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طرحرتبهبندی  ۷۴درصد از
فرهنگیان استان بوشهر انجام شد
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امام جمعه بوشهر:

تهدیدها در شرایط کنونی کشور ،باید هوشمندانه به فرصت تبدیل شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اغتشاش های اخیر در کشور گفت :در این شرایط

ویژه باید هوشمندانه و براساس تبعیت از هدایتهای رهبر معظم انقالب ،از این فتنه عبور و تهدیدها را به

فرصت تبدیل کرد.

خالصه خبر

خبـــــر
مشاور وزیر آموزش و پرورش:

مدیرکل بهزیستی بوشهر:

کودکان بیسواد بیشتر در معرض آزار قرار میگیرند
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت :در یک
هفته قبل  ۷۴درصد فرهنگیان استان بوشهر مراحل طرح
رتبهبندی را طی کردهاند و تا حقوق آذر ماه به  ۱۰۰درصد
افزایشمییابد
علی موحدی در جمع مسئوالن آموزش و پرورش استان
بوشهر با تبریک هفته بسیج جایگاه این نهاد در عرصه
دانشآموزی را قابل توجه دانست و اظهار داشت :آموزش
و پرورش استان بوشهر با همکاری سپاه امام صادق
علیهالسالم این استان برنامه راهیان نور را آغاز کرده است.
وی با اشاره به اعزام دانشآموزان پسر به اردوی راهیان
نور تصریح کرد :با آغاز اردوهای راهیان نور یکهزار و 200
دانشآموز استان بوشهر به مناطق عملیاتی  8سال دفاع
مقدس اعزام شدهاند.مدیرکل آموزش و پرورش استان
بوشهر از اعزام دانشآموزان بوشهری به سرزمینهای 8
سال دفاع مقدس همزمان با آغاز هفته بسیج خبر داد
و بیان کرد :آموزش و پرورش و پرورش استان بوشهر
پس از  2.5سال وقفه به سبب بیماری کرونا پیشقراول
اردوهای راهیان نور در کشور است و همه دانشآموزان
جامعه هدف به این اردوها اعزام میشوند.موحدی به اعزام
دانشآموزان دختر به سرزمینهای جنوبی  8سال دفاع
مقدس خبر داد و تصریح کرد :بهمن ماه امسال پس از
امتحانات ،دانشآموزان دختر استان بوشهر به اردوهای
راهیان نور  8سال دفاع مقدس اعزام میشوند.وی به طرح
رتبهبندی معلمان پرداخت و افزود طرح رتبهبندی معلمان
پس از  11سال در دولت انقالبی و مردمی آیتاهلل رئیسی
محقق شده است.مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر
با اشاره به اینکه  50درصد مزایای طرح رتبهبندی معلمان با
حقوق مهر پرداخت شد تصریح کرد 50 :درصد دیگر نیز با
حقوق آبان و تفاوت آن در حکم دیگری پرداخت میشود.
موحدی با بیان اینکه همه فرهنگیان استان بوشهر در طبقه
یک طرح رتبهبندی قرار گرفتند افزود :در یک هفته قبل
 74درصد فرهنگیان استان بوشهر مراحل طرح رتبهبندی
را طی کردهاند و تا حقوق آذر ماه به  100درصد افزایش
مییابد و در مجموع  3حکم در این طرح برای فرهنگیان
صادر شده است.
..................................................................................

