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ااعداامم قاچاقچي مواادد مخدرر ددرر شيیروواانن

خبرگزاارريي فاررسس: ااعداامم يیك قاچاقچي ددرر شيیروواانن، كشف سالحح اازز شكاررچيیانن غيیرمجازز ددرر ااسفراايین وو ... اازز جمله ااخبارر
كوتاهه حوااددثث خرااسانن شمالي ااست.

به گزارش خبرگزاري فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومي دادگستري كل خراسان شمالي، دادستان عمومي و انق5ب

شيروان از اجراي حكم اعدام يك قاچاقچي مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد. 

رضا رشيد اظهار داشت: اين فرد به اتهام حمل و نگهداري 989 گرم كريستال دستگير و به اعدام محكوم شده بود. 

وي تصريح كرد: حكم صادره براي نامبرده پس از تاييد دادستان كل كشور و رد درخواست عفو وي در كميسيون عفو و

بخشودگي قوه قضائيه، به اجرا درآمد. 

* كشف س5ح از شكارچيان غيرمجاز در اسفراين 

ماموران انتظامي انتظامي اسفراين دو شكارچي كه با اسلحه غيرمجاز اقدام به شكار مي كردند را شناسايي و دستگير كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس از بجنورد به نقل از پايگاه اط5ع رساني پليس خراسان شمالي، ماموران موفق شدند تا از اين

13 تير كشف و ضبط كنند.  شكارچيان دو قبضه س5ح جنگي و شكاري به همراه 

برپايه اين خبر، در اين زمينه پرونده اي در دادسراي عمومي و انق5ب اسفراين تشكيل شد. 

* ارائه 2495 مشاوره حقوقي در در خراسان شمالي 

2 رئيس كل دادگستري خراسان شمالي با اشاره به عملكرد سه ماهه دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان گفت: طي اين مدت 

هزار و 495 نفر از مراجعان به دادگستري استان از خدمات رايگان اين دفتر بهره مند شدند. 

احمد كيخسروي اظهار داشت: يك هزار و 922 مورد از درخواست هاي ارائه شده در مورد اخت5فات زوج ها و 553 مورد نيز در

مورد مسائل مربوط به اطفال بوده است. 

وي با اشاره به اهميت نقش زنان در تعالي خانواده ها، بر لزوم اقدامات مشاوره اي تاكيد كرد و افزود: معرفي چهار نفر به

16 نفر به ساير مراكز حمايتي از اقدامات ديگر دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان كميته امداد امام خميني ( ره ) و 

دادگستري استان است. 

كيخسروي با بيان اينكه ارائه مشاوره هاي حقوقي نقش بازدارنده در زمينه بروز آسيب هاي اجتماعي دارد تصريح كرد: دفتر

حمايت از حقوق زنان و كودكان استان نيز به عنوان يكي از اين مراكز مشاوره اي است. 

وي گفت: عمده اخت5فات زوج ها در مورد تقاضاي ط5ق؛ مهريه، جهيزيه، نفقه، اجرت اzثل و يا سوء رفتار زوج و عسر و حرج

زوجه است. 
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رئيس كل دادگستري خراسان شمالي خاطرنشان كرد: صدور حكم رشد، شناسنامه، حضانت و تعي| نسب نيز از جمله

درخواست هاي در مورد اطفال است. 
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