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یک کارشناس حوزه کار:
دستمزد سال ۹۹ کفاف زندگی 

کارگران را بدهد

یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای 
تعیین دستمزد ســال آینده کارگران باید کف 
حداقل های زندگی و نرخ تورم ســبد معیشت 

کارگران محاسبه شود.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می گوید که 
حداقل دستمزد باید به اســتناد دو مولفه نرخ 
تورم و سبد معیشت تعیین شــود اما تا زمانی 
که به سبد معیشت نرســیم تورم بی معناست 
بنابرایــن اول باید کف حداقل معیشــت را به 

دست آوریم.
وی ادامه داد: صدر ماده ۴۱ قانون کار اشاره 
دارد که حداقل مزد براســاس نرخ تورم تعیین 
شود ولی ذیل آن معیار دومی را هم تعریف کرده 
و گفته دستمزد باید به اندازه ای باشد که معیشت 
خانوار را تامین کند یعنی حداقل دســتمزد به 
شکلی تعیین شــود که فارغ از همه متغیرهای 
موثر در نیــروی کار، تامین کننــده نیازهای 
معیشتی باشد و کفاف زندگی کارگران را بدهد.

این کارشــناس حوزه کار افــزود: آنچه که 
شــورای عالی کار همه ساله دنبال می کند این 
است که روند مصوبات مزدی را به سمت و سویی 
سوق دهد که به بند دو ماده ۴۱ قانون کار نزدیک 
شود و صرفنظر از نرخ تورم که چه عددی باشد 
به رقم سبد معیشت کارگران برسیم، به همین 
دلیل نمایندگان کارگری در شورای عالی کار 

همواره بر سبد معیشت تاکید دارند.
به گفته حیدری، نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی گسترده است و بیشتر کاالهایی 
که بانک مرکزی تورمش را اعالم می کند در سبد 

کاالی کارگران نیست و نهایتا به ۲۲ قلم برسد.
وی در عیــن حال درباره پیشــنهاداتی که 
درخصوص تعیین مزد منطقه ای مطرح می شود، 
گفت: منطقه ای شدن دستمزد زمانی قابلیت 
اجرا دارد که شــرایط جغرافیایــی، اقلیمی و 
صنعتی در کشور مدنظر قرار گیرد و حداقل های 
دستمزد براســاس صنایع و جغرافیای مکان 
تعیین شود. به رغم اینکه قانون آن را غیرمجاز 
ندانسته ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این 
ســمت نرفته اند و مذاکره جدی درباره تعیین 
مزد منطقه ای یا مزد متناسب با صنایع صورت 

نگرفته است.
    

جلودارزاده:
حداقل دستمزد کارگران بیشتر از 

۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد

عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به 
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: 
حداقل دستمزد برای ســال ۹۹ باید بیشتر از 
۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشــد و پذیرش 
رقمی کمتر برای ســال بعــد، مخالف حقوق 

کارگران است.
سهیال جلودارزاده در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت گفــت: رقم ۳ میلیــون و ۷۰۰هزار 
تومان، حداقل معاش خانوار کارگری در ســال 
گذشته بوده که برای نرخ گذاری سال آینده باید 
با توجه به در نظر گرفتن تورم، این رقم محاسبه 
شود. عضو فراکســیون کارگری مجلس افزود: 
تورم نه تنها از سال های گذشته کاهش نیافته 
است بلکه به شکل های مختلف افزایش هزینه 
داشته ایم که با توجه به فرمول هایی که وجود 
دارد باید ســبد مصرف خانوار محاسبه شود تا 

مشخص شود که حداقل دستمزد چقدر باشد.
وی با بیان اینکــه برای ســال ۹۹ حداقل 
دستمزد باید بیشــتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان باشد، گفت: پذیرش رقم کمتر برای سال 
بعد، اشتباه و مخالف حقوق کارگران است و باید 
محاسبات برای سال جاری انجام شود و در قانون 
داریم که اگر در ســالی این مورد در نظر گرفته 

نشد باید جبران شود.

