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به دنبال تدابيردستگاه قضايي براي برخورد جدي با خ#فكاران صورت گرفت؛
ااعداامم هشت قاچاقچي با سابقه مواادد مخدرر ددرر ززنداانن مركزيي قم

 

قم - ددااددستانن عمومي وو اانقالبب قم گفت: هفته گذشته، هشت قاچاقچي مواادد
مخدرر ددرر ززنداانن مركزيي قم به دداارر مجاززااتت آآوويیخته شدند.

 

به گزارش ايرنا، ' مصطفي برزگر گنجي ' روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود:
احكام اين افراد كه از قاچاقيان با سابقه بودند توسط دادگاه هاي انق#ب قم به

جرم خريد و فروش مواد مخدر، صادر شده بود. 
وي ادامه داد: هر كدام از اين افراد، دو بار تقاضاي عفو كرده بودند كه هر دو
بار نيز تقاضاي آنها به تاييد نرسيد و احكام آنها پس از تاييد دادستان كل

كشور، توسط واحد اجراي احكام قم، اجرا شد. 
گنجي از احكام صادره براي 16 نفر ديگر از قاچاقچيان مواد مخدر در قم خبر
داد و گفت: اين 16 نفر نيز از افراد باسابقه در خريد و فروش مواد مخدر

هستند كه احكام اعدام آنها توسط دادستان كل كشور به تاييد رسيده است. 
وي اضافه كرد: اين قاچاچيان مواد مخدر نيز هركدام، يك بار تقاضاي عفو كرده
اند كه تقاضاي آنها به تاييد نرسيده و اگر يك بار ديگر نيز تقاضاي عفو آنها به
تاييد نرسد، به زودي، احكام اين افراد نيز اجرا شده و به دار مجازات آويخته

خواهند شد. 
گنجي همچنl به اص#ح قانون تشديد مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و افزود:
مجازات حمل و نقل و خريد و فروش باmي 30 گرم شيشه نيز همانند ديگر مواد
روانگردان، چون كراك و هرويl، اعدام در نظر گرفته شده و نحوه برخورد با
معتادين، اردوگاه ها و ضبط اموال قاچاقچيان، نيز به زودي به اط#ع عموم،

رسانده خواهد شد. 
وي، از كشف 430 كيلوگرم كراك و 10 كيلوگرم ترياك در استان قم، طي
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روزهاي گذشته خبر داد و خاطرنشان كرد: چنl كشفي در استان قم، بي
سابقه و در كل كشور نيز از موارد نادر به حساب مي آيد. 

گنجي با بيان اينكه 5 متهم اصلي اين پرونه دستگير شده اند تصريح كرد:
سوداگران مرگ با ترفند خاصي، اين مواد را در خودروهاي راه سازي،

جاسازي كرده و قصد داشتند براي توزيع در تهران ارسال كنند. 
وي با اشاره به اينكه اين محموله از مواد مخدر، توسط مجموعه عوامل انتظامي،
قضايي و اط#عات در قم، كشف و ضبط شد يادآور شد: بيش از يك ميليارد

تومان وجه نقد و تعدادي خودرو نيز از اين قاچاقچيان كشف و ضبط شد. 
وي ،با اشاره به اينكه 90 درصد از مراحل قانوني به رسيدگي پرونده اين
سوداگران مرگ، انجام شده است، ابراز اميدواري كرد: تا اواخر دي ماه، احكام
آنها صادر شده و بتوانيم هرچه زودتر، اين افراد را كه با جان و مال مردم

كشورمان بازي مي كنند، مجازات كنيم. 
دادستان عمومي و انق#ب قم، همچنl از عمليات مشترك مجموعه قضايي،
اط#عات و پليس آگاهي قم در هفته جاري در اين شهر خبر داد و افزود: 104
نفر از زورگيران و كساني كه با قداره كشي، اقدام به ايجاد رعب و وحشت در
برخي از مناطق شهر قم مي كنند، شناسايي شده و همه آنها در اين عمليات،

دستگير و به زودي مجازات مي شوند. 
گنجي در ادامه، به پرونده شركت هاي هرمي و شركت وال استريت در شعبه
نهم دادياري قم اشاره كرد و گفت: اين پرونده، 600 نفر شاكي داشته و 140

نفر نيز متهم دارد. 
وي ،با بيان اينكه تعداد زيادي از متهمان اين پرونده دستگير و مبلغ شكات نيز
در حدود 25 ميليارد تومان مي باشد اظهار داشت: رسيدگي به اين پرونده در

حال اتمام بوده و به زودي به دادگاه ارسال مي شود. 
وي،همچنl به پرونده اسيدپاشي در سال 88 در شهر قم اشاره كرد و افزود:
mدر اين اسيد پاشي، مرد ضارب با تهيه اسيدي كه مقدار غلظت آن بسيار با
بود، مرد ديگري را مورد اسيدپاشي قراد داده كه فرد مضروب، به علت شدت
جراحات وارده، بينايي هر دوچشم خود را از دست داده و از ناحيه گردن و

صورت نيز به شدت مصدوم شده است. 
گنجي ادامه داد: مجازات فرد ضارب، 120 ميليون تومان ديه، قصاص هر دو
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چشم، ش#ق و ده سال حبس در نظر گرفته شده است كه به زودي توسط واحد
اجراي احكام قم، اجرا مي شود. 

وي اضافه كرد: در اين پرونده اسيد پاشي، دو خانم نيز به جرم همراهي فرد
اسيد پاش دستگير شده كه به زودي مجازات خواهند شد. 

گنجي در ادامه، از درگيري پليس قم با فرد سابقه داري، طي چند شب گذشته
در منطقه آسايشگاه و خيابان شهيد مح#تي قم خبر داد و گفت: اين فرد به

تازگي از زندان آزاد شده بود و سوابق متعددي داشته است. 
وي ادامه داد: پرونده اين شرور در شعبه دوم بازرسي قم در دست بررسي
است و به جرم استفاده از س#ح گرم، مفسد في اmرض و محارب شناخته شده

و به زودي مجازات مي شود. 
گنجي در ادامه، از پرونده قتل پدر و مادري در قم خبر داد و افزود: ابتدا با
توجه به اينكه اين پرنده شاكي خصوصي نداشت، تصور بر اين بود كه آنها بر

اثر گازگرفتگي، جان سپرده اند. 
وي با بيان اينكه، چند روز پس از فوت اين پدر و مادر و شك اولياي دم به يكي
از خواهران خود خاطرنشان كرد: اين پرونده در شعبه سوم بازرسي تحت
رسيدگي بوده و اين خانم 28 ساله به قتل پدر و مادر خود، صريحا اعتراف

كرده است. 
گنجي، همچنl از آغاز شروع به كار دادسراي جمكران خبر داد و تصريح كرد:
افرادي كه پرونده آنها مربوط به پاسگاه انتظامي لنگرود، حاجي آباد، پاسگاه
16، پاسگاه يزدانشهر و جمكران است، بايد براي رسيدگي به پرونده خود به

اين دادسرا مراجه نمايند. ك/2 
1539 /553/556


