
 انهدام يک باند مواد مخدر در استان مرکزی
يک باند مواد مخدر که مواد را از شرق کشور وارد می کردند در مسير شيراز به: فرمانده نيروی انتظامی استان مرکزی گفت: خبرگزاری مهر -اراک 

 .اراک شناسايی و دستگير شدند

د در به گزارش خبرنگار مهر در اراک       ن بان سردار نبی اهللا حيدری پيش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک، با اشاره به فعاليت اي

 .ظرف دو ماه گذشته با کار اطالعاتی اين باند چهار نفر شناسايی و دستگير شدند: استانهای مرکزی و شيراز افزود

ان،           کيلو ترياک خالص،     112 از اين باند    :  وی تصريح کرد     راه و            دو دستگاه خودروی نيسان وانت و پيک ن هم ار خط تلف ور 11چه تگاه واف دس

 . ترياک کشف و ضبط شده است

رد                          155 در ادامه از کشف     حيدری اکنون خبر داد و تصريح ک دای سال ت يزان  :  کيلو مواد مخدر در استان مرکزی از ابت ن م ه مدت اي نسبت ب

 .داشته است درصد افزايش کشف 239مشابه سال گذشته 

تان دستگير شده             147در اين رابطه نيز      :وی اظهار داشت   واد مخدر در اس ر از قاچاقچی حمل کننده، توزيع کننده و تهيه کننده م ج نف ه پن د ک  ان

  .اين تعداد زن هستند

اک       نقطه شهری و    21در اين مدت    :  سردار حيدری با اشاره به پاکسازی نقاط آلوده شهری و روستايی در استان افزود               تايی پ  هشت نقطه روس

 . نفر دستگير شدند 83کيلوگرم مواد مخدر کشف و 18سازی شد که با تالش ماموران نيروی انتظامی، 

اک،     431تن و  101کيلوگرم انواع مواد مخدر که شامل          748 تن و    يک:  وی گفت  رم هروئين،     104کيلوگرم تري رم حشيش و 194کيلوگ کيلوگ

 . کيلوگرم انواع مواد مخدر طی سال گذشته در استان کشف و ضبط شده است 105

ه 914شش هزار و    :  باند مواد مخدر در استان متالشی شده است اضافه کرد                31در سال گذشته      وی با بيان اينکه       ع و تهي ده، توزي ر حمل کنن نف

 .نفر قاچاقچی اعدام شدند 18نفر زن هستند و همچنين  96در استان دستگير شدند که از اين تعداد  مواد مخدر کننده
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  امانت داري و اخالق مداري
مجاز است "خبرگزاري مهر " استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع  .    
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