
 

 یای از وضعيت ستم ملی در زمان حکومت پهلوگوشه
 علی محمدی

عدم توجه رژيم منحوس پهلوی به زندگی ملتهای مختلف ساکن درايران و حتی نابود کردن امکانات رشد و                         
گسترش اين مناطق، موجبات عقب ماندگی و ويرانی اين مناطق از جمله آذربايجان، تورکمن صحرا،                                     

، همچنين عدم   )فارس نشين (ای در استانهای خاص   تمرکز صنايع و مراکز حرفه     . نمود را فراهم ... بلوچستان و 
توجه به نيازهای بخش کشاورزی، موجب مهاجرت دسته دسته اقشار مختلف ملل تحت ستم به مراکز صنعتی                   

ت، سياست تبعيض و ستم ملی نه تنها از رشد و ازدياد جمعيت در آذربايجان به ميزان زيادی کاس                       .مرکز شد 
زيرا در نتيجه مهاجرت      . اختار جمعيت اين منطقه بجای گذاشت         بلکه در عين حال تاثير منفی بر روی  س                

 نيروی کار فعالی که در جستجوی کار و کسب شرايط         ،دسته جمعی و رو به افزايش، آذربايجان در درجه اول         
 آذربايجان از لحاظ فنی و مهارت        درنتيجه.  را از دست داد     بودند تر زاد و بوم خود را ترک کرده        و زندگی به  

صنعتی و مديريت به وضعيت اسفناکی افتاد که خود يکی از عوامل رکود اقتصادی اين منطقه و عقب ماندگی                    
 وزارت صنايع و معادن درباره صنايع کشور نه            ١٣۴٠آمار سال . ها گرديد شهرها و روستاها در کليه زمينه       

دهد بلکه خود کليدی جهت بررسی علل کوچ و          بايجان را نشان می   تنها برخی از جوانب اسفناک اقتصادی آذر       
 .  دهدمهاجرت عظيم نيروی کار را نيز بدست می

 
 
 
 
 
 
 

 دهد آذربايجان شرقی و غربی  نشان میمقابلجدول 
 با جمعيتی تقريبًا برابر با جمعيت استان مرکزی از

 . لحاظ رشد صنعتی در مقام آخر جدول است
 نايع و سود آوری آنها وضعيت از نظر ترکيب ص

 . اين صنايع نيز اسفناک است
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  در مورد تعداد کارخانه هايی با تعداد١٣۴٠از آمار سال
. نفری چنين تقسيمی موجود است۵٠٠ الی ۵٠نيروی کار   
جمعيت% (١۵ کارخانه به جمعيتی حدود ٢٧٩يعنی از جمع   

.ی فوق رسيده استهاکارخانه% ۵، تنها )دو استان آذربايجان  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  از ١٣۵١ آمار سال ۵۶ صفحه ١٨در جدول 
 سازمان آمار ايران ، نيروی انسانی شاغل در

 جمعيت فعال آذربايجان% ١۴ بخش صنعت را 
 همين نسبت در مورد استانهای . دهد نشان می
 و خراسان% ٣٠، اصفهان و يزد%٣٠مرکزی 

 .باشدمی% ٢٢
 

ذربايجان در مورد آد يانيه نشريه اقتصاب
 مراسم قلعه بابک

 تاريخی و     -قلعه تاريخی بابک جزء مهمترين آثار فرهنگی            
اين قلعه به مناسبت قدمت . شودذربايجان محسوب میآطبيعی  

چند صد ساله خود و پيوند آن با هويت ملی آذربايجان از                        
همچنين جنگلهای بکر و          . ای برخورداراست   اهميت ويژه   

ترين منابع طبيعی و توريستی اذربايجان           طبيعی آن از مهم      
شود که از طريق مجامع بين المللی و خصوصًا            محسوب می 

يونسکو به ثبت رسيده است و همه ساله مبالغی از طريق اين             
گيرد تا ان   مجامع در اختيار دولت جمهوری اسالمی قرار می       

را صرف بازسازی و نگهداری اين اثار تاريخی و زيست                  
و ان را به عنوان ميراث تاريخی و طبيعی به            محيطی نمايند   

 .نسلهای اينده تحويل دهند
با توجه به موارد فوق اين منطقه از پتانسيلهای بالفعل خوبی              

های متنوع و منحصر    برای جذب توريست و حفاظت از گونه      
بديهی است که       .به فرد گياهی و جانوری برخوردار است             

ن نسلهای گذشته اين       ملت آذربايجان به عنوان ميراث دارا           
سرزمين وظيفه حفظ و حراست از اين منابع طبيعی را بر                   

ای آينده    و الزم است ان را جهت استفاده نسله                   دعهده دار  
متاسفانه  سال گذشته دولت با          . محافظت و بازسازی نماييد      

نگاه امنيتی به مراسم هويت خواهانه ملت آذربايجان در قلعه             
ده عمليات نظامی و برگزاری       بابک، اين منطقه را به محدو        

