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اخبار
عامالن شرارت بلوار اندرزگو
دستگیر شدند

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس امنیت عمومی
پایتخت از دستگیری عامالن نزاع دسته جمعی
«بلوار اندرزگو» که منجر به مجروح شدن تعدادی
شهروند شده بودند ،خبر داد.
به گزارش میزان به نقل از پایگاه خبری پلیس،
سرگرد محمد زیدی گفت :اوایل هفته گذشته،
در پی وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در بلوار
اندرزگو که منجر به مجروح شدن چند نفر به
وسیله سالح سرد (قمه) شده بود ،رسیدگی به
موضوع در دستور کار تیمی از ماموران مرکز
عملیات این پلیس قرار گرفت.
وی بیان کرد :ماموران پلیس با اشراف و کار
گسترده اطالعاتی ،مخفیگاه این افراد شرور را
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی ،طی
سه عملیات غافلگیرانه و جداگانه هر  ۶عامل اصلی
این درگیری را در مخفیگاهشان در نقاط مختلف
شهر تهران دستگیر کردند .
سرگرد زیدی در ادامه تصریح کرد :متهمان
دستگیر شده که همگی دارای سابقه شرارت می
باشند ،در همان بازجویی های اولیه به بزه ارتکابی
اعتراف و انگیزه خود را از این اقدام شرورانه،
اختالف حساب قبلی و قدرتنمایی ذکر کردند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه هر ۶متهم
دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا
معرفی شدند ،در ادامه از تالش ماموران پلیس
برای شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان با این
پرونده خبر داد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس امنیت عمومی
تهران خاطر نشان کرد :پلیس اجازه قدرتنمایی به
هیچ فرد و یا افرادی که بخواهند امنیت و آرامش
شهروندان را به مخاطره اندازند نخواهد داد.
وی در خاتمه از شهروندان خواست :در این
رسالت مهم ،همیار و همگام پلیس بوده و گزارش
های خود را به صورت شبانه روزی از طریق
سامانه ۱۱۰با پلیس در میان بگذارند.

رشد  ۹درصدی تلفات تصادفات ۱۴۰۰
در سال گذشته  ۱۶هزار و  ۷۷۸نفر در حوادث
رانندگی جان خود را از دست دادند ،این رقم در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۵
هزار و  ۳۹۶نفر بود ،نه درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی
و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور ،در
حوادث رانندگی سال  ،۱۴۰۰از کل جانباختگان ۱۳
هزار و  ۴۶۷نفر مرد و سه هزار و  ۳۱۱نفر زن بودند.
در این مدت استانهای فارس با یکهزار و ،۳۸۹
تهران با یکهزار و  ۲۱۱و سیستان و بلوچستان با
یکهزار و  ۱۸۵بیشترین و استانهای ایالم با ،۱۲۷
چهارمحال و بختیاری و اردبیل هر کدام با ۲۲۰
و کهگیلویه و بویراحمد با  ۲۲۷فوتی کمترین آمار
تلفات را داشتند.
در سال گذشته بر اساس آمار جمع آوری شده،
بیشترین تعداد تلفات به ترتیب در ماههای مهر
(یکهزار و  )۶۲۱و مرداد (یکهزار و  )۶۲۰و کمترین آن
در بهمن ماه (یکهزار و  )۹۲کشته ثبت شده است.
بیشترین رشد تلفات نیز مربوط به فروردین ۱۴۰۰
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با ۶۶.۵
درصد افزایش بوده است.
بر اساس این گزارش در این مدت از کل تلفات
تصادفات چهار هزار و  ۱۴۷نفر در محورهای درون
شهری ۱۱ ،هزار و  ۶۰۵نفر در مسیرهای برون
شهری ۹۴۱ ،نفر در مسیرهای روستایی و  ۸۵نفر
در سایر مسیرها جان باخته اند.
مطابق آمارهای موجود در حوادث رانندگی
اسفند گذشته نیز یکهزار و  ۳۳۸نفر کشته و ۲۴
هزار و  ۲۸۳نفر مصدوم شدند که در تعداد تلفات
با رشد  ۲.۱درصدی و در تعداد مصدومان با رشد
 ۱۷.۶درصدی مواجه بودیم.

خبر

واکنش پلیس به انتشار ویدئوهایی از جرائم خشن

چرایی تغییر «ناجا» به «فراجا»

از ایجاد سامانه تا اولتیماتوم به مجرمان
به گزارش ایسنا ،در روزهای اخیر ویدئوهای
مختلفی در فضای مجازی منتشر شده که
نشاندهنده برخی جرائم خشن است ،ویدئویی
مانند آنچه که از زورگیری از زنی در شهریار منتشر
شد و واکنش پلیس غرب استان تهران را نیز درپی
داشت و مواردی از این دست که بارها پلیس را
مجبور به توضیح کرده است.
انتشار این ویدئوها اما این پرسش را ایجاد کرده
که آیا جرائم خشن ،زورگیری و ...در کشورمان
افزایش یافته؟ یا فقط انتشار چنین ویدئوهایی
افزایش یافته است .البته در مواردی هم بوده که
پس از انتشار ویدئویی در فضای مجازی و بررسی
آن از سوی پلیس مشخص شده که ویدئو مربوط
به گذشته بوده یا حتی در کشوری دیگر رخ داده
و افراد سودجو اقدام به انتشار یا بازنشر آن تحت
عناوین دروغین یا زمانهای جعلی کردهاند.
سردار حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران
بزرگ درگفتوگو با ایسنا به این موضوع پرداخته
و می گوید :پلیس خود را ملزم به برخورد با هرگونه
جرمی میداند و حتما با افرادی که آرامش و امنیت
مردم را خدشهدار کنند قاطعانه و برابر قوانین و
مقررات برخورد میکنیم.
ویدئوهایتان از جرائم را به پلیس بدهید
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه می دهد :من
بارها گفتهام انتشار این ویدئوها در فضای مجازی
باعث تشویش اذهان میشود و گاهی احساس
امنیت را کاهش میدهد .الزم است مالباختگان
این ویدئوها را به پلیس بدهند و مطمئن باشند که
پلیس با دقت به تمام موارد رسیدگی خواهد کرد.
رحیمی درباره اینکه آیا پلیس امکان دریافت
ویدئوهای مردمی از وقایع را دارد یا خیر؟ نیز اظهار
میکند :گاهی ممکن است شهروندی ویدئویی
در اختیار داشته باشد که حتی بتواند سرنخی
برای پلیس باشد ،ما سامانهای را داریم که مردم
میتوانند با مراجعه به آن فیلمهای خود را برای
پلیس بفرستند.
رد افزایش جرائم خشن در تهران
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا جرائم
خشن و زورگیری در تهران افزایش داشته است؟
به ایسنا میگوید :در تهران افزایش زورگیری به
هیچ عنوان نداشتیم و این موضوع صحیح نیست.
تیمهای واکنش سریع پلیس برای مقابله با موبایل
قاپی ،کیفپاپی ،خفت گیری و  ...در  ۱۰۰نقطه
از تهران مستقرند و ارتباط مستقیمی با مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰و پلیسهای تخصصی دارند
و نتیجه اقدامات آنها هم بسیار موثر بوده است.
روز یکشنبه سردار مهدی حاجیان ،سخنگوی
انتظامی کشور هم به انتشار ویدئوهایی در فضای
مجازی واکنش نشان داد و درباره برخی ویدئوهای
منتشر شده از زورگیریهای خشن در این فضا گفته
بود :در این ارتباط پلیس اقدامات زیادی را انجام

در مراکز بهزیستی انجام شد

تغییراتی هم در ساختار هم در عمل

انتشار ویدئوهایی از جرائم خشن در فضای مجازی در حالی پرتکرار شده که پلیس افزایش این جرائم را رد کرده و در عین حال به مرتکبان سرقتها و جرائم
خشن هشدار داده که قاطعانه با آنان برخورد خواهد کرد.

گاهیممکن
است شهروندی
ویدئویی در
اختیارداشته
باشد که حتی
بتواندسرنخی
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داریم که مردم
میتوانندبا
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فیلمهایخود
را برای پلیس
بفرستند

داده و این به عنوان یک موضوع مهم و اولویتدار
در دستور کار ما است و با مرتکبان آن به طور قاطع
برخورد میشود .حفظ جان ،مال ،ناموس و امنیت
و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هر کسی
که بخواهد آن را خدشهدار کند پلیس با آن برخورد
میکند .در اینجا پلیس به عنوان یک جرم مشهود
با چنین مواردی برخورد کرده و سریعا وارد عمل
میشود.
وی با اشاره به مواردی که منجر به قدرتنمایی
مجرمان در برابر پلیس میشود ،اظهار کرده بود:
چنین مواردی معدود است ،اما اگر فردی در حین
جرم به دستور پلیس تمکین نکند پلیس چنان
برخوردی میکند که دیگر توان بلند کردن آالت
و ادوات جرم را نیز نداشته باشد .اگر همین فرد
در حین جرم تمکین کرده و خود را تسلیم پلیس
کند آن وقت برابر قانون به جرمش رسیدگی خواهد
شد.
سخنگوی فراجا در عین حال از عدم تناسب
مجازات با اقدامات مجرمان نیز انتقاد کرده و گفته
بود که مجازاتها باید متناسب با جرم باشد ،اما

متأسفانه در مواردی این طور نیست .ما نیازمند
افزایش اختیارات قانونی ،تناسب جرم و مجازات،
بازنگری در برخی از مجازاتهای قانونی و نظام
تربیت و اصالح مجرمان هستیم .اینها جزو وظایف
پلیس نیست و باید در جای دیگر پیگیری و حل
و فصل شود .وظیفه پلیس ردیابی ،شناسایی و
دستگیری مجرمان است که ما آن را انجام میدهیم
و برای دیگر موارد باید دستگاههای دیگر نیز کمک
کرده و پای عمل بیایند.
اولتیماتوم پلیس به مجرمان خشن
عالوه بر سخنگوی پلیس کشور ،سردار حمید
هداوند ،جانشین رییس پلیس پایتخت نیز به
اولتیماتوم پلیس به سارقان خشن تاکید کرده بود
که پلیس تحت هر شرایطی این افراد را دستگیر
خواهد کرد.
او گفته بود :سرقت از جمله مولفههایی است
که امنیت و آرامش جامعه را برهم می زند و ما
به عنوان پلیس همه تالش خود را بکار بستهایم
تا مقتدرانه و ضربتی با سارقان و به تبع آن با
مالخران برخورد جدی و مستمری داشته باشیم.

سارقانی که به صورت تیمی فعالیت دارند و اقدام به
سرقتهای خشن میکنند ،غالبا با سوء استفاده از
گستردگی و حجم باالی جمعیت موجود در تهران
از این موضوع بهرهبرداری میکنند .برخورد اینگونه
سارقان نشاندهنده این موضوع است که این افراد
از عدم شناخته شدن و ساکن نبودن در تهران سوء
استفاده کرده و دست به اقدامات مجرمانه میزنند.
هداوند با تاکید بر اینکه مجرمان مطمئن باشند
به هر کجای کشور متواری شوند ،حتما شناسایی
و دستگیر خواهند شد ،اظهار کرده بود :سارقان
ممکن است به دلیل سکونت در خانههای مجردی
یا برگشتن به سکونتگاههای خود در نقاط مختلف
کشور ،بتوانند چند وقتی را از دست پلیس فرار
کنند اما مطمئن باشند که پلیس به سطحی از
توانمندی دست پیدا کرده است که در نهایت آنها
را دستگیر خواهد کرد .ما وقاحت و جسارت سارقان
در سرقتهای خشن را بر نمیتابیم و برخورد
مقتدرانه پلیس با سارقان و مالخران به صورت
مستمر در دستور کار است و سارقان مطمئن باشند
که دیر یا زود دستگیر خواهند شد.

پذیرش بیش از  ۳۷هزار معتاد متجاهر در سال ۱۴۰۰

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
کشور در کمیته تخصصی ماده  ۱۶از ارائه خدمت به  ۱۰۵هزار و ۲۵۶
معتاد متجاهر خبر داد.

به گزارش مهر ،در این جلسه علی محمد قادری ،معاون وزیر و
رئیس سازمان بهزیستی کشور از راه اندازی سامانه جامع اطالعات
مراکز درمان اعتیاد خبر داد و گفت :برای راه اندازی این سامانه
کمیته محتوایی تشکیل شود تا هم به لحاظ زیرساختی و هم به
لحاظ محتوایی سامانه جامع ای که همه دستگاهها بتوانند در این
زمینه اطالعات خود را تبادل کنند و همسویی و هم افزایی میان
همه دستگاهها ایجاد و امکان بهره برداری از اطالعات برای همه
دستگاههای همکار ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در سامانه جامع تنها به دنبال ثبت پذیرش و
ترخیص نباید باشیم ،گفت :موضوعات زنجیره توانمندسازی از
منظر قوانین باالدستی و… نیز باید در این سامانه ثبت شود و بتوان
میزان بهره وری سیستم را اعالم کند و پنجره واحدی برای آگاهی از
آخرین وضعیت پذیرش ماده  ۱۶و اقدامات صورت گرفته به صورت
شفاف برای دستگاههای فعال در این حوزه باشد.
سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
کشور نیز در خصوص آمار و عملکرد مراکز ماده  ۱۶تحت پوشش
سازمان بهزیستی گفت :در سال  ۱۳۹۹پذیرش مراکز ماده  ۱۶تعداد
 ۲۳هزار  ۲۷۳نفر بوده که این میزان در سال  ۱۴۰۰تعداد به  ۳۷هزار
 ۳۸۷نفر رسیده است.
فاطمه عباسی با بیان اینکه در سال  ۱۴۰۰در مجموع  ۸۷هزار و

 ۷۷۵نفر در مراکز بهزیستی پذیرش شده اند ،تشریح کرد :پذیرش
تبصره دو ذیل ماده  ۱۶در سال  ۱۳۹۹تعداد  ۲۵هزار  ۳۴۹نفر بوده
که این میزان در سال  ۱۴۰۰تعداد  ۵۰هزار و  ۳۸۸نفر یعنی دو برابر
سال گذشته بوده است.

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور
گفت :در سال  ۱۳۹۹سه میلیون و  ۸۲۹هزار ساعت نفر و در
سال  ۱۴۰۰میزان شش میلیون و  ۵۰۷هزار ساعت نفر به معتادان
متجاهر خدمت ارائه شده که این میزان نیز دوبرابر شده است.
عباسی تعداد مراکز ماده  ۱۶تحت پوشش سازمان بهزیستی در
کل کشور  ۳۵مرکز عنوان کرد و گفت :مراکز ماده  ۱۶تحت نظارت
سپاه پاسداران  ۸مرکز ،تحت نظارت سازمان زندانها سه مرکز،
تحت نظارت نیروی انتظامی یک مرکز و سه مرکز هم تحت نظارت
شهرداری تهران در حال فعالیت هستند.
وی درمورد چالشهای حوزه معتادان متجاهر گفت :تخصیص
دیرهنگام بودجه ،عدم تعریف تجاهر ،عدم تأمین نیروی حفاظتی
توسط نیروی انتظامی در بعضی از استانها ،عدم رعایت تبصره سه
ماده  ١٦ارجاع معتادان دارای خانواده به این مراکز توسط قضات،
عدم تأمین دارو در مرکز زخم باز توسط وزارت بهداشت و متناسب
نبودن تعرفه با هزینههای مراکز را از مهمترین چالشهای این حوزه
عنوان کرد.

طراح :مجتبی اردشیری
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– حقوق.

2042

جدول

طرح فرماندهی کل شدن نیروی انتظامی
با موافقت فرمانده کل قوا از سال گذشته اجرا
شد و بر این اساس نیروی انتظامی به فرماندهی
انتظامی تغییر پیدا کرد که بر همین اساس ناجا
به فراجا تغییر پیدا کرد.
از حدود دو سال قبل بود که طرح فرماندهی
کل شدن نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران از سوی ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری
میشد؛ آذرماه سال  ۱۴۰۰بود که موافقت فرمانده
کل قوا با تغییر ساختار ناجا اعالم شد و نیروی
انتظامی به فرماندهی کل تغییر پیدا کرد.
تا پیش از این تغییرات ب ه دلیل آنکه ناجا به
عنوان یک نیروی انتظام بخش تعریف میشد،
جایگاه سازمانی پایینتری نسبت به ارتش و سپاه
داشت و با تبدیل آن به فرماندهی کل ،همرده
ارتش و سپاه پاسداران قرار میگیرد ،یعنی
فرمانده نیروی انتظامی همرده فرماندهان ارتش
و سپاه قرار میگیرد.
چه تغییراتی با تغییر ساختار ناجا حاصل شد؟
بر مبنای طرح جامع ساختار و سازمان
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران؛ پلیس
اطالعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه
سازمان اطالعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل
شده است .همچنین دانشگاه علوم انتظامی
امین به دو دانشگاه جامع تحصیالت تکمیلی و
دانشگاه تربیت افسری و تربیت پلیس تقسیم
شده است.
بر اساس این خبر ،معاونت علوم ،تحقیقات
و فناوری و دفتر همکاریهای مردمی و پلیس
افتخاری ایجاد میشود ،همچنین در این طرح
تبدیل معاونت اجتماعی ناجا به معاونت فرهنگی
و اجتماعی و ارتقا محل سازمانی فرماندهی
انتظامی استان البرز و غرب تهران و ارتقا سازمانی
برخی ردههای دیگر دیده شده است.
سردار اشتری فرمانده انتظامی کل کشور در
اولین اظهارات رسانهای درخصوص این تغییرات
از «تحول در امنیت و خدمات رسانی به مردم»
خبر داده و گفته بود :این رویداد تحولی و
ارتقا ساختاری گامی به سوی حرفهایتر شدن،
هوشمندی ،چابک سازی پلیس ،تربیت افسران
حرفهای و دانش پایه ،توسعه دیپلماسی پلیسی
و… به منظور تقویت بیش از پیش نظم و امنیت
در جامعه و توسعه خدمت به مردم است.
همانطور که در گزارشهای پیشین اشاره کردیم
و در اظهارات سردار اشتری هم مشخص است
هدف گذاری مهم این طرح پیگیری تغییرات
برای ارتقای عملکرد ناجا است ،نقطه مرکزی
عملکرد هر سازمان و دستگاهی به ارتقای سطح
تصمیمگیری و همچنین بهبود کیفیت نیروی
انسانی آن برمیگردد.
سردار مهدی حاجیان از تغییر واژه ناجا خبر
داد و گفت :سال گذشته تغیراتی در ساختار
پلیس کشور ایجاد شد و بر اساس آن ساختار
آن از نیروی انتظامی به انتظامی کل کشور ارتقا
یافت.
وی افزود :تغییراتی هم در ساختار برخی
زیرمجموعهها ایجاد شد که از جمله آن میتوان
به ایجاد سازمان اطالعات انتظامی کل کشور و
ارتقا معاونت فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.
سخنگوی انتظامی کل کشور افزود :ناجا یعنی
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با توجه به
اینکه پلیس از نیرو بودن تبدیل به فرماندهی کل
شده است واژه «فراجا» یعنی فرماندهی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران جایگزین «ناجا» شده
است.
تغییر رویکرد در انتظامی کل کشور انتظارات را
از این سازمان باال میبرد
هرچند انتظار میرود دسترسیها و اختیارات
انتظامی کل کشور با ارتقا این سازمان در برخی
موارد مانند دسترسی به سامانه جامع انبارداری،
دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و… بیشتر
شود.
اما همان طور که با تغییر ساختار در انتظامی
کل کشور برخی سازمانها و ردهها تغییر کردند و
وظیفه فراجا سنگینتر از قبل شد ،انتظار از تغییر
رویکرد در عملیاتها هم از آنها باالتر رفت و این
توقع در بین مردم ایجاد شد که پلیس دقیقتر از
قبل در مأموریتها رفتار کند.
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