4
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علی پیرولی

روز دوشنبه، سازمان پزشکی قانونی 
اقدام به انتشار آمار قربانیان حوادث کار 
در کشور در نیمه نخست سال جاری کرد 
و به مقایسه آن با آمار مدت زمان مشابه 
در سال ۹۷ پرداخت. پیش از این مرکز 
آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، آمار حادثه دیدگان 
حوادث کار در سال ۹۷ را منتشر کرده 
بود. اختالف فاحش میان این دو آمار، 
نتیجه بسیار تلخی را به دست می دهد: 
اکثریت حادثه دیدگان در حوادث کار 
تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی 
نیســتند یا زیر ذره بین بازرســان کار 

قرار ندارند.
به گزارش روزنامه »توسعه ایرانی«، 
بررسی اطالعات مرکز آمار و اطالعات 
راهبــردی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نشــان می دهد که در سال 
۱۳۹۷ در مجموع ۹ هــزار و ۷۱۳ مرد 
و ۲8۳ زن آســیب دیدند. برابر آمارها 
در سال گذشته برای ۹هزار و 886 نفر 
حادثه شــغلی اتفاق افتاد که نسبت به 

ســال ۱۳۹6 کاهش 6درصدی داشته 
است.

وزارت کار: 678 نفر بر اثر حادثه 
شغلی فوت کردند

طبق این گــزارش، از ۹ هزار و ۹۹6 
فردی که سال گذشــته دچار حادثه 
شــدند 6۷8 مورد منجر به فوت شد. 
بیشترین حادثه شغلی مربوط به تهران 
پایتخت کشور است. ۱56۳ حادثه رخ 
داده و ۱۷۹ نفر فــوت کردند. بعد از آن 
اصفهان با ۱۲۳6 حادثه شغلی 5۰ نفر 
فوتی داشت. کمترین حادثه شغلی نیز 
مربوط به چهارمحال و بختیاری است 
که بر اثر ۱5 حادثه سه نفر جان خود را از 

دست دادند.
سقوط اشیا، آتش ســوزی، انفجار، 
خفگــی، تماس بــا مواد شــیمیایی 
خطرناك، گیرکردن داخل یا بین اشیا 
و ماشین، مســمومیت حاصل از مواد 
شیمیایی، تماس با اجسام و سطوح داغ، 
سقوط کردن و لغزیدن، ریزش و ماندن 
زیر آوار، برخورد با اشــیا و تجهیزات و 
جریان بــرق ازجمله حوادث شــغلی 

هستند.

 فعالیت ساختمانی باالترین 
حادثه شغلی را دارد

نتایــج بررســی جــداول آماری 
وزارت کار بیانگر این است که فعالیت 
»ساختمان« با ۳۷.8درصد، »صنعت« 
با ۳۴.۳درصــد و ســایر فعالیت های 
خدمات عمومــی بــا ۱۱.۳درصد به 
ترتیب بیشــترین حادثه شغلی سال 
گذشته را به خود اختصاص داده است. 
آسیب دیدگان فعالیت ساختمانی در 
سال گذشته سه هزار و ۷۳5 نفر بودند. 
سال گذشــته ســه هزار و ۳۹۴ نفر در 
بخش صنعت دچار حادثه شــدند که 
نسبت به سال ۱۳۹6 کاهش ۲65 نفری 
داشت. بررسی آمارها ارائه شده از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان 
می دهد که بیشترین حادثه شغلی به 
تفکیک عامل حادثه در ســال ۱۳۹۷، 
»سقوط کردن و لغزیدن« با ۳۴.۳درصد 
و سپس »برخورد با اشیا و تجهیزات« با 

۱۹.۹درصد است.
پزشکی قانونی: در حوادث کار 

نیمه اول 97، 836نفر جان باختند
با این حال، آمار پزشکی قانونی چیز 

دیگری نشان می دهد و اختالف بسیار 
باالیی با آمار ارائه شــده از سوی وزارت 

کار نشان می دهد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان پزشکی کشور، در 
نیمه نخست سال جاری )۱۳۹8(، 8۹8 
نفر در حوادث کار جان خود را از دست 
دادند. این رقم در گزارش این مرکز برای 
سال گذشته، 8۳6 نفر اعالم شده است.

همچنین براســاس آمــار اعالمی 
پزشکی قانونی، در نیمه نخست سال 

جاری ۱۴هزار و ۲۰۰ مصدوم حوادث 
کار به مراکز پزشــکی قانونی کشــور 
مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳هزار 
و 55۱ نفر مرد و 6۴۹ نفــر زن بودند و 
این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ۳.۱درصد کمتر شده است. با این 
حساب یعنی تنها در نیمه اول سال ۹۷ 
حدود ۱۴هزار و 65۴ نفــر در حوادث 

ناشی از کار دچار حادثه شدند.
 وزارتخانه ناتوان

 در انجام وظایف قانونی
همان گونه که ذکر شد وزارت کار کل 
حوادث ناشی از کار در سال ۹۷ را برابر با 
۹ هزار و ۹۹6 نفر اعالم کرده است ولی 
گزارش سازمان پزشکی قانونی نشان 
می دهد که این آمار تنها در نیمه نخست 
ســال بالغ بر ۱۴ هزار و 65۴ مورد بوده 
است که اگر با تقریب آن را دو برابر کنیم 
تا کل حوادث شغلی در سال گذشته به 
دست بیاید به عدد ۲۹هزار و ۳۰8 فقره 
حادثه کاری در کشور دست می یابیم 
که ۱۹هزار و ۳۱۲ مــورد با آمار وزارت 
کار تفاوت دارد یا به عبارت دیگر حدود ۳ 
برابر آمار وزارت کار است. همین موضوع 
در جان باختگان حوادث کار نیز تکرار 
شده است. طبق آمار وزارت کار در سال 
گذشته 6۷8 نفر در حوادث کاری جان 
باخته اند ولی در آمار پزشــکی قانونی 
برای نیمه نخست ســال گذشته، این 
عدد 8۳6 نفر اعالم شده است یعنی فقط 
در شش ماه اول سال گذشته، قربانیان 
حوادث کار ۱.۲۳برابر آنچه بوده اند که 
وزارت کار برای کل سال آمار داده است.

بخش عمده ای از این اختالف آماری 
به این دلیل است که بیشتر قربانیان کار، 
فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند، لذا 
پس از مواجهه با حوادث شــغلی، برای 
دریافت مستمری و کمک های تامین 
اجتماعی به این نهاد مراجعه نمی کنند.

 قانون درباره
 حوادث کار چه می گوید؟

طبق قانــون، حادثه ناشــی از کار 
عبارتســت از اتفاق یا پیامــدی که در 
جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات 
شغلی مرگبار یا غیرمرگبار همراه باشد. 

مطابق ماده 6۰ قانون تامین اجتماعی، 
حوادث ناشــی از کار حوادثی است که 
در حیــن انجام وظیفه و به ســبب آن 
برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود 
از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است 
که بیمه شــده در کارگاه یا موسسات 
وابسته یا ســاختمان ها و محوطه آن 
مشغول کار باشــد یا به دستور کارفرما 
در خارج از محوطــه کارگاه عهده دار 
انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به 
درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات 
درمانی و توانبخشــی و اوقــات رفت و 
برگشت بیمه شــده از منزل به کارگاه 
جزو اوقــات انجام وظیفه محســوب 
می شود مشروط بر اینکه در زمان عادی 
رفت و برگشــت به کارگاه اتفاق افتاده 
باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین 
اقدام برای نجات ســایر بیمه شدگان و 
مساعدت به آنان اتفاق می افتد، حادثه 

ناشی از کار محسوب می شود.
وجود کلمه بیمه شــده در ماده 6۰ 
قانون تامین اجتماعی باعث شده است 
که بســیاری از قربانیان حوادث کار و 
بازماندگان آنها از حمایت های اجتماعی 
پس از حادثه محروم باشند، لذا در آمار 
سازمان تامین اجتماعی از حوادث کار 
دیده نشوند، با این حال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بــه عنوان نهادی 
که باید مســئولیت تنظیم روابط کار و 
حمایت های قانونی از کارگران را برعهده 
بگیرد، متاســفانه حتی در شمارش و 
آمارگیری از حادثه دیدگان شغلی نیز 
ناتوان است و همین سبب شده است که 
فقط یک سوم از حادثه دیدگان حوادث 
شغلی در آمار این وزارتخانه دیده شوند.

اختالف فاحش میان آمار پزشکی قانونی و وزارت کار درباره حوادث شغلی

اکثریت قربانیان حوادث کار، بیمه نیستند

گفت وگو

گرچه از چند ســال پیش و با اتخاذ سیاست های 
تعدیل اقتصادی، واگــذاری بنگاه های دولتی مورد 
توجه قرار گرفته اما هیچ وقت به اندازه چند سال اخیر 
واگذاری ها خبرساز نبوده و زیر ذره بین قرار نگرفته 
است. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری نتایج نوعی 
خصوصی سازی که از حدود دو دهه قبل آغاز شد پیش 
روی ماست. شاهد این بوده ایم که بنگاه هایی که زمانی 
در تملک دولت بودند کارکرد های مناسبی داشتند، 
پس از خصوصی سازی به شدت دچار مشکل شده، زیر 
ظرفیت تولید کار کردند و حتی دست به تعدیل نیرو 
زدند. خصوصی سازی غلط و تبعات آن برای کارگران 
به اعتراضات دامنه داری منجر شده که نمود بارز آن 
تجمعات و اعتصابات کارگران هپکو، آذرآب و نیشکر 
هفت تپه است. در این میان آسیب شناسی های زیادی 
صورت گرفته و در جریان همین آسیب شناسی هاست 
که عنوان شده بخش تعاون مغفول مانده، حال آنکه اگر 
به این بخش توجه می شد بسیاری از مشکالت کنونی 

در واگذاری ها به وجود نمی آمد.
»محسن بهرامی ارض اقدس«، کارشناس مسائل 
اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری کار ایران، با اشاره به 
اینکه رویکرد به بخش تعاون باید تغییر کند، می گوید: 
بسیاری از تعاونی ها تشکیل می شــوند تا امتیازات 
دولتی بگیرند. او همچنین به مســائل پیش آمده در 
مورد واگذاری هپکو، آذرآب و نیشکر هفت تپه اشاره و 
عنوان می کند: این اتفاقات در غیاب تعاونی های مقتدر 

رخ داده است.
    

 چند سالی است که مسئوالن از لزوم دستیابی 
ســهم بخش تعاون از اقتصاد به ۲۵درصد ســخن 
می گویند اما چنین اتفاقی نیفتاده است. جایگاه بخش 

تعاون در اقتصاد ایران را چگونه تبیین می کنید؟
قانون گذاران در زمان تصویب قانون اساسی به دلیل شرایط 
اقتصادی، وضعیت دولت و بخش خصوصی اســتثمارگر آن 

زمان که عموما بخش خصوصی وابسته بود، نگاهی داشتند که 
منجر به تدوین و تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی شد. در اصل 
۴۴ عنوان شده که اقتصاد باید دولتی باشد و اگر دولت نتوانست 
حضور پیدا کند بخش تعاون وارد می شود و زمانی که نه بخش 
دولتی و نه بخش تعاونی نمی توانند حضور داشــته باشــند، 
بخش خصوصی وارد می شود. این نگاه، نگاه اشتباهی بود اما 
سال های سال ما این اصل را به همین صورت مدنظر قرار دادیم. 
این اصل و این نگاه، مانع توسعه اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی 
بود. این وضعیت وجود داشت تا اینکه مقام معظم رهبری نیاز 
به بازنگری و تفســیر نو از اصل ۴۴ قانون اساسی را احساس 
کردند. ایشان سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابالغ 
و طبقه بندی قبلی را تغییر دادند. به دنبال این احساس نیاز به 
باز تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های کلی این اصل 
در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به صورت 
قانون درآمد. بر این اساس بنا شــد جلو انحصارات و اخالل در 
فعالیت بخش خصوصی گرفته شــده و فضای رقابتی ایجاد 
شــود. تعریف های جدیدی از اقتصاد های بزرگ و بنگاه های 
اقتصادی بزرگ ارائه شــد و به این ترتیب اجازه ورود و توسعه 
بخش خصوصی و تعاونی در حمل و نقل عمومی، حمل و نقل 
جاده، ریلی و هوایی، کشتیرانی و صنایع بزرگ صادر شد. در 

