
مسئوالن به جای ادعاهای محبوس در روی کاغذ وارد گود شوند

کتاب بشقاب های سمی رونمایی شد

اردبیل فاقد متخصص شبکیه چشم اس�ت / بیماران دیابتی چشم انتظار 

لیست نهایی داوطلبان دهمین دوره مجلس در پنج حوزه انتخابیه اردبیل + اسامی

روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران

سه شنبه4 اسفند 1394
سال هفدهم، شماره 4757 

4 صفحه ضمیمه رایگان روزنامه جوان
ویژه نامه استان اردبیل

سامانه پیشنهادات و انتقادات:
660000048

مدیرکل امور مالیاتی اردبیل خبر داد

وصول 247 میلیارد تومان مالیات در اردبیل

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: در 10 ماهه امسال بیش از 247 میلیارد 
تومان وصول مالیات اعم از مالیات های مس�تقیم و ارزش افزوده را در اس�تان 

اردبیل شاهد و ناظر هستیم.

مگاپروژه شعاری است که امکان تحقق آن در اردبیل مهیا نیست

نمايندهمردمقزويندرمجلسشورایاسالمی

گفت:وحدتازمهمترينعللترسدشمناناست
چراکهاتحادمسلمانانموجبايستادگیومقاومت
دربرابراينتهاجمهااست.حجتاالسالمسيدمرتضی

|   صفحه2

خبرنگارافتخاری ما باشید

اخب��ار،  ش��ما میتوانی��د مطال��ب، 
یاداشت و یا سوژه خبری و موضوع 
قابل پیگیری در خصوص معضالت 
و مش��کالت محله، روس��تا، شهر و 
منطقه خود را با ما از طریق مجاری 

ارتباطی ذیل در میان بگذارید.
javan.ard@gmail.com :رایان نامه

دورنگار:33247637

تلفن:33232566

معیار های انتخاب   اصلح از نگاه رهبر 
معظم انقالب 

تعطیلی 80 درص�د  واحده�ای 
تولیدی کش�ور

کاندیداها  حرم�ت  ای�ام  فاطمی�ه را نگ�ه  دارن�د
امام جمعه موقت شهرس�تان نیر گفت: کاندیداها در موعد تبلیغات انتخاباتی و فضای 

پرشور و نشاط حضور مردم در صحنه سیاسی باید حرمت ایام فاطمیه را نگه دارند.

رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی تناسبی با 
روح اقتصاد مقاومتی ندارد

جمع زیادی از بیماران دیابتی که دچار اختالل شبکیه چشم هستند و مجبور به انجام 
معاینات چشم  پزشکی در خارج از استان هستند از مسئوالن انتظار دارند تا با جذب یک 

متخصص شبکیه چشم برای درد آنها دوایی بکنند.

|   صفحه3
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ویژه نامه

استان اردبیل

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی گفت: در 

ش�رایط کنونی فضا و ظرفیت الزم برای احداث مگاپروژه ها در اس�تان اردبیل 

مهیا نیس�ت و این حرکت ها ش�عاری بیش به ش�مار می رود.

دشمنان انقالب فروپاشی نظام خانواده 
را نشانه گرفته اند

یادداشت آیت اهلل صافی گلپایگانی به 
مناسبت ایام فاطمیه 

هفت فرصت ویژه اردبیل در هفت اسفند 
کدامند؟
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امام جمعه موقت نیر: نماینده مردم اردبیل در مجلس:

زوج نازایی پس از 20 س�ال زندگی مش�ترک صاحب فرزند ش�دند

 IVF با رفع مشکل نازایی و با استفاده از روش
در مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاد دانشگاهی 
اردبیل، زوجی پس از 20 س�ال زندگی مشترک 

صاحب فرزند ش�دند.

پزشکمعالجاينزوجاظهارکرد:اينزوجکهطیيک
سالگذش��تهمراحلدرمانیخودرادرمرکزدرمان
ناباروریقفقازجهاددانش��گاهیاردبيلسپریکرده
بودند،صاحبيکفرزنددخترش��دند.روياگس��يلی
بابياناينکهمعصومهش��صتمينکودکیاس��تکه
بااس��تفادهازروشIVFدراينمرکزب��هدنياآمده

اس��ت،تصريحکرد:اينزوجکهمرد55س��الوزن
44سالداردپسازچهاربارتجربهناموفقIVFدر
مراکزدرمانناباروریسايراس��تانهایکشور،سال
گذشتهبهمرکزدرمانناباروریقفقازمراجعهکردند
ودرنخستينعملIVFخودصاحبفرزندش��دند.

ویگفت:خوشبختانههمزمانبااينتولد،شاهدتولد
شصتويکمينفرزندIVFاينمرکزدرمانناباروری
قفقازنيزبوديمکهزن24س��الهایهمپسازشش
سالنازايیودراولينباراستفادهازاينروشصاحب

فرزنددختربهنامزينبش��دند.
مديرمرکزدرمانناباروریقفقازشادیبخشيدنبه

زندگیزوجهاینابارورراامریخداپس��ندانهعنوان
کردوافزود:بايدهمهمس��ئوالنوخيريندستدر
دس��تهمدادهوبرایرفعمش��کلزوجهاینابارور

مس��اعدتکنند.
پدرمعصومهوپدرزينبنيزباقدردانیازکادرمرکز
درمانناب��اروریقفقاز،صاحبفرزندش��دنخودرا
مديونعناي��تخداوندمتعالوتالشش��بانهروزی
کادراينمرکزدانستهواززوجهاینابارورخواستند
ازلطفالهینااميدنش��وندوبرایرفعمشکلخوداز

روشهایدرمانیتوصيهش��دهاس��تفادهکنند.
منب��ع:ف��ارس

بیمارستان امام پارس آباد جایگاه توریست درمانی پیدا می کند

فرماندار شهرس�تان پارس آباد گفت: با تکمیل و 
راه اندازی بیمارس�تان امام پارس آب�اد با ظرفیت 
بیش از 140 تخت این مجموعه شرایط خاصی را در 
پذیرش بیماران خارجی و توسعه توریسم درمانی 

پیدا می کند.

فرمان��دارپارسآباددرمراس��مافتتاحوگرامیداش��ت
برنامههایدههفجردرپارسآباداظهارکرد:بارویکار
آمدندولتتدبيرواميدوتزريقاعتباراتمناسببرخی
ازپروژههایعمرانیشهرستانپارسآبادروندمتفاوتی
پيداکردهاس��ت،بهطوریکهاکثرپروژههاینيمهتمام
بااولويتپيشرفتباالی80درصددراينشهرستاندر
حالاجرابودهوپيگيریبرایتکميلآنهاانجاممیشود.
مهدیاحمدیبابياناينکهراهوشهرس��ازیودانشگاه

علومپزشکیپيگيراتمامبيمارستان140تختخوابی
اينبيمارس��تانبههمراهعملياتیشدنکلينيکويژه
درمانیدراينمجموعهبيمارس��تانیهس��تند،افزود:
درنيمهاولس��الآيندهاينپروژهعظيمبيمارس��تانی
بهبهرهب��رداریخواهدرس��يدکهقطعاقطبتوس��عه

توريسمدرمانیدرمنطقهخواهدبود.
ویبابياناينکهبرایاحداثاينبيمارستان22ميليارد
تومانهزينهش��دهوبرایتکميلآنبيشاز8ميليارد
توماننيزاختصاصيافتهاست،ادامهداد:درکناراجرای
اينپروژهدرشهرس��تانپارسآبادتکميلباندفرودگاه
اينشهرستانوبرقراریپروازهایمجدددراينفرودگاه
دردس��تورکارقرارگرفتهتاباانجامدواليهآسفالتباند
فرودگاهدرسالآيندهشاهدبرقراریپروازهایفرودگاه
پارسآبادبافرودهواپيماهایمختلفباریومس��افری

باشيم.
فرماندارشهرس��تانپارسآبادباگرامیداش��تاياماهلل

دههفجروافتتاحبيش
از40پ��روژهعمران��ی
وخدمات��یدراي��ن

شهرس��تانبيانکرد:اينپروژههاش��املگازرسانیبه
روستاها،برقرسانی،پروژههایخدماتشهریبهويژه
ش��هرداریهادرحوزهتوس��عهپارکها،آسفالتريزی،
کانالگذاری،توس��عهشبکهفاضالبش��هریوجايگاه
بنزينوجايگاه،پروژههایمنابعآبکش��اورزی،س��ه
طرحبهزيستی،هشتطرحروس��تايیواحداثپاسگاه
محيطبانیازجملهطرحهايیبودهک��هبهبهرهبرداری

رسيدهاست.
احمدیبهنزديکیزمانراهپيمايی22بهمنوحضور
مردمدراينميعادگاهعظيماش��ارهکردوادامهداد:در
راهپيمايیيوماهلل22بهمنمل��تايرانبارديگربهدنيا
ثابتخواهندکردکهاينانقالبدرحيات37سالهخود
لحظهایازآرمانبلندامام،ش��هداوواليتغافلنشده
بلکهباقدرتوصالبتدرصحنهحض��ورعزتمندانهای

راتجربهمیکند.
ویحضورآگاهانهمردمرادرصحنهدفاعازانقالبدردو

اردبیل مقصد س�فرهای ارزان قیمت اس�ت

*نرگسحسيننژاد،خبرنگارجوان
مدی�رکل می�راث فرهنگ�ی، صنایع دس�تی و 
گردش�گری اس�تان اردبیل گفت: در حال حاضر 
استان اردبیل مقصد س�فرهای ارزان قیمت است 
و گردشگران و مس�افران با کمترین هزینه اقامت 

خوب و راحتی را در اردبیل سپری می کنند.

بهگزارشجوان،کريمحاجیزادهدرجلسههماهنگی
کميتهتوسعهگردشگریدراردبيلاظهارکرد:رويکرد
م��ادردورهجديدفعالي��تادارهکلمي��راثفرهنگی،
صنايعدس��تیوگردشگریاس��تاناردبيلبرايناست
تابهرهگي��ریازتمامابزاره��اوامکاناتیک��هدراختيار
داريماينش��رايطراتغييردادهوخودمانرامنطبقبر
استانداردهایپذيرشگردشگرانداخلیوخارجیکه
برایاستاندرآمدزايیمناسبیراداشتهباشندتطبيق

دادهوهماهنگکنيم.
ویاف��زود:هرگزدربخ��شگردش��گرینمیتوانيمبا
گردشگرانیکهدرچادراقامتمیکنندوهمهوسايلو
خوردوخوراکخودراهموارهباخودبههمراهداشتهوجز
توليدزبالهوبرخیديگرازگرفتاریهاومشکالتترافيکی
خروجیومنفعتیبرایايناس��تانندارندبهس��متی
حرکتکنيمتااس��تانداردهابرایحضورگردشگرانو

هزينهکردهایمناسبآنهابهانجامبرسد.
مديرکلميراثفرهنگی،صنايعدس��تیوگردش��گری

اس��تاناردبيلادامهداد:هرچندسفرهایارزانقيمت
درحداستانداردوتعادلمنطقیوعقالنیازرويکردهای
سازمانميراثفرهنگیاستامادراينسفرهاوحضور
گردش��گرانباي��داس��بابفعاليتکام��لچرخههای
گردشگریازهتل،رس��توران،مراکزپذيرايیگرفتهتا
مجموعههایديگربستریفراهمآيدتاامکانبهرهمندی

ازمزايایصنعتگردشگریفراهمآيد.
حاجیزادهبابياناينکهباتدارکجش��نوارهگردشگری
زمستانیسرعين،مشگينشهروديگرمناطقپرجاذبه
استاننيزمیتوانازقبلآندررونقگردشگریاستان
اضافهکرد،بيانکرد:طیماههایآيندهوباآغازتعطيالت
نوروزیباخيلعظيمحضورگردشگرانروبهروخواهيم
شدکهمقصدش��انرااردبيلانتخابکردهوتالششان
براينخواهدبودتابتوانندازش��رايطگردشگریاستان
اردبيلبهتروبيشتردراس��تفادهازلحظاتتعطيالتو
تفريحاتسالماستفادهکنندکهاينکارمستلزممعرفی
توانمندیهایگردش��گریاس��تاندرابع��ادتاريخی،
فرهنگی،اکوتوريس��م،آبدرمانیهاوهمچنينتوسعه
اکوکمپهايیاستکهميراثفرهنگیاستاناردبيلبه

جدوبااولويتانجامآنهاراپيگيریمیکند.
ویادامهداد:اگربهصنعتگردشگریبهديديکصنعت
اش��تغالزاهمراهباتوس��عهپايداردرابعادمختلفنگاه
کنيمحتیاززوايایمختلفآث��اروابنيههایتاريخی،
صنايعدستیوتوليداتمحصوالتمتنوعديگرمیتوانيم

دربهرهمندیگردش��گرانومس��افرانبي��شازبيش
استفادهکنيم.

مديرکلميراثفرهنگی،صنايعدس��تیوگردش��گری
اس��تاناردبيلتوس��عهخدماتمناس��بگردشگری
راباتغيي��ربرخیزيرس��اختهاومولفهه��ایتوانمند
دراي��نبخشيادآورش��دواف��زود:تم��امکميتههای
حوزهگردشگریرادرآس��تانهتعطيالتنوروزیبرای
برنامهريزیوهدفگذاریمش��خصفعالکرديمتادر
اينمدتبابرنامهريزیهایمتفاوتنسبتبهسالهای
گذشتهبهشکلمنطقیوتنهاباتکيهبرتدارکبرنامههای
کيفیسعیشانبراينباش��دتايکفضایگردشگری
مناس��بیدراس��تاناردبيلبرایاياميادش��دهتدارک

ديدهشود.

