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سردار ناظری فرمانده انتظامی استان
در دیدار با مدیرمسئول و کارکنان نگارستان مطرح کرد:

ارتباط سازنده
رسانهها و ناجا

احسان یزدی
بیژن ادبی

حضور تیم گلگهر در لیگ برتر برای شهرستان یک فرصت است
اگر امروزه در زمینه رضایتمندی و برقراری ارتباط کارآمد و مؤثر با آحاد مردم،
موفقیتهایی کسب شده مرهون تعامل مثبت با اصحاب رسانه هستیم

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان کرمان عصر
چهارش��نبه در دی��دار با مدیر مس��ئول
و کارکنان نگارس��تان بهعن��وان نماینده
سایر نشریات محلی ،اطالعرسانی صحیح
و صادقان��ه را یک فاکت��ور مهم در حوزه
امنیت اجتماعی دانس��ت و گفت :تالش
خس��تگیناپذیر همکاران رسانهای شما
در مسیر اصالح ناهنجاریها و آسیبها
بس��یار مؤثر بوده و در ط��ول دو دههی
گذشته ،این مهم با بررسی شاخصهای
روبهرش��د در زمینهی امنیت اجتماعی
قابل ارزیابی و غیرقابل انکار است.
س��ردار ناظری ک��ه بههم��راه جمعی از
فرماندهان انتظامی استان و شهرستان به
مناسبت روز خبرنگار در دفتر نگارستان
حضور یافت ،ضمن دیدار با مدیرمسئول
و اعض��ای تحریریه نگارس��تان به نکاتی
در زمینه تعامل رس��انهها و ناجا و نتایج
ارزش��مند آن در جامعه اشاره نمود .وی
در ای��ن دی��دار که س��رهنگ خواجویی
معاون هماهنگکنن��ده نیروی انتظامی
استان ،س��رهنگ ایراننژاد رئیس پلیس
شهرس��تان ،س��رهنگ س��االری رئیس
پلی��س راهور و س��رگرد عض��دی مدیر
دفتر پژوهش��ی او را همراهی میکردند،
در ابت��دای این دیدار با اش��اره بهجایگاه
رفی��ع رس��انهها در راه مرتف��ع ک��ردن
آس��یبهای اجتماعی گفت :رسانهها از

طری��ق ارتباط زیبا و س��ازندهی خود با
ناجا و همیاری بیدریغ با پلیس و انتشار
اخبار مس��تمر در خصوص عملکرد این
مجموعه ،سببسا ِز ارتقای نظم و امنیت
شدن
میش��وند .وی با اش��اره به سپری ِ
نزدی��ک ب��ه  22س��ال از ش��روع بهکار
نگارستان بهعنوان نخستین رسانه شهر
و پیگیری همیش��گیاش در مطالعه این
نشریه افزود :در طی این سالیان ،من هر
هفته ش��نبهها در هر جایگاه ش��غلی که
قرار داشتم از سیرجان تا کرمان و حتی
تهران ،نگارس��تان را م��رور و تحلیلها و
رویدادهای مندرج در آن و سایر نشریات
را نیز مطالعه میکردم که انصافاً نمیتوان
نق��ش بیبدیل این رس��انهها در امنیت
امروز شهرستان و استان را انکار کرد.
این مق��ام عالیرتب��ه انتظامی اس��تان
در تکمی��ل گفتههای��ش در رابط��ه ب��ا
همکاری پلیس و رس��انهها به این نکته

نیز اش��اره کرد ک��ه در جری��ان اجرای
مأموریتهایم��ان ،هم��واره خبرنگاران
و رس��انهها را در کنار خود داش��تهایم و
اگر مش��اهده میکنید امروزه در زمینه
رضایتمندی و برق��راری ارتباط کارآمد
و مؤث��ر ب��ا آح��اد م��ردم ،موفقیتهای
بسیاری کسب کردهایم ،بیشک مرهون
تعامل مثبت با همراهی اصحاب رس��انه
مثال دیگر سردار ناظری ،تعامل
هستیمِ .
موفق رسانهها با پلیس در زمینهی نظم
ترافیک��ی بود .وی افزود :با وجو ِد افزایش
عبور و مرور و حجم باالی تردد در معابر
درون و برونش��هری ،کاه��ش تلف��ات
رانندگی را در س��الهای اخیر داشتیم و
ب��ه امید خدا با ایف��ای نقش پُررنگتر از
سوی مردم و رس��انهها این تلفات کم و
کمتر نیز خواهد ش��د .واقعیت آن است
که ع�لاوه بر آنک��ه در زمینهی ارتقای
فرهنگ ترافیک ،اصحاب رس��انه همواره

 رسانهها از طریق ارتباط زیبا و سازندهی خود با ناجا
و همیاری بیدریغ با پلیس و تحلیل و انتشار اخبار مستمر در خصوص
عملکرد این مجموعه ،سببسا ِز ارتقای نظم و امنیت میشوند...
ما در جریان اجرای مأموریتهایمان ،همواره خبرنگاران و رسانهها
را در کنار خود داشتهایم و موفقیتهای کنونی،
بیشک مرهون تعامل مثبت با همراهی
اصحاب رسانه است

انتظامی استان خاطرنشان کرد :امنیتی
که در س��یرجان در حوزههای عملیات
روانی ،نظم و انضباط اجتماعی ،حفظ و
توسعه آرامش عمومی شاهد آن هستیم
نمایانگر ایفای نقش بسیار خوب مردم،
مسئولین و اطالعرسانی صحیح است.
سردار ناظری در ادامه با اشاره به سوابق
خدماتی خ��ود بیان کرد :در طول بیش
از سه دهه خدمت خود ،مسئولیتهای
مهم ستادی و عملیاتی در استان کرمان
و پس از آن در ش��رق اس��تان تهران و
هفت ش��هر تابعهی آن داش��ته است و
در حقیقت با گذراندن دورههای س��تاد
و فرمانده��ی ،تجرب��ه و آمادگی کاملی

ی��ار و یاور ما بودهان��د ،بهطورکلی نقش
رسانهها در ارتقای نظم و امنیت بیبدیل
اس��ت .امنیتی که در جامعه وجود دارد،
مرهون خون شهدای گرانقد ِر هم رزم و
شهدای خبرنگار است.
وی گفت :قلم خبرنگاران ،سرخی خون
ش��هدای ما را دارد و بس��یار تأثیرگذار
ب��وده و همه م��ا مدی��ون خبرنگارانی
هستیم که در س��ختترین شرایط ،در
متن تمام��ی حوادث و س��وانح ،حضور
پیدا کرده و این موارد را پوشش خبری
دادهاند کسانی که در تعطیالت و زمان
استراحت و تفریح مردم هم مشغول به
کار هستند.
سردار ناظری با تأکید بر این که خود را
فرزندی از سیرجان میداند ،با اشاره به
پتانس��یلهای موجود در این شهرستان
ابراز امیدواری کرد ب��ا توفیقاتی که در
آینده پیش خواهد آمد ،مردم سیرجان
در همه زمینهه��ا بتوانند موفقیتهای
بیش��تری را در زمین��ه توس��عهیافتگی
بهدس��ت بیاورن��د و در رفاه و آس��ایش
بیش��تری زندگی کنن��د و پلیس نیز با
تعامل و همراهی رسانهها و مردم بتواند
امنی��ت روانی و اجتماع��ی روزافزون را
برای جامعه به ارمغ��ان بیاورد .فرمانده

از منظر تئوری��ک و عملی در اختیار او
قرار گرفته که میتواند در ادامه مس��یر
به او کمک کند .وی با تشریح خاطراتی
از دوران مس��ئولیتهایش در جن��وب
اس��تان همچون کهنوج و بهرهگیری از
فرصتهای منحص��ر بهفرد در خصوص
همزیستی مسالمتآمی ِز شهروندان اهل
تس��نن و اهل تشیع و عشایر منطقه در
کنار یکدیگر ابراز داش��ت :انصافاً عشایر
چه در اس��تان ما و چه در اس��تانهای
مرزی ،حافظان حقیق��ی نظم و امنیت
در کش��ور ما محس��وب میش��وند .وی
در ادامه حضور خود در دفتر نش��ریه با
اش��اره به نزدیک ش��دن موع ِد برگزاری

 سردار ناظری با تأکید بر این که خود را فرزندی از سیرجان
میداند ،با اشاره به پتانسیلهای موجود در این شهرستان
ابراز امیدواری کرد با توفیقاتی که در آینده پیش خواهد آمد ،مردم
سیرجان در همه زمینهها بتوانند موفقیتهای بیشتری را در زمینه
توسعهیافتگی بهدست بیاورند و در رفاه و آسایش بیشتری زندگی کنند
و پلیس نیز با تعامل و همراهی رسانهها و مردم بتواند امنیت روانی و
اجتماعی روزافزون را برای جامعه به ارمغان بیاورد

