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دکتر احمد وحیدی
 وزیر کشور:

اشتغال مرزنشینان 
مورد توجه دولت است

اقتصاد و  معیشت مرزنشینان
همواره مورد توجه دولت است 

و تقویت خواهد شد.

سردار احمدعلی گودرزی 
فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران:

مرزبان و مرزنشین هر دو در 
قبال امنیت مرز مسئول هستند

 بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر 
همکاری خوب و شرافتمندانه 
مرزنشینان نبود ما شاهد این

 آرامش و امنیت نبودیم.

 حضرت آیت اهلل العظمی
 امام خامنه ای

 رهبر انقالب اسالمی ایران:

جوانان شما]عشایر اردبیلی[ همیشه 
در طول تاریخ از این مرزها دفاع کرده اند. 

دشمن را شما عقب زدید، مرزها را شما حفظ 
کردید  و پشتیبان حق و حقیقت بودید . 

منبع: بیانات در دیدار عشایر 
استان اردبیل 1379/05/06

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

حفظ مرزها 
 مرزهای خودتان را باید حفظ کنید، 

مرزداری کنید.

منبع:  سخنرانی در جمع افسران دانشکدۀ افسری، 
 صحیفه امام، جلد10، صفحه 328 
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قرآن شريف )نور/55 ( در مورد امنيّت ملّي و ارزش تأمين امنيت ملّي و عمومي مي فرمايد:

ــْن  ــَتْخِلَفنَُّهْم ِفــي اْلَْرِض َكَمــا اْســَتْخَلَف الَِّذيــَن ِم الِحــاِت لََيْس ــوا الصَّ ــوا ِمْنُكــْم َو َعِمُل ُ الَِّذيــنَ آَمُن »َوَعــَد اللَّ
ــِد َخْوِفِهــْم أَْمنــًا ...« لَنَُّهــْم ِمــْن بَْع ــْم َو لَُيَبدِّ ــْم ِديَنُهــُم الَّــِذي اْرَتضــي لَُه َنــنَّ لَُه َقْبِلِهــْم َو لَُيَمكِّ

 ترجمــه آيــه: »و خداونــد بــه كســاني از شــما كــه ايمــان آورده و كارهــاي شايســته انجــام داده انــد وعــده مــي دهــد كــه قطعــًا آنــان را حكمــران روي زميــن خواهــد كــرد، همــان گونــه كــه 
بــه پيشــينيان آن هــا خالفــت روي زميــن را بخشــيد؛ و ديــن و آيينــي را كــه بــراي آنــان پســنديده، پابرجــا و ريشــه دار خواهــد ســاخت؛ و ترسشــان را بــه امنّيــت و آرامــش مبــّدل مــي كنــد ...«

حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رییسی، رئیس جمهور:

گازرسانی به مناطق مرزی و 
محروم افتخار دولت است

توجه به مناطق محروم و کم برخوردار در 
دستور کار دولت قرار دارد و معتقدیم که باید 

به این مناطق رسیدگی بیشتری شود تا 
مردم بتوانند با احساس عدالت و 

در رفاه زندگی کنند.

سردار 
سید مجید میراحمدی، 

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور:

ارتقای کارآمدی برای 
ادامه رشد و مسیر بالندگی 
انقالب اسالمی ضروری است
باید با ارتقای کارآمدی بتوانیم به
 سهم خود به ادامه رشد و مسیر 

بالندگی انقالب اسالمی
 کمک کنیم.
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امری مطلقًا منفی نیست!

سـئوال  اولیـن  عنـوان  بـه   -
وضعیـت کنونـی و کلـی مهاجـرت از 
کشـور را چگونـه ارزیابـی می کنید؟
بـا پدیـده یـک اساسـاً مهاجـرت پدیـده
دامنـهکاربـردبسـیاروسـیعیدرتمامـی
جوامـعبـودهوبـهواسـطههمیـنجهـان
ازکشـورهادرگیـر بسـیاری آن شـمولی

ایـنموضـوعمهـمهسـتند.
شـایدایـنسـئوالبـرایخیلـیازمـردم
بـهوجـودآیـدکـهآیـاپدیـدهمهاجـرت
کشـور در اسـت؟ منفـی مطلقـاً امـری
مـامتأسـفانهایـننـگاهمنفـینسـبتبـه
پدیـدهمهاجـرتوجـوددارد،امـابـایـک
نـگاهتحلیلـیمیتـوانگفتکـهمهاجرت
آثـاروپیامدهـایمثبـتنیـزبـههمـراه
داردکـهمیتـوانازآندرراسـتایارزش

آفرینـیبهـرهبـرد.
آنچـهکـهمسـلماسـتبـهدلیلشـناخت
ناکافـیمـردمازپدیدهمهاجـرتیکنگاه
منفـینسـبتبهموضـوعمهاجـرتوجود
و برنامهریـزی عـدم آن کنـار در و دارد
در سیاسـتگذاری روی مناسـب تمرکـز
امـرمهاجـرت،مردمواکنشهـایمختلفی

درایـنبـارهدارنـدکـهایـنخـودباعـث
کمتـرتوسـعهیافتگـیامـرمهاجـرتدر

کشـورشـدهاست.

کمـااینکهجامعـهکنونینیـازبهچرخش
دانـشوچرخـشنخبگانـیدارد،منظـور
مهاجـرت همـان نخبگانـی چرخـش از
میتوانـد کـه اسـت نظـر مـد نخبـگان

بـرایهـرکشـوریارزشآفریـنباشـد،به
شـرطیکـهبرنامهریـزی،سیاسـتگذاریو
هدفگـذاریمناسـبیپیوسـتایـنپدیده

. شد با
پـس در ایـن میـان موضوع   -
می تـوان  چگونـه  را  مغزهـا  فـرار 

کـرد؟ توجیـه 
مفهـومفـرارمغزهـامربـوطبهاواخـرقرن
بیسـتمبودهوبیشترکشـورهادراینقرن
بـاآنمواجـهبودهانـد.اینموضـوعبارفت
وآمـدبسـیارازمنابـعانسـانیونیروهای
مردمـیمطـرحشـدامـااگـرامـروزهدر
مـوردمهاجـرتصحبـتمیکنیممسـئله
فـرارمغزهـاومهاجـرتیکطرفـهمنتفی
شـدهاسـت،درقرنحاضردیگربرداشـتی
ازمفهـوممهاجـرتیـکطرفـهنیسـتو
بـابرنامهریـزیمناسـبواقدامـاتبهینـه
میتـوانمنافعـیرابـرایامـرمهاجـرت

دانسـت. مترتب
برنامهریـزی عـدم و کافـی اطـالع عـدم
مشـخص هدفگـذاری عـدم و مناسـب
باعـثشـدهتـاپدیـدهمهاجرتدرکشـور
بـهعنـوانیـکامـرمنفـیتلقـیشـود،

مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک 
ریاسـت جمهوری یکـی از مراکز 
مهم بررسـی پدیـده »مهاجرت« 
به شـمار مـی رود که ایـن روزها 
بیشـترین تـوان خـود را بـرای 
رفع موانع و مشـکالت مهاجرت 

می کند.  صـرف  نخبـگان 
بـه گـزارش دیده بـان مـرز و به 
نقـل از مرزنیـوز؛ برای آشـنایی 
ایـن رسـانه  بیشـتر مخاطبـان 
پدیـده  معایـب  و  مزایـای  بـا 
بـا  را  گفت وگویـی  »مهاجـرت« 
خیاطیـان  محمدصـادق  دکتـر 
یـزدی، رئیس این مرکـز ترتیب 
در را  آن  حاصـل  کـه   داده ایـم 

 پی می خوانید:

عدم اطالع کافی 
و عدم برنامه ریزی

 مناسب و عدم هدفگذاری 
مشخص باعث شده 
تا پدیده مهاجرت 

در کشور به عنوان 
یک امر منفی تلقی شود، 
در صورتی که اینگونه 
نیست و همه کشورها 

به عنوان یک موضوع خاص 
به آن می پردازند
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وهمـه نیسـت اینگونـه کـه درصورتـی
کشـورهابـهعنـوانیـکموضـوعخـاص
مهاجـرت موضـوع و میپردازنـد آن بـه
بـرایهمـهکشـورهاامـریجـدیتلقـی
مـیشـودحتـیدربرخـیازکشـورهای
مهاجرفرسـتویـامهاجرپذیـربـرایآن
اسـت. ایجـادشـده نهادهـایتخصصـی

تـا کردهانـد سـعی کشـورها ایـن همـه
برنامهریـزیمناسـبونگاهمثبتینسـبت
بـهاینپدیدهداشـتهباشـند،خوشـبختانه
دردولـتسـیزدهمتوجهسیاسـتگذارانه
بـررویموضـوع وهدفگـذاریمناسـبی
بـه کـه اسـت شـده معطـوف مهاجـرت
طـورحتـمدرحـوزهچرخـشوبازگشـت
نخبـگانمیتوانـدمهاجـرترابـهامـری
سـودمندتبدیـلکنـدوامیداسـتازاین

ظرفیـتبهـرهالزمراببریـم.

برای  دربـاره هجرت  نظرتان  -
چیسـت؟ دانـش  فراگیـری 

سـهنـوعمهاجرتوجـودداردکـهیکیاز
آنهـامهاجـرتتحصیلـیبهشـمارمیرود.
بسـیاریازنخبـگانبـرایفراگیـریعلـم
درکشـورهاییکـهفراگیریدانـشدرآن
وجـودداردمهاجـرتمیکننـدتـابسـتر
انتقـالدانـشوفنـاوریرابهطـورخاص
مهاجـرت از نـوع ایـن در آورنـد. فراهـم
کشـورهاییکـهزمینهآندانـشوفناوری
بـرای خاصـی برنامهریـزی نـدارد وجـود
شناسـاییسـایرکشـورهاانجـاممیدهند
وحمایتهـایمالـیوتسـهیالتویـژهای
رابـهایـنامـراختصـاصمیدهنـد،بـه
بـاحمایـتهـای را عبارتـیفـردنخبـه
دنیـا دانشـگاههای بهتریـن بـه فـراوان
ویـاکشـورهاییکـهفنـاوریخـاصدر
آنوجـوددارد،اعـزاممـیکننـدوپـس
ازفراگیـریدانـشمقدمـاتبازگشـتبـه

وطـنرافراهـممـیکننـد.
را مهاجـرت پدیـده دلیـل همیـن بـه
نمیتـوانبـهطـورمطلـقپدیـدهمنفـی

حمایـت و برنامهریـزی بـا و دانسـت
در سـازی ظرفیـت همـراه بـه نخبـگان
فنـی و تخصصـی علمـی، جایگاههـای
موجبـاتفراگیـریعلـمودانـشفراهـم

آمـد. خواهـد
نـوعدیگریازمهاجـرترامهاجرتکاری

واسـطه بـه افـراد کـه میکننـد معرفـی
اینکـهدنبـالیـکشـغلبهتـریهسـتند
وبـامهـارتوتجربـهخاصـیکـهدارنـد،
احتمـالموفقیـتدریککشـوریکهنیاز

بـهحوزهتخصصیآنهاوجودداشـتهباشـد
اقـدامبـهمهاجـرتمیکنند.البتـهبرخی
هـمسـعیمیکننـدبـرایکسـبمهارت
بـهکشـوردیگـریبرونـدامـاکشـورهای
بسـیاریبـرایسـرریزمنابعانسـانیخود
برنامههـایخاصـیدارنـدوآنهـارابـرای

کسـبمهـارتبـهکشـورهایصاحـبنام
ارتقـاء از پـس و فرسـتند مـی فنـاور و
سـطحمهارتمناسـببایـکبرنامهریزی
بـا و بـازمیگرداننـد بـهکشـور خاصـی
دادنمسـئولیتدرتخصصهـایخاصاز

آنهـااسـتفادهمیکننـد.
مهاجرتنوعسـومکهمهاجـرتنامطلوبی
مهاجـرت اصطالحـاً مـیرود، شـمار بـه
پناهجویـییـامهاجـرتاجباریبـودهکه
قاعدتـاًبـرایکشـورمـاایننـوعمهاجرت
مهـممیباشـدامابـهگـواهآمارهانسـبت
بـهخیلیازکشـورهایدیگرکـهبهدنبال
مهاجرتهـایپناهجوییاجباریهسـتند،

خوشبختانه یک 
رصدخانه ای در 

دانشگاه صنعتی شریف
 با عنوان رصدخانه 
مهاجرتی راه اندازی 

شده است که با استفاده 
از داده های آماری موضوع 
مهاجرت را با نگاه تخصصی 

مورد رصد و بررسی 
قرار می دهد.

قطعاً نگاه به آینده 
باعث شده است تا بسیاری از 

نخبگان ماندگار شوند
 و فعالیت های جدی تری

 را دنبال بکنند. 
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هـم نفـر یـک امـا نیسـت، نگرانکننـده
بـرایمـامهـمبودهومسـایلومشـکالت
ایـنبخـشرابیشـترپیگیـریمیکنیـم.

برنامههـایمدونـیبـرایمعکـوسکـردن
دالیـل و داریـم پناهجویـی مهاجـرت

افـرادیکـهقصدمهاجـرتدارنـدرامورد
برنامهریـزی تـا میدهیـم قـرار تحلیـل
مناسـبتریرابـرایایـننـوعمهاجرتها

داشـتهباشـیم.
عوامـل موثـر در جلوگیـری   -
از مهاجـرت نخبـگان، ورزشـکاران و 
هنرمنـدان و... شـامل کـدام مـوارد 

اسـت؟
نمیتـوانمهاجـرترایـکامـرخـودکار
تلقـیکـردبـهعبارتـیهـرکسـیدلـش
کـه نیـز کسـی هـر و مـیرود بخواهـد
قطعـا میگـردد. بـر میخواهـد دلـش
ایـن در و دارد وجـود برنامهریزیهایـی

امـربایدبانـگاهکاماًلعلمیوکارشناسـی
شـدهبـدانبپردازیـم.

مهاجـرت امـر متخصصیـن کـه وقتـی
مهاجـرت عوامـل کننـد مـی تحلیـل را
عوامـلکششـی بـادودسـته توأمـان را
خارجـیوعوامـلرانشـیداخلـیمـورد

دهنـد. مـی قـرار بررسـی
از بسـیاری کـه مشـوقهایی و برنامههـا
کشـورهابـرایجـذبمهاجریـننخبهدر
میگیرنـد نظـر در مختلـف حوزههـای

جـزوعوامـلکششـیخارجـیبـهشـمار
حوزههـای در کـه کشـورهایی مـیرود.
تخصصـیچـهدرحـوزهورزشـکاران،چـه
درحـوزههنرمنـدانوچـهدرحوزههـای
دیگـرخـالءمیببیننـدسـعیدراسـتفاده
ازظرفیتهـایسـایرکشـورهادرحـوزه
نخبـگانخـاصهسـتندتـابـااسـتفادهاز
نیـرویخبـره،صاحـبمهـارتودانـش
یـککشـورایـنخـالءراپـربکننـد.لـذا
برنامههایتشـویقیفریبندهومشـوقهای
بسـیارزیـادیراارایـهمیدهندتـابتوانند
آنهـاراجذبکننـد.اینیکپدیدهاسـت
موضـوع ایـن بـه تحلیلهایمـان در کـه
میپردازیـموبعضـیوقتهـانیـزعوامـل
رانشـیداخلـیاسـتکـهمـوردغفغلـت
در عوامـل نـوع ایـن میگیـرد. قـرار
مهاجرتفرسـتینقـشداردوحتمـاًباید

درجـهتاثیرگـذاریایـنعوامـلنیـزمورد
سـنجشقـرارگیـرد.

تـابـهحـالکارهـایمفصلـینسـبتبـه
عوامـلبیرونـیانجـامشـدهوکشـورهای
مختلـفسـعیمیکننـدتامشـوقهاییرا
بـرایجـذببیشـتربگذارنـدکهبایـدآنها
راشناسـاییکردهوبرنامهریـزیمدونیرا
بـرایچگونگـیاسـتفادهازایـنظرفیتها

دهیم. انجـام
بهنظرمهمیشـههـمبرنامههایتشـویقی
سـایرکشـورهانمیتوانـدتهدیدمحسـوب
شـود،شـایدبتوانازآنبهصورتفرصتی
درجهـتارتقـاءمهـارتوانتقـالدانشو

فناوریاسـتفادهکرد.
بـه  بیشـتر  رسـانه ها   -
مهاجـرت  مسـئله  از  بخشـی  چـه 
می پردازنـد و چـه بخش هایـی از آن 

می مانـد؟ مغفـول 
متأسـفانهبـهامـرمهاجـرتدرکشـوربـه
اسـت نشـده پرداختـه حرفـهای صـورت
وحتـیپیـشازایـننیـزآمـارشـفافو
روشـنینداشـتیم.اکنونهماگربهدلیلی

موضوع مهاجرت 
برای همه کشورها
 امری جدی تلقی 
می شود حتی در 

برخی از کشورهای 
مهاجرفرست 

و یا مهاجرپذیر 
برای آن 

نهادهای تخصصی
 ایجاد شده است.

قاعدتاً تبلیغات و زمینه سازی 
برای توسعه پدیده مهاجرت 
عوامل تاثیرگذاری بر روی 
گسترش موسسات متنوع و 

مختلفی در حوزه مهاجرت می شود. 
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اتفاقـیرخدهـدبحـثافزایـشمهاجـرت
داغشـدهوشـبکههایاجتماعـیهـمبـر
طبـلشـایعاتمیکوبنـدوایـنبحثهای
درسـتونادرسـت،نقـلمحافلمیشـود
کـهمتأسـفانهفضـایکنونیکشـورمتأثر

ازچنیـنفضایـیهسـت.
البتهباارتقاءسـطحسـوادرسـانهایمردم
پدیـدهمهاجـرتکـمکـمجایگاهخـودرا
درکشـورپیـداکـردهوفضـایرسـانهای
دیگـرنمیتوانـدبـرمـوجشـایعاتسـوار
شـدهوبحثهـایغیرواقعـیرادرجامعه

واقعـیجلـوهبدهند.
بـا کشـور در نخبـگان اکنـون شـاید
مشـکالتیروبـهروباشـندامـانبایـدبـا
بـدون و کارشناسـانه غیـر نظـر اظهـار
را کشـور فضـای درسـت آمـار داشـتن

داد. جلـوه مشـوش
خوشـبختانهیکرصدخانهایدردانشـگاه
رصدخانـه عنـوان بـا شـریف صنعتـی
مهاجرتـیراهانـدازیشـدهاسـتکـهبـا
موضـوع آمـاری دادههـای از اسـتفاده
مهاجـرترابـانگاهتخصصیمـوردرصدو

میدهـد. قـرار بررسـی
ایـن ماموریتهـای مهمتریـن از یکـی
رصدخانـهجمعآوریاطالعاتپیمایشـیو
ثبـتآمارهـایداخلـیوبینالمللـیبرای
اختیـار در سیاسـتگذاری و برنامهریـزی

میگیـرد. قـرار تصمیمگیـر مدیـران
ازایـنپـسوقتـیکـهازمهاجرتسـخن
کشـورهای کامـل وضعیـت میگوییـم
بـرای پذیـر مهاجـر و فرسـت مهاجـر
کشـورهای اهـداف و بـوده مشـخص مـا

میزبـانبـهخصـوصبـراینخبـگانقابل
تحلیلوبررسـیدقیقوکارشناسـانهقرار

میگیـرد.

درسـالهایبعـدهـمکهاطالعـاتوآمار
بیشـتریکسـبشـدمحققانتحلیلهای
اقتصـادی، عوامـل از موشـکافانهتری
فضـای از را و... سیاسـی اجتماعـی،
مهاجرتـیبـرایتوسـعهاینامردرکشـور
ارائـهخواهنـدداد،ازایـنرونبایـدتنهـا
یـکبرشـیاززمـانراگرفـتوبـرروی
آنبـرشتحلیـلداشـتکـهاالنوضعیت
بسـیارخـوباسـتویـاوضعیـتبسـیار

نامناسـباسـت.
بـهطـورمثـالپدیـدهکرونـاکـهدراواخر
سـال1398درکشـورآغـازشـدهوکل
دنیـارافـراگرفـت،باعـثکاهـشپدیده

مهاجـرتشـد.پـسعاملـیماننـدکرونـا
بـهعنـوانیـکعامـلمنفـیدرپدیـده
از مهاجـرتشـناختهشـدودربرهـهای
زمـانبـهعنـوانیـکعامـلاجتماعـیبر
اقتصادوسیاسـتوابعادمختلفکشورها
تأثیـرگذاشـت.اکنونهمباگذشـتچند
سـالازهمهگیـریبیمـاریکرونـاممکن
اسـتمیلبهمهاجرتبیشـترشـدهباشـد
وبایـدرویایـنپدیـدهنوظهـوروسـایر
عوامـلاحتمالـینیزبررسـیوتحلیلهای

دقیقـیراارائـهداد.
تبلیغات  ممنوعیـت  بـا  آیـا  -
از  می تـوان  مهاجرتـی  مراکـز 
گسـترش مهاجـرت جلوگیـری کرد؟
بسـتگیبـهشـرایطونحـوهبرنامهریـزی
تبلیغـاتوزمینهسـازی امـاقاعدتـاً دارد
عوامـل مهاجـرت پدیـده توسـعه بـرای
تاثیرگـذاریبـررویگسـترشموسسـات
مهاجـرت حـوزه در مختلفـی و متنـوع

خواهـدشـد.
البتـهتقریبادرتمامیکشـورهاموسسـات
کلـی سیاسـتهای بـا چنینـی ایـن
کشـور در و بـوده هماهنـگ کشورشـان
نیـزبـابرنامهریـزیمـدونوایجادسـازو
کارهـایکارشناسـیشـدهمیتـوانازاین

پدیـدهبهـرهبـردوارزشآفرینـیکـرد.
هدایـتنخبـگانبـهصـورتهدفمنـددر
کشـور مهاجرتـی برنامههـای چارچـوب
امـر بـه را ویـژهای جایـگاه میتوانـد
مهاجـرتاختصـاصدهـدوبـاپیگیـری
برنامههـاوسیاسـتهایهدایـتتحصیلی
چرخـشنخبگانـیتوسـعهمییابـدودر

نمی توان مهاجرت را 
یک امر خودکار تلقی 

کرد به عبارتی هر کسی 
دلش بخواهد می رود و 
هر کسی نیز که دلش 
می خواهد بر می گردد 
قطعا برنامه ریزی هایی 

وجود دارد و در این امر 
باید با نگاه کامالً علمی 

و کارشناسی شده بدان 
بپردازیم.
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ف کنـارایـنامربارشـدموسسـاتمهاجرتی

مـردمبـامسـایلحقوقـیمهاجرتآشـنا
منعقـد قراردادهـای مبالـغ و میشـوند
شـدهنیـزمعقوالنـهشـدهوبـهطـورحتم
بـه نیـز حـوزه ایـن در کالهبرداریهـا

حداقـلخواهـدرسـید.
گرانی هـای اخیر تـا چه حد   -
بـر طبـل لـزوم مهاجـرت می کوبـد؟
در پیمایشـی انجـامطـرح بـه توجـه بـا
بهـار1400نتایجاسـتخراجشـدهتوسـط
رصدخانـهمهاجـرتنشـانمیدهـدیکـی
حـوزه در تأثیرگـذار و مهـم عوامـل از
ایـن و اسـت اقتصـادی بحـث مهاجـرت
بیثباتـیاقتصـادیزندگیمـردمراتحت

تأثیـرقـراردادهاسـت.
امـابایـددرککنیـمکهاکنـوندرمیدان
شـرایط و داریـم قـرار اقتصـادی جنـگ
فعلـیکشـوربـهمراتـبازشـرایطجنگ
تحمیلـیسـختبـودهودرمقابلحمالت

شـدیدجنـگترکیبـیقـرارداریـم.
بـهخصـوص مـردم تمامـی از اینجـا در
نخبـگانانتظـاردارمبـافرهیختـهایکـه
دارنـدوقبـولدرکشـرایطفعلـیکشـور
بـرایرفعمشـکالتبـهیـاریدولتمردان

بـا تـا نکننـد تـرک را میـدان و بیاینـد
ایسـتادگیخـودکشـورراازایـنتالطمو

ازایـنمسـیرسـختعبـوربدهنـد.
البتـهپیـشازایـننیـزبسـیاریازایـن
عزیـزانبـانقشآفرینـیخـوددرتمامـی
عرصههـانشـاندادنـدکهعلیرغـمفراهم
بودنشـرایطمهاجرتشـانماندهاندوسعی
فناوریهـای و بـاتوسـعهصنعـت دارنـد
نجـات شـرایط ایـن از را کشـور نویـن،

بدهنـدوازخـاکایـنکشـورونامـوس
ایـنملـتدفـاعمیکننـد.

جـاداردیـادوخاطـرههمـهشـهداءبـه
دانشمندانهسـتهای، شـهدای خصـوص
شـهدایمدافـعحریـموحـرموامنیـتو
دوراندفـاعمقـدسراگرامـیبداریـم.

از را کشـور کـه هـم گمنامـی نخبـگان
و کردنـد بینیـاز بیگانـگان تکنولـوژی
هسـتند ارزشـمندی بسـیار الگوهـای
مـردم و شـوند معرفـی مـردم بـه بایـد
از و فداکاریهـا چنیـن دیـدن بـا نیـز
جانگذشـتگیهاقـدردانچنیـننخبـگان

بـود. خواهنـد
از بسـیاری گفـت بایـد تعـارف بـدون
دسـتگاههایپیشـرفتهحـوزهسـالمتدر
موضـوعکرونـاوجـودنداشـتونخبگانو
فعـاالندربخـششـرکتهایدانشبنیان
پـایکارآمدنـدوایـنوابسـتگیهارابـه
حداقـلممکنرسـاندند.درسـایرحوزهها
هـمشـاهدهسـتیمبچههـایایـنمـرزو
بـومدرمقابلفشـارهایداخلـیوخارجی
ایسـتادهاندوبـاهمـتوتـالشخـوددر
عرصـهتولیـدمبـارزهمیکنندامـااگرباز
نارسـاییهایاقتصـادیمیبینیـددولتبا

 با ارتقاء سطح 
سواد رسانه ای مردم 
پدیده مهاجرت کم کم 

جایگاه خود را در 
کشور پیدا کرده و 

فضای رسانه ای دیگر 
نمی تواند بر موج شایعات 

سوار شده و بحث های 
غیر واقعی را در جامعه 

واقعی جلوه بدهند.
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کمـکخبـرگانونخبگاندرتالشاسـت
تـاباادامهاصـالحاقتصادیبتوانندکشـور
راازبسـیاریازنارسـاییهایموجودعبور

. بدهند
امید بـه آینده تـا چه حدی   -
می توانـد در مقابلـه بـا مهاجرت های 

باشـد؟ موثـر  بی هـدف 
قطعـاًنـگاهبـهآینـدهباعـثشـدهاسـت
تـابسـیاریازنخبـگانمانـدگارشـوندو
فعالیتهـایجدیتـریرادنبـالبکننـد.
درایـنموضوعمسـئلهمحوربایدمسـایل
عوامـل و کـرد شناسـایی را مشـکالت و
و بررسـی مـورد را مسـئله بـر مبتنـی
تحلیـلقـرارداد.بـهطورمثالبااسـتفاده
صاحبـان و کشـور نخبگانـی ظرفیـت از
تجربـهافـقدهسـالکشـوردرموضوعات
و فنـاوری علمـی، مهـمهمچـونحـوزه
اقتصـادیو...میتوانـدمطـرحشـود،البته
درایـنخصـوصنیزبیسـتاقـداماحصاء
شـدهاسـتکهباکمـکظرفیـتنخبگان
نخبـگان مهاجـرت از حتـم طـور بـه

میکاهد.
نیـز نخبـگان معیشـتی بحـث در
اسـتکـه انجـامشـده برنامهریزیهایـی

نخبـگان مسـکن آن موضوعـات از یکـی
بـودهوبـهزودیخبرهایخوشـیدراین

شـد. خواهـد اعـالم حـوزه
نیـز نخبـگان بکارگیـری حـوزه در
آییننامـهایدردولـتبـهتصویبرسـیده

اسـتکـهبـراسـاسایـنمصوبـههمـه
دسـتگاههاموظـفهسـتندبخـشعمـده
بـه را استخدامیشـان جـذب ظرفیـت

بدهنـد. اختصـاص نخبـه نیروهـای
اگـر مطلـب خاصـی از قلـم   -
افتـاده اسـت لطفـاً  توضیـح دهیـد؟
پروژههـایملـیامیدآفریـننیـزیکـیاز
موضوعـاتبلنـدپروازانـهایاسـتکهاین
مرکـزبـهطـورجـدیدنبـالمیکنـدو
شـایدبرخـیازاهـدافآنظرفیتاجرایی
درکشـوررانداشـتهباشـداماپیشازاین
نیـزنخبگانکشـورشـعار»مـامیتوانیم«
رابـهاثبـاترسـاندندواکنـوندرحـوزه
سـاختوپرتـابماهـوارهجزوکشـورهای
صاحـبنـامبـودهوحرفیبـرایگفتندر
بسـیاریازحوزههـایدیگـربـهخصـوص

فناوریهـاینویـنداریـم.
خصـوص بـه بسـیاری برنامههـای البتـه
اقـدام دسـت در امیدآفرینـی حـوزه در
داریـمکـهدرمراحـلبعدیاطالعرسـانی

خواهیـمکـرد.
با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار 

این رسانه قرار دادید
مصاحبه: فرهاد قنبری

عاملی مانند کرونا به عنوان 
یک عامل منفی در پدیده 
مهاجرت شناخته شد و در 
برهه ای از زمان به عنوان 

یک عامل اجتماعی بر اقتصاد 
و سیاست و  ابعاد مختلف 
کشورها تأثیر گذاشت. 

