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سفر مرگبار اتباع غیرمجاز

ماجرای اخاذی مامور قالبی از نوجوانان!

 2حادثهواژگونیخودرویاتباعغیرمجاز 11کشتهو 49مجروحبهجاگذاشت
گروه حوادث /در دو حادثه جداگانه واژگونی خودروی حامل اتباع
افغانستانیغیرمجازدرمسیرخاش-سراوانکهدیروزودرفاصلهچند
ساعتاتفاقافتاد 11،نفرکشتهو 49نفرمجروحشدند.
▪اولین حادثه با  6کشته و  28مجروح

به گزارش ایرنا ،رئیس اورژان ـس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم
پزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیزاهداندربارهحادثهاولگفت:
واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا حامل اتباع بیگانه غیرمجاز
در مسیر خاش  -سراوان  ۲۸نفر مجروح و  ۶کشته به جا گذاشت.
دکتر فریبرز راشدی افزود :این حادثه صبح دیروز در مسیر خاش به
سراوانرخدادکهبهدلیلشدتضرباتواردشده ۶نفرازسرنشینان

عکس :آرشیو

▪دومین حادثه با  5کشته و  21مجروح

مدیر مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتیدرمانیزاهدانگفت:دومینحادثهواژگونیخودرویوانت
تویوتاحاملاتباعبیگانهغیرمجازدیروزدرمسیرخاش-سراوانپنج
کشتهو ۲۱مجروحبهجاگذاشت.ویافزود:اینحادثهظهردیروزدر
مسیرخاشبهسراواناتفاقافتادکهبهدلیلشدتضرباتواردشده
پنج نفر از سرنشینان این خودرو در دم جان خود را از دست دادند.
راشدی ادامه داد :قاچاق سوخت و اتباع بیگانه غیرمجاز از معضالت
درراههایارتباطیسیستانوبلوچستانمحسوبمیشودکههمواره
هزینهزیادیرابهشبکهبهداشتودرمانایناستانتحمیلمیکند
چراکهاینمصدومانبهطوررایگاندرمانمیشوند.
همچنینبهگزارشرکنا ،هر۶٠نفرحادثهدیدهحوادثازاتباعبیگانه
غیرمجازبودندوباورودازمبادیغیرمجاز،قصدحرکتبهمرکزکشور
راداشتند.بهگزارشخراسان،اتفاقاتاخیردرافغانستانباعثشده

