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 نقد علمی “شهرسازان” بر مدیریت شهری تبریز در میزگرد تخصصی “نهال امید”؛

فاجعه ای به نام تنزل و پسرفت تبریز
 مدیریت شهری مقصر است!
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شارنامه
 نقد علمی “شهرسازان” بر مدیریت شهری تبریز در میزگرد تخصصی “نهال امید”؛

 فاجعه ای به نام تنزل و پسرفت تبریز/مدیریت شهری مقصر است!

تخصصی  میزگردهای  و  ها  نشست  سلسله  ادامه  در 
هفته،  این  امید«،  »نهال  نامه  هفته  ماهانه  ای  رسانه  و 
نشستی تخصصی با موضوع »بررسی عملکرد مدیریت 
شهری و شورای شهر از منظر شهرسازی« با حضور سه 
برجسته  اساتید  و  نظران  صاحب  کارشناسان،  از  تن 
گردید. برگزار  شهری  ریزی  برنامه  و  شهرسازی   حوزه 

در این میزگرد که با حضور، پروفسور »کریم حسین زاده دلیر«، 
پدر شهرسازی نوین ایران و استاد تمام مسایل شهرسازی، دکتر 
»میرسعید موسوی«، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی و 
دکتر »علی آذر«، برگراز گردید، موضوعاتی همچون، عملکرد 
شورا و شهرداری تبریز، سیاست ها و برنامه ریزی های کالن 
متقابل  تاثیرپذیری  و  اجرایی  و  مدیریتی  های  شیوه  شهری، 
شهر و شهروندان از این برنامه ریزی ها و عملکردهای مدیریت 
شهری تبریز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که در ادامه 
این میزگرد و مباحث آن تقدیم مخاطبان می شود.  مشروح 

 شهردار و اعضای شورا شهروند محور باید باشند

در ابتدای این میزگرد، پروفسور حسین زاده دلیر، طی سخنانی 
با تاکید بر این که تبریز از مسیر توسعه علمی و متوازن خود 
دورشده است افزود: تبریز چه به لحاظ کالبدی و چه از منظر 
اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی، حلقه های مفقوده 
های  خالء  همین  و  داشته  متوازن  توسعه  روند  در  بسیاری 
برنامه ریزی و مدیریتی، طی دهه های اخیر، تبریز را از دومین 
 شهر ایران به جایگاه نازل هفتمین شهر کشور رسانده است.

گیری  تصمیم  اکثر  و  دارد  متمرکز  توسعه  تبریز  افزود:  وی 
رده  در  و  استانی  مسئولین  نمایندگان،  توسط  آن  در  ها 
افراد  این  که  شود؛  می  گرفته  شهر  شورای  تر  پایین  های 
ایفا  درستی  به  راستا  این  در  را  خود  وظایف  و  نقش  باید 
رشد  و  توسعه  عدم  دالیل  حل  و  بررسی  پی  در  و  کرده 
باشند. اخیر  سنوات  طی  در  کالنشهر  این  مناسب  و  متوازن 

اسالمی  شورای  خصوص  در  شهرسازی  پروفسور  این 
مردم  منتخب  شورا،  اعضای  افزود:  نیز  تبریز  کالنشهر 
بودن  اشتباه  یا  درست  به  چندانی  ایراد  و  نقد  پس  هستند، 
به  بخواهیم  اگر  ولی  کرد،  وارد  توان  نمی  مردم  این  انتخاب 
انتخاب  این  آیا  ببینیم  باید  کنیم،  بررسی  تخصصی  صورت 
شهری  و  اجتماعی  اقتصادی،  اهداف  پیشبرد  مبنای  بر  ها 
باشد.  می  ناآگاهانه  و  ای  قبیله  انتخابی  یک  یا  است  بوده 
عملکرد  چگونگی  به  مساله  این  ریشه  گفت  باید  افزود:  وی 
آیا  که  معنی  بدین  گردد،  برمی  های جمعی  رسانه  و  نهادها 
مسائل  و  نیازها  خصوص  در  کافی  های  آگاهی  و  اطالعات 
خیر. یا  است  شده  داده  انتخابگر  افراد  و  مردم  به  شهری 

شورای  عملکرد  از  خود  ارزیابی  در  همچنین  دلیر  پروفسور 
ششم گفت: اکنون که از روی کار آمدن شورای ششم شورای 
اسالمی کالنشهر تبریز، تقریبا ۵ ماه می گذرد، باید پرسید، در 
طی این مدت چه عملکردهایی توسط این شورا انجام گرفته 
است؟ آیا در طی این مدت، کاری در راستای پیشبرد و تسریع 
پروژه  همچون  شهری  تمام  نیمه  های  پروژه  اجرایی  مراحل 
 مترو تبریز و یا پیشنهاد پروژه های جدید صورت گرفته است؟

عقبه  باید  منتخب  شهردار  من،  عقیده  به  داد:  ادامه  وی 
افراد متخصص  باید  نیز  اعضای شورا  و  باشد  کاربلد  و  داشته 
متاسفانه  باشند؛  شهری  امور  زمینه  در  ای   تجربه  با  و 
است. امر  این  خالف  گردد،  می  مشاهده  اکنون  که   چیزی 

پدر شهرسازی نوین ایران در ادامه سخنان خود گفت: از دیرباز 
شهر  گیر  گریبان  طلبان  اصالح  و  اصولگرایان  بین  کشمکش 
به  پرداختن  از  را  شهری  مسئوالن  مساله،  این  و  بوده  تبریز 
 اصل موضوع و پی گیری مناقع عامه شهری باز داشته است.

و  نیرو  جذب  خصوص  در  همچنین  دلیر  زاده  حسین  دکتر 
گرفته  صورت  شهرداری  قبلی  دوره  در  که  هایی  استخدام 
با  که  دارند  حضور  تبریز  شهرداری  در  افرادی  گفت:  بود 
موثری  حضور  و  کارایی  آنچنانی  های  حقوق  دریافت  وجود 
در شهرداری نداشته و ندارند، چیزی که بدیهی است، زیاده 
منافع  دنبال  به  تنها  که  الحال  معلوم  گروهی  طمع  و  طلبی 
بزرگ  معضلی  به  هستند،  شهری  مدیریت  در  خود  اهداف  و 
برای شهرداری تبدیل شده و این معضل، تا زمانی که تصمیم 
نخواهد شد. نشود، حل  گرفته  افراد  این  در خصوص   قاطعی 

در  شهرداری  عملکردهای  خصوص  در  شهرسازی  استاد  این 
برای  گذشته  های  سال  در  کرد:  خاطرنشان  نیز  شهری  امور 
آن  تا  دادیم  می  تشکیل  گردی  تبریز  تور  خود  دانشجویان 
ها  برنامه  قبیل  این  با  کنیم،  آشنا  مسائل  با  نزدیک  از  را  ها 
و  فنی  ایرادات  از  مشخصی  های  نمونه  نزدیک  از  شد  می 

مهندسی پروژه های غیر اصولی را در جای جای تبریز دید 
و در قالب یک کارگاه آموزشی و آسیب شناسی مهندسی و 
فنی، مواردی را که شهرداری موفق نبوده است و در قبال آن 
نشان  دانشجویان  به  است  کرده  را صرف  کالنی  های  هزینه 
داد، معتقدم باید در راستای اصالح رویه های مدیریتی، برنامه 
ریزی و اجرایی در روند اجرای طرح ها و پروژه های عمران 
شهری و نیز کاهش هزینه های آن ها، بازنگری و اصالحات 
گیرد. صورت  شهرداری  و  شهر  شورای  طرف  از   اساسی 

صندلی  از  باید  نیز  شورا  اعضای  افزود:  همچنین  وی 
شهروند  یک  به  شدن  تبدیل  با  و  بیایند  پایین  خود  های 
بپردازند  نظارت  به  تری  دقیق  های  نگاه  با  محور،  جامعه 
گیری  بهره  با  و  کرده  رصد  را  عملی  و  فنی  ایرادات  و 
در  امر،  کارشناسان  و  نظر  صاحب  و  متخصص  افراد  از 
بردارند. قدم  مشکالت  حل  و  موجود  وضع  بهبود   راستای 

پروفسور حسین زاده دلیر در خاتمه با تاکید بر این که طرح 
های توسعه شهری را باید به خود شهرها سپرد، خاطر نشان 
ولی  دهند  ارائه  کار  و  ساز  توانند  می  دولتی  مسئولین  کرد: 
طرح جامع نه! و طرح های توسعه شهری را باید به خود شهر 
آن  مسائل  بر  بیشتری  اشرافیت  که  شهر  آن  مسئولین  و  ها 
توان  با همه  باید  نیز  بسپارند و مسئولین شهری  دارند  شهر 
تامین  گیری  پی  و  بوده  شهری  های  دغدغه  پی   در  خود 
مشکالت شهری  فصل  و  برای حل  دولت  از  بودجه  و جذب 
باشند و مردم نیز باید مطالبه گر بوده و با انتخابات درست و 
بجای خود، شهر را برای رسیدن به وضعیت بهتر یاری کنند.

 شهین باهر توقعات را برآورده نکرد!

در  نیز  موسوی«  سعید  »میر  دکتر  میزگرد،  این  ادامه  در 
خصوص بحث توسعه شهری سخنانی ایراد کرد. وی با اشاره 
به سابقه طوالنی مدت مباحث و موضوعات مربوط به برنامه 
ریزی شهری و علوم شهرسازی گفت: در طی صد سال اخیر، 
داده  نشان  شهرسازی  و  شهری  ریزی  برنامه  حوزه  بررسی 
از  ای  مجموعه  با  شهرها  حریم  و  محدوده  توسعه  که  است 
زمین  ی  عرضه  اینکه  جمله  از  است؛  مرتبط  عمومی  منافع 
زیاد شده و بحث رانت و داللی و افزایش قیمت زمین و فشار 
یا سرانه ی فضای سبز  و  رود  میان می  از  قیمت مسکن  بر 
بیشتر می شود. به همین علت امروزه سیستم های مدیریت 
شهری موفق به همین سمت می روند؛ به عنوان مثال، شهر 
استانبول  طی ۲۰ سال اخیر، ابعاد طول و عرضش را به ۲۰۰ 
کیلومتر رسانده است. پس در کل دنیا تجریه ثابت کرده که 
باشد،  ریزی درست همراه  برنامه  با  وقتی  افقی شهر،  توسعه 

بود. خواهد  آن  منفی  بار  از  بیشتر  مراتب  به  مثبتش   بار 
و  فشرده  شهر  یک  تبریز  کالنشهر  گفت:  ادامه  در  وی 
حال  عین  در  ولی  است؛  مختلف  های  گسل  با  متراکم، 
مناطق  در  زیادی  های  پتانسیل  و  ها  موقعیت  دارای 
شهر  اطراف  یا  و  فرودگاه  حوالی  جمله،  از  است،  پیرامونی 
سردرود، که این مناطق  می توانند وارد حریم این کالنشهر 
بگیرند. قرار  استفاده  مورد  شهر  تنفسگاه  عنوان  به  و   شده 

موسوی افزود: شخصا معتقدم اگر باسمنج به صورت پلکانی 
و  بود  خواهد  تبریز  شهر  نفع  به  هم  شود،  ملحق  تبریز  به 
این  الحاق  صورت  در  که  تفکر  این  و  باسمنج،  نفع  به  هم 
تبریز  شهری  مدیریت  نظام  در  وجه  هیچ  به  تبریز،  به  شهر 
 سهمی برای باسمنج نخواهد رسید، تفکری کامال غلط است. 
است،  داده  نشان  اخیر  صدسال  تجربه  گفت:  همچنین  وی 
را  شان  مساحت  ریزی  برنامه  با  و  عاقالنه  که  شهرهایی 
در  خود،  مشکالت  و  مسائل  اند  توانسته  اند،  داده  توسعه 
ترافیک و  و  تراکم  از جمله فضای سبز،  زمینه های مختلف 
یافته حرکت  توسعه  به سوی شهر  و  نمایند  و فصل  ... حل 
با فشرده و محدودکردن خود سعی  اما شهرهایی که  کنند؛ 
کرده  شان  شهری  حریم  و  محدوده  داشتن  نگه  کوچک  در 
و  ترافیک  آلودگی،  قبیل  از  زیادی  مشکالت  با  همواره  اند، 
اند. بوده  گریبان  به  انبوه سازی دست  رشد  نظیر   مشکالتی 

در  حتی  امروز  متاسفانه  افزود:  همچنین  موسوی  دکتر 
کافی  تعداد   و  اندازه  به  پارک  جای  تبریز  های  خیابان 
افزایش  با  و  ندارد  وجود  شهری  داخل  ترددهای  برای 
برد. نخواهیم  جایی  به  راه  هم  رانندگی  های   جریمه 

همواره  تاریخ  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  و  کارشناس  این 
های  حوزه  در  امروزه  شاید  که  مشکالتی  شود.  می  تکرار 
طی  در  پیشرفته  کشوهای  هستیم،  آنها  درگیر  مختلف 
اند.  بوده  گریبان  به  دست  ها  آن  با  گذشته  سال  چندین 
مختلف  های  در حوزه  و چه  در حوزه شهرسازی  پس چه  
مشورت  با  و  گرفت  درس  گذشتگان  از  همواره  باید  دیگر، 
بود. مناسب  حل  راه  یافتن  سمت  به  متخصص،  افراد   با 

براساس  ایالت،  هر  جهان،  سطح  در  اکنون  افزود:  وی 
خود،  خاص  اقلیمی  شرایط  و  قومیتی  و  فرهنگی  ساختار 
استان  آمایش  امروزه  دارند.  مشخصی  قانونی  چهارچوب 
استان  خود  قومی  متخصصین  باید  را  شرقی  آذربایجان 
آمایش هر  با آن ها،  بعدی، متناسب  تدوین کنند و در گام 
کنند. تدوین  و  طراحی  شهر  آن  خود  متخصصین  را   شهر 

موسوی در خصوص شهرک های ویالیی نیز گفت: امروزه در 
حوزه ی شهرداری، بستر و فرصت های قانونی برای ویالسازی، 
است. نگردیده  فراهم  است  بایسته  و  شایسته  که   آنگونه 

نگارنده:
گوهر خیراندیش
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توسعه  و  اداره  قانون  بر  ایراداتی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
اقامت غیر دائم وارد است گفت: سرمایه داران هر کشور در 
واقع دارایی های آن هستند که توسعه صنعت و اشتغالزایی  را 
برای آن ملت و کشور به ارمغان می آورند، پس باید بستر  و 
 زمینه رشد و سرمایه گذاری آنها را بیش از پیش فراهم آوریم.

وی در خصوص شرکت خانه سازی نیز گفت: طی رصدهایی 
سال،   ۲ طی  گرفت،  انجام  عملکردها  خصوص  در  اخیرا  که 
یک  ما  و  است،  داشته  چشمگیری  پیشرفت  و  رشد  شرکت 
 شرکت ضرر ده را طی ۲ سال به ۹ میلیارد سوددهی رساندیم.

پنجم  شورای  بخواهم  اگر  کرد:  نشان  خاطر  آخر  در  وی 
سطح  شهروند  یک  عنوان  به  دهم،  قرار  ارزیابی  مورد  را 
انتظاراتم از آقای شهین باهر، به عنوان یک شهردار مهندس 
توقع  و  بود  اینها  از  بیشتر  خیلی  معماری  و  شهرسازی 
از  امور شهری  داشتم مشاهده گر تحوالت مهندس گونه در 
نگردید. محقق  زیادی  حدود  تا  متاسفانه  ولی  باشیم،   ایشان 

مدیریت جزیره ای بالی جای مدیریت شهری 
 تبریز

دکتر »علی آذر« نیز در این میزگرد، طی سخنانی با بیان اینکه 
طی چند سال اخیر در امور شهری پسرفت هایی به چشم می 
خورد گفت: شخصا چشم انداز روشنی برای آینده تبریز نمی 
بر مدیریت شهری و شورای  بینم. مدیریت جزیره ای حاکم 
شهر حاکم است، به طوری که هر کمیسیون نیز به جای اتحاد 
 نظر، در پی به کرسی نشاندن خواسته ها و افکار خود است.

وی افزود: اکنون می توان گفت، در واقع شهردار نیز برای خود 
ارائه نکرده است. در خصوص  انداز مشخصی ترسیم و  چشم 
و  ها  حوزه  خصوص  در  آن  در  که  ساله،   ۵ راهبردی  برنامه 
زمینه های مختلفی از جمله گردشگری، توریسم، شهرسازی، 
است،  تعریف شده  برنامه هایی  اقتصادی  و  اجتماعی  مسایل 
باید گفت، طی مطالعه ای که روی نمونه ای از آن در بخش 
اجتماعی داشتم، کمیسیون اجتماعی شورای شهر تقریبا ۴۵ 
مورد وظیفه ی تعریف شده دارد، باید پرسید در مدت ۵ ماه 
اخیر کدام یک از این ۴۵ وظیفه را عمال دیده ایم؟ به جرات 
می توان گفت اکثر اعضای کمیسیون و شورا، اطالعی از این 
 وظایف و طرح ها ندارند و فقط اسما با این سند آشنا هستند.

با  رابطه  در  ها  بررسی  اکثر  اینکه  به  اشاره  با  آذر  علی 
های  پروژه  اکثر  گفت:  گرفته  صورت  عمرانی  پروژهای 
و  باشند  می  تخصصی   غیر  و  مطالعه  پیش  بدون  عمرانی 
گردند. می  مواجه  وقفه  و  شکست  با  غالبا  جهت،  همین   به 

کارشناسانه  نگاهی  با  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه  استاند  این 
که  گرفت  نتیجه  توان  می  آذربایجان  میدان  ی  پروژه  به 
طراحی این میدان از مبنا اشتباه بوده و به همین علت، اکثر 
 مشکالت و گره های  ترافیکی در این میدان مشاهده می شود.

گفت،  باید  نیز  ارتش  تقاطع  طراحی  با  رابطه  در  افزود:  وی 
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، تقاطع های غیر همسطح 
را تخریب می کنند؛ ولی اکنون ما اقدام به سرمایه گذاریه ای 
کالن برای احداث آن ها می کنیم که در طی  وقفه های پیش 
 آمده نیز باعث ایجاد گره های ترافیکی در این مکان شده است.

»فارابی«  گفت:  نیز  شهری  متوازن  توسعه  خصوص  در  آذر 
و  »سعادت  گوید:  می  خود  ی«  فاضله  ی  »شهرمدینه  در 
منطقه  یا  بخش  به  محدود  تواند  نمی  اجتماعی،  خوشبختی 
توسعه شهر  و  آموزش شهروندی  امر  و  باشد  از شهر  خاصی 
چرا  بیفتد،  اتفاق  متوازن  به صورت  شهر  نقاط  تمام  در  باید 
که به دلیل ارتباط و تعامل تو در تو، پیشرفت یک نقطه در 
گرو سعادت و پیشرفت نقطه دیگر شهر است و تاثیر رخداد 
 بزه در یک منطقه بر منطقه ی دیگر غیر قابل کتمان است.«

این کارشناس امور شهری ادامه داد: در خصوص شهر انسانی، 
مدار  پیاده  که  شهری  است،  نگرفته  صورت  زیادی  کارهای 
صورت  آرامش  در  و  سهولت  به  آن  در  آمد  و  رفت  و  باشد 
را  مشکالتی  صاحب  بدون  های  سگ  شهر  سطح  در  پذیرد. 
برای شهروندان ایجاد کرده اند که شهرداری باید در مناطق 
بحث  در  همچنین  کند.  تعریف  سالمت  مسیرهای  مختلف، 
حمل و نقل عمومی، شهر »دوست دار کودک« و »دوست دار 
سالمند« و بحث سالمت و شهرک سالمت، که سالیان درازی  
 است بالتکلیف مانده باید مورد توجه مدیران شهری قرار بگیرد.

علی آذر در ادامه اظهار داشت: بحث مسکن پذیری، معضلی 
سال  در  شده  ارائه  آمار  برساس  است.  تبریز  کالنشهر  برای 
بوده   ۸۹۸ و  هزار   ۴۹۷ خانوار  کل  تعداد  تبریز،  در   ۱۳۹۴
که  واحد،   ۵۳۰ و   هزار   ۴۸۱ مسکونی  های  واحد  و  است 
دارد. کمبود  مسکونی  واحد  هزار   ۱۶ حدود  تبریز   تقریبا 

و  شهردار  وظایف  از  پذیری  مسکن  اگرچه  داد:  ادامه  وی 
شهرداری نمی باشد، ولی مدیریت شهری می توانند با سازمان 
های دیگر در قالب طرح های بازآفرینی، بازسازی و اصالح بافت 
های فرسوده و حاشیه نشینی، در امر مسکن پذیری مشارکت 
کند. پیدا  ادامه  مسکن  افزایش  و  تولید  چرخه  به  تا   داشته 

در  که  منازلی  تعداد  آمار  ادامه گفت:  در  دانشگاه  استاد  این 
خانه  شمار  عبارتی،  به  و  نیستند  مستحکم  فعلی  وضعیت 
می  خانه  هزار   ۸۹ آمار،  آخرین  طبق  استاندارد،  غیر  های 
آینده،  سال  ده  تا  گرفته  صورت  های  بررسی  طبق  و  باشد 

تعداد  این  است. پس  بزرگ  و  فراخ  ها، خانه  آن  از  یکی  که 
معضلی  و  عیب  حقیقت  در  کوچک  متراژ  با  های  خانه  از 
کند.  اندیشی  چاره  شهری  فعلی  مدیریت  باید  که   است  
وی در آخر خاطر نشان کرد:در شهر تبریز نسبت به اساتید 
دلیر  زاده  حسین  پروفسور  ،همچون  دانشگاهی  نخجگان  و 
لطفی  میباشند،کم  تبریز  شهر  برای  گران  ای  سرمایه  که 
و  نعمت  افراد  این  وجود  واقع  .در  گیرد  می  صورت  هایی 
شانشان  درخورد  و  شایسته  صورت  به  باید  که  غنیمتیست 
مورد بهره مندی در امور شهرسازی و امور شهری قرار بگیرند.

تعداد افرادی که به سن ازدواج خواهند رسید، ۱۰۲ هزار زوج 
واحد  هزار   ۲۰۸ گرفته،  صورت  محاسبات  طی  بود.  خواهد 
مسکونی، تا ده سال آینده مورد نیاز خواهد بود، در این میان 
آیا شهردار فعلی و مجموعه شهری و مدیریت شهری خواهند 
کنند  تولید  مسکونی  واحد  هزار   ۲۰ تقریبا  سالیانه  توانست 
باشند؟ تبریز  شهروندان  آینده  مسکن  کمبود  جوابگوی   تا 

 ۵۰ از  کمتر  آنها  متراژ  که  منازلی  تعداد  اینکه  بیان  با  آذر 
افزود:  است  مسکن  و  خانه   ۲۱۴ و  هزار  باشد،۴۷  می  متر 
است   چیز   ۴ در  مسلمانان  خوشبختی  فرمایند  می  پیامبر 
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تشییع پیکر مرحوم آیت ا... شبستری با حضور دوستدارانش

محسن  اهلل  آیت  مرحوم  پیکر  تشییع  مراسم 
و  لشکری  مسئوالن  حضور  با  مجتهدشبستری 
از دوستدارانش در حرم مطهر  کشوری و جمعی 
برگزار قم  مقدس  در شهر  معصومه)س(  حضرت 

و با اندوهی سرشار در جوار حرم مطهر به خاک 
مجتهدشبستری،  محسن  اهلل  شد.آیت  سپرده 

همگانی  ورزش  توسعه  مدیرکل  حضور  با 
و  قهرمانان  از  جوانان  و  ورزش  وزارت 
ورزش  سال  هفتاد  باالی  پیشکسوتان 
شد. تجلیل  شرقی  آذربایجان  ای  زورخانه 

پیشکسوتان  و  قهرمانان  از  تجلیل  مراسم   
آذربایجان  ای  زورخانه  ورزش  سال  هفتاد  باالی 
مدیرکل  تمیم  بنی  حمید  حضور  با  شرقی 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  همگانی  ورزش  توسعه 
اسکو  تبریز،  مردم  نماینده  آزاد  متفکر  اهلل  روح 
بهروز  اسالمی،  شورای  مجلس  در  آذرشهر  و 
بهتاج  ایوب  و  تبریز  شهرستان  فرماندار  مهدوی 
شرقی  آذربایجان  جوانان  و  ورزش  اداره  مدیرکل 
شد. برگزار  تبریز  ابیطالب  ابن  علی  زورخانه  در 

ایوب بهتاج مدیر کل ورزش و جوانان استان در این 
مراسم اظهار داشت: پیشکسوتان ورزش زورخانه 
آذربایجان شرقی هستند. استان  ورزش  نماد  ای 

وی با بیان اینکه با تالش و کوشش هیات ورزش 
های باستانی و زورخانه ای،  ورزش های باستانی 
و پهلوانی استان به لحاظ کمی و کیفی به جایگاه 
امیدواری  اظهار  است،  یافته  ارتقا  قبولی  قابل 
اصلی  قطب  به  شرقی  آذربایجان  زودی  به  کرد 
شود. تبدیل  کشور  سطح  در  ورزشی  رشته  این 

و  قهرمانان  از  مراسم  این  در 
استان  ای  زورخانه  ورزش  پیشکسوتان 
شد. تجلیل  نقدی  جوایز  و  لوح  اهدای  با 

مرکزی  شورای  عضو  و  تبریز  سابق  جمعه  امام 
رهبری  خبرگان  مجلس  عضو  روحانیت،  جامعه 
علت  به  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  و 
حسین)ع(تهران  امام  بیمارستان  در  قلبی  سکته 
دار فانی را وداع گفت. مرحوم آیت اهلل شبستری 

چهار  و  رهبری  خبرگان  مجلس  ادوار  نماینده 
که بوده  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  دوره 

در  فقیه  ولی  نماینده  عنوان  به  این  از  پیش 
است. داشته  فعالیت  شرقی  آذربایجان  استان 

سال  شبستری  اهلل  آیت  گزارش،  این  بنابر 
آن  تألیفات  از  شد.  شبسترمتولد  در   ۱۳۱۶
عبادالرحمان  آیات  تفسیر  به  میتوان  مرحوم 
کرد.  اشاره  عمومی  فرهنگ  بر  نگرشی  و 

پیشکسوتان زورخانه ای آذربایجان شرقی تجلیل شدند