اکنون هم با گذشت 
چند سال از همه گیری 

بیماری کرونا ممکن است 
میل به مهاجرت بیشتر شده 
باشد و باید روی این پدیده 

نوظهور و سایر عوامل احتمالی 
نیز بررسی و تحلیل های 

دقیقی را ارائه داد. 
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صل بهار 1401 - سال چهارم - شماره 12
صادی دیده بان مرز - ف

صلنامه سراسری اجتماعی-اقت
ف

معرفی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
استراتژیک  »مرکز  بررسـی های 
مسـئول  ریاسـت جمهوری« 
انجـام مطالعـات و پژوهش هـا و ارائه 
طرح هـا و پیشـنهادهای جامع مرتبط 
زمینه هـای  در  ملـی  اسـتراتژي  بـا 
اجتماعـی،  اقتصـادی،  سیاسـی، 
فرهنگـی، نظامی و سیاسـت خارجی، 
بـا رعایـت سیاسـت های کلـی نظام 

. ست ا
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
بررسـیهای مرکـز اطالعرسـانی پایـگاه
تأسـیس ریاسـتجمهـوری؛ اسـتراتژیک
آیـتاهلل مرحـوم دولـت بـه مرکـز ایـن
»مرکـز تشـکیل و رفسـنجانی هاشـمی
ریاسـت بـه اسـتراتژیک« تحقیقـات
خوئینیهـا موسـوی سـیدمحمد آقایـان
ودکتـرحسـنروحانـی )1368-1371(
کار روی بـا برمیگـردد. )1371-1376(
آمـدندولـتحجتاالسـالموالمسـلمین
سـیدمحمدخاتمی،سـاختارقبلیمرکزبه
مجمـعتشـخیصمصلحـتنظـاممنتقـل
نـام»مرکـز بـا شـدکـهدرحـالحاضـر
تشـخیص مجمـع اسـتراتژیک تحقیقـات
امـا میشـود. شـناخته نظـام« مصلحـت
نهـاد همـان اهـداف حفـظ بـا مرکـزی
)ارائـهراهبـردبـهدولـت(بـهمسـئولیت
دکتـرمحمدرضاتاجیـک)1378-1384(
بررسـیهای »مرکـز کـه شـد تأسـیس
اسـتراتژیکریاسـتجمهوری«نـامگرفت.
محمـود دکتـر ریاسـتجمهوری دوره در
علیرضـا دکتـر ترتیـب بـه احمدینـژاد
دکتـر و )1384-1388( ذاکراصفهانـی
پرویـزداوودی)1392-1388(ودردوره
دکتـرحسـنروحانـیدکتـرحسـامالدین
علـی دکتـر و )1392-1400( آشـنا
ربیعی)اردیبهشـت1400تـامهر1400(
ریاسـتمرکـزبررسـیهایاسـتراتژیکرا

برعهـدهداشـتند.
رئیسـی، ابراهیـم آیـتاهلل دولـت در
اسـتراتژیک بررسـیهای مرکـز ریاسـت
دکتـر عهـده بـر ریاسـتجمهوری
محمدصـادقخیاطیان)عضـوهیئتعلمی
دانشگاهشـهیدبهشـتی(قرارگرفتهاست.
درایـندورهایجادگفتمـاندولتباتوجه
بـهشـعاررئیسجمهـوربـاعنـوان»دولت
مردمـی،ایـرانقوی«واسـتفادهازشـبکه
و فعالیتهـا محوریـت کشـور نخبگانـی
میدهـد. تشـکیل را مرکـز پژوهشهـای

هدف تشکیل مرکز:
ریاسـت اسـتراتژیک بررسـیهای »مرکـز
جمهـوری«کـهدرایـنمتـنبـهاختصـار

»مرکـز«نامیـدهمیشـود،بـهعنـواننهاد
مشـورتیشخصرئیسجمهور،وبهمنظور
انجـاممطالعاتوپژوهشهایسیاسـتیو
ارائـهطرحهـاوپیشـنهادهاینهاییراجع
بـهراهبردهـای)اسـتراتژیهای(ملـی؛و
مطالعـهسیاسـتگذاریعمومـیکشـوربا
رعایـتسیاسـتهایکلـینظـام،در10
2.سیاسـت داخلـی؛ 1.سیاسـت حـوزه:
.4 اجتماعـی؛ سیاسـت .3 زیرسـاختي؛
سیاسـتفرهنگـی؛5.سیاسـتنظامـی-
امنیتـی؛6.سیاسـتحقوقی؛7.سیاسـت
و بهداشـت سیاسـت .8 محیطزیسـت؛
و فنـاوری علـم، سیاسـت .9 سـالمت؛
نـوآوری؛و10.سیاسـتخارجـیوروابط
بینالملـل،وبـاتأکیـدخاصبـرمطالعات
حـوزه 10 از یـک هـر در آیندهپژوهـی

مذکـورفعالیـتمیکنـد.
جایگاه سازمانی:

بـه وابسـته سـازمانی لحـاظ از »مرکـز«
نهـادریاسـتجمهـوریاسـتوزیـرنظر
اعتبـارات میشـود. اداره رئیسجمهـور
»مرکـز«دربودجـهکلکشـوردرردیفـی
ریاسـت نهـاد عنـوان ذیـل مسـتقل

میگـردد. پیشـنهاد جمهـوری
ارکان مرکز عبارتند از:

-رئیسمرکز
-شورایعلمی

وظایف و اختیارات رئیس مرکز:
و صاحبنظـران میـان از مرکـز رئیـس
آگاهـانبـهمباحـثاسـتراتژیکبـاحکـم
سـال چهـار مـدت بـرای رئیسجمهـور
منصـوبمیگـردد.انتصـابمجـددویبه

ریاسـتمرکـزبالمانـعاسـت.
باالتریـنمقـام بـهعنـوان رئیـسمرکـز
اجرایـیواداریمرکـزوظایـفزیـررابـر

دارد: عهـده
-تنظیـمبودجـهسـالیانهوارائـهجهـت

تصویـب
برنامههـای اجـرای بـرحسـن نظـارت -
و پژوهشـی طرحهـای مرکـز، راهبـردی

آموزشـی و علمـی فعالیتهـای سـایر
دعـاوی تمامـی در مرکـز نمایندگـی -
حقوقـیوغیرحقوقـی،درمقابـلمقامـات
قضایـیواشـخاصحقیقـیوحقوقـیبـا

حـقتوکیـلبـهغیـر
و تشـکیالتی طـرح پیشـنهاد و تهیـه -
آئیننامههـای کلیـه و مرکـز سـاختاری

آن اجرایـی
-تهیـهگزارشعملکـرددورهاییاموردی

وترازنامهسـاالنهمرکز
-تهیـهوتنظیـمسیاسـتها،اولویتهـاو

مرکـز خطمشـیهای
و دسـتورالعملها ابـالغ و تهیـه -

مرکـز اجرایـی بخشـنامههای
-تهیـهطـرحپیشـنهادیجهـتاصـالح

شـرحوظایـفمرکـز
-امضایتمامیاسنادتعهدآور

شورای علمی:
شـورایعلمـیمتشـکلازرئیـسمرکـز،
حقیقـی عضـو سـه حداکثـر و معاونیـن
بـهانتخـابرئیـسمرکـزاسـت.وظایـف
واختیـاراتشـورایعلمـیمرکـزعبـارت

اسـتاز:
برنامههـا طرحهـا، تصویـب و بررسـی -
در مرکـز، در پژوهشـی اولویتهـای و

وظایـف شـرح چارچـوب
-بررسـیوتصویـبطرحهـايپژوهشـي
مرکـز،ونظـارتبـرکیفیـتپژوهشهـا

-تصویـبگزارشهـایتهیـهشـدهراجـع
بـهراهبردهـایملیکشـورجهـتارائهبه
مراجـعذیربـطدرچارچوبشـرحوظائف

کز مر
-بررسـی،تهیـهوارائهپیشـنهادهایالزم
جهـتتغییـرواصـالحاهدافاسـتراتژیک

بـارعایتشـرحوظایف
-ارزیابـیفعالیتهـایعلمـیوپژوهشـی

کز مر
سـمینارها، برنامههـا، تصویـب -
کنفرانسهـا،وهمایشهـایعلمـیوارائه

آنهـا برگـزاری ضوابـط پیشـنهاد
ازطـرف مـواردیکـه نظـردر اظهـار -
بـهشـورامحـولمیشـود رئیـسمرکـز

وظایف مرکز
ریاسـت اسـتراتژیک بررسـیهای »مرکـز
جمهـوری«بـااتـکابـهجایـگاهقانونـیو
بندهـای در منـدرج سـازمانی، سـاختار
زیـر وظایـف انجـام بـه نسـبت پیشـین،

اقـدامخواهـدکـرد:
-بررسـیواظهارنظـردربـارهپروندههایی
کـهازسـویرئیسجمهوربهمرکـزارجاع

د میشو
-تدویـن،صورتبنـدی،وترویـجگفتمـان

رئیسجمهـور
دربـاره راهبـردی تحقیقـات انجـام -

ملـی اولویتهـای و راهبردهـا
محقـق بـرای الزم طرحهـای طراحـی -
سـاختنراهبردهـایملـیوپیشـنهادآن

رئیسجمهـور بـه
-مطالعـه،ارزیابـی،نقـدوبهسـازیلوایح
ومصوباتـیکـهدرکمیسـیونهایدولت،
مجلسشـورایاسـالمی،مجمعتشخیص
مصلحـتنظام،شـورایعالـیامنیتملی
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13ف بررسـی حاکمیتـی نهادهـای دیگـر یـا
میشـوند

-ارزیابـياثربخشـيسیاسـتها،برنامههـا
واقداماتدسـتگاهاجرایـيدولت،درمقام

مشـورتيشـخصرئیسجمهور
-شبکهسـازياسـتانیبـاهدفگسـترش
شـبکهارتبـاطمرکزبـانخبگانکشـوردر
سـطحاسـتانها،کسـبایدههـاینخبگان
درابعـادمختلـف،وافزایشتعاملنخبگان

بـادسـتگاههایدولتی
موسسـات بـا بینالمللـي همـکاري -

مشـابه خارجـي
-انتقـالنظـراتنخبگانبـهرئیسجمهور
بـهعنوان»نهـادملـیگفتوگـو«وایجاد
زمینـهمناسـببرایحضـورنخبـگان–از
همـهجناحهـاوسـالئقسیاسـی،فکـری،
منظـور بـه – اجتماعـی و فرهنگـی
رئیسجمهـور ارتباطـات وسـیعترکـردن

بـابدنـهاجتماعـیوباالخـصنخبـگان
آمـوزش برنامههـای اجـرای و تدویـن -
و راهبـردی حوزههـای در نخبـگان

عمومـی سیاسـتگذاری
-ادارهمرکـزاسـناد،کتابخانـهوآرشـیوی
)کاغـذیوالکترونیـک(ازمتـونمرتبـط
بـاموضوعـاتراهبـردیوسیاسـتگذاری

می عمو
اختیارات مرکز:

-درخواسـتدادههـا،اطالعـاتواسـناد
از نیـاز مـورد طبقهبندیشـده و عـادی
بـرای غیردولتـی و دولتـی سـازمانهای
از شـده ارجـاع پروندههـای بررسـی
مطالعـات سـایر و رئیسجمهـور سـوی
انجـام 6 مـاده ذیـل کـه بررسـیهایی و

. د میگیـر
و اینترنتـی پایگاههـای تأسـیس -
انتشـار بـرای اجتماعـي شـبکههاي
مرکـز وظایـف بـا متناسـب محتـوای
-اقـداممسـتقیمیـاحمایـتازبرگـزاری

سـخنرانیها، کنفرانسهـا، همایشهـا،
اجـرایپژوهشهـا،ونـگارشپایاننامههـا
ورسـالههایکارشناسـیارشـدودکتـری
و رادیـو برنامههـای تولیـد مناسـب،
در فعالیـت چندرسـانهای، و تلویزیونـی،
اجتماعـی، شـبکههای و مجـازی فضـای
طریـق از کتابهـا و مجـالت انتشـار

مالـی« »کمـک
طرحهـای برخـی میتوانـد مرکـز -
مطالعاتـیرابـهسـایرمراکـزومؤسسـات
تحقیقاتـیداخلـیوخارجـیارجـاعکرده
وازنتایـجآنهـابرایانجـاموظایفمرکز

اسـتفادهنمایـد.
مراکـز سـایر بـا میتوانـد مرکـز -
اندیشـکدهها، پژوهشـی، و تحقیقاتـی
و علمـی، انجمنهـای فکـر، اتاقهـای
سـازمانهایمردمنهـاد،ونهادهـایمدنی
بخـشخصوصـیوغیردولتـیتفاهمنامـه
مرکـز همچنیـن نمایـد. امضـا همـکاری
مجـازاسـتازفعالیتهـایراهبـردیاین
مراکـزدرقالـب»کمـک«و»مشـارکت«

حمایـتمالـیکنـد.
و گفتمـان اشـاعه راسـتای در مرکـز -
در دانـش مدیریـت و تولیـد بـه کمـک
عرصـهمسـائلراهبـردی،مجـازاسـتاز
تألیـفوترجمـهمتـون)کتـابومقالـه(
حمایـتکنـد.درضمـن،مرکـزمیتوانـد
بـرایتألیـفوترجمـهمتـون،وهمچنین
انتشـارآنهاباناشـراندولتـیوخصوصی
همـکارینمایـد،ودرقالـب»کمـک«یـا
حمایـت متـون انتشـار از »مشـارکت«

نمایـد.
تحقیقاتـی، مراکـز بـا میتوانـد مرکـز -
و اسـتراتژیک مطالعـات مؤسسـات
و تفاهمنامـه خارجـی اندیشـکدههای
قـراردادهمـکاریامضـانمایـدوبـاآنهـا
ارتبـاطعلمـیوپژوهشـیداشـتهباشـد
پژوهشـگران اعـزام از میتوانـد مرکـز -

خـودیـادیگـرپژوهشـگرانبـهبازدیدهـا،
علمی-آموزشـی دورههـای و همایشهـا،

خـارجازکشـورحمایـتکنـد.
-مرکـزمیتوانـدازشـخصیتهایعلمی،
سیاسـی،مطبوعاتیوشـخصیتهایمهم
سـازمانهایبینالمللـیبـرایسـخنرانی،
یاادارهکارگاهآموزشـیوپژوهشـیدعوت
ایـن انجـام وهزینههـای آورد بـهعمـل
اقدامـاترانیـزپرداخـتنمایـد.همچنین
مرکـزمیتوانـددرچارچـوبهمـکاریبـا
سـایرنهادهـایعلمـی،اتاقهـایفکـرو
مراکـزپژوهشـیداخـلکشـور،بخشـیاز
علمـی، شـخصیتهای سـفر هزینههـای
سیاسـیومطبوعاتـیایراکهایـننهادها

بـهایـراندعـوتمیکنند،بپـردازد.
مقـررات مرکـزمیتوانـددرچارچـوب -
حقوقـي و حقیقـي اشـخاص از مربوطـه
خارجـيبـرايانجـامتحقیقـاتاسـتفاده

نمایـد.
ایرانـی نخبـگان از میتوانـد مرکـز -
کسـبوکار، فرهنگـی، علمـی، )نخبـگان
و...(خـارجیـاداخـلکشـوربـرایانجـام
اسـتفاده دارد عهـده بـر کـه وظایفـی

کند.
اشـاعه بـرای اسـت مجـاز مرکـز -
راهبردهـایملـی،وتأثیرگـذاریبرفضای
سیاسـتگذاریعمومی،نشـریات)کاغذی
یـاالکترونیک(منتشـرکـرده،وازامکانات

فضـایمجـازیاسـتفادهنمایـد.
-مرکـزمجازاسـتبرایپایـشوارزیابی
تحـوالتاجتماعـیوفرهنگـی،نسـبتبه
سـفارشواجـرایمطالعاتنظرسـنجی،و

تأسـیسپنلملـیاقـدامنماید.
-مرکـزمجـازاسـتنسـبتبـهبرگـزاري
دورههـایآموزشـیویـژهتخصصـياقدام
آموزشـی برنامـه در اقـدام نحـوه نمایـد.
کـهجداگانـهبـهتصویـبمیرسـدتعیین

شـد. خواهد
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پیام؛ جایی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
که هر چند در اکوسیستم نوآوری 
کسب  و  استقرار  برای  فضایی  عنوان  به 
برنامه های  اما  نمی شود  شناخته   کارها 

متنوعی در این خصوص دارد.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازکارنگ؛
را قنبرپور اکبر مهندس نام آنکه از پیش
اقتصادی ویژه منطقه مدیرعامل عنوان به
مختلفی سمتهای در را او بشنویم، پیام
که او بودیم. دیده نوآوری اکوسیستم در
دانشگاه از صنایع مهندسی دانشآموخته
زمینه در را خود تحصیالت است، شریف
مهندسیبیوتکنولوژیدردانشگاهعلموصنعت
ادامهمیدهد،ولیاواخردورهکارشناسیارشد
بهایننتیجهمیرسدکهعالقهاصلیاونهدر
و است مدیریت زمینه در که مهندسی حوزه
مدیریت رشته در تحصیل به دلیل همین به
کارآفرینیدانشگاهتهراندرمقطعکارشناسی

ارشدمیپردازد.
پارک در 1400 اسفند تا 86 سال از او

فناوریپردیسمشغولبهکاربودهوازسمت
مرکز ریاست تا پذیرش و جذب کارشناس
فنبازارومعاونتتوسعهنوآوریرادراینمکان
تجربهمیکند.مهندسقنبرپورکهچندماهی
استمدیریتمنطقهویژهاقتصادیوفرودگاه
بینالمللیپیامبهاومحولشدهاست،میگوید
آیسیتی، آیتی، صنایع سهم است قرار
الکترونیکوفناوریهاینوینراازاینمنطقه
منطقه هرچند این، بر مضاف دهند. افزایش
نوآور شرکتهای برای مکانی عنوان به پیام
گرفتن مدد با قنبرپور اما بود، نشده تعریف
فضایی میخواهد خود گذشته تجربههای از
رابهاستارتاپها،شرکتهاینوپاوفریلنسرها
اختصاصدهدومنطقهپیامرابهعنوانیکیاز
لوکیشنهاینوآوریدراکوسیستممطرحکند.
اودرگفتوگویپیشروازروندتحولاین
منطقهوبرنامههاییکهبرایآیندهآندرنظر
تنها که برنامههایی است. داده توضیح دارد،
از درصدی یک بهسهم رسیدن آنها، از یکی

تولیدناخالصملیاست.

مهندس اکبر قنبرپور، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی  و  فرودگاه بین المللی پیام:

پیام؛ مرزهای ترانزیت  زمینی و 
هوایی را به هم پیوند  می زند
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هر چنـد نام فـرودگاه پیـام این مسـئله را که اینجـا تبدیل 
بـه یکـی از لوکیشـن های اقتصـاد نوآور شـده اسـت، به ذهن 
متبـادر نمی کنـد، امـا می دانیـم ایـن منطقـه مأموریت هایـی 
دارد کـه اتفاقًا در راسـتای رونق اقتصاد نوآوری اسـت. در قدم 
اول خـوب اسـت پرونـده این منطقه ویـژه را بازخوانـی کنیم و 
ببینیـم چه زمانـی این فرودگاه تأسـیس شـد و در گـذر زمان 

چـه تغییراتـی در مأموریت هـای آن رخ داد؟
مـاتحـتنـامحقوقـیشـرکتخدمـاتهوایـی،پسـتومخابـرات
پیـامفعالیـتمیکنیـمکـهدرسـال69تأسـیسشـدهودرسـال
از 74،اسـاسنامهآندرمجلـسبـهتصویـبرسـیدهاسـت.هـدف
شـکلگیریایـنمـکان،ایجـادهـابپسـتیدرمنطقـهبـود.جاییکه
ارسـالمراسـالتوتجزیهپسـتیدرآنصورتگیردومحلارسـالو
دریافتبسـتههایپسـتیدراینمنطقهباشـد.باپیشـرفتتکنولوژی،
ظهـوراینترنـتوتغییـرپارادیـم،اهـدافایـنمـکاننیزتغییرکـرد.تا

30سـالپیـشحتـیبرایارسـالیکنامهیـاکاتالوگهـمازخدمات
پسـتیاسـتفادهمیکردیموفکسـیکهامروزمنسـوخشـده،بهشـکل
گسـتردهوجـودنداشـت.درهمانزمانبرایرسـیدنبههـدفمدنظر،
دوکارمهـمانجـامشـدهبـود.یکـیایجـادیکسـاختمانبـزرگبرای
تجزیـهمبـادالتپسـتیودیگـریتأسـیسفـرودگاهوایرالیـنپیـام.
پنـجهواپیمـایبـاریبـرایایـنایرالیـنخریـداریشـدکـههرکدام
ظرفیـتجابهجایـیدوتنبـارراداشـتند.البتهیکیازایـنهواپیماها،
بـهعنـوانآمبوالنـسهوایـیدرنظـرگرفتـهشـدهبـود.امـاهمانطور
کـهگفتم،پیشـرفتتکنولوژیسـببشـدایـناهـدافازاولویتخارج
شـوندودرسـال80منطقـهویژهاقتصـادیپیامایجادشـد.فضاییکه
بـرایاینجـاپیشبینـیشـده،بالغبردههزارهکتاراسـتکـهازجزیره
کیـشبزرگتـراسـتوبرنامههـایآیندهنگرانـهوبلندپروازانـهایبرای
ایـنمنطقـهدرنظـرگرفتهشـدهکـهدرحـالحاضربخشهایـیازآن

انجامشـدهاسـت.
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آنبخشـیکـهمـافعـاًلدرحالعملیاتـیکردنآنهسـتیم،3600
هکتـاراسـتکـهحـدودهـزارهکتـارآنمتعلـقبـهفـرودگاهاسـتو
الباقـیاراضـیرابـرایمنطقـهویـژهدرنظـرداریـم.سـال80مصوبـه
ایجـادمنطقـهویـژهپیامبهعنـواننزدیکتریـنمنطقهویـژهاقتصادی
بـهتهـرانگرفتـهشـدوسـالهای89،88زیرسـاختهایاسـتقرار
سـرمایهگذارانوصنایـعایجـادشـدوتقریباًحدود12سـالاسـتکه

اراضـیاینجـابـهسـرمایهگذارانواگـذارمیشـود.
سـرمایه گذاران و کسـب و کارهای حاضـر در منطقـه ویـژه، 

بیشـتر در چـه حوزه هایـی فعالیـت می کننـد؟
حـدود50درصدفعـاالناقتصادیمنطقهویـژهدرحوزههایآیتی،
آیسـیتیوالکترونیـکفعالیـتمیکننـدوباقـیآنهـادرحوزههـای
صنایـعغذایـی،آرایشـی–بهداشـتی،قطعهسـازیو…فعـالهسـتند
کـهایـنبخـشچندانبـامأموریـتوزارتارتباطـاتهمخوانـیندارد.
تصمیـمداریـمتـاسـال1404بـهنحـویسـهمشـرکتهایآیتـی،
آیسـیتیوالکترونیـکراتـا70درصـدافزایـشدهیـموبخشـیرا
هـمبـرایصنعـتقطعهسـازیفرودگاهـیوصنایـعهوایـیدرنظـر
بگیریـم.درنهایـتسـعیداریـمبخشهایـیراکـهارتبـاطچندانـیبا
مأموریتهـایایـنمنطقـهووزارتخانـهنـدارد،تـاحـدود20درصـد

دهیم. کاهـش
سـهنقطـهدرکشـوربـهعنـوانقطـبمرکـزدادهتوسـطوزارت
ارتباطـاتوفنـاوریاطالعـاتانتخـابشـدندکـهیکـیازایـننقـاط،

منطقـهویـژهپیـاماسـت.
یعنـی بـا افزایـش تعـداد شـرکت های آی تـی و آی سـی تی 
می خواهیـد ایـن درصـد را افزایـش دهیـد و شـرکتی حـذف 

نمی شـود؟

بلـه،هـمبـاافزایـششـرکتهایمرتبـطبـامأموریـتوهـمبـا
جلوگیـریازورودبیشـترشـرکتهاییکـهربطـیبـهمأموریتهـای

ایـنمنطقـهندارنـد.
درحـالحاضـر244سـرمایهگذاردرایـنمنطقـهسـرمایهگذاری
کردهانـدونزدیـکبـه80تقاضـایعضویـتداریـمکـهاینهابیپاسـخ
نظـر در امسـال نداشـتهایم. واگـذاری آمـاده اراضـی زیـرا ماندهانـد،
داریـم50هکتـارزمیـنجدیـدراآمـادهکنیـمکـهبتوانیمبـهتقاضای

سـرمایهگذاریوحضـورشـرکتهاوصنایـعپاسـخدهیـم.
بـهطـورکلـیمـاسـهبسـتهکسـبوکاری)Business Unit(در
منطقـهویـژهپیـامداریـم.بسـتهاولکـههـمبزرگاسـتوهـمبرای
مـااهمیـتویـژهایدارد،منطقـهویژهاقتصادیاسـتکههمـهمزایای
مناطـقویـژهرادارد،مثـلاختیاراتـیکـهمـابـرایصـدورمجوزهـاو

پروانههـایسـاختوتأسـیسداریـم.
فعالیـتدیگـرایـنمنطقـه،مرتبـطبـاموضوعـاتترانزیتـیاسـت.
مـااینجـاترانزیـتزمینـیوهوایـیراداریـموگمـرکمنطقـهویـژه
اقتصـادیپیـامدرهمیـنفضـافعالیـتداردوگمـرکاسـتانهـمدر
اینجـاقـرارگرفتهاسـت.حـدود20سـولهبرایانبـارکـردنکاالهادر
ایـنمنطقـهوجـودداردکـهامسـالدرنظـرداریـمباهمـکاریبخش

خصوصـی،پنـجهکتـاربـهفضـایانبـاراضافـهکنیم.
بسـتهسـومهمخودفرودگاهاسـتکهدرحوزهآموزش،مسـافربری
وتـاحـدودیباربـریفعـالاسـت.میخواهیمچنـدمأموریـتدیگررا
هـمبـهبخـشفرودگاهـیبیفزاییـمکهیکـیتاکسـیهواییاسـتکه
بـهزودیمجوزهـایآنصـادرمیشـودوپیـامرابـهپایگاهـیبـرای
تاکسـیهوایـیدرکشـورتبدیـلمیکنـدودیگـریمرکـزتعمیـرات
وتگهـداریهواپیماسـتکـهمیتوانیـمدرفـرودگاهپیـامفعـالکنیم.
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گفتیــد بــرای اینجــا مأموریت های 
بلندپروازانه ای در نظر گرفته شده بود. این 
مأموریت ها چه بود و تا چه حد موفقیت آمیز 

بوده است؟
مأموریتبلندپروازانههمانایجادهابپستی
منطقهبود،بهنحویکهکشــورهایهمســایه
بســتههایبینالمللیخــودراابتدابــهایران
بفرســتندوازاینجابههابهــایمناطقدیگر
ارسالشود.دردنیااینموضوعمرسوماست.مثاًل
دراروپاهابمنطقهایفرانکفــورتراداریمکه
تقریباًهمهبستههایاینمنطقه،ازآنجاتوزیعو
ارسالمیشود.درپیامهمقراربودچنیناتفاقی

بیفتدوطبیعتاًبــهفرودگاه،ایرالیــنوناوگان
هوایینیازداشتهاست.بههمیندلیلهمفضای
بســیاربزرگیبهآناختصاصیافتهاستکهدر
حدودهزارهکتاراســت.بخشیازاینمأموریت
باتغییرتکنولوژیوبخشیهمباتغییرمدیریت

ناکامماند.
از نظر ســاختار اداری، منطقه ویژه پیام 

زیرمجموعه چه نهاد یا وزارتخانه ای است؟
مایکشرکتدولتیهستیمکهمسئولیتاداره
منطقهویژهپیامرابرعهدهداریم.بهطورمستقیم
یکیازشرکتهایوابستهبهوزارتارتباطاتو
فناوریاطالعاتبوده،امابهدلیلمأموریتهایی

کهبرعهدهماگذاشتهشده،باچندسازماندیگر
نیزدرارتباطیم.یکیازمهمترینارتباطاتمابا
شورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادیاستکه
طبیعتاًزیرنظرآنهافعالیتمیکنیمومزیتهاو
فرایندهایاینمنطقهباچارچوبهاوروالهایی
کهشورادرنظرگرفته،هماهنگیدارد.بهعالوه
باوزارتاقتصادبهدلیلاســتقرارگمرکدراین
مجموعهدرارتباطهســتیم.باوزارتصنایعو
معادننیزبهدلیلاســتقرارصنایعدراینفضا،
وزارتراهوشهرســازیوســازمانهواپیمایی
کشــوریوشــرکتفرودگاههاتعاملداریمواز

قوانینآنهاپیرویمیکنیم.
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ف معافیت هـای  و  تسـهیالت  یکسـری 

در  مسـتقر  شـرکت های  بـرای  خـاص 
ایـن منطقـه وجـود دارد. لطفـًا بفرمایید 
ایـن تسـهیالت و معافیت هـا شـامل چه 
چیزهایـی می شـود و چـه شـرکت هایی 
می تواننـد با ورود بـه این منطقـه، از این 

مزیت هـا سـود ببرنـد؟
در میتوانـد کـه کسـی حاضـر حـال در
یابـد، حضـور پیـام اقتصـادی ویـژه منطقـه
بایـدچنـدویژگـیداشـتهباشـد.یکـیاینکـه
فعالیـت فناورانـهوصنعتـیای درحوزههـای
کنـدکهمـدنظـرماسـت؛آیتی،آیسـیتی،
الکترونیـک،فناوریهـاینویـنوحـوزههوایی

بخـش. ایـن بـرای وقطعهسـازی
مالـی تـوان بایـد شـرکت بعـدی، قـدم در
خوبـیداشـتهباشـد،زیـراقـراراسـتچنـد
بایـد و کنـد اجـاره مـا از زمیـن متـر هـزار
ایـنتـوانراداشـتهباشـدکـهدرایـنفضـا
نیـاز مـورد فضـای و کنـد سـرمایهگذاری
خـودرابسـازدوتجهیزاتـشرامسـتقرکنـد.
مسـئلهدیگـرتولیـداتومحصـوالتشـرکت
اسـتکـهبایـدتشـخیصدهیـمتـوانفنـیو
عمـقتولیـددارند.برخـیازردههـایتولیدرا
دراینجـاقبـولمیکنیـم،بـهشـرطآنکـهدر

ادامـهپیشـرفتکنـد.اگـرقـراردادبلندمدتـی
بـاتأمینکننـدهخارجـینداشـتهباشـدکهدر
آینـدهبـهپیشـرفتدرتولیـدمنجـرشـود،از

میکنیـم. جلوگیـری شـرکت ورود

توسـعه  و  تحقیـق  بخـش  منظورتـان 
اسـت؟ شـرکت 

در بیشـتر کـه اسـت چیزهایـی اینهـا نـه،
پارکهـایفنـاوریاهمیـتدارد.چیـزیکـه
اینجـابـرایمـامهـماسـت،ایـناسـتکـه
شـرکتنمیتوانـدمحصـولنهایـیراازچیـن
واردکنـدوفقـطاینجـالیبـلراعـوضکنـد
ودرمنطقـهویـژهحضـورداشـتهباشـد.ایـن

نوعـیازتولیـدهسـتولـیمـوردپذیـرشما
درمنطقـهنیسـت.حداقـلبایـدمحصـولبـه
صـورتCKDیاSKDواردشـود،بهشـرط
اینکـهدرادامـهبخشهایـیازآنرابومیکند
یـاازداخـلتأمینکنـدیابهنحـویدانشآن

رابـهشـرکتمنتقـلکنـد.
درمـوردتسـهیالتبایـدبگویمکهمـازمینها
رافقـطاجـارهمیدهیـموشـرکتهاییکـه
خوبـی نـرخ از میشـوند، ویـژه منطقـه وارد
بهـرهمیبرنـد.نـرخاجـارهزمیـندرمنطقـه
تومـان هـزار هفـت ،1400 سـال در ویـژه
بـهازایهـرمتـرمربـعدرمـاهاسـتکـهبنـا
داریـمبرایسـالجدیـدافزایـش50درصدی
داشـتهباشـیم،زیراسالهاسـتافزایشقیمت

نداشـتهایم.
هـر ازای بـه تومـان هـزار ده زمیـن اجـاره
بـرای ایـنمعناسـتکـهشـما بـه مترمربـع
ده ماهـی متـری، هـزار زمیـن یـک اجـاره
میلیـونتومـانمیپردازیـدکههمپایـهحقوق
یککارشـناسسـادهدرشـرکتاسـت.بهاین
وارد بـهشـرکتها زیـادی شـکلهـمفشـار
نمیشـود،هـماینکهتـوانمالیشـرکتصرف
اجـارهزمیننمیشـودوایـنتـوانرامیتواند
صرفساختوسـازیاسـرمایهدرگـردشکند.

