
 قاچاقچی مواد مخدر در استان مرکزی 717دستگيری 
کنندگان و حمل  نفر از قاچاقچيان، توزيع  717از ابتدای سال جاری تاکنون : فرمانده نيروی انتظامی استان مرکزی گفت: خبرگزاری مهر -اراک 

 .اند کنندگان موادمخدر شناسايی و دستگير شده

يز     در سال جاری سه نفر   :  افزود در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک       اهللا حيدری  نبی ر در استان مرکزی       17 قاچاقچی و سال گذشته ن دام نف اع

 . شدند

دار    :  افزود از ابتدای سال جاری تاکنون       کيلوگرم انواع موادمخدر   326کشف و ضبط   وی با اشاره به    اک،        295از اين مق رم تري و 11کيلوگ کيل

 . گرم ساير موادمخدر شيميايی بوده است 300گرم شيشه و هفت کيلو و  250گرم کراک و هروئين،  200و 

رد    سال گذشته   به مدت مشابه    درصدی کشفيات مواد مخدر امسال نسبت        101افزايش  اشاره به  وی با  يز      :  خاطرنشان ک ن مدت ن د در اي شش بان

 .نقطه روستايی مورد پاکسازی قرار گرفتند 25نقطه از معابر شهری و  25تهيه و توزيع موادمخدر شناسايی و فروپاشی شدند و 

اط             کيلوگرم انواع مواد مخدر   748يک تن و     :عنوان کرد   حيدری د 31در سال گذشته کشف و در اين ارتب واد بان ده م ع کنن ه و توزي قاچاق، تهي

 . نفر دستگير شدند 914شش هزار و  متالشی و مخدر

ام :بيان کرد  سال گذشته با کار اطالعاتی پليس کشف و ضبط شد،         کشف شده   کيلوگرم از مواد  160هزار و   وی با بيان اينکه    در اين مدت با انج

  .منطقه روستايی مورد پاکسازی قرار گرفت 102منطقه شهری و  162عمليات پاکسازی،  253

واد شامل :آلوده در دو روز گذشته خبر داد و گفت          کيلوگرم انواع مواد مخدر با اجرای طرح پاکسازی نقاط            55کشف  حيدری از  يزان م ن م اي

 کننده موادمخدر کشف و ضبط کيلوگرم ترياک بوده که از چهار باند تهيه و توزيع               40هشت کيلوگرم هروئين و کراک، هفت کيلوگرم حشيش و               

 .شده است

اط                 هفت نقطه از معابر شهری استان     :  وی اظهار داشت   ن ارتب ه در اي رار گرفت ک وده ق اط آل ر از عوامل 20تحت پوشش طرح پاکسازی نق نف

 .تهيه و توزيع دستگير و تحويل مراجع قضايی شدند
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١۴:١۶

  امانت داري و اخالق مداري
مجاز است "خبرگزاري مهر " استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع  .    
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