اردوهای رزمی و پياده نمودن تجهيزات سنگين نظامی تبديل          
کرده و عمًال در جهت تخريب آثار تاريخی و طبيعی اين                       

لذا ما مصرانه از دولت جمهوری                 . داشتمنطقه گام بر      
های اسالمی خواهان حفظ طبيعت اين منطقه بوده و به بهانه              

های طبيعی و توريستی       جاذبه ب تخري  به  اقدام واهی امنيتی، 
. ، ننمايد   منطقه حفظت شده از طرف سازمان يونيسکو                      

همچنين از فعاالن حرکت ملی اذربايجان خواستار حفظ                       
طبيعت منطقه به هنگام برگزاری مراسم ملی قلعه بابک                      

 .امسال هستيم
  به اميد آذربايجانی آباد و پيشرفته

 
ارس مراغه درصد مد۵٠   ش از يب: فرماندار مراغه 

 راستاندارد استيغ
ن يدرصد مدارس ا         ۵٠ ش از    يب: فرماندار مراغه گفت        

ار راستگو، روز سه شنبه    يعل  .راستاندارد هستند يشهرستان غ 
با توجه به    : ن شهرستان افزود   يران مدرسه ساز ا   يدر جمع خ   

ل و مشكالت موجود در بخش          يگسترش سطح منطقه و مسا       
 احداث مدرسه و         ر در  يآموزش و پرورش آمك افراد خ              

وی . وری است  در شهرستان مراغه ضر       ی آموزش یفضاها
 قدمت  ین شهرستان دارا  يمدرسه ا  ۵٠در زمان حاضر  : گفت
 ٣٠  تا ٢۵   ن ي قدمت بیمدرسه دارا٣۶   سال و  ۴٠  ش از يب

  .سال است
 توسط بخش ليانه در اردبي خاورمیافتتاح مجتمع آب درمان

 خصوصی
 و  یبا حضور آارشناسان داخل     ن   ساواال یمجتمع آب درمان    

ه ي در حاش    اين مجتمع  . شدافتتاح     اردبيل   در استان    یخارج
ن و  يبا حضور متخصص  ،  ی آب درمان ین الملليش ب يمراسم هما 

 ۵٠ش از      ي و با ب       يیاي، آس  يی اروپا  ی از آشورها     یدياسات
 ی فرصت ها يی با هدف شناسا    ی و خارج   یه گذار داخل   يسرما

  .شدافتتاح  بودا شده  ل برپي استان اردبیگردشگر
 

 ی استان زنجان به زودیه گذاري سرمای فرصتهایراهنما
  شودیمنتشر م

 : گفت    استان زنجان       یه گذار   ير مرکز خدمات سرما          يمد
 ی استان زنجان به زود        یه گذار  ي سرما  ی فرصتها  یراهنما

 یبا جمع آور        : گفت   ،یمسعود اطاعت   .  شود   یمنتشر م   
 که در    یا و استعدادهائ   ع و گسترده از فرصته      يعات وس الاط

 ر مغفول مانده است،   ي اخ ی در طول سالها   واستان وجود دارد    
 . استان برداشته خواهد شدی در توسعه یگام بلند

 

 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠٠۵ ژوئن ۵– ١۵/٠٣/١٣٨۴ کشنبهي، ١٢سای  تومن، ٢۵ر يدهسی، قتصاد درگیياک يلکی هفتهيا نينيلررنجیيؤرک او توورديميلي تهران ب–قتصادیيجان ايآذربا

تعداد کارکنان در بخش صنعت در استانهای مختلف در سال ١٣۴٠
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 ين جدول ارقام مربوط به کارگران ا

 کارگاههای بزرگ صنعتی را که
  معرف کيفيت صنعت است چنين

 % ١/١در آذربايجان . دهد نشان می
 از کل شاغلين در کارگاههای بزرگ

 اين نسبت.  صنعتی مشغول بکارند
 : در مورد ساير استانها چنين است

 ،%۶هان ، اصف%١٠ استان مرکزی 
 ... ، و%۶/٢، مازندران %۴ خوزستان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  همان آمار نامه اشاره       ۴۶٢ صفحه   ١۴توان به جدول     درمورد وضعيت صنعت به برق مصرفی در آذربايجان نيز می            
 بار کمتر از     ۵/۵ بار کمتر از استان مرکزی،         ٣٢)  ميليون کيلو وات    ۶١(برق مصرفی در صنايع آذربايجان را         . کرد
نيروی انسانی در آذربايجان بعلت عدم امکانات صنعتی که اشاره شد در زمينه کشاورزی                     .دهدنشان می ... صفهان و ا

 .نيز، کشاورزی سنتی و بدون سود را ترک کرده  و در تالش معاش، ناگزير چهار گوشه ايران را می کاود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعنی کل .نيزمشخص کننده کيفيت صنعت است)  و صنعتسود آوری کارخانه( ارقام مربوط به ارزش افزوده صنايع
يعنی .است ميليون ريال کل کشور١٢٢٩۵٠ ميليون ريال ازجمع ٢٠١١) شرقی و غربی(ارزش افزوده صنايع آذربايجان

