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 4صفحه رنگی •  1000تومان

دو هفته نامه فرهنگی ،اجتامعی و آموزشی

شهردارمراغه:

تعریض پـل شهرداری
با  1/5میلیارد تومان
اعتبـار در مدت 8
ماه انجام و در دهه
فجرافتتاحشد
ـــ صفحه  4ــ

رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور:

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه:

به زودی کاوشهای
باستـانشنـاسی
گنبد کبود آغاز
میشـود

بیمارستانسیناهمزمان
با سفر رئیسجمهور
به استان ،افتتاح
میشـود
صفحه 4

صفحه 3

نماینده مردم استان آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری و امامجمعه مراغه:

مراغه زمینه تبدیل به قطب قرآنی کشور را دارد
نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در همایش بزرگ قرآن کریم با حضور
 ۳۰۰نفر از حافظان ،قاریان ،اساتید و عالقمندان به قرآن در مراغه با اشاره به سابقه فعالیتهای قرآنی در
این شهرستان و وجود دانشکده علوم قرآنی و فعالیتهای آتی موسسه قرآنی اباصالح المهدی (عج) اظهار
داشت :مراغه زمینه تبدیل به قطب قرآنی کشور را دارد.
آیتا ...پورمحمدی با یاد از بانیان احداث دانشکده علوم قرآنی افزود :مراغه تنها شهر در آذربایجان

شرقی است که دانشکده علوم قرآنی دارد و انصاف ًا جای دارد غیاب ًا ذکر خیری کرده باشیم از آقای سید
مصطفی سیدهاشمی که در ساخت این دانشکده سهمش از همه بیشتر بوده است و عمده زحمت با ایشان
بود ،وقتی که نماینده بودند ،با پیگیریهای ایشان این دانشکده تصویب و ساخته شد.
وی گفت :یکی از آثار و برکات انقالب اسالمی ،توسعه فعالیتهای قرآنی است و تربیت حافظان قرآن،
قاریان قرآن و دیگر فعاالن قرآنی از برکات انقالب و نظام اسالمی است.
ادامه در صفحه 2

در تشکیل دانشکده علوم قرآنی
نقش آقای سید مصطفی سیدهاشمی
از همه بیشتر بوده است

پزشکان نیروهای
مسلح آمادگی کامل
برای فعالیت درزمان
بحران را دارند
ـــ صفحه  2ــ

شهرک صنعتی
مراغه را منطقه ویژه
اقتصادی کنید
ـــ صفحه  4ــ

ـــ صفحه  4ــ

آزمایش انقالبی
برای سنجش کارایی
فرمانداری ویژه مراغه

درخششهنرمندان
مراغهای در جشنواره
«مشقعشق»

ـــ صفحه  2ــ

ـــ صفحه  4ــ

ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

جناب آقای مجید
برادران امینی

جناب آقای دكتر
رسول اکبری

عضو محترم موسسه خیریه عمران مراغه

در گذشـت مرحوم مغفـور آقای دکتر
رحیم عسـگریه را بـه حضور جنابعالی
و سـایر وابسـتگان تسـلیت عـرض
نمـوده و از درگاه احدیـت ،علـو درجات
بـرای آن مرحـوم و صبـر و شـکیبایی
همراه با عمـر باعزت بـرای بازماندگان
آرزو مینماییـم.
هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

جناب آقای مهندس
رحیم داداش زاده

دبیر محترم نظام صنفی کشاورزی مراغه

بدینوسیله در گذشت والده گرامی
حضرتعالی را خدمت شما و خانواده
محترم مرحوم ،تسلیت عرض نموده،
برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی
و برای حضرت عالی عمر با عزت آرزو
مینماییم.
سرپرست نمایندگی مراغهنامه در مراغه

عضو محترم هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

بدینوســیله درگذشــت عمــه
گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت و تعزیــت عــرض
نمــوده ،از خداونــد منــان  ،رحمــت
واســعه الهــی بــرای آن مرحومــه و
صبــر و ســامتی بــرای بازمانــدگان
مســالت داریــم.
هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

آسمان بار امانت
نتوانست کشید
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مسعود اکبری

نگاهی به پیشینه مراغهنامه

تاسیس دفتر نمایندگی نشریه «مراغهنامه» در مراغه به عنوان یک ضرورت
ارتباط مستمر با مردم و همشهریان برای موسسه خیریه عمران مراغه از ابتدای
دی ماه سال جاری و فعالیت دوست عزیزمان جناب آقای ناصر دبیر به عنوان
سرپرست این دفتر نویدبخش انتشار منظم و ارتباط موثر و نزدیک با مردم و
مخاطبان بوده و در چندین شماره گذشته با انتشار اخبار ،مقاالت و یاداشتهای
تحلیلی توانستهایم بر اصول و مواضع حرفهای خود پایبند بوده و در راستای
سیاستهای موسسه گام برداریم.
از اینرو نگاهی میاندازیم به پیشینه این نشریه در گذشته و فراز و فرودهای
زیادی که در طول حیات خود داشته است و اکنون توانسته با اتکاء به خوانندگان
و مردم جایگاهی در خور یابد و بتواند در مسیر انجام رسالت اجتماعی خود ،حرفی
برای گفتن داشته باشد.
تاسیس موسسه خیریه عمران مراغه با هدف ارتباط همشهریان با یکدیگر
و کمک به توسعه ،رشد و آبادنی مراغه در سال  1370نیازمند یک وسیله
ارتباط جمعی موثر در راستای تکالیف و موضوع فعالیتی بود که در اساسنامه
این موسسه تعریف و تبیین شده بود و بر همین اساس ،انتشار نشریهای به نام
«مراغهنامه» به عنوان پل ارتباطی بین همشهریان مراغهای در تهران و مراغه
و سایر شهرها در دستور کار اعضای موسس و پس از آن نخستین هیأت مدیره
موسسه قرار گرفت.
سید حسین نقیبی ،هم به عنوان یکی از اعضای هیات موسس و هم
مدیرعامل موسسه ،کار انتشار یک نشریه وزین و کافی به مقصود را آغاز و پس
از انتشار نخستین شماره در فروردین سال  1377به شکل یک بولتن داخلی،
توانست 21 ،شماره با فاصله زمانی ماهانه ،منتشر و تا اسفند سال  1379در
دسترس مراغهایهای مقیم تهران و اعضای موسسه قرار دهد.
در این دوره« ،مراغهنامه» بصورت بولتن داخلی و در قطع ،)14×21( A5
صرف ًا برای استفاده اعضاء منتشر میشد و عناوینی چون «آغاز سخن»« ،ادبیات
مراغه»« ،اخبار مراغه»« ،اخبار مراغیان»« ،اخبار موسسه» و  ...زیر نظر دکتر
سیدحسین نقیبی و با همکاری شهروز صدرحقیقی مدیر نشریه عصر ورزش
منتشر میشد.
در سال  1383پس از وقفهای به دلیل نیاز موسسه به فعالیت گسترده در
عمران و آبادانی شهر و ضرورت اطالع رسانیهای مربوطه در مراغه ،با اخذ
مجوز موقت ،بولتن داخلی بصورت تمام رنگی با مدیرمسولی محمد پروین
منتشر شد که بدلیل بروز سوء تفاهم در گستره توزیع و نوع مجوز (بولتن داخلی)
با حاشیههایی همراه شد.
در سال  1388پس از وقفه چند ساله در انتشار مراغه نامه ،این نشریه با
مدیرمسئولی سیدمحمد خراسانی و سردبیری مسعود اکبری مجدداً چاپ و در
بین اعضاء موسسه و مشترکان ساکن مراغه توزیع شد.
التزام به مقررات موضوعه و رعایت قانون مطبوعات در عدم پذیرش آگهی و
نیز فروش دکه ای از ویژگی های مهم این دوره از مراغه نامه بود و سعی میشد
بدون حاشیه و ایجاد حساسیتهای سیاسی در منطقه ،صرف ًا رسالت اطالع
رسانی و خبری خود را پی بگیرد.
آغازی نو
ضرورت خبررسانی و ارتباط گسترده با مخاطبان این نشریه در مراغه و
شهرهای همجوار از یک سو و نیز توزیع در دکه های مطبوعاتی در شهرستانها
و امکان درج آگهی برای ایجاد پشتوانه مالی از سوی دیگر ،داشتن مجوز رسمی
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را امری انکارناپذیر کرده بود .اما اعطای
مجوزی به نام «مراغه نامه» به شخصی دیگر ،امکان داشتن نشریهای به همین
نام را از موسسه سلب کرده بود .بنابر این با تشکیل پرونده در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در سال  1390و ارائه سوابق و مستندات الزم مبنی بر سابقه انتشار
ده ساله این نشریه به صاحب امتیازی موسسه خیریه عمران مراغه و همچنین
حمایت های دکتر سیدهاشمی رییس هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه و
پیگیریهای مکرر در بازپسگیری امتیاز عنوان «مراغه نامه» ،در آبان ماه سال
 1393محقق شد و مراغهنامه با مجوز انتشار عمومی دوهفتهنامه به مدیرمسئولی
و سردبیری مسعود اکبری ،دوره جدیدی را آغاز نمود.
در سرمقاله نخستین شماره دوره جدید که به قلم سردبیر چاپ شده ،رعایت
اصول و اخالق حرفهای روزنامهنگاری ،دقت و صحت اطالعرسانی و تالش
برای اعتالء مراغه مورد تاکید قرار گرفته است که بخشی از این سرمقاله را در
ادامه می خوانید:
«مراغه نامه» که پیش از این به عنوان نشریه داخلی موسسه خیریه عمران
مراغه منتشر میشد ،اکنون با دریافت مجوز انتشار عمومی از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،بصورت منظم و دو هفته یکبار منتشر خواهد شد.
آنچه پیش روی شماست شماره نخست از سری جدید «مراغه نامه» است
که در راستای انجام وظیفه و مسؤلیتهای اجتماعی و فرهنگی ،خود را مقید و
متعهد به قانون و مقررات و نیز رعایت اصول و اخالق حرفهای روزنامهنگاری
میداند و در این خصوص تمام تالش و کوشش خود را برای رعایت قانون و
حرکت در چارچوبهای نظام مقدس جمهوری اسالمی بکار خواهد بست و پای
از چارچوبهای اخالقی و حرفهای فراتر نخواهد گذاشت.
برای ارتقای سطح دانش و معلومات عمومی و آگاهی مردم قلم خواهیم زد
و مجال بیشتری را برای آگاهیبخشی و دانش عمومی اختصاص خواهیم داد.
اطالع رسانی دقیق از رویدادها و وقایع و رعایت اصل بیطرفی را بر خود
فرض مسلم میدانیم و بر این باور و ایمان هستیم که به دور از جناح بندیهای
ِ
رایج ،برای مردم گزارش کنیم.
به رعایت اخالق حرفهای روزنامهنگاری معتقدیم و اهتمام خود را در رعایت
اصول اخالقی و پرهیز از حاشیههای دامنهدار بویژه اجتناب از افتادن در دام
توهین ،افتراء ،تعرض به شرف و حیثیت اشخاص به کار خواهیم بست.
از نشر اخباری که منبع آن را نمیدانیم و در صحت و درستی آن ذرهای تردید
داشته باشیم ،پرهیز خواهیم کرد.
و در نهایت؛ ایمان راسخ داریم که سرمایه اصلی هر رسانهای ،مخاطبان و
اعتماد عمومی مردم است که از طریق توجه به ارزشها و اعتقادات اکثریت
جامعه و اقشار متدین و وفادار به نظام و انقالب ،به دست میآید و با تعهد به
قانون و قانونمداری در راستای انجام وظایف و مسئولیتهای اجتماعی خود ،این
سرمایه ارزشمند را روز به روز بیشتر خواهیم کرد.
با چنین رویکرد و مشی حرفهای ،خود را آماده تالشی بی وقفه برای نیل
به ارزشها و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی میدانیم و برای توسعه،
آبادانی و پیشرفت کشورعزیزمان؛ ایران سعی خواهیم کرد و در این زمینه،
دست نیاز خود را به سوی همه نویسندگان ،محققان ،اندیشمندان ،منتقدان،
ِ
اساتید دانشگاه و حوزه و اهالی فرهنگ دراز میکنیم و دست آنها را به گرمی
میفشاریم.
به امید روزی که بر قله های افتخار و پیشرفت در همه زمینهها با تکیه بر
پیشینههای تاریخی و فرهنگی ،بر خود ببالیم.

2

مراغه زمینه تبدیل به قطب قرآنی کشور را دارد

ناصر دبیر

آزمایش انقالبی
برای سنجش کارایی
فرمانداری ویژه مراغه

آیتا ...پورمحمدی :در تشکیل دانشکده علوم قرآنی نقش آقای سید مصطفی سیدهاشمی از همه بیشتر بوده است

علی امینی(نابغه قرآنی) :قرآن کریم تنها راه نجات بشریت و جامعه اسالمی در برابر جنگ نرم دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب است
وی با اشاره به جایگاه واالی قرآن کریم در نزد اهل بیت
ادامه از صفحه 1
عصمت و طهارت(ع) گفت :تالوت قرآن کریم محبوبترین عملها نزد ائمه و حضرت
زهرا (س) بوده است.
آیتا ...پورمحمدی در خاتمه برای پا گرفتن موسسه قرآنی اباصالح در مراغه دعا
کرده و برای ساخته شدن ساختمان آن از خیرین حاضر کمک خواسته و گفت :هر
کسی در حد توان خود به این موسسه کمک نماید و متعاقب آن تعدادی از خیرین
مساعدتهای خود را در قالب مبالغ نفدی ،چک و اهدای زیورآالت ارائه نمودند.
در ادامه این همایش علی امینی ،حافظ نوجوان قرآن از مراغه و نابغه قرآنی کشور
اظهار داشت :قرآن کریم تنها راه نجات بشریت و جامعه اسالمی در برابر جنگ نرم
دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب است.
وی ،افزود :بهترین راه برای تربیت نسل آینده ،بهره گیری از آموزههای قرآنی و
آموزش قرآن برای نوجوانان و جوانان است.
وی گفت :تالش برای توسعه فعالیتهای قرآنی و ترویج آموزه های آن ،در قالب

کمکهای مردمی و خیران قرآنی ،حرکتی مناسب در این راستا بوده و موجب اجر
معنوی و به وجود آمدن اثرات مثبت در جامعه خواهد بود.
حجتاالسالم امینی ،استاد حوزههای علمیه و مدیرعامل موسسه قرآنی اباصالح
المهدی(ع) گفت :رسالت این موسسه قرآنی ،تربیت حافظان و قاریان قرآنی در سراسر
کشور است.
وی ،افزود :موسسه قرآنی اباصالح با چندین مرکز قرانی در شهرهای مختلف ،از دو
سال پیش تاکنون فعالیت های قرآنی را در مراغه آغاز کرده است.
مدیرعامل موسسه قرآنی اباصالح المهدی (ع) اضافه کرد :این مرکز قرآنی در
زمینه ایجاد و راهاندازی کالسها و دورههای قرآنی ،مهدهای قرآنی و مدارس قرآنی
فعالیت خواهد کرد و از این رو نیازمند کمک خیران برای توسعه فعالیت های فرهنگی
در این شهرستان است.
شایان ذکر است اجرای تواشیح و قرائت شعر توسط استاد کریمی مراغهای از
برنامههای جنبی همایش بزرگ قرآن کریم بود.

عضو هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه:

پزشکان نیروهـای مسـلح
آمادگی کامل برای فعالیت در زمان بحران را دارند
پزشکان نیروهای مسلح با توجه به آموزشهایی که فرا گرفتهاند آمادگی کامل
برای فعالیت در زمان بحران را دارند.
عضو هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه و رئیس بیمارستان شهید
دکتر چمران در نهمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح ،با حضور وزیر دفاع
اظهار داشت :در دوران جنگ تحمیلی پزشکان و پرستاران ما تجربیات ذیقیمتی
را بدست آوردند و امتحان خوبی را پس دادند .البته عالوه بر بهرهمندی از آن
تجارب ،امروز این نیروها همراه با پیشرفت علم در سراسر دنیا این آموزشهای
الزم را فرا میگیرند از سوی دیگر صنایع دفاعی نیز همراه با این فعالیتها،
برای تولید تجهیزات مورد نیاز اقدام میکند که به عنوان مثال میتوان به ساخت
بیمارستانهای صحرایی ،آمبوالنس و سایر ملزومات مورد نیاز در پزشکی و
دندانپزشکی اشاره کرد.
سرتیپ دوم پزشک سید محمد خراسانی سپس در خصوص فعالیت در زمان
بحرانها هم عنوان کرد :یکی از وظایف اصلی نیروهای مسلح طب رزم و بحران
است ،لذا با توجه به آموزشهایی که فرا گرفتهیم آمادگی کامل برای فعالیت در
زمان بحران را داریم.

شایان ذکر است دکتر خراسانی از همشهریان افتخار آفرین مراغه ای که بیش از
 5دوره عضو هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه و از نخستین پزشکان ارتش
جمهوری اسالمی ایران است که در سال  90به درجه سرتیپی نائل آمده است.

در نظر دارد ویژه نامه نوروز را با عنوان
«نوروزنامه مراغه» و «نوروزنامه عجبشیر»
در روزهای پایانی سال جاری در  12صفحه تمام رنگی با
تقویم و نقشه شهر مراغه و نقشه شهر عجبشیر
و مطالب مرتبط با حوزه گردشگری و تحلیل اخبار و گزارشهای سال جاری در تیراژ  10هزار
نسخهمنتشرنماید.
لذا از فعاالن حوزه گردشگری و مشاغل مرتبط و صاحبان کاال و خدمات تقاضا میشود جهت درج
گزارش،خبر،رپرتاژآگهیوآگهیتبلیغاتیباشمارههایپذیرشآگهی:
 0914-120-6941و  0990-397-6441تماس حاصل فرمایند.
سرپرست نمایندگی مراغه
ناصر دبیر
0914-176-7341

کلنگ زدن و روبان بریدن از برنامههای مورد عالقه مسئوالن محلی
در مناسبتهای ملی است .بر این اساس ،مقامات اجرایی از ماهها قبل در
تالش برای تکمیل جدول برنامههایی نظیر هفته دولت یا دهه فجر بوده و
هر چه در توان دارند برای این منظور به کار میگیرند ،بنابر این با کمی تفکر
و تعمق میتوان این جدولها را بهترین معیار و مبنا برای سنجش عملکرد
ادارات و نهادهای اجرایی هر منطقه ارزیابی نمود.
نگارنده با این نگاه در پایان شهریور ماه سال جاری ،با تعمق در جدول
برنامههای هفته دولت و مقایسه تطبیقی آن با دیگر فرمانداریهای ویژه
استان چنین استنباط کرد که «دولت در مراغه تعطیل است» و چاره کار را
در ورود و تدبیر هیأت دولت دانست و این یادداشت در مراغهنامه و دیگر
رسانههای محلی و منطقهای منتشر شد و اینک با تفکر و تعمق در جدول
برنامههای بیرمق دهه فجر در مراغه ،بر نظر خود اصرار و این بار یک
آزمایش انقالبی را در سی و نهمین سال انقالب شکوهمند اسالمی به آقای
استاندار و نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان پیشنهاد میکند.
جابهجایی همسطح یا گردش شغلی برای بهسازی منابع انسانی و ارتقای
سطح بهرهوری امری رایج و طرحی مبتنی بر علم مدیریت و اصول حرفهای
برای تحریک انگیزش مدیریتی است و از طرفی سیستم اجرایی مراغه
بیش از ده سال است که به معاونت استانداری و فرمانداری ویژه ارتقاء
یافته است ،بنابر این اگر آقای استاندار بتوانند هریک از معاونان خود را با
نگرش گردش شغلی 1همسطح به مراغه منصوب نمایند ،میشود بهرهوری
نسبی از جایگاه معاونت استانداری و فرمانداری ویژه مراغه تصور نموده و
به غنیسازی 2جایگاه فرمانداری ویژه امیدوار بود و در غیر این صورت این
عنوان واژه تشریفاتی بیش نبوده و برعکس ،مطالبه دیرین بازنگری در
تقسیمات کشوری و تشکیل استان جدید در جنوب سهند را به ناحق معطل
داشته است و در این صورت از آقای استاندار انتظار این است که به عنوان
مقام عالی اجرایی این مطالبه دیرین را جدی گرفته و خود ابزار تجدید نظر
در تقسیمات کشوری و بسترسازی توسعه جنوب سهند را فراهم فرمایند.
حقیقت این است که استان آذربایجان شرقی استان بزرگی است و
مسئوالن استانی توان توجه الزم و کافی به تمام استان ،بویژه جنوب استان
را ندارند و از طرفی با بررسی روند تقسیمات کشوری از سال  1326تا 1355
که با تشکیل واحد جدیدی در سیستم اجرایی با عنوان «فرمانداری کل»
که رویکردی مشابه با فرمانداری ویژه بود میتوان چنین ارزیابی کرد که
زمان بازنگری در فرآیند تقسیمات کشوری در شرایط کنونی ضروری است.
چرا که برابر سابقه قبلی  10استان کشور با نسبت میانگین  10سال ،پس
از فرمانداریکل به استان تبدیل شدهاند و با این رویکرد زمینه و بسترهای
عملی تشکیل استانهای جدید فراهم گشته است .استان بوشهر  3سال،
استانهای زنجان و یزد  4سال ،استان ایالم  10سال ،استانهای همدان و
لرستان  12سال ،استانهای کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان  13سال و
استانهای سمنان ،چهارمحال و بختیاری  15سال بعد از فرمانداری کل به
3
استان تبدیل شدهاند.
اینک مراغه با پیشینه تاریخی مرکزیت ایالت آذربایجان در دوران
سلجوقی و نخستین پایتخت دوره اسالمی کشور در وسعت ملی و با
حاکمیت یکپارچه تمام نقاط ایران فرهنگی در دوره ایلخانی ،از جایگاه
واقعی و متناسب توسعه باز مانده است و بنابر ضرورت به توجه جدی آقای
استاندار به مطالبه دیرین منطقه و تصمیم اصالحی -انقالبی وی برای
چابکسازی عملی و تمرکززدایی مؤثر نیاز داشته و مسیر توسعه منطقه به
همت واالی وی بستگی دارد.
منابع -1 :میرسپاسی ،ناصر« .شرایط ضروری برای جابجایی کارکنان» ،تدبیر .خرداد .۱۳۷۳
 -2میرسپاسی ،ناصر .مدیریت منابع انسانی و روابط کار ،انتشارات شروین.1376 ،
 -3امیراحمدیان ،بهرام ،تقسیمات کشوری ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.1383 ،

شعر ترکی :ودود دوستی (ایلقار)
ترجمه فارسی :وحید طلعت

قارغیش

نفرین

یاشاسینآزادلیق،

زنده باد آزادی

دمیر واراقدا یازدیغی بو شوعاری این شعار را که روی ورقیآهنی
بیریاشیل چینارا میخالدی

نوشته شده بود به چناری سبز کوبید

دئمک کی بو خووالدی چیناری

اینگونهبودکهچنارسبزرازنجیرکرد

باغری یارا

دلش زخمی

جانی یارا

نیمه جان

گون به گون آریقالدی یازیق آغاج درخت بیچاره روزبهروز ضعیفتر شد
آیاق باغلی

با پاهای بسته

هارا گئتسین؟

کجا برود؟

آنجاق باجاریردی

تنها بلد بود

سس-سمیرسیز

آرام و بیصدا

یانا-یانا

درحالیکهمیسوخت

آلنینداکییازییا

نوشتهی روی پیشانیاش را

قارغیش ائتسین؛

نفرینکند؛

“ ...یاشاسین آزادلیق !

“  ...زنده باد آزادی!

یاشاسینآزادلیق!

زنده باد آزادی!

یاشاسین”

زنده باد”
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معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور در گفتگو با مراغهنامه:

به زودی کاوشهای باستانشناسی گنبد کبود آغاز میشود

اشاره :معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور در سفر کوتاهی به مراغه ،به اتفاق رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مراغه ،از برجمقبرههای تاریخی بازدید کردند .خبرنگار
مراغهنامه در این سفر وی را همراهی و برای اطالعرسانی در خصوص مفاد مصوبات اخیر شورای فنی در رابطه با ساختوسازهای پیرامون گنبد کبود و مدور ،گفتگوی زیر را با وی و رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری مراغه ترتیب داد که در ادامه آن را میخوانید.

مراغهنامه :آقای دکتر عمرانی؛ به عنوان معاون پژوهشی پژوهشگاه
و رئیس پژوهشکده باستانشناسی از گنبد کبود و مدور و ساخت و
سازهای پیرامونی آن بازدید داشتید ،اهمیت این آثار را چگونه ارزیابی
میکنید؟
دکتر عمرانی :مراغه ظرفیتهای
بسیار باالیی دارد و این ظرفیتهای
باال منجر به این میشود ،پس از
اینکه پایتخت خالفت اسالمی
در بغداد سقوط میکند بالفاصله
مراغه با توجه به پتانسیلهایی که
داشته است به عنوان پایتخت جدید
انتخاب میشود و از آن لحظه داستان
ضربآهنگهای سبک آذری رقم
میخورد و با تمام ویژگیهای خاص
خود تا دوره صفویه ادامه مییابد.
درسهایی که از این شیوه میگیریم
و در نوع خود در جهان هنر و حوزه
معماری منحصربفرد است ،نخستین
مشقهایش در مراغه رقم میخورد و
در کنار همین گنبدها و آثار باقیمانده
از دوره سلجوقی رخ میدهد .بخش
دیگر این شیوه در مجموعه تخت
سلیمان و با اتفاقاتی که در ایوان
خسرو رخ میدهد شکل گرفته و
سازوکارها بسته میشود و در نهایت این ضربآهنگ به تبریز رفته و چندی پس
از پایتختی تبریز و زلزله ،670با ایجاد ابواب البریها و شهرکهای اقماری چند
منظوره در شرق و غرب تبریز با عنوان شنبغازان و ربع رشیدی این داستان بسته
میشود.
بنابر این ،این برجها بسیار حایز اهمیت بوده و این ارزش و اهمیت چیزی نبود
که ما امروز به آن رسیده باشیم .ما در همان روزهای اول که این طرح مطرح شد،
اعتراضات خودمان را به همه مسئوالن شهر منعکس کردیم و اسنادش موجود
هست ،با این حال طرح با بیمیلی میراث فرهنگی و اشتیاق مدیریت شهر و با
پذیرش ضوابط میراث فرهنگی و حداقل حریم  25متری قرار به اجراشد.
مراغهنامه :آقای دکتر ،شما در شورای فنی میراث فرهنگی عضویت
دارید و اخیرا ً این شورا در خصوص ساختوسازهای اطراف کبود تصمیم
گرفته است ،لطفاً در رابطه با مصوبات شورای فنی توضیح بفرمایید؟
دکتر عمرانی :یکی از تصمیمات شورا ،لزوم بازنگری در طرح است ،اصو ًال هر
طرح معمارانه ،عمر مفید دارد ،یعنی اگر طرح جامع و تفصیلی برای شهری بسته
میشود ،بعد از ده سال اگر تغییرات جدی باشد نیاز به بازنگری پیدا میکند ،بنابر
این اگر این طرح به هر شکلی درست هم بوده باشد ،به نسبت سال  83که این
طرح آغاز میشود ،این بازنگری الزماالجرا است و راجع به این هیچ کس شک
ندارد ،ضرورتها ،نگاهها ،مسیرها و جهتها نشان میدهد که نیاز هست و یک
دهه بیشتر از طرح گذشته است و اتفاقات زیادی افتاده است .برجهای دیگری
بیرون آمدهاند که باید دیده شوند ،اتفاقات ناگواری در اجرای بخش جنوبی رخ داده
که اص ً
ال خوشایند و در شأن اثر فراملی نیست ،بازشوها طوری است که از اینجا به
عنوان حیاط خلوت بازار استفاده میشود و این توهین بزرگی است و به کرات تذکر
داده شده ولی متأسفانه دیدگاههای کوتاه مدت ،صالحهای موقتی و منافع کوتاه
مدت مانع از اصالح رویه شده و به اینجا رسیده است .عالوه بر آن شرکت سه سال
زمان را برای تملک و اجرا تعهد کرده بود که عم ً
ال این فرصت را از دست داده است.
به هر صورت امروز این آمادگی در پژوهشگاه و سازمان میراث فرهنگی وجود
دارد که کار بازنگری و کار کاوشها و پیگردیها را انجام دهد و متناسب با آنها ،در
طرح بازنگری کرده و با بازتعریف و مهندسی جدید برای پیرامون این آثار و چگونه
نشستن و چطور نشستن آن تصمیم بگیرد.
مراغهنامه :آقای دکتر! اشاره به انجام
کاوشهای باستانشناسی کردید ،لطفاً
بفرمایید روند اجرای کار چگونه خواهد بود؟
هزینه کاوش را شرکت تأمین میکند؟ و اگر
این کار را نکند تکلیف چیست و کار کاوش
از چه زمانی آغاز خواهد شد؟
دکتر عمرانی :برابر الزامات متعدد قانونی نظیر
برنامه چهارم ،بخشنامه هیأت وزیران و مصوبه
ابالغی برنامه ششم ،تمام طرحهای بزرگ که
در تراز ملی ،منطقهای و شهری اجرا میشوند
باید پیوست تخصصی میراث فرهنگی را داشته
باشند و ما در شهر مراغه پروژهای به بزرگی و
اهمیت طرحی که در کنار این برجها اتفاق میافتد
نداریم ،بنابر این الزام قانونی است و الجرم باید
این کار انجام پذیرد و نمیشود گفت کسی به آن
تن میدهد یا نه؟ باید هماهنگیهای الزم صورت
پذیرد و ما برای این منظور هفته قبل نامهای به
دادستان محترم و اولیای شهر نوشتیم و گفتیم که
آمادگی داریم اکیپ کاوش را به مراغه اعزام کنیم،
اما چون این کار در مقیاس ملی انجام میگیرد
باورمان این هست که باید منابع مالی مشخص شود و مبلغ اولیهای را اعالم کردیم
که به حساب ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان
شرقی بریزند تا کار کاوش آغاز شود و ما آمادگی داریم از فردای روزی که این
هزینه را واریز کردند ،اکیپ کاوش را که متشکل از باستانشناسان و سایر علوم
میانرشتهای مثل حفاظت و مرمت هست را اعزام میکنیم.
مراغهنامه :آقای دکتر ،مصوبه شورای فنی عالوه بر الزام کاوش و
بازنگری در طرح ،بندهای دیگری هم دارد؟
دکتر عمرانی :کاوش مبنای اولیه است ،بحث حفاطتی خانه تاریخی محمدی
که قرار بود از سوی شرکت انجام بگیرد و نشده است .برای همین موضوع حفاظت
و مرمت خانه محمدی در دستور کار قرار گرفته است ،اصالح مواردی از بندهای
سال  84که به آنها تأکید شده و شرکت ملزم به انجام آنها بوده و نکرده باید انجام
پذیرد .اینها ساختارهای اصلی است و با انجام این گامها و تصمیمات متعاقب آن
بالتکلیفی طرح منتفی خواهد شد.

مراغهنامه :آقای دکتر ،نظرتان در مورد محوطهسازی که در اطراف
برجها صورت گرفته چیست و آیا این اقدامات ،مصوبه شورای فنی را
دارد؟
دکتر عمرانی :محوطهسازیهای انجام شده به نسبت خوب و در شرایط فعلی
معقول هست و به خاطر موضوع تبریز  2018که مراغه هم یکی از بخشهای مهم
پیوست آن هست و گردشگران از آن بازدید خواهند کرد بایستی ساماندهی مناسبی
پیرامون آثار داشته باشند ،بنابر این فع ً
ال مقبول هست تا اینکه بعداً روی آنها و نوع
مصالحی که استفاده شده تجدید نظر صورت گیرد.
برای محوطهسازی پیرامون کبود ،مرحله شورای فنی استان طی شده و با این
اقدامات میتوانیم به فاز بعدی که فضای پیرامون هم شکل گرفته ،وارد شویم و
متناسب با آنها در رابطه با آرایش محوطهسازی ،بازنگری را انجام دهیم.
مراغهنامه :آقای دکتر ،شرکت عالوه بر محوطهسازی ،کار نماسازی
را عجوالنه ،بدون اعمال دیگر ضوابط اصالحی و تنها با جایگزینی آجر
قرمز به جای گرانیت قرمز در نمای ضلع جنوبی ،بدون رعایت حریم
 25متری دنبال و با همین مدول ضلع مشرف به کوچه موسوی را اجرا
میکند .آیا سازمان در نهایت این کارها را میپذیرد و در مقابل عمل
انجام شده قرار خواهد گرفت؟
دکتر عمرانی :سازمان به هیچ وجه از اصول خود عدول نمیکند .حذف پارکینگ
از نمای ضلع جنوبی اقدام خوب و اصالحی است که انجام شده است ولی کافی
نیست .کارهای اینچنینی به نظر من هزینه اضافی گذاشتن و در حقیقت برای معطل
کردن است .اقدامات اصالحی باید با یک کار سنجیده ،یعنی با هماهنگی اکیپی
از سازمان ،استان و شهرستان صورت و در کنار طرح قرار گیرد و اینها طرحهای
اصالحی را بیاورند و اصو ًال حسن نیت اینها قدمهای بعدی را تنظیم میکند .یعنی
اگر این اتفاق نیفتد عم ً
ال نمیشود با اینها وارد مرحله بعدی شد و مدارک نشان
میدهد که اینها به هیچ عنوان پایبند به اصول نیستند و اگر مجوز را بگیرند دوباره
کاری را میکنند که خود میخواهند.
مراغهنامه :آقای دکتر ،لطفاً نظرتان را در مورد گودبرداریهای عمیق
محوطه تاریخی و برهم خوردن تعادل بستر به خاطر دفع آبهای
سطحی بفرمایید؟ آیا این امر به آثار تاریخی صدمه میزند یا نه و
تمهیداتی برای تثبیت جدارهها صورت گرفته است؟
دکتر عمرانی :این موضوع روشن است ،ساختار ماسهای کنار ساحل را در نظر
بگیرید ،این ماسهها وقتی اشباع از رطوبت هست ،یک ساختار دارد و به محض
اینکه ساختار رطوبت از آن کشیده شود دچار پوکی میشود .بنابر این بحث رطوبت،
خشکی و همه رفتار آنها در کنار بناها باید سنجیده و محاسبه شده باشد و اینکه
بگوییم اتفاق صورت گرفته در اینجا تأثیری ندارد خیال باطلی است ،برای همین
باید مطالعات دقیق انجام بگیرد ،اما نگه داشتن این وضعیت هم به صالح نیست
و باید تعیین تکلیف شود ،بالتکلیف نگه داشتن هم مخاطراتی دارد و به حفاظت
کمک نمیکند.
مهمترین اتفاق قبل از تثبیت این هست که ما به فضا وارد شویم و ببینیم
کدام قسمتهای ترازهای الیههای تاریخی هنوز هست ،معاینات باید انجام شود،
تمیزکاری صورت گیرد ،جای تیغها برود ،جای چرخها برود و این زخمها بهبود پیدا
کند ،گروه مستقر شود و تنظیمات را ساماندهی بکند ،الیهها و برشها را ایجاد و بعد
بگویند کجا کار شود و کجاها از بین رفته است و امحاء شده است و آنوقت مشخص
میشود کجا نیاز به شمعکوبی ،نیرینگ و سیستم حفاظتی دارد.
مراغهنامه :آقای دکتر ،در مورد تعویض پوشش حفاظتی و جایگزیتی
آن با پوشش هرمی شیشهای نظرتان چیست؟ این کار به تصویب
شورای فنی سازمان رسیده یانه؟ و نظرتان در مورد نحوه کار و کندن
و برداشتن رینک بتونی با پتک و قلم و بتونریزی شبانه با ابعاد بیشتر
چیست؟
دکتر عمرانی :سازمان میراث فرهنگی دو بدنه دارد ،بدنه پژوهشی که پژوهشگاه
و هشت پژوهشکده را شامل میشود و بدنه اجرایی که معاونت میراث فرهنگی،
گردشگری و سرمایهگذاری است .برای پاسخ به این سئوال نیاز به جمعبندی

اطالعات این حوزههاست و من با وجود اطالع نسبی ،میخواهم پاسخ را به نشست
دیگری موکول میکنم تا گروه کاوش مشغول کار شود و به مطالعات ایزموی ایتالیا
دسترسی و تحلیلهای کارشناسی انجام شود .چون االن شاید یک سری از کارها
درست قلمداد شود که شاید اشتباه بوده و یا درست بوده باشد و اشتباه قلمداد شود
که ناشی از ضعف اطالعات باشد.
اما الزم این تعامل و جامعه مدنی این هست که مردم به نظر کارشناسان احترام
بگذارند و هم کارشناسان سعی کنند توضیح الزم را به افکار عمومی داشته باشند،
قطع ًا این کار موجب دقت ما خواهد شد وهمراهی مردم هم موجب سرعت عمل
در کارها خواهد شد.
مراغهنامه :آقای دکتر ،جناب آقای مهندس بهشتی رئیس محترم
پژوهشگاه نگاه بلند و عمیقی به ساختو سازهای دوره معاصر در مقابل
آثار تاریخی دارند و آن «کهنهسازی در مقابل کهنسازی» است و با این
نگاه ،ساختو سازهای انجام شده پس از دوره کوتاه ده بیست ساله
دوباره کوبیده و مجدد ساخته خواهند شد و این رفتارهای دورهای در دراز

مدت در حریم  25متری که  4متر هم تجاوز صورت گرفته و کم شده
است ،به آثار صدمه وارد نمیکند؟
دکتر عمرانی :باید دید نگاه مردم و مسئوالن نسبت به این موضوع چیست ،و
نگاه آنها به ما خواهد گفت این  25متر باشد یا  50متر و از همه مهمتر آثار تاریخی
هم مثل محیط زیست متعلق به مردم هست و نگاه مردم و دیدگاههای آنها در شیوه
رفتارها خیلی تأثیر میگذارد .آنها در نگاه امروز ما را مورد نقد قرار میدهند .نسل
بعدی هم چنین است و باید سنجید نگاه نسل بعدی به آثار چیست.
مراغهنامه :آقای دکتر ،آخرین سئوال در مورد ثبت جهانی
برجمقبرههای مراغه است ،حضرتعالی قب ً
ال هم که در ادارهکل استان
مسئولیت داشتید و هم در پایانامه بنده که استاد راهنما بودید ،به این
موضوع تأکید داشتید و آقای طالبی هم با تدبیر خود این مهم را در برنامه
سند تدبیر و توسعه شهرستان دیدند .لطفاً بفرمایید چه باید کرد؟ و در
بازنگری طرح ،زمینه اجرایی این اقدام را فراهم میفرمایید؟
دکتر عمرانی :ثبت جهانی یک مطالبه منطقهای است ،یعنی اینکه نمایندگان
مردم ،مسئوالن شهر و مدیریت شهری باید درخواست کنند و پیگیری نمایند .از نظر
ما و میراث فرهنگی ،برجمقبرههای مراغه هنوز هم این قابلیت را دارند.
مراغهنامه :آقای طالبی ،شما شاهد بودید بعد از اینکه در جلسه
فرمانداری و در حضور دادستان ،فرماندار ،شهردار و نمایندگان شرکت و
یک سازمان مردمنهاد ،نداشتن پروانه ساختمانی در ضلع جنوبی افشاء
شد ،شرکت برای فاز  3تقاضای پروانه احداث کرد .لطفاً بفرمایید پروانه
صادر شده است و اداره مراغه اقدامی برای ممانعت از این اقدام کرده
است؟
طالبی :موضوع گنبدهای مراغه
دارای شخصیت ملی است و نه تنها
خود بناها از نظر معماری و فرهنگی
دارای جایگاه و ارزش و اهمیت ملی
هستند ،موضوع مرمت و حفاظت
و برخورد با گنبدها در قالب ملی
میگنجد ،بنابر این اداره مراغه مکلف
و موظف است نظرات میراث فرهنگی
را اجرا نماید .حدود  11ماه پیش توقف
عملیات با درخواست میراث فرهنگی
توسط دادستان محترم اتفاق افتاده و
بعد از آن هم از هر اقدامی که به آثار
صدمه بزند جلوگیری میکنیم ،حال
این اقدام ممکن است در عدم صدور
پروانه باشد یا در صدور مجوز کاوش
یا در بررسی تعیین حریم عرصه و
اعیان .اخیراً هم صورتجلسهای بسیار
راهگشا در حوزه برخورد با ساماندهی
کبود و مدور تنظیم شده و میراث
فرهنگی مراغه مکلف است به آن
عمل کند .این صورتجلسه الزام دارد میراث فرهنگی به عنوان پیشران قانونی
در شهرستان از هرگونه مجوز وفعالیتی برای ساخت و ساز جلوگیری کند و میراث
فرهنگی این موضوع را تکلیف خود را میداند .عالوه بر آن نظر شورای فنی هم
به دادستان و هم به شرکت اعالم شده است و در ادامه اقدام میکنیم تا مدیریت
شهری و شورا درگیر موضوع باشد تا اینکه تعیین تکلیف صورت گیرد و تا آن روز
مکلف هستیم از صدور هرگونه مجوز و پروانه ساختمانی جلوگیری کنیم.
مراغهنامه :از میراث فرهنگی استعالم شده است؟
طالبی :از میراث فرهنگی ،تاکنون از طریق شرکت برای ادامه فعالیت مکاتبات
انجام گرفته ولی از طریق مدیریت شهری برای صدور پروانه و مجوز از این
اداره استعالمی صورت نگرفته است و اگر اقدام هم شود مانع هستیم و البته در
روزهای آینده موضوع را به اطالع مدیریت شهری
میرسانیم که هر اقدامی متوقف بشود و برای
جلوگیری از هرگونه مجوز و پروانه همراهی بکنند.
مراغهنامه :آقای طالبی ،میراث فرهنگی
و شرکت صورتجلسه  11بندی باهم امضاء
و در بند  1موارد رفع تخلف ،به خط قرمز
 25متری اشاره شده است که باید انجام
شود .آیا این ردیف ،بند تشریفاتی است و
چرا اجرا نمیشود؟
طالبی :موضوعی به عنوان بند تشریفاتی در
صورتجلسه وجود ندارد .وقتی صورتجلسهای با
حضور مدیرکل ،معاون میراث فرهنگی و فرماندار
امضاء میشود ،اجرایی است .در این بند به تمامی
صورتجلسات قبلی بین شرکت و میراث فرهنگی
اشاره شده و در همه اینها صراحت دارد که 25
متر حریم از منتهیعلیه برجها باید عمل شود.
در موضوع  4متری هم که به حریم وارد شدند،
عموم ًا اقدامات در شرایط حاد بوده است 25 .متر
حریم ،خط قرمز هست و تأکید هم میکنیم .در
ضلع جنوبی برداشته شدن یک موضوع هست و
امکانسنجی موضوع ،یک اتفاق دیگر است .صورتجلسه اخیر شورای فنی کام ً
ال
موضوع را به سمتی میبرد که خواستههای میراث فرهنگی در آن لحاظ شود و
امکانسنجی اتفاق خواهد افتاد .برای امکان سنجی موضوع میتوانیم در ضلع
جنوبی به  30متر و  40متر برسیم .بند اجرایی است و امکانسنجی آن انجام
خواهد شد.
مراغهنامه :این امکانسنجی ،همان نیست که رئیس وقت شورا
در البی هتل بزرگ مراغه با حضور حضرتعالی و مدیرعامل انجمن
تاریخپژوهان ،یک روز قبل از قرار سفر رئیس سابق سازمان به مراغه
مطرح کرد و به علت اینکه در ضلع غربی ،با این اقدام ،عموماً فضاهای
فرهنگی در مقابل پیشروی تجاری کم میشود از سوی  NGOرد شد؟
طالبی :اشاره شما به یک صحبت دو سه نفری در البی هتل ،یک اتفاق
غیررسمی است ،سندیت نداشته و قابلیت اجرایی هم ندارد .بازنگری فقط امکان
مدیریتی نیست که با عضوی از شورا بشود انجام داد ،بازنگری و امکانسنجی ،اتفاق
تخصصی و کارشناسی است و در نهایت باید به تأیید شورای فنی سازمان برسد.

دکترمحمد مشتری
مدیرعامل انجمن تاریخپژوهان مراغه ()NGO

بازگشتبارکجبهمنزلاول؛
نخستینگامدرمانزخمکهنهکبود
باهم به یاد میآوریم روزهای خوب حضور فعال مردم و اکثر سازمانهای
مردمنهاد و دوستداران میراث برای صیانت از حقوق مکتسبه عمومی،
محافظت از آثار ملی و التیام زخمهای کهنه کبود ،روزهای خوب بودن و
نمودن؛ !...
 باهم به یاد میآوریم روزی را که گودبرداری شبانه و غیرمجاز محوطهتاریخی با اعتراض گسترده مردم و سازمانهای مردمنهاد ،با ورود دادستان
مراغه متوقف و با وجود تالشهای مکرر برای شکستن توقف عملیات ،تا به
امروز و نزدیک به یک سال تداوم داشته است.
 باهم به یاد میآوریم روزی دیگر را که دبیر کارگروه مطالعات سلجوقیو ایلخانی انجمن تاریخپژوهان ،برای شکستن توهم مجوز ساخت و ساز که
شرکت عمران بهسازی به آن تأکید داشت ،شرکت را به مناظره دعوت نمود
تا در یک مرکز علمی ثابت نماید هیچ مجوزی در کار نیست و شرکت از
پذیرش آن اجتناب نمود.
 باز هم به یاد میآوریم روز و جلسهای را که با حضور فرماندار ،دادستان،شهردار ،رئیس میراث فرهنگی و نمایندگان انجمن تاریخپژوهان به نمایندگی
از مردم و دیگر سمنها و نمایندگانی از شرکت عمران بهسازی در فرمانداری
مراغه تشکیل و به اصرار سازمان مردمنهاد و ابرام دادستان ،نداشتن پروانه
ساختمانی برای هیچ یک از فازهای اجرا شده و در حال اجرا و نداشتن
هیچگونه مجوز گودبرداری در محوطه تاریخی کام ً
ال افشاء شد.
 به یاد میآوریم زمانی را که چند روز قبل از معارفه مهندس محبخدایی،به عنوان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور ،برای تبریک و
پیشنهاد یاری عناصر گردشگری مراغه ،به دیدار وی رفته و با ارجاع موضوع
به نظر رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور(مهندس بهشتی) از سوی
ایشان ،به التیام زخمهای کبود امیدوارتر شدیم.
 همچنین به یاد میآوریم روزی را که سازمانهای مردمنهاد حوزه میراثی،طبیعی و محیط زیستی مراغه در جلسه فوقالعاده شورای اسالمی شهر حضور
یافته و با ارائه گزارش جامع ،کامل و مستند ،چراغ سبز شهرداری  ،قرمز شده
و رئیس شورا به رد درخواست صدور پروانه به فاز  ،3قبل از رفع تخلفات فاز
 1و تعیین تکلیف فاز  2اعالم نظر و موضع صریح کردند.
و اینک؛ شاهدیم سکوت سفید میراث فرهنگی شکسته و نظر شورای فنی
میراث فرهنگی کشور صادر شده است و با ورود به این فاز جدید ،برخورد با
تخلفات گسترده شرکت و اصالح جریان اجرایی شروع خواهد شد ،چون با
این تدبیر باید؛
 کاوشهای باستانشناسی محوطه تاریخی به زودی شروع شود. جدارههای گودبرداریهای انجام شده فوراً تثبیت شوند. تعیین حریم آثار و محوطه تاریخی صورت پذیرد. محوطهسازیهای نامناسب که بدون توجه به هشدارهای کارشناسانادامه داشته مورد بازنگری قرار گیرد.
 مرمت خانه تاریخی محمدی واقع در حریم در برنامه مرمت میراثفرهنگی قرار گیرد.
***
و اما یک کار دیگر هنوز مانده است و آن:
بازگشت بار کج به منزل اول و اصالح و جبران عبور از خط قرمزها است که
از سوی شرکت عمران بهسازی صورت گرفته است .شرکت باید بپذیرد که،
دیگر القاء مجوز در حکم مجوز محسوب نشده و زمان بینیازی به مجوزها
پایان یافته است و باید همانند یک واحد کوچک ساختمانی در محدوده بافت
و محوطه تاریخی ،نظر کارشناسان میراث فرهنگی را قبول کند.
شرکت باید بپذیرد ،بار کج به منزل نمیرسد و برای حفظ تعادل ،رویکرد
برد-برد را به جای رویکرد قبلی و برد یک طرفه در پیش گیرد.
شرکت باید بپذیرد ،دوران تحریک مصلحتاندیشی کاذب برخی مسئوالن
محلی و البیگری منطقهای برای نادیدهگرفتن هویت و فرهنگ شهر به
سر رسیده و باید معقول و منطقی به دنبال راهحل باشد و خود برای جبران،
بخشی از راهحل شود.
و باالخره شرکت ،مسئولین و منتخبین محلی باید بپذیرند که مردم
پذیرفتهاند ،تهاجم فرهنگی به ریشهها و تاریخ پرافتخار این دیار از نظارت
تیزبین و مؤثر اجتماعی فارغ نخواهد بود و اینک زمان جبران مافات است از
سوی تک تک ما ،از مردم تا مسئولین و منتخبین و شرکت محترم.
منتظر هستیم بر تغییر رفتار سوء و توجیهات غیر نافذ و امیدواریم شعارها
به رفتارها تبدیل گردد.
از تمام همکاران گرامی در کارگروهای مختلف انجمن شامل :مطالعات
سلجوقی و ایلخانی ،مرمت ،معماری و شهرسازی ،مستند سازی هنری
مشاهیر و مفاخر ،تاریخ هنر ،رسانههای دیجیتال ،روابط عمومی و مشاور عالی
رسانه و تمام سازمانهای مردمنهاد شهرستان مراغه و دادستانی محترم و
تمام مسئولین و منتخبین که ما را همراهی کردند تشکر کرده و امیدوارم سایر
عزیزان مخصوص ًا بعضی از مسئولین و منتخبین مردم هم ،توسعه فرهنگی و
رفتاری را نه در ظاهر ،بلکه از عمق جان و صداقت بپذیرند ،که خدا و چشمان
مردم ،ناظر و قاضی رفتار آنها است.
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شهردار مراغه

در مراسم افتتاح پل شهرداری:

تعریضپلشهرداریبا 1/5میلیارد
تومان اعتبار در مدت 8ماه انجام شد

تعریض پل شهرداری مراغه در کمتر از زمان موعد ،اجرا و در دهه فجر مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
شهردار مراغه در مراسم افتتاح تعریض پل شهرداری اظهار داشت :برای
اجرای این پروژه یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده است که مبلغ  400میلیون
تومان آن ،از محل اعتبارات دولتی و مابقی ،از محل اعتبارات خود شهرداری
تامین و هزینه شده است.
مهندس نادر احمدی افزود :پل شهرداری با  45طول در سه دهنه ،سابقه
پنجاه ساله دارد و طرح تعریض آن برای تسهیل ارتباط بین دو میدان در جانب
شرقی و غربی پل و افزایش سرعت عبور و مرور ،کاهش مصرف سوخت و
آلودگیهای صوتی و زیست محیطی اجرا شده و یازده و نیم متر از هر طرف
تعریض شده است و با احتساب  22متر عرض سابق پل ،در مجموع عرض پل
به  32متر رسیده است.
وی در خصوص مشخصات طرح تعریض پل گفت :عملیات انجام شده در
پل ،شامل حجم بنایی سنگی  1200متر مکعب ،حجم بتونریزی پل 590
متر مکعب ،مقدار میلگرد مصرفی  102تن ،قالببندی تیرهای پیشساخته
پل  1550متر مربع ،قالببندی عرشه پل با ورقهای قوسدار  800متر مربع،
قالببندی بالشتکها ،کنسول و شنازها  700متر مربع ،تعداد تیرهای بتونآرمه
پیشساخته  51تیر بوده است.
احمدی افزود :برای اجرای نردههای این پل ،از طرح گرهسازی معرق کاشی
و آجر گنبد غفاریه که در کنار صافیرود واقع بوده ،استفاده شده و از تاریخ و
هویت شهر الهام گرفته شده است.

بیمارستان سینا همزمان با سفر
رئیسجمهور به استان افتتاح میشود

بیمارستان سینا پس از دوره طوالنی هشت
ساله احداث ،فروردین ماه سال  1397مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه
در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و
مطبوعات ،با اشاره به روند اجرایی بیمارستان
در دست ساخت سینا گفت :فاز اول این مرکز
آموزشی و درمانی از  ۹۶درصد پیشرفت فیزیکی
در بخش ساخت برخوردار بوده و تا نیمه اول
اسفندماه سال جاری به علوم پزشکی واگذار
خواهد شد.
دکتر علی جنتی با بیان اینکه مراحل تحویل این بیمارستان به دانشکده علوم
پزشکی در قالب کارهای اداری در حال انجام است ،اضافه کرد :هم اکنون کار
نصب تجهیزات داخلی از جمله تجهیز اتاقهای عمل و تختهای بیمارستانی آغاز
شده است.
وی افزود :با توجه به اهمیت این طرح درمانی برای منطقه جنوب استان
آذربایجان شرقی و ملی بودن آن ،فاز اول آن با حضور مسئوالن کشوری در
سفر ریاست جمهوری به استان در فروردین سال آینده به بهره برداری میرسد و
گنجاندن آن در جدول برنامههای دهه فجر بدون مشورت با ما صورت گرفته و این
بیمارستان در شرایط فعلی آماده افتتاح هم نبوده است ،از نظر ما بیمارستان زمانی
افتتاح میشود که بتواند بیمار را پذیرش و خدمات الزم را ارائه بدهد.
دکتر جنتی با اشاره به مشارکت خیران سالمت در توسعه فضاهای درمانی این
شهرستان افزود :سرمایه گذاری بیش از یک هزار میلیارد ریالی خیرین در این
راستا ،کمک بزرگی به توسعه این حوزه در شهرستان مراغه کرده است.
وی افزود :ایجاد مرکز بیماریهای سرطانی ،دیالیز ،بخش آنژیوگرافی و
تصویربرداری از جمله طرحهایی است که با مشارکت خیران سالمت و بخش
خصوصی در این شهرستان انجام شده است و یا در حال انجام میباشد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با اشاره به مشارکت باالی خیران در بخش
سالمت این شهرستان ،خاطر نشان ساخت :خیران ،در سه سال گذشته در ساخت و
تجهیز زیرساخت های درمانی مراغه  100میلیارد تومان مشارکت داشتهاند .تهیه دو

دستگا ه شتابدهنده مرکز شیمی درمانی مراغه
از سوی یک خیر ،به نام احمد مجیدپور با اعتبار
 16میلیارد تومان ،نمونهای از این اقدامات است.
دکتر جنتی با اشاره به ساخت 85000
مترمربع فضای بهداشتی ،درمانی ،و بیمارستانی
دراین شهرستان گفت :با بهرهبرداری از
زیرساخت های انجام شده ،مراغه به قطب
درمان جنوب استان تبدیل خواهد شد.
شایان ذکر است رئیس دانشکده علوم
پزشکی مراغه در نشست خود با خبرنگاران،
عالوه بر گزارش کامل و جامع ،به سئواالت متعدد آنان پاسخ گفتند.
دکتر جنتی در پاسخ خبرنگار مراغهنامه در رابطه با موضوع ترافیک سنگین
خیابانهای منتهی به بیمارستان سینا و شهید بهشتی که در شرایط فعلی هم
ظرفیت الزم را ندارند و در صورت افتتاح بیمارستان سینا این مشکل حادتر هم
خواهد شد ،چیست و مدیریت دانشکده علومپزشکی یا مدیریت شهری نسبت به
این موضوع ،بویژه مسیر دسترسی آمبوالنسها چه فکری کرد ه و چه تمهیدی
اندیشیدهاند؟ گفت :موضوع ترافیک خیابانهای اطراف بیمارستان سینا و شهید
بهشتی واقع ًا یک مشکل جدی است و ما برای آن دو برنامه کوتاه مدت و دراز
مدت داریم .اولین اقدام این بود و برای اینکه بیمارستان سینا افتتاح خواهد شد،
مدرسه بدر را برای دو علت عمده از آموزش و پروزش گرفتیم تا بتوانیم او ًال
مسیر آمبوالنسها را از مسیر پشتی و کمربندی به بیمارستان منتقل بکنیم ،ثانی ًا
بیمارستان مشکل پارکینگ داشت و فردا  600خودرو کارمندان وارد بیمارستان
خواهد شد و این سئوال کام ً
ال درست است .اما بیمارستان را ما شروع نکردیم و
ما تمام میکنیم و باید برای مشکل آن راهحل پیدا کنیم .بنابر این راهحل کوتاه
مدت الحاق مدرسه و تعریف مسیر آمبوالنسها و کارمندان از آنجاست ،عالوه بر
آن ،پیشنهاد میکنیم تا خیابان دانشسرا یک طرفه شود و چارهای جز آن نداریم.
دکتر جنتی راه حل بلند مدت را انتقال بیمارستان شهید بهشتی به نقطه دیگر
شهر عنوان داشته و یادآور شدند؛ به علت فضای محدود ،مشکل سند و امکان
خدمترسانی مناسب در حوادث غیرمترقبه بیمارستان شهید بهشتی بعد از ساخت
بیمارستان  350تختخوابی ،به آنجا منتقل خواهد شد.

خانه صنعت ،معدن و تجارت شهرستان مراغه ( )NGOپیگیر تبدیل وضعیت
شهرک صنعتی مراغه به منطقه ویژه اقتصادی است.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت در جلسه ستاد تسهیل ،از استاندار آذربایجان
شرقی خواست مصوبه سال  1389مجلس شورای اسالمی برای تبدیل وضعیت
شهرک صنعتی مراغه به منطقه ویژه اقتصادی را عملی نماید.
علیرضا علیوند ضمن اشاره به باال بودن نرخ سود بانکی و دشوار بودن پرداخت
جریمههای سنگین و استمهال وامهای بانکی از غیرشفاف بودن نظام مالیاتی
گالیه کرده و گفت :نظام بانکی در شرایط نامناسب اقتصادی و بدون توجه به
وضعیت بغرنج واحدهای صنعتی عمل نموده و بر آنها فشار میآورد.
وی افزود :بنگاه های اقتصادی از عواملی چون ،نظام اداری کند و پیچیده با
دیوان ساالری طوالنی ،نظام بانکی مبتنی بر تأمین سود سپرده گذار از محل
زیان وام گیرنده و تجارت پول به جای ارائه خدمات مالی و پولی توسط نظام
بانکی ،طوالنی بودن چرخه های عملیاتی (مالی -بازرگانی) و باال بودن هزینهها
بویژه «هزینه سرمایه» در مقایسه با سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه
رنج میبرند.

درخشش هنرمندان مراغهای
در جشنواره «مشقعشق»

هنرمندان خوشنویس مراغه در جشنواره منطقهای«مشقعشق» ملکان
خوش درخشیدند.
در این جشنواره در بخش شکسته نستعلیق دو تفر از هنرمندان توانای
مراغه شامل امیر دانش مراغی به عنوان نفر اول و یونس آتشبار به عنوان نفر
دوم جشنواره برگزیده و معرفی شدند.
شایان ذکر است جشنواره مشقعشق ،در سه بخش نستعلیق ،شکسته
نستعلیق و نسخ برگزار و نفرات برتر هرکدام به شرح زیر معرفی و از آنان
تجلیل به عمل آمد.
در خط نستعلیق ،تیمورخدابخش اول ،شهرام فرشباف دوم و محمد رحیمی
سوم شدند .در خط شکسته نستعلیق ،امیر دانش مراغی اول ،یونس آتشبار
دوم و علی سقایی سوم معرفی شدند .در خط نسخ ،احمد ارجمندی اول ،زهرا
اشعار قدیم دوم و واحد ناصری به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

