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سخن سردبیر
ار منتشر شد  شمار دو نی به  پرورد

در این شماره سعی شد تا فعالیت های ارگان های ذی ربط مرزی، مرزبانی، بنادر، گمرکات، پایانه ها، بازارچه های 
مرزی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور و همچنین دغدغه های فعاالن صنعت حمل 

ونقل، واردات و صادرات و گردشگری و... انعکاس یابد. 
اخبار  از سوی دیگر اطالع رسانی دقیق و تخصصی مسایل و مشکالت مرزی و معیشت مرزنشینان و تحلیل 
استان های منتخب مرزی و کشورهای همسایه به همراه معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های صنعتی، اقتصادی، 

گردشگری و... این استان ها جزو اهداف از پیش تعیین شده این مجله به شمار می رود.
همچنین بهره گیری از نظرات کارشناسان در تهیه پروژه های رسانه ای، پرونده های ویژه، گزارش ها و انجام گفت 

وگوهای اختصاصی موجب شده است تا همکاری مناسبی با مدیران تصمیم گیر و برخی از وزارتخانه ها و سازمان 
ها داشته باشیم که انگیزه ما را در این راه مضاعف کرده است.

در شماره سوم هم تالش خواهیم کرد با نظرسنجی و نیازسنجی به تمامی سلیقه های مخاطبین پاسخ داده و در 
کنار مطالب تخصصی، مطالبی نیز برای تمامی اقشار مردم میهن عزیزمان ایران به خصوص مرزنشینان سخت 

کوش تهیه و منتشر نمائیم. 
این نشریه به مسایل تخصصی »مرز« می پردازد شاید به ندرت در کیوسک های مطبوعاتی در  از آنجایی که 
کنار نشریات عامه پسند قرار گیرد، از این رو به مخاطبین پشنهاد می شود ضمن معرفی این مجله به همکاران، 

دوستان، آشنایان و اقوام، ما را در گسترش فعالیت رسانه ای همراهی کنند. 
امید آن داریم با حمایت مردم و مسئولین بتوانیم در مدت کوتاهی این مجله را با رعایت مرزهای متعارف به 

یک رسانه تأثیرگذار در کنار سایر مطبوعات درآوریم. 
در اینجا الزم می دانم یاد کنیم از بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و گرامی بداریم یاد و خاطره 
شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعین حرم و امنیت جامعه که ارزش فداکاری ها و جانفاشنی های آنها قیمت 

ندارد. 
همچنین این روزها که فصل زمستان در راه است مرزبانان غیور میهنمان در شرایط نامساعد جوی در حال حفظ 
و حراست از مرزهای کشور هستند که باید قدردان زحمات و تالش های فداکارانه آنها نیز باشیم و این رسانه 
بر خود وظیفه می داند در عرصه اطالع رسانی این تالش ها را انعکاس دهد تا مردم بدانند و آگاه باشند، امنیتی 
که امروز در مرزها حاکم است مرهون وجود مرزبانان و مرزنشینان غیوری هستیم که با هوشیاری و حضور خود 

امنیت پایداری را برای کشورشان به ارمغان می آورند.
فرهاد قنبری
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در کمیته گردشگری مدیران ارشد استان اردبیل در تهران تاکید شد:

  تبلیغ جاذبه های طبیعی و گردشگری استان اردبیل در اولویت

تان در تهران  تان اردبی به همت خانه ای ا رى ا ردش کمیته 
ه داد ی  تش

از مرزنیوز؛ در نخستین جلسه کمیته  به نقل  به گزارش دیده بان مرز و 
گردشگری مدیران ارشد اردبیل که در سالن کنفرانس کیش ایر برگزار شد، 
دکتر فرزانه شرف بافی مدیرعامل هواپیمایی کیش ضمن خوش آمدگویی 
به مدعوین سخنانی در باب اهمیت تبلیغ جاذبه های طبیعی و گردشگری 

استان اردبیل بیان داشت.
در ادامه این جلسه نیز اهداف این کمیته توسط حاج اسماعیل علی اکبری 

مدیرعامل خانه استان اردبیل تبیین شد.
وی افزود: پشتیبانی اداری و مدیریتی طرح های گردشگری و برنامه های 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  جاری تعریف شده 
استان اردبیل؛ جذب سرمایه گذار برای اجرای این طرح ها؛ تسهیل ارتباط 
مدیران محلی استان با مدیران ارشد در تهران؛  ارائه ایده و طرح های جدید 

از جمله اهداف و وظایف این کمیته خواهد بود.
سپس اعضای این کمیته نظرات و پیشنهادهای خود را همچون توجه به 
طرح استحصال انرژی ژئوترمال به موازات توسعه طرح های آب درمانی؛ 
علمی و تخصصی نمودن مراکز آب درمانی؛ معرفی محصوالت غذایی و 
فرآورده های کشاورزی استان شامل عسل، گوشت، لبنیات، میوه خصوصاً 
اقامتگاه ها،  استانداردسازی  درمانی؛  توریست  گسترش  و...؛  ارگانیک 
نحوه  خصوص  در  فرهنگسازی  و...؛  سوغاتی  فروشگاه های  رستوران ها، 
توسعه  اجرایی؛  و  علمی  مراکز  کمک  با  خارجی  گردشگران  با  مواجه 
بوم گردی؛ همکاری بیشتر با کشور آذربایجان و و جذب گردشگر از این 
کشور با توجه به مرز طوالنی آن با ایران؛ ترویج توریسم مذهبی و زیارتی؛ 
حمایت از پروژه زیبادشت اندبیل در خلخال و شهر جدید سرعین؛ راه 
جدید سرعین؛ بهره گیری از فضای مجازی و پرتال برای رونق دادن به 
صنعت گردشگری استان اردبیل؛ گردشگری سالمت؛ ارائه اطالعات و نرم 
افزار گردشگری مجازی قبل از سفر گردشگر به استان؛ توسعه تبلیغات 
گردشگری استان؛ توریسم ورزشی؛ اکو توریسم؛ هدایای تبلیغاتی؛ ایجاد 
ارتباط آژانس های داخلی با آژانس های خارجی؛ آموزش فن گردشگری؛ 
معرفی کلور و پتانسیل های گردشگری جنوب استان؛ برگزاری جشنواره 

اتحادیه ها و صنوف هتل داران و حمل  با  گردشگری؛ تعامل و همکاری 
ونقل؛ ترویج زبان های خارجی در اردبیل؛ عدم تداخل فعالیت کمیته با 
برنامه های استان؛ ایجاد بستر مناسب در مبادی ورودی شهرها؛ پیشنهاد 
برای زیباسازی شهرها؛ دعوت از علویان ترکیه و ترکمن های عراق؛ جذب 
و هدایت گردشگران کشورهای CIS از مرزهای بازرگان، جلفا، بیله سوار و 
آستارا؛ توسعه راه ها و افزایش پروازها به  استان؛ رفتارشناسی با طیف های 
در  حرکت  موجود؛  مقررات  و  آیین نامه ها  بررسی  گردشگران؛  مختلف 
کنار مسئولین استانی و ملی؛ ارائه بسته تشویقی برای سرمایه گذاران در 
بخش گردشگری استان؛ ایجاد راه ارتباطی سرعین با سردابه )جاده سبز(؛ 
کاهش مشکالت اداری مجوزها؛ شناسایی مخاطبین خارجی؛ گسترش 

صنایع دستی و سوغات مانند حلوا سیاه و... مطرح کردند.
این جلسه به منظور اجرایی نمودن و پیگیری موارد  پایان  همچنین در 
بابک سبالنی  مهندس  و  بزرگر  نادر  باقری،  تقی  هیئتی شامل  مطروحه 
تعیین شده و با اکثریت آراء دکتر فرزانه شرف بافی نیز به ریاست این کمیته 

به مدت یک سال انتخاب شد.
اردبیل و  استان  ارشد  امسال نشست مدیران  اوایل  به توضیح است  الزم 
اردبیلی های مقیم مرکز با حضور آیت اهلل سید حسن عاملی نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، حجت االسالم میرنقی قاضی پور رئیس 
اسبق شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری کشور، امیر سرتیپ ناصر 
محمدی فر مشاور مقام معظم رهبری و فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل و جمعی از 
روحانیون، استانداران اسبق، نمایندگان مردم استان اردبیل در ادوار مختلف 
مجلس شورای اسالمی، صاحب نظران، اندیشمندان، نخبگان، کارشناسان، 
توانمند  و مدیران  به منظور هم اندیشی پیشکسوتان  اردبیلی  متخصصان 
نیز  اردبیلی در سطح ملی که در دستگاه های مختلف دولتی، عمومی و 
بنگاه های اقتصادی حضور موثر و مفیدی برای توسعه استان اردبیل دارند، 
در سالن اصلی جلسات برج میالد تهران برپا شد و متعاقب آن  ۳ کمیته در 
زمینه های صنعت، کشاورزی و گردشگری برای هم افزایی با اهداف توسعه 

استان اردبیل تشکیل شد.
نبرى رهاد  ار  خبرن



ومتــر  1 کی 5 معیــت و  1 نفــر  250 ــتان اردبیــ بــا بیــ از 000 ا
 0 ــدود 1 ــته و  ــرار داش ــران  ــى ای رب ــما  ــعت در ش ــ و مرب
ــتان از  ــ ا ــد  ای ــى ده ی م ــ ــور را تش ت ک کش ــا ــد م در
ــان،  ــتان زن نــو بــا ا ــان، از  ربای مهــورى  شــما بــا کشــور 
ن  یــ ــتان  ــا ا ى و از شــر ب ــان شــر ربای ــتان  ــا ا ــر ب از 
ــر  ومت ــدود   کی ــتان  ــ ا ــتان ای ــت و 5 شهر ــایه ا هم
ــتان  ــ ا ــتر دارد  ای ــرز مش ــان م ربای ــورى  مه ــور  ــا کش ب
ــار  ــوار، پ ــه  ــدوز، بی ن ــاى ا ــا ه ــه ن ــتان ب داراى 11 شهر
، نمی  رمــى ــان  ی شــهر، م ــر، مشــ ، کو ی ــر  ، ــا بــاد، خ
ــتان  ــتان اردبیــ مــى باشــد ایــ ا ن شهر و نیــر بــود و مرکــ 
ــران شــهر  ــ ای ــه یی ــ ب ــ منا ی ــا برخــوردارى از ا ــه  ب
ــوز طبیعــى،  اهــا بــى نظیــرى در  ــیار و  یــت هــاى ب ر تــه و  یا
ــى از مهمتریــ  نــوان ی رى بــه  ردشــ ــى دارد و  رهن ــى و  تاری
هانى شــیخ  ــه  مو ــتان بــه شــمار مــى رود م ــعه ا ورهــاى تو م
ــت  ب ــى  ــر تاری 1 ا ــى از  ــوان ی ن ــه  ــى ب ــ اردبی دی ــى ا ف
ــتان اردبیــ 1800  ــرار دارد ا ــتان اردبیــ  و در ا ــ شــد در یون
ــى در  بــت شــد م ــر  ــدود 20 ا ــایى شــد و  ــى شنا ــر تاری ا
ــت  ی ــت ما ــوز ت ــه 8 م ــوز دارد  ک اد و 11 م ــ ــور و120 امام کش
یــت بنیــاد شــهید، مــوز  ــت ما ــى، مــوز شــهدا ت رهن میــرا 
ــتان اردبیــ و  معــار ا یــت بنیــاد دایــر ا ــت ما مفاخــر دینــى ت
ــت  ی زی ــت م فا ــازمان  یــت  ــت ما مــوز تاریــخ طبیعــى ت
عــه شــیخ  هانــى ب ــه  مو و بــر م ــ ــتان اردبیــ مــى باشــد  ا
ــه  م ــرى از  ــى دی ــدد تاری ــار متع ــى،  ــ اردبی دی ــى ا ف
ی شــهر  یــدر مشــ عــه شــیخ  ــوران، ب یــ ک برا عــه شــیخ  ب
 ، ــه بــازار اردبی مو تــان، م عــه او ــى شــهر یــرى،  وطــه تاری و م
د،  ــا ، م نه نمی ــ ــار ا ــى نیــر، خانه  با ــراى شــا  کاروان
ــراها نشــان دهنــد  ــى و کاروان عــه هــا، پــ هــا، خانــه هــاى تاری
ن  ــب ــتانى  ــتان مــى باشــد  تــود کوه ــى ایــ ا اهمیــت تاری
رى  ردشــ ــ  ــى از هفــت  ــوان ی ن ــه  ــا ب ــر ارتف ــا 4811 مت ب
ــ  ــت و دریاچــه وا ــرد ا ــر و  کشــور، منشــا چشــمه هــاى  
ــتان  ــار در ا ــو پ ــوان  ن ــه  ــى ب ــیروان در  ن و ش ــه  در 

ــه 5  ــى دارد ک ــمه معدن ــتان110 چش ــ ا ــرار دارد  ای ــ  اردبی
هت  ــت، بــه همی  ــرد ا ن   ــر و 5 چشــمه  ن   چشــمه 
ــرزمی چشــمه هــاى بهشــتى   ، اردبیــ ــتان  رى ا ردشــ شــعار 
راد بــه  ــانتی ــه  ــه بــا 84 در ینر ــر  ــت   ــا شــد ا انت
2 بــه  ــویى بــا ph برابــر بــا  وتــور  ــر    ، ــر تریــ نــوان 
ــى بــا دبى5  اومیــ  ــر  ــر  و   ــیدى تریــ   نــوان ا
ــتان اردبیــ  ــر در ا نــوان پــر  تریــ   انیــه بــه  یتــر در 
ــان،  ــى ایرانی ــه  درمان م ــى از  ــ  درمان تم ــرار دارد  12م
 ، ی شــهر، شــابی ه مشــ ینر ــویى،  یــه  ــردابه،   ، تــا شــهر 
ر و  یــ ــه نیــر، بــ با ینر ــو،  ــویى، پهن هــو   ، نــرا ــه زیــر،  و
ی شــهر، نیــر، و  ، مشــ ی ــر  ، ــتان هــاى اردبیــ یــوى در شهر
ــ  ــتان را رون مت در ا ــ ــ  ــعه توری ــته و تو ــرار داش ــر  کو
رى در  ردشــ ــه نمونــه  ــتان اردبیــ داراى  من شــد ا مــى ب
ــتاى هــد  ــى و 12 رو ــه اى و م ــى، من ــى، م م ــ بیــ ا
ــت   ــى ا ــى و تاری ــت طبیع ی اب ــتاى داراى  رى و 52 رو ــ ردش
ى روى بــر  ــ ــت ا یــران، پی رى  ردشــ ــه  مو ــه کابیــ م ت
ــ بــا  ــه پــ مع مو ی و م ــر ــتان  ــوار شهر ــی  ــه  و ت
رى خیــاو  ردشــ ــه نمونــه  5 متــر طــو و80 متــر ارتفــا در من
ــرار دارد   ــتان اردبی  ی شــهر در ا ــتان مشــ ــى در شهر ردو تــا 
ــرار  ــتان هیــر  ــتی پــ تمــا شیشــه اى کشــور نیــ در شهر ن
و  ــ ــ کشــور و  ــ در  یــ پــ مع دارد ایــ پــ شیشــه اى او
ــ  نای یــد  ــت  تنــو تو ــى ا هان ــ  ــه هــاى ممتــاز در  نمون
یــد  عــا تو ــتان هــاى مهــ و  ــتان اردبیــ را در زمــر ا ــتى، ا د
ــت بــه همی  ــرار داد ا ــتى کشــور  نایــ د ــو  کننــد م
ا هــاى  موزشــ میــه و  ــوز هــاى  ا هــا و  ، دانشــ خاطــر مــدار
و بــر  ــ وهــان مــى باشــد  ــور دانــ پ ه شــاهد  ــا زاد همــه 
ــر کشــور  ا هــاى م ــى کــه در زمــر دانشــ ــ اردبی ا م دانشــ
مى،  ــ زاد ا ــور،  ــا ن ى، پی ــ ش ــو پ ــاى  ا ه ــ ــت، دانش ا
ــا  مــى و کاربــردى و مو اهى،  هــاد دانشــ نعتــى،  مدیریــت 
ان  بــ ان و ن موختــ ــ  ــد کــه دان ــود دارن ــى نیــ و یــر انتفا

امعــه مــى دهنــد ویــ  ــیارى ت ب

 معرفی استان مرزی اردبیل
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شــایرى و  ــتایى،  ــتى در مناطــ رو نایــ د ــو  بیــ از 50 نــو م
ه  ر یــد و بــه بازارهــاى داخــ و خــار از کشــور  ــتان اردبیــ تو شــهرى ا
ــو چرمــى و  ، انــوا م ی ا ــند،  ، م یــ ــى، ورنــى،  ا مــى شــود  
ینــد  ادراتــى بــه خــار از کشــور بــه شــمار مــى  یــدا مهــ  ــه تو م از 
ــواى  ــوا  ــارا  شــى دو و  یــران   ، ن ــب ــ  ــى  ن با ــاوا
ران در  ــ ردش ــ  ــود و ا ــ ب ــتان اردبی ــاى ا اتى ه ــو ــیا از 
اتى  ــو ــر  بنیــا در کنــار دی وشــت و  ــتان اردبیــ از  ــه ا ر ب ــا م

ــدارى مــى کننــد  ــتان خری هــاى ا
ــت  4 طایفــه ا شــایرى بــا  معیــت  ار نفــر  ــتان اردبیــ داراى 5 هــ ا
شــایرى در  ــعه  ــو کشــورى را داشــته و تو معیــت رتبــه  کــه از نظــر 

شــد  ــتان را رونــ مــى ب ا
بــاد بــا زمیــ  ــتان پــار  بــاد در شهر ــان و پــار  نعــت م  کشــت و 
ــى بــراى  ام ــى  نایــ تبدی ــرورى و  ــى و دام ــى و با انیــ زرا هــاى م
 21 ــتان داراى  ــ ا ــد ای ــى باش ــتان م ــاورزى در ا ــ کش ــعه توری تو
یــر بــود و از  پارتمــان و میهمان ــه هتــ و هتــ  م امتــى از  ــد مرکــ ا وا
تــر  ــتان 1 د ــو کشــورى را دارد، ایــ ا امتــى رتبــه  نظــر تعــداد مراکــ ا
ــتان اردبی  یرایــى بیــ راهــى دارد ا ــد مرکــ پ رتى و 21 وا ــا خدمــا م
ــرد مــى  ــ نیمــه خشــ  ی ــ شــد و داراى ا ــتانى وا ــه کوه در من
ــود رشــته  ــتان، و ــى ا را یایــى و توپو را ــى هــاى خــا  باشــد وی
ــ شــد  ــی با کــو هایــى بــا ارتفــا بیــ از 4000 متــر و دشــت هــاى و
ــه  ــبت ب ــرى ن ــت بهت عی ــوى و و  ــ ان ن ــ ــا می ــتان از  ــ ا ای
ــتان  ــى ا ــایر مناطــ کشــور داشــته باشــد بــه طــورى کــه شــاخ بارند
ــ  ــتان ا ــمى مرد ا ــت دیــ ر یــر ا ــى متــر مت بیــ 250 تــا 00 می
ابــ  بــت  یــ م ــتان بــه د ــت و ایــ ا عفــرى ا هــ ایشــان شــیعه  و م
شــته  ا مــى باشــد و در  د خــا و  ــبت بــه اهــ بیــت زبانــ ــ ن و
ــد  مــان و شــهر م ــان، دارا عر ، دارا ــ م رشــاد، دارا بــا نــا هــاى دارا
رى  ــان ترکــى  ــه زب امــه مــرد من ــان مــادرى  ــت زب ــود ا معــرو ب
ــا بــه  ــتان خ ــتاهاى نمیــ و شهر ــاکنی برخــى از رو بتــه  ــت ا ا

وینــد  ــ مــى  ــ  ــه تــا و تا ه
ن بــه شــمار مــى رود  وى از  ــ ــتان اردبیــ نیــ  ــان کــه ا ربای مــرد 
ــ خاورمیانــه و ایــران انــد  ینــه هــاى ادبیــا شــفاهى م ن ــى از  ــ ی خا
ــا  ــیفته ادبی ، ش ــرد ــدن ک ــه دی ــ خ ــه از ای ــردى ک هان ــر  ــه ه چنان
ــرزمی شــعر و هنــر نــا نهــاد انــد  ــت و ایــ دیــار را  ن شــد ا شــفاهى 
ــى هــاى بــارز مــرد  رهنــ و هنــر، از وی مــوز در کنــار  ــه بــه امــر  تو

ــتان اردبیــ مــى باشــد ا
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شهرســتان اردبیــل بــا دارا بودن مســاحتی 
بالــغ بــر 2098 کیلومتــر مربــع از کل 
اســتان یکــی از وســیع تریــن شهرســتان 
هــای اســتان مــی باشــد.  ایــن شهرســتان 
ــی- اداری از  ــت سیاس ــر مرکزی ــالوه ب ع
یــک مرکزیــت جغرافیایــی نیــز برخــوردار 
ــل در ســطح اســتان  ــن دلی ــه ای اســت ب
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت.  
ــه لحــاظ طبیعــی، تاریخــی، فرهنگــی،  ب
اقتصــادی و اجتماعــی نیــز پررونــق تریــن 
شهرســتان اســتان بــوده و از جاذبــه هــای 
متعــدد گردشــگری برخــوردار اســت. 
ایــن شهرســتان  از  آســان  دسترســی 
ــگری  ــای گردش ــه ه ــق و جاذب ــه مناط ب
ــات مناســب  اســتان، برخــورداری از امکان
زیرســاختی و اقتصــادی از جملــه مزیــت 
هــای ایــن شهرســتان بــوده کــه مجموعه 
ــل و عناصــر جــذب گردشــگر  ای از عوام
را در خــود جمــع کــرده اســت. ایــن 
شهرســتان شــامل بخــش مرکــزی و 
بخــش هیــر اســت. خواهــر خوانــده شــهر 
ــتان  ــاوازوری مجارس ــهر تیس ــل ش اردبی

ــی باشــد. م
ى شهر اردبی پیشینه تاری

ایــن  تاریخــی  پیشــینه  و  هویــت 
ــز سیاســی– اداری آن  شهرســتان در مرک
ــل  ــت. اردبی ــه اس ــل( نهفت ــهر اردبی )ش

ــای  ــورت ه ــه ص ــون ب ــذ گوناگ در مأخ
اَردویــل، اَرُدئیــل و بیشــتر اَرَدبیــل آمــده 
و در منابــع ارمنــی بــه صــورت آرتــاوِت و 
ســپس آرتــاِول یــاد شــده اســت.  ظاهــراً 
نــام اردبیــل ترکیبــی اســت از دو جــزء ارد 
ــای درســتی، راســتی و پاکــی، و  ــه معن ب
بیــل یــا ویــل )پســوند مــکان( بــه معنــای 

جایــگاه. ایــن ترکیــب را بــه صــورت هــای 
آرتاویــل و آرتاویــال بــه معنــای شــهر 
ــیاری از  ــد.  بس ــته ان ــز  نوش ــدس نی مق
ــوت  ــز همچــون یاق مورخــان اســالمی نی
ــروز  ــه فی ــهر را ب ــن ش ــای ای ــوی بن حم
شــاه پادشــاه ساســانی4۳8 -459 میالدی 

ــد. ــی دهن نســبت م

شهرستان اردبیل و پیشینه تاریخی شهر اردبیل
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ــى مجموعــه  بــه هــاى تاری ا
جهانــی شــیخ صفــی الدیــن اردبیلــی 
تاریخــی  اثــر  یــک  عنــوان  بــه 
هجــری   7۳5 ســال  فرهنگــی  و 
ــن  ــیخ صدرالدی ــط ش ــری توس قم
موســی فرزنــد شــیخ صفــی بنــا 
ــوی  ــت صف ــده در دوران حکوم ش
 مــورد احتــرام شــاهان صفــوی بوده

است. 
در ســال 1۳89 بــه همــت ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــت  ــار ثب ــف آث ــگری در ردی گردش
شــده جهانــی یونســکو قــرار گرفتــه 
و بــه عنــوان میــراث جهانــی ثبــت 

گردیــده اســت. 
ــه  ــا ب ــه تنه ــه ن ــن بقع ــت ای اهمی
ــی آن  ــرد زیارت ــه کارب ــر جنب خاط
بلکــه بــه واســطه ویژگــی هایــی 
و  هنــری  ابعــاد  در  کــه  اســت 
معمــاری تاریخــی آن نهفتــه اســت. 
ــه  ــن مجموع ــی ای ــای اصل بخــش ه
تاریخــی عبارتنــد از: صحــن مرکزی 

بــه عنــوان شــاه نشــین، مقبره شــیخ 
صفــی الدیــن معــروف بــه گنبــد اهلل 

اهلل، آرامــگاه شــاه اســماعیل اول 
بنیانگــذار سلســله صفویــه، آرامــگاه 
ــه  ــروف ب ــد مع ــن محم ــی الدی مح
ــجد  ــه، مس ــه خان ــه، چل ــرم خان ح
ــه،  ــی خان ــارت چین ــرا، عم ــت س جن
قندیــل خانــه  دارالحفــاظ،  تــاالر 
ــاق  ــث )ط ــه، دارالحدی ــا نمازخان ی
متولــی یــا دارالســالم(، ســردر شــاه 
ــر در  ــا س ــی ی ــی، دروازه اصل عباس
ــاط  ــا حی ــزرگ ی ــاط ب ــزرگ، حی ب
میانــی،  کوچــک  حیــاط  بــاغ، 
ســاحت یــا صحــن اصلــی، محوطــه 
ــهیدگاه،  ــتان ش ــه قبرس ــروف ب مع
ــاط معــروف  ــه، حی ــا زاوی ــگاه ی خان
بــه مقابــر و آثــار و بقایــای معمــاری 
ســال هــای  طــی  شــده  کشــف 

ــت. ــوده اس ــف ب مختل
ــن  ــ ای ی برا ــیخ  ــر ش ب م
ــهر  ــوران ش ــه کلخ ــره در محل مقب

ــت.  ــده اس ــع ش ــل واق اردبی
ــدر  ــل پ ــن جبرائی ــن الدی ــیخ امی ش
شــیخ صفــی الدیــن اســحق اردبیلــی 

و جــد پادشــاهان صفــوی اســت. 
ایــن مقبــره در آن  مکانــی کــه 

ــیع  ــه ای وس ــده، محوط ــداث ش اح
ــروف  ــاغ شــیخ مع ــه ب ــه ب اســت ک
مــی باشــد، در ســال 10۳0 هجــری 
ــم  ــرن ده ــل ق ــی اوای ــری یعن قم

ــت. ــده اس ــاخته ش س
ــى  تاری بــازار  ــه  مو م
بــه  مجموعــه  ایــن  اردبیــ 
ــازار  ــای ب ــه ه ــی از نمون ــوان یک عن
ســنتی ایــران محســوب مــی شــود. 
ــت  ــه باف ــل ک ــی اردبی ــازار قدیم ب
قدیمــی آن تــا حدودی حفظ شــده، 
قســمت هــای اصلــی از راســته هــای 
ــان،  ــه، کفاش ــک، قیصری پیرعبدالمل

ــه  ــراجان، پنب ــران، س ــان، زرگ عالف
فروشــان، مســگران، چاقــو ســازان و 
آهنگــران تشــکیل شــده و ســراهای 
آنهــا عبارتنــد از: ســرای خشــکبار، 
گلشــن، وکیــل، زنجیرلــو، حــاج 
احمــد، حــاج شــکر، مجیدیــه، امــام 

جمعــه و دوگوچــی.
اردبیــل در دوران  بــازار  اهمیــت 
ــل تجــارت  ــه دلی ــه بیشــتر ب صفوی
در  کاروانیــان  و حضــور  ابریشــم 

ــت. ــوده اس ــازار ب ــن ب ای

آثار و جاذبه های تاریخی و فرهنگی
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ن  ــب ــى  ــر طبیعــى م ا
کــوه ســبالن بــه عنــوان یکــی از 
آثــار طبیعــی، ملــی و یکــی از هفــت 
قطــب گردشــگری کشــور بــوده و 
ــانی  ــوه آتشفش ــک ک ــوان ی ــه عن ب
خامــوش منشــأ بالــغ بــر 75 چشــمه 
آبگــرم و ۳5 چشــمه آب ســرد معدنی 
اســت.  ایــن کــوه بــه روایتــی زادگاه 
زرتشــت پیامبــر بــوده و در احادیثــی 
از حضــرت محمــد)ص( نیــز بــه کــوه 
ــده اســت. کــوه  ســبالن اشــاره گردی
ــوده و در  ــه ب ــه قل ــبالن دارای س س
دریاچــه  آن  قلــه  بلندتریــن  رأس 
ســبالن بــه عنــوان یــک جاذبــه ژئــو 

ــرار دارد. ــتی ق توریس
ــور منطقــه نمونــه  دریاچــه ن
ــری  ــور در 48 کیلومت ــگری نئ گردش
ــرف  ــه ط ــل ب ــرقی اردبی ــوب ش جن
هــای  دره  از  یکــی  در  خلخــال 
کوهســتانی در ارتفــاع 2500 متــری 
از ســطح دریــا بــا مســاحتی بالــغ بــر 
220 هکتــار و عمــق متوســط 5 متــر 
ــن  ــی تری ــن و دیدن ــی از زیباتری یک

ــد.  ــی باش ــران م ــای ای ــه ه دریاچ
ــزل  در حــال حاضــر نوعــی ماهــی ق
آالی رنگیــن کمــان کــه از زمــره 
بهتریــن نــوع ماهیــان دنیــا مــی 
باشــد در آن پــرورش داده مــی شــود 
کــه هــر ســاله عــده زیــادی از مــردم 

ــوردی و  ــری و کوهن ــت ماهیگی جه
اســتفاده از مناظــر بدیــع و بــی نظیــر 
ــوع  ــک و مطب ــوای خن ــه و ه منطق
آن بــه دریاچــه روی مــی آورنــد. 
ایــن دریاچــه از ســوی ســازمان ملــل 
ــات  ــت و حی ــل زیس ــوان مح ــه عن ب
ــده  ــور ش ــت منظ ــا اهمی ــدگان ب پرن
اســت. دریاچــه نئــور کــه ماهــی 
ــی دارد،  ــزل آالی آن شــهرت جهان ق
ــاعد  ــیار مس ــای بس ــه ه دارای جاذب
ــن  ــی ای ــت و حواش ــگاهی اس گردش
دریاچــه از تفــرج گاه هــای مهــم 
اردبیــل بــوده و همــه ســاله مســابقه 
تفریحــی تحــت عنــوان مســابقه 
ــن  ــه بی ــن دریاچ ــری در ای ماهیگی
ــام  ــی انج ــد ماه ــت داران صی دوس

ــرد.  ــی گی م
از پســتانداران حــوزه ی زیســت ایــن 
منطقــه مــی تــوان بــه خــرس قهــوه 
ای، گــرگ، روبــاه، گــراز و از پرنــدگان 
بــه انــواع اردک وحشــی، خوتــکا، 
آنقــوت، کبــک، چــکاوک، بلدرچیــن، 

عقــاب طالیــی و... اشــاره نمــود.
رى  ردشــ نمونــه  ــه  من
ــه  ــن منطق ــورابی ای ــه ش دریاچ
یکــی از نقــاط تفریحــی و گردشــگری 
ایــن  باشــد.  اردبیــل مــی  شــهر 
بــه  و  داشــته  شــور  آب  دریاچــه 
ــده  ــذاری ش ــز نامگ ــام نی ــن ن همی
ــه  ــت آب رودخان ــا هدای ــراً ب کــه اخی
ــده  ــته ش ــوری آن کاس ــو از ش بالیقل
بــه طــوری کــه در زمســتان هــا 
شــاهد یــخ زدگــی ســطح آب آن مــی 
شــویم.با گســترش و توســعه شــهری 
شــهر اردبیــل ایــن دریاچــه کــه قبــاًل 
ــود  ــه ب ــرار گرفت ــهر ق ــیه ش در حاش
ــکونی  ــای مس ــهرک ه ــل ش در داخ
و مجتمــع هــای تفریحــی و تجــاری 

ــازی محصــور شــده اســت  و شــهر ب
و یکــی از تفرجــگاه هــای اصلــی 
گردشــگری مــردم اردبیــل می باشــد.
رى هیر  ردشــ ــه نمونــه  من
ــیار  ــز بس ــی از مراک ــر یک ــد هی دربن
مهــم تفریحــی و گردشــگری منطقــه 
ــه  ــد از دهان ــن دربن ــت، ای ــر اس هی
ــود و  ــی ش ــروع م ــور ش ــه نئ دریاچ
ــا ابتــدای قــوری چــای ادامــه مــی  ت
ــه  ــامل رودخان ــر ش ــد هی ــد. دربن یاب
حاشــیه  و  بــوده  جــذاب  بســیار 
ــات گیــالس و  ــو از باغ ــه ممل رودخان
ــاال  ــه در ب ــن منطق ــت. ای ــو اس آلبال
ــی  ــان مرتع ــیده از گیاه ــت پوش دس
اعــم از انــواع گــون، آویشــن و صدهــا 
ــان  ــش گیاه ــر از پوش ــه ی دیگ گون
ــی  ــرای دســت یاب ــی اســت.  ب داروی
بــه ایــن مــکان جــذاب از داخــل 
شــهر هیــر کــه در جــاده اردبیــل بــه 
خلخــال واقــع شــده اســت اســتفاده 

ــردد. ــی گ م
رى  ردشــ نمونــه  ــه  من
آبشــار  ایــن  ــردابه  ــر  ب
اردبیــل  در 24 کیلومتــری غــرب 
گردشــگری  نمونــه  منطقــه  در  و 
آبگــرم ســردابه در دامنــه شــرقی 
ــاع  ــت. ارتف ــع اس ــبالن واق ــوده س ت
ــی 20  ــدود 15 ال ــار در ح ــن آبش ای
ــی  ــوده و از محــل هــای دیدن ــر ب مت
ــردابه و  ــی س ــرم معدن ــع آبگ مجتم
ــت.  ــل اس ــگری اردبی ــاط گردش از نق
ــه دلیــل برخــورداری  ــن منطقــه ب ای
ــردابه و  ــرم س ــای آبگ ــع ه از مجتم
قیــه ســویی از مناطــق گردشــگرپذیر 
ــوده و  اســتان و شهرســتان اردبیــل ب
ــادی  ــداد زی ــرای تع ــاله پذی ــه س هم
از گردشــگران از سراســر کشــور مــی 

ــد. باش

جاذبه های طبیعی و مناطق نمونه گردشگری
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ــح،  ــام زاده صال ــا ام ــا زاد ه ام
امــام زاده ســید صدرالدیــن، امــام زاده 

ــون و... ــه خات حلیم
ــی  ــن مذهب ــح: از اماک ــام زاده صال ام
ــه  ــته اولی ــت. هس ــل اس ــهر اردبی ش
بنــا متعلــق بــه عصــر صفــوی و 
ــک دهــه گذشــته  ــی در ی ــای فعل بن
نوســازی شــده اســت. قبــال رواق، 
در  ایــوان  یــک  و  حــرم، مســجد 
ضلــع جنوبــی، مهمتریــن عناصــر 

ــد.  ــی ده ــکیل م ــدی آن را تش کالب
اشــعار نوشــته شــده بــر روی کاشــی 
ــن اســت کــه  ــوان بیانگــر ای هــای ای
قمــری  هجــری   11۳0 ســال  در 
یعنــی در زمــان شــاه عبــاس صفــوی 

احــداث شــده اســت. رواق ایــن امــام 
ــت و  ــتطیل اس ــکل مس ــه ش زاده ب
روشــنایی درون آن از طریــق پنجــره 
هایــی کــه در طــاق نماهــای جنوبــی 

ــردد. ــی گ ــن م ــده تأمی ــه ش تعبی

حــرم نیــز دارای هفــت طــاق نمــا بــا 
پنجــره هایــی بــرای نورگیــری اســت. 
ــز  ــز در مرک ــه نی ــی بقع ــح آهن ضری
آن قــرار دارد. امــام زاده صالــح مدفــن 
دو تــن از علمــا و مراجــع عالــی قــدر 

اســت.
ــى مســجد جمعه،  د تاری ــا م
ــجد  ــر، مس ــی اکب ــرزا عل ــجد می مس

ــع و ... جام

اماکن مقدس، مذهبی و مساجد تاریخی
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ــى خانــه  خانــه هــاى تاری
خانــه  رضــازاده،  خانــه  صادقــی، 

... و  ارشــادی  خانــه  ابراهیمــی، 
حمــام هــای تاریخــی: حمــام آقانقــی 
)مــوزه مــردم شناســی(، حمام شــیخ 
حمــام  دســتی(،  صنایــع  )مــوزه 
ابراهیــم آبــاد )ســفره خانــه ســنتی(، 

ــه و ... ــام یعقوبی حم
ــت  ــل هف ــى پ ــاى تاری ــ ه پ
چشــمه)پل ججیــن(، پــل یعقوبیــه، 
ــل  ــاد(، پ ــید آب ــادر )س ــر م ــل پی پ

ــامیان و ... ــرخ س ــل س ــده، پ گیالن
ــل:  ــتان اردبی ــای شهرس ــه ه رودخان
ــو،  ــره س ــل ق ــم اردبی ــای مه روده
ــی  ــی م ــی، و هیرچای ــی چای بالیقل

ــد. باش
ــی  ــی چای ــى بالیقل ــى چای ی با
ــل، کــه  ــه ماهــی دار ( اردبی )رودخان
از چشــمه ســارها و بــرف هــای 
ــبالن  ــوه س ــی ک ــای جنوب ــه ه دامن
و دامنــه هــای شــمال غربــی رشــته 
کــوه هــای بزغــوش سرچشــمه مــی 
ــل مــی گــذرد  ــرد، از شــهر اردبی گی
و بــه رودخانــه قــره ســو مــی ریــزد.

