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مرد جوان با اســتخدام  7زن اقدام به تولید تنباکوی تقلبی
با یــک برند معروف در پایتخت میکــرد .به گزارش رکنا،
ســرهنگ «علی ولی پور گودرزی» رئیــس پلیس امنیت
اقتصادی تهران  ،گفت :نماینده حقوقی یک شــرکت برند
تنباکو با در دست داشتن پرونده ای مبنی بر تهیه و توزیع
تنباکــوی تقلبی به پلیس امنیت اقتصادی مراجعه و اظهار
کرد ،فرد یا افرادی مقــدار فراوانی تنباکوی تقلبی تولید و
به نام شــرکت برند ،به بازار مصرف توزیع می کند که این
موضوع موجب ورود خسارتهای مادی و معنوی به شرکت
شــده است .وی عنوان کرد :با توجه به اهمیت و حساسیت
موضــوع ،کارآگاهان پلیس امنیت اقتصــادی پس از انجام
تحقیقات اولیه و اطمینان از صحت خبر ،موفق به شناسایی
کارگاه تولیدی که پارگینگ ساختمانی در منطقه خانی آباد
بود ،شدند.این مقام انتظامی عنوان کرد :با شناسایی هویت
مالک ساختمان ،وی به پلیس امنیت اقتصادی دعوت و اظهار
کــرد ،به موجب اجاره نامه ای منافع ســاختمان خود را به
فردی واگذار کرده است و از تولید تنباکو و عرضه آن به بازار

اخبار کوتاه

استخدام  7زن برای تولید تنباکو

بازداشت مرد جوان با لوازم آرایشی میلیاردی قاچاق
در جنوب تهران

جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف  3میلیارد ریال لوازم بهداشتی
و آرایشــی و داروهای قاچاق در تهران خبر داد.به گزارش رکنا ،سرهنگ «علی
اصغر محمودیان» با اعالم این خبر گفت :با کسب خبری پیرامون تخلیه کاالی
قاچاق توســط خوروهای شــوتی و دپوی مقادیری کاالی قاچاق در انباری در
حوالی خیابان رجائی تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی برای بررســی
موضوع به نشــانی اعالمی اعزام شدند.این مقام انتظامی تصریح کرد :تحقیقات
اولیه نشان از صحت خبر دریافتی داشت و کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی
موفق شــد هویت مالک این انباری را شناســایی کنند.جانشین پلیس امنیت
اقتصادی با اشــاره اینکه با هماهنگیهای قضائی دســتگیری متهم و بازرسی
از داخل انباری در دســتور کار قرار گرفت ،افزود :تیمی از کارآگاهان به نشانی
اعالمی اعزام و موفق شــدند ضمن دستگیری متهم در بررسی از این انبار 10
هزار و  747عدد لوازم آرایشــی 21 ،هزار و  360عــدد قرص مولتی ویتامین
خارجی قاچاق فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشــف کنند.وی با بیان اینکه
متهم به مرجع قضائی معرفی و کاالی کشــف شده تحویل سازمان جمع آوری
و فروش اموال تملیکی تهران شد ،گفت :کارشناسان ارزش ریالی کاالی کشف
شده را  3میلیارد ریال محاسبه کرده اند.

مصرف بی خبر داد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به
اینکه در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص شد که
متهم با اســتخدام  7خانم و با استفاده از دستگاههای خرد
کن میوههای خشک را با سنگ بخار مخلوط و پس از بسته
بندی با لیبل جعلی به عنوان تنباکوی برند به بازار مصرف
عرضه می کند ،نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی
منعکس و دستور دستگیری متهم و بازرسی از مخفیگاهش
در دســتور کار قرار گرفت .وی با بیان اینکه کارآگاهان در
یک عملیات پلیســی موفق شدند متهم را با دستور قضائی
در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی انتقال
دهند ،گفت :در بازرسی از کارگاه مقدار  5هزار و  400بسته
تنباکو تقلبی ،حدود  500کیلوگرم مواد اولیه تنباکو ( سنگ
بخار  ،میوه خشــک ) 4 ،هزار قوطی خالی  ،هزار عدد لیبل
تقلبی کشــف کردند.ولی پور گــودرزی گفت :همچنین از
مخفیگاه متهمان  9دستگاه تولید تنباکوی تقلبی نیز کشف
و مسئول کارگاه پس از تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل
قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

