اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ ﻟﻨﺪﯾﮓﮐﺮاﻓﺖﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﯿﺜﻢ ﺗﺎرم ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻟﻨﺪﯾﻨﮓﮐﺮاﻓﺖﻫﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮاﯾﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﺮ دو ﻗﺸﺮ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه و درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﻮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﺮاﯾﻪ ﻟﻨﺪﯾﻨﮓﮐﺮاﻓﺖﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض و اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎرم اداﻣﻪ داد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺮاﯾﻪﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻧﺸﻮد.
ﻗﺸﻢ ﺑﺮای ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎن ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﺷﻬﺎدت اﺳﺘﻮارﯾﮑﻢ »ﺣﺴﻦ واﻋﻈﯽ ﺗﺨﺘﯽ« از
ﻣﺮزﺑﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود :ﻧﯿﺮوی اﻧﻈﺎﻣﯽ و
درﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺎرم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎ ،اﻣﺎﮐﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
و ﺟﺰاﯾﺮ اﻗﻤﺎری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ذیرﺑﻂ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﻗﺸﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای
ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم

دوم اﻧﻘﻼب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد:
ﻣﺮدم از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮ ﻣﻬﺪوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻓﺮد
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی اوﺳﺖ و در ﺑﺎﻃﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﯾﺪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رﻫﺒﺮی
ﻧﺼﺐاﻟﻌﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪهای ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮیﻫﺎ،
ﻣﻮاﺿﻊ و ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﻧﺎﺑﻪﺟﺎ در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎرم ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :ورود اﻣﺎم
راﺣﻞ)ره( ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮدم ،ﺑﺮگ زرﯾﻨﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
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اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖﺷﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در راس آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺪاﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮن آﻧﺎن اﻣﺮوزه در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ اداﻣﻪ داد :ﻧﺒﺎﯾﺪ ارزش ﺷﻬﺪا ،اﯾﺜﺎرﮔﺮان و
ﺟﺎﻧﺒﺎزان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و اﯾﻦ از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺣﻀﻮر اﻣﺎم
راﺣﻞ)ره( در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺗﺎرم ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( ،روز زن و
وﻻدت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻮان در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی دارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪای زﻧﺎن از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻬﯽﺳﺎزی زن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﺜﯿﺎت زن
ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﻢ.

آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﻟﻘﺎی رﺳﺎﻧﻪای دﺷﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ در ﺧﻄﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎرف ﺳﻮره ﺣﺠﺮات
را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ ﺧﺒﺮ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر از
اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻏﺘﺸﺎش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﺎر دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎت و اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ از
آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻫﻤﺠﻤﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه
و ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺤﺮاف اذﻫﺎن ﻣﺮدم از ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎرم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ« ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﺗﯿﺘﺮ و ﻋﻨﻮاﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

