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گـــزارش

پاسخ وزارت کار به گزارش سیاست روز درباره 
»ادامه بی توجهی به افزایش حقوق بازنشستگان«

 راه اندازی باشگاه نشاط سالمندی
در سرای محالت

شهردار منطقه13 از راه اندازی و آغاز به كار باشگاه 
 نشــاط ســالمندی از اوايل تير در سرای محالت

خبر داد.
محمدهــادی علی احمــدی، شــهردار منطقه 13 
تهــران اعالم كرد:به مناســبت فرارســيدن فصل 
تابستان و به منظور برطرف كردن نياز های روانی 
و حفظ سالمت جسمانی سالمندان ، باشگاه نشاط 
سالمندی در سرای محالت منتخب از اوايل تير ماه 
گشــايش می يابد. وی تجربه يك سالمندی سالم 
را حق اين قشر ارزشمند از جامعه دانست و افزود: 
در حوزه سالمت جسمی و روانشناختی، سالمندی 
جمعيت، زمينه ساز افزايش بيماری های مزمن می 
شود كه اين موضوع اهميت مراقبت های بهداشتی 
و درمانــی در اين گروه ســنی و آموزش ســبك 
زندگی ســالم برای تجربه سالمندی سالم را بيش 
از گذشته نشان می دهد. شهردار منطقه 13 اعالم 
كرد: شهرداری منطقه13 به عنوان يکی از متوليان 
امر ســالمت سالمندان نسبت به راه اندازی باشگاه 
نشــاط سالمندی با شعار سالمت ما، حال خوب ما 
در ســرای محالت صفا ، نيــروی هوايی ، حافظيه 
و آشــتيانی اقدام كرده است. وی اظهار داشت: در 
اين باشــگاه، برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، 
ورزشی و گردشــگری ويژه ســالمندان به همراه 
مشــاوره و آموزش هــای درمانی اجرا می شــود.  
شهردار منطقه13 ادامه داد: اين اقدام با همکاری و 
مشاركت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه،  
خانه مشاركت مردم در سالمت و توسعه منطقه و 
سرای محالت صورت گرفته و عالقه مندان جهت 
كسب اطالعات بيشتر به نزديك ترين خانه سالمت 

محل سکونت خود مراجعه كنند.

توفان گرد و خاک در سه استان
سازمان هواشناسی نسبت به خيزش گرد و خاك و 

توفان گرد و خاك در سه استان هشدار داد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی رنگ آورده 
است: وزش باد شديد، خيزش گردوخاك، در نواحی 
مستعد توفان گردوخاك و احتماال توفان شن از امروز 
)29 خردادماه( در شــمال سيســتان و بلوچستان، 
جنوب و نوار شــرقی خراســان جنوبی و نوار شرقی 
كرمان و دوشــنبه )30 خردادماه( در جنوب و نوار 
شرقی خراسان جنوبی و شمال سيستان و بلوچستان 
پيش بينی می شود. اختالل در تردد، كاهش كيفيت 
هوا، كاهش شــعاع ديد، آسيب به صنايع حساس به 
گردوخاك و احتمال خســارت به صنعت كشاورزی، 
آسيب به ســازه های موقت مانند تابلوهای تبليغاتی 
و غيره، ســقوط اشياء از ارتفاعات، شکستن درختان 
فرســوده و نهال ها، اختــالل در ناوگان حمل و نقل 
ريلی و هوايی در اين شــرايط جــوی دور از انتظار 
نيســت. در اين وضعيت جوی اجتناب از سفرهای 
غيرضروری، عدم پــارك خودروها در كنار درختان 
فرسوده و ساختمان های نيمه كاره، اجتناب از حضور 
در فضای باز برای تمام گروه ها، مديريت و محافظت 
از صنايع حساس به گردوخاك، استحکام سازه های 
موقت، اجتناب از پرواز با بالگرد و هواپيماهای سبك 
و اجتناب از فعاليت های كويرنوردی توصيه می شود. 