شناور حامل کولر قاچاق در بندر
دلوار تنگستان توقیف شد

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به شناسایی محموله
قاچاق کولر گازی در بندر دلوار گفت :با توقیف یک شناور
حامل قاچاق ،بیش از  ۲۹دستگاه کولر گازی کشف شد.
سرهنگ یداهلل شرفی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در
بوشهر ،با اشاره به اشراف اطالعاتی در نوار مرز دریایی خلیج
فارس و سواحل استان بوشهر ،اظهار داشت :نیروهای
مرزبانی با تالش شبانهروزی با هر تخلف برخورد قاطع
میکنند .فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به شناسایی
محموله قاچاق کولر گازی در بندر دلوار خاطرنشان کرد :با
توقیف یک شناور حامل محموله قاچاق بیش از  29دستگاه
کولر گازی اسپیلت کشف شد.وی با اشاره به اینکه انتقال
کاال به سواحل ،گمرک و بنادر بدون مستندات قانونی تخلف
و قاچاق است گفت :برخورد با قاچاق کاال ،سوخت و مواد
مخدر در اولویت برنامههای مرزبانی استان بوشهر قرار دارد.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به شناسایی محموله
قاچاق کولر گازی در بندر دلوار عنوان کرد :با توقیف یک
شناور حامل محموله قاچاق بیش از  29دستگاه کولر گازی
کشف شد .شرفی ارزش این محموله قاچاق را  4.5میلیارد
ریال دانست و بیان کرد :مرزبانان پایگاه دریابانی بوشهر در
کشف این محموله قاچاق  2متهم دستگیر کردند و تحویل
مقامات قضایی دادند.وی ادامه کرد :مرزبانان عالوه بر حفظ،
حراست و تأمین امنیت مرزها و کنترل و رصد مرزها با
پدیده قاچاق بهصورت قاطع برخورد میکنند.

کشف  2محموله قاچاق در بندر بوالخیر تنگستان

در همین حال فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف
محموله قاچاق در بندر بوالخیر تنگستان خبر داد و بیان کرد:
مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک بوالخیر در
راستای اجرا طرح برخورد با قاچاق کاال و ارز طی اقدامات
اطالعاتی  2محموله قاچاق را توقیف کردند.
حیدر سوسنی افزود :با هوشیاری مأموران پلیس گمرک در
بازرسی دقیق  2.5تن جوهر لیمو و  2.2تن بادام کشف شد.
وی ادامه داد :اقالمی که مغایر با ابالغیه ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز بود ،با حضور نماینده گمرک بررسی،
شمارش و به منظور اعمال ماده  104قانون امور گمرکی ضبط
و تحویل گمرک بوالخیر شد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه در این
راستا یک نفر شناسایی و دستگیر شد گفت :برابر اعالم
نظر کارشناسان مربوطه ارزش  2محموله توقیفی بیش از 12
میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت :دختران و پسران بیسواد یا با
تحصیالت ابتدایی بیش از افراد هم سن و سال خود مورد کودک آزاری
قرارمیگیرند.
حسین اسدی راد افزود :مطالعات انجام شده نشان میدهد درصد باالیی
از کودکان که بیشترین آزارها را تحمل کرده اند در سن یک تا  ۱۵سال قرار
دارند و دراین گروهها دختران از پسرها آزار بیشتری دیده اند.وی ادامه داد:
بر این اساس بیشترین آزارهای انجام شده به کودکان از طرف پدر ،مادر
و پس از آن از سوی ناپدری و نامادری اعمال شده است.اسدی راد اضافه
کرد :درصد باالیی از آزارگرها بیسواد و یا دارای تحصیالت پایین و از نظر
وضعیت اشتغال نیز بیشتر بیکار و فاقد شغل هستند وهمین عوامل باعث

شده این خانواده ها از نظر اجتماعی نیز در مقابل آسیبهایی همچون
اعتیاد و فقر آسیب پذیرتر باشند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر عنوان کرد :بیکاری ،فقر ،اعتیاد ،سواد اندک
والدین ،سرپرستان و کودکان از جمله عوامل مهم در شروع و استمرار
کودک آزاری به شمار میرود.وی گفت :درصد باالیی از کودکان مورد آزار
قرار گرفته به عنوان نخستین واکنش پس از آزار با بهزیستی تماس برقرار
کرده اند و در زمینه خدمات اورژانس اجتماعی تماس با خط  ۱۲۳برای
کودکان بسیار آسانتر بوده است که در رده های بعدی قرار دارد.
اسدی راد افزود :بیشترین درصد از کودک آزاریها که به نوعی منجر به
مداخله همکاران اورژانس اجتماعی شده است که با انجام مصاحبه،

مشاوره تخصصی حل مشکل در مرکز ،بازگشت به خانواده ،ارجاع به
مراکز شبه خانواده و سایر مراکز حمایتی امور اجتماعی به نتیجه و سامان
رسیده اند.وی تاکید کرد :در کنار آسیبهای وارد شده غفلت ،مسامحه
و آسیبهای عاطفی  -روانی و جسمی از شایعترین انواع کودک آزاری
به شمار میرود.مدیرکل بهزیستی استان بوشهر تاکید کرد :با مشارکت
همگانی و موثر سیستمهای دولتی و غیر دولتی و خانوادهها و کودکان،
افزایش آگاهی میتواند در زمینه کاهش کودک آزاری اثرگذار باشد.
سازمان ملل متحد در سال  ۱۹۵۹اعالمیه حقوق کودک و در سال ۱۹۸۹
کنوانسیون حقوق کودک را در تاریخ  ۲۰نوامبر ( ۲۹آبان) تصویب کرد و
این روز را روز جهانی کودک و مبارزه با کودک آزاری نام نهاد.
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مدیرکل صمت بوشهر:

چهار پروژه زیرساختی در بخش معدن استان بوشهر اجرا شد
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر گفت :چهار پروژه
زیرساختی شامل اکتشاف های معدنی ،تهیه نقشههای زمین
شناسی ،ایجاد راههای دسترسی و برق رسانی به معادن در این استان
اجرا شد .مهدی صفوی روز سهشنبه در گفتوگو با ایرنا افزود :به
تازگی یک پهنه معدنی بوکسیت در این استان پروانه اکتشاف خود
را دریافت کرده است .وی با بیان اینکه پهنههای معدنی با همکاری
سازمان توسعه و نوسازی معادن اجرا میشود ،اضافه کرد :این عرصه
معدنی بوکسیت که ماده اولیه آلومینیوم و مورد نیاز کشور است ،در
منطقه دشتی قرار دارد.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد :به منظور
مطالعات اکتشافی در استان بوشهر ،با همکاری سازمان زمین
شناسی و از محل بودجه استانی نسبت به تهیه نقشه زمین شناسی
محدوههای معدنی این استان اقدام شد که این مطالعه از سوی
پیمانکار به پایان رسیده و اکنون گزارش آن در دست بررسیهای
اولیه است.

صفوی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای مرتبط با معادن،
گفت :از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون پنج پروژه ایجاد
راه دسترسی به معادن استان بوشهر از سوی سازمــان توسعـه
و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و اداره کل
صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر به بهرهبرداری رسیده است.
وی عنوان کرد :راه دسترسی معادن اشکالی آباد تنگستان و تلخاب و
تنگ پلنگی دشتی از سوی ایمیدرو تکمیل و تحویل شد و مطالعات
اولیه ایجاد راه  ۲معدن امیر دیوان جاشک (دشتی) و دره سامان
(دشتستان) نیز از سوی این سازمان انجام شده است.
صفوی اضافه کرد :در سال  ۱۴۰۱از محل اعتبار ارسالی وزارت صنعت،
معدن و تجارت به استان بوشهر ۲ ،پروژه راهسازی با طول  ۲کیلومتر
انجام شده و فاز یک معادن دره سامان (برازجان) نیز برق رسانی
شده است .وی گفت :بر ق رسانی به معادن استان بوشهر در دستور
کار ایمیدرو نیز قرار گرفته و در زمان حاضر  ۲پروژه در مرحله مطالعه
اولیه قرار دارد و  ۲پروژه با گذراندن این مرحله به مناقصه رفته است.
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 ۸.۵تن مواد مخدر در استان بوشهر کشف شد

مدیرجهادکشاورزیگناوه:

