
شدند اعداد قم در مخدر مواد قاچاقچی 8 اینكه بیان با قم دادستان
از پس كه است برــرسی دست در دیگر قاچاقچی 16 پرونده: گفت

.شد خواهند اعدام نهایی حكم صدور

دیگر؛ قاچاقچی 16 انتظار در دار چوبه

شدند اعدام قم در مخدر مواد قاچاقچی 8

هفته: گفت خبرنگاران با گفتگو در امروز ظهر برزگرگنجی مصطفی قم، از برنا خبرگزاری گزارش به
جاری و گذشته سال طی كه بودند كسانی هااین و شدند اعدام قم مركزی زندان در نفر 8 گذشته
.گشت صادر آنها برای احكام و بود شده رسیده آنها پرونده

نهایت در و رد آنها تقاضای نیز بار دو هر كه كردند عفو تقاضای بار دو نفر، 8 هر: كرد تصریح وی
.شدند آویخته مجازات دار به

.بودند نیز دارسابقه و شدند دستگیر مخدر مواد فروش و خرید جرم به افراد این: داشت ابراز قم دادستان

.است شده صادر آنها احكام نفر 16 و اندشده محكوم كه كردیم برــرسی نیز را دارند موادمخدر پرونده گذشته هایسال از كه را افرادی ما: داشت اظهار گنجی

.است شده رد كه اندكرده عفو تقاضای نیز مرحله یك و شده تایید و است رفته نیز كشور كل دادستانی به نفر 16 این احكام: افزود وی

رد بحث و شده اصmح نظام مصلحت تشخیص مجمع در قانون این: گفت موادمخدر با مبارزه تشدید قانون به اشاره با قم دادستان نیز شیشه ویژه به و روانگردان مواد با برخوــ
.بود خواهد اعدام او حكم باشد، داشته همراه به را مواد این از گرم 30 باsی كسی كسی اگر یعنی است، هروئین و كراك همانند آن مجازات كه شد مطرح

قم دادیاری 9 شعبه میز روز هرمی شركت پرونده

این از در نفر 600 كه است برــرسی حال در دادیاری 9 شعبه در نیز هرمی شركت پرونده: داشت بیان قم در هرمی هایشركت زمینه در ایپرونده خصوص در ادامه در گنجی
.اندكرده شكایت هرمی شركت

.است تومان میلیارد 25 شاكیان گفته به پرونده این مبلغ و اندشده دستگیر مختلف هایشاخه در متهم نفر 140 پرونده این با رابطه در: افزود وی

جمكران قضایی مجمع اندازیراه

.است شده اندازیراه منطقه آن در مردم مشكmت برــرسی منظور به مجتمع این: گفت و داد خبر جمكران در قضایی مجتمع اندازیراه از قم دادستان

.شد خواهد ارسال دادسرا این به شودمی ارائه 36 و 21 ،16 آباد،حاجی لنگرود، هایكmنتری به مردم توسط كه هاییپرونده: داشت اذعان گنجی
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