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 18:30:38/ ساعت :  1393آذر  21امروز : جمعه 

 برق گرفتگی تعمیرکار دکل فشار قوی برق 

 
رعایت نکردن اصول ایمنی هنگار تعمیر دکل برق فشار قوی، مصدومیت و معلق ماندن 

 .متری سطح زمین در پی داشت 30کارگر جوان را در ارتفاع 

تعمیرات دکلهای برق هنگام انجام به گزارش فرهنگ نیوز ، یکی از کارگران شرکت 

تعمیرات در ارتفاع دچار برق گرفتگی شده و در ارتفاع معلق مانده بود که 

این حادثه را اطالع رسانی کردند که ستاد  125شاهدان در تماس با سامانه 

و نجاتگران  86امروز آتش نشانان ایستگاه  13:00فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 

را به شهر ری، روبروی شهرک رضوان اعزام  9ودروی باالبر ایستگاه و خ 21ایستگاه 

 کرد.

  

عملیات که در محل حادثه حاضر بود در این باره گفت:  7عباس زارعی معاون منطقه 

ساله در اثر برق گرفتگی و ایجاد قوس الکتریکی در ارتفاع تقریبی  33این کارگر 

خوشبختانه به دلیل استفاده از کمربند متر از سطح زمین گرفتار شده بود که  30

 حمایت کننده ایمنی، به پایین سقوط نکرده بود.

  
وی افزود:آتش نشانان به سرعت اقدام به نوارکشی محدوده خطر کرده و با استفاده 

از خودروی باالبر، شخص مصدوم را که از ناحیه دستها، صورت و باالتنه دچار 

کردند و جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل سوختگی شده بود به پایین منتقل 

 عوامل اورژانس دادند.

 علت این حادثه توسط کارشناسان شرکت برق در حال بررسی است.

 

 ۹۱۷۱۸ :کد خبر

 ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۳تیر  ۲۳ :تاریخ انتشار
 گرفتگی پیمانکار شرکت برق برق

سازمان آتش نشانی مشهد گفت: پیمانکار شرکت برق که اصول  38سرپرست ایستگاه 

 .هزار ولتی جان باخت 20ایمنی در کار راعایت نکرده بود با ورود به حریم برق 

سازمان آتش نشانی مشهدگفت: این حادثه  38سرپرست ایستگاه "بوشهرنیوز"به گزارش

برسی شمالی مشهدو در حالی اتفاق افتاد که پیمانکار شرکت برق در در بلوار ط

 .متری از زمین و بر روی ستون برق مشغول تعویض کابلهای برق بود 10ارتفاع 

هزار ولتی شد و به  20وی یادآور شد: این پیمانکارهنگام کار وارد حریم برق 

جسد وی توسط آتش  علت برق گرفتگی بین سیمهای برق ماند که با تماس شهروندان

 .آتش نشانی مشهد به پایین منتقل و تحویل اورژانس شد 8نشانان ایستگاه 

افزود: شهروندان در هنگام وقوع حادثه برق گرفتگی باید  علی اکبر حکم آبادی

توجه داشته باشند اگر جریان برق قطع نشود هر کسی با او تماس بگیرد دچار برق 

 .می شود گرفتگی

در صورتی که امکان قطع برق وجود ندارد می توان با چوب یا  وی توضیح داد:

وسیله عایق دیگری برق را از شخص، یا شخص را از برق جدا و سپس اقدامات کمکی 
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را انجام داد و در صورتی که هیچ کدام از این روش ها میسر نبود باید به یک 

 .دا کرددست پارچه خشکی پیچیده و شخص را با همان دست از جریان برق ج

 ۹۰۹۴۳ :کد خبر

 ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۳تیر  ۱۳ :تاریخ انتشار
 سیاسي صفحه نخست

 ساله قمی 4مرگ جنجالی دختر 

ستان های نزدیک خانه خود در ساله ای که به همراه خانواده به یکی از بو 4دختر 

قم رفته بود، به علت برق گرفتگی توسط تیر چراغ برق داخل بوستان، از دنیا رفت 

 .که به همین علت تا کنون برخی از مسئوالن شهرداری قم بازداشت شده اند

 5پنج شنبه شب هفته گذشته ) به نقل از خبرگزاری ایلنا،"بوشهرنیوز"به گزارش

سال و نیمه به نام "خانم فاطمه امینی"، در یکی از  4(، دختر بچه ای 93تیرماه 

بوستان های کوچک، ما بین میدان روح هللا قم و مسجد سلماسی این شهر، به علت برق 

 .گرفتگی ناشی از اتصاالت تیر چراغ برق، از دنیا می رود

امینی" پدر روحانی این دختر فوت شده که از شهرداری به گفته "حجت االسالم امین 

قم شکایت کرده، "تا کنون شهردار منطقه، رئیس فضای سبز شهرداری و رئیس اداره 

برق منطقه مربوطه بازداشت شده اند"؛ البته برخی از نقل قول ها نیز حکایت از 

اجرا به گردن آزادی برخی از آنان داشته و تالش هایی برای انداختن تقصیر این م

 .کارگران از جمله کارگران خدمات شهری قم وجود دارد

آن گونه که آقای امینی نقل می کند، شهرداری قم و همچنین اداره برق منطقه 

متری بوستان قرار دارد، از خرابی اتصال تیر چراغ  50مربوطه که در فاصله حدود 

در آن بوستان مشغول به  برق در داخل بوستان خبر دار بوده اند؛ باغبانی هم که

گفته بود که ما هم به باالتری ها گزارش دادیم که « خانم فاطمه»کار است به پدر 

این تیر چراغ برق خطرناک است، اما گفتند تو آبیاری خودت را انجام بده، چکار 

 .داری؟ می آیند درست می کنند

که در بررسی  از قول یکی از افراد مرتبط با شهرداری گفت« خانم فاطمه»پدر 

که سامانه ارتباط مردم با شهرداری است، دیده ایم که  137تماس های سامانه 

مردم تماس گرفته و می گفتند تیر برق این بوستان خرابی اتصال دارد؛ همچنین 

هفته گذشته نیز یک پسر بچه دیگر به همین شیوه دچار برق گرفتگی می شود که 

بسیار شدید و انتقال او به خانه توسط البته نمی میرد، اما بعد از تشنج 

متری  50خانواده اش، این موضوع به نزدیکترین اداره برق که در فاصله حدود 

 .بوستان قرار دارد، اطالع داده می شود

آقای امینی تأکید می کند، که این اتفاق و از دست دادن دخترم، یک سهل انگاری 

چه ما فقط باید فدا می شد؛ تازه حتمی حتمی از سوی مسئولین مربوطه بود؛ و ب

را گرفتند  7هنوز هم خیلی ها به فکرش نیافتاده بودند و وقتی شهردار منطقه 

 .تازه آقایان بیدار شدند، مثل این که اتفاقی افتاده است

 تالش برای عدم انعکاس خبر در رسانه ها*
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اری ها، برخی از همان ابتدا تالش کردند تا این خبر به هیچ عنوان به خبرگز

خانم »روزنامه ها و صدا و سیما انتقال پیدا نکرده، چه آنکه به گفته پدر 

، "بعد از حدود یک هفته از درگذشت دخترش، تا کنون شهردار قم و...، حتی «فاطمه

برای تسلیت و ابراز تأسف نیز به خانواده امینی مراجعه نکردند"، تا مبادا 

اضافه کرد: "البته فقط تا کنون خانم خبری در این باره نیز منتشر شود. وی 

ارجمند عضو شورای شهر قم برای ابراز همدردی به منزل ما آمدند که به گفته خود 

ایشان، نه از طرف شورای شهر بلکه به صورت انفرادی و مستقل این کار را انجام 

 .".دادند

یکی از ، "در روز تشییع جنازه، «خانم فاطمه»به گفته حجت االسالم امینی پدر 

مسئولین سرشناس در شهرداری قم، به محل غسالخانه بهشت معصومه قم مراجعه کرده 

و با همراهی برخی از پرسنل دیگر شهرداری می خواستند با گرفتن امضایی از من، 

قبری را به صورت رایگان به ما بدهند، اما وقتی خواستم برگه را امضا کنم دیدم 

ضاعت مالی این تقاضا را دارم که من فورا گفتم روی آن نوشته شده به علت عدم ب

من همین االن می توانم چندین قبر را خریداری کنم و نیازی به کارهای شما 

ندارم؛ وقتی هم جنازه را برای تشییع به حرم حضرت معصومه منتقل کردیم، همان 

 مسئول مذکور شهرداری قم، قبل از سایرین جنازه را بلند کرده و با صدای بلند

فریاد می زد بلند بگو "ال اله الی ا..." و چنان گریه می کرد که گویی یکی از 

 .".است« خانم فاطمه»نزدیکترین افراد خانوادگی 

 علمکرد تأسف بار اورژانس و مراکز درمانی*

در گفت وگو با ایلنا، نشان از آن دارد که عالوه بر « خانم فاطمه»حرف های پدر 

اداره برق، برای خرابی اتصالی که در تیر چراغ برق  سهل انگاری شهرداری قم و

بوستان مورد نظر وجود داشت، اورژانس قم و همچنین دانشگاه علوم پزشکی قم که 

از متولیان امر بهداشت و درمان است نیز از ادارات پر اشکال شهر قم هستند، چه 

ری قم از اداره آنکه خود حجت االسالم امینی با بیان این که باید عالوه بر شهردا

برق و اورژانس قم نیز شکایت می کردم، به شرح تأسف باری از وضعیت فعالیت 

 .اورژانس و نیز یکی از مهمترین مراکز درمانی قم می پردازد

با « خانم فاطمه»از زمانی که دختر بچه را برق گرفته و بیهوش می شود، همراهان 

که در محل حادثه حضور داشتند  تماس می گیرند؛ تا چند دقیقه ای 115اورژانس 

با پای برهنه سوار بر « خانم فاطمه»اورژانس نیامده بود و به همین دلیل پدر 

موتوری می شود تا دخترش را به یک مرکز درمانی برساند؛ جالب این است که اقوام 

، که در «خانم فاطمه»دقیقه بعد از رفتن پدر  15خانواده امینی می گویند تا 

حضور داشتند، بازهم اورژانس نمی آید؛ آن گونه که باجناق آقای  محل بوستان

امینی گفته، مجددا با اورژانس تماس می گیرد اما آن شخصی که پاسخ گو بود، می 

پرسید بهوش است؟ بهوش نیست؟ و دائما سؤال پیچ های بی مورد می کرد و بعد هم 

ا نه، گوشی را با حالت بدون این که جواب روشنی بدهد که ماشین اورژانس آمده ی

 .خاصی قطع می کند

شب برای نجات دخترش از مرگ، به  23:30آقای امینی بعد از آن که در ساعت 

درمانگاه قرآن و عترت قم که یکی از درمانگاه های نزدیک حرم حضرت معصومه است 
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مراجعه می کند، می بیند تمام چراغ های این درمانگاه خاموش است؛ به ناچار با 

ن موتور سیکلت سوار، دخترش را به درمانگاه حرم حضرت معصومه که در میدان هما

آستانه قرار دارد می برد تا بلکه این درمانگاه که در یکی از شلوغ ترین نقاط 

شهر قم واقع شده و با امکاناتی که دارد دخترش را از مرگ نجات دهد اما شرح 

 .ی از نکات تأسف بار استماجرای داخل درمانگاه حرم حضرت معصومه نیز یک

دقیقه ای در درمانگاه حرم حضرت  20می گوید: "تقریبا حدود « خانم فاطمه»پدر 

معصومه روی بچه کارهایی انجام دادند؛ رفتم داخل اتاق، دیدم بدن بچه دارد یخ 

می کند؛ این ها فقط یک چیزی گذاشتند به دهان بچه و یکی هم ماساژ قلبی به او 

م از این وسایل بادی به دستش و یک اکسیژن هم به دهانش وصل می دهد و یکی ه

کردند. من فکر کردم به دخترم شوک دادند اما دیدم یکی از این پرستارها می 

دقیقه به من می گوید زنگ  20گوید، دستگاه شوک ما خراب است؛ و تازه بعد از 

آمد خیلی  برایش دستگاه شوک بیاورند؛ بعد که اورژانس 115بزن به اورژانس 

خونسرد و آرام آرام وارد درمانگاه می شدند؛ که من گفتم، "آقا بجنب بچه داره 

می میره"؛ عجیب است این اورژانسی که به داخل درمانگاه رسید، نگاه کرد به 

مانیتور پزشکی باالی تختی که دخترم روی آن بود و گفت این دختر بچه که قلب 

ه گفت نه! این مانیتور را الکی گذاشتیم...؛ دارد، که یکی از پرستاران درمانگا

 ".یعنی برای ما فیلم گذاشته بودند که این بچه قلب دارد

وی گفت: وقتی من دیدم این قدر دارند بازی در میاورند؛ دخترم را به دایی اش 

سپردم و گفتم من به حرم می روم، تا حضرت معصومه را واسطه کنم، خدا بچه را به 

ی ضریح بودم که برادر خانمم زنگ زد و گفت نفس بچه برگشت؛ اما ما برگرداند؛ پا

نگو بچه مرده بود؛ این ها بچه را سوار ماشین اورژانس کرده و به بیمارستان 

کامکار بردند؛ بیمارستان کامکار هم قدری روی بچه کار کردند و بعد او را در 

 .سردخانه گذاشته بودند

 ان قمدیدار پدر دختر فوت شده با دادست*

آقای امینی در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار ایلنا، به مراجعه خود به آقای 

