 گروه خبر :سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان کرمان از دستگیری چهار حفار غیر مجاز در بخش نگار شهرستان بردسیر
خبر داد .به گزارش ایسنا  ،غالمرضا فرخی افزود :نیروهای یگان حفاظت میراث
فرهنگی استان کرمان حین گشتزنی در یک سایت تاریخی در بخش نگار
شهرستان بردسیر متوجه میشوند چهار تبعه کشور افغانستان در حال حفاری غیر
مجاز در این سایت هستند .وی با بیان اینکه با همکاری ماموران انتظامی حفاران غیر
مجاز دستگیر شدند .وی افزود :یک ایرانی به هویت «ع-ب» ساکن شهر نگار با آنها
همکاری داشت و دستگیر شد.

دستگیری
چهار حفار
غیرمجاز در
بردسیر

خبر
رییس پلیس سیرجان در واکنش به تعرض به یک دختر:

اگر مورد تعرض قرار گرفتهاید شکایت کنید
 گروه حوادث
ماجرای خفت کردن دختر ،پسرهای جوان در ابتدای محور
سیرجان  -کرمان که به «گزی» مشهور است ،موضوع
تازهای نیست .شاید از آن جهت تازه باشد که پای آن جدیدا
به مطبوعات و شبکههای اجتماعی باز شده است .این هفته
خبری در مطبوعات سیرجان به چاپ رسید که دختری به
همراه نامزدش به منطقه وسیع «گزی» میرود و آنجا مورد
تعرض و آزار سه نفر قرار میگیرند .آنها شکایت میکنند و
پس از چند روز این سه نفر متهم دستگیر میشوند .آن طور
که از شواهد پیداست آنها در این منطقه پرسه میزدند و
دختر و پسرانی که به این منطقه میآمدند را خفت کرده و
یدادند .این موضوع از چندین سال پیش
مورد تعرض قرار م 
در سیرجان شنیده میشد ولی کسی شکایت نمیکرد .یکی
از کسانی که این اتفاق سال گذشته برایش افتاده و شکایت
هم نکرده به پاسارگاد گفت :با دوست دخترم با یک خودرو
مزدای دوکابین به منطقه «گزی» رفتیم .توی ماشین پشت
درختها نشسته بودیم در آینه یک لحظه حس کردم کسی
به سمت ما میآید .ماشین روشن بود و سریع حرکت کردم.
دو نفر با موتور کنار ماشین آمدند و یکی هم شروع به دویدن
پشت سر ماشین کرد .یک موتور که یک نفر پشت آن بود
نیز اضافه شد .فردی که میدوید خودش را به ماشین رساند
و میخواست باالی وانت برود که من با پیچ و تاب دادن
ماشین مانع شدم .موتورها هم هی کنارم میرسیدند و من
یدادم .وی ادامه داد :خدا را
هم ماشین را به سمت آنها م 
شکر ماشین من میتوانست در خاکی خوب براند و من هم

توانستم فرار کنم .وی در پاسخ به این سئوال که چرا شکایت
نکردی گفت :اوال اتفاقی نیفتاد .دوما اگر شکایت میکردم
آبرو ریزی میشد.
در همین رابطه سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده
انتظامی سیرجان به پاسارگاد گفت :خانوادهها باید ارتباط
فرزندانشان را کنترل کنند .من از دختران میخواهم
هرکجا که کسی میگوید ،نروند .وی ادامه داد؛ کسانی که
به جنگل طبیعی گزی میروند ،هرکسی باشد یقینا شک
میکند که یک دختر و پسر برای چه کاری به آنجا آمدهاند.
دختر و پسرها برای مسایل غیراخالقی به آنجا میروند و
مورد تعرض قرار میگیرند .وی در پاسخ به این سئوال که
نیروی انتظامی برای این موضوع چه کرده گفت :اگر شکایتی
صورت گیرد قطعا ما برخورد شدید میکنیم ،اما آنجا منطقه
وسیعی است و گشت نمیتواند آنجا را پوشش دهد .این
منطقه تفریحی نیست و برای جلوگیری از شنهای روان
و بیابانزدایی درختکاری شده است .وقتی افراد به این
مکان ناامن میروند با این مشکل مواجه میشوند .خودشان
با دست خودشان ،خودشان را به نابودی میکشانند .وی
در مورد اتفاقی که اخیرا در این منطقه افتاده گفت :در
این اتفاق اخیر سه نفر دستگیر شدهاند .سرهنگ ایراننژاد
افزود :پس از دستگیری تاکنون سه نفر نیز از آنها به جرم
تعرض شکایت کردهاند .به گفتهی وی ممکن است عدهای
این اتفاق برایشان رخ داده است و به علت ترس از آبرو
شکایت نکردهاند و ما از آنها میخواهیم به پلیس مراجعه
و شکایت کنند.

