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اصفهان؛ مركزي زندان در

شدند آويخته مجازات دار به مخدر مواد قاچاقچيان

در بودند، شده اعدام به محكوم ايجداگانه احكام طي كه مخدر مواد قاچاقچي سه: فارس خبرگزاري
.شدند آويخته مجازات دار به مركزي زندان محوطه

ساله 40 مرتضي اول محكوم اصفهان، استان كل دادگستري عمومي روابط از نقل به اصفهان از فارس خبرگزاري گزارش به

،)كراك (فشرده هرويين گرم 188 و كيلو سه نگهداري و خريد تهيه، جرم به 1387 سال مهرماه 27 تاريخ در كيفري سابقه داراي

جنگي مهمات و شكاري س\ح نگهداري و شيشه روانگردان مواد نگهداري و حمل آن، به اعتياد و سوخته و ترياك حمل و نگهداري

.شد دستگير

به كراك گرم 188 و كيلو سه نگهداري و خريد تهيه، دليل به اصفهان اس\مي انق\ب دادگاه چهارم شعبه راي موجب به متهم اين

5 پرداخت به اعتياد بابت از و ش\ق ضربه 60 و نقدي جزاي ريال ميليون 6 پرداخت به ترياك سوخته و ترياك حمل نظر از و اعدام

.شد ش\ق ضربه 10 و نقدي جريمه ريال ميليون

رد در مذكور متهم مواد نگهداري و حمل خاطر به و حبس سال شش تحمل به نيز جنگي و شكاري مهمات و س\ح نگهداري موــ

.شد محكوم حبس ماه چهار به شيشه روانگردان

30 و كيلو يك نگهداري و حمل جرم به اصفهان اس\مي انق\ب دادگاه چهارم شعبه راي موجب به نيز ساله 32 قادر دوم محكوم

.شد محكوم اموال مصادره و اعدام به كراك گرمسانتي 50 و گرم

رد در متعدد كيفري سوابق داراي و ساله 38 غ\مرضا سوم محكوم دادگاه دوم شعبه راي موجب به كه است غيره و مخدر مواد موــ

و اعدام به كاميون در كراك گرم 900 و كيلو 9 جاسازي و نگهداري حمل، خريد، در مشاركت جرم به اصفهان اس\مي انق\ب

.است شده محكوم اموال مصادره

كه آن از پس و شد تأييد كشور عالي ديوان سوي از سوم محكوم حكم و كشور كل دادستان سوي از اول محكوم دو احكام

رد استان عفو كميسيون سوي از نوبت دو در نامبردگان عفو درخواست زندان محوطه در گذشته روز صبح گرفت، قرار مخالفت موــ

.شدند آويخته مجازات دار به مركزي
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