سد عمارت  900میلیارد
تومان اعتبار دارد

فروشگاهعرضهمحصوالتکشتو
صنعتمغاندرپارسآبادراهاندازیشد

کاندیداها
به جای
عوام فریبی
برنامه کاری
ارائه دهند

دو هفته نامه سیاسی  -فرهنگی

8
بر اساس ارزیابی وزارتی شرکت
آب منطقه ای اردبیل برتر شد

7

7

6
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دو نشریه جدید به جمع
خانواده مطبوعات استان
اردبیل پیوست

هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه اخیر
خود با صدور مجوز انتشار دو نشریه
جدید در استان اردبیل موافقت کرد.
به گزارش روز سه شنبه مغانه ،در این
جلسه  ،اعضای هیات نظارت بر مطبوعات
با انتشار ماهنامه «نسیم ارس» به صاحب
امتیازی و مدیر مسئولی «اسداهلل
فوالدی» و دو هفته نامه «مغان امروز» به
صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «اعظم
لطفی» با گرایش عمومی موافقت کردند.
گستره توزیع این دو نشریه جدید منطقه
ای( استان های اردبیل ،آذربایجان شرقی
و آذربایجان غربی) و در زمینه اجتماعی
 ،فرهنگی می باشد.
یوسف روزگاری رئیس اداره فرهنگ
ارشاد اسالمی پارس آباد با تبریک و
ابراز خرسندی از ورود دو نشریه جدید
به عرصه مطبوعات استان اردبیل ،گفت:
با موافقت هیات نظارت بر مطبوعات با
تقاضای انتشار نشریات نسیم ارس و
مغان امروز ،شمار رسانه های مکتوب
و چاپی مجوزدار این شهرستان به عدد
هفت رسید.

مخالفت مجلس با کلیات الیحه
ایجاد منطقه آزاد تجاری اردبیل

خانوارهای عشایری اردبیل
ساماندهی میشوند

3
برخورد با جرائم مرتبط با مواد مخدر
در اردبیل تشدید میشود

فرودگاه پارس آبادمغان سال
آینده بازگشایی می شود

2
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان:

توافق اخیر تلخ ترین شکست سیاسی رژیم صهیونیستی بود

مجلس عصاره فضایل ملت است .امام خمینی (ره)

من لم یشکر مخلوق لم یشکر الخالق

بدین وسیله ضمن سپاس و قدردانی از زحمات و تالش های اعضای محترم هیات نظارت بر انتخابات استان در بررسی
صالحیت کاندیداهای حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار و تبریک به جناب آقای حاج عباس جهانگیرزاده بیگدیلو به
خاطر تایید صالحیتشان در هیات نظارت بر انتخابات و ورود ایشان به عرصه رقابت های انتخاباتی به استحضار می رسانیم
که دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حالی در هفتم اسفند ماه سال 94برگزار می شود که دشمنان نظام و
انقالب از ماه ها پیش برای مایوس کردن مردم از این انتخابات ،نظام و انقالب اسالمی و نفوذ و مداخله در حماسه ی مردم
عزیز ایران  ،برنامه ریزی و سرمایه گذاری کالنی کرده و شبانه روز با استفاده و بکارگیری کلیه امکانات و ابزارها ،برای پیاده
کردن اهداف و برنامه های شوم خود در تالش هستند.
حال با عنایت به حساسیت های ویژه این دوره از انتخابات مجلس شورای اسالمی به عنوان بزرگترین نماد مردمساالری
دینی در قوانین جمهوری اسالمی ایران و تاکیدات و دستورات مقام عظمای والیت ،رجاء واثق داریم که ملت نجیب و
والیتمدار و بابصیرت ایران اسالمی به خصوص مردم همیشه در صحنه پارس آباد و بیله سوار مغان به رغم شیطنت ها و
تبلیغات مسموم دشمنان ،بار دیگر با حضور پرشور و شعور و حداکثری خود در انتخابات هفتم اسفند ماه ،تمام نقشه های
دشمنان و معاندان نظام را نقش بر آب خواهند کرد.
از این رو ضمن تشکر و قدردانی از تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار ،از
اقشار مختلف مردم ،کاندیداها و هواداران آنان انتظار می رود با پرهیز از هرگونه چالش و تخریب و توهین نامزدها ،در اجرای
فرامین رهبری و ایجاد فضای امن و پر رونق ،در برگزاری یک انتخابات سالم با مشارکت حداکثری سهیم شوند.
جمعی از هواداران حاج عباس جهانگیرزاده بیگدیلو

5

4

3

2
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دو هفته نامه سیاسی ،فرهنگی
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مخالفت مجلس با کلیات الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری اردبیل

نمایندگان مجلس با کلیات الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید در
استان اردبیل مخالفت کردند.
وکالی ملت ،با  104رای منفی با کلیات الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی جدید مخالفت کردند.
 221نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با  98رأی موافق 79 ،رأی مخالف و  25رأی ممتنع کلیات
الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید را رد کردند.
براساس الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید به دولت اجازه داده می شد:
الف) در استان های هرمزگان (جاسک) ،بوشهر (بوشهر) ،ایالم (مهران) ،اردبیل (اردبیل) ،گلستان(اینچه
برون) ،کردستان (بانه – مریوان) و سیستان و بلوچستان (سیستان) در محدوده جغرافیایی بر طبق نقشه
های پیوست (ممهور شده به مهر دبیر شورای عالی مناطق آزاد) منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجاد نماید.

یادداشت .

ایران پسابرجام
ِ

ب) اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به شرح نقشه پیوست که به تأیید ستاد فرماندهی کل قوا رسیده
است به وسعت  21کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریایی آن به جزیره قشم به محدوده منطقه
آزاد تجاری – صنعتی قشم ملحق می شود.
پ) در استان های آذربایجان غربی (سرو – ارومیه) ،اصفهان (شاهین شهر) ،البرز (دارویی برکت)،
خراسان رضوی (خواف ،قوچان) ،زنجان (زنجان) ،فارس (فسا) ،قزوین (تاکستان) ،کهگیلویه و بویراحمد
(گچساران) ،لرستان (خرم آباد) و یزد (ابرکوه ،میبد) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره – مناطق آزاد مذکوردر مواد فوق در کلیه امور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
– صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1372/6/7و اصالحات و الحاقات بعدی آن و مناطق ویژه
اقتصادی مذکور در مواد فوق در کلیه امور براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران مصوب  1384/9/5اداره خواهند شد.

علی اصغر خانی

 123شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات در استان اردبیل تعیین شد
دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل از تعیین یکهزار و 235
شعبه اخذ رای برای برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس
شورای اسالمی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان
رهبری در سطح استان خبر داد.
ماریا موسوی گفت :از این تعداد 799شعبه اخذ رای به
صورت ثابت و  436صندوق سیار در نظر گرفته شده است.
وی افزود :در این دوره از انتخابات 473شعبه اخد رای استان
در مناطق شهری و  762شعبه اخذ رای در مناطق روستایی
پیش بینی شده است.
مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری اردبیل اظهار
کرد :از مجموع شعب اخذ رای استان  478شعبه در حوزه
انتخابیه اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین با  365شعبه ثابت و
 113شعبه سیار 247 ،شعبه در حوزه انتخابیه پارس آباد و
بیله سوار با  163شعبه ثابت و  84شعبه سیار 131 ،شعبه

در حوزه انتخابیه گرمی با  46شعبه ثابت و  85شعبه سیار،
 159شعبه در حوزه انتخابیه مشگین شهر با  76شعبه ثابت
و  83شعبه سیار و  220شعبه در حوزه انتخابیه خلخال و
کوثر با 149شعبه ثابت و 71شعبه سیار تعیین شده است.
بر اساس این گزارش همچنین رییس هیات مرکزی بازرسی
انتخابات کشور در حکمی مرتضی مسایلی را به عنوان دبیر
هیات بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان
رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی استان اردبیل
منصوب کرد.
سید سلمان سامانی در این حکم ابراز امیدواری کرده است که وی
با بهره گیری از کلیه امکانات موجود و اتخاذ راهکارها و تمهیدات
مناسب در انجام مسئولیت ها و وظایف محوله موفق باشند.
استان اردبیل دارای هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای
اسالمی و 2نماینده در مجلس خبرگان رهبری است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان اردبیل:

سکوالریزه کردن جامعه بخش مهمی از اهداف نفوذ دشمنان است

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل گفت:
سکوالریزه کردن جامعه بخش مهمی از اهداف نفوذ
دشمنان است.
عظیم دشتی در جمع هنرمندان بسیجی شهرستان
مشگینشهر اظهار داشت  :دشمنان قسم خورده
نظام مقدس جمهوری اسالمی ازتمام ظرفیتها و
توانمندیهای خود برای تغییر مسیر آرمانهای انقالب
اسالمی نهایت بهره را میبرند که خطرناکترین این روش
سکوالریزه کردن جامعه اسالمی ایران از بکارگیری
طریق ابزار فرهنگی وهنری است.
وی افزود  :آسیبهای این روش به خوبی قابل مشاهده
است ولی چون نامحسوس ونامرئی وغیر مستقیم بوده
باور کردن آن برای خیلیها امکانپذیر نیست.
رییس سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل گفت:
وقتی که برای جذب توریسم و رفاه نسبی عدهای از
فعاالن اقتصادی از روشهای غیر متداول فرهنگی
وهنری استفاده میکنیم و خیلی از انسانهای مؤمن

تصریح کرد :هنر اصیل ایرانی همواره در خدمت کمال انسان
قرار گرفته وهیچ وقت مفسده آور نبوده است بلکه یک عده
انسانهای سود جو وفرصت طلب هنر را وسیلهای مناسب
برای رسیدن به امیال واموال شخصی انتخاب کردهاند.
وی بیان کرد :نشاط وشادابی یکی از نیازهای اساسی مردم
و یکی ا ز وظایف مهم مسئوالن دستگاههای فرهنگی
وهنری است وهیچ کس در این خصوص نمیتواند مانع
تراشی ایجاد کند ,ولی این ایجاد نشاط و شادابی نباید به
دین وباورهای اعتقادی مردم آسیب برساند ,بلکه باید باعث
تقویت باورهای مردم خصوصاً نسل جوان کشور شود.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل گفت
 :خوشبختانه درسایه نعمت عظمای انقالب اسالمی
هنرمندان متعهد فراوانی در دامان این انقالب پرورش
یافتهاند که میتوانند درخدمت تعالی ملت شریف ایران
ومتعهد به آثار وتبعات هنجار شکنی در جامعه بوسیله هنر بی توجهی میکنند ،قرار بگیرند که در مقطع حساس کنونی هنرمندان بسیجی
به خوبی معلوم است که دشمنان در کار خود موفق بودند.
رسالت سنگینی بر دوش دارند.
دشتی با بیان اینکه هنر زمانی خوب است که بتواند دلها را به خدا نزدیک کند،

برخورد با جرائم انتخاباتی در مشگینشهر تشدید میشود

رئیس دادگستری شهرستان مشگینشهر گفت :با رصد و کنترل
جریان تبلیغات انتخاباتی با هرگونه تخلفات در حوزه انتخابات و
تیلیغت زودهنگام برخورد میشود.
لطیف سروی در جلسه شورای اداری با حضور ائمه جمعه در
مشگینشهر اظهار داشت :با توجه به حوزه وظایف دستگاه قضایی،
یکی از وظایف ذاتی دادگستری پیشگیری از وقوع جرم است که
در این راستا اقدامات بسیاری از سوی دستگاه قضایی مشگینشهر
انجام شد که با ادامه روند تخلفات انتخاباتی روند برخورد دستگاه
قضایی با مجرمان انتخاباتی تشدید میشود.
وی با اشاره به ورود برخی از مدیران نهادهای دولتی به عرصه

تبلیغات انتخاباتی تصریح کرد :تاکنون دستگاه قضایی اقدامات
پیشگیرانه را طبق قانون به خاطیان گوشزد میکرد که از این به
بعد با تشدید برخوردهای قضایی با خاطیان در ایجاد فضای پرتنش
انتخاباتی و نقض قانون انتخاباتی برخورد میشود.
رئیس دادگستری مشگینشهر افزود :طبق بند  66قانون انتخابات
پیشگیری از وقوقع جرم جزو وظایف اصلی دستگاه قضایی است
که در این راستا ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی با حضور
شورای تأمین تشکیل شده و هر هفته طی جلسهای روند تبلیغات
انتخابات را رصد میکنند.
سروی بیان کرد :ستاد پیشگیری و پیگیری جرائم انتخاباتی از

تبلیغات زود هنگام نامزدهای انتخاباتی و راهاندازی کارناوال
انتخاباتی در سطح شهرستان جلوگیری میکند تا بستر و فضای
سالم انتخاباتی در شهرستان حاکم باشد و انتخابات حساس هفتم
اسفند ماه بدون تنش و حاشیه در امنیت کامل برقرار شود.
وی گفت 10 :مورد از تخلفات و جرائم انتخاباتی که در قانون
احصاء شده با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه میشود و به
صورت سلبی در دستگاه قضایی برخورد میشود که البته از تمامی
نامزدهای انتخاباتی در چارچوب قانون حمایت میکنیم و در صدد
هستیم با ایجاد تمهیدات الزم برای انتخاباتی سالم زمینه حضور
حداکثری مردذم را در پای صندوقهای رای را فراهم آوریم.

دبیر سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی:

شورای نگهبان اجازه ورود فتنهگران و حامیان آنها به انتخابات را نخواهد داد

دبیر سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
گفت :شورای نگهبان با دقت و نظارت دقیق هرگز اجازه نخواهد
داد تا فتنهگران و حامیان آنها در صحنه انتخابات هفت اسفند
میدانداری کرده و برای این ملت خط و نشان بکشند.
علی نعمتی شیشهگران در گفتوگو با خبرنگار فارس در اردبیل
اظهار کرد :با توجه به اینکه دشمنان ،معاندین ،دلباختگان به
غرب و سادهلوحان نظام برگ دیگری از فتنه جدید را ورق زده
و با هجمه به سوی شورای نگهبان سعی در کمرنگ کردن
انتخابات پیشرو را دارند همان کسانی که در فتنه سال 88
از فتنهگران بوده و از آنها حمایت میکردند و یا جزو ساکتین
فتنه بودند.
وی گفت :در این جا بر همگان واجب است تا به دور از سستی
و با هر سلیقهای به صورت گسترده و پرشور در انتخابات

شرکت کنند و نماینده یا لیست اصلح را برگزینند و بدانند
که مشارکت حداکثری آنها نشان از همبستگی ملی و باعث
ناامیدی دشمنان است.
فعال جنبش دانشجویی اردبیل بیان کرد :البته عموم باید به
این نکته توجه کنند که فتنه  88جزو خطوط قرمز نظام است
و کسانی که در فتنه حضور داشتند یا از فتنهگران حمایت
میکردند یا جزو ساکتین فتنه بوده و مرز خود را با فتنهگران
جدا نکردند مصداق کامل عناصر نفوذی هستند که اگر وارد
مجلس شوند بنا به تعبیر مقام معظم مانند موریانه مجلس را
از درون میخورد حال آنکه نماینده اصلح ویژگیهایی دارد که
باید به آن توجه شود.
نعمتی شیشهگران تصریح کرد :از جمله مهمترین این ویژگیها
بعد از تدین ،این است که باید آشنا به مبانی و گفتمان انقالب

جناب آقای نورالدین وثوقی

انتخاب جنابعالی به سمت مدیر عامل شرکت
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
مغان که از توانمندی ،لیاقت و شایستگی شما
حکایت دارد ،موجب مسرت گردید .ضمن عرض
تبریک ،امید است با استعانت از پروردگار متعال
در پیشبرد هرچه بهتر امورات محوله و خدمت
به منطقه موفق و سرافراز باشید.

