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:شد انجام امروز صبح
اصفهان مرکزی زندان در مخدر مواد قاچاقچی سه اعدام

شده اعدام به محکوم ای جداگانه احکام طی که مخدر مواد قاچاقچی سه: ایمنا خبرگزاری
.شدند آویخته مجازات دار به مرکزی زندان محوطه بودند،در

سه ونگهداری تهیه،خرید جرم به کیفری سابقه دارای ساله40 مرتضی اول ،محکوم اصفهان استان کل دادگستری عمومی روابط از نقل به ایمنا گزارش به
شکاری سالح نگهداری و شیشه روانگردان مواد نگهداری و ،حمل آن به واعتیاد وسوخته تریاک وحمل ،نگهداری) کراک (فشرده هرویین گرم 188و کیلو

.دستگیرگردید جنگی ومهمات
حمل نظر از و اعدام به کراک گرم 188و کیلو سه نگهداری و خرید ، تهیه جهت از اصفهان  اسالمی انقالب دادگاه چهارم شعبه رای موجب به متهم این
ضربه 10 و نقدی جریمه ریال میلیون پنج پرداخت به اعتیاد بابت از و شالق ضربه 60و نقدی جزای ریال میلیون شش پرداخت به تریاک سوخته و تریاک
 .شد شالق

به شیشه روانگردان مواد نگهداری و حمل خاطر به و حبس سال شش حتمل به نیز جنگی و شکاری مهمات و سالح نگهداری خصوص در مذکور متهم
.گردید محکوم حبس ماه چهار

سانتیگرم وپنجاه گرم سی و کیلو یک نگهداری و حمل جرم به اصفهان اسالمی انقالب دادگاه چهارم شعبه رای موجب به نیز ساله 32 قادر دوم محکوم
.گردید محکوم اموال مصادره و اعدام به کراک

اسالمی انقالب دادگاه دوم شعبه رای موجب به که باشد، می غیره و مخدر مواد خصوص در متعدد کیفری سوابق دارای و ساله38 غالمرضا سوم محکوم
.است گردیده محکوم اموال مصادره و اعدام به کامیون در کراک گرم 900و کیلو نه جاسازی و ،نگهداری ،حمل خرید در مشارکت جرم به اصفهان

عفو درخواست که آن از پس و شد تایید کشور عالی دیوان سوی از سوم محکوم حکم و کشور کل دادستان سوی از اول محکوم دو است؛احکام گفتنی
.شدند آویخته مجازات دار به مرکزی زندان محوطه در امروز ،صبح گرفت قرار مخالفت مورد استان عفو کمیسیون سوی از نوبت دو در نامبردگان
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