مسئولیت ها حقوقی در برابر حوادث

مدرس :پیمان عراقی

قوانین مرتبط با  HSEدر جمهوری اسالمی ایران
مواد  85تا  96قانون کار جمهوری اسالمی ایران
آیین نامه های ایمنی وزرات کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
قوانین ،دستورالعمل ها و آیین نامه های وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مقررات ملی ساختمان – وزارت راه و شهرسازی
و ...

فهرست مطالب
آییننامههای حفاظت و بهداشت كار
(با آخرین اصالحات)

فهرست مطالب
آییننامههای حفاظت و بهداشت كار
(با آخرین اصالحات)

•
•
•
•
•
•
•
•

آیین نامه داخلی شورای عالی حفاطت فنی
آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ
آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم
آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار
آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران
آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان  ،کارگران و کارآموزان
دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان  ،کارگران و کارآموزان
آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه

فهرست مطالب
آییننامههای حفاظت و بهداشت كار
(با آخرین اصالحات)

• آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها

• آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی
• آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات نباتی در کشاورزی
• آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

• ایین نامه حفاظتی پرس هی تزریقی(پالستیک و دایکاست )
• آیین نامه و مقررات حفاطتی پرس ها ( پرسکاری سرد فلزات )
• آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آب گرم
• آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز

• آیین نامه حفاظت حمل و نقل  ،ذخیره سازی و توزیع گاز مایع
• آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنگاسور  ،خرد کن و آسیاب
• آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های بهمزن و مخلوط کننده

• آیین نامه و مقرات حفاظتی ماشین های افزار

فهرست مطالب
آییننامههای حفاظت و بهداشت كار
(با آخرین اصالحات)

• آیین نامه حفاظتی ماشین سنگ سمباده

• آیین نامه حفاظتی صنایع چوب
• آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار
• آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین

• آیین نامه و مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار
• آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه
• آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو
• قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

• دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور
• آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور
• آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

• آیین نام تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی

فهرست مطالب
آییننامههای حفاظت و بهداشت كار
(با آخرین اصالحات)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضالب
آیین نامه ایمنی در صنایع شیشه
ایین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک
آیین نامه ایمنی ماشینها و ادوات کشاورزی
آیین نامه حفاظت ایمنی در آزمایشگاه ها
آیین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسایط نقلیه
آیین نامه عالئم ایمنی در کارگاه
آیین نامه کمیته حفاطت فنی و بهداشت کار
آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه ها
آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در

فهرست مطالب
آییننامههای حفاظت و بهداشت كار
(با آخرین اصالحات)

• آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها
• آیین نامه ایمنی در کارگاه های دامپروری
• آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع
• ایین نامه وسایل حفاطت فردی
• آیین نامه ایمنی در بنادر

• آیین نامه ایمنی افراد دارای اختالل شنوایی در کارگاه ها
• آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه  ،نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع
• آیین نامه حفاطت و بهداشت عمومی در کارگاه ها
• آیین نامه تعیین صالحیت مسئول ایمنی درکارگاهها

نشانی مركز تحقیقات وتعلیمات حفاظت وبهداشت كار:
• بلوار آیت اهلل سعیدی -ابتدای جاده ساوه -بلوار معلم
نرسیده به میدان معلم

• تلفن66697711-66643388 :

یازده اصل مدیریت ایمنی
.1

تقریبا تمامی حوادث در نتیجه انجام یک عمل نا ایمن انجام می شوند ،تعداد کمی از حوادث در نتیجه شرایط نا ایمنی اتفاق می افتد که انسان
پدید آورنده آن نباشد !

.2

تمامی حوادث قابل پیش گیری هستند ،اگر تمامی مواردی که بطور منطقی در حادثه تاثیر گذار هستند در زمان الزم حذف شوند

.3

آموزش ایمنی یعنی متقاعد کردن افراد به اینکه ریسک پذیر نباشند

.4

خط مشی و قوانینی که چاپ شده و در همه جا پخش می شوند  ،افراد را تغییر می دهند

.5

انطباق با قوانین و مقررات ،تمامی کاری است که باید در حوزه ایمنی انجام دهیم

.6

یا به کسی مسئولیت ندهید ،یا اگر میدهید اختیارات آن را هم بدهید

.7

اگر شخصی اختیارات ندارد ،انتظار پاسخ گویی از سمت او نداشته باشید !