 .باشدمی) بار کمتر از استان مرکزی۴٠( ارزش کل % ١/۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  که در ۴٩-۵٠ هزار نفر محصل سالهای ٢٠٠از ) ١٣۵۶ (٢۵٣۶ سالنامه آماری کشور در سال ۶۴ صفحه ١۶جدول 
اين تعداد برای جمعيت . اند  نفر به دبيرستان رسيده٣٨٠٠٠ می بايستی جزو محصلين دبيرستانها شوند تنها ۵۵-۵۶سال 

 ٢ و ۵/١ محصل استان مرکزی و نيز در مقايسه با جمعيت های ٢۴۴٠٠٠ نفری آذربايجان در مقايسه با ٣٢٠٠٠٠٠
 .  برابر آذربايجانيها محصل دارند رقم بسيار حقيری است۵/١ليونی گيالن و اصفهان که بيش از مي

 .بردرا بهمراه بلوچستان به انتهای جدول می) شرقی و غربی( اين سالنامه تعداد دبيرستانهای آذربايجان٣٠جدول 
زيرا بايد ياد آوری کرد که . ذشته مربوط  استتوان چنين نتيجه گرفت که اين اختالف به گ   از اين جدول به هيچ وجه نمی      

نخستين مدارس و انجمن های فرهنگی، ادبی، هنری ايران در آذربايجان تاسيس شده است و آذربايجان همواره در گذشته 
ستم ملی ريشه عميق اقتصادی و زير بنايی دارد که تحصيل زبان جزئی از                       . پيشتاز تمام مسائل در ايران بوده است          

 . آن در سيمای جامعه استانعکاس
 استان مرکزی شامل      ذربايجان شرقی کنونی و     آ استان آذربايجان شرقی شامل استانهای اردبيل و               قابل ذکر است که      -

 .باشداستانهای فعلی تهران، قم و مرکزی می
 ١٣۵٨  آذرماه١٢، )صدای آذربايجان(ذربايجان سسی آ خزر، صنعت در آذربايجان، شماره اول نشريه-ب: منبع

 ١٢  سای– سی درگی صاد اقتيننيلررنجیيرک اؤو توورديميلي تهران ب–صادی جان اقتيآذربا

ز اعتراض يتبر" اد يآذر بن" رعامل آارخانه ي مدیتي آفایب 
  داشتیآارگران را درپ

، نبود    وابسته به بنياد مستضعفان وجانبازان           رعاملي مد  یتي آفایب
 در   ی برنامه گیآارگران و ب    ه و پرداخت نشدن حقوق             يمواد اول  

 ی را در پ    یدين واحد تول  ي، اعتراض آارگران ا    ی آار یاست هايس
اد از دو سال     ين آه آارخانه آذربن    يان ا ين با ب  يمعترض. داشته است 

قبل از هر گونه پرداخت حقوق به آارآنان خود عاجز مانده است،             
 ماه پارسال حقوق خود را               ی از آارگران از د           یتعداد: گفتند

ن بار  ين آارگران، تاآنون به رغم چند      يبه گفته ا   . افت نكرده اند يرد
ندگان مجلس   ي، نما  ی، فرماندار  ی با استاندار    یمذاآره و نامه نگار    

چ ياد مستضعفان و جانبازان ه           ي و مسووالن بن        ی اسالم  یشورا
 .  آنان داده نشده استی به خواسته هایب اثريترت

 
 رانيابان در اي بارد تومان خسارت ساالنه رشديلي م٢٠٠

ابان هاى  ي درصد ب  ٢۵ درصد خشكى ها معادل      ٢/١ران با داشتن    يا
ون هكتار طرح     يلي م  ٢/٩ طرح. ا را در خود جاى داده است            يدن
ت جنگل هاى دست     يري هزار هكتار طرح مد     ٢١٣ى و   يابان زدا يب

 ۵/٧ات نهال آارى و     يون هكتار عمل  يليابانى، اجراى دو م   يآاشت ب 
ت هاى انجام    يات حفاظت و قرق از جمله فعال          يلون هكتار عم   يليم

زدارى در حوزه     يشده از سوى سازمان جنگل ها و مراتع آبخ                   
رآل دفتر   يدمحمد موسوى مد    يس .ى است  يابان زدا  يت شن و ب      يتثب
ت هاى   يى سازمان جنگل ها درباره فعال          يابان زدا  يت شن و ب      يتثب

 ۵بار براى   ال اعت يارد ر يلي م ١٣٧انجام شده در سال گذشته به رقم         
 ٨٧ استان و       ١۶در   «:  پروژه اشاره آرد و افزود          ٢۵طرح با     

 ۶ات نهال آارى، بذرپاشى و بذرآارى و              يابانى عمل يشهرستان ب 
به گفته موسوى   . » هكتار مالچ پاشى انجام شده است        ١٠٠هزار و   
ن سال اجراى طرح آنترل آانون هاى بحرانى           ي نخست ٨٣در سال    

