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گـــزارش

افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی، از جمله مصوبات مهم 
هيئت دولت در هفته گذشــته بود كه بر اساس آن حقوق بازنشستگان در 
سه گروه افزايش يافت. طبق اعالم مديرعامل سازمان تامين اجتماعی قرار 

است مابه التفاوت افزايش حقوق ماه جاری از روز 25 خرداد واريز شود.
روز شــنبه گذشته، مصوبه هيئت وزيران درباره افزايش حداقل مستمری 
بازنشستگی، ازكارافتادگی و بازماندگان از سوی محمد مخبر، معاون اول 
رئيس جمهور برای اجرا ابالغ شــد. بر اساس ابالغيه مذكور، اين افزايش 
حقوق از اول فروردين ماه امسال اعمال می شود و كمك هزينه عائله مندی 
و حق اوالد تمامی مســتمری بگيران واجد شــرايط همانند بازنشستگان 

مديريت خدمات كشوری افزايش می يابد.
افزايش حقوق بازنشســتگان ســازمان تامين اجتماعی در هيئت دولت 
طی روزهای گذشــته واكنش های متفاوتی را به همراه داشت و موجبات 
گاليه هايی از ســوی »بازنشســتگان  غيرحداقلی بگير« در نقاط مختلف 
كشــور را فراهم كرد كه مصوبه افزايش 10 درصــدی حقوق خود را در 
تناقض با قوانين می دانستند. در همين زمينه رئيس جمهور به معاون اول 
خود دستور داد كه درخواست های گروه هايی از بازنشستگان در خصوص 
ميزان دريافتی آنان را بررسی كند. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در 
اين باره در توييترش نوشته بود كه »  در پی درخواست های گروه هايی از 
بازنشســتگان محترم درخصوص وضعيت دريافتی خود در سال جاری از 
رييس جمهور، آقای رئيسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور 
نمايندگان بازنشســتگان و سازمان تامين اجتماعی بررسی و پيشنهادات 
حمايتــی خود را ارائه نمايند.« تعيين حداقل حقوق مســتمری بگيران و 
بازنشستگان تابعی از ماده 111 قانون تامين اجتماعی است كه بر اساس 
آن شورای عالی كار هر ســاله حداقل حقوق را تعيين می كند و سازمان 
تامين اجتماعی مکلف است كه همان را برای حداقلی بگيران اعمال كند.  
برای ساير سطوح درآمدی نيز ماده 96 قانون تامين اجتماعی حاكم است كه 
حقوق بايد بر اساس "هزينه زندگی" تعيين شود.  در نيمه اول ارديبهشت 

ماه وزير رفاه اعالم كرد كه پيشنهاد افزايش حقوق بازنشستگان ساير سطوح 
درآمدی در هيئت امنای ســازمان تامين اجتماعی به تصويب رسيده و به 
هيئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده هايی از سوی مسئوالن مربوط برای 
تصويب و اعمال افزايش حقوق ها در پايان ارديبهشت ماه داده شده بود؛ به 
علت آنچه كه از ســوی وزير رفاه "درگيری دولت در طرح مردمی ســازی 
يارانه ها" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری به تصويب دولت رسيد.
بر اساس مصوبه دولت، نحوه افزايش حقوق بازنشستگان به اين ترتيب است 
كه پايه حقوق حداقلی بگيران كه 62 درصد كل بازنشستگان تامين اجتماعی 
را دربرمی گيرد افزايش 57.4 درصدی می يابد و حداقل دريافتی آنها به پنج 
ميليون و 580 هزار تومان می رسد. افزايش حقوق گروه دوم يعنی مستمری 
بگيران زير 10 ميليون تومان حقوق كه 32 درصد از بازنشســتگان تامين 
اجتماعی را شــامل می شود، 10 درصد است كه مبلغ كمك معيشتی 650 
هزار تومان به آن اضافه می شــود و برای گروه سوم، يعنی مستمری بگيران 
باالی 10 ميليون تومان حقوق كه تنها شــش درصد بازنشســتگان تامين 

