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از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺟﺎ در ﮐﻨﺘﺮل اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و اﻗﺘﺪار ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎ آراﻣﯽ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ،از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺟﺎ در
ﮐﻨﺘﺮل اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت را ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻠﯿﺲ ،ﻋﺒﺎس رﺿﺎﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از زﻣﺎن اﻋﻼم ﻃﺮح اﺻﻼح ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﯿﺪان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ و از
ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻢ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
وی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎ آراﻣﯽ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و اﻗﺘﺪار ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺟﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻢ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﭼﻮن ﺳﭙﺎه ،ﺑﺴﯿﺞ ،ارﺗﺶ ،و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ،
اورژاﻧﺲ ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدم داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﯿﺎدﺗﯽ از ﺣﺎﻓﻈﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ
ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﻣﺼﺪوم ﺷﺪﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻋﺮض ادب و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎ ً از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ذﺧﯿﺮه آﺧﺮت ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از روﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻒ ﻣﺮدم از آﺷﻮﺑﮕﺮان ﺟﺪاﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﺗﺶ زدن ﺑﺎﻧﮏ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
زدﻧﺪ از ﻣﺮدم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﺪه ای اﻓﺮاد ﺷﺮور و ﻣﺰدوری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎ اﻣﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ آﺗﺶ زدن اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺷﻬﺮی را آﺗﺶ زدﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺿﺪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه ،ارﺗﺶ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺎﻓﻈﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم از ﻫﺮﭼﯿﺰی ارﺟﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﻋﺪه ای ﺷﺮور ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
۴۶
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﺮاﺳﺮ وب

اﮔﻪ ﺳﺮت ﺧﻠﻮﺗﻪ ،ﯾﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺰن !

ﻫﻨﻮز ﺗﻮ ﺿﺮر ﺑﻮرس ﺗﻬﺮاﻧﯽ؟ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻮرس اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
 2021ﮔﯿﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮررﺳﺮﻋﺖ ،ﻓﻘﻂ  221ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺤﺪود!!
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اﻗﺎﻣﺖ ﭘﺎﮐﯿﺰه در ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﺖ و وﯾﻼﻫﺎی ﺟﺎﺟﯿﮕﺎ
ﻓﺮوش وﯾﮋه دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ،دزدﮔﯿﺮ اﻣﺎﮐﻦ و ﺟﮏ درب ﺑﺮﻗﯽ
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ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم درﺟﻪ  1ﻓﺮﯾﺪونﮐﻨﺎر ) 5ﮐﯿﻠﻮ(  185,000 -ﺗﻮﻣﺎن
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