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پلیس فتا به داوطلبان کنکور هشدار داد

کالهبرداری با سواالت کنکور
اف��راد س��ودجو ب��ا ترفن��د تضمی��ن قبول��ی 
دولت��ی،  دانش��گاه های  در  کارشناسی ارش��د 

کالهبرداری می کردند.
رئیس پلیس فتا خراس��ان رضوی ب��ا اعالم این 
خبر گفت: با رصد و پایش کارشناس��ان پلیس فتا 
در فضای مجازی مشخص شد اخیرا افراد سودجو 
و کالهب��ردار ب��ا به دس��ت آوردن ش��ماره همراه 
داوطلبان کنکور سراس��ری در مقاطع مختلف با 
ارس��ال پیامک های حجمی از طریق س��ایت های 
ارسال پیامک اینترنتی رایگان اقدام به کالهبرداری 
می کنند. س��رهنگ سیدمحس��ن عرفانی افزود: 
در این شیوه کالهبرداری افراد س��ودجو با ارسال 
پیامک های حجمی از طریق س��ایت های ارس��ال 
پیام��ک اینترنتی رای��گان اقدام ب��ه کالهبرداری 
تحت عناوین تضمین قبولی در رش��ته و دانشگاه 
خاص با قرارداد مبلغ 6 میلیون تومان و همچنین 
دریافت سواالت کنکور با پرداخت مبالغ کالن و ... 
می کنند که با بررسی های به عمل آمده معلوم شد 
این افراد از تهران و با ش��ماره تلفن های ثابت اقدام 
به کالهبرداری می کنند. وی از داوطلبان ثبت نام 
در دانشگاه ها خواس��ت در برابر این گونه تبلیغات 
هوش��یار باش��ند و در صورت مش��اهده این گونه 
تبلیغات در فضای مجازی با پلی��س فتا به آدرس 
اینترنتی www.cyberpolice.ir یا با ش��ماره 

تلفن های 2183918–051 تماس بگیرند.

 طبابت های 2 پزشک قالبی 
در اصفهان 

2 نفر ک��ه با عن��وان جعلی پزش��ک عمومی و 
متخصص به مراکز درمانی دولتی اصفهان مراجعه 

می کردند،   دستگیر شدند.
این 2 نفر تحصیالتی در حد دیپلم داش��تند اما 
با استفاده از مهر جعلی پزشکی و نام های مستعار 
»پالیزبان« و »الرس��تانی« اقدام به کالهبرداری از 
بیماران می کردند.در یک ماه گذشته گزارش هایی 
مبنی بر کالهبرداری این 2نفر به حراست دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان اع��الم و برای شناس��ایی 
آنها اقدام ش��د.این 2نفر با مراجعه به برخی مراکز 
درمانی و ش��رکت های خدمات پزشکی غیردولتی 
در ش��هرها و روس��تاها خود را پزشک متخصص 
یا عمومی معرفی ک��رده و از بیماران به بهانه تهیه 
دارو و از مراکز به عنوان قراردادهای پژوهش��ی پول 
می گرفتند.پزشکان قالبی هفته گذشته زمانی که 
به عنوان متخصص داخلی و اعصاب به بیمارستان 
آیت اهلل کاش��انی مراجعه کرده بودند با هوشیاری 
مدیریت و انتظامات این بیمارستان به دام افتادند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان این ک��ه از این 2نفر که مرد بودند کارت های 
جعلی بسیاری به دست آمد، گفت: این متخلفان به 

کالنتری تحویل داده شدند.

 پیدا شدن نوزاد شیرخوار 
در ورودی اهرم 

یک کودک بی سرپرست توسط ماموران نیروی 
انتظامی شهرستان تنگستان در محور خورموج- 

اهرم پیدا شد.
این نوزاد در کنار خیابان و بدون هیچ نشانی رها 
شده و شب سردی را به سر برده بود. این نوزاد پسر 
در مسیر خورموج -اهرم )نزدیک به سه راه گادوی( 
گذاشته ش��ده بود که ماموران نیروی انتظامی وی 
را پیدا کرده و به اداره بهزیس��تی تنگستان تحویل 
دادند. اداره بهزیس��تی تنگس��تان پ��س از انجام 
مراحل اولیه، این کودک ناشناس را که شیرخواره 
هم اس��ت به بهزیستی اس��تان تحویل داد تا مثل 
چندین کودک سر  راهی دیگر در خوابگاه کودکان 

بی سرپرست به زندگی خود ادامه دهد.

