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شدند اعدام ساري در مخدر مواد قاچاقچي دو
 

دو اعدام از مازندران مركز انق0ب و عمومي دادستان - ساري
ساري در پنجشنبه روز سحرگاه در مخدر مواد قاچاقچي نفر
افيوني مواد توزيع و تهيه در قاچاقچيان اين: گفت و داد خبر

.داشتند فعاليت
 

'المسلمين و ا'س%م حجت به حكم اجراي حاشيه در' جعفري اسدالله 
مرگ سوداگران و قاچاقچيان با مبارزه راستاي در: افزود ايرنا خبرنگار
خود وظايف به مردم مطالبات اساس بر قانون حكم به قضايي دستگاه
.كرد خواهد عمل قاطعانه

انق%ب دادگاه در دستگيري، از پس مجرمين اين پرونده: اظهارداشت وي
رد ساري شهرستان قانوني تشريفات اجراي از پس و گرفت قرار رسيدگي موــ

امروز سحرگاه در مرگ سوداگران اين حكم سرانجام نهايي هاي رسيدگي و
.آمد در اجرا به پنجشنبه

معتادين مخدر، مواد فروش و خريد اصلي عوامل به مكرر براينكه تاكيد با وي
رفتار و اعمال بر نظارت و كنترل پيشگيري، در توانند مي كه هايي خانواده و

هاي برنامه از يكي: داشت بيان ايم داده هشدار باشند موثر افراد اينگونه
ارزشها حفظ و دستاوردها از صيانت براي اس%مي جمهوري مقدس نظام
به نيز قضايي ودستگاه است مرگ سوداگران و مخدر مواد با مبارزه بحث
به مردم مطالبات اساس بر و قانون حكم به حاكميت از مهمي بخش عنوان
.كرد خواهد عمل قاطعانه خود قانوني وظايف

با مبارزه اص%ح قانون اص%ح به اشاره با ساري انق%ب و عمومي دادستان
هشدار مرگ سوداگران به نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوب مخدر مواد
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و توزيع در خود قانوني غير فعاليت به همچنان افراد اين چنانچه: گفت و داد
قضايي دستگاه دهند ادامه صنعتي و سنتي از اعم مخدر مواد فروش و خريد

رد آنان با قاطعانه .كرد خواهد برخوــ

براي افراد اين داد هشدار نيز معتادين به' جعفري 'المسلمين و ا'س%م حجت
مكلف معتاد هر و كنند مراجعه درماني مراكز به مخدر مواد استعمال ترك
ترك و درمان حال در اينكه بر مبني مجوزي مراكز اين به مراجعه با است
قرار كيفري تعقيب تحت صوــرت اين غير در نمايد دريافت باشد مي اعتياد

3/ك.گيرد مي
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