فوت کارگران مورد تعقيب قرار نمی

عالوه بر آن خيل عظيم نيروی بيکار که به علت رکود کارھای ساختمانی و تعطيلی پروژه . کارگران مايه گذارده شود

گران به تا کارشود ھای اخير با وارد آمدن فشار بيشتر بر نيروی کار شده است، سبب میھای عمرانی در سال

که برايشان خطر جانی داشته  ران فصلی و ساختمانی برای امرار معاش تن به ھر کاری بدھند و لو آنخصوص کارگ

  .شود ھر چه بيشتر از اين بازار کار میۀباشد و حاکميت تفکر سودپرستانه در کارفرمايان موجب سوءاستفاد

   یسوانح حين کار در پروژه ھاد  در ص۶٠ کار خراسان شمالی بيش از ۀ شده از مدير کلی ادار طبق آمارمنتشر

باشد که دليل اصلی باال بودن ميزان سوانح در اين کارگاه ھا نبود واحد عمرانی و بيشتر آن در ساختمان ھای کوچک می

  .باشد  لوازم ايمنی و پيگيری و الزام نيرو ھا به استفاده از آن میۀايمنی برای تھي
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 مرگ ١۵ برای حوادث حين کار منجر به فوت از ٩۴ ماه نخست سال ۶ی از اين رو است که طبق آمار اعالم شده برا

 در صد مرگ ھا به دليل عدم استفاده از مھار در ارتفاعات صورت ۶٠ آن سقوط از ارتفاع بوده است به عبارتی ۀ فقر٩

  . بوده است آن به داليل جدا از اين مواردۀ فقره از فوت ھا به دليل برخورد جسم سخت و سه فقر٣گرفته است و 

ھای اخير رشد منفی را تجربه کرده است و از حوادث منجر به فوت کارگران در سال  ،٩٢ نسبت به ٩٣ در سال  تنھا

 اين رشد مثبت و باالتر از ٩٠ رسيده است واال در تمام سال ھای پس از ٩٣َ تن در سال ١٠ به ٩٢َ تن در سال ١٨

  .ميزان کشوری بوده است
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