کارکنان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان

اسالمی باشند و بدانند برای پیشبرد کدام گفتمان در مجلس
قانونگذاری خواهند کرد ،از فتنه و فتنهگران اعالم برائت کنند،
دشمنان نظام و اهداف آنان را بشناسند ،از آنها نترسند و در
مقابل تهدیدهای آنها بر گفتمان انقالب و توان ملت پافشاری
کنند ،غرب زده ،دلبسته و عاشق دول استکباری نباشند ،از
دل مردم و آشنا به مشکالت آحاد مردم باشد ،و به دولت و
یا مراکز قدرت و ثروت وابسته نباشند ،به شعارهای انقالب
باتکیه بر استقالل ،آزادی ،اسالم و اجرای قانون اساسی در
کشور افتخار کنند و به تبیین شعارهای انقالب و اهداف نظام
جمهوری اسالمی اهتمام ورزد ،پیرو وصایا و رهنمودهای امام
راحل و مقام معظم رهبری بوده و مدافع اسالم ناب محمدی و
مستضعفین باشد و به اسالم پشت نکند.

بی شک عملیاتی شدن برجام نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ معاصر جمهوری
اسالمی محسوب می شود که استفاده مطلوب از این فرصت می تواند ،راهگشای
بسیاری از مشکالت کنونی کشورمان باشد.
بازگشت مقادیر قابل توجهی از اموال و سرمایه های بلوکه شده ایران اسالمی به
کشور ،دست دولت را در بازپرداخت بدهی هایش باز می گذارد و امیدها را برای
گذار از رکود ،تورم و گرانی دوچندان می کند.
اکنون و در دوران پسابرجام این انتظار به حق از جانب ملت ایران وجود دارد که
ظرفیتی که پیش از این صرف دفع و رفع اتهامات واهی علیه کشورمان می شد،
صرف ساختن و عمران و آبادی میهن عزیزمان شود و مشکالتی همچون نرخ
باالی بیکاری در کشور سیر نزولی خود را آغاز کرده و استمرار یابند.
بی تردید از نقش فعال و کنشگرانه دستگاه دیپلماسی کشور در به بار نشستن
برجام نمی توان چشم پوشی کرد و تالش شبانه روزی اعضای تیم مذاکره کننده
این پیروزی بزرگ را برای ملت به ارمغان آورده است .اما در دوران پسابرجام،
نقش دستگاه دیپلماسی کشور پررنگ تر هم خواهد شد .عملیاتی شدن برجام
از سویی صحه گذاشتن بر نقش بی بدیل ایران در منطقه است و کشورمان به
عنوان تنها کانون ثبات در خاورمیانه ،باید گام های مهمی را برای حل بحران
های موجود در منطقه بردارد و برای مبارزه با خشونت و تروریسم چه در قالب
گروه های تکفیری و چه از جانب گروه های صهیونیستی و وابسته به استکبار
جهانی اقدام کند.
افزون بر این ،نظارت بر اجرای صحیح بر جام از جانب طرف مقابل ،یکی دیگر از
مهمترین اقداماتی است که دستگاه دیپلماسی کشور باید انجام دهد که اساسا
آمریکا و هم پیمانانش هیچگاه برای ملت ایران قابل اعتماد نبوده و نیستند .لذا
مسوالن ذیربط باید آماده باشند تا در صورت هر گونه خدعه و احیانا وضع تحریم
های موازی به بهانه های واهی از جانب ایاالت متحده و متحدانش ،واکنش و
پاسخ درخور و متوازنی به این دست اقدامات احتمالی نشان دهند.
در این میان انتظار از دولت تدبیر و امید هم این است که ملت ایران بتوانند
پاداش بیش از یک دهه مقاومت جانانه در برای تحریم های ظالمانه و ناعادالنه
غرب را دریافت کنند و اثر برداشته شدن تحریم های مذکور ،را در معیشت و
زندگی و به عبارت بهتر ،بر سر سفره های خود احساس کنند که این موضوع بی
شک جز با مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی دقیق میسر نخواهد بود که امید
است دولت تدبیر و امید با آگاهی از این موضوع در همین راستا گام بردارد و هم
راه را بر رانت خواران و متعرضان به بیت المال سد و هم از این فرصت در راستای
توسعه روز افزون کشور استفاده بهینه کند.
نکته مهمی که نباید فراموش شود توجه توسعه درون زا ،در دوران پسا برجام
است که زمینه برای حضور جدی ایران در بازارهای جهانی فراهم شده ،و
محدودیت های ناشی از تحریم های ناعادالنه دیگر وجود ندارد .هرچند که
ارتباط با شبکه جهانی ،در دوران کنونی الزمه رشد اقتصادی است اما ظرفیت
اصلی پیشرفت در داخل کشور و در دستان توانمند جوانان و دانشمندان ایرانی
قرار دارد که ظرفیتی بی بدیل را در اختیار مسوالن قرار داده است.
لذا باید به جای اتکا بر بازیگرانی که بارها اثبات کرده اند قابل اعتماد نیستند ،بر
ظرفیت های داخلی برای رشد و توسعه کشور تأکید کرد و فرمایشات مقام معظم
رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را نصب العین خود قرار داد.
ناگفته پیداست که اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها نسخه درمان اقتصاد بیمار
کشورمان ،صرفا مربوط به دوران تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران نبوده و
نیست و زین پس هم تکیه بر اقتصاد مقاومتی و داشن بنیان ،می تواند پایه های
اقتصاد کشور ما را ترمیم و تحکیم کند.
در یک جمعبندی کلی باید گفت که برجام اگرچه شرط الزم برای خروج از
گرداب چالشهای درهمتنیده اقتصادی است ،اما شرط کافی محسوب نمی شود
و در این راه نیازمند استفاده کامل و درست از ظرفیت های داخلی هستیم.
اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به دور از شعار و هیاهوهای سیاسی ،تقویت زیر
ساختهای توسعه اقتصادی ایران اسالمی ،همگرایی و هم افزایی بخش های
مختلف برای دستیابی به اهداف توسعه ای ،باور به توان و استعدادهای داخلی و
حذف زمینه های رانت برای برخی افراد و گروه ها می تواند منجر به انقالبی در
عرصه اقتصاد کشور شده و از این طریق بخش هایی از مشکالت و نابسامانی های
اقتصادی قابل حل و فصل است و ملت ایران حالوت این پیروزی را بیش از پیش
در کام خود احساس خواهد کرد.

فروشگاه زنجیرهایاتحادیهتعاونیهایمصرففرهنگیان اردبیل

شعبه پارس آبادمغان

تامین جهیزیه خانواده های محترم فرهنگیان

فروش اقساطی کلیه لوازم خانگی  12الی 14ماهه
بدون پیش پرداخت و بهره

آدرس :پارس آباد -خیابان شهید بهشتی جنوبی -بعد از فلکه اجیرلو -نبش خیابان شورا
تلفن 09143553483-32728051
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یادداشت

برنج مغان ،نیازمند حمایت مسئوالن

واردات محصوالت کشاورزی عالوه بر به انزوا کشیدن صنعت کشاورزی موجب شده است
کشاورزان نیز دیگر امیدی برای تولید و بهبود فضای کسب و کار خود نداشته باشند این در
حالی است که مافیای صنعت کشاورزی برای کسب منافع خود به واردات این محصوالت روی
آورده است.
واردات محصوالت کشاورزی عالوه بر به انزوا کشیدن صنعت کشاورزی موجب شده است
کشاورزان نیز دیگر امیدی برای تولید و بهبود فضای کسب و کار خود نداشته باشند این در
حالی است که مافیای صنعت کشاورزی برای کسب منافع خود به واردات این محصوالت روی
اورده است.
اولین موضوع و سوالی که در اینجا الزم است به آن پرداخته شود موضوع واردات بی رویه
محصوالت کشاورزی همچون برنج است و دلیل اینکه مسئوالن وزارت کشاورزی به جای تولید و
حمایت از محصوالت با کیفیت در داخل کشور ،همچنان به واردات محصوالت کشاورزی از سایر
کشور ها بسنده می کنند در حالیکه پتانسیل های بی نظیری در مناطق مختلف کشور وجود
دارد که می تواند در عرصه تولیدات کشاورزی و باغی ،عالوه بر تامین نیازهای داخلی به دیگر
کشورها نیز صادرات شود.
نکته دیگر اینکه برخی از مسئوالن وزارت کشاورزی رفتار دوگانه در بحث واردات برخی از ارقام
تولیدی همچون برنج دارند که این موضوع نیز از سویی باعث عدم پیشرفت صنعت کشاورزی در
این بخش شده و از سوی دیگر موجب سود بردن مافیای کشاورزی می شود که این مسئله به
بی تدبیری برخی از مسئوالن بر می گردد.
اما مسئله ای که منجر به واردات بی رویه می شود موضوع حضور دالالن و واسطهگران برای
کسب منافع بیشتر در بخش کشاورزی است که این مسئله نیز نیازمند برخورد قاطع وزرات
کشاورزی با برخی سودجویان صنعت کشاورزی است.
گفتنی است در به وجود امدن مشکالت کشاورزی تنها یک وزارتخانه نقش ندارد لذا وزیر محترم
کشاورزی اگر به دنبال تقویت تولید داخلی است ،باید دست مافیای کشاورزی را از اراضی
و صنایع وابسته کوتاه کند،زیرا با ادامه این روند که محصوالت خارجی جایگزین محصوالت
کشاورزی داخلی شوند؛ بطورحتم صنعت کشاورزی بسیار منزوی خواهد شد.
گفتنی است ،برنجکاری در کشور و در مناطقی همچون منطقه مغان اکنون تبدیل به یک مشقت
و مرارت شده به گونه ای که واردات بی رویه این محصول درهنگام برداشت ،ضربه بر پیکره
تولیدکننده این محصول استراتژیک وارد می اورد.
و این درحالی است که این نگرانیها از سوی کشاورزان و بیتوجهی بر تولید برنج موجب آن
شد تا برخی از شالیکاران به فروش اراضی کشاورزی خود و یا به کاشت محصولی غیر از برنج
روی بیارند.
شالیزارهای برنج گرمی در روستاهای کالنسرا ،رحیملو ،حاشیه رودخانه مرزی بالهارود بخش
موران و سواحل رودخانه دره رود بخش انگوت و همچنین شالیزارهای منطقه پارسآبادمغان نیز
که تنها منطقهای است که در آن برنج به صورت کشت دوم کاشته میشود ساالنه چندین هزارتن
از این محصول را روانه بازار مصرف می کنند.
گفتنی است ارقام کشت شده در این مناطق به خاطر نداشتن آفات و بیماریهای خاص ،کامال
طبیعی بوده و عاری از هرگونه ماده شیمیایی است.
برنج تولید شده در این مناطق از کیفیت ،عطر ،بو و طعم خاصی برخوردار بوده و حتی برنجکاران
استانهای شمالی نیز برای باال بردن کیفیت و بازار پسندی محصول تولیدی خود ،برنج هاشمی
تولیدی در مغان را به برنج های خود مخلوط میکنند.
با این حال امید است مسئوالن در بحث نبود مراکز خرید تضمینی برنج در منطقه و تکمیل و
توسعه ساحلبند در حاشیه رودخانه ارس تدابیری در راستای تسهیل امور مربوط به تولید برنج
و کاهش واردات بی رویه اتخاذ نمایند که این مئسله موجب شکوفایی صنعت کشاورزی و در
نهایت به افزایش تولید و اشتغال خواهد انجامید( .مغان امروز)

خـبـــر

فرودگاه پارس آبادمغان سال آینده بازگشایی می شود

فرماندار پارس آباد گفت :پروازهای فرودگاه پارس آباد از نیمه اول سال  ۹۵برقرار می شود.
به گزارش مغانه ،مهدی احمدی روز سه شنبه در نشستی با مدیرکل راه و شهرسازی استان
اردبیل افزود :طرح توسعه و گسترش فرودگاه پارس ّآباد به عنوان یکی از مهم ترین طرح های
این شهرستان در شش ماه اول سال آینده تکمیل می شود.
وی همچنین از افتتاح بیمارستان ۱۲۰تختخوابی این شهرستان در نیمه نخست سال  ۹۵خبر
داد و گفت :با بهره برداری از این پروژه عظیم بخش اعظمی از مشکالت و نارسایی های این
منطقه در حوزه بهداشت و درمان مرتفع خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب جاده های مواصالتی این شهرستان ،نسبت به تکمیل
پروژه چهار بنده کردن جاده پارس آباد – سربند و توسعه و ایمن سازی محورهای ارتباطی
منطقه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه پایانه مسافربری و میدان میوه و تره بار پارس آباد در شان مردم منطقه نیست،
بر انتقال و احداث پایانه مسافربری و میدان تره بار در یک مکان مناسب و مطابق با استانداردهای
الزم تاکید کرد.
مدیرکل راه وشهرسازی استان اردبیل نیز با بیان اینکه برای اتمام طرح چهار بانده کردن پارس
آباد – سربند به طول ۲۰کیلومتر۳۰۰ ،میلیارد ریال اعتبار نیاز است ،گفت :با تکمیل و افتتاح
این پروژه از میزان تصادفات رانندگی در این مسیر پرتردد کاسته خواهد شد.
خلیل محبت خواه از اعطای تسهیالت بانکی کم بهره برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده
و ناپایدار خبر داد و افزود :متقاضیان تسهیالت بافت فرسوده شهری می توانند برای اطالع از
جزئیات و شرایط ثبت نام و دریافت این وام به سامانه تسهیالت نوسازی و بهسازی بافت های
فرسوده شهری به نشانی  http://facility.udrc.irمراجعه کنند.

دادستان اردبیل:

برخورد با جرائم مرتبط با مواد مخدر در اردبیل تشدید میشود

دادستان عمومی و انقالب اردبیل گفت :در
راستای برخورد جدی و قاطع با مواد مخدر
برخورد با جرائم مرتبط با این مواد خانمانسوز
در اردبیل تشدید میشود.
ناصر عتباتی جمع اهالی محله شهریار اردبیل
با اشاره به برخی از تهدیدها و آسیبهای شهر
اظهار داشت :یکی از اصلیترین موضوعاتی که
دشمنان ملت بر آن برنامهریزی میکنند تالش
برای تغییر سبک زندگی مردم است که سعی
دارند نوع تعامالت و رفتارهای مردم را از طریق
شبکههای ماهوارهای تغییر دهند و با رواج بی
بندوباری در فیلمهای خود در صدد هستند الگو
و فرهنگ اسالمی خانوادهها را به سبک زندگی
غربی تغییر دهند.
وی گفت :در کنار برخوردهای قضایی و انتظامی
که با این معضل به جد انجام میشود ،انتظار بر
این است تا خانوادهها نیز توجه ویژه و نگاه جدی
به معضل داشته باشند و نگذارند تا استحکام
و اخالق در خانوادهها فرو پاشد که به یقین
پیشگیری از این گونه معضالت جلوی بسیاری از خطرات و مشکالت بعدی از جمله هنجارشکنی،
حرمتشکنی و انحرافات اجتماعی را خواهد گرفت.
عتباتی با اشاره به بحث مواد مخدر به عنوان یک تهدید جدی بیان کرد :آنچه در مقابله با مواد مخدر
دستگاههای حاکمیتی به ویژه مراجع انتظامی و قضایی انجام میدهند بر مبنای قانون و برخورد جدی
با مجرمان و سوداگران است که در این راستا پروندههای متعدد تشکیل شده و مجازات سنگین برای
متهمان در نظر گرفته میشود که افزایش دو برابری کشفیات مواد مخدر در سال  93نسبت به سال
 92نشان دهنده تالشهای بیش از پیش در مقابله به مواد مخدر است.
دادستان عمومی و انقالب اردبیل تصریح کرد :در ریشهیابی علل گرایش به مواد مخدر باید به این نکته
توجه داشت که در کنار مرزی بودن استان و دخیل بودن عوامل سود مادی و اقتصادی در قاچاق مواد
مخدر ،عامل مهم تالش دشمنان برای ضربه زدن به همیت و غیرت جوانان این مرز و بوم است که با
ترویج مواد مخدر سعی در سست کردن ارداه جوانان دارند.
وی افزود :لزوم نظارت و کنترل بر فرزندان از سوی والدین عامل مهمی در پیشگیری و عدم گرایش
جوانان به مواد مخدر است و از عموم مردم میخواهیم تا برای ایجاد شهر سالم و پاک و به دور از هر
گونه جرایم ،اطالعات خود را مبنی بر فعالیت افراد در حوزه مواد مخدر را به مراجع قضایی و انتظامی
گزارش دهند.
عتباتی اظهار کرد :مواد مخدر منشاء بسیاری از جرائمی است که در جامعه اتفاق میافتد ،آگاهسازی
خانوادهها و اطالع رسانی از مشکالت و خطرات گرایش به مواد مخدر و نیز ارتقای سطح فرهنگ

خانوادهها نیز از عوامل اصلی پیشگیری و مقابله
با مواد مخدر است که بایستی از سوی نهادهای
متولی برای آن برنامهریزی شود.
دادستان عمومی و انقالب اردبیل گفت :معضل
بعدی که اکنون در شهر با آن مواجه هستیم و
عدهای سعی دارند با دامن زدن و تهیه و توزیع
آن در بین جوانان چهره و جایگاه شهر اردبیل را
به عنوان داراالرشاد و شهر حسینی خدشهدار
کنند ،مشروبات الکلی است چرا که بی شک
مشروبات الکلی منشاء بسیاری از جرائم مانند
مزاحمتهای خیابانی ،خشونتهای رفتاری و
گفتاری ،نزاع دسته جمعی ،چاقوکشی و بسیاری
از معضالتی است که در جامعه اتفاق میافتد.
وی با قدردانی از رئیس کل دادگستری استان
اردبیل و تأکید وی بر برخورد جدی و قاطع با
این گونه جرائم ،از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به
جرایم مشروبات الکلی خبر داد و افزود :امنیت
شهر و حفظ جایگاه آن برای ما بسیار مهم است
و ما در برخورد با افراد خاطی بدون هیچ گونه

اغماضی با اقتدار کامل برخورد میکنیم.
عتباتی با تشریح خشونت و درگیری با بیان اینکه عالوه بر عوامل اقتصادی ،پائین بودن آستانه تحمل
مردم از علل اصلی بسیاری نزاعها است ،تصریح کرد :توجه به سبک زندگی اسالمی ایرانی و حاکمیت
اعتقادات دینی در رفتار و گفتار از جمله راهکارهای اساسی در حل این معضل است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل خطاب به کسانی که اقدام به ایجاد مزاحمت خیابانی
برای نوامیس مردم کرده و امنیت جامعه را به مخاطره میاندازند هشدار جدی داده و آن را به عنوان
خط قرمز برشمرد و بیان کرد :بدون اغماض و مماشاتی با متخلفان در این امر برخورد جدی خواهد
شد.
وی با تبریک فرا رسیدن ایاماهلل پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران به موضوع انتخابات به عنوان
مهمترین مسئله و اتفاق پیش رو اشاره کرد و گفت :حضور فعال و پرتحرک در انتخابات ،شناخت دقیق
از نامزدها و رعایت قانون سه اصل مهم در حضور انتخابات است.
دادستان عمومی و انقالب اردبیل تصریح کرد :انتخاب افراد صالح مقید به اخالق و شئونات اسالمی
و گوش به فرمان مقام رهبری به یقین دشمنان اسالم را ناامید و تمام توطئههای دشمنان را نقش
بر آب خواهد کرد.
عتباتی افزود :دستگاه قضایی با بی طرفی کامل و به دور از جناح بندیهای سیاسی ،در حوزه تخلفات
انتخاباتی ورود جدی داشته و با مصادیق جرائم تخلفات انتخاباتی مانند خرید و فروش آراء و جعل و
سایر تخلفات برخورد جدی براساس قوانین و مقررات خواهد کرد.

نیروگاه 10مگاواتی برق در پارس آبادمغان احداث می شود
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل از ساخت
نیروگاه 10مگاواتی برق با 200میلیارد ریال سرمایه
گذاری در شهرستان پارس آبادمغان خبر داد.
به گزارش مغانه ،علیرضا علیزاده در نشستی
با معاون فرماندار پارس آباد افزود :این طرح با
مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی و به منظور
رفع مشکل ضعف وافت ولتاژ و قطعی برق در این
منطقه احداث می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل مزایای
احداث نیروگاه  10مگاواتی برق گرمایی تولید بخار
و برق سرمایی بر اساس استاندارد زیست محیطی
برشمرد و افزود :این شرکت با افرادی که در زمینه
انرژی خورشیدی برق تولید کنند با قرارداد 20
ساله به صورت تضمینی برق را خرید میکند.
وی با بیان اینکه امسال 170میلیارد ریال اعتبار
برای توسعه شبکه برق پارس آباد مغان اختصاص داده شده است ،اظهار کرد :مصرف انرژی برق
در این شهرستان بسیار باالست که با احداث نیروگاه 10مگاواتی و توسعه شبکه ،بخش اعظمی از

مشکالت و نارسایی های این منطقه در حوزه برق
برطرف می شود.
معاون فرماندار شهرستان پارسآباد نیز در این
جلسه با بیان اینکه شهرستان پارسآباد از لحاظ
مصرف برق پس از مرکز استان بیشترین آمار را به
خود اختصاص داده است ،گفت :از سرمایهگذاری
بخش خصوصی در احداث نیروگاه  10مگاواتی برق
استقبال کرده و در زمینه تأمین زمین مورد نیاز
نیروگاه پیگیریهای الزم را انجام میدهیم.
یاسر ندایی با اشاره به تأمین برق مورد نیاز
تأسیسات،کارخانجات تولیدی و صنعتی و اماکن
تجاری و مسکونی و جلوگیری از افت ولتاژ بیان
کرد :در کنار این نیروگاه پست  63کیلوولتی برق
نیز احداث میشود.
وی با قدردانی از توجه ویژه شرکت توزیع برق
استان اردبیل به شهرستان پارسآباد اظهار کرد :چهارپروژه برق با اعتبار سه میلیارد و 400میلیون
ریال در دهه فجر امسال در این شهرستان به بهرهبرداری میرسد.

3400نفر معلول در پارس آبادمغان وجود دارد
معاون فرماندار پارس آباد گفت :بر اساس آمار ارائه شده ،هم اکنون حدود سه هزار و 400نفر معلول در این
شهرستان وجود دارد.
یاسر ندایی روز پنجشنبه در جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان پارس آباد افزود :مشکل تردد و
ب بودن معابر عمومی یکی از مشکالت اساسی معلوالن و سالمندان و مانعی بزرگ برای حضور آنها در
نامناس 
جامعه است.
وی با تاکید بر اجرای دقیق قوانین مناسب سازی معابر از سوی دستگاه ها ،اظهار کرد :نصب آسانسور و رمپ در
ادارات و نهادها و نیز احداث پل و رمپ گذاری روی جوب ها برای تسهیل در عبور و مرور معلوالن و سالمندان
بسیار ضروری است.
معاون فرماندار پارس آباد از عملی نشدن تعدادی از مصوبات توسط برخی از ادارات انتقاد کرد و از شهرداریها و
ادارات خواست اقدامات الزم را با استفاده از استاندارد موجود در خدمت رسانی مطلوب به معلوالن و سالمندان
انجام دهند .
ندایی با بیان اینکه جامعه معلوالن نیازمند حمایت جدی مسووالن هستند ،بر ضرورت فراهم سازی فرصت های
استفاده از امکانات و فضاهای عمومی برای معلوالن جسمی  -حرکتی و افراد کم توان و سالمندان تأکید کرد.
او اشتغال و مسکن را از دغدغه های اصلی معلوالن و خانواده ها آن ها عنوان و بیان کرد :ایجاد فرصت های شغلی
برای معلوالن و حل مشکل بیکاری و مسکن آن ها ،تالش و همت جدی مسووالن را می طلبد.
وی با اعالم اینکه معلولیت محدودیت و محرومیت نیست ،اظهار کرد :برای حضور فعاالنه و پررنگ معلوالن در
عرصه ها و حوزه های مختلف و شکوفایی هرچه بیشتر این قشر ،نیاز به فرهنگسازی در خانوادههای آنها و
در جامعه است.

کشف دو قبضه سالح جنگی و سه قطعه اشیای عتیقه در پارس آبادمغان
فرماندار پارس آباد از کشف و ضبط دو قبضه سالح جنگی و سه قطعه اشیای
عتیقه در 9ماه گذشته توسط ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این شهرستان
خبر داد.
به گزارش مغانه ،مهدی احمدی روز شنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی،
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان گفت :در این مدت
همچنین دو هزار و 111لیتر مشروبات الکلی دست ساز ،دو هزار و 403قوطی
مشروبات الکلی خارجی572 ،دستگاه انواع تجهیزات گیرنده شبکه های ماهواره
ای21 ،هزار و 305لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع68 ،هزار 157قلم
داروی غیرمجاز880 ،کیلوگرم چای خارجی ،یک هزار و 280عدد باطری قلمی،
954هزار و 175نخ سیگارت خارجی و 955بسته تنباکو کشف و ضبط شده
است.

به گفته وی ،ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز همچنین موفق شدند در مدت
یاد شده 40قبضه سالح شکاری  ،پنج هزار عدد آدامس خارجی ،یک هزار و
50حلقه سی دی مستهجن ،دو هزار و 653قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی
غیر مجاز ،دو هزار و 675عدد لوازم پزشکی187 ،دستگاه انواع گوشی تلفن
همراه9 ،دستگاه تبلت142 ،دستگاه لوازم صوتی و تصویری24 ،دستگاه لوازم
خانگی16 ،طاقه پارچه16.430 ،تن چوب آالت143 ،لیتر سموم کشاورزی
و820تن گیاه دارویی کاپاریس( ُکبر) کشف و ضبط کنند.
وی از تشکیل 324فقره پرونده قاچاق کاال در 9ماه گذشته در این شهرستان
خبر داد و اظهار کرد :در این ارتباط 312نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی
منطقه شدند.

سیاست 4

دو هفته نامه سیاسی ،فرهنگی
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یـادداشت

شبکه های اجتماعی و کاندیداها

رضا امیرپور
مغان ،این دشت رویایی و باستانی ،پیدایش شبکه های اجتماعی محلی مناسب
برای جوالن دهی کاندیداها تبدیل شده است و با تشکیل گروهها و اتاقهای فکر،
اهداف سودجویانه خود را به پیش می برند.
همانند شکارچیانی که منتظر فصل شکار هستند تا طعمه خود را به دام بیندازند
شکارچیان افکار و اندیشه ها نیز با فرارسیدن فصل انتخابات و با ترفندهای مختلف
سعی دارند تا از این نمد کالهی برای خود دست و پا کنند.
به مانند سایر مناطق ،استانها و شهرستانهای مختلف کشور منطقه مغان نیز با
نزدیک شدن به انتخابات از شور و حرارت خاصی برخوردار است از چند ماه مانده
به انتخابات نامزدها و منتسبان آنان با برگزاری مجالس و محافل جهت رقابت در کارزار انتخاباتی اهداف
و برنامه های خود را پیاده سازی می کنند در این بین افرادی نیز هستند که نتایج و سرنوشت انتخابات
چندان برایشان مهم نیست و تنها به دنبال فرصتی مناسب هستند تا از فرصت بدست آمده بهره کافی
و وافی را برده و جایگاه خود را استحکام بخشند.
افرادی که در طول تمام طول عمر خود کوچکترین خدمت و اقدامی موثر برای منطقه انجام نداده اند
اکنون با فرا رسیدن زمان این رویداد مهم به دایه مهربانتر از مادر تبدیل شده و سنگ مغان و توسعه
مغان را به سینه میزنند و با تجمیع افرادی فعال و تاثیر گذار در رقابهای انتخاباتی ،در قالب گروهها و
اتاقهای فکر خصوصی ،با اشعاری همچون تعهد ،احساس مسئولیت ،تالش در راستای رفع موانع توسعه
مغان با حمایت از کاندیدای اصلح ،در فکر ایجاد ائتالف و جلب توجه نامزدهای انتخاباتی هستند و جهت
پیشبرد اهداف خود گام بر می دارند.
اما مدتی است شاهد جو سازی و جریان سازی آنان در این شبکه ها هستیم .تا جایی که در مقاطعی به
بهانه جلب توجه فکار عمومی با طرح موضوعاتی عامه پسند به بررسی مشکالت و نارسایی های منطقه
پرداخته و به برنامه ها و مدیریت مدیران و مسئوالن منطقه خرده گرفته و به بهانه تعهد و احساس
مسئولیت و رفع موانع توسعه منطقه ،کاسه داغ تر از آش شده و در راستای اهداف و منافع شخصی
خود گام بر می دارند.
اکنون که شمارش معکوس برای انتخابات و تکیه بر صندلی سبز بهارستان آغاز شده است چهره واقعی
این افراد نیز نمایان شده است .واقعیت این است که از سخنرانی تا عمل فاصله زیادی وجود دارد و
بسیاری از کسانی که خوب سخن می رانند و ادعاهای واقع بینانه و روشنفکرانه ای را طرح میکنند در
مصداق ها دچار تردید شده و در عمل به گونه ای دیگر ظاهر می شوند و منافع شخصی را بر همه چیز
و همه کس ترجیح میدهند.
در سالهای اخیر پیدایش شبکه های اجتماعی نیز محلی مناسب برای جوالن دهی این افراد تبدیل
شده است و با تشکیل گروهها و اتاقهای فکر ،اهداف سودجویانه خود را به پیش می برند که در این بین
هوشیاری افراد در جلوگیری از فرصت طلبی و وارونه جلوه کردن حقایق و بهره مندی از فرصت بدست
آمده میتواند بسیار مهم و حیاتی باشد.
در آستانه شبها و روزهای سرنوشت ساز و حیاتی ،مراقب وعده ها و شعارهای تو خالی و عوام فریبانه
افراد فرصت طلب و سودجو باشیم و نگذاریم سودجویان برای چهار سال دیگر یاس و ناامیدی را بر مردم
منطقه ما تحمیل نمایند بنابراین استقالل رای خود را حفظ کرده و اجازه ندهیم دیگران برای ما تصمیم
بگیرند و سرنوشت خود را به دست خود رقم بزنیم.

مقاله

سرقت خودرو و راه هاي پيشگيري از آن

تحقيقات نشان مي دهد كه در نيمي از جرايم مالي ،مالباختگان افرادي هستند كه خودزمينه ي
تحريك ،ترغيب و يا تسهيل در ارتكاب جرم را براي مجرمان فراهم مي آورند.
اگرچه آمارها حاكي از آن است كه سرقت لوازم اتومبيل در مقايسه باسرقت خودرو اتومبيل به مراتب
بيشتر رخ مي دهد ،ليكن ما در اين مجال سعي نموده ايم تا به هردو مورد پرداخته و راه كارهاي
پيشگيرانه اي را در اين زمينه به هموطنان عزيز ارائه نماييم.
چه خودروهايي در معرض سرقت قرار دارند؟
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بهتر است سارقان خودرو را به دو دسته ي حرفه اي و غيرحرفه اي تقسيم
كنيم:
سارقان غيرحرفه اي ،با استفاده از فرصت به دست آمده وسايل نقليه اي را كه فاقد لوازم و تجهيزات
ايمني مناسب بوده و در مكان خلوت پارك باشند يا سوئيچ برروي آن ها باقي مانده باشد ،به سرقت
مي برند .اين گونه وسايل نقليه معموالً به منظور اوراق شدن و استفاده از قطعات و لوازم آنها و يا براي
انجام اعمال مجرمانه ،مورد سرقت قرار مي گيرند .معموالً درصد بااليي از اين خودروهاي مسروقه توسط
پليس كشف مي شود.
سارقان حرفه اي خودرو ،افرادي هستند كه از مهارت و سرعت عمل بااليي براي راه اندازي و روشن
نمودن وسايل نقليه از قبيل قطع سيستم هشداردهنده ،بازكردن د ِر خودرو و قفل و زنجير برخوردار
هستند .اين قبيل سارقان پس از مبادرت به سرقت با انجام جعل اسناد و مدارك اقدام به فروش خودرو
مي كنند .سارقان حرفه اي براي انجام سند نمره ،ابتدا اتومبيلي تصادفي را خريداري كرده و اتومبيل
هم مدل ،هم رنگ و هم تيپ آن را سرقت مي كنند .سپس با استفاده از جعل اسناد و مدارك خودروي
تصادفي و تغيير اركان خودروي سرقتي به اصطالح سند نمره و نصب پالك ساخت خودشان ،آن را
به فروش مي رسانند .خودروهايي كه توسط اين سارقان مورد سرقت قرار مي گيرند ،معموالبه سختي
كشف مي شوند.
با تمام اين اوصاف ترديد نكنيد كه حتي حرفه اي ترين سارقان خودرو نيز به دنبال سرقت هاي كم
دردسر هستند و باال بودن امنيت خودروها و يا نصب لوازم ايمني وبازدارنده بر روي آنها ،تاحد زيادي
باعث مي شود تا از سرقت اين نوع وسايل نقليه چشم پوشي كنند .بنابراين انجام اقدامات پيشگيرانه
توسط افراد جامعه را مي توان اصلي ترين گام براي مبارزه با وقوع سرقت خودرو دانست.
واقعيت تلخ اين است كه بيشتر خودروهايي كه به سرقت رفته اند ،توليد كارخانجات داخلي مي باشند.
با اين وجود نيروي انتظامي همواره در راستاي رفع نواقص ايمني خودروهاي توليد داخل تالش نموده
است؛ به طوري كه در اين خصوص بارها جلساتي را با حضور صاحبان كارخانه هاي سازنده ي خودرو
و سارقان حرفه اي برگزار نموده كه در آن مجرمان شگردهاي به كارگرفته شده در سرقت هاي ارتكابي
را عنوان كرده اند  .با اين وجود اين تالش ها زماني مفيد خواهد بود كه مالكان خودروها نيز توصيه
هايپيشگيرانه ي پليس را كام ً
ال جدي بگيرند.
استفاده ي سارقان از فرصت ها:
آشنايي شهروندان با فرصت هاي مختلفي كه سارقان حرفه اي و غيرحرف هاي براي انجام عمل مجرمانه
ي خود مترصد به دست آوردن آ نها هستند ،نقش مهم و اساسي در كاهش اين جرم دارد .توصيه هاي
پيشگيرانه ي ما نيز در بيان اين فرصت ها نهفته است .توصيه هايي كه شايد بارها و بارها از زبان پليس
شنيده باشيد و ما در اينجا فقط آنها را به شما يادآوري مي كنيم:
* پارك خودرو در محيطهاي خلوت و تاريك و يا در يك نقطه به مدت طوالني كه زمينه را براي ارتكاب
عمل مجرمانه از طريق بازكردن قفل ها ،بريدن زنجير ،قطع دزدگير و خنثي كردن ساير تجهيزات
ايمني فراهم مي كند.
* انجام معامله با دالالن در مراكز غير معتبر
* خريد خودرو به صورت وكالتي
* رها شدن خودرو با د ِر باز يا شيشه هاي پايين و بعضاً قرار داشتن سوئيچ بر روي آن
* بي توجهي مالكان خودروها نسبت به نصب لوازم و تجهيزات ايمني و بازدارنده نظير سوئيچ مخفي،
قفل سوئيچي ،دزدگير ،قفل پدال و فرمان ،محافظ كامپيوتر
* بي توجهي مالكان خودروها نسبت به قفل نمودن د ِر خودرو و استفاده از تجهيزات بازدارنده در داخل
پاركينگ منزل
* وجود اشياء لوكس و اسناد و مدارك در داخل خودرو
* اعتماد بي جا در واگذاري سوئيچ به افراد ناشناس به عناوين مختلف مانند امتحان كردن ،تشخيص
نقص فني ،ساخت سوئيچ يدكي و نظاير آن
* سپردن خودرو به تعميركاران ناشناس و فاقد مجوز
* سپردن خودرو به افراد ناشناس براي خارج نمودن از پاركينگ يا بر طرف نمودن نقص فني ،به ويژه
توسط خانم ها و افراد سالمند
* عدم استفاده از سيستم هاي دزدگيري كه به راحتي قطع و خنثي مي شوند.
* سپردن نصب دزدگير به افراد متفرقه و ناشناس
* اعتماد بي جاي افراد در قبول خوراكي ها و آشاميدني هاي مسموم و آغشته به مواد بيهوشي و خواب آور
* اعتماد رانندگان به زنان سارق و همين طور تبهكاراني كه از پوششهاي خانوادگي استفاده می كنند.
* انتخاب مكان هاي خلوت و غير ايمن براي توقف و استراحت
* طمع رانندگان براي دريافت كرایه های بيشتر و قبول پيشنهاد براي تردد در مسيرهاي خلوت و دور افتاده
* ترك خودرو در حضور مسافر به بهانه هاي مختلف مانند خريد و...
* عدم توجه يا كم توجهي خريداران خودرو نسبت به انجام استعالم از كارشناسان
فرماندهی انتظامی شهرستان پارس آباد

سفیر ایران در جمهوری آذربایجان:

توافق اخیر تلخ ترین شکست سیاسی رژیم صهیونیستی بود

پیروزی ایران در مذاکرات هسته ای نشان داد
ایران برخالف ادعاهای غرب بدنبال سالح اتمی
نبوده بلکه مقاصد صلح امیز هسته ای را دنبال
می کرد.
« محسن پاک آیین « سفیر ایران در جمهوری
آذربایجان امروز در نشست خبری با خبرنگاران
رسانه های گروهی جمهوری اذربایجان با اعالم
این مطلب گفت :توافق هسته ای ایران با 5+1
نتیجه12سال مقاومت مردم ایران در مقابل
تحریم های ظالمانه و غیر قانونی غربی ها است
و با این توافق حق ایران برای داشتن انرژی
صلح آمیز هسته ای برسمیت شناخته شد و
تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی
ایران نیز لغو شد.
وی افزود :با پیروزی ایران در این مذاکرات
ثابت شد که حربه تحریم علیه هیچ کشوری
نمی تواند کارساز باشد.
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان از ابراز
خرسندی مقامات جمهوری آذربایجان از لغو تحریم های علیه کشورمان نیز تقدیر کرد و گفت :با
لغو تحریم ها آینده روابط دو کشور بسیار روشن و روبه رشد خواهد بود.
« محسن پاک آیین « حوزه نفت و گاز ،حمل و نقل جاده ای و دریایی ،معدن ،برق ،توریسم
درمانی و گردشگری را از جمله حوزه های مورد توجه دو طرف برای گسترش همکاری ها اعالم
کرد و گفت :با توجه به اینکه هر دو کشور بدنبال رهایی از وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت
هستند بنابراین می توان با توجه مشترک به حمل و نقل بین المللی و تجارت محصوالت کشاورزی
و مشارکت در تامین محصوالت کشاورزی و مواد غذایی کشورهای ثالث به رشد اقتصادی مناسب
دست یافت.
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر خشمگینی

اسرائیل از توافقات هسته ای گفت :توافق
اخیر تلخ ترین شکست سیاسی رژیم غاصب
صهیونیستی بود چرا که در  12سال گذشته
این رژیم جعلی همواره تالش می کرد با دروغ
پراکنی چنان وانمود کند که ایران بدنبال بمب
اتمی است و امروز گزارش سازمان انرژی اتمی
ثابت کرد که همه ادعاهای اسرائیل بی اساس
بوده است.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری
دیگر مبنی بر حضور ایران در ائتالف ضد
تروریستی سعودی ها گفت :ایران نیازی به
حضور در ائتالف های ضد تروریسم که شکل
ظاهری دارند ندارد و ایران از مدت ها پیش و
قبل از تشکیل این ائتالف ها مبارزه عملی خود
را با تروریسم شروع کرده و اقدامات موثری نیز
در این زمینه انجام داده است.
وی گفت :تشکیل ائتالف مبارزه با تروریسم از
طرف کشوری که خود حامی اصلی تروریسم
است و داعش زائیده تفکر و اقدام اوست نمی تواند کاری پیش ببرد .به این دلیل کشورهای جهان
این ائتالف را جدی نگرفتند.
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در خصوص اظهارات سفیر عربستان مبنی بر قطع رابطه با
کشورمان نیز گفت :ما در این موضوع پیش قدم نبودیم و این عربستان سعودی بود که عجوالنه
اقدام به این کار کرد و خود را از داشتن رابطه با کشور قدرتمندی همچون ایران محروم کرد.
« محسن پاک آیین « افزود :ما اعتقاد داریم عربستان سعودی باید اشتباهات گذشته خود را با
قطع ارتباط با تروریست ها و حمایت نکردن از آن ها جبران کرده و بعد بدنبال تقویت ارتباط با
کشورهای دیگر از جمله ایران باشد.

تکاپوی شدید رد صالحیت شدگان؛ اردوکشی از مغان تا پایتخت برای گرفتن صالحیت
خبرها و گزارشهای غیر رسمی رسیده ،از تکاپوی
شدید برخی از کسانی که صالحیت آن ها در حوزه
انتخابیه پارس آباد و بیله سوار رد و یا احراز نشده
است ،حکایت دارد.
خبرها و گزارشهای غیر رسمی رسیده ،از تکاپوی
شدید برخی از کسانی که صالحیت آن ها در حوزه
انتخابیه پارس آباد و بیله سوار رد و یا احراز نشده
است ،حکایت دارد.
این درحالی است که برخی از این نامزدها برای
پیگیری موضوع و همچنین تغییر در نتیجه
صالحیت خود راه تهران را در پیش گرفته و برخی
هم در منطقه و با استفاده از رابط هایی که دارند
سعی در تغییر در نتیجه صالحیت خود دارند.
رد کاندیداهای مطرح خصوصا در حوزه ی انتخابیه
پارس آباد و بیله سوار سوای از برهم زدن معادالت
انتخاباتی ،نوعی سردرگمی را بوجود آورده است،
چرا که احتمال رد صالحیت برخی چهره های اصلی
داده می شد ،اما اینکه گزینه های دیگر هم اینچنین از گردونه خارج شوند کمی سخت بود و می
توان گفت طیف های خاصی که خود را برای اجماع بر روی گزینه هایی خود آماده می کردند که
اکثریت آن ها احراز صالحیت نشده اند .هرچند برخی چهره های انحرافی در انتخابات پیش رو
هنوز در میدان هستند اما مهمترین موضوع این است که آیا آنها می توانند خود را از قید اسم ها
جدا کنند یا نه؟ و آیا توانایی جمع و جور کردن اوضاع به هم ریخته موجود را دارند یا نه؟
اما یکی از مهمترین اشخاصی که به گفته برخی ها از پتانسیل باالیی برای پیروزی برخوردار بوده
ولی رد صالحیت شده است (ح  -ا) از طیف اصالح طلبان است .شاید هم امید به پیروزی در میان
کسانی که رد صالحیت و یا عدم احراز ،شامل حال آن ها شده است ،همین (ح-ا) باشد چرا که
خیلی ها از همین االن پیروزی وی را محتمل می دانستند.

موضوع دیگر دلیل رد و یا عدم احراز صالحیت هاست
چنانکه برخی نسبت به دلیل رد صالحیت خود ابراز
تعجب کرده اند چرا که گویا در میان دالیل اعالمی
به برخی نامزدها عدم التزام عملی به اسالم قید شده
است که آن ها نسبت به این موضوع معترض هستند.
ضمن اینکه بنا به این دلیل که نمی توان این خبرها
را در مورد علت رد صالحیت تایید کرد قضاوت در
مورد آن هم مشکل است.
از طرف دیگر برخی معتقد به این امر هستند که با
وجود رد صالحیت ها که از قبل هم محتمل بود ،اما
گزینه های جوان و دارای پتانسیل خوب در میان
تایید صالحیت ها است که می توان به آن ها اعتماد
کرد و منطقه خصوصا حوزه ی انتخابیه پارس آباد و
بیله سوار را از این دور باطل و طایفه گرایی چندین
ساله خارج کرد.
این در حالی است که به نظر میرسد برخی از گروه
هایی که از سوی مردم اقبالی نسبت به خود و مواضع
چندسال اخیرشان نمی بینند ،تالش می کنند که از راه های مختلف از شبکه های اجتماعی گرفته
تا نشریات بر جریان انتخابات و البته تضعیف رقیب تاثیر بگذارند و با انتشار شایعاتی هم درباره
ردصالحیت برخی چهرهای موجه جریان مخالف خود ،بر نهادهای نظارتی و هجمه رسانه ای به این
افراد ،بر نظر نهایی نهادهای نظارتی تاثیر بگذارند و از سوی دیگر با انتشار شایعاتی رای دهندگان به
چهرهای جریان رقیب را دچار سردرگمی کرده و از حضور آنان در پای صندوق های رای جلوگیری
کنند و در نهایت از این طریق بر نتیجه نهایی انتخابات تاثیر بگذارند.
به هر جهت باید کمی انتظار بیشتر کشید تا شفافیت عرصه انتخابات پیش رو ،بیشتر شود( .آران
مغان)

محرومیت اصالندوز ،فرصتی برای وعده کاندیداها
قصد
اگر
نمایندگان
خدمترسانی دارند بایستی
رسیدگی به امور مردم را در
اولویت کاری خود قرار دهند
نه اینکه از انجام وظایف خود در
این زمینه شانه خالی کنند.
یکی از مهمترین رویدادهای
سیاسی کشور در کمتر از 40
روز آینده در حالی رقم میخورد
که از مدتها پیش بسیاری
از داوطلبان ورود به مجلس
قانونگذاری برای سبقت گرفتن
از رقبای خود دست به دامان
روشهای مختلفی شدهاند.
اغلب کاندیدا درنشست های
انتخاباتی وعده و وعیدهای
غیرقابل اجرا سعی در جذب
آرا مردم دارند ،وعدههای که
فقط مختص ایام انتخابات است؛
برخی از کاندیداها با برگزاری
جلسات خانگی ،شرکت در
مجالس فرهنگی و مذهبی،
فعالیت در فضاهای مجازی
اقدام به تبلیغات در سطح گسترده میکنند و با نطقهای پرتب و تاب از برنامههای آینده کاری
خود سخن میگویند.
برگزاری نشستهای تبلیغاتی،جلسات سخنرانی شبانهروزی،حضور در مراسم شادی و عزای
مردم،شام و ناهارهای انتخاباتی،عیادت از بیماران،تشکیل گروه و کانالهای تبلیغاتی در فضای
مجازی،انتشار یادداشت و مقاله در شبکههای اجتماعی این روزها بازار داغی دارد.
با یک حساب سرانگشتی از عملکرد نمایندگان در دوره گذشته متوجه میشویم که وضعیت االن
شهر ما نسبت به آن چه که باید باشد در جایگاه خوبی قرار ندارد در این سالهایی که انتخابات
برگزار شده است به دلیل عدم انتخاب نمایندگان بر اساس شایستهساالری ،شهرمان نهتنها بهرهای
از پیشرفت و آبادانی نبرده است بلکه در اثر همین انتخابهای نادرست از قطار توسعهیافتگی نیز
جامانده است.
بازگشایی گمرک اصالندوز،ارتقای بخش اصالندوز به شهرستان،سد دیکداش،منطقه آزاد همه و
همه برای کاندیداهای مجلس بعنوان سوژه تبلیغاتی هستند که عمده هدف اینها سعی در جذب
آرای مردم است.

انتخابهایی که بیشتر بر
مبنای طایفه گری و به وعده
رسیدن به فالن پست و منصب
صورت گرفته است و گاه شاید
به این خاطر که فالن کاندیدا
فامیل است به او رأی ندهیم به
چه کسی رأی بدهیم و یا فالنی
قول داده که اگر به او رأی
بدهیم وام چندمیلیونی برایمان
جور کند و از این حرفهایی که
زیاد شنیدهایم.
یادمان باشد که همه ما در قبال
رأیی که میدهیم مسئولیم چرا
که میخواهیم نمایندهای را
به مجلس بفرستیم که برای
چهار سال آینده این کشور
برنامهریزی کند اگر امروز
از وضعیت توسعهنیافتگی
اصالندوز مغان مینالیم بخش
اعظمی از آن به انتخابهای
خودمان مربوط است پس توپ
را به زمین نمایندگان پرتاب
نکنیم که چرا برای شهر و
منطقه کاری انجام نمیدهند این نمایندگان همانهایی هستند که با رأی مستقیم امثال من و
شما به مجلس راه پیداکردهاند پس عواقب ناشی از آن را باید بپذیریم.
چیزی که بسیار آزاردهنده است این است که هنگام پست و مقام گرفتن چه خوب برای حل
مشکالت و رفع محرومیتها نسخه می پیچنند .اما پای عمل که میرسد لنگ میزنند؛ انگار با
دیدن پست و مقام از خود بیخود میشوند و سخنرانیهایشان یادشان میرود و انگار دیگر اص ً
ال
محرومیتی وجود ندارد که بخواهند آن را بزدایند.
نمایندگان محترم اگر قصد خدمترسانی دارند بایستی رسیدگی به امور مردم را در اولویت کاری
خود قرار دهند نه اینکه با بیتوجهی و مورد غفلت قرار دادن آن ،از انجام وظایف خود در این
زمینه شانه خالی کنند.
اگر مرد عمل هستند مردانه به میدان بیایند و دست از شعارهای تبلیغاتی خود بردارند که مردم
خدمتگزار واقعی میخواهند که اگر خادم بیمنت مردم باشند ،مردم خود قدردان زحمات آنان
هستند( .ارس تبار)
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داستان

نفر هفتم

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل:

خانوارهای عشایری اردبیل ساماندهی میشوند

سهراب آديگوزلي

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل گفت :با
بهرهبرداری از پایاب سد خدآفرین  ۴هزار خانوار
عشایری در قالب  ۲۰۰قشالق اردبیل ساماندهی
میشوند.
قادر هنرمند در جلسه بررسی ساماندهی عشایر
استان اردبیل اظهار داشت :پروژه پایان سد
خداآفرین که توسط شرکت آب منطقهای استان
اردبیل اجرا میشود زمینهساز ساماندهی  4هزار
خانوار عشایری در قالب  200قشالق اردبیل
میشود.
مدیرکل امور عشایری استان اردبیل افزود :این امر
زمینهساز کاهش مهاجرت و ایجاد درآمد پایدار
برای اهالی ساکن در این مناطق میشود که به
واسطه این امر میتوانیم توسعه و رونق تولیدات
این قشر را در سطح منطقه شاهد بوده و از بسیاری
از مشکالت در حوزه مهاجرت و اشتغال این افراد
بکاهیم.
وی با اشاره به عضویت امور عشایری استان اردبیل
در در کمیته کارگروه تخصصی توسعه روستایی
و عشایری با حمایت رئیس سازمان امور عشایر

شهردار اردبیل:

کشور و تصویب هیئت وزیران گفت :این امر
سبب میشود تا مشکالت در حیطه عشایر استان
به شکل مستقیم در این کمیته مطرح شده و
اقدامات بهموقع و مناسبی برای رفع مشکالت
انجام شود.
وی با اشاره به مزایای عضویت در کمیته کارگروه
تخصصی توسعه روستایی و عشایری تصریح کرد:
این امر سبب افزایش شاخصهای برخورداری
جمعیت عشایر استان از خدمات و زیرساختهای
فرهنگی ،آموزشی ،عمرانی ،بهداشتی و سایر
حوزههای میشود.
مدیرکل امور عشایری استان اردبیل با اشاره به
فعالیتها گسترده عشایر استان اردبیل بیان کرد:
عشایر نقش و تاثیر بسزایی در تامین فراوردههای
گوشتی ،لبنی ،کشاورزی و صنایع دستی دارند
و برای تداوم این فعالیتها باید تالش کنیم تا
با افزایش تعامل و مشارکتها زمینه برخورداری
آنها را از امکانات و زیرساختهای هر چه بیشتر
فراهم آوریم که در این راستا تالش همهجانبه در
استان انجام میشود.

 50پروژه شهرداری دهه فجر افتتاح میشود

شهردار اردبیل گفت 50 :پروژه عمرانی و خدماتی شهرداری
اردبیل در گرامیداشت ایاماهلل دهه فجر افتتاح شده و به
بهرهبرداری میرسد.
حمید لطفاللهیان اظهار کرد :به دلیل محدودیت فصل کاری
و دوران چهار ماه مدیریت بنده با کمک دیگر تالشگران
شهرداری در این مدت کوتاه سعی کردیم تا برخی از پروژهها به
سرانجام برسد تا در گرامیداشت ایاماهلل دهه فجر شاهد افتتاح و
بهرهبرداری از آنها باشیم.
وی گفت :این پروژهها که بیش از  50پروژه متوسط و بزرگ را
شامل میشود در گرامیداشت ایاماهلل دهه فجر مورد بهرهبرداری
قرار گرفته و عموم مردم اردبیل میتوانند از مزایای آن استفاده
کنند.
شهردار اردبیل به کلنگزنی بزرگترین پروژه عمران شهری
در دهه فجر اشاره کرد و افزود :پل قدس در ایستگاه سرعین
اردبیل به زودی تجهیز کارگاره شده و عملیات اجرایی آن در
گرامیداشت ایاماهلل دهه فجر آغاز میشود.
لطفاللهیان با اشاره به تفاوت تعرفه سال آینده شهرداری با

مبالغ تعرفه امسال بیان کرد :ما با محور قرار دادن توسعه و
احیای بافت تاریخی و کهن در اردبیل و توسعه فرهنگی و
اجتماعی این تعرفهها را معین کردیم که با تصمیم شورای شهر
قرار است این تعرفهها اجرایی و عملیاتی شود.
این مسئول ادامه داد :تعرفه سال  95شهرداری اردبیل با
استقبال اعضای شورای شهر روبهرو شد و به اتفاق آرا این تعرفه
به تصویب رسید که امیدواریم آثار آن را در احیای بافت تاریخی،
کهن و حفظ اصالت و هویت این مجموعهها در سطح شهر
شاهد باشیم.
شهردار اردبیل توسعه فرهنگی اجتماعی را نیز به عنوان یکی از
مباحث اصلی یادآور شد و تصریح کرد :در بودجه سال آینده نیز
که در حال تدوین نهایی است رویکرد توسعه محوری بیش از
گذشته مورد توجه است.
لطفاللهیان در پایان سخنان خود یادآور شد :در بودجه سال
آینده نیز محوریت توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز در شهرداری
و اقدامات شورای شهر مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم
خروجی آن مطلوب و مناسب باشد.

گردشگری مغان در البه الی جلسات بی پایان
بدون شک دشت مغان را باید یکی از مناطق
ارزشمند استان و حتی کشور در بخش
گردشگری نامید .منطقه ای با آب و هوای
مساعد و خاک حاصلخیز و در نقطه صفر
مرزی با جمهوری آذربایجان که جاذبههای
گوناگونی در زمینه های مختلف طبیعی،
تاریخی و مذهبی در آن نهفتهاست.
به باور بسیاری از کارشناسان گردشگری،
مناطق بکر و خدادادی بهمراه میراث
تاریخی و فرهنگی مغان گنج کشف نشده
ای است که درصورت شناساندن آن ،زمینه
حضور گردشگران داخلی و خارجی را فراهم
می کند .گفتنی است بیشتر این مناطق تنها
با تأمین جزئی ترین امکانات همچون راه
ارتباطی می توانند به عنوان منطقه نمونه
گردشگری استان معرفی شوند.
وجود این ظرفیت ها باعث شده است در سال
های اخیر جلسات و همایش های مختلفی
برای احیای گردشگری مغان تدارک دیده
شود ،اما تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
نگاهی گذرا به وضعیت گردشگری شهرستان
گرمی بیانگر آنست که در این شهر پتانسیل
ها و توانمندی های گردشگری و مذهبی
فراوانی وجود دارد که می توان با تقویت
این پتانسیل ها راه های توسعه هرچه بیشتر
شهر و استان اردبیل را هموارتر کرد.

همایشی که نتیجه نداشت

با هرگونه قصور در عمل به
مصوبات برخورد می شود
چندی پیش فرماندار گرمی مغان در جلسه
کارگروه گردشگری که تنها سه دقیقه به
طول کشید ،از عمل نکردن به مصوبات
گردشگری از سوی متولیان انتقاد کرد.
«میرعلی رحیمی زاد» گفت :جلسات بدون
تصمیم گیری کارشناسی و عمل نکردن به
مصوبه آن وقت کشی است.

گرمی بهشت آثار باستانی
اشکانی است
ابراهیمی محقق و نویسنده کتابهای تاریخ
شهرستان گرمی در رابطه با تاریخ شهرستان

گرمی اظهار کرد :گرمی بهشت آثار باستانی
دوران حکومت  ۵۰۰ساله اشکانی است و
آثار مکشوفه از این شهرستان از موزه های
کالیفرنیای آمریکا گرفته تا موزه های اروپا
و دیگر موزه های کشورمان موجود است.
فرماندار گرمی در رابطه با ظرفیت های
گردشگری شهرستان به خبرنگار همشهری
گفت :وجود مناطق بکر و طبیعت زیبا از
ظرفیت های گردشگری شهرستان گرمی
بوده و از عوامل مهم توسعه این شهرستان
است.
«میرعلی رحیمی زاد» از تدوین طرح
جامع گردشگری گرمی خبر داد و گفت :با
تدوین این طرح عالوه بر معرفی جاذبه های
گردشگری ،مناطق قابل سرمایه گذاری
بخش خصوصی نیز معرفی می شود.
رئیس شورای برنامه ریزی شهرستان گرمی
از برگزاری جشنواره ساالنه اسب سواری
با برنامه های متنوع جنبی در حاشیه
سد گیالرلو با هدف معرفی جاذبه های
گردشگری گرمی خبر داد و گفت :این
جشنواره با برنامه های متنوع تفریحی،
ورزشی و فرهنگی وبازیهای بومی و محلی
در اردیبهشت ماه سال آتی برگزار خواهد
شد .وی همکاری صمیمانه مردم و روسای
ادارات را در برگزاری هر چه بهتر این
جشنواره خواستار شد.

کته سنتی به عنوان پیتزای
محلی مغان معرفی می شود
فرماندار مغان به وجود گونه های متعدد
گیاهی در گرمی اشاره کرد و گفت« :کته
سنتی» به عنوان پیتزای محلی مغان در
جشنواره ها و همایش ها معرفی می شود
تا به عنوان نماد غذایی منطقه معرفی شود.
وی با بیان اینکه ارزش غذاهای محلی
منطقه خاص و منحصر به فرد است ،اظهار
کرد :آبگوشت طیور محلی که به نام محلی
«تویوغ شورباسی» و «خشیل» از غذاهای
محلی سالم و مغذی است که متاسفانه برای
معرفی آن اقدام شایسته ای صورت نگرفته
است.
رحیمی زاد به بازدید خود از محله قلعه
باشی گرمی اشاره کرد و گفت :از سرمایه
گذاری بخش خصوصی در نصب تله کابین
بین قلعه باشی و کوتول آباد استقبال و
زیرساختهای الزم را فراهم می کنیم.
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شده و این دولت هم توان احیای مجدد آن
را ندارد.
وی غفلت و کوتاهی مسئوالن در ادوار
گذشته را عامل اصلی ناشناس ماندن ظرفیت
های گردشگری منطقه دانست و افزود :در
حالی سال گذشته از سوی فرماندار سابق به
عنوان سال گردشگری مغان نامگذاری شد
که هیچگونه عملکرد و پیشرفتی در این
حوزه را شاهد نبودیم.
این شهروند اهل گرمی تصریح کرد :وقتی
شهرستان از نبود متخصص در حوزه
گردشگری رنج می برد و متولی این حوزه
مدرک غیرمرتبط دارد ،نباید انتظاری برای
توسعه در این بخش مهم در شهرستان گرمی
داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در ابتدای هر جلسه باید
مصوبات جلسه گذشته و کم وکیف عملیاتی
شدن آن را مورد بررسی قرار گیرد ،افزود :از
برگزاری جلساتی که باری از مشکالت مردم
بر نخواهد داشت ،پرهیز شود.
فرماندار گرمی معتقد است نباید برخی
وظایف محوله ادارات بعنوان بند های
صورتجلسه ذکر شود ،و می افزاید :ادارات
برای عمل به وظایف ذاتی خود نیازی به
جلسه و تصویب مصوبه ندارند و قصور در
انجام وظایف و ماموریتهای محوله هر دستگاه
تخلف است و باید برخورد شود.
وی در آخرین جلسه کارگروه گردشگری
گرمی مصوبات جلسه قبلی و اقدامات
دستگاههای عضو را مورد ارزیابی و بررسی
قرار داد و بدلیل تحقق نیافتن برخی مصوبات
جلسه گذشته ،جلسه را سه دقیقه ای پایان
داد و گفت :تازمان تحقق مصوبات جلسه
قبلی ،برگزاری هر گونه جلسه این کارگروه
ممنوع خواهد بود.

علی قاسمیان

فریاد کنان به سوی همنوع خود هجوم می
آورد و بعد از لحظاتی با مشاهده دست های
خونین خود و پیکر مجروح طرف مقابل،
خود را در میان نگاه های تحقیرآمیز مردم
گم می کند و نجوایی در دل که؛ ای کاش
خشم خود را کنترل می کردم.
نزاع دو راننده بعد از برخورد کوچک
خودروهایشان که در نهایت به مرگ یک
عابر پیاده و مصدوم شدن دو نفر در جمعه
بازار اردبیل منجر شد محصول عدم مدیریت
خشم آنی بر خاسته از یک رویداد عادی
است که می تواند برای هرکسی اتفاق بیفتد
و مایه پشیمانی شود.
در این گونه موارد یک اختالف و مشاجره
لفظی ساده به درگیری فیزیکی منجر می
شود و ضمن به نمایش درآمدن چهره کریه
نفرت در مال عام ،چندین خانواده سنگینی
داغ از دست دادن عزیزان خود را بر دل های
خویش تجربه می کنند و در برخی موارد،
ریشه رشد شاخه های مسموم و ساقه های
مهلک ،تسویه حساب های خونین بعدی می
شود.
بر اساس اعالم دادگستری کل اردبیل
خشونت و طالق در صدر پرونده های قضایی
این استان قرار دارد و در موضوع های ضرب،
جرح ،تهدید ،نزاع و تخریب در سال جاری
 40هزار پرونده تشکیل شده است و این امر
توجه به اخالقیات و ترویج فرهنگ خویشتن
داری و فروتنی در مواجهه با لحظه های
برانگیزاننده غضب را ضروری می نماید.
قرآن مجید در سوره آل عمران فروخوردن
خشم را نشانه انسان های هدایت شده و
متقی می داند و از دوستی و محبت خداوند
کریم نسبت به انسان هایی خبر می دهد که
در هنگام خشم ،لهیب نفرت و غضب خویش
را فرو می خورند و بر زبانه های عصبانیت
خویش پرده حجب و حیا می گسترانند.
ماجرای موال علی (ع) و عمروبن عبدود در
نبرد خندق از بهترین نمونه های مدیریت
خشم در تاریخ بشر است که البته آن
حضرت این کار را در افقی بسیار واالتر و
برای انجام عملی جهت جلب رضای خدا
و نفی هوای نفس در پرده حیرت بشر به
نمایش گذاشته است.
امام موسی کاظم (ع) هفتمین ستاره
منظومه علوی همچون کوهی استوار به
کظم غیض و فروبردن خشم مشهور عام و
خاص بوده و فرزندان و اطرافیان خویش را
همواره به مدیریت خشم توصیه فرموده اند
و بر ماست که به عنوان پیروان آن هدایتگر
بزرگ ،زمام عواطف خویش را محکم در
دست بگیریم.
بسیاری را عقیده بر این است که فروبردن
خشم و دیگر هیجانات ،آثار منفی بر سالمت
آدمی دارد اما حتی در صورت صحت این
ادعا با توجه به گستره پی آمدهای فردی و
اجتماعی خشونت ،کنترل آن در مواقعی که
آدمی را تحریک می کند ضرورت دارد.
باید قبول کرد که به همان اندازه که نمایان
شدن خشم و نفرت در چهره ،زبان و
جوارح آدمی نشانه ضعف فرد خشمگین در
کنترل این هیجان ناخواسته است شجاعت،
بردباری ،فروتنی و کظم غیض در هنگام بروز
خشم نیز بیانگر عمق باور به اخالق حسنه
و استواری سنگ بنای تربیت خانوادگی و
اجتماعی است.
به نظر می رسد برای جلوگیری از بر باد
رفتن ارزش های اخالقی در تظاهرات خشم
و نفرت آدمی ،یادآوری و بازخوانی خلق نیکو
و توزیع شاخه گل مهربانی در گروه های
اجتماعی و حلقه های مردمی ضرورت دارد،
تا به جای مشاهده تصویر سیاه و سفید و
متعفن نزاع دو نفر در معابر عمومی ،کلیپی
رنگین و معطر از دست بر سینه گذاشتن و
فروتنی آنها را تماشا کنیم و حافظه پاک
نشدنی کودکان و نوجوانان را از خراش خشم
و نفرت بازداریم.
ایرنا -عیسی پاشاپور

تلفن تماس09141513112 :

اوایل سالجاری بود که با هزینه چند صد
میلیون ریالی ،همایش بزرگ گردشگری
مغان در شهرستان گرمی برگزار شد .این
همایش که با حضور اساتید برجسته کشوری
و مقامات استانی در دانشگاه پیام نور این
شهر برگزار شد ،پس از گذشت ماه ها نه
تنها هیچ عملکرد قابل لمسی از خود برجای
نگذاشت ،بلکه یاد آن خاطره ای تلخ از هزینه
بیت المال در ذهن اهالی تداعی می کند.
شهروند اهل گرمی مغان معتقد است با
وجود گالیه مسئوالن از کمبود اعتبارات
برای بخش گردشگری ،صرف هزینه چند
میلیون تومانی برای یک همایش بدون
خروجی مناسب تنها کوتاهی مسئول در این
زمینه را نشان می دهد.
«سعید یحیوی» در گفتگو با همشهری
با بیان اینکه طرح های ارائه شده در این
همایش هیچ کدام توجیه اقتصادی و عملی
نداشتند ،اظهار کرد :مجتمع گردشگری
دریاچه گیالرلو با بی توجهی و یکدندگی
مسئوالن گذشته هم اکنون به حال خود رها

مدیریتخشم؛همنشینی
سنگ و شیشه

مغانه تلفنی آگهی می پذیرد

آن روز مشهدي سليمان
كيشي به رختخواب
افتاده بود.كسالت داشت.
غم بزرگي در سينه اش
موج مي زد.گاهي به
اجاق آالچيق زل زده وباز
نگاهش را به درنمدي مي
دوخت.
راستش غصه ي سليمان
كيشي از بيماري اش نبود.يعني به اين فكر
نمي كرد كه با همين بيماري از دار دنيا
وداع كند.بلكه غم او از مادري بود كه بچه ي
نوزادش را قبول نمي كرد.او همه ي اميدش را
به چوپان اباذر بسته بود.
باالخره چوپان اباذر وارد شد.رو به ارباب اش
گفت :مشهدي سليمان به خدا خيلي نوازش
كردم.اما همچنان عناد مي كند.به نظرم خيال
ندارد كه بچه خودش را كه ديشب زاييده
بپذيرد و...
مشهدي سليمان كيشي براي بار
دوم،پسركوچكترش را به وساطت فرستاد :
ببين جعفرقلي ،برو دهان ات را به گوش مادره
نزديك كن.بگو دست از عناد بردارد.بگو براستي
اين نوزاد از آن اوست.
مشهدي سليمان چند نفر ديگر را با توصيه
هاي آشتي جويانه روانه كرد.همه نا اميد
برگشتند.اين بار خودش بعنوان نفر هفتم بپا
خاست.پالتويش را بر دوش خود انداخت.نان
نمكي به دست گرفته ولنگ كنان خود را به
محل شتر زائو رسانيد.
مشهدي سليمان ابتدا دور شتر زائو ونوزادش
خط دايره اي كشيد.سپس نان نمك را بدست
گرفته وبا زبان شيرين خود گفت »:آي دوه
آندولسون بو دوز چورگه بو باال سنون بالون
ديير».
ناگهان شتر زائو از جايش برخاست.درحاليكه
اشک مثل سيل از چشمانش جاري بود بطرف
نوزادش رفت ومشغول بوييدن بچه اش گرديد.
حاضرين با ديدن اين صحنه شديدا احساساتي
شدند.چوپان اباذر رو به مشهدي سليمان
كرد:ببين چطور اشک مي ريزد!؟ راستش
خيال ميكردم كه شترها هميشه حيوان كينه
جو وعنادي هستند اما ...
مشهدي سليمان درحاليكه به سرفه افتاده
بود،جواب داد :نه اباذرجان ،آنچه كه شما مي
پنداريد مربوط به شترهاي غيراصيل است.
شتر»بالخي»يا همان شتر به اصطالح آدم خوار،
در كنار شتر»جارجار»نمونه هايي هستند كه
من به عنوان يك شاهسون هيچوقت به
مجموعه ي خود راه نمي دهم....
مشهدي سليمان ادامه ي بحث خود را از روي
رختخواب اش ادامه داد.او از شترهاي اصيل
اش گفت.از هاچا مايا-هاچا بوغور-از لوك
وآروانه هايي كه دولت او را از ييالق دامنه هاي
سبالن تا قشالق سرسبز مغان وبرعكس حمل
مي كردند.باز سخن خود را به احساساتي بودن
اين حيوان نجيب كشانيد :
فرزندانم شماها امروز با احساس وعواطف يكي
از شترهايم آشنا شديد.آنها در چنين مواقعي
بعضا فقط اشک مي ريزند.اما در مواقع ناگوارتر
چنان با هق هق به گريستن مي پردازند كه ما
انسانها در ابراز احساسات خود تا اين حد ناتوان
مي باشيم.تا جائيكه ايل هميشه شدت گريه
انسان را با گريه شترها مي سنجند.مثال مي
گويند »:فالن كس عين دوه كيمي بزديير».
يعني اين كلمه «بزديير» آخرين حد گريستن
است كه متعلق به شترها مي باشد و...
جعفرقلي سخن پدرش را قطع كرد وگفت:
پدرجان ،راستش بارها شاهد اشگهاي شتري
بوده ام اما تا بحال هق هق گريه هايش را
نشنيده ام و...
مشهدي سليمان آهي كشيد و رو به فرزندش
گفت :پسرم من از روي اشتهايم مي دانم كه
امروز وفردا رفتني هستم.شماها الجرم تابوتم را
سوار يكي از شترهايم خواهيد كرد.در آن موقع
به گوش همان شتر بگو كه اين تابوت متعلق به
جنازه مشهدي سليمان است.
جعفرقلي با عجله سخن پدرش را قطع
كرد:يعني شترمان برايت خواهد گريست!!؟
مشهدي سليمان كيشي سري تكان داد وگفت:
آري اگر مرد خوبي بودم خواهد گريست و ...
پيشگوئي مشهدي سليمان كم كم به واقييت
پيوست.اوهر روز بيش از روز قبل به مرگ
نزديكتر گرديد.با اينحال يك هفته بود كه در
حال احتضار بسر برده و اذيت مي كشيد.ريش
سفيدان ابه عقيده داشتند كه در آخرين لحظه
ي حيات مشهدي سليمان ،خانواده اش با گريه
هاي بلند و ناگهاني او را به اصطالح جان بسر
كرده اند.عالج ،خواندن قرآن با صوت زيبا بود.
لذا كسي را دنبال ميزا ابراهيم فرستادند.ميرزا
ابراهيم همينكه قرآن را بوسيد،سليمان كيشي
به سختي لب به سخن گشود:ميرزا تو را خدا
برايم « توكزباني» بخوان».
ميرزا اطاعت كرد.به سراغ سوره
مبارك»الرحمن» رفت.راستش انتخاب اين
سوره مقدس از سوي شخص محتضر يك
امر تصادفي نبود.همه ي مردان ايل عقيده
داشتند كه قرائت اين سوره براي شخص
محتضر،آرامش روحي غيرقابل وصفي به همراه
دارد.
چيزي نگذشت كه تابوت جنازه مشهدي
سليمان را برپشت شتري سوار كردند.مقصد
آنها قبرستان يك آبادي بود.
آن روز مردم روستا شاهد شش نفر اسب
سوارخسته و غمگين وساكتي بودند.نفرهفتم
شتري كه تابوت جنازه اي حمل مي كرد.
اين هفتمين نفرهي به پشت خود نگاه كرده
وهمچنان با صداي بسيار بلندي مي گريست
و مثل سيل اشک مي ريخت.