.8

هیچ گاه بدون شریک کردن افراد در فرایند تصمیم گیری و جلب تایید آنها ،نسبت به تصمیم گیری در خصوص اینکه آنها چه کاری باید انجام
دهند اقدام نمایید.

.9

مراقب نیروی کار خود باشید ،و در نتیجه آنها حواسشان به سود و سرمایه ی شما خواهند بود

 .10ایمنی به همان اندازه مهم خواهد بود که شما آن را ایجاد میکنید
 .11تقدیر صادقانه و به رسمیت شناختن افراد ،موتور محرک انگیزه در آنهاست

سه تعریف مهم از قانون كار

• ماده  2قانون كار:
• تعریف كارگر:

• كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی
اعم از مزد ،حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار میکند.

• ماده  3قانون كار:
• تعریف كارفرما :
• كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در
مقابل دریافت حق السعی كار میکند .مدیران ومسئوالن و به طور عموم كلیه
كسانیکه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب میشوند و

كارفرما مسئول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده
میگیرند .در صورتیکه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و

كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.

• ماده  4قانون كار:

• تعریف كارگاه :
• كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار میکند ،از
قبیل موسسات صنعتی ،كشاورزی،
• معدنی ،ساختمانی ،ترابری ،مسافربری ،خدماتی ،تجاری ،تولیدی ،اماكن عمومی و امثال
آنها .كلیه تاسیساتی كه به اقتضای كار
• متعلق به كارگاه اند ،از قبیل نمازخانه ،ناهارخوری ،تعاونیها ،شیرخوارگاه ،مهدكودك،
درمانگاه ،حمام ،آموزشگاه حرفه ای،
• قرائت خانه ،كالسهای سواد آموزی و سایر مراكز آموزشی و اماكن مربوط به شورا و
انجمن اسالمی و بسیج كارگران ،ورزشگاه و
• وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء كارگاه میباشند.

فصل 4قانون كار -حفاظت فنی وبهداشت كار
• مبحث اول  :کلیات
• مبحث دوم  :بازرسی کار

مبحث اول  :كلیات

ماده  85قانون كار
• برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق
شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و

کارگر و محیط کار) تدوین میشود ،برای کلیه کارگاهها ،کارفرمایان ،کارگران و
کارآموزان الزامی است.

ماده  87قانون كار
• اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای
موجود را توسعه دهند ،مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای
موردنظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ،برای اظهارنظر

و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند .وزارت کار و امور اجتماعی
موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم نماید .بهره برداری از
کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده  91قانون كار

• کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده  85این قانون مکلفند براساس

مصوبات شورای عالی حفاظت فنی

برای تامین حفاظت و سالمت

وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسایل وامکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان
قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص
رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند .افراد مذکور نیز ملزم به

استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای
مربوطه کارگاه میباشند.

ماده  91قانون كار( به عبارت دیگر)
• كارفرما وموظف است :
•  -1كلیه وسایل وتجهیزات ایمنی حفاظتی رابرای كارگران تحت پوشش خود تامین
نماید.
•  -2به كارگران آموزش الزم درزمینه استفاده ازاین تجهیزات تعلیم داده شود.
•  -3نظارت مستمر نماید تاكارگران ازاینگونه تجهیزات استفاده نمایند.

دراجرای ماده  91قانون كار
• ازجمله وسایلی كه كلیه كارفرمایان موظف به تهیه آنها برای كارگران تحت
امرمیباشند وسایل حفاظت انفرادی است.

• وسایل حفاظت فردی :
• به كلیه افراد تعلق میگیرد
• پرداخت هرگونه وجهی بعنوان وسایل حفاظت ایمنی به كارگران ممنوع است

شرایط وسایل حفاظت انفرادی
•  -1متناسب با نوع كار
•  -2متناسب با نوع مخاطرات محیط كار
•  -3دارای كیفیت مناسب ودرصورت امکان استاندارد باشد

قانون كار جمهوري اسالمي ايران -ماده 92
كليه واحدهاي موضوع ماده  85اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار
در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايدبراي همه افراد مذكور
پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني

از آنها معاينه و آزمايشات الزم به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط
نمايند.

