
11/14/2017 Fars News Agency : دار رادان از ����� ا��اي ��ح ا���� ا������ ��� داد��

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8604240373 1/2

حوزه : سیاست خارجیگروه : اجتماعی

تاریخ : ۸۶/۰۴/۲۴ - ۱۴:۲۸شماره : ۸۶۰۴۲۴۰۳۷۳

سردار رادان از تشديد اجراي
طرح امنيت اجتماعي خبر داد

خبرگزاري فارس: فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ از تشديد طرح امنيت اجتماعي از اول مرداد خبر داد و
گفت: در اين طرح با مد هاي غربي موي پسرها و استفاده از مانتوهاي باالي زانو به شدت برخورد مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس سردار احمدرضا رادان امروز در جمع خبرنگاران درباره چگونگي تشديد اجراي
طرح امنيت اجتماعي از اول مرداد  گفت: در اجراي اين طرح مجدداً با مصاديق بد پوشش برخورد مي شود كه

مصاديق بد پوششي درباره خانم ها همان مصداق هاي گذشته و همچنين استفاده از مانتوهاي كوتاه باالي زانو
است. وي با اشاره به برخورد قاطع پليس با پسراني كه موهاي خود را به سبك مدل هاي غربي آرايش مي كنند،

گفت: پسراني كه موهاي خود را براساس مدل هاي منحرف و گروه هاي فاسد غربي آرايش مي كنند و از
شلوارهاي كوتاه و يا لباس هايي با مارك منحرف استفاده مي كنند مورد برخورد پليس واقع مي شوند. سردار

رادان درباره چگونگي برخورد پليس با اين افراد گفت: اين گونه پسرها ابتدا از سوي پليس دستگير و به مركز
انتظامي مشخص در پليس امنيت منتقل شده و در آن جا نشاني واحد صنفي كه مبادرت به آرايش موي وي به

سبك هاي منحرف كرده اخذ و سپس از خانواده وي دعوت مي شود تا با مراجعه به مقر انتظامي و اخذ تعهد، وي
را تحويل گرفته و بالفاصله با آرايش مو به شكل معقول براي رويت پليس دوباره مراجعه كند. وي ادامه داد:

چنانچه فرد دستگير شده لباس هاي مناسبي به تن نداشته باشد، خانواده وي بايد لباس مناسب براي وي
بياورند تا با تعويض لباس در مقر انتظامي و اخذ تعهد آزاد شود. فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با اشاره

به واگذاري لپ تاپ به كليه واحدهاي گشت ارشاد گفت: اطالعات كليه خانم هايي كه مورد ارشاد پليس قرار
گرفته اند در سيستم وارد شده و واحدهاي گشت با كامپيوتر لپ تاپ كليه اطالعات اين افراد را در اختيار دارند و

لذا در صورتي كه فردي   مورد ارشاد قرار  گيرد، اطالعات وي در كامپيوتر بررسي شده و در صورتي كه قبالً تذكر
گرفته باشد، دستگير و به مركز انتظامي منتقل مي شود. فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به

پرسشي مبني بر موارد قانوني مورد استناد ناجا در برخورد با مدل موي پسرها گفت: انضباط اجتماعي در قانون
به صراحت وظيفه پاسداري از هنجارها را به پليس واگذار كرده است و عالوه بر آن برخي از مدل موهاي سر

پسرها كه برگرفته از انحرافات است،  تشويش اذهان عمومي است. سردار رادان ادامه داد: در اجراي مأموريت
خود از هيچ گونه جوسازي رسانه هاي خارجي هراسي نداريم. فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در ادامه با

اشاره به نتايج اقدامات پليس در اجراي طرح امنيت اجتماعي گفت: با اجراي طرح هاي امنيت اجتماعي
احساس امنيت در مردم به صورت معناداري باال رفته است كه اين موضوع را مي توان از تماس هاي اخذ شده
مردم با صدا و سيما و نظرسنجي هايي كه توسط خودمان انجام شده است، به دست آورد. وي ادامه داد: در
اجراي طرح امنيت اجتماعي وقوع تعدادي از جرائم خشن كاهش يافته است به طوري كه در جرائمي مانند

سرقت به عنف، زورگيري و نزاع و مزاحمت با كاهش 8 تا 37 درصدي مواجهه شده ايم. سردار رادان با اشاره به
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اجراي طرح برخورد با بدپوششي در جامعه گفت: در اجراي اين طرح سيماي جامعه تا حد قابل قبولي تغيير
يافته است كه البته  هنوز بايد در اين زمينه كار كرد. وي ادامه داد: هم اكنون ذائقه خريداران و فروشندگان

پوشاك در جامعه تغيير يافته  و همچنين اجراي طرح امنيت اجتماعي باعث كاهش شديد مزاحمت ها شده
است. وي ادامه داد: 98 درصد از مزاحمت هاي خياباني براي افراد بدحجاب صورت مي گيرد كه البته آرام آرام به

سمتي مي رفتيم كه بعضي ها جرأت مي كردند براي افراد محجبه مزاحمت  ايجاد كنند كه با اجراي طرح، اين
مشكل تا حد زيادي برطرف شد. فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با اشاره به برخوردهاي قضايي صورت
گرفته توسط پليس در اجراي مرحله اول طرح امنيت اجتماعي گفت: در اين مرحله 600 نفر مورد برخورد

قضايي پليس قرار گرفتند كه عمده اين افراد مزاحم نواميس بوده و درباره زناني كه برخورد قضايي با آن ها
انجام شد عدد بسيار كمي است كه عمده اين افراد نيز زنان خياباني بودند. وي ادامه داد: در طرح امنيت

اجتماعي 70 هزار بازديد از صنوف انجام شد كه در اين راستا 2 هزار واحد صنفي متخلف پلمب شد. وي گفت:
طي 3 ماه گذشته 4 هزار خودرو كه راكبان آن ها مبادرت به مزاحمت مي كردند، آلودگي صوتي داشتند و يا

بدپوششي راننده توقيف شده است. سردار رادان در پاسخ به پرسشي درباره صدور حكم اعدام براي اراذل و
اوباش دستگير شده در طرح امنيت اجتماعي گفت: خبر مجازات اعدام براي اين افراد عالوه بر خوشحالي

افرادي كه از سوي آن ها مورد آزار و اذيت واقع شده بودند، براي من نيز به عنوان مجري كار بسيار خوشحال
كننده بود و اميدوارم مجازات آن ها درس عبرت  باشد. وي ادامه داد: درباره سوابق اراذل و اوباش كه حكم اعدام
براي آن ها صادر   شده است، دادستاني تهران اطالع رساني مي كند. رادان  درباره شليك شتابزده مأموران پليس
گفت: مأموران در استفاده از سالح ، قانون  را مد نظر قرار مي دهند و اگر هم گاهي تخلفي انجام شود، برخورد

الزم انجام مي شود. انتهاي پيام/ 


