ـﺎران در
ـﺪﯾﺮ از دﻫﯿـ
ـﺎﯾﺶ ﺗﻘـ
ﻫﻤـ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺮداد ﻣﺸﻮق ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﺮ از دﻫﯿﺎران ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری
.اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ
وی ﺷﻌﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر »ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﻣـﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﻠﯿـﺲ راﻫـﻮر دارد .اﯾـﻦ ﺷﻌـﺎر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ »ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﻘﺘﺪر ،ﻗﻮی ،ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺳﺎﻟﻢ و اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ« از اﯾﻦ رو ﺑﺨﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻧﻮﯾﻦ و روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آن،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ  110اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺪون
ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﻮق اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  197راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ را ﻗﻮی ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای
ﻣﺮدم و در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﭘﻠﯿﺲ را ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪه
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ .در ﺣﻮزه ﺗﺼﺎدﻓﺎت ،رﺗﺒﻪ  31را ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ  30اﺳﺘﺎن ،آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﺎن از اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﻫﻢ زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
دﻫﯿﺎران ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدف راﮐﺒﺎن ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از آﻧﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺸﻮق ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺧﻼق ﻣﺪاری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻬﻢ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺮوزه ﭘﻠﯿﺲ در ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ؛ ﭘﻠﯿﺲ اﺧﻼق ﻣﺪار اﺳﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده اﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب وﺣﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ،زﯾﺮ زاﻧﻮﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﻮرش ﺟﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺸﻮرش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس 5 ،ﻫﺰار
ﺷﻬﯿﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﭘﻠﯿﺲ در ﺗﺮاز
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ؛ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر در ﭼﻬﺎرراه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
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ﯾﮑﯽ
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ﺷﻬﺮوﻧـﺪان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳـﯽ در ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﻧﯿـﺮوی اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﺗﻼش
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ای و ﺑﺎ ﺳﻦ  19ﺳﺎل و
ﻣﻌﺪل  14ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﻮاﻧﺎن دارای ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻓﻌﺎل دو
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ آﻧﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ واﻗﻊ در ﺟﻨﺐ دادﺳﺮای
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،در ﺻﻮرت آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ در ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻋﻤﻮم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺧﻮﻧﮕﺮم ﺑﻮدن ﻫﻤﻮﻻﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺸﻮق ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪس
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﻮد .ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ ﺧﺎدم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮده و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ .ﭼﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺎدﻣﯽ اﯾﻦ
ﻣﻠﺖ و ﺟﺎن دادن در راه ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ؟.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺮدم و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻮﮐﺪ داﺷﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

