در نشست خبری دبیر ستاد
روز مراغه با خبرنگاران؛
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  4صفحه رنگی•    1000تومان

برنامههای
روز مـراغـه
تشریح شد
صفحه 4

دو هفته نامه فرهنگی ،اجتامعی و آموزشی

حمید شکری به عنوان

فرماندار مراغهمعرفیشد
ـــ صفحه  3ــ

ـــ صفحه  3ــ

معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش در نشست خبری خود با خبرنگاران:

سرمایهگذارساختوسازمحوطهگنبدکبود
به تعهدات خود عمل نکرده است
ـــ صفحه 4

صفحه 3

رئیس هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه در دیدار نوروزی عنوان کرد؛

توسعه مراغه؛ با حرف و شعار
اتفاق نمی افتد

رئیس هیأت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه در جمع پرشور همشهریان
مراغهای مقیم تهران گفت :توسعه مراغه؛ با حرف و شعار اتفاق نمیافتد و
نیازمند اقدام عملی است.
به گزارش مراغهنامه سیدمصطفی سیدهاشمی با اشاره به مشکالت
موجود مراغه و ریشههای توسعه نیافتگی این شهر تاریخی و با بیان ضرورت
ایجاد وحدت و همدلی با همشهریان و برقراری دوستیها و مودت بین
همشهریان اظهار داشت :توسعه مراغه؛ با حرف و شعار اتفاق نمیافتد و باید
برای آبادانی و جبران عقب ماندگی مراغه ،پا به میدان عمل گذاشت.
سیدهاشمی با تبریک ایام با برکت سوم شعبان و اعیاد شعبانیه و تقارن

آقای فرماندار!
مأموریت سهل و آسان
و سخت و دشواری در پیش دارید

بازدیداستاندار
آذربایجانشرقی
از آزادراه
مراغه-هشترود

این ایام را با دیدار نوروزی اظهار داشت :سوم شعبان در طول تاریخ یکی از
بهترین اعیاد است اما در زمان ما نیمه شعبان مهمتر و ارجح تر است چرا که
«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»
سیدهاشمی با اشاره به سخنان یکی از همشهریان در خصوص تشکیل
اقاق فکر برای مراغه ،از کانون توسعه مراغه ،کمپین مطالبات جنوب استان
و موسسه خیریه عمران مراغه به عنوان یک اتاق فکری که دولتی نیست
و مردم ،خود برای توسعه ،آبادانی و عمران تالش میکنند ،نام برد و خاطر
نشان ساخت :موسسه خیریه عمران مراغه خود یک اتاق فکری است که
نه دولتی است و نه شخصی ،که عدهای از ادامه در صفحه 2

وزیر اطالعات در بازدید از رصدخانه به عنوان نماینده رئیسجمهور:

مشکالترصدخانهمراغهرابرایتخصیص
اعتبار ویژه در دولت مطرح میکنم
ـــ صفحه  4ــ

تبریک

جنابآقایمهندسحمید شکری
معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان
فرماندار ویژه مراغه تبریک و تهنیت عرض
نموده و از خداوند متعال سالمتی ،عزت و
توفیق روزافزون برای شما مسئلت داریم.

هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه
ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

جنابآقایحاجکاظمکچهچیان

جناب آقای سید رضا سیدهاشمی

عضو محترم موسسه خیریه عمران مراغه

عضو محترم موسسه خیریه عمران مراغه

بدینوســیله درگذشــت بــرادر
گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت و تعزیــت عرض
نمــوده ،از خداونــد منــان  ،رحمــت
واســعه الهــی بــرای آن مرحــوم و
صبــر و ســامتی بــرای بازمانــدگان
مســالت داریــم.

بدینوســیله درگذشــت بــرادر
همســر گرامیتــان را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت و تعزیت
عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان،
رحمــت واســعه الهــی بــرای آن مرحوم
و صبــر و ســامتی بــرای بازمانــدگان
مســالت داریــم.

هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه
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مسعود اکبری

روز جهانی آزادی
مطبوعاتوتلگرام

 13اردیبهشت مصادف سوم مه هرسال ،از سوی یونیسکو ،به عنوان روز
جهانی آزادی مطبوعات اعالم شده است.
مطبوعات و رسانهها به عنوان یکی از ارکان مهم مردمساالری و رکن
چهارم دموکراسی ،همواره از سوی دولتها مورد تهدید بوده و در معرض
محدودیتهای بسیاری قرار داشتهاند.
یونیسکو با هدف حمایت از ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا که جراید
آزاد ،فراگیر ،و مستقل را به عنوان یکی از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک
میداند برای کشورهای عضو ،ضروری دانسه و در این خصوص از کشورهای
عضو میخواهد حمایتهای الزم ،برای ایجاد فضای آزاد رسانهای ،صورت
گیرد.
به خوبی میدانیم یکی از مهمترین شعارهای انقالب شکوهند اسالمی در
بهمن  ،57استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی است و فقدان آزادی در رژیم
منحوس پهلوی و خفقان و سانسور یکی از موضوعاتی است که همواره از
سوی مردم مورد انتفاد و اعتراض بوده است.
از سوی دیگر امروزه رسانهها ،اعم از مطبوعات کاغذی و رسانههای
دیجیتال به عنوان یکی از مهمترین عناصر و ارکان آگاهیبخشی ،شفافیت
و التزام پاسخگویی دولتها به مردم شناخته شده و کارکرد آنها در سالهای
اخیر به مثابه ،ابزار قدرتمند نظارتی بر قوای حاکمه است.
در این میان فضای مجازی به دلیل سهولت و سرعت خیرهکننده دسترسی
کاربران و مردم به اطالعات و نشر اخبار در قالب ویدئو ،فایل صوتی و
قالبهای جذاب گرافیکی ،نقشی به مراتب موثرتر و سریعتر در انتقال
اطالعات و نشر اخبار داشته و در این زمینه گوی سبقت را از سایر رسانهها
ربوده اند.
همچنین ارتقای سواد رسانهای در جامعه و تسلط آحاد مردم به فراهم
آوردن شرایط مناسب برای نشر اخبار توسط مردم به عنوان شهروندخبرنگار،
اثرگذاری فضای مجازی را به مراتب بیشتر کرده است.
سال  ،94مهاجرت کاربران از اپلیکشینهای دیگر به تلگرام و وجود امکان
ایجاد کانال در تلگرام ،به سرعت تعداد کاربران ایرانی را در این نرمافزار
موبایلی افزایش داد و این موضوع رفته رفته به عنوان یکی از دغدغه های
دولتمردان تبدیل شد و بر سر بود و نبود آن و مکانیزمهای کنترل و نظارت
آن بحثهایی مطرح بوده و هنوز نیز ادامه دارد.
تجربه ممنوعیت ویدئو و ماهواره در دهههای شصت و هفتاد ،تجربه
گرانبهایی است که باید همواره مد نظر قرار گیرد .به روشنیی میدانیم ،هیچ
گاه با مسدود سازی و ممنوعیت یک ابزار و تکنولوژی ،استفاده آن برای
مردم نه تنها کم نشده بلکه با سیستمهای فیلترشکن امکان جدیدی برای
فضایهای دیگری که ممنوع بودهاند برای کاربران فراهم میشود.
هرچند معتقد به نظارت و کنترل این ابزار قدرتمند رسانهای از سوی مراجع
ذیصالح هستیم اما واقعیت این است که ممنوعیت و محدود سازی ،راه چاره
نیست بلکه باید با ایجاد شرایط مناسب برای رسانههای شناسنامهدار بویژه
رسانههای فضای مجازی و رفع نیاز و عطش مردم به اطالعات و نشر اخبار
و بویژه ارتقای سواد رسانهای مردم ،ریشه ناامنیهای سیاسی ،اخالقی و
اجتماعی را در جاهای دیگر شناسایی و رفع نماییم.
از این منظر فضای مجازی ،نه تنها نمیتواند تهدیدی برای کشور باشد
بلکه به عنوان ابزاری برای شفافیت ،پاسخگویی و تحقق واقعی شعار خدمت
به مردم میتوان افقهای سعادت و نیکبختی جامعه را در آن جستجو کرد.
اما از هر چه بگذریم؛ روز  13اردیبهشت ،روز جهانی آزادی مطبوعات را
به همه اهالی قلم و اندیشه ،روزنامهنگاران و خبرنگاران تبریک میگوییم.

رئیس هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه در دیدار نوروزی عنوان کرد؛

توسعه مراغه؛ با حرف و شعار اتفاق نمی افتد
ادامه از صفحه  1همشهریان مراغهای مقیم تهران دور هم جمع شدهاند
تا برای عمران و آبادانی مراغه کاری انجام دهند و خیر و برکتی برای مراغه برسد.
وی افزود :هر کسی از همشهریان ،اندیشه و نظری دارد میتواند در این اتاق
فکرها طرح کند و ما هم موظف به استفاده از نظرات عزیزان هستیم.
سیدهاشمی با برشمردن سه ویژگی ممتاز این دیدار نوروزی اظهار داشت :در
فرهنگ اسالم صله رحم مهم است و به آن سفارش اکید شده و در قرآن آمده است.
قطع صله رحم را قرآن جزو فاسقین میداند.
وی با اشاره به سنت حسنه دیدار نوروزی موسسه خیریه عمران مراغه ،از دیدار
نوروزی به عنوان یک فرصت مناسب برای صله رحم و دیدار با بستگان ،دوستان
و اشنایان یاد کرد و افزود :همین دوستیها و همدلیهاست که موجب پدید آمدن
کارهای بزرگ میشود و چنین دیدارهایی به معنای تجدید دوستی و وفاداری است،
تجدید پشتیبانی از هم و تجدید صمیمت است.
وی با برشمردن نقش تاثیرگذار تعدادی از همشهریان مراغهای در سنوات
گذشته که در وزارتخانهها و ارگانهای دولتی در مرکز حضور داشتند و تجلیل از آنها،
از همشهریان خواست که هر کسی از مراغهایهای مقیم تهران در هر کجایی که
هستند و در هر جایگاه و مقامی که هستند برای مراغه قدمی بردارند.

هر پرواز فرودگاه مراغه ،یک میلیون و دویست هزار
تومان برای موسسه هزینه داشته است
رئیس هیات مدیره موسسه خیریه عمران افزود :با اشاره به سابقه درخشان
موسسه در اقدامات عمرانی شهر مراغه و با بیان اینکه موسسه خیریه عمران مراغه،
یک موسسه دولتی و شخصی هم نیست ،خاطر نشان ساخت :تالشمان این است
که یک سری اقدامات موثری برای عمران و آبادانی مراغه انجام دهیم.
وی گفت :در موضوع راه اندازی فرودگاه که  5سال تعطیل بوده ،موسسه عالوه
بر هماهنگیها برای برقراری پروازها ،در هر پرواز به خاطر هندلینگ و خدمات
فرودگاهی ،متحمل یک میلیون و دویست هزار تومان شده است.
سیدهاشمی افزود :در این مدت که  43پرواز انجام شده بطور متوسط 38
نفر در هر پرواز بوده و  37صندلی خالی داشته است و شرکت مربوطه هزینههای
فرودگاهی را تقبل ننموده است و موسسه برای اینکه این پرواز های دایر شود تا 6
ماه هزینه هندلینگ را به مبلغ  72میلیون تومان تهعد نموده است.
وی با اهمیت خواندن ساعات پرواز در این فرودگاه ،از فقدان روشنایی در

ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

جناب آقای دکتر میاندوآبچی

جناب آقای مقدم

عضو محترم موسسه خیریه عمران مراغه
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فرودگاه مراغه به عنوان مانعی برای پرواز در ساعات ابتدایی صبح یاد کرد و افزود:
باید خودمان با استقبال از این پروازها ،زمینه توسعه فرودگاه مراغه و تجهیز آن به
امکانات پیشرفته را فراهم نماییم.
وی با اشاره به مشکالتی که از سوی برخی حاضران از جمله جاده مراغه
هشترود ،بیمارستان مراغه و حذف قطار مراغه ،طرح شد با یادآوری این موضوع
که رفع این مشکالت یک همت جمعی میخواهد و فردی قابل انجام نیست،
اظهار داشت :کانونی به نام کانون توسعه مراغه از سوی جمعی از همشهریان
مراغه تشکیل شده است که امیدواریم با همکاری و همدلی بتوانیم این مشکالت
را رفع نماییم.

ساخت خوابگاه دانشگاه مراغه ،همت موسسه است و
در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد
سیدهاشمی همچنین با اشاره به تعهد ساخت  125تخت خوابگاهی در دانشگاه
مراغه از سوی موسسه و جمعی از خیران مراغهای مقیم تهران ،ضمن ارائه گزارشی
از میزان اعالم آمادگی برای کمکها ،خاطرنشان ساخت :برای این موضوع یک
حساب مشترکی با دانشگاه مراغه افتتاح کردهایم و در این جمع از همه عزیزان و
خیران میخواهیم در این موضوع کمک نمایند.
وی افزود :برای هر تخت  10میلیون تومان در نظر گرفتهایم و نام خیران در
ورودی خوابگاه درج خواهد شد و ما باید یک میلیارد و  250میلیون تومان جمع
کنیم و این موضوع همت موسسه است و در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد.

دلیلی ندارد که رادیو مراغه بعد از  17سال،
دچار افول شود
سیدهاشمی در ادامه با اشاره به اهمیت و ارزش هویتی برخی داشتههایمان از
جمله رادیو مراغه که  17سال پیش به عنوان سی و یکمین رادیو در کشور افتتاح
شد از رادیو مراغه به عنوان یک دارایی فرهنگی و یک رسانه یاد کرد و اظهار
داشت :رادیو مراغه نه تنها نباید افول کند بلکه باید توسعه پیدا کند و مسوالن شهر
باید کمک کنند .فرماندار باید وارد میدان شود و مردم از آن حمایت نمایند چرا که
رادیو مراغه ،هویت فرهنگی مراغه است.
همچنین در ابتدای این نشست ،نماینده «کمپین مطالبات جنوب استان» با

عضو محترم موسسه خیریه عمران مراغه

بدینوســیله درگذشــت بــرادر
گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت و تعزیــت عرض
نمــوده ،از خداونــد منــان  ،رحمــت
واســعه الهــی بــرای آن مرحــوم و
صبــر و ســامتی بــرای بازمانــدگان
مســالت داریــم.

بدینوســیله درگذشــت والــده
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

هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

استادفرهیخته

جناب آقای یونس مروارید

از تالشهای ارزنده حضرتعالی در تهیه
کتاب مرجع «مراغه ،افرازه رود» و اهدای
 1500جلد کتاب به کتابخانه عمومی مراغه
قدردانی نموده ،برایتان آرزوی سالمتی و
سعادت مینماییم
هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

معرفی کمپین و برشمردن اهداف و سیاستهای آن از حق مطالبهگری مردم از
مسئوالن سخن گفت و اظهار داشت :سال گذشته برای بازسازی و تعمیرات جاده
مراغه هشترود اقدام نمورده و در این زمینه با همت و مساعدت آقای دکتر سیدفرید
موسوی ،موفق به تخصیص  8میلیارد ریال اعتبار برای این منظور شدیم.
عبدالحسین پور افزود :در بحث ادارهکل شدن راه آهن مراغه ،طوماری با
قریب به 10هزار امضاء جمع آوری نموده و آنرا برای استفاده از همه ظرفیتهای
مراغهایهای مقیم تهران خدمت آقای سیدهاشمی دادهایم تا انشاهلل اداره کل راه
آهن مراغه ،محقق شود.
بحث حذف قطار مراغه که  63سال بدون وقفه حرکت داشته دی ماه 1396
این قطار را به بهانه مرمت برداشتند ،متاسفانه قطار موجود ،هم زمان بدی داشته
و هم نامناسب بوده و ظرفیت الزم را ندارد و به دلیل افزایش دو کوپه بر هر واگن
بنام خلیج فارس برنامه ریزی کردهاند برای قطار مراغه مشکل ایجاد کنند باید
همت کنیم برای رفع مشکل ،خواهشمندم قطاری که بنام تعمیرات حذف شده
بجای خود برگردد .
در بحث بیمارستان  350تخت خوابی به دنبال زمین مناسب آن هستیم که البته
با مشکالتی که وجود دارد با همت جمعی مردم مراغه و همشهریان مقیم تهران
امیدواریم ،طرح این بیمارستان از مراغه خارج نشود.
همچنین در این نشست مرتضی باستانی ،عضو شورای شهر مراغه به نمایندگی
از کانون توسعه مراغه با عبارتی قابل تامل به زبان ترکی (اخییر) نسبت به وضع
موجود مراغه اظهار نگرانی کرد و افزود :در یک جمله عرض میکنم .برادران!
مراغه «آخییر» .این شهر از راست و چپ ،باال و پایین و زمین و هوا کوبیده میشود.
وی گفت :یا اسیر جهلمان هستیم یا به عصر جاهلیت برگشتهایم .قدر
داشتههایمان را نمیدانیم و حرمتشان را حفظ نمیکنیم .ما در شهر ابرمردانی
داریم که هریک با گوشه چشمی به شهرمان که همه در حسرت طبیعت و عرفان
و معرفت و ادبیاتش هستند و آن را گوشهای از بهشت میدانند ،میتوانند دنیایی از
برکت برای شهرمان باشند.
باستانی با اشاره به شخصیت های بزرگ مراغهای از جمله دکتر قنادی ،دکتر
سیدهاشمی و دکتر فرهودی اظهار داشت :به عنوان یک سرباز مراغهای التماس
میکنم باالغیرتن خاصیتمان را برای شهرمان زیاد کنیم و مانع آسیب و ترور
داشتههایمان شویم.
گفتنی است در این دیدار ،عالوه بر جمع پرتعداد همشریان مراغهای مقیم
تهران ،اعضای هیات مدیره کانون توسعه مراغه ،جمعی از کمپین مطالبات جنوب
استان و مهمانانی از شهرستان عجب شیر حضور داشتند.
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حمیدشکری

به عنوان فرماندار مراغه
وزیر کشور طی حکمی حمید شکری را بهعنوان معاون استاندار و
فرماندار شهرستان ویژه مراغه منصوب کرد.
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در این حکم ،بنا به پیشنهاد استاندار
آذربایجان شرقی ،حمید شکری را بهعنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان مراغه منصوب کرد.
مجید خدابخش در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید
مراغه ،که در سالن اجتماعات فرمانداری مراغه با حضور اعضای شورای
اداری و معتمدین شهر برگزار شد گفت :توسعه و رفع مشکالت جامعه،
رسالت مدیران است و در این راستا ،نگرش مسئوالن باید اخالق مدارانه
و با آستانه تحمل باال همراه باشد .وجود نگرش اخالقی و حفظ کرامت
مردم نکته تمایز نظام جمهوری اسالمی با سایر حکومت ها و دولتهاست.
وی با بیان اینکه بر اساس آموزههای قرآنی و اسالمی ،خدمتگزاری باید
توام با اخالص و احترام باشد اضافه کرد :خدمتگزاری همراه با نرمخویی و
تکریم مردم ،عبادت و نعمتی الهی است که باید قدر آن را دانست و برای
انجام وظیفه و تالش برای مردم اهتمام نمود.

خدابخش با اشاره به لزوم توسعه اقتصادی و عمرانی منطقه گفت :توسعه
و رشد روزافزون شهرستان تاریخی مراغه در اولویت و برنامه های اساسی
مدیریت ارشد استان در دولت تدبیر و امید است.
وی افزود :در چهارسال گذشته در این شهرستان خدمات و طرحهای
بزرگ و قابل توجهی به ویژه در زمینه عمرانی و حوزه بهداشت و درمان
انجام شده که جای تقدیر دارد.
قابل ذکر است فرماندار جدید مراغه متولد سال  1340شهرستان نقده
از توابع استان آذربایجان غربی است ،وی مدرک کارشناسی ارشد علوم
سیاسی داشته و از جانبازان و فرماندهان لشکر عاشورا در دوران دفاع مقدس
میباشد و پیش از این به مدت سه سال فرمانداری شهرستان ویژه میانه را
بر عهده داشته است.
شکری همچنین مسئولیت بخشداری عجبشیر ،فرمانداری
شهرستانهای نقده و میاندوآب و مدیریت امور اجتماعی ،سالمت و ورزش
سازمان منطقه آزاد ارس را در دورههای مختلف خدمتی خود بر عهده
داشته است.

بازدید استاندار آذربایجان شرقی از پروژه
آزادراه مراغه-هشترود

دکتر مجید خدابخش از آزادراه مراغه-هشترود بازدید و در مراسم کلنگزنی قطعه  5آزادراه گفت :قطعه  5آزاد راه ،از
هشترود به طرف مراغه بوده و به طول  6کیلومتر و با  300میلیارد ریال اعتبار در عرض  18ماه به اتمام خواهد رسید.
وی افزود :این قطعه با مشارکت بانک سپه و پیمانکار بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
خدابخش همچنین به سد سهند هشترود و ضرورت اجرای پایاب آن اشاره کرد و گفت :مسیر قطعه  5می تواند بهترین
مسیر برای عرضه محصوالت تولیدی در پایاب این سد باشد و آرزوی دیرینه مردم هشترود جهت ورود به آزاد راه زنجان تبریز
و مراغه را برآورده کند.
معاون زیرساخت و توسعه آزادراههای کشور نیز اعتبار پیشبینی شده برای اجرای آزادراه مراغه  -هشترود به طول 92
کیلومتر را  10هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت :آزاد راه مراغه  -هشترود یکی از محورهای معم ارتباطی غرب کشور خواهد
بود وعراق را مرکز ایران وصل خواهد کرد و موجب رونق اقتصادی شهرهای جنوب آذربایجان شرقی می شود.
سید حسن میرشفیع گفت :این طرح  32دهنه پل بزرگتر از هشت متر و  104دهنه پل کوچکتر از هشت متر با چهار خط
عبوری به عرض  28.6متر و سرعت متوسط تردد  120کیلومتر در ساعت اجرا می شود.
وی افزود :عملیات این طرح شامل  14میلیون و  600هزار میلیون متر مکعب خاکبرداری 6 ،میلیون و  700هزار مترمکعب
عملیات خاکریزی 750 ،متر مکعب زیرساخت و  750هزار تن آسفالت ریزی است.
طرح قطعه  5آزادراه هشترود به مراغه با عرض مسیر  26.40تا  38متر با  633هزار و  262متر مکعب خاکبرداری 475 ،هزار
و  868متر مکعب خاکریزی 27 ،هزار و  600متر مربع قالب بندی 12 ،هزارمتر مکعب بتن ریزی 33 ،هزار متر مکعب زیرسازی،
 45هزار تن آسفالت و تعداد  18دستگاه آبرو و یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در  18ماه ساخته خواهد شد.
محور فعلی مراغه  -هشترود به طول  101کیلومتر بوده که با پیچ های خطرناک از  2شهر خداجو و نظرکهریزی می گذرد،
با آنکه بیشتر ترانزیت شهرهای جنوب استان های آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و /مال کردستان از این مسیر است ،این
جاده از غیر استانداردترین جاده های کشور محسوب می شود.

ناصر دبیر

آقای فرماندار!

مأموریت سهل و آسان

وسخت و دشواری در پیش دارید ...
آقای فرماندار!
با کولهباری از تجارب و اندوختههایی از تعهد به یقین باور دارید فرماندار به
عنوان مقام عالی دولت در شهرستان مستقر بوده و مسئولیت خطیری بر عهده
دارد و توانایی ،کارایی و اثربخشی او و به همان نسیت بیبرنامگی ،بیانگیزگی
و بیکفایتی او به همه ارکان اجرایی سرایت میکند .حال این مسئولیت اگر با
عناوین ویژه نظیر معاونت استانداری و فرمانداری ویژه همراه باشد این تأثیر
دوچندان و بار مسئولیت آن مضاعف خواهد بود.
بر این اساس ضمن تبریک نعمت راهبری اجرایی شهرستان و فرصت خدمت
صادقانه به حضرتعالی ،آرزو میکنیم حاصل حضور و تالش شما سودمند و برای
منطقه برخوردار ولی محروم جنوب سهند مبارک گردد و برای مزید اطالع،
انعکاسی از حقیقت وضعیت موجود را در دو شاخص زیر به حضور عرضه نمایم.
اول اینکه؛
به سه دلیل زیر مأموریت سهل و آسانی در پیش دارید چرا که:
* مراحل اجرایی رشد را پله پله طی کرده و بر تمام سطوح اجرایی اشراف دارید
و با اندوختهای از تجارب مثبت و مدیریت موفق ،از مرتبهای همسطح که پیش
از این رایج نبوده به این مسئولیت رسیدید و انشاءا ...دوره آزمون و خطا نخواهید
داشت و همه اینها کار شما را آسان مینماید.
* منطقه فرهنگی مراغه از ظرفیتهای عظیم توسعه برخوردار است ،هم از
لحاظ وضعیت و جایگاه آن در تاریخ ،طبیعت و فرهنگ غنی و ریشهدار منطقه و
هم از نظر ظرفیت و توانمندیهای انسانی و اجرایی آن که موجب صدور استعداد
و توانایی در گروه دانشمندان برجسته و مدیران نمونه و اثربخش در سطوح ملی،
منطقهای و استانی بوده و تقدیم پنج فرماندار و بخشدار در جامعه وزارت کشور
مورد ذکر در سخنان فرماندار سابق در پیام پایانی و در دوره ایشان ،مؤید این
مطلب است.
* غفلتهای دو دهه پایانی که اتفاق ًا پس از تصویب سطح اجرایی فرمانداری
ویژه بر خالف تصور و انتظار تشدید شده و به علت گرفتاری عوامل اجرایی در
روزمرگی بالاثر از جامعیت و قابلیت مسبوق افتاده و واقع ًا هیچ اقدام مثبت و
مؤثری در سطح و نگاه ملی و حتی منطقهای نداشته است و همین امر آثار
کوچکترین اقدامات و اتفاقات شما را به وضوح معلوم و موجب رضایت و خشنودی
مردم خواهد شد.
و اما شاخص دوم ،اینکه؛
به سه دلیل زیر مأموریت سخت و دشواری در پیش دارید:
* مشکالت مراغه ساختاری است و بر اساس آرمان تبیینی حضرتعالی در گفتار
کوتاه معارفه برای برآورد  90درصدی نیازهای شهرستان بدون مداخله مستقیم
استان ،بدون ترمیم و اصالح ساختار اجرایی موجود ممکن نیست .قطع ًا واقفید که
برای تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در منطقه ،نیازمند تفویضهای بموقع و
متناسب با مسئولیت بوده و مسئولیتهای ویژه اختیارات متناسب را طلب میکند
و برای استفاده مناسب از اختیارات ،توانایی اجرایی مدیران ضروری است.
باید اذعان نمود فراهم کردن زمینههای تعالی و توسعه ساختار اجرایی علیرغم
نگاه باالدستی به تمرکززدایی ،کاری سخت و طاقتفرسایی است و برای تنظیم
روابط اجرایی بین کارگزاران استان و شهرستان ،از استانداری تا تمام ادارات کل
باید به سختی تالش و تصحیح رویه و روند نمود و آنگاه برای واسپاری مسئولیت
و وظایف سنگین ،مدیران محلی را از انزوا بیرون کشیده ،راهبری و هدایت نمود.
* مراغه به علت داشتن ریشه ،تاریخ ،تمدن و مدنیت مستمر با عناوین بزرگ
ملی و فراملی فراوانی همراه است و حفاظت و صیانت از این ارزشها بسیار
سخت و دشوار است .بهشت فسیلی جهان ،پایتخت نجوم ایران ،باغشهر ایران،
نخستین شهردانشگاه جهان ،نخستین پایگاه جهانی گفتگوی فرهنگها ،پایگاه
نخستین حکومت ملی پس از اسالم ایران ،واقع بودن در گروه ده شهر تاریخی
فرهنگی کشور ،شهر موزه و شهر برجمقبرههای تاریخی و هفتگنبد ایران ،منشاء
معماری چوبی و مساجد با پوشش مسطح منقش و بهشت و نگین آذربایجان
که برنامههای متعددی برای آن نظیر رصدخانه ،خواجهنصیر ،عبدالقادر و  ...در
میراث جهانی یونسکو ثبت شده است که نشانی از موقعیت غنی این منطقه بوده
و استمرار تمدنی آن ،دلیل بر پایداری زمینه توسعه این دیار است .بنابر به هیچ
عنوان پذیرفتنی نیست که مراغه موقعیت توسعه خود را از دست داده است و این
عناوین مربوط به گذشته است و باید بسختی برای تداوم این روند تالش نمود.
* سومین عامل دشوار در مسیر خدمت فرماندار صادق ،عبور از روند رواج
سرمایهگذاری استعماری یکطرفه است که از سالها پیش به رویه رایج در
مراغه تبدیل شده است .به موجب این روال ،اینجا سرمایهگذار به کمتر از کل
راضی نیست ،اینجا سرمایهگذار بیشتر سرمایهبردار است و بدون آورده قابل توجه،
داشتههای موجود را یک طرفه و بدون دستاورد قابل توجه برای عموم مصادره
میکند .اینجا تعهدات بیشتر یک طرفه بوده و الزام به تعهدات از سوی سرمایهگذار
معنی ندارد .اینجا عدول و معطل داشتن تعهدات از سوی سرمایهگذار خیلی
عادی است .اینجا به راحتی از نظارتهای رسمی عبور و نظارت اجتماعی مردم و
سازمانهای مردمنهاد را برنمیتابند .اینجا صیانت از حقوق مکتسبه عمومی برای
کارگزاران به علت ناکارآمدی سطوح اجرایی غیرممکن شده است و پرواضح است
شکستن رویه رایج و برقراری نسبت برد-برد در حوزه سرمایهگذاری ،احصاء و
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری عادالنه و رفع انحصار سرمایهگذاران خاص که
مانع حضور سرمایهگذاران عام است کار را سخت میکند.
با این حال امید است در سایه تجارب ،تعهد ،توانایی و استفاده از تمام
ظرفیتهای موجود مثمر ثمر باشید و بدانید مردم فهیم منطقه قدر خادمان صادق
خود را به خوبی میدانند و با وجود تأکید به مدیران بومی ،بسیار غریبنوازند هر
چند امامجمعه محبوب مراغه هوشمندانه تعلق شما را به مراغه در مراسم معارفه
بر مالء نمودند و با این حساب فرماندار بومی هم محسوب میشوید.
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در نشست خبری دبیر ستاد روز مراغه با خبرنگاران؛

برنامههای روز مراغه تشریح شد

ستاد اجرایی روز مراغه با برنامههای متنوع به استقبال روز مراغه میرود
دبیر ستاد اجرایی روز مراغه و عضو شورای اسالمی شهر مراغه .در نشست خبری
خود با خبرنگاران ،گزارشی از چندین نشست دبیرخانه با سازمانهای مردمنهاد،
ادارات و سازمانهای دولتی ارائه و از آمادگی شهرداری و دیگر سازمانهای دولتی
و مردمنهاد برای برگزاری باشکوه روز مراغه خبر داد.
ناظم عزیزی در این گفتگو با بیان اینکه روز
مراغه نباید به یک روز خاص اختصاص یابد و باید
آثار این روز در تمام روزهای سال پایدار باشد افزود:
امسال با برنامههای متنوعی به استقبال این روز
خواهیم رفت و چند روز پس از  16اردیبهشت و روز
مراغه هم ،برنامهها ادامه خواهد داشت.
وی گفت :برخی از این برنامهها در طول یک
هفته دوام داشته و بعضی دیگر از برنامهها در یکی
از روزهای  12تا  ۱۹اردیبهشت اجرا خواهند شد.
او افزود :تخفیف ویژه عوارض شهرداری در مدت
یک هفته انجام و فیلمهای مربوط به کارگردان و
هنرمندان مراغهای و فیلمهایی که مربوط به مراغه
بوده و یا صحنههایی از آن در مراغه برداشت شده
در بوستان یادگاران اکران خواهند شد.
دبیر ستاد اجرایی روز مراغه ،تصمیم به برگرداندن نامهای قدیمی مراغه به
محالت و اماکن شهر از سوی کمیسیون نامگذاری شورا را از دیگر اقداماتی برشمرد
که در این هفته آغاز و و در ادامه سال تداوم خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد :در جریان یک هفته ،برنامههای متنوع مسابقه ،برنامههای
ورکشاپ طراحی و نقاشی در پارک غفاریه اجرا شده و تورهای رایگان مراغهگردی
با همکاری میراث فرهنگی و با حضور کارشناسان انجام خواهد شد .همچنین برنامه

رصد ستارگان و برپایی نمایشگاه ستارهشناسی توسط فعاالن نجوم آماتور مراغه در
جریان یک هفته اجرا خواهد شد.
ناظم عزیزی نصب استیکر بر بدنه اتوبوسهای شهری ،از آثار و جاذبههای
تاریخی و گردشگری را از دیگر برنامههای هفتگی این ستاد اعالم کرد.
وی گفت :عالوه بر برنامه هفتگی و در جهت استقبال شایسته از روز مراغه،

برنامههای متنوع دیگری از  12اردیبهشت آغاز و تا چند روز پس از این روز ادامه
خواهد داشت.
دبیر ستاد روز مراغه خاطر نشان کرد :پیادهروی خانوادگی از گنبد کبود تا پارک
بانوان و افتتاح این پارک ،برگزاری برنامههای متنوع جشن نیمه شعبان و برگزاری
مسابقه عکاسی با دوربین و موبایل از جاذبههای گردشگری روز دوازدهم اردیبهشت
بوده و برنامه یادواره اولین شهید مدافع حرم مراغه از آذربایجانشرقی ،همایش

تجلیل از کار و کارگر و برگزاری مسابقه غذاهای محلی و شیرینی از برنامههای روز
سیزدهم اردیبهشت بوده است .همچنین برگزاری جشنواره فالیجت و مسابقات
روباتیک ،برگزاری مسابقه تیراندازی با کمان و دارت بین کارکنان ادارات و جشن
بادبادکها در روز چهاردهم اردیبهشت برگزار و تجلیل از جوانان موفق و مراسم
شب شعر گروه رثاء در سالن سرباز صورت خواهد گرفت.
دبیر ستاد اجرایی روز مراغه برنامههای روز 16
اردیبهشت را متنوع عنوان نموده که با حضور اقشار
مختلف و مهمانان ارجمند در تاالر عبدالقادر مراغی
برگزار شده واز اساتید و دانشمندان علمی و فرهنگی و
هنری تجلیل خواهد شد.
ناظم عزیزی رئیس کمسیون فرهنگی شورای
اسالمی شهر مراغه؛ برنامه اصلی روز هفدهم
اردیبهشت را همایش حاجزینالعابدین مراغهای عنوان
کرده و افزود :این همایش به همت اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی از ماهها قبل تدارک دیده شده و از
برنامههای علمی و ارزنده پیوست شده به نکوداشت روز
مراغه است ،فراخوان مقاالت آن قب ً
ال منتشر شده و آثار
زیادی به کنگره ارسال شده و مقاالت نهایی انتخاب
شده است و انشاءا ...در روز همایش ارائه خواهند شد.
همچنین در جوار این همایش نمایشگاه کتاب و
مطبوعات هم برگزار و بر غنای همایش خواهد افزود.
وی خاطر نشان ساخت برنامههای روز مراغه در روز نوزدهم اردیبهشت هم ادامه
داشته و مسابقه غذاهای سالم برگزار و از تندیس استاد کریمی مراغهای رونمایی
خواهد شد و برنامه دیگری در روز بیست و یکم اردیبهشت با برگزاری تور ریلی
گردشگری از تبریز به مراغه ادامه داشته و گردشگران از جاذبههای مراغه بازدید
خواهند داشت.

وزیر اطالعات در بازدید از رصدخانه به عنوان نماینده رئیسجمهور:

مشکالترصدخانهمراغهرابرایتخصیص
اعتبار ویژه در دولت مطرح میکنم
فرستاده ویژه رئیسجمهور در سفر استانی به آذربایجان شرقی از رصدخانه
مراغه بازدید و مشکالت این اثر تاریخی را بررسی نمودند.
وزیر اطالعات در بازدید از رصدخانه مراغه گفت :مشکالت این بنای
تاریخی را به منظور اختصاص اعتبار ویژه در جلسه هیات دولت
مطرح میکنم .وی در پاسخ به نامه درخواست نماینده مردم مراغه
و عجبشیر در مجلس شورای اسالمی دستور همکاری به ادارهکل
اطالعات استان را صادر نموده و مردم منطقه را به اجرای ساختمان
پالنتاریوم و تشکیل موزه نجوم ایران در دامنه جنوبی تپه رصدخانه
امیدوار نمودند.
قابل ذکر است رصدخانه مراغه از بناهای منحصر به فرد دوره
ایلخانی بوده و نخستین اثری است که پس از دوره طوالنی ویرانگری
مغوالن ساخته شده و باعث به وجود آمدن شیوه جدید معماری
اسالمی در ایران بوده است .طرح احیاء این رصدخانه از سالها
پیش در برنامه بوده ودستگاه پالنتاریوم (آسماننما) آن خریداری
شده است .با دستور و هماهنگی وزیر اطالعات به عنوان نماینده
رئیسجمهور ،قرار است مشکالت رصدخانه رفع و کار نصب دستگاه
فراهم شود.
حجت االسالم علوی در ادامه دیدار خود از مراغه ،از بیمارستان
سینا بازدید و در جریان این دیدار عنوان نمود که کار احداث این بیمارستان از
نظر عمرانی به پایان رسیده و آماده پذیرش بیمار است و به محض تجهیز آن به

دستگاهها در خدمت مردم خواهد بود.
وی در سفر خود به مراغه از یادواره شهدای گمنام بازدید و پس از بازدید از
بیمارستان سینا و رصدخانه مراغه بازدید نموده و در مسجد جامع با مردم دیدار

نموده و گفت :با تالش فرزندان شما در وزرات اطالعات تروریست هایی که
برنامه و نقشه قبلی برای اجرای طرح های تروریستی در کشور داشتند از پای
در آمدند.

وی افزود :به برکت بیداری و همت سربازان گمنام امام زمان(عج) برای
تامین امینت در شرایط کنونی ایران اسالمی یکی از امن ترین و آرام ترین
کشور های دنیا است.
حجت االسالم علوی گفت :اگر مردم در کنار هم باشند دشمن
پوشالی همانند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسالمی نیز در
این مراسم گفت :فرسوده بودن شبکه آبرسانی مراغه از مشکالت
اساسی مردم این شهر است.
علی جلیلی افزود :ایجاد منطقه اقتصادی از طرح هایی است که با
وجود تصویب در مجلس شورای اسالمی سالها است راکد مانده است.
وزیر اطالعات همچنین در جمع مردم عجب شیر گفت  :برای
رفع بیکاری  ،پیشرفت اقتصاد و تولید کاال باید برای فعاالن اقتصادی
حرمت قائل شویم.
حجت االسالم والمسلمین علوی افزود  :همان طور که در علم و
دانش استادان دانشگاه ها ودر عرصه نبرد با دشمن  ،سپاه و ارتش
سرداران کشورمان هستند باید در عرصه اقتصادی هم فعاالن و
تولیدکنندگان سرداران کشورمان باشند.
وی سپس از بیمارستان  82تختخوابى در حال ساخت شهرستان عجب
شیربازدید کرد.

معاون مدیرکل و مدير آموزش و پرورش مراغه در نشست مطبوعاتی خود
با خبرنگاران ،در پاسخ سئوال خبرنگار مراغهنامه در خصوص نحوه توافق و
مصالحه آموزش و پرورش با شرکت سرمایهگذار در محوطه تاریخی کبود
و مدور از بابت معوض دو باب مدرسه که برای توسعه فضای سبز تحویل
گرفته و تجاری ساختند ،گفت :متأسفانه شرکت به هیچ یک از تعهدات خود
عمل نکرده است.
جلیل اسالمي افزود :یکی از اعضای شورای شهر ،آموزش و پرورش را
برای امضاء صورتجلسه تحت فشار قرار میداد و ما در آن شرایط بناچار
توانستیم با میانجیگری فرماندار وقت ،یک فقره چک تضمینی از شرکت
بگیریم و شرکت را برای ساخت یک باب مدرسه شش کالسه متعهد کنیم
که به این تعهد عمل نشده است .البته شهرداری به جای یکی دیگر از
مدارس ساختمان پیام نور را به آموزش و پرورش واگذار کردند.
وي در پاسخ اینکه مبلغ چگ چقدر بوده و آیا در حدی هست که ضمانت
اجرایی داشته باشد ،گفت :مبلغ چک  ......میلیون تومان هست که امروزه
رقم ناچیزی است ولی ما خواستار عمل به تعهد ساخت مدرسه شش کالسه
هستیم و تا انجام آن موافق ادامه ساخت و سازها نخواهیم بود.
معاون مدیرکل و مدير آموزش و پرورش مراغه در پاسخ اینکه آموزش
و پرورش با توجه به پیشینه مدارس منطقه ،برنامهای برای تشکیل موزه
آموزش و پرورش دارد؟ گفت :یکی از برنامههای غیرمحقق اداره ایجاد
موزه آموزش و پرورش بوده و هست و ما بنا داریم در موقعیت مدرسه
شهید پوررستم که ساختمان آن از نظر معماری هم مناسب هست موزه را
ایجاد کنیم.
اسالمی در پاسخ سئوال دیگر مراغهنامه در خصوص ساخت و سازهای
اخیر فضای آموزشی که در روبروی بیمارستان سینا و در موقعیت معبر
پیشنهادی برای اتصال خیابان دانشسرا به سبزچیها بین طرح توسعه موزه و
محوطه مقبره اوحدی (اوحدیه) و موزه آموزش و پرورش گفت :فضای ایجاد
شده موقتی است و ما مجبور بودیم برای جایگزینی دانشآموزان مدرسه بدر
به صورت موقت و برای یک سال ،این فضا را ایجاد کنیم و با انجام طرح
توسعه شهری مشکلی با بچیدن آن نخواهیم داشت.
وی علت این اجبار را عدم همکاری اداره اوقاف ذکر کرد و گفت :گالیه
اصلی را اوقاف داریم و ما انتظار داریم که اوقاف برای تأمین فضاهای
آموزشی باید همکاری کند و این امر با نیات واقف مغایرت ندارد.

