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کوتاه از حوادث
کشف بطریهای آب معدنی
حاملتریاک

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از کشف
 ۱۶کیلوگرم تریاک طی یک عملیات پلیسی
در محور مواصالتی ایس��ت و بازرسی شهید
مصطفی خمینی بندو خب��ر داد .به گزارش
ایس��نا ،س��رهنگ پیمان فتاحی در این باره
اظهار کرد :در پی کس��ب خب��ری مبنی بر
این که دو قاچاقچی مواد مخدر قصد دارند با
استفاده از دو دستگاه خودروی سواری ،مواد
افیونی را از جنوب کش��ور و با عبور از محور
مواصالت��ی هرمزگان به اه��واز منتقل کنند
بالفاصله این موضوع در دس��تور کار مأموران
ایس��ت و بازرسی ش��هید مصطفی خمینی
بندو قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرس��تان
عسلویه بیان کرد :سپس طی هماهنگیهای
قضائی ،مأموران به محلهای مورد نظر اعزام
و با کنترل تردد خودروهای عبوری خودروها
را شناسایی و متوقف کردند .سرهنگ فتاحی
خاطرنش��ان کرد :س��رانجام طی بازرسی از
دو خ��ودرو به ترتیب ۵ ،کیل��و و ۷۰۰گرم و
 ۹کیلو و  ۷۵۰گرم تریاک در قالب  ۲۴بطری
آب معدنی ک��ه در باک خ��ودرو به صورت
ماهرانه جاس��از ش��ده بود کش��ف و متهم و
همدستش دستگیر شدند.
دستگیریسارق
دریچههای فاضالب

جانشین انتظامی استان مرکزی از دستگیری
س��ارق دریچهه��ای فاضالب و اعت��راف این
فرد به  25فقره س��رقت در این شهرس��تان
خبرداد.بهگزارشپایگاهخبریپلیس،سرهنگ
یوس��ف س��پهوند در این باره اظهار داش��ت:
در هفتهه��ای اخیر با اع�لام گزارشهایی از
س��رقت دریچههای فاضالب در شهرس��تان
اراک ،بررس��ی موضوع به صورت تخصصی از
سوی ماموران انتظامی آغاز شد .وی افزود :در
تحقیقات پلیس ،سارق شناسایی و دستگیر و
به  25فقره سرقت دریچههای فاضالب و یک
موتورسیکلت اعتراف کرد .این مقام انتظامی با
اشاره به پیگیری ماموران انتظامی و دستگیری
خریدار ام��وال مس��روقه در ادامه تحقیقات
پلیس ،تصریح کرد :مقادیری از اموال مسروقه
در بازرسی از مخفیگاه این فرد کشف شد.
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حوادث

کوتاه از حوادث

قتلزنجواندرپارکینگدریاچهچیتگر
سکــوت قـاتل زن جوان در پارکینگ دریاچه چیتگر بعد از 169
روز شکسته شد.مرد قصاب که به اتهام قتل زن جوان در پارکینگ
دریاچه چیتگر بازداشت شده بود ،سکوتش را شکست و به جنایت
اعتراف کرد .به گزارش رکنا ،ش��امگاه دوش��نبه  ۲۴ش��هریور ،زن
جوان��ی در پارکینگ دریاچه چیتگر به قتل رس��ید .بررس��یهای
تیم جنایی و تصاویر دوربینهای مداربس��ته پلیس را به یک مرد
جوان رساند که گفته میشد خواستگار مقتول بوده است اما وقتی
مأموران به سراغ وی رفتند مشخص شد از کشور خارج شده و به
ترکیه فرار کرده است .در حالی که تحقیقات ادامه داشت سرانجام
پس از حدود  6ماه وی به ایران برگشت و دستگیر شد.مرد جوان
نخست منکر قتل بود اما باالخره با گذشت  169روز از این جنایت
وی لب به اعتراف گشود .به دستور بازپرس ساسان غالمی از شعبه
سوم دادسرای امور جنایی پایتخت متهم بازداشت و برای تحقیقات
بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس قرار گرفت.
چرا این همه سکوت؟
برای اینکه از مجازات میترسم .خیلی پشیمانم و حتی زمانی که
در ترکیه بودم مراس��م س��وم ،هفت و چهلم برای مقتول گرفتم و
برای او یادب��ود برگزار کردم .اما هراس داش��تم ،از اینکه مجازاتم
قصاص است و دلم نمیخواست به زندان بیفتم.