مشکل کمبود آرد نانواییهای گناوه برطرف شد
مدیر جهاد کشاورزی گناوه گفت :در هفتههای
اخیر ،مشکالتی در زمینه موجودی آرد برای برخی
نانواییها وجود داشت که با همکاری مسئوالن
استانی و شهرستانی ،کمبود برطرف شد و اکنون به
میزان کافی آرد در اختیار دارند.
عباس تخم افشان روز سه شنبه در گفت وگو با
خبرنگار ایرنا افزود :با توجه به اینکه مسئولیت
دبیرخانه کارگروه آرد و نان از سال گذشته به
مدیریت جهادکشاورزی این شهرستان واگذار شده
است ،روزانه با حضور بازرسان ،عملکرد نانواییها
رصد و در صورت مشکالت ،پیگیری و برطرف
میشود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
بوشهر گفت :در  ۷ماه امسال  ۸.۵تن انواع مواد
مخدر از سوی نهادهای مبارزه با سوداگران مرگ در
این استان کشف و ضبط شده است.
عقیل خرمآبادی در نشست شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر استان بوشهر پیشگیری از اعتیاد در
مراکز آموزشی را یکی از برنامهها دانست و اظهار
داشت :در هفته پیشگیری از اعتیاد از  22تا  28آبان
برنامههای مختلفی در استان بوشهر اجرا شد.
وی برگزاری برنامه مشاوره ،نمایشگاه آثار مصرف
مواد مخدر ،برنامههای نشاط اجتماعی و پخش فیلم
را از برنامههای هفته پیشگیری از اعتیاد در فضاهای
آموزشی دانست و تصریح کرد :آموزش همگانی از
جمله اولویتهای اجرایی این نهاد برای مقابله با
مواد مخدر است.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر استان بوشهر از اجرا طرح یاریگران زندگی در
مدارس خبر داد و بیان کرد :این طرح برای پیشگیری
از شیوع مصرف موادمخدر در سطح مدارس اجرایی
شده است.خرمآبادی اضافه کرد :امسال گروههای
مختلف تحت پوشش دورههای آموزشی شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر قرار
گرفتند.
وی مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر را مورد اشاره قرار
داد و خاطر نشان کرد :در  7ماه امسال  8.5تن انواع
مواد مخدر از سوی نهادهای مبارزه با سوداگران مرگ
در این استان کشف و ضبط شده است.

جمعآوری کامل معتادان متجاهر

ی استاندار بوشهر
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماع 
نیز تهدید به اعتیاد در خانوادهها را مورد اشاره قرار
داد و اظهار داشت :امروزه همه خانوادهها در معرض
تهدید بالیای خانمانسوز اعتیاد هستند و الزم است
خانوادهها از آموزش الزم در این زمینه برخوردار شوند.
اکبر پورات با اشاره بر اجتماعی کردن امر مبارزه با

مواد مخدر و انجام کارهای فرهنگی در این زمینه
در استان ،تصریح کرد :نقش سازمانهای مردمنهاد
استان بوشهر در این راستا بسیار حیاتی و تأثیرگذار
است.پورات با اشاره به دستور وزارت کشور مبنی بر
جمعآوری کامل معتادان متجاهر از نقاط مختلف
اجتماع خاطر نشان کرد :خوشبختانه با فعالیتهای
صورت گرفته در سطح استان توسط دستگاههای
مربوطه ،خیرین و سازمانهای مردم نهاد و با
راهاندازی مرکز ماده  16استان بوشهر در این زمینه
عملکرد بسیار موفقی داشته است.
وی حمایت از درمان معتادان را مورد اشاره قرار داد و
تأکید کرد :اعتیاد یک نو بیماری قابل درمان است و
برای درمان و بعد از درمان حمایتهای الزم از جامعه
هدف انجام میشود که یکی از مهمترین طرحها
ایجاد اشتغال برای بهبودیافتگان است ،دولت
سیزدهم تسهیالتی در اختیار بهزیستی قرار داده که
واجدین شرایط میتوانند از آن بهرهمند شوند .معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد:
نیروی انتظامی از سال گذشته تاکنون با شدت و
قاطعیت تمامی مسیرهای تردد استانی را حراست و
حفاظت کرده که این موضوع سبب شد قاچاقچیان
مواد مخدر به گونهای قابل توجه در اهداف خود ناکام
بمانند و پس از دستگیری به محاکم قضایی تحویل
داده شوند.
پورات یکی از برنامهها را برگزاری کمیته اشتغال
و توانمندسازی بهبودیافتگان از اعتیاد نام برد و
تأکید کرد :توانمندسازی بهبودیافتگان از اعتیاد و
اشتغالزایی برای آنان نقش مهمی در اثربخشی
برنامههای پیشگیری و مقابله با اعتیاد به مواد مخدر
دارد.
وی اضافه کرد :باید صیانت از بهبودیافتگان و تشکیل
کمیته اشتغال و توانمندسازی بهبودیافتگان اعتیاد در
دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان بوشهر قرار بگیرد.

وی اظهارداشت :همچنین جلسه کارگروه آرد و
نان ،ماهانه با حضور فرماندار شهرستان برگزار و
وضعیت نانواییها و عرضه نان به مردم بررسی
میشود.
وی گفت :در این جلسه پس از تصمیمگیری در
زمینه سهمیه آرد یارانهای و نیمه یارانهای نانواییها،
برای بارگیری آرد شهرستان به اداره کل غله استان
بوشهر ابالغ می شود.
مدیرجهادکشاورزی گناوه از همه مردم شریف
شهرستان درخواست کرد درصورت مشاهده
هرگونه تخلف نانواییها ،برای پیگیری به این
مدیریت اعالم کنند.

خبــــر
فرماندار دشتی:

فوتیهای ناشی از تصادف جادهای در دشتی  ۴۰درصد
کاهش یافت
فرماندار دشتی گفت :در هفت ماه سال جاری
فوتیهای ناشی از تصادفات جادهای در سطح
شهرستان به نسبت سال گذشته  ۴۰درصد کاهش
پیدا کرده است.
علی بحرانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک
شهرستان دشتی بر ضرورت رفع نقاط حادثه خیز
در سطح شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت:
شهرداران و اداره راهداری با جدیت پیگیر رفع نقاط
حادثه خیز باشند.

فرماندار دشتی افزود :با پیگیریهای به عمل آمده
بزودی چندین پروژه راهداری شروع میشود که
تکمیل آنها نقش بسزایی در کاهش تصادفات دارد.
بحرانی ادامه داد :اداره راهداری شهرستان نسبت
به ایمن سازی خروجی و تقاطعهای شهرستان
اقدام کند.وی خاطر نشان کرد :در هفت ماه سال
جاری  ۹مورد فوتی ناشی از تصادفات جادهای
در سطح شهرستان ثبت شده که نسبت به سال
گذشته  ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است.

خبــــر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

تعداد بیماران بستری در بخشهای کرونایی استان بوشهر
تکرقمی شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان بوشهر گفت :در حال حاضر  ۹بیمار
در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان
بوشهر بستری هستند.
حسن ملکی زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار
داشت :طی شبانهروز گذشته سه بیمار جدید
در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان
بوشهر بستریشده و  ۶نفر نیز با حال خوب از
این بخشها ترخیص شدند.رئیس دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

بوشهر اضافه کرد :در حال حاضر  ۹بیمار در
بخشهای کرونایی استان بوشهر بستری هستند
که خوشبختانه هیچکدام از بیماران کرونایی در
بخش مراقبتهای ویژه بستری نیستند.وی با
اشاره به تداوم روزهای بدون فوتی کرونا ،افزود:
تعداد جانباختگان کرونا در استان بوشهر به ۲
هزار و  ۲۳۱نفر رسید.رئیس دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر تعداد
کل مبتالیان به کرونا در استان بوشهر را  ۱۰۸هزار
و  ۶۴۵نفر عنوان کرد.

 ۲۱هزار طلبه در مدارس
حضور دارند

مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاریهای حوزه
و آموزش و پرورش گفت :امروز  ۲۱هزار
طلبه بدون هیچگونه رابطه استخدامی
بصورت جهادی و در راستای تاکید رهبر
معظم انقالب در رابطه با مباحث جهاد
تبیین در آموزش و پرورش حضور دارند
و به عنوان یک ظرفیت تلقی میشوند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،حجتاالسالم
حمید نیکزاد روز سه شنبه در همایش
فرهنگیان؛ طالیه داران جهاد تبیین استان
بوشهر افزود :در دوره جدید شرایط برای
حضور طلبهها ،روحانیون و افرادی که به
صورت جهادی در آموزش و پرورش حضور
پیدا کرده اند فراهم تر شده و باید از این
ظرفیت استفاده بهینه کرد.
وی ادامه داد :آموزش و پرورش بزرگترین
نهاد فرهنگی کشور است و در میزان اثر
گذاری و کنشگری طالب و روحانیون در
آموزش و پرورش عرصه فراهم شده اما
صرف حضور به تنها کافی نیست.
مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاریهای
حوزه و آموزش و پرورش گفت :در شرایط
جنگ ترکیبی که دشمن از تمام توان خود
برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی
استفاده کرده است کنشگران تربیتی با
آگاهی کامل زبان جوانان و نوجوانان را
به خوبی بشناسند و با آنان ارتباط بگیرند.
نیکزاد گفت:امروز دشمن با روشهای
مختلف جنگ ترکیبی را علیه کشور راه
انداخته و در این مسیر برای فریب
جوانان ،نوجوانان و حتی کودکان این
سرزمین و برای اینکه سبک زندگی را
به گونه ای که می خواهند تحت تاثیر
قرار دهد از ظرفیتهای متعدد خود از
جمله انیمیشن ،فیلم و بازیهای مختلف
استفاده میکند .وی با بیان اینکه دشمن در
قالب بازیهای موبایلی در تالش برای تغییر
سبک زندگی فرزندان ما است بیان کرد:
به همین دلیل است که کنشگران تربیتی
ی دقیق برای ارتباط گیری
باید با برنامهریز 
مناسب به مخاطبان خود در مدارس حضور
یابند تا بتوانند براساس حق و واقعیت
پیش بروند و باطل را نهی و طرد کنند.نیکزاد
افزود :باتوجه به اینکه امروز دشمن در حال
ترویج باطل است این کنشگران تربیتی
و فرهنگیان هستند که باید در مسیر حق
براساس مبانی روشن قرآن و اهل بیت (ع)
بتوانند با دانش آموزان ارتباط بگیرند.نیکزاد
یادآورشد :سبک زندگی کودکان ،نوجوانان و
جوانان امروز با گذشته متفاوت است و اگر
ما بعنوان کنشگران تربیتی با این سبک آشنا
نباشیم نمیتوانیم با این قشر ارتباط برقرار
کنیم.وی بیان کرد :کودکان و نوجوانان امروز
سبک زندگی خود را متناسب با بسیاری از
بازیهای غرب طراحی میکنند به همین
دلیل است که در جنگ ترکیبی نرم دشمن
برای حفظ سرمایه های اجتماعی این
سرزمین باید این بازیها و به نوعی زبان
آنها را به خوبی بشناسیم.نیکزاد اضافه کرد:
اگر با زبان جوانان و نوجوانان آشنا نباشیم
در عمل ثمره کنشگری و فعالیت ما مبهم
خواهد بود به همین دلیل است که باید در
گام نخست مطالعه کنیم تا بتوانیم ارتباطی
موثر با جامعه هدف داشته باشیم.وی تاکید
کرد :اگر کنشگران تربیتی آموزش و پرورش
با زبان کودکان ،نوجوانان و جوانان آشنایی
نداشته باشند و به زبان آنان سخن نگویند
اگر قوی ترین معارف اسالمی را نیز بیان
کنند نمی توانند با مخاطب خود ارتباط
بگیرند و این تالش آنان هیچ دستاورد و
خروجی نخواهد داشت .نیکزاد با تاکید
براینکه اسالم ،انقالب و مومنان همواره
مرد روزهای سخت هستند و تهدیدها را
تبدیل به فرصت می کنند گفت :باید با
کنشگری فعال نشان دهیم که پشت سر
رهبر معظم انقالب هستیم و دشمن را به
این صورت ناامید کنیم.