اجاره زمین ده هزار تومان 
به ازای هر مترمربع به 

این معناست که شما برای 
اجاره یک زمین هزار متری، 

ماهی ده میلیون تومان 
می پردازید که هم پایه 

حقوق یک کارشناس ساده 
در شرکت است.
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مزیـتدیگـراینجـاایـناسـتکـهشـرکتها
از را خـود مجوزهـای از برخـی میتواننـد
منطقـهبگیرنـدونیـازیبهمراجعهبـهادارات
خـارجازاینجـاندارنـد.مثاًلوقتـیمیخواهند
سـاختمانیدرمنطقـهاحـداثکننـد،جـواز
پروانـه میکننـد. دریافـت مـا از را سـاخت
در همینطـور. نیـز کار پایـان و سـاختمان
حـوزهفعالیتهـایتولیـدیهمجوازسـاخت
صـادر برایشـان مـا را بهرهبـرداری پروانـه و

میکنیـم.
همچنیـنشـرکتهایمنطقهویژهازیکسـری
معافیتهـایگمرکـیبهرهمنـدهسـتند.اگـر
محصولـیراواردمنطقـهکنندوخارجنشـود،
معافیـت100درصدیاسـت.اگـرمحصولیرا
بیاورنـدوریاکسـپورتکنند،بـازهممعافیت
100درصـدیاسـت.اگرمحصولـیرابیاورند،

ارزشافـزودهایحاصـلشـودوبخواهنـداز
منطقـهخـارجکننـد،بـافرمولیکهبسـتهبه
محصـوالتمختلـفمتفـاوتاسـت،میتوانند

ازبخشـیازایـنمعافیـتاسـتفادهکنند.
انبارهـای در کاال انبـارش دیگـر، مسـئله
شـرکتها شرکتهاسـت. اختصاصـی
میتواننـددرمنطقـهویژهدرزمینخودشـان
انبـاراختصاصـیداشـتهباشـندوکاالیـیکـه
انبـار ایـن وارد مسـتقیماً میکننـد، وارد
همانجـا را گمرکـی فرایندهـای و میشـود
طـیمیکنـد.ایـنهمبـهاعتقـادمـنامکان
دیگـریاسـتکـهازتمامـیمبـادیورودی
کشـورمیتوانندمحصـولرامسـقیماًبهدرب

کننـد. منتقـل شـرکت
تولیـد موانـع رفـع قانـون در هـم معافیتـی
رقابتپذیـربـرایمناطـقویژهدرنظـرگرفته

شـدهکـهبهموجبآنصنایعـیکهدرمناطق
ویـژهمسـتقرهسـتند،هفـتسـالمعافیـت
از نتوانسـتهایم تاکنـون مـا دارنـد. مالیاتـی
در زیـرا کنیـم، اسـتفاده سـال هفـت ایـن
همـانقانـونقیدشـدهمناطقویـژهایکهدر
شـعاع120کیلومتـریتهرانهسـتند،ازاین
معافیـتبرخـوردارنیسـتند.طبیعتـاًازآنجـا
کـهمـاداخـلاینشـعاعهسـتیم،نتوانسـتیم
ایـنکاررابکنیـم.بـهدنبـالاینهسـتیمکه
صنایـعمنطقـهویـژهپیـامنیـزمشـمولایـن

بشـوند. قانون
نکتـهدیگـراینکـهشـرکتهایدانشبنیانـی
کـهواردمنطقـهویـژهشـوند،تـاسـقف25
درصـددرهمـهتعرفههـااعـمازاجـارهزمین،
گمـرکوصـدورپروانههـاازتخفیفاسـتفاده

میکننـد.
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ص
ف و  شرکت ها  برای  است  ممکن 

داشته  وجود  نگرانی  این  سرمایه گذاران 
تبع  به  و  مدیریتی  تغییرات  با  که  باشد 
در  که  سرمایه ای  سیاست ها،  تغییر  آن 
این منطقه صرف کرده اند، به خطر بیفتد. 
اطمینان بخشی  برای  سازوکاری  چه  شما 

به آنها در نظر گرفته اید؟
منعقد اینجا در که اجارهای قراردادهای
را اختیار این ما هستند. ساله 25 میکنیم،
افزایش هم را سال 25 این حتی که داریم
یا هست. برنامههایمان در اتفاقاً که دهیم
حداقلدوگزینهپیشرویشرکتهابگذاریم؛
50 قرارداد دیگری و ساله 25 قرارداد یکی

ساله.
نکتهدیگرآناستکهدرقراردادهاذکرشده
پسازپایان25سال،شرکتسرمایهگذاردر
درست دارند. قرار اولویت در قرارداد تمدید
استکهمابهپایانهیچقراردادینرسیدهایم
اماروزیکهایناتفاقبیفتد،بهراحتیشرکت
میتواندقراردادخودرا25سالدیگرتمدید
اینکه بابت از نگرانیای بنابراینشرکت کند.
اینزمیناجارهایاستوممکناستمالک

آنراازمنپسبگیرد،نخواهدداشت.
موضوعدیگرایناستکهممکناستشرکتی
جای در را سرمایهگذاری این من اگر بگوید
دیگریانجاممیدادم،میتوانستمازسندآن
بهرهمندشوم.مادراینراستااقدامکردهایمو

کهظرف است میانمدتمان برنامههای جزء
برای اعیانی سند بتوانیم دیگر سال سه دو،
امروز تا اینکه علت کنیم. صادر شرکتها
است این نشدهایم، کار این انجام به موفق
نقاطی از بسیاری در خودمان سند هنوز که
گذراندن حال در و نشده صادر داریم، که

فرایندهایقانونیاست.لذابهطورکلیکسی
کهمیخواهدکارصنعتیانجامدهد،میتواند
و است ارزان هم که جایی عنوان به را پیام
همخیالشبابتآیندهآنراحتاست،انتخاب

کند.
منطقه ویژه اقدامات زیرساختی نیز انجام 
وارد  هاستینگ  خدمات  حوزه  در  و  داده 
شده است. یکی از مسائل قابل توجه نیز 
منطقه  در  ماینینگ  فعالیت های  انجام 
پیام است. قرار است چه اتفاقات دیگری 
در این مجموعه رخ دهد؟ آیا در نظر دارید 

خدمات دیگری را ارائه دهید؟
بهطورکلیچنددستهزیرساختدرمنطقه
زیرساختهای اول دسته دارد. وجود پیام
تأسیساتی برای اینجا در ما است. تأسیساتی
مثلبرقوآبوفیبروارتباطاتوگازوزمین
30 بهزودی نداریم. محدودیت توسعه، قابل
خواهیم اضافه اینجا برق ظرفیت به مگاوات
کردوپستجدیدیهمقراردادمیبندیمکه
کامل هم فیبر مسیر یک شود. ایجاد اینجا
برقراراستومسیردومرانیزبهزودیایجاد
میکنیم.دستهدومزیرساختهایفنیاست
کهبهشرکتهاکمکمیکنددراینجامستقر
شوندکهشمابههاستینگاشارهکردید.سه
داده مرکز قطب عنوان به کشور در نقطه
اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت توسط
منطقه نقاط، این از یکی که شدند انتخاب

ویژهپیاماست.
از یکی عنوان به پیام در که پیشبینیشده
هزار پنج درکشور،حداقل داده قطب مراکز
رک 500 به ما امسال شود. مستقر رک
که را تکلیفی از درصد 10 یعنی میرسیم،
داریم،محققمیکنیم.ازآنجاکهبهماینینگ
اشارهکردید،بایدبگویمکهدرحالحاضرسه
مجوزماینینگدراینمنطقهصادرشدهودر
هستند. فعالیت مشغول کشور قوانین قالب
که داریم نظر در نیز دیگری فنی خدمات

بهتدریجگسترشپیداخواهدکرد.

 سه نقطه در کشور به 
عنوان قطب مرکز داده 

توسط وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات انتخاب 

شدند که یکی از این نقاط، 
منطقه ویژه پیام است.
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دسـتهسـومخدماتیاسـتکـهکسـبوکارها
نیـازدارنـد.مـااالندرمنطقـهویژهبـهاندازه
نیـازکسـبوکارها،ایـندسـتهازخدمـاترا
چـون خدماتـی منظـورم نمیدهیـم. ارائـه
حسـابداری،تأمیـنمنابـعانسـانییانوشـتن
بیزینسپلـنوتهیهمسـتنداتاسـت.مـانیاز
بـهیـکمرکـزخدمـاتکسـبوکارداریـمکه
بـهصنایعـیکـهدراینجـامسـتقرهسـتند،
سـرویسهایمـوردنیازشـانراارائـهدهـد.

بـرای  کـه  هسـت  اهداف تـان  در  آیـا 
اسـتارتاپی  یـا  کوچک تـر  شـرکت های 

باشـید؟ نیـز خدماتـی داشـته 
کـه آنهـا خصوصـاً شـرکتها، از بعضـی
نوپاترنـد،ممکناسـتبـرایاسـتقراردرپیام،
فضاییبرایشـانایجادنشـدهباشـد.مادرنظر
داریـمکـهتوسـطسـرمایهگذارانسـولههایی
ایجـادکنیـموایـنسـولههارابـهایندسـته
حاضـر حـال در دهیـم. اجـاره شـرکتها از

منطقـهویـژه17سـولهسـاختهکـهدراجاره
تولیدکننـدگاناسـت،امـامیخواهیمتوسـعه
ایـنسـولههارابـامشـارکتبخـشخصوصی

دهیم. ادامـه
چیـزدیگریکـهدرپیـامبهدنبـالتحققآن
هسـتیم،ایجـادجریـاننـوآوریواسـتارتاپی
در نیـز کلـی هـدف سـه اسـت. منطقـه در
از تعـدادی اینکـه اول داریـم. قسـمت ایـن
رویدادهـایحـوزهنـوآوریوفناوریکشـوررا

26
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27ف بتوانیـمداخـلپیـامبرگـزارکنیـم.دوماینکه
مـابـهیـکمرکزنـوآوریدرپیـامنیـازداریم
شـوند، مسـتقر فریلنسـرها کنـد کمـک تـا
وسـرمایهگذاران بگیرنـد اسـتارتاپهاشـکل

واردشـوند.
بـرایایـنکارفضایـینیـزدرنظـرگرفتهایم.
درنهایـتنیـزمیدانیـمکـهکشـوربـاخـالء
انسـانیدرحـوزهآیسـیتیمواجـه نیـروی
اسـتومـامیخواهیـمبخشـیازایـنخـأ
بتوانیـمدرمحـدوده راپـرکنیـموحداقـل
اسـتانهایتهـرانوالبـرزاثرگـذارباشـیم.در
همیـنراسـتافضایـیمجزارابـرایکمپهای
برنامهنویسـیدرنظـرگرفتهایـمتـاافـرادیرا
کـهمسـتعدهسـتند،حتـیدرسـنینپیـش
در و کنیـم وجـذب شناسـایی دانشـگاه، از
کمپهـایفشـردهچنـدهفتـهایدراینفضا
آموزشهـایمتناسـببـابـازارکاررابـهآنهـا

دهیم. ارائـه
پـسازآننیـزبـهشـرکتهاییکهبـهچنین
شـوند. معرفـی هسـتند، نیازمنـد نیروهایـی
حتـیشـایدبتوانیـمباهمـکاریهمیـنچند
اسـتقرار پیـام در االن کـه آیتـی شـرکت
دارنـد،ایـنافـرادرابـهنحـویبـورسکنیـم
ودرازایآنهزینـه،متعهـدبـهخدمـتدر
ایـنشـرکتهاباشـند.اینهـاجـزوبرنامههای

امسـالمـاخواهـدبود.
از  بارهـا  صحبت هایتـان  میـان  در 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی گفتید. 
تـا اینجـا مزایایـی کـه حضـور در پیـام 
بـرای کسـب وکارها دارد، تـا حـد زیادی 
مشـخص اسـت. اما برای سـرمایه گذاران 
بـرای  و  دارد  وجـود  مزیت هایـی  چـه 
چـه  ارزش تـان  زنجیـره  کـردن  کامـل 
جاهایـی بـه حضور ایـن سـرمایه گذاران 

نیازمنـد هسـتید؟
برنامـهایکـهمـاخدمـتدکتـرزارعپـورهـم
ارائـهدادیـم،میگفـتمـابایـدبـرایحضـور
سـرمایهگذاربخـشخصوصیدرپیـامرویکرد
مشـارکتهایعمومـی–خصوصـیرادرنظر
 Public-Private Partnership( بگیریـم
 BOT( ارزشحـوزه بـه نمـود PPP:(کـه

اسـت. (Build-Operate-Transfer
عمدتـاًقراردادهـایBOTدرکشـوردرحوزه
انـرژیوراهوشهرسـازیاتفـاقافتـادهاسـت.
عمومـی– مشـارکت قـرارداد قالـب در مـا
خصوصـیبـهدنبـالایجـادفضاهـایجدیدی
در هسـتیم. سـرمایهگذار جـذب بـرای
پولـی زمیـن بابـت مـدل،سـرمایهگذار ایـن

قـرار او اختیـار در زمیـن و نمیپـردازد
میگیـردتـایـکفرصـتاقتصـادیراآنجـا
رقـمبزنـدوازدرآمدهـایآنمنتفـعشـودتا
زمانیکهبهاصلسـرمایهوسـودآنبرسـدو
سـپسآنجـاراتحویـلمنطقـهویـژهمیدهد.
همـان یکـی داریـم، نظـر در کـه مـواردی
سـولههاییاسـتکـهپیشتـرگفتم.بسـیاری
ازتولیدکننـدگانبـرایحضـوردراینمنطقه
نیـازبـهسـولهآمادهدارنـدوباتوجهبـهاعداد
وارقـام،ایـنکاربـرایسـرمایهگذارتوجیـه
نیـز هواپیمایـی قسـمت در دارد. اقتصـادی
نیـازبـهفضاهاییماننـدترمینالباروآشـیانه
داریـمکـهسـرمایهگذارانمیتواننـدبـهایـن

قسـمتنیـزواردشـوند.
نیـز گمـرک در کاال انبـارش قسـمت در
پنـج آن و داریـم نیـاز فضـا سـاخت بـه
هکتـارزمینـیکـهقبـاًلگفتـم،بـامشـارکت
واقـع در میشـود. ایجـاد خصوصـی بخـش
مشـارکت سـرمایهگذاران، بـه مـا پیشـنهاد
اسـت.مجوزهـارانیـزخودمـانبـااختیـارات
در همچنیـن میکنیـم. صـادر قانونیمـان
قراردادهـامیتـوانایـنرانیـزافـزودکـهبعد
ازاتمـامدورهبهرهبـرداری،آنفضـارامجـدداً
بـههمـانسـرمایهگذاراجـارهدهیـمتـااداره

آنجـابـهعهـدهخـودشباشـد،زیـرابـهنظرم
ایـنکاردولـتنیسـت.

بـهطـورکلیپیـامرادراکوسیسـتمنـوآوری،
بهدرسـتی اسـتارتاپی بخـش در بهخصـوص
نمیشناسـند.تـالشمـادردورهجدیـدایـن
خواهـدبـودکـهبرنـدپیـامرابیشـتردرایـن
اکوسیسـتمجـابیندازیـموبازیگـرانمختلف
منطقـهحضـور ایـن در بتواننـد اکوسیسـتم

باشند. داشـته
قـرارنیسـتفقـطبـهدنبـالتولیدکننـدگان
خدمـات کـه کسـانی باشـیم؛ حـوزه ایـن
ارائـهمیدهنـدیـامیخواهنـدکسـبوکاری
یـا هسـتند فریلنسـر یـا کننـد شـروع را
میخواهنـدآمـوزشببیننـدوحتـیکسـانی
کـهمیخواهنـدسـرمایهگذاریکننـد،همـه
بایـدبتواننـدارتبـاطخـودرابـاپیـامتعریـف
اطـراف در پیـام ماننـد کننـد.ظرفیتهایـی
تهرانبسـیارکماسـتوشـخصاًیکـی،دوجا

رابیشـترسـراغنـدارم.
اینجـا زیرسـاختهای میخواهیـم بنابرایـن
رامتصـلویکپارچـهکنیـمتـاصنعتـیکـه
دراینجـامسـتقرمیشـود،خیالـشازبابـت
خودمـاتموردنیـازوزیرسـاختهایشراحت
باشـدوحتـیفـرودگاهنیـزبـهکمـکایـن

صنایـعبیایـد.
بـرایایـنمنطقـههدفگـذاریاقتصـادینیز

دارید؟
یـکهدفگـذاریاقتصـادیسـختداریـمو
میخواهیـمسـهمپیـامراازاقتصادکشـوربه
یـکدرصـدازتولیدناخالصملیبرسـانیم.در
حـالحاضـراینعـدددرحـدود0.15درصد

است.
کاردیگـریکـهبـهدنبـالعملـیکـردنآن
هسـتیم،ارتبـاطبـابخـشبینالملـلاسـت.
بـرای زیـادی مزیتهـای مـا ویـژه منطقـه
اسـتقرارشـرکتهایخارجـییـاحتـیجذب
میخواهیـم دارد. خارجـی سـرمایهگذاران
کمـککنیمتاشـرکتهایمسـتقردرواردات
وصـادراتخـود،بسـیارسـریعترعمـلکنند.
دوره در حتـی کـه هسـتند کارهایـی اینهـا

تحریـمنیـزمیتـوانآنهـاراانجـامداد.

می خواهیم کمک کنیم تا 
شرکت های مستقر در واردات 
و صادرات خود، بسیار سریع تر 

عمل کنند. اینها کارهایی هستند 
که حتی در دوره تحریم نیز 

می توان آنها را انجام داد.
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استان شهرهای از یکی گرمسار 
سمنانومرکزشهرستانگرمسار
استودرغرباستانسمنانقرارداشتهو
ازلحاظموقعیتجغرافیاییبینمدار34
عرض دقیقه 30 و دقیقه 28 و درجه
شمالیوبین51درجهو52دقیقهتا52

از شرقی از طول دقیقه 55 و درجه
قرار گرینویچ نصفالنهار
5182 حدود در شهر این مساحت دارد.
کیلومترمربعبودهودشتگرمسارازشرق
بهغرب48کیلومتروازشمالبهجنوب

27کیلومترطولدارد.

     پرونده ویژه

گرمسار 
جزیره اقوام ایران
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سراسـری راهآهـن پیونـدگاه گرمسـار
شـمال)گـرگان(ومشـهدبـودهوجـاده
اصلـیتهـران-مشـهددرکنـارآنواقـع
شـدهاسـت.اینشـهردر110کیلومتری
مرکـزاسـتانو95کیلومتریتهـرانقرار

دارد.
همسـایگانگرمسـارازشـمالشهرسـتان
فیروزکـوهوشهرسـتاندماوند،ازشـرقبه
شهرسـتانآرادانوشهرسـتانسـرخهاز
غـربشهرسـتانپاکدشـتواسـتانقمو
ازجنـوبشهرسـتانآرانوبیدگلاسـت.
نواحـیپیرامـونگرمسـارتوسـطرودخانه
البـرز کوههـای رشـته از کـه حبلـهرود
سـیراب میگیـرد، سرچشـمه مرکـزی

میشـود.
گرمسـار طـرف سـه از کوههایـی رشـته
جنوبـی سـمت تنهـا و کـرده احاطـه را
آنبـهعلـتوجـودکویـربـازاسـتکـه
بـهکوههـایسـیاهکوهمحـدودمیشـود.
بلنـدیاینشـهرازسـطحدریـا856متر

. ست ا
گرمسـاربخشـیازفـالتمرکزیایـرانرا
شـاملمیشـودوآبوهوایـشمشـابهبا

سـایرنقـاطحاشـیهاینفالتاسـت.
قسـمتمرکزیایـرانازیکفالتوسـیع
تشـکیلشـدهکـهکوههـایبلنـداطـراف
آنرااحاطـهکـردهاسـتوازنفوذرطوبت
دریاهـایاطـرافبهاینمنطقـهجلوگیری

میکنـد.
،1385 سـال سرشـماری اسـاس بـر
گرمسـارجمعیتـیبرابربـا39٬523نفررا

اسـت. داشـته
, 1375 تـا 1365 سـالهای فاصلـه در
15397نفـربـهشهرسـتانگرمسـاروارد
بـه جـا ایـنشهرسـتان داخـل در یـا و
جـاشـدهاندمقایسـهمحـلاقامـتقبلـي
مهاجـرانبـامحليکـهدرآنسرشـماري
شـدهاندنشـانميدهـد19/35درصـداز

روسـتابـهشـهر،50/38درصدازشـهربه
شـهر،13/81درصـدازروسـتابهروسـتا،
12/10درصـدازشـهربـهروسـتادرطـي

10سـالقبـلمهاجـرتکردهانـد.
مردمانـشبـهزبانفارسـیتکلـممیکنند
ولـیدرنقـاطدیگرگرمسـارمانندمرکزو
روسـتاهایبخـشایوانکی،تاتهـازندگی
کـردهوبـهزبـانتاتیسـخنمیگویند.

همچنیـنمردمـانآذری)اوصانلو،پازوکی
شـهمیرزادیها، الیکاییهـا، نفـر(، و

گیلکهـای زبانـان، عـرب مازندرانیهـا،
و شـادلو کردهـای قالیبـاف، منطقـه
قراچورلـوولرهـایدینارونـدنیـزدرایـن

دارنـد. سـکونت شـهر
شـهرگرمسـارتـاچنـديپیـشقشـالق
نامیـدهميشـدوهنـوزهـمافـرادمسـن
وپیـرانآنراقشـالقتلفـظميکننـددر
گذشـتهخـوارشـامل4بلـوکبـودهکـه
عبارتنـدازبلـوکقشـالق،بلـوکریـکان،

بلـوکیاتـريوبلـوکآرادان.
ازمشـهورترینافـراداهلمنطقهگرمسـار
میتـوانبهمحمدعلـیهبلـهرودیاولین
یازدهـم قـرن عامـه فرهنـگ تدوینگـر
دانشـمندان از خـواری عبدالـه هجـری،
قـرنچهـارمهجـری،اسـماعیلخـواری
ازمحدثیـنقـرنپنجـمهجـری،ازمفاخر
معاصرشـادرواننوشآذراسـدی،سرتیپ
خلبـانجلیـلزنـدی)موفقتریـنخلبـان
پرویـز پروفسـور عـراق(، و ایـران جنـگ
کردوانـی)پدرکویرشناسـیایـران(،دکتر
طباطبایـیجـراحمغـزواعصـاب)چهـره
احمدینـژاد محمـود و کشـور( مانـدگار
دهـم و نهـم دولـت جمهـور )رئیـس
جمهـورياسـالميایـران(اشـارهنمـود.

