
سرهنگ  علی ناظمی فر، معاون هماهنگ کننده 
فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران:

استفاده از خرد همگانی، 
نوآوری و خالقیت برای 

اجرای برنامه های هفته فراجا

سرهنگ  هادی حســــن زاده شهابی معاون فرهنگی 
و اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران :

رسالت اصلی معاونت فرهنگی 
 و اجتماعی نمایش اقتدار، توانمندی
و رأفت  پلیس در هفته فراجا است  

سرهنگ داریوش صادقی فر
 رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی 

فرماندهی ویژه شرق استان تهران :

از کسانی که حجاب برتر دارند
 تقدیر خواهد شد

سرهنگ علی سلیمانی
 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ویژه شرق 

استان تهران:

تخلفات رانندگی پایه 
اصلی تصادفات است

سرهنگ مرتضی یاوری
  رییس بازرسی فرماندهی انتظامی ویژه 

شرق استان تهران:

سامانه 197 هزینه ای
 برای مردم ندارد

سرهنگ شهرام امیریان 

جانشین فرمانده انتظامي ویژه شرق استان تهران:

پليس شرافتمندانه و زير 
پرچم واليت فقيه پاسدار 

امنیت و آرامش مردم است

حجت االسالم حسین فیروزی رئیس عقیدتی سیاسی 
فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران:

پلیس مقتدر و مهربان
 با فرماندهان مکتبی و والیت 

مدار در خدمت مردم

حجت االسالم حسین فیروزی رئیس عقیدتی سیاسی 
انتظامی ویژه شرق استان تهران در گفت و  فرماندهی 
گو با خبرنگار آبرومند گفت: عقیدتی سیاسی با عنایات 
حضرت حق و الهام الهی توسط رهبر کبیر انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی ره در گام اول انقالب اسالمی در نیرو 
های مسلح تاسیس شد که به حمدالله نقش به سزایی 
در تحقیق دین باوری ، ارتقائ  دینی و بینش سیاسی 
کارکنان نیروی مسلح اعم از کادر و وظیفه و خانواده های 
محترم  آنان داشته و دارد نقش تاثیرگذار عقیدتی سیاسی 
در انتظامی کل کشور نقش بی بدیلی است بطوری که 
ستاد کل  توسط  گرفته  صورت  های  بررسی  براساس 
نیروهای مسلح در اشراف کل فرماندهی کل قوا عقیدتی 
فراتر از شاخص های تعیین شده عمل کرده و رتبه اول 

توسط آن ستاد را کسب نموده است .
در تاثیر عملکردی عقیدتی سیاسی همین بس که انتظامی 
کشور در نظر سنجی های صورت گرفته توسط مراکز 
معتبر همیشه رتبه های برتر اول تا سوم را از حیث رضایت 
مندی مردم عزیز ایران اسالمی را از بین دستگاههای 

حاکمیتی و اجرایی کشور داشته و دارد...
ادامه  در صفحه2
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سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران:

مردم بهترین حامی امنیت
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مقاله

ادامه از صفحه اول

13 مهرماه 1401

سال چهارم  

روانشناسی زرد چیست؟
چرا باید از آن دوری کرد؟

در سال های اخیر توجه افراد به مقوله روانشناسی بیشتر شده است و تعداد افرادی 
که برای مشاوره و در میان گذاشتن مشکالت خود با مشاور یا روانشناس صحبت 
می کنند رو به افزایش است. اینجاست که باید فرق اصالت را از جو و تبلیغات بدانیم. 
روانشناسی زرد هم اصطالح وسیعی دارد که شامل مفاهیم و تئوری هایی در مورد 
رفتار و زندگی ذهنی بشر است که مدعی بر مبنای علم روانشناسی است. ولی در واقع، 

روانشناسی زرد و روانشناسی علمی کامال از هم جداست.
روانشناسی زرد چیست؟

در روانشناسی زرد اغلب به پیشنهاد راه حل های سریع برای مشکالت مهم و دشوار 
ختم می شود. اصوال این روش ها از سمت پژوهش ها و جامعه علمی مورد تایید قرار 
نمی گیرد، اما از سوی آدم های عادی مورد توجه قرار گرفته است. افرادی که به دنبال 
حس و حال خوب هستند، برای رسیدن به این هدف از رواشناسی زرد استقبال می 
کنند. روانشناسی زرد در ایران هم رواج پیدا کرده است و حتما شما هم با این نوع از 
کالس ها رو به رو شده اید که برای مشکالت پیچیده راهکارهایی سریع ارائه می دهند. 
اگر بخواهیم مثال های دقیق تری بزنیم باید به آزمون های شخصیت شناسی اشاره 
کنیم، آزمون های که اکثر آنها بنیاد علمی ندارد و با چهار پرسش خنده دار و بی معنی 
به شما می گوید که چه شخصیتی دارید! این ها از روانشناسی زرد هستند. در صورت 
داشتن هر مشکلی به جای افتادن در دام روانشناسی زرد می توانید در کلینیک کارگاه 

های روانشناسی عمومی شرکت نمایید تا مشکالتتان به صورت ریشه یابی نمایید.
تفاوت روانشناسی زرد با روانشناسی واقعی در چیست؟

در روانشناسی زرد می گوید تو به هرچیزی که بخواهی میرسی ولی در روانشناسی 
علمی می گوید نرسیدن و نشدن قسمتی از زندگی هر فردی است و باید بپذیرید چون 

رنج قراره تو رو به بینش برسونه
روانشناسی زرد می گوید دائم تالش کن تا بهترین و باالترین بشی ولی علم روانشناسی 
می گوید هیچ انسانی از دیگری باالتر نیست چون انسانیت هست که ارزشمنده و 

هدف از تالش به معنای پیدا کردن راهی برای رشد
این طور باید گفت روانشناسی زرد تو را به سمت هیجانی شدن و زندگی آرمانی سوق 
می دهد ولی علم روانشناسی به تو آموزش می دهد که چطور بر اساس منطقی درست 

و پخته تعیین اهداف کنی
معایب اصلی روانشناسی زرد چیست؟

گمراه کنندگی/تضاد برانگیزی/سود محوری/اثرات دارونمایی موقت
نشر از منابع غیر علمی/دور کردن افراد از درمان واقعی/ چگونه روانشناسی زرد را 

تشخیص دهیم؟
در روانشناسی زرد اغلب نظریه ها ثابت هستند. به این صورت است که اگر سخنرانی 
ها و موضوعات چند سال قبل آنها را با صحبت های امروزشان مقایسه کنید متوجه 
خواهید شد که حرف جدیدی ندارند و تغییراتی در صحبت آنها نخواهید دید. در اصل 
این روانشناس ها حرف های ساده  که هر کسی ممکن است آن را بداند را می زنند 
و فقط با هدف کسب درآمد بیشتر روش جدیدتری را اتخاد می کنند. در حالی که 
روانشناسی علمی دیدگاه های جدیدی از شگفتی های بشر را نشان می دهد و روش 

های جدیدی را برای تشخیص و درمان و ارزیابی بیماری ها ارائه می دهد.
علم روانشناسی بر این اساس است که از طریق روش های علمی رفتار و فرایندهای 
ذهنی انسان ها را بررسی می کند و آنها را به بهترین پاسخ راهنمایی می کند. این 
روند زمان بر است و این تفاوت اصلی روانشناسی علمی و روانشناسی زرد است. در 
روانشناسی زرد بر خالف رواشناسی علمی راه های ساده را پیشنهاد می دهند و رمز 

موفقیت خود را همین می دانند.
در حال حاضر این نوع از محتواها به علت استفاده روز افزون از شبکه های اجتماعی در 
حال افزایش است و افرادی که تحصیالت علمی و آکادمیک ندارند و با دیدن ویدیوها 
و متن های جذاب و اغوا کننده در حوزه احساسات و عواطف به خودشان اجازه ورود 

به روانشناسی را می دهند.
چگونه از روانشناسی زرد دوری کنیم؟

اگر شما هم قصد دارید از روانشناسی زرد دوری کنید این نکته را در نظر بگیرید که باید 
کلی کتاب های روانشناسی بخوانید. اما گاهی اوقات این کتاب ها دا دلیل نداشتن 
پشتوانه علمی در طبقه بندی روانشناسی زرد قرار می گیرند. به همین خاطر ما به 
شما پیشنهاد می کنیم که در کنار مطالعه این کتاب ها حتما با یک روانشناس خبره 

مشورت بگیرید.
همچنین باید بدانید که در مشکالت روانشناسی زرد اصوال توصیه های کلی برای 
همه وجود دارد. که چنین موضوعی کامال اشتباه است چرا که هر شخصی داستان 
و مشکالت  خاص خود را دارند به همین خاطر با یک نسخه نمی توان مشکل همه 

افراد را بر طرف کرد.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که به هیچ عنوان نباید بی منطق 

هر حرفی را بپذیرید و سعی کنید برای هر حرفی ریشه علمی و منطقی پیدا کنید.
 گردآورنده:
مرکز مشاوره آرامش معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان

سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی ویژه 
شرق استان تهران در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار نشریه آبرومند ، ضمن تبریک هفته 
انتظامی به همکاران و خدا قوت به آنان اظهار 
داشت : تقدیر و تشکر می کنم از همراهی همه 
همکاران بویژه خانواده های آنان که علی رغم 
ما  همکاران  که  زیادی  های  ماموریت  حجم 
دارند و کمتر فرصت می کنند در کنار خانواده 
خود باشند ، اما دوستان ما با بزرگواری تمام 
سختی ها را به جان می خرند علی الخصوص 
همسرانشان که مدیریت خانواده را هم بر عهده 
بدون  ما  عزیزان  تا  کنند  می  ،تحمل  دارند 
دغدغه خاطر در خدمت مردم شریف باشند 
همچنین گرامی می داریم یاد و خاطره های 
شهدای عرصه نظم و امنیت علی الخصوص 
شهدایی که در وقایع اخیر به فیض عظمای 

شهادت رسیده اند. 
 فرماندهی انتظامی برابر قانون سازمانیست در 
ذیل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ، 
هم وظایف نظامی دارد و هم وظایف انتظامی 

و اجتماعی . 
در قانون فراجا 24 وظیفه برای پلیس تعیین 
های  حوزه  در  آنها  غالب  که  است  شده 

پیشگیری و در حوزه کشف جرم است . 
اما علی رغم این وظایف که در قانون تصریح 
شده و هرکدام از آنها خودش بخش زیادی از 
ِعّده و ُعّده نیروهای پلیس را می طلبد که در 
خدمت آن کار باشند ، فراجا بالغ بر 240 تفاهم 
نامه با سازمان های مختلف دارد که کمک می 
کند آن عزیزان نیز بتوانند کارهای خودشان را 
پیگیری و اموراتی که نیاز دارد پلیس به عنوان 
پشتیبانی کننده در کنار آنها باشد تا کار مردم 
در موضوع  مثال  عنوان  به   . دهند  انجام  را 
کرونا که بیش از  2 سال درگیر آن بودیم در 
خیلی از طرح ها که مصوبه ستاد کرونا و وزارت 
بهداشت مسئول مستقیم پیگیری آنها بود ، 
بخش هایی از کار در امر قرنطینه و منع تردد ، 
ایجاد محدودیت ها و ... بر عهده پلیس بود . 
خیلی از سازمان ها با همین موضوعی که بیان 
شد برای انجام کارهای خود در خدمت رسانی 
کنارشان  پلیس  دارند که  نیاز  مردم  به  بهتر 
باشد . علی رغم همه کارهایی که گفته شد 
وظیفه اصلی پلیس در حوزه پیشگیری و کشف 
جرم است و ما آن موضوعات را هم بصورت 
جدی پیگیری می کنیم که کار هیچ سازمان 
و وزارتخانه و هیچ نهادی روی زمین نماند تا 
بتوانند خدمتگزاری بهتری برای مردم شریف 

داشته باشند . 
پلیس در بحث پیشگیری از جرم وظایفی دارد 
که در غالب پلیس پیشگیری با پوشش انتظامی 
در نقاط مختلف و برخورد با کسانی که انگیزه 
و یا توان بزهکاری دارند ، به این صورت که ما 
فرصت انجام جرم را از آنها بگیریم و پیشگیری 
می کنیم که در جامعه جرم کمتری به وقوع 

بپیوندد که غالبا توسط پاسگاه ها و کالنتری 
ها انجام می شود. 

با توجه به مطالب گفته شده  چنانچه اقدامات 
پیشگیرانه در جلوگیری از وقوع جرم مؤثر واقع 
زمینه  در  تخصصی  اقدامات  با  پلیس  نشود 
و  جرم  و کشف  شناسایی  با  مختلف  های 
انجام اقدامات تامینی با هماهنگی قوه قضایه 
در راستای جلوگیری از تکرار جرائم اقدام می 
نماید ، که از آن جمله می توان به فعالیت های 
پلیس های آگاهی ، فتا ، امنیت عمومی ، مباره 
با مواد مخدر ، امنیت اقتصادی و راهنمایی و 
رانندگی اشاره کرد که هرکدام به موجب قانون 
انواع  با  اختیاراتی در زمینه مبارزه  و  وظایف 

جرائم دارند. 
از برنامه  سردار عزیزی در ادامه گفت : یکی 
هایی که در سال جاری در دستور کار ما قرار 
گرفت  فعالیت های مربوط به مردم یاری با 
همکاری معاونت اجتماعی و یگان ویژه شرق 
استان تهران با همراهی معاونت بهداری پلیس 
استان و همکاری گروه های جهادی شهدای 
جهادی  و گروه  تهران  استان  شرق  مقاومت 
پزشکی نجوا بوده که در مناطق محروم نسبت 
به انجام اقدامات مردم یاری در زمینه ی تامین 
لوازم زندگی و غذای گرم و اقدامات پزشکی و 
دارویی به صورت رایگان در سطح وسیع در 
شهرستان  ای  حاشیه  برخوردار  کم  مناطق 
های قرچک ، پیشوا و ورامین انجام شده است 
و برای استمرار آن در طول سال برنامه ریزی 

شده است . 
چشمگیر  حضور  موضوع  این  در  مهم  نکته 
خودرویی  تجهیزات  با  ویژه  یگان  کارکنان 
نوین آنان در مناطق مرحوم و استفاده از این 
امکانات برای خدمت رسانی به مردم عزیز بوده 
که مؤید این نکته است که یگان ویژه عالوه 
در  برنامه های وسیعی  ذاتی خود  بر وظایف 
ارائه  و  دوستانه  انسان  های  کمک  راستای 
خدمات مضاعف با کمک خیرین و بسیج به 

مردم عزیز دارد . 
به  اشاره  با  دیگر  بخشی  در  عزیزی  سردار 
پلیس  تقویت  راستای  در  بنائی  زیر  اقدامات 
بیان داشت : در طول 3 سال گذشته اقدامات 
خوبی در جهت تقویت پلیس در شرق استان 
تهران انجام داده ایم ،با مکاتبات و پیگیری 
های جدی توانستیم ساختار سازمانی را تقویت 
زمینه  در  ویژه  یگان  و  امداد  یگان  در  کنیم 
تقویت نیرو و تجهیزات اقدامات خوبی صورت 
گرفته است . در یگان ویژه تقریبا صد در صد 

تقویت نیرو و تجهیزات جدید داشته ایم . 
 در حوزه ما یازده کالنتری هدف تعیین که 
در این کالنتری ها بیش از 51 درصد جرائم 
اتفاق می افتد و مردم بیشتر به این کالنتری 
ها مراجعه می کنند . ما این کالنتری ها را هم 
از لحاظ نیرو و هم از لحاظ تجهیزات و دست 
افزار های هوشمندی که بتواند کمک کند تا 

زودتر به امداد خواهی شهروندان محترم بروند 
تهیه و در اختیارشان قرار دادیم . 

دستگاه   102 گذشته  سال  ماه  اسفند  در 
خودرو اضافه کردیم و در تابستان امسال هم 
از محل اعتبار استانداری 40 دستگاه خودرو 
دادیم  افزایش  موتورسیکلت  دستگاه   40 و 
اموال  اعتبارات سازمان  از محل  توانستیم  و 
سنگین  موتورسیکلت  دستگاه   20 تملیکی 
تهیه و در اختیار یگان ها قرار دهیم در کنار 
این کار ها اقدامات عمرانی خیلی خوبی انجام 
پاکدشت 2  شده است ،در سطح شهرستان 
کالنتری جدید را در دست احداث داریم و در 
شهرستان پیشوا نیز یک کالنتری افتتاح و یک 
کالنتری دیگر هم در حال احداث می باشد و 
همچنین ساختمان مدیریت راهور شهرستان 
پیشوا بالغ بر 90 درصد پیشرفت دارد که در 

هفته فراجا افتتاح می شود. 
 2 ورامین  شهرستان  سطح  در  همچنین 
کالنتری در محالت خیرآباد و امرآباد در حال 
احداث داریم که از محل اعتبارات استانداری و 
اعتبارات بازسازی تامین شده اند و  پیمانکار 
از  بیش  در خیرآباد  است که  کار  به  مشغول 
25 درصد پیشرفت کار داریم و در امرآباد هم 
در حدود 10 درصد پیشرفت کار حاصل شده 
است و بعد از 8 ماه به مرحله افتتاح خواهند 

رسید . 
 در قرچک ما پروژه پاسگاه داوودآباد را داریم 
که در دست ساخت است و بالغ بر 25 درصد 
ستاد  برای  زمین   ، دارد  کاری  پیشرفت 
در  شهرداری  دوستان  از  قرچک  شهرستان 
اختیار قرار گرفته ، به زودی در آنجا شروع به 
ساخت و ساز خواهد شد . ساختمان جدید 
یگان ویژه را که در حال حاضر در ساختمان 
استیجاری مستقر هستند و انجام وظیفه می 
کنند در زمینی حدود 5 هکتار و یک ساختمانی 
به مساحت حدود 3500 متر زیربنا در دست 
ساخت است تا پایان سال تکمیل خواهد شد. 