اجتماعی را شامل می شوند، افزايش 10 درصدی اعمال خواهد شد.
همچنين برای هرســه گروه عالوه بر مبالغ فوق بر اســاس شرايط، حق 
عائله مندی و حق اوالد واريز می شود كه با فرض دو فرزند حدود 600 هزار 
تومان خواهد شد. به اين ترتيب می توان گفت كه مستمری بازنشستگان 

تامين اجتماعی به طور ميانگين 30 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايســنا، مديرعامل سازمان تامين اجتماعی پيش از اين درباره 
زمان پرداخت معوقات اعالم كرده بود كه »پياده ســازی نرم افزاری احکام 
جديــد، فرايند پيچيــده ای دارد و پيش بينی می كنيــم چهارتا پنج روز 
زمان ببرد. بنای ما بر اين اســت كه چون پرداختی ما از بيستم هرماه بر 
اســاس حروف الفبا شروع می شــود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد 
را می پردازيم و برآورد ما اين اســت كه واريز اولين مابه التفاوت مربوط به 
خرداد را از 25 و 26 خرداد شروع كنيم و برای فروردين و ارديبهشت هم 

طی دو ماه بعدی تسويه خواهد شد.«

واریزمابهالتفاوتافزایشحقوقخردادماهبازنشستگانازفردا

شـهردار تهـران گفـت: مشـغول تهيـه تـداركات الزم جهـت توسـعه زيرسـاخت های 
هوشمندسـازی تهران هسـتيم.

بـه گـزارش مهـر، عليرضـا زاكانی شـهردار تهـران در حاشـيه همايش ملـی حمايت 
از اطفـال و نوجوانـان در جمـع خبرنـگاران در خصـوص پديـده كـودكان كار گفـت: 
مـا متأسـفانه بـا پديـده شـوم كار كـودك مواجـه هسـتيم كه بخـش عمده آنـان را 
اتبـاع تشـکيل می دهنـد امـا بـه هر حـال آنـان نيز انسـان هسـتند و از آسـيب های 

می برند. رنـج  اجتماعـی 
وی افـزود: بديـن منظـور كميته هايـی ايجـاد شـده كـه بـرای تقويـت آنهـا همـه 
دسـتگاه ها متحـد باهـم هسـتند. ايـن دسـتگاه ها بايد بـا يکديگـر هم افزايـی كنند 

تـا بتواننـد بـار سـنگين كـودكان كار را بردارنـد.
زاكانـی بـا اشـاره بـه همايش ملـی حمايـت از اطفـال و نوجوانـان خاطرنشـان كرد: 
اميدواريـم بتوانيـم سـرعت خدمـت خـود را بـه كـودكان كار كـه بـا مليت هـای 
گوناگـون در كشـور فعـال هسـتند و اكثـر آنـان از اتبـاع ديگـر كشـورها هسـتند 
افزايـش دهيـم و بـه گونـه ای عمل كنيم كـه يك آسـيب اجتماعی مثـل پديده كار 

كـودك نقطـه آغـاز آسـيب های اجتماعـی ديگـر نباشـد.
شـهردار تهـران در پاسـخ بـه اين سـوال كـه چـه برنامه هايی بـرای هوشمندسـازی 
شـهر تهـران داريـد گفت: ما شـروع اقدامـات خود را بـا ايجاد يك سـازمان در حوزه 
فنـاوری آغـاز كرديـم. مجوزهـای الزم را گرفتيم و تاييدات شـورای شـهر و مصوبات 

آن را اخـذ نموديم.
زاكانـی خاطرنشـان كـرد: در حال حاضر مشـغول تهيـه تداركات الزم جهت توسـعه 
زيرسـاخت های هوشمندسـازی هسـتيم. اينکـه بتوانيـم ظرفيت هـای مختلفی را كه 
در شـهر تهـران در مـدار فنـاوری وجـود دارد دنبـال كنيـم و هويت هـای جـدی از 
جملـه هويت هوشـمندی را در كنار پايتخت بودن برای شـهر تهران داشـته باشـيم.