تاقاچاقاتباعآنبهکشورهایمختلفافزایشیابد.
دراینبینسودجویانوقاچاقچیانانسانازاینفرصتسوءاستفاده
می کنند و با دریافت مبالغ هنگفت از این اتباع غیرمجاز ،آن ها را از
بیراهه ها وارد کشور و پس از آن با استفاده از فقط یک خودروی وانت
تویوتا بیش از  30نفر را با سرعت بسیار زیاد از مرز به استان های
مرکزی جابه جا می کنند که در این بین شاهد بروز حوادث ناگوار
زیادی هستیم که دو حادثه دیروز تنها بخش کوچکی از این حوادث
است.
بر اساس اعالم خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور ،فقط در
فروردین امسال  ۱۴حادثه پرتلفات در باره خودروهای حامل اتباع
افغانستانیغیرمجازدرکشوراتفاقافتادهکهدراینتصادفات۲۴۷
نفردچارآسیبشدندومتاسفانه ۱۵نفرجانباختند.
همچنین به گزارش ایرنا ،بخشی از آمار حوادث جادهای
کشور به حمل و نقل غیر قانونی و قاچاقی اتباع غیر مجاز
افغانستانیبهایرانتعلقداردکهباکامیون،وانت،سواری
و نظایر آن در شهرهای مختلف کشور جابهجا میشوند،
سفرهای منجر به حادثه این مهاجران یا میان استانها و
شهرهای مختلف برای جابهجایی یا از استانهای شرقی
برای ورود به کشور و بــازار کار صورت می گیرد .بیشتر
مهاجرانافغانستانیحادثهدیدهدرحوادثجادهایدارای
مجوز شرایط قانونی سکونت و کار در ایران نیستند و این
حوادثویژهوپرتلفات،زمانیدراستانهایشرقیومرکزیکشوررخ
میدهدکهاینخودروهابرایمواجهنشدنبابرخوردقانونیبهخاطر
حمل و نقل اتباع مهاجر غیرمجاز اقدام به فرار میکنند که در بعضی
مواردباعثبروزحادثهبرایخودآنها یاخودروهایدیگرمیشود.
تردد خودروهای جابه جا کننده اتباع بیگانه غیرمجاز که در منطقه
شرقی و جنوب شرق کشور به افغان ِکش شهرت یافتهاند و با شتاب
زیاد برای گریز از کنترل ماموران انتظامی در جادههای استان تردد
می کنند ،عالوه بر ایجاد حوادث ترافیکی برای دیگر خودروها ،گاه
با حوادثی مانند ناتوانی راننده در کنترل خودرو یا به دلیل تعداد
نامتعارفمسافرگاهتا ۱۳نفربهترکیدنالستیکمنجرشدهوباعث
مرگومجروحیتسرنشیناناینخودروهامیشود.
در این نوع مهاجرت خطرناک ،اتباع غیرمجاز ،شبانه از مرزهای
زمینی و کوهستانی و به صورت گروه های چند نفره توسط رابطان
قاچاق انسان ضمن تحمل شرایط سخت بدنی و با پرداخت هزینه
فراوانازمرزهایغیرقانونیواردکشورمیشوندوازآنجانیزتوسط
قاچاقچیانانسانباخودروهایتندروبیشتربهاستانهایتهران،قم،
مرکزی،فارس،خراسانرضوی،اصفهانویزدترانزیتمیشوندکه
دراینروشاغلباتباعبهصورت ۱۰تا ۱۵نفرهدرخودروهایسواری
وگاهیدرکامیونبارگیریومنتقلمیشوند.

سرنوشت آرمان در دستان پدر و مادر غزاله

عامل تبلیغ دروغین فروش بلیت
بازی ایران و کره دستگیر شد
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا از شناسایی
و دستگیری عامل تبلیغ دروغین فروش بلیت
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی خبر
داد.
به گزارش ایرنا ،سرهنگ پاشایی افزود :بر اساس
رصدهای انجام شده در فضای مجازی ،شخصی
که در شبکه های اجتماعی با تبلیغات مختلف و
دروغین ،مدعی فروش بلیت بازی فوتبال بین تیم
ملی ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی شده
بود ،شناسایی شد.
وی ادامــه داد :کارشناسان پلیس فتا پس از
اقدامات فنی و تخصصی متهم را احضار و به
مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی معرفی
کردند.
پاشایی تصریح کــرد :خوشبختانه با اشــراف
اطالعاتی کارشناسان سایبری ،فرصت ارتکاب
جرم از این فرد گرفته شد و وی چند ساعت پس
از اقدام مجرمانه خود شناسایی و دستگیر شد.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا افزود :متهم در
اعترافات خود اقرار کرد که به قصد کالهبرداری
از هموطنان ،فروش این بلیت ها را حتی تا مبلغ
دو میلیون تومان به طعمه های خود پیشنهاد
داده است.

عکس :خراسان

این خودرو در دم جان خود را از دست دادند .وی ادامه داد :بعد از
اعالم حادثه ،بالفاصله ۶دستگاه آمبوالنس به منطقه اعزام شدند و
مجروحانرابهبیمارستانامامخمینی(ره)شهرستانخاشمنتقل
کردند.