گنجی دادستان قم برای پیگیری شکایتش و قول مساعد دادستان قم برای پیگیری جدی 

این ماجرا اشاره کرد و گفت: مرگ دختر من ربطی به چند کارگر ساده یا آدم های 

 .ی باید جوابگو باشندزیردست ندارد، بلکه مسئولین اصل

گفت: هر بار که از این خیابان امام موسی صدر قم یا همان « خانم فاطمه»پدر 

خاکفرج رد می شوم و این ساختمان بزرگ شهرداری قم را می بینم، با خودم می 

 ....گویم این ها برای خودشان کاخ درست کردند

ای اشد مجازات دارم؛ وی افزود: من که برای مسببین از دست رفتن دخترم، تقاض

برای هر کسی که مسئولش هست؛ یعنی شدیدترین کاری که می شود انجام داد؛ در 

قانون بدترین حالتی که برایش درنظر گرفتند، همان حالت را برای شان بیاورند، 

 .تا برای بقیه مسئولین عبرت شود

 مسببین از دست رفتن دخترم زیردستان و یا یک کارگر ساده نیست*
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آقای امینی با تأکید بر این که مسببین اصلی از دست رفتن دخترم زیردستان یا 

یک کارگر ساده نیست، گفت: از همان ابتدا گفتم خدایا ولی این بچه را خودت 

دادی؛ اصراری هم به کشتن این افراد ندارم، ولی اشد مجازات را خواستارم؛ یعنی 

یرون بیاید؛ یا او را کنار هر مسئولی هست استعفا دهد و از مسئولیتش ب

بگذارند؛ بعد هم این مسائل را اعالم کنند و به دیگر مسئولین بگویند بی 

احتیاطی و بی مسئولیتی نکنیم؛ بعد هم هی تالش نکنند خبر مخفی شود و خبر را 

جمع کنند، بلکه باید خبر را همه بفهمند و بعد مسئولین دیگر خودشان را جمع 

ین بفهمند که وقتی می گویی چشم و انجام نمی دهی چه آثاری کنند؛ بگذارند مسئول

دارد؟ به برخی باید گفت تو وقتی کاری نمی توانی انجام دهی، از سمت خود برو 

 .کنار؛ تا کی باید بچه های مردم فدا شوند؟ اگر کاری را بلد نیستی برو کنار

؟، گفت: دخترم وی با بیان این که حرف من این است که برای چه دخترم کشته شد

واقعا کشته شد؛ چون می توانستند این تیر چراغ برق را درست کنند که نکردند؛ 

سهل انگاری محض بوده است؛ حاال که بچه ما فدا شد؛ حداقل بچه های دیگر را 

دریابند که به چنین حوادثی دچار نشوند؛ مثال میله هایی که در پارک ها گذاشته 

صل کنند به زمین، که اگر برقی هم داشت به زمین شده را عایق کاری کنند یا و

منتقل شود و نه به تن بچه های مردم؛ چقدر باید بچه های مردم بمیرند تا 

آقایان به خود بیایند؟ معلوم نیست شاید سال های قبل هم چنین اتفاقاتی رخ 

 .داده باشد

حضرت معصومه درمانگاه نزدیک حرم -پدر خانم فاطمه خاطرنشان کرد: این بیمارستان

نیز، یکی از معضالت شهر قم است؛ با توجه به این که حرم حضرت معصومه از تمام 

دنیا زائر پذیر است، اگر یک زائری بیاید و قلبش بگیرد، یک ماساژ و شوک نباید 

داشته باشند تا از آن استفاده کنند تا قلب بیمار برگردد؟ نباید به گونه ای 

از درمانگاه نا امید شده و فقط به حرم حضرت معصومه باشد که همراهان یک بیمار 

پناه ببرند؛ البته با همان امکانات کمی که در درمانگاه بود، برای دخترم 

زحمات الزم را کشیدند اما حرف این است که چرا امکانات اولیه و الزم فراهم نشده 

 است؟

رهبری( تأکید می آقای امینی در پایان سخنانش گفت: حداقل وقتی آقا)مقام معظم 

کنند بچه های تان را زیاد کنید، مسئولین نباید این گونه کار کنند و بچه های 

 .مردم به سمت مرگ بروند و اصال چنین دغدغه هایی برای مردم باشد

ساله در یکی از  4دختر بچه « خانم فاطمه»با توجه به وقوع حادثه تلخ فوت 

ن مردم در شورای اسالمی شهر قم در دوره بوستان های قم، به نظر می رسد نمایندگا

چهارم، در آزمونی سخت قرار گرفته اند؛ باید منتظر ماند و دید که اعضای شورای 

 .اسالمی شهر قم در قبال این اتفاق، چه واکنشی نشان خواهد داد

 