کشف  27کیلوگرم هرویین از اتوبوس

 گروه حوادث
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر سیرجان از یک
اتوبوس  27کیلو  600گرم هرویین کشف کردند .فرمانده
انتظامی سیرجان در این رابطه گفت :در روزهای ابتدایی هفته
جهانی مبارزه با مواد مخدر ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر
سیرجان با توجه به کار اطالعاتی پیچیدهای که انجام دادند
توانستند محموله بزرگ هروئین را در سیرجان شناسایی و
کشف کنند .به گفته سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ماموران
پلیس ،اطالعاتی از حمل محموله مواد مخدر از سیستان و
بلوچستان به استان فارس به دست آوردند و با  48ساعت

تعقیب و گریز و مراقبت توانستند در محور سیرجان -کرمان
از یک دستگاه اتوبوس مقدار  27کیلو و  600گرم هرویین
کشف کنند .سه نفر متهم در این رابطه دستگیر و یک دستگاه
اتوبوس هم توقیف شد.
سرهنگ ایراننژاد ادامه داد روز شنبه نیز ماموران
کالنتری هماشهر از یک دستگاه خودروی سواری مقدار475
گرم هرویین و  20گرم شیشه کشف کردند و سه نفر متهم
در این رابطه دستگیر شدند .وی ادامه داد میزان کشفیات
از اول امسال تا امروز  27درصد نسبت به مشابه سال قبل
افزایش داشته است.
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 گروه حوادث :فرمانده انتظامی سیرجان آدمربایی هفته گذشته
را تشریح کرد .وی به پاسارگاد گفت :چهارشنبهشب هفته گذشته یک
خانوادهنگرانبا 110تماسگرفتهوعنوانمیکنندمردخانوادهساعتچهار
عصر دنبال کار کشاورزی رفته اما هنوز به خانه نیامده است .از همان لحظه
ماموران پلیس آگاهی تالش خود را آغاز کردند .در تحقیقات اولیه هیچ
دلیلی مبنی بر آدمربایی وجود نداشت ولی ساعاتی بعد که ماموران به محل
رفتند و تحقیق میدانی انجام دادند ،ظن بر آدمربایی افزایش پیدا کرد .به
گفته سرهنگ ایراننژاد هنوز هیچ اقدامی از سوی آدمربایان مبنی بر طرح
مسئلهویاخواستهصورتنگرفتهبود.مامورانپلیسآگاهیسوابقافرادی
که در جرایم خشن دست داشتند را بررسی کردند و یک پاالیش انجام شد.
وی گفت :کارهای تحقیقاتی بیشتری انجام دادیم و روز پنجشنبه یک نفر
تبعهی کشور افغانستان رادستگیر کردیم.درموبایل اینفردفیلمی کشف
شد که آدمربایان فرد ربوده شده را اذیت میکردند و از او میخواستند که
خواستهشانمبنیبردریافتپولرامطرحکندتاآنهافیلمرابرایخانواده
وی بفرستند .این موضوع سرنخی شد و در کمتر از  24ساعت توانستیم
فرد ربوده شده را در یکی از شهرستانهای اطراف آزاد کنیم و دو نفر دیگر
که تبعهی افغانستان بودند هم دستگیر شدند .موضوع در حال پیگیری
است و اگر مواردی باشد در آینده اطالعرسانی میکنیم .در همین رابطه
گفتوگویی با فردی که ربوده شده انجام دادیم که در ادامه میآید.

