
ردیف
ی
ناهلسننام پدرنام و نام خانوادگ محل  حادثه در خارج از کردستان نحوه حادثهتاری    خ جان باخت 

ایران

3/1/1398ارومیه15بهروزپوریا عبدی1
ی

اقلیم کردستانگازگرفتگ

ی2 نامعلوم13/1/1398بوکان40نارص پیر

ریزش آوار20/1/1398بوکان48یک کارگر3

سقوط از ارتفاع25/1/1398ارومیهصالح مجیدی فرد4

سقوط از ارتفاع25/1/1398کرمانشاه/بیستونیک پیمانکار جوان5

سقوط از ارتفاع2/2/1398بوکانرشیدزاهد درخوش6

نامعلوم3/2/1398سنندجیک کارگر7

حادثه با تراکتور3/2/1398کرمانشاه/صحنهیک کارگر8

حادثه در استخر17/2/1398ایالم/رسابله35یک کارگر9

سقوط از ارتفاع18/2/1398سنندج56یک کارگر10

سقوط از ارتفاع5/3/1398ارومیهیک کارگر11

ین50یک کارگر12 ریزش آوار15/3/1398قرصشیر

سقوط از ارتفاع23/3/1398رسدشت/بیتوشمحمود عزیزی13

24/3/1398کرمانشاه/ریجابامیر پاالنن14
ی

برق گرفتگ

انفجار در کارگاه1/4/1398بوکان30مصطفنصالح عبدهللا پور15

یفیان16 2/4/1398نودشه33بهنام رسر
ی

برق گرفتگ

آتشسوزی در کارگاه10/4/1398کرمانشاهیک کارگر17

ن قربانن18 ریزش آوار15/4/1398بوکان/داشاغلیاستر

سلیمانیهسقوط از ارتفاع21/4/1398بوکان/کهریزه محمدآبادفریدون رعنانی19

سقوط از ارتفاع26/4/1398بوکان/ینگیجهمحمدعیل رحییم20

3/5/1398مریوان/وله ژیرعبدهللابهنام تارین21
ی

سلیمانیهبرق گرفتگ

انشهر/سوغانلوعمر چوپانن22 همداننامعلوم4/5/138پیر

سقوط به داخل چاه9/5/1398دیواندره/رشیدآباد50یک کارگر23

انفجار در کارگاه6/5/1398سنندج20دانیال خدری24

7/5/1398بانهن.ع25
ی

حادثه رانندگ

سقوط از ارتفاع9/5/1398مهاباد30خالد ارمغان26

9/5/1398سنندج32یک کارگر27
ی

برق گرفتگ

ی28 سقوط از ارتفاع14/5/1398سقزفواد رهیر

سقوط از ارتفاع15/5/1398کرمانشاه46یک کشاوز29

15/5/1398بوکان52یک پاکبان30
ی

حادثه رانندگ

سلیمانیهسقوط از ارتفاع16/5/1398مریوان/گویزه کویره32محمد نجفن31

(1398)کارگران جان باخته در کردستان ایران براثر حوادث ناشر از کار



ریزش آوار23/5/1398ربط/شندره47سلیم زایع32

نامعلوم5/6/1398سقزآرام خرسو پور33

سقوط از ارتفاع5/6/1398کرمانشاه/سنقرمحمدعیل انفرادی34

حادثه ساختمانن7/6/1398کامیاران/کوری  هری نساراحمدمحمدنبر مارانر35

11/6/1398بوکانیک راننده جرثقیل36
ی

حادثه رانندگ

نامعلوم11/6/1398اسالم آباد غربنوخاص غالیم37

ریزش آوار17/6/1398سنندججلیل شاه کریم38

سقوط به داخل چاه19/6/1398رسدشت30ابراهیم شیخه پور39

سقوط از ارتفاع20/6/1398مهاباد/لج28رسول بایزیدی پور40

سقوط از ارتفاع23/6/1398مهاباد/خورخوره35یک کارگر41

28/6/1398ایالم/چرداویلیک کشاوز42
ی

حادثه رانندگ

ن بهزادی43 6/7/1398ارومیه/بالو35رامتر
ی

اربیلبرق گرفتگ

8/7/1398سنندج/کالترزانایوب امیبن44
ی

کیشبرق گرفتگ

امیر محمدی45
سقوط از ارتفاع11/7/1398رسوآباد/هزارخانن

کار با سنگ فریز18/7/1398سقز40ن.ع46

سقوط از ارتفاع22/7/1398اشنویه20یک کارگر47

واژگونن لودر29/7/1398میاندوابیک کارگر48

سقوط از ارتفاع29/7/1398بوکانیک راننده لودر49

سقوط از ارتفاع2/8/1398ارومیه32یک کارگر50

نیک کارگر51 انفجار در کارگاه9/8/1398کرمانشاه/هرستر

یزریزش آوار11/8/1398رسدشت/دیالنهابراهیم حمزهزاده52 تیر

آبادمهدی هرزانن53 یزریزش آوار11/8/1398بوکان/ امیر تیر

یزریزش آوار11/8/1398سقز/سبتلومحمدرشید رشیدی54 تیر

یزریزش آوار11/8/1398بانهبادین نادری55 تیر

14/8/1398مهران45یک چوپان56
ی

برق گرفتگ

سقوط دستگاه16/8/1398مهران35یک کارگر57

سقوط از ارتفاع20/8/1398اسالم آباد غرب65یک کارگر58

اربیلریزش آوار23/8/1398ارومیهایرج سعیدی59

اربیلسقوط از ارتفاع29/8/1398کامیارانهادی صبوری60

10/9/1398رسدشت/بیتوشمحمد قاضن ابراهیم61
ی

سلیمانیهگازگرفتگ

مصدومیت با زغال10/9/1398رسدشتیک کارگر62

انشهر23مکائیل ابراهییم63 سلیمانیهانفجار در کارگاه25/9/1398پیر

ریزش آوار28/9/1398رسول رسول مقدم64

ریزش آوار28/9/1398قادر رسول مقدم65

مهاباد/ گرده یعقوب



اربیلسقوط از ارتفاع25/10/1398مریوان/کولیج35توفیقجمشید ایزدی66

کرجسقوط از ارتفاع29/10/1398سقز29شهرا م احمد پور67

دهوکسقوط از ارتفاع4/11/1398سلماس/ ستون ره شحاجر رحیم(جیل باقو)بهمن حسویان 68

آملسقوط از ارتفاع10/11/1398سنندج/بیسارانسینا عیل رمانی69

13/12/1398بانه/بله سن32خالد رحیم زاده70
ی

برق گرفتگ

ردیف
ی
ناهلسننام پدرنام و نام خانوادگ محل  حادثه در خارج از کردستان نحوه حادثهتاری    خ جان باخت 

ایران

3/1/1397ارومیهبهروز عبدی1
ی

اربیلگازگرفتگ

ریزش دیوار20/1/1398بوکان47یک کارگر2

سقوط ار ارتفاع25/1/1398ارومیهیک کارگر3

سقوط ار ارتفاع25/2/1398بوکانیک کارگر4

سقوط ار ارتفاع5/3/1398ارومیهکارگر52

18/3/1398بوکانیک کارگر6
ی

برق گرفتگ

انفجار کپسول گاز24/3/1398مهابادکارگر74

آتشسوزی10/4/1398کرمانشاهکارگر82

ریزش دیوار15/4/1398بوکانکارگر91

28/4/1398بوکانکارگر1010
ی

حادثه رانندگ

آتشسوزی2/5/1398ایالمکارگر112

ریزش دیوار4/6/1398رسدشت/نستانکارگر123

آتشسوزی در خودرو11/6/1398دیوندارهکارگر134

28/6/1398ایالم/چرداویلیک کشاوز14
ی

حادثه رانندگ

وهای نظایم در 28/7/1398هورامانآراس شکری15 شیلک نیر

ن کار حتر
"28/7/1398هورامانیک کارگر16

نکارگر172 انفجار در کارگاه9/8/1398کرمانشاه/هرستر

آتشسوزی28/9/1398مهابادکارگر183

25/10/1398ماکوزن1924
ی

گازگرفتگ

ن محمویان20 انشهرحستر اربیلسقوط ار ارتفاع4/11/1398پیر

ردپا
ُ
 ک

ی
رسان مرکز آمار آژانس خبر

(1398)کارگران مصدوم و زخیم شده  در کردستان ایران براثر حوادث ناشر از کار