جلسه بررسی وضعیت مسکن و اجاره 
در تهران با حضور شهردار

جلسه بررســی آخرين وضعيت مسکن و اجاره آن 
در شــهر تهران و ضرورت ها، الزام ها و راهکارهای 
تامين مسکن استطاعت پذير صبح امروز با حضور 
عليرضــا زاكانی شــهردار پايتخت و تعــدادی از 

معاونان شهردار برگزار شد.
در ابتدای جلسه حميدرضا صارمی معاون شهرسازی 
و معماری شــهرداری تهــران پيرامون ضرورت ها، 
الزام ها و راهکارهای تامين مسکن استطاعت پذير 
گزارشــی ارايه كرد. نبود بانك اطالعاتی جامع در 
حوزه مسکن شهر تهران، شناسايی زمين و ظرفيت 
های حريــم تهران، افزايش هزينــه توليد، كاهش 
قدرت خريد خانوارها، پايين بودن ســهم تسهيالت 
بانکی در قيمت تمام شده مسکن، افزايش نقدينگی 
و نــرخ تورم و تاثير آن بر قيمت مســکن از جمله 
موضوعاتی بود كه در بخش مسائل مسکن تشريح 
شد. در ادامه جلســه معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری تهران به تشــريح راه حل های مسکن 
اســتطاعت پذير، ضرورت طرح مسکن استطاعت 
پذير و راه حل های تکميل بانك اطالعاتی مسکن 

در شهر تهران پرداخت.

اخبـــــار

اعتراض بازنشستگان به تعويق اجرای افزايش حقوق خود 
كه در شــورای عالی كار به تصويب رسيده بود، در رسانه ها 
نيز بازتاب داشــت، مطالبه ای كه رسانه ها بر اساس وظيفه 

ذاتی خود بايد به آن می پرداختند.
اعتــراض بازنشســتگان تأمين اجتماعی بيشــتر به تغيير 
مصوبه شورای عالی كار بود، چرا كه در بخش دوم افزايش 
حقــوق آنها كه 37 درصد بــود، دولت آن را به 10 درصد 

كاهش داد.
روزنامه سياســت روز گزارشــی را از حاشيه جلسه دولت 
كه در 12 خردا ماه جاری منتشــر نســبت به بی توجهی 
مسئولين به اين مســئله انتقاد كرده بود كه در آن عالوه 
بر وزير مستعفی كار، روی سخن به اعضای دولت همچون 
ســخنگو و معاون اول بود كه چرا نسبت به افزايش حقوق 

بازنشستگان بی توجه هستند.
جوابيه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در زير می آيد.

با عنايــت به گزارش منتشــره در آن روزنامــه با عنوان: 
»ادامه بی توجهی به افزايش حقوق بازنشســتگان« مورخ 
1401/3/12، پاســخ اين وزارتخانه به شــرح زير ارســال 
می گردد. مقتضی اســت برابر قانون مطبوعات نســبت به 

درج آن اقدام الزم به عمل آورند.

فرایند قانونی افزایش ساالنه مستمری ها
موضوع معيشــت قشر بازنشســته و تأمين و ارائه خدمات 
مطلــوب در چارچوب قوانين وتعهدات قانونی صندوق های 
بازنشستگی و پرداخت به موقع حقوق ماهانه اين عزيزان، 
از مهمتريــن ماموريت ها و دغدغه هــای وزارت تعاون،كار 
و رفاه اجتماعی و صندوق های بازنشســتگی زيرمجموعه 
اين وزارتخانه ازجمله ســازمان تأمين اجتماعی به عنوان 

بزرگترين صندوق بازنشستگی كشور است.

