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گرما  65پاکستانی
را به کام مرگ فرستاد

موج شدید گرما و رطوبت زیاد هوا در شهر بندری کراچی واقع در جنوب پاکستان  ،طی چند روز گذشته دست کم  65قربانی گرفته است.
به گزارش ایرنا ،منابع خبری پاکستان اعالم کردند 65 :قربانی افرادی بودند که براثر گرمازدگی شدید و مشکالت تنفسی ناشی از گرما و
رطوبت شدید هوا جان خود را از دست داده اند.

...

خط زرد
مراقب ترفند جمعآوری نذورات مردمی
از سوی مجرمان سایبری باشیم
تــوکــلــی -رئــیــس پــلــیــس فــتــای اس ــت ــان ک ــرم ــان  در
زمینه  کالهبردار یهای مالی از طریق فضای مجازی
بــا عــنــوان جــم ـعآوری نـــذورات مــردمــی در مــاه مبارک
رمضان هشدار داد .به گــزارش خبرنگارما ،سرهنگ
"  یادگارنژاد"  گفت  :در مــاه مبارک رمضان برخی از
کالهبرداران با طراحی سایت ،کانال و گرو ههایی در
شبکههای اجتماعی و انتشار پیا مهایی مانند کمپین
جمعآوری نذورات نقدی برای نیازمندان ،دادن نذری و
افطاری و  ،...کاربران را ترغیب می كنند تا در این طرح ها
مشارکتکنند .از این رو   مردم  توجه داشته باشند شماره
حسابهایی که برای جمعآوری و واریز نذورات مردمی
در فضای مجازی منتشر میشوند به هیچ عنوان قابل
اطمینان نیستند چراکه ممكن است برخی افراد ،کاربران
را با وعده های خیرخواهانه تحریك و آن ها را به درگاههای
جعلی و فیشینگ هدایت كنند و با این روش مبالغ واریزی
را به نفع خود برداشت کنند .وی با اشاره به اعالم شماره
حساب موسسات مجاز از طریق رسانه ها تصریح كرد :در
این  زمینه توصیه می شود چنان چه شهروندان قصد کمک
به نیازمندان یا پرداخت فطریه و کفاره روزه از طریق درگاه
های مجازی را دارند حتم ًا از طریق سایتها و موسسات
معتبر اقدام کنند و قبل از هرگونه واریز وجه از اصالت و
صحت موسسه یا خیریه مطمئن شوند.

اعتراف دزدان طال به  50فقره سرقت

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی
انتظامی استان اصفهان از عملیات پیچیده دستگیری
یک هکر حرفهای که با طراحی نرمافزار " هک دادههای
رایانهای" قصد نفوذ به شبکه سراسری بانکی در اصفهان
و سرقت دو هزار و  600میلیارد ریال را داشت خبر داد.
بــه گ ــزارش میزان ،سرهنگ مرتضوی گفت :پلیس
فتای استان در یک اقدام پیشدستانه ،توانست از وقوع
یک سرقت بــزرگ و بیسابقه در شبکه سراسری یکی
از بانکهای استان جلوگیری کند .این مقام مسئول
بیان کرد :کارشناسان پلیس فتا با اشرافیت اطالعاتی
و همچنین رصد و پایش خود در فضای سایبری دریافتند
هکری حرفهای اقدام به طراحی نرمافزار "هک و نفوذ به
سیستمعامل داد ههــای رایانهای" کرده و قرار است در
هفته جاری همدست وی نرمافزار را از طریق یک حافظه
جانبی برای چند دقیقه به یکی از رایانههای بانکی در
شهر اصفهان متصل کند.
وی ادامه داد :متهم بر اساس نقشه از پیش طراحیشده
قرار بود از راه دور به شبکه سراسری بانک نفوذ کند و مبلغ
دو هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال از حسابهای مشتریان را
سرقت و به چندین حساب در یکی از مؤسسات مالی واریز
کند و ظرف چند ساعت این مبلغ را بهحسابهای ارزی
خود در خارج از کشور منتقل کند.
سرهنگ مرتضوی گفت :پس از تحقیقات گسترده ،رصد
روابط و فعالیتهای مجرمانه این هکر و اقدامات پیچیده
علمی و تخصصی کارشناسان سرانجام مخفیگاه متهم
شناسایی و طی هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه
دستگیر شد.
این مقام ارشد انتظامی استان اصفهان افزود :در ادامه
 ۱۰نفر از همدستان متهم نیز در عملیات ضربتی مأموران
پلیس فتای استان دستگیر شدند و حافظه جانبی حاوی
نرمافزار هک و نفوذ به سیستمعامل رایانهای شبکه بانکی
نیز کشف شد.

