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دکتر احمد 
وحیدی، وزیر کشور:

مرز یک خط نیست
در ذهن ما مرز به عنوان یک خط فرض 

می شود اما مرز یک خط نیست و هنگامی 
که از مرز صحبت می کنیم از یک منطقه 

و مجموعه به هم پیوسته سرزمینی 
صحبت می کنیم. به همین دلیل مهم 

است تا با کارکرد های مختلف 
مرز آشنا شویم.

حسین قاسمی، مدیرکل امور 
مرزي و پدافند غیرعامل وزارت کشور:

بهبود شرایط کولبران در 
اولویت وزارت کشور

وزارت کشور دو موضوع بهبود معیشت 
مرزنشینان و اقدامات عمرانی را به 
صورت موازی با هم جلو برده است 

تا ورود کاالی قاچاق به کشور 
را مدیریت کند.

سردار احمدعلی گودرزی 
فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران:

مرزبانان؛ دیده بان 
کشور هستند

مرزبانــان ادامه دهنده راه رزمندگان دوران 
دفــاع مقدس بوده و با توکل به خدا و با 

توســل به ائمه اطهار چشمان بیدار و 
سینه ســتبر نظام و دیده بان کشورمان 

هستند و آن را برای خودشان 
دانند. می  الهی  توفیق 

 حضرت آیت اهلل العظمی
 امام خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی ایران:

از مرز چه خبر دارید؟
چه خبر دارید که آن  که در مرز ایســتاده و 

جلوی دشــمن را گرفته که وارد کشور نشود، 
او دارد چه می کشــد؟ این را مردم خبر 

ندارند؛ او مظلوم اســت. شهدای مرزی ما 
مظلومند. 

در دیدار خانواده های شهدای مرزبان و مدافع حرم 

96/3/28

حضرت آیت اهلل العظمی 
خمینی)ره(، بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران:

فریضه ای باالتر از فریضه 
دفاع از مرزهای کشور اسالمی نیست

در دفاع از مرزهای کشور اسالمی آن زمان که مورد تجاوز دشمنان 
قرار گیرد اذن امام معصوم و حضور ایشان و همچنین حضور نائب 
خاص یا عام ایشان )مبنی بر حکم جهاد( شرط نیست و دفاع بر 

تمام مکلفین با هر وسیله ممکن واجب است بدون هیچ گونه 
قیدی و شرطی و حفظ ثغور اسالم جزء فرایضی است که 

هیچ فریضه ای باالتر از آن نیست.
 منبع: 

)امام خمینی)ره(، 1362، ص90(

قرآن کریم، سوره والعادیات،  آیه 1 الی 6:

َُّه َعَلی َِّه لََکُنوٌد )6( َوإِن َوالَْعـِدَیـِت َضْبحاً )1( َفاُلُْموِرَیـِت َقْدحاً )2( َفالُْمِغیَراِت ُصْبحاً )3( َفَأَثْرَن بِِه نَْقَعاً )4( َفَوَسْطَن بِِه َجْمعاً )5( إِنَّ االِْنَسـَن لَِرب
ــورد  ــش در برخ ــه آت ــدگان جرق ــه افروزن ــوگند ب ــد، )1( و س ــی تاختن ــش م ــه پی ــان ب ــس زن ــه نف ــی ک ــدان( در حال ــده )مجاه ــبان دون ــه اس ــوگند ب ــه: »س ــه آی  ترجم
سمهایشــان )بــا ســنگهاى بیابــان(، )2( و ســوگند بــه هجــوم آوران در ســپیده دم، )3( کــه گــرد و غباربــه هــر ســو پراکندنــد، )4( و )ناگهــان( در میــان جمــع )دشــمن( 

ــروردگارش بســیار ناســپاس« ــر نعمتهــاى پ ظاهــر شــدند، )5( کــه انســان در براب

آیت اهلل 
سید ابراهیم رییسی

 رئیس جمهور:

اقتصاد مرزنشینان 
باید تامین و تضمین شود

اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان در 
سیستان و بلوچستان و استانهای غربی باید 
تامین و تضمین شود و این کار با ساماندهی 

وضعیت سوخت بری و کوله بری 
امکانپذیر است. سردار 

حسین ذوالفقاری، معاون 
امنیتی و انتظامی وزیر کشور:

امنیت کشور در شرایط 
باثبات است

با وجود اینکه هم آســیب ها در حوزه اقتصادی، 
معیشــتی و هم پیامدهای بیماری کرونا و 

تاثیــرات آن در زندگی مردم افزایش یافت و کار 
تامین امنیت را ســخت تر کرد، خوشبختانه با 

همت دســت اندرکاران و همراهی کم نظیر 
مردم، می توان گفت که امنیت کشــور 

است. باثبات  در شرایط 



اختالفاتمرزیکشــورمانباکشورهایهمسایهاززمانهایگذشتهوجودداشتهکهریشهایناختالفاتبهگذشتههای
دوروبیشتربهدورانحکومتمحمدرضاشاهپهلویبرمیگرددوهرگونهاقدامیدراینزمینهرامنوطبهتصمیمخودش

معطوفکردهبود.
نمونهایازایناختالفاتمرزیبهانهایبرایشروعجنگتحمیلیعراقبرعلیهایرانشد.البتهبسیاریازایناختالفات
همبادیپلماســیمرزیرفعشــدامااکنوننیزدربرخیازمناطقهمچونمحدودهمیلههایمرزی51تا56باکشــور

افغانستاناختالفداریم.
ایناختالفبهجانماییوانجامکارغیرکارشناسانهدیواربتونیبرمیگرددکهبخشوسیعیازخاکمیهنمانبههمراه

مزارشهیدمراددرآنسویدیوارجاماندهاست.
اما اصل غمنامه 26 ساله چیست؟

درسال1384براساساعتباراتسفرمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(بهاستانسیستانوبلوچستانوبنابرپیشنهاد
نیرویانتظامیاعتباریبرایاحداثدیواربتونیدرمرززابلتصویبشــدودراختیارناجاقرارگرفت.مهندســیناجاهم
پسازدریافتبودجهراسااقدامبهدیوارکشیکردهووزارتکشورواستانداریسیستانوبلوچستاندرزماناحداثدیوار

نقشینداشتهاند.
ایــندیــواربابیتوجهیبهنقطهصفرمرزیوهمچنینرودخانههیرمندبافاصلهچندصدمتریازآناحداثشــدکه
اینکارغیرکارشناســانهموجببروزمشــکالتیهمچوناختاللدرترددکشاورزان،بهرهبرداریازرودخانههیرمندتوسط

موتورهایآب،مسدودکردنکانالهایآبومسایلومشکالتفنیبسیاریشدهاست.
متاسفانهدرزمانایجادایندیوار30کیلومتریبهنکاتفنیتوجهنشدهواینامرموجبشدتاگزارشهایبسیاریاز
مشــکالتعدیدهبهوزارتکشور،استانداریونمایندگانمجلسواصلشود،البتهباپیگیریهایبسیاراجازهتردددرآن

سویدیواربهکشاورزاندادهشدکهآنهمبامشقاتزیادصورتمیگیرد.
یکیازاینمشکالتدرچندروزگذشتهخودرابهنحوینشاندادکهبااقداممقتدارنهمرزبانیموجبشدطرفافغانی
ضمنعذرخواهیازتکرارآنجلوگیریکند،امااینمشــکلنیازمندپیگیریجدیازســویســتادکلنیروهایمسلحو
استقرارمرزبانیدرنقطهصفرمرزیبهمنظورحمایتازکشاورزاناستکهموردهدفتیراندازیطرفافغانیقرارنگیرند.
البتهبهنظرنگارندهتنهاراهحلاصالحایندیوارواحداثراهدسترسیونصبعالئمهشداردهندهاستکهمیتواندبه

بروزچنینحوادثیپایاندهد.
مشکلدیگریهمدرمنطقهنیمروزوجودداردکهآنهمبهدلیلجانماییغیرمنطقیوکارشناسانهمحلبرپاییچادر
وراهانــدازیکمپجمعیتهاللاحمرایرانبرایاســکانپناهجویانزلزلــهزدهوجنگزدهافغانیازدهه70تاکنونبه

روستایبریجیتبدیلشدهاست.
اینمحلدرراستایکمکهایانساندوستانهکشورمانبرایتعدادیازمردمافغانستانراهاندازیشدهبوداماباگذشت
ســالهامردمانکشورهمسایهباساختکپروخانهآنرابهروستایافغانیدرداخلمرزهایکشورمانتبدیلکردهاندو

توقعاتیرابرایآنهاایجادکردهاست.
البتهدرسال1396براساسپیشنهادهاییازسویهیاتبازدیدکنندهازاینمنطقهقراربودکهمحدودهمورداختالف
تخریبشــدهوبهنقطهصفرمرزیانتقالیابدکهبابرخیمخالفتهامواجهشــدهوهمچنانمشکالتپابرجاستکهباید

گفتخودکردهراتدبیرنیست!
محمدنقی دیده بان

خودکردهراتدبیرنیست!
یادداشت مدیرمسئول
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دبیر  و  رییس جمهور  مشاور 
تجاری،  آزاد  مناطق  شورایعالی 
صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه 
از  کشور  رشد  و  ارتقاء  راه های  از  یکی 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  مسیر 
آن  وجود  این  با  که  گفت  می گذرد 
نظر  در  مناطق  این  برای  که  جایگاهی 
مناطق  این  و  نشده  رعایت  شده  گرفته 

موفق به اثرگذاری نشده اند.
از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
مشترک نشست در محمد سعید مرزنیوز؛
مدیرانعاملمناطقویژهاقتصادیکشورکه
درمنطقهویژهاقتصادیوفرودگاهبینالمللی
چند هر افزود: شد، برگزار البرز استان پیام
و آزاد منطقه هشت بودن دارا با امروز که
32منطقهویژهاقتصادی،45درصدصادرات
کشورازهمینمناطقدرحالانجاماست،اما
هستند گالیهمند شدت به اقتصادی فعاالن
مقرراتخلقالساعهای و قوانین آن علت که
اتفاق دستگاهها از برخی توسط که است
میافتدوشوکیبهاینفعاالنواردمیکند.

عمل در شوکها این با داد: ادامه وی
یک که نمیتوانند اقتصادی فعاالن

برنامهریزیصحیحودقیقیداشتهباشند.
فعاالن داشت: اظهار رییسجمهور مشاور
اقتصادیوبخشخصوصیتمامظرفیتهارا
پایکارآوردهوازسویدیگرتحریمهارادور
زدهوکاررابهجلومیبرندامااینقوانینو
نتوانند تا شده سبب پاگیر و دست مقررات
خودشان فعالیت شاید و باید که آنچنان
اینکه بیان با محمد سعید دهند. ادامه را
صنعتگران ناامیدی سبب اقدامات اینگونه
میشود،گفت:بههمینمنظوردرسالیکه
ازسویمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(به
عنوانسالتولید،مانعزداییهاوپشتیبانیها
در بازنگری یک میبایست شده نامگذاری
اصالحقوانینوپیادهسازیقوانینمترقیکه
هستیم آن شاهد دائمی احکام 65 ماده در
بود خواهیم این شاهد صورت این در که
بهیکجایگاه آزادکشور و ویژه مناطق که
به نهایتموجبکمک برسندودر جدیدی

اقتصادکشورمیشود.

سعید محمد، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی:

مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی 

به جایگاه واقعی 
خود نرسیده اند
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مدیران مناطق ویژه اقتصادی افسران 
جنگ اقتصادی با دشمن هستند

مشـاوررییسجمهـورودبیـرشـورایعالیمناطـقآزادتجـاریـ
صنعتـیوویـژهاقتصـادیدربخـشدیگـریازسـخنانخـودبه
جایـگاهمناطـقویـژهوآزاداقتصـادیدررونقاقتصادیکشـوراشـارهکرد
وگفـت:مدیـرانمناطـقآزادوویـژهاقتصـادیبـهنوعـیافسـرانجنـگ

اقتصادیبادشمنهستند.
و ظالمانـهایشـده تحریمهـای امـروزکشـوردسـتخوش افـزود: وی
دشـمنبـهدنبالاینهسـتتاازتوسـعهاقتصـادیکشـورجلوگیریکند.
ویاظهـارداشـت:هـدفاصلـیدشـمنبحثمعیشـتمردماسـتکه
آنراهـدفگرفتـهکـهدرچنیـنشـرایطینقـشمناطـقویـژهاقتصادی

بـرایخنثـیاهـدافدشـمنبسـیارحائزاهمیتاسـت.

مشـاوررییسجمهـورگفـت:امـروزبـادارابـودنبیـشازیـکهـزارو
300واحـداقتصـادیدرمناطـقویـژهاقتصادیکـهدربخشهایمختلف
تولیـدی،صـادرات،خدمـات،ترانزیـت،فنـاوریووارداتمشـغولفعالیـت

هسـتندیـکبدنـهبزرگـیازفعـاالناقتصـادیرادرخـودجایدادهاند.
سـعیدمحمـدبااشـارهبـهاینکهظرفیتهایکشـوربهلحاظسـرزمینی
بسـیاربـاالاسـت،افـزود:کشـورمابـاتوجهبـهدسترسـیبهآبهـایآزاد
جنـوبوازطرفـیمنطقـهآسـیایمرکـزیوقفقـازوهمچنیـنبـهلحاظ
اینکـهبـهنوعـیدرمسـیرراهابریشـمویـایـککمربنـدییـکجـاده
کـهطـرحجدیـدچینیهـااسـتقـراردارد،ظرفیـتباالیـیرابـهلحـاظ

سـرزمینیدراختیـارماگذاشـتهاسـت.
ویبـابیـاناینکهمناطقویـژهاقتصادیدرجایجایکشـورمیتوانند
ازایـنظرفیتهـابهرهمنـدشـوند،تصریـحکرد:کریدورشـمالبـهجنوب
وکریـدورشـرقبـهغـربودارابـودنارتباطـاتبا15کشـورهمسـایهاز

مزیتهـایکشـورمـابهشـمارمیرود.
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سهمایرانبرایصادراتبهکشورهای
همسایهتنها24میلیارددالراست

صنعتیوویـژهاقتصادی دبیـرشـورایعالیمناطـقآزادتجـاریـ
بااشـارهبـهاینکـهوارداتاینکشـورهایـکهـزارو100میلیارد
دالراسـت،گفت:متاسـفانهسـهمایـرانازاینصادراتحـدود24میلیارد
دالراسـتلـذاازظرفیتهـایموجوداسـتفادهحداکثرینمیشـودایندر
حالـیاسـتکهدرشـرایطسـختتحریمکهصـادراتمیتوانـدکمککار

تولیدکنندگانوفعاالناقتصادکشورواقتصادکشورباشند.
سـعیدمحمـدادامـهداد:امـروزدردنیـابیـشاز5هـزارو400منطقه
ویـژهاقتصـادیداریـمکـهبخـشعمـدهایازتجـارتوتولیـددردنیـادر

مناطـقویـژهاقتصـادیرقـممیخورد.
ویبـابیـاناینکـهایجادهفـتمنطقهاقتصـادیآزادجدیدابالغشـده،

اضافـهکرد:درکشـورایرانهـمامروزهفتمنطقهآزادفعـالو32منطقه
ویـژهاقتصـادیداریـمو47منطقـهویـژهاقتصـادیوهشـتمنطقـهآزاد

دیگـرهـمدرحـالفعالسـازیوبرایتوسـعهدرنوبتهسـتند.
فعالسـازی دنبـال بـه بایـد کـرد: رییسجمهـورخاطرنشـان مشـاور
ظرفیتهـایقبلـیوظرفیتهـایآینـدهباشـیمتـابـراسـاسبنـد11
اقتصـادمقاومتـیاعـم اقتصـادمقاومتـیدرسـرفصلهای سیاسـتهای
ازانتقـالفنـاوری،تولیـد،صـادرات،تامیـنمنابـعمالـیوتامیـننیازهای

ضـروریکشـوربتواننـدفعاالنـهتـربرخـوردکننـد.
سـعیدمحمـدبـاتاکیدبراینکـهرفعموانـعتولیدوحلمسـائلمناطق
ویـژهیکـیازموضوعـاتاصلـیومهمبـرایایـنمناطقبهشـمارمیرود،
گفـت:امـروزهفعـاالناقتصـادیبخـشخصوصـیعلیرغـمتماممسـایلو
مشـکالتتحریـممشـکالتخـودراحـلمیکنندوحتـیتجهیـزاترااز
کشـورهاییکـهبامـادربحثتحریـمدرگیرهسـتندواردمیکنندوتولید

رارقـممیزنند.
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  بزرگترین مشکل فعاالن 
اقتصادی تحریم ها و قوانین 

زائد داخلی است
 دبیرشــورایعالیمناطقآزادتجاریـ
صنعتــیوویــژهاقتصــادیافــزود:
بزرگترینمشــکلومعضلفعــاالناقتصادی
تحریمهایداخلیوقوانینزائدومقرراتتودر
توونــگاههایجزیــرهایدربیــنبخشهای

اقتصادیکشوراست.
ویتصریحکــرد:هرکساززعــمخودیک
قانونیراطراحیوابــالغمیکندکهجلوییک

مشــکلیرابگیردغافلازاینکهوقتیجامعبه
اینقوانیــنومقرراتنگاهنشــوداینابالغیات
باعثمیشوددرجایدیگرمعضالتومشکالت
دیگریایجادشود.سعیدمحمد،یکپارچگیتیم
اقتصادیرابسیارمهمدانستواظهارداشت:اگر
اینیکپارچگینباشــداینقوانینخلقالساعه
باعثافتفعالیتهایفعاالناقتصادیمیشود.
ویگفت:بــهدنبالآنهســتیمکهباکمک
خودمدیــرانمناطقویژهاقتصــادیبتوانیمتا
جاییکهسهمدبیرخانهاســتاینیکپارچگی
دردولتایجادشــودکهدرجلســاتیکهطی
اینیکماهگذشــتهبــابخشهــایمختلف
اقتصادیدولتوســایرمراکــزتصمیمگیریو
مجلسشورایاسالمیمواردیبهبحثوبررسی

گذاشتهشدهاست.دبیرشورایعالیمناطقآزاد
صنعتیوویژهاقتصادیابرازداشت:به تجاریـ
حرکتدرآوردناینچــرخدندههاباهموحل
مسایلبسیارسختاست.ویخاطرنشانکرد:
دســتگاههایاجراییدربرخــیمواقعقوانینی
راخــالفآنابالغمیکنندکهیکــیازوظایف
دبیرخانهایناســتکهجلوگیریازاینقوانین
کردهوحتیپیگیریحقوقیکنیم.مشاوررییس
جمهورگفت:تالشبرایناســتکهماده165
اجراییشــودوازتمامظرفیتهایآناستفاده
کنیموســعیبرمراقبتومحافظتازآنچهکه
بهفعاالناقتصادیقولدادهشــدهمیشودتااز
ظرفیتمناطقآزادوویژهاقتصادیکاراقتصادی
خودراانجامدادهتادچارشوکوتنشنشوند.
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مناطق ویژه اقتصادی 
کشور  وضعیت 
مطلوبی دارند

ویـژه منطقـه 32 ادامـهداد: محمـد
اقتصـادیوضعیـتمناسـبومطلوبـی
دارنـدکـهبـراسـاسطـرحجامعـیکـهدر
دبیرخانهشـورایعالیباشـمابهتوافقرسـیدند
وکاربـهجلـومـیرودکـهتاکیـدبـراجـرای
کارهـابراسـاسطـرحجامـعموردنظـربنده
هـمهسـتوهمهبایـدتالشکنیمبراسـاس
ایـنطـرححرکـتشـودومناطـقآزادوویژه
اقتصـادیجدیـدهـمبـراسـاسطـرحجامع
کارکننـد.دبیرشـورایعالیمناطقآزادتجاری
ـصنعتـیوویـژهاقتصـادیادامـهداد:یکیاز
شـاخصههاییکـهمناطـقویژهتوانسـتهانددر
برخـیازجاهـابهتـرعملکنندنـوعمدیریت
چـهبـهلحـاظسـازمانمسـئولوچـهمدیـر
اسـت.سـعید بـوده اقتصـادی ویـژه منطقـه
محمـدادامـهداد:دربررسـیهایانجامشـده
دردبیرخانـهشـورایعالیاگرسـازمانمسـئول
پـایکارباشـدوحمایتهـایالزمراانجـام
دهـدوازطرفـیمدیـرمنطقهویـژهاقتصادی
هـمفـردقابـلوتوانمندیباشـدایـنموجب
جهـشدرپیشـرفتفعالیتهـایاقتصادیدر

منطقهویژهاقتصادیمیشود.
ویتصریـحکـرد:نیـازبـهمدیرانـیداریمکه
برنامهریـزومدیـربـودهوشـرایطجهانـیو
و بگیرنـد نظـر در را اقتصـادی دیپلماسـی
بتواننـدظرفیتسـازیبـرایفعـاالناقتصادی
و اسـتراتژیها اسـاس بـر را آنهـا و کننـد
راهبردهـایمنطقـههدایـتوحمایـتکنند.
مشـاوررییـسجمهـوربـاتاکیـدبـرارتبـاط
بیشـترمناطـقویـژهاقتصـادیبـادبیرخانـه
اقتصـادی، ویـژه و آزاد مناطـق شـورایعالی
افـزود:زیـرارابطـهبیـندبیرخانـهشـورایعالی
ومناطـقویـژهاقتصـادیمقـداریکـماسـت
وتعامـلبـادبیرخانـهبیـشازپیشاحسـاس
میشـودکـهاینموضوعدوسـویهاسـتوهم
همـکارانبایـدایـنتعاملراداشـتهباشـندو

هـمشـماایـنارتبـاطرابرقـرارکنیـد.
سـعیدمحمـدتصریـحکرد:بـهارتبـاطآنالین
نیـزنیـازداریـمکهیکـیازنیازمندیهـابرای
فعالیتهـای بـرای درسـت تصمیمگیـری
اقتصـادیدرمناطـقویـژهاقتصـادیداشـتن
اطالعـاتوآمـاردقیـقوبـهروزهسـت.وی
اظهارداشـت:متاسـفانهبرخـیازمناطقویژه
اقتصـادیهمکاریهـایالزمرابرایرسـاندن
دیتاهـایبـهروزباماندارندکهباعثمیشـود
درجلسـاتدرسـطحبـاالیدولـتومجلـس
آنطـورکـهبایـدنتوانیـمازایـنمناطقدفاع
کنیـم.دبیـرشـورایعالیمناطـقآزادتجـاری

ـصنعتـیوویـژهاقتصـادیگفـت:سـامانهها
برقـراراسـتوسـعیمیکنیـماینسـامانهها
رابهبـودبخشـیموازطریـقسـامانههاارتباط
آنالیـنبرقرارباشـدوآمـوزشنیرویانسـانی
ایـن بـه کننـده کمـک موضوعـات از یکـی
همگرایـیبیـندبیرخانهومناطقویژهاسـت.
سـعیدمحمـداذعـانداشـت:رعایـتمباحث
کاریاقتصـادیدرچارچـوبسـالمتکاری
اسـتوبعضـیمواقـعدبیرخانـهشـورایعالی
مناطـقآزادوویـژهاقتصـادیمتهـمبهبرخی
مسـایلمیشـوندوذهنیتهایـینسـبتبـه
فعالیتهـایمـاوجودداردهرچنـدکهخیلی
ازاینهـاشـایدبـراسـاسچندمـوردخاصدر
کشـورایجادشـدهباشـدولـیایـنذهنیتها
وجـودداردکـهدرذهـنمدیـرانتصمیمگیـر
باعـثمیشـودمـانتوانیـمبـهخوبـیازحـق
مناطـقدفـاعکنیـم.ویتاکیـدکـرد:بـایک
کاررسـانهایقـویبایدجایـگاهواقعیمناطق
آزادوویـژهاقتصادیرادرشـکوفاییاقتصادی
کشـوررارقـمبزنیم.مشـاوررییـسجمهورو
دبیرشـورایعالیمناطـقآزادتجاریـصنعتی
داشـت: اظهـار پایـان در اقتصـادی ویـژه و
بایسـتییککمیتهمشـترکمابیـندبیرخانه
شـورایعالیومناطـقویـژهاقتصـادیبرقـرار
شـودوموانـعفعالیتفعاالناقتصـادیدراین
کمیتـهاحصاءشـودوهدفگذاریوگزارشـات

الزمرابـهافـرادمربوطـهارائـهدهیم.

ستان 1400 - سال سوم شماره 9
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درادامـهنیـزمدیرعامـلمنطقـهویـژه
اقتصـادیپیـاماذعـانداشـت:برخـی
دسـتورالعملهـادرفعالیتمناطـقاقتصادی

اختاللایجادکردهاست.
دکتـرنـادرثناگومطلـقگفـت:عـدمپایبندی
بـهقوانیـنوبخشـنامههاودسـتورالعملهای
خلقالسـاعهسـببشـدهتـااختـاللدررونـد
ویـژه مناطـق در اقتصـادی فعـاالن کاری

اقتصـادیایجـادشـود.
جنـگ درگیـر کـه روزهایـی در افـزود: وی
اقتصـادیهسـتیم،خاکریـزنخسـتبـهتعبیر
مقـاممعظـمرهبری)مدظلـهالعالـی(درایـن
جنـگاقتصـادیکـهدرآنقـرارداریمهمین
مناطـقویـژهاقتصادیوآزاداسـتکهدرآنها

تولیـدصـورتمیگیـرد.

اسـاس بـرهمیـن اضافـهکـرد: ثناگومطلـق
معـرضشـدیدترین در اینکـه بـه توجـه بـا
بـرای سـرمایهگذاران و هسـتیم تحریمهـا
قـرار تحریـم مـورد کـه آنچـه هـر تولیـد
گرفتهایـمبـهدلاینمناطـقپنـاهآوردهاندو
ازسـویدیگـربـادورزدنتحریمهـابهدنبال
حـلمشـکالتهسـتند،دیگـرخودمـاننباید
کاریکنیـمتـابهایـنسـرمایهگذارانضربات

بیشـتریواردشـود.
ویتصریـحکرد:مشـکالتتحریمازیکسـو
وموانعداخلیسـببدلسـردیسرمایهگذاران

میشـود.
بـه ازسـخنانخـود بخـشدیگـری ویدر
مهلـتتوقـف2ماهـهکاالهـااشـارهکـردو
خاطرنشـانکـرد:ایـنموضـوعتبدیـلبهیک

معضـلاساسـیوجدیبـرایسـرمایهگذاران
است. شـده

مدیرعامـلمنطقـهویـژهاقتصادیوفـرودگاه
بینالمللـیپیـامدرادامهبابیـاناینکهقوانین
خوبـیدرحـوزهمناطـقویژهاقتصـادیوآزاد
داریـم،تصریحکـرد:جمعبندیمـوارددراین
نشسـتدرچنـدبخـشاینبودکهبخشـیاز
طریـقظرفیتهـایموجـوددرخـودمناطـق
ویـژهوبخـشدیگـریازمسـایلتوسـطدبیر
شـورایعالـیمناطقویژهاقتصـادیوآزاددر
دولـتمطـرحوپیگیـریکـهعمـدهمسـایل
ایـنمناطـقدربخشهایـیازجملـهگمرک،
مالیاتـیوحوزههـایمربوطبـهصنعتمرتفع
تـاشـاهدشـکوفاییهـرچـهبیشـترمناطـق

ویـژهاقتصـادیدرایـنبخشهاباشـیم.

صل پاییز 1400 - سال سوم شماره 10
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در روزهایی که درگیر جنگ 
اقتصادی هستیم، خاکریز 

نخست به تعبیر مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در 

این جنگ اقتصادی که 
در آن قرار داریم همین 
مناطق ویژه اقتصادی و 

آزاد است که در آنها تولید 
صورت می گیرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام:

برخی دستورالعمل ها در فعالیت 
مناطق اقتصادی اختالل ایجادکرده است
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دکتر مجید جاللی مهر، سرمایه گذار و مجری راه اندازی بیمارستان فوق تخصصی 160 تختخوابی شهرجدیدهشتگرد خبر داد:

بیمارستان 
فوق تخصصی 

شهر جدیدهشتگرد 
راه اندازی می شود

سرمایه گذار و مجری راه اندازی 
 160 تخصصی  فوق  بیمارستان 
از  هشتگرد  جدید  شهر  تختخوابی 
تکمیل و افتتاح آن در آینده نزدیک 

خبر داد.
از نقل به و مرز بان دیده گزارش به
اعالم با مرزنیوز؛دکترمجیدجاللیمهر
اینخبرگفت:باتوجهبهشرایطکنونی
چنین اندازی راه جامعه، سطحسالمت
مراکزدرمانیمجهزمیتواندبهنزدیک
استانداردهای به درمانی سرانه شدن

جهانیکمکشایانیداشتهباشد.
کرونا بیماری شیوع از پس افزود: وی
علیرغموجودمشکالتفراوانهمچون

وقت، مسئولین از برخی همکاری عدم
افزایشفزایندهارزوسایرمواردکهشاید
نداشته فایدهای اینزمان تکرارآندر
باشد،مارابرآنداشتتاهمتمضاعفی
این راهاندازی و تکمیل برایساخت، را

مجموعهسالمتمحوربهکارببندیم.
است امید داشت: ابراز جاللیمهر دکتر
اکنونکهشهردارجدیدکهخودازاهل
جامعه واقعی دلسوزان از و طبابت فن
پزشکیهستندباهمدلیشورایاسالمی
شهروشرکتعمرانشهرجدیدهشتگرد
همکاریالزمرابرایراهاندازیوافتتاح
اینپروژهمهمداشتهباشندتابالتکلیفی

وتأخیرهایگذشتهجبرانشود.
ویتأکیدکرد:دراینموضوعمردمنیز
مراکزدرمانیمجهز نبود به نسبت باید
دراینشهرمطالبهگربودهوکسانیکه
دغدغهارتقاءسالمتجامعهرادرسطح
ملیدارندبایستیکمکحالمجریانو

فوق درمانی مرکز این اندرکاران دست
تخصصیباشند.

جاللیمهراذغانداشت:یکیازآرزوهای
منتکمیلوراهاندازیاینبیمارستانبه
صورتجنرالبودهوازتمامیمسئولین
نسبت وقت فوت بدون دارم انتظار امر
در و کنند اقدام زمین سند انتقال به
اندازی برایراه خوشحالیمردممنطقه
در وی باشند. سهیم آن هنگام زود
پایانضمنتبریکانتصابدکترشهرام
پزشکی علوم دانشگاه صیادیسرپرست
البرز، درمانی و بهداشتی خدمات و
تصریحکرد:خدمتگزاریدرنظاممقدس
مغتنم فرصتی ایران اسالمی جمهوری
متعال کهخداوند است بزرگ نعمتی و
وشکر فرموده اعطاء بندگانخویش به
نعمتاستکهازاینفرصتگرانبهاء
میهن مردمشریف به درجهتخدمت

اسالمینهایتاستفادهبهعملآید.

راه اندازی 
چنین مراکز 
درمانی مجهز 

می تواند 
به نزدیک 

شدن سرانه 
درمانی به 

استانداردهای 
جهانی کمک 

شایانی داشته 
باشد

فرهاد قنبری
خبرنگار



فرماندهمرزبانیکشورضمنتبریکهفته
نیروی هفته فرارسیدن و دفاعمقدس
انتظامیاظهارداشت:وظیفهمرزبانیحفظوحراست
ازتمامیمرزهایکشوربودهوایندفاعازمرزهای

کشورهمچوندوراندفاعمقدسادامهدارد.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛سردار
احمدعلیگودرزیدرپاسخبهسئوالخبرنگارمادر
خصوصنحوهورودبهنیرویانتظامیگفت:خداوند
توفیقداددرسال57جزونفراتبرترموفقبهاخذ
از نیز سال همان کنکور در و شده دیپلم مدرک

دانشگاهتهراندررشتهدندانپزشکیقبولشدم.
و اسالمی انقالب شروع با همزمان افزود: وی
شروعانقالبفرهنگیکهبابستهشدندانشگاهها
همراهبودتقدیرمانیزبهسمتوسوینظامیگری
وعضویتدرنیروهایمسلحرفتودرآزمونیکه
درمجموعهنیرویانتظامیآنزماندرقالبکمیته
جمهوری شهربانی و ژاندارمری اسالمی، انقالب
ازبینحدود900نفر اسالمیبودشرکتکردمو
ادامه گودرزی سردار کردم. کسب را هشتم رتبه
سابق( )ژاندارمری امین انتظامی دانشگاه در داد:
آموزشدیدمودورهمقدماتیرادرآنجاباموفقیت
بودم برتر نفرات جزو آنجائیکه از و کرده طی
جهرم دستغیب شهید آموزش مرکز به داوطلبانه
که بود آنجا رفتم. گرمسیری دوره گذراندن برای
تله و مین دورههای داوطلبانه و شد شروع جنگ
هایانفجاریرادرارتشجمهوریاسالمیایراندر
غربکشورگذراندم.ویخاطرنشانکرد:بهمدت6
و کرمانشاه مرزی عمومی منطقه در داوطلبانه ماه
معابروصولی از برداری ومین بهمینگذاری ایالم
مشغولبودمتااینکهآخرینسمتمبهعنوانفرمانده
گردانعملیاتیصالحآبادایالمدرمهرانبودالبته
آنزمانمهراندستعراقیهاافتادهبودوازآنجا
به3سال بهمرکزآموزشجهرمبرگشتموقریب
همداوطلبانهبهاستانخوزستانمنتقلشدهودر
آنجاهمازفرماندهگروهانوگردانهایخطشکنو
درپایانهمفرماندهیکیازگردانهایعملیاتیدر
شلمچهبودمکهدرچندعملیاتهمچونعملیات
رمضان،بیتالمقدسوعملیاتهایتکمحدودکه
خودمفرماندهیگانخطشکنبودم،شرکتداشتم.

از یکی داشت: ابراز کشور مرزبانی فرمانده
محرم غرورآفرین عملیات در منشرکت افتخارات
بودکهدرآبانماه1361اولینبارنیروهایپرتوان
جمهوریاسالمیدرقسمتیازخاکعراقپیشروی
ابوغریب باتصرف70حلقهچاهنفتهای کردهو
بصره و العماره سمت به هم بعد و زبیداد شهر و
حرکتکردیمکهدرآنجانیزتوفیقاتیحاصلشد.
ازآنجابهمرکزآموزشگروهبانی ویبیانداشت:
بعد و برگشتم مرکز این فرمانده عنوان به لرستان
بهعنوانفرماندهگردانآموزشیپادگانمالکاشتر
سیاسی عقیدتی سازمان نیزجذب آنجا از و اراک
ناجاشدهوتقریبابهمدتیکدههباحفظسمتدر
سازمانعقیدتیسیاسیمدیرامنیتاخالقیاستان
سیاسی عقیدتی کننده هماهنگ معاون کرمانشاه،
استانوفرماندهانتظامیشهرستانکرمانشاهبودم.

سردارگودرزیادامهداد:بعدهمجانشینآمادو
پشتیبانیناجاشدم،سپسحدوددوالیسهسال
فرماندهانتظامیکرمانشاهبودموباتوجهبهاتفاقاتی
کهدرجنوبشرقکشوررخدادتوفیقحاصلشد
داوطلبانهجانشیننیرویانتظامیاستانسیستان
وبلوچستانوهمزمانجانشینقرارگاهعملیاتیاین
استانوهمچنینهیأترئیسهقرارگاهحضرترسول
اکرم)ص(کهمتعلقبهنیرویانتظامیبودوشخص
فرماندهمحترمکلنیروفرماندهیاینقرارگاهرابر
عهدهدارند،مشغولخدمتشدم.ویاضافهکرد:یک
سالهمرییسمرکز110وفرماندهمرکزمدیریت
انتظامی فرمانده دوباره اینکه تا بودم ناجا کنترل
استانخراسانجنوبیبهمدتدوسالآنجابودمو
بعدازآننیزدوسالفرماندهنیرویانتظامیاستان
البرزوبعدازآنهمفرماندهنیرویانتظامیاستان
خاص مشکالت که شهرستان و شهر 36 با فارس
امنیتیخودشراداشت،برعهدهداشتموازسال
مرزبانی جانشین عنوان به سال یک مدت به 98
ناجاوازخردادماه1399بادستانمبارکفرمانده
معظمکلقواترفیعسرتیپتمامیراابالغفرمودند
و انتظامی نیروی فرماندهمحترم پیشنهاد به بنا و
فرمانده عنوان به قوا کل معظم فرمانده موافقت
انتظامیکهبهمثابهیکنیرواست مرزبانینیروی
وبهعنوانیکیازنیروهایتحتامرشخصفرمانده
محترمنیرویانتظامیاست،مشغولبهخدمتمی
باشموانشاءاهللکهتوفیقدواموقوامخدمتگزاری
درنظاممقدسجمهوریاسالمیایرانبهفضلالهی
ادامهداردوتانفسداریمبرایحفظامنیتکشور

تالشخواهیمکرد.

فرهاد قنبری
خبرنگار
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فرمانده مرزبانی ناجا اذعان داشت:

مرزنشینان
 مرزیاران افتخاری

 ما هستند 

داشـت: اظهـار ناجـا مرزبانـی فرمانـده
مرزنشـینانمرزیـارانافتخـاریماهسـتند
مرزنشـینان و مرزبانـان بیـن ارتبـاط و

اسـت. ناگسسـتنی
بـهگـزارشدیدهبـانمـرزوبـهنقـلاز
بـا گـودرزی احمدعلـی سـردار مرزنیـوز؛
اعـالمایـنمطلـببـهخبرنـگارمـاگفـت:
هـرزمانـیکـهبـرایبازدیـدیـامأموریـت
بـهمرزهـامـیرویـماحـوالمرزنشـینانرا
مـیپرسـیمچونهـرزمانیکهنیازداشـته
ایـممرزبانـانبـهکمـکمـاآمـدهانـدوهر
زمـانهممشـکلیبـرایآنهـابوجـودآمده
اسـت،ایـنمرزبانـانبـودهانـدکـهبـهداد
آنهـارسـیدهانـد.ویافـزود:درچنـدسـال
اخیـربـاشـیوعویـروسکرونـامرزبانـانبا
انجـامضدعفونـیوتوزیـعمـوادشـویندهو
بهداشـتیبیـنمرزنشـینانبـهآنهـاکمـک
رسـاندهانـدودرزمـانبـروزحادثـه،وقـوع
مرزنشـینان درخدمـت و... ،سـیل زلزلـه
بـودهاند.سـردارگـودرزیابرازداشـت:اگر
پیـرزنویـاپیرمـردروسـتاییدرکنـارمرز
بـامشـکلمواجـهشـدمرزبانـانباعشـقو
عالقـهوحتـیبـاهزینـهکـردنازحقـوق
خودشـانخدماتـیرابـهمرزنشـینانانجام
مـیدهنـدوآنرابـرایخودشـانتوفیـق

الهـیمـیدانند.
ایـنمقـامارشـدمرزبانـیکشـوربیـان
داشـت:بـزرگانطوایـف،ریـشسـفیدانو
معتمدیـندرجلسـاتیکهدرچادرهایشـان
از را برقـرارمـیشـودرضایتمنـدیخـود
مرزبانـاناعـالممـیکننـدوآنجااسـتکه
متوجـهمیشـویمدرزماننبـودآمبوالنس
بچـههـایمرزبانـیجـانمـادرانایـنمرز
وبـومرانجـاتدادهانـدوبـااقـدامسـریع
را ناگـواری بسـیار حـوادث بـروز جلـوی

گرفتهانـد.
فرمانـدهمرزبانـیناجـادرپایانسـخنان
خـودخاطرنشـانکـرد:مرزنشـینانبسـیار
خوبـیداریـمکـهعمدتـاًعشـایرمهربـانو
تولیـد سـختکوشوپرتالشـیهسـتنددر
همـان بـه و آفریـن نقـش بسـیار امنیـت
میـزانمرزبانـاندرحفـظامنیـتمرزهـاو

چرخـهدفاعـیموثرنـد.

خبرنگار: حانیه ملکی شهریور

سردار گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا:

دفاع از مرزهای کشور همچون 
دوران دفاع مقدس ادامه دارد...



داشت: اذعان ناجا مرزبانی فرمانده
مرزبانانادامهدهندهراهرزمندگاندوران
دفاعمقدسبودهوباتوکلبهخداوباتوسلبه
و نظام ستبر سینه و بیدار چشمان اطهار ائمه
برایخودشان دیدهبانکشورمانهستندوآنرا

توفیقالهیمیدانند.
مرزنیوز؛ از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
گفت: ما خبرنگار به گودرزی احمدعلی سردار

مرزبانانپرتواندرتمامیمناطقمرزیونقاطصفر
مرزیکشوربرایتولیدوتأمینامنیتدرتالش
هستند.ویافزود:مرزباناندرکوهستانهاوکوه
هایسختوسربهفلککشیدهچندینکیلومتررا
درسرماوگرماپیادهرویمیکنندکهازهمینجا
بهاینعزیزانخداقوتمیگویمکهخستگیرا
قدردانی با ناجا مرزبانی فرمانده اند. کرده خسته
ازغیورمردانمرزبانابرازداشت:مرزبانانعزیزدر
به کاملی اشراف و برند بهسرمی آمادگیکامل
ارضی تمامی از چنان آن و دارند کشور مرزهای
مراقبتمیکنندکهآثارآندرچرخهدفاعیکشور

بسیارقابللمسومحسوساست.

انتظامی نیروی مرزبانی فرمانده
جمهوریاسالمیایراناتمامطرحهای
تامین در مهم های مولفه از یکی را مرز انسداد

امنیتپایداربرایکشورعنوانکرد.
مرزنیوز؛ از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
به مطلب این اعالم با گودرزی احمدعلی سردار
خبرنگارماگفت:ازسال1384کهشاهداتفاقاتی
تصمیم وقت دولت بودیم کشور شرق جنوب در
گرفتتاطرحانسدادمرزانجامشودودولتهای
بعدینیزاقداماتیرادراینراستاانجامدادند.وی
افزود:دربرخیازمحلهاخندقهاییحفرشدتااز
عبورماشینهاوموتورهایقاچاقچیانومترددین
غیرمجازازمرزجلوگیریشود،درقسمتهایینیز
سیمخاردارودوربیننصبشدکهازطریقاین
پایش قابل مرزها مستقیم صورت به ها دوربین
برای بتونی3متری دیوار ودربخشیهم است

انسدادمرزبهکارگیریشدهاست.
اینمقامارشدمرزبانیکشورادامهداد:البتهدر
برخیازمرزهااینمواردکفایتنمیکندوبرای

و تقویت به نیاز بیشتر امنیت برقراری و تامین
هوشمندسازیمرزهاست.

منظور همین به داشت: بیان گودرزی سردار
طرحکاملیبهمرکزپژوهشهایمجلسشورای
اسالمی،هیئتدولتوستادکلنیروهایمسلح
ارایهشدهاستکهتمامیالزاماتدرآندیدهشده
بر بتوانیم اعتباراتالزم اختصاص با امیدواریم و
پیش را مرز انسداد کار ها بندی اولویت اساس

ببریم.
به اشاره با پایان در کشور مرزبانی فرمانده
کرد: تصریح مرز انسداد های پروژه اجرای روند
درحالحاضراقداماتانجامشدهقابلقبولنبوده
وعزمملیبرایاتمامطرحانسدادمرزنیازاستتا
خالءهایمرزیرامسدودوامنیتبیشتریفراهم

کنیم.

سردار گودرزی، فرمانده مرزبانی کشور:

مرزبانان دیده بانان کشور هستند

حانیه ملکی شهریور
خبرنگار

محمد نقی دیده بان
خبرنگار
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19ف سردار گودرزی، فرمانده مرزبانی کشور:

مدیریت مرز 
صرفًا در اختیار 

مرزبانی است

انتظامـی نیـروی مرزبانـی فرمانـده
جمهـوریاسـالمیایـراناذعـانداشـت:با
توجـهبـهمشـغلهروزمـرهمـردمدرزندگی
بسـیاریازآنهـااطـالعندارنـدکـهمدیریت

مـرزبرعهـدهچـهارگانـیاسـت.
بـهگـزارشدیدهبـانمـرزوبـهنقـلاز
مرزنیـوز؛سـرداراحمدعلـیگـودرزیضمن
گفـت: انتظامـی، نیـروی هفتـه تبریـک
حفاظـتازمـرزطبقماده4قانونتشـکیل
نیـرویانتظامـیبـرعهـدهمرزبانـینیروی
انتظامـیجمهـوریاسـالمیایرانگذاشـته

است. شـده
ویافـزود:جمهوریاسـالمیایراندارای
8755کیلومتـرمـرزخشـکیوآبـیاسـت
کـهدرحـالحاضـربیـشاز95درصـدآن
صرفـاًدراختیـارمرزبانـینیـرویانتظامـی

دارد. قرار
سـردارگـودرزیضمنقدردانـیازتالش
مرزبانـانغیـورکشـورابرازداشـت:مرزبانان
مـابـاجانفشـانیوازخودگذشـتگینقـش
چرخـه در ارزشـمندی بسـیار و اثرگـذار
دفاعـیوتامیـنامنیـتپایدارکشـوردارند
نظـام وسـینهسـتبر بیـدار کـهچشـمان

جمهـوریاسـالمیهسـتند.
انتظامـی نیـروی مرزبانـی فرمانـده
جمهـوریاسـالمیایـرانتصریحکـرد:این
دفـاع کشـور مرزهـای از مرزبـان عزیـزان
مـیکننـدوبـرایخودشـانتوفیـقالهـی
میداننـدکـهایـندفـاعراادامـهبدهنـد.
گفتنـیاسـتباالترینواحدسـازمانیدر
مرزبانـی،سـتادفرماندهـیمرزبانـیبـودهو
درمرتبـهبعـدفرماندهـیمرزبانـیاسـتان
دارد؛ قـرار مـرزی اسـتانهای مراکـز در
فرماندهـیمرزبانـیهراسـتانداراییکیا
چنـدهنگمـرزی،هـرهنگمـرزیدارای
چنـدگروهـانمـرزی،هـرگروهـانمـرزی
دارایچنـدپاسـگاهمـرزیوهـرپاسـگاه

مـرزیدارایچنـدبرجـکمـرزیاسـت.
خبرنگار: فرهاد قنبری

فرمانده مرزبانی ناجاتصریح کرد:

امنیت پایدار در گرو اتمام طرح های انسداد مرز است



از  یکی  گفت:  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
فعالیت های مرزبانان که دیده نمی شود 
تامین امنیت انتخابات با حضور مقتدرانه در 
پشتیبانی  نیروهای  حضور  حتی  و  مرزها 

مرزبانی در محل اخذ رای است.
مرزنیوز؛ از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
سرداراحمدعلیگودرزیاظهارداشت:جمهوری
اسالمیایرانبهلحاظاهدافواالیآرمانخواهی
خورده قسم دشمنان دشمنای آرمانگرایی و
و اسراییل کش کودک رژیم همچون دارد ای
کینه شان کینه که آمریکا تروریستی ارتش یا

سختیاست.
ویافزود:مردمایرانمیخواهندرویپایخود
باستندواینهماندستاوردانقالباسالمیاست
کهامامراحلدرزمانورودبهکشوردربهشت
زهراودرکنارمزارشهیدانبدانتاکیدداشتند
وایناستقاللهزینههایسنگینیرابرکشورو

مردممتحملساختهاست.
تحرکات و تهدیدات به اشاره با سردارگودرزی
درمرزهابههنگامبرگزاریانتخاباتاخیرتصریح

به توجه با مرزها سوی آن از همیشه ما کرد:
تکفیری و معاند تروریستی های وجودگروه
تهدیدداشتهوداریمکهمتاسفانهبعضابرخیاز
کشورهایهمسایهحیاطخلوتایناشرارمسلح
اندوبعضیاوقاتکاررابرایماسختو شده
مضاعفمیکنند،البتهبااشرافاطالعاتیوارائه
آموزشهایالزمبهنیروهاامنیتالزمدرزمان

انتخاباتتأمینمیشود.
فرماندهمرزبانیناجاادامهداد:قرارگاهتاکتیکی
مقداددرزمانهایخاصهمچونایامبرگزاری
و پایدار امنیت تأمین ودر فعالشده انتخابات
جا که است اثرگذار بسیار کشور دفاعی چرخه
داردازتماممرزبانانجانبرکفوفداکارمیهن
سینه هم که کنم قدردانی و تشکر اسالمی
ستبروهمچشمانبیدارنظاممقدسجمهوری
دفاع کشور مرزهای از و هستند اسالمی

میکنند.
ویاضافهکرد:درروزرأیگیرینیزبجزانسداد
پشتیبانی نیروهای از تعدادی مرزها کنترل و
نیروهای سایر به رای اخذ درشعبات باحضور
حضور و رسانند می مدد و کمک انتظامی
عبارتی به دارند انتخابات تمامی در پرشوری
همدربرقراریامنیتانتخاباتدخیلهستندو
همبارایخودبهوظیفهشرعیخودشانعمل

میکنند.

که میبینید داشت:شما اذعان گودرزی سردار
علیرغمتهدیداتزیادیکهوجودداردانتخاباتبه
حمداهللباصالبتوبامهربانینیروهایانتظامیو
مرزبانیوسایردستگاههاییکهدرتولیدامنیت
میشود برگزار اقتدار با هستند آفرین نقش
در علی)ع( امام قرارگاه برکتوجود به این که
مجموعهنیرویانتظامیوسایرقرارگاههایزیر
مجموعههمچونقرارگاهتاکتیکیمقداداستکه
دراینایامفعالمیشود.البتهبایداینموضوع
ایام برای تاکتیکیمقداد قرارگاه اشارهکنمکه

اربعیننیزفعالبود.
پاسگاههای از بسیاری کرد: نشان خاطر وی
مرزیکارقضاییهمانجاممیدهند،بهعبارتی
رسانی خدمت مرزبانی توفیقات از دیگر یکی
عهده بر آنها قضایی امور و بوده مرزنشینان به

عزیزانمرزباناست.
خود سخنان پایان در کشور مرزبانی فرمانده
بیانداشت:اگرازمردمانیکهدرحاشیهمرزها
زندگیمیکنندنیزسئوالکنیدعمقفداکاری
وگستردگیخدماتارائهشدهازسویمرزبانی
از بسیاری شد. خواهد آشکار همگان برای
است امید که ندارند خبر اینخدمات از مردم
شما همچون ارزشمندی هایی رسانه وجود با
ایناخبارانعکاسیافتهوبهخوبیاطالعرسانی

شود.

 بسیاری از 
فعالیت مرزبانی 
دیده نمی شود

ستان 1400 - سال سوم شماره 9
صل تاب

صادی دیده بان مرز - ف
صلنامه سراسری اجتماعی-اقت
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فرهاد قنبری
خبرنگار



پیگیری  از  کشور  مرزبانی  فرمانده 
حوزه  در  مرزبانی  های  برنامه 
هوشمندسازی مرزها و بهره گیری از فن 
حسگرها،  جمله  از  نوین  های  آوری 
دوربین های اپتیکی و الکترونیکی، پهپاد، 

بالن و... خبر داد.
مرزنیوز؛ از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
سرداراحمدعلیگودرزیباتشریحاینبرنامه
راهبرد ماگفت:مرزبانیچهار بهخبرنگار ها
توان قدرت عملیاتی، توان افزایش شامل
نیروهای از صیانت و مهارتآموزی رزمی،
راستا این در که کند می دنبال را مرزبانی
استفاده و مرزها هوشمندسازی ما اولویت
اپتیکی دوربینهای حسگرها، پهباد، از
نوین فناوریهای سایر و الکترونیکی و

است.
ویافزود:متاسفانهبروزمشکالتیدرمرزهای
برای را شرایط همسایه کشورهای از برخی

کنترل و پایش و کرده سخت ما مرزبانان
بهرهگیری و کشور 15 با طوالنی مرزهای
نیروی جای به نوین های آوری فن از
نمایان پیش از بیش را ضرورت این انسانی

میسازد.
سال یک طول در داد: ادامه گودرزی سردار
در قبولی قابل و مناسب اقدمات گذشته
حوزهنصبوراهاندازیحسگرها،استفادهاز
الکترونیکیوهمچنین و اپتیکی دوربینهای
پهباد،هلیشاتودستگاههایعمودپروازدر

حالشکلگیریاست.
از برخی در اکنون هم داشت: بیان وی
محلهاازدوربینهایقدرتمندسداداستفاده
میکنیمکهاگرگنجشکیهمدرشبدرجدار
نظارت وتحت پروازکندشناساییشده مرز

چشمهایتیزبینمرزبانانقرارمیگیرد.
از قدردانی ضمن ناجا مرزبانی فرمانده
داشت: ابراز داخلی متخصصان و مهندسان
بومی نوین تجهیزات این عمده خوشبختانه
جا همین که هستند کشور داخل ساخت و
بایدازوزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح

تشکروقدردانیکنم.
داشت: بیان کشور مرزبانی ارشد مقام این
دوربینهای شیراز و اصفهان اپتیک صنایع
خودروهای روی بر را متحرک شب در دید
تاکتیکیارسوتویوتاطراحیکردهاندکهدر
میتوان ها فناوری این از بهرهگیری صورت
معابروصولیرابرایمترددینغیرمجازمرزی
و مهمات و سالح موادمخدر، قاچاقچیان و

مشروباتالکلیو...ناامنکرد.
سردارگودرزیتصریحکرد:تجهیزمرزبانیبه
مرزها هوشمندسازی و نوین های آوری فن
ازآنهاو دراولویتقرارداردونحوهاستفاده
و شده جانمایی مرزها تمامی در نیازمندیها
منتظرهستیمتااینتجهیزاتخریداریشده

ودراختیارمرزبانیقرارگیرد.
فرماندهمرزبانیکشوردرپایاناذعانداشت:
پیش از اهداف از قسمتی به گذشته سال
تعیینشدهدرهوشمندسازیدستیافتهایم
وبرایامسالبرنامههایزیادیراپیشبینی
به نیاز آنها تمامی تحقق برای که ایم کرده

اعتباراتالزموکافیاست.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد:

تجهیز مرزبانی به فن آوری های نوین و هوشمندسازی 
مرزها در اولویت
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فاطمه سیدحاتمی
خبرنگار



      سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا اذعان داشت:

مرزبانی به فرموده فرمانده کل قوا به       مثابه یک نیرو در حال انجام وظیفه است 

داشت:  اظهار  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
حفظ حدود و ثغور کشور در اجرای 
نیروی  تشکیل  قانون   4 ماده  از   10 بند 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
و  است  شده  گذاشته  انتظامی  نیروی 

قالب  در  را  نیروهایی  نیز  انتظامی  نیروی 
مرزبانی برای این مهم آموزش داده و آنها 

را در نوار مرزی مستقر کرده است.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛
مرزبانی گفت: گودرزی احمدعلی سردار
مرزهای کیلومتر 8775 از اسالمی جمهوری
خشکیوآبیکه2700کیلومترازآنمرزآبی
وبقیهآنکه6075کیلومترمرزخشکیاست
درحالدفاعبودهووظیفهحفظوحراستاز

آنرابرعهدهدارد.
و پرداخت مرزبانی تشکیل تاریخچه به وی

جمهوری نظام مسئوالن 1368 سال افزود:
کمیته نیروهای تا گرفتند تصمیم اسالمی
در را شهربانی و ژاندارمری اسالمی، انقالب
قالبنیرویانتظامیمنسجمکنندوبراساس
اینقانونحفظوحراستازمرزهایجمهوری
اسالمیاعمازخشکیوآبیبهمرزبانینیروی
واگذار ایران اسالمی جمهوری انتظامی

شد.
مرزبانی شاکله به اشاره با گودرزی سردار
گروهانها، پاسگاهها، ها، برجک داشت: بیان
و استانها مرزبانی ستاد و دریابانی هنگها،

صل پاییز 1400 - سال سوم شماره 10
صادی دیده بان مرز - ف

صلنامه سراسری اجتماعی-اقت
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فرهاد قنبری
خبرنگار
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23ف       سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا اذعان داشت:

مرزبانی به فرموده فرمانده کل قوا به       مثابه یک نیرو در حال انجام وظیفه است 
نیرورا این ستادعالیمرزبانیکشورسازمان

تشکیلمیدهند.
ویدرخصوصسلسلهمراتبسازمانیمرزبانی
همگفت:هماکنونپاسگاههاازچندینبرجک
وگروهانهانیزازچندپاسگاهوهرهنگنیز
طور به است، شده تشکیل گروهان چند از
مثالهنگتایباددارایهشتگروهانبودهو
اینبرجکهاهستندکهدرخطوطمقدمبا15
کشورهمسایهمستقربودهوازمرزهایآبیو

خشکیمراقبتمیکنند.
با کرد: نشان خاطر کشور مرزبانی فرمانده

نقاط از برخی در امنیتی مالحظات به توجه
و تکاوری احتیاط یگانهای مرزی حساس
صورت در که هستند مستقر سریع واکنش
لزومپشتیبانواحدهایمستقردرمرزبودهو
اگرزمانیدرگیریبوجودآیداینگروهانهای
باآموزشهاومهارتهای احتیاطهستندکه
دیده کشور دفاعی چرخه در را که خاصی
مرزی گروهانهای و پاسگاهها کمک به اند

میشتابند.
دسته 4 شامل گروهان هر داد: ادامه وی
پشتیبانیرزمیازآمادهصددرصدیبرخوردار

در امکاناتشان و تجهیزات نیروها، و هستند
ساختارمرزبانیکشوردیدهشدهاست.سردار
ارتقاء انتظامیراقابل گودرزیجایگاهنیروی
در مرزبانی اکنون هم کرد: تصریح و دانست
تابعیتشخصفرماندهنیرویانتظامیباستاد
ان و داشته فعالیت تخصصی وستاد عمومی
انتظامی نیروی جایگاه که آینده در شاءاهلل
درحالارتقاءاستچندنیروازدروننیروی
آنها از یکی که شد خواهند جدا انتظامی
به قوا کل فرمانده فرموده که بوده مرزبانی

مثابهیکنیرودرحالانجاموظیفهاست.
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ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجان غربی با اشاره به لزوم 
همکاری ایران و ترکیه در راستای الیروبی 
امر  این  گفت:  نازلو  مرزی  رودخانه  مسیر 
آبی  منابع  ظرفیت  ارتقای  در  می تواند 

غرب ارومیه بسیار موثر باشد.
بهگزارشمرزنیوز؛مهندسیاسررهبردین
وضعیت بهبود راهکارهای بررسی جلسه در
حضور با که رش( )برده نازلو رودخانه
هیاتهاییازترکیهوایرانبرگزارشد،افزود:
در که دارد توجهی قابل آورد رودخانه این
اینحوزه ارتقایمعیشت کشاورزیمنطقهو
بهویژهبرایخانوادههایمرزنشینموثراست.
این از مسیرهایی در متاسفانه افزود: وی
و خاک ریزش علت به آن عرض رودخانه،
این بهبود که یافته بهشدتکاهش رسوبات
وضعیت،همکاریمدیرانآبیمرزيدوکشور

ایرانوترکیهرامیطلبد.
آذربایجان منطقهای آب شرکت مدیرعامل
غربیادامهداد:طیسالهایگذشتهالیروبی
هاییهمدرطرفترکیهوهمدرطرفایران
)برده نازلو رودخانه آورد بهبودوضعیت برای
برای بایدکاریاساسی انجامشدهولی رش(
بهبودطوالنیمدتاینوضعیتصورتگیرد.

قابل های بارش آغاز به اشاره با رهبردین

توجهپاییزیوزمستانیطیروزهایآتیدر
شمالغربکشوراذعانداشت:برایجلوگیری
ازمشکالتناشیازاینبارشهادرنوارمرزی،

الیروبیسریعاینرودخانهضروریاست.
مهمترین از یکی را مارمیشو دریاچه وی
ارومیهعنوانکردوگفت: مناطقگردشگری
و نازلو آوردکمرودخانه بهعلت ایندریاچه
مشکل با شده، ایجاد زیاد رسوبات همچنین
تواند امرمی این جدیمواجهشدهاستکه
بگذارد منفی تاثیر منطقه گردشگری روی
کهامیدواریمباهمراهیهیأتهايمرزيدو

کشور،اینمشکلنیزرفعشود.
مسوولهیاتترکیهایدراینجلسهنیزبا
اشارهبهاینکههمکاریهایمرزیدوطرفدر
حوزهآبادامهداراست،گفت:مذاکرهتیمهای
وضعیت بهبود چگونگی برای کارشناسی
)بردهرش(صورتمیگیردکه نازلو رودخانه

اینامربسیارحائزاهمیتاست.
از جلوگیری برای ما افزود: اوزدمیر هاکان
و میکنیم تالش منطقه این در مشکل بروز
از ارومیه مردم گردشگری محل نمیخواهیم

بینبرود.
جمهوری هیأت ایرانی رئیس مقوم حجت
اسالمیایراننیزبیانداشت:درمناطقمرزي
و اقتصادی اجتماعی،زیستمحیطي، مسائل

هر و بوده مرتبط یکدیگر با کشورها امنیتي
کشورالزماستدرچارچوبُحسنهمجواری
بین شده تعریف های پروتکل اساس بر  و
مقابل برطرف را اقداماتخود اثرات المللي،

بررسيوتدابیریرالحاظنماید.
هم نازلورود که نازلیچای است گفتنی
بلندیهای ازآبهایخطالرأس نامیدهشده،
میگیرد. سرچشمه ترکیه و ایران مرزی
است ِسروچای رودخانه، این مهم سرچشمه
و سرو شاخه دو از نیز رودخانه این خود و
میگیرند. سرچشمه ترکیه از برادوست
از آنهم که مارمیشو رودخانه راه طول در
خاکترکیهجریانداردخودرابهنازلیچای
رودخانه نام مسافتی طی از پس میرساند
در میشود. تبدیل آذرینرود به مارمیشو
نازلوچای نام به دیگری شاخههای راه طول
بهآنضمیمهشدهوبهنامنازلیچایخوانده
مصرف به رودخانه آب از بخشی میشود.
آبیاریباغهاوتاکستانهاوکشتزارهایتوتون،
نازلو دهستان حبوبات و غالت و قند چغندر
میرسد.نازلیچایمسیرجادهتبریزبهارومیه
را دلتایی تشکیل آن آب مازاد کرده قطع را
دادهودردوشاخهوارددریاچهارومیهمیشود.
خبرنگار: شیرین پارس نژاد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تاکید کرد:

ضرورت الیروبی مسیر رود نازلو برای 
ارتقای ظرفیت منابع آبی غرب ارومیه
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آب  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
از  غربی  آذربایجان  منطقه ای 
مرزی  رودخانه های  و حریم  بستر  تثبیت 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  دو  بین 

جمهوری ترکیه خبر داد.
بهگزارشمرزنیوز؛مهندسیاسررهبردین
حریم و بستر گفت: خبر این اعالم با
جمهوری کشور دو بین مرزی رودخانههای
ایرانوجمهوریترکیهدرچارچوب اسالمی
قوانینومقرراتمرزیوحقوقیبیندوکشور

حفظوتثبیتمیشود.
ابعادفنی،حقوقیومرزی بااشارهبه وی
دنبال به افزود:هردوطرف موضوعنشست،

راهکارهاییهستیمکهدرضمنتامیناهداف
امنیتیوانتظامیدیوارانسدادمرزیبیندو
شرایط منطقه، محیطزیست حفظ با کشور،
مناسبینیزبرایعبورایمنواستمرارجریان
اساس بر رش« »برده رودخانه بستر در آب

حدودمرزیتوافقشدهایجادشود.
با که نشست این ادامه در همچنین
دو امورخارجه وزارت نمایندگان مسئولیت
دو کارشناسی هیاتهای شد، برگزار کشور
کشوردرفضاییدوستانهبهبحثوتبادلنظر
درخصوصحفظ،تثبیتوالیروبیمسیر12
چای« رش »برده مرزی رودخانه کیلومتری
براساسخطوطمرزیموردتوافقپرداختند.

توافقات راستای در است ذکر شایان
در شده انجام دیپلماتیک پیگیریهای و
کشور مرزی دیوار احداث تبعات خصوص
دو بین مرزی رودخانههای مسیر در ترکیه
کشور،نشستمشترکهیاتهایفنیومرزی
دوکشورجمهوریاسالمیایرانوجمهوری
ترکیهبهمنظورحفظوتثبیتبستروحریم
میزبانی به چای، رش برده مرزی رودخانه
شرکتآبمنطقهایآذربایجانغربی،درشهر

ارومیهبرگزارشد.
گفتنیاستهیاتهایدوکشورازمناطق

موردبحث،بازدیدبهعملآوردند.
خبرنگار: شیرین پارس نژاد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی خبر داد:

همکاری مشترک ایران و ترکیه برای 
الیروبی مسیر 12 کیلومتری رودخانه مرزی 

»برده رش چای«



بـی شـک قشـم یکـی از جزایر زیبـا در 
خلیـج فارس اسـت کـه از آن بـه عنوان 
بزرگتریـن جزیـره ایـران یـاد مـی شـود. ایـن 
جزیـره زیبا و مهـم مملو از جاذبه هـای تاریخی، 
تفریحـی و طبیعـی اسـت. شـما مـی توانیـد با 
سـفر بـه جزیره قشـم به سـراغ هر یـک از این 
جاذبـه ها رفته و از آن ها بازدید داشـته باشـید 
تـا بیـش از قبـل بـا زیبایـی هـای ایـن جزیره 

خاص آشنا شوید.

ساحل زیتون
یکیازسـواحلزیباوکالسـیکجزیرهقشـم،سـاحل
زیتـوناسـت.عمـدهشـهرتایـنسـاحلبـهدلیـل
داشـتنپـارکسـاحلیدرسـاحلزیتـوناسـتکهبا
تجهیـزاتمختلـفخـودهرسـالهگردشـگرانبسـیار
زیـادیراجـذبمـیکنـدوافـرادیکـهقصـددارنـد
تـادرجزیـرهزیبـایقشـمبهتفریحـاتآبیمشـغول

شـوند،عمومـاًبـهسـراغسـاحلزیتـونمـیروند.
دراطـرافاینسـاحلبازارهـاومراکـزخریدمختلفی
نیـزوجـودداردکـهمـیتوانیـدازآنهـانیـزبازدیـد

کنیـد.هـرزمـانهـمکـهعالقـهمنـدبودیدنیـزمی
توانیـدبهسـراغرسـتورانهایاطرافاینسـاحلزده
وازآنهـابازدیـدکنیدوخوشـمزهتریـنغذاهارادر

جزیرهقشـممیـلکنید.
ساحل روستای شیب دراز

درنزدیکـیروسـتایشـیبدرازسـاحلبـزرگقـرار
گرفتـهاسـتکهمـیتوانیددرسـفربهجزیـرهزیبای
قشـمبـهسـراغایـنسـاحلنیـزبرویـدوازآندیدن
کنیـد.منظـرهفوقالعادهخـاصاینسـاحلمیتواند
شـماراسـاعتهـادرگیـرخـودکنـد.یکـیازنـکات

ستان 1400 - سال سوم شماره 9
صل تاب
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قشم؛ بزرگترین جزیره ایران



10
ره 

شما
م 

سو
ل 

سا
 -

 1
40

0 
یز

پای
ل 

ص
- ف

رز 
ن م

ه با
ید

ی د
صاد

قت
-ا

عی
تما

اج
ی 

سر
را

 س
مه

لنا
ص

27ف جالـبکـهبایـدبدانیدایناسـتکهاینسـاحلمحل
تخمگذاریالکپشـتهایپوزهعقابینیزمحسـوب
مـیشـودواگـردرتاریـخ10الـی20اردیبهشـتبه
جزیرهزیبایقشـمسـرزدید،میتوانیدازاینسـاحل
وتخـمگـذاریالکپشـتهـایپـوزهعقابـیدیـدن
کنید.محیطزیسـتجزیرهقشـمدرایـنتاریختالش
مـیکنـدتـادرسـاحلروسـتایشـیبدرازمحیطی
کامـالمحافظـتشـدهبـرایتخـمگذاریالکپشـت

هـایپـوزهعقابـیرابهوجـودبیاورد.
ساحل سوزا

یکـیازسـواحلزیبـاوخـاصجزیـرهقشـمسـاحل
سـوزااسـت.درایـنسـاحلزیبـاامکانـاتمختلفـی
بـرایدوچرخـهسـواریوپیـادهروینیـزفراهمشـده
اسـت.اگـرعالقـهمنـدهسـتیدتاشـبرادرسـاحل
بمانیـد،بهشـماپیشـنهادمـیدهیمتاسـاحلسـوزا
رابـرایبرپایـیکمـپشـبانهانتخـابکنیـدودراین

سـاحلمستقرشـوید.
ساحل روستای سلخ

سـاحلروسـتایسـلخنیزدرسـالهایاخیرکمکم
تبدیلبینمکانیمحبوببینگردشـگرانوتوریسـت
هاشـدهاسـت.چـراکهدراینسـاحلمیتـواناقدام
بـهماهیگیـریکـرد.عـالوهبـراین،سـاحلروسـتای
سـلخازنوعسـواحلماسـهایبودهودرهنگامطلوعو
غروبخورشـیدزیباییچشـمنـوازیدارد.افرادعالقه
منـدبهحرفهعکاسـیمـیتوانندعکسهایشـگفت

انگیـزیرادراینسـاحلبگیرند.
ساحل روستای مسن

بـهنسـبتسـایرسـواحلجزیرهزیبایقشـم،سـاحل
مسـنکمتردربینگردشـگرانشـهرتداردوهمین
مسـئلهباعـثشـدهتـاایـنمنطقـهتبدیـلبـهیـک
سـاحلفـوقالعادهبـرایافرادیشـودکهقصـددارند
تـالحظـاتآرامـشبخشـیرادرجزیـرهزیبایقشـم
تجربـهکننـد.اگـردوسـتداریـدتـاازهیاهویقشـم
فاصلـهگرفتـهوبـهدنبـالیـکسـاحلآرامهسـتید،
پیشـنهادمـاایناسـتکهبهسـراغسـاحلروسـتای

مسـنرفتـهوازآنبازدیـدکنیـد.
تفریحات آبی در جزیره زیبای قشم

حـاالکهبـاسـواحلزیبایجزیرهقشـمآشـناشـدید

وقـتآنرسـیدهتـانگاهـیبـهتفریحـاتآبـیایـن
جزیـرهزیبـاانداختـهوبیـانکنیمکهدرسـواحلاین
جزیـرهزیبـامـیتوانیدبـهچـهفعالیتهایمشـغول
شـوید.درایـنبخـشنگاهیبـهتفریحاتآبـیجزیره

زیبـایقشـممـیاندازیم.
غواصی در قشم

یکـیازتفریحـاتجذابـیکـهمـیتوانیـددرجزیـره
قشـمداشـتهباشـید،غواصـیاسـت.اگـرعالقـهمنـد
هسـتیدتـادنیـایپـررمـزوراززیـرآبرامشـاهده
کنید،بهشـماپیشـنهاددادیمتاحتمـاًغواصیدرآب
هـایجزیـرهقشـمراتجربهکنیـد.اینتجربـهخاطره
انگیـزهیـچگاهازذهنشـمابیروننخواهدآمد.شـما
مـیتوانیددرسـواحلمختلـفاینجزیـرهاینتفریح
لـذتبخـشوهیجـانانگیـزمشـغولشـوید.غواصی
درآبهـایجزیـرهقشـموبازدیـدازجانـورانآبـزی
ایـنمنطقـهتفریـحفوقالعـادهایبهحسـابمیآید.

قایق سواری
اگـرازغواصـیخـوشتـاننمیآیـدامادوسـتدارید
تـابـهتفریـحآبـیدیگـریدرجزیـرهقشـممشـغول
شـوید،بهشـماپیشـنهادمـیدهیمتـابهسـراغقایق
هـایمختلفرفتهوقایقسـواریدرجزیرهزیباقشـم

راتجربـهکنید.
شـمامـیتوانیـدعـالوهبـرقایـقبـهفعالیـتهـای
دیگریمثلجتاسـکی،بناناسـواریوشـاتلسواری
درجزیـرهقشـمنیـزمشـغولشـویدکـهتمامـیایـن

فعالیـتهـاهیجـانفـوقالعـادهایدارنـد.
پاراسل

پاراسـلتفریـحآبـیدیگـریاسـتکـهمـیتوانیددر
جزیـرهزیبـایقشـمبـهآنمشـغولشـوید.پاراسـل
تفریحـیآبـیاسـتکـهبـهصـورتتـکنفـرهیـادو
وسـهنفـرهقابـلانجاماسـت.درواقـعدرایـنتفریح
نوعـیچتـربـهاسـمپاراسـلبـهیـکقایـقموتـوری
متصـلمـیشـودوفـردیکـهقصدپاراسـلسـواری
راداردبـررویایـنچتـربسـتهمیشـود.باکشـیدن
چتـرتوسـطقایـقموتـوری،پاراسـلبـهپـروازدرمی
آیـدوارتفـاعباالیـینسـبتبهسـطحدریامـیگیرد.
گاهـیایـنارتفاعبـهبیـشاز200مترنیزمیرسـد.
پاراسـلسـوارییکـیازتفریحـاتهیجـانانگیـزی

اسـتکـهمـیتوانیـددرجزیـرهزیبـایقشـمآنرا
تجربـهکنیـد.البتـهموضوعـیکـهبایـدبدانیـدایـن
اسـتکـهحتمـاازمردممحلیبپرسـیدکـهکدامیک

ازسـواحلجزیـرهقشـمپاراسـلدارد.
فالی بورد

تفریـحدیگـریاسـتکـهدرجزیرهقشـممـیتوانید
آنراانجـامدهیـد،فـالیبورداسـت.البتـهنکتهمهم
کـهبایـدبدانیدایناسـتکـهاینتفریحگـرانقیمت
بـودهوالزماسـتتـاهزینـهبسـیارزیـادیبـرایآن
پرداخـتکنیـد.فـالیبـوردبـهتفریحگفتهمیشـود
کـهدرآنشـمارابـهیکجتاسـکیمتصـلکردهو
باحرکتجتاسـکیفشـارآبشـماراازرویسـطح
دریـابلنـدمـیکندوبـاالمیبـرد.فالیبـوردتفریح
هیجـانانگیـزوفـوقالعـادهایاسـتکـهبـرایافراد
شـجاعونتـرسگزینـهفـوقالعـادهوشـگفتانگیزی

محسـوبمیشـود.
شنا

تجربـهشـنادرآبهـایخلیجفـارسبرایایـنکهاز
سـواحلزیبـایجزیـرهقشـملـذتببرید،حتمـاالزم
نیسـتتـاهزینـهبسـیارزیـادیرابـرایتفریـحخود
پرداخـتکنیـد،بلکـهشـمامیتوانیـدباحتیباشـنا
کـردننیزازبـودندرجزیرهزیبایقشـملذتببرید.

منبع: الی گشت
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صل پاییز 1400 - سال سوم شماره 10
صادی دیده بان مرز - ف

صلنامه سراسری اجتماعی-اقت
ف

مدیرروابطعمومیواموربینالمللشرکتقشمایرابرازداشت:در
فصلپاییزوزمستانکههواسردمیشود،سفربهشهرهایجنوبی
وجزایرخلیجفارسمیتواندانتخابمناسبیبرایسفریلذتبخشدر

هوایمطبوعباشد.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛مهندسصابرنوروزیبااعالم
Booking.اینمطلبگفت:کافیاستبهسایتفروشقشمایربهنشانی
qeshm-air.com مراجعهکنیدوبهراحتیبلیتپروازخودراتهیه
ایر قشم مسافران محبوب مقاصد از یکی قشم جزیره افزود: وی کنید.
محسوبمیشودوپارکزیتونقشمباطراحیمنظموآالچیقهاییکههر
گوشهوکنارجاخوشکردهاند،یکیازمحبوبترینجاذبههایگردشگری

قشمبهشمارمیرود.
امکاناتتفریحی،فرهنگیوورزشی،سینمایچهار بیانداشت: نوروزی
بعدی،زمیناسکیت،مسیرهایدوچرخهسواری،زمینفوتبال،قهوهخانه،

کافیشاپوساحلزیبا،ازامکاناتومزایایپارکزیتونقشمهستند.
که است هرمزگان استان جزیرههای از یکی قشم جزیره است گفتنی
بهعنوانبزرگترینجزیرهایرانوخلیجفارسدرتنگههرمزقراردارد.این

جزیرهدرچنددههاخیربهیکیازمکانهایتوریستیوگردشگریتبدیل
شدهاست.ازنقاطدیدنیاینجزیرهبازارهاودیدنیهایطبیعیآنچون
جنگلهایحرا،غارهایخربس،تنگهچاهکوه،دلفینهایآبیخلیجفارس،
درهستارهها،جزایرنازوسیمینوغارنمکداناست.اینجزیرهازشمال
بهشهربندرعباس،مرکزبخشخمیروقسمتیازشهرستانبندرلنگه،از
شمالشرقیبهجزیرههرمز،ازشرقبهجزیرهالرک،ازجنوببهجزیره
هنگاموازجنوبغربیبهجزایرتنببزرگوکوچکوبوموسیمحدود
میگردد.نزدیکترینبندردرساحلاصلیکشوربهجزیرهقشم،بندرعباس
استکهفاصلهآنتامحلسربندرقشم10/8مایلدریایی)20کیلومتر(
است.نزدیکترینفاصلهاینجزیرهبهساحلاصلیکشور،دردماغهشمالی
جزیره،درمحلبندرالفت)درجزیرهقشم(تابندرپل،درشهرستانخمیر
)درساحلاصلیکشور(کهفاصلهآندرحدودیکمایلدریایی)1800

متر(بودهومحلاحداثپلخلیجفارسخواهدبود.
الزمبهتوضیحاستدرحالحاضراینشرکتبابهکارگیریناوگانهای
مختلفوبابهرهبرداریازهواپیماهایدوربردوهمچنینهواپیماهایبرد
متوسطباارائهبیشاز3000صندلیامکانپروازبهتمامیفرودگاههای
داخلکشوروفرامنطقهایرادارامیباشد.استقرارسیستمهاینوینفروش
باالترین با و متفاوت پروازی درون خدمات ارائۀ همچنین و بازرگانی و
استانداردهایکیفیوایمنیدردستورکارشرکتقرارداردوتاکنوننیز

به27مقصدبینالمللیو29مقصدداخلیپروازداشتهاست.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی قشم اذعان داشت:

فصل پاییز و زمستان زمان مناسبی برای سفر 
به شهرهای جنوبی و جزایر خلیج فارس

فاطمه سیدحاتمی
خبرنگار



10
ره 

شما
م 

سو
ل 

سا
 -

 1
40

0 
یز

پای
ل 

ص
- ف

رز 
ن م

ه با
ید

ی د
صاد

قت
-ا

عی
تما

اج
ی 

سر
را

 س
مه

لنا
ص

29ف

و  عمومی  روابط  مدیر 
شرکت  بین الملل  امور 
برگزاری  از  قشم  هواپیمایی 
خلبانی  ریت  اعطای  مراسم 
کاپیتان  به   100 فوکر  هواپیمای 
سعید  کاپیتان  و  اطالعی  هادی 

یعقوبی خبر داد.
بهگزارشمرزنیوز؛مهندسصابر
نوروزیبااعالماینخبرگفت:این
مراسمباحضورکاپیتانبرقی،معلم
100 فوکر ناوگان مدیر و خلبان
مهندسی محاسبات دفتر رییس و
قشم هواپیمایی شرکت نشریات و
کاپیتان خلبانی ریت و شد برگزار
سعید کاپیتان و اطالعی هادی
یعقوبیبهایشاناعطاشد.ویافزود:
پیشازاین،کاپیتانهادیاطالعیو
کاپیتانسعیدیعقوبی،کمکخلبان
گذراندن از پس و بودند فوکر100
خلبانی به الزم آموزشی های دوره

هواپیمایفوکر100ارتقایافتند.
بین امور و عمومی روابط مدیر
ابراز قشم هواپیمایی شرکت الملل
و جوان خلبان دو این برای داشت:
قشم هواپیمایی شرکت متخصص
سالمتی، با همراه ایمن سفرهایی
کامروایی، سوی به هدایت و توفیق

خداوند از را الهی قرب و بهروزی
منانمسئلتمینماییم.

این حاضر حال در است گفتنی
های ناوگان کارگیری به با شرکت
مختلفوبابهرهبرداریازهواپیماهای
برد هواپیماهای همچنین و دوربرد
متوسطباارائهبیشاز3000صندلی

فرودگاههای تمامی به پرواز امکان
دارا را منطقهای فرا و کشور داخل
نوین استقرارسیستمهای میباشد.
فروشوبازرگانیوهمچنینارائۀ
با و متفاوت پروازی درون خدمات
باالتریناستانداردهایکیفیوایمنی

دردستورکارشرکتقراردارد.

برگزاری مراسم اعطای ریت خلبانی هواپیمای فوکر 100 به 
کاپیتان هادی اطالعی و کاپیتان سعید یعقوبی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی قشم خبر داد:

قشم ایر رکورددار باالترین جابه جایی
 زائرین اربعین حسینی امسال

مدیـر روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت هواپیمایـی قشـم 
اظهار داشـت: قشـم ایر امسـال رکـورددار باالتریـن جا به جایـی زائرین 

اربعین حسینی شد.
بـه گـزارش دیده بـان مـرز و به نقـل از مرزنیوز؛ مهنـدس صابر نـوروزی با اعـالم این خبر گفـت: پروازهای ویـژه اربعین 
 حسـینی قشـم ایر از 28 شـهریور ماه 1400 آغاز و تا 10 مهر ماه 1400 روزانه یک پرواز از مشـهد مقدس و ۷ پرواز از تهران 
و  در مجمـوع 8 پـرواز فـوق العـاده به مقصد نجف اشـرف بـا جابجایـی  343۵۵  زائرین اربعین حسـینی برقرار شـد. وی 
افـزود: قشـم ایـر در اجرای ایـن پروژه معنـوی، دارای آمـار باالترین جا بـه جایی زائرین حضـرت اباعبداهلل الحسـین)ع( 
در سـال جـاری بـوده و ایـن آمار شـامل224 پـرواز )رفت و برگشـت( با ظرفیـت 343۵۵ زائر  می باشـد که  تعـداد 196 
پـرواز برنامـه ای در مسـیر تهـران – نجـف اشـرف- تهران بـا ظرفیـت 2۷۵۷6 مسـافر و عالوه بـر این تعـداد 28 پرواز 
فوق العاده در مسـیر مشـهد – نجف اشـرف- مشـهد  با ظرفیت 6۷۷9 مسـافر بود. نوروزی خاطرنشـان کـرد: پروازهای 
ویـژه اربعیـن شـرکت هواپیمایی قشـم، با هواپیماهـای ایربـاس 600-300 با ظرفیت مسـافری 284 نفر و ایربـاس 320 با 
ظرفیـت مسـافری 1۵۵  انجـام شـد. مدیـر روابط عمومـی و امور بیـن الملل شـرکت هواپیمایی قشـم در پایـان اذعان 
داشـت: بـه منظور ارائـه بهترین خدمات بـه زائریـن، تمامی کارکنان سـتادی و عملیاتی شـرکت هواپیمایی قشـم تمام 

تالش خود را در جهت برقراری هر چه بهتر و منظم تر روند پروازهای ویژه ایام اربعین انجام دادند.                                             

فاطمه سیدحاتمی
خبرنگار

زینب سیدحاتمی
خبرنگار 
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برای اولین بار در کشور انجام شد؛

برگزاری آزمون نهایی جامع مهمانداری 
شرکت هواپیمایی آتا

مهمانداری  جامع  نهایی  آزمون  کشور،  در  بار  اولین  برای 
هواپیمایی آتا برگزار شد.

بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛شرکتهواپیماییآتابرای
مصاحبههای و مقدماتی آزمون شدگان پذیرفته بین کشور در بار اولین
آزمون سالمت، و روانشناسی هوش، انگلیسی، زبان مهمانداری، تخصصی

نهاییجامعمهمانداریرابرگزارکرد.
گفتنیاستاینآزمونبارعایتکاملتمامیپرتکلهایبهداشتیوبا

آتاوپذیرفتهشدگانآزمونمقدماتی حضورکارشناسانشرکتهواپیمایی
به ومشهد تبریز تهران، درشهرهای مهمانداری ومصاحبههایتخصصی

صورتهمزماندرمراکزمنتخببرگزارشد.
همچنینالزمبهتوضیحاستشرکتهواپیماییآتادرراستایسیاست
شایستهساالریواحرازصالحیتوهمچنینافزایشناوگانفعالومسیرهای
پروازیاقدامبهجذبمهماندارکردهومصاحبههایتخصصیوحرفهایبرای

انتخابمهماندارانشایستهازافرادواجدشرایطرابهعملآوردهاست.
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 دکتر قاسم محمدی، رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان هشدار داد:
 ستاد بحران آب کشور تشکیل شود

کشـاورزی  رویکـرد 
مکانیزاسـیون  بـه 
نویـن  آبیـاری  بـه  جملـه  از 
و  تولیـد  افزایـش  بـرای 
کاهـش مصـرف آب ، از جمله 
مهمترین توصیه کارشناسـان 
بـرای ادامـه امـکان حیات در 

اسـت. ایـران 
دیدهبـان گـزارش بـه
مرزنیـوز؛ از نقـل بـه و مـرز
درهمیـنزمینـهرئیـسهیـات
مدیـرهشـرکتکشـتوصنعتو

دامپـروریمغـانمیگویـد:امروز
محدودکننـده عوامـل از یکـی
منبـع آن توسـعه و کشـاورزی
مهمـیبـهنامآباسـت.بـاتوجه
بـهاینکهبـاکمبودنگـرانکننده
بـرایبخـش مـادهحیاتـی ایـن
هـایکشـاورزی،صنعتوشـرب
مواجـههسـتیملذابایدبهسـمت
آبیـارینویـنبرویـمتـاراندمـان
تولیـدازجملـهبـاایجـادگلخانه
یابـد. افزایـش تـا1000درصـد
دکتـرقاسـممحمـدیمیافزایـد:

هـای خشکسـالی دلیـل بـه
روزافـزونناشـیازتغییـراقلیـم،
سـنتیبـودنوسـرمایهگـذاری
ناکافـیدربخـشکشـاورزیدر
آینـدهبـاابـربحـرانآبمواجـه
از داد: ادامـه وی شـد. خواهیـم
سـویدیگـردرباالدسـتایـران،
افغانسـتان و ترکیـه کشـورهای
و هسـتند سدسـازی حـال در
بحـران معضـل ایـن زودی بـه
کشـورمانراتشـدیدخواهدکرد.
لـذاهمانگونـهکـهاکنـونسـتاد

بحـرانداریمباید»سـتادبحران
گفتـه بـه شـود. تشـکیل » آب
شـرکت مدیـره هیـات رئیـس
دامپـروری و صنعـت و کشـت
مغان،ماشـهرکهایکشـاورزی
داریـمکـهزیرسـاختکشـاورزی
مـدرنازجملهگلخانـهرابرایمان
فراهـممـیکند.همچنیـندولت
ووزارتکشـاورزیبایـدبـاادامه
طـرحآبیـاریتحتفشـارکه85
درصـدهزینـهآنتوسـطدولـت
تامیـنمیشـدبـهرونـدافزایش
طریـق ایـن از آب وری بهـره
کمـککننـدتـابتوانیـمبـهرفع

بحـرانآبفائـقآئیـم.
خاطرنشـان محمـدی دکتـر
دنیـا در امـروز کـه میکنـد
در بهـرهوری ایجـاد واسـطه بـه
آبیـاری هـم کویـری مناطـق
بایـد هـم ایـران در و میکننـد
بـهشـدترویموضـوعآبیـاری
وایجـادبهـرهوریدرآنمتمرکز
شـویم.همچنیـنبایدبااسـتفاده
و آبـی کـم بـا سـازگار بـذور از
سـایرمواردبتوانیـممصرفآبرا
دربخـشکشـاورزیکاهشداده
وبـهنقطهمطلـوبدرمصرفآب

برسـیم. تجدیدپذیـر
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میان تفاوت تعیین در جغرافیدانان
سرحدومرزتوضیحاتگوناگونیراارائه
سال در »کریستف« جمله از اند. داده
از بررسیساختارهریک به 1959م،
ایندوواژهپرداخت.اودرموردایندو
مفهوممیگوید:»سرحدازمفهومجلو،
مانندنوکنیزه،بهمعنیحدجلویییا

حدانتهاییتمدنمیآید.
»مرز«ازمفهوم»محدودهها«گرفته
سرزمین محدوده به که است شده
سرحد ترتیب، این به شود. می اطالق
نگاهبهبیرونداردومرزمحدودکردن
که حالی در رساند. می را دوران در
)دو جدایی کردن مشخص خط مرز،
برخورد منطقه سرحد، است، کشور(
)دوقدرت(شمردهمیشود.اینمفهوم
نگاریمیانواژههای»Boundary«و
»Frontier«درموردواژههایفارسی
دو نیست. جاری دقیقاً سرحد و مرز
مفهوممرزوسرحدکهدرمقامبرگردان
واژههایBoundaryوFrontierبه
مفهومی پویایی شوند، می گرفته کار

جداگانهایدرزبانفارسیدارند.
از فارسی در »مرز« که حالی در
آن و رود نمی فراتر »سامان« مفهوم
سرزمین دو کننده جدا است خطی
بیرون یا درون به نگاه گونه هیچ که
حقیقت در حد« »سر رساند، نمی را
می را »اندازه« یا نهایی میزان مفهوم
»بس« مفهوم خود جای در که رساند
رساند رامی داشتن« یا»کفایت بودن
از و دارد درون به نگاه جنبه بیشتر و
پویاییسیاسی»نگاهبهبیرون«داشتن

بهرهچندانینمیبرد.

منبع: کتاب جغرافیای مرز 

به گزینی: 

الناز قنبری

تفاوت 
»سر حد«
 و »مرز«

دیدار مدیر مرزنیوز دانستنی های مرزی 5
و مجله دیده بان مرز 

با فرماندهی مرزبانی ناجا

دیده بان،  محمدنقی  مهندس 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه 
و  )مرزنیوز(«  مرز  »اخبار  تحلیلی  خبری 
اقتصادی  اجتماعی-  سراسری  فصلنامه 
»دیده بان مرز« با سردار احمدعلی گودرزی، 

فرمانده مرزبانی کشور دیدار کرد.

بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛در
رسانهای نحوههمکاری ابعاد بررسی دیدار این
مرزبانی و مرز مشکالت و مسایل خصوص در
برکف جان مرزبانان تالشهای انعکاس لزوم و
وغیورکشورموردبحثوگفتوگوقرارگرفت.

شایانذکراستدراینجلسههماندیشیطرح
پیشنهادیاعزامتورخبرنگارانوروزنامهنگاران
حرفهایبهمناطقدورافتادهمرزیبرایانعکاس
هدف با کشوری رسانههای در آنها مشکالت
معکوس مهاجرت منظور به محرومیتزدایی
در مردم برای فرهنگسازی لزوم مرزنشینان،
خصوصاطالعاتعمومیمرزوآشناییباقوانین
ومقرراتمرزیوحدوحدودمناطقمرزیو
در تحقیقاتی و پژوهشی امور ضرورت هچنین
خصوصمرزویامسایلومشکالتمرزباناناز

سویمهندسدیدهبانعنوانشد.
صمیمانه، دیدار این از پس است گفتنی
مصاحبهاختصاصیفرماندهکلمرزبانیکشوربا
تیمخبریایندورسانهانجامشدکهحاصلاین
شماره در صمیمانه و اختصاصی گوی و گفت

بعدیفصلنامهمنتشرخواهدشد.

فرهاد قنبری
خبرنگار
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همراه اول

جانفشانی مرزبانان غیور کشور را ارج نهاد

شرکتارتباطاتسیارایرانباقبول
تخصصی رسانههای پیشنهاد
»مرزنیوز«ومجله»دیدهبانمرز«آوایانتظار
شهدای موضوع با و مرزداران عنوان با را

مظلوممرزبانیمنتشرکرد.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛
مدیریتفصلنامهسراسری»دیدهبانمرز«و
)مرزنیوز(« مرز تحلیلی»اخبار پایگاهخبری
گهربار سخنان از بخشی افزودن پیشنهاد
در العالی( رهبری)مدظله معظم مقام
خصوصجانفشانیدالورانمرزبانیوتالش
مرزهای از حراست و حفظ در عزیزان این
کشوررادرسامانهآوایانتظار)پیامپیشواز(
طینامهایدرتاریخ10مهرماه1400به

مدیریتهمراهاولارسالکرد.
فصلنامه مدیرمسئول و صاحبامتیاز
خبری پایگاه و مرز« »دیدهبان سراسری
باره این در )مرزنیوز(« مرز »اخبار تحلیلی
و تالشها به نهادن ارج منظور به گفت:
با و کشورمان کف بر جان مرزبانان زحمات
توجهبهضرورتفرهنگسازیدرحوزهمهم
پیگیری و نگاری نامه ، استراتژیک»مرز« و
مانباهمراهاولبهبارنشستودرنخستین
وبزرگتریناپراتورتلفنهمراهکشوراینمهم
بهعنوانآوایانتظارکد10010ثبتگردید.
مهندسمحمدنقیدیدهبانضمنقدردانی
شرکت فرهنگی ارزشمند حرکت این از
سایر از داشت: ابراز ایران سیار ارتباطات
تا داریم درخواست نیز کشور اپراتورهای
و مرزبانان به نسبت را خود قدردانی مراتب

دریابانانمیهنعزیزماننشاندهند.
معظم مقام سخنان متن است گفتنی
رهبریارسالیبرایهمراهاولبدینشرحبود:
به مربوط امنیت، از دیگری مهم »بخش

انتظامی نیروی چه است؛ ما مرزداران این
نیروهایی بقیه از چه مستقرند، مرز در که
استقرار و آمد و رفت حال در مرزها در که
آنها برکات از ناشی این فعالیتوتالشند؛ و
نمیشوند! هم دیده -طفلکها- آنها است؛
چه مرز از نشستهاید؛ خانههایتان در شما
را دخترتان را، پسرتان شما دارید؟ خبر
نیستید؛ نگران میآید مدرسه، میفرستید
نگران میآیید، و کار محل میروید خودتان
نیستید؛میرویددرپارکمینشینید،نگران
نیستید؛ نگران میکنید، راهپیمایی نیستید؛
باامنیتزندگی ناامنینیستید،دارید نگران
میکنید.چهخبرداریدآنکهدرمرزایستاده
وجلویدشمنراگرفتهکهواردکشورنشود،
اوداردچهمیکشد؟اینرامردمخبرندارد؛او
مظلوماست.شهدایمرزیمامظلومند.چهدر
مرزهایجنوبشرقییعنیمنطقهبلوچستان
وکرمانوماننداینها،چهمنطقهشمالغربی
یعنیمنطقهکردستانوکرمانشاهوبقیهجاها
وچهمناطقدیگریکهدرمرزهامشکالتی
وجوددارد؛درهمهاینهامرزدارهایماهستند
کهباهمهوجود،آنجادفاعمیکنند.اگراین
مرزدارهانباشندازبعضیمرزهایماهزارکیلو
هزارکیلوموادمخدرواردکشورمیکنندکههر
یککیلویشممکناستصدجوانرابدبخت
کندوبهروزسیاهوبهخاکسیاهبنشاند.چه
کسیجلویاینهارامیگیرد،مرزدارما!اینها
هم بعد میکنند؛ فداکاری دارند که هستند
شهیدمیشوند؛اینشهیدخیلیارزشدارد.
)شمهایازبیاناتمقاممعظمرهبری)مدظله
شهدای های خانواده با دیدار در العالی(

مرزباندرتاریخ1396/3/28(«
محترم مشترکین است توضیح به الزم
عنوان با انتظار آوای میتوانند اول همراه
یاکددستوری و باکد10010 را مرزداران
#1*22*10*)ستاره10ستاره22ستاره1
باهزینهماهانه300تومانفعال مربع(تنها

کنند.

»مرزنیوز« و
 »دیده بان مرز«
 دو زبانه شدند

نظـارت هیئـت دبیرخانـه موافقـت بـا
ارشـاد و فرهنـگ وزارت مطبوعـات بـر
اسـالمی،پایـگاهخبریتحلیلـی»اخبارمرز
)مرزنیـوز(«وفصلنامهسراسـریاجتماعی-
اقتصـادی»دیدهبـانمـرز«دوزبانهشـدند.
بـهگـزارشدیـدهبـانمـرزوبـهنقـلاز
ایـن از مجـوز ایـن دریافـت بـا مرزنیـوز؛
پـسپایـگاهخبـریتحلیلـی»اخبـارمـرز
)مرزنیـوز(«ومجلـهسراسـریاجتماعـی-
میتواننـد مـرز« »دیدهبـان اقتصـادی
مطالـب،گـزارش،مصاحبهواخبارخودرابه
زبانهـایفارسـیویاآذریمنتشـرنمایند.
تحلیلـی خبـری پایـگاه اسـت گفتنـی
»اخبـارمرز)مرزنیـوز(«بهنشـانیاینترنتی
Marznews.ir درحـوزههـایاجتماعی
بـامجـوزشـماره27032/93 اقتصـادی و
بـهتاریـخ7/11/1393کارخـودراازسـال
تحصیلکـرده جوانـان از جمعـی بـا 1393
سراسـری مجلـه و کـرد آغـاز توانمنـد و
اجتماعـی-اقتصـادی»دیدهبـانمـرز«هـم
مجـوزخـودرابهشـماره83175بـهتاریخ
16/7/1397دریافـتکـردوتـاکنـوننیـز
اسـت. رسـیده چـاپ بـه آن از شـماره 9
پایـگاه مدیرمسـئول و صاحبامتیـاز
)مرزنیـوز(« مـرز »اخبـار تحلیلـی خبـری
ومجلـهسراسـری»دیدهبـانمـرز«ضمـن
وزارت مسـئوالن از قدردانـی و تشـکر
فرهنـگوارشـاداسـالمیایـنحرکـترا
مرزهـای از فراتـر رسـانهای فعالیـت آغـاز
مـا انـداز چشـم گفـت: و دانسـت کشـور
تبدیـلشـدنبـهرسـانهفـرامـرزیاسـت.
تصریـح دیدهبـان محمدنقـی مهنـدس
کـه رسـانهای رسـالت اسـاس بـر کـرد:
داریـماخبـارتخصصـیمرزهـابـرایتنویـر
در همـکاری و کمـک و عمومـی افـکار
از و مسـئوالنکشـور تصمیمگیـری رونـد
انعـکاسگـزارشعملکـردو همـهمهمتـر
از میهنمـان غیـور مرزبانـان فعالیتهـای
اولویتهـاوسیاسـتهایاینرسـانهاسـت.

خبرنگار: زینب سیدحاتمی 

زینب سیدحاتمی
خبرنگار



خبری  تحلیلی  پرتال  مدیرمسئول  و  صاحب امتیاز 
»دیده بان  سراسری  فصلنامه  و  »مرزنیوز«  مرز  اخبار 
از اعطای نمایندگی این رسانه ها به فعاالن رسانه ای در  مرز« 

سراسر کشور خبر داد.
مرزنیوز؛مهندسمحمدنقی از نقل به و مرز بهگزارشدیدهبان
به تکنولوژی توسعه و رشد با گفت: مطلب این اعالم با دیدهبان
سیطره تحت روز هر جغرافیایی مرزهای ارتباطی، شبکههای ویژه
فنآوریهاینوینبشردرحوزهارتباطیقرارمیگیردودراینحوزه
مختلف بخش در منطقهای و محلی دستآوردهای و حریم حفظ
فرهنگی،اقتصادی،اجتماعیوحتیامنیتیبامشکالتزیادیروبه
روشدهاستازاینروبرآنشدیمتادورسانهبرخطومکتوبرابا
کمکجوانانتوانمنداینمرزوبومبهمنظوربسترسازیجهتکمک
مرزنشینان مشکالت و مسائل رفع و مرزبانی و مرز به جانبه همه
استانهایمرزیکشور پتانسیلهای و راهاندازیکردهوظرفیتها
در وقدرت ثروت امروزهسردمداران افزود: نماییم.وی رامنعکس
جهانبااستفادهازابزارهاوشیوههایمختلفارتباطیهمهمرزهارا
برایخودشکستهوسعیدرالقایفرهنگونفوذخودجهتسیطره
سیاسی، ترفندهای از بهرهگیری با راه این در و دارند را برجهان
و مقاومتهایکشورها،ملتها فرهنگیتالشمیکنند و اقتصادی

ارزشهایآنهارادرهمشکستهوبهاهدافخوددستیابند.
مهندسدیدهباناذعانداشت:چنانچهامروزهمانتوانیماقدامات

امنو ایجادمحیطی خودرادرحفطیکپارچگی،توسعهمتوازنو
با آینده در قطعاً برسانیم، انجام به کشور مرزی مناطق در پایدار
قضاوت ما درباره آیندگان و شد خواهیم مواجه جدی چالشهای
سختیخواهندکرد.ویتصریحکرد:افزایشسوادرسانهای،بصیرت
داشتنوقدرتتجزیهوتحلیلمسائلسیاسی،اجتماعیوفرهنگی
فرهنگی و سیاسی اطالعاتی، تهاجم با مقابله در مینماید ایجاب
غربوایادیوابسته)صهیونیسمجهانیوحاکمانمرتجعمنطقه(
ازابزارهایمختلفاستفادهوبابهرهگیریازآثارتمدنیکهن،اسالم
و اسالمی ملی، پرشکوه انقالب ثمره حفظ در محمدی)ص(، ناب
دفاعمقدستالشنمودهوبرگزرینیدیگریبرصفحاتتاریخی

اینکشوربیفزاییم.
دیدهباناضافهکرد:تالشدستاندرکاراناینرسانههابرایناست
کهتاحدممکناطالعاتواخبارمکتسبهراکهفاقدطبقهبندیدر
دستگاه همه از راه این در و سازند منعکس ممکن زمان کمترین
انتشاراطالعاتواخبارمربوط امکان هاوسازمانهایمرتبطکه
بهحوزههایسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،علمیوورزشی
استانهاوشهرستانهایمرزیرادارند،درخواستمینمایددر

غنیترشدناینسایتمساعدتالزمرابهعملآورند.
مدیرمسئولپرتالتحلیلیخبریاخبارمرز»مرزنیوز«وفصلنامه
و رسانهها از خود سخنان پایان در مرز« بان »دیده سراسری
مرزی استانهای خصوص به کشور سراسر استانهای مطبوعات
شرکت رسانهها این نمایندگی اعطای فراخوان در تا کرد دعوت
کردهودرخواستخودرادرسامانهجامعرسانههایکشوربهنشانی 

https://e-rasaneh.ir/  بهثبتبرسانند.

مهندس محمدنقی دیده بان، مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی اخبار مرز و فصلنامه »دیده بان مرز« خبر داد:

فراخوان اعطای نمایندگی 
»مرزنیوز« و »دیده بان مرز«
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نشانی  به  )مرزنیوز(  اخبار مرز  پایگاه خبری تحلیلی 
لیست  در   )https://marznews.com( اینترنتی 
سازمان  سایت  در  داخلی  میزبانی  با  اینترنتی  های  دامنه 

فناوری اطالعات ایران ثبت شد.
ازمرزنیوز؛مهندسمحمدنقی بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقل
دیدهبانصاحبامتیازومدیرمسئولپایگاهخبریتحلیلیاخبار
ترافیک تعرفه پس این از گفت: خبر این اعالم با )مرزنیوز( مرز
مصرفیپرتالمرزنیوزکهدرداخلکشورمیزبانیمیشود،بهصورت
شد خواهد باعث تالش این نتیجه و شد. خواهد محاسبه بها نیم
کاربرانگرامیپرتالترافیککمترینسبتبهقبلمصرفنمایند.

الزمبهتوضیحاستاشخاصحقیقیوحقوقیدارندهسایتهای
بامیزبانیداخلیمیتوانندجهتاستفادهازمزایایتعرفهترجیحی،

دامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیخودرادرسامانهثبتدامنههای
 https://G2b.ito.gov.ir آدرس به داخلی میزبانی با اینترنتی
ثبتنمایند.پسازبررسیوتاییداطالعاتثبتشدهازنظرداخلی
بودنسامانه،نامدامنهوIP ومیزبانیآندرلیستسفید،جهت
اپراتورهاوسازمانتنظیمومقرراتوارتباطات بهرهبرداریتوسط

رادیوییقابلدسترسخواهدبود.
اینترنتی  نشانی به مرزنیوز وخبری تحلیلی پرتال است گفتنی
فرهنگ وزارت از 93/27032 شماره مجوز با   Marznews.ir
ماهسال1393 بهمن 7 تاریخ از را فعالیتخود اسالمی ارشاد و
عمومی، افکار تنویر برای مرزها تخصصی اخبار انعکاس هدف با
تأثیرگذاریدرروندتصمیمگیریمسئوالنوانتشارگزارشعملکرد
وفعالیتها،اطالعیههایمهمستادمرزبانیکشورآغازکردهاست.

مهندس محمدنقی دیده بان خبر داد:  

مرزنیوز   
در لیست دامنه های اینترنتی   

با تعرفه ترجیحی نیم بهاء قرار گرفت  

زینب سیدحاتمی
خبرنگار 
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بـهمناسـبتهفتـهناجاگفتوگویـیصمیمانـهواختصاصیرابامهنـدسمحمدنقی
دیدهبـانصاحـبامتیـازومدیرمسـئولپرتـالتحلیلـیخبـریاخبـارمـرز»مرزنیـوز«و
فصلنامـهسراسـری»دیدهبـانمـرز«درخصوصضـرورتواهـدافراهاندازیایندورسـانه
برخـطومکتـوبوهمچنیـناهمیـتمـرز،مرزبانـی،مرزنشـینانوظرفیتهاوپتانسـیلهای

اسـتانهایمـرزیکشـورترتیـبدادهایـمکهبـاهـمحاصـلآنرامیخوانیم:
به عنوان اولین سئوال از اهمیت مرزها برای مخاطبین این رسانه بگوئید:

بـارشـدوتوسـعهتکنولـوژیبـهویـژهشـبکههـایارتباطـی،مرزهـایجغرافیاییهـرروز
تحـتسـیطرهفـنآوریهـاینویـنبشـردرحـوزهارتباطیقرارمـیگیـردودراینحوزه
حفـظحریمودسـتآوردهـایمحلیومنطقـهایدربخشمختلففرهنگـی،اقتصادی،
اجتماعـیوحتـیامنیتیبامشـکالتزیـادیروبهروگردیدهاسـت.امروزهسـردمداران
ثـروتوقـدرتدرجهـانبـااسـتفادهازابزارهـاوشـیوههـایمختلـفارتباطـیهمـه
مرزهـارابـرایخـودشکسـتهوسـعیدرالقـایفرهنگونفـوذخودجهتسـیطرهبر
جهـانرادارنـدودرایـنراهبابهرهگیـریازترفندهایسیاسـی،اقتصادیوفرهنگی
تـالشمـینماینـدمقاومـتهـایکشـورها،ملـتهـاوفرهنـگرادرهمشکسـتهو
بـهاهـدافخـوددسـتیابنـد.آنهـادرحالـیکهجهـانرابـهمثابـهدهکـدهجهانی
محسـوبکـردهومرزهـایجغرافیایـیراصرفـاًیـکخـطفرضـیترسـیمشـدهمی
پندارنـدوبـهدنبـالچالـشکشـیدنتمدنهـا،فرهنگ،ادیـانوخـردهفرهنگهای
محلیوملیکشـورهادرحاکمکردنتفکرامپریالیسـتیدرسـایهلیبرالیسـم،سـرمایه
داریوحقـوقبشـرمـیباشـنددرصورتـیکهکمـاکاندربرخیازنقـاطجهان،ملت
هـاسـعیدارنـدهویتملـی،فرهنگـیوتاریخـیخـودرادرچارچوبسـرزمینمادری

خـودحفـظکنند.

در گفتگو با مهندس محمدنقی دیده بان به مناسبت هفته ناجا مطرح شد:

»مرزنیوز« و »دیده بان 
مرز« در خدمت مرزبانی 

و مرزنشینان کشور
فرهاد قنبری

گفت وگو
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چگونـه مـی تـوان در مقابله بـا حجم این 
همه هجمـه ها ایسـتادگی کرد؟

تمـدن تاریخـی سـابقه بـا ایـران مـا کشـور
بـا مقابلـه در حاضـر عصـر در خـود درخشـان
تهدیدهـایجدیتکقطبیشـدنقـرارگرفتهو
بـهویـژهکهباوقـوعانقـالباسـالمیوحاکمیت
مـردمسـاالریدینـیخـوددرمنطقـهوجهـان
الگـویمناسـببـرایکشـورهاییقـرارگرفتهکه
ضمـنتأکیدبرهویتملیخوددرمقابلسـیطره
قـدرتولیبرالیسـمغربایسـتادگیکردهاسـت.
پـسازگذشـتچهـلسـالازپیـروزیانقـالب
اسـالمیایـرانشـایدبتـوانسـهفاکتـورتمدنو
فرهنـگغنـی،امالقـرایجهـاناسـالمبـاتأکید
برمکتبشـیعهعلـویوحاکمیتمردمسـاالری
دینـیرادلیـلایـنهمـهسـتیزهجویـیغـرب
خصوصـاًصهیونیسـمجهانـیرابـرعلیـهایـران
شـمرد.سـرزمینکهـنایـرانکـهامـروزه،ایرانی
هـابـهآنافتخارمـیکننـددرقرونمتمـادیبا
فـرازونشـیبهـایفـراوانمواجـهبـودهوزمانی
کـهبـرگهایـیازتاریـخایـنکشـورارورقمی
زنیـم،بـاتجـاوزاتوتهدیـدسـرزمینمواجهمی
شـویم.چنانچـهامـروزهمـانتوانیماقدامـاتخود
رادرحفـطیکپارچگـی،توسـعهمتـوازنوایجـاد
محیطـیامنوپایـداردرمناطقمرزیکشـوربه
انجـامبرسـانیم،قطعـاًدرآینـدهبـاچالـشهـای
جـدیمواجـهخواهیمشـدوآینـدگاندربـارهما

قضـاوتسـختیخواهنـدکرد.
بـا توجه بـه تخصصی بـودن رسـانه های 
شـما در حوزه »مـرز« لطفًا کمی بیشـتر در 

خصـوص اهمیـت مرز توضیـح دهید:
کشـوریکـهدرآنزندگـیمـیکنیـمبـا15
کشـورهمسـایهاسـتوبیـشاز6000کیلومتـر
مـرزخشـکیو2700کیلومتـرمرزآبـیداردکه
ازنظـرتعـدادهمسـایهبـههمـراهچیـندررتبه
دومجهـانقـراردارد.ویژگـیهـایطبیعـی،

مناطـق فرهنگـی و انسـانی
از نشـان خـود ایـران مـرزی
تنـوعوپیچیدگـیمدیریتبر
ایـنسـرزمینرادارد.حفـظ
تمامیـتارضـیواسـتقاللو
آزادیکشـوردرگـروهتالش
آحـاد همـه مختلـف هـای
مـردماسـتوامـروزهکسـی
نمـیتوانـدازایـنمسـئولیت
شـانهخالـیکنـد.زیـراحفـظ
وحراسـتازسـهفاکتـورکـه
دادم پاسـخ قبلـی سـئوال در

صرفـاًسـالحبـهدسـتگرفتـنو
مهمتریـن بلکـه نیسـت جنگیـدن

قـدماولآگاهیازسرنوشـتکشـورو
آیندهآناسـت.افزایشسـوادرسانهای،

بصیـرتداشـتنوقـدرتتجزیـهوتحلیـل
مسـائلسیاسـی،اجتماعـیوفرهنگـیایجـاب
مـینمایـددرمقابلـهبـاتهاجـماطالعاتـی،

سیاسـیوفرهنگـیغـربوایادیوابسـته
)صهیونیسـمجهانیوحاکمـانمرتجع
منطقـه(ازابزارهایمختلفاسـتفاده
وبـابهـرهگیـریازآثـارتمدنـی
کهـن،اسـالمنابمحمـدی)ص(،
درحفـظثمـرهانقالبپرشـکوه
ملـی،اسـالمیودفـاعمقدس
تـالشنمـودهوبـرگزرینـی
دیگـریبـرصفحـاتتاریخی

ایـنکشـوربیفزاییـم.
انـدازی،  راه  ضـرورت 
ایـن  وظایـف  و  اهـداف 
رسـانه ها را شـرح دهید؟

وجـودکشـورهایهمسـایه
بامشـکالتاقتصادی،سیاسی
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وامنیتـیچونافغانسـتان)بزرگترین
و جهـان مخـدر مـواد کننـده تولیـد
مأمـنتروریسـتهـا(،پاکسـتانوعراق
اشـغالگر نیروهـای وهمچنیـنحضـور
وفرامنطقـهایدرمنطقـهودرجـدار
ایـران، اسـالمی جمهـوری مرزهـای
بـهعنـوان را مرزهـایطوالنـیکشـور
یـکمرزبـاویژگیهـایمنحصـربفرد،
دردنیاتبدیلسـاختهاسـت.دربررسـی
رسـانههـادرخصـوصمسـائلایـران،
خـالءچنینسـایتیبهشـدتاحسـاس
میشـدبهویژهبرایمسـئوالنودسـت
انـدرکارانایـنحـوزهکـهفرصـتکافی
جهـتکندوکاووبررسـیاخباروتحلیل
هـایمربـوطبهمسـائلمرزیکشـوررا
ندارنـد.پرتـالتحلیلـیوخبـریاخبـار
مـرز)مرزنیوز(بـاکمکجوانـانتوانمند
ایـنمـرزوبـومبـهمنظـوربسترسـازی
جهـتکمـکهمهجانبـهبهمـرزورفع
مسـائلومشـکالتآنراهانـدازیشـده

ست. ا
هـدفازایجـادایـنپرتـالپوشـش
هـا، تحلیـل اخبـار، تمامـی کامـل
مقـاالت،قوانیـنومقـرراتمربـوطبـه
مرزهـایکشـورمیباشـد.تالشدسـت
انـدرکارانایـنسـایتبـرایناسـتکه
تاحـدممکناطالعاتواخبارمکتسـبه
راکـهفاقـدطبقـهبنـدیدرکمتریـن
زمـانممکـنمنعکـسسـازندودراین
راهازهمـهدسـتگاههـاوسـازمانهـای
مرتبـطکـهامـکانانتشـاراطالعـاتو
اخبـارمربـوطبـهحـوزههـایسیاسـی،
اقتصـادی،اجتماعـی،فرهنگـی،علمـی
وورزشـیاسـتانهـاوشهرسـتانهـای
مـرزیرادارنـد،درخواسـتمـینمایـد
درغنـیترشـدناینسـایتمسـاعدت

الزمرابـهعمـلآورند.همچنینانتشـار
اولیـنشـمارهازفصلنامـه»دیـدهبـان

مـرز«نیـزدردسـتاقـداماسـت.
بـه نظـر شـما چگونـه مـی توان 

تـالش مرزبانـان را ارج نهیـم؟
حفـظوحراسـتازمرزهـایکشـور
قـرار سـرما فصـل در کـه روزهـا ایـن
علـت بـه اسـت. بسـیارسـخت داریـم
از بسـیاری هوایـی و آب تغییـرات
شـرایط در کشـورمان غیـور مرزبانـان
بایـد نامسـاعدجـویقـراردارنـد،کـه
قـدردانزحماتوتالشهـایفداکارانه
آنهـاباشـیم.ایـنرسـانههـابـهمنظـور
انعـکاستالشصادقانهوطاقتفرسـای
ایـننیروهایجـانبرکـفوهمچنینبا
هدفنشـاندادنرشـادتهایمرزبانان
عزیـزوجانبـازانگرانقـدرمرزبانـیناجا
ایـنوظیفـه انـدازیشـدهاسـتو راه
رسـانههـایبـااخـالقومتعهـداسـت
ووطـن وشـهادت ایثـار فرهنـگ کـه
پرسـتیرادربیـنمردمتقویـتنمایند.
همچنیـنارزشمرزبانانـیکـهدرمقابله
را خـود جـان قاچاقچیـان و اشـرار بـا
فـدامیکننـد،قیمـتنـدارد،پـسباید
بدانیـموآگاهباشـیمامنیتـیکـهامـروز
درمرزهـاحاکـماسـتمدیـونوجـود
مرزبانـانومرزنشـینانغیـوریهسـتیم
کـهبـاهوشـیاریوحضـورخـودامنیت
پایـداریرابـرایکشورشـانبـهارمغان

میآورنـد.
را  مرزنشـینان  وجـود  اهمیـت 
در توسـعه امنیـت پایـدار چگونـه 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
بـیشـکحفـظمرزهـایجغرافیایی
بـرایهـردولـتوحاکمیـتازاهمیـت
قابـلتوجهـیبرخـورداراسـتوحتـی
درکشـورهاییکـهروادیـدورودوخروج
رابـرایسـهولتسـفرحـذفنمودهانـد
برایشـانمهـم همچنـانحفـظمرزهـا

در سـختگیرانه بسـیار قوانیـن و بـوده
بازرسـیهاحکایـتازحفـظوحراسـت
ازتمامیـتارضـیآنهـادارد.بـهنظرمن
مرزنشـینان،پاسـدارانومدافعـانحریم
در ایـران سـرزمینمان هسـتند. وطـن
طـولتاریـخموردهجـومودسـتاندازی
دشـمنانبسـیاریقـرارگرفتـهاسـتو
حـدودمرزهـایآندرجنگهایـیفراتـر
ازمحـدودهقبلـیودربرخـیازنبردهـا
نیـزخـاکایـنوطنبهدسـتدشـمنان
افتـادهاسـت.درآخرینجنـگبینایران
وعـراقنیـزکـهبهعنـواندورانهشـت
سـالدفـاعمقـدساشـتهاریافـت،حتی
یـکوجـبازخـاکمیهـنبـهحـولو
قـوهالهـیوبـههمـترزمندگاناسـالم
بـهدسـتمتجـاوزانبعثـینیافتـاد.در
مجاهدتهـای و رشـادتها میـان ایـن
مرزنشـینانبایـددرجریـدهتاریـخثبـت
وضبـطشـودتـاآینـدگانبداننـدایـن
مـردمسـختکوشکـهدرمرزهـازندگـی
میکننـدمدافعـانواقعـیحریـموطـن
بـودهومسـئولینوحتـیمـردممدیـون
ایـنپاسـدارانبـاغیـرتهسـتند.دولت
بـافعـالکـردنبازارچههـایمـرزیدر
و اشـتغال فرصتهـای افزایـش جهـت
ایـن بـرای ویـژه تسـهیالت تخصیـص
مناطـقمـیتواندعاملموثـریدربهبود
باشـد. آنـان وضعیـتفعلـیومعیشـت
البتـهنماینـدگانایـنمـردمدرمجلـس
میتواننـدمسـایلومشـکالتایـنقشـر
رادرقالـبلوایـحبـافوریـتبـاالآنرا
بـهقانـونالزماالجـراتبدیـلنماینـدوبا
ایجـادضمانـتهـایاجرایـیونظـارت
بـرُحسـنانجـامحقـوقایـنرامحقـق
نماینـد.دولـتنیزبـهنوبهخـودمیتواند
بـااعطایتسـهیالتتشـویقیوحمایتی
و شـده تعریـف پروژههـای اجـرای و

حفظ و 
حراست 

از مرزهای 
کشور این 

روزها که در 
فصل سرما 
قرار داریم 
بسیار سخت 

است
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39ف عـدم باعـث کـه ابالغـی برنامههـای
در و شـده شـهرها بـه آنهـا مهاجـرت
نهایـتخالـیشـدنمرزهـامـیشـود،از
آنجلوگیـرینمایـد.ایـنامربهجـزایجاد
شـدید افـت موجـب امنیتـی، مشـکالت
دامپـروری و کشـاورزی صنعـت اقتصـاد
کشـورخواهـدشـد.پـسبیاییـمقـدراین
سـالیان طـول در کـه زحمتکـش قشـر
در تاریـخ نامالیمـات مقابـل در متمـادی
مرزهـابـاصالبتایسـتادهانـدوازمرزهای
بدانیـمو را انـد ایـنکشـوردفـاعکـرده

نهیـم. ارج را آنـان فـداکاریهـای
هـای  رسـانه  تـوان  مـی  چگونـه 
دیگـر را نیـز در ایـن راسـتا همسـو 
کـرد و باعـث هـم افزایـی رسـانه ای 

شـد؟
و ماسـت تخصـص مـرز اخبـار تهیـه
مسـلم حـق نیـز مـرز اخبـار از آگاهـی
تمامـیهموطنـانبـهخصوصمرزنشـینان
وسـاکناناسـتانهـایمـرزیمـیباشـد.
بـههمیـنجهتاطـالعرسـانیازوضعیت
بـرای کشـور خروجـی و ورودی مبـادی
قشـربـهخصوصـیازمـردمبسـیارحائـز
اهمیـتاسـت.یکـیازایـناقشـارتجـار
واردات امـر در کـه هسـتند بازرگانانـی و
وصـادراتفعالیـتدارنـد،بـازویـابسـته
هوایـی و آبـی زمینـی، مرزهـای بـودن
اهمیـت بسـیار آنهـا کار و کسـب بـرای
دارد.گردشـگرانداخلـیوخارجـینیـزبه
اطالعـاتوشـرایطخـروجازکشـورویـا
ورودبـهآننیازمندنـد.مرزنشـیناننیـزبه
عنـوانهمسـایگانمـرزحقدارنـدازآنچه
درهمسـایگیشـانمیگذردمطلعباشـند
وازهمـهمهمتـرشـرکتهـایمسـتقردر

مناطـقآزادوویـژهاقتصـادیطالـباخبار
اقتصـادیدرایـنمناطـقهسـتند.مدیران
آنهـا تکنولـوژی نوعـی بـه کـه صنایعـی
وابسـتهبـهکشـورهایخارجـیاسـتهـر
گونـهتحوالتمـرزیرارصدمـیکنند.به
طورمسـتقیموغیرمسـتقیمتقریبـاًتمامی
هـای دسـتگاه و نهادهـا هـا، وزارتخانـه
اجرایـیدولـتبـاورودریزگـرد،بیمـاری
هـایواگیـرداروخطرنـاک،هوایپرفشـار
وکـمفشـار،حیوانـاتمهاجـرووارداتو
مرزهـایکشـور بحـث بـه و… صـادرات
مرتبـطمـیشـوندوفعالیـتآنهـاتابعیاز
تغییـروتحـولدرمـرزخواهـدبـود.اینجا
اسـتکـهاهمیـتوجـودپرتـالتحلیلـی
خبـریاخبـارمـرز»مرزنیـوز«وفصلنامـه
سراسـری»دیـدهبـانمـرز«کـهبـهطـور
تخصصـیبـهاخبـارمـرزمـیپـردازدبرای
کـه افـرادی سـایر و گرامـی مخاطبـان
کارشـانویـاحتیزندگیشـانبـهنحوی
بـامـرزگرهخوردهاسـت،نمایانمیشـود.
انتظـارمردمخصوصاًمرزنشـینانازرسـانه
هـااطالعرسـانیسـریع،صریـحوصادقانه
اخبـاروانعـکاسدغدغـهآنهـامـیباشـد.
رسـانههـابایـداخالقرسـانهایورسـالت
مطبوعاتـیرابهعنوانیکـیازاصولحرفه
ایکاررسـانهایقبـولداشـتهوانتشـار
اخبـارصحیح،کاملوتفسـیرهایمنصفانه
رابـراسـاسوجـداناخالقـیبـهعنـوان
شـرافتحرفـهایوتـالشخبرنـگارانرا
یـکخدمـتاجتماعـیبدانندواحتـرامبه
منافـعملـی،حفـظوارتقاءامنیـت،کمک
بـهآرامـشروانـیجامعـهورعایـتاصـول
شـرافتحرفهایازجملـههدفهایواالی
ایـنرسـانههابهشـماررود.ازسـویدیگر
بایـدبـهارزشهـایدینـیوفرهنـگهای
احتـرام زمیـن ایـران مختلـف اقـوام

گذاشـتوبـامشـارکتهمگانـیمـیتوان
و گذشـت آسـانی بـه مشـکالت سـد از
موجبـاتپیشـرفتجامعـهرافراهـمآورد.
در»مرزنیـوز«و»دیـدهبـانمـرز«تهیـه
گـزارش،مصاحبـهونقـلاخبـارازمنابـع
بهـرهگیـری موثـقصـورتمـیگیـردو
سـوی از پرتـال ایـن مطالـب و اخبـار از
همـکارانبـاذکـرمنبـعبالمانعمیباشـد.

سخن پایانی:
»مرزنیـوز«و»دیـدهبـانمـرز«بـرآن
مرزهـای اخبـار تمامـی بتوانـد تـا اسـت
صـورت بـه را دریایـی و هوایـی زمینـی،
انعـکاس بـا و نمـوده رصـد تخصصـی
اطالعـاتواخبارموثـقدولتمردان،مدیران
محققـان، پژوهشـگران، گیـر، تصمیـم
تمامـی و دانشـجویان دانشـگاه، اسـاتید
اقشـارمختلـفمـردمراهمراهـینمایدکه
همـکاریبرخـیازوزارتخانـههاوسـازمان
هـاانگیـزهمـارادرایـنراهمضاعـفنموده
بـاادامـهایـنحمایـتهـا وامیـداسـت
بتوانیمدرراهاطالعرسـانیسـریع،شـفاف
وصادقانـهموفـقعمـلنمائیـم.ازسـوی
دیگـرمخاطبیـن»مرزنیـوز«و»دیـدهبـان
مـرز«بـهخصوصمدیـرانصنایع،شـرکت
هـاو…بـاتعامـلدوسـویهمـیتواننـدمـا
رادربهبـودکیفیـتخدماتاطالعرسـانی
یـاریبرسـانند.»مرزنیـوز«و»دیـدهبـان
مـرز«آمـادهدریافـتنظراتوپیشـنهادات
سـازندهبـودهوامیداسـتباگسـترشاین
همـکاریهـاوفاقرسـانهایمسـتحکمتر
شـدهوبتوانیمرسالترسـانهایخودرادر
عرصـهاطـالعرسـانیراادانمـودهونقـش
موثـریدرحـوزهآگاهیبخشـیبـهجامعه
شـریف مرزنشـینان خصوصـاً

کشـورمانداشـتهباشـیم.

تهیه اخبار 
مرز تخصص 

ماست و آگاهی 
از اخبار مرز 

نیز حق مسلم 
تمامی هموطنان 

به خصوص 
مرزنشینان و 

 ساکنان 
استان های 

 مرزی 
می باشد
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مهندس مصطفی سعیدی 
با  کرج  شهردار  سیرائی، 
»شب نشینی«  برنامه  در  حضور 
شبکه جهانی جام جم به سئواالتی 
پروژه های  وضعیت  آخرین  درباره 
اقدامات  کرج،  شهر  عمرانی 
فرصت های  فرهنگی، 
سرمایه گذاری، توسعه فضای سبز، 
کالن شهر  این  و...  گردشگری 

پرداخت. 
به و مرز دیدهبان گزارش به
امروز؛ کرج خبری پایگاه از نقل
برنامهشبنشینیبهمنظورمعرفی
دستاوردهایشهرهایکشورتهیه
شدهوکرجهفدهمینشهریاست
کهاینبرنامهتلویزیونیدرآناجرا

شدهاست.
کوچک ایران پارک معرفی در

مساحت به زمینی در گفت؛ باید
درضلعجنوبشرقی هکتار هفت
شده واقع جمهوری میدان

است.
دراینپارکبرخیسکونتگاههای
اقوامایرانیازجملهاستانهاییزد،

اصفهان،خوزستان،شیراز،گیالن،
و خراسان بندرترکمن، مازندران،

فارسشبیهسازیشدهاست.

اجرای برنامه »شب نشینی« در پارک ایران کوچک

شهردار کرج از سازمان 
برای  خواست  فرهنگی 
فاطمیه،  ایام  برنامه های  اجرای 
سالروز شهادت سردار سلیمانی 
و حماسه نهم دی سیاست گذاری 

کند.
به و مرز دیدهبان گزارش به
امروز؛ کرج خبری پایگاه از نقل
باحضورشهردارکرج، اینجلسه
سرپرست شهری، خدمات معاون
و ورزشی فرهنگی، معاونت
سیما، سازمان رئیس اجتماعی،
شهری سبز فضای و منظر
شهرداریکرج،سرپرستادارهکل
ارتباطاتواموربینالملل،فرمانده
حضرت هشت حوزه بسیج پایگاه

سیدالشهدا)ع(برگزارشد.
مصطفیسعیدیسیرائیبااشاره
فاطمیه، ایام برنامههای اینکه به
سالروزشهادتسردارسلیمانیو9
دی،اقداماتیفرهنگیاست،اظهار
برنامهها این اجرای متولی کرد:
و ورزشی فرهنگی، سازمان باید

اجتماعیشهرداریکرجباشد.

باید برنامهها این افزود: وی
در حاضر مسئوالن همکاری با
طرح شود، سیاستگذاری جلسه
متحدالشکلتبیینشدهبهمناطق
گانه 10 مناطق تا شود ابالغ
کرج شهردار باشند. طرح مجری
ضمناشارهبهاهمیتتوجهبهاهل
فرهنگ ترویج ضرورت و بیت)ع(

از جوانان، میان مذهبی و انقالبی
جلسه در شده مطرح طرحهای
استقبالکردوگفت:جلسهایدر
فرهنگی، فعاالن با خصوص این
مدیران و رزمندگان هیئتهای
قبلیفرهنگیبرگزارونقطهنظرات
وانتقاداتاناننیزدراجرایطرح
اقدام شاهد تا شود لحاظ نهایی

در باشیم. خصوص این در خوبی
نهایتمقررشد،مسئوالنحاضردر
مطرحشده و اقداماتالزم جلسه
درخصوص کرج شهردار سوی از
اجرایهرچهبهتربرنامههایایام
سردار شهادت سالروز فاطمیه،
سلیمانی،و9دیراپیگیریکرده

وبهسرانجامبرسانند.

      شهردار کالنشهر کرج: 

   سازمان فرهنگی متولی اجرای 

   برنامه های ایام فاطمیه است
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شهردار کالنشهر کرج:

مشکل ساکنان محدوده 
»گود حصارک« 

حل می شود
شـهردار کـرج گفت: برای مجموعـه مدیریت شـهری امنیت و آرامش شـهروندان از 
همـه چیز مهمتر اسـت و بدون شـک با تعامل شـورا و شـهرداری، بهتریـن تصمیم 

در خصوص وضعیت گود حصارک گرفته می شود.
بـه گـزارش دیده بـان مرز و بـه نقـل از پایگاه خبـری کـرج امروز؛ مهنـدس مصطفی سـعیدی 
سـیرائی در بیسـت و هفتمیـن جلسـه علنـی شـورای اسـالمی شـهر کـرج با اشـاره بـه اینکه 
شـهرداری کـرج بـه دنبـال بهتریـن راه برای حل مشـکل سـاکنان اطـراف گود حصارک اسـت، 
اظهـار کرد: هـر چند گودبـرداری خیابـان فروردین معـروف به گـود حصارک چندین سـال قبل 
انجام شـده ولـی مدیریـت شـهری فعلی خـود را موظـف به رفـع این دغدغـه عمومـی می داند.
وی ادامـه داد: برای تعییـن تکلیف وضعیت گود حصارک، مسـئوالن اسـتان از جمله امام جمعه 
دادسـتان کـرج؛ اسـتاندار و... پـای کار آمده اند تا هر چه سـریع تر دغدغه سـاکنان اطـراف این 

زمین حل شـود.
شـهردار کـرج تأکید کرد: در محـدوده این زمیـن 3۷ قطعه زمیـن با ۷2 واحد مسـکونی قرار 
دارد کـه بایـد بهترین تصمیم بـرای حفظ ایمنی سـاکنان این واحدهای مسـکونی گرفته شـود.
مهنـدس سـعیدی سـیرائی با بیـان اینکه برای حل مشـکل سـاکنان گـود حصـارک چندراه 
حـل وجـود دارد کـه یکـی از آن هـا پرداخـت کمک هزینـه رهـن خانه بـه صاحبـان واحدهای 
خسـارت دیده اسـت، اضافـه کـرد: ایـن مبلـغ از سـوی شـهرداری در اختیـار مالکانـی کـه 
گودبـرداری انجام شـده بـه اسـتحکام و ایمنـی واحـد مسکونی شـان خدشـه وارد کـرده قرار 

می گیـرد تـا بتواننـد در محلـی دیگـر خانـه ای رهـن کنند.
وی توضیـح داد: بعـد از تخلیه سـاکنان، عملیات مقاوم سـازی واحدهای آسـیب دیده شـروع 

می شـود و بعـد از اتمـام آن، خانوارهـا دوباره بـه محل سـکونت قبلی خـود بازمی گردند.
شـهردار کـرج اضافـه کـرد: مقاوم سـازی ایـن واحدها باید ظرف شـش مـاه و توسـط مالک 

انجام شـود تـا از بـروز حـوادث جبران ناپذیر جلوگیری شـود.
بـه گفتـه مهندس سـعیدی سـیرائی مبالغی که از سـوی شـهرداری بـه صاحبـان واحدهای 
خسـارت دیده پرداخـت می شـود بـه لیسـت بدهی هـای مالـک زمیـن بـه شـهرداری اضافه 
خواهـد شـد. وی توضیـح داد: بـرای مجموعـه مدیریت شـهری امنیـت و آرامش شـهروندان 
از همه چیـز مهم تـر اسـت و بـدون شـک بـا تعامـل شـورا و شـهرداری، بهتریـن تصمیم در 

خصـوص وضعیـت گـود حصـارک گرفته می شـود.
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سیدمحمد نیک سیرت، نایب رئیس انجمن

 صنفی آرماتوربندان شهرستان شهریار:

رونق صنعت 
ساختمان سازی کشور
 در گرو حمایت از 
کارگران ساختمانی

نایـبرئیـسانجمـنصنفـیآرماتوربنـدان
شهرسـتانشـهریارگفـت:اززمـانگذشـتهتـا
بـهحـالکارگرانسـاختمانیعامـلاصلیرونق
صنعـتسـاختمانکشـوربودهاندوهسـتند،اما
امـروزدغدغـهآنهـادیگـرزندگیکردننیسـت

بلکـهزنـدهماندناسـت.
از نقـل بـه و مـرز دیدهبـان گـزارش بـه
مرزنیوز؛سـیدمحمدنیکسـیرتضمـنتبریک
زمـان از داشـت: اذعـان مقـدس دفـاع هفتـه
جنـگتحمیلـیکـههمهاقشـاربـرایدفـاعاز
میهـنوآرمانهـاینظـامجمهـوریاسـالمی
ایـرانحضـورداشـتندکارگـرانسـاختمانینیز
جـزورزمنـدگاناسـالمبودنـدوبـرایحفـظ
ایـران در بتواننـد تـا جنگیـدن خـود کشـور
سـربلندوسـرافرازدرآرامشوآسـایشزندگی
کننـد.ویافـزود:جمعیتـیکـهدرحـالحاضر
نامـیازشـهدایآنهـاسـخنبـهمیـاننمیآید
ویـادگارانآندورانهمچنـاندرعرصـههـای
مختلـفمیجنگنـدتـازنـدهبمانندوایـنمایه
تاسـفاسـت.نیکسـیرتتصریحکـرد:دراین
روزهـایکرونایـیبرخیازکارگرانسـاختمانی
فصلـیومیدانـیهیـچسـرپناهیندارنـدواین
قشـرزحمتکـشبـادرآمـدناچیـزبـهسـختی
زندگیخودشـانرامـیگذرانند،ایـندرحالی
اسـتکـهدرسـال1386بـاپیگیـرینماینـده
کارگروهمکارانشـاندرمجلسشورایاسالمی
مقـررشـدکارگرانسـاختمانیهمبیمهشـوند.
ویاظهـارداشـت:دولتبرایگسـترشعدالت
اجتماعـیدرمیـانتماماقشـارکارگـریتالش
نمایدودرخصوصمشـمولیتمشـاغلسـخت
وزیـانبـرایکارگـرانسـاختمانیتجدیـدنظر
کنـدتـابیمـهکارگـرانسـاختمانیهمـهگیـر
شـدهوایـنقشـرآسـیبپذیرنیـزبتواننـدبـه
حـقوحقـوقخودبرسـند.نایبرئیـسانجمن
ابـراز شـهریار شهرسـتان آرماتوربنـد صنفـی
داشـت:ازدولـتوتمامـینماینـدگانمجلـس
شـورایاسـالمیانتظـارمـیرودبـامشـاهدات
عینـیورصـدمشـکالتاینقشـرآسـیبپذیر
وکـمتوقـعآنهـاراحمایـتکننـدتـابـاایـن
حمایـتهامشـکالتجامعهکارگریحلشـده
ودوبـارهصنعـتسـاختمانسـازیکشـورهم
خبرنـگار فرهـاد قنبری رونقیابد.

فرماندار اردبیل خبر داد:

موزه دفاع مقدس سال آینده 
به بهره برداری می رسد

روند از بازدید در اردبیل فرماندار
مقدس دفاع موزه اجرایی عملیات
31 بر بالغ تاکنون پروژه این برای گفت:
درصد 75 و شده هزینه تومان میلیارد

پیشرفتفیزیکیدارد.
از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
اینکه بیان با یگانه امامی مسعود مرزنیوز؛
ازمحلاعتباراتسفرریاستجمهوری25
میلیاردتومانبرایاینپروژهدرنظرگرفته
شدهاستافزود:باجذباعتباراتاختصاص

این میشود پیشبینی نیاز مورد و یافته
کامل بهرهبرداری به آینده سال در پروژه

برسد.
گفتنیاستاینموزهبهعنوانخیمهگاه
یافته شهرت استان مردم بین در شهدا
ارزشهای نشر و آثار حفظ ادارهکل و
دفاعمقدساستانباتمامتواندرتالشاست
حماسه و ایثار و گذشت از جلوههایی که
عاشوراییرزمندگاناسالمرادراینموزهدر

معرضدیدمردمقراردهد.