جمع زیادی از بیم�اران دیابتی ک�ه دچار اختالل 
شبکیه چشم هس�تند و مجبور به انجام معاینات 
چشم  پزش�کی در خ�ارج از اس�تان هس�تند از 
مس�ئوالن انتظار دارند تا با ج�ذب یک متخصص 

شبکیه چشم برای درد آنها دوایی بکنند.

بهگزارشجوان،تزريقآمپولداخلچشمبرایبيماران
ديابتیکهدچاراختاللشبکيهچش��مهستندبهجای
اردبيلدراس��تانهایهمج��واراس��بابنارضايتیاين
بيمارانرافراهمکردهوبهتراستمسئوالنبهجایدادن
وعدههایدهانپرکنکهاغلبرویکاغذمیماندبهرفع

اينمشکالتآستينباالزدهوکمرهمتببندند.
شبکيهداخلیتريناليهچشماستوشاملسلولهای
گيرندهنوروهمچنينسلولهایعصبیاستکهبيماری
ش��بکيهمیتواندافرادراازبدوتولدتادورانس��المندی
گرفتارکند.همچنيندرس��نينميانسالیوهمزمانبا
آغازديابتعوارضچشمیناشیازآننيزدرميانافراد
افزايشيافتهکهضرورتداردافرادمبتالبهديابتکهآمار
آنهانيزکمنيستتوسطچشمپزشکانمتخصصشبکيه
تحتنظرقرارگيردتابهصورتدورهایچکاپش��دهو
س��المتیآنهاموردتوجهقرارگيرد.اماعدمرسيدگیبه
اينبيماریرفتهرفت��هقدرتبيناي��یراازافرادديابتی
میگيردوفردراخانهنش��ينمیکند.درحالیکهشيوع
بيماریديابتدراردبيلدرسالهایاخيرافزايشيافته
وآمارنيزروندتصاعدیبهخودگرفتهاستنيازبيماران
ديابتیبهيکچشمپزش��کمتخصصش��بکيهبيشتر
احساسمیش��ودوضروریبهنظرمیرس��داردبيلبه
رغمداشتنچشمپزشکانمتعددقرنيهدارایمتخصص
شبکيهنيزباشدتااينبيمارانمجبورنباشندهزينههای
گزافیراصرفکنندتابامراجعهبهاستانهایهمجوار
بهمداوایبيماریشانبپردازند.طبقنظرپزشکانبرای
بيمارانديابتیبهش��کلمرتبتزريقآمپولدرداخل

چشمانجاممیشودتاجلوینابينايیآنهاگرفتهشدهواين
خودهزينههايیباالبرایبيمارانبههمراهدارددرحالی
کهدرصورتوجودپزشکانمتخصصشبکيهاينکاردر
بيمارستانهایدولتیوباهزينهپايينترانجاممیشود.

يکیازاينبيمارانکهدچاراختاللشبکيهچشماستدر
مورداينمشکلبهخبرنگارفارسدراردبيلاظهارکرد:ما
بيمارانديابتیبايدهموارهتحتنظرباشيمتاباچکاپبه

موقعازعوارضاينبيماریجلوگيریشود.
رحمانقيومیگفت:ب��هدليلآنکهدراردبيلمتخصص
شبکيهوجودنداردمامجبورهستيمبهتهرانوياتبريز
مراجعهکنيمودرهرم��اهمراجعهبهاينمناطقدرکنار
صرفهزينههنگفتبرایتزريقآمپولبايدچکاپمرتب
نيزانجامشود.ویافزود:جالباستدرتبريزباپذيرش
بيمارانبومیوارجاعآنهابهمراکزبيمارس��تانیدولتی
س��عیمیش��ودتاهزينههایآنهاپايينبيايدامابرای
غيربومیهاقانونیگذاشتهاندکهبايدبهبيمارستانهای
خصوصیمعرفیکنندکهاينهمهزينههایسنگينیرا
بههمراهدارد.اينبيمارديابتیکهبهشدتازوضعيتبه
وجودآمدهناراحتبود،تصريحکرد:ماقطعابامراجعهبه
مراکزبيمارستانیدولتیمیتوانيمسقفهزينههایمان
راپايينبياوريموبهدليلآنکهازتوانايیمالیبرخوردار
نيس��تيموهزينههایايابوذهابواقامتيکروزهدر
تبريزنيزمش��کالتیرانيزبهبارمیآوردانتظارماناين
استکهدراستاناردبيلزمينهایفراهمآيدتابتوانيماز

امکاناتدروناستانیاستفادهکنيم.
قيومیبااظهارتاسفازنبوديکمتخصصشبکيهدراين
استانادامهداد:نظامپزشکیودانشگاهعلومپزشکیبايد
دراينزمينهاقدامسريعوبهموقعیراانجامدهندتايک
شرايطووضعيتمتفاوتیرادررسيدگیبهبيمارانشاهد

باشيمتاقدرتبينايیبيمارانديابتیبهحداقلنرسد.
تعدادیديگریازبيم��ارانديابتیني��زدرگفتوگوبا
خبرنگارفارسدراردبيلگاليهخودراازمس��ئوالندر

راهان��دازیمجموعهدرمانیب��رایبيم��ارانديابتیدر
تش��خيصوتزريقبهموق��عآمپولدرداخلچش��مو
همچنينضرورتحضوريکمتخصصشبکيهرايادآور
ش��دهواعالمکردندمس��ئوالنبهجایدادنوعدههای
غيرقابلتحققبايدتالشکنندتاچنيندردومشکالتی

راباهمتخودالتيامببخشند.
رئيسس��ازماننظامپزشکیاس��تاناردبيلبااذعانبه
نبودمتخصصشبکيهدراردبيلاظهارکرد:مانيزبارها
گاليههایبيمارانراشنيدهايموچندينبارمکاتباتیرا
بامسئوالندانشگاهعلومپزشکیانجامدادهايمتانسبت

بهجذبيکچشمپزشکمتخصصشبکيهاقدامکند.
منصورجعفرینمينباي��ادآوریاينکهم��اازدوطريق
میتوانيمدرجذبيکمتخصصش��بکيهاقدامکنيم،
گفت:يابايدشرايطرادربيمارس��تانهاودرمانگاههای
بخشخصوصیب��هنحویفراه��مکنيمت��اجذباين
متخصصشبکيهانجامشودويااينکهدربيمارستانهای

دولتیاينکاربهانجامبرسد.
وینبودمتخصصچشمپزشکیشبکيهرادراردبيليک
معضلومشکلاساسیدرحوزهبهداشتودرمانتوصيف
کردوافزود:بندهبارهابهمسئوالناعالمکردمکهزيبنده
نيستمابيماراناستاناردبيلرابهاستانهمجواراعزام
کنيمتاباهزارانمشکلدرآنشهرتحتکنترلوچکاپ
باشنددرحالیکهسختیترددوهزينهبربودنآنسبب
شدهتابرخیازبيمارانازمراجعهاجتنابکردهوعوارض

اينبيماریگريبانگيرآنهاشود.
مسئولانجمنچشمپزش��کیاردبيليادآورشد:اخيرا
يکیازمتخصصانشبکيهازتبريزبهبندهزنگزدواعالم
آمادگیکردتادراستاناردبيلحضورپيداکنداماتاکنون
اينوعدهدادهشدهعملياتینش��دهاستولیپيشنهاد
کرديمتاازبينبيشاز20چشمپزش��کیکهاغلبنيز
جوانوبومیهستنددورههایتخصصیشبکيهراسپری

کردهودرخوداستانمشغولبهفعاليتشوند.

اردبیل فاقد متخصص شبکیه چشم است / بیماران دیابتی چشم انتظار متخصصان شبکیه

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی گفت: رکود اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی 
هیچ تناسبی با سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد چرا که روح حاکم بر این سیاست تقویت اقتصاد داخلی است.

معاونت فرهتگی و  اجتماعی سپاه حضرت عباس )ع( 
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*آناهيتاصمدی،خبرنگارجوان
مدیرکل تبلیغات اس�المی استان اردبیل 
گفت: فضیلت برتر شخصیت حضرت زهرا 
)س( مربوط به عفاف و حجاب اوس�ت که 

هیچ وقت رنگ نمی بازد.

بهگزارشجوان،حجتاالس��الممهدیستوده
درمراسمگرامیداشتايامفاطميهدراردبيل
اظهارکرد:درطولتاريخبسياریازکجانديشان
ومنحرفانازمکتباهلبيتسعیکردندتابه
شخصيتائمهاطهاربهويژهبزرگبانویاسالم
درطري��قفضيلت،اخ��القوشايس��تگیهاو
سجايایرفتاریخدشهایواردکننداماچهره
برترحج��ابوعفافحضرتزه��را)س(هيچ

وقترنگکهنگیبهخودنمیگيرد.
ویبابي��اناينکهحضرتزهراپ��رورشيافته
دامنرس��ولگرامیاس��الموهموارهدرکنار
مرکزيتومحوريتواليتبودهاس��ت،گفت:
حضرتزهرا)س(ش��خصيتبینظيریاست
کهتاريخگواهیمیدهدسجاياوفضيلتهای
آنحضرتدارایابعادقرآنی،اسالمیوانسانی
بودهک��هازبينآنهامیتوانخصلتشايس��ته

حفظحجابوعفافرامیتوانبهش��کلبارز
مطرحکرد.

مدي��رکلتبليغ��اتاس��المیاس��تاناردبيل
يادآورشد:زنانجامعهاس��المیماامروزبيش
ازهرزمانديگربهچني��نمجموعهخصايلو
شايس��تگیهایرفتاریبهعنوانالگووسيره
شايس��تهنيازمندهس��تندچراکهام��روزنيز
عدهایس��عیمیکنندتابرخطدرستالگوی
آراستگیوپيراستگیاس��المیوارزشیضربه

واردکنند.
ستودهيکیازداليلنابسامانینظاماجتماعی
درغربراغفلتوبیتوجهینس��بتبهجامعه
زنانوخواس��تههایمطلوبوشايستگیهای
آنهاتوصيفکردوافزود:بعدازپيروزیانقالب
اسالمیدرنهضتبرپاشدهبههمتامامراحل
سعیشدتااينشخصيتآسمانیمحورتربيت

وتعالیخانوادههاق��رارگي��ردوازهمينروز
حضرتفاطمهزه��را)س(بهعنوانس��يرهو
س��لوکزنانمام��وردتوجهودق��تنظرقرار

گرفت.
اينمسئولبيانکرد:هرچندنظامغربهمواره
سعیکردهاستتاحجابوعفافراموردهجمه
سنگينقراردهداماهموارهدراينمسيرباتلخ
کامیوشکستسختیروبهروشدهونتوانسته
استانديش��ههایناپاکخودراجلوهوصورت

واقعیتربهآنببخشد.
مدي��رکلتبليغاتاس��المیاس��تاناردبيلبا
تس��ليتايامفاطمي��هوضرورتبازشناس��ی
شخصيتآسمانیحضرتزهرا)س(راضروری
خواندوگفت:دراينمس��يرباي��دعارفانهوبا
بصيرتاينسيرهوس��لوکراموردتوجهقرار

دادهوازآنتبعيتکنيم.

فضیلت برتر حضرت زهرا )س( در عفاف و حجاب برتر است

مدیر جهاد کش�اورزی شهرس�تان گرمی 
گفت: س�االنه بیش از 400 تن گ�ردو و 900 
تن انار از باغات شهرستان گرمی برداشت 

می شود.

سيدنورالدينش��ارعیاظهارکرد:باغاتگردو
ازقديمباارقاممحلیب��هصورتپراکندهوجود

داشتهبنابراينازسال91بهبعدبااجرایطرح
طوب��یزيرنظ��رکارشناس��انمتخصصجهاد
کشاورزیشهرستانگرمیتوسعهيافتهاست.
مديرجهادکشاورزیشهرس��تانگرمیگفت:
300هکتارازاراضیمس��تعداينشهرس��تان
بهزيرکش��تنهالگردورفت��هو452هکتاراز
اراضیاينشهرس��تاننيزدرختب��ارورگردو

داردکهدرحوزهعملدراينشهرستانساالنه
بهطورميانگين542تنگردوبرداشتمیشود
وزمينهاش��تغال250نفرصرفاًدرباغاتگردو

ايجادشدهاست.
شارعیافزود:انارنيزازديربازدرحاشيهدرهرود
کشتوتوليدمیشودودرس��الهایاخيردر
روس��تایفرضیکندیباارق��امجديددريک

قطعهبهص��ورتمتمرکزدرس��طح25هکتار
کشتشدهاست.

ویبيانکرد:سطحزيرکشتاناردرشهرستان
گرمیبا30هکتارنهالو55هکتاردرختبارور
انارجمعا85ًهکتارساالنهبهطورميانگين990
تنانارتوليدمیشودکهزمينهاشتغالمستقيم

28نفررافراهممیکند.

برداش�ت س�االنه 400 تن گردو در گرمی

وص�ول 247 میلی�ارد توم�ان مالی�ات در اردبی�ل
*سليمهمحمدی،خبرنگارجوان

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: در 
10 ماهه امسال بیش از 247 میلیارد تومان 
وصول مالیات اعم از مالیات های مستقیم و 
ارزش افزوده را در اس�تان اردبیل ش�اهد و 

ناظر هستیم.

