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۰۳/۱۱/۱۳۸۷ در ساعت 10 : 12 ارسال گردیده این خبر توسط: در تاریخ: 

  دو قاچاقچي مواد مخدر كه در سطح وسيع اقدام به تهيه، توزيع و قاچاق مواد مخدر مي كردند، صبح روز سه شنبه در محوطه زندان مركزي اصفهان به

دار آويخته شدند.

به گزارش روابط عمومي دادگستري استان اصفهان، محكوم نخست شخصي به نام <جان محمد-  م> 41 ساله داراي سابقه كيفري بود، كه در 15

بهمن سال 85 پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي اصفهان در پي كسب گزارش هاي مبني بر حمل مقادير قابل توجهي مواد مخدر توسط

36 سانتي گرم ترياك كه به طور نامبرده، خودروي كاميون وي را متوقف كرده و در بازرسي از آن مقدار 43 كيلو و 450 گرم هروئl و دو گرم و 

ماهرانه اي در كاميون جاسازي شده بود كشف و وي را دستگير و روانه زندان كردند.  

تحقيقات و مuحظه اوراق مكاtات تلفني اين مجرم توسط دايره مبارزه با مواد مخدر اصفهان حكايت از فعاليت وي در امر قاچاق مواد مخدر داشت به

همl دليل و براساس اظهارات نادرست متهم در مراحل تحقيق و گواهي شاهدان و ساير مستندات پرونده دادگاه انقuب اسuمي اصفهان وي را مستبدا

به مواد مربوطه در قانون اصuح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسuمي به اعدام و مصادره اموال و كاميون حامل مواد مخدر به نفع دولت

محكوم كرده و اين حكم پس از سير مراحل قانوني  در محوطه زندان مركزي اصفهان به اجرا درآمد.  

دومl محكوم به مرگ <رضا-م> 34 ساله اهل و ساكن اصفهان بود كه به جرم حمل و نگهداري مقدار 270 گرم هروئl فشرده موسوم به كراك و

اعتياد به آن بازداشت و پس از احراز اتهام وي، اين سوداگر مرگ نيز توسط دادگاه انقuب اسuمي اصفهان به اعدام محكوم و به دار مجازات آويخته

شد.
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