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 سرمقاله
به  فیزیکی  نیازهای  ورای  انسان 
نیازهای  مسکن،  و  پوشاک  غذا، 
آن  و  دارد،  نیز  دیگری  بنیادین 
برقراری ارتباط با سایر انسانهاست. 
ارتباط  برقراری  ضرورت  این 
تا  انسان  ازخلقت  اولیه  نیاز  یک 
معاصر یک ضرورت حیاتی  تمدن 
است. دراین میان مطبوعات نقش 
مهمی در رشد و ارتقای فرهنگی، 
و  نقد  نظارت،  اجتماعی،  سیاسی، 
و  دارند  ها  دولت  عملکرد  بهبود 
در عصری که رسانه های گروهی، 
برای  جوامع  ابزار  ترین  کاربردی 

هدف  با  شیر  عجب  ماهنامه  می شوند؛  قلمداد  اطالعات  انتقال  و  تولید 
برقراری پل ارتباطی قوی میان مردم و مسئولین منتشر می شود، می تواند 
در شکوفایی رشد فکری، فرهنگی و اقتصادی منطقه نقش بسزایی داشته 
باشد. در طول تاریخ هیچ کشوری بدون گذار از مرحله فکری و فرهنگی و 
آماده سازی نتوانسته است به رشد و توسعه اقتصادی دست یابد پیش از هر 
کاری الزم است در نحوۀ اندیشیدن، تفکر عمومی و فرهنگ جامعه تغییر 

و تحول ایجاد شود.
دانایی  ابزار  گروهی،  رسانه های  و  است  آگاهی  و  دانایی  در  توانمندی 
و  ملی  بعد  در  بشر  امروزه  زندگی  بر  ها  رسانه  عمیق  تأثیر  آگاهی اند.  و 
پود  و  تار  در  چنان  ای  رسانه  های  پیام  و  است  بدیهی  امری  بین المللی 
حیات فردی و اجتماعی انسان ها رخنه کرده است. صنعت رسانه ها بخش 
به خصوص  جوامع  اقتصادی  و  ،اجتماعی  فرهنگی  های  فعالیت  از  مهمی 
جوامع توسعه یافته را به خود اختصاص داده است. هر جامعه ای که بخواهد 
پیشرفت کند و توسط دیگران مورد استثمار قرار نگیرد باید آگاهی مردمش 

را باال ببرد.
با توجه به پیشینه فرهنگی و صنعتی، شهر عجب شیردر منطقه، متخصصان 
ماهنامه عجب  انتشار  از  دیگر  و هدف  است  داده  در خود جای  را  زیادی 
شیر شناسایی امکانات بالقوه و بهره گیری از افکار، اندیشه، تجارب و نکته 
نظرات متخصصان موضوع را به رشته تحریر در آورده و به توسعه فرهنگی، 
به  محلی  نشریات  عمده  نقش  کنیم.  کمک  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی 
عنوان بازتاب دهندۀ رویدادها و مشکالت منطقه ای در جهت دهی نیروها 
و برنامه ریزی برای رفع نارسایی ها و توسعه کشور برکسی پوشیده نیست.

نقش  و  بود  منطقه  در  پرچمدار صنعت  در گذشته  شهرستان عجب شیر 
بی بدیل را در صنعت کشور ایفا می کرد واحدهای بزرگ صنعتی در عصر 
ریسندگی،  سازی،  شیشه  سازی،  باروت  سازی،  کشتی  همچون،  قاجاریه 
بافندگی، موم سازی، رنگ سازی، کفش دوزی در روستای شیشوان فعالیت 
داشته که دیگر منسوخ شده، در سالیان گذشته نه تنها صنعت عجب شیر 
شکوفا نشده بلکه داشته های صنعت گذشته خود را از دست داده است.  
با گرمی دست متخصصان اقتصادی و فرهنگی را برای  نشریه عجب شیر 
کارشناسانه  مطالب  درج  و  همکاری  برای  فرهنگی  و  اقتصادی  یابی  علت 
می فشارد تا مزیت های منطقه عجب شیر و راهکارهای توسعه منطقه را به 

گوش مسئولین برساند و نقش خود را در اشتغالزایی ایفا کند.
امروزه اکثریت اقتصاد دانان بر این باورند که سرمایه و منابع انسانی مهمترین 
و تعیین کننده ترین سرمایه برای ایجاد و استمرار رشد و توسعه یک کشور 
است آنها معتقدند توانایی یک کشور در رقابت با سایر کشورها بستگی به 
اقتدار آن کشور ها در کمیت و کیفیت سرمایه انسانی دارد نه سرمایه مادی، 
خوشبختانه مردمان شهرستان عجب شیر از این نعمت خدایی بهره مندند 
و دست در دست هم می توانیم نقشی اساسی در شکوفایی اقتصاد و توسعه 
جهان  در  را  ایران  عزیزمان  کشور  سربلندی  تا  کنیم  ایفا  کشور  فرهنگی 

شاهد باشیم.

جعفر شکوریان

عجب شیر فرماندار  با  عجب شیر  ماهنامه  اختصاصی  مصاحبه 
یکی از عمده ترین مشکالت توسعه شهرستان را عدم خود باوری می دانم که بایستی به این باور برسیم که کلید 
توسعه شهرستان در دستان خود ما است که با تالش و پشتکار زمینه فعالیت را در بخش های مختلف فراهم نماییم.
با فرماندار شهرستان عجب شیر به طرح مهمترین مشکالت  ماهنامه عجب شیر تصمیم گرفت تا در مصاحبه ای 
شهرستان بپردازد. آقای طاهری نیز از درخواست مصاحبه استقبال کردند و نهایتًا این گفت و گو در دفتر فرمانداری 

عجب شیر انجام شد.

امیر چهره گشا
از  یکی  مشروطه  انقالب  وقوع 
مهم ترین رخدادهای تاریخ سیاسی 
ایران بشمار می رود. متأسفانه کلمه 
مشروطه در عصری که این انقالب 
نامأنوس  کلمه ای  پیوست  به وقوع 
جامعۀ  مردم  بین  در  ناشناخته  و 
از  قسمت هایی  در  ولی  بود.  ایران 
مردم  آذربایجان،  جمله  از  کشور 
کلمه  این  ماهّیت  با  دیار  این 
آن  دالیل  از  که  داشتند  آشنایی 
این  تّجار  آمد  و  رفت  به  می توان 
دیار به کشورهای همسایه از جمله 
ولیعهد  نشین  عثمانی،  و  روسیه 
بودن تبریز )که موجب می شد جو 

حاکم بر آذربایجان از لحاظ سیاسی کمی رنگین تر از سایر نقاط کشور باشد 
و حضور اتباع و سفیران کشورهای خارجی نیز در این بین بی نقش نبود( و 
باالخره مهم تر از همۀ این عوامل به وجود روحیۀ مبارزه و ظلم ستیزی در 

ذات مردم آذربایجان اشاره کرد.

جنگ خانیان، نخستین شکست مجاهدان تبریزی

اقدامات الزم برای احیای دریاچه 
ارومیه انجام می شود
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         با این توصیف آن  زمان که ندای مشروطه خواهی از تهران به گوش این 
منطقه رس��ید بی درنگ به هواخواهی و طرفداری از آن برخاس��تند چون به 
آن درجه از بینش و آگاهی رسیده بودند که می خواستند حاکم بر سرنوشت 
خویش باش��ند و به حق هم الیق این بودند که نظام حکومتی مش��روطه در 
کش��ور برقرار باشد. پس بی دلیل نیس��ت بگوییم که » قیام دالورانه تبریز ، 
علیرغم بن بس��تی که به نظر می رسید بدان منتهی شود، بی تردید وضعیت 
را نجات داد. زیرا این اقدام به دیگر ش��هرهای ایران، خاصه اصفهان و رشت 
فرص��ت داد ت��ا از فلجی که در نتیج��ه کودتا بر تمامی ملّت، به اس��تثنای 
آذربایج��ان، عارض گش��ته بود، رهای��ی یابند ...«1 پس از مب��ارزات فراوان 
باالخره انقالب مش��روطه که خواس��ت تمام مردم ایران بود، پیروز ش��د. اّما 
نباید از نقش دو کشور انگلستان و روسّیه در این انقالب غافل شد. انگلستان 
که دس��تش از دربار ایران بریده ش��ده بود به حمایت از مش��روطه خواهان 
برخاست تا از این طریق بتواند درمجلس نفوذ کرده و به منافع خود در ایران 
دس��ت یابد از طرفی انگلیسی ها می دانستند که با وجود مردمان روشنفکر و 
آگاه هرگز به اهداف خود نمی رس��ند. لذا بعد از به توپ بس��تن مجلس اول، 
این امکان برای آن ها و روس ها به وجود آمد که بتوانند بس��یاری از سران و 
مجاهدان انقالب را شناسایی کرده و در فرصتی مناسب آنها را از سر راهشان 
بردارند و بدین طریق توانستند انقالب مشروطه را از مسیر اصلی اش منحرف 
کرده و راه را برای حکومت مس��تبد دینی چون اس��عدها، مخبرالسلطنه ها، 
ش��جاع الدوله ها و ... هم��وار کنند.2 با  این حال » انقالب مش��روطیت فصل 
جدیدی در تاریخ ایران گش��ود و نش��ان داد که هنوز هم این خاک از وجود 
چهره های تابناک و س��رافراز و پیکارجو، تهی نیس��ت و در این دیار باز هم 
آزادمردانی هستند که به خاطر آزادی و رهایی از چنگ استبداد و حکومت 
مطلقه تا پای جان می ایس��تند و در این راه شربت شهادت می نوشند.«3 در 
این مبحث س��عی شده اوضاع منطقه در بحبوحه انقالب مشروطه و حوادث 
و اتّفاقات��ی که در جنگ بین نیروهای مش��روطه خواه و مس��تبدان در محل 

روستای خانیان اتفاق افتاده به اجمال بررسی شود.
 پ��س از ب��ه توپ بس��تن مجلس 
ش��ورای ملی و ش��روع اس��تبداد 
صغی��ر، م��ردم تبریز ب��ه رهبری 
س��تارخان قی��ام ک��رده و عرص��ه 
را ب��ر طرف��داران اس��تبداد تنگ 
کرده بودن��د ولی مع��دود افرادی 
ب��ه ه��واداری از محمد علی ش��اه 
برخاس��ته و در برخ��ی ش��هرهای 
آذربایج��ان از جمله مراغه و بناب، 
آزادیخواه��ان س��خت  ب��ر  را  کار 
می کنن��د. در آذربایجان بخصوص 
ش��هر تبریز، یک��ی از دغدغه های 
اساسی، مسئلۀ نان بود و از سالیان 
دراز اغل��ب ناآرامی ه��ا از جه��ت 

کمیابی نان روی می داد. س��ران آزادیخواه و متصّدیان امور بایس��تی به هر 
وس��یلۀ ممکن آذوقۀ چند ماهه شهر را تأمین کنند. چون فراوانی نان بسته 
به فراوانی گندم اس��ت و در حقیقت انبار گندم تبریز، محال هش��ترود بود 
متأس��فانه از وقتی که اردوی باس��منج به رهب��ری عین الدوله، راه ورود غله 
به ش��هر را بس��ته بود، متصّدیان امر صالح دیدند برای تهیۀ آذوقۀ زمستانی 
تبری��ز، عجالتاً غلۀ مراغه را به تبریز حمل کنند. برای انجام این کار مرحوم 

میر کریم و قلعه وان باشی را با عده ای از مجاهدان مأمور این امر می کنند. 
» قلعه  وانباش��ی4 نامی را همراه آقا میر کریم با دس��ته تفنگچی روانه مراغه 
کردند که غله آنجا را بش��هر باز کنند. نیز مردم را بمش��روطه خوانند. اینان 
نخس��ت به بناب رس��یدند. در آنجا مردم پیشواز باش��کوهی کردند و چون 
دو روز در آنج��ا ماندند روانه گردیده در بیس��ت و پنجم آبان )21 ش��وال( 
بمراغه رس��یدند. مراغیان نیز پیش��واز کرده پذیرایی کردند و خواه و ناخواه 
سر بمشروطه فرود آوردند. حسام نظام نامی بحکمرانی گمارده شده انجمنی 
برپا گردید. حاج میرزا محمد حس��ن مقدس که مالی پارسای گوشه نشینی 
میبود او را هم بانجمن آوردند. هر روز در مس��جد حجه االس��الم مردم گرد 
می آمدند و بر منبر ستایش از مشروطه میشد. در این میان قلعه وان باشی و 
کسانی از همراهان او دست از آستین در آورده آزار به مردم دریغ نمی گفتند، 
و از توانگران بهر دس��تاویز پول می گرفتند. با آنک��ه دم از آزادیخواهی می 
زدند بر مردم چیرگی می نمودند. تو گویی ش��هر را با شمش��یر گشاده اند از 
آزار و تاراج باز نمی ایس��تادند. مراغیان آنچه از مش��روطه ش��نیده بودند از 
این��ان وارون��ه آن را دیدند. این بود زبان بگله و ب��د گویی باز کردند.«5 کار 
به جایی رس��ید که مردم شورش کردند و گفتند که باید مجاهدان از مراغه 
بی��رون بروند و ب��ه تبریز نیز اّطالع دادند. مجاه��دان عرصه را بر خود تنگ 
دیدن��د و از مراغه به بناب رفتند. در موق��ع ورود به بناب، آزادیخواهان این 
شهر به گرمی از اینان استقبال کردند ولی در اطراف بناب سواران چاردولی 
به دستور سیف العلمای بنابی گرد آمده بودند که با مجاهدان بنای مخالفت 
گذاش��ته و به خصومت با آنان برخاستند. »مجاهدان و مشروطه خواهان که 
تعداد آنها از 200 نفر بیش نبود از دریافت این خبر ]سرکوبیش��ان توس��ط 
نیروهای چاردولی[ س��خت به ترس افتاده و مجاهدان برای نزدیک ش��دن 
به تبریز یا بهر اندیش��ه دیگری آهنگ بناب ک��رده و از مراغه بیرون آمدند. 
میرآقا صدر السادات که از مشروطه خواهان مراغه می بود با یکدسته تفنگچی 
با آنان همراهی نمود چون به بناب رسیدند مورد پذیرایی احد خان و حاجی 
س��یف اهلل و مردم مشروطه خواه بناب واقع ش��دند، بطوریکه گفته شد شمار 
مجاهدان اعم از تبریزی و مراغه ای بیش از200 تن نبوده در حالیکه شمار 
دولتیان که بگرد س��ر ابوطالب خان چاردولی می بودند در حدود ده هزار نفر 
گفته می ش��د. از این رو کس��انی بهتر دانستند پیش��امد را با گفتگو بپایان 
رس��انند ولی نتیجه نداد، چون دولتیان بناب را محاصره کردند، ناچار جنگ 
آغاز ش��د. مجاهدان س��ه روز دیگر ایس��تادگی کردند ولی چون تعدادشان 
بس��یار کم می بود و از طرفی طرفداران سیف العلما از درون شهر دولتیان را 
یاری می کردند مجاهدان توان ایس��تادن و مقاومت را از دست داده و شبانه 
راه تبری��ز را پیش گرفته و خود را نجات دادند. فردای آنروز دولتیان بدرون 
بناب ریخته خانه های احد خان و حاجی سیف اهلل و سایر طرفداران مشروطه 
را ت��اراج کردند.«6 اخبار ناآرامی ها و ب��د  رفتاری های مجاهدان در مراغه به 
انجمن تبریز و شخص ستارخان رسیده بود و وی از رفتار بد قلعه وان باشی و 
همدستانش آگاه بود. انجمن تبریز نیز طی چندین فقره تلگراف به مراغه و 
بناب از قلعه وان باشی خواسته بود که بالفاصله محل را ترک و به سوی تبریز 
حرکت کند. با شکست مجاهدان در بناب و گریختنشان به تبریز، ستارخان 
مش��هدی محمد علی خان را مأمور کرد که قلعه  وان باش��ی را در هر جا باشد 
دس��تگیرکرده و به تبریز بیاورد. مشهدی محمد علی خان نیز مأموریت خود 
را انجام داده و قلعه وان باش��ی مورد مؤاخذۀ شدید قرار گرفت. سردار پس از 
مشاوره با باقر خان برآن شد که هر چه زودتر اردویی آماده کرده و به طرف 
بناب روانه س��ازند تا از خودسری ها و ظلم های س��واران دولتیان جلوگیری 
نماین��د ولی صالح در آن دیدند که قبل از این کارها، چند نفر از اش��خاص 
مصلح جهت دلجویی از مردم مراغه به این ش��هر فرس��تاده ش��وند و اموال 
غارت رفته از مردم را به آنان مس��ترد نمایند. بنابراین مرحوم حاجی حسین 
ارومچی را که یکی از تّجار مشروطه خواه بود با جمعی از آزادیخواهان روانۀ 
مراغه کردند که به هر نحوی ش��ده از گذش��ته پوزش خواس��ته و به آینده 
امیدوارشان کنند. هیأت مصلحه عازم مراغه شدند ولی حاج حسین ارومچی 
در دو فرسخی مراغه اقامت گزید و دیگران وارد شهر شدند و به دلجویی از 
مردم پرداختند. در این بحبوحه، نامه ای از صمد خان به حس��ام نظام رسید 

که به زودی وارد مراغه خواهد شد و 
اگر از مشروطه خواهان تبریز کسانی 
در مراغه هس��تند از شهر بیرونشان 
کنید. حس��ام نظام نیز ب��ه گفتۀ وی 
عمل ک��رد و تبریزیان ناچار ش��دند 
مراغ��ه را ت��رک کنن��د. »صمد خان 
پسر س��رتیپ اس��کندر خان مقدم و 
او پس��ر حسین پاش��اخان مقدم و او 
پس��ر احمد خان مق��دم بیگلر بیگی 
آذربایجان ب��ود. صمد خان در دهه ی 
س��الهای 1270 ه. قم��ری در مراغه 
چشم به جهان گشود. او از تحصیالت 
ابتدای��ی برخوردار ب��ود ولی در عین 
حال بس��یار باهوش، تیز، نکته سنج 
و بس��یار دقیق بود. صمد خان چون 
جوانی خیره سر و بوالهوس بود، تحت 
تأثی��ر تلقینات اطرافیان متملق خود 
ق��رار گرفته، ابلهانه ب��ه داعیه قدرت 
برخاس��ت. او به هم��راه تنی چند به 
راهزنی و غ��ارت کاروانها پرداخت و 
مدتی را چنین س��پری کرد. مردم او 
را با ن��ام چاپخ صمد می ش��ناختند 
)زخمی بر صورت داش��ت(. تا اینکه 
حسام الدوله حکمران قدرتمند مراغه 
، صمد را دستگیر و به حبس انداخت 
... پ��س از مدتی ش��اهزاده امامقلی 
میرزا به حکومت مراغه منصوب شد 
و چون عماًل بیش��تر وقت خود را در 
میاندوآب و یا شیش��وان می گذراند، 
صمد با س��مت نایب الحکومه به اداره 
امور ش��هر مراغه پرداخت. در س��ال 
نظام السلطن�ه  که  زمان�ی  1317ه. ق 
ب��ه پیش��ک�اری محمدعل��ی می��رزا 
)محمد علی ش��اه( از ته�ران رهسپار 
ورود  مح��ض  ب��ه  ش���د،  تب�ری���ز 
صمد خ���ان را از حک�وم��ت مراغ��ه 
برکن��ار و ب��ه بیگلر بیگ��ی تبری��ز و 
میرآخ��وری ولیعهد محمد علی میرزا 
مفتخ��ر کرد. ای��ن امر عامل��ی برای 
آش��نایی و نزدیکی صمدخان به شاه 
قاجار گش��ت و بعدها صمدخان روی 
مالحظات��ی تا آخری��ن لحظات عمر 
خود، طرفدار محمد علی شاه بود.«7 
صمد خان در ده����م ذیقعده الحرام 
وارد باس��منج ش��ده پس از مالقات 
ب��ا عین الدول��ه، که در ای��ن زمان به 
دستور محمد علی شاه برای سرکوبی 
قی��ام تبریز به رهبری س��تارخان در 
باسمنج اردو زده بود، و کسب دستور 
1324ه.ق  ذیقع��ده  دوازده��م  روز 
وارد مراغه ش��ده دس��تور دستگیری 
مشروطه خواهان را صادر کرد و تا آنجا 
که می توانست از بیدادگری و شقاوت 
فروگذاری نکرد. صمد خان در مراغه 
مجاهدان و مش��روطه خواهان بزرگی 
چ��ون میرزا محمد حس��ن مقدس،8 
مشهدی  انصاری،  عبدالحسین  میرزا 
علی تبریزی، میرزا حس��ن شکوهی، 
حاجی حمید تبری��زی را مورد آزار و 

اذیّت قرار داد. 
»بالجمله هر چه از قساوت و بیدادگری 
ب��وده دربارۀ مش��روطه خواهان دریغ 
ننمود و حتی کس��انی ک��ه از او پول 
گرفته آزاد می کرد اگر از مردم تبریز 
بود بایستی فوراً از مراغه بیرون برود 
ب��رای آنکه حکم کرده ب��ود تبریزی 
ولو یک نفر هم باش��د نباید در مراغه 

اقامت کند. بدون مبالغه و اغراق این 
مرد بیدادگر در خونخواری و قساوت 
به درجه ئی رس��یده بود که از چنگیز 
و آتیال نیز گذش��ته بود، کی چنگیز 
مردم را در هوای س��رد زمس��تان به 
ح��وض می انداخ��ت و از مرگ س��ر 
تا پا زجر ایش��ان ل��ذت می برد؟ و یا 
آنان را دس��ت و پا بس��ته جلو سگ 
درن��ده می انداخ��ت و نالۀ ایش��ان را 

نغمه چنگ و نای می پنداشت؟ ! من 
تصور نمی کنم در آن زمان کسی در 
خونخ��واری و عاجزکش��ی آن اندازه 
بی رحم و ش��قی باشد که از آن همه 
بیدادگ��ری ولو یک دفعه هم باش��د 

متأسف نشود.«9
جنگ ش��یرامین و خانیان و شکست 

مجاهدان تبریزی
 چون خب��ر بی عدالتی ها و ظلم های 
صمد خان به تبریز رس��ید ستارخان 
از ای��ن پیش��امدهای ناگوار س��خت 
خش��مناک ش��ده و درص��دد تجهیز 
لش��کری ب��رای مقابله ب��ا صمدخان 
ش��د. در فرص��ت اندک��ی، اردویی از 
مجاهدین نزدیک ب��ه هزار نفر آماده 
کرد ک��ه در صورت ام��کان تا مراغه 
بروند وااّل در نزدیکی های این ش��هر 
در محل��ی اردو زده و مراقب باش��ند 
ک��ه اگر صمدخان درص��دد حمله به 
تبریز ش��د جلوگیری کنند. ریاس��ت 
اردو ب��ه محمد قلی خ��ان آقبالغی و 
حاجی خ��ان قفقازی واگ��ذار گردید. 
اردوی مجاهدین روز پنج ش��نبه 22 
ذی القعده به سوی مراغه حرکت کرد. 
از س��وی دیگر، صمد خان هم شب و 
روز به جمع آوری نیرو پرداخته عدۀ 
زیادی از س��واران چاردولی و کورانلو 
و مراغه را ب��ه دور خود جمع کرد و 
عین الدوله هم از مس��اعدت های الزم 
دریغ نمی کرد. »روز س��ه ش��نبه 27 
ذیقع��ده تالق��ی فریقی��ن روی داد. 
تفصیل جنگ بدین گونه آغاز شد که 
سحرگاهان عده ئی س��وار در اطراف 
شرامین دیده می شود ، مجاهدین به 
گمان اینکه کلیۀ سپاهیان صمدخان 
عب��ارت از ای��ن ع��دۀ مع��دود بوده 
بی محاب��ا به ایش��ان می تازند و آنان 
فرار می کنن��د، آنگاه ب��ه خانیان10 
که عدۀ مهمی از س��واران صمدخان 
آنج��ا ب��ود هجوم می کنن��د و جنگ 
س��ختی روی می دهد مجاهدین که 
س��خت دلیرانه می جنگیدند و گمان 
می کردن��د ک��ه این عدۀ قلی��ل را به 
زودی از بین خواهن��د برد وقتی که 
ملتف��ت می ش��وند که از ه��ر طرف 
س��وار و پیاده است که آنها را احاطه 

