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اخبار كوتاه حوادث

آموز براثر غرق شدگي در رودخانه دانش4مرگ 

آموز روستاي فجر از توابع شهرستان ديواندره به علت غرق شدگي در يك چهار دانش:ديواندره ـ خبرنگاراط:عات
 بهرودخانه جان خود را از دست دادند.اين چهار تن پس از تعطيل شدن از مدرسة روستاي هزارنياكان و در راه رسيدن

قابله باروستاي فجر تصميم گرفته بودند در رودخانه هزارنياكان شنا و ماهيگيري كنند، اّما به دليل نداشتن توانايي م
آمــوز به اســامــي آرمين نقديجريان شديد آب رودخانه، يكي پس از ديگري غرق شدند.اجســاد ايــن چهــار دانــش

 پس از ت:ش)فرزند اسماعيل( و ستار شيخي )فرزند رفيق(، دانيار بيگي )فرزند حسين(، ستار فرجي )فرزند توفيق(
د.بسيار نيروهاي امداد ه:ل احمر و انتظامي پيدا شد و براي انجام تشريفات قانوني تحويل پزشك قانوني سنندج ش

مجازات يك متجاوز به عنف در شهركرد

زاده بروجني كه پارسال به اتهام تجاوز به عنف در بروجن دستگير و از سوي دادگاه كيفري استانشهركرد ـ ايوب تقي
 به دار مجازات)شنبه(چهارمحال و بختياري با تاييد ديوان عالي كشور به اعدام محكوم شده بود، سحرگاه ديروز 

آويخته شد.

ريبه گزارش خبرنگار ايرنا، دادستان عمومي و انق:ب شهركرد در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه چهارمحال و بختيا
 متهم با طرح نقشه قبلي به خانمي تجاوز به عنف كرده بود.:اظهار داشت

 رأي صادره پس از تأييد در ديوان عالي كشور در كميسيون استاني عفو و بخشودگي جرايم:احمدرضا بهرامي افزود
:مطرح شد، اما با درخواست متهم مخالفت شد و كميسيون مركزي عفو قوه قضاييه نيز اين رأي را تأييد كرد.وي گفت

حكم اعدام متهم پس از اخذ مجوز اجراي حكم، با حضور نمايندگان قانوني در زندان مركزي شهركرد اجرا شد.

 قاچاقچي مواد مخدر در اصفهان2اعدام 

 دو سوداگر مرگ در محوطه زندان مركزي اصفهان به دار آويخته شدند.:اصفهان ـ خبرنگاراط:عات

 دادگاه انق:ب اس:مي اصفهان اين دو مجرم را4 و 2هاي به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان، شعبه
ودند.كه يكي اهل و ساكن زابل و ديگري تبعه افغانستان بودند به جرم تهيه و توزيع مواد مخدر به مرگ محكوم كرده ب

 گرم860 گرم كراك و 50/159 كيلوگرم ترياك و محمد ـ ن به جرم تهيه و توزيع 56سياه خان ـ ش به جرم حمل 
هروئين محكوم به مرگ شده بودند كه احكام صادره پس از تأييد دادستان كل كشور و رد درخواست عفو آن دو در

كمسيون عفو استان، به اجرا درآمد.
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