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چه عواملی منجر به سقوط هواپیمای
تهران-یاسوج شد؟

گزارش کارشناسان رسمی   دادگستری در     باره
سانحه ســقوط هواپیمای تهران-یاسوج حاکی
اســت علی رغم گــزارش ســازمان هواپیمایی
کشــوری در مقصر دانســتن خلبانان ،آنها تنها
 ۵درصد مقصر بوده اند.
به گــزارش خبرنــگار مهر ،در پی ســقوط
هواپیمای ای تی آر متعلق به هواپیمایی آسمان
در ارتفاعات رشــته کوه دنــا در  ۲۹بهمن ۹۶
که از تهران عازم یاســوج بود ،اگرچه اداره کل
سوانح سازمان هواپیمایی کشوری در دو گزارش
مقدماتی و نهایی که به ترتیب در تاریخ های ۲۰
اســفند  ۹۷و  ۱۵خرداد  ۹۷اعالم کرده بود که
اشتباه خلبان سبب ســقوط این هواپیما و جان
باختن  ۶۶مسافر (شــامل  ۶۰مسافر و  ۶خدمه
پروازی) شــده اســت ،اما در گزارشی که  ۳نفر
از کارشناسان رسمی   دادگســتری برای ارائه به
دادگاه رســیدگی به این پرونده تهیه کرده اند،
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی
آســمان را به دلیل عدم انجام بازرسی های فنی
در دوره هــای زمانی مورد نظر ،عدم انجام امریه
صالحیت پروازی ،عدم بررســی صالحیت گروه
پروازی و ...مقصران اصلی دانسته است.
در این گزارش ،سهم معاون صالحیت پروازی
شرکت هواپیمایی آسمان و مدیرعامل سابق این
شرکت و همچنین علی عابدزاده معاون وزیر راه

و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
و مدیران معاونت اســتاندارد پرواز این سازمان
و همچنین مدیران شرکت فرودگاه ها و ناوبری
هوایی ایران به تفکیک تعیین شده است.
بر اساس این گزارش ،نقش دو خلبان اول و
دوم این هواپیما در سقوط آن مجموعا  ۵درصد
است.
سهم عوامل مختلف در بروز سانحه  -گزارش
ارائه شده به دادگاه
گفتنی است مرجع قضایی رسیدگی کننده به
پرونده سقوط هواپیمای تهران-یاسوج بر اساس
گزارش دریافتی از کارشناسان رسمی   دادگستری،

رأی به تعلیق عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی
کشوری از کار در دادگاه بدوی داده است.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰
مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ،از انفصال
یکساله عابدزاده از خدمات دولتی و  ۴ماه زندان
در دادگاه بدوی خبر داد که به گفته وی ،طبیعتا
این حکم بایــد به تاییــد دادگاه تجدیدنظر نیز
برسد.
این در حالی اســت که هفته جاری عابدزاده
نشســتی با مهران کفاش معاون حقوقی و امور
مجلس وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر خبر داد

فوت  ۱۶۰نفر از هموطنان در اربعین ۹۸

رئیس مرکز پزشــکی حــج و زیارت هالل
احمر از فوت حدود  ۱۶۰نفر از هموطنان کشور
در سفر اربعین امسال خبر داد.
محمد تقی حلی ســاز در گفتگو با خبرنگار
مهر ،در خصوص آخرین آمارهای خدمات ارائه
به زوار اربعین امســال گفت :تا کنون بیش از

 ۲میلیون خدمات متعدد از ســوی بخشهای
مختلف سازمان هالل احمر به زوار اربعین ۹۸
ارائه شده است.
حلی ســاز به تشــریح این امور پرداخت و
اظهار داشــت :خدماتــی از جمله بیش از ۷۰۰
هزار ویزیت ،پانســمان ،چک کردن قندخون،

