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چاپ مطلببستن پنجره
 

شنبھ 18 دي 1389

اعدام چھار نفر در زندان اصفھان، ایسنا

دادستان عمومی و انقالب اصفھان گفت: چھار نفر از عوامل قاچاق و توزيع مواد مخدر، صبح
روز شنبه در زندان اصفھان اعدام شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضی محمدرضا حبیبی با اعالم اين
خبر افزود: نگھداری ٩۴٠ گرم و فروش ١٠ گرم کراک، حمل ٩ کیلو و ٢٠٠ گرم کراک، حمل و

نگھداری ٧٧۵ کیلو و ۵٨٠ گرم ترياک و ھمچنین حمل و نگھداری ۵۶ کیلو و ٢٠٠ گرم کراک از
جمله اتھامات اين چھار نفر بود که صبح روز شنبه به دار مجازات آويخته شدند.

وی ھمچنین از برگزاری جلسه رسیدگی به اتھام باند ھفت نفره سارقان طالفروشی در
شعبه يک مجتمع قضايی بھارستان خبر داد و خاطرنشان کرد: اين ھفت نفر با ھويت ھای

«ع.ف» و «م.ف» از آبادان، «د.ج» از نجف آباد، «س.ج» و «ا.ج» از فالورجان، «م.گ» از فريدن
و «د.ا» از اھواز در ھشت مورد و در شھرھای مختلف اقدام به سرقت مسلحانه کرده اند که

عمل آن ھا از مصاديق محاربه و افساد فی االرض است.

دادستان اصفھان با بیان اين که اقدامات اين باند منجر به ايجاد رعب و وحشت شھروندان
شده است، گفت: سرقت ١۶ کیلوگرم طال از يک طالفروشی در پرديس کرج در ١۶ اسفندماه
سال گذشته که منجر به شلیک ۶٠ گلوله شد، سرقت مسلحانه از يک سوپرمارکت و سرقت

مسلحانه يک دستگاه خودروی زانتیا در سپاھان شھر اصفھان در آذر و بھمن ماه سال ٨٧،
سرقت مسلحانه يک دستگاه پروتون در آذر ٨۶ در فوالدشھر اصفھان، سرقت مسلحانه ١۵

کیلوگرم طال در قھدريجان اصفھان در بھمن ٨٧، سرقت مسلحانه ١٢ کیلوگرم طال در آبان ٨٨
در شھرستان ازنا، سرقت يک دستگاه ماکسیما در اسفند ٨٨ در تھران و ھمچنین سرقت

مسلحانه يک دستگاه سوناتا در اھواز از جمله جرايم اين ھفت نفر است.

حبیبی با بیان اين که سه نفر از متھمان مذکور فاقد سابقه کیفری ھستند، اظھار کرد: در
کیفرخواست اين افراد طبق ماده ١٨۵ قانون مجازات اسالمی اشد مجازات درخواست شده

است. اين افراد با پیگیری ھای دستگاه قضايی و ماموران امنیتی دستگیر شدند و اواسط
شھريور ماه سال گذشته تحقیقات مقدماتی پرونده آنان در دادسرا پايان يافت.

وی نقش ماموران آگاھی اصفھان و ھمچنین نیروی انتظامی لرستان در دستگیری اين افراد را
پر رنگ عنوان کرد و در ادامه با بیان اين که ھیچ تفاوتی میان سالح سرد و گرم وجود ندارد،

گفت: طبق ماده ١٨۵ قانون مجازات اسالمی، سارق مسلح ھرگاه با اسلحه امنیت مردم و يا
جاده را برھم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند، محارب شناخته می شود.

دادستان اصفھان در بخش ديگری از اظھارات خود گفت: برای پیشگیری، نظارت بیشتر و
افزايش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده ھا مقرر شده است که بازداشتگاه ھايی در
چارچوب قانون، تحت نظارت کامل دستگاه قضايی و زير نظر نیروی انتظامی برای متھمان

جرايم خاص ايجاد شود.

به گفته حبیبی قرار شده است اين بازداشتگاه ھا در ١٣ استان کشور از جمله اصفھان ايجاد
شود.

وی قدرت نمايی اراذل اوباش، سرقت مسلحانه، زورگیری، آدم ربايی، تجاوز به عنف و تولید،
توزيع و مصرف مواد مخدر و ھم چنین مشروبات الکلی را از جمله جرايم خاص نام برد و با

اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تشديد مجازات قاچاقچیان مواد مخدر
اظھار کرد: اصالحیه قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر نکات بسیار مثبتی را به ھمراه داشته

است.

دادستان اصفھان با بیان اينکه طبق اين مصوبه مجازات تولید، حمل، توزيع و مصرف انواع
روان گردان ھا ھمان مجازات مواد مخدر است، ادامه داد: ھم چنین در اين قانون آمده است که

معتادان بالفاصله پس از دستگیری روانه زندان نمی شوند، بلکه در يک فرصت مشخص
می توانند داوطلبانه به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و بعد از ترک و ارائه گواھی، ديگر

مجازات نمی شوند اما در غیر اين صورت ماموران نیروی انتظامی می توانند فرد را دستگیر و به
دادگاه تحويل دھند که قاضی پرونده نیز می تواند برای يک بار به وی فرصت ترک اعتیاد دھد.

حبیبی رفع مشکالت قانونی برای دستگیری و محاکمه عامالن اصلی، پشت پرده و صاحب
سرمايه را سومین نکته مثبت اين مصوبه عنوان کرد و افزود: طبق اين مصوبه نیروھای وزارت
اطالعات نیز به عنوان ضابط می توانند پیگیر اين موضوع باشند که تاکنون نقش بسیار خوبی

در اين زمینه داشته اند.

وی در ادامه از تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مھمات خبر داد و افزود: در خرداد ماه سال
جاری تغییراتی در قانون داده شد که طبق آن سالح ھای سرد جنگی و شکاری ، سرنیزه ھای

قابل نصب بر روی اسلحه ھای شکاری، افشانه ھای اشک آور گازی که منجر به اختالل
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تنفسی و بی ھوشی می شود، شوکرھای الکتريکی، پرتاب کننده سوزن ھای آلوده به
میکروب ھای بیولوژی و تفنگ و کلت بادی از مصاديق سالح ھای سرد محسوب می شوند.

دادستان اصفھان در پايان به صندوق ھای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری غیر
قانونی ھشدار داد و تصريح کرد: قرض الحسنه ھا حق پرداخت سود به سپرده را ندارند و تا

سقف معینی ھم می توانند وام قرض الحسنه بدھند که طبق قانون در قبال آن ھم نبايد
سودی دريافت کنند اما متاسفانه اين قرض الحسنه ھا ھمانند بانک ھا عمل می کنند.

حبیبی از فعالیت غیر قانونی ١۶ موسسه مالی و اعتباری خبر داد و گفت: به اين موسسات
ابالغ شده تا از بازکردن حساب جديد خودداری کرده و پول صاحبان حساب را نیز بازگردانند.

وی با بیان اينکه مجوز تاسیس موسسه با مجوز فعالیت تفاوت دارد، اظھار کرد: بانک مرکزی
بايد نظارت خود را در اين زمینه افزايش دھد.

به گزارش ايسنا، دادستان عمومی و انقالب اصفھان به مردم ھشدار داد تا فريب تبلیغاتی
نظیر اينکه "با مبلغ بسیار ناچیز صاحب  خانه و اتومبیل شويد" را نخورند و حتما قبل از واريز

پول در خصوص آن موسسه تحقیق کنند.

به گفته وی معاونت پیشگیری در دادگستری اصفھان آماده راھنمايی شھروندان است.
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