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/اصفهان حوادث از كوتاه اخبار/ 

شد كشف اصفهان در مخدر مواد كيلوگرم 300

ساله 31 قاتل اعدام اصفهان، راه پليس ماموران توسط مخدر مواد كيلو 300 كشف:فارس خبرگزاري
.است اصفهان حوادث كوتاه اخبار از... و اصفهان در

استان انتظامي فرماندهي راهپليس رئيس اصفهان، پليس رسانياطBع پايگاه از نقل به اصفهان از فارس خبرگزاري گزارش به

.داد خبر انارك محور در 405 پژوي خودروي در مخدر مواد كيلوگرم 300 از بيش كشف از اصفهان

ران: داشت اظهار اصفهان استان انتظامي فرماندهي راه پليس رئيس نيكبخت علي در جندق خور راه پليس خودروئي گشت ماموــ

توقف دستور خودرو راننده به و شده مشكوك سرنشين، دو با 405 پژو خودروي دستگاه يك به زنيگشت حال در انارك محور

.دادند

مخدر مواد با مبارزه پليس و انارك كBنتري گشت هايتيم با هماهنگي با كه گرديد متواري و ننموده توجهي پليس ايست به راننده

ردو سرنشينان و راننده و متوقف مذكور خودروي كBنتري، آن .شدند دستگير خوــ

مواد كيلوگرم 76 و ترياك نوع از مخدر مواد كيلوگرم 287 مذكور خودروي از آمده عمل به بازرسي در: افزود ادامه در نيكبخت

.شد نائين شهرستان مخدر مواد با مبارزه پليس تحويل جلسه صوــرت با همراه كه گرديد كشف حشيش نوع از مخدر

اصفهان در 31 قاتل اعدام* 

.شد آويخته مجازات دار به اصفهان مركزي زندان محوطه در بود شده محكوم قصاص به عمد قتل جرم به كه ساله 31 مردي

ران اصفهان استان كل دادگستري عمومي روابط گزارش به كشف را» ر ـ حجت «نام به فردي جسد اصفهان 21 كBنتري ماموــ

.كرد اعBم سينه قفسه به برنده جسم اصابت اثر در آن از ناشي عوارض و ريه بريدگي را مرگ علت قانوني پزشكي و كردند

و كندمي اعتراف عمد قتل به بازپرس نزد اوليه مراحل همان در و شد دستگر» م ـ امراله «نام به متهم مقدماتي تحقيقات از پس

.كرد بيان همسرش زمينه در مقتول نيت سوء را قتل علت

اقرار استناد به را وي نيز استان نظر تجديد دادگاه 17 شعبه و شد ارسال استان كيفري دادگاه به خواست كيفر صدور با پرونده

.كندمي محكوم نفس قصاص به دم اولياي تقاضاي به بنا و قانوني پزشكي گواهي و صريح

رد*  ران قانوني برخوــ اقتصادي متخلفان با حكومتي تعزيرات ماموــ

.داد خبر 1389 سال نوروز ويژه نظارتي طرح اجراي از اصفهان استان حكومتي تعزيرات كل اداره

تعزيرات كل اداره توسط نوروز ويژه نظارتي هايطرح اصفهان، استان حكومتي تعزيرات كل اداره عمومي روابط از نقل به

از حمايت راستاي در نوروز ويژه نظارتي طرح سال پاياني ايام در گذشته هايسال با مطابق اصفهان استان حكومتي

.درآمد اجرا به كنندگانمصرف

رد موارد از مسافرتي، هايآژانس شهري،بين و شهريبيرون شهري،دورن نقل و حمل بخش به توانمي اقتصادي تخلفات با برخوــ
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ران ها،هتل بليت، فروش و گردشگري توريستي، اقامتي، مراكز پذيرايي، و خدماتي اماكن ها،پذيرمهمان راهي،بين هايرستوــ

.كرد اشاره هاسردخانه و) عمومي و خصوصي(اسكان قابل و هنري و فرهنگي

ايزنجيره هايفروشگاه بهاره، هاينمايشگاه ها،كارخانه و هااداره مصرف تعاوني هايشركت ها،كشتارگاه ها،سردخانه بر نظارت

توزيعي، توليدي، مراكز سوختي، هايفراورده توزيع واحدهاي دارويي، و درماني بهداشتي، مراكز بار،تره و ميوه ميادين و

مواردي ديگر از نيز استان از كا�  خروجي و ورودي مبادي و گياه و گل پرورش مركز كا�، نگهداري انبارهاي و پخش هايشركت

رد آن تخلفات با اصفهان استان تعزيرات كل اداره كه است .است كرده برخوــ

تلفن شماره طريق از را مراتب اقتصادي، تخلف هرگونه مشاهده صوــرت در توانندمي اصفهاني شهروندان است ذكر به �زم

.كنند گزارش اداره اين به 6243091
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