ماده  93قانون كار
• به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی و
بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها ،در کارگاههائی که وزارت
کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص

دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

دركارگاه های باالی  25نفر كارگر باید كمیته حفاظت
تشکیل گردد:
• حداقل تعداد اعضای كمیته حفاظت دركارگاه ها :
•  -1كارفرما یا نماینده وی
•  -2نمانیده كارگران
•  -3یک نفر بعنوان مسئول ایمنی وحفاظت محیط كار
•  -4مدیر فنی ویا مدیرتولید

قانون كار جمهوري اسالمي ايران-ماده 95

مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار به عهده كارفرما
يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده  85اين قانون خواهد
بود هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا

مسئولين واحد حادثه اي رخ دهد شخص كارفرما يا مسئول مذكور از
نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول

است.

مبحث دوم  :بازرسی كار

بازرسان كار
• براساس ماده  98قانون کار:
• بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون
اطالع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده  85این قانون وارد

شده و به بازرسی بپردازند ونیز میتوانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه
مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

ماده 104قانون کار:
کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای
مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات ومدارک الزم
به آنان خودداری نمایند ،حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

شرح وظایف بازرسان كاربراساس ماده  96قانون كار:
•  -1نظارت بر چگونگی اجرای صحیح مقررات قانون كارازقبیل :
•
•
•
•
•
•
•

بررسی قراردادها
میزان دستمزد
ساعات كار
مرخصی ها
اضافه كاری
كارزنان ونوجوانان
و 0000

•  -3درخواست تعطیل تمام یا قسمتی از دستگاه ویا كارگاه خطرناك ( ماده  105قانون كار)
• ماده  – 105هرگاه در حین بازرسی  ،به تشخیص بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای احتمال
وقوع حادثه و یا بروز خطر در كارگاه داده شود بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای مکلف

هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند.
• تبصره  -1وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،حسب مورد گزارش بازرسان کار و
کارشناسان بهداشت حرفه ای  ،از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرای از دادگاه عمومی محل
تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و الک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادرنماید  ،دادستان بالفاصله نسبت به
صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست ،دستور رفع تعطیل توسط مرجع مذبور در صورتی صادر

خواهد شد که بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب
موجود را تایید نموده باشند .

• تبصره -2كارفرما مکلف است در ایامی كه به علت فوق كار تعطیل می شود ،مزد كارگران كارگاه را بپردازد.
• تبصره -3متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و یا كارشناس
بهداشت حرفهای و تعطیل كارگاه  ،می توانند از مراجع مزبور  ،به دادگاه صالح شکایت كنند و دادگاه مکلف
است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است  ( .حق
اعتراض)

• -4معرفی كارفرمایان متخلف به مراجع قضائی ( فصل 11جرائم )
• ماده  – 176متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد  84 ، 83 ، 79 ، 77 ، 75 ، 61 ، 52و 91برای هر مورد تخلف حسب
مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هردو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار واموراجتماعی
تعیین خواهد کرد به ازاء هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد .
•  -1برای تا  10نفر  200تا 500برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
•  -2برای تا  100نفر نسبت به مازاد  10نفر  20تا  50برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

•  -3برای باالتر از  100نفر نسبت به مازاد  100نفر  10تا  20برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
• در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از  91روز تا  180روز محکوم خواهند شد .

• -4معرفی كارفرمایان متخلف به مراجع قضائی ( فصل 11جرائم )

• ماده  176قانون كار  200 :الی  500برابر حداقل مزد روزانه هركارگر  Xتعداد
كارگران درمعرض تخلف X
• تومان  10 X 23747 X 200=47/494/000حداقل جریمه
• تومان  10 X 23747 X 500=118/735/000حداكثرجریمه

•  -5كنترل اشتغال اتباع بیگانه ( مواد  120و 181قانون كار )
• ماده 120
اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اوال دارای روادید ورود با حق کار

مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ،پروانه کار دریافت دارند .
• ماده:181
كارفرمایانیکه اتباع بیگانه را كه فاقد پروانه كارند و یا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضی شده است به كار گمارند

و یا اتباع بیگانه را در كاری غیراز آنچه در پروانه كار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی كه رابطه
استخدامی تبعه بیگانه با كارفرما قطع میگردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعی اعالم ننمایند ،باتوجه به
شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از  91تا  180روز محکوم خواهند شد .

• قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
• ماده  11-متن مندرج در ماده ( )79قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب  18/12/1373تحت عنوان بند (الف)

• درج و متون زیر به عنوان بندهای( (ب) و (ج) آن آن الحاق می گردد
• ب  -وزارت كار وامور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه كار اتباع خارجی
در ایران را براساس تعرفه ای كه به تصویب هیات وزیران می رسد ،وصول و به حساب درآمد عمومی

واریز نماید.
• كاركنان محلی ومامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی كه در نمایندگی های
مربوط
• اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثنی
میباشند

• قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ج  -به منظور جلوگیری از حضور نیروی كار غیر مجاز خارجی در بازار كار كشور ،وزارت كار
وامور اجتماعی مکلف است كارفرمایانی كه اتباع خارجی فاقد پروانه را به كار می گیرند
بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هركارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه
جریمه نماید ،در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابرخواهدشد .

• درآمد حاصله به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری كل ) واریز خواهد شد  .كارفرمایان
مذكور درصورت اعتراض می توانند درمحاكم صالحه طرح دعوی نمایند .
• در صورت خودداری كارفرمایان ازپرداخت جریمه مقرر دراین در این بند ،تعقیب كیفری
براساس ماده ( )181قانون كار مصوب  1369/8/29مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل
خواهد آمد.

•  -6بررسی كارهای سخت وزیان آور ( ماده  52قانون كار)
• ماده :52
در كارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ،ساعات كار نباید از شش ساعت در روز و 36
ساعت در هفته تجاور نماید .
•
تبصره 1
كارهای سخت وزیان آور و زیر زمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط
شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت تهیه و به تصویب وزرای كار و امور اجتماعی و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .

تعاریف
ماده 1

كارهای سخت و زیان آور كارهایی است كه در آن عوامل فیزیکی  ،شیمیایی  ،مکانیکی  ،بیولوژیکی محیط كار غیراستاندارد بوده ودر اثر
اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود كه نتیجه آن بیماری شغلی و
عوارض ناشی از آن باشد .
مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند :
الف – مشاغلی كه صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی  ،ایمنی و تدابیر فنی
مناسب توسط كارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود .
ب -مشاغلی كه ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی  ،ایمنی و تدابیر فنی توسط كارفرما  ،صفت سخت و زیان آوری

آنها كاهش یافته ولی كماكان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد

افرادی كه میتوانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد كارهای سخت وزیان آور
استفاده نمایند:
• كارگرانیکه  20سال مداوم یا  25سال متناوب دارای سابقه كار درمشاغلی باشند كه شغل
آنان توسط كمیته تشخیص وتطبیق كارهای سخت وزیان آور  ،مشاغل سخت وزیان آور
شناخته شده باشد می توانند باسابقه خدمتی  30الی  35سال بازنشسته گردند.

• افرادی كه مشمول استفساریه سال 1390مجلش شورای اسالمی باشند

• استفساریه قانون مشاغل سخت و زیان آور مصوب  1390/06/09مجلس شورای اسالمی :
•  -1سن  :آقایان  50سال وخانم ها  45سال
•  -2سابقه خدمت با احتساب یک ونیم برابر شدن دركارهای سخت وزیان آور جمعاً 30
سال

ماده  95قانون كار
• مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین
واحدهای موضوع ذکر شده در ماده  85این قانون خواهد بود .هرگاه بر اثر عدم
رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ،حادثه ای رخ دهد،

شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در
این قانون مسئول است.

تبصره 2ماده  95قانون كار
• چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده  85این قانون برای حفاظت فنی
وبهداشت کار وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با
وجود آموزشهای الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود

از آنها استفاده ننماید كارفرما مسئوليتي نخواهد
اختالف ،رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بود.

داشت .درصورت بروز

تعیین صالحیت ایمنی پیمانکاران
• ماده  2آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری:
• كلیه پیمانکاران می بایست صالحیت انجام كار خودر رااز وزارت تعاون كار ورفاه
اجتماعی اخذ نمایند
• ماده  3آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری:
• كارفرمایان موظفند با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند كه صالحیت انجام كار

آنان از نظر ایمنی توسط وزارت متبوع تایید شده باشد

قانون تأمين اجتماعي – ماده : 59
بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان بخشي قرار مي گيرند و بنابه

تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني موقتا قادر به كار نيستند به شرط عدم
اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با
رعايت شرايط زير خواهند داشت :
الف ـ بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماري هاي حرفه اي
تحت درمان قرار گرفته باشد .

ب ـ در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشک احتياج به استراحت
مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعالم بيماري مشغول به كار بوده و يا در
مرخصي استحقاقي باشد.

قانون تأمين اجتماعي – ماده : 62
مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن به شرح زير مي باشد :
1ـ غرامت دستمزد از اولين روزي که بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و به موجب تشخيص سازمان تأمين
خدمات درماني قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد  .در مواردي که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بيماري
باشد در صورتي که بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد .
2ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زماني که بيمه شده به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر به کار نبوده و به
موجب مقررات اين قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت .
3ـ غرامت دستمزد بيمه شده اي که داراي همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تکفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين
مزد يا حقوق روزانه او پرداخت مي گردد .
4ـ غرامت دستمزد بيمه شده اي که همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل
دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او مي باشد مگر اين که بيمه شده به هزينه سازمان تأمين خدمات درماني
بستري شود که در اين صورت غرامت دستمزد معادل يک دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود .
 5ـ هر گاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را
به طور سرپايي انجام دهد عالوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد در صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت
هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد  .در صورتي که به تشخيص پزشک معالج مادام که بيمار احتياج به
همراه داشته باشد عالوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز به همراه بيمار از
طرف سازمان پرداخت خواهد شد .

حوادث ناشی از كار

مباحث حوادث ناشی از كار:
• تسویه حساب
• رضایت حادثه دیده
• برگ حادثه
• ماده  66قانون تامین اجتماعی
• دیات
• ارش
• حق اعتراض
• حوادث راهنمائی ورانندگی
• بیمه مسئولیت حوادث

تعریف حادثه :
• دایره المعارف سازمان بین المللی كار :حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج

از انتظار كه سبب صدمه و آسیب گردد.
• ماده  60قانون تامین اجتماعی :حادثه ناشی از كار عبارت است از حادثه ای كه در حین انجام
وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد .مقصود از حین انجام وظیفه تمامی اوقاتی
است كه بیمه شده در كارگاه ،موسسات وابسته ،ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد یا به
دستور كارفرما درخارج از محوطه كارگاه مامور به انجام كاری می شود .ضمناً تمام اوقات رفت و
آمد بیمه شده از منزل به كارگاه و بالعکس جزو این اوقات محسوب می شود.

مراحل بررسی حادثه:
•  -1مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی ( دادگستری یا مجتمع قضایی ) برای طرح شکواییه یا دادخواست.
•  - 2بررسی شکواییه حادثه دیده توسط مقام محترم قضایی و ارجاع به کالنتری مربوطه .

•  - 3مراجعه حادثه دیده به کالنتری مربوطه جهت تشکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرسی کار اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعی استان یا شهرستان جهت بررسی چگونگی وقوع حادثه و اخذ برگه کسب نظر پزشکی قانونی .
•  - 4مراجعه حادثه دیده به پزشکی قانونی جهت تعیین میزان آسیب دیدگی و اعالم نظریه کتبی پزشکی قانونی به کالنتری .

•  - 5مراجعه حادثه دیده به اداره بازرسی کار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی
شهرستان و تحویل نامه کالنتری جهت بررسی صحنه حادثه توسط بازرس کار .

مراحل بررسی حادثه:
•  - 6مراجعه بازرس کار به کالنتری مربوطه برای مطالعه و بررسی پرونده تنظیمی  ،عزیمت به محل حادثه و تنظیم گزارش براساس
شواهد و قرائن و مذاکره با شهود حادثه  ،کارفرما و غیره .
•  - 7تحویل گزارش حادثه از سوی اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان یا به کالنتری ،بمنظور ارجاع به مرجع قضایی برای تعیین
قصور هر یک از طرفین موثر در بروز حادثه .
•  - 8انجام کلیه مراحل باال که از طریق اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می شود رایگان می باشد و تنها در صورت اعتراض هر
یک از طرفین دعوی به نظر بازرس کار  ،بررسی حادثه با نظر مقام قضایی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است .
•  - 9کارفرمایان موظفند پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم حادثه و ارسال آن به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی اقدام
نمایند .

تسویه حساب
• مانع شکایت حادثه دیده از كارفرما درمراجع قضائی وانتظامی نمی گردد.

پس چگونه باید عمل نمود

رضایت حادثه دیده
• دفترخانه اسناد رسمی
• اقرار رضایت

فرم گزارش حادثه
تامین اجتماعی

قانون تأمين اجتماعي – ماده : 66
در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات

حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط الزم
از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان ،

هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامت و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق
ماده  50اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .
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قانون تأمين اجتماعي – ماده : 70
بـيمه شدگاني كه طبق نظر پزشک معالج غير قابل عالج تشخيص داده مي شوند پس
از انجام خدمات توان بخشي و اعالم نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر
كميسيون هاي پزشكي مذكور در ماده  91اين قانون توانايي خود را كال يا بعضا از
دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد:
الف ـ هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كار افتادگي كلي شناخته
مي شود

ب ـ چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از
كار باشد از كار افتاده جزئي شناخته مي شود.
ج ـ اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد

استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

قانون تأمين اجتماعي – ماده : 71
بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از

كار افتاده كلي شناخته شود بدون
در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه ( حتي يک روز )

استحقاق دريافت مستمري از كار افتادگي كلي ناشي از كار را
خواهد داشت.

دیات
• ماه های حرام  :ذی القعده  -ذی الحجه  -محرم  -رجب
• ماده  15قانون مجازات اسالمی دیه را به شرح زیر تعریف كرده است:
• دیه مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .این مال در اثر ارتکاب
جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیا دم حین الفوت او داده می شود.

دیات
به دیه كامل درماه های حرام ثلث دیه اضافه می گردد

توجه :
(موارد جرح ونقص عضوافزایش مبلغ دیه ندارد)

ارش
• تعریف ارش  :ارش یا دیه غیر مقدر در اصطالح حقوقی و فقهی یعنی تفاوت قیمت سالم و
معیوب و به موجب قانون دیات نیز دیه ای است بر عضو بدن كه شرعاً برای آن عضو ،دیه

مقدر تعین نشده باشد ،كه توسط خبره و كارشناس مربوطه تعین می گردد.ماده 367
ق.م.ا .در این خصوص چنین بیان می دارد :هر جنایتی كه بر عضو كسی وارد شود و
شرعا ًمقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد ،جانی باید ارش بپردازد.

حق اعتراض
• قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال )1392
• ماده  -155هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ،قرار
ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند .بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به
آن الزم است بهطور دقیق تعیین کند.

• تبصره  2ماده  -156اگر حوزهای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس
رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست ،بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته
در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

حق اعتراض
• هیات كارشناسی 3نفره ویا 5نفره ویا7نفره ویا  9نفره با نظر مقام محترم قضائیه عنوان
اعضای هیات كارشناسی منتخب از:
• كارشناسان رسمی دادگستری بعنوان هیات كارشناسی
• و یا بازرسان كار بعنوان هیات كارشناسی خبره

حوادث ترافیکی
• درحوادث ترافیکی مقام های قضائی براساس گزارش كارشناسان راهنمائی

ورانندگی اظهار نظر می نمایند
• لیکن كارفرما موظف است برگ حادثه را تکمیل ودرموعد مقرر به سازمان تامین

اجتماعی ارسال نمایند

درصورتیکه دریک حادثه كارفرما مقصر شناخته شود
:چه خسارات مادی را باید پرداخت نماید
 -1خسارت ماده  66قانون تامین اجتماعی
 -2دیه وآرش
 -3جریمه شدن ازسوی وزارت كار
 -4جریمه بعلت عدم رعایت نظامات دولتی ازسوی دادگاه

وظایف شركتهای پیمانکاری درپیشگیری ازحوادث ناشی از كاردراتباط با
مقررات قانون كار وآیین نامه های حفاظتی وبهداشتی:

 -1اعالم كتبی كلیه نواقص ایمنی وحفاظتی به كارفرمای اصلی
 -2انعقاد قراردادكتبی ومدون براساس ماده  13قانون كار با پیمانکاران جزء

 -3رعایت ماده  91قانون كار درخصوص تامین تجهیزات ایمنی حفاظتی الزم
وآموزش پرسنل ونظارت برعملکرد آنان
 -4بیمه مسئولیت مدنی كارفرما درقبال حوادث ناشی از كار
 -5تعیین صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره بازرسی كار

بیمه مسئولیت حادثه:
• مدت زمان بیمه .
• افزایش دیات درهرسال مورد توجه قرارگیرد.

• استفاده از کلوز های مختلف درهنگام عقد قرارداد.
• بیمه های افراد ثالث .

كلوزهای بیمه مسئولیت مدنی

با تشکر از توجه شما
پیروز باشید