زندگی را دوباره به من دادند

کمتر از  24ساعت پرونده یک آدمربایی
در سیرجان بسته شد .چهارشنبه هفته قبل
در حالی که مردم در حال تماشای بازی ایران
 اسپانیا بودند ،خانواده علی نگران از نیامدناو موضوع را با پلیس در میان گذاشتند.
موضوعی که ابتدا رنگ و بوی آدمربایی
نداشت اما با حضور ماموران آگاهی و شروع
کارهای اطالعاتی کمکم رنگ آدمربایی
گرفت .پلیس آگاهی از صبح پنجشنبه تمام
توان خود را برای پیدا کردن علی آغاز کرد و
همان روز با کارهای اطالعاتی یک فرد تبعه
افغانستان را دستگیر کرد .ماموران در تلفن
همراه این فرد فیلمی پیدا کردند که همه چیز
را مشخص میکرد .فیلمی که به زور از علی
گرفته شده بود و او در این فیلم از خانوادهاش
میخواست تا برای آزادی او مبلغ سه میلیارد
تومان بپردازند .آدمربای دستگیر شده دو نفر
همدستش را لو داد و همان شب آن دو نفر
در رفسنجان دستگیر شدند و علی سالم به
آغوش خانواده بازگشت .علی  49سال سن
و سه فرزند دارد .جریان این آدمربایی از زبان
اوخواندنیاست.
 ساعت چند شما را ربودند؟
ساعت پنج عصر توی باغم در یکی
از روستاهای اطراف زیدآباد مشغول کار

کشاورزی بودم سه نفر که صورتشان را بسته
بودند ،با یک دستگاه پژو 405نقرهای سروقت
من آمدند و بدون هیچ سئوالی با من درگیر
شدند و شروع به ضرب و شتم من کردند.
 اسلحه هم داشتند؟
نه با قمه و چوب به جان من افتادند و مرا
زدند.بعدکهمتوجهشدندنمیتوانمفرارکنم،
مرا روی صندلی عقب پژو انداختند .چشمها
و دستهایم را بستند و راه افتادیم .یکی از
آنها پشت ماشین من نشست .یک نفر هم
پشت ماشین پژو بود و یکی هم صندلی عقب
مراقب من بود.
 متوجه شدی کجا میروند؟
سرم که پایین بود .اما از وضعیتی که
میرفتند احساس کردم به سمت رفسنجان
میرویم.
مستقیمبهرفسنجانرفتید؟
نه .بین راه توی بیابان مرا پیاده کردند و از
منفیلمگرفتند.
 ماجرای فیلم چیست؟
آنها از من خواستند که در فیلم از
خانوادهام بخواهم برای آزادی من مبلغ سه
میلیارد تومان پول بپردازند .یکی از آنها فیلم
را برداشت ،نمیدانم با ماشین من ،یا با یک
ماشین دیگر به سمت سیرجان آمد .آن دو

گفتوگو با علی ،فردی که هفته گذشته ربوده شد

فیلمی که دست آدمربایان را رو کرد
 ماجرای آدمربایی از زبان فرمانده انتظامی سیرجان

سه نفر سروقت من آمدند ،بدون هيچ سوالي با من درگير شدند و شروع کردند به ضرب و شتم من

