وب ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻬﺮان
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ :اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻮد

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ :اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻮد
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ -اﺳﺘﺎﻧﺪارﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران اﺷﺎره ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۹۲از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﭘﺮوﯾﺰی در ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب و ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارد ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻮاﺷﯽ و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﻬﻮده ای ﮐﻪ ﺟﺰ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮدن اﺳﺘﺎن و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن از ﻗﻄﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ و دوره ای ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﺣﺰاب و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد:ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻼﯾﻖ و
ﺗﻔﮑﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎن از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ اﻋﺘﻼی روزاﻓﺰون اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺴﻮ
و ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻻزﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻫﺪاف از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﺎری
ﻫﻤﻔﮑﺮ  ،ﻫﻤﺴﻮ و ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ از اﯾﻨﺮو ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮﯾﻊ در اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻮد
وی ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۲از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر
اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﻮد و در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﺪاران در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ً اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان و ﯾﺎ ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه و راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ را رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ...ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺪون ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﯽ از ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی در ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد را ﭘﺎی ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ روا ﺷﻮد را از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در رده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮن ﺷﻬﺪای ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اوج
اﻗﺘﺪار در دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد اﻓﺰود :رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﻮن ﺷﻬﺪای ﻋﺰﯾﺰ آﺑﯿﺎری ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﺷﻬﺪاء و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮاﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮد.
وی ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم اداری اﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد و اﻓﺰود:ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ای اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ از دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان در اﺳﺘﺎن دﻧﺒﺎل و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
وی اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎن را از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری در اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻋﻤﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ دوﻟﺖ در اﺳﺘﺎن ،ﻫﯿﭻ
ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺮوع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری آن ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت راه ﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری اﺳﺘﺎن
وی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه راه ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺟﺪی ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه

ﻣﻌﺎدن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ دارد ﻣﻮﺿﻮع راه ﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﻗﺮار دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ در اﺳﺘﺎن ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪارﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺤﻮر ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ – درح – ﻣﯿﻞ  ۷۸ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮزی ﻣﺎﻫﯿﺮود ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭘﺮوﯾﺰی ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ در ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﺪدرﺻﺪی اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺤﻮر و روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ آن از ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻗﺪام
ﻻزم را ﺻﻮرت دﻫﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ از راه آﻫﻦ اﺳﺘﺎن
وی ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ از راه آﻫﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد:
ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آن در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری دوﻟﺖ
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﺗﺼﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻂ رﯾﻠﯽ راه آﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و دوﻟﺘﻤﺮدان را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎ ً ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼت را
از ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﻮ و ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد ،ﻃﻼق ،ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ و ...ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎه ﺳﺎزی  ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﭘﺮوﯾﺰی  ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ،ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ  ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﺎک دﺳﺘﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ  ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ راﻧﺖ ﺧﻮاری و ﺑﺎﻧﺪﺑﺎزی اداری ﺟﺰو ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺎری در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ از اﯾﻨﺮو ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﮐﺎری دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻻزم را ﺻﻮرت دﻫﯿﻢ.
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