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   وبه نقل از مطبوعات رسمی کشوربدون شرح
  
  
  

اعالم نمود ،  شهر دوسلدورف آلماندر ١٣٨۴ آبانماه  ۶ تا ۴ انس حفاظت و ايمنی در محل کار ، کنفر
 از مواد سمی و بيماری های ناشی کارگر در اثر حوادث و ۶٠٠٠ روزانه که بر اساس آمار موجود 

 کارگر جان خود را از ٢٫٢٠٠٫٠٠٠در سال گذشته . ر در محل کار جان خود را از دست ميدهند ضم
 نفر در اثر جراحات و ١٫٧٠٠٫٠٠٠ در اثر حادثه در محل کار و ٣۵٠٫٠٠٠ ميان ايندست دادند ، از

  .دنه ابيماری های ناشی از موا د سمی و مضر به تدريج جان خود را از دست داد
  
  
  

بر اثر ١٣٨۴ کارگر طی سال ۶٩٧بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانون ايران ،
آمارهای ارائه شده از سوی اين سازمان نشان می دهد که  .حوادث محل کار جانشان را از دست داده اند
عدم تامين  . درصد افزايش يافته است٣۴ بيش از ١٣٨٢حوادث محل کار در ايران نسبت به سال 

امکانات ايمنی و استانداردهای محل کار از سوی کارفرمايان مهمترين عامل حوادث محل کار اعالم 
بيکاری، نبود امنيت شغلی و فشار کارفرمايان باعث شده است که کارگران از مطالبه  .شده است

يز عامل افزايش امکانات ايمنی محل کار خودداری کنند و عدم نظارت دولت بر محلهای کارگران ن
  .شمار کارگران قربانی حادثه محل کار می باشد

  
  

ميليون نفر از مردم  ١۴بنا بر اعالم رئيس سازمان بهزيستی ايران در گفتگو با رسانه های داخلی، 
 ٢ بيش از ه کمحمد رضا راه چمنی ضمن بيان اين مطلب گفت .ايران زير خط فقر زندگی می کنند

ميليون نفر نيز تقريبا فقير هستند که بر  ٧ان از گرسنگی رنج می برند و حدود ميليون نفر از مردم اير
   .ميليون نفر می باشند ٢١ جمعيت فقير ايران بالغ بر   اساس آمارهای رسمی

  
  
  

  :خراسانروزنامه منش در گفتگو با  دکتر احسان رفيعي
حوادث : شود نه تعريف مي بطور کلى در ارتباط با عوارض ناشى از کار دو واژه به صورت جداگا

ها،  تفاوت اين دو واژه در اين است که حوادث شغلي، از قبيل سقوط. هاى شغلى شغلى و بيماري
خيلى زودرس و به شکل آني، أ برخورد اجسام با انسان، انفجار يک دستگاه و يا يک ديگ بخار، غالب

اى شغلى در درازمدت و گاهى ه اما بيماري, شود در زمان مشخص و در اثر عوامل خاصى ايجاد مي
تغيير يافته و يا حتى بازنشسته شده  در زمانى که محيط کارى فرد کامألأ  سال و احيان٢٠ تا ١۵پس از 

هاى شغلى اين حق  در مورد بيماري: اين متخصص طب کار مى گويد. دهد است، خود را نشان مي
چرا که . و حقوق قانونى داشته باشدبراى فرد مبتال وجود دارد که از کارفرماى خود تقاضاى حق 

اين ويژگى بايد توجه مارا هرچه بيشتر به . العالج است هاى شغلي، غيرقابل عالج و يا صعب بيماري
  .ها جلب نمايد پيشگيرى از بروز اين بيماري



  واقعيت ها
  

امنيت شغلی و جانی کشته می شوند و  به علت نبود ن زيادی کارگررخ می دهد وايران روزانه دهها نوع حادثه در گوشه و کنار 
از  .کارگرانی که به علت نبود کار تن به هر کاری ولو غير ايمنی می دهند .داين کارگران نمی باشهيچ کسی نيز جوابگوی مرگ 

هزاران کارگر بيکار پشت درهای   کهکارفرمايان به هيچ وجهی نگران از دست دادن کارگران خود نيستند چرا سوی ديگر،
مشقت بار و نا خانه ها در انتظار کار صف بسته اند و تک تک آنان مجبورند برای تامين زندگی خانواده هايشان به هر کار کار

  .را که هيچ کنترل و يا قانونی در دفاع از کارگران وجود نداردزيامنی تن در دهند، 
  

 تازه اگر به -دستمزدهای کارگران. ری نيز اشاره کرددر همين رابطه بايد به نقش دستمزدهای نازل کارگران در تشديد سوانح کا
 که يا کودکان و اين خود عاملی است که کارگر را وادار می کندبوده  با توجه به حجم تورم بسيار پائين -موقع پرداخت گردند

ری بزند و بدين طريق  برای دريافت حقوق بيشتر بدون توجه به قدرت بدنی دست به اضافه کاخود را روانه بازار کار کنند ويا
 . دنری که درصد وقوع حوادث مرگبار در هنگام کار را افزايش می دهوام. ساعات کار روزانه از آنچه که بايد بيشتر می شود

    
عالوه بر تمام اين معضالت، در شرايط وجود ده ها قانون ضد کارگری که در روابط بين سرمايه داران و کارگران حاکم است، 

بسياری از کارگران ايران امروز حتی از  .چکترين تامينی هنگام قربانی شدن در زمان وقوع سوانح کاری ندارندکارگران کو
چرا که کارفرمايان حاضر به پرداخت هزينه های مقرره به .  داشتن حق بيمه های اجتماعی که حقی قانونی است نيز محرومند

کارفرمايان بارها به منظور . مه کردن بعضی از کارگران خودداری می کننداين ادارات نبوده و عمال به بهانه بدهکاری از بي
و مقصر  شانه خالی کردن از مسئوليت خود در قبال سالمت و جان کارگران، خود کارگر را در وقوع حوادث کار سهل انگار

اکثر کارگران در قبال  .اع ورزيده اندنه بيمارستان امتندانسته و او را مورد سرزنش قرار داده و به همين بهانه از پرداخت هزي
مسايل ايمنی فاقد حمايت قانونی هستند و اکثرشان نمی توانند برای جراحات يا بيماريهای پيش آمده در محيط کار تاوان و 

  .غرامت مطالبه کنند
  

 ترين نيازهای روزمره خويش در جائی که کارگران با پائين بودن دستمزدها و عقب افتادن حقوق خود حتی قادر به تامين ابتدائی
نيستند چگونه می توانند در صورت مواجه شدن با آسيب های فيزيکی و روحی گاها مرگبار در زمان کار، از عهده پرداخت 

در نتيجه اين کارگران و اعضای خانواده اشان اغلب اوقات نه تنها مجبورند از . هزينه های سنگين بيمارستان و دارو برآيند
  .پزشک خودداری کنند بلکه برای ادامه زندگی مشقت بار خويش گاها ناگزير به فروش اعضای بدن خود می شوندمراجعه به 

  
ابتال به بيماريهای مختلف و صدمات جانی در محيط های آلوده و خطرناک کار پديده ی جديدی نبوده و هميشه تا جائی که امکان 

کافی است که نگاهی به آمار مرگ و مير کارگران در اثر مشاغل . شده استداشته از جانب سرمايه داران به کارگران تحميل 
سخت و طاقت فرسا و حوادث در محيط های کارگری بياندازيم تا از وضعيت اسفبار کارگران مطلع شويم و بيشتر به عمق 

ری از موارد حادثه محل کار که در بسيا . فجايعی که سيستم استثمارگر سرمايه داری در حيات کارگران ببار می آورد پی ببريم
منجر به مرگ کارگران می شود از سوی کارفرمايان مخفی نگه داشته می شود و قطعا شمار کارگران قربانی حادثه محل کار 

  .می باشدموجود بيشتر از آمارهای 
  
  

  :توضيحی کوتاه از جانب ما
  

 البالی ساير حوادث در نآ از کوچکی گاهأ بخش های  و نگرديد همطبوعات ووسايل ارتباط جمعی منعکسسوانح کار درغا لب 
 رسانه ها با نگاهی کوتاه به. ميگرددطرح  وبخشی از بيحقوقی کارگرانجدی معضلی به عنوان ونه   به صورتی کمرنگواخبار

نفت  حوادث کار درمراکز صنعتی وبخصوص صنايع بزرگ همچون صنعت ری براحتی ميتوان دريافت که عمده سايت های خبو
کارخانه های توليد قند ، شيالت، صنايع کشت مکانيزه، صنايع فلز، ماشين سازی ها و اکتورسازیرت،  ذوب آهن،وپطروشيمی

ي از غير ش صدمات تدريجي ناچنين هم. ودر خبررسانی غايب می باشندونی نيافتهانعکاس بير وخصوصأ در اکثر صنايع دولتی
 ريوي و ، عضالني،وستيپيميايي سمي که آارگران را به بيماريهاي شبا مواد تماس  سختي آار و  ابزار و،ايمني بودن محيط

الت واقعی  نبود تشک.ودشرداخته نمي پ در هيچ آجا بيان وبه آن ،قلبي و درنهايت از آارافتادگي و مرگ زودرس دچار ميكند
  .يل حوادث کار می باشدکارگران وعدم وجود رسانه های کارگری عامل ديگری در مسکوت ماندن اخبار ودال

 آنهم بخشی که ما امکان دسترسی ،پايين قطعا بخش کوچکی از اخبار منعکس شده در مطبوعات استمندرج در جدول حوادث  
منابع مورد استفاده ما سايت ها و بخش عمده ، نتیرصرفنظر از استفاده جزيی از يکسری منابع اينت. به آن را داشته ايم

  :دمطبوعات ذيل می باشن
  

        www.payam.nu      سايت پيام
   www.workertoday.com   کارگر امروزسايت 

  www.aftabnews.ir    آفتاب نيوز
 www.kayhannews.ir    روزنامه کيهان



 
انيتعدادقربان حادثه جهينت  ثهادح نوع  خيتار شهر واحدآار   شماره 

١ 
 جعفرقربانی

 مرگ
 

 ١  ١٣٨۴ارديبهشت  ٢ تهران ساختمان سقوط 

١ 
  بهرامی-م

 مرگ
 

 ٢  ١٣٨۴ارديبهشت  ٢ کرج ساختمان سقوط

١ 
  ن-محمد

 مرگ
 

 ٣  ١٣٨۴ارديبهشت  ٢ کنگان پمپ بنزين برق گرفتگی

١ 
  ف-محمد

 مرگ
 

سقوط از دستگاه 
 بونکر

 ۴  ١٣٨۴ارديبهشت  ۴ ساوجبالغ ساختمان

١ 
 علی

 مرگ
 

 ۵  ١٣٨۴ارديبهشت  ۴ بندرعباس ساختمان سقوط

 مرگ ١
 

ای دامچر انفجار مين  ۶  ١٣٨۴ارديبهشت  ۴ روستای هاوزاره  بانه  

١ 
 رحيم رحمانی

 مرگ
 

مريوان روستای آسن  زمين کشاورزی انفجار مين
 آباد

 ٧  ١٣٨۴ارديبهشت  ۴

ريزش ديوارهای  مرگ ۴
 چاه

شرکت سايپاديزل در 
 جاده مخصوص کرج

 ٨  ١٣٨۴ارديبهشت  ۵ تهران

١ 
 امير جعفری

ندج روستای دويسه سن چرای دام انفجار مين مجروح  ٩ ١٣٨۴ ارديبهشت ١١ 

١ 
 فارس محمدپور

 ١٠ ١٣٨۴ ارديبهشت ١١ بانه روستای اشترآباد چرای دام انفجار مين مجروح

سنندج روستای ماموخ  چرای دام انفجار مين مجروح  ١
 عليا

 ١١ ١٣٨۴ ارديبهشت ١١

١ 
الف_ نبی   

 ١٢ ١٣٨۴ ارديبهشت ١١ کنگان ساختمان ريزش ديوار مرگ

١ 
ب_ يحيی   

معدن زغال سنگ  ريزش معدن مرگ
 چهارده کالته

 ١٣ ١٣٨۴ ارديبهشت ١١ دامغان

١ 
 عباس

 سقوط کابين  مرگ
 آسانسور

 ١٣٨۴ارديبهشت  ١٣ تهران ساختمان

 

١۴ 

١ 
د_ حسن   

 آتش سوزی در  مرگ
 انبار

 ١۵ ١٣٨۴ارديبهشت  ١٣ بندرعباس شيرينی فروشی

  آشته٢
برادران دالور و 

 عيسی
روح مج١  

 محمد

مرگ و 
 مجروح

سقوط در سيلوی 
 معدن

معدن زغال سنگ 
 شرکت ميالد کوه

 ١۶ ١٣٨۴ارديبهشت  ١٣ کرمانشاه

 انفجار محزن  مجروح ١
 بنزين

 ١٧ ١٣٨۴ارديبهشت  ١٣ شيراز جوشكارپادگان بعثت 

١ 
الف_ نورمحمد   

 ١٨ ١٣٨۴ارديبهشت  ١۴ اصفهان چاه کن   سقوط مرگ

١ 
  الف-محمدرضا

وط از باالی  سق مرگ
 سوله 

 ١٩ ١٣٨۴ارديبهشت  ١۴ بوئين زهرا شرکت آپادانا سرم



١ 
 داود

شرکت پتروشيمی  برقگرفتگی  مرگ
 آريا ساسول

 ٢٠ ١٣٨۴ارديبهشت  ١۵ عسلويه 

١ 
 محمد

 سقوط در چاه  مرگ
 فاضالب

کارخانه های 
 بافندگی

 ٢١ ١٣٨۴ارديبهشت  ١۵ اصفهان

١ 
ه-جمعه  

 سقوط به داخل  مرگ
 استخر

رکز پرورش ماهی م
  

تهران اسالمشهر
 

 ٢٢  ١٣٨۴ارديبهشت  ١٧

 ٢٣  ١٣٨۴ارديبهشت  ١٧ نهاوند معدن انفجار معدن مجروح ٢

٢ 
احمدشاه و 

الف_مهدی  

 سقوط از باالی  مرگ
 داربست

 ٢۴  ١٣٨۴ارديبهشت ١٧ کرمان شهرک الغدير ساختمان

١ 
 

 سقوط از  مرگ
داربست برج  

 قيطيريه

 ٢۵  ١٣٨۴بهشت اردي١٨ تهران ساختمان

١ 
ف_محمود  

به هنگام کندن  مرگ
  برقگرفتگیچاه و

 در داخل چاه

 ٢۶  ١٣٨۴ارديبهشت ١٨ ميبد چاه کن

  آشته١
 مجيد محمدی

  مجروح٢
عزيز محمدی و  
 محمد مرادی

مرگ و 
 مجروح

 ٢٧  ١٣٨۴ارديبهشت ١٨ تهران ساختمان  ريزش ديوار

 غرق شدن يک  مرگ ٢
 کشتی باری

گانبندر کن کشتيرانی   ٢٨  ١٣٨۴ارديبهشت ١٨ 

 تصادف هنگام  مرگ ١٢
بازگشت از 
 کارخانه

شرکت  کشت و 
 صنعت

 ٢٩  ١٣٨۴ارديبهشت ١٩ شوشتر

 قطع شدن سيم  مرگ ١
باال بر و برخورد 

 سنگ با سر

 ٣٠  ١٣٨۴ارديبهشت ١٩ دورود کارگاه سنگبری

١ 
ع–رضا   

 سقوط از باالی  مرگ
 ديوار 

 ٣١  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٠ تهران ساختمان

١ 
  ز-يداهللا

 برخورد سنگ با  مرگ
سرش در داخل 

 چاه

 ٣٢  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٠ اصفهان چاه کن

اماري در دسترس 
 نمي باشد

وقوع آتش  مجروح
 سوزی

 ٣٣  ١٣٨۴ارديبهشت ٢١ قزوين شرکت پلی اوره تان

 ٢ آشته و ١
 مجروح

مرگ و 
 مجروح

 ريزش ديواره 
خاکی در حين 
 گودبرداری

 ٣۴  ١٣٨۴هشت ارديب٢٢ کرج شهرداري

٣ 
عباس فيروونيا، 

طمراث فيروزنيا و 
 ابراهيم لشکری

 ٣۵  ١٣٨۴ارديبهشت ٢۴ بوشهر کارخانه يخ سازی  سقوط در چاه آب  مرگ

١ 
ش_اکبر  

 سقوط از  مرگ
 ساختمان

کارخانه سيمان 
 هکمتان

 ٣۶  ١٣٨۴ارديبهشت ٢۴ شهرستان رزن سمنان

 ٣٧  ١٣٨۴شت ارديبه٢۵ بندر دير پمپ بنزين  آتش سوزی مرگ ٢

١ 
  الف-محمد 

 برخورد خودرو  مرگ
کمپرسی با سيم 

دچار  برق 
  برقگرفتگی

 ٣٨  ١٣٨۴ارديبهشت ٢۵ عسلويه واحد صنعتی



١ 
 محمد کوکبی

سقوط از باالی  مرگ
 ساختمان

 ٣٩  ١٣٨۴ارديبهشت ٢۵ سمنان ساختمان

 ۴٠  ١٣٨۴ارديبهشت ٢۵ شاهرود معدن سقوط از جرثقيل مرگ ١

ز پلسقوط ا مجروح ١ شرکت آبرسانی  
 مشايخ 

اردل در استان 
 چهارمحال بختياری

 ۴١  ١٣٨۴ارديبهشت ٢۵

١ 
  ذ–علی 

سقوط از باالی  مرگ
 کوره

کوره بزخانه شرکت 
 المهدی

 ۴٢  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٦ بندرعباس

١ 
 شرف الدين

 ۴٣  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٦ بوشهر کارگاه بلوک زنی  برق گرفتگی مرگ

  آشته١
 اسداهللا

  مجروح١و

مرگ و 
 مجروح

 ۴۴  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٦ تهران ساختمان سقوط ازداربست

سقوط بدنه  مرگ ١
 خودرو

کارخانه ايران 
 خودرو

 ۴۵  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٧ تهران

 سقوط از طبقه  مرگ ١
 چهارم 

 ۴۶  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٨ ساری ساختمان

٢ 
ف و  _محسن
ج_محمد  

 ۴٧  ١٣٨۴ديبهشت ار٢٨  فودنجان-گناباد  واحد مرغداری برقگرفتگی  مرگ

١ 
خ_ناصر  

 ۴٨  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٨ همدان جوش کاری برقگرفتگی  مرگ

١ 
 طاهر

ريزش انبار  مرگ
 اسکله

 ۴٩  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٨ بندرعباس اسکله بندر

١ 
 محمد گزی

سقوط از باالی    مرگ
 ديوار

 ۵٠  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٨ اصفهان ساختمان

  آشته١
 علی زمانی

  مجروح٣و 

مرگ و 
 مجروح

نفجار دستگاه  ا
 کمپرسور

 ۵١  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٩ ساوه شرکت کابل کاويان

١  
 اصغر

ريزش ديوار  مجروح
 سيلو

 ۵٢  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٩ شاهرود مجتمع گاوداری

١  
 حسن

 
 

ريزش ديوار  مرگ 
 سيلو

 ۵٣  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٩ شاهرود مجتمع گاوداری

١ 
  ب-احمد

شرکت سيمين  تصادف با لودر مرگ
 سپاهان

اصفهان اناردست  ۵۴  ١٣٨۴ارديبهشت ٢٩ 

١ 
 مهرداد

 ۵۵  ١٣٨۴ارديبهشت ٣٠ بندر عباس جوشکاری برقگرفتگی  مرگ

١ 
  الف–محمدحسن 

 ۵۶  ١٣٨۴ خرداد١ اليگودرز ساختمان ريزش ديوار مرگ

١ 
ف–نوروز   

 

 ۵٧  ١٣٨۴ خرداد١ اصفهان ساختمان سقوط از داربست مرگ

١ 
  م-هوشنگ

 

ه گندمآارخان هنگام تخليه بار مرگ  ۵٨  ١٣٨۴خرداد١ حاجی آباد 



١ 
عباسپور قربانعلی  

 ۵٩  ١٣٨۴خرداد١ بوئين زهرا مزرعه کشاورزی ريزش کانال آب مرگ

گازگرفتگی در  مرگ ١
 داخل چاه

 ۶٠  ١٣٨۴خرداد١ نقده چاه کن

 ۶١  ١٣٨۴خرداد٢ مهران مزرعه کشاورزی  انفجار مين مجروح ٢

١ 
 ابراهيم اسماعيلی

رها شدن سطل  مرگ
ک بر روی سر خا  

 ۶٢  ١٣٨۴خرداد٢ نيشابور چاه کن

 ۶٣  ١٣٨۴خرداد٣ بوشهر ساختمان   برقگرفتگی  مرگ ١

١ 
مهرابی قاسم  

 سقوط کپسول  مرگ
 گاز 

 ۶۴  ١٣٨۴خرداد٣ اصفهان شرکت ايران اريون

 ۶۵  ١٣٨۴خرداد٣ جزيره الوان  باربری-کشتيرانی  غرق شدن مرگ ٢

رها شدن سطل  مرگ ١
 خاک بر روی سر 

 ۶۶  ١٣٨۴خرداد۵ نيشابور چاه کن

١ 
 رحيم حسن پور

 ۶٧  ١٣٨۴خرداد٦ تبريز کارخانه نيک پخت برق گرفتگی مرگ

 ۶٨  ١٣٨۴خرداد٦ گناباد واحد مرغداری برق گرفتگی مرگ ٢

١ 
 عباس گرگی

 سقوط از  مرگ
 داربست

 ۶٩  ١٣٨۴خرداد٧ تويسرکان ساختمان

١ 
 مهدی خاتمی

 سقوط از  مرگ
 داربست

حمود آبادم ساختمان  ٧٠  ١٣٨۴خرداد٧ 

١ 
 لطفعلی اسفندياری

 به برقگرفتگی  مرگ
هنگام 

 تعميرترانس برق 

 ٧١  ١٣٨۴خرداد٧ کرمانشاه اداره برق

١ 
 حبيب دالوند

به هنگام گچ  مرگ
کاری  

 برقگرفتگی

 ٧٢  ١٣٨۴خرداد٧ تهران ساختمان

١ 
الف_ محمد  

 ٧٣  ١٣٨۴خرداد٨ تهران قيطريه ساختمان  ريزش ديوار مرگ

١ 
 محمد محمدی

 مرگ
 

 ٧۴  ١٣٨۴خرداد٨ مريوان روستای بلبر زمين کشاورزی انفجار مين

١ 
 علی اصغر

 سقوط دستگاه  مرگ
 باالبر

 ٧۵  ١٣٨۴خرداد١٠ تهران ساختمان

 ٧۶  ١٣٨۴خرداد١٠ شيراز خيابان آقايی ساختمان  سقوط مرگ ١

 ٧٧  ١٣٨۴خرداد١٠ اراک چاه کن  ريزش چاه مرگ ١

مانساخت سقوط مرگ ١ اصفهان خيابان سعادت  
 آباد

 ٧٨  ١٣٨۴خرداد١١



١ 
 نعيم شاهمراد

 ٧٩  ١٣٨۴خرداد١١ تهران چاه کن  ريزش چاه مرگ

١ 
 محسن خاکسار

 ٨٠  ١٣٨۴خرداد١٢ شيراز ساختمان  سقوط مرگ

١ 
ص_ محمد   

 گرفتار شدن در  مرگ
زير چرخهای 

 تانکر آب 

 ٨١  ١٣٨۴خرداد١٢ سلماس سد سلماس

 سقوط تخته  مرگ ١
 سنگ

 ٨٢  ١٣٨۴خرداد١۴ اليگودرز معدن

١ 
گ_ عيدی  

 ٨٣  ١٣٨۴خرداد١۴ تهران ساختمان ريزش ديوار مرگ

١ 
 عبدالحبيب فازتی

 ٨۴  ١٣٨۴خرداد١۴ تهران چاه کن ريزش ديواره مرگ

١ 
 عبداهللا عرب زاده

 سقوط درون  مرگ
 کانال آب

 ٨۵  ١٣٨۴خرداد١۴ تهران منطقه ستارخان 

٣ 
  عبداهللا کوهی زاده

حمد کمالی  و ، م
 حسين بيابانگر

 نشت گاز دچار  مرگ
 خفگی

شرکت توليد پودر 
 ماهی

 ٨۶  ١٣٨۴خرداد١۵ قشم

ريزش ديواره  مرگ ١
 های چاه

 ٨٧  ١٣٨۴خرداد١٦ تهران خيابان گالب چاه کن

١ 
 حسن کيانيان

 ٨٨  ١٣٨۴خرداد١٦ شيراز برق کار  برقگرفتگیدچار مرگ

١ 
  ق-حميد رضا 

 سقوط از باالی  مرگ
کل برقد  

 ٨٩  ١٣٨۴خرداد١٦ المرد اداره برق

 آشته ١
 اکبرمحمدی

  مجروح١
 نادر اسماعيلی

 ٩٠  ١٣٨۴خرداد١٦ تبريز ساختمان ريزش ساختمان مرگ و زخمي

١ 
 سليم ابراهيمی

 ٩١  ١٣٨۴خرداد١٧ تهران آتش نشانی برق گرفتگی مرگ

١ 
 شيرزاد اکبری

نقص دستگاه  مرگ
برش سنگ و 
 برقگرفتگی

هاناصف ساختمان  ٩٢  ١٣٨۴خرداد١٧ 

١ 
  س-جواد 

 پاره شدن طناب  مرگ
باالبر و سقوط به 

 داخل چاه

 ٩٣  ١٣٨۴خرداد١٧ قم چاه کن

١ 
 عليرضا مغول زاده

به دليل ريزش  مرگ
 ديوار

 ٩۴  ١٣٨۴خرداد١٨ تهران مترو

١ 
 حسين مهديان

 مرگ
 

 ٩۵  ١٣٨۴خرداد١٨ مهران روستای گالن چرای دام انفجار مين

 ٣ آشته و١
روحمج  

ريزش ديوار  مرگ و زخمي
 کانال

 ٩۶  ١٣٨۴خرداد١٩ قم ساختمان

  آشته١
علی گودرزيان 

 اصل
  مجروح١

 ابراهيم دشتی

جوشکاری مخزن  مرگ و زخمي
 نفتی

 ٩٧  ١٣٨۴خرداد١٩ جزيره خارک شرکت صنعتی 



١ 
ز_ عليرضا  

ريزش ديوار چاه  مرگ
شرکت ايران 

 خودرو 

 ٩٨  ١٣٨۴خرداد١٩ تهران چاه کن

١ 
  حسين دهقانمحمد

 ٩٩  ١٣٨۴خرداد٢١ شاهرود اداره برق برقگرفتگی  مرگ

 انفجار در يک  مرگ ١
 کارگاه سيم پيچی

 ١٠٠  ١٣٨۴خرداد٢١ سبزوار 

کار ساختمانی در   ريزش ديوار مرگ ١
 يک دامداری

 ١٠١  ١٣٨۴خرداد٢١ آق قال استان گلستان

١ 
  ک-موسی

 ١٠٢  ١٣٨۴خرداد٢٢ چالوس اداره برق  برقگرفتگی مرگ

١ 
 ضيا مرادی

 ١٠٣  ١٣٨۴خرداد٢٢ تهران برقكار  برقگرفتگی  مرگ

١ 
 برزو کريمی

 ١٠۴  ١٣٨۴خرداد٢٣ تهران جوشکاری ساختمان  سقوط مرگ

١ 
سيد حمزه حسين 

 پور

سقوط لوله از  مرگ
 باالی جرثقيل

شرکت مارون 
 مکانيک

 ۵-١  ١٣٨۴خرداد٢٣ ايالم

انفجار ديگ  مجروح  ۴
 نانوايی

 ۶-١  ١٣٨۴خرداد٢٣ کرج نانوايی

١ 
 عظيم محمدی

 ١٠٧  ١٣٨۴خرداد٢۵ تهران رقكار  برقگرفتگی  مرگ

 ١٠٨  ١٣٨۴خرداد٢٧ طبس معدن ريزش معدن مرگ ٢

١ 
 حسين ابراهيم زاده

 سقوط از طبقه  مرگ
 ششم 

 ١٠٩  ١٣٨۴خرداد٢٨ کرج ساختمان

١ 
  ن-قادر 

به هنگام کار با  مرگ
دستگاه برش 

 سنگ و 
 برقگرفتگی

 ١١٠  ١٣٨۴خرداد٢٨ بناب ساختمان

١ 
م_ابراهيم  

 برخورد با  مرگ
 دستگاه

کارخانه توليد 
 ظروف پالستيکی

 ١١١  ١٣٨۴خرداد٢٩ گرمسار

١ 
ر_امين  

١٣٨۴خرداد٣٠ شيراز کارواش  برقگرفتگی مرگ  ١١٢ 

  آشته١
 جان ميرزا

  مجروح١
 ميرزا محمد

مرگ و 
 مجروح

١٣٨۴خرداد٣٠ تهران چاه کن گاز گرفتگی  ١١٣ 

١ 
ام ياسر خانیبهن  

١٣٨۴خرداد٣٠ تهران چاه کن  گاز گرفتگی مرگ  ١١۴ 

١ 
 رحمان خضری

 مرگ
 

سردشت روستای عباس  چرای دام انفجار مين
 آباد 

١٣٨۴خرداد٣٠  ١١۵ 

  آشته١
 غالم سرور

  مجروح١
 عبدالسالم

مرگ و 
 مجروح

١٣٨۴خرداد٣١ اراک چاه کن  گاز گرفتگی  ١١۶ 



١ 
 

١٣٨۴خرداد ٣١ تهران جوشکاری   سقوط مرگ  ١١٧ 

١ 
 محمد

برقگرفتگی فشار  مرگ
 قوی 

١٣٨۴تير ١ اشتهارد کرج ساختمان  ١١٨ 

١ 
 احمد زاده

١٣٨۴تير ١ چابهار ساختمان  برقگرفتگی مرگ  ١١٩ 

١ 
 موسی

١٣٨۴تير ١ مشهد چاه کن  گاز گرفتگی مرگ  ١٢٠ 

 ٣ آشته و٢
 مجروح

مرگ و 
 مجروح

کارخانه توليد   آتش سوزی 
 فايبرگالس

ارشهري ١٣٨۴تير ٢   ١٢١ 

١٣٨۴تير ٢ تهران انبار چوب سوختگی مجروح ١  ١٢٢ 

١ 
 خضر ارزن

١٣٨۴تير٣ پيرانشهر ساختمان برقگرفتگی  مرگ  ١٢٣ 

١ 
 محمد باقر افرازی

١٣٨۴تير٣ تربت جام چاه کن گازگرفتگی مجروح  ١٢۴ 

 سقوط در داخل  مرگ ١
 چاه

١٣٨۴تير ٣ تهران چاه کن  ١٢۵ 

به دليل  مرگ ١
رفتگیبرقگ  

١٣٨۴تير۴ شهر بابک ساختمان  ١٢۶ 

طبقه چهارم  مجروح ١
 سقوط کرده 

١٣٨۴تير  ۴ تهران ساختمان  ١٢٧ 

١ 
 جواد فتوت

 سقوط در داخل  مرگ