ال اعتبار و   يارد ر يلي م ۴٣ن طرح با    يش بادى بوده است آه ا     يفرسا
 ۵٢١ هزار و    ١٧ابانى به مساحت    ي استان ب  ١٢با چهار پروژه در      

ابان يت شن و ب       يرآل دفتر تثب     يمد ..هكتار به اجرا درآمده است          
ال سقف اعتبار مصوب    يارد ر يلي م ٣٧ى سازمان جنگل ها از       يزدا

ن ي از ا  :ابان خبر داد و گفت     يت شن و ب    يملى براى پروژه هاى تثب     
 هزار هكتار جنگل هاى دست            ۵٠ حدود     ٨۴اعتبار براى سال        

 ٣٠٠ى،   يابان زدا  يت ب  يري هزار هكتار مد        ١٠٠آاشت، اجراى      
 ١٠٠ن  يابانى و همچن  يت مناطق ب  يريى مد يهزار هكتار طرح اجرا    

نه مى  يش بادى هز   يهزار هكتار آنترل آانون هاى بحرانى فرسا           
د همه اقدامات انجام شده به       ران با وجو  يبه گفته موسوى در ا      .شود
زا هنوز سطحى      ت تشديد اثر عوامل انسانى بيابان              ژه به عل     يو

ابان يده بير پديون هكتار از مساحت آشور تحت تاث يلي م ١٠٠معادل  
ش بادى به   يد فرسا يون هكتار در معرض تهد    يلي م ۴٣ى و حدود    يزا

 ١٠ ى قرار دارد آه   يابان زا يده ب يق پد يكى از آثار و مصاد     يعنوان  
ران ناشى از    يعى در ا   ي درصد خسارت ناشى از حوادث طب         ٢٠تا  

در مجموع از آل خسارت         . ش بادى است    ياثرات و تبعات فرسا      
 درصد به واحدهاى          ٧/۴۵ران    يش بادى در ا         يناشى از فرسا      

 درصد به    ٣/۴۴ى، صنعتى و راه ها،         يربنايسات ز يمسكونى، تاس 
ژه مراتع  ي به و  ستىي درصد به منابع ز    ١٠اراضى زراعى و حدود     

 .وارد مى شود
 

  شودی میتاالر بورس اوراق بهادار مرند راه انداز
 و     یتيري الزم مد        ی شاخص ها    یتمام« :فرماندار مرند گفت        

 تاالر بورس اوراق    یس و راه انداز  ي تاس ی برا ی و فرهنگ  یاقتصاد
 قرار گرفته   یف قانون ي و مورد تعر   يیبهادار شهرستان مرند شناسا   

ت ها و     ير مرند با برشمردن مجموعه ظرف                        فرماندا    .»است
ش ي منطقه خواستار اهتمام ب      ی و تجار   ی بالقوه اقتصاد   یاستعدادها

 و بالفعل    يی جهت شكوفا   ی و استان   یاز گذشته مسووالن شهرستان     
 ـ   یميان محمد ابراه    يدر پا  . ت ها شد  يشدن آن استعدادها و ظرف         

 به   یختماننكه موقتا سا    ي مرند ـ با اعالم ا          ی اسالم  یس شورا  يير
 استقرار و افتتاح           یك هزار مترمربع برا          يش از        يمساحت ب   

 تاالر بورس اوراق بهادار مرند درنظر        ی و خدمات  یسات ادار يتاس
 آارشناسانه و با        یبا ارائه راهكارها     « :گرفته شده است، گفت       
ه گذاران ي و سرما       یديع مادر تول       ي صنا   یاستفاده از منابع مال          

ن تاالر  ي ا ی شاهد افتتاح رسم    یسال جارش منطقه تا اواخر      يك اندين
  .»م بوديبورس در شهرستان مرند خواه

 
  دامنه سبالن آغاز شدیها الق يير به يآوچ عشا

الق آوچ  ييماه به     بهشت ي همه ساله از اواخر ارد         جانيآذرباريعشا
اآثر  .گردند  ی خود بازم  یها آرده و بعد از سه ماه اقامت به قشالق           

ل بره   يزيدامنه سبالن و ق      ,  بز غوش    یها الق يير منطقه به       يعشا
 .آنند  یآوچ م
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جان در ي آذربایامسال استخراج نفت در جمهور
 ك رآورد خواهد بوديحد 

 هزار تن نفت در     ٢٩٣ ون و   يلي م ٢٠ امسال حدود   « 
بخش  » . استحصال خواهد شد             ین جمهور    يا

 شرآت   ی از سو     ین نفت استخراج     ي از ا     یعمده ا
 یگفتن . ردي گیجان انجام م   ي آذربا یمللن اليات ب يعمل

جان در   ي آذربا  ی نفت جمهور    یاست؛ شرآت دولت    
 هزار تن    ٩٧٦ ون و    يلي هشت م   یالديسال گذشته م   

 ٢٠٠٣ نفت استخراج آرده است آه نسبت به سال              
 . شتر بودي هزار تن ب٧/٥١  یالديم
 