اعدام 4 قاچاقچي موادمخدر 
4 قاچاقچي موادمخدر در زندان مرکزي رش��ت 
به دار مجازات آویخته شدند. به دنبال صدور حکم 
اعدام متهم��ان با تأیید دیوانعالي کش��ور و رئیس 
قوه قضائیه احکام صادره مجرمان با حضور مقام هاي 
رس��مي و با رعایت موازین ش��رعي و قانوني صبح 
11بهمن م��اه در محل زندان مرکزي شهرس��تان 
رشت به مرحله اجرا درآمد و اجساد آنها پس از اجرا 

براي تحویل به سردخانه منتقل شد.
)ع.م( 42س��اله داراي س��وابق متعدد کیفري و 
جرم حم��ل 5 کیل��و و 750گرم شیش��ه، )ي.ق( 
41ساله داراي سوابق متعدد کیفري و خرید 5کیلو 
و 750گرم شیشه، )ح.ت( 37 س��اله مشارکت در 
خرید 3کیلو و 300گرم شیشه و )س.ق( 29ساله 
به ج��رم حم��ل و نگه��داري  5کیل��و و 750گرم 
هرویی��ن از محکومان ب��ه اعدام در رش��ت بودند. 
احکام اجرا شده به تأیید مقام هاي ذیصالح قانوني 
رسیده و درخواس��ت عفو این مردان در دو مرحله 
در کمیسیون عفو و بخشودگي قوه قضائیه مردود 

اعالم شد.
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ش�هروند| 3 م��رد افغانی با همدس��تی یک 
راننده تاکسی نقش��ه آدم ربایی طراحی کردند. 
شهرت مرد صراف کافی بود تا او طعمه نقشه ای 
از پیش تعیین شده ش��ود. گروگانگیری ای که 
تنها 3 ش��ب طول کش��ید تا آدم ربایان در رصد 

پلیس قرار بگیرند.
ماج��رای ای��ن آدم ربایی از 7 بهم��ن ماه آغاز 
ش��د. وقتی مرد پولدار داخل مغ��ازه صرافی اش 
نشس��ته بود هرگز تصور نمی کرد 3مشتری اش 
نقشه ش��ومی در سر دارند. مش��تریان افغانی از 
مرد ص��راف تقاضای دالر کردن��د و درحالی که 
دس��ت به نقش آفرینی زده بودند، سناریوش��ان 
را اجرایی کردن��د. چند دقیقه بع��د ورق ماجرا 
برگشت و 3 مشتری درحالی که با صدای خشن 
فری��اد می زدند به س��مت مرد ص��راف حمله ور 
شدند. دس��ت هایش را با دستبندی پالستیکی 

بستند و به چشمانش چشم بند زدند. 
م��رد صراف ک��ه دیگ��ر چش��مانش جایی را 
نمی دید ناگهان احس��اس کرد ک��ه داخل یک 
گونی اس��یر ش��ده و درحال انتقال ب��ه خارج از 
مغازه اش اس��ت، تا این که م��ردان افغانی نقاب 
روی صورتش��ان کش��یدند و بقیه نقشه ش��ان 
را به اجرا گذاش��تند. درگیری م��ردان افغانی و 
کشدارشدن ماجرا کافی بود تا همسایه های این 
مغ��ازه هم برای با خبر ش��دن از جنجالی که در 
مغازه مرد صراف رخ داده بود از مغازه هایش��ان 

خارج شوند. 
وحش��ت ب��ه راه افت��اده ب��ود و 3 م��رد قوی 
هی��کل درحالی ک��ه چند تماش��اچی ش��اهد 
رفتار عجیبش��ان بودند گون��ی زرد رنگی را که 
طعمه ش��ان در آن قرار داش��ت، داخل صندوق 
عقب خ��ودرو گذاش��تند و درحالی ک��ه راننده 
خودرو در مقاب��ل مغازه در انتظار آنها نشس��ته 

بود، به سرعت متواری شدند.
سرنخ طالیی 

ش��اهدان ای��ن حادث��ه عجی��ب درحالی که 
وحش��ت کرده بودند ماموران کالنتری ابوسعید 
را در جریان ماجرا قرار دادند. تحقیقات پلیسی 
نش��ان می داد مرد صراف توس��ط 4 مرد مرموز 

ربوده شده است. 
ش��اهگل آبدارچی ای��ن صرافی ک��ه از همان 
دقایق اولیه ش��اهد این ماجرا بود ب��ه ماموران 
گفت: » 3 مرد ک��ه ظاهرا مش��تری بودند وارد 
مغازه ش��دند من ه��م طبق معم��ول در داخل 
آبدارخان��ه ب��ودم ک��ه ناگه��ان ص��دای فریاد 
صاحب مغازه ام را ش��نیدم. وحشت کرده بودم 
و آرام از پش��ت دیوار 3 مرد نقاب دار را دیدم که 
صاحب مغازه ام را در داخل یک گونی زرد رنگ 
انداختند. فری��اد زدم و تا آن موق��ع چند نفر از 
همسایه ها هم مقابل مغازه جمع شدند. کاری از 
دستمان بر نمی آمد و آنها با خشونت تهدیدمان 
می کردند و س��پس صاح��ب مغ��ازه ام را که در 
همان گونی بود داخ��ل صندوق عقب خودروی 
پرایدش��ان انداختند و به سرعت متواری شدند. 
من هم در این فرصت توانس��تم ش��ماره پالک 

خودرو آدم ربایان را یادداشت کنم.«
 ب��ا تش��کیل پرون��ده مقدمات��ی ب��ا موضوع 
آدم ربای��ی و ب��ه دس��تور قاضی س��عید احمد 
بیگی، بازپرس ش��عبه هفتم بازپرسی دادسرای 
ناحیه 27 ته��ران، پرونده جهت رس��یدگی در 
اختیارکارآگاه��ان اداره یازده��م پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
یک ایرانی در باند افغانی ها

کارآگاهان در گام نخس��ت تحقیقات، دست 
به بررس��ی ش��ماره پالک خودرو مرموز زدند تا 
این که با شناس��ایی مالک خ��ودرو راز این باند 
آدم ربایی برمال ش��د. کارآگاهان که با عملیاتی 
غافلگیرانه راننده پراید را در اطراف بیمارستان 
فیاض بخش دستگیر کرده بودند تحت بازجویی 

قرار دادند. ای��ن مرد که هرگز تص��ور نمی کرد 
در بن بس��ت قانون ق��رار گرفته باش��د، ادعایی 
متفاوت داش��ت. او در رابطه با روز آدم ربایی به 
کارآگاهان گف��ت: » من در بان��د آدم ربایی آنها 
نیستم. مسافرکش��ی می کنم. روز حادثه 3 مرد 
افغانی را به عنوان مسافر دربستی سوار خودروام 
کردم. آنها گفتند به خیابان ابوسعید می رویم تا 
بسته ای را تحویل بگیریم و سپس به شریف آباد 
می رویم. به خیابان ابوسعید که رسیدیم مقابل 
یک صراف��ی توقف ک��ردم و درحالی که یک نفر 
از آنه��ا در داخل خودرو نشس��ته ب��ود، 2 نفر از 
آن پیاده ش��دند؛ دقایقی بعد آنه��ا با یک گونی 
زردرنگ برگشتند و آن را در صندوق عقب قرار 
داده و بالفاصله سوار خودرو شدند. در شرایطی 
که قدرت تصمیم گیری نداش��تم به دستور آنها 
از محل متواری ش��دیم و س��پس به روس��تایی 
در منطقه پاکدش��ت رفتیم. پس از رس��یدن به 
روستا آنها مبلغ 200 هزار تومان پرداخت کردند 

و من هم ب��ه تهران برگش��تم. می دانس��تم که 
پلیس به دنبال م��ن خواهد آمد و به همین علت 
و به خاطر ترس دستگیری از محل سکونت خود 

متواری شدم.« 
پایان آدم ربایی 3 شبه

همین س��رنخ کاف��ی بود ت��ا کارآگاه��ان با 
راهنمایی های مرد رانن��ده مخفیگاه آدم ربایان 
در روس��تای ش��ریف آباد را شناس��ایی کنن��د. 
درحالی که تنها 3 ش��ب از س��ناریوی آدم ربایی 
خیابان ابوس��عید گذش��ته بود عملیات پلیسی 
برای دس��تگیری این مردان تبهکار آغاز شد تا 
این که در عملیاتی همزمان 3 متهم این پرونده 

در خانه ای روستایی دستگیر شدند. 
وقت��ی کارآگاه��ان برای پی��دا ک��ردن مرد 
گروگان خانه را جست و جو کردند، هرگز تصور 
نمی کردند او با دست و پای زنجیر شده به دیوار 

بسته شده باشد.
ب��ا انتق��ال متهمان ب��ه اداره آگاه��ی راز این 

نقش��ه از پیش طراحی ش��ده برمال ش��د و آنها 
به کارآگاه��ان گفتن��د: »عیس��ی را از مدت ها 
قبل می ش��ناختیم. او ص��راف ب��ود و در زمینه 
انتقال پول اتباع خارجی به کش��ور افغانس��تان 
فعالی��ت می کرد. ما هم با اط��الع از این موضوع 
و همچنین وضع مناس��ب مالی او و خانواده اش 
در افغانس��تان، تصمیم گرفتیم تا او را در ایران 
ربوده و از خانواده اش در افغانس��تان درخواست 

پول کنیم.«
در خانه گروگانگیران چه گذشت؟

عیس��ی مرد افغانی که به خاط��ر وضع مالی 
مرفه اش توجه این باند آدم ربایی را جلب کرده 
ب��ود در رابطه با مدت��ی که به عن��وان گروگان 
در خانه حبس ش��ده ب��ود، گفت: » 36 س��اله 
هس��تم و از مدتی پی��ش در خیابان ابوس��عید 
یک صرافی راه اندازی ک��ردم. روز حادثه 3 مرد 
از هموطنانم به مغ��ازه ام آمدند و درخواس��ت 
دالر کردن��د، اما چن��د دقیقه بع��د درحالی که 
نقاب روی صورتشان کش��یدند، دست و پاهایم 
را بس��تند. یکی از آنها به س��مت می��زم رفت و 
کارت عابربانکم را که 5 میلیون تومان موجودی 
داشت، برداشت و رمز آن را از من گرفت. حتی 
چند چک س��فید امضا هم برداش��تند و سپس 
من را داخل یک گونی زرد رنگ انداختند. چند 
ساعت بعد درحالی که در صندوق عقب خودرو 
بودم خودروش��ان متوقف شد. س��پس من را از 
داخل گونی خارج کردن��د و در یک النه کبوتر 
انداختند. 2 ش��ب در آن جا بودم و در این مدت 
آنها شماره برادرم در افغانستان را از من گرفتند 
تا در ازای آزادی ام از او درخواس��ت پول کنند.

شب سوم هم من را به خانه ای روستایی بردند و 
دس��ت و پایم را با زنجیر بستند تا این که ساعت 
یک بامداد متوجه ش��دم پلیس آنها را محاصره 
کرده و من نجات پیدا کرده ام. باورم نمی ش��ود 
3 شب کابوس تمام شد و آنها در بن بست قانون 

قرار گرفته اند.«

3 روز اسارت صراف افغانی در النه کبوتر

پایان نقش آفرینی آدم ربایان خیابان ابوسعید
آژیر

6 کشته در سقوط پیکان داخل آب

سقوط پیکان در مسیر تبریز - آذرشهر ورودی 
خسروشاه به داخل آب 6 کش��ته برجا گذاشت. 
در این حادثه اعضای خانواده 6 نفری که ش��امل 
3کودک، 2زن جوان و پدر خانواده بود جان خود 

را از دست دادند. 
سرهنگ حسن فرجی رئیس پلیس راه استان 
آذربایجان شرقی با اشاره به سقوط یک خودروی 
سواری پیکان به داخل آب در ساعت 23 شامگاه 
جمعه گف��ت: این حادث��ه به عل��ت عدم توانایی 
راننده در کنترل وس��یله نقلیه و خروج از جاده و 
متعاقب آن سقوط به محل تجمع فاضالب شهری 
خسروشاه رخ داد. وی یادآور شد:  پزشکی قانونی، 
مرگ 6سرنشین خودروی پیکان شامل 3 کودک، 

2 زن و یک مرد را به علت خفگی تأیید کرد. 
فرجی در تش��ریح علت وقوع حادثه رانندگی 
واژگونی پیکان در جاده اهر – ورزقان در س��اعت 
6:45 صبح ش��نبه نیز گفت: این س��انحه منجر 
به مصدوم ش��دن یک دختر 16س��اله و 3مرد به 
سن های 23، 30 و 50 سال شد که دختر 16ساله 
در بیمارس��تان جان س��پرد.  این حادثه به علت 
تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده، گزارش 
شده اس��ت. به گزارش ایسنا، طی 10روز گذشته 
20نفر در جاده های آذربایجان شرقی جان باخته 

و 28نفر مصدوم شدند. 

واژگونی مرگبار سواری سمند
سواری سمند در آزادراه نطنز -کاشان واژگون 
شد و 4 سرنش��ین آن قربانی سرنوشت مرگباری 

شدند.  
س��رهنگ رضای��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
اجتماعی »خبرگزاری دانش��جو« گفت: ساعت 
16 عصر روز جمعه در کیلومت��ر 10 آزادراه نطنز 
- کاشان یک دستگاه سواری سمند از مسیر خود 

منحرف و در ادامه واژگون شد. 
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد:  پس 
از این حادثه ناگوار متاسفانه 4 تن از هموطنانمان 

جان خود را از دست دادند.  
سرهنگ رضایی خاطرنشان کرد: کارشناسان 
پلیس با حضور در صحنه حادثه علت واژگونی را 
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم 
توجه به جلو در جاده لغزنده از سوی راننده سواری 

اعالم کردند. 

خارجازمرز

 کشف 6 جسد
 مسافران پرواز مالزیایی

اندونزیای��ی ش��ش جس��د   ماهیگی��ران 
سرنش��ینان پ��رواز 8501 ایرآس��یا را پس از 
گذش��ت بیش از یک ماه در ح��دود یک هزار 
کیلومتری محل س��قوط هواپیما در آب های 
جنوب و غرب سوالوسی اندونزی پیدا کردند. 
هواپیمای ایرباس خطوط هوایی »ایر آسیا« 
مالزی هفتم دی ماه پس از پ��رواز از فرودگاه 
بین المللی شهر »سورابایا« دومین شهر بزرگ 
اندونزی به مقصد س��نگاپور با 162 سرنشین 

در آب های دریای جاوا سقوط کرد. 
براس��اس گ��زارش روز ش��نبه رس��انه های 
اندونزی، تاکنون اجس��اد 72 سرنش��ین این 
هواپیم��ا در آب ه��ای دریای ج��اوا و نزدیک 
سوالوس��ی یافت ش��ده، ام��ا از اجس��اد 90 

سرنشین دیگر هواپیما خبری نیست. 
از لباس ه��ای اجس��اد ش��ش سرنش��ین 
ای��ن هواپیما ک��ه در آب های جن��وب و غرب 
سوالوس��ی اندونزی و یکهزار کیلومتری محل 
س��قوط هواپیما پیداش��ده کیف پول و تلفن 
همراه به دست آمده که می تواند به شناسایی 

اجساد کمک کند. 
اجس��اد یافت شده برای شناس��ایی به شهر 
»س��ورابایا« اندون��زی منتقل ش��ده اس��ت. 
اندونزی قرار است از روز شنبه بار دیگر جست 
و جوها را برای یافتن اجساد سرنشینان پرواز 

8501 از سرگیرد.
 ارت��ش اندونزی روز پنجش��نبه به عملیات 
جس��ت وجو برای یافت��ن بقای��ای هواپیمای 
سقوط کرده ایرآسیا و اجس��اد سرنشینان آن 
پایان داده بود. از سوی دیگر فرانسه پرونده ای 
رسمی برای انجام تحقیقات جنایی به منظور 
بررس��ی علل س��قوط هواپیمای ایرآس��یا در 
دریای جاوا باز کرده اس��ت. ی��ک خلبان این 

هواپیما فرانسوی بود.
 قاض��ی فرانس��وی ممک��ن اس��ت »قت��ل 
غیرعمد« را در ارتباط با کش��ته ش��دن 162 
سرنش��ین این هواپیم��ا مطرح کن��د. کمیته 
امنی��ت حمل ونق��ل اندون��زی ک��ه تجزیه و 
تحلیل جعبه س��یاه هواپیم��ا را برعهده دارد 
روز پنجش��نبه اعالم کرد پرواز 8501 قبل از 
سقوط با س��رعت ارتفاع گرفته و به منطقه ای 
رسیده که ابرهای طوفانی بزرگ وجود داشته 

و آژیرها به صدا درآمده اند. 