زاکانی در جمع خبرنگاران:

نبایدپدیدهکارکودکنقطهآغاز
آسیبهایاجتماعیدیگرباشد

رئیس قوه  قضاییه: 

همه ابعاد سرقت از بانک ملی مورد بررسی قرار گیرد
چرا والدین نوجوانان تولید کننده 

محتوای مبتذل مجرمند؟
صفحــه اينســتاگرام يــك نوجوان پســر ايــن روزها 
يکی ازپربازديد ترين صفحه های اينســتاگرام اســت و 
چندوقتی ســت كاربران ويديوهايش را باهم رد و بدل 
می كنند تا بقيه نيز شــاهد رفتارها و اداهای بزرگتر از 
سن او باشــند. پســری كه با حضور دو دختر نوجوان 
در كنارش ادای مــردان طرفدار چندهمســری را كه 
اتفاقا نســخه های مشابهش در اينستاگرام موجود است 
درمی آورد و توانسته توجهات زيادی را به خودش جلب 
كند كه اين توجهات اغلب در قالب كامنتهای تاســف و 
ناراحتی بابت اين حجم از محتوای مبتذل و ضد ارزش 

برای اين سه نوجوان خودش را نشان می دهد.
واقعيت اين اســت كه بايد بپذيريم ابتذال در چندسال 
اخير حتی با وجود ضدارزش بودن نه تنها گوشــه گير 
نشــده بلکه توانسته است پولساز باشد. از همين روست 
كه بسياری از اتفاقات فضای مجازی حول محور ابتذال 
گــردش می كند. از مهاجرت بازيگــران و يا چهره های 
فضای مجازی به تركيه و توليد فيلم از لحظه خودكشی 
تا كتك خوردن در خيابان و خط و نشــان های مجازی 
بــرای ديگر چهره ها و حاال اين روزها هم ســه نوجوان 
ايرانی با توليد فيلم هايی سخيف در حال باالبردن دنبال 
كنندگان خود هســتند. دنبال كنندگانی كه بيشتر از 
آن كه به آن ها عالقمند باشــند مانند ســريالی كه هر 
شــب از تلويزيون پخش می شوند دوست دارند از پايان 
ماجــرای آن ها با خبر شــوند. ماجرايی كه هنوز معلوم 
نيست چند قسمت ديگر ادامه خواهد داشت و در كجا 

و به چه شکل به پايان خواهد رسيد؟
به گزارش فارس ماجرای كودكان اينســتاگرامی ديگر 
ماجــرای تــازه ای نيســت. كودكانی كه بــا حضور در 
ويديوهای رنگارنگ پدر و مادرهايشان نقش كارگری را 
ايفا می كنند كه قرار است با پوشيدن لباس های مختلف 
و قرار گرفتن در موقعيت های متفاوت پول در بياورد و 
در جيب خانواده بريزد. اما با اين حال در سال های اخير 
با وجود ســروصداها و واكنش های مختلف روانشناسان 
و فعاالن حوزه خانواده همچنان دادرسی های جدی در 
اين زمينــه وجود ندارد و كودكان زيــادی هر روزه به 
جمع كارگران پولساز اينستاگرامی برای خانواده هايشان 

می پيوندند.
برخالف تصــورات در اين زمينه كــودكان كار مجازی 
خالء قانونــی وجود ندارد و بلکه در متن قانون حمايت 
از اطفال و نوجوانان به شکل دقيقی به بايدها و نبايدها 

اشاره شده است.
در بنــد ت مــاده 1 از فصل كليات قانــون حمايت از 
اطفال و نوجوان ســوء رفتار اينطور تعريف شده اســت: 
»سوءرفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدی كه سالمت 
جســمی، روانی، اخالقی يا اجتماعی طفل و نوجوان را 
در معرض خطر و آســيب قراردهــد؛ از قبيل ضرب و 
جرح، محبوس كردن، سوءاســتفاده جنسی، توهين يا 
تهديد نســبت به طفل يا نوجوان در صورتی كه جنبه 
تأديبی نداشــته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و 

غيرمتعارف و يا خودداری از كمك به وی.«
در بنــد ث نيــز بهره كشــی اقتصــادی اينطورعنوان 
شده است:» بهره كشی اقتصادی: به كارگيری غيرقانونی 
طفل و نوجوان و يا واداركــردن يا گماردن او به كار يا 
خدمتی كه از لحاظ جسمی، روانی، اخالقی يا اجتماعی 
بــا نظر به وضعيــت طفل و نوجوان بــرای وی مضر يا 

خطرناك باشد.«
مســتهجن  محتــوای  تعريــف  در  خ  بنــد  در 
آمده است:»مســتهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی يا 
تصويری كه به صورت واقعی يا غيرواقعی بيانگر برهنگی 
كامل زن يا مرد- آميزش- عمل جنسی يا اندام جنسی 

انسان است.«
در بند د اين ماده نيز برای تعريف هرزه نگاری نوشــته 
شده:»هرزه نگاری: تهيه و توليد هر اثری كه محتوای آن 
بيانگر جذابيت جنســی طفل يا نوجوان مانند برهنگی، 

آميزش، عمل جنسی يا اندام جنسی باشد.«
در بند ژ نيز آمده:» سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان 

و يا بهره كشی از او.« جرم انگاری شده است.
در فصل تشــکيالت قانون حمايت از اطفال و نوجوانان 
نيــز نيروی انتظامی جمهوری اســالمی ايران از طريق 

پليس ويژه اطفال و نوجوانان مکلف است:
1- نســبت به شناســايی اطفال و نوجوانان در وضعيت 
مخاطره آميز در موارد مراجعه يــا معرفی آنان به نيروی 
انتظامی يا مواجه شــدن با آنان در حين اجرای وظيفه و 
يا شکايت از آنان، حســب مورد برای معرفی به سازمان 
بهزيستی كشور يا مراجع قضائی و انجام حمايت های مورد 

نياز بر اساس اين قانون يا ساير قوانين مرتبط اقدام كند.
2- در مأموريت های مددكاران اجتماعی و انجام وظايف 
محوله در اجرای اين قانون، حســب تقاضا جهت تأمين 
امنيت آنان و نيز اطفــال و نوجوانان موضوع مأموريت، 

اقدام قانونی الزم را به عمل آورد.
3- وضعيتهــای مخاطرهآميز و جرائــم عليه اطفال و 
نوجوانان بزه ديده را  حســب مورد به مراجع ذی صالح 

قضائی و سازمان بهزيستی كشور گزارش نمايد.
در فصل جرايم و مجازات ها، و در بند  مربوط به والدين 

اين قانون آماده است:
5- بهره كشی جنسی از طفل و نوجوان از طريق عرضه، 
در اختيارگرفتن، وادار يا اجير كردن برای هرزه نگاری يا 
سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون 

مجازات اسالمی؛
6- در دسترس قراردادن يا ارائه محتوا يا اثر مستهجن 
يــا مبتذل به طفل يا نوجوان به يــك يا چند مجازات 

درجه هشت قانون مجازات اسالمی؛
7- استفاده از طفل و نوجوان برای تهيه، توليد، توزيع، 
تکثير، نمايش، فروش و نگهداری آثار ســمعی و بصری 
مســتهجن يا مبتذل، حسب مورد به ميانگين حداقل و 

حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
8- واردات، صــادرات، تکثير، انتشــار، عرضــه، معامله يا 
بارگذاری محتوا يا اثر مســتهجن يــا مبتذل كه در آنها از 
اطفال و نوجوانان بهرهگيری شده و يا حمل و نگهداری آنها 

به يکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسالمی؛
9- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی 
به منظور هرگونه آزار جنسی يا ارتباط جنسی نامشروع 
به يکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسالمی.

حاال بايد ماجرای تلخ اين ســه نوجوان اينستاگرامی كه 
اين روزها يا با اطالع از پدر و مادرشــان يا دور از چشم 
آنها اقدام به توليد ويديوهای نامناسب و محتوای سخيف 
و مبتذل می كنند و اين روزها واكنش های منفی زيادی 

را به خودشان جلب كرده اند به كجا خواهد رسيد؟

درنـگ

رئيس قوه  قضاييه با اشــاره به سرقت از صندوق بانك ملی 
گفت: همه ابعاد ســرقت اخير رخ داده، بررسی و تجزيه و 
تحليل جامع شود و بدين  طريق از تکرار حوادث اينچنينی 

كه دارای عوارض مختلفی است، پيشگيری شود.
به گــزارش مركز رســانه قــوه قضاييه، حجت االســالم 
والمســلمين محسنی اژه ای، روز دوشــنبه 23 خرداد در 
جريان نشست شورای عالی قوه قضاييه، ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی بويژه آيت اهلل 
سعيدی و شهيدان بخارايی، صفارهرندی، نيك نژاد و امانی، 
بــه در پيش بودن هفته قوه قضاييه اشــاره كرد و خطاب 
به همه مديران قضايی و رؤســای كل دادگستری ها تاكيد 
كرد كه نســبت به بررســی و تجزيــه و تحليل عملکرد و 
برنامه های يك ســال اخير خود و تبييــن آنها برای افکار 

عمومی، اقدامات مقتضی را ترتيب دهند.
رئيس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به چند پرونده قضايی 
روز و ضــرورت دقت و جامع نگری در رســيدگی و اجرای 
حکم آنها، بيان داشــت: پرونده قاتــل دو طلبه بزرگوار در 
مشــهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسيدگی قرار 
گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شــد؛ اين حکم، نه توسط 
خود محکوم عليه بلکه توســط وكيل او مورد اعتراض قرار 
گرفت؛ لذا برای احتيــاط در قضيه، پرونده در ديوان عالی 
كشور مورد رســيدگی قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده ديروز 
جهت اجرا به مشهد ارسال شود؛ تاكيد ما اين است كه در 
نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نيز نظر 
شــورای تأمين جلب شود و با هماهنگی اين شورا اقدامات 

مقتضی صورت گيرد. 
وی در ادامه با اشاره به  پرونده قتل مأمور نيروی انتظامی 
در شــيراز نيز گفت: نســبت به اين پرونده در ديوان عالی 
كشــور، نقص گرفته شــد و پس از رفع نقص، روز گذشته 
مجــدداً به ديوان ارجاع داده شــد؛ ضروری اســت رئيس 
ديوان عالی كشور نيز ترتيبی اتخاذ كند تا به اين پرونده با 

احتياط الزم، هر چه سريعتر رسيدگی شود. 
رئيس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر اهميت حفظ حرمت 
و شــأن نيروی انتظامی بيان داشت: جايگاه پليس در همه 
دنيا محترم اســت و تعرض به پليس، امر بسيار سنگينی 
اســت؛ هرگونه تعرض به پليس به اشــکال مختلف امری 
مغاير با منطق و قانون اســت؛ تعرض بــه پليس حتی به 
زيان خود فــرد تعرض كننده و به طــور كلی عموم مردم 

اســت؛ چرا كه پليس تضمين كننده آرامش و امنيت آحاد 
جامعه می باشد؛ لذا دادســتان های ما مکلف هستند دقت 
بيشتری در رسيدگی به پرونده افرادی كه به پليس تعرض 
می كنند، داشــته باشند؛ البته بديهی است كه رفتار پليس 
نيز بايد توأم با موازين اسالمی و انسانی و حرفه ای باشد. 

محسنی اژه ای در ادامه به مسئوالن قضايی ذيربط دستور 
داد تا نســبت به پرونده مقصران حادثــه متروپل آبادان، 

رسيدگی سريع، قانونی و بدون مالحظه را انجام دهند.
وی مشــخصاً در اين رابطه به مســئوالن امــر تاكيد كرد 
چنانچه تقصير فــرد يا افرادی در اين حادثه در دادســرا 
محرز شده و امکان رسيدگی مستقل به پرونده آنها وجود 
دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال كنند و حتماً 
نيازی نيست كه پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل 

يکجا به دادگاه ارسال شود.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشــاره به حادثه قطار مشهد 
- يزد به دادســتان كل كشور دستور داد تا ابعاد قضايی و 
حقوقی اين حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسيدگی 
قرار دهيد و چنانچه افرادی در اين حادثه مقصر هســتند، 
نســبت به رســيدگی قانونی، بدون مالحظه و ســريع به 

پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گيرد. 
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: تسريع در رسيدگی به اين 
قبيل پرونده ها می تواند تســکينی بر آالم حادثه ديدگان و 

خانواده های آنها باشد.

محســنی اژه ای در ادامه جلســه با اشــاره به ســرقت از 
صنــدوق امانات يکی از شــعب بانکی ملــی در تهران بر 
بررســی همه جانبه ابعاد مختلف ايــن پرونده تاكيد كرد و 
ضمــن قدردانی از نيروی انتظامی و دادســتانی تهران به 
ســبب انجام اقدامات الزم و شــبانه روزی در رسيدگی به 
اين پرونده، گفت: در اين موضوع از يکسو،عده ای مالباخته 
شدند؛ از ســويی ديگر بايد توجه داشت كه در قضيه اين 
سرقت به امانت داری بانك لطمه وارد می شود و جنبه های 
بدآموزی اين قضيــه نيز بايد مورد توجه قــرار گيرد؛ لذا 
قضات ما در رسيدگی به چنين جرائم مركبی، نهايت دقت 

را در مستند بودن رسيدگی ها داشته باشند. 
وی با اشاره به جلسه ای كه در خصوص بررسی ابعاد سرقت 
مذكور برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد اين سرقت 
از لحاظ حقوقی بصورت همه جانبه مورد بررســی و دقت 

نظر قرار گيرد.
رئيس دســتگاه قضــا با يادآوری اين نکتــه كه همه افراد 
در مظان اتهام قرار گرفته در پرونده هايی نظير ســرقت از 
صندوق امانات بانك ملی، در يك ســطح نيستند؛ تصريح 
كرد: ممکن اســت برخی از اين افــراِد در مظان اتهام قرار 
گرفته، مباشر يا معاون جرم باشند؛ ممکن است برخی افراد 
نســبت به فراری دادن يا مخفی كــردن متهم يا متهمين 
نقش داشــته اند؛ همچنين امــکان دارد عده ای نســبت 
به خريد يا نگهداری اموال مســروقه اقدام كرده باشــند؛ 

علی ايحال اينطور نيست كه همه افرادی كه در اين پرونده 
دستگير شــده اند و در مظان اتهام قرار گرفته اند مستقيماً 

در سرقت از صندوق امانات بانك حضور داشته اند.
رئيــس قوه قضاييه با اشــاره به ســابقه دار بودن دو متهم 
پرونده مزبور، به دادســتان انتظامی قضات دســتور داد تا 
نسبت به بررســی همه جانبه و دقيق پرونده قبلی اين دو 

متهم، اقدامات مقتضی را ترتيب دهد.
وی در ايــن رابطه گفت:  برای دو متهم پرونده ســرقت از 
صندوق امانات بانك ملی، پيش  از اين به اتهام سرقت، در 
يکی از استان ها پرونده تشــکيل شده بود و آنها سابقه دار 
بودند؛ لــذا دادســتان انتظامی قضات بايــد اين موضوع 
را بررســی دقيق كند كه آيا در رســيدگی به آن پرونده، 
كوتاهی  و قصوری از ناحيه مرجع رسيدگی كننده صورت 
گرفته اســت؟ و اينکه آيا اين دو متهــم پرونده فعلی در 

پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره مند شده اند يا نه؟ 
رئيــس قوه قضاييه در ادامه با اشــاره به عضويت تعدادی 
از متهمــان پرونده ســرقت از صندوق امانــات بانك ملی 
در يك خانواده، به پژوهشــگاه قوه قضاييه دســتور داد تا 
اين موضوع را بررســی كند كه چطور اعضای يك خانواده 
بصورت گروهی مرتکب جرمی می شــوند؟ و چطور اگر از 
اين خانواده افرادی محکوم شــده اند، مجــدداً آن افراد به 
ارتکاب جرم ادامه می دهند و بقيه افراد خانواده نيز با آنها 

همکاری می كنند؟
وی در ادامه با اشــاره به ضرورت توجه مسئوالن ذيربط به 
بررســی دقيق، عملياتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق 
امانات يکی از شعب بانك ملی، اظهار داشت: اينکه افرادی 
چندين ســاعت در بانــك بودند و تعــداد قابل توجهی از 
صندوق ها را با وســايل مخصوص شــکاف دادند و اموالی 
را در روز روشن از بانك خارج كردند، سپس بعد ساعت ها 
مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است كه از جهات 
و جنبه های گوناگون بويژه ضعف سيســتم حفاظتی بانك، 
قابل تأمل است و بايد نسبت به آن بررسی عملياتی و فنی 
صورت گيرد.وی افزود: در اذهان عده ای اين سؤاالت وجود 
دارد كه چنين سرقتی نمی تواند كار دو يا سه فرد معمولی 
باشــد و قطعاً اين ســرقت نياز به برنامه ريزی، طراحی و 
حضور افراد فنی و تيم پشــتيبان داشــته است؛ لذا برای 
پيشــگيری از رخ دادن اتفاقات مشــابه بايد اقدامات همه 

جانبه و عاجلی صورت گيرد.

فرمانده فراجا با بيان »رقم پرونده ســرقت بانك ملی خيلی باال بود و اين اتفاق 
خيلی به ما فشار وارد كرد«، گفت: كشف اين پرونده مربوط به آگاهی فراجا نبود 
و مربوط به كل نظام جمهوری اســالمی ايران بود؛ اين  گاليه را به دوســتان در 

رسانه ملی اعالم می كنم.
به گزارش تســنيم؛ سردار حسين اشتری در مراسم آغاز عمليات اجرايی ساخت 
يك هزار و 412 واحد خانه ســازمانی در پليــس آگاهی تهران بزرگ اظهار كرد: 
در اين  برهه حســاس كشــور و منطقه، همکاران در اقصی نقاط كشــور مشغول 

خدمت رسانی و تأمين نظم و امنيت هستند.
فرمانده كل انتظامی كشــور با تأكيد بر اينکه امنيت باثباتی در كشــور حکم فرما 
است، افزود: دشمن به دنبال اين اســت واقعيت ها را بيان نکند، مردم را مأيوس 
و نقاط ضعف را بزرگ كند. وی با اشــاره به ضرورت پرداخت به موضوع »جهاد 
تبييــن« بيان كرد: به لطف و عنايت الهی، علی رغم مشــکالت موجود همچون 

تحريم ها، گام های مختلفی در كشور در حوزه های مختلف برداشته شده است.
اين مقام انتظامی با اشــاره به صفر شدن آمار جان باختگان بر اثر ابتال به بيماری 
كرونــا در كشــورمان تصريح كرد: امروز به لطف و عنايــت الهی ابتال به كرونا به 
كمترين حد رسيده است نبايد روزهايی را فراموش كنيم كه 700 نفر از هموطنان 
به خاطر ابتال به كرونا جان خود را از دست می دادند و كمتر خانواده ای بود كه به 
اين بيماری مبتال نشده يا يکی از عزيزان خود را بر اثر ابتال به اين بيماری از دست 

نداده باشد اما با تالش دانشمندان كشور به واكسن دست پيدا كرديم.
اشــتری با تأكيد بر اينکه هنوز بايد شيوه نامه  های بهداشتی رعايت شود، گريزی 
هم به پيشــرفت های كشور در ساير حوزه ها همچون صنايع دفاعی، شركت های 
دانش بنيان  زد و ادامه داد: هرســاله با تکيه بر نيروهای كارآزموده و حرفه ای در 
فراجا، پيشرفت های زيادی داشتيم اما در كشور به اين پيشرفت ها كمتر پرداخته 

