
 
 شمع خانی در جمع مردم عرب خوزستان با تناقض سخن گفت

کنند که نبايد کاری کنيم که اعتماد نظام به اعراب از بين برود و در ايشان در جايی اشاره می
بعد از  . در خوزستان در زمان جنگ سرمايه گذاری صورت نگرفت         :" گويندجايی ديگر می  

جناب آقای شمع   ". ی صورت گرفته ادامه يابد    گذارجنگ هم گفتند در جاهايی که قبال سرمايه        
 فروردين مردم عرب       ٢۶در   . خانی پس چه فرقی بين اعتماد و عدم اعتماد وجود دارد                     

خوزستان در اعتراض به نامه معاون رييس جمهور مبنی به تغيير بافت جمعيت قومی اين                      
از همچنين  .دنداستان اعتراض کرده بودند که در اين حادثه چندين نفر دستگير و کشته ش                        

بعدازظهر پنجم ارديبهشت ماه سال جاری شخصيت مورد احترام در بين مجامع مختلف                          
عرب و غير عرب آقای يوسف عزيزی بنی طرف نويسنده ، روزنامه نگار ، مترجم و                              

ايشان در   . بازداشت کردند  صاحب نظر در مسائل ملی  و قومی  را مامورين امنيتی                               
 . افشاگری پرداخته بودنداعتراضات اعراب خوزستان به

  
 منطقه آزاد تجاری به اندازه زمين فوتبال

، تعيين   آرازدر پی مخالفت چند تن از وزيران با طرح پيشنهادی محدوده منطقه آزاد                                  
 . سرنوشت اين منطقه در دست مجلس قرار گرفت

گی  در شمالی ترين نقطه آشور و در همساي               آراز  به دنبال مطرح شدن ايجاد منطقه آزاد            
 و تصويب آن در      ٨٢جمهوری های نخجوان، ارمنستان و آذربايجان در تاريخ دوم شهريور             

مجلس شورای اسالمی، تالش هايی برای پيشگيری از ايجاد آن انجام گرفت آه در مجموع با                
در آذربايجان  ه نيز همانند ساير طرح های در دست اجرا         ضي اين ق  ،تعلل مسئوالن مناطق آزاد   

 .به درازا آشيد
 به نقطه مرزی       آراز را   منطقه آزاد       در صورت تصويب نيزقابل ذکر است که محدوده                  

 آه ايران صرفا جهت حمايت از ارمنستان،               رسدوبه نظر می     . محدود کرده اند      ارمنستان
 و اين تعلل در ايجاد آن، بخاطر            را راه اندازی آرده است       آرازمنطقه آزاد تجاری صنعتی       
 .گيردف صورت میترس از آشکار شدن اين هد

حال اين سوال مطرح می شود آه داليل مخالفت تعدادی از وزيران آابينه با ايجاد اين منطقه                   
 زمينه های رشد اقتصادی و مهاجرت             نشدن فراهم      ی برا   عالقه   دولت  چراآزاد چيست؟      

 نيروهای متخصص اين منطقه به مرآز، دارد؟
 آه از طرفداران تصويب محدوده منطقه آزاد     - استاندار آذربايجان شرقی     -دآتر سبحان اللهی   

 .مخالفت دولت را به باد انتقاد گرفت  به شمار می رودآراز
 تصويب آرده، حتی در حد و            آرازمحدوده ای آه هيات دولت برای منطقه آزاد              : او گفت  

 .اندازه مساحت زمين های فوتبال هم نيست
وان به مساحتی آه شما تصويب آرده ايد        آيا می ت " : دآتر سبحان اللهی خطاب به دولت پرسيد      

  ".منطقه آزاد گفت؟ بنابراين تصويب چنين اليحه ای در دولت تامل برانگيز است
 

 آذربایجان به فرصت طلبها رای نخواهد داد
ضمن در ادامه اآبر اعلمی .  دوقت آن رسيده آه از آذربايجان هم يك نفر بپاخيز         :اآبر اعلمی 

ذربايجان هم يك نفر     آ االن وقت آن فرارسيده آه از      :  آذربايجان، گفت  های مردم  بيان فداآاری  
  .بپاخيزد و راه امام و ستارخان و باقرخان را تداوم بخشد

شما . آقای اعلمی از آذربايجان يک نفر بپا نخواسته بلکه کل ملت آذربايجان بيدار شده است                  
ن برعکس شما برای مقام نيامده         ولی يادتان باشد که  ملت آذربايجا          . دير تشريف آورده ايد     

 .اگر از آذربايجان هم يک نفر بلند شود مطمئن باشيد جنابعالی نخواهد بود  .است
برای هم طيفتان آقای مهر عليزاده نيز بايد گفت که شما مگر قبل از انتخابات، پست و مقام                        

شما همان شخصی   . دايد که االن دايه دار آذربايجان شده اي         نداشتيد برای آذربايجان چه کرده     
هستيد که به تيم ارمنی آرارات کمک مالی کرديد، در حاليکه تيمهای آذربايجان                                               

چند سالی است که از نبود بودجه و حمايت مالی ) تراکتورسازی، ماشين سازی و شهرداری    (
 .حضرات بدانند که ديگر آذربايجان زمان انتخابات وجود ندارد. در مضيقه هستند

 
 در محاصره  )مياندوآب ( قوشا چایراههای محوری ارتباطی،به دليل فقدان 

 اقتصادی است
 به دليل نبود راههای      قوشاچایشهرستان  :  و تكاب گفت     صائين قاال   ،قوشاچاینماينده مردم    

 تاآنون قوشاچای: اسداهللا تابع گفت . قرار داردی ارتباطی، در محاصره  آامل اقتصادیمحور
ی به پيشرفت قابل توجهی دست پيدا آند و اين در حالی است                نتوانسته است از لحاظ اقتصاد     

آه اين شهرستان برای احيای دستاوردهای انقالب اسالمی خونهای زيادی نثار آرده است،                  
 قوشاچایوی با اشاره به اينكه شهرستان        . به گونه ای آه به دژ تسخيرناپذير معروف شده بود        

تمام :  و خارجی بوده است، تصريح آرد               در گذشته هميشه مورد تهاجم دشمنان داخلی               
 .دجوانان، استعدادها، امكانات و اماآن اين شهرستان در خدمت جنگ ناخواسته بو

 آباد اعتراض مردم را در پی داشته است تعطيلی فرودگاه پارس 
ای به رييس     دانشجويان و اساتيد دانشگاه، در نامه       ،غان اعم از آشاورزان   وجمعی از مردم م   

 .تر اين فرودگاه شدند    آباد، خواستار بازگشايی هر چه سريع        نماينده شهرستان پارس    جمهور و 
غان وآباد م  فرودگاه پارس   :براساس اين گزارش، در نامه ارسالی به رييس جمهور آمده است           

 حال  ،المللی محسوب شده    های بين   رغم اين آه جزو فرودگاه         تاسيس شده و علی       ٥٢از سال    
 اين  .به چه دليل اين فرودگاه در دو سال اخير به تعطيلی آشانده شده است               مشخص نيست آه    

 .در حالی است استان کرمان دارای پنج فرودگاه بين المللی فعال است
 

 
 گشایش ساختمان جدید شورای گسترش زبان وادب فارسی

تمان جديد   ساخاند   در حالی که ساير ملل کشور از تبعيض در داشتن ساختمان قديمی زبان ناراضی                          
 . يافتشورای گسترش زبان وادب فارسی گشايش

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم گشايش ساختمان جديد شورای گسترش زبان وادب فارسی                       
زبان و ادبيات فارسی نقطه اتكا ايرانيان برای حضور در تمامی عرصه  های جهانی از جمله                           : گفت

 .تكنولوژی و سياست است
 دراين مراسم به ارايه گزارشی از          نيز نی دبير شورای گسترش زبان وادب فارسی        علی اضعر محمدخا 

۶٧  شورای گسترش زبان وادب فارسی از سال            : عملكرد اين شورا در سال گذشته پرداخت و گفت             
 گذاری و هماهنگی در فعاليت های زبان و ادبيات فارسی در خارج از آشور                  تفعاليت خود را با سياس     

وی از برگزاری پنچمين مجمع استادان زبان فارسی در تيرماه سال جاری در                               .تآغاز آرده اس    
يكی از فعاليت های محوری شورا در سال گذشته معرفی ادبيات معاصر                : تاجيكستان خبر داد و افزود      

محمدخانی سامان دهی ارسال آتاب و نشريات به آشورهای خارجی را از جمله                          .ايران بوده است    
وی همچنين اظهاراميدواری آرد، آه پايگاه آموزشی زبان فارسی         .يرخانه عنوان آرد  فعاليت های اين دب  

 .راه اندازی شود ٨۴ در سال 
 
 

 راهپيمایی جوانان آذربایجانی در تهران
بيش از صد نفر از جوانان آذربايجانی درتهران بر عليه تجمع تحريف تاريخ توسط ارامنه و اعتراض                      

 آوريل راهپيمايی کردند، که نيروهای امنيتی و           ٢۴ دو سوی رود آراز در          به قتل عام آذربايجانيها در      
اين در حالی بود که نيروهای انتظامی          . انتظامی به صورت حصار راهپيمايان را در بر گرفته بودند              

در اين مراسم آقای مهدی نعيمی از فعاالن                 . کمال امنيت را برای تجمع ارامنه ايجاد کرده بودند                   
آقای . ط نيروهای امنيتی بازداشت شد که بعد از دو هفته بازداشت با قرار وثيقه آزاد شد                  آذربايجان توس 

علی باقری  دانشجوی      هچنين  . باشدنعيمی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق می             
يکی از کسانی است که  در ميدان فردوسی  توسط  گروهی از ارامنه به شدت                            مقطع فوق ليسانس،   

 .د ضرب وشتم  قرار گرفتمور
 

 
 در مجارستان به رسميت شناخته می شود"آتيال"قوم 

می "هون  "فرمانده فاتح قرن پنجم ميالدی قوم         "آتيال"گروهی از مردم مجارستان که خود را فرزندان            
  .با تهيه توماری خواستار شناسايی خود به عنوان يک اقليت قومی در مجارستان شده اند دانند،

مجارستان پذيرش يک گروه به عنوان يک اقليت قومی مستلزم آن است که اين گروه ثابت                       در کشور    
کند که بيش از يک صد سال در اين کشور زندگی کرده و دست کم يک هزار امضای معتبر در اين                               

  .رابطه ارائه دهد
رک در دشت         ودر قرن سوم قبل از ميالد از اتحاد قبايل مختلف ت                                          قابل ذکر است که،            

آتيال "رک  و سردار مشهور ت    ٤٣٤-٤٥٣در سالهای    .تشکيل شد "هون  "،امپراطوری قدرتمند    "چاققيب"
رک ،عالوه بر اروپا قسمتهای مهمی از امپراطوری            ودر زمان اين سردار ت      .در رأس اين اتحاد بود      "
  .نيز تحت فرمان وی بود" رم"
 

 
 يابان زدایی برای اجرای فعاليت های ب دیگر ميليارد ریال اعتبار٤٦ بيش از 

بر اساس اعالم دفتر تثبيت شن های روان و بيابان زدايی                 : مدير آل منابع طبيعی استان يزد گفت                
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری آشور اين استان به عنوان يكی از طاليه  داران اجرای طرح های                 

 هزار هكتار از         ١٨٠ نون   تا آ  : ابراهيم محيطی افزود      .بيابان زدايی در آشور شناخته شده است              
  .عرصه های بيابانی اين استان با آاشت گونه های مقاوم بيابان زدايی شده است

 ٤٦  بيش از      ،وی گفت در سال جاری به عنوان نخستين سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه                         
ر از آانون های      هزار هكتا    ٣٢ ميليارد ريال اعتبار برای اجرای فعاليت های بيابان زدايی در سطح                     

  .بحرانی حساس به فرسايش بادی پيشنهاد شده است
 

 را دارد"گردشگری کشاورزی"شهرستان طارم توان
توسعه شهرستان طارم به لحاظ برخورداری از مواهب طبيعی و پتانسيلهای الزم جهت                                                      

زيبا و  وجود مزارع   . يت خوبی در اين زمينه برخوردار است        قعاز مو )توريسم کشاورزی (گروتوريسما
باغات ميوه در اکثر مناطق روستائی شهرستان طارم و همچنين چشم اندازهای زيبا از محصوالت                            
باغی گيالس و انار در روستای پشت و محصوالت کشاورزی مختلف همچون فندق در روستاهای                            

برنج در اکثر نقاط روستائی حاشيه ی              ده بهار،    مواررود، سهند و زرده،     چوزه، الغی،وقاضی ب  
هندی  گيلوان، روستاهای گيالنگيشه،  ودخانه قزل اوزن کليه ی مناطق طارم زيتون در شهر آب بر،               ر

بادام زمينی در اکثر روستاهای بخش چورزق و محصول                  )شاه ميدانی سابق    (ميدان مطهری   کندی،
انجير از روستای کلوچ و زردآلو از روستای کلئم،محصول انار از روستای جيا و بسياری از                                        

ت ديگر که در طارم موجود است،می تواند چرخه ی اقتصاد منطقه را در اين زمينه به حرکت محصوال
  .در آورده و موجب رونق آن گردد

به هر حال توريسم کشاورزی در طارم يکی از طرحهايی است که بايد در اولويت طرح جامع                                        
 ی گردشگران در انتخاب       قرار گيرد و حتی به لحاظ اهميتی که نقش انگيزه                زنجان گردشگری استان 

 .بايد به صورت طرح جامع گردشگری کشاورزان اجرا شود مقصد دارد،
 

 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠٠۵ می ٨ – ١٨/٠٢/١٣٨۴، یکشنبه ١٠سای  تومن، ٢۵یر دهسی، قتصاد درگییاليک ایکی هفته ينلرینیرنجیؤرک او تویورد تهران بيليم–قتصادییآذربایجان ا



 جلفا
 ) از عشق و نفرتآراز نامی پر(

، دشت   آراز مناطق زيبای طبيعی چون آسياب خرابه، ماهاران، آامتال، آيامكی داغ، رود                 
جلفا را به يكی از      ... باغات متنوع ميوه و       گرديان، دره ديز، روستاهای سرسبز و خرم با          

 .زيباترين مناطق آذربايجان مبدل ساخته است
شت، برج امامزاده دوزال، امام زاده سيد محمد         ردوين، حمام و قلعه آ    تبروستای تاريخی اوش  

آقا مينجمير، تپه باستانی آول تپه هاديشهر، قلعه علی بيگ، بقاع و پيرهای علمدار، مزار                        
  .می باشد از ديگر جاذبه های تاريخی جلفا...   و ١٣٢٠شهدای شهريور 

  و منطقه آزاد    جلفا شهری مرزی، تجاری وبازرگانی نيز می باشد و بازار مشترك اين شهر                
 دمای نسبتا    .، برای بسيار از هموطنان و گردشگران دارای جذابيت های خاصی است                آراز

ساحل باالی جلفا در مقايسه با ساير شهرهای آذربايجان بهاری بسيار معتدل را به اين ديار                     
 . بخشيده استآراز،

ن به راحتی از      می توا  آراز با حرآت در مسير پرپيچ و خم نوار مرزی در سواحل جنوبی                 
 اشغال شده  طق   ا و حتی من        ، آذربايجان   روستاهای مرزی جمهوری خودمختار نخجوان            

.  خروشان و در عين حال زيبا و آرامبخش                ی است   رود  آراز .دنيز بازديد آر     آذربايجان
ماهيگيری در اين رود از جمله بهترين تفريحاتی است آه هر مسافر به ديار جلفا می تواند از                  

 . گرددآن بهره مند
 رآيه درتبریز به بهره برداری رسيدو تبا یك واحد صنعتی مشترك 

رآيه درشهرك صنعتی سرمايه گذاری     و ت بانخستين واحد صنعتی با سرمايه  گذاری مشترك            
با هفت  " جسور"ی  تآارخانه توليد گونی های صنع   .  بهره برداری رسيد   به های خارجی تبريز  

هكتار ۵/٧   مدت يك سال و در زمينی به مساحت                  ميليون دالر سرمايه گذاری مشترك در       
تن است آه توان    ٢۵٠ظرفيت اسمی اين واحد صنعتی ساالنه چهارهزار و         . ساخته شده است  

  .افزايش به سه برابر را دارد
 

  بناب به حال خود رها شده است-آيلومتری مراغه ١١  عمليات تعریض جاده
 بناب و گذشت بيش از      - ايجاد جاده مراغه     به رغم گذشت پنج سال از آغاز پروژه تعريض و         

سال از زمان تكميل بخشی از اين پروژه، تكميل نهايی ان همچنان نامعلوم و به صورت                         ٣
  .نيمه تمام رها شده است

اين طرح آه برای دو بانده آردن جاده مراغه به بناب اجرا می شود، در زمان حاضر                                  
  .وندان اين دو شهرستان شده استوضعيتی نامطلوب داشته و موجب نارضايتی شهر

 مراغه  -يض و آسفالت محور بناب       وپروژه تع : فرماندار شهرستان بناب در اين رابطه گفت       
  .!!!پايان يابد٨١  غاز و پيش بينی شد در سال  آ٧٩ در سال 

 
  آذربایجاندرقطار راه ابریشم 
دهم ارديبهشت ماه با    و روز     شد  وارد کشورقطار راه ابريشم از طريق مرز رازی خوی به             

بر اساس   . پرداخترآيه در اين شهر      وتوقف در تبريز، به ارايه ی محصوالت و توليدات ت           
 ، اين قطار روز نهم ارديبهشت ماه برنامه ی افتتاحيه ای برای عرضه ی                                   اين گزارش   

محصوالت خود در تبريز داشت و پس از آن برای اجرای برنامه ای مشابه عازم تهران و                        
اين قطار آه به عنوان حرآتی نمادين برای احيای جاده ابريشم در نظر گرفته شده                . شدمشهد  

 آيلومتر مسافت طی خواهد آرد و در         ٥٠٠ هزار و    ١٠ روزه،   ٣٨است، در جريان سفری      
رآمنستان، تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان عبور              واين مسير از آشورهای ايران، ت             

  .می نمايد
 

  دانشگاه آزاد تبریز در نخستين آنگره توليد علم و جنبش نرم افزاریموفقيت دانشجویان
المللی  مقاله سه نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز، در نخستين آنگره بين                      

 .نهضت توليد علم جنبش نرم افزاری و آزادانديشی رتبه برتر را از آن خود آرد
لطفی و علی محمدپور، دانشجويان آارشناسی ارشد         اين مقاله آه توسط زهرا رييس، حبيب          

رشته اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسالمی، نگارش يافته با عنوان بررسی ارتباط تحقيقات با                 
های اقتصادی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی و در محور تحقيق و توسعه در                         سيستم 

 .اين آنگره ارائه شده بود
 اعضای هيات علمی و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد             نفر از  ١٨الزم به ذآر است؛      

 .تبريز به اين آنگره آه در تهران برگزار شد، اعزام شده بودند
 

زمين همچنان اساسی ترین مشکل  : زنجانرئيس خانه ی صنعت استان
 سرمایه گذاران در استان است

استان زنجان در رتبه ی       :گفت نباتچيان با اشاره به بحث سرمايه گذاری در استان زنجان،             
  کشوری از نظر توسعه قرار دارد و توجهی که دولت به استان های توسعه يافته می کند،١٤

وجود داشته   در اين حال چه انگيزه ای برای توسعه می تواند،            .قابل مقايسه با زنجان نيست     
گذاران وجود  برای سرمايه    متاسفانه مشکالت زيادی در زنجان       :وی خاطر نشان کرد    .باشد

سرمايه گذار در شهرک  ٥٠ در حال حاضر حدود      .دارد که مشکل اساسی مساله زمين است      
صنعتی در باتالقی گير کرده اند که نمی توانند زمين  قابل سرمايه گذاری فراهم بکنند و                            

 .همچنان زمين اساسی ترين مشکل سرمايه گذاران در استان است
 

 ز مشاوره دانشجویی دانشگاه اروميه استرس  دارنددرصد مراجعه آنندگان به مرآ ٧٥
استرسهای شغلی، تحصيلی و اقتصادی بيشترين مشكل مراجعه آنندگان به مرآز مشاوره                     

  .دانشجويی دانشگاه اروميه است
نتيجه يك تحقيق از ميزان و علل مراجعه دانشجويان به مرآز مشاوره دانشجويی دانشگاه                        

 مراجعه آنندگان تحت استرسهای شغلی، اقتصادی و                     درصد  ٧٥اروميه نشان داد آه            
  .تحصيلی هستند

 

 ١٠  سای–سی  درگی  اقتصادينلرینرک اؤیرنجیو تویورد تهران بيليم–آذربایجان اقتصادی 

 سرآنسول جدید باآو درتبریز بااستاندارآذربایجان شرقی دیدار آرد
" محمدعلی سبحان اللهی"بريز درديدار با سرآنسول جديد جمهوری آذربايجان درت" آيخان سليمانف"

استاندار آذربايجان شرقی خواستار آمك تمامی دست اندرآاران و دولت مردان دو آشور به تحكيم                   
 .دپيوندهای ديرين فرهنگی، قومی و گسترش مناسبات اقتصادی و صنعتی بين دو آشور همسايه ش     

 تاآيد آرد آه در مدت ماموريت خود           رکشووی با اشاره به مشترآات قومی، دينی و تاريخی دو                
يكی : سليمانف گفت . درتبريز از هيچ آوششی برای توسعه مناسبات دو آشور آوتاهی نخواهد آرد       

ازمهمترين برنامه های من درتبريز آمك به تسريع صدور ويزا به متقاضيان سفر به آذربايجان با                      
  هدف افزايش مبادالت تجاری و صنعتی است

مشترآات دينی، زبانی، فرهنگی و تاريخی تبريز و        : گفتايجان شرقی هم دراين ديدار      استاندارآذرب
باآو از عوامل بسيار موثر درتقويت همكاری های دو جانبه است و بايد از اين مزيت به نحو                                   

 .مطلوب و شايسته استفاده شود
 

 ستنداسپانيا و استراليا به جمع واردآنندگان فرآورده های پتروشيمی تبریز پيو
 هزار  ٥٦ ميليون و    ٩ تن انواع فرآورده های پتروشيمی تبريز به ارزش         ٥٥٠بيش از هفت هزار و      

اين ميزان صادرات از نظر وزن         .  آشور جهان صادر شده است        ١١دالر فروردين ماه امسال  به       
به  . د درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان می ده           ٦٧٠ درصد و از نظر ارزش       ١٨٢
ارش روابط عمومی پتروشيمی تبريز در اين مدت چين بيشترين واردآننده مواد پليمری از                            گز

پتروشيمی تبريز بوده و آشورهای اسپانيا و استراليا به جمع واردآنندگان فرآورده های پتروشيمی                  
  .تبريز پيوستند

 
  شدموضوع تامين انرژی در سالهای آتی در شمال غرب به یك مشكل عمده تبدیل خواهد

های جديد برق    در صورت عدم توجه جدی برای احداث نيروگاه          : نماينده بناب در مجلس هفتم گفت      
و طرحهای توسعه نيروگاههای موجود، امكان خاموشی برق در دو سال آينده در منطقه شمال                             

حتی با وجود فعال    : صديقی بناب گفت   .غرب بويژه در استان آذربايجان شرقی دور از ذهن نيست           
بينی   نيروگاه جديد سهند بناب و استفاده آامل ازظرفيت نيروگاههای تبريز و خوی، پيش                               شدن
صديقی بناب   . مگاوات آمبود نيروی برق در اين منطقه روبرو خواهيم بود            ٤٥٠شود حداقل با     می 

رسد موضوع تامين انرژی در سالهای آتی در شمال             با توجه به نياز اين منطقه به نظر می             :افزود
در مذاآراتی آه با وزير نيرو انجام شده است،       : وی گفت . رب به يك مشكل عمده تبديل خواهد شد       غ

 در صوت عدم     و مشكل آمبود توليد نيروی برق در منطقه شمال غرب جدی تلقی و اذعان گرديده                
تامين اعتبارات الزم برای ايجاد نيروگاههای جديد و طرحهای توسعه ظرفيت نيروگاههای موجود،             

 .تمال خاموشی در سال های آتی دور از انتظار نخواهد بوداح
 

  تن می رسد٣٥٠امسال توليد گوشت ماهی در شهرستان ميانه به 
با شروع فصل آاری در سال      : مهندس باقرزاده، مدير جهاد آشاورزی ميانه با اعالم اين خبر گفت            

 هزار  ٢٤٤ خاآی، تعداد    جديد و آغاز عمليات ماهی دار آردن استخرهای پرورش ماهی و سدهای             
 در مخزن سد خاآی آزرج        مابی هزار قطعه ماهی گر      ١٠ استخر و     ٩قطعه بچه ماهی قزل آال در       

و اتمام مطالعات شيالتی اين     » آی دوغموش«با شروع آبگيری سد     : باقرزاده ادامه داد  .  درها شده ان 
رش قزل آال در پايين دست      سد، برنامه هايی در جهت ماهی دار درياچه  سد و احداث واحدهای پرو               

 . تن خواهد رسيد٤٥٠آن در دست اقدام است آه با اجرای آن توليد شهرستان به بيش از 
 
 

 است ميليارد تن ماده معدنی آشف شده ٥/٦  استان آذربایجان شرقی در
 ميليارد تن    ٥/٦  استان آذربايجان شرقی يكی از نواحی پر پتانسيل معدنی آشور است آه با داشتن                     
  .ذخيره آشف شده ماده معدنی به عنوان سومين استان معدنی آشور شناخته شده است

 دارد آه ساليانه بيش از هشت ميليون تن ماده                 ال معدن فع   ٢٣٠  آذربايجان شرقی در حال حاضر        
  .معدنی از اين معادن استخراج می شود آه از لحاظ توليد پنجمين استان آشور به شمار می آيد

 نفر در معادن اين استان مشغول به آارند، آه با بهره برداری از معدن                ٥٠٠  ت هزار و    هم اآنون هف 
  . هزار نفر خواهد رسيد١٠  مس سونگون و نفلين سينيت اين تعداد به 

 
  هزار تن آاالهای غيرنفتی صادر آرد٤٥استان اردبيل 

ن آيلوگرم و به ارزش بيش       ميليو ٢٦٣  فقره ثبت سفارش آاال به وزن         ٩٦٥ سال گذشته يك هزار و      
.  ميليون دالر توسط معاونت تجارت خارجی سازمان بازرگانی اردبيل صورت گرفته است        ١٣٣ از  

اين ارقام در    : رييس سازمان بازرگانی استان اردبيل با اعالم اين خبر در جمع خبرنگاران افزود                  
 درصد و از لحاظ     ٢/١٥ وزن   درصد و از نظر      ٦/٣٢ مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد           

عزيززاده در مورد ميزان صادرات آاالهای غيرنفتی استان        .  درصد رشد داشته است    ٢/٥٩ ارزش  
 ميليون دالر از محل        ٤٨  هزار تن انواع آاالهای غيرنفتی به ارزش                 ٤٥ در سال گذشته       : گفت

رصد و از نظر ارزش       د ٣/٩٧ گمرآات استان صادر شده آه در مقايسه با سال قبل از نظر وزنی                 
عزيززاده به امتيازات استان اردبيل برای صادرات آاال اشاره               .  درصد افزايش داشته است       ٤/٨ 

استان اردبيل با داشتن بيشترين مرز خشكی با جمهوری آذربايجان و آشورهای حاشيه       : آرد و گفت  
 به آسيای ميانه و     دريای خزر بهترين موقعيت جغرافيايی و استراتژيك را برای صادر آردن آاال                  

  .اروپا دارد و لذا ايجاد مناطق تجاری در اين استان الزم و ضروری است
 

  اردبيل خصوصیگشایش آارخانه ذوب آهن
 هزار تن فوالد روز گذشته با حضور وزير         ٤٠٠ فاز اول آارخانه ذوب آهن اردبيل با ظرفيت توليد         

 ٤٠٠ انه ذوب آهن اردبيل با ظرفيت ساالنه         فاز اول آارخ  . صنايع و معادن آشورمان گشايش يافت       
 هزار مترمربع احداث شده است و       ٣٠ هزار تن فوالد، ميلگرد و نبشی با اشتغال زايی هزار نفر در             

 ٥٠٠  شمش،    ٢  ميليون دالر خواهد بود آه فاز            ٨٥ اين آارخانه در پنج فاز با آل سرمايه گذاری              
 انواع ورق    ٥  هزار تن و فاز         ٥٠٠  تيرآهن    ٤ تن فاز     هزار    ٣٠٠  فوالد آلياژی      ٣ هزار تن، فاز      

  هم اآنون٢  فاز .  هزار تن ظرفيت خواهد داشت و اشتغال زايی آن نيز دو هزار نفر خواهد بود٤٥٠ 
  . درصد پيشرفت فيزيكی برخوردار است٥٠  از
 

  دومهصفح



 

 معادن  مس  آذربایجان
 ابوالفضل شيخ زاده

خاصيت گوناگون زمين شناسی استانهای آذربايجان شرقی،           . هستند مختلف و متنوع معدنی دارای موقعيت خاصی               مناطق آذربايجان از نظر وجود ذخاير         
زنجان نظير پديده های ماگماتيسم و متامورفيسم و شرايط ويژه حوضه های رسوبی موجود در اين مناطق باعث شده است تا                                    آذربايجان غربی، اردبيل و     

جدا از تنوع، فراوانی و ذخيره های اقتصادی، يکی از ويژگی های معدنی               . ی و غير فلزی در اين استانها وجود داشته باشد          مجموعه غنی از ذخايرمعدنی فلز    
بطور ( می باشد که وجود اين ذخاير در سطح کشور و حتی در جهان               ... اين استانها وجود ذخايری از قبيل پرليت، دياتوميت، نفلين سينت، کائولن، تراورتن و             

اين مناطق  . عالوه بر اين منابع معدنی،مس نيز يکی از منابع مهم معدنی می باشد             . منحصر به فرد می باشد    ) تراورتن آذرشهر و سرب و روی انگوران         مثال  
قدرت و  با در اختيار داشتن منابع و ذخايرسوختی  و همچنين ساير مواد معدنی مورد نياز صنايع مختلف، در صورت برنامه ريزی صحيح و دراز مدت                                         

با قرار گرفتن بر روی     ) ناحيه اهر (مناطق شمالی استان آذربايجان شرقی    . دنامكان آافی جهت حصول پيشرفت های عمده صنعتی و نيل به خود آفايی را دار                 
 های آلپ در اروپای غربی      کمربند ياد شده از کوه    .  هيماليا دارای انديس های متعدد مس و عناصر فلزی ديگر نظير سرب، روی و آهن می باشد                   -کمربند آلپ 

شروع شده و پس از عبور از کشورهای اروپای شرقی از ناحية مرزی جلفا وارد ايران می شود و در نهايت با عبور از کشورهای پاکستان و هندوستان به                                      
 ۴٠کانسار مس سونگون در فاصله هوايی       . ت انديس معدنی مس شناسايی شده اس      ٣٠ اهر بر روی اين کمربند بيش از       هدر ناحي . کوه های هيماليا ختم می گردد     

اين کانسار يکی از بزرگترين کانسارهای مس دنيا بوده و             . کيلومتری شمال غرب اهر قرار گرفته است و بزرگترين انديس مس در شمال غرب ايران است                     
خراج معادن و معدنكاری از دير باز دراين مناطق متداول بوده و            است. قابل مقايسه با معادن سرچشمه دنيا مانند بينگهام در آمريکا، چوکی کوماتا در شيلی است              

آثار بسياری از حفاری های عظيم آه در           . بعضی از مورخين نوشته اند آه مردم آذربايجان از اولين آسانی بوده اند آه مس را استخراج و ذوب نموده اند                              
مچنين باقيمانده ظروف و وسايل فلزی و سرباره آوره های ذوب قديمی نيز مؤيد                   بيشتر معادن آذربايجان و بخصوص معادن سرب و مس ديده می شود و ه                  

مشاهده و بررسی حفاری های قديمی بيانگر اين است آه معدنكاران بسيار قديمی از روشهای بسيار مناسب و ابتكاری                             . فعاليتهای گسترده معدنی می باشند      
می نموده اند و ضمنا مردم اين نواحی از صنعت متالوژی و آلياژهای مختلف نيز اطالعات آافی                          جهت حمل و نقل و تهويه و نگهداری در معادن استفاده                  

 .داشته اند و آلياژهای برنج و مفرغ آه از حفاريهای مختلف بدست آمده دليل بارز اين مدعاست
 :از مناطق مهم که دارای ذخاير غنی از مس می باشند شامل

 ١٢۵ کيلومتری شمال غرب شهر اهر در منطقه کوهستانی شمال ورزقان و                 ٧٣ان آذربايجان شرقی و در فاصله         معدن مس سونگون در است     : مس سونگون 
کارخانه ای با     فاز اول طرح،   .  ساله طراحی شده است        ٢۵ و    ۶کارخانه کانه آرايی مس سونگون برای دو فاز             . کيلومتری شهرستان تبريز واقع شده است       

ميزان توليد ساالنه کارخانه    .  راه اندازی خواهد شد    ١٣٨٣راک است که در دست احداث می باشد و در شش ماهه دوم سال                 ظرفيت ساالنه هفت ميليون تن خو     
. در فاز دوم ظرفيت ساالنه کارخانه تا چهارده ميليون تن خوراک افزايش خواهد يافت                 .  درصد خواهد بود     ٣٠يکصد و پنجاه هزار تن کنسانتره مس با عيار           

 . ونگون در محدوده ای از رشته کوه های قره داغ قرار گرفته استکانسار مس س
پس از  .  هجری شمسی است که توسط اشتال زمين شناس آلمانی صورت گرفته است               ١٢٩٠   قديمی ترين فعاليت اکتشافی در معدن سونگون مربوط به سال              

 . ی شمسی توسط پژوهشگران خارجی انجام شده است هجر١٣۴٨آن، مطالعات زمين شناسی و کانی شناسی متعددی در منطقه تا سال 
 - پی جويی گسترده در محدوده ورزقان         ١٣۵٣در سال    .    کانی سازی مس و موليبدن، مشخصات تازه ای را از کانی سازی در اين کانسار ذکر کرده اند                           

 توسط گروه ژئوفيزيک      ١٣۶٨در سال    . ی انجام گرديد    اکتشافات چکشی توسط کارشناسان سازمان زمين شناس            - کانی سنگين   -بالوجه به روش  ژئوشيمی       
 عمليات اکتشافی    هشرکت ملی صنايع مس ايران، اولين گمانه در سونگون حفر شد و با توجه به برخورد آن با زون کانی سازی شده، سونگون در سرلوح                                     

ه  حلقه گمان  ١۵۶عمليات اکتشافی سونگون با حفاری      . شروع شد  ١٣۶٩شرکت ملی صنايع مس ايران قرار گرفت و گمانه زنی گسترده در اين کانسار از سال                  
اين معدن حاوی کانی های اصلی کالکوپيريت،         .  متر به پايان رسيده است       ٢٧٠٠ تونل با متراژ تقريبی        ه دهان ٧ متر و     ۶٢٠٠٠اکتشافی با متراژ کلی حدود        

 ای رسی، فلدسپات، پيريت و اکسيدهای آهن وتيتانيم است کوارتز، سريسيت، کانی ههبورنيت، کوولين و موليبدنيت وکانی های باطل
ارتفاع متوسط کانسار حدود     .  کيلومتری شمال اهر واقع شده است           ٢٠ کيلومتری شمال دهکده مزرعه و در فاصله             ۵کانسار مس مزرعه در       : مس مزرعه 

ط شرکت کل معادن آغاز شده و در پی آن عمليات استخراجی توسط               توس ١٣٣۵اولين عمليات اآتشافی در کانسار از سال         . از سطح دريا می باشد      متر ٢٠٠٠
وری به کارخانه ذوب مس غنی آباد در نزديکی تهران حمل               شدر آن زمان سنگ های استخراج شده پس از سنگ               .  آغاز گرديد     ١٣٣٧اين شرکت در سال       

از معدن، ابتدا در مرحله سنگ شکنی تا ابعاد مناسب خرد شده و                   در عمليات کارخانه فرآوری مس مزرعه، کانسنگ مس پس از استخراج                  . می شده است    
کلينر و رمق گيری      در پی آن با انجام عمليات جدايش فلوتاسيون در سه مرحله رافر،                 .  ميکرومتر نرم می شود      ٧۵سپس به کمک آسيای گلوله ای تا زير              

 . تن در روز می باشد٢۵٠ظرفيت اين کارخانه .  مس سرچشمه ارسال می گردد درصد مس توليد شده و به کارخانه ذوب٣۴کنسانتره مس سولفيدی با عيار 
 کيلومتری جنوب غربی بخش کشک سرای حواشی       ١٨ کيلومتری شهرستان مرند و در حدود        ٢۵کانسار مس سرخه دراستان آذربايجان شرقی در        : مس سرخه 

اهالی منطقه از راه     . وپوگرافی زياد و پوشش گياهی کم به شکل مرتع قرار دارد             اين معدن در کوهستان های ميشو با شيب ت           . روستای سرخه واقع شده است     
از معادن فعال و    . با توجه به توپوگرافی، ناحيه دارای دره های عميق و جاده ای کوهستانی است               . کشاورزی و دامپروری و قالی بافی امرار معاش می نمايند           

با توجه به مورفولوژی خاص منطقه، رودخانه ها در شمال منطقه به طرف شمال و               .  و گچ باغالر می باشد    نزديک محدوده، معدن باريت ارالن و باريت الماس       
 شيخ چای و پيام زولبين چای و از         هاز جمله رودخانه های مهم در دامنة شمالی کوه های ميشو، رودخان                . در جنوب منطقه به سمت جنوب سرازير می گردند             

از .  سيس نام برد که آب اين رودخانه ها به درياچة اروميه زهکشی می شوند                ه می توان از کفترعلی چای، دره چای و رودخان          رودخانه های دامنة جنوبی ميشو    
نقطه نظر ريخت شناسی به علت وجود نهشته هايی از جنس رسوبات شيلی و ماسه سنگی، منطقه دارای دره های عميق و تنگ و ارتفاعاتی با شيب توپوگرافی                              

 متر از سطح دريا مرتفع ترين و پست ترين نقاط موجود در منطقه              ١٢٧۵ درياچه اروميه با ارتفاع      ه متر و حاشي   ٣١٣۵رشته کوه علمدار با ارتفاع      . زياد است 
گ شرکت معدن مس سرخه در حال حاضر يک کارخانه توليد مس به روش پيرومتالورژی راه اندازی کرده است که با تامين خوراک از کانسن                                  . می باشند 

اما با توجه به پيشرفت در آماده سازی معدن زيرزمينی مس سرخه، در آينده نزديک امکان                 . خريداری شده از معدن مس طارم در استان زنجان فعال می باشد            
انه فرآوری در    به منظور افزايش عيار خوراک مورد استفاده در کارخانه ذوب، احداث يک کارخ                   . تهيه خوراک کارخانه از اين معدن وجود خواهد داشت             

 تن در روز جهت     ۵٠اين کارخانه  با ظرفيت     . برنامه آينده شرکت است که بخش زيادی از تجهيزات آن تهيه شده و مراحل اوليه احداث کارخانه طی شده است                     
 .استفرآوری کانسنگ سولفيدی معدن مس سرخه طراحی شده 

 مهم مس عالوه براين معادن می توان به معادن هشت جين، رشيدآباد، اوزون دره، سنجده  و                      از معادن . اشدب اين معادن جزء معادن مهم مس اين مناطق می            
الغ در  و معادن آينالو و گوزل ب     - معادن آق دره، قره داش و بايچه باغ در تخت سليمان           -خياو معدن قلی دره در      - معدن مس موئيل در سراب       -لخالابوالغ در خ  

 معادن خليفه   -قزوين معادن آق دره و پاسار در         - معدن قزل داش در خوی        - چالدران معدن ديلک وردی و زورآباد در         -  معدن اقباليه در سلماس    -قاالصائين  
 . معادن قشالق، کلرود و گليچه در طارم زنجان اشاره کرد-لو، الوند، حالل آباد و باريک آب در ابهر

 کتاب طالئی معدن، تاليف دکتر حسن زاده : منابع
www.Ngdir.com سايت اينترنتی :  

 

  سومهصفح ١٠ سای –سی  درگی  اقتصادينلرین تورک اؤیرنجیویورد تهران بيليم– آذربایجان اقتصادی 



شرمنده هستيم، درآمد شهرداری اروميه، يك بيستم درآمد شهرداری تبريز: معاون فنی و عمرانی شهرداری اروميه گفت        -
 شرمنده تر خواهد بود اگر بودجه اروميه را با اصفهان مقايسه کند و االن هم شرمنده هستيدسلطانیجناب آقای     .تاس

 !!!!!.تانبخاطر اين مقايسه
 .ك بزرگ تبريز چند صد نفر از فوتباليست های محالت تبريز را سرگردان آرداحداث پار -
دانشكده تربيت بدنی دانشگاه اروميه در صورت تامين اعتبارات از طرف دانشگاه اروميه، مهر ماه جاری دانشجو -

 .خواهد پذيرفت
ميليارد ريال از پارسال مطالبه ٣٠٠ معلمان استان     : رييس سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقی گفت                 -

 .دارند
مسابقات جهانی مهارت ، اواخر ارديبهشت ماه. دانش آموز تبريزی به مسابقات جهانی مهارت در فنالند اعزام می شود               -

 .جاری در فنالند برگزار می شود
جمعی از دانشجويان از اينسرعت پايين و نامناسب بودن ساعات آار مرآز اينترنت دانشگاه تبريز باعث نارضايتی                    - 

 .مرآز شده است
وآارگران به اين امروز با آلمات و جمالت فريبنده آارگران را فريب می د هند              : دبير اجرايی خانه آارگر تبريز گفت        -

 .مسئله واقف هستند
،اورميهدر پی اعالم عدم صدور مجوز برای مراسمهای شب شعر و موسيقی  کانون استاد شهريار در دانشگاه                                          -

کانون استاد شهريار تنها مؤسسه ايست که در دانشگاه اورميه. اعتراض گسترده ای از طرف دانشجويان آغاز شده است
 امضاء مبنی بر اعتراض به تعطيلی کانون از١٣٠٠طوماری با بيش از        . بايجان فعاليت می کند     ردر زمينه فرهنگ آذ

 .استطرف دانشجويان به مسؤلين دانشگاه تحويل شده 
با انتشار نشريه دانشجويی بولود خشم دانشجويان را بر انگيخته) مهاباد( مخالفت رييس جديد دانشگاه آزاد سويوق بوالق          -

 .رکی است که در سويوق بوالق منتشر می شودو آن چندی قبل منتشر شده بود تنها نشريه ت٦نشريه بولود که شماره . است
  !!!. در دانشگاه محقق اردبيلی در فضای امنيتی  برگزار شد آقای حسن دميرچیکنسرت موسيقی -
:رئيس شورای شهر خطاب به خبرنگاران      . تنها خودروی حمل گوشت شهرداری تكاب غيربهداشتی و فاقد يخچال است               -

 . هيچ اقدامی نمی آنيم
  .لخال آشف شدايك تپه ی باستانی در شهر هشتجين خ -
  .د اقتصادی اروپا را آسب آردرآيه سال گذشته رتبه سوم رشوت -
 .مي راه آتاتورك را ادامه می ده:رييس جمهور جديد قبرس گفت -
 . آذربايجان شدندجمهورینمايندگان شورای اروپا خواستار برگزاری انتخابات آزاد در  -
  .تفاهمنامه گسترش همكاری شرآتهای هواپيمايی ايران و آذربايجان امضا شد   -
  . آذربايجان همكاريهای آشاورزی خود را گسترش می دهندايران و جمهوری -
 .نامه مديريت يكپارچه با دامنه آاربرد در طراحی و توليد محصول را دريافت آرد شرآت پتروشيمی تبريز گواهی  -
  . آشور جهان صادر آرد١٧ ميليون آيلوگرم خشكبار به ٢٥شهرستان مراغه در سال گذشته  -
  .دات تراآتورسازی تبريز به ونزوئال ارسال شدمحموله جديد تولي   -
همايش بين المللی سلطان محمد، نگارگر مكتب تبريز، با گشايش شش نمايشگاه نگارگری و همايش علمی در تهران و -

 تا١٧ و خارجی از      داخلیتبريز، نصب لوح يادبود، نامگذاری يك خيابان به نام سلطان محمد و نيز با حضور انديشمندان                     
  . ارديبهشت در تهران و تبريز برگزار می شود٢٢

 طرح پژوهشی توسط محققان٦٠رييس قطب علمی مطالعات جغرافيايی منطقه شمال غربی آشور از اجرای بيش از                      -
 .اين قطب علمی خبر داد

 دآتر.تاآيد شد رآيه با استاندار آذربايجان شرقی بر تقويت روابط دو آشور               و ت -در ديدار رييس شورای تجاری ايران           -
 با توجه به مشترآات دينی و زبانی دو آشور مردم می خواهند آه با:گفتمحمدعلی سبحان الهی استاندار آذربايجان شرقی      

  .هم آار آنيم و ما دولتمردان نيز بايد به درخواست مردم توجه نماييم
 . ميليارد دالر می رسد٥  يارد دالر به  ميل٨/٢  رآيه از ومبادالت تجاری ايران و ت  :رآيه در ايرانوسفير ت -
ازدر اين حال ايشان         .  استان اردبيل دو هزار مهندس بيكار دارد               : گفت  رئيس سازمان نظام مهندسی استان اردبيل            -

 .  نفر توسط اين سازمان خبر داد٢٥٠ساماندهی اشتغال برای
 . شناسايی شد) مشگين شهر( خياويك قلعه باستانی در شهرستان -
 و در آيندهبوده   آارخانه آردسازی فقط دو آارخانه مدرن است و هفت آارخانه ديگر سنتی                         ٩  از     اردبيل در استان  -

 . ردنمی توان از آنها استفاده آ
  .رشته  زنبورداری در هنرستان خواجه نصير الدين طوسی خوی راه اندازی می شود -
  .رآيه ايجاد شده استوعه  روابط ايران و تافق های روشنی در توس  :استاندارآذربايجان غربی -
 . بوددرصد١١ميزان نرخ بيكاری استان در پايان سال گذشته   :مديرآل آار استان اردبيل -
اتاق بازرگانی و صنايع معادن استان قزوين در راستای شناسايی فرصت ها و مزيت های تجاری اين استان در -

  .الت تجاری استان قزوين و آشور روسيه را برگزار می آندآشور روسيه همايش يك روزه توسعه مباد
 هکتار از باغات استان خسارت وارد کرده۴٨٠٠سرما به    : زنجان مدير باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان      -

 .است
 . هکتار باغات جديد در شهرستان طارم آغاز شد٣١٣عمليات احداث  -
درصد بودجه استان را اعتبارات هزينه ای تشکيل می۶٨ : زنجان نرئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استا        -

 .دهند
 .يک ميليون دام مازاد بر مرتع در استان زنجان وجود دارد :يک مقام مسئول در اداره ی کل منابع طبيعی استان زنجان -
 .در استان قزوين را لرزاند» آوج«زمين لرزه  -
 .ی غيراستاندارد استدرصد آالس های درس در آذربايجان شرق ۵٠ -
  .در دانشگاه تبريز اجرا شد» پلورتوس«ارچ قطرح آشت علمی  به همت دانشجويان رشته باغبانی -
 .گردهمائی رؤسای مراکز ترويج و خدمات جهادکشاورزی استان زنجان برگزار شد -
  . ميليون دالر صادرات از گمرک زنجان صورت گرفته است٣٢بيش از  :مدير گمرک زنجان  -
. !!!درصد جمعيت استان خارج از پوشش خدمات بيمه ای هستند ٣ : مدير آل بيمه خدمات درمانی استان فارس -
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 شهرستان ابهر
 

 نفر بوده     ١۵٠٠٠٠ دارای جمعيتی برابر         ١٣٧۵ در سال       شهرستان ابهر  
 نفر  ٨٠٠٠٠باشد که     درصد جمعيت استان زنجان می         ١۶است که معادل      

 . اکن هستند نفر در نواحی روستايی س٧٠٠٠٠ساکن شهر و 
 آيلومتری از مرآز استان زنجان در مسير              ٩٠شهرستان ابهر در فاصله        

اين شهرستان در منطقه     .  زنجان قرار گرفته است        – تهران    یجاده ترانزيت 
آوهستانی به صورت دره ای از شمال غربی به جنوب شرقی آشيده شده                      

ق به   هكتار دارد آه از سمت جنوب و شر            ٣۴٠٠٠است و وسعتی بالغ بر        
تاآستان ، آوج  و از غرب به زنجان و خدابنده و از شمال به طارم محدود                       

 . شده است
 هكتار  می باشد آه از اين                ١٧٠٣٠٠مساحت آل مراتع شهرستان ابهر            

 هكتار آن جزء مراتع      ١١۴۶٠٠ هكتار جزء مراتع خوب و         ١٠١٠٠ميزان  
هرستان از مراتع اين ش       . د هكتار مراتع فقير می باش            ۴۵۵٠٠متوسط و     

  تن علوفه بر داشت می شود آه در يك دوره چرايی قادر به                ٢۶٨۴٣ساالنه  
پوشش عمده مراتع شامل انواع             . واحد دامی می باشد           ١١٠٨۴۵تامين   
 و گياهان تيغدار ديگر و انواع             ه چند ساله و يكساله و انواع گون               علفهای

تان ابهر  سطح جنگلهای طبيعی شهرس     .گياهان از خانواده حبوبات می باشد      
 هكتار می باشد آه شامل انواع گونه های درختی و درختچه ای مانند               ۵٠٠٠

 از آل اين      .زالزالك ، بادام وحشی و نسترن به صورت پراآنده می باشد                   
 هكتار جزء جنگلهای در دست آاشت می باشد آه             ٣٠٠٠مساحت در حدود     

  . آشت عمده آن چوب سفيد صنوبر می باشد
 از نخستين        ،ابهر چای    ابهر و مناطق اطراف            همنطق :آثار تاریخی   

در . تاريخی طوالنی برخوردار است   ه  زيستگاههای انسانی است و از پيشين      
 ابهر چای از رونق قابل توجهی برخوردار            ه در ، دوم پيش از ميالد      ههزار
در زمان روی آارآمدن حكومت ايلخانان و انتخاب سلطانيه به                . استبوده  

ه به علت برخوردارشدن از شبكه های جاده ای                 اين منطق    ،عنوان پايتخت  
جايگاه نخستين خانه های    . است هاهميت ارتباطی قابل توجهی به دست آورد        

 راست ابهر چای     ه قلعه است و درآنار     پهتپه ای باستانی به نام ت       , اين شهر   
آذربايجان  هاين محل يكی از نخستين زيستگاههای انسانی منطق           . واقع است 

گنبد سلطانيه، مقبره  تواناز آثار تاريخی اين شهرستان می. دبه شمار می رو
و مجموعه چلبی اوغلی، مقبره مال حسن آاشی، مجموعه تپه های تاريخی                 
سلطانيه، نقش برجسته داش آسن، وير سلطانيه، بقعه، غار تاريخی علی                      
بوالغی، غار تاريخی اولنگ، امام زاده اسماعيل شاناط، امام زاده يحيی،                    

پير احمد زهر نوش، بقعه شاهزاده زيد الكبير، مسجد جامع قروه  را نام         بقعه  
 .برد

 جمعًا به وسعت تقريبی              زنجان    حوزه های آبخيز استان             :آبخيزداری    
استان زنجان از نظر تقسيمات حوزه آبخيز به           .  هكتار می باشد    ٢١٧٠٠٠٠

 قزل   حوزه آبخيز   دو حوزه آن شامل     سه حوزه آبخيز آلی تقسيم می شود آه         
 در سطح         چایحوزه آبخيز ابهر         ، هكتار    ١٧٢٣٨٠٠اوزن در سطح             

   .گيردر، شهرستان ابهر را دربر می هكتا٢٥٨٧٥٠
 واحد  سيصد هزار  در بخش دامپروری بيشتر از          :آشاورزی   و    دامپروری

مرغداری و  .  وجود دارد    در اين شهرستان     دامی شامل دام سبك و سنگين         
مهم ترين  . فعاليتهای  اين شهرستان است      از ساير     آلنی زنبور عسل    پرورش

- می  گندم  ، حبوبات  و محصول  جو      شهرستان  اين محصوالت  زراعی  ساالنه   
توان انگور، آلوچه،     همچنين از ساير محصوالت اين شهرستان می             . باشد

 .زردالو، گردو و بادام را نام برد
 بوده و در     شهرستان ابهر از نظر معدنی از مناطق غنی آذربايجان            : معادن

-از معادن مهم اين شهرستان می        .  دختر قرار دارد     -زون متالوژی اروميه   
 مواد،  اآتشاف نيمه تفضيلی سيليس ابهر      ،  مواد معدنی در قيدار ابهر      توان     

ذخائر فسفات در رشته    ،  اوليه مصالح ساختمانی وصنايع مربوطه شمال ابهر      
 .توان نام برد را میزنجان -آوههای سلطانيه ، ابهر

 به  صنايع    مربوطدر اين شهرستان     بيشترين  تعداد آارگاه  صنعتی          :صنعت   
 به  صنايع     ، آشاميدنی  و دخانيات  و بيشترين ميزان  اشتغال  مربوط          موادغذايی

 به  گروه     بيشترين  ميزان صادرات  مربوط        .  ، پوشاك  و چرم   است         نساجی
  .محصوالت  معدنی  اختصاص  دارد
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