می کن��د خود را گم ک��رده به خیال 
فرار می افتن��د غافل از اینکه راه فرار 
به ایش��ان بسته ش��ده باید مقاومت 
کنند تا بتوانن��د خود را نجات دهند 
ولی از هول جان کسی را مجال تفکر 
باقی نمانده بود، هر کس می خواست 
خ��ود را از این مهلکه نج��ات بدهد 
ولی دشمن چیره دس��ت مجال نداد 
که آن بیچ��ارگان خ��ود را به جائی 

برس��انند باالخره جمعی در دریاچه 
غرق شدند و جمعی اسیر و دستگیر 
و عدۀ کثیری هم به قتل رس��یدند و 
گرجی ها نیز با وضع فجیعی کش��ته 
ش��دند و بقیه الس��یف خود را نجات 
دادن��د، جمع��ی ب��ه تبری��ز آمدند و 
جمعی در س��ردرود اقام��ت کردند. 
مرحوم یارمحمد خان که خود حاضر 
می��دان جنگ بود وقت��ی که تفصیل 
جنگ و بی انتظامی مجاهدین و وضع 
اس��فناک ایش��ان را ب��رای بنده نقل 
می کرد بی اختیار اش��ک از چشمش 
فرو می ریخت و می گفت اگر فرمانده 
آزم��وده و کاردان��ی می داش��تیم که 
افراد از وی متابع��ت می کردند قطعاً 
مغلوب نمی شدیم.«11میر غضب هاي 
ش��جاع الدوله، ب��ه ش��یوۀ جنگ هاي 
که��ن، س��رهاي مجاهدین کش��ته 
ش��ده را، از تن جدا و در توبره کرده، 
براي اربابشان صمدخان شجاع الدوله 
تقدی��م کردند و به دس��تور دژخیم، 
به زودي اس��یران را با وضع فجیعي 
ب��ه قت��ل رس��اندند. وقت��ي اخب��ار 
پیروزي صمدخان به تهران رس��ید، 
در تهران ش��اه و اطرافیانش، س��ر از 
پا نمي ش��ناختند و منظم جش��ن و 
پایکوب��ي ب��ه راه مي انداختند.12 در 
همی��ن روز تلگراف��ی از گ��وگان به 
انجمن ایالتی رس��ید. این تلگراف از 
حیلۀ جنگی س��واران صمدخان برابر 

مجاهدین خبر می داد :
»اعضای انجمن مقدس، الساعه کاغذ 
رسید س��یصد نفر جمعیت پریروزی 
مدع��ی ک��ه در ش��رامین ب��ود فرار 
ک��رده بودند ، یارمحمد خان با نصف 
جمعیت آنه��ا که عبارت ازپانصد نفر 
بود در خانقاه ب��ود دعوا نموده چهار 
نفرش��ان مقت��ول و چهار نف��ر زنده 
گرفتار، پس��ر س��لیم خان از س��ه جا 
زخمدار، مابقی به عجب شیر فراری. 
الس��اعه اردو در خانقاه س��اکن. 27 

ذیقعده 1326«13
در جن��گ خانیان اهال��ی منطقه از 
جمل��ه روس��تاهای چوبانکره، بواللي 
و ک��ول تپ��ه کمک های زی��ادی به 
مجاهدین تبریزی کردن��د. از جملۀ 

ای��ن کمک ه��ا و مجاهدت ه��ا، ذکر 
و  عباس ن��ژاد  خلی��ل  رش��ادت هاي 
ی��اران مجاهدش می باش��د که نقل 
محافل است. جنگ خانیان نخستین 
شکس��ت مجاهدین از ش��جاع الدوله 
ب��ود، چون خبر شکس��ت مجاهدین 
ب��ه  تبری��ز رس��ید مش��روطه طلبان 
س��خت متأث��ر ش��دند و بدخواهان 
مش��روطه ش��ادمان گش��تند و ب��ه 
س��تایش صمد خان پرداختند. »حاج 
محمد تقي جورابچي« نیز در خاطرات 
خود دربارۀ وقایع مراغه و عجب شیر، 
به حضور قلعه وان باش��ي در مراغه و 
ظل��م و جنایت هایش اش��اره کرده و 
مي نویس��د: »جمع��ي از تبریز طرف 
مراغه و بن��اب رفتن��د، بعضي ها که 
جهت مداخل تفنگ برداش��ته داخل 
مجاهدین ش��ده بودند، در مراغه به 
اینها احترام ]گذارده[ و مهمان نموده 
بودن��د. نانجیب ها که ش��ب مهمان 
بودن��د، صب��ح اس��ب صاحب خانه را 
برداشته، آن یکي با ضرب تازیانه پول 
گرفت، و آن یکي پس��ر اعیان ش��هر 
را مقتول ]س��اخت.[ اهل مراغه ]و[ 
بناب دیدند که اینها اجالف هستند. 
آقا  مجاهد]برخود[گذاشته اند.  اس��م 
میر کری��م و قلعه وان باش��ي رئی��س 
آن دس��ته بود]ان��د.[ معلوم اس��ت 
رئیس ]که[ اینها باش��ند، مرئوس از 
اینها بدتر خواهدش��د. یک فضاحتي 
نموده بودند آنجا که اس��م مشروطه 
و مجاه��د را بدنام نمودند ... با قدري 
س��واره، حاجي صمد خان وارد مراغه 
ش��ده، آقا میر کریم و غی��ره از مراغه 
بیرون مي آیند به قریه ي عجب ش��یر 
]مي روند.[ به تبریز خبر مي رسد که 
این جور شد. از تبریز قدري استعداد 
]و[ س��وار ب��ه گ��وگان مي فرس��تند 
]که آقا میر کریم و قلعه وان باش��ي را 
دس��تگیر نماین��د.[ صمد خان قدري 
س��وار جمع نم��وده، در عجب ش��یر 
ب��ا مجاه��دان دع��وا نم��وده. قدري 
از  مجاهدی��ن  مقت��ول،  از طرفی��ن 
عجب ش��یر ب��ه گ��وگان مي آیند ]و[ 

قدري به دهخوارقان مي روند.«14 
صمد خ��ان پ��س از ای��ن پی��روزی، 
چن��د روزی در خانی��ان مان��د بع��د 
عازم آذرش��هر و خسرو ش��هر ش��د. 
در آنج��ا نیروه��ای حاجی احتش��ام 
لیقوان��ی ب��ا عده ای س��وار و س��رباز 
ک��ه عین الدوله فرس��تاده ب��ود به او 
پیوس��تند. صمد خان روز پنج شنبه 
14 ذیحج��ه به س��ردرود حمله کرد 
و ای��ن منطقه را اش��غال نمود. 15 با 
آمدن صمد خان به سردرود و مستقر 
شدن لش��کر او در اطراف شهر، دور 
نوی��ن دیگري در تاری��خ جنگ هاي 
تبریز باز گردید.16 طی چندین روز 
نیروهای صمد خان17  بین  درگیری 
تبری��زی در مناط��ق  و مجاهدی��ن 
آخماقیه، خطیب، شام غازان، آخیني 
و ُحکم��اوار ب��ا درایت س��تارخان و 
از ج��ان گذش��تگی های مجاهدی��ن 
پیروزی نهایی از آن مجاهدین ش��د 
و نیروهای صمدخان شکست سختی 

خوردند.

ب��ه گزارش گروه دریافتی نش��ریه، به 
نقل از ایرنا؛ حمید قاسمی روز شنبه 
در کارگ��روه مدیری��ت و مخاط��رات 
زیس��ت محیط��ی عجب ش��یر افزود: 
اقدام��ات و ت��الش ه��ای مس��ووالن 
ای��ن دولت برای رفع بح��ران دریاچه 
ارومیه و ساماندهی مسائل مربوط به 
خشکسالی از جمله مدیریت سدها و 

مصرف صحیح آب ادامه دارد.
وی، از توس��عه ن��وار فضای س��بز در 
اط��راف دریاچ��ه ارومیه خب��ر داد و 

اظهار کرد:
ب��ا توجه به لزوم اهتمام بیش��تر برای 
جلوگی��ری از اس��تفاده ب��ی رویه از 
منابع طبیعی، باید همه مس��ووالن و 
مدیران در کنار بهره برداران و مردم، 
در راستای مقابله با کاهش روزافزون 
وس��عت منابع طبیعی از جمله جنگل 
ها، مرات��ع و حوزه ه��ای آبخیزداری 

تالش کنند.
زیس��ت  محیط  حفاظ��ت  مدی��رکل 
آذربایجان ش��رقی با اش��اره به اینکه 
در س��ال 93 هیچ گونه مجوزی برای 
برداش��ت نم��ک در حاش��یه دریاچه 
ارومیه صادر نشده، ادامه داد: برداشت 
نم��ک از ای��ن دریاچه در س��ال های 
گذش��ته انجام می شد و موجب بروز 
برخی مش��کالت در این منطقه شده 

است.

قاس��می، از راه اندازی ایس��تگاه های 
س��نجش گرد و غبار نم��ک دریاچه 
ارومیه در اس��تان خبر داد و یادآوری 
کرد: برای کنترل ریزگردها در منطقه 
ایس��تگاه های سنجش گرد و غبار در 
شهرس��تان های عجبشیر و تبریز راه 

اندازی می شود.
وی، با اشاره به اینکه محل دفن زباله 
عجب ش��یر اصال م��ورد تایید محیط 
زیس��ت نیس��ت، گف��ت: ب��رای دفن 
زباله این شهرس��تان باید مکان یابی 
جدیدی از طریق کارشناس��ان انجام 
ش��ود و محوطه فنس کش��ی شده و 
زباله ها به صورت اصولی و بهداش��تی 

دفن شود.
زیس��ت  محیط  حفاظ��ت  مدی��رکل 
آذربایجان ش��رقی با اش��اره به اینکه 
ب��ا کارخانج��ات صنعتی ک��ه موجب 
آالیندگ��ی منطق��ه می ش��ود به جد 
برخورد می ش��ود، افزود: نیروگاه برق 

از جمل��ه واحدهای صنعت��ی آالینده 
منطقه اس��ت که به مقام��ات قضایی 
معرف��ی و پرون��ده حقوقی ب��رای آن 

تشکیل شده است.
قاسمی، با بیان اینکه با پیگیری های 
اس��تاندار آذربایج��ان ش��رقی و وزیر 
نفت، س��همیه گاز استان افزایش می 
یاب��د، اظهار کرد: با افزایش س��همیه 
گاز، نی��روگاه ه��ای آالین��ده محیط 
زیست استان از سوخت گاز بهره مند 

می شود.
وی، ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه دس��تگاه 
زباله س��وز بیمارس��تان عجب ش��یر 
غیربهداش��تی ب��وده و م��ورد تائی��د 
س��ازمان محیط زیست نیست، گفت: 
مس��والن بهداش��تی این شهرس��تان 
باید هر چه سریع تر پیگیر استاندارد 

سازی این زباله سوز باشند.
وی ادام��ه داد: پ��ادگان عجب ش��یر 
دارای مش��کل دف��ع غیر بهداش��تی 

فاض��الب بوده و با توج��ه به مکاتبات 
انجام ش��ده، بای��د در آن تصفیه خانه 
ایجاد ش��ود ی��ا فاضالب پ��ادگان به 
شبکه فاضالب عجب شیر وصل شود. 
فرماندار عجب شیر نیز در این جلسه 
کارخانج��ات  س��اماندهی  خواس��تار 
آالینده منطقه، رفع مش��کل فاضالب 
پادگان این شهرستان و جلوگیری از 
ریختن پس��اب کارخانه کاوه سودا به 

دریاچه ارومیه شد.
ابراهیم طاهری، ب��ا بیان اینکه روزانه 
به طور میانگین 17 تن زباله در شهر 
عج��ب ش��یر تولید می ش��ود، افزود: 
محل دف��ن زباله این ش��هر، ارزیابی 
زیس��ت محیط��ی نداش��ته و محیط 

زیست شهر را تهدید می کند.
وی بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه 
از اولوی��ت ه��ای اصلی دول��ت تدبیر 
و امی��د اس��ت، افزود: اگر م��ا بتوانیم 
زراعت حاشیه این دریاچه را مدیریت 
کرده و با بهره گیری از نیروی مردم و 
مشارکت کشاورزان، آنان را به سمت 
آبی��اری های نوی��ن هدای��ت کنیم، 
بس��یاری از مش��کالت منطق��ه رفع 

می شود.
شهرس��تان عجب ش��یر با حدود 85 
هزار نفر جمعی��ت در 98 کیلومتری 
جن��وب غرب تبریز مرک��ز آذربایجان 

شرقی واقع است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: 
اقدامات الزم در احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید انجام می شود.

