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  پيشگفتار:
  

تر سود و سرمايه از طريق استثمار و داری در انباشت ھرچه بيشتر و حريصانهدوام و بقاء نظام سرمايه
تر است. کارھرچه ارزانتر، دستمزد ناچيز، تأخير يا عدم پرداخت دستمزدھا، غارت ھرچه وحشيانه

ھای جنسی يا سوبسيدھا، عدم ساير پرداخت افزايش ساعات کار، افزايش سرعت کار، قطع مزايا و
پرداخت تعھدات و وظايف از جمله سھم بيمۀ کارگران، عدم رعايت وظايف تصريح شده در قانون کاراز 
جمله تأمين وسايل ايمنی کار و يا پرداخت خسارت به آسيب ديدگان، مخالفت و ممانعت از ايجاد تشکRت 

تا آزادانه و بدون مانع و مخالفتی به غارت خود  ،واقعی کارگران کارگری و به رسميت نشناختن نمايندگان
د، توسل به زور و سرکوب و تعقيب و دستگيری و زندان و شکنجه و ناز حاصل کار کارگران ادامه دھ

ھا و داران را نمايندگی می کند، جلوهحّتا اعدام به پشتوانۀ دولت سرکوبگر و ضد کارگری که منافع سرمايه
تر و وحشيانه ترين نوع ضد انسانی اين استثمار، کشتار . اما فجيعشيانه استز اين استثمار وحاشکالی ا

آشکار کارگران در نتيجۀ حوادث محيط کار به سبب فقدان ايمنی محيط و وسايل محافظتی ضروری است، 
جويانه به ھايی شريف، باز ھم سودھا، به قيمت جان انسانھزينهتا با صرفه جويی! در پرداخت اين 

  د.نھای غارت کردۀ خود بيافزايسرمايه
  
کارگر زن و  ١٩۴٧٧طبق آمار سازمان تآمين بيمه ھای اجتماعی سال گذشته تنھا از ميان بيمه شدگان،  

. مطابق آمار کارگر جان خود را از دست داده اند ١٨٠٠که از آن ميان مرد قربانی حوادث کار شده اند 
ثانيه يک کارگر در جھان بخاطر فقدان تجھيزات ايمنی و يا عدم رعايت  ١۵سازمان جھانی کار: ھر 

مقررات مربوطه و يا به خاطر امراض ناشی از شرايط کاری جانش را از دست می دھد، يعنی ساcنه 
اگر ھزينۀ ساcنه برای تأمين  کارگر زحمتکش جان می دھند تا سرمايه بيشتر جان بگيرد! ٢١٠٢۴٠٠

دار از دcر در سال، فرض کنيم که سرمايه ١٠٠٠ی را به ازای ھر نفر حداقل ايمنی ھر محيط کار
دار به ازای اين قتل عام توانيم مجسم کنيم که سرمايه و سرمايهپرداخت کامل آن خودداری می کند، می

مده و ھای عآورد که شايد بتوان حّتا آن را يکی از راهآگاھانۀ کارگران، چه سرمايۀ کRنی را به دست می
  کم ھزينۀ کسب سود ھرچه بيشتر ناميد!

  
مبارزه برای تأمين ايمنی محيط کار و فشار بر کارفرمايان برای رعايت مقررات کار جھت جلوگيری از  

دوستانه برای کاھش تلفات نيست، بلکه عرصۀ مھمی از حوادث، تنھا يک تRش خيرخواھانه و انسان
ھا و دفاع از مار به قيمت جان انسانه سرمايه در کاھش شدت استثارگر عليمبارزه طبقاتی و جدال طبقۀ ک

شرمانه گونه بیمنزلت انسانی و جايگاه اجتماعی طبقۀ کارگر است که بی ارزش شمردن جان آنھا اين
  د.رگيمورد تحقير و توھين نيز قرار می

  
، "از آمار خودشان"، "اناز قوانين خودش"ضميمه افزوده ايم:  ۴به روز شمار امسال حوادث محيط کار 

بخشی . اين ضميمه ھا از زبان خودشان گويای "از گفتار و اقدامات خودشان"و  "از گزارشات خودشان"
واقعيات دردناک و علل واقعی اين فجايع است که می توانند به درک بھتر ابعاد اين حوادث کمک کنند.  از

رش مقاcتی افشاگرانه که اميد است صاحب نظران بعRوه منابعی غنی ھستند برای تحليل و بررسی و نگا
در خاتمه بيانيۀ مھم سنديکای کارگران شرکت واحد  و دوستداران طبقۀ کارگر به اين مھم اقدام کنند.

  اتوبوسرانی تھران و حومه را ھم به عنوان مؤخره زينت بخش اين مجموعه کرده ايم.
ھای بيشتر و تأمين گان و جلوگيری از دادن قربانیباختگان عرصۀ کار، برای حفظ جان زندبا ياد جان

 انه عليه نظام سرمايه تRش کنيم.زندگی بازماندگان، فعاcنه، گسترده و متحد



١                                                                                        روز شمار حوادث محيط کار  

عکس و توضيحات  ادثهنتيجه ح   شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه 

 

نفر  ٢١
 مصدوم

  
  اتوبوسسقوط  

 در دره
  ١٢پا)يشگاه فاز

 پارس جنوبی
 ١ ١٠/٠٢/٩٣ کنگان

 

مصدوميت 
 يک  کارگر

 سقوط از ارتفاع
 

 ساختمانی
  تھران

 خ. سميه
٢ ١١/٠٢/٩٣ 

   - 
و مرگ د
 کارگر

  آوار ھنگام
 گودبرداری

 ساختمانی
مشھد، شھرک 
 صنعتی طرق

٣ ١١/٠٢/٩٣ 

 - 
 يکمرگ 

 کارگر
  آوار ھنگام
 گودبرداری

 ساختمانی
مشھد، بلوار 

 دانشجو
٤ ١١/٠٢/٩٣ 

 - 
مجروح شدن 
 دوکارگر افغان

 ريزش ديوار ه
کانال آب فاضLب 

 شھری
  تھران

 خ. صفی عليشاه
٥ ١٤/٠٢/٩٣ 

 - 
مرگ يک 

 کارگر
 زش ديوارري

 ساختمانی
  تھران

 خ. مرزداران
٦ ١٥/٠٢/٩٣ 

و مجروح شدن يک 
 ساله ٤٥کارگر 

کارگر  ٢مرگ 
 ساله ٢١و  ٣٢

ريزش ديواره 
 ھنگام گودبرداری

 ٧ ١٧/٠٢/٩٣ تھران، پونک ساختمانی

مرگ يک 
 ساله ٢٧کارگر

 ساختمانی ريزش ديواره
  کرج، چھار راه

 مصباح
٨ ٢٠/٠٢/٩٣ 

 - 
مرگ کارگر 

 هسال ٢٠
 ٩ ٢۴/٠٢/٩٣ مشھد ساختمانی سقوط در چاه

 - 
کارگر  ٢مرگ 

 ساله ۴٠و  ٣٠
 ١٠ ٢٤/٠٢/٩٣ ھرودرَ کَ  - اراک  ساختمانی ريزش ديواره

 

مرگ 
 ساله ۴٠کارگر

 ساختمانی ١۴سقوط از طبقۀ 
  مشھد

 بلوار آموزگار
١١ ٢٥/٠٢/٩٣ 

 - 
رگ کارگر م

 سالۀ افغان ١٨
 ١٢ ٢٧/٠٢/٩٣ تھران، کامرانيه ساختمانی ريزش آوار

 - 
مصدوميت 
 يک کارگر

 ١٣ ٢٩/٠٢/٩٣ اراک ساختمانی سقوط از ارتفاع

و » ن - سيدحسين «
 »ر - اسحاق «

صدوميت م
 کارگر ٢شديد

 ١٠سقوط به عمق 
 متری

 ساختمانی
  تھران،

 سيد خندان
١ ٣٠/٠٢/٩٣۴ 

 -  
 چشممصدوميت

  ساله٢٢کارگر
خرابی فشارسنج 

  پمپ باد آھک
شرکت سبک سازان 

  شرق
شھرک  - بجنورد

  بيدک
اواخر 

  ارديبھشت
١۵  

  فرار راننده
مرگ يک 

 رفتگر(پاکبان)
تصادف با اتومبيل 

 ھنگام کار
  ١۶  ٠١/٠٣/٩٣ قم خدمات شھرداری

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ۴٠
گيرکردن بين 
 کابين و ديواره