 خانه های تاریخی و جاذبه های طبیعی
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اردبیــل  اســتان  دســتی  صنایــع 
شــامل معــرق چــوب، ســفال گــری، 
ــراش ســنگ هــای  منبــت چــوب، ت
نیمــه قیمتــی، نگارگــری، قــالب 
ــی،  ــم باف ــی، گلی ــی باف ــی، ورن باف
تذهیــب، ســوزن دوزی، جاجیم بافی، 
احجــام چوبــی، البســه محلــی )لباس 
هــای ســنتی(، خراطــی، گــره چینی، 
نقــره ســازی، صنایــع دســتی چرمی، 
ســاخت ســاز ســنتی، طراحــی نقشــه 
فــرش، زیــورآالت ســنتی، تــراش 
روی شیشــه، چلنگــری، حکاکــی 
روی ســنگ، مشــبک چــوب، کاشــی 
ــک، نقاشــی روی  ــرق، چــاپ باتی مع
ســاخت  تراشــی،  پیکــر  پارچــه، 
احجام ســفالی، نقاشــی روی شیشــه، 
ســوخت روی چــوب، کاشــی هفــت 
ــازی،  ــو س ــری، ورش ــچ ب ــگ، گ رن
گــری،  دوات  روی چــرم،  نقاشــی 
ــری،  ــس گ ــاری، م ــی، حج ــم زن قل
چاقــو ســازی، زین ســازی، ســراجی، 
ملیلــه  دوزی،  چــاروق  رنگــرزی، 

ــد. ــی باش ــازی م س

صنایع دستی استان اردبیل
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عســل معــروف تریــن محصــول و 
ســوغاتی مناطــق اطــراف ســبالن و 
ــه  ــد. دامن ــی باش ــل م ــتان اردبی اس
هــا و کــوه پایــه هــای حوالی ســبالن 
ــی  ــی و ویژگ ــوع گیاه ــه لحــاظ تن ب
هــای اقلیمــی اســتعداد فــوق العــاده 
ای بــرای تولیــد عســل و زنبــورداری 

دارد. 
بهتریــن نــوع عســل در دامنــه هــای 
ــه و  پوشــیده از ســنبل، ریحــان، پون
ــردد و  ــی گ ــد م ــبالن تولی ــون س گ
ــه ســبب مرغوبیــت، شــهرت ملــی  ب

ــی پیــدا کــرده اســت.  و جهان
ــه  ــن منطق ــدی ای ــای تولی عســل ه
ــوم و  ــدون م ــل ب ــورت عس ــه ص ب
ــود.  ــی ش ــه م ــوم عرض ــا م ــل ب عس
ــاره  ــل به ــل، عس ــوع عس ــن ن بهتری
ــا  ــاری ه ــان بیم ــرای درم ــت و ب اس

ــد. ــی باش ــد م مفی
حلــوای ســیاه: ایــن خوراکــی خــاص 
در  و  اســت  اردبیــل  شهرســتان 
ــن شــهر نیــز عرضــه مــی گــردد.  ای
حلــوای ســیاه رنگــی بــوده و بســیار 

ــد.  ــی باش ــوی م مق
ایــن حلــوا از آرد، جوانــه گنــدم، آب، 
کــره طبیعــی، عصــاره عســل و ادویــه 
ــه  ــاز ب ــای مج ــی ه ــایر افزودن و س

دســت مــی آیــد.
ــوغاتی  ــی: از س ــای لبن ــرآورده ه ف
ــه  ــوان ب هــای دیگــر منطقــه مــی ت
فــرآورده هــای لبنــی نظیــر سرشــیر، 
ــر و... اشــاره  ــره، ماســت، دوغ، پنی ک

نمــود.
ــی  ــای محل ــی: غذاه ــای محل غذاه
مــردم منطقــه شــامل پیچــاق قیمــه، 
آش دوغ، خشــیل، هــرا، ســوغان 
جــوش،  کلــه  بوزبــاش،  ســوئی، 
ــو،  ــوتدی پل ــی، س ــی شورباس مرج
آبگوشــت و  انــواع  ســاری حلــوا، 
ــوربا،  ــاغ، ش ــا، قیقن ــاب ه ــواع کب ان
ســاج ایچی)بوزارتمــا(، مرجــی پتــه، 
قوزولــی پلــو، ترشــی قورمــه، ترشــلی 
آش(،  )ســاری  آشــی  امــام  آش، 
یــاوان آش، گیلدیــک آشــی )نســترن 
وحشــی(، چغرتمــا، قویمــاق، قیســاوا 

ــد. ــی باش و... م

غذاها و سوغات محلی استان اردبیل 
30    فصلنامه سراسری اجتماعی، اقتصادی دیده بان مرز - فصل پاییز 1398 - سال اول - شماره دوم          



31    فصلنامه سراسری اجتماعی، اقتصادی دیده بان مرز - فصل پاییز 1398 - سال اول - شماره دوم          

 های محلی استان اردبیل معرفی رسانه
 تماس شماره رسانه مرکزی نشانی دفتر مسئول مدیر امتیاز صاحب عنوان رسانه ردیف

 (530) 11434313  9 واحد ،سبالن مجتمع ،امیرکبیر مدرسه جنب ،خمینی مصطفی شهید خیابان ناصرآزاد سجاد ناصرآزاد سجاد اردبیل آسمان نامه هفته دو 1
 (530) 11404499                                                  15 پالک آزادگان، متری 11 خیابان اول والی، خیابان نوروززاده مسلم نوروززاده مسلم                   آینده اردبیل نامه هفته 4
        الله مجتبی الله مجتبی  تیتر ماهنامه اردبیل 1
 (530)  11113141                                                    1159 قطعه ،امیرکبیر خیابان، سبالن شهرک خائف فرهاد خائف فرهاد  فردا اردبیل نامه هفته 3
 (530)11119003 11 واحد ،4 طبقه ،(ع)حسین امام بازار ،(ع)حسین امام میدان محمدی شهرام محمدی شهرام نوین اردبیل نامه دوهفته 0
 (530) 11114535 1 طبقه ،آرتا بیمارستان جنب ،پیرعبدالملک طرف به منصوری بازار خداپناه مریم خداپناه مریم اردبیل اطالعات نامه دوهفته 1
 (530) 11404153 40 پالک ،دوم طبقه ،نور پاساژ، (ره)خمینی امام چهارراه ناطق میرزایی محمد ناطق میرزایی محمد اردبیل افق ماهنامه 1
   نژاد حسین مهدی نژاد حسین مهدی اردبیل اقتصاد اهنامهمدو 1
 (530) 11111114  ملی بانک جنب، ثتعب میدان احمدی حبیب احمدی حبیب اردبیل امید نامه دوهفته 9
 (530)11141011 11 پالک، 4 مدرس کوچه ،ملت پارک روبروی، امام چهارراه فرهمندامین صادق فرهمندامین صادق اردبیل امین نامه دوهفته 15
 (530)11111111 1واحد ،1، طبقهسهند ساختمان ای، خامنه ...ا یتآ خیابان ،شریعتی میدان پرستار نادر پرستار نادر اردبیل انتخاب ماهنامه 11
 (530)11119003 11 پالک ،دوم طبقه،(ع) حسین امام بازار ،(ع)حسین امام میدان محمدی قاسم محمدی شهرام اردبیل اندیشه نامه دوهفته 14
 (530)11041515 15 پالک،  1 پردیسان کوچه ،جنوبی پردیسان خیابان ،دادگستری شهرک صفاری اکبر صفاری اکبر اردبیل بامداد نامه هفته دو 11
   دشتی عظیم دشتی عظیم اردبیل پژواک نامه هفته 13
 (530)11141133 15 واحد ،3 طبقه ،دادمان دکتر ساختمان ،آذربایجان خیابان اول ،حافظ پارسا غفار پارسا غفار اردبیل پگاه نامه هفته 10
 (530) 11434313 اول احدو، سبالن مجتمع ،کشاورزی بانک روبروی ،باغمیشه به نرسیده نایبی ناصرآزاد رسول ناصرآزاد رسول اردبیل پیام نامه هفته 11
 (530)11141133 15 واحد ،3 طبقه ،دادمان دکتر ساختمان ،آذربایجان خیابان اول ،حافظ محرمی مریم محرمی مریم اردبیل توسعه نامه هفته 11
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شهرستان اصالندوز
ــدوز یکــی از شــهرهای اســتان  اصالن
اردبیــل و مرکــز بخــش مرکــزی 
شهرســتان اصالنــدوز اســت. اصالندوز 
در قســمت جنــوب غربــی شهرســتان 
ــع  ــل واق ــتان اردبی ــاد در اس پارس آب
شده اســت کــه، از شــمال بــه رود 
ارس و مــرز ایــران و کشــور جمهوری 
آذربایجــان، از جنــوب بــه شهرســتان 
ــه  ــرق ب ــی، از ش ــوار و گرم ــه س بیل
بخــش مرکــزی شهرســتان پارس آباد 
و بخــش اســالم آباد و از غــرب بــه 
شهرســتان کلیبــر اســتان آذربایجــان 

شــرقی محــدود اســت. 
بــر اســاس مصوبــه هیئــت دولــت در 
تاریــخ 5 اســفند 1۳97 اصالنــدوز 
ــد و 580  ــل ش ــتان تبدی ــه شهرس ب
و   داشــته  مســاحت  کیلومترمربــع 
ــر اســاس سرشــماری ســال 1۳95  ب
جمعیــت اصالنــدوز بیــش از ۳2 هزار 

و 500 نفــر می باشــد.
اصالنــدوز:  نــام  تســمیه  وجــه 
کلمــه  دو  ترکیــب  از  اصالنــدوز، 
تورکی»آســالن« بــه معنــی شــیر 
معنــی  بــه  »دوزی«  »دوز«یــا  و 
زمیــن همــوار تشــکیل شــده اســت، 
پس»معنــی ترکی آن دشــت شــیران 

اســت«.
در  تاریــخ:  گــذر  در  اصالنــدوز 
دانشــنامه ایــران و اســالم، دربــاره 
ــن  ــف ای ــدوز و در تعری ــت اصالن لغ
آبــادی نیــز چنیــن آمــده اســت: 
»آصالنــدوز کــه آن را آصــالن دوز 
هــم مــی گوینــد دهــی کوچــک 
ــتان  ــزو دهس ــوار، ج ــاه خان ــا پنج ب
مغــان از شهرســتان اردبیــل بــود کــه 
در120کیلومتــری غــرب بیلــه ســوار 

قــرار دارد.
 ناحیــه اســت کوهســتانی و در عیــن 
حــال گرمســیر، مذهــب اهالــی آنهــا 
تشــیع و زبــان آنــان ترکــی آذری 

مــی باشــد. 
زندگیشــان از دامــداری و کشــاورزی 

مــی گــذرد.
در کتــاب »منــم تیمــور جهان گشــا« 
ــت و  ــا دویس ــور ب ــت: تیم ــده اس آم
پنجــاه هــزار نفــر از لشــکریان خــود 
در دشــت مغــان فــرود آمــد کــه 
ــد و اســب  لشــکریان اســتراحت کنن
هــا فربــه شــوند، در ایــن دشــت 
ــود  ــان وج ــام اولت ــه ن ــی ب دژ بزرگ
ــدری وســعت  ــه ق ــن دژ ب داشــت، ای
ــرای  ــور ب ــه و آخ ــه طویل ــت ک داش
اســبان و جایــگاه خــواب و اســتراحت 
ــود و تمــام  ــاده ب ــرای لشــکریان آم ب
قشــون در آن بــه اســتراحت مــی 

ــد.  پرداختن
ــه  ــکار ب ــرای ش ــور ب ــک روز تیم ی
ــد،  ــش آم ــیری پی ــت، ش ــت رف دش
ــد و آن  ــری او را برافکن ــا تی تیمــور ب
ــیر(  ــدوز )دشــت ش ــه اصالن محــل ب

ــد. ــروف گردی مع
در ناحیــه اصالنــدوز آثار 9 گورســتان  
مربــوط بــه  هــزارة اول  پیش  از اســالم  

یافت  شــده  اســت . 
 11 در  )عودجــه (  اســالمی  تپــة 
کیلومتــری  شــهر اصالنــدوز با ســفال 
هــای  خشــتی  و لعابــدار ســدة 10ق ، 
و تپــة اصالنــدوز در یــک  کیلومتــری  
ــابه  از  ــار مش ــا آث ــدوز ب ــهر اصالن ش
همــان  زمــان ، از دیگــر آثــار بــر جــای  
مانــده  در ایــن  ناحیــه  بــه  شــمار 

می رونــد. 
تپــه ی نــادری )نادرشــاه( از تپه هــای 
شهرســتان  تاریخــی  و  باســتانی 

ــت.  ــدوز اس اصالن
ــاه  ــه نادرش ــود ک ــکان ب ــن م در ای
افشــار جهــت خلــع شــاه طهماســب 
دوم صفــوی انجمــن بزرگــی تشــکیل 
ــه  ــزرگان را ب داد و ســران کشــور و ب
دشــت مغــان فــرا خوانــد کــه منجــر 
بــه خلــع طهاســب میــرزا و رســیدن 

ــه تخــت ســلطنت شــد.  وی ب
تاج گــذاری  نادرشــاه  افشــار را بــه  

تفــاوت  در تپــة نــادری  و قلعــة اولتان  
دانســته اند کــه نشــان دهنــده قدمــت 
تاریخــی اصالنــدوز و وجــود ســکونت 
ــز  ــخ نی ــوده و تاری ــه ب ــن منطق در ای
بــرای اصالنــدوز صفحــه ای اختصاص 

داده اســت. 
ایــن تپــه ی عظیــم در جنــوب غربــی 
شــهرک اصالنــدوز در ملتقــای رود 
ــدی  ــرار دارد بلن ارس و دره ی رود ق
ایــن تپــه ۳0 متــر و محیــط اطــراف 
آن حــدود 1500 متــر و طــول آن 
ــدود 100  ــرض آن ح ــر و ع 120 مت
متــر اســت، ایــن محــل در ســده های 
متمــادی واحــد مســکونی بزرگــی را 
اول  از هــزاره ی  تشــکیل مــی داده 
ــده ی  ــر س ــا اواخ ــالد ت ــش از می پی
یازدهــم هجــری قمــری مســکون 
بــوده شــاید قدمــت آن تا هزاره ســوم 
و چهــارم پیــش از میــالد نیــز برســد 
از اشــیای مکشــوفه در آن می تــوان از 
ســفال خشــت پختــه ی دوران پارتــی 
ســفال های منقــوش دوره اســالمی 
ــه  ــادی ســنگ ابســیدین ب تعــداد زی
ــام  ــام را ن ــنگ خ ــه و س ــت تیغ حال

ــرد. ب
ــازی  ــه بهس ــوان ب ــه را می ت ــن تپ ای
ــی  ــه نظام ــردن از محوط ــارج ک و خ
ــای  ــن جاذبه ه ــی از مهم تری ــه یک ب
ــل  ــه تبدی ــی منطق ــی و طبیع تاریخ
عالقه منــدان  ســال  هــر  و  کــرد 
ــه  ــاف ب ــراف و اکن ــیاری را از اط بس
خــود جلــب کنــد. ایــن تپــه اکنــون 
در محوطــه پاســگاه مــرزی اصالنــدوز 

ــت. ــه اس قرارگرفت
ــی  ــی: در نزدیک ــتان های قدیم گورس
قــوش  گورســتان های  اصالنــدوز 
اخجــی،  بیگلــو،  قلــی  اوتــران، 
گدائیلــو، گل تپــه و کــرار واقع شــده، 
کــه مربــوط بــه هــزاره ی اول پیــش از 

ــت.  ــالد اس می
گورســتان های باســتانی در دامنــه ی 
کــه  رودخانه هــا  و  کوه هــا 
و  مشــرق  بــه  رو  و  آفتاب گیــر 
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طلــوع آفتــاب اســت، انتخــاب شــده 
مذهــب  در  آب  و  آفتــاب  چــون 
دارد،  تقــدس  جنبــه  میترائیســم 
ــه هــزاره ی  ــوط ب گورســتان های مرب
پیــش از میــالد قلــی بیگلــو و قــوش 
گورســتان های  دیگــر  و  اوتــران 
عهــد  گورســتان های  و  مکشــوفه 
اســتثنا  بــدون  ساســانی)اخجی( 
کــه  دارنــد  مشــخصاتی  چنیــن 
گواهــی بــر گــذر تاریــخ از ایــن 

هســتند.  منطقــه 
طــرز تدفیــن به واســطه ی آهکــی 
ــان  ــبب از می ــه س ــاک ک ــودن خ ب
اســتخوان  پوســیدگی  و  رفتــن 
می شــود، بــه طــور کلــی معلــوم 
اســتخوان های  قلعــه  امــا  نشــد 
کوچــک کاســه ســر و قلــم پــا نشــان 
مــردگان  جهــت  کــه  می دهــد 
شــرقی، غربــی و ســر و صــورت 
روبــروی آفتــاب قــرار داشــته اســت 
کــه بیشــتر آنهــا در معــرض تجــاوز و 
حفــاری قاچــاق قــرار گرفتــه اســت. 
اطالعــات بیشــتر از اصالنــدوز: جیمز 
ــای حاجــی  ــف »ماجراه ــر، مؤل موری
بابــای اصفهانی«،کــه دویســت ســال 
پیــش از اصالنــدوز دیــدن کــرده 
ــد،  ــف می کن ــن توصی ــهر را چنی ش
ــه  ــدوز رســیدیم، ب ــه اصالن “وقتــی ب
جــای روســتا، مکانــی را یافتیــم 
ــرپناه هایی  ــه ای از س ــامل مجموع ش
ــرار  ــت ف ــالت بدبخ ــدادی ای ــه تع ک
ــی و  ــا ن ــیه ب ــی روس ــرده از اراض ک

ــد.  ــرده بودن ــا ک نمــد برپ
مصنوعــی  تپــه ای  اینجــا  در 
مخروطــی شــکلی بــود منســوب 
ــا  ــان ب ــه ایرانی ــگ، ک ــور لن ــه تیم ب
ــراف آن را  ــرده ای در اط ــیدن ن کش
بــه صــورت ســنگری بــرای دفــاع از 
ــد. …  ــاده می کردن ــواحل ارس آم س
ــاس  ــر اس ــه 1۳20، ب ــر ده در اواخ

ــی  ــگ جغرفیای ــارم فرهن ــد چه جل
ایــران اصالنــدوز 25 تــن ســکنه 
داشــت. نبــرد اصالنــدوز میــان ایــران 
ــه  ــه ب ــر 1812( ک ــیه )اکتب و روس
ــه  ــران و امضــای عهدنام شکســت ای
گلســتان انجامیــد در ایــن مــکان 

یافته اســت. انجــام 
جاذبــه هــای دیدنــی اصالنــدوز: 
منطقــه حفاظــت شــده مغــان در 
جنــوب غــرب اصالنــدوز و غــرب 
توابــع  از  قشــالق دشــت  بخــش 
ــمال  ــوار، در ش ــه س ــتان بیل شهرس
اســتان اردبیــل واقــع گردیــده اســت. 
 ۳5000 منطقــه  ایــن  وســعت 
هــای  گونــه  و  باشــد  هکتارمــی 
در  شــده  شناســایی  جانــوری 
زیســتگاه مــورد مطالعــه عبارتنــد از 
ــوش و  ــغال، خرگ ــاه، ش ــرگ، روب گ
ــی از قبیــل  گــراز وحشــی و پرندگان
عقــاب، دلیجــه، قرقــی، مینــا و پــری 
ــار  ــزی و کن ــدگاه آب ــاهرخ و پرن ش
از گونــه  آبــزی و تعــداد زیــادی 

گنجشــک ســانان مــی باشــد.
گونــه شــاخص دشــت مغــان آهــوی 
ایرنــی بــوده کــه در ســالیان گذشــته 
ــرض  ــه منق ــی روی ــکار ب ــر ش ــر اث ب
ــن  ــای ای ــرح احی ــدف ط ــده و ه ش
ــال  ــا انتق ــان ب ــت مغ ــه در دش گون
از مناطــق همجــوار از جملــه دشــت 

ســهرین زنجــان مــی باشــد.
و  مشــخص  و  بومــی  گیاهــان  از 
ــه از  ــه گون ــان س ــت مغ ــب دش غال
ــان  ــواده مرکب ــه و خان ــس درمن جن
ــد  ــی باش ــان م ــی یوش ــام محل ــا ن ب
ــع  ــادی از مرات ــاه ســطح زی ــن گی ای

ــاند. ــی پوش ــت را م دش
ــا  ــهر زیب ــن ش ــی ای ــر دیدن از دیگ
عشــایر شاهســون )ایــل ســون(، 
دســتی(،  )صنایــع  ورنــی  بافــت 
ــاره رود آراز  ــان، کن ــل مغ ــد می س

)ارس(، گورســتانهای قدیمــی ماننــد 
گورســتانهای واقــع در کورعباســلو و 

ــرد. ــاره ک ….اش
جاذبه هــاي گردشــگري اصالنــدوز 
عــالوه بــر جنــگل حاشــیه رود ارس، 
ــان  ــل مغ ــد می ــت س ــه پش دریاچ

مي باشــد. 
تــاالب میل مغــان در ســه کیلومتری 
ــار  ــن آث ــی از مهمتری ــدوز یک اصالن
طبیعــی شــمالغرب کشــور محســوب 
ــه گزینــی  مــی شــود کــه محــل الن
ــدگان مهاجــر  گونه هــای متعــدد پرن

و کمیــاب اســت.
ــتان  ــی شهرس ــار دیدن ــت آث فهرس
ــاالب و دریاچــه  ــدوز مغــان:  ت اصالن
ســد میــل مغــان؛  رودخانــه دره 
ــی  ــر آغاج ــو(؛  پی ــره س ــورت )ق ی
مقصودلــوی  کهنســال(  )درخــت 
ــی  ــه س ــاه تپ ــه ش ــلو؛  تپ کورعباس
تپــه  کورعباســلو؛   مقصودلــوی 
پــل  افشــار(؛  )نادرشــاه  نــادری 
یــا خداآفریــن  تاریخــی خمارلــو 
)جنــوب غــرب شهرســتان اصالنــدوز 
مغــان(؛  ســواحل زیبــای آراز یــا 
ــران  ــال هــای آبرســانی )ب ارس؛  کان
کشــتزارهای  و  مــزارع  مغــان(؛  
منطقــه؛ مــزارع و شــالیزارهای زیبا و 
دیدنــی پنبــه و برنــج؛  بــرج تاریخــی 
ــه  ــا(؛ تپ ــتای قارلوج ــا )روس قارلوج
ــوران،  ــی، ب ــوزل ل ــی گ ــای تاریخ ه
و  تاریخــی  محوطــه  ؛  و…  ایدیــر 
ــول  ــه )روســتای ک ــول تپ اوجــاق ک
تپــه بخــش بــران اصالنــدوز مغــان(؛  
ــایری؛   ــی عش ــت و زندگ ــوع معیش ن
منطقــه حفاظــت شــده پــرورش 
آهــوی مغــان؛  نــوار مــرزی ایــران و 
جمهــوری آذربایجــان؛ باغــات شــلیل 
روســتاهای مقصودلــو، اســدکندی 
کورعباســلو و مراتــع دیــم در اطــراف 

کــوه آغ داغ و... .
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شهرستان بیله سوار
ــتان  ــمال اس ــتان در ش ــن شهرس ای
ــمال  ــری ش ــه 171کیلومت و در فاصل
شــرق اردبیــل در قســمت وســیعی از 
جلگــه حاصلخیــز مغــان قــرار گرفته، 
ــا  ــطح دری ــط آن از س ــاع متوس ارتف
حــدود 90 متــر و آب و هــوای آن 
در تابســتان گــرم و در ســایر فصــول 

ســال معتــدل اســت. 
بــه ســبب ارتفــاع کــم از ســطح دریــا 
ــوب و  ــبتاً خ ــی نس ــدار بارندگ و مق
خــاک حاصلخیــز از عمــده تریــن 
مناطــق کشــاورزی کشــور محســوب 

مــی شــود. 
ایــن شهرســتان بــه دلیــل مــرز 

جمهــوری  بــا  زمینــی  مشــترک 
آذربایجــان و گمــرک و پایانــه مــرزی 
کریــدور اصلــی ورود اتبــاع جمهــوری 
ــوده و نقــش  ــران ب ــه ای آذربایجــان ب
گردشــگری  توســعه  در  مهمــی 
خارجــی اســتان دارد و دارای مرغــوب 
اتــراق  بــرای  مرتــع  نــوع  تریــن 
ــون  ــل شاهس ــف ای ــمتی از طوای قس

ــد. ــی باش ــتان م ــز و زمس در پایی
ــرای  ــی: کاروانس ــای تاریخ ــه ه جاذب
ــورگل  ــه ش ــی در منطق ــاه عباس ش
خروســلو، مــزار ســربازان گمنــام 
شــهریور 1۳20 در داخــل شــهر، تپــه 
ایــالن جیــغ در روســتای دمیرچــی، 
قیــز قلعــه ســی) قلعــه دختــر( 
مربــوط بــه دوره اشــکانی و ساســانی 
در بخــش مرکــزی و مدرســه تاریخی 

ــهر  ــل ش ــی)ره( در داخ ــام خمین ام
ــی باشــد. م

جاذبــه هــای طبیعــی: شــکارگاه کــوه 
هــای خروســلو، کشــتزارهای زیبــای 
ــارک  ــه هــای روغنــی و غــالت، پ دان
جنگلی)تپــه نرگــس( در داخل شــهر، 
هــای  دریاچــه شــورگل، جنــگل 
شــرکت پــارس در 20 کیلومتــری 
ــالغ،  ــی ب ــت گل ــوار، طبیع ــه س بیل

ــارود. ــواحل رود ارس و باله س
جاذبــه هــای اقتصــادی: بازارچــه 

ــوار ــه س ــرزی بیل م
صنایــع دســتی: گلیــم بافــی، جاجیم 
بافــی، قالیبافــی، ورنــی بافــی، تــراش 

روی شیشــه و... .
محصــوالت کشــاورزی: گنــدم، ســویا 

و عــدس و... .
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شهرستان پارس آباد
ــل  ــمال اردبی ــتان در ش ــن شهرس ای
ــز  ــری مرک ــه 222 کیلومت ــا فاصل و ب
اســتان در دشــت مغــان و در ارتفــاع 
20-40 متــر از ســطح دریــا قــرار 

ــه اســت.  گرفت
ــب  ــه قط ــاد ک ــارس آب ــتان پ شهرس
کشــاورزی اســتان محســوب مــی 
شــود حــدود 60 کیلومتــر مــرز آبــی 
)بــه واســطه رود ارس( و 25 کیلومتــر 
مــرز زمینــی بــا جمهــوری آذربایجان 

دارد.
 آب و هــوای ایــن شهرســتان در 
تابســتان گــرم و در زمســتان و ســایر 
فصــول معتــدل و خنــک مــی باشــد، 
و  ارس  آن  پــرآب  و  مهــم  رود  دو 
ــاد و  ــیاه رود( در اقتص ــو )س ــره س ق
کشــاورزی منطقــه اعتبــار خــاص 
داشــته و از شــریان هــای حیاتــی 

ــد. ــی رون ــمار م ــه ش ــتان ب اس
جاذبــه هــای طبیعــی: منطقــه نمونــه 
گردشــگری اطــراف دریاچــه مجتمــع 
کشــت و صنعــت مغــان، منطقــه 
ــاالب  نمونــه گردشــگری اطــراف ت

قــره  ارس،  رود  کنــدی،  توپــراق 
ســو، باغــات میــوه مجتمــع کشــت و 

ــان و... . ــت مغ صنع
ــی، گلیــم  ــی باف ــع دســتی: ورن صنای
بافــی، جاجیــم بافــی، اوجــاق قراقــی، 
بافــی،  چنتــه  بافــی،  خورجیــن 
ــدان  ــی و نمک ــی، نوارباف ــوراب باف ج

ــی و... . باف
دامــی:  و  کشــاورزی  محصــوالت 
ــی،  ــای روغن ــه ه ــو، دان ــدم، ج گن
پنبــه و میــوه هــای درختــی، علوفــه 

و لبنیــات و... .
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شهرستان خلخال
ــتان  ــوب اس ــتان در جن ــن شهرس ای
اردبیــل و در فاصلــه 114 کیلومتــری 

مرکــز اســتان قــرار گرفتــه اســت. 
ــرو  ــه ه ــال 1۳58 ب ــا س ــال ت خلخ
ــاع  ــت. ارتف ــوده اس ــروف ب ــاد مع آب
ــای  ــطح دریاه ــتان از س ــن شهرس ای
آزاد حــدود 1796 متــر و آب و هــوای 
ارتفاعــات  شــرقی  قســمت  در  آن 
ــمال،  ــمت ش ــرد و در قس ــش س تال
ــوع  ــدل و مطب ــرب معت ــوب و غ جن

ــت.  اس
ــه یافتــه هــای باســتان  ــا اســتناد ب ب
ــه  ــه نیم ــال ب ــت خلخ شناســی قدم
ــی  ــالد م ــل از می ــزاره اول قب دوم ه

رســد.
جاذبــه هــای تاریخــی: مــوزه خلخــال 
قاجاریــه(،  دوره  از  نصــر  )حمــام 
رزاقــی  عبدالغنــی  حــاج  مســجد 
ــاری،  ــیخ انص ــس، ش ــتای خم روس

حمــام کلــور 1و2، خانــه تاریخــی 
ــی،  ــی صالح ــه تاریخ ــری، خان نصی
امامــزاده ســید دانیــال، روســتای 
ــتای  ــزاده روس ــادات، امام ــاه س خانق
خلخــال،  کیلومتــری   11 در  کاالر 
 ۳ در  هاشــمین  آل  امامــزاده 
کیلومتــری خلخــال بخــش شــاهرود، 
ــه گردشــگری امامــزاده  منطقــه نمون
عبــداهلل کلــور، غــار جــالل آبــاد، 
ــوان، بقعــه شــیخ  قلعــه خشــتی گیل
کشــف الدیــن انصــاری روســتای 
دایــی کنــدی، امامــزاده ســید احمــد 
معراجــی روســتای ســفید آب، بقعــه 
شــیخ محمــد قریشــی در هشــتجین، 
ــای  ــی و بن ــه س ــالن قلع ــز و اوغ قی

چهارگــوش .
جاذبــه هــای طبیعــی: دامنــه زیبــای 
ــه  ــه خلخــال، گردن جنگلــی اســالم ب
المــاس، چشــمه ازنــاو، چشــمه میــر 
ــق  ــل مناط ــگاه اندبی ــل )تفرج عدی
ــره گــر  نمونــه گردشــگری(، آبشــار ن
ــرد بخــش  ــار ل ــبو، آبش ــتای اس روس

باغــات  خــورش رســتم خلخــال، 
روســتای نمهیــل، باغــات برنــدق، 
ــه  ــگری گردن ــه گردش ــه نمون منطق
ــه گردشــگری  ــه نمون ــاس، منطق الم
اندبیــل و منطقــه نمونــه گردشــگری 

ــاو. ازن
گردشــگری:  هــدف  روســتاهای 
روســتای هــدف گردشــگری اندبیــل، 
ــزج،  ــگری ک ــدف گردش ــتای ه روس
روســتای هــدف گردشــگری برنــدق، 
روســتای هــدف گردشــگری خوجین 
گردشــگری  هــدف  روســتای  و 

ماجــوالن.
خلخــال:  رودهــای  مهمتریــن 
قــزل اوزن، شــاهرود، ســنگ رود، 
ــن  ــر آب تری ــاد و پ ــی، هروآب آرپاچای
ــو از  ــره س ــی ق ــل یعن ــوزه اردبی ح
ارتفاعــات آن سرچشــمه مــی گیــرد.
صنایــع دســتی: جاجیــم بافــی، گلیم 
بافــی، قالــی بافــی، شــال بافــی، گیوه 
بافــی و کاله نمــدی، بافتــه هــای 

ســنتی، لبــاس هــای ســنتی

36    فصلنامه سراسری اجتماعی، اقتصادی دیده بان مرز - فصل پاییز 1398 - سال اول - شماره دوم          



شهرستان سرعین
ــری  ــتان در 28 کیلومت ــن شهرس ای
ــمال  ــه ش ــل و در دامن ــرب اردبی غ
شــرق کــوه ســبالن قــرار گرفتــه 

ــت.  اس
وجــود آثــار و معمــاری هــای صخــره 
ای و آثــار باســتانی در شــهر و حومــه 
ــه در  ــن منطق ــت ای ــی از اهمی حاک

طــول ادوار گذشــته اســت. 
امــا اشــتهار کنونــی شــهر بــه ســبب 
وجــود بیــش از 12 آب گــرم معدنــی 
و اماکــن اقامتــی متعــدد مــی باشــد. 
ــات فارســی  ــگ لغ ــرعین در فرهن س

ــای سرچشــمه مــی باشــد. ــه معن ب
جاذبــه هــای تاریخــی: تپــه باســتانی 
ــا، غارهــای تاریخــی روســتای  آناهیت
ــتای  ــی روس ــای تاریخ ــزق، غاره کن
امامــزاده ســید  کلخــوران،  وینــد 

ــگاه و... ــه آتش ــم، تپ ابوالقاس
جاذبــه هــای طبیعــی: منطقــه نمونــه 
گردشــگری ســرعین، منطقــه نمونــه 
گردشــگری آلــوارس، منطقــه نمونــه 
ــارس،  ــبز پ ــت س ــگری طبیع گردش
روســتای هــدف گردشــگری آلــوارس، 
روســتای هــدف گردشــگری کنــزق، 
منطقــه نمونــه گردشــگری وینــد 
کلخــوران، دهکــده صخــره ای وینــد 
ــور،  ــمه گورگ ــار چش ــوران، آبش کلخ

ییالقــات  ســران،  ورگــه  دربنــد 
ــبالن،  ــوه س ــه ک ــایری در دامن عش
منطقــه نمونه گردشــگری ویــال درق، 

ــاب. ــای ورنی دره زیب
مهمتریــن آبگــرم هــای ســرعین: 
ایرانیــان،  درمانــی  آب  مجتمــع 
مجتمــع آب درمانی ســبالن، مجتمع 
آب درمانــی ارشــاد )پهنلــو(، مجتمــع 
آب درمانــی شــهرآفتاب، مجتمــع آب 
ــع آب  ــوئی، مجتم ــوه س ــی قه درمان
درمانــی ژنــرال، آب درمانــی بــش 
ــی،  ــش گل ــرم گاومی ــالر، آب گ باجی
آب گــرم ســاری ســو، آب گــرم یئــل 
ســویی، آب گــرم پهنلــو، چشــمه 
معدنــی و گازدار روســتای ارجســتان.
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شهرستان کوثر
فاصــل  حــد  در  شهرســتان  ایــن 
شــهرهای اردبیــل، خلخــال، میانــه و 
تالــش واقــع شــده و مرکــز آن شــهر 

ــت.  ــوی اس گی
شــهر گیوی در فاصلــه 75 کیلومتری 
اردبیــل از دو بخــش مجــزای گیــوی 
ســفلی و علیــا تشــکیل شــده اســت و 
دارای آب و هــوای کوهســتانی ســرد 
در زمســتان، خنــک و مطبــوع در 

ســایر فصــول ســال اســت. 
ــن  ــل داغ ای ــرو و گی ــای باغ ــوه ه ک
شهرســتان را احاطــه کــرده اســت و 
رود هــای قــزل اوزن، ســنگوار چــای، 
آرپــا چــای و گیــوی چــای از رودهای 

مهــم آن محســوب مــی شــود.