سیدخلیل سجادپور -کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی پس از  48ساعت عملیات های
اطالعاتی و پلیسی ،در حالی کودک ربوده شده از اطراف
صحن حرم مطهر امام رضــا(ع) را به آغوش خانواده اش
بازگرداندند که کــودک مذکور با دیــدن مــادرش ،گریه
کنان در آغوش او به خواب شیرینی فرو رفت .به گزارش
اختصاصی خراسان ،زوج جوان یزدی که از چند روز قبل
به مشهد سفر کرده بودند سی ام اردیبهشت به همراه دو
پسر  1.5و شش ساله خود وارد حرم مطهر علی بن موسی
الرضا(ع) شدند .این زوج جوان در صف نماز و نیایش قرار
گرفتند و فرزندان آن ها نیز در کنارشان مشغول تماشای
صحنه های زیبای عشق و ارادت زائران و مجاوران به ولی
نعمت خود بودند اما ناگهان مادر با نگرانی متوجه شد که
فرزند کوچکش در کنار او نیست .زن جوان بالفاصله به
دنبال همسرش رفت و با اضطراب و نگرانی او را در جریان
گم شدن محمدپرهام گذاشت .زوج جوان هراسان خود را
به یکی از خادمان حرم رساندند و از او برای یافتن کودک
 1.5سالهکمکخواستند.عقربههایساعتروی«دلهره»
توقف کرده بود و اشک های گرم مادر بر پهنای صورتش
سرازیر بود .بنابر گزارش خراسان ،با اعالم ماجرای گم
شدن این کودک به پلیس آگاهی و حراست حرم مطهر
امام رضا(ع) بالفاصله نیروهای امنیتی و انتظامی وارد
عمل شدند و به تحقیق در این باره پرداختند .بررسی های
مقدماتی حاکی از آن بود که کودک مذکور در کنار یکی
از خادمان قرار گرفته بود اما زوج جوانی مدعی شده اند
که کودک مذکور فرزند آن هاست و او را با خود برده اند.
این گونه بود که ماجرای آدم ربایی قوت گرفت و نیروهای
عملیاتی با بررسی دوربین های مداربسته به سرنخ هایی
رسیدند که زوج جوانی «محمدپرهام» را به اطراف حرم
کشانده و او را از سمت خروجی باب الــجــواد(ع) بیرون
برده اند .گزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت
و حساسیت موضوع ،بالفاصله تولیت آستان قدس رضوی
و فرمانده انتظامی استان نیز وارد ماجرا شدند و با صدور
دستوراتیصریح،ازنیروهایتحتامرخودخواستندهرچه
سریعترکودکمذکوررابهآغوشخانوادهاشبازگردانند.
بدین ترتیب پرونده آدم ربایی تشکیل و به پلیس آگاهی
خراسان رضوی ارسال شد .تحقیقات کارآگاهان در حالی
با فرماندهی مستقیم «سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه»
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) با تجزیه و تحلیل
های کارشناسی آغاز شد که گروه زبده ای از کارآگاهان
دایرهمبارزهباآدمرباییبهسرپرستیسرهنگغالمیثانی
(رئیسادارهجنایی)بهرصدهایاطالعاتیوفعالیتهای
غیرمحسوسپرداختند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز گذشته با تشریح

جزئیاتیازپروندهکودکرباییدرگفتوگوییاختصاصی
به خــراســان گفت :ردیــابــی هــای پلیسی با استفاده از
رصدهای اطالعاتی نشان می داد که مردی عینکی به
همراه زنی حدود  20تا  23ساله ،کودک را از حرم خارج
کرده اند .آنان سپس با کرایه کردن یک دستگاه تاکسی
سمند به سمت میدان آزادی رفته اند اما آن جا از تاکسی
پیاده شده اند .با وجود این دیگر اثری از زوج آدم ربا باقی
نمانده بود چرا که آن ها با استفاده از تاریکی شب به منطقه
ای مبهم گریخته بودند .سردار قادر کریمی افزود :با وجود
اینتالشهابهصورتشبانهروزیوباصدوردستوراتویژه
قضاییازسویبازپرسسیبویه(ناحیهقضاییثامنمشهد)
ادامه یافت و کارآگاهان در یک تعهد اخالقی و مذهبی،
فعالیت های اطالعاتی خود را به دیگر مناطق حاشیه شهر
گسترشدادندتاهرچهسریعتراینکودکزائررابهآغوش
خانواده اش بازگردانند .رئیس پلیس خراسان رضوی
تصریح کرد :در ادامه این عملیات راننده تاکسی سمند
شناسایی و مورد بازجویی قرار گرفت اما او مدعی شد که
مسافرانش را در اطراف میدان آزادی پیاده کرده است.