بهگزارشجوان،رسولنوعپروردرحاشيهمراسم
افتتاحساختمانارزشافزودهامورمالياتیاستان
اردبيلدرپاسخبهسئوالخبرنگاراناظهارکرد:
9درصدمالياتارزشافزودهاستکهسهدرصد
آنس��همش��هرداریهاودهياریهاستکهدر
10ماههامس��ال447ميلياردريالپرداختیرا
ازاينمحلبهحسابش��هرداریهاودهياریها
شاهدبوديم.ویتصريحکرد:يکدرصدمالياتبر

ارزشافزودهسهمسالمتوحوزهبهداشتوپنج
درصدسهمامورمالياتیاستکهدراختيارکميته
تخصيصاستانبودهتاصرفکارهایعمرانیو

آبادانیاستانشود.
مديرکلامورمالياتیاس��تانگفت:ازاينمحل
بيشاز135ميلياردتومانوصولدرآمدداشتيم
ولیبااحتسابکلمالياتیکهدريافتکرديمدر
10ماههامسالدراستاناردبيلوصولیبه247

ميلياردتومانرسيدهاست.
نوعپروربابياناينکهدراجرایماده175برنامه
پنجماينمنابعدراختيارکميتهتخصيصقرار
گرفتهتانس��بتبهتأمينهزينههایپروژههای
عمرانیصرفشود،افزود:مابهصورتمستقيم
مبلغموردنظرازمحلارزشافزودهرابهحساب

دهياریهاوشهرداریهاپرداختکرديم.

ویبيانکرد:ب��رایاحداثاينس��اختمان60
درصدازمحلاعتباراتتملکدارايیسرمايهایو
40درصدنيزازمحلاعتباراتعمرانیپيشبينی
شدهبودکه90درصداعتباراتراماازسهمملی
برایتکميلاينپروژهگرفتي��موريالیازمحل
وصولیمالياتبرارزشافزودهگرفتهنشدهاست.
نوعپروردرموردقوانينخاصمالياتیبرایسال
آيندهبرایرونقبخش��یبهواحدهایتوليدیو
صنعتیادامهداد:براساسقانونرفعموانعتوليد
وماده31آندريافتمالياتازواحدهایتوليدی
وصنعتیبااعمالمعافيتهايیروبهروس��تبه
طوریکهازابتدایسالآيندهواحدتوليدیکه
درش��عاع30کيلومتریدرداخلش��هرکهای
صنعتیمستقرباشد،پنجس��المعافازماليات
اس��تکهاينامردرشهرکهایصنعتیمناطق

محرومتا10سالمعافيتمالياتیاعمالمیشود.
ویگفت:اگرصاحباناينواحدهایتوليدیدر
جذبکارگرانوش��اغالنبيشاز50نفراقدام
کنند،اينمعافيتهاتادوبرابرقابلافزايشاست

کهدرمناطقمحرومشرايطمتفاوتتریدارد.
هيچمانعیدرح��لوفصلمش��کالتمالياتی

واحدهایتوليدینداريم
مديرکلامورمالياتیاستاناردبيلبابياناينکهما
درادارهکلامورمالياتیدرخدمتمردمهستيم
وآمادهدريافتگاليهها،شکايتهاوواخواهیها
هستيم،افزود:درمرحلهاولدرکميسيونهای
بدویوتجديدنظروسپسشورایعالیماليات
اينش��کايتهاومش��کالتطرحش��دهبررسی
میشودکهانتظارمیرودبهموقعبهاينشکايتها

رسيدگیشود.

گزیده   اخبار

اخبار

تعطیل�ی 80 درص�د  واحده�ای تولی�دی کش�ور

استاد دانشگاه های اردبیل گفت: بیش از 80 
درصد این واحدهای تولیدی کشور به حالت 

تعطیلی کشیده شده است.

عليرضانگه��داردرهمايشاقتص��ادمقاومتیو
رويکردهایاس��تانیدراردبيلاظه��ارکرد:در
دولتتدبيرواميدتحققاينسياستارزشمند
بارويکردتقويتاقتص��ادداخلیجنبهعملياتی
بهخودنگرفتهوبهج��ایرونقاقتصادیبارکود
اقتصادیوتعطيلیبسياریازواحدهایتوليدی

روبهروهستيم.
ویروححاکمبرسياس��تاقتص��ادمقاومتیرا
تقويتوتوس��عهجبههاقتصادداخل��یوتوجه
بهتوانمندیهادراينحوزهاع��المکردوگفت:
سياس��تاقتصادمقاومتیدر24بندابالغشده
کهدرراسآنتوجهبهتوليدداخلیواستفادهاز
ظرفيتهایبالقوهموردتوجهقرارگرفتهتايک
وضعيتمتفاوت��یرادرتوليدداخل��یوارتقای

معيشتمردمشاهدباشيم.
استاددانش��گاههایاردبيليادآورشد:درنکته
مقاب��لاينسياس��تهام��اامروزش��اهدرکود
اقتصادیوتعطيلیبسياریازواحدهادرکشور
هس��تيمکهنمونهآنتعطيلیبيشاز15هزار
واحدتوليدیدرکشوراستبهطوریکهبيشاز
80درصداينواحدهایتوليدیکشوربهحالت

تعطيلیکشيدهشدهاست.

نگه��دارتش��ديدوضعي��ترک��ودرادرصنعت
ساختمانوصنايعوابستهبهآنبهويژهصنعت
فوالدوسيمانيادآورشدوبيانکرد:دراقتصاد
مقاومتیبايدنقش��هراهترسيمش��دهوهمهدر
يکجهتوباهدفتوانمندسازیتوليدداخلی
حرکتکنيمکهمتاسفانهايناقدامتاکنونانجام

نشدهاست.
ویافزود:اج��رایمگاپروژههادرحدش��عاردر
اس��تاناردبيلباقیماندهوهي��چحرکتروبه
جلويیرادرانجاماينطرحهاوپروژههاش��اهد

نيستيم.
استاددانشگاههایاردبيلادامهداد:هرچنددر
استاناردبيلظرفيتاجرایمگاپروژههاوجود
داردوحتیمیتوانگفتدربخشصنايعتبديلی
وتکميلیلبنیاس��تاناردبيلمیتواندباکشور
دانمارکتنهبزنداماآنچهکهماکمداريمصرف
فعلخواستناس��تکههنوزنتوانستهازحالت

شعاریخارجشود.
نگهدارتصريحکرد:عدهایازمديرانومسئوالن
تنهاب��رایپرک��ردنمتنهایس��خنرانیخود
صحبتازمگاپروژهمیکننددرحالیکهدرعمل
هيچچيزیدراينسالهامشاهدهنکرديمواگر
همحرفیزدهشدهاستدرهمانحدحرفباقی

ماندهاست.
استادومتخصصرش��تهعمراناردبيلضرورت
تفک��ررویارتق��ایجايگاهمديريتیشايس��ته

استانرايادآورشدوگفت:زمانیکهمديرانما
دنبالالبیگریبرایانتقالوارتقایمسئوليت
ومديريتخودهستندچهانتظاریبايدازروند

توسعهاستاناردبيلداشت.
نگهدارب��ابياناينکهاينجایتعجباس��تکه
حتیيکاستانداردبعدازاتمامکاردرايناستان
باقینماندهاس��ت،بيانکرد:تاملدراينزمينه
رابهخودمردمواگ��ذارمیکنيمک��هواقعاچرا
مديرانمادوستندارنددرايناستانمسئوليتی

راعهدهدارشوند.
مسيرراهآهناردبيلدرستاستامامطالعاتو

پيشبينیهادرستنبودهاست
ویدرموردمباحثمطرحشدهدرزمينهراهآهن
اردبي��لنيزافزود:اينکهگفتهمیش��ودمس��ير
راهآهناردبيلدرس��تانتخابنشدهاستقابل
قبولنيستچراکهاينپروژهبااجرای50تونل
وبيشاز30پلتاکنونبرایآنبيشاز50هزار
ميلياردتومانهزينهش��دهودرفازهایمختلف
مطالعاتانجامش��دهوف��ازاجراي��یوانتخاب
پيمانکاروانجامقراردادهاراش��اهدبوديمکهدر
چنينشرايطیصحبتازغيرکارشناسیبودن
مسيرراهآهنعقالنیومنطقیبهنظرنمیرسد.

استاددانشگاههایاردبيلادامهداد:بههيچوجه
عقلس��ليمیقبولنمیکندکهمابخواهيماين
پروژهراتعطيلکنيميادرمقابلاينهزينههای

سنگينبخواهيمپروژهرانيمهتمامرهاکنيم.

نگهدارتصريحکرد:تنهامش��کلاينپروژهاين
اس��تکههموارهبهآنديدسياس��یداشتيمو
برخیازمديرانونمايندگانمجلساحساس��ی
وباه��دفجريحهدارک��ردنعواط��فمردمو

احساساتشانرویاينپروژهمتمرکزشدند.
ویمدعیشد:اينپروژهملیبيشاز70درصد
پيش��رفتفيزيکیداردوتعطيلک��ردنآنبه
هيچوجهمنطقیبهنظرنمیرس��دبلکهتحقق
اينامررابندهيکفاجعهعمرانیتلقیمیکنم.

استاددانشگاههایاردبيلادامهداد:درکنارتوجه
بهمسيرهایجديداتصالاردبيلبهراهآهنمرکز
کش��وربايداينپروژهمردهرازندهکنيمچراکه
چارهایجزآننداريمهرچندکهقبولمیکنيم
کهمطالعاتدقيقوپيچيدهدراينپروژهانجام

نشدهاست.
نگهدارافزود:سختترازاينپروژهراهآهنیرادر
آمريکااجرايیکردندکهاينپروژههمچناننيز
فعالاستوآنهايیکهراهآهناردبيلرابافرودگاه
میسنجندسختدراش��تباهندچراکهمقايسه

ايندومنطقیبهنظرنمیرسد.
ویعن��وانکرد:ماس��تادیرادراي��نزمينهبا
حضوردستگاههایمختلفبهويژهدستگاههای
خدماترس��انفعالکرديمتاهرچهس��ريعتر
نواقصاتمسکنمهربررس��یشدهوتحويلاين

واحدهاراشاهدباشيم.

گزیده   اخبار

بازهم اصالح طلبان معیشت مردم را به حاشیه بردند

اگر این  روزها در جلسات انتخاباتی اصالح طلبان حاضر شده 
باشید خواهید دید که علیرغم نیاز کشور و خواسته مردم 
که سروسامان گرفتن وضعیت اقتصادی کشور است، تنها 
ش�عار آن ها برای جذب رای هواداران خود وعده شکست 

حصر سران فتنه است.
همانقدرکهيادآوریحماس��هآفرينیمردمدرانتخاباترياست
جمهوریس��ال88ش��يريناس��ت،بازخوانیحوادثپسازآن

میتواندتلخوآزاردهندهوالبتهدرسعبرتیبرایمردمباشد.
اصالحطلبانکهروزگاریباحمايتازميرحس��ينموس��ویبابه
ميدانانتخاباتگذاش��تهبودندپسازشکس��تویدرانتخابات
رياس��تجمهوری،نتيجهانتخاب��اتراقبولنکردن��دوهمراهبا

دشمنانداخلیوخارجی،کشوررادچارالتهابکردند.
اينحمايتاصالحطلبانازآشوبهایخيابانیمنجربهآنشدتا
ازبسياریازتئوريسينهایخارجیکارنظامجمهوریاسالمیرا
يکس��رهبدانندوباتمامقواازفتنهگرانحمايتکنند،فتنهایکه
بادرايتمردموتدابيررهبرمعظمانقالبدر9دیماهسال88به

صورتکلیسرکوبشد.
امااينآش��وِبفتنهگرانکهباآتشزدنوتخريباموالعمومی
ازقبيلوس��ايلنقليه،مس��اجد،بانکهاو...هم��راهبودهزينهی
زيادیبرایکشوردربرداشتوخس��اراتمالیبسياریرامتوجه

کشورکرد.
بانگاه��یب��هگزارشه��ایمنتش��رش��دهدرخص��وصميزان
هزيههایتحميلش��دهبهکش��ورازجانبفتنهگراندرسال88
ميزاناي��نهزينههارامیت��وانحدود324ه��زارميلياردتومان

)324،000،000،000،000تومان(تخمينزد.
اماموضوعیکهاينروزهااهميتآنچندينبرابرمیشودبازگشت
حاميانفتنه88بهميدانانتخاباتاس��ت.اص��الحطلبانکهاين
روزهاباش��عار"اميد،آرامش،رونقاقتصادی" پاميدانانتخابات
گذاشتهاند،خودروزیدشمناناينکشوررابهشکستمردمآن
اميدوارکردند،8ماهآرامشراازکشورسلبکردندوباواردکردن
خسارت324هزارميلياردتومانینقشخودرادرکنارتحريمهای
ظالمانهدولته��ایغربیبرایجلوگيریازروندرش��داقتصادی

کشوربهخوبیايفاکردند.
اگراينروزهادرجلساتانتخاباتیاصالحطلبانحاضرشدهباشيد
خواهيدديدکهعليرغمنيازکشوروخواستهمردمکهسروسامان
گرفتنوضعيتاقتصادیکشوراست،تنهاشعارآنهابرایجذب

رایهوادارانخودوعدهشکستحصرسرانفتنهاست.
مثلاينکه"اميد،آرامش،رونقاقتصادی"  تنها،شعاراصالحطلبان
برایجذبرایاقشارمختلفجامعهاس��توبرنامهیآنهابرای
مجلسآيندهرفعحصرس��رانفتنهوبسترس��ازیبرایپيروزی

مجددروحانیدرانتخاباترياستجمهوریسال96است.
حالبايدانتظارکش��يدوديدکهچهاتفاق��یدرآيندهرخخواهد
دادوآيااصالحطلبانباليس��تیک��همیت��وانآنراخالیازيک
اقتصادداندانس��تمیتواننددرانتخاباتپيروزشوند؟وآياهدف
آنانازپاگذاشتندرانتخاباتمجلسرفعمشکالتمعيشتیمردم
وحلمعضالتاقتصادیجامعهاستيازمينهسازیبرایپيروزی
روحانیدرانتخاباتوسردادنوعدهپوشالیرفعحصرفتنهگران!؟
منبع:راهدانا

گردشگری سالمت با برند حالل را تقویت می کنیم

مع�اون گردش�گری می�راث فرهنگ�ی، صنایع دس�تی و 
گردشگری اس�تان اردبیل گفت: ما تمام تالش مان را انجام 
می دهیم تا گردشگری سالمت با برند حالل به صورت داخلی 
و خارجی توسعه پیدا کرده و استان اردبیل در این زمینه به 

یک قطب بی نظیر تبدیل شود.


