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کردستان

امام جمعه سنندج:

امنیت کشور مرهون حضورمردم و هوشیاری نیروهای 
نظامی و انتظامی است

] مدیریت شعب استان کردستان [

مقام معظم رهبری:

ام�روز نی�روی انتظام�ی در خدمت 
م���ردم، در کن�ار م��ردم و پش�تیبان 
آن�ان اس�ت  و آح�اد  م���ردم نی�ز به 
ای�ن نی�رو افتخ��ار می کنن�د  و به آن 

اعتم��اد دارند.

هفت�ه نی�روی انتظام�ی، فرصتی 
برای نمایش اقتدار  وتوانمن�دی 

پلیس جامعه محور

 صفحه2

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد؛ 

»نیـروی انتظامی«؛ مایه 
آرامش و احساس امنیت 

در  کشـور
 صفحه2

استاندار کردستان مطرح کرد؛ 
نتیج�ه  پای�دار،  امنی�ت 
مش�ارکت همه جانبه مردم 

کردستان

 صفحه2

اس��تاندار کردس��تان رویکرد نیروی انتظامی را مردم محور عنوان کرد و گفت: این رویکرد به معنای آن نیس��ت که مردم ابزار تامین 
امنیت هستند، بلکه خود مردم صاحبان امنیت هستند.

»بهمن مرادنیا« عنوان کرد: انسان برای پرداختن به امور روزمره و اطمینان از آینده خود به امنیت...

سرپرستی شعب استان کردستان

ویژه هفته ناجا
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هفته نیروی انتظامی،فرصتی برای نمایش اقتدار وتوانمندی 
پلیس جامعه محور

خبر

امنیت پایدار، نتیجه مشارکت 
همه جانبه مردم کردستان

اس��تاندار کردس��تان رویکرد نیروی انتظام��ی را مردم محور 
عن��وان ک��رد و گفت: این رویکرد به معنای آن نیس��ت که مردم 
اب��زار تامین امنیت هس��تند، بلک��ه خود مردم صاحب��ان امنیت 

هس��تند.
»بهمن مرادنیا« عنوان کرد: انس��ان ب��رای پرداختن به امور 
روزم��ره و اطمین��ان از آینده خود به امنیت نی��از دارد که بخش 

مهمی از این امنیت بر عهده نیروی انتظامی اس��ت.
وی اضافه کرد: اگر ایران امروز یکی از امن ترین کش��ورهای 
جهان اس��ت، در حالی که در منطقه ای پرآش��وب قرار داریم این 
امنیت حاصل ایثار و فداکاری و تالش نیروهای مس��لح اس��ت و 
به وی��ژه در بخش امنیت عمومی ک��ه نیروهای انتظامی تالش 

می کنن��د.
وی رویک��رد نی��روی انتظام��ی را م��ردم مح��ور عن��وان 
ک��رد و اف��زود: ای��ن رویکرد ب��ه معنای آن نیس��ت ک��ه مردم 
 اب��زار تامین امنیت هس��تند، بلک��ه خود مردم صاحب��ان امنیت

 هس��تند.
اس��تاندار کردس��تان گفت: الزام تامین امنیت مشارکت مردم 
ب��ا نیروهای امنیتی به ویژه نیروی انتظامی اس��ت که باید به آن 

توجهی ویژه داش��ته باش��ند.
وی تصری��ح ک��رد: نی��روی انتظامی عالوه ب��ر اینکه امنیت 
عموم��ی را برعهده دارد، درزمینه ه��ای فرهنگی و اجتماعی نیز 

نقش آفرین��ی می کن��د.

خبر

فرمان��ده انتظامی کردس��تان اظه��ار کرد: اولویت 
پلیس در س��الهای اخیر جلب مشارکت مردم در تامین 

امنیت و تحقق رویکرد جامعه محوری می باش��د.
س��ردار " مسعود خرم نیا "  در گفت و گو با خبرنگار 
پای��گاه خبری پلی��س،  امنیت اجتماع��ی را به عنوان 
اولین وضروری ترین نیاز اساس��ی انس��ان برش��مرد 
وگف��ت : نی��روی انتظامی به عن��وان متولی برقراری 
نظ��م وامنیت رس��الت خطیر ومنحصر ب��ه فردی در 

راس��تای تامین نظم وامنیت در جامعه برعهده دارد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی به تنهایی قادر به 
تامین امنیت نبوده ودر انجام این رس��الت مهم نیازمند 
تعامل وهمکاری همه س��ازمانها واقشار مختلف مردم 
اس��ت اظهار داش��ت :  اولویت پلیس در سالهای اخیر 
جلب مش��ارکت مردم در تامین امنیت وتحقق رویکرد 

جامعه محوری می باش��د.
س��ردار خ��رم نیا با بی��ان اینکه در رویک��رد جامعه 
مح��وری پلی��س در تعامل با اکثری��ت قریب به اتفاق 
جامع��ه علی��ه ناهنج��اری ه��ای اجتماع��ی ، ج��رم 
وبزهکاری اجتماعی بس��یج می ش��ود تاکید کرد : در 
ای��ن رویک��رد پلیس  برای م��ردم ، در خدمت به مردم 
وب��ه کمک مردم با افزایش کارآی��ی وتوانمندی خود 
می کوش��د تا پاس��خگوی نیاز های امنیتی وانتظامی 

جامعه با ش��د.
فرمانده انتظامی کردس��تان  با بیان اینکه با توسعه 
رویک��رد جامعه محوری پلیس ، چش��م انداز امید وار 
کنن��ده ای در رواب��ط پلیس ومردم رقم خورده اس��ت 
از اقدام��ات و فعالی��ت های ویژه پلیس در راس��تا ی 
ارتقاء جلب مش��ارکت های مردم��ی در تامین امنیت 
خب��ر داد و گفت: در همین راس��تا ب��ا راه اندازی مرکز 
فوریت های پلیسی 110 ارتباط متقابل پلیس با مردم 
افزای��ش یافت��ه و از مراجعات حضوری مردم به مراکز 

انتظام��ی کم ومردم نیز در تماس با یک ش��ماره تلفن 
در کمترین زمان ممکن پلیس را به خدمت می گیرند .

وی با اش��اره ب��ه اینکه  ب��ا راه ان��دازی این مرکز 
اعتمادعموم��ی به پلی��س نیز افزایش یافته اس��ت از 
اقدام��ات ویژه پلیس در راس��تای نظ��ارت برعملکرد 
پلی��س نیز اش��اره کرد وگفت :  دفت��ر نظارت همگانی 
197نیز در همین راس��تا تاس��یس وب��ا راه اندازی این 
دفتر مردم بر عملکرد پلیس نظارت داش��ته  و هرگونه 
انتقاد، ش��کایت ، پیش��نهاد و تقدیر وتش��کر خود را  از 

عملک��رد پلیس در تماس با این مرکز بیان می کنن��د.
وی از تماس بیش از  7  هزار شهروند کردستانی در 
تماس با دفتر نظارت همگانی 197 در 6ماهه نخس��ت 
امس��ال اشاره وخاطر نشان کرد : طی این مدت میزان 
انتق��اد از عملکرد پلیس  36 درص��د کاهش وبیش از 

50 درص��د تماس ها  تقدیر ورضایت مندی از عملکرد 
پلیس  بوده اس��ت .