مـردانمحلیگرمسـارازسـرپوشمردانه،
تنپـوش مردانـه، تابسـتانی تنپـوش
زمسـتانیمردانـهوپاپـوشمردانـه،کـت
اسـتفاده گیـوه کمـری، شـلوار ُچقـا،
چارقـد از هـم محلـی زنـان میکننـد.
)نوعیسـرپوش(،شـوی)نوعـیتنپوش(،

میکننـد. اسـتفاده پاپـوش و شـلیته

گرمسار بخشی از فالت مرکزی 
ایران را شامل می شود و آب 
و هوایش مشابه با سایر نقاط 

حاشیه این فالت است.
رشته کوه هایی از سه طرف 
گرمسار را احاطه کرده و تنها 

سمت جنوبی آن به علت وجود 
کویر باز است که به کوه های 

سیاه کوه محدود می شود. 
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گرمسار؛ مظهر تمدن کهن

قدمتشهرگرمساربهسالهاپیشو
دوراناشکانیانبازمیگردد.نامگرمسار
درزماناشکانیانخوارانبودهاست،به
قرار کویر کنار در گرمسار آنکه علت
خود همجوار نقاط به نسبت و گرفته
پستتراست،بدینمناسبتنام»خوار«

رابداننهادند.
سرزمین شانزده از یکی شهر این
در حتی که بوده ورن( نام )به اوستا
در و داشته نام خوارا آشوریان زمان
داشته بسیاری اهمیت اشکانی دوره

است.
درصفحه473جلد3معجمالبلدان
چنیننوشتهشدهاست:»خوارشهری
استتاریخیوبزرگازنواحیریکه
گروهیازعلماءبهآنمنسوبشدهاند.
میانآنسمنانازراهخراساندرحدود

20فرسنگاست.«
پسازاسالم،خواریکیازبالدمعتبر

ریبهشمارمیرفت.
در و قمری هجری 329 سال در
سامانی، احمد بن نصر سلطنت زمان
قیام ماکانکاکیعلیهدولتسامانیان
ایالتقومسونیز از کردوچندشهر
خوار،سمنانوسمنکوریراتصرف

کرد.
ویژه به و غزنویان زمانحکومت در
و خراسان مسعود، سلطان سلطنت
طغرل تاز و تاخت مورد ری و قومس
بیکسلجوقیوترکانغزقرارگرفتو
عدهایازاهالیسمنان،دامغان،خوارو
برخیدههایریجانخودراازدست
غزنویان، سلسله انقراض از بعد دادند.
تصرف به ایران باختری والیات تمامی
سلجوقیاندرآمدوشماریازقلعههای
اردهانوگردکوهدرقومسوگرمسار

تسخیرشد.
نیز خوار که ناحیهای ترتیب این به
سلطان سلطنت آخر تا بود آن جزو
سلجوقیان متصرفات جزو عماًل سنجر
مغول زمانحمله در محسوبمیشد.
قمری، هجری 616 سال در ایران؛ به
تصرف به چنگیز قشون توسط خوار
مغولهادرآمدوهالکوخانباتخریبو
تصرفقلعههایفرقهاسماعیلیه،طومار

اینفرقهرادرهمپیچید.
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نواحـی ایـن بـر مدتهـا ایلخانـان 
حکومـتکردنـدتـاایـنکـهسـربهداران
بـاظهـوردرخـاورایـرانعلـممخالفـت
سـربهداران برافراشـتند. را مغـوالن بـا
شفاسـفان، بسـطام، اسـترآباد، شـهرهای
دامغـان،سـمنان،خواروطبـرانراتصرف
کردنـد.مقـارنسـال766هجـریقمـری
عـدهایازصحرانشـینانمغـولبـاتصـرف
کرمانبهنواحیبسـطام،دامغان،سـمنان،
فیروزکـوهوخـوارتاختندوایـنمناطقرا
ازقلمروسـربهدارانخارجکردند.درسـال
909هجـریقمـریحکومـتفیروزکوهو
خـواربـاحملـهشـاهاسـماعیلمؤسـس
از پـس رفـت. بیـن از صفـوی سلسـله
انقـراضصفویـهبـهدسـتافغانهـاوبـا
ظهـورنادرشـاه،حوادثـیتازهدرخـواربه
وقوعپیوسـت.آغـامحمدخـانقاجارپس
ازشکسـتلطفعلـیخـانزنـدوتأسـیس

دولـتقاجاریـه،مقـرحکومـتخـودرابه
تهـرانمنتقلکـردوبرایایجـادامنیتو
حفـظپایتخـتازتجاوزترکمانـان،عدهای
ازافـرادراازمحالخمسـهزنجـانودیگر
نقـاطبـهخـوارفرسـتادکـهدرآبادیهای
ایـنناحیهمسـکنیافتند.بهایـنترتیب،
منطقـهخـواردردورهقاجاریـهموردتوجه
خـاصحاکمـانایـنسلسـلهقـرارگرفت.
درسـال1319شمسـیخـوارتبدیـلبـه
گرمسـارشـد.بهموجـبقانونتقسـیمات
کشـوریجدیـدمصـوبآبـانمـاه1316
از بخشـی گرمسـار شمسـی هجـری
شهرسـتانسـمنانوشـاملچهـاربلـوک
بـود.بنـابهمصوبـهمهرمـاه1325بخش
گرمسـارازسـمنانجداشـدهوبخشـیاز
اطـرافتهـرانشـدودرآبـانمـاههمین
شهرسـتان تابـع گرمسـار بخـش سـال
1337 سـال در سـرانجام شـد. دماونـد

بنـابـهمصوبـههیـاتوزیـراندرمـورخ
1/11/1337بـهشهرسـتانتبدیـلشـد.
بخـشایوانکـیبـادهسـتانهایمربـوط
فعلـیازشهرسـتانتهـرانجـداشـدهو
یکـیازبخشهـایتابـعشهرسـتانتـازه

گرمسـارشـد.
از 1355 سـال دوم نیمـه در گرمسـار
اسـتانتهـرانجـداشـدهوجـزواسـتان
بخـش 1374 سـال در و شـد سـمنان
آرادانبـامراکـزجمعیتیدهسـتانآرادان
ویاتـریاحـداثشـد.هماکنونگرمسـار
ازسـهبخـشمرکـزی،ایوانکـیوآرادان
ازشهرسـتانهای یکـی و تشـکیلشـده
تابـعاسـتانسـمناناسـتکـهبـهدلیـل
فاصلـهکمـیبـاشـهرتهـرانمـوردتوجه
بسـیاریازصنعتگـرانوسـرمایهگـذاران
قـرارگرفتهوشـهرکهایصنعتـیمتعدد

شـدهاند. احـداث آن در
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تپه های باستانی
آثـارباسـتانیگرمسـاراغلـبخرابههـای
امـروزه کـه اسـت عظیمـی قلعههـای
خودنمایـی بـزرگ تپههـای صـورت بـه
میکنـدوشـایدبازمانـدهکهـندژهایـی
باشـدکهدرزمانهخامنشـیاناشـکانیان

وسـلوکیانشـهرهایبزرگـیراتشـکیل
میدادنـد.

بـهطـوریکـه»آپپیـان«مـورخیونانی
بـهوجـودشـهرهاییبـهنـامکاتیـرا،کال
در آن آخـه و آپامـا خاراکـس، لیـوپ،
زمـانسـلوکیاندرایـراناشـارهمیکنـد.
متأسـفانهسـاختهشـدنشـهرهاودژهای

فـوقازخشـتخـامدرطولهزارانسـال
فرسـایش،اثـرمخربـیبـرآنهـاداشـتهو
پیشـینهآنهـاهنـوزدرپـردهایازابهـام

ست. ا
ازجملـهتپههـایمعـروفآنمیتـوانبه
تپههـای:تپـهغـولآبـاد،تپـهسـعدآباد،
تپـهدزمـارانوجیـرانتپـهاشـارهکرد.
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جاذبه های فرهنگی و گردشگری
آن گردشگری و فرهنگی جاذبههای
زاییدة که هستند جاذبههایي از دسته
انسان هوش و خالقه قوة و ابتکار نیروي

است.
معنوي و مادي رفعحوایج براي انسان
خویشباالهامازطبیعتوبابهکارگیری
عناصرواشیاءپیرامونشباانجامتغییرات
اقدام خود زندگي محیط در تحوالتي و
ميورزد،چهرةزمینراباایجادجنگلها،

سدها پرشکوه، و رفیع بناهاي دریاچهها،
تأمین منظور به یا و ميدهد تغییر و...
کارخانجات ایجاد به خود مادي نیازهاي
خاطر به یا و معدني مواد از استفاده و
تفریحبهایجادمراکزفرهنگيوتئاترهاو...

ميپردازد.
کشمکشها، و جنگها نتیجه در
بین فرهنگي تبادالت مراودت، مبادالت،
طریق بدین و ميشود انجام انسان افراد
را پرفروغ بس تمدنهاي آدمي که است

بنیانمينهد.

و ميپردازد هنري بدیع آثار خلق به
جاذبههاي انواع که است عوامل همین

انسانيوفرهنگيرابوجودميآورد.
تاریخبسیارکهنسرزمینگرمساروقرار
گرفتندرمسیرجادةابریشموراهارتباطي
بینشرقوغربکشوروشمالوجنوب
باعثگردیدهتابهعنوانیکيازمراکزمهم

تاریخياستانمطرحباشد.
با باستانيوآمیختنآن فرهنگاصیل
فرهنگاسالميبرویژگيهاياینمنطقه

افزودهاست.
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سوغات
سوغاتاینشهرستانهمچوندیگرشهرستانهایاستانازرونق
و شیرین خربزههای جمله از است، برخوردار زیادی بسیار تنوع و
صاداراتیکهدرکویرگرمسارکشتمیشودوهمچنیندربخش
لبنی نامسوسکیوجوددارد،محصوالت به نوعخاصی ایوانکیکه

خالص،اناروربانارکهبسیارموردتوجهمیباشد.

صنایع دستی
گلیمبافی، قالیبافی،
پارچهبافی، جاجیمبافی،
خرجینبافیوسفالگری،
معرقکاری و منبتکاری
گرمسار صنایعدستی از
زمینه در شهر این است،
و نقوش )با افی گلیم
به موفق بومی( طرحهای
طرفدار از زیادی کسب
شده جهانی بازارهای در

است.
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معادن:
برخورداری با گرمسار معدنی عناصر و کانسارها بخشی در
در رسوبي مواد دیگر و نمکي و آهکي گچي، تشکیالت از
مواد از فراوان ذخایر گرمسار غربي و شمالي کوههاي رشته
قالب در آنها از بهرهبرداري اکنون هم که است نهفته مذکور
شرکتهايتعاونيوشرکتهايسهاميخاصبهتعدادفراوان
وجوددارد.همچنیندرحاشیهجنوبیگرمساربهبرکتکویر
گرمسارمعادنسولفاتسدیموجودداردکهچندسالياست
بهرهبرداريازآنآغازشدهاست.معادندیگرینیزدرگرمسار
شناسایيشدهامابهرهبرداريازآنهاصورتنميگیردازجمله

ميتوانبهمعادنآهن،سرب،گوگردونفتاشارهنمود.

معادن نمک:
درمنطقهسردرهگرمسارتعدادیراهفرعیدردوطرفجاده
وجودداردکهبهمعادننمکختممیشود.دراینمنطقه27
معدننمکوجودداردکهدرجهخلوصنمکبسیاریازاین
معادنباالی98درصداست.یکیاززیباتریناینمعادننمک؛
این است. ساالر نمک معدن و کهن کوهدشت نمک معدن
معادنبهصورتتونلپیچدرپیچ1/5کیلومتریدردلزمین
امتدادداردودارایقندیلهایزیباینمکیبودهوهرسالهنظر

تعدادیازگردشگرانرابرایبازدیدبهخودجلبمیکند.
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ف کشاورزی و دامپروری

سبب به گرمسار شهرستان کشاورزی
رود حبله دائمی رودخانه از برخورداری
از گرمسار دشت حاصلخیز زمینهاي و
پویایيوتوانبالقوهوبالفعلبسیارباالیي

برخورداراست.
رودخانه آب تمامي اکنون هم چه اگر
ميشود استفاده زراعت براي رود حبله
باشد داده امکان آب منابع که جائي تا و
کشاورزي استفاده مورد منطقه زمینهاي
منطقه این زراعت توان اما ميگیرد قرار
بابهرهگیريازفنآوريهايجدیدسیستم
و کشاورزي مکانیزه دستگاههاي آبیاري،
طور به زراعت نوین سیستمهاي باالخره
دارد. گسترش و توسعه قابلیت چشمگیر
همانطورکهدربخشیکشاورزیبیانشده
45858 مجموعاً 77-78 زراعي سال در
هکتاراراضيکشاورزيشهرستانگرمسار
به اراضي این از بخشي که است بوده
ميباشد. تخریب حال در شهر رشد علت
درزمینهدامپروریهمانطورکهبیانشد
پرورش به االیام قدیم از منطقه اهالي
آنها پرورشي شیوه و ميپرداختهاند دام
کوچنشیني و مراتع در چرا صورت به
استقرار و زمان گذشت با اما است. بوده
تدریج به جمعیت افزایش و کوچنشینان
و صنعتي نیمه دامپروري واحدهاي
صنعتيتأسیسشدهوبهعلتوجودمنابع
یافت افزایش واحدها این علوفه و غذایي
بهطوريدرسال1378مجموعدامهاي
گرمسار443305واحدداميميباشدواز
و گوساله و گاو راس 23429 تعداد این

268582راسگوسفندوبزبودهوتولیدات
دامدارانغالباًبهتهرانارسالميشود.

صنعت
صنعتگرمساربهعلتنزدیکیبهکالنشهر
تهرانوبرخوردارازخطآهنسراسریدر
2خطتهرانـمشهدوتهرانگرگانوراه
ترانزیتيمشهدبسترمناسبيجهتاستقرار
با صنایعسبکوسنگینرادارااستکه
افتتاحشهرکهايصنعتيوحمایتدولت
نیزقابلتوسعهاست. اینتوانشهرستان
مجموعفعالیتهایاقتصادیفوقخدماتي
رانیازمندميباشدچهازلحاظسرویسدهي
وچهازلحاظوجوداشتغالزایيواسکان
جمعیت،گرچههماکنونبیشترینگروه
اما است خدمات بخشي در کار به شاغل

توانافزایشآنبستگيبهتوسعهمناسب
کلی بهطور ميباشد. وکشاورزي صنعت
شهرستانگرمساردرزمینههایکشاورزي،
دامپروري،صنعتومعدنتوانهايبالقوه
فراوانيداردوازلحاظموقعیتجغرافیایي،
نزدیکياینشهربهتهرانیکيازامتیازات
تهران که زیرا ميشود محسوب آن مهم
بازارمصرفبهراحتي بهعنوانبزرگترین
را شهرستان این مازاد تولیدات تمامي
جذبمينمایدومشکليبهعنوانفروش
محصوالتتولیدشدهدرگرمساراحساس
یک هر در سرمایهگذاري لذا نميشود.
عالوه فوقالذکر اقتصادي بخشهاي از
اشتغالزایي اقتصادي، توجیه وجود بر
ایجاد منطقه ساکنین براي را مناسبي

مينماید.
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آب و هوا
شهرسـتانگرمساردارایتنوعآبوهوایی
کامـاًلمشـخصياسـت.ایـنتنـوعوتضاد
بیشـتر تابسـتانوزمسـتان دردوفصـل
محسـوساسـتبـهطـوريکـهبیشـترین
نقـشرادرمیـانعوامـلگوناگـون،ارتفاع
بـهعهـدهدارد.گاهبـاطـيمسـافتيکمتر
درجـه 20 تابسـتان در کیلومتـر 40 از
سـانتيگراداختـالفدمـايبیـندونقطـه

ميگـردد. مشـاهده
لـذادرتابسـتانهـرچـهازنواحـیجنوبی
شهرسـتانبـهطـرفنواحیشـماليپیش
رویـمبـهعلـتزیـادشـدنارتفـاع،دماي
کاهـش محسوسـي طـور بـه نیـز هـوا
اصلـی عوامـل مـوارد اغلـب در ميیابـد.
حـرارت درجـه را توریسـتي حرکتهـای
ميدهـد. تشـکیل جـوي ریزشهـاي و
ایـندوعامـلدرصنعـتتوریسـمبیشاز
میـزانسـاعاتآفتابـيومیـزانرطوبـتو

سـاعاتابـرياهمیـتدارد.
آبوهوایشهرسـتانگرمسـاررامیتوان
درنتیجـهبرخـوردوتأثیـروضـعاقلیمـي
کویـروکوههـايالبـرزبـررويیکدیگـر
مـدت کلـي طـور بـه نمـود. مشـخص
روزهـايسـردویخبنـدانچنداننیسـت.

44 و -8 بیـن دمـا حداکثـر و حداقـل
درجـهسـانتيگرادبـودهومیانگیـندماي
درجـه 17/4 حـدود سـال ماههـاي کل
سـانتيگراداسـت.نـزوالتجـويدرایـن
باریکـهايدرشـمال، شهرسـتانبـهجـز
اغلـببـهصـورتباراناسـت.بـارانناچیز

ماههـايزمسـتان در ناحیـهعمومـاً ایـن
همیـن ریـزش بـودن نامرتـب ميبـارد.
مقـداربـاراناندکازسـاليبهسـالدیگر
ایـن هوایـي و آب ویژگيهـاي دیگـر از
شهرسـتاناسـت.مقـدارتبخیـردراینجـا
بـههمـانانـدازهاهمیـتداردکـهمقـدار
بـارانمهـمميباشـد.بـراسـاستحقیقات
بـهعمـلآمـدهمیـزانتبخیـر20تـا60
ميتـوان و اسـت جـوي نـزوالت برابـر
گرمسـاررانمونـهمشـخصیکـيازآبو

هواهـايبیابانـيمحسـوبنمـود.

میانگینبارندگیسـالیانهشهرستانحدود
100میليمتـرگـزارششـدهدرحاليکه
متوسـطنیـازآبـيایـنشهرسـتانمعادل
. باشـد 1410میلـيمتـردرسـالمـي
تابسـتان در هرچنـدشهرسـتانگرمسـار
بـهدلیـلگرمـايزیـادغیرقابـلتحمـل
آن معتـدل زمسـتانهاي ولـي ميباشـد
ازجاذبههـايآبوهوایـياینشهرسـتان
ميباشـد.همچنیـنتابسـتانهایمعتـدل
مناطـقشـمالیشهرسـتاننظیـربـنکوه
بـافاصلـهکـمازمرکـزشهرسـتانازدیگر
در شهرسـتان گردشـگري جاذبههـاي

زمینـهآبوهواسـت.
تنـوعشـرایطآبوهوایـیدرشهرسـتان
فصـول در جابجایـي نوعـي گرمسـار
مختلـفبـهویـژهدرتابسـتانوزمسـتان
رابـهسـاکنانتحمیـلميکنـد.برهمین
جابجایـي ایـن سـال، طـول در اسـاس
ميگیـرد. انجـام موقـت طـور بـه غالبـاً
لـذاپناهنـدگانگرمـازدهحاشـیهکویـربه
بـهویـژهدرههـايخـوش نقـاطمعتـدل
آبوهـوايالبـرزدرشهرسـتانگرمسـار
امـريطبیعـياسـتوتوجـهبهایـننقاط
بهرهگیـري خصـوص در برنامهریـزي و
بیشـترازتوانهـايبالقـوهامـريضـروري

بـهنظـرميرسـد.

تنوع شرایط آب و هوایی در 
شهرستان گرمسار نوعي 

جابجایي در فصول مختلف به 
ویژه در تابستان و زمستان را 

به ساکنان تحمیل مي کند
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پوشش گیاهی
پوشـشگیاهـیدرجنـوبگرمسـارابتـدا
بوتههـایخـاروبوتـهشـورودرخـتگـز
ونیـزاراسـتولـيپـسازطـيچندیـن
رفتـه و تنکتـرشـده گیاهـان کیلومتـر،
رفتـهآثـارگیاهـيدرایـنکویرهـامحـو

ميشـود.
برخـي کـه گیاهـی حیـات مشـاهده
شندوسـتبرخـينمکدوسـتوبعضـي
افـراديکـه خشکيپسـندهسـتندبـراي
عالقـهايبـهمطالعـهفلـورگیاهـاندارند،

خالـيازلطـفنخواهـدبـود.
گـرچـهبیابانهـاوکویرهـایعریـانبـه
علـتآبوهـوايسـختوشـدیدخـود
آنهـا ودر برخوردارنـد ازجذبـهکمتـري

آباديهـامنحصـربـهچنـدواحهاسـتکه
بـراثـرزایـشاتفاقـيچشـمههايآبیـا
حفـرقنـواتکـهزندگيبرگـردآنهاممکن

سـاختهاسـت،بوجـودآمدهانـد.
امـاباهمهسـختيآبوهـوامانندگرماي
شـدیدتابسـتانوسرمايسـختزمستان
چهبسـیارهسـتندمشـتاقانيکهآشـنایي
بـاایـننواحيومطالعهآثارخشـمطبیعت
بـرايآنـانجالـبوارزنـدهاسـتبـهویژه
خـود در نیـز کویرهـا و بیابانهـا اینکـه
پدیدههایـيدارنـدکهدرسـایرنقاطیافت
نميشـودومشـاهدهآنهـابـرايبینندگان
خالـيازلطـفنیسـتماننـدتپهیارشـته
ارتفاعـاتماسـهايکـهبـراثـروزشبـادو
جابجـاشـدنماسـههاپدیـدآمدهوشـکل
وانـدازهآنهـابـراثـروزشبـاددائمـاًدر

تغییـراسـتاینگونـهتپههـارااصطالحـاً
»تلماسـه«مينامنـد.

همچنیـنزندگـيانسـاندرکویـروبیابان
ومقایسـهآنبـانواحـيجنگلـيمخصوصاً
ميتوانـد محققیـن و دانشـجویان بـراي

جالـبتوجهباشـد.
درزمینـةبرقـراریتورهـایکویرپیمایـي
بـاشـتر،تحـتنظـارتراهنمایـانمطلـع
واقامـتدرکاروانسـراهايبازسـازيشـده
ایـن از سـنتي پذیرایـي و کویـر داخـل
افـراددرایـنکاروانسـراهاهمگـيمواردي
بيشـماري ماجـراجــویان کـه هسـتند
نواحـي ایـن در مسـافرت بـه ترغیـب را

مينماید.
و مطالعـات پیشـنهاد ایـن انجـام البتـه
ميطلبـد. را دقیقـي برنامهریزيهـاي
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دامنه ها و ارتفاعات
شهرسـتانگرمسـاردردامنههـایجنوبی
رشـتهکـوهالبـرزواقعشـدهاسـتارتفاع
آنازشـمالبـهجنـوببـهتدریجکاسـته
ميشـودوباالخـرهبهدشـتکویـرمنتهي

ميشـود.
رشـتهکوهالبرزدرقسـمتمغـربجهتی
شـمالغربـی–جنـوبشـرقیداردواز
آنبـهبعـدجهـتمعکـوسپیـداميکند
یعنيبهسـويشـمالشـرقيامتـدادپیدا
کـه گرمسـار شـمال کوههـای ميکنـد.
دو بـه بریـده را آن رود حبلـه رودخانـه
قسـمتتقسـیمکـردهاسـت.ایـنکوههـا
ماننـدحصـاريدرشـمالشـهرگرمسـار
آن ارتفاعـات مهمتریـن و گرفتـه قـرار

سـولک،سـرحروکلـرزميباشـد.
توجـه قابـل و مهـم ارتفاعـات دیگـر از
شهرسـتان،سـیاهکـوهدرجنوبگرمسـار

جهتـی و متـر 1300 آن ارتفـاع اسـت.
شـرقي–غربـيدارد.ایـنکـوهازهسـتة
از کـه رسـوبي روپوشـي و آتشفشـاني
و گـدازه ریختـه بیـرون سـنگهاي
توفهـايتراکیـت–آندزیـتوپورفریـت
گـردآمـده،سـاختهشـدهاسـتواطـراف
آنراالیههـايرسـوبيفـراگرفتـهچنـان
کـهآتشفشـانمرکـزيگنبـديازمیـان
بـرآورده سـر اطـراف رسـوبي الیههـاي

اسـت.
شـکوه،عظمـتوجذابیـتکوهسـتانرا
هیچـگاهنمیتـوانبـهزبـانآوردویـاآن
رابـاقلـمترسـیمکـرد.کوهسـتانحتـي
غیرقابـلاعتمـادبودنشنیزدرسـياسـت
برايزندگيآدمیانوهرگوشـهوکنارش
مدرسـهايبـرايبهترشـناختنخویشـتن
اسـت.برخـوردوآشـنایيبـاکوهسـتان،
آمـادهشـدنوتجربـهاندوختـنرابـراي
پیـکاربـادشـواريزندگـيکهآدمـيرااز

آنهـاگریزينیسـتبـهدنبـالدارد.
نواحـیکوهسـتانیدرفصلهـایمختلـف
مکانـيمناسـببـرايکسـانياسـتکـه
عالقمندنـدمدتـيرادورازهیاهويشـهر
درههـاي و کوهسـتاني دامنههـاي در

خـوشآبوهـوايآنبسـربرنـد.
گرمسـار شهرسـتان شـمال کوههـای
مکانهـایمسـاعدیرابـرايعـدهزیادي
ازمـردمجهتگذراناوقاتفراغتمیسـر
ميسـازد.بـاتوجـهبهایـنکـهراهپیمایي
یـکورزشآسـانومتـداولاسـتوغالباً
ایرانیـانآنرابـاگردشبیرونشـهر،روز
جمعـهتوأمميکننـدوازطرفيدراطراف
شـهرهاتعـدادقابـلتوجهـيازمـردمدر
گروههـايسـنتيمختلـفراميتـواندید
کـهازجادههـايکوهسـتانيبـاالميروند،
گردشـگري اهمیـت و ارزش نتیجـه در
ایـنمواهـبطبیعـيبـرهمـگانآشـکار

ميگـردد.
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غارها
ازآنجاکهغارهادارایطبیعتبسیارزیبا
هستند،هموارهیکيازمراکزجلبگردشگر
بودهوطبیعتدوستانزیاديرابهخودجلب
ميکند.یکيازاینغارها،غار»دقکشکولي
یازندانافغان«استکهذیاًلنحوةتشکیلو

موقعیتآنراشرحميدهیم:
جریانســیالبهاهزارانسالزمینهاي
تهنشستيدورانسومراکاویدهودربرخي
نقاطراهروهايژرفزیرزمینيطویليساخته
کهپسازفروکــشاینآبهــا،مجراهاي
زیرزمینيخشکیدهبهگونهغارهايبزرگي
بهجايماندهاند.ازآنجملهدردامنةشمالی

ســیاهکوهغربیبینکوهدوازدهامامورشتة
اصليسیاهکوه،محلياستکهبهعلتجمع
شدنآبدرزمینهايهموارآندرفصلبهار

بهنامدقکشکوليمعروفشدهاست.
قدريبهسمتشمالشرقيمحلمزبور
دررويتپهماهورهايبدنهسیاهکوه،غاري
استافسانهايکهبهنامغاردقکشکوليیا
زندانافغاننامیدهميشــودوعلتانتخاب
نام»زندانافغان«ازرويافســانهاياســت
کهبومیــانچنیننقلميکنند:درویشــی
هندیکهسالیانپیشبهسراغاینغارآمده
بودميگفت:»شــاهزادهخانميازافاغنهبا
گنجینهگرانبهایيدرآنمدفوناســت«و
درویشآنغاررازندانافغــانميخواندو

طبقروایتاهاليدروناینغارچونبازاري
استکهیکشترسوارنیزهبهدستميتواند
بهآسانيازدروناینغارگذرکند.درگوشه
وکنارجايآتشواستخواندیدهميشودو
اطاقهایياســتکهگویازندانبودهاست.
ولیبهطورقطعروایتفوقافسانهایبیش
نیستوآقايچنگیزشیخعليمسئولهیئت
غارشناسانایرانکهشخصاًازاینغاردیدن
کردهاستبهمشــاهداتخودچنینخاتمه
ميدهد:بایدگفتازآنچــهعلي)راهنماي
محلي(ازدرونغاربرايمــاگفتهبودهیچ
نشــانهاينیافتیمنــهازاجاقهــايآتشو
اســتخوانهاآدمونهاززندانکندهشــدهو

کیلومترهاراهبيپایان.
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ف آب های معدنی

یکیازراههایجلبگردشگرانبهوجود
آوردنامکاناتاســتفاهازمنابعآبمعدني
درمجاورتچشــمههايمعدنياست.این
منابعطبیعيدرمراکزيموسومبهایستگاه
آبمعدنيقابلاســتفادهميشودکهداراي
امکاناتوتأسیساتمختلفبهمنظورگردش
ودرمانبرايسیاحاناست،آبمعدنيجزو
اولینداروهايطبیعيبشــربــودهکهآثار
استفادهازآنچندینهزارسالقبلتاکنون
وجوددارد.استفادهعلميازآبهايمعدني
پسازشناختترکیبواثراتدرمانيآندر

قرناخیرتحققیافتهاست.
درکوهپایةشــمالیســیاهکوهبهسمت
گرمساردربینقشرهايرسوبي،چشمههاي
آبيوجوددارنــدکهاغلبازنــوعآبهاي
معدنيهستندواهماینچشمههاعبارتنداز:

چشمه شاه ) شاه چشمه(
چشمهشــاهدرقشرهایرســوبیدامنة
شمالیسیاهکوهودردرهايکمعمقباجهت
شمالي–جنوبيوعرضتقریبي20مترواقع
شدهاســت.آبازحوضچةطبیعيودایره
مانندبهقطردومترخارجميشودوازمجراي

باریکيعبورميکندوبــهحوضچةطبیعي
دیگريبهقطرتقریبيدومتــروعمقیک
مترواردميگرددوپسازعبورازاینمحل
درزمینهاياطراففروميرود.آبچشمه
شاهدرایامگذشتهبوسیلهمجرايسنگيبه
دوساختمانواقعدر6و7کیلومتريشمال
اینچشمهبهنامهايحرمســراوقصرشاه
عباسيهدایتميشدهاســت.درطولاین
نهرســنگي،حوضهایيبرايجمعآوريو
ذخیرةآبوجودداشــتهکهآثــارآننیزدر
حالحاضرمشاهدهمیشود.مجرايسنگي
ازتختهسنگهایيباطولدرحدودیکمتر
بناگردیدهواینسنگهاناومانندوبهشکل
مجرایيباعرضتقریبيبیســتوعمقده
سانتيمترتراشیدهشــدهوبرايجلوگیري
ازبههدررفتنآبانتهايسنگهابهصورت

قفلوبستبهممتصلگردیدهاست.
چشمه عین الرشید

چشمهدیگریبهنامعینالرشیدمعروف
استودرشــمالغربيچشمهشــاهوسه
کیلومتريجنوبغربيساختمانشاهعباسي
ودرجنوببنايقصرعینالرشیدواقعشده

است.
چشــمهمزبــوردرجنوبغربــيقلعــه

عینالرشــیدقــرارداردوآبآنازدونقطه
خارجميگــرددودرســرازیريتپهجریان
ميیابــدودرمســیرخودچنــدحوضچة
کوچکطبیعيبهوجودآوردهوسرانجامدر

زمینهاياطرافقلعهفوقفروميرود.
پسازبررسیآزمایشگاهیآبچشمههاي
مذکورمشــخصشــدهکهآبچشمهشاه
وعینالرشــیددرردیــفآبهــايمعدني
کلروسولفاتکلسیمومنیزیماست.باقیماندة
چشمهآبعینالرشــیددرحدودسهبرابر
باقیماندهآبچشــمهشــاهميباشد.چون
آبدهيایندوچشمهکمودسترسيبهآنها
مشکلاســتازنظربهرهبرداريواستفاده

درمانيقابلتوجهنميباشد.
آشامیدنآبهايسولفاتسدیمومنیزیم
برحســبمقدارسولفاتســدیموسولفات
منیزیمآنها،صفراآوروملینیامسهلاست.
آبهايسولفاتکلســیممدرودفعکننده
فضوالتبهخصوصاورهوکلرورهاهستندو
درصورتيکهگرمباشنداثرتسکیندهنده
نیزدارند.آبهايســولفاتکلســیمبراي
درمانتظاهراتنوروآرنزيتیکبیماريهاي
کبديوصفراويیاکلیوي،حاالتنقرسي،
روماتیســمودردمفاصلوغیرهاســتفاده

ميشود.