جاذبــه هــای تاریخــی: منبر مشــکول 
در  ســلجوقی  دوران  بــه  مربــوط 
ــتی  ــه خش ــکول، قلع ــتای مش روس
ــدر  ــه دوران ص ــوط ب ــاد مرب فیروزآب
ــاد،  ــروز آب ــی فی ــل تاریخ ــالم، پ اس
ــتای  ــاس روس ــاه عب ــرای ش کاروانس
ــاال دوزی  ــه و ق ــول تپ ــای، ک آرپاچ
در گیــوی علیــا، دلیکلــی داش در 
شــمال شــرقی گیــوی ســفلی، رســتم 
داشــی در شــمال شــرق گیــوی واقــع 
در کــوه ازنــاو، مســجد قاجــاری جــان 
آغــا در گیــوی ســفلی، امامــزاده 
زینــج رو پیــر در گیــوی ســفلی، قیــز 

ــی. کورپوس
جاذبــه هــای طبیعــی: منطقــه نمونــه 
گردشــگری داش حمامــی )حمــام 
ــوی  ــرق گی ــوب ش ــنگی( در جن س
در  سرمســتان  ارتفاعــات  ســفلی، 

شــمال گیــوی ســفلی نزدیــک کــوه 
یــال، منطقــه نمونــه گردشــگری 
آب گــرم گیــوی در ارتفــاع 1500 
کیلومتــری   7 در  دریــا  ســطح  از 
شــرق گیــوی ســفلی، منطقــه نمونــه 
گردشــگری و اثــر طبیعــی- ملــی غار 
ــع در  ــگاه واق ــاالب گنج ــگان، ت یخ
روســتای گنجــگاه در 1۳ کیلومتــری 
ــاد،  ــارک فیروزآب ــو پ گیــوی علیــا، ژئ
باغــات میــوه در داخــل شــهر و پاییــز 

ــکول. ــد مش ــحرانگیز آن و دربن س
صنایــع دســتی: قالیبافــی، گلیــم 

بافــی، جاجیــم بافــی، فــرش.
محصــوالت کشــاورزی: بــه، گیــالس، 
آلبالــو، گــردو و ســیب و عســل و 
لبنیــات از جملــه ســوغاتی هــای 
شهرســتان کوثــر بــه شــمار مــی رود.
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شهرستان مشگین شهر
ومترى شــهر  ی شــهر در 0 کی مشــ
ن  ــب ــمت شــما  اردبیــ و در 
ــ  ت ای ــا ــت، م ــه ا ت ر ــرار 
ــود و  ــ ب ــر مرب ومت 1 کی ــهر  ش
ــه  ــما ب ، از ش ــرا ــه  ــو ب ن از 
ــه اهــر و از شــر  ــر ب رمــى، از 
ى  بــه اردبیــ و از طــر شــما شــر
ــان هــ  ربای مهــورى  بــا کشــور 
ــیر  ن از م ــب ــو  ک ــت  ــرز ا م
ــیر  ــرى و از م ومت 1 کی ــ در  ی مو
نــو  ومتــرى  هــرود در 20 کی
ــ شــد  ی شــهر وا ى مشــ شــر
ن  ــب ــاى  ــو ه ه ک ــ ــت  ا
تــر بــه  ر ــه ب ــه معــرو دارد   
ــا  ن مشــهور و ارتف ــاوا ان  ــ
ــى  ــا م ــ دری ــر از  ن 4811 مت
ــر و  ن ه ــر  ــه دی ــد و دو  باش
ن  ــى  ــه ا ــا دارد در  ــرى ن ک
یــ با   فت ان دریاچــه زیبــا و شــ
ــد  ــوازى مــى کن ز خــود چشــ ن
ــا  ــا ی ــه ه ــ  ــه ای و در دامن
ــر از  ت ــا با ــى و در ارتف م ــاى دا ه

ــد  ــود دارن ــر و 4500 مت

ــن نبشــته  ى  بــه هــاى تاری ا
عه  یــدر،  بــر شــیخ  ــانى، م ا
ــه  ــى، کهن ــه  ع ــو  ــه، دی ه ه
ى  وطــه تاری ، م عــه ارشــ عــه، 
یمان  ــ ــید  اد  شــهر یــرى، امامــ
ــه  ــى بین ارهــاى تاری ــاد،  ب ــر 
ــید  ــید ابراهیــ و  اد  ــر، امامــ

عفــر اونــار 
ــه  من طبیعــى  هــاى  بــه  ا
در  شــیروان  رى  ردشــ نمونــه 
رى  ــ ردش ــه  ــه نمون ــى، من
رى  ــ ردش ــه  ــه نمون ، من ــابی ش
رى  ردشــ ــه نمونــه  ــه، من ینر
نمونــه  ــه  من ى،  ــو وتور
ــه  ــه نمون ــدو، من ن رى ای ــ ردش
پــ  ــى  ردو رى خیــاو تــا  ردشــ
رى  ــ ردش ــه  ــه نمون ، من ــ مع
ــى و  ــه تفری مو ى و م ــو ــ  م
ــایت هــاى   ، ــ ــتى پــ مع توری
ــه  من ى ردو ــه  ــدر در ت ی پارا
تــا  خیــاو  رى  ردشــ نمونــه 
ی  ــ ــى مش ن ــار  ، پ ــى ردو
پــار و  یــت  شــهر، پــار و
هوشــن  ا  ــت زی  ، ر ــا م
ن  ــب ، دامنــه  ــو ــر  میدانــى و 
ن،  ــب ــه  و دریاچــه زیبــاى 

ــور،  ــور  ــار  بش ى،  ــن ــا 
ن،  ــب ــه  ــایر در دامن ش ــ  یی
ــه  ع ــى،  و ــى،   و ــاوو  ط
 ، ــى بــ ان ــراى  بربــر، کاروان
ــار  رى اون ردشــ ــتاهاى هــد  رو
ــ  ــه وی ــو ب ــا می ، با ــ ی و مو
ــور از  ــاى ان ــتان ه ــی و تاک
رى  ردشــ ــر  بــه هــاى دی ا

ــد  ــى باش ــهر م ی ش ــ مش
ی شــهر  ــر مشــ  هــاى 
ــه،  ینر درمانــى  تمــ   م
تم  ، م تمــ  درمانــى شــابی م
ــر  ــه زیــر    درمانــى و
ــویى،  وتــور  ،  معدنــى  نــدو ای
ــى  ،  معدن دودو ــدو  ــر دوب  

ى  ــو ــ  ــر م   ، ــ ی مو
ــهر  ی ش ــ ــتى مش ــ د نای
ــى  ا شــه  ــى ن ــى، طرا ــى با ورن
ــى،  ــى با ا ــى،  ــ با ی  ، ــ ی و 
ــى، منبــت و معــر  یــ با ا
رى،  ــفا ــى،   ــا چوب ، ا چــو
ــى،  ــد ما ــى و نم ــى چوب رتراش پی
ــنتى،  هــاى  ــاز  ــاخت 
ــرى،  ن رى، چ ــ ــازى، م و چا
تــه هــاى  ــت با ــرى و د ار ن

ــنتى و ــاى  ــا ه ب ــنتى، 
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شهرستان مغان )گرمی( 
بخــش  بــا ســه  شهرســتان گرمــی 
ــا داشــتن  مــوران، مرکــزی و انگــوت و ب
ــا  ــوار مــرزی ب ــو متــر ن بیــش از 9۳ کیل
جمهــوری آذربایجــان در شــمال اســتان 
اردبیــل واقــع شــده و قســمت وســیعی از 
نواحــی جنوبــی جلگــه زرخیــز مغــان را 

ــت.  ــه اس دربرگرفت
ایــن شهرســتان از شــمال بــه بیلــه 
ــوب  ــان، از جن ــاد مغ ــارس آب ــوار و پ س
ــتان  ــان و شهرس ــوری آذربایج ــه جمه ب
ــه جمهــوری  مشــکین شــهر، از شــرق ب
آذربایجــان و از غــرب بــه هورانــد و کلیبر 

ــود. ــی ش محــدود م
ــن  ــی تری ــى قدیم ــینه تاری پیش
آثــار شناســایی شــده از ایــن شهرســتان 
مربــوط بــه دوران پالئولتیــک قدیــم 
)حــدود500 هــزار ســال پیــش( از حــوزه 
ــی  ــامبور چای ــو و س ــارا س ــه ق رودخان
اســت.  در شهرســتان گرمــی مغــان، 
اســالمی  دوره  در  مهمــی  شــهرهای 
ــد و باجــروان از  ــه برزن ــه ک شــکل گرفت
ــا،  ــه ه ــا، قلع ــه ه ــت.  تپ ــه اس آن جمل
آثــار بــرج هــای مقبــره ای، ســنگ قبرها 
و شــهرهای تاریخــی نشــانگر غنــای 
منطقــه از منظر باســتان شــناختی اســت 
و تــا بــه حــال بیــش از ۳50 مــورد از این 
ــا در فهرســت  ــار شناســایی شــده و ی آث

ــت رســیده اســت. ــه ثب ــی ب ــار مل آث
ــى واقــع شــدن  ــه هــاى تاری ب ا
شهرســتان گرمــی مغــان در شــاهراه 
اردبیــل  میانــه-  قدیمــی  ارتباطــی 
ــواع  ــری ان ــکل گی ــث ش ــاز باع ــه قفق ب
ــا و شــهرها در  ــه ه ــا، قلع اســتقرارگاه ه
ــش از  ــن خطــه شــده و شناســایی بی ای
۳0 مــورد از قلعــه هــای تاریخــی، گرمــی 
ــاخته  ــروف س ــا مع ــه ه ــار قلع ــه دی را ب
ــی  ــی گرم ــم و دیدن ــالع مه اســت.  از ق
مــی تــوان به اینــی قاالســی در روســتای 
ــتای  ــی در روس ــا قاالس ــز قای ــی، قی این
قوزلــو، دئــو قاالســی و قاالباشــی در 
گرمــی، شــهر تاریخــی برزند در روســتای 
ــز قاالســی در  ــالن و قی ــد، اوغ ــاال برزن ق
روســتای دیمولــو و بویــوک قــاال در 

ــرد.  ــاره ک ــوه اش ــتای داش زئی روس
مقابــر  و  هــا  امامــزاده  هــا،  اوجــاق 

ــان از  ــی مغ ــان تاریخ ــاهیر و قهرمان مش
دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری منطقــه 
هســتند از جملــه بــارگاه امامــزاده محمد 
بــن محمــد حنفیــه در قاالبرزنــد، مقبــره 
ــزار  ــی، م ــهر گرم ــز در ش ــر عزی ــا می آق
ــم  ــو و رحی ــان در قوزل ــادات خ ــر س می
ــرد.  ــام ب ــوان ن ــی ت ــد را م خــان در برزن
ــی و  ــهر گرم ــی ش ــای تاریخ ــه ه خان
ــدان  ــی خان ــای ارباب ــه ه ــه خان مجموع
وکیلی در روســتای آشــاغا و یوخــاری وان 
در بخــش مــوران و نیز غارهــای تاریخی-
ــا و  ــتل ه ــا، اس ــنگ قبره ــی، س طبیع
ــی روســتاهای  ــای آب ــای آســیاب ه بقای
آالیلــه، آبازآلیلــی، قوزلــو، اوماســتان، 
دریامــان و رمضانلــو از دیگــر جاذبــه های 

ــتند. ــه هس ــگری منطق گردش
بــه هاى طبیعــى گذشــته از آب و  ا
هــوای مســاعد، قلــل زیبا و دیدنی رشــته 
کــوه هــای صلــوات و خوروزلــو از جملــه 
میــرو داغــی، قاراجــا داغ، آالیلــه داغــی، 
شــیناوار، موغــان گوروکن،گنجــه داغــی، 
ــای  ــه ه ــر از جاذب ــی، آنزی ــگان، مارالل لن
بــی نظیــر طبیعــی شهرســتان محســوب 

مــی شــود. 
رودخانــه  بکــر  و  سرســبز  ســواحل 
ــو،  ــون قاراس ــی چ ــی و فصل ــای دائم ه
ــی  ــش، اوجارل ــاری قمی ــی، س بولغارچای
چایــی، ســامبور، برزنــد چایــی، گئرمــی 
مــکان  چایــی  دیبــی  داش  چایــی، 
ــت.  ــرج اس ــراق و تف ــرای ات ــبی ب مناس
منطقــه گردشــگری شــالله دره ســی)دره 
آبشــارها( در روســتای قوزلــو و دییرمــان 
دره ســی روســتای آالیلــه و نــار دره 
ســی)دره انــار( در روســتای هئــران، 
ژئوپــارک دومولــی و نیــز آبشــارهای 
ــی روســتای افچــه، ســاالال،  زیبــا و دیدن
پیــه دره، پرمئییــر و آســوران در بخــش 
مــوران، قوزلــو، بییــره، رمضانلــو، آالیلــه، 
اینــی و اوجــاق آالزار در بخــش مرکــزی 
و چاالچوخــور قــاری قیشــالقی و دومولــو 
در بخــش اونگــوت از دیگــر جاذبــه هــای 
طبیعــی مهــم ایــن شهرســتان هســتند. 
ــول  ــی گ ــی قالغانل ــای طبیع ــه ه دریاچ
در روســتای خانکنــدی و آواس گولــی 
در روســتای هــاواس و نیــز دریاچــه ســد 
گیالرلــو بــه عنوان یکــی از مناطــق نمونه 
گردشــگری اســتان، پــارک هــای جنگلی 
ایرنــاواش و  اونگــوت و  ســرجه کاالن 

کوتــول در گرمــی از دیگــر جاذبــه هــای 
گردشــگری منطقــه محســوب می شــود. 
درختــان کهنســال گــردو در روســتاهای 
و  اوماســتان  افچــه،  تولییــر،  قوزلــو، 
درخــت دیــر زیســت چنــار در روســتای 
ــت  ــی و باف ــش جنگل ــز پوش ــار و نی چن
ســنتی روســتاهای نــوار مــرزی در بخش 
مــوران بــه همــراه یخچــال هــای طبیعی 
ــا و اینــی در بخــش مرکــزی کــه  قاراقای
ــروف اســت از  ــا مع ــه بیزخان در محــل ب
دیگــر جاذبــه هــای طبیعــی منطقــه می 
ــه هــای عشــایری و مــردم  باشــند. جاذب
ــا  ــون ب ــایر شاهس ــود عش ــی، وج شناس
زندگــی ســنتی، اوبــه هــا و آالچیــق هــا 
ــی  ــای بوم ــیرینی ه ــا و ش ــز غذاه و نی
ــازی  چــون خشــیل، اگــردک و کتــه و ب
ــوردو،  ــش گوت ــد قیی ــی مانن ــای محل ه
چیلینــگ آغاجــی، اوزوک آتــدی و پاپــاق 
ــاص از  ــمات خ ــر مراس ــوردو و دیگ گوت
ــان  ــژه پای ــم وی ــا )مراس ــه آلالهالم جمل
ــای  ــه ه ــر جاذب ــدم( از دیگ دوره درو گن
اتنوگرافــی ایــن شهرســتان مــی باشــد.

ــم  ــا: گلی ــوغاتی ه ــتی و س ــع دس صنای
ــی،  ــرش گرم ــوت، ف ــی اونگ ــوران، ورن م
ــان  ــز، گیاه ــوران، گوشــت قرم عســل م
دارویــی، لبنیــات )پنیــر، کــره، کشــک(، 

ــه و... ــار و ب ــردو، ان گ
ــی(،  ــه چای ــ زینگیر)تپ ــاى مه روده
و  چایی)تولــون(  گرمــی  بالهــارود، 

قمیــش(. )ســاری  برزندچایــی 
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شهرستان نمین
ــه  ــا فاصل شهرســتان نمیــن در شــمال اســتان اردبیــل ب
ــه  ــران و در منطق ــه ته ــل ب ــاده اردبی ــری ج 25 کیلومت
مــرزی کشــور جمهــوری آذربایجــان واقــع شــده اســت. 
ــوب  ــبتاً خ ــم نس ــت و ن ــا رطوب ــدل ب ــوای معت آب و ه
ــا را  ــا صف ــبز و ب ــی سرس ــزر محیط ــای خ ــر از دری متأث
ــن  ــم آورده اســت.  اســم ای ــن شهرســتان فراه ــرای ای ب
ــن خاطــر  ــه همی ــع ب ــه برخــی از مناب ــا ب ــم بن شــهر ه
نمیــن )رطوبــت دار( ذکــر شــده اســت. شهرســتان نمیــن 
ــواز مــی باشــد.  ــا فرهنــگ و مهمــان ن ــی ب دارای مردمان
رودخانــه مهــم آن نمیــن چایــی و محصــوالت کشــاورزی 

آن گنــدم، جــو، عــدس و فنــدق مــی باشــد .
ــم  ــی میرکاظ ــه تاریخ ــى خان ــاى تاری ــه ه ب ا
ــع  ــجد جام ــن(، مس ــوزه نمی ــلطنه )م ــارم الس ــان ص خ
ــی،  ــان طالقان ــع در خیاب ــرهنگ واق ــجد س ــن، مس نمی
حمــام محمدیــان واقــع در خیابــان بهشــتی، مقبــره پیــر 
ــام  ــران، حم ــه ک ــگ نن ــه پیرلن ــی، بقع ــن نمین بدرالدی
ــاه  ــه کــران و خانق تاریخــی روســتاهای حــور، ســوال، نن
ــوال،  ــی س ــل تاریخ ــه ده، پ ــی نوج ــل تاریخ ــفلی، پ س
ــو  ــن در 1 کیل ــام دلم ــه ن ــا ب ــان ه ــه انس ــاکن اولی مس
متــری نمیــن، دژ شــیندان قلعــه ســی، آتشــگاه ساســانی 
روســتای کلــه ســر، پیکــر طبیعــی انســان نمــا بــه نــام 

بابــا داوود در عنبــران، بقــاع متبرکــه ســید بابــا خــرم در 
عنبــران، هفــت گنبــد متبرکــه در عنبــران علیــا، بقعــه 

ــران. ــا روشــن در خشــه حی باب
ــن  ــکی روی چم ــت اس ــى پیس ــاى طبیع ــه ه ب ا
ــمه،  ــه چش ــویی، گرم ــمه س ــرم چش ــو، آب گ ــدق ل فن
ــایت  ــنگر، س ــوه س ــی ک ــی جنگل ــداز طبیع ــم ان چش
پــرورش و تکثیــر مــارال در جنــگل فندقلــو، جــاده 
ــر،  ــه طــول ۳5 کیلومت ــران ب ــی حی کوهســتانی و جنگل
ــا  ــی شــغال دره )شــغاال دره( ب ــه سرســبز و جنگل منطق
ــی  ــی از خروج ــیندان دره س ــده از ش ــا مان ــه ج ــار ب آث
تونــل تــا منطقــه مینــا آبــاد، منطقــه نمونــه گردشــگری 
ــو در ۳0  ــگری فندقل ــه گردش ــه نمون ــه، منطق آال دیزگ
کیلومتریــی اردبیــل و 10 کیلومتــری نمین، ســد طبیعی 
جنگلــی ســوها در روســتای ســوها، ســد ســربند واقــع در 
روســتای ســربند، مجتمــع تفریحــی و توریســتی و اقامتی 
تلــه کابیــن حیــران، نمایشــگاه دائمــی و فروشــگاه صنایع 
ــع  ــگاه صنای ــی و فروش ــگاه دائم ــن، نمایش ــتی نمی دس

ــرار دارد. ــن ق ــتان نمی ــران در شهرس ــتی عنب دس
ــتى گلیــم بافــی، جاجیــم بافــی، مســند  ــ د نای
ــای  ــه ه ــنتی، بافت ــای س ــاس ه ــی، لب ــی باف ــی، قال باف

ــنتی و... س
ــتى نمایشــگاه  نایــ د ا  روشــ ا و  نمایشــ
و فروشــگاه صنایــع دســتی نمیــن صنایــع دســتی، 
نمایشــگاه دائمــی صنایــع دســتی شــهر مــرزی عنبــران.
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شهرستان نیر
شهرســتان نیــر در ۳5 کیلومتــری مرکز اســتان در مســیر 

جــاده ترانزیتــی اردبیــل بــه تبریز قــرار دارد. 
ایــن شــهر بــه لحــاظ ســنگ نبشــته هــای اورارتوئــی و 
نزدیــک بــه ســراب و ســبالن و معمــاری خــاص صخــره 
ای از اســتقرار گاه هــای قدیمــی اســتان محســوب مــی 
شــود. ضمنــاً قــرار گرفتــن خطــوط فرعــی جــاده تاریخی 
ابریشــم در آن نشــانگر رونــق آن در دوره هــای گذشــته 
ــه صــورت  ــن شــهر ب ــع تاریخــی اســم ای اســت. در مناب

نریــز، نیریــز ذکــر شــده اســت .
ــى پــل تاریخــی قیرمیــزی کورپی  بــه هــاى تاری ا
)پــل قرمــز(، کاروانســرای شــاه عباســی، قلعــه باســتانی 
ــور  ــگری ک ــدف گردش ــتای ه ــون در روس ــی یوغ بوین

ــم، دژ  ــع در شــهر کورائی ــم واق ــزاده کورائی عباســلو، امام
و پناهــگاه زیرزمینــی گلســتان در فاصلــه 12 کیلومتــری 
شــمال شــرق نیــر، غارهــای باســتانی ابــاذر، مــوزه نیــر.

جاذبــه هــای طبیعــی: منطقــه نمونــه گردشــگری 
بوالغــالر، منطقــه نمونه گردشــگری ســبالن )آبگــرم های 
برجلــو و قینرجــه(، منطقــه نمونــه گردشــگری ســقزچی 
ــه  ــب ســیزگول(، منطق )آبگــرم هــای ایســتی ســو و دی
نمونــه گردشــگری ایالنجیــق )آبگــرم هــای ایســتی ســو 
و حمــام دره ســی( منطقــه نمونــه گردشــگری گلســتان، 
منطقــه نمونــه گردشــگری قــره شــیران، منطقــه نمونــه 
گردشــگری حاشــیه ســد یامچــی، تفرجگاه آشــاغی شــام.
صنایــع دســتی: گلیــم بافــی، قالــی بافــی، جاجیــم بافــی 

و...
اتى لبنیات و عسل و

نبرى ى  ینى  به 
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ــم  ــع مه ــی از صنای ــاک یک ــت پوش صنع
کشــور بــه شــمار مــی رود و نقــش بســزایی 
را در اشــتغالزایی ایفــا مــی کنــد. به همین 
منظــور در ایــن شــماره از مجلــه بــه ســراغ 
یکــی از طراحــان فعــال و خــوش نــام 
ــال  ــا در س ــم ت ــاک رفتی ــه پوش در عرص
ــانه را  ــن رس ــن ای ــی مخاطبی ــد مل تولی
هــر چنــد کوتــاه بــا وضعیــت ایــن حرفــه 
آشــنا کنیــم. از ایــن رو پــای صحبــت هــای 
ــروه  ــر گ ــنی مدی ــین گلش ــدس حس مهن
مشــاوره و طراحــی گلشــنی نشســتیم کــه 
ــن گفــت وگــوی اختصاصــی و  حاصــل ای

ــا هــم مــی خوانیــم: ــه را ب صمیمان
از   وا  ــ یــ  او نــوان  بــه 
ــان  ــت ت ی عا ــوز  ــى و  را بیو
ــانه  ر ایــ  اطبیــ  م بــراى 

یــد و ب
از ســال 1۳67 در مجموعــه »آل آپــار« بــا 
مدیریــت پــدرم بــا تولیــد پیراهــن مردانــه 
بــه ایــن حرفــه روی آورده و کارم را بــا 
ــز در  ــون نی ــردم. اکن ــروع ک ــی ش دوزندگ
خصــوص راه انــدازی خــط تولیــد پوشــاک 
زنجیــره ای، باالبــردن راندمــان و کیفیــت، 
عیــب یابــی و کاهــش هزینــه هــای تولید، 
معرفــی ماشــین آالت صنعتــی اتوماتیــک 
ــط  ــد خ ــیون رون ــاز و مکانیزاس ــورد نی م
تولیــد مشــاوره مــی دهــم و ســاخت 
الگوهــای صنعتــی را طراحــی مــی کنــم.
ــت  اتــى د ی ــه چــه تو تاکنــون ب

تــه ایــد یا
ــه  ــه در عرص ــت ک ــال اس ــدود 10 س ح

مشــاوره و چیدمــان خــط تولیــد زنجیــره 
ای فعالیــت دارم و ایــن نــوع و ســبک 
تولیــد را از پــدرم کــه در کارگاه خــود 

ــم.  ــی داد، آموخت ــام م انج
بعدهــا در دوره هایــی کــه شــرکت ژوکــی 
در ســال 2009 میــالدی زیــر نظــر اســتاد 
بــود،  گذاشــته   )shuichi utena(

ــردم.  ــرکت ک ش
همچنیــن در کشــور امــارات نیز پــروژه ای 
ــر عهــده داشــتم  را در همیــن خصــوص ب

کــه بــا موفقیــت بــه اتمــام رســاندم. 
ــه  ــازى ب ــا نی ی ــما  ــر ش ــه نظ ب
ارى شــرکت هــاى  ــ ــرمایه 
نعــت پوشــا  ــ  ــى در ب خار

ــد ــى باش ــور م کش
خیر

نعــت پوشــا  یــدا  یــا تو
ــازار  ــاى ب ــ نیازه وى تامی ــ پا

ــت ــى ا داخ
درصــورت حمایــت دولــت از تولیــد کننده 
ــوص  ــدگان در خص ــد کنن ــت تولی و هم

کیفیــت و کمیــت ایــن امــکان وجــود دارد. 
ــر  ــ ط ــو و خ ــاى ن ــد ه ــا ای ی
ــ  ــد با ــى توان ــد م دی ــاى  ه

ــود ــد ش ی ــ تو رون
بله

بــا  ــى  منــدان بــه طرا
ــ را  ــد در ای ــى توانن ــه م ون چ

ــ باشــند مو
ــا داشــتن عالقــه و گذرانــدن دوره هــای  ب
ــا داشــتن اطالعــات کامــل از  مختلــف و ب

بــازار و نیــاز مصــرف کننــده .
اران خــود  یــه اى بــه همــ چــه تو
ید پوشــا  ــى و تو نعــت طرا در 

رید دا
شــرکت  در نمایشــگاه هــای داخلــی 
و خارجــی و بــه روز بــودن را برایشــان 

ــم. ــی کن ــه م توصی
ــد  ین ــراى  ــى ب ــه های ــه برنام چ

ــد داری
پیــدا کــردن راهــکاری بــرای ارتبــاط بیــن 
ــا ایــن کار  ــم ب ــا بتوان دانشــگاه و تولیــد، ت
ــه صنعــت پوشــاک  ــی را ب طراحــان داخل
ایــران معرفــی کنــم و تولیــد کننــده را از 
هرگونــه طــرح و مــدل هــای خارجــی بــی 

نیــاز کنــم.
 پایانى

بــه امیــد خودکفــا بــودن در بخــش 
پوشــاک. طراحــی 

ــار  تــى کــه در اختی ر از و ــا تشــ ب
ــد ــرار دادی ــانه  ــ ر ای

نبرى ناز  به ا ا م

در گفت وگوی صمیمانه با مهندس حسین گلشنی مطرح شد

حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 رمز موفقیت طراحان و تولیدکنندگان پوشاک

43    فصلنامه سراسری اجتماعی، اقتصادی دیده بان مرز - فصل پاییز 1398 - سال اول - شماره دوم          



44    فصلنامه سراسری اجتماعی، اقتصادی دیده بان مرز - فصل پاییز 1398 - سال اول - شماره دوم          

بنــا بــه تعاریــف بین المللــي منطقــه آزاد محــدوده 
حراســت شــده بنــدري و غیربنــدري اســت کــه از شــمول 
برخــي از مقــررات جــاري کشــور متبــوع خــارج بــوده و 
ــي،  ــاي مالیات ــر معافیت ه ــي نظی ــري از مزایای ــا بهره گی ب
بخشــودگي ســود و عــوارض گمرکــي، عــدم وجــود 
ــر  ــررات دســت و پاگی ــد ارزي، اداري و مق تشــریفات زای
و همچنیــن ســهولت و تســریع در فرآیندهــاي صــادرات 
ــال  ــي و انتق ــرمایه گذاري خارج ــذب س ــا ج و واردات ب
ــد.  ــه توســعه ســرزمین اصلــي کمــک مي نمای فنــاوري ب
ــر:  ــي نظی ــي اهداف ــي انزل ــاري ـ صنعت ــه آزاد تج منطق
ــد  ــي ـ رش ــات عموم ــه خدم ــي و ارائ ــران و آبادان »عم
و توســعه اقتصــاد ـ جــذب ســرمایه گذاري خارجــي 
و داخلــي ـ ایجــاد اشــتغال ســالم و مولــد ـ تنظیــم 
ــادرات کاال ـ ورود و  ــد و ص ــویق تولی ــازارکار وکاال، تش ب
حضــور فعــال در بازارهــاي منطقــه اي و جهانــي ـ جــذب 
ــه  ــي ب ــش فن ــم و دان ــال عل ــد و انتق ــاي جدی فناوري ه
عوامــل تولیــد داخلــي همســو بــا توســعه علمــي و فناوري 
ــادي و  ــاري، اقتص ــاي تج ــریع در فرآینده ــان ـ تس جه
فنــاوري )کاتالیــزور( بــا ایجاد بســتر مناســب جهــت انجام 
آزمایشــي طرح هــا و تعمیــم آن بــه سرتاســر کشــور« کــه 
رســالت تعامــل فعــال بــا جهــان؛ منطبــق بــا ســند چشــم 
ــن  ــد .ای ــال مي نمای ــور را دنب ــاله کش ــت س ــداز بیس ان
ــدر  ــتان بن ــیعي از شهرس ــدوده وس ــامل مح ــه ش منطق
انزلــي بــه مســاحت ۳200 هکتــار خشــکي و 40 کیلومتر 
مربــع آبــي، کــه منطقــه ویــژه اقتصــادي ســابق، شــهرک 
زیبــاي صنعتــي حســن رود و محــدوده بنــدري اداره کل 
ــر مي گیــرد. ایــن  بنــادر وکشــتیراني گیــالن را نیــز در ب
امــر مطلوبیــت و جاذبــه منطقــه آزاد تجــاري ـ صنعتــي 
انزلــي و اختیــارات قانونــي آن را بــراي ارائــه تســهیالت در 

زمینــه تخلیــه و بارگیــري و ســایر امــور ارتقاء داده اســت. 
ــمت  ــي در دو قس ــي انزل ــاري - صنعت ــه آزاد تج منطق
جداگانــه در شــرق و غــرب شهرســتان بنــدر انزلــي ایجــاد 
ــک از مناطــق پتانســیل خــاص خــود  ــر ی مي شــود و ه
را دارد کــه پتانســیل قســمت شــرقي شــامل تأسیســات 
ــع  ــي مناب ــي، اراض ــهرک صنعت ــرک، ش ــدري و گم بن
ــوده و پتانســیل  ــي ب ــاالب انزل ــا ت ــي و مجــاورت ب طبیع
قســمت غربــي شــامل اراضــي مناســب طبیعــي، تراکــم 
کــم جمعیــت و مناطــق مســکوني، غالــب زمین هــاي زیــر 
ــدار  ــن مق ــات و کم تری ــي کاري و باغ ــراي صیف ــت ب کش
زمیــن جهــت شــالي کاري، دسترســي به ســاحل مناســب 
ــتي در  ــي و توریس ــات تفریح ــن و تأسیس ــود اماک و وج

ــد. ــه می باش منطق
و  صنعــت حمل و نقــل  کار  و  ــ  ورهــاى ک م
ــیالتی،  ــاورزي و ش ــي کش ــع تبدیل ــت کاال، صنای ترانزی
ــع  ــاری، صنای ــات تج ــارت و خدم ــم، تج ــت توریس صنع
ــد. ــاک می باش ــت پوش ــز صنع ــی نی ــور اصل ــاک و مح پ

ینى نادر خداب به 
ــن  ــه راه حس ــی، س ــت، انزل ــاده رش ــزی: ج ــر مرک دفت
ــوار شــهید فاتحــی، ســاختمان اداری  ــر 5 بل رود، کیلومت

ــی ــه آزاد انزل ــازمان منطق س
تلفن: ۳ ـ ۳44۳7671ـ01۳
دور نگار: 01۳-۳44۳8006

info@Anzali-fz.org :پست الکترونیکی
دفتــر تهــران: میــدان آرژانتین، خیابــان خالد اســالمبولي، 

نبــش خیابــان 29، شــماره 19، طبقه اول
تلفن: 2ـ 02188889۳91
دورنگار: 02188774۳01 

معرفی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
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معرفی منطقه آزاد صنعتی- تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(
بــر اســاس مــاده 166 برنامــه پنجــم توســعه، بــه منظــور 
تقویــت موقعیــت کشــور در شــبکه حمــل ونقــل هوایــی 
بین المللــی و افزایــش درآمــد ناشــی از عبــور )ترانزیــت( 
ــد و تبدیــل  و حمــل ونقــل کاال و مســافر و اشــتغال مول
شــدن فــرودگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( بــه قطــب 
اول حمــل ونقــل بــار و قطــب دوم حمــل ونقــل مســافری 
منطقــه بــا تأکید بر اســتقالل ســازمانی، مالــی و مدیریتی 
ــا  ــان ب ــی ذی نفع ــع مال ــدار مناب ــان پای آن و ایجــاد جری
ایجــاد شــهر فرودگاهــی در محــدوده فــرودگاه بین المللــی 
ــاری  ــی)ره(، بخشــی از اراضــی 14000 هکت ــام خمین ام
شــهر فرودگاهــی بــه منطقــه آزاد و ویــژه اقتصــادی 
تبدیــل شــد کــه شــامل محــدوده مناطــق آزاد تجــاری و 
ویــژه اقتصــادی بــه ترتیــب از انتهــای ضلع هــای جنوبــی 
ــه  ــام خمینــی)ره( ب ــرودگاه ام ــی ف ــی بخــش هوای و غرب
ــد  ــزار و پانص ــار و دو ه ــد هکت ــزار و پانص ــاحت ه مس
هکتــار خواهــد بــود .در حــال حاضــر فــاز پیشــران منطقه 
آزاد شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی)ره( کــه بــا مســاحت 
240 هکتــار بــا نــام پهنــه کســب و کار شــهر فرودگاهــی 
ــرقی  ــوب ش ــدوده جن ــود، در مح ــناخته می ش ــز ش نی
ــت.  ــده اس ــع ش ــی)ره( واق ــام خمین ــرودگاه ام ــهر ف ش
ــی  ــری اصل ــن 4 کارب ــر گرفت ــا در نظ ــدوده ب ــن مح ای
ــک  ــهر الکترونی ــاری و ش ــای اداری- تج ــامل پهنه ه ش
)40 هکتــار(، صنایــع خــالق )7.4 هکتــار(، فناوری هــای 
برتــر )28.2 هکتــار( و لجســتیک )87 هکتــار(، بــه عنوان 
ــی  ــهر فرودگاه ــه آزاد ش ــعه منطق هســته پیشــران توس

امــام خمینــی)ره( در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

ورهاى ک وکار م
ــازار  ــه، ب ــک، بیم ــر اداری، بان ــامل دفات ــایت اداری ش س
ســرمایه، شــهر رســانه، شــهر الکترونیــک )دیتــا ســنتر(
خدمــات پشــتیبانی و زنجیــره تامیــن و تولیــد )انبارهــای 
هوشــمند و امورگمرکــی(، بندرخشــک، خدمــات حمــل 
و نقــل چنــد وجهــی )هوایــی، ریلــی و جــاده ای(؛ مراکــز 

ــر ــای برت ــق و توســعه و فن آوری ه تحقی
مراکــز تجــاری شــامل شــهر فــرش، بــورس طــال و جواهر 
و ســنگ های قیمتــی، مراکــز آرایشــی و بهداشــتی؛ مرکــز 
خــالق،  صنایــع  مرکــز  نمایشگاه های بین المللی؛ 