 ١٧ ٠٤/٠٣/٩٣ تھران، لويزان تعميرات آسانسور

 ٣سوختگیو 
 ساله ٣٥و٢٠،٢٥کارگر

مرگ کارگر 
 ساله ١٦

 انفجار سليندر گاز
 کارگاه چوب بری

  تھران،
 شھرک وليعصر

١٨ ١٠/٠٣/٩٣ 

 

مرگ کارگر 
 ساله ٤٠

سقوط کLف 
 ميلگرد

 ساختمانی
  تھران،

 يافت آباد
١٩ ١١/٠٣/٩٣ 

 - 
مجروح شدن 
 کارگر افغان

 ٢٠ ١١/٠٣/٩٣ تھران، خ.دولت ساختمانی ريزش ديواره

 - 
مصدوميت 

 کارگر ٢شديد
 ٢١ ١٢/٠٣/٩٣ اراک صنعتیواحد  سقوط از ارتفاع

 - 
مصدوم شدن 

 يک کارگر
 ٢٢ ١٣/٠٣/٩٣ تھران، مجيديه ساختمانی ريزش آوار
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  عکس و
 توضيحات 

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٥٥
سقوط از طبقۀ 

 چھارم
 ساختمانی

             اراک، 
 ادب جو خ.

٢٣ ١٥/٠٣/٩٣ 

 ٥سوختگی 
 کارگر

  
 آتش سوزی

 انبار جوراب بافی
  تھران،

 عباس آباد
٢٤ ١٦/٠٣/٩٣ 

قطع دست يک 
 ساله٣٨کارگر

گير کردن در 
 تگاه نقالهدس

 کارگاه خشت زنی
  مشھد روستای

 خادم آباد
٢٥ ١٨/٠٣/٩٣ 

 - 
مرگ دو 

 ٣٧کارگر 
 ساله٣٨و

 ريزش ديواره
 

 ٢٦ ١٩/٠٣/٩٣ زنجان، ايجرود حفاری کانال

 - 
مرگ مغنی 

 ساله افغان٤٠
 حفر چاه گاز گرفتگی چاه

  تھران،
 خ. مولوی

٢٧ ٢٧/٠٣/٩٣ 

  حمزه پورنعمت
 تملی

مرگ کارگر 
 ساله  ٢٥

 گرفتگیبرق 
  تاسيساتی شرکت

 »راه سازان قم«
  طبس، روستای
 "ديگ رستم"

٢٨ ٢٨/٠٣/٩٣ 

مصدوميت 
 شديد

  
 ساختمانی ريزش آوار

  شھد، خ.م
 خواجه ربيع

٢٩ ٠٢/٠٤/٩٣ 

 کارگر ٢مرگ 
ريزش ديواره 

 معدن
 معدن شن و ماسه

  شھريار
 فاز يک انديشه

٠٣/٠۴/٣٠ ٩٣ 

 

مصدوميت 
  چشم کارگر

 ساله ٢٣
 ساختمانی سقوط ميلگرد

  بندر عباس،
 خ. امامت

٠۵/٠۴/٣١ ٩٣ 

ومصدوميت يک کارگر 
 ديگر

 کارگر١مرگ 
 افغان

برق گرفتگی و 
 سقوط درچاه

 حفر چاه
  تھران،

 خ. توانير
١٢/٠۴/٣٢ ٩٣ 

مرگ دو 
 کارگر

خروج دستگاه 
 لوکو از ريل

 ٣٣ ١٢/٠٤/٩٣ تھران مترو ٧خط 

 دوکارگرمرگ 
 ساله۴٠و٢٠

 ٣۴ ١٥/٠٤/٩٣ شيراز دانشگاه شيراز واژگونی جرثقيل

 مرگ
ساله ۴٠کارگر

 افغان
 حفر چاه برق گرفتگی

  کاشان، خ.
 آيتاs سعيدی

٣ ١٥/٠٤/٩٣۵ 

  ٣۶  ١٦/٠٤/٩٣  کرمان، فارياب  معدن کروم فارياب  ريزش تونل  کارگر ١مرگ   اریمراد شھري

- 
  مرگ کارگر

 ساله ٤٠ 
سقوط از طبقۀ 

 ششم
 کابينت سازی

  اردبيل،
 پارس آباد

٣٧ ١٧/٠٤/٩٣ 

- 
  مرگ کارگر

 ساله ٥٠
سقوط به چاه 

 آسانسور
 ساختمانی

  مشھد، بلوار
 صياد شيرازی

٣٨ ٢١/٠٤/٩٣ 

 ٣٩ ٢٣/٠٤/٩٣ اروميه ساختمانی آوارريزش  گارگر ١مرگ  -

محمدرضا محمدی، باقر 
يادگاری،علی چمزری، 
سيد سجاد حسينی، حسين 

 نژاد مرادی

  انفجار در معدن  کارگر ۵مرگ 
  معدن گرانيت
  قلعه خرگوشی

  ۴٠  ١٦/٠٤/٩٣  يزد، اردکان

- 
  مرگ کارگر

 ساله ٢٧
 برق گرفتگی

 
 برق کاری

  مشھد، بلوار
 طبرسی شمالی

٢٣/٠٤/٩٣ ۴١ 
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 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

- 
  مصدوميت
 دو کارگر

 ساختمانی ريزش ديواره
  تھران، خ.