 ۸۴۶۸۰ :کد خبر

 ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۲اسفند  ۰۴ :تاریخ انتشار

 سیاسي « صفحه نخست

 های غیرطبیعی ایرانیان+نمودار مهمترین علل مرگ
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های غیر طبیعی که در اصطالح عامیانه به آن "اجل معلق" هم گفته  :مرگبوشهرنیوز

گیرد و نگاهی به علل وقوع آنها  شود ساالنه جان بسیاری از ایرانیان را می می

های زیادی برای پیشگیری و کاهش احتمال وقوع آن وجود  بیانگر این است که راه

 .دارد

همه ساله، در میان متوفیان افرادی هستند   به نقل از ایسنا "بوشهرنیوز "به گزارش

شود، جان خود را از دست داده و  که به دلیل آنچه که مرگ غیرطبیعی خوانده می

 ترین علل کشته شدن شدن ایرانیان چه بوده است؟ اند، مهم اصطالحا کشته شده

 

های وجود دارد که در  شود، علت اعالم می در میان علل مختلفی که برای مرگ افراد

بینی نبوده و  هایی که قابل پیش شود، مرگ های غیرطبیعی دسته بندی می گروه مرگ

 .توان برایش یافت دلیل پزشکی نیز نمی

 

 
شود ساالنه  های غیر طبیعی که در اصطالح عامیانه به آن "اجل معلق" هم گفته می مرگ

گیرد و نگاهی به علل وقوع آنها بیانگر این است  می جان بسیاری از ایرانیان را

 .های زیادی برای پیشگیری و کاهش احتمال وقوع آن وجود دارد که راه

 

،  تا پایان آذر ماه تصادف 92بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی از ابتدای سال 

های  سوء مصرف مواد مخدر و مسمومیت اعم از دارویی و گازگرفتگی درصدر علل مرگ

غیرطبیعی ایرانیان بود و نگاهی به این آمار در مدت مشابه سال قبل نیز حاکی 

از این است که مرگهای غیرطبیعی با همین رده بندی و ترتیب به سراغ بسیاری 

 .آمده است

 

موضوع دیگر اختالف چشمگیر آمار کشته شدگان حوادث رانندگی با دومین علت مرگ 

ماهه امسال ،  9مواد مخدر است به طوری که تنها در های غیرطبیعی یعنی سومصرف  

اند و سومصرف مواد  تن در تصادفات رانندگی جان خود را از داده 475هزار و 14
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 .قربانی گرفته است 2164مخدر در همین مدت 

 

های دارویی و گازگرفتگی ، سوختگی و سقوط از  پس از سوءمصرف موادمخدر ، مسمومیت

قربانی در جایگاه سوم تا پنجم علت  1376و  1464، 1829بلندی به ترتیب با 

 .های غیر طبیعی ایرانیان قرار گرفته است مرگ

 

مورد در  605و  606، 964غرق شدگی، سالح سرد و برق گرفتگی نیز به ترتیب با 

 .اند های ششم تا هشتم قرار گرفته رده

 

 .شده استها تکرار  نیز با همین رتبه 91این آمار در مدت مشابه سال 

 

 ۹۹۸۸۶ :کد خبر

 ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۳آبان  ۰۶ :تاریخ انتشار

 سیاسي « صفحه نخست

 آموز استثنایی دانش 5برق گرفتگی 

حسنی رابر دچار حادثه  آموزان مدرسه استثنایی شهید شهریار خواجه نفر از دانش 5

 .برق گرفتگی شدند

آموزان مدرسه استثنایی شهید  صبح امروز پنج نفر از دانش "بوشهرنیوز" به گزارش

شهدای گمنام رفته بودند حسنی رابر که برای قرائت زیارت عاشورا به گلزار  خواجه

 .گرفتگی شدند دچار حادثه برق

 

آموزان بنا  در محل مذکور یک دستگاه باالبر نیز وجود داشته که پنج نفر از دانش

به دالیل نامعلومی با باالبر که متصل به برق فشار قوی بوده برخورد کرده و دچار 

 .گرفتگی شدند برق

 

 .مارستان بافت منتقل شدندمجروحان بالفاصله توسط اورژانس به بی

 

 منبع: فارس

 

 ۵۰۱۸۷ :د خبر

 ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۱مرداد  ۰۳ :تاریخ انتشار

 سیاسي « صفحه نخست

 ولتیگرفتگی پنج زن در صف مرغ د برق

دلیل ازدحام جمعیت با کولر گازی برخورد کرده و  پنج زن که در صف مرغ بودند به

 .گرفتگی شدند دچار برق

به نقل از همشهری آنالین، حسن عباسی رئیس روابط عمومی  "بوشهرنیوز" به گزارش

ماه  تیر۲۹پنجشنبه ۵۰: ۱۲فت: ساعت اورژانس تهران با اعالم این خبر به همشهری گ

داد پنج زن در صف  جاری گزارشی در اختیار اورژانس قرار گرفت که نشان می سال
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خاطر امدادگران بالفاصله  اند. به همین خرید مرغ با نرخ دولتی دچار حادثه شده

