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دکتر احمد وحیدی
 وزیر کشور:

مردم استان کرمانشاه 
مرزبانان بزرگ کشور هستند

مردم استان کرمانشاه مرزبانان بزرگ 
کشور هستند و در این استان 
راهبردی و مهم اتکای بزرگی 

محسوب می شوند.

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

وزارت کشور؛ اصلی ترین 
ساختار حاکمیتی

این وزارتخانه یکی از اصلی ترین ساختارهای 
حاکمیتی و دارای عام ترین وظایف سیاسی و 
امنیتی در مجموعه دولت است. طبعا هیچ 

ماموریت اساسی و حاکمیتی در کشور 
بدون کمک و زمینه سازی وزارت کشور 

امکان توفیق و پیاده سازی 
نخواهد داشت.

سردار احمدعلی گودرزی 
فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران:

امنیت پایدار در گرو اتمام 
طرح های انسداد مرز است

در حال حاضر اقدامات انجام شــده قابل 
قبــول نبوده و عزم ملی برای اتمام طرح 

انســداد مرز نیاز است تا خالءهای 
امنیت  مرزی را مسدود و 

کنیم. فراهم  بیشتری 

 حضرت آیت اهلل العظمی
 امام خامنه ای

 رهبر انقالب اسالمی ایران:

امنیت متعلق به همه است
امنیت هم متعلق به همه است، امنیت 

تهران واجب تر از امنیت مردم مرزنشین 
جنوب و غرب کشور نیست 

 منبع: 
سایت مقام معظم رهبری

حضرت آیت اهلل العظمی خمینی)ره(

بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران:

دفاع از مرزهای کشور اسالمی بر 
مسلمانان واجب است

اگر بالد مسلمین یا مرزهای کشور اسالمی مورد تعرض دشمنان 

قرار گرفت واجب است بر مسلمانان دفاع از مرزهای کشور 

اسالمی با هر وسیله ممکن اعم از بذل مال یا بذل جان

 )و شرکت در جنگ و شهادت(
 منبع: 

) امام خمینی، 1373 ، ج 1، ص 485( 

 قرآن کریم، سوره مبارکه قریش آیه ۴:

الَّذي أَطَعَمُهم ِمن جوٍع َوآَمَنُهم ِمن َخوٍف﴿۴﴾
 ترجمه آیه: » همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت. «

حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رییسی، رئیس جمهور:

ضرورت ساماندهی وضعیت 
مرز در سیستان و بلوچستان
ساماندهی وضعیت مرز در سیستان و 

بلوچستان از ضرورت هاست که باید اتفاق 
بیفتد، هم مرزنشین ما نسبت به 
زندگی خودش احساس امنیت 

بکند.
سردار 

سید مجید میراحمدی، 
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور:

اقدامات اطالعاتی و 
امنیتی در مرزها به بهترین 

شکل در حال اجراست
با هماهنگی منســجم بین نیروهای 
مســلح مستقر در مرزها اقدامات 

اطالعاتــی و امنیتی به بهترین 
شکل در حال اجراست.
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به مناسبت فرا رسیدن سال جدید
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بیش  ایران  اسالمی  کشور جمهوری 
از ۶۰۰۰ کیلومتر  وسعت، با کشورهای 
افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، 
عراق  و  آذربایجان  جمهوری  ارمنستان، 
مرز مشترک )خشکی( دارد و دارای 27۰۰ 
خلیج  خزر،  دریای  در  آبی  مرز  کیلومتر 
که  باشد  می  عمان  دریای  و  فارس 
و  عراق  کشور  با  را  مرز  طوالنی ترین 
کوتاه ترین مرز را با کشور ارمنستان دارد. 

از  نقل  به  و  مرز  دیده بان  گزارش  به 
نیروهای از فرماندهیمرزبانییکی مرزنیوز؛ 
فرماندهی تابعیت تحت و است ایران نظامی
کلانتظامیجمهوریاسالمیایرانمیباشد
حقوق استیفای اش وظیفه مهمترین که
ایراناسالمی دولتومرزنشیناندرمرزهای
یگانهای از یکی دریابانی وهمچنین است
که است  مرزبانی فرماندهی زیرمجموعه
را اسالمی ایران آبهای امنیت وظیفهحفظ

برعهدهدارد.
گزارش و تالشها با بیشتر آشنایی برای
درگفتوگوی فداکار، مرزبانان این عملکرد
باسردارسرتیپدکتر وصمیمانه اختصاصی

انتظامی مرزبانی فرمانده گودرزی احمدعلی
جمهوریاسالمیایرانعملکرداینعزیزانرا

مرورکردیم.
حاصلایندرگفتوگویاختصاصیوصمیمانه

راباهممیخوانیم:

سوابق  از  سئوال  اولین  عنوان  به  لطفًا 
آگاهی  برای  خودتان  کاری  کارنامه  و 

مخاطبان این رسانه بفرمایید؟
خداوندتوفیقداددرسال57جزونفراتبرتر،
کنکور در و دیپلمشده مدرک اخذ به موفق
رشته در تهران دانشگاه از نیز سال همان

دندانپزشکیقبولشوم.

فرهاد قنبری
خبرنگار

فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسالمی ایران:

مرزنشینان؛ مرزبانان واقعی
ستان 1400 - سال سوم شماره 11

صل زم
صادی دیده بان مرز - ف

صلنامه سراسری اجتماعی-اقت
ف
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و اسالمی شکوهمند انقالب آغاز با همزمان
شروعانقالبفرهنگیکهبابستهشدندانشگاه
سوی و سمت به نیز ما تقدیر بود همراه ها
نظامیگریوعضویتدرنیروهایمسلحرفت
ودرآزمونیکهدرمجموعهنیرویانتظامیآن

زماندرقالبکمیتهانقالباسالمی،ژاندارمری
وشهربانیجمهوریاسالمیبودشرکتکردم
وازبینحدود900نفررتبههشتمراکسب
سابق( )ژاندارمری افسری دانشکده در کردم.
با آنجا در را مقدماتی دوره و دیدم آموزش

موفقیتطیکردهوازآنجاییکهجزونفرات
شهید آموزش مرکز به داوطلبانه بودم برتر
دستغیبجهرمبرایگذراندندورهگرمسیری
رفتم.آنجابودکهجنگشروعشدوداوطلبانه
دورههایمینوتلههایانفجاریرادرارتش

آبان ماه 1361 گردان خط شکن در منطقه عمومی ابوقریب عملیات غرورآفرین محرم از سمت چپ نفر دوم با سالح کالشینکف 

با لباس سبز زیتونی و درجه ستوان دومی در سال 1361 جبهه زبیدات عراق
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جمهوریاسالمیایراندرغربکشورگذراندم
وبهمناطقعملیاتیاعزامشدهوبهمدت6ماه
داوطلبانهدرمناطقعمومیمرزیکرمانشاهو
ایالمبهامرمینگذاریومینبرداریازمعابر
وصولیمشغولبودمتااینکهآخرینمسئولیتم

بعنوانفرماندهگردانعملیاتیصالحآبادایالم
دست مهران زمان آن )البته بود مهران در
مرکز به وسپس بود( افتاده عراق بعثیهای
قریب نیز آن از بعد و برگشتم آموزشجهرم
خوزستان استان به داوطلبانه هم سال 3 به

فرماندهگروهان از آنجاهم در و منتقلشده
وگردانهایخطشکنودرپایانهمفرمانده
یکیازگردانهایعملیاتیدرشلمچهبودمکه
درچندعملیاتهمچونعملیاترمضان،بیت
المقدسوعملیاتهایتکمحدودکهخودم

فرمانده یگان خط شکن در عملیات محرم آبان ماه 1362 جاده االماره به بغداد

فرمانده یگان مستقر در پل خرمشهر، قصر شیخ خزل در اروند رود سال 1362



فرماندهیگانخطشکنبودم،شرکتداشتم.
عملیات در شرکت بنده افتخارات از یکی
1361 ماه آبان در که بود محرم غرورآفرین
اسالمی جمهوری پرتوان نیروهای بار دومین
با و کرده پیشروی عراق خاک از قسمتی در

ابوقریبوشهر نفتدر تصرف70حلقهچاه
که کردیم پیشروی العماره سمت به زبیداد
اتمام از نیزتوفیقاتیحاصلشد.بعد آنجا در
گروهبانی آموزش مرکز به عملیاتی خدمت
استانلرستانبهعنوانفرماندهگردانبهاین

مرکزمنتقلشدهوبعدبهعنوانفرماندهگردان
آموزشیپادگانمالکاشتراراکمنصوبشدم
وپسازآننیزجذبسازمانعقیدتیسیاسی
باحفظ دهه یک مدت به تقریبا و ناجاشده
سمتدرسازمانعقیدتیسیاسی،مدیرامنیت

سال 1363 شهر خین )شلمچه( گردان 207 امام علی )ع( نفر دوم ایستاده از سمت راست

زبیدات - چاه نفت ابوقریب سال 1363 نفر ایستاده
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اخالقیاستانکرمانشاه،معاونهماهنگکننده
انتظامی فرمانده و استان سیاسی عقیدتی

شهرستانکرمانشاهبودم.
درادامهجانشینآمادوپشتیبانیناجاشدم،و
باتوجهبهاتفاقاتیکهدرجنوبشرقکشوررخ

دادتوفیقحاصلشدداوطلبانهجانشیننیروی
انتظامیاستانسیستانوبلوچستانوهمزمان
جانشینقرارگاهعملیاتیایناستانراعهدهدار
شوم.یکسالهمرییسمرکز110وفرمانده
مرکزکنترلناجابودمتااینکهدوبارهبهمدت

دوسالفرماندهانتظامیاستانخراسانجنوبی
نیروی فرمانده دوسال نیز آن از بعد و شدم
انتظامیاستانالبرزودرادامهروندخدمتیبه
عنوانفرماندهنیرویانتظامیاستانفارسبا
36شهروشهرستانکهمشکالتخاصامنیتی

فرمانده گردان امام حسین)ع( در پادگان مالک اشتر، سال 1367، نفر اول )نظم و آملدگی جسمانی و انگیزه باال در عکس قابل مشاهده است( 

فرمانده یگان خط شکن در عملیات محرم آبان ماه 1362 جاده االماره به بغداد
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سال از و گرفتم عهده بر  داشت، را خودش
جانشین عنوان به سال یک مدت به هم 98
ازخردادماه1399 و ناجا فرماندهیمرزبانی
بادستانمبارکفرماندهمعظمکلقواترفیع
سرتیپتمامیراابالغفرمودندوبنابهپیشنهاد

فرماندهمحترمکلانتظامیجمهوریاسالمی
ایرانوموافقتفرماندهمعظمکلقوابهعنوان
و است نیرو مثابهیک به که مرزبانی فرمانده
شخص امر تحت نیروهای از یکی عنوان به
فرماندهمحترمکلانتظامیجمهوریاسالمی

است،درحالحاضرمشغولبهخدمتهستمو
انشاءاهللکهتوفیقدواموقوامخدمتگزاریدر
فضل به ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام
الهیراداشتهباشموتانفسدارمبرایحفظ

امنیتکشورتالشخواهمکرد.

قرارگاه عملیاتی حضرت رسول اکرم )ص(- زاهدان - صبحگاه 87/5/21

11
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طول  خصوص  در  مختلفی  آمارهای 
نهادهای  سوی  از  کشورمان  مرزهای 
مختلف ارائه می شود،  آمار دقیق مرزهای 
کشور به چه میزان بوده و چقدر آن تحت 
مدیریت مرزبانی بوده و چه اندازه ای از آن 

در مدیریت نهادهای دیگر است؟
است. مرزبانی اختیار در صرفاً مرز مدیریت
زندگی، در مردم روزمره مشغله به توجه با

مرز مدیریت که ندارند اطالع آنها از بسیاری
از کنترل و است.مراقبت ارگانی چه برعهده
مرزهایجمهوریاسالمیایران،طبقماده4
قانونتشکیلنیرویانتظامیبرعهدهمرزبانی
انتظامیجمهوریاسالمیایرانگذاشتهشده
8755 دارای ایران اسالمی جمهوری است.
درحال استکه آبی و مرزخشکی کیلومتر
اختیار در آنصرفاً از95درصد بیش حاضر

مرزبانیانتظامیکشورمیباشد.
مرزبانانماباجانفشانیوازخودگذشتگینقش
اثرگذاروبسیارارزشمندیدرچرخهدفاعیو
چشمان که دارند کشور پایدار امنیت تامین
بیدارودرواقعسینهیستبرنظامجمهوری
اسالمیهستند.اینعزیزانمرزبانازمرزهای
کشوردفاعمیکنندوبرایخودشانارائهاین

خدمتراتوفیقالهیمیدانند.
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13ف چه  شاهد  امسال  انتخابات  ایام  در 

تحرکاتی در مرزها بودید؟
جمهوریاسالمیایرانبهلحاظاهدافواالی
قسم دشمنان  آرمانگرایی، و آرمانخواهی
کش کودک رژیم همچون دارد ای خورده
اسرائیلویاارتشتروریستیآمریکاکهکینه

آنهاکینهدیرینهوسختیاست.
مردمایرانمیخواهندرویپایخودبایستند
واینهماندستاوردانقالباسالمیاستکه
بهشت در بهکشور ورود زمان در راحل امام
زهرا)س(ودرجوارمزارشهیدانبرآنتاکید

داشتند.
ماهمیشهازآنسویمرزهاباتوجهبهوجود
تهدید تکفیری و معاند تروریستی گروههای
داشتهوداریمکهمتاسفانهبرخیازکشورهای
همسایهحیاطخلوتایناشرارمسلحشدهو
ومضاعف ماسخت برای را کار اوقات بعضی
ارائه و اطالعاتی اشراف با البته کنند، می
در الزم امنیت نیروها به الزم های آموزش

زمانانتخاباتتأمینشد.
خاص زمانهای در مقداد تاکتیکی قرارگاه
و شده فعال انتخابات برگزاری ایام همچون
درتأمینامنیتپایداروچرخهدفاعیکشور

بسیاراثرگذاراستکهجاداردازتماممرزبانان
و تشکر اسالمی میهن فداکار و برکف جان
قدردانیکنمکههمسینهستبروهمچشمان
بیدارنظاممقدسجمهوریاسالمیهستندو

ازمرزهایکشوردفاعمیکنند.
درروزرأیگیرینیزبهغیرازانسدادوکنترل
باحضور نیروهایپشتیبانی از تعدادی مرزها
انتظامی نیروهای سایر به رای اخذ درشعب
کمکومددمیرسانندوخودشاننیزحضور
انتخابات های صحنه تمامی در پرشوری

امنیت برقراری در هم عبارتی به داشتند
به رایخود با هم و انتخاباتدخیلهستند

وظیفهشرعیخودشانعملمیکنند.
زیادی تهدیدات علیرغم که میبینید شما
و باصالبت بحمداهلل انتخابات دارد وجود که
بامهربانینیروهایانتظامیومرزبانیوسایر
نقشآفرین امنیت تامین در که دستگاههایی
به این و میشود برگزار اقتدار با هستند
امامعلی)ع(درمجموعه برکتوجودقرارگاه
فرماندهیکلانتظامیجمهوریاسالمیایران
وسایرقرارگاههایزیرمجموعههمچونقرارگاه
فعال ایام این در که است مقداد تاکتیکی
میشود.البتهبایدبهاینموضوعاشارهکنمکه
قرارگاهتاکتیکیمقدادبرایایاماربعینامسال
داشت. چشمگیری و گسترده فعالیت نیز
زندگی مرزها حاشیه در که مردمانی از اگر
و فداکاری عمق کنید سئوال نیز کنند می
گستردگیخدماتارائهشدهازسویمرزبانی
از بسیاری شد. خواهد آشکار همگان برای
مردمازاینخدماتخبرندارندکهامیداست
شما همچون ارزشمندی های رسانه وجود با
ایناخبارانعکاسیافتهوبهخوبیاطالعرسانی

شود.

در روز رأی گیری نیز به 
غیر از انسداد و کنترل 

مرزها تعدادی از نیروهای 
پشتیبانی با حضور در 

شعب اخذ رای به سایر 
نیروهای انتظامی کمک و مدد 

می رسانند و خودشان نیز 
حضور پرشوری در تمامی 

صحنه های انتخابات داشتند.
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در روز جهانی مبارزه با موادمخدر امسال 
انجام  مرزبانی  سوی  از  اقداماتی  چه 

گرفت؟
مبارزهباقاچاقموادمخدریکیازاولویتهای
ارادهای کشورها از بسیاری اما است مرزبانی
برایمبارزهباموادمخدرندارندواینجمهوری
اسالمیایراناستکهمبارزهبااینپدیدهشوم

رایکیازاولویتهایخودقراردادهاست.
»روز روی از را جهانی عنوان من نظر به
کرد حذف باید موادمخدر« با مبارزه جهانی
مبارزه برای ارادهای کشورها از برخی چون
آیین در ندارند. و نداشته موادمخدر با
موادمخدر، با مبارزه سالروز گرامیداشت
مرزبانیبهعنواناولیندستگاهفعالدرحوزه
کشفیاتموادمخدرموردتجلیلوتشویققرار
گرفتکهاینمرهونوجودارزشمندجانبازان
راه عزیزوشهدایگلگونکفنیاستکهدر
خود جان از موادمخدر قاچاقچیان با مبارزه
شر از هموطنان از بسیاری جان تا گذشتند

موادمخدرافیونیدرامانباشد.

نظام دشمنان توطئههای و راهبردها از یکی
مقدسجمهوریاسالمیایرانکشاندناقشار
مختلفجامعهبهخصوصقشرجوانونوجوان
گردانها روان و موادمخدر مصرف سمت به
استکهباوجودمرزبانانغیورکشورماناین
فکروخیالخامرابهگورخواهندبرد.بحمداهلل
سالگذشتهمرزبانیرکوردکشفیاتموادمخدر
رادرکشورشکستوباکشفبیشاز134تن

انواعموادمخدرودستگیری836نفرقاچاقچی
عملکردبسیارخوبیرادرکارنامهخودبهثبت
رساند.کشفیاتموادمخدرسالگذشتهنسبت
بهسال40،98درصدافزایشداشت.همچنین
ازابتدایسالجاریتاکنونبیشاز63تن
قاچاقچی نفر 605 و شده کشف موادمخدر
دستگیر کشومان غیور مرزبانان توسط نیز
محدودیتهایی اعالم دلیل به البته شدهاند.
ازسویطالباندرکشورافغانستانوافزایش
در تریاک خصوص به مخدر مواد قیمت
کشورهایهمسایهوکشورهایاروپایی،شاهد
افزایش و محمولهها حجم چشمگیر کاهش
درگیریهایمسلحانههستیموتاکنونراهبرد
دقیقیازسویطالباندرمبارزهباموادمخدر
اتخاذنشدهاماهمینمخالفتباعثاجیرکردن
گروههایمسلحودرگیریهایگستردهدر

مناطقمرزیشدهاست.
با همراه مرزی صفر نقاط در اکثرکشفیات
گذشته سال که بوده مسلحانه درگیریهای

67نفرقاچاقچیبههالکترسیدند.

مبارزه با قاچاق موادمخدر 
یکی از اولویت های مرزبانی 
است اما بسیاری از کشورها 

اراده ای برای مبارزه با 
مواد مخدر ندارند و این 

جمهوری اسالمی ایران است 
که مبارزه با این پدیده شوم 
را یکی از اولویت های خود 

قرار داده است.
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حضور موثر دریابانی در مناطق دریایی 
کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

درصدقابلتوجهیازجابجاییهایکاالها
و دریا طریق از بودن صرفه با لحاظ به
انجام پیکر غول کشتیهای از استفاده با
میشودکهدربرخیمواردالبهالیآنها

قاچاقکاالنیزاتفاقمیافتد.
بخشی انسداد با نیز اخیر سال چند در
استانهایسیستان در مرزهایشرقی از
خراسان و جنوبی خراسان بلوچستان، و
قاچاقچیان برای جرم هزینه رضوی
افزایشپیداکردهوآنهارامجبوربهطی
ازکشور کیلومتری کردنمسافت2000
پاکستانواستفادهازدریاکردهاستکه
اینموضوعوظیفهمادرحفظوحراست
ازآبهایسرزمینیوانحصاریاقتصادی

راسنگینترازپیشکردهاست.
های معاونت از یکی دریابانی معاونت
ستادفرماندهیمرزبانیانتظامیجمهوری
توانمند بازوان عنوان به ایران اسالمی
اجراییاینستادازبندرخرمشهرتابندر

و بلوچستان و سیستان استان در گواتر
همچنیندرشمالکشورنیزازبندرآستارا
استان در مختومقلی دریابانی پاسگاه تا
گلستانحافظمرزهایآبیکشوراست.از
آنجاییکهحدودوثغورآبهایسرزمینی
بر اقتصادیدردریا انحصاری وآبهای
شده ترسیم المللی بین معاهدات اساس
و حفظ وظیفه مرزبانی دریابانی ، است
حراستازاینآبهایسرزمینیودفاعاز
سواحلکشورمانبهطول2700کیلومتر

رابرعهدهدارد.
جزیره شامل دریابانی استحفاظی حوزه
تمامی و ساحلی روستاهای خورها، ها،
آبهایسرزمینیراشاملمیشودکهبا
اجرایطرحسامانه»سجاد«ورودوخروج
شناورهانیزتحتنظارتدریابانیمرزبانی

قرارگرفتهاست.
بدون شناورها مرور و عبور این از پیش
کنترلدرخورهاوسواحلانجاممیشدو
شناساییصیادازقاچاقچیبراینیروهای
باراهاندازی دریابانیبسیارسختبودکه

اینسامانهتحولیرادرحملونقلدریایی
وحفظوحراستازآبهایسرزمینیرا
شاهدهستیم.اهمیتحضوردریاباناندر
ای شمه همچنین و کشور آبی مرزهای
نیرورادررزمایش این توانمندیهای از
دریاییاقتدار4شاهدبودیدکهجادارد
ازجانفشانیاینعزیزانتشکروقدردانی

ویژهایداشتهباشیم.
باتوجهبهدستوراتویژهفرماندهکلقوا
)مدظله خامنهای امام آیتاهلل حضرت
تقویتدریابانی،چند العالی(درخصوص
کرار« حیدر فوتی 60 شناور دستگاه
ساختهشدهبادستانپرتوانومهندسانبا
کفایتوزارتدفاعبهایندریابانانتحویل
مراسم هم نزدیک آینده در و شد داده
پیش را جدید شناورهای و ادوات الحاق
روخواهیمداشتوباالحاقتعدادزیادی
ازشناورهایموردنیازپایگاههایدریابانی
اقتدار شاهد شناوری گروههای تجهیز و
کشورمان سرزمینی آبهای در دریابانان

خواهیمبود.
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و  مرزنشینان  بین  همدلی  و  وحدت 
مرزبانان را در حفظ امنیت مرزها چگونه 

ارزیابی می کنید؟
و هستند ما افتخاری مرزیاران مرزنشینان
ارتباطبینمرزبانانومرزنشینانناگسستنی
است.هرزمانیکهبرایبازدیدیامأموریت
را مرزنشینان احوال میرویم مرزها به
میپرسیمچونهرزمانیکهنیازداشتهایم
زمان هر و آمدهاند ما بهکمک مرزنشینان
هممشکلیبرایآنهابوجودآمدهاست،این
مرزبانانبودهاندکهبهکمکآنهارفتهاند.در

دوسالاخیرباشیوعویروسکرونامرزبانان
باانجاماقداماتبهداشتیوضدعفونیاماکن
بهداشتی و موادشوینده توزیع وهمچنین
کرده رسانی کمک آنها به مرزنشینان بین
اندودرزمانبروزحادثه،وقوعزلزله،سیل
و...درخدمتمرزنشینانبودهاندودرنبود
مادران جان مرزبانی بچههای آمبوالنس
با و اند داده نجات را بوم و مرز این باردار
اقدامسریعجلویبروزحوادثبسیارناگوار
راگرفتهاند.اگرپیرزنویاپیرمردروستایی
مرزبانان شد مواجه مشکل با مرز کنار در

از کردن هزینه با وحتی عالقه و عشق با
مرزنشینان به را خدماتی خودشان حقوق
خودشان برای را آن و میدهند انجام
بزرگانطوایف،ریش الهیمیدانند. توفیق
مختلف جلسات در معتمدین و سفیدان
هموارهرضایتمندیخودراازمرزباناناعالم
میکنندمامرزنشینانبسیارخوبیداریمکه
عمدتاًعشایرمهربانوسختکوشوپرتالشی
هستندودرتامینامنیتبسیارنقشآفرین
امنیت درحفظ مرزبانان میزان بههمان و

مرزهاوچرخهدفاعیموثرند.
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17ف آمار کشفیات در سال گذشته به چه میزان 

بوده و نسبت به سال های قبل چقدر رشد 
داشته است؟

11 در مرزبانی کشفیات کارنامه من نظر به
ماههاولامسالقابلقبولاست.

3000 از بیش کشف سال اول ماهه 11 در
میلیاردتومانکاالیقاچاق،کشفقریب15
میلیونلیترسوخت،کشفسهمیلیونو800
قریب63  مهار و دارو،کشف انواع قلم هزار
هزاررأسدامسبکوسنگین،کشفبیشاز
4میلیونقلمانواعلوازمآرایشی،کشفبیش
از500دستگاهاستخراجارزدیجیتالوکشف
انواعسالحهایجنگیوکشف 97درصدی
17برابریپودرنیروزاو...کهنشانازتوانمندی
دارد. قاچاق شوم پدیده با مقابله در مرزبانی
تنهادرطرحرعد4نیروهایدریابانیدردریا
موفقشدند780میلیاردتومانکاالیقاچاقرا
توقیفکنندوبااجرایطرحرعد5نیزحدود
320میلیاردتومانکاالیقاچاقازقاچاقچیان
کشفوضبطشدکهتوفیقاتحاصلازاجرای
از بیش بهکشف منتج دریا در دوطرح این

گردید. قاچاق کاالی تومان میلیارد 1000
همانطورکهقبالهمگفتممتاسفانهبسیاری
ازکشفیاتهمراهبادرگیریبودهوگروههای
قاچاقچیان با مرزها حاشیه در که مسلحی
همکاریدارندروبهافزایشاستکهیکیاز
دالیلاینموضوعافزایشقیمتانواعسوخت
از است. همسایه کشورهای در موادمخدر و
سازی اسلحه های کارخانه وجود دیگر سوی

دربرخیازکشورهایهمسایهنیزباعثشده
تاشاهدکشفچندینبرابریانواعسالحهای
به باشیم. جنگیوشکاریدرمرزهایکشور
عنوانکارشناسعالیانتظامیبهنظرمسالح
مسلح نیروهای اختیار در باید جنگی های
متاسفانه اما باشد. کشور امنیت تامین برای
در سالح گذاشتن اختیار در با سودجویان
اختیارجوانانکهآستانهتحملپایینیدارند،
شده کشور مرکزیت در فجایعی بروز موجب
اند.البتهباتوجهبهاشرافاطالعاتیهمکاران
همکاری و مستندات آوری جمع راستای در
دستگاهمحترمقضاییبیشاز90درصدآرای
برای سنگین مجازات تعیین به منتج صادره

قاچاقچیانشدهاست.
لوازم و نیروزا پودر کردن وارد با قاچاقچیان
مصرف تاریخ و تقلبی کیفیت، بی آرایشی
کرونایی ایام این در دارو خروج یا و گذشته
تنهابهنفعخودتوجهدارند.امامرزبانانغیور
کشورباهمتمضاعفتالشمیکنندواجازه
نمیدهندتاکاالیقاچاقواردویاداروییاز

کشوربدونمجوزخارجشود.

