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شد اجرا قزوين در مخدر مواد قاچاقچي دو اعدام حكم
 

امروز سحرگاه قزوين در مخدر مواد قاچاقچي دو اعدام حكم
.شد اجرا استان مركزي زندان در ) شنبه(
 

دو اين: گفت استان امروز اعدامي دو با ارتباط در قزوين عمومي دادستان
آويخته دار به مخدر مواد توزيع جرم به ساله 38 ح.ر و ساله 40 م.ح فرد

.شدند

ساكن تبريز اهالي از م.ح: افزود' نياركي صادقي اسماعيل 'اJسIم حجت
كه بوده مشغول مخدر مواد توزيع كار به قبل ها مدت از استان مينودر شهرك

است شده تشكيل 86 سال از كه ديگر اي پرونده به رسيدگي ضمن در
گرم 330 و دوكيلو مقدار فرد اين منزل از بازرسي در و شد شناسايي

كيلو يك به هروئين خالص مقدار گيري اندازه با كه شد كشف مرطوب هروئين
 .يافت تقليل گرم 900 و

كشف مامور از تشكر با نيز ح.ر دستگيري با ارتباط در مسوول مقام اين
و زني گشت در انتظامي نيروي مامور 88 سال اواخر: گفت مواد كننده

مواد ساير و حشيش گرم 50 و ترياك كيلو 150 ون دستگاه يك از بازرسي
كه دارد تعلق ح.ر به مواد شد مشخص تحقيقات طي در و كرد كشف مخدر
حبس به نيز ون ي راننده و كرد اعتراف خود جرم به دستگيري از بعد نيز وي
.شد محكوم ابد

20 كه مطلب اين بيان با قزوين، استان اسIمي انقIب و عمومي دادستان

با مرتبط جرايم حوزه در استان اين دادگستري به ورودي هاي پرونده درصد
رد شدت به مخدر مواد حوزه مجرمان با: گفت است مخدر مواد خواهيم برخوــ
.كرد
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هاي استان ارتباطي مسير در گرفتن قرار خاطر به قزوين استان: افزود وي
خيزي جرم استاني مخدر مواد هاي محموله عبور نظر از غربي و شمالي
مرتبط پرونده 729 و هزار 9 تعداد 89 سال در كه طوري به رود مي بشمار

.شد رسيدگي قزوين استان هاي دادگستري در مخدر مواد با

در قزوين استان دادگستري جديد هاي سياست براساس: داشت اظهار وي
رد رشد 88 سال به نسبت 89 سال در مخدر مواد جرايم مجرمان با برخوــ

.هستيم شاهد حوزه اين در را درصدي 128

در ها سختگيري و ها سياست اين اجراي با: كرد نشان خاطر مسوول اين
اصلي اعضاي از نفر 50 دستگيري به موفق 89 سال در مخدر مواد زمينه
از كه شديم قزوين استان در مخدر مواد نگهداري و فروش، خريد، هاي شبكه
سنگين هاي خواست كيفر داشتند، سنگيني جرايم كه نفر 40 براي ميان اين

.است شده صادر
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