قادرتقیزادهدرنشس��تفعاالنحوزهگردشگریدراردبيلاظهار
کرد:باتوجهبهپاياندورهتحريموآغازدورهرونقاقتصادیوتوجه
بهتوسعهصنعتگردش��گریباحضورگردشگرانخارجیبايددر
فعالکردنتورهایگردشگریبينالمللیورودپيداکنيموفرصت
پيشآمدهرابرایجذبگردشگرانیازکشورهایاروپايی،آسيايی،

آفريقايیوحتیآمريکايیازدستندهيم.
ویتصريحکرد:دربيناس��تانهایکشور،اس��تاناردبيلازيک
جايگاهممتازومتفاوتدرحوزهگردش��گریورونقفعاليتهادر
اينحوزهبرخورداراستبهطوریکهماباحضورماندرنمايشگاه
بينالمللیگردش��گریتهرانباهدفمعرف��یتوانمندیهایمان
سعیکرديمتازيبايیهایاستاناردبيلوقابليتهایگردشگری

اينمنطقهرابيشتروبهترمعرفیکنيم.
معاونگردش��گریميراثفرهنگی،صنايعدس��تیوگردش��گری
استانگفت:مادرايننمايشگاهسعیکرديمتادرکنارتوزيعاقالم
تبليغاتیحوزهگردش��گری،بابرپايیکارگاهه��ایزندهتوليدات
صنايعدس��تیدرهمهبخشهاوهمچني��نقابليتهایبینظيرو
سوغاتیهایکمنظيرايناس��تانزمينهایرافراهمکنيمتارغبت

برایبهرهبرداریاززيبايیهایطبيعیاينبخشفراهمآيد.
تقیزادهافزود:تالشمابرايناس��تکهازقبلاينحضورتوانمند
درعرصهملیبتوانيمدرجذبگردش��گرانموف��قعملکنيمتا

گردشگریسالمترابابرندحاللبهمخاطبانمانبشناسانيم.
ویوجودآبهایگرم،طبيعتبکر،ديرينگ��یتاريخ،هويتاين
دياروعظمتحضورگردشگرانرادرعرصههاوصحنههایمختلف
يادآورش��دوبيانکرد:مابايدهمهتوانمانرابهکارگيريمتايک

شرايطمتفاوتدراينبخشفراهمآيد.
معاونگردشگریميراثفرهنگی،صنايعدستیوگردشگریاستان
اردبيلاضافهکرد:اميدواريمبامعرفیاينتوانمندیهايکبسترو
زمينهسازیمناسبدررونقصنعتگردشگریوثمراتحاصلاز

آنراشاهدوناظرباشيم.

شهرک داروسازی گیاهی راه اندازی می شود

*مريماعلمی،خبرنگارجوان
شهرک داروس�ازی گیاهی با هدف تولید 
با کیفیت محصوالت و ایج�اد فرصت های 
اش�تغال در اس�تان اردبی�ل راه ان�دازی 

می شود.

بهگزارشجوان،مديرپروژهشهرکداروسازی
اردبيلدرجريانبازدي��دازمراحلاجرايیاين
پ��روژهاظهارکرد:م��اتصميمگرفتي��متاچند
پروژهاساسیخودمانرابهاستاناردبيلانتقال
دهيموهدفمانايناس��تتايکیازبزرگترين

پروژهه��ایگياه��اندارويیدرکش��وردراين
استانراهاندازیشود.

حسنعسگریباقدردانیازهمراهیحقيقتپور
نمايندهمردماردبيلدرمجلسدرپيگيریبرای
اخذمجوزهاوتحويلزمينبرایراهاندازیاين
ش��هرکعظيمداروس��ازیگياه��یدراردبيل
تصريحکرد:ماقصدداريمتااينپروژهرابهزودی
کلنگزنیکنيمودرحالرايزنیبايککمپانی
بزرگاروپايیهستيمکهدرزمينهتوليدگياهان
دارويیدراروپاشهرتدارندکهباهماهنگیهای
انجامشدهقراراستتکنولوژیهاودانشنوين

بهاينمجموعهمنتقلشود.
ویگفت:درچندي��نفازاينپ��روژهعملياتی
میشودوماتمامتالشمانراانجاممیدهيمتا
درفازهایمختلفزمينهاشتغالبيشاز300

نفرفراهمآيد.
مديرپروژهش��هرکداروس��ازیاردبيلافزود:
قطعاًتولي��داتمامنطب��قبراس��تانداردهای
بينالمللیاس��تت��اام��کانص��ادراتآنبه

کشورهایمختلففراهمآيد.
عس��گریدربخشديگریازسخنانخودبيان
کرد:استاناردبيلازنظرپوششگياهاندارويی

بهوي��ژهگلبابونهش��رايطمناس��بوويژگی
منحصربهفردیداردکهاميدواريمباهمکاریو
همراهیمسئوالناستانهرچهسريعترشهرک
داروسازیگياهیدرايناستانراهاندازیشود
چراکهايناستانازاستعدادبینظيریدراين

حوزهبرخورداراست.
ویاضافهکرد:تالشمابرايناستتايکبستر
وفضایمتف��اوتدرعرصهايج��ادفرصتهای
اش��تغالبرایجوانانجوي��ایکاراينمنطقه
فراهمآيدکهقطعاًاي��نحرکتمیتواندزمينه

بالندگیبيشتررافراهمآورد.

حوزهانتخابيهاردبيل،نير،نمين
وسرعين

1-منصورآزادیدولق
2-مصطفیافضلیفرد

3-کامراناژدری
4-ميثماسحقیخانقاه

5.هوشنگاسمعيلزادهخليلآباد
6-بابکاقبال

7-رستماکرامی
8-حساماکبرزاده
9-حميدرضاامانی
10-فاطمهاميری
11-صديفبدری

12-احدبيوته
13-ولیپرويزیپيلهرود

14-فرهادتوحيدیاحدبيگلو
15-سيامکجدیرحيمبيگلو
16-شهريارحبيبزادهگرجان
17-مرجانحسينزادهنمدی

18-منصورحقيقتپور
19-عبدالرحمانحيدرزاده

20-لطيفخواجوی
21-فرهادرحيمیسکاک

22-همايونآقارضايی
23-بهاءالدينرنجبرسارخانلو

24-محمدرضارهبر
25-علیساجدی

26-محمدرضاسرداریسيار
27-فهيمهسلطانیکيا

28-ابراهيمصفریانزابی
29-زهراعبدیپيرالقر
30-موسیعيسیزاده

31-يحيیعيوضیصحرا
32-لطفعلیعيوضی

33-قاسمفتحیکرمشاهلو
34-عليرضافروغيان

35-محمدفيضی
36-همتقليزادهجيد

37-رضاکريمی
38-حميدگلیزاده

39-علیمحبالماس
40-فخرالدينمحمدی

41-فرزادملکینژاد
42-سيدکاظمموسوی

43-اقليمهنصيری
44-عليرضانگهدار
45-اکبرنيکزاد

46-زهرانيکطبع
47-ايرجوثوقینيری

48-مهدیيسری
49-غالمرضايعقوبی

ح��وزهانتخابي��هپارسآب��ادو
بيلهسوار

1-اسماعيلابراهيمی
2-داوداحمديان

3-مرتضیعلیاسکندرپور
4-ايرجبيگدلو

5-شکورپورحسين
6-مالکجاويد

7-عباسجهانگيرزاده
8-صفررحمتی

9-صابررضايیمقدم
10-اميدعلیرعنايی

11-شوکترنجبر
12-اکبرسالک

13-حسينشيخزاده
14-غالمعلیعاليی

15-ياورفتحی
16-شجاعتقاسمزاده

17-علیکامرانقاسمزاده
18-اصالنکرامتی
19-ساسانگلشن
20-پرويزمهرداد

21-حسيننگهدار
22-محمدنوتاش

حوزهانتخابيهگرمی
1-ولیاسماعيلی

2-نادربهاری
3-يعثوبخدادادی

4-هاجررستمی
5-ميرناصرسيدی
6-مهدیصديقی

7-جبارعاليیمهره
8-قاسممحمدی

9-سيدحمايتميرزاده

حوزهانتخابيهمشگينشهر
1-بهروزآقازاده
2-يونساسدی

3-محسناسماعيلیمشگين
4-محمدبديهی

5-حميدرضاپاکدل
6-قديرپسندی

7-منصورحضیزاده
8-سيدسعداهللرئيسساداتی

9-بابکرضازاده
10-محمدروحیعيسیلو
11-اسالمسودیمواللو

12-وحيدطلوعی
13-محمودعباسزاده

14-محمدملکی
15-ولیملکی
16-سعيدياری

حوزهانتخابيهخلخالوکوثر

1-محمدرئوفاحرابی
2-مهدیاسمعيلنيا
3-عدالتاميرزاده

4-حسيناميندخت
5-سامانبهرامپور

6-جليلجعفریبنهخلخال
7-فرهنگجعفرینوده

8-سيدمهدیخالصیزاده
9-بشيرخالقی

10-يوسفسليمانیگيوی
11-رحمتسليمی

12-فاطمهسهرابپور
13-مهدیعبداهللپور

14-حسينقاسمزادهابلی
15-ضرغاممقربیاقباش

16-عليرضاملکپور
17-طاهرهملکزاده

محمدج��واد س��يد -18
ميرزاپورآلهاشم
19-علینجفی

20-سيدغنینظری
21-سيدجعفرواسعی

22.محمديعقوبيوسفیهشتجين

ازمجم��وع203نف��رکانديدای
ثبتنامش��دهدراستاناردبيلبا
انص��راف24نف��روردصالحيت
57نفر،رقاب��تانتخاباتی122
داوطلبمجلسدهمآغازش��ده
وم��ردمدرهفتماس��فندماهدر
پنجحوزهانتخابيهاستاناردبيل،
هف��تنف��رراراهیبهارس��تان

میکنند.

مجید فرزین س�نگین وزن وزنه بردار معلوالن دنیا از خطه 
اردبیل رکورد جهانی را شکست.

براساساعالمهيئتورزشهایمعلوالنوجانبازاناردبيل،مجيد
فرزينکهدارندهمدالجهانیوالمپيکاستدرمسابقاتجهانی
معلوالندرکشوراماراتتوانستمدایطالیدسته80کيلورااز
آنخودکندبهط��وریکهبامهاروزنهه��ای231،225و236.5
کيلوگرمتوانستعالوهبرکسبعنوانجهانیرکوردجهانیرانيم

کيلوگرمارتقادهد.
ویکهازقهرمانانوپهلوانانخطهاردبيلاستدرچندسالاخير
درمس��ابقاتجهانیوالمپيکهموارهخوشدرخشيدهوتوانسته
استباکس��بمدالهایطاليیدلهوادارانمردمکشورواستان
اردبيلراشادکندکهاينبارنيزدرمس��ابقاتجهانیمعلوالنکه
درکشوراماراتدرحالبرگزاریاستتوانستباکسبمدالطال

رکوردجهانیرابشکند.

وزنه بردار سنگین وزن اردبیلی رکورد جهان را شکست

لیس�ت نهایی داوطلبان دهمین دوره مجلس در پنج 
حوزه انتخابیه اردبیل + اسامی

داوطلبان نهایی دهمین دوره مجلس ش�ورای اس�المی در پنج 
حوزه انتخابیه مشخص شدند.

مدیرکل بیمه س�المت اس�تان اردبیل گفت: امسال میزان 
تعهدات بیمه سالمت بیش از 230 میلیارد تومان پیش بینی 

می ش�ود.

خليلاللهیدرجلسهبررسیموانعومشکالتتوسعهبيمهسالمت
دراردبيلاظهارکرد:هزينهپرداختیبهپزشکانومؤسساتطرف
قراردادماهانهدرسالجاریرقمیدرحدود20ميلياردتومانبوده

کهاينپرداختیهابهموقعانجامش��دهاس��ت.
ویبايادآوریاينکههزينهبس��تریماهانهبي��شاز10ميليارد
تومانوهزينهس��رپايیبيمهش��دگاننيزحدود9ميلياردتومان
اس��ت،تصريحکرد:ماهانه2.2ميلي��اردتومانني��زپرداختیبه

داروخانهه��اراانج��اممیدهي��م.
مديرکلبيمهسالمتاس��تانبابياناينکهبيشازدوهزارو300
قلمداروتحتپوش��شبيمهس��المتاس��ت،گفت:دراينميان
هزينههایدارويیبيمارانخاصوشيمیدرمانیقابلتوجهاست.
خليلاللهیازحذفدورهانتظاري��کماههصدوردفترچهالمثنی
خبردادوافزود:درصندوقروستايینيزضرورتیبرایرعايتنظام
ارجاعوجودندارد.ویازکاهشفرانشيزتاصفروهمچنينمعافيت
ازمراجع��هبهادارهبيمهب��رایتأييدداروباتش��کيلپروندهبرای
بيمارانخبردادوبيانکرد:بيمهس��المتاينتسهيالترافراهم

کردهتابخش��یازمش��کالتمراجعانبرطرفش��ود.