متاسفانه بسیاری از کشفیات 
همراه با درگیری بوده و 
گروه های مسلحی که در 

حاشیه مرزها با قاچاقچیان 
همکاری دارند رو به افزایش 

است که یکی از دالیل این 
موضوع افزایش قیمت انواع 

سوخت و موادمخدر در 
کشورهای همسایه است.
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از  را  کولبر  می توانند  چگونه  مرزبانان 
قاچاقچی، اشرار و یا جاسوس تشخیص 
چه  کولبری  مشکل  رفع  برای  و  دهند 

باید کرد؟
بهنکتهبسیارمهمیاشارهکردید،مرزهای
طوالنیکشورتحتکنترلچشمهایتیزبین
دیدهبانانمرزبانیاست،امادرتاریکیشبو
شرایطنامناسبجویتشخیصافرادمحلی
یاجاسوس و اشرار قاچاقچی، از کولهبر یا

برایمرزبانانبسیارسختاست.
با مناطق از بسیاری در مرزبانی دیدهبانان
مشکالتیهمچونطوفانشن،گردوغبار،
برفوکوالکویابارندگیو...مواجههستند
کهعمقدیدآنهاراکاهشمیدهدامابااین
وجودآنهاامنیتکشوررافراهممیآوردند.
عبورومروردرازمناطقصفرمرزیممنوع

استامامتاسفانهبرخیازافرادبابیتوجهی
بهاینامردردلشبازاینمناطقممنوعه
در اخالل و ناامنی باعث و میکنند عبور
اخطار با ابتدا که میشوند مرزها امنیت
به شفاهیمرزبانانودرصورتبیتوجهی
را آنها هوایی تیر شلیک با ایست، اخطار
غیر در و شوند متوقف تا میکنند مجبور
اینصورتبراساسآموزشهایخاصیکه
مرزباناندیدهاند،اقدامبهدستگیریفردیا

افرادمتخلفمیکنند.
اقتصادی ناهنجاری یک کولهبری معضل
است،مردمانغربکشورازصالبتخاصی
برخوردارهستندودرشانآنهانیستتادر
حاشیهمرزهاونقطهامنیتیوصفرمرزی
چون باشند داشته غیرمجاز مرور و عبور
تشخیصاهالیمحلیتوسطمرزبانانبسیار

سختبودهودراینمیاننیزقاچاقچیان،
اشرارویاجاسوسانودشمنانازاینفرصت
میکنند عبور مرز از و کرده سوءاستفاده
البتهخودمرزنشینانباورودچنینافرادی
مخالفهستندوهمکاریبسیاریخوبیبا
مرزبانانکشوردارند،ازمردمعزیزمرزنشین
انتظارداریمهمچونگذشتهمارادرانجام
وظایفخوددرحفظوحراستازمرزهای
کشورهمراهیکردهوباهماهنگیوتهیه
بخشداری فرمانداری، از الزم مجوزهای
نسبتبهعبورومروردرگذرگاههایمرزی

اقدامکنند.
ایران اسالمی جمهوری دولتمردان از
کردن فعال با تا داریم درخواست نیز
معیشتی مشکالت به مرزی بازارچههای

مرزنشینانتوجهکنند.
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چگونه  مرز  انسداد  پروژه  اجرای  روند 
این  اجرای  در  تسریع  برای  و  بوده 

پروژه ها چه پیشنهادهایی دارید؟
امنیتپایداردرگرواتمامطرحهایانسداد

مرزاست.
در اتفاقاتی بروز شاهد که 1384 سال از
جنوبشرقکشوربودیمدولتوقتتصمیم
و شود انجام مرز انسداد طرح تا گرفت
دولتهایبعدینیزاقداماتیرادراینراستا
نبوده اقداماتکافی این اما اند داده انجام
شد حفر کانال محلها از برخی در است.
تاازعبورماشینهاوموتورهایقاچاقچیان
ومترددینغیرمجازازمرزجلوگیریشود،
دوربین و خاردار سیم نیز قسمتهایی در

به دوربینها این طریق از که شد نصب
و است پایش قابل مرزها مستقیم صورت
برای متری 3 بتونی دیوار هم بخشی در
انسدادمرزبهکارگیریشدهاست.البتهدر

نمیکند کفایت موارد این مرزها از برخی
نیاز بیشتر امنیت برقراری تامینو برای و
است. مرزها هوشمندسازی و تقویت به
مرکز به کاملی طرح منظور همین به
پژوهشهایمجلسشورایاسالمی،هیئت
دولتوستادکلنیروهایمسلحارایهشده
استکهتمامیالزاماتدرآندیدهشدهو
امیدواریمبااختصاصاعتباراتالزمبتوانیم
را مرز انسداد کار اولویتبندیها اساس بر

پیشببریم.
درحالحاضرنیزاقداماتانجامشدهقابل
طرح اتمام برای ملی عزم و نبوده قبول
تاخالءهایمرزیرا نیازاست انسدادمرز

مسدودوامنیتبیشتریفراهمکنیم.

در حال حاضر نیز 
اقدامات انجام شده قابل 
قبول نبوده و عزم ملی 
برای اتمام طرح انسداد 
مرز نیاز است تا خالءهای 
مرزی را مسدود و امنیت 

بیشتری فراهم کنیم.
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از  استفاده  جهت  مرزبانی  برنامه 
فن آوری های نوین در مرزبانی از جمله 
استفاده از پهباد و... شامل چه مواردی 

است؟
و نوین فنآوریهای به مرزبانی تجهیز
هوشمندسازیمرزهادراولویتقراردارد.

توان افزایش شامل راهبرد چهار مرزبانی
عملیاتی،قدرتتوانرزمی،مهارتآموزیو
صیانتازنیروهایمرزبانیرادنبالمیکند
کهدراینراستااولویتماهوشمندسازی
گرها، حس پهباد، از استفاده و مرزها
سایر و الکترونیکی ، اپتیکی دوربینهای

فناوریهاینویناست.
مرزهای در مشکالتی بروز متاسفانه
را شرایط همسایه کشورهای از برخی
و پایش و کرده سخت ما مرزبانان برای
کنترلمرزهایطوالنیبا15کشوروبهره
گیریازفنآوریهاینوینبهجاینیروی
انسانیاینضرورترابیشازپیشنمایان

میسازد.
درطولیکسالگذشتهاقداماتمناسب
راهاندازی و نصب حوزه در قبولی قابل و

حسگرها،استفادهازدوربینهایاپتیکی
پهباد، بالن، همچنین و الکترونیکی و
در پرواز عمود دستگاههای و هلیشات

حالشکلگیریاست.

از محلها از برخی در اکنون هم
میکنیم استفاده پیشرفته دوربینهای
تیزبین چشمهای نظارت تحت مرزها و

مرزبانانقرارمیگیرد.
خوشبختانهعمدهاینتجهیزاتنوینبومی

وساختداخلکشورهستندکههمینجا
نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت از باید

مسلحتشکروقدردانیکنم.
صنایعاپتیکاصفهانوشیرازدوربینهای
دیددرشبمتحرکرابررویخودروهای
کردهاند طراحی تویوتا و ارس تاکتیکی
اینفناوریها از کهدرصورتبهرهگیری
مترددین برای را وصولی معابر میتوان
موادمخدر، قاچاقچیان و مرزی غیرمجاز
سالحومهماتومشروباتالکلیو...ناامن

کرد.
نوین فنآوریهای به مرزبانی تجهیز
قرار اولویت در مرزها هوشمندسازی و
داردونحوهاستفادهازآنهاونیازمندیها
منتظر و شده جانمایی مرزها تمامی در
اینتجهیزاتخریداریشدهو تا هستیم

دراختیارمرزبانیقرارگیرد.
سالگذشتهبهقسمتیازاهدافازپیش
دست هوشمندسازی در شده تعیین
یافتهایموبرایامسالبرنامههایزیادیرا
پیشبینیکردهایمکهبرایتحققتمامی

آنهانیازبهاعتباراتالزموکافیاست.

تجهیز مرزبانی به 
فن آوری های نوین و 

هوشمندسازی مرزها در 
اولویت قرار دارد و نحوه 

استفاده از آنها و نیازمندی ها 
در تمامی مرزها جانمایی 

شده و منتظر هستیم تا این 
تجهیزات خریداری شده و در 

اختیار مرزبانی قرار گیرد.
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که  هستند  معتقد  صاحب نظران  از  برخی 
نه  دارد  اقتصادی  حل  راه  قاچاق  معضل 
انتظامی، نظر شما در این خصوص چیست؟

بازدارنده قاچاق بحث در جریمهها نظرم به
معضل از ناشی عواقب عبارتی به نیستند.
و ندارد فعلی جریمههای با تناسبی قاچاق
برایازبینبردناینپدیدهشومبههیچوجه

بازدارندهنیست.
کسانیکهدرحاشیهمرزهابهعنوانقاچاقبَر
و کمدرآمد افراد میشود استفاده آنها از
آنها حق در قاچاقچیان که هستند ضعیفی
ظلممیکنندوسودوعوایداینکارهابهجیب

دالالنومفسداناقتصادیمیرسد.
رهبری معظم مقام فرمان اجرای راستای در
)مدظلهالعالی(وفرماندهمعززکلقوادرحوزه
مبارزهباپدیدهشومقاچاقهمچنانکهدر11
آوردهایم بهدست را توفیقاتی اولسال ماهه

منویات و خدا به توکل با نیز سال ادامه در
معظملهتالشخواهیمکرد.

برای جدی عزم انتظامی نیروی مجموعه در
مبارزهباقاچاقوجودداردوانشااهللباهمکاری
،کولهبری تهلنجی ،ساماندهی گانه قوایسه
و...دردستورکارقرارمیگیردتابسیاریاز

مشکالتمرزنشینانرفعگردد.
بیکاریجوانان در مهم عوامل از یکی قاچاق
استیعنیهربارقاچاقیکهواردکشورمیشود
باعثتعطیلیواحدهایصنعتیوبیکارشدن
ختم اینجا به تنها این و میشود جوان چند
نمیشودبلکهاثراتسوءوپیامدهایاقتصادی
واجتماعیوفرهنگیبسیارگستردهوفاجعه

باریرادرجامعهدرپیخواهدداشت.
الزم کیفیت از تنها نه که قاچاقی کاالهای
نیز سالمت لحاظ از بلکه نیستند برخوردار
نگرفتهاند. قرار ذیربط ارگانهای تایید مورد
پسبایدقوانینازلحاظمادیومعنویهزینه
کسی که دهند افزایش اندازهای به را جرم
را جرمی چنین تا ندهد اجازه خود به دیگر

مرتکبشود.
دشمنان، و بوده کشور ناموس مثابه به مرز
متجاوزانومترددینغیرمجازنبایدجراتکند

تاازآنبدوناجازهعبورکنند.

به نظرم جریمه ها در بحث 
قاچاق بازدارنده نیستند. 
به عبارتی عواقب ناشی 

از معضل قاچاق تناسبی با 
جریمه های فعلی ندارد و 

برای از بین بردن این پدیده 
شوم به هیچ وجه بازدارنده 

نیست.
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نحوه تعامل مرزبانی با کشورهای همسایه 
در خصوص اختالفات مرزی با همسایگان 

چگونه بوده است؟
در مشکلی و مرزی اختالفات همسایگان با
ارتباطوهمکاریهایفی جدارمرزنداریمو
مناسبی سطح در نیز آنها مرزبانی با مابین

است.
یکیازوظایفاصلیمرزباناناستیفایحقوق

دولتواستیفایحقوقمرزنشیناناست.
معاونتحقوقیومعاهداتمرزی«باتوجهبه
تمامی با تنگاتنگی ارتباط خود ذاتی وظیفه
کشورهایدنیابهخصوصکشورهایهمسایه
داردودراینمعاونتآموزشهایخاصیبرای
اساس بر مترجم مرزبانان و مستعد نیروهای
همسایه کشورهای گویشهای و آوا به نیاز

آموزشمیدهند.
اینمعاونتبراساسپروتکلهاوقراردادهای
منعقد همسایه کشورهای با که بینالمللی
کنترل و رصد را مرزی مناسبات میشود

مینماید.
15کشورهمسایهتنهامرزبانمعرفیشدهکه
حکمویازسویفرماندهمحترمکلانتظامی
وزیر امضاء به استوارنامهاش و شده صادر
میتواند و است رسیده خارجه امور محترم
می را نماید، فصل و راحل مرزی اختالفات

شناسند.
غیرمجاز ورود همچون مواردی در مرزبانان
امنیتی،وروداحشامبهمنطقه افرادبهحریم
به آنها ورود یا صیادان مفوقدیت مرزی،

آبهایکشورهایحاشیهخلیجفارس،دریای
عمانودریایخزردرشرایطجوینامناسب
و...پرچمسفیدیراکهدرمحلهایازپیش
مرزبانان تا اهتزازدرمیآورند به تعیینشده
دوطرفدرمحلنقطهمرزیاگربهزبانهم
مسلطباشدویاباحضورمترجمموارداختالف
آن توان حد در و داده قرار بررسی مورد را
رارفعمیکنندواگرنیازبهکسبتکلیفاز
زمان به ادامهجلسه باشد داشته باال مقامات

دیگریموکولمیشود.

افسر مرزی نوار در اختالف بروز صورت در
نقطهایکهمشکلگزارش به ژئودوزمرزبانی
شدهاستاعزاممیشودومیزانتجاوزوابعاد
صورت به و گرفته قرار بررسی مورد حادثه

اخطارکتبیبهکشورمقابلابالغمیشود.
عبور زمان رانندگان هم موارد برخی در
مشترک مرزی پایانههای و گذرگاهها از

مواجه مشکالتی با همسایه کشورهای با
میشوندکهمرزبانیبابهرهگیریازاختیارات
را مقابل کشور مرزبان مرزی، دیپلماسی و
به وادار بینالمللی پروتکلهای اساس بر
پاسخگوییکتبیمینمایدکهتمامیاینموارد

ثبتوضبطمیشود.
به سرگردی خط دست 1335 سال از مثال
مرز در که دارد وجود رضوی سیدمحمد نام
خط با را صورتجلسهای افغانستان هریررود
خواناوزیباییبهتحریردرآوردهکهاکنوننیز
درنمایشگاهدائمیمرزبانیبهنمایشگذاشته

شدهاست.
ماهه 11 در کشورمان کوش مرزبانانسخت
مرزی مالقات جلسه 880 جاری سال اول
مذاکرات این از برخی که دادهاند تشکیل را
مانندکشورهایترکیهوجمهوریآذربایجاناز
طریقویدئوکنفرانسبهصورتوبیناریبرگزار
شدهوبرخینیزبهصورتحضوریویاتلفنی

انجامشدهاست.
ازآنجاییکهعمقمرزهامشخصبودهونقاط
صفرمرزینیزبهشدتتحتکنترلنیروهای
مرزبانیکشورماناست،مشکلوموردخاصی
درجدارمرزینداریمواختالفینیزدرحوزه
معاهداتمرزیباکشوریهمسایهوجودندارد.
اجتماعی مسئولیت راستای در همچنین
سران مرزنشینان حقوق استیفای و مرزبانی
حال کمک افتخاری مرزیار عنوان به طوایف
مرزبانانبودهوجادارداززحماتوتالشهای

اینعزیزانتشکروقدردانیکنم.

در راستای مسئولیت 
اجتماعی مرزبانی و استیفای 

حقوق مرزنشینان سران 
طوایف به عنوان مرزیار 

افتخاری کمک حال مرزبانان 
بوده و جا دارد از زحمات و 

تالش های این عزیزان تشکر 
و قدردانی کنم.
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در  مرز  امنیتی  حریم  اجرای  نحوه 
نحوه  همچنین  و  مرزی  استان های 
چگونه  مرزنشینان  عموم  به  اطالع رسانی 

بوده است؟
و مرزها امنیتی حریم درباره اطالعرسانی
مناطقممنوعهصفرمرزیبرایعموممردمبه

خصوصمرزنشینانعزیزکافینیست.
معاونتفرهنگیواجتماعیمرزبانیانتظامی
جمهوریاسالمیایرانوظیفهاطالعرسانیرا
برعهدهداردکهباتوجهبهگستردگیمرزها
انتظارمی معاونت این ماموریتهای تعدد و
رودرسانههانیزدرامراطالعرسانیهمکاریو

همراهیالزموکافیراداشتهباشند.
در مردمی مشارکتهای دایره همچنین
اجتماعیتشکیلشدهاست مجموعهمعاونت
جلب در آن اقدامات مهمترین از یکی که
معتمدان، با تا است مرزنشینان همکاریهای
و روستا شوراهای اعضای و سفیدان ریش
شهریدراستانهایمرزیدرارتباطباشند.

با فعاالنه ها مناسبت تمامی در آنها البته
امسال ناجا هفته در دارند، همکاری مرزبانی

نیزدربرگزاریهمایشامنیتپایدارباحضور
مرزنشینانومرزبانانهمکاریبسیارخوبیرا

داشتندکهجایتشکروقدردانیدارد.
و بوده مرزنشینان حقوق مدافع هم مرزبانی
اگردامواحشامآنهابهحریمامنیتیمرزوارد
برگرداندهمیشود، آنان به و شوندمهارشده

هشدار تابلوهای نصب با مناطق این البته
الزم آموزشهای و شدهاند مشخص دهنده
زمان از بجامانده مینهای با مواجه در نیز
و بومیان به مقدس دفاع سال هشت دوران
دوسویه، ارتباط این و شده داده محلی افراد

آموزشهاوتذکراتهمچنانادامهدارد.
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در  مرزبانی  جدید  ساختار  اجرای 
اندازه  چه  تا  و  بوده  مرحله ای  چه 
موفق  مرزبانی  مشکالت  حل  در 

بوده است؟
درابتدایسال1398فرمانیازسوی
فرماندهمعظمکلقواصادرشدمبنی
براینکهمرزبانیبهمثابهیکنیروبوده
و بایدجایگاهآندرستادتخصصی و
فرمانده تابعیتشخص در آن عمومی
مهم این که یابد ارتقاء انتظامی کل
که نیروهایی تعداد تا کرد کمک

یافته افزایش میکنیم جذب ساالنه
از هم نیاز مورد امکانات همچنین و
سویستادکلنیروهایمسلحتوجه
ویژهایرابهمرزومرزبانیدارندکهجا

داردازعنایتهایویژهسرلشکرباقری
تشکروقدردانیکنمکهارتقاءساختار
گردانهای شدن اضافه و مرزبانی
مهندسیرزمی،تقویتحوزهدریابانی،
حمایتهاینرمافزاریوسختافزاری،
افزایشسهمیهجذبنیروو...ازجمله
تا ارتقاءساختاربودهکه این توفیقات
حدود90درصدآنمحققشدهوامید
ساختار بتوانیم مضاعف همت با است
جمهوری مرزبانی شان در مناسبی
اسالمیایرانرااجراوعملیاتیکنیم.

امید است با همت مضاعف 
بتوانیم ساختار مناسبی 

در شان مرزبانی جمهوری 
اسالمی ایران را اجرا و 

عملیاتی کنیم.
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چه انتظاری از رسانه ها دارید؟
»مرزنیوز« خبری پایگاه مجموعههای از اوال
به که میکنم تشکر مرز« »دیدهبان مجله و
هم بعد میپردازند. مرزبانی و مرز موضوع
باشند داشته حضور مرزها در باید رسانهها
تصویر به را انجامشده فعالیتهای بتوانند تا

بکشند.
شرایط تا کردهایم دعوت خبرنگاران از ما
زیستیمرزبانانوخاطراتآنهارابرایتمامی
هموطنانمنعکسکنندوباایناطالعرسانی
و زحمات از گوشهای تا داشت امید میتوان

تالشهایآناندیدهشود.
چونبرخیازفداکاریهانیازبهثبتوضبط

نفر سه برای که اتفاقی مانند دارد تاریخ در
ازنیروهایدریابانیدردریایجنوببهوقوع
پیوستوپسازدرگیریباغرقشدنشناور
از تن سه دریابانی بخار اسب 350 تندرو
مرزبانانغیوروجانبرکفساعت5بعدازظهر
خودراوسطدریامیبینندوساعت11شب
به عزیزان این از یکی ماه دی سرمای در
شهادتمیرسدوبازهمرزمانآنشهیدپیکر
ساعت از22 پس و نمیکنند رها را او پاک
ساحل به را آنها و میبیند را آنها صیاد یک
میرساندکهمانیزبهخاطراینکارارزشمند
طیمراسمیازاینصیادمحلیتجلیلبهعمل
بهدنبال نیز البتهگشتهایمرزبانی آوردیم.

اینشناور نداشتندکه بودندولیخبر شناور
بهتهدریارفتهواینعزیزانباهرزحمتیکه
شدهپیکرپاکهمرزمشانراباخودبهساحل
نیروهای بین در جانفشانیها این البته آورند
خودشان برای را آن و دارد وجود مرزبانی

توفیقالهیمیدانند.
ازرسانههاانتظارمیرودتازحماتوتالشهای
اینعزیزانرادرشرایطسختکوالکوبرف،
حضور و دریا شرجی و ماسه و شن طوفان
آنهادرسرماوگرمابهتصویر چندینساعته
خبر چه مرزها در که بدانند مردم تا بکشند
در آنها برای امنیت شرایطی چه در و است

تمامینقاطکشورفراهممیآید.
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اگر مطلب خاصی از قلم افتاده است لطفًا 
بیان کنید؟

ازآحادمردممیخواهمتادرحقمرزبانانغیور
زیستی شرایط در مرزبانان کنند. دعا کشور
که هستند مردم به خدمت مشغول سخت
بایدقدردانشانباشیمودعایخیرمردمباعث
میشودکهدواموقوامکارگزاریهمکارانمان

برایمردمبیشترباشد.
خدمتکردندرمرزهابهخصوصدرشرایط
عشقی یک فرسا طاقت سرمای و سخت
میخواهدکهنشأتگرفتهازروحیهدینباوری
در شاخصه این و است معنوی انضباط و
وگلگونکفنمرزبانیمتبلور شهدایمظلوم

است.
سربازانعزیزبدونتوجهبهمیزانمواجبخود
البته هستند. کشورشان به خدمت حال در
الحمداهللحقوقسربازاننسبتبهسنواتقبل
ازسردار پیداکردهاستکهجادارد افزایش

اشتریوسردارباقریتشکروقدردانیکنم.
استان انتظامی فرمانده عنوان به که زمانی
طرح میکردم خدمت جنوبی خراسان

خوشایندسازیراپیشنهاددادهوازسال1389
باعنوانطرحمکنا)مدیریتکیفیتدرنیروی
جنوبی، خراسان های استان در انتظامی(
در و پیگیری اینجانب توسط فارس و البرز
کلکشورنیزعملیاتیشدکهافزایشآستانه
و مکانزیستی مناسبسازی همکاران، تحمل
فراهمسازیمحیطآرامووسایلرفاهیو...از

جملهموارداینطرحبهشمارمیرود.
و سخن پایانی؟

قضایی دستگاه و مجلس دولت، امیدوارم
مرزبانان از بیشتری حمایتهای محترم
داشتهباشندتاآنهانیزبتوانندبهوظایفذاتی

خودشانبهترعملکنند.
با تشکر از وقتی که در اختیار این رسانه 

قرار دادید.
مصاحبه: فرهادقنبری

ملکی حانیه رحیمی، امیرحسین عکس ها:
شهریوروفاطمهسیدحاتمی

از آحاد مردم می خواهم تا 
در حق مرزبانان غیور کشور 

دعا کنند.
مرزبانان در شرایط زیستی 
سخت مشغول خدمت به 

مردم هستند که باید 
قدردانشان باشیم و دعای 
خیر مردم باعث می شود 

که دوام و قوام کارگزاری 
همکارانمان برای مردم 

بیشتر باشد.
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هر انسانن سینه ده دویلن قلبی
او انسانن توپراغنن مرزیدی

مرز انسانن شرفیدی، شانیدی
انسانالردان، قاالن مرز
سونکی نسله معنی دی

مرزبانالر بو توپراغن تاجدی
قش گجه سی برجکن سویوغی آجدی

توپراغن توپ، توپ شالنن اوجدی
یدی یمز ساج جور کن ساجدی

مرز بو توپراغن ساچدی

ساچلی نن قلمی ساچا
اورک قربان یازاجاغ

اول اهلل سایه سینده

ایرانن مرزی گوللر آچاجاغ
ایسته مین یاناجاغ

ایستین گولرین ارزشین قاناجاغ

مرزبانالر آنا کیمین
سحر جن اویاغ قالب

بوتوپراغا گوزل الی الی چاالجاغ

اوالی الی نان
تمام اوشاغ ایرانمدا

شیرین یوخی تاپاجاغ

مرزبانالر اوشاغالرن یوخسندا
قیزل گولر درجی اوشاغالراورچی

مرزی بیر گون گلجیده
مرزبانان پای آالجاغ

مرزه، اوزی صاحب اوالجاغ

عزیز مرزبانالر، اوگون قوجا آنا اوالجاغ
قش گجه سی شهامتی خاطره لر نوه سینه دیجی

ایرانم هر زمان مرد اوغولنان
اوزی گوئه جی

ساچلی بوتپراغن هورکن
افتخارنان هورجی

زهرا فردی مغانلو

مرزبانالر
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سرحد مفهوم درباره سیاسی جغرافیای پدر
بود ملتهاسرحدخطی برخی »نزد مینویسد:
درفضاکهبایدحفظونگهداریمیشد.مفهوم
جلوه بهترین شاید طبیعی« »سرحد فرانسوی
دهندهاینبرخوردباشد.نزددیگرملتهاسرحد
یکمنطقهپیرامونیبودکهدگرگونیاجتماعی
واقتصادیپدیدآورندهیکملتراسببمیشد
وبهزیستنآنملتیاریمیداد.«گالنسرهم
یک »سرحد که: است آورده سرحد تعریف در
ناحیهاستاماسرحدهمیشهناحیهجداکننده
دویاچندکشورنبودهاستبلکهبهمعنایاولیه
کلمهبرایفضایداخلیکشورهاکهدولتهاآن
راکاماًلاشغالکردهاندبیشتربهکارمیرود«.خانم
میرحیدرنیزمعتقداستکهدرگذشتهمفهوممرز
باآنچهکهامروزهازآنبرداشتمیشودتفاوت
داشتهاست.درآنزمانسرحدبهمنطقهپهناوری
کهحدفاصلدوامپراتوریبود،گفتهمیشد.این
وجود به تصادفی طور به معموال مناطق گونه
حکومتها قبلی موافقت و تصمیم و میآمدند
مبنایتشکیلآنهانبود.معموالًسرحدبهمعنای
نواحی در امپراطوری یک پیشروی حد آخرین
اطرافخودبودهاست.بهنظرپیروزمجتهدزاده
نیزسرحددرزمانهایقدیم،»بهمنطقهتماس
میاندونهاددارایموجودیتکهازنظراجتماعی
هر و میشد اطالق بودند یکپارچه سیاسی و
با میتوان میداد. نشان را نهایت دو سرحدی
اطمینانخاطر،سرحدرابهعنوانشاخصحدود
نشانه یا و حکومت یک نفوذ و قدرت بیرونی
لبههایفشارسیاسییکقدرتدرمقابلدیگری
مناطق بهترین کهن، جهان در کرد.« توصیف
و ایران امپراطوری دو بین میتوان را سرحدی
رومیافت.بهطوریکهساسانیاندولتحیرهدر
بینالنهرینورومیاندولتغساندرشاماترابه
عنوانمنطقهسرحدیخودباطرفمقابلتاسیس
کردند.منطقهسرحدی،درطیزمانبرحسب
مکان،مفاهیمگوناگونیراالقامیکردهاست.برای
نمونه،درتاریخایرانباستان،ازکشورهایمرزبان
نامبردهشدهاست.اینکشورهاباگرفتنباجاز
امپراتوری مرزهای نگهبانی به مرکزی حکومت
دوری دلیل به اغلب چون ولی میپرداختند،
سوء خود قدرت از بودند، مختار خود مرکز، از
استفادهکردهودودولتمجاوررابرضدیکدیگر
و چین های امپراطوری در میکردند. تحریک
روم،سرحداتبهمنظورحفاظتامپراطوریاز
حمالتاقواموحشیتاسیسمیشوند.دیوارچین
نیزبهویژهبرایچنینهدفیساختهشدهاست.
دراروپایقرونوسطیزمانیکهفئودالیسمهمه
گیرشدهبود،مناطقسرحدیپیوستهدرتغییرو
تحولبودند،چونامپراطوریهاسرزمینومردم
ساکنآنراجزواموالخودمیدانستندوهرزمان
کهارادهمیکردند،آنهارامیفروختندوهرگاهبه
عنوانارثبهفرزندانآنهامیرسیدباتقسیمآن
مرزهایجدیدیتعیینمیکردند.درقارهآمریکا،
هنگامیکهاروپاییانبرایاشغالسرزمینازخاور
بهباخترآنپیشرویمیکردند،منطقهایکه
جلویآخرینحدپیشرویآنانقرارمیگرفتو
خالیازسکنهبود،سرحدخواندهمیشد،امروز
انگلیسیزبانانایناصطالحرادربارهاقیانوسها،
قطبجنوبوفضاینامحدودبهکارمیبرند.در
ایرانآیینسرحدداریدردورهصفویانبهآیین
مرزداریتبدیلشدکهدرآنحکومتمرزداریبه
وجودآمد،مانندمرزداریبحرینکرانهای.امادر
ایندورهتالشیبرایتقویتساختاریوحقوقی
اینآینباستانیکهبتواندپاسخگویمقتضیات
زمانباشدوچگونگیحقوقیروابطمیانمرکز
وپیرامونقدرتسیاسیرابراصولمشخصو

پایداریتعیینکند،بهعملنیامد.
منبع: کتاب جغرافیای مرز 

به گزینی: 

الناز قنبری

مفهوم 
و تعریف 
»سر حد«

مهندس محمدنقی دیده بان، صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی »اخبار مرز )مرزنیوز(« و فصلنامه دیده بان مرز:دانستنی های مرزی 6

تضعیف جایگاه مرزبانی؛ تضعیف امنیت کشور

و  امتیاز  صاحب 
فصلنامه  مدیرمسئول 
سراسری اجتماعی- اقتصادی 
»دیده بان مرز« گفت: تضعیف 
موجب  مرزبانی  جایگاه 
خواهد  کشور  امنیت  تضعیف 