 ی جاده یشگاهي هزار تن از قطار نما۵٠ك به ينزد
 ردندکد يشم بازديابر

 ۵٠ك به   يتاآنون نزد : ه گفت يرآو ت یر بازرگان يوز
د يشم بازد ي ابر ی جاده  یشگاهيهزار تن از قطار نما     

 یر بازرگان يآورچات توزمن وز   . د نموده اند يو خر 
 یشگاهيف آردن قطار نماير توصي نظیه، با بيرآوت

ن قطار مورد    يا: شم خاطر نشان ساخت    ي ابر یجاده 
 آه تاآنون      یه گونه ا  استقبال گسترده واقع شده ب           

 هزار تن از آن و محصوالت آن                    ۵٠ب به      يقر
شم ي ابر یجاده :  افزود یو. د نموده اند يد و خر   يبازد
 سابق پر بازده خود بازگردد آه            ینه هايد به زم   يبا
 دارد با مدنظر قرار دادن بازار                      یه سع   يرآوت

 .ن مساله را تحقق بخشديانه، اي میاي آسیآشورها
  

 یز گراميجان در تبري آذربای جمهوریروز مل
 داشته شد

 ین مناسبت توسط سرآنسولگر    ي آه به هم    ینييدر آ 
افته بود،    يب    يز ترت   يجان در تبر      ي آذربا   یجمهور

 مختلف   یوالن ادارات و دستگاه ها       ئران و مس     يمد
 به همراه سرآنسول    یجان شرق ي استان آذربا  يیاجرا

 هيتزارهای روس  یفروپاش . ه حضور داشتند   يرآوت
استقالل ١٩١٨  ی ماه م   یط جاني شد تا آذربا     باعث

 ن آشور ي در ا   ی دولت مل    کرده و      خود را اعالم      
 .تشکيل شد

 
 هيتحصن در دانشگاه آزاد اروم

ش از   ي جمعتی ب    ٨۴/٢/٢۶روز    ۵/١١از ساعته     
. ه تحصن کردند   ي نفر در دانشگاه آزاد اروم        ٣٠٠٠

تجمع با عنواِن اعتراضی به وضِع غذا در دانشگاه            
 .دا کرديشتری پيشد ولی کم کم دامِنه بآغاز 

 
 در یان دانشگاه آزاد خوي از دانشجویتحصن جمع

  بودن چادری و اجباریاعتراض به مشكالت صنف
 در     یان دانشگاه آزاد خو             ي از دانشجو         یجمع

 بودن پوشش     یت بد غذا، اجبار       يفياعتراض به آ    
ن ي در ا     یگر از مشكالت صنف       ي د  یچادر و برخ     

دنظر در يان تجدين دانشجويا. نددانشگاه تحصن آرد
، توجه به     ی و آموزش    ی معاونت فرهنگ    یحوزه ها

، يیات مستقل دانشجو      ي تشكلها و نشر         یت هايفعال
 آردن پوشش چادر در جهت ارزش                یراجباريغ

ت يفينهادن به شان و منزلت دانشجو، بهبود آ                        
 از جمله غذا و رفع                  يی دانشجو   یخدمات رفاه   

انتخابات جهت      ی و برگزار        یمشكالت بهداشت    
ل ي مسا  یريگي پ  ی برا  يیته دانشجو  يك آم  يل   يتشك
 .  را خواستار شدنديی دانشجویصنف

 
ه در استانبول يشگاه عكس عكاسان ارومينما

 ر شديه دايرآوت
 اداره آل فرهنگ و ارشاد          یمسوول روابط عموم   

شگاه با    ين نما   يا:  گفت   یجان غرب   ي آذربا   یاسالم
و تبادل    ن استان        ي ا   ی هنر عكاس       یهدف معرف   

ن هنرمندان دو آشور و بر اساس                      ي ب   یفرهنگ
ه برگزار شده      يرآو امضا شده با ت           یموافقتنامه ها

ك هفته در   يمدت   شگاه به  ين نما يا:  افزود وی .است
 .ر است ي استانبول دا DMS هنر یگالر

 
 

 ١٢  سای–سی  درگی  اقتصاديننيلررنجیيورک اؤ توورديميلي تهران ب–صادی جان اقتي آذربا

 توزيع استانی گشايش اعتبارها
 

 )زيآموزشکده فنی تبر(روز بخشی يف
 
گزارشی که پيش روی شما قرار دارد نگاهی اجمالی به عملکرد حساب ذخيره ارزی در طی چهار سال عمر آن               

 آذر  ٢۴ای در    که با تشکيل جلسه     -ره از سوی کميسيون اقتصادی مجلس       دارد که بر اساس جداول رسمی منتش        
 حاصل شده   - با حضور مسئوالن دولتی به بررسی عملکرد اين حساب از ابتدای تشکيل تا کنون پرداخته بود                 ٨٣
 .است

يکی از محورهای جالب، آمارهای منتشر شده  ترتيب استانی گشايش اعتبار طرح های صنعتی از محل                                      
 .ت حساب ذخيره ارزی استتسهيال