کویر
کویر است. شده نمایان جغرافیا صورت در که تاریخی کویر
گویي کویر در است، حیات سرزمین پایان است، زمین انتهاي
بهمرزعالمدیگرنزدیکیم.درکویرخداحضوردارد.آسمانکویر
آسماني و زیبا موجود این کویر خداست.شب ملکوت سراپردة
کهمردمشهرنميشناسند،آنچهميشناسندشبدیگرياست،
شبياستکهازبامدادآغازميشود.شبکویربهوصفنميآید.
آنچهدرکویرميرویدگزوتاغاست.ایندرختانبيباک،صبور
وقهرمانکهعليرغمکویربينیازازآبوخاکوبيچشمداشت
بهآتشسر ازسینةخشکوسوختةکویر نوازشيوستایشي،
ميکشندوميایستندوميمانندهریکربالنوعي!بيهراس،
مغرور،تنهاوغریب.گویيسفیرانعالمدیگرندکهدرکویرظاهر

ميشوند!
زمینسست کویر هستند. بیاباني محیط دیگر پدیده کویرها
وورمکردهاياستکهدرسطحآندارايبرآمدگيمتعدداست
شرایط عوامليچون دارد. زده زمینشخم به زیادي شباهت و
امالحمختلفدر و ریزدانه وهوایيگرموخشک،رسوبات آب
این پیدایش موجب مسیلها پایاني قسمت در بیابان منطقه

مسیر انتهاي در گرمسار کویر کویر، این نمونه شدهاند. کویرها
حبلهرودراميتواننامبرد.نمکهابهصورتهايمختلفدرایجاد
زمینهايکویريشرکتدارند،ازجملهگنبدهاينمکيکهدر
نواحيمختلفدراشکالناهمواريهاظاهرشدهانددراثربارانبا
شستهشدناینگنبدهاينمکيهمدرمحلگنبدوهمدرمسیر

جریانآبها،عاملپدیدآمدنشورهزاروکویرهاميباشند.
نمونهدیگرعواملمولدکویرها،شورابهاهستندکهسیالبها
نمکي، الیههاي و گنبدها از عبور از پس اغلب خود مسیر در
قسمتيازنمکرادرخودحلنمودهودرحاشیةاینرودهاو
سیالبهادرقسمتانتهایيآننمکزاروزمینهايکویريبوجود
در کویرهاست. تشکیل در دیگري عامل شدید تبخیر آوردهاند
در است ساالنه بارش مقدار از بیش تبخیر که گرمسار جنوب
تبخیرآبهاي تبخیرآبهايموجودسطحي، از بعد فصلگرم
صورت به کویري زمینهاي نتیجه در و شده شروع زیرزمینی
برآمدگيهايپفکردهمنظميباقشريازنمکسختيدرزیر
اینتاولهابهضخامتحداقل2سانتیمترتشکیلميشود.افزایش
ضخامتقشرنمکرفتهرفتهکاهشتبخیررابهدنبالدارد.این
کویرهابیشتردرقسمتانتهایيحوضههايبستهداخلبیابانها

بهوجودميآیندوازفراوانتریننوعکویرهايایرانميباشند.
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اماکن تاریخی و جاذبه های دیدنی
آثارونشانههایمتنوعومختلفیکهازسیرتکوینيفرهنگ
جاذبههاي عنوان به ميتوانند مانده جاي به بشري تمدن و

جهانگرديوایرانگردیمورداستفادهقرارگیرند.
عمارتهايقدیمي،مساجدزیبا،زیارتگاهها،مقبرهها،برجهاو
ازخانههايقدیمي،معماريو پارهاي قلعهها، منارهها،حمامها،
شهرسازيوآدابورسومگوشههایيازجاذبههايفرهنگياین
شهرستاناستکهميتواندتوجههرانسانيرابهخودجلبنماید.

ازاماکنتاریخیوجاذبههایدیدنیگرمسارمیتوانبهمجموعه
تاریخیسیاهکوهواقعدرپارکملیکویر،کوهاژدها،کویرریگ
اسمعیل امامزاده مسیر انبار آب ناسار، انبار آب کلرز، قله جن،
امامزاده )ع(، اسماعیل و شمسالدین امامزاده شمسالدین، و
گرمسار، انبار آب رامه، گردشگری منطقه نظر، شاه سلطان
دژ فرش، بهرام،جادهسنگ قصر کاروانسرای علیاکبر، امامزاده
تاریخیاستوناوند،خانهتاریخیباقریها،مجموعهکارخانهوانبار
ایوانکی،منطقهنمونهگردشگری پنبه،کاروانسرایشاهعباسی

بنکوهوغارهاینمکیاشارهکرد.
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امامزاده شمس الدین و اسماعیل)ع(  
سه حدود فاصله به و شهر حومه و گرمسار شهرستان در
کیلومتريشمالغربيگرمسارواقعشدهاست.بنامنسوببهدوره
قاجاراستومتعلقبهدونفرازفرزندانامامموسيکاظم)ع(به
نامهايشمسالدینواسماعیلميباشد.مردمواهاليمنطقهبه
ایندوتناعتقادخاصدارندوهمهروزهبهخصوصایامتعطیل
برايزیارتبهاینمکانميروند.کلبنابرپایهمربعمستطیل
ساختهشدهاستکهدرقسمتشرقيآنرواقوایوانيوجوددارد

کهوروديبهبقاعامامزادگانراممکنميسازد.
ایندوبقعهکهبادیواريبینآنهافاصلهافتادهاستدرکنارهم

چسبیدهبههمقراردارندوبهصورتمتصلساختهشدهاندوبراي
هریکازآنهاگنبديدرنظرگرفتهشدهاست.

دو ساخت تکنیک است. شده گچکاري گنبدها داخلي سطح
گنبدمانندهماستبهاینصورتکهبرايتبدیلپالنمربعبه
دایرهجهتاستقرارگنبدبررويجرزهابااستفادهازفیلپوشهایي
کهدرچهارکنجبهکاررفتهانداینعملانجامپذیرفتهوبیناین
فیلپوشهاطاقيهمانندطاقفیلپوشهامحرابيبلندازکفمقبرهتا

تیزهطاققرارگرفتهاست.
درهردوبقعهپنجرههایيجهتتامیننورداخلگنبدهادرنظر
گرفتهشدهاست.مصالحاصليدرساختبقاعازخشتوگلبوده

وآجرنمايفعليبهآناضافهشدهاست.
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امامزاده سلطان شاه نظر
دیدنی جاهای و مذهبی مقاصد از نظر شاه سلطان امامزاده
دوره به که قدمتی با بقعه این است. استانسمنان در گرمسار
قاجاربازمیگردد،ازنظرمعماریجالبتوجهاست.بنایامامزاده
ارتفاع است. مخروطی تقریبا گنبدی و جناقی طاقهای دارای
برآوردمیشودوداخلآن ازداخلصحنحدود10متر گنبد

ازشبستانی ورودیصحن بهچشممیخورد. زیبا گچبریهایی
بهطولهشتمتروعرضچهارمتردارد. ابعادی میگذردکه
بامساحتکلی220مترمربع،بقعهدارایحرمتقریبامستطیل
شکلبهابعادهشتدرپنجمتراستکهدروسطآنضریحچوبی
بهطول2وعرض1.5متروجوددارد.باتوجهبهارزشتاریخی
وفرهنگی،امامزادهسلطانشاهنظردرفهرستآثارملیایراننیز

بهثبترسیدهاست.
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امامزاده علی اکبر  
جاهای و ایران ملی آثار از یکی گرمسار اکبر علی امامزاده
دیدنیگرمساراستکهدرسال1377بهثبترسیدوقدمتآن

بهدورهایلخانیوقاجاربرمیگردد.
باگنبدیدوپوششیوسفیدکاریشده،معماریبنایامامزاده

باقسمتهایتحتانیو بهسبکسنتیوبهشکلششضلعی
فوقانیاستوانهایاست.

دیوار ارتفاع و دارد متر 9 در 8 معادل ابعادی امامزاده حرم
سنگکاریشدهآن50سانتیمتراست.بخشیازمحوطهامامزاده
نیزبهصورتگورستانعمومیدرآمدهاستوشهداومردگانرا

درآندفنکردهاند.
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خانه تاریخی باقری ها )موزه اقوام(
خانهتاریخیباقریهاازیادگارهایبهجاماندهازدورهقاجارو
بناهاومکانهایدیدنیگرمساربهشمارمیرودودردوطبقه،با

استفادهازخشتخامساختهشدهاست.
سقفاینبنایباارزشباتیرهایچوبیپوشیدهشدهاستو
استفادهازآجرهایختاییبابندکشیگچوخاکبرزیباییخانه

افزودهاست.هردوطبقهشبیهبهیکدیگرساختهشدهاند.
در اتاق دو از متشکل اصلی سالن به ورود از پس اول طبقه
طرفینسالناستوبعدازگذرازسالناول،برایدسترسیبه
طبقهدومبایستیازدوراهرومنتهیبهپلهعبورکرد.درحیاط
ساختمانمجموعهحمام،خزینهوآبانبارزیباییوجودداردکه

هنوزهمچونگذشتهباقیماندهوقابلبازدیدمیباشد.

،کرها، لرها ، ترکها مختلف قوم 5 اینکه جهت به گرمسار
عربها،گیلکهابهدالیلمختلفیاعمازمهاجرت،کوچاجباریو
یاترکهایآذربایجانکهبرایدفاعازدرهخواربهعنوانجنگجو

واردشدهانداینشهرستانراجزیرهاقوامنامگذارینمودهاند.
لذااینساختمانزیبادر21بهمن1389تبدیلبهموزهو
تحتعنوانموزهاقوامبازگشاییشدهاستکهپوششوزندگی
میکند. معرفی را گرمسار شهر در ساکن مختلف اقوام روزمره
خانهتاریخیباقریهادرفهرستآثارملیایراننیزبهثبترسیده

است.
اینموزهدردوطبقهدارای8تاالرنمایشاستکهدر2اتاق
وسالنورودیطبقهاولابزارواشیاروزمرهزندگیایناقوامقرار
گرفتهاستودر4اتاقوسرسرایزیباطبقهدومنحوهپوششو

مشاغلاقوامساکندرشهرستاننشاندادهشدهاست.
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53ف آب انبار بزرگ گرمسار 
بارش و ایران از بزرگی بخش هوای و آب خشکی دلیل به
کمدربیشازششماهازسالدراکثرشهرهاوروستاهایآن
امکان ازرودخانههاوعدم ودرنتیجهفصلیبودنآببسیاری
دسترسیبهآب،برایتامینآبشیریندرشهرهایمختلفو

فصولخشکسالتدابیرمختلفیاندیشیدهاند.
برد. نام جمله این از میتوان را آبانبار و قنات بند، احداث
آبانباربزرگگرمسارکهیکیازدیدنیهایاینشهراستنیزدر
همیندستهازسازههاقرارمیگیردکهبخشاعظمآبمصرفی

اهالیراتأمینمیکرد.
آبانبارگرمساربزرگترینآبانبارمنطقهاستوازبناهای

بسیارجالباینشهرمحسوبمیشود.

ساختآنبهدورهقاجاربازمیگرددودرضلعشمالیمسجد
جامعگرمسارساختهشدهاست.

شکل استوانهای مخزن پله چهل دارای مذکور آبانبار
است.

عمقآبگیرآنحدود14متربودهکهبهمدت5ماهازسال،آب
آشامیدنیاهالیشهروحومهآنراتأمینمیکردهاست.

منبعبزرگواصلیآنبهصورتگنبدپلهایمدورآجریدر
داخلکوچهقرارداردکهبهصورتمیدانگاهیدرآمدهاست.

سردربزرگوطاقگهوارهایآبانبارمذکوردرسمتبازاربود
کهاینکمسدودشدهاست.

دررأسگنبداینآبانباریکهواکشمکعبیشکلکوچک
برایتهویههوایداخلوخنکنگهداشتنآبداخلمنبعتعبیه

شدهاست.
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امامـزاده  مسـیر  انبـار  آب 
اسـمعیل و شـمس الدیـن)ع(
راه درحومـهشـهرگرمسـارودرمسـیر
اسـماعیل)ع( و الدیـن شـمس امامـزاده
از کیلومتـري یـک حـدود فاصلـه بـه و
شـمالغربيگرمسـارقـراردارد.آبانبـار
مذکـوردردورهقاجارسـاختهشـدهکهبه
آبانبـار)آبحـوض(آقـاشـهرتدارد.

ایـنآبانباردارایمخزنوبادگیر،پاشـیر،
پلـکانوسـردررادارابـودهوسـقفپلکان
پاشـیربـاآجرهایـيبهفـرمحصیـريوبه

صورتضربيسـاختهشـدهاسـت.
بـرخـالفاکثـرآبانبارهـايمنطقهپالن

شـده بنـا مسـتطیل مربـع پایـه بـر آب
اسـتومخـزنآنعبـارتاسـتازفـرم4
گوشـيکهیکسـتوندروسـطآنتعبیه
بادگیـرآنقـرار بـررويسـتون شـدهو

دارد.
تویزههایـياز4طـرفبهصـورتبهعالوه
بـرایـنپایهسـتوننشسـتهاندتـا4گنبد
بـررويآنهـاقـرارگرفتهوپوشـشمخزن

راکامـلکنند.
مصالـحاصلـيتشـکیلدهنـدهآبانباراز
آجـرومـالتبـودهوکـفاصلـيپیرامون
آبانبـاربـهدلیـلسـاختجادهآسـفالته

حـدود50سـانتیمتربـاالآمدهاسـت.

مصالح اصلي تشکیل دهنده
 آب انبار از آجر و مالت 

بوده و کف اصلي پیرامون 
آب انبار به دلیل ساخت 
جاده آسفالته حدود 50 
سانتي متر باال آمده است.
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آب انبار ناسار 
آبانبارناساریاهماننهحصاردرجنوبقلعةناسارگرمسارو

درمجاورتجادهاصلیبهروستاقرارگرفتهاست.
سازندهاینبناطبقنوشتهباالیسردرآبانبارمرحومسیفاهلل

معماریانسمنانیاست.

منبعاصلی،گنبدیشکلوآجرپوشاستکهبرطاقآجریو
ضربیطرفیناستواربودهودردوقسمتمنبع،دوبادگیربرای

خنکشدنآبزیرمنبعدرنظرگرفتهشدهاست.
در آبانبارها سایر با فیزیکي نظر از آبانبار این اصلی منبع
سطحاستانمتفاوتودرنوعخودبینظیراست.آبانبارمذکور

امروزهقابلاستفادهوبهرهبهردارینیست.
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جاده سنگفرش
امروزهراههاییکهبهنام»راهشاهعباسی«معروفشدهاند،در
هستند. کبیر داریوش میراث شاهي« »راه عنوان جانشین واقع
ایننوعسنگفرشراهها،گویايتجدیدخاطرهعهدداریوشیا
ساسانیاناستکهسنگفرشراهامیرانجامشدوبعدرومیاناز

آنهاتقلیدکردند.
دردورهصفویهودرزمانشاهعباسدرچندمنطقه،جاده
سنگفرشاحداثشد.زیرادرآندورهاحداثراهها،تنهاجنبه
تجارتینداشت،بلکهازنظرجلبسیاحاننیزمورداعتنابودبه
همینمنظور،براياستفادهطبقاتمرفهجامعهآنروزدرسواحل
وجنگلهايزیبايمازندران،تاسیساتيبناشدکهدرحکمپالژها
وویالهاوکاخهايامروزيبودهاست.بنابراینلزومایجادیکراه
کوهستانياحساسميشد.بهدستورشاهعباسراهمازندرانرااز
ابتدايسوادکوه،پلهايعاليبررودهايبزرگبستهوتماماًرا
باسنگ،گچ،آهکوآجرپهنکردند.سپسشاه،درناحیهپنج
به بناکردوآن باغيچونبهشت هزار،عمارتعالیهساختو

تدریجشهريشدوآنرااشرفالبالدنامنهادند.
ازکارهايجالببرايعبورشترکهارزانترینوسیلهحملو
نقلبود،اینبودکهدربعضینقاطبرایاینکهشترهاسرنخورند،
زیرپايآنهافرشميانداختنداسکندربیکمنشيدرکتابخـود

»روضـهالصفـا«ازسنگفرشراهنمکبهسیاهکوهنامميبردو
مينویسد:قریبدههزارتومانتخمیناًصرفشدهچندفرسنگ
بهسنگوآهکاستحکامیافته،موجبدعايخیرمترددیناست.
اینسنگفرش،راهاصفهان-کاشانبهمشهدرادههافرسنگ

کوتاهترنمودهاست.
جادهیدستسازسنگفرشکهباسنگهایتراشخوردهروی
بسترکویرگرمسارساختهشده،بهطول35کیلومتروعرض5
دورهصفوی در ساری – اصفهان تاریخی شاهراه مسیر در متر
برایسهولترفتوآمدکاروانیانکهدراینمسیربهباتالقهاو
نمکزارهایجنوبگرمساربرخوردمینمودنداحداثشدهاست
تاکاروانهاراازگزندسیالبهاوزمینهایگلآلودوچسبناک

درفصولبارشحفظکند.
رویاینجادهبقایایدوپلسنگیهنوزمشاهدهمیشودکه
بارندگیبه هنگام که زد میتوانحدس پل دهنههای تعداد از
به وسیع ایندشت در پاییزچهسیالبی و بهار فصول در ویژه
آن دوطرف در و ماهی گرده بهصورت جاده این میافتد، راه

کانالهایکوچکیساختهشدهکهآبریزجادهمیباشد.
البتهالزمبهتوضیحاستکهکانالهایمجاورجادهازبینرفته
ازخاکسترمیباشد، ازآهکوماسهوبعضاً است،شالودهجاده
بنابرشواهدموجودومطالعاتانجامشدهعموماًاینسنگهابه

وسیلهشترازکوههایسیاهکوهبهمحلآوردهشدهاست.
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قصر عین الرشید
بهرام اینقصردردوکیلومتریشمالقصرشاهعباسیقصر
ودرقسمتمیانیفاصلهدریاچهنمکوکویربزرگقرارگرفته

است.
کاروانسرا بین است، شیرین آب از پر که بزرگ چشمه یک
جوبي طریق از آن آب که واقعشده شکارگاه نگهباني پست و
کههنوزهمآثارآنباقیاستبهباغدرونحصارکاخميرفته
امروز باغ و قصر خرابههای کند. سیراب را گلها و درختان تا
گیاهان و درختان جای به که است بیابانی خارهای از پوشیده

زیبایگذشتهروییدهاند.

بنایعینالرشیدازخارج86مترطولوحداکثر47مترعرض
داردومشتملبردوحیاطبزرگاستکهحیاطاصلی51,5متر
طولو47مترعرضدارد.معبرورودیبهحیاطاصلیبهشکل
ایوانیبهطول9,7وعرض5,4متردرجبههجنوبيحیاطاصلی

بناشدهاست.
دردوطرفایوانورودیدوتاالروجودداردکههریکپنجدر
بهحیاطقصردارند.ارتفاعهردوتاالر5,20متراست.درباریکه
کناریهردوتاالردواتاقمستطیلشکلقرارداردکهایناتاق
اتاقها این بهتاالرهاراهندارندومخصوصخدمهبودهاند.نظیر
درجبههجنوبیحیاطنیزوجودداردکهبهتاالرهایجنوبیراه

دارند.
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قصر حرمسرا
دریککیلومتریجنوبشرقیقصرشاهعباسییاقصربهرام،یک
بنایدیگرصفویبهچشممیخوردکهحرمسرانامیدهمیشودو
ظاهرادرهنگاممسافرتخاندانسلطنتی،حرمسراودرسایرمواقع
محلسکونتشکارچیانسلطنتیبودهاست.آبآشامیدنیاینبنااز
چشمههایواقعدردامنةسیاهکوه،توسطیککانالوپسازعبور

ازیکدرهبهاستخریدربیرونجبههجنوبیحرمسرامیرسیدو
پسازپرکردنآنازطریقکانالیدیگربهحوضیدرداخلحرمسرا
منتقلمیشد.درنیمهجنوبغربیحرمسرا،یکتاالربزرگودر
بنا اتاق ایوانهادو ایوانوجوددارد.درشمال تاالردو شمالآن
شدهاست،کهابتداوجودنداشتهولیبعدهابهبناافزودهشدهاست.
تاالرهایموجوددرضلعشمالکاماًلمنهدمشدهاندوچنینبهنظر

میرسدکهزلزلهایشدیدباعثانهدامآنهاشدهاست.
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کارخانه پنبه )باغ موزه علم و صنعت(
ظلعغربیمیدانمعلمشهرستانگرمسار؛بناییقدیمیتحت
عنوانکارخانهپنبهپاککنیقرارداردکهاینمجموعهبسیارزیبا

در2طبقهوباپالنمستطیلشکلساختهشدهاست.
کارخانهپنبهباقدمتیکهبهدورهپهلویبازمیگردد،ازجاهای
دیدنیگرمساردراستانسمناناستودرتاریخ25اسفند1380

بهعنوانیکیازآثارملیایرانبهثبترسید.
آن فوقاني لبه در فقط و است ساده بسیار ساختمان نماي

از غیر به تادورساختمان دور ردیف کنگرههايآجريدریک
پالنی و طبقه دو در کارخانه بنای دارد. وجود آن ضلعجنوبي
مستطیلشکلازخشتوگلساختهشدهاستکهبرخیآنرا
بهدلیلمعماریویژهاش،باکاروانسرااشتباهمیگیرنداماازهمان
ابتدابهعنوانانبارپنبهساختهشدهاستوالگويساختآناز
پالنکاروانسراهاياینمنطقهنشاتگرفتهاست.درسال1393،
باغموزهعلموصنعتدربخشیازکارخانهبرپاشدوهماکنون
اختصاص گرمسار دستی صنایع بازارچه به بنا از دیگر قسمتی

دادهشدهاست.
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بنه کوه
منطقهنمونهگردشگری»بنهکوه«درشمالشهرگرمسارواقع
باستانی راه سر بر داشتن قرار دلیل به منطقه این است. شده
گرمسار)خوار(بهمازندران،ازنظرتاریخیونظامیدارایاهمیت

ویژهایبودهاست.وجودقلعهباستانی»استوناوند«،»ریگتپه«و
»قلعهگبری«ازجاذبههایاینمنطقهاست.بهدلیلقرارداشتن
منطقه این در رود«، رودخانه»حبله انتهایی بخش در کوه بنه
انواعپرندگانوماهیهازیستمیکندوآنرابهمنطقهایبرای

جذبگردشگرتبدیلکردهاست.



61
12

ره 
شما

 -
م 

هار
 چ

ال
 س

- 
14

01
ار 

 به
صل

- ف
رز 

ن م
ه با

ید
ی د

صاد
قت

-ا
عی

تما
اج

ی 
سر

را
 س

مه
لنا

ص
ف

کوه اژدها
باچینخوردگیهایعجیب کوههایجالب از یکی اژدها کوه
زمینشناسیاستکهبراثرفعلوانفعاالتزمینشناسیدرطی
سالیاندرازبهوجودآمدهاست.اینکوهنوارهایقرمز،قهوهای

وسفیدرنگبهشکلیموجوارودرهمتنیدهاندکهیکساختار
خاصراپدیدآوردهاند.

وسنگجوش ماسه،شن بینسنگ ترکیب در چینها این
ایجادشدهاست.ارتفاعاینکوه1,265متراست.

آدرس:11کیلومتریغربمرکزشهرستانگرمسار
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قله کلرز
قلهکلرزباارتفاع2217متر،ازمقاصدکوهنوردیوجاذبههای

گردشگریگرمساراستودرشمالغربآنقراردارد.
دراینمنطقهگیاهانیمانندچشموسالسوال،خارشتر،اشنان

ودرختچههایگزرویتمیشود.
نیزشاملگرگ، ازگونههایجانوریحاضردرمحدود برخی

روباه،شغال،میش،قوچوبزهستند.
قلهکلرزسهمسیروجودداردکهمتداولترین از برایصعود

آنها،مسیرجنوبیاست.
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قلعه استوناوند
یاقوتحمویدرسال613ه.قاینقلعهرادیدهوعمرآنرا
تقریباًسههزارسالمیداند،دردورانشاهانقبلازاسالماین
تیغههای فراز بر استوناوند قلعه است. بوده مغان قلعهدردست
و برج بقایای و شده استوار البرز کوهستان جنوبی دامنه بلند

بارویپیرامونآنپهنایدرهحبلهرودوراهقدیمیکنارهرودرا
درمیانگرفتهاست.برجهایدیدهبانیایندژبرتمامیطول
اراضیهموارحاشیهشمالی تا درهوکنارههایجنوبیرودخانه
دژ این ساخت در سازندگان توانایی و ذکاوت است؛ ناظر کویر
چنانبودهاستکهمسیرصعبالعبورآنراباطراحیومعماریو

کاستنوافزودنبرجسمکوهصدچندانکردهاست.
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پارک جنگلی پروفسور کردوانی
پروفسورکردوانیپدرکویرشناسیایرانبودوبهخاطرخدمات
ارزندهایکهبهکویرهاوبیابانهایایرانکرداینپارکجنگلی
کهدردلکویراحداثشدهاستبهناماونامگذاریشدهاست.

اینپارکباوسعت90هکتارقابلیتجذبتوریسموتبدیل
بهیکمنطقهتوریستیراداردویکیازدیدنیهایشهرگرمسار
محسوبمیشود.نهالکاریدراینپارکجنگلیازسال1363
آغازشدهودراینپارکدوچاهتأسیسشدهکهوظیفهآبرسانی

به60هزاراصلهدرخترابرعهدهدارند.
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کاروانسرای شاه عباسی
اینکاروانسرادر33کیلومتریشهرگرمسارودریککیلومتری
بخشایوانکیواقعشدهاستکهیکیازکاروانسراهایزیبادوره
ایوانی اینکاروانسرا4 صفویدراستانمحسوبمیشود،پالن
است،کهبهصورتشمالی–جنوبیبناشدهکهورودیآنازظلع
جنوبیاستودارایسردربسیارزیباییمیباشد،مصالحبهکار

رفتهدربناخشتوگل،آجروسنگاست،دارایدوشاهنشین
درظلعشرقیوغربیبرباالیسردرورودیودیگرباالیایوان
مقابلورودیتعبیهشدهاست،اینکاروانسرادارای24حجرهو4
بارهبنداست،درمقابلحجرههاایوانهایکوچکیاستکهجهت
استفادهمسافریندرفصلتابستانساختهشدهاست؛طاقهایبنا
ازنوعجناقیمیباشد،همچنیندرمقابلاینکاروانسرایکآب

انبارجهتاستفادهمسافرینساختهشدهاست.
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کاروانسرای قصر بهرام 
در مطلبی 1337 سال اوایل در
ایرانتحتعنوانکشفقصر روزنامههای
بهرامگوردرنزدیکیدریاچهینمککویر
مرکزیمنتشرشد.انتشاراینخبربهمانند
بنایی پیداشدن و ناشناخته بنایی کشف
دیگرازساسانیانبازتابیافت.اماراستش
بناتاآنموقعخیلیناشناختهنبودوتعلق
نظر به قطعی نیز ساسانی دورهی به آن

نمیرسید.
اگرازهمانسال1337بهعقببرویم،
خواهیمدیدکهایرانشناسانبرجستهبهآن
توجهنشاندادهاند.مرحوممنوچهرستوده
)1292–1395(آنچنانبهمنطقهاشراف
میشد. عالقهمندان راهنمای که داشت
مرحومایرجافشار)1304-1389(نیزدر
سال1334ازاینبناعکسهاییبرداشته
گابریل آلفونس 1312 سال در بود.
همراه به اتریشی  )Alfons Gabriel(
 F.(همسرشازآندیدنکردهبود.بوهزه
A. Buhse(،گیاهشناسروسی،درسال
1849)1228خورشیدی(ازآنعبورکرد.
حتیاینکاروانسرادرگزارشپیترودالواله
)Pietro della Valle(وتوماسهربرت
)Thomas Herbert(،کههردودرقرن

هفدهممیالدیمیزیستند،آمدهاست.
ازآنرو بنا این افشار، ایرج بهگفتهی
قصربهرامگورنامیدهشدهکه،بهگفتهی
شکارچیانومسافران،بهرامپنجمساسانی
نواحی همین در میالدی( 438 – 421(
باتالقهای در بهرام روزی میکرد. شکار
مخوف بیابان و سفیدآب اطراف نمکین
برنگشت. دیگر و رفت فرو جن ریگ
که مستوفیالممالک، احمد گفتهی به

در میکردند، شکار اینجا در خاندانش
پیش دههی چند همین تا منطقه این
گورخرهایزیادیوجودداشت.اماازاوایل
دههی1360هیچگورخریدراینمنطقه

مشاهدهنشدهاست.