و ضعف ها بزرگ نمايی می شود.
فرمانده كل انتظامی كشــور گفت: اگر نااميدی در جايی غالب شود، اثرات آن  را 
خواهيم ديد و بايد روحيه اميد را در همه جا ارتقاء دهيم. اين مقام ارشد انتظامی 
با اشاره به ماجرای سرقت از بانك ملی متذكر شد: صندوق امانات يکی از بانك ها 
سرقت شد؛ پس از مخابره شدن اين خبر در تمام كشور و بعضاً دنيا، همه نگران 
شــدند، در هفته های گذشته موضوع متروپل آبادان و خارج شدن قطار از ريل و 
فوت تعدادی از مردم عزيز را داشتيم، خبر سرقت از بانك نيز همه را نگران كرد 
كه البته قبل از ســانحه قطار بود. وی افزود: افرادی كه قصد داشتند اقتدار نظام 
جمهوری اسالمی ايران را زير سؤال ببرند از موضوع سرقت بانك ملی خوشحال 
شدند، به سرعت بعد از اين سرقت، همکاران بنده در پليس آگاهی فراجا و تهران 

موضوع را دنبال كردند و كار پليس در همان ساعات اوليه شروع شد.
اشــتری يادآور شد: پس از مشخص شدن زوايای مختلف اين موضوع، نگرانی ما 
بيشــتر می شد اما همکاران بنده كار را شروع كردند و خداوند كمك كرد كه در 
كمتر از 48 ســاعت، سارقان شناسايی شدند. فرمانده كل انتظامی كشور با اشاره 
به حرفه ای و پيچيده بودن اين ســرقت گفت: سارقان تجربه سرقت را داشتند و 
از قبل نيز كار كرده بودند، متأسفانه خألهای ايمنی نيز منجر به اين شد سارقان 

بتوانند بهتر اهداف شوم خود را پياده كنند.

وی خاطرنشــان كرد: همکاران بنده با هوشــمندی، استفاده از داده ها و فناوری 
روز، با كمترين اطالعات به موضوع واقف شــدند؛ تأكيد داشــتيم كه موضوع با 
طبقه بندی باال دنبال شــود تا بتوانيم به پرونده رسيدگی كنيم  زيرا در اين موارد 

اگر اطالع رسانی زود انجام  شود شايد افسران نتوانند به اهداف خود برسند.
اين مقام ارشــد انتظامی خاطرنشــان كرد: اين پرونده هنوز مفتوح اســت؛ بايد 
اقدامات بيشتری روی متهمان صورت گيرد، امکان دارد زوايای ديگر داشته باشد 
اما حدس ما اين است  كه بيش از 90 درصد كار در اين پرونده پيش رفته است.

اشــتری گفت: اين اتفاق خيلی به ما فشــار وارد كرد؛ هرچند افرادی كه قصور 
داشــتند، ديگــران   بودند اما ما به عنوان حافظ جان و مــال مردم، خيلی نگران  
بوديم ، رقم اين پرونده خيلی باال و حدس ما در اين پرونده، حدس كارشناســی 
اســت اما اعالم رقم ســرقت را به عهده مســئوالن بانك مركزی گذاشتيم  تا كار 
كارشناسی انجام شــود، اموال مکشوفه ضمن بســته بندی دقيق، تحويل بانك  

مركزی شد تا تحويل مال باختگان شود.
فرمانده كل انتظامی كشور با اشــاره به ابراز لطف و محبت مردم به نيروی انتظامی 
كشور در جريان كشف اين پرونده گفت: يك مراسم ويژه خاص اين موضوع خواهيم 
داشــت و از افرادی كه در اين پرونده زحمت كشيدند و كارآگاهانی كه كار ميدانی 
انجام دادند، تقدير به عمل خواهد آمد. اين مقام ارشد انتظامی ضمن گاليه جدی از 
رسانه ملی در عدم پرداخت به اين دستاورد بزرگ گفت: كشف اين پرونده مربوط به 
آگاهی فراجا و تهران نبود و مربوط به كل نظام جمهوری اسالمی ايران بود؛ اين  گاليه 
را به دوستان در رسانه ملی اعالم می كنم، در برنامه جمعه شب نيز دوستان به جای 
پرداخت به اصل موضوع به حاشيه پرداختند و می خواستند ضعفی پيدا كنند! به هر 
صورت اميدواريم اين مباحث اصالح شــود؛ يك اتفاق مثبت افتاده اســت و دشمن 
نمی خواهد آن بزرگ شود و خود  ما نيز حواسمان  نيست كه به اين  دستاورد بپردازيم.
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