دهد استانهای تهران، مرکزی و اصفهان بيشترين         نشان می  ١٣٨٣ تا آبان ماه     ١٣٧٩آمارهای موجود از دی ماه       
سهم اين  . انداعتبارات و استانهای کهکيلويه و بوير احمد، اردبيل و ايالم کمترين اعتبارات را دريافت کرده                           

 اين در حالی است که استان هايی که بيشترين اعتبارات را دريافت                 !.استان ها کمی بيشتر از يک درصد است         
 !.اند درصد کل اعتبارات را به خود اختصاص داده۵/۴٢اند حدود کرده

 . دهدترتيب توزيع استانی گشايش اعتبارات را نشان میک، ينمودار شماره 
آذربايجان شرقی، آذربايجان     (ان   ذربايجآدر مورد وضعيت استان های            نگاهی دقيق تر به نمودارشماره دو              

های شود رده  همان طور که مشاهده می     .دهدلبی را به ما ارائه می     اطالعات جا )  غربی، اردبيل، زنجان و همدان    
های پايين جدول مثل هميشه نصيب استانهای غير فارس شده            باالی جدول متعلق به استانهای فارس نشين و رده          

 ...) و٢۵، لرها ٢۴ها چ، بلو٢٧ و ٢٣آذربايجان .( است
بيشترين سهم را از     %  ٣٣/٧شود، استان آذربايجان شرقی از ميان استانهای آذربايجان با                چنانچه مشاهده می   

نکته ديگر اينکه مجموع       . توزيع گرفته است که مثل ساير آمارها تفاوت چشمگيری با استان اصفهان دارد                         
تواند به پای   نمی)  درصد ۶٣/١٢ ميليون و     ١/۶٠٣برابر با     (  استان آذربايجان   ۵اعتبارات اختصاص يافته به       

 !استان تهران برسد)  درصد۵٨/١٣ ميليون و ٣/۶۴٨( تسهيالت 
 از طرف ديگر مجموع تسهيالت اختصاص يافته به

  ميليون دالر١/٢۵٢های آذربايجان بالغ بر  استان
  درصد که باز هم در قياس با استان اصفهان٣/۵ و 
  درصد، در سطح٧٣/٨ ميليون دالر و ۶/۴١۶ با 

 به عبارت ديگر.  بسيار پايين تری قرار دارند
  استانهای آذربايجان جمعًا موفق به کسب حدودًا 

 اند درصد تسهيالت استان اصفهان شده۶٠
 ١٠، آذربايجان غربی %١٩، همدان%٢٧زنجان ( 

 استان اصفهان از تسهيالت% ٣و باالخره اردبيل % 
 استان اردبيل از ميان استانهای .)!اندشدهمند  بهره

 سهم را از توزيع اعتبارات گرفته  آذربايجان کمترين
 است که% ٢٧ ميليون دالر و ١٣ است که بالغ بر 
 . جزء فقير نشينهای جدول است  مثل ساير آمارها
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مقايسه درصد توزيع تسهيالت حساب ذخيره ارزي 

در استانهاي آذربايجان و ساير استانها از دي ماه ۷۹ 

تا آبان ماه ۸۳

  دونمودار شماره 



 
 
 در)فارس(كيه تاج   براى هر زوج تازه ازدواج آرد              یدولت جمهورى اسالم      -

 .ه مى دهدي دالر هد١٠٠٠ ،كستانيتاج
ه روز جمعه در آنكارا گفتيرآو ت یر مشاور در امور اقتصاد     يوز"  باباجان یعل" -

 دری رود و مشكل  یش م يه اروپا مطابق برنامه پ     يه با اتحاد  يرآو ت يیآه روند همگرا  
 . ستيآن ن

. دانندیرا به نفع آشورشان م اروپا یه يت در اتحاديه عضويرآو درصد مردم ت٧۴ -
یر خط فقر زندگ     يت آشور ز   يون نفر از جمع     يلي م ١۴: یستيس سازمان بهز   يرئ -
  . آنندیم
 آذربايجان به ملت آذربايجان درمعلمنامه سرگشاده دانشجويان دانشگاه تربيت         در -

کانديدای نهمين دوره رابطه با مهندس مهرعليزاده معاون تربيت بدنی خاتمی و                  
دا انتقاد شدهيشان شد ياست ا يجان در دوره ر    ياز افت ورزش آذربا    ياست جمهوری   ر

 .است
 اينجا که وزارت کار، شدند است جمهوری ي ر تعدادی بيکار آمدند نامزد     : جنتی   -

 .نيست
عارف.  گفت وگو آرد      یس جمهور  يير ارمنستان درتهران با معاون اول ر            يسف -

ی را توسعه روابط با آشورها     ی اسالم یر جمهو ی خارج یاسيت س يدار اولو ين د يدرا
باتوجه به مشترآات فراوان دو آشور ، توسعه روابط: ه دانست و افزود       يهمسا

