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 هامپوئیل مراغه با آثار تمدنی 150 

 میلیون ساله

جلویچشممسووالنانجاممیشود 

 تخریبتپهتاریخیدوربادوراندرمراغه 

 سطح زیرکشت طرح »جهش تولید«

 در دیمزارهای مراغه حدود ۲ برابر شد

 حمام تاریخی خواجه نصیر مراغه را
بی توجهی تخریب می کند

 استان مرکزی فاتح مسابقات قهرمانی سپک

تاکرای بانوان کشور شد

پیکر مادر شهیدان عبداله و سعید آذری امروز در مراغه تشییع و در گلزار شهدای 
این شهرستان به خاک سپرده شد.

به گزارش ایرنا حاجیه خانم سیمین عذار جوادپور، مادر این شهیدان پس از مدتی 
تحمل بیماری، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

شهیدان عبدهللا و سعید آذری ۲۱ اسفند سال ۶۶ بر اثر بمباران شهر مراغه توسط 
هواپیماهای رژیم بعثی به شهادت رسیدند.

»عبدهللا« در آن هنگان ۱۰ سال و سعید هفت سال داشت.

مردم شهیدپرور مراغه در دوران دفاع مقدس و سال های پس از آن یکهزار و ۴۰۰ 
شهید به انقالب اسالمی تقدیم کرده اند که ۱۲۰ نفر از آنان در بمباران های شهر به 

درجه رفیع شهادت نایل آمد

پیکر مادر شهیدان آذری در مراغه تشییع شد

فرماندار مراغه: تکمیل واکسیناسیون نیازمند اقناع سازی است
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 آنچه در این شماره خواهید خواند

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت: 
برخی  وجود  با  کرونا  علیه  بر  واکسیناسیون  تداوم 
مقاومت های نامعقول با تکیه بر فرهنگ سازی و اقناع 

سازی ممکن خواهد بود.

سیدعلی موسوی در جلسه ستاد مدیریت مقابله با 
کرونای شهرستان مراغه افزود: با توجه به تاکیدات 
رهبر معظم انقالب و شخصیت های علمی، فرهنگی 
و مذهبی در خصوص لزوم واکسیناسون کرونا، هرگونه 

مخالفت با واکسیناسیون، در حقیقت جبهه گیری 
علیه سخنان و رهنمودهای این بزرگان است.

به  ای  عده  تاریخ  طول  در  همیشه  داد:  ادامه  وی 
نادرستی و برخالف علم علیه یافته های پزشکی چون 
واکسن در برابر بیماری ها مقاومت کرده اند و امروز 
نیز برخی این حرکت های نامعقول را ادامه می دهند.

وی اضافه کرد: با این وجود، بهترین و مناسب ترین 
با  اقناع سازی  برای واکسیناسیون تمام جامعه،  راه 
استفاده از ظرفیت نخبگان و بزرگان شهر و کشور و نیز 

فعاالن فرهنگی، رسانه ها و سمن هاست.
موسوی با اشاره به وضعیت مناسب واکسیناسیون 
در این شهرستان گفت: روند واکسیناسیون در برخی 
مناطق شهری و روستایی این شهرستان باید بهبود 

یابد.
وی ادامه داد: با وجود کاهش میزان ابتال به  کرونا در 
روزهای اخیر، لزوم رعایت موازین بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی بیش از پیش باید مورد توجه قرار 

گیرد.
به  توجه  با  همچنین  کرد:  تاکید  مراغه  فرماندار 
بهداشتی  و  سالمتی  پایش  نیز  مدارس  بازگشایی 
فرهنگیان و دانش آموزان در مدراس باید به صورت 

مستمر انجام شود.
موسی شعفی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار مراغه 
نیز با اشاره به اینکه در روزهای اخیر برخی تورهای 
غیرمجاز توسط برخی افراد به مقصد اماکن زیارتی و 
سیاحتی در این شهرستان برگزار می شود، افزود: برای 
پیشگیری از بروز مشکالت اجتماعی و نیز بهداشتی، 
با گردانندگان این تورهای غیرمجاز برخورد قانونی شود.

۱۵ نفر از دانش آموزان مراغه به کرونا مبتال شدند

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی مراغه با اعالم اینکه از زمان بازگشایی مدارس 
از اول آذرماه امسال تاکنون ۱۵ مورد مثبت ابتال به 
است،  شده  مشاهده  آموزان  دانش  بین  در  کرونا 
گفت: تاکنون ۳۴۷ هزار و ۸۶ دُز واکسن کرونا در این 

شهرستان تزریق شده است.
گذاری  فاصله  رعایت  کرد:  تاکید  تنومند  اصغر 
و رعایت بهداشت در  اجتماعی، موازین بهداشتی 

مدارس و مساجد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ۱۸۶ هزار و ۴۲۰ نفر دُز اول، ۱۵۷ هزار و ۵۱۹ 
نفر دُز دوم و نیز سه هزار و ۱۴۷ واکسن نفر در این 

شهرستان دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: ۸۴ درصد از جمعیت باالی ۱۲ سال 
را  کرونا  واکسن  دوم  دُز  درصد   ۷۰ و  اول  دُز  مراغه 