گفت وگو با تنها متهم ایرانی پرونده
 چند سال داری؟

41 سال
  معتادی؟

شیشه مصرف می کنم.
 چرا سر از باند آدم ربایی درآوردی؟

من با این آدم ربایان همدس��تی نکردم. اصال نمی دانم طراح این س��ناریو کدام شان بوده 
است. من فقط در برابر پول وسوسه شدم.

 چرا بعد از این که پولت را گرفتی پیش پلیس نرفتی؟
ترسیده بودم، اما وقتی دستگیر ش��دم واقعیت را بازگو کردم. من هیچ کدام از اعضای این 

باند را نمی شناسم.
با اعترافات متهمان تحقیقات برای روشن شدن زوایای مبهم پرونده ادامه دارد.

خواس��تگار کینه ج��و 5 عضو خان��واده دختر 
موردعالقه اش را در افغانس��تان به رگبار بس��ت. 
این مرد بعد از شنیدن جواب رد از خانواده دختر 
موردعالقه  اش س��ناریوی مرگباری را رقم زد. در 
این حادثه که 9بهمن در والیت پروان در شمال 
کابل رخ داد پدر، 2 کودک و 2زن از خانواده دختر 

کشته شدند. 
محمدزمان ماموزی، فرمان��ده پلیس والیت 
پروان به بی بی سی گفت که ظاهرا خانواده دختر 
موافق ای��ن ازدواج نبودند و قرار بوده که وصلت او 
با خانواده دیگری صورت بگی��رد. به گفته آقای 
ماموزی هنگامی که فرد مهاجم از این موضوع با 
خبر می ش��ود، همراه با دو فرد دیگر، شب هنگام 
وارد خانه دختر ش��ده و 5تن از اعضای خانواده را 
تیرباران می کند.  این در حالی است که شماری 
از رسانه های محلی »دشمنی خانوادگی« را علت 
این قتل خوانده اند. آقای ماموزی همچنین گفت 
که فرد مهاجم عضو ارتش ملی است و همراه با دو 
همدستش بازداشت شده است. سال گذشته در 
زدوخورد مسلحانه میان اعضای دو خانواده دیگر 
در والیت پروان  7تن کشته و 3تن زخمی شدند. 

5 عضو خانواده عروس در این حادثه 
کشته شدند

 خواستگاری مرگبار 
در افغانستان

سگ وحشی سه دختر روس��تای سراهنگی از 
توابع دهستان چاهان نیکش��هر را زخمی و روانه 
بیمارستان کرد. دختر 21 ساله نیکشهری که دو 
دختر 7 و 11 ساله را در خطر حمله سگ وحشی 
دید به کمک آنان شتافت و با وجودی که از ناحیه 

بازو زخمی شد، این سگ را از پای درآورد.
دو خواهر خردسال 11 و 7 ساله به نام های »ثریا 
و آس��یه برادران« برای تفریح به کن��ار رودخانه و 
کوه های همجوار روستای سراهنگی رفته بودند که 
ناگهان مورد حمله سگ وحشی قرار گرفتند. مریم 

21 س��اله وقتی صدای فریاد 2 خواهر را شنید به 
سرعت به کمک آنان شتافت.

مریم بلوچ 21 س��اله یکی از دختران مجروح با 
تشریح این حادثه گفت:  حیوان دو دختر نوجوان 
را رها کرد و به س��مت من آمد. م��را از ناحیه بازو 
زخمی کرد که درنهایت با ضربات سنگ و کوبیدن 

آن بر سر حیوان، او را از پای درآوردم.
مدیر داخلی بیمارستان 22 بهمن نیکشهر نیز 
در رابطه با مجروحیت این دختر گفت:  سه بیمار 
که از ناحیه گردن و صورت و دست ها توسط حیوان 

وحشی گاز گرفته ش��ده بودند به این بیمارستان 
مراجعه و تحت درم��ان قرار گرفته ان��د. دادخدا 
دهقانی افزود:  حال هر سه نفر رضایت بخش است 

و نگرانی زیادی آنان را تهدید نمی کند.
 بخش��دار مرکزی، رئی��س مرکز بهداش��ت و 
رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت از سه نفر که 
توسط سگ وحشی زخمی ش��ده بودند عیادت 
کردند. شهرستان نیکش��هر در 510 کیلومتری 
 جنوب زاهدان مرکز سیس��تان و بلوچستان واقع 

شده است.

جدال خونین دختر شجاع نیکشهری با سگ وحشی

فداکاری برای نجات 2 خواهر 