سجادپور-جوانسابقهداریکهباجعلعنوان
مامور انتظامی ،از نوجوانان اخاذی می کرد ،با
هوشیاریکسبهمحلیشناساییودستگیرشد.
بــه گ ــزارش اختصاصی خــراســان ،چند روز
قبل یکی از کسبه محلی خــیــابــان شهید
طرحچی مشهد با پلیس  ،110تماس گرفت
و از شناسایی جوانی خبر داد که با جعل عنوان
مامور کالنتری ،از نوجوانان محل اخاذی می
کند .در پی دریافت این خبر بالفاصله نیروهای
گشت کالنتری سپاد
مشهد عـــازم خیابان
شهید طرحچی شدند
و جـــــوان مـــذکـــور را
دستگیر کــردنــد .این
گزارش حاکی است با
انتقال متهم به دایــره
تــجــســس ،تحقیقات
تخصصی در این باره با
صدوردستوریازسوی
سرگرد جعفر عامری
(رئیسکالنتریسپاد)
آغاز شد .بررسی های
مقدماتی بیانگر آن بود
که متهم سابقه سرقت
داشــتــه و قبال توسط
پلیس دستگیر شده
است.
هــنــوز بــازجــویــی های
فنی از وی ادامه داشت
که  4تن از شاکیان با
اطالع از دستگیری مامور قالبی به کالنتری
مراجعهواوراشناساییکردند.
پدر نوجوان 13ساله ای که طعمه این خالفکار
حرفهایشدهبود،دربارهچگونگیحادثهبهافسر
پرونده گفت :پسرم را برای خرید مواد خوراکی
بهفروشگاهموادغذاییفرستادماماچنددقیقه
بعداووحشتزدهوهراسانبهخانهآمدوتوضیح
داد :فردی که خودش را مامور کالنتری معرفی
می کرد ،جلوی مرا گرفت و تهمت زد که گوشی
تلفنهمراهمسرقتیاست!سپسبهمنگفت:
برایآنکهزندانینشومبایدمبلغیبهاوبپردازم!
به همین خاطر کارت بانکی و رمز آن را از من

گرفت تا به خانه بیایم و برایش پول ببرم! شاکی
پرونده ادامه داد :هنوز حرف های پسرم تمام
نشدهبودکهپیامکبرداشت 500هزارتوماناز
حساب بانکی ام از طریق بانک ارسال شد و تازه
فهمیدم که پسرم به چنگ یک سارق حرفه ای
افتادهاست!دراینهنگامتالشکردمتافرزندم
راکههمچنانازشدتترسمیلرزید،آرامکنم
و بعد با هم به کالنتری آمدیم که متوجه شدم او
دستگیرشدهاست.
بنابر گزارش خراسان،
نوجوان دیگری که به
دام ایــن مــامــور قالبی
افـــتـــاده بــــود ،پ ــس از
ش ــن ــاس ــای ــی وی بــه
نــیــروهــای انتظامی
گفت :به اتفاق دوستم
از خــیــابــان بــه سمت
منزل می رفتیم که دو
نفر با خــودرو جلوی ما
را گرفتند و خودشان
را مامور معرفی کردند
یــکــی از آن ه ــا م ــا را
بــازرســی بدنی کــرد و
بعد گفت :االن تماس
می گیرم با خــودروی
گشت بیاید و شما را به
کالنتریببرد!اوسپس
با یک بی سیم صحبت
کــرد و گفت« :عرفان
 !»21ولی بعد بی سیم
را قطع کرد و گفت :اگر پول بدهید شما را آزاد
می کنیم! من و دوستم خیلی ترسیده بودیم.
همه پول هایمان را روی هم گذاشتیم که مبلغ
 100هزار تومان شد و به آن ها دادیم که ما را
آزادکردند.
به گــزارش خراسان ،با توجه به شکایت های
مشابه و سریالی شــدن مــاجــرای اخـــاذی از
نوجوانان ،تحقیقات گسترده ای دربــاره دیگر
جرایم احتمالی متهم و دستگیری دیگر افراد
مرتبطباوی،باصدوردستوراتویژهایازسوی
سرهنگ حسین دهقان پور (فرمانده انتظامی
مشهد)آغازشد.

آرمان اعدام می شود؟

پـــرونـــده آرمـــــان ک ــه ب ــه جـــرم قــتــل دخــتــر
موردعالقهاش به نام غزاله به قصاص محکوم
شده در شرایطی به مرحله اجرا رسیده که سه
روز پیش با تشکیل جلسه صلح و سازش در
دادسرای جنایی تهران ،آرمان در برابر پدر
و مادر غزاله قرار گرفت تا از آن ها درخواست
بخشش کند .با تشکیل ایــن جلسه ،حاال
سرنوشت آرمــان در گرو تصمیم پدر و مادر
غزاله است.
به گزارش همشهری ،شنبه گذشته دادسرای

جنایی تهران ،محل برگزاری جلسه صلح و
سازش برای تعیین سرنوشت پروندهای بود
که طی سالهای گذشته جنجال زیادی در
رسانهها بهوجود آورده ؛ پــرونــد های که در
آن ،پسری به نام آرمان متهم بود 14اسفند
سال  ،92پس از آن که دختر موردعالقهاش
غزاله را به خانهشان دعــوت کــرده ،او را به
قتل رسانده و جسدش را داخل یک چمدان
چرخدار گذاشته و در سطل زباله انداخته
است.

یکی از دالیــلــی کــه بــاعــث ب ـهوجــود آمــدن
پیچیدگیهای قضایی در رونــد رسیدگی
به این پرونده شد ،پیدا نشدن اثری از جسد
غزاله در همه این سالها بود؛ مسئلهای که
حتی گاهی باعث بهوجود آمدن ادعاهایی
درب ــاره زنــده بــودن ایــن دختر شــد ،امــا این
ادعاها هرگز ثابت نشد و آن چه پلیس و قضات
دادگـــاه در جــریــان بــررسـیهــای گسترده
بــه آن رسیدند ،شکی باقی نگذاشت که
دختر 19ساله توسط آرمان به قتل رسیده

است.
این همان حقیقتی بود که آرمان نیز در جریان
محاکمه به آن اعتراف کرد و به این ترتیب
بود که او از سوی قضات دادگــاه به قصاص
محکوم شد و این حکم به تأیید دیوا نعالی
کشور نیز رسید.
در این جلسه ،آرمــان و پدر و مادرش و پدر و
مادر غزاله صحبت کردند و حاال اگر اولیای
دم رضایت ندهند ،آرمان باید پای چوبه دار
برود و قصاص شود.

در امتداد تاریکی

نقشهعجیبنوجوانانپارکنشین!
من خالفکار نیستم و تاکنون هیچ کاری نکرده ام که
تحت پیگرد قانونی قرار بگیرم اما حاال فریب یکی از
همکالسی هایم را خوردم تا به خاطر هیجان و خنده
خودمانرامامورانتظامیجلوهبدهیمو...
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،ایــن ها بخشی از
اظهارات نوجوان 15ساله ای است که به اتهام جعل
عنوانواخاللدرنظمعمومیتوسطنیروهایکالنتری
آبکوه دستگیر شده است  .این نوجوان درحالی که
تیشرتی با تصویر اسکلت انسان و شلوار گشاد به تن
داشت پس از پاسخ به سواالت تخصصی افسر دایره
اطالعات ،مقابل مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
نشست و با بیان سرگذشت خــود دربــاره چگونگی
ارتکاباینجرمبامجازاتیسنگینافزود:ازمدتیقبل
بهخاطربرگزاریمجازیکالسهایدرسهموارهدر
خانه بودم و از سوی دیگر نیز همه سالن های ورزشی و
حتی کتابخانه ها تعطیل بود به همین دلیل احساس
تنهایی و دوری از دوستان عذابم می داد .این بود که با
چند نفر از همکالسی ها و دوستان هم مدرسه ای که
تقریبا هم سن و سال هستیم ،تصمیم گرفتیم هنگام
عصر در پارک رسالت دور هم جمع شویم وبه نوعی
اوقاتمان را بگذرانیم تا این که روزی وقتی مشغول
گفت و گو با یکدیگر بودیم ناگهان ((امیر)) پیشنهادی
داد که همه ما متعجب شدیم و با نگرانی به پیشنهاد
هیجان آمیز او فکر کردیم .امیر ادامه داد ،پدر و مادر
من به مسافرت رفته اند و خودروی پژو پارس پدرم در
پارکینگ است .حاال می توانیم با خرید چراغ گردان
پلیسوسیستمصوتیازبازار،مردمراسرکاربگذاریمو
آنهاراسرکیسهکنیمبااینکارهیجانیموجباتخنده
وشادی خودمان را فراهم می کنیم .من به آن ها گفتم
این کار خیلی خطرناک است اگر ما را دستگیر کنند
آبرویمان می رود و زندانی میشویم اما کسی به حرف
هایم توجهی نکرد تا این که یک روز عصر ،امیر تلفنی با
من تماس گرفت و در حالی که از شدت ترس صدایش
میلرزیدمراقسمدادکههرطورمیتوانمخودرویپژو
پارس پدرش را به خانه خودمان بیاورم و پنهان کنم .او
مدعیبودمامورانانتظامیمتوجهخالفکاریهایآن
ها شده اند و اکنون تحت تعقیب هستند .ابتدا فکر می
کردمامیرشوخیمیکندومراسرکارگذاشتهاستاما
ازاسترسوجمالتدیگراوفهمیدمکهآنهالورفتهاند
و امیر حقیقت را می گوید  .من هم که حس رفاقتم گل
کردهبودخودم رابهاورساندموسوئیچراگرفتم.خودرو
مقابل کالنتری پارک بود .در یک لحظه پشت فرمان
نشستم و پژوپارس پدر امیر را به منزل خودمان بردم.
مادرمبادیدناینصحنههراسانبیرونآمدوبانگرانی
گفت:اینخودرو را ازکجاآوردهای؟ توکهگواهینامه
نداری .پس چگونه سوار این خودرو شده ای و  ...هنوز
سرزنش های مادرم ادامه داشت که ناگهان ماموران
کالنتری آبکوه از راه رسیدند و مرا همراه خودروی پژو
پارسبهکالنتریمنتقلکردندولیمنخالفکارنیستم
فقطتحتتاثیرحرفهایامیرقرارگرفتموبرایغرورو
خودنماییدستبهچنینکاریزدم.ولیایکاش...
گزارشخراسانحاکیاستباتوجهبهاهمیتارتکاب
این جرم و با صــدور دستوری ویــژه از سوی سرهنگ
ابراهیم خواجه پور (رئیس کالنتری آبکوه) بالفاصله
افسران ورزیــده دایــره اطالعات کالنتری وارد عمل
شدند و با دستگیری دیگر متهمان ،بررسی های
تخصصیرابرایکشفجرایمآنانادامهدادند.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

کشف  430کیلوتریاک ازیکمزنلمسکویندرکرمان

توکلی /فرماندهانتظامیاستانکرمانازکشف
یک محموله سنگین مواد مخدر از یک منزل
مسکونی در عملیات ضربتی پلیس خبرداد.
سردارناظریافزود:نیروهای پلیساستانیزد
باانجاماقداماتاطالعاتیازانتقالیکمحموله
مواد مخدر از شهر کرمان به مرکز کشور باخبر
شدند وبی درنگ این موضوع را به پلیس مواد
مخدر استان کرمان اطالع دادنــد   .وی ادامه

داد :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
درادامه بااقداماتاطالعاتیمحلذخیرهمواد
مخدرراکهمنزلیدرشهرکرمانبود،شناسایی
کردند و با دریافت مجوز قضایی به محل مزبور
اعزام شدند   .وی گفت :ماموران در بازرسی از
منزلویکدستگاهخودروپژوپارسپارکشده
در حیاط بیش از ۴۳۰کیلو گرم تریاک کشف و
سه متهمرادستگیرکردند.
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