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نشست سخنگوی قوه قضائیه ـ 1/

سخنگوی قوه قضائیه از اجرای احکام 15 مجرم جر�ان فتنه سال 88 خبر

داد و افزود: احکام این مجرمان قطعی شده و به زودی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای عصر

دوشنبه در هشتمین نشست خبری خود با بیان ا�نکه دادگاه تجد�د نظر حکم 15 نفر از مجرمین فتنه سال گذشته را قطعی کرده است

گفت: در این حکم مجرمان به 6 ماه تا 4 سال حبس، محرومیت در برخی موارد و همچنین حبس تعزیری و شالق محکوم شده اند. 

اعدام دو شرور در ا�الم و کرمان

وی از قاطعیت دستگاه قضائی در مبارزه با فاسد اجتماعی و اقتصادی و مواد مخدر و شرارتها خبر داد و افزود: در هفته های اخیر �کی از

اشرار در استان ا�الم به دلیل شرارت های ز�اد با حکم قطعی اعدام شد و �ک شرور د�گر در استان کرمان با کمک نیروهای اطالعاتی و

دادسرای کرمان تحت تعقیب قرار گرفت که در �ک درگیری مسلحانه کشته شد و همراهان وی دستگیر شدند. 

  

محسنی اژه ای از 4 مورد بررسی پرونده شرارت در شهرکرد، قزوین و تهران خبر داد و افزود: رسیدگی به این پرونده ها نهایی شده و به زودی

حکم قطعی صادر می شود.

افزا�ش جعل عنوان و دستخط مسئولین عالی کشوری

سخنگوی قوه قضائیه از افزا�ش جعل عنوان و دستخط مسئولین عالی کشوری در ماههای اخیر خبر داد و افزود: مردم مراقب باشند تا در

دام افراد سودجو که با عنوان فرزند، مامور �ا وابسته مسئول عالی کشوری خود را معرفی می کنند �ا دست خط ارا�ه می کنند نیافتند.

وی اظهار داشت: �کی از کالهبرداران که دست خط �کی از مسئوالن را جعل کرده بود به 12 سال حبس و 8 میلیارد تومان جزای نقدی

محکوم شد. �ک مورد د�گر هم با دست خط جعلی در داخل بخش های قضائی اصفهان نفوذ کرده بود که با هوشیاری مسئوالن بازداشت

شد. 

  

جعل دستخط اژه ای

محسنی اژه ای از جعل دست خط خودش توسط �کی از کالهبرداران متعجب شد و افزود: فرد مذکور با جعل دست خط من قصد در�افت

�کی از پرونده های قضایی را داشت که بالفاصله دستگیر شد. 

  

کشف سه تن محموله مواد مخدر    

اجرای احکام 15 مجرم فتنه 88/ جعل دست خط سخنگوی دستگاه قضا
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سخنگوی قوه قضائیه از برخورد دستگاه با قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین واردکنندگان مواد مخدر به زندان ها خبر داد و افزود:  در

روزهای گذشته چند محموله بزرگ به مقدار 3 تن مواد مخدر در زاهدان کشف و ضبط شد که نشان می دهد که به عوامل اصلی نزد�ک

شده ا�م. 

استفاده از ماشینهای راهسازی شگرد جد�د قاچاقچیان

محسنی اژه ای گفت: همچنین در �کی از استان های همجوار تهران محموله 400 کیلوگرمی کراک کشف شده که شگرد جد�د قاچاقچیان

جاسازی مواد مخدر در ماشین های راهسازی همانند بولدوزر و تریلر است. 

کشف 114 کیلوگرم هروئین در کرمان

وی همچنین از کشف 114 کیلوگرم هروئین در استان کرمان خبر داد و افزود: متاسفانه در سفرهایی که به کشورهای مختلف داشتم شعار

تمام هما�ش ها مبارزه با مواد مخدر بود ولی تنها کشوری که عمالً دارد این شعارها را اجرا می کند ایران است.

سخنگوی قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در شهرهای بیرجند، تهران و کرج خبر داد و افزود: قوه قضائیه در مبارزه

با تولید کنندگان و عرضه کنندگان مواد مخدر اغماض نمی کند. 

اجرای قر�ب الوقوع  حکم دو مجرم سا�تهای مستهجن

وی افزود: همچنین دو مورد مجرم به عنوان مفسد فی االرض که در قالب سا�ت های مستهجن به صورت تشکیالتی و شبکه ای فعالیت

می کردند توسط کار تشکیالتی و منظم اطالعات سپاه �اسداران شناسایی و پرونده آنها در دادگاه بدوی در دست اقدام است که به زودی

حکم آنها اجرایی می شود.

محسنی اژه ای از مردم به دلیل ارا�ه اطالعات و اخبار برای شناسایی مفسدان و مجرمان تشکر کرد.

امانت داری و اخالق مداری

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.