ســرم تراپــی ،جــا انداختــن و چندین عمل
جراحــی از جمله برخی خدمات درمانی به زوار
بوده است.
وی در     باره تعداد فوتی های اربعین امســال
نیــز عنوان کرد :حــدود  ۱۶۰نفر از هموطنان
کشورمان در مراســم اربعین امسال جان خود
را از دســت دادند و بر اساس سیاست ها ،پیکر
بسیاری از آنها به کشور منتقل شده است باقی
این عزیزان نیز در روزهای آتی به کشور منتقل
خواهند شد.
رئیس مرکز پزشــکی حــج و زیارت هالل
احمر با بیان اینکــه در حال حاضر  ۳درمانگاه
هــال احمر در نجف و کربــا در حال ادامه
فعالیت خود هســتند ،تصریح کــرد :تعدادی
از زائران کشــورمان به دلیل شــرایط خاص
همچنــان در بیمارســتان های کشــور عراق
بستری هستند اما تعداد آنها بسیار اندک است
و به زودی به کشور منتقل خواهند شد.

همدست «سلطان سکه» دستگیر شد
رئیــس پلیس امنیت اقتصــادی پایتخت از
دستگیری یکی از دالالن سکه و ارز با گردش
حساب بانکی ۱۲تریلیون و  ۵۵۲میلیارد ریالی
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ نعمت اله علیپور
در اینباره گفت :پس از دســتگیری ســلطان
سکه ،شناسایی همدستان وی نیز در دستور کار
قرار گرفت و در این راســتا شخصی به هویت
ج .ح مــورد شناســایی واقــع و در تحقیقات
تکمیلی مشــخص شد که این فرد با همکاری
"وحید مظلومین" معروف به «سلطان سکه»،
ســکه و ارزها را از بازار جمــع آوری کرده و
موجب افزایش قیمت سکه شده بود.
علیپور با اشاره به اینکه این فرد مالک یک
باب مغازه طالفروشــی در بــازار تهران بود،
گفــت :این فرد در زمان آشــفتگی بازار تحت
پوشش خرید و فروش طال ،اقدام به معامالت
طالی آب شــده کرده بــود و مجموع گردش

حســابهای بانکــی این فرد در بــازه زمانی
ســالهای  ۹۳تا  ۹۷بالغ بر  ۱۲تریلیون ریال
بوده است.
وی با بیان اینکه متهم از سال  ۹۶تا کنون
متواری اســت ،افزود :در ساعت  ۱۱صبح روز
بیست و هفتم مهرماه این سوداگر بازار سکه و

ارز در مخفیگاهش دســتگیر و به پلیس امنیت
اقتصادی منتقل شد.
بــه گفته رئیــس پلیس امنیــت اقتصادی
پایتخــت پس از دســتگیری این فــرد و با
دستور مقام قضائی بالغ بر  ۸۳۰میلیارد ریال از
حساب بانکی وی توقیف شد و در حال حاضر
نیز متهم با دســتور دادسرای عمومی   و انقالب
تهران با قرار وثیقه در اختیار پلیس کارآگاهان
پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد تا دیگر جرائم
احتمالیاش کشف و ضبط شود.
به گزارش ایسنا ،وحید مظلومین ،معروف به
سلطان ســکه اوایل تابستان سال  ۹۷از سوی
ماموران پلیس پایتخت دســتگیر و در سحرگاه
روز چهارشنبه  ۲۳آبان همان سال به جرم فساد
فیاالرض از طریق تشکیل شبکه فساد ،اخالل
در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام
معامالت غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده
و کالن ارز و سکه اعدام شد.

سرگذشت گلوله توپ بدون مشتری ،بدون خطر ،بدون نگرانی
ایرنا :هنگامی   که گلوله توپ  ۱۰۶میلیمتری
به خریــدار ضایعــات آهن عرضه شــد ،او از
خریــدش خودداری کرد و فروشــنده هم آن را
به جوی آب کنار دروازه قرآن شــیراز سپرد؛این
گلوله یا مرمی   توپ را یکــی از پاکبانان دروازه
قرآن شیراز یافت و موضوع را به پلیس گفت.
روایت ســرهنگ کاووس محمــدی معاون

اجتماعــی فرماندهــی انتظامی   پلیــس کــه
چهارشــنبه اول آبان  ۹۸با ایرنا گفت و گو کرد
حاکی است که ماموران یگان چک و خنثی در
نیروی انتظامی   اســتان فارس بــه محل اعزام
شــدند و این پس مانده سالح را به مرکز پلیس
بردند تا بررسیهای بیشتر صورت گیرد.
او ایــن را هــم گفت که پخــش کلیپی در

فضای مجازی از این باقیمانده گلوله توپ ۱۰۶
میلیمتری نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرد.
سرهنگ محمدی با تاکید بر اینکه این گلوله
حاوی مواد منفجره و خطرناک نبوده ،ادامه داد:
بنابر تحقیقات انجام شــده یکی از افرادی که
هویتش هنوز ناشــناخته اســت و ضایعات را از
سطح شهر جمع آوری میکرده این مرمی   بدون
مواد منفجره را به یکی از محل های دپو ضایعات
فلزی اطراف دروازه اصفهان شیراز برای فروش
بــرده بود که مالک این ضایعاتی آن را نخرید و
به همین دلیل فروشنده آن را در جوی آب کنار
دروازه قرآن رها کرد.
معــاون اجتماعــی فرماندهــی نیــروی
انتظامی   اســتان فــارس عنــوان کــرد :فیلم
پیدا شــدن این گلوله توپ را یکی از شهروندان
ثبــت و در روزهــای اخیر در فضــای مجازی
منتشــر کرده است که شــهروندان بدانند جای
هیچ گونه نگران در مورد این پس مانده سالح
وجود ندارد.
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فارس

کشف لوازم يدكي قاچاق در شيراز

فرمانده انتظامی   شــيراز گفــت :با تالش
ماموران يگان امداد ،يك سواري پرايد توقيف
و  9هــزار و  600قطعه لــوازم يدكي خودرو
بــه ارزش  4ميليــارد و  800ميليــون ريال
كشف شد.
سرهنگ "فرج شجاعي" در گفتوگو با خبر
نگار پایگاه خبری پلیــس ،بيان كرد :ماموران
يگان امداد شهرستان شــيراز در حين گشت زني در حوزه استحفاظي ،به يك
سواري پرايد حامل بار مظنون و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان شــيراز اظهار كــرد :ماموران موفق شــدند
در بازرســي از آن خــودرو 9 ،هــزار و  600قطعه لوازم يدكــي خودرو قاچاق
كشف كنند.
ســرهنگ "شــجاعي" با اشــاره به اينكه برابــر نظر كارشناســان ارزش
اموال مكشــوفه 4 ،ميليارد و  800ميليون ريال برآورد شــده اســت ،گفت :در
اين خصوص يك نفر دســتگير و براي ســير مراحل قانونــي تحويل مراجع
قضائي شد.

خفگی کودک  ۸ساله حین بازی با خواهرش

فارس :معاون اجتماعی فرمانده انتظامی   فارس از خفگی پسربچه  ۸سالهای
در حین بازی با خواهرش در شهر خفر خبر داد.
بــه نقل از معاونت اجتماعی اســتان فــارس ،کاووس محمدی ،از خفگی
پســربچه  ۸ســالهای در حین بازی با خواهرش خبــر داد و گفت :این حادثه
عصر دیروز در یکی از روستاهای خفر رخ داده است که بالفاصله با حضور تیم
اورژانس کودک به بیمارستان انتقال داده شد.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی   فارس اظهارداشت :ابعاد مختلف این حادثه
توسط پلیس آگاهی شهرستان جهرم در حال بررسی بوده و هم اکنون کودک
در بیمارستان پیمانیه جهرم بستری است.
این مقام مســئول ادامه داد :بر اساس اعالم تیم پزشکی بیمارستان تالش
برای احیای سطح هوشیاری کودک همچنان ادامه دارد.

راز عجيب دار زدن دختر  29ساله؛
خودكشي يا قتل

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامی   اســتان
گفت :ماموران پليس آگاهي شهرستان كازرون
در تاريخ  27مهرماه سال جاري با جنازه حلق
آويز يــك دختر  29ســاله در "قائمیه" روبرو
شدند كه احتمال قتل متصور بود.
ســرهنگ "كاووس محمدي" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كــرد :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليســي  110مبني بر حلق آويزي
دختري در "قائمیه" ،بالفاصله ماموران براي بررســي موضوع به محل حادثه
اعزام شدند.
ســرهنگ "محمدي" تصريح كرد :خانواده متوفي در بازجويي اوليه اعالم
كردند كه دخترشان به دليل نامعلوم خود را بوسيله طناب به دار آويخته و فوت
كرده است.
معاون اجتماعي پليس فارس با اشــاره به اينكه با دستور مقام قضائي جسد
به پزشــك قانوني انتقال يافت ،خاطر نشــان كرد :كاراگاهــان پليس آگاهي
شهرستان كازرون با تحقيقات فني و تخصصي متوجه شدند كه متوفي توسط
برادرش به دار آويخته شده است.
اين مقام انتظامی   بــا بيان اينكه كارآگاهان موفق شــدند در يك عمليات
ضربتي قاتل را در مخفيگاهش دســتگير كنند ،تصريح كرد :متهم در بازجويي
اقرار كرد كه به دليل اختالف خانوادگي دست به چنين اقدامی   زده است.
ســرهنگ "محمدي" با بيان اينكه قاتل براي ســير مراحل قانوني تحويل
مراجــع قضائي و از آن طريق روانه زندان شــد ،به شــهروندان توصيه كرد:
هنگام برخورد با مســائل و مشــكالت خانوادگي ،ضمن كنترل خشم از انجام
هرگونه خشــونت خودداري و براي حل آن ،به مراكز مشاوره داراي صالحيت
مراجعه كنند.

واژگونی پژو پارس با يك كشته و  3مجروح
در گردنه "باروس"

رئيس پليس راه جنوب اســتان گفت :بر اثر واژگوني يك سواري پژو پارس
در گردنه "باروس" شهرســتان قيروكارزين ،يك نفر كشــته و  3سرنشــين
مجروح شدند.
ســرهنگ "حمــدا ...هوشــمندي" در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليــس ،گفت :در پي وقوع يك فقره واژگوني در گردنه "باروس" شهرســتان
قيروكارزين ،بالفاصله مأموران به همراه ديگر نيروهاي امدادي به محل مورد
نظر اعزام شدند.
ســرهنگ "هوشمندي" تصريح كرد :ماموران در بررسيهاي اوليه مشاهده
کردند يك ســواري پژو پارس با  4سرنشــین در محور مذكور در حركت بوده
کــه واژگون و بر اثر آن يك نفر در دم فوت و  3سرنشــين ديگر مجروح و به
بيمارستان منتقل شدند.
رئيس پليس راه جنوب اســتان با بيان اينكه ،کارشناســان نداشتن توجه به
جلو راننده را علت وقوع اين حادثه رانندگي اعالم کردند ،عنوان داشــت :پليس
بــا رفتارهاي پر خطر و تخلفات رانندگي كه باعث به خطر افتادن جان ســاير
رانندگان می   شود برخورد شديد و قانوني می   كند.

سواري پرايد حامل ترياك به مقصد نرسيد

فرمانده انتظامی   اســتهبان از توقيف يك ســواري پرايد و كشف  44كيلو
ترياك در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ "حســين اكبرپور" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
گفت :ماموران انتظامی   شهرســتان استهبان در اجراي طرح مقابله با ورود مواد
مخــدر ،حين كنترل محورهاي مواصالتي به يك ســواري پرايد مظنون و آن
را متوقف كردند.
فرمانده انتظامی   شهرستان ني ريز با بيان اينكه با توجه به كوهستاني بودن
منطقه و تاريكي هوا ،راننده و سرنشين متواري شدند ،افزود :در بازرسي از اين
خودرو مقدار 44 ،كيلو ترياك كشف شد.