قاتل :من با مقتول در یک کانال تلگرامی آشنا شدم
و کمکم رابطه ما صمیمی ش��د و از او خواس��تگاری
کردم اما او هر بار بهانه میآورد و میگفت ش��رایط
ازدواج ندارم .من که از کارهایش خسته شده بودم،
به او گفتم برای آخرین بار همدیگر را مالقات کنیم.
اما من بازهم از او درخواس��ت ازدواج کردم و مقتول
ه��م همان حرفها را تکرار ک��رد .جر و بحثمان باال
گرف��ت به من توهین کرد گف��ت ما از نظر فرهنگی
یکسان نیس��تیم از این حرفش خیلی ناراحت شدم.
دیگ��ر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد ،بهخودم که آمدم او
خونین روی زمین افتاده بود و من فرار کردم

پس چرا به ایران برگشتی؟
خسته ش��ده بودم .کابوسهای شبانه لحظهای رهایم نمیکرد .از
طرفی دلم برای دخترکوچکش میسوخت و دوست داشتم برایش
کاری بکن��م ،دلم ب��رای خانوادهام هم تنگ ش��ده بود ،همه اینها
دستبهدست هم داد تا برگردم.

به او گفتم برای آخرین بار همدیگر را مالقات کنیم .اما من بازهم
از او درخواس��ت ازدواج کردم و مقتول هم همان حرفها را تکرار
ک��رد .جر و بحثمان ب��اال گرفت به من توهین کرد گفت ما از نظر
فرهنگی یکسان نیستیم از این حرفش خیلی ناراحت شدم .دیگر
نفهمی��دم چه اتفاقی افتاد ،بهخودم که آمدم او خونین روی زمین
افتاده بود و من فرار کردم.

چرا زن مورد عالقه ات را کشتی؟
من با مقتول در یک کانال تلگرامی آش��نا شدم و کمکم رابطه ما
صمیمی شد و از او خواستگاری کردم اما او هر بار بهانه میآورد و
میگفت شرایط ازدواج ندارم .من که از کارهایش خسته شده بودم،

چاقو را از کجا آورده بودی؟
من در دماوند قصابی دارم آن روز به تهران که آمدم از شرق تهران
ی��ک چاقو ب��رای کار قصابیام به مبلغ  50ه��زار تومان خریداری
کردم.

قتل ماهرانه الهام توسط پسری که دوستش داشت!

مرد جوان که برای پایان دادنش به رابطهاش با زن افیونی دست به
قتل زده بود فکر نمیکرد پزش��کی قانونی قتل صحنه سازی شده
را ف��اش کند .به گزارش رکنا ،گزارش پزش��کیقانونی کافی بود تا
راز قت��ل بعد از چند ماه فاش ش��ود؛ دختر جوان ب��ه نام الهام که
تصور میش��د بر اثر مصرف مواد مخدر اوردوز کرده ،قربانی خیانت
پس��ر مورد عالقهاش شده بود .قاتل که فکر میکرد همه چیز تمام
ش��ده خود را برای ازدواج با دختر دیگ��ری آماده میکرد که خون
دختر جوان گرفتارش کرد و دستگیر شد .وی در بازجوییها سعی
میکرد از بیان حقیقت فرار کند اما وقتی با دالیل پلیس��ی روبهرو
ش��د ،زبان به اعتراف باز کرد و گفت« :نمیخواس��تم به ارتباطم با
مقت��ول ادامه ده��م اما او مرا رها نمیکرد ب��ه همین دلیل مجبور
به قتل او شدم».
>مرا ببخشند ،اعتیادم را ترک میکنم

ف زدن ندارد .به همین دلیل به پرس��شها
خمار اس��ت و نای حر 
جوابهای کوتاه میدهد .به بخش��ش اولی��ایدم امید دارد و برای
زندگیاش بعد از آزادی برنامهریزی کرده است.
به چه جرمی دستگیر شدی؟
قتل دختر موردعالقهام.
چرا او را کشتی؟
چون ول کن من نبود.
یعنی چه؟
من به او عالقه نداش��تم اما او اصرار داش��ت که با هم ادامه بدهیم.
میگفت باید به قولت عمل کنی و با هم ازدواج کنیم.

طالق به خاطر رنگ زرد!