 ١٧مصدوم در پی تصادف سه اتوبوس و نیسان

کشف بیش از  ۷۵۰کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس راهآهن
فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشــگیری ناجا به تشریح
عملکرد نیروهــای این پلیس پرداخت.به گزارش ایســنا
سردار حشمت اله ملکی با اعالم آمادگی حداکثری پلیس
راه آهن کشــور در تامین نظم و امنیت حوزه استحفاظی
درباره فعالیتهای انجام شــده در خصوص کشــف مواد
مخــدر و کاال و ارز قاچاق در  ۷ماهه ســال جاری گفت:
با توجه به انتخاب ســال  ۹۹از سوی مقام معظم رهبری
به نام «ســال جهش تولید» و با عنایت به اینکه حســب
اعالم نظر کارشناســان یکی از موانع اصلی تولید در کشور
ورود کاالهای خارجی قاچاق اســت ،پلیس راهآهن پلیس
پیشگیری ناجا عالوه بر انجام ماموریتهای محوله ،فعالیت
سارق جوان که با دمپایی به محل سرقت رفته بود فکر نمی
کرد دمپاییهایش راز ســرقتهایش را فاش کند.سرهنگ
کارآگاه «قاسم دستخال» رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی
تهران گفت 30 :مهر ماه مردی با در دست داشتن شکوائیه
و دستور قضائی به پایگاه سوم پلیس آگاهی مراجعه و اظهار
داشــت ،مدارک و مقداری ارز خارجی بــه ارزش تقریبی
 20میلیــون تومان از داخل خودرو وی که در کنار خیابان
پارک شده بود ،سرقت شده است .رئیس پایگاه سوم پلیس
آگاهی تهران بیان داشــت :رسیدگی به موضوع در دستور
کار تیم مبارزه با سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو این

خود را در زمینه مبارزه با این پدیده با شــتاب بیشــتری
پیگیری کرده اســت.وی با اعالم اینکه در جهت مقابله با
قاچاق کاال و ارز  ۱۷۵مورد پرونده تشــکیل شده است و
 ۱۸۱نفر نیز در این رابطه دســتگیر شده اند ،ارزش ریالی
اقــام قاچاق مکشــوفه را  ۵۲میلیــارد و  ۱۷۷میلیون و
 ۲۹۱هزار ریال اعــام کرد.فرمانده پلیس راه آهن پلیس
پیشــگیری ناجا در خصوص مبارزه بــا قاچاق مواد مخدر
در محورهای ریلی نیز گفت :علیرغم کاهش  ۶۵درصدی
مســافر و تعــداد رام قطارها در این بــازه زمانی به دلیل
شرایط خاص ناشــی از شیوع ویروس کرونا ،همکاران من
موفق به کشــف  ۷۵۲کیلو و  ۹۷۳گــرم انواع مواد مخدر

از قاچاقچیان و ســوداگران مرگ شدند.ملکی تعداد افراد
دستگیر شــده در ارتباط با قاچاق مواد مخدر را  ۹۵۳نفر
اعــام و تصریح کرد :متهمان پس از تشــکیل پرونده به
مراجع قضایی معرفی شدند.فرمانده پلیس راه آهن پلیس
پیشــگیری ناجا در ادامــه گفت :به منظــور بهره گیری
مناسب از ظرفیت ســازمان ها و نهادهای برون سازمانی،
تعامل گستردهای با همکارانمان در بسیج ،حراست شرکت
راه آهــن ،انجمنهای اولیا و مربیان دانش آموزان ،اعضای
شــوراهای اســامی و دهیاری ها برای پیشگیری از وقوع
هرگونه بی نظمی و تخلــف در حوزه صنعت حمل و نقل
ریلی در طول ســال جاری انجام شــده کــه در نوع خود

بازداشت جالب دزد دمپایی به پا در تهران
پایگاه قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان عازم محل ســرقت
در خیابان نامجو شــدند که در تحقیقات میدانی مشخص
شد ،ساعت  4:07بامداد  27مهرماه مردی با لباس راحتی
و دمپایــی در محل به صورت پیاده تــردد دارد و در چند
ثانیه کیف مورد ادعای شــاکی را از داخل خودرو به سرقت
می برد.این مقام انتظامی گفت :با توجه به اینکه سارق در
تحقیقــات میدانی با دمپایی و لبــاس راحتی و به صورت