 وحدت اسLمی
٢٤/٠٤/٩٣ ۴٢ 

- 
  مرگ کارگر

 ساله افغان١٨
 ۴٣ ٢٧/٠٤/٩٣ تھران ساختمانی ريزش آوار

  مرگ دوکارگر
 ساله ٥٣و٤٠

  سقوط لودر
 به دره

 ۴۴ ٢٧/٠٤/٩٣ مشھد معدن سنگ

- 
  مسموميت

 کارگر ٢١
  استنشاق
 گاز سمی

 ۴۵ ٢٧/٠٤/٩٣ گيLن، لوشان کارگاه کشتار دام

- 
  مرگ کارگر

 ساله ٣٢
گير کردن بين 

 رخ دندهچ
کارخانه ريسندگی 

 جامعهˈ
 ۴۶ ٢٨/٠٤/٩٣ مشھد

  مرگ حسين ب
 ساله٢١کارگر

 ساختمانی سقوط قطعۀ بتون
  تھران،

 خ. بھار شمالی
٢٩/٠٤/٩٣ ۴٧ 

- 
  .مرگ محمد ن

 ساله٢٥افغان
 حفاری سقوط به چاه

  تھران،
 خ. آفريقا

٢٩/٠٤/٩٣ ۴٨ 

- 
مصدوميت 

 ساله٢١گارگر
قوط به چاھک س

 آسانسور
 ساختمانی

  تھران،
 شھرک والفجر

٢٩/٠٤/٩٣ ۴٩ 

 ومصدوميت ديگری
  مرگ کارگر

  ساله ٣٥
  برقکار  تنفس گاز نيتروژن

بوشھر، منطقه 
  ويژه عسلويه

٣٠/٠٤/٩٣  ۵٠  

 کارگر ١مرگ  -
برخورد جرثقيل با 

 سيم برق
     شرکت پيمانکاری

 ساز  پناه
منطقه ويژه 

 ١٩عسلويه فاز
٣١/٠٤/٩٣ ۵١ 

مصدوميت 
 ٣٥شديد کارگر

 ساله

  سقوط در چاھک
 آسانسور

 نقاشی ساختمان
  شيراز، بلوار

 ھرمزگان
٠١/٠٥/٩٣ ۵٢ 

- 
مرگ 

 ساله٢٥کارگر
سقوط بر روی 

 ميلگرد
 ساختمانی

  تھران، شھرک
 راه آھن

٠١/٠٥/٩٣ ۵٣ 

 محمد الياسی
  مرگ کارگر

 ساله ٤٠
 ۵۴ ٠٤/٠٥/٩٣ ساری مات شھریخد تصادف ھنگام کار

مرگ 
 کارگرافغان

 حفاری سقوط در چاه
  شھرری،
 خ. صنعت

٠٤/٠٥/٩٣ ۵۵ 

- 
  مرگ نگھبان

 ساله ٥٢
گيرکردن بين بدنۀ 

 آسانسور
 ۵۶ ٠٥/٠٥/٩٣ تھران، خ. زرتشت مجتمع اداری

- 
قطع کامل 

 کارگر ١دست 
گير کردن در 

 دستگاه
معدنی  شرکت امLح
 ايران

 ۵٧ ٠٧/٠٥/٩٣ گرمسار، ده نمک

 شھرکی عليرضا
  کارگر ١مرگ 
 ساله ٣٥

 ۵٨ ٠٨/٠٥/٩٣ سمنان کارخانه کربنات سديم ھنگام جوشکاری

 -  
 

 ٢۴کارگر 
 ساله افغان

 ساختمانی سقوط در چاه
  تھران،

 ميدان محLتی
١١/٠٥/٩٣ ۵٩ 

  مصدوميت و
  کارگر ديگر

  تمانیساخ  سقوط از ساختمان  کارگر ١مرگ 
  قزوين،

  شھرک مينو
١٣/٠٥/٩٣  ۶٠  

 - 
مرگ کارگر 

 ساله افغان١٨

گير کردن بين 
کابين و ديوار 

 آسانسور
 ساختمانی

  تھران،
  يوسف آباد

٦١ ١٣/٠٥/٩٣ 

 ٦٢ ١٥/٠٥/٩٣ مشھد جوشکاری طبقه ٨سقوط از  کارگر ١ مرگ - 

  مصدوميت
 ساله٤٠کارگر

 ٦٣ ١٥/٠٥/٩٣ تھران، قيطريه ساختمانی سقوط در چاه

 - 
ساله ٣٥مقنی

 افغان
  گاز گرفتگی

 در چاه
 حفاری

  تھران،
 خ. لرستانی

٦٤ ١٥/٠٥/٩٣ 



 ٤                                                                                                   روز شمار حوادث محيط کار

 شماره ختاري شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

 -  
 

 ٢۴کارگر 
 ساله افغان

 ساختمانی سقوط در چاه
  تھران،

 ميدان محLتی
١١/٠٥/٩٣ ۶۵ 

قاسم جعفری وجعفر 
 سياوشی

  کارگر٢مرگ
 ساله ۴١و٤٧

 ريزش ديواره
معدن ذغال سنگ 

 شادسر
  مازندران،

 کياسر
٦٦ ١٥/٠٥/٩٣ 

 - 
مرگ کارگر 

 مغنی
غرق شدن در 

 فاضLب
 ٦٧ ١٧/٠٥/٩٣ ، خ.شفيعیمشھد حفاری

 کارگر ١ مرگ
غرق شدن در 

 فاضLب
 ٦٨ ١٨/٠٥/٩٣ مشھد، خ. کوشش حفاری

  معدن آسو  سقوط سنگ  کارگر ١مرگ   - 
  گناباد،

  روستای گيسور
٦٩  ٢١/٠٥/٩٣  

 - 
مصدوميت 

 شديد
 کارگر حمل زباله سقوط در چاه

  دامغان،
 روستای حداده

٧٠ ٢٤/٠٥/٩٣ 

  ٧١ ٢۶/٠۵/٩٣ قير و کارزين مھر پروژه مسکن ريزش ديوار کارگر ١ مرگ رضا زينعلی

 صابر قزی
انگشت  ٢قطع 
  کارگر ١

گيرکردن در 
  دستگاه پرس

  ٧٢  ٢۶/٠۵/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر

  مصدوميت
  کارگر ٣

  سقوط درچاه
  متری ١٨

  چاه حفاری
  تھران،

  ميدان سھروردی
٢٨/٠۵/٧٣  ٩٣  

  و مصدوميت
  ساله ١٨کارگر

مرگ کارگر 
  ساله افغان٣۵

  د آشپزخانه صنعتیواح  آتش سوزی
  تھران،

  سعادت آباد
٢٩/٠۵/٧٤  ٩٣  

 - 
مصدوميت يک 

 گارگر
سقوط در چاھک 

 آسانسور
 ٧۵  ٢٩/٠۵/٩٣ آذربايجان شرقی ساختمانی

         مصدوميت شديد
  کارگر ديگر ٢

مرگ يک 
  کارگر

  سقوط از داربست
شرکت پيمانکاری 

  »صنايع آذرآب«
  ٧۶  ٢٩/٠۵/٩٣  بندر عباس

 - 
  مسموميت

 گريک کار
استنشاق گاز 

 آمونياک
 ٧٧ ٣١/٠۵/٩٣ شيراز واحد توليدی

مرگ سه 
 نیقکارگر م

  گاز گرفتگی
 در چاه

 ٧٨ ٠١/٠٦/٩٣ گنبد کاووس چاه یراحف

  مطلب هللا قلی
مرگ يک 

 ساله٧٠رفتگر
تصادف با اتومبيل 

 ھنگام کار
 ٧٩ ٠١/٠٦/٩٣ قم خدمات شھرداری

مصدوميت يک 
 ارگر محمد ه.ک

محبوس شدن در 
 متری ١٨عمق 

 حفاری چاه
  تھران،

 خ. کيخسرو
٨٠ ٠٢/٠٦/٩٣ 

  سعيد محمودی نودژ
  کارگر ١مرگ 
  ساله ٢٨

  ريزش تونل
سنگ ُکُرم «معدن 

 »فارياب
  ٨١ ٠٢/٠٦/٩٣  فارياب

  گارگر ١مرگ   رامين شراھی
شديد اصابت 

  شيلنگ گاز
  ١٦سکوی 

  ميدان گازی
  ٨٢ ٠٢/٠٦/٩٣  پارس جنوبی

 ٨٣ ٠٣/٠٦/٩٣ کرمان زرند مخابرات برق گرفتگی کارگر ١ مرگ محمود يزدانی

مصدوميت يک کارگر 
 ديگر

مرگ دو 
 کارگر

 ريزش کانال
 ٨٤ ٠٣/٠٦/٩٣ بافق فاضLب شھری

 ٨٥ ٠٣/٠٦/٩٣ منوجان کرمان، وميت فاريابمعدن کر ريزش سقف کانال کارگر ١مرگ  ابراھيم جعفری شيکوه

 - 
  شديد مصدوميت

 سقوط از آسانسور کارگر  زن ٥    
لوازم آرايشی بھداشتی 

 »گل ماروم«
 ٨٦ ٠٥/٠٦/٩٣ سمنان، آرادان

  برات هللا
  عارف مقدم

کارگر  ١مرگ 
  نگھبان

سقوط در کانال 
  فاضLب

کارخانه لبنی فخر 
  کوشان توس ترشيز

  ٨٧  ٠٦/٠٦/٩٣  کاشمر



 ٥                                                                                                   روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

  مرگ کارگر
 ساله ٣٥

ريزش ديواره 
 برداریھنگام گود

  حفاری چاه ساخت
  تھران،

 سعادت آباد
٨٨ ٠٧/٠٦/٩٣ 

 - 
  مرگ کارگر

 ساله ٥٥
سقوط به چاھک 

 آسانسور
 ٨٩ ٠٨/٠٦/٩٣ تھران، شادآباد ساختمانی

 - 
بيھوشی يک 

 ساله ٢٥مقنی
 ١٥سقوط در عمق 
 متری چاه

 حفاری چاه
  تھران،

 سعادت آباد
٩٠ ١٠/٠٦/٩٣ 

 - 
مرگ 

 ساله٧٠مقنی
 ٩١ ١۴/٠۶/٩٣ آذر شھر چاهحفاری  سقوط به چاه

عيسی ، ۴١زاده   رستم درويش
، سجاد ٣٩زاده   درويش

و يوسف درويشی  ٢۶درويشی 
 ساله ۴۵

 ٩٢ ١٤/٠٦/٩٣ بندرعباس، رودان حفاری چاه گاز گرفتگی کارگر ۴مرگ 

 محسن رمضانی
ستن پا و شک

کمر يک 
 کارگر

 ٩٣ ١۵/٠۶/٩٣ بانه گچ کاری سقوط از داربست

مصدوميت 
  شديد

 کارگر ١

 ۶٠سقوط در عمق 
 متری

 حفاری چاه
  باغ ملک

 روستای آبگندو
٩ ١٦/٠٦/٩٣۴ 

 ابراھيم جعفری
  کارگر ١مرگ 
  ساله ٢٧

  ريزش تونل
سنگ ُکُرم «معدن 

  »فارياب
 ٩۵ ١٦/٠٦/٩٣  فارياب

 - 
خفگی کارگر 

 ساله ٣٧
ريزش آوار و 
 کمبود اکسيژن

 ٩۶ ١٧/٠٦/٩٣ جلفا ساختمانی

 - 
  مصدوميت شديد

 آرماتور بندی سقوط از ساختمان ساله  ٣٠کارگر
  تھران، خ.

 پاسدار گمنام
٩٧ ١٧/٠٦/٩٣ 

 -  
 

مرگ کارگر 
 سالۀ افغان ٢٧

انفجار بشگۀ مواد 
 شيميايی

 ٩٨ ١٨/٠٦/٩٣ تھران ساختمانی

  مھدی ابراھيمی
 ١شکستن پای 

  کارگر
  ٩٩  ١۶/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  تخليه قطعات

  ١٠٠  ١٩/٠٦/٩٣  اراک  پتروشيمی شازند  سقوط ازداربست  کارگر ١مرگ   محمدی عباس خان

 کارگر ١مرگ  د. ع.
  برخورد با

 دستگاه حفاری
 ١٠١ ٢٠/٠٦/٩٣ فارياب حفاری چاه

 -  
 

  کارگرمرگ 
 ساله افغان ٢٧

ه چاھک سقوط ب
 آسانسور

 ١٠٢ ٢٣/٠٦/٩٣ تھران، طرشت ساختمانی

کارگر  ١و مصدوميت 
 ديگر

 کارگر ١مرگ 
شکستن الوار 

 داربست
 ساختمانی

  آذربايجان غربی،
 پلدشت

١٠٣ ٢٤/٠٦/٩٣ 

 - 
کارگر  ١مرگ 

 ساله افغان١٨
گير گردن سر در 

 دستگاه بتُن ساز
 ١٠٤ ٢٤/٠٦/٩٣ تھران ساختمانی

 - 
  مصدوميت يک
 کارگر افغان

 ١٠۵  ٢٥/٠٦/٩٣ تھران، م. انقLب حفاری سقوط به چاه مترو

 کارگر ١مرگ  - 
گير کردن در 

 دستگاه
 ١٠۶ ٣١/٠٦/٩٣ بروجن کارخانه ماکارونی

 کارگر  ١مرگ - 
سقوط از سقف 

 ساختمان
 ١٠٧ ٠١/٠٧/٩٣ رشت دانشگاه برھان شمال

 

  کارگر ٢مرگ 
  و مصدوميت

 کارگر ديگر١
 ساختمانی ريزش آوار

  
  قم
 

١٠٨ ٠٢/٠٧/٩٣ 

 -  
 

  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٢

  از طبقه دھم  سقوط
 به چاھک آسانسور

 ١٠٩ ٠٢/٠٧/٩٣ تھران، شھرک شھيد باقری

 - 
 ٥سوختگی 
 کارگر

 ١١٠ ٠٣/٠٧/٩٣ )ھيجان خدمات شھرداری انفجار بالن تبليغاتی



 ٦                                                                                                      روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

  محسن رباط سرپوشی
 شکستگی لگن،

 ١دست و کتف 
  کارگر

  ١١١  ٠٤/٠٧/٩٣  اسفراين  آرماتوربند - ساختمانی   سقوط از ارتفاع

 - 
  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٤

 ١١٢ ٠٧/٠٧/٩٣ مرند، کوی تربت ساختمانی ريزش آوار

، ٢٧ھادی اسفندی محمد 
 و ٢۴حسين عسگری 

عليرضا حميدی قشLقی 
 ساله  ٣۵

 کارگر ٣مرگ 
سقوط با)برحمل 

 بار
 ١١٣ ٠٧/٠٧/٩٣ اراک ساختمانی

 

   ٧مصدوميت 
 کارگر

  ريزش آوار
 

 ساختمانی
  تھران، چھار

 راه سپه
١١ ٠٨/٠٧/٩٣۴ 

 کارگر ١مرگ  - 
  برخورد سواری با

 )تآھن آ 
 ١١۵ ١٣/٠٧/٩٣ مشھد بارگيری با جرثقيل

 - 
مرگ دو 

 کارگر
 ١١۶ ١٣/٠٧/٩٣ ھرانشرق ت کارگاه مواد آتشزا انفجاروآتش سوزی

 - 
  مصدوميت

 ارگرک١
 ١١٧ ١٣/٠٧/٩٣ تھران ساختمانی سقوط روی ميلگرد

  و مصدوميت
 کارگر  ٢

مرگ مھندس 
محمد رضا 

 فرزين

  انفجار شيلنگ
 گاز نيتروژن 

پ ھای کارخانه پم
 صنعتی

ساوجبLغ، 
 ھشتگرد

١١٨ ١٥/٠٧/٩٣ 

 .مسعود ب
  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٠

 برقکار  برق گرفتگی
روستای  رودسر،

 موسی کLيه
١١٩ ١٦/٠٧/٩٣ 

  محمديوسف تبار، 
 جليل نادری

 ١٢٠ ١٧/٠٧/٩٣ مازندران، نکا کارخانه نکا چوب استنشاق گاز سمی کارگر ٢مرگ 

  ٢ختنسو
 کارگر ١ دست

 رزی مبل  کارگاه رنگ آتش سوزی
  تھران، 
 يافت آباد

١٢١ ١٩/٠٧/٩٣ 

 .باقی ع
مرگ 

 ساله٢٧کارگر
سقوط به چاھک 

 آسانسور
  ١٢٢ ١٩/٠٧/٩٣ شرق تھران ساختمانی/ گچ کاری

  محمد س.
مصدوميت 

    کارگر ١شديد 
 ساله ٢٢

  سقوط از ارتفاع
 متری ١٧

 ساختمانی/جوشکاری
  تھران، خ.

 ميرزای شيرازی
١٢٣ ٢٠/٠٧/٩٣ 

 - 
  کارگر ١مرگ 
 ساله ٣٢

 ١٢۴ ٢٢/٠٧/٩٣ سقز يک واحد توليدی برق گرفتگی

 ١٢۵ ٢٢/٠٧/٩٣ )مرد ساختمانی سقوط از پله ھا کارگر ١مرگ  ھادی شيرافکن

حاتم ومصدوميت 
 زرافشان و سعادتی

عبدهللا مرگ 
 ساله ٣۵استادی 

جار گاز و سقوط    انف
 از ارتفاع

پيمانکاری پا)يشگاه 
 »فجر«

 ١٢۶ ٢٦/٠٧/٩٣ بوشھر

  و مصدوميت
 ساله ٣٠کارگر  ١

  مرگ کارگر
 ساله ١٦ 

ريزش ديوار و 
 آوار

 ساختمانی
مشھد، بلوار 

 جمھوری اسLمی
١٢٧ ٢٧/٠٧/٩٣ 

 - 
کارگر  ١مرگ 

 افغان
 ساختمانی ريزش آوار

  قم، بلوار
 شھيد کريمی

١٢٨ ٢٧/٠٧/٩٣  

  ١٢٩ ٢٧/٠٧/٩٣ گرگان زاری گرگان پاساژ )له سقوط از آسانسور کارگر ١مرگ  ابراھيم تجری

 محمود س.
  مصدوميت شديد

 ساله ۵٢کارگر
گير کردن دست 

 بين  قالب و دستگاه
 کارگاه توليدی

تھران، شھرک 
 حکيميه

١٣٠ ٢٧/٠٧/٩٣ 

 مراد غ.
  کارگر مصدوميت

 ساختمانی سقوط از ارتفاع ساله ٢٩
  ھران،ت

 تھران پارس
١٣١ ٢٨/٠٧/٩٣ 

 - 
مصدوميت 

 ساله٢۴کارگر
 ساختمانی/جوشکاری ريزش آوار

تھران، خ. 
 پاسداران

١٣٢ ٢٩/٠٧/٩٣ 



 ٧                                                                                                      روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه تيجه حادثهن عکس و توضيحات

مصدوميت 
  شديد

 ا کارگر

  گير گردن دست
 در دستگاه بافندگی

  کارگاه
  بافندگی

 

  تھران،
 مھوریخ. ج

  
٢٩/٠٧/٩٣  

 

  
١٣٣  
 

 علی طاھری دھکردی
مصدوميت 

شديد بازرس 
 ايمنی

 ۵سقوط از ارتفاع 
 متری

 ١٣۴ ٠١/٠٨/٩٣ عسلويه ١٨و١٧پروژه فاز 

 امرهللا م.
مصدوميت 

 ا کارگرشديد 
سقوط به چاھک 

 آسانسور
 ١٣٥ ٠٢/٠٨/٩٣ تھران، تھرانپارس ساختمانی

  ١٣۶  ٠۴/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  حمل قطعات  شکستن دست  حسن مو)يی

