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5 قاچاقچي مواادد مخدرر ددرر ااصفهانن به دداارر مجاززااتت آآوويیخته شدند

خبرگزاارريي فاررسس: ددااددستانن عمومي وو اانقالبب ااستانن ااصفهانن گفت: ررووزز گذشته پنج قاچاقچي مواادد مخدرر ددرر محوطه
ززنداانن مركزيي ااصفهانن به دداارر مجاززااتت آآوويیخته شدند.

محمدرضا حبيبي دقايقي پيش در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اع7م اين خبر اظهار داشت: اين پنج نفر كه از

قاچاقچيان حرفه اي مواد مخدر بودند، پس از پيگيري هاي پليس دستگير شده و بعد از طي مراحل قانوني و عدم پذيرش

درخواست عفو به اعدام محكوم شدند و روز گذشته در زندان مركزي اصفهان به دار آويخته شدند. 

وي افزود: محكوم عليه اول به جرم نگهداري 9 كيلو و 500 گرم كراك و 125 گرم هروئ` به اعدام محكوم شد. 

دادستان عمومي و انق7ب استان اصفهان اضافه كرد: محكوم عليه دوم به دليل حمل و نگهداري 358 گرم كراك و مجرم سوم

30 كيلو و 650 گرم حشيش به اعدام محكوم شدند.  در ارتباط با نگهداري 66 كيلو و 880 گرم ترياك و 

وي همچن` بيان داشت: محكوم عليه چهارم فردي افغاني اkصل و ساكن اصفهان بود كه به جرم حمل و نگهداري 765 گرم

هروي` با راي شعبه چهارم دادگاه انق7ب اس7مي اعدام شد. 

حبيبي خاطرنشان كرد: پنجم` محكوم كه از اهالي جيرفت كرمان بود به علت استعمال، قاچاق، حمل س7ح و نگهداري يك هزار

و 252 كيلوگرم ترياك مشمول حكم اعدام شد. 

وي تصريح كرد: آراي چهار محكوم عليه اول به تأييد دادستان كل كشور و رأي محكوم عليه پنجم به تأييد ديوان  عالي كشور

رسيد. 

دادستان عمومي و انق7ب استان اصفهان اضافه كرد: هر پنج محكوم صبح روز گذشته و پس از عدم تاييد و مخالفت با

درخواست عفو چهار محكوم عليه اول و بعد از طي مراحل قانوني اعدام شدند. 
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