در حوزه شهرستان پردیس ما طرح های خوبی 
داشتیم که در آنجا یک مرکز آموزش با کمک 
مدیریت عمران شهر های جدید که ساختمان 
را به صورت امانی در اختیار ما قرار دادند دایر 
کنیم ، ما هر 45 روز یک بار 200 نفر از جوانان 
این خطه را به خدمت مقدس سربازی اعزام و 
آموزش می دهیمکه هم دغدغه خاطر خانواده 
ها به علت اینکه مرکز آموزش در محل خود 
استان هست کم شده است و همین که بیش 
از 80 درصد هم وقتی که آموزش آنها تمام می 
شود در خدمت کالنتری و پاسگاه های استان 
قرار می گیرند ، این کمک خوبی بوده است . 

و شهرسازی  عمران  مدیریت  در  دوستانمان 
پردیس دو کالنتری ساخته اند و کالنتری سوم 
در فاز 5 با پیشرفتی بالغ بر 45 درصد درحال 
تکمیل شدن است ، با تکمیل اعتبارات تا پایان 
سال آن هم افتتاح می شود و در خدمت مردم 

بزرگوار قرار می گیرد . 
در شهرستان دماوند همزمان 4 تا پروژه را 
عملیاتی کرده ایم ، پروژه پاسگاه مهرآباد ، 
پروژه کالنتری گیالوند و پروژه پاسگاه مشاء 
در آینده نزدیک در هفته فراجا 48 واحد منزل 
همکاران  برای  آنجا  در  سازمانی  مسکونی 
کلنگ زنی کنیم با قراردادی هم که با وزارت 
از 7  کمتر  در  شده  انجام  شهرسازی  و  راه 
ماه به بهره برداری خواهد رسید . توانستیم 
را در  فیروزکوه یک کالنتری  در شهرستان 
مسکن مهر شهرستان ایجاد خواهیم کرد ، 
یک پاسگاهی را هم در دهستان امین آباد در 
دست کار است پیمانکار تجهیز کارگاه کرده 
که پیمان 10 ماهه است که بعد از 10 ماه به 

نتیجه خواهد رسید .  
در حوزه معیشت کارکنان انتظامی کارهای 
در  ما   . است  شده  انجام  خوبی  خیلی 
از  واحد   350 توانستیم  پردیس  شهرستان 
طرح ملی مسکن را برای همکارانی که فاقد 
مسکن بوده اند و شرایط عضویت داشته اند 

را رقم بزنیم که با پیشرفت حدود 20 درصد 
است  ماهه  پروژه 24  و  است  انجام  درحال 
که بعد از 24 ماه عزیزان ما صاحب خانه می 
که  گرفتیم  نوبت  ما  دیگر  پروژه  دو  شوند. 
عملیاتی کنیم : یکی مسکن مهر در ورامین 
است و دیگری مسکن مهر در پاکدشت که 
عدد  یک  ورامین  و  پاکدشت  در  است  قرار 
مناسبی در اختیار پلیس قرار گیرد و در اختیار 

واجد شرایط قرار گیرد. 
صورت  خوبی  اقدامات  معیشت  حوزه  در 
دولت  است  نیاز  و  نیست  کافی  ولی  گرفته 
بفرمایند و  انقالبی کمک عاجل  و مجلس 
ما به عنوان یک سرباز کمینه از این دو قوه 
فخیمه تقاضا داریم که بحث افزایش حقوق 
و معیشت پلیس را در دستور کار خودشان 

قرار دهند . 
که  های  ماموریت  به حجم  توجه  با  پلیس 
دارد بصورت انقالبی و جهادی و به عنوان 
یک نیروی والیی محوری در تامین امنیت 
دغدغه  نباید  و  کند  می  کار  مردم  عمومی 
معیشت و مسکن داشته باشد و باید تمام 
به  ماموریتش  و  کار  انجام  در  را  تمرکزش 

بهترین شکل قرار دهد.  
بنده گواهی می دهم پلیس جهادی ، انقالبی 
به عنوان یک نیرویی که با تمام وجود عالقه 
دارند که خدمتی برای مردم انجام دهند هیچ 

کوتاهی نمی کند. 
مردم بدانند که پلیس خدمتگزار تمام تالش 
خود را می کند که هیچگونه دغدغه ای برای 

جان ، مال و اموالشان نداشته باشند  
سردار عزیزی با تقدیر از خیرین امنیت ساز در 
تقویت زیر ساخت های امنیت بیان کرد:در 
2 سال اخیر در حوزه ساختمان ، زمین ، 
خودرو و موتور سیکلت بالغ بر  310 میلیارد 
تومان توسط خیرین امنیت ساز بدون هیچ 
به  امنیت  ارتقاء  راستای  در  داشتی  چشم 

پلیس کمک شده است.

پلیس  رئیس  نکو  سعادت  اصغر  سرهنگ 
پیشگیری فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان 
تهران در تشریح وظایف پلیس پیشگیری برای 
آشنایی شهروندان با این رده تخصصی پلیس 

به شرح ذیل بیان داشت : 
1-برنامه ريزي، هدايت و هماهنگي ستادي 
فعاليتهاي مربوط به پيشگيري از وقوع جرائم، 
جرم   جغرافياي  براساس  تحليل  و  تجزيه  و 
بصورت روزانه  و ارايه راهکار هاي پيشگيري از 
سرقت به ف.ا شهرستان هاي تابعه  و حفاظت 
از اماکن و ارائه خدمات انتظامي به شهروندان 

در کليه کالنتری و پاسگاه ها ی استان .
2- هدايت و نظارت اين پليس  بر کالنتری 

ايستگاه  امداد،  هاي  يگان   ، ها  پاسگاه  و 
ناريه در سطح  مواد  و  بازرسي موقت   هاي 
کارشناسان   توسط  تابعه    هاي  شهرستان 

بصورت مستمر در راستاي ماموريت ها.
آهن  راه  پليس  با،  تعامل  و  نظارت،    -3
ها   ماموريت  راستاي  در  ورامين  شهرستان 
خروج  و  ورود  کنترل  جهت   به  بخصوص 
حفاظت  هاي  يگان  و   ، بيگانه  مسافرين 
دستگاه هاي اجرايي در سطح شهرستان هاي 

تابعه .
و  تابلوها  ظرفيت  از  برداري  4-بهره 
سطح  ادارات  ساير  و  سازمان  بيلبوردهاي 
تبليغ   منظور  به  ها  شهرستان  و  استان 

راهکارهاي پيشگيري از جرايم.
5- تهيه آمايش سرزميني براي توسعه و ايجاد 
کالنتری و پاسگاه ها ، ايستگاه هاي بازرسي 
و رده هاي حفاظتي برابر ضوابط و مقررات 

ابالغي با هماهنگي سلسله مراتب
6-  پيگيري  در راستاي تحول کالنتری و 
پاسگاه ها    به جهت برآورد آمادي تجهيزات، 
تامين نيروي انساني و بودجه مورد نياز و ارائه 
طرح توزيع  به کالنتری و پاسگاه ها  هاي 

هدف استان .
7- ارايه راهکارهاي پيشگيري از سرقت براي 
شهروندان توسط رئيس پليس پيشگيري از 

طريق فضاي مجازي و شبکه هاي  مجاز .

8- اجراي  طرحها ي مقطعي  در نقاط کور 
جرم خيز به منظور امنيت و آرامش شهروندان 
و دستگيري محکومين متواري  با هماهنگي 
مراجع قضايي در سطح کليه ف.ا شهرستان 
عوامل گشت  پررنگ   و  حضور  تابعه  هاي 
انتظامي  درمحله حاشيه نشيني شهرها به 

جهت پيشگيري از جرايم خشن .
پليس  و  نگهبانان محله  از  بهره گيري   -9

هاي افتخاري  در سطح کالنتری و پاسگاه ها  
شهرستان هاي تابعه  به منظور پيشگيري از 

جرايم .
در  يکنواختي  ايجاد  و  فرايندها  10-بررسي 
پاسگاهها  کالنتريها،  فعاليتهاي  و  ها  رويه 
وپيگيري مستمر در بحث ارتباط الکترونيکي 
پرونده ها با قوه قضاييه دوربين هاي مداربسته  

افالين وانالين و دست افزار گشتي ها.

سرهنگ شهرام امیریان جانشین فرمانده انتظامي 
ویژه شرق استان تهران در مصاحبه با خبرنگار 
آبرومند  گفت: پليس شرافتمندانه، با غيرت ديني 
و زير پرچم واليت فقيه از امنيت و آرامش مردم 
پاسداري و اجازه وقوع كوچکترين ناامني را نمي 

دهد. 

سرهنگ امیریان ، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته 
فراجا و با تقدیر از تالش هاي مجاهدانه کارکنان 
انتظامی در سنگر تأمين نظم، امنيت و آرامش 
مردم اظهار داشت: خدمتگزاري به مردم عزتمند 
هاي  آرمان  و  ها  ارزش  از  دفاع  اسالمي،  ايران 
انقالب و شهدا و تبعيت از واليت فقيه افتخاري 

خطير  رسالت  و  حساس  مأموريت  و  ارزشمند 
پليس است.

وي امنيت و آرامش مردم را هدفي مقدس و محور 
مأموريت هاي پليس عنوان كرد و گفت: پليس 
شرافتمندانه، با غيرت ديني، مقتدرانه، با زيبندگي 
به اخالقيات و معنويات و زير پرچم واليت فقيه 
از امنيت و آرامش مردم پاسداري و دغدغه هاي 
امنيتي، انتظامي و ترافيکي اقشار اجتماعي را با 
احساس مسئوليت و همت مضاعف مرتفع كرده 

است.
این مقام انتظامی با بيان اينكه پليس به عنوان 

نماينده نظام اسالمي بايد در همه حال مراقبت 
هاي رفتاري، گفتاري و عملکردي را مدنظر ويژه 
قرار دهد، گفت: احصاء معايب مأموريتي و رفع آن 
تضميني براي كيفي سازي اقدامات و اثربخشي 
هدفمند آن و در نتيجه خروجي و بازخورد مثبت و 

عامه پسند مأموريت ها است.
سرهنگ امیریان در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به توطئه ها و تفرقه افكني استكبار جهاني 
و هم پيمانان غربي و عربي اش عليه ايران اسالمي 
و ناامن جلوه دادن آن تصريح كرد: اين توطئه ها 
در برهه هاي مختلف زماني بعد از پيروزي انقالب 

اسالمي مطرح، كه به حول و قوه الهي با هدايت 
مدبرانه و حکيمانه مقام معظم رهبري ) مدظله 
العالی(، پشتيباني مردم از نظام اسالمي و بصيرت 
و  شده  شکست  به  محکوم  همواره  مّلت  ديني 

استكبار جهاني را به زانو درآورده است. 
جانشین فرمانده انتظامی استان در خاتمه خدمات 
رساني شايسته به مردم را هدف اصلی پلیس عنوان 
كرد و گفت: توسعه و گسترش آرامش اجتماعي 
محصول  جامعه  در  پايدار  امنيت  حاكميت  و 
مسئوليت پذيري، تعهد و تالش جهادي پليس و 

اعتماد مردم به كاركنان فراجاست.

سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران:

پلیس نباید دغدغه معیشت داشته باشد   

سرهنگ اصغر سعادت نکو رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران :

بهره گيري از نگهبانان محله 
به منظور پيشگيري از جرايم

سرهنگ شهرام امیریان جانشین فرمانده انتظامي ویژه شرق استان تهران:

پليس شرافتمندانه و زير پرچم واليت فقيه پاسدار امنیت 
و آرامش مردم است

 ارتباط چهره به چهره مردمی عقیدتی سیاسی 
فرماندهان  با  سازنده  تعامل  و  کارکنان  با 
انتظامی کل کشور در گام اول انقالب اسالمی 
باعث تربیت مدیران و فرماندهان مکتبی و والیت 
مدار ،مردم دوست ،مهربان و مقتدر شده است .

و صدور  پنجم  دهه  به  اسالمی  انقالب  ورود  با 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی توسط مقام معظم 
رهبری بخصوص از زمان حضورحجت االسالم 
والمسلمین دکتر سید علیرضا ادیانی ، عقیدتی 
سیاسی اولویت کاری خودر را خانواده به عنوان 
اولین نهاد جامعه قرار داده است که در همین 
راستا برنامه های تربیتی و آموزشی ویژه برای خانواده های محترم برنامه ریزی و اجرا 
نموده و می نماید و همچنین با تاسیس ساختار تحول گرا و تبیین شاخصهای پلیس در 
تراز انقالب اسالمی و ساختار سازمان عقیدتی با پنج معاونت عملیاتی: تربیت و آموزش 
،نظارت و ارزشیابی، آگاهسازی سیاسی، تبلیغات و روابط عمومی  امور فرهنگی خانواده 

ها به تصویب رسانده و حرکتی جهشی و جهاد گونه را آغاز نموده است.

حجت االسالم حسین فیروزی رئیس عقیدتی سیاسی:
پلیس مقتدر و مهربان

 با فرماندهان مکتبی و والیت مدار در خدمت مردم
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سرهنگ مرتضی یاوری  رییس بازرسی فرماندهی 
انتظامی ویژه شرق استان تهران:

سامانه 197 هزینه ای برای 
مردم ندارد

سرهنگ مرتضی یاوری رییس بازرسی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آبرومند گفت: ما در دفتر نظارت همگانی از طریق 
سامانه 197 با مردم در ارتباط هستیم. این سامانه ابزاری برای نظارت بیشتر بر 
عملکرد مامورین پلیس و حقوق مردم و امنیت جامعه راه اندازی شده است و 
مردم می توانند از این طریق نسبت به وظایف و حقوقی که دارند، آشنایی بیشتری 
پیدا کنند. در طول ماه معموال دو هفته برگزاری جلسه مالقات مردمی توسط 
سردار عزیزی فرمانده محترم انتظامی شرق استان تهران و معاونت ها و پلیس های 
تخصصی با مردم عزیز برگزار می شود و مردم می توانند هم به صورت حضوری و 
هم به صورت تلفنی درخواست هایشان را ارائه دهند. سپس دستورات الزم توسط 
فرمانده محترم صادر و به رده های مربوطه برای پیگیری و اقدام ارسال می شود. 
در مرحله پایانی بازخورد و نتیجه درخواست را به مخاطبش اطالع رسانی می کنیم. 
وی همچنین اظهار داشت: طبق آمارهایی که به دست آمده، از ابتدای سال جاری 
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، آمار شکایات و انتقادات از پلیس کاهش 
داشته و از سوی دیگر، پیشنهادات و درخواست ها بیشتر شده است. یعنی این 
اعتماد برای مردم به وجود آمده که از طریق سامانه 197 می توانند پیشنهادات و 
درخواست هایشان را در راستای ارتقای امنیت اعالم کنند. در راستای رسیدگی به 
درخواست های مردم در سامانه 197، آن مواردی که جنبه فوریتی داشته باشد، 
همکاران ما به محل اعزام می شوند و به صورت میدانی موضوع را بررسی می کنند 
و همانجا که مخاطب در محل حضور دارد، به  درخواستش رسیدگی و پاسخ الزم 

هم داده می شود. 
سرهنگ یاوری ادامه داد: سامانه 197 هزینه ای برای مردم ندارد و در حقیقت مردم 
به راحتی می توانند مشکالت و موانعی که در راستای انجام امورات پلیسی برخورد 
می کنند، با پلیس در میان بگذارند و از این طریق به خواسته شان نیز می رسند. 
همچنین اگر در بین شکایات دیده شود که در مورادی ماموران ما مرتکب تخلف شده 
باشند، حتما برابر روال قانونی پیگیری و پاسخگو خواهند بود و با کسانی که از مقررات 
سازمانی و قانونی تخلف کرده باشند، برخورد می شود. و اگر سوتفاهم پیش آمده باشد، 
مخاطب توجیه می شود و بررسی ها نشان می دهد که رضایتمندی خوبی در این زمینه 
وجود دارد. در حال حاضر 7 شهرستان از طریق سامانه 197 با ما در ارتباط هستند. 
شهرستان های ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، پردیس، دماوند و فیروزکوه در تابعیت 
فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران قرار دارند و مردم عزیز در طول ساعات شبانه 
روز می توانند مشکالت و موارد پلیسی را حتی در بحث مامورین و در رابطه با معضالت 
اجتماعی هم با این سامانه در میان بگذارند و ما سعی مان در این است که در کمترین 

زمان ممکن پاسخ درست و قانع کننده ای خدمت عزیزان ارائه دهیم.

سرهنگ محمد شاهرخی معاون تربیت و آموزش 
 فرماندهی انتظامی و یژه شرق استان تهران:

نهادینه سازی تربیت و آموزش در رفتار 
سازمانی، گامی هدفمند برای رسیدن 

به استانداردهای کیفی پلیس  

سرهنگ محمد شاهرخی معاون تربیت و آموزش استان معاون تربیت و آموزش ویژه 
پلیس  آموزش هدفمند در تحوالت ماموریتی  به نقش  اشاره  با  شرق استان تهران 
گفت: نهادینه سازی تربیت و آموزش در رفتار سازمانی، گامی هدفمند برای رسیدن به 

استانداردهای کیفی پلیس جامعه محور در جامعه اسالمی است.  
سرهنگ«محمد شاهرخی«معاون تربیت و آموزش استان ضمن گرامیداشت هفته 
فراجا 1401 اظهار داشت:آموزش یکی از مهمترین مولفه ها در تمامی الیه های یک 
جامعه است و باید روی موضوعات آموزشی دقت بیشتری شود تا کارکنان بتوانند هنگام 

انجام مأموریت ها بهترین عکس العمل و تدبیر را از خود نشان دهند. 
این مقام مسئول با تأکید بر افزایش کیفیت امورات آموزشی گفت: مأموریت های نیروی 
انتظامی، پرتعداد، پرحجم ،سخت و پیچیده است وهرچه آموزش ها با کیفیت بیشتری 

طراحی و اجرا شوند در هزینه ها صرفه جویی و نتایج بهتری کسب خواهد شد. 
وی افزود: آموزش و تربیت دو عنصر کلیدی و شتاب دهنده در پیشرفت و تعالی سازمان 
بوده و مسیر حرکت سازمان را به سوی پیشرفت در تحقق اهداف تضمین می کند.

تخصص و حرفه، مستلزم استمرار تربیت و آموزش می باشد، انجام آموزش ها در توان 
رزمي و عملياتي کارکنان تأثيرگذار است، ارتقاء دانش، مهارت و توانمندی از اصول و 

اهداف بلند مدت پلیس است و حساسیت ویژه ای دارد. 
 سرهنگ شاهرخی افزود: اگر کارکنان به خوبی آموزش دیده و در انجام وظایف خود 
مهارت کافی کسب کرده باشند در هنگام انجام مأموریت و رخداد یک بحران، می توانند 
با حرفه ای گرایی تهدیدات رابه فرصت تبدیل کنند و در صورتیکه نسبت به یادگیری 

سهل انگار باشند فرصت ها را ازدست خواهند داد. 
معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامي شرق استان تهران نهادینه سازی تربیت و 
آموزش در رفتار سازمانی را گامی هدفمند برای رسیدن به استانداردهای کیفی پلیس 
جامعه محور در جامعه اسالمی دانست و ادامه داد: با استاندارد سازي رفتار پليس،توجه 
به شاخصه هايي چون شفافيت و سرعت بخشيدن به ارائه خدمات و حذف مراحل 
زمان بر، صحت و كاسته شدن از خطاي انساني، فضاسازي و توجه به زيباشناسي و 
نظارت بر رفتار ارائه كنندگان خدمات، انعطاف پذيري و در نهايت سرعت  بخشيدن به 

كار مردم پيگيري مي شود.
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رئیس  آبادی،  سلطان  حمیدرضا  سرهنگ 
شرق  ویژه  انتظامی  فرماندهی  فتای  پلیس 
استان تهران در مصاحبه با خبرنگار آبرومند  
گفت:  نهاد  این  های  فعالیت  درخصوص 
فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعه جهانی 
به طور بنیادین دستخوش تغییرات و تحوالت 
متنوعی شده است. از این رو زندگی انسان ها، 
روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
تحوالت  سایبر  فضای  بروز  و  ظهور  با  آنها 
فضایی  گیری  شکل  شاهد  و  داشت  زیادی 
بودیم که انواع فعالیت های گوناگون از قبیل 
خدمات،  ارائه  داده ورزی،  رسانی ها،  اطالع 
مدیریت، کنترل و ارتباطات از طریق ساز و 
کارهای الکترونیکی و مجازی انجام می شود. 

به همین جهت در سال 89 بنابر پیشرفت و 
تحولی که در این حوزه اتفاق افتاد و نیز رشد 
قارچ گونه جرائم در فضای سایبر در کشور و در 
تمام دنیا، مجموعه پلیس جمهوری اسالمی 
ایران این مهم را احساس کرد که حتما یک 
پلیس علمی و دانش محور راه اندازی شود. 
این تصور اشتباه است که فضای مجازی را 
باید از فضای واقعی جدا دانست. درحال حاضر 
فضای مجازی هم به موازات فضای واقعی در 
حال تغییر و تحول است و می توان گفت که 
فضای مجازی یا همان سایبر قابلیت انجام 

بیشترین جرائم یا انواع عملیات های واقعی در 
آن وجود دارد. 

را به عنوان یک چاقوی  وی فضای مجازی 
دولبه دانست و ادامه داد: کاربران در سراسر 
آسیب ها،  انواع  معرض  در  همواره  جهان 
تهدیدات، تخریب و انهدام، تهدید و انحراف، 
ربایش و افشا، قتل و سایر جرائم از راه دور 
و نزدیک در حوزه فضای سایبر قرار داشتند 
و این موجبات سواستفاده را برای مجرمین 
همواره  جرائم  است.  کرده  فراهم  سایبری 
شکل تکاملی داشته و همچنان دارد و همیشه 
از شکلی به شکل دیگری تغییر می کند و باید 
گفت مجرمان فضای سایبر می توانند بسیار 
باشند  واقعی  دنیای  مجرمان  از  خطرناکتر 
و فضای سایبر و کال علم می تواند به عنوان 
یک چاقوی دولبه عمل کند. بدیهی است که 
پلیس فتا هم متناسب با این تغییر تکنولوژی، 
خودش را هماهنگ کرده که بتواند در جهت 
و  مجرمان  و  دشمنان  فعالیت  از  جلوگیری 
مبارزه و سپردن آنها به چنگال عدالت و تامین 
انجام  را  خودش  تالش  جامعه  آحاد  امنیت 

دهد. 
امروزه پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فراجا با توکل به خدا و پایبندی به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و پیروی از فرمایشات 

پرسنل  از  بهره گیری  و  رهبری  معظم  مقام 
و کارآگاهان  مهندسین  متخصص،  مقتدر، 
خودش توانسته بخشی از امنیت را در این فضا 
فراهم کند. ولی ما یک تقاضا از تمام دستگاه 
ها و مردم عزیزمان داریم که همواره با پلیس 
فتا همدلی، تعامل و مشارکت داشته باشند. 
زیرا تامین امنیت چه در فضای واقعی چه در 
مردم  همه  همراهی  نیازمند  سایبر،  فضای 
است. همه باید تالش کنیم که سطح دانش 

سایبری را در بین مردم افزایش دهیم.
سرهنگ سلطان آبادی در مورد شرح وظایف 
پلیس فتا به خبرنگار ما گفت: ایجاد امنیت و 
فعالیت های علمی،  برای  کاهش مخاطرات 
و همچنین  اطالعاتی  اجتماعی،  اقتصادی، 
و  مراقبت  و  ملی  دینی-  هویت  از  حفاظت 
پایش از فضای تولید و تبادل اطالعات برای 
پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری 
برای انجام جرائم مختلف از وظایف مهم پلیس 
فتا می باشد. باید گفت که کالهبرداری های 
اطالعات،  سرقت  داده ها،  جعل  اینترنتی، 
تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، 
هک و نفوذ به سامانه های رایانه ای و اینترنتی، 
جرائم  برخی  و  اخالقی  جرائم  و  هرزه نگاری 
سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ایجاب می کند که پلیس فتا همواره با دانش 

روز و موارد فناورانه همراه باشد. پلیس فتا 
اقدامات خودش را فقط بر مبنای اقدام های 
سلبی قرار نداده است. بلکه اولویت ما جرائم 
حوزه پیشگیرانه است. ما با اقدامات پیشگیرانه 
امنیت  به  مربوط  محتواهای  تولید  مانند 
جراید،  رسانه ها،  همراهی  با  آنها  انتشار  و 
تالش  دارد،  وجود  که  مختلفی  شبکه های 
می کنیم که سطح دانش مردم را افزایش داده 
تا جلوگیری کنیم که اصال بخواهد جرمی اتفاق 
بیفتد. بخش دوم عملکرد پلیس فتا در مورد 
اقدام های سلبی است. ما با جرائم مختلفی در 

فضای سایبری روبرو هستیم.

هستند،  مجازی  فضای  مجرم  که  کسانی   
و  می دهند  وفق  ما  تفکرات  با  را  خودشان 
متاسفانه گاهی به راحتی می توانند بعضی از 
مردم را مورد هجمه قرار داده و کالهبرداری 
کنند. توصیه بنده به مردم این است که برای 
طریق  از  حتما  مجازی  فضای  در  فعالیت 
تلفن 09۶380  یا  شماره    polic.ir سایت 
استفاده  فتا  پلیس  ای  مشاوره  خدمات  از 
کنند و دقت داشته باشند که اعتماد کردن در 
فضای مجازی اولین شرط گرفتاری در دام 
این کالهبرداران است و تنها راهکار حل این 
مسئله، افزایش دانش سایبری کاربران است. 

پلیس  رئیس  بیدمشکی  محمد  سرهنگ 
مبارزه با موادمخدر ویژه شرق استان تهران 
درخصوص فعالیت های این نهاد به خبرنگار 
تهران  استان  شرق  محدوده  آبرومند گفت: 
شهرستان های  است.  شهرستان   7 دارای 
شمالی که شامل فیروزکوه، دماوند و پردیس 
قرچک،  پاکدشت،  جنوبی  قسمت  و  است 
هرکدام  و  گیرد  دربرمی  را  پیشوا  و  ورامین 
میزان آلودگی شان متفاوت است. زیرا 3 مورد 
متصل  تهران.  شهر  به  شهرستان ها  این  از 
هستند. پاکدشت، قرچک و پردیس با فاصله 
10 تا 1۵ کیلومتر از تهران قرار دارند. به عنوان 
آوری  جمع  طرح  است  قرار  که  وقتی  مثال 
معتادین متجاهر در شهر تهران انجام شود، 
تعدادی از این افراد به طرف شهرستان های 
شهر تهران می آیند و همین طور بالعکس. 
بنابراین آلودگی شهر تهران و شهرستان های 
تهران در بعضی موضوعات، مشابه همدیگر 
است و اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام 
شد. مانند کمپ هایی که معتادین متجاهر را 
جمع آوری می کنند و به دستور دادستان از 
3 تا 6 ماه و گاهی بیشتر آنها را نگهداری می 
کنند. البته باید این ظرفیت را به حدی باال 

برد که دیگر هیچ متجاهری در سطح حوزه 
نباشد. 

با مواد مخدر در بحث  رئیس پلیس مبارزه 
در  داشت:  اظهار  خرده فروش ها  با  برخورد 
گرفته  صورت  خوبی  اقدامات  زمینه  این 
مرتبط  دستگاه های  همه  از  جادارد  است. 
اعم از دستگاه قضائی و مردم عزیزمان تشکر 
کنم. زیرا هم سازمان ها و هم مردم اطالعات 
تعداد  و  می گذارند  ما  اختیار  در  را  مهمی 
زیادی از خرده فروش ها دستگیر شدند. البته 
شاید مردم انتظاراتی دارند که به طور کامل 
برآورده نشده باشد. به جهت اینکه اگر از ۵ 
خرده فروش موادمخدر، 4نفر دستگیر و در 
دستگاه قضائی تعیین تکلیف شده باشند، اما 
اگر بعضی از اینها به هر نحوی به آن محیط 
خودشان برگشتند و دوباره به کار خود ادامه 
دادند، اینجا ممکن است میزان رضایتمندی 
مردم کم باشد. به این دلیل که مردم می بینند 
هنوز آن افراد هستند. ولی ما قانون را اجرا 
توانیم  می  قانون  چارچوب  در  فقط  و  کرده 
حرکت کنیم و مرجع قضائی هم مطابق با آن 
چیزی که در قانون پیش بینی شده، می تواند 
دیگر  سوی  از  کند.  نگهداری  را  فرد  این 

ظرفیت میزان مراکز نگهداری نسبت به حوزه 
جرم کمتر است. 

باندهای  با  برخورد  بحث  به  اشاره  با  وی 
تهیه و توزیع مواد مخدر ادامه داد: اقدامات 
بسیار خوبی در این مورد هم در شرق استان 
ضربات  و  انجام  کشور  کل  در  هم  و  تهران 
بسیار زیادی به عناصر مواد مخدر وارد شده 
آمده  به دست  باالیی هم  بسیار  و کشفیات 
فعالیت  پاکسازی،  دیگر طرح های  از  است. 

مثل  آموزشی  مراکز  اطراف  در  ما  حضور  و 
دانشگاه ها و مدارس می باشد و این طرح ها 

دارد انجام می شود. 
از  و تشکر  تقدیر  بیدمشکی ضمن  سرهنگ 
زحمات دلسوزانه معاونت فرهنگی و اجتماعی 
شرق استان تهران گفت: بنده به واقع می بینم 
که دوستان چطور با حساسیت در این حوزه 
تالش می کنند. لیکن همه افراد نسبت به 
سالمت جامعه مسئولند و مسئولیت برخی 

دستگاه ها بیشتر است. اگر همه دستگاه ها 
نسبت به امنیت جامعه که یکی از معضالت 
باشند،  حساس  است،  موادمخدر  بحث  آن 
مشکالت خانواده ها و مردم کمتر می شود. 
امروزه نگرانی خانواده ها از آن جهت که سن 
مصرف مواد مخدر به نوجوانان رسیده است، 
بسیار باالست و نگران کننده تر از همه مصرف 
همه  جهت  این  از  باشد.  می  صنعتی  مواد 
دوستان و اصحاب رسانه، صدا و سیما و هر 
به نوعی می تواند کمک کند،  دستگاهی که 
همچنین خانواده های محترم باید پلیس را 
یاری دهند. حتی اگر نشود، این میزان جرایم 
را به صفر برسانیم. ولی بنا بر فرمایش حضرت 
آقا که نجات معتاد، نجات جامعه است، تالش 
کنیم تا کاهش یابد. همانطور که آمارها نیز 
نشان دهنده این است که تعداد افرادی که 

نجات پیدا کردند، رو به افزایش است. 
وی در پایان بار دیگر به همکاری و تعامل همه 
دستگاه ها و افراد جامعه تاکید کرد و ادامه 
داد: همه باید، امر را وظیفه خودمان بدانیم. 
چون اگر امروز یک نوجوان آلوده شود، بقیه 

دوستان او هم به راحتی آلوده می شوند. 

سرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران : 

مجرمان فضای سایبر خطرناک تر از مجرمان دنیای واقعی هستند

سرهنگ بیدمشکی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران :

سن مصرف مواد مخدر به نوجوانان رسیده است

سرهنگ علی سلیمانی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی  ویژه شرق استان تهران:

تخلفات رانندگی پایه اصلی تصادفات است

سرهنگ مصطفی علیزاده  معاون عملیات فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران  :

اهم وظایف معاونت عملیات فرماندهی انتظامی
 شرق استان تهران

در گفتگوی اختصاصی سرهنگ علی سلیمانی 
شرق  ویژه  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
استان تهران با خبرنگار نشریه آبرومند ، به شرح 
وظایف و ماموریت های پلیس راهور پرداخت 
ما  است.  متنوع  راهور  ماموریت های  و گفت: 
در تمامی ایام سال در حوزه های متفاوت ارائه 
ابتدای  از  داریم.  را  به مردم عزیزمان  خدمات 
سال همزمان با ایام نوروز، طرح های ترافیکی 
آمادگی  با  ادامه دارد و ما  پایان سال  تا  آغاز و 
کامل، تمهیدات ویژه و با استفاده حداکثری از 
امکانات و همچنین تعامالتی که با سایر دستگاه 
ها داریم، در راستای انجام طرح های خدمات 
رسانی به مردم در حوزه ترافیک گام برمی داریم. 
وی با اشاره به اهداف مهم پلیس راهور در شرق 
استان تهران اظهار داشت: تمامی تالش ها و 
تعامالت با سازمان های مسئول و مرتبط با کار 
ما تنها برای یک هدف صورت می گیرد. اینکه 
ما شاهد کاهش حوادث رانندگی باشیم. برای ما 
اول جان افراد اولویت دارد و بعد از آن مال افراد. 
در گام اول، ما باید کاری کنیم که تصادفات را 
به حداقل ممکن برسانیم و درراستای رسیدن به 

این هدف از هیچ تالشی کوتاهی نخواهیم کرد. 
سازمان های مختلفی هم با ما همکاری دارند 
ترافیک  راهور در عرصه  با  و همگام و همسو 
فعالیت می کنند و اگر به جایی می رسیم که 
تصادفات کاهش می یابد، نتیجه تالش جمعی 

است.
خدمات  دیگر  درخصوص  سلیمانی  سرهنگ 
تهران  استان  شرق  ویژه  رانندگی  و  راهنمایی 

گفت: صدور گواهینامه، آموزش های رانندگی، 
نقلیه  وسایل  پالک  تعویض  آزمون،  برگزاری 
های  پایه  و  شخصی  و  عمومی  های  پالک  و 
مختلف یک و دو و سه.، همه این خدمات را 

پلیس انجام می دهد. 
عالوه بر این اگر در حوزه راه  و اشکال هندسی 
چراغ  و  روشنایی  به  نیاز  جایی  باشد،  نقصی 
یا  باشد.  داشته  عالئم  و  رانندگی  و  راهنمایی 

این  ما  بخواهد،  معابر  کشی  خط  و  تعریض 
شورای  مختلف،  شوراهای  در  را  درخواست 
ترافیک، شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و 

استان مطرح و پیگیری می کنیم.
شرق  ویژه  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
ابتدای  از  اصلی تصادفات  تهران عامل  استان 
به جلو  توجه  در عدم  را  کنون  تا  سال جاری 
اصلی  پایه  رانندگی  تخلفات  و گفت:  دانست 
اثر  بر  تصادفات  بیشتر  یعنی  است  تصادفات 
تخلف از مقررات راهور است که از ناحیه کاربران 
به ویژه رانندگان به وجود می  آید. لذا ما متناسب 
با علت وقوع تصادفات، با این رانندگان پرخطر 
برخورد قانونی می کنیم. بیشترین تصافات ما 
در سال جاری تاکنون به علت عدم توجه به جلو 
است. در آیین نامه راهنمایی و رانندگی ماده 180 
قید شده که راننده باید هنگام رانندگی حواسش 
انحراف  انجام هر عملی که  از  و  باشد  به جلو 
ذهنی و رفتاری دارد مثل خوردن و آشامیدن، 
استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه که 
باعث می شود ذهن انسان یا همان حرکت انسان 
درگیر شود، خودداری کند. راننده باید مادامی 

که رانندگی می کند حواسش به جلو باشد. در 
خودمان  قانونی  برخوردهای  ما  راستا  همین 
را داریم. از جمله برخورد با رانندگانی که حین 

رانندگی از تلفن همراه استفاده می کنند.
کاهش  جهت  در  ما  اقدامات  دیگر  از   
تصادفات، بحث کانالیزه کردن خطوط عابر 
عابر  عبور  پل های  و  معابر  در سطح  پیاده 
هم  موتورسواران  درخصوص  است.  پیاده 
اهمیت  حایز  بسیار  ایمنی  از کاله  استفاده 
است. معموال در تصادفات داخل شهر، اگر 
یک طرف موتور باشد و راکب موتور جانش 
را از دست بدهد، بررسی می کنیم  و می بینیم 
که ضربه به سر وارد شده است. صرف نظر 
یا دیگری. ما  اینکه خودش مقصر است  از 
می گوییم اگر راکب یک کاله ایمنی داشته 
را  مغزی اش  ضربه  جلوی  می تواند  باشد، 
بگیرد. درحقیقت با یک راه حل بسیار ساده 
داخل شهر  زیرا  نجات می دهد.  را  جانش 
ضربات اینقدر سنگین نیست که منجر به 
فوت موتورسوار شود مگر اینکه کاله ایمنی 

نداشته باشد.

*دریافت و ابالغ دستورات عملیاتی و اجرای 
فرماندهی به واحد های تابعه و اعالم کنترل 
و پیگیری های الزم بر نحوه اجرای آن تا 

حصول نتیجه.
*برنامه ریزی و پیگیری های الزم به منظور 
فعال نگه داشتن مرکز فوریت های پلیسی 
110 در کلیه رده های ادارات مرفوک و کوپ 
های انتظامی با بهره گیری از آخرین فناوری 

و  تجهیزات علمی و عملیاتی مورد نیاز.
*سازماندهی ، آموزش و آماده نگه داشتن 

کارکنان انتظامی در زمان بحران .
*تهیه برآورد های، طرح ها، دستورالعمل 
جنگ  عامل،  غیر  پدافند  به  مربوط  های 
چارچوب   بر  مترقبه  غیر  حوادث  و  نوین 

ضوابط و سیاست های ابالغی فراجا.
*هدایت و نظارت بر اجرای عملیات های 

مشترک یگانهای اجرایی.
*بومی سازی دستورالعمل ها و طرح های 
عملیاتی واصله از فراجا و ابالغ به رده های 

استانی و اعالم نتیجه فراجا.
الزم بذکر است در حوزه تماس های مردمی 
شاهد   110 پلیسی  های  فوریت  مرکز  با 
افزایش 81درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل هستیم.



 ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : طاهر میرزاکریمی
سرپرست: زیبا میرزاکریمی
 زیر نظر شورای نویسندگان

دفتر مرکزی : استان تهران ، شهرستان ورامین
میدان پلیس ، نرسیده به شهرداری منطقه یک 

روبروی سه راه بیهقی ساختمان 110 

تلفکس : 021-36257001-3
سامانه پیامکی : 30008536257001

Abroumand98@gmail.com
سازمان آگهی ها : 021-36257004

سازمان شهرستان ها : 021-36257005
تلفن روابط عمومی : 09220860258
 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه همدان

13مهرماه 1401 

اگاهی ویژه شرق استان تهران، طی  پلیس  یاراحمدی رئیس  سرهنگ 
مصاحبه ای با ماهنامه آبرومند گفت: وظایف پلیس آگاهی در 3 حیطه 
که  سرقت   بخش  در  می باشد.  جنایی  جرائم  و  کالهبرداری  سرقت، 
شامل سرقت های منازل و مغازه، از بانک، اتومبیل و موتورسیکلت، از 
اماکن های دولتی و خصوصی، به شیوه قاپ زنی، احشام و سرقت های 

محموله است که به صورت ویژه در پلیس آگاهی رسیدگی می شود. در 
حیطه دوم که مربوط به جرائم جعل و کالهبراری است، باید هشدارهایی 
به شهروندان عزیز داده شود تا هوشیاری الزم را داشته باشند. در حیطه 
جرائم جنایی، پرونده های مربوطه به صورت ویژه در پلیس آگاهی توسط 
اداره مبارزه با جرائم جنایی رسیدگی می شود. و خوشبختانه در ۵ماهه 
گذشته شاهد کاهش اینگونه وقوعات در سطح استان هستیم. اما با توجه 
به اینکه اغلب جرائم استان، مربوط به جرائم سرقت است، ضروری است 
هشدارها و توصیه های انتظامی مخصوصا در مورد سرقت منازل، به 

شهروندان ارائه دهیم.
وی اظهار داشت: سارقان منازل غالبا بین ساعات ۶ تا 11 شب با استفاده 
از تخریب درب ها و همچنین از طریق پنجره و یا بالکن به منازل وارد 
می شوند و معموال زمان سرقت اینگونه جرایم در روزهای پایان هفته و 
یا در ایام تعطیالت  است که مردم به مسافرت می روند. لذا شهروندان 
عزیز باید این هوشیاری را داشته باشندکه حتما پنجره های طبقات اول و 
حتی طبقات دوم مجهز به حفاظ فلزی باشد و همچنین درب های ورودی 
کلیه واحدهای مسکونی باید مجهز به درب های آکاردئونی فلزی باشد. اگر 
مردم عزیز حتی دو ساعت قصد خروج از منزل را دارند، اقدام به بستن 
همین درب های حفاظی نیز نمایند. زیرا متاسفانه اکثر منازل فاقد دوربین 
و سیستم دزدگیر می باشد. در صورتی که واقعا نیاز است که منازلی که 
شهروندان در آنها سکونت دارند، حتما ساختمان ها را مجهز به دوربین 
های مداربسته و سیستم دزدگیر نمایند. چون سارقان منزل پس از ورود، 
تقریبا یک زمان بین 10تا  1۵ دقیقه بیشتر در منزل نیستند و اولین جای 
ورود سارقان که نقطه هدف آنها است، معموال داخل اتاق خواب ها و 
کشوهای کمدها است که اغلب خانم ها طال و جواهرات خود را داخل این 
قسمت ها قرار می دهند. بنابراین شهروندان سعی کنند از قرار دادن لوازم 

با ارزش خود در این قسمت ها خودداری کرده و چنانچه قصد مسافرتی 
دارند، آن را با خودشان منتقل کنند که ما شاهد خسارت کمتری به 
شهروندان باشیم. همچنین اگر منازل خود را خالی می گذارند، حتما به 
همسایه مورد اعتماد خود بسپارند که نگهبانی منازل را به عهده بگیرند. 

سرهنگ یاراحمدی در خصوص سرقت های تحت پوشش مامور اینگونه 
مامور  پوشش  تحت  که سارقان  این هستیم  اخیرا شاهد  داد:  توضیح 
را  رسمی، خود  البسه  پوشیدن  با  و  پژو  و  نظیر سمند  با خودروهایی 
ماموران فراجا و یا نیروهای مسلح و یا بسیج معرفی می کنند و اقدام به 
گرفتن وجوهات نقد، گوشی همراه و اموال با ارزش از شهروندان تحت 
عناوین و بهانه های مختلف، خصوصا  اتباع می نمایند. شهروندان عزیز 
این هوشیاری را داشته باشند که ما به هیچ عنوان مامور لباس فرم با 
ماشین شخصی نداریم و چنانچه با اینگونه موارد برخورد کردید، حتما 
از آنها کارت شناسایی و یا حکم ماموریت را طلب کنید و اگر ممانعت 
کردند به راحتی تسلیم آنها نشوید و پالک خودروی سارقان را یادداشت 
کنید که پلیس اقدامات بعدی را انجام دهد و یا اینکه بالفاصله با پلیس 

110 تماس بگیرند. 
در موارد سرقت کیف قاپی و یا موبایل قاپی شهروندان عزیز سعی کنند 
از حمل وجوه نقد به صورت کالن در سطح شهر خودداری کنند  که 
و همچنین در صورت استفاده از گوشی موبایل در سطح معابر حتما از 
هندزفری استفاده نمایند. در مورد سرقت های خودرو نیز مردم عزیز حتما 
سعی کنند که خودروهای خود را داخل پارکینگ ها نگهداری کنند و در 
صورت عدم دسترسی به پارکینگ، حتما خودرو را مجهز به دزدگیر ، قفل 
پدال و قفل فرمان و یا جی پی اس نمایند که نصب آن بر روی خودروها 

کمک شایانی به کشف اینگونه سرقت ها می نماید.

سرهنگ ستاد داریوش صادقی فر، رئیس پلیس 
ویژه شرق  فرماندهی  امنیت عمومی  و  اطالعات 
با خبرنگار  اختصاصی  گفتگوی  در  تهران  استان 
نشریه آبرومند به شرح وظایف این پلیس پرداخت 
و اظهار داشت: مجموعه پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی شرق استان تهران شامل اداره اطالعات 
و عملیات ، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره 
امنیت اخالقی و اداره مهاجرت و گذرنامه می باشد. 
وی سپس با اشاره به جزئیات هر بخش گفت: در 
حوزه اداره اطالعات و عملیات، برخورد با مخلین 
نظم و امنیت مانند اراذل اوباش و یا کسانی که  به 
هر نحوی برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کنند 
می گیرند.  قرار  رصد  مورد  امنیتی  جرائم  سایر  و 
در بحث اداره نظارت بر اماکن عمومی در هفته 
فراجا سعی خواهیم کرد که ساماندهی خوبی در 
بحث صنوف و خدمت رسانی در کمترین زمان به 

شهروندان به عمل آید. همچنین برنامه هایی تحت عنوان همایش پلیس و اصناف به منظور تقدیر از اتحادیه ها 
و اصناف نمونه، تقدیر از زحمات کارکنان اداره نظارت بر اماکن در شرق استان تهران از دیگر برنامه های هفته 

فراجا خواهد بود.
در بحث اداره امنیت اخالقی ، مقوله حجاب و عفاف نیز از کسانی که حجاب برتر دارند در این هفته تقدیر  خواهد شد.