ازطرفدیگرنکتهایکهباعثمیشود
اینبنارادرآغازکارنهکاروانسرابلکهقصر
یاساختمانشکاریبدانیمفاصلهایاست
کهبناازنزدیکترینچشمهیآبشیرین
دارد.چشمهیآبشیرین،کهبهچشمهی
هفت فاصلهی در است، نامور شاهی
کانالهای با که دارد قرار بنا کیلومتری
سنگیآبشبهسمتسازهسرازیرمیشده
ساختن علت میرسد نظر به است.
ساختماندرچنینفاصلهایازچشمهآن
بودهکههیبتبناوسروصدایاحتمالی
فراری موجب آن فعالیتهای از برخاسته
و گورخر همچنان و نشود حیوانات دادن
حیواناتدیگربراینوشیدنبهحوالیاین

چشمهبیایند.
بهجای ازسنگ استفاده آن، بر عالوه
بودن قدیمیتر از دیگری نشانهی آجر

کاروانسراهایآجریدورهی به نسبت آن
صفویاست.

تماماینشواهدنشانمیدهندکهزمانی
ازکاروانسراداشتهو اینجاکاربریایغیر
کلنگشپیشازدورهیصفویخوردهشده
امامدرکواستداللیکهمارامجابکند
کهآنرامتعلقبهدورهیساسانیوبهرام

گوربدانیم،وجودندارد.
نیز نوشتههایجغرافیداناناسالمی در
هیچکجابحثیازسیاهکوه،کهبنادرپای
است؛ نشده دارد، قرار سیاهش کوههای
ارتباطی راه اسالمی دورهی اوایل در زیرا
اصفهانبهخراسانازسمتنائین،طبس،
ترشیزونیشابورمیگذشتهواصاًلاینجادر

مسیرهایاصلیقرارنداشتهاست.
توجه صفویه زمان در میرسد نظر به
معبر عنوان به سیاهکوه راه به خاصی
ری و خراسان و اصفهان بین ارتباطی
این بهرامدر کاروانسرایقصر باشد. شده
زمانمهمترینمرکزارتباطیبینشرقو
غربحاشیهیکویرشد؛پایگاهارتباطیو
محلدادوستدبازرگانانبود.بازرگانانبا
کاروانهایخودازسمتاصفهانوآرانو
بیدگلمیآمدندوباگذشتنازکاروانسرای
مرنجاب،درقصربهراماتراقمیکردند.در
آنجاتصمیماتکلیبرایمبادلهیکاالیا
گرفته نظر مورد شهرهای به کاال حمل

میشد.
توجهواحیایاینبنادردورهیصفوی
کتاب یکی میشود: دریافت مأخذ دو از
اسکندر نوشتهی عباسی آرای عالم تاریخ
قدیمیترین دیگری و ترکمان بیگ
است. شده نوشته بنا در که یادگاریای
نوشته عباسی، آرای عالم تاریخ کتاب در
شدهکهشاهعباسبزرگ)978–1038

از قرائن چنین به نظر می آید 
که بنای کنونی بر شالوده یک 
بنای ویرانه باستانی گذاشته 
شده است و سفال هایي که از 
اطراف این بنا به دست آمده 

به احتمال قوی از دورة تیموری 
و نشانة آن است که این بنا 

پیش از صفویه برپا بود.
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و سیاهکوه رباط تومان هزار ده هزینهی
راههایاطرافشراساخت.منظورازرباط
سیاهکوهدرواقعهمینبناییاستکهبه
قصربهرامگورمعروفشدهاست.برروی
قشرگچیاتاقهایادگاریهایینوشتهشده
قمری 1001 سال به قدیمیترینشان که

برمیگردد.
سنگهای روی بر آنکه جالب نکتهی
کانالسنگی، تختهسنگهای و نما تراش
Q,O,D,P,E,Y,W,M,حروفالتین
Sحکشدهکهظاهراًعالئمسنگتراشان
این به بتوان آنها روی از شاید هستند.
نتیجهرسیدکهاحتماالًپیمانکاریابنایک

فردخارجیبودهاست.
روشن سنگهای از بنا ساخت در
استفادهشدهاست؛بنابراینمیتوانتصور
کردزمانیکهکاروانسرازندهبوده،دردل
سیاه همه کوههایش سنگ که منطقهای

بودهاند،چهجلوهایداشتهاست.
پالنبناازنوعمتقارنومربعمستطیل
بهابعاد74در65است.دودردارد:یکی
جنوبیودیگریشمالی.دوسکوودواتاق
همدردوطرفدروازهیورودیوجوددارد.
داخلآنحیاطبزرگیاستکهدورتادور
فراگرفتهاست.در اتاقهایکوچک را آن
باشاهنشین تاالر غربیحیاطیک بدنهی
جلو در ایوانی و اطراف در طاقچههایی و
ساختهشدهودرزیرتاالرزیرزمینبزرگی
است.درپشتساختمانهایداخلحیاط

همطویلههایسراسریباآخورهایمتعدد
استراحت برای سکویی آخور هر کنار و
چهارپادارواجاقیبرایطبخبودهاست.در
غربی و اضالعشرقی میان و چهارگوشه
تیرکش دارای که دفاعی برج شش نیز

هستند،تعبیهشدهاست.

نگاه راهها و جغرافیایی موقعیت به اگر
جایگاه کاروانسرا که نمینماید دور کنیم
محلی در کاروانسرا کند؛ اتخاذ را مهمی
سمت از مسیر یک آن از که شده واقع
و میرفت فیروزکوه و گرمسار به کویر
واقع در تهران. و ورامین به ازیکمسیر
قبلازاینکهجادهیتهران-قمراهاندازی
شود،اینمسیرکوتاهترینراهبینتهرانو

کاشانبودوحکمشاهراهراداشت.
دورههای در شد، اشاره که همانطور
زمانیمختلفاشاراتیازکاروانسراوراهی
آنچه است. دارددردست قرار آن در که
مسلماستآناستکهازدورهیپهلوی،
و مسیر این آن، از قبل قدری شاید و
کاروانسراازرونقافتاد.ایرجافشاردرسال

1337مینویسدکاروانسراچهلسالیاست
کهمتروکشدهوگابریلنیزدرگزارشش
زمانی میگوید نوشته درسال1312 که
کاروانسرا از میگذشته، جاده از او که

استفادهاینمیشدهاست.
عنوان به اکنون ساختمان این
پارک در شکاربانی پاسگاه مهمانسرای
ملیکویرموردبهرهبرداریقرارمیگیرد.

راهاصلیبهمنطقهیپارکملیکویراز
تهرانازطریقجادهیآسفالتهیورامین-
جادهی است. جعفر( )امامزاده پیشوا
شوسهیکنارراهآهنبهمبارکیهمیرسد.
ادامه مبارکیه منطقهی حاشیهی از جاده
منطقه وارد آن از بعد و میکند پیدا

میشود.
ازکاشانهمبایدبهآرانوبیدگلرفت
کویر راه از سپس مرنجاب. به آنجا از و
کهکشهرستانگرمسارهممیشودوارد

پارکملیکویرشد.
بنای که نظرمیآید به قرائنچنین از
کنونیبرشالودهیکبنایویرانهباستانی
از که سفالهایي و است شده گذاشته
احتمال به آمده دست به بنا این اطراف
قویازدورةتیموریونشانةآناستکه

اینبناپیشازصفویهبرپابود.
کاروانسرایقصربهرام،در13اردیبهشت
آثارملی بهجمع باشماره1054 1354
پیوستوبهتریننقطهدرپارکملیکویر
ازمنظرگسترشاکوتوریسمشناختهشده

است.

 استفاده از سنگ به جای
 آجر نشانه ی دیگری از 

قدیمی تر بودن آن نسبت 
به کاروانسراهای آجری 

دوره ی صفوی است.
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منطقه نمونه گردشگری بهورد
منطقهبهورددر32کیلومتریشمالغربیایوانکیدرشهرستان
گرمسارقراردارداینمنطقهبهدلیلدارابودنویژگیاقلیمیو
طبیعیدارایقابلیتهاوجاذبههایطبیعیوتاریخیفراوانیدر
جهتجذبتوریستوتوسعهگردشگریمیباشدومیتواندمأمن
وپناگاهیبرایمردمایوانکیدرتابستانهایگرموسوزانباشد.
عالوهبرچشمههايآبشیرینوسدخاکيمنطقه،کوههاي

بهشکلزیبایی اند یافته بارانفرسایش و باد اثر سنگيکهدر
درآمدهاندازجلوههايچشمگیرطبیعتبهوردمحسوبميشوند،
و درنده حیوانات همچنین و کبک جمله از پرندگان انواع نیز
وحشیشاملگرگوروباهو...درکوههایمنطقهزندگیمیکنند،
وجودانواعگونههایگیاهی،دختان،درختچههاوچشماندازهای

جالبیبرایبازدیدکنندگانبهوجودآوردهاست.
ایناثربهشماره5659درتاریخبیستوپنجماسفندماه1380

درفهرستآثارملیبهثبترسیدهاست.



69 دریاچه نمک
درجنوبغربیشهرستانگرمسار
دیده وسیع شکل مثلث دریاچهای
سال طول در آن آب که ميشود
نوسانشدیديداردبهطوريکهدر
تابستانقسمتوسیعيازآنخشک

ميگردد.
ایندریاچهکهبهنامهايمسیلهو
قمنیزمشهوراستبیناستانهاي
شده واقع اصفهان و قم سمنان،
استکهبرايدانشجویانومحققین
اهمیتویژهايبهخصوصازجهت

گردشگريدارد.
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پارک ملی کویر؛ آفریقای کوچک ایران 
گوشهاش گوشه در فصل، چهار سرزمین ما، زیبای ایران
دیدنیهایزیادیرادرخودجایدادهاست.میخواهیمشمارا
بایکیازبزرگترینوقدیمیترینپارکهاومنطقههایحفاظت
شدهبهنامپارکملیکویرآشناکنیم،جاییکهبهخاطرتنوع
باالییکهدرگونههایجانوریوحیاتوحشیکهدارد،بهآفریقای
کوچکایرانمشهورشدهاست.منطقهایجذابکهنیمیازآنبه
عنوانپارکملیونیمدیگرآنبهعنوانمنطقهیحفاظتشده
ثبتشدهاستوگردشگرانزیادیدرمواقعمختلفسالبهآن

سفرمیکنند.
استان چند در هکتار هزار 670 مساحت به کویر ملی پارک
بزرگترین و است گرفته قرار اصفهان و قم تهران، سمنان،
این از بخشی میشود. محسوب ایران حفاظتشدهی مطنقهی
بقیهی و ملی پارک بهعنوان بهوسعت420هزارهکتار پارک
پارک این است. ثبتشده منطقهیحفاظتشده عنوان به آن
درستمثلاسمشمنطقهایخشکوبیابانیاستکهمیانگین
بارشباراندرآنحدود150میلیمتراست.بااینحالاینکویر
چندیننهروچشمهداردکهازبینآنهامیتوانبهچشمههای

سفیدآب،چشمهآبشارنمکیوچشمهسیاهکوهاشارهکرد.
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فصلبارندگیدرپارکملیکویربینماههایآبانواردیبهشت
استوماههایخردادتاماهمهرهمازماههایگرموخشکدر
اینپارکهستند.یکیازجاذبههایگردشگریاینپارک،دریاچه
نمک،یکیازبزرگترینشورهزارهادرایراناست،ایندریاچهدر
مجاورتکویرقرارداردومثلثیشکلاست.اطرافاینشورهزار
وسیعتعدادزیادیباتالقوجودداردوگرچهدرداخلآنهیچ
موجودیزندگینمیکندامادرفصلزمستانمیزبانپرندههای

مهاجرزیادیاست.
فراوانی دوستان حیاتوحش و گردشگران میزبان پارک این
از را دیدنی منطقهی این تا میبندند را خود کولهبار که است
نزدیکببینند،اگرخواستیدازاینپارکدیدنکنیدبهتراست

کهتماموسایلوامکاناتراهمراهتانداشتهباشیدکهآبوکرم
ضدآفتاب،عینکوکالهازملزوماتآناست.

درصورتیکهخواستیدسفرشخصیبهاینپارکداشتهباشید
ازماشینمخصوصبیابانگردیاستفادهکنیددرغیراینصورت

بهتراستباتورهاییمخصوصبهآنجابروید.
که دارید رو پیش در مسیر پارکچندین این به رفتن برای
میتوانیدازبینآنهاباتوجهبهموقعیتتانمناسبترینراانتخاب
کنید.یکروشایناستکهمسیرآسفالتیورامین-پیشوارابه
سمتایستگاهراهآهنابردژپیشبگیریدوبعدازعبورازجادهی
شنیقلعهبلندوعسگرآبادبهپاسگاهمحیطبانیمبارکیهبرسیدو

بعدازآنهمواردپارکملیکویرمیشوید.
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راهدیگرایناستکهاولبهشهرگرمساربرویدوبهسمتجنوب
بروید،باعبورازجادهیسنگفرششدهبهپاسگاهمحیطبانیسیاه
ازحیاتوحش ناب ترکیبی تا دارید دوست اگر میرسید. کوه
بایدازپارکملیکویردیدن وگونههایمختلفگیاهیببینید
بیابانی ایرانومنطقههای ازاستپهایکمآب کنید،جاییکه

ایرانمحسوبمیشود.
بز، پارکمیتوانگونههایمختلفجانوریمثلکل، این در
کفتار، گرگ، آسیایی، یوزپلنگ ایرانی، یوزپلنگ وحشی، میش
دید را بفرد منحصر گربهی نوعی و مختلف،شغال روباه نوع 2
درواقعبهاندازهایتنوعجانوریدراینمنطقهزیاداستکهبه
آفریقایکوچکایرانمشهورشدهاست.البتهتعدادحیواناتیکه
امروزهدراینپارکزیستمیکنندبهنسبتگذشتهکمترشده
استبااینحالامروزه34گونهیمختلفپستاندار،155گونه

پرندهو34گونهخزندهزیستمیکند.ازجملهحیواناتیکهقباًل
وجود دیگر امروز متاسفانه اما میکردهاند زیست پارک این در
ناراحتکنندهای و ایرانیاستوخبرتأسفانگیز ندارد،گورخر
کهتعداد800عددازاینموجوداتکمیابدراینپارکزیست
میکردهاستودرطول5سالنسلآنکامالمنقرضشده800
راسازبینرفتند.آخرینباراینگورخرهارسال1363دراین
پارکدیدهشدندوبعدازآندیگرهرگزاثریازآنهادیدهنشد.
یکنوعحیواندیگرهمدراینپارکبهنامآهویگواترداروجود
داردکهنسلاینموجودهمدرحالانقراضاستواگربرایآن
آهو این از خبری دیگر سال چند تا احتماال نشود انجام کاری
تشکیل جبیرها را حیوانی جمعیت بیشترین و بود نخواهد هم
میدهندکهدرواقعنوعیغزالهستندشبیهبهآهوبااندازهی

کوچکترازآنها.
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اماشایدجذابترینموجودیکهدراینپارکزیستمیکند
رابتوانیوزپلنگآسیاییدانستمتاسفانهنسلاینحیوانهمبا
خطرانقراضروبروستوفقط3راسازآنهادیدهشدهاستکه
مشخصنیستاین3راسنرویامادههستند،اگرمادهباشند
شایدبرایزادوولدوجلوگیریازبینرفتنآنهاکاریبتوان

انجامداد.
بایدگفتکهدر درموردپوششگیاهیپارکملیکویرهم
حالحاضر355گونهگیاهمختلفدرآنبهثبترسیدهاست،
گیاهانیکهازنوعخشکوشورپسندهستندودرواقعمتناسب
باآبوهوایاینپارکهستندومیتوانندخودراباآنسازگار
انتهایبرگخودهستندکه کنندواکثرآنهادارایخاریدر
وخشک گرم و کویری مناطق گیاهان شاخص و دهنده نشان
را پارک این زیادی وطبیعی انسانی متاسفانهآسیبهای است.

تهدیدمیکند،مهمترینآسیبطبیعیایکهبهاینپارکرسیده
استخشکسالیایبودکهدرسال1393اتفاقافتادوباعثشد
تاجانورانباکمبودآبمواجهشوندوبرایبهدستآوردنآب
موردنیازشانبهمنطقهیآزاداستاناصفهانبروندکهدرآنجا
بهصورتغیرقانونیشکارشدندوهیچوقتبهپارکبرنگشتند.

گردآورنده: فاطمه سیدحاتمی

منابع: 
مجله گردشگری الی گشت  -

سایت مهر و ماه  -
سایت کجا رو  -

سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار  -
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مدیریـت گفـت: گرمسـار شـهردار
شـهریتمـامتـالشخـودرابـرای
توسـعهوعمرانشـهرمیکنـدودرآینده
اثربخشـیایـنبرنامههـارابیشـترشـاهد

بود. خواهیـم
بـهگـزارشدیدهبانمرزوبـهنقلازایمنا؛
یاسـرعربیدرحاشـیهمراسـمنکوداشـت
ایـن روزگرمسـاراظهـارکـرد:برگـزاری
دسـترویدادهـابـهمنظـوربرنامهریـزی
بـرایآینـدهشهرسـتان،میتوانـدمنجـر
بهتوسـعهمنطقهشـودومدیریتشـهری
گرمسـارتمامتالشخودرابرایتوسـعهو
عمـرانشـهرمیکنـد.درآیندهاثربخشـی

ایـنبرنامههارابیشـترشـاهدهسـتیم.
ویبـااشـارهبـهقدمتوپیشـینهتاریخی
سـههزارسـالهگرمسـارباتوجهبهاشیای
بـهدسـتآمـدهدرقلعهاسـتوناونددراین
منطقـهگفـت:ایـنمـواردنشـانمیدهد
کـهدرایـندیـارازدیربـاززندگـیجـاری

بودهاسـت.
شـهردارگرمسارخاطرنشـانکرد:امروزدر
حالیهشـتادوچهارمینسـالگردتأسیس

گرفتیـم جشـن را گرمسـار شـهرداری
وایـنروزرابـهعنـوانروزگرمسـارنـام
گذاشـتیمکـهبـرایریـلگـذاریمسـیر
توسـعهگرمسـارباهمدلیوبااسـتفادهاز
نظراتاندیشـمندانوپژوهشـگراناساتید

یـاکاردانـانقـدمبـرمیداریم.
عربـیادامـهداد:امـروزدرتمـامبخشهـا
چنانچـه هسـتیم، گفتوگـو نیازمنـد
گفتوگـومحـورتعامـالتاجتماعـیقـرار
گیـرد،قطعـاًتماممشـکالتازچهـرهاین

شـهررخـتبرخواهـدبسـت.
ویبـابیـاناینکـهگرمسـارماننـدمادری
مهربـان،اقـوامراازجـایجایاینکشـور
پهنـاوردرآغـوشگـرمخودجـایدادهو
الزماسـتکـهبـرایبالندگـیایـندیـار

بکوشـیم،تصریـحکـرد:امـروزبـاهمـت
شـهرداریوشورایاسـالمیشهرگرمسار
رفـع بـا گذشـته، دوران و دوره ایـن در
انجـام نواقـصومشـکالتزیرسـاختیو
پروژههـایعمرانـیوبرنامههـایفرهنگی
واجتماعـیگرمسـاروشـهروندانمهربان
آنبـاچهـرهایشـادابپـابهقـرنجدید

گذاشـتهایم.
شـهردارگرمسـاربابیاناینکهبرنامهریزی
راهبردیشـهر،بهبودعملکـردواطمینان
توسـعه بـودن پاسـخگو و برنامهریـزی از
آینـدهرادرپـیدارد،اضافـهکـرد:اتـکا
بـهچنیـنرویکـردی،رونـدکارراغنیتـر
واجـرایواقعـیآنراتـاحـدیتضمیـن

میکنـد.
گرمسـاریکیازشـهرهایاستانسمنانو
مرکزشهرسـتانگرمسـاراسـت؛همچنین
ووسـعتی اسـتان غربیتریـنشهرسـتان
حـدود5182کیلومترمربعدارد.گرمسـار
ازشـمالبـهدماونـد،ازغـرببـهایوانکی،
ازشـرقبـهآرادانوازجنـوببـهکویـر

مرکـزیمحـدودمیشـود.

74

ریل گذاری مسیر توسعه گرمسار
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ف مهدی صفرخانلو فرماندار گرمسار:

ظرفیت های مهم صنعتی و گردشگری 
نقطه طالیی پیشرفت گرمسار است

مراسم بزرگداشـت روز گرمسـار با رونمایی از اسنادی 
تاریخـی و کتب بـا موضوع پیشـینه این شـهر برگزار 

. شد
بـهگـزارشدیدهبـانمـرزوبـهنقـلازمرزنیـوز؛براسـاساسـناد
تاریخـی20تیرمـاهسـال1317نـامشـهرازخـواربـهنامگرمسـار

یافت. تغییـر
نـام بـه روزی نامگـذاری گرمسـار فرمانـدار صفرخانلـو مهـدی
و ظرفیتهـا معرفـی بـرای مناسـب فرصتـی را گرمسـار شـهر
توانمندیهـایایـنمنطقـهبرشـمردوگفـت:ظرفیتهـایمهـم
اسـت. گرمسـار پیشـرفت طالیـی نقطـه گردشـگری و صنعتـی

داودعابدینـیرئیـسشـورایاسـالمیشـهرگرمسـارنیـزمعرفـی
نخبـگانواسـتفادهازظرفیـتچهرههـایمانـدگاردرحوزههـای
علمـی،فرهنگـی،اجتماعـی،هنـریوورزشـیراازاهـدافمهـم
همایـشروزگرمسـاردانسـت.یاسـرعربـیشـهردارگرمسـارنیـز
تشـکیلاتـاقفکربرایارائهطرحهاییبرایتوسـعهشـهرگرمسـار

راازاولویتهـایاصلـیایـنهمایـشبرشـمرد.
برگـزارینمایشـگاهمعرفـیظرفیـتهـایگردشـگری،صنعتـی،
صنایعدسـتیوکشـاورزی،نمایشاسـنادتاریخیقدمتگرمسـار
فرهنگـی، دربخشهـای کتـاب از4 رونمایـی دورانصفویـه، از
هنـری،ورزشـیوشـعروادببـاموضـوعگرمسـاروتجلیـلاز
نخبـگانوچهـرههـایموثـرشـهرگرمسـارازبرنامـههـایایـن

بود. همایـش
گفتنـیاسـتَگرمسـاریکـیازشـهرهایاسـتانسـمنانومرکـز
شهرسـتانگرمسـاراسـت.درقدیـمبـهآنخـوارمیگفتنـدکـه
یکـیازایـاالتملـکریبـودهاسـت.جمعیـتاینشـهردرسـال

1395برابـربـا48٬672نفـربـودهاسـت.مـردمشـهرگرمسـار
فارسـیزبانهسـتند.امـادرنقـاطدیگـرشهرسـتانگرمسـارمانند
مرکـزوروسـتاهایبخـشایوانکی،تاتهاسـاکنندوبـهزبانتاتی
صحبـتمیکننـد.شـهرایوانکـیمرکـزتاتزباناناسـتانسـمنان
اسـت.اقـوامطبـری)مازندرانیهـا،الیکاییهاوشـهمیرزادیها(نیز
بـهگویـشالیکایـیاززبـانطبـری)مازندرانـی(گویـشمیکنند.
حـدود وسـعتی دارای و اسـتان شهرسـتان غربیتریـن گرمسـار
5182کیلومتـرمربـعمیباشـد،کـهازشـمالبـهدماونـد،ازغرب
بـهایوانکـی،ازشـرقبـهآرادانوازجنوببهکویـرمرکزیمحدود
میشـود.رودخانـهحبلـهرودکـهازرشـتهکوههـایالبـرزمرکـزی
سرچشـمهمیگیـردمناطـقاطـرافگرمسـارراسـیرابمیکند.از
محصـوالتاصلـیکشـاورزیایـنمنطقه،گنـدم،پنبه،خربـزه،انار
وانجیـررامیتـواننـامبـرد؛ومهمترینرشـتهصنایعدسـتیاین

شهرسـتانانـواعگلیـمبـانقـوشوطرحهـایبومیمیباشـد.
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سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان خبر داد: 

صدور کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان

کـد  گفـت:  سـمنان  اسـتاندار 
اقتصادی  ویـژه  منطقه  گمرکـی 
سـمنان بـه عنـوان یکـی از مصوبات 
جمهـوری  محتـرم  ریاسـت  سـفر 
حضـرت آیـت اهلل دکتـر رئیسـی به 

اسـتان، صـادر شـد.
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
پایـگاهاطالعرسـانیوزارتکشـور؛سـید
محمـدرضاهاشـمی،اسـتاندارسـمنانبا
اشـارهبـهمصوبـاتسـفرریاسـتمحتـرم
جمهـوریبـهاسـتاندرآبـانمـاهسـال
گذشـته،گفـت:ازمحـلمصوبـاتسـفر،
بالـغبـر15هـزارمیلیاردتومـاناعتبارات
عمرانـیواقتصـادیبـرایاسـتاندرنظر
گرفتـهشـدکهاخـذکـدگمرکـیمنطقه
ویـژهاقتصادیسـمناندرراسـتایتقویت
تولیـدواشـتغالآفرینی،بـهعنوانیکیاز
مصوبـاتحائـزاهمیـتسـفر،محققشـد
وهـماکنـونایـنمنطقهاقتصـادیدارای

کـدگمرکیاسـت.
اقتصـادی ویـژه منطقـه داد: ادامـه وی
سـمنانبـاکاربـریتجـاری-صنعتـیدر
زمینـیبـهمسـاحتیـکهـزارهکتـاردر
مجـاورتشـهرکصنعتـیسـمنانواقـع
شـدهاسـتکهدرتقویتشـهرکصنعتی
نقـش منطقـه ایـن مسـتمر فعالیـت و

دارد. بسـزایی
از یکـی کـرد: اضافـه سـمنان اسـتاندار
مزیـتهـایبسـیارویـژهوحائـزاهمیـت
قـرار سـمنان، اقتصـادی ویـژه منطقـه

آهـن راه خـط مجـاورت در گیـری
سراسـریتهران-مشـهداسـتکـهزمینه
رابـرایتسـهیلوتسـریعدرامـورمرتبط
بـاصادراتتولیداتشـهرکهـایصنعتی
اسـتانوبـهطـورویـژهشـهرکصنعتـی

سـمنان،فراهـممـیسـازد.
هاشـمیتصریـحکرد:فـازعملیاتـیفعلی
ایـنمنطقـهویژهاقتصـادیدرحالحاضر
محصـورشـدهواخـذکـدگمرکـیآننیز
بـارعایـتالزامـاتگمرکـی،صـادرشـده

ست. ا
اسـتاندارسـمنانخاطـرنشـانکـرد:بـا
تحقـقایـنمهموارتقـاءخدمـاتمنطقه
ویـژهاقتصـادی،اکنـونسـرمایهگـذاران
مـیتواننـدازخدمـاتایـنمنطقـهویـژه
همچـون گمرکـی کـد دارای اقتصـادی
ورود ترانزیـت، صـادرات، هـای رویـه
قطعـی،موقـتومرجوعیبـهگمرکبهره

منـدشـوند.
ویهمچنیـنگفـت:اسـتانسـمنانیک
اسـتانصنعتیاسـتکهازپتانسـیلهای
بالقـوهدربخشصنعـتوتولیداتمرغوب
برخـورداراسـتکـهبااجـرایایـنمهمو
دسترسـیبسـیارآسـانبـهخـطراهآهن
کنـار در توانیـم مـی آینـده در اصلـی،
فعالیـتمطلـوبوحضورسـرمایهگذاران
بیشـتر،شـاهدرشـدوارتقاءصنعتاستان

وشهرسـتانسـمنانباشیم.
اسـتاندارسـمناندرپایانگفـت:باصدور
اقتصـادی ویـژه منطقـه گمرکـی کـد
ایـن خدمـات سـطح ارتقـاء و سـمنان
بیشـتر تولیـد اشـتغال، زمینـه منطقـه،
وتوجـهبـهفعالیـتشـرکتهـایدانـش
ودرمجمـوع آنـان ایـدههـای و بنیـان
تحققشـعارسـالفرآهـموتقویتخواهد
شـدکـهامریبسـیارارزشـمندبـودهودر
نهایـتمـیتوانـددرارتقاءشـاخصتولید
ناخالـصداخلـیوارزآوریبـرایکشـور،
اسـتانوشهرسـتانسـمناننقشموثری

کند. ایفـا

با صدور کد  گمرکی 
منطقه ویژه اقتصادی سمنان 

و ارتقاء سطح خدمات این 
منطقه، زمینه اشتغال 

تولید بیشتر و توجه به 
فعالیت شرکت های دانش بنیان
 و ایده های آنان و در مجموع 

تحقق شعار سال فراهم و 
تقویت خواهد شد که امری 

بسیار ارزشمند بوده و 
در نهایت می تواند در ارتقاء 
شاخص تولید ناخالص داخلی

 و ارز آوری برای کشور
 استان و شهرستان سمنان 

نقش موثری ایفا کند.
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ص
ف در دیدار با معاونان و مدیران وزارت راه وشهرسازی مطرح شد؛

قدردانی رییس جمهور از اقدامات سازمان بنادر و 
دریانوردی برای احیای خلیج گرگان

ترانزیـت،  رشـد  رئیس جمهـور 
هوشـمند  سـامانه  راه انـدازی 
اسـتانی،  سـفرهای  مصوبـات  پایـش 
احیـای  در  بنـادر  سـازمان  اقدامـات 
خلیـج گـرگان، بسـیج امکانـات برای 
بیـت اهلل  حجـاج  بازگشـت  و  اعـزام 
تقدیـر  قابـل  اقدامـات  از  را  الحـرام 
زمینه سـاز  و  و شهرسـازی  راه  وزارت 
تحقـق برنامه هـای کالن دولت مردمی 

عنـوان کـرد.
بـهگـزارشدیدهبـانمرزوبهنقـلازپایگاه
اطالعرسـانیسـازمانبنـادرودریانـوردی؛
آیتاهللسـیدابراهیمرئیسـیرئیسجمهور
و راه وزارت در حضـور بـا کشـورمان
شهرسـازیازنزدیـکدرجریـانعملکـرد،
طرحهـاوپروژههـایمهـمایـنوزارتخانـه،
بـهویـژهدرزمینـهاحـداثمسـکنقـرار
توسـط انجـامشـده اقدامـات از و گرفـت
ایـنمجموعـهدربرخـیحوزههـاتشـکرو

قدردانـیکـرد.
رئیسجمهور،وزیرراهوشهرسـازیرافردی
عملگـراوباجدیتدرپیگیـریامورمرتبط
بـازیرمجموعـهخوددانسـتوافرود:رشـد
قابـلتوجـهترانزیـتکشـوروهدفگـذاری
بـرایترانزیـت20میلیـونتنـیدرسـال
جـاریکهازسـویوزارتراهوشهرسـازی

انجـامشـده،عملکـردمطلوبیاسـت.