شد.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقل
محمدنقی مهندس مرزنیوز؛ از
دیدهباناذعانداشت:تالشهای
و غیور مرزبانان شبانهروزی
امنیت تامین در جانبرکف
مرزهای از حراست و حفظ و
پوشیده هیچکس بر کشورمان

نیست.
برخی شاید البته افزود: وی
مرزبانی که بدانند نمیخواهند
و مرزها امنیت حفظ وظیفه

آبهایایرانرابرعهدهدارد.
مدیرمسئول و امتیاز صاحب
پایگاهخبریتحلیلی»اخبارمرز
گویا داشت: اظهار )مرزنیوز(«
نمایندگان از چندیپیشیکی
مرزبانان تمامی مجلسزحمات

کشورراکهدرشرایطسختآب
امنیت تامین حال در هوایی و

هستندرانادیدهگرفتهاست.
اینفعالرسانهایدرحوزهمرز
دستاوردهای تخریب داد: ادامه
به خدوم نیروی این ارزشمند
جایتشکروقدردانیبهدوراز
انصافاستوبابزرگنمایییک
حادثهوتصادمنمیتوانخدمات
و کوچک را مرزبانی صادقانه

بیارزشنشانداد.
به چرا واقعا کرد: تصریح وی
جایخستهنباشیدوخداقوت
گفتنچوبحراجبهآبرویهمه

عزیزانمرزبانیناجامیزنید.
مرزبانان داشت: ابراز دیدهبان
احساس زمانی اسالمی ایران
رضایتواززندگیلذتمیبرند
کهامنیتدرمرزهابرقرارباشد.
دیدهبان مجله مدیرمسئول
حضور با کرد: نشان خاطر مرز
و ببینید را واقعیتها مرزها در
مرزبانان با دولت و مردم رفتار
کشورهایدیگرراارزیابیکنید

و زحمات این از که بفهمید تا
دیگر کشورهای در تالشها
تمجید و تعریف مورد چگونه

قرارمیگیرد.
میرود انتظار کرد: تاکید وی
کسانیکهکارمثبتیدرتامین
امنیتکشورازدستشانبرنمی
بانمکنپاشیدنبر آیدحداقل
خانوادهای دل زخمهای روی
سربازان و جانبازان و شهدا
شرایط بدترین در که مرزبان
کرده خدمت نظام و مردم به
اند،موجبناراحتیاینعزیزان

نشوند.
پایان در دیدهبان محمدنقی
داشت: بیان خود سخنان
باهوش ایران باوجدان مردم
مرزبانان زحمات قدرشناس و
هشت طول در چون هستند،
داشتن قدر مقدس دفاع سال
نعمتامنیترادانستهواکنون
سهیم آن نگهداری در هم

هستند.
خبرنگار: فرهاد قنبری
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29ف حسین قاسمی، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور اذعان داشت:

ارتقاء معیشت مرزنشینان از اولویت های وزارت کشور
کشور  وزارت  مرزی  امور  مدیرکل 
در  شده  انجام  اقدامات  تشریح  در 
ساکنان  اقتصادی  توان  ارتقاء  راستای 
کیلومتری   2۰ شعاع  در  مرزی  روستاهای 
از  سهمی  تخصیص  از  گزارشی  مرز، 
زمینی  صادرات  از  حاصل  درآمدهای 
فرآورده های نفتی به مرزنشینان ارائه داد.
مرزنیوز؛ از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
ادارهکل فعالیت تشریح با قاسمی حسین
مجدد برقراری در کشور وزارت مرزی امور
واریزسهممرزنشینانازدرآمدهایحاصلاز
صادراتزمینیفرآوردههاینفتیاظهارداشت:
بابرنامهریزیهایانجامشدهمصوبهخاصیدر
هیاتوزیرانبهشماره57776/37707تو
سهمی واریز خصوص در 99/4/11 تاریخ به
زمینی صادرات از حاصل درآمدهای از
فرآوردههاینفتیبهحسابمرزنشینانساکن
استانهای در مرز کیلومتری 20 شعاع  در
آذربایجانغربي، بلوچستان، و سیستان
کردستان،کرمانشاه،ایالم،خوزستان،خراسان

رضويوخراسانجنوبيبهتصویبشد.
ویافزود:آنچهکهبرعهدهوزارتکشوراست
مرزنشینان هویتی اطالعات احصای ابتدا در
واجدشرایط)سرپرستانخانوارساکندرشعاع
فهرست ارسال سپس و مرز( کیلومتری 20
یارانهها هدفمندسازی سازمان به  مشموالن
نامبردگان حساب به طرح عواید واریز جهت

بود.
نظر از طرح این اجرای به اشاره با قاسمی
از آماری بخواهیم اگر داشت: اذعان آماری
که گفت باید دهیم ارایه طرح این اجرای
مجموعتعدادمشموالنشناساییشدهازسال
99تاآبانسالجاریقریببه320هزارنفر
بودهوتعدادمشموالندریافتکنندهعوایدنیز
تاکنونتقریبا286ًهزارنفربودهکهبهترتیب
نامبردگان به عواید نام ثبت زمانی اولویت

پرداختشدهاست.
اینمقاممسئولدرحوزهمرزتصریحکرد:این
کرد هزینه که شوم متذکر باید هم را نکته
20درصدازمنابعحاصلهازاجرایاینطرح
پایدار اشتغالزایی طرحهای پیشبرد جهت در
درمناطقمرزیوایجادزیرساختهایمرزی
بودهاستکهتاکنونازمحلاینمصوبهجمعاً
مبلغبیشاز144میلیاردتومانبودهومابقی

آننیزدردستنیازسنجیمیباشد.
طرح  گفت: آن تاریخچه به اشاره با وی
مرزی روستاهای ساکنین به سوخت فروش
2 ماده با مطابق مرز، کیلومتری 20 شعاع

تاریخ تصویبنامهشماره116689/ت45059
برخي در وزیران محترم 8/6/1390هیات
استانهايمرزيباهدفبهبودوتقویتبنیه
قاچاق صرفه کاهش مرزنشینان، اقتصادي
سوخت،شکستزنجیرهآندرنواحيمرزي،
مرزي مناطق ساکنین نیازمنديهاي تامین
سطح ارتقاء همچنین و همسایه کشورهاي

امنیتپایدارمصوبشد.
امورمرزیوزارتکشورخاطرنشان مدیرکل
در ،98 سال تا موصوف طرح البته کرد:
ودر اجرا نامنظم بهصورت استانهايهدف
چندمرحلهنیزسودوعوائدحاصلهبهحساب
سرپرستانخانوارهايمشمولطرحدرشعاع

20کیلومتریواریزشد.
طرح جدید مصوبه اجرای در داد: ادامه وی
مکلف کشور وزارت مرزي سوخت فروش
وشمارهحساب )اطالعاتهویتی( تعداد شد
خانوارهایتحتپوششاینتصویبنامهرابه

سازمانهدفمندسازییارانههااعالمکند.
قاسمیبیانداشت:هرگونهتغییردراطالعات
تایید به منوط پوشش، تحت خانوارهای

کارگروهیبامحوریتوزارتکشوروباحضور
نمایندگانوزارتخانههاینفتواموراقتصادی
ودارایی،ستادمرکزیمبارزهباقاچاقکاالو

ارزوسازمانبرنامهوبودجهشد.
ملی )شرکت نفت وزارت شد: متذکر وی
پاالیشوپخشفراوردههاینفتی(مکلفاست
طبقمصوبههمبهنمایندگیازسویتمامی
خانوارهایمشمولسهمیهنفتگازآنهارااز
درصد بیست و کرده صادر زمینی مرزهای
به مقرر سقف در را صادرات ریالی ارزش از
صورتماهیانهبهحسابتعیینشدهسازمان
سهمیه عنوان به  یارانهها هدفمندسازی

مرزنشینانواریزکند.
مدیرکلامورمرزیوزارتکشوراظهارداشت:
نیز یارانهها هدفمندی سازمان دیگر سوی از
مبلغ درصد واریز80 به نسبت تا مکلفشد
خانوارهای حساب به فوق طرح اجرای از
منابع درصد 20 و کرده اقدام پوشش تحت
نزد کشور وزارت شده تعیین حساب به را
خزانهداریکلکشورواریزنمایدوگزارشآن

رانیزبهوزارتکشورارائهکند.
قاسمیبیانداشت:همچنینوزارتکشورهم
و کار تعاون، وزارت همکاری با تا مکلفشد
رفاهاجتماعیوستادمرکزیمبارزهباقاچاق
یاد منابع از استفاده با وهمچنین ارز و کاال
زیرساختهای ایجاد پیشبرد جهت در شده
مرزیواشتغالپایداردرمناطقمرزیکشور
اقدامنماید.تامینمعیشتمرزنشینان،مسئله

مهمبرایحاکمیتاست.
ویاضافهکرد:آنچهکهمربوطبهتکالیفوزارت
عواید تخصیص پیرامون 99 سال از کشور
مرزنشینانبودبهطورکاملانجامشدهاست.
دراولینقدماطالعاتهویتیمرزنشینانحائز
شرایط)سرپرستانخانوارساکندرروستاهای
وزارت همکاری با مرز( کیلومتری 20 شعاع
استانداریهای و تجارت و معدن صنعت،
ذیربطبهصورتسیستمیوازطریقسامانه
باهدفکاهش یکپارچهمدیریتمرزنشینان،
ضریبخطایشناساییمشمولیناحصاءشد.

پایان در کشور وزارت مرزی امور مدیرکل
انجامشده اقدامات سخنانخودتصریحکرد:
ایجاد برای درصد بیست سهم خصوص در
از بیش مبلغ نیز طرح اشتغال و زیرساخت
144میلیاردتومانواریزشدهاستومابقینیز
باهمکاریوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیو
ستادمرکزیمبارزهباقاچاقکاالوارزدردست

پیگیریواقداممیباشد.
خبرنگار:فرهاد قنبری

 آنچه که بر عهده وزارت کشور 
است در ابتدا احصای اطالعات 
هویتی مرزنشینان واجد شرایط 

)سرپرستان خانوار ساکن در 
شعاع 20 کیلومتری مرز( و 

سپس ارسال فهرست مشموالن  
به سازمان هدفمندسازی 

یارانه  ها جهت واریز عواید طرح 
به حساب نامبردگان بود.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

لزوم ارتقاء بهره وری، جذب سرمایه 
ومحرومیت زدایی از آذربایجان شرقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
جهت  در  گفت:  آذربایجان شرقی 
سرمایه گذاری،  جذب  بهره وری،  ارتقاء 
و  اجتماعی  آسیب های  با  مبارزه 
مصر  بسیار  استان،  از  محرومیت زدایی 

هستیم.
مرزنیوز؛ از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
محمدفرشکاراندرجمعمدیرانوکارشناسان
داشت: اظهار استان بودجه و برنامه سازمان
هم ما و بوده خاص استان و کشور شرایط
مساعی تشریک با موجود مسائل به نسبت

پیشخواهیمرفت.
زیاد بسیار انتظارات کرد: تصریح فرشکاران
انتظارات زیادی استودرشرایطسختهم
که چرا باشد، داشته بیشتری تلخی شاید
شرایطاقتصادیبرهمهفشارمیآوردوماباید
اینشرایطرادردورهگذارراهبریوسپری

کنیم.
برنامهریزی و مدیریت سازمان رئیس
تهران در آذربایجانشرقیخاطرنشانساخت:
بارهاشرایطسختکاریراتجربهکردهام؛اما

امیدمبههمکاراناستانبیشترازتهراناست؛
چراکهپتانسیلهایآذربایجانشرقیبسیارباال

است.
ما وظایف 1401 سال در شد: یادآور وی
خطیرتروسنگینتراستوبایدبهموقعبتوانیم
دربحثهایمالیازظرفیتهاییمثلصندوق
پیشرفتوعدالتواعتباراتدستگاههایملی

استفادهکنیم.
فرشکارانیادآورشد:درسال1401یکسری
ازاعتباراتدراختیاردستگاههایاجراییقرار
و برنامهها به نسبت استانها و خواهدگرفت
این از میتوانند میکنند، تعریف که اهدافی
اعتباراتبهرهمندشوند؛استانآذربایجانشرقی
بتواند بهموقع باید همشرایطخاصیداردو
با قطعاً که کند جذب را مقتضی اعتبارات
تالشتکتکهمکارانایناتفاقخواهدافتاد.
تاکیدکرد:در پایانصحبتهایخود ویدر
سرمایهگذاری، جذب بهرهوری، ارتقا جهت
مبارزهباآسیبهایاجتماعیومحرومیتزدایی

ازاستان،بسیارمصرهستیم.
مدیریت سازمان سابق رئیس بهبودی، داود
وبرنامهریزیاستانهمدراینمراسمحضور
یافتواظهارداشت:دنیادارگذاراستوما
همدرمسیرشغلیخودبایدتغییروتحوالت

رابپذیریم.
ویافزود:اقتضاینظاماداریایناستکههر
ازگاهی،نیرو،ایدهومدیریتجدیدبهسیستم
تحوالت و تغییر این امیدواریم شود؛ تزریق

منشأخیروبرکتبرایاستانباشد.

اگر پوتین دستپاچه و با توسل 
به ادوات رزمی نسبتا قدیمی 
مربوط به جنگ های نسل دوم 

مبتنی براستراتژی های منسوخ 
شده نظامی و تاکتیک های عدم 
تطابق با جنگ های امروزی به 
صورت تمام عیار به منظور 

تصرف اوکراین و تبدیل آن  به 
منطقه حایل جهت جلوگیری از 

نفوذ غرب وارد این کشور شده 
چندان غیرمنطقی نمی نماید. 30
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لیبرال  تفکرات  دامنه  گسترش 
سبک  جذابیت های  با  دموکراسی 
اردوگاه  عرصه  کننده  تحدید  آزاد،  زندگی 
زندگی  سبک  که  سوسیالیستی  تفکرات 
جامعه  به  را  رقابت پذیری  و  موفق  چندان 
بشری ارائه نکرده است، اکنون وارد مرحله 
نظام مندی شده که سوارشدن اقتدار نظامی 
ناتو بر آن، جایی برای تعلل روسیه پوتین 
آخرین  اوکراین  که  چرا  نمی گذارد  باقی 
شرقی  تفکرات  فروپاشی  ایستگاه 
برود  دست  از  اگر  و  است  سوسیالیستی 
منهضم شدن روسیه یعنی قبله اقتدارگرایی 

قطب شرقی به نظر حتمی می نماید.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛
باتوسلبهادواترزمی اگرپوتیندستپاچهو
دوم نسل جنگهای به مربوط قدیمی نسبتا
و نظامی شده منسوخ براستراتژیهای مبتنی
امروزی جنگهای با تطابق عدم تاکتیکهای
اوکراین تصرف منظور به عیار تمام صورت به
جلوگیری جهت حایل منطقه به آن تبدیل و
چندان شده کشور این وارد غرب نفوذ از

غیرمنطقینمینماید.
از اوکراین سیاسی حاکمان اگر اینکه گو
خبرگیمناسبیبرخورداربودندمیتوانستندبا
و روسیه حساسیتهای رعایت و شرایط درک

در تعیینکننده نقش آنکشور، تحمل آستانه
تقابلدوجریانفکریداشتهباشندکهنهتنها
امتیازات از بلکه نشوند بهمیدانجنگ تبدیل
آننیزبرخوردارشوند.آیندهاینجنگهرچه
کهباشدقطعابهنفعدولتپوتیننخواهدبود.

جمهوریاسالمیایرانعلیرغمدشمنیهای
جریان رهبری که دهه چندین درطی آمریکا
پرهیز با میکند تالش دارد عهده به را غرب
منطقیترین احساسی، موضعگیری و رفتار از
رفتاررادربرابراینمواجههازخودبهنمایش

به لذاهمپیشرویبیحدوحصرغرب بگذارد،
سویمرزهایروسیهراتقبیحکردهوهمرفتار
عجوالنهوسبکدولتمرداناوکراینرادستمایه

اینتقابلخواندهاست.
برای بیشماری قابلیتهای ایران بیتردید
اما دارد بینالمللی بزرگ های بازی به ورود
اینکهسمفونیکنسرتجهانیدرآیندهچگونه
باشدچندانباقطعیتنمیتواناظهارنظرکرد،
امارصدروندهایجهانیمعموالتحوالتآینده
امنیتی و نظاماتسیاسی لذا معلوممیکند را
تامین با ازجنگجهانیدومو جهانکهپس
از اکنون است برقرارشده پیروز نظرکشورهای
همچنین و جهانی مدیریت جوابگوی سو یک
نمیباشد بزرگ قدرتهای منافع کننده تامین
چون نوظهوری قدرتهای دیگر سوی از و
هند،ایران،ترکیه،عربستانو...مدعیامتیازات
بیشتریهستندبنابرایندگردیسییادگرگونی
نظاماتفعلیوحدوثنظاماتجدیدرادرآینده

شاهدخواهیمبود.
ایران اسالمی جمهوری بزرگان دارم یقین
بادرکدرستشرایطحساسجهانیوبااتکا
انسجام و انسانی بیشمارطبیعی، مقدورات به
درهم این از گذر برای را تصمیم بهترین ملی
ریختگیهایجهانیاتخاذخواهدکردتاشاهد
باستانی قلمرو در دیگر اوکراینی یا و سوریه

ایرانعزیزنباشیم.

اگر پوتین دستپاچه و با توسل 
به ادوات رزمی نسبتا قدیمی 
مربوط به جنگ های نسل دوم 

مبتنی براستراتژی های منسوخ 
شده نظامی و تاکتیک های عدم 
تطابق با جنگ های امروزی به 
صورت تمام عیار به منظور 

تصرف اوکراین و تبدیل آن  به 
منطقه حایل جهت جلوگیری از 

نفوذ غرب وارد این کشور شده 
چندان غیرمنطقی نمی نماید.

دکتر مرادعلی شفقی موالن
تحلیلگر مسائل سیاسی

دگرگونی یا دگردیسی 
کنسرت امنیت جهانی
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مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی قشم از 
 IOSA: IATA Operational   پایان موفقیت آمیز ممیزی

Safety Audit در قشم ایر خبر داد.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛مهندسصابرنوروزیبااعالماین
خبراظهارداشت:بازرسيعملیاتایمنيیاتا)IOSA(یکیازبرنامههاي
نظارتيیاتامیباشدکهیکسیستمبینالمللیتاییدشدهجهتارزیابیواحد

مدیریتیوکنترلشرکتهایهواپیماییاست.
ویافزود:اینگواهینامهنشاندهندهسطحبااليکیفیتوایمنيپروازهاي
نوروزی است. برخوردار باالیی اهمیت از و بوده هواپیمایي شرکت یک
از یکي توسط IOSAشرکتهواپیمایيقشم گفت:سومیندورهممیزی
معتبرترینسازمانهايممیزيموردتاییدیاتاطی5روزازروزشنبه14
اسفندماه1400لغایتروزچهارشنبه18اسفندسالجاریانجامشدو

درحینفرآیندممیزی،خدماتکیفیتهواییبامعیارهایIOSA مطابقت
دادهشدواسنادومدارکمربوطهبررسیگردید.

ویبیانداشت:اینممیزیباحساسیتمدیرعاملجدیدبانگاهیملیودر
روزهایآغازینتصدیمدیریتایشانبااولویتبندیوبرنامهریزیدرمدت
زمانیکوتاهباموفقیتانجامشدوبهحمداهللباکسباینافتخاردرشرایط
ایمنیشرکتهواپیمایی باالی رتبه ناجوانمردانه و قانونی غیر تحریمهای

قشمدرسطحبینالمللیتاییدشد.
مدیرروابطعمومیواموربینالمللشرکتهواپیماییقشمدرپایانسخنان
خودخاطرنشانکرد:درایندورهازممیزیتمامیمراحلبازرسیباموفقیت
سپریشدهونتیجهایکمنظیردرکشورباکمترینمیزانیافتههاثبتشد
کهخودمؤیدافتخاریملیوگامینوینومؤثردرپیشبرداهدافمتعالی

شرکتهواپیماییقشمخواهدبود.

هواپیمایی  شرکت    IOSA2022 ممیزی  دوره  پایان  از  بعد 
مورد  ممیزی  سازمان های  معتبرترین  از  یکی  توسط  قشم، 
نظیر،  کم  نتیجه  کسب  با  و  افتخار  با  توانست  شرکت  این  یاتا،  تایید 
و  ایمنی  کیفیت  باالی  سطح  دیگر   بار  یافته ها،  میزان  کمترین  با 

پروازهای خود را به اثبات رساند.
نتیجه این کسب از پس مرزنیوز؛ از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به

هواپیمایی شرکت اندرکار دست عوامل تمامی از حمزهء کاپیتان درخشان،
تاسیسات امور متصدیان تا و کارشناسان و  معاونین مدیران، از اعم قشم
اینموفقیترامرهونزحماتهمهاعضای وخدماتتقدیروتشکرکردو
شرکتدانست،اعضایمحترمیکهدرسختترینشرایطتحریمکشورمان،
بهاهمیتجایگاهخودونقشسترگشاندرحفظایمنیمردمایمانداشتند

ودرچنینروزیهمهآنهامستحققدردانیهستند.

مدیر روابط عمومی شرکت قشم ایر خبر داد:

برگ زرینی دیگر در کارنامه درخشان شرکت هواپیمایی قشم

بعد از کسب نتیجه درخشان ممیزی گواهینامه IOSA انجام شد؛

تقدیر کاپیتان حمزهء از تمامی دست اندرکاران قشم ایر فاطمه سیدحاتمی
خبرنگار

محمد نقی دیده بان
خبرنگار

3232

ستان 1400 - سال سوم شماره 11
صل زم

صادی دیده بان مرز - ف
صلنامه سراسری اجتماعی-اقت

ف



11
ره 

شما
م 

سو
ل 

سا
 -

 1
40

0 
ان

ست
زم

ل 
ص

- ف
رز 

ن م
ه با

ید
ی د

صاد
قت

-ا
عی

تما
اج

ی 
سر

را
 س

مه
لنا

ص
33ف تبریک مدیرکل ارتباطات شهرداری کرج به 

برگزیدگان جشنواره استانی رسانه ای ابوذر
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
از  قدردانی  ضمن  کرج  شهرداری 
ششمین  برگزارکنندگان  و  دست اندرکاران 
به  ابوذر،  رسانه ای  استانی  جشنواره 
در  برتر  رتبه های  حائزین  و  برگزیدگان 
بخش های مختلف این جشنواره تبریک گفت.

مرزنیوز؛ از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
کار اهمیت داشت: اظهار نژاد احسانی حامد
رسانهدرعصرامروزکهشاهدجنگنرمبین
دیگری زمان هر از بیش هستیم، ها قدرت
رسانه و مطبوعات خانواده و گردیده ملموس
هابایدبهبازوانقدرتمندیجهتتحققجهاد
تبیینوایجادشفافیتوامیدواریدرجامعه

تبدیلشوند.
ویافزود:البرزیکیازاستانهایباظرفیتو
مجازی فضای و رسانه حوزه در باال استعداد
میباشدکهمیتوانازاینفرصتدرراستای
اطالعرسانیسازنده،آموزشهایشهروندی،
ترویجحقوقشهروندی،مطالبهگریمشکالت
نهادهای و مردم ارتباطات تقویت و جامعه
در سیاست این و برد بهره رسان خدمت
ارتباطاتشهرداریکرج ادارهکل دستورکار

قرارگرفتهاست.
اینمسئولبااشارهبهبرگزاریساالنهجشنواره
مطبوعات جشنواره همچون ای رسانه های
هرچه گفت: ابوذر، جشنواره یا خبرگزاریها و
تر کیفی و تر رقابتی استان ای رسانه فضای
میزانمخاطبین بههمان ترشود، پُرنشاط و

بیشتریخواهدداشتوازآنجاکهرسانهپل
می شمار به مسئوالن و مردم ارتباط اصلی
و مشکالت تر سریع حل در آثار قطعاً رود،
بهحاکمیتخود اعتمادمردمنسبت افزایش

رانشانمیدهد.
داد: ادامه کرج شهرداری ارتباطات مدیرکل
بندهبهنوبهخودازعوامل،دبیرخانهودست
اندرکاراناجراییششمینجشنوارهرسانهای

ابوذرقدردانینمودهوبهبرگزیدگانوحائزین
ضمن و گویم می تبریک برتر های رتبه
محترم، کنندگان شرکت کلیه به خداقوت
امیدوارمکهباتیترها،عکسها،گزارشها،اخبارو

مطالبیکهباهنرمندیاهالیمطبوعاتتولید
ومنتشرمیگردد،شفافیتبیشتریدرجامعه
مسیر در همواره اسالمی میهن و شود ایجاد
تعالیواعتالءوآبادانیبیشتردرحرکتباشد.
و مستمر حمایت بر تاکید با نژاد احسانی
ها، رسانه از کرج شهری مدیریت هدفمند
اصحاب یکایک از دارد جا کرد: نشان خاطر
در که عزیزانی ویژه به خبر و رسانه محترم
حوزهمدیریتشهریفعالیتدارند،بهجهت
همکاریتنگاتنگدرسال1400کهروزهای
قدردانی گذاریم، می سر پشت را آن پایانی
نمودهوسالیتوأمباعزتوپیشرفترابرای
خانوادهبزرگمطبوعاتاستانازدرگاهخداوند

سبحاناستعانتنمایم.

البرز یکی از استان های با ظرفیت 
و استعداد باال در حوزه رسانه 

و فضای مجازی می باشد که 
می توان از این فرصت در راستای 
اطالع رسانی سازنده، آموزش های 

شهروندی، ترویج حقوق 
شهروندی، مطالبه گری مشکالت 
جامعه و تقویت ارتباطات مردم 

و نهادهای خدمت رسان بهره برد 
و این سیاست در دستور کار 

اداره کل ارتباطات شهرداری کرج 
قرار گرفته است.



راستای  در  اول  همراه  و  فرهنگی  میراث  وزارت 
امضاء  تفاهم نامه  گردشگری  صنعت  هوشمندسازی 
و  نخستین  برای  گردشگری  هوشمند  اپراتور  مجوز  و  کردند 

بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور صادر می شود.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛مراسمانعقادتفاهمنامه
فرهنگی میراث وزارت بین هوشمند« گردشگری در »مشارکت
گردشگریوصنایعدستیوهمراهاول،باحضوراصحابرسانهدر

محلسالنفجراینوزارتخانهبرگزارشد.
از یکی عنوان به گردشگری صنعت امروزه اینکه به توجه با
و درآمد منبع مهمترین جهان، در صنایع بزرگترین و متنوعترین
حساب به دنیا کشورهای از بسیاری برای شغلی فرصتهای ایجاد
میآید،اینصنعتکهبهعنوانموتورتوسعهنیزازآنیادمیشود،
افزودهبهصورتمسـتقیمو باالترینمیزانارزش ایجاد با میتواند
غیرمسـتقیمسایرفعالیتهایاقتصادیوفرهنگیراتحتتأثیرقرار

دهد.
گردشگریهوشمندحاصلترکیبدوحوزهگردشگریوارتباطات
نوین فناوریهای از استفاده با که است )ICT( اطالعات فناوری
اهدافکالن تحقق به منجر بستر و درساختار یکپارچگی ایجاد و

صنعتگردشگریخواهدشد.
شکلگیری در مشارکت شامل تفاهمنامه این اهداف از بخشی
زیرساختهاومولفههایگردشگریهوشمنددرکشور،مشارکتدر
ایجادوتوسعهزیرالیههایاطالعاتی،همکاریجهتایجادوتوسعه
خدماتدیجیتالگردشگریمبتنیبرتحلیلدادهوهمکاریجهت
ایجادارتباطبینحوزههایفیزیکیودیجیتالدرگردشگریاست.