ــا و ...  رســانه، مدی
ینى نادر خداب به 

ــارس،  ــج ف ــراه خلی ــران، بزرگ ــزی: ته ــر مرک نشــانی دفت
کیلومتــر ۳0، جنــوب بلــوار اصلــی شــهر فرودگاهــی امــام 
خمینــی )ره(، ســاختمان منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی 

شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی)ره(
تلفن: 02188771062 

دورنگار: 02155677619
FZ@IKAC.IR :پست الترونیکی

دفتــر تهــران: میــدان آرژانتین، خیابــان خالد اســالمبولی، 
ــی مناطــق آزاد،  نبــش کوچــه 29، ســازمان شــورای عال
طبقــه همکــف، دفتــر منطقــه آزاد صنعتــی تجــاری شــهر 

فرودگاهــی امــام خمینــی)ره(
تلفن: 51008982- 021

FZ@IKAC.IR :پست الکترونیکی



معرفی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
 منطقــه آزاد ارس طبــق مصوبــه مجلس شــوراي اســالمي
 در تاریــخ 1۳82/6/2 بــه منظــور تســریع در انجــام امــور
 زیربنایــي، عمــران و آبادانــي، رشــد و توســعه اقتصــادي،
 ســرمایه گذاري و افزایــش درآمــد عمومــي، ایجــاد ا
ــازار کار و کاال حضــور ــم ب ــد، تنظی ــالم و مول  شــتغال س
 فعــال در بازارهــاي جهانــي و منطقــه اي، تولیــد و صادرات
 کاالهــاي صنعتــي و تبدیلــي و ارائــه خدمــات ایجــاد و در
 اواخــر شــهریور مــاه 8۳ آغــاز بــه کار کــرد. منطقــه آزاد
ــرزي در ــر م ــه صف ــران در نقط ــمال غرب ای  ارس در ش
 مجــاورت بــا کشــورهای ارمنســتان، آذربایجــان و نخجوان
 اســتقرار یافتــه اســت. بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران
 در تاریــخ 1۳84/4/7 بــه شــماره 20708/ت5۳0820
 محــدوده منطقــه آزاد ارس شــامل 9700 هکتــار از اراضی
 منطقــه می شــد کــه براســاس مصوبــه جدیــد ایــن هیــات
ــه 51 ــه ب ــن منطق ــدوده ای ــرم در 1۳87/9/14 مح  محت
 هــزار هکتــار شــامل بخش هایــي از 2 شهرســتان جلفــا و
 کلیبــر افزایــش یافــت . ایــن محــدوده ابالغــی در بخــش
 متصــل، محــدوده اصلــی را از 9700 هکتــار بــه 20500
ــار افزایــش داده اســت و در ۳ بخــش منفصــل نیــز  هکت
 قســمتی از شهرســتان کلیبــر بــه وســعت 24 هــزار هکتار
ــد ــراف س ــي اط ــو( و اراض ــگ ل ــي بی ــه قل ــوم ب  )موس
 خدآفریــن بــه وســعت 6100 هکتــار و محــدوده گمــرک
ــعت 240 ــه وس ــتان( ب ــا ارمنس ــران ب ــرز ای ــوردوز )م  ن
ــه وســعت 51000 هکتــار کل محــدوده  هکتــار جمعــاً ب
ــه آزاد ارس را تشــکیل مي دهــد. ســازمان منطقــه  منطق
 آزاد ارس و شــرکت هاي وا بســته بــه آن از شــمول قوانیــن
ــاس ــر اس ــوده و منحصــراً ب ــت مســتثني ب ــي دول  عموم
 قانــون چگونگــي اداره مناطــق آزاد تجــاري صنعتــي
 جمهــوري اســالمي ایــران و اساســنامه هاي مربوطــه

ــون ــده در قان ــي نش ــوارد پیش بین ــود. در م  اداره مي ش
ــع ــه تاب ــور منطق ــز اداره ام ــط نی ــنامه هاي مرتب  و اساس
 قانــون تجــارت مي باشــد. منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی
 ارس درحــال حاضــر فاقــد فــرودگاه اســت و از فــرودگاه
ــی ــرودگاه بین الملل ــود، ف ــتفاده می ش ــز اس ــهر تبری  ش
ــوان ــز بت ــده کــه از شــهر تبری ــز باعــث گردی  شــهر تبری
 بــه کشــورهای دیگــر مســافرت کــرد. ایــن فــرودگاه دارای
 ترمینــال بین المللــی، تســهیالت گمــرک، قرنطینــه،
 رســتوران و ســالن غذاخــوری بــه عــالوه یــک ســاختمان
 مخصــوص ســرویس پذیرایــی هواپیمایی ملی، ســاختمان

.هواشناســی و موتورخانــه نیــز در آن بنــا شــده اســت
و صنعــت حمل و نقــل  کار  و  ــ  ورهــاى ک  م
و تفریحــی  گردشــگری،  فعالیت هــای  کاال؛   ترانزیــت 
 ورزشــی؛ تســهیالت بهداشــتی و درمانــی فــوق تخصصــی؛
 تجــارت وخدمــات تجــاری؛ صنایــع پــاک؛ توســعه
 کشــاورزی، دامپــروری و صنایــع تبدیلــی و محــور اصلــی

.نیــز صنایــع ســلولزی می باشــد

ینى نادر خداب به 
 دفتــر مرکــزی: آذربایجــان شــرقي، جلفــا، میــدان عبــاس

میــرزا، ســایت اداری منطقــه آزاد ارس
تلفن: 04142025850-۳
دورنگار: 04142024949
کدپستی  146۳-55414

 دفتــر تهــران: میــدان آرژانتین، خیابــان خالد اســالمبولي،
نبــش خیابان 29، شــماره 14۳

تلفن: 02188889458
دورنگار: 021888894۳8
دورنگار: 021888894۳8
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معرفی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند
و قانوني  مراحل  طي  از  پس  اروند  آزاد  منطقه   سازمان 
1۳8۳/5/4 تاریخ  در  اسالمي  شوراي  مجلس   تصویب 
متعاقبا ان  قانوني  محدوده  و  نمود  آغاز  را  خود   فعالیت 
 درتاریخ 1۳84/4/18به موجب مصوبه هیئت دولت تعیین
 گردیده است. این منطقه بخش هایي را از شهرستان آبادان
و تجاري  صنعتي،  زیرساخت  هاي  داراي  که  خرمشهر   و 
 گردشگري است در خود جاي داده و موقعیتي ممتاز نسبت
محدوده ای منطقه،  این  است.  دارا  کشور  نقاط  سایر   به 
دلیل به  اولی  که   – خرمشهر  و  آبادان  شهرهاي   نزدیک 
 تأسیس پاالیشگاه آبادان در سال 1912 میالدي یکي از
 شهرهاي بزرگ صنعتي کشور محسوب و دومی به دلیل
 وجود اولین بندر تجاري کشور از دیر باز داراي موقعیتي
 ممتاز نسبت به سایر نقاط و شهرهاي بندري کشور بوده
 است -  و همچنین جزیره زیباي توریستي مینو را در بر
 می گیرد. منطقه آزاد اروند در شمال غربي خلیج فارس به
 وسعت بیش از 17۳ کیلومتر مربع در محل تالقي اروند
و عراق  کشورهاي  با  مشترک  مرز  داراي  و  کارون  و   رود 
آب وجود  دلیل  به  دیرباز  از  منطقه  این  مي باشد.   کویت 
 شیرین رودهاي کارون و اروند، امکانات حمل ونقل جاده اي،
بوده و از مناطق مرزي و نفت خیز کشور   ریلي و دریایي 
 منجر به ایجاد اولین پاالیشگاه نفتي خاورمیانه و بزرگترین
 بندر تجاري کشور شده است. مهمترین مزیت های منطقه
 دستیابي سریع، آسان و ارزان به بازارهاي منطقه اي و جهاني
 از طریق جاده، ریل، دریا و هوا، تولید بیش از 90 درصد
 برق آبي کشور در منطقه، انرژي ارزان، امکان ترانزیت کاال
 به کشورهاي منطقه، امکانات و تأسیسات زیربنایي صنعتي
 و شهر، فرودگاه بین المللي آبادان، بندرگاه، بندر خرمشهر
بازارچه شکل گیري  افزایش،  قابل  و  فعال  اسکله  ده   با 
وجود مسافر،  و  کاال  خروج  و  ورود  شلمچه جهت   مرزي 
 پاالیشگاه آبادان، وجود زیرساخت شبکه راهي و ارتباطي
 ریلي در منطقه و برخورداري از پتانسیل گسترش شبکه
 راه آهن، نزدیکي بندر امام و بندر ماهشهر به منطقه آبادان
 و خرمشهر و ایجاد فرصت هاي استفاده از تسهیالت بنادر
 فوق مي باشد. این منطقه بر اساس طرح جامع تهیه شده
 شامل ۳ بخش اصلی شهرک های صنعتی خرمشهر و آبادان،
این اراضی  مساحت  کل  از  است  مینو  جزیره  و   شلمچه 
 منطقه 8600 هکتار به فعالیت های صنعتی و 4800 هکتار

 به سایر بخش ها در زمینه بازرگانی گردشگری و اداری و
 ۳800 هکتار به بخش های بندری، انبارداری و و ترانزیت
 اختصاص یافته است. وجود آب شیرین فراوان و رودهاي
 بهمنشیر، کارون و اروند، امکانات نسبتاً مطلوب حمل و نقل
 جاده اي، ریلي، دریایي و هوایي به داخل و خارج کشور و
 فرودگاه بین المللي آبادان و فاصله کم با کشورهاي همجوار
شمار به  اروند  آزاد  منطقه  فرد  به  منحصر  مزیت هاي   از 
حمل و  ترانزیت  ذخیره سازي،  براي  منطقه  این   می رود. 
تأسیس براي  و  بوده  قفقاز  و  ترکیه  عراق،  به  کاال   مجدد 
 تمامی صنایع به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمي
زیربناهاي تمامی  داراي  همچنین  است،  مناسب   محلي 
به آبادان که  فرودگاه  و  بوده   پیشرفته و خدمات عمومي 
مي تواند است  رسیده  ثبت  به  بین المللي  فرودگاه   عنوان 
 نقطه اي براي ارتباط خلیج فارس با آسیاي میانه و قفقاز به
 حساب آید. جزیره مینو به عنوان بخشي از منطقه آزاد اروند
 از سرمایه گذاران براي ایجاد تأسیسات توریستي استقبال
ملي احساس  و  نگاه  یک  از  ممتاز  موقعیت  این   مي کند. 
 برخوردار بوده و امید آن مي رودکه منطقه آزاد تجاري -
 صنعتي اروند به یکي از بزرگ ترین مناطق تجاري، صنعتي

.و گردشگري خاورمیانه تبدیل شود
ورهاى ک و کار صنعت گردشگری؛ صنایع شیالت  م
 و فرآوري کشاورزي؛ صنایع پپشتیبان و پایین دستی نفت
 و پتروشیمي؛ خدمات تجاري؛ صنایع سنگین )فوالد سازی،
 خط نورد لوله و...(؛ صنایع پاک؛ صنایع تاسیسات دریایی و

.می باشدoffshore محور اصلی نیز صنایع پاالیشی و

ینى نادر خداب به 
دفتر مرکزی: آبادان ـ بریم
تلفن: 5۳264017-8 061
دورنگار: 5۳267021 061

 info@arvandfreezone.com :پست الکترونیکی
 دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان خالد اسالمبولي، نبش

خیابان 29، شماره 14۳
تلفن: 02188889505 و 0218888۳040

دورنگار: 02188880900
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 منطقــه آزاد  تجــاري- صنعتــي چابهــار در ســال 1۳70
 بــدون برخــورداري از قانونــي مشــخص فعالیــت خــود را
 آغــاز و طبــق تصویــب نامــه شــماره 18808/ت28574ه
 مورخــه 82/4/10 هیئــت وزیــران بنــادر شــهید بهشــتي
 و شــهید کالنتــري نیــز بــه ایــن منطقــه ملحــق شــدند.
 رســالت و مأموریــت چابهــار ترانزیــت کاال، تجــارت
ــواد ــا و م ــداز کااله ــه باران ــدن ب ــدل ش ــه اي و مب  منطق
ــه آزاد ــدوده منطق ــعت مح ــت. وس ــه اي اس ــه منطق  اولی
 چابهــار 14 هــزار هکتــار اســت. درجــه حــرات هــوا بین 8
  و 41 درجــه ســانتیگراد در نوســان اســت. فاصلــه زمینــي
 منطقــه آزاد چابهــار تــا تهــران 2286، زاهــدان7۳1،
ــز ترکمنســتان 1860  مشــهد 1540 و ســرخس در مرک
 کیلومتــر اســت. ایــن منطقــه بــا مســاحت 140 کیلومتــر
 مربــع مشــرف بــر دریــاي عمــان و متصــل بــه ســرزمین
ــن و ــن، کوتاهتری ــه ایمن تری ــن منطق ــت. ای ــي اس  اصل
ــت و حمــل مجــدد کاال ــاط ترانزی ــن محــل ارتب  ارزانتری
 از آب هــاي بین المللــي بــه آســیاي میانــه و قفقــاز اســت.
 در ایــن منطقــه تمامــي فعالیت هــاي صنعتــي و بــه
ــرورش ــه پ ــي و از جمل ــي دریای ــع غذای ــوص صنای  خص
ــدار ــش و پای ــي ثمربخ ــو فعالیت ــتر و میگ ــر البس  و تکثی

ــه ــود. یــک ســردخانه 5 هــزار تنــي آمــاده ارائ  خواهــد ب
 خدمــات ذخیره ســازي ســردخانه اي و نگهــداري بــه
.فعالیت هایــي نظیــر صنایــع مــواد غذایــي دریایــي اســت
ــ و کار هــاب انــرژی، محــور ترانزیتی ورهــاى ک  م
ــاری ــاب تج ــتان، ه ــه و افغانس ــیای میان ــورهای آس  کش
ــازی ــداری و ذخیره س ــایت نگه  محــور شــرق کشــور، س
 کاالهــای اســتراتژیک مــورد نیــاز کشــور، خوشــه صنایــع
ــی، قطــب ســوم خودروســازی کشــور، گردشــگری  غذای
ــر ــی ب ــدات مبتن ــی، تولی ــای دریای ــی و ورزش ه  طبیع
ــات در حــوزه ــا محــور، خدم  و محــور ICT اقتصــاد دری

ــد ــدد می باش ــادرات مج ــز ص ــی نی .اصل
ینى نادر خداب به 

دفتر مرکزی: منطقه آزاد چابهار
تلفن: 9 ـ 4442200 ـ 7 ـ 4441445 ـ 0545

دورنگار: 4442229 ـ 44422۳7 ـ 0545
 info@cfzo.ir :پست الکترونیکی

 دفتــر تهــران: میــدان آرژانتین، خیابــان خالد اســالمبولي،
نبــش خیابان 29 ،شــماره 14۳

تلفن: 88879۳74- 021
دورنگار: 88771061- 021

معرفی سازمان منطقه آزاد  تجاري- صنعتي چابهار
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معرفی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو
منطقــه آزاد تجــاری ماکــو در شــمال غربی ایــران و 
ــن  ــت. ای ــده اس ــع ش ــی واق ــان غرب ــتان آذربایج در اس
منطقــه بــا مســاحت 500 هــزار هکتــاري، دومیــن 
ــان اســت و دارای 140  ــزرگ جه ــه آزاد تجــاري ب منطق
ــار  ــا جمهــوری خودمخت ــی ب ــرز مشــترک آب ــر م کیلومت
نخجوان)آذربایجــان( و 1۳0 کیلومتــر مــرز آبی و خشــکی 
بــا کشــور ترکیــه می باشــد. منطقــه آزاد ماکــو در مســیر 
کریدورهــاي مهــم تجــاري جهــان قــرار گرفتــه اســت و 
وجــود گمــرک بــازرگان بــه عنــوان بزرگترین مــرز زمینی 
ــه  ــا و بلعکــس ب ــور کاال از اروپ ــه  دوازه عب ــران و ترکی ای
ــت  ــرک پلدش ــق گم ــن از طری ــی رود. همچنی ــمار م ش
بــا کشــور نخجــوان و بــا گمــرک ســاری ســو بــه ترکیــه 
ــر روز  ــرز در ه ــن م ــی ای ــط اســت. در مســیر زمین مرتب
ــردد می کننــد  ــه طــور متوســط یــک هــزار کامیــون ت ب
کــه جریــان انتقــال کاال بیــن مبــادی و مقاصــد را شــکل 
ــزی  ــزی و غیرفل ــی فل ــای غن ــادن کانی ه ــد. مع می دهن
موجــود در منطقــه از ظرفیت هــای طبیعــی دیگــری 
ــه  ــان توســعه اقتصــادی منطق ــد جری ــه می توان اســت ک
را شــکل دهــد. ظرفیــت مبتنــی بــر ایجــاد مجتمع هــای 
بــزرگ کشــت و صنعــت، از دیگــر مزیت هــای ژئوپلیتیکی 
منطقــه محســوب مــی شــود. ظرفیــت توســعه صنعتی بر 

مبنــای زنجیــره تامیــن در کشــورهای همســایه مبتنــی 
بــر تمایــل شــدید صنعتگــران و فعالیــن اقتصــادی کشــور 
ــای  ــرمایه گذاری در فعالیت ه ــور و س ــرای حض ــه ب ترکی
ــای  ــر مزیت ه ــز از دیگ ــه نی ــدی منطق ــی و تولی صنعت
منطقــه بــه شــمار مــی رود. تمــدن باســتاني، مکان هــاي 
ــي  ــي و فرهنگ ــدد تاریخ ــاي متع ــي و جذابیت ه تاریخ
ــي  ــت بین الملل ــت جذابی ــده اس ــبب ش ــز س ــو نی ماک

ــراي ماکــو بوجــود بیــاورد.  بیشــتري ب
ــ و کار تجــارت و خدمــات تجــاری؛  ورهــاى ک م
صنعــت گردشــگری )درمانی و طب ســالمت، اکوتوریســم 
ــی کشــاورزي؛ واحدهــای  ــرآوري و تبدیل ــع ف و ...(؛ صنای
ــت  ــز صنع ــی نی ــور اصل ــت؛ و مح ــزرگ کشــت و صنع ب

ــد. ــت کاال می باش ــل و ترانزی ــل و نق حم

ینى نادر خداب به 
ــر 2  ــی، کیلومت ــان غرب ــتان آذربایج ــزی: اس ــر مرک دفت

ــازرگان ــی ب ــاده ترانزیت ج
تلفن: ۳ ـ 044۳4۳77771

دورنگار: 044۳4۳74942
کدپستی: 586711۳115

 PR@makufz.org :پست الکترونیکی
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معرفی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم 
ــودن  ــر ب ــت مش ــه  ــ ب ش زاد  ــه  من
ــ  ی ــه خ ــرا ورود ب ، م ــ ــه هرم ــه تن ب
شــ بــه  ــت  مــان ا ــار و دریــا 
ــو  یان ــار و ا ــ  ی ــا خ ــاور ب ــ م
ــر  ــ  ــو ا بی ــار با ــیر ت ــد، م هن
ــوا شــر  ــ و  رب ــر  ی ــیا ، شــبه 
ــود  ــت و ــه  ــ رود ب ــمار م ــه ش ــا ب ری
دهــا پتروشــیم و  از، وا منابــ نفــت و 
ــ  ــا مرتب را ــا  ی اه و تا ــ یش پا
ــتند  ــا ه ع شــ  یر در  ــوخت ــ  بی از 
ــعه  ــور و تو ب ــ  م ــه  ــه ب ــا تو ــ ب ش
ر  ــ ــاى ب ــتى ه ــراى کش ــدرى ب ــهی بن ت
ــ  م ــ م ــه ن ــت ک ــ را دارا رد پاناماک
ــا  ایــى و ات ــى بنــدر شــهید ر و ت
ــوخت  ــو را دارد  ن  - ــما ــدور ش ــه کری ب
ــه  براه ــورى از  ب ــاى  ــتى ه ــه کش ــانى ب ر
ــار همــرا بــا خدمــا  یــ  ــى خ م بیــ ا
ــ  ــ ای ــى بدی ــاى ب ــت ه ی ــى از م ــته ی واب
ــ  ی ــتر در  ــود بیش ــى ش ــو م ــر م ی
ــاور  ن ــت  ــر و زی ــا ان ــار ه ، پ ــا
ــى  ــ م ش ــد  ــ دارن هان ــهر  ، ش ــ ش
ــ کا  ــدار و توزی ــ ت ــوان مرک ن ــه  ــد ب توان
ــ  ــ ن نی ــار و هم ــ  ی ــه خ در من
ــ  ــدد بــا  ــادرا م درواز اى بــراى 
ــه  ر ــى در  ارى هــاى خار ــ ــرمایه 
ــت  ی ــرد از م ی ــد  ه ــه  ــ ب ــد و توزی ی تو

ــه  ــوان ب ــى ت ــ م ش ــى  ــو اکونومی ــاى  ه
ى  ــتی ى، خدمــا پشــتیبانى و  هــا انــر
ــى در  ا ــهید ر ــدر ش ــ بن م ــت، م ــت نف نع
نــو هــا   - یتــى شــما ــیر کریــدور تران م
رى طبیعــى،  ردشــ  ، ــدد ــادرا م ــارى  ت
ــا  ــور ن ــاد دریــا م ت ــر ا یــدا مبتنــى ب تو
شــ بــا کشــورهاى  زاد  ــه  نیــ من بــرد هم
ــد  ــى باش ــایه م ــ هم ی ــى خ نوب ــیه  اش
ــ  ــاى ای ــی ه ــازار و پتان ــوان از ب ــى ت و م

ــرد ــتفاد ک ــ ا ــورها نی کش
یــت و  نعــت تران ــ و کار  ورهــاى ک م
ــار  ــار و خدمــا ت ــ ت مــ  و  ن
ــو و  نو ــ بیوت نای ــر  ى ب ــر ــ ان نای
ــ  نای رى  ــ ردش ــت  نع ــى  ــ دریا مناب
ى  نعتــى پــار انــر یــد  تى و  شــی
ــ  ــى نی ــور ا ــت و م ــتیبان نف ــا پش خدم

ــد ــى باش ــتى م ــاى زی ــاورى ه ن

ینى نادر خداب به 
، چهار را پردی ش یر  ى  تر مرک د

0 522 ف 844 ت
0 52240 5225 ـ  اک 8

ــد  ، خیابــان خا انتیــ ر تــر تهــران میــدان  د
14 2، شــمار  ــان  ، نبــ خیاب مبو ــ ا

02188 02 ف  ـ 5 ت
02188 10 ار 8 دورن
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معرفی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش
انونى  وبــه  ــا م 1 بــر ا ــا 58 کیــ در 
ــد و از  ردی ــ  زاد ا ــدر  ، بن ــ ــوراى ان ش
ــى  ون ــون چ ان ــا  ن ب ــت  ی عا  1 ــا 2
ــت  موری ــد م ردی ــ  ب زاد من ــ  ادار مناط
زاد کیــ در  ــه  تعریــ شــد بــراى من
، تمرکــ خدمــا  ر ردشــ ــ و  زمینــه توری
ور  ــ  ته،  نایــ پیشــر  ، اهــ - ر ــ رهن
ــار نفــت  ــاد بــور خدمــا ت ، ای ــا اط
ــه  ــ در زمین ت ــت یا ی ــ و مرک ــا نفت ه و کا
ــ و  م ــ ا ــا بی ــ ه ــا و همای ا ه ــ نمایش

ــت ــد  ا ــ ش ــه ا تعری من
ت بیــ از  ــا زاد کیــ بــا م ــه  من
ومتــر  ــه 18 کی ا ومتــر مربــ در  0 کی
ــر  ــر  ومت 00 کی ــران  ــ ای نوب ــا 
ــ ارتباطــ  ــرار داشــته و را ا بــا  بندر
ــیر هوایــ  ن بــا داخــ و خــار از کشــور از م
ــى از  ــ ی ــ کی م ــ ا ا بی ــرود ــت  ا
ــه  ــود و روزان ــور ب ــ کش ه ــاى م ا ه ــرود
ــى هواپیماهــاى  و بــر پروازهــاى داخ ــ
ــ  ــى را از ای ــى و خار ران ایران ــا ــادى م زی
ــ  دی ــورهاى دور و ن ــد کش ــه م ــر  ب ی
یــر  ــر بــه ایــ  خــار و یــا از کشــورهاى دی

ــد ــى کنن وارد م
  ، زاد کیــ بــا داشــت  بازارهاى شــی ــه  من
ــاى  یره ــ و مهمان ــان، مت پارتم ــ  ، هت ــ هت
ــى و نیــ انــوا  م ــتاندارد بیــ ا متعــدد بــا ا
ــرا  ی نه پ ــا ــى  ــ و ورزش ــا تفری ان ام
ــ و  ر ایران ــ ردش ــر  ــون نف ی ــدود دو می

ــ باشــد ــ م خار

ــار  ــ و خ ــا داخ ــ ب ــ کی ــ ارتباط را ا
ا بیــ  ــرود ــود و  ــ ب ــیر هوای از کشــور م
ــه  ــرواز ب ــد پ ــه بان ــ ب ه ــ م ــ کی م ا
ــت و  ــر  ا ــر 45 مت ــر و  ــو  مت ط
1 هتــ   ، امتــ شــام 11 هتــ انــا ا دارا ام
ــدود  ــا  ــر ب ی ــ و 4 مهمان ــان، 18مت پارتم

ــد ــ باش ــت م 500 ت
رى،  ــ ردش ــت  نع ــ و کار  ــاى ک وره م
نایــ  ــى،  ــدار و خدمــا ما امــور بان
ــى، خدمــا پشــتیبان نفــت، خدمــا  ترونی ا
نیــ  ــى  ا ــور  م و  رامــرزى  ى  شــ پ

ــد ــى باش ــى م ــارى دریای ف ى  ــو نو ت

ینى نادر خداب به 
ــنایى،  ، خیابــان  یــر کیــ ى  تــر مرکــ د

زاد کیــ ــه  ــازمان من ــاختمان 
0 ف 42 - 44422141 ت

0 44425 ار 0 دورن
41 -8 تى 5 کدپ

 kish@info.ir ى ترونی ت ا پ
ــا - بعــد از چهاررا  ری ــرا  ر تــر تهــران ب د
، پــ 45،  ، نبــ خیابــان کی هــان کــود

زاد کی ــه  ــازمان من ــاختمان 
0218820 5 - ف  ت
02188 ار 482 دورن

تى 111-15188 کدپ
تى 111-15188 کدپ
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چگونگی سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام
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ــژه  ــه وی ــی و منطق ــات هوای ــرکت خدم ــذاری در ش ــرمایه گ ــوه س نح
ــرمایه  ــه س ــت ک ــی اس ــش های ــن پرس ــام از متداولتری ــادی پی اقتص
ــهایی  ــوند. پرسش ــه میش ــا آن مواج ــام ب ــه پی ــدو ورود ب ــذاران در ب گ
از قبیــل، چگونگــی نحــوه واگــذاری زمیــن، مــدت زمــان اجــاره 
ــد  ــه رون ــذاری و ... ک ــرمایه گ ــای س ــذ مجوزه ــی اخ ــن، چگونگ زمی

پــی می آیــد: پیــام در  ســرمایه گذاری در 
مســاحت کل منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام ۳600 هکتــار در محــدوده 
10 هــزار هکتــاری فــرودگاه بین المللــی پیــام واقــع شــده کــه در حــال 
حاضــر فــاز یــک )بــه مســاحت 40 هکتــار(، فــاز دو )بــه مســاحت 56 
ــاخت ها  ــی زیرس ــا تمام ــار( ب ــاحت 18 هکت ــه مس ــاز ۳ )ب ــار( و ف هکت
نیــز  فــاز 4  بهره بــرداری می باشــد،  در حــال ســاخت، تجهیــز و 
ــاخت ها  ــرای زیرس ــال اج ــار( در ح ــدود 150 هکت ــاحت ح ــه مس )ب
ــتی و  ــناد فرادس ــر اس ــا ب ــد. بن ــدد می باش ــای متع ــورت زون ه ــه ص ب
ــژه  ــه وی ــی و منطق ــات هوای ــرکت خدم ــرای ش ــه ب ــی ک مأموریت های
اقتصــادی پیــام تعریــف شــده، هــر صنعتــی در پیــام پذیرفتــه نمی شــود 
ــا  ــه ســبز ت ــده موســوم ب ــر فعالیــت غیرآالین ــام ب و بالطبــع تمرکــز پی
ــات  ــرکت خدم ــی ش ــتا در اراض ــن راس ــد. در ای ــع می باش رده ۳ صنای
ــژه اقتصــادی پیــام، اولویــت واگذاری هــا عبارتنــد  هوایــی و منطقــه وی
ــی  ــن، داروی ــع هایتــک و نوی ــی، صنای ــی و آی ســی ت ــع آی ت از: صنای
و پزشــکی، هوانــوردی، خدمــات حمــل و نقــل هوایــی، مراکــز آمــوزش 
ــه صادراتــی، مجتمــع هــای  ــوردی، شــهر لجســتیک و پایان فنــون هوان
نمایشــگاهی، دفاتــر تجــاری و اداری، مجتمــع هــای رفاهــی و خدماتــی 

ــد. ــداث می باش ــی و اح ــال طراح ــه در ح ــت ک اس
ارى زمی و و شرای وا  ن

در منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام، زمین هــای موجــود در مســاحت های 
ــه  ــاره ب ــرارداد اج ــا ق ــرمایه گذاران ب ــت س ــر درخواس ــا ب ــف بن مختل
مــدت 25 ســال بــه آنهــا واگــذار می شــود، عرصــه دولتــی و اجــاره 25 
ســاله می باشــد کــه تــا ســه ســال ثابــت و از ســال چهــارم 10 درصــد 
ــردن  ــال ک ــتای فع ــاً در راس ــود. ضمن ــه می ش ــاء اضاف ــاره به ــه اج ب
ــال  ــد و غیرفع ــای راک ــاء واحده ــتورالعمل احی ــد دس ــای راک واحده
مصــوب شــده اســت و صنایــع مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام 
کــه بــه هــر نحــو غیــر فعــال باشــند می تواننــد اعیانــی خــود را طبــق 
ــی  ــه صــورت کل ــا ب ــاره ی ــری اج ــخص دیگ ــه ش ــتورالعمل ب ــن دس ای

واگــذار نماینــد .
تضمیــن حمایــت از ســرمایه گذار خارجــی وفــق قانــون تشــویق و 
حمایــت از ســرمایه گــذاری خارجــی مصــوب ســال 1۳81 بــوده و ایــن 
ضمانــت در مناطــق ویــژه و آزاد از جملــه منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام 

ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــد و نکت ــاری می باش ــاری و س ــز ج نی
ســرمایه گذار خارجــی در پیــام مــی توانــد 100درصــد ســهام دار باشــد.

ارى رمایه  مومى  مرا 
ــه آدرس  ــایت شــرکت ب ــه س ــه ب ــا مراجع ــرمایه گذاری ب ــان س متقاضی
)www.pasc.ir( نســبت بــه ثبــت نــام خــود جهــت دریافــت زمیــن و یــا 
ســوله اقــدام می نماینــد. بعــد از ثبــت درخواســت، طــرح ســرمایه گذار 
در کارگــروه بررســی های فنــی و اقتصــادی دفتــر ســرمایه گذاری 
منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفتــه و 
ــای  ــا و پروژه ه ــود. طرح ه ــال می ش ــره ارس ــات مدی ــه هی ــت ب در نهای
ــورد  ــره م ــت مدی ــه هیئ ــره در جلس ــات مدی ــه هی ــده ب ــال ش ارس
تصویــب قــرار گرفتــه و جهــت ابــالغ بــه ســرمایه گذار بــه دفتــر 
ــرارداد  ــاد ق ــه انعق ــر ب ــت منج ــده و در نهای ــال ش ــرمایه گذاری ارس س
ــاده 7 قوانیــن  ــل زمیــن می شــود. طبــق م و امضــاء صورتجلســه تحوی
منطقــه ویــژه اقتصــادی تمامــی مجوزهــای مــورد نیــاز ســرمایه گذاران 
ــان کار و  ــی پای ــا، گواه ــداث بن ــه اح ــیس، پروان ــواز تاس ــل ج از قبی
پروانــه بهره بــرداری توســط منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام صــادر 
ــد  ــل رون ــت تکمی ــرح، جه ــرش ط ــب و پذی ــد از تصوی ــود. بع می ش
ــرمایه گذار  ــط س ــرمایه گذاری توس ــنامه س ــرم پرسش ــرمایه گذاری، ف س
ــا مــدارک ذیــل  تکمیــل و گــردش مالــی حســاب متقاضیــان همــراه ب
ــدارک  ــت م ــه رونوش ــود. ارائ ــال می ش ــرمایه گذاری ارس ــه اداره کل س ب
شــرکت از قبیــل )اساســنامه، روزنامــه رســمی،آخرین آگهــی تغییــرات، 
کارت ملــی صاحبــان امضــاء، گواهــی کــد اقتصــادی( و ارائــه درخواســت 
ــتی از  ــن درخواس ــزان زمی ــت و می ــوع فعالی ــامل ن ــرمایه گذاری ش س
ــرمایه گذاری  ــد س ــل رون ــرمایه گذار در تکمی ــدی س ــات بع ــر اقدام دیگ
ــرمایه گذاران در  ــه س ــات ب ــه خدم ــای ارائ ــی هزینه ه ــد. تمام می باش
ــت می باشــد.  ــت دول ــه هیئ ــق مصوب ــام وف ــژه اقتصــادی پی ــه وی منطق
ــر  ــخص و ب ــاًل مش ــژه کام ــق وی ــر در مناط ــا و کارپذی ــط کارفرم رواب
ــد؛ اداره  ــی می باش ــاری- صنعت ــق آزاد تج ــون کار در مناط ــاس قان اس
ــوده و ادارات کار  ــتقل ب ــاًل مس ــام کام ــادی پی ــژه اقتص ــه وی کار منطق
ــه مشــکالت  ــژه اقتصــادی صالحیــت رســیدگی ب خــارج از مناطــق وی
کارفرمــا و کارپذیــر داخــل مناطــق ویــژه را ندارنــد و رییــس اداره کار در 
منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام کــه حکــم خــود را از شــخص وزیــر کار 
دریافــت نمــوده اســت بــر تمــام ســاز و کارهــای کارفرمــا و کارپذیــر در 

ــژه اقتصــادی نظــارت دارد. ــه وی منطق
ــزوده  ــت ارزش اف ــا )معافی ارى در پی ــرمایه  ــاى  یت ه معا

ــزوده( ــژه اقتصــادی و کمیســیون ارزش اف در مناطــق وی
بــر اســاس مــاده 20 قوانیــن مناطــق ویــژه اقتصــادی محــدوده مناطــق 
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ویــژه اقتصــادی قلمــرو گمرکــی محســوب نشــده و تمامــی تجهیــزات، 
ماشــین آالت و مــواد اولیــه خارجــی در ایــن مناطــق معــاف از پرداخــت 

عــوارض و تعرفــه گمرکــی می باشــند.
 بــر اســاس قانــون مناطــق ویــژه اقتصــادی ســرمایه گذار و تولیدکننــده 
ــد  ــه داخــل منطقــه ویــژه بیاورن ــا زمانــی کــه مــواد اولیــه خــود را ب ت
ــژه  ــه وی ــاف هســتند و اگــر داخــل منطق از پرداخت هــای گمرکــی مع
ــوده و  ــه پرداخــت تعرفــه ای معــاف ب مونتــاژ و صــادر شــود از هــر گون
ارزش افــزوده باالیــی دارد، در واقــع، بــدون پرداخــت عــوارض صــادرات 

مجــدد را انجــام داده اســت.
در شــورای عالــی مناطــق آزاد کمیســیونی بــه نــام کمیســیون معافیــت 
ــی متشــکل از  ــام دارد کــه در آن کمیســیون نمایندگان ارزش افــزوده ن
ــوری  ــرک جمه ــارت، گم ــدن و تج ــت مع ــزی، وزارت صنع ــک مرک بان
اســالمی ایــران و دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق حضــور دارنــد کــه 
بابــت محصــول تولیــد شــده ضمــن ارائه درصــد معافیــت ارزش افــزوده، 
درصــدی نیــز درصــد مجــاز ورود کاال بــه داخــل کشــور می دهنــد کــه 
ایــن موضــوع از مهمتریــن مزایــای مناطــق ویــژه اقتصــادی می باشــد.