مواد 69 و 111 قانون تأمین اجتماعی چه می گویند؟
طبق تصريح مــاده222 قانون تأميــن اجتماعی، حداقل 

مستمری پرداختی به افراد واجد شرايط دريافت مستمری 
كامل در هر سال )مشتمل بر مستمری ازكارافتادگی كلی، 
مســتمری بازنشستگی و مجموع مســتمری بازماندگان( 
نبايد كمتر ازحداقل حقوق تعيين شــده از سوی شورای 
عالی كار برای كارگران مشــمول قانون كار باشد. عالوه بر 
آن طبق تصريح ماده 69قانون تأمين اجتماعی، ســازمان 
تأمين اجتماعی»مکلف اســت ميزان كليه مستمری های 
بازنشســتگی، ازكارافتادگــی كلی و مجموع مســتمری 
بازماندگان را در فواصل زمانی كه حداكثر از ســالی يك بار 
كمتر نباشــد، با توجه به افزايش هزينه زندگی با تصويب 

هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد«.

 فرایند قانونی تدوین پیشنهاد 
سازمان تأمین اجتماعی

مواد69 و222قانون تأمين اجتماعــی، فرآيند چگونگی و 
ميزان افزايش ساالنه مستمری بازنشستگان تحت پوشش 
ســازمان تأمين اجتماعی را مشــخص كرده است. حسب 
مواد ياشــده از قانون تأمين اجتماعی، بعد از تعيين ميزان 
افزايش حداقل حقوق شاغالن مشــمول قانون كار در هر 
سال در شورای عالی كار، ســازمان تأمين اجتماعی با در 
نظر داشتن مصوبه شورای عالی كار و نيز نرخ تورم رسمی 
اعالم شده از ســوی مبادی قانونی، پيشــنهاد خود را در 
مورد ميزان افزايش ســاالنه مستمری ها تدوين و از طريق 
وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعی بــرای تنفيذ به هيأت 
وزيران ارسال و هيأت وزيران در صورت تأييد و تنفيذ اين 
پيشــنهاد، مصوبه قانونی مربوطه را برای اجرا به ســازمان 

تأمين اجتماعی ابالغ می كند. 
تدوين پيشــنهاد افزايش مســتمری ها در ســال جاری با 
مشــاركت كانون های بازنشســتگان بعد از تعيين ميزان 
افزايش ساالنه حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون در 
شورای عالی كار در روزهای پايانی اسفند ماه سال2033، 
فرآيند تدوين پيشــنهاد سازمان تأمين اجتماعی در مورد 

ميزان و چگونگی افزايش مســتمری بازنشستگان و ساير 
مســتمری بگيران اين ســازمان، در اولين روزهای بعد از 
تعطيالت نوروزی با مشــاركت و همــکاری اعضای هيأت 
مديره كانون عالی كارگران بازنشســته و مستمری بگيران 
آغاز شــد. بعد از برگزاری چندين جلســه كارشناســی، 
پيشــنهاد هيأت مديره ســازمان تأميــن اجتماعی در اين 
زمينه، هفتم ارديبهشــت ماه ســال جاری براساس مفاد 
مــواد69 و222قانون تأمين اجتماعی و با درنظر داشــتن 
مفاد مصوبه شــورای عالی كار، از طريق وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی، جهت بررســی و تنفيــذ به هيأت وزيران 
ارسال شد. نهايتا ً در تاريخ21خرداد2032براساس مصوبه 
هيأت وزيــران؛ دســتورالعمل پرداخــت و افزايش حقوق 
بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعی به شرح زير برای اجرا 

به سازمان تأمين اجتماعی ابالغ شد.

جزییات مصوبه دولت درباره افزایش مستمری ها
مصوبــه هيــأت وزيــران در مــورد افزايش مســتمری 
بازنشستگان و ساير گروه های مســتمری بگير از سازمان 
تأميــن اجتماعــی، افزايش ســال جاری مســتمری اين 
گروه از بازنشســتگان را در ســه دســته جداگانه در نظر 
گرفتــه و به ســازمان تأمين اجتماعی ابالغ كرده اســت. 
در دســته اول، مســتمری بازنشســتگان حداقل بگير، از 
افزايش1.70درصــدی متأثر خواهد شــد و تا رقم حداقل 
پنج ميليون و183هزار تومان ترميم خواهد شد. در دسته 
دوم، مســتمری بگيرانی كه مستمری ماهانه آنان بيش از 
حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزايش 10 درصدی 
ســال جاری، مستمری آنان كمتر از رقم ده ميليون تومان 
خواهد بــود، مبلغ ثابت913هزار تومــان به عنوان كمك 
معيشتی، به مستمری آنان )تا سقف مجموع مستمری ده 

ميليون تومان( افزوده می شود.
مســتمری دسته ســوم نيز كه افرادی هســتند كه مبلغ 
مســتمری ماهانه آنــان بيش از ده ميليون تومان اســت، 

ده درصد افزايش خواهد يافت.

نگاهی به آمار و ارقام تعداد بازنشستگان 
ومشموالن بخش های مختلف مصوبه دولت

الزم به ذكر اســت، بر اساس آخرين آمار و ارقام موجود از 
تعداد بازنشستگان و مستمری بگيران تحت پوشش سازمان 
تأمين اجتماعی و ارقام مســتمری ماهانه پرداختی به آنان، 
در مجمــوع تعداد افــراد حداقل بگير و زيــر حداقل بگير 
)براســاس شــرايط ســابقه پرداخت حــق بيمــه، درصد 
ازكارافتادگی و...( كه از افزايش1.70درصدی متأثر شــده 
و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنان )فرد بازنشسته و 
جمع پرداختی به بازماندگان( به1ميليون و183هزار تومان 
خواهد رســيد، دو ميليون و198هزار نفر معادل91درصد 
كل تعداد مســتمری بگيران از اين ســازمان است و حدود 
يــك ميليون و203هــزار نفر نيز افزايــش23 درصد پايه 
حقوق به عــالوه مبلغ913هزار تومان خواهند داشــت و 
حدود110هــزار نفر از بازنشســتگان و مســتمری بگيران 
يعنی حدود9درصد مجموع بازنشســتگان تحت پوشــش 
اين سازمان، مشــمول افزايش ده درصدی خواهندبود. در 
ضمن به مبالــغ پرداختی به همه اين افراد )حداقل بگير و 
ساير سطوح( براساس شرايط و مقررات، حق عائله مندی و 
اوالد نيز )با فرض داشتن دو فرزند مشمول حدود933هزار 

تومان( پرداخت خواهد شد. 

زمانبندی پرداخت
با توجه به اينکه پرداختی هر ماه به بازنشســتگان عزيز از 
بيستم ماه بر اساس حروف الفبا و مطابق جدول زير شروع 
می شــود، حقوق خرداد به روال عــادی و طبق زمانبندی 
قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت شــده و واريز افزايش حقوق 
خرداد از11 و 19خرداد به صورت جداگانه انجام می شود. 
مابه التفاوت فروردين و ارديبهشــت نيز طی دو ماه بعدی 

تسويه خواهد شد.

آگهی ابالغ 
حکم اخراج آقای سید حسین جمالی 

موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذرونهال

نظر  تجدید  هیات  قطعی  رای  آگهی  این  موجب  به 
علمی  هیات  اعضای  انتظامی  تخلفات  به  رسیدگی 
به  کشاورزی  وترویج  آموزش  تحقیقات  سازمان  
مبنی  مورخ     1400/06/02  الف  1400/1/ت  شماره 
سید  ،فرزند  جمالی  حسین  سید  آقای  براخراج 
جمال ،متولد 1355،دارنده شناسنامه شماره 16036 

صادره ازتهران ابالغ میگردد.
این آگهی دریک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار درج 

وبه نامبرده ابالغ میگردد.

اصالحیه آگهی مزایده عمومی
 شماره 1001092409000001 

)شماره مرجع: 01001(

شرکت گاز استان خراسان رضوی )سهامی خاص( 

ت اول
نوب

نظر  تجدید  هیات  قطعی  رای  آگهی  این  موجب  به 
علمی  هیات  اعضای  انتظامی  تخلفات  به  رسیدگی 
به  کشاورزی  وترویج  آموزش  تحقیقات  سازمان  
مبنی  مورخ     1400/06/02  الف  1400/1/ت  شماره 
سید  ،فرزند  جمالی  حسین  سید  آقای  براخراج 
جمال ،متولد 1355،دارنده شناسنامه شماره 16036 

صادره ازتهران ابالغ میگردد.
این آگهی دریک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار درج 

وبه نامبرده ابالغ میگردد.

))آگهی تجدید مزایده عمومی((

مومنی - شهردار ورامین

ت اول
نوب

شهرداری ورامین

شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 8246/1911 مورخه 1400/12/19 شورای اسالمی شهر ورامین ، موارد ذیل را از طریق تجدید مزایده 
عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید .

متراژ حدوداً نوع کاربریمکان مزایدهموضوع مزایدهردیف

1000 مترمربعاستقرار وسایل بازی کودکانپارک آزادگاناجاره عرصه جهت استقرار وسایل بازی کودکان در پارک آزادگان1

-  داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به 
سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید 

دریافت نمایند.
تلفن تماس: 7-   ۳6242525 داخلی ۳64 - ۳66 

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-  هزینه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده یا برندگان تجدید مزایده خواهد بود

- سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط تجدید مزایده موجود می باشد .
نوبت اول  1401/۳/29، نوبت دوم 1401/4/5

رئيس كانون عالی بازنشستگان و مســتمری بگيران سازمان تامين اجتماعی از 
ارســال نامه ای به مقام معظم رهبری به منظور رفع مشــکالت افزايش حقوق 

بازنشستگان خبر داد.
علی اصغر بيات در گفتگو با مهر به نامه ارسال شده به مقام معظم رهبری اشاره 
كــرد و گفت: در اين نامــه به نمايندگی از جامعه چندين ميليونی آمده اســت 
مســتحضريد اين قشر رنج ديده و در عين حال ثابت قدم در حفظ و حراست از 
ارزش های انقالب اســالمی از ناماليمات و بــی توجهی های گاه و بی گاه برخی 
مســؤالن و تصميم گيران دلخورند. اين در حاليست كه عليرغم انواع تنگناهای 
معيشتی با سيلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند اما همانند ايام كار و اشتغال 
پر شور و نشاط دل در گرو نظام دارند و با وجود همه موانع و مشکالت قدمی از 

سنگرهای انقالب پا پس نکشيده اند.
وی ضمن اســتمداد از مقام رهبری برای رفع مشــکالت بازنشستگان ادامه داد: 
درخواســت اســتمداد از محضر گراميتان كه تنها ملجأ بعــد از درگاه احديت و 
غمخوار و پشتيبان اقشار ضعيف می باشيد ما را دلگرم و اميدوار به اصالح اقدامی 
ناثواب، غير منطقی و غير قانونی كرده اســت كه متأســفانه در ايام اخير رنج و 

زحمت پدران و مادران پير و رنجور را دوچندان كرده است.
به گفته رئيس كانون عالی بازنشستگان تأمين اجتماعی، در بخش ديگری از اين 
نامه آمده اســت: استحضار داريد ســازمان تأمين اجتماعی صندوقی مشاع، بين 
النسلی و امانتی و حق الناس است كه به تعبير حضرتعالی در بند 3 سياستهای 
كلــی تأمين اجتماعی »به عنوان اموال متعلق حق مردم« قلمداد می شــود. اين 
سازمان طی چندين دهه خدمت رســانی گسترده به جامعه تحت پوشش خود 

كه اغلب از قشــر آسيب پذير و ضعيف هستند، نه تنها هيچ بودجه و اعتباری از 
محل درآمدهای عمومی كشــور دريافت نکرده، بلکه تأثيری شگرف در ايجاد و 
توســعه امنيت روانی، افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعی، اميد به آينده و ارتقای 
رضايتمندی بيش از نيمی از جمعيت كشــور داشته است. عالوه بر آنکه در طی 
ساليان متمادی انباشت بدهی های معوق دولت ها و عدم پرداخت آن به سازمان 
تأمين اجتماعی به ميزان 50 هزار ميليارد تومان آســيب های جدی به پيکره آن 
وارد كرده و ديدگان نگران صاحبان اصلی آن كه همان بازنشستگان و مستمری 
بگيران هســتند، را نگران تر از هر زمانی كرده است رويه ای كه در تضاد كامل با 
نص صريح فرمان حضرتعالی در بند و سياســت های كلی تأمين اجتماعی مبنی 

بر »عدم ايجاد و انباشت بدهی های دولت« قرار دارد.
بيــات تاكيد كرد: اما نکته مهم و محوری كه در روزهای اخير روح و روان رنجور 
اين عزيزان را آزرده است، بی توجهی و تغافل عامدانه به موضوع تصويب و ابالغ 
افزايش ســنواتی حقوق بازنشستگان و مســتمری بگيران در سال جاری است، 
بر اســاس مواد قانونی 99 و 111 قانون تأمين اجتماعی، هر ســاله مســتمری 
بازنشستگان، از كار افتادگان كلی و بازماندگان مشمول تأمين اجتماعی ناظر به 
مصوبات شــورای عالی كار افزايش می يابد و محل تأمين اعتبار آن نيز از منابع 

و درآمدهای ســازمان تأمين اجتماعی، حق بيمه هــا، اندوخته ها و ذخاير بيمه 
شــدگان و مستمری بگيران تأمين می شــود اما مجالس و دولت ها طی دو دهه 
اخير صدها هزار ميليارد تومان از محل درآمدهای و بودجه عمومی كشور جهت 
پرداخت حقوق به مستمری بگيران كشوری، لشکری و فوالد و ساير صندوق های 
دولتی صرف كرده اند متأســفانه در طی اين ســال ها مســتمری بگيران تأمين 
اجتماعی، هيچ ســهمی از اموال و درآمدهای عمومی نداشته و همواره از حيث 

ميزان افزايش حقوق با اختالف فراوان در نوبت های آخر بوده اند.
وی خطــاب به مقام معظم رهبری گفت: رهبر فرزانه انقالب با كمال تأســف و 
در عين ناباوری، دولت كه با شــعار مردمی بــودن و توجه به محرومين و ضعفا 
پا به عرصه خدمت نهاده اســت، در تصويب پيشــنهاد افزايش ســنواتی حقوق 
بازنشســتگان و مستمری بگيران تعلل ورزيده و در نهايت پس از تأخيری طاقت 
فرسا با تفســيری غير قانونی آن را دچار تغييرات نا مساعد و غير منطقی بويژه 
در زمينه افزايش حقوق ســاير ســطوح كرده است. وی اظهار داشت: در ساليان 
گذشــته عين مصوبات ارجاعی توســط اركان عالی سازمان تأمين اجتماعی و با 
توجه به مصوبات شــورای عالی كار در هيأت دولت تصويب و ابالغ می گرديد. اما 
در ســال جاری با بدعت گذاری غير مسئوالنه هيأت دولت، بيم آن می رود اميد 

قاطبه بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی به يأس مبدل گردد.
وی از رهبر فرزانه انقالب استدعا كرد دستور رسيدگی عاجل توسط هيأت دولت 
به منظور تغيير رويه با هدف تأمين نظر و خرســندی بازنشســتگان و مستمری 
بگيران تأمين اجتماعی، صادر و قلوب ميليون ها ارادتمند به نظام مقدس انقالب 

اسالمی را فراهم كنند.