دریافت کرده اند.
تنومند خاطرنشان کرد: از مجموع جمعیت ۱۲ تا ۱۸ 
سال این شهرستان نیز ۹۰ درصد دُز اول و ۷۱ درصد 

دُز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

مهندس مقتومی شهردار مراغه در این بازدید پرداختن به مقوله سالمت  در مجموعه شهرداری مراغه را بسيار با اهميت دانست و اظهار اميدواري کرد: مجموعه 
شهرداري باید در زمينه توسعه امكانات بهداشتي و درماني، دانشكده علوم پزشكي مراغه را حمایت کند ، زیرا حمایت از سالمت حمایت از جامعه ی سالم و خوب 
زیستن مردم است. شهرداری در کنار مجموعه وظایف عمرانی، مسئوليت فرهنگی و اجتماعی شهر را هم برعهده دارد لذا جهت عمل به این وظيفه نياز است 

ارتباط نزدیكی بين دانشكده علوم پزشكی مراغه  و شهرداری برقرار شود.

بهداشتی زیرساختی  های  وژه  پر پیشرفت  وند  ر
و درمانی در مراغه قابل تقدیر است 

حمایت از سالمت حمایت از شهر سالم است 
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و  طبیعی  اثری  عنوان  به  مراغه  )کبوتر(  هامپوئیل  غار 

گردشگری با آثار تمدنی 150 میلیون ساله مربوط به عصر 

حجر، جاذبه ای کهن و مجذوب کننده برای گردشگران و 

غارنوردان داخلی و خارجی است.

که  هامپوئیل  غار  مراغه،  از  فارس  گزارش خبرگزاری  به 

در میان مردم محلی به »غار کبوتر« معروف است، در 

روستای  حوالی  در  و  مراغه  شرقی  جنوب  کیلومتر   ۱۵

»گشایش« این شهرستان واقع شده و جذابیت هایش، 

آن را به تفرجگاهی برای مسافران، گردشگران و نیز محلی 

مناسب و بکر برای برگزاری مسابقات و دوره های غارنوردی 

در سطح ملی و بین المللی تبدیل کرده است.

این اثر طبیعی در دامنه کوهی صخره ای، زیبایی های 

بسیاری را در دل خاموش و خسته خود نهاده تا عشق 

دوستداران طبیعت را در قلب عمیق و بزرگ خود احساس 

کرده و آن را در اعماق وجود خود به یادگار نگاه دارد.

»هامپا کهول« ، »هامبا کهول« ،»هامپوئیل« ، »هنگ 

کهول« ، »هامپو هول« ، »همپوهول« از دیگر نام های این 

غار است که ریشه در زبان سانسکریت دارد.    اهمیت غار 

هامپوئیل به دلیل وجود چاه های عمیقی است که به صورت 

تنوره های سنگی و تاالرهای بزرگ دیده می شود و آن را اثری 

مجذوب کننده برای غارشناسان، محققان و کوهنوردانی 

کرده که همه ساله برای بازدید از آن به این منطقه سفر 

این روزها دامنه ها و حریم تپه های تاریخی دوربادوران 
بیشتر از هر زمانی توسط افراد سودجو، زمین خوار و 

شرکت های تعاونی مسکن تهدید می شود.
هر روز بخش های از این تپه آن هم جلوی چشم 
مسووالن با شیب باالیی که دارد زیر تیغ گاو آهن 

شخم و یا به باغ تبدیل می شود.
تبدیل این زمین ها به باغ و زراعت در حالی است که 
این منطقه سالیان سال بدون اینکه زراعت و باغی 
در آن وجود داشته باشد، محل ورزش صبحگاهی و 

پیاده روی مردم مراغه است.
یکی از تعاونی های شهرستان چند وقتی است بخشی 
از زمین های ضلع شرقی را خریداری کرده و قصد 
ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی ویالیی در محدوده این 

تپه ها را دارد.
با این اوصاف در کمتر از ۱۰ سال همه اراضی تپه 
دوربادوران مراغه از مناطق بکر، تفریحی و گردشگری 

می کنند.    بر اساس اظهارات دانشمندان و غارشناسان 

برجسته داخلی و خارجی این غار ازجمله مهم ترین و 

جالب ترین غارهای خاکستری جهان است که نظیرش در 

چند ایالت آمریکا وجود دارد و احتمال می رود تحقیقات 

زمین شناسی و بررسی های علمی در آینده زوایای روشنی از 

پیشینه، منشأ و اسرار آن روشن سازد.    این جاذبه طبیعی 

را می توان به جرت کهن ترین غار ایران و دومین غار جهان 

ازنظر قدمت دانست که در زمره ظرفیت های گردشگری و 

حتی ورزش غارنوردی کشور و خطه آذربایجان دانست.   در 

ابتداى ورود به غار، کتیبه اى به زبان روسى دیده مى شود 

در  است.  میالدى  سال ۱۹۲۵  به  مربوط  آن  تاریخ  که 

ابتدای ورودی غار میدان بزرگی وجود دارد که سقف آن 

النه کبوتران است. پس از تونل کم ارتفاعی که در سمت 

راست قرار دارد، میدان نسبتاً بزرگ دیگری نیز وجود دارد. 

در سمت شمالی و شمال شرقی میدان دوم، چهار حفره 

و فرورفتگی گود به چشم می خورد که نشان دهنده وجود 

چهار حلقه چاه است که ارتفاع این چاه ها بدین قرار است: 

چاه یک ۱۵ متر، چاه دو ۳۷ متر، چاه سه ۱۵ متر، چاه چهار 

۲۳ متر است که چاه های ۱ و ۲ در پائین به هم متصل 

و به همان جا محدودند.    ولی چاه های ۳ و ۴ در عین 

اتصال به هم در زیر امتداد دارند. در این میدان صخره های 

بزرگی دیده می شود که تا خردادماه به دلیل ریزش آب های 

این شهر است به ویال تبدیل خواهد شد. 
ساخت و ساز در اطراف این تپه آسیب جدی به 
صدها هکتار باغ با قدمت بیش از ۱۰۰ سال در حد 
فاصل محله هاشم.آباد تا روستاهای نُوا و علویان 

خواهد بود.
آن  اطراف  باغ های  و  دوربادوران  تپه های  تخریب 
درست به فاصله ۵۰۰ متری شهر مراغه آن هم جلوی 

چشم مسووالن انجام می شود. 
برای تصرف زمین و ساخت وساز در حریم  تالش 
تپه های ۲ برادران در حالی است که این منطقه با 
داشتن آثار تاریخی دوره میانی اسالم در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسیده است. 
فکر  به  سودجویان  اداره ها  برخی  نظارت  وجود  با 
تصرف و تخریب این محوطه و تبدیل آن به باغ و 

زمین زراعی هستند. 
با توجه به اهمیت و ارزش این منطقه طبیعی و 

زیرزمینی سطح آن ها لغزنده بوده و عبور از آن ها احتیاط 

زیادی را می طلبد. سپس این میدان بزرگ به اتاق های بزرگ 

و درنهایت به تونل های باریکی ختم می شود. در سقف 

اتاق ها زمانی صدها خفاش به حال آویزان دیده می شدند 

که با هماهنگی خاصی به طور موزون در نوسان بودند ولی 

حال به علت رفت وآمد های زیاد داخل غار جایی برای 

خفاشان نمانده و کم کم جای خودشان را به انسان ها دادند 

و خودشان در دل تاریکی های چاه ها کم شدند.

در این غار تاالرهای و معابر جالب وجود دارند که هرکدام 

با اسمی توسط غارنوردان تبریز و مراغه ای نام گذاری شده 

که به طور مثال می توان به تاالر غمگین، تاالر معبد، چاه و 

تاالر خفاش، تاالر آینه، حوض کوثر، پیست اسکی، چاه 

داوود و … اشاره کرد. همه ساله تغییرات زیادی در داخل 

غار اتفاق می افتد. تغییرات عمده میدان اول و دوم ازنظر 

زمین شناسی پیدایش خاکستر است که گاهی تا قوزک پا 

و حتی تا زانو می رسد. داخل چاه های متعدد غار، دو سفره 

آب وجود دارد که یکی به علت ریزش از بین رفته، ولی 

در چاه دیگر آب وجود دارد و صدای جریان آن از باال به 

گوش می رسد. در اطراف چاه ها و دیواره ها و سقف میدان 

دوم رسوبات آهکی ، مناظر جالب توجه و زیبایی به وجود 

آورده است. هوای غار بسیار مرطوب است و در انتهای آن 

به خصوص در کنار چاه سوم و چهارم هوای کافی وجود 

ندارد و برای رسیدن به کنار چاه های غار، بدون تجهیزات 

کافی مانند طناب، نورافکن، وسایل ایمنی، کپسول هوا و 

راهنما امکان پذیر نیست.

به گفته محققین و غارنوردانی که تابه حال توانسته اند از 

چاه های مخوفی که به گفته خودشان چاه اولی از باال به 

ترتیب با عمق ۱۲ متر و دومی به عمق ۶۰ متر و سومی 

به عمق ۱۰۰متر را پشت سر گذاشته و به تاالر آیینه راه 

یابند، تاالری که وقتی به سقفش نور می افتد مثل آیینه 

نور را منعکس می سازد و وقتی از آن هم پا را فراتر می گذاری 

تاریخی کاوش های باستان شناسی برای تعیین حریم 
این اثر تاریخی در حال انجام است.

هرگونه تغییر کاربری و تبدیل این اراضی به زمین 
زراعی و باغ ممنوع است

رئیس اداره  آبخیزداری و منابع طبیعی مراغه گفت: 
این اداره در محدوده این تپه ۲۰ هکتار زمین دارد و به 

شدت از آن محافظت می شود. 
شکری افزود: هرگونه تغییر کاربری و تبدیل این 
اراضی به زمین زراعی و باغ ممنوع است و برای 
متخلفان پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی 

می شود. 
رئیس اداره راه و شهرسازی مراغه نیز یادآور شد: این 
اداره در محدوه این تپه از ۱۶ هکتار زمین حفاظت 

می کند. 
این  کاربری در  با تخلفات تغییر  افزود:  محرم پور 
محدوده به شدت برخورد و افراد متخلف به دستگاه 

قضایی معرفی می شود. 
یکسال پیش، رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری مراغه اعالم کرده، محدوده این تپه جزو 
آثار ثبتی بوده و هرگونه ساخت و ساز و واگذاری زمین 

در این محدوده غیر قانونی است. 
یعقوب طالبی افزود: میراث فرهنگی به عنوان متولی 
حفاظت و نگهداری آثار تاریخی و باستانی از کسانی 
که بخواهند در حریم این اثر ساخت و ساز انجام 

دهند، شکایت خواهد کرد. 
وی خاطرنشان کرد: شهروندان از خرید و فروش 

زمین های محدوده این اثر باستانی خودداری کنند.

 هامپوئیل مراغه با آثار تمدنی 150 میلیون ساله 

جلوی چشم مسووالن انجام می شود 
 تخریب تپه تاریخی دوربادوران در مراغه 

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه، 

اعضای شورای اسالمی و شهردار مراغه به همراه رئیس 

دانشکده علوم پزشکی مراغه از روند پیشرفت کار پروژه 

های بهداشتی و درمانی در حال احداث دانشکده علوم 

پزشکی بازدید کردند.

ناصر رحمتی، رئیس شورای اسالمی شهر مراغه،  در 

این بازدید  روند تکمیل پروژه های درمانی شهرستان 

مراغه را مثبت ارزیابی کرد وگفت: احداث این تعداد 

قابل  شهرستان  این  در  درمانی  و  بهداشتی  پروژه 

تحسین است و در سطح شهرستان های هم سطح بی 

نظیر و مثال زدنی است.

 وی افزود: در این چند سال با وجود مشکالت اقتصادی 

کشور خوشبختانه دانشکده علوم پزشکی مراغه با 

توانسته است تعداد قابل  پیگیری های بسیار زیاد 

توجهی پروژه خدمات درمانی را به صورت همزمان در 

این شهرستان پیش ببرد.

بیمارستان  پروژه احداث  از   بازدید   وی همچین در 

احداث   : گفت  خرمشهر  خیابان  در  خصوصی 

بیمارستان خصوصی یکی از ضروری ترین نیازهای مردم 

شهرستان است و با بهره برداری از این طرح نیاز درمانی 

منطقه تأمین و مراغه به عنوان قطب درمانی منطقه 

طرح  زیرکشت  سطح  گفت:  مراغه  کشاورزی  جهاد  مدیر 

جهش تولید در دیم زارهای این شهرستان طی سال زراعی 

جاری حدود ۲ برابر شد و به ۲۱ هزار و ۶۵۰ هکتار رسید. 

اسماعیل کریمی اصل در گفت وگو با خبرنگاران افزود: اجرای 

این طرح با هدف افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید محصوالت 

زراعی در اراضی دیم شهرستان از سال گذشته آغاز شد.

تولید در دیم زارها  اجرای طرح جهش  برای  کرد:  وی اضافه 

بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن ارقام جدید بذر موسسه تحقیقات 

 حمايت از سالمت حمايت از شهر سالم است.

 مهندس مقتومی شهردار مراغه در این بازدید پرداختن 

به مقوله سالمت  در مجموعه شهرداری مراغه را بسيار 

اميدواري کرد: مجموعه  اظهار  و  اهميت دانست  با 

شهرداري باید در زمينه توسعه امکانات بهداشتي و 

درماني، دانشکده علوم پزشكي مراغه را حمايت كند 

، زيرا حمايت از سالمت حمايت از جامعه ی سالم و 

خوب زيستن مردم است.

 وی گفت : شهرداری در کنار مجموعه وظایف عمرانی، 

مسئولیت فرهنگی و اجتماعی شهر را هم برعهده دارد 

لذا جهت عمل به این وظیفه نیاز است ارتباط نزدیکی 

بین دانشکده علوم پزشکی مراغه  و شهرداری برقرار 

شود.

شهردار مراغه با اشاره به سطح وسیع فعالیت دانشکده 

علوم پزشکی مراغه و شدت بحران کرونا، در ماه های 

اخیر، عملکرد مدیریت دانشکده را  مثبت دانست و 

بیان کرد:  شهرداری مراغه  مطابق وظیفه ذاتی خود 

آماده ی هرگونه همکاری جهت پیشبرد اهداف توسعه 

شهر و رفع مشکالت در حوزه بهداشت و درمان خواهد 

بود.

رئیس دانشکده نیز در این بازدید  ضمن تشکر از 

اعضای شورای اسالمی شهر مراغه و شهردار مراغه 

بیان داشت: ایجاد فضای همدلی اتحاد باالخص در 

شرایط کنونی بحران موجب حرکت به سمت اهداف 

مشترک توسعه شهری و یالخص در زمینه بهداشت 

و درمان  که موجب حفظ سالمتی مردم مراغه  بسیار 

مفید و موثر خواهد بود.

 وی افزود : با وجود وضعیت بحرانی شیوع بیماری کرونا  

خدا را شاکریم که توانستیم با مدیریت صحیح عالوه بر 

تداوم خدمات دهی در سایر بخش ها و پذیرش بیماران 

کرونایی، در زمینه به ثمر رساندن پروژه های عمرانی 

اقدامات خوبی صورت گرفته و پروژه های عمرانی ما 

پیشرفت خوبی داشته اند.