پیاده مشاهده شده بود ،ظن کارآگاهان را در خصوص بومی
بودن سرقت برانگیخت و تعقیب و مراقبت و انجام تحقیقات
غیر محســوس و میدانی فرضیه مورد نظر اثبات و هویت
سارق و محل سکونت وی شناسایی شد.سرهنگ دستخال
بیان داشت :پس از کســب تکلیف و اخذ دستور قضائی از
دادیار دادسرای ناحیه  15تهران متهم به نام هادی در یک
عملیات غافلگیرانه در ساعات آغازین  17آبان ماه در حوالی

منجر به افزایش ســرمایه اجتماعی برای نیروی انتظامی
شــده اســت.به گزارش پایگاه خبری پلیس ملکی با بیان
اینکــه هموطنان می توانند در صورت مشــاهده هرگونه
موارد مشــکوک در حوزه صنعت ریلی موضوع را با شماره
تلفن  ۰۲۱۵۵۱۲۳۰۰۰به مســئوالن مربوط اطالع دهند،
خاطرنشان کرد :عزم پلیس پیشگیری برای مبارزه با پدیده
مخرب قاچاق و مواد مخدر مثل همیشه جدی است.
لذا به افراد معاند و ســودجو هشدار می دهیم چنانچه در
صدد ایجاد خدشــه به نظام اقتصادی و اجتماعی کشــور
باشــند با برخورد قاطعانه و قانونی پلیس مواجه خواهند
بود.
خیابان نامجو دســتگیر و به پلیس آگاهی انتقال یافت.وی
عنــوان کرد :هادی که چاره ای جز بیان حقیقت نداشــت
اظهار کرد ،شب سرقت برای پرسه زنی از خانه خارج شدم
و خودروی شاکی نظر من را جلب کرد که پس از باز کردن
صندوق خودرو کیف شاکی را سرقت کردم و پس از تبدیل
دالرها به ریال آنها را خرج و مدارک را نیز در ســطل زباله
انداختم.رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی گفت :با اعتراف
صریح هادی به ســرقت از شاکی پرونده برای سیر مراحل
قضایی به دادســرای مربوط ارســال و متهم با صدور قرار
مجرمیت روانه زندان شد.

سارقان طالجات زنان سالخورده دستگیر شدند
جانشــین رئیس پلیس آگاهی ناجا از دستگیری سارقان
طالجات زنان ســالخورده در یکی از استانها خبر داد و از
هم وطنان خواست مراقب سوء استفاده مجرمان باشند.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،ســردار «فرامرز
به گذر» اظهار داشــت :در پی اعالم شــکایت تعدادی از
شهروندان مبنی بر این که افرادی به بهانه کمک به فقرا و

نیازمندان در نزدیکی مساجد و معابر ،پرسه زده و طالجات
(گوشواره ،انگشتر ،دستبند و )...آنان را به سرقت برده اند،
بالفاصله تحقیقات پلیســی آغاز و کارآگاهان موفق شدند
سارقان را در یک اقدام ضربتی شناسایی و دستگیر کنند.
وی افــزود :کارآگاهــان ابتــدا چهره فرضی ســارقان را
مشــخص و با انجام تحقیقــات میدانی و روشهای علمی

کشف جرایم ،موفق شدند سارقان را شناسایی ،دستگیر و
در بازرســی از خودروی آنان ،مبالغ زیادی اسکناس ،دالر
تقلبی و طالجاتی که در همان روز از زنان سالخورده کف
زنی کرده بودند ،کشف کنند.
جانشــین رئیس پلیــس آگاهی ناجــا با بیــان این که
متهمــان تاکنــون بــه  ۴۰فقره ســرقت به این شــیوه
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 -13اول شــهید مرد در دین اســام – اثری از شــاعر بزرگ پارسی موالنا-
پاکدامن تر
 -14نوعی شبه دین رایج در میان قبایل بدوی و انسانهای نخستین که برای
هر جسمی روحی در نظر میگرفتند – تائتر
 -15آخرین توان – کارگردان ایتالیایی که فیلم دزد دوچرخه او برنده نخستین
جایزه سینمایی اسکار شد.

همزمــان با آغاز مرحله جدیدی از محدودیتهــای کرونایی ،معاون اجتماعی
پلیس پیشــگیری تهران بزرگ توصیهها و هشــدارهایی را به مردم ارائه کرد.
سرگرد وحید ســلطانیپاجی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آغاز طرح جامع
محدودیتهای کرونایی در شهر تهران ،گفت :مهم ترین نکتهای که شهروندان
باید به آن توجه داشــته باشــند عمل به مقررات و مصوبات ستادملی مقابله با
کروناست .لذا الزم است از تردد غیرضروری ،برگزاری مهمانی و دید و بازدید و
انجام سفر در این ایام خودداری شود.
بهترین محل برای کمک به قطع چرخه انتقال و شــیوع کرونا حضور در خانه
است.وی با بیان اینکه مجرمان همواره در شرایط خاص و با سوءاستفاده از این
جو اقدام به سواســتفاده از موقعیت میکنند ،گفت :در همین راســتا نیز این
احتمال وجود دارد که افراد ســودجو و مجــرم با غصب و جعل عناوینی نظیر
مامور پلیس ،مامور بهداشت ،بازرس اتحادیه ،تعزیرات و  ...اقدامات مجرمانهای
را انجام دهند که الزم اســت در این خصوص شــهروندان هوشــیاری خود را
حفظ کنند.

هیچ ماموری جریمه کرونا را
نقدی و در محل دریافت نمیکند

ساختمانسازی
 -14پیامبر بنی اســراییل که طالوت را به ســلطنت برگزید – کتابی از امام
خمینی
 -15به حکومت رساندن – مجموع حروف زبان گفتاری
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سلطانی اضافه کرد :یکی از این موارد احتمال مراجعه افراد سودجو به صاحبان
و متصدیان صنوف ،شهروندان یا خودروهای آنان است که در این خصوص الزم
است شهروندان حتما از جزئیات اجرای طرحها آگاه باشند و بدانند که هیچگاه
ماموران اعم از پلیس ،بهداشــت و  ...با مراجعه مســتقیم به شهروندان مبلغی
را تحت عنوان جریمه اخــذ نمیکنند .همچنین طبق اعالم نهادهای مربوطه
خودرویی نیز در این طرح توقیف نمی شود و صرفا اعمال جریمه انجام خواهد
شد که آن هم در سامانه رسمی پلیس راهور قابل استعالم است.وی ادامه داد:
بنابراین اگر شــهروندان با مواردی از مراجعه افراد به واحد صنفی یا در منازل
خود روبه روشــدند حتما صحت و ســقم موضوع را بررسی کنند.به گفته وی،
هیچ ماموری برای اجرای محدودیتهای کرونایی به در منازل مراجعه نخواهد
کرد و به همین دلیل درخواست ما از شهروندان این است که حتما موضوع را
به پلیس  ۱۱۰اطالع دهند.
معاون اجتماعی پلیس پیشگیری پایتخت با تاکید بر اینکه الزم است صاحبان
صنوف نیز در همان ســاعات مقرر و اعالم شده نسبت به تعطیلی واحد صنفی
خود اقدام کنند ،گفت :با توجه به خلوتی معابر ،ممکن اســت افراد سودجو و
سارق به واحدهایی که پس از ساعات مجاز فعال هستند مراجعه کرده و اقدام
به ســرقت از آنان کنند .همچنین این احتمــال وجود دارد که به همین بهانه
اقدام به اخاذی از صاحبان صنوف هم کنند.ســلطانی به انتشار اخبار جعلی و
شایعات در فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت :بعضا ممکن است اخبار کذب
و اشتباه و با اهداف و نیات خاص در فضای مجازی منتشر شود .به همین دلیل
توصیه همیشگی پلیس به شهروندان این است که اخبار را از رسانههای رسمی
و خبرگزاریهای معتبر پیگیری کنند و به آنچه که در فیک نیوزها منتشر می
شود ،توجه نکنند.