استمداد بازنشستگان تامین اجتماعی
 از مقام معظم رهبری

از افزایش گشتی ها تا کنترل سرقت ها

  سردار معصوم بیگی: 
پلیس به وظیفه خود عمل می کند

رئيس پليس پيشگيری انتظامی كشور از كنترل سرقت های مهم از جمله سرقت 
منزل و سرقت های مسلحانه خبر داد.

ســردار مهدی معصوم بيگی رئيس پليس پيشگيری انتظامی كشور در گفت وگو 
با فــارس در خصوص آخرين وضعيت عملکرد پليس پيشــگيری در مواجهه با 
ســرقت، زورگيری و موبايل قاپی اظهار داشــت: بر طبــق آمارهای مركز فراجا 
سرقت های مهم از جمله ســرقت منزل و سرقت های مسلحانه كنترل شده اما 

سرقت های خرد افزايش داشته است.
رئيس پليس پيشگيری انتظامی كشــور با بيان اين مطلب كه سرقت های خرد 

ســرقت هايی هســتند كه ارزش آنها زير 20 ميليون تومان است تصريح كرد: 
پليس در راستای كنترل سرقت هم در پيشگيری و مقابله و همچنين در كشف 
برنامه های متفاوتی را در دســتور كار دارد اما نکته ای كه وجود دارد اين است 
كه همــه موضوعات در اختيار پليس نبوده و عوامل متعددی در وقوع ســرقت 

نقش دارند.
رئيــس پليس پيشــگيری ناجا اعالم كرد: پليس با افزايش گشــتی ها و حضور 
ميدانی در محيط به دنبال افزايش احســاس امنيت و پيشــگيری از وقوع جرم 

بوده است.
وی با بيان اينکه پليس از همه ظرفيت در اختيارش برای توليد امنيت اســتفاده 
كرده و شــبانه روز تالش می كند تا امنيت افزايش يافته و احســاس امنيت نيز 
ارتقا پيدا كند گفت: همه اين موضوع در اختيار پليس نيست و ديگر دستگاه های 

مسئول نيز بايد در اين زمينه به وظيفه خود عمل كنند.
 سردار معصوم بيگی تاكيد كرد: آنچه بر عهده پليس است پليس انجام می دهد.
 وی در پاســخ به ديگر پرسش فارس در خصوص احســاس امنيت و در مقابل 

انتشــار تصاويری از ســرقت و زورگيری كه به ناامنی دامــن می زند گفت: در 
القای احســاس امنيت رسانه ها و شــبکه های اجتماعی نيز نقش داشته و برخی 
نقــش خود را در اين زمينه به خوبی ايفا نکرده و حتی به احســاس ناامنی نيز 
دامن می زنند؛ اين كه در گوشــه ای از كشــور اتفاقی افتــاده كه پليس هم به 
دنبال موضوع و پيگيری آن اســت اما برخی شــبکه های اجتماعی و رسانه ها 
آن موضــوع را به نمايش می گذارند و همه 80 ميليون ايرانی احســاس ناامنی 
می كننــد از جمله مواردی اســت كه در افزايش و انتشــار ناامنی دخالت دارد 
 چرا كه اتفاقی را كه در يك گوشــه افتاده منتشــر كرده و احســاس ناامنی را 

دامن می زنند.
رئيس پليس پيشــگيری ناجا خاطرنشــان كرد: پليس طرح های مختلفی را در 
ســطح كشــور و باالخص تهران انجام داده و حضور پررنگ ماموران را شــاهد 
هستيم؛ اين دســته از اقدامات در راســتای تأمين و افزايش امنيت و احساس 
امنيت است اما بايد مردم نيز مراقب بوده و »با رعايت نکات ايمنی« فرصت های 

ارتکاب جرم را در اختيار مجرمان قرار ندهند.