حـال در اقدامـات از همچنیـن رئیسـی
انجـام،درحـوزهبنـادربـهویـژهدراحیـای
خلیـجگـرگانقدردانـیکـردوافـزود:بـا
توجـهبـهاهمیـتکریدورهـاومسـیرهای
کشـور،پیگیـریواقدامـاتبـرایتکمیلو
بهسـازیبایـدبـهصـورتروزانهوسـاعتی
باشـدتااهـدافدرنظرگرفتهشـدهدراین

حـوزهمحقـقشـود.
ویدرادامـهازآمادگـیکامـلبـرایتامین
اعتبـارکریـدورشـمال-جنـوبخبـرداد
وگفـت:بـاتوجـهبـهاهمیـتوضـرورت
در الزم اقدامـات کریـدور، ایـن تکمیـل
حـوزهتملـکاراضـیبـدوننگرانینسـبت

بـهاعتبـارات،بـهسـرعتانجـامشـود.
رئیـسکابینـهسـیزدهم،توسـعهمسـیرها
تامیـن زمینـه در الزم اقدامـات انجـام و
لکوموتیـووواگـنرانیـزضـروریدانسـت
وبـااشـارهبـهکارهـایانجـامشـدهدراین
حوزههـاگفـت:تکمیلمسـیرهایضروری،
انتقـالبـارومسـافرراتسـهیلمیکنـدو
جنبـهتجـاریوبازرگانیآننیـزازاهمیت

دوچنـدانبرخـورداراسـت.
تعییـنزمانمشـخصورعایـتزمانبندی
بـرایهمـهپروژههـادرحـوزهراه،مسـکن
و...ازتاکیـداترئیـسجمهـوربـودکهدر
ایـنخصـوصاظهـارکـرد:ضمـنتعییـن
را زمانبنـدی بـرایهمـهطرحهـا، زمـان

بـهوسـیلهتابلویـیدردیـدهمـهازجملـه
مـردم،مدیـرانوناظـرانطـرحقـراردهید
چـراکـهکنتـرلزمـاندرپیشـبردطرحها

بسـیارمهماسـت.
رئیسـیخاطرنشـانکرد:بسـیجامکاناتو
مدیریـتخـوبدراعزاموبازگشـتحجاج
بیـتاهللالحـرامموجـبشـدعملیـاتحـج
1401بـدونمشـکلانجـامشـودوبایـداز
همـهدسـتاندرکارانایـنحـوزهتقدیـربه

آید. عمـل
ویهمچنیـنراهانـدازیسـامانهویـژهبرای
از را اسـتانی سـفرهای مصوبـات پایـش
دیگـراقدامـاتمهموزارتراهوشهرسـازی
دانسـتوگفـت:شـرطموفقیـتسـفرهای
شـدن مطلـع و مصوبـات اجـرای اسـتانی
ایـن ایجـاد کـه آنهاسـت آثـار از مـردم
سـامانهدرپیگیـریمصوبـاتتاثیـرگـذار

خواهـدبـود.
رئیسجمهـوردرخصوصنقشسـامانههای
راهوشهرسـازی وزارت گوناگونـیکـهدر
سـامانهها ایـن کـرد: اظهـار اسـت، فعـال
آمـاروارقـامراپیـشرویمسـئوالنقـرار
در آنهـا بـه ترتیـب ایـن بـه و میدهـد
و میـدان و صحنـه وضعیـت، و شـناخت
و تصمیمسـازی جمعبنـدی، ادامـه، در
تصمیمگیـریکمـکمیکنـدتابـهنظارت

وپایـشدقیـقمسـائلبپردازنـد.



78

صل بهار 1401 - سال چهارم - شماره 12
صادی دیده بان مرز -  ف

صلنامه سراسری اجتماعی-اقت
ف

بیانیه پایانی دهمین اجالس رایزنان فرهنگی ایران 
در خارج از کشور منتشر شد

ارتباطـات  و  فرهنـگ  سـازمان 
اسـالمی با انتشـار بیانیـه پایانی 
فرهنگـی  رایزنـان  اجـالس  دهمیـن 
تحـول  کشـور،  از  خـارج  در  ایـران 
انقالبـی و سـاختاری در امور فرهنگی 
بین المللـی جمهـوری اسـالمی ایران 
ارتباطـات  و  فرهنـگ  سـازمان  و 
اسـالمی را ضرورتی فـوری و اجتناب 
بـه  نظـام  دسـتیابی  جهـت  ناپذیـر 

اقتـدار فرهنگـی دانسـت.
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
روابطعمومیسـازمانفرهنـگوارتباطات
اسـالمی؛درمتـنایـنبیانیـهآمدهاسـت:
اجـالس دهمیـن در کننـدگان شـرکت
رایزنـانفرهنگـیجمهوریاسـالمیایران
نماینـدگان از اعـم کشـور، از خـارج در
و فرهنـگ سـازمان مدیـران و فرهنگـی
ارتباطـاتاسـالمی،بـاعنایـتبـهمباحث
مطـرحشـدهدرایـناجـالسکهبـهلطف
الهـیپـسازیکدهـهبرگزارشـد،موارد

ذیـلرامـوردتأکیـدقـرارمیدهنـد:
رسـالتی اسـالمی، انقـالب رسـالت .1
فرهنگـیوجهانـیاسـتواقتـدارحقیقی
نظـامازطریـقاقتـدارفرهنگـیدرعرصه
بیـنالملـلحاصـلمیشـود.لذاسـازمان

فرهنـگوارتباطـاتاسـالمیونمایندگان
در ایـران اسـالمی جمهـوری فرهنگـی
خـارجازکشـوردرجایـگاهحامـلاقتـدار
معنـوینظـام،بـاایمـانبهصـدقوعدهی
الهـی،بـاروحیهورفتـارانقالبیوجهادی،
تمـامتـوانخـودرابـرایتحقـقمنویـات
مقـاممعظـمرهبـری)دامعـزه(درچهـل
وارهیدومانقالباسـالمیوشـتابدهیبه
گسـترشگفتمانانقالباسـالمیوآینده
یتمدنـیآندردورانگـذارتاریخـیو
دسـتیابـیجمهـوریاسـالمیایـرانبه
بـکارخواهنـدبسـتو اقتـدارفرهنگـی،
درایـنمسـیرازهیـچکوششـیفروگـذار

کرد. نخواهنـد

و انقالبـی تحـول کنونـی، مقطـع در .2
بینالمللـی فرهنگـی امـور در سـاختاری

سـازمان و ایـران اسـالمی جمهـوری
ضرورتـی اسـالمی، ارتباطـات و فرهنـگ
فـوریواجتنـابناپذیـربرایدسـتیابی
نظـامبهاقتدارفرهنگیاسـت.لذاشـرکت
بـر کننـدگاندراجـالس،ضمـنتأکیـد
اجـرایبرنامـهتحـولسـازمان،طراحـیو
اجرایسـریعوحکمیانـهتحوالتبنیادین
وسـاختاریدرامـورفرهنگیبیـنالمللی
کشـور،بویژهنظاموسـاختارهایفرهنگی
و ایـران اسـالمی جمهـوری بینالمللـی
شـکلگیریحکمرانیشایسـتهایـنامور
ونیـلبـهدیپلماسـیعمومـیوفرهنگـی
را مؤثـر و منسـجم همگـرا، هوشـمند،

خواسـتارهسـتند.
معظـم مقـام فرمایشـات اسـتناد بـه .3
اساسـنامه العالـی(، رهبری)مدظلـه
و موجـود مقـررات و قوانیـن سـازمان،
تأکیـدوتصریـحمقامـاتعالـینظـاماز
جملـهرییـسجمهـورمحتـرمورییـس
محترممجلسشـورایاسـالمی؛سـازمان
فرهنـگوارتباطـاتاسـالمیونمایندگان
در ایـران اسـالمی جمهـوری فرهنگـی
خـارجازکشـور،قـرارگاهمشـترکوخط
مقدمامـورفرهنگیبیـنالمللیجمهوری
اسـالمیایـرانهسـتندکـهبایدبـااجرای

مسئله ایرانیان مقیم خارج از 
کشور از مهمترین مسائل نظام 
است که توجه به آن از مطالبات 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
و رییس جمهور محترم است.
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ف خـود قرارگاهـی و حاکمیتـی مأموریـت

بـهاعمـالواجرایـیسـازیسیاسـتهای
از خـارج در نظـام بینالمللـی فرهنگـی
کننـدگان شـرکت لـذا بپردازنـد. کشـور
دراجـالس،ازمقامـاتعالـینظـام،قوای
مجریـهومقننـهوشـورایعالیسـازمان،
خواسـتارپشـتیبانیانقالبـیومؤثـربرای
ارتباطـات و فرهنـگ سـازمان تبدیـل
اسـالمیازیـکسـازماناداریبـهنهادی
انقالبـیوازیـکمتصـدیامـورفرهنگـی
امـور مقتـدر گاه قـرار بـه بینالمللـی
فرهنگیبینالمللیکشـوروفراهمشـدن
ضمانـتهـایاجرایـیوزیـرسـاختهای
مأموریـت اجـرای بـرای مناسـب قانونـی
حاکمیتـیوقرارگاهـیخـودهسـتند.در
ایـنزمینـهتصویبقوانیـنومقرراتالزم
درمجلـسانقالبـیودولـتمردمـیمورد

تأکیـداسـت.
4.تحقـقآرمانفرهنگـیوجهانیانقالب
اسـالمی،بدونمشـارکتمردمیدرداخل
وخارجازکشـورمیسـرنیست.لذاشرکت
کننـدگاندراجـالسمحوریتبخشـیبه
کنشـگرانمردمـیوغیـرحاکمیتیجبهه
فرهنگـیانقالباسـالمیدرداخلوخارج
ازکشـوررامـوردتأکیـدقـرارمـیدهنـد
وخواسـتارایجـادسـازوکارهـاوزمینـه
مؤثـر و جـدی مشـارکت بـرای مناسـب
ایـنکنشـگرانوتوانمنـدسـازی،شـبکه
سـازیوگسـترشامتـدادبینالمللـیاین

ظرفیتهـاهسـتند.

5.مسـئلهایرانیانمقیمخارجازکشـوراز
مهمترینمسـائلنظاماسـتکـهتوجهبه
آنازمطالباتمقـاممعظمرهبری)مدظله
العالـی(ورییـسجمهورمحترماسـت.بر
ایـناسـاسسـازمانفرهنـگوارتباطات
اسـالمیونمایندگیهـایفرهنگـیخارج
خـود فعالیـت جدیـد دور در کشـور، از
ایرانـی فرهنگـی امـور بـه ویـژه توجـه
تبـارانوایرانیـانمقیـمخـارجکشـورو
حفـظهویـتایرانـی-اسـالمی،تقویـت
ارتبـاطآنـانبـاوطـنخـودواسـتفادهاز

ظرفیـتایرانیـانمقیـمخـارجازکشـور
بـرایامـورفرهنگیخـارجکشـوررامورد

تأکیـدقـرارمیدهنـد.
مسـیر در ایـران اسـالمی جمهـوری .6
گسـترشگفتمـانانقـالباسـالمی،وارد
و گسـترده عیـار، تمـام فرهنگـی نبـرد
نامتقـارنبـامعارضـانورقبـایخـوددر

جهـانومنطقهشـدهاسـت.ایـننبردکه
مـیتـوانآنـرانبـردارادههـاوتدبیرهادر
جنـگادارکـیومدیریـتافـکارعمومـی
نـامنهـاد،نیازمنـدروایـتگـریمؤثـرو
جریـانسـازازایـرانوانقـالباسـالمی
برنـد و مـردم میلیونـی تودههـای بـرای
سـازیملـیبـرایافـکارعمومـیجهـان
ومنطقـهاسـت.لذاشـرکتکننـدگاندر
اجـالستوجـهبـهدیپلماسـیعمومـیو
اسـتفادهازروشهـاوابزارهـاینوینبرای
انتقـالسـریعومؤثرپیامبـهجوامعدیگر

. راضرورتـیفـوریمیداننـد
7.اقتصادفرهنگدرعرصهبینالمللی
میتوانـد فرهنگـی صـادرات توسـعه و
بـهافـزودنسـهمایـراندربـازارصنایـع
فرهنگـیسـایرجوامـعبهویژهکشـورهای
منطقـهمنجـرشـود.لذاشـرکتکنندگان
دراجـالس،ضمـنتأکیـدبـرحمایـتاز
صـادراتفرهنگـیدردورجدیـدفعالیـت
سـاختهای زیـر شـدن فراهـم خـود،
قانونـیوزمینههـاوضمانتهـایاجرایـی

صـادرات رونـق و گـری تسـهیل بـرای
فرهنگـیجمهـوریاسـالمیایـرانرابـا
تمرکـزبـرکنشـگرانغیـرحاکمیتـیاین

حـوزه،مـوردتأکیـدقـرارمیدهنـد.
حـرف شـنیدن بـه ملتهـا عالقـه .8
بـا آنـان آشـنایی و اسـالمی انقـالب نـو
الگـویانقـالباسـالمی،ضـرورتتوسـعه
کشـورهای در را ج.ا.ا فرهنگـی حضـور
مختلـفجهـانوحضـورهدفمنـدومؤثر
را جهانـی و منطقـهای سـازمانهای در
نمایانمیسـازد.لـذاحمایتوپشـتیبانی
ازسـازمانفرهنـگوارتباطـاتاسـالمی
در فرهنگـی نماینـدگان اسـتقرار بـرای
فاقـد سـازمانهای و کشـورها سـایر
ضـروری مـوارد در و فرهنگـی نماینـده
ایجـادنمایندگـیفرهنگـی،مـوردتأکیـد

اسـت.
9.نـگاهویـژهگفتمـانانقـالباسـالمی
مطالبـه و زنـان و خانـواده موضـوع بـه
انقـالب یبخـشعظیمـیازمخاطبیـن
در مطلـوب الگـوی ارائـه بـرای اسـالمی
حـوزهخانـوادهوزناندرکناربهبنبسـت
رسـیدننـگاهغـربدرموضـوعخانـواده،
زمینـهبسـیارمسـاعدیبـرایفعالیـتدر

ایـنبخـشفراهـمکـردهاسـت.
10.فراگیـرسـازیروایـتایرانـیاز
فرهنـگوتمدناسـالمیایرانـیوصیانت
ازمواریـثومفاخرآن،ازاقداماتضروری
مناطـق از )کـه همسـایگان درحـوزه
الویـتداردرامـورفرهنگـیوبینالمللـی

کشـوراسـت(،اسـت.

11.آثـارپرخیـروبرکتدهمیناجالس
اسـالمی جمهـوری فرهنگـی نماینـدگان
ایـراندرخـارجازکشـور،نشـاندادایـن
اجـالستأثیـربسـزاییدردسـتیابیبـه
گفتمانمشـترکوترسـیممسـیرحرکت
آتـیجمهـوریاسـالمیایـراندرعرصـه
بـه وشـتابدهـی بینالمللـی فرهنگـی
ایـنحرکـتدارد.لـذاشـرکتکننـدگان
دراجـالسبرگـزاریمنظـمودورهایاین

اجـالسرامـوردتأکیـدقـرارمیدهنـد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی و نمایندگان فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران در خارج 
از کشور در جایگاه حامل اقتدار 
معنوی نظام، با ایمان به صدق 
وعده ی الهی، با روحیه و رفتار 

انقالبی و جهادی، تمام توان خود 
را برای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری )دام عزه( در چهل واره ی 
دوم انقالب اسالمی و شتابدهی 

به گسترش گفتمان انقالب 
اسالمی و آینده ی تمدنی آن در 
دوران گذار تاریخی  و دست یابی 
جمهوری اسالمی ایران به اقتدار 
فرهنگی، بکار خواهند بست و 
در این مسیر از هیچ کوششی 

فروگذار نخواهند کرد.

رسالت انقالب اسالمی 
رسالتی فرهنگی و جهانی 

است و اقتدار حقیقی نظام از 
طریق اقتدار فرهنگی در عرصه 

بین الملل حاصل می شود.

سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی و نمایندگان فرهنگی 
ج.ا.ایران در خارج از کشور، 
قرارگاه مشترک و خط مقدم 

امور فرهنگی بین المللی 
ج.ا.ایران هستند
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نشست مشترک رئیس و اعضای فراکسیون ایرانیان 
خارج از کشور مجلس شورای اسالمی  با وزیر امورخارجه

و  رئیـس  مشـترک  نشسـت 
ایرانیـان  فراکسـیون  اعضـای 
شـورای  مجلـس  کشـور  از  خـارج 
بـا  امورخارجـه  وزیـر  اسـالمی با 
هدف تبـادل نظـر در حـوزه ایرانیان 
از  بهـره  گرفتـن  و  از کشـور  خـارج 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  ظرفیـت  
در حـل مسـائل اساسـی پیـش روی 
هم وطنـان خارج از کشـور، در وزارت 

شـد. برگـزار  امورخارجـه 
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
پایـگاهاطـالعرسـانیوزارتامورخارجـه؛
حسـین دکتـر نشسـت ایـن آغـاز در
امیرعبداللهیـان،وزیـرامـورخارجـهضمن
ایـن در شـرکتکنندگان بـه خیرمقـدم
نشسـت،بـهتشـریحسیاسـتهایدولـت
سـیزدهمدرقبـالایرانیانخارجازکشـور
واقدامـاتمهـمانجـامشـدهدرسـالاول
فعالیـتدولـتدرزمینـهتسـهیلتـردد
ایرانیـان جامـع قانـون تدویـن ایرانیـان،
انتقـال خـارجازکشـور،تسـهیلنقـلو
مالـیوبسـیاریازخدماتکنسـولیارائه
شـدهبـهآنـانپرداخـت.ویبابرشـمردن
بخشـیازاقدامـاتدبیرخانهشـورایعالی
تدویـن و شناسـایی حـوزه در ایرانیـان
نظـاممسـائلایرانیـانبـهمنظـورارائهبه
کارگروههـایتخصصـیشـورایعالـیبـا
هـدفچارهاندیشـیوتسـهیلمشـارکت
ایرانیـانمقیـمخارجازکشـوردرتوسـعه

شـورای تشـکیل کشـور، شـکوفایی و
جدیـد عرصههـای بررسـی و مشـورتی
مشـارکتایرانیاندراموراجتماعیکشـور
همـه حقوقـی حمایتهـای ضـرورت و
جانبـهازایرانیـانرامـوردتاکیدقـرارداد
وبـرعزمدسـتگاهدیپلماسـیجهـترفع
هرگونـهمانـعبرسـرراهخدمترسـانیبه

ایرانیـانخـارجازکشـورتاکیـدنمـود.
درایـننشسـتعلیرضـاسـلیمیرئیـس
فراکسـیونایرانیـانخـارجازکشـورنیـز
ازپیگیریهـایصـورتگرفتـه گزارشـی
توسـطفراکسـیونارائـهکـردوتشـکیل
کشـور از خـارج ایرانیـان عالـی شـورای
پـسازسـالهابـرایاولیـنبـاردردولت

را رئیـسجمهـور ریاسـت بـه سـیزدهم
ضمـن وی کـرد. ارزیابـی مثبـت بسـیار
اشـارهبـهمجموعـهنشسـتهایاعضـای
فراکسـیوندرمجلـسووزارتخارجه،بر
حلمسـائلپیشرویایرانیانواسـتفاده
از ایرانیـانخـارج ازظرفیـت حداکثـری

کشـورتأکیـدنمـود.
اعضـای از تعـدادی جلسـه ادامـه در
مسـائلی بـه سـخنانی طـی فراکسـیون،
همچـونضـرورتحضـورایرانیـانخـارج
و اقتصـادی پروژههـای در کشـور از
سـرمایهگذاری،ضـرورتتقویـتمـدارس
ایرانیخارجازکشـوربـرایتقویتارتباط
نسـلهایسـوموچهـارمایرانیخـارجاز
کشور،فعالیتبیشـتررایزنیهایفرهنگی
درارتبـاطبـاایرانیـانودانشـجویان،ارائه
تسـهیالتپایداربهبسـیاریازدانشجویان
ایرانـیخـارجازکشـورکـهخواهـانادامه
کشـور داخـل دانشـگاههای در تحصیـل
هسـتند،اسـتفادهازتجربیـاتنماینـدگان
مشـکالت برخـی رفـع بـرای مجلـس
ایرانیانخارجازکشـور،تقدیرازپیشـنهاد
رئیـسجمهـورورئیسشـورایعالیامور
ایرانیـانخـارجازکشـوردرتدویـنالیحه
قانـونجامعایرانیانودرخواسـتتسـریع
درارسـالالیحـهپیشـنهادیبـهمجلـس
شـورایاسـالمیوبیـانبرخـیدیدگاهها
درمسـائلمنطقـهایوبینالمللـیمرتبط

بـاسیاسـتخارجـیپرداختنـد.

شناسایی و تدوین نظام مسائل 
ایرانیان به منظور ارائه به 

کارگروه های تخصصی شورای 
عالی با هدف چاره اندیشی و 

تسهیل مشارکت ایرانیان مقیم 
خارج ازکشور در توسعه و 

شکوفایی کشور، تشکیل شورای 
مشورتی و بررسی عرصه های 
جدید مشارکت ایرانیان در 

امور اجتماعی کشور و ضرورت 
حمایت های حقوقی همه جانبه از 
ایرانیان مورد تاکید قرار گرفت.
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فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
رییـس  نشسـت  در  اطالعـات 
ایـن  مدیـران  بـا  قضاییـه  قـوه 
امنیـت  بـه  اشـاره  بـا  وزارتخانـه 
دو  عنـوان  بـه  اقتصـادی  صرفـه  و 
موضـوع مهم بـرای ترغیب سـرمایه 
گـذاری در ایـن حـوزه، از رییس قوه 
قضاییـه خواسـت در زمینـه ایجـاد 
امنیـت قضایـی بـرای پلتفـرم های 
تخصصـی  شـعب  ایجـاد  و  داخلـی 
حـوزه ارتباطات و فنـاوری اطالعات 
در جهـت تثبیت و توسـعه سـرمایه 
گـذاری در این حـوزه کمـک نماید.
نقـل بـه و مـرز دیدهبـان گـزارش بـه
اطالعرسـانی و روابطعمومـی مرکـز از
اطالعـات؛ فنـاوری و ارتباطـات وزارت
عیسـیزارعپـوروزیرارتباطـاتوفناوری
حجتاالسـالم نشسـت در اطالعـات
قضاییـه قـوه رییـس اژهای محسـنی
وفنـاوری ارتباطـات وزارت مدیـران بـا
اطالعـاتبـاتقدیـرازحضـوررییـسقوه
قضاییـهدروزارتارتباطـات،گزارشـیاز
اقدامـاتانجامشـدهدرایـنوزارتخانهدر

دولـتسـیزدهمارائـهکـرد.
ویدرایـننشسـتکهباحضـورمدیران
ارشـدسـازمانهـاوشـرکتهایتابعـهو
معاونیـنوزیـرارتباطـاتبرگـزارشـد،با
اشـارهبـهاهمیـتشـبکهملـیاطالعات،
افـزود:شـبکهملـیاطالعـاتموضوعـی
بسـیارمهـموبینبخشـیاسـتووزارت

ارتباطاتدربخشزیرسـاختاینشـبکه
اقدامـاتبسـیارخوبـیانجامدادهاسـت.
الیههـای بـه اشـاره بـا ارتباطـات وزیـر
مختلفاینشـبکه،گفت:براسـاسسند
شـبکهملـیاطالعـاتدرحـوزهمحتـواو
وظایفـی مختلـف دسـتگاههای خدمـات
دارنـدکهنیازمنـدتعاملوهمـکاریاین

دسـتگاههاهسـتیم.
ایـنحـوزه بـهسـرمایهگـذاریدر وی
کـرد اشـاره خصوصـی بخـش طـرف از
وافـزود:بـرایسـرمایهگـذاریدرایـن
حـوزهنیـازبـهامنیـتوصرفـهاقتصادی
داریـمودرغیـرایـنصورتاینسـرمایه
انجـام هـا بخـش سـایر در گذاریهـا
یـاظرفیتهـایکشـوردر و مـیشـود
ایـنحـوزهبـهخـارجازکشـورمهاجـرت

خواهنـدکـرد.
ویدربخـشدیگـریازسـخنانخـود
دولـت خدمـات ملـی پنجـره دربـاره
هوشـمندنیـزبـااشـارهبـهاینکـهایـن
مـردم زندگـی در تسـهیل بـرای اقـدام
جـاری سـال پایـان تـا افـزود: اسـت،
انشـاهللطعمشـیرینحکمرانـیمبتنیبر
فنـاوریبـافراهمکـردنخدمـاتمتنوع
دولـتهوشـمندبهمردمچشـیدهخواهد

. شد
وزیـرارتباطـاتبـااشـارهبـهاینکـهبرای
بـه خـود برنامههـای از برخـی تحقـق
کمـکقـوهقضاییـهنیـازداریـم،گفـت:
برنامههـادولـتهوشـمند ایـن از یکـی

بـه مختلـف هـای دسـتگاه کـه اسـت
دولـت از خـارج دسـتگاههای خصـوص
بایـدبـرایدراختیـارگذاشـتندادههـاو
اطالعـاتخـودهمـکاریکنندتـابتوانیم
برخـط سـرویسهای انـدازی راه بـا
مختلـف،زندگـیمـردمراتسـهیلکنیم.
کارهـای و تفـاوتکسـب بـه پـور زارع
فضـایمجـازیونوععملکردآناناشـاره
کـردوبـهریاسـتقـوهقضاییهپیشـنهاد
کـردکـهشـعبهتخصصیبرایرسـیدگی
بـهجرائـمکسـبوکارهـایایـنحـوزه

اختصـاصدادهشـود.
ویبـااشـارهبـهتحوالتسـریعدرحوزه
افـزود: اطالعـات، فنـاوری و ارتباطـات
بـه بایـد ایـنحـوزه اصـالحقوانیـندر
صـورتدائمانجامشـودوقضـاتمحترم
دسـتگاهقضایینسـبتبـهتغییـراتاین

حـوزهآگاهـیداشـتهباشـند.
درابتـدایایـننشسـتنیـزعلـیاصغـر
انصـاریمعـاونبرنامـهریـزیونظـارت
فنـاوری و ارتباطـات وزیـر راهبـردی
الجـوردی محمـدزاده امیـر اطالعـات،
مدیرعامـلشـرکتارتباطاتزیرسـاخت،
سـازمان رییـس خوانسـاری، محمـد
فنـاوریاطالعاتایران،عباسـیشـاهکوه
و مقـررات تنظیـم سـازمان رییـس
سـاالریه، حسـن و رادیویـی ارتباطـات
رییـسسـازمانفضایـیایـرانگزارشـی
ازاقدامـاتوبرنامـههـایوزارتخانـهدر

کردنـد. ارائـه مسـئولیتخـود حـوزه

وزیر ارتباطات در نشست با رییس قوه قضاییه مطرح کرد:

لزوم همکاری همه دستگاه ها 
برای تکمیل شبکه ملی اطالعات
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رئیس کمیته مرز مجلس: 

بر تقویت دیپلماسی اقتصادی تاکید داریم

مجلـس  مـرز  کمیتـه  رئیـس 
شـورای اسـالمی گفـت: یکـی 
از موضوعـات مـورد تاکیـد مجلس و 
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجـی تقویت دیپلماسـی اقتصادی 

بـا کشـورهای مـرزی اسـت.
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
از بازدیـد در حیـدری شـهریار تسـنیم؛
خراسـان در دوغـارون زمینـی گـذرگاه
رضـویدرگفتوگوباخبرنگارتسـنیمدر
تایبـاداظهارداشـت:بنابـرتصمیـممجلس
شـورایاسـالمی،ماموریتیبهکمیسـیون
امنیتملیوسیاسـتخارجیدادهشـدو
جمعـیازنماینـدگانکهعضوکمیسـیون
هسـتندطـیدوروزگذشـتهبازدیدهایـی
بـهمنظوربررسـیآخرینوضعیتمسـائل
امنیتـیوتـوانامنیتـیونظامـینیروهای
مسـلحازمناطقمرزیمشـترکباکشـور

افغانسـتانانجـامدادند.
بسـیار آمادگـی خوشـبختانه افـزود: وی
خوبـیازسـوینیروهایارتـشجمهوری
اسـالمیایـران،مرزبانـیغیورکشـورمانو
نهادهـایاطالعاتـیوامنیتـیبـهصـورت
متحـدوهماهنـگبوجـودآمـدهاسـتو
مـرزی نیروهـای بیـن در کامـل اشـراف
وجـودداردوهرگونـهتحرکـیدرمنطقـه
و ارتـش امنیتـی، نیروهـای نظـر زیـر

مرزبانـیاسـت.
حیـدریتصریـحکـرد:بهمردمکشـورمان
اطمینـانمیدهیمکهفرزندانکشـورمان

درنقـاطمـرزیآمادگـیمقابلهبـاهرگونه
پدیـدهایرادرمـرزدارنـدوهـماکنونبا
اشـرافنظامی،امنیتـیواطالعاتیامنیت

خـوبوپایداریدرمنطقـهوجوددارد.
شـورای مجلـس  مـرز کمیتـه رئیـس
ایـن اسـالمیعنـوانکـرد:هـدفدیگـر
بازدیـدبحـثگذرهـایمرزیاسـتومرز
دوغـاروندرتمامـیشـرایطناامنیکهدر
افغانسـتانبوجـودآمـدفعـالبـودویـک
مـرزبسـیارمهـمواسـتراتژیکبـهشـمار

میآیـد.

ویخاطرنشـانکـرد:مـرزفرصتـیاسـت
ایـن از بخشـی مرزنشـین، مـردم بـرای
بـرای فرصتهـایمـرزیاسـتفادهشـده
تقویـتمعیشـتمرزنشـینانوبازهـمجـا
داردکـهدربرخـیازنقـاطدرقالـبمرز
مجـازمـوردتوجـهقـرارگیـرد،ازوزارت
کشـوروکارگـروهمرزهـایمجـازتقاضـا
ایـن در مشـترک ای کـهجلسـه داریـم
راسـتابرگـزارکنند.مرزهـاصالـحآبـادرا
نیـزبایدفعـالوازظرفیتهـایمرزیآن

اسـتفادهکـرد.
حیدریادامهداد:افغانسـتانهمهمسـایه
ماسـتوهـمتمایـلدارددرحوزههـای
تبـادل اجتماعـی و سیاسـی اقتصـادی،
بیشـتریداشـتهباشـدوارتباطاتتقویت
تمایـل ایـن نیـز ایـران دولـت در شـود
فرصتهـای جهـت ایـن از دارد وجـود
زیـادیدرمـرزداریـمکـهدرآینـدهبایـد

ازآنهـابهتریـنبهـرهراببریـم.
شـورای مجلـس مـرز کمیتـه رئیـس
کـه موضوعاتـی از افزود:یکـی اسـالمی
مـوردتاکیـدمجلـسوکمیسـیونامنیت
تقویـت اسـت خارجـی سیاسـت و ملـی
دیپلماسـیاقتصـادیاسـتودرهمیـن
بلندپایـه مسـئول نفـر 32 از راسـتا
حوزههـایدیپلماسـیکشـورهایمختلف
بویـژهکشـورهایهمسـایهدعـوتکردیم
وبیشـترینتاکیدمـانبـرتوسـعهروابـط

اسـت. اقتصـادی و دیپلماسـی
بـرای مختلفـی برنامههـای گفـت: وی
و همسـایه کشـورهای بـا همـکاری
جـزء و داریـم منطقـه کشـورهای
اسـالمی جمهـوری نظـام راهبردهـای
ایـراناسـتودرگامدومانقـالبنیزمقام
معظـمرهبـریتاکیـدکردنـدبـرتقویـت
روابـطاقتصـادیبـاکشـورهایاسـالمیو
افغانسـتانیـککشـورراهبـردیبرایمان
اسـتوتمایـلداریـمبیشازاینتوسـعه
روابطدرحوزههایمختلفداشـتهباشـیم
وبـزودیایـنروابـطعملیاتـیمیشـود.

اشراف کامل در بین 
نیروهای مرزی وجود دارد 
و هرگونه تحرکی در منطقه
 زیر نظر نیروهای امنیتی، 

ارتش و مرزبانی است.
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محمد فرشکاران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

اعتبار احیای دریاچه ارومیه استانی شود
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
آذربایجان شـرقی گفـت: معتقـدم سـتاد احیـای دریاچه 
بایـد در اسـتان های آذربایجان شـرقی و غربـی  ارومیـه 
تشـکیل و اعتبـارات احیـا نیز اسـتانی شـود تـا قدرت و 

رود. بـاال  پروژه هـا  اجـرای  دقـت 
بـهگـزارشدیدهبانمـرزوبـهنقـلازمرزنیوز؛محمدفرشـکاران
بـاحضـوردرجمعخبرنـگارانبابیـاناینکهدریاچـهارومیهیک
موضـوعاساسـیوحیاتـیاسـتکـهحیـاتمنطقهوکشـورهای
همجـوارتحـتالشـعاعایـنموضـوعقـراردارد؛گفـت:احیـای
دریاچـهارومیـهراازدرجـهاهمیـتسـاقطنکردهایـمونخواهیم

کرد.
فرشـکارانبااشـارهبهفعالبودن18پروژهدراسـتانآذربایجان
مرتبـطبـااحیـایدریاچهارومیـه،گفـت:اعتباراتاینپـروژهها
درسـفررئیـسجمهوربهاسـتاندرحـوزهآبوفاضالبمصوب

شـدهاست.
ویبـهاجـرایپـروژههاییمثلانتقالآبارسبـهتبریز،تکمیل

تصفیـهخانـههایتبریز،آذرشـهروملـکانوانتقالپسـابهای
آنهـابـادبیمشـخصبهصـورتمدامبـهدریاچهاشـارهکرد.

آذربایجانشـرقی برنامهریـزی و مدیریـت سـازمان رئیـس
خاطرنشـانکـرد:پـروژهمهـمدیگراحـداثتونلانتقـالآبزاب
بـهدریاچهاسـتکهبایدبهسـرعتتکمیلشـودوانتقـالآباز

طریـقایـنتونـلبـهصـورتدائمـیاتفـاقافتد.
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غذایـی«  »امنیـت  روزهـا  ایـن 
فضـای  در  پرتکـراری  کلیـدواژه 
مجـازی و شـبکه های اجتماعی اسـت. 
رسـانه های نوشـتاری و تصویـری نیـز 
روزانـه چندیـن خبر، تحلیـل و گزارش 
منتشـر  غذایـی  امنیـت  خصـوص  در 

. می کننـد
بـهگـزارشدیدهبانمـرزوبهنقـلازپایگاه
اطالعرسـانیمرکـزبررسـیهایاسـتراتژیک
اسـت ایـن واقعیـت جمهـوری؛ ریاسـت
کـهامـروزقیمـتتمـامشـدهغـذادرتمـام
نقـاطدنیـاگـراناسـت.سـازمانخواروبارو
کشـاورزیملـلمتحد)فائو(مـاهپیشاعالم
کـرد:»نرخجهانـیموادغذاییبهبیشـترین

میـزانخـوددرتاریخرسـیدهاسـت«.
شـاخصقیمتمـوادغذاییاینسـازمانکه
ازآوریـل1990منتشـرمیشـودرکـوردی
تاریخیرادراینزمینهثبتکردهاسـت.در
دوسـالاخیـرکهجهـاندرگیـرهمهگیری
جهانـی قیمتهـای بـوده، ویـروس کرونـا
داشـتهاند، افزایشـی رونـدی غذایـی مـواد
و نظامیاوکرایـن درگیـری بـا کـه رونـدی
روسـیهبـهاوجخـودرسـیدهاسـت.بـهطور
حتـمقیمتهـادربـازارداخلـیکشـورنیـز
میپذیرنـد. تاثیـر جهانـی قیمتهـای از
بـهخصـوصبـاتوجـهبـهایـننکتهکـهدر
برخـیکاالهایاساسـی،بخـشقابلتوجهی
ازموجـودیمـوادغذایـیکشـورازطریـق

میشـود. تامیـن واردات
ازسـویدیگـردرروزهـایاخیـردولـتبـا
عمـلبهتکلیـفقانونـیخـودفرآیندحذف
ارزترجیحـیراآغازکردهواقدامبهپرداخت

یارانـهنقـدیبـهدهکهایمختلـفمردمبر
اسـاسسـازوکارازپیـشتعیینشـدهکرده
اسـت.ایـناصالحاقتصـادینیـزدرروزهای
آغازیـناجـرامنجـربـهایجـادتغییـرقیمت
دربـازارشـدهاسـتکـهانتظـارمـیروددر
ماههـایآتـیوبـااصـالحرویههـایجـاری

ایـنشـوکقیمتـیبهمـرورکاهـشیابد.
و غذایـی مـواد جهانـی قیمـت وضعیـت
در انجـام دسـت در اقتصـادی اصالحـات
کشـور،دوعاملـیهسـتندکهشـرایطامروز
راازمدتهـاقبـلقابـلپیشبینـیمینمود
بـاایـنهمـهتوجـهبـهسـهنکتـهدرایـن

اسـت: ضـروری خصـوص
نخسـتآنکهدرروزهایآغازینهمهگیری
قرنطینههـای اعمـال بـا و ویـروس کرونـا
سراسـریدربیشـترنقاطجهان،قفسـههای
مـوادغذایـیحتـیدرکشـورهایبـادرآمد
بـاالخالـیشـد.تصاویـریبسـیاریازایـن
قفسـههاثبـتشـدهاسـت،تصاویـریکـه
نیسـت، لطـف از خالـی امـروز مرورشـان
چـراکـهواقعیـتایـناسـتکـهبـاوجـود
شـدیدترینتحریمهـایاقتصـادیواتفاقاتی
کـهدربـاالذکـرشـد،کمبـودمـوادغذایـی
درکشـوروجـودنـدارد.مقامـاتدولتـیبـه
دفعـاتازذخایـرمناسـبراهبـردیکشـور
معـاون نمونـه بـرای دادهانـد. اطمینـان
اعـالم کشـاورزی جهـاد وزیـر برنامهریـزی
کـردهطـرحاصـالحیارانههـابـاذخیـره70
شـده آغـاز اساسـی کاالهـای در درصـدی

ست. ا
دوماینکـهبخشـیازشـرایطبهوجـودآمـده
ناشـیازهیجانـاتروانـیبـازاراسـتکـهبا

مدیریـتدولـتوهمراهـیمـردمفروکـش
کرد. خواهـد

آینـده اسـت امـاهشـداری نکتـه سـومین
پژوهانـه.بررسـیپیشـرانهایتاثیرگـذاربر
آینـدهامنیـتغذایـینشـانمیدهـدرونـد
افزایـشقیمتمـوادغذاییدرسـطحجهان
درماههـایپیـشرویادامهخواهدداشـت.
درشـرایطیکـهایـنروزهـاجنـگاوکراین
وروسـیهعرضـهبرخـیمحصـوالتغذاییو
نهادههـایتولیـدرابـهبـازارجهانـیمختل
کـردهاسـت،درماههـایپیـشرویباتوجه
بـهقیمتهـایبـاالیانـرژی،حمـلونقلو
همچنیـنمحـدودشـدنصـادراتازسـوی
تولیدکننـدگانعمـدهوبروزخشکسـالیدر
برخیکشـورهایتولیدکننـدهانتظارمیرود
میـزانعرضـهجهانـیغـذاباکاهـشمواجه
شـود.لذابایـدازامـروزبرایچنیـنفردایی

بود. آمـاده
نکتـهآخـراماتوجهبـهاینکهامنیـتغذایی
رکنـیاسـتازارکانامنیـتملـیوتحقـق
پایـدارآن،نیازمنـدنگاهیاسـتآیندهنگرانه
شـرایطی در غـذا. و کشـاورزی حـوزه بـه
کـهمسـئولیناجرایـیکشـوربـرایتامیـن
میکننـد، تـالش مـردم امـروز نیازهـای
نـگاهبـهآینـدهنبایدفرامـوششـود.روندها
غذایـی امنیـت روی پیـش چالشهایـی و
کشـوراسـتکـهدرجهـانپرشـتابامـروز
مـدامدرحـالتغییرند.سیاسـتگذاریکالن
کشـوردراینحـوزهبایدرصدسـیگنالهای
تغییـررابـهطـورمـدامدردسـتورکارخود

باشد. داشـته
نویسنده: محمد امامی

سه نکته درباره امنیت غذایی
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بحران اوکراین و تاثیر آن بر تحوالت سوریه

ذهـن  کـه  مسـائلی  از  یکـی 
بـه  را  ترکیـه  راهبـردی  مراکـز 
خـود مشـغول کـرده اسـت، وضعیت 
بحـران  از  بعـد  بخصـوص  سـوریه 
اوکراین اسـت. ایـن مراکـز معتقدند 
کـه بـا خـروج نیروهـای روسـیه از 
در  را  اصلـی  نقـش  ایـران  سـوریه، 
تحـوالت آتـی ایـن کشـور برعهـده 

داشـت. خواهـد 
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
بررسـیهای مرکـز اطالعرسـانی پایـگاه
مرکـز جمهـوری؛ ریاسـت اسـتراتژیک
فکـری" "تـور راهبـردی تحقیقـات
عملیـات بررسـی بـه یادداشـتی در
معـادالت و سـوریه در نظامیترکیـه
جدیـدمنطقـهایواهـدافآمریـکا،رژیـم
صهیونیسـتی،روسـیه،ایرانوحزباتحاد
اسـت. پرداختـه سـوریه در دموکراتیـک

تحوالتسوریهقبلازبحراناوکراین
آغـازعملیـاتنظامـیجدیـددرسـوریه
ارتـش و رئیـسجمهـور کار دسـتور در
ترکیـهقـرارداردامـاتفـاوتایـنعملیات
قبلـی عملیاتهـای بـا جدیـد احتمالـی
زیتـون" "شـاخه فـرات"، "سـپر یعنـی
و"چشـمهصلـح"درشـرقرودفـراتو
"سـپربهار"درمنطقهادلبدرایناسـت
کـهچارچـوباصلـی،دامنـهکلـی،اهداف
جنـگ از متاثـر آن زمـان و تاکتیکـی

روسـیهعلیـهاوکرایـناسـتنـهتحرکات
وتحـوالتناشـیازجنگداخلیسـوریه.
بـهجنـگ درواقـع،دردوسـالمنتهـی
اوکرایـندر24فوریـه2022، روسـیهو
هیـچنشـانهایدالبـربـنبسـتبحـران

سـوریهوجـودنداشـت.
رونـدگسـترشحضورایـراندرسـوریهتا
اواسـطسـال2021میالدیبـراینزدیک
شـدنبـهمیادیـننفتـیدرشـمالایـن
کشـوربادیـوارآمریکاودرغـربباقدرت
نظامـیونیروهـاینیابتـیروسـیهروبـرو
شـدهبـود.ازسـویدیگـر،دولـتسـوریه
بـرایحفـظحاکمیتـش تـالشمیکـرد
درمناطـقتحـتکنتـرلخـود،حمایـت

روسـیهرابدسـتآورد.درهمیـنحـال
سـوریهبـااعـالمپیـروزیدرجنـگ،بـه
دنبـالفرصتـیبـرایبازگشـتبـهجهان
عـرببـاانجـاممذاکـراتدیپلماتیـکبود
وانتظـارداشـتکـهدرسـالجـاریبـه

ایـنهدفدسـتیابد.بشـاراسـدعلیرغم
اینکـهبـراینشـاندادنروندآغـازبهبود
روبروشـده دشـواریهایی بـا اقتصـادی
بـود،امـاامیدهـایویبـرایبازگشـتبه
"اتحادیـهعـرب"بـرایجمـعآوریپـول
موردنیازبازسـازیکشـورتقویـتگردیده

. د بو
در آمریـکا توجـه همـه دیگـر، سـوی از
سـوریهدرچارچـوبروابطباحـزباتحاد
فـرات رود شـرق درشـمال دموکراتیـک
متمرکزشـدهبـود.یگانهـایمدافعخلق
عـالوهبراینکـهتحتچترحفاظـتآمریکا
کوچـک حمـالت بودنـد، گرفتـه قـرار
ایذایـیراعلیـهارتـشترکیـهو"ارتـش
ملـیسـوریه/ارتـشآزادسـوریهمتشـکل
ازگروههـایسـلفیوتکفیـریوابسـتهبه
ارتـشومیـتترکیـه"انجـاممیدادنـد.
امـاظرفیتتأثیرگـذاریایننـوعحمالت

خیلـیکـمبود.
ترکیـهعملیـات ارتـش ایـنشـرایط، در
موضعیراعلیهسـازمانتروریسـتیپک
کویگانهـایمدافـعخلـقبـهصـورت
روزافـزونافزایـشمـیدادو"ارتـشملی
سـوریه"نیـزبـرایتامیـنامنیـتوثبات
درمناطـقتحـتکنتـرلخـوددرشـمال
وجـود، باایـن میکـرد. تـالش سـوریه
تسـلطتزلـزلناپذیـرروسـیهبـرتحوالت
سـوریهقبـلازحملـهبـهاوکرایـنکامـال

آمریکا مناطق تحت کنترل 
سازمان تروریستی "پ ک ک 
و حزب اتحاد دموکراتیک" را 

به صورت قابل توجهی از 
تحریم ها معاف کرده است. 
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اسـتقرار بـا کـه بگونـهای بـود آشـکار
نیروهـاینظامیروسـیهدربخـشبزرگـی
ازسـوریه،قـدرتسـایربازیگـرانکامـاًل
بـیاثـروخنثیشـدهبود.درواقـع،قدرت
ارتـشروسـیه،مخالفـانحکومتدمشـق
راچـهازنظـرسیاسـیوچهنظامـیوادار
کـردهبودکـهدرمقابلدولتسـوریهزانو
بزننـدونفـوذآمریـکادرسـوریهوبهویژه
درشـمالشـرقاینکشـورمحدودشـده
ودرتنگنـاقـرارگرفتـهبـودامـاجنـگ

اوکرایـنایـنتصویـرراتغییـرداد.
تاثیرجنگاوکراینبربحرانسوریه

تاثیـر هنـوز اوکرایـن و روسـیه جنـگ
و اسـت نداشـته سـوریه بـر راهبـردی
تحوالتـیکهامروزدرحالرخدادناسـت
ناشـیازمشـکالتتاکتیکیولجسـتیکی
اسـتکـهروسـیهبـاآنهـاروبـروشـدهو

تغییـراتجزئـیدرموازنـهقـوادرعرصـه
بیـنالمللـیبوجـودآوردهاسـت.اماحتی
ایـنرونـدنیـزسـوریهرابـهطـورجـدی

تحـتتاثیـرقـراردادهاسـت.
اگرروسـیهدرنتیجـهوقایعاوکراینقدرت
نفـوذخـودرادرسـوریهبـهطـورکاملاز
میتـوان صـورت ایـن در بدهـد، دسـت
گفـت. سـخن راهبـردی تحـول یـک از
نبایـدفرامـوشکـردکـهمداخلـهنظامـی
روسـیهنقـشبزرگـیدرتحـوالتسـوریه
داشـت.روسـیهمجبورشـدهاسـتقدرت
نفـوذنظامـیخـودرادرسـوریهمحـدود
کنـد،امـاایـنرونـدتحولـیراهبـردیدر
سـوریهایجـادنکـردهونخواهـدکـرد.امـا
مـدت بـرای اوکرایـن در درگیـری اگـر
و شـود گسـترده و یابـد ادامـه طوالنـی
شـاهدتغییـراتبزرگـیدرجهانباشـیم،
وضعیـتسـوریهنیـزتغییـرخواهـدکـرد.
دادههـایموجودنشـانمیدهـدکهاز24
فوریـه2020میـالدیتاکنـوندرنتیجـه
سـهعامـلاصلـی،تغییـراتقابـلتوجهی
درسـوریهآغازشـدهاسـت:اول؛قابلیتها
دوم؛ سـوریه. در روسـیه فعالیتهـای و
اسـرائیل و ایـران آمریـکا، واکنشهـای
اقدامـات و حمـالت سـوم؛ و سـوریه در
تروریسـتیپککویگانهـایمدافـع
خلـق.درواقـع،عملیـاتاحتمالـیآتـی
بـرونمـرزیترکیـهدرشـمالسـوریهبه
طـورمسـتقیمبـاایـنسـهعامـلارتبـاط

دارد.شـاخصهانشـانمیدهنـدروسـیه
بعـدازآغازجنـگاوکرایـننیروهایخود
رادرمناطـقخاصـیتجمیـعومسـتقر
مستشـاران و سـربازان تعـداد و کـرده
نظامیخـودراکاهـشدادهودربرخـیاز
مناطـق،پایگاههـاینظامـیراتخلیهکرده
اسـتودسـتبهعملیاتبسـیارگزینشی
9 روسـیه دفـاع وزیـر شـویگو میزنـد.
بـه اوکرایـن، جنـگ شـروع از قبـل روز
سـوریهسـفرمهمـیانجـامدادوسـپس
روسـیه میـالدی، 2022 فوریـه 22 در
ناوگانـیمتشـکلاز16کشـتیرادربندر
طرطـوسوحمیمیمسـوریهمسـتقرکرد.
مقامـاتپایـگاهاعـالمکردنـدکـهروسـیه
هواپیماهایMiG،23-TU 31وسامانه
منطقـهمسـتقرکـرده ایـن در Kinzal
اسـت.افسـرانارتشروسیه،شـرکتهای
امنیتـیخصوصـیولشـکر25،مهمترین
نیـروینیابتـیروسـیهدرسـوریه،دراین
کشـورعملیـاتنظامیانجـاممیدادنـداما
بعدازطوالنیشـدندرگیـریدراوکراین،
ایـنوضعیـتبهشـدتتغییرکردهاسـت.
روسـیهدرمـاهفوریـه910حملـههوایـی
بـهمناطـقمرکزیسـوریهانجـامداد،این
تعـدادازحمـالتدرماهمـارسبه270و
درآوریـلبـه550مـوردرسـیدودرمـاه
مـهدرسـطح310عملیـاتباقـیمانـد.
روسـیهنـهتنهـاتعـدادعملیـاتهواییرا
کاهـشدادهاسـت،بلکـهتعـدادسـربازان
روسـیوعناصـرشـبهنظامیشـرکتهای
برخـی از را روسـیه خصوصـی امنیتـی
مناطـقحسـاسشـرقحمـص،برخـیاز
پایگاههـایاطـرافطبقـهدررقـهوپایگاه
شـرقحلـبکاهـشدادهوازبخشـیاز
منطقـهتدمـرعقـبنشـینیکـردهاسـت
وبـهنظـرنمیرسـدایـنیـکنـوععقـب

باشـد. موقتی نشـینی
آوریـل 23 در ترکیـه دیگـر، سـوی از
اعـالمکرداجـازهنخواهـددادهواپیماهای
حامـلپرسـنلنظامـیروسـیهازحریـم
هوایـیترکیـهعبـورکننـدوبـهسـوریه
برونـد.تنگههـایترکیهدرشـرایطجنگی
کشـورهای جنگـی کشـتیهای روی بـر
ماننـد عواملـی اسـت. بسـته سـاحلی
دچـارشـدنروسـیهبـهکمبـودنیـروی
بـا پرسـنل انتقـال لـزوم و نظامـیالزم
تجربـهوماهـرنظامیروسـیهبـهاوکراین
باعـثشـدروسـیهبـهسـازماندهیمجدد
بپـردازد سـوریه در نظامیخـود قـدرت
ونیروهـایرزمیخـودراازمناطـقغیـر
البتـه راهبـردیدرسـوریهخـارجکنـد.
روسـیهدرمناطـقراهبـردیسـوریهبـه
میدهـد. نظامـیادامـه نیـروی اسـتقرار
ازنظـرروسـیهمناطقحیاتـیوراهبردی
شـاملبزرگـراهM5کـهجـادهدمشـق-

حلـبرابـههـممتصـلمیکنـدوخـط
شـهر و منطقـه و M4بزرگـراه شـمالی
ادلـبهنـوزمناطـقراهبـردیهسـتند.

موضع بازیگران منطقه ای و 
فرامنطقه ای در سوریه بعد از آغاز 

جنگ اوکراین
رقابـت تشـدید سـبب اوکرایـن بحـران
بازیگـرانمنطقـهایوفرامنطقـهایدرگیر
دربحرانسـوریهشـدهاسـت.اینمسـاله
اززمـانانتشـاراخبـاریمبنـیبـراینکـه
روسـیهداوطلبانـیراازسـوریهجمعآوری
کـردهوبـهجبهـهجنـگاوکرایـنمنتقل

نمـودهتقویتشـدهاسـت.

درایـنمیان،بنظرمیرسـدروابـطایرانو
سـوریهتحـتتاثیراینروند،تقویتشـده
اسـتچنانچـهبراسـاساخبارموجـود،از
اوایـلآوریـل،نقـلوانتقـاالتنفـراتو
تجهیـزاتشـتابگرفتهوگسـترشیافته
وگروههـایشـبهنظامیوابسـتهبـهایران
و کوچـک شـهرکهای از بسـیاری در
بزرگمسـتقرشـدهانـد.درهمیـنمقطع
زمانیبشـاراسـددر12مهبهایرانسـفر
اینکـهآخریـنسـفر بـه بـاتوجـه کـرد.
اسـدبـهایراندرسـال2019انجامشـده
بـود،تفسـیروتوضیـحارتبـاطبیـنایـن
رویدادهاوسـفربشـاراسدبسـیارآسانتر

میشـود.
ازسـویدیگر،درنتیجهاسـتقرارنیروهای
کـه مناطقـی در ایـران وابسـته نیابتـی
نشـینیکردنـد، نیروهـایروسـیهعقـب
و امنیتـی تدابیـر اسـرائیل و آمریـکا
نظامیخـودرابـرایمهارایراندرسـوریه
افزایـشدادنـد.درایـنمیان،اگرچـهالبته
تحـرکاتمتقابـلآمریـکاواسـرائیلعلیه
ایراندرسـوریهومنطقهبیشـتردرسـطح
تاکتیکـیاسـتبـاایـنوجـود،آمریـکابا
توجهبهخروجبخشـیازنیروهایروسـیه
ازسـوریه،اقدامـاتجدیدیراآغـازکرده
اسـتوروشهایتحریمیعلیهسـوریهرا

تغییـردادهاسـت.
سـازمان کنتـرل تحـت مناطـق آمریـکا
اتحـاد حـزب و ک ک "پ تروریسـتی
دموکراتیـک"رابهصـورتقابلتوجهیاز
تحریمهـامعـافکردهاسـت.ایـناقدامبه
معنـیایجـاد"شـبهدولت"اسـت.آمریکا
صبـرکـردوبعـدازآغـازجنـگاوکرایـن

حمالت تروریستی 
که عموماً تا اواسط آوریل

 با شتاب کمتری انجام می شد
از 22 آوریل به بعد 

افزایش یافت.

 رئیس جمهور ترکیه اعالم
 کرده است که حمالت بعد 

از آمادگی الزم عملیات 
ارتش ترکیه برای پاکسازی 

تروریست ها از شمال 
سوریه آغاز خواهد شد.
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ف وکاهـشنفـوذروسـیهدرسـوریه،ایـن

سیاسـترااجرایـیکـرد.
درایـنمیـان،حمـالتگـروهتروریسـتی
پککویگانهـایمدافـعخلـقعلیـه
نیروهـاوگروههـایتحـتحمایـتترکیه
امنیتـی نظامـیو نیروهـای و سـوریه در
آن در تغییراتـی و دارد ادامـه ترکیـه
بوجـودآمـدهاسـت.سـازمانتروریسـتی
بـه مدافـعخلـق یگانهـای و پکک
مناطـقعملیاتی"چشـمهصلح"،"شـاخه
زیتـون"و"سـپرفـرات"نفـوذکـردهوبا
حمـالتایذایـیراکتی/خمپـارهایومواد
فعالیتهـای بـه سـاز دسـت منفجـره
خـودادامـهمیدهنـد.ارتـشترکیـهنیـز
بـااسـتفادهازپهپادهـایمسـلحاعضـای
ردهبـاالومیانیسـازمانتروریسـتیرابه
هالکـتمیرسـاند.امـابعدازسـازماندهی
جدیـدنیروهـایروسـیهونقـلوانتقاالت
و سـوریه در آنهـا موقعیـت تضعیـف و
همزمـانبـاآغازعملیـات"پنجـه-کلید"
ارتـشترکیـه،حمـالتوتحـرکاتگـروه
تروریسـتیپککویگانهـایمدافـع
تحـت گروههـای و نیروهـا علیـه خلـق
حمایـتترکیـهدرسـوریهافزایـشیافتـه

ست. ا
حمـالتتروریسـتیکـهعمومـاًتااواسـط
آوریـلبـاشـتابکمتـریانجـاممیشـد،
از22آوریـلبـهبعدافزایـشیافت.رجب
ترکیـه جمهـور رئیـس اردوغـان، طیـب
از بعـد اعـالمکـردهاسـتکـهحمـالت
ترکیـه ارتـش عملیـات الزم آمادگـی
شـمال از تروریسـتها پاکسـازی بـرای
سـوریهآغـازخواهدشـد.اکنـوننیروهای
اطالعاتـیوعملیاتـیترکیهجهـتبرنامه
ریـزیبـرایمیـزانپیشـروینیروهـادر

سـوریهدرحالشناسـاییمنطقههسـتند.
بنـابهگـزارشخبرگـزاریآناتولـیارتش
ترکیـهتـاتلرفعـتومنبجپیـشخواهد

فت. ر

اهداف و سیاست ترکیه در قبال 
سوریه پس از بحران اوکراین

بـا ترکیـه مـرزی بـرