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اﺳﺘﺎﻧﺪار :اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت آرام ﺑﻮده ،ﺷﺒﮑﻪ ا ﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد
ﻣﺮدم ﺑﺼﯿﺮ و ھﻮﺷﯿﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻋﺘﺮاض ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮوز ﻧﮑﺮد و
از دراﯾﺖ ﻻﯾﻪھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۶٢٢٩٨۶ :

ﺗﺎرﯾﺦ ٠٢ :آذر ١۶:١۵ - ١٣٩٨

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺑﺮﺧﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﺧﯿﺮ در زﻣﺮه ﻣﻨﺎطﻖ آرام ﮐﺸﻮرﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر و دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﺳﯿﺪ»ﻋﻠﯽ آﻗﺎزاده« روز ﺷﻨﺒﻪ در ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽطﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم در ﺑﺮاﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
وی اظﮫﺎر داﺷﺖ :در طﻮل ھﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮﻗﺮار در اﺳﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺼﯿﺮ و ھﻮﺷﯿﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻋﺘﺮاض ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻧﺮخ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮوز ﻧﮑﺮد و از دراﯾﺖ ﻻﯾﻪھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻗﺎزاده ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری ﺷﺮاﯾﻂ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺣﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﮫﻢ درﺳﺎﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ را
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ و از آﻧﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی اظﮫﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﺮاضھﺎ را داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺴﯿﺞ ،ﺳﭙﺎه و ﻧﯿﺮوھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪ.
آﻗﺎزاده ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در اراک ،ﺳﺎوه و ﺧﻤﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﺎن روﺷﻦ و
 ٩٠درﺻﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﮫﺪ آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ھﻤﮑﺎری رﺳﺎﻧﻪھﺎ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮوز ﻧﮑﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنھﺎ اﺧﺘﯿﺎر از دﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻣﺮدم و
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺎطﻊ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ آراﻣﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ.
آﻗﺎزاده ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﮔﻔﺖ :طﯿﻒھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﮫﺎﻧﻪ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
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وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ،ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ آﻧﺎن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﮫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺳﻮﺧﺖ در اﺳﺘﺎن ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ذﺧﯿﺮه ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ از ازدﺣﺎم راﻧﻨﺪﮔﺎن
در اﺳﺘﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی اظﮫﺎر داﺷﺖ :ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای طﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ  ٧٠درﺻﺪ از ظﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺳﻮﺧﺖ
اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح از اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
آﻗﺎزاده در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﻓﺰود :در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ دروه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهھﺎ ﺑﺎ ھﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺿﺮوری اﺳﺖ.
وی اظﮫﺎر داﺷﺖ :ﺣﻀﻮر ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶرو ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺎﯾﺪ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺒﺎب و ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻟﻮازم در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﺗﺪارک ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎزاده اﻓﺰود :ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص و وﯾﮋه اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ
ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽدھﺪو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اطﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻔﮑﺮھﺎی ﻣﺘﻨﻮع در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اظﮫﺎر داﺷﺖ :آﻏﺎز ﺣﺬف ﻗﺒﺾ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﻟﺖ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :روانﺳﺎزی اﻣﻮر در ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻮان و ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ در  ٢ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎزاده اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از راهھﺎی ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده و ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻄﻠﻮب
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درزﻣﺮه اﺳﺘﺎنھﺎی ﻓﻌﺎل در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﺳﺖ.
آﻗﺎزاده اﻓﺰود :ﺗﺸﮑﯿﻞ روزاﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در اﺳﺘﺎن و ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ در ﺑﺎزار و ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺒﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﯿﻤﺖھﺎ در رﺻﺪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی درﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اظﮫﺎر داﺷﺖ :ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﻣﺴﺎل  ۶٨٧ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﻌﺎدل  ٢۴٠ھﺰار
ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ھﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮫﺎر درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺬﺷﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮﺑﯽ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.
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