ﺑﺮﺧﻮرد وﯾﮋه ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺎن ﻧﻮاﻣﯿﺲ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ﻣﺰاﺣﻤﺎن ﻧﻮاﻣﯿﺲ در ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ از اﺟﺮای دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ در ﻣﺤﻼت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﺳﻮی ﯾﮕﺎن ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﺮﮔﺲ در ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :از ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻃﺮح آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارﻣﻐﺎن اﺟﺮای آن ﺗﺜﺒﯿﺖ
آراﻣﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم و رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﻼن ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎن ،ﻣﺘﻌﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻣﺰاﺣﻤﯿﻦ ﻧﻮاﻣﯿﺲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﻤﭙﻨﻬﺎی
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻼﻓﮑﺎراﻧﻪ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ
آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران
ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮدﻣﯽ اﺑﺘﺪا اﺧﺬ و ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺮم ﺧﯿﺰ در ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ رﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺎن اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ
ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺑﻮد.
ﺳﺮدار ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ای در ﻣﺤﻼت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ،
اﻓﺰود :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮم ﻣﺸﻬﻮدی
ﮐﻪ در ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮدم رخ دﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺨﻼن ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﺎرک ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻓﺰود :در ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻌﺪادی اراذل اوﺑﺎش ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﺳﻄﺢ  ۳ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺮ
ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻤﺸﺎن ﺑﻪ
دادﺳﺮاﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ واﻣﻨﯿﺖ ،اﺟﺮای ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
وی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت و درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۰۱۱ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺤﻼت اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﭼﺎوﺷﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﮔﺮوه زﻧﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
اﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