مس��ابقات فوتبال در لیگ برتر تصریح
کرد :امروز ب��ه اتفاق مدیرعامل مجتمع
صنعت��ی و معدنی گلگهر از ورزش��گاه
الس�لام) بازدید کردیم
امامعل��ی (علیه ّ
و خوش��بختانه کار با س��رعت بسیار و
به صورت جهادی انجام میش��ود اما با
وجود پیشبینیهای جمعیتی همکاران
ما ،ظرفیت صندلیهای تماشاگرانی که
از اطراف ب��ه هنگام مس��ابقات برترین
تیمه��ای ای��ران به س��یرجان میآیند،
ش��اید ناکافی باش��د ک��ه امی��دوارم با
رف��ع کمبودها ش��اهد هم��کاری مردم
ورزشدوست سیرجان و ارتقای جایگاه
تیم باشیم .وی افزود :مسابقات به چشم
ما فرصتی قابل توجه هستند و انشاءا...
این مس��ابقات ،بس��تر امن و مناس��بی
برای ایجاد ش��ور و نشاط در تماشاگران
سیرجانی و شهرس��تانها و استانهای
دیگر خواهد بود و بیشک ،حضور مردم
سایر نقاط کش��ور بهعنوان یک فرصت
قاب��ل بهرهب��رداری برای م��ردم نجیب
شهرستان س��یرجان به ش��مار خواهد
آمد تا چهرهای متین و ُم َوقر را از مردم
این ش��هر در اذه��ان عمومی به نمایش
بگذارند.
س��ردار ناظری ضمن تقدیر از همکاران
نگارس��تان در پایان بیان ک��رد :در این
می��ان ،امان��تداری مهمترین رس��الت
خبرنگاران است که نش��ریه نگارستان،
صداقت و امانتداری را در عمر22س��اله
خود ب��ه خوبی انج��ام داده و این دقت
نظر قابل س��تایش اس��ت .ش��ایان ذکر
اس��ت در ای��ن دی��دار که با س��خنان
س��رهنگ ایرانن��ژاد رئی��س پلی��س
س��یرجان در تقدیر از همکاری رسانهها
همراه بود ،مدیر مسئول نگارستان طی
سخنانی با تش��کر از حضور فرماندهان
پلیس در دفتر نش��ریه ،از اهتمام سردار
ناظری و همکارانش به مسائل فرهنگی
و اجتماع��ی ،ره��اورد امنی��ت خوب را
در جامع��ه مره��ون همی��ن توج��ه در
بخشهای مختلف دانس��ت و آرزو کرد
فرمان��ده پلی��س اس��تان در دور جدید
مسئولیت خود در استان پهناور کرمان
که ویژگیهای امنیتی و فرهنگی خاص
خ��ود را دارد از توفیق��ات خداون��دی
برخوردار باشد.
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دهیاری شریفآباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  69شورای اسالمی روستا

شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد نسبت به شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی
مورد نیاز خود از بین داوطلبین بومی شهرهای سیرجان و بردسیر به تفکیک ،در قالب

تعداد  14قطعه زمین از طریق مزایده به فروش رساند عالقهمندان میتوانند جهت
دریافت اسناد مزایده به بخشداری مرکزی مراجعه نمایند .سایر اطالعات و جزئیات
مربوط به مزایده در اسناد مربوطه میباشد.

بکارگیری توسط شرکتهای تامین نیرو  ،در قسمتهای آتش نشانی ،اورژانس ،ایمنی
و بهداش�ت حرفه ای از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و روانشناختی
اقدام نماید.

متقاضیان می توانند برای ثبت نام از طریق لینک “مرکز مطالعات تکنولوژی
دانشگاه صنعتی شریف” به نشانی  ))www.karasa.irبدین منظور اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام برای متقاضیان از تاریخ  98/05/19لغایت 98/05/28
در نظر گرفته شده است.
رشتـه هـا و گرایـش هـای تحصیلـی مـورد نیـاز
متقاضی

مدرک تحصیلی قابل پذیرش

سیرجان

بردسیر

آتش نشان

دیپلم
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تکنسین
فوریت های
پزشکی

الویت اول:
فوق دیپلم فوریت های پزشکی
الویت دوم :فوق دیپلم هوش بری
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کارشناس
ایمنی

 دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 98/5/30 تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری  98/5/31در محل بخشداری مرکزی -بازگشایی پیشنهادات ساعت  10صبح مورخ  98/6/2در محل بخشداری مرکزی

دهیاری شریف آباد

تعداد مورد نیاز

کارشناس
بهداشت حرفه ای

کارشناسی رشته های:

 -1صنایع گرایش ایمنی صنعتی
 -2مهندسی بهداشت حرفه ای
 -3مهندسی ایمنی وحفاظت کار
 -4کارشناس سالمت ایمنی و محیط
زیست hse
 -5مهندسی تکنولوژی ایمنی
 -6مهندسی ایمنی گرایش حفاظت
فنی
 -7مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

مهندسی بهداشت حرفه ای

توضیحات

جهت اطالع از
شرایط دقیق آگهی
لطفا به آدرس
www.karasa.ir
مراجعه فرمائید.
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