ادى پیا ت ه وی ا انونى من بى و  یت هاى ن م
نزدیکتریــن منطقــه ویــژه اقتصــادی کشــور بــه تهــران )40 کیلومتــری 
تهــران(؛ قرارگرفتــن در مجــاورت راه آهــن سراســری، متــروی تهــران-
ــی  ــرار گرفتــن در مســیر تالق کــرج و شــاهراه های ارتباطــی کشــور؛ ق
1۳ اســتان کشــور؛ تنهــا منطقــه ویــژه اقتصــادي داراي فــرودگاه 
ــهرک های  ــادی، ش ــز اقتص ــاورت مراک ــن در مج ــي؛ قرارگرفت بین الملل
صنعتــی و کشــاورزی؛ همجــواري بــه مراکــز  بــزرگ علمــي و تحقیقاتــی 
ــا و  ــرف کااله ــد و مص ــده تولی ــز عم ــه مراک ــودن ب ــک ب ــور؛ نزدی کش
ــاي  ــود نیروه ــگاهي و وج ــز دانش ــه مراک ــودن ب ــک ب ــات؛ نزدی خدم
متخصــص و تحصیــل کــرده؛ امــکان ســرمایه گذاری بــرای اتبــاع ایرانــی 
و خارجــی بــه هــر میــزان مشــارکت؛ تضمیــن ســرمایه گذاری خارجــی 
بــر طبــق قانــون جلــب و حمایــت ســرمایه های خارجــی و آزادی نقــل 
ــای  ــی مجوزه ــدور تمام ــل از آن؛ ص ــود حاص ــرمایه و س ــال س و انتق
قانونــی ســرمایه گذاری در یــک مجموعــه واحــد )ایجــاد پنجــره واحــد 
ــاه اجتماعــی  ســرمایه گذاری(؛ حضــور نماینــده وزارت تعــاون، کار و رف
ــط کار و کارگــری )اداره کار مســتقل در منطقــه طبــق  و تســهیل رواب
ــدون  ــی(؛ ورود آزاد و ب ــاری- صنعت ــق آزاد تج ــن اداره کار مناط قوانی
حقــوق گمرکــی و ســود بازرگانــی ماشــین آالت و مــواد اولیــه  جهــت 
واحدهــای مســتقر در منطقــه؛ امــکان ورود و خــروج کاال از منطقــه بــه 
ــدون تشــریفات گمرکــی؛ امــکان ترانزیــت و صــدور  خــارج از کشــور ب
ــزوده  ــی معافیــت ارزش اف ــت قانون ــت؛ مزی ــدون محدودی مجــدد کاال ب
ــداری کاال در  ــکان واردات و نگه ــه؛ ام ــل منطق ــدات داخ ــرای تولی ب
انبارهــای منطقــه و صــادرات مجــدد بــه خــارج از کشــور؛ قرارداشــتن 
فــرودگاه در داخــل اراضــی منطقــه ویــژه و امــکان بهره گیــری از 

ــي(؛  ــات کارگوی ــري )خدم ــه و بارگی ــه تخلی تمامــی تســهیالت از جمل
ــل  ــون در حداق ــت روي کامی ــاي یکنواخ ــص کااله ــا ترخی ــت ب موافق
ــي توقــف کاال در  زمــان ممکن)حمــل یکســره(؛ عــدم محدودیــت زمان
ــز  ــان مراک ــی) صاحب ــدی و صنعت ــای تولی ــش واحده ــه در بخ منطق
تولیــدی و صنعتــی می تواننــد مــواد اولیــه و قطعــات تولیــدي داخــل 
کشــور و یــا خــارج کشــور را بــه هــر میــزان و ارزش در منطقــه دپــو و 
نگهــداری نماینــد و در نهایــت عــدم متروکــه شــدن کاال در منطقــه(؛ 
عــدم نیــاز بــه ثبــت ســفارش بــرای ورود تمامــی مــواد اولیــه و قطعــات 
خارجــی بــه داخــل منطقــه؛ عــدم نیــاز بــه ثبــت ســفارش بــرای ورود 
ــه داخــل  ــه ب محصــول تولیــدی واحدهــاي تولیــدي مســتقر در منطق
کشــور بــه میــزان معافیــت ارزش افــزوده؛ معافیــت از پرداخــت هرگونــه 
ــه و ماشــین آالت  ــواد اولی ــراي واردات م ــی ب ــوارض گمرک ــوق و ع حق
ــارج  ــه از خ ــرف در منطق ــورد مص ــات م ــوازم و قطع ــد و ل ــط تولی خ
ــوارض  ــوق وع ــت حق ــاز؛ پرداخ ــتعمل مج ــو و مس ــم از ن ــور، اع کش
ــدي  ــاي تولی ــدي واحده ــات تولی ــه و قطع ــواد اولی ــي ورودی م گمرک
ــه؛  ــان خــروج کاال از منطق ــد و در زم ــس از تولی ــه پ مســتقر در منطق
معــاف بــودن ضایعــات مــواد اولیــه و قطعــات تولیــد از پرداخــت حقــوق 
ــه  ــط منطق ــداء توس ــی مب ــدور گواه ــکان ص ــي؛ ام ــوارض گمرک و ع
ــران(؛  ــا تأییــد گمــرک ای ــژه )ب ــرای کاالهــای خروجــي از منطقــه وی ب
ــر؛  ــه تی ــي وکارن ــي، داخل ــت خارج ــق ترانزی ــکان ورود کاال از طری ام
ــرای کاالهــای صادراتــی و  امــکان صــدور گواهــي مبداءهــاي متعــدد ب
ــا تأییــد گمــرک ایــران )قابــل پذیــرش سیســتم بانکــی  ــا وارداتــي ب ی
ــه  ــي ب ــمتی از کاالی واردات ــا قس ــام و ی ــذاري تم ــکان واگ ــور(؛ ام کش
ــا  ــی و ی ــم از ایران ــردی اع ــر ف ــه ه ــه ب ــي از منطق ــا صادرات ــه ی منطق
خارجــی در مقابــل قبــض انبــار تفکیکــی قابــل معاملــه بــه درخواســت 
صاحــب کاال بــه صــورت نامحــدود؛ امــکان صــادرات و واردات محصوالت 
فنــاوری اطالعــات ICT  از جملــه تلفــن همــراه و لــوازم جانبــي، رایانــه، 
نــوت بــوک و لــوازم جانبــي و تجهیــزات رایانــه، دوربیــن عکاســي و مدار 
بســته )گمــرک تخصصــي گمــرک ج.ا.ا.(؛ امــکان ترخیــص انــواع خــودرو 
در منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام بــر اســاس مجــوز گمــرکات ایــران در 
ــن زمــان ممکــن )اســتقرار شــرکت هاي بازرســي فنــي خــودرو  کمتری
و نماینــدگان اســتاندارد در منطقــه(؛ وجــود آزمایشــگاه تخصصــي 
صنعــت IT مــورد تأییــد ســازمان تنظیــم مقــررات وارتباطــات رادیویــي 
و ســازمان ملــي اســتاندارد ایــران و امــکان صــدور مجوزهــاي قانونــي؛ 
وجــود آزمایشــگاه اکرودیتــه و شــرکت های بازرســی فنــی مــورد تأییــد 
ســازمان ملــي اســتاندارد ایــران و ســازمان غــذا و دارو و محیط زیســت 
در منطقــه ویــژه اقتصــادي و امــکان آزمــون تمامــی محصــوالت 
کشــاورزي وغذایــي وشــیمیایي وآرایشــي بهداشــتي و صــدور مجوزهــای 

ــرای صــادرات و واردات. ــی ب قانون
نبرى ینى کورو  به 
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اگــر قصــد ســفر بــه کشــور آذربایجــان داریــد بــا مطالعــه مــوارد زیر 
بــا نحــوه مذاکــره، آداب رســوم و ســنن مردمــان ایــن کشــور بیشــتر 

ــوید. آشنا ش
ا دیمى و خرا و  دا و ر  ، ن

فرهنــگ آذری بــه علــت ریشــه های غنــی فرهنگــی اش دارای 
خرافــات بســیاری می باشــد کــه برخــی از آنهــا شــامل مــوارد زیــر 

می باشــند:
- گربــه ای کــه از مســیر شــما عبــور می کنــد باعــث بدشانســی در 

ــود. ــان می ش کارت
ــدان معنــی اســت کــه  ــزد ب ــه صــورت اتفاقــی بری - نمکــی کــه ب
شــما بــا کســی دعــوا خواهیــد کــرد. پاشــیده شــدن شــکر بــه روی 

ــرد. ــن می ب ــر را از بی ــن اث نمــک ای
ــه  ــرگ را ب ــی م ــی و حت ــاز گذاشــتن تیغه هــای قیچــی بدبخت - ب

ــراه دارد. هم
- اگــر کســی را بــا یــک ســطل خالــی ببینیــد بدشانســی و بدبختی 

ــد. می آوری
- اگــر کســی را ببینیــد کــه نــان و کیســه های پُــر بــه همــراه دارد 

شــانس خوبــی خواهیــد داشــت.
- هیچ موقع جهت رفتن به مراسم خاکسپاری عجله نکنید.

- از روی مســیری کــه ماشــین نعش کــش حرکــت می کنــد، عبــور 
. نکنید

- اگــر اولیــن کســی کــه در مســیر رفتــن بــه ســر کار دیدیــد مــرد 
بــود شــانس خوبــی خواهیــد داشــت.

- در هنگام شب پول یا نان قرضی به کسی ندهید.
- پاشــیدن یــک کاســه آب در مســیر فــردی کــه برای ســفری کاری 
یــا مســافرتی طوالنــی رهســپار اســت باعــث می شــود فــرد مســافر 
شــانس بیــاورد و بــه او کمــک می کنــد تــا بــه ســالمتی بــه خانــه 

برگردد.
ى وا پر دید و بازدید و ا

ــا از  ــه، آذری ه ــن ناحی ــا در ای ــیاری از فرهنگ ه ــه بس ــبیه ب - ش
ــد. ــان می آی ــتانه خوشش ــرم و دوس ــی گ ــوال پرس ــالم و اح س

- مردهــا بــا یکدیگــر دســت می دهنــد و گونــه ی یکدیگــر را بوســه 
ــه  ــی ب ــر لفظ ــالم از نظ ــه س ــد. )کلم ــالم می کنن ــد و س می زنن

ــد( ــالمتی می باش ــتی و س ــح و آش ــی صل معن
ــر را  ــار یکدیگ ــک ب ــرده و ی ــل ک ــر را بغ ــی یکدیگ ــان موقع - زن

ــه طــور کلــی  ــان آذری ب ــر روی گونه هــای چــپ( زن می بوســند )ب
بــا یکدیگــر دســت نمی دهنــد اگــر چــه بســیاری از آنهــا بــا افــراد 

ــد. ــت می دهن ــی دس خارج
- همیشــه زمانــی صــرف حــال و احوال پرســی از خانــواده، ســالمت 

فــردی و کار افــراد می کننــد.
- اگــر افــراد همســن و ســال باشــند بــه طور کلی اســم کوچک شــان 

در موقعیت هــای اجتماعــی خطــاب قــرار گرفته می شــود.
ــال  ــه دنب ــم او را ب ــید، اس ــی نمی شناس ــه خوب ــردی را ب ــر ف - اگ
ــوم )زن( و  ــا از هان ــرای خانم ه ــد. ب ــه کار ببرن ــب ب ــی مناس عنوان

ــود. ــتفاده می ش ــرد( اس ــی )م ِ ــردان از ب ــرای م ب
- افــراد جوان تــر معمــوالً ابتــدا شــروع بــه ســالم و احوال پرســی بــا 

افــراد بزرگتــر می کننــد.
و هدیه دادن دا و ر

- آذری هــا اصــوالً در جشــن تولــد، عروســی و جشــن های ســالیانه 
و ســالگرد مراســم هدیــه می دهنــد.

- در فرهنگ آذری هدیه دادن مهم است نه قیمت آن.
- نپذیرفتــن هدیــه دســت کــم بــه مــدت دوبــار قبــل از قبــول آن از 

روی بــی میلــی امــری عــادی می باشــد.
ــاد  ــیار زی ــأله بس ــن مس ــر روی ای ــاری ب ــرار و پافش ــه اص - همیش
ــه دهنــده مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد. ــرد هدی ــرای ف اســت و ب

- اگــر بــرای شــام بــه خانــه ی یــک فــرد آذری دعــوت شــدید بــرای 
مهمانــدار خانــم گل یــا شــیرینی بــه همــراه بیاوریــد. از مغــازه داری 
ــد.  ــا را کادو نمای ــه آنه ــد ک ــد بخواهی ــداری می کنی ــه آن را خری ک
جبــران مهمان نــوازی بــا یــک هدیــه ی کوچــک امــری مودبانــه در 

ــه می شــود. نظــر گرفت
ــد. از  ــرد باش ــد ف ــه می دهی ــه هدی ــی ک ــداد گل های ــه تع - همیش

ــود. ــتفاده می ش ــازه اس ــییع جن ــم تش ــرای مراس ــداد زوج ب اع
ــان از مشــروبات  ــه میزبان ت ــن نیســتید ک ــه مطمئ ــی ک ــا زمان - ت

ــد. ــه ندهی ــه او مشــروب هدی ــد ب ــتفاده می کن ــی اس الکل
- بــه طــور کلــی زمانــی کــه هدیــه می دهنــد فــرد هدیــه گیرنــده 

ــد. ــاز می کن ــا را ب هدیه ه
و ناهار خوردن دا و ر

- اگر برای صرف غذا به خانه یک آذری دعوت شدید:
ــد. ممکــن اســت  ــان را درآوری ــه کفش هایت ــه خان - قبــل از ورود ب

میزبــان کفــش راحتــی بــه شــما بدهــد تــا بپوشــید.

آداب مسافرت به کشور آذربایجان
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- وقت شناســی خیلــی مهــم نمی باشــد. از نظــر اجتماعــی ۳0 
ــول اســت. ــل قب ــر قاب ــه تأخی دقیق

- لبــاس عــادی بپوشــید امــا نــوع لباس تــان را هوشــمندانه انتخــاب 
نماییــد. هیــچ گاه لباس هــای تنــگ و بــاز نپوشــید.

ــه دســت  ــا هم ــد ب ــود دارن ــادی در آن محــل وج ــراد زی ــر اف - اگ
ــد. بدهی

- آداب ســر میــز نســبتاً رســمی می باشــد. اگــر شــک داریــد نــگاه 
کنیــد کــه افــرادی کــه چــه کاری انجــام می دهنــد.

- تــا زمانــی کــه از شــما دعــوت نشــده کــه بنشــینید ایســتاده باقی 
ــود.  ــما داده می ش ــه ش ــی ب ــی خاص ــت صندل ــن اس ــد. ممک بمانی
آرنــج خــود و دســت هایتان را موقــع غــذا خــوردن بــاالی میــز نگــه 

داریــد.
ــذا  ــدای غ ــد. در ابت ــرو می کن ــذا را س ــم غ ــان خان ــوالً میزب - معم
ــر  ــان و در آخ ــپس میهمان ــود، س ــرو می ش ــن س ــراد مس ــرای اف ب

ــودکان. ک
- موقــع خــوردن غــذا و دادن چیــزی بــه فــرد دیگــر در ســر میــز 

غذاخــوری تنهــا از دســت راســت خــود اســتفاده نماییــد.
دا تشریفا کارى

- اگــر چــه ارتبــاط مســتقیم در آذربایجــان بــه عنــوان امــری مثبت 
ــن  ــن ای ــه کار گرفت ــع ب ــد در موق ــراد بای ــا اف ــود ام ــده می ش دی

ارتبــاط مســتقیم مراقــب باشــند.
- اطالعــات همیشــه بایــد بــه گونــه ای ارائــه شــوند کــه دیپلماتیــک 

و حســاس باشــند بــه طــوری کــه باعــث آبروریــزی فــردی نشــوند.
ــد  ــتفاده نمائی ــد از آن اس ــما می توانی ــه ش ــتوری ک ــطح دس - س
نســبت بــه کســی کــه بــا او صحبــت می کنــد، مشــخص می شــود.

- اگــر رابطه تــان رابطــه ای جدیــد رســمی یــا مهم اســت دیپلماســی 
تــان بحرانــی و ســخت می شــود.

ــی توســعه داده شــده باشــد و ســطح  ــه خوب ــن رابطــه ب ــر ای - اگ
ــت  ــتی و صداق ــد، دوس ــی باش ــد کاف ــه ح ــر ب ــا یکدیگ ــی ب راحت

ــد. ــر می رس ــه نظ ــترخوب ب بیش
ارى: کار هاى ت

ــا  ــن کارت ه ــورد ای ــادل رســمی تشــریفاتی در م ــه تب ــچ گون - هی
ــدارد. وجــود ن

ــاد ایــده ای خــوب می باشــد چــرا  - داشــتن کارت هــای تجــاری زی
کــه ایــن امــر وســایل پایــه و اســاس داشــتن جزئیــات ارتباطــی را 

ــا وســایل الکترونیکــی شــکل می دهــد. در مخالفــت ب
- کارت را با دست راست خود بدهید و بگیرید.

ى ا هاى ش م
ــه ی  ــک نام ــه ی ــان ب ــات در آذربایج ــب دادن مالق ــرای ترتی - ب
معارفــه ای نیــاز اســت کــه شــرکت شــما، تاریخچــه و هــدف مالقات 

شــما را معرفــی نمایــد.
- ترجمــه کــردن ایــن نامــه بــه زبــان آذری بــرای تضمیــن اینکــه 
افــراد آذری متوجــه نامــه می شــوند ایــده ی خوبــی بــه نظــر 
ــما در  ــدن ش ــر ش ــه پایدارت ــر چ ــث ه ــن باع ــد و همچنی می رس

کارتــان می شــود.
- تشــریفات معینــی و مشــخص وجــود دارنــد کــه فــرد در 
مالقات هــای خــود بایــد از آنهــا تبعیــت نمایــد چــرا کــه آذری هــا 
نســبت بــه مقــام، عنــوان، کســی کــه ابتــدا می نشــیند، ابتــدا وارد 
ــن  ــن کار ای ــتند. بهتری ــاس هس ــاًل حس ــود و… کام ــی می ش اتاق

ــود. ــروی ش ــن سرمشــق پی ــه از ای اســت ک
- مــودب بــودن مهــم اســت و تمــام قســمت فرآینــد ایجــاد رابطــه 

می باشــد.
- مباحثه هــا و مذاکــرات اغلــب بــه آرامــی بــا صــرف چــای شــروع 
می شــوند و عناویــن مذاکــره ممکــن اســت کامــاًل نامرتبــط باشــند. 
هــر چنــد ایــن مــورد قســمت ایجــاد کننــده یــا شــکننده ی رابطه ی 
ــام کار  ــت انج ــید، فرص ــازگاری نرس ــه س ــر ب ــد – اگ ــما می باش ش

گروهــی و بــا هــم بســیار کــم می شــود.
- همیشــه در حیــن صحبــت کــردن بــه چشــمان طــرف خــود نــگاه 
کنیــد زیــرا آذری هــا ایــن کار را بــه عنــوان نشــانه ای از صمیمیــت 
ــه  ــت ب ــن صحب ــی در حی ــر کس ــد. اگ ــی می کنن ــت تلق و صداق
ــرد  ــه آن ف ــد ک ــر می کنن ــد، آذری فک ــگاه نکن ــا ن ــمان آنه چش

ــرای پنهــان کــردن دارد. ــزی ب چی
- تصمیم گیری ها به آرامی حاصل دارد.

ــکیبا  ــود را ناش ــرد آذری خ ــک ف ــری ی ــگاه در تصمیم گی - هیچ
ــد. ــه نکنی ــن کار عجل ــد و در ای ــان ندهی نش

ــته  ــالت را داش ــا در معام ــاری آذری ه ــه زدن و پافش ــار چان - انتظ
باشــید، آنهــا مذاکره کننده هایــی سرســخت می باشــند.

ى دید بان مدن مهند م
نامه دید بان مرز و  ا امتیاز و مدیرم  
مرز نیوز ى خبرى اخبار مرز  ی ا ت و پای
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مردمان شهرستان های مرزی به عنوان مرزبانان 
که  شوند  می  محسوب  مرزی  نقاط  در  کشور 
شاید دوری از مرکز کشور باعث شده تا مسایل 
گرفته  قرار  توجهی  کم  مورد  شان  مشکالت  و 
باشد، اما این رسانه در راستای رسالت رسانه ای 
خود در نظر دارد با شناساندن ظرفیت های بالقوه 
این شهرستان ها و استان های مرزی به عنوان 
شتابدهنده، این پتانسیل ها را در تمامی زمینه 
فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی،  های 
و...  دامپروری  و  کشاورزی  گردشگری، صنعتی، 
در  را  موضوعات  این  و  داده  قرار  بررسی  مورد 
همین  به  نماید.  منعکس  و  معرفی  رسانه  این 
منظور گفت وگویی اختصاصی و صمیمانه ای را 
با مهندس حسن قبادی، فرماندار سخت کوش 
شهرستان بیله سوار از توابع استان اردبیل ترتیب 

داده ایم که ماحصل آن را با هم می خوانیم:
عیت  مو از  کمى  وا  ی  او نوان  به 
ی  یت ها و پتان ر وار و  ه  تان بی شهر

ید و انه ب اطبی ای ر ن براى م هاى 
شهرستان بیله سوار یکی از شهرستان های مرزی 
واقع  اردبیل  استان  شرقی  شمال  قسمت  در  و 
به  نزدیکی  لحاظ  به  این شهرستان  است.  شده 
منطقه قفقاز به عنوان دروازه ورودی کشورهای 
CIS از اهمیت باالی استراتژیکی برخوردار بوده 

و همچنین وجود اشتراکات تاریخی و فرهنگی 
و جمهوری  آذربایجان  دو کشور جمهوری  بین 
را  اهمیت  این  تاریخ  طول  در  ایران  اسالمی 
کشور  خاک  زمانی  است.  کرده  برابر  چندین 
ایران  کشور  قلمرو  جزو  آذربایجان  جمهوری 
بین المللی  معاهدات  از  برخی  خاطر  به  و  بوده 
سرزمین  این  خاک  از  تزاری  روسیه  کشور  با 
جدا شده و اکنون به عنوان یک کشور مستقل 
محسوب می شود. این اشتراکات فرهنگی موجب 
شده تا شاهد گسترش ارتباطات و مبادالت در 
زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و... در سطح عالی باشیم و بین این دو 
ترین  عالی  سطح  در  رسمی  دیدارهای  کشور 
انجام    - جمهور  رئیس   – تصمیم گیر  مقامات 
این  نیز  امید  و  تدبیر  دولت  در  است.  گرفته 
مالقات ها به حد قابل توجهی افزایش یافته است. 
به  نسبت  کشور  دو  این  مردم  هم  و  دولت  هم 
هم وابستگی های مستحکمی داشته و به همین 
در  تردد  هزار  پانصد  و  میلیون   1 اکنون  خاطر 
سوی  از  است.  شده  ثبت  مرزی  پایانه  سامانه 
دیگر جمهوری خودمختار نخجوان نیز به لحاظ 
مشکالتی که با کشور ارمنستان دارد، ارتباط این 
کشور با جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران 

از آن در شهرستان  بخش عمده ای  و خصوصاً 
پارس آباد،  مسیر  طی  که  می باشد  سوار  بیله 
اصالندوز و جلفا در استان آذربایجان شرقی این 
حلقه وصل بین جمهوری خودمختار نخجوان و 

جمهوری آذربایجان به وجود آمده است. 
و  تان  شهر ای  و  ت و  عه  تو براى 
چه  رى  ردش نعت  تر  نی  هم

برنامه هایى پی بینى کرد اید
های  پیگیری  با  گذشته  سال  اردیبهشت  از 
مرزی  پایانه  و  گمرک  فعالیت  محترم،  استاندار 
گمرکی  امور  و  شده  ساعته  شهرستان 24  این 
و تردد مسافران به صورت شبانه روزی در حال 
انجام است. بر اساس بررسی های به عمل آمده در 
خصوص عملکرد این دستگاه ها در بخش تجاری 
و مسافری شاهد روند رو به رشد هستیم و حدود 
۳0 درصدی مسافرانی که برای درمان وارد کشور 
سالمت  گردشگری  گسترش  نشانگر  شده اند 
توسعه  راستای  و در  به همین منظور  می باشد. 
صنعت گردشگری سالمت در سال رونق تولید 
تمهیداتی اندیشیده شده و پیگیری این مهم به 
عنوان اولویت در سیاست های کالن استان لحاظ 
خصوص  این  در  بسیاری  برنامه های  که  شده 
اقدام  دست  در  نیز  آنها  از  برخی  و  شده  انجام 
بخش  در  اعتبارات  برابری   ۳ افزایش  می باشد. 
گردشگری گواهی بر این مدعا بوده و در کمیته 
برنامه ریزی شهرستان نیز مشوق هایی برای جذب 
سرمایه گذار در نظر گرفته شده تا زیرساخت های 
الزم برای مسافرانی که پیش از این به استان های 
آذربایجان شرقی، گیالن و یا تهران برای درمان 
مراجعه می کردند از این پس در استان اردبیل به 

خصوص شهرستان بیله سوار پذیرای آنها باشیم.
ود دارد تى در ای را و چه مش

نبود تجهیزات پزشکی، کمبود امکانات اسکان و 
این  از موانع موجود در  استاندارد  اقامتگاه های 
زمینه هستند که با تأمین آنها می توانیم به خوبی 
کشورهای  گرامی  میهمانان  و  مسافران  پذیرای 

همسایه و حتی از اقصی نقاط جهان باشیم. 
مراک  را اندازى  و  خ در  اتى  ی تو چه 

ى داشته اید تفری
راه اندازی  برای  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 

است  ای  پروژه  اکوکمپ گردشگری جدیدترین 
که با نگاه ویژه در حال راه اندازی آن بوده و بعد از 
جانمایی محل، سند آن صادر شده و بقیه کارهای 
اداری شامل گرفتن مجوز موافقت اصولی و سایر 
مجوزها برای بهره برداری آن در حال پیگیری 

می باشد. 
و  هوایی  ورزش های  استاندارد  سایت  همچنین 
پروازهای تفریحی مانند پاراگالیدر، کایت و... در 
منطقه گردشگری گلی بالغ نیز راه اندازی شده 
است. این مجموعه به عنوان یکی از سایت های 
ملی  و  استانی  مربیان  تأیید  مورد  نظیر که  کم 
یکی  و  داشته  بسیاری  مزایای  که  گرفته  قرار 
فعالیت جزو معدود  زمانی  بازه  لحاظ  به  آنها  از 
سایت های پروازی است که می تواند در 9 ماه 
پرواز  محل  کم  فاصله  و  داشته  فعالیت  سال  از 
)شروع( و محل فرود این امکان را به عالقمندان 
این رشته ورزشی می دهد تا چندین بار بعد از 
خود  پروازی  برنامه  دوباره  استراحت  و  فرود 
کیلومتری سه  در 5  سایت  این  دهند.  ادامه  را 
راهی خروسلو و منطقه گردشگری گلی بالغ در 

شهرستان بیله سوار واقع شده است.
در  گردشگری  منظر  از  که  دیگری  برنامه 
عالی ترین سطح برگزار شد، جشنواره ملی کوچ 
عشایر  کوچ  خاطر  به  ساله  هر  که  بود  عشایر 
بزرگ جزو  رویداد  این  و خواستگاه  این منطقه 
می شود.  محسوب  شهرستان  این  نمادهای 
جایگاه  به  ارزش گذاری  برای  قبل  چندین سال 
به تالش های  نهادن  ارج  و  قشر زحمتکش  این 
آنها، عزیزان فرماندار در دوره های گذشته زحمت 
کشیده و جشنواره ای را با عنوان جشنواره کوچ 
عشایر ترتیب داده اند که پس از سه دوره برگزاری 
به نام بیله سوار و به عنوان تنها رویداد عشایری در 
سطح ملی در کشور به ثبت رسیده است. امسال 
نیز نهمین دوره این جشنواره در اردیبهشت ماه 
98 با استقبال کم نظیری برگزار شد و حدود 40 
هزار نفر از استان اردبیل، هموطنان و میهمانان 

خارجی در این جشنواره حضور داشتند.
وجود  همچنین  و  منطقه  استعداد  به  توجه  با 
آذربایجان،  کشورهای  در  عشایری  جمعیت 
ترکیه، عراق، قرقیزستان و... هدف ما این است 
از سوی  امکان سنجی  نتایج  اعالم  اساس  بر  که 
فعاالن گردشگری این کشورها بتوانیم با مشارکت 
آنها جشنواره سال آینده را به صورت بین المللی 
برگزار کنیم. چون اعتقاد داریم عشایر شاهسون 
یکی از عالی ترین ظرفیت های توسعه گردشگری 
استان بوده و در کنار برگزاری این جشنواره به 

جذب گردشگری توجه خاصی خواهیم داشت. 

حسن قبادی، فرماندار شهرستان بیله سوار:

»گردشگری سالمت« را گسترش می دهیم 
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رى مرزى نی  ردش یا مى توان  به نظر شما 
داشته باشی

به  سفر  برای  بسیاری  اهداف  توریست ها  بله. 
به خاطر شناخت  بیشتر  و  دارند  سایر کشورها 
خوراک  و  مراسمات  رسوم،  و  آداب  فرهنگ ها، 
و  می گذارند  سرزمین   آن  به  پا  و...  پوشاک  و 
مناظری که در مناطق مرزی وجود دارد می تواند 
مرز  در  باشد.  توریست  جذب  برای  جاذبه ای 
ایران و آذربایجان مناطق بکری وجود دارد که 
اجرایی  دستگاه های  هماهنگی  و  برنامه ریزی  با 
و امنیتی می تواند بستری مناسب برای حضور 
توجه  با  البته  باشد.  مناطق  این  در  گردشگر 
و  ایران  بین  این حوزه  در  موجود  اشتراکات  به 
گردشگری  نوع  این  قفقاز  منطقه  و  آذربایجان 
می تواند یکی از بزرگترین ظرفیت برای تبادالت 
قالب  در  که  باشد  و...  فرهنگی  اقتصادی، 
برگزار  مشترک  صورت  به  مرزی«  »گردشگری 
شود. نمونه همین موضوع در عید نوروز امسال 
اتفاق افتاد و با پیگیری های به عمل آمده از سوی 
با حضور  مشترک  نوروز  مراسم  کشور،  مرزبانی 
ایران و آذربایجان  فرماندهان مرزبانی دو کشور 
در نقطه صفر مرزی برگزار شد. این اتفاق بسیار 
نادر بود و در کمتر کشوری این نوع از مراسمات 
وجود دارد که در نقطه مرزی در کنار سفره هفت 
سین، آغاز سال جدید را جشن بگیرند. در این 
مراسم پیام نوروزی رهبر انقالب اسالمی ایران و 
سخنان رئیس جمهور آذربایجان پخش شد که 
به عنوان رویداد فرهنگی- سیاسی در تاریخ به 
ثبت رسید. همین مراسم می تواند نقطه عطفی 
های  فعالیت  و  رویدادها  چنین  گسترش  برای 
فرهنگی- اجتماعی بوده و جنبه گردشگری نیز 

داشته باشد.
ت مرز چی نظر شما دربار 

نیست  گویا  خیلی  طبیعی  عالم  در  مرزها  این 
و بین کشورها در حد یک قرارداد بوده و قابل 
مشاهده نیست، تنها خطی در روی نقشه است. از 
این رو دیدارهای مرزی و تبادالت مرزی می تواند 
به ایجاد عالقه همکاری بین دو کشور و توسعه 

فرهنگ مشترک کمک کند.
چه  در  وار  ه  بی زاد  ه  من ی  تش

رار دارد ه اى  مر
در  ظرفیت  بزرگترین  از  یکی  مرزی  مناطق 
زمان  این  در  می رود.  شمار  به  تحریم  دوران 
می توان مراودات در حوزه اقتصاد و بازرگانی را 
ادامه  بهترین وضعیت  با کشورهای همسایه در 
عنوان  به  می تواند  که  ظرفیتی  بزرگترین  داد، 
تجاری  آزاد  منطقه  نماید،  عمل  شتابدهنده 
آزاد  منطقه  گفت  می توان  رو  این  از  می باشد.  
توسعه  موجب  ویژه  صورت  به  اردبیل  استان 
استان اردبیل شده و به عنوان یکی از استان های 
ایران  پیشرو در نظام مقدس جمهوری اسالمی 

نقش آفرینی خواهد کرد. 
آقا  حاج  زحمات  از  می دانم  الزم  جا  همین 
عاملی نماینده محترم ولی فقیه در استان، آقای 
مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل و مجمع 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی که با 
هماهنگی و همدلی این مهم را رقم زدند، تشکر و 

قدردانی می نمایم. 
ری نی  د خد و پرو پایا  در خ

ی دهید تو
پروژه  این  اعتبار  رهبری  معظم  مقام  به دستور 
ملی در منطقه مغان از محل صندوق توسعه ملی 
تأمین شده و مبلغ یک میلیارد دالر نیز به این 
پروژه  این  اراضی  یافت. وسعت  اختصاص  پروژه 
در سه شهرستان  و  بوده  حدود ۳7600 هکتار 
که  شده  واقع  سوار  بیله  و  پارس آباد  اصالندوز، 

در  را  آن  هکتار   27000 بیله سوار  شهرستان 
در  آن  اعظم  قسمت  عبارتی  به  و  دارد  اختیار 
ناحیه  این شهرستان قرار دارد. کل پروژه به 4 
تقسیم شده است که نواحی ۳ و 4 کاماًل و قریب 
به 80 درصد ناحیه 2 نیز در اختیار شهرستان 
بیله سوار می باشد. این پروژه در حوزه آب و خاک 
بزرگترین موتور محرکه اقتصادی منطقه به شمار 
می رود و با اجرای کامل آن حدود 1 میلیون تن 
خواهد  افزوده  باغی  و  کشاورزی  محصوالت  به 
تا  بست  کار خواهیم  به  را  تالش مان  تمام  شد. 
دومین دشت مغان که به واسطه این پروژه بوجود 
خواهد آمد، به ثمر نشسته و شاهد رونق تولید 
پایاب  پروژه  اتمام  با  باشیم، چون  اشتغالزایی  و 
اقتصاد  بلکه  استان  و  تنها منطقه  نه  خداآفرین 

شمالغرب کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 
چه  با  تان  شهر عه  تو و  و  ت براى 

تید ه ه تى موا مش
استاندار  ویژه  عنایت  و  دستور  با  گذشته  سال 
بهنامجو مشکالت  آقای مهندس  محترم جناب 
و  مسایل  و  شد  احصاء  شهرستان  این  اصلی 
مشکالتی که مردم با آن مواجه هستند مشخص 
استانداری  به  که  بندی  جمع  یک  در  گردید.  
مشکالت  مهتمرین  شد،  منعکس  نیز  اردبیل 
این شهرستان، »راه« و »آب« می باشد که اگر 
این کمبودها رفع شود بسیاری از مشکالت حل 

خواهد شد. 
ر اربعی  وا پایانى چند نفر زا نوان  به 
تان به  ى ای شهر از مبادى ورودى و خرو

ى مشر شدند ى مع ن اشر و کرب
بالغ بر 10 هزار نفر برای شرکت در مراسم بزرگ 

اربعین از پایانه این شهرستان تردد کرده اند.