تعه�دات پرداختی بیمه س�المت 230 میلیارد 
تومان است



فاطمه عليهاالسالم از اهل بيتي است كه خداوند متعال، عالم را به واسطه 
وجود ايشان خلق فرموده است، آنجا كه رسول خدا صلوات اهلل عليه وآله 
َماَء  اَء َو َل الَْجنََّة َو َل النَّاَر َو َل السَّ فرمود: »لَْو َل نَْحُن َما َخلَقَ  اهلُل  آَدمَ  َو َل َحوَّ
َو َل الَأْْرض«)1( و يا حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم در آن مرقومه اي 
َِّنا َو النَّاُس  بَْعُد َصَنائُِع  َّا َصَنائُِع َرب كه به معاويه مرقوم نمودند مي فرمايد: »َفإِن
لََنا«)2( اين عبارت، از نظر معنا خيلي مهم است. بعضي مي خواهند بگويند 
كه معناي اين روايت اين است كه مردم تربيت شده يا پرورش يافته مكتب 
ما هس��تند، ولي هيچ مانعي ندارد كه به اين معنا باش��د كه هدف غايي 
از خلقت، وجود محمد و آل محمد عليهم الس��الم اس��ت و يا آن حديث 
قدس��ي كه خداوند مي فرمايد: »َخلَْقُتَك ِلْجلِي«)3( و در حديثي ديگر 
مي فرمايد:»لَْوَلَك َما َخلَْقُت  الَأْْفاَلَك «)4(. اصاًل انسان نمي تواند بفهمد 
كه خداوند متعال كه مي فرمايد: تو را براي خودم خلق كردم و همه افالك 

را براي تو خلق كردم چه معنايي دارد؟
آنچه از همه اين سخنان معلوم مي شود اين است كه ارتباط آن ها با خداوند 
متعال بسيار بالس��ت، چرا كه خداوند متعال، بال و والست، البته خود 
پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه و آله اظهار عجز مي كند و اظهار مي دارد: »َما 

َعَرْفَناَك  َحقَ َمْعِرَفِتَك«)5(
بايد دانست كه ما هر چه داريم از اهل بيت عليهم السالم داريم. غير از آنها 
هر كس هر چه مي گويد، وقتي انسان آنها را مالحظه مي كند مي بيند به 

جايي متصل نيست و نمي شود به آن اعتماد كرد.
همه چيز در مكتب اهل بيت عليهم السالم است كه پيامبر فرمود: »إنّي 
تارٌك فيُكُم الّثقلين كتاب اهلل َو ِعْتَرتي« يعن��ي همه چيز را از اهل بيت 

بگيريد و از غير اينها نگيريد.
حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله و سلم فرمود: نه از اينها جلو بيفتيد و نه 
عقب، كه اگر جلو برويد گمراه مي شويد و اگر عقب بيفتيد هالك مي گرديد 
و نيز مي فرمايد: »لتَُعلُِّموُهم« چيزي يادشان ندهيد، »فإنَُّهم أْعلَُم ِمْنُكم« 

از تمام مردم، اينها عالم تر هستند.
حال در ميان اهل بيت عليهم الس��الم، حضرت زهرا سالم اهلل عليها يك 
محوريت خاصي دارند؛ مالحظه كنيد وقتي اهل بيت عليهم السالم معّرفي 

مي شوند ايشان در صدر هستند؛ »ُهْم  َفاِطَمُة َو أبُوَها َو بَْعُلَها َو بَُنوَها«)6(
آن حضرت در بين اهل بيت عليهم السالم، مقام و عظمت خاصي دارند كه 
همه ائمه عليهم السالم به وجود ايشان افتخار مي كنند. در واقع، آن وجود 
مقدس براي همه اهل بيت عليهم السالم حجت است، يعني براي حقانيت 
خودشان و براي بطالن غاصبين و ستمگران به وجود آن بزرگوار احتجاج 
مي كنند. همه اهل بيت عليهم السالم حجتند، ولي حضرت فاطمه زهرا 

سالم اهلل عليها از اين جهات، حجيتش از همه بيشتر است.
فاطمه زهرا سالم اهلل عليها سيدة نس��اء العالمين، بضعة الرسول و قرينة 
ولّي اهلل، بانويي ك��ه در مباهله به حكم قرآن مجيد، اختصاِص ش��ركت 
داشت، و از اهل بيت عليهم السالم هم، يگانه بانويي بود كه به مقام عصمت 
و طهارت چون پدر و همسر و فرزندانش آراسته بود، و در آن اجتماع كه 
حتي اّم سلمه هم اجازه حضور نيافت و از پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله 
جواب »إنِّك على الخير« ش��نيد، فقط يگانه بانويي كه حضور داشت آن 

حضرت بود.
او در غير مقام نبوت، در اخالق و علم و كمالت نس��بت به پدر نسخه اي 
مطابق اصل بود و مثل سائر ائمه عليهم السالم سيره و رفتار و گفتارش، 

دين و شرع و دليل احكام الهي است.
او امامت به معناي علم و هدايت را حائز بود، و به عنوان يك بانوي اول اسالم 
در عفاف و عصمت و كرامت و ستر، وجودش الگو و اسوه است.اشتغال به 
كارهاي بيرون از منزل و همكاري با مردان نامحرم دون شأن هر زن ذي 
شأن و ملتزم به ستر و عفاف است تا چه رس��د به بانويي كه شأنش »إّن 
اهللَ تََعالى يَْغِضُب لَِغَضِب َفاِطمة َو يَْرضى لِِرَضاَها« باش��د. اصاًل حضور در 
جاهايي كه مختص به مردان است براي بانويي مانند او تنازل از مقام اجل 

و امنع و اقدس اوست.
منبع  :   شبس��تان
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مراقبآدمهایاهلسوءاستفادهباشيد!
بايدمراقببودکهآدمهایاهلس��وءاس��تفادهوبیاعتقادبه
رسالتانقالبیومسؤوليتنمايندگیوکسانیکهمیخواهند
واردمجلسشوندفقطبرایاينکهس��وءاستفادهایبکننديا

خداینکردهخرابکاریایانجامدهند،واردمجلسنشوند...
توجهبهچيزهایکماهميت،تنگنظریودّقتهایبيخودیرا
بايدکنارگذاشت.اساسقضيههمانچيزهايیاستکهواقعاً
همهرامیترساند:آدمپولپرس��تی؛آدمپيشکردهیخوانين
واش��رارمنطقهای،ازفقدياضعفنظارتاستفادهکندووارد
مجلسشودوبعدبخواهدبرایآنگونهافرادکاروتالشکند.

بياناترهب��رمعظمانقالباس��المیدردي��داراعضایهيأت
نظارتبرانتخاباتشوراینگهبان1374

نمايندهبايدطرفدارضعفاباشد
نمايندهبايدشجاعوباشرفوامينوطرفدارضعفاوقشرضعيف
باشد.قانونبايدبتواندازحقوقضعفادفاعکند،وااّلقانونیکه
پولدارانراپولدارترکند،قانونمملکتاسالمینيست.قانون
بايدبتواندگرههارابازکندوبهدرِددلقشرهایمحرومبرسد.

بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1378

نامزدهابهمراکزقدرتوثروتمتصلنباشند
اگرچنانچهنامزدهابهمراکزثروتوقدرتمتصلش��وند،کار
خرابمیشود؛همچنانکهامروزدربهاصطالحدموکراسیهای
دنيا،درآمري��کاوغيرآمريکااينرس��مهس��ت؛کمپانیهاو
پولدارهابهنامزدانتخاباتدررياستجمهوریيادرانتخابات
کنگرهپولمیدهند،ولیاودرمقابلآنهامتعهداس��ت.آن
رئيسجمهوریکهباپولدستگاههایگوناگونومراکزثروت
سرکاربيايد،درمقابلآنهامتعهداست.آننمايندهیمجلسی
کهباپولفالنشرکتوفالنکمپانیوفالناربابوفالنپولدار
تویمجلسبيايد،مجبوراستآنجائیکهآنهاالزممیدانند،
قانونجعلکند،قانونبردارد،توسعهوتضييقدرقانونبکند.
ايننمايندهبهدردمردمنمیخ��ورد.نهبايدبهمراکزثروتهای
شخصیمتصلبود،ونهبهطريقاولیبهثروتهایعمومی.کسی
بيايدازپولبيتالمالمصرفکند،برایاينکهبهوکالتمجلس
برسد؛ايندوبرابراشکالدارد،اش��کالمضاعفدارد.اينهارا

بايدمردممراقبباشند.
بياناتدرديدارمردمقمبهمناسبتسالروز19دی1390

نمايندهبايدطرفدارحقوقمحرومينباشد
بايدماهوشيارباشيم؛آحادملتبايدهوشيارباشند.نمايندهی
متدين،امين،طرفدارعدالت،مخالفبافس��اد،طرفدارحقوق
محرومين،پايبندبهمبانیاس��الموارزش��هایاسالمیوخط
امام؛يکچنيننمايندهایرابفرستندمجلس؛آنوقتمجلس
مقتدرخواهدشد،عزتمندخواهدشد.تشخيصاينبرایهمه
البتهآساننيست،ولیبايدتحقيقکرد،بايدبهآدمهایمطلع،

آدمهایخبره،آدمهایمطمئنمراجعهکرد.
بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1386

نمايندهبايداولويتهارابفهمد
نمايندهبايددارایفهمودرکسياسیباشدومسائلکشوررا
بفهمد؛هممسائلخارجیوتوطئههایدشمنانراوهممسائل
داخلیونيازهایمردمواولويتهایکشوررا.اينطورنباشدکه
بدونرعايتاولويتها،مسألهایرامطرحکنند،شعاریبدهند

وبرایملتودولتمشکلدرستکنند.
بياناتمقاممعظمرهبریدرخطبههاینمازجمعهتهران1371

رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی تناسبی با روح اقتصاد مقاومتی ندارد 

یادداشت آیت اهلل صافی گلپایگانی به مناسبت ایام فاطمیه 
اخب�ار

 یادداشت 

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در 
مجلس شورای اسالمی گفت: رکود اقتصادی 
و تعطیلی واحدهای تولیدی هیچ تناسبی با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد چرا که 
روح حاکم بر این سیاس�ت تقوی�ت اقتصاد 

داخلی است.

بهگزارشج��وان،مصطفیافضلیف��رددرديدار
مردمیخوددراردبيلويژگیيکنمايندهشايسته
مجلسراآراستهشدنبهروحامانتداری،صداقت،
روحعدالتودرککاملازمش��کالتومعضالت
اجتماعیوآس��يبهااعالمک��ردوادامهداد:يک
نمايندهراس��تينمیتواندباعلمکاف��یوقدرت
تحليلدرس��توفرصتشناس��یدرهردوحوزه
تقنينونظارتبهشايستگیبهوظيفهخودعمل
کندتاباتصويبقوانينمناس��ببتواندصالبتو

قدرتخودرانشاندهد.
افضلیفردبيانک��رد:اگريکنماين��دهنتوانددر
کنارتوانمندیخودشجاع،عالموعليمباشدقطعا
درصحنهقانونگذاریقادرنخواهدبودبهوظيفه

خودعملکندوبهيقينظل��مواجحافدرحق
مردمانجامش��دهويکنوعبدبين��یدرجامعهبه

وجودمیآيد.
منافعومصالحرابرهمراهیدولتترجيحمیدهيم
ویيادآورش��د:اگرمقصودازهمراهیدولتاين
باش��دکههرآنچهکهدولتبگوي��دمجلسآنرا
اطاعتکن��دماهيچوقتتنب��هچنينهمکاری
نخواهيمدادچراکههردوقوهجايگاهخاصخودرا
دارندومجلسبهوظيفهقانونیخوددرامرنظارت

هموارهتاکيدمیکند.
نماين��دهمردماردبي��ل،نير،نمينوس��رعيندر
مجلسش��ورایاس��المیگفت:بايدتماملوايحو
طرحهاهمسوبامنافعومصالحمردمونظامباشد
ومابهجایآنکههمراهدولتباشيمقطعايارملت

هستيم.
افضلیفردبااش��ارهبهتذکراتواستيضاحوزرابه
عنوانابزارکاريکنمايندهتصريحکرد:تذکریکه
مابهدولتمرداندهمدادهايمبيشترازدولتمردان
يازدهمبودهودربخشاستيضاحنيزسعیکرديم
تادرمرحلهاولباطرحمس��ائلدرکميسيونها

وهيئترئيسهمجلسمش��کالترابرطرفودر
صورتپاس��خگونبودنوزير،اس��تيضاحراانجام

دهيم.
ویادامهداد:بندهخودمب��هرغمآنکهباوزيرنيرو
سالهایسالدوستیداشتمامابهخاطرعملياتی
نشدنحقآبهاستانازقزلاوزنومعطلیدرانتقال
آبش��ربازس��ديامچیوانجامندادنبرخیاز
تعهداتازسویوزير،سئوال،تذکرواستيضاحوی
رامطرحکردمچراکهبراينباوربودمبهدورازاين

دوستیهاوزرابايدپاسخگویمردمباشند.
عض��وفراکس��يوناصولگرايانمجل��سافزود:
پيگيریاينمواردبهمعن��ایعدمهمراهیدولت
وياکارش��کنیبادولتمرداننيستبلکهمجلس
درحفظمنافعنظامومردمقطعاهمراهدولتاست
وتالشمنسجمیراانجاممیدهندتاايناهداف

تحققپيداکند.
افضلیفرديکیازهمراهیهایمجلسبادولترا
تصويباليحهضدرکودباافزودن30مادهازسوی
مجلسیهابرایبهبودش��رايطدراينحوزهاعالم
کردويادآورش��د:دربحثاليحهبودجهسال95

نيزباتوجهبهديرارسالش��دنايناليحهانتظار
داريمهرچهزودتردول��تاليحهچنددوازدهمرا
بهمجلستقديمکندوياخ��ودمجلساينکاررا

خواهدکرد.
ویتصريحکرد:مادربرخیازمسائلوموضوعات
همچوناجرایط��رحتحولس��المتحمايتو
پش��تيبانیمانراازوزيربهداش��تودرمانانجام
داديموانتظارمانايناس��تکهباانجامدرس��ت
وظايفومسئوليتهاقطعاشاهدتذکرواستيضاح
دولتینباش��يمولیمحورفعاليتماحفظمنافع

نظاموملتاست.
تفسيرغلطباهنرمانعازتصويبمنطقهآزادشد

نماين��دهمردماردبي��ل،نير،نمينوس��رعيندر
مجلسشورایاسالمیبهتصويبنشدنمنطقه
آزادتجاریاس��تاناردبيلاش��ارهک��ردوگفت:
راهاندازیمنطقهآزادظرفيتهایقانونیدراعمال
معافيتهایمالياتی،توجهبهص��ادراتوواردات
محصوالتوايجادفرصتهایاش��تغالرافراهم
میآوردک��هاينحرک��تزمينهس��ازيکتحول

منطقهایبرایاستانمیتوانستبهشمارآيد.

*نرگسحسيننژادخبرنگارجوان
امام جمع�ه موقت شهرس�تان نی�ر گفت: 
کاندیداه�ا در موع�د تبلیغ�ات انتخاباتی 
و فضای پرش�ور و نش�اط حضور م�ردم در 
صحنه سیاس�ی باید حرمت ایام فاطمیه را 

نگه دارند.

بهگزارشجوان،حجتاالس��المدوس��تعلی
ربانیدرخطبههاینمازجمعهاينهفتهش��هر
نيراظهارکرد:درحالیط��یروزهایآيندهايام
فاطميهآغازمیشودکهدراينايامکهروزهای
حزنواندوهامتاس��المیاس��ت،بايدتوس��ط
کانديداها،س��تادهایتبليغاتیوهوادارانآنها
حرمتاينايامنگهداش��تهش��ودتاباتأسیبه
فضايلآنبان��ویبزرگاس��المانتخاباتهفتم
اس��فندماهومجلسده��مپيون��دیمعنویتر

پيداکند.
ویبرگزاریمحافلومجالسعزاداریرادراين

اياميادآورشدوتصريحکرد:حضرتزهرا)س(
بزرگبانویدارایفضيلتهاوشايس��تگیهايی
استکهزنانعالماسالموحتیمردانبهسيره
وسلوکپاکومعنویآنبانویباعصمتتأسی
کردهوهموارهبايدس��عیکنندت��اپيروصديق

برایاينفضيلتماندگارباشند.

امامجمعهموقتشهرستاننيربهايامتبليغات
انتخابات��یونزديکیبهروزبرگ��زاریانتخابات
مجلسخبرگانوشورایاس��المیاشارهکردو
گفت:همانطوریکهبارهامقاممعظمرهبری
تاکيدکردندبايددرانتخاباتپيشرومراقبنفوذ
دشمنانباشيمتاباانتخاباصلحزمينهرابرای

تشکيلمجلسیشايستهوعزتمندفراهمکنيم.
ربان��یافزود:انتخاب��اتصحن��هنمايشحضور
مردمواقتداروصالبتسياسیوشناختدقيق
ازتحوالتمنطقهایوجهانیاس��تکهمردمبا
حضورگرمخودمشتمحکمیرابردهانايادی

کفرمیزنند.
ویاجتن��ابازبداخالقیه��اودرگيریه��ای
انتخابات��یرابهکانديداهاگ��وشزدکردوادامه
داد:صحنهانتخاباتصحنهرفاقتهاوحرکتبه
سمتپيشرفتوتعالیاس��تواينحرکتبايد

مبنایعقالنیومنطقیبهخودبگيرد.
ربانیبهجناياتآلسعوددرمنطقهوبیتفاوتی
برخیازسرانکشورهایخودفروختهخاورميانه
اشارهکردوگفت:آمريکاباهمراهیآلسعودبه
حدیگس��تاخش��دندکهجناياتیعجيبرادر
منطقهرقممیزنندکهبايددراينصحنهمراقب

شيطنتهایبعدیباشيم.

کاندیداه�ا   حرم�ت ای�ام   فاطمی�ه   را   نگ�ه   دارن�د

انتخاب�ات

مدیر کمیته امداد اردبیل:

نماینده م�ردم اردبیل، نیر، نمین و س�رعین در 
مجلس شورای اس�المی گفت: در شرایط کنونی 
فضا و ظرفیت الزم برای اح�داث مگاپروژه ها در 
استان اردبیل مهیا نیست و این حرکت ها شعاری 

بیش به شمار می رود.

منصورحقيقتپوردرجمعجامعهمهندساندراردبيل
اظهارکرد:درتوزيعاعتباراتدرسالهایگذشتهاستان
اردبيلموردبیمهریقرارگرفتهبهطوریکههمچنان
دغدغهمعاش،اشتغالومس��کندرمردماينخطهبه

دليلعدمتوسعهيافتگیقابلمشاهدهاست.
ویبابياناينکهباتوزيعنامناس��باعتباراتهمچنان

حس��رتراهآهن،احداثجادههایمناس��ب،تکميل
سدها،بهرهمندیازمنابعآبشربمناسبو...همچنان
دردلهاباقیماندهاست،گفت:رفتارعادالنهدرتوزيع
اعتباراتازس��ویدولتمردانموردحمايتوانتظار

است.
اردبيلرتبه26رادرتوسعهيافتگیدارد

نمايندهمردماردبيل،نير،نمينوس��رعيندرمجلس
شورایاسالمیبابياناينکهاس��تاناردبيلازبين31
استانکش��وررتبهبيستوشش��مرادارااستگفت،
ميانگينتوس��عهاس��تاناردبيلدربيناس��تانهای
توس��عهيافتهدرحدقاب��لقبولینيس��تووضعيت

نگرانکنندهایرادراينحوزهشاهدهستيم.
حقيقتپوربابياناينکهوضعيتتلخوواقعيتناگواری
رادرمس��يرتوس��عهيافتگیاس��تانش��اهدهستيم،
گفت:تلخترازاينموضوعمس��ئلهمهاج��رتجوانان
تحصيلکردهمااس��تکههرمجمعيتیم��اراپايين

آوردهاست.
ویافزود:بااينرتبهبيس��توششمدرتوسعهيافتگی
نمیتوانيممدعیبرخیمسائلوموضوعاتباشيمدر
حالیکهانتظارمیرودس��همواقعیدرتوسعهيافتگی

استاناردبيلدرهمهبخشهابهنحویتامينشود.

نمايندهمردماردبيل،نير،نمينوس��رعيندرمجلس
شورایاسالمیادامهداد:مدتزمانطوالنینيازاست
تامابتوانيمجاي��گاهخودمانرابهبودببخش��يموبه
هيچوجهبااعتباراتدولتینمیتوانارتقايیرادراين

بخششاهدبود.
حقيقتپوربابياناينک��هماحتیب��رایثابتماندن
جايگاههایم��اندروضعي��تکنون��یب��هج��ذب
س��رمايهگذاریهاومنابعیدرحدوديکهزارو500
ميلياردتوماننيازداريمتامس��يرتوسعهيافتگیرابه
س��رعتطیکنيم،ادامهداد:درکنارروندتوس��عهای
سايراستانهامابايدسرعتمانراافزايشدهيمکهاين
سرعتگرفتننيازبهافزايشسرمايهگذاریهاوروند
تصاعدیاينمسئلهداردتادرس��الهایآيندهشاهد

بهبودرتبهوشرايطمساعداستانباشيم.
ویتصريحک��رد:ب��رایاينکهم��ابتواني��موضعيت
فعلیراحفظکردهودرارتقابهجايگاهباالترش��رايط
مناس��بتریراپيداکنيمبهيکهزارو500ميليارد
توم��انس��رمايهگذاریغيردولتینيازداري��مچراکه
ديگرامکانجذبوتوسعهسرمايهگذاریهایدولتی

وجودندارد.
نمايندهمردماردبيل،نير،نمينوس��رعيندرمجلس

شورایاس��المیضرورتبسترسازیمنطقیواصولی
رادرمسيرتوسعهيافتگیوتوجهويژهدولتبهتوسعه
زيرس��اختهايادآورش��دوگفت:بدونزيرساختها
شرايطتوسعهاستانمحالامراستکهشکلبگيرد.

حقيقتپورحرکتش��تابآلوددراينحوزهرانيازمند
خروجازبخشینگریوتوجهکالنبهاجرایپروژههای
زيربنايیواساسیتوصيفکردوافزود:جالباستبعد
ازماههادوندگی،پااليش��گاهنفترادراس��تاناردبيل
آوردهايمولیبرخیازمس��ئوالنمامدعیهستندکه
نمیتواناينپروژهبزرگرااجرايیوعملياتیکرددر
حالیکهبايدگفتش��مامديرانکوچکهس��تيدکه

نمیتوانيدچنينپروژهایرااجرايیکنيد.
ویظرفيتمديريتیاستانرابسيارضعيفونامناسب
بودنتعادلدرمسيرتوسعهباانتخابمديرانکمتوان
ضعيفرايادآورش��دوافزود:ماازهم��هجهتبهيک
جهشواقعیورفعخالهانيازداريمتابتوانيمبخشیاز

مشکالتونارسايیهارابرطرفکنيم.
نمايندهمردماردبيل،نير،نمينوس��رعيندرمجلس
شورایاسالمیيادآورشد:بههيچوجهدرشرايطکنونی
فضابرایاحداثمگاپروژههاوجودنداردوهرکسکهدر
اينزمينهشعاریمیدهدقطعاغيرقابلعملياتیاست

دشمنان انقالب فروپاشی نظام خانواده را نشانه گرفته اند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دشمنان امروز 
فروپاشی نظام خانواده را نشانه گرفتند تا به 
هر شکل ممکن به نظام خانواده ضربه کاری 

وارد کنند.

بهگزارشجوان،حجتاالسالمسيفاهللمدبردر
جمعزوجهایمنتخبدانشجودراردبيلاظهار
کرد:تيریکهامروزبهش��کلزهرآلودازس��وی
دشمنانبرایصدمهواردکردنبهنظامخانواده
رهامیشود،تيریازجنسنفاق،ايجاددودستگی
درنظامخانوادهوگرايشبهسمتطالقوجدايی
زوجينازهمديگراس��تکهدرقابش��يطانی

رسانههایمختلفتبليغمیشود.
ویبابي��اناينک��هصدهاکان��الماه��وارهایو
ش��بکههایاجتماعیتمامقوتش��انرابهکار
گرفتندتاباطرحمسائلوموضوعاتمختلفنظام
خانوادگیرادرايرانباچال��شواختاللروبهرو
کنند،گفت:متأسفانهعدهاینيزدرداخلکشور
بهاينامردامنمیزنندوسعیوتالششانبراين
استتانس��لآيندهراترغيبوتشويقبهچنين

مبانیغيرواقعیکنند.
مس��ئولنهادنمايندگیمقاممعظمرهبریدر
دانش��گاهمحققاردبيلیتصريحکرد:درچنين
شرايطیاستکهبايدنظامخانوادگیباپاسداری
ازسرمايههاوداشتههایارزشمندموردحمايت
واقعیقرارگيردکهدراينبينس��رمايهمعنوی
وارزش��یمیتوانداصلیترينموضوعدرتحکيم

نظامخانوادهباشد.
مدبرماندگاریوپايداریيکزندگیرامربوطبه
درنظرگرفتنمبانیسادهوبیتکلفدرزندگی
مشترکزوجيناعالمکردوافزود:سادهزيستی

درتداومزندگیتأثيرعميقدارد.
ویبابياناينکهدرقرآنوبهش��تاصاًلنکاحی
وجودندارد،بيانکرد:ازدواجمعنايیغيرازنکاح
داردچراکهدرازدواجهمدلی،مهرومحبتوجود
داردامادرنکاحچنينچيزیمشاهدهنمیشود.

مدبردرکمتقابلزوجينرادرزندگیمشترک
يادآورشدواضافهکرد:آنچهکهبهاينزندگیقوام
ودواممیبخشدتقويتوتوسعهروابطمهربانانه
زنوش��وهراس��تکهبايدبراس��اسعطوفتو

مهربانیهاشکلبگيرد.

مگاپروژه ش�عاری اس�ت که امکان تحقق آن در اردبیل مهیا نیس�ت

 به خودباوری جوانان با تاکید مقام معظم رهبری اعتقاد راس�خ دارم

*آناهيتاصمدی،خبرنگارجوان
مخترع و مبتک�ر اردبیل�ی گفت: تاکن�ون چهار 
اخت�راع به ثب�ت رس�انده ام ول�ی آن چن�ان که 
مورد حمایت مس�ئوالن قرار گیرم در این زمینه 

حمایت ها جدی نبوده است.

سردارحقزادهدرگفتوگوباخبرنگارجواناظهارکرد:
اينچهاراختراعمربوطبهخودرویخودشارژ،ژنراتور
خودشارژ،گيربکسقدرتیوسرعتیخودرووهمچنين
پکيجبدونس��وختاس��تکههريکازاي��نطرحها
میتوانددرنقطهعملبهيکتحولاساس��یدرصنعت

کشوروخوداتکايیواقعیتبديلشود.
ویب��ابي��اناينک��هژنرات��وریرااختراعک��ردهامکه
بدونس��وختبرقتوليدمیش��ودودرصورتوجود
سرمايهگذارانمیتواننسبتبهراهاندازینيروگاهبرقی
اقدامکرد،افزود:درکنارايناختراعاتطرحشهرياران
اردبيلراباهدفايجادفرصتاشتغالبرایهزارنفراجرا
کرديمکهاميدواريمخروج��یآنبهايجادفرصتهای

اشتغالواقعیترمنجرشود.
اينمخت��رعاردبيل��یازاختراعپمپبدونس��وختو
طراحیسرعتگيرهايیباهدفتوليدبرقدراتوبانهای
کش��ورخبردادويادآؤرش��د:بندهزمانیکهتاکيدات
مقاممعظمرهبریرادررس��يدنجوانانبهخودباوری
شنيدهامتادرراس��تایتحققاقتصادمقاومتیبتوانيم
رویپایخودمانبايس��تيمانگيزهمضاعفیپيداکردم

تابهدورازوابستگیهاواتکابهسايرکشورهابتوانيمدر
اينعرصهورودپيداکنيم.

حقزادهبهبیتوجهیمسئوالناستانیگريزیزدوبيان
کرد:تنهااستانداراردبيلآنهمدرحدحمايتمعنوی
وايجاددلگرمیوتش��ويقهمراهمانبودهوپارکعلم
وفناوریکهبهنظرمیرس��دراهان��دازیآنيکخطاو
اشتباهواقعیبودههيچحمايتیراازماانجامندادهاست.
ویادامهداد:نهتنهاحمايت��یراازپارکعلموفناوری
نديديمبلکهبنيادنخبگاننيزچندانحمايتماننکرده
ومرکزرشدودانشگاهتاحدودیاينکاستیهاراجبران

کردهاست.
مخترعومبتکراردبيلیگفت:بااختراعانجامش��دهدر
موردخودرویخودش��ارژکهمیتواندتحولعظيمیرا
درصنعتخودرورقمبزندصاحبانصنايعخودرويیدر
کشورمیتوانندازاينظرفيتاس��تفادهکردهواختراع
بندهرابهتوليدانبوهبرس��اننداماتاکنوناينکارانجام

نشدهاست.
حقزادهتصريحکرد:بااستفادهازالکتروموتورخودشارژ
نهتنهامصرفسوختبهحداقلمیرسدبلکهدرحفظ
محيطزيس��تگامهایعملیبرداشتهشدهوباسرعت
180تا220کيلومترامکانطیکردنمس��يرهایاين

خودروهاوجوددارد.
ویاف��زود:حاض��رماي��نسيس��تمدراتوبوسه��ای
درونشهریوتاکس��یهایتهرانکهامکانبهحداقل
رس��اندنآلودگیهاراداردمورداس��تفادهق��رارگيرد

چراکهمامیتوانيمبااس��تفادهازاينسيستموضعيت
آاليندگیهاراتاحدزيادیکاهشدهيم.

مخترعاردبيلیيادآؤرش��د:بندهآنتوانايیراندارمکه
اختراعاتمرابهتوليدانبوهبرسانمواينوظيفهحمايت
دولتوصنايعخودرويیاس��تتاازفضایفراهمشده

بيشتراستفادهکنند.
حقزادهعنوانکرد:درس��الهایگذشتهيکشرکت
اسپانيايیکهواردکنندهقطعاتخودرويیبهايرانبوده
تماسیرابابندهداش��تهتادرمورداختراعبندهوتوليد
انبوهدرصنعتخودروهمکاریهايیراداشتهباشيمکه

اينرايزنیهانيزبهنتيجهنرسيدهاست.
ویادامهداد:بندهبرایکس��بدرآمدب��هاختراعاتمو
بهکارگيریسيس��تمهایجديددرصنعتخودروفکر
نمیکنمبلکهمعتق��دمدرصنعتتح��وليافتهدنيای
امروزکهبيشترينتحريمهابرسرسوختاستبايدبه
نحویحرکتکنيمتامصرفسوختبهحداقلرسيده
وبااستفادهازسيستمخودشارژبتوانيمزمينهتوانمندی

اينحوزهراافزايشدهيم.
مبتکراردبيلیباانتقادازش��عاردادنهایمس��ئوالنو
دوربودنآنهاازحوزهعملگراي��یگفت:همانطوری
کهبندهدرعملتوانمندیامرانش��اندادمانتظاردارم
مسئوالننيزدرعملحمايتهایش��انراانجامدهند
تااينجوانمخترعک��هباانواعاختراعخ��وددلگرمبه
اس��تقاللوخودکفايیکشوراس��تبتواندبهاهدافش

برسد

ناصر مهدوی راننده تاکس�ی امانت دار و با ش�رافت 
اردبیل�ی مبل�غ 27 میلی�ون و 600 ه�زار تومان به 

صاحبش برگرداند.

بهگزارشجوان،،درمراس��میکهدرسازمانتاکسيرانی
اردبيلبرگزارش��دازناصرمهدویرانندهامانتداریکه
پولگمش��دهرابهصاحباصلیبازگردان��دهبودبااهدای
لوحسپاسوهدايايیتجليلشدتابارديگرثابتشودکه
رانندگانتاکسیبانيکوخصالیخودهموارهسعیمیکنند

تاامانتداراشيایگمشدهمردمباشند.
اينرانندهتاکس��یگفت:بندهس��الهایزيادیاستکه
بهشغلرانندگیمشغولهس��تموبهصورتگردشیدر
سطحش��هرودرمناطقمختلفجابهجايیهموطنانرا

انجاممیدهم.
ناصرمهدویافزود:ديروزدرمسيرچهارراهاماممسافریاز
تاکسیپيادهشدهکهيکبستهنايلونیدرتاکسیجامانده
بودکهمتوجهش��دمپولنقدیاس��تکهاينشهرونددر

تاکسیجاگذاشتهاست.
ویيادآورشد:ازطريقدفترچهبانکیباویتماسگرفتمو

اينشهروندهرچهاصرارکردتامبلغیرابردارموبهخاطر
قدردانیازايننيتخيرخواهانهبهم��نهديهکندقبول
نکردمچراکهدراينطول13س��الیکهرانندهتاکس��ی
هس��تمهموارهس��عیکردمتاامانتدارگمشدهمردمدر

تاکسیباشم.
اينرانندهتاکسیبيانکرد:بارهاچنيناتفاقاتیبرایمن
افتادهاستومنسعیکردمتامبلغیراکهپيداکردهامآن
رابهصاحباصلیبازگرداندمچراکهاينکاربهمنآرامش
خاصیرامیدهد.مهدویادامهداد:هرچندبندهبامشقت
وتحملسختیهایمختلفامرارمعاشمیکنمومستاجر
هستماماهيچوقتچشمطمعبهپولمردمنداشتهوسعی

کردمامانتداریراسرلوحهکارخودقراردهم.
مديرعاملسازمانتاکس��يرانیاردبيلنيزدراينمراسم
تصريحکرد:عمومرانن��دگانماامانتدارهس��تندواين
امانتداریيکیازبارزترينش��اخصههاونشانههایيک

رانندهتاکسیاست.
رحيمسعيدیگفت:مابرايناساستصميمگرفتيمتااز
اينرانندهبااهدایلوحس��پاسوهدايايیتجليلکنيمو

اميدواريمچنينحرکتهايیتداومپيداکند.

راننده امانت دار 27 میلیون تومان پول را به صاحب�ش برگردان�د
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تحول اخالقى، يعنى اين كه انسان هر رذيلت اخالقى را - 

هر اخالق زشت، هر روحيه ى بد و ناپسندى كه موجب آزار 

ديگران يا عقب ماندگى خود انسان است - كنار بگذارد و 

خويشتن را به فضايل و زيباييهاى اخالقى، آراسته كند.

      مق��ام معظ��م رهب��رى1376/01/01

امامباقر)ع(:

ان اهلل کره الحاح الناس بعضهم علي بعض في المساله 
و احب ذلک لنفسه

*******

خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار 
ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .

زندگی نامه کریم اله حامدی 

ش��هيدکريمالهحامديکلخ��ورانفرزن��دخليل،در
روستايشيخکلخورانازتوابعشهرس��تاناردبيلدر
خانوادهايمذهبيديدهبهجهانگش��ود،ش��هيدتنها
پسرخانوادهبودبينپنجخواهرکهبابدنياآمدنايشان
س��الينگذش��تهبودکهپدرفوتميکندومسؤوليت
خواه��رانبعهدهويقرارميگيردش��هيدباس��نکم
اقدامب��هچوپانيهمس��ايگانميکندوبع��دازمدتي
خواهربزرگترشبايکفرشب��افازدواجواينازدواج
موفق،موجبميشودکهزندگيشهيدباقسمتالهي

دگرگ��ونگ��ردد.
شهيدازروس��تابهاردبيلآمدهودرکارگاهدامادشان
)ميرعابدانسيدنواز(مش��غولبهکارميشودوبعداز
کارنيزاقدامبهتحصيلدرمدرسهابتداييميکندولی
بهعلتفشارزندگيدستازتحصيلبرداشتهوباتوجه
بهعالقهخاصبهورزشسنتيکشتيدراردبيلاقدام
بهتمريندرباشگاهورزشیتاجميکند.شهيدباتمرين
هايزيادموفقبهکس��بافتخاراتميشودودرسال
1352بااعزامکش��تيگيرانروس��يبهاردبيلدرماه
رمضانشهيدموفقبهکسبمدالازدستفرماندارآن
زمانمیشود.ش��هيدبعدازمدتهاکاردرکارگاهفرش
بافيطيمس��افرتبهتهراندرآنجابادختريآش��ناو
اقدامبهازدواجميکند.کريمبعدازازدواجصاحباولين
فرزنددخترخودميش��ودوبعدازبدنياآمدندومين
فرزنددخترايشاناقدامبهترککارگاهفرشبافیکرده
ودرگلکيرس��ازييکيازاقوامخودمشغولبهکارمي
شودوزندگيمس��تاجريبادووسهفرزندومسؤوليت
خواهرانبارسنگينيرابردوششهيدقرارميدهدولي
ش��هيدازپاننشستهوش��بوروزکارميکندوطوري
بااطرافيانودوس��تانش��وخيميکندکهاينکارهيچ
سختيدرکارايشاننيستودوستانشهيدميگويند
که:»کريماينقدرشوخطبعبودکههيچکسازايشان
ناراضينبودومردمداروصميميبودحتيمس��افران
درماندهدرترمينالرابهمنزلبردهوآبوغذاميداد

بدوناينکهويرابشناس��د.
زمانجنگشروعش��دوش��هيداقدامبهکمکهايي
برايرزمندگانکهعازمجبههميشدندميکردحتي
اتوبوسهايکهدرجنگصدمهديدهبودبدوندس��ت
مزدتعميرميکرد.باش��روعش��دنجنگپسربزرگتر
)بنامداور(راع��ازمجبههکردوتازم��انصلحداوردر
جبههبودچندينبارشهيدخواستبهجبههبرودولي
خواه��ربزرگترمانعرفتنشش��دوگفتک��هاينهمه
فرزندراکجارهاميکنيپس��رتکهدرجبهههس��ت.
آخرهايجنگهمسرشهيدخوابيميبيندکهبرقها
رفتهوهمهجاتاريکوسکوتاست.همسرشهيداقدام
بهروشنکردنشمعميکندوميبيندکهشمعآنقدر
روشنايينداردوشروعبهروش��نکردنشمعدوممي
کندوباروشنشدنش��معدوم،شمعاولخاموشمي
شوداينعملچندينباردرخواباتفاقميافتدآنگاه
همس��رش��هيدازخوابميپردوتاصبحنميخوابدو
شبوروزفکرميکندکهاينچهخوابيبودکهديده.
فرداصبحجمعهاستپسرشهيددرجبههوکريمبراي
خريدنانصبحاولوقتساعت6همسرشرابيداروبه
بيرونمنزلميروندودرداخلماشينمسالهخوابرا
همس��رشبهويبازگوميکندوکريمميخنددومي
گويدفکرتراخرابنکنخداهرچهمصلحتبداندآن
خواهدشد.ساعت8صبحش��هيددرخانهبههمسرو
فرزندانميگويدوسايلواسبابراحاضرکنيدساعت
10برويمبيرونومنميرومپيشدکترپورابوالقاسم.
وبرمیگردمهنوززمانزيادیازرفتنشنگذش��تهبود
کهساعتحوالي11/30صبحصدايانفجارمهيبيبرپا
میشود.وبااينانفجارکهصدایبمبارانهواپيماهای
بعثیعراقمیباشدش��هيدکريمالهحامدیدرتاريخ
1366/12/21چندروزماندهبهسالتحويل1367به

درجهرفيعش��هادتنايلمیگردد.
منبع:خطهش��ت

ایثار و ش�هادت
؟ آرای انگلیس�ی در انتخابات خبرگان چه هدفی را دنبال می کند

مثل�ث آمری�کا، رژی�م صهیونیس�تی و انگلیس 
در یک طراح�ی پیچی�ده، مش�روعیت زدایی از 
انتخابات ایران و ایجاد خأل قانونی در کشور را در 

دستور کار قرار داده اند.

پيداوپنهانتالشنظامسلطهبرایمهندسیانتخابات
7اسفند

رهبرمعظمانقالبدرديداربامردمآذربايجانفرمودند:
»دشمندرصدداستافکارعمومیراازاهدافپليدخود
غافلنگهدارد.آنهامیخواهنددرانتخاباتاعمالنفوذ
کنند.مردمآگاهباشندودرنقطهمقابلخواستدشمن

عملکنند.«
سناريویآمريکايی-اسرائيلی-انگليسیاعمالنفوذدر
انتخاباتومهندسیومديريتبرافکارعمومیايرانيان
کهباتاکتي��کدرانتخاباتخبرگانبهچهکس��یرأی
بدهيدوبهچهکسیرأیندهيدآغازشدهاست،مرحله
اوليکپروژهبسيارخطرناکمیباشد.دشمناندراين
س��ناريویجنگادراکیوروانی،حضراتآياتجنتی،
يزدیومصب��احدرتهران،ش��اهرودی،عل��مالهدیو
سعيدیدرمش��هد،آملیالريجانیدرمازندرانو...را
آماجقراردادهان��د.درهمينرابطهمیتوانبهپس��ت
فيسبوکیاکبرگنجیازعناصرضدانقالباشارهکرد.

