
 قلوبالالشما بير سئچيمديرمی؟
 

 شيوا رحيمی: حاضيراليان
 

بونون کاپيتاليزمين  ) لرموتخصص(سی چتين اولسا دا، اوزمانالر      قلوبالالشما اوچون تک بير تعريفين وئريلمه      
ده - جی ايلده ژئنوره   -١٩۴٧هله  . رينده بيرلشيرلر يئنيدن قورولماسی ايدئولوژی کيمی اورتاق بير تعريف اوزه       

 جی ايللرده کاپيتال حرکتلرينين          -١٩٧٠سی استيقامتينده باشاليان موذاکيرلر،          تيجارتين سربستلشمه  ) وژن(
ايستحصالين قلوبالالشما   ) ميقياسيندا(بوگون ايسه دونيا چاپيندا         . مينه داخيل ائتدی    سينی ده گونده    سربستلشمه

 . پروسئسی باشالميشدير
سون واختالر  .  ديرين اولکی و سونراکی دونياسی تامامًا فرقلی       -ون قوروجوسو اوالن بيل گيتز     -ميکروسوفت
آرتيق .  جی ايلين يئنی ميالدی ايلی آدالنديريلماسينا دايير تکليفلر ده سسلنير                   -١٩٨۵لر طرفيندن    متخصص

رسا ر فرقلی اولور اوزاق و کولتور باخيميندان نه قده بيريندن جوغرافی باخيميندان نه قده     -بوگون دونياسی بير  
 .لری باغلی اوالن بير دونياديراولسون، اينسانالری عينی قلوبال اينفورماسيا منبع

 
آيريجا دا توتاليتئر رئژيملر بونا موختليف            . سيزکی اينفورماسيانين ياييلما سورعتی فرقلی اوال بيلر              شوبهه
لر و نظارتلر      ر بئله، مانيعه     لالکين بونا جهد ائتسه        . بيلرلريه تشبوث گوستره     لر و نظارتلر گتيرمه        مانيعه

موختليف اينسان قروپالری، هانسی مدنييته         . جک و بو سدلر هر يئرده آشيالجاق            يهر سورمه  سونسوزا قده  
منسوب اولورسا اولسونالر، ايندی باشقا اينسان قروپالرينين نئجه ياشاديغينی، هانسی نؤوع مالالری ساتين                      

. ييشدييی حاقيندا معلومات آلماقداديرالر          ورانيشالری نئجه ده       آلديغی، ايستهالکچی اوالراق ذؤوق و دا                  
ايله هئچ بير طبيعی     ميليونلوق بير اهاليسی   ۵/٢جه  ساده. لردن ده يان کئچمير   قلوبالالشما گليشمکده اوالن اؤلکه   

 .دیيدی اينديکی ريفاها چاتا بيلمزسهثيروته ماليک اولمايان سينقاپور قلوبال اقتصادياتی دعوت ائتمه
 

         
 

چی و  اقتصادی سرحدلرين گئتديکجه اورتادان قالخديغی بير دونيادا، ميللی دؤولتلرين اقتصادی حاياتا حيمايه                
ديرمی؟ بونون اوچون دونيادا دؤرد فرقلی            لری اقتصادی باخيميندان بير معنا کسب ائتمکده             کيفی موداخيله  
 :يرکدمک گرهلهلری اينجهييشمهفاکتورداکی ده
اوچون افراط ميقداردا کاپيتال احتياطالری     ) سرمايه(لرين کاپيتال بازاريندا ياتيريم   ، گليشميش اولکه  بيرينجيسی
اساس مساله بو کاپيتالين      .  تيريليون دولالرليق بير کاپيتال احطياطينا ماليکدير          ١٠مثًال، ژاپونيا    . مؤوجودور

هارادا اولورسونوزسا اولون،    .  مئکانيزملر اورتايا آتيلير     يرلنديرمک اوچون چئشيدلی   لرده ده اولدوغو اؤلکه 
 .جلب ائديجی فورصتلرينيز وارسا کاپيتال سيزه  ده  گؤز آتاجاقدير

بوگون آمئريکا و   . سيديرده داها  دا قلوبال حاال گلمه        سی ايله موقاييسه  ، صنايعلرين اون ايل اؤنجه     ايکينجيسی
لرينين حيصه. ديرلرجکلرينی اورادا گؤردوکلرينه گؤره گئتمکده      ز گله آوروپا شيرکتلری چين و هينديستانا اؤ        

 .ليديريه منسوب اولماسی  دا موباحيثهجه بو اؤلکه فاييزی ايدخاال دايانان بير آمئريکان  محصولونون ساده٨٠
نيلن  ايسته ده آيری بير موسسه قورمادان، دونيانين        هر اولکه  ، گليشن اينفورماسيا تئکنولوژيسی،    اوچونجوسو

 .سينی تامين ائديريئرينده ايشلرينی يوروده بيلمه
ميللی حؤکومتلرين  . سيدير ايسه ايستهالکچيالرين ذؤوق و داورانيشالرينين دا قلوبال حاال گلمه             دؤردونجوسو

رادان يئرلی مالالرينی ساتين آلينماسييال چاغيريشالری دا داها ديقته آلينمايير و ايستهالکچيالر گئتديکجه ها                     
 .ييرلرگليرسه گلسين داها کيفيتلی، عينی زاماندا اوجوز مال و خيدمتی ايسته

 
         

 
-بو دا موعاصير چاغين ايستکلرينه اويغون، دونياداکی ده         . ايندی دئمک اوالرکی، چاغا گئدن تک يول وار         

-ر ده زنگينله  سه بير او قده    شرورلهر اؤزگ قدهبير اؤلکه نه     . يه آچيق اولماق و اوندان فايداالنماقدير      ييشمه
 . شيرشير و بوتؤولهلهشرسه، دئموکراتيکر زنگينلهشر، نه قده

 "Human Rights Watch "–              يرلره قارشی   ين دونيانی تعجوبلنديرن بياناتی ايسه، هله ده بيزيم بشری ده
-هله بير ده قلوبالالشمانين اؤلکه    . جاقديرنديکجه ده توپلومسال بالالريميز آرتا    و ديره . نديييميزی گؤسترير ديره

لر دئمک اوالرکی، غربين تضييقی ايله                   اؤلکه. ينلر ده تاپيلير       لر اوچون تهليکه ياراداجاغينی سويله              
بو دا اصلينده اونو گؤسترير کی، چاغين        . يه مجبور اولور  يه و موعاصر دونيا ايله بوتونلشمه      دئموکراتيکلشمه

اونا گؤره ده     . بيلرلرييشهلر داخلی ديناميکاالردان داها چوخ، خاريجی ديناميکاالرال ده          گئريسينده قاالن اؤلکه   
   .ييشربلکی دونيا بيزی تئز بير زاماندا ده.   جان آتيلماليدير اينتگراسياياموعاصير دونيايال داها چوخ 

 

  دريافت اعتبارات کشاورزی٢۵آذربايجان شرقی رتبه 
 آذربايجان شرقي     زی استان    رئيس سازمان جهاد کشاور             

 درصد محصوالت آشاورزي آشور در استان           ٢/٥ « :گفت
آذربايجان شرقي توليد مي شود ولي از نظر توزيع اعتبارات            

 را در    ٢٥ عمراني در بخش آشاورزي در اين استان رتبه              
  .»بين استان ها به خود اختصاص داده است

جان شرقي اين جاي بسيار تاسف است آه آذرباي        « :افزودوی  
از لحاظ توليدات در رده هاي نخست قرار داشته باشد ولي                  
  .»موقع تخصيص اعتبارات در مكان هاي پايين قرار مي گيرد
« :رييس سازمان جهاد آشاورزي آذربايجان شرقي گفت                   

 هزار تن      ٨٦٨ هم اآنون اين استان با توليد دو ميليون و                     
رتيب  هزار تن محصول باغي به ت        ٨٨١ محصول زراعي و     

  .»رتبه هاي هفتم و ششم آشور قرار دارد
 

 !نشتی دارد سد شهرچای اروميه 
، سد شهرچای اروميه با حضور معاون اول رييس جمهور               

 .افتتاح شدمحمد رضا عارف 
ای که در بين مردم اورميه وجود دارد، از تسريع              اما شايعه 

عمليات و سرهم بندی پروژه جهت افتتاح قبل از پايان دوره              
ای از     کند و عده        است جمهوری خاتمی حکايت می                 ري

گويند به علت اين عجله و سرهم             متخصصين سدسازی می    
اين در حاليست که در           . بندی کردن کار سد نشتی دارد             

شهرهايی مثل کرمان، يزد و اصفهان که پروژه های عظيم              
با دقت باال و      و فراوان صنعتی در آنها در حال اجراست،               

 اين سد جهت   شود گفته می  .گيردرت می های کالن صو  هزينه
 ۶٧تامين آب آشاميدنی و صنعتی شهر اروميه به مقدار                    

هكتار ۵٠٠  هزار و    ١٢  ميليون مترمكعب و قابليت آبياری         
 آشاورزی منطقه طراحی شده است از اراضی

 .  
درصد آالس هاي درس استان آذربايجان شرقي غير ٧٠

 مقاوم و فرسوده است
نوسازي مدارس آذربايجان شرقي اعالم          مديرآل تجهيز و       

هزار باب آالس درس غيراستاندارد و             ٩  هم اآنون   : آرد
علي آذرنژاد در نشست       .تخريبي در اين استان وجود دارد         

براي  :شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان افزود                            
  سازي و تعمير و تجهيز اين آالس ها يكهزار و                    داستاندار
اگر : وي اظهارداشت   .از است  ميليارد ريال اعتبار ني      ٢۵٠

زلزله اي با قدرت بيش از شش درجه ريشتر در سطح استان             
به خصوص در ساعات روز و حضور دانش آموزان در                     
مدارس به وقوع بپيوندد فاجعه بسيار اسفناك رخ خواهد داد              
 .آه جبران خسارات مالي و جاني آن هرگز ممكن نخواهد شد

 
 یران آذربايجان شرقميليارد ريالي گندم آا٢٠  طلب 

 پرداخت نشده است
: رييس سازمان تعاون روستايي آذربايجان شرقي اعالم آرد         

گندم آاران اين      ٨٣  ميليارد ريالي سال زراعي         ٢٠  طلب   
وی .  استان از شرآت غله و بازرگاني پرداخت نشده است            

با وجودي آه فصل خريد و برداشت سال جاري نيز             : افزود
 تامين اعتبار رقم فوق توسط شرآت               فرا رسيده است، از       

وي، خواستار اتخاذ تصميم       . بازرگاني دولتي خبري نيست      
فوري از سوي مراجع ذي صالح براي پرداخت طلب فوق               

 .شد
استان اردبيل مستعدترين بستر براي گشت گياهان 

  استیداروي
رئيس جامعه  اسالمي احياي گياه  درماني در استان اردبيل                 

ونه گياه دارويي در مراتع و جنگلهاي             گ ٣٠٠وجود  : گفت
استان اردبيل، بستر مناسبي براي آشت گياهان دارويي                      

شرايط آب و هوايي     : دآتر اسبقيان افزود   . فراهم آرده است   
 در برخي نقاط استان طوريست آه مي توان اين نوع گياهان             

با تامين بذر   :  گفت وی  .  را حتي به صورت ديم آاشت       را به 
دارويي، توسعه آشت آن در استان اردبيل             و نهال گياهان       

 نفر مي تواند   ١٠عالوه بر ايجاد اشتغال در هر هكتار براي            
 . منبع مطمئني براي آسب درآمد ايجاد آند

 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠٠۵ می ٢٩ – ٠٨/٠٣/١٣٨۴نبه ، يکش١١سای  تومن، ٢۵ير دهسی، قتصاد درگیياليک ايکی هفته ينلرينيرنجیؤرک او تويورد تهران بيليم–قتصادیيآذربايجان ا



 آذربايجان و اختراعات
 ربابه تقی زاده

استعداد سرشار، پشتکار دائمی، توانايی جسمی، کارايی فکری، طبيعت زيبا و توانمنديهای فطری و اکتسابی و دهها                          
های صنعتی، علمی و     عامل ديگر به آذربايجانيها اين اجازه را داه است که منشاء ابتکارات و نوآوريهايی در عرصه                       
ای اکنون با مجموعه. اجتماعی در عرصه خدمات جهانی و انسانی گردد و آثار بديع و نوينی را تقديم جامعه بشری نمايد

از نخستينها آشنا می شويم که از فکر بکر و انديشه تکاپوگر آذربايجانی در رشته های گوناگون علمی  تراوش نموده و                        
م پايه تقديم و اهداء شده است و هرچه هست جرقه هايی است از فکر بديع و ابتکار                                 به جهان فن و صنعت و علو           

 :فرزندان آذربايجان که يقينًا در صورت فراهم بودن شرايط توليد و بهره وری به مراحل کامل تری خواهد رسيد
 

 ساخت دستگاه علوفه خشک کن در تراکتورسازی تيريز
در مرکز طراحی و ساخت ماشين شرکت                )) هيدرواليز(( وم به       نوعی مخزن تحت فشار موس             ١٣٧٧در سال      

اين نوع مخزن به منظور خشک کردن و پخت کاه و الياف گياهی در دما و                  . تراکتورسازی تبريز به مرحله توليد رسيد     
ينه ساخت اين مخزن زمينه ای برای دستيابی به توانايی های باالتر در زم                       . فشار باال مورد استفاده قرار می گيرد           

 .شناخت مخازن تحت فشار است
 

 ژورنال کامپيوتری طال و جواهرات
با طرح اين ژورنال در واقع تکنيک انتقال        . برای نخستين بار درايران ژورنال کامپيوتری طال و جواهرات طراحی شد          

 طول کشيده     ماه ۴در اين طرح که طی مدت          . تصوير اجسام ثابت به حافظه کامپيوتر برای نخستين بار ابداع گرديد                
با استفاده از اين       . راه تکنيک ويدئو پالستر مورد استفاده قرارگرفته است              تلفيقی از چندين برنامه کامپيوتری به هم            

 می توان طرحهای مختلفی از انواع طال و جواهرات را عينًا به صورت سه بعدی برروی صفحه                        ژورنال کامپيوتری 
حی برای توليد يونيت دندانپزشکی نيز تهيه نمود که متاسفانه به علت                      اختراع اين دستگاه طر     . مانيتور مشاهده کرد   

 . نداشتن بنيه مالی تنوانست به اين طرح صورت تحقق و عملی بخشد
 

 توليد ماده نفت روب
 ماده نفت روب جهت جمع آوری اليه های نازک آلودگی نفتی با استفاده از                    ١٣٧٧برای نخستين بار درايران در سال         

 نام دارد، قابليت جمع آوری نفت و فرآورده های آن با ضخامت کم                MBZ110اين ماده که    . ی اختراع شد  روش شيمياي 
اين ماده کاربردهای گسترده ای در کاهش آلودگی فاضالبها و سواحل آلوده به نفت را                       . از روی آبهای آلوده را دارد        

يزرگ نفتی از روی آب، امکان استفاده مجدد از           از جمله ويژگی خاص اين اختراع قابليت جمع آوری اليه های               . دارد
آب و نفت جمع آوری شده، داشتن سرعت کاربرد عملياتی باال، نداشتن عوارض جانبی، استفاده از مواد اوليه کم خطر                       

 .و پايين بودن قيمت آن نسبت به انواع مشابه را می توان نام برد
 

 نوآوری که دستگاه چاپ کامپيوتری را بوجود آورد
اين دستگاه با استفاده از            .  ساخته شده است        ١٣٧۶تگاه ويژه چاپ توسط يک فرد خالق تبريزی در سال                              دس

سازنده اين  .  درصد قطعات آن نيز در تبريز طراحی و به مرحله بهره وری رسيده است               ٨٠کامپيوترساخته شده است و     
 مکانيکی و ديجيتالی عمل می کنند از              دستگاه گفته است دستگاه موجود در مقايسه با مشابه خارجی که به صورت                      

 . راندمان بااليی برخوردار است و اگر مورد حمايت واقع شود به توليد انبوه خواهد رسيد
 

 ساخت دستگاه چله کشی فرش در خوی
 کيلوگرم و قابل     ٢٠٠وزن اين دستگاه     .  دستگاه چله کشی فرش ساخته شد        ١٣٧٧برای نخستين بار در ايران در سال           

قل است و با توجه به اينکه چله کشی فرش را بصورت يکنواخت انجام می دهد کيفيت فرش بافته شده را نيز به حمل و ن
 .نحو قابل مالحظه ای باال می برد

 
 پروفسور لطفی زاده تبريزی مبتکر منطق فازی

د، از نظر بکارگيری     ارائه گردي  ١٩۶٠تئوری مجموعه فازی که در ابتدا بوسيله پروفسور لطفی زاده تبريزی در دهه                 
اين مجموعه برای نشان دادن        . اطالعات احتمالی و تخمين برای تعميم و تصميم گيريها همانند استدالل انسانی است                     

احتماالت و عدم اطمينان بصورت رياضی، طراحی شده و ابزارهای فرموله شده ای رابرای بسياری از مسائل                                      
ای علمی می توانند با استفاده از مجموعه های فازی بصورت خيلی                     دانسته ه . غيرکمی و غيردقيق مهيا کرده است         

منطق فازی شکل تکميل شده منطق      . بسياری از مسائل مهندسی و تصميم گيری می توانند ساده شوند          . طبيعی بيان شوند  
 اجازه  کالسيک بولين می باشد که در آن متغيرهای زبان شناسی ساده برروی طيف گسترده ای از اندازه های متوسط                        

امروزه کاربرد منطق فازی را در فرآيندهای کنترلی متنوعی شامل . تعريف شوند) صفر و يک(می داد تا بين دوگانگی 
کنترل فرآيندهای شيميايی، توليد و بعضی محصوالت مصرفی مانند ماشين شستشو، دوربين ويديويی و اتومبيل می                           

 .توان مشاهده کرد
يد محصوالت صنعتی با آخرين تکنولوژی روز و استاندارد جهانی پيشتاز باشد چراکه                  آذربايجان بايد در صنايع و تول       

 کارخانه  ١٢ از    ١٣٠٠ تا    ١٢٩٧اگر به اولين های صنايع در ايران نظری بيفکنيم مشاهده می کنيم که بين سالهای                           
ز يک سو و حوادث تلخ        واحد آن درآذربايجان متمرکز شده بود ولی متاسفانه تنگ نظريهای گذشته ا                 ٨صنعتی کشور   

به حدی که هم     .  از سوی ديگر، فرار مغزها و سرمايه داران را از اين خطه زرخيز به دنبال داشت                        ٢٠سياسی دهه    
. اکنون اکثر سرمايه داران و صاحبان صنايع، تجار و بازاريان نامدار تهران را تورکان آذربايجانی تشکيل داده اند                              

کليه بخشهای اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، تجاری و کشاورزی در اين منطقه انجام                 امروزه بايد سرمايه گذاريها در        
امروزه اين شعارتوأم با شعور که در . گيرد و همت سرمايه گذاران آذربايجانی بايد موجب ايجاد واحدهای صنعتی گردد          

 .آذربايجان بدست آذربايجانی آبا خواهد شد باور قلبی ميليونها آذربايجانی است
 

 ١١  سای–سی  درگی  اقتصادينلرينرک اؤيرنجیو تويورد تهران بيليم–ذربايجان اقتصادی آ

 
 سازمان تربيت بدني به تور آذربايجان توجهي ندارد

 ٢٠طي   : رييس هيات دوچرخه سواري آذربايجان شرقي گفت          
سال برگزاري تور آذربايجان، فدراسيون دوچرخه سواري هيچ           

اصغر . ور اختصاص نداده است        گونه اعتباري را به اين ت              
در تورهاي ديگر آسيا مانند مالزي بيش از                 : خداياري افزود  

 هزار دالر هزينه مي شود، اين ميزان در تور آذربايجان                 ۵٠٠
 ميليون تومان است آه بيشتر آن به علت قانون جديد               ۶٠ تا   ۵٠

 هزار   ۴۵فدراسيون جهاني مبني بر افزايش ميزان جايزه به                  
 سبب شده تا سازمان تربيت بدني اقدام به افزايش              دالر بوده آه   

در صورتي آه سازمان         :وي ادامه داد    . اعتبار اين تور آند       
تربيت بدني براي يك فوتباليست ميليون ها تومان هزينه مي آند،             

 ميليوني را براي تور آذربايجان آه يكي از                               ۵٠اعتبار    
بسيار  است را بي دليل و       کشوربزرگ ترين رويدادهاي ورزشي    

وي در ادامه در ارتباط با پيست                     . گزاف توصيف مي آند      
 ۶٧احداث اين پيست در سال        : دوچرخه سواري آذربايجان گفت  

 درصد براي آن       ۵٠آغاز شده است و در حالي آه بيش از                     
رييس هيات دوچرخه سواري   . هزينه شده بود نيمه آاره رها شد        
ييس در سال هاي گذشته ر           : آذربايجان شرقي تصريح آرد           

 به دروغ اعالم آرده        سازمان تربيت بدني و فدراسيون مكرراً         
 . است، اين پيست به بهره برداري خواهد رسيد

اين پيست امسال نيز به بهره برداري نخواهد        : خداياري ادامه داد  
رسيد و با اين روند و به خاطر شرايط جوي در حال نابودي                       

 . قرار گرفته است
 
 : در اورميه نقالب اسالمیسخنگوی سازمان مجاهدين ا 

آذربايجان را با مناطقی از قبيل لرستان و سيستان و  
 !!!؟؟؟ )نه فقط با اصفهان(بلوچستان مقايسه کنيد 

نماينده سابق و مستعفی مجلس شورای اسالمی با حضور در                   
 .سخنرانی کردسينما تربيت اورميه در حمايت از دکتر معين 

تی در مورد اقتصاد            شرکت کنندگان در اين جلسه سؤاال                   
نابسامان آذربايجان، فشارهای وارده بر فعاالن سياسی                               
آذربايجان، مانع تراشی و جلوگيری از برگزاری همايشهای                   
مدنی آذربايجانيها همچون همايش بزرگ قلعه بابک که حدود                 
يک ماه به زمان برگزاری آن مانده است و مسائل ديگر مطرح              

تهای سياسی موجود در           همچنان که در اغلب نشس             . کردند
شهرهای آذربايجان ديده می شود، در اين جلسه پرسش و پاسخ              
نيز اختالف نظر در مورد اطالق واژه قوم يا ملت در مورد                       
. تورکهای آذربايجان بحثی تنشزا و جنجالی به دنبال داشت                      

عليرغم اعتراض مکرر شرکت کنندگان به خاطر استفاده                         
 کرد که در ايران فقط يک ملت           سخنران از واژه قوم، او تاکيد       

او در مورد حساسيت جالب توجه حاضرين به کلمه         . وجود دارد 
آذری قبول نمود که از واژه تورک در صحبتهای خويش                             

 .استفاده کند
گانی که وضعيت اقتصادی     محسن آرمين در جواب سؤال کننده        

آذربايجان را با شهرهايی مثل اصفهان مقايسه ميکردند، از آنها            
ست که اين مقايسه را فقط درمورد اصفهان نه، بلکه با                         خوا

مناطقی از قبيل ايالم، لرستان و سيستان و بلوچستان نيز انجام                
او در پاسخ به سؤاالت مربوط به زندانيان سياسی                          . بدهند

آذربايجان، از لزوم پيگيری وضعيت زندانيان سياسی کل کشور         
ان مجاهدين    سازم  سخنگوی. و نه فقط آذربايجان سخن راند             

 همچنين انتظار داشتن از رئيس جمهور در                    انقالب اسالمی  
مورد زندانيهای سياسی را غير منصفانه خواند و گفت که                          
رئيس جمهور نمی تواند در زندان را باز کرده و زندانی سياسی            

 .را آزاد کند
 

سرآنسول جمهوري آذربايجان در تبريز، بروز جنگ 
ور و جمهوري ارمنستان در مناقشه قره باغ بين اين آش

 .را محتمل دانست
سليمان اف سرآنسول جمهوري آذربايجان در تبريز خاطرنشان          

 آارساز    قاراباغ  اگر راه هاي صلح آميز در مناقشه              : ساخت
نباشد، جمهوري آذربايجان مجبور خواهد شد از راه هاي                           

چندي پيش مساله       . ديگري همچون اعالن جنگ اقدام نمايد            
ين آذربايجان و ارمنستان در مجلس ملي                      جنگ احتمالي ب       

آذربايجان بازتاب وسيعي داشت به گونه اي آه اآثريت                                
نمايندگان بر ضرورت حل مناقشه قره باغ از طريق روش هاي              

و " علي محمد نوري اف  "،  "مبارز قربانلي . "نظامي تاآيد آردند  
نمايندگان مجلس ملي آذربايجان باانتقاد از       " صابر رستم خانلي  "
است هاي گروه مينسك درحل مناقشه قره باغ، جنگ را راه حل          سي

مناقشه ميان ارمنستان و جمهوري      . نهايي آن عنوان آرده بودند     
آه در زمان شوروي سابق در       باغ  اراآذربايجان بر سر منطقه ق    

ميالدي آغاز و در     ١٩٨٨  قلمرو آذربايجان قرار گرفت به سال         
 . نظامي تبديل شد       به درگيري هاي  ١٩٩٢ - ١٩٩۴  سالهاي   

٢٠  جمهوري آذربايجان در نتيجه اين درگيري نظارت بر                     
 باغ آوهستاني و هفت     ارادرصد از مساحت آلي خود و منطقه ق         
 .شهرستان همجوار آن را از دست داد

 
 

  دومهصفح



 

 ميليون مترمكعب گاز از ٤/٢  روزانه 
 گازي چراغ جمهوري آذربايجان ميدان

 استخراج مي شود
وري آذربايجان از           يك خبرگزاري جمه          

 ميليون مترمكعب گاز     ٤/٢ استخراج روزانه    
. از منبع گازي چراغ اين جمهوري خبر داد           

شرآت عمليات بين المللي جمهوري                             
/٦ آذربايجان اعالم آرد، در ماه آوريل حدود        

 ميليون مترمكعب از منبع گازي چراغ          ٢٨٨
اين در حاليست آه           . استخراج شده  است       

و گاز جمهوري           ميزان استخراج نفت                
آذربايجان در سال هاي اخير افزايش                            

 . چشم گيري داشته است
بازده   :رآيهووزير امور خارجه ي ت

رآيه اتحاديه ي اروپا را واقتصادي ت
 شگفت زده خواهد آرد

رآيه گفت، اين آشور ووزير امور خارجه ي ت 
با بازده  اقتصادي خود اتحاديه ي اروپا را                  

واره روابط خود    شگفت زده خواهد آرد و هم      
ل، ؤعبداهللا گ. را با اين اتحاديه بهبود مي بخشد

رآيه، اتحاديه ي     ووزير امور خارجه ي ت              
رآيه بر  واروپا را بزرگترين شريك تجاري ت       

اتحاديه ي اروپا     : شمرد و اظهار داشت              
بزرگترين شريك تجاري ماست، لذا هيچگاه          
بحث ناديده گرفتن روابط مان با اتحاديه ي                 

 .  در دستور آار قرار نداده ايماروپا را
  شد درياي خزر افتتاح نفتخط لوله

خط لوله نفت درياي خزر آه نفت اين دريا                
را به حوزه مديترانه منتقل مي آند، همراه با           

. شدمراسمي در جمهوري آذربايجان افتتاح           
آيلومتر از   ١۶٠٠  اين خط لوله به طول               

جمهوري آذربايجان، گرجستان تا بندر                      
آار احداث    .رآيه امتداد دارد    ون در ت     جيحا

سال به طول       ١٠  اين خط لوله بيش از                 
ميليارد دالر هزينه در            ٣/۶  انجاميده و         
از طريق اين خط لوله روزانه       .برداشته است 

يك ميليون بشكه نفت از درياي خزر به بندر            
رآيه براي صادرات به                 وجيحان در ت          

ين با افتتاح ا  . آشورهاي غربي منتقل مي شود   
ای با رشد اقتصادی سريع برای               خط آينده  

 . کشور آذربايجان پيش بينی شده است
 

 آشور گرجستان، ٣رزمايش هاي 
رآيه براي تامين امينت وآذربايجان و ت

  جيحان- تفليس -خط لوله ي باآو 
ِلوان نيكولئيشويلي، رييس ستاد آل نيروهاي         

امنيت خط لوله ي       : مسلح گرجستان  گفت         
 جيحان مستقيما بر     – تفليس   – باآوانتقال نفت   

) بريتيش پتروليوم      (BPعهده ي شرآت           
مي باشد؛ اما در عمل واحدهاي نظامي سه                

رآيه امنيت  وآشور گرجستان، آذربايجان و ت      
هم چنين قرار است   . آن را تامين خواهند نمود     

در ماه اوت سال جاري مانورهاي نظامي                 
و مشترك ميان نظاميان گرجستان، آذربايجان      

هدف اصلي اين         . رآيه برگزار شود       وت
مانورها جلوگيري از اقدامات گروه هاي                   
تروريستي بر ضد فعاليت خط لوله ي انتقال            

 .  جيحان اعالم شده است- تفليس-نفت باآو
 

آنسرسيوم مشترك براي ساخت خط آهن 
  مسكو- باآو -تهران 
ايران، آذربايجان و :  گفتمدير عامل راه آهن  

 - باآو   -حداث خط آهن تهران      روسيه برای ا  
مسكو ابراز تمايل کرده اند و مذاکرات                         
متعددی در همين راستا برگزار شده است و            
در همين چارچوب کنسرسيومی از اين سه             
کشور تشکيل شده است که هنوز سهم هر يك          
از آشورها در اين کنسرسيوم مشخص                      

  .نيست

 ١١ سای –سی  درگی  اقتصادينلرين تورک اؤيرنجیويورد تهران بيليم– آذربايجان اقتصادی 

 

 یمزيت ها و محدوديت هاي سرمايه  گذاري در آذربايجان غرب
 
 سحر محمدپور

 
 قطب مهم صنعتي در         يک تواند به می برخورداري از مزيت هاي مختلف و بالقوه معدني                دليل آذربايجان غربي به   

به اعتقاد آارشناسان اقتصادي آذربايجان غربي سرمايه گذاري هاي صنعتي در اين استان مي تواند                  . تبديل شود   آشور
 .عالوه بر ايجاد اشتغال در منطقه و رشد اقتصادي بر روند توسعه استانهاي همجوار آشور نيز اثر مثبت بگذارد

 انساني ماهر و دانشگاهي موجود در آذربايجان غربي، اقليم و موقعيت طبيعي و                    توسعه نيروي  ،به گفته آارشناسان  
  جمله  برخورداري از آب و هوا و خاك مناسب ، امكانات باالي معدني و همجواري با سه آشور خارجي از                                           

 . مزيت هايي است آه با اتكا به آنها مي توان ضريب سرمايه گذاري صنعتي را به طور مضاعف افزايش داد
 تواند می در زمينه نرم افزاري به علمي شدن سرمايه گذاري صنعتي آمك موثري                  ارتباط دانشگاه و بخش صنعت          

 .باشدداشته 
سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي براي پر آردن خال اين ارتباط در سالهاي اخير اقدام به صدور پروانه براي                  

به گزارش واحد روابط عمومي سازمان صنايع و معادن                .ت اس  آرده  خصوصی تشكيل شرآتهاي خدمات مهندسي     
 مهندس در اين      ١١٦ واحد خدمات مهندسي در رشته هاي مختلف صنعتي با جذب                    ٤٠ هم اآنون    ،آذربايجان غربي 

آذربايجان غربي  در زمينه صدور جواز تاسيس واحدهاي خدمات مهندسي و صدور پروانه  هاي                 .استان فعاليت دارند  
 . اين واحد ها در آشور مقام اول داردفعاليت براي

با در نظر داشتن اين نكته آه مزيت هاي انساني يكي ازضرورت ها براي جهش توسعه صنعتي در اين استان است و                         
آذربايجان غربي اين توان را دارد آه با بهره گيري از اساتيد مجرب به يكي از مستعد ترين مناطق آشور در زمينه                              

آذربايجان غربي با برخورداري از آارشناسان دانشگاهي مي تواند در صنايع نو             .نوين تبديل شود  دانش  و تكنولوژي     
از جمله الكترونيك ، ميكروالكترونيك، ماشين سازي، بيوتكنولوژي، روبوتيك و صنايع مخابراتي حرف اول را در                         

 .آشور بزند
شكل گيري قانونمند حمايتي از موسسات فني،              يكي از مهمترين عوامل در هدايت بهينه سرمايه  گذاري اقتصادي                    

مهندسي و تحقيقاتي است آه حساسيت اين موضوع در مناطق توسعه نيافته اي چون آذربايجان غربي بيشتر احساس                        
براي حمايت علمي از رشد صنعتي در مناطق مذآور ايجاد سازمان نظام مهندسي  در بخش صنعت از                                 .مي شود

 .ضرورت هاست
 آذربايجان غربي را در زمره استان هايي با صنعت غالب                        ،هاي آشاورزي و آب و خاك مستعد                وجود قابليت    

 در صد جمعيت فعال آذربايجان غربي نيز در حال حاضر در بخش آشاورزي اشتغال                ٣۴ .آشاورزي قرار داده است   
 .دارند

اط به بخش محصوالت زراعي و       درصد سرمايه گذاري  صنعتي انجام شده در اين استان ر ارتب           ٤٠گفتني است بيش از   
آذربايجان غربي در زمينه توليد سيب درختي، انگور و انواع ديگر ميوه و محصوالت زراعي چون                  .باغي بوده است  

به اعتقاد صاحبنظران      .گندم، جو چغندرقند و محصوالت صنعتي نظير سويا و آفتابگردان جايگاه ويژه اي دارد                           
ا بخش صنعت نيازمند مطالعات علمي گسترده است آه اين رهيافتها مي تواند                   اقتصادي انطباق زراعت و باغباني ب        

 .ضمن آيفي تر آردن محصول توليدي ، به باال رفتن رشد صنعتي وافزايش ارزش آمك افزوده آند
با وجود فعال بودن بخش اعظمي از نيروي آار آذربايجان غربي در امر آشاورزي هنوز آشاورزي استان سنتي و                         

انيزه است آه به اعتقاد آارشناسان مسائل آشاورزي توجه به مكانيزاسيون آشاورزي و علمي آردن اين بخش        نيمه مك 
 .روند رشد و توسعه را بهبود خواهد بخشيد

بر اساس آمارهاي موجود در زمينه صنايع تبديلي واحد هاي آذربايجان غربي ضمن جذب محصوالت مازاد                                         
 .فيت مواد اوليه از استانهاي همسايه و ساير نقاط آشور وارد مي آنندآشاورزان استان براي تكميل شدن ظر

 معادن موجود آذربايجان غربي     ذخيره قطعی بر اساس اعالم روابط عمومي سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي            
 . ميليون تن بالغ مي شود١٢به استناد گواهي هاي صدور آشف معادن به بيش از 

عادن طال به معيار مناسب  باعث گرايش سرمايه گذاران داخلي  و خارجي به اين استان شده                    شايان ذآر است وجود م     
است و هم اآنون مراحل آشف و استخراخ و استحصال طال با خريداري آردن دستگاه ها و وسايل استحصال و                                    

 .برنامه ريزي براي نصب و راه اندازي آنها فراهم شده است
 عراق و جمهوري خود مختار نخجوان آه               ،رآيهور مجاورت مرزي آشورهاي ت        قرار گرفتن آذربايجان غربي د        

مي  تواند عامل نزديكي ايران به دروازه اروپا از يك سو و اتصال زميني به حوزه خليج فارس از ديگر سو گردند نيز                         
 .از جمله مزيت هايي است آه صاحب نظران اقتصادي در مورد ظرفيت هاي اين توان اتفاق نظر دارند

امروز اين امكان يعني مزيت جغرافيايي با برنامه ريزي اصولي از جمله ايجاد زمينه  هاي سرمايه گذاري مشترك با                        
 .سرمايه گذاران آشور هاي خارجي و تسهيل در امور واردات و صادرات مي تواند به فرصتي مناسب تبديل شود

 درصد  ١٨شور متمرآز درهشت استان برخوردار و        درصد ارزش افزوده صنعتي آ     ٨٢با استناد به آمارهاي موجود      
 قرار گرفته و صنعتي آه در اين بيست           های آخر آنها است    که آذربايجان غربی نيز جزء رده        استان ديگر  ٢٠بقيه در   

 . نفر را تشكيل مي دهند٥٠استان رشد آرده است عموما واحد هايي با نيروي آار آمتر از 
ه منظور اشتغالزايي باال و توانمند سازي زيرساختهاي اقتصادي در اين استان                   براي حمايت از توسعه صنعتي و ب         

 .دولت بايد براي ايجاد واحدهاي بزرك صنعتي برنامه ريزي آند
 

  سومهصفح



  .رسد هزار تن می٣٠٠امسال توليد گندم در استان زنجان به  -
غان براي ايجاد شهركوشرآت آشت و صنعت م           هكتار از اراضي            ٢٠٠ -

  .گلخانه اي واگذار مي شود
. روستاي شهرستان مرند توسعه مي يابد٢٨امسال تجهيزات فني مراآز مخابراتي  -
 . تني مرند مورد بهره برداري قرار گرفت١٢٠آارخانه ي آسفالت  -
 .استاستان همدان سومين استان آلوده آشور از نظر تب مالت  -
 ميليون دالر٢۵رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آشور با پرداخت                -

 . اعتبار براي احيا و بازسازي بافت ها تاريخي ـ فرهنگي شهر قزوين موافقت آرد
  .در شهرستان خدابنده بازسازي مي شود) ع(مرقد مطهر قيدار نبي -
م توليد مقاالتمرآز تحصيالت تكميلي و دانشگاه زنجان مقام هاي اول و شش                    -

 .علمي در آشور را آسب آردند
  .همايش ملي بهره وري در تبريز برگزار مي شود -
  . شد از واحد پنتان پتروشيمي تبريزبهره برداري-
  .نخستين بازارچه ي صنايع دستي در سرعين احداث مي شود -
شرآت آنندگان در همايش ادبي خاقاني شناسي تاسيس مرآز تحقيقات -

 .جان شناسي را خواستار شدندآذرباي
 . !!!استاندار آذربايجان شرقي با تجار ارمنستان ديدار و گفت وگو آرد -
  !!!.همايش مشترك تجار ايران و ارمنستان در تبريز گشايش يافت -
همزمان با جشنواره سوار آاري زنان عشاير استان در شهرستا ن هاي اهر، آليبر  -

 . شدر نمايشگاه صنايع دستي برگزا
هزاران آالس درس براي تك شيفته آردن مدارس استان آذربايجان غربی مورد -

 .نياز است
 . حضور داشتندچهل هزار گردشگر در جشنواره عشاير آليبر  -
 .گراميداشت يكصد سالگي مشروطيت در تبريز آم رنگ تر از سال هاي پيش بود -
١٠ سال گذشته بيش از       ٣٠ به دليل ساخت و ساز نامناسب شهري و صنعتي در            -

 . هزار هكتار از اراضي محدوده شهرهاي آذربايجان غربي از بين رفته است
رآيه،و ت  با کشورهای    آذربايجان شرقی    هاي گردشگري مشترك استان       نمايشگاه  -

  .شود  ايتاليا و آلمان برگزار مي ،آذربايجان، روسيه
  .ل تبريز بررسي شدؤگ طرح تعيين مناطق توسعه گردشگري تاالب قوري -
 .هزار مسافرت خارجي از طريق راه آهن منطقه آذربايجان صورت مي گيرد ۵٩ -
 به توافق آراز  ايران و ارمنستان براي ساخت دو نيروگاه بر روي رودخانه                        -

  !!!.رسيدند
  .شود عمليات اجرايي احداث سد پيغام چاي امسال درآليبر آغاز مي  -
   !!!.احترام جمهوري اسالمي به ارامنه ستودني است:   رهبرارامنه جهان -
بين موتوژن تبريز و يك شرآت چند مليتي قرارداد ساخت الكتروموتورهاي -

  .ضدانفجار در ايران منعقد شد
 در پي اعالم عدم صدور مجوز برای مراسمهای شب شعر و موسيقي  کانون -

ورت گرفت، اعتراض گستردهاستاد شهريار در دانشگاه اورميه که دو ماه قبل ص             
های آناندانشجويان اين دانشگاه مسئولين دانشگاه اورميه را مجبور به قبول خواسته 

کانون استاد شهريار تنها مؤسسه دارای مجوزاست که در دانشگاه اورميه در.  نمود
 . زمينه فرهنگ آذربايجان فعاليت مي کند

اه زنجان عليرغم فضای امنيتیرقص لزگی در دانشگ    رکی و وکنسرت مويسيقی ت   -
 . گرديددر دانشگاه اجرا

 با منافع نظام در محلی  طرح مسائل قومي در نشريات       : معاون مطبوعاتي ارشاد    -
 ) !!!.با اين اوصاف پس منافع نظام با منافع مردم در تضاد است ( تعارض است
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 شهرستان سولدوز
 
 
 سکينه نويد 

 درجه عرض   ٣۶ دقيقه و     ۵٧درجه طول جغرافيايی و      ۴۵دقيقه و   ٢٢شهرستان سولدوز در     
از نظر جمعيت تا سال       . جغرافيايی در جنوب غربی استان آذربايجان غربی واقع شده است              

 هزار نفر افزايش يافته     ٧٠ هزار نفر بوده که طی سالهای اخير بيش از             ٢٨ی حدود    رقم ۵٨
توضيح اينکه بدليل    ( برابر گسترش يافته است          ٣و شهرنسبت به وسعت قبلی آن تا حدود                

جاری شدن رودخانه گدارچای در ضلع شمالی از گسترش شهر در اين قسمت جلوگيری شده                
 می باشد و    m ١٣٢٠بوده و ارتفاع آن از سطح دريا         Km2 ٢٠٠٠و از نظر مساحت     ). است

حدود آن عبارتند از نوار مرزی ايران با عراق و ترکيه در غرب، درياچه اروميه و                                      
شهرستان اروميه در شمال، شهرستان قوشاچای و ساوج بالغ در شرق و جنوب شرقی، در                   

 . جنوب به شهرستان پيرانشهر منتهی می شود
 

 پوشش گياهی و درخت
ا توجه به نوع خاک مرغوب و آب نسبتًا کافی، از نظر پوشش گياهی کامًال غنی و درخور                      ب

نخود، گندم، جو بصورت کشت آبی و ديمی : انواع محصوالت کشاورزی از قبيل. توجه است
بعمل آورده می شود، آفتابگردان، گنه گنه، ماش، عدس، ذرت، چغندرقند بصورت صيفی                      

باغات انگور و سيب اغلب زمينهای منطقه را به خود                     . جات و حبوبات کشت می شود           
براساس . اختصاص می دهد و انواع انگور سولدوز دراستان آذربايجان غربی مشهور است               

آمار و ارقام موجود محصوالت برداشت شده آن، همه ساله کفاف نيازهای شهر را داده و                          
دارای ارزش غذايی بوده و     بعضی از گياهانی که     . اضافه آن به مناطق ديگر صادر می شود        

کنگر، قازآياغی، اوغالن اوتو، گول      : بصورت خودرو در فصل بهار می رويند غبارتند از            
 .آغا، اوليک، بوالغ اوتو، ئيلميک، اوشقون و گلين بارماغی

 
  ويژگيهای تاريخی شهرستان سولدوز

د در موقع جنگ    از قديم ده يا قصبه ای مرزی بوده با توجه به موقعيت خاص جغرافيايی خو                 
در حوادث آذربايجان نقش داشته که ابتدا جزء بخشهای          ) قبل و بعد از دوره قاجار        ( و صلح   

 توسط  ١٣۴۶تابعه شهرستان اروميه بوده که بعدًا به شهرستان تبديل شده است و در سال                         
 بنام  البته در کتب جغرافيايی و تاريخی معموالً       ( رژيم پهلوی به شهرستان نقده تغيير نام يافت        

 ).سولدوز خوانده می شود
 

 ترکيب نژادی و جمعيتی
شهر سولدوز از نظر ترکيب جمعيتی ترک نشين است و اقليت خيلی کمی از ساير قوميتها که           

 .بيشتر آنها مهاجر هستند دارد
 

 آثار باستانی 
ظ از مهمترين آثار باستانی سولدوز می توان به تپه هايی اشاره کرد که از طرف اداره حف                          

تپه باستانی حسنلو   ) ١: (ميراث فرهنگی بعنوان تپه باستانی شناسايی و ثبت شده اند از جمله              
روستای (تپه حاجی فيروز) ٣) (روستای عجم بارانلی سی(تپه بارانلی ) ٢) (روستای حسنلو(

) روستای ايلنجی آرخی   (تپه ايلنجی آرخی      ) ۵) (روستای تابيا (تپه تابيا    ) ۴) (حاجی فيروز 
 ...و
ه مهمترين و مشهورترين اين تپه ها، تپه حسنلو است که طی کاوشگريهای باستان شناسی                    ک

 انواع و اقسام ابزارآالت جنگی از جنسهای مفرغ و آهن در              ١٣۵٨ شمسي تا    ١٣١٣از سال   
آن بدست آمده اما مهمترين آن جام حسنلو که توسط هيئت حفاری دانشگاه پنسيلوانيای آمريکا                 

. رابسون کشف شده که در رديف اشيای ذيقيمت باستانی محسوب می شود            به سرپرستی دکتر    
، گوشواره ها بشکل انگور و گردنبندی        )موزه تهران ( از اشيای ديگر، شير خوابيده از برنز       

  .توان نام برداز طال در موزه تهران و گلدان نقراه ای را مي
 

 ويژگيهای اقتصادی
ست، همانطورکه گفته شد دارای محصوالت فراوان که        اقتصاد منطقه سولدوزمتکی به کشاورزی ا     

از کيفيت عالی برخوردار است و به مناطق مختلف صادر شده و منبع درآمدی برای مردمان                              
عالوه برآن دامداری نيز بدليل وجود کوههای فراوان و دامنه های آن و زمينه مناسب            . منطقه است 

کوههايی حاوی ذخاير سنگ آهن و مرمر نيز          برای ييالق و قشالق گسترش يافته ازطرفی وجود            
از طرفی وجود کارخانه قند که به تازگی احداث شده نيز از منابع جذب               . منبعی برای درآمد هستند   

از نظر صنعت  . نيروی بيکار جامعه و منبع درآمد ديگری برای شهرستان سولدوز بشمار می رود            
 .استنيز به مانند ساير شهرهای استان دچار کمبود شديد 

 بو جان اوزوجو اوالی بيزيده کدر لنديردی،              زهره خانيم مظلومی   
 .زه باش ساغليغی ديلييريک اوزوزه و عايله،اونونال باغلی

 
 . بيزی ده اوز کدرينيزده شريک بيلينآيدين بی انگوتی،

 
 .کدرينيزده شريک بيلين بيزی ده اوز دوکتور حيدری جنابالری، 

 

 
 

 نشریه آذربایجان
 ورزشی-اجتماعی-اقتصادی: زمينه انتشار

 کاظم سعادت: صاحب امتياز و مدیر مسئول
 :هيئت تحریریه و مجریان

 ، زادهبوالفضل شيخ، ا سحر محمدپور
  بابک حبيبی ،کاظم سعادت

  
 آذر، ساخمان فوالد، واحد ١۶تهران، خيابان : آدرس

 نشریات دانشجویی، نشریه آذربایجان
 :آدرس پست الکترونيکی

 azeconomy@yahoo.com 
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