نبرى رهاد  به  ا م
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سیدسلیم جاللی، مدیر پایانه مرزی شهرستان بیله سوار:

مرزنشینان؛ سفیران مهمان نواز 
ادى کشور  ت و ا عه و ت اخت هاى تو ى از  زیر پایانه هاى مرزى ی

و مى شود  مد مرزنشینان م ى در به شمار مى روند و منب ا
به گزارش مرزنیوز و به نقل از دیده بان مرز؛ از این رو برای آشنایی بیشتر 
مخاطبین این رسانه گفت وگویی اختصاصی را با مهندس سید سلیم جاللی 
مدیر پایانه مرزی شهرستان بیله سوار که 25 سال سابقه فعالیت در حوزه حمل 
ونقل و 12 سال خدمت در این پایانه را در کارنامه کاری خود دارد، ترتیب 

داده ایم که حاصل آن در پی می آید:
ید و انه ب اطبی ای ر ی ای پایانه براى م ه تش از تاری

تاریخچه تأسیس پایانه بیله سوار به سال 1۳74 باز می گردد. بعد از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی در سال 1۳69 گذرگاهی در این قسمت از مرز بازگشایی 
شد. پس از درگیری کشور تازه استقالل یافته جمهوری آذربایجان با کشور 
ارمنستان تنها راه ارتباطی نخجوان به باکو که پیش از آن از خاک ارمنستان 
عبور می کرد، مسدود شد. گذرگاه بیله سوار برای اولین بار با موافقت و دستور 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به عنوان راه کمک رسان به مردم مسلمان 
نخجوان فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و کم کم به عنوان مرز رسمی تبدیل 
شده و در سال 1۳80 نیز به عنوان مرز بین المللی شناخته شد که اکنون 
ترانزیت کاال و تردد مسافر به صورت شبانه روزی در این پایانه در حال انجام 

است.
ت ان بود ا شته به چه می ا  یت کا در  رى و تران ا مار تردد م

در سال 1۳97 حدود یک میلیون و 450 هزار نفر از این مرز عبور کرده اند و 
حجم کاالهای تزانزیتی 421 هزار و 19 تن، واردات ۳2 هزار تن و صادرات 
۳97 هزار تن بوده است. از نظر تردد مسافری 45 درصد و در بخش ترانزیت 
کاال ۳5 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته ایم  و تفاوت  باالی 
صادرات و واردات نشان دهنده تراز تجاری مثبت می باشد. در 6 ماهه اول سال 
جاری 779 هزار نفر مسافر از این مرز تردد کرده اند که در  مقایسة با مدت 

مشابه سال قبل 18 درصد افزایش نشان می دهد.
نها مى توان شاهد بهر ورى بیشتر  ود دارد که با ر  تى و چه مش

ای پایانه باشی
ترانزیت از جمله صنعتی است که با کمترین سرمایه گذاری بیشترین ارزش 
افزوده را می توان ایجاد کرد، از این رو سیاست دولت بر این است تا این صنعت 
سود ِده را توسعه و گسترش دهد. اما متأسفانه میزان ترانزیت ریلی و جاده ای 
در کل کشور از سال 94 حدود ۳2 درصد کاهش داشته است. یکی از دالیل 
مهم آن به غیر از فشار اقتصادی تحریم ها و نحوه تعامل با کشورهای همسایه، 
مسایل و مشکالت زیرساختی داخلی است. »راه«، به عنوان یکی از عوامل 
زیرساختی مهم و موثر در توسعه و تحول صنعت حمل ونقل  به شمار می رود. 
اما راه های استان ما از نظر  شاخص های کشوری در حد ضعیف بوده و اگر 
بخواهیم شاهد رشد ترانزیت کاال باشیم باید این مشکل را رفع کنیم. مشکالت 
نرم افزاری مانند زیاد بودن زمان انجام تشریفات مرزی در ورود و خروج کاال 
و باال بودن هزینه های تردد کاال از قلمرو جمهوری اسالمی ایران از جمله 
موانعی هستند که در مسیر ترانزیتی وجود دارند. علت اصلی آن  نیز عدم 
وجود سیستم  یکپارچه کنترل و نظارت مرزی می باشد که تعدد برنامه ها باعث 
می شود برخی از ناهماهنگی ها بوجود آید و زمان انجام امور مربوطه افزایش 
یابد که در نهایت موجب نارضایتی مترددین می شود. بنابراین زمان و هزینه 
مولفه های مهمی در تعیین مسیرهای ترانزیتی جایگزین هستند و نباید از این 

دو مورد غافل شویم.
ارهایى را پیشنهاد مى کنید چه راه

به نظرم دسته ای از مسایل در سطح استان و منطقه و برخی دیگر نیز در سطح 
کالن کشوری قابل بررسی و حل است. تعامل سازنده بین واحدی و راه اندازی 
پنجره واحد مرزی و ایجاد شاه راه برای رونق ترانزیت الزم و ضروری است که 

می تواند موجب توسعه و گسترش ناوگان حمل و نقل شود. هیچگاه یک راننده 
خارجی نمی خواهد در یک مسیر ناامن تردد نماید و قطعاً مشتریان به دنبال 

مطلوبیت بیشتری در ترانزیت هستند.  
ه  ویید و این ود دارد برایمان ب از بازارچه اى که در کنار ای پایانه و

ت یرى بر رون ای پایانه داشته ا چه ت
در خالل سال های 84 – 85  بازارچه مرزی  در کنار پایانه مرزی ایجاد شد 
که در فاز اول بیش از 100 دهنه مغازه راه اندازی شد. در آن زمان که تنها در 
سطح شهر تعداد بسیار اندکی از فروشگاه ها نسبت به فروش اجناس روسی 
)به اصطالح عموم( اقدام می کردند انتظار نمی رفت که این چنین استقبالی 
از سوی مسافران و مردم در خرید از این مرکز بوجود آید. بعدها فازهای 2 و 
۳ آن نیز راه اندازی شد که اکنون حدود ۳00 دهنه مغازه در آن فعالیت دارد. 
البته رونق بازارچه ها به عوامل مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی و استقرار، 
مسایل فرهنگی، استعداد منطقه برای جذب گردشگر و... بستگی دارد و اگر 
زیرساخت ها در کنار این عوامل شتابدهنده قرار گیرند به طور حتم باعث توسعه 

صنعت گردشگری و در نهایت موجب رونق اقتصاد کشور خواهد شد. 
ران اربعی 8 در ای پایانه  یرایى از زا با و پ ت داماتى براى ا چه ا

ت ر ا  ان
از دهم مهرماه سال جاری ورود کاروان های زائران اربعین از کشور آذربایجان 
آغاز شد و در نمازخانه پایانه مرزی که سال گذشته افتتاح شد، برای اسکان 
این عزیزان تجهیز گردید و خیرین شهر نیز با تدارک وعده های صبحانه، نهار و 
شام از زائران پذیرایی کردند. جابجایی قریب به ۳500 نفر زائران اربعین توسط 
45 دستگاه اتوبوس، 9 دستگاه مینی بوس و 5 دستگاه سواری صورت گرفت. 
می توان گفت امسال در ایام اربعین مردم شهرستان بیله سوار برای پذیرایی از 
زائران حسینی سنگ تمام گذاشتند و جا دارد از تمامی زحمات این عزیزان 

تشکر و قدردانی نمایم.
ونه ارزیابى  عه ای پایانه را چ وا چش انداز تو خری  نوان  به 

مى کنید
در این پایانه از نظر پذیرش مسافر و کاال هیچ محدودیتی وجود ندارد اما 
همانطور که گفته شد نبود راه های ترانزیتی استاندارد از مهمترین مشکالت 
صنعت حمل و نقل به شمار می رود که در توسعه این پایانه نقش اساسی ایفاء 
می کند.  طرح توسعه پایانه مرزی شهرستان بیله سوار از سال 1۳88 آغاز شد 
و پس از اجرا 2 فاز ساماندهی، زمستان سال گذشته نیز به بهره برداری رسید. 
اما همچنان از نظر زیرساختی مرزهای بیله سوار به یک تحول  بزرگ نیاز دارد. 
اگر بخواهیم ظرفیت و استعداد مرز بیله سوار را نسبت به مرزهای کشور همسایه 
ارزیابی کنیم در مقام مقایسه کمبود بسیاری وجود دارد. یکی از آنها توسعه و 
نوسازی بافت شهری است که درباره آن بسیار غفلت شده است. چون گردشگر 
در بدو ورود برداشت های متفاوتی را از نظر بصری نسبت به کشور خواهد 
داشت، به عبارتی گردشگران پس از ورود به کشور با مردم مواجهه می شوند 
و این مشارکت مردم به عنوان سفیران این کشور در مهمان نوازی و نحوه 
استقبال امر بسیار مهم و ضروری است که با فرهنگسازی می توان این مشارکت 

و پروتکل های پذیرایی را از طریق رسانه ها به آنها آموزش داد. 
با تشکر از این که وقت تان را در اختیار این رسانه قرار دادید.

نبرى رهاد  به  ا م
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غالمرضا دیباکار، هنرمند و کاشی کار اردبیلی:

هنر کاشی کاری معرق در صورت عدم حمایت 
مسئوالن به تاریخ خواهد پیوست 

کاشی سازی، کاشی کاری و حکاکی کاشی معرق 
می رود  شمار  به  بوم  و  مرز  این  کهن  هنرهای  از 
تاریخ، خطه آذربایجان هنرمندانی را  که در طول 
کرده اند.  کیمیا  هنر  به  را  دیده که خاک  به خود 
هنرمندان  این  از  یکی  پای صحبت  میان  این  در 
می نشینیم که هنر کاشی کاری و معرق تراشی را از 
پدر خویش آموخته و علیرغم تمامی مشکالت این 
عرصه همچنان در این رشته از هنر و صنعت فعالیت 
دارد. ماحصل این گفتگوی اختصاصی و صمیمانه را 

در پی می خوانید:
ى  را بیو از  وا  ی  او نوان  به  فا 

ید و انه ب اطبی ای ر خودتان براى م
اردبیل.  شهر  در   1۳57 متولد  دیباکار،  رضا 
کاشی کاری معرق را از سنین کودکی و در کنار پدر 
یاد گرفته و مشغول به کار بوده ام. از سن 15 سالگی 
در  و  کردم  دنبال  را  کار  این  حرفه ای  صورت  به 
محضر استادانی همچون استاد مرحوم ماهرالنقش، 
استاد مرحوم حاج اکبر مختاریان و همچنین مرحوم 
افتخار  قنبری  محمدتقی  استاد  و  قنبری  مهدی 

شاگردی داشتم .
ى بود ى شما در ای را چه ک مشو ا

پدرم حاج رسول دیباکار که جا دارد از ایشان به 

خاطر آموزش این فن و هنر تشکر و قدردانی نمایم.
ب هایى از هنر کاشى کارى  تاکنون در چه 

یت داشته اید عا
رنگ.  هفت  کاشی کاری  معرق.  کاشی کاری 

کاشی کاری معقلی و گره. 
ود  و مرزها  وى  ن  در  شما  از  ارى  یا 

دارد
نجف  در شهرهای  و  آذربایجان  باکو  شهر  در  بله. 
پروژه های  در  را  پدرم  که  عراق  کشور  سهله  و 

کاشی کاری همراهی کردم.
در  کاشى کارى  هنر  ع  ه  ن شما  دید  از 
هنر  ای  از  شما  ارزیابى  و  ت  ا ک ایران 

ت  چی
خاطر  به  رنگ  هفت  کاشی  که  زمانی  از  متأسفانه 
سریع بودن و ارزانی نسبت به کاشی کاری معرق وارد 
بازار شده کار کردن به صورت سنتی بسیار سخت و 
غیرقابل رقابت شده است. در صورتی که هنر اصلی 
در این رشته کاشی معرق بوده و کاشی هفت رنگ 
کاشی  چاپ  با  تنها  و  تولید  بسیاری  افراد  توسط 
بازار  حرفه ای  غیر  کوره های  در  ارزان  و  بی کیفیت 
کار کاشی کاری معرق را به ورطه نابودی می کشانند. 
ارزش هنر کاشی کاری معرق رفته رفته کاهش یافته 

و در صورت همین روند به تاریخ می پیوندد. 
را  ان ورطه  از  را  هنر  ای  مى توان  ونه  چ

ا داد ن
فرهنگی،  میراث  وزارت  مسئوالن  حمایت  با  تنها 
به  نسبت  هنری  هر  دستی.  صنایع  و  گردشگری 
ارزش و جایگاه خود تاریخ انقضایی دارد ولی بیشتر 
حرفه ای  غیر  افراد  شدن  وارد  انقراض  مشکل  از 
باعث کاهش ارزش کار و همچنین ایجاد دامپینگ 
قیمت  کاهش  این  که  است  شده  عرصه  این  در 
غیرکارشناسی با کیفیت کار مستقیماً ارتباط دارد. 
متأسفانه کارفرماها نیز تنها به قیمت پروژه توجه 

دارند و نه کیفیت و دوام کار. 
اهى دارد ای هانى چه  ای هنر در  

نسبتاً در سطح جهانی قدر و منزلت این هنر را بهتر 
از ایران می دانند و می شناسند. اما متأسفانه آنچه را 
که هنر اصیل ایرانی است در موزه های کشورهای 
خارجی می بینیم و هنر بیگانگان را تمنا و طلب 

می کنیم.
تید ه ه تى موا و اکنون با چه مش

بیمه  کردن  قطع  و  نداریم  اجتماعی  تامین  بیمه 
از سوی  اخیر  در چند سال  قالیبافان  و  هنرمندان 
صنایع دستی مشکلی بر مشکالت دیگر افزوده است .
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ورد اید ونه در ای را دوا  پ چ
چند سال است که به عنوان شغل دوم بدان مشغول 
هستم و همچون سابق کاشی معرق بازار کار ندارد. 

پشیمان  ن  اخت  از  بعد  که  بود  رى  ا یا 
شد باشید

نخیر
ن را براى  ا  ار خودتان را نا برد و مش

ه تشری کنید اطبی ای م م
مهمترین  کرده ایم  کار  ایران  شهرهای  اکثر  در  ما 
آن مصلی امام خمینی)ره( تبریز، مرمت بقعه شیخ 
امامزاده ها  اردبیلی و بیشتر مساجد و  الدین  صفی 
و  شرقی  آذربایجان  گیالن،  اردبیل،  استان های  در 

آذربایجان غربی بوده است.
ه  ر خ و شیری خودتان در ای  از خاطرا ت

ویید برایمان ب
به  داشته  شیرین  خاطره  برایم  کارها  این  همه 
خصوص وقتی یک پروژه را تمام می کنی و از دور 
به کار خودت نگاه می کنی از تماشای این اثر هنری 
که خلق کردی لذت می بری و خاطره بد هم با این 

اوصاف به فراموشی سپرده می شود.   
ت یند شما چی برنامه هاى 

با این وضعیت تورم و گرانی برای کاشی کاری هیچ 
امیدی نیست.

ر مى کنید ى  ت یا به بازنش

معرق  در هنر کاشی  انجام می دهم.  باشد  کار  اگر 
بازنشستگی معنی ندارد. به عبارتی هر کاری که تمام 
می شود تازگی داشته و گویا روز اول کار است که 

شروع به کار کرده ای .
 پایانى

به  معرق  کاشی  هنر  باز  که  برسد  روزی  امیدوارم 
همان درجه و جایگاه خودش برسد و در کارگاه های 
و  باشند  کار  مشغول  استادکاران  باز  معرق  کاشی 
مسئوالن نیز نگاه شان نسبت به این هنر تغییر یابد 
و تنها به فکر ارزانی کار نباشند بلکه کیفیت کار مد 

نظرشان باشد. 
نبرى رناز  به  ا م
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خالصه مقاله تخصصی:

کنترل و امنیت مرزها و میدان رزم هوشمند 
با استفاده از شبکه های حسگر بیسیم

به  ى  ید ر به  ه مند  اخیرا  مرزى  شت  ت هاى  ی
ى شد اند  رانى هاى مربو به امنیت م ن

چالش اصلی در حفاظت از درازا در مرزها نیاز به دخالت شدید انسان 
در گشت زنی در محل بوده و سیستم گشت مرزی متعارف شامل 

پاسگاه های امنیتی و نیروهای مرزی است. 
امنیتی بر روی جاده های بین المللی برای شناسایی و  بازرسی های 
دستگیری بیگانگان غیر قانونی، مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیر 
قانونی متمرکز شده است. هر سرباز مرزی ساعت ها و بخش خاصی 
از مرز را کنترل می کند، البته سیستم های گشت زنی مرزی متعارف، 
از دخالت شدید انسان رنج می برند، به تازگی سیستم های گشت زنی 
از تکنولوژی بدون سرنشین استفاده می کنند. وسایل نقلیه هوایی، 
سنسورهای زمین ناظر و برج های نظارت مجهز به دوربین سنسورها 
از این نوع هستند. با این حال، هر تکنیکی با مشکالت جدی مواجه 
دید  محدودیت های  و  اشتباه  هشدار  زنگ  باالی  نرخ  مانند  است، 
بیسیم  صورت  به   CsbSbWsn سیستم  حسگرهای  ساختار  چشم. 
شامل )حسگر، عملگر، میدان حسگر و…( می باشد و پروتکل های 
و  پیاده سازی  را   )DSDV -AODV-DSR( مانند  موجود  مسیریابی 

سپس یک راه حل جهت کنترل و امنیت مرزها به صورت سه الیه:
1- حسگر ارتعاش / لرزه ای در زیر زمین یا روی زمین نصب می گردند.

2- گره های حسگر موبایل که در سراسر مرز حرکت می کنند در 
سطح زمین و یا در هوا.

۳- گره های سنسور چند رسانه ای که مجهز به سنسور التراسونیک 
)مافوق صوت( می باشند.

مهمترین قسمت سیستم با استفاده از الگوریتم مسیریابی تحمل پذیر 
بسته های  توسط  بیسیم   شبکه حسگر  در  گام  کاهش  برای  خطا 
حس شده توسط حسگرها را به گره فرماندهی عملیات می رسانیم 
و مختصات و مسافت دریافتی را بروی ادوات نظامی بسته و آن ها را 

روانه )بستن گرا روی ادوات نظامی( می کنیم. 
حسن زمانی جاغرق – دانشجوی دکتری، کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد 

اسالمی، واحد اراک، ایران
عباس کریمی – استادیار، گروه کامپیوتر، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران

مهدی فرتاش – استادیار، گروه کامپیوتر، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراک، ایران
html.065_ICSP01-https://www.civilica.com/Paper-ICSP01 :منبع

اتمى ید ینى زین      به 
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امانه دید بانى  و  امى 12  امانه ى  از دو  با رونمایى 
ا  اایران در  اخت شرکت  ند هوشمند م  برد ب
ورا کنتر  ربازان ایرانى و به  1  مرزهاى کشور با 

ظت مى شود  ا از را دور و هوشمند م
در ایران حداقل دو سامانه شناخته شده در این کالس رسماً 
بلند هوشمند  برد  دیده بانی  یکی سامانه  است.  رونمایی شده 
مسلح ساخت شرکت صاایران و دیگری سامانه حامی 12 است 
که توسط متخصصان دفاعی کشور طراحی و ساخته شده است. 
و  داشته  را  بار  تا 110  بزرگنمایی  قابلیت  روز  این سامانه در 
می تواند اهداف را در شب و روز شناسایی کرده و برای دیده بانی 

در شب نیز به دوربین های حرارتی مجهز شده است. 
این سامانه قابلیت پایدارسازی تصویر و از بین بردن لرزش ها 
را نیز دارد. برای نمونه عدد بزرگ نمایی در روز برای سیستم 
گونه  دو  از  این سامانه  Protector ۳0 می باشد.  اپتیک سامانه 
مسلح و دیده بانی غیرمسلح تشکیل شده است که می توانند به 
صورت مشترک با هم کار کنند. نکته جالب در مورد این سامانه 
این است که می تواند انرژی مورد نیاز برای فعالیت سامانه های 
الکترونیکی خود را از طریق باتری های خورشیدی فراهم کند. 
شرایط  و  جغرافیایی  وضعیت  به  توجه  با  قابلیت هایی  چنین 
می تواند  کشورمان،  شرق  جنوب  مانند  احتیاج  مورد  مناطق 
مراقبتی  و  رزمی  توان  توجه  قابل  و  زیاد  بسیار  ارتقاء  موجب 

نیروهای مرزبانی کشورمان شود.
با  آن  هدف  کشف  برد  که  دارد  نام   12 حامی  بعدی  سامانه 
و   بوده  کیلومتر   10 تا   5 بین  لیزری  سامانه های  از  استفاده 
بین  چرخش  زاویه  و  سمت  در  درجه   ۳60 چرخش  قابلیت 
منفی ده تا مثبت چهل و پنج درجه در برد را دارد. مشخص 
است که هر دو سامانه فوق به صورت ماژول طراحی شده و 
می توانند به انواع سالح ها مثل تیربارها و یا نارنجک اندازها در 
مسلح شوند.  نظر  مورد  ماموریت  توجه  با  مختلف  کالیبرهای 
سامانه  دو  این  به  کشور  انتظامی  و  نظامی  یگان های  تجهیز 

می تواند نقش بسیار مهمی هم در افزایش توان رزمی، افزایش 
امنیت مرزها و همچنین کاهش تلفات در صورت بروز درگیری 
با نیروهای متخاصم را داشته باشد. البته باید توجه داشت که 
تجهیز مرزها به چنین سامانه هایی عالوه بر هزینه قابل توجه، 
نیاز به تست ها و آزمایشات مخلتفی دارد و نباید انتظار داشت در 
مدت زمان کوتاهی تمامی نقاط مورد نیاز، به چنین سامانه هایی 
انسانی کارآمد  مجهز شوند و از سوی دیگر، هنوز هم نیروی 
مرزهای  امنیت  تامین  برای  بومی  پتانسیل های  از  استفاده  و 

کشورمان، حرف اول را خواهد زد.
اتمى ید ینى زین      به 

معرفی سامانه دیده بانی برد بلند هوشمند مسلح و حامی 12
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در گفتگوی اختصاصی و صمیمانه با مهندس محمدنقی دیده بان مطرح شد:

»مرزنیوز« و »دیده بان مرز« 
حامیان رسانه ای و مطبوعات استان های مرزی

ه  م شمار  دومی  انتشار  بهانه  به 
میمانه و  ویى  فت و دید بان مرز، 
ى دید  مدن ى را با مهند م ا اخت
و پرتا  ا امتیاز و مدیرم بان 
و  مرزنیوز  مرز  اخبار  ى خبرى  ی ت
در  مرز  بان  دید  رى  را نامه 
اندازى  را  اهدا  و  رور  و  خ
نی  تو و هم انه برخ و م ای دو ر
و  مرزنشینان  مرزبانى،  مرز،  اهمیت 
تان هاى  ی هاى ا یت ها و پتان ر
با ه  ای که  مرزى کشور ترتی داد 

ن را مى خوانی ا 
وا از اهمیت مرزها  ی  نوان او به 

ید و انه ب اطبی ای ر براى م
شبکه  ویژه  به  تکنولوژی  توسعه  و  رشد  با 
روز  هر  جغرافیایی  مرزهای  ارتباطی،  های 
در  بشر  نوین  آوری های  فن  تحت سیطره 
حوزه ارتباطی قرار می گیرد و در این حوزه 
حفظ حریم و دست آوردهای محلی و منطقه 
اقتصادی،  فرهنگی،  مختلف  بخش  در  ای 
اجتماعی و حتی امنیتی با مشکالت زیادی 

روبه رو گردیده است. 
امروزه سردمداران ثروت و قدرت در جهان 
مختلف  های  شیوه  و  ابزارها  از  استفاده  با 
ارتباطی همه مرزها را برای خود شکسته و 
نفوذ خود جهت  و  فرهنگ  القای  در  سعی 
با  راه  این  در  و  دارند  را  جهان  بر  سیطره 
بهره گیری از ترفندهای سیاسی، اقتصادی 
های  مقاومت  نمایند  فرهنگی تالش می  و 
کشورها، ملت ها و فرهنگ را در هم شکسته 

و به اهداف خود دست یابند.
به مثابه دهکده  را  آنها در حالی که جهان 
جهانی محسوب کرده و مرزهای جغرافیایی 
می  شده  ترسیم  فرضی  خط  یک  صرفاً  را 
تمدن  کشیدن  چالش  دنبال  به  و  پندارند 
های  فرهنگ  خرده  و  ادیان  فرهنگ،  ها، 
محلی و ملی کشورها در حاکم کردن تفکر 
سرمایه  لیبرالیسم،  سایه  در  امپریالیستی 
صورتی  در  باشند  می  بشر  حقوق  و  داری 
که کماکان در برخی از نقاط جهان، ملت ها 
سعی دارند هویت ملی، فرهنگی و تاریخی 
خود  مادری  سرزمین  چارچوب  در  را  خود 

حفظ کنند.
ه با  ای  اب ونه مى توان در م چ

ى کرد تاد مه ها ای همه ه
تمدن  تاریخی  سابقه  با  ایران  ما  کشور 
با  مقابله  در  حاضر  عصر  در  خود  درخشان 
قرار  شدن  قطبی  تک  جدی  تهدیدهای 
گرفته و به ویژه که با وقوع انقالب اسالمی و 
حاکمیت مردم ساالری دینی خود در منطقه 
و جهان الگوی مناسب برای کشورهایی قرار 
گرفته که ضمن تأکید بر هویت ملی خود 
غرب  لیبرالیسم  و  قدرت  مقابل سیطره  در 

ایستادگی کرده است.
پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران شاید بتوان سه فاکتور تمدن و 
فرهنگ غنی، ام القرای جهان اسالم با تأکید 
مردم  حاکمیت  و  علوی  شیعه  مکتب  بر 
ساالری دینی را دلیل این همه ستیزه جویی 
غرب خصوصاً صهیونیسم جهانی را بر علیه 

ایران شمرد.
سرزمین کهن ایران که امروزه، ایرانی ها به 
آن افتخار می کنند در قرون متمادی با فراز 
و نشیب های فراوان مواجه بوده و زمانی که 
می  ورق  ار  این کشور  تاریخ  از  هایی  برگ 
مواجه  سرزمین  تهدید  و  تجاوزات  با  زنیم، 

می شویم.
چنانچه امروز ما نتوانیم اقدامات خود را در 
ایجاد  و  متوازن  توسعه  یکپارچگی،  حفط 
محیطی امن و پایدار در مناطق مرزی کشور 
با چالش  آینده  در  قطعاً  برسانیم،  انجام  به 
آیندگان  و  شد  خواهیم  مواجه  جدی  های 

درباره ما قضاوت سختی خواهند کرد.

هاى  انه  ر بودن  ى  ت به  ه  تو با 
فا کمى بیشتر در  مرز  وز  شما در 

ی دهید و اهمیت مرز تو خ
با  کنیم  می  زندگی  آن  در  که  کشوری 
از 6000  بیش  و  است  همسایه  کشور   15
کیلومتر مرز خشکی و 2700 کیلومتر مرز 
آبی دارد که از نظر تعداد همسایه به همراه 
چین در رتبه دوم جهان قرار دارد. ویژگی 
مناطق  فرهنگی  و  انسانی  طبیعی،  های 
مرزی ایران خود نشان از تنوع و پیچیدگی 

مدیریت بر این سرزمین را دارد.
آزادی  و  استقالل  و  ارضی  تمامیت  حفظ 
همه  مختلف  های  تالش  گروه  در  کشور 
تواند  امروزه کسی نمی  آحاد مردم است و 
از این مسئولیت شانه خالی کند. زیرا حفظ 
و حراست از سه فاکتور که در سئوال قبلی 
و  گرفتن  به دست  سالح  صرفاً  دادم  پاسخ 
اول  قدم  مهمترین  بلکه  نیست  جنگیدن 
آگاهی از سرنوشت کشور و آینده آن است. 

داشتن  بصیرت  ای،  رسانه  سواد  افزایش 
سیاسی،  مسائل  تحلیل  و  تجزیه  قدرت  و 
در  نماید  می  ایجاب  فرهنگی  و  اجتماعی 
مقابله با تهاجم اطالعاتی، سیاسی و فرهنگی 
غرب و ایادی وابسته )صهیونیسم جهانی و 
حاکمان مرتجع منطقه( از ابزارهای مختلف 
تمدنی  آثار  از  گیری  بهره  با  و  استفاده 
حفظ  در  محمدی)ص(،  ناب  اسالم  کهن، 
دفاع  و  اسالمی  ملی،  پرشکوه  انقالب  ثمره 
مقدس تالش نموده و برگ زرینی دیگری بر 
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صفحات تاریخی این کشور بیفزاییم.
ای ای  رور را اندازى، اهدا و و

انه ها را شر دهید ر
مشکالت  با  همسایه  کشورهای  وجود 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی چون افغانستان 
جهان  موادمخدر  کننده  تولید  )بزرگترین 
و  عراق  و  پاکستان  ها(،  تروریست  مأمن  و 
همچنین حضور نیروهای اشغالگر و فرامنطقه 
ای در منطقه و در جدار مرزهای جمهوری 
به  را  ایران، مرزهای طوالنی کشور  اسالمی 
عنوان یک مرز با ویژگی های منحصر بفرد، 

در دنیا تبدیل ساخته است.
در بررسی رسانه ها در خصوص مسائل ایران، 
خالء چنین سایتی به شدت احساس می شد 
به ویژه برای مسئوالن و دست اندرکاران این 
حوزه که فرصت کافی برای بررسی اخبار و 
مرزی کشور  به مسائل  مربوط  تحلیل های 

را ندارند.
پرتال تحلیلی و خبری اخبار مرز )مرزنیوز( با 
کمک جوانان توانمند این مرز و بوم به منظور 
بسترسازی جهت کمک همه جانبه به مرز و 
اندازی شده  راه  رفع مسائل و مشکالت آن 
است و هدف از ایجاد این پرتال پوشش کامل 
و  قوانین  مقاالت،  ها،  تحلیل  اخبار،  تمامی 

مقررات مربوط به مرزهای کشور می باشد.
تالش دست اندرکاران این سایت بر این است 
که تا حد ممکن اطالعات و اخبار مکتسبه 
زمان  کمترین  در  بندی  طبقه  فاقد  که  را 
ممکن منعکس سازند و در این راه از همه 
دستگاه ها و سازمان های مرتبط که امکان 
انتشار اطالعات و اخبار مربوط به حوزه های 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی 
و ورزشی استان ها و شهرستان های مرزی را 
دارند، درخواست می نماید در غنی تر شدن 

این سایت مساعدت الزم را به عمل آورند.
فصلنامه  از  شماره  دومین  انتشار  همچنین 

»دیده بان مرز« نیز در دست اقدام است.
ت  توان  مى  ونه  چ شما  نظر  به 

مرزبانان را ار نهی
حفظ و حراست از مرزهای کشور این روزها که 
به فصل سرد زمستان نزدیک می شویم، بسیار 
هوایی  و  آب  تغییرات  علت  به  است.  سخت 
بسیاری از مرزبانان غیور کشورمان در شرایط 
قدردان  باید  که  دارند،  قرار  جوی  نامساعد 

زحمات و تالش های فداکارانه آنها باشیم.
این رسانه ها به منظور انعکاس تالش صادقانه 
و طاقت فرسای این نیروهای جان برکف و 
با هدف نشان دادن رشادت های  همچنین 
مرزبانی  گرانقدر  جانبازان  و  عزیز  مرزبانان 
ناجا راه اندازی شده است و این وظیفه رسانه 
های با اخالق و متعهد است که فرهنگ ایثار 
مردم  بین  در  را  پرستی  وطن  و  شهادت  و 

تقویت نمایند.
با  مقابله  در  که  مرزبانانی  ارزش  همچنین 
اشرار و قاچاقچیان جان خود را فدا می کنند، 
باشیم  باید بدانیم و آگاه  قیمت ندارد، پس 
امنیتی که امروز در مرزها حاکم است مدیون 
وجود مرزبانان و مرزنشینان غیوری هستیم 
که با هوشیاری و حضور خود امنیت پایداری 

را برای کشورشان به ارمغان می آورند.
عه  تو در  را  مرزنشینان  ود  و اهمیت 

ونه ارزیابى مى کنید امنیت پایدار چ
بی شک حفظ مرزهای جغرافیایی برای هر 
توجهی  قابل  اهمیت  از  حاکمیت  و  دولت 
که  کشورهایی  در  حتی  و  است  برخوردار 
سفر  سهولت  برای  را  خروج  و  ورود  روادید 
مرزها  حفظ  همچنان  اند  نموده  حذف 
برایشان مهم بوده و قوانین بسیار سختگیرانه 
در بازرسی ها حکایت از حفظ و حراست از 

تمامیت ارضی آنها دارد.
به نظر من مرزنشینان، پاسداران و مدافعان 
در  ایران  سرزمینمان  هستند.  وطن  حریم 
اندازی  دست  و  هجوم  مورد  تاریخ  طول 
است و حدود  قرار گرفته  بسیاری  دشمنان 
مرزهای آن در جنگ هایی فراتر از محدوده 
قبلی و در برخی از نبردها نیز خاک این وطن 

به دست دشمنان افتاده است.
در آخرین جنگ بین ایران و عراق نیز که به 

عنوان دوران هشت سال دفاع مقدس اشتهار 
یافت، حتی یک وجب از خاک میهن به حول 
به  اسالم  رزمندگان  به همت  و  الهی  قوه  و 
این میان  نیافتاد. در  بعثی  دست متجاوزان 
رشادت ها و مجاهدت های مرزنشینان باید 
در جریده تاریخ ثبت و ضبط شود تا آیندگان 
مرزها  در  که  سختکوش  مردم  این  بدانند 
زندگی می کنند مدافعان واقعی حریم وطن 
این  مدیون  مردم  حتی  و  مسئولین  و  بوده 

پاسداران با غیرت هستند.
مرزی  های  بازارچه  کردن  فعال  با  دولت 
و  اشتغال  های  فرصت  افزایش  جهت  در 
تخصیص تسهیالت ویژه برای این مناطق می 
تواند عامل موثری در بهبود وضعیت فعلی و 
معیشت آنان باشد. البته نمایندگان این مردم 
در مجلس می توانند مسایل و مشکالت این 
را  آن  باال  فوریت  با  لوایح  قالب  در  را  قشر 
به قانون الزم االجرا تبدیل نمایند و با ایجاد 
ضمانت های اجرایی و نظارت بر ُحسن انجام 

حقوق این را محقق نمایند.
اعطای  با  تواند  می  خود  نوبه  به  نیز  دولت 
تسهیالت تشویقی و حمایتی و اجرای پروژه 
که  ابالغی  های  برنامه  و  شده  تعریف  های 
و  شده  شهرها  به  آنها  مهاجرت  عدم  باعث 
از  شود،  می  مرزها  شدن  خالی  نهایت  در 
ایجاد  جز  به  امر  این  نماید.  جلوگیری  آن 
مشکالت امنیتی، موجب افت شدید اقتصاد 
صنعت کشاورزی و دامپروری کشور خواهد 

شد.
این قشر زحمتکش که در  بیاییم قدر  پس 
نامالیمات  مقابل  در  متمادی  سالیان  طول 
از  و  اند  ایستاده  با صالبت  مرزها  در  تاریخ 
مرزهای این کشور دفاع کرده اند را بدانیم و 

فداکاری های آنان را ارج نهیم.
ر را نی  انه هاى دی ونه مى توان ر چ
ه  با  و  کرد  و  هم تا  را ای  در 

انه اى شد ایى ر ا
از  تهیه اخبار مرز تخصص ماست و آگاهی 
هموطنان  تمامی  مسلم  نیز حق  مرز  اخبار 
به خصوص مرزنشینان و ساکنان استان های 

مرزی می باشد.
وضعیت  از  رسانی  اطالع  جهت  همین  به 
قشر  برای  کشور  خروجی  و  ورودی  مبادی 
اهمیت  حائز  بسیار  مردم  از  خصوصی  به 
بازرگانانی  و  تجار  اقشار  این  از  یکی  است. 
هستند که در امر واردات و صادرات فعالیت 
زمینی،  مرزهای  بودن  بسته  یا  و  باز  دارند، 
بسیار  آنها  کار  و  کسب  برای  هوایی  و  آبی 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  دارد.  اهمیت 
از کشور و  به اطالعات و شرایط خروج  نیز 
به  نیز  نیازمندند. مرزنشینان  یا ورود به آن 
عنوان همسایگان مرز حق دارند از آنچه در 

چنانچه امروز ما نتوانیم اقدامات 
خود را در حفط یکپارچگی، 

توسعه متوازن و ایجاد محیطی 
امن و پایدار در مناطق مرزی 
کشور به انجام برسانیم، قطعًا 

در آینده با چالش های جدی 
مواجه خواهیم شد و آیندگان 

درباره ما قضاوت سختی 
خواهند کرد
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همسایگی شان می گذرد مطلع باشند و از 
همه مهمتر شرکت های مستقر در مناطق 
اقتصادی  اخبار  اقتصادی طالب  ویژه  و  آزاد 
در این مناطق هستند. مدیران صنایعی که 
به نوعی تکنولوژی آنها وابسته به کشورهای 
خارجی است هر گونه تحوالت مرزی را رصد 
غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  کنند.  می 
تقریباً تمامی وزارتخانه ها، نهادها و دستگاه 
بیماری  با ورود ریزگرد،  های اجرایی دولت 
های واگیردار و خطرناک، هوای پرفشار و کم 
فشار، حیوانات مهاجر و واردات و صادرات و... 
به بحث مرزهای کشور مرتبط می شوند و 
فعالیت آنها تابعی از تغییر و تحول در مرز 
وجود  اهمیت  که  است  اینجا   . بود  خواهد 
»مرزنیوز«  مرز  اخبار  خبری  تحلیلی  پرتال 
و انتشار فصلنامه سراسری »دیده بان مرز« 
که به طور تخصصی به اخبار مرز می پردازد 
که  افرادی  سایر  و  گرامی  مخاطبان  برای 
با  کارشان و یا حتی زندگی شان به نحوی 

مرز گره خورده است، نمایان می شود .
انتظار مردم خصوصاً مرزنشینان از رسانه ها 
اطالع رسانی سریع، صریح و صادقانه اخبار و 

انعکاس دغدغه آنها می باشد.
رسالت  و  ای  رسانه  اخالق  باید  ها  رسانه 
از اصول حرفه  به عنوان یکی  را  مطبوعاتی 
ای کار رسانه ای قبول داشته و انتشار اخبار 
بر  را  منصفانه  تفسیرهای  و  کامل  صحیح، 
شرافت  عنوان  به  اخالقی  وجدان  اساس 
حرفه ای و تالش خبرنگاران را یک خدمت 

اجتماعی بدانند و احترام به منافع ملی، حفظ 
و ارتقاء امنیت، کمک به آرامش روانی جامعه 
جمله  از  حرفه ای  شرافت  اصول  رعایت  و 
هدف های واالی این رسانه ها به شمار رود.