میراث وزارت آن، اهداف برآوردن و تفاهمنامه این مبنای بر
فرهنگی،گردشگریوصنایعدستیمتعهدشدکهمجوز»اپراتوری

هوشمندگردشگری«رابرایهمراهاولصادرکند.
درهمینراستاآییننامهها،قوانینورویههایالزمبرایهمکاری
وهماهنگیتمامیسازمانها،نهادها،دستگاههاینظارتیاجراییو
شرکتهایزیرمجموعهدولتیوخصوصیفعالدرحوزهگردشگری

بااپراتورهوشمندگردشگرینیزتدوینمیشود.
همراهاولنیزبهعنواندریافتکنندهاینمجوز،تامینزیرساخت
ارتباطی،دیتاسنتر،سرور،تجهیزاتذخیرهسازیوخدماتمبتنیبر
رایانشابریرادرراستایبندهایاینتفاهمنامهوبهجهتجمعآوری

ونگهداریاستانداردکالندادهها،دردستورکارقرارمیدهد.
عالوهبراین،همراهاولازظرفیتخودبرایایجادبسترپرداخت
الکترونیکیوکیفپولدیجیتالنیزخبردادهکهبهجهاتساماندهی
پرداختهایخرددرحوزهگردشگریهوشمند،تخصیصهزینهسفر
متقاضی، سازمانهای و سایرشرکتها و دولت کارمندان و پرسنل
هدفمندسازییارانههایگردشگریوتبدیلرمزارزبهوجهرایجبرای

گردشگرانخارجیقابلبهرهبرداریاست.
در مراسم این در اول همراه مدیرعامل قائممقام بهروزی، حمید
پاسخبهسئواالتاصحابرسانهدربارهجزییاتبیشتراینتفاهمنامه
اظهارکرد:همراهاولدرراستایمسئولیتاجتماعیخودوتوسعه
سرویسهایدیجیتالوهوشمنددرکشور،بهاینمقولهورودکرده

است.
ویافزود:اینتفاهمنامهبهدنبالایجادزیرساختهاوپلتفرمهای
الزمبرایپاسخگوییبهنیازگردشگراناستومیخواهدتعاملالزم
بابخشهایمختلفوزارتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی

راایجادکند.
دنبال به نهایت در اینکه بیان با اول همراه مدیرعامل قائممقام
ارائهسرویسهایآنالینبههمهگردشگرانهستیم،تصریحکرد:این
است گردشگری سیمکارتهای همان که پایه سطح از سرویسها
که میگیرد بر در را هوشمند و دیجیتال خدمات نوع هر ارائه تا
بستری درکلکشور، اتصاالت این برقراری با نهایت، در امیدواریم

برایتوسعهگردشگریفراهمشود.
فرهنگی، میراث وزیر گردشگری معاون شالبافیان، علیاصغر
گردشگریوصنایعدستیهمدرادامهاظهارکرد:همراهاولاقدامات
بسیارخوبیدرحوزههوشمندسازینظیرتوسعهپلتفرمشاددردوران

کروناانجامدادهکهنگاهمسئولیتاجتماعیبهآنهاداشتهاست.

همکاری همراه اول و وزارت میراث فرهنگی
 با هدف توسعه گردشگری هوشمند
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تفاهم ایرانسل و شهرداری کرمانشاه 
برای توسعۀ خدمات شهر هوشمند

و  ایران  دیجیتال  اپراتور  بزرگترین  و  اولین  ایرانسل، 
شهر  خدمات  توسعۀ  راستای  در  کرمانشاه،  شهرداری 
هوشمند، تفاهم نامۀ همکاری با موضوع توسعۀ شبکۀ فیبرنوری در 
مسؤوالن  و  ایرانسل  مدیرعامل  همچنین  کردند.  امضا  شهر،  این 
استانی، از پروژه های توسعۀ روستایی ایرانسل در شهرستان سنقر 

و کلیایی بازدید کردند.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازروابطعمومیایرانسل؛دکتربیژن
استان به سفر با ایرانسل، مدیران از جمعی و مدیرعامل عباسیآرند
فناوری و ارتباطات مدیرکل بهنیا شهریار دکتر همراه به کرمانشاه،
اطالعاتومهندسحمیدرضانوشادفرمدیرشرکتارتباطاتزیرساخت
استان،مهندسحمیدرضالطفیسرپرستفاوایشهرداریکرمانشاه،دکتر
استاداندانشگاه از فناوریوجمعی علیرضازبرجدیمعاونپژوهشو
رازیکرمانشاه،درمحلکارخانۀنوآوریکرمانشاه،درجمعشرکتهای
بین تفاهمنامهای بازدید، این طی که شدند حاضر دانشبنیان و نوپا
ایرانسلوشهرداریکرمانشاهبرایتوسعۀزیرساختهایشهرهوشمند،

منعقدشد.
براساساینتفاهمنامه،بااجرایخطوطفیبرنوریدرکرمانشاه،زمینۀ
الزمبرایتوسعۀبسترشهرهوشمندوارائۀخدماتپایهایشهرهوشمند

دراینشهر،فراهممیشود.
بااجرایاینپروژه،ارائۀخدماتارتباطیبهشهروندانکرمانشاهیبر
بسترفیبرنوریانجاممیشودوزمینۀارائۀخدماتشهرهوشمندبهمردم

اینشهر،فراهمخواهدشد.
دراینمراسم،همچنینایرانسلودانشگاهرازیکرمانشاهدرزمینۀ
همکاریبرایتحقیقوتوسعۀمرتبطباحوزههاینوینفناوریاطالعاتو

ارتباطاتونسلپنجمتلفنهمراه،بحثوتبادلنظرکردند.
سایت نخستین ،1399 سال ماه آبان در این، از پیش که ایرانسل

و تهران تربیتمدرس دانشگاه رادر پنجخود Outdoorنسل تجاری
هفتمینسایت5Gخودرانیز،اسفند1399دردانشگاهفردوسیمشهد
راهاندازیکردهبود،درادامۀروندخوددرتوجهبهرویکردهایآکادمیکو
تعاملبامراکزدانشگاهیدرتوسعۀفناوریهاینوین،همکاریبادانشگاه

رازیکرمانشاهرانیزدربرنامۀخودقراردادهاست.
سرعت رکوردار پنج، نسل سایت هشت داشتن با هماکنون ایرانسل

اینترنتوتعدادسایتهایتجاری5G درایراناست.
درایندیدار،همچنینسایتارتباطیLTE Proایرانسلدرکارخانۀ
نوآوریکرمانشاه،رسماًافتتاحشد.اینسایت،زیرساختارتباطیمورد
نیازبرایپروژههایموردمطالعهدرکارخانۀنوآوریکرمانشاه،ازجمله

کشاورزیهوشمندوگلخانۀهوشمندرافراهممیکند.
بازدید از پروژه های توسعۀ روستایی

مدیرکل همراه به ایرانسل، مدیران از جمعی و مدیرعامل ادامه، در
ارتباطاتوفناوریاطالعاتومدیرشرکتارتباطاتزیرساختاستان،با
حضوردرفرمانداریشهرستانسنقروکلیاییآخرینوضعیتپروژههای

توسعۀروستاییایرانسلدرایناستانراپیگیریکردند.
درایندیدارکهمهندسغالمرضامرتضویفرماندارشهرستانسنقرو
کلیایی،حجتاالسالمسیدجوادحسینیکیانمایندۀمردمسنقروکلیایی
درمجلسشورایاسالمیوجمعیازمدیرانمحلینیزحضورداشتند،
در گفت: مراسم این در کرمانشاه فناوریاطالعات و ارتباطات مدیرکل
ایرانسلوجودداردو مناطقروستاییاستان،رضایتباالییازخدمات

مردمدرخواستگسترشاینخدماترادارند.
مدیرعاملایرانسلنیزدراینمراسم،باتأکیدبرنهاییشدنهرچه
با امیدواریم گفت: اجرا، دست در روستایی ارتباطی پروژههای سریعتر
ارتقایدسترسیساکنانروستاهابهخدماتارتباطیودیجیتال،زمینه

بهبودکیفیتکسبوکاروزندگیدراینمناطقفراهمشود.
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»کوثر من«     
سامانه یکپارچه ارائه خدمات   

    به مشتریان بیمه کوثر

سامانه یکپارچه ارائه خدمات به مشتریان بیمه کوثر با 
با برگزاری هشتمین همایش  نام »کوثر من«، هم زمان 

مدیریت ریسک و بیمه، رونمایی شد.

بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛درهشتمینهمایش
پژوهشکده رییس ساتا، مدیرعامل باحضور بیمه و ریسک مدیریت
عامل مدیران از تعدادی ایران، بیمهگران سندیکای دبیرکل بیمه،
شرکتهایبیمهومعاونانبیمهمرکزی،ونیزمدیرعاملوجمعیاز

معاونانومدیرانشرکتازسامانه»کوثرمن«رونماییشد.
مدیرتوسعهفناوریهایدیجیتالبیمهکوثردرحاشیهاینمراسم
بیانکرد:دراینسامانهکهباشعار»هرمشترییککیوآرکد«آغازبه
کارکردهاستبههربیمهگذاریککیوآرکدتخصیصدادهمیشودکه
بااسکنآنوورودبهاینسامانه،خدماتجامعیدربخشهایصدور
شده، خریداری بیمهنامههای اطالعات استعالم جمله از خسارت و
رشتههای تمامی در پرداختی حقبیمههای و خسارت پروندههای

بیمهایبهصورتیکپارچهدراختیارمشتریقرارمیگیرد.
مجتبیبهرامیباتاکیدبرجامعیتاینسیستماظهارداشت:امکان
پایگاهدانش به ثبتوپیگیریتماسوشکایاتمشتری،دسترسی
بیمهایوپرسشوپاسخهایپرتکراروامکانگفتوگویبرخطمتنی
هر برای اینسامانه در نیز امورمشتریان تیم با لحظه در وصوتی
مشتریدرنظرگرفتهشدهاست.هرفردباورودبهاینسامانهعالوه
براستعالموضعیتبیمهنامههایقبلیخود،میتوانددربیشاز20

و کند وچاپ راخریداری بیمهنامه برخط بهصورت بیمهای رشته
همچنیناقساطواموحقبیمههاراازطریقهمینسامانهبپردازد.

ویخاطرنشانکرد:سادگیبهرهمندیازخدمات24ساعتهاین
سامانهدرکنارسرعتودقت،باعثصرفهجوییدرزمانوجلوگیری
و مانندخرید ازخدماتی استفاده برای مشتری مراجعهحضوری از
تمدیدبیمهنامه،پرداختحقبیمهواقساطونیزدریافتخدماتبیمه

تکمیلیدرمانمیشود.
قابلیتهای درباره کوثر بیمه دیجیتال فناوریهای توسعه مدیر
با مدارک و اسناد از کاملی بایگانی وجود افزود: نرمافزار این دیگر
قابلیتویرایشوافزودناسنادوهمچنیندفترچهیادداشتبرخطی
بیمهگریدرکارتابل بهمنظورثبتاطالعات،تجربیاتومستندات

شخصیمشتریانازدیگرقابلیتهایایننرمافزاراست.
مجتبیبهرامیباتشکرازمدیرعاملومعاونبرنامهریزیونوآوری
شرکتبابتحمایتهایشاندرتحققاینهدفوقدردانیازهمکاران
مدیریتتوسعهفناوریهایدیجیتالکهپسازیکدورهفشردهکاری
نهاییکردند، را آن قابلیتهایمختلف افزودن و باتالشوجدیت
https:// اینترنتی  نشانی طریق از هم سامانه این به ورود افزود:
mykins.ir وهمازطریقاسکنبارکداختصاصیهرفردکهروی
بیمهنامههادرجمیشودامکانپذیرخواهدبود.بیمهگذارانمیتوانند
پسازورودبهسامانهباواردکردنشمارهملیوشمارههمراهخود،
رمزیکبارمصرفرادریافتوبهکمکآنبهپروفایلکاربریخود
واردشوندوازامکاناتمتعددیکهبهآنهااشارهشداستفادهکنند. 36
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معرفی توانمندی های صادراتی موسسه رازی در 

خارج از کشور با همراهی وزارت امورخارجه

در نشستی مشترک با حضور نمایندگان موسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی با معاونت دیپلماسی اقتصادی 
معرفی  بر  مبنی  خانه  وزارت  این  همکاری  بر  امورخارجه،  وزارت 
ظرفیت های صادراتی و توانمندی های موسسه رازی در خارج از 

کشور تاکید شد.
تحقیقات موسسه روابطعمومی از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
فالح محمدحسین دکتر حضور با نشستی رازی؛ سرمسازی و واکسن
عباس دکتر یبولوژیک، فرآوردههای تولید و تحقیق معاون مهرآبادی
اشتریمشاوررئیسومدیرحوزهریاستودکتررایناکقادریرئیس
بادکترمحمدرضاصبوریمدیرکلدفتر روابطبینالمللموسسهرازی
دیپلماسیاقتصادمقاومتیوزارتامورخارجهدرمحلساختمانشماره

یکاینوزارتخانهبرگزارشد.
دکترفالحمهرآبادیدرایننشستکهباتاکیدبراهمیتصادرات
در موسسه هدفگذاری و رازی موسسه برای بیولوژیک فرآوردههای
کرد: اظهار شد، آغاز 1401 سال در صادراتی بازارهای به دستیابی
حوزه در بیولوژیک فرآوردههای صادرات و تولید در رازی موسسه
ازآن رادارد توانمندیالزم پزشکیودامپزشکیدارایتجربهاستو
عراق، جمله از منطقه کشورهای به درمانی سرمهای صادرات  جمله
آمادگی و کشور در بیماریها کنی ریشه در موسسه محصوالت نقش
موسسهبرایصادراتمحصوالتبهسایرکشورهاازدیگرتوانمندیهای

اینموسسهاست.
معاونتحقیقوتولیدفرآوردههایبیولوژیکموسسهرازیهمچنیناز
آمادگیموسسهبرایصادراتواکسنهایدامپزشکیداموطیورمتناسب
فرصتهای از استفاده امکان خواستار و داد خبر کشورها نیاز اعالم با
بازدیدازمراکزتحقیقاتیوتولیدیبیولوژیکدرکشورهایپیشرورابرای

هیئتموسسهرازیشد.
درادامهمدیرکلدفتردیپلماسیاقتصادمقاومتیوزارتامورخارجه،
زیرساختهایصادراتیکشورراضعیفخواندواظهارکرد:الزمهتوسعه
صادرات،داشتنبینشصادراتیبینشرکتهایایرانیوتولیداختصاصی

محصولباهدفصادراتاستکهدراینبخشضعیفعملکردهایم.
ویافزود:دراینزمینهالزماستتالشهایبیشترومنسجمتریاز
انجامشودووزارتامورخارجهنیزآمادگی سویتولیدکنندگانداخلی

همکاریدارد.
دکترصبورییادآورشد:همچنیندفاترنمایندگیجمهوریاسالمی
درکشورهایمختلفظرفیتخوبیبرایمعرفیتوانمندیهایموسسه

رازیاست.
با ایننشست،درپیجلسهدکترعلیاسحاقیرئیسموسسهرازی
هومنفتحیمدیرکلدفترروابطبینالمللوسازمانهایتخصصیوزارت
جهادکشاورزیدراسفندماهسالگذشتهومتعاقبآن،نشستمشترک
معاونتدیپلماسیاقتصادیوزارتامورخارجهورئیسسازمانتحقیقات،

آموزشوترویجکشاورزی،برگزارشد.
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قدردانی اتحادیه دریانوردان هند از ایران به خاطر 
عملیات تجسس و نجات دریانوردان کشتی مغروق اماراتی

38

دبیر کل اتحادیه دریانوردان هند )MUI( در نامه ای، از 
جمهوری اسالمی ایران به خاطر عملیات تجسس و نجات 

دریانوردان کشتی مغروق اماراتی تشکر کرد.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛درنامهآمارسینگتاکور
خطاببهبهسامانرضایی؛دبیرکلونایبرئیسسندیکایدریانوردان

تجاریایرانچنینآمدهاست:
با عرض درود و احترام از سوی اتحادیه دریانوردی هند

بسیارمفتخریمکهتیمنجاتبنادرایران،عملیاتنجات27دریانورد
بههنگامواژگونیکشتیالسلمی6راانجامدادهاست.عملیاتجستجوو
نجاتکهدردریاهایخروشانانجاممیشود،بهطورقطعنجاتدهنده

زندگیافراداست.

اعالممیداریمکهازمیانافرادنجاتیافته،16دریانوردهندیبوده
وتمامیدریانورداننجاتیافتهدربندرعسلویهتحتمراقبتهستند؛ما

براییکدریانوردمفقودشدهدعامیکنیم.
ماازجدیتواهتمامسندیکایدریانوردانتجاریایران)IMMS(در
کناردولتایرانکهنقشبسیارمهمیرادرتأمینرفاهدریانوردانایفا

میکنند،قدردانیمیکنیم.
ادامه اینمسیر بههمراهیخوددر اتحادیهدریانوردیهندپیوسته 
دادهومشتاقانهبهدنبالتقویتبیشترپیوندخودبرایرفاهدریانوردان

است.
یکباردیگرازهمهشماتشکرمیکنموبرایشماآرزویبهترینها

رادارم.
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد:

تدوین طرح جامع برای جزیره هرمز
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در  بندر  ایجاد  از  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
قرار  و گفت:  داد  اساس طرح جامع خبر  بر  جزیره هرمز 

است این بندر به نام »شهیده فاطمه نیک« نامگذاری شود.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛علیاکبرصفاییدربازدید
ازمناطقبسیار اینجزیرههرمزیکی اینکه به بااشاره ازجزیرههرمز
زیبادرکشوراست،اظهارداشت:اکثرمسافرانبهاستانهرمزگانازاین
جزیرهبازدیدمیکنندوطیهمینششروزاز25اسفندتاکنونحدود

25هزارگردشگرومسافردریاییبهجزیرههرمزسفرکردهاند.
مسافران تا میکنند تالش منطقه ساکنان تمامی اینکه بیان با وی
راحتوبهبهترینشکلازاینجزیرهبازدیدکنند،گفت:همکارانسازمان
بنادرودریانوردیهمدرتمامیبنادرکشورکهترددمسافردریاییدارند
تالشخواهندکردمردمبهسهولتوباحداکثرایمنیدریایی،سفرهای
خودراانجامدهندومجموعهشناورهاوتعاونیهانیزنهایتتالشخودرا

بهکارخواهندگرفتتامردمتاسفرخوبیراتجربهکنند.
مدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیادامهداد:درخصوصجزیرههرمز

مذاکراتمختلفیباامامجمعه،بخشداریوسایرمسئوالنجزیرهصورت
گرفتهوبرنامههاییبرایبندرجزیرههرمزطراحیشدهاست.

ویبابیاناینکهطرحجامعیبرایبندرجزیرههرمزتهیهشدهاست،
گفت:امیدواریمدرجلسهبااستاندار،بحثتحویلگیریاینمنطقهواین
محوطهبندریهرمزازسازمانشیالتبهنتیجهبرسدوبتوانیمبندری
بسیارخوبودرشانمردمایرانوجزیرههرمزبسازیموسفرهایدریایی

راباسهولتوایمنیبیشترنسبتبهشرایطکنونیانجامدهیم.
صفاییافزود:ایناتفاقموجبخواهدشدشرایطرفاهیواقتصادی
برایمردممنطقهبهبودیابدوبسترمناسبیبرایسرمایهگذارانایجاد
شودودرراستایتحققبرنامهاشتغالزاییبرایدولتانقالبیومردمی

گامبرداریم.
مدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیدرموردنامگذاریبندرهرمزنیز،
اعالمکرد:باتوجهبهپیشنهادصورتگرفتهقراربرایناستکهاینبندر
بهنامشهیدهبزرگوار»فاطمهنیک«کهخود9شهیدعزیزرابهانقالب
تقدیمکردهاست،نامگذاریشودتااینگونهحداقلبخشیازدینخود

برایزندهنگهداشتنیادوخاطرهشهدارااداکنیم.
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی 
دیجتیال  قطب  به  منطقه  این  تبدیل  کرد:  اعالم  پیام 

کشور نیازمند حمایت های همه جانبه دولت است.

بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛اکبرقنبرپورگفت:پیام
بهعنوانیکیازمهمترینقطبهایاقتصادیبهخصوصطیسال
هایاخیرتوانستهجهشیقابلقبولداشتهباشد؛جهشیکهموجب
شدهتاتواناییوظرفیتهایاینمنطقهبیشترازهرزمانیدیدهشده

وامروزبایدبادیدمثبتبیشتریبهآننگاهشود.
تاکنونحدود244قراردادسرمایهگذاریدرمنطقه  افزود: وی
توان بر تکیه با واحدهایی  و  گرفته صورت پیام اقتصادی ویژه
متخصصانداخلیوبومیتوانستندنهتنهابخشزیادیازنیازکشور
رادربخشتولیداتتامینبلکهامروززمینهصادراتاینتولیداتبه

دیگرکشورهانیزفراهمشدهاست.
آزمایشگاه تخصصی، گمرک از مندی بهره کرد: اضافه  قنبرپور
هایمجهز،نزدیکیبهپایتختوبرخورداریازفرودگاهشاملبخش
و اقتصادی ویژه منطقه در امروز را امکان این کارگو و مسافری
فرودگاهبینالمللیپیامفراهمکردهکهبهعنوانیکیازقطبهای
مهماقتصادیدرمنطقهوحتیکشوربتواندنقشخودرادرتوسعه
اقتصادیورونقاشتغالاینمرزوبومهرچهبهتروبیشترایفاکند.
این در هایی ظرفیت چنین وجود دیگر سوی از داد: ادامه وی
منطقهموجبشدهتاامروزپیامدرحالتبدیلشدنبهیکیازمهم

ترینقطبهایاقتصاددیجیتالکشورباشدهدفیکهبهخصوصدر
دولتسیزدهمبهصورتویژهتریبهآنپرداختهشدهوبرنامهریزی
هابهاینسمتاستکهطیپنجسالآیندهبهیکیازمهمترین

قطبفناوریهاینویندرکشورتبدیلشود.
با قنبرپورادامهداد:ایندرحالیاستکهتوسعهزیرساختها
هدفاستقرارواحدهایتولیدیوصنعتیبااولویتواحدهایدانش
بنیانومرتبطبافناوریهاینوینبهصورتجدیدرپیامدرحال
اجرایی مرحله در واحدها این بیشتر استقرارهرچه زمینه و انجام

شدناست.
و تولید رونق شاهد آنچنان منطقه این در امروز داد: ادامه وی
اشتغالدرآنهستیمکهشایدیکروزیرسیدنبهاینمیزانجهش
دورازذهنبود.ایندرحالیاستکهپیامامروزبهجاییرسیدهکه
تبدیلبهفعالترینمنطقهویژهاقتصادیدرکشورشدهکهدرجوار
پایتختقرارداردوتوسعهکاالهایصادراتمحوررادرکنارتبدیل
شدنبهقطبفناوریهاینویندردستورکارخودقراردادهاست.

قنبرپورتصریحکرد:ایننکتهنیزنبایدفراموششودکهباوجود
چنینظرفیتهایی،منطقهویژهاقتصادیوفرودگاهبینالمللیپیام
برایتحققهدفاصلیخودکهتبدیلشدنبهقطبفناوریهای
نویندرکشوراستباچالشهاییمواجهاستچالشهاییکهرفع
آنهانیازمندهمکاریدستگاههایاجراییاستودرصورتپشتوانهو
همراهیمیتوانایننویدرادادکهپیامبهعنوانیکیازمهمترین
محورهایتوسعهدرکشورنهتنهاموجبرونقوخودکفاییدرتولید
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41ف میشودبلکهباگامهاییمصممازدیگراهدافخودکهرشداشتغال
استقدمبرمیدارد.

در پیام المللی بین فرودگاه و اقتصادی ویژه منطقه عامل مدیر
ادامهتاکیدکرد:درهمینراستایکیازمهمترینبرنامههاییکه
طبقتاکیدوزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبهدنبالاجراییکردن
آنبهخصوصتاپنجسالآیندهدراینمنطقههستیمایناستکه
یکدرصدازتولیدناخالصداخلیکشوررادرمنطقهپیامرقمبزنیم.
ترین مهم از یکی به پیام تبدیل همچنین داد: ادامه قنبرپور
های زیرساخت ایجاد طریق از کشور دیجیتال اقتصاد های قطب
فنیومحتواییبااقداماتیازجملهراهاندازیمرکزساختوتولید
دیجیتال،استودیوهایهوشمندورندرفارمها،شتابدهندههایحوزه
نوآوری،توسعهفعالیتهادربخشهایدانشبنیانواستارتاپیواز
سویدیگرارتباطبادیگربخشهایمرتبطدرسراسرکشورازدیگر
برنامههاییاستکهدردورهجدیدبناداریمکهبهصورتجدیبا

هدفمحققساختنآنهااجراییکنیم.
ویگفت:وجودواحدهایتولیدیوصنعتیدرکناربهرهمندی
ازبخشمسافریوکارگوامروزاینامکانرافراهمساختهتاپیامبه
عنوانیکیازمهمترینقطبهایاقتصادیدرمنطقهدیدهشدهو
مانیزبناداریمتاازاینظرفیتهاازیکسودرجهترونقتولید

وخودکفاییکشورمانوازسویدیگرافزایشاشتغالبهرهگیریم.
قنبرپورادامهداد:رسیدنبهایناهدافمهمازجملهتبدیلشدن
باموانعیروبرواست،موانعیکه نوینکشور فناوریهای بهقطب
باهمکاریسایردستگاههاونهادهامیتوانبخشزیادیازآنهارا
مرتفعوروندتبدیلشدنپیامبهقطباقتصادوفناوریهاینوین

منطقهراتسریعبخشید.
باال پیام المللی بین فرودگاه و اقتصادی ویژه منطقه مدیرعامل
ترینمشکالتو ازمهم رایکی پروازهایکارگو بودننرخسوخت
موانعپیشرویاینمنطقهعنوانواظهارداشت:یکیازبرنامهها
دراینمنطقهافزایشوارداتوصادراتمحصوالتمرتبطباآی.تی
وآی.سی.تیبااستفادهازظرفیتبخشباریاینفرودگاهاست،این
درحالیاستکهباالبودننرخسوختبنزیناینپروازهاسببشده
تاواردکنندگانوصادرکنندگانتمایلزیادیبرایاستفادهازاین

پروازهانداشتهباشندودرواقعشایدخیلیبهصرفهنباشد.
رایزنی و اینمشکلنشست راستایحل در تاکیدکرد: قنبرپور
هاییبامسووالنداشتهوقولهایینیزدادهشدهاماادامهاینروند

میتواندماراکههدفاصلیماندرراستایتبدیلشدنبههاب
چرا نماید چالش دچار را است نوین های فناوری قطب و پستی
توسعه تعریفشده برنامه این قالب در هاییکه برنامه از یکی که
که است آی.سی.تی حوزه با مرتبط کاالهای صادرات خصوص به
بههمینمنظورنیازاستدرخصوصنرخسوختپروازهایکارگو
تجدیدنظریصورتبگیردکهرسیدنبهاینمهمعزمجدیازسوی
دستگاههایمرتبطبهخصوصنمایندگاندرمجلسشورایاسالمی

رامیطلبد.
ویافزود:توسعهزیرساختهاباهدفاستقرارشرکتهایمرتبط
بافناوریهاینوینازدیگربرنامههاییاستکهدرراستایتحقق
البتهبهصورتجدیدرحال برنامهریزیشدهکه هدفاصلیما
انجاموپیادهسازیاستامادراینبخشنیازاستتااداراتمرتبط
باتسهیلسازیوکوتاهکردنبوروکراسیهایاداریمارادرایجاد

بهتروبیشترزیرساختهادرمنطقهیاریسازند.
قنبرپورنزدیکیحلقهدرهبهاینمنطقهراازدیگرمشکالتپیام
عنوانوادامهداد:وجودمرکززبالهاستانالبرزدرداخلمنطقهپیام
اساسیتبدیلشدهوعالرغمقولهاییکه ازچالشهای بهیکی
ازاستاندادهشدهاست بهنقطهدیگری اینمرکز انتقال بر مبنی
اماتاکنونبهمرحلهاجرایینرسیدهوانتظارمانایناستکهدراین

خصوصتصمیمگیرینهاییشود.
ویدربخشدیگریازسخنانخودبهتوسعهپروازهایمسافری
ازپیاماشارهکردوگفت:پروازهاهماکنونبهصورتهفتگیازاین
فرودگاهبهمقصدهایاهوازومشهدمقدسوبالعکسدرحالانجام
اینفرودگاه ازظرفیتبخشمسافری ایندرحالیاستکه است
آنچنانکهبایداستفادهنمیشودوباحمایتدستگاههایاستانیو
ملیمیتوانیمضمنمعرفیهرچهبیشترپتانسیلهایاینفرودگاه

شاهدافزایشمسیرهایپروازیازپیامنیزباشیم.
در پیام المللی بین فرودگاه و اقتصادی ویژه منطقه عامل مدیر
المللی بین اقتصادیوفرودگاه ادامهخاطرنشانکرد:منطقهویژه
پیامامروزدرمسیریقرارگرفتهکهدرآیندهاینهچنداندورنه
تنهابخشزیادیازنیازمنطقهبلکهکشوررانیزمیتوانددرتولید
داخلیواشتغالمرتفعنماید،ایندرحالیاستکهرسیدنبهاین
اهدافمهمکهدرجهترشداقتصادیالبرزوکشوراستبهحمایت
تمامنهادهاودستگاههانیازداردوانتظارمانایناستکهدراین

مسیرمارایاریکنند.
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سـیروان،وقتـیجنـازهوتـننیمـهجانکولبرهـارا،مثلیـکگونیبـار70کیلوییو50
کیلویـی،رویکـولمیانـدازدوازسراشـیبیقلههـایسـایهانداختـهبـرسـربیتـوشپایین
میآیـد،بـهایـنفکـرمیکندکهمـرگوزخمورنـج،خاصیتکولبریاسـت؛مـرگوزخم

ورنج،پشـتورویسـکهکولبریاسـت.
بـهگـزارشدیدهبـانمـرزوبـهنقـلازمرزنیـوز؛فقـط»سـیروان«راصـدامیزننـد.
هـرکولبـریازصخرههـای»سـیاهکـوه«و»لکلـک«و»دوالن«و»قاعـدمسـت«و
»نـوری«و»کشـتارگاه«پرتشـود،تیـربخورد،یخبزنـد،بمیرد،کاسـبکارها،کولبرها،
مـردم»بیتـوش«،فقـط»سـیروان«راصـدامیزننـد.سـیروانتـاامـروز،23جنـازه
کولبـربـهکولکشـیدهو35کولبرمجروحرابهبیمارسـتان»سردشـت«؛دوکیلومتر
دورتـراز»سـیاهکـوه«رسـانده.سـیروان،کولبـراسـت؛32سـاله،پدرنهال5سـاله
ونسـیم10سـاله،سـاکنروسـتای»بیتـوش«؛روسـتاییازکنارههـای»سردشـت«.

سـیرواناز20سـالگیکولبـریکرده.
بارهـای40کیلویـیو50کیلویـیبـهشـانههابسـتهواز»سـرهشـیو«)روسـتای

بارانـدازکولبـریدراقلیمکردسـتان(سراشـیبوسـرباالیقلهها
وصخرههـایپشـتسـرسـیاهکـوهرا،بـاالرفتـهوپاییـندویده
وهمـهاینهـا،بـهخاطـر100هـزارتومـان،بـهخاطـر500هـزار
تومـان.همـهاینهـا،بهخاطـراینکهدرسردشـتوروسـتاهایشوتا

کیلومترهـادورتـر،هیچشـغلینیسـت.
سـیروان،پاییـنسـیاهکـوهکهمیرسـد،بـابیسـیماعـالممیکند:
»احمـدمـرد،شـاهینتیرخورد،عثمـانیخزد،حمیدسـکتهکرد…«
سـیروانهـربـارقبـلازاینکـهبیسـیمشراروشـنکنـد،فکـر
میکنـدکـهنـانکولبـری،چـهبیمقـداراسـت؛رینمیکنـد،
برکـتنـدارد،نمیمانـد،آبمیشـوددرلحظـهوسـیرهـم
نمیکنـد.سـیروان،بعـدازبـهکـولکشـیدنجنـازهوتـن
مجـروح58کولبـر،فکـرمیکنـدکـهکولبـر؛یکـیمثـل
خـوداو،انسـانیاسـتکـهپـایدنـدانشـکنتریننان
دنیـا،جـانمیدهـدچـونغیـرازایـن،نـاندیگـری

برایسـیرشـدننـدارد.
پایـانجـادهارومیـه؛آغاز»سردشـت«.چشـمانداز
سـمتچـپ،سـیراباسـتازگندمـزار.جـادهکـه
قوسـیمیخـوردوشـیبزمیـن،پشـتچرخهـای
ماشـینجـامیمانـد،مـیرویتـابـه»سردشـت«

برسـی.سـِردشتاسـت؛باالیباال.روسـتاهایش؛باالتر.
کوههایـش؛خیلـیباالتـر.کولبرهـا،هـزارانمـردازپیرانشـهرواشـنویهو
مهابـادوبـوکانوسردشـت،چنـدبـاردرهفته،چنـدباردرماه،خودشـان
رامیرسـانندتـاپـای»سـیاهکـوه«،درخانـهایکاهگلـی،درقلـبآخریـن
روسـتاپشـتنـوارجغرافیایـی»مـرز«،پنـاهمیگیرنـدوانتظـارمیکشـندتا
زمینوآسـمان،درشـبغرقشـود.وقتـیدیگرهیچصدایینبـودجززوزهای
دوردسـت،درسـکوت،ملتهـبازتـرس،راهـی»مرز«میشـوند.نان،پشـتمرز

پرونده ویژه؛

رنجی 
که به کول 

می کشند
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اسـت؛نـانممنوع.
سـیروان، کولبرا چند سـاعت بایـد راه برن تا به روسـتای عراق برسـن؛ 

اون روسـتایی که بار هسـت؟
»رفـتوبرگشـت،11سـاعت،12سـاعتطـولمیکشـه.اگـهمامـورکمیـن
نـذارهواگـهبـرفویـخنباشـهوازکوهپرتنشـنوگرگبهشـوننزنه،5سـاعت
راهمیـرنکـهبـهروسـتایسـرهشـیوعراقبرسـن.اونجـا،بـارروکهبهکولشـون

بسـتن،6سـاعت،7سـاعتراهمیـانکـهبهبیتوشبرسـن.«
همـه میگـن کولبـرای سردشـت قاچاقچـی هسـتن. چـه بـاری بـه 

سـیروان؟ می بنـدن  کولشـون 
»بـادامزمینـی،گـردو،کفـش،بعضیوقتاهمسـیگار.«قرعهثـروت،هیچوقتبه
نام»سردشـت«وروسـتاهایشنیفتاد.شـهر،سـِردشـتنشسـتهوروینقطهچین
مـرز،بـاسرنوشـتیمثلتمـامشـهرهاوروسـتاهایمرزیایـران.معیشـتمردمش،

وابسـتهپیلـهوریاسـت.ازقدیـماینطوربود،هنوزهـم.قبلازتیـر1366،قبلازآن
ظهـرجهنمـیکـهبادسـتورصدام،»سـولفورموسـتارد«برسـر»سردشـت«باریدهم،

مـردم»سردشـت«مرزنشـینانیبودنـدکـهباتهاترآنچهداشـتندوآنچههمسـایهداشـت،
روزگارسـپریمیکردند.

آوار»سـولفورموسـتارد«بـر»سـِردشـت«،مثـلنفرینیابـدی،هیچوقت
باطـلنشـدومفاصـلنازکشـهِرپـاگرفتهرویدامن»سـیاهکوه«،شکسـت

وهیچوقـتجـوشنخـورد.قبـلازبمبـاران،اقتصـادکوچکشـهر،همـانداد
وسـتدکاشـتوبرداشـت،چـراغهمـهخانههـارا،بـهمسـاوات،روشـن

نگـهمیداشـت.بعـدازبمبـاران،سـینههایزخمـیوتاولهـایآبـدارو
مردمکهایـیبـاهالـهآبـی،دردمشـترکمردمیبودکـهرگهطالیی
گـذرانمعیشـتراازدسـتدادهبودنـد؛آبوخـاکسردشـت،
آلـودهبـهسـمبـود،محصـوالتباغـیشـهر؛کیلـوکیلـوانگـورو
بـاداموگنـدم،وسـطتنهـامیـدانشـهرجمـعشـدوفـروش
نرفـتوچشـمهایخیـسایـنمـردم،ازغصـهتماشـایایـن
همـهگندیـدنوپوسـیدن،خیستـرشـدودیگر،روزوشـبی،
مثـلقبـلنبـودوسـفرهای،رنگیـننبـودوخندههـا،پـوک
بـودوهنـوزهـم،مـادرانسردشـت،پـایگهوارهکودکشـان
میخواننـدکـه»یکـیبـود،یکـینبـود،زیـرگنبـدکبـود،

شـهریبـودکهغـمنداشـت…«
شـبکـهمیرسـد؛شـبکولبـری،گاهـیتـا100نفرهم
میشـوددیـدکـهمثـلنـواریباریـک،روییال»سـیاهکوه«
میلغزنـد.»سـرهشـیو«مقصـداسـت؛روسـتاییپشـتمـرز؛
بعـداز6قلـه.رویتپـهمشـرفبـهسـیاهکـوهکـهبایسـتی،تا
دوردسـتپیداسـت؛اینوقتسـال؛سـهسـاعتبعدازظهر،سـیاهکوه؛»کهنهکهره

ش«،بـاآنهیبـتسـیاهترازهمـه،سـفیدپوشاسـتو5قلهدورتر؛لکلـکودوالنو
قاعـدمسـتونـوریوکشـتارگاه،سـردرمهفـروبردهاند.قلههـا،انگارقلعهدیـو؛مهیبو

بـاشـکوه.بیـناینهـا،»لکلک«ازهمـهزیباتراسـت.قلهلکلـک،مثل7و8اسـت؛همین
شـکلبصـریدوعـدد7و8.و»لکلـک«ازهمـهمرگبارتراسـت.اغلـبکولبرهـا،پایینپای

»لکلـک«جـانمیدهنـد.
»سـرهشـیو،بـارروریختـنکفروسـتا؛20کیلـو،40کیلـو،50کیلو،70کیلـو.همه،
پالسـتیکپیـچ.مـزدبـاررومیپرسـیم.معمـوال،مـزدهـرکیلـوبـار،10هـزارتومنـه.
بیشـتراز50کیلـونمیتونیـمبـهکولمـونببندیـم.راهصخـرهاس،درهاس.سـرباال،
سـرازیر.بچـه17سـاله،مـرد50سـاله،اینـاکـهبیشـتراز25کیلـوهـمنمیتونـن

بـهکـولببندن.«
بسـتههایپالسـتیکپیـچشـده،بـاطنابهـایضخیـم،میچسـبدبهسـتون
فقراتشـان،جزیـیازتنشـانمیشـود.گـرهبندهـاکهمحکمشـد،مثـلنواری
باریـکوبیانتهـا،روییـالقلههـامیلغزنـدوایـنقصههنـوزبهآخرنرسـیده

.…
سیروان، چند کولبر به کول کشیدی؟

»58نفر.23نفرشونمردهبودن.«
چطور با خبر میشی که یه کولبر زخمی شده یا مرده؟

»اگـهمامـوربهشـونتیـربزنـه،بـابیسـیمبـهمـاخبـرمیـدهکـهبریـم
بیاریمشـون.اگـهازکـوهپرتشـدهباشـن،اگـهیخزدهباشـن،اگهغـذایگرگ

شـدهباشـن،کولبـرابـابیسـیمخبـرمیـدنکـهیـهکولبـرمـرده.«
اولین کولبری که به کولت بستی کی بود؟

»نمینشـناختمش.اهـلبـوکانبـود.10سـالقبـل.هنـوزبیسـیمنبـود.کولبـرا
دهـنبـهدهـنبههمرسـوندنکهیـهکولبرتویکـوهمرده.منـمشـنیدم.ازکولبری

سیروان، 
پایین سیاه 

کوه که 
می رسد، 
با بی سیم 

اعالم می کند: 
»احمد مرد، 
شاهین تیر 

خورد، عثمان 
یخ زد، حمید 
سکته کرد…
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برمیگشـتیم.هنـوزبـهبیتـوشنرسـیدهبودیمکهشـنیدم.کولـمروبهیکیسـپردم،همون
مسـیررودوبـارهبرگشـتم.بهکولمبسـتمش،آوردمتـابیتوش.«

از اون به بعد، هر کی زخمی شد، هر کی مرد، تو رو خبر می کردن؟
»آرهدیگـه.یـااینکـههمـراههـمبودیـمکـهجلـویچشـممکشـتهمیشـد،زخمـی
میشـد.منـمبـهکـولمیبسـتمش.58تـاکولبـربـهکولـمبسـتم،23تاشـونمـرده
بـودن،تیـرخـوردهبـودن،ازکـوهپـرتشـدهبـودن.ازاوناییکـهزخمیبـودن،14

نفرشـونقطـعنخـاعشـدن.هنـوززنـدهان،ولـیدیگـهنمیتونـنراهبـرن.«
فـرق اینکه بـادوم و گردو و سـیگار بـه کولت ببنـدی، با اینکـه یه آدم، 

یـه جنازه، یـه مجروح بـه کولـت ببندی، چیه سـیروان؟
»خیلـیسـخته.اصـالنمیتونـیایـنحـسروتعریـفکنـی.وزنایـنآدمکـه
رویکولتـه،بـاوزنهیـچکولـیقابـلمقایسـهنیسـت.ازکـول)بـار(سـنگینتره.
تـوفکـرمیکنـیایـنآدمـیکـهرویکولتـه،بـاهـزارآرزورفتـهبـرایکولبـری.
ولـیمیدونـی؟هـرجنـازهایکـهبـهکـولکشـیدم،هـرمجروحـیکـهبـهکـول
کشـیدم،پشـیمونمنکـردکـهچـراکولبـرم.نترسـیدمکـهکولبـرم.میدونسـتمکـه
بـازمجنـازهکولبـررویکولـممیـاد،میدونسـتمکـهبـازمکولبـرمجـروحرویکولم
میـاد.چـونمیدونـمکهمـامجبوریـم.حتیاگهبترسـیمهـممجبوریمبریـمکولبری.
حتـیاونموقـعکـههمـهدلـمپرشـدهازیهحـسبـد،ازاینکهیـهجنـازهرویکولمه،
حتـیوقتـیمیرسـمبیتـوش،جنازهشـومینـدازمپایینومیفرسـتمبـرایخانـوادهاش،
پشـیموننیسـتمکـهکولبـرم.میدونـمکـهدوبـارهمیـرمکولبـری،دوبـارهمیریـمکولبری،

چـونمجبـورم،مجبوریـم….«
کمـیمانـدهبـهظهر،پشـتآبشـار»شـلماش«؛پاییندامنسـیاهکـوه،وقتـیکولبرهابه
خانـهبرمیگردنـد،وقتـیتـا»بیتـوش«کمتـراز500قـدممانـده،سـیروانشـروعمیکنـد

بـهخواندن….
»آخازدسـتایـنزندگـی/اززندگـیبـابیچارگـی/لعنـتبـهکسـیکهکشـفکرد
کولبـری/زندگـیمـاچـرااینطـوری/عـادتکردیـمبـهخاکبرسـری/عـادتکردیم
بـهدربـهدری/عـادتکردیـمبـهدسـتبـهسـری/ایخـدا/ایخـدایآسـمانی/
خـودتبهتـرمیدانـی/بـرهرچیـزیمیتوانـی/توپادشـاهزمینوآسـمانی/دردی
بـردلدارمازاولیـنروززندگانـی/کولبـریسـادهامدرایـندنیـایفانـی/رحمـی
کـنایخـدا/مـارامحصـوربـدارازدردوبـالیناگهانـی/کولـیبـرپشـتدارمدر

ایـنراهکوهسـتانی/نـزنبـرادرم/آمـدهامببـرمبـاخـودنانی/
بچـهکوچکـمچشـمانتظـاره/دوبـارهمیخواهـمبوسـشکنـم

پیشانی…«
وایـنترانـهجادههـایانتظـاراسـت؛ترانـهرنـجکـهسـالها
وقرنهـابـرزبـانهـزارمثـلآنهـاجاریشـد؛بـرزبانسـیاهان
بـرده،بـرزبـاندختـرکانقالیبـاف،بـرزبـانزنـانشـالیکار،بـر
زبـانمـردانماهیگیـر…ترانـهرنـج،ایـنمهیبتـرازهیبـترنـج

.…
سیروان، مرگ برای کولبر عادی میشه؟

مـرگ کـه بگـن بهمـون میخـوان میزنـن، رو مـا کـه »اونایـی
عـادیمیشـه.ولـیعـادینمیشـه.آزارمیکشـیم،غصـهمیخوریـم،
میسـوزیم،اونـیکـهمرد،یهانسـانبود،بچهداشـت،آرزوداشـت.
کـیدوسـتدارهبـرهکولبـری؟کـیدوسـتدارهبمیـره؟مـا،
تمـاماونسـاعتشـب،وقتـیتـویاونتاریکی،کـوهبهکوه
ردمیشـیمتـابهباربرسـیم،سـکوته.سـکوتمحـض.فقط
صـدایپاهامـونرومیشـنویم.فقـطدعـامیخونیـمکه
زنـدهبرسـیم.وقتـیبـارروبهکولمـونمیبندیـم،کوه
بـهکـوهکـهردمیشـیمتـابـهبیتـوشبرسـیم،بـازم
سـکوته.فقـطدعامیخونیـمکهزندهبرسـیم.نه….
مرگ،عادینمیشـه.مادوسـتنداریمکشـتهبشـیم.

ولـیکاردیگـهایازدسـتمونبـرنمیاد.«
وقتـیبـهسـیروانخبـرمیدهندیـککولبرکشـته
را طنابـش زخمـیشـد،سـیروان، کولبـر یـک شـد،

برمـیدارد؛طنابـیبلندتـرازطنـابکولبـری.بـرایسـیروان،بسـتنآدم
رویکـول،بـابسـتنیـکبارپالسـتیکپیـچ70کیلوییرویکـول،فرق
زیـادینـدارد…کار،وقتـیسـختمیشـودکهکولبـر،ازکوهپرتشـده،
تیـرمرزبانـی،بـهسـروشـکمشخـوردهومغـزورودههایشبیـرونریخته،
دسـتوپـاوکمـرششکسـته….وقتیبابیسـیمخبـردادندکهحسـاماز
کوهپرتشـده،سـیروانوقتیرسـیدباالیسـرحسـام،حسـام،تمامکردهبود.
سـیروان،تنهـابـود،سـیروانبـودویکطناببلند.حسـام،سـرنداشـت.سـرش 44

 وسطای 
مسیر، یه 
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45ف ترکیـدهبـود.سـیروانبرگشـتوازروسـتاکمـکآوردکـهجنـازهراپتوپیـچکنندو

مثـلتنـهبریـدهدرخت،رویشـیبکـوهُسـربدهند….
»گاهـیوقـتهمکسـیخبـرنمیـده.وقتیچنـدروزمیگـذرهوکولبـرتلفنش
روجـوابنمیـده،وقتـیازبیسـیمشهیـچصدایـینمیـاد،میفهمـیکـهدیگـه
زنـدهنیسـت.چنـدسـالقبـل،ازسردشـتبهمـنتلفـنزدنوگفتنیـهکولبر،
چنـدروزهکـهبرنگشـته.زمسـتونبـود.ازهمونمسـیریکههمهبرگشـتهبودن
رفتـم،وسـطایمسـیر،یـهبیراههبـود.ازاونبیراهـهرفتم.پیداشکردم.ازسـرما
یـخزدهبود.خشـکشـدهبود.شـدهبـودقدیهبچه.5سـاعتقبـلازاینکهبهش
برسـممـردهبـود.گریـهامگرفـت،واسـهبدبختیـش.انداختمـشرویکولـم.عین
همـونکولـیکـهمیریـمبرمیداریـم.رویکولمبـودوازکـوهمیاومـدمپایینو
همینطـورگریـهمیکـردم.چـراآدمـابایدبهخاطـراینزندگیکشـتهبشـن؟اون
مـردمیتونسـتیـهزندگـیخیلـیخـوبداشـتهباشـه،زندگـیخوبیکـهحقهر

انسـانیه.چـرابایـدتویراهکولبریکشـتهبشـه؟«
سـیروان،خانوادههـایزیـادیدرروسـتاهایسردشـتوبانـهومریـوانوپـاوهو

پیرانشـهرواشـنویهمیشناسـدکـهنـانآوریندارنـد؛مـردانخانـواده،کولبـربودهانـد،
کشـتهشـدهاند؛خشـکیدندرکـوالک،سـقوطازصخـره،مـرگزیـربـرف….

امـروز،سـیروانبـهسردشـتمـیرود،بـهپیرانشـهرواشـنویهومهابادکـهمیرود،سـراغاز
مردانـیمیگیـردکـهتـاچنـدسـالقبـل،کولبـربودنـد،همـراهسـیروان،یال

سـیاهکـوهرابـاالمیدویدنـدبهامیـد500هزارتومـان.وقتیازکوهپرتشـدند،
وقتـیگلولـهبهشـانهوکمرشـانخورد،سـیروان،تنشـانرابهکولبسـت

وتـا»بیتـوش«آورد.وقتـیآخریـنگـرهطنـابرادورمچدسـتهایش
ومـچدستهایشـانمحکـممیکـرد،روزهـایتارشـانرامیدیـد،
روزهـایازکارافتادگـی،روزهـایفلـجبـودن،روزهـایپوسـیدنو

چشـمانتظـاریبـرایمرگ….
»یـهطنـابداریـمکهبـهکولمـونمیبندیم،یهچوبدسـتی
داریـمویـهچاقـوکـهاگـهخطـریبـود،طنـابکـولروپـاره
کنیـموفـرارکنیـم.زمسـتون،نمیتونیـملبـاسگرمبپوشـیم
چـونبدنمـونسـنگینمیشـهوبـااونوزنکـول،راهرفتـن
سـخته.چـهصبـحراهـیبشـیمیـاشـب،هـروقـتازخونـه
میریـم،اینطـورفکـرمیکنیـمکـهدیگـهبرنمـیگردیـم.«
ازروزیکـهبازارچههـایمـرزی»اشـکان«و»باشـماق«
تعطیـلشـد،دفترچههـای100برگـیکولبـریدههـامـرد
»سردشـت« »آالن«، مناطـق روسـتای 120 از مرزنشـین
کـه بلـوط درخـت نـازک ترکههـای آن از رش«، »قاسـم و
بمانـد، روشـن نـان تنـور تـا میشـد خاکسـتر و میسـوخت

شـد. بیخاصیتتـر
»وقتـیبازارچههـاکارمیکـردن،میتونسـتیهفتـهایدوروزبا

اسـببریپشـتمـرزو200کیلـوباربیاریکـفبازارچـهخالیکنی.
گـردووبـادوممیآوردیـم.کرایـهبـار50هـزارتومـنبـود.200کیلـوگـردووبـادومتـوی

بازارچـهخالـیمیکـردیو50تومـنمیگرفتـی.اگـهکسـیدفترچـهنداشـت،یـابایـدتـوی
همـونکرایـه50تومنیشـریکمیشـد،یـابایدقاچـاقمیرفـت.بازارچههاکهتعطیلشـد.

همـهبیـکارشـدن.حاالهمهمیـرنقاچاق.اینجادیگههیچشـغلینیسـت.مردسردشـت،
یـابایـدبـرهحمالـی،یـابایـدبـرهکارگـری.ولـیباورکـنکهامـروزبـامـزدکارگریو
حمالـیهـمنمیشـهزندگـیکـرد.مـزدکارگـریوحمالـی،شـکمبچههامونـوسـیر
نمیکنـه.وقتـیبچـهاتگرسـنهاسـت،نـهبـهمیـنفکـرمیکنـی،نـهبهیـخزدن
تـویکـوالک،نـهبـهپرتشـدنازکـوه،فقـطبهایـنفکـرمیکنیکهایـنبچه
بایـدسـیربشـه.همـهاشبهخاطرنونـه.مابایـدبریمکولبـریکهزنـدهبمونیم.«
چـهتناقضیهسـتدرسرشـتکولبری؛کولبـریکهنمیداندزنـدهازکولبری
برمیگـردد،مـیرودکولبـریکـهزندهبمانـد.سـیروان،کیلومترهاازمـندوربود
ولـیداغـیاسـتیصالازخسـتگیکولبـری،ازخلـلوفـرجواژههـا،ازبیتـوشتا

میرسـید. تهران
سـیروانمیگفـتبچـه15سـالههـممـیرودکولبـری،میگفتجنـازهکولبر
17سـالههمبهکولگرفته.سـیروانمیگفتپسـرهایسردشـتوروسـتاهایش،
اگـرکولبـرنشـوند،میرونـدبـرایکارگـری.کامـران،معلـمهمیـنبچههاسـت؛
پسـرهای12سـالهو13سـالهو17سـالهایکـهنیمـهنوجوانی،کولبرمیشـوند.
کامـران،شـاگرددبسـتانبـودوهنـوزقـدشبـهیالاسـبنمیرسـیدکهافسـار

اسـبدردسـتمیگرفـتوتـاروسـتاهایپشـتمـرزمیرفـتبـرایکولبـری.
خـرجتحصیـلشـاگردانمدرسـهاینطورجورمیشـد؛صبحتابسـتان،صفـیدرازاز

پسـرکاندبسـتانی،افسـاراسـبوقاطردردسـت،درجـادهمالرویمـرزیمیرفتندو

خیلی 
سخته. اصال 

نمی تونی 
این حس 
رو تعریف 
کنی. وزن 

این آدم که 
روی کولته، 
با وزن هیچ 
کولی قابل 

مقایسه 
نیست.
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ترانههـایُکـردیمیخواندنـد.کامـران،امـروزکـهمعلممدرسـه»بیتوش«اسـت،درروسـتا
کـهسـرمیگردانـد،قصههـایکودکـیمثلجریـانبیتوقـفرودخانهپیشچشـمشجاری
میشـود؛مردانـیکـهامـروز،کاسـبوجوشـکاروبناورانندهشـدهاند،اگرسـریکسـفره
بنشـینند،کامشـانبـاکالممشـترک،تـرمیشـود؛فقـرموروثیکـهمثلترانـهایکهن،
دهـانبـهدهـاننقـلمیشـدونمودعینـیزمزمـهاش،همانقطـارمـردانکوچکدر
جادههـایمالـرویمـرزبودکهناخواسـته،سـهمیازنـانخانهبردوشمیکشـیدند.
»مـنیـکمعلـمهسـتم/25سـالدارم/لیسـانسآمـوزشابتدایـیدارم/بـه
کـودکان12تـا15سـالهدرسمیدهـم/تعـدادزیـادیازشـاگردانمـن،کولبـر
هسـتند/دانشآمـوزانمـن،همکولبریمیکننـدوهمدرسمیخوانند/هرسـال
کـهمدرسـههابـازمیشـود،نگرانـمکـهچندصندلـیازکالسـمممکناسـتخالی
بمانـد؛صندلـیشـاگردانمکـهدرمسـیرکولبـری،یـامیمیرندیـاعلیلمیشـوند/
خـودمهـمقبـلازاینکـهمعلمبشـوم،کولبربودم/روسـتایمـا،5کیلومتـربامرز
عـراقفاصلـهدارد/بـرایکولبـریبایـدشـبهابـروی،درتاریکـیمحـض/پشـت
روسـتایمـا،کـوهاسـت/کوهپشـتکوه/4سـاعتکهازکوههـاباالبـرویوپایین
بیایـی،بهسـرهشـیومیرسـی/مـنایـنمسـیررادرکودکـیونوجوانیبارهـارفتم
/حتـیوقتـیدانشـجوبـودمهـمرفتـم،بارهـارفتم/وقتیبهسـرهشـیومیرسـیدیم،
هـرکولبـر،چـهکـودکوچهمردبـزرگ،بهانـدازهتوانش،کـولبرمیداشـت؛20کیلو،
25کیلـو،30کیلـو،مـن25کیلـوبرمیداشـتم/کولرامحکـمبهکولمانمیبسـتیمواز
همـانکوههـایپشـتدرپشـت،بهبیتـوشبرمیگشـتیم/وقتبرگشـتن،ازتـرسمامورو
تیـرمامـور،بایـدسـرازیریکـوهرامیدویدیم،بـاهمانکولهـای20کیلویـیو30کیلویی
کـهبـهکولمـانبسـتهبودیـم/هـربـارکـهبهخانـهمیرسـیدم،میدانسـتمتـایـکهفتهاز
دردزانـوخـوابنـدارم/درروسـتایمـا،همـهمردهـاکولبرنـد/درروسـتایماهیچشـغلی
نیسـت،هیـچزمینکشـاورزینیسـت،بازارچهمـرزیراتعطیـلکردند،قولدادنـدبازارچه
بـازمیشـودولـیبازنشـد/درروسـتایما،هیـچمردیازکولبربودنششـرمندهنیسـت

/درروسـتایما،30کولبرکشـتهشـدند….«
کامـران،معلـمکولبرهـای13سـالهو15سـالهایاسـتکه20
کیلـوبـاربـهکولشـانمیبندنـدوهنـوز،مردنشـده،مثـلمردها،
در وقتـی و میآینـد پاییـن و میرونـد بـاال را کـوه سـرباالی
کتابچههایشـانمشـقمینویسـند،حواسشـانملتهـبازترس
اسـت؛تـرسازشـب،ترسازکوه،تـرسازگرگ،تـرسازمرگ.
کامـران،بـهشـاگردانش؛بـهکـودکانکولبر،یـادمیدهـدچطور
درایـندنیـایزشـت،دررقابـتبیفرجـاِمزیسـتن،درهیاهـوی
سـرآمدشـدنبامقیـاسریال،زنـدهبماننـدوزندگـیکنندحتی
بـاردرسراشـیبو ازتحمـلوزن20کیلـو اگـرشانههایشـان

سـرباالیکـوه،بـهسـوزشبیفتـدودرنوجوانـی،پیرشـوند….
کامـرانبعـدازهمـهحرفهایـشازمنپرسـید:»توتاحاالمسـیر
کولبـریرودیـدی؟دیـدیاوندیـوارهکـوهروکـه4هزارنفـر،4هزار
کولبـر،عیـنمورچههـا،دنبـالسـرهـم،ازشآویزونـن؟مـندیـدم.17
سـالمبـودکهدیـدم.وقتـیرفتهبـودمکولبـری.االنشـاگرداممیبینن.
وقتـیمیـرنکولبـری.اونا15سالشـونه.فکـرمیکنیبرایچشـماییه
بچـه15سـاله،ایـنتصویـرچهمعنایـیداره؟چـرابچههایمـاباید

چنیـنتصویـریروببینن؟«
فصـلزمسـتان،برایکولبرها،بهشـتوجهنمتواماناسـت؛
درکوالکـیکـهاگـردسـتترادرازکنـی،انگشـتانخـودت
راهـمدرتوفـانبـرفپیـدانمیکنـی،چشـمهایمسـلح

مرزبانـی،اغلـبمواقـعنمیتوانـدتشـخیصدهـدایـنسـیاهیلغـزاندرآن
دورترهـا،آدماسـتیـاتختـهسـنگغلتانـییـاگـرگگرسـنهاییاشـاخه
سـرگرداندرختـی.کولبرهـا،صبـرمیکننـدتـاتوفانبـرفبـوزدوجاندار
وبیجـان،ازچشـممرزبـانوگلولههایـشپنهـانشـوند.کامـرانمیگوید
درروسـتاهایسردشـت،صدهـاخانـوادهمیشناسـدکهسالهاسـتچشـم
انتظـاربازگشـتمـردخانـهنشسـتهاند؛مـردیکـهرفـتودرکـوالکگم
شـد.کولبرهـادرآنشـتابیکهبـرایرهاندنجـانونانازچشـمماموران
دارنـد،چنـدانفرصـتنمیکننـدبقایهـمقطارشـانرامراقبباشـند.این
سرنوشـتمحتـومهمـهمـردانکولبراسـتکـهبایـدروزیپیـامآورمرگ

بـرادربرایخانههمسـایهشـوند.
بـودم. بـود.روزه بـود.رمضـان بهـار بـارکـهرفتـمکولبـری، »آخریـن
هیچوقـتبـازبـونروزهکولبـرینرفتـهبـودم.ظهـرراهافتادهبودم.2سـاعت
بعـدازظهـر،دیگـهنتونسـتممقاومـتکنـم.آبخـوردم.پشـتسـرمرونـگاه
کـردم،صـفدرازکولبـرا،همـهروزهبودن.ازانسـانبـودنخودمبیزارشـدم.حق

هیچ کسی 
از گرسنگی 

نمی میره 
ولی مهم 

اینه که نون 
سیر شدن 
رو چطور به 
دست بیاری.

کولبری، 
ترس دارد، 
مرگ دارد، 

زخم و حبس 
و اشک دارد.
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47ف اونـا،ایـننبـود.تویچشماشـوننگاهکـردم.اوناهفتـهایچهاربارمیرفتـنکولبری،

میرفتـنتـویدلمـرگکهزنـدهبمونـن.اونامیدونسـتنمندیگهنمیـامکولبری
چـونقـرارهمعلـمبچههاشـونبشـم،بچههایـیکـهبایـدمثـلپدراشـونمیرفتن
کولبـری.ازنگاهشـونخجالـتکشـیدم.صـدجفتچشـمازمنمیپرسـیدنچرا

مابایـدکولبـریکنیم؟«
آفتـاب بیتـوشخلـوتشـده،خانههایـشمتـروکشـدهاند.ظهـرزمسـتان،
بیرمقـیکـهبـرمیـدانروسـتامیبـارد،هیـچشـوقینمیتابانـد.میـدان،پـر
ازسـکوتاسـتوگاهـی،آهـیکـهازسـرانـدوهبـهزبـانمیرسـدودرگـوش
پیرزنهـاوپیرمردهـایروسـتاپـژواکدارد.شـکوفههایدرختـانبـاداماطـراف
دسـت هیـچ دیگـر کـه سالهاسـت ولـی شـکفته کـه هفتههاسـت بیتـوش،
عاشـقینیسـتآنهـارابچینـد.جوانهـایبیتـوش،یـابـارخاطـرهبـردوش،راهی
سـرزمینهایغریـبشـدندوغـمتنهاییهـایبـهدرازایعمرشـان،دردودوهـای

جسـتننـانازنفـسافتـاد،یـاکارگروطنـیشـدنددر100کیلومتـرو500کیلومتر
دورتـر،جورکـشبـاغسـیبوکرتهایسـیبزمینیهمدانورشـتوسـاری.کامران

یکـیاز6جـوانبیتـوشبـودکـهازکوههایکولبـریرهیدوبهدانشـگاهرسـید.کامران،
 What’s the meaning«البـهالیهجـای»مـنهـذا«وترجمـه

of life«ورونویسـی»درهمـنچـهسـبزبود«،بهشـاگردانشفلسـفه
زندگـیدرسمیدهـد.سـرکالسدرس،بـهآندههـاجفـتچشـمهای

لبریـزازمعصومیـتنـگاهمیکنـدومیگویـد:»هیـچکسـیازگرسـنگی
نمیمیـرهولـیمهـماینـهکهنونسـیرشـدنروچطـوربهدسـتبیاری.

فـرداکـهواردجامعـهشـدی،بهراحتـییادمیگیـریدوبهعـالوهدو
میشـهچنـد،ولـیمهمتـر،اینهکهیـادبگیریچطـورزندگیکنی.«
شـاهین،نگهبـانمرغـداریاسـت،دونوبـتدرشـبانهروزکار
میکنـد؛هـرنوبـت،6سـاعت.نوبـتدوم،بعـدازنیمـهشـب
شـروعمیشـودتـاقبـلازسـپیدهصبـح.کمـیمانـدهکـه
آسـمانبـازشـود،شـاهینازمرغـداریبیـرونمـیرود،رو
بـهشـرقمیایسـتد،زلمیزنـدبـهدیـوارهکوههـا.پشـت
چشـمهایش،تصویـریازغـروببیتـوششـکلمیگیـرد؛
وقتـیچراغانـیخانههـایروسـتا،دشـتزیـرپـایبیتوش
رانوربـارانمیکنـد.شـاهینمیدانـدایـنوقـتازبامـداد،
بیتـوشهنـوزخـواباسـت.شـاهین،ازاربیل،بهآنسـوی
کوههـا،بـهشـرقنـگاهمیکنـدوخیالشتـاخانـهکاهگلی
کوچـکبیتـوشپرمیکشـد.شـاهین،15سـالازعمـرش
رارویدیـوارهکوههـاسـرکـرد.50کیلـوو70کیلـوبـار
رویشـانههایشبسـتوازکـوهبـاالرفـتوازکـوهپاییـن
آمـدبـهخاطـرمـزدیکـهنمیارزید.همـهآن15سـال،دلش

بـاکولبـرینبـود.دنبـالافقـیمحترمانهتـرمیگشـتکـهنبود.
هیـچجـانبـود؛نـهدرسردشـت،نـهدرروسـتاهایش.شـاهینآن

قـدربـادلکـدر،کولبـریکـردکهعاقبـت،نفریـندیوبـدگِلخانه
زادقلههـایافراشـتهبـرسـربیتـوش،زمینـشزدوزمینگیـرشکـرد.

تلفـنخرخـرمیکنـد.نمیدانـمنویزموبایلشـاهیناسـتیاخـطرویخطافتـاده.نیمه
شـب،خطـوطتلفـنبینالمللـیبـههمـهجـوربالیـیممکـناسـتگرفتـارشـوند.البته
بـرایتهـرانبهوقتنیمهشـباسـت.اربیـلهنوز30دقیقـهوقتداردتاپـابهبامداد
بگذارد.اینوقتازشـب،یکیازفرصتهایاسـتراحتشـاهیناسـت؛ازسـاعت10
تـا12شـب،شـاهینبرایاسـتراحتمیرودخانـه،پیشزنوبچهاش.خانهپشـت
مرغـداریاسـت؛دواتـاقبـهعـالوهفضـایکوچکـیکابینتبنـدیشـدهبـااجاق
گازرومیـزیویـکیخچـالکوچـک.شـاهینبرایایـنخانهاجـارهاینمیدهد.
خانـهرایـگان،بخشـیازقـراردادکاردرمرغـداریاسـت.کارگـرمرغـداری،بـه
ازایخانـهمجانـیبـاآبوبـرقوگازرایـگانوحقوقیمعـادل8میلیونتومان
همـراهبـابیمـهایکـهدراربیلخیلیبـهدردمیخـورد،بایـددردورههای50
روزه،ازجوجههـاینـومراقبـتکنـد،دونوبـتدرروز،محـلخـوابوزندگـی
جوجههـاراتمیـزکنـد،آبودانـهبریـزد،دمـایتهویـهراکنتـرلکنـد،بعداز
فـروشجوجههـا،سـالنمرغـداریراتمیـزوضدعفونـیکنـد،راهیبازارشـود
ووسـایلجدیـدبـرایجوجهریـزیجدیـدبخـرد….همهسـختیهاییکماه

کاردرمرغـداری،بـهپـایرنـجیـکنوبـتکولبریهمنمیرسـد.
کولبـری،تـرسدارد،مـرگدارد،زخـموحبـسواشـکدارد.بعـدازبارهـاو
سـالهاکولبـریوبـاراجبـاربردوشکشـیدن،حسحقارتوخشـم،مثـلپیلهای

نامرئـی،دورچشـمها،دوردسـتها،دوربافـتوعضلـهقلـبتنیـدهمیشـودوانـگار
قدمهـایکولبـر،ازهمیـنحـسزمخـتکهنـهنیـرومیگیرددرهـرنوبتیکهبرسـر

فصل 
زمستان، 

برای 
کولبرها، 
بهشت و 

جهنم توامان 
است؛ در 
کوالکی که 
اگر دستت 

را دراز کنی، 
انگشتان 

خودت را هم 
در توفان 
برف پیدا 

نمی کنی

47



ستان 1400 - سال سوم شماره 11
صل زم

صادی دیده بان مرز - ف
صلنامه سراسری اجتماعی-اقت

ف 4848

ی
زش

ور

48

زمیـنکوفتـهمیشـود؛مثـلدموبـازدم.کولبـرییـکبـارقدمهایـشراشـمردهبـود؛13
هزارقـدم….

»خیلـیکارهـاکـردم،کارگـرجوشـکاریبـودم،کارگـرصافـکاریبـودم،آجربـهکولم
کشـیدم،کارگـرنقاشـیبودم….پشـتسـرمروکهنـگاهمیکنم،همیشـهکارگـربودم.
حتـیکولبـرهـمکـهشـدم،کارگـریـهآدمدیگـهبـودم.ُحسـنکولبـریاینبـودکه
مـزدشهمـونلحظـهبود.سـختیشاونراهـیبودکهانگارنمیخواسـتتمومبشـه.
هـیمیشـمردی،10متـردیگـهمونـده،50متـردیگـهمونـده.وقتـیشـغلتبشـه
کولبـری،ایـنراهمثـلقوهچشـمت،همیشـهباهاتهسـت.هرچقدرمازشخسـته
بشـی،هـرچقـدرمبراتتکراریبشـه،چـارهاینداری.تویروسـتایمـاهیچکاری
جـزکولبـرینیسـت.زمیـنکشـاورزیمـاانـدازهاینبـودکهخـرجیکخانـواده9
نفـرهازشدربیـاد.گنـدموخیـاروگوجـهایکـهمیکاریـم،بایـدمفـتبـهدالل
بفروشـیم.5تـابـرادرهسـتیم.اونـاازمنبزرگتـرن.اونـازودترازمنکولبرشـدن.
وقتـیخواسـتمبـرمکولبـری،گفتـننیـا،سـخته،خطرناکـه،جونـتتموممیشـهو
آخـرشهـم،هیـچ.ولـیمنازکجـابایـدخرجموپیـدامیکـردم؟ازکدومشـغل؟«
شـاهین12سـالکولبـربود،تادوسـالقبل،تـاآنروزیکهازتـرستیر،خودش
راازکـوهپـرتکـردوزانویـشترکیـد.12سـالکولبـربـودوزنـدهماند،کولبـربودو
سـالممانـد.بـامـزد20هـزارتومـانشـروعکـردهبود،بـابـارشـکر.اولینبـار،50کیلو
شـکربـهکولـشبسـتچـونمـزدشازهمهبیشـتربـود.20هـزارتومـانبـرای50کیلو
شـکر.شـاهینوقتـیکولبـرشـدکـهمرزبانـی،اسـبکولبرهـارابـاتیـرمـیزد.اسـببرادر

شـاهینراهـمبـاتیـرزدهبـود.اسـبسـیاهیانـگارهنـردسـتیـک
مجسمهسـازبـسکـهخوشتـراشبود.شـاهینآنروزنحـسرابهیاد
داشـت؛روزیکهاسـبسـیاهتیرخورد.شـاهینباالیسـرپیکرنیمه
جـاناسـبرسـید.تیربـاالیراناسـبخـوردهبـودوزبانبسـته،با
چشـمهایپـرازمعصومیـت،انـگارمیفهمیـدکهاوهمشـریکرنج
یـکخانـواده،یـکقبیلـه،یـکروسـتاشـده.پلکهایـشراآنقدر
بـاوقـاربرهـممیگذاشـتکـهبـرادرشـاهیندسـتشنمیرفت
اسـبراخـالصکنـد.دوبـرادر،پـابـهپـایپلـکریزاناسـب،
اشـکریختنـدتاآنطوقسـیاهبـراق،ثابتمانـدودیگرپلکی
بـرپلکننشسـت.ُجرماسـب،حمـل100کیلوگـردوبود….
»دوسـالپیـشاومـدماربیـل.حداقـلمیتونـمبـرایزنو
بچـهاماونچیـزیکـهمیخـوانروبخـرم.حداقـلزنـدهام.بـا
کولبـرینمیشـهزندگـیکرد،نمیشـهزنـدهموند.خیلیسـعی
کـردمنـونحـاللدربیـارمولـینشـد.پـولیـهنوبـتکولبری
مسـاویبـودبامـزد5روزجوشـکارییاکارگریولـیاگهکولبر
میمونـدم،میمـردم.50کیلـوبـادومکاغـذیبهکولممیبسـتم
واسـه450هـزارتومـن،مـزدمرونقـدمیگرفتـمولـیتاسـهروز
بعـدازکولبـری،ازدردکمـروزانـوخـوابنداشـتم.تـادردزانـوو
کمـرمآروممیگرفـت،دوبـارهازکـوهمیرفتـمبـاالودوبـارهبـا50
کیلـوبـاربرمیگشـتمپاییـن.فـرضکـنتیـرهـمنمیخـوردم،فرض
کـنازصخـرههـمپرتنمیشـدم،فـرضکناسـیرگرگوسـرماهم
نمیشـدم،بـاایـندردزانـووکمر،تاچندسـالمیتونسـتمکولبر
باشـم؟بروروسـتایمـاوهمهروسـتاهایسردشـت،بیینچند
نفـرکـهنهتیـرخـوردن،نهسـقوطکردن،نـهگرفتـاربهمن
وسـرماشـدن،ازکولبریعلیلشـدنواالنافتادنگوشه
خونـه،حتـیانگشـتپاشـونرونمیتونـنتکـونبـدن.
7تـاازرفقـامجونشـونروبـهخاطـرکولبریازدسـت
دادن.همـهبـاتیـرکشـتهشـدن.جلویچشـمخودم
تیـرخـوردن،مافـرارکردیمچـونبارمونسـبکبود
وطنـابروسـریعبـاچاقوبریدیم،اونانتونسـتنفرار
کنـنچونبارشـونسـنگینبـودونتونسـتنطناب
روسـریعپـارهکنـن.مـنازجایـیکـهپنـاهگرفته
بـودم،دیـدمکـهرفیقـم،وقتـیتیـربـهشـونهاش

خـورد،عیـنتـوپفوتبـال،سـهدورمعلـقزدوسـرشخـوردبـهتیـزی
صخـرهوترکیـد.وقتـیجنـازهبیسرشـوبـرایمـادرشبردیـم،خجالـت
میکشـیدمتـویچشـممـادرشنـگاهکنـم.رفیـقهمشـیرمـنبـود.هـم
سـن،هـماسـم.تـاروزیکـهبـرایهمیشـهازروسـتارفتـم،نتونسـتمتوی
چشـممـادرشنـگاهکنـم.ُجرمرفیقـمچیبـود؟70کیلولباسبچـهبهکول

داشـت.چـراهیچکسـیازمـانمیپرسـهچـرامیریـمکولبری؟«
هنـوزآنفایلهـایصوتـیرادارم؛فایـلمصاحبـهایکـهبـایکجـراحمغزو

خیلی هاشون 
مشکل روانی 
پیدا می کنن. 
خیلی هاشون 
مشکل قلبی 
پیدا می کنن، 

همه شون 
آرتروز و 

درد مزمن 
زانو دارن، 
بارها دچار 
در رفتگی 

مفاصل 
می شن. 

خیلی هاشون 
از ارتفاع 

پرت می شن، 
اگه زنده 

بمونن، دچار 
فلج نخاعی و 
ضربه مغزی 

می شن.
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49ف اعصـابویـکپزشـکعمومـیداشـتم.جـراحمغزواعصـاب،بعـداز4سـالکاردر

تنهـابیمارسـتانبانـه،بهزنجانبرگشـتهبـود؛باخاطـرهدههاجوانعلیـلکهپیش
ازعلیـلشـدن،کولبـربودند.

و )اختـاللعصبـی »تمـامکولبرهـادیسـکوپاتیشـدیدگـردنوکمـردارن
عامـلناتواناییهـایموقـت،معمولتریـنبیمـاریناحیـهسـتونفقـرات،نخـاعو
عصبهـاینخـاعکـهبـهدلیـلفشـارهایفیزیکـیمکـررایجـادمیشـود(وباید
جراحـیبشـن.همـههـمجـوونهسـتن.واقعـاانتظـارداریـنکسـیکـهیخچال

دوقلـورویکولـشمـیذارهسـالمبمونـه؟«
آندیگـری،پزشـکیبودکـهدردوره»طرح«،دوسـالدر
بیمارسـتان»صالحالدیـنایوبی«شـهربانهکارکـردهبودودر
آندوسـال،دههـاکولبـرتیـرخـورده،رویمیـنرفتـه،علیل
وفلـجرامعاینـهکـردهبـود.پزشـکجوانـیبودولـیکارکردن

دربیمارسـتانیپشـتمـرزکولبری،مثـلاینبودکهپشـتخط
مقـدمجنـگوچشـمدوختـهبـهکارزاردانسـتهمـرگوزندگـی،

آدمهـا؛رنجـیکـه رنـج تماشـای اسـت.دوسـال کارورزیکـرده
ناخواسـتهامـاآگاهانـهبـود،ازایـنپزشـکجـوان،آدمدیگریسـاخته

بـود،وقتـیپـایتختـیمیایسـتادکـهجوانیهمسـنخودش،باسـتون
فقـراتمچالـهازحمـلمکررومکـررکولهـای150کیلویـیو200کیلویی

یـاسـاقپـایازهـمدریـدهروینقطـهجـوشمینضـدنفـر،خوابانـدهبودند
واو،پزشـکبـودواینـیکـهرویتخـتخوابیـدهبـود،کولبربـود،ضربو

تقسـیمکلمـاتوتردیدهـا،بـهیـکنتیجهکلیشـهایامـاغیرقابـلانکار
میرسـید»ایـنواقعیـتاسـتامـاعدالتنیسـت.«

پزشـکجـوان،عکـسرویمیـنرفتههـارابـهمـننشـانداد؛
عکـسآنهایـیکهباسـاقترکیـدهومنهدمرویتختبیمارسـتان
بانـهخوابیـدهبودنـد.یکـیازعکسهـا،تصویـرپـایسـربازروی
میـنرفتـهایبـودوپایینتـرازسـاقپایسـرباز،دیگـرچیزی
نبـود،مـچ،وجـودنداشـت،تیزیاسـتخوانسـفیدشکسـتهاز
بافتوگوشـتوعضلهبیرونزدهبودوپوسـتترکیدهسـاق،

جـداازهمـهاینها،مثـلپارچـهایدریده.
»انفجـارمیـنکلبافتهـاروازبیـنمیبـره.کلاعصـاب
وعـروقرونابـودمیکنـه،مثـلسـاطورهمـهانـدامتحتانـی
روقطـعمیکنـه.هیـچکـدومازایـنآسـیبهاواندامهـای
ازدسـترفتـهقابـلبازسـازینیسـت.کولبـریکـهرویمین
میرفـتمعمـوالپـاشاززیـرزانـوقطـعمیشـدوبایـدانـدام
مصنوعـیمیگذاشـت….کولبـریکـهگلولهمیخـورد.معموال
پـاشهـدفقـرارمیگرفـت.گلولـهحرکـتدورانـیداره،درمسـیرخروج،گوشـتو

اسـتخوانوبافـتروچـرخمیکنـهودرخـروج،یـکحفـرهبـزرگمیسـازه.«
غیـرازتیـرخوردههـاورویمیـنرفتههایـیکـهزنـدهمانـدهبودنـد،کولبرانـیبـه

مطبـشمیآمدنـدکـه-بسـیاریاوقـات»آنهـا«نمیآمدند،صندلـیچرخداروعصـاوواکر
»آنهـا«رابهمطبپزشـکمیرسـاند-سـتونفقراتشـانازتـداومتحمیلسـنگینیوزن220
کیلویییخچالوماشـینلباسشـوییوماشـینظرفشـوییدرمسـیرهای2ساعتهو4ساعته

کولبـریدرفاصلـهروسـتایعـراقتـاروسـتاهایمـرزیبانهومریـوان،تغییرشـکلداده
بـودومثـلکلـهعصایـیکهدردسـتداشـتند،قـوسداروخمیدهشـدهبود.

»درمدتـیکـهبانـهبودم،هرروزهفتهحدود40مریضداشـتمکه20درصدشـون
کولبـربـودن.شـایدبـاورشبـرایمنوشـماخیلیسـختباشـهکهیکنفـردوتا
ماشـینلباسشـوییوظرفشـوییرویکولـشبـذارهبیـارهولـیکولبرامـیآوردن.
سـنگینیاینبـار،غیـرازفشـاربهمفاصـل،آسـیبهایعصبیمثلانواعدیسـک
ازنـوعشـدیدوگرفتگـیسـتونفقـراتوعضـالتایجـادمیکرد.سـنگینیبار
باعـثدررفتگـیدیسـکازبیـندوتـامهـرهوفشـاربـهنخـاعوشـاخههای
عصبـیمربـوطبـهعصبدهـیپـامیشـدکـهازکارافتـادناعصـابپـاروبـه
دنبـالداشـتواگـرسـریعبـهدادشمیرسـیدن،بعـدازیـکیـادومـاهبـا
فیزیوتراپـیبرگشـتپذیربـود.خیلـیاوقـاتکولبـرابـاعالیـمفلجهـایعصبی
میاومـدن.حـدود6مـوردفلـجعصـبرادیـال)عصـبعامـلبـاالآوردنمـچ
دسـتوبـازکـردنانگشـتان(داشـتمچـونکـولرودرحالتـیمیگرفتـن
کـهدسـت،موقعیـتنامناسـبیپیـدامیکـردوعصبهـایاصلـیدسـتدچـار
فلجهـای3یـا4ماهـهمیشـدکـهدراونمـدت،بههیچوجـهقادربـهکارنبودن.
ضعـفانـدامتحتانـیوافتادگـیمچپـاخیلیشـایعبـودواغلبدچارآسـیبهای

گـردنوکمربندشـانهایبودن.شکسـتگیوپیـچخوردگیپابینکولبـراخیلیزیاد
بـود.دومـوردهـمفلـجکامـلبهعلـتسـنگینیبارحملشـدهداشـتم.«

کولبر 
می داند که 

این راه، این 
جاده مالرو، 
این معبر 

کور که روی 
نقشه نظامی 
ایران اصال 
به حساب 
نمی آید، 

یک روز راه 
مرگ خواهد 

بود و یک 
روز روی تن 
همین راه، 

بازدم آخر را 
به دنیا پس 

می دهد.
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مـرزکولبـریبانـهومریـوان،همیـنبالراسـرکولبرهـامیآورد.نـوعکاالهاییکـهازاین
نـوارمـرزیواردکشـورمیشـود،اغلـب،کاالهـایخانگیسـنگینوزنمثـلیخچالهایدو
در)سـایدبایسـاید(تلویزیونهـایفلـت،ماشـینلباسشـوییوظرفشـوییاسـت.باقـی
بارهاهمباهمینابعاداسـت.اینسـمتنوارمرزی،انگارمسـابقهسـنگینوزنهاسـت؛
میآینـدبـرایزمیـنزدن200کیلـوو250کیلـو.آنهایـیکـهازاقصانقـاط»منطقه
کردسـتان«خودشـانرابـهمعبـرکولبـریبانـهومریـوانمیرسـانند،میداننـدچـه
سرنوشـتیدرانتظارشـاناسـت.درروسـتاهایبارانـدازاقلیمکردسـتان،مجـاورنوار
بانـهومریـوان،حـرفزدنازکولهـای50کیلویـیو70کیلویـی،شـبیهتعریـف
کـردنلطیفـهاسـت؛بـههمـانانـدازهمسـخره.ابعـادرنـجدرمـرزبانـهومریـوان،
چیـزیفراتـرازتـوانحجمـیآدمهاسـت.اینجـا،کولبـرمیآیدکـهاگریـکروزاز
کولبـریُمـردهـم،آبرومندانـهمردهباشـد.ترازویـیکـهدرباراندازاقلیمکردسـتان
اسـت،مثـلسـنگمحـکزرگرهاعملمیکنـد.یادمهسـتحرفکولبر30سـاله
سـاکنروسـتایخوریآبـاد–مـرزبانـهکهکمتـراز200کیلـوبهکولنمیکشـید.
پرسـیدم:»ایـنمسـیریکهشـمامیریـن،خیلیپردسـتانـدازه،سـرازیریکوهه،
200کیلـو،220کیلـو،ایـنوزنروبایـدببنـدیبـهکـولاسـبوقاطر.اونجـاکهبار

سـبکترهسـت،چراکـهبارسـبکتربرنمـیداری؟«
نـگاهعاقـلانـدرسـفیهیبـهمـنکـردوبـاهمـانچشـمهاییکـهگوشـههایشبـا
ریشـخندیمحسـوس،چـروکخـوردهبـود،گفـت:»فکرکـردیمیخـوامآسـونبمیرم؟
مفـت؟ایـنهمـهسـالتحقیـرتحملکـردمواسـه50کیلـو؟واسـه70کیلو؟اگهکشـیدن
وزناونبـاریکـهمـنبـهکولـممیبنـدم،فقـطدرتـواناسـبباشـه،اونوقـتدیگههمه

میفهمـنمـنواسـهچـیُمـردم.همـهیادشـونمیمونه.«
دکترهـا،یـککنجنادیدنـیدارندبرایانباشـتدردهـایبیدرمانآدمها.ایـنکنج،دفتر

خاطراتیبیورقاست…
کریـم،پزشـکسردشـتاسـت؛ازمـدلآنپزشـکانیکـهتولـدیـکنـوزادراشـاهد
بـودهوحـاالهمـاننوزاد،شـدهیکجوانرشـید.کاشرشـیدمیمانـد،نوزادهـا،کولبر
میشـوندوایـنبـرایدکتـردرددارد.ازجنـسهمـاندردیکهدرماننـداردودکتر،
ایـندردناگفتنـیرامیسـپاردبـهآنکنـجنادیدنـی.ایـنکنـجحـااللبالباسـتاز
خـرواریخاطـرهتلـخ،خاطـرهرنـجدههـاکولبـرمعلـول.رنـجکولبـر،رنـجناگفتنی
اسـتچـونحجـمرنجحقـارت،ازگنجایشظرفکالمبیشـتراسـت.کولبـرمیداند
کـهایـنراه،ایـنجـادهمالـرو،ایـنمعبرکـورکهروینقشـهنظامـیایـراناصالبه
حسـابنمیآیـد،یـکروزراهمـرگخواهـدبودویـکروزرویتنهمیـنراه،بازدم

آخـررابـهدنیـاپـسمیدهد.
»خیلیهاشـونمشـکلروانـیپیـدامیکنـن؛جـوون20سـالهو25سـاله،بایدبار
یـهزندگـیروبکشـه.شـبهامیـرهتویکـوهمیمونهتاخطـرمامورومرزبانـیبگذره،
راههـایطوالنـیمیـره،بارسـنگینبهکولشمیکشـه،اینشـرایط،آسـیبروانیداره.
خیلـیهاشـون،سـالمندنولـیناچـارنکولبـریکنـن.اینبـارسـنگینروبهکولشـون
میبنـدنوخیلیهاشـونمشـکلقلبـیپیـدامیکنـن،همهشـونآرتـروزودردمزمنزانو
دارن،بارهـادچـاردررفتگـیمفاصـلمیشـن.بارهـارفتـممـچشکستهشـونروجـابندازم.
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51ف وقتـیایـنمـچچنـدباروچنـدباربشـکنه،دیگـهازکارافتادهمیشـه.خیلیهاشـون

ازارتفـاعپـرتمیشـن،اگـهزنـدهبمونـن،دچارفلـجنخاعـیوضربهمغزیمیشـن.
همیـناالنچنـدکولبـرفلجدرپیرانشـهروروسـتایببرانسردشـتهسـتنکههر
چنـدمـاهیکبـارمیرمخونههاشـونبـرایمعاینـه.بههمهشـونمیگـم،میگمچند
مـیارزه؟ایـنزانـو،ایـنکمـر،ایـندسـت،اینمـچپاچنـدمـیارزه؟چندمـیارزه

کـهتـوبـهخاطـر200تومن،بهخاطـر500تومـنجونـتروبهخطـرمیندازی؟
نهمنجوابیبرایسوالمدارمنهاونا.

اینبدبختاچارهایندارنجزکولبری.کولبریآیندهاینداره.
خودشـونمیدونـنممکنـهازکـوهپـرتبشـن،ممکنـهیـخبزنـن،ممکنـهتیـر
بخـورن،ممکنـهوسـطراهسـکتهکنن،ازسـرماانگشـتایپاشـونیخمیزنـهوباید
پـاروازمـچقطـعکنیـم،هـزاردردبـیدوامیگیـرن،اگـهزنـدهبمونـنهـم،ازکار
افتـادهمیشـن.بدتریـنلحظههـایکارمـن،وقتیـهکـهبگنبیـامعاینهیـهکولبر،یه
کولبـِرتیـرخـورده،یـهکولبـِررویمیـنرفتـه،همههـمجوون.اینجـوروقتـا،باحال

بـدبرمیگـردمخونـه،انـگاریهکاسـهزهـرخوردم.مـنازسـال72طبابـتمیکنم.در
ایـن30سـال،بارهـاپدروپسـرکولبـرمعاینهکردم.بارهاخجالتکشـیدمازشـونویزیت

بگیـرم.ویزیـتمـن50تومنـه.ایـنکولبـرمیـرهواسـه200تومـن.چطـورمیتونـمویزیت
بگیرم؟« ازش

کریـم؛پزشـکسردشـت،مهلتـیگرفـتبـرایپـاککـردناشـکهایش…میگفـتکـهدر
سردشـتوروسـتاهایشهیـچشـغلینیسـت.یـککارخانـهصنعتـیبـاظرفیـتمحـدود،مراتـع

خشـکیده،گندمزارهـایتشـنه،خانههـایبرافراشـتهبـاکاهوگل،اینهـابضاعتوسـعتیبودبه
نـام»سردشـت«.نانـینبـود،شـغلینبود.

»جوونـیاومـدبـهمطبـم،گفـتحالپـدرشبدشـده.پرسـیدمخونـهتونکجاسـت؟
روسـتایماونـده.دورتـرازشـلماش.گفتمفـردامیام.صبـحراهافتادیم.عصررسـیدیمبه
روسـتا.مسـیرسـختوسـنگیکهچرخماشـینبـهزورمیچرخید.خونهایـنجوون،
دوتـااتـاقکاهگلـیبود.پـدر،کورازدوچشـموبیماراعصابوروانازنوعسـختش.
دسـتوپاشـوبـازنجیـربـهمیلـهآغـلبسـتهبودنکـهتکـوننخـوره.پسـر،همون

پسـریکـهبـهمطبماومـد،کولبـربود.خـرج10نفـرروباکولبـریمیداد.
گفتـمچشـمایپـدرتبایدعملبشـه.پسـربهمـننگاهکـردگفتشـرمندهآقای

دکتـر.نمیتونـم.نـدارمخرجعمـلبدم.«
تمـامکولبرهـادیسـکوپاتیشـدیدگـردنوکمـردارن.کولبـریکـهرویمیـن
میرفـتمعمـوالپـاشاززیـرزانـوقطـعمیشـدوبایـدانـداممصنوعـیمیگذاشـت.
پیـدا قلبـی پیـدامیکنـن.خیلیهاشـونمشـکل خیلـیهاشـونمشـکلروانـی
میکنـن،همهشـونآرتـروزودردمزمـنزانـودارن،بارهـادچـاردررفتگـیمفاصـل
میشـن.خیلیهاشـونازارتفـاعپـرتمیشـن،اگـهزنـدهبمونـن،دچـارفلـجنخاعـیو

ضربـهمغـزیمیشـن.
ممکنـهازکـوهپـرتبشـن،ممکنـهیخبزنـن،ممکنـهتیربخـورن،ممکنهوسـطراه

سکتهکنن… 
منبع:روزنامهاعتماد
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رسـانه ای  بخـش  رئیـس 
دفتـر امـور مهاجریـن افغان 
شـدن  کشـته  از  ایـران  در  مقیـم 
شـرکت  زنـان  از  نفـر   2۰ تـا   15
کننـده در تظاهـرات علیـه طالبان 
و  داد  پنـج مـاه گذشـته خبـر  در 
گفـت: متاسـفانه برخی شـبکه های 
اجتماعـی از جملـه فیـس بـوک و 
جلوگیـری  بهانـه  بـه  اینسـتاگرام 
بـه  مربـوط  تصاویـر  بازتـاب  از 
مانـع  خشـونت در سـطح جهـان، 
تصاویـر جنایات  انتشـار گسـترده 
افغانسـتان  مـردم  علیـه  طالبـان 
می شـوند و پسـت ها و صفحاتـی را 
کـه خشـونت های مسـتقیم طالبان 
علیـه مـردم افغانسـتان را نمایـش 

می کننـد. حـذف  می دهنـد، 

بـه گـزارش دیده بـان مـرز و به 
نقـل از مرزنیـوز؛هـماکنـونحـدود
پنجماهاسـتکـهطالباندرافغانسـتان
طالبـان مقامـات اسـت. شـده حاکـم
تاکیـددارنـدکـهرفتـارایـنگـروهبـا
مـردمافغانسـتاننسـبتبـهدورهقبلی
حکومـتطالبـانبهشـدتتغییـرکرده
افغانسـتان از گزارشهـا امـا اسـت.
همچنـان طالبـان کـه میدهـد نشـان
بـاانـواعرفتارهـایخشـونتآمیز،تمـام
افغانسـتانیهابخصـوصزناناینکشـور
راتحـتسـتمقـرارمیدهنـد.ایـندر

حالـیاسـتکـهبسـیاریازشـبکههای
شـدن دیـده مانـع جهـان، اجتماعـی
جنایـاتطالبـانعلیـهمردمافغانسـتان

میشـوند.

چرا شبکه های اجتماعی جنایات 
طالبان را بایکوت می کنند؟

شـبکههای برخـی پیـش سـالها از
و فیسبـوک جملـه از اجتماعـی
مـردم از بسـیاری کـه اینسـتاگرام
میکننـد، اسـتفاده آن از جهـان
مقرراتـیرادربـارهمنعترویـجمحتوای
کـه کردهانـد وضـع خشـونتآمیز
انتشـار جلـوی عمدتـا آن، مبنـای بـر
تصاویـرومتنهایـیکـهنشـاندهنـده
افـراد علیـه مسـتقیم اعمـالخشـونت
مختلـفباشـد،گرفتـهمیشـود.یعنـی
معمـوالپسـتهاییکـهحـاویتصاویـر
فیـس توسـط اسـت، خشـونتآمیز
بـوکیـااینسـتاگرامحـذفمیشـودو
درصـورتتکـرارایـنمسـالهازسـوی
یـکصفحـه،بـهطـورکامـلآنصفحه
بایـد امـا میشـود. خـارج دسـترس از
توجـهداشـتزمانـیکـهایـنمقـررات
شـد، وضـع اجتماعـی شـبکههای در
روی حکومتـی افغانسـتان در هنـوز
کارنیامـدهبـودکـهکـودکان،مـردانو
بخصـوصزنـانایـنکشـوررابـاانـواع
سـتم تحـت خشـونتآمیز روشهـای
قـراردهـد.امـادرماههـایاخیـراخبار
زیـادیازایـنکشـورمبنـیبـراعمـال
کشـتار حتـی یـا مسـتقیم خشـونت
مـردممظلـومافغانسـتانتوسـطعوامل
طالبـانمخابـرهشـدهاسـتکـهالبتهبا

توجـهبـهاعمـالمحدودیـتفیسبوک
شـبکههای عنـوان بـه اینسـتاگرام و
اجتماعـیپرمخاطـب،بخـشزیـادیاز
ایـنتصاویربازتـابچندانگسـتردهای

اسـت. نداشـته درسـطحجهـان
ایندرحالیاسـتکهطبیعتاانتشـار
هرچـهگسـتردهترتصاویرخشـونتهای
طالبـانعلیـهمـردموبخصـوصزنـان
افغانسـتانمیتوانـدچهـرهحقیقـیاین
گـروهرابیشـتردرسـطحجهـانبازتاب
بایکـوتخبـری بـا امـااکنـون نمایـد.
برخـی در طالبـان جنایتهـای نسـبی
شـبکههایاجتماعیشـاهدآنهسـتیم
کـهبسـیاریازکشـورهادربرابـرایـن
جنایتهـاسـکوتمیکنندوبـههمین
دلیـل،نـهتنهاشـاهدعدمشـکلگیری
اجماعـیجهانـیدرمیـاندولتمـردان
وحتـیمـردمکشـورهاعلیـهطالبـان
هسـتیم،بلکـهرفتـهرفتـهزمزمههـای
بـهرسـمیتشـناختهشـدنایـنگـروه

درسـازمانملـلشـنیدهمیشـود.

برخورد شدید طالبان با فعاالن 
فضای مجازی افغانستان

ایـننکتـهایاسـتکـهدکتـراجمل
خالقیـار،رئیـسبخـشرسـانهایدفتـر
امـورمهاجریـنافغـانمقیـمدرایـران
)یـکمرکـزغیردولتیکهتوسـطژنرال
فرماندهـان از قیصـاری، نظامالدیـن
ایـران در افغانسـتان ارتـش سـابق
ملـل سـازمان بـا و اسـت شـده دایـر
دسـت آن روی میکنـد( همـکاری
متاسـفانه داشـت: اظهـار و گذاشـت

رئیس بخش رسانه ای دفتر امور مهاجرین افغان مقیم در ایران مطرح کرد:

شبکه های اجتماعی نمی گذارند، مردم فجایع طالبان را ببینند!

طالبان 
همچنان 
با انواع 

رفتارهای 
خشونت آمیز، 

تمام 
افغانستانی ها 

بخصوص 
زنان این 

کشور 
را تحت 

ستم قرار 
می دهند.
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53ف ازجملـه اجتماعـی برخـیشـبکههای

بهانـه بـه اینسـتاگرام و بـوک فیـس
جلوگیـریازبازتـابتصاویـرمربـوطبه
خشـونتدرسـطحجهـان،مانعانتشـار
گسـتردهتصاویـرجنایـاتطالبـانعلیه
مـردمافغانسـتانمیشـوندوپسـتهاو
صفحاتـیراکـهخشـونتهایمسـتقیم
طالبـانعلیهمردمافغانسـتانرانمایش

مـیدهنـد،حـذفمیکننـد.
زنـان و مـردان تمـام افـزود: وی
علیـه مبـارزه مشـغول کـه افغانسـتان
طالبـانهسـتند،بـرایبهبـودوضعیـت
حقـوقاجتماعـیشـهروندانکشـورمـا
تـالشمـیکننـد،ایـندرحالیاسـت
کـهطالبـانراههرگونـهآزادیبیـانو
مبارزهمدنیدرافغانسـتانراسـدکرده
اسـتواسـتخباراتطالبـانگروههایـی
رامشـغولرصـدفضـایمجـازیقـرار
دادهاسـتتـاهـرکسـیراکـهاندکـی
درشـبکههـایاجتماعـیمطرحاسـت
مـردم حقیقـی صـدای میخواهـد و
افغانسـتانرابـهجهـانانعـکاسبدهد،
شناسـاییکننـدتایـاصفحـهاوراهک
کننـد،یـاآنصفحـهراببندنـد،یاخود
شـخصراتـرورکننـدیـادهـاناورابا

تهدیـدببندنـد.

قتل و ربایش زنان شرکت کننده 
در تظاهرات علیه طالبان

مسـالهدیگـریکـهبایدبـهآنتوجه
داشـت،ایناسـتکهدرروزهـایاخیر
خبرهایـیازربـودهشـدنیـاحتیقتل
برخـیزنانافغانسـتانتوسـطنیروهای
براسـاس اسـت. طالبـانمنتشـرشـده
ایـنخبرهـاعواملطالبان،باشناسـایی

زنـانمطرحـیکـهدرمـاههـای

اخیـردرتظاهـراتگوناگـونعلیـهاین
گـروهشـرکتکردهانـد،آنهـاراتعقیب
کـردهانـدوشـبانهیـاربـودهیابـهقتل
میـانهمچنیـن ایـن در انـد. رسـانده
کـرده شـرکت مفقوداالثـر زنـان آمـار
درتظاهـراتعلیـهطالبـانکـمنیسـت
واساسـاایـنگـروهدرمـاههـایاخیـر
فشـارهایزیادیرابهفعـاالناجتماعی

زندرافغانسـتانواردکـردهاسـت.
خالقیـارضمـناشـارهبـهایـننکتـه
نبودنـد کـم اخیـر ماههـای در گفـت:
راسـتای در مبـارزه بـرای کـه زنانـی
صـدای بیـان آزادی و دموکراسـی
اعتـراضخـودرابلنـدکردنـدوسـعی
را طالبـان حقیقـی چهـره کردنـد
برعکـسادعـایایـنگـروهمبنـیبـر
تغییـررفتـاربـهجهانیـاننشـاندهند.
امـاهـماکنـونبخـشزیـادیازایـن
زنـانیاتوسـططالبانکشـتهشـدهاند،
یـاازسـویعوامـلایـنگـروهربـوده
شـدهاند،یـادرمعـرضتهدیـدطالبـان
قـراردارنـد.ایـنفعـالحقـوقمدنـی
افغانسـتانادامهداد:طالباندرروزهای
ابتدایـیرویکارآمـدنخـودادعـاکرد
حقـوق فعـاالن از کـدام هیـچ بـا کـه
مدنـیاینکشـوربرخـوردنخواهدکرد،
امـادرحـالحاضـربسـیاریازفعـاالن
حقـوقبشـربخصـوصفعـاالنجامعـه
زنـانافغانسـتانناچـارشـدهاندکـهبـه
دلیـلتـرسازطالبـانپنهـانشـوندو
گوشـیهای خانمهـا ایـن از بسـیاری
همـراهوشـبکههایاجتماعـیخـودرا
ازدسـترسخـارجکردهانـدتـاتوسـط
طالبـانشناسـایینشـوند.البتـهبخـش
زیـادیازآنـاننیـزناچارشـدهاندکهاز
افغانسـتانخارجشـوندوبهکشورهایی
مثـلایرانیاتاجیکسـتانپنـاهببرند.

سکوت جامعه جهانی در برابر 
جنایات طالبان

رئیـسبخـشرسـانهایدفتـرامـور
بـا ایـران در مقیـم افغـان مهاجریـن
حاضـر حـال در کـه ایـن بـر تاکیـد
هیـچگونـهآزادیبیـانبـرایزنـانو
مـردانافغانسـتانوجـودنـدارد،اظهـار
داشـت:متاسـفانهبـاوجـودایـنکهدر
شـرایطکنونـیطالبـانکامـالبرخـالف
داده سـر پیشتـر کـه وعدههایـی
بـهخشـونتعلیـهمـردم بـود،دسـت
افغانسـتانبخصـوصزنـانایـنکشـور
میزنـد،شـاهدسـکوتجامعـهجهانـی
و هسـتیم طالبـان جنایـات برابـر در
معلـومنیسـتآمریـکایاسـایرکشـورها
چـهنـوعروابطپنهانـیباطالبـاندارند
انجـام گـروه ایـن علیـه اقدامـی کـه
نمیدهنـد.ایـنفعـالمدنیافغانسـتان
ادامـهداد:هـماکنـونحـقتحصیـلو
سـلب افغانسـتان زنـان بیشـتر از کار
شـدهاسـتوبسـیاریاززنانخبرنگار،
اسـتاددانشـگاه،فعـالحقـوقمدنـیو
افغانسـتان در مجـازی فضـای فعـال
ناچـارشـدهانـدکـهخـودراازتـرس
اگـر چراکـه کننـد، پنهـان طالبـان
طالبـانکوچکتریـنصـدایاعتراضیرا
ازسـویآنهـابشـنود،حتماآنهـارامی
کشـدیـامـیربایـد؛بـهنحویکـههم
اکنـونگزارشهایـیکـهازبرخیزنان
فعالدرافغانسـتانبهدسـتمارسـیده
اسـت،ازایـنحکایـتداردکـهدرپنج
مـاهگذشـته،بین15تا20نفـراززنان
مبـارزدرافغانسـتانبـهدسـتطالبـان
کشـتهشـدهانـد،امـاایـنگـروهاجـازه
نمـیدهـدکهایـنخبـردرهیـچگونه

رسـانهایمنتشـرشـود.

طالبان راه 
هرگونه 

آزادی بیان 
و مبارزه 
مدنی در 

افغانستان 
را سد کرده 

است و 
استخبارات 

طالبان 
گروه هایی را 
مشغول رصد 
فضای مجازی 

قرار داده 
است



طالبان همه مخالفان خود را 
می کشد

دربـاره کـه دیگـری مسـاله
وجـود افغانسـتان امـروز وضعیـت
وجـود بـا کـه اسـت ایـن دارد،
ایـنکـهزنـانایـنکشـوردرخـط
قـرار طالبـان بـا مبـارزه مقـدم
دارنـد،مـردانافغانسـتانکمتـردر
تظاهـراتگوناگـونعلیـهایـنگروه
شـرکتمیکننـد؛بهنحـویکهدر
ماههـایاخیرزنـانافغانسـتانیدر
طالبـان علیـه تظاهـرات اول خـط
قـرارداشـتهانـدوبهنظرمیرسـد
کـهاگـرمـردانایـنکشـورنیـزدر
کنـارزنـانبـهمبـارزهوتظاهـرات
هرچـه بپیوندنـد، طالبـان علیـه
افغانسـتان مـردم جنبـش زودتـر
خواهـد نتیجـه بـه طالبـان علیـه

رسـید.
برخـی سـکوت ریشـه خالقیـار،
برابـر در افغانسـتان در مـردان
قسـاوت در را طالبـان جنایـات
مخالفـان علیـه گـروه ایـن شـدید
مشـکل گفـت: و دانسـت خـود
اساسـیمـردمافغانسـتانایناسـت
کـهطالبـانعلیـهتمـامکسـانیکه
برمیخیزنـد، آنهـا بـا مخالفـت بـه
شـدیدترینخشـونتهـارابـهکار
مـیبـردوبـههمیـندلیـل،مردان
کـه تواننـد مـی کمتـر افغانسـتان
کننـد؛ تظاهـرات گـروه ایـن علیـه
وگرنـهمـردانافغانسـتاننیـزمانند

و دموکراسـی از کشـور ایـن زنـان
کننـد، مـی حمایـت بیـان آزادی
گـروه یـک اکنـون متاسـفانه امـا
حاکـم افغانسـتان در تروریسـتی
شـدهاسـتکـههـرفـردیاعـماز
مـردیـازنکهصـدایخـودرابلند

کنـد،مـیکشـد.
مدنـی حقوقـی فعـال ایـن
هـای تـالش بـه البتـه افغانسـتان
بـرای افغانسـتان مـردان برخـی
نبـردبـاطالبـاننیـزاشـارهکـردو
اظهـارداشـت:هـماکنـونتعـدادی
ازمـردانجـوانمبـارزوانقالبیدر
افغانسـتاندورهمجمعشـدهاندو
جلسـاتیمخفـیراتشـکیلدادهاند
تـابتواننـدبـرایمبـارزهبـاطالبان
برنامـهریـزیکننـد.امـانکتـهمهم
ایـناسـتکـهاگـرطالبـانمتوجه
ایـن علیـه کسـانی چـه کـه شـود
گـروهبرنامـهریزیکـردهانـد،قبل
ازایـنکـههرگونـهبرنامـهایاجرا
شـود،مخالفـانخـودراازبیـنمی

. د بر

طالبان جلوی ورود دختران 
به دانشگاه ها را می گیرد

موضـوعدیگریکـهرئیسبخش
مهاجریـن امـور دفتـر ای رسـانه

میـان در ایـران در مقیـم افغـان
اشـاره آن بـه صحبـتهـایخـود
کـرد،ایـناسـتکـهبخـشزیادی
اززنـانافغانسـتانکـهدرحکومـت
قبلـیایـنکشـورمشـغولبـهکار
ایـن در طالبـان کـه حـاال بودنـد،
کشـورحاکـمشـده،ناچارشـدهاند
کـهبرخـالفمیـلباطنـیخـوددر
خانـهبنشـینند.درواقـع،هماکنون
زنـانافغانسـتانازدوحـقاساسـی
خـودکـهحکومـتقبلـیدراختیار
حـق یعنـی بـود، گذاشـته زنـان
تحصیـلوحـقکارکـردنمحـروم

اند. شـده
ایـنفعالحقوقمدنیافغانسـتان
اکنـون هـم متاسـفانه داد: ادامـه
دولـتطالبـانجلویورودبسـیاری
ازدختـرانافغانسـتانیبـهدانشـگاه
در همچنیـن اسـت. گرفتـه را هـا
برخـیوالیـاتافغانسـتان،کودکان
بخصـوصدختـرانکـهبایـددرس
از برونـد، مکتـب بـه و بخواننـد
حـقدرسخوانـدنمحـروممانـده
انـدوطالبـاناجـازهتحصیـلرابـه
فشـار همچنیـن دهـد. نمـی آنهـا
در موجـود اقتصـادی مشـکالت
افغانسـتانبیـشازهمهبـرکودکان
وزنـانایـنکشـورواردمیشـودو
ایـنگـروهبیـشازهمـهدرمعرض
ازدشـواریهـای ناشـی گرسـنگی

معیشـتیقـرارگرفتـهانـد.
کـرد: تاکیـد ادامـه در وی

  نیروهای 
طالبان به 
دروغ می 
گویند که 
فارسی 

زبانان این 
کشور را 

تحت ستم 
قرار نمی 

دهند
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55ف مشـکالت از یکـی تنهـا گرسـنگی

مـردمافغانسـتاناسـتومتاسـفانه
کشـور در شـرایطی بـا اکنـون مـا
خـودمواجههسـتیمکههیـچکدام
نمـی کـودکان و زنـان مـردان، از
تواننـداعتـراضخـودرابـهطالبان
مطـرحکننـدوهمـهصحبـتهای
دربـاره گـروه ایـن ارشـد مقامـات
وجـودعدالـتبیـناقـواموآزادی
کـذب تمامـا افغانسـتان، در بیـان
اسـت،زیـرامـردممـاهماکنـوناز
نظـرسیاسـیواقتصـادیبهشـدت

تحـتفشـارقـراردارنـد.

۶۰ درصد نیروهای نظامی و 
دولتی حکومت قبلی افغانستان 

در ایران هستند
از دیگـری بخـش در خالقیـار
بـه اشـاره ضمـن هایـش صحبـت
سـابقهتاریخیمشـترکبیـشاز2
هزارسـالهمـردمایرانوافغانسـتان
گفـت:بـاتوجـهبـهایـنکـهمـردم
ایـرانوافغانسـتانبـایکدیگـر،هم
زبـان هـم و فرهنـگ هـم دیـن،
هسـتند،مـاضمـنتشـکرازمهمان
ایـران، مسـئوالن و مـردم نـوازی
تقاضـا اسـالمی انقـالب رهبـر از
داریـمکهبـهمهاجـرانافغانسـتانی
کشـور روزهـای ایـن شـرایط و
نیروهـای زیـرا کننـد، کمـک مـا
کـه گوینـد مـی دروغ بـه طالبـان
فارسـیزبانـانایـنکشـورراتحت
هـم و دهنـد نمـی قـرار سـتم
اکنـونایـنصحبـتاززبـانبرخی
عوامـلطالبـانشـنیدهمـیشـود

کـهفارسـیزبانـانمتعلـقبـه

ایـرانوتاجیکسـتانهسـتندوباید
کننـد. تـرک را افغانسـتان

دفتـر ای رسـانه بخـش رئیـس
در مقیـم افغـان مهاجریـن امـور
ایـرانبـابیـانایـنکـههـماکنون
و نظامـی نیروهـای درصـد 60
دولتـیحکومـتقبلیافغانسـتانبه
ایـرانپنـاهآوردهانـد،توضیـحداد:
مـاازرهبـرجمهوریاسـالمیایران
تشـکرمـیکنیـمکـهدرمـاههـای
اخیـرافغانسـتانیهـایبسـیاریرا
کـهحتـیبعضـاکارتشناسـاییو
پاسـپورتنداشـتند،بـهایـرانپنـاه
مسـئوالن کـه امیدواریـم و دادنـد
ایرانهمانندگذشـتهازافغانسـتانی
هایـیکـهدرمناطـقمختلـفایران
زندگـیمـیکننـد،حمایـتهـای

باشـند. راداشـته الزم

سازمان ملل نباید طالبان را 
به رسمیت بشناسد

ایـنفعالحقوقمدنیافغانسـتان
هایـش صحبـت پایانـی بخـش در
توجهـی بـی از مجـدد انتقـاد بـا
نهادهـایبیـنالمللـیبـهوضعیـت
افغانسـتان مـردم امـروز بـار اسـف
اظهـارداشـت:متاسـفانهبـاوجـود
ایـنکـهایـراندرتمـامسـالهای
اخیـربـهخوبیازمـردمافغانسـتان
میزبانـیکردهاسـت،اماهـماکنون
شـاهدسـکوتکشـورهاییدربرابـر
هسـتیم افغانسـتان امـروز شـرایط
کـهشـعارحقـوقبشـرراسـرمـی
دهنـد،ولیهیچواکنـشموثریدر
برابـرجنایـاتایـنروزهـایطالبان

انجـامنمـیدهنـد.
مـا کـرد: تصریـح پایـان در وی
بیـن نهادهـای ملـل، سـازمان از
المللـیوسـایرنهادهاییکـهدرباره
حقـوقبشـرشـعارمـیدهنـد،می
خواهیـمکهبهشـرایطامـروزمردم
افغانسـتانکـهحقـوقآنهـاتوسـط
طالبـانپایمـالشـدهوآزادیبیان
شـده سـلب کامـل طـور بـه آنهـا
جامعـه زیـرا کننـد، توجـه اسـت،
از اسـتفاده بـا توانـد مـی جهانـی
قوانیـنبیـنالمللـی،بابـتجنایات
امـروزطالبـانازایـنگروهحسـاب
کشـیکنـدوهیـچکشـورینبایـد
بـه را طالبـان امـروز شـرایط در

بشناسـد. رسـمیت

ریشه سکوت 
برخی مردان در 
افغانستان در 
برابر جنایات 

طالبان، قساوت 
شدید این 
گروه علیه 

مخالفان خود 
است



آزمایشگاه های سنجش سالمت محصوالت 
کشاورزی در البرز راه اندازی می شود

راه اندازی  کرج  اتاق  رئیس 
سنجش  مرجع  آزمایشگاه های 
سالمت محصوالت صادراتی کشاورزی در 
از  و  دانست  ضروری  را  البرز  استان 
دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  پیگیری 
این  راه اندازی  برای  علوم پزشکی استان 

آزمایشگاه ها خبر داد.

بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛
رئیساتاقکرجباتأکیدبرضرورتراهاندازی
سالمت سنجش مرجع آزمایشگاههای
البرزگفت: محصوالتصادراتیکشاورزیدر
پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت
البرزباهمکاریآزمایشگاههایهمکارآزمون
تصمیم این شدن عملیاتی دنبال به استان

هستند.
پنجمینجلسه و هشتاد در رضایی پرهام
خصوصی بخش و دولت گفتوگوی شورای
سالمت گواهی صدور تسهیل مورد در البرز
پیشنیاز بهعنوان دارو و غذا سازمان توسط
صدورگواهیقرنطینهبرایمحصوالتگیاهی
اساس بر گفت: روسیه کشور به صادراتی
درحال استان داروی و غذا معاونت گزارش
حاضرتأییدسالمتتمامیمحصوالتگیاهی
منتفی دارو و غذا سازمان توسط صادراتی

است.
شده ارائه نامه به توجه با داد: ادامه وی
وزارت ازسوی اسفندماهسالجاری اول در
تنها که است شده مقرر کشاورزی، جهاد

گوجهفرنگی، بر مشتمل محصوالتی برای
پروانه فلفل و سیبدرختی بادمجان، خیار،
محصول سالمت تأیید بر مبنی بهداشتی

توسطسازمانغذاوداروصادرشود.
و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس
کشاورزیکرجگفت:درسطحاستانجلساتی
در پزشکی علوم دانشگاه مسئوالن حضور با
آزمایشگاههای و دارو و غذا معاونت حوزه
در البرز پتانسیلهای و برگزار آزمون همکار
صدور و محصوالت سالمت تعیین راستای
صادراتی محصوالت برای سالمت گواهی
و سنجش مورد استان مبدأ از کشاورزی

ارزیابیقرارگرفتهاست.
اسامی از فهرستی داد: توضیح وی
البرز در فعال آزمون همکار آزمایشگاههای
دارو و غذا معاونت کنار در میتوانند که
گواهی صدور و تعیین فرآیند در استان
استان سالمتمحصوالتکشاورزیصادراتی

اقداماتالزمراانجامدادهوفعالیتکنند،به
آزمایشگاهمرجعدرتهرانارسالشدهاست.

مسئوالن کرد: تشریح ادامه در رضایی
غذا معاونت در استان پزشکی علوم دانشگاه
به مربوطه آزمایشگاههای همکاری با دارو و
دنبالراهاندازیآزمایشگاههایمرجعسنجش
گواهی صدور و صادراتی محصوالت سالمت
فرآیندها تسهیل جهت در اقالم آن برای

هستند.
غذا و معاونت حوزه مسئوالن افزود: وی
ودارواستانپیشفاکتورخریددستگاههای
را مرجع آزمایشگاههای راهاندازی موردنیاز
با بهداشت وزارت بهواسطه و کرده دریافت
طریق از تا شدهاند هماهنگ مجموعههایی
هیاتامنایارزیاستانخریدایندستگاهها

وتجهیزاتمربوطهانجامشود.
نیزگفت: البرز استاندار عبداللهی، مجتبی
بهصورت شورا این جلسات اخیر ماههای در
حضور با کرج اتاق محل در منظم و مرتب
برگزار مختلف بخشهای در صنایع صاحبان
این در شده مطرح مسائل و است شده

نشستهاراپیگیریکردهایم.
شورای نشست در اینکه بیان با وی
استان خصوصی بخش و دولت گفتوگوی
بحث و استان صنایع گاز تعرفه مسئله
شد، مطرح اخیر ماههای در آن افزایش
مبادی از را موضوع این که شد مقرر افزود:
ذیربطپیگیریکنیم،هدفماایناستکه
افزایش گاز تعرفه محاسبه فرمول اساس بر 56
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در مورد مباحث مالیاتی و 
بانکی نیز مقرر شد که طرح و 

انتقال پیشنهاد های صنعتگران 
و تولیدکنندگان با مسئوالن 
کشوری از طریق اداره کل 

مالیاتی و بانک های عامل استان 
تا زمان رسیدن به خواسته 

مطلوب صورت گیرد.



بهایمصرفآنبرایصنایعبهنحویاعمال
فعال خصوصی بخش رضایتمندی که شود

درصنعتمدنظرقرارگیرد.
موضوع دیگر به اشاره با البرز استاندار
گفتوگوی شورای نشست در شده مطرح
حضور در البرز خصوصی بخش و دولت
مباحث مورد در کرد: بیان صنایع صاحبان
مالیاتیوبانکینیزمقررشدکهطرحوانتقال
با تولیدکنندگان و صنعتگران پیشنهادهای
مالیاتی ادارهکل ازطریق مسئوالنکشوری
به رسیدن زمان تا استان عامل بانکهای و

خواستهمطلوبصورتگیرد.
مباحث حل راستای در کرد: تأکید وی
فعاالن حضور در مصوباتی بانکی و مالیاتی
شورای نشست در دولتی مدیران و صنعتی
استان خصوصی بخش و دولت گفتوگوی
داشتهایمکهامیدواریمدرقالبآنمشکالت
رفع البرز صنعت و تولید حوزه در مربوطه

شود.
راهاندازی موضوع خصوص در عبداللهی
گازسوز پایه کوچک مقیاس نیروگاههای
)CHP(درسطحشهرکهایصنعتیاستان
برایتأمینبرقموردنیازواحدهایتولیدیو
ساخت مورد در شده انجام اقدامات آخرین
اینمجموعههاگفت:دراینرابطهدستورات
شده صادر زیرساختها تأمین بحث در الزم

استکهامیدواریمبهخوبیپیگیریشود.
سیزدهم دولت نگاه اینکه بر تأکید با وی
تولید، سطح افزایش به توجه راستای در
حداکثری اشتغال و مختلف صنایع ایجاد
برای تالش اهمیت حائز نکته افزود: است،
اساس بر خصوصی بخش مشکالت حل
مثبت دیدگاههای اعمال و وضوابط مقررات

وسازندهاست.
نشستهای در کرد: تصریح البرز استاندار
متعددبافعاالنعرصهتولیدوصنعتازجمله
خصوصی بخش و دولت گفتوگوی شورای
مشکالت و مسائل که هستیم امیدوار البرز

فعاالناقتصادیاستانحلوفصلشود.

اهمیت به اشاره با دیگری بخش در وی
محصوالت گواهیسالمت صدور مشکل حل
این در گفت: استان کشاورزی صادراتی
کشاورزی محصوالت پایش اساس بر مورد
از که شد مقرر و مطرح مسائلی البرز
در فعال آزمون همکار آزمایشگاههای طریق
محصوالت این پایش و سنجش به استان
در نیز مربوطه دستگاههای و شود کمک
صادرکنندگان تا کنند همکاری زمینه این
صادرات امر به مشکلی کوچکترین بدون

بپردازند.
یداله نشست، این برگزاری جریان در
به اشاره با نیز کرج اتاق رئیس نائب مالمیر
طرحموضوعافزایشبهایگازمصرفیصنایع
تولیدکنندگان برای را زیادی مشکالت که
افزایش بحث کرد: بیان است، کرده ایجاد
تعرفهگازبخشصنعتازاردیبهشتماهسال
به صعودی روند با بهمرور و شد آغاز جاری

قیمتهاینجومیکنونیرسیدهاست.
ویبابیاناینکهانتظارماایناستکهبر
گاز تعرفه تغییر مشخص جدول یک اساس
برایصنایعاعمالشود،افزود:متأسفانهتحت
مصرفی، گاز قبضهای ناگهانی تغییر تأثیر
سنگین بدهی رقم با کارخانهها از خیلی

مواجهشدهوبهمرزتعطیلیرسیدهاند.
همگن صنایع تخصصی انجمن رئیس
اشاره با البرز استان چرم و پوشاک نساجی،
بهمشکالتحادثشدهبرایبخشیازفعاالن
بهای افرایش دنبال به استان در اینصنعت
چندین سوی از انجمن این در گفت: گاز
واحدتولیدینامههاییدریافتکردهایمکهبا
رقمسنگینبابتپرداختهزینهگازمصرفی

مواجهشدهاند.
ویدرادامهعنوانکرد:واحدهایتولیدی
صنعتنساجیاستانکهپرداختبدهیبابت
است، سنگین آنها برای مصرفی گاز هزینه
اعالمکردهاندکهاگرشرایطبههمینمنوال
دیگر آتی سال نوروز تعطیالت از بعد باشد

قادربهادامهفعالیتنخواهندبود.
مالمیردرادامهتصریحکرد:پرداخت500
تا600میلیونتومانبابتبهایگازمصرفی
تا70 با60 براییکواحدصنعتیکهتنها
ادامه درواقع است، فعالیت حال در نیرو نفر
کارآنتولیدکنندهرادشوارمیکند،آنهمدر
سالیکهازسویمقاممعظمرهبریبهتولید،
شده نامگذاری مانعزداییها پشتیبانیها،
رفعمشکالت اصلیمسئوالن ورسالت است
پیشرویتولیدکنندگانوصنعتگراناست.

فهرستی از اسامی 
آزمایشگاه های همکار آزمون 

فعال در البرز که می توانند در 
کنار معاونت غذا و دارو استان 

در فرآیند تعیین و صدور گواهی 
سالمت محصوالت کشاورزی 

صادراتی استان اقدامات الزم 
را انجام داده و فعالیت کنند، 
به آزمایشگاه مرجع در تهران 

ارسال شده است.
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واحدهای تولیدی صنعت نساجی 
استان که پرداخت بدهی بابت 
هزینه گاز مصرفی برای آنها 
سنگین است، اعالم کرده اند 
که اگر شرایط به همین منوال 

باشد بعد از تعطیالت نوروز سال 
آتی دیگر قادر به ادامه فعالیت 

نخواهند بود.
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افق توسعه و همکاری شرکت کشت و صنعت مغان و بخش 
خصوصی کشور صربستان در زمینه تولید بذر و نهال

سفر به صربستان با دعوت سفیر 
آن  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  بین الملل  امور  دفتر  تشخیص  و  کشور 
جهاد  وزیر  اقتصادی  همکاری های 

کشاورزی انجام شده است.
از نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
هیئت اعضای و رئیس مدیرعامل، مرزنیوز؛
دامپروری و صنعت و کشت شرکت مدیره
رئیس بزرگی، علیرضا دکتر معیت در مغان
هیئتمدیرهومدیرعاملشرکتشهرکهای
همکاریهای گسترش جهت کشاورزی
صربستان کشور به کاری سفری اقتصادی

انجامدادند.
شرکت مدیرعامل محسنزاده، اسداله
ظرفیتهای اقتصادی بنگاه این اظهارداشت:
اقتصادی مراودات و زیادیجهتهمکاریها
خارجی خصوصی و دولتی شرکتهای با
به میتواند ارتباطات این گسترش و داشته
استفادهبیشازپیشازپتانسیلهایمغفول
ماندهکمکنماید.سفربهیککشوراروپای
شرکتهای و دانشگاهها با تعامل و شرقی
تولیدیآنبهبهرهوریهرچهبهترازامکانات
راندمان، افزایش به و رسانده یاری موجود
سوددهیوایجاداشتغالپایداردربزرگترین
بنگاهتولیدیاستاناردبیلمنجرخواهدشد.
دیدارهای سفر این طی در افزود: وی
زیادیباشخصیتهایحقوقیوحقیقیمن
جملهسفیرکشورجمهوریاسالمیایراندر

بازرگانی- تولیدی- شرکتهای و صربستان
در مذاکراتی و داشته خدماتی تحقیقاتی-
خصوصهمکاریهایدوجانبهوچندجانبه

انجامشد.

و صنعت و کشت شرکت مدیرعامل
میلو دکتر با دیدار افزود: مغان دامپروری
و توواک میلو آپ شرکت مدیرعامل راد،
میالدینوویچ،مدیرعاملفیوریتهدرخصوص
هسته بدون و هستهدار درختان نهال تولید
در میوه درختان انواع نهال خرید زمینه در
سیب، قبیل از مختلف واریتههای و ارقام
انجام آلو و گیالس گالبی، به، فندق، آلبالو،
گرفتهوطرفصربستانیتعداد25هزاراصله

است نموده هدیه تولیدی بنگاه این به نهال
قرار بهرهبرداری مورد و تحویل بزودی که
خواهدگرفت.محسنزادهگفت:دیدارهاییبا
تِرستنیک شهر شهردار آتاناسکویچ، گراسیم
انواع بستهبندی شرکت چندین همچنین و
با دیدار گرفت. انجام غذایی محصوالت
بیوسیژ پیک بذر پروسس کارخانه مسئولین
بذر پروسس و کن خشک خصوص در
کلوسیکی، بوریس پروفسور با دیدار ذرت؛
مدیرعاملشرکتاصالحبذرغالتبیوگرانوم
درخصوصهمکاریدرقالبپژوهشبرروی
بانک دارای بذور و غالت بذور مختلف ارقام
ژن؛بازدیدازگاوداریمدرنپی.پی.آلکسیچ
مشترک؛ همکاریهای مورد در مذاکره و
مدیرعامل ساویچ، باشکو پروفسور با مالقات
برای تولیدبذرچغندرقند بازرگانیو شرکت
دیدار یونجه؛ و چغندر بذور تولید و اصالح
نی و ودکترجوران دینوویچ اِِور پروفسور با
بوجتدینوویچ،صاحبانشرکتسوپریوردر
زمینهتولیدوبستهبندیبذورسبزیوصیفی؛
باخانمپروفسوراروشجوردجیوویچ، دیدار
تولید زمینه در آگرونیک شرکت مدیرعامل
مجهز آزمایشگاهی سیستم با ارگانیک مواد
دیدار استارت؛ یونی و یونیکر محصوالت با
بادکترساشاکرستانوویچ،مدیرعاملشرکت
آگروسووادرخصوصهمکاریدرزمینهمواد
شیمیاییکشاورزی؛دیدارباپروفسوربوریس،
مدیرعاملشرکتبیوگرانوماندآگرونیماراکو
اصالح غالت، بذور اصالح زمینه در پاتنت

گروه دوستی و شرکت 
ایران- صرب بعنوان شرکت 

کنسرسیومی در حال شکل گیری 
می باشد و تقسیم وظایف بر 

اساس توانمندی ها انجام خواهد 
گردید و ما در حال پیگیری این 
امر هستیم که همکاری ها در 

باالترین سطح بین دو وزیر یعنی 
وزیر جهاد کشاورزی و وزیر 

صربستان در عالی ترین سطح 
صورت گیرد.
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بخشیازفعالیتهایمدیریتشرکتدرسفر
بهصربستانبود.

و کشت شرکت مدیره هیئت عضو
عالوه کرد: اظهار مغان دامپروری و صنعت
با نیز مالقاتهایی مذکور شرکتهای بر
معتبر انستیتوهای و دانشگاهها مسئولین
صربستانانجامگرفتکهدیداربااستانکوویچ،
معاوندانشگاهکشاورزیبلگراد؛پروفسوراِِور
دینوویچ،رئیسانستیتواصالحبذورسبزیو
انتقالتکنولوژیدانشفنی صیفیدرزمینه
مختلف سبزیجات پرورش و تکثیر زمینه در
ارقامجدیدبذورسبزیجاتهیبرید؛ واصالح
دیدارباوالدیمیرکرووِژویچ،رئیسانستیتوی
کشت، الگوی تغییر زمینه در بیوسنس
برای کار آمادگی کشاورزی، رصدخانه ایجاد
بخشهای کردن عملیاتی و هوشمندسازی
رئیس الیزابتجانچ، دکتر با دیدار و تجاری
در تکنولوژی فود آو انستیتوت انستیتوی
زمینهثبتمحصوالتدرموسسهآبوخاک
دیگر از ترویج و آموزش و نباتات حفظ و

اقداماتمدیریتدرسفربهصربستانبود.
اینمدیردرادامهچنینبیانکرد:شرکت
ساله 84 روابط به توجه با صربستانی های
ایراننیستند ایرانمنتظرلغوتحریمهای با

بزرگترین مدیره هیئت اعضای اخیر سفر و
کشور دامپروری و صنعت و کشت شرکت
شرکت دلگرمی موجب کشور آن به ایران
هایصربستانیشد.اینسفرهمبرایشرکت

از صربستانی های شرکت برای هم و مغان
از آن نتیجه و بوده برخوردار باالیی اهمیت
طریقسفارتایراندربلگرادپیگیریخواهد
شد.محسنزادهتصریحکرد:موضوعمعیشت
مردموامنیتغذاییموردتاکیدمقاممعظم
برآوردن در کشاورزی نقش و بوده رهبری
سفرهمردمواشتغالآنهاخیلیمهممیباشد
مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت و
میتواندنقشاساسیدراینمورددرشمال
غربکشورایفانماید.کشاورزیازبرنامههای
اهلل آیت خدمتگزار دولت کلیدی و اساسی
ماموریت موضوع و بوده رئیسی سیدابراهیم
وزیر و آقا حضرت فرمایشات پیگیری ما
خصوص این در است. بوده کشاورزی جهاد
جهاد وزارت و دیپلماسی عهده بر اصلی بار
کشاورزیبودهوشرکتمغانیکیازشرکت
شرکت با همکاری زمینه در محوری های
کرد: بیان بود.ویچنین هایصربخواهد
بعنوان صرب ایران- شرکت و دوستی گروه
شرکتکنسرسیومیدرحالشکلگیریمی
باشدوتقسیموظایفبراساستوانمندیها
انجامخواهدگردیدومادرحالپیگیریاین
امرهستیمکههمکاریهادرباالترینسطح
بیندووزیریعنیوزیرجهادکشاورزیووزیر
صربستاندرعالیترینسطحصورتگیرد.

این بنگاه اقتصادی ظرفیت های 
زیادی جهت همکاری ها و 

مراودات اقتصادی با شرکت های 
دولتی و خصوصی خارجی 

داشته و گسترش این ارتباطات 
می تواند به استفاده بیش از 
پیش از پتانسیل های مغفول 
مانده کمک نماید. سفر به یک 
کشور اروپای شرقی و تعامل با 

دانشگاه ها و شرکت های تولیدی 
آن به بهره وری هر چه بهتر از 
امکانات موجود یاری رسانده و 
به افزایش راندمان، سوددهی 

و ایجاد اشتغال پایدار در 
بزرگترین بنگاه تولیدی استان 

اردبیل منجر خواهد شد



ستان 1400 - سال سوم شماره 11
صل زم

صادی دیده بان مرز - ف
صلنامه سراسری اجتماعی-اقت

ف 60

استاندار اردبیل خواستار توزیع عادالنه اعتبارات کشوری شد
گفت:  اردبیل  استاندار 
و  استقالل  حفظ  برای 
کشور  در  اقتصادی  توسعه 
تمام  ظرفیت های  از  استفاده 
در  و  بوده  ضروری  مناطق 
عادالنه  توزیع  خصوص  این 
اعتبارات، شاخص های استان را 

به میانگین کشوری می رساند.
نقل به و بهگزارشدیدهبانمرز
ازمرزنیوز؛سیدحامدعاملیاظهار
و همت با میشود تالش کرد:
عقبماندگیهای بیشتر، پیگیری
شاخصهای حوزه در استان
توسعه،بهمیانگینکشوریبرسد.
عنوان به را اردبیل استان وی
انقالب از بعد استانکشور اولین
انقالب، مولود های استان وجزو
در اردبیل افزود: و کرد عنوان
فروردینماهسال1372بهعنوان
مشخص کشور نقشه در استان
آن توسعه برای اولیه گامهای و

برداشتهشد.
استانداراردبیلبااشارهبهاقدامات
شدن استان از بعد گرفته انجام
مزیت، این کرد: تصریح اردبیل،
و توسعه تاریخ در عطفی نقطه
توسعه حوزه در استان، پیشرفت
راهها،توسعهشهریو روستاهاو
زیرساختهایاقتصادیوعمرانی

بود.
استان از بعد  کرد: بیان عاملی
مهمی بسیار اتفاقات شدن،
این از برخی اینکه با و داده رخ
شدن استان از قبل ها پیشرفت
بود، شده شروع اردبیل در نیز
ولیدربحثزیرساختهاازجمله

جادهها،عقببودیم.
بزرگراهی، حوزه در گفت: وی
بزرگراهها در کشوری میانگین
نسبتبهجادههایاصلیوفرعی
24درصدبودهکهاینمیزاندر

استانیازدهدرصداست.
برای کرد: اظهار اردبیل استاندار
جبران عقبماندگیها این اینکه،
استان در مهمی کارهای شود،
کارهایی جمله از که شده شروع
بحث برسد، نتیجه به باید که
استان جنوب به شمال بزرگراه
بودهکهبخشیانجامشدهومابقی

درحالانجاماست.

ویادامهداد:ازقسمتهایباقی
ماندهنیزبخشیازمسیردرسال
آیندهزیرپیمانرفتهومسیرباقی
ماندهنیزبعدازآناجرامیشود.

توسعه یادآوری با عاملی
به ارتباطات،  زیرساختهای
اردبیل- راهآهن پروژه اجرای
از افزود: و کرد اشاره نیز میانه
راهآهن، مسیر کیلومتر 176
و شده ریلگذاری کیلومتر 110
مابقیهمدرحالاجرابودهکهبا

عمدهای بخش پروژه این تکمیل
اززیرساختهایارتباطیاستان

تسهیلوتامینمیشود.
راهآهن اتصال پیگیری از وی
اردبیلبهپارسآبادوسپساتصال
خبر آذربایجان به خطآهن این
این اقتصادی توجیه افزود: و داد
اقدامنیزارائهشدهوتالشهای
الزمبرایتحققآنانجاممیشود.
در کرد: بیان اردبیل استاندار

استان فرودگاه گذشته سالهای
بود مناسب زیرساختهای فاقد
زیرساختها این اکنون هم که
ارتقاپیداکردهوتالشمیشودبا
توافقاتانجامگرفتهتعدادپروازها

همدرسالآیندهبیشترشود.
تجهیز به توجه با افزود: عاملی
در kat سیستم2 به فرودگاه
سالآینده،راهاندازییکآشیانه
اردبیل پروازی بیس با شرکت و
راستا این در برنامهها اولویت در

است.
به وگو گفت این ادامه در وی
توسعه برای زیرساختها ایجاد
کرد اشاره استان در کشاورزی
عنوان به مغان دشت گفت: و
کشاورزی حوزه ملی ظرفیت
توجه  است الزم و بوده مطرح

ویژهبهآنداشتهباشیم.
استانداراردبیلاجرایشبکهپایاب
خداآفرینرادرراستایبهرمندی

دشت کشاورزی ظرفیت از بهتر
تا افزود: و دانست ضروری مغان
اراضی از هکتار هزار 40  کنون
تحتپوششاینپایابآبیشده
کهباایناقدام،یکمیلیونتنبه

محصوالتاضافهمیشود.
قابل بخش کرد: تصریح عاملی
شده انجام پایاب این از توجهی
وتالشمیشودتا1402بهطور

کاملبهبهرهبرداریبرسد.
واحد چند راهاندازی از وی
خبر استان در تبدیلی صنایع
تبدیلی ایجادصنایع وگفت: داد
تولیدات از بهتر بهرهبرداری برای
کشاورزیضروریبودهکهاحداث
دست در نیز دیگر واحد چندین

اقداماست.
حوزه کرد: بیان اردبیل استاندار
بخشهای دیگر از گردشگری
مهمیاستکهمیتوانددرحوزه
ایجاد و ثروت تولید به اقتصادی

اشتغالکمککند.
ویاظهارکرد:بااینکهتالشهای
بخش این در استان در بیشتری
انجامشده،ولیبایداقداماتبرای
بیشتر محل این از ثروت تولید
این اینکه بیان با عاملی شود.
ثروتساز بخشهای از نیز حوزه
برنامهریزیهایی گفت: است،
حوزه در پروژهها شروع برای
گردشگریانجامشدهکهدرسال
میشود. عملیاتی قوت با آینده
ویبهمغفولماندنحوزهمعدن
استان در گذشته سالهای در
در معادنی افزود: و کرد اشاره
جنوباستانومشگینشهروجود
به تبدیل و استخراج با که دارد
اشتغالزایی  حوزه، این در ثروت
وبهرهبرداریازاینظرفیترانیز
شاهدخواهیمبود.عاملی،انقالب
اسالمیراثمرهمجاهدتسالیان
سالانسانهایبزرگیدانستکه
رسیدن نتیجه به برای بیدریغ
انقالبتالشکردند.وی گفتمان
ایامی، درچنین کرد: خاطرنشان
پرچم در را خود انقالب گفتمان
داد نشان کشور افتخار و عزت
استقالل، چون دستاوردهایی و
ارمغان به را آزادی و پیشرفت

آورد.

حوزه گردشگری از دیگر بخش های مهمی 
است که می تواند در حوزه اقتصادی به 
تولید ثروت و ایجاد اشتغال کمک کند.

بعد از استان شدن ، اتفاقات بسیار مهمی 
رخ داده و با اینکه برخی از این پیشرفت 

ها قبل از استان شدن نیز در اردبیل 
شروع شده بود ، ولی در بحث زیرساخت ها 

از جمله  جاده ها، عقب بودیم.



درخواست شهردار اردبیل از مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور؛

ساختار تعیین ارزش افزوده مالیات 
شهرداری ها را اصالح کنید

در  سخنانی  در  اردبیل  شهردار 
کالنشهرهای  شهرداران  مجمع 
تعیین  در  مشخص  ساختار  نبود  کشور، 
ارزش افزوده در سیستم اخذ مالیات از 
پیش روی  چالش های  از  را  شهرداری ها 
مدیریت شهری بیان کرد و گفت: انتظار 
تعریف  و  ساختار  این  ایجاد  داریم 
بستری منطقی برای روند اخذ مالیات از 
ها، در  از شهرداری  سوی وزارت کشور 
کالنشهرها  مجمع  برنامه های  اولویت 

قرار گیرد.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمدیریت
ارتباطاتواموربینالمللشهرداریاردبیل؛

محمودصفریدرادامهسخنانخوددراین
کالنشهر 19 شهرداران باحضور که مجمع
کشوردرتهرانبرگزارشد،برضرورتتداوم
تأکید ها شهرداری برای رایگان قیر توزیع

کردوافزود:یافتنراهکاریبرایحفظمنافع
ارتباطاتمالیوسازمانیبا شهرداریهادر
سایراداراتهمچونتأمیناجتماعیواوراق
و بهبود در میتواند نیز ها بانک مشارکت

توسعهخدماتشهریموثرباشد.
فراهم همچون مباحثی اردبیل شهردار
با تهاتر امکان ایجاد برای زمینه نمودن
برای )ص( االنبیا خاتم سازندگی قرارگاه
شهرداریهاجهتتسریعدراجرایپروژهها
وایجادامکاناخذاعتباراتازمحلبودجه
ازدیگر را برایشهرداریها حوادثکشور
شهرداران مجمع که کرد بیان هایی زمینه
کالنشهرهایکشورمیتواندبهآنورودپیدا

کند.
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انتظار داریم ایجاد این ساختار 
و تعریف بستری منطقی برای 

روند اخذ مالیات از سوی 
وزارت کشور از شهرداری ها، 
در اولویت برنامه های مجمع 

کالنشهرها قرار گیرد.
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مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل:

220 هزار نفر حایز شرایط 
عضویت در تعاونی های 

مرزنشینان هستند

و روسـتایی امـور دفتـر مدیـرکل
گفـت: اردبیـل اسـتانداری شـوراهای
منظـور بـه مرزنشـینان هـای تعاونـی
رفعمشـکالتروسـتاییانتشـکیلشده
کـهبیـشاز220هـزارنفـردراسـتان
حائـزشـرایطعضویـتدرایـنتعاونـی

هـاهسـتند.
بـهگـزارشدیدهبـانمـرزوبـهنقـل
ازمرزنیـوز؛علـیقیطانـیدرجلسـهبـا
مدیرانتعاونیهایمرزنشـینانسراسـر
اسـتاناظهـارکـرد:بـارفـعمشـکالت
تعاونیهـا،تعـدادقابلتوجهـیازاهالی
عشـایر و اسـتان مـرزی روسـتاهای
میتواننـدازمزایـایآنبهرهمندشـوند
وبـاهمدلـیوهمکاریبیشـترنسـبت

بـهمسـایلپیرامونـیخـودبپردازند.
مـرزی مناطـق مـردم افـزود: وی
و منافـع از بایـد مسـتقیم طـور بـه
مزیتهـایتعاونیهـابرخوردارشـوندو
کاالهـاییارانـهداردراختیـاراینقشـر

گیـرد. قـرار زحمتکـش
قیطانـیهدفازتشـکیلاینجلسـه
رارفعمشـکالتوطرحمسـایلچندین
سـالهتعاونیهـابرشـمردوتصریحکرد:
بایـدکارگروهـیبـاحضـورنمایندگانی
ازدفتـرامـورروسـتایی،معاونـتامـور
تعـاون ادارهکل اسـتانداری، اقتصـادی
ویـکنفـربـهنمایندگـیتعاونیهـای
مرزنشـینانتشـکیلشـودتانسـبتبه
تهیهودسـتهبندیکارشناسـیمسـائل
وپیشـنهاداتتصمیماتاساسـیگرفته

. شود
و روسـتایی امـور دفتـر مدیـرکل
شـوراهایاسـتانداریاردبیـلگفـت:بـا
تشـکیلاینکارگـروهواتخاذتصمیمات
کارشناسـی،مشکالتدرسـطحاستانی
وملـیپیگیـریودرنهایـتبـهیـک

نتیجـهمطلـوبختـمخواهـدشـد.
مدیـران از برخـی جلسـه ایـن در
تعاونیهـایمرزنشـینانومعـاوناداره
کلکار،تعـاونوامـوراجتماعیاسـتان
اردبیـلمشـکالتومسـایلموجـودرا

مطـرحکردنـد.

ایکس ری خودرویی در 
گمرک بیله سوار افتتاح شد

و  مدیریت  معاون  حضور  با 
اردبیل،  استانداری  منابع 
بیله  گمرک  در  خودرویی  ایکس ری 

سوار افتتاح شد. 
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛
گمرک از بازدید جریان در دبیر کاظم
این ایکسریخودرویی افتتاح و بیلهسوار
گمرک خودرویی ایکسری افزود: گمرک
جهت ریال 21میلیارد اعتبار با بیلهسوار
گمرک در خودرو مرور و عبور در تسریع
وزیر توسط آنالین صورت به بیلهسوار
اقتصادوداراییافتتاحشد.ویاظهارکرد:
کشور فعال گمرکات از بیلهسوار گمرک
بوده دایر شبانهروزی صورت به که است
توجه با بیلهسوار گمرک کردن مکانیزه و

بهاینکهاینگمرکطیسالهایاخیربه
ادارهکلارتقاءیافتهاستدردستورکارقرار

داشت.
و کرونا شیوع به توجه با گفت: وی
محدودیتهادرترددبینمرزی،دربحث
صادراتکاال،گمرکبیلهسوارنقشمثبت
وموثریداشتهو300میلیوندالرصادرات

در11ماههامسالثبتشدهاست.
استاندار منابع و توسعه مدیریت معاون
در انسانی نیروی کمبود بحث به اردبیل
افزود: و کرد اشاره نیز سوار بیله گمرک
گمرک ادارهکل در انسانی نیروی کمبود
جدی صورت به آینده سال در بیلهسوار
پیگیریمیشودتاباجذبنیروهایجدید

اینمشکلرفعشود.
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