وی گفت :زوج مسافر او که کودکی را در آغوش داشتند
بسیارنگرانومضطرببودند!سردارکریمیگفت:نتیجه
تحقیقاتکارآگاهانبهشاندیزکشیدومشخصشدکهزوج
کودکربابهسمتشاندیزرفتهاندباوجوداینعملیاتهای
روانیواطالعاتیازچندشاخهدیگرنیزپیگیریشدتاجایی
که با اصولی هدفمند و تحت کنترل مشخصات کودک در
فضای مجازی انتشار یافت .از سوی دیگر نیز شاخه ای از
عملیات به سوی بهزیستی و افراد متقاضی کودک و شاخه
ای دیگر به سوی پزشکان متخصص نازایی کشیده شد تا
شاید سرنخی از زوج جوان کودک ربا با توجه به تصویر آنان
به دست آید .وی اضافه کرد :در همین حال تصویر کودک
نیز در مراکز خرید و فروش اسباب بازی و فروشگاه های
مرتبط با لوازم کودک وهمچنین نیروهای گشتی پلیس
پخش شد تا این که زوج آدم ربا در یک تنگنای روانــی و
اطالعاتی قرار گیرند .این درحالی بود که گروه دیگری از
کارآگاهانموفقشدهبودندمحدودهتقریبیمحلسکونت
این زوج را شناسایی کنند .سردار کریمی افزود :هنوز 48
ساعت از این ماجرا نگذشته بود که این زوج با یک شماره

کودک درلحظه دیدار مادر

دستبرد نافرجام دو هزار و  600میلیارد
ریالی هکر حرفه ای از شبکه بانکی

ماجرای رهایی کودک یزدی

آبروریزی بعد از خواستگاری!

مرد هوسرانی که با آزادی از زندان به آدمربایی و آزار و
اذیت زنان و دختران جوان در پوشش مسافربری اقدام
میکرد با شلیک گلوله پلیس دستگیر شد.
بهگزارشرکنا،اینمتهمکهجرایمهولناکخودراازدی
ماه سال گذشته آغاز کرده و زنان و دختران جوان را مورد
آزارقراردادهبودصبحسهشنبهبرایتحقیقبهدادسرای
امور جنایی منتقل شد .وی در بازجوییها به جرمهای
خوداعترافکرد.قاضیرضوانیپسازتحقیقاتدستور
انتشار عکس متهم را صادر و درخواست کرد چنان چه
فرد یا افرادی از سوی مرد هوسران مورد آدمربایی و آزار و
اذیتقرارگرفتهاندبرایطرحشکایتبهاداره 16پلیس

محمد پرهام  1/5ساله

با تالش پلیس آگاهی نظرآباد ،سارقان طال و جواهرات
که در شهرهای استان البرز و قزوین اقــدام به  ۵۰فقره
سرقت کــرده بــودنــد ،شناسایی و دستگیر شــدنــد .به
گزارش میزان،سرهنگ علی سلیمانی ،فرمانده انتظامی
شهرستان نظرآباد گفت :در پی وقوع سرقت طال از سوی دو
نفر در شهرستان نظرآباد ،رسیدگی به موضوع در دستور
کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی اظهار کــرد :ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی،
بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته و تحقیقات محلی
موفق به شناسایی سارقان شدند.
سرهنگ سلیمانی خاطرنشان کرد :با تشدید اقدامات
گشت زنی در سطح شهرستان و مناطق مجاور ،ماموران
موفق شدند ،راکبان یک دستگاه موتورسیکلت را که با
مشخصات سارقان مد نظر مطابقت داشت شناسایی کنند
و در یک عملیات تعقیب و گریز ،موتور سیکلت را متوقف و
دو متهم را دستگیر کنند.
این مقام انتظامی با بیان این که در بازرسی از متهمان دو
رشته گردن بند ،گوشی تلفن همراه و دو قبضه چاقوکشف
شد  ،افــزود :نامبردگان به همراه امــوال مکشوفه برای
تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد منتقل
شدند.متهمان دستگیر شده در بازجوییهای ماموران به
جرم خود مبنی بر  ۵۰فقره سرقت به عنف طال و جواهرات
در شهرهای نظرآباد ،فردیس ،هشتگرد و آبیک اعتراف
کردند.

اختصاص

...

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تشریح کرد

درامتدادتاریکی

زوج متهم به کودک ربایی

...

ازمیان خبرها

ی خراسان

13

شیطان شیشه ای پایتخت دستگیر شد

آگاهیپایتختمراجعهکنند.متهمبرایادامهتحقیقات
در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
گفتوگو با متهم

من است ،اما مرا معتاد به شیشه کرد .مدتی بعد به خاطر
اعتیاد به شیشه سرقت کردم و به زندان افتادم .وقتی از
زندان آزاد شدم ،فهمیدم او به من خیانت کرده و با فرد
دیگری دوست شدهاست .از همان روز به بعد از زنان
عقده گرفتم.
درسوابق ات آمده اتهام قبلی تو هم تعرض به زنان است.
(سکوت متهم)

▪چه شد که تصمیم به آدمربایی و آزار و اذیت گرفتی؟

پدرم وقتی فهمید شیشهای شدهام به من پول نمیداد.
من عاشق خودرو بودم او هم گفت هر وقت اعتیادت را
ترک کردی برایت ماشین میخرم.

▪خودت را معرفی کن؟

امید 30ساله هستم.

▪چند دختر یا زن را ربودی؟

درست یادم نیست اما فکر کنم هفت نفر.

▪در پرونده ات نوشته بیش از  20شاکی داری؟

(سکوت میکند).

عقده داشتم از زنان.
▪چرا؟

من بچه باالی شهرم و وضع مالی پدرم خوب است .چند
سال قبل در مهمانی یکی از دوستانم شرکت کردم و با
دختر جوانی به نام الهه آشنا شدم .من عاشق او شدم و
تصمیم داشتم با او ازدواج کنم .او هم مدعی بود عاشق

▪شما وضع مالی خوبی داشتید چرا دست به سرقت
ی؟
زد 

▪بیشتر توضیح بده؟

هر وقت شیشه مصرف میکردم روحی به من دستور
مـیداد که زنان و دختران جوان را بربایم و مورد آزار
و اذیت قرار دهم .به همین دلیل ابتدا خودرو سرقت

تلفن ناشناس با پدر محمد پرهام تماس گرفتند و مدعی
شدند که قصد دارند کودک را در حرم مطهر تحویل آن ها
بدهند اما کارآگاهان که در تعقیب زوج مذکور بودند این
احتمال را که ممکن است آن ها برای فرار از چنگ قانون
کودک را در منطقه ای رها کنند که مورد سوء استفاده
احتمالی افراد دیگری قرار گیرد جدی گرفتند و با ارائه
آموزش های الزم به خانواده کودک ،محل قرار را به اطراف
حرممطهرکشاندند.ویتصریحکرد:وقتیزوجکودکربا
با استفاده از یک دستگاه پراید (تاکسی تلفنی) به میدان
توحیدرسیدندناگهاندرمحاصرهکارآگاهانپلیسآگاهی
قرارگرفتندودستگیرشدند.سردارقادرکریمیادامهداد:
راننده تاکسی تلفنی که نقشی در ماجرا نداشت با صدور
دستوری از سوی بازپرس «سیبویه» آزاد شد و زوج جوان
نیز که  27و  21ساله بودند برای انجام بازجویی به اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی هدایت شدند .وی
افزود :این زوج که شش سال قبل ازدواج کرده اند مدعی
هستند که یک سال بعد زندگی مشترک خود را آغاز کرده
اند اما صاحب فرزند نشده اند! به همین دلیل نیز وقتی
آن کودک را در حرم دیده اند به فکر ربودن و بزرگ کردن
او افتاده اند .سردار کریمی گفت :آن ها مدعی هستند که
به دلیل سخت گیری های زیاد درباره فرزندخواندگی به
بهزیستیهممراجعهنکردهاندباوجوداینآنهاابتدابرای
کودک مذکور شیرخشک و پوشاک خریده اند اما وقتی با
بیتابیهایکودکروبهروشدهوپلیسرانیزدریکقدمی
خوددیدهاندتصمیمبهتحویلکودکگرفتهاند.
گزارشخراسانحاکیاستکودکمذکوروقتیدرپلیس
آگاهی در آغوش پدرش قرار گرفت هنوز هم گریه می کرد
اماوقتیمادربادیدناوبیهوششدودقایقیبعددوبارهاو
رادرآغوشگرفتکودکباچشمانیاشکبارسرشراروی
شانه مادرش گذاشت و لحظاتی بعد به خوابی آرام و عمیق
فرورفت.بنابراینگزارشتحقیقاتبیشتربرایریشهیابی
ماجرایکودکرباییباصدوردستوراتیازسویسرهنگ
رزمخواه همچنان ادامه دارد .شایان ذکر است پدر «محمد
پرهام» در حالی که از دیدن فرزندش ذوق زده شده بود
گفت:باهمهنگرانیهاییکهداشتیمامابهواسطهدستوری
از سوی تولیت آستان قدس رضوی ،همه امکانات اقامت و
حتی رفت و آمد برایمان فراهم شد و من فکر نمی کردم این
گونه همه نیروها برای یافتن فرزندم بسیج شوند و اکنون
نیز برای شکر به درگاه خداوند به حرم مطهر امام رضا (ع)
می روم .بنابراین گزارش ،کارآگاهان اداره جنایی نیز در
کنار این کودک معصوم و خانواده زائر یزدی ،به زیارت امام
رئوف رفتند .در خور یــادآوری است ماجرای اختصاصی
دستگیری زوج کودک ربا روز گذشته در صفحه ۲خراسان
بهچاپرسید.

میکردم و با خودروی سرقتی زنان جوان و دختران را
سوار میکردم.
▪با چه تهدید میکردی؟

با چاقو یا پیچ گوشتی.

▪تجاوز هم میکردی؟

نه فقط آزار و اذیت میکردم.

▪ساعت خاصی آدمربایی میکردی؟

نه ،هر وقت شیشه مصرف میکردم و حالم خوب بود
تصمیم میگرفتم و با خودروی سرقتی زنان و دختران را
به عنوان مسافر سوار میکردم و بعد هم. ...
▪در این مدت چند تا خودرو سرقت کردی؟

فکر کنم سه خودرو.

▪زنان و دختران ربوده شده وقتی التماس یا گریه
میکردند چه حسی داشتی؟

حسی نداشتم .گاهی هم آن ها را رها میکردم.
▪فکر میکردی گرفتار شوی؟

نه.

▪آخرین حرف؟

من قید زندگیام را زدهام و میدانم که اعدام میشوم.

مادر آن پسر نقش اصلی را در اغفال دختر 13ساله ام دارد.
او نتوانست زندگی خودش را حفظ کند و هم اکنون در یک
خانواده از هم گسیخته ای زندگی می کند که پسرش نیز
از هیچ نظر تناسبی با خانواده ما ندارد با وجود این آن ها با
ترفندهایی دختر  13ساله مرا اغفال کرده اند و این گونه با
آبروی خانوادگی ما بازی می کنند در حالی که این ازدواج
آسیب های اجتماعی وحشتناکی را در پی خواهد داشت
چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که مدعی بود
پسری با همدستی مادرش ،دختر نوجوان او را از  19روز
قبل در مکان نامعلومی مخفی کرده اند .این زن جوان
درباره چگونگی وقوع این ماجرای تاسف بار به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :از حدود
دو سال قبل پسرم پای یکی از دوستانش را به منزلمان باز
کرد به همین دلیل «شیرزاد» مدام به منزل ما رفت و آمد
می کرد و من هم برای آن که پسرم آزرده خاطر نشود و از
سوی دیگر نیز دخترم سن و سال کمی داشت هیچ گاه به
رفت و آمد او اعتراض نمی کردم چرا که این تصور را نداشتم
که ممکن است او دختر نوجوان مرا اغفال کند .اما چند
ماه قبل متوجه ماجرایی شدم که دیگر دیر شده بود و او با
همدستی مادرش دخترم را فریب داده بودند او هم که در
این سن و سال هیچ اطالعاتی از عاقبت این گونه روابط
خارج از عرف نداشت اغفال شده بود با وجود این «شیرزاد»
مادرش را به خواستگاری دخترم فرستاد اما دختر من نه
تنها در کالس ششم ابتدایی تحصیل می کرد وحتی معنی
ازدواج را نمی فهمید بلکه خواستگار او نیز بیکار بود و از
نظر اخالقی و اجتماعی هیچ تناسبی با خانواده ما نداشت
از سوی دیگر نیز او در یک خانواده از هم گسیخته زندگی
می کرد که پدرش بعد از آن که مادر شیرزاد را طالق داده
با زن دیگری ازدواج کرده است و پسر او نیز به دلیل برخی
کمبودهای عاطفی درگیر ناهنجاری های اجتماعی مانند
اغفال دختر من شده است همه این عوامل باعث شد تا ما به
خواستگاری آن ها جواب منفی بدهیم آن ها بعد از شنیدن
پاسخ ما متاسفانه به دلیل همین کمبودهای عاطفی و
اجتماعی دست به اعمال وحشتناکی زدند .حدود یک
ماه قبل شیرزاد دخترم را ربود و با انتشار تصاویر آن ها در
فضای مجازی ،موجی از نگرانی و آبروریزی در خانواده
ما و اطرافیان مان به راه افتاد .با وجود این ما به دلیل آن
که جلوی این آبروریزی را بگیریم از شکایتمان صرف نظر
کردیم ولی متاسفانه آن ها دست از کارهای زشت شان
برنداشتند و این بار حادثه بدتری را رقم زدند .شیرزاد که
دخترم را اغفال کرده بود حدود  19روز قبل او را با لباس
راحتی از مقابل منزلمان ربود و به مکان نامعلومی برد در
حالی که خانواده او مدعی بودند از دخترم خبری ندارند
من با کمین مقابل منزلشان فهمیدم که دخترم را در خانه
پنهان کرده اند این گونه بود که با پلیس  110تماس گرفتم
ولی مادر شیرزاد فریاد می زد که ادعای شرف خواهد کرد!
در همین حال من از فرصت استفاده کردم و با ورود به منزل
آن ها دخترم را از داخل کمد کوچکی که رخت و لباس های
زیادی روی آن ریخته شده بود بیرون کشیدم و در حضور
پلیس از خانه آن ها بیرون آوردم همین موضوع منجر به
درگیری و نزاع شد که حاال نیز از آن ها شکایت دارم ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

ویروس خفاش  10نفر را در هند کشت
یک نوع ویروس کشنده به نام نیپا که از خفاش میوه خوار به
انسان منتقل می شود تاکنون 10نفر را در ایالت کراال در
حاشیهغربیهنددرساحلدریایعبریبهکاممرگکشانده
است.بهگزارشایرنابهنقلازرسانههایهند،کیکیشالجا
تیچروزیربهداشتایالتکراالگفت:ازمیان 18نفریکهبه
دلیلابتالبهتبشدیدوهذیانبهبیمارستانهایاینایالت
مراجعه کرده اند  10نفر از جمله یک پرستار جان خود را از
دست دادند .وی گفت حال دو نفر دیگر نیز که به این ویروس
جدیدبسیارکشندهمبتالشدند،وخیمگزارششد.

شهادت دونفر از اعضای
خانواده یکی از کارکنان
انتظامی در زاهدان
دو نفر از اعضای خــانــواده یکی از کارکنان
انتظامی با ضــرب گلوله افــراد ناشناسدر
زاهدان به شهادت رسیدند.
به گزارش ایسنا ،معاون اجتماعی انتظامی
سیستان و بلوچستان با اعالم این خبر گفت:
افراد مسلح ناشناس دوشنبه شب وارد منزل
یکی از کارکنان انتظامی واقــع در خیابان
دانشجو در زاهدان شدند و اعضای خانوادهاش
را هدف تیراندازی قرار دادند.
سرهنگ عامری افزود :در این تیراندازی یک
نفر از اعضای خانواده به شهادت رسید و دو نفر
دیگر نیز مجروح شدند.
وی گفت :مجروحان این حادثه به بیمارستان
منتقل شدند که یکی از مجروحان به علت
شدت جراحت های وارد شده به شهادت رسید
و عامالن این حادثه متواری شدند.
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