بنفش��ه عروس جوان که تصور میکرد دس��تهگلهای زرد رنگ دسیسهای
مش��ترک برای آزار دادن است ،درخواس��ت طالق کرد .به گزارش رکنا ،زن
جوان در دادگاه گفت :چند ماهی بیش��تر از عقد و ازدواج ما نمیگذرد ،ولی
من در این مدت کوتاه متوجه شدهام که همسرم و مادرش قصد دارند هر طور
که ش��ده مرا آزار دهند و برای این منظور از هیچ کوشش��ی دریغ نمیکنند.
وی در حالی که بشدت احساس ناراحتی میکرد ،گفت :همسرم به عالیق من
بیتوجه اس��ت و از طریق رفتارهای آزاردهندهاش میخواهد عرصه را بر من
تنگ کند .بیژن مرد جوان و شوهر بنفشه که از حرفهای همسرش به شدت
ناراحت ش��ده بود ،گفت :همسرم اشتباه میکند .من به او عالقه زیادی دارم.
سالهاس��ت که این عالقه در من وجود دارد و برای ازدواج با او تالش زیادی
کردهام .چطور ممکن است که بخواهم با رفتارم او را آزار دهم .وی ادامه داد:
ما در همس��ایگی هم زندگی میکردیم .چند س��ال پیش بود که با دیدن او
عالقهمند شده و به خواستگاریاش رفتیم ولی هر بار پدر و خانوادهاش ایراد
میگرفتند .ولی این ایرادها مرا دلسرد نکرد تا اینکه پس از سه سال رضایت
خانواده همسرم را جلب کردم .این مرد اضافه کرد :در طول مدت آشناییمان
همسرم به من گفت از رنگ زرد بیزار است و به هیچ عنوان نمیتواند این رنگ
را تحمل کند .بنفش��ه گفت :روز عقدمان بود که مادرم هنگام هدیه ،دس��ته
گل زردرنگی را به همس��رم داد .همسرم که تصور میکرد مادرم قصد اذیت
کردن او را دارد ،شروع به داد و فریاد کرد و مراسم عقدمان با این دلخوریها
ادامه یافت .فکر میکردم به مرور زمان همسرم متوجه اشتباهش میشود .از
طرف دیگر فکر میکردم بیان کردن این مسئله با خانوادهام مشکل را شدیدتر
میکند و باعث تمس��خر میشود .به همین علت در این مورد با کسی حرف
ن��زدم تا اینکه چند هفته پیش به ش��کل تصادفی اعضای خانوادهام هدایایی
برای همسرم تهیه کردند که در آنها رنگ زرد به کار رفته بود و او فکر میکند
که میخواهند آزارش دهند هرچه هم که میگویم تمام رنگها زیبا هستند،
توجهی نمیکند.آنها در برابر غفاری ایس��تادند تا به زندگیشان پایان دهند
اما چند ساعت راهنمایی و صحبت سردفترباعث شد که آنان در آن زمان از
طالق منصرف شوند.

خنثیسازیهواپیماربایی
در مسیر اهواز  -مشهد

هواپیما ربایی در مس��یر اهواز  -مشهد خنثی ش��د .به گزارش عصرایران ،به
گفته س��پاه این حادثه پنجشنبه ش��ب در پرواز اهواز به مشهد شرکت ایران
ایر ( )22:10روی داد .با اقدام نیروهای امنیت پرواز ،هواپیما در اصفهان فرود
اضطراری داشت و عامل هواپیماربایی بازداشت شد .روابط عمومی فرماندهی
سپاه حفاظت هواپیمایی با صدور بیانیهای جزئیات حادثه را اعالم کرد.در این
بیانیه آمده است«:به آگاهی ملت شریف و قهرمان ایران اسالمی میرساند :با
الطاف و عنایات الهی ،توطئه ربایش یک فروند هواپیما فوکر  ۱۰۰متعلق به
شرکت هواپیمایی ایران ایر که پنج شنبه شب با پرواز شماره  ۳۳۴ساعت ۲۲
و  ۱۰دقیقه با تأخیر از فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به پرواز در آمده
بود ،با هوشیاری پاسداران یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما
در فرودگاه اصفهان و دس��تگیری عامل آن خنثی گردید .بر اساس اظهارات
اولیه ،عامل این توطئه قصد داشته است هواپیما را پس از ربایش در فرودگاه
یکی از کش��ورهای حاش��یه جنوبی خلیج فارس به زمین بنشاند .مسافرین
هواپیما نیز در سالمتی کامل با پرواز جایگزین به سمت مقصد حرکت کردند.
ابعاد و زوایای این توطئه در حال بررسی است».

اگر به او عالقه نداشتی ،چرا به او قول ازدواج دادی؟
اولش دوستش داشتم اما بعدا از او بدم آمد.
چرا؟
چون معتاد بود.
به نظر میرسد خودت هم معتاد باشی.
بله من هم معتادم.
پس مشکلت کجا بود؟
وقتی معتاد باشی و با زن معتاد هم ازدواج کنی میشود قوزباالقوز و
باید خرج مواد او را هم بدهی .اینطوری آویزان همدیگر میشدیم.
هزینه مواد مقتول را تو میدادی؟
نه اغلب او مواد میخرید و به خانهام میآمد و با هم میکش��یدیم.
میدانستم این ولخرجی او تا وقتی است که ازدواج نکرد ه ایم.
چطور با هم آشنا شدید؟
در خیابان او را دیدم ،شماره رد و بدل کردیم و با هم دوست شدیم و
بعد از مدتی به هم عالقهمند شدیم .خیلی مهربان بود و همه کمبود
محبتهای��م را در زندگی پر میکرد .برایم جالب بود میدانس��ت
معتادم و ترکم نمیکرد .س��رانجام یک روز گفت او هم معتاد است.
از آن روز هر چه پیش میرفتیم عالقهام به او کمتر میشد تا اینکه
یک روز دعوایمان شد و به او گفتم دیگر سراغ من نیاید و فراموشم
کند .بعد درگیر شدیم و او به حالت قهر از خانه رفت اما فردا دوباره
برگش��ت و گفت نمیتواند بدون من باش��د و هر کاری میکردم از
زندگیام نمیرفت.
اما در تحقیقات مش��خص ش��ده به دلی��ل رابطه با دختر
دیگری و افشای آن ،دختر جوان را کشتهای؟

سوختن پژو  ۴۰۵میان شعلههای آتش

یک دس��تگاه خودروی سواری پژو  ۴۰۵در محوطه باز به علت نامعلومی
دچار آتشسوزی شد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم ،ش��هروندان در تماس تلفن��ی با س��امانه  125از
بروز آتشس��وزی یک دس��تگاه خودروی س��واری در ش��هرری ،شهرک
عالیی��ن ،خیاب��ان ثاب��ت نیا خب��ر دادند که س��تاد فرماندهی س��ازمان
آتشنش��انی تهران بالفاصله آتشنشانان ایس��تگاه  86را به محل حادثه
رهسپار کرد.
هادی خواجهپور؛ فرمانده آتشنش��انان اعزامی درباره جزئیات این حادثه
اظهار کرد :یک دستگاه خودروی سواری پژو  405در محوطه باز به علت
نامعلومی دچار آتشس��وزی شد که حین رسیدن آتشنشانان ،خودرو به
طور کامل ش��علهور بود .خوشبختانه داخل خودرو هیچ سرنشینی وجود
نداشت.

مفقودی
آق�ای امیرعباس متول�ی ابیازنی فرزند رحمت اله دارای ش�ماره شناس�نامه
 ۲۸۳۸صادره از تهران متولدسال  ۱۳۴۴به شماره نظام پزشکی  ۳۵۷۰۶اظهار
میدارند که پروانه ایشان به شماره  ۱۳۹۴/۱۷۱۱مورخ ۹۹/۵/۲۳مفقود گردیده
اس�ت  .لذا ضمن ابطال پروانه فوق الذکر از یابنده خواهش�مند اس�ت آن را به
معاونت درمان دانش�گاه علوم پزشکی ش�هید بهشتی به آدرس تهران تقاطع
خیابان جمهوری و حافظ ساختمان وزارت بهداشت  ،طبقه ششم ،واحد صدور
پروانه ها ارائه نمایند.
مفقودی
آقای امیرعباس متولی ابیازنی فرزند رحمت اله دارای شماره شناسنامه ۲۸۳۸
صادره از تهران متولدسال  ۱۳۴۴به شماره نظام پزشکی  ۳۵۷۰۶اظهار میدارند
که پروانه ایشان به ش�ماره /۲۵/۱۰/۶/۷۹۵۲پ مورخ ۹۹/۵/۲۳مفقود گردیده
اس�ت  .لذا ضمن ابطال پروانه فوق الذکر از یابنده خواهش�مند اس�ت آن را به
معاونت درمان دانش�گاه علوم پزشکی شهید بهش�تی به آدرس تهران تقاطع
خیابان جمهوری و حافظ س�اختمان وزارت بهداشت  ،طبقه ششم ،واحد صدور
پروانه ها ارائه نمایند.
مفقودی
شناسنامه سبز پژو  ٢٠٧دستي سفيد به شماره پالك  67 :ايران  153ل  47به
شماره شاسي ١٠٢٢٦٢LJ ٨ FE ٠٣ NAAR :شماره موتور ٠٠١٨٧٧١ B ١٧٨ :
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
مفقودی
ب�رگ س�بز خ�ودرو لیف�ان  )1600CC( 520به رنگ س�فید روغن�ی به مدل
 1388ب�ه ش�ماره موت�ور  LF481Q3Y090301118ب�ه ش�ماره شاس�ی
 NAKNF41289B003064به شماره پالک  447-54س  25به نام محمدرضا
عالم با کدملی  4431426264مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
س�ند کمپانی و کارت موتور س�یکلت پالس  DTS 180 iمدل 1390 :به شماره
شاسی NE0***180A9014479 :به شماره موتور NE0DJGBTE40926 :
به شماره پالک  119 :ایران 25387مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

فکر میکرد به او خیانت کرد ه و با دختر دیگری دوست شدهام و سر
این موضوع هم هر روز درگیری داشتیم.
یعنی با دختر دیگری دوست نشده بودی؟
دوس��ت شده بودم اما خیانت نکرده بودم .قبل از اینکه با این دختر
دوست شوم به رابطهام با مقتول پایان داده بودم اما او قبول نمیکرد.
این مش��کل خودش بود .عشق یکرابطه دوطرفه است و نمیتوان
با اجبار با کسی بود.
چطور او را کشتی؟
ی��ک روز به خان��هام آمد و با هم درگیر ش��دیم .عصبانی ش��ده و
خف��هاش ک��ردم .بعد برای اینکه ردی از خودم ب��ه جا نگذارم به او
م��واد تزریق ک��رده و با اورژانس تماس گرفت��م و ادعا کردم اوردوز
کرده است.
راز قتل چطور فاش شد؟
ی قانونی علت مرگ را مشخص کرد و ماموران
بعد از چند ماه پزشک 
دستگیرم کردند .این بار دیگر راهی برای فرار نداشتم و مجبور شدم
اعتراف کنم.
پشیمانی؟
در این مدت همیش��ه عذابوجدان داش��تم و چند بار خوابش را
دیدم.
چرا خودت را معرفی نکردی؟
از مرگ میترسم.
حرف آخر؟
امیدوارم اولیایدم مرا ببخشند .قول میدهم دیگر سمت مواد نروم
و زندگیام را از نو بسازم.

جدول شماره 5969

افقی

  – 1عدد س�وره القدر  -با طراوت و دارای
روانی ش�اد - 2عالقمن�د  -راه رفتن در
تاریکی  - 3یک عامیان�ه  -حرکتی در
ج�ودو  -خوراک طیور  ،مخف�ف دانه -
غذای نذری - 4مرد سیاس�ی  -انبوهی
و انباشتگی  -آنچه از زمین بروید  ،گیاه
 - 5ارث برندگان  -ش�اعر ملی ش�یلی
مولف"منهستم"-تحتتعلیمپهلوان
- 6مات-بازیگرفیلمناردون-کشوربی
نیازی - 7حشره حمام  -هال  -حرف ندا
 - 8پول خرد انگلیس  -خانه های شعری
 اب�زار بریدن چرم  - 9خاش�اک  -باندزخم بندی  -بلوا  - 10صد و یازده  -اثری
از بزرگ علوی  -دفاع تیم پرس�پولیس
 - 11من�درس  -از رهبران حزب نازی -
دینداری - 12کش�وری در قاره س�یاه با
پایتخت"داکار"-جغد-رفیقمشهدی
 - 13حمله  -اهلی  -فقیر و تهیدست –
صدای گاو  - 14رسوایی  -اولین شهیده
در اسلام  - 15سرکشی و نافرمانی  -از
وسایلمنزل

عمودی
 - 1مرکز کنیا  -رنگی بین س�یاه و سفید
 - 2منس�وب ب�ه تاریخ هج�رت پیامبر
( ص )  -آهنی که کفاشان در پشت کفش
می گذارند تا کفش را با آن گش�اد کنند و
سپس قالب را بگذارند - 3لحظه  -مخترع
استارت آسانس�ور  -تهمت  -اخم و تخم
و ناراحت�ی - 4پرن�ده ای از ن�وع مرغابی
 اعتقاد به دو منش�ا خیر و ش�ر  ،دوگانهپرستی  -همبازی لورل - 5ستاره شناسی
 مزه اول خرمالو  -اثر خیسی  -کاشف اتر - 6واحد پول قدیم هلند  -وسیله ای برای
گذاشتن مدارک  -خزنده گزنده - 7شرح
دهنده  -بی ش�ک  -نت س�وم - 8غذای
سرش�ار از نشاس�ته  - 9مخفف از او  -به
نرمی رفتار کردن  -باط�ل كردن  - 10تنه
درخت  -س�اکن و بی حرکت  -شهری در
گیالن  - 11هالک  -مس�اوی  -ش�رح تو
خالی  -بلند - 12کاشف نروژی جذام  -ماه
میالدی  -سنگ خرد - 13فرمان خودرو -
گیاهیعلفیوخودرو-ماهیدریایجنوب
 خدای درویش - 14به گونه ای  -پدر جدرس�تم  - 15غیر اصلی و جانبی  -از همه
اعداددیگربزرگتراست

پاسخ جدول شماره5968

گلوله مرگ جوان چرامی را کشت

ش��لیک به جوان چرامی یک قتل را رقم زد
و قاتل فراری در بهبهان به دام افتاد.دادستان
شهرستان ُچرام استان کهگیلویه و بویراحمد
از دس��تگیری قاتل جوان چرامی در کمتر از
شش ساعت خبر داد .ساجد صدری دادستان
چرام گفت :در جریان یک نزاع دسته جمعی
در چرام ش��خصی با اسلحه گرم یک نفر را به
قتل رساند و بالفاصله از محل متواری شد .به
گزارش رکنا ،س��اجد صدری اف��زود :قاتل در
شهرس��تان بهبهان با تالش نیروی انتظامی
چرام و پیگیری و نظارت مقام قضایی در کمتر
از شش ساعت دستگیر شد.
 2فوتی و  12مصدوم
در تصادف یک اتوبوس

واژگونی یک دستگاه اتوبوس در استان اصفهان
دو فوت��ی و  ۱۲مص��دوم بر جای گذاش��ت.
مجتبی خالدی سخنگوی س��ازمان اورژانس
کشور در گفت و گو با ایسنا ،در این باره اظهار
کرد :یک مورد حادثه واژگون شدن اتوبوس در
 ٢٠کیلومتری میمه به سمت مورچه خورت
اتفاق افتاد که بالفاصله  ٨دستگاه آمبوالنس و
یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس از دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان به محل حادثه اعزام شدند.
وی گف��ت :تکنس��ینهای اورژانس در محل
حاضر ش��دند و ش��رایط جسمی سرنشینان
این خودرو را بررسی کردند .بر همین اساس
مشخص شد که دو نفر از سرنشینان جان خود
را از دست داده و  ١٢نفر نیز مصدوم شدند.
قطع دست جوان 21ساله

چهارش��نبه س��وری نیامده در س��اوه قربانی
گرف��ت و ج��وان  21س��اله قطع عضو ش��د.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت :جوان
 ۲۱س��الهای که در حال ساخت مواد محترقه
دست ساز در منزلی مسکونی بود دچار قطع
عضو از ناحیه مچ دس��ت چپ شد.به گزارش
رکنا ،سرهنگ علی اکبر عیسی آبادی فرمانده
انتظامی شهرستان ساوه گفت :با اعالم گزارشی
به مرک��ز فوریتهای پلی��س  ،۱۱۰مبنی بر
مصدومیت فردی ب��ر اثر انفجار مواد محترقه
دس��ت س��از در منزلی در یکی از روستاهای
شهرستان بالفاصله تیمهای امدادی و انتظامی
در مح��ل حاضر ش��دند .فرمان��ده انتظامی
شهرس��تان س��اوه افزود :با حض��ور تیمهای
ام��دادی و انتظامی در محل مش��خص ش��د
جوانی 21ساله در حال ساخت مواد محترقه،
دچار حادثه شده و به علت انفجار مواد منفجره،
یکی از دستانش از ناحیه مچ قطع شده است.

