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استانیاخبار

چهارمطبقهازهمدانیمردسقوط

داد.خبرهمدانشهردرطبقهچهارساختمانیکازسقوطعلتبهّنابیکگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی تشوارتین در ایسنا، با برگو یک گذشته روز کرد: اظهار خبر این چهارم45ّناییح طبقه از ایمنی مسائل رعایت عدم علت به کار حین در ساله

داد.دستازراخودجانوکردسقوطداربستیزروازساختمانیک

امسال ماهه هفت در ینکه بیان با ادامه در مط21وی اند، داده دست از را خود جان کار از ناشی حوادث اثر بر دورمرد همدان شهر در نیز ماه آبان در کرد: ح

باختند.جانایمنیمسائلرعایتعدمواحتیاطیبیعلتبهپنجشنبهروزدرساختمانیگررکاگرم

کا از یکی اینکه به اشاره با کارکمالی ایزرگران حین در کاوگر نورگام از پنجم طبقه از کاری افزود: کرد، سقوط پایین به ساختمان دررگیر کار حال در نیز دوم گر

داد.دستازراخودجاندمدرچهارمطبقهازسقوطاثردرکهبودهکارهنیمهساختمانی

پیامانتهای

تازهافقنیوز،آفتابشفاف،دیگر:منابع

باختجانساختمانازسقوطاثربرهمدانیگررکا

داد.دستازراخودجانشهراینکوچهمشکیمنطقهدرساختمانیکچهارمطبقهازسقوطاثربرساله۵۰گررکاگفت:همدانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-همدان-

باخت.جاندمدرسقوطازپسکهبودیرسیمانکاحالدرمیانسالگررکااینکرد:بیانایرناباگووگفتدردوشنبهروزکمالیارتین

یادآو کاروی یک نیز گذشته هفته اواخر کرد: ایزری هنگام ساختمانی نووگر از طبقه پنج خانه یک پشتبام سقوطرگام پایین به جوالن منطقه در ساختمان گیر

باخت.جانوکرد

قانونیکلرمدی شهپزشکی در واقع کار نیمه ساختمانی در کار حال در فردی گذشته پنجشنبه همچنین گفت: بیرهمدان علت به که بود مدنی شهید ک

داد.دستازراخودجاندمدرچهارمطبقهازسقوطواحتیاطی

دادند.دستازراخودجانارتفاعازسقوطاثربراستانایندرنزچهارومرد۲۸یرسالجاماهههفتکرد:عنوانکمالی

باختند.جانکارحوادثدرمرد۲۱ماهمهرپایانتایرسالجاابتدایازهمچنینافزود:وی

آنالینایراندیگر:منابع
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ی)ربختیاو(چهارمحالنوجواندخترخاموشگرم

شد.منجرمادراوبیهوشیوخانهدرنوجواندخترگباررممسمومیتبهآبگرمکننامناسبنصب

مدی ، سامانپور قانونیکلرعلی وبختیاپزشکی دختررچهارمحال مسمومیت وقوع : گفت ایرنا به گندمان12ی در شان خانه در مادرش همراه ای ساله

براث نوجوان دختر بردند وپی شدند حاضر آنجا امدارسانی برای اورژانس امدادگران . شد گزارش اورژانس به بروجن اینزگارشهرستان است. شده فوت گرفتگی

گا براثر مادراو که بود حالی یافت.همچنینزدر نجات پزشکان تالش به توجه وبا شد منتقل بیمارستان به که شده مسموم درخانه کردن حمام هنگام گرفتگی

است.شدهحادثهاینبهمنجرآبگرمکننصباستانداردهایبهبیتوجهیویرسهلانگادادمینشانحادثهمحلدرنشانانآتشهایبررسی

ی)ربختیاو(چهارمحالکشورازکوتاهحوادث

قاچاقکاالیحاملکامیونتوقیف

هوشیا با : کیهان خبرنگار «غفارزاهدان– شهید بازرسی ایستگاه ماموران مقصدری به رسیدن از قبل قاچاق کاالی میلیارد چهار حامل کامیون زاهدان، ی»

شد.توقیفوشناسایی

«غفا شهید بازرسی و ایست ماموران گفت: زاهدان شهرستان انتظامی کنترفرمانده هنگام عبوری» خودروهای دستگاهرل یک به خاش» «زاهدان- محور در ی

شدند.کومشککامیون

اکب رضا حمید آنرسرهنگ از بازرسی در ایستگاه داخل به خودرو هدایت از پس انتظامی ماموران کرد: بیان ، و25کیسه299ی دوهزار شیرخشک، کیلویی

کردند.کشفراکیرگممجوزفاقدتراکتورالستیکحلقهششگازوئیل،لیتر200

پرندهقاچاق

شد.ضبطوکشفآستارادرپرندگانقاچاقگربزمحمولهیککیهان:خبرنگاررشت–

محیط حفاظت حاویزرئیس محموله یک گفت: آستارا ضبط301یست و کشف شهرستان این در پرندگان غیربومی قاچاقچیان از طالیی سهره پرنده قطعه

شد.

یگان ماموران توسط که بود تهران به انتقال حال در شبانه و شده صید غیربومی متخلفان توسط و غیرقانونی که طالیی سهره تعداد این افزود: مجاور، فالح

شد.ضبطوکشفغافلگیرانهعملیاتیکدرآستارابندریزمرشهرستانیستزمحیطحفاظت

شد.ضبطوکشفنیزپرندهیرنگهداصندوقوقفستعدادیمتخلفاناینازداشت:اظهاروی

خودروگونیژوا

گذاشت.جایبرمجروحسهوکشتهیکاقبالیهمحوردر405پژویرسواگونیژواکرد:اعالمقزویناستانپلیسراهرئیسشهرستانها:سرویس

بیگل نصراهلل اقداماترسرهنگ برای و مجروح دیگر نفر سه و فوت دم در وارده صدمات شدت علت به خودرو سرنشینان از یکی حادثه این اثر در افزود: ی،

شدند.منتقلبیمارستانبهقانونی

است.بررسیدستدررانندگیتصادفاتکارشناسانتوسطرانندگیحادثهاینوقوععلتکرد:بیانوی

دامدرقاچاقچیان
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آبخیزدا و طبیعی منابع اداره رئیس : ایرنا خودرویردزفول- و دستگیر دزفول طبیعی منابع حفاظت یگان توسط چوب دوقاچاقچی گفت: دزفول شهرستان ی

شد.توقیفآنهاقاچاقزغالحامل

شد.توقیفیستزمحیطحفاظتیگانتوسطکهبودقاچاقزغالکیسه230حاملشدهتوقیفخودرویافزود:،الهیفتحعلیرضا

شدند.دادسراتحویلقضاییمراحلانجامبرایوبازداشتقاچاقچی2داشت:اظهاروی

قاچاقنوشیدنیکشف

با شناور فروند یک توقیف از خوزستان استان مرزبانی فرمانده سیما: و صدا خلیجفارسرآبادان– شمالی آبهای در قاچاق نوشیدنیهای محموله کشف و ی

داد.خبر

د پایگاه مرزبانان گفت: پاکباز کنترسرتیپ حین آبادان عبوریابانی شناورهای بارل شناور فروند یک بهمنشیر، دهانه در سمتری به که قاچاق کاالی حامل ی

کردند.متوقفوشناساییرابودکترحدرچوئبدهبندر

د افزود: شناور،روی از بازرسی در و8یابانان روغن400هزار و7یتون،زلیتر در200هزار عرضه هدف با و قاچاق مجوز، بدون که ماءالشعیر نوشیدنی قوطی

کردند.کشفرابودشدهیرگیرباکشورداخلیبازار

دستگی به اشاره با را6یروی شده کشف کاالهای ارزش کارشناسان گفت: زمینه این در بهرمیلیارد5متهم اولیه پرونده تشکیل از پس که کردند برآورد یال

شدند.دادهتحویلقضائیمرجعبهمتهمانهمراه

نرسیدلزمنبهقاچاقبار

شد.ضبطوکشفماکوشهرستاندرقاچاقکاالییالرمیلیاردیکگفت:آذربایجانغربیانتظامیفرماندهایرنا:ارومیه-

پلیس افزود: خرمنیا، مسعود خبآسرتیپ کسب پی در ماکو مسافربرگاهی اتوبوس دستگاه یک با فردی اینکه بر مبنی درری استانبول به تهران محور در ی

گرفت.قرارگاهیآپلیسکاردستوردرموضوعمیکند،فعالیتکاالقاچاقزمینه

کردند.متوقفماکوکمربندیدرراآنوشناساییرامذکوراتوبوسالزمتحقیقاتونامحسوساطالعاتیکارهایانجامبامامورانکرد:اضافهوی

کشفراقاچاقکفشجفت100والبسهثوب200آرایشی،لوازمقلمهزاردومقدارمذکوراتوبوسازبازرسیدرداد:ادامهوی

کردند.ضبطو

شد.دستگیرنیزمتهمیکوتوقیفمیگرفت،قراراستفادهموردقاچاقکاالیامردرکهیرمسافرباتوبوساینداشت:اظهارخرمنیا

گباررمرانندگیسانحه

گذاشت.برجازخمییکوکشتهسهدارالمیزانراهسهدررانندگیتصادفمهر:شیراز-

تیبادستگاهیکبانیسانخودروییکسانحهایندر

کرد.برخورد

گذشتند.ردامدادینیروهایرسیدنازقبلواردهجراحاتشدتدلیلبهتیباسرنشیندو

دلیل به نیسان راننده نیز بیمارستان در کردند. منتقل جم بیمارستان به را نیسان سرنشین دو که شد اعزام محل به نیز آمبوالنس دستگاه سه رابطه این در

گذشت.ردجراحاتشدت

خاموشگرم

مدیرشه ایرنا: قانونیکلرکرد- وبختیاپزشکی دختررچهارمحال فوت از من12ی مسمومیت دلیل به بروجن شهرستان توابع از گندمان در خبروساله کسیدکربن

داد.

ی)بختیارومحال(چهارکشورازکوتاهحوادثکیهان:|خبرخبرادامهادامه
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شدند.گرفتگیزگادچاراستحمامهنگاممادرشوگندماناهلنوجواندختریکحادثهایندرافزود:،پورسامانعلی

بست بیمارستان در هماکنون دختر این مادر اینکه بیان با سهلانگاروی گفت: است، اعالمری حادثه این علت آبگرمکن نصب استانداردهای به توجهی بی و ی

است.شده

نداشتندقیمتافزایشبلوچستانوسیستانیرشهبینتاکسیهای

س ایرنا- راهدارزاهدان- ادارهکل نرپرست افزایش تخلف تاکنون شده اعمال تغییرات و سوخت سهمیهبندی به توجه گفت:با بلوچستان و سیستان جادهای نقل و حمل و سویری از خ
است.نشدهگزارشاستاناینیرشهبروننقلوحملتاکسیهای

گفت در دوشنبه روز کرد حدودوایوب هماینک داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با شه۶۷۰گو برون نقل و حمل تاکسی تحتردستگاه بلوچستان و سیستان در ی

راهدا کل اداره نرنظر تغییرات اعمال زمان از که هستند ارتباطی محورهای در فعالیت مشغول استان این نقل و حمل و بنری محسوسزخ رصد با تاکنون ین

است.نشدهگزارشخرنافزایشموردیکحتیگانونااینفعاالنمطلوبیرهمکاباوادارهکلایننامحسوسو

کشو مصوبات اساس بر داد: ادامه شهروی بین تاکسیهای برای بنری عمومیزی سوز شهین برون گانه بن۷۵۰یرتک دزلیتر تاکسیهای برای و سوزوین گانه

میشود.اعمالآذرازسهمیهاینکهاستگرفتهنظردرماهیانهطوربهلیتر۴۵۰

راهدارس ادارهکل بخشرپرست در قیمتها نکردن تغییر و سهمیه این گرفتن نظر در با است انتظار گفت: بلوچستان و سیستان جادهای نقل و حمل و ی

مساف عمومی نقل و شهرحمل بین ناری دسته این از مردم استقبال ناوی مشکل و شده بیشتر تاحدیوگان غیرمجاز شخصی مسافربر شود.زگان برطرف یادی

د اطالعات اساس بر افزود: و کرد عنوان سوخت قاچاق را بلوچستان و سیستان مشکالت از یکی ازروی قانونییافتی رانندگیپزشکی سوانح در ماهه۶استان

دادند.دستازراخودجانسوختمجازغیرحملقاچاقبراثرافراداینازتوجهایقابلبخشکهدادنددستازراخودجاننفر۴۹۸یرسالجانخست

بن سهمیهبندی در تغییرات مزایای جمله از را قاچاق کاهش و سوخت تر منطقی مصرف بلوچستانزکرد و سیستان در نفتی فرآورده این قیمت اصالح و ین

کرد.عنوان

خبرنگارانباشگاهمهر،دیگر:منابع

ی)بختیارومحال(چهارکشورازکوتاهحوادثکیهان:|خبرخبرادامهادامه
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