برنامه های هفته کتاب کانون های فرهنگی هنری 
مساجد آذربایجان شرقی اعالم شد

250 ب�اب کتابخانه و قرائتخانه مخزن دار، و حدود 400 باب کتابخانه 
باز تحت پوشش این دبیرخانه فعالیت دارند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان آذربایجان شرقی 
برنامه های کانون های فرهنگی هنری 
مساجد این اس��تان را در هفته کتاب 

اعالم کرد.
به گ��زارش گروه دریافتی نش��ریه، به 
نق��ل از خبرن��گار ایلن��ا محمد هادی 
نی��ا با بیان اینک��ه 250 باب کتابخانه 
و قرائتخان��ه مخزن دار، و حدود 400 
ب��اب کتابخانه باز تحت پوش��ش این 
دبیرخان��ه فعالیت م��ی کنند گفت: با 

فرارسیدن هفته کتاب از تعداد 53 باب کتابخانه و قرائتخانه فعال بازدید به 
عمل می آید که تا پایان س��ال مجوز فعالی��ت کتابخانه ای این کتابخانه ها 

صادر و حمایت خواهند شد.
وی افزود: 14 عدد نرم افزار کتابداری مهر مساجد نیز به کتابخانه های حائز 

شرایط اهدا می شود.
ه��ادی نیا با بیان اینکه یک روز از هفته کتاب به عنوان »مس��جد، محرم و 
کتاب« نامگذاری شده اس��ت، اظهار داشت: جشنواره »روستاهای دوستدار 
کتاب« نیز که به صورت ستادی استانی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان آذربایجان ش��رقی، ادارات تابعه شهرستانی و با مدیریت این 
دبیرخانه اجرا شد، که در این هفته آثارشان جمع آوری و داروی شده و آثار 

برتر تقدیر و به مرکز معرفی خواهد شد.
ه��ادی نیا به برگزاری نمایش��گاه کت��اب در این هفته اش��اره کرد و گفت: 
نمایشگاه کتاب همراه با اجرای مسابقات کتابخوانی و مسابقه خالصه نویسی 
کتاب در کانون های سطح استان از جمله کانون نسیم رحمت ملکان، بخش 
خواهران کانون دانشس��را و کانون فرهنگی هنری جواداالئمه)علیه الس��الم( 

روستای چنار عجب شیر برپا می شود.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان آذربایجان شرقی 
افزود: چهارمین دوره آموزش کتابداران مس��اجد استان آذربایجان شرقی تا 
پایان دی ماه امس��ال برگزار خواهد شد. وی از افتتاح کتابخانه مسجد آیت 
اهلل طالقانی تبریز خبر داد و گفت: در هفته کتاب همچنین مجموعه کتاب، 
تفس��یر و قرآن به مس��اجد اس��تان اهدا و تجهیزات کتابخانه ای به مساجد 

زلزله زده داری کانون فرهنگی هنری و کتابخانه تحویل خواهد شد.
هادی نیا افزود: در صورت هماهنگی س��تاد عالی، مرحله س��وم کمک های 
مالی به تمام کانون های فرهنگی هنری مس��اجد و 245 کتابخانه مسجدی 

تحت پوشش نیز انجام می شود.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان آذربایجان شرقی 
در ادامه از برگزاری جش��نواره قرآنی مدها متان خبر داد و افزود: جش��نواره 
قرآنی مدهامتان در 7 رش��ته مختلف برگزار می شود که رشته مفاهیم نهج 
البالغه و قرآن و تفس��یر به صورت کتبی و حضوری با همکاری حوزه های 

علمیه و تبلیغات اسالمی در تبریز برگزار می شود.
وی خاطزنشان کرد: فعاالن فرهنگی و عرصه کتابخانه ای مسجد و کتابداران 
افتخاری بخش برادران و خواهران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 

نیز با اهدای لوح سپاس و کتاب تجلیل می شوند.

به گزارش گروه دریافتی نش��ریه، به نق��ل از خبرگزاری فارس از تبریز، رضا 
اصالنی ف��ر ظهر امروز در گفت وگو ب��ا خبرنگاران اظهار ک��رد: برای اجرای 
ط��رح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچ��اق کاال، ماموران انتظامی این 
شهرس��تان یک دس��تگاه خودروی پژو 405 حامل بار قاچاق را شناس��ایی 

کردند.
وی اف��زود: مأموران پس از شناس��ایی خودروی موردنظ��ر، با ایجاد ترافیک 
مصنوع��ی، خ��ودرو را در بی��ن طرح گرفت��ار و تالش راننده جه��ت فرار را 
بی نتیجه گذاش��تند و در نهایت خ��ودرو متوقف و در بازرس��ی از آن، انواع 
پوش��اک خارجی ب��ه ارزش تقریب��ی 100 میلیون ریال کش��ف و راننده و 
سرنشین دستگیر ش��دند. فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر با اشاره به 
اینک��ه یک��ی از اولویت های این فرماندهی، مبارزه با قاچاقچیان کاال اس��ت؛ 
گفت: پلیس با ش��ماره تلفن 110 آماده دریافت اخبار و اطالعات مردمی و 

همکاری م��ردم در زمینه برخورد 
قاطع با ب��ر هم  زنن��دگان امنیت 
جامعه اس��ت. اصالنی فر در پایان 
از مردم خواست در صورت داشتن 
هرگونه پیش��نهاد، انتقاد و تقدیر 
انتظام��ی  کارکن��ان  عملک��رد  از 
شهرستان با س��امانه 197 پلیس 

تماس حاصل کنند.

کشف 680 ثوب پوشاک قاچاق در عجب شیر
فرمانده انتظامی عجب شیر از کشف 680 ثوب پوشاک قاچاق به 

ارزش تقریبی100 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

پیروزی تیم جوانان بسکتبال شهرستان عجب شیر در 
مقابل تیم دانشگاه آزاد بناب

تیم جوانان بسکتبال شهرستان عجب شیر در مسابقه ای که به صورت رفت 
و برگشت با تیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب برگزار کرد توانست این 
تیم را با نتایج 58 بر 22 در بازی رفت و 61 به 54 در بازی برگشت  با 

اقتدار شکست دهد.
این دیدارها با قضاوت داوران  هیات بسکتبال شهرستان عجب شیر  آقایان 

کاظم چناری و هادی رجبی و مهدی شهرزاد انجام پذیرفت .
اسامی بازیکنان تیم عجب شیر حاضر در این بازیها آقایان :

جعفر رحمانی ، اکبر صدقی ، مجید میرزائی ، میالد جمشیدی ، سیدامین 
محمدی ،حمید چناری ، سید مهدی غفارزاده ، رضا کوهی

الزم به ذکر است که تیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب قهرمان یک دوره 
و نایب قهرمان دو دوره مسابقات دانشگاههای آزاد شمال غرب کشور در 3 
سال اخیر بوده که در هر دو بازی مغلوب جوانان بسکتبالیست شهرستان 
عجب شیر گردید .                           منبع: سایت خبری عجب شیر نیوز
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       س: در این مدت عجب شیر را 
چطور شناختید؟

ج: بن��ده ضمن خیر مقدم به ش��ما 
و با گرامیداش��ت ورود نش��ریه تان 
ب��ه عرص��ه مطبوعات امی��دوارم که 
ب��ه عن��وان رک��ن چه��ارم جامع��ه 
مدن��ی بتوانید به نحو احس��ن نقش 
روشنگری را در این برهه از زمان به 

خوبی ایفا نقش بکنید.
در ای��ن مدتی که اینجانب به عنوان 
خدمتگ��زار در ای��ن خطه از کش��ور 
عزیزمان مش��غول خدمت ش��ده ام 
و ب��ا عنایت به ش��ناختی که از اول 
انقالب با مردم و منطقه عجب ش��یر 
داش��تم شهرستان محل مأموریتم را 
منطقعه ای مس��تعد در بخش های 
مختلف کشاورزی، صنعت، تجارت و 
مخصوصاً گردشگری می دانم که در 
کنار این استعدادهای بالقوه موجود 
شهرس��تان دارای مردمانی تالشگر، 

فهیم و قانع می باشد.
س: به نظر ش��ما در برنامه شما مهم 
ترین محور توسعه شهرستان عجب 

شیر چیست؟
ج: ب��ا توجه به دس��تور جناب آقای 
ابالغ  استاندارمحترم  دکتر جبارزاده 
نم��وده بودند ک��ه در خصوص تهیه 
و تدوی��ن » س��ند تدبیر و توس��عه 
شهرس��تان« و با عنایت به کارهایی 
که همکارانم در س��الهای گذش��ته 
انجام ش��ده بود و با رایزنی های که 
با نخبگان شهرس��تان طی ماههای 
گذشته انجام گرفت برنامه ای جهت 
توسعه شهرس��تان با رویکرد و تکیه 
بر فراه��م آوردن زمین��ه الزم برای 
س��رمایه گ��ذاری بخ��ش خصوصی 
تدوی��ن گردی��د ک��ه ب��ا توج��ه به 
جمیع جهات 8 محورجهت توس��عه 
شهرس��تان در نظر گرفته ش��د و در 
پیش نویس » س��ند تدبیر توس��عه 
شهرس��تان « آورده و جهت تصویب 
به شورای برنامه ریزی استان تقدیم 
گردیده که در نوبت بررسی، تصویب 

و ابالغ جهت اجرا قرار دارد.

س: جناب آقای طاهری چند ماهی 
از دوره مس��ئولیت ش��ما در منصب 
فرمان��داری عجب ش��یر م��ی گذرد 
وضیعت این شهرس��تان را به لحاظ 
ظرفی��ت های اقتص��ادی و فرهنگی 

چطور ارزیابی می کنید؟
ج: شهرس��تان عجب شیر با توجه به 
اس��تعدتد های کم نظیز و بالقوه ای 
ک��ه دارد از آن جمل��ه ق��رار گرفتن 
در کنار ج��اده ترانزیت��ی، راه آهن، 
فرودگاه و موجود بودن زیر س��اخت 
های الزم از نظ��ر آب، برق و فاصله 
100 کیلومتری با مرکز اس��تان و با 
داش��تن معادن غنی و منطقه زیبای 
قلعه چ��ای و از همه مهمتر مردمان 
فرهنگی زمینه فعالیت برای سرمایه 
گذاری در بخش های مختلف وجود 

دارد؟
س: مش��کالت توس��عه شهرس��تان 

عجب شیرچیست؟
ج: یک��ی از عم��ده ترین مش��کالت 
توسعه شهرستان را عدم خود باوری 
م��ی دانم که بایس��تی به ای��ن باور 
برسیم که کلید توسعه شهرستان در 
دس��تان خود ما است که با تالش و 
پش��تکار زمینه فعالیت را در بخش 

های مختلف فراهم نماییم؟
س: در بح��ث رش��د ش��اخص های 
فرهنگی چه اقداماتی صورت گرفته 

است؟
ج: با عنایت ب��ه اینکه بحث فرهنگ 
بحثی فراگیر و گسترده بوده و متاثر 
از تمام��ی بخ��ش ها می باش��د لذا 
در کن��ار فعالیت هر بخش پیوس��ت 
فرهنگ��ی آن پروژه نیز مورد مطالعه 
قرار م��ی گیرد. یک��ی از طرح هایی 
که در دس��ت اقدام می باشد مراسم 
تجلیل از پژوهشگران در بخش های 
مختلف می باش��د که قرار است در 
هفته آخر آذر ماه به مناسبت»هفته 
پژوه��ش« برگ��زار گردد. ک��ه امید 
دارم با هم��کاری تمامی عزیزان این 
بزرگداش��ت به نحو شایس��ته برگزار 

شود.