این طرح در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تدوین 

و  وزارت جهاد کشاورزی  توافق  پاییز ۱۳۹۹ مورد  و طی  شد 

ستاد اجرایی فرمان امام )ره( قرار گرفت تا افزایش بهره وری 

تمام محصوالت زراعی دیم و همچنین افزایش سطح زیرِکشت 

دیم برخی محصوالت نظیر گیاهان علوفه ای و دانه ها روغنی 

دیم در دیم زارهای کشور با توجه به امکانات و شرایط موجود 

مدنظر قرار گیرد. 

در طرح »جهش تولید در دیم زارها« برای گندم فقط افزایش 

بهره وری و برای جو هم افزایش زیرکشت و هم افزایش متوسط 

تولید در نظر گرفته شده است تا تولید محصول بر اساس 

شرایط اقلیمی کشور به معنای واقعی کلمه افزایش  یابد.

نکته قابل تامل اینکه در طرح »جهش تولید در دیم زارها« 

تنش خشکسالی حداقل برای ۲ سال از پنج سال پیش بینی 

شده و در چنین شرایطی تفاوت ارقام اصالح شده موسسه 

تحقیقات کشاورزی دیم و ارقام محلی و همچنین اهمیت 

دستورالعمل های فنی موسسه در کشت دیم بیش از پیش 

مشخص می شود.

معرفی و تبدیل می شود.

 وی اضافه کرد: با معرفی مراغه به عنوان قطب درمانی 

منطقه، اهالی و جامعه پزشکی شهرستان از مزایای آن 

بهره مند و توریست درمانی به عنوان یکی از جاذبه های 

گردشگری مراغه در توسعه و آبادانی شهرستان نقش 

اساسی خواهد داشت.

مراکز  و  بیمارستان ها  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی   

تأمین  بر  عالوه  شهرستان  این  درمانی  و  بهداشتی 

نیازهای درمانی این شهرستان، خدمات بهداشتی و 

درمانی به شهرهای جنوب آذربایجان شرقی و غربی 

ارائه می دهند، ایجاد این گونه مراکز در ارائه خدمات 

بیشتر درمانی به مراجعه کنندگان مؤثر است.

مسئولین   زحمات  از  تشکر  ضمن  رحمتی  ناصر   

دانشکده، پرسنل و کادر درمان در خط مقدم مبارزه با 

بیماری کرونا گفت : امیدواریم با استفاده از پتانسیل 

حل  جهت  مراغه،  پزشکی  علوم  دانشکده  های 

مشکالت و جلب رضایت عمومی مردم نهایت استفاده 

ببریم و شورای اسالمی شهر مراغه آماده هرگونه  را 

همکاری در حوزه ی بهداشت و درمان خواهد بود.

 

کشاورزی دیم کشور در اختیار کشاورزان دیم کار مراغه قرار 

گرفته است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی مراغه در این طرح ۱۸ هزار هکتار 

زیرکشت گندم رفته و در سه هزار و ۶۵۰ هکتار نیز جو، نخود، 

گلرنگ و نباتات علوفه ای کشت می شود.

وی با بیان اینکه با هدف حمایت از اجرای این طرح، یکهزار 

و ۴۰۰ تن کود »ازته« بین کشاورزان مجری طرح توزیع شده 

تمامی مراحل  بر  افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی  است، 

کاشت، داشت و برداشت این طرح نظارت کامل دارند.

به گزارش ایرنا سطح زیرکشت طرح جهش تولید در دیم زارهای 

هشترود طی سال زراعی جاری ۵۸ هزار هکتار و نزدیک به سه 

برابر مراغه است.

 

طرح پنج ساله »جهش تولید در دیم زارها« که طی سال زراعی 

گذشته به صورت آزمایشی در استان های آذربایجان شرقی، 

کردستان، همدان، کرمانشاه، خوزستان و گلستان اجرا شد، 

امسال در گام دوم قرار دارد. 

 روند پیشرفت پروژه های زیرساختی بهداشتی و درمانی در مراغه
قابل تقدیر است/ حمایت از سالمت حمایت از شهر سالم است

سطح زیرکشت طرح »جهش تولید« در دیمزارهای مراغه حدود 2 برابر شد

ویژه  فرمانداری  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 

تومان  میلیارد   ۲۱ گفت:  مراغه  شهرستان 

واحد   ۱۷ برای  گردش  در  سرمایه  تسهیالت 

مرغداری این شهرستان پرداخت می شود.

گفت وگو  در  پنج شنبه  روز  انتظاری  حکیمه 

تسهیالت  میزان  این  داشت:  اظهار  ایرنا  با 

سامانه  در  متقاضیان  ثبت نام  اساس  بر 

از تصویب در کارگروه ستاد  بهین یاب و پس 

تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان و استان، 

در مرحله پرداخت قرار گرفته و واحدها جهت 

معرفی  عامل  بانک های  به  تسهیالت  اخذ 

شده اند.

