ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺼﻞ
ــﺘﺎن
ــﺪی از ﺗﻼش را در اﺳـ
ﺟﺪﯾـ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
اﻣـﻮر ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠـﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاری اﺻـﻔﻬﺎن،
ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ،در
ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻮرای اداری و در ﺟﻤـﻊ ﻣـﺪﯾﺮان
اﺳﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻗﺮارﮔــﺎه ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺑــﺎ ﻣﺤــﻮرﯾﺖ ﺣــﻮزه
ادارهﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در
ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻠﺴﺎﺗﺶ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﺧﺼـﻮص ﻗﺮارﮔـﺎه ﻋﻔـﺎف و ﺣﺠـﺎب ﻫـﻢ
ﺑﯿـــﺎن ﮐـــﺮد :اﯾـــﻦ ﻗﺮارﮔـــﺎه از
ﻗﺮارﮔﺎهﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ دﻧﺒـﺎل
ﭘﯿﮕﯿـﺮی آن اﺳـﺖ و ﻣـﺎ ﻫـﻢ در اﺳـﺘﺎن از
ﺳﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎی
در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ

ﻗﺮارﮔـﺎه را ﺗﺸﮑﯿـﻞ دﻫﻨـﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
ﻗﺮارﮔـﺎه اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐـﺎر را ﺟﻠـﻮ ﺑﺒﺮﻧـﺪ و
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﻮرای
ﻋـﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﻗﺒﻠـﯽ
ﻗﺮارﮔﺎه ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻣﺮﺗﻀﻮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاری ﻫﻢ
و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞ روز اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن
ﺧﺪا ﻋﻬﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻫﺮ روز
ﺧـﻮد را رﺻـﺪ ﮐﻨﯿـﻢ و ﺑـﺒﯿﻨﯿﻢ در ﭼـﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺟﺪان
ﮐـﺎری را ﻓﺮاﻣـﻮش و در اﺗـﺎق ﮐـﺎری ﺧـﻮد
ﻣﺒﺤـﻮس ﮐﻨﯿـﻢ و اﯾـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ادارت و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺮرﯾﺰ
ﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
را در ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽ
در دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻼت ادارات،
ﮔﻔــﺖ :ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﺟــﺬب اﻋﺘﺒــﺎرات در
دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﻮﺟﻪ ﺷـﻮد و اﮔـﺮ
دﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﻣﺸﮑﻠـﯽ دارد،

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
اﺳﺘﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی در اﺳﺘﺎن زﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮق ﻫﻢ اذﻋﺎن
ـﺰار
ـﻪ  ۱۳ﻫـ
ـﮏ ﺑـ
ـﻮر ﻧﺰدﯾـ
ـﺮد :در ﮐﺸـ
ﮐـ
ﻣﮕـﺎوات ﮐﻤﺒـﻮد ﺑـﺮق دارﯾـﻢ؛ در ﻫﻤﯿـﻦ
راﺳﺘﺎ اﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ،از ﻣﺼﺮف
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ ﮐﻢ ﺷﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و دﭼﺎر ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ادارهﻫﺎی
ﺧـﻮد ﺷـﺮوع و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓﺮﻫﻨـﮓ در
ادارات ﺧﻮد ﺟﺎری و ﺳﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در
در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ وارد ﻋﻤـﻞ ﺷﻮﻧـﺪ و
در زﻣﯿﻨـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﺑـﺮق ﮐـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ؛
اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
در اﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎﯾﺪات آن ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾـﻦ ﺻـﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﺳـﺮ ﺟﻤـﻊ ﮐﺸـﻮر ﺣﺴـﺎب
ﺷﻮد.

اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن اﻓﺰود :ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ
در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ ﺑـﺎ آن در اﺳـﺘﺎن ﻣـﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻢآﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﯾـﺪ آﻣـﺎدﮔﯽ آﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﮐـﻪ
دﭼﺎر ﮐﻢآﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﻤﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎ
اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺘﺮوﭘـﻞ اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد:
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در اﺳـﺘﺎن ﻣـﺎ ﻫـﻢ اﺗﻔـﺎق
ﺑﯿﻔﺘـﺪ؛ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎی ﻧـﺎاﯾﻤﻦ را ﺑﺎﯾـﺪ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ
روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از
ﮐﺎر و ﺗﻼش را در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛
اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ـﻔﺮ
ـﺎت ﺳـ
ـﻞ ﻣﺼﻮﺑـ
ـﻮد از ﻣﺤـ
ـﻖ ﻣﯽﺷـ
ﺗﺰرﯾـ
رﯾﺎﺳـﺖﺟﻤﻬﻮری اﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﻗـﺮار اﺳـﺖ

اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ
اﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ داﺷﺘﯿـﻢ در اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ  ۸۰ﻫـﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ
و ﺑﻌـﺪ در ﺟﻠﺴـﺎت دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ در ﺗﻬـﺮان
داﺷﺘﯿﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﻮز در
ﺣﺎل ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدﯾـﻢ ﮐـﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ
در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ؛
ـﺮ در
ـﺪ ،اﮔـ
ـﺪ ﺑﯿﻔﺘـ
ـﺎق ﻧﺒﺎﯾـ
ـﻦ اﺗﻔـ
اﯾـ
ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻـﻤﺖ واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﮑـﻞداری
وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑـﺮای ﺣﻀـﻮر در ﺟﻠﺴـﺎت اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﻮﻧـﺪ و
وزﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﺮﺗﻀـﻮی در ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
در ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﺳـﻔﺮ رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻗـﺮار

ﻣــﯽﮔﯿﺮد ،ﻫــﺮ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﺎﯾــﺪ در
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ،دﻗـﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.