زندگ��ی م��ا کش��تزاری اس��ت که 
روی��د.  م��ی  آن  از  ف��ردا  زندگ��ی 
والمسلمین  االسـالم  حجت 
موسویان  عباس  دکتر سـید 
در س��ال1339 در شهرستان عجب 
شیر چش��م به جهان گش��ود. پس 
از اتم��ام دوره راهنمای��ی، به ش��هر 
تبریز مهاجرت کرده و در هنرستان 
صنعت��ی تبریز مش��غول به تحصیل 
شد. س��ال آخر هنرس��تان مصادف 
با س��ال پیروزی انقالب بود که وی 
نیز همراه ب��ا مردم انقالبی تبریز در 
تظاهرات و راهپیمایی ها و تش��کل 

های مذهبی شرکت داشت.
بعد از پیروزی انقالب در رشته برق وارد دانشگاه شده و همزمان با نهادهای 
انقالبی جهاد س��ازندگی و س��پاه پاسداران انقالب اس��المی تبریز همکاری 
می کرد. بعد از انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها، همکاری با سپاه تبریز 
بیش��تر شد و در جریان غائله کردس��تان و جنگ تحمیلی بیش از ده بار به 

مناطق کردستان و جبهه های غرب و جنوب اعزام شد.
در س��ال 1360 از طرف س��پاه به دفتر شهید محراب آیت اهلل مدنی معرفی 
ش��د و مدتی در خدم��ت آن بزرگوار ب��ود. همراهی و مراوده با آن ش��هید 
واالمقام باعث ش��د تا برای تحصیل علوم دینی به حوزۀ قم بیاید و از س��ال 

1360 مشغول تحصیل در علوم دینی بشود.
بعد از اتمام دورۀ س��طح، در کناردرس خارج فقه و اصول با مشورت بزرگان 
حوزه وارد رش��ته اقتصاد ش��د. ابتدا در دانش��گاه مفید، س��پس در دانشگاه 
شهید بهشتی تهران درس خوانده و موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد 

اقتصاد می شود.
با مشورت اساتید به تحصیل و پژوهش در تفسیر و فقه اقتصادی می پردازد 
و در سال 1382 موفق به پایان سطح چهار)دکتری( تفسیر و در سال1384 
با دفاع از رس��اله)احکام فقهی اوراق بهادار( موفق به کس��ب مدرک س��طح 

چهار)دکتری( فقه اقتصادی از حوزه علمیه قم می شود.
در کنار تحصیل از همان سال های نخست به تدریس در مدارس حوزه های 
علمیه می پردازد و به ترتیب به تدریس ادبیات عرب،شرح لمه, اصول فقه و 
دو دوره کامل مکاس��ب و در مرکز جهانی علوم اسالمی، مرکزتخصصی قضا 
و مرکز آموزش بان��ک مرکزی به تدریس فقه معامالت بانکی، فقه معامالت 

جدید و مبانی فقهی ابزارهای مالی بازار سرمایه مشغول می شود.
از سال 1373 همزمان با تحصیل و تدریس، ابتدا در بخش فرهنگی جامعه 
حوزۀ علمیه قم، س��پس در پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به تحقیق 
و پژوهش در اقتصاد اس��المی و بانکداری اسالمی پرداخته، که ماحصل آن 
تألی��ف چندی��ن کتاب به نام های»پس انداز و س��رمایه گ��ذاری در اقتصاد 
اسالمی«،»بانکداری اسالمی«،»بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل«،»کلیات 
نظام اقتصادی اس��الم«،»ربا و مس��ائل عصر حاض��ر)کار گروهی(«،»پول و 
نظام های پولی)کارگروهی(«،»فلس��فه اقتصاد اسالمی)کارگروهی(«،»بهره 
یا ربا)کارمش��ترک با دکتر موس��ی غنی نژاد(«،»فرهن��گ اصطالعات فقهی 
و حقوق��ی معامالت«،»ابزاره��ای مال��ی اس��المی)صکوک(«،»احکام فقهی 
بانک��داری ب��دون ربا«،»معامالت بانک��ی از دیدگاه مراج��ع تقلید«،»دین و 
اقتصاد«،»بانکداری در آیینه ش��ریعت اس��ت. عالوه بر کتاب به تناسب نیاز 
بی��ش از 59 مقاله در حوزه اقتصاد و بانکداری اس��المی تألیف کرده که در 

مجالت و همایش های علمی ارائه شده است.
در عرص��ه مدیری��ت نیز بیش از هفت س��ال رییس پژوهش��کده نظام های 
اسالمی و سه س��ال مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
و چهارسال مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز جهانی علوم اسالمی و چهار سال 
س��ردبیر فصلنامۀ علمی پژوهش��ی اقتصاد اسالمی را در کارنامه خود دارد و 
اکنون عضو هیئت علمی رسمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و عضو 
کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته مشورتی بانکداری 

اسالمی بانک مرکزی می باشد.
دکتر س��ید عباس موسویان پژوهشگر برتر اس��تان قم در سال 1386 بوده 
است. وی عضویت در کمیته ها و شوراهای علمی را در کارنامه خود دارد که 
از جمله:»شورای مشورتی مالیه و بانکداری اسالمی عضو پژوهشکده پولی و 
بانکی در سال 1382«،» کمیته بانکداری اسالمی عضو معاونت بانکی و بیمه 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارائی در س��ال 1382 «،»کمیته تخصصی فقهی 
س��ازمان بورس و اوراق بهاداردر س��ال 1386«،»شورای علمی گروه اقتصاد 
پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه اس��المی درسال1377«،»شورای علمی گروه 
اقتصاد عضو پژوهش��گاه حوزه و دانشگاه در س��ال1385«،»هیات تحریریه 
عضو مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی در سال1379«،»هیات تحریریه 
عضو فصلنامه تخصصی فقه و حقوق در س��ال1383«،»هیات تحریریه عضو 
مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصاددر سال1387«، و در شورای فقهی 
بانکداری اس��المی عضو بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال1387 

فعالیت داشته است.
حجت االس��الم والمس��لمین موس��ویان عالوه بر تحقیق وپژوهش همکاری 
با دولت و مجلس ش��ورای اس��المی را در کارنامه خود دارد عبارتند از: 1- 
همکاری در ارائه» راهکارهای استفاده از اعتباردرحساب جاری در بانکداری 
بدون ربا« که حدودیک س��ال پیش در ش��ورای پ��ول و اعتبار تصویب و به 
صورت رسمی جهت اجرا به بانک ها ابالغ شده است. 2- همکاری با مجلس 
در تصویب»قانون منطقی کردن س��ود بانکی« در این زمینه مقاله ای  برای 
مرکزپژوه��ش های مجلس ارائه کردن��د که در تصویب قانون منطقی کردن 
سود بانکی موثر بود. 3- همکاری در ارائه»راهکارهای استفاده از کارت های 
اعتباری در بانکداری بدون ربا« که به تصویب ش��ورای مش��ورتی بانکداری 
اس��المی بانک مرکزی رسیده و اکنون در دس��تور کار شورای پول و اعتبار 
اس��ت. 4- همکاری در ارائه»طرح س��اماندهی صندوق های قرض الحسنه« 
ک��ه در کمس��یون اقتصادی مجلس تصویب ش��ده در دس��تور کار مجلس 
اس��ت. 5- همکاری در ارائه»الگوی جدید بانکداری بدون ربا« که در کمیته 
بانکداری اس��المی معاونت بانکی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی به تصویب 
رس��ید و آن معاونت همایشی را با همان عنوان برگزار کرد. 6- همکاری در 
طراحی»ابزارهای مالی اس��المی« که سه نوع از آنها تحت عناوین» صکوک 
اجاره، معامالت آتی، اوراق مشارکت برای خرید تسهیالت رهنی« در کمیته 
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده و مراحل عملیاتی آن 
در حال تدوین اس��ت. 7- همکاری با س��ازمان اوقاف در طراحی» ابزار مالی 
اس��المی مناس��ب وقف گروهی برای س��رمایه گذاری های بزرگ، را داشته 

است.
در گزارش خبرگزاری مهر، آمده اس��ت در دومی��ن کنگره بین المللی علوم 
انس��انی با اهدای اولین جایزه جهانی علوم انس��انی اسالمی به دو اندیشمند 
ایرانی و یک اندیش��مند خارجی فعال در این حوزه به پایان رس��ید و حجت 
االس��الم والمسلمین دکتر سید عباس موسویان از جمله کسانی بود که این 

جایزه بین المللی را دریافت کرد.
دکتر محمد علی متفکر آزاد اقتصاددان و رییس کمیسیون اقتصادی دومین 
کنگره بین المللی علوم اس��المی نیز در خصوص ویژگیهای شخصیتی دکتر 
موسویان گفت: ایشان فردی بسیار متین، آرام، موقر، باحوصله، خوش رفتار 
و خوش خلقی هس��تند و به اعتقاد من انتخاب دکتر موسویان برای دریافت 

جایزه بین المللی علوم انسانی اسالمی، انتخابی شایسته است.
وی تصریح کرد: ایش��ان در حوزه اقتصاد اسالمی و بانکداری اسالمی دارای 
تحصیالت و تحقیقات زیادی اس��ت و در حوزه بانکداری اس��المی به عنوان 
یکی از صاحب نظران شناخته می شوند و بسیاری از طرحهای ارائه شده از 

سوی ایشان در کشور به اجرا درآمده است.
متفکر آزاد بیان داشت: حجت االسالم موسویان نظرات جدیدی را در حوزه 
اقتصاد و بانکداری اس��المی به جهان عرضه نموده اند و فعالیت ایش��ان در 

نوآوری و نظریه پردازی اقتصادی اسالمی همچنان ادامه دارد.

دکترمحمد اخباری 
شهرس�������تان  از   1336 متول��د 
عجب ش��یر اس��ت دان��ش آموخته 
کارشناس��ی جغرافبا و برنامه ریزی 
شهری از دانشگاه تبریز، کارشناسی 
ارش��د جغرافیای سیاسی از دانشگاه 
تهران و دکتری جغرافیای سیاس��ی 
خ��ود راب��ا گرای��ش ژئوپلتی��ک از 
دانش��گاه تربی��ت مدرس ب��ه پایان 

رسانده است.
وی همزم��ان با تحصی��ل در جبهه 
های حق علیه باطل شرکت نموده و 
در سال 1358 مسئول آموزش سپاه 
تهران می ش��ود و بعد از آن رییس 
س��تاد منطقه 7 س��پاه )کرمانش��اه، 
ای��الم، همدان، کردس��تان( ، رییس 
س��تاد منطقه 5 س��پاه )آذربایجان 
ش��رقی، آذربایجان غرب��ی، اردبیل(، 
ریی��س س��تاد منطق��ه لش��کر 31 
منطق��ه  س��تاد  ریی��س  عاش��ورا، 
س��پاه12 آذربایجان غرب��ی، رییس 
دانشکده علوم انسانی) دانشگاه امام 
حسین)ع( (، رییس کمیسیون موارد 
خ��اص دبیرخانه مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، رییس اداره سنجش 
از دور و G.I.S  ) سازمان جغرافیایی 
شرکت  مدیرعامل  مسلح(،  نیروهای 
پردازش و برنامه ریزی ش��هر تهران، 
مشاور رییس مرکز مطالعات و برنامه 
ریزی ش��هر ته��ران ریی��س کمیته 
آمای��ش س��رزمین دبیرخانه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، مشاور عالی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
امور برنامه ریزی، عضو پژوهش��کده 
آمایش بنیادین مرکز الگوی اسالمی 
ایرانی، پیش��رفت را در کارنامه خود 
دارد و ه��م اکن��ون ریی��س مرکزی 
علمی- کاربردی ش�����هر س��ازی، 
نوسازی، بهسازی ش��هرداری تهران 

انجام وظیفه می نماید.
دکتر محمد اخباری عالوه بر کارهای 
اجرایی، فعالیت های آموزش��ی خود 
را از س��ال 1370 شروع نموده و در 
آن س��ال عضو هیات علمی دانشگاه 
با رتبه دانش��یاری بوده  و در س��ال 
1373 به بعد، رییس دانشکده علوم 
جغرافیای��ی، رییس دانش��کده علوم 
انس��انی دانش��گاه امام حس��ین)ع(، 
م��درس در دوره های کارشناس��ی 
، کارشناس��ی ارش��د و دکتری، دبیر 
دهمین کنگ��ره جغرافی دانان ایران، 
عض��و هیات ممی��زه دانش��گاه امام 
حس��ین)ع(، دبیر همای��ش جغرافیا 
امنیت��ی،  دفاع��ی-  کاربرده��ای  و 
دبیرکنگره انجم��ن ژئوپلتیک ایران، 
دبیر همای��ش ملی ژئوپلتیک و مرز، 
نائب رییس انجمن ژئوپلتیک ایران، 
مدیر مس��ئول مجله علمی پژوهشی 
ژئوپلتیک، س��ردبیر فصلنامه علمی 

پژوهش دفاعی اس��تراتژیک دانشگاه 
عالی دف��اع ملی، س��ردبیر فصلنامه 
علم��ی تخصص��ی م��رز و جغرافی��ا  
دانشگاه علوم انتظامی، مدیر مسئول 
مجل��ه علم��ی پژوهش��ی جغرافی��ا 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد تهران 
مرک��زی را درکارنامه خود دارد. وی 
در حوزه جغرافیا دارای تحصیالت و 
تحقیقات زیادی اس��ت، در چندین 
پروژه تحقیقاتی شرکت نموده است.

وی دس��تی بر آتش نویسندگی هم 
دارد. کتاب های متعددی را به رشته 
تحری��ر در آورده اس��ت ک��ه از آنها 
ب��ر جغرافیای  می توان: »مقدمه ای 
نظام��ی ایران«، »جغرافیای کش��ور 
ترکیه«، »فناوری های نوین و کاربرد 
آن در ناجا«، »جغرافیای مرز با تاکید 
بر مرزهای ایران«، »جغرافیای کشور 
پاکستان«، »جغرافیای کشور یمن«، 
»مدیریت بحرانه��ای قومی با تاکید 
بر ش��مال غ��رب کش��ور«، »الگوی 
امنیتی،اس��المی- ایران��ی در خلیج 
الجزایر«  فارس«، »جغرافیای کشور 
و دست آخر کتاب جغرافیای کشور 

هلند را تالیف نموده است.
محم��د اخباری پی��ش از 15 مقاله 
در کنفران��س های علم��ی داخلی و 
خارجی ارائه داده اس��ت و24 مقاله 
علم��ی پژوهش��ی چاب ش��ده را در 
کارنامه خ��ود دارد.وی همواره کار و 
تالش را س��رلوحه زندگی خود قرار 
داده و پژوه��ش را مق��دم م��ی داند 
چراک��ه منابع  انس��انی پای��ه اصلی 
ث��روت ملت ه��ا را تش��کیل داده و 
یک��ی از عوامل مه��م تعیین کننده 
در روند توس��عه فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماع��ی هر کش��ور محس��وب 

می شود.
وی اهمی��ت مطالعه ب��رای ذهن را 
ب��ه مثاب��ه ورزش برای بدن انس��ان 

می داند و می گوید: 
باید درهای مطالعه را گشود هر کس 
که مطالعه می کند بالندگی خویش 
را فراهم می کند زیرا با کتاب اس��ت 

که روح پرورش می یابد.

سالم من یک خبرنگارم؛ 
ممنون می شوم اگر نظر خود را راجع به  ترمینال مسافربری بفرمایید.

صـدای مـردم
09143010573

بیس��تمین همایش ملی توس��عه صادرات غیرنفتی کشور روز 21 آبان ماه با 
حضور رئیس اتاق تبریز، اس��تاندار آذربایجان شرقی، شهردار کالنشهر تبریز، 
دبیرکل اتاق ایران، مدیران اس��تانی، نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی و 

جمعی از صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی در تبریز آغاز شد.
به گزارش گروه دریافتی نش��ریه به نقل از رواب��ط عمومی و امور بین الملل 
ات��اق تبریز؛ رحی��م صادقیان رئیس اتاق تبریز ضمن خوش��امد گویی گفت: 
اکنون واحدهای صنفی از نظر صادراتی لحظه بس��یاری در استان آذربایجان 
شرقی فعال هستند و نخستین اتاق که به ثبت رسیده اتاق تبریز است. وی 
افزود: قرار اس��ت کاربری فعلی اتاق تبریز تغییر کرده و ساختمان جدید این 

اتاق ساخته شود.

صادقی��ان در ادامه توضیحاتی در مورد س��ابقه اتاق تبریز و س��ایر اتاق های 
بازرگانی قدیمی تر توضیحاتی ارائه کرد.

محمدباق��ر صدری دبیر همایش ملی توس��عه صادرات غیرنفتی کش��ور نیز 
عنوان کرد: نزدیک به هش��تاد مقاله به همای��ش آمده که از میان آن ها 12 

مقاله برای ارائه، انتخاب شده است.
وی افزود: ما بدون علم و دانش و آگاهی کافی نمی توانیم به اهداف ترس��یم 
شده و چشم انداز 1404 برسیم و باید تالش کرده و زمینه و زیرساخت های 

الزم برای رسیدن به اهداف ترسیم شده را فراهم کنیم.
صدری ادامه داد: همایش های ملی توسعه صادرات غیرنفتی تأثیر فراوانی بر 
روند صادرات غیرنفتی کش��ور داشته است و امیدوار هستیم هر ساله قوی تر 

از گذشته برگزار می شود.
دبیر همایش ملی توس��عه صادرات غیرنفتی اعالم کرد: در عرض 20 س��ال 
گذش��ته صادارت غیرنفتی کش��ور 20 برابر شده است و از 2 میلیارد و 900 

میلیون دالر به 50 میلیارد دالر رسیده است.
صدری یادآور ش��د: ما برای تحقق و عملیاتی کردن فرمایش��ات مقام معظم 
رهبری باید به صادرات 150 میلیارد دالری برس��یم، اما باید متوجه بود که 

این راه، راهی بسیار طوالنی است و نیاز به سعی و تالش بسیاری دارد.

صادق نجفی ش��هردار کالنش��هر تبریز نیز عنوان کرد: ات��اق تبریز و مدیران 
اس��تانی توج��ه فراوانی به بزرگ ترین دغدغه مق��ام معظم رهبری که همان 
اقتص��اد مقاومت��ی اس��ت دارند و باید متوج��ه بود که عنص��ر اصلی اقتصاد 

مقاومتی تکیه به مردم کشور است.
وی ادامه داد: عملکرد فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان کشور با وجود همه 
موانع و س��ختی های گذشته شایان تقدیر اس��ت و باید با تسهیل شرایط به 

تالش آنان کمک کرد.
نجفی یادآور ش��د: موضوع اقتصاد مقاومتی اهمیت فراوانی دارد و بهتر است 
در قطعنام��ه پایانی همایش ذکر ش��ده و مورد توجه جدی ق��رار گیرد و با 

برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف به این هدف در 1404 برسیم.
شهردار کالنشهر تبریز تصریح کرد: نکته ای در صادرات غیرنفتی مؤثر است، 
تولید کاالی باکیفیت و توجه به برندس��ازی است و باید متوجه بود که رشد 

صادرات در گرو هوشمندی فعاالن اقتصادی است.
وی گف��ت: بخش خصوصی باید به بحث به��ره وری، خدمات پس از فروش، 
بهبود کیفیت تولید و س��ایر مواردی از این دس��ت ورود کرده و فعالیت کند 
و حوزه بخش بازرگانی را در کش��ور و اس��تان خود فعال کرده و بخش های 

بازرگانی هوشمند را ایجاد کنند.
نجفی افزود: در مس��ائل اقتصادی می توان آموزه های دینی را نیز مورد توجه 

قرار داد، زیرا در تمامی موارد اقتصاد نکات آموزنده فراوانی دارد.
حس��ین نقره کارش��یرازی دبیرکل اتاق ایران اعالم کرد: اگر بخواهیم میزان 
موفقیت یک کش��ور را بررسی کنیم باید به میزان صادرات آن رجوه کنیم و 
خوش��بختانه اتاق تبریز با بیش از صد س��ال ارائه خدمات و تالش اقتصادی 

قدم های ارزنده ای در برداشته است.
وی افزود: خوش��بختانه امس��ال این اجالس در حالی برگزار می ش��ود که با 
فعالیت های خوب دولت یازدهم به ش��رایط بهتری در کش��ور رس��یده ایم و 
اکن��ون صادرات غیرنفتی ب��االی مرز 48 میلیارد دالر خواه��د بود و این را 

مقدمه ای برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی تلقی می کنیم.
نقره کارش��یرازی عنوان کرد: خوش��بختانه عمده ترین بخش صادرات کشور 
متعلق به بخش خصوصی اس��ت که در سخت ترین شرایط کار می کنند و به 

رقابت با برنامه های قوی و مطرح می پردازند.
وی تصریح کرد: نسخه ش��فابخش اقتصادی امروزه تنها باید صادرات باشد، 
زی��را صادرات به معنای توجه کامل ب��ه تولید، بهره وری، باال بردن کیفیت و 

حضور در بازارها جهانی است.
دبی��رکل اتاق ایران ادامه داد: معنای اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی درس��ت و 

نگاه دقیق به س��اختار اقتصادی، توجه به زیرساخت های کشور، مقام سازی و 
انعطاف پذیری با توجه به وضعیت سخت بازارها است.

نقره کارش��یرازی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را مورد توجه قرار 
داد و گفت: این قانون از دو س��ال پیش مصوب ش��د اما متأس��فانه در دولت 
گذش��ته مورد ب��ی توجهی قرار گرفت اما دولت جدی��د توجه ویژه ای به آن 
دارد و جلس��ات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بطور مرتب برگزار 

می شود.
دبی��رکل اتاق ای��ران ادامه داد: بحث م��اده 76 قانون برنامه پنجم توس��عه 
درخصوص شناس��ایی قوانین محل کس��ب و کار نیز اهمیت فراوانی دارد و 
کمیته ای در این خصوص تش��کیل شده که بخش خصوصی مشکالت خود 
در خص��وص قوانین دس��ت و پاگیر را به این کمیته منتق��ل می کند و باید 

تشکیل این کمیته در استان ها نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

جبارزاده اس��تاندار آذربایجان شرقی نیز اعالم کرد: استانداری به سهم خود 
برای بهبود شرایط استان و فعاالن اقتصادی تالش خواهد کرد.

وی افزود: امسال سال اقتصاد و فرهنگ 
با عزم ملی و مدیریت جهادی است که 
8 ماه از این س��ال گذشت و باید تالش 
بیش��تر می کرد و باید توجه داش��ت که 
ص��ادرات غیرنفت��ی فاکت��ور الزم برای 

تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی ادامه داد: 
ب��رای ترمیم وضعیت اقتصادی کش��ور 
چاره ای ج��ز توجه به صادرات غیرنفتی 
نداریم، زیرا فروش نفت خام سبب بروز 

مشکالت فراوانی در کشور شده است.
جبارزاده تصریح کرد: نوآوری و شایسته 
ساالری مفاهیمی هستند که در اقتصاد 
وابس��ته ب��ه نف��ت جایگاه��ی ندارند و 
وابس��تگی به نفت همیش��ه باعث سعی 
ب��رای افزایش تولید نفت داش��ته اند که 
س��بب افزایش صادرات نفتی و افزایش 
درآم��د ارزی ش��ده و همی��ن مس��أله 
افزای��ش نقدینگی و تورم را ایجاد کرده 

است.
وی توضیح داد: وقتی سرمایه به سمت صنعت غیر مولد می رود، صنعت مولد 
دچار ورشکستگی و ناتوانی می شود و باید متوجه بود که برای رقابت باید به 

بهبود کیفیت و بهره وری توجه ویژه داشت.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی عنوان کرد: ش��کل دهی برنده��ای صادراتی در 
ش��رایط امروز اهمیت فراوانی دارد و باید در تمام اس��تان ها مورد توجه قرار 

گیرد.
جبارزاده در ادامه توس��عه سرمایه گذاری های مشترک و توجه به بازار روسیه 
را نیز مهم دانس��ت و گفت: میز ایران و روس��یه در این اس��تان ایجاد شده و 
می توان آذربایجان ش��رقی را به عنوان اس��تان معین برای تجارت با روسیه 

انتخاب کرد.
افخمی راد معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه جایگاه ویژه ای برای 
توس��عه صادرات دیده شده اس��ت، ضمن این که در بحث خروج از رکود نیز 

بحث توسعه صادرات اهمیت ویژه ای دارد.
وی ادامه داد: آمار هفت ماهه صادرات کشور نشان می دهد که به 27 میلیارد 

دالر صادرات با ارزش وزنی 55 میلیون تن دست یافته ایم.
افخمی راد تصریح کرد: آمارها نش��ان می دهد که باید فعالیت بیشتری برای 
دس��تیابی به اهداف ترسیم شده برس��یم، اکنون چین، عراق، امارات متحده 

عربی، افغانستان و هند به ترتیب 5 شریک اول صادرات ایران هستند.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران تصریح کرد: س��هم این 5 کش��ور در 
صادرات حدود 70 درصد است و 30 درصد دیگر مربوط به سایر کشورها به 

ویژه کشورهای آسیایی است.
وی گفت: لغو پیمان سپاری ارزی، تصویب کمک یارانه تسهیالت بانکی برای 
تجار با رقم یک هزار میلیارد ریال، برقراری خطوط منظم کشتیرانی، تصویب 
ردی��ف بودجه خ��اص برای تصویب صادرات، اعزام رایزنان بازرگانی و س��ایر 

موارد از اقدامات انجام شده در زمینه توسعه صادرات بوده است.
افخمی راد یادآور ش��د: امیدوار هس��تیم اقدامات دولت برای تنش زدایی در 
روابط خارجی نتیجه دهد و ش��رایط نق��ل و انتقال پول بهبود یابد تا تجار و 

بازرگانان نیز آسان تر بتوانند به فعالیت بپردازند.
وی توضیح داد: توس��عه ظرفیت ه��ای تولیدی و خدماتی نیز اهمیت ویژه ای 
دارد و با وجود اینکه این اس��تان در تولید بسیاری از محصوالت قوی است، 

اما هنوز جای کار فراوانی در این استان وجود دارد.
افخمی راد گفت: آذربایجان شرقی با چهار کشور هم مرز است و این شرایط 

ظرفیت ویژه ای در آن ایجاد کرده است.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای صادرات موفق باید 
در امر واردات نیز تسهیالتی ایجاد کنیم و واردات ضرورتی برای ادامه حضور 

با بازارهای هدف است.
وی یادآور شد: اکنون برای 5 هزار قلم کاال، عدم نیاز به حضور فعال اقتصادی 
در س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت میسر شده است و هنوز 2500 قلم 
در این زمینه باقی مانده و در حال پیگیری اس��ت تا برای آن ها نیز نیازی به 

حضور فیزیکی فعال اقتصادی در سازمان صنعت، معدن و تجارت نباشد.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران بیان کرد: اکن��ون واردات 3526 قلم 
کاال نیاز به دریافت مجوز ندارد و با ثبت س��فارش انجام می شود و یک هزار 
و 596 کاال در هنگام ورود باید تأییدیه بهداش��ت داش��ته باشد و این مسأله 
در مورد اس��تاندارد و وزارت کش��اورزی نیز صادق است اما برخی این کاالها 
ممکن است هم پوشانی داشته باشد و با تأیید یک سازمان یا وزارتخانه نیاز 

به تأیید دیگری نباشد.
افخمی راد گفت: می توان ثبت سفارش و کارت بازرگانی را نیز حذف کرد و 
ما این امکان را داریم که به مجموعه فعالیت های نظام تجاری کشور بازنگری 

کرده و مسائل هزینه بر و زمان بر را حذف کنیم.
وی اضاف��ه کرد: در بخش ن��رم افزاری نیز ورود به س��ازمان جهانی تجارت 
ضروری است و در غیر این صورت تجارت کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: قانون در بازار کشورهای دیگر 
ویژگی های خاص خود را می طلبد و وفای به عهد و ارائه کاالی باکیفیت در 

زمان مشخص از الزمه های آن است.

بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی 
کشور در تبریز آغاز شد
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ومت شیر مقا حمله اسکندر 

همشـهریانی کـه دارای تالیفات می باشـند، 
بیوگرافـی و رزومـه خود را جهـت چاب در 

شماره های بعدی به آدرس
    j.shakourian@gmail.com 

ارسال فرمایند.

به گزارش گروه دریافتی نشریه به نقل از ایرنا؛ صالح رحمتی روز چهارشنبه 
در گف��ت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه بس��یجیان درهش��ت س��ال دفاع 
مقدس به خوبی امتحان خود را پس داده و از جان و مال خود گذش��تند تا 
امنیت و آرامش نصیب کش��ور ش��ود، افزود: هفته بسیج، گرامیداشت تالش 

های آنان است.

وی با اش��اره به متنوع بودن برنامه های هفته بسیج از مردم بویژه بسیجیان 
خواست در برنامه های این هفته مشارکت گسترده داشته باشند.

فرمانده س��پاه ناحیه عجب ش��یر ادامه داد: امسال تالش شده تا برنامه های 
این هفته نس��بت به سال های گذشته از تنوع و جذابیت بیشتری برخوردار 

شود.
رحمتی یادآوری کرد: در این هفته برنامه های مختلفی تدارک دیده ش��ده 
که از جمله ش��امل همایش بس��یجیان، کوهپیمایی بس��یجیان عضو حلقه 
صالحین، نشس��ت نهضت روش��نگری، یادواره ش��هدا و کارگاه مهارت های 

زندگی است.
شهرستان عجب شیر با 85 هزار نفر جمعیت در 98 کیلومتری جنوب غربی 

تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.

فرمانده سپاه عجبشیر :
 60 برنامه فرهنگی و ورزشی در هفته بسیج دراین 

منطقه اجرا می شود

انسان ها به عنوان پدیدآورندگان سازمان ها، ابزار و وسایل کار، تولیدکنندگان 
و مدیران نه تنها حرکت روزمره اقتصاد را به پش��توانه کارخویش و با کمک 
این وسایل امکان پذیر می کنند، بلکه با پرداختن به امور پژوهش و تحقیق 
از یک سو تحرک اجتماعی و از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی را باعث 
می شوند. دانش و علم بدون نکته سنجی ها و سؤال و جواب ها و نقادی ها 
هیچگاه نمی توانس��ت به رشد و کمال امروزی برسد و رشد آن نیز مستلزم 
برخورد نّقادانه و بحث و جدال های فراوان می باشد که امیدوارم این جرأت 
و روش علم��ی در همه ما پدیدار ش��ود. وجود یک چنین س��واالتی جواب 
های متعددی را در اذهان ایجاد می کند که پاس��خ های مناس��ب و منطقی 
کارشناس��ان و متخصصین امر را می طلبد به همی��ن منظور گفتگویی را با 
آقای منوچهر ملک قاس��می محقق و حقوقدان ترتیب دادیم که خالصه آن 

به قرار زیر است.
س:  لطفاً خودتان را برای خوانندگان نشریه عجب شیر معرفی بفرماید؟

ج: من منوچهر ملک قاسمی پدرم سلطان مرداد می باشد از طرف پدری نوه 
امامقلی میرزا امیر نویان هس��تم و از طرف مادری نیز نوه محمد جعفرخان 
منیع الملک می باش��م و در سال 1308 متولد شدم من دوران کودکی خود 
را در شیشوان سپری کرده ام تا کالس چهارم ابتدایی در دبستان عجب شیر 
درس خوانده ام. در زمان رضا شاه مدرسه رازی عجب شیر تا کالس چهارم 
ابتدایی دایر بود یک س��ال نیز تهیه می خواندند. در ش��ش س��الگی تهیه را 
خواندم سپس وارد دبستان شدم. علت درس خواندن در تهیه این بود که در 
آن موقع اکثریت مردمان ایرانی بی سواد بودند و نمی توانستند بزبان فارسی 
که زبان ملی ایرانیان بود چیزی بگویند یا بخوانند. در آن زمان عجب ش��یر 
یکی از بخش هایی بود که با سواد زیاد داشت مدرسه اش نیز دایر بود علت 
عمده تأسیس مدرسه و با سواد بودن تعداد کثیری در عجب شیر و شیشوان 
این بود که ملک قاسم میرزا در خرید شیشوان که دهکده کوچکی بود و یک 
مجموعه در داخل قلعه و حصار قرارداش��ت که به قلعه شیشوان نام گذارده 
بودند. ملک قاسم میرزا بعد از خرید شیشوان و عجب شیر نسبت به عمران 
و توس��عه شیش��وان اقدام کرد و آنجا به نه محله توس��عه یافتند و فعاًل ده، 
محله را تش��کیل  می دهند. آن شاهزاده آگاه در شیشوان  مدرسه تأسیس 
کرد. ضمناً مدرس��ه طب نیز دایر نمود که خود به همراه بعضی از اس��اتید 
تدریس می کرد. من از نوادگان محصلین طب خاطراتی دارم آنها آنچه را که 
از پدرانش��ان یاد گرفته و آموخته بودند می گفتند. من تحصیالت دبیرستان 
را در ش��هر تبری��ز تمام ک��ردم و جهت آموختن علم حقوق وارد دانش��کده 
حقوق تهران شدم بعد از فراغ از تحصیل عالقمند به دریافت  پروانه وکالت 
ش��دم در سال 1335 کارآموزی را انجام دادم و پروانه دریافت داشته وکیل 
دادگستری شدم فعاًل نیز در کسوت وکالت باقی هستم. و در تبریز سکونت 
دارم. با توجه به اینکه موقع درس خواندن در تبریز س��ه ماه تابس��تان را در 

شیشوان مقیم می شدم.
س: مختص��ری از تاریخچه شهرس��تان عجب ش��یر را بفرمایی��د چرا بنام 

عجب شیر شهرت یافته است؟
ج: ارضاع عجب شیر و آثار باقیمانده نشان می دهد که محل فعلی عجب شیر 
بعداً محل س��کونت اشخاص شده اس��ت. تاریخ ثابت کرده که در این محل 
قلعه تورچان دایر بوده است محل قلعه باالتر از عجب شیر و مشرف به بواللو 
و خراجو و تازه کند قرار داش��ته که آثار بس��یاری نیز در آن باقی مانده بود 
بخاط��ر این قلعه بزرگ بوده که در پایین دس��ت و اطراف آن نیز قلعه های 
کوچکی دایر بوده اس��ت مانند شیشوان و قلعه های قیزقلعه سی و گپرقلعه 
س��ی در قبادلو و یا دیزج که فعاًل  قریه ای می باش��د و باالخره قلعه ینگجه 
بدین جهت رودخانه جاری را نیز قلعه چای نامیده اند و نام محل نیز دیزج 

رود می باشد.

قلعه تورچان بسیار مستحکم بوده است که معروف شده اسکندر مقدونی نیز 
نتوانس��ته آنجا را فتح کند همانطور قوشون اسالم نیز به آنجا دسترسی پیدا 
ننموده بلکه س��اکنین قلعه اس��الم را درک کرده پذیرا شده به پایین دست 

آمده اند در محل فعلی ساکن گردیده اند.
تحقیق��ات بعمل آمده نش��ان می دهد ک��ه در این منطقه ش��یری زندگی 
نمی کرده اس��ت که مردم دیده و عجب ش��یر گفته اند بلکه بدلیل مقاومت 
در مقابل اس��کندر و موقع حمله اعراب س��اکنین تورچان را به شیر تشبیه 
کرده اند و گفته اند: »عجب ش��یر می باشند که هیچ مهاجمی امکان تسلط 

بر او را نیافته است«.
راجع به شیشوان باید توجه داشت 
که در زبان آش��وری شیشوان بنام 
ن��ی زار یا باطالق بوده اس��ت کلمه 
وان در اغل��ب ده��ات ای��ن منطقه 
ب��کار رفته چون ه��روان، کوره وان 
ک��ه در گوروان آثار اولیه اس��المی 
وجود داش��ته ولی شیراز را خواجه 
نصرالدین طوس��ی اح��داث نموده 
اس��ت موقعیکه مراغ��ه به پایتختی 
هالک��و خان مغ��ول انتخاب ش��د 
خواجه نصرالدین کارهای مهمی در 
آنجا ش��روع کرد از آن جمله زبیح  
معروف س��تاره شناس��ی می باشد 
برای اس��تفاده از ای��ن برج تعدادی 
دانش��مند مقی��م مراغ��ه ش��دند و 
چند نفر اس��تادان س��تاره شناسی 
از ش��یراز آمدند خواج��ه نصرالدین 
برای استراحت و مطالعه آنها چمن 
معروف مشرف به دریاچه را انتخاب 
کرد، س��اختمان هایی جهت اقامت 
آن احداث نمود که از آنجا مستقیماً 
به مراغه می رفتند و بر می گشتند 
ولی بعد از تعویض پایتخت و بعد از 

فوت هالکو این س��اختمان ها مورد اس��تفاده دیگران قرار گرفتند و توسعه 
یافته ده شیراز را بوجود آورده، موقعیکه شاه عباس ایالت و عشایر و قومیتها 
را تقسیم می کرد و به مناطق مختلف می فرستاد دو دسته از آنها نیز به این 
منطق��ه کوچ کردند. بهارلو ها مقیم دانالو و اطراف دریاچه ارومیه ش��دند و 

دسته ای از موصونلو نیز در اطراف ینگجه و غیره ماندگار شدند.
من در س��خنرانی ها و نوشته های خود در س��ابق در این باره بطور مشروح 

صحبت کرده و نوشته ام که ذکر آنها در این مورد امکان ندارد.
س:  ش��نیده ها حاکی از آن است در شهر عجب شیر کارخانه شیشه سازی 
فعالیت می کرد، چه کس��ی آن را ایجاد نموده بود و محصوالت آن به کدام 

شهرها صادر می شد؟
ج: در ب��اره اح��داث کوره شیش��ه گری باید توجه داش��ت ک��ه این کوره و 
امثال آن در شیش��وان قرار داش��ت نه عجب ش��یر، ملک قاسم میرزا بعد از 
خرید شیش��وان آنجا را مرکز امورات خود قرار داد کارهای بزرگی را در آن 
محل شروع کرد که س��اخت کوره شیشه جزیی از آنها می باشد. بزرگترین 
اقدام ملک قاس��م میرزا که در ایران سابقه نداشت ایجاد خطوط کشتیرانی 
در دریاچ��ه ارومیه می باش��د، اصوالً خرید شیش��وان و عجب ش��یر و دانالو 
برای این کار بوده که بعداً دانالو به بندر تبدیل ش��ده و س��اختن کش��تیها 

ب��ه قری��ه، گمی چی منتقل گردیده اس��ت. من در جل��د اول کتاب ) نقد و 
بررس��ی بخش��ی از رویداد تاریخی ایران( در این باره تحقیق کرده و مدارک 
را منتشر ساخته ام که عالوه بر شیشوان حاوی مطالبی در باره بخش دیزج 
رود می باش��د. علت تخریب این کوره و کوره های سفالگری و غیره طغیان 
رودخانه قلعه چای بوده که مس��یر خود را عوض کرده و به داخل شیش��وان 
سرازیر شده و این قسمتها را که در وسط قریه قرار داشت ویران نموده است. 
که موقع احداث پل در س��ال 1323 محل کنده ش��د و آثار باقیمانده کوره 

شیشه گری نمایان گردید.
از محل های بس��یار عالی و انحصاری منطقه عجب شیر راه معرف بر)تکمه(

می باش��د این راه در زمان ایران باستان ساخته شده است از شیشوان شروع 
ش��ده و به نقده می رسیده اس��ت آنچه قابل توجه است حمل اینهمه سنگ 
می باشد در شیشوان و اطراف سنگ وجود نداشته تا جمع آوری شود مسلم 

است که مناطق باالدست آورده اند نمی دانم بعد از پایین آمدن آب دریاچه 
آثاری از این راه مش��اهده می ش��ود یا نه؟ من ش��خصاً در آن محل عکس 
گرفته ام و از باالی آن راه س��نگی به آب پریده ام در این مورد من در جلد 

اول کتاب شرح مفصلی نوشته ام و اظهار عقیده نموده ام.
از کارهای بس��یار معروف ملک قاس��م میرزا در منطقه عجب شیر ایجاد باغ 
وحش در شیش��وان اس��ت در این باغ وحش انواع مرغ ها از جمله طاووس 
نگه��داری می ش��د و حیاط مخصوص نیز برای نگه��داری جیران ها و انواع 
آهوان وجود داش��ت. نگهداری آهوان مختل��ف معروف خاص و عام بوده در 
سال های پیش از انقالب یک قوچ گوسفند با یک آهوی میش جفت گیری 
کرده و نسل جدیدی بوجود آورده بود که سر و پاها شبیه آهو و بدن شبیه 
گوس��فند بود در دنیا نظیر نداشت از نقاط بسیار جهان به شیشوان آمدند و 
بررسی و تحقیق کرده فیلم برداری نمودند. آنچه جالب بود این نسل بوجود 
آمده نیز بچه های نر و ماده بوجود آوردند آنها نیز نس��ل جالبتری ش��دند. 
متاس��فانه در جریان پیش آمده در شیشوان اینها را کشتند و طاووس ها را 
نیز یا کش��تند یا فروختند اگر این باغ وحش باقی می بود االًن محل آمد و 
رفت متخصصین می شد و درآمد بسیار خوبی به منطقه نیز داشت. در کتاب 

تاریخ و جغرافیای در سلطه تبریز تألیف نادر میرزا آمده است.

س:  چه صنایعی به غیر از شیش��ه سازی در عجب شیر تولید می شد و چه 
کسانی آنها را پایه گذاری کرده بودند؟

ج: در عجب شیر و اطراف آن عالوه بر آنچه در شیشوان احداث شده بود در 
این منطقه پارچه بافی و گلیم بافی و تهیه باروت جهت اس��تفاده شخصی و 
نظامی دایر بود و تعمیر س��الح نیز به عمل می آمد. در زمان امامقلی میزار 
ک��ه بین آموریان ارومیه و کردها و ای��ادی عثمانی جنگ و جدال بر پا بود، 
عده ای از هر طرف به شیش��وان آمده و مان��دگار گردیدند از آن جمله مبل 
سازانی معرف الزارو کسانی بودند در شیشوان کارگاهی درست کرده و مبل 
می س��اختند که بس��یار عالی و کم نظیر بود نمونه هایی از آن موجود است 
الزار از عجب ش��یر و شیش��وان با کسان خود به تهران کوچ کرد و نخستین 
کارخانه س��اخت صندلی را به س��بک لهس��تان بنا نهاد که من بارها دیده 
بودم. در باره صنایع در عجب شیر باید به دو نکته توجه کرد. نخست اینکه 
صنایع بزرگ در بیش��تر نقاط ایران دایر نش��ده بود. این صنایع بعد از ملی 
شدن صنعت نفت و بوجود آمدن درآمد احداث شده و ترقی نمودند بدیهی 
اس��ت در آذربایجان نیز نخست در اطراف مراکز اس��تان بنا کردیدند مانند 
ماشین س��ازی و تراکتور سازی و غیره در تبریز که به مرور صنایع و وابسته 
آنها در ش��هرهای کوچک دیگر احداث ش��ده است مسلماً در عجب شیر نیز 
احداث خواهد شد. بخاطر دارم به علت وجود قلمستان های بسیار بزرگ در 
شیش��وان و بخش دیزج رود قسمت عمده چوب کبریت کارخانجات کبریت 
س��ازی از این محل تأمین می شد و خریداران محلی یا مشتریان دیگر خود 
به باغات مراجعه کرده و انتخاب می نمودند آنچه مسلم است در این منطقه 
معادن زیادی وجود دارد که دکتر فرهاد ملک قاس��می استاد معدن شناس 
بررسی کرده و محل بسیاری را شناسایی کرده اند که بمرور آماده استخراج 
بیش��ترند، سنگهای س��اختمانی واقع در دهات باالدس��ت نیز در بهترین ها 
می باش��د از طرفی صنایع وابسته به تولیدات کشاورزی مخصوصاً سیب نیز 

که دایر شده بسیار خوب و سودآور می باشد.
س:  به نظر شما چه عواملی باعث تعطیلی صنایع در شهر عجب شیر شده 

است؟
ج: کندی توسعه صنایع در عجب شیر دو علت می تواند داشته باشد نخست 
توجه خود اهالی منطقه به توس��عه کش��اورزی و دوم کم توجهی دولت ها 
مخصوصاً در تأمین اعتبار، سرمایه گذاری در صنایع آن هم با پیشرفت فعلی 
در جهان نیازمند برنامه و بودجه می باش��د. در خاتمه نظر خود را به آینده 
عجب ش��یر این گونه ارزیابی می کنم که پایه و اس��اس هر پیشرفتی در هر 
گوش��ه ایران دارا بودن علم و دانش اس��ت توسعه علم در این منطقه چشم 
گیر اس��ت موقعیکه پدر من مدرس��ه را در شیش��وان می ساخت من خودم 
شرکت داشتم عده ای از آن جمله بعضی از اهالی مخالف بودند ولی مدرسه 
احداث ش��د و پایه برای ترقی اهالی شیشوان گردید و اساتید بزرگی بارآورد 
که معروفند. باید از وجود و اعتماد عالقمندان در ش��ناخت مسائل و تدوین 

برنامه استفاده کرد و به منافع آنی فکر نشود.

شهردار تبریز تاکید کرد؛
حاکمیت تفکر بسیج بر شهرداری، تحول آفرین 

رویکردهای اجرایی

شهردار تبریز گفت: مش��کالت مجموعه های وسیعی چون شهرداری، جز با 
حاکم شدن روح و تفکر بسیج رفع نخواهد شد.

دکتر صادق نجفی در جلسه هم اندیشی با فرمانده و جمعی از اعضای حوزه 
4 بس��یج کارمندی ش��هید صدوقی ش��هرداری تبریز  با گرامیداشت هفته 
بس��یج، به حضور و فعالیت 3700 بسیجی در بخش های مختلف شهرداری 
تبریز اشاره و اظهار داشت: با وجود این ظرفیت چشمگیر ارزشی و اعتقادی، 
وجود کوچکترین حرکت ناس��الم در مجموعه ش��هرداری تبریز، قابل قبول 

نیست.
وی رویکرده��ای اجرایی و حضور میدانی ش��هرداری در موضوعات مختلف 
زندگی شهروندی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: حضور منسجم بسیج 
شهرداری در بخش هایی از قبیل مدیریت بحران، آتش نشانی، امداد و نجات،  

کارساز و گره گشا خواهد بود.
شهردار تبریز کارکرد 
گس��ترده بسیج را در 
مختلف  حیطه ه��ای 
علم�����ی،  نظام��ی، 
اجتماعی،  و  فرهنگی 
فت�����ه  گر ت  نش��ا
انگیزه ه��ای اصیل  از 
انق��الب  مترق��ی  و 
و  خوان��د  اس��المی 
اظهار داش��ت:  با باور 

به ارزش های انقالبی بس��یج، قد کش��یده ایم و امروز، با پافش��اری به همین 
ارزش ها، حاضریم در راه اصول اعتقادی خود جان خود را نیز فدا کنیم.

وی ب��ا بی��ان این ک��ه حاکمیت تفکر بس��یج ب��ر ش��هرداری، تحول آفرین 
رویکردهای اجرایی شهرداری است، اضافه کرد: در واقع مدیریت جهادی، به 

عنوان یک راهبرد موثرو متعالی، تبیین کننده همین موضوع است.
صادق نجفی جلب مشارکت شهروندان را از دیگر وظایف بسیجیان شهرداری 
عنوان کرد و افزود: بس��یج ش��هرداری، باید با اتکا به پشتوانه مردمی خود، 
ظرفیت  مش��ارکت و مسئولیت پذیری ش��هروندان را در موضوعات مختلف 

زندگی شهروندی مورد توجه قرار دهد.


