
   

  
  دستاوردهای اقتصادی دوران حکومت ملی آذربايجان

  
 کاظم سعادت 

 مختلف آن بوده اياالتدارای جغرافيای انسانی و طبيعی متفاوت در  ناميده می شود،ايران سرزمينی که
 متفاوت داشته فرهنگی واجتماعی  اقتصادی،در مناطق مختلف پتانسيلهایو کشوری کثيرالمله استو 
مرکزگرا  سيستم حکومتی با اين اوصاف ميتوان گفت که يک .  نيز متفاوت  ميباشد نيازهابدين ترتيبو

ای را اداره کند زيرا اوال توان درک نيازها و پتانسيلهای مناطق مختلف با تواند چنين جامعهنمی
شرايطهای متفاوت را نمی تواند داشته باشد در ثانی چنين نظامهای مرکزگرا نگاه امنيتی به مناطق 

با مليت درجه  ی در مناطقاقتصادیو اين عوامل باعث خواهند شد که رشد. فاوت خود خواهد داشتمت
برای اثبات اين مسئله ميتوان به وضيعت اقتصادی ملتها .  گيرددر وضعيت بحرانی قرار) غير حاکم(دو

درجه ای اشاره کرد که ملته... روِسه و  ،عراق ، کشورهای ايرانماننددر کشورهای با تنوع مليت 
  . قرار دارندحاشيه دروهای پايينتر از نظر رشد اقتصادی در رتبه)يت حاکمسهيم درغير(دو

برای   ،  حکومتی مرکزگرا، مستبد و با نگاه شوونيستی)رضا شاه(در دوران حکومت پهلوی اول
  صحراتورکمن، خوزستانملتهای غير فارس زبان شرايطی ايجاد کرده بود که مناطقی چون آذربايجان، 

حتی اگر توجهی هم به اين مناطق داشتند همراه با . در شرايط سخت اقتصادی به سر ميبردند... و
همچنين با توجه به پتانسيلهای کشاورزی آذربايجان  و . سياست نان در برابر فرهنگ صورت ميگرفت

 غذايی نگريسته برای تامين موادای  به آذربايجان بعنوان مستمره وجود جامعه صنعتی در کشور،عدم 
 به جمهوری وریحدود زمان حکومت پيشهمقام آمريکايی که ويليام داگالس، قاضی عالی  چنانکه . ميشد

مشاهدات » ی مهربانانسرزمينی شگرف با مردم« خودگردان آذربايجان ايران سفر کرده بود در کتاب
حدود يک . تری دارد عيت مهم از نظر اقتصادی موقآذربايجان :عينی خود را اينگونه توضيح می دهد

حدود يک سوم بادام، . شود چهارم پشم، گوسفند، فرش، گندم، و حبوبات ايران در آذربايجان توليد می
 ١۵حتی در عرصه توليد پنبه . کند روغن و يک پنجم سبزه و خشکبار و شکر را توليد می تنباکو، 

 . نقش مهمی برای ايران داردبنابراين آذربايجان. کند درصد محصول ايران را توليد می
صريح به شما مىگويم و در آينده هم معلوم  :  ميگويد روزنامه حقيقت83وری در شماره سيد جعفر پيشه

 ٫ اين عادات فاسد بايد تغيير يابد و همه بايد براى تغيير و محو بدبختى،خواهد شد آه اين رژيم پوسيده
 مرتجعين و مفت خورها سبب خرابى ،اشراف. آننداجراى آزادى و احياى اوضاع اقتصادى مبارزه 

و در جای دگر  . ثروت مملكت را بر باد داده و نمىگذارند هيچ اصالح و آبادى  بشود،مملكت شده
و همه دچار مسئله .. مسئلهء ما تنها مسئلهء زبان نيست، اقتصاد ما، آموزش ما، صنعت ما، : ميگويد
بوجود آمد کزی در جريان اشغال ايران برای آذربايجانيها  بنابرين فرصتی در ضعف حکومت مر .است

 يک سال بيشتر ،حکومتی که. تاسيس شد حکومت ملی در آذربايجان برای پايان دادن به اين تبعيضها و 
  .ای در آذربايجان شد باعث تحوالت عمده ، دوام نداشت

خدمات يک ساله فرقه بيش از اصالحات فرقه چنان گسترده بود که حتی مخالفانشان قبول کردند که 
 .کارهای دوران بيست ساله رضاشاه بود

کردم که پيشه وری انسانی بی  ها فکر می من از طريق گزارشات روزنامه:  ميگويد ويليام داگالس
هايم به آذربايجان در سال  کفايت، غير کارآمد و مامور شوروی بود، اما از مطالعات و از مسافرت

ای به آذربايجان تهيه ديد که هنوز  او برنامه. ه وری سياستمداری موشکاف بود دريافتم که پيش١٩۵٠
داند که برنامه دراز مدت پيشه وری  کسی نمی .ای مورد پشتيبانی مردم است امروزه هم به طور فزاينده

اما قسمت اعظم پروژه که پيشه وری برای آذربايجان داشت به نوعی رفرم مستقيم و خالص . شد چه می
  .دبو

  : بخشی از کارهای حکومت او را بصورت زير می آوردويليام داگالس 
اصالحات کردند،   که بخش اعظم روستاييان از آن پشتيبانی میپيشه وریقسمت مهم برنامه . ١ 

 هزار هکتار 380 روستا و 810جمعًا(های مالکان بزرگ فراری را ضبط کرد او زمين .ارضی بود
اما پيشه وری هرگز به اموال و امالک مالکانی که .  روستاييان تقسيم کرد و آن را بين)زمين کشاورزی

  .در آذربايجان ماندند دست نزد، قانون جديد تنها سهم ساکنان امالک را از محصوالت افزايش داد
از ديگر کارهای حکومت ملی تاسيس بانک آذربايجان و بانک کشاورزی بود همچنين . ٢ 

  ادامه در صفحه دوم    . و بهره مالکانه را کاهش داددا ملی کرهای بزرگ ر دولت او بانک

  
 جايزه ويژه مسابقات جهاني آذربايجانیآموز  دانش

 اختراعات نوين را آسب آرد
آموز هشترودي رتبه دوم و جايزه ويژه مسابقات  يك دانش

هاي نوين در ژنو سوئيس را  جهاني اختراعات و فناوري
آموز آذربايجاني آه در  دانشروش ابداعي اين  .آرد آسب

ها و مالكيت صنعتي آشور در بهمن ماه  شرآت اداره ثبت
گواهي نامه ثبت اختراع دريافت آرده است، روش  1383

 تاييد هيات علمي دانشگاه  است که بهجديد باروري ابرها
  دقيقه به ۴۵تسريع در زمان بارش از . رسيده استتبريز 
ام عمليات، افزايش نيترات هاي انج دقيقه، آاهش هزينه١۵

هاي آشاورزي و توليد فناوري و  زمين خاك و تقويت
هاي شيوه  صادرات آن به ديگر آشورها از جمله ويژگي

آهولي انگيزه اصلي   .باشد مي NO  باروري ابرها با گاز
خود از ابداع روش جديد در باروري ابرها را آمك به 

آهولي  .دن آرافزايش آشت غله در شهرستان هشترود عنوا
  درقبل از اعزام در تبريز تنها مشكل خود جهت حضور

شهرستان هشترود با  .ژنو را مشكالت مالي بيان آرده بود
آيلومتري جنوب ١٣٣ هزار نفري در فاصله ١٢۵ جمعيت 

شرقي مرآز آذربايجان شرقي واقع شده است و يكي از 
   .رود مناطق محروم اين استان به شمار مي

  
 

 فسيل دينوتريوم ژيگانتوم در دانشگاه تبريزبازسازي 
بندي اصلي اين فسيل   درصد از استخوان53سالم بودن 

آارشناسان اداره   .فرد آرده است به را در دنيا منحصر آن
ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان شرقي در حال 
مرمت و بازسازي آاخ سرداران در روستاي اوفارا از 

 يك ماموت را آشف آردند آه پس توابع  ورزقان، بقاياي
از بررسيهاي آاوشگران مشخص شد فسيل يك دينوتريوم 

 از فسيل اين حيوان  . فيل بوده استیژيكانتوم، يعني نوع
در هيچ .   در جهان بوده استکنونترين نوع آن تا  قديمي

 بودن اجزاي  جاي دنيا به لحاظ آامل بودن و به هم پيوسته
يكي ديگر  .ه اين شكل پيدا نشده استبدن حيوان فيل فسيلي ب

هاي آن بر روي  از نكات جالب اين فسيل را قرار داشتن آج
در ساير خرطومداران، : فك تحتاني عنوان آرد و گفت

   .ها بر روي فك فوقاني قرار دارد آج
  

  جوان اردبيلي دستگاه نقاشي ديجيتالي ساخت
 واقع در ) آوثر(کيوی يك جوان مبتكر اهل شهرستان

استان اردبيل موفق به طراحي و ساخت نوعي دستگاه 
موحد رستمي گيوي مخترع اين  .نقاشي ديجيتالي شد

دستگاه، نقاشي ديوار با طيف رنگ و قابليت استفاده از 
انواع رنگها به صورت ديجيتالي را از ويژگي هاي آن 

  .ذآر آرد
  

  طراحی  دستگاه سيميالتور برای اولين بار در تبريز
 دستگاه ر کشورس در تبريز برای اولين بار ديک مهند 

 اين دستگاه که فنون رانندگی .سيميالتور را طراحی کرد
را بصورت شبيه سازی  آموزش می دهد،  تنها در چند 
کشور جهان طراحی و به بازارهای جهانی عرضه می 

  .شود
  
  

طرح مطالعاتي ايران و هلند درحوزه آبريز درياچه 
 يابد يم اروميه امسال پايان

المللي ذخاير  منطقه بين۵٩  جزو  اروميه درياچه
طبيعي آره زمين ازطريق سازمان يونسكو به ثبت 

تاالب وجود ١٩  در آذربايجان غربي  .رسيده است
دارد آه از اين تعداد آه بيشتر آنها در اطراف درياچه 

هاي حسنلو، درگه سنگي،  اند تاالب اروميه واقع شده
هاي   باباعلي جزو تاالب ووپيگ ،زان  آاني برا،يادگارلو

   .اند المللي به ثبت رسيده بين
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اصالحات ارضی، که مورد پشتيبانی کامل مردم عد از کار بزرگ ديگری که پيشه وری ب. 3

قرار گرفت جلوگيری از هرگونه رشوه خواری کارمندان دولتی بود که رشوه را به عنوان 
دو کارمند عاليرتبه و چند کارمند جز دولت وی به همين جرم رشوه گيری از . جرم تلقی کرد

بازرگانان و تجار به من .  روشنی داشتاين قانون اثر فوق العاده. مردم به دار آويخته شدند
ها و حجره های خود  دادند که مغازه گفتند که در دوران پيشه وری حتی آنها به خود جرات می

مردم عادی به من گفتند برای . را شبها هم باز بگذارند، بی آنکه ترسی از دزدها داشته باشند
های خود را شبها در خيابانها نگه  توانستند ماشين اولين بار در دوران پيشه وری مردم می

 را از دست  هايشانها و يا ديگر قطعات مهم ماشين ها، الستيک دارند بی آنکه کسی چراغ
  .دنبده
  .های پزشکی ايجاد شدند، برخی سيار بود و در خدمت روستاييان اطراف تبريز کلينيک. ۴
 مواد غذايی به  کنندگانتکارشد، اح يحتاج مردم به طور شديدی کنترل میقيمت کاالهای ما. ۵

 نوعی سهميه بندی غذايی به کار افتاد تا هريک از شهروندان بتوانند .ندشد شدت تنبيه می
پيشه وری قول داده بود که هزينه زندگی چهل درصد . نيازهای حداقل خود را دريافت دارند

  .کاهش يابد و او موفق به انجام اين کار شد
ساعات کار مشخص شد و سيستم چانه زنی جمعی مابين حداقل دستمزد و حداکثر . ۶

  .کارمندان و کارفرمايان برای اولين بار به راه افتاد
سفالت شدند هرکس آها  ها و جاده پروژه کارهای عام المنفعه برگزار شد و اکثر خيابان. ٧

  .بيکار بود به کار گمارده شد
ی تمام روستاها مدرسه طرح ريزی  برنامه ريزی و اجرا شد برا،ترده آموزشیسيستم گس. ٨

 آذربايجان های مربوط به فرهنگ  عرصه.شد و دانشگاه تبريز با دو کالج ديگر افتتاح شد
  . آذربايجانی تغيير يافت تورکی ابتدايی به  زبان تدريس در دوره ومورد تاکيد قرار گرفت

اقل نصف مالياتی خواست حد او می. پيشه وری مدافع خود مختاری برای آذربايجان بود. ٩
 درجه ايالتخواست اين  او می. شود در آذربايجان هزينه شود ها اخذ می که از آذربايجانی

انی داشته باشد و در پارلمان دولتی تهران نيز حق خودکفايی و خود گرد از بيشتری 
  .نمايندگان بيشتری داشته باشد

صورت گرفت سر وسامان دادن  وری از ساير خدماتی که در فوق نيامد و توسط دولت پيشه
های از کار افتاده، تاسيس چند کارخانه جديد مثل کارخانه بزرگ و بکار انداختن کارخانه

آالت ، تقويت بازار، حق بيمه برای کارگران، ايجاد شرکت آبياری و ماشين" ظفر"نساجی
يس راديو  روزنامه و مجله، تاس50 مدرسه، انتشار بيش از 2000کشاورزی، تاسيس بيش از 

 چاه آرتزين و قنات و آسفالتهای متوالی و شبانه 40آذربايجان، دهها بيمارستان، حفر بيش از
  .روزی خيابانها و جاده ها را می توان نام برد

های ديگری هم دارد، اما اين موارد اصلی  برنامه دولت پيشه وری غير از اين موارد بخش
بب برافتادن دولت پيشه وری شد مسايلی پيش آمد از زمانی که گذر وقايع س. برنامه وی بود

  .تر کرد ای مقبول تر و به طور فزاينده های او را از ديد و نظر مردم عادی جذاب که برنامه
سربازان . زمانی که ارتش دولتی وارد آذربايجان شد سرو صدای نعره آوری ايجاد کرد

 و به آن هم رحم کردند ارت میغ رسيد دولتی تاراج را آغاز کردند، هرچه به دستشان می
های مردم غارت و چپاول   نابود گشتند، خانه و خرمن های دهقانان سوزانده شده،کردند نمی
ارتش دولتی خارج از کنترل . روستاييان به غارت رفتند) چهارپايان(اغنام و احشام . شدند
ز خود بجای ارتش مردم عادی را مورد شکار قرار داد و ويرانی، غارت و مرگ ا. بود

  .گذاشت
آنها نه تنها خواستار امالک و . هنوز ارتش شاهی در منطقه بود که مالکان فراری رسيدند

هايی شدند که در دوران پيشه وری مردم صاحب زمين  کرايه آنها شدند، بلکه خواستار کرايه
خاک اين پرداخت های اجباری گذشته سبب نابودی ذخيره غذايی دهقانان و به . شده بودند

 و اينچنين بود که فالکت به آذربايجان برگشت  و حکومتهای بعدی  .ه نشستن آنها گرديداسي
  .اين سياستهای  تبعيضی حکومت پهلوی اول را ادامه دادند
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ر مخالفت با ايجاد کارخانه فوالد و خودروسازی د
  آذربايجان

سرمايه گذاران خصوصی آذربايجانی سالهاست با تشکيل چند 
کنسرسيوم و گروههای توليدی به دنبال ايجاد واحدهای 

ولی . خودروسازی در شهرهای آذربايجان بخصوص تبريز هستند
-زه ايجاد چنين واحدهايی داده نمیبنا به داليل مختلف سياسی اجا

مايه گذارانی که خواستار ايجاد مسئوالن وزارت صنايع به سر. شود
واحد خودروسازی در آذربايجان هستند پيشنهاد کرده است که اين 
سرمايه گذاران در صورتی که در استانهای مرکزی ايران سرمايه 

از سوی ديگر . گذاری کنند از حمايت دولت برخوردار خواهند شد
پيگيريهای يک سرمايه گذار خصوصی تبريزی برای ايجاد يک 

با ايجاد اين کارخانه دو هزار . رخانه فوالد بی نتيجه مانده استکا
الزم به ذکر است صنايع . فرصت شغلی در تبريز ايجاد خواهد شد

قطعات خودرو را توليد می کنند ولی مونتاژ نهايی اين % 87تبريز 
  .قطعات در استانهای غير از آذربايجان انجام می گيرد

 
 در برابر شرقيربايجان هاي روستايي آذ درصد خانه٨٠ 

  زلزله مقاوم نيستند
هاي  درصد خانه٨٠ : مديرآل بنياد مسكن آذربايجان شرقي گفت

هايي با شدت متوسط فاقد استحكام  روستايي استان در مقابل زلزله
قربان محمدي روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران  .الزم هستند
 در استان را هاي روستايي آسيب پذير در مقابل زلزله شمار خانه

  .هزار باب ذآر آرد١٩٠ حدود 
غرب آشور در نمايشگاه بين المللي  هاي شمال جاذبه

  توريسم آذربايجان
هاي طبيعي و تاريخي شمال غرب آشور در نمايشگاه بين  جاذبه

 نمايشگاه اين. المللي توريست جمهوري آذربايجان به نمايش درآمد
 ر شهر باآو برگزار شد روز د3 فروردين به مدت 18آه از تاريخ 

 استانهای آذربايجاناز .  آشوراز سراسر جهان شرآت آردند26
نيز سه استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل با 

هاي طبيعي و تاريخي خود  معرفي و ارايه اطالعاتي در مورد جاذبه
امير حجازي نماينده غرفه استان  .در اين نمايشگاه حضور داشتند

آتابچه جامعي از اين  : با اعالم خبر فوق گفتشرقييجان آذربا
 جلد 2000اطالعات نيز به سه زبان فارسي، انگليسي و روسي در 

ميزبان تورک، ميهمان تورک، تبليغات به زبان !!! تهيه شده بود
   یغير تورک

  
فرشهاي بافته شده در آذربايجان  قباله چهار زبانه 

  دريافت می کنند
ه شده در آذربايجان قباله چهار زبانه به زبانهای فرشهای بافت   

-سی دريافت می کنند ولی اين بافته عربی و فار، انگليسی،آلمانی
 نمی توانند  های هنرمندان آذربايجانی همانند خود هنرمندان که
از داشتن قباله ، زبان مادريشان را به صورت کالسيک ياد بگيرند

 .ستندرکی آذربايجانی محروم هوبه زبان ت
   

  شرکت در مراسم قلعه بابک شروع شدتبليغات 
.  در مراسم قلعه بابک شروع شده است تبليغات فعالين آذربايجانی

دانش آموزان آذربايجانی در جلوی مدارس بعد از پايان کالس با 
پخش اعالميه های تورکی از دوستان خود می خواهند در روزهای 

در دانشگاهها دانشجويان . د تير در قلعه بابک حضور رسانن10 و 9
 . از هم اکنون برنامه هايی را برای روزهای فوق دارند

  
  مسئوالن آذربايجان در خواب زمستانی

آاهش ناگهاني دماي هوا در اوايل هفته جاري و بارش برف در 
ميليارد ريال خسارت به باغداران شهرستان ١۴شمال غرب آشور

آاهش دماي هوا و بارش   .کردجلفا در آذربايجان شرقي تحميل 
 و گرمي در استان اردبيل، ) آوثر(کيوی برف در شهرستانهاي

دبير ستاد حوادث غير   .خسارات زيادي به باغات ميوه وارد آرد
غربي از احتمال سرمازدگي برخي  مترقبه استان آذربايجان

 12آاهش  .محصوالت آشاورزي و باغي اين استان خبر داد
دار اهر خسارت  د از باغات ميوه هسته درص85اي دما به  درجه

آاهش شديد دما به باغداران آذربايجان شرقي خسارت   .وارد آرد
 و اين .شدسال در آذربايجان پخش ام اوايلاين اخبار در. وارد آرد

 مسئوالن  .اخباری است که در اوايل هر سال شاهد آن هستيم
را تا کنون ، چپيشرفتهای علوم کشاورزی  آذربايجان با توجه به 

ای برای اين مشکل اساسی منطقه که امکان تکرار هر راه چاره
در حالی که در کويرهای سوزان . اندساله آن بعيد نيست نيانديشيده

 . مرکز هم اکنون باغات کشاورزی در حال توسعه است
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  )آذرشهر( معادن تراورتن  توفارقان
  علی محمدی

شود که اگر اين سنگ از های آهک ساز تشکيل میای است که در محل چشمهتراورتن سنگ رسوبی کربناته
. ينی و نما برای ساختمانها بکار روديتواند به عنوان سنگ تزبزرگی و پيوستگی الزم برخوردار باشد می

برای . های تراورتن ساز در بسياری از نقاط آذربايجان فراهم است برای ايجاد چشمهشرايط زمين شناسی الزم
های تراورتن ساز و های تاپ تاپان توفارقان در حال تراورتن سازی هستند، يا چشمهمثال هم اکنون چشمه

تراورتن . بردتوان نام را می...  توالی های تراورتن در شهرهای صوفيان، مرند، اروميه، هشترود، جلفا و
صدها .  بعلت داشتن رنگ  قرمز و ليمويی، از تراورتن های کميابی است که مشهوريت جهانی داردتوفارقان

، از سنگهای معادن )مسجد کبود(سال پيش، در ساختمان آثار تاريخی آذربايجان نظير ارک و گوی مچيد
ا، سنگ نمای در ايتالي" اپرای ملی شهر جنوا" همچنين سنگ نمای ساختمان. توفارقان استفاده شده است

موزه ملی "که از بزرگترين و مشهورترين هتلهای ژاپن است، سنگ نمای ساختمان " هتل کاخ ژاپن"ساختمان 
  .باشداز تراورتن توفارقان می... در برلين و" تاريخ

ای مجتمع معدنی توفارقان در جنوب و جنوب غربی شهرستان توفارقان جای دارد و در حقيقت ناحيه کوهپايه
 16 روستای داش کسن که در -: مهمترين آبادی های مجتمع معدنی توفارقان عبارتند از. ان سهند استآتشفش

 دستجرد در شش کيلومتری غرب – ناديلو در سه کيلومتری توفارقان –. کيلومتری توفارقان قرار دارد
 متری شمال غرب 500 کلوانق در –. گيردتوفارقان واقع شده و شمالی ترين گوشه محدوده را در بر می

 تبريز در غرب ناحيه، کم وبيش، مرز آن -راه آهن تهران.  عجب شير واقع است- جاده توفارقان10کيلومتر 
 قوشاچای  در شرق -بنابراين، مجتمع معدنی  ميان دو راه اصلی کشور، راه آهن در غرب و جاده تبريز. است

ستای داش کسن ساخته شده و ايستگاه توفارقان کمی نزديک رو" شهر امين"ايستگاه راه آهن . جای گرفته است
در مجتمع معدنی توفارقان کهنترين سنگهايی که وجود دارد سنگهای . دورتر از روستای دستجرد واقع است

 از زمان ميوسن آغاز شده و تا کنون به   سهند آتشفشانفعاليت. آهکی سازند الر با سن ژوراسيک است
چشمه های آب معدنی و آهکساز کنونی، که گرداگرد کوه وجود دارند، . استصورتهای مختلف ادامه داشته 

تراورتن های گستره توفارقان به صورت اليه های کم .  است  اين آتشفشاننشانه های فعاليت زمان خاموشی
  ليتر در2چشمه های فعال با آبدهی بيش از . وبيش افقی به طور دگر شيب روی سنگهای کهنتر تشکيل شده اند

 که کم نظير ترين توفارقانرنگ قرمز تراورتن های . ثانيه  هم اکنون در حال ساختن تراورتن می باشند
  . آهن می باشددتراورتن جهان است بعلت وجود مقدار کمی اکسي

 
  ويژگيهای سنگ تزيينی توفارقان

  تراورتن
ل تا کرانه درياچه اروميه،  کيلومتر مربع، از قيرميزی گؤ150در گستره توفارقان و در سطحی افزون بر 

-شود که بر پايه ويژگيهای صوری و اسامی روستاهای مجاورشان نامگذاری شدهپوششی از تراورتن ديده می
  .اند
های ای وجود دارد که به علت ساخت موجی شکل اليه در معادن ناديلو، تراورتن ويژه: تراورتن گردويی-1

هندار آای روشن و تيره از کربنات کلسيم نوارهای قهوه. ردومی باشدتيره و روشن آن مانند پوسته تنه درخت گ
وجود اين نوارهای تيره و گاه موجی در زمينه . به ضخامتهای مختلف ميلی متری تا سانتی متری دارد

ميزان ذخيره قطعی اين . خاکستری روشن، سفيد يا کرمی، نمايی به سنگ داده که مانند چوب گردو شده است
  . هزار تن است3300  و ذخيره احتمالی آن 1412تراورتن

 در معدن کلوانق شمالی و جنوبی و همچنين در معدن سردار آباد، تراورتن های قرمز خوش : تراورتن قرمز-2
وجود مقدار مناسبی از اکسيد آهن در ترکيب شيميايی سنگ تراورتن، موجب پيدايش . رنگی  گسترش دارد

ذخيره قطعی . شودمتر بالغ می2های قرمز رنگ، گاه تا ضخامت اليه. رنگهای چشم نواز آنها شده است
  . هزار تن است41225 و ذخيره احتمالی آن 8437 تراورتن

در بخش . آورد اکسيد آهن همراه با کربنات کلسيم دو ظرفيتی، تراورتن ليمويی را پديد می: تراورتن ليمويی-3
 35ذخيره قطعی اين تراورتن . شودبه رنگ زرد ليمويی ديده میای از تراورتن کوچکی از شمال کلوانق، توده

  . هزار تن است216وذخيره احتمالی آن 
  مرمر

رنگهای چشم نواز . اندهايی گسترش دارند که با نام مرمر شناخته شدهدر معادن دستجرد و داش کسن، آراگونيت
  :اين سنگها، پايه نامگذاری آنها به شرح زير است

  .  کربنات کلسيم خالص، يا به مقدار خيلی کم، از اکسيدهای آهن: مرمر سفيد-1
  .رنگ اين مرمر بدليل وجود مقداری اکسيد آهن دو ظرفيتی، سبز است:  مرمر سبز-2
به علت وجود مقداری اکسيد آهن سه ظرفيتی به رنگ سرخ خونی درآمده  که يا به صورت : مرمر خونی -3

 و ذخيره 45ذخيره قطعی معدن مرمر توفارقان .  نوار می باشد-از لکهای يا نواری است و يا ترکيبی لکه
 . هزار تن است220احتمالی آن 

  
  : منابع

   1370 سال – 4 شماره –" سنگ" فصلنامه سنگهای تزيينی ايران-
ن های ويژگيهايی از تراورت:  مقاله–" تزيينی و نما" مجموعه مقاالت اولين سمينار بررسی معادن سنگهای ساختمانی-

  .رهبر... زينتی آذر شهراز حسن نبوی ويدا
 

  9  سای–سی  درگی  اقتصاديننيلررنجیيورک اؤ توورديميلي تهران ب–جان اقتصادی ي آذربا

" ساميکو صنعت" کارگران تجمع اعتراض آميز
  در مقابل فرمانداری همدان

 فروردين ماه شماری از کارگران 22صبح روز دوشنبه 
ت همدان ضمن تجمع در مقابل شرکت ساميکو صنع

فرمانداری اين شهر خواستار پاسخگويی مسئولين و حل 
شرکت ساميکو صنعت همدان .  مشکالت خود شده اند

 کارگر رسمی با 155 و   سال پيش تعطيل شده2از 
 کارگر قراردادی اين واحد 250 سال کار و 25سابقه 

هيچگونه حقوق و مزايايی دريافت نکرده و در 
 1الزم به ذکر است، طی .  يفی به سر می برندبالتکل

ماه گذشته اين سومين بار است که کارگران ساميکو 
ت اعتراضی می نمايند صنعت اقدام به برگزاری تجمعا

هيچ اقدامی جهت حل مشکالت آنان ولی مسئولين امر 
  . اندندادهانجام 

ارگر قراردادی اداره تعاون آذربايجان شرقی ک 45
   شدنداز کار اخراج

مسئولين اداره تعاون در استان آذربايجان شرقی 
 نفر از 45 ، اقدام به اخراج 84از ابتدای سال 

کارگران   .کارگران قراردادی اين اداره نموده اند
 سال سابقه کار 10 تا 7اخراجی هر کدام بين 

دارند و مسئولين اداره تعاون آذربايجان شرقی از 
ه حساب با  ضمن اعالم تسوي84ابتدای سال 

کارگران ياد شده آنان را بدون پرداخت هيچگونه 
  . استحقوق و مزايايی از سرکار اخراج نموده 
هاي  مشكالت آنوني آارگران به سياست

  غيرمنطقي و غيرآارشناسي مرتبط است
 واگذاري :دبير اجرايي خانه آارگر تبريز گفت 

ها به بخش خصوصي به شكل رهاسازي  آارخانه
گيري موقت و قراردادي آارگران و آار شده، به

هاي منطقي و تامين  توجه نكردن به خواسته
نكردن نيازهاي جامعه آارگري، همگي گوياي 
اين واقعيت است آه بسياري از مشكالت آنوني 

 دولت انههاي غيرمنطقي و غيرآارشناس سياستبه 
 .گرددبرمی

 - احتمال واگذاری محافظت از خط لوله باکو
  افزايش يافت" ناتو"به  جيهان - تفليس

فرمانده نظاميان دريايی تورکيه در آذربايجان  در 
ديدار با وزير دفاع اين کشور در رابطه با 
همکاری های استراتژيک جمهوری آذربايجان و 

وی در اين ديدار عنوان . تورکيه  مذاکره کردند
کرد تورکيه ، آماده کمک به آذربايجان برای 

ت در خزر و تامين امنيت های نفتامين امنيت چاه
  .   جيهان  است- تفليس-خط لوله باکو

 خطوط انتقال گاز ايران به یعمليات اجراي
!!!ارمنستان شروع شد  

عمليات اجرايی خطوط انتقال گاز ايران به    
طبق قراردادهای منعقده بين . ارمنستان شروع شد

 ايران قرار ، ارمنستان نژاد پرستايران و رژيم
ليارد متر مکعب گاز را در طول مدت  مي36است 

الزم به ذکر  . سال به اين کشور صادر کند20
است ايران يکی از بزرگترين طرفهای تجاری 
ارمنستان می باشد و ارمنستان بسياری از نياز 

از  . های اقتصادی خود را از ايران تامين می کند
سوی ديگر ايران بسياری از متخصصان 

الن در مراکز دهای کارمنستانی را با دستمز
 شهرهای مختلف از جمله صنعتی و تحقيقاتی

اصفهان، تبريز، اراک و تهران به کار گمارده 
 به خاطر  تبريزی متخصصين در حالی که.است

    .کنندبيکاری به ساير نقاط مهاجرت می
 -پرواز مستقيم هواپيمايي هما در مسير تبريز 

  اندازي شد باآو راه
با حضور  هما يم هواپيمايينخستين پرواز مستق

مقامات استان آذربايجان شرقي و آنسولگري 
 -جمهوري آذربايجان در تبريز، در مسير تبريز

طبق اعالم شرآت هما، از  . اندازي شد باآو راه
اين پس اين شرآت روزهاي دوشنبه هر هفته يك 

 باآو و بالعكس خواهد -پرواز در مسير تبريز 
ما از تبريز به مقصد زمان پرواز هواپي . داشت

دقيقه و زمان ورود از باآو ١۵ و ١۶ باآو ساعت 
    .به وقت تبريز خواهد بود٢٠ به تبريز ساعت 
 استانبول روزهاي يكشنبه و -پروازهاي تبريز

 دمشق نيز روزهاي -پنجشنبه و پروازهاي تبريز
 .گيرد چهارشنبه هر هفته انجام مي

  

   سومهصفح



  
در صورت عدم توجه به خواسته هاي : نماينده کارگران همدان   -

  .آارگران ، بايد انتخابات آتي را تحريم آنيم
ا در توريسم تصاحب خواهد رکيه ادعا کرد جايگاه اسپانيا روت-  
  کرد

دو آشته و زخمی " نازنخ قزوين" انفجار تانكر بخار در آارخانه -
  .بر جا گذاشت

  .غاز شد آبرداشت گياهان وحشي دارويي و غذايي از مراتع سهند -
  جديد وبسيار جذاب آذربايجاني با ناماخير تلويزيونطي دو هفته  -
»GunAzTv «پر طرفداري در زمينه اقدام به پخش برنامه هاي 

 مطالبات ملت فرهنگ، زبان، ادبيات ، تاريخ ،مشکالت و نيز
  .استنموده آذربايجان 

 برابر 5ي تاريخي مراغه  آمارگردشگران نوروزي رصدخانه -
  .آاهش يافت

زي و لتن عسل به ما : 45 مديرآل دامپزشكي استان اردبيل -
  .عربستان صادر شده است

 درصدي ٩/٩  رآيه با رشد واقتصاد ت يالدي م٢٠٠٤  در سال   -
  .رآورد جهاني را به ثبت رساند

  . ميليون دالر رسيد585رکيه از خصوصی سازی به و در آمد ت-
" ميليون دالر وام در اختيار25 شرکت توسعه صادرات کانادا -

  .قزاقستان قرار داد" توران عالم بانک
قديمی ترين . ار گرفت اثر تاريخی بناب در فهرست آثار ملی قر5 -

اثر شناخته شده در شهرستان بناب سبحان تپه است که قدمت آن به 
  . هزار سال قبل می رسد6
  .تعداد پروازهای فرودگاه سهند مراغه افزايش يافت  -
 . ميليون دالر کاالی  چمدانی از گمرک بازرگان صادر شد12  -
  .شوري دست يافتتيم رباتيك دانشگاه آزاد تبريز به مقام اول آ   -
زدگان آسيا آمك آرده  ميليون دالر به زلزله٢١/۵  رآيه وت  -

  .است
وان ديدن چهزار گردشگر ايراني از جمهوري خودمختارنخ - ۴۵  
   .آردند

از کم توجهی  شرقیآذزبايجان  نمايندگان :   سخنی از مادر عروس-
_ های راه سازی، زنجان  وزارت راه و ترابری به وضعيت پروژه

تبريز انتقاد کرده و خواستار توجه بيشتر به ادامه _ ميانه و زنجان 
 .های تبريز شدند ها برای بهبود وضعيت راه اجرای اين پروژه

 حاك هشترود ميراثي ارزشمند به قدمت چهار هزار سالاقلعه ض -
باوجود تخريب گسترده اين قلعه در طول   .در حال تخريب است
هاي گردشگري  ن بنا به عنوان يكي از جاذبهساليان دراز هنوز هم اي

ويژه براي محققان و آارشناسان ميراث   بهکشوردر شمالغرب 
  .فرهنگي مطرح است

بانك جهاني ، ايران  » 2005 مالي  توسعه«بر اساس گزارش  -
  .رتبه نخست بيشترين آاهش ارزش پول ملي را در جهان آسب آرد

آه روزگاري مرآز سكونت و وز ندتنها اثر باستاني شهر اصال  -
  .اقتدار خاندان افشاريه بود به دست فراموشي سپرده شده است

ميليون دالر فرآورده آشاورزي از مراغه به خارج صادر - ٣/١۴
   .شد

هزار تن محصول آشاورزي و صنعتي از بناب به خارج - ١٧  
  .صادر شد

 . رآيه، سومين سرمايه گذار خارجى در ايران استوت  -
 فرود غربىهزار درناى خاآسترى در تاالب هاى آذربايجان - ٣
   .آمدند

هزار نفر از آثار باستاني و گردشگري شهرستان هشترود - ٢٣  
   .ديدن آردند

 .کند رکيه را به يک قدرت منطقه ای تبديل میوآب، ت  -
  .نمايشگاه بين المللی صنايع دستی تير ماه در تيريز  برگزار می شود  -
   آذربايجان برای رفع مشکالت و  دانشجويی نشريات  کانون-

  .ای در تبريز برگزار کردهماهنگی    نشريات آذربايجانی جلسه

 
     

  باغ آوهستاني گيري و تطويل بحران قره ل شكلعل                :معرفی منبع
  ، )ع(دانشگاه امام صادق ) آارشناسي ارشد(پايان نامه  فرهاد عطايي : ؛ به راهنمائي فرزاد صمدلي 

  1377دانشكده معارف اسالمي و علوم سياسي، 
 1991 سال اين جمهوري در. باغ آوهستاني در ترآيب جمهوري آذربايجان قرار دارد  ناحيهء قره:چكيده 

اما قبل از اينكه آذربايجان . ميالدي موفق شد تا بدنبال فروپاشي اتحاد شوروي استقالل خود را به دست آورد
 ميالدي با آشوبهاي قومي اقليت ارمني خويش در ناحيه خودمختار 1987مستقل شود به تدريج از سال 

 تبديل به بحران خونيني ميان دو جمهوري دامنه اين آشوبها به تدريج افزايش يافت و. باغ مواجه شد قره
و ) ايران، روسيه و تورآيه(اي  امروزه برآيند تاثير قدرتهاي منطقه. ... آذربايجان و ارمنستان گرديد

در حال حاضر . اند نيز از داليلي هستند آه سبب تطويل اين بحران شده) آمريكا و اتحاديهء اروپا(اي  فرامنطقه
بسي ميان دولتهاي باآو و ايروان فروآش   ميالدي به دنبال توافق آتش1994ز سال باغ اگرچه ا بحران قره

 ميليون نفر آوارهء مسلمان و اشغال شدن قريب 1/2 هزار نفر آشته و 35آرده ولي بابجا گذاشتن نزديك به 
  .  درصد از خاك آذربايجان آماآان الينحل باقي مانده است 20به 

  
  

Azərbaycan iqtisadi,Tehran bilimyurdu Türk öyrəncilərinin iki həftəlik iqtisad Dərgisi, Dəyər 25 tumən,  say9, 2005Apr. 17 

  )مياندوآب(شهرستان قوشاچاي
  عليرضا رضايی

  
بالغ بر  آن  قرار دارد آه مساحتيغربی  شهرستان قوشاچاي در استان آذربايجان:موقعييت جغرافيايي

 از غرب با درياچه  شرقیاين شهرستان از شمال  با استان آذربايجان. باشدمی آيلومتر مربع 2233
قاال محدود  ائينصو بوآان و از شرق به شهرستان )  مهاباد(القوب وقينوب با شهرستان سوجاروميه و از 

  . است  متر1300 های آزادارتفاع آن از سطح آب شود و  مي
 روستا 194 دهستان و 11 ، مرحمت آباد ،   باروق  و شهرستان قوشاچاي از سه بخش مرآزي :جمعيت

 درصد آن 51.1 نفر دارد آه حدود 209840 جمعيتي بالغ بر 75متشكل است و براساس سرشماري سال 
  .شهرنشين مي باشد

مام  به جا مانده از امام خان يا آهنه حااز مراآز تاريخي مي توان به مسجد طاق ،  ح :مراآز تاريخي 
، پل تاريخي ميرزا رسول روي رودخانه تاتائو در ايلخانيان ، قلعه هوالآوخان مربوط به دوره دوره قاجار

  . نام برد....قرن هيجدهم به دستور بوداق خان و
 400هاي جوي معادل  اي با ريزش  از نظر  اقليمي اين شهرستان تحت تاثير اقليم نيمه مديترانه :آب و هوا

  .يزه و زمستانه مي باشديد  و رژيم بارندگي غالبا پا ميليمتر در سال مي باش300تا 
 سيمينه(تاتائو) زرينه رود(هاي فراوان و پرآب مثل جيغاتي  از لحاظ  منابع آبي با وجود رودخانه:منابع آبي

  داراي پتانسيل بسيار بااليي است... قوروچاي و، هاچاسو، آجيرلو،)رود
 زمين زير آشت محصوالت باغي و زراعي  از  هكتار56238اين شهرستان با داشتن  :آشاورزي

 و محصوالت استآانونهاي مهم آشاورزي به حساب مي آيد و مهمترين محصول زراعي  آن چغندر قند 
  .باغي مانند سيب و انگور در  رتبه هاي بعدي قرار دارند

د قابل ذآري مور) بجز آارخانه قند(  متاسفانه در بخش صنعت بخاطر عدم سرمايه گذاري دولتي :صنعت
هكتار احداث شده 123 آيلو متري  و در زميني به وسعت 8نيست و شهرك صنعتي اين شهر در مسافت 

  مقوا سازي ، تصفيه روغن ، بسته بندي گوشت و نايلكس سازي  را مي کارگاههای کوچکی مانندآه  
  .توان نامبرد

 بيشترين تعداد .اري اشتغال است اصلي ترين معضل اين شهر بخاطر نبود صنعت وسرمايه گذ:اشتغال
 در زمينه آشاورزي است و بعد از آن در بخش ساختمان مي باشد و بخاطر آمبود شاغلين اين شهرستان

آار خيل عظيمي از جوانان و نيروي آار به طرف شهرهاي مرآزي و فارس نشين روي مي آورند آه  
 درصد  70بطوريكه بيش از (ضربه مي زندي برپيكره فرهنگي و جمعيتي  شهر ع به نوع فجيمسئلهاين 

  .) آار مي آنندخاج از اين شهرستاننيروي آار اين شهرستان در 
 با داشتن زمينهاي هموار و رودخانه هاي فراوان قابليت تبديل  شهرستان مياندوآب: ترين قابليتها عمده

ر صورت احداث درزمينه صنايع دستي و فرش د  . را داراستشدن به يكي از قطبهاي آشاورزي
 اين شهرستان. پتانسيل توسعه را دارد و حمايت از اين هنرمندان  ،تعاونيهای توسعه اين صنعتآارگاهها

با احداث   راه آهن )  شرقی،غربی و زنجان( آذربايجان سه استانبخاطر قرار گرفتن در محل تالقي 
 به جايگاه واقعي خود در زمينه حمل مي تواند) سرچم( زنجان-  قوشاچاي  ترانزيتی اروميه و جاده- مراغه

  . و نقل برسد
  حجم عظيم منابع آبي علت عدم احداث سد، کانالهای تغذيه زير زمينی و آب بندها،به :عمده ترين تنگناها

 در اين شهرستان سنتی  آشاورزيسيستم . گيردمياندوآب غير قابل مهار بوده و مورد استفاده قرار نمی
 وجود عدم. کانيزه کردن آن می توان بازده توليد را تا چندين برابر افزايش داداست که با مدرنيزه وم

 برای رفع اين مشکل در آينده منجر به  سرمايه گذاري  همچنين عدم...   صنايع تبديلي ومراکز صنعتی،
 . از اين شهرستان می گردد متخصص کار فعال ومهاجرت بيش از حد نيروي
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