مراقب سودجویی در پوشش دریافت مجوز تردد
در محدودیتهای کرونایی باشید

وی درباره احتمال کالهبرداری و ســودجویی از شهروندان به بهانههایی نظیر
اخذ مجوز تردد در ســاعات محدودیت و  ...نیز گفت :این موارد رسما از سوی
نهادهای رسمی اعالم خواهد شــد و شیوه آن نیز کامال شفاف و صریح است.
بنابراین اگر شــهروندان و به خصوص رانندگان تاکسی ها و ناوگان مسافربری
با چنین مواردی مواجه شــدند باید بدانند که هرگونه شیوهای خارج از ضوابط
اعالم شده ،به قصد کالهبرداری از آنان بوده و به آن توجه نکنند.
چــون معمــوال در این روش یــا اطالعات هویتــی افراد اخذ شــده و از آنان
سواستفاده میشــود یا مبالغی از آنان کالهبرداری میشود.سلطانی در پایان
با اشــاره به صنوفی که فعالیت آنها بر اساس تصمیم ستادملی مقابله با کرونا
تعطیل شــده است ،گفت :توصیه پلیس به متصدیان این واحدهای صنفی این
است که حتما از رعایت نکات ایمنی در زمان تعطیلی واحد خود مطمئن شوند
و درهــا و کرکره واحد صنفی خود را بــه خوبی قفل کرده و دزدگیر آن را نیز
فعال کنند .همچنین اگر واحد صنفی آنها در پاســاژ یا مجتمع تجاری است،
الزم است که حتما سرایدار یا نگهبانی به طور ۲۴ساعته در محل حضور داشته
و اقدام به مراقبت از محل کند.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مصدومیت
 ١٧تن در پی تصادف ســه دســتگاه اتوبوس مسافربری و نیسان خبر داد.سید
جالل ملکی در گفتو گو با ایســنا در خصوص شرح این حادثه چنین توضیح
داد :ساعت  ١:١١دقیقه بامداد دیروز یک مورد حادثه تصادف بین چند دستگاه
خودرو در مسیر شمال به جنوب بلوار تندگویان بعد از خیابان شقایق به سامانه
 ١٢۵سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که
بالفاصله در پی آن ســه ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند.وی ادامه داد:
در محل حادثه مشــاهده شد که سه دستگاه اتوبوس مسافربری بین شهری و
یک دستگاه نیسان با یکدیگر برخورد کردهاند .این حادثه بخشی از مسیر تردد
خودروها را بســته بود اما با کمک عوامل پلیس راهور بخشــی برای تردد سایر
خودرو ها باز نگه داشته شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت :داخل
دو اتوبوس تعداد کمی مسافر حضور داشت اما داخل یک اتوبوس تعداد مسافران
بیشتر بود .پیش از رسیدن عوامل آتش نشانی افرادی که شرایط بهتری داشتند
از خودرو پیاده شده بودند اما یکی از اتوبوس ها تعداد زیادی مصدوم داشت.وی
افزود :در نهایت بیشتر مصدومان خارج شدند اما راننده و شاگرد راننده یکی از
اتوبوس ها پشت قسمت داشبورد و فرمان خودرو محبوس شده بودند که آتش
نشانان با برش قطعات این دو نفر را خارج کردند .در نهایت بر اساس بررسیها
تعداد مصدومان  ١٧تن اعالم شد که همگی از یک اتوبوس بودند .سایر خودروها
مصدوم نداشــتند.ملکی اظهار کرد :در نهایت به وضعیت همه این افراد توسط
عوامل اورژانس رسیدگی شد .از این تعداد  ١۴نفر مرد و  ٣نفر زن بودند.

پلمب کافه رستوران متخلف روزهای کرونایی
در ستارخان

مامــوران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران کافه رســتوران
متخلف در غــرب تهران را پملب کردند.به گزارش پایــگاه خبری صبح ایران،
بامداد یکم آذرماه ،مأموران نظارات بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران خبری
مبنی بر عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،عرضه و اســتعمال قلیان در کافه
رســتورانی در حوالی خیابان ستارخان  ،دریافت شــد و تیمی از ماموران این
معاونت برای بررســی موضوع به نشــانی اعالمی مراجعه کردند.در این گزارش
آمده اســت ،در تحقیقات پلیسی مشخص شــد متصدی رستوران بدون توجه
به پروتکلهای بهداشــتی و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی واحد صنفی خود
را در اختیــار تعداد فراوانی از افراد قرار داده و اعتراض مردمی را موجب شــده
اســت.بنا براین گزارش ،نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس
و دستور دســتگیری متصدی این واحد صنفی متخلف و پلمب کافه رستوران
گرفته شــد.گفتنی است ،با پلمب کافه رستوران ،متصدی آن برای سیر مراحل
قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

