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مرگ  ۱۱کارگر در حادثه انفجار معدن
در هند

مقامات هندی از کشته شدن  ۱۱نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر در پی انفجار دینامیت در یک معدن سنگ در ایالت آندراپرادش هند
خبر دادند.به گزارش ایسنا ،در این حادثه که جمعه گذشته در نزدیکی شهر «کورنوول» هند و پس از انفجار میلههای ژالتینی مورد
استفاده در معادن اتفاق افتاد ۱۱ ،کارگر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدهاند.

...

ازمیان خبرها
تحویل داوطلبانه 62قبضه سالح  در ریگان
توکلی -رئیس دادگستری شهرستان ریگان اظهار
کــرد:طــی دومــــاه گــذشــتــه بــا فــرهــنــگ ســـازی صــورت
گــرفــتــه تــوســط ســتــاد پیشگیری از وقــــوع جـــرم ایــن
شهرستان،شهروندان ریگانی 62قبضه سالح جنگی و
شکاری غیر مجاز را به صورت داوطلبانه تحویل نهادهای
امنیتی و انتظامی دادنــد .به گزارش خبرنگارما ،قاضی
امین سلطانی زرندی  افزود  :در مجموع طی دوماه گذشته،
25قبضه سالح جنگی به صورت داوطلبانه تحویل اداره
اطالعات و22قبضه سالح جنگی به مراجع انتظامی در
ریگان تحویل شد  که 15  قبضه     سالح شکاری به این
مجموعه نیز اضافه شده است.وی  گفت:افرادی که سالح
های خود را به صورت داوطلبانه تحویل مراجع انتظامی و
امنیتی دادند  از  تخفیف مقرر در قانون برخوردار شدندو
تحتپیگردقضاییقرارنگرفتهاند.اینمقامقضاییتصریح
کرد:با مطالعه پرونده های جنایی و حسب تجربه ،بستر
بسیاری از جرایم خشن استفاده از سالح گرم وسرد است،
که ضرورت دارد افراد در راستای پیشگیری از وقوع جرم
درخصوص تحویل سالح های غیرمجاز اقدام کنند  .وی با
اشاره به  برقراری  امنیت مطلوب  در شرق استان کرمان
به ویژه در شهرستان ریگان   ،تاکید کرد :نگهداری سالح
توسط مردم هیچ توجیهی ندارد.

کالهبرداری با جعل رای دادستانکلکشور
شخصی که با معرفی خــود به عنوان فــردی با نفوذ در
دادگستری و جعل رأی دادســتــان کل کشور از دو نفر
مبلغ پنج میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود و متواری
شده بود ،در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان
اردستان دستگیر شد .به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه
خبری پلیس ،فرمانده انتظامی شهرستان اردستان با
اعالم این خبر اظهار کرد :در پی اعالم شکایت دو نفر مبنی
بر کالهبرداری از آنان ،موضوع دستگیری فرد کالهبردار
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
سرهنگ غالمرضا هاشمی زاده افــزود :در بررسیهای
صورت گرفته مشخص شد ،متهم با معرفی خود به عنوان
فردی با نفوذ در دادگستری از دو نفر از اعضای خانواده یکی
از زندانیان مبلغ پنج میلیارد ریال بابت آزادی وی دریافت
می کند و رأی دادستان کل کشور مبنی برآزادی زندانی
را به این خانواده می دهد که پس از مراجعه به دادگستری
آنها متوجه جعلی بودن رأی صادره می شوند.
وی ادامه داد :با توجه به این که فرد کالهبردار متواری
شــده بــود و هیچ گونه نشانه ای از وی وجــود نداشت،
تحقیقات گسترده در این زمینه صورت گرفت و سرانجام
پس از چندین ماه کار شبانه روزی و انجام اقدامات علمی،
مخفیگاه متهم در یکی از استان هــای شمالی کشور
شناسایی شد .فرمانده انتظامی شهرستان اردستان
گفت :با شناسایی متهم ،مأموران با اخذ نیابت قضایی به
محل مذکور اعزام شدند و وی را در عملیاتی غافلگیرانه
دستگیر کردند .این کالهبردار در بازجویی اولیه با توجه
به شواهد و دالیل موجود به یک فقره کالهبرداری به مبلغ
پنج میلیارد ریال و جعل رأی دادستان کل کشور اعتراف
کرد .سرهنگ هاشمی زاده تاکید کرد :متهم دستگیر شده
به همراه پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی
شهرستان و با قرار صادره روانه زندان شد.