و  دینی  های  ارزش  به  باید  دیگر  سوی  از 
فرهنگ های اقوام مختلف ایران زمین احترام 
از  توان  می  مشارکت همگانی  با  و  گذاشت 
موجبات  و  گذشت  آسانی  به  مشکالت  سد 

پیشرفت جامعه را فراهم آورد. 
در این رسانه ها تهیه گزارش، مصاحبه و نقل 
اخبار از منابع موثق صورت می گیرد و بهره 
گیری از اخبار و مطالب این پرتال از سوی 

همکاران با ذکر منبع بالمانع می باشد.
پرتال تحلیلی خبری اخبار مرز )مرزنیوز( در 
نظر دارد عکس های ارسالی از سوی مرزبانان، 
مرزنشینان و همکاران رسانه ای عزیز را به 
به  تصاویر  گالری  بخش  در  رایگان  صورت 
می  عالقمندان  رو  این  از  بگذارد،  نمایش 
توانند آثار خود را به شماره تلگرام، بله و یا 
سروش 0920۳166097 ارسال نمایند. لطفاً 
محل عکس گرفته شده و نام عکاس را نیز 

قید فرمایند.
از رسانه  همچنین در راستای حمایت ویژه 
ها و مطبوعات استان های مرزی این پرتال 
ها  رسانه  این  معرفی  برای  را  خود  آمادگی 
رسانه  هر  و  داشته  اعالم  رایگان  صورت  به 
معرفی  به  عالقمند  غیرمکتوب  و  مکتوب 
رسانه خود در بخش »با رسانه ها و مطبوعات 
استان های مرزی« می باشد، آگهی تبلیغاتی 

طراحی شده در ابعاد 200 × ۳00 پیکسل به 
صورت افقی با وضوح تصویر  Dpi 100 با 
پسوند Jpeg  را به شماره فوق الذکر ارسال 

نمایند.
 پایانى

راهبرد و سیاست این رسانه ها بر آن است تا 
بتواند تمامی اخبار مرزهای زمینی، هوایی و 
دریایی را به صورت تخصصی رصد نموده و 
با انعکاس اطالعات و اخبار موثق دولتمردان، 
پژوهشگران، محققان،  گیر،  تصمیم  مدیران 
اقشار  تمامی  و  دانشجویان  دانشگاه،  اساتید 
مختلف مردم را همراهی نماید که همکاری 
برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها انگیزه ما را 
در این راه مضاعف نموده و امید است با ادامه 
این حمایت ها بتوانیم در راه اطالع رسانی 

سریع، شفاف و صادقانه موفق عمل نمائیم .
به  ها  رسانه  این  مخاطبین  دیگر  سوی  از 
با  و...  ها  شرکت  صنایع،  مدیران  خصوص 
بهبود  در  را  ما  توانند  می  سویه  دو  تعامل 

کیفیت خدمات اطالع رسانی یاری برسانند.
همچنین این رسانه ها آماده دریافت نظرات 
با  است  امید  و  بوده  سازنده  پیشنهادات  و 
ای  رسانه  وفاق  ها  همکاری  این  گسترش 
مستحکم تر شده و بتوانیم رسالت رسانه ای 
خود را در عرصه اطالع رسانی را ادا نموده 
به  بخشی  آگاهی  حوزه  در  موثری  نقش  و 
جامعه خصوصاً مرزنشینان شریف کشورمان 

داشته باشیم.
نبرى رهاد  به  ا م
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توفیقات »مرزنیوز« در قاب تصویر
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در گفت و گو با همسر و مادر شهیدان دیده بان عنوان شد:

دنیا به انقالب ما چشم دوخته است
اتم از شیرزنان ای مرز  ید تر  خان م
ا  د ا  هشت  دوران  در  که  ت  ا بو  و 
ت  ر را از د رزند و ه هم د ه  م
د  ا م رام داشت هفته د ت در  داد ا
بت ها  نیمت شمرد و پا  ت را  ر

تی ر شهید نش شیوا ای مادر و هم
به گزارش دیده بان مرز و به نقل از خبرگزاري 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس؛ در محله 
قدیمي آبروان در اردبیل خیابانی با نام شهیدان 
دیده بان قرار دارد که یادآور نفس هاي گرم انسان 
هایي از تبار عشق است، مردان و دیده باناني که 
زندگي را براي ما معنا کردند و هنوز عطر نامشان 
به وجودمان روشنایي مي بخشد. زندگي پر فراز 
و نشیب خانم دیده بان مادر هشت فرزند غیور 
از دیار سبالن ما را به خانه ساده و سرشار از نور 
تعهد به امام و انقالب و جهاد و اخالص و پر از 

صمیمت شان دعوت کرد.
او قبل از هر چیزي با آن چهره دوست داشتني 
و مهربانش حکایت فرزند شهیدش محمدرحیم 
او بیشتر  یاد  با  بازگو مي کند چرا که قلبش  را 
محمدرضا،  فرزندانش  میان  از  مي گیرد  آرام 
محمدحسن،  و  محمدحسین  محمدعلي، 
فرزندش  پنجمین  محمدنقی،  و  محمدرحیم 
کنار  به  را  او  اشتیاق  با  بود  محمدرحیم  که 
دیگر برادرانش که در جبهه حضور داشتند، مي 

فرستد.
این مادر شهید مي گوید: محمدرحیم از همان 
کودکي در کنار پدر و برادرانش در فعالیت هاي 
پیروزي انقالب اسالمي حضور داشت و در خانه 
با ما اعالمیه و سخنراني ها امام )ره( را  همراه 

تکثیر و پخش مي کرد.
مادر شهید دیده بان با آن حافظه خوب و زبان 
شیرین ترکي مرور خاطرات را براي ما آسان تر 
مي کند و ادامه مي دهد: با وجود اینکه در پایگاه 
جبهه  به  رساني  کمک  ستاد  و  بسیج  مقاومت 
فعالیت داشت رفتن به جبهه را واجب کفایي مي 

دانست یک روز کنارم آمد و گفت: به حاج آقا 
بگو اجازه بدهد به جبهه بروم. چون مي دانستم 
خجالت مي کشد موضوع را به پدرش گفتم و او 
در جواب گفت: اجازه مي دهم و پاهایش را هم 

مي بوسم.
شهاد را در پیشان ا خواند

اگر چه براي یک مادر یادآوري لحظات شهادت 
جگر گوشه اش سخت است ولي این مادر شهید 
ما  براي  لحظات  آن  از  استقامت  و  صبوري  با 
چنین مي گوید: محمدرحیم چند بار به جبهه 
اعزام شد و هر بار که به خانه مي آمد تاثیرات 
معنوي جبهه را به وضوح در او مي دیدم نمازش 
را چنان با حضور قلب مي خواند که از تماشایش 
اش  بدرقه  براي  که  بار  آخرین  بردم  مي  لذت 
به  و  خواندم  اش  پیشاني  در  را  شهادت  رفتم 

وجودش افتخار کردم.
است   1۳6۳ ماه  اسفند   24 شهادتش  زمان 
باز  مشغول  جبهه  پشتیباني  ستاد  در  پدرش 
کردن هدایاي مردم جهت اعزام به جبهه بود که 
خبر شهادت محمدرحیم را از بیمارستان شیراز 
تعطیل  را  کارش  تعجب  کمال  با  او  دهند  مي 
نمي کند و بعد از اتمام کارش براي تحویل پیکر 

محمدرحیم اقدام مي کند.
همسر شهید دیده بان این بار از همسر شهیدش 
مي گوید که یاور او در تمام لحظات زندگي اش 
بود او مي گوید: راستگویي و اخالص شهید دیده 

بان رمز موفقیتش بود و شبانه روز براي ترویج 
فرهنگ اسالمي و انقالبي تالش مي کرد.

همسر شهید مي گوید: از طریق خانواده ام با او 
آشنا شدم فردي مهربان و ایثارگر بود وقتي به 
استخدام ارتش درآمد مجبور شدیم چند سالي 
آنجا  کنیم  زندگي  غربي  آذربایجان  منطقه  در 
مبلغ  پرداخت  با  تا  پیشنهاد مي کردند  برایش 
ناچیز به عنوان رشوه حکم انتقالش را بگیرد ولي 
او حاضر بود تمام سختي ها را قبول کند و تن به 
این کار ندهد و تا آخرین لحظه خدمتش در برابر 
هر ناعدالتي و ناحقي ایستاد حتي چندین بار به 

دلیل این کارش زنداني شد.
ان ار در خدمت به درماند ور ای تب

او با نقل خاطره اي از شهید ادامه مي دهد: اوج 
ایثارگري همسرم را زماني دیدم که یک پیرزن 
سن  کهولت  علت  به  که  را  کس  بي  و  غریب 
آورد  خانه  به  نداشت  حسابي  و  درست  حواس 
و مثل مادر خودش به او خدمت کرد طوري که 
در مهاباد وقتي آن پیرزن از دنیا رفت همسایه 
ها فکر مي کردند مادر خودش فوت کرده است.

همسر شهید دیده بان مي گوید: شهید بعد از 
بازنشستگي در سال 54 به صورت افتخاري در 
ملي  درمانگاه  و  السجاد  مکتب  الحسنه  قرض 
تا  اینکه  وجود  با  شد  مشغول  وقت  حسیني 
سطح ششم ابتدایي درس خوانده بود ولي خیلي 
امور سررشته داشت، به  با سواد بود و در اکثر 
سواد خیلي اهمیت مي داد تا جایي که در اوقات 
فراغت به من خواندن و نوشتن مي آموخت مي 
گفت: اصلي ترین سالح مبارزه با دشمنان سواد 

و داشتن علم است.
خانم سید حاتمي موفقیت خود در امور خانه و 
داند  مي  همسرش  مدیون  را  فرزندانش  تربیت 
امور  و مي گوید: پشتکار او سبب شد در کنار 
خانه در نخستین کالس هاي سواد آموزي در 
سال 58 شرکت کنم و مقطع ابتدایي را به پایان 
به طي  موفق  او  و حمایت  تشویق  با  و  برسانم 
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کردن آموزش هاي نظامي با مربي گري استوار 
شهید غفاري شدم.

او مبارزه با عوامل ساواک و دایر شدن جلسات 
از  را  طاغوت  رژیم  با  مبارزه  هاي  فعالیت  و 
تلخ و شیرین زندگي شان مي داند  رخدادهاي 
و مي گوید: شهید دیده بان با درایتي که داشت 
را در  )ره(  امام  نوارهاي سخنراني  و  ها  اعالمیه 
سقف چوبي خانه مان جاسازي مي کرد و عوامل 
بار جستجو هیچ وقت  با وجود چندین  ساواک 

موفق به پیدا کردنش نشدند.
ب بود ا مبارزان ان خانه شهید دید بان پناه
وي افزود: به سفارش شهید در خانه ما همیشه 
باز بود تا پناهگاهي براي مبارزان انقالب اسالمي 
باشد و مخفیانه بدون اینکه کسي خبردار شود 
انقالب  شهداي  براي  زده  جارو  و  آب  را  کوچه 

اسالمي مجلس یادبود برگزار مي کردیم.
این همسر شهید از خاطره لحظات اول پیروزي 
انقالب اسالمي چنین مي گوید: شهید دیده بان 
براي  پیروز شود  انقالب  بود هر وقت  داده  قول 
اینکه  با  موعود  روز  که  بخرد  تلویزیون  خانه 
همه مغازه ها بسته بود با هم به خانه فروشنده 

تلویویون رفتیم و از آنجا یکي خریدیم.
او افزود: شهید زمان آغاز جنگ تحمیلي از طرف 
حاج آقا مروج امام جمعه وقت اردبیل مسئولیت 
ستاد پشتیباني جنگ را برعهده گرفت و با وجود 
تا  صبح  اذان  از  قلبي  ناراحتي  و  قند  بیماري 
نصفه هاي شب انجام وظیفه مي کرد و تا لحظه 

شهادتش هیچ حقوقي از این بابت نگرفت.
و  جبهه  شیفته  او  داد:  ادامه  شهید  همسر  این 
رزمندگان بود و همراه با نیروهاي ستاد پشتیباني 
چندین نوبت به جبهه اعزام شد با وجود اینکه 
جاي ترکش ها در بدنش نمایان بود ولي حاضر 
نبود در بیمارستان بستري شود مي گفت: نباید 
فرصت را از دست داد تا مي توان باید از جبهه و 

کشورمان پشتیباني کنیم.
مان کرد و نیت، دید بان را  خ

شهید نماز را در اولویت کارها مي دانست و بدون 
خواندن نماز کسي را سر سفره راه نمي داد تاکید 
داشت یاد کردن از خداوند راه را براي ما هموارتر 

مي کند.
از آخرین روز  بان  مادر و همسر شهیدان دیده 
اعزام  آخرین  از  قبل  گوید:  مي  اعزام همسرش 

از حاج آقا مروج کسب اجازه مي کند و ایشان 
مخالفت مي کنند ولي او با گریه به آقاي مروج 
مي گوید: سایر ادارات در سال یک ماه مرخصي 
بدهید.  مرخصي  ماه  یک  ما  به  هم  شما  دارند 
بود شما ضمانت  مروج گفته  آقا  به حاج  ضمناً 
کنید که اگر من در اینجا خدمت کنم به بهشت 
می روم تا اینکه با موافقت امام جمعه به منطقه 
عملیاتي شلمچه اعزام شد من با رفتنش مخالفت 
و  بودند  جبهه  در  فرزندانم  همه  که  چرا  کردم 
نیازي به اعزام او نمي دیدم اما او شیفته خدمت 
بود و گفت: خدا هست، تنها بر او توکل کن و 
بر  بهترین روزهاي زندگي ما روز پیروزي  بدان 

دشمنان کافر است.
مي  پیشه  صبوري  هم  باز  شهید  همسر  این 
شهادت  خبر  شنیدن  لحظه  متواضعانه  و  کند 
مي  نقل  چنین  را  بان  دیده  غالمحسین  شهید 
کند: بعد از اعزامش براي دیدن برادرم به تهران 
از  لحظه  یک  کردم  خواب حس  در  آنجا  رفتم 
آسمان به زمین سقوط کردم که فردا خبر رسید 
دانستم  مي  من  ولي  شده  زخمي  غالمحسین 
الیق  را  همسرش  وي  است.  شده  شهید  او  که 
شهادت مي داند و مي گوید: خلوص نیت انسان 
را آسماني مي کند شهید دیده بان هم خالص بود 
و به هر قیمتي بود با درستکاري در راه خدا گام 
برمي داشت و فرزندانش به داشتن چنین پدري 

همیشه افتخار مي کنند.
مادر و همسر شهیدان دیده بان حفظ یاد و نام 
شهداء و عمل به خواسته هاي آنها را مهمترین 
تکلیف افراد جامعه مي داند و مي گوید: شهید 
دیده بان به حجاب و راستگویي بسیار حساس 
بود و همه ما را به این امر سفارش مي کرد و 
کند  عمل  شهداء  خواسته  به  نیز  جامعه  اگر 
یاد  داشت.  نخواهد  کم  چیزي  هیچ  ما  کشور 
ایثار و مقاومت چیزهایي که  خدا، جهاد نفس، 
را  آنها  و  گرفته  جا  بان  دیده  خانه شهیدان  در 
رایگان  به  هستند  آن  خواهان  که  کساني  براي 
هدیه مي کنند و براي ما مي آموزند تنها کساني 
آسماني مي شوند که براي رسیدن به این درجه 
از قرب الهي زحمت و سختي به خود مي دهند و 

رضاي خدا تنها هدف زندگي شان باشد.
و  مادر  شیرین  هاي  صحبت  انتهاي  به  وقتي 
همسر شهید دیده بان مي رسیم بي اختیار یاد 

سخن گران بهاي شهید مظلوم آیت اهلل شهید 
بهشتي مي افتیم که مي گفت: بهشت را به بها 
مي دهند، نه به بهانه. آنهایي که از ریا و تجمالت 
و دنیا پرستي دور شدند و از جان و مال و همسر 
و فرزندان خود گذشتند تا ما امروز آسوده زندگي 
ایثار و  کنیم، بدون شک باید قدردان این همه 
از خودگذشتگي ها بود و با مرور خاطرات شهدا 
و نشستن پاي صحبت هاي خانواده هاي معظم 

شهداء صاحب زندگي بدون دغدغه شویم.
در   1۳09 سال  دیده بان  غالمحسین  شهید 
اردبیل به دنیا آمد و بعد از بارها حضور در جبهه 
ماه  فروردین   22 باطل  علیه  حق  مبارزه  هاي 
هشت  کربالي  عملیات  جریان  در   1۳66 سال 
انفجار  ترکش  اصابت  اثر  در  منطقه شلمچه  در 
شهیدش  فرزند  و  رسید  شهادت  به  خمپاره 
محمدرحیم نیز سال 1۳46 در اردبیل دیده به 
جهان گشود، سال 1۳62 به جبهه اعزام و زماني 
که در گردان ابوالفضل )ع( لشکر عاشورا حضور 
جریان  در   1۳6۳ سال  ماه  اسفند   24 داشت 
عالي  مقام  به  مجنون  جزیره  در  بدر  عملیات 

شهادت نایل شد.
ت دنیا به ان ما چش دوخته ا

در قسمت هایي از وصیت نامه شهید غالمحسین 
دیده بان که در سال 59 نوشته اند، آمده است: 
پانصد سال خودفروختگان و بي دین  و  دوهزار 
ها براي ما حکومت کردند مردم از مال و جان 
نفر  هزار  صدها  و  شهید  هزار  هفتاد  گذشته 
مجروح و معلول دادند تا این انقالب به ثمر برسد 
حرف هاي ضد و نقیض را به رادیو و تلویزیون 
و  است  دوخته  ما چشم  انقالب  به  دنیا  نکشید 
خطابم به تمام خانواده و قوم و خویش است این 
زندگي چند روز را غنیمت شمرده و امر پروردگار 

عالم را مو به مو اجرا نمایند.
همچنین شهید محمدرحیم دیده بان در بخش 
هایي از وصیت نامه اش نوشته است: به نمازهاي 
نماز  براي  ما  که  چرا  شوید  قائل  ارزش  خود 
از  و  داده  انجام  نیک  اعمال  و  کنیم  مي  جنگ 
امام را یاري  کارهاي زشت بپرهیزید و همیشه 
کنید که امام در دست شما نعمت است و پیام 
من به امت مسلمان پیروي از امام امت، حراست 
از دستاوردهاي انقالب کبیر اسالمي و ادامه راه 
اتمى ید ینى زین  شهداست.           به 
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یادی از مرزدار شجاع اردبیلی در مقابل ارتش سرخ تزاری
تان  دا بو  و  مرز  ای  وانان  نو و  وانان 
اب  م در  ت ها  ا تنه  ی  که  شیرمردى 
اما  کمتر شنید اند،  را  تاد  ای رو  ارت 
ت را  ا ورى ها و ش ا هاى دور ای د در 
ینه تعری کرد  ینه به  پدران و مادران 
نوان  به  نی  ما  مى کردند  ار  ت ا بدان  و 
ا  مرز یاد ای مرزدار ش ى  انه ت ر
ارى  ر ت اب ارت  ى را که در م اردبی
ه  ی داى میه کرد، بدی و ان خود را 

رامى مى داری
»سرباز  به  ملقب  صدآفرین  حسین علی  شهید 
زاده  مادر  از  در سال 1275 خورشیدی  وطن« 

شد. 
و  کشیده  قدی  جوانی،  عنفوان  همان  از  او 
و  حماسی  روحیه  با  داشت.  چهارشانه  هیکلی 
سلحشوری اش سبب شده بود که در اسب سواری 

و تیراندازی نمونه باشد.
خاک  برای  داشت  آرزو  جوانی  از  علی  حسین 
به  همین  برای  کند  فدا  را  جان  مادری اش 
پیشنهاد افسران عالی رتبه آن زمان در حالی  که 
۳8 سال سن داشت در سال 1۳0۳ خورشیدی 
به  رضا شاه  تاج گذاری  از  قبل  سال  یک  درست 
قاجار  قشون  استخدام  به  به وطن  نیت خدمت 

درآمد.
معاون  و  ژاندارم  وارد  رضا شاه  تاج گذاری  از  بعد 
فعلی(  آفرین  صد  )پاسگاه  کلوز  مرزی  پاسگاه 
اهل  از  سیده  دختری  با  شد.  نمین  شهرستان 
زنجان ازدواج کرد و از وی صاحب دو پسر متولد 
مربی  نیز  وی  همسر  می شود.  1۳09و1۳10 

قرآن بود، که در روستای خواجه بالغی زندگی 
می کردند.

در جریان جنگ  شبانگاه 2 شهریور 1۳20  در 
جهانی دوم نمایندگان قوای روس پس از تسلیم 
در  ایران  مرزهای  به  را  خود  ورود  ایران  دولت 
می دهند.  اطالع  کلوز  پاسگاه  به  نمین  منطقه 
حسین علی پس از شنیدن خبر حمله روس ها 
بالفاصله پیش فرمانده پاسگاه می رود و او را در 
درگیری  برای  تمایلی  وی  می دهد.  قرار  جریان 
از خود نشان نمی دهد و هیچ کس خود را برای 
مبارزه آماده نمی کند. حسین علی صدآفرین به 
خانه خود می رود و با خانواده وداع می کند سپس 
به پاسگاه بر می گردد و می خواهد از اسلحه خانه 
ترس  از  همکارانش  از  یک  هیچ  بردارد  تفنگ 
مؤاخذه مافوق درب اسلحه خانه را باز نمی کنند 
با شلیک گلوله در اسلحه خانه  مجبور می شود 
را باز کند تعدادی تفنگ برنو بر می دارد و کمی 
دورتر از پاسگاه تفنگ ها را در فاصله های مختلفی 
شروع  حمله  نصف شب   4 ساعت  می دهد  قرار 
می شود حسین علی شروع به تیراندازی می کند. 
قوای روس انتظار حمله نداشتند و فکر می کردند 
می توانند  چه  هر  هستند،  طرف  زیادی  عده  با 
پاسگاه کلوز را گلوله باران می کنند. او تا ساعت 
8 صبح در برابر قوای روس شجاعانه می جنگد 
ساعت  را  جنگ  پایان  روستا  این  از  شخصی  و 
حالی  در  صبح   6 ساعات  حوالی  می داند.   10
که میمنه و میسره لشکر روس از سمت نمین 
و ارشق با عبور از دهات و قصبه ها وارد اردبیل 
شده بودند ستون اصلی لشکر روس با مقاومت 

جانانه حسین صدآفرین در حوالی پاسگاه کلوز 
را  پاسگاه  دشمن  توپخانه  بود.  شده  زمینگیر 
ویران کرده بود، مهمات حسین علی تمام شده 
بود و اسلحه خود را می شکند تا اسلحه وی دست 
دشمن نیفتد. او به جنگ تن به تن روی می آورد 
تا با چنگ و دندان با دشمن مقابله کند. در این 
درگیری تن به تن به شهادت می رسد. سربازان 
روس وقتی متوجه می شوند فقط یک نفر با آنان 
سر  تمام تر  چه  هر  قساوت  با  است  می جنگیده 
از تن این شیرمرد جدا می کنند. فرمانده روس 
بعد از لحظاتی که وارد پاسگاه می شود وقتی اسم 
صدآفرین  علی  را حسین  او  می پرسد  را  شهید 
این  شجاعت  تحسین  با  وی  می کنند  معرفی 
لقب »هزار  با  او  از  روسی  زبان  به  ایرانی  سرباز 
آفرین« یاد می کند. اهالی روستا در حین جنگ 
روستا را خالی می کنند در حالی که فقط اعضای 
یک خانه حاضر به ترک روستا نمی شوند آن هم 
خانه صدآفرین بود که زنان روستا نتوانسته بودند 
خانواده او را با خود ببرند. بعد از برگشت اهالی 
مطهرش  پیکر  بر  می روند.  پاسگاه  سراغ  روستا 
نماز میت می خوانند و او را در همان پاسگاه به 

خاکش می سپارند./ همشهری 
 ۳5 در  »صدآفرین«  پاسگاه  است  گفتنی 
کیلومتری شمال غرب شهرستان نمین در استان 
اردبیل واقع شده و این  پاسگاه که بخاطر دالوری 
های این شهید به نام »صدآفرین« تغییر نام داد، 
در آخرین نقطه مرزی، مابین روستای »خواجه 

بالغی« و »خوش آباد پیله رود« قرار دارد.
نبرى ى  ینى  به 
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مهورى  انتظامى  نیروى  مرزبانى  رماند 
مرزبانان  ت  به نش اشار  با  ایران  مى  ا
تعام  ای  ا هد  با  ترکیه  و  ایران 
ا  خرداد  بعدى  ت  نش فت  مرزى، 

ار مى شود یند در تبری بر
به گزارش دیده بان مرز و به نقل از ایرنا؛ سردار 
قاسم رضایی در مالقات مرزی با فرمانده ژاندارمری 
ترکیه که در محل صفر مرزی منطقه »بوراالن« 
این  برگزاری  داشت:  اظهار  یافت،  ترتیب  ماکو 
نشست ها و تعامالت مرزی بین 2 ملت و کشور 
دوست و برادر ایران و ترکیه عامل وحدت و اتحاد 
خواهد بود. وی با اشاره به اینکه خوشبختانه اغلب 
شده است،  اجرایی  قبلی  نشست های  توافق های 

بیان کرد: از آن جمله می توان برق رسانی ترکیه در 
مرزها اشاره کرد که جا دارد از فرمانده ژاندارمری 
ترکیه و والی»حکاری« تشکر ویژه داشته باشیم و 
با اهدای لوح، مراتب قدردانی خود را اعالم کنیم.

ارتشبد »عارف چتین«، فرمانده ژاندارمری کشور 
ترکیه نیز در این نشست با بیان اینکه حامل سالم 
و درود رییس جمهوری و وزیر کشور ترکیه به ملت 
و مسووالن جمهوری اسالمی است، افزود: ایران و 
ترکیه از دیرباز 2 کشور برادر و دوست بودند و 
مرزها نمی تواند ملت و دولت این 2 کشور را از 

هم دور کند.
وی با بیان اینکه به همراه فرماندهان ژاندارمری 
مناطق مرزی و فرماندهان ارتش استان های مرزی 

برای بررسی مسایل و مشکالت مرزی 2 کشور در 
این نشست حضور یافته  است، بیان کرد: امنیت 
کامل مرزی به علت دوستی ملت و دولت ایران 
و ترکیه برقرار است و این نشست ها عامل اتخاذ 

تصمیم های خوبی برای روابط دو کشور می باشد.
در پایان این نشست، فرمانده مرزبانی ناجا در این 
نشست با اهدای لوح تقدیر از ارتشبد عارف چتین، 
حکاری  والی  و  ترکیه  کشور  ژاندارمری  فرمانده 

قدردانی کرد.
با  ایران  مرزهای  امتداد  در  ماکو  است  گفتنی 
کشورهای ترکیه و جمهوری  آذربایجان قرار دارد 
و طول مرزهای جمهوری اسالمی در این منطقه با 
این کشورها به ترتیب 1۳0 و 140 کیلومتر است.

ه هاى  توط فت  ا  نا مرزبانى  رماند 
ى مى شود و  رى خن ى پ از دی دشم ی
از تعر  ، ا ما مرزبانان نی همانند شهدا

واهی داد و تعدى دشمنان به مرزها را ن
به گزارش دیده بان مرز و به نقل سایت پلیس؛ 
اداری  شورای  جلسه  در  رضایی  قاسم  سردار 
خاطره  و  یاد  گرامی داشت  با  گرمی  شهرستان 
شهداء اظهار داشت: استان اردبیل بیش از سه 
هزار و400 شهید را تقدیم نظام کرده است و 
که  دارد  افتخار  انتظامی  نیروی  مرزبانی  امروز 
می  قدم  ها«  »باالزاده  شهید  مسیر  در  بگوید 
مرزهای  سر  تا  سر  در  آنها  پرچمدار  و  گذارد 

کشور است. وی افزود: مرزبان نقطه صفر مرزی 
را انتخاب کرده و سرمای زمستان زیر ۳0 درجه 
و گرمای باالی 50 درجه را تحمل می کند اما 
ابنیه های موجود زمینه آسایش و آرامش مرزبان 
البته شهرک های سازمانی  کند؛  نمی  فراهم  را 
این  و  کند  می  کم  را  خانواده  از  دوری  مدت 
یک مطالبه واقعی برای شرایط ویژه مرزها است. 
سردار رضایی با اشاره به کمبودهای موجود در 
گذشته  دهه  یک  در  کرد:  خاطرنشان  مرزها، 
جبران کاستی ها آغاز و بخشی از نیاز تجهیزات 
الکترونیکی و اپتیکی تأمین شده و ادامه دارد، 
مرزبانی  خاص  نیروهای  استخدام  اینکه  ضمن 

موارد  از  برخی  اما در  است  کار  هم در دستور 
از جمله رفاه مرزبانان باید وضعیت فعلی بهبود 

یابد.
گفتنی است، شهید »مرحمت باالزاده« در 17 
»گرمی«  روستای  در   1۳49 سال  ماه  خرداد 
چشم به جهان گشود و در جبهه های حق علیه 
سال  ماه  اسفند   21 در  و  داشت  حضور  باطل 
1۳6۳ در عملیات بدر در جزایر جنوب به درجه 
مرزی  هنگ  پادگان  و  آمد  نائل  شهادت  رفیع 
نام  به  ناجا  با حضور فرمانده مرزبانی  »گرمی« 
گذاری  نام  باالزاده«  »مرحمت  واالمقام  شهید 

شد.

مرزبانى  رماندهان  ه  معار و  ری  ت ی 
ور  ا با  یت  ا و تان اردبی در  ا
رماند  ایى  ا ر دار  رتی پا ردار 

ار شد ا بر ک مرزبانى نا
به گزارش دیده بان مرز و به نقل از خبرگزاری 
شبستان؛ در این آئین از زحمات سردار هوشنگ 

شاهین  سید  سردار  و  شده  تجلیل  حسینی 
اسمعیلی به عنوان فرمانده جدید مرزبانی استان 

اردبیل معرفی شد.
گفتنی است این مراسم با حضور اعضای شورای 
تأمین استان، مدیران کل و فرماندهان نظامی و 

انتظامی استان اردبیل برگزار شد.

فرمانده مرزبانی ناجا خبر داد:

 برگزاری اجالس بعدی مرزبانان ایران و ترکیه 
خرداد سال آینده در تبریز 

برگزاری آئین تکریم و معارفه فرماندهان مرزبانی استان اردبیل

با حضور فرمانده مرزبانی ناجا انجام شد؛

نام گذاری پادگان هنگ مرزی گرمی به نام شهید »مرحمت باالزاده« 
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اختتامیه نخستین جشنواره استانی فیلم، فیلمنامه و عکس شورابیل برگزار شد
با  شورابی  و   منامه  ی  ، ی تانى  ا شنوار  تی  ن

ت ان پایان یا ید ى بر معر
و  اداره کل فرهنگ  روابط عمومی  از  نقل  به  و  بان مرز  به گزارش دیده 
ارشاد اسالمی استان اردبیل؛ نخستین جشنواره فیلم، فیلمنامه و عکس 
شورابیل با هدف معرفی شورابیل به عنوان پایگاه گردشگری و فرهنگی 
همچنین کشف و شناسایی توانمندی های موجود در عرصه ملی و استان و 
تشویق سینماگران و عکاسان عرصه فیلم به ابتکار و نوآفرینی در پرداختن 
معرفی  با  بود  شده  برگزار  شهروندی  موضوعات  و  اخالقی  مضامین  به 

برگزیدگان به کار خود پایان داد.
ی مى باشد شنوار به شر  ان  ید بر

دیپلم افتخار بخش فیلمنامه به همراه جایزه نقدی اهداء گردید به:
»شیدایی« به نویسندگی آرمین دانشور در بخش انیمیشن

»ماهی ها نمی میرند« به نویسندگی علی محمدی در بخش داستانی
»زیبای بیکران« به نویسندگی سعید سببی در بخش انیمیشن

»مرا ببین« به نویسندگی مریم نیکنام در بخش داستانی
»چرخ فلک« به نویسندگی حسین حبیبی اصل در بخش داستانی

»گذر زمان« به نویسندگی زهره حضرتی در بخش انیمیشن
همچنین جایزه ویژه طرح امید شامل دیپلم افتخار و جایزة نقدی اهداء 

گردید به غالمرضا سرمدیان و زهرا قهرمان پور.
ب 

تقدیر بخش غیرحرفه ای شامل دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهداء گردید به: 
مصطفی حمزه ای، حامد محمدنیا و سید هادی سید ترابی.

همچنین دیپلم افتخار نگاه ویژه به شورابیل به همراه جایزه نقدی اهداء 
گردید به علی موسوی، دریا انگورانی، بهرام ابراهیم خلیلی و سعید رضا زاده.

ب اردوى خیابانى
دیپلم افتخار بخش حرفه ای خیابانی اهداء گردید به نسرین نوایی

دیپلم افتخار بخش آماتور اردوی خیابانی اهداء گردید به صبا میرزاحسینی
همچنین دو عکس از نگاه شهردار انتخاب گردید که دیپلم افتخار و جایزه 
نقدی در بخش حرفه ای از نگاه شهردار اهداء گردید به سعید رضازاده و 
دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش غیرحرفه ای از نگاه شهردار اهداء 

گردید به لیال فیضی.
ی ب 

بخش استعداد جوان؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهداء گردید به فیلم بدون 
عنوان ساخته آیدا شکرزاده، فیلم من بنیامین 10 ساله ساخته بنیامین 

عباس زاده و فیلم دایره ساخته امیرمحمد توفان.
دى  ای ن ار و  ت منامه دی ا ی ی و  ردانى،  در ب کار

ردید به اهدا 
فیلم »جدول ضرب« ساخته زهرا پسندی

فیلم »دریاوار« ساخته آرمین دانشور
فیلم »مهلکه« ساخته مریم صبوری
فیلم »قرمز« ساخته زهره حضرتی

فیلم »آرزو« ساخته امیرحسین موسوی
فیلم »دریاوار« ساخته بهنام اسداللهی

فیلم »استیج« ساخته فیاض بهرام
فیلم »دماغ« ساختة هما ولی زاده

افتخار نفر اول فیلمنامه اهداء شد به فیلمنامه  الزم به ذکر است دیپلم 
رنگین کمان نوشتة فیاض بهرام.

دیپلم افتخار عکس حرفه ای برگزیده اهداء شد به الهام پرتوی.
دیپلم افتخار کارگردانی در بخش فیلم اهداء شد به فیلم »آی ناز« ساخته 

مهدی شاداب.
دیپلم افتخار تصویربرداری اهداء شد به فیلم »بدتر از باور یک رویا« آرمین 

دانشور.
دیپلم افتخار بخش داستانی اهداء شد به فیلم »ایگو« ساخته یاشار فرجی.

دیپلم افتخار بخش انیمیشن اهداء شد به فیلم »مگس« ساخته محسن 
جعفری

دیپلم افتخار بخش مستند اهداء شد به فیلم »موزیک« ساخته داور نجفی.
شنوار ار در در اخبار  یر ارى هاى ت دیر از خبر ت

از  اهداء شد به سیفعلی موسی زاده  افتخار به همراه هدیه نقدی  دیپلم 
ایرنا، سینا بندعلی زاده )خبرنگار(، شهرام جباری )خبرنگار(،  خبرگزاری 
مصطفی آمون از خبرگزاری فارس و بهنام کمالی از نشریه ساواالن سؤزی.
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لیال نوروزی، فیلمسازی که فیلم هایش در آن سوی مرزها می درخشد، ابراز داشت:

آرزویم ساخت مستندی درباره تیم فوتبال »تراکتورسازی« است 

ت  ان کشورمان، مهد هنرمندانى ا ربای
مرزها  وى  ن  در  نها  از  برخى  ار  که 
ارا هنرى ای مرز و بو  ت ارى را بر ا ت ا
تمامى  به  را  زمی  ایران  هنر  و  کرد  ه  ا ا
از  ى  ی ى مى نمایند  معر هان  کشورهاى 
 ، ند نوی نوروزى  ی  خان  هنرمندان  ای 
تند  ه کشورمان  نا  به  از  م ی و  ر  شا
تیوا ها  شنوار ها و  ی های در  که 
شنایى بیشتر  ت براى  مد ا به نمای در
ى  ا ویى اخت فت و انه  اطبی ای ر م
ا  رامى ان میمانه اى را با ای هنرمند  و 

ن را با ه مى خوانی ا  داد ای که 
ى  را بیو از  وا  ی  او نوان  به  فا 

ید  و اطبی ای پرتا ب خودتان براى م
لیال نوروزی هستم. متولد 1۳68 اردبیل. لیسانس 
فوق  دانشجوی  حاضر  حال  در  و  دارم  معماری 
یک  هستم.  ترکیه  کشور  در  معماری  لیسانس 
به خاطر مساله مجوز  مجموعه داستان دارم که 
به صورت اینترنتی منتشر شده است. دو مجموعه 
با  زمینه سینمایی  در  دارم.  نیز  شعر چاپ شده 
همکاری  متعددی  خارجی  و  داخلی  نشریات 

داشته ام. 
مند  از چه زمانى به ای رشته هاى هنرى 

شدید 
فکر می کنم از سیزده چهارده سالگی بود که به 
نوشتن داستان روی آوردم. متن هایی را می نوشتم 
برایشان  و  می شدند  جمع  دورم  دوستانم  و 
می خواندم. از پانزده سالگی در کارگاه های شعر و 
داستان شرکت کردم و مدتی بعد هم وارد محافل 
البته اگر دقیق تر بگویم در سن  سینمایی شدم. 
شش یا هفت سالگی بود که من قصه ای را روایت 

می کردم و برادرم می نوشت!
ى بود  ى شما در ای را چه ک مشو ا

ادامه  برای  را  هنر  رشته  که  سالگی  پانزده  در 

تحصیل انتخاب کردم، سنگ اندازی ها هم شروع 
شد. اما من دختر لجبازی بودم و از طرفی فقط 
هنر بود که می توانست روحیه سرکشم را رام کند. 
برای همین پای تصمیمم ایستادم. تا اینکه باالخره 
بعد از حدود 10 سال اطرافیانم قبول کردند که 

حق من هنر بود!
ینما و  یتتان در رشته  عا یا خانواد شما با 

ا بودند ه م ر تان در ای  ی ادامه ت
من می خواستم در دانشگاه رشته سینما را انتخاب 
کنم. بعد از سه سال پشت کنکور ماندن باالخره 
از این رشته قبول شدم. اما خانواده ام و فامیل ها)!( 
که  می کردند  فکر  ایرانی  خانواده های  اکثر  مثل 
شغل سینمایی شغل نیست و منبع درآمدی ندارد 
و از طرفی هم جایگاه اجتماعی خوبی به همراه 
بار  این  اما  نخواهد داشت. آن روز هم لج کردم. 
به ضرر خودم. گفتم »باشد، هر چه شما بگویید« 
در  اما  خواندم.  معماری  مهندسی  رشته  رفتم  و 
شروع  را  فیلمسازی  تجربی  صورت  به  کنارش 

کردم. چیزی که از دل و جان می خواستمش.
وى مرزها به  ن  ار شما در  کدا ی از 

ت مد و یا منتشر شد ا نمای در
آثار ادبی معموال خیلی کم، شانس انتشار در خارج 
مقاله های  که  چند  هر  می کنند.  پیدا  را  مرز  از 
زیادی از من در کشورهای آذربایجان و ترکیه و 
گرجستان چاپ شده و یا شعرهایم که به انگلستان 
هم رسیده است. اما محدود هستند. مساله فیلم 
مثاًل  است.  جهانی تر  زبانش  فیلم  می کند.  فرق 
»فیلم من عصمت ام« نزدیک به سی بار خارج از 
مرز اکران شده است که بیشتر مربوط به جشنواره 
تازه  را  اکران هایش  هم  فیلم جدیدم  است.  بوده 
شروع کرده و امیدوارم بتواند با مخاطب های خود 
ارتباط برقرار کند. هر چند به دلیل تجربی بودنش 

گروه مخاطب هایش محدودتر است.
دا دارید ت ا ه اکنون کدا پرو ها را درد

یکی از آرزوهای بزرگم ساخت مستندی بزرگتر 
درباره تیم فوتبال تیراختورسازی است. این تیم، 
فقط یک تیم ورزشی نیست. تیراختور زبان من و 
فوتبال محبوب  تیم  البته یک  و  ملت من است. 
شهرتش  فهمیده اش  طرفداران  خاطر  به  که 
جهانی شده است. امیدوارم به این آرزویم برسم 
و گوشه ای از دنیای تیراختور را به تصویر بکشم تا 

یادگاری باشد برای هوادارانش.
 پایانى

من آدم کم کاری هستم. دالیلش هم متفاوت است. 
شاید اولین دلیلش خواسته خودم نباشد. که این 
دلیل مساله اقتصادی و اسپانسر و... است. مساله 
دیگر این است که دوست دارم اثری که می سازم و 
یا می نویسمش محصول خودم باشد. امضای خودم 
نباشد.  خودم  قبلی  آثار  تکرار  و  باشد  داشته  را 
بر  اینکه مثال فیلم »من عصمت ام« موفق شد و 
سر زبان ها افتاد، تشویقم می کند که دوباره بروم 
سراغ سوژه ای این چنینی. اما نمی خواهم این کار 
را بکنم. چون به دنیا آمده ام که ایده ها و کارها نو 

را تجربه کنم و این یعنی ریسک.
فیلم »من عصمت ام«  این  از  گفتنی است پیش 
فستیوال  خارجی  فیلم  بهترین  جایزه  برنده 
هیات  ویژه  جایزه  برنده  آذربایجان،  بین المللی 
داوران ایپک یولو استانبول، راهیابی به فستیوال 
ویژه  برنده جایزه  نپال،  katha کشور  بین المللی  
هیات داوران جشنواره فیلم تبریز، نامزد بهترین 
بهترین  نامزد  ایران،  حسنات  جشنواره  مستند 
مستند جشنواره نیایش ایران، راهیابی به بیست 
زیست  محیط  بین المللی  فستیوال  دومین  و 
دوره  یازدهمین  در  حضور  منتخب  روسیه، 
فستیوال بین المللی »فیلم اید« و... شده است و در 
فستیوال هایی در کشورهای آمریکا، ایتالیا، کانادا 
و هندوستان و... نیز اکران شده است. همچنین 
بین المللی  هنرمند  این  یول« ساخته  »قارا  فیلم 
ایرانی  فیلم های  فستیوال  نهایی  نیمه  مرحله  به 
فینال فستیوال  آمریکا رسید، در  سانفرانسیسکو 
به دریافت جایزه  یولو« موفق  بین المللی »ایپک 
بهترین کارگردانی و منتخب حضور در جشنواره 
بین المللی آمیتی ترکیه شد، دیپلم افتخار شصت 
و یکمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان را به 
خاطر خلق فضای شاعرانه با نگاه زنانه دریافت کرد 
 DADASAHEB PHALKE و در فستیوال بین المللی
 MEDIAWAVE بین المللی  فستیوال  هندوستان، 
دوره  دومین  رقابتی  بخش  در  و  مجارستان 
 ANKARA.۳0جشنواره فیلم تبریز و رویداد هنری
کشور   ULUSLARARASI FILM FESTIVALI

ترکیه حضور داشت. 
نبرى رهاد  به  ا م
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اردبیل:

  ICTفراهم سازی بستر توسعه صادرات محصوالت
اردبیل به جمهوری آذربایجان

ا  اط ناورى  و  ارتباطا  مدیرک 
ا  نمایش از  بازدید  در  اردبی  تان  ا
براى  ازى  بازار ه  این به  اشار  با  باکوت 
تان  ا هاى  تارتا  ا و  م عه  تو
کشور  به  فر  اهدا  مهمتری  از  ى  ی
ى  ری برنامه  فت  ت،  ا ان  ربای
وز  و  م ادرا  عه  تو براى 
و  ز  اردبی  تان  ا هاى  تارتا  ا  ICT

ت رورى ا
روابط  از  نقل  به  و  مرز  بان  دیده  گزارش  به 
عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
 ICT مدیرکل  رزمی  بهروز  اردبیل؛  استان 

از  متشکل  هیئتی  معیت  در  اردبیل  استان 
استارتاپ  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
نمایشگاه  در  حضور  با   ICT حوزه  فعال  های 
فناوری های  و  نوآوری  ارتباطات،  بین المللی 
آخرین  از  »باکوتل«  به  موسوم  باکو  پیشرفته 
دستاوردهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

کشور آذربایجان بازدید کرد.
کشور  با  فرهنگی  و  زبانی  قرابت  افزود:  وی 
بازار  توسعه  در  تواند  می  خوبی  به  آذربایجان 
نقش  استان  فعال  استارتاپ های  و  ها  شرکت 
کشور  این  بازار  در  توانند  می  و  کرده  ایفا 
نموده  معرفی  را  خود  دستاوردهای  و  خدمات 

و بازار جدیدی برای خود ایجاد کنند. 
رزمی ظرفیت ها و پتانسیل های مناسب بخش 
و  اردبیل  استان  فاوای  حوزه  فعال  خصوصی 
کیلومتری   ۳80 مشترک  مرز  وجود  همچنین 
را  آذربایجان  با کشور جمهوری  اردبیل  استان 
زمینه ساز همکاری مشترک شرکت های فعال 
عنوان  آذربایجان  کشور  فاوای  بازار  با  استانی 
کرد و گفت: اتصال شرکت های توانمند استانی 
به شرکای تجاری در کشور آذربایجان و توسعه 
بهترین  اردبیل  استان  فاوا  محصوالت  صادرات 
که  است  هایی  شرکت  شکوفایی  برای  برنامه 

محصوالتی در حوزه فاوا دارند.

ای  دان  موزشى با هد ا ت هاى ه اندیشى و  نش
ویه  ر و دو  عه تعام مو تاى تو اطبان و در را ا م و اط
نها تو تامی  ان  رمایان و نمایند ى براى کار تما با شرکاى ا

ار مى شود  ى اردبی بر تما ا
به گزارش دیده بان مرز و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل 
تامین اجتماعی  اردبیل؛ سعید بشرخواه مدیرکل  تامین اجتماعی استان 
به نقش و جایگاه  با توجه  این خبر اظهار داشت:  با اعالم  اردبیل  استان 

کارفرمایان و تشکل های کارفرمائی به عنوان یکی از سه ضلع اصلی  شرکای 
اجتماعی سازمان  و با هدف افزایش سطح دانش و اطالعات کارفرمایان و 
نمایندگان آنها و در راستای آشنایی با قوانین و مقررات، بهبود تعامالت فی 
مابین و توسعه تعامالت موثر دو سویه، رضایتمندی و تقویت اعتماد آنان 
با همکاری تشکل های کارفرمایی استان )اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق 
تعاون و...(، دوره های آموزشی و نشست های هم اندیشی با رابطین بیمه ای 

و نمایندگان کارگاه های باالی40 نفر بیمه شده برگزار می شود.
وی  با اشاره به اینکه این فرایند در سال های اخیر در زمره یکی از فعالیت 
های فرهنگی و آموزشی تامین اجتماعی  اردبیل  قرار داشته و صدها نفر 
طی این دوره ها با مضامین و مصادیق قانون تامین اجتماعی و تکالیف 
کارفرمایی در حوزه بیمه ای  آشنا شده اند، خاطر نشان کرد: این کارگاه 
های آموزشی با حضور مدیرکل وصول حق بیمه و روسای ادارات تخصصی، 

در قالب آموزش و پنل  پرسش و پاسخ برگزار می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی اردبیل خبر داد:

 برگزاری جلسه هم اندیشی 
تشکل های کارفرمائی
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ور  در  ناورى  و  وه  پ دهاى  وا
وانی  ایت  ر و  پار  داخ  در  رار  ت ا
یاتى  ما یت  معا ا   20 از  ررا  م و 

برخوردار مى شوند
به گزارش دیده بان مرز و به نقل از روابط عمومی 
پرور  نوع  اردبیل؛  استان  مالیاتی  امور  اداره کل 
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل با اعالم این 
مطلب افزود: واحدهایی که در پارک های علم و 
فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله و 
از مزایای  با مجوز رئیس پارک مستقر هستند 
های  معافیت  خصوص  در  آزاد  مناطق  قانونی 
مالیاتی به میزان 20 سال بهره مند می شوند و 
شرط برخورداری از معافیت ها ارائه دفاتر و اسناد 
و مدارک و اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و 
داخل  در  صرفاً  خدمات  و  کاال  ارائه  همچنین 

رئیس  صادره  مجوز  برابر  و  فناوری  علم  پارک 
موسسات  اگر  داد:  ادامه  وی  باشد.  می  پارک 
دانش بنیان براساس مجوزهای قانونی در خارج 
از پارک نیز مستقر باشند به مدت 15 سال از 
پرداخت مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات 
های مستقیم به شرط رعایت قوانین و مقررات 
معاونت  فهرست  در  درج  و  اظهارنامه  تسلیم  و 
مجوز  چهارچوب  در  فعالیت  و  جمهور  رئیس 

مربوط معاف می شوند.
نوع پرور خاطر نشان کرد: همچنین عرضه کاال و 
ارائه خدمات داخل پارک علم و فناوری عالوه بر 
معافیت های مالیات عملکرد از معافیت مالیات 
شاغل  کارکنان  برای  حقوق  و  افزوده  ارزش  بر 
در طرح های مهندسی پژوهشی و فناوری نیز 
بنیان  دانش  موسسات  اما  شوند،  می  برخوردار 

که خارج از پارک علم و فناوری هستند معافیت 
فقط  ندارند  حقوق  یا  و  افزوده  ارزش  مالیات 
معافیت آنان در صورت رعایت مقررات از مالیات 

عملکرد )مستقیم( می باشد.

با حضور مسئولین استان انجام شد؛

دیدار با خانواده شهدا به مناسبت گرامیداشت روز ملی ثبت احوال
ی ادارا  رماند ب  ، تان اردبی ی بنیاد شهید ا و م
و  معاونی   ، وا ا بت  مدیرک   ، با ر  ا 
ران ای ادار ک با خانواد شهید منت  ار مشاور امور ای

ویى کردند   وا دیدار و د بت ا به 
به گزارش دیده بان مرز و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت 
احوال استان اردبیل؛ این دیدار به مناسبت روز ملی ثبت احوال 
و صد و یکمین سالروز صدور شناسنامه در ایران با خانواده معزز 

شهید الیاس زاده انجام شد. 
گفتنی است در این دیدار هر یک از حاضرین ضمن تبریک روز 
ثبت احوال، یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و شهدای انقالب 
را گرامی داشته و در ادامه با اهدا لوح و هدیه از همسر شهید الیاس 

زاده  و فرزند ایشان تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل:

معافیت مالیاتی 20 ساله برای واحدهای پژوهشی پارک علم و فناوری

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل خبر داد:

فعالیت 146 شرکت حمل ونقل کاال و مسافر در استان اردبیل
اد اى  م ون  و  راهدارى  مدیرک 
م و  14 شرکت  یت  عا تان اردبی از  ا
تان اردبی خبر داد ر در ا ا ن کا و م

به گزارش دیده بان مرز و به نقل از روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل؛ علی رحمتی، 26 آذر روز ملی حمل ونقل 
را به تالشگران این عرصه تبریک گفت و از تالش 
استان  پرتالش  و  کوش  سخت  رانندگان  های 

قدردانی کرد.
رئیس کمیته حمل ونقل ستاد اجرائی خدمات 
بیمه  برای  اینکه  بیان  با  اردبیل  استان  سفر 
در کشور  آنان  و خانواده های  رانندگان  تکمیلی 
200 میلیارد تومان اختصاص یافته است، تصریح 
کرد: درحال حاضر 11 هزارو 200 راننده سخت 
الزم  خدمات  از  و  هستند  بیمه  استان  کوش 

بهداشتی و درمانی بهره مند شدند.
الستیک  حلقه  هزار  از56  بیش  توزیع  از  وی 
بین  در  سهمیه ای  صورت  به  باری  و  اتوبوسی 
رانندگان استان خبر داد و افزود: یک میلیون و 
۳87 هزار مسافر و دو میلیون و 62۳ هزارتن کاال 
در هشت ماه گذشته در استان جابجا شده است.

حمل  ایمنی  اجرایی  مدیریت  کمیسیون  دبیر 
ونقل استان اردبیل با اشاره به تاریخچه روز ملی 
حمل و نقل گفت: در شرایط سخت دوران دفاع 
هوایی  و  زمینی  صورت  به  دشمن  که  مقدس 
کشورمان را مورد هدف قرار داده  بود، مایحتاج 
مردم در بنادر معطل مانده بود که در 26 آذر ماه 
سال 1۳62 به فرمان حضرت امام راحل رانندگان 
کشور وکامیون داران جهت تخلیه مایحتاج مردم  
به بنادر اعزام و مایحتاج روزانه مردم را به استان 

های مختلف کشور رساندند. به دلیل رشادت و 
دلیر مردی این رانندگان در آن زمان به پیشنهاد 
وزارت راه و ترابری روز 26 آذر از سوی شورای 
فرهنگ عمومی به نام حمل ونقل و رانندگان در 

تقویم رسمی کشورمان ماندگار شد.
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مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تاکید کرد:

رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز طبیعی 
همزمان با شروع فصل سرما

نکات  رعایت  ضرورت  خصوص  در  اردبیل  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ایمنی گاز شهری گفت: مشترکین گاز طبیعی باید پیش از رسیدن فصل 
با کمترین  تا  سرما همه وسایل گرمایشی خانه ی خود را سرویس کنند 

مشکل در فصل سرما مواجه شوند.
به گزارش دیده بان مرز و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل؛ 
سردار اسماعیلی در ادامه گفت: زمانی که گاز در هوا منتشر شود با هوا 
ترکیب شده و می تواند در صورت رسیدن به شعله آتش یا یک منبع قابل 
اشتعال آتش گیرد، گاز طبیعی به هیچ وجه سمی نیست اما در صورتی 
که به مقدار زیاد در فضایی بسته جمع شود، اکسیژن هوا را از میان برده و 

موجب بی هوشی می شود.
وی با بیان اینکه هر وسیله گازسوز باید به یک شیر مستقل وصل شود، 
افزود: استفاده از یک شیر و گرفتن انشعاب از آن برای چند وسیله گازسوز 

غیراستاندارد و ممنوع است. 
اسماعیلی با تاکید بر اینکه شیرهایی که مورد استفاده نیست باید با درپوش 
نیازمند  آبگرمکن  و  بخاری  نظیر  گازسوز  وسیله  هر  مسدود شود، گفت: 

دودکشی مستقل با کالهک H شکل است.
وی همچنین از مشترکین خواست تا محل اتصال وسیله گازسوز با دودکش 

را هرچند گاه مورد بازدید قرار داده و از اتصال محکم آن مطمئن شوند.
مدیرعامل این شرکت با تاکید بر اینکه کالهک دودکش بخاری نیز به شکل 
دوره ای باید مورد بازدید قرار گیرد، گفت: باید بررسی شود که این کالهک 

در جای خود قرار گرفته باشد و توسط باد و طوفان جابجا نشده باشد.
وی افزود: در صورتی که کالهک در جای خود نبوده یا جابجا شده باشد 
باید آن را در جای خود قرار داد چرا که نبودن کالهک دودکش سبب وارد 
شدن اجسام خارجی و همچنین برف و باران به فضای داخل دودکش شده 
و احتمال انسداد آن را افزایش می دهد و انسداد دودکش سبب جلوگیری 
از خروج محصوالت احتراق و در نتیجه سوختن ناقص وسیله گازسوز و 

گازگرفتگی ساکنان خواهد شد.
 وی به آموزش نکات ایمنی که در زمان نشت گاز باید انجام شود، پرداخت 
و گفت: در صورتی که شهروندان متوجه نشت گاز شدند و احساس کردند 
گاز در داخل فضای خانه  آن ها پر شده است، ابتدا باید درب ها و پنجره ها را 

باز کرده، از کشیدن سیگار و یا زدن کبریت و یا کلید برق و یا روشن کردن 
لوازم برقی خودداری کنند تا هیچ منبع قابل اشتعالی را به وجود نیاورند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل توصیه کرد: شهروندان باید مطمئن 
شوند که لوله بخاری و هواکش های خانه مسدود نشده است و درست کار 
می کنند تا این که دود و بخار بتواند به راحتی از این هواکش ها به بیرون 

منتقل شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: افراد باید مدخل ورودی و خروجی هوا برای 
سوخت مناسب را همیشه تمیز نگه دارند، چون وجود هوا برای سوخت 
کامل و ایمن و خروج کامل منوکسیدکربن در بخاری و شومینه ها الزم 

است.
به گفته وی همه ساله همزمان با فرارسیدن فصل سرما شرکت گاز استان 
اردبیل برنامه های متنوعی در خصوص ترویج فرهنگی ایمنی گاز به منظور 
جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از گاز طبیعی به مرحله اجرا در می 
آورد که توسعه فعالیت های آموزشی و حضور کارشناسان امور HSE شرکت 
در مدارس و مساجد جهت آموزش نکات ایمنی گاز، نصب بنر توصیه های 

ایمنی در مجتمع های مسکونی و... نمونه ای از این فعالیت ها می باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از رسیدگی و صدور حکم قاچاق سوخت 
در اردبیل خبر داد .

تعزیرات  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  مرز  بان  دیده  گزارش  به 
حکومتی اردبیل؛ علی رحیمی آذر گفت: در پی گزارش بازرسین و مأمورین 
نیروی انتظامی و شرکت نفت مبنی بر کشف و ضبط مقدار دو هزار و 788 
لیتر گازوئیل به ارزش 146 میلیون و 406 هزار و 244 ریال پرونده ای در 

این خصوص تشکیل شد .
وی افزود: با ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی موضوع در شعبه دوم مورد 

رسیدگی و صدور حکم واقع گردید.
رحیمی تصریح کرد: با توجه به محتویات موجود در پرونده و اخذ آخرین 
دفاع و اعترافات ضد و نقیض از سوی متخلفین و سایر شواهد و قراین اتهام 
انتسابی محرز تشخیص داده شده و شعبه افراد خاطی را عالوه بر ضبط کاال 
به نفع دولت به پرداخت جمعاً به مبلغ ۳۳4 میلیون و 822 هزار و 888 

ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

رسیدگی به پرونده قاچاق گازوئیل در تعزیرات حکومتی اردبیل
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مدیریت برق شهرستان اردبیل:

پایداری برق در مسابقات لیگ جهانی والیبال
مدیریت برق شهرستان اردبیل گفت: با توجه 
والیبال  جهانی  لیگ  مسابقات  برگزاری  به 
برای اولین بار در استان اردبیل  و تمهیدات 
اندیشده شده در طول بازی های تیم ها در 
نفری  هزار  شش  ورزشگاه  در  جهانی  لیگ 
رضازاده و محل اسکان تیم های خارجی در 
برق  توزیع  شرکت  سرعین،  توریستی  شهر 
رسانی  خدمت  به  مفتخر  و  سربلند  استان 

شایسته شد .
به گزارش دیده بان مرز؛ مهندس محمدحسین 
افزود: استان اردبیل در سابقه خود  دیده بان 
میزبانی برگزاری دو مسابقه والیبال آسیایی و 
یک مسابقه کشتی آسیایی را در سطح باال را 

داشته است .
پایداری جریان  منظور  به  داشت:  اذعان  وی 
واحد  یک  استقرار  مسابقات  طول  در  برق 
دیزل ژنراتور پرتابل به همراه استقرار چندین 
اکیب عملیاتی در مانور و حساس در دستور 

کار قرار گرفت .
مهندس دیده بان ضمن قدردانی از همکاران 
به  کرد:  نشان  خاطر  شرکت،  این  در  خود 
استانداری  عمرانی  امور  وقت  معاون  اذعان 
دستگاه  یگانه،  امانی  مهندس  آقای  اردبیل 
برگزاری  برای  را  الزم  بستر  اجرایی  های 
جهانی  لیگ  مسابقات  پرشور  و  شایسته 

والیبال را فراهم کردند.



78    فصلنامه سراسری اجتماعی، اقتصادی دیده بان مرز - فصل پاییز 1398 - سال اول - شماره دوم          

افتتاح سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو مشگین شهر 
سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو شهرستان مشگین 

شهر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
االسالم  حجت  اردبیل؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
والمسلمین دکتر حسن روحانی با حضور در محل احداث سد مخزنی 
این  از  بهره برداری  ضمن  شهر،  مشگین  شهرستان  در  احمدبیگلو 
و مسئوالن  نیرو  وزیر  توضیح  با  آن،  زهکشی  و  آبیاری  و شبکه  سد 
و دست اندرکاران اجرای این پروژه، در جریان چگونگی روند احداث و 

بهره برداری از آن قرار گرفت.
هسته  با  خاکی  نوع  از  مخزنی  سدی  احمدبیگلو  سد  است  گفتنی 
رسی با حجم مخزن 27.4 میلیون متر مکعب است که قابلیت تنظیم 
ساالنه 18.92میلیون متر مکعب هدف تامین آب شرب مشگین شهر 

و روستاهای اطراف و 20۳5هکتار اراضی کشاورزی منطقه را دارد.
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آغاز به کار اتاق فکر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

با  تان اردبی  اختمان ا ى  ازمان نظا مهند ر  اتا 
اهى  رایى و دانش ا هاى ا ت ور مدیران و معاونان د
اید  اندیشى،  ه  هد  با  و  از  و  اخت  وز  با  مرتب 
و  ى  مهند اهدا  زمینه  در  وه  پ و  ی  ت و  پردازى 
ى  مهند نظا  م  در  ازمانى  تعام  عه  تو و  ویت  ت

ار شد تان بر اختمان ا
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  سیدهاشمی،  میرمحمد 
استان اردبیل رشد روزافزون جامعه مهندسی را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: در این مقطع از زمان که فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف 
به سازمان های نظام مهندسی جهت عضویت و اخذ پروانه اشتغال به 
کار حرفه ای ورود پیدا می کنند، مدیریت سازمان را با چالش هایی 
مواجه ساخته و در این مسیر وجود افرادی که دارای فکر بدیع و تازه 
بوده و بتوانند به مدیران سازمان ها یاری برسانند، امری مبرهن است.

وی افزود: تبیین مفهوم ظرفیت اشتغال به جای کلمه سهمیه که 
وظایف  از  گردیده  رایج  مهندسی  نظام  های  سازمان  در  اشتباه  به 
اصلی مدیریت سازمان می باشد و هر سازمانی بخواهد به موفقیت 
و مقبولیت دست یابد، باید در تغییر این دیدگاه گام های محکمی 
کرد:  عنوان  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  بردارد. سیدهاشمی 
استماع نظر اعضای سازمان در فضاهای حقیقی و مجازی در جهت 
ارایه خدمات مطلوب یک اصل می باشد و مدیریت سازمان همواره 
خود را موظف به پاسخگویی کرده است اما از این نکته هم نباید 
غافل بود که فضای نقد سازنده نباید به فضای نقد غیرمنصفانه و 
غیرمنطقی تبدیل شود. وی اذعان داشت: به جرات می توان گفت 
که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در سطح کشور 
از اولین سازمان هایی است که در زمینه شفافیت امور گام برداشته 
و برگزاری آنالین جلسات هیات مدیره، درج ارجاعات روزانه در وب 
سایت سازمان و همچنین برگزاری نشست های بودجه ای قبل از 
برگزاری مجامع عمومی، موید این نکته است. سیدهاشمی با اشاره به 
اهمیت تنظیم روابط زنجیره ساخت و ساز در ارتقای کیفیت، حفظ 

سرمایه های ملی و رضایتمندی مردم، گفت: در زنجیره ساخت و 
ساز همه بخش ها و افراد موثر در ساخت و ساز از جمله مهندسان، 
تولیدکنندگان مصالح و کارگران باید تعهد مکتوب و مسئولیت حرفه 
این  در  موجود  های  آسیب  صورت  این  غیر  در  باشند،  داشته  ای 
عرصه همواره ادامه خواهد داشت و موجب تضییع حقوق بهره برداران 

خواهد شد.
و  نقل  و  عمرانی، حمل  امور  فنی،  دفتر  مدیرکل  کنعانپور،  موسی 
ترافیک استانداری اردبیل ضمن نیز تجلیل از تشکیل این اتاق فکر، 
گفت: اتاق فکر سازمان نظام مهندسی فارغ از مسائل تشکیالتی باید 
موقعیتی مناسب برای گفتمان صنعت ساختمان باشد تا در فضایی 
کاماًل صادقانه و در کنار همدیگر مسائل ساخت و ساز مورد بحث و 
گفت و گو قرار گیرد. وی ادامه داد: تجمیع نظرات اعضای سازمان 
در زمینه های مختلف، رسیدگی بیشتر به مسائل رفاهی مهندسان و 
نظارت بیشتر به نحوه طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی 
به خصوص در شهرستان های استان باید مورد توجه مدیریت سازمان 
قرار گیرد. کنعانپور گفت: با توجه به ظرفیت عظیم جامعه مهندسی 
استان و دیدگاه مهندسی محور استانداری اردبیل، باید تالش شود 
که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل نقش موثر خود را 

در همه زمینه های مهندسی ایفا نماید. 
در ادامه هر یک از مدعوین در خصوص تنوع در کارهای مهندسی، 
ساختمان،  هوشمندسازی  مهندسی،  بزرگ  های  همایش  برگزاری 
اجرای صحیح قانون نظام مهندسی، توجه به سیما و منظر شهری، 
ساز،  و  ساخت  حوزه  کالن  های  سیاست  در  مهندسی  نظام  ورود 
تناسب تعرفه مهندسی با خدمات ارایه شده و دوری از روزمرگی و 

حرکت به سمت ایده آل بحث و گفت و گو کردند.
شایان ذکر است که در این نشست نمایندگان استانداری، اداره کل 
راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه 
فناوری  و  علم  پارک  و  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  اسالمی،  آزاد 

حضور داشتند.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل خبر داد :

افتتاح 15 پروژه  حوزه راه و شهرسازی به ارزش 
3318 میلیارد ریال در سفر رئیس جمهور

گفت:  اردبیل  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان اردبیل 
15 پروژه  حوزه راه و شهرسازی استان اردبیل با 
اعتبار هزینه شده ۳۳18 میلیارد تومان افتتاح 

خواهد شد.
اداره  از  نقل  به  و  مرز  بان  دیده  گزارش  به 
شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات 
و  راه  مدیرکل  حیدری  محبوب  اردبیل؛  استان 
با  خبری  نشست  در  اردبیل  استان  شهرسازی 
افتتاحی در  خبرنگاران در خصوص پروژه های 
اعالم  با  اردبیل  استان  به  جمهور  رئیس  سفر 
این مطلب اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور به 
استان اردبیل 101.7 کیلومتر راه های بزرگراهی، 
اصلی، فرعی و روستایی در سطح استان اردبیل 
با اعتبار هزینه شده 2655 میلیارد ریال افتتاح 

خواهد شد.
وی افزود: پروژه های افتتاحی حوزه راه شامل، 
سرچم،  اردبیل-  مشگین شهر،  اردبیل-  محور 
اسالم- خلخال، رضی- امیرکندی و راه ارتباطی 
همچنین  و  رانش(  )محدوده  خلخال  به  گیوی 
بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی در 

سطح استان خواهد بود.
حیدری گفت: در سفر رئیس جمهور 906 واحد 
نفر  هزار   25 باالی  شهرهای  در  مهر  مسکن 
جمعیت استان با اعتبار هزینه شده 66۳ میلیارد 
ریال نیز افتتاح خواهد شد تا تحویل متقاضیان 

شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به آغاز 
اقدام  طرح  مسکن  واحد  احداث 540  عملیات 
ملی در این سفر نیز اشاره کرد و افزود: عملیات 
احداث 540 واحد مسکن طرح اقدام ملی در شهر 
اردبیل در این سفر آغاز خواهد شد و پیش بینی 
می کنیم در دو فاز بیش از 4 هزار واحد مسکن 
و تسهیالت ساخت در قالب طرح اقدام ملی در 
قرار  اختیار متقاضیان  تولید و در  استان  سطح 
گیرد. وی ادامه داد: عملیات اجرایی احداث باند 
دوم در شهرهای اردبیل، کوثر، مشگین شهر و 
پارس آباد به طول 141 کیلومتر با اعتبار پیش 
بینی شده 47۳0 میلیارد ریال در این سفر آغاز 

خواهد شد.
اشاره  شهری  بازآفرینی  های  پروژه  به  حیدری 
بازآفرینی  های  پروژه  بحث  در  افزود:  و  کرد 
شهری در سطح استان در این سفر در شهرهای 
عملیات  شهر  مشکین  و  آباد  پارس  اردبیل، 
اجرایی 97000 متربع احداث ساختمان، پیاده 
راه سازی، ساماندهی رودخانه و 14800 متربع 
آسفالت معابر محالت هدف با اعتبار پیش بینی 
شده بیش از 247 میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: 25 
کیلومتر از احداث باند دوم محور اردبیل- مشگین 
شهر به حول و قوه الهی بازگشایی و به زیر ترافیک 

رفت.
به گزارش دیده بان مرز و به نقل از اداره ارتباطات 
اردبیل؛  استان  و شهرسازي  راه  رسانی  اطالع  و 
محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اردبیل با اعالم این مطلب افزود: در پی افزایش 
جهت  و  اردبیل  شهر-  مشگین  محور  ترافیک 
ایمنی تردد این محور ، احداث باند دوم در برنامه 
این اداره کل قرار گرفته بود و اکنون شاهد عبور 
و مرور مردم عزیز در پروژه که طی روزهای آتی 

با سفر ریاست محترم جمهور به استان بصورت 
رسمی قابل افتتاح خواهد شد هستیم. وی افزود: 
طول کل محور اردبیل- مشگین شهر 85 کیلومتر 
می باشد و با بهره برداری از 25 کیلومتر احداث 
باند دوم این محور 20 کیلومتر باقی مانده با برنامه 
ریزی طی دو سال آینده به اتمام خواهد رسید. 
حیدری خاطرنشان کرد: برنامه ما این بود که 25 
کیلومتر از احداث باند دوم محور مشگین شهر- 
اردبیل در سفر ریاست محترم جمهور به استان 
افتتاح شود و الحمداهلل این امر امروز محقق شد و 
اعتبار هزینه شده برای 25 کیلومتر احداثی از این 
محور باالی 1000 میلیارد ریال پیش بینی می 

شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: 
احداث هر کیلومتر این محور حداقل 40 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز داشت که الحمداهلل این موضوع در 
سفر سال گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور به استان کمک شایانی به این طرح شد و 
جا دارد از استاندار ساعی، نماینده مردم مشگین 
شهر، رییس سازمان برنامه ریزی استان ، فرماندار، 
پلیس راه، راهداری، پیمانکار پروژه، مشاورین و 
همکاران اداره کل راه و شهرسازی استان و دیگر 
عزیزانی که در جهت توسعه محورهای مواصالتی 
اتمام برسد تشکر  تا این پروژه به  کمک کردند 

نمایم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل خبر داد :

بازگشایی 25 کیلومتر از باند دوم محور اردبیل- مشگین شهر
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