  .راهی محل حادثه در خاوران شدند

 

ساله ۳۱ساله، ۳۵ساله، دو نفر ۷۰) داد که پنج زن ها نشان می وی ادامه داد: بررسی

دلیل ازدحام جمعیت با کولر گازی  اند به ساله( که در صف مرغ ایستاده بوده۳۸و 

اند. امدادگران اورژانس به سرعت چهار نفر  گرفتگی شده برخورد کرده و دچار برق

ها را به بیمارستان  ها را به بیمارستان بعثت نیروی هوایی و یکی از آن از آن

  :هفتم تیر منتقل کردند. وی افزود

 

ها در قید حیات بودند و  امدادگران وقتی زنان را به بیمارستان رساندند، همه آن

گزارشی درخصوص وضعیت حالشان به ما اعالم نشده است. بنابر این گزارش اظهارات 

 ای گیرد که در روزهای گذاشته شایعه رئیس روابط عمومی اورژانس در حالی صورت می

های مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه سه نفر از حادثه دیدگان،  ها و شبکه در سایت

اند. خبرنگار همشهری روز گذشته با بیمارستان تماس گرفت  جانشان را از دست داده

تا از وضعیت چهار زنی که به آن بیمارستان منتقل شده بودند باخبر شود که 

 .دست نیامد رغم تالش زیاد، جوابی به به

 

 ۵۴۷۰۰ :کد خبر

 ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۱آبان  ۰۹ :تاریخ انتشار

 سیاسي « صفحه نخست

 تن را به کام مرگ فرستاد 352برق 

 .گرفتگی در سالجاری خبرداد ن در اثر برقت 352سازمان پزشکی قانونی از مرگ 

به نقل از ایسنا، سازمان پزشکی قانونی در گزارشی اعالم  "بوشهرنیوز" به گزارش

گرفتگی در کشور جان باختند،  تن بر اثر برق 352کرد که در شش ماهه نخست امسال 

 388گرفتگی  های برق ه سال قبل که تعداد فوتیاین رقم در مقایسه با مدت مشاب

گرفتگی در نیمه اول  درصد کاهش یافته است که از کل موارد برق 9.3مورد بود، 

تن زن بودند و این در حالی است که تعداد مردان فوت  38تن مرد و  314سالجاری 

 .تن بود 39و تعداد زنان  349گرفتگی در نیمه اول سال قبل  شده بر اثر برق

 

مورد در  75گرفتگی با  بر اساس این گزارش در شش ماهه امسال، بیشترین موارد برق

است و همچنین در  مورد در فروردین ماه ثبت شده  36شهریور ماه و کمترین آن با 

تن( دارای  26تن( و فارس ) 46تن(، خوزستان ) 55های تهران ) این مدت استان

)هر کدام با یک تن(، مرکزی )دو تن( دارای های ایالم و سمنان  بیشترین و استان

 .اند گرفتگی بوده کمترین مرگ ناشی از برق

 

جنوبی هیچ مورد مرگ بر اثر  در ادامه این گزارش آمده است که استان خراسان

 .است  گرفتگی در شش ماهه نخست سالجاری نداشته برق

 

گرفتگی مواجه  برق، با سیر صعودی آمار مرگ ناشی از 80به گزارش ایسنا در دهه 

فوتی در سال  750به  1380فوتی در سال  400بودیم به نحوی که این آمار از حدود 

 .است  رسیده 1389
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 ۴۳۴۳۴ :د خبر

 ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۰اسفند  ۰۶ :تاریخ انتشار

 سیاسي « صفحه نخست

 رش اندام کشوربرق گرفتگی قهرمان پرو

كیوان گردی قهرمان رشته ورزشی پرورش اندام استان گیالن و نایب قهرمان این 

رشته در مسابقات كشوری در حال نصب پرده و پالكارد تبریك قهرمانی خود دچار 

 .سانحه برق گرفتگی شد و درگذشت

ایرنا ، كیوان گردی قهرمان رشته ورزشی پرورش  به نقل از "بوشهرنیوز" به گزارش

اندام استان گیالن و نایب قهرمان این رشته در مسابقات كشوری، بر اثر برق 

 .گرفتگی در گذشت

 

ساله اهل شهر لوندویل شهرستان آستارا كه پس از قهرمانی  18این جوان ورزشكار 

بهمن ماه در  26كشوری  كیلوگرم پرورش اندام استان گیالن به مسابقات 55در وزن 

اصفهان اعزام شده و نایب قهرمان این وزن در سطح ایران شده بود ، پس از 

بازگشت از مسابقات، در حال نصب پرده و پالكارد تبریك قهرمانی خود دچار سانحه 

 .برق گرفتگی شد

 

نامبرده كه به گفته اهالی لوندویل جزو جوانان ورزشكار خوش اخالق و محبوب 

منطقه بود، به هنگام باال رفتن از تیر برق و به علت لخت بودن سیم فشار  جوانان

 .قوی ترانس زمینی برق دچار این سانحه تلخ شد

 

شهرام كرم زاده مربی این جوان ورزشكار بیان كرد: این قهرمان ورزشی در پی برق 

گرفتگی به درمانگاه آستارا اعزام شد كه به علت شدت مصدومیت و وخامت حال 

 .عمومی به بیمارستان پورسینای رشت اعزام شد

 

وی كه روز چهارشنبه دچار سانحه برق گرفتگی شده بود ، صبح روز جمعه پس از دو 

 .روز كما در بیمارستان پورسینای رشت درگذشت

 

 ۳۷۰۱۹ :کد خبر

 ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۰مهر  ۱۴ :تاریخ انتشار

 اجتماعی «

 اده را کشتبرق گرفتگی شش عضو یک خانو

به دلیل برق دار شدن فضای حمام دیگر اعضای خانواده برای نجات کودک اقدام 

 .کرده بودند که آنها نیز در حین کمک رسانی دچار برق گرفتگی شدند

بر اثر برق گرفتگی شش نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان گرگان جانشان را 

 .از دست دادند

 

رئیس شورای اسالمی روستای قرق گرگان در گفتگو  "یوزبوشهرن" به گزارش گروه خبري

 .با مهر، محل این حادثه را در منزلی در این روستا اعالم کرد
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http://bushehrnews.com/
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=&cat_id=10
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=&cat_id=10
http://www.bushehrnews.com/fa/news/37019/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA
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محمد علی رضایی افزود: سیم کشی سیار برق به داخل حمام موجب برق گرفتگی یک 

 .کودک عضو این خانواده شد

 

عضای خانواده برای نجات وی اظهار داشت: به دلیل برق دار شدن فضای حمام دیگر ا

 .کودک اقدام کرده بودند که آنها نیز در حین کمک رسانی دچار برق گرفتگی شدند

 

بر اثر این حادثه چهار کودک، مادر و پدربزرگ این خانواده دچار برق گرفتگی 

 .شدند و جانشان را از دست دادند

 

ان این حادثه بوده حسین صادقی پدربزرگ، قاسمی )مادر( و چهار کودک دختر قربانی

 .اند

 

 .این حادثه شامگاه چهارشنبه به وقوع پیوست

 

 ۲۹۰۸۲ :کد خبر

 ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۰خرداد  ۱۱ :تاریخ انتشار

 سیاسي « صفحه نخست

 برق، پایان زندگي یك نفر را رقم زد

 .به نام حسین بیات در اثر برق گرفتگی هنگام نصب کولر درگذشت مرد جوانی

  .مرد جوانی به نام حسین بیات در اثر برق گرفتگی هنگام نصب کولر درگذشت 

این جوان که نصب کولر را به عنوان شغل انتخاب "بوشهرنیوز" به گزارش گروه خبری

ال داشت، در اثر کرده بود و در یکی از پاساژهای دشتستان به کار خود اشتغ

برخورد دستش به سیم برق شبکه، در مقابل چشمان برادرش و صاحب مغازه دچار برق 

  .گرفتگی شد

 

با وجود حضور سریع مامورین آتش نشانی، اورژانس و نیروی انتظامی در محل 

حادثه، جوان مزبور فوت کرد و جسد وی به پزشکی قانونی برازجان انتقال داده 

 نوبشد./منبع:اتحادج

 

 ۲۵۷۱۰ :کد خبر

 ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۰اردیبهشت  ۱۲ :تاریخ انتشار

 سیاسي « صفحه نخست

 تفاقات برق در شبانکارهمرگ یک کارگر ا

کارگر اتفاقات برق شبانکاره در شهرستان دشتستان استان بوشهر در حین انجام 

 .کار جان خود را از دست داد

http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1&cat_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1&cat_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/news/29082/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF
http://www.bushehrnews.com/fa/news/29082/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1&cat_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1&cat_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/news/25710/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
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ساله عصر  20" به نقل از مهر، جواد حاجبی بوشهرنیوزبه گزارش گروه خبری "

ق دچار یکشنبه هنگام انجام تعمیرات به علت برق گرفتگی و سقوط از تیر چراغ بر

 .خونریزی داخلی شد

 .وی پس از انتقال به برازجان به علت خونریزی داخلی جان باخت

 .است شهر شبانکاره در شهرستان دشتستان و در شمال شرق استان بوشهر واقع شده

 ۱۸۷۴۸ :کد خبر

 ۱۲:۰۳ - ۱۳۸۹شهریور  ۰۳ :تاریخ انتشار

 سیاسي « صفحه نخست

 احتیاطي و ناامني محیط كار حادثه آفرید؛ بي

 گرفتگي در استادیوم ساله كنگاني بر اثر برق 32جان باختن كارگر 

گرفتگي در استادیوم بنك جان خود را از دست  ساله كنگاني بر اثر برق 32كارگر 

 .داد

 

شنبه و ساعتي پس  خبری "بوشهر نیوز" به نقل از فارس، شامگاه سه به گزارش گروه

از افطار، یكي از كارگران ورزشگاه شهداي شهر بنك كه به منظور آبیاري وارد 

احتیاطي و همچنین بر اثر ناامني محیط كار جان  زمین چمن شده بود به دلیل بي

  .خود را از دست داد

 

ساله به نام "ع . د " پس از  32كارگر  به گفته یكي از شاهدان عیني، این

شود و اقدام  آبیاري چمن ورزشگاه متوجه كابل برق آویزان موجود در ورزشگاه مي

كند كه در همین هنگام به علت مرطوب بودن بدن این كارگر،  آوري كابل مي به جمع

سیم برق كه لخت بوده و از پوشش الزم برخوردار نبوده با بدنش اتصال برقرار 

  .فرستد كند و او را به كام مرگ مي يم

 

این شاهد عیني افزود: شدت برق گرفتگي آنقدر زیاد بود كه برخي از انگشتان این 

كارگر از بین رفته و چند نفري كه در كنار وي بودند نیز هیچ كمكي نتوانستند 

  .به ایشان كنند

 

ار فارس در عسلویه وگو با خبرنگ مسئول تربیت بدني كنگان در این ارتباط در گفت

بیان داشت: نگهداري این ورزشگاه مربوط به بخش خصوصي بوده و باید از طرف 

  .هاي همگاني شهر بنك مورد بررسي قرار گیرد پیمانكار و هیئت ورزش

 

كند  محمد حاجیاني عنوان داشت: اداره تربیت بدني كنگان نیز موضوع را پیگیري مي

  .كنیم تیجه را اعالم ميو پس از بررسي تمام جوانب كار ن

 

وگو با  مسئول پشتیباني اداره كل تربیت بدني استان نیز در همین ارتباط در گفت

فارس اظهار داشت: باید از طرف مسئوالن شهرستان كنگان گزارشي مبني بر این 

  .اتفاق ارسال شود تا پیگیري الزم را به عمل آوریم

 

http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1&cat_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1&cat_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/news/18748/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-32-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%83%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
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ایعه دردناك موجب ناراحتي همه اهالي فرد تصریح كرد: بدون شك این ض بهروزیان

  .ورزش است و باید پس از بررسي الزم به اظهار نظر بپردازیم

 

 .شود مراسم تشییع پیكر این جوان صبح امروز )چهارشنبه( در شهر بنك برگزار مي

 ۱۱۲۱۲ :کد خبر

 ۱۰:۰۴ - ۱۳۸۸مرداد  ۲۹ :تاریخ انتشار

 استانی « صفحه نخست

 شدن جوشكار در پارس جنوبي  اتصالي برق و كشته

به گزارش گروه خبری "بوشهرنیوز" به نقل از روابط عمومي فرماندهي انتظامي 

استان بوشهر، بر اثر اتصال برق در ترانس جوشكاري در شركتي در پارس جنوبي، یك 

 .نفر جوشكار دچار برق گرفتگي شد و فوت كرد

 

هاي پارس  اس این گزارش، در پي اعالم یك فقره برق گرفتگي در یكي از شركتبر اس

 11جنوبي و انتقال آن به بهداري منطقه ویژه پارس جنوبي، ماموران كالنتري 

 .تقي بالفاصله به محل اعزام شدند نخل

 

این گزارش افزوده است كه پس از حضور ماموران پلیس، مشخص شد كه یك نفر جوشكار 

اهل تهران، كارگر شركتي در پارس جنوبي بوده كه در هنگام « محمدرضا»ت به هوی

جوشكاري بر اثر اتصال برق در ترانس جوش، دچار برق گرفتگي و در نهایت فوت وي 

 .شده است

http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1&cat_id=2
http://www.bushehrnews.com/fa/archive?service_id=1&cat_id=2
http://www.bushehrnews.com/fa/news/11212/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D9%83%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A