کنار آن بازتعریفی از بخش تعاون صورت گرفت.
     این بازتعریف به چه مواردی اشاره دارد؟

آنچه در ذهــن قانون گذاران در زمــان تصویب قانون 
اساسی بود این بود که سرمایه های کوچک کنار هم جمع 
شده، با هم مشارکت و همکاری کنند و از این مشارکت، 
سرمایه های بزرگ برای کار های اقتصادی بزرگ فراهم 

آید. به دلیل نبود ساختار مناسب و دولت محور 
بودن اقتصاد، تعاونی ها شکل می گرفتند 

تا از دولت امتیازاتــی بگیرند یعنی 
اینکه افراد تعاونی مسکن تشکیل 

می دادنــد تا زمیــن مجانی از 
دولت بگیرنــد. تعاونی 
مصرف شکل می گرفت 

تا کاال هایی از دولت گرفته شده و آنها توزیع کننده باشند. در 
واقع آن نگاه اصلی و هدفی که تعیین شده بود به انحراف کشیده 
شد و تعاونی ها باری بر دوش دولت شدند. اساسا تعاونی تشکیل 
می شد تا امتیازی گرفته شود. با تغییر رویکرد ها و کم رنگ شدن 
حمایت دولتی از تعاونی ها، بسیاری از تعاونی ها هم کارکرد و 
نقش خود را از دست دادند و تدریجا به یک عنوان و اسم تبدیل 
شدند. االن در مقایســه با دهه 6۰ اثر چندانی از تعاونی های 
مسکن نمی بینید یا تعاونی های مصرف که زمانی بسیار نقش 
پررنگی داشتند یا اثری از آنها نیست یا بسیار کم فروغ و کم اثر 
شده اند. علت این است که ســهمیه های دولتی حذف شده، 
زمین دولتی و وام دولتی به آنها پرداخت نمی شود یا حداقل 
تعاونی ها در اولویت دریافت این تســهیالت نیســتند. باید 
برگردیم به اصل تعاون یعنی هدفی که در ابتدا برای این بخش 
در نظر گرفته شده بود و به بازنگری و بازتفسیر اصل ۴۴ قانون 
اساسی بازگردیم. اصل مهم این است که باید اقتصاد رقابتی 
باشد و هیچ انحصاری برای هیچ بخشی چه دولتی، چه تعاونی 
و چه خصوصی وجود نداشته باشد. فضای اقتصاد رقابتی زمینه 
لغو انحصارات و فعالیت بنگاه ها در هر سه بخش دولتی، تعاونی 
و خصوصی را به وجود می آورد و اتفاقات بزرگ اقتصادی یعنی 
سرمایه گذاری های بزرگ که به دلیل اجتماعی و سیاسی رخ 

نداده، اتفاق می افتد.
 االن مالحظــات و مشــکالتی هســت کــه نمی توانند 
کار های بزرگ اقتصادی صــورت دهند. نمی توانند 
خودروســازی های بزرگ، کارخانه هــای فوالد و 
پتروشــیمی ها را بخرند. این کار ها انجام نشــده 
چون به نظر می رســد افراد در بخش خصوصی 
قادر به این کار نیســتند. اگــر افراد 
نمی توانند این کار ها را صورت دهند 
می تــوان از طریق بخــش تعاون 
چنین واگذاری هــای بزرگی را 
انجام داد. تعاونی ها با تجهیز 
منابع و سرمایه و با مدیریت 
مشارکتی می توانند زمینه 

