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به جرم حمل و نگهداري هروئD؛

قاچاقچي 42 ساله به دداارر مجاززااتت آآوويیخته شد

27 گرم كيلوگرم ترياك توسط پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهربابك يك قاچاقچي مواد مخدر اهل زاهدان، كه پنج سال پيش به جرم حمل 7 كيلوگرم هروئD و 
دستگير شده بود، سحرگاه سه شنبه 10 آذرماه در زندان سيرجان به دار مجازات آويخته شد.

 

27 گرم كيلوگرم ترياك توسط پليس مبارزه با كويران" يك قاچاقچي مواد مخدر اهل زاهدان، كه پنج سال پيش به جرم حمل 7 كيلوگرم هروئD و 
مواد مخدر شهرستان شهربابك دستگير شده بود، سحرگاه سه شنبه 10 آذرماه در زندان سيرجان به دار مجازات آويخته شد.

 
به گزارش خبرنگار سايت خبري كويران، اين متهم كه "ع. ش" نام داشت سه سال پيش با همكاري 4 قاچاقچي ديگر كه 2 نفر از آنها دستگير
2 نفر ديگر متواري هستند اقدام به حمل و نگهداري مواد مخدر از مرز پاكستان به مقصد اصفهان مي نمود كه در بD راه، ضمن درگيري شده و 

مسلحانه با پليس شهرستان شهربابك دستگير مي شوند.
 

فرج ا... كارگر، دادستان عمومي و انقoب سيرجان در گفت وگو با خبرنگار كويران در اين رابطه گفت: شركاء جرم "ي.ر" و "م. ر" نام دارند و در
حال حاضر پليس در تعقيب آنها است.

 
42 ساله در دادگاه انقoب شهربابك مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اعتراض مجرم پرونده به دادگاه انقoب وي افزود: پرونده اين قاچاقچي 

سيرجان به عنوان دادگاه «هم عرض» منتقل شد.
 

قاضي كارگر ادامه داد: دادگاه انقoب سيرجان نيز حكم اعدام اين سوداگر مرگ را صادر و جهت تأييد و با پيشنهاد يك درجه تخفيف به ديوان
عالي كشور ارسال نمود.

 
دادستان عمومي و انقoب سيرجان اضافه كرد: قضات ديوان عالي كشور حكم دادگاه انقoب سيرجان را تأييد كرده و با پيشنهاد يك درجه تخفيف
نيز موافقت نمودند كه اين فرد به حبس ابد محكوم شود، اما كميسيون عفو استان كرمان، مجرم را مستحق عفو تشخيص نداد و دستور اجراي

حكم اعدام با چوبه دار صادر شد.
 

وي در پايان به كويران گفت: اين حكم سحرگاه سه شنبه ساعت 5:30 صبح با حضور خانواده او، قاضي اجراي احكام و مسوولD زندان به اجرا
در آمد.
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