نفر هم مرا به رفسنجان منتقل کردند.
 شما را کتک نمیزدند؟
چرا با شالق مرا میزدند تا من حرکتی
نکنم که کسی مشکوک شود.
 بعد شما را کجا بردند؟
در رفسنجان مرا به یک خانه بردند.
نمیدانستم کجاست .صورتم و دستهایم را
بسته بودند و تکان نمیخوردم.
 بعد چه شد؟
شب اول از نگرانی و ترس خواب نرفتم.
خیلی ناراحت بودم .فکر میکردم که چه
کسی ممکن است این کار را انجام داده
باشد .دعا میخواندم و نمیدانستم عاقبتم
چه میشود .خیلی چیزها به ذهنم میآمد.
صبح که میخواستم با دست چشمبندم
را کنار بزنم ،آنها دیدند و دوباره مرا کتک
زدند .فقط موقع سرویس کمی چشمهایم
را باال میزدم و بعد هم دوباره برمیگشتم.
 به فکر فرار نیفتادید؟
چرا! صبح خیلی زود گوشه چشمبند را
کنار زدم دیدم آن دو نفر خوابند .تصمیم
گرفتم فرار کنم.گفتم شاید درها قفل باشد
و آنها بلند شوند و مرا کتک بزنند به همین
دلیل منصرف شدم .تا شب همان جا گوشه
اتاق افتاده بودم ناهار هم نخوردم .اما شب

غذا برایم گرفتند و من هم خوردم .موقع غذا
خوردن من خیلی اصرار کردم چشمهایم را
باز کنند .یکی از آنها میگفت چشمهایش را
باز کنیم ،یکی میگفت نه باز نکنیم .به هر
حال به توافق رسیدند که چشمهای مرا باز
کنند .خودشان نشستند پشت سر من و
گفتند اگر نگاه کنی میزنیمت .این جوری
غذا خوردم.
 همان شب آزاد شدید درست
است؟
بله .دوباره بعد از غذا دست و پا و
چشمهایم را بستند .یکی از آنها رفت حمام
و یکی هم باالی سر من بود .باز هم تصمیم
گرفتم فرار کنم .به خودم گفتم آن یکی که
حمام است و یک صندلی یا یک وسیله پیدا
کنم و بزنم توی سر این یکی و فرار کنم .توی
این فکر بودم که بچههای آگاهی در زدند و
ریختند داخل منزل .ساعت حدود  9شب
بود .این یکی که بیرون بود را گرفتند بعد هم
رفتند آن یکی را داخل حمام گرفتند .به من
گفتند شما فالنی هستید گفتم بله .گفتند
برو خدا را شکر کن که کمتر از  24ساعت
آزاد شدی.
 چه حسی داشتید؟
انگار دنیا را دوباره به من دادهاند .اصال

باورم نمیشد .خودم میگفتم حداقل یک
هفته گرفتار آنها هستم و تا آن موقع پدر،
مادر ،زن و بچهام نابود میشوند.
 آنها را نشناختی؟
نه
 بعد هم به سیرجان آمدی؟
برادرم هم همراهشان بود .تلفنی با خانواده
صحبت کردم .وقتی به سیرجان رسیدم
خانوادهام گریه و زاری میکردند و خیلی
خوشحالبودند.
 آدمربایان شما را می شناختند؟
نمیدانم .شاید شایعاتی شنیدهاند که من
پولدارم و میخواستند پولی گیرشان بیاید .به
هر حال پلیس این موضوع را روشن میکند.
 میدانیدچطوردستگیرشدند؟
بله.پلیسباکارهایاطالعاتیهمانفردی
را که به سیرجان آمده بود ،شناسایی کرد و
در گوشی تلفن همراهش فیلم را پیدا کردند.
بعد او آدرس منزل مسکونی در رفسنجان
را لو داد .جای تشکر ویژه دارد از نیروی
انتظامی عملکردشان فوقالعاده بود .باید از
سرهنگایراننژاد،سرهنگشکوهی،سرگرد
جهانشاهی ،سروان نژاد منساری و سروان
پارسا تشکر کنم .بعد از خداوند جانم را مدیون
این افراد هستم.

