ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻓﻌﻠـﯽ ﻧﻈـﺮ ﺳـﻨﺠﯽ رودان
ﻧﯿﻮز
برای شرکت در نظر سنجی رودان نیوز به منوی سمت چپ سایت مراجعه و
یک گزینه را انتخاب کنید ،نتایج فعلی این نظر سنجی بدین شرح
است:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.

وﺣـﺪت ﻋـﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾـﻦ اﺑـﺰار ﺗﺤﻘـﻖ
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی/ﻣﺮدم ﭼﮏ
ﺳﻔﯿﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد
امام جمعه رودان

وحدت را عالی ترین ترین ابزار تحقق شعار امسال

” حماسه سیاسی  ،حماسه اقتصادی” برشمرد و با اشاره به تبعیت از
منویات مقام معظم رهبری در انتخابات پیش رو اظهار داشت  :مردم
بصیرت سیاسی لازم را برای رقم زدن سرنوشت خود دارند .

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز  ،اﻣﯿﺮ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺶ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻔﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺤﻼت و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﮐﻪ
ﺟﻮار ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ )رض( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ،از
در
وﺣﺪت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل “ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،
ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ” ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻔﺖ
 :ﻣﺮدم ﺑﺼﯿﺮت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم را ﺑﺮای رﻗﻢ زدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺶ اﻓﺰود  :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد  ،ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد ﻣﻮرد

ﻗﺒﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎم
ﺑﺼﯿﺮت و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮم ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ

اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺮدارد  ،ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ؛ ﺑﺎ
اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد آﻧﺎن
.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ  ،رﻫﺒﺮی ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ را
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ و دﻟﯿﻞ ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻃﯽ  34ﺳﺎل
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻣﺆﻣﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :رﻫﺒﺮی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﺗﺪاوم اﯾﻦ راه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ  ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﻪ دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم )ص( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ” اﻟﻠﻪْ
ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﻻ ﻣﻮﻻ ﻟّﮑ ْﻢ ”  ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻣﺎ واﻫﻤﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ راه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﺎت و رواﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ  ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ را ﻣﺮﻫﻮن ﺛﺒﺎت ﻗﺪم و ﺻﺒﺮ در ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ وﻋﺪه ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺶ در اداﻣﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺘﻨﻔﺬان ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ  :ﻫﺮ ﮐﺲ دل در ﮔﺮو اﻧﻘﻼب دارد ﺑﺎﯾﺪ وارد ﮐﺎرزار و ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد
ﺷﻮد.
وی ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس اﻧﻘﻼب
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ
اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو
روﺷﻨﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻀﻮر
ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 92ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮد و
را ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﻓﺘﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻏﺒﺎرﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪ

اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺶ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ  :ﺣﻤﺎﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،از
اﯾﻦ رو ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻧﺎم ” ﺣﻤﺎﺳﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی”  ،اﻋﻼن ﺟﻨﮓ در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ دﺷﻤﻦ ؛ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد  ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .
وی اﻓﺰود  :دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﮏ ﮐﺮدن ﺣﻠﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﻧﻘﻼب را
 ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
از ﭘﺎی در ﺑﯿﺎورد
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺎ  ،دﭼﺎر ﺑﻬﺖ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮداﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺒﺐ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ) ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ(
اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺶ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﺣﻀﻮر ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻈﻬﺮ اﻗﺘﺪار و اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﻀﻮر ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻣﺮدم در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی
 ،ﻓﺘﻨﻪ را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ
و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺳﻨﮕﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﺎن  ،اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ
اﻧﻘﻼب را ؛ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ  :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ را رﻓﺖ ﻣﺎ از او
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد  ،ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ اﻣﻀﺎء ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﻇﻬـﻮر ﻓﺘﻨـﻪ و ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﺤﺮاﻓـﯽ
ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺘﻬﺎد از ﺧﻮد اﺳﺖ
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان ضمن تبیین رویکرد جریان
انحرافی  ،بروز و ظهور این پدیده را حاصل “اجتهاد از خود” و
“عدم فرمان پذیری از ولی فقیه” دانست.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز  ،ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎراﻧﯽ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( در

ﺟﻤﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﻼت و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﮐﻪ
در ﺟﻮار ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ )رض( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ،ﺑﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺎراﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ” ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺣﻤﺎﺳﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی” اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد “ﺑﺼﯿﺮت” داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود  :ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ در
دﻓﺎع از اﺻﻮل و آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻟﺬا ﺗﻮﻗﻊ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ؛ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ  88ﺟﻠﻮدار ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮم ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،
اﺟﺎزه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﺘﻨﻪ ای دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﯿﻮن ﻧﺪﻫﻨﺪ و آن را ﺑﺎﯾﺪ
در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﺮوی
ﻣﺤﺾ از وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﺗﺸﺨﯿﺺ راه ﺛﻮاب از ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﺎر
ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
 ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺘﻬﺎد از ﺧﻮد ؛ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ و
اﻧﺤﺮاف ﺑﻮد.
ﻣﺎراﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺟﻠﻮدار ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻧﺒﺮد  ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮدار ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﻓﺮاد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ زواﯾﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻼم
رﻫﺒﺮی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ؛ ﭼﻪ
در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
در اوج ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ  ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﺳﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ  ، :ﺻﺒﺮ  ،ﺗﻮﮐﻞ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎل ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻓﺮداﯾﯽ روﺷﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد و ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳـﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒـﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪاﺗﻮری
ﺷـﻮرای ﺷﻬـﺮ رودان  ،زﯾـﺎرﺗﻌﻠﯽ و
ﺑﯿﮑﺎه
اسامی داوطلبان کاندیداتوری شورای اسلامی شهر رودان  ،زیارتعلی
وبیکاه منتشر شد.

اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ رودان

ﻫﺎﺷﻢ دروﯾﺸﯽ – ﺷﮑﺮاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ – ﺑﻬﻨﺎم ﻗﺎﺳﻤﯽ – ﻋﻠﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﻧﻬﺎد
–اﺻﻐﺮ ﮐﯿﻮان دﻫﺒﺎرز – ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺤﻔﯽ – اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داوری – دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر
ﻓﺮﻫﺎدی – دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎودان – ﻣﻬﻨﺪس ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﻦ ﻧﮋاد –
اﺻﻐﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ – ﺣﺒﯿﺐ اﻓﺴﺮی – ادرﯾﺲ ﺑﻼﻟﯽ – ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺤﻤﻮدی ﻧﻮدژ-
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﻧﺠﻔﯽ – روح اﻟﻪ رﺣﯿﻤﯽ ﭘﻮر – ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻓﺎﺿﻞ – ﺟﻼل ﻣﺤﺴﻨﯽ
– ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﻮدی – ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ – ﻗﺪرت ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ – ﻋﻠﯽ ﺣﻖ ﻧﺜﺎر –
راﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮی – ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ – ﻣﻮﺳﯽ ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ – ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮدﺳﺘﺎن –
ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻮدی – رﺿﺎ ﺳﺪﯾﺪ ﭘﻨﺎه – آزاده اﻣﯿﻨﯽ – ﺣﺴﯿﻦ روﺷﯽ – ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر – اﺣﻤﺪ ﺣﻖ ﻧﺜﺎر – ﺣﺴﻦ وﻃﻦ ﺧﻮاه -ﺳﻬﺮاب ﺟﻌﻔﺮی – ﻣﺤﻤﺪ
زاﻫﺪی دﻫﺒﺎرز – ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻨﯽ – اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻻری – ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺠﻔﯽ – ﺷﺎﮐﺮ
ﻣﻬﺘﺮ ﭘﻮر – ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ – ﻣﺤﻤﺪ رﻧﮕﯿﺎن – ﻣﺤﻤﺪ آزادی – ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ -ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﺠﺎدی – اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺠﻔﯽ
اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﻬﺮ زﯾﺎرﺗﻌﻠﯽ