تظاهرات زنان کره ای علیه سوء استفاده
جنسی توسط دوربین های مخفی
هــزاران زن اهل کره جنوبی برای اعتراض به تحت نظر
بودنشان با دوربین مخفی برای اهداف جنسی در مدارس،
ادارهها و حتی سرویس بهداشتی و رختکنها به خیابان
رفتند.به گــزارش رکنا ،این زنــان عصبانی در سئول با
حضور در خیابانها از دولت کره جنوبی خواستند در این
باره کاری کند تا صنعت پورنوگرافی نتواند آن ها را برای
اهداف شومش هدف قرار بدهد .حدود 55هزار زن در این
راهپیمایی که بزرگ ترین راهپیمایی زنان در این کشور
بوده شرکت کردند .آن ها میگویند :زندگی من وسیله
برنامههای جنسی تو نیست؛ ما انسان هستیم نه یک ابزار
جنسی برای ذهن بیمار تو .این نوع ویدئوها در کره جنوبی
بسیار زیــاد شــده اســت .مــردان در م ــدارس ،محلهای
کار،سرویسهای بهداشتی و حمام و رختکنها مخفیانه از
زنان فیلم برداری میکنند و این مسئله به قدری شایع است
که تقریبا هر روزه در صدر اخبار این کشور قرار میگیرد.
با این که این کار در کره جنوبی ممنوع است ویدئوها به طرز
وسیعی در اینترنت جای میگیرند و برای تبلیغ سایتهای
پورن و روسپیگری استفاده میشوند.

آزار نوجوان  13ساله از سوی موادفروش
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری سارق زورگیر به اتهام آزار و اذیت نوجوان
 13ساله خبر داد .به گزارش ایسنا ،در تاریخ دوازدهم
مردادماه امسال نوجوانی به همراه پدرش به دادسرای
ناحیه  27تهران مراجعه و در طرح شکایتی اعالم کرد که
توسط یکی از جوان های محل سکونتشان به نام بهزاد
مورد آزار و اذیت قرار گرفته است .با طرح شکایت اولیه با
موضوع آزار و اذیت و تأیید موضوع از سوی پزشکی قانونی،
پرونده برای ادامه تحقیقات و دستگیری متهم از شعبه
چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه  27تهران در اختیار اداره
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و نوجوان
 13ساله در اظهاراتش به کارآگاهان اداره شانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت :ساعت  20:30در حال
بازگشت از باشگاه به خانه بودم که یکی از بچه محل ها به
نام بهزاد که مقابل در منزلشان ایستاده بود مرا صدا کرد،
به او نزدیک شدم تا ببینم چه کاری دارد که ناگهان دستم
را گرفت و مرا با زور وتهدید به داخل خانه شان در طبقه دوم
ساختمان برد .بهزاد در خانه شان را قفل کرد و با تهدید
مرا مورد آزار و اذیت قرار داد .کارآگاهان اداره شانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ درتاریخ  13مردادماه با مراجعه
به محل سکونت بهزاد ،در حالی که با مشاهده کارآگاهان
قصد داشت از طریق پشت بام از محل متواری شود ،او را
دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقل کردند و شاکی پرونده پس از مواجهه حضوری،
متهم را به صورت کامل مورد شناسایی قرار داد .در بررسی
سوابق متهم مشخص شد که وی از مجرمان سابقه دار در
زمینه زورگیری است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد

سجادپور -زن و شوهر میانسالی که با طرح نقشه ای
شوم ،به اشیای عتیقه دستبرد زده بودند با هوشیاری
ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی ،در چنگ قانون
گرفتار شدند .فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی،
صنایعدستیوگردشگریخراسانرضویدرتشریحاین
ماجرا به خراسان گفت :ماموران ستاد حفاظت میراث
فرهنگیازطریقمنابعمردمیبهاطالعاتیدستیافتند
که نشان می داد زن و مرد میانسالی قصد دارند ،اشیای
عتیقهرادرمشهدبهفروشبرسانند.
سرهنگمجیدکیانیمقدمافزود:بالفاصلهبعدازدریافت
اینگزارش،گروهزبدهایازمامورانستادحفاظتمیراث
فرهنگیواردعملشدندوبهتحقیقدراینبارهپرداختند.

وی بیان کرد تنها راه دستگیری فروشندگان و کشف
اشیای عتیقه ،تطمیع آنان بود .به این ترتیب ،نیروهای
انتظامی فردی را به عنوان خریدار اشیای عتیقه وارد این
ماجراکردندتاباپیشنهادمبالغبیشتربتواندفروشندگان
را تطمیع کند تا آنان اشیای عتیقه را از محل اختفا بیرون
بکشند .وی اضافه کــرد :پس از تجزیه و تحلیل های
اطالعاتی،مشخصشدفروشندگاناشیازوجمیانسالی
هستندکهساعتیقبلازخوافواردپایانهمسافریمشهد
شده اند بنابراین خریدار صوری در پایانه مسافری با آنان
قرارگذاشتوفروشندگانتصویراشیاراازداخللپتاپ
به وی نشان دادند اما در رصدهای اطالعاتی مشخص
شد که اشیای عتیقه در اسباب و اثاثیه همراه این زوج

جاسازیشدهاستبههمیندلیلپسازصدوردستورات
الزم ،نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی بالفاصله،
متهمان را دستگیر و به کالنتری فیاض بخش هدایت
کردند .سرهنگ کیانی مقدم تصریح کرد :در بازرسی
از لوازم همراه این زوج هشت دستگاه تلفن همراه ،لپ
تاپوسهقطعهشیءتاریخیبههمراهمقداریموادمخدر
کشفوضبطشد.فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگی
خراسان رضوی خاطرنشان کرد :این زوج میانسال در
بازجویی ها به نقشه ای شوم برای دستبرد به اموال یک
خانوادهدیگردرخوافاعترافکردند.
ویگفت:بررسیهایبیشترنشانداداینزوجبهعنوان
مهمان به منزل یکی از دوستانشان رفته اند و پس از

دادستان مرکز خراسان رضوی خبر داد

چند روز پذیرایی با طرح
نقشه ای شــوم اشیای
تاریخی را به سرقت برده
انـــد .سرهنگ کیانی
مقدم دربــاره نقشه این
زوج اضافه کرد :آن ها با
خوراندن مواد بیهوش کننده به اعضای خانواده ،اشیای
تاریخی و دیگر لــوازم را در حالی به سرقت برده اند که
مرد میانسال به مواد مخدر اعتیاد دارد .وی گفت :این
زوجقصدفروشاشیایتاریخیرادرمشهدداشتندکهبا
حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت در چنگ عدالت
گرفتارشدند.
اخت

صاصی

دستوررئیسقوهقضاییهبرایرصدمستمرمجرمانسابقهدار

از پرونده ها پس از تحمل کیفر و آزادی از زندان دوباره
با تشکیل باند و کشاندن افراد آسیب پذیر به سوی خود،
جرایم گسترده تری را مرتکب می شوند که پس از تجزیه
وتحلیل های کارشناسی در پرونده ها ،مشخص شد که
یکی از راهکارهای اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم،
تحت کنترل گرفتن مجرمان سابقه دار است.
قاضی صادقی تصریح کرد :یک مجرم حرفه ای گاهی می
تواند با ارتکاب جرایم متعدد مانند سرقت های سریالی،
احساس ناامنی را در شهروندان به وجود آورد بنابراین

دستگاه قضایی بنا به وظیفه ذاتی خود «ایجاد امنیت»
و «احساس امنیت» را در جامعه به طور جدی و قاطع در
دستور کار دارد و اجرای این دستورالعمل نیز در راستای
برقراری عدالت و «ایجاد امنیت» است.
دادســتــان عمومی و انقالب مشهد همچنین با اشــاره
به تشکیل شعب ویــژه بــرای رسیدگی سریع و دقیق به
پرونده مجرمان حرفه ای و خطرناک در دادسرای مشهد
خاطرنشان کرد :دستگاه قضایی برای احساس آرامش و
امنیت مردم هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و تشکیل
این گونه شعب نیز بیانگر حساسیت ویژه دستگاه قضا
برای برخورد با مجرمان حرفه ای است و در این زمینه از
همه ظرفیت های دیگر نهادهای انتظامی و امنیتی نیز
استفاده خواهد شد.
قاضی غالمعلی صادقی در ادامه به تشکیل بانک جامع
اطالعاتی مجرمان نیز اشــاره ای کرد و گفت :تعاریف
مجرمان سابقه دار ،حرفه ای و خطرناک در دستورالعمل
صادره از سوی رئیس قوه قضاییه مشخص است و کمیته
هایی نیز در شهرهای کشور تشکیل شده است تا مجرمان
مذکور دیگر نتوانند به جرایم خود ادامه دهند .وی در

خر
اسان

تشریح برخی از جزئیات دستورالعمل مذکور تصریح کرد:
به طور مثال همواره آخرین محل سکونت و حتی اقدامات
و رفتارهای مجرمان سابقه داری که دارای محکومیت
قطعی هستند ،عالوه بر ثبت در بانک جامع اطالعاتی،
مورد کنترل و رصدهای اطالعاتی قرار می گیرد تا امکان
ارتکاب جرم از آنان سلب شود.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی در پایان به اجرای
طرح دستگیری محکومان فــراری در خراسان رضوی
نیز اشــاره کرد و افــزود :از سال گذشته که این طرح با
محوریت اجرای احکام دادسرای عمومی وانقالب مشهد
به اجرا درآمــد ،گروه های عملیاتی موفق شدند 274
نفر از محکومان فراری را دستگیر کنند و به پنجه عدالت
بسپارند .وی یادآور شد :اجرای این گونه طرح ها موجب
افزایش اعتماد مردم به اجرای عدالت و احساس امنیت
در آنان می شود چرا که مطمئن می شوند فرزندان آنان
در دستگاه قضا برای برخورد سریع و قاطع با مجرمان و
محکومان همواره آماده هستند و از سوی دیگر نیز پیامی
برای مجرمان خواهد داشت که هیچ گاه نمی توانند از
چنگ عدالت بگریزند.

سرانجام نامعلوم سالطین موادمخدر ایران پس از دستگیری
دراینگزارشبابازخوانیمطالبمنتشرشدهدررسانههای
رسمیکشور،مروریخواهیمداشتبرفعالیتبزرگترین
قاچاقچیانی که دستگیری آنها رسانهای شد ولی شاید
کمتر کسی بعد از گذشت چندین سال از دستگیریشان،
خبری از اجرای حکم آنها یا سرانجامشان شنیده است.
به گزارش تسنیم ،در سالهای اخیر پلیس مبارزه با مواد
مخدرناجاتوانستهاستبامتمرکزشدنبرباندهایبزرگو
رصدهایاطالعاتیازاقدامقاچاقچیانحرفهای،ضرباتی
را به تعدادی از سرشبکههای بزرگ قاچاق مواد مخدر وارد
کند.مسئلهایکهباعثشددراینسالهاخبرهایمتعددی
ازدستگیریسرکردگانوسرشبکههایباندهایمافیایی
موادمخدر شنیده شود .باندهایی که دامنه فعالیتشان
نه تنها محدود به جغرافیای کشورمان نبود ،بلکه در ابعاد
بینالمللیفعالیتوترانزیتموادمخدرازکشورافغانستان
بهبرخیازکشورهایمنطقهرارهبریمیکردند.
امادراینمیانعلیرغمانتشاراخباردستگیریقاچاقچیان
دانه درشتی که شناسایی و پیگیری آنها ماهها ،سالها
یا حتی بعض ًا نزدیک به یک دهه در دستگاههای امنیتی و
اطالعاتی به طول انجامیده بود و این قاچاقچیان حرفهای
با وجود بهرهگیری از انواع روشها برای مخفیماندنشان،
نهایت ًاشناساییودستگیرشدند،حداقلدررسانههاخبری
از اجرای حکم مجازات آن ها منتشر نشد .در این گزارش با
بازخوانیمطالبمنتشرشدهدررسانههایرسمیکشور،
مروری خواهیم داشت بر فعالیت بزرگ ترین قاچاقچیانی
کهدستگیریآنهارسانهایشدولیشایدکمترکسیبعد
از گذشت چندین سال از دستگیریشان ،خبری از اجرای
حکمآنهایاسرانجامشانشنیدهاست.
▪ -1تمساح خلیج؛ قاچاقچی بین المللی با دو هزار
میلیاردتومانگردشمالی(دستگیری:اواسط)93

نزدیکبهچهارسالپیشبودکهسردارعلیمویدی،رئیس
پلیس وقت مبارزه با موادمخدر ناجا از دستگیری یکی از
بزرگ ترین قاچاقچیان موادمخدر طی چند دهه اخیر خبر
داد.فردیکهعبدالرضارحمانیفضلی،وزیرکشورباارائه
جزئیاتیتکاندهندهازنحوهفعالیتودرآمدهایویاعالم
کرده بود «این فرد که تنها پنج کالس سواد دارد ،ظرف دو
سال دوهزار میلیارد تومان در حسابش واریز شده و حتی
به اسم مردگان حساب باز کرده بود و پولهای کالن به این
حسابهاواریزمیکردهتاازدستقانونفرارکند».
اینفردکهسربازفراریبودهوازاهالیجنوبکشورومتولد
سال  1362است ،در زمان دستگیریاش تنها  31سال
داشتودستگیریاینفردبرایسیستمانتظامیوپلیسبه
اندازهایارزشمندبودکهسالهاپلیسدرجستوجووپیدا
کردنسرنخیبرایبازداشتاوبودودرنهایتخبربازداشت
و دستگیری وی در اواخر شهریور چهار سال پیش رسانهای
شد.تمساحخلیجدرمدتفعالیتشتوانستهبودیکیازبزرگ
ترینشبکههایقاچاقوتوزیعموادمخدردرایرانوپاکستان
راراهاندازیکندوخودشبهعنوانرهبراینسازمانوشبکه
پیچیدهدرچهرههایمختلفوپوششهایگوناگوندرحوزه
هایجنوبایرانوپاکستانفعالیتمیکردهاست.براساس
گزارشهایاعالمشده،تمساحخلیجحیندستگیریاش
در حال هدایت برای قاچاق بیش از  100تن مواد مخدر به
حوزهآبهایآزادبودهاستکهدرنهایتناکامماند.علیرضا
جزینی قائم مقام وقت دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاستجمهوری،درخصوصمیزاندرآمداینفردکهدامنه
فعالیتشدرزمینهقاچاق موادمخدرفراترازایرانبودهگفته
بود:حدسپلیسایناستکهدرآمدویبهمراتببیشترازدو
هزارمیلیاردتوماناست.
حجتاالسالم والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان حدود یک سال و نیم پس از دستگیری
این قاچاقچی بــزرگ و در بهمن ماه سال  94گفته بود:
تمساح خلیج فارس ،در پوشش بنگاه دار معامالت ملکی