 چاه

١٣٨۴تير۵ تهران چاه کن  ١٢٨ 

١٣٨۴تير ۵ بندرعباس ساختمان  سقوط مرگ ١  ١٢٩ 

١ 
 اسماعيل

١٣٨۴تير ٦ سبزوار  کوره آجرپزی   آتش سوزی مرگ  ١٣٠ 

١ 
 رضا عبداللهی

جوشکاری و   مرگ
 برقگرفتگی

١٣٨۴تير ٦   اصفهان شرکتهای صنعتی  ١٣١ 

١ 
 روح اهللا و مهدی

١٣٨۴تير ٧ تهران تعميرگاه اتومبيل بروز آتش سوزی مرگ  ١٣٢ 

١ 
 جمال خرمی

١٣٨۴تير ٧ ساوجبالغ آجرپزی   برقگرفتگیدليل مرگ  ١٣٣ 

 سقوط در حال  مرگ ٢
نصب قالب در 

  چاهداخل

١٣٨۴تير ٧ نوشهر شهرداری  ١٣۴ 

 آتش سوزی در  مرگ ١
 يک انبار

١٣٨۴تير ٨ تهران    ١٣۵ 

٢ 
عليرضا فرخی و 
 مجيد پارسا

 انفجار کسپول  مرگ
 هوا

١٣٨۴تير ٩ همدان چاه کن  ١٣۶ 

 واژگون شدن  مرگ ٢
 لودر

١٣٨۴تير ٩ تهران شهردارى  ١٣٧ 

١ 
 تقی ورمرزياری

اليرم ساختمانی  ريزش ديوار مرگ ١٣٨۴تير ١١   ١٣٨ 

١ 
 مهدی

١٣٨۴تير ١٢ شهرستان تفت شرکت ناوديس  سقوط تير آهن مرگ  ١٣٩ 

  آشته١
 شکراهللا تاجيک

مجروح٢و   
 تاجيک و مجيد

مرگ و 
 مجروح

١٣٨۴تير  ١٢ تهران  ساختمان  ريزش ديوار  ١۴٠ 



 سقوط به داخل  مرگ ١
 چاه

١٣٨۴تير ١٣  مشهد جاده شير حصار چاه کن  ١۴١ 

گمر ١ ١٣٨۴تير ١٣ تهران خيابان بهارستان ساختمان سقوط   ١۴٢ 

١ 
 رضا طالبی

  قطع انگشتان  مجروح
يکی از دستها 
توسط دستگاه 

 برش

١٣٨۴تير ١۴ اصفهان مجتمع فوالد مبارکه  ١۴٣ 

 انفجار کپسول  مجروح ١
 گاز و هوا

١٣٨۴تير ١۵ تهران  ساختمان  ١۴۴ 

١ 
علی مراد اصغر 

 پور

داره برق ا برقگرفتگی  مرگ ١٣٨۴تير ١٦ کاشمر   ١۴۵ 

١ 
 غالمرضا ناضريان

 کارگاه های   مرگ
 موزائيک سازی

١٣٨۴تير ١٦ مشهد  ١۴۶ 

١ 
  الف–اشکان 

 مجروح  
 انگشت ٢ 

 دست چپ

 سقوط دستگاه 
 تراش 

١٣٨۴تير ١٨ تهران کارگاه تراشکاری  ١۴٧ 

١ 
 رضا

١٣٨۴تير ٢١ کرج  ساختمان برقگرفتگی  مرگ  ١۴٨ 

١ 
 گل ابدامی

١٣٨۴تير ١٩ تهران ساختمان  سقوط مرگ  ١۴٩ 

 حمله مامورين مجروح ١١
شهرداری منطقه 

 تهران  و ١٨
 ضرب و شتم

١٣٨۴تير ١٩ تهران کارخانه ايرفو  ١۵٠ 

١ 
 وحيد

داخل استخر  مرگ
 سقوط

١٣٨۴تير ٢٠ تهران ساختمان  ١۵١ 

٢ 
اسماعيل شيخه پور 
  و رحمان چوکلی

 مرگ
 

 روستای سردشت چرای دام انفجار مين
 بيوران

١٣٨۴تير ٢١  ١۵٢ 

هنگام تخليه بار  مرگ ١
و  برخورد ماشين 
 با برق فشار قوی

١٣٨۴تير ٢٢ خرم آباد شرکت راهسازی  ١۵٣ 

 ريزش ديوار  مجروح   ٣
 ايستگاه مترو

١٣٨۴تير٢۵ تهران  ايستگاه مترو  ١۵۴ 

١٣٨۴تير ٢۵ همدان  برق گرفتگی  مرگ ١  ١۵۵ 

  آشته١
 ابراهيم اجرايی

  مجروح١
 محرم مرادزاده

 مرگ و 
 مجروح

١٣٨۴تير ٢۵ جلفا شرکت کالن شيمی  انفجار در انبار  ١۵۶ 

١ 
مرتضی رضوان 

 پور

 مجروح 
 انگشت ٢ 

 دست چپ

 سقوط دستگاه 
 تراش 

تهران شهرک صنعتی  کارگاه تراشکاری
 چهاردانگه

١٣٨۴تير ٢۵  ١۵٧ 

١٣٨۴تير ٢٦ اراک کاسپين شرکت برق گرفتگی  مرگ ١  ١۵٨ 

 گازگرفتگی  مرگ ٢
 درون چاه

١٣٨۴تير ٢٦ سبزوار چاه کن  ١۵٩ 



٣ 
نورعلی حسينی، 
بسم اهللا اکبری و 
 روشن حسينی

١٣٨۴تير ٢٧ دامغان حفر چاه  ريزش ديوار چاه مرگ  ١۶٠ 

١ 
 احمد ميرزائی

به هنگام کار و   مرگ
 گرما زدگی

١٣٨۴تير ٢٧ فيروزآباد بخش خدماتی  ١۶١ 

١ 
 اشرف

مانساخت  سقوط مرگ ١٣٨۴تير ٢٩ تهران   ١۶٢ 

١ 
 محمود حسنی

تعميرآار دستگاه  برقگرفتگی  مرگ
 پمپاژ

١٣٨۴تير ٢٨ شهرستان دره شهر ايالم  ١۶٣ 

  آشته۵
جواد صادقی، محمد 
مبارکی، باقر حسين 
پور، حسين عربيان 

و حسنعلی 
 ابراهيمی

  مجروح۴٠
 

 کارگر ۵مرگ 
  مجروحو 

 ۴٠شدن 
 مامور امداد

دن طزره شرکت مع  انفجار معدن
ذغال سنگ البرز 

 شرقی

١٣٨۴تير ٢٩ دامغان  ١۶۴ 

١ 
 حسين خدمتی

با دستگاه بتون  مرگ
ريزی دچار 
 برقگرفتگی

١٣٨۴تير٢٩ تفرش ساختمان  ١۶۵ 

١ 
 علی احمد پور

١٣٨۴تير ٣٠ کرج ساختمان  سقوط مرگ  ١۶۶ 

١ 
ع_ محمد  

آتش گرفتن  مجروح
 جرثقيل

١٣٨۴تير ٣٠ شهرستان دشتی بوشهر راننده جرثقيل  ١۶٧ 

١٣٨۴تير ٣١ بناب حفر چاه  گاز گرفتگی مرگ ٣  ١۶٨ 

۴ 
غالمرضا باقری، 
رضا وحيدی نيا، 
محمد رضا ناظمی 
 و رضا رنجبر

معدن زغال سنگ  گاز گرفتگی مرگ
 در منطقه هجدتک

١٣٨۴ مرداد١ راور کرمان  ١۶٩ 

١ 
 خدارحيم

به درون چاه  مرگ
 سقوط کرده

١٣٨۴مرداد١ تهران انبار گل  ١٧٠ 

١٣٨۴مرداد ١ تهران کارگاه  آتش سوزی مجروح ١  ١٧١ 

سقوط از باالی  مرگ ١
سيلو به داخل 
 دستگاه پرس 

مشهد کوره آجرپزی
 جاده شترک 

١٣٨۴مرداد ٢  ١٧٢ 

به هنگام تخليه  مرگ ١
بار سيمان و 

حرکت ناگهانی 
 کاميون

١٣٨۴مرداد ٢ بروجرد ساختمان  ١٧٣ 

١ 
د_نايب علی  

انساختم  سقوط مرگ ١٣٨۴مرداد ٣ همدان   ١٧۴ 

١٣٨۴مرداد ۴ مشهد برق کار برق گرفتگی مرگ ١  ١٧۵ 

١ 
 ميالد شاه جوان

١٣٨۴مرداد ۴ کاشان کارگاه تراشکاری  برقگرفتگی مرگ  ١٧۶ 

١ 
  خ-يزدان

سقوط باالبر از  مرگ
باالی يک 

ساختمان و 
 برخورد

١٣٨۴مرداد ۴ همدان ساختمان  ١٧٧ 

افکاریکارگاه ص ريزش ديوار مرگ ١ ١٣٨۴مرداد ٦ ايرانشهر   ١٧٨ 



١ 
 فرامرز طوطيان

 سقوط تيرآهن از  مرگ
 باالی ساختمان 

١٣٨۴مرداد ٧ همدان ساختمان  ١٧٩ 

١ 
 عبداهللا محمودی

آتش سوزی در  مرگ
 داخل سيلو

١٣٨۴مرداد ١٠ تهران کارخانه دام پارس  ١٨٠ 

١ 
 سيدمهدی هاشمی

کارخانه يخ سازی   آتش سوزی  مرگ
 شهرداری

١٣٨۴مرداد ٢٠ قم  ١٨١ 

١ 
 علی محمد حميديان

 ريزش ميل گرد  مرگ
از يک ماشين 

 جرثقيل

١٣٨۴مرداد ٢١ هرسين شرکت پتروشيمی  ١٨٢ 

١ 
 ذبيح اهللا رامش

افتادن از دستگاه  مرگ
مخلوط کن شن و 

 ماسه

١٣٨۴مرداد ٢٢ شيراز شرکت قره آقاچ  ١٨٣ 

١ 
 محمد رضا موسوی

١٣٨۴مرداد ٢٣ نهاوند ساختمان ريزش ديوار مرگ  ١٨۴ 

١ 
 ابوذر حقيقی

 سقوط از باالی  مرگ
 آسانسور

١٣٨۴مرداد ٢٣ شيراز ساختمان  ١٨۵ 

١ 
 صحبت اهللا يوسفی

 سقوط از باالی  مرگ
 ساختمان

١٣٨۴مرداد ٢٣ ايالم ساختمان  ١٨۶ 

١ 
م_داود  

روستای مرز چران از  کوره آجر پزی  برقگرفتگیدچار مرگ
 توابع استان مرکزی

١٣٨۴مرداد ٢۴  ١٨٧ 

١ 
خدايار اقتدار 
 بختياری

حاجی آباد از استان  حفر چاه  ريزش ديوار چاه مرگ
 هرمزگان

١٣٨۴مرداد ٢۵  ١٨٨ 

١ 
 سيد گل محمدی

شهرستان برخوار وميمه  کوره آجر پزی برق گرفتگی مرگ
 استان اصفهان

١٣٨۴مرداد ٢۵  ١٨٩ 

١ 
ن_ حسين   

١٣٨۴مرداد ٢۵ مالير آارگاه  برقگرفتگیدچار مرگ  ١٩٠ 

  آشته و١٩
  مجروح١٣

 