یادداشت
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مقاله

سید کاظم موسوی نماینده سابق مجلس:

پنج نشانه سکته مغزی

کاندیداها به جای عوام فریبی برنامه کاری ارائه دهند

سكته در واقع نوعي حمله مغزي است كه سلولهاي مغزي را نابود ميكند .هرچند عالئم اصلي
سكته در زنان و مردان يكسان است اما در زنان عالئم منحصر به فردي بروز ميكند كه مختص
جنسيت آنها است.
آگاهي از پنج نشانه هشداردهنده سكته مغزي براي تمام افراد ضروري و بسيار حائز اهميت
است چون وقتي عالئم اين عارضه آغاز شوند به سرعت پيشروي و زمان را براي امدادرساني به
موقع به بيمار محدود ميكنند.
به گزارش ايسنا ،سكته مغزي اغلب كشنده است و بنابراين آگاهي از عالئم آن ميتواند جان
بيمار را به موقع نجات دهد.
آمارها نشان ميدهد كه در آمريكا سكته مغزي از عوامل اصلي مرگ و مير است و در كنار آن
بيماريهاي قلبي و سرطان قرار ميگيرند .اما نكته مهمتر و حتي منفيتر در مورد سكته مغزي
اين است كه اين عارضه عامل اصلي ناتوانيهاي جسمي و ذهني و از كارافتادگي است كه موجب
بروز مشكالت جدي در تكلم ،حافظه و تحرك ميشود.
به گزارش سايت اينترنتي كامن سنس ،آنچه بيشتر متخصصان و مسووالن را بويژه در سالهاي
اخير نگران كرده ،سرعت افزايش نرخ ابتال به سكته مغزي در جوانان و حتي كودكان است.
سكته در واقع نوعي حمله مغزي است كه سلولهاي مغزي را نابود ميكند .هرچند عالئم اصلي
سكته در زنان و مردان يكسان است اما در زنان عالئم منحصر به فردي بروز ميكند كه مختص
جنسيت آنها است.
سكته خفيف و شديد هر دو عالئم مشابهي دارند .حدود  90درصد از كل موارد سكته مغزي
از نوع سكته ايسكميك هستند .اين نوع سكته حاصل بسته شدن عروق سرخرگي است كه در
آن لختههاي خوني مانع از رسيدن جريان خون به مغز ميشوند .در اين وضعيت مغز با كمبود
اكسيژن و مواد غذايي مواجه شده و در نتيجه سلولهاي مغزي تلف ميشوند.
ي هستند .اين نوع سكته
تنها  10درصد از موارد سكته مغزي از نوع سكتههاي ناشي از خونريز 
زماني رخ ميدهد كه يك رگ خوني ظريف در مغز سوراخ شده و يا واقعا پاره ميشود .تاثير
مخرب سكته روي بافت مغز ميتواند به همان اندازه آسيب ناشي از حمله قلبي روي بافت قلب
باشد.
پنج نشانه هشدار دهنده سكته مغزي
عالئم سكته مغزي به طور ناگهاني آغاز ميشوند به همين خاطر توجه به زمان شروع هر يك از
اين پنج عالئم در زنان و مردان حائز اهميت است.
اين عالئم عبارتند از:
 -1احساس كرختي يا ضعف كه معموال فقط در يك طرف صورت يا بدن ،در يك دست يا پا و
بسيار ناگهاني بروز ميكند.
 -2گيجي كه موجب نامفهوم شدن ناگهاني گفتار و دشواري در پيدا كردن واژههاي مناسب و يا
حتي ناتواني در درك گفتههاي ديگران ميشود.
 -3مشكل در راه رفتن كه ناشي از سرگيجه ناگهاني ،از دست دادن تعادل و از دست دادن
هماهنگي است.
 -4تاري ناگهاني ديد كه موجب مشكل در بينايي در يك يا هر دو چشم ميشود .گاهي نيز فرد
دچار دوبيني يا تيرهشدن كلي ديد ميشود.
 -5سردرد غيرعادي و فوقالعاده شديد كه شبيه به يك ضربه ناگهاني است و گاهي با سرگيجه
و حالت تهوع همراه است.
هر چند موارد فوق شايعترين عالئم مشترك هشداردهنده سكته در زنان و مردان هستند اما
بررسيها نشان ميدهد در زنان پنج نشانه بيشتر نيز مشاهده ميشود كه اين عالئم مخصوص
جنسيت آنهاست و در مردان اغلب ديده نميشوند.

نمایندهی دوره هشتم مجلس شورای اسالمی
شعارزدگی را بزرگترین آفت انتخابات مجلس
خواند و گفت :کاندیداهای دهمین دوره مجلس
شورای اسالمی به جای پرداختن به مسائل
حاشیهای و تخریب همدیگر برنامه کاری برای
قضاوت افکار عمومی ارائه دهند.
سید کاظم موسوی افزود :در فضای سیاسی
استان که بیشتر از هر زمان دیگر هیاهوی
انتخابات به گوش میرسد .آنچه تا به
حال مشاهده نگردیده ارائه برنامه ،طرح و
استراتژیهای مناسب برای توسعه استان از
سوی نامزدهای انتخاباتی است.
وی بیان داشت :در عصر تکنولوژی و ارتباطات
شعارهای عوام فریب هیچ تأثیر مثبتی نداشته و
بیش از اینکه سازنده باشد موجب ایجاد مشکل

اعضای شورای آموزش و پرورش پارس آبادمغان تجلیل شدند
در مراسمی با اهدای لوح سپاس از اعضای شورای
آموزش و پرورش شهرستان پارس آبادمغان قدردانی
شد.
معاون فرماندار پارس آباد در این آیین با تبریک
هفته شورای آموزش و پرورش و فرارسیدن سی و
هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،گفت :تک
تک اعضای شورا رسالت سنگینی برعهده دارند که
باید به وظایف دینی و قانونی خود در برابر مسائل
فرهنگی و امورات مربوط به دانشآموزان عزیز این
شهرستان به خوبی عمل کنند.
یاسر ندایی ،شور و مشورت را از تاکیدات اسالم دانست
و با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش شهرستان
پارس آباد در دو سال اخیر موفق به کسب مقام اول
استانی در بین نواحی و مناطق مختلف استان شده
است ،این موفقیت را نتیجه تبلور خرد جمعی و تفکر

مشارکتی و حمایت خیرین دانست و از زحمات تمام
فعاالن عرصه آموزش و پرورش و حامیان و خیرین و
معتمدین در کسب این رتبه ها قدر دانی کرد.
وی همچنین به کسب مقام اول استانی انجمن اولیا
و مربیان نیز اشاره کرد و مشارکت اولیا و مربیان
و خیرین را در امر آموزش بسیار مهم و تاثیر گذار
دانست و ادامه داد :به واسطه این مشارکت و تالش
ها ،پارس آباد در بین هنرستانهای استان با کسب
بیشترین رتبه زیر  ۱۰۰کنکور رتبه اول را به دست
آورده است.
به گفته وی  ،در سایه تالش و همت مجموعه آموزش
و پرورش  ،وضعیت این شهرستان در بحث کنکور
سراسری بهبود یافته است به طوری که امسال در
رشته های علوم پزشکی  ۲۵نفر از دانشگاههای معتبر
کشور قبول شده اند.

مشکالت ناجیان غریق پارس آباد بررسی شد
در جلسه ای با حضور مسووالن هیات غواصی
و نجات غریق استان و شهرستان ،مسائل و
مشکالت ناجیان غریق پارس آباد بررسی شد.
در این جلسه که در سالن استخر فرهنگ
پارس آباد برگزار شد ،احمد ملکی رییس
هیات غواصی و نجات غریق پارس آباد گفت:
کمبود ناجی غریق و غواص در بخش بانوان
یکی از مهمترین مشکالت این رشته ورزشی در
شهرستان پارس آباد محسوب می شود.
وی با اشاره به قابلیت های این شهرستان
در ورزش شنا و اهمیت این رشته ورزشی
بر سالمت جسمی و روحی افزود :تشویق و
ترغیب آحاد مردم به ورزش شنا و فعالیت های
آبی از برنامه های مهم هیات نجات غریق و
غواصی پارس آباد است.

اين عالئم عبارتند از:
احساس خستگي ناگهانيافتادن يا تشنج ناگهاني تشديد ناگهاني ضربان قلب بروز درد ناگهاني در قفسه سينه ،دست ،پا و صورت تنگي نفس به طور ناگهاني و يا سكسكهسكته يك حالت جدي اورژانسي است و براي متوقف كردن آسيبهاي احتمالي به مغز بيمار
فقط سه ساعت فرصت وجود دارد .بنابراين هر نوع نشانه و عالمتي صرف نظر از كوچك بودن
آن بايد فورا مورد توجه قرار بگيرد.

وی از رسیدگی به مشکالت ناجیان غریق و
تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنان،
برگزاری دوره بازآموزی و توجیهی برای
ناجیان غریق و نیز کالس های استعدادیابی
و استعداد پروری ،جذب نیرو و برگزاری
تمرین به صورت هفتگی و کالس های احیاء
و  CPRدر این منطقه خبر داد.
در این جلسه« ،ساجد پیری» دبیر هیات
غواصی و نجات غریق استان اردبیل ،
«مرتضی سید کالن» کارشناس اداره ورزش
و جوانان پارس آباد و جمعی از ناجیان غریق
پارس آبادمغان نیز حضور داشتند.
به گزارش مغانه ،شهرستان مرزی پارس
آبادمغان دارای دو استخر سرپوشیده
شناست.

نصب تابلو راهنمای شهری در پارس آباد
شهردار پارس آباد از نصب بیش از  ۴۰تابلوی راهنمای شهری و معرفی
میادین ،بلوارها و خیابا نهای شهر پارس آباد خبر داد.
به گزارش مغانه به نقل از روابط عمومی هرداری پارس آباد ،خیراهلل
سربلند افزود :در راستای یکسان سازی و بهبود وضعیت شناسایی
معابر و کوچه ها و دسترسی آسانتر شهروندان  ،تابلو میادین و
بلوارهای محدوده شهر پارس آباد نصب شد.
وی گفت :به همت واحدهای روابط عمومی ،کارشناس فنی و با
همکاری حوز ههای خدمات شهری شهردار ی پارس آباد برخی میادین،
بلوارها  ،خیابا نها شهر که فاقد تابلو هستند و یا تابلوهای آ نها

سبک فرزند پروری والدین و تاثیر آن بر رفتارهای فرزندان
فرزندپروری ،به شیوة غالب بر تربیت فرزندان از سوی والدین
اشاره دارد و بر چگونگی رشد و تکوین شخصیت کودکان تأثیر
به سزایی دارد .در متون و احادیث اسالمی نیز به شیوة تربیت
فرزندان از دیدگاه معصومین(ع) اشاره شده است .روش فرزند
پروری و روش تربیتی والدین بر جنبه¬های مختلف رشد فرزندان
آنان تاثیر می گذارد .در واقع پایه و اساس فرزندپروری مبین
تالشهای والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است.
همه والدین در تعلیم و تربیت و نظارت بر فرزندان نقش اولیه را به
عهده دارند .بنابرین ،آشنایی والدین با روشهای فرزند پروریکارآمد
و به کارگیری آن در تربیت فرزندان می تواند از بروز مشکالت
رفتاری و تحصیلی آنان پیشگیری کرده و به آرامش والدین کمک
کند.
شیوه های فرزند پروری .1 :والدين قاطع واطمينان بخش  :والدين
اين الگو معموال با فرزندشان با محبت هستند وضمن كنترل
منطقي فرزندشان از آنان توقع رفتار عاقالنه و منطقي دارند.
 .2والدين مستبد و ديكتاتور :در اين الگو  ،والدين بر اعمال قدرت
و انضباط اجباري تاكيد مي كنند .و كمتر با آنان گرم و مهربان
هستند.افرادي كه در اين خانواده ها بزرگ شده اند در ظاهر حالت
تسليم و اطاعت از خود نشان مي دهند،ولي در واقع دچار هيجان
و اضطراب هستند.
شیوه تربیت خانواده « آزاد منش » :یکی از شیوه هایی که خانواده
ها در تربیت فرزندان خود اتخاذ می کنند شیوه آزادمنشی است
.برخی از اولیاء با الگوبرداری از روش تربیت خود ویا مقابله با
روش تربیتی که خودشان بر اساس آن رشد یافته اند چنین روشی
را اتخاذ می کنند  .در این روش اولیاء با دادن اختیارات به کودک

برای خود کاندیداها و مسئوالن میشود.
وی از مردم فهیم حوزه انتخابیه خواست :اگر
در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی
افرادی بخواهند با شعار از آب گلآلود ماهی
بگیرند دست رد به سینهشان زده و به آنها
اقبال نشان ندهند تا کاندیدای مورد نظر را از
این کار پشیمان کنند.
حجتاالسالموالمسلمین موسوی بیان داشت:
ارائه برنامه از سوی کاندیداها جزو اصول اولیه
و اخالقی تبلیغات میباشد و بر این اساس
کاندیداها باید برنامههای خود را بر اساس
چشمانداز بیست ساله با درنظرگرفتن اقتصاد
مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری تنظیم
نمایند.
حجتاالسالموالمسلمین موسوی اظهار

داشت :بنده نیز خود را موظف دانسته و به
جهت احترام به مردم شریف اردبیل به دور
از جوسازی و ملتهب ساختن فضای انتخابات،
اهداف و برنامههای خود را جهت قضاوت به
پیشگاه مبارک اهالی شریف حوزه انتخابیه خود
ارائه نمودهام.
وی ادامه داد :اعتقاد دارم که برنامه ارائه شده
از جانب بنده جامع و کامل نبوده و به همین
خاطر دست صاحبنظران و متخصصان را
در جهت ارائه پیشنهادات و انتقادات در این
خصوص به گرمی میفشارم.
وی اظهار امیدواری کرد نمایندگان منتخب
اردبیل بتوانند در سایه همدلی و وحدت برای
توسعه و اعتالی کشور عزیزمان ایران اسالمی
گامهای اساسی بردارند.

 ،او را در مسیر تعلیم و تربیت آزاد می گذارند .
شیوه تربیتی خانواده «متعادل»  :خانواده هایی که روش میانه
و معتدلی در تربیت به کار می گیرند و با فرزندانشان به خوبی
ارتباط برقرار می کنند فرزندان این گونه خانواده ها از اعتماد
به نفس خوبی برخوردارند و در اجتماع ضمن رعایت مقررات به
خوبی می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند .
شیوه تربیتی خانواده «دیکتاتور» :در خانواده های دیکتاتور
(زورگو) یک نفر به عنوان حاکم خانواده است و هر حرکتی در
خانواده باید با رضایت او انجام گیرد  .بنابراین فرزندان آنها در یک
محیط مسموم رشد می کنند و از اختیارات کمتری برخوردارند و
گاهی حق تصمیم گیری برای خصوصی ترین مسایل فردی خود
را ندارند.
ِ
شخصیت اجتماعی و هویت فرهنگی یکسان تربیت
فرزندان از نظر
نمی شوندبطورکلی ویژگیهایی نظیر پذیرش ،ابراز محبت و مراقبت
از فرزندان ،آنان رادر مقابل ابتال به مشکالت رفتاری مصون می
دارد و ویژگیهایی چون طرد کردن ،خصومت،کتک زدن  ،مراقبت
بیش از حد با آسیب های روانی فرزندان رابطه دارد .شیوه های
آزاد و دیکتاتور به سبب رعایت نکردن اعتدال ،آثار نامطلوبی بر
تربیت فرزندان دارد؛ از این رو با قاطعیت می توانگفت که شیوه
های مناسبی برای تربیت و هدایت فرزندان نیستند.ولی شیوه
متعادل با ویژگی های مثبت فراوان ،تضمین کننده¬ی پرورش
توانایی ها و رساننده ی فرزندان به خودشکوفایی و کمال است.
کمیتهفرهنگیپیشگیریازاعتیادشهرستانپارسآباد-شهرهعزیزی

فرسوده شد هاند ،شناسایی شدند و نصب تابلوی جدید خیابانهای اصلی
و فرعی در حال انجام است.
شهردار پارس آباد هدف از نصب تابلوها را دسترسی سریعتر مردم به
نقاط و مقصد مورد نظرشان عنوان کرد و گفت :بیشتر این تابلوها
مربوط به معرفی خیابا نها بوده است .که ابتدا خیابان های اصلی و
فرعی ،سپس کوچه ها دارای تابلو جدید می شوند.
سربلند همچنین افزود :شهرداری پارس اباد بر اساس این طرح ابتدا
معابر فاقد نام و معابر نامگذاری شده مشخص و از یکدیگر جداسازی
شدند.

