ﭘﻠﯿـﺲ اﺟـﺎزه ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻗـﺎﻧﻮن ﺗـﻪ ﻟﻨﺠـﯽ را ﺑـﻪ ﻣﺎﻓﯿـﺎی
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺳﺮدار” ﻗﺎﺳﻢ رﺿﺎﯾﯽ” ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اراذل و اوﺑﺎش در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺟﺪﯾﺖ
دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اراذل و اوﺑﺎش اﺟﺎزه ﻋﺮض اﻧﺪام
ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﺮم ﺳﺎﺑﻘﻪ دار و ﻣﺠﺮم ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮدار رﺿﺎﯾﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻠﯿﺲ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻻی ﻣﻠﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻪ ﻟﻨﺠﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ اﻣﺎ اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮدار رﺿﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ زودی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻤﺮک در
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺘﺎد

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻤﺮک
ﺑﺎزو و ﯾﺎری دﻫﻨﺪه ﮔﻤﺮک در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺿﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه

ﺗﻼش ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺮو اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺳﺮﻗﺖ ،ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻗﺖ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺟﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺟﺮم ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات آن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﺎ
ﺳﺎرﻗﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﺑﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮﻗﺖ داﺷﺘﻨﺪ و
رﮐﻮرد دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮدی ﺑﺎ  ۳۷ﺑﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
رﺿﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺣﻀﻮر
دارد و از ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻗﺖ ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
رﺳﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺼﺪاق
ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را از
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻒ ۳۵ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ۲۵درﺻﺪی ﮐﺸﻒ ﮐﺎﻻی
ﻗﺎﭼﺎق در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت را ﻣﺼﺪاق ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