دریکیازشهرستانهایاستانهرمزگانفعالیتمیکرد
که طی چندین سال فعالیت تبهکارانه خویش ،مواد مخدر
تریاک را از کشور پاکستان تأمین و با هدایت به سمت
آبهای آزاد ( دریای عمان و خلیجفارس) به کشورهای
حاشیه خلیجفارس ترانزیت میکرده است .رئیس کل
دادگستریاستانهرمزگانبااشارهبهبخشیازدرآمدهای
اینقاچاقچیبزرگکهبیشتراوقاتخودرادرخارجازکشور
و در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس سکونت داشته
گفت:همچنیناینقاچاقچیبیشاز 500میلیاردتومان
امالک و مستغالت را در شهرهای مختلف ایران به تملک
خویش درآورده است .به هرحال این تنها پرونده قاچاق
بزرگ موادمخدری نیست که دستگیری قاچاقچیان آنها
رسانهای میشود ولی خبری از رسیدگی قضایی به آنها
اعالمنمیشود؛یکیدیگرازاینافرادفردیبودکهرسانهها
بهویعنوان«قورباغهمکران»رادادند.
▪ -2قورباغه مکران؛ بزرگ ترین قاچاقچی دستگیر
شده پس از انقالب /سرپل ارتباطی  11شبکه مافیای
بینالمللی(دستگیری:زمستان)95

قورباغه مکران یکی از افراد خطرناکی بود که  11شبکه
بینالمللی موادمخدر را اداره میکرد و به گفته سردار
مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا،
ب ــی ــش از 200
میلیارد تومان از
امــــوال او توقیف
شــده اســت .ابعاد
فعالیت قورباغه
مــکــران  50ساله
بــــه انــــــــــداز های
گسترده بــوده که
پلیس م ــب ــارزه با
مــوادمــخــدر ناجا
پس از دستگیری
وی اعــام کــرد که
تمساح خلیج تنها
یکی از باندهایی
بــوده که با این فرد در ارتباط بــوده اســت .وی که اوایل
زمستان  95در سیستان و بلوچستان و طی عملیاتی
ی که برای عروسی دخترش به دلگان رفته
غافلگیرانه زمان 
بود دستگیر شد؛ نزدیک به دو دهه در قاچاق موادمخدر
سابقه داشته و وقتی متوجه حضور ماموران شد ،با چادری
زنانه قصد فرار از دست پلیس را داشت ولی نهایت ًا در همان
منطقه دلگان دستگیر شد .وی که در بازجوییهای اولیه
به جابه جایی  800تن مواد مخدر اعتراف کرده بود جزو
قدیمیترین و پولدارترین قاچاقچیان مواد مخدر ایران بود
که در بررسیهای اولیه انجام شده 100 ،منزل مسکونی
از وی در شهرهای زاهــدان ،دلگان ،زابل ،تهران ،البرز،
مشهد و غرب کشور کشف شد و در لحظه دستگیریاش
هم،نزدیکبه 15میلیاردتومانپولنقددرمنزلوحساب
بانکی این قاچاقچی بزرگ وجود داشت .قورباغهمکران
عالو ه بر قاچاق مواد مخدر به ایران ،در خارج از کشور هم
فعالیتگستردهایداشت.اووباندشموادمخدرراازکشور
افغانستانبهپاکستانمنتقلمیکردندوپسازانتقالاین
موادبهبنادراینکشور،موادمخدررابهکشورهایآفریقایی
وحاشیهخلیجفارسقاچاقمیکردند.
▪« -3ر-ح»؛ قاچاقچی معروف ایران و امارات /زمینگیر
شدن پیچیدهترین باند بینالمللی موادمخدر ایران
(دستگیریتیر)94

اما در سالهای اخیر ،یکی از قاچاقچیان بسیار بزرگ و در
عینحالگمنامهمدستگیرشد؛ایرانیاالصلیکهسردار
علی مویدی رئیس پلیس وقت مبارزه با موادمخدر ناجا در