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٣٧
 ١٣٧ ٠۵/٠٨/٩٣ تھران، م. صادقيه ساختمان تجاری سقوط از طبقۀ پنجم

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٣٠
سقوط و اصابت 

 تيرآھن
 ١٣٨ ٠۶/٠٨/٩٣ مشھد ساختمانی

 علی محمدی
کارگر مرگ 

 ٣۴جوشکار 
 ساله

 ساختمانی/جوشکاری سقوط از داربست
تھران، سه راه 

 ورامين
١٣٩ ١٠/٠٨/٩٣ 

 

مرگ کارگر 
 ساله ٢٨

 ١٤٠ ١٠/٠٨/٩٣ تھران، خ. بھنود ساختمانی ريزش آوار

حسين حيدری، محمود 
 جعفری

 کارگر ٢مرگ 
  

شاق گاز استن
 نيتروژن

 ١٤١ ١٣/٠٨/٩٣ بوشھر ی جمپتروشيم

مرگ کارگر 
 ساله ۴٠

 ١٤٢ ١۵/٠٨/٩٣ ھرمزگان - رودان لوله کشی ساختمان برق گرفتگی

 اسLم جھانبانی
کارگر ١مرگ 

 ٢وسوختگی 
 کارگر ديگر

برق گرفتگی 
 ھزار ولتی٣٣

مجتمع پتروشيمی 
نيرو سازان  کارون

 مارون
 ١۴٣ ١۵/٠٨/٩٣ بندر ماھشھر

  ميLد سعادتی
اين  در حادثۀ٦(در طول سال

  شرکت روی داده)

شکستگی 
ی استخوانھا

  کارگر١
  قطع کابل جرثقيل

شرکت سبک سازان 
  شرق

شھرک  - بجنورد
  بيدک

  ١۴۴  اواسط آبان

  محمد حسن زاده
 کارگر ٨ ماه گذشته ٨ (درعرض

  در اين شرکت حادثه ديده اند) ديگر

شکستگی 
  کارگر١کتف

  ١۴۵  ١۶/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  برشنقص دستگاه 

  عماد بھرامی
مرگ مسئول 

  ايمنی
گازگرفتگی 

  متری ٢٠٠درعمق
  ١۴۶  ١٨/٠٨/٩٣  درگر ستزی زرند،  معدن باب شگون

 کارگر ١مرگ  محمد رحيمی
سقوط غلطک در 

 دره
پيمانکاری جاده سازی، 

 زيباسازان )رستان
منطقه   مھر )مرد،

 ١٤٧ ١٩/٠٨/٩٣ گازی وراوی

 زخمی١٧و
کارگر  ٣مرگ 

 زن 
واژگونی وانت 
 حمل کارگران

کارگران فصلی 
 پيازکار

  مشھد، 
 رکمنطقه شت

١ ٢٠/٠٨/٩٣۴٨ 

مصطفی شعبانی و سجاد 
 برنا

 کارگر١مرگ
مصدوميت  و

 کارگر  ١

سقوط سنگ از 
 ديواره

معدن سنگ مرمر     
 آرتا کان

  ،نمين
 روستای سيف آباد 

١ ٢٣/٠٨/٩٣۴٩ 

  محمد غLمی
  دست چپقطع 
  کارگر ١

  ١۵٠  ٢۵/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  توسط دستگاه برش

  حسين سيدی
  دست  بريدگی

  کارگر ١
  ١۵١  ٢۶/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  - 

  جواد سنگ سفيدی
 ١سوختگی 
  کارگر

  ١۵٢  ٢٧/٠٨/٩٣  اسفراين  شرکت فوج گستر  نقص کوره

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٣٢
 شرق راه آھن شمال تصادف با قطار

ايستگاه  دامغان،
 )رستان

١ ٣٠/٠٨/٩٣۵٣ 



 ٨                                                                                                     روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

 ١٢و مصدوم شدن 
 کارگر

  کارگر ١ مرگ
 ساله  ۵٠

تصادف سرويس 
 کارگران

 ١۵۴ ٠٢/٠٩/٩٣ ھراز - آمل  مجتمع آمل جوجه

 محسن
مرگ کارگر 

 ساله ٢٢
 مغازه جوشکاری انفجار بشگه

 اصفھان،
 خ.اشکاوند

٠۴/١ ٠٩/٩٣۵۵ 

 - 
مصدوميت 
 کارگرافغان

رفتن ميلگرد  فرو
 در جمجمه

 ١۵۶ ٠٥/٠٩/٩٣ تھران ساختمانی

 - 
 ٣٧مسموميت 

 رگرکا
 ١۵٧ ٠٨/٠٩/٩٣ ١٣عسلويه، فاز  شرکت صافا غذای فاسد

 ھر دو افغان

کارگر١مرگ
ساله و  ٢٢

مصدوميت 
 ساله٢٧کارگر

ريزش آوار و 
 کمبود اکسيژن

 ١۵٨ ٠٩/٠٩/٩٣ تھران، خ. پامنار ساختمانی

 

 ٤مصدوميت 
 کارگر

آتش سوزی و 
 کمبود اکسيژن

 ١۵٩ ١٠/٠٩/٩٣ کرمانشاه شھرک صنعتی فرامان

  ١۶٠  ١٢/٠٩/٩٣  ؟  پتروشيمی رازی  اعسقوط از ارتف  کارگر ١مرگ   حميد مھدوی

 - 
 ١مصدوميت 

 کارگر
پاره شدن سيم 

 بوکسل
 ١۶١ ١٣/٠٩/٩٣ يزد، بلوار مدرس حفر چاه

 فرزند ٦و پدر 
مرگ کارگر 

 ساله ٤٢
مدفون شدن در 

 سيلوی ذرت
 ١۶٢ ١٥/٠٩/٩٣ کاشمر کارخانه خوراک دام

 - 
قطع انگشتان 

 کارگر١پای
 ١۶٣ ١٦/٠٩/٩٣ نتھرا کارگاه صنعتی سقوط قطعه آھن

 ٢مصدوميت
 کارگر افغان

سقوط به چاه در 
 اتومبيل٢اثرتصادف

 ١۶۴ ١٨/٠٩/٩٣ تھران حفر چاه

 مھدی باغبانی
مرگ رفتگر 

 ساله٥٠
 خدمات شھرداری تصادف با اتومبيل

  زنجان،
 م. فلسطين 

١ ١٩/٠٩/٩٣۶۵ 

 -  
 

له شدن دست 
  کارگر

 ساله ٣٠

گيرکردن دردستگاه 
 نقاله

 نانوايی
بلوار  مشھد،

 ابوطالب
١ ١٩/٠٩/٩٣۶۶ 

 - 
مصدوميت 

کارگر  ١شديد 
 خدماتی

سقوط از سقف 
 پارکينگ

 ١۶٧ ١٩/٠٩/٩٣ تھران دانشگاه آزاد مرکز

  ١۶٨ ١٩/٠٩/٩٣  تھران، قيطريه  ساختمانی  ريزش آوار  کارگر ١مرگ   قدير

 - 
 ٣مسموميت 
 کارگر

 نشت گاز ترش
شرکت پيمانکاری 

 »ايدرو«
عسلويه، 

 ١٨و١٧فاز
١ ٢٠/٠٩/٩٣۶٩ 

 م. ف.
مرگ کارگر 

 ساله ٣٨
 ساختمانی ريزش آوار

يزد، بلوار دھه 
 فجر

١٧٠ ٢٤/٠٩/٩٣ 

  

  کارگر ١مرگ 
ابراھيم 

  الدينی ضياء
  ١٧١  ٢٤/٠٩/٩٣  کرمان، راور  معدن ھمگار  ريزش ديواره

کارگر٢مرگ  - 
  ساله٢٧و ٢٠

  ساختمانی  ريزش ديوارۀ گود
کرج، بلوار 
  ش.حدادی

١٧٢  ٢٦/٠٩/٩٣ 

 ساختمانی/جوشکاری سقوط از ارتفاع کارگر ١مرگ  ئيسیاسکندر ر
  کرمانشاه،

 منطقه نوبھار
١٧٣ ٢٧/٠٩/٩٣ 

  کارگر ١مرگ   حسن ميربلوچ
تصادف با      

  مينی بوس
  ١٧۴  ٢٩/٠٩/٩٣  خاش  کارخانه سيمان

 ١٧۵ ٠٦/١٠/٩٣ کاشان، بلوار دانش حفر کانال آب ريزش ديواره کارگر ١مرگ  - 

 کارگر ١مرگ  - 
اخل دستگاه سقوط د

 بتن سازی
 ١٧۶ ٠٧/١٠/٩٣ تھران، جاده ساوه کارخانه بتن سازی

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ١٧
 کارگاه مبل سازی آتش سوزی