سقوط مينی بوس  مرگ
کارگر  ٣٧حامل 

 به داخل کانال آب

١٣٨۴مرداد ٢٦ پاکدشت آارخانه  ١٩١ 

  آشته١
 نادر فرهانی

  مجروح١٣و 

 تصادف رانندگی  مرگ وزخمي
 در جاده

١٣٨۴مرداد ٣٠ خرمشهر کارگران نيشکر  ١٩٢ 

  آشته۴
  مجروح٨و 

 ٢بدنبال تصادف  مرگ وزخمي
 ماشين در دستگاه

کمربندی شهر 
کارگرانی که در 

اين محل مشغول 
کار بوده اند به 

نجات جان حادثه 
ديدگان اقدام می 

کنند، ولی ماشين 
ديگری به 

کارگران  برخورد 
  ميکند 

آارگران راه و 
 ترابري

١٣٨۴شهريور ٨ سميرم  ١٩٣ 

١ 
 يوسف جعفری

١٣٨۴شهريور ٨ تهران ساختمان برقگرفتگی  مرگ  ١٩۴ 

٢ 
ف  و عروج _ ی عل

 نجات اهللا

١٣٨۴شهريور ٨ تهران شهرک شريعتی ساختمان  سقوط باالبر مرگ  ١٩۵ 

١٣٨۴شهريور ٨ يزد ساختمان  ريزش ديوار مرگ ١  ١٩۶ 

٢ 
 حجت و  دو برادر

 اسماعيل

١٣٨۴شهريور ٨ قزوين ساختمان  ريزش کانال مرگ  ١٩٧ 



١ 
 حسين ربيعی

١٣٨۴شهريور ٨ مشهد ساختمان  برقگرفتگی مرگ  ١٩٨ 

به هنگام کار در  مرگ ١
  بزرگراه نيايش 

 تصادف

١٣٨۴شهريور ٨ تهران شهرداری تهران  ١٩٩ 

در جريان آتش  زخمي ١
 سوزی

١٣٨۴شهريور ٨ تهران واحد صنعتی  ٢٠٠ 

١ 
 آزاد صوفی زاده

 مرگ
 
 

١٣٨۴شهريور ١٩ بانه  چرای دام    انفجار مين  ٢٠١ 

  آشته١
 صياد نوری

  مجروح١و 
  مجردحاتم

پارس آباد از توابع  اداره آب و فاضالب دچار گاز گرفتگی مرگ وزخمي
 اردبيل

١٣٨۴شهريور ٢٢  ٢٠٢ 

برق گرفتگی  مرگ ١
هنگام کار در 

 شهرستان سلسله 

١٣٨۴شهريور ٢٢ خرم آباد اداره برق  ٢٠٣ 

١ 
 يحيی ربانی نژاد

گير کردن دست  زخمي
در داخل دستگاه 

 چاپگر

جمهوریتهران خيابان  چاپخانه ١٣٨۴شهريور ٢٢   ٢٠۴ 

١١ 
اسامی بخشی از 

 آنان
حميدرضا دهقان، 
  حسن گريكی،

مهدي دهشت، 
سعيد مومنی، علی  

نختاری، مختار، 
رضا مومنی نژاد،  

زاده   عباس يوسف
 و علی آاربخش

انفجار گاز متان  مرگ
 در معدن 

معدن ذغال سنگ 
 باب نيزو

١٣٨۴شهريور ٢٣ زرند کرمان  ٢٠۵ 

١ 
یرضا امان  

١٣٨۴شهريور ٢۴ تهران ساختمان برق گرفتگی مرگ  ٢٠۶ 

١ 
  ب–ولی 

١٣٨۴شهريور ٢۵ اردبيل ساختمان سقوط مرگ  ٢٠٧ 

١٣٨۴شهريور ٢٦ مشهد حفر چاه سقوط مرگ ١  ٢٠٨ 

  آشته١
 يوسف

  مجروح٢و 
 حسين و خيراهللا

سقوط به داخل  مرگ وزخمي
 کانال 

١٣٨۴شهريور ٢٦ شهرستان نمين حفر کانال  ٢٠٩ 

١ 
 محمد

 

١٣٨۴شهريور ٢٦ تهران ساختمان سقوط آهن مرگ  ٢١٠ 

  آشته١
  مجروح١و 

اداره آب و فاضالب  گاز گرفتگی مرگ وزخمي
 به هنگام کار دچار 

١٣٨۴شهريور ٢٧ شهرستان پارس آباد  ٢١١ 

١ 
 هدايت اهللا پور

١٣٨۴شهريور ٢٧ فيروز آباد ساختمان فرو ريختن ديوار مرگ  ٢١٢ 

١ 
دسبز علی خانمرا  

شهر صحنه استان  حفر چاه ريزش ديوار چاه مرگ
 کرمانشاه

١٣٨۴شهريور ٢٨  ٢١٣ 

١ 
 بهرام

 

١٣٨۴شهريور ٢٩ تهران شرکت ساپکو سقوط ايرانيت مرگ  ٢١۴ 

١٣٨۴شهريور ٣٠ تهران ساختمان فرو ريختن ديوار مرگ ٢  ٢١۵ 



١ 
 

برخورد دستگاه  مرگ
 با صورت

 ٢١۶  ١٣٨۴ مهر۵  کرمان کارخانه سنگ بری

١٣٨۴ مهر۵ شهرستان شهريار ساختمان برق گرفتگی مرگ ١  ٢١٧ 

١ 
ب_ غالمعلی   

سقوط به داخل  مرگ
 چاه

١٣٨۴مهر٦ نهاوند حفر چاه  ٢١٨ 

١٣٨۴مهر٦ خلخال ساختمان سقوط زخمي ١  ٢١٩ 

٢ 
صدعطاران  و _ م 

 حمزه حبيبی

١٣٨۴ مهر٨ قوچان حفر چاه دچار گاز گرفتگی مرگ  ٢٢٠ 

  آشته٢
ع_خ و حيدر_علی  

  مجروح١و 

تصفيه خانه شهرک  سقوط مرگ و زخمي
 سليمی

شهرک سليمي آذربايجان 
 شرقی 

١٣٨۴مهر٩  ٢٢١ 

١ 
 غالمعلی يحيرايی

١٣٨۴مهر٩ بروجرد حفر چاه سقوط مرگ  ٢٢٢ 

١٣٨۴مهر٩ دورود در استان لرستان ساختمان برقگرفتگی  مرگ ١  ٢٢٣ 

١ 
 محمد عجم

١٣٨۴مهر١١ گرگان ساختمان سقوط مرگ  ٢٢۴ 

٢ 
دو برادر با اسامی 
 علی  و محمد

واژگونی بيل  مرگ
 مکانيکی

استان کهکيلويه و  ساختمان
 بويراحمد

١٣٨۴مهر١١  ٢٢۵ 

١ 
غالمرضا نافه 

 نشان

 سقوط از باالی  مرگ
 ساختمان

١٣٨۴مهر١١ شيراز ساختمان  ٢٢۶ 

١ 
 بيوک

 سقوط از باالی  مجروح 
 ساختمان

١٣٨۴مهر١١ تهران ساختمان  ٢٢٧ 

نفجار کپسول ا مرگ ١
 اکسيژن

قوچان–جاده مشهد   ١٣٨۴مهر١١   ٢٢٨ 

١ 
 احمد

١٣٨۴مهر١٢ تهران ساختمان ريزش ساختمان مجروح   ٢٢٩ 

معدن زغال سنگ  نشت گاز مرگ ٣
 قره داغلو

روستای شاملوی کوچک 
 در شهرستان کليبر

١٣٨۴مهر١٦  ٣٠٠ 

١ 
  ت-علی اکبر 

١٣٨۴مهر١٦ بهشهر شرکت برق برقگرفتگی  مرگ  ٣٠١ 

١٣٨۴مهر١٧ مرودشت چاه کن  گاز گرفتگی مرگ ٣  ٣٠٢ 

١ 
 مسعود

١٣٨۴مهر١٧ اصفهان ساختمان برقگرفتگی  مرگ  ٣٠٣ 

١ 
 گشتاسب

 سقوط از باالی  مرگ
  متری٢۴مخزن 

١٣٨۴مهر١٧ عسلويه شرکت پتروشيمی  ٣٠۴ 

١ 
 براتعلی

١٣٨۴مهر١٧ بجنورد   ريزش کانال مرگ  ٣٠۵ 

١ 
 آصف حسينی

اه کنچ  گاز گرفتگی مرگ ١٣٨۴مهر١٧ تهران   ٣٠۶ 

١ 
 حسين رضوی

 برخورد با  مرگ
 دستگاه پرس

١٣٨۴مهر١٨ شاهرود شرکت غرب استيل  ٣٠٧ 

١ 
ف_ اسماعيل   

 سقوط از باالی  مرگ
 ساختمان

١٣٨۴مهر١٩ گچساران ساختمان مخابرات  ٣٠٨ 



١ 
و_ علی   

١٣٨۴مهر٢٢ مهران چرای دام  برخورد با مين مرگ  ٣٠٩ 

١ 
 محمد

ورد دستگاه  برخ مرگ
 خرد کردن ذرت

١٣٨۴مهر٢٣ همدان   ٣١٠ 

١ 
الف_ متين  

 سقوط به داخل  مرگ
 چاه

١٣٨۴مهر٢٣ اردستان حفر چاه  ٣١١ 

١ 
 احسان شفاعی

 سقوط از باالی  مرگ
 ساختمان اداره

تاسيسات اداره کل 
 اقتصاد و دارائی

١٣٨۴مهر٢٣ مشهد  ٣١٢ 

١ 
ش_ ايرج   

 سقوط از باالی  مرگ
 ساختمان

١٣٨۴مهر٢٣ اصفهان ساختمان  ٣١٣ 

١ 
 قاسم

 سقوط به داخل  مرگ
 چاه

١٣٨۴مهر٢٣ شيراز حفر چاه  ٣١۴ 

١ 
 محمد حسنی

 سقوط به داخل  مجروح 
 چاه

١٣٨۴مهر٢٣ تهران حفر چاه  ٣١۵ 

خاموش کردن  مجروح  ۴
آتش در اطراف 

بيمارستان 
 مسلمين

١٣٨۴مهر٢٣ شيراز آتش نشانی  ٣١۶ 

٢ 
غفار غفاری  و  
حمد نوروز علی م
 پور

در داخل تونل  مرگ
معدن و  کمبود 

 هوا

سرخس روستای  آق در  معدن  خاور 
 بند در 

١٣٨۴مهر٢۴  ٣١٧ 

 سقوط از باالی  مرگ ١
 يك ساختمان

١٣٨۴مهر٢۴ تهران ساختمان  ٣١٨ 

١٣٨۴مهر٢۴ منطقه فشم ساختمان  ريزش ديوار مرگ ١  ٣١٩ 

 سقوط از باالی  مرگ ١
 يك ساختمان

١٣٨۴مهر٢۴ اصفهان ساختمان  ٣٢٠ 

 ١ آشته و ١
 مجروح

 تيراندازي  مرگ و زخمي
 شکارچيان

سازمان حفاظت 
 محيط زيست

١٣٨۴مهر٢۴ خراسان  ٣٢١ 

١٣٨۴مهر٢٩ رفسنجان ساختمان ريزش ديوار مرگ ١  ٣٢٢ 

١ 
 محمد

سقوط به داخل  مرگ
 چاه

١٣٨۴مهر٢٩ تهران حفر چاه  ٣٢٣ 

١٣٨۴مهر٢٩ تهران ساختمان  سقوط مرگ ١  ٣٢۴ 

آشته ١  
 فيروز تالشی

  مجروح١
عزيز اهللا 
 اکراسريان

 انفجار جوش  مرگ و زخمي
کاربيت درداخل 

 منبع اب

١٣٨۴مهر٣٠ رامسر   ٣٢۵ 

١٣٨۴مهر٣٠ شهرستان تنکابن کارگاه بلوک سازی برقگرفتگی  مرگ ١  ٣٢۶ 

١ 
 مصطفی ابراهيمی

 سقوط مرگ
 حين بستن المپ 

١٣٨۴مهر٢٩ تهران ساختمان  ٣٢٧ 

١ 
دنیآرام تم  

تهران حفر چاه ريزش کانال مرگ
روستای روته از توابع 

   منطقه فشم تاران

١٣٨۴مهر٢٨  ٣٢٨ 

٢ 
گل محمد نظری و 
 حسين عرب

١٣٨۴ابان١ بوشهر کارگاه جوشکاری سوختگی  مرگ  ٣٢٩ 

١ 
 رضا صالحی

هنگام تعمير  مرگ
 غلطک

١٣٨۴مهر٣٠ فالورجان شرکت صنعتی  ٣٣٠ 



١ 
 محمد علی

کت برقشر برقگرفتگی مرگ ١٣٨۴ابان١ گنبد   ٣٣١ 

انفجار گاز به  مجروح  ١
شدت دچار 
 سوختگی

١٣٨۴ابان١ تهران   ٣٣٢ 

٣ 
جمعه بيگ زاده، 

سراج بيگ زاده و 
 گل محمد کلک

١٣٨۴ابان۵ ساوه مرغداری  سقوط در چاه مرگ  ٣٣٣ 

١ 
 بسم اهللا رحمانی

 سقوط از باالی  مرگ
 داربست

١٣٨۴ابان۴ شيراز ساختمان  ٣٣۴ 

١ 
د رزاقیمحم  

١٣٨۴ابان۴ تهران ساختمان برقگرفتگی  مرگ  ٣٣۵ 

١ 
خ_ سجاد   

١٣٨۴ابان۵ دهلران روستای ذولفقار چرای دام  برخورد با مين مرگ  ٣٣۶ 

١ 
 محمد

١٣٨۴ابان٦ زرند کرمان حفر چاه ريزش ديواره چاه مرگ  
 

٣٣٧ 

١ 
 

برخورد با لوله  مرگ
 ليفتراک

شرکت انبار متيرال 
 هيوندا

ويه شهرستان عسل
 استان بوشهر

١٣٨۴ابان٦  
 

٣٣٨ 

٢ 
 

١٣٨۴ابان٦ شهر ری کارگراه رنگ کاری سوختگی مجروح   
 

٣٣٩ 

١ 
 مجتبی بدر

کارخانه سيمان  برقگرفتگی  
 فارس

١٣٨۴ابان۵ شيراز  ٣۴٠ 

١٣٨۴ابان٦ تهران شرکت ايران خودرو ريزش ورق مجروح  ١  
  

٣۴١ 

١ 
 محمد خسروی

اسپيندل دستگاه  مرگ ١٣٨۴ ابان٨  کرمان صنايع فوالد   ٣۴٢ 

قطع انگشت  مجروح  ١
توسط دستگاه 

 برش

١٣٨۴ابان١٢ تهران شرکت ايران خودرو  
  

٣۴٣ 

  آشته٣
  مجروح١

 

تراش يك بمب به  مرگ و زخمي
جاي مانده دوران 

 جنگ 

١٣٨۴ابان١٨ ايالم کارگاه تراشکاری  ٣۴۴ 

کارگر بازخريد  مرگ ١
کارخانه نساجی 

 شغل رانندگی 

ساجیکارخانه ن ١٣٨۴ابان١٩ سقز   ٣۴۵ 

١ 
 حسن محمد زاده

١٣٨۴ابان١٦ مشهد ساختمان  سقوط  مرگ  ٣۴۶ 

١ 
  ح–اکرم 

١٣٨۴ابان١٩ اصفهان حفر چاه برقگرفتگی  مرگ  ٣۴٧ 

١ 
 آزاد احمدی

١٣٨۴ابان٢٠ سردشت  چرای دام  برخورد با مين مرگ  ٣۴٨ 

١ 
 محمد گودرزی

 سقوط از باالی  مرگ
 ساختمان

١٣٨۴ابان٢٠ تهران ساختمان  ٣۴٩ 

١ 
 غالم قادر

١٣٨۴ابان٢٠ ارسنجان پمپ بنزين  برقگرفتگی مرگ  ٣۵٠ 

برخورد کردن  مجروح  ٦
يک خودرو 

 سواری

١٣٨۴ابان١٧ تهران شهرداری  ٣۵١ 

٣ 
محمد مرادی، امين 
مرادی و الل محمد 

١٣٨۴ابان٢١ لواسان حفر چاه  گاز گرفتگی مرگ  ٣۵٢ 



 پيندربوب

١ 
 سيد حسن کارگر

 افتادن به داخل  مرگ
 دستگاه نساجی

١٣٨۴ابان٢٣ خراسان  کارخانه ريسندگی  ٣۵٣ 

١ 
  پ–م 

سقوط به داخل  مرگ
 چاه کارگاه 

١٣٨۴ابان٢٣ بروجرد کارگاه سنگبری  ٣۵۴ 

٢ 
 مراد و ابراهيم

شرکت نصب   سقوط آسانسور مجروح 
 آسانسور

١٣٨۴ابان٢٣ تهران  ٣۵۵ 

١ 
 علی

سقوط به داخل  مجروح 
 چاه

هحفر چا ١٣٨۴ابان٢٢ کرج   ٣۵۶ 

 ٢ آشته و ١
 مجروح

  و مرگ
 مجروح

معدن زغال سنگ    انفجار
 پابدانا

١٣٨۴ابان٢۵ کوهبنان کرمان  ٣۵٧ 

 ١ آشته و ١
 مجروح

  و مرگ
 مجروح

معدن ذغال سنگ  ريزش تونل معدن
 البرز شرقی

١٣٨۴ابان٢٦ شاهرود  ٣۵٨ 

نشت گاز  مرگ ٣
 منواکسيد کربن

١٣٨۴ابان٢٨ کرج شرکت صنعتی  ٣۵٩ 

٢ 
طاهر خوش 

قشالقی و يعقوب 
 شفيعی

شرکت مخابرات گاز گرفتگی مرگ
منطقه امامزاده 

 داوود

١٣٨۴ابان٢٨ تهران  ٣۶٠ 

١ 
 علی فاضلی

سقوط به داخل  مرگ
 چاه

١٣٨۴ابان٢٩ تهران حفر چاه  ٣۶١ 

١ 
 رستم

سقوط از باالی  مرگ
داربست در حال 

 جوشکاری

١٣٨۴ابان٢٩ ساوه شرکت آسيا پارس  ٣۶٢ 

برخورد با لوله  مرگ ١
 گاز فشار قوی 

روستای سهمان همدان شرکت گاز ١٣٨۴ابان٣٠   ٣۶٣ 

٢ 
_ ی و نصير _ غالم 

 س

تهران خيابان سردار  حفر چاه  گازگرفتگی مرگ
 جنگل

١٣٨۴ابان٣٠  ٣۶۴ 

١٣٨۴ اذر١ تهران خيابان مرزداران حفر چاه سقوط مرگ ٢  ٣۶۵ 

١ 
 

ان روستای بيت بست چرای دام  برخورد با مين مرگ
 راشد 

١٣٨۴ اذر۵  ٣۶۶ 

١ 
 هاشم شريعاوی

١٣٨۴اذر٦ بستان منطقه دارشياع چرای دام  برخورد با مين مرگ  ٣۶٧ 

 ١ آشته و ٢
 مجروح

انفجار دستگاه   و زخميمرگ
 فشار الستيك

 کارخانه آرتاويل تاير
  الستيك گلدستون-

١٣٨۴اذر٦ اردبيل  ٣۶٨ 

١ 
 حميد رضايی

ی  سقوط از باال مرگ
 دستگاه باالبر

١٣٨۴ اذر۵ خمينی شهر اصفهان ساختمان  ٣۶٩ 

١٣٨۴ اذر٩ تهران کارگاه توليد پوشاک برقگرفتگی  مرگ ١  ٣٧٠ 

١٣٨۴ اذر٩ رشت اداره برق شهر  برقگرفتگیدچار مرگ ١  ٣٧١ 

 سقوط از باالی  مرگ ١
 يک ساختمان

١٣٨۴ اذر٩ تهران ساختمان  ٣٧٢ 

١ 
 احمد سليمانيان

ی ماشين  واژگون مرگ
 حمل زباله

١٣٨۴ اذر١٠ آق قال شهرداری  ٣٧٣ 

١ 
 فرامرز نعمت اللهی

١٣٨۴ اذر١٠ آباده حفر چاه سقوط مرگ  ٣٧۴ 



٣ 
نبی بخش درزاده ، 
علی بلوچ و شيرک 

 درزاده

 ريزش ديواره  مجروح 
 چاه

نيک شهر سيستان و  حفر چاه
 بلوچستان

١٣٨۴ اذر١٠  ٣٧۵ 

ترکيدگی دستگاه  مرگ ٢
 حاوی محلول 

 سيکليات

شرکت شيمی 
)تاژ(بهداشتی بهداد   

١٣٨۴ اذر١٣ قزوين  ٣٧۶ 

١ 
 مجتبی حسن آبادی

١٣٨۴ اذر١٣ تويسرکان اداره برق  برقگرفتگی مرگ  ٣٧٧ 

١ 
 عيسی

 سقوط در داخل  مرگ
 چاه

١٣٨۴ اذر١۴ قم حفر چاه  ٣٧٨ 

١٣٨۴ اذر١۴ تهران حفر چاه  ريزش کانال مرگ ١  ٣٧٩ 

 سقوط از باالی  مرگ ١
ختمانسا  

١٣٨۴ اذر١۴ ورامين ساختمان  ٣٨٠ 

١٣٨۴ اذر١۴ تهران خيابان باهنر حفر چاه  ريزش کانال مجروح  ١  ٣٨١ 

 سقوط از باالی  مجروح  ١
 ساختمان

١٣٨۴ اذر١۴ تهران خيابان خمينی ساختمان  ٣٨٢ 

١ 
 احمد دورانی

 سقوط از روی  مرگ
 باالبر

١٣٨۴ اذر١٦ گرمسار ساختمان  ٣٨٣ 

١ 
نیحسين قربا  

١٣٨۴ اذر١٦ رشت ساختمان  برقگرفتگی مرگ  ٣٨۴ 

١ 
 کريم قلی زاده

 سقوط از باالی  مرگ
 ساختمان

١٣٨۴ اذر١٩ گرمسار ساختمان  ٣٨۵ 

١ 
  ج-محمد 

 ريزش کوره آجر  مرگ
 پزی

١٣٨۴ اذر١٩ زابل آجر پزی  ٣٨۶ 

١ 
 علی حقيقی

له شدن زير چرخ  مرگ
های اتوبوس در 
 ۵تاريکی ساعت 

صبح در محوطه 
وفقگاهت  

١٣٨۴ اذر١٩ تهران شرکت واحد  ٣٨٧ 

 ٢ آشته و ٢
 مجروح

 ريزش ديوار در  مرگ و زخمي
ساختمان خوابگاه 

دانشجويان 
 دانشگاه شيراز

١٣٨۴ اذر١٩ شيراز ساختمان  ٣٨٨ 

خارج شدن  مرگ ١
صفحه فلزی از 

 قالب جرثقيل 

١٣٨۴ اذر٢٠ شيراز ساختمان  ٣٨٩ 

١ 
 حيدر کريمی

 سقوط از باالی  مرگ
اختمانس  

١٣٨۴ اذر٢٢ تهران ساختمان  ٣٩٠ 

١ 
الف_ عين اهللا   

١٣٨۴ اذر٢٢ مشهد آب و فا ضالب  گاز گرفتگی مرگ  ٣٩١ 

١ 
ک_ منوچهر   

 سقوط مخزن و  مرگ
 برخورد با وی

شرکت سيستمهای 
 صنعتی

١٣٨۴ اذر٢٢ تاکستان  ٣٩٢ 

٢ 
محسن و علی جان 

 دوستی

١٣٨۴ اذر٢٦ دهلران چرای دام  انفجار مين مرگ  ٣٩٣ 

 برخورد با يک  مرگ ١
دستگاه 

 خودروسواری

١٣٨۴ اذر٢٧ مهريز شهرداری  ٣٩۴ 

١ 
 حسين زمانی

١٣٨۴ اذر٢٧  خمينی شهر اصفهان گاوداری  ريزش ساختمان مرگ  ٣٩۵ 



١ 
 محمدرضا اکبری

ميان آب در منطقه  چرای دام  انفجار مين مجروح 
 سومار

١٣٨۴ اذر٢٦  ٣٩۶ 

١ 
 گل ابدامی

االی  سقوط از ب مرگ
 ساختمان

١٣٨۴ دي٦ تهران ساختمان  ٣٩٧ 

٢ 
محمد حسين خرمی 
 و حميد طهماسبی

١٣٨۴ دي٦ کرمانشاه شيشه فروشی  ريزش شيشه مرگ  ٣٩٨ 

١ 
 حاجی بابا

سقوط به داخل  مرگ
 چاه

١٣٨۴ دي٦ کرمانشاه گاوداری  ٣٩٩ 

٢ 
محمد سرناز و 
 ايوب سرناز

ريزش ديوار  مرگ
 ساختمان

زرند کرمان ساختمان
طقه ريحان شهرمن  

١٣٨۴ دي٦  ۴٠٠ 

١ 
م_ حبيب   

 برخورد لوله  مرگ
 آهن

١٣٨۴ دي٦ ساوج بالغ ساختمان  ۴٠١ 

١ 
ک_ بهاالدين   

 سقوط از باالی  مرگ
 ساختمان

١٣٨۴ دي٦ تهران ساختمان  ۴٠٢ 

١ 
 حسين موسوی

١٣٨۴ دي٦ تهران حفر چاه دچار گاز گرفتگی مرگ  ۴٠٣ 

١ 
 پيرزاد غالمی

حين کار با  مرگ
گاه ميکسچر دست

 دچار حادثه شد

١٣٨۴ دي٦ ايالم شرکت گاز  ۴٠۴ 

١ 
 رضا نوباغی

١٣٨۴ دي٦ تهران حفر چاه  سقوط  مرگ  ۴٠۵ 

١ 
 

 سانحه در حين  مرگ
 کار با دستگاه 

١٣٨۴ دي٦ تهران شرکت دام طيور  ۴٠۶ 

١ 
 حيدر بايزيدی

١٣٨۴دي٧ سنندج  کاميون -حمل ونقل  گاز گرفتگی مرگ  ۴٠٧ 

فتن راننده زير گر مرگ ١
 توسط دستگاه 

 ليفتراک 

يک شرکت در جاده 
 مخصوص

١٣٨۴دي ١٠ تهران  ۴٠٨ 

١ 
 بشير قنبری

 سقوط از ارتفاع  مرگ
  متری٣۵

١٣٨۴ دي١٣ نائين معدن سنگ  ۴٠٩ 

٢۵ 
 مسموميت

شرکت صنعتی و  انتشار گاز زخمي
ريخته گری متال 

 مراغه

١٣٨۴ دي١۵ مراغه  ۴١٠ 

١ 
 شير احمد معراجی

رفتگیگاز گ مرگ ١٣٨۴ دي١۵ تهران اتاقک نگهبانی   ۴١١ 

١ 
 حسن کيانپور

برخورد تيرآهن  مرگ
 به سرش

١٣٨۴ دي١۵ تهران ساختمان  ۴١٢ 

١ 
 محمد طوالبی پور

١٣٨۴ دي١۵ تهران ساختمان  سقوط  مرگ  ۴١٣ 

  آشته١
س_ يارمحمد   

  مجروح١و 
س_ محمد   

آتش سوزی در  مرگ و زخمي
محل استراحت 

 کارگران

ریشرکت حفا ١٣٨۴ دي١۵ نيشابور   ۴١۴ 

١٣٨۴ دي١٦ مهدی آباد کاشمر شرکت حفاری گازگرفتگی مرگ ٣  ۴١۵ 

١ 
 صالح ناصری

به هنگام تعمير  مرگ
دستگاه تصفيه 

خانه آب و 
 فاضالب 

شرکت آب و 
 فاضالب

١٣٨۴ دي١٧ آبادان  ۴١۶ 



١ 
 مجيد عباسی نژاد

کارگاه پالستيک  آتش سوزی مرگ
 سازی

١٣٨۴ دي١٧ اصفهان  ۴١٧ 

١ 
عبدالعظيم صاحب 

 پناه

١٣٨۴ دي١٧ دزفول کارگاه بلوک زنی  سقوط درون چاه  مرگ  ۴١٨ 

۵ 
 اسامی چهار تن

م، علی .سيف اهللا
ر، فضل .اکبر
ل.ف، بيت اهللا.اهللا  

١٣٨۴ دي١٩ تهران رستوران گاز گرفتگی مرگ  ۴١٩ 

١ 
س_علی  

١٣٨۴ دي١٩ همدان ساختمان  سقوط  مرگ  ۴٢٠ 

١ 
 شجاعت فيروزی

١٣٨۴ دي٢٠ عسلويه شرکت جهاد نصر ريزش کوه مرگ  ۴٢١ 

١٣٨۴ دي٢٠ نگين شهر ساختمان  سقوط مرگ ١  ۴٢٢ 

گير افتادن در  مرگ ١
 داخل دستگاه 

١٣٨۴دي٢٠ خمينی شهر تراشکاری  ۴٢٣ 

 سقوط به داخل  مرگ ٣
 چاه

جهت بازکردن و 
تخليه چاه فاظالب 

 برج ستارخان

١٣٨۴دي٢٣ تهران  ۴٢۴ 

١ 
 سخی

 باالبر و سقوط مرگ
 برخورد با سرش

١٣٨۴دي٢٨ تهران ساختمان  ۴٢۵ 

١ 
  پ-صحبت

 سقوط به داخل  مرگ
 تونل آنساسور 

١٣٨۴دي٢٨ تهران ساختمان  ۴٢۶ 

١ 
 کاظم بويری

١٣٨۴دي٢٨ ايذه در کارگاه سد کارون برق گرفتگی مرگ  ۴٢٧ 

نگهبان يک شرکت  برق گرفتگی مرگ ١
 تعاونی

١٣٨۴دي٢٨ قم  ۴٢٨ 

١ 
ف_ حسين   

رگم ١٣٨۴دي٢٨ خمينی شهر شهرداری برق گرفتگی   ۴٢٩ 

١٣٨۴دي٢٨ تهران شهرداری  تصادف با ماشين مرگ ١  ۴٣٠ 

١ 
ک_ شهرام   

١٣٨۴دي٢٨ تهران مغازه کبابی برق گرفتگی مرگ  ۴٣١ 

٣ 
حسين نظری، غالم 
نوری و عيد علی 

 جعفری

 غرق شدن قايق  مرگ
 در دريای خزر

١٣٨۴بهمن۴ نوشهر ماهيگيري  ۴٣٢ 

 غرق شدن  مرگ ١
 قايقش 

١٣٨۴بهمن۴ بندر انزلی ماهيگيري  ۴٣٣ 

١ 
 نظر

١٣٨۴بهمن۴ تهران ساختمان ريزش ساختمان مرگ  ۴٣۴ 

تيراندازی افراد  مجروح  ٣
 ناشناس

١٣٨۴ بهمن٨ ماهشهر مجتمع پتروشيمی   ۴٣۵ 

٣ 
 ع، -عبدالوکيل

 ع و شمس -محمد
  م-الحق

١٣٨۴ بهمن٨ تهران ونک  حفرچاه گاز گرفتگی مرگ  ۴٣۶ 

١ 
 نظير محمد گل

١٣٨۴ بهمن٨ اردستان اصفهان کوره آجرپزی گاز گرفتگی مرگ  ۴٣٧ 

١ 
 جفعر زمانی

١٣٨۴ بهمن٨ محمود آباد اصفهان جوشکاری برق گرفتگی مرگ  ۴٣٨ 



١ 
 محمد طاهری

معدن جيرود در  سقوط بهمن مرگ
 جاده شمشک

١٣٨۴ بهمن٨ شمشک تهران  ۴٣٩ 

نه صنايع کارخا انفجار گاز مجروح  ۵
 ٨چوب در کيلومتر 

 جاده مخصوص کرج

١٣٨۴ بهمن٨ تهران  ۴۴٠ 

١ 
 احمد صيادی

سومار در شهرستان  چرای دام  انفجار مين مجروح 
 قصرشيرين

١٣٨۴بهمن٩  ۴۴١ 

١ 
 عنايت رستمی

١٣٨۴بهمن٩ نفت شهر چرای دام  انفجار مين مجروح   ۴۴٢ 

سقوط داخل ديگ  مرگ ١
 آب جوش 

کارگاه پولک ونبات 
 سازی

١٣٨۴بهمن١٠ چهارمحال بختياری  ۴۴٣ 

١ 
ع_ عباس   

 گاز گرفتگی در  مرگ
 داخل ماشين

١٣٨۴بهمن١٠ اردبيل اداره راه و ترابری  ۴۴۴ 

١ 
 سبقت اهللا ابراهيمی

١٣٨۴بهمن١٠ زاهدان جوشکار  سقوط مرگ  ۴۴۵ 

١ 
گ_ رضا   

١٣٨۴بهمن١٠ تربت حيدريه مرغ داری برق گرفتگی مرگ  ۴۴۶ 

  آشته٣
جروح م٣و   

برخورد سواري  مرگ و زخمي
 با تراآتور

شهرك صنعتي 
 مياندوآب

١٣٨۴بهمن١١ مياندوآب  ۴۴٧ 

  آشته٢
 مهدي و جمال

١٣٨۴بهمن١۵ تهران مغازه شيشه بري گازگرفتگی مرگ  ۴۴٨ 

١٣٨۴بهمن١۵ تهران تاآسي گازگرفتگی مرگ ١  ۴۴٩ 

١ 
  ر-ابراهيم

مهران منطقه مرزی  چرای دام  انفجار مين مرگ
مکمي  

١٣٨۴بهمن٢٩  ۴۵٠ 

٢ 
محمد پريزاد و 
 ريبوار عزيزی

انفجار ديگ  مجروح 
 کاربيت

کارگاه صافکاری 
 اتومبيل

١٣٨۴ اسفند١ مريوان  ۴۵١ 

 ۴ آشته و ٢
 مجروح

زنجان_جاده اردبيل   انفجار تونل مرگ و زخمي ١٣٨۴اسفند١٦   ۴۵٢ 

١ 
 هاشم جعفری

١٣٨۴اسفند١٨ نفت شهر ميان آب  چرای دام  انفجار مين مجروح   ۴۵٣ 

١ 
 اسد

سقوط در  مرگ
ساختمان پارک 

 رويال 

١٣٨۴اسفند١٩ تهران ساختمان  ۴۵۴ 

١ 
 حسين

سقوط از  مرگ
ساختماني در 
 شهرک الله

١٣٨۴اسفند١٩ تهران ساختمان  ۴۵۵ 

٣ 
احسان وحيدپور، 

حسن اسدی و رضا 
 اضعجان

  مجروح٢و 

 و مرگ
 مسمومت

١٣٨۴اسفند٢۴ تهران شرکت مخابرات گازگرفتگی  ۴۵۶ 

٢ 
باقر تاجيک و  
 عيسی تاجيک

ريزش ديواره  مرگ
 يک چاه

١٣٨۴اسفند٢۵ تهران حفر چاه  ۴۵٧ 

 تيراندازی مجروح  ٢
کارفرما ودرگيری 

مسئله  بر سر
 دستمزد 

١٣٨۵ فروردين۵ تهران آارخانه  ۴۵٨ 

١ 
 عبداهللا گوهری

شهرستان سومار توابع  چرای دام  انفجار مين مجروح 
 قصرشيرين

١٣٨۵ردين فرو۶  ۴۵٩ 

١ 
 جمال طاووسی

١٣٨۵ فروردين۶ نفت شهر ميان آب  چرای دام  انفجار مين مجروح   ۴۶٠ 



١ 
  ب-ضرغام

 

سقوط به داخل  مرگ
 چاه

شهرستان دشتستان  حفر چاه
 بوشهر 

١٣٨۵فروردين١١  ۴۶١ 

١ 
 

١٣٨۵فروردين١٢ زرند کرمان شرکت پيمانکاری برقگرفتگی مرگ  ۴۶٢ 

 ٧ آشته و ١
 مسموم

  و گمر
 مجروح

ه کانال ين تخليح
دچار گاز گرفتگی 

 شدند

١٣٨۵فروردين١۶ ماه شهر اداره آب و فاضالب  ۴۶٣ 

١ 
علی اصغر زارع 

 زاده

سلكباف"آارخانه  سقوط از بلندی مرگ ١٣٨۵ فروردين١۶ يزد   ۴۶۴ 

١ 
 قاسم اهللا ياری

١٣٨۵ فروردين١٩ سردشت روستای ورده  چرای دام  انفجار مين مجروح   ۴۶۵ 

٢ 
تاج محمد رحيمی و 
 نور محمد رشيدی

ديوار  ريزش مرگ ١٣٨۵ فروردين١٩ دزفول حفر چاه   ۴۶۶ 

زش معدنير مجروح  ١۵ معدن ذغال سنگ  
 نهر رودبار

١٣٨۵فروردين٢٠ بخش آجور نوشهر  ۴۶٧ 

  آشته۴
مسيب محمدی فرد، 
سيد رضا مهديان، 
دانش رمضانی و 
 خدايار صيادپور

  مجروح١و 

 مرگ و 
 مجروح

وع انفجاروق معدن سنگ در  
 منطقه پارس جنوبی

١٣٨۵فروردين٢٠ بوشهر  ۴۶٨ 

نقص فنی و  مرگ ١
 تصادف

١٣٨۵فروردين٢٠ تهران اتوبوس برقی  ۴۶٩ 

١ 
 کريم سليمانی

١٣٨۵فروردين٢٠ اروميه ساختمان ريزش ديوار مرگ  ۴٧٠ 

آشته١  
 صادق نيازی

  مجروح٢و 

 مرگ و 
 مجروح

فرو ريختن 
 ساختمان

انتهر ساختمان ١٣٨۵فروردين٢١   ۴٧١ 

١ 
  ن-ر 

١٣٨۵فروردين٢۴  بيجار-جاده زنجان شرکت صنايع روی سقوط مرگ  ۴٧٢ 

١ 
  ن-سيف الدين

١٣٨۵فروردين٢۴ تهران ساختمان سقوط از باالبر مرگ  ۴٧٣ 

١٣٨۵فروردين٢۵ فيروز کوه حفر چاه ريزش ديواره چاه مرگ ٢  ۴٧۴ 

گيرکردن در  مرگ ١
 خميرگيری 

نتهرا نانوايی ١٣٨۵فروردين٢٨   ۴٧۵ 

آشته١  
  مجروح١و 

 عبداهللا

 مرگ و 
 مجروح

ديوار  ريزش ١٣٨۵ارديبهشت۴ تهران حفر چاه   ۴٧۶ 

برخورد باالبر با  مرگ ١
  سر

١٣٨۵ ارديبهشت۵ بندرگناوه ساختمان  ۴٧٧ 

١ 
 رسول

١٣٨۵ ارديبهشت۵ مهرشهر کرج اداره برق منطقه برقگرفتگی مرگ  ۴٧٨ 

١ 
 رضا رفيعی

ط از باالی  سقو مرگ
 ساختمان

١٣٨۵ارديبهشت٦ شيراز ساختمان  ۴٧٩ 

 ساحلی خان  شرکت برقگرفتگی مرگ ١
 سرخ

١٣٨۵ارديبهشت٦ بندرعباس  ۴٨٠ 

٢ 
حفيظ خير محمد و 
 خيرمحمد غنی

١٣٨۵ارديبهشت٩ بم حفر چاه برقگرفتگی مرگ  ۴٨١ 

١ 
 عبداهللا حسن زاده

ختن ي فرور  مرگ
واره معدنيد  

١٣٨۵يبهشتارد١٠ سردشت معدن سنگ  ۴٨٢ 

 



 
 
 

:یمار آلآ             
  

۴٨۶ :ته هاشتعداد آ           
   ٢٨٧ :تعداد زخميها

يمانكاران بوده استپآارفرمايان و ی  بي توجه:اين حوادثی دليل اصل     
دشترين حوادث در آار ساختمان و حفر چاه مي باشبي       

ند  شبای برخوردار نممئن ني ومطاز امكانات ايمی يمشی معادن زغال سنگ و آارخانه ها  
  استتهشترين حوادث را داشديگر بيی هرهاشهر تهران نسبت به ش    


