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ﺳﺮدار ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻨﻔﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ
اﻋﻢ از ﺳﺘﺎدی و ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ  ۷۱ﺗﯿﻢ از ﮔﺸﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ و
ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﻣﺤﺴﻮس و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮدد زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات در
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮزی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺮﻗﺘﯽ و ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻼک ﺧﻮان ﻧﯿﺰ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در ورودی و
ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﻒ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺮﻗﺘﯽ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎرﻗﺎن و اﺳﺘﺮداد اﻣﻮال
ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ،اﻧﻬﺪام ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﯿﺐ ﺑﺮ ،ﮐﯿﻒ ﻗﺎپ زن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارﺟﺎع ﺳﺎرﻗﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ را
ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
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وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ و
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زاﺋﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ و ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت
رﻓﺘﻪ و ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدی ﭘﻠﯿﺲ
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﺟﺎ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﻋﺰام ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد از
دﺷﻮاری ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﻣﺮز ﺧﺴﺮوی در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،از ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻢ
ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﻮر زاﺋﺮان از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺣﺘﯽ اﺳﮑﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﺷﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
وی ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ در

ﺑﺎزﮔﺸﺖ زوار ﺑﻪ اﯾﺮان از ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق و ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ
اول اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﯿﺖ ﭘﺎک زاﺋﺮان ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری در اﻣﺮ ﺗﻬﯿﻪ
روادﯾﺪ از آﻧﻬﺎ اﺧﺎذی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻮال ﻣﺮدم در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم و زاﺋﺮان
ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ رده ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﺎ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺻﺪدرﺻﺪی ،ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﻣﺠﺮب ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زوار در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
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