 .  برخورداراستیژه ايگاه وي ما از جایارمنستان برا
  .ل را لرزاندي شمال اردبیفيزلزله خف -
  .دجان جشن گرفته شي آذربایهان در جمهوري ج- خط لوله باآویراه انداز -
 .رديگت  های اتمی خود را حتما از سر میيجمهوری اسالمی فعال: آصفی  -
.ران را آسب آردي اینترنتيتال ايجي دیزه مسابقه عكاسي جایه ايك هنرمند ارومي  -
 . کرد دانشگاه انتقادی آاهش اراضی سهند از تقاضایمعاون دانشگاه صنعت -
جانير آذربا ي به همراه عشا    ل و زنجان  يجان غربى، اردب  ير استان هاى آذربا    يعشا  -

  .کنندکوچ می جان شرقىيالقات آذرباييبه  شرقی
 .ز برگزار آنندي تجمع اعتراض آمی احزاب مخالف دولت باآو قصد دارند بزود-
 در اجالسیالدينده م  يجان، ماه آ    ي آذربا  ی در جمهور    یاسيان س  ي موضوع زندان    -

 .هد شد خوای اروپا بررسی شورایمجمع پارلمان
 . خزر در باآو برگزار خواهد شدیاي درین وضع حقوقيي مذاآرات تعی دور بعد-
  . مخالف استیگانه در قفقاز جنوبي بی نظامیگاههاي باآو بااستقرار پا-
  .افتيان خواهد يپا٢٠٠٨  ه از گرجستان تا سال ي روسی نظامیگاههاي خروج پا-
 از گرجستان، پرچمیان روس يامدراعتراض به خروج نظ     " یجواهت "ی های ارمن -
 .دندين آشور را به آتش آشيا
جاني آذربا ی در جمهور  یگاه نظام يواشنگتن درصدد استقرار پا   : يیكايك مقام آمر  ي -
 .ستين
حاصل از جنگتورک و مسلمان       آوارگان    ی درباره زندگ   یرانيك آارگردان ا   ي -

  . آندیه ميلم تهي در باآو فارمنستان
جان شرآتي آذربا  ی جمهور  یهزار نفر در انتخابات پارلمان          ۵٠٠ون و  يليم۴   -

 .خواهند آرد
 .جان آشته و مجروح شدندي آذربایه چند تبعه جمهوريرآو در تی درحادثه رانندگ-
. آردیه ابراز نگراني روسیروان از سويل سالح به اي از تحوجانیيباك مقام آذري -
. اندازدیان، ثبات منطقه را به خطر مه در ارمنستي روسی نظامیگاههاي استقرار پا-
 . خودرو ساآنان شهر مراغه را با مشكل روبرو آرده استیآمبود توقفگاه عموم -
 .ده شديج فارس رنگ قرمز مالي زنجان به تابلو خل  در-
یزي تبر یرعليرك، در نگارخانه استاد م     و چوالك، هنرمند ت    یشگاه عكس اآتا  ينما -

 . افتيش ياز گشيخانه فرهنگ تبر
،ی اقتصاد  یت آنون  يز وضع  يجان در تبر    ي آذربا  یمان اف، سرآنسول جمهور    يسل -
فيار مطلوب توص  ي ها را بس  یجان نسبت به ارمن    ي آذربا ی جمهور ی و رفاه  یشتيمع
 . آرد

  ب آردي را تخری زراعین هايهزارهكتاراززم١۵  الب درهشترود يس -
ليوه در استان اردب    ي هزار تن م    ٣٠٠امسال حدود     با وجود خسارات بوجود آمده          -
 .شود  ید ميتول

 مراسم بزرگداشتی برای مرحوم مؤذن زاده اردبيلی توسط دانشجويان تورک -
 . دانشگاه شهيد باهنر کرمان برگزار گرديد
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 شهرستان ساوه
 مي و اقلیهواشناس

 برف  ، مرتفع و نسبتاً     یقان و نوبران آوهستان     قارا شامل بخش       ساوه    غرب شهرستان 
 رکزیشرق و بخش م       . ك و سرد برخوردار است         مه خش  يم ن  يلباشد و از اق       یر م  يگ

 ٢٩٩٥  اه قار جني بنام ا   قانقاران آوه در بخش       يبلندتر. است شهرستان نسبتًا آم ارتفاع    
 ، حداآثر درجه     است   ميلی متر  ٢۵٠ ش از يانه ب ي سال یزان بارندگ يم.  دارد متر ارتفاع   

از دو بخش    رستانن شه يا.  بوده است  -cْ٥/١٣   حداقل آن     و  cْ٤١    حرارت در سال  
ا قره  ي ین شهرستان بنام قره چا      يرودخانه مهم ا   . افته است يل  يمرکزی و انبوران تشک    

 همدان ،   ی از آوهها  ی مسافت یسو است آه از شازند اراك سرچشمه  گرفته و پس از ط              
 آن  ی به نام شاه عباس بر رو        ی رسد آه سد    ی ساوه م   یتفرش و نوبران به جنوب غرب       