تیرماه  ، 94او را تحت عنوان «ر-ح » معرفی کرد .سرشبکه
ترانزیت منطقه که با عناوین جعلی و متعدد بیش از 100
تن موادمخدر را طی چند سال گذشته به نقاط مختلف
ترانزیت کرده بود« .ر-ح» که هیچ گاه اطالعات دقیقی از
هویت وی اعالم نشد با توجه به سوابقش در پروندههای
وزارت اطالعات ،با پیگیری گذرنامههای جعلی در کرج
دستگیر شد .براساس اعالم پلیس ،در لحظه دستگیری
وی و افراد مرتبط با او 21تن انواع موادمخدر و اموال بسیار
زیادوهمچنین  200میلیاردتومانچککشفشد.عالوه
بر این نیز مشخص شد که این فرد دارای اموال زیادی نه
تنها در داخل ،بلکه در کشورهای دیگر هم بوده و امالکی
را در این کشورها خریداری کرده بود .پیچیدگی فعالیت
این قاچاقچی گمنام برای رسانهها به اندازهای بوده که در
لحظهدستگیریوی 50،خطفعالموبایلهمراهویبوده
است .فردی که به گفته سردار مویدی ،در تحقیقات بعدی
مشخصشدکهعالوهبرترانزیتموادمخدردرقاچاقاسلحه
درکشورهایمختلفمنطقهنیزفعالبودهاست.
▪ -4قاچاق  1000تن موادمخدر؛ از امارات تا ونزوئال
(دستگیرینامعلوم)

اما علیرغم همه پروندههای قاچاقچیان بزرگ موادمخدر
که در مطالب باال به آن اشــاره شد و به شدت مــورد توجه

...

درامتدادتاریکی

نقشه دزدان برای فروش اشیای عتیقه نافرجام ماند

سیدخلیل سجادپور -دستور رئیس قوه قضاییه برای
کنترل و رصد مستمر مجرمان سابقه دار ،حرفه ای و
خطرناک به دادستانی های سراسر کشور ابالغ شده است
و این گونه مجرمان به طور مداوم تحت نظر قرار می گیرند.
دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با بیان این
خبر در گفت وگویی اختصاصی به خراسان اظهار کرد:
دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه
دار از سوی رئیس قوه قضاییه ابالغ شده است و به زودی
با شناسنامه دار شدن مجرمان حرفه ای و سابقه دار به
مرحله اجرا درمی آید.
قاضی غالمعلی صادقی افــزود :این دستور در راستای
اجرای بند  5اصل  156قانون اساسی و همچنین مواد
 528 ،488و  651قانون آیین دادرســی کیفری به
منظور پیشگیری از وقوع جرم صادر شده است .مقام
ارشد قضایی مشهد خاطرنشان کرد :یکی از راهکارهای
کاهش جرم و پیشگیری از وقوع آن ،کنترل مجرمان سابقه
دار است چرا که در بسیاری از جرایم خطرناک یا جرایم
متعدد مانند سرقت همواره ردپایی از مجرمان حرفه ای
و سابقه دار وجود دارد .وی اضافه کرد :این افراد از برخی
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استفاده میشود و قیمت باالی آن باعث شده تا مشتریان
خاصی داشته باشد و نهایت ًا لقب «سلطان کوکائین» به او
اختصاصیافت.البتهفعالیتیکیازبرادرانویهمباعث
شدتاموضوعبرایرسانههاجذابترباشد؛بهخصوصاین
که بیشترین فعالیت این قاچاقچی بزرگ در تهران بود.
در اردیبهشت سال  ،93خبر دستگیری سلطان کوکائین
توسط سردار علی مویدی رئیس پلیس وقت مبارزه با مواد
مخدر ناجا اعالم شد .پسر  32سالهای که پس از برگزاری
جشنی به بهانه رسیدن اموالش به  40میلیارد تومان
دستگیرشدودرآنجشنکهدرحوالیکرجبرگزارشدهبود
نزدیکبهیکمیلیاردتومانهزینهکردهبود.بهگفتهپلیس
عالوه بر شناسایی چندین دستگاه خــودروی لکسوس،
جنسیسو،...یکقایقتفریحیلوکسهمبخشیازاموال
اینقاچاقچیبزرگبودکهدرزماندستگیریاشدریکیاز
بنادرشمالیکشورپهلوگرفتهبود.سلطانکوکائینکهبیش
از 17سابقهدستگیریقبلیدرکارنامهاشداشت،اقدامبه
تشکیلمافیایکوکائیندرپایتختکردهبود.ایندرحالی
بود که با دستگیری وی ،این مافیا همچنان به کارش ادامه
میداد تا این که بعد از حدود  20ماه ،پلیس مبارزه با مواد
مخدربرادرویراهمکهجانشینویشدهبوددستگیرکرد.
پس از این دستگیری بود که مویدی همزمان با اعالم خبر
دستگیری برادر سلطان کوکائین گفت :از دستگاه های
قضایی درخواست میکنم تا به وضعیت خانواده حسین
پنجکرسیدگیکنند.

ماجرای هولناک

مــن و همسرم فــریــب چــرب زبــانــی صــاحــب فروشگاه
موتورسیکلت را خوردیم و پا به النه مجردی پسر دایی او
گذاشتیم تا پول موتورسیکلت همسرم را پس دهند اما بعد
از خوردن قهوه ،همسر و فرزندم به خواب رفته بودند و من
ناگهان در میان خواب و بیداری متوجه حضور صاحبخانه
باالی سرم شدم که نیت شومی را در سر داشت...
زن  21ساله در حالی که از شدت ترس و وحشت به خود
می لرزید به مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد
مشهد گفت :همسرم حدود یک هفته قبل برای خرید یک
دستگاه موتورسیکلت به مغازه ای در مشهد مراجعه کرده
بود و بعد از خرید ،به شهرستان برگشت و آن جا بود که
متوجه شد موتورسیکلت از لحاظ مدارک کامل نیست و
نقص فنی هم دارد.
همسرم مشکل شنوایی دارد و به خوبی نمی تواند صحبت
کند به همین دلیل من نیز همراه همسرم به مشهد آمدم تا
موتورسیکلت را به فروشگاهی که همسرم از آن خریداری
کــرده بــود ،پس بدهیم .ایــن بــود که صبح زود به مشهد
رسیدیم و منتظر ماندیم تا در فروشگاه باز شود .صاحب
مغازه ادعا کرد تا ظهر می تواند مبلغ موتورسیکلت را به ما
برگرداند و باید چند ساعتی منتظر بمانیم .فرزند دو ساله
ام خسته شده بود و بی تابی می کرد از آن جا که صاحب
مغازه متوجه شد شهرستانی هستیم با اصرار زیاد ما را به
خانه مجردی پسر دایی اش برد تا بعد از خوردن ناهار ،پول
موتورسیکلت را به ما برگرداند .با آن که عمویم در مشهد
زندگی می کند اما همسرم بعد از دعوت صاحب مغازه،
از رفتن به خانه عمویم منصرف شد و گفت دیگر مزاحم
خانواده عمویت نمی شویم و بعداز کمی استراحت و گرفتن
پول به شهرستان برمی گردیم .همسر ساده و بی ریای
من خام حرف های مغازه دار شد و من و فرزندم را به منزل
پسردایی آن مرد برد .اما تا عصر نیز خبری از پول نبود و
صاحب مغازه به همراه پسر دایی اش گفتند به داروخانه می
روند تا قرص سردرد بخرند و تا غروب نیز پول را می دهند.
بعد از بازگشت بود که ما را به خوردن قهوه دعوت کردند.
همسر و فرزندم با خوردن یک فنجان قهوه گیج شدند و به
خواب رفتند من هم به اصرار آن ها یک فنجان قهوه خوردم
و بعد از نوشیدن آن احساس خواب آلودگی کردم .تازه می
خواستم بخوابم که متوجه حضور پسر دایی صاحب مغازه
باالی سرم شدم و با جیغ و فریاد من ،همسرم بیدار شد و
مرد شیطان صفت نیز پا به فرار گذاشت .آن قدر وحشت زده
گریه کردم که به خاطر بیماری آسمی که دارم حالم بد شد و
صاحبمغازهمرابههمراههمسرمبهدرمانگاهنزدیکمنزل
برد .در آن جا بود که کمی حالم بهتر شد و با پلیس تماس
گرفتم و اما این مرد ادعای بی گناهی می کند و می گوید
که او هم از قهوه خورده ولی دچار خواب آلودگی نشده و ما
را به درمانگاه رسانده است .در حالی که او با همدستی پسر
دایی اش قصد بی آبرویی و تجاوز به مرا داشته است و از پس
دادن مبلغ موتورسیکلت نیز خودداری می کند.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

رعد و برق جان  چوپان جوان را گرفت  
توکلی -رعدوبرق جان  یک  چوپان را در قلعه گنج   گرفت
و یک نفر دیگر را راهــی بیمارستان کــرد  .مدیر هدایت
عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت:
بــارش شدید شامگاه  جمعه  در دو دهستان رمشک
و مــارز از توابع شهرستان قلعه گنج باعث ایجاد رعدو
برق شد  که بر اثرآن دو چوپان حدود  25و 30ساله در
منطقه ده باالی رمشک دچار حادثه شدند که یکی از آن
ها جان خود را از دست داد و دیگری به شدت زخمی  شد.
بــه گ ــزارش خــبــرنــگــارمــا ،خــوشــاب  افــزود:فــرد مصدوم
با آمبوالنس مستقر در مرکز بهداشت و درمان دهستان
رمشک   به بیمارستان قلعه گنج  منتقل شد.

▪آزادی عجیب چند قاچاقی بزرگ موادمخدر پس از
صدورحکمحبسابدوحتیاعدام

رسانههاقرارگرفتهبود،در 26مهرماه،95احمدفاضلیان
رئیس دادگستری استان البرز از پرونده بزرگی خبر داد
که نه تنها از نظر حجم بــاالی موادمخدر ترانزیت شده
توسط سرشبکه منهدم شده ،بلکه در ابعاد بین المللی هم
فعالیتهای گستردهای داشت .پروندهای که به گفته وی،
بازداشت عوامل دخیل در آن  10سال به طول انجامیده
بود .این فرد که شاید بزرگ ترین و گمنامترین قاچاقچی
موادمخدر اســت در کشورهای ام ــارات متحده عربی،
افغانستان ،پاکستان ،تاجیکستان ،ونزوئال ،ترکیه و تایلند
دارای شبکه گسترده توزیع و ترانزیت مواد مخدر بوده و بر
اساسبرآوردهایاطالعاتی،ساالنه 100تنموادمخدررا
درمدتزمانینزدیکبه 10سالجابهجاکردهاست؛یعنی
چیزیدرحدودهزارتنموادمخدر.
فاضلیانگرچهبهاطالعاتبیشتریازنحوهدستگیریاین
قاچاقچی بزرگ اشاره و حتی بیان نکرده بود که این فرد
توسط کدام دستگاه شناسایی و دستگیر شده و فقط اعالم
کردهبود درمخفیگاهاینفردتعدادزیادیسالحگرمکشف
شدوتعدادیازنزدیکانوینیزبازداشتشدندوبرخینیز
متواریهستند.
▪ -5سلطان کوکائین؛ از جشن  40میلیاردی تا
سلطنتیکهخانوادگیشد(دستگیریاوایلسال)93

اما«حسینپنجک»برخالفبرخیازقاچاقچیانبزرگودر
عینحالگمنامموادمخدر،پسازدستگیریحسابیسوژه
رسانههابود؛شایدیکیازدالیلاینماجرا،نوعمادهمخدری
بودکهتخصصویبود؛کوکائین؛مادهایکهدرایرانکمتر

باگذشتنزدیکبهچهارسالازدستگیریتمساحخلیجو
مدتها از دستگیری این قاچاقچیان بزرگ موادمخدر که
گفته میشود سالها پلیس و سایر دستگاههای انتظامی و
حتی امنیتی ،پرونده این افراد را تحت نظر داشته و مترصد
دستگیری آنها بودهاند ،متاسفانه هیچ گزارشی از اجرای
حکم اعدام یا در عمده موارد ،حتی گزارشی از صدور حکم
قضایی آنها منتشر نشده است .قاچاقچیانی که به نظر
میرسد با توجه به گوشهای از پروندههای آن ها و نفوذ و
قدرتشان ،بیم فرارشان از مجازات میرود .این در حالی
است که علیمویدی قائم مقام سابق دبیرکل ستاد مبارزه
با مواد مخدر و رئیس پلیس سابق مبارزه با مواد مخدر ناجا
در اواخر سال 95در مصاحبهای از ماجرایی پرده برداشت
کهبرایبسیاریهاعجیبوقابلتاملبود ؛ویدرگفتوگو
با خبرنگاران اعالم کرد که یکی از بزرگ ترین قاچاقچیان
حوزهموادمخدرکشوربهنام«باسق»اززندانآزادشدهاست؛
او گفته بود «این فرد سال گذشته دستگیر و حکم اعدام وی
صادرشدهبود،اماامروزباخبرشدیمکهویباقراروثیقهآزاد
شدهاست».سردارعلیمؤیدیرئیسپلیسسابقمبارزهبا
موادمخدرناجاهمچنیندریکیازنشستهایخبریخود
با خبرنگاران در تیرماه 94به دستگیری فردی 40ساله با
115کیلوهروئیندرتهراناشارهکردکهپیشازدستگیری
بهدلیلجرایمموادمخدروسالح،بهحبسابدمحکومشده
بود.ویبابیاناینکهمعلومنیست(اینفرد)باچهترفندی
از زندان آزاد شده و مجدد به چرخه حمل و ترانزیت مواد
مبادرت کرده است گفته بود :این فرد دو ماه پیش با یک
میلیاردوثیقهآزادشدوبالفاصلهبهامرحملوترانزیتمواد
مخدر وارد شد که چند روز قبل با  115کیلو هروئین در
تهرانبههمراهبرادرشدستگیرشد.
اینمقامانتظامیبیانکردهبود:اینموضوعنشانمیدهد
کهبااینافرادآنگونهکهدرقانونومقرراتبیانشدهوباید
برخورد شود ،برخورد نمیشود و این افراد از این فرصتها
سوء استفاده میکنند چرا که همین فرد دستگیر شده در
همیندوماهصاحباموالقابلتوجهیدرتهرانشدوچند
دستگاه خودروی خارجی و مدل باال نیز از این فرد بیسواد
کشفوضبطشد.
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