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/رضوي خراسان حوادث اخبار/

مشهد در مخدر مواد قاچاقچيان از نفر 5 اعدام حكم اجراي

در انفجار مشهد، در مخدر مواد ايحرفه قاچاقچيان از نفر پنج اعدام حكم اجراي: فارس خبرگزاري
.است رضوي خراسان حوادث اخبار عناوين ... و نيشابور در مسكوني منزل

.شد اجرا مشهد در مخدر مواد ايحرفه قاچاقچيان از نفر پنج اعدام حكم مشهد، از فارس خبرگزاري گزارش به

.بودند شده دستگير هروئين و ترياك نوع از مخدر مواد كيلوگرم هاده قاچاق با ارتباط در نفر پنج اين

به كيفرخواست صدور با پرونده و گرفته قرار قضايي تعقيب تحت مشهد انق_ب و عمومي دادسراي در دستگيري از پس افراد اين

و كشور عالي ديوان توسط آرا تاييد و مشهد انق_ب دادگاه شعب توسط قانوني آراي صدور از پس و ارسال انق_ب دادگاه شعب

.درآمد اجرا مرحله به قانوني تشريفات رعايت با مشهد مركزي زندان محل در كشور، كل دادستاني

نيشابور در مسكوني منزل در انفجار*

.شد نيشابور در روستايي خانه سقف شدن خراب و سوزيآتش سبب گاز نشتي

گاز سيلندر سوپاپ سوزي،آتش اثر در شده ايجاد حرارت اثر بر و شده شيلنگ گرفتنآتش سبب گاز سيلندر شيلنگ از گاز نشتي

.شد نيشابور باغشن روستاي در مسكوني منزل يك آشپزخانه در سوزي آتش بروز موجب و كرده عمل

كه شدند اعزام محل به نيشابور ايمني خدمات و نشانيآتش سازمان يك ايستگاه عملياتي نيروهاي 125 با مردم تماس از پس

.بود شده آشپزخانه سقف شدن خراب سبب منزل چوبي سقف به آتش گسترش

.دادند منزل ساكنان به را ايمني هايتوصيه سقف بقيه لحظه هر ريزش احتمال به توجه با آتش كردن خاموش از پس نشانانآتش

.نبود جدي زياد مصدومان جراحت خوشبختانه كه بودند شده منتقل بيمارستان به كه داشت مصدوم نفر دو سوزيآتش اين

غلطك كشنده تراكتور راننده دلخراش مرگ*

.شد غلطك كشنده تراكتور جوان راننده دلخراش مرگ سبب آلودگيخواب

آمده پيش برايش كاري كه پدر جاي به بود نداشته استراحتي و گذشته شب كار از خسته كه حالي در ساله 16 جوان ن.الله روح

.رودمي كار سر به بود،

از و افتاده خواب به بود، كار حال در نيشابور شهرستان در ساخت حال در سدي روي كه تراكتور روي بر روز آن ظهر در وي

.داد دست از را خود جان دم در حادثه اين در كه كرد سقوط غلطك و تراكتور با همراه متري 20 حدود ارتفاع
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