ﻣﺤﺴﻦ زارع ﻣﻬﺮاﻧﯽ – ﻋﻠﯽ ﺧﺎدﻣﯽ – دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﺒﯽ – ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺳﺎﻻری –
اﺣﻤﺪ ﻓﺮوزان ﻓﺮ – ﭘﺮوﯾﺰ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد – اﺳﺤﻖ ﺳﺎﻻری – ﻗﻠﻨﺪر ﻣﺮﯾﺪی -
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺣﻤﺪی – اردﺷﯿﺮ ﻓﯿﺮوزی – ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺎﺟﺒﯽ – ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺎﺷﻮری –
ﺷﻬﺮام ﺧﺎدﻣﯽ – ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺎﺟﺒﯽ – ﻋﺒﺎس ﺣﯿﺪری
اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری
راﺿﯿﻪ ﺧﺴﺮوی – ﻣﺼﻄﻔﯽ

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﮑﺎه

داوری – ﻣﺮﺗﻀﯽ زﻣﺎﻧﯽ – ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ – ﻏﻼم

زﻣﺎﻧﯽ – اﻓﺸﯿﻦ واﺣﺪی – ﺻﻔﻮرا ﮐﻨﺎری ﭘﻮر – ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺎدﻗﯽ -.ﺑﺎﻗﺮ
آوازه – ﺣﺴﯿﻦ آوازه – ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب واﺣﺪی زاده – ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺎﻻری – روح
اﻟﻠﻪ داوری – اﯾﻠﻮش واﺣﺪی زاده – ﺳﯿﺪ اﺻﻐﺮ ﺳﺠﺎدی.
اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی  ،ﺑﯿﮑﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ” ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎﺑﻌﻪ

ﺑﺨﺶ

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺧﻮدﺳـﺎزی اوﻟﯿـﻦ ﮔـﺎم ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
ﺗﻔﮑـﺮات اﻟﻘـﺎﺋﯽ وﻫـﺎﺑﯿﺖ اﺳـﺖ +
ﺗﺼﺎوﯾﺮ
رودان نیوز  :یک مدرس حوزه و دانشگاه خود سازی را اولین گام
برای مبارزه با وهابیت و دشمنان انقلاب اسلامی در تخریب باورهای
اعتقادی جوانان مسلمان و شیعه عنوان کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز  ،اﺣﻤﺪ آﺑﺎﺋﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ” ﺑﺮای ﻧﺒﺾ
زﻧﺪﮔﯽ ” ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رودان درﺳﺎﻟﻦ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش وﻫﺎﺑﯿﺖ و
دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﺷﯿﻌﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻮم ﻓﮑﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.
آﺑﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( اﻓﺰود  :ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ
اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ و ﻋﻈﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﺮد  ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺤﻂ و ﻃﺎﻏﻮت زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ
ﺧﯿﺰد.
اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ؛ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮب اﻟﻬﯽ را ﻣﺎﻧﻊ

ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻨﻮان و ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد  :اﮔﺮ ﺟﺴﻢ و روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ذات اﻗﺪس اﻟﻬﯽ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﺧﻮف و اﻧﺪﯾﺸﻪ ای در ﻣﺎ راه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
آﺑﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ را ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﻫﺮ
ﮔﺎه ﺑﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪ  ،ﺑﯽ ﺷﮏ
ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل وی ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( را در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻼم ؛ ﺗﺤﻮﻟﯽ
ﻋﻈﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﯿﺪاری ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﺠﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﮑﺮ ﺷﯿﻌﯽ
در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺛﻤﺮه اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﺑﻮدﮐﻪ اﻣﺎم )ره( ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورد.
آﺑﺎﺋﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی
ﻫﺴﺘﻪ ای واﻫﻤﻪ ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن از ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه آن از ﻗﺮآن و ﺳﯿﺮه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ؛ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ و
ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺖ و
ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﻮاﻻت آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ.
ﻗﺮاﺋﺖ دﻟﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( و  36ﺷﻬﯿﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رودان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻣﺤﺴﻨﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﺳﺎﻻری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از ﻓﻌﺎﻻن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶ اﻣﻮزی
ﻣﺪارس رودان ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.
ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ :

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودا ن ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻞ ﻧﺒﻀﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودا ن ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻞ ﻧﺒﻀﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ

رودا ن ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻞ ﻧﺒﻀﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودا ن ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻞ ﻧﺒﻀﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن  /ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﻧﻔـﺮ در دﻧﯿـﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
رودان نیوز  :معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان
تغذیه سالم را بهترین راه پیشگیری از بیماری فشار خون عنوان کرد
و گفت  :یک و نیم میلیارد نفر در دنیا مبتلا به بیماری فشار خون
هستند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز  ،ﺷﮑﺮاﻟﻠﻪ ﻣﺤﺴﻨﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ” ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ” ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ  ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ در ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
اﺳﺖ ﮔﻔﺖ  :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﺴﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ  :ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻐﺰی و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﻗﻠﺒﯽ ؛ ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن رودان ﺳﻮق دادن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﺑﺮﺧﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ؛ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی و رﺟﻮع ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ
ﺑﻪ اﻧﺪازه دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم  ،ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزش ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،دﯾﻦ اﺳﻼم ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺴﻨﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ از اوﻗﺎت ؛ ﺳﻮای
دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را
ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ  :ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﯿﺶ از  95درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﺳﻦ ﺑﺎﻻ  ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﭘﺮﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ  ،اﺳﺘﻌﻤﺎل
دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻧﻤﮏ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺰار در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ و
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ

ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺧﺠﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن رودان ﻧﯿﺰ در آﻏﺎز اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ”  ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺷﺎﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ  ،ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را در
ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن رودان و
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ،از
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.
“ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺟﺎن ﺧﻮد را

از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ”
ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ :

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی
ﺳﻼﻣﺖ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی
ﺳﻼﻣﺖ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی
ﺳﻼﻣﺖ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی
ﺳﻼﻣﺖ

رودان ﻧﯿﻮز :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی
ﺳﻼﻣﺖ

ـﯽ
ـﯽ وﺗﺮﺑﯿﺘـ
ـﺎی اﺻﻼﺣـ
ـﺎﻣﻪ ﻫـ
ﺑﺮﻧـ
ﻣـﺪدﺟﻮﯾﺎن درﺳـﺎﯾﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﻈـﻢ

واﻣﻨﯿﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد
مدیرکل زندانهای هرمزگان بر ضرورت حفظ نظم وامنیت در زندانها
تاکید کرد وگفت :تنها با گسترش وتامین نظم وامنیت است که می
توان برنامه های اصلاحی وتربیتی را اجرا کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،اﮐﺒﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ در
ﺑﺎزدﯾﺪ از اردوﮔﺎه ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی وﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ رودان و درﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮد.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ وﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
زﻧﺪان ﺷﺪ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﺧﻼق ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی در ﮐﺎر از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ و ﭼﺎﻟﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دوﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧـﺪاﻧﻬﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در ﺑﺎزدﯾـﺪ از اردوﮔـﺎه ﺣﺮﻓـﻪ آﻣـﻮزی
وﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ رودان ﮔﻔﺖ :اﻧﻀﺒﺎط اداری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﮐﺎری
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ارﺗﻘﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎری و اداری ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ از روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ زﻧﺪان  500ﻧﻔﺮی رودان ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ زﻧﺪان  60ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  30درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد.
ﻣﻌﺎون اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻋﺒﺎس ﻟﻘﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن
در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و از ﺑﺪو ورود ﺗﺎ آزادی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی درﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﮐﻤـﮏ  5ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎﻟﯽ ﺧﯿﺮﯾـﻦ
روداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس /اﺣﺪاث دﺑﺴﺘﺎن
 6ﮐﻼﺳـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺤـﺮوم ﭘﺸﺘـﻪ
ﺧﯿﺮاﺑﺎد
رودان نیوز  :مدیر اموزش و پرورش رودان از کمک  5میلیارد و 60
میلیون ریالی خیرین به مدارس این شهرستان خبر داد.

ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎدﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رودان ﻧﯿﻮز ﺿﻤﻦ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ 6
اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود  :ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ
ﮐﻼﺳﻪ در ﭘﺸﺘﻪ ﺧﯿﺮآﺑﺎد رودان در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺗﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  (92ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .
ﺧﺎدﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود  :ﻣﺒﻠﻎ  60ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آب ﺳﺮد ﮐﻦ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رودان “ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ در راﺳﺘﺎی
اﺣﺪاث ﻣﮑﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ”  ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻮاﯾﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی
ﻣﺪارس ؛ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮورش داﻧﺶ اﻣﻮز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﺧﻼق  ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺪارس اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ .
وی ﺧﻼﻗﯿﺖ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در دﻧﯿﺎی
رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﺮوز ﻋﻨﻮان و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در
داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ  ،در آﯾﻨﺪه ای
ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺶ اﻣﻮزاﻧﯽ ﺧﻼق  ،ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ
ﻫﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  30ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎزی اﺳﺖ و  4ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺤﺮوم و دوراﻓﺘﺎده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان اﺣﺪاث ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد
ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺒﺮان ﺷﻮد ؛ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﻗﺼﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان روداﻧﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
مسابقات داستان نویسی دانش آموزی مقطع راهنمایی ویژه دانش آموزان سطح شهر
رودان  ،بخش مرکزی و بخش بیکاه با حضور  40دانش آموز در مدرسه راهنمایی
فدک

بر گزار شد.

ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی دوم
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز  ،داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ
وﺳﻮم ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه دﺧﺘﺮاﻧﻪ
ﻓﺪک در رﺷﺘﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺮﮔﺮوه ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﻮزش وﭘﺮورش رودان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
رودان ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از 40داﻧﺶ آﻣﻮز از  45ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ  ،ﺑﺨﺶ
ﻣﺮ ﮐﺰی و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﮑﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻬﺮوز ﺻﺎﺑﺮی اﻓﺰود  :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻐﯿﻦ ودﻫﺴﺘﺎن
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ روز

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :آﺛﺎر ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻤﻊ آوری ودر ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﺘﺎب ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﺑﭽﻪ ﻫﺎی روداﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی  /ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ 850
ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺳﻮم ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﺋﯽ در رودان
گزارش تصویری  /جشن تکلیف  850نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم
مقطع ابتدائی در رودان

ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ :

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

رودان ﻧﯿﻮز 850 :
داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ
روداﻧﯽ آﻏﺎز ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

 850داﻧـﺶ آﻣـﻮز دﺧﺘـﺮ روداﻧـﯽ
آﻏـﺎز ﺗﮑﻠﯿـﻒ دﯾﻨـﯽ ﺧـﻮد را ﺟﺸـﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
رودان نیوز  850 :دانش آموز دختر رودانی طی آئینی صبح امروز
آغاز عبادات و تکلیف دینی خود را جشن گرفتند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز  ،ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رودان در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﺿﻤﻦ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ  :ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل
ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎدﻣﯽ اﻓﺰود  :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ  ،رواﺑﻂ
ﺑﺎ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم  ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب  ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﻣﮑﻠﻒ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رودان اﻟﮕﻮﭘﺬﯾﺮی از ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )س( را ﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ و ﺷﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔﺎف و
ﺣﺠﺎب رﻣﺰ و ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﺳﺖ .

“دﺳﺖ ﺑﻮﺳﺎن” ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزانِ ﻣﮑﻠﻒ ؛ ﺑﺮ دﺳﺘﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺧﻮد ﺑﻮﺳﻪ زدﻧﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ آﺋﯿﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ داﻧﺶ اﻣﻮزان
دﺧﺘﺮ روداﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ داده ﺑﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ  850داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه دﻋﺎ و
ﻧﯿﺎﯾﺶ  ،ورود ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﮔـﺰارش ﺗﺼـﻮﯾﺮی  /ﺣﻀـﻮر ﯾـﮏ روزه
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣـﺮدم ﺷـﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در

رودان
رودان نیوز  :سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شهرستان های
شرق هرمزگان در دیدار یک روزه خود با اقشار مختلف شهرستان رودان
از نزدیک در جریان مشکلات شهروندان این شهرستان قرار گرفت.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺒﺮ :

دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان

ﻫﯿﺌﺖ

ﻣﺪﯾﺮه

اﺗﺤﺎدﯾﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ رودان

دﯾﺪار ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﺪﻣﯿﺮ رودان

ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺪک

ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رودان

ﺑﺎزدﯾﺪ از دواﯾﺮ ﺷﻬﺮداری رودان

ﺑﺎزدﯾﺪ از دواﯾﺮ ﺷﻬﺮداری رودان

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮوﻧﺪان روداﻧﯽ

ﻫﺎی

اﺻﻨﺎف

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در اوﻟﯿﻦ روز
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از داوﻃﻠﺒﺎن

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در اوﻟﯿﻦ روز
از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن

ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زوده ﺑﺎزده
ـﺖ و
ـﮋه دوﻟـ
ـﻮﺟﻪ وﯾـ
ـﺪ ﺗـ
ﻧﯿﺎزﻣﻨـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ
رودان نیوز  :نماینده مردم شهرستان های شرق هرمزگان در مجلس
شورای اسلامی اظهار داشت  :در صورتی که از واحد های تولیدی
خانگی و بنگاه های اقتصادی توسط دولت و سرمایه گزاران حمایت شود
 ،شاهد تحول عظیمی در عرصه اقتصادی خواهیم بود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز  ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺨﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻋﺼﺮ
دﯾﺮوز در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در
ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی زود ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاران ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻸ وﺟﻮد دارد ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ
زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰار ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻗﻮی و ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ را از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻋﻨﻮان و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از “ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه” “ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه” و “ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه” ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺿﺎﺑﻄﻪ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رودان ﻧﯿﺰ “ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﯿﻨﺎب  ،رودان  ،ﺟﺎﺳﮏ
 ،ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﺑﺸﺎﮔﺮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻤﻊ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ”  ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی اﺻﻨﺎف در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان را
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺨﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻨﺎف
در رودان ؛ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﮑﺎری داد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺨﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ از
ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺪک
رودان نیوز  :نماینده مردم شهرستان های شرق هرمزگان ضمن بازدید
از مدرسه راهنمائی فدک با دانش آموزان این مدرسه دیدار کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز  ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺨﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺶ از
ﻇﻬﺮ دﯾﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺪک از ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
اﯾﻦ اﻣﻮزﺷﮕﺎه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻮﺗﺎه از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﻮزﺷﮕﺎه  ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
ﮐﻼس ﻫﺎی درس اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺖ و ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎ ،
از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.

وی در اﯾﻦ دﯾﺪار رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺮﻫﻮن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻋﻨﻮان و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻣﺤﺮﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﯿﺰه و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود  :ﻫﺮ ﮔﺎه
اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در آﯾﻨﺪه را ﺗﻼش داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ  ،ﺗﻬﺬﯾﺐ
 ،ﭘﺮورش ﺟﺴﻢ و ﻧﯿﺰ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺻﺒﺮ داﻧﺴﺖ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﻣﺸــﺮوح ﮔﻔــﺖ و ﮔــﻮ  /دﯾــﺪار
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣـﺮدم ﺷـﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺑـﺎ

ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رودان
رودان نیوز  :نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در
راستای آگاهی از مشکلات شهری رودان با اعضای شورای اسلامی این
شهر دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات خدمات رسانی به شهروندان
رودانی قرار گرفت.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز  ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رودان در
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗﺮار دادن ﺷﻌﺎر “ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ –
ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ” اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد  :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﮕﯿﺮد.

 ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی در رودان ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد

ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ اﻓﺰود  :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﯾﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداری در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد  ،اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه
ﻋﻤﺮان و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رودان در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان رودان را ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻗﻠﻤﺪاد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد
و وﺟﻮد  21ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،
 :ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻈﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات از ﻧﺎﺣﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺸﺮ ﻣﺤﺮوم و ﺣﺎﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

اﺳﺤﻖ ﻣﺪاح از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رودان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ “ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ
از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮدار رودان”  ”،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻤﯽ از دﯾﻮن ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ؛ ﮐﻪ در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ
را ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻋﺘﺒﺎرات در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد”  :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﻈﺮات
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را در اذﻫﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻬﺮداری ﯾﮏ

ﻣﻨﺒﻊ ﻻﯾﺰال درآﻣﺪی دارد و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﻪ
آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .

ﻣﺪاح اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮف دل ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن روداﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،و
ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری رودان ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻘﺖ ﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم داده ؛ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺪارد  ،و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﺗﻼش ﮐﻨﺪ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اوﺳﺖ .

اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رودان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ آب و ﺑﺮق در روﺳﺘﺎﻫﺎ را
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻣﺮی ﺿﺮوری ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :
ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﻻﺧﺺ روﺳﺘﺎﻫﺎ در اوﯾﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ رودان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺳﺎل ﻫﺎی دور
ﺷﻬﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺪاح در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮی در رودان
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اذﻋﺎن وی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎر آن را ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﺪ و آن را ﺛﻤﺮه ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ داﻧﺴﺖ.

وی ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس – رودان  ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﮐﻨﻮن از ان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
“ﺷﺎﻫﺮاه اﺻﻠﯽ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر” ﻧﺎم ﺑﺮد را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ورودی ﺷﻬﺮ رودان ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از
ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار وﻗﺖ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﭘﺮوژه ای اﺳﺖ
ﭘﺮوژه را ﺑﻪ
 100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﯾﻦ
ﺷﻬﺮدار وﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎ
اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 350ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی واﮔﺬار ﺷﺪ .

ﻣﺪاح اﻓﺰود  :ورودی ﺷﻬﺮ رودان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﻞ روﮔﺬر
اﺣﺪاث ﺷﻮد  ،اﮐﻨﻮن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﻓﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ و
از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان روداﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ ی از ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺷﺎره اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رودان ﺑﻮد ﮐﻪ وی
از ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺨﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﺒﺎدرت
ورزد.

ﻣﺤﻤﺪ آزادی دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رودان در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت
و ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان روداﻧﯽ ،
ﺷﻬﺮ داری ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد درآﻣﺪزاﯾﯽ و
ﺷﻬﺮداری رودان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰود :
درآﻣﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری اداره ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮ رودان در
ﺣﻮزه ﻋﻤﺮان و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﻧﯿﺰ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رودان و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺷﻮد.

آزادی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺢ اﻻرﺿﯽ در رودان اﺷﺎره ﮐﺮد
 ،ﻋﺮض ﺷﺶ ﻣﺘﺮ و
 :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  500ﻣﺘﺮ
و ﮔﻔﺖ
ارﺗﻔﺎع ﺳﻪ ﻣﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺢ
اﻻرﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎ و
ﻣﺰارع وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﺤﻼت رودان ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺪاث
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد  :اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ
اﺳﺖ.

آزادی ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری
رودان ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺷﻬﺮداری رودان در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 132ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ  5ﻧﻔﺮ دارای
ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

وی اﻓﺰود  :ﻣﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮداری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ در دﺳﺘﺮس دارﯾﻢ  ،اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در وزارت
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ  ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ و ﺑﻪ روز ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﺠﺎدی ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ رودان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ  ،ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻧﺎل اﺣﺪاﺛﯽ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪاﯾﺖ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺢ اﻻرﺿﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﻬﺮدار رودان دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮان اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮان
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻬﺮداری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺷﻬﺮداری رودان ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ارزش رﯾﺎﻟﯽ  38ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ اداره راه و
آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ در اﯾﻦ
؛ زﯾﺮ ﺳﺎزی  ،ﺟﺪول ﮐﺸﯽ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ؛ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﻠﻎ

ﻗﺮاداد  ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ  18ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ  10 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای زﯾﺮ ﺳﺎزی و
ﻣﻬﺮ
ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ  ،در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد
اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،
اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری
رﯾﺎل آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.

وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاروی آن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ  :ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی در رودان
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات  ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ.

ﺷﻬﺮدار رودان در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداری در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را
اراﺋﻪ و از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﯿﻨﺎب  ،رودان  ،ﺟﺎﺳﮏ  ،ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﺑﺸﺎﮔﺮد
در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮوﻧﺪان روداﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد.

از ﺣﻮاﺷﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻬﺮ رودان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻋﻼم ﻋﺪم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری اﻋﻀﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺮد.

ﺷﻬﺮ رودان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره

