ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق از ﭘﺎﺳﺎژ
ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻬﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۵ﻣﺮداد ﺧﺒﺮ ﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ از ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻬﺮان ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ ﺗﺠﺎری در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،
ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ در اداﻣﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺬﮐﻮر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی

ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺎﺟﺮا از ﻗﻮل ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ» :در
اداﻣﻪ ی ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۳ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه در ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آن ،ﺗﻌﺪادی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ  ۴ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮ  ۲ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد
ارزش رﯾﺎﻟﯽ اﺟﻨﺎس ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺄﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺒﺮ ﻫﺎی ﻓﻮق در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،از ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺄﻣﻮران
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺎژ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﺸﻨﺞ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز را در اداﻣﻪ ی ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ی ﻗﺎﭼﺎق
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ،از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺒﻂ آن ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺴﺒﻪ ی ﭘﺎﺳﺎژ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ی ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﻔﻞ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

