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 همدرد هستیم، همراه هم نیستیم
یکی از مشکالت عمده جامعه ما این است که اگر چه من و تو و                

 ما و شما همدردیم ولی همراه هم نیستیم.

همراه نبودن در بحث پیشرفت و توسعه استان بزرگ ترین                 

ضربات را وارد کرده است. مثال های متعددی در این راه می                 

 توان ذکر کرد.

یکی از روشن ترین و واضح ترین مصداق  برای این ادعا همراه                

نبودن نمایندگان مردم در استان در مجلس شورای اسالمی در             

چند دوره اخیر است. منتخبین مردم همواره در آغاز فعالیت،              

حرف های امیدوار کننده ای مبنی بر تقویت وحدت و همراهی             

بر زبان می آورند ولی با گذشت زمان همه آن وعده ها و حرف                 

ها رنگ می بازند . هر نماینده ای ساز خود را می نوازد و در                    

صورت نیاز از انتقاد و نیش زدن به دیگر نمایندگان نیز کوتاهی              

 نمی کند.

اگر امروز می گوییم که استان ما در طول تاریخ به آن چه                    

استحقاقش را داشته نرسیده و اگر ادعا می کنیم که این منطقه              

بکر و زیبا از قافله پیشرفت عقب مانده است و اگر معتقدیم که                

استان باید در همه زمینه ها سیر صعودی داشته بشد یکی از                

مهم ترین علل این وضعیت عدم همراهی مسئولین و بخصوص             

 نمایندگان مردم بوده است.

در هر دوره از انتخابات مجلس، لزوم همراهی نمایندگان توسط            

دلسوزان استان مطرح شده ولی متأسفانه تاکنون این آرزو محقق          

 نشده است.  

مردی برای خود خانه ای ساخت و از خانه قول گرفت که تا                 "

وقتی زنده است به او وفادار باشد و بر سرش خراب نشود و قبل                

 از هر اتفاقی وی را آگاه کند.

مدتی گذشت تَرَکی در دیوار ایجاد شد و باز هم مرد با گچ تََرک               

را پوشاند. بعد از مدتی در جایی دیگر از دیوار ترکی ایجاد شد و               

باز هم مرد با گچ تََرک را پوشاند و این اتفاق چندین بار تکرار                  

 .شد و روزی ناگهان خانه فرو ریخت

مرد با سرزنش قولی که گرفته بود را یادآری کرد و خانه پاسخ                

داد هر بار خواستم هشدار بدهم و تو را آگاه کنم دهانم را با گچ                 

 !"گرفتی و مرا ساکت کردی این هم عاقبت نشنیدن هشدارها

در آستانه انتخابات و بخصوص در فرصت قانونی تبلیغات ،                 

کاندیداها برای نفوذ در ذهن  مخاطبان و جلب اعتماد آن ها                 

حرف های شیرینی زده و بدون شک در اطراف ضرورت همراهی            

منتخبین نیز مانور خواهند داد ولی آیا این بار وعده همراهی                

 نمایندگان در عمل چهره خود را نشان خواهد داد؟

 چو در هست حاجت به دیوار نیست
تنور انتخابات مجلس شورای اسالمی با آغاز ثبت نام کاندیداها گرم می شود. نامزدها در                 

اندیشه موفقیت و جلب اعتماد مردم هستند. در هر اقدامی اگر به یاد خدا بوده و در پناه                   

خدا باشیم ، آتش دنیا برای ما گلستان می شود و ترس های ما تبدیل به امنیت و                         

 سالمتی می گردد.

 پرورد در آتش ابراهیم را

 ایمنی روح سازد بیم را

خود فریبی سرآغاز شکست است. فضای انتخابات با صحنه زورآزمایی قابل مقایسه                   

نیست. عد ای نان و موقعیت را از بازار انتخابات جستجو می کنند. از صبح تا پاسی از                      

شب به هر محفل و مجلس و ستادی سر می زنند . به همه قول همکاری داده و عرض                      

ارادت می کنند. نهار را با اصالح طلبان صرف می کنند و شب بر سر سفره اصولگرایان                    

می نشینند. این ابلیس صفتان از گل آلود کردن آب برای گرفتن ماهِی بیشتر ابائی                     

ندارند و این جاست که باید کاندیداها حواس خود را جمع بکنند و از اعتماد به چنین                     

 افرادی پرهیز نمایند.

 چون بسی ابلیس آدم روی هست

 پس به هر دستی نباید داد دست

کاندیداهای احتمالی برای رسیدن به صندلی بهارستان دورخیز کرده اند. یکی با صرف                

هزینه، دیگری با تکیه بر عملکرد، سومی با امیدواری به اتاق فکر و برخی ها نیز با دل                      

بستن به تاکتیک تخریب می خواهند عنوان بزرگ و سنگینی چون نمایندگی مردم را به                

دست آورند. طرفداران تاکتیک تخریب به تشویق و صالح دید دوستان به ظاهر روشنفکر               

به آینده اقدامات و چندش آور بودن آن فکر نمی کنند. آن ها که ادعای اخالق مداری                    

دارند درعمل با توسل به تهمت و تخریب در به هم زدن فضای سالم انتخابات تالش می                   

 کنند . آن ها باید بدانند که روش انتخابی بی اعتمادی را رشد می دهد و بس.

 این گرد و غبار که تو انگیخته ای

 باران دو صد سال فرو ننشاند

کلید موفقیت در انتخابات در گرو حمله به دیگر کاندیداها و نامزدها نبوده و نیست. بحث                

تبلیغات و بیان گوشه ای از توانایی های کاندیداها راه و رسم خود را دارد. قانون روش                     

این کار و ابزار مورد نیاز را مشخص کرده است. کاندیداها باید هواداران و همراهان را از                    

 دست زدن به روش های ناپسند منع کنند.

 مپیچ از ره راست بر راه کج

 چو در هست حاجت به دیوار نیست

فضای رقابت باید به فضای دوستی و مهربانی تبدیل شود. باید پذیرفت که زورگویی ها،                 

رفتارهای زننده، دامن زدن به اختالفات و زیرپا گذاشتن منطق جز آلوده کردن فضا و                   

 برهم زدن آرامش نمی تواند نفع دیگری برای جامعه داشته باشد.

 چو کاری بر آید به لطف و خوشی

 چه حاجت به تندی و گردنکشی

نیک می دانم که این سخنان به مذاق برخی از دوستان خوش نمی آید. کسانی که                       

منفعت خود را در رقابتی همراه با کینه و نفرت جستجو می کنند در رد این نوشته ها به                    

 :حباب روی آب هم پناه می برند اما

 من آن چه شرط بالغ است با تو می گویم

 شماره تماس نشریه تو خواه از سخنم پند بگیر و خواه و مالل

33414114100 

 امام علی )ع(: 

تواند اقامه کند که اهل ساخت و پاخت و سازش با  امر خدا را کسی می”

 “.ها نیز پیروی نکند دشمنان نباشد، و از طمع

 443حکمت  -البالغه نهج                                                                                   
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 کشف سویای قاچاق در پارس آباد مغان 
 61۱فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف 

های روغنی سویا به  کیلوگرم دانه 11۶تن و 

میلیون ریال در یک  8۴3ارزش پنج میلیارد و 

آباد مغان خبر داد. واحد انباری در پارس  

سردار هوشنگ حسینی گفت: بدنبال دریافت 

های  های مردمی مبنی بر دپوی دانه گزارش

روغنی سویا در یک واحد انباری در روستای 

بندی پارس آباد، ماموران اداره مبارزه با  تکله

قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی این شهرستان با 

های دریافتی اطمینان حاصل  های میدانی و تحقیقات محلی از صحت گزارش انجام بررسی

 .کردند

وی افزود: با هماهنگی مقام قضائی و همراهی کارشناسان ادارات غله، تعزیرات حکومتی و 

صنعت، معدن و تجارت، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی به آدرس این 

کیلوگرم دانه های روغنی سویا  11۶تن و  61۱انباری اعزام و موفق شدند در بازرسی از محل 

 .که به صورت قاچاق و با هدف توزیع خارج از شبکه دپو شده بود، را کشف کنند

اقدامات قانونی  فرمانده انتظامی استان اردبیل تشریح کرد: با دستور مقام قضائی انباری پلمب و

 .در حال انجام است

 فرهنگ نماز در مدارس استان اردبیل نهادینه شد
رئیس ستاد اقامه نماز استان اردبیل از نهادینه شدن فرهنگ نماز جماعت در مدارس این استان 

 .خبر داد

ای نماز خلخال افزود: نماز جماعت در بیشتر مدارس استان به                شکر عبدی در اجالس منطقه       اهلل

به اهداف اجالس     زمینه دستیابی  های برتر کشور در      جماعت اقامه شده و این استان از استان           

 .سراسری نماز است

آموزان نیازمند    او با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف نهادینه شدن فرهنگ نماز در بین دانش                   

های انجام    آموزان هستیم، اظهارداشت: برغم تالش       ها و اولیای دانش      جانبه خانواده   همکاری همه 

 .ترویج فرهنگ نماز در جامعه فاصله داریم هنوز با شاخص های ارمانی شده

تواند برای    می های استان   های نماز در شهرستان      پیش اجالس  وی گفت: مطالب ارائه شده در        

راهکار در اجالس نماز مرکز استان و همچنین اجالس               بندی مشکالت این حوزه و ارائه          جمع

 .بکار گرفته شود سراسری

ای نماز امسال و برای        رییس ستاد اقامه نماز استان اردبیل همچنین با بیان اینکه اجالس منطقه              

شود، افزود: این اجالس پیش از برگزاری در خلخال            های استان برگزار می     نخستین بار در شهرستان   

 .سوار برگزار شده است شهر و بیله های نمین،مشگین در شهرستان

راهی در مسیر راه گردشگران و میهمانان         های بین   فرهنگ نماز و احداث نمازخانه     از نهادینه شدن   او

 .شود ترویج فرهنگ نماز اول وقت در جامعه تالش می ورودی در این استان خبر داد و گفت: برای

ها ، مدارس و       ها ، سازمان     عبدی افزود: وضعیت اقامه نماز جماعت در ادارات ، نهادها ، ارگان                

های خلخال نیز مطلوب ارزیابی شده و ستاد اقامه نماز خلخال به اهداف تعیین شده در                       دانشگاه

بیست و ششمین اجالس نماز در ترویج و گسترش نماز در جامعه و عملی شدن پیام مقام معظم                      

 .رهبری در این اجالس دست یافته است

بهره است، خواستار حمایت      وی با بیان اینکه ستاد اقامه نماز استان از هرگونه اعتبارات دولتی بی               

های استان از ستادهای اقامه نماز در جهت ترویج این فریضه               مادی و معنوی فرمانداران شهرستان    

 .واجب الهی در جامعه شد

برای برگزاری نماز جماعت بوده و        های مناسب   او اظهارداشت: بیشتر مدارس استان دارای نمازخانه       

احداث نمازخانه در مدارس فاقد نمازخانه نیز در دستور کار اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس                       

 .استان برای ترویج فرهنگ نماز قرار دارد

 1۶سخاوت بیرامی ،مدیر آموزش و پرورش خلخال نیز در این جلسه از اقامه نماز جماعت در                        

 ۶3آموزان خلخال      مدرسه این منطقه خبر داد و گفت: برای ترویج فرهنگ نماز در بین دانش                   

 .نفر از فرهنگیان مشارکت دارند 3۶روحانی و طلبه و همچنین 

 

 سد بفراجرد خلخال آماده افتتاح شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: پروژه احدث سدخانقاه بفراجرد                 

برداری   اکنون آماده افتتاح شده و در سفر آتی ریاست جمهوری بهره               خلخال هم 

 خواهد شد

در بازدید از آخرین روند عملیات اجرایی این            به گزارش ایرنا، عباس جنگی مرنی      

میلیون مترمکعب    ۱.۴پروژه افزود: حجم تنظیمی سد خانقاه بفراجرد خلخال              

آن نیز برای تامین حقابه         6.۶آن برای آب شرب خلخال و            ۴.۶باشد که      می

 .کشاورزی پایین دست سد اختصاص خواهد یافت

وی گ بیان کرد: عملیات اجرایی سد بفراجرد با هدف تامین آب شرب شهر                     

سال پیش آغاز و پس از چندین بار              6۱ساله از      3۶خلخال در میان مدت       

سازی برای    در حال آماده      شتاب گرفته و هم     سال گذشته    در طول سه    توقف،

 .افتتاح و بهره برداری است

وی از سد بفراجرد به عنوان پروژه پیشران اقتصاد مقاومتی دولت در استان اردبیل               

درصد پیشرفت فیزیکی     ۶۶تنها     3۶پروژه قبل از سال      یاد کرد و اضافه کرد: این     

روند اجرایی تسریع شده و آماده           ولی از آن به بعد با توجه ویژه دولت              داشته

 ..برداری شد بهره

میلیارد ریال اعتبار از       8۱۶او اظهار کرد: برای اجرای عملیات بدنه سد تاکنون             

میلیارد ریال اعتبار     3۶۶محل اعتبارات ملی هزینه شده و برای تجهیز آن نیز               

 .جدید هزینه خواهد شد

به گفته وی، سد خانقاه بفراجرد تامین کننده اصلی آب شرب شهر خلخال بوده                  

خانه و مخازن ذخیره آب بیش        در مجموع برای اجرای خطوط انتقال آب، تصفیه         و

 . شود هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه می ۶۶  از

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در دیدار با رییس و کارکنان اداره امور آب                

خلخال نیز گفت: جلب رضایت مردم و رسیدگی به موقع به کار آنها باید در اولویت                 

 .کاری مدیر و کارکنان این اداره قرار گیرد

جنگی مرنی با بیان اینکه پروژه های مناسبی در بخش آب شهرستان خلخال در                 

و وجود   دست اجرا است،گفت: با توجه به پتانسیل بسیار مناسب آبهای سطحی              

اجرای   ریزی مناسب جهت    خلخال، باید برای برنامه       منابع آبی پایدار منطقه در     

 .های کنترل آب اقدام شود طرح

المال را ضروری     مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل برخورد با متجاوزان به بیت          

به  الخصوص جلوگیری از تجاوز      دانست و گفت: در زمینه حفظ حقوق مردم علی          

باید تالش مضاعفی داشته        های غیرمجاز   حریم و بستر رودخانه و یا احداث چاه         

 .باشیم

https://www.irna.ir/news/83577567/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83578550/%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
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 دربدری شهرداری
در تالش هستند تا به مرز آمادگی         سختزمان برگزاری رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال نزدیک است. تیم هایی که از سال گذشته جواز حضور در این رقابت ها را به دست آورده اند                               

 .برسند و با قدرت و با هدف صعود به لیگ دسته دو در مسابقات حاضر شوند به جز یک تیم به نامِ شهرداری اردبیل

ن از گذشته معنی ندارد. در فوتبال        رفتخالصه این وضعیت در سه چهار سال اخیر حالتی آشنا برای فوتبال اردبیل است. گویا در فوتبال اردبیل بحثی به نام تجربه اندوزی و درس گ                               

 .باشگاهی، این شهر، شهر ثانیه های واپسین است

عه کشی با عجله و دستپاچگی برای تیم انجام         قر  از مدت ها قبل عالقه مندان به فوتبال فریاد زدند که ایهاالمسئولیِن مربوطه به فکر تیم شهرداری باشید. کاری را که می خواهید در روز                          

پسند قدر قدرتانِ شهرداری و شورا        ورددهید در فرصت مناسب این کار را بکنید ولی گویا در فوتبال باشگاهی اردبیل و بخصوص در رابطه با تیم شهرداری جز یک روش، طریق دیگری م                            

را تیم فوتبال شهرداری است.     شو  نبوده و نیست. حاال هم وضع چون سال های اخیر است. همه در خواب پائیزی هستند و فراموش شده ترین بحث در چارچوب فعالیت های شهرداری و                            

ت فرموده به شهردار و شورا نامه نگاشته        نایباز خدا را شکر که هیأت فوتبال استان در این خواب پائیزی سهمی نداشته و بنا به گفته رئیس، چندی پیش منت گذاشته، بزرگواری کرده و ع                           

 .است تا چه پیش آید و چه مقبول افتد

 شهر برگزار شد ای نماز در مشگین اجالس منطقه
 .شهر برگزار شد آموزان در شهرستان مشگین ای نماز با هدف ترویج فریضه نماز در بین دانش سومین اجالس منطقه

های مقام معظم رهبری بوده و ستاد اقامه          آموزان همواره از توصیه     گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی در بین دانش        گفت: مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل روز چهارشنبه در این اجالس          

 .نماز استان نیز در این راستا از هیچ تالشی فرو ذار نکرده است

سوار   هشهر برگزار شده و بزودی در شهرستان مرزی بیل           های نمین ،خلخال و مشگین      نماز تاکنون با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در شهرستان             شکر عبدی افزود: اجالس     اهلل

 .نیز برگزار خواهد شد

 .باشد های ستاد اقامه نماز می گذاری شده و ترویج نماز در بین نوجوانان از اولویت به نام "نماز و مدرسه" نام امسال وی گفت:

شانزدهم آذرماه در استان      ای برای آمادگی جهت حضور در اجالس سراسری نماز است که              مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز گفت: برگزاری اجالس شهرستانی نماز مقدمه               

 .گلستان برگزار خواهد شد

ه در آن ترویج و توسعه نماز به         شهر افزود: آموزش پرورش استان مصمم است در راستای تحقق سند تحول بنیادین ک                 احمد ناصری با تقدیر از برگزاری شایسته این اجالس در مشگین           

 .های اصلی ترسیم شده،جامه عمل بپوشاند عنوان یکی از هدف

 .اندرکاران و ائمه جماعت مدارس تجلیل شد در پایان این اجالس از مربیان ، دست

https://www.irna.ir/news/83580604/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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ای رهبر انقالب اسالمی پیش از آغاز            اهلل خامنه   حضرت آیت 

جلسه درس خارج فقه، با شرح روایتی درباره توصیه پیامبر                

نام    اعظم)ص( خطاب به جناب ابوذر، ضمن انتقاد به ثبت               

محابای برخی افراد در انتخابات مجلس، تاکید کردند: هر               بی

ای، در کنارش یک مسئولیّتی       مسئولیّتی، هر سِمَتی، هر توانایی    

دارد، یک تعهّدی وجود دارد. باید دید که آیا میتوانید آن تعهّد              

 .«را انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درسِ بزرگی است

 :متن سخنان رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم 

الحمدهلل رّب العالمین و الصاّلة و الساّلم علی سیّدنا محمّد و آله             

 .الطّاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین

عَن اَبی ذَرٍّ )ساَلُم اللِّه عََلیهِ( اَنَّ النَّبیَّ )صَلَّی اللُّه عََلیِه َو آلِهِ( قالَ                

یا اَبا ذَرٍّ اِّنی اُحِبُّ لََک ما اُحِبُّ ِلنَفسی اِّنی اَراَک ضَعیفًا فاَل تَُؤمَّرَنَّ               

 .اِثنَینِ وَ ال تَوَلَّیَنَّ مالَ یَتیم ٰ  عَلی

 قالَ یا اَبا ذَرٍّ اِنّی اُحِبُّ لَکَ ما اُحِبُّ لِنَفسی 

ی پیغمبر به خودش را ذکر میکند؛         ذر این توصیه    خود جناب ابی  

برای ماها هم درس است، درس بسیار بزرگی است. حضرت به او            

فرمود من هر چه برای خودم دوست میدارم، برای تو هم دوست             

میدارم؛ یعنی آن چیزی که میخواهم به تو بگویم، از روی کمال             

محبّت است؛ چون انسان به خودش کمال محبّت را دارد. خب             

 ذر بزند چیست؟ حاال آن حرفی که حضرت میخواهد به ابی

 اِنّی اَراکَ ضَعیفا 

من جنابعالی را در مدیریّت، ضعیف میبینم. خیلی آدم خوبی              

گوتر از او     گو، و آسمان بر راست      اللّه، رُک   سبیل  هستی، مجاهد فی  

گوتر از او را بر خودش حمل نکرده؛           سایه نیفکنده، زمین راست   

 .اینها همه به جای خود محفوظ، امّا شما آدم ضعیفی هستی

 اِثنَین ٰ  فَال تُؤَمَّرَنَّ عَلی 

حاال که آدم ضعیفی هستی، مواظب باش بر دو نفر هم ریاست              

نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی هم که حضرت فرمودند، ضعف            

در مدیریّت است؛ یعنی تو آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ اگر            

چنانچه بر دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی، نمیتوانی کار آنها             

ی   حاال همه -را به سامان برسانی. این، درس برای ماها است. ما            

به مجرّد اینکه یک        -مان این جوری هستیم       ما نه؛ بعضی   

مسندی، یک جایی، یا خالی میشود یا ممکن است خالی بشود،            

فورًا چشم میدوزیم که برویم آنجا! خب شما اّول نگاه کن ببین              

نویسی برای انتخابات مجلس      میتوانی یا نمیتوانی. حاال بحث اسم     

است، گفتند شروع شده، همین طور بدون محابا میروند! خب             

ای که    شما که میخواهی بروی آنجا، آنجا سؤال دارد؛ این توانایی          

خدا به من و شما میدهد، کنارش مسئولیّت هست. این                   

]مطلبی[ که عرض میکنم، در مورد خود این حقیر از همه                 

بیشتر است. شما هم همین جور؛ یعنی آن کسانی که مسئولّیتی           

ای، در    دارند، همین جور. هر مسئولّیتی، هر سَِمتی، هر توانایی          

کنارش یک مسئولّیتی دارد، یک تعهّدی وجود دارد. میتوانید آن        

 .تعهّد را انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درسِ بزرگی است

  

 وَ ال تَوَلَّیَنَّ مالَ یَتیم

هیچ مال یتیمی را هم شما به عهده نگیر. نه از باب اینکه                    

درازی   احتمال این وجود دارد که خدای نکرده مثاًل ایشان دست          

ذر خیلی باالتر از این حرفها         میکند به مال یتیم. خب مقام ابی       

است، نزدیک مقام عصمت است مقام او؛ پس این احتمال در او              

نیست. علّت اینکه میگویند تولیّت مال یتیم را قبول نکن، این              

آیند   است که نمیتوانی حّق یتیم را به او بدهی؛ دیگران می               

درازی میکنند، جنابعالی هم آدم ضعیفی هستی، تدبیر             دست

های نظام اسالمی و نظام        الزم را نداری و نمیتوانی. برجستگی       

ی اوّل، من و شما        ارزشهای اسالمی اینها است؛ یعنی در درجه       

خودمان مسئولیم که ببینیم این کار را قبول بکنیم؟ نکنیم؟              

 .ی مهمّی است میتوانیم؟ نمیتوانیم؟ این بسیار مسئله

 اگر توان مدیریتی ندارید

 مسئولیت نپذیرید
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: اردبیل از             

های برتر کشور در زمینه کشت و توسعه محصوالت                 استان

 ای است. گلخانه

به گزارش ایرنا خلیل نیکشاد در نشستی با فرماندار خلخال                

های بزرگ و مقیاس کوچک         اندازی گلخانه   افزود: توجه به راه    

ای و    های گلخانه   های حمایتی به مجریان طرح         بسته ،ارائه

ای ،موجب شده تا این استان رتبه          کشت محصوالت گلخانه   نیز

ای کشور را به خود       نخست را در زمینه کشت محصوالت گلخانه      

 .اختصاص دهد

ای   های تولید محصوالت گلخانه      وی اظهارداشت: عالوه بر طرح     

 ۲اندازی شده سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ،          ایجاد و راه  

ای در در      های گلخانه   هکتار طرح توسعه شهرک      ۰۵۵هزار و   

 .دست اقدام داریم

ای بیش    های گلخانه   های گسترش شهرک    گفت: با اجرای طرح    او

هزار تن به میزان تولید انواع محصوالت کشاورزی افزوده           8۵۵از  

میلیون متر مکعب در مصرف آب کشاورزی استان           ۰۲۵شده و   

 .جویی خواهد شد صرفه

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل                          

اجرای کامل طرح توسعه کشت محصوالت             افزود: همچنین

ای در حال احداث ،       های گلخانه   برداری از طرح    ای و بهره    گلخانه

بستر مناسبی را برای صادرات انواع محصوالت کشاورزی به              

 .کند میلیون دالر فراهم می 9۵۵ارزش 

های بخش کشاورزی را ایجاد امنیت         ترین رسالت   یکی از مهم   او

غذایی برای جامعه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و              

توسعه    هزار هکتار برنامه   اندازی پنج   گفت: طرح احداث و راه     

 .ای را در دستور کار داریم های گلخانه شهرک

احداث و   در حالی که در اوایل سال گذشته سطح         کرد:  وی بیان 

در سال   هکتار نبود   ۲۵های بیش از      اندازی واحدهای گلخان    راه

ای در    احداث واحدهای تولید محصوالت گلخانه       طرح  ۲9جاری  

 .کارگروه اشتغال به تصویب رسیده است

هکتاری   6۵۵ای هزار و       گلخانه نیکشاد افزود: عالوه بر شهرک     

گذاری در    میلیارد ریال سرمایه    ۲۵۵آباد که فاز اول آن با          پارس

ای با پیشرفت        گلخانه هکتار واحد     6۵ حال احداث است ،      

درصد در مناطق مختلف این استان در دست               6۵فیزیکی  

های آتی این واحدها نیز          احداث است که امیدواریم در ماه        

 .فعالیت خود را آغاز کرده و در مسیر تولید قدم بردارند

ای دارای سازه و یا در حال           شهرک گلخانه   6 وی اظهارداشت: 

ها   برداری است که نسبت به سال گذشته سطح این شهرک            بهره

 .برابر افزایش یافته است 6۵

استان اردبیل از لحاظ مساحت اراضی تخصیصی        با بیان اینکه   او

ای رتبه اول کشوری را            های گلخانه     برای احداث شهرک    

برداری، زیرساخت    ای در حال بهره     شهرک گلخانه   3گفت:   دارد،

 6۵۵ای هزار و       و یا در حال مطالعه است در شهرک گلخانه            

هکتار به افراد حقیقی و حقوقی         ۰۵۵آباد مغان     هکتاری پارس 

ها احداث و کارهای سازه انجام         واگذار شده و تعدادی از بخش      

 .شده است

مندی    سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از بهره             رییس

های مقیاس کوچک از کمک مالی           های گلخانه   مجریان طرح 

ها تسهیالت    بالعوض این سازمان خبر داد و گفت: این گلخانه           

 .گیرند قیمت بانکی نیز می ارزان

هکتار گلخانه    ۲۵۵وی همچنین با بیان اینکه تاکنون بیش از           

اندازی این واحدها در ایجاد       اندازی شده ، افزود: راه      در استان راه  

کرده و تولید انواع       اشتغال ،بکارگیری نیروهای جوان تحصیل      

 .ای نقش موثری دارد محصوالت گلخانه

وی از شتاب قابل توجه خلخال در اجرای طرح توسعه                    

های بزرگ و کوچک در       اندازی گلخانه   ای و راه    محصوالت گلخانه 

این شهرستان خبر داد و گفت: مجموعه اقدامات مربوط به                

ها در مناطق مختلف استان زمینه ایجاد         اندازی این گونه طرح     راه

 .کند نفر را دراین بخش فراهم می 9۰6هزارو  ۲اشتغال برای 

نفر   36ای با     طرح بزرگ گلخانه    66افزود: احداث تعداد     نیکشاد

اشتغال در مناطق مختلف این استان از جمله شهرستان خلخال           

 .دست اقدام است

گلخانه مقیاس کوچک     8۵اندازی    به گفته او ، پروانه احداث و راه       

ها در حال اجرا است و با            در خلخال صادر شده و این پروژه         

های بزرگ و     ها ، سطح گلخانه     برداری از این طرح     تکمیل و بهره  

هکتار افزایش   مقیاس کوچک این شهرستان به بیش از پنج           

 .خواهد یافت

 

ای است های برتر کشور در کشت محصوالت گلخانه اردبیل از استان  

میلیارد ریال خسارت برجای گذاشت ۲۱ای در نمین  سوزی در کارخانه آتش  
 .میلیارد ریالی برجای گذاشت 6۲شهرستان نمین خسارت  ۲فوم سبالن" در شهرک صنعتی شماره  سوزی کارخانه "مشگین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: حادثه آتش

این کارخانه طعمه حریق شده بود، بعد از            سوله بزرگ  سه سوزی که   سردار هوشنگ حسینی افزود: در این آتش        

اتیلن در آتش     تن مواد اولیه پلی      61بندی شده و       هزار رول فوم بسته      ۲۵های صورت گرفته مشخص شد         بررسی

 .سوخته است

کرد:   در مهار آتش مهار بیان       پلیس نشانان و همکاری     استان اردبیل با تقدیر از زحمات آتش           فرمانده انتظامی 

 .خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت

اند، اضافه کرد: خسارت وارده       سردار حسینی با بیان اینکه کارشناسان علت این حادثه را اتصال جریان برق اعالم کرده              

 .میلیارد ریال اعالم شده است 6۲ بر اثر این آتش سوزی

کارخانه تولید فوم در شهرک صنعتی شماره           به گزارش ایرنا، شامگاه روز یکشنبه دهم آذرماه به علت نامعلومی               

 .اردبیل طعمه حریق شده بود ۲

سوزی در    نشانان شهرستان نمین و شهرک صنعتی و همچنین اعزام نیروهای کمکی از مرکز استان آتش                با تالش آتش  

 .ساعت مهار شد ۲کارخانه فوم بعد از 

دلیل سوختگی سطحی دچار       نشان به   آتش ۲سازی به علت دودگرفتگی و         در این حادثه هفت کارگر کارخانه فوم        

 .حادثه شدند که در محل اقدامات اولیه درمانی صورت و برای مداوا به مراکز درمانی اردبیل انتقال یافته بودند

 

https://www.irna.ir/news/83580111/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-
https://www.irna.ir/news/83580368/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7
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 نگاه ورزشی؛ الزمه انتخاب مدیر ورزشی
علیرغم همه امیدواری ها برای ادامه مدیریت بهرام اقاخانی بر ورزش استان ، وی بهه عهنه ان               

 ج انترین مدیر تاریخ ورزش منطقه زود از صحنه مدیریت ورزش خداحافظی کرد.

چگ نگی خداحافظی وی از ساختمان ورزش و م ضعگیری اهالی ورزش در قبال آن مهد  هها                

بحث روز محافل ورزشی ب د. حال پرداختن به کارنامه آقاخانی در این فرصت نیست ولهی بهه              

ط ر کلی می ت ان گفت که او همه تالش خ د را برای بهب د اوضاع ورزش به کار بست امها در                      

نهایت قادر به ادامه کار نشد و زودتر از آن چه انتظار می رفت اتاق مدیریت ورزش و ج انان در                    

 طبقه س م اداره کل را ترک نم د

از اولین ساعا  انتشار خبر رفتن آقاخانی از مدیریت ورزش ، فعالیت عده ای که همیشه عالقهه       

 مند برای جل س در صندلی مدیریت و به تن کردن ردای مسئ لیت ب دند آغاز شد.

در این روزها اسامی متعددی مطرح شده است. از این که افراد زیادی  برای خدمت بهه ورزش                     

استان سر از پا نمی شناسند و احساس تکلیف می کنند و ت انایی ها و ویژگی های خ د را بهه                      

رخ می کشند و دریافت حکم مدیریت ورزش را حق مسلم می دانند جای شکر و خ شهحهالهی                    

دارد. با ب دن این همه نیروِی در حد و اندازه مدیریت بر اداره کل ورزش استهان حهال و روز                         

 ورزش نمی ت اند جای سؤال داشته باشد؟

آن هایی که برای مدیریت بر اداره کل مطرح ب ده و هر روز نقشه ای جدید برای پیروزی در سر 

می پرورانند آیا در ورزش و مدیریت آن سابقه درخشان و کارنامه ای قابل دفاع دارند؟ چگه نهه                

کسانی که در اداره مجم عه ای ک چک در دل یک دستگاه نام فق ب ده اند جرئت آن را پهیهدا             

می کنند که فکر مدیریت بر اداره کل ورزش و ج انان را در سر بپرورانند و از ت انایی های خ د                   

 سخن برانند.

مدیریت بر ورزش و ج انان استان به مالک ها و معیارهایی نیازمند است. آیا این معیهارهها بهر                 

مح ر تجربه و شایستگی قرار دارد و یا مالک هایی چ ن عدم تحقق اهداف و پیش نرفتن ام ر و 

 ایجاد حاشیه و چندگانگی در جامعه ورزش می ت اند م رد ت جه باشد؟

مسلما مدیر آینده ای که می خ اهد سکان هدایت ورزش استان را در دست بهگهیهرد اگهر از                        

مجم عه وزار  ورزش و دارای تجربه کافی باشد در پیشبرد اهداف و هدایت مجم عه به سه ی                 

 پیشرفت بهتر می ت اند مثمر ثمر باشد.

حساسیت اداره کل ورزش و ج انان و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ آن با ج انان جه یهای نهام ،                  

انتخاب مدیر این مجم عه را از اهمیت بیشتری برخ ردار می کند. این که هر عزیز از گهرد  راه                     

رسیده ای تمایل به تکیه زدن بر مسند ورزش و ج انان استان را داشته باشد منطقی و قهابهل                     

 قب ل نمی ت اند باشد.

رویای مدیریت بر 

 ورزش استان
کسانی که با بسیج زمین و زمان بهه دنهبهال           

پست و مقام راه افتاده و قرار گرفتن در راس     

یک مجم عه اداری را کعبه آمالی برای خه د         

می پندارند از همان لحظا  اولیه انتشار خبر        

خداحافظی بهرام آقاخانی از مدیهریهت اداره         

 کل برای مطرح شدن خیز برداشته اند.

می گ یند تنی چند از این عاشقان خهدمهت       

بی منت که در تهران ب ده اند امروز حتی بهه           

وزار  ورزش و ج انان هم رفته اند تا مراته           

عشق و عالقه برای خدمت در  مهدیهریهت              

 ورزش و ج انان استان را اعالم نمایند.

دوستان حتی منتظر برگزاری جلسه ته دیه         

آقاخانی نشده اند و به دنبال قطهعهی شهدن            

بحث وی به سرعت ن ر خ د را به وزارتخهانهه           

رسانده اند تا شاید بت انند از م قعیت ایهجهاد          

 شده به خ بی بهره برداری نمایند.

احساس مسئ لیت و عشق و عالقهه آن هها            

برای تصاح  پست های مدیریتی از جهملهه         

اداره کل ورزش و ج انان استان سهته دنهی            

است. این که فرصت را از دست نمی دهند و       

با آغ ش باز به استقبال مدیریت مهی رونهد            

 نشان از خاص ب دنشان می باشد.

اگر قرار بر ایهن بهاشهد کهه بها عهجلهه و                   

دستپاچگی برای ورزش و ج انان استان مدیر       

مشخص بکنند نیازی به صدور حهکهم بهرای       

 محمدرضا برادران نب د.

عالقه مندان به جل س در پشت میز مدیریت        

ورزش استان این قدر با عجله آستهیهن بها             

نزنند و وارد صحنه رایزنی نشه نهد. فهرصهت          

برای ابراز عالقه به مدیریت زیاد است. با فکهر          

و با برنامه پیش رفتن پسنهدیهده اسهت. از              

 قدیم گفته اند که عجله کار شیطان است.

آن هایی که دلشان برای مهدیهریهت ورزش            

استان به طپش در می آید اگهر قهدر   و               

ت انایی این کار را داشته بهاشهنهد مسهلهمها            

 مسئ  ن به سراغ آن ها خ اهند آمد.

در نهایت خ اهشا سینه چاکان مدیهریهت از          

مسئ لین  و نمایندگان مجلس هزینه نکننهد.        

انتخاب یک مدیر کل مراتبی را طهله  مهی            

کند که انجام آن ها اجتناب ناپهییهر اسهت.            

 یاحق.

 انتخاب رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان اردبیل
 دکتر امیر علی جعفرنژاد بعن ان رئیس هیأ  ورزش های دانشگاهی استان اردبیل انتخاب شد.

با رأی اکثریت اعضای مجم  انتخاباتی هیأ  ورزش های دانشگاهی استان اردبیل که به ریاست بشیریان دبیر فدراسهیه ن بهرگهزار                        

رأی مأخ ذه برای مد  چهههار    69رأی از مجم ع  1شد، دکتر امیر علی جعفرنژاد مدیر تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی با کس   

 سال بعن ان رئیس هیأ  ورزش های دانشگاهی استان اردبیل انتخاب شد.

 رأی را به خ د اختصاص داد. 5نماینده دانشگاه ازاد اسالمی واحد اردبیل دیگر کاندیدایی ب د  که 

ورزش دانشگاه ه و مراکز آم زش عالی استان ظرفیت بسیار مناسبی برای ت سعه ورزش همگانی و قهرمانی دارد. هماهنگی دانشهگهاه    

ها و تالش آن ها برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده فدراسی ن می ت اند ورزش مراکز آم زش عالی استان را به قطبهی بهزر        

 در ورزش استان تبدیل نماید.

دانشگاه محقق اردبیلی با ت جه به امکاناتی که در اختیار دارد و از همه مهمتر حض ر چهره های شناخهتهه شهده ورزشهی در آن                               

مجم عه می ت اند با برنامه ریزی مناس  و ایجاد ج  وحد  و هماهنگی  زم برای تحرک بخشیدن به ورزش دانشج یان گهام ههای       

 مؤثری بردارد.

ورزش دانشج یی استان برای رسیدن به جایگاه واقعی نیاز به حض ر در صحنه مردانی دارد که صادقانه در این راه قدم بگیارند. اگهر                 

نیت خیر باشد و خدمت بی منت به نسل ج ان و آینده ساز در دست ر کار قرار بگیرد بدون شک م فقیت دور از دسترس نهخه اههد            

 ب د.



 نشرهی  الکترونیکی  دنیای اردبیل 
 صاحب  امتیاز و مدیر مسئول : 

 نادر پرستار
——————————— 

 زیر نظر شورای نویسندگان 
 33414114100تلفن تماس :

پالک   -هشتم جنوبی   -آدرس : شهرک سبالن  فاز یک 
132 
 

طرح موضوع عزل شهردار در شورای شهر و ابقایش در            

این پست در صدر خبرهای هفته گذشته شهر اردبیل قرار          

 گرفت.

بحث ماندن یا رفتن لطف الهیان به یک مورد تکراری در فضای              

سیاسی اردبیل تبدیل شده است. تا دری به تخته می خورد                

 اخبار مربوط به شهردار در صدر خبرهای منطقه قرار می گیرد.

لطف الهیان و بودن و یا رفتن وی برای مردم عادی شده است.               

مردم عادت کرده اند که همه ساله از فروردین تا اسفند ماه در               

انتظار موضعگیری شورا، دفاع شهردار، سنگر بندی هواداران             

 شورا و شهرداری و رنگ عوض کردن های اعضای شورا باشند.

چهارشنبه شب گذشته هم زمان با اعالم خبر ابقای شهردار،               

اسامی مخالفان، موافقان و عضو بی طرف شورا منتشر شد. با               

همه احترامی که به تک تک اعضای شورا دارم به عنوان یک                

شهروند این حق را دارم که بپرسم کسانی که در استیضاح                 

گذشته، خواستار خداحافظی لطف الهیان از عمارت شهرداری           

بودند به چه دلیلی امروز با ادامه خدمت وی موافق هستند و یا               

آن هائی که در گذشته به ابقای وی رأی داده بودند امروز چرا                

 عاشق ماندن وی شده اند؟

باید این اعضا دالیل قانع کننده ای برای آرائی که در سال های               

 اخیر در مورد ماندن یا رفتن لطف الهیان داده اند، داشته باشند.

آن هایی که امسال به صف هواداران لطف الهیان اضافه شده اند             

با بروز چه تحوالتی در اداره شهر و چهره آن مواجه شده اند که               

درجه تغییر موضع داده اند؟ آیا برخی از آن ها که               423چنین  

شدیدترین انتقادها را نسبت به شهردار داشته اند امروز در قبال            

 هواداری شان چه دارند بگویند؟

 دلسوز مردم یا دلسوز لطف الهیان

گفته عضوی از شورا در مورد توجیه رأی ممتنع اش که  "دلم               

نقطه تاریک و مبهمی برای یک عضو و مایه            "به شهردار سوخت  

 تأسف برای موکلین وی می تواند باشد.

اعضای شورا بنا به وظیفه ای که بر اساس قانون بر عهده دارند               

باید دلسوز مردم باشند . هیچ کسی در جایگاه نمایندگی مردم             

در پارلمان محلی حق ندارد منافع شهردار را بر منافع جامعه و              

 موکلین اش ترجیح بدهد.

دلسوزی یک نماینده پارلمان محلی اگر در راستای احساس              

مسئولیت در قبال مردم نباشد و علنا حمایت از شهردار را                  

دلسوزی به آن بداند آیا در ذهن موکلین ده ها سؤال نمی تواند              

 بر جای بگذارد؟

فضای مجازی از اولین ساعات انتشار چگونگی تصمیم شورا به             

محلی برای ارائه تحلیل های مختلف تبدیل شده است. عده ای             

اقدام شورا را کودتای حامیان خدابخش بر علیه شهردار                  

برشمردند و جمعی دیگر عمل شورا را نه کار اعضا بلکه به یکی               

 از کاندیدا های احتمالی مجلس ربط دادند.

هر کسی از دید خود به مسئله عزل شهردار نگریست و عالقه               

قلبی و وابستگی خود را به طور کامل نشان داد ولی رئیس                  

شورای اسالمی نباید اجازه طرح بیشتر این قبیل گمانه زنی ها             

را بدهد. این تحلیل ها چیزی جز ضربه زدن به جایگاه شورا                 

 حاصل دیگری نمی تواند داشته باشد.

دکتر پوستی با یک مصاحبه چند دقیقه ای برای اما و اگر های               

این قضیه پاسخ بدهد و نقش عوامل بیرونی در تصمیم شورا را              

 به اطالع افکار عمومی برساند.

تصور کودتای طرفداران خدابخش و دشمنی آن ها با لطف                

الهیان کاری سخت و پیچیده است. به نظر می رسد از ابقای                

لطف الهیان دوستان و نزدیکان خدابخش بیشتر از همه                  

خوشحال باشند. چرا که در معادالت آینده سیاسی اردبیل آن ها           

 به لطف الهیان و مجموعه تحت امرش زیاد امیدوار هستند.

 عاشقان خدمت

عشق برخی ها برای خدمت ستودنی است. در سال های اخیر ،              

مسئولیت لطف الهیان همواره با استرس، حاشیه و موضعگیری           

های گوناگون و رنگ به رنگ شدن اعضای شورا مواجه بوده                

است. وقتی در مجموعه ای که قرار است برای جامعه منشأ                 

خدمات باشد آرامش حاکم نشود و مسئول از سرنوشت                   

مسئولیتش در آینده نزدیک بی خبر باشد آیا اصرار بر ماندن جز            

 ارادت و عالقه برای پست و مقام چیز دیگری می تواند باشد؟

لرزان بودن صندلی مسئولیت درشهرداری ضربه اش بیشتر              

متوجه شهر، پروژه ها و توسعه منطقه است. صرف انرژی برای              

ماندن و راضی کردن شورا و جلب نظر آن ها آیا با مزایای                    

 عنوانی به نام شهرداری قابل مقایسه می باشد؟

 انتخابات مجلس و شهرداری

برخی از آگاهان معقدند خدابخش در صورت ثبت نام از لطف               

الهیان و مجموعه شهرداری برای حمایتش انتظار بیشتری               

خواهد داشت. کمک خدابخش و دوستان وی در استیضاح قبلیِ           

لطف الهیان و مساعدت برای حفظ اش در عمارت شهرداری               

توقع هواداران و سینه چاکان خدابخش از لطف الهیان را باال               

برده است. آیا امکان دور زدن قانون وجود خواهد داشت؟ موضع            

گیری مناسب شهردار مبنی بر حفظ بی طرفی و نظارت مستمر            

دستگاه های نظارتی می تواند هرگونه شایعه در این ارتباط را در            

نطفه خفه بکند . مسلما لطف الهیان و مجموعه شهرداری آبروی           

 خود را با حمایت از برخی کاندیداها به حراج نمی گذارند.  

گوش کردن به فایل صوتی یکی از اعضای            

شورای شهر در جریان استیضاح قبلی در            

مخالفت با شهردار در صحن علنی شورا و             

حمایت تمام قد امساِل همان فرد از شهردار           

تجربه خوبی است مبنی بر این که مردم در             

انتخاب خود باید دقت و وسواس الزم را داشته          

باشند. رأی دادن به افراد باسابقه و آشنا به امور          

و از همه باالتر شجاع، نترس و قدرتمند منجر به          

تشکیل یک پارلمان محلی قوی می شود .            

 معضلی به نام ماندن یا رفتن لطف الهیان!!