س��ردار خرم نیا در بخش دیگری از س��خنان خود 
ب��ه هفته ناجا وبرنامه های گرامیداش��ت پلیس در این 
هفت��ه اش��اره وتصریح ک��رد : هفته نی��روی انتظامی 
بهتری��ن فرصت ب��رای نمای��ش اقت��دار وتوانمندی 

پلیس جامعه محور اس��ت .
فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان با اشاره 
به اینکه هفته ناجا در س��ال جاری از سیزدهم مهرماه 
با ش��عار " پلیس مقتدر، امی��ن مردم " آغاز وتانوزدهم 
مهرماه ادامه خواهد داش��ت از فرماندهان ومسئوالن 
انتظامی خواس��ت با تش��دید ارائه خدمات مضاعف و 
حض��ور بی��ش از پیش در جمع مردم نس��بت به ارتقاء 

جلب مش��ارکت مردم اقدام کنند.  

جانش��ین فرمانده��ی انتظام��ی 
کردستان برارتقاء باور واعتمادعمومی 
مردم ب��ه پلی��س  وتاثی��رآن برتولید 
وافزایش احس��اس امنی��ت در جامعه  

تاکی��د ک��رد
به گزارش خبرن��گار پایگاه خبری 
پلیس س��رهنگ" عباس مسعودی " 
در گف��ت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلی��س  با بیان اینکه نظم وامنیت یک 
تولید  جمعی اس��ت که به میزان بلوغ 

اجتماعی وکارکرد دستگاه هاونهادها 
در جامع��ه بس��تگی دارد گف��ت : اگر 
نظ��م وامنیت ب��ه عن��وان مهمترین 
نی��از اجتماعی در جامعه  به رس��میت 
ش��ناخته ش��ده باش��د در این صورت 
انتظام مل��ی به منصه ظهور رس��یده 
وارزش های خود را در الگوی عمومی 

نظم اجتماعی متجلی می س��ازد.
وی اص��ل جامعه مح��وری پلیس 
را از اص��ول حاک��م برامنیت عمومی 

عنوان کرد وبیان داشت : امنیت مقوله 
ای فرابخش��ی است وهمه دستگاه ها 
، نهادها واقش��ار جامعه ب��ه نوعی در 

تولی��د آن نق��ش دارن��د.
جانش��ین فرماندهی کردس��تان با 
تاکی��د بر ارتقاء جلب مش��ارکت های 
مردمی در تامین امنیت اظهار داشت : 
هر قدر نظم ونظم پذیری در مناسبات 
جمعی تقویت گرددبستر ارتقاء امنیت 
عموم��ی بیش از پی��ش فراهم خواهد 

ش��د. 
وی با اشاره به تماس بیش از  170  
هزار ش��هروند کردستانی در تماس با 
مرکز فوریتهای پلیسی 110در 6ماهه 
گذش��ته اضاف��ه کرد : بررس��ی های 
آماری نش��ان می ده��د تعدادتماس 
های برقرار ش��ده با این مرکز طی این 
مدت در مقایس��ه با مدت مشابه سال 

قبل 3  درصد رش��د     داش��ته اس��ت .

س��رهنگ مس��عودی ب��ا اش��اره 
ب��ه اینک��ه از مجم��وع تم��اس های 
برق��رار ش��ده ب��ا این مرک��ز طی این 
م��دت 112ه��زار م��ورد آن منجر به 
حضورپلیس در صحنه های جرم ش��د 
خاط��ر نش��ان کرد :بی��ش از 57 هزار 
نفر از ش��هروندان نیز در تماس با این 
مرکز اطالعات وراهنمایی های خودر 

از پلی��س دریاف��ت کردن��د.

جانشین فرمانده انتظامی استان:

اعتمادمردم سرمایه پلیس خدمتگزار است
معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان مطرح کرد؛

آغاز هفته ناجا با شعار "پلیس مقتدر ، امین مردم "

س��رهنگ "ای��رج حس��ن خانی" 
مع��اون هماهن��گ کنن��ده فرمان��ده 
انتظامی استان در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، با اش��اره به برنامه 
ه��ا و اقدامات هدفمن��د در هر چه بهتر 
برگزار ش��دن برنامه های گرامیداشت 
هفت��ه ناجا ، گفت : هفت��ه ناجا بهترین 
فرصت برای انج��ام اقتدار ، کار آمدی 

و توانمندی پلیس جامعه محور است.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه همه با هم 
افزایی و مش��ارکت همه رده ها در هر 
چه بهتر برگزار شدن برنامه های هفته 
ناجا ، تصریح کرد : توس��عه امنیت باید 
با مش��ارکت هدف اصلی هفته نیروی 

انتظامی باش��د لذا پلی��س تالش می 
کند با توس��عه و گسترش کمی و کیفی 
برنامه ه��ای گرامیداش��ت این هفته 
نس��بت به جلب مشارکت های مردمی 

و افزایش اجتماعی اقدام کند.
س��رهنگ حس��ن خان��ی افزایش 
احس��اس امنی��ت و توس��عه قان��ون 
مداریه��ای جامع��ه را از دیگ��ر هدف 
های برنام��ه گرامیداش��ت هفته ناجا 
عنوان ک��رد و گفت : پلی��س به دنبال 
کاهش هزین��ه های ارتقاء و توس��عه 
رویکردجامع��ه محوری با جلب اعتماد 
عمومی و مشارکت های دستگاه های 

دولتی در تامین امنیت است.

وی با اش��اره به اینکه بی��ش از 140 
برنام��ه در هفته نی��روی انتظامی پیش 
بینی ش��ده اس��ت، اظهار داشت: برنامه 
های گرامیداشت هفته ناجا با شعار پلیس 
)مقتدر – امین مردم( از 13 مهر ماه آغاز و 

تا 19 مهر ماه ادامه خواهد   داشت. 
ای��ن مق��ام انتظامی خاطر نش��ان 

کرد:برگ��زاری صبح��گاه مش��ترک 
نیروه��ای مس��لح ، دیدار ب��ا خانواده 
معظم شهداء، جانبازان و بازنشستگان 
برگزاری جلسات شورای معتمد پلیس، 
افتت��اح پروژه های عمرانی ، غبار روبی 
و عطر افش��انی مزار ش��هداء ، شرکت 
کارکنان در مراسم نماز جمعه، تجلیل 
از خان��واده های کارکن��ان، برگزاری 
مس��ابقات مختلف علمی ، آموزش��ی 
و فرهنگ��ی دیدار با علماء، مس��ئوالن 
و نشس��ت های علم��ی، تخصصی و 
فرهنگ��ی از جمله برنام��ه های مهم 

گرامیداش��ت هفت��ه ناج��ا خواهد بود. 
س��رهنگ حس��ن خان��ی در بخ��ش 
دیگری از س��خنان خود به  اقدامات و 
عملکرد بازرسی انتظامی استان اشاره 
ک��رد و بیان داش��ت: بی��ش از  7  هزار 
ش��هروند کردس��تانی با دفت��ر نظارت 
همگان��ی 197 در 6 ماه��ه نخس��ت 
امس��ال تماس  گرفتند و مش��کالت و 
پیش��نهادات خود را مطرح کردند.  وی 
در ادام��ه تصریح ک��رد: طی این مدت 
میزان انتقاد از عملکرد پلیس  36درصد 
کاهش وبی��ش از 50درصد تماس ها  
تقدی��ر ورضای��ت من��دی از عملکرد 

پلیس  بوده است.
مع��اون هماهنگ کنن��ده فرمانده 
انتظامی کردس��تان در پایان  با اش��اره 
به تالش ش��بانه روزی وصحت عمل 
کارکنان انتظامی اس��تان بیان داشت: 
ماموران این فرماندهی در ش��ش ماهه 
اول س��الجاري از دریافت بیش از  یک 
میلی��ارد و 394 میلی��ون و 590 ه��زار 
ریال پیشنهاد رش��وه امتناع نموده  که  
ای��ن کارکنان  با عزت نفس و اعتقاد به 
مباني و احکام ش��رعي و قانوني ضمن 
عدم قبول مبلغ پیش��نهادي مراتب رد 

رشوه را صورتجلسه کردند.

 رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کردستان 
گفت : پیش��گیری از جرم وجلب س��رمایه اجتماعی یک 

ضرورت است
 سرهنگ " طارق کمالوندی " در گفت وگو با خبرنگار 
پای��گاه خبری پلی��س رویکرد نی��روی انتظامی را مبتنی 
براش��راف اطالعاتی عنوان کرد وگف��ت : موفقیت های 
بس��یار خوبی  در حوزه های مختلف با اش��راف اطالعاتی 

پلیس حاصل شده است .
وی بر پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه های مختلف 
تاکید کرد واظهار داش��ت : هوش��مندی پلیس در توجه به 
حوزه های اجتماعی ، پیش��گیری از جرم وجلب س��رمایه 

اجتماعی یک ضرورت است .
رئیس پلیس پیش��گیری فرماندهی انتظامی کردستان 
موفقیت پلیس در عرصه های مختلف را در س��ایه توجه به 

همت وتالش جهادی دانس��ت وگفت : این مهم با تالش 
هرچه بیشتر کارکنان در اجرای ماموریت محقق می شود.

س��رهنگ کمالوندی بابیان اینکه در پیش��برد اهداف 
وبرنامه ه��ای انتظامی نیازمند اعتماد ومش��ارکت مردم 
هس��تیم بیان داشت : کالنتریها وپاس��گاه های انتظامی 
ب��ه عنوان مرکز ثقل ماموریت های نیروی انتظامی نقش 

تعیین کننده ای  در اعتماد مردم به پلیس دارند.
وی برتکریم ارباب  رجوع ورعایت حقوق ش��هروندی 
در مراکزانتظامی خصوصًا در حوزه کالنتری ها وپاس��گاه 
ها تاکید وبه برنامه ها واقدامات پلیس در راس��تای تعالی 
رفتار کارکنان اش��اره کرد وگفت : همه ساله ودر راستای 
ارتقاء س��طح دانش وآگاهی ه��ای کارکنان کارگاههای 
ارتق��اء تعالی رفت��ار برگزار وکلیه کارکن��ان کالنتری ها 

وپاسگاه ها در این کارگاه شرکت می کنند.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کردستان 
در پای��ان ب��ا تاکید براینک��ه با تمام وجود وت��وان خود در 
خدم��ت به مردم از هیچ کوشش��ی دری��غ نخواهیم کرد 
از ش��هروندان درخواس��ت ک��رد با رعایت ن��کات ایمنی 
وپیش��گیرانه ورعایت حقوق ش��هروندی خ��ود پلیس را 

دراجرای ماموریت های محوله یاری کنند.

ضرورت پیشگیری از جرم وجلب سرمایه اجتماعی

»نیروی انتظامی«؛ مایه آرامش 
و احساس امنیت در کشــور 

نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیروی انتظامی را مایه آرامش و 
احس��اس امنیت انسان های خوب در جامعه و هراسناک شدن متخلفین 
دانست وگفت: حمایت از انسان های خوب جامعه نعمتی است که نصیب 

کارکنان نیروی انتظامی شده است.
آیت اهلل س��یدمحمد حسینی شاهرودی در مراسم صبحگاه مشترک 
نیروهای انتظامی استان در سنندج، از امنیت به عنوان پایه و اساس رشد 
در هر جامعه و کش��وری نام برد و گفت: امنیت مانند هوا برای انس��ان ها 
اهمی��ت دارد و تاری��خ ثابت کرده با اعتماد به دش��من نمی توان امنیت را 

تامین کرد.
وی به هجمه های گس��ترده دشمنان از آغاز پیروزی انقالب تا کنون 
اشاره کرد و گفت: دشمنان در طول 40 سال از عمر با عزت نظام جمهوری 
اس��المی از هر ابزاری ب��رای مقابله با ملت ایران اس��تفاده کرده اند ولی 
همبس��تگی و اتحاد مردم و هوشیاری مسئوالن در راس آنها امام امت و 

رهبر معظم انقالب موجب شکست و یاس دشمنان شده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: دف��اع از انقالب از مهم ترین و اساس��ی ترین 
رس��الت های امروز آحاد ملت ایران اس��ت و همه باید در این راستا با تمام 

توان تالش کنند.
آیت اهلل حسینی ش��اهرودی با اش��اره به آیاتی از قرآن کریم در بحث 
مقابله با دش��منان مبنی بر اینکه »وقتی در برابر دش��منان قرار می گیرید 
باید محکم و اس��توار در برابر آنها قد علم کنید«. گفت: نیروهای مس��لح 
ایران اس��المی با تکیه بر نیروی ایم��ان و اراده از آغاز پیروزی انقالب تا 
کنون هیچگاه اجازه تحقق نقش��ه های شوم دش��منان علیه این نظام را 

نداده اند.
وی با تاکید براینکه برقراری امنیت وظیفه یک دستگاه و نهاد خاصی 
نیس��ت و آحاد مردم در این راس��تا وظایفی دارند، گفت: س��هم مردم در 

برقراری امنیت با رعایت حدود و قوانین الهی محقق می شود.

 بیش از 112 هزار 

عملیات پلیسی در 

کردستــــان

برگـزاری  بیش از 

140بـــرنامه در

هفته ناجـــــا

امنیت ، اعتماد، سالمت ، پویایی و نشاط، ثمره

حضور نیروی انتظامی درجامعه است

فرمانده��ی  عملی��ات  مع��اون   
انتظامی کردس��تان گف��ت : هدف از 
ط��رح ه��ای انتظام��ی وترافیکی در 
طول س��ال افزایش ضریب امنیتی در 

جامعه اس��ت .
س��رهنگ » محمد رضا  هاشمی 
ف��ر » در گفت وگوب��ا خبرنگارپایگاه 
خبری پلیس با اش��اره به طرح ریزی 
وتدوین طرح ه��ا واقدامات انتظامی 
در طول س��ال گفت : هدف از اجرای 
این طرح ه��ا افزایش ضریب امنیتی 
وفراهم ک��ردن بس��تری امن برای 
رف��اه وآس��ایش مردم اس��ت . وی با 
بی��ان اینکه ش��ان نی��روی انتظامی 
خدمتگ��زاری وخدم��ت خالصانه به 
م��ردم اس��ت اظهار داش��ت: به این 
خدمت صادقانه به مردم قدرش��ناس 
وغیرتمن��د ای��ران اس��المی افتخار 

ک��رده وب��ه خ��ود م��ی              بالی��م.

هدف از طرح های 
انتظامی افزایش ضریب 

امنیتی است
معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
کردستان با اشاره به روابط متقابل مردم 
ب��ا پلی��س در رویکرد جامع��ه محوری 
ومردم مح��وری نیروی انتظامی تاکید 
ک��رد : به هم��کاری م��ردم نیازمندیم 
وم��ردم قانونمند بار عایت نکات ایمنی 

وحفاظت��ی می توانند همی��ار وهمکار 
پلیس در راس��تای اصل پیش��گیری از 

وقوع جرایم باشند.
س��رهنگ هاش��می فر ادام��ه داد: 
مرکز فوریتهای پلیس��ی 110بهترین 
ابزار درراستای افزایش تعامالت مردم 

با پلیس است .
وی باتاکید بر حضور به موقع پلیس 
در صحنه های جرم یادآور ش��د : حضور 

به موق��ع پلیس در صحن��ه های جرم 
احساس امنیت را در جامعه افزایش داده 

واعتماد عمومی را افزایش می دهد.
این مقام انتظامی با اش��اره به حجم 
ب��االی ماموریت ها در نیروی انتظامی 
تاکی��د ک��رد : علیرغ��م حج��م باالی 
ماموریت ه��ا واز طرفی حجم ترافیک 
در س��طح شهر خصوصا در مرکز استان 
بازه��م تاکید براین اس��ت ک��ه عوامل 
گش��تی در س��ریعترین زم��ان ممکن 
خودرا به محل حادثه رسانده ونسبت به 
رس��یدگی به مسائل ومطالبات مردمی 
اقدام کنن��د. معاون عملیات فرماندهی 
انتظام��ی کردس��تان رس��یدگی ب��ه 
مطالب��ات به حق مردم را وظیفه نیروی 
انتظام��ی عن��وان ک��رد ودر عوض از 
ش��هروندان خواست از تماس های غیر 
ضروری با مرکز فوریت های پلیس��ی 

110خودداری کنند.

خدمت صادقانه به مردم مایه مباهات است
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پیگیری رفع 62 نقطه حادثه خیزدر  استان

نگاه خبر

 رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
استان از پیگیری رفع نقاط حادثه خیزو 
شناس��ایی 62 نقطه مس��تعد تصادف 
وآشکار س��ازی آن با انجام اصالحات 
هندس��ی کوتاه م��دت و مجهز نمودن 
محورهای اصلی اس��تان ب��ه دوربین 

های هوشمند ثبت تخلفات خبر داد.
س��رهنگ  "عیس��ی گوهری "  در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار پای��گاه خبری 
پلی��س  با اع��الم این مطل��ب گفت: 
پیگی��ری رف��ع نق��اط حادث��ه خیزو 
شناس��ایی 62 نقطه مس��تعد تصادف 
وآشکار س��ازی آن با انجام اصالحات 
هندس��ی کوتاه مدت و مجهز نمودن 
محورهای اصلی اس��تان ب��ه دوربین 
های هوش��مند ثبت تخلفات از جمله 

اهم اقدامات پلیس راه استان می باشد.
وی با بیان اینکه  کلیه اقدامات پلیس 
راه استان با هدف جلب رضایت عمومی 
و کاه��ش حوادث وس��وانح ترافیکی و 
صیانت از کارکنان می باشد اظهار داشت: 
دراین راس��تا عالوه بر  اجرای طرح های 
ترافیکی ،ازاقدامات فرهنگی و آموزشی 

وازظرفیت سایرسازمانها نیز  بهره گیری 
الزم به عمل آمد. س��رهنگ گوهری از 
آموزش بی��ش از 7هزار ش��هروند در 
راس��تای ارتقاء انضب��اط ترافیکی در 
س��طح مس��اجد ، م��دارس ، دهیاریها 
ورانندگان وس��ایل نقلیه کشاوورزی 
خب��ر داد وگف��ت : در 6ماهه نخس��ت 

امس��ال بیش از 960عددکاله ایمنی 
وبی��ش از ی��ک هزار نس��خه کتابچه 
ایمنی تردد بین رانندگان وسایل نقلیه 
توزیع شد.  رئیس پلیس راه فرماندهی 
انتظامی کردس��تان برخورد قانونی با 
رانندگان پرخطر، اعمال نمرات منفی 
، ضبط گواهینام��ه رانندگان مخاطره 
آمیز وپوش��ش مقاطع حادثه خیز را از 
اقدام��ات دیگر پلیس راه در راس��تای 
ارتق��اء انضباط ترافیک��ی عنوان کرد 
وگفت :  اس��تقرار تیم های گش��ت در 
نقاط مس��تعد تص��ادف،آرام س��ازی 
سرعت در معابر برون شهری با کنترل 
س��رعت از جمله دیگر اقدامات پلیس 
راه اس��تان در راستای کاهش حوادث 

ترافیکی بوده است.

امنیت پایدار، زمینه ساز توسعه 
در ابعاد اقتصادی و اجتماعی

امنیت گوهر گران س��نگی اس��ت که تبلور آن در جامعه س��بب آرامش و 
زمینه ساز توسعه در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و... است و یکی از 
شاخصه های پیشرفت هر جامعه وجود امنیت باال می باشد ودر تولید امنیت 
آحاد مردم جامعه و سازمان ها  و نهاد های مختلفی نقش دارد که نقش نیروی 
انتظامی و به ویژه کارکنان عزیز آن در حفظ و برقراری امنیت بس��یار مهم 
اس��ت و ناجا زمانی می تواند این نقش ارزنده و مهم و مجاهد فی س��بیل اهلل 
را اجرا نماید که کارکنان خدوم و دلسوز آن و همچنین خانواده های محترم 
آنان برای مردم جامعه از لحاظ گفتار ، رفتار و عملکرد الگو و خودش��ان را از 
آنچه که به عنوان ضد ارزش تلقی می ش��ود و بر خالف موازین اس��المی و 
قانونی اس��ت حفظ نمایند و این مهم هم در س��ایه خود مراقبتی ، خود پائی و 
خود حفاظتی از تهدیدات موجود قابل حصول است زیرا دشمنان و استکبار 
جهانی و س��رویس های اطالعاتی آنان با لطائ��ف الحیل به دنبال انحراف 
کارکنان از لحاظ اعتقادی ، اخالقی و مادی هس��تند که نیاز است همکاران 
گرامی به این امر توجه ویژه داشته باشند و حفاظت اطالعات نیروی انتظامی 
را ب��ه عنوان یک مامن و پناهگاه و مش��اوری امین ب��رای خود تلقی نموده 
وهرگونه موارد مهم ، مشکوک وامنیتی را به موقع اعالم نمایند تا از اتفاقات 

ناگوار بعدی جلوگیری شود.
اینجان��ب ب��ه نوبه خود هفته ناجا را به س��بز قامت��ان ومجاهدان واقعی 
فی س��بیل اهلل که با گذشت از آرامش وآس��ایش خود وخانواده شان امنیت 

واحساس آرامش را به جامعه هدیه می کنند تبریک عرض می کنم . 
س�رهنگ علی محمدی – رئیس حفاظت اطالعات ارش�د 
فرماندهی انتظامی استان کردستان

کارکنان نیروی انتظامی، در مسیر 
ارزش ها و باورهای دینی و اعتقادی

رئیس عقیدتی سیاس��ی فرماندهی انتظامی استان کردستان مأموریت اصلی 
عقیدتی سیاس��ی را ترویج معنویت و قرآن در بین کارکنان توصیف کرد و افزود: 
تالش های کارکنان این مجموعه، بر این اس��اس اس��ت که در مسیر ارزش ها و 
باوره��ای دین��ی و اعتقادی گام بردارند و ضمن عمل به آن، همواره در خصوص 
ارتق��اء فضای معنوی-مکتبی و دینی-انقالبی س��ایر کارکنان این فرماندهی، 
علیرغم مش��غله زیاد شغلی، در جهت پیش��برد و تحقق بخشیدن به راهبردهای 

فرهنگی ریاست محترم ساعس ناجاکوشا باشند.
حجت االسالم شجاعیان با توجه به شعار هفته ناجا در سال 1397 با محوریت 
پلیس مقتدر، امین مردم گفت: اقتدار باید با محبت و صمیمیت همراه باشد، آنچه 
که هم پایبندی به قانون ونیز در بردارنده جرأت الزم در اجرای قانون می باش��د 
وظیفه نیروی انتظامی است که خود یکی ازمصادیق نیل به رفتار حکیمانه پلیس 

با مردم خواهد بود.
رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان با عنایت به برنامه 
های متنوع فرهنگی مجموعه عقیدتی سیاس��ی در این ایام خاطر نش��ان کرد: با 
عنایت به رویکرد دین مداری و انقالبی گری در ناجا، س��ازمان عقیدتی سیاسی 
همزم��ان باهفت��ه ناجا برنامه های فرهنگی و مذهب��ی  ویژه ای برای کارکنان و 
خانواده محترم آنان ونیز کارکنان وظیفه در نظر گرفته است که ازمهم ترین آن  
برنامه هامی توان به تجدید میثاق با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
والیت فقیه وحضورهمکاران در نماز عبادی سیاسی جمعه مورخ 1397/07/13 
طراحی، تهیه، تولید، توزیع و نصب محصوالت فرهنگی هفته ناجا، برنامه ترویج 
فرهنگ عفاف و حجاب، جش��ن تکلیف فرزن��دان کارکنان)دختران(، برگزاری 
جلس��ه فرهنگ سازی در خصوص خانواده های موفق و پرجمعیت، مراسم عطر 
افشانی مزار شهداء، برگزاری مراسم سخنرانی بین الصالتین روزانه، غبار روبی 
و عطر افش��انی نمازخانه ها و اماکن مذهبی، دیدار و دلجویی از خانواده ش��هداء، 
جانبازان و ایثارگران ناجا، برگزاری جلس��ات روایت گویی دفاع مقدس و انقالب 
اس��المی با محوریت نقش ناجا در پیروزی و اس��تمرار انقالب اس��المی و دفاع 
مقدس، تجلیل از خادمین نماز در هفته ناجا، دیدار با علماء و نمایندگان ولی فقیه 
در اس��تان و ... اشاره نمود. حجت االسالم شجاعیان در پایان، ضمن بزرگداشت 
هفته مقدس نیروی انتظامی، از تالش های بی وقفه و حماسه ساز کلیه کارکنان 

فرماندهی انتظامی استان کردستان قدردانی نمود.

خبر

عزم ملی برای مقابله با اعتیاد در جامعه 

یک ضرورت است

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر بس��یج همگانی در راس��تای 
مقابله جدی در حوزه مقابله با مواد مخدر گفت : عزم ملی در راس��تای مقابله 

با اعتیاد در جامعه یک ضرورت است.
س��رهنگ " عباس نظری"  در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس 
با بیان اینکه امروزه اعتیاد وموادمخدر به یک معضل بزرگ در سطح جوامع 
تبدیل ش��ده اس��ت گفت : موادمخدر امروز به یک تهدی��د علیه امنیت ملی 

تبدیل شده است .
وی بابیان اینکه  مقابله  تنهاراه ریش��ه کن کردن اعتیاد در جامعه نیس��ت 
از مس��ئولیت همه س��ازمان ها و نهادها در راس��تای مقابله با ین پدیده خبر 

دادوگفت: بسیج همگانی در راستای مقابله با اعتیاد یک ضرورت است .
سرهنگ نظری  گرایش مصرف مواد مخدر از سنتی به مواد مخدر صنعتی 
و همچنین کاهش س��ن اعتیاد در جامعه را به عنوان یک زنگ خطر دانس��ت 
و اظه��ار داس��ت : مبارزه با عناص��ر اصلی تهیه وتوزی��ع موادمخدر اولویت 

ماموریتهای نیروی انتظامی است .
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی کردس��تان از انهدام 
60باند تهیه وتوزیع مواد مخدر در 6ماهه نخست امسال خبردادوتاکید کرد : 
در همین راستا بیش از 510 کیلوگرم انواع مواد مخدر دراستان کشف وبیش 
از یک هزار و700 نفر از عوامل تهیه وتوزیع مواد مخدر، خرده فروش وعناصر 

اصلی توزیع مواد دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

تلفن گویای شبانه روزی 128 پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در 
خدمت شهروندان محترم

مرکز مشاوره آرامش 
معاونت اجتماعی 

انتظامی استان کردستان 
در کلیه زمینه های، 

روانشناسی، خانواده، 
تحصیلی آماده ارائه 

مشاوره رایگان می باشد.
21824۷04 
331۶۹۵1۹ 

ستاد خبری 11۶  حفاظت 

اطالعات ارشد فرماندهی 

انتظامی استان کردستان 

آماده دریافت هر گونه اخبار 

و اطالعات اعم از امنیتی و 

سوء امنیتی مربوط به کارکنان 

فرماندهی انتظامی استان 

کردستان می باشد.

امام جمعه سنندج:

امنیت کشور مرهون حضور مردم و هوشیاری 
نیروهای نظامی و انتظامی است

ام��ام جمعه س��نندج امنیت فعلی در 
کشور را مرهون حضور مردم در صحنه 
و هوش��یاری هم��ه نیروه��ای نظامی، 

انتظامی و امنیتی عنوان کرد.
ماموس��تا عبدالرحم��ن خدای��ی در 
خطبه ه��ای نماز جمعه س��نندج که در 
مس��جد جامع این ش��هر اقامه ش��د، به 
مسئله بسیار مهم وجود امنیت در جامعه 
اشاره کرد و گفت: امنیت یکی از نیازها و 
زیرساخت های اصلی در جامعه به شمار 
می رود.  وی با اش��اره به ایجاد و نهادینه 
کردن امنیت در سطح جامعه، بیان کرد: 
خوشبختانه امروز به برکت حضور مردم 
در صحن��ه و هوش��یاری همه نیروهای 
امنیتی نظامی و انتظامی جامعه و دارای 

امنیت بسیار   خوبی است.
امام جمعه سنندج به تمامی تالش ها 
و توطئه های دشمنان برای ناامن کردن 
جمهوری اس��المی ایران اش��اره کرد و 
یادآور شد: علی رغم تمامی این توطئه ها 
ام��روز م��ا دارای امنیت پایدار و بس��یار 

خوبی هس��تیم و همه باید تالش کنیم 
ت��ا این امنیت به بهترین ش��کل ممکن 

ادامه داشته    باشد. 
ضرورت تعام��ل و همکاری 

نیروی انتظامی با مردم
وی ب��ا تبری��ک ایام هفت��ه نیروی 

انتظامی ب��ه همه سبزپوش��ان، گفت: 
تعام��ل و هم��کاری م��ردم ب��ا نیروی 
انتظامی یکی از نیازهای ضروری است 
و م��ردم باید به این مهم توجه داش��ته 
باشند. ماموستا خدایی به وجود اهمیت 
وحدت در جامعه اش��اره ک��رد و افزود: 
جامعه در س��ایه وحدت و همدلی بیشتر 
جل��و می رود و همه باید برای حفظ این 

وحدت و همدلی تالش کنیم.
وی ضمن تبریک چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: 
امروز عزت نظام اس��المی به خاری در 
چشم دشمنان تبدیل شده است و اقتدار 
بیشتر نظام موجب یاس و ناامیدی آنها 

می شود.

روزنامه جام جم پر تیراژترین نشریه در استان کردستان 

 دفتر سرپرستی کردستان  3323۷۶۹8

 رئی��س پلیس فتا فرماندهی انتظامی اس��تان با 
اشاره به تش��کیل بیش از 900پرونده پیش دستانه 
جرایم فضای مجازی در 6ماهه نخس��ت امس��ال 
گف��ت : ط��ی این م��دت 95درصد جرای��م فضای 

مجازی توسط ماموران پلیس فتا کشف شد. 
س��رهنگ" فرام��رز ش��اکری" در گف��ت وگو 
ب��ا خبرن��گار پایگاه خبری پلیس گف��ت : با توجه به 
گس��ترش روز افزون فضای مجازی امروزه ش��اهد 
تاثی��ر این فضا در زندگی افراد بوده واین گس��ترش 
وپیشرفت در ابعاد زندگی افراد قابل لمس  می باشد.  
وی اظهار داش��ت : همان قدر که مزایاي اس��تفاده 
از این نوع ش��بکه ها باالس��ت به همان قدر هم اگر 
از آن اس��تفاده غیر اصول��ي صورت گیرد، مضرات و 
آسیب هایش متوجه کاربران خواهد بود. وی با بیان 

اینک��ه یکی از اولویت ه��او برنامه های پلیس فتا در 
س��ال جاری ،انجام اقدامات پیش��گیرانه اجتماعی 
با هدف اطالع رس��انی تهدیدات ،آس��یب ها و حتی 
فرص��ت ه��ای فضای مجازی اس��ت تاکی��د کرد: 
آگاه س��ازی جامعه به ویژه درس��طح جامعه هدف ، 
حضور در م��دارس ومراکز آموزش عالی وبرگزاری 
کالس ه��ای آم��وزش همگان��ی از جمل��ه برنامه 

ه��ا واولویت های پلیس فتا خواهد بود. س��رهنگ 
شاکری از برگزاری 173مورد کالس های آموزشی 
وبرگزاری 31مورد نمایش��گاه فض��ای مجازی در 
مدارس ،مس��اجد ومراکز آموزش��ی خبر دادواظهار 
داشت: طی این مدت بیش از 10هزار بسته آموزشی 
تهی��ه ودر بی��ن جامعه ه��دف توزیع ش��د. رئیس 
پلیس فتا فرماندهی انتظامی کردس��تان از کش��ف 

95درصدجرایم فضای مجازی در 6ماهه نخس��ت 
امس��ال خبردادوخاطر نشان کرد : با تالش ماموران 
پلیس فتا در 6ماهه نخست امسال 937پرونده پیش 
دستانه نیز تشکیل که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 105درصد رش��د داشته است.  شاکری در پایان 
با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز با 26درصدکل 
جرایم، بیشترین جرایم فضای مجازی در کردستان 
را شامل می شود تاکید کرد : مزاحمت های اینترنتی 
وکالهب��رداری رایانه ای در رتبه های بعدی جرایم 

فضای مجازی قرار می گیرد.

کشف ۹۵درصد جرایم فضای مجازی در کردستان 
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مرزبان مقتدر؛ مظهر صالبت و هویت مرز های کشور

ممنوعیت استخدام مشموالن غایب در دستگاه های دولتی و غیردولتی 

 فراهم نمودن بستری امن برای مشارکت عمومی در تولید امنیت وحفظ امنیت اجتماعی

فرمان��ده مرزبانی کردس��تان ضمن تبریک هفته 
نی��روی انتظامی، مرزبان مقت��در را مظهر صالبت و 

هویت مرز های کشور دانست.
س��نندج- خبرنگار جام جم: سردار "کیومرث 
ش��یخی" با بیان اینکه خدمت در س��نگر مرزبانی اجر 
گرانبهایی را به همراه دارد، اظهار کرد: از صدر اسالم 
حفاظت و حراست از کیان مرز ها همواره مورد عنایت 
ائم��ه معصومین )ع( بوده و هرک��دام از این بزرگان، 

نگهبانی در مرز ها را عبادت می دانند.
وی  گف��ت: مرزبانان در اص��ل مجاهدان واقعی و 
س��نگربانان عرصه تامین امنیت مرز های کش��ور به 

شمارمی آیند.
 فرمانده مرزبانی کردستان، پاسداری از ارزش های 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و دفاع از کشور 
را موهبتی الهی برای مرزبانان برشمرد و خاطرنشان 
کرد: امروز به برکت خون پاک ش��هدا و زحمات شبانه 
روزی مرزبانان غیرتمند و فداکار، کش��ور در آرامش و 

امنیت به سر می برد.
سردار شیخی تصریح کرد: مرزنشینان و مرزبانان 
مظه��ر اقتدار و هویت مرز های کش��ور هس��تند که 
همدلی و تعامل آن ها می تواند بس��تر توفیق مرزبانان 
در انج��ام رس��الت س��ازمانی و صیان��ت از حق��وق 

مرزنشین ها را فراهم کند.
این مقام ارشد در مرزبانی کردستان بیان کرد:علی 
رغم اینکه در یگانهای مرزبانی امکانات بس��یار خوبی 
ایجاد ش��ده با وجود این بنا به وس��عت مرزهای کشور 

عزیزمان و ش��رایط خاص جغرافیای��ی و آب و هوایی 
مناطق مختلف همچن��ان مرزبانان غیور ما بعضا" در 

سخت ترین شرایط انجام وظیفه می کنند.
وی ادامه داد:فرماندهی مرزبانی استان کردستان 
در راس��تای اس��تراتژی راهبردی فرمان��ده محترم 
مرزبان��ی ناجا ) ارتقای تعام��الت اجتماعی ، ارتقای 
س��طح آمادگ��ی عملیاتی و کاهش آس��یب پذیری ( 
تمامی ماموریت ها ی خود را در راس��تای تحقق این 
اس��تراتژی به کار ب��رده و در آینده با توان بیش��تری 
هم این راهبرد را  ادامه  خواهد داد . س��ردار ش��یخی با 
اشاره به اینکه اقتدار مرزبانی سدی در برابر قاچاق کاال 
است، گفت:مرزبانی کردستان براي پوشش خالء هاي 

مرزي، بحث انس��داد مرز را با جدیت در دستور کار خود 
قرار داده و با اس��تقرار پاسگاه ها و برجک هاي مرزي و 
خدمت شبانه روزي مرزبانان مستقر در نوار مرز استان، 
با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق کاال مقابله می کنیم.

فرمانده مرزبانی کردستان در پایان اظهار داشت: 
خوشبختانه امروز اش��راف خوبی بر مرزها در مناطق 
مرزی اس��تان وجود دارد.نیروهای نظامی، انتظامی و 
اطالعاتی تالش ش��بانه روزی برای کنترل مرز دارند 
و اش��راف اطالعاتی و عملیاتی ما بر مرز موجب شده 
ک��ه ما بس��یاری از نا امنی ها را قب��ل از ورود به خاک 
جمهوری اس��المی رصد نمائیم و تدابیر الزم را برای 

مقابله بیندیشیم.

