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رئیس صمت آذربایجان شرقی خبر داد:

توانایی استان در تامین ۳۰ درصد از نیاز قطعات خودروسازی کشور

جناب آقای دکتر واقف بهــــروزی 
مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی

  استان آذربایجان شرقی 

روابط عمومی صنایع صبح پارالر  آسیا

انتصاب شایسته جنابعالی را به این سمت تبریک عرض 
نموده،  توفیقات روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان 

خواستاریم.
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استاندار آذربایجان شرقی به سفر قریب الوقوع 
رئیس جمهوری به استان اشاره کرد و گفت: در 
این سفر، نگاه ما نباید تنها به طرح ها و پروژه ها باشد، بلکه 
باید از این فرصت برای شتاب دهی به مسیر توسعه و 
تکمیل حلقه های موثر در پیشرفت استان استفاده کنیم.
  به گــزارش جام جم، عابدین خرم در جلسه بررسی 
ح های پیشنهادی استان برای اختصاص بودجه در  طر
، با اشاره به این که دولت  سفر استانی رئیس جمهور
ح هایی را مورد توجه ویژه  سیزدهم در سفرهای استانی طر

قرار می دهد که حرکت جهشی در رشد ... 

مسئوالن و اعضای تشکل های دانشجویی 
دانــشــگــاه هــای اســتــان آذربایجانشرقی 
با حجت االســام آل هاشم نماینده ولــی فقیه در 
اســتــان، دیـــدار و دیــدگــاه هــای خــود را در خصوص 
ح نمودند. مسائل مختلف کشور، استان و تبریز مطر
به گزارش جام جم، این دیدار با حضور عابدین خرم 
استاندار آذربــایــجــان شرقی و معاونان و مدیران 
حــوزه اســتــانــداری، رؤســـای دانشگاه های استان 
و مــســئــوالن دفــاتــر نــهــاد نمایندگی مــقــام معظم 

رهبری در دانشگاه های استان،... 

قبل از احداث نیروگاه به فکر
 پست های  ثابت برق باشیم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:استاندار آذربایجان شرقی:

تکمیل حلقه های موثر در 
پیشرفت استان در سفر 

جمهوری رئیس 

گرا با   دانشجوی تحول 
حرکت جهادی می تواند در 

ینی نماید آفر مسائل نقش 
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مجموعه بازار تبریز به عنوان بزرگترین سازه آجری به هم 
پیوسته دنیا، ریشه در تاریخ تجارت ایران زمین دارد و 
تأسیس بازار تبریز به قبل از سلجوقیان یعنی هزار سال 

پیش می رسد.
در طول هزار سال گذشته بازار تبریز همواره عرضه کننده 
عمده  محصوالت  صادرات  و  بوده  کشور  کل  تولیدات 
و  حبوبات  غذایی،  مواد  قالی،  و  فرش  دستی،  صنایع 
خشکبار کشور تا اوایل پهلوی اول از این بازار صورت 
می گرفته است . عاوه بر آن بخشی از تولیدات کشور های 
سواحل خزر،آسیای میانه و قفقاز و ممالک وقت عثمانی 
توسط تجار تبریزی در این بازار داد و ستد می شد و تجار 
ستد  و  داد  بازار  این  در  آسیایی  و  اروپایی  کشور های 
بزرگترین  که  صفوی  دوره  در  داشتند.  تجاری  دفتر  یا 
از ۵۰ درصد این  ایران فرش و قالی بود بیش  صادرات 
محصوالت توسط تجار تبریزی به آلمان،انگلیس،هلند 
آمریکا صادر می شد. نتایج مطالعات اخیر مورخان و  و 
اقتصاد دانان نشان می دهد تاریخ صرافی در ایران را باید 
در بازار تبریز جستجو کرد . صرافی در واقع ریشه بانکداری 

نوین امروزی جهان است.
تولید  و  بازرگانی  و  تجارت  سوم  دو  حدود  که  روزگاری 
صنعتی متعلق به   آذربایجان و تبریز بود و تعداد جواهر 
ایران  بازار های  ازهمه  بیشتر  تبریز  زرگر های  و  فروشان 
افتخاری  پر  سابقه  تبریز  نیزدر  داشت.صرافی ها  نمود 
انها  دست  در  نیز  ایران  صرافی  بازار  نبض  و  دارند 

می چرخید.
 در دوره قاجار حاج عباسعلی و حاج رضا اولین

کارخانه  قزوینی  رحیم  حاج  و  سازي  چینی  کارخانه   
ریسمان ریسی و توکلی ها کبریت سازي و ده ها تاجر بازار 
تبریز واحد های نساجی، چرم سازي،  چراغ سازي، بافت 
معموال  که  اندازی  راه  تبریز  کنار  و  گوشه  در  را   ... و  پتو 
دفاتر مرکزی آنها در بازار دایر شده بود و آن موقع تبریز 
مهمترین شهر تجاری و صنعتی ایران و یکی از شهر های 
اقتصادی آسیا و جهان بوده و مسیر جاده ابریشم شرق 
را به بازار تبریز ختم می کرد و تجار خارجی  و غرب عالم 
را تجارت خانه معتبری می دانستند. ۱۲۸سال  بازار  این 
پیش که کاروان های تجاری خارجی غرب و شرق در بازار 
امور  به  برای رسیدگی  تبریز داد و ستد وسیع داشتند 
تجار و بازرگانان خارجی، ناصرالدین شاه را وادار به ایجاد 
کارگزاری )آذربایجان( به عنوان شعبه ای از وزارت خارجه 
کرد که یکی از نخستین ماموریت های کارگزاری آذربایجان 
در   ) )زیگلر کمپانی  حق  احقاق  کشور  خارجه  وزارت  در 
مفقودی  خصوص  در  طرابوزن  تبریز-  تجاری  مسیر 
متأسفانه  بود.  انگلیس  معتبر  شرکت  این  مالتجاره 
آن زمان دوران بلبشویی در مبارزه مشروطه خواهان با 
نیرو های دولتی و حامیان استبداد داخلی حاکم بود و 
نیرو های دولتی و ستون پنجم آنها با ناامن کردن داد و 
ستد در بازار تبریز به اعتبار جهانی آن لطمه زدند. شجاع 
الدوله و رحیم خان ، یاغیان و حامیان استبداد به اموال 
کمپانی های زیگلر و مشهدی زین العابدین یورش بردند 
و مغازه های تجاری مجید الملک را غارت کردند. راهزنی از 
کاروان های تجاری خارجی در آذربایجان عهد ناصری یک 
از  تهران  در  آلمان  سفارت  بود.  شده  اقتصادی  بحران 
سرقت پاکت های حاوی ارز مارک تجار تبریز خبر می داد.

به  طرابوزن_خوی  مسیر  در  کاال  حاوی    صندوق های 
تبریز سرقت می شد و چنین بود که اموال تجار روسی، 
و  ،ارمنی،آلمانی  فرنگی،گرجی  ترکی،  عثمانی،  قفقازی، 
انگلیسی از سوی اوباشان و نیروهای دولتی و یاغیان 
موقعیت  و  اعتبار  بر  و  می رفت  غارت  به  راهزنان  و 
بدی  تاثیر  دنیا  تجارت  ثقل  مرکز  عنوان  به  تبریز  بازار 
می گذاشت و مرکزیت عرضه و فروش ملی ،منطقه ای 
قرار  اعتباری  بی  و  ناامنی  الشعاع  تحت  را  آن  جهانی   و 
می داد... اخیرا سه نفر از محققان آقایان سجاد حسینی 
، جعفر آقازاده و خانم حمیده آرمون تحقیقی درباره غارت 
بازار تبریز در آن دوران منتشر کردند که در شماره ۵۴۳۷ 
اقتصادی  روزنامه  معتبرترین  اقتصاد  دنیای  روزنامه 
کشور به چاپ رسید که برای مطالعه بیشتر دوستداران 

تاریخ تجارت آذربایجان و اهل فن آورده می شود.
مهم ترین نبردی که در حوالی بازار تبریز رخ داد و آتش آن 
دامن اهل بازار اعم از کسبه داخلی و کمپانی های خارجی 
را گرفت؛ در ۲۹جمادی الثانی ۱۳۲۶ ق./ ۲۸ ژوئیه ۱۹۰۸م. به 
وقوع پیوست. این نبرد زمانی رخ داد که نیروهای دولتی 
از محله ششگان و سرخاب قصد حمله به مجاهدان 

قفقازی را داشتند.
نیروهای  سوی  از  توپ  گلوله های  شلیک  با  نبرد  این 
دولتی آغاز شد. دولتیان بعد از آن از موضع پل قاری )قاری 
کورپوسی( مغازه های نوساز موسوم به »مجیدالملک« 
یا »مجیدیه« را که همواره سنگر مشروطه خواهان بود، 
مورد تهاجم قرار دادند. مغازه های مجیدالملک در جریان 
این درگیری ها طعمه حریق شد و پس از آن مورد چپاول 
نیروهای دولتی قرار گرفت.تصاویر موجود از این مغازه ها 
در بعد از غارتگری مذکور، نشانگر این واقعیت است که 
مهاجمان عاوه بر اموال، درها و پنجره های مغازه های 
مجیدالملک را به تاراج برده اند و از آن مرکز تجاری معتبر، 
دودگرفته ای  و  نیمه ویران  سقف  بدون  دیوارهای  تنها 
خارجی  کمپانی های  تاراج  است.  نمانده  باقی  بیش 
هدف سرکردگان قوای دولتی نبود و این عمل به صورت 
گرفت  صورت  مسلحی  نیروهای  سوی  از  و  ناگهانی 
اصلی  دلیل  داشتند.  یغماگری  در  دستی  پیش تر  که 

این گفته، آسیب دیدن مغازه های حاجی علیقلی بیگ 
نوروزاف، تبعه دولت روسیه، اصلی ترین دولت خارجی 
مخالف مشروطه است. عملی که به هیچ وجه نمی تواند 
از سوی قوای دولتی تجویز شده باشد. این حادثه به 
قدری برای دولت روسیه غیرقابل تحمل بود که کنسول 
روس در تبریز در انتقاد از عملکرد دولتی ها، به مقایسه 
امنیت بازار تبریز در زمان تسلط  مشروطه خواهان متهم 
به بابی گری و دولتیان مدعی مسلمانی پرداخت و امنیت 

حاکم در دوره مشروطه خواهان را ستود.
را  تبریز  در  روس  کنسول  سخنان  تبریزی  ثقه االسام 
دست  در  که  ایالتی  »مغازه های  می کند:  بازگو  چنین 
بابیه  را  آنها  برخی  که  مشروطه خواهان  از  )کنایه  بابیه 
می نامیدند( بود، یک سوزن از مال رعیت داخل و خارج 
تلف نشد تا به دست اسامیه )منظور نیروهای دولتی 
که مدعی مسلمانی بودند( افتاد  اموال به غارت رفت و 
مغازه ها عالیها سافلها شد.« این سخنان از سوی مولف 
ناشناخته رساله کلمه حق یراد بها الباطل در ۱۵رمضان 
تا در دست  بازگو شده است: »مغازه ها  ۱۳۲۶ق.چنین 
آنها را بابی نامیده بودند یک دینار بر  اشخاصی بود که 
ما صدمه نرسید، ساعتی که به دست اسامیه رسید، 
همه چیز رعیت ما به غارت رفت.« روس ها در ۳شعبان 
وارد  خان  رحیم  از  غرامت  دریافت  قصد  ۱۳۲۷ق.به 
قراداغ شدند و خانه وی را در اهر محاصره کردند و پس 
از دریافت غرامت توسط یکی از متموالن اهر، به تبریز 
بازگشتند. نیروهای دولتی و رحیم خان که غارت کننده 
بازار تبریز بودند، با ارسال تلگرافی به شاه نه تنها به این 
مساله اشاره نکردند، بلکه غارت مغازه های مجیدالملک 
را به نیروهای طرفدار مشروطه منتسب کردند. حال آنکه 
اگر مشروطه خواهان واقعا قصد چنین کاری را داشتند، 
و  غارت  به  اقدام  بود،  آنها  دست  در  بازار  که  مدتی  در 

چپاول آن می کردند.
همچنین می توان این احتمال را داد که غارت اموال اتباع 
خارجی توسط طرفداران استبداد یک عمل عمدی بود تا 
بهانه ورود روس های طرفدار استبداد به تبریز را فراهم 
کند. نیروهای مشروطه خواه با درک این خطر، تمام هم 
و غم خویش را معطوف به حراست از اموال شرکت های 
اروپایی  شرکت  چندین  از  ستارخان  کردند.  خارجی 
حفاظت  تحت  دفاترشان  که  گرفت  نوشته  تبریز  در 
مشروطه خواهان است و از عملکرد قوای مشروطه خواه 
»رضایت کامل« دارند. در این میان بنگاه های اقتصادی 
وابسته به روسیه از حساسیت بسیار باالیی برخوردار 
بود و همواره از سوی مجاهدان مشروطه خواه حفاظت 
می شد. میزان غارت از مجیدالملک به بیش از یک کرور 
اموال  دولتیان  از  برخی  می رسید.  تومان(  هزار  )پانصد 
غارتی را در محات دولتی ششگان، باغمیشه و سرخاب 
به یک دهم قیمت اصلی می فروختند. این امر می تواند 
کاالهای  میزان  اینکه  نخست  باشد.  داشته  دلیل  دو 
غارت شده بسیار زیاد بوده است. دوم اینکه یغماگران 
اغلب از نیروهای غیربومی قراداغ و مرند بودند و امکان 
نگهداری امتعه در تبریز یا انتقال آن به موطن برایشان 
خارجی  شرکت های  بر  وارده  خسارت های  نبود.  میسر 
دولت های  سوی  از  مجیدالملک  مغازه های  در  ساکن 

خارجی پیگیری شد.
از  حمایت  در  تهران  در  بریتانیا  سفارت  بین  این  در 
ایران  خارجه  وزارت  به  را  خود  شکایت  زیگلر  کمپانی 
ارسال داشت.  در این شکایت از به تاراج رفتن بخشی 
از اموال کمپانی زیگلر که در نزد دالل محلی این کمپانی 
موسوم به مشهدی زین العابدین در محل مغازه های 
بر  آمد.  مجیدالملک نگهداری می شد، سخن به میان 

را  رحیم خان  و  نظام  شجاع  بریتانیا  دولت  اساس  این 
عامل اصلی این یغماگری دانست و بر جبران زیان های 
کانال  از سه  ایران  کرد. پیگیری های دولت  تاکید  وارده 
وزارت خارجه، وزارت داخله و حکومت آذربایجان تداوم 
از  تحقیق  بر  مبنی  دستوری  خصوص  این  در  و  یافت 
مشهدی زین العابدین دالل محلی زیگلر در تبریز صادر 
مورد  خسارت  سیاهه  دیگر  بار  مذکور  دستور  در  کرد. 
ادعای سفارت بریتانیا به ارزش ۱۶۸۳ تومان و ۵ قران تکرار 
بر  بریتانیا مبنی  اثبات رسیدن ادعای دولت  با به  شد. 
خسارت زیگلر در حادثه مغازه های مجیدالملک، وزارت 
خارجه و داخله ایران، حکومت آذربایجان را مامور احقاق 
از عامان اصلی شجاع نظام و رحیم خان  زیگلر  حقوق 
آذربایجان نیز طی گزارش هایی اعام کرد  کرد. حکومت 
که شجاع نظام مرندی مرده است و جانشین و وارث او 
شجاع نظام دوم سخت بیمار است. از این رو استرداد 
خسارت از وی تا بهبودی به تعویق خواهد افتاد. با این 
احوال اردویی برای گوشمالی رحیم خان و بازپس گیری 

حقوق مربوط به زیگلر از او اعزام شد.
زیگلر  بر  وارده  اقتصادی  زبان های  از  دیگری  بخش 
ایام  در  شهر  به  منتهی  راه های  ناامنی  اثر  بر  تبریز  در 
مشروطیت صورت پذیرفت. ناامن بودن راه ها و راهزنی 
قافله های تجارتی در ایالت آذربایجان مسبوق به سابقه 
در  خارجی  تجارتی  کاروان های  از  راهزنی  است.  بوده 
آذربایجان عهد ناصری به یک بحران و مساله عمده برای 
دولت قاجار بدل شده بود. این مساله و سایر مسائل 
سرحدی باعث شد که ناصرالدین شاه قاجار در ۱۳۱۲ ق./  
۱۸۹۵م. کارگزاری خارجه آذربایجان را به عنوان شعبه ای از 

وزارت خارجه برای رسیدگی به این امور تاسیس کند.
نکته جالب توجه اینکه یکی از نخستین ماموریت های 
درخصوص  زیگلر  کمپانی  حق  احقاق  کارگزاری،  این 
سرقت بخشی از مال التجاره این کمپانی در سال ۱۳۱۰ 
ق./  ۱۸۹۳ م. در مسیر تجاری تبریز- طرابوزان در حوالی 
بر  آذربایجان  داخلی  جنگ های  احوال  این  بود.با  خوی 
فقدان امنیت در این ایالت سرحدی و قطب تجارت و 
بازرگانی ایران عهد قاجار افزود و موجب ناامن تر شدن 
مسیرهای تجاری آن برای کاروان های داخلی و خارجی و 
از آن جمله کمپانی زیگلر شد. اغلب حوادث مربوط به 
غارت اموال زیگلر در راه ها، در دو مسیر طرابوزان - تبریز 
و جلفا- تبریز اتفاق افتاد و به نوعی نیروهای شجاع نظام 
یا رحیم خان در آن دخیل بودند.بنا بر شهادت نامه ای که 
از سوی فردی به نام مشهدی محمد شتردار تاج احمدی 
تنظیم  ۱۴جوالی۱۹۰۹م.  ۲۶جمادی الثانی۱۳۲۷ق./   در 
شده است، دزدیده شدن یک صندوق مربوط به زیگلر 
روستای  نزدیکی  در  رحیم خان  سوارهای  توسط  تبریز 
تاریخ  به  نامه ای  در  است.  گرفته  قرار  تایید  مورد  الوار 
۲۷رجب۱۳۲۷ ق./  ۱۳آگوست۱۹۰۹م. که از سوی وزارت 
ادعای  شده،  ارسال  آذربایجان  خارجه  کارگزار  به  خارجه 
سفارت آلمان در تهران مبتنی بر دزدیده شدن ۹ طغرا 
پاکت حاوی ۴۲۴ مارک پول مربوط به عامل شرکت زیگلر 
در تبریز مطرح شده است. در این نامه شجاع نظام به 
سرقت ۵ طغرا پاکت و رحیم خان به دزدیدن ۴ طغرا پاکت 

متهم شده است.
پست  اداره  رئیس  به  مربوط  گزارش  در  حقیقت  این 
ایران  تلگراف دولت علیه  و  به وزارت پست  آذربایجان 
گزارش چنین  این  از  تایید می شود. در بخشی  و  تکرار 
آمده است:  پاکت های تحت نمرات ذیل را )۶۲۵( )۶۲۶( 
به  الوار  در  رحیم خان چلبیانلو  )۷۵۶( )۷۵۷( سوارهای 
را  ذیل  نمرات  مراسات  نیز  و  برده اند  غارت  و  سرقت 
شجاع  سوارهای   )۵۵۲(  ۵۳۱(   )۵۳۰(  )۵۲۹(  )۵۲۸( هم 

در  بعد  ماه  چند  برده اند.«   سرقت  و  نهب  به  نظام 
در  آلمان  مختار  وزیر  ۱۹۰م.  ۲۲اکتبر  ۷شوال۱۳۲۷ق./  
تهران از سرقت یک صندوق حاوی اسباب عاقه بندی 
در راه طرابوزان- تبریز خبر می دهد. این محموله که ۴۵۶ 
مارک و ۱۵ فینک ارزش داشت، از سوی شرکت گرنر و 
رتسر به شرکت زیگلر در تبریز ارسال می شد. در سندی 
دیگر از دزیده شدن یک محموله پستی مربوط به کمپانی 
زیگلر تبریز به وزن ۱۰۶۰ مثقال در ۱۷ ذی حجه ۱۳۲۶ق. در 

روستای گلفرج جلفا خبر داده شده است.  
طی  داخله  وزارت  فوریه۱۹۱۰م.   ۴ ۲۴محرم۱۳۲۸ق./   در 
نامه ای به حکومت ایالت آذربایجان از شکایت سفارت 
بریتانیا در تهران درخصوص دزدیده شدن یک صندوق 
مخمل به ارزش ۵۳لیره و ۷شلینگ خبر می دهد. متهم 

معرفی  خان  رحیم  سوارهای  قطاع الطریقی  این  اصلی 
شده اند. عاوه بر زیگلر بسیاری دیگر از کمپانی ها و تجار 
خارجی از نا امنی موجود در شهر تبریز و راه های منتهی 
به آن در عهد استبداد صغیر متضرر شدند. از آن جمله 
می توان به کمپانی های خارجی چون نمایندگی شرکت 
گرنز و رتسر در شهر کمنیتس آلمان، نمایندگی شرکت 
کاپس و کلینر در شهر استانبول، گیریاکی و گوسانر تجار 
تبعه سوئیس اشاره کرد. مهم ترین نبردی که در حوالی 
بازار تبریز رخ داد و آتش آن دامن اهل بازار اعم از کسبه 
داخلی و کمپانی های خارجی را گرفت؛ در ۲۹جمادی الثانی 
نبرد  این  ژوئیه ۱۹۰۸م. به وقوع پیوست.  ۱۳۲۶ ق./ ۲۸ 
و  ششگان  محله  از  دولتی  نیروهای  که  داد  رخ  زمانی 

سرخاب قصد حمله به مجاهدان قفقازی را داشتند.
نیروهای  سوی  از  توپ  گلوله های  شلیک  با  نبرد  این 
دولتی آغاز شد. دولتیان بعد از آن از موضع پل قاری )قاری 
کورپوسی( مغازه های نوساز موسوم به »مجیدالملک« 
یا »مجیدیه« را که همواره سنگر مشروطه خواهان بود، 
مورد تهاجم قرار دادند. مغازه های مجیدالملک در جریان 
این درگیری ها طعمه حریق شد و پس از آن مورد چپاول 

نیروهای دولتی قرار گرفت.
 تصاویر موجود از این مغازه ها در بعد از غارتگری مذکور، 
نشانگر این واقعیت است که مهاجمان عاوه بر اموال، 
تاراج  به  را  مجیدالملک  مغازه های  پنجره های  و  درها 
برده اند و از آن مرکز تجاری معتبر، تنها دیوارهای بدون 
نمانده  باقی  بیش  دودگرفته ای  و  نیمه ویران  سقف 
است. تاراج کمپانی های خارجی هدف سرکردگان قوای 
سوی  از  و  ناگهانی  به صورت  عمل  این  و  نبود  دولتی 
در  دستی  پیش تر  که  گرفت  صورت  مسلحی  نیروهای 
آسیب دیدن  یغماگری داشتند. دلیل اصلی این گفته، 
دولت  تبعه  نوروزاف،  بیگ  علیقلی  حاجی  مغازه های 
مشروطه  مخالف  خارجی  دولت  ترین  اصلی  روسیه، 
قوای  سوی  از  تواند  نمی  هیچ وجه  به  که  عملی  است. 

دولتی تجویز شده باشد. این حادثه به قدری برای دولت 
روسیه غیرقابل تحمل بود که کنسول روس در تبریز در 
انتقاد از عملکرد دولتی ها، به مقایسه امنیت بازار تبریز 
بابی گری و  در زمان تسلط  مشروطه خواهان متهم به 
در  حاکم  امنیت  و  پرداخت  مسلمانی  مدعی  دولتیان 

دوره مشروطه خواهان را ستود.
را  تبریز  در  روس  کنسول  سخنان  تبریزی  ثقه االسام 
دست  در  که  ایالتی  »مغازه های  می کند:  بازگو  چنین 
بابیه  را  آنها  برخی  که  مشروطه خواهان  از  )کنایه  بابیه 
می نامیدند( بود، یک سوزن از مال رعیت داخل و خارج 
تلف نشد تا به دست اسامیه )منظور نیروهای دولتی 
که مدعی مسلمانی بودند( افتاد  اموال به غارت رفت و 
مغازه ها عالیها سافلها شد.« این سخنان از سوی مولف 
ناشناخته رساله کلمه حق یراد بها الباطل در ۱۵رمضان 
تا در دست  بازگو شده است: »مغازه ها  ۱۳۲۶ق.چنین 
آنها را بابی نامیده بودند یک دینار بر  اشخاصی بود که 
ما صدمه نرسید، ساعتی که به دست اسامیه رسید، 
همه چیز رعیت ما به غارت رفت.« روس ها در ۳شعبان 
وارد  خان  رحیم  از  غرامت  دریافت  قصد  ۱۳۲۷ق.به 
قراداغ شدند و خانه وی را در اهر محاصره کردند و پس 
از دریافت غرامت توسط یکی از متموالن اهر، به تبریز 
بازگشتند. نیروهای دولتی و رحیم خان که غارت کننده 
بازار تبریز بودند، با ارسال تلگرافی به شاه نه تنها به این 
مساله اشاره نکردند، بلکه غارت مغازه های مجیدالملک 
را به نیروهای طرفدار مشروطه منتسب کردند. حال آنکه 
اگر مشروطه خواهان واقعا قصد چنین کاری را داشتند، 
و  غارت  به  اقدام  بود،  آنها  دست  در  بازار  که  مدتی  در 

چپاول آن می کردند.
همچنین می توان این احتمال را داد که غارت اموال اتباع 
خارجی توسط طرفداران استبداد یک عمل عمدی بود تا 
بهانه ورود روس های طرفدار استبداد به تبریز را فراهم 
کند. نیروهای مشروطه خواه با درک این خطر، تمام هم 
و غم خویش را معطوف به حراست از اموال شرکت های 
اروپایی  شرکت  چندین  از  ستارخان  کردند.  خارجی 
حفاظت  تحت  دفاترشان  که  گرفت  نوشته  تبریز  در 
مشروطه خواهان است و از عملکرد قوای مشروطه خواه 
»رضایت کامل« دارند. در این میان بنگاه های اقتصادی 
وابسته به روسیه از حساسیت بسیار باالیی برخوردار 
بود و همواره از سوی مجاهدان مشروطه خواه حفاظت 
می شد. میزان غارت از مجیدالملک به بیش از یک کرور 
اموال  دولتیان  از  برخی  می رسید.  تومان(  هزار  )پانصد 
غارتی را در محات دولتی ششگان، باغمیشه و سرخاب 
به یک دهم قیمت اصلی می فروختند. این امر می تواند 
کاالهای  میزان  اینکه  نخست  باشد.  داشته  دلیل  دو 
غارت شده بسیار زیاد بوده است. دوم اینکه یغماگران 
اغلب از نیروهای غیربومی قراداغ و مرند بودند و امکان 
نگهداری امتعه در تبریز یا انتقال آن به موطن برایشان 
خارجی  شرکت های  بر  وارده  خسارت های  نبود.  میسر 

دولت های  سوی  از  مجیدالملک  مغازه های  در  ساکن 
خارجی پیگیری شد.

از  حمایت  در  تهران  در  بریتانیا  سفارت  بین  این  در 
ایران  خارجه  وزارت  به  را  خود  شکایت  زیگلر  کمپانی 
ارسال داشت.  در این شکایت از به تاراج رفتن بخشی 
از اموال کمپانی زیگلر که در نزد دالل محلی این کمپانی 
موسوم به مشهدی زین العابدین در محل مغازه های 
بر  آمد.  مجیدالملک نگهداری می شد، سخن به میان 
را  رحیم خان  و  نظام  شجاع  بریتانیا  دولت  اساس  این 
عامل اصلی این یغماگری دانست و بر جبران زیان های 
کانال  از سه  ایران  کرد. پیگیری های دولت  تاکید  وارده 
وزارت خارجه، وزارت داخله و حکومت آذربایجان تداوم 
از  تحقیق  بر  مبنی  دستوری  خصوص  این  در  و  یافت 
مشهدی زین العابدین دالل محلی زیگلر در تبریز صادر 
مورد  خسارت  سیاهه  دیگر  بار  مذکور  دستور  در  کرد. 
ادعای سفارت بریتانیا به ارزش ۱۶۸۳ تومان و ۵ قران تکرار 
بر  بریتانیا مبنی  اثبات رسیدن ادعای دولت  با به  شد. 
خسارت زیگلر در حادثه مغازه های مجیدالملک، وزارت 
خارجه و داخله ایران، حکومت آذربایجان را مامور احقاق 
از عامان اصلی شجاع نظام و رحیم خان  زیگلر  حقوق 
آذربایجان نیز طی گزارش هایی اعام کرد  کرد. حکومت 
که شجاع نظام مرندی مرده است و جانشین و وارث او 
شجاع نظام دوم سخت بیمار است. از این رو استرداد 
خسارت از وی تا بهبودی به تعویق خواهد افتاد. با این 
احوال اردویی برای گوشمالی رحیم خان و بازپس گیری 

حقوق مربوط به زیگلر از او اعزام شد.
زیگلر  بر  وارده  اقتصادی  زبان های  از  دیگری  بخش 
ایام  در  شهر  به  منتهی  راه های  ناامنی  اثر  بر  تبریز  در 
مشروطیت صورت پذیرفت. ناامن بودن راه ها و راهزنی 
قافله های تجارتی در ایالت آذربایجان مسبوق به سابقه 
در  خارجی  تجارتی  کاروان های  از  راهزنی  است.  بوده 
آذربایجان عهد ناصری به یک بحران و مساله عمده برای 
دولت قاجار بدل شده بود. این مساله و سایر مسائل 
سرحدی باعث شد که ناصرالدین شاه قاجار در ۱۳۱۲ ق./  
۱۸۹۵م.کارگزاری خارجه آذربایجان را به عنوان شعبه ای از 
کند. تاسیس  امور  این  به  رسیدگی  برای  خارجه  وزارت 
نکته جالب توجه اینکه یکی از نخستین ماموریت های 
درخصوص  زیگلر  کمپانی  حق  احقاق  کارگزاری،  این 
سرقت بخشی از مال التجاره این کمپانی در سال ۱۳۱۰ 
ق./  ۱۸۹۳ م. در مسیر تجاری تبریز- طرابوزان در حوالی 

خوی بود.
فقدان  بر  آذربایجان  داخلی  جنگ های  احوال  این  با 
و  تجارت  قطب  و  سرحدی  ایالت  این  در  امنیت 
بازرگانی ایران عهد قاجار افزود و موجب ناامن تر شدن 
مسیرهای تجاری آن برای کاروان های داخلی و خارجی و 
از آن جمله کمپانی زیگلر شد. اغلب حوادث مربوط به 
غارت اموال زیگلر در راه ها، در دو مسیر طرابوزان - تبریز 
و جلفا- تبریز اتفاق افتاد و به نوعی نیروهای شجاع نظام 
یا رحیم خان در آن دخیل بودند.بنا بر شهادت نامه ای که 
از سوی فردی به نام مشهدی محمد شتردار تاج احمدی 
تنظیم  ۱۴جوالی۱۹۰۹م.  ۲۶جمادی الثانی۱۳۲۷ق./   در 
شده است، دزدیده شدن یک صندوق مربوط به زیگلر 
تبریز توسط سوارهای رحیم خان در نزدیکی روستای الوار 

مورد تایید قرار گرفته است. 
در نامه ای به تاریخ ۲۷رجب۱۳۲۷ ق./  ۱۳آگوست۱۹۰۹م. 
آذربایجان  خارجه  کارگزار  به  خارجه  وزارت  سوی  از  که 
بر  مبتنی  تهران  در  آلمان  سفارت  ادعای  شده،  ارسال 
دزدیده شدن ۹ طغرا پاکت حاوی ۴۲۴ مارک پول مربوط 
به عامل شرکت زیگلر در تبریز مطرح شده است. در این 
نامه شجاع نظام به سرقت ۵ طغرا پاکت و رحیم خان به 
دزدیدن ۴ طغرا پاکت متهم شده است. این حقیقت در 
گزارش مربوط به رئیس اداره پست آذربایجان به وزارت 
پست و تلگراف دولت علیه ایران تکرار و تایید می شود. 
در بخشی از این گزارش چنین آمده است:  پاکت های 
تحت نمرات ذیل را )۶۲۵( )۶۲۶( )۷۵۶( )۷۵۷( سوارهای 
رحیم خان چلبیانلو در الوار به سرقت و غارت برده اند و 
نیز مراسات نمرات ذیل را هم )۵۲۸( )۵۲۹( )۵۳۰(  )۵۳۱ 
)۵۵۲( سوارهای شجاع نظام به نهب و سرقت برده اند.«  
وزیر  ۱۹۰م.  ۲۲اکتبر  ۷شوال۱۳۲۷ق./   در  بعد  ماه  چند 
حاوی  صندوق  یک  سرقت  از  تهران  در  آلمان  مختار 
اسباب عاقه بندی در راه طرابوزان- تبریز خبر می دهد. 
این محموله که ۴۵۶ مارک و ۱۵ فینک ارزش داشت، از 
سوی شرکت گرنر و رتسر به شرکت زیگلر در تبریز ارسال 
محموله  یک  شدن  دزیده  از  دیگر  سندی  در  می شد. 
پستی مربوط به کمپانی زیگلر تبریز به وزن ۱۰۶۰ مثقال 
خبر  جلفا  گلفرج  روستای  در  ۱۳۲۶ق.  ذی حجه   ۱۷ در 
فوریه۱۹۱۰م.  در ۲۴محرم۱۳۲۸ق./  ۴  است.   شده  داده 
آذربایجان  ایالت  حکومت  به  نامه ای  طی  داخله  وزارت 
از شکایت سفارت بریتانیا در تهران درخصوص دزدیده 
شدن یک صندوق مخمل به ارزش ۵۳لیره و ۷شلینگ 
این قطاع الطریقی سوارهای  خبر می دهد. متهم اصلی 
رحیم خان معرفی شده اند. عاوه بر زیگلر بسیاری دیگر 
از کمپانی ها و تجار خارجی از ناامنی موجود در شهر تبریز 
آن در عهد استبداد صغیر متضرر  راه های منتهی به  و 
شدند. از آن جمله می توان به کمپانی های خارجی چون 
نمایندگی شرکت گرنز و رتسر در شهر کمنیتس آلمان، 
استانبول،  شهر  در  کلینر  و  کاپس  شرکت  نمایندگی 

گیریاکی و گوسانر تجار تبعه سوئیس اشاره کرد.

ج پور باسمنجی محمد فر

نویسنده

یز در دوره قاجار     غارت بازار تبر
چگونه   بر اعتبار جهانی آن لطمه زد

شعبه کارگزاری آذربایجان در وزارت خارجه چگونه شکل گرفت

راهزنی از کاروان های تجاری 
خارجی در آذربایجان عهد 

ناصری یک بحران اقتصادی 
شده بود. سفارت آلمان در 
تهران از سرقت پاکت های 
حاوی ارز مارک تجار تبریز 

خبر می داد



یز در مسیر قدس- تبر

 راهپیمایی عظیم و حماسی مردم روزه دار و استکبارستیز ایران اسالمی در حمایت راهپیمایی عظیم و حماسی مردم روزه دار و استکبارستیز ایران اسالمی در حمایت
یز برگزار شد. یز برگزار شد. از مردم مظلوم  و مقتدر فلسطین همزمان با سراسر کشور در تبر  از مردم مظلوم  و مقتدر فلسطین همزمان با سراسر کشور در تبر

هشدار پلیس فتای آذربایجان 
کالهبرداری  به  نسبت  شرقی 

جمع آوری اینترنتی فطریه 
خصوص  در  شرقی  آذربایجان  فتا  پلیس  رئیس 
آوری  جمع  بهانه  به  سودجو  عده ای  کاهبرداری 
فطریه و نذورات در شبکه های اجتماعی هشدار 

داد.
به گزارش جام جم، سرهنگ »محسن محمودی« 
کردن  پرداخت  قصد  که  هموطنانی  گفت: 
از  حتما  دارند  را  اینترنتی  صورت  به  خود  فطریه 
و  اینترنتی  آدرس های  حساب،  شماره  طریق 
ملی  رسانه  طریق  از  که  معتبری  مؤسسه های 
اعام می شود اقدام کنند. وی افزود: باتوجه به ایام 
پایانی ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید سعید 
و  تبلیغات  با  مجازی  فضای  در  که  کاربرانی  فطر، 
یا  و  نذورات  و  فطریه  جمع آوری  مانند  پیام هایی 
و  بررسی  از  قبل  شدند  مواجه  موضوعات  سایر 
وجه  پرداخت  به  اقدام  موضوع  سقم  و  صحت 
نکنند. وی خاطرنشان کرد: هموطنان حتما توجه 
داشته باشند که از کلیک کردن بر روی پیامک ها 
و تبلیغاتی که حاوی لینک بوده پرهیز کنند تا به 
درگاه های جعلی پرداخت هدایت نشده و از خالی 
شدن حساب بانکی خود جلوگیری به عمل آورند.

برای  مجازی  فضای  کاربران  افزود:  محمودی 
دوستانه  انسان  کارهای  در  مشارکت  و  کمک 
و  معتبر  نهاد های  حساب  شماره  طریق  از  باید 
بر  کلیک  از  و  کرده  اقدام  مربوطه  سازمان های 
اجتماعی  شبکه های  در  جعلی  لینک های  روی 
جدا  ناشناس  افراد  به  اینترنتی  پرداخت های  و 
مجازی  فضای  کاربران  به  وی  کنند.  خودداری 
منابع  از  خود  فطریه  پرداخت  برای  کرد  توصیه 
مراقب  و  کنند  اقدام  اطمینان  مورد  و  موثق 
فریب های افراد سودجو و تبلیغات دروغین آنها 
باشند. سرهنگ محمودی از شهروندان و کاربران 
فضای مجازی درخواست کرد در صورت مشاهده 
موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به 
تماس  شماره  یا  و   www.cyberpolice.ir آدرس 

۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارید.

موزه مشاغل تبریز عید فطر افتتاح می شود
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر تبریز اعام کرد: 
موزه مشاغل این شهر هفته آینده همزمان با عید سعید فطر افتتاح می شود.
به گزار ش جام جم، حجت االسام سیدکاظم زعفرانچی در حاشیه بازدید از 
از خیران  کرد: به همت جمعی  تبریز، اظهار  آماده سازی موزه مشاغل  روند 

فطر  سعید  عید  در  و  احیا  مشاغل  موزه  تبریز،  شهردار  حمایت  و  تبریزی 
اقدم«  سرابی  »رضا  مشکات  رفع  روند  به  اشاره  با  وی  می شود.  بازگشایی 
موسس موزه مشاغل در جهت راه اندازی مجدد این موزه، گفت: با شکایت 
شاکیان موزه مشاغل مصادره و به مزایده گذاشته و فردی با ۲۰۰ میلیون تومان 

برنده مزایده شده بود به طوری که فقط یک قدم با از دست رفتن موزه مشاغل 
تبریز فاصله داشتیم که البته با حمایت امام جمعه تبریز و نظر مساعد رییس 
کل دادگستری آذربایجان شرقی این روند به تاخیر افتاد و در فرصت به دست 

آمده نظر شاکیان جلب شد.
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 اجتماعی اجتماعی

خبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: وجود ۱۷۰ واحد قطعه سازی 
در استان، این ظرفیت و توانایی را ایجادکرده است که ۳۰ درصد از قطعات خودروسازان کشور 

از این استان تامین شود.
  به گزارش جام جم ، صابر پرنیان  در گفت و گویی افزود: خودروسازی یک صنعت پیچیده 
است که با رشد آن شاهد رونق بیشتر صنایع پایین دستی از جمله ۶۰ رشته بزرگ و کوچک 
صنعتی مانند فوالد، پتروشیمی، الستیک، آلومینیوم، شیشه، نساجی، رنگ و پوشش های 

مواد شیمیائی خواهیم بود.
وی ادامه داد: حدود ۱۹ درصد سرمایه گذاری کشور مربوط به این صنعت است.  

کشور  سنگین  و  تجاری  خودروهای  قطب  عنوان  به  شرقی  آذربایجان  این که  بیان  با  وی 
با ظرفیت سیصد  کرد: در حال حاظر ۲ واحد خودروسازی سواری  محسوب می شود، اظهار 
تولید  واحد   ۸ همچنین  و  نفر   ۲۴۰۰ اشتغال  میزان  و  سواری  خودروی  دستگاه  هزار  سی  و 
خودروهای تجاری و سنگین از جمله اتوبوس و مینی بوس و کامیون و کامیونت با ظرفیت 

حدود صد و پنجاه هزار دستگاه و اشتغال ۱۴۰۰ نفر در استان فعالیت دارند.
بطور  نفر   ۵۰۰۰ اشتغال  با  سازی  قطعه  صنعتی  واحد   ۱۷۰ حداقل  فعالیت  داد:  ادامه  پرنیان 

مستقیم و ۱۰ هزار نفر بصورت غیر مستقیم در استان از جمله ظرفیت های صنعتی است.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی عمده مشکات شایع قطعه سازان استان را مربوط به 

مطالبات این قشر از واحدهای بزرگ کشور عنوان کرد و تصریح کرد: پرداخت نشدن به موقع 
این مطالبات در طوالنی مدت موجب بروز مشکات عدیده مالی، کمبود سرمایه در گردش، 
مشکل تهیه مواد اولیه و در نهایت جلوگیری از توسعه فعالیت اینگونه واحدها را در پی دارد.
پرنیان به روز نبودن ماشین آالت و تجهیزات واحدهای قطعه سازی را از دیگر مشکات عمده 
قطعه سازان استان دانست که موجب باال رفتن قیمت تمام شده محصول نیز می شود. وی 
با تشریح برنامه های سازمان صمت در خصوص صنعت خودرو و قطعه سازی استان، اظهار 
کرد: پیگیری تکمیل زنجیره خودرو و مجموعه سازی در استان جزو اولویت های سازمان بوده 
و پیگیری قطب سوم خودرو در استان و تولید خودرو با پلتفرم مشترک از دیگر برنامه های زیر 

ساختی کان استان محسوب می شود.
الزام  و  کشور  خودروساز  بزرگ  شرکت های  از  سازان  قطعه  مطالبات  پیگیری  همچنین  وی 
واحدهای بزرگ طرف قرارداد به پرداخت مطالبات طی بازه زمانی مشخص، تامین نقدینگی و 
ارائه تسهیات ویژه مالی جهت بازسازی خطوط تولید  از طریق شیوه های نوین تامین مالی 
از جمله تامین مالی زنجیره ای در قطعه سازی استان را جزو برنامه های پیش روی سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان برشمرد

رئیس صمت آذربایجان شرقی خبر داد:

توانایی استان در تامین ۳۰ درصد از نیاز قطعات خودروسازی کشور

به  رئیس جمهوری  به سفر قریب الوقوع  آذربایجان شرقی  استاندار 
استان اشاره کرد و گفت: در این سفر، نگاه ما نباید تنها به طرح ها 
از این فرصت برای شتاب دهی به مسیر  و پروژه ها باشد، بلکه باید 

توسعه و تکمیل حلقه های موثر در پیشرفت استان استفاده کنیم.
  به گزارش جام جم، عابدین خرم در جلسه بررسی طرح های پیشنهادی 
استان برای اختصاص بودجه در سفر استانی رئیس جمهور، با اشاره 
به این که دولت سیزدهم در سفرهای استانی طرح هایی را مورد توجه 
ویژه قرار می دهد که حرکت جهشی در رشد اقتصادی و فرهنگی ایجاد 
تولید  و  سرانه  درآمد  اشتغال،  افزایش  در  تاثیر  میزان  افزود:  کنند، 
ناخالص داخلی استان از جمله مولفه های موثر در انتخاب طرح ها برای 

اختصاص بودجه در سفرهای استانی رئیس جمهور است.
مزیت های  حائز  باید  استان  پیشنهادی  پروژه های  کرد:  اظهار  وی 
ترانزیتی  کریدورها( ی   ( ملی باشند که طرح های مربوط به راهگذرها 
با  آذربایجان شرقی  آن جمله هستند. استاندار  از  و نوسازی صنایع 
اشاره به این که باید از مزیت ویژه مرزی بودن استان حداکثر استفاده 
را کرد، گفت: با استفاده بهینه از فرصت توجه ویژه دولت، باید تاش 

با  کنیم.وی  تا مصوباتی در جهت رفع چالش های استان اخذ  کنیم 
آذربایجان شرقی به لحاظ پیشینه تاریخی و  اشاره به این که تبریز و 
جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود اقتضائات ویژه ای دارد که 
این اساس  بر  افزود:  قابل مقایسه نیست،  استانی  و  با هیچ شهر 

ریاست جمهوری،  و نهاد  به دولت  در تدوین پیشنهادهای استان 
رشد  در  استان  نقش آفرینی  و  استان  دغدغه های  و  حساسیت ها 
برجسته  پیشنهادها  اهداف  و  مبانی  عنوان  به   درصد،  اقتصادی ۸ 
خواهد شد تا در اقناع تصمیم گیران برای تایید طرح های پیشنهادی، 

موثر باشد و نخستین سفر آیت اهلل رئیسی به عنوان رئیس جمهور، 
باشد.خّرم  استان  توسعه  زیرساخت های  تکمیل  برای  عطفی  نقطه 
آمایش استان و کشور  همچنین خواستار مطابقت طرح ها با سند 
شد و گفت: تاکید دولت، تکمیل طرح های ناقص و دارای پیشرفت 
بیش از ۵۰ درصد است، از این رو کلنگ زنی طرح جدید تنها در شرایطی 
قابل تصویب است که سرمایه گذاری بخش خصوصی منوط به اجرای 
طرح های زیرساختی مثل تامین انرژی باشد.وی با تاکید بر این که اعتبار 
پیش بینی شده و مصوب در سفر استانی باید منجر به بهره برداری از 
پروژه ها شود، افزود: عاوه بر استفاده از این فرصت برای اختصاص 
اعتباری  خطوط  و  مجوزها  اخذ  برای  مهم،  طرح های  به  دولتی  اعتبار 
تسهیات هم برنامه ریزی می کنیم. جلسات تخصصی و کارشناسی 
طرح های پیشنهادی استان برای اختصاص بودجه در سفر استانی 
رئیس جمهور از زمستان سال گذشته شروع و خروجی این جلسات و 
طرح های پیشنهادی در جلساتی با حضور معاونان استاندار و مدیران 
با  رایزنی  و  به پیگیری  کل موظف  بررسی شد و مدیران  دستگاه ها، 

وزارت خانه های متبوع خود برای تایید پیشنهادهای استان شده اند

استاندار آذربایجان شرقی:

تکمیل حلقه های موثر در پیشرفت استان در سفر رئیس جمهوری



شهر  مساحت  از  هکتار   ۹۸
هشترود بافت فرسوده است

فرماندار هشترود گفت: از ۵۱۰ هکتار مساحت 
بافت  محدوده  در  ۹۸هکتار  هشترود  شهر 

فرسوده قرار دارد.
کارگروه  در  توری  علیرضا  جام جم،  گزارش  به 
زنان  سامت  فرهنگی،  اجتماعی،  تخصصی 
بافت  در  این که  بیان  با  هشترود  خانواده  و 
فرسوده این شهر بیش از هفت هزارنفر ساکن 
گرفته  قرار  ساختمان های   : افزود  هستند، 
احتمال  ریشتری   ۴ زلزله  با  فرسوده  بافت  در 

ریزش دارند. 
و  تنگ  کوچه های  با  مناطق  این  در  گفت:  وی 
کمک  و  خدمات  ارائه  العبور  صعب  و  باریک 
روبرو  مشکل  با  بحران  مواقع  در  رسانی 

می شود. 
و  مکانیک ها  معبر  سد  از  همچنین  توری 
شهر  پیاده روهای  سطح  در  فروشان  دست 
نیروی  و  شهرداری  باید  گفت:  و  کرد  انتقاد 
زمینه  این  در  دخیل  ادارات  همراه  به  انتظامی 

اقدامات اساسی را انجام دهند.
در  ادارات  تمامی  ظرفیت های  از  گفت:  وی 
معضات  کردن  طرف  بر  و  پیشگیری  جهت 
کاهش  با  تا  شد  خواهد  استفاده  اجتماعی 

آسیب های اجتماعی مواجه شویم.
وی از شهردار و شورای شهر هشترود خواست 
بافت  بهبود  مطالعاتی  کار  آینده  ماه  دو  تا 
امکاناتی  از  تا  برسد  اتمام  به  شهری  ناکارآمد 
ناکارآمد  بافت های  ساماندهی  برای  دولت  که 

اختصاص می دهد، بهره مند شویم.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان شرقی

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

حافظروی سوی خانه خمار دارد پیر ما

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:۹-   041-3557۹2۸5

  صفحه آرا:  فر حناز بنده خدایزدی
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استان  دانشگاه های  دانشجویی  تشکل های  اعضای  و  مسئوالن 
آذربایجانشرقی با حجت االسام آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان، 
دیدار و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل مختلف کشور، استان 

و تبریز مطرح نمودند.
به گزارش جام جم، این دیدار با حضور عابدین خرم استاندار آذربایجان 
دانشگاه های  رؤسای  استانداری،  حوزه  مدیران  و  معاونان  و  شرقی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  مسئوالن  و  استان 
دانشگاه های استان، حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر و خدافرین، 
آذرشهر در مجلس شورای  تبریز، اسکو و  آزاد نماینده مردم  متفکر 

اسامی برگزار شد.
ضمن  سخنانی  در  زاده  اله  نصر  صفر  دکتر  دیدار،  این  ابتدای  در 
خیرمقدم به حاضرین گفت: تشکل ها در دانشگاه یک نقش اساسی 
و بارز دارند و دانشگاه های ما هم باید شرایط الزم و مناسب را برای این 
ارتباط مستقیم  عزیزان فراهم کنند؛ این دیدار در راستای گسترش 

دانشجویان با مسئوالن می باشد.
ارائه  به  دانشجویی  تشکل  هشت  نمایندگان  مراسم  این  ادامه  در 
از  که  پرداختند  استان  و  کشور  مختلف  مسائل  خصوص  در  نکاتی 
اندیشی  آزاد  کرسی های  برگزاری  ضرورت  به  می توان  آن ها  مهم ترین 
پردازی  ایده  عدالت خواهی،  گری،  مطالبه  پتانسیل  از  استفاده  و 
دانشجویان در حل مسائل، تسریع انتصاب مسئوالن و مدیران در 

رده های مختلف توسط دولت و ضرورت توجه به انتصاب نخبگان و 
جوانان، توجه به مشکات کمبود اعتبارات، صنعت، تولید، مشکات 
صنفی و محیط زیست استان، ضرورت توجه به نهاد تعلیم و تربیت، 
اهتمام نمایندگان بر نظارت جدی به عملکرد دولت و عدم توصیه در 
انتصاب مسئوالن اجرایی، پیگیری تحقق وعده های برخی از وزیران، 
ضعف در تولید محتوا و عدم طرح دغدغه های مردم در صدا و سیمای 

استان اشاره نمود.
با در  رزومه علمی  بر مقاله محور نبودن دانشگاه ها و تقویت  تاکید 
نظر گرفتن مهارت محوری و نیازهای جامعه، نیاز به توازن و همکاری 
کانون های  فعالیت  گسترش  و  توسعه  درخواست  گانه،  سه  قوای 
دانشجویی در مسائل مختلف جامعه جهت تقویت پیوند اجتماعی 

برای  مناسب  جو  نبودن  جوانان،  اجتماعی  گسست  از  جلوگیری  و 
و  بانوان  توسط  بانوان  مسائل  واجرای  پردازی  ایده  یابی،  مسئله 
بنیان و  اداری شرکت های دانش  رفع موانع  آقایان،  نظریات  اولویت 
عدم نگاه نمایشی به مراکز رشد از طرف مسئوالن، ضرورت جلوگیری از 
واردات محصوالت مشابه یا محصوالت دارای امکان تولید، جلوگیری 
از نگاه اداری و پیمانکاری به گروه های جهادی و ضرورت استفاده از 
توسط  شده  مطرح  موارد  دیگر  از  ریزی  برنامه  در  جهادی  گروههای 

نمایندگان تشکل های دانشجویی در این دیدار صمیمی بود.
آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان طرح  در ادامه حجت االسام 
به  آنها  مندی  دغدغه  نشان  را  دانشجویان  طرف  از  مختلف  موارد 
مسائل مختلف کشور دانست و افزود: دانشجوی تحل خواه و تحول 

گرا با حرکت جهادی می تواند در مسائل مختلف نقش آفرینی نماید و 
بایستی مسئوالن از این پتانسیل مغتنم در جهت حل مسائل کشور 

استفاده کنند.
با استناد به توصیه های مقام معظم رهبری  تبریز  امام جمعه شهر 
در  را  نکاتی  دانشجویی،  تشکل های  خصوص  در  العالی(  )مدظله 
خصوص ضرورت خودسازی فردی و اجتماعی، انتقاد همراه باپیشنهاد، 
توجه به پیشرفت علمی، لزوم بصیرت در خصوص مسائل مختلف و 
پرهیز از غربگرایی را یادآوری نمود و دانشجویان را بعنوان حلقه های 
میانی بین مسئوالن و مردم توصیف نمود که بایستی مسئوالن با 
دانشجویان مشورت نمایند و البته دانشجویان در طرح مسائل به 
نحوی عمل نمایند که زمینه سوء استفاده شبکه های بیگانه را فراهم 

ننمایند.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجانشرقی تشکل های دانشجویی و 
دانشجویان را به مطالبه گری حقوق مردم، ورود عالمانه و بموقع به 
مسائل جامعه، حرکت در تراز انقاب اسامی در بحث جهاد تبیین، 
برنامه  و  اصول  حفظ  با  جهادی  نشاط  همراه  به  روشنگری  و  تبیین 
توصیه نمود و از مسئوالن خواست تنها بعنوان شعار حامی دانشجو 
نباشند بلکه در عمل نیز از تشکل های دانشجویی حمایت نموده 
و  خطاها  احتماال"  یا  و  دانشجویی  افتخارات  از  اعم  حال  همه  در  و 

مشکات در کنار تشکل های دانشجویی باشند.           

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی:

 دانشجوی تحول گرا با حرکت جهادی می تواند در مسائل مختلف نقش آفرینی نماید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
برق  انتقال  تجهیزات  و  پست ها  تقویت  ضرورت  بر 
تاکید کرد و گفت: باید قبل از احداث نیروگاه به فکر 

پست های ثابت برق باشیم!
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سهم  جلسه  در  فرشکاران  محمد  شرقی،  آذربایجان 
شرکت برق منطقه ای در افزایش تولید ناخالص داخلی 
چالش های  ترین  عمده  از  یکی  کرد:  اظهار  استان، 

استان، انرژی و به ویژه تامین برق است. 
وی، بر ضرورت تقویت پست ها و تجهیزات انتقال برق 

در استان تاکید و تصریح کرد: ظرفیت پست ها و خطوط 
انتقال برق در کشور محدود است و باید قبل از احداث 

نیروگاه به فکر پست های ثابت برق باشیم!
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
کشور  گستره  در  دارد  وظیفه  نیرو  وزارت  شد:  متذکر 
همگام با وضعیت اقتصادی و صنعتی استان ها پیش 
با  آذربایجان  منطقه  می رسد  نظر  به  که  حالی  در  رود؛ 
وجود همه ظرفیت های صنعتی در حاشیه تامین برق 
قرار گرفته است! فرشکاران ادامه داد: با این اوصاف 
را در سال های قبل  باید خاءهای تامین برق استان 

صنعتی  شهرک های  آلترناتیوهای  در  شده  باعث  که 
و ورود و خروج سرمایه گذاری به صورت غیرمستقیم 
با بیان این که برای حرکت  تاثیر بگذارد، پر کنیم. وی 
برق  کمبود   GDP افزایش  و  پایدار  توسعه  سمت  به 
در  ساخت:  خاطرنشان  می کند،  عمل  ترمز  همانند 
شهری مثل زنجان چهار پست ثابت برق وجود دارد؛ 
ولی آذربایجان شرقی که یک استان برخوردار بوده و در 
توازن صنعتی کشور تاثیرگذار است، حتی یک پست 
ثابت برق ندارد! رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت های خود 

دارای  استان  دومین  شرقی  آذربایجان  داد:  توضیح 
پتانسیل انرژی خورشیدی بوده و به خاطر برودت هوا 
کارآیی سلول های خورشیدی در اینجا بسیار باال است.
تا  شود  اندیشیده  تدابیری  باید  افزود:  فرشکاران 
اقتصادی  توجیه  دارای  عرصه  این  در  گذاری  سرمایه 
داشته  را  الزم  جذابیت  سرمایه گذاران  برای  و  بوده 
باشد. در این جلسه رسول اسماعیل زاده، مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای به ارائه گزارشی از وضعیت تامین 
دغدغه های  و  چالش ها  بیان  و  استان  در  برق  انرژی 

موجود پرداخت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

قبل از احداث نیروگاه به فکر پست های ثابت برق باشیم