کشف دام قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامی   ممسني از كشف  11راس گاو قاچاق به ارزش  2میلیارد و
 75میلیون ریال در بازرسي از يك كاميون خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،ســرهنگ "محمدهاشم قسام" در
تشريح اين خبر گفت :در اجراي طرح مبارزه با قاچاق دام ،ماموران یگان امداد
حين كنترل خودروهای عبوری در محور "قائمیه" به "نورآباد" ،به يك کامیون
مشكوك و به منظور بررسی بیشتر آن را متوقف كردند.
ســرهنگ "قسام" با بيان اينكه در بازرسی صورت گرفته از این خودرو11 ،
راس گاو فاقد مجوز حمل كشف شد ،افزود :كارشناسان ارزش احشام مكشوفه
را  2میلیارد و  75میلیون ریال برآورد كردهاند.

فرمانده انتظامی   شهرســتان ممسني با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر
دستگير و تحويل مراجع قضائي شد ،تاکیدکرد :پليس در مقابله با پدیده قاچاق،
حضوری فعال و موثــر در جامعه دارد و برابر قانون با مخالن امنیت اقتصادی
قاطعانه برخورد می   کند.

دستگیری  46سارق و کشف  75فقره سرقت در
مرودشت

فرمانده انتظامی   مرودشــت از شناسایی و دستگیری  46نفر سارق و كشف
 75فقره سرقت طی یک ماهه گذشته خبر داد.
سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
با اعالم این خبر گفت :در ادامه اجرای طرحهای ضربتی پلیس با هدف برخورد
قاطع با ســارقان و هنجار شــکنان ،طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هماهنگی
مراجع قضائی و با اقتدار کامل در نقاط آلوده و جرم خیز اجرا شد.
وی افزود :در همین راســتا ماموران طی یک ماهه گذشته پس از شناسایی
منازل و پاتوقهای تعدادی از ســارقان ،بــا اکیپ های جداگانه و در طرح های
ضربتی اقدام به بازرسی از این مكانها کردند و موفق شدند تعداد  46نفر سارق
را دستگیر و بیش از  75فقره انواع سرقت را کشف کنند.
ســرهنگ "زراعتیان" با اشاره به اينکه هدف ســارقان کسب مال مردم و
تبديل به نقدينگي و وارد کردن خدشــه به احساس امنيت در جامعه و آرامش
مردم می   باشــد ،گفت :الزم اســت شــهروندان از خريداري اموال مسروقه از
سارقان خودداري کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك ،مراتب را
از طريق تلفن  110به پليس اعالم كنند.

توقيف محموله قاچاق ميلياردي در شهرستان مهر

فرمانده انتظامی   مهر از توقيف يك كاميون و كشف لوازم خانگي قاچاق به
ارزش يك ميليارد و  300ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ "غالمرضا فرماني" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
گفت :ماموران پليس آگاهي شهرستان مهر ،هنگام كنترل خودروهاي عبوري
در محورهاي مواصالتي ،به يك كاميون مظنون و آن را متوقف كردند.
سرهنگ "فرماني" ادامه داد :ماموران موفق شدند در بازرسي از اين خودرو،
 11دســتگاه  LCDو  4دستگاه ماشین لباسشویی و یخچال خارجي قاچاق و
فاقد مدارك قانوني كشف كنند.
فرمانــده انتظامی   شهرســتان مهر با بيــان اينكه در اين راســتا يك نفر
قاچاقچي دســتگير و به مرجع قضائي تحويل داده شد ،افزود :ارزش ريالي اين
محموله قاچاق برابر نظر كارشناســان ،يك ميليارد و  300ميليون ريال برآورد
شده است.