 معاون وظیف��ه عمومی فرماندهی 
انتظامی استان گفت : مشموالن غایب 
برابرقانون اجازه استخدام در هیچ نهاد، 
دس��تگاه دولتي یا غیردولتي را ندارند و 
عالوه ب��ر آن نمي توانند از کش��ور نیز 

خارج شوند. 
سرهنگ " محمد کولیوند" در گفت 
وگ��و ب��ا خبرنگارپایگاه خب��ری پلیس 
گف��ت : معاونت وظیف��ه عمومی  براي 
ارائه خدمات ب��ه جوانان عزیز و خانواده 
ه��اي آنان تالش دارد ت��ا  با راهنمایي و 
مش��اوره هاي الزم پاسخگوي دغدغه 
هاي مش��موالن ومردم ش��ریف وغیور 
اس��تان کردس��تان در خصوص خدمت 

سربازي باشد.
وی  گفت:دارن��دگان کارت ه��اي 
پایان خدمت مربوط به س��الهاي 62 تا 

90 که نس��بت ب��ه دریافت کارت هاي 
هوش��مند خود اق��دام نک��رده اند مي 
بایس��ت نس��بت به تعوی��ض آن اقدام 
کنن��د و کارت ه��اي قدیم��ي کاغذی 
فاقد اعتبار اس��ت. این مق��ام انتظامی 
افزود: مش��موالني که 8 س��ال غیبت 
دارن��د تنه��ا ت��ا پایان امس��ال فرصت 
دارند هرچه س��ریعتر با مراجعه به مراکز 

دفاتر خدمات الکترونیک)پلیس +10( 
نس��بت به پرداخت جریم��ه هاي خود 
اقدام کنند. وی ادامه داد:  مش��موالني 
که غایب هس��تند مطاب��ق قانون اجازه 
اس��تخدام در هیچ نهاد، دستگاه دولتي 
ی��ا غیردولتي را ندارند و ع��الوه بر آن 
نمي توانند از کشور نیز خارج شوند. این 
مق��ام انتظامی در ادام��ه افزود: مطابق 

قانون، کس��ر از خدمت براي ایثارگران 
به ازاي هر ماه 12 روز، جانبازان به ازاي 
هر یک درص��د 12 روز و براي آزادگان 
ب��ه ازاي هر ماه آزادگي 12 روز کس��ر 
خدمت براي فرزن��دان آنان لحاظ مي 
شود. اجرای کسرخدمت ایثارگری فقط 
شامل کارکنان وظیفه حین خدمت می 
شود و گواهی مربوط به این امتیاز صرفا 
در صورت اش��تغال به خدمت،توس��ط 
سازمان های نیروهای مسلح صادر می 
شود. معاون و ظیفه عمومی فرماندهی 
انتظامی کردستان  در خاتمه خاطر نشان 
کرد:مشموالن مي توانند سواالت خود 
را در خص��وص وظیفه عمومی و خدمت 
س��ربازي از طری��ق س��امانه پیامک��ي 
110206010 و یا ش��ماره تلفن گویای 

096480 مطرح کنند.

مرکز فوریت های پلیسی 110 در تمام اوقات
شبانه روز در خدمت شماست

تلف��ن گویای  خدمات��ی ۱۲۰ پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان کردست��ان در خدمت شماست

سرهنگ "عبد اهلل فاتحی " در گفت 
وگوب��ا خبرنگار پای��گاه خبری پلیس با 
تاکی��د ب��ر فراهم نمودن بس��تری امن 
برای مشارکت عمومی در تولید امنیت 
وحفظ امنیت اجتماعی گفت : با تشکیل 
معاون��ت اجتماعی در نی��روی انتظامی 
وتغیی��ر رویک��رد این نیرو ب��ه رویکرد 
اجتماع��ی وجامعه محور ارتباط مردم با 
پلیس بیشتر ش��ده ومردم خود در تولید 

وحفظ امنیت نقش ایفاء می کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه بسترس��ازی در 

راس��تای بازس��ازی اعتمادعمومی به 
پلی��س وارتق��اء س��طح امنی��ت روانی 
واحس��اس امنیت در جامعه از مهمترین 
ماموریت های معاونت اجتماعی اس��ت 
اظهار داشت : اقدامات اجتماعی پلیس 
مکمل اقدامات انتظامی اس��ت ونقش 
تعیی��ن کننده ای در کاهش بار انتظامی 
وپیشگیری از وقع جرایم در جامعه دارد.

س��رهنگ فاتحی با تاکی��د بر اینکه 
نظ��م وامنی��ت مطلوب وپای��دار بدون 
مش��ارکت ومس��ئولیت پذی��ری مردم 

حاصل نمی ش��ود ادامه داد : مش��ارکت 
م��ردم در تامی��ن امنی��ت نیازمند تغییر 
فرهنگ ش��هروند منفع��ل اجتماعی به 

شهروند فعال اجتماعی است. 
وی آم��وزش ه��ای همگان��ی را 
درراستای ارتقاء فرهنگ عمومی بسیار 
مهم وتاثیرگذار دانس��ت وگفت : امروزه 
آم��وزش های همگان��ی به عنوان یک 
استراتژی ایجاد کننده تغییر وتحول در 
س��طوح مختلف جامعه جایگاه ویژه ای 
را پیداک��رده ونقش مهم��ی در نهادینه 

کردن امنیت پایدار برعهده دارد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
کردستان آموزش همگانی وپیشگیری 
از وقوع جرایم رابه عنوان یک اصل انکار 
ناپذیر در ماموریت های نیروی انتظامی 
عنوان کرد واظهار داش��ت : آموزش در 
سطح مدارس ، مساجد ، اصناف ومراکز 
آم��وزش عالی از جمل��ه اقدامات مهم 
معاونت اجتماعی باهمکاری دیگر رده 

های تخصصی پلیس است .
وی از برگزاری بیش از 750جلسه 
وکالس ه��ای آموزش همگانی در 6 
ماهه نخس��ت امسال  در سطح استان 
خب��ر داد وگفت : ط��ی این مدت بیش 
از 50ه��زار نف��ر از آموزش های الزم 
در خصوص پیش��گیری از وقوع جرایم 
وآس��یب ه��ای اجتماع��ی به��ره مند 
ش��دند.  وی راه اندازی دوایر مشاوره 
درسطح کالنتریها را ازدیگر اقدامات 
راس��تای  در  پلی��س  هوش��مندانه 
پیش��گیری از وق��وع جرای��م عنوان 
وخاطر نش��ان کرد : در 6ماهه نخست 
امس��ال بیش از   4ه��زار نفر به مرکز 
مش��اوره ودفاتر کالنتری های استان 
مراجع��ه ک��رده که ح��دود 90 درصد 
پرونده ها به مصالحه انجامیده است .

 رئی��س پلی��س راهنمای��ی ورانندگ��ی اس��تان ب��ا 
تاکی��د براینک��ه تکریم ارباب رج��وع واحترام به حقوق 
ش��هروندی از اصول مهم در مجموعه پلیس راهنمایی 
ورانندگی است گفت : ارتقاء سالمت رانندگان وکاهش 

حوادث وس��وانح ترافیکی هدف ما اس��ت .
سرهنگ » رمضان نادری « در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس گفت : تالش در راس��تای همگانی 
نمودن آموزش��های عمومی و توسعه آن در همه سطوح 
اجتماعی از جمله مدارس و مس��اجد از اولویتهای کاری 
پلیس راهنمایی ورانندگی اس��ت. وی گفت : در همین 
راس��تا  از نف��وذ کالم امامان جمع��ه وجماعات در میان 
مردم و تعامل با اصحاب رس��انه و صداو سیما به منظور 
فرهنگی کردن تبلیغ��ات مقررات راهنمایی و رانندگی 

بمنظور برخورد با تخلفات رانندگی اس��تقبال می کنیم . 
وی در ادامه  با اش��اره به پیگیرهای به عمل آمده  برای 
تهیه و عملیاتی کردن خودروهای مجهز به دوربینهای 
س��یار باهدف روان بخش��ی ترافیک و برقراری آرامش 
روان��ی تردد در معابر ش��هری  تصریح ک��رد : احترام به 
حقوق ش��هروندی از دس��تاوردهای کاری پلیس راهور 

در ش��ش ماهه اول س��الجاری  بوده اس��ت .
احترام به حقوق شـهروندی یک اصل 

اسـت
این مقام انتظامی در ادامه تالش در راس��تای تجهیز 
و راه ان��دازی مرکز مانیتورینگ شهرس��تان س��نندج و 
شهرس��تانهای تابع��ه ب��رای کاه��ش برخ��ورد رو در 
رو و مس��تقیم مأم��وران  ب��ا مردم در هن��گام برخورد با 
تخلفات رانندگی و هم چنین نظم بخش��ی به آمد و ش��د 
همش��هریان را از فعالیتهای دیگر پلیس راهور اس��تان 
درراس��تای اجرائی ش��دن برنامه های  پلیس راهور در 

6ماهه نخس��ت س��ال جاری عنوان کرد .

ارتقاء سالمت رانندگان وکاهش سوانح ترافیکی در استان 

فرمانده یگان ویژه استان کردستان 
تقارن هفت��ه ناجا و محرم را فرصتي بي 
نظی��ر براي تبلیغ فلس��فه قیام عاش��ورا 
دانس��ت و بی��ان داش��ت: از  هفت��ه ناجا 
بایس��تی به عنوان روی��دادی مهم و اثر 
گذار در ناجا یاد کرد و ما باید نگاه هدفمند 

و جامع به این برنامه ها داشته باشیم چرا 
ک��ه در این ایام ناجا اقدامات و توانمندی 

های خود را به منصه ظهور می گذارد.
"وی"حماس��ه عاش��ورا را زیر بناي 
عقیدت��ي و فک��ري ش��هداي واالمقام 
انقالب اس��المي و دفاع مقدس عنوان 

کرد و افزود: این تقارن فرصت مناس��بی 
براي بازگو کردن حماس��ه عاشورا را در 
پي داشته و نیت پلیس همواره زنده نگه 
داش��تن فلس��فه قیام حضرت اباعبداهلل 

الحسین)ع( خواهد بود.
س��رهنگ "ن��ور عل��ی" در ادامه با 
اشاره به ارتقاء هرچه بهتر امنیت پایه در 
س��طح جامعه گفت: مسئولیت پذیري، 
مهمتری��ن مولفه پلیس وی��ژه در ارتقاء 
امنیت پایدار  اس��ت و پایه و اس��اس کار  
در هفته ناجا مس��ئولیت پذیري همراه با 
تعهد مي باشد که نماد اصلي پلیس ویژه 

امروز جمهوري اسالمي ایران است.
این مق��ام انتظامي تصریح کرد: ناجا 
با تأسي از فرهنگ عاشورا و ارزش هاي 
ناب اس��المي مقتدرانه در مسیر تأمین 
امنی��ت و آرامش عمومي گام بر مي دارد 
و هفته ناجا فرصتي مناسب براي معرفي 
بهت��ر خدمات نو به مردم اس��ت و هرچه 

این خدمات بهتر معرفي ش��ود، ش��اهد 
افزایش مش��ارکت مردمي در برقراري 

نظم و امنیت خواهیم بود.
"وی" حاصل اعتماد عمومي مردم به 
پلیس را در ارتقاء امنیت جامعه دانست و 
تاکید کرد: مردم محوري پلیس همواره 
در مت��ن برنامه هاي هفته ناجا قرار دارد 
ک��ه باید به صورت ویژه ب��ه آن پرداخته 
ش��ود؛ چرا که رسیدن به امنیتي پایدار با 
محوریت مردم هدف اصلي پلیس است.

فرمانده یگان ویژه اس��تان کردستان 
در پایان ضمن بی��ان زبانزد خاص و عام 
بودن مس��ئولیت پذی��ری پلیس ویژه در 
کش��ور بیان داش��ت: پلیس وی��ژه در هر 
زمانی خدمت بی منت، به موقع و مطلوب 
ب��ه آحاد جامعه را در ص��در اقدامات خود 
قرار داده و هفته ناجا فرصتی برای بیان و 
انتقال این اقدامات به بدنه جامعه و آرامش 

و امنیت بخشی روانی به مردم است.

فرمانده یگان ویژه استان کردستان:
تقارن هفته ناجا و محرم فرصتي براي تبلیغ فلسفه قیام عاشوراست

عکس روز

 رئی��س پلی��س آگاه��ی فرماندهی 
انتظامی استان با اشاره به کشف 82درصد 
کل سرقت ها از ابتدای سال جاری گفت:: 
میزان کشف س��رقت در 6ماهه نخست 
امس��ال در مقایس��ه با مدت مشابه سال 

قبل 13در صد رشد داشته است. 
س��رهنگ "جم��ال س��لمانی " در 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس 
گف��ت: با تالش  مام��وران پلیس آگاهی 
میزان کشف سرقت ازابتدای سال جاری 
در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل 
13درصد رشد داش��ته است . وی با بیان 
اینکه طی این مدت   82 درصد کل  سرقت 
ها نیز کشف شده است اظهار داشت : طی 
این م��دت وقوع جرایمی مانند،س��رقت 

منزل ،مغازه،خودرووس��رقتهای به عنف 
کاهش یافته است .

  وی ب��ا تأکید براینکه  پدیده س��رقت 
ب��ه عنوان یک��ی از مولفه ه��ای مهم در 
کاهش احس��اس امنیت اجتماعی  نقش 
داردتصری��ح کرد: ، توج��ه به پدیده های 
جمعی و کنش های متقابل اجتماعی در 
بروز س��رقت مقدمه ای مهم در شناخت، 
تبی��ن و اتخ��اذ راهکاره��ای کاربردی 

پیش��گیرانه در رویکرد پلیس علمی  می 
باشد.

این مق��ام انتظامی، آگاهی بخش��ی 
و ارتق��اء س��طح آگاهی ه��ای انتظامی 
و اجتماع��ی ش��هروندان را بس��یار موثر 
ارزیابی کرد و گف��ت :آموزش و فرهنگ 
س��ازی با همراه��ی و همگامی مردم در 
حوزه امنیت اجتماعی ، راهبردی مطمئن 
و اثر بخش در پیش��گیری از سرقت است 
. رئی��س پلیس آگاهی اس��تان با تأکید بر 
اینک��ه پلیس آگاهی با جدی��ت در حوزه 
مب��ارزه با س��رقت عمل خواه��د کرد و 
برخورد قاطعی با س��ارقان خواهد داشت، 
گفت: اجرای گشت های هدفمند پلیسی 
و به��ره گی��ری از توان تمام��ی نیروها و 

امکان��ات موج��ود و اجرای ط��رح های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی و آموزشی در 
راستای پیشگیری از وقوع سرقتها کمک 
ش��هروندان از جمله فعالیت های پلیس 
کردس��تان است . س��رهنگ سلمانی در 
خاتمه با اشاره به اینکه بیشترین فراوانی 
در س��رقت ها شامل س��رقت های خرد و 
لوازم، قطعات ووسایل داخل خودرو است 
خاطر نش��ان کرد : با رعایت نکات ایمنی 
بخصوص ایمن��ی خودروها و نگهداری 
آنها در پارکینگ می توان از بروز س��رقت 
جلوگیری کردکه در این خصوص توصیه 
می شود شهروندان به نکات ارائه شده از 
سوی پلیس در حوزه پیشگیری از سرقت 

توجه کنند.

کشف 82 درصد سرقت ها در کردستان 