تھران، شھرک 
 مرتضی گرد

١٧٧ ٠٨/١٠/٩٣ 



 ٩                                                                                                      روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر احد کارو نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ٣١
 ١٧٨ ٠٩/١٠/٩٣ سرعين ساختمانی سقوط از ارتفاع

 - 
 مرگ کارگر

 ساله افغان١٧
 ١٧٩ ١٠/١٠/٩٣ تھران ساختمانی ريزش آوار گود

  سجاد انصاری
مرگ کارگر 

  ساله ٢٢
  گاز گرفتگی

  شرکت پيمانکاری
I. G. C  

  ١٨٠  ١٠/١٠/٩٣  ٢١عسلويه، فاز 

 - 
کارگر مرگ 
 ساله ٣٣

 ساختمانی سقوط از ارتفاع
صومعه سرا، خ. 

 سردار جنگل
١٨١ ١١/١٠/٩٣ 

 - 
 ١٥مسموميت 
 کارگر

 ١٨٢ ١١/١٠/٩٣ تھران کارخانه داروسازی استنشاق گاز کلر

شھرام  ،رضا عسگری 
 ١٨٣ ١٤/١٠/٩٣ ساوه فروز گاز انفجار گاز استيلن کارگر ٣مرگ هللا رحيمی حجت و حشمتی

 ساختمانی ريزش آوار ديوار کارگر ١مرگ
           مشھد،      

 ملک آباد بلوار
١٨ ١٥/١٠/٩٣۴ 

 -  
 کارگر ١مرگ

 ٤و مصدوميت
  ديگرکارگر

  ١٨۵ ١٥/١٠/٩٣  محLت  ساختمان مسجد  ريزش ديوار

 -  
 

محبوس شدن و 
 ٤مصدوميت 

 کارگر
 کارگاه کفاشی آتش سوزی تينر

  تھران، 
 بازار ولی

١٨ ١٦/١٠/٩٣۶ 

رشيدی، بکتاشی و مسلم 
 کمساری

    مصدوميت
 کارگر ٣

 ريزش معدن
  معدن ذغال سنگ

 گله توت
 ١٨٧ ١٨/١٠/٩٣ زرند

 کارگر١مرگ
  نگھبان

  رسولی مرتضی
  ١٨٨  ١٩/١٠/٩٣  زنجان - ميانه  ايستگاه رجعين  تصادف با قطار

 ١٨٩ ٢٢/١٠/٩٣ اھواز، خ. سقراط ساختمانی سقوط آسانسور کارگر ٢مرگ - 

 ١و مصدوميت
  کارگرديگر

 اه رنگرزی مبلکارگ  آتش سوزی   کارگر ١مرگ
  چھاردانگه،

 علی آباد قاجار 
١٩٠ ٢٢/١٠/٩٣ 

و مصدوميت کارگر 
   ديگر

 ١٩١ ٢٢/١٠/٩٣ تھران، دولت آباد ساختمانی ريزش گود   کارگر ١مرگ

 - 
٢٣٩مسموميت
 کارگر

 ١٩٢ ٢٥/١٠/٩٣ عسلويه، کنگان ١٤فاز  مصرف غذای فاسد

 حسين س.
مرگ 

 ساله٣٠کارگر
 ١٩٣ ٢٦/١٠/٩٣ محمودآباد ساختمانی سقوط از ارتفاع

 - 
مصدوميت  

 رافغانکارگ٢
 ١٩۴ ٢٧/١٠/٩٣ تھران پروژه آب وفاضLب سقوط در چاه

  کارگر ٣ مرگ  - 
آتش سوزی 

  درکشتی
  ١٩۵  ٢٩/١٠/٩٣  بندر عباس  ھرمزگسترشمجتمع 

 کارگر مرگ
 افغانساله ٤٢

 ١٤سقوط ازطبقه
 رسانسوآبه چاھک 

 ١٩۶ ٣٠/١٠/٩٣ تھران، کامرانيه ساختمانی

                شدنو مصدوم 
 نفر ديگر ٧

کشته شدن دو 
  کارگر 

سرويس واژگونی 
  ١٩٧  ٣٠/١٠/٩٣  ھفت تپه  کارگران نی بر  ارگرانحمل ک

  مسعود سخاوتمند
مصدوميت  

  کارگرساده١
  ١٩٨  ديماه  اسفراين  شرکت سبک سازان  ھنگام بارگيری



 ١٠                                                                                                  روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

  علی اکبر ولی پور
مصدوميت 

  کارگر١شديد
  ١٩٩  ديماه  اسفراين  موزائيک سازی  حمل قطعات

 محمد تقی واثقی
  ١ مصدوميت
 کارگر

 ٢٠٠ ديماه اسفراين انیساختم سقوط از ارتفاع

 - 
کارگر  ٢مرگ 

ساله  ١٨و  ٥٠
 افغان

ريزش ديواره 
 استخر

 ٢٠١ ٠٢/١١/٩٣ شاھرود، بسطام استخر شھرداری

 داوود داوودی
مرگ 

 ساله٥٣کارگر
 ساختمانی ريزش آوار

  کاشان، خ.
 اميرکبير

٢٠٢ ٠٤/١١/٩٣ 

 

کارگر  ١مرگ 
 رفتگر

 خدماتی شھرداری تصادف بااتومبيل
      تھران،     

 م.صنعت
٢٠٣ ٠٦/١١/٩٣ 

 - 
مرگ 

 ساله٢٨کارگر
 ٢٠۴  ٠٧/١١/٩٣ تھران گود  برداری سقوط از ارتفاع

 

 ١مصدوميت 
 کارگرافغان

گير گردن دست 
 خردکندردستگاه 

 ٢٠۵ ٠٨/١١/٩٣ کاشان کارگاه بازيافت

 - 
 ١مرگ 

 کارگرجوشکار
 ساختمانی/جوشکاری   ٣سقوط ازطبقه

       تھران،       
 اديوسف آب

٢٠ ١٤/١١/٩٣۶ 

کارگر ١و مصدوميت 
 ديگر

 کارگر ٤مرگ 
نقص و سقوط 

 با)بر
 ساختمانی

  بندر عباس
 شھرک آزادگان

٢٠٧ ١٤/١١/٩٣ 

 - 
مصدوميت 

 ساله٣٥کارگر
 آتش سوزی

  تشک و  یتوليد
 تخت خواب

        تھران،       
 محله مرتضی گرد 

٢٠٨ ١٥/١١/٩٣ 

هللا  ابوالقاسم جعفرپور، رحيم
، هپنا ، حسين قطامیکاکاوند

مھدی باقری و  اکبرآرامش
 تيمور حسين پور

کارگر  ٦مرگ 
و مصدوميت 

  ديگرکارگر٢٢
 

تصادف اتومبيل 
کارگران سرويس

 به علت نقص فنی 
 ٢٠٩ ١٦/١١/٩٣ عسلويه شرکت پتروپارس

 

فلج شدن 
 ٣5کارگر 
  ساله

 مجيد نيکخواه

 ٢١٠ ١٦/١١/٩٣ کرمان، راور معدن ھمکار ريزش ذغال سنگ

 علی اکبری
مصدوميت 

کارگر  ١شديد 
 رجوشکا

گيرگردن در 
 دستگاه نقاله

 ٢١١ ١٦/١١/٩٣ فو)دشھر سيمان سپاھان

 -  
مصدوميت 

کارگر  ٣شديد 
  افغان

  ٢١٢  ١٩/١١/٩٣  تھران، بلوار معلم  کانال فاضLب شھری  ريزش ديواره

  ابراھيم رجبی
مصدوميت 

  کارگر ١ شديد
سقوط قLب 

  جرثقيل
  ٢١٣ ١٩/١١/٩٣ فو)دشھر سيمان سپاھان

    و مسموميت برادر 
 ساله اش ٣٤

مرگ کارگر 
 ساله ٢٤نگھبان

استنشاق گاز 
 منواکسيد کربن

 ٢١۴ ٢٠/١١/٩٣ گيLنغرب شرکت اکتشافی

 کارگر ١مرگ  - 
 آتش سوزی

 ساختمانی
مشھد، 

 شھريور١٧م.
٢١٥ ٢١/١١/٩٣ 

 ١مصدوميت
  کارگر

 ساله ٣٥
 ٢١٦ ٢١/١١/٩٣ شھر صباشھريار،  حفاری سقوط در چاه

 ٢١٧ ٢١/١١/٩٣ تھران ساختمانی سقوط از ارتفاع اميرحسينی اھل پاوه

 اپراتور جرثقيل سقوط از ارتفاع کارگر ١مرگ  - 
  تھران،

 شھرک غرب
٢١٨ ٢١/١١/٩٣ 

 ٢١٩ ٢١/١١/٩٣ مشھد مجتمع تجاری آکسون آتش سوزی کارگر ١مرگ  - 

 - 
 ٣٥مسموميت 
 کارگر

 کارخانه توليدی نشت گاز کلر
، جاده تھران

 مخصوص کرج
٢٢٠ ٢١/١١/٩٣ 



    ١١                                                                                                  روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

 - 
 ٤مسموميت
 کارگر

 ٢٢١ ٢١/١١/٩٣ نقده صافکاری کارگاه وقوع انفجار

 - 
مجروح شدن 

 کارگر ١۶
 تصادف با تريلی

افق طLيی پيمانکاری 
  شوشتر

 ٢٢٢ ٢۴/١١/٩٣ ھفت تپه

 ٢٢٣ ٢۴/١١/٩٣ ماکو، ميLن واحد مرغداری انفجار بخاری کارگر ١مرگ  منصور د)يی ميLن

  ساله۴١مھدی احمدی  

 مصدوميت
کارگر در اثر ١

  اصابت دستگاه
 

دستگاه  سقوط
 کيلويی٣۵٠

کارخانه آلومينيوم 
 اراک سازی

 ٢٢۴ ٢٥/١١/٩٣ اراک

 دو حادثه در يک روز
مصدوميت و 

 کارگر٢سوختگی
ريزش موادمذاب 

 برروی بدن
کارخانه آلومينيوم 

 اراک سازی
 ٢٢۵ ٢٥/١١/٩٣ اراک

 -  
مصدوميت 

  کارگر١۵
تصادف تريلی با 
  ٢٢۶  ٢٥/١١/٩٣  ھفت تپه  کارگران نی بر  سرويس کارگران

  کارگر ١مرگ 
 جوشکار

 ساختمانی/جوشکاری    ٧سقوط از طبقه 
                       مشھد، 

 بلوار وکيل آباد
٢٢٧ ٢٨/١١/٩٣ 

اسماعيل بيگی، اکبر ديانی، 
محمود افشاری، غ�مرضا 

عطايی، حسين مرادی، محمود 
چھرآزی، قدرت هللا نجاتی و 

 اسماعيل بختيار

کارگر٨مرگ
 ساله ۴٠تا  ٣٠

و مصدوميت 
 شديد محمد صفری

 ساختمانی سقوط آسانسور
  اصفھان،

 بلوار کشاورز
٢٢٨ ٢٨/١١/٩٣ 

 ساله٣٠و  ٢٠ ، ٢٨
 ٣مصدوميت

 کارگرافغان
 ساختمانی گاز گرفتگی

                      تھران،
 پارک وی

٢٢٩ ٢٩/١١/٩٣ 

 ١مصدوميت
 ساله ٣٥کارگر

سقوط از طبقه 
 ششم

 ساختمانی/جوشکاری
                تھران،
 م. ونک

٢٣٠ ٠١/١٢/٩٣ 

 - 
مصدوميت 

دست 
 ساله٤٥کارگر

گيرکردن دست در 
 دستگاه 

 ٢٣١ ٠٣/١٢/٩٣ کاشان شيرينی پزی

 - 
 ١مصدوميت
 کارگر

 توليد کيف و کفش آتش سوزی
                تھران، 

 خ. ظھيرا)سLم
٢٣٢ ٠٤/١٢/٩٣ 

 گ - صاحب
مرگ کارگر 

 ساله افغان ٢٥
سقوط به چاھک 

 آسانسور
 ساختمانی

                           تھران، 
 خ. پاسداران

٢٣٣ ٠٦/١٢/٩٣ 

  مصطفی روستا و
  مھندس مھدی نوری 

 

کارگر ٢مرگ
 ٢و مصدوميت

 ديگر کارگر
 ٢٣٤ ١٠/١٢/٩٣ قم معدن منگنز ونارج ريزش ديواره

 کارگر٢مرگ
 جوان

 شھرک صنعتی آتش سوزی
                       مشھد، 

 جاده کLت
٢٣ ١٢/١٢/٩٣۵ 

 - 
مرگ پرستار 

 ساله  ٣٠
آتش سوزی در 

 آمبو)نستصادف 
 ٢٣٦ ١۴/١٢/٩٣ )ھيجان آبان ٢٢بيمارستان 

 - 
 مرگ کارگر

 ساله افغان ١٨
 حفر چاه ريزش ديواره

            تھران، 
 سعادت آبادخ. 

٢٣٧ ١٤/١٢/٩٣ 

گارگر ٢مرگ
و مصدوميت 

 کارگرديگر١١
 ٢٣٨ ١٦/١٢/٩٣ مشھد مترو ٢خط  ريزش سقف مترو

 ٢٣٩ ١٦/١٢/٩٣ ايLم، آبدانان تونل کبير کوه سقوط سنگ کارگر ١مرگ  موسی زاده

 - 
  کارگر ١مرگ 

 ساله ٣٠ 
 »مھيار«معدن شن  گسقوط سن

            اصفھان، 
 شھرضا

٢ ١٨/١٢/٩٣۴٠ 



        ١٢                                                                                                   روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

L٢۴١  ٢٢/١٢/٩٣  خاش  کارخانه سيمان  تصادف با مينی بوس  کارگر ١مرگ   م رضا آزادیغ  

 ٢۴٢ ٢٣/١٢/٩٣ کوت عبدهللا شھرداریفضای سبز  تصادف باخودرو کارگر١مرگ - 

مصدوميت 
 ساله٣۵کارگر 

 .جواد ب
 آرماتوربندی سقوط قطعه آھن

                 تھران، 
 دنیخ. م

٢ ٢٥/١٢/٩٣۴٣ 

تن ٢٢ا کشته و
به شدت 
 مصدوم

واژگونی سرويس 
 کارگران

  کارگران فصلی
 گوجه چين

 ٢۴۴ ٠٥/٠١/٩٤ بندر لنگه

 ٢۴۵ ٠٧/٠١/٩۴ دزفول حفر چاه ريزش ديواره کارگر ١مرگ  - 

 - 
 کارگرمرگ 

 ساله افغان ٢۶
 ٢۴۶ ٠٩/٠١/٩۴ تھران ساختمانی ريزش آوار

 کارگر ١مرگ  - 
گيرکردن 
 درخميرگير

 ٢٤٧ ١٠/٠١/٩۴ سراب نانوايی

  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٢ 

غرق شدن در 
 مصنوعیدرياچۀ 

 ؟
  اصفھان، 
 حبيب آباد

١٠/٠١/٩۴ ٢٤٨ 

 - 
سوختگی شديد 

 کارگر ٢
 ٢٤٩ ١٠/٠١/٩۴ نطنز مجتمع فو)د مذاب ريختن مواد

 - 
سوختگی شديد 

 کارگر ١
انفجار دستگاه 

 زباله سوز
 ٢٥٠ ١٠/٠١/٩۴ کرمانشاه بيمارستان طالقانی

 کارگر ١مرگ  - 
گير کردن در 

 دستگاه خميرمايه
کارخانه خميرمايه 

 رضوی
 ٢٥١ ١١/٠١/٩۴ قوچان - مشھد

  ھادی ظھيری
 

  کارگر١مرگ
 ساله ٣۵ 

برخورد با  يک 
 خودرو

  مجتمع نيشکر
 ھفت تپه

 ٢٥٢ ١۵/٠١/٩۴ ھفت تپه

  کارگر ١مرگ 
 ساله ۴٠

 ٢۵٣ ١٧/٠١/٩۴ ساوه نگھبان ساختمان سقوط در چاه

  کارگر ١مرگ 
 ساله ٢٧

  سقوط با)بر
 غير استاندارد

 ٢۵۴ ١٨/٠١/٩۴ خراسان رضوی کارخانه توليد چينی

 کارگر ١مرگ 
  و مصدوم شدن 

 ديگر کارگر١
 ساختمانی با)بر از سقوط

           - بوشھر
 آب پخش

١٩/٠١/٩۴ ٢۵۵ 

 - 
کارگر  ۴مرگ 

 و مصدوم شدن
 کارگر ديگر ١

سقوط از ارتفاع 
 متری ۵٠

نيروگاه برق سيکل 
 ترکيبی

 ٢۵۶ ٢٠/٠١/٩۴ شيروان

 سالۀ افغان ١۵
مصدوميت 

 کارگر١
 ٢۵٧ ٢۴/٠١/٩۴ تھران شرکت مترو نشت زمين

 -  
 

  
  کارگر ١مرگ 

 

براثر برخورد 
کابين آسانسور با 

 کارگر سر
 شھرک صنعتی توس

  بينالود
 خراسان جنوبی

٢۵/٠١/٩۴ ٢۵٨ 

واژگونی کانکس  کارگر ١مرگ  - 
 کارگر نگھبان دراثرتندباد نگھبانی

  ،تبريز
 باسمنج 

٢۵/٠١/٩۴ ٢۵٩ 

 

مرگ 
 ساله٤٠کارگر

 
 معدن سنگ سنجدک ز ارتفاعسقوط ا

               - کاشمر
 کوه سرخ

٢۵/٠١/٩۴ ٢٦٠ 

 ٢٦١ ٢٧/٠١/٩۴ اصفھان نصاب پله برقی سقوط از ارتفاع کارگر ١مرگ  - 

حال دو کارگر زن و 
 يک مرد وخيم است

 ١٠مصدوميت 
 ۴کارگرزن و
  کارگر مرد

واژگونی وانت 
  حامل کارگران

  کارگران گوجه چين
 - شھرستان دير

  بردستان شھر
  

٢٨/٠١/٩۴  ٢۶٢  

 



 ١٣                                                                                                  روز شمار حوادث محيط کار

 شماره تاريخ شھر واحد کار نوع حادثه نتيجه حادثه عکس و توضيحات

کارگر  ۶نجات
غازه از م ١

 آتش سوزی
 آتش سوزی

ميدان مغازه در 
 فردوسی

 ٢۶٣  ٢٩/٠١/٩۴ تھران

 کارگر ١مرگ
ريزش ديوارۀ 

 کانال
شبکه فاضLب مسکن 

 مھر
 ٢٦٤ ٣١/٠١/٩۴ يزد

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ۵٠
ريزش چاه 

 فاضLب
 ٢۶۵ ٠١/٠٢/٩٤ قم بوستان فدک

 - 
مرگ کارگر 

 ساله ۴٢
خريب ھنگام ت

 ساختمان
 ساختمانی

                   - تھران
 فرحزاد

٢ ٠١/٠٢/٩٤۶۶ 

کارگر  ٢و مصدوميت
 ديگر

 کارگر ١مرگ
     ن وَ  ١برخورد 

 با کارگران
آسفالت کاری آزاد راه 

 قزوين - کرج 
               - تھران 
 کرج

٢ ٠٢/٠٢/٩٤۶٧ 

احتمال مسموميت        
 کارگر ديگر ٢

 کارگر٢مرگ 
  يت مسموم

 با گاز ترش
 ٢۶٨ ٠٥/٠٢/٩٤ عسلويه ١٨و  ١٧پروژه فازھای

مصدوميت کارگر ديگر 
 در دو حادثه مجزا

 تصادف با اتومبيل کارگر ١مرگ 
  کارگران شھرداری

 نظافتچی اتوبان
  تبريز،

 اتوبان پاسداران
٢ ٠٥/٠٢/٩٤۶٩ 

نفر آنھا وخيم و  ۴وضع 
 يکی از آنھا خطرناک است

 ٧گاز گرفتگی 
 کارگر

 ٢٧٠ ٠٧/٠٢/٩٤ اراک ندزشا پا)يشگاه  گاز نشت

  
  

  

                               

                               
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  به جای مؤخره

  
 

  بيانيۀ سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
  

  کشتار حوادث کار و خواب خوش مسئو@ن
 

  ١٣٩٣ بھمن ١٩
که به مناسبت سالگرد انقLب در رسانه ھای گوناگون از اعتصابات تعيين کننده کارگران به درست در روزھايی 

پيروزی انقLب سخن گفته می شود و جناب وزير کار فارغ البال و بی خيال  ويژه کارگران پا)يشگاه ھای نفت در
کاه کارگران به مشکLت جانو ديگر گرفتاری ھا و  از قربانی شدن پی در پی کارگران در حوادث ناشی از کار

زرق و  جای حضور در مراکز کارگری از جمله منطقه مظلوم عسلويه و رسيدگی به خواسته ھای آنھا در مراسم پر
برق برج ميLد حاضر شده و سخنرانی ھای شيرين سرمی دھد. گزارش تلخ افزايش کشتار کارگران در حوادث 

  .ن پايه کسی خم به ابرو نمی آورندورتبه تا د ناشی ازکار منتشر می شود و ازمسئو)ن عالی
در ھياھو و جنجال گوش خراش گسترش خصوصی سازی ضد کارگری و حمايت از مقررات زدايی عليه کارگران 
تا گسترش فساد اقتصادی در مقامات، چيزی که توجه ھيچ مسئولی را جلب نکرد و برايش سمينار و ھمايش و 

  .انا کشتار و فجايع روز افزون سوانح وحوادث ناشی از کار بوده و می باشدکنفرانس و جلسه برگزار نشد ھم
کشتار و مجروح و مصدوم شدن کارگران مدت زمان زيادی است از مرز ھشدار گذشته است و وزارت عريض و 
طويل کار که فلسفه وجودی اش مديون طبقه کارگر وزحمتکشان بوده و وظيفه اصلی اش دفاع از حق و حقوق 

کاری خود را فراموش کرده و به  ۀمی باشد در اين باره به کلی وظيفگران به ويژه ايمنی کار و جسم و جان آنان کار
منظور رفاه حال کارفرمايان متقلب ومتخلف دست از پا خطا نمی کنند! فاجعه مرگ دلخراش شش تن از کارگران 

ديگر نشان داد که جان کارگران برای مسئو)ن  عسلويه در تصادف اتوبوس فرسوده و معيوب وغيراستاندارد يکبار
. چگونه می شود مرگ کسانی در بيرون از مرزھای کشور بصورت يت و ارزش چندانی نداشته و نداردمربوط اھم

تن از کارگران فقط در حوادث  ٢٠٠٠اما مرگ ساليانه بيش از گسترده در رسانه ھای جمعی و مسئو)ن اثر گذار،
. آنانکه شبانه روز يری از اين کشتار اقدامی نمی شودن تاسفی را برنمی انگيزد و برای جلوگکوچکتري ناشی از کار

دراين فجايع نھا ھم آبدانند که  يابی و به سرعت برای آنان پرونده سازی می کنند،رد حرکات حق طلبانه کارگران را
و صحنه اجتماعی را يکسويه عليه . چرا که ازفرياد دادخواھی کارگران جلوگيری کرده شريک جرم اصلی ھستند

  .حقوق و منافع کارگران ستمديده سامان دھی می کنند
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بعنوان يک سازمان کارگری در راستای ھمبستگی انسانی و طبقاتی 

ان و مردم آزاده مرگ دلخراش شش تن از کارگران زحمتکش منطقه عسلويه را به خانواده و بستگان و عموم کارگر
بار ديگر از مقامات عاليه می خواھد به اين  ،و ضمن محکوم کردن مسئو)ن مربوط ايران صميمانه تسليت می گويد

روند مرگ آفرينی، برای کارگران پايان دھند. اما تجربه روزگاران به کارگران آموخته و می آموزد که آنان فقط و 
در اين زمينه  .ايی کارگری است که می توانند بھتر از حقوق خود دفاع کنندفقط با ايجاد سازمان ھای مستقل سنديک

از برادران گوناگون بگير و ببند درخواست می شود چوب )ی چرخ حق طلبی کارگران نگذاشته و به آنھا فرصت 
ن کس پف ھر آ که ايزد برفروزد چراغی را«و » حق گرفتنی است« دفاع از حقوق خود بدھند که بزرگان گفته اند

  »!کند ريشش بسوزد
 

 ٩٣بھمن ماه 
  
 