کتاب «نازلی خانم و هفت برادرش» در پارس آباد مغان منتشر شد
کتاب داستان “نازلی خانم و هفت برادرش” ،نوشته عاطفه حسنی در شهرستان پارس آباد مغان چاپ و منتشر شد.
این کتاب داستان ،حاوی قصه ای جذاب و آموزنده است که برای گروه سنی کودکان و نوجوانان تهیه شده است .
کار تصویرگری این اثر را “ترحم سلمانی” بر عهده داشته است.
کتاب نازلی خانم و هفت برادرش از سوی انتشارات “عنوان” چاپ و راهی بازار کتاب شده است.
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مدیرعامل آب منطقهای اردبیل:

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اردبیل:

زنگ انقالب در مدارس اردبیل به صدا درمیآید

رئیس شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی استان اردبیل
از نواخته شدن زنگ انقالب
در مدارس همزمان با لحظه
تاریخی ورود امام راحل در
یوماهلل  12بهمن در مدارس
استان اردبیل خبر داد.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم
ولی نظرپور عصر امروز در جلسه
ستاد هماهنگی برنامههای دهه
فجر در فرمانداری اردبیل اظهار
کرد :ما سعی کردیم با همراهی
نهادها و دستگاههای مختلف و
کمیتههای اجرایی برنامههای
متنوع با رویکرد مردمی را برای
ایاماهلل دهه فجر پیشبینی
کنیم که امیدواریم با برگزاری
متنوع برنامهها زمینه مشارکت
باالی مردم نیز در این عرصه عزتمندانه فراهم آید.
وی با بیان اینکه برای ایاماهلل دهه فجر برنامههای مناسبتی متنوع پیشبینی شده که همه
این برنامهها ختم به راهپیمایی  22بهمن و حضور با بصیرت و آگاهانه مردم در این صحنه
خطیر میشود ،تصریح کرد :آیین نورافشانی همزمان با آغازین روز یوماهلل دهه فجر 12
بهمن و همچنین شب  22بهمن در چندین میدان اردبیل برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اردبیل ،نواخته شدن زنگ انقالب در مدارس،
دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ،دیدار با خانوادههای شهدا ،برگزاری
جشنهای بزرگ انقالب ،افتتاح پروژههای عمرانی ،غبارروبی مزار شهدا ،برگزاری یادوارههای
شهدای انقالب و دوران دفاع مقدس ،صدها مسابقه نقاشی و فرهنگی ،تدارک  360برنامه
ورزشی و راهاندازی ایستگاههای شادی و کتابخوانی را از جمله برنامههای گرامیداشت
ایاماهلل دهه فجر اعالم کرد.
نظرپور افزود :انقالب اسالمی امروز با گذشت  37سال به یک درخت تنومند و عزتمندانهای
تبدیل شده که با پایهها و ارکان معنوی هیچ قدرتی نمیتواند اسباب تزلزل و به هم ریختگی
نظام ارزشی ما را فراهم کند.
وی دهه فجر را ایام غلبه نور بر ظلمت و حق و حقیقت بر جبهه باطل توصیف کرد و ادامه
داد :جمهوری اسالمی ایران خط بطالنی را بر تمام اندیشههای مادی دنیا کشید و به خوبی
ثابت کرد که جمهوری اسالمی ایران نظام برخاسته از حقانیت و ارزشهای نظام اسالمی
است که بیش از هر زمان دیگر میتواند زمینه تقویت نظام پایداری و ایستادگی را برای
جامعه اسالمی و کشورهای الهام گرفته از جمهوری اسالمی ایران فراهم کند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اردبیل بیان کرد :ما در دهه فجر امسال
که نزدیک به انتخابات مجلس نیز است ،میتوانیم در دو مقطع  22بهمن و هفتم اسفندماه
برای بیمه جمهوری اسالمی ایران زمینه مشارکت باالی مردم را با نگاه هوشمندانه و با
بصیرت فراهم کنیم تا دشمنان نیز بیش از هر زمان دیگر زمینگیر شده و نقطه ناکامی
آنها فراهم آید.

سد عمارت  900میلیارد تومان اعتبار دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان اردبیل
گفت :در حال حاضر سد عمارت  900میلیارد
تومان اعتبار دارد که در جبهههای مختلف این
پروژه به سرعت در حال اجراست.
داود نجفیان عصر امروز در جریان بررسی
پروژههای در حال اجرای شرکت آب منطقهای
اردبیل اظهار کرد :این اعتبار از محل صندوق
توسعه ملی برای تکمیل پروژه عظیم سد
عمارت اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه با تأخیر چند
ساله اما با تزریق منابع اعتباری مناسب در
قسمتهای مختلف در حال اجراست ،تصریح
کرد :سد عمارت از نوع سد خاکی سنگریزه
است که با حجم  182میلیون مترمکعب در
فاصله  150کیلومتری اردبیل و در اطراف
گرمی و پارسآباد در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان پیشرفت
اجرایی این پروژه را بیش از  45درصد اعالم
کرد و گفت :امیدواریم در دو سال آینده این
سد توان آبگیری را پیدا کند.

با مشارکت انجمن حمایت زندانیان

فروشگاه عرضه محصوالت کشت و صنعت مغان در پارس آباد راه اندازی شد

رحیم گل زاده دادستان و رئیس هیات مدیره انجمن
حمایت زندانیان شهرستان پارس آباد مغان در مراسم
افتتاح این فروشگاه گفت  :حمایت صادقانه مدیر عامل
،اعضای هیات مدیره ،مدیران مجتمع دامپروری ،بازرگانی
ودیگر عوامل اجرایی شرکت کشت و صنعت و دامپروری
مغان در پیشبرد اهداف مقدس انجمن حمایت زندانیان
شایسته تقدیر و تشکر و قابل تحسین است.
وی با قدردانی از حمایت ها و همگاری های خوب مدیران
عامل شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان و انجمن
حمایت زندانیان و دیگر عوامل اجرایی در راه اندازی این
فروشگاه اظهار کرد :امیدوارم این همدلی و همکاری
مقدس بیش از گذشته در سایر موارد مادی و معنوی
تداوم داشته باشد.
دکتر شعبانی رئیس دامپزشکی شهرستان پارس آباد مغان
در این مراسم با اشاره به اهمیت بسیار باالی بهداشت در سالمتی مردم،این فروشگاه را در عرضه
بهداشتی مواد غذایی برای استان حتی در سطح کشور به عنوان یک الگوی بسیار مناسب دانست

قیمت های حمایتی فرآورده های باغی و لبنی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

شرح کاال
کره قالبی100گرمی
کره فله ای-هر کیلو
شیر پاکتی 750گرمی
دوغ پاکتی900گرمی
دوغ لیوانی250گرمی
ماست750پرچرب( 3درصد)
ماست450خامه دار(7درصد)
ماست کم چرب1/5(900درصد)
دوغ آش کیسه ای  4کیلویی
ماست دبه ای  2/5کیلویی
کنسرو زیتون ف ّله ای ممتاز مغانه کیلویی
زیتون ممتاز17کیلویی
زیتون ویژه  5کیلویی
کنسرو زیتون شیشه ای ممتاز
کنسرو زیتون شیشه ای ویژه

نجفیان با یادآوری اینکه سد عمارت بزرگترین
سد خاکی و مخزنی استان است که حتی در
شمالغرب کشور نیز بینظیر است ،افزود :در
کنار احداث سد عمارت در گرمی ،عملیات
اجرایی سد کوثر و بفراجرد به اتمام رسیده
و سد احمدبیگلوی مشگینشهر و چندین
سد متوسط و کوچک نیز در سطح استان در
اولویت قرار دارد.
وی با بیان اینکه تالش بر این است تا با
جلوگیری از سدسازیهای جدید بتوانیم در
بهرهبرداری درست از منابع آب و جلوگیری از
مصرف بیرویه و غیراصولی گامهای اساسی و
جدی را برداریم ،بیان کرد :البته مهار آبهای
مرزی جزو برنامهها و سیاستهای کالن دولت
است.
نجفیان اضافه کرد :بر همین اساس و با دستور
مقام معظم رهبری اعتبار ویژهای از محل
صندوق توسعه ملی برای این طرحها پیشبینی
شده که امیدواریم اجرای این طرحها نتایج
خوبی را به همراه داشته باشد.

قیمت حمایتی(ریال)
21000
190000
12000
11000
3750
22000
18500
24000
38500
70000
110000
1050000
320000
90000
100000

و گفت :کشتارگاه صنعتی شاهسون گوشت مغان از نظر
رعایت استاندارد بین المللی در خاور میانه کم نظیر است.
وی کشتارهای غیر مجاز و غیر بهداشتی دام را تهدیدی
برای بهداشت عمومی و سالمت مردم دانست و از
شهروندان خواست از خرید گوشت از مراکز و قصابی هایی
که به صورت غیر مجاز اقدام به کشتار دام می کنند پرهیز
کنند تا به بیماریهای مختلف حتی برخی بیماریهای غیر
قابل درمان مبتال نشوند.
مهندس نادری مدیر امور بازرگانی شرکت کشت و صنعت
ودامپروری مغان نیز ضمن اعالم آمادگی شرکت مغان در
پشتیبانی از انجمن حمایت زندانیان در راستای رسیدن
به درآمد پایدار جهت کمک به خانواده های نیازمند
زندانیان گفت :راه اندازی این فروشگاه یکی از برنامه های
حمایتی و جهت گیری های اروجعلی محمدی مدیر عامل
این شرکت با هدف بهره مندی اقشار مختلف مردم منطقه مغان از عرضه مستقیم تولیدات
غذایی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با قیمت حمایتی بوده است.

قیمتهای حمایتی گوشت گوساله نر جوان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

شرح کاال
گوشت مخلوط بدون استخوان کیلویی
گوشت کوبیده کیلویی
جگرسیاه کیلویی
دل و قلوه کیلویی
گوشت ران بدون استخوان کیلویی
ماهیچه بدون استخوان کیلویی
راسته بدون استخوان کیلویی
فیله کیلویی
زبان کیلویی
ُدمچه کیلویی
مغز هر عدد
جگر سفید یک دست
روده کیلویی
پاچه هر عدد
سیرابی کیلویی
استخوان مفاصل کیلویی

قیمت حمایتی(ریال)
230،000
230،000
230،000
230،000
260،000
270،000
280،000
350،000
250،000
200،000
70،000
80،000
80،000
50،000
30،000
25،000

آدرس فروشگاه :پارس آباد -خیابان شهید کالنتری-جنب سازمان آب و شبکه بهداشت و درمان(مابین میدان سپاه و جانبازان)
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :گلنوش فوالدی
قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر :اسداهلل فوالدی
طراح و صفحه آرا :بهروز نوری
آدرس :پارس آباد مغان  -خیابان شهید توحیدی  -بین سه راه
دانشگاه آزاد و مدرسه شهید واحدی  -نبش خیابان استاد شهریار
همراه 0 9 1 4 1 5 1 3 1 1 2 :تلفن0 4 5 3 2 7 2 9 9 6 9 :
: info@moghaneh.irایمیل : www.moghaneh.irنشانی اینترنتی

سرزمین غذا
پیتزا
ساندویچ
سوخاری
ماهی و میگو

دوهفتهنامه
سیـا سـی
فـرهنـگی

تلفن سفارشات
045 3272 2084
0935 927 9620
پارس آباد ،خیابان شهید رجایی
روبروی آموزش و پرورش سابق

انتخاب سالم تر در رستوران فودلند تهران هنر

به امید میزبانی از شما عزیزان

طرح :بهروز نوری

این روزها گرایش مردم به غذاهای بیرونی به خصوص غذاهای فست فودی بیشتر شده است .امروزه
اکثر خانواده ها حداقل هفته ای یکبار پیتزا و ساندویچ میل می فرمایند و خیلی از خانواده ها از مضرات
مصرف بیش از حد این نوع غذاها آگاهی و اطالع دارند .در همین راستا رستوران «فودلند تهران هنر»
(با مدیریت عبدی) بر اساس اهداف بلند مدتی که دارد اقدام به راه اندازی «سرزمین غذا» با انواع
غذاهای سالم  ،شامل بخش هایی مانند پیتزا ،ساندویچی ،غذاهای دریایی و انواع سوخاری و از همه
مهم تر خانه ساالد در وسط رستوران که شامل انواع ساالد می باشد کرده است  .در تهیه ساالدها از
سبزیجاتی مانند کلم بروکلی ،اسفناج ،هویج ،کدو سبز و غیره استفاده شده که همه این سبزیجات
خاصیت ضد سرطانی دارند  .در فودلند تهران هنر تمامی سس ها دست ساز بوده و در تهیه آنها روغن
زیتون به کار رفته است تا ضمن خوشمزگی برای بدن نیز بسیار مفید باشد  .خمیری که برای پیتزا به
کار می رود ضمن اینکه در خود این مجموعه تهیه می شود ایتالیایی و گیاهی می باشد تا ضمن طعم

و مزه خاص برای سالمتی مفید باشد  .ما سعی داریم تا با سرو غذاهای مقوی و سالم در اهدافمان
ضمن رضایتمندی مشتریان ،بهترین و سالم ترین غذا را به شهروندان عرضه نماییم  .بیشتر پیتزاها و
غذاها بدون هیچ گونه سوسیس و کالباس بوده و همگی از گوشت تازه گوساله ،مرغ کشتار روز ،میگو
و سبزیجات تازه می باشد.
هدف اصلی این رستوران سرو غذای سالم و بهداشتی است که با تمرکز بر روی مواد غذایی تازه و عمل
آوری نشده آنجام می شود.
محیط داخلی رستوران به خوبی بخش بندی شده و فضاهای مخصوص نشستن ،راحت و با دید کافی
هستند تا همیشه نیازهای مشتریان عزیز احساس شود.
هدف ما همچنین عرضه ی غذای سالم  ،مرغوب و بهداشتی و جلب رضایت مشتریان می باشد و برای
نیل به این هدف به همفکری و پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان نیازمندیم.