نقش آفرینی خود در بخش اقتصاد را فراهم کنند. به این صورت 
تدریجا در یک شرایط رقابتی سالم سهم تعاونی ها از اقتصاد به 

۲5درصد می رسد. 
در واقع کارویژه تعاونی ها این است که نقش و سهم دولت در 
اقتصاد را کاهش دهند نه اینکه مانع حضور و نقش آفرینی بخش 
خصوصی شوند. مساله اصلی اقتصاد و واگذاری ها این است که 
دولت کوچک و چابک شده و جای اینکه خودش بنگاه داری کند 
به نظارت و سیاست گذاری بپردازد. تعاونی می تواند حلقه واسط 
برای تجمیع منابع و سرمایه گذاری های بزرگ باشد. اگر تعاونی 
همچنان به این سمت حرکت کند که امتیازی از دولت بگیرد 
در همچنان بر همان پاشنه ای می چرخد که قبال می چرخید. 

رویکرد و ذهنیت نسبت به تعاون باید تغییر کند.
 براساس برنامه هایی که اجرا می شود می توانیم 
بگوییم رویکرد ها تغییر کرده و چشم انداز مناسبی برای 

بخش تعاون وجود دارد؟
باید به این نکته توجه داشــت که اقتصاد با دستور متحول 
نمی شود. برای مثال در سال ۹۰ قانونی مصوب و در آن تاکید 
شده که دولت نباید ســرمایه گذاری جدیدی انجام دهد اما 
می بینیم که دولت این کار را انجام می دهد. براســاس قانون 
دولت موظف اســت بنگاه های اقتصادی را واگــذار کند اما 
واگذاری های انجام شده بدون کار کارشناسی و اهلیت سنجی 
بوده است. ما شاهد تجربه و سرنوشت بنگاه هایی مانند هپکو، 

آذرآب و نیشکر هفت تپه هستیم. 
این جاهــا جاهایــی بودند کــه تعاونی هــای قدرتمند 
می توانستند مشارکت و با ســرمایه مردم و مدیریت درست 
اقتصاد دولتی را بــه اقتصاد مردمی تبدیــل کنند. در غیاب 
تعاونی های مقتدر نوعی خصوصی ســازی صورت گرفته که 
نقض غرض است. ما سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
را داریم و در برنامه های توســعه بر افزایش ســهم تعاونی ها 
از اشــتغال تاکید شــده اســت. ما در پایان برنامه پنجم باید 
ســهم تعاون از اقتصاد را به ۲۰ تا ۲5درصد می رساندیم، اما 
فکر نمی کنم االن این سهم بیشتر از پنج درصد باشد. بخش 
عمده ای از مشکل ناشی از ساختار خود تعاونی هاست و انتظار 
می رود فعاالن بخش تعاون تغییر رویکرد دهند. در واقع راهکار 
موفقیت تعاونی ها و اعضای تعاونی ها این است، مگر اینکه افراد 
در پوشش تعاونی اهداف دیگری را دنبال کنند و بخواهند به 

این صورت از بخش دولتی امتیازات و انحصاراتی بگیرند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی:

مشکالت هپکو و آذرآب در غیاب تعاونی های مقتدر بروز کرده است

طبق آمار پزشکی قانونی 
در نیمه نخست سال 

گذشته 14هزار و 6۵4 
مصدوم حوادث کار به 
مراکز پزشکی قانونی 

کشور مراجعه کردند و 836 
نفر در حوادث کار جان خود 

را از دست دادند

آمار مرکز آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی نشان 
می دهد که در سال 1397 

در مجموع 9 هزار و 713 
مرد و ۲83 زن آسیب 

دیدند و از 9 هزار و 996 
فردی که سال گذشته دچار 

حادثه شدند 678 مورد 
منجر به فوت شد
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