اﺳــﺘﺎﻧﺪار اﺻــﻔﻬﺎن :ﮐﺎرآﻣــﺪی
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
اﻣـﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاری اﺻـﻔﻬﺎن،
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮی روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در
ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﺠـﻒ
آﺑـﺎد در ﺳـﺎﻟﻦ ﺷﻬﺮوﻧـﺪ اﯾـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
اﻓـﺰود :ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷﻔـﺎف ،ﻓﺴـﺎد ﺳـﺘﯿﺰ،
ﺟﻬـﺎدی و ﺑﺴـﯿﺠﯽ ﻣـﺪﯾﺮان دوﻟـﺖ ﺑـﺮای
اﻋﺘﻤـﺎد ﺳـﺎزی و ﺣﻔـﻆ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﮐﺎرﺳﺎز و راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺴﺎد
ﺳـﺘﯿﺰی روﯾﮑـﺮد دوﻟـﺖ اﺳـﺖ و در ﺑﯿـﻦ
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺗﺼﺮﯾﺢﮐﺮد:
ﻓﺴـﺎد ﺳـﺘﯿﺰی ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی رﺻـﺪ وﺿﻌﯿـﺖ در
ﭘﺎک دﺳﺘﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺎﺳﺪان ﺗﻮام ﺑﺎ
اﺳﺖ.
وی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد را از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی
دوﻟـﺖ ﺳـﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺮﺷﻤـﺮد و ﮔﻔـﺖ :ﺷﻔـﺎﻓﯿﺖ

در ﻫﻤـﻪ اﺑﻌـﺎد ﻋﻤﻠﮑـﺮدی ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻣﺴﺎﺋـﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرآﻣﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮان
و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺷﺮح
وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ وﺗﺴﺮﯾﻊ
در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ــﺎب
ــﻪ اﻧﺘﺼـ
ــﻔﻬﺎن ﺑـ
ــﺘﺎﻧﺪار اﺻـ
اﺳـ
ـﺖ :در
ـﺮد و ﮔﻔـ
ـﺎره ﮐـ
ـﺪاران اﺷـ
ﻓﺮﻣﺎﻧـ
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻮرد
ﺗـﻮﺟﻪ اﺳـﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاران در ﯾـﮏ اردوی
ﺟﻬﺎدی وارد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎﯾﺪ
در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺠﺎﻫﺪت ،ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگﻣﺜﻞ ﺳﺮدار ﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ
ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﻧﮕﺎه دوﻟﺖ و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻧﻬﻢ دی و ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
و ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺷﻬﺪا اﺳﺘﺎناﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺼـﯿﺮت ﻣـﺮدم در ﺣﻤﺎﺳـﻪ  ۹دی ﺳـﺎل ۸۸

ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ را زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از
اول اﻧﻘﻼب ﺗــﺎﮐﻨﻮن اﺷــﺎره ﮐــﺮد و
اﻇﻬـﺎرداﺷﺖ :ﻣـﺮدم ﻣﺘـﺪﯾﻦ ،اﻧﻘﻼﺑـﯽ و
ﻣﺠﺎﻫـﺪ اﯾـﻦ ﺧﻄـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎی
اﻧﻘﻼب ﺣـﺎﺿﺮ ﺑـﻮده اﻧـﺪ و رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ
ﻧﯿﺎزﻫـﺎ را ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﮐـﺮده و ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ ﮔـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺠـﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴـﻨﺎﺗﯽ اداﻣـﻪ داد :ﻧﺠـﻒ
آﺑﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺪﯾﺮان ﺻﺎدﻗـﺎﻧﻪ و ﻣﻠﺨﺼـﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزی
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای دور ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮﺳـﯽ ﻣﺒـﺎﺷﺮی ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاری وﯾـﮋه ﻧﺠـﻒ
آﺑﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ و از ﻣﺠﺘﺒﯽ راﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻌــﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪاری ﻟﻨﺠــﺎن ،ﺷﻬــﺮدار
ـﻮزش و
ـﺎون آﻣـ
ـﺎن ،ﻣﻌـ
ـﺎدﺷﺖ ﻓﻼورﺟـ
ﻣﯿﻨـ
ﭘـﺮورش ﻟﻨﺠـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳﻮاﺑـﻖ ﻣﺒـﺎﺷﺮی
اﺳﺖ.

راﻋـﯽ از ﺧـﺮداد  ۹۷ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار
وﯾـﮋه ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎد و ﻣﻌـﺎون اﺳـﺘﺎﻧﺪار
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد.