هالکت قاچاقچی موادمخدر در مرز سراوان
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از هالکت قاچاقچی و کشف ۳۶۰
کیلوگرم موادمخدر در مرز ســراوان خبر داد.به گزارش ایلنا ،ســردار «محمد
مالشــاهی» در تشریح این خبر ،اظهار داشــت :در راستای کنترل و مراقبت از
مرزها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر در طول نوار مرزی ،مرزداران
اســتان از فعالیت باند قاچاق موادمخدر در منطقه مرزی «جالق» شهرســتان
ســراوان مطلع شدند و با برنامهریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی،
موضــوع را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار دادنــد.وی افزود :با انجام
اقدامات گسترده اطالعاتی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان و همچنین زمان
برنامهریزی شــده جهت انتقال محموله موادمخدر به عمق کشور مشخص شد
و مرزداران غیور هنگ مرزی ســراوان در قالب چند تیم پوششــی و عملیاتی
بــا اجرای کمین ،منطقه مــورد نظر را در کنترل خود قــرار دادند و با هدایت
عملیاتی و پشــتیبانی اطالعاتی مرزبانی استان توانستند محموله موادمخدر را
کشف کنند.سردار مالشاهی تصریح کرد :در این عملیات منسجم که با درگیری
مسلحانه و تبادل سنگین آتش بین مرزداران و قاچاقچیان همراه بود ،مرزداران
هنگ مرزی سراوان با اتخاذ تاکتیکهای مناسب عملیاتی موفق شدند ضمن به
هالکت رساندن یک نفر از سوداگران مرگ ،مقدار  ۳۶۰کیلوگرم تریاک به همراه
مقادیری سالح و مهمات را کشف کنند.

کشف یک تن و  ۷۳۵کیلوگرم انواع مواد مخدر
در مرزهای جنوب شرق
فرمانده مرزبانی ناجا از ناکامی قاچاقچیان و ســوداگران مرگ و کشف یک تن
و  ۷۳۵کیلوگرم انواع موادمخدر در مرزهای جنوب شــرق کشــور خبر داد.به
گزارش ایســنا ســردار احمدعلی گودرزی اظهارکرد :در جهت تشدید برخورد
قاطع با هرگونه قاچاق مواد مخدر در طول نوار مرزی ،مرزداران استان سیستان
و بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق موادمخدر در منطقه مرزی «چاهندو»
شهرستان میرجاوه مطلع شدند و با برنامهریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات
کنترلــی ،موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود :با
انجام اقدامات گسترده اطالعاتی ،محل اختفای قاچاقچیان و محموله موادمخدر
و زمان برنامهریزی شــده جهت انتقال محموله به عمق کشــور مشخص شد
و مرزداران در قالب چندین تیم پوششــی و عملیاتــی منطقه مورد نظر را در
کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطالعاتی مرزبانی استان
توانســتند محموله موادمخدر را کشف کنند.فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد:
در این عملیات هدفمند ســوداگران مرگ که در مقابل تاکتیکهای عملیاتی
مرزداران توان مقابله نداشتند از محل متواری شدند و مرزداران موفق شدند در
پاکسازی منطقه مقدار یک تن و  ۷۳۵کیلوگرم انواع موادمخدر شامل یک تن و
 ۶۰۴کیلوگرم تریاک و  ۱۳۱کیلوگرم حشیش را به همراه مقادیر قابل توجهی
مهمات کشف و قاچاقچیان را در دستیبابی به اهداف شومشان ناکام کنند.

توضیحات تعزیرات
درباره برخورد با کمفروشان
مدیرکل ســازمان تعزیرات اســتان تهران توضیحاتی را در خصوص برخورد با
کمفروشــان اعالم کرد.محمد علی اسفنانی درباره عدم تطابق وزن کاال با وزن
درج شده بر روی آن گفت :این تخلف تحت عنوان کمفروشی است و باید وزن
درج شده در روی هر کاال به طور قطع و یقین باید با وزن محصول مطابق باشد
و اگر میزان مشــخصی روی ظرف کاال یا پاکت کاال درج شده باشد و با مقدار
آن مطابق نباشد تخلف کمفروشی است و مستوجب برخورد تعزیراتی است.وی
با بیان اینکه این گونه تخلفات محرز بوده که ســازمان تعزیرات برخورد قضایی
میکند ،گفت :مصداقهای اینچنینی در پمبهای بنزین داشتیم و نظارتهایی
در این مکانها نیز انجام خواهد شد .اگر تخلفی مشاهده شود ماموران تعزیرات
حضورا با گشــتهای مشترک رسیدگی و حکم صادر میکنند و در صورتی که
شرایط اجرا باشد حکم اجرا خواهد شد .مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران
گفت :اخیرا بخشنامه ای به تمام شعب ارسال شده است که از حداکثر مجازات
برای کمفروشــی استفاده کنند و در نوبت دوم و سوم موجب نصب پالکارتها
و تعطیلی واحدی که گران فروشــی کرده است خواهد شد.وی ادامه داد :مردم
میتوانند برای گزارش تخلفات با سامانه  135تعزیرات تماس بگیرند.