همچنينشبکهتلويزيونسلطنتیانگليس،بیبیسی
دربرنامهچش��ماندازبامدادی)28بهمن94(گزارش
مفصلیازتالشعناصرضدانقالبپخشنمودوعنوان
کرد:»درهفتههایاخير،فراخوانیدرشبکههایمجازی
بهجريانافتادهک��هموضوعآن،رأیني��اوردنمحمد
يزدی،احمدجنتیومصباحيزدیدرانتخاباتمجلس

خبرگاناست.«
همينخطخبریدقيقاًازس��ویش��بکهفارسیزبان
VOAوراديوفرداوابستهبهسازمانCIAنيزدنبال

میشود.
درتحليلاينرويکردبايدگفتمثلثامريکا-اسرائيل-
انگليسدري��کطراحیپيچيده،مش��روعيتزدايیاز
انتخاباتدراي��رانوايجادخألقانونیدرکش��وررادر
دستورکارقراردادهاند.اينس��ناريویبسيارخطرناک
چهارف��ازدوقطبیس��ازیانتخاباتواف��کارعمومی،

مهندس��یومديريتبراف��کارعموم��یدرانتخابات،
مش��روعيتزدايیازانتخاب��اتوايجادخ��ألقانونیدر
کش��ورونهايتاًانتقالناامنیبهمحي��طداخلیايرانرا

شاملمیشود.
س��ناريویبس��يارخطرناکچهارفازدوقطبیس��ازی
انتخاباتوافکارعمومی،مهندس��یومديريتبرافکار
عمومیدرانتخابات،مشروعيتزدايیازانتخاباتوايجاد
خألقانونیدرکش��ورونهايتاًانتق��الناامنیبهمحيط

داخلیايرانراشاملمیشود.
درف��ازاولاي��نس��ناريو،جريانه��ایضدانق��البو
رسانههایبيگانهازطريقراهاندازیبهاصطالحکمپين
وانعکاسرس��انهایآن،س��عیدارندفضایانتخاباتی
)بهويژهانتخاباتخبرگان(رابهشدتدوقطبینمايند.
درمرحلهدومبامهندسیومديريتبرافکارعمومی،به
مخاطبانخودديکتهکنندکهبهچهکسانیرأیبدهند
وبهچهکس��انیرأیندهند.ازمنظرطراحانس��ناريو
موفقيتدرايندومرحلهوعدمرأیآوریشخصيتهای
انقالبیومسئولانتخاباتونظارتبرآن،زمينهسازفاز
سومسناريوبرایمش��روعيتزدايیازانتخاباتخواهد
شدکهنتيجهآنبايدمنجربهايجادخألقانونیدرکشور

وانتقالناامنیبهمحيطداخلیايرانگردد.
ساختارسناريویرأیسازیانگليسی

بانگاهبهش��خصيتهایانقالبیوبزرگاندينیهدف
قرارگرفتهدرپروژهنفوذومهندس��یافکاردرانتخابات
خبرگان،میتواناهدافآنانرابهشرحزيراحصاءکرد:

1-تخريبومشروعيتزدايیازشوراینگهبان
2-تضعيفوبیاعتبارسازیقوهقضائيه

3-بیاعتبارسازینمايندگانومنسوبانرهبرانقالب
4-تخريببزرگانتعيينکنندهدرجبههمؤمنانقالب

برايناساسموفقيتدشمناندرمرحلهفوق،سرآغازی
برایفرايندضدانقالبیزيرخواهدبود.

الف-مشروعيتزدايیازانتخابات
ب-اعتبارزدايیازارکانحاکميت
ج-اعتمادزدايیازافکارعمومی

د-تضعيفنهادهایانقالبی
لذابايدگفتس��ناريویپيچيدهآمريکايی-اسرائيلی-
انگليسیدرادامه،اهدافزيررامدنظرقرارخواهدداد.

1-ايجادخألقانونگذاریدرکشور
2-ايجاددوگانگیوتعارضدرحاکميتوجامعه

3-ناامنسازیمحيطداخلیايران
4-مشروطهسازیجمهوریاسالمیايران

رأیانگليسیبهدنبالآنتیتزانقالباسالمیاست
رهبرانقالبدر3آبان1389درجمعدانش��جويانقم
بااش��ارهبهموضوعآنتیتزانقالباس��المیفرمودند:
»جبههیدشمنبايکطراحیپيچيدهکهبااستفادهاز
کارشناسانايرانیآنراتهيهکردهبود،قصدداشتازقم
کهمرکزانقالباسالمیاست،آنتیتزوضد-انقالبرا
بهوجودآورد...جبههیدشمناينطرحرايکبارديگر

پسازرحلتامام)ره(درقمطراحیکردند.«
درتوضيحبايدگفتتزعبارتاس��تازنه��ادوآنتیتز
وجودياقضيهایاستکهدربرابرنهادياتزقرارمیگيرد
وآنرانق��ضونف��یمیکند.براس��اسقاعدهیفوق،
دش��منانانقالباس��المیپسازنااميدیدربراندازی
س��خت،هموارهت��الشکردهاندبانف��وذدردروننهاد
انقالب،جريانضد-انقالبوآنتیتزانقالباسالمیرا
ازدرونخودانقالب،شناسايی،کشفوعملياتیکنند.

ازابتدایانقالبتاقبلازفتن��هی88ازدوجريانزير
بهعنوانآنتیتزعليهانقالباسالمیمیتواننامبرد:

1-جريانشريعتمداریوخلقمسلمانتبريز
2-جريانمنتظریوباندمهدیهاشمیمعدوم

واکنونباتفرس)جس��تجوبهنشانهوعالمت(میتوان
فهمکردک��هجبههیدش��مندرص��ددبهرهگيریاز
س��ومينجريانآنتیتزانقالباستوآقایهاشمیدر
کانوناينجريانقراردارد.دراينراستابهنظرمیرسد
جبههیدشمندرصدداس��تازطريقجرياننفوذوبا
بهرهگيریاز»آقایهاشمی«،»فتنهگران«و»کدخدا
پذيران،«س��ومينجريانآنتیتزانقالباسالمیرادر
برابرانقالبواردعملنمودهوبهوسيلهیآناناصلنهاد
انقالبوساختحقيقیآن)آرمانها،اصولوارزشهای
انقالب(راتضعيفونفینمودهوس��ناريوتغييرهويت

حقيقیج.آ.آراعملياتینمايد.
باالجم��البايدگفتس��ومينجريانآنتیت��زانقالب
اس��المی،توس��عهیظرفيتهایخ��وددردروننظام
جمهوریاسالمیرابابهرهگيریازانتخاباتهایپيش

رودردستورکارقراردادهاستتاازرهاوردآن،تغييرات
موردنظ��ر)کدخداپذيریوهضمنم��ودنج.ا.ادرنظام

سلطه(رابهانقالباسالمیتحميلنمايد.
چهبايدکرد؟

اکنونبابرمالشدناينس��ناريویطراحیشدهوانذار
رهبرمعظمانقالب،ضروریبهنظرمیرسد:

1-الزماس��تآقایهاش��میازحمايتانگليس��یهاو
آمريکايیهاازخودوليستموردنظرشان،اعالمبرائت

کنند.
2-افرادقرارگرفتهدرليس��تآقایهاشمی،درصورت

عدمبرائتايشان،ازاقداممذکوربرائتنمايند.
3-جبههمؤمنانقالبدرراس��تایبصيرتافزايی،هر
چهسريعترس��ناريویدش��منانرابرایافکارعمومی

برمالسازد.
4-مردمآگاهوهوش��يارايرانباعزم»رأیايرانیآری،

رأیانگليسیهرگز«بهپایصندوقهایرأیبروند.

*دکتررضاسراجعضوهيئتعلمیدانشگاهوکارشناس
مسائلراهبردی

منبع:فارس

کاریکات�ور

ویژه نامه

استان اردبیل

اردبی�ل با وج�ود دارا ب�ودن پتانس�یل عظیم در ح�وزه های 
اقتصادی و سرمایه گذاری و در کنار آن دارا بودن ظرفیت های 
باالی گردشگری و کشاورزی، این روزها اقتصاد ناخوشی دارد.

اردبيلازجملهاستانهايیاس��تکهبهدليلدارابودنظرفيتهای
باالیگردشگری،کشاورزی،ونيزداشتنمنابعطبيعیوخدادایو...،
درشرايطیقرارداردکهنيازمندبرنامهريزیصحيحبرایحرکتدر

مسيرتوسعهوآبادانیاست.
رشدوتوسعهایکهالبتهانگاربامردمانايناستانبيگانهشدهاست
وباوجودظرفيتهایبالقوه،اماامروزاردبيلبراثربيماریاقتصادی،

نایبلندشدنندارد.
ش��ايددراينميانعدموجودبرنامهريزیصحيحازسویمسئوالن
والبتهنبودنقش��هراهدقيقبرایحرکتتوس��عهای،يکیازچندين

عواملیاستکهبراقتصادبيماراستان،دامنزدهاست.
نقش��هراهیکهدرآناس��تفادهازظرفيتهایبالقوهگردش��گریو
کشاورزیاستاندرکنارايجادبسترمناسببرایجذبسرمايهگذاران

داخلیوخارجیازقلمافتادهاند.
وجودآبگرمهایمعدنیدرنقاطمختلفاستانکهاينروزها،نوشته
های"شهرچشمههایبهشتی" بررویتابلوهایجادهایوخيابانی
تنهااقدامیاستکهبرایجذبگردشگرانصورتگرفتهاستوعمال
هيچفعاليتیدرخصوصايجادبسترمناسببرایحضوروماندگاری

مسافراندرايناستانانجامنشدهاست.
نبودراههایايمنومطمئن،نبودهتلهایمناسبوباکيفيت،نبود
رستورانهاودرنهايتنبودزيرساختهایکافیوهزاراننبودديگر،

کههمهوهمهسندیمحکمبراينمدعاست.
امادراينميانجاذبههایگردشگریاردبيلبهچشمههایبهشتی
ختمنمیشود؛پيستاسکیالوارس،جنگلهایفندقلو،جاذبههای
تاريخیومذهبیدرمشگينشهر،نيروبسياریاززيبايیهایديگر
کهامروزاقداماتانجامشدهتنهادرحدچندکلمه" ايجادمنطقهويژه

گردشگری" باقیماندهاست.
باتوجهبههمهاينمس��ائلبايداذعانداش��تکهگردشگریيکیاز
محورهایاصلیدرنقشهراهاقتصادیاس��تاناستکهنيازمندتوجه

جدیمسئوالنوهمتهمگانیاست.
حالدرکنارظرفيتباالیگردشگری،کشاورزیاستاننيزمسيریرا

پيشرویدستاندرکارانومسئوالنقرارمیدهدتاحرکتتوسعه
ایاردبيلبهراحتیامکانپذيرباشد.

داشتنخاکحاصلخيزیهمچونکشتوصنعتمغانکهقابليت
برداشتچنديندورهمحصوالتباکيفيترادارددرکنارتوليدفراتر
ازنيازگندمدراستانونيزتوليدسيبزمينیاعمازارگانيکوعادی،

همهوهمهحکايتازاستعدادباالیکشاورزیدراستاندارد.
حالدراينمياننبودصنعتبستهبندیدراستان،عدماقداممناسب
درجهتبازاريابیوصادرکردنمحصوالتو...،نتيجهایرابهدنبال
داردکهدرآنزحمتکشاناينعرصه،کمتريننفعرابردهودالالن
بيکار،بيش��ترينس��همراازآنخودکنندودرنهايتاينسهمبری

ناعادالنههمراهمیش��ودبامهاجرتروستاييانبهش��هرهاوصدها
مشکالتديگر.

ش��ايددرالبالیعدمتوجهمس��ئوالنبهظرفيتهایباالیاستان،
نگاهیبهکارخانههایخاکخوردهوالبتهنبودکارخانهمادردراستان

نيزقابلتاملباشد.
مشکالتیکهامروزاگرگذریازشهرکهایبهظاهرصنعتیاستان
داشتهباشيم،س��کوتعجيبیاحساسمیشودوش��اهدقفلبودن
کارخانههايیهس��تيمکهبهدليلعدمحمايتمسئوالن،عمالهيچ

فعاليتیدرآنصورتنمیگيرد.
توليدکنندگانیکهدس��تازتوليدبرداشتهوعطایکارخانههايشان

رابهلقايشانبخشيدهاند.
همهاينهارامیگوي��مازآنجهتکهبهموض��وعانتخاباتوانتخاب

نمايندگانآينده،نگاهیويژهترداشتهباشيم.
يعنیحاالکهقراراستهفتنفرازاستانراهیکميسيونهایمجلس
شوند،آنچنانبادقترویگزينههامطالعهداشتهباشيمکهبهترينو

برترينثمرهرابرایاستانداشتهباشند.
اينک��هتمرکزهف��تنماين��دهرویهفتکميس��يونباش��د،می
تواندش��رايطويژهتریرابرایاس��تانرقمبزند؛چهخوباستکه
کانديداهایمجلسازهماکن��ونبهبياننقطهنظ��راتخوددراين

حوزهنيزبپردازند.
درهفتاسفند،استاناردبيلهفتفرصتويژهدراختيارداردتااين
باربانگاهیويژهتر،کانديداهایخودراراهیبهارستانکند؛اميدمی

روداينباره،نگاهها،برنامههاورایها،هدفمندترازهميشهباشد.
منبع:سبالنه

هفت فرصت ویژه اردبیل در هفت اس�فند کدامند؟ 
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