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داد.خبرپرخطروحساسمشاغلژنتیکپروفایلتشکیلبرایسازماناینآمادگیازکشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

همشه گزارش سازمانربه رئیس آرانی مسجدی عباس ایسنا، از نقل به آنالین قانونیی (پزشکی دیانای پروفایل تشکیل درباره گروههایDNAکشور برای (

پروا کادر و پرسنل مانند حساس دازشغلی عهده بر ژنتیک بانک مورد در را تکالیفی توسعه ششم برنامه اساس بر ما گفت: و... خبرنگاران آتشنشانان، یمری،

کنیم.اخذرامجرمانژنتیکاطالعاتبایدآنبراساسو

حاضر حال در اینکه بیان با قانونیوی نمونهگیپزشکی افزود: است، برنامه از ازرجلوتر ما از90ی بیش تاکنون و شده تکمیل مجرم ژنتیک20هزار پروفایل هزار

است.انجامحالدرحوزهایندراقداماتویمردا

پروا کادر مانند گروههایی و حساس مشاغل برای دیانای پروفایل درباره سازمانزمسجدی کرد: اظهار نیز ... و قانونیی برایپزشکی که دارد را آمادگی این

شود.انجامآنبهمربوطهماهنگیهایبایدالبتهکند.یرنمونهگیآنانازودهدتشکیلژنتیکیپروفایلهماقشاراین

سازمان قانونیرئیس دپزشکی که مشکالتی و کیتهاست مورد در خصوص این در ما مشکل یک تحرگفت: بتوانیمرپی باید ما است. آمده وجود به یمها

هستند.کیتهااینتولیددنبالبههمداخلیدانشمندانازگروهیالبتهکنیم.واردراکیتهااینکهکنیمپیداراهی

)۲۳:۰۷-۹۸/۱۲/۰۶(میمیرندسادهگرهارکا

آما گذشته هفته در موحديراد: مرسامان از کاری مدیرگومیر نائیجی، حامد دکتر بود. تکاندهنده و توجه قابل عددی که شد منتشر کار حین روابطرگران کل

سازمان بینالملل امور و قانونیعمومی مپزشکی تعداد که کرد اعالم دررکشور نیز کار حوادث از ناشی جا۹گومیر سال نخست است.۱۳۶۳یرماهه بوده نفر

مربسیا آمار معتقدند کار حقوق فعاالن از ازری بیشتر ایران در کار از ناشی تشکیکگومیر هم آمار این رقم و عدد اصل در همچنین آنها است. جهانی ُنرم

تعداد بهدلیل معتقدند و میشوند کازقائل از اسماعیلی،ریادی فرشاد ندارد. وجود مسئله این از دقیقی آمار هستند کار به مشغول ایران در که غیررسمی گران

گفت در کار حقوق «شوپژوهشگر با مرگو همچنین و کار از ناشی حوادث درباره منتشرشده آمار مورد «در میگوید: آمار این به واکنش در و ناشیرق» گومیر

کا حوادث کاراز میان که است فرقی هم آن و باشیم داشته توجه اصلی نکته یک به باید کاری و میشوند کار قانون مشمول که رسمی کهرگران غیررسمی گران

کا دارد. وجود نمیشوند، قانون این کارمشمول از ناشی حوادث چراکه نمیشوند؛ لحاظ بههیچوجه کار وزارت ارقام و آمار در غیررسمی گروهرگران این که ی

کا میگیراز دربر را کارگران برای که اتفاقی مثل نمیشود. ثبت اغلب کاررید حین ایران در افغانستانی یارگران فصلی مهاجر کاگران همچنین یا میدهد. خ

آمارکا موجود آمار بههرحال اما دستفروشها. مثل هستند بیثباتکار که حجمرگرانی دلیل به و میکند عنوان کار وزارت که است کازی رسمیریاد غیر گران

کا جامعه از دقیقی تصویر آمار این که گفت همرمیتوان سیاههای یک باید آمار این به یعنی نیست؛ میبینند، آسیب یا میکنند فوت کار درحین که گرانی

م شامل که کرد کهرالصاق است قانونیگومیرهایی بههرحالپزشکی میکند. قانونیثبت مپزشکی و علت است همهرمجبور دلیل همین به و کند ثبت را گ

آمارم بنابراین میشود؛ ثبت آنجا در است کار حین حادثه از ناشی که کهرگهایی قانونیی استپزشکی نزدیکتر واقعیت به کند ارائه میتواند مسئله این از

در که کند ادعا و دهد ارائه ماههای شش یا ماهه سه آمار کار وزارت وقتها بعضی است ممکن همین برای است. بیشتر هم کار وزارت آمار از همچنین و
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م کهرزمینه است این دارد وجود میان این در که نکتهای نیست. واقعیت از دقیقی تخمین کاهش این ولی بودیم، مواجه آمار کاهش با کار از ناشی گومیر

آمار قانونیهمین آماپزشکی هرارکه باشیم. داشته مسئله از دقیقی تصویر تا نمیشود منتشر منسجم و منظم بهصورت هم است دقیقتر پزشکیگاهیزی

آماقانونی ازسویراستانها تجمیعشده و منظم بهصورت آمار این هیچوقت اما میکنند اعالم ماهه شش یا سهماهه قانونیی درپزشکی یا نمیشود منتشر

به انتقادی اینجا واقع در نمیشود. اشارهای آن به آنها قانونیوبسایت زمانیپزشکی مقاطع تفکیک با و منسجم صورت به را آمار این چرا که است وارد

بست تا نمیکند منتشر استانی دیگرو بخش در همچنین اسماعیلی شود». ایجاد تحلیل برای شرایطری تأمین برای درستی متولی نبود از حرفهایش از ی

از بیش که شده اعالم اجتماعی تأمین بینالمللی سازمان آمار طبق که است این مسئله مجموع «در میگوید: و میزند حرف کار در حوادث90ایمنی درصد

پیشگی قابل کار از جلرناشی برای تمهیداتی ایجاد در مختلف نهادهای مسئولیت اینکه اما است. پیشگیرگیوی این از ایمنیری چالش موضوع هست چقدر ی

که شده تقسیم مختلف اضالع بین چنان وظایف این اما دارند. نقش اینجا در کارفرما خود همچنین و مختلف وزارتخانههای واقع در است. ایران در کار

آمار آن نتیجه و شود تبدیل بیاهمیت و کمرنگ موضوعی به و باشد نداشته واحدی متولی مختلف وزارتخانههای میان در بهویژه مسئله این شده موجب

م اختیاراترباالی و شود تأسیس ایمنی ملی سازمان یک که کردم پیشنهاد من خود بارها است. زمینه این در تضادریاستجمهورگومیر تا شود استفاده ی

بحث متولی و شود تأسیس باشد داشته شبهاجرائی و شبهقضائی شبهقانونی، نقش که فراملی آژانس یک ببرد. بین از را زمینه این در مسئولیتها تداخل و

شود».کشوردرکارایمنی
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