کشف بيش از  22كيلوترياك در سپيدان

فرمانــده انتظامی   ســپيدان از توقيف  2دســتگاه پژو و كشــف  22كيلو و
 500گرم ترياك در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ "احمد فداکار " در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :ماموران انتظامی   اين شهرســتان هنگام كنتــرل خودروهاي عبوري در
محورهاي مواصالتي ،به  2دســتگاه پژو  405مظنون و آنها را براي بررســي
بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرسي از اين  2خودرو 22 ،كيلو و  500گرم ترياك کشف و
در اين خصوص  3نفر متهم دستگير و تحويل مراجع قضائي شدند.
سرهنگ "فداکار" از عموم شهروندان درخواست كرد :اخبار و اطالعات خود
را در خصوص تهيه و توزيع يا خريد و فروش مواد مخدر را در اســرع وقت از
طريق تلفن  110در اختيار پليس قرار دهند.

کشف  9دستگاه استخراج ارز
ديجيتال در داراب

فرمانده انتظامی   داراب از کشــف  9دستگاه
اســتخراج ارز ديجيتال (بيت کوئين) به ارزش
 900ميليــون ريــال از منزلــي در يكــي از
روستاهاي اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ "عليرضا نوشــاد" در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي کســب خبري مبني بر اين که فردي در یکی از روســتاهاي
اين شهرســتان ،اقدام به نگهداري و قاچاق دستگاههاي توليد ارز ديجيتال در
منزلش می   كند بررسي موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
فرمانده انتظامی   شهرستان خاطر نشان کرد :ماموران پس از بررسي و تاييد
صحت خبر و هماهنگي قضائي ،به محل مورد نظر اعزام شدند.
ايــن مقــام انتظامی   با بيــان اينكه در بازرســي صورت گرفتــه از منزل
مذكور 9 ،دســتگاه اســتخراج ارز ديجيتال خارجي قاچاق كشف شد ،تصريح
کرد :برابر نظر كارشناســان ارزش اموال مكشــوفه 900 ،ميليون ريال برآورد
شده است.

کشف  ۵۵۰تن غالت احتکار شده در الرستان

فارس :فرمانده انتظامی   استان فارس از کشف  ۵۵۰تن غالت شامل گندم
و جو در یک انبار در شهرستان الرستان خبر داد.
بــه نقــل از معاونت اجتماعی اســتان فارس ،ســردار رهامبخش حبیبی
اظهار داشــت :ماموران پلیس آگاهی شهرســتان الرســتان بــا هماهنگی
مقــام قضایی ،یک انبــار که در آن اقالمــی   از غالت احتکار شــده بود را
شناسایی کردند.
وی گفت :بعد از شناسایی این انبار ،اکیپی از ماموران انتظامی   و نمایندگان
اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان الرستان به محل اعزام شده و میزان
 ۵۵۰تن گندم و جو احتکار شده را کشف کردند.
ســردار حبیبی با بیــان اینکه برابر نظر کارشناســان ،ارزش ریالی غالت
احتکار شــده ۱۴ ،میلیارد ریال برآورد شــده است ،اضافه کرد :انبار مورد نظر
پلمب و پرونده مربوطه به مرجع قضایی ارجاع شد.

کشف  ۳۹جسد داخل کامیونی در انگلیس

ایسنا :پلیس انگلیس از کشف  ۳۹جسد
در یک کامیون خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ماموران پلیس محلی
از کشف  ۳۹جســد در یک کامیون خبر
داده و اعالم کردند :راننده این کامیون که
جوانی  ۲۵ســاله از ایرلند شمالی بوده به
اتهام قتل دستگیر شده است.
بنابر اعــام پلیس محلی این کامیــون از بلغارســتان وارد انگلیس
شده اســت .بررسیهای اولیه حاکی از آن اســت که این کامیون حامل
 ۳۹جســد از جمله جســد یک نوجوان بود ه اســت .همچنین اطالعاتی
در مــورد هویت قربانیان وجود ندارد و بررســیها در این رابطه در حال
انجام است.
به گزارش شبکه خبری بیبیســی ،در سال  ۲۰۰۰نیز پلیس منطقه
«دوور» در انگلیس اجســاد  ۵۸مهاجر چینی را که داخل یک کامیون بر
اثر خفگی جان خود را از دست داده بودند پیدا کرد.

