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300 مأمور پلیس در 
اغتشاشات  تهران 

مجروح شدند
روایت فرمانده نیروی انتظامی 
تهران درباره حوادث اخیر تهران

حادثه ای که اخیرا در پایتخت رخ 
داد دل همه ما را به درد آورد. رســیدگی به 
پرونده فوت خانم مهســا امینی االن در چه 

مرحله ای است؟
خب نتیجه پزشــکی قانونی مشــخص کرد که 
هیچ ضرب و شتمی وجود نداشته و به رغم همه 
دروغ گویی ها و سیاه نمایی ای که کردند، معلوم 
شد که هیچ سهل انگاری از ســوی پلیس انجام 
نشده است. بررسی ها نشــان داد که هیچ بحثی 
بین مهسا امینی و پلیس ایجاد نشد و منتظریم 
مراجع قضایی و قانونی بررسی هایشــان تمام و 

نتیجه اعالم شود.
در حوادثی که متأسفانه روزهای 
اخیر شاهد آن بودیم و باعث شد که عده ای از 
آشوبگران به پلیس و اموال عمومی حمله کرده 
و خسارات جانی و مالی زیادی را به بار آورند، 
خساراتی که به پلیس پایتخت وارد شد، چقدر 

بود و چند نفر در این مدت بازداشت شدند؟
خسارت وارده در تهران به نسبت حجم اتفاقاتی 
که رخ داد از سایر شــهرها کمتر بود؛ هر چند از 
نیروهای ما کسی به شــهادت نرسید، اما حدود 
300نفر از همکارانم مجروح و مضروب شــدند؛ 
از تیری که به سمت شــان پرتاب شــد تا ضربه 
سنگ و چماق، ولی ما سعی کردیم با سعه صدر 
و با رعایت شــئونات، موضــوع را جمع کنیم و 
احمدهلل جز عده اندکی که آمدند و این اقدامات 
را انجام دادند، هیچ اســتقبالی از سوی مردم از 
این افراد انجام نشد. با این حال مسئوالن ذیربط 
باید ان شاءاهلل با حل مشکالت اقتصادی به ویژه 
گرانی هایی که مردم را اذیت می کند، کاری کنند 
که مشکالت آنها حل شود. ما در پلیس چه چوب 
بخوریم، چه سنگ بخوریم و چه مجروح بدهیم، 
با سعه صدر رفتار می کنیم. درباره افراد دستگیر 
شــده نیز عدد و آمار نداریم، اما بررسی ها نشان 
می  دهد که برخی افراد دســتگیر شــده، در هر 
تجمعی کــه قبال هم بوده حضور داشــته اند که 

ان شاءاهلل مراجع قضایی آمار می دهند.
در طول 5سال گذشــته اتفاقات 
مهمی در پایتخت رخ داد؛ حوادثی که تلخی 
آنها ممکن است تا مدت ها در افکار عمومی 
باقی بماند. تلخ ترین حوادثی که شما به عنوان 
فرمانده انتظامی تهــران در این مدت با آنها 

روبه رو بودید، چه بود؟
فرماندهی کار ســختی اســت؛ به ویژه فرمانده 
پلیس. بعضی از ســازمان ها  فقط یک ماموریت 
و یک مســئولیت دارند، اما ماموریت های پلیس 
متنوع و متکثر است. در همه مسائل پلیس حضور 
دارد؛ مثــال در حادثه ای اورژانــس باید حضور 
داشته باشد و پلیس هم باید باشد و در حادثه ای 
آتش نشانی باید باشد و پلیس هم باید باشد. هر 
اتفاقی که می افتد یک پای بررســی آن پلیس 
است. شاید تلخ ترین حادثه ای که در دوران حضور 
به عنوان فرمانده پلیس پایتخت، شــاهد بودم، 
حادثه شــهادت مظلومانه 3نفر از همکارانم بود 
که توسط یک فرقه منحرف به شهادت رسیدند 
و حدود 12نفر دیگر از همکارانم مجروح شدند. 
یا در ســال جاری درحالی که همکارانم در حال 
انجام ماموریت خود بودند توسط یک یاغی 6نفر 
از آنها هدف گلوله قــرار گرفتند یا حادثه ای که 
اخیرا رخ داد؛ آن هم زمانی که من در کربال بودم. 
خانم مهســا امینی و افرادی مثل او فرزندان ما 
هستند. نمی توانیم بگوییم به اندازه پدر و مادرش 
ناراحت شــدیم، اما از عمق وجودمــان برای او 
ناراحت شدیم؛ این در حالی بود که پلیس در این 
ماجرا هیچ دخالت و ســهل انگاری نداشت. اما 
به هرحال حوادث تلخ رخ می دهند و هر لحظه ما 
باید مترصد یک حادثه باشیم. وقتی تیراندازی ای 
در گوشه ای از شــهر رخ می دهد، لرزه به تن من 
فرمانده می افتد تا ماجرا مشــخص و جمع شود 
یا کسی که گروگان گرفته می شود تا زمانی که 
آزاد نشود، قلبمان برای او و خانواده اش می تپد 
یا حادثه ای که مدتی قبــل رخ داد و در جریان 
آن رئیس اسبق ســازمان پزشکی قانونی به قتل 
رســید.  تا زمانی که قاتالنش را دستگیر کنیم، 
آرام نداشتیم. کار پلیس چه یک 
مأمور ســاده باشــد و چه یک 
فرمانده، کاری بسیار پرمشغله،   

پراضطراب و سختی است.

نکته

کاهش 11درصدی سهم تهران از جرایم کشور 
بیشتر از 5سال از زمانی که مسئولیت فرماندهی 
انتظامی پایتخت را بر عهــده گرفته می گذرد و 
در این مدت در متن بســیاری از حوادث تلخ و 
شــیرینی که در تهران رخ داده حضور داشته 
است. سردار حسین رحیمی را شاید بیشتر بتوان 
به دلیل طرح های منسجم، منظم و مستمری که 
برای برخورد با مجرمان و جانیان از سوی پلیس 
پایتخت در مناطق مختلف تهران انجام می شود، 
شناخت، اما فرارســیدن هفته فراجا فرصتی 
را مهیا کرد تا در گفت وگو با ســردار رحیمی از 
برنامه هایش در 5سال گذشته و دستاوردهایی 
که در این مدت پلیس پایتخت به آن دست پیدا 

کرده، پرس وجو کنیم.

ضمن تبریک هفته فراجا به شــما 
و همکاران  تان، به عنوان نخســتین ســؤال از 
دســتاوردهایتان طی بیش از 5سال فرماندهی 
انتظامی تهــران بزرگ بگوییــد و اینکه کدام 

برنامه ها با موفقیت اجرا شده اند؟
امسال هفته فراجا با شعار پلیس خادم مردم، مردم 
حامی پلیس شروع شــده و ما طبیعتا در طول سال 
با همین شعار زندگی می کنیم؛ یعنی کار را استمرار 
می بخشیم و ادامه می دهیم و تمام برنامه ریزی هایمان 
در همین زمینه خواهد بود. توفیــق دارم که بالغ بر 
5سال خدمتگزار امنیت و خادم مردم عزیز پایتخت 
هســتم. من کال آدم برنامه محوری هستم و جدا از 
ماموریت کالنی که فرمانده کل ساالنه ابالغ می کند، 
تالش می کنیم به برنامه ها جزئی نگاه کنیم و در تمام 
رده های پلیس تخصصی از پلیــس آگاهی گرفته تا 
پلیس راهور، مبارزه با مواد مخدر، پیشــگیری، فتا و 
پلیس های تخصصی دیگــر کار را پیش ببریم؛ مثال 
اگر گفته می شــود اولویت ما مبارزه با جرائم است، 
ترجمانش در ماموریت پلیس های دیگر به چه صورت 
است؛ مثال پلیس آگاهی که شاید مهم ترین موضوعی 
است که مردم در بحث مبارزه با سرقت با آن سروکار 
دارند، یکی از نمونه هاســت. با افتخار می گویم که با 
اجرای برنامه ها و طرح های مختلفی که انجام دادیم 
سرانه وقوع جرم که در بدو ورود من 30درصد )یعنی 
یک سوم از جرائم کشــور متعلق به تهران( بود را به 
19درصد رساندیم که این کار بزرگی است. این یک 
انقالب عملیاتی در بحث مبارزه با مجرمان است. این 
در حالی است که طبیعتا در این 5سال با مسائلی مثل 
تشدید محاصره اقتصادی که خودش ناهنجاری های 
زیادی ازجمله بیکاری، تــورم و... را در هر جامعه ای 
پدید می آورد، روبه رو بودیم. در این شــرایط سرانه 
جرائمی مثل سرقت 10 تا 15درصد در کشور افزایش 
داشــته، اما ما در تهران ســهم مان از 30درصد به 

19درصد رسیده است.

در سایر پلیس های تخصصی ازجمله 
پلیس مبارزه با موادمخدر چطور؟

در حوزه مبارزه با مواد مخدر که شاید دومین مطالبه 
مردم است، ما با 3موضوع برنامه مان را تدوین کردیم؛ 
اول مبارزه با قاچاقچیان کالن، مبارزه با خرده فروشان 
و مبارزه با معتادان؛ به ویژه معتادان متجاهر. در این 
بین بحث مناطق آلوده تهران مطرح می شود؛ مثل 
شــوش، مولوی، هرندی، فرحزاد، جاجرود و گردنه 

تنباکو که در این 5،4 سال به طور ویژه در دستور کار ما 
قرار گرفت. در اواخر سال97 بحث شوش و هرندی را 
به تنهایی شروع کردیم و پیش بردیم و امروز می توانیم 
بگوییم که 70 تا 80درصد آنجا را پاکسازی کرده ایم 
و حتی اگر بخواهیم به طــور صددرصد این مناطق 
را از حیث موادفروشــان و معتادان پاکسازی کنیم، 
راهکارش وجود دارد. شهردار محترم تهران در این 
بخش شخصا وارد شدند و تالش می کنند و استاندار 
محترم تهران و شــورای هماهنگی که واقعا ســعی 
می کنند و ظرفیت های ما را برای نگهداری معتادان 
خیلی افزایش دادند. برای اینکه این زحمت تکمیل 

شود، نیاز به ظرفیت 7 تا 8هزارتایی دیگر هم داریم.
در بحث خرده فروشــان که مردم و خانواده ها را آزار 
می دهند، چه در مناطق آلوده ای که به آن اشاره شد 
و چه در پارک ها و معابر که مردم گله مند هســتند، 
روی این افراد اشــراف داریم، اما باید در این بخش 
اردوگاه هایی برای جمع آوری و نگهداری براســاس 
قانون مبارزه با مواد مخدر تاســیس شــود تا شاهد 

نتیجه بخشی اقدامات پلیس باشیم.
به همین ترتیب دربــاره قاچاقچیان عمده باندهایی 
را منهدم کردیم که از بعضــی از آنها یک تن، 2تن و 

500کیلو موادمخدر کشف شد.
در برخی از مناطق پایتخت ازجمله 
شوش، هرندی، فرحزاد و... همیشه حضور معتادان 
و خرده فروشان مواد مخدر باعث ناراحتی و نگرانی 
مردم و شهروندان بوده است. در این مناطق پلیس 

پایتخت چه اقداماتی انجام داده است؟
ما به صورت توامان هم با خرده فروشان و هم با معتادان 
متجاهر برخورد می کنیم؛ مثال در شــوش و هرندی 
روندی را از اواخر سال98 شــروع کردیم و حاال در 
سال1401 به اینجا رسیدیم که قرارگاه ویژه ای را با 
300نفر نیروی مستقل در آنجا فعال کرده ایم؛ یعنی 
جدای از کار جاری پلیس در این مناطق، این قرارگاه 
ویژه در شــوش و هرندی فعال شــده و 10ایستگاه 
پلیس نیز در آنجا مشغول فعالیت شده که تاسیس 
این ایســتگاه ها لرزه به جان خرده فروش ها انداخته 
است. با این حال باید بگویم که این ابتدای کاری است 
که در مرحله جدید فعالیت پلیس در شوش و هرندی 

اتفاق می افتد و ادامه دارد.
در منطقه فرحزاد با کمک شهرداری منطقه2 تمام 
آن منطقه را کامال پاکســازی کردیم که شهروندان 
می توانند برای تفریح و اســتفاده از طبیعت به آنجا 
بروند. 5 ایستگاه پلیس در آنجا فعال شده و بیش از 
100پلیس روزانه در آنجا فعالیت می کنند تا بتوانیم 
وجود معتادان و خرده فروشــان را در آنجا ریشه کن 
کنیم. حتما به خاطر دارید که در آن منطقه بعضا قتل 
هم اتفاق می افتاد، اما حــاال تبدیل به مناطقی امن 

برای شهروندان شده اند.
در منطقه گردنه تنباکو، ســنگرها و پاتوق هایی که 
معتادان درست کرده بودند، کامال با لودر و بولدوزر 
صاف شد و همه معتادان و خرده فروشان جمع آوری 
شدند. این اتفاق در منطقه جاجرود هم رخ داد و سایر 
مناطق نیز در دستور کار است. اما در این میان نکته 
مهمی وجود دارد؛ اینکه اگر بخواهیم این اقدامات به 

نتیجه برسند، حتما باید بسترهای الزم فراهم شود.
دربــاره فعالیت هــای پلیس های 
تخصصی و دســتاوردهای آنهــا در این مدت 

گفتید. این دستاوردها درخصوص پلیس راهور 
و پیشگیری را چطور ارزیابی می کنید؟ 

در بحث پلیس راهنمایــی و رانندگی با برنامه پیش 
رفتیم. 4سال اســت که در کاهش کشــته ها رتبه 
اول را در کل شــهرهای کشــور داریم. در روزهای 
نخســت حضور من به عنــوان فرمانــده انتظامی 
تهران، خیابان های تهران قفل و مشــکالتی ایجاد 
می شــد، اما االن به رغم اینکه روزانــه خودروهای 
فراوانی به خودروهای تهران افزوده می شود، ترافیک 
تهران را قفل شــده نمی بینید و فقط همان ترافیک 
صبحگاهی و شــامگاهی اســت. این در حالی است 
که هیچ خودروی فرســوده ای خارج نمی شــود و 
ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در حوزه اتوبوس به 
جهت مشکالتی که وجود دارد، افزایشی نداشته که 
کاهش هم داشته، اما برای حل کامل مشکل ترافیک 
باید دستگاه های مختلف فعال شــوند و کار کنند. 
مشــکل پارکینگ را باید حل کنیم؛ مشکل افزایش 
حمل ونقل عمومی چه قطار شهری و چه اتوبوس ها 
و تاکســی ها را باید حل کنیم. ترافیک تهران به رغم 
اینکه خیلی ها می گویند راه برون رفت ندارد، به اعتقاد 
من راه برون رفت دارد و ما می توانیم اتفاقات بهتری را 
رقم بزنیم؛ به ویژه درباره 2معضل ترافیک و آلودگی 
هوا که معموال 6ماهه دوم سال با آن روبه رو هستیم. 
در بخش پلیس فتا با افتخار می گوییم که جزو معدود 
استان هایی هستیم که بالغ بر 90درصد جرائمی که 
در فضای مجازی رخ می دهد، کشــف می کنیم. در 
بحث کالنتری ها هم تمام کالنتری های ما به عنوان 
محیطی انتظامی که بیشــترین مراجعان را دارند، 
بهبود پیدا کرده اند. ظاهر کالنتری ها کامال متفاوت 
شده و به تبع آن فرایند خدمت رسانی هم در کالنتری 
متفاوت شده است. در بخش مشــاوره و مددکاری، 
تالش می کنیم تــا پرونده های کمتــری به مراجع 
قضایی بروند. بخش های مشاوره خوب کار می کنند 
و با حــل اختالف های مربوط بــه درگیری ها باعث 
شده اند که پرونده های زیادی در همان کالنتری  ها 
به صلح و سازش برسند. در بخش تسلط بر مجرمان 
و برخورد با مجرمان، گشت های ویژه ما و گشت های 
انتظامی ما که به تازگی راه اندازی شده اند، از اشراف 
خوبی برخوردار هســتند. به نظرم بیش از 80درصد 
برنامه هایی که در دستور کار من بوده محقق شده و 

دنبال نوآوری های جدید هستیم.
کالنتری ها همیشه در صف اول ارتباط 
پلیس و مردم بوده اند. بــرای بهبود فرایند کار 
کالنتری ها و تسهیل امور شهروندان و مراجعان به 

کالنتری ها، چه اقداماتی انجام شده است؟
اول باید بــه این اشــاره کنم که الزم اســت تعداد 
کالنتری هایمان را براساس مصوبه شورای امنیت به 
200کالنتری برسانیم و در گام اول باید 40کالنتری 
فعال می شــد که این اتفاق رخ نداده است؛ هر چند 
اخیرا کمک های خوبی از سوی مجلس و نمایندگان 
تهران به پلیس شده و پیگیری های خوبی در بحث 
تامین اعتبار ساخت کالنتری ها صورت گرفته است. 
در بحث زمین، هم شــهردار تهران و هم شهرداران 
مناطق 22گانه کمک هــای خوبی کرده اند. در حال 
نوسازی حدود 13کالنتری هستیم. بخش دیگری 
از کار راه اندازی کالنتری ها هم از صفر شروع می شود 

که به ارتقای سطح امنیت شهر کمک می کند. نکته 
دیگری که پیگیری می کنیم درباره بهبود روندهاست؛ 
ازجمله کالنتری دیجیتال. امکانات دوربین البسه که 
دوربین های البســه البته نه کامل، اما بخشی  از آنها 
تامین شده که ان شاءاهلل استفاده از آنها در دستور کار 
است. حتی پیگیر این هستیم که مردم برای هر کاری 
به کالنتری مراجعه نکنند و به شیوه الکترونیک با آن 
در ارتباط باشند. البته االن اپلیکیشن هایی داریم که 
6تا 7 خدمات ازجمله اعالم ســرقت خودرو را ارائه 
می دهند. بحث دیگر بحث اصالح رفتار است. شعار 
ما پلیس خدمتگزار با رویکرد مردم محوری اســت 
که هم اکنون هم این اتفاقات خوب می افتد. همواره 
میزان رضایتمندی مردم نســبت به پلیس در حال 
افزایش است. البته سطح توقعات مردم از پلیس هم 
بیشتر شده است. پلیسی که امروز می تواند در کمتر 
از 24ساعت خفت گیر اتوبان نیایش را بگیرد یا ظرف 
48ساعت بزرگ ترین سرقت از بانک را کشف می کند 
یا ظرف چند دقیقه گروگانگیر آجودانیه را بدون اینکه 
خون از دماغ کســی بیاید، دســتگیر می کند، اینها 
توقعات مردم را باال می برد که بجاســت و روزبه روز 

تالش مان این است که این روند بهتر شود.
امنیت همیشــه جایگاه  ویژه ای در 
شعار هر سال پلیس دارد. شما امنیت و احساس 
امنیت در جامعه امروز پایتخت را چطور ارزیابی 
می کنید و امنیت پایدار که همیشه مهم ترین 

هدف پلیس بوده، چطور محقق می شود؟ 
امنیت، ریشه اســت، بنیاد اســت و نیاز اولیه هر 
جامعه و بشر اســت. امنیت که نباشد چیزی معنا 
و ارزش پیــدا نمی کند. امنیت زیرســاخت همه 
فعالیت ها و حرکت هاست. از سویی فلسفه وجودی 
پلیس برقراری امنیت اســت؛ یعنی رکن اساسی 
برقرار کننده نظم و امنیت پلیس اســت؛ هر چند 
دستگاه های دیگر هم تالش می کنند، اما پیگیری 
بیش از 95درصد پرونده هایی که در جرائم مختلف 
تشکیل می شود، کار پلیس است. درباره این موضوع 
ما باید درواقع کمک همه مردم و همه دستگاه ها و 
سازمان ها را داشته باشــیم. قطعا پلیس به تنهایی 
نمی تواند این مســئولیت و ماموریت حیاتی را به 
مرحله اجــرا درآورد. در حکمی کــه مقام معظم 
رهبری به فرمانده محترم فراجا دادند قوای سه گانه 
و دستگاه های مختلف را مکلف کردند که به نیروی 
عظیم انتظامی در اجرای ماموریتش کمک کنند. 
با همه اینها خود مردم نیز باید کنار پلیس باشــند 
و همه باید تالش کنند که به پلیس اقتدار دهند تا 
بتواند ماموریت و وظیفه اش را به خوبی انجام دهد. 
اگر رکن امنیت ساز در جامعه که پلیس است، دچار 
اخالل و ایراد شود، نتیجه آن برمی گردد به تضعیف 
امنیت جامعه. تضعیف امنیــت جامعه هم یعنی 
همه زیرســاخت ها و همه فعالیت های اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســی و... دچار چالش می شود. پس 
ما همواره تمام تالشمان معطوف به استقرار امنیت 
پایدار و با ثبات اســت. زمانی کــه امنیت با ثبات 
و پایدار ایجاد شــود، دســتگاه های اطالع رسان و 
فرهنگساز باید تالشش شان این باشد که احساس 
امنیت در جامعه به وجود بیاید. اعتقاد من این است 
که میزان امنیت در جامعه از خود احساس امنیت 
بیشتر است؛ چون آن اقدام الزم برای به وجود آمدن 

احساس امنیت در جامعه انجام نشده که این وظیفه 
رسانه ها و دستگاه های فرهنگساز است که اقتدار 
پلیس را تبلیغ کنند؛ پلیسی که بدون هیچ سرنخی 
بزرگ ترین جرائم را کشف و بزرگ ترین مجرمان، 
قاتالن و جانیان را دســتگیر می کنــد. اینها باید 
تبیین شود و الزم است گفته شود که کار رسانه ها و 

دستگاه های فرهنگساز است.
از زمان حضور شما در پلیس پایتخت 
شاهد اجرای طرح های مختلف برای مقابله با 
مجرمان بودیم. این طرح ها در کاهش جرایم در 

پایتخت چه تأثیری داشتند؟
یکی از برنامه هایی که ما از ابتدا دنبال کردیم، این 
بود که گام ها را حساب شده، مکمل هم و هدفمند 
برداریم. بر این اساس طرح هایی ازجمله طرح رعد 
که رویکرد آن برخورد با مجرمان ســطح پایین و 
سارقان اســت، اجرا شــد. این طرح توسط پلیس 
پیشگیری و کالنتری ها انجام می شود. کالنتری ها تا 
پیش از این حلقه مفقوده در کشف جرم و دستگیری 
مجرمان بودند یا حداقل آنچنان که باید و شاید این 
کار را نمی کردند و با اجرای این طرح وارد دور شدند 
و االن بین کالنتری ها رقابت اســت که کدام یک 
جرایم بیشــتری را کشــف و مجرمان بیشتری را 
دستگیر می کنند. طرح کاشــف مکمل طرح رعد 
اســت که جرایمی که پیچیده تر هستند را شامل 
و از ســوی پلیس آگاهی انجام می شود. در طرح 
کاشــف نیز مبارزه با قاچاقچیان و موادفروشــان 
را در دســتور کار داریم که تکمیل کننده 2طرح 
دیگر است. از سوی دیگر پلیس نمی تواند اقدمات 
اراذل و اوباش را تحمل کند؛ آنهایی که عربده کشی 
می کنند و ترس به دل مردم می اندازند و... بر همین 
اســاس طرح اقتدار که برخورد با اشرار، مزاحمان، 
قماربازان و.... است، اجرا شد. این طرح ها به نوعی 
همه ماموریت های پلیس را شامل می شود که ابتکار 
پلیس تهران بزرگ است و اســتمرار دارد و اجرای 
همین طرح باعث شد که سهم 25درصدی تهران از 
وقوع جرائم در کشور به 19درصد کاهش پیدا کند.

این کاهش جرم در پایتخت امسال 
نسبت به سال گذشته نیز اتفاق افتاده است؟ 
می توانید آماری از افزایــش یا کاهش جرائم 

مختلف نسبت به سال گذشته ارائه  دهید؟
اگر بخواهم وضعیت جرائــم را در 196روزی که 
از سال می گذرد نســبت به مدت مشــابه آن در 
سال گذشته بررســی کنیم، متأسفانه باید بگویم 
امسال نســبت به سال گذشــته 8درصد افزایش 
وقوع انواع ســرقت داشــتیم. البته در کشف آن 
یک درصد افزایش کشــف داشــتیم. در بعضی از 
جرائم اما کاهش های خوبی داریم و وضعیت مان 
بد نیست. در قتل 3درصد کاهش داریم. در سرقت 
طالفروشی ها 50درصد کاهش داریم و در بعضی 
از جرائم دیگر هم کاهش هــای قابل قبولی داریم. 
همچنین در شــرارت 21درصد کاهش داریم که 
عدد خوب و قابل توجهی اســت. در کشف سالح 
17درصد افزایش داشتیم. در کشف سوخت قاچاق 
که معموال از تهران به سمت سایر استان ها قاچاق 

می شــود، 59درصــد افزایش 
داریــم. در مجموع وضعیت مان 
خــوب و قابل قبــول اســت.
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گفت وگوی همشهری با سردار حسین رحیمی درباره عملکرد و دستاوردهای پلیس در طول 5سال حضور او در فرماندهی انتظامی تهران

خالصهگفتوگو

در منطقه فرحزاد 
با کمک شهرداری 
منطقه2 تمام آن 

منطقه را کامال 
پاکسازی کردیم 

و شهروندان 
می توانند برای 

تفریح و استفاده 
از طبیعت به آنجا 
بروند. 5ایستگاه 

پلیس در آنجا 
فعال شده و بیش 

از 100پلیس روزانه 
در آنجا فعالیت 

می کنند تا بتوانیم 
وجود معتادان و 

خرده فروشان را در 
آنجا ریشه کن کنیم. 

فرحزاد حاال تبدیل 
به منطقه ای امن 
برای شهروندان 

شده  است.

در حال نوسازی 
حدود 13کالنتری 

هستیم. بخش 
دیگری از کار 

راه اندازی 
کالنتری ها هم از 

صفر شروع می شود 
که به ارتقای سطح 
امنیت شهر کمک 

می کند. نکته 
دیگری که پیگیری 

می کنیم درباره 
بهبود روندها ست. 

ازجمله کالنتری 
دیجیتال. امکانات 

دوربین البسه که 
دوربین های البسه 

البته نه کامل اما 
بخشی اش تامین 

شده که ان شاءهللا 
استفاده از آنها در 

دستور کار است.

امنیت که نباشد 
چیزی معنا و ارزش 

پیدا نمی کند. 
امنیت زیرساخت 

همه فعالیت ها 
و حرکت هاست. 
از سویی فلسفه 

وجودی پلیس برای 
برقراری امنیت 

است. یعنی رکن 
اساسی برقرار کننده 
نظم و امنیت پلیس 

است. هر چند 
دستگاه های دیگر 
هم تالش می کنند 

اما بیش از 95درصد 
پرونده هایی که 

در جرایم مختلف 
تشکیل می شود، 

پیگیری آن کار پلیس 
است.

مردم باید کنار پلیس 
باشند و همه باید 
تالش کنند که به 

پلیس اقتدار دهند 
تا بتواند ماموریت 

و وظیفه اش را به 
خوبی انجام دهد. 

اگر رکن امنیت ساز 
در جامعه که پلیس 
است دچار اخالل 

و ایراد شود، نتیجه 
آن بر می گردد به 

تضعیف امنیت 
جامعه. تضعیف 

امنیت جامعه هم 
یعنی چالش برای 
همه زیرساخت ها 
و همه فعالیت های 

اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و...

 جوالن ربات ها 
در توییتر 

 بافت های تاریخی 
پایتخت جان می گیرند

ربات های آشوب ساز 
مشغول کارند

ربات های نرم افزاری در توییتر می توانند با 
الیک و ری توییت به افکار عمومی جهت دهند

کارشناسان در گفت وگو با همشهری اعالم کردند: 
صیانت از تاریخ شهر با مشارکت مردم امکانپذیر است

زیاد نمایی در فضای مجازی بسیاری را وادار به 
همسو شدن با هشتگ های ربات ساز کرده است