وی میزان تسهیالت پرداختی برای هر واحد 

مرغداری را متغیر و از ۳۶۰ میلیون تومان تا 

سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و 

تومان تسهیالت  افزود: همچنین ۲۰ میلیارد 

مرغداری  واحد   ۱۶ به  پرداخت  جهت  دیگر 

تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  کارگروه  در 

شهرستان مصوب و به کارگروه ستاد استانی 

به  واحدها  تایید،  در صورت  که  ارسال شده 

بانک های عامل معرفی می شوند.

محل  از  مراغه،  فرماندار  معاون  گفته  به 

به  تولید  رونق  تسهیالت  ستاد  مصوبه های 

واحد  چهار  و  تبدیلی  صنایع  واحد  چهار 

 ۴۲ حدود  نیز  شهرستان  این  ای  گلخانه 

است  تسهیالت مصوب شده  تومان  میلیارد 

که در مرحله تایید استانی قرار دارد.

ستاد  تسهیالت  تمامی  کرد:  اضافه  انتظاری 

تسهیل و رفع موانع تولید با کارمزد ۱۸ درصد 

پرداخت خواهد شد.

واحد   ۵۰ حدود  هم اکنون  ایرنا  گزارش  به 

 ۶۰ و  قطعه  میلیون   ۱.۲ با  گوشتی  مرغداری 

میلیون   ۱.۴ ظرفیت  با  تخم مرغ  تولید  واحد 

این  و  می کند  فعالیت  مراغه  در  قطعه 

و  مرغ  تولید  قطب های  از  یکی  شهرستان 

تخم مرغ آذربایجان شرقی محسوب می شود.

 علی علیزاده در جلسه شورای اداری مراغه اظهار داشت: رفع 
توسط  اساسی  جراحی  نیازمند  کشور  در  اقتصادی  مشکالت 

اقتصاددان هاست. 

برای  بسیاری  ظرفیت  خصوصی  بخش  کرد:  اضافه  وی 
دارد  صادرات  و  تولید  اشتغال،  مشکالت  حل  و  سرمایه گذاری 
اما قوانین دست و پاگیر اداری مانع بزرگی سر راه سرمایه گذاری 

این بخش است.
به گفته نماینده مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسالمی، 
باید  تولید  و  سرمایه گذاری  جلوی  سنگ اندازی  به جای  اداره ها 

هموارکننده این مسیر باشند.

وی با بیان اینکه مراغه نیز از مشکالت دست وپاگیر اداری برای 
سرمایه گذاری مشکل دارد، افزود: نباید دستگاه های اداری سر راه 

سرمایه گذاری سنگ اندازی کنند. 
علیزاده اضافه کرد: همراهی مسووالن با سرمایه گذاران بهترین 
به  کمک  و  تولید  افزایش  بیکاری،  بردن  بین  از  برای  حل  راه 

صادرات و درآمد کشور است. 

ایجاد شهرک صنعتی دوم مراغه
و  مجوزها  افزود:  مجلس،  در  عجب شیر  و  مراغه  نماینده 
موافقت های الزم برای ایجاد شهرک صنعتی دوم مراغه، منطقه 
ویژه اقتصادی و شهرک صنایع تبدیلی در مراغه اخذ شده است.
این  در  سرمایه گذار  و  زمین یابی  مطالعات،  شد:  یادآور  علیزاده 
سه طرح ها به طور جدی در حال پیگیری است در آینده نزدیک 

کلنگ زنی می شوند.

وی اضافه کرد: کار مطالعات کنارگذر برای حل مشکل ترافیکی 
برنامه های  اولویت  و در  به تصویب رسیده  و  انجام  شهر مراغه 

وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

تختخوابی   ۳۵۰ بیمارستان  اعتبار  تامین  شد:  متذکر  علیزاده 
مراغه نیز در برنامه سال آینده قرار گرفته که با مشخص شدن 

زمین اجرای آن کلنگ زنی می شود.

تامین اعتبار برای آزادراه مراغه- هشترود
این  در  نیز  مراغه  ویژه  شهرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون 
جلسه افزود: با تامین ۴۰۰ میلیارد تومانی تسهیالت و تخصیص 
۲۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذار، اجرای آزادراه مراغه – هشترود 

از سرگرفته شده است.

سیدعلی موسوی، با نزدیک شدن فصل سرما از اداره ها خواست 
در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا جلوی قطعی گاز گرفته شود.

وی، از مدیران ادارات شهرستان خواست در وقت های غیراداری 
برای تردد و انجام کارهای شخصی از خودروهای اداری استفاده 

نکنند.

 هفده  مرغداری مراغه برای
 دریافت سرمایه در گردش

به بانک ها معرفی شدند

مشکالت  درصد   ۹۰ بودن   داخلی 
سنگ اندازی کشور/  در   اقتصادی 
 ادارات مراغه جلوی پای سرمایه گذاران
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استان مرکزی فاتح مسابقات قهرمانی سپک تاکرای بانوان کشور شد

حمام تاریخی خواجه نصیر مراغه را بی توجهی تخریب می کند

به  بانوان کشور  تاکرای  مسابقات قهرمانی سپک 
میزبانی مراغه با قهرمانی تیم استان مرکزی به پایان 

رسید.
در این مسابقات ۲ روزه تیم استان کرمان به عنوان 
نائب قهرمانی و تیم های لرستان و تهران نیز به صورت 

مسترک به عنوان سوم دست یافتند.
رئیس انجمن سپک تاکرای جمهوری اسالمی ایران 
و عضو فدراسیون جهانی شامگاه پنجشنبه در آیین 

اختتامیه این مسابقات در سالن حجاب مراغه گفت: 
این رقابت ها برای اولین بار پس از ۲ سال وقفه به 

خاطر وضعیت کرونایی در سطح کشور برگزار شد.
سهراب آزاد افزود: در این دوره تیم های شرکت کننده 
از ۱۴ استان کشور با وجود وضعیت کرونایی حضور 

داشتند که با هم رقابت کردند.
وی ادامه داد: سطح این مسابقات مناسب و قابل 
انتخاب  برای  فرصتی  ها  رقابت  این  و  بوده  قبول 
استعدادهای رشته سپک تاکرا برای حضور در تیم 

های ملی است.
وی اضافه کرد: در ۲ سال اخیر نیز با وجود عدم 
برگزاری رقابت های کشوری، اردوهای تیم های ملی در 
بخش بانوان و آقایان در بعد فنی و آمادگی جسمانی 

ادامه داشته است.
وی گفت: مراغه میربان شایسته ای برای این رویداد 
و رقابت کشوری بود و این شهرستان از استعدادهای 
بزرگی برای توسعه این رشته در بخش بانوان برخوردار 

است.

نائب رئیس انجمن سپک تاکرای کشور نیز گفت: 
مسابقات قهرمانی بانوان کشور با حضور ۱۷ تیم از 
۱۴ استان کشور از نهم تا یازدهم آذر به میزبانی مراغه 

برگزار شد.
یلدا قاسمی افزود: در این دوره از مسابقات، تیم های 
شرکت کننده به صورت گروهی و سپس به صورت 

حذفی رقابت کردند.
استان مرکزی فاتح مسابقات قهرمانی سپک تاکرای 

بانوان کشور شد
وی اضافه کرد: در پایان این مسابقات شاهد حضور 
های  تیم  قالب  در  جدیدی  بااستعداد  بازیکنان 
مختلف بودیم که نشان دهنده عزم تیم ها برای بهره 
گرفتن از ظرفیت های نوجوانان و جوانان در این رشته 

ورزشی است.
نائب رئیس هیئت انجمن های ورزشی آذربایجان 
شرقی نیز گفت: هم اکنون بانوان این استان در رشته 
های مختلف ورزشی در این هیئت فعال بوده و در 

رقابت های کشوری حضور دارند.

سرگل علیزاده افزود: برای داشتن زنانی قدرتمند باید 
بانوانی ورزشکار تربیت شوند تا در عرصه های ورزشی 
افتخار آفرین بوده و از حق مسلم بانوان جامعه دفاع 

کنند.
نیز  آذربایجان شرقی  تاکرای  رئیس کمیته سپک 
گفت: امید است شاهد برگزاری رقابت های آسیایی 
و جهانی در رشته سپک تاکرا در شهرستان مراغه 

باشیم.
غالمرضا عبدی افزود: تدابیر و حمایت های دستگاه 
های اجرایی مراغه به ویژه فرماندرای، شهرداری، شورای 
ورزشکاران  دلگرمی  مایه  پرورش  و  آموزش  و  شهر 

سپک تاکرا در این مسابقات کشوری بوده است.

خراسان  مرکزی،  اصفهان،  استان های  از  تیم   ۱۷  
رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، کرمانشاه، 
مازندران، قم، کرمان، تهران، زنجان، اردبیل، لرستان، 
هرمزگان، گلستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 

در این رقابت ها شرکت کردند

معماری و مهندسی ساخت بناهای ایرانی کهن از جمله 
مهندسی  علوم  از  بسیاری  در  که  است  مهارت هایی 

پیشرفته غرب نیز به صراحت عنوان شده است.
ایرانیان از دیرباز در ساخت مساجد قنات ها، آب انبارها، 
سالیان  از  که پس  داشتند  نبوغی  و حمام ها  کاریزها 
متمادی حتی امروز در قرن پیشرفت و توسعه، الگوی 
بسیاری از مهندسان خواهند بود اما اینکه امروزه تا چه 
اندازه از این میراث گذشتگان حفاظت می شود، جای 

بسی تأمل دارد.
چه حال خوشی داشتند قدیمی ها؛ بعد از نماز صبح، 
شاگرد مغازه را همراه می کردند با لباس ها و سایر ملزومات 
گرمابه که زن خانه در یک بقچه سفید رنگ می پیچید از 
صابون زردرنگ مراغه با آن بوی خاص اش گرفته تا سنگ 

پا و یک سری چیزهای دیگر تا به گرمابه ببرد.
خودش هم چندی بعد راه می افتاد؛ در کوچه و پس 
کوچه های تاریک و تنگ بازار تا آفتاب نزده حمام کرده 
باشد و بتواند کرکره مغازه اش را در بازار به موقع باال بکشد 
و به کسب روزی مشغول شود. در گرمابه نیز با یک چای 

و اعتبار هستند و هویت معماری بومی هر منطقه را 
به نمایش می گذارند. مراغه نیز در طول سالیان دارای 
حمام های تاریخی زیادی بوده است که در چند دهه 
به  تاریخی  این میراث  از  قابل توجهی  گذشته بخش 
بهانه های مختلف، تخریب و تغییر کاربری یافته و اکنون 
تعداد معدودی از آنها پا برجا و برای بقای خود، نیازمند 

توجه بیشتر مسووالن هستند.

بخار بی توجهی، گرمابه  حمام تاریخی خواجه نصیر مراغه 
را فرا گرفته است

حمام تاریخی خواجه نصیر مراغه به شدت در معرض 
تخریب است. پایه های حمام تاریخی خواجه نصیر مراغه 
مربوط به دوره ایلخانی، بنای آن صفویه و بخش الحاقی 

آن نیز در دوره قاجاریه بنا شده است. 
این حمام تاریخی در بافت تاریخی شهر مراغه مجموعه ای 
زیبا و کم نظیر از طاق و گنبدهای متعدد و تزئینات 

آجری است. 
حمام تاریخی خواجه نصیر نزدیک به ۵۰۰ متر مربع 
در  معماری  اهمیت  و  ارزش  خاطر  به  و  دارد  وسعت 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
با  قلو  دو  تاریخی  حمام های  معدود  جزو  حمام  این 

بخش های مجزای زنانه و مردانه در کشور است.
حمام تاریخی خواجه نصیر در داخل بازار شهر مراغه تا 
اواسط دهه ۷۰ دایر بود و از آن  به صورت حمام عمومی 

استفاده می شد.
اوایل دهه هشتاد این اثر تاریخی به خاطر تعطیلی پنج 
ساله به شدت تخریب و به محل تجمع معتادان تبدیل 

شده بود.
با پیگیری های رسانه ای خبرنگار فارس در مراغه خبر 

مرمت این اثر تاریخی در سال ۸۳ آغاز شد.

دارچین و در مواقعی بعد از مشت و مال حسابی که 
به وی می دادند و یک شربت، پذیرایی مفصلی می شد 
و با انداختن سکه ای در دخل صاحب حمام، از آنجا 

خارج می شد.
روزهای جمعه هم آنقدر حمام شلوغ می شد که قفسه 
برای گذاشتن لباس پیدا نمی شد. دالک ها هم آنقدر 
مشت و مال به خیل عظیم مراجعه کنندگان می دادند 
که آخر شب نای حرف زدن و پای رفتن به خانه را 

نداشتند.

جایگاه ویژه گرمابه ها در تاریخ ایران
گرمابه ها در فرهنگ و پیشینه سرزمین ایران از لحاظ 
مختلف  کارکردهای  همچنین  پاکیزگی  به  توجه 
این  داشتند.  ویژه ای  جایگاه  فرهنگی،  و  اجتماعی 
حمام ها نقش قابل توجهی در انتقال آداب و رسوم، 
آیین ها و مناسک، ادبیات شفاهی و سایر ابعاد فرهنگی 

جامعه ایفا می کردند.
این گرمابه ها همچنین از نظر معماری دارای ارزش 

میراث  اداره کل  توسط  اندک  اعتبارات  تخصیص  با 
فرهنگی مرمت این بنای تاریخی به صورت کند تا 

اوایل دهه ۹۰ ادامه داشت.
 بیش از ۱۰ سال کار مرمت حمام تاریخی خواجه نصیر 
متوقف و بخش های مرمت شده به شدت آسیب دیده و 

در حال تخریب است.
اوایل دهه هشتاد حمام تاریخی خواجه نصیر محل 
تجمع معتادان بود پس از سال ها در اثر بی توجهی و 
اختالف بین شهرداری و میراث فرهنگی دوباره این 

محل به مرکز تجمع معتادان تبدیل شده است. 
بخش های مرمت شده این بنا به شدت آسیب دیده و 
نیاز به بازسازی مجدد دارد. حمام صفوی خواجه نصیر 
مراغه سال ۱۳۸۴  و به شماره ۱۲۴۳۴ در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسیده است.

لزوم حفظ گرمابه های تاریخی در فضای شهری مدرن
با توسعه شهرنشینی مدرن و فاصله گرفتن از معماری 
برای  تاریخی  آثار  حفظ  به منظور  تالش  سنتی، 
نسل های آینده ضروری به نظر می رسد. گرمابه های 
قدیمی عالوه بر کارکرد جذب گردشگر و در نتیجه 
افزایش درآمدهای وابسته به صنعت گردشگری، دارای 

ارزش های معماری نیز هستند.
همچنین این بناها در بیشتر کشورهای شرقی، به عنوان 
یک اثر فرهنگی منحصر به فرد، جایگاه قابل توجهی 
در بهبود صنعت گردشگری دارند. حمام های باستانی 
میراث کهن تاریخی هستند که غفلت از اهمیت و 
کارکردهایشان می تواند آنها را دستخوش تخریب های 
جبران ناپذیر کند. پس قبل از اینکه باز هم دیر شود باید 

فکری به حال این بناهای تاریخی کرد.