 . زده شده بود
 تي جمعیصه هاشاخ

 . ت بودي نفر جمع٢٣٠٠٠٠ ی  شهرستان ساوه دارا١٣٧٥ سال  یطبق  سرشمار
 فرهنگ و زبان 

 .در لغت نامه دهخدا ساوه نام پهلوانی است تورانی که در جنگ رستم کشته شده  است                     
شهرستان ساوه  . باشند می  سئون شاهاز طايفه    وعمدتًا   تورک زبان مردم شهرستان ساوه     

جانی خود  ي بخوبی فرهنگ آذربا   اينکه به مرکز آسيميالسيون نزديک است ولی       وجود   با  
 ت ين شهر حساس  يستی روی ا  ينيل است که تفکرهای شوو    ين دل يرا حفظ کرده است به هم     

 .دهندنشان میبيشتری 
 وضعيت تاريخی شهر ساوه

 شهرستان ساوه به دليل موقعيت جغرافيايی و ارتباطی همواره در طول تاريخ مورد                        
توجه بوده و به همين دليل آثار، ابنيه و جاذبه های سياحتی و زيارتی متعددی مربوط به                  

 شهر ساوه در    ی رونق و  آبادان    .دوره های مختلف تاريخی در اين شهرستان وجود دارد          
 آه  یمتحد سلجوق ل  يد و ساوه به مرآز سران قبا          يان به اوج خود رس       يروزگار سلجوق 

 استقرار  ی از قلمروها  یكيه بلوآات ساوه    ي در دوران صفو    .دل ش يتبد, لقب اتابك داشتند  
  نهاد و    ین رو شهر ساوه روبه آبادان      يز ا ا. ديه گرد يالت وابسته به نهاد حكومت صفو      يا

تخت يه با پا    ي در دورة قاجار      . متعدد احداث شد      یمساجد و بناها    , راهها, آاروانسراها
قلعه  توانن شهرستان می     يخی ا  ياز آثار تا     . ت ساوه آاسته شد       يشدن تهران از اهم       

 جاده  ١٣ در کيلومتر    ( پل تاريخی سرخده   ،) قاجار دوران( کاروانسرای باغ شيخ   ،ردمينآ
مسجد جامع  ،  )عصر سلجوقيان ( امامزاده سيد اسحاق   ،)قاال، دوران صفويه  زييل آباد به ق   

  .را نام برد )دوران صفوی(ساوه
 

   کشاورزی
به .  هکتار است  ٨۵٠٠خش مرکزی بالغ بر       ب  باغی سطح زير کشت محصوالت دائمی     

  تن     ٧٠٠٠٠ هکتار بيشترين سطح و با توليد               ٥٦٠٠لحاظ سطح زير کشت انار با             
به لحاظ سطح زير کشت     . بيشترين توليد را در بين محصوالت باغی شهرستان داراست         

به خود   را در بين محصوالت       های بعدی   رده تن   ٤٠٢٠ هکتار  و انگور با         ٧١٥پسته  
  .انداص دادهاختص

 هکتار بيشترين سطح زير         ١٠٥٠٠ گندم با       ، محصول عمده زراعی آبی        ١٤در بين     
 تن از کل توليد شهرستان بيشترين توليد را در بين            ٦٣٠٠٠کشت و صيفی جات با توليد       

  . محصوالت زراعی آبی بخود اختصاص داده است
 وضعيت صادرات  شهرستان ساوه
رای توليد برخی محصوالت کشاورزی از قبيل انار و      استعداد جوی ومزروعی مناسب ب    

های مختلف صنعتی فعال و         ه است، که عالوه بر استقرار واحد             طالبی موجب گرديد    
صدور همه ساله چندين ميليون دالر کاالهای صاداراتی از اين واحدها ، شاهد صدور                    

وه بر کاال    عال. بيشترين حجم کاالهای صادراتی کشاورزی نيز از اين شهرستان باشيم             
 همچون  ، فرش دستباف   ساوه همه ساله مقادير قابل توجهی         های کشاورزی شهرستان      

 .  توليد و  به مرحله صدور می رساندجانيگر شهرهای آذربايد
   در شهرستان ساوه  صنعت معدن ووضعيت

 نفر شاغل در حال فعاليت است و سه معدن ديگر               ١٨١دن با   ع م ٢٤در شهرستان ساوه  
ق، ي و قارل  آواشرقی و غربی پلنگ     ی  ليقمعادن سنگ گچ بال    .جهيز می باشد  نيز درحال ت  

و معدن خاک سرخ مأمونيه از مهمترين معادن  اين                معدن سنگ آهک و خاک سنگ           
 نفر تحت    ٣١٢ واحد صنعتی فرآورده های معدنی با اشتغال              ١٠ .شهرستان می باشند   

 واحد صنعتی     ٤١٨ای   شهرستان ساوه دار    .  معادن و فلزات می باشد           وزارت  پوشش
 . واحد صنعتی دارای کارت شناسايی ميباشد٢٤٣دارای پروانه بهره برداری و 
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