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اخبار استانی
۳

سقوط مرد همدانی از طبقه چهارم
ایسنا/همدان مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان از مرگ یک ب ّنا به علت سقوط از یک ساختمان چهار طبقه در شهر همدان خبر داد.

ارتین کمالی در گفت وگو با ایسنا ،در تشر یح این خبر اظهار کرد :روز گذشته یک بّنای  45ساله در حین کار به علت عدم رعایت مسائل ایمنی از طبقه چهارم
یک ساختمان از روز ی داربست سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
وی در ادامه با بیان ینکه در هفت ماهه امسال  21مرد بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند ،مطر ح کرد :در آبان ماه نیز در شهر همدان دو
مرگ کارگر ساختمانی در روز پنجشنبه به علت بی احتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی جان باختند.
کمالی با اشاره به اینکه یکی از کارگران کارگر در حین ایزوگام کار ی از طبقه پنجم از نورگیر ساختمان به پایین سقوط کرد ،افزود :کارگر دوم نیز در حال کار در
ساختمانی نیمه کاره بوده که در اثر سقوط از طبقه چهارم در دم جان خود را از دست داد.
انتهای پیام
منابع دیگر :شفاف ،آفتاب نیوز ،افق تازه

۱

کارگر همدانی بر اثر سقوط از ساختمان جان باخت
همدان -ایرنا -مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت :کارگر  ۵۰ساله بر اثر سقوط از طبقه چهارم یک ساختمان در منطقه کوچهمشکی این شهر جان خود را از دست داد.

ارتین کمالی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :این کارگر میانسال در حال سیمانکار ی بود که پس از سقوط در دم جان باخت.
وی یادآور ی کرد :اواخر هفته گذشته نیز یک کارگر ساختمانی هنگام ایزوگام پشتبام یک خانه پنج طبقه از نورگیر ساختمان در منطقه جوالن به پایین سقوط
کرد و جان باخت.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت :همچنین پنجشنبه گذشته فردی در حال کار در ساختمانی نیمه کار واقع در شهرک شهید مدنی بود که به علت بی
احتیاطی و سقوط از طبقه چهارم در دم جان خود را از دست داد.
کمالی عنوان کرد :هفت ماهه سالجار ی  ۲۸مرد و چهار ز ن در این استان بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.
وی افزود :همچنین از ابتدای سالجار ی تا پایان مهر ماه  ۲۱مرد در حوادث کار جان باختند.
منابع دیگر :ایران آنالین
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مرگ خاموش دختر نوجوان )چهارمحال و بختیار ی(
نصب نامناسب آبگرمکن به مسمومیت مرگبار دختر نوجوان در خانه و بیهوشی مادراو منجر شد.
علی سامانپور  ،مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال وبختیار ی به ایرنا گفت  :وقوع مسمومیت دختر  12ساله ای همراه مادرش در خانه شان در گندمان
شهرستان بروجن به اورژانس گزارش شد  .امدادگران اورژانس برای امدارسانی آنجا حاضر شدند وپی بردند دختر نوجوان براثرگازگرفتگی فوت شده است .این
در حالی بود که مادراو براثر گازگرفتگی هنگام حمام کردن درخانه مسموم شده که به بیمارستان منتقل شد وبا توجه به تالش پزشکان نجات یافت.همچنین
بررسی های آتش نشانان در محل حادثه نشان می داد سهلانگار ی و بیتوجهی به استانداردهای نصب آبگرمکن منجر به این حادثه شده است.

حوادث کوتاه از کشور )چهارمحال و بختیار ی(
توقیف کامیون حامل کاالی قاچاق
زاهدان– خبرنگار کیهان  :با هوشیار ی ماموران ایستگاه بازرسی شهید »غفار ی« زاهدان ،کامیون حامل چهار میلیارد کاالی قاچاق قبل از رسیدن به مقصد
شناسایی و توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت :ماموران ایست و بازرسی شهید »غفار ی« هنگام کنتر ل خودروهای عبور ی در محور »زاهدان -خاش« به یک دستگاه
کامیون مشکوک شدند.
سرهنگ حمید رضا اکبر ی  ،بیان کرد :ماموران انتظامی پس از هدایت خودرو به داخل ایستگاه در بازرسی از آن  299کیسه  25کیلویی شیرخشک ،دوهزار و
 200لیتر گازوئیل ،شش حلقه الستیک تراکتور فاقد مجوز گمرکی را کشف کردند.
قاچاق پرنده
رشت– خبرنگار کیهان :یک محموله بزرگ قاچاق پرندگان در آستارا کشف و ضبط شد.
رئیس حفاظت محیطز یست آستارا گفت :یک محموله حاوی  301قطعه پرنده سهره طالیی از قاچاقچیان غیربومی پرندگان در این شهرستان کشف و ضبط
شد.
فالح مجاور ،افزود :این تعداد سهره طالیی که غیرقانونی و توسط متخلفان غیربومی صید شده و شبانه در حال انتقال به تهران بود که توسط ماموران یگان
حفاظت محیط ز یست شهرستان مرز ی بندر آستارا در یک عملیات غافلگیرانه کشف و ضبط شد.
وی اظهار داشت :از این متخلفان تعدادی قفس و صندوق نگهدار ی پرنده نیز کشف و ضبط شد.
واژگونی خودرو
سرویس شهرستانها :رئیس پلیسراه استان قزوین اعالم کرد :واژگونی سوار ی پژو  405در محور اقبالیه یک کشته و سه مجروح بر جای گذاشت.
سرهنگ نصراهلل بیگلر ی ،افزود :در اثر این حادثه یکی از سرنشینان خودرو به علت شدت صدمات وارده در دم فوت و سه نفر دیگر مجروح و برای اقدامات
قانونی به بیمارستان منتقل شدند.
وی بیان کرد :علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان تصادفات رانندگی در دست بررسی است.
قاچاقچیان در دام
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ادامه خبر | کیهان :حوادث کوتاه از کشور )چهارمحال و بختیار ی(
دزفول -ایرنا  :رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزدار ی شهرستان دزفول گفت :دوقاچاقچی چوب توسط یگان حفاظت منابع طبیعی دزفول دستگیر و خودروی
حامل زغال قاچاق آنها توقیف شد.
علیرضا فتح الهی  ،افزود :خودروی توقیف شده حامل  230کیسه زغال قاچاق بود که توسط یگان حفاظت محیط ز یست توقیف شد.
وی اظهار داشت 2 :قاچاقچی بازداشت و برای انجام مراحل قضایی تحویل دادسرا شدند.
کشف نوشیدنی قاچاق
آبادان– صدا و سیما :فرمانده مرزبانی استان خوزستان از توقیف یک فروند شناور بار ی و کشف محموله نوشیدنیهای قاچاق در آبهای شمالی خلیجفارس
خبر داد.
سرتیپ پاکباز گفت :مرزبانان پایگاه در یابانی آبادان حین کنتر ل شناورهای عبور ی در دهانه بهمنشیر ،یک فروند شناور بار ی حامل کاالی قاچاق که به سمت
بندر چوئبده در حرکت بود را شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود :در یابانان در بازرسی از شناور 8 ،هزار و  400لیتر روغن ز یتون 7 ،هزار و  200قوطی نوشیدنی ماءالشعیر که بدون مجوز ،قاچاق و با هدف عرضه در
بازار داخلی کشور بارگیر ی شده بود را کشف کردند.
وی با اشاره به دستگیر ی  6متهم در این زمینه گفت :کارشناسان ارزش کاالهای کشف شده را  5میلیارد ر یال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده اولیه به
همراه متهمان به مرجع قضائی تحویل داده شدند.
بار قاچاق به منز ل نرسید
ارومیه -ایرنا :فرمانده انتظامی آذربایجانغربی گفت :یک میلیارد ر یال کاالی قاچاق در شهرستان ماکو کشف و ضبط شد.
سرتیپ مسعود خرمنیا ،افزود :پلیس آ گاهی ماکو در پی کسب خبر ی مبنی بر اینکه فردی با یک دستگاه اتوبوس مسافربر ی در محور تهران به استانبول در
زمینه قاچاق کاال فعالیت میکند ،موضوع در دستور کار پلیس آ گاهی قرار گرفت.
وی اضافه کرد :ماموران با انجام کارهای اطالعاتی نامحسوس و تحقیقات الزم اتوبوس مذکور را شناسایی و آن را در کمربندی ماکو متوقف کردند.
وی ادامه داد :در بازرسی از اتوبوس مذکور مقدار دو هزار قلم لوازم آرایشی 200 ،ثوب البسه و 100جفت کفش قاچاق را کشف
و ضبط کردند.
خرمنیا اظهار داشت :این اتوبوس مسافربر ی که در امر کاالی قاچاق مورد استفاده قرار میگرفت ،توقیف و یک متهم نیز دستگیر شد.
سانحه رانندگی مرگبار
شیراز -مهر :تصادف رانندگی در سه راه دارالمیزان سه کشته و یک زخمی برجا گذاشت.
در این سانحه یک خودروی نیسان با یک دستگاه تیبا
برخورد کرد.
دو سرنشین تیبا به دلیل شدت جراحات وارده قبل از رسیدن نیروهای امدادی درگذشتند.
در این رابطه سه دستگاه آمبوالنس نیز به محل اعزام شد که دو سرنشین نیسان را به بیمارستان جم منتقل کردند .در بیمارستان نیز راننده نیسان به دلیل
شدت جراحات درگذشت.
مرگ خاموش
شهرکرد -ایرنا :مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال وبختیار ی از فوت دختر  12ساله در گندمان از توابع شهرستان بروجن به دلیل مسمومیت منوکسیدکربن خبر
داد.
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علی سامان پور  ،افزود :در این حادثه یک دختر نوجوان اهل گندمان و مادرش هنگام استحمام دچار گازگرفتگی شدند.
وی با بیان اینکه مادر این دختر هماکنون در بیمارستان بستر ی است ،گفت :سهلانگار ی و بی توجهی به استانداردهای نصب آبگرمکن علت این حادثه اعالم
شده است.

۲

تاکسیهای بین شهر ی سیستان و بلوچستان افزایش قیمت نداشتند
زاهدان -ایرنا -سر پرست ادارهکل راهدار ی و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت:با توجه به سهمیهبندی سوخت و تغییرات اعمال شده تاکنون تخلف افزایش نر خ از سوی
تاکسیهای حمل و نقل برون شهر ی این استان گزارش نشده است.

ایوب کرد روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :هماینک حدود  ۶۷۰دستگاه تاکسی حمل و نقل برون شهر ی در سیستان و بلوچستان تحت
نظر اداره کل راهدار ی و حمل و نقل این استان مشغول فعالیت در محورهای ارتباطی هستند که از زمان اعمال تغییرات نر خ بنز ین تاکنون با رصد محسوس
و نامحسوس این ادارهکل و با همکار ی مطلوب فعاالن این ناوگان حتی یک مورد افزایش نر خ گزارش نشده است.
وی ادامه داد :بر اساس مصوبات کشور ی برای تاکسیهای بین شهر ی بنز ین سوز عمومی تک گانه برون شهر ی  ۷۵۰لیتر بنز ین و برای تاکسیهای دوگانه سوز
 ۴۵۰لیتر به طور ماهیانه در نظر گرفته است که این سهمیه از آذر اعمال میشود.
سر پرست ادارهکل راهدار ی و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت :انتظار است با در نظر گرفتن این سهمیه و تغییر نکردن قیمتها در بخش
حمل و نقل عمومی مسافر ی بین شهر ی استقبال مردم از این دسته ناوگان بیشتر شده و مشکل ناوگان مسافربر شخصی غیرمجاز تاحدی ز یادی برطرف شود.
وی یکی از مشکالت سیستان و بلوچستان را قاچاق سوخت عنوان کرد و افزود :بر اساس اطالعات در یافتی از پزشکی قانونی استان در سوانح رانندگی  ۶ماهه
نخست سالجار ی  ۴۹۸نفر جان خود را از دست دادند که بخش قابل توجهای از این افراد براثر قاچاق حمل غیر مجاز سوخت جان خود را از دست دادند.
کرد مصرف منطقی تر سوخت و کاهش قاچاق را از جمله مزایای تغییرات در سهمیهبندی بنز ین و اصالح قیمت این فرآورده نفتی در سیستان و بلوچستان
عنوان کرد.
منابع دیگر :مهر ،باشگاه خبرنگاران
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