 درخصوص مباحث آموزشی هم به هشدارهای امنیتی در مورد عفاف و حجاب، فرقه های نوظهور، 
شیطان پرستی و کسانی که در فضای مجازی، اقدام به نشر و اشتراک گذاری تصاویری که خالف 
شئونات اسالمی و به نوعی هشدارآمیز برای سایر شهروندان و قشر جوان می باشد، خواهیم پرداخت. 
در اداره مهاجرت و گذرنامه نیز باتوجه به اینکه حوزه پرکاری است، سعی خواهیم کرد در کمترین 
زمان، خدمت رسانی را در بحث صدور و تمدید گذرنامه و همچنین خدمات رسانی به شهروندان در 
فرماندهی شرق استان تهران را داشته باشیم. ضمن اینکه عزیزان کشور افغانستان هم حضور دارند 

و عالوه بر تحکیم این مراجعین محترم، خدمات رسانی هم در اولویت قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران 
در مصاحبه با خبرنگار آبرومند گفت: استفاده از خرد همگانی و 
تحلیل داده ها گامی فراتر از هوشمند سازی و مولفه ای اثر بخش 
در نوآوری و خالقیت برای اجرای برنامه های هفته فراجا به شمار 

می رود. 
سرهنگ  علی ناظمی فر بیان داشت: تغییر مداوم و سریع جامعه 
کنونی با ورود فناوری اطالعات فصل جدیدی در ارتباطات به 
وجود آورده و تمام طبقات و عرصه های مختلف زندگی اجتماعی 

جامعه را دستخوش تحول نموده است. 
مختلف  های  الیه  در  تغییرات  سرعت  همپای  اساس  این  بر 
جامعه با اتخاذ تدابیر و شناخت نیازمندی های امنیتی، انتظامی 
و اجتماعی با روش های علمی، تخصصی، پژوهشی، آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی امری ضروری می باشد که با استفاده از روش 

های فوق و بازنگری در بسیاری از شیوه ها می توان بسترهای 
تحقق امنیت عمومی و اجتماعی را فراهم نمود. 

لذا هفته فراجا فرصت مغتنمی است که با بیان عملکرد پلیس 
نسبت به جلب اعتماد عمومی، افزایش احساس امنیت و در نتیجه 

افزایش سرمایه اجتماعی اقدام نمود. 
در این راستا ستاد برگزاری هفته فراجا در مقام عمل با نصب العین 
قراردادن فرامین مقام معظم رهبری فرمانده معزز کل قوا حضرت 
امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( به منظور تصویر کشیدن 
رشادت ها، تالش ها و مجاهدت های سبز پوشان راست قامت 
فراجا و با هدف تحقق شعار«پلیس خادم مردم ، مردم حامی 
پلیس«در سال »تولید،دانش بنیان،اشتغال آفرین« آئین برگزاری 
مراسم هفته فراجا سال1401 را با تاکید بر اصل مشارکت همگانی 

و استفاده از ظرفیت رسانه ای برنامه ریزی شده است. 

در تنظیم برنامه های هفته فراجا با زنده کردن روحیه مطالبه گری 
در حوزه نظم و امنيت، همواره سعي و برنامه ريزي بر آن بوده است 
تا از ظرفيت تمامي دستگاه ها و همچنين نخبگان، کارشناسان، 
با  و  بهره جويي شود  به گونه ای شایسته   ... و  اساتید  علما، 
توسعه سطح همکاري ها و تعامالت برون سازماني رويکرد جامعه 

محوري فراجا در توليد حفظ امنيت پايدار را به نمايش بگذاریم. 
هوشمند سازی پلیس، یکی از مهمترین مولفه های ارتقاء عملکرد 
سازمانی و ارتقاء رضایت مندی عمومی از فراجا در سالیان اخیر 
بوده و رسیدن به تحول، نوآوری، خالقیت و شکستن مرزهای 
دانش توسط نیروهای خودی از دغدغه های رهبر معظم انقالب 
است که در اکثر نشست ها با نخبگان و صاحب نظرات، تاکید 
بر آشکار سازی هرچه بیشتر آن در سطح جامعه اسالمی دارند. 
همچنین اطالع رسانی و نمایش برنامه های هفته فراجا در بستر 

فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي سریع ترین و پرمخاطب 
ترین روش در انتقال پيام ها، مفاهيم، عملکرد و توانمندی های 

پليس در حوزه های مختلف است 
از مهمترین برنامه ها در بزرگداشت هفته فراجا تجلیل از کارکنان 
افزایش  راستای  در  پیشکسوتان  و  بازنشستگان   ، فراجا  خدوم 
انگیزه خدمتی  و  تعلق سازمانی   ، و شادابی  نشاط  احساس   
کارکنان و ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس ، تبیین و تشریح رویکرد 
جامعه محوری پلیس برای مردم با رویکرد ارتقاء فرهنگ ایثار 
و شهادت با ارج نهادن به خانواده معظم شهدا و مقام شامخ 
ایثارگران فراجا در دفاع از حریم نظم و امنیت و جلب مشارکت 
مردم در تولید امنیت و آرامش ،تبیین و تشریح نقش و سهم مردم 
در تولید ، حفظ و ارتقاء امنیت با تقویت روحیه و التزام عملی به 

قانون ، قانونمندی و فرهنگ خود کنترلی می باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه  استان تهران، 
از نمایش اقتدار، توانمندی، هوشمندی ، رأفت و رشادت های 
پلیس در هفته فراجا با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و 

ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی خبر داد.  
سرهنگ« هادی حســــن زاده شهابی » در گفت و گو با خبرنگار 
آبرومند گفت: امسال بسیاری از برنامه ها در هفته فراجا بصورت 
میدانی و سمت و سوی برنامه های این هفته در راستای نمایش 
اقتدار، توانمندی، هوشمندی و رأفت پلیس، استفاده حداکثری 
از رسانه ها به ویژه رسانه ملی، فضای مجازی و تبلیغات محیطی 

است. 

وی با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی واجتماعی از مهم ترین رده 
های ساختاری پلیس است و در صف اول ماموریت هاست گفت: 
در مسائل اجتماعی اولویت با کار فرهنگی است و در این راستا در 

ماموریت ها از ظرفیت عظیم رسانه ها استفاده می شود. 
 این مقام مسئول خاطر نشان كرد: متولي و مجري جذب اقشار 
مختلف جامعه معاونت فرهنگی و اجتماعي است و با استفاده از 
پتانسيل عظیم در جلب مشارکت مردم در ارائه خدمات مشاوره اي 
و انتظامي با اطالع رسانی به هنگام گام بزرگي در كاهش آسيب 

هاي اجتماعي برداشته شده است. 
سرهنگ حسن زاده شهابی ضمن تبیین و تشریح شعار هفته 
فراجا در سال 1401 با عنوان »  پليس خادم مردم ، مردم حامي 
خدا  امانتداری،  واليتمداری،   ، صادقانه  خدمت  گفت:   پليس 
محوری،تخصص و دانش بنیانی، برخورداری از مقبوليت اجتماعي 
از ویژگی های پلیس اسالمی بوده؛ که این پلیس نزد مردم محبوب 

و مورد اعتماد و حمایت است. 
 این مقام انتظامی خاطر نشان کرد:در طول هفته فراجا، بارگذاری 
مطالب آموزشی در فضای مجازی، تابلوهای شهری و تلویزیون 
های دیجیتال را خواهیم داشت و سعی می کنیم تا از ظرفیت پورتال 

ادارات برای معرفی فراجا به شهروندان بهره ببریم. 
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران 
در خاتمه با اشاره به برگزاری برنامه های هفته فرماندهی انتظامی 
دراین استان از 13 مهرماه به مدت یک هفته بیان داشت: در این 
هفته با هدف گسترش گفتمان امنیت و سالمت، تقویت احساس 
با پیشرفت ها و تحوالت  امنیت عمومی، آشناسازی هموطنان 
پلیس درعرصه های مختلف، گزارش مجموعه اقدامات و کارنامه 
یکساله پلیس در حوزه های مختلف عملکردی و تخصصی به اطالع 

مردم شریف شهرستان های شرق استان تهران رسانده می شود.

سرهنگ حسین یاراحمدی رئیس پلیس آگاهی ویژه شرق استان تهران :

مردم حتی اگر 2 ساعت قصد خروج از منزل را دارند
 نکات ایمنی را رعایت کنند

سرهنگ داریوش صادقی فر
 رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی ویژه شرق استان تهران :

از کسانی که حجاب برتر دارند
 تقدیر خواهد شد

سرهنگ  علی ناظمی فر، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران:

استفاده از خرد همگانی، نوآوری و خالقیت برای اجرای برنامه های هفته فراجا
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سرهنگ  هادی حســــن زاده شهابی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران :

رسالت اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی نمایش اقتدار، 
توانمندی و  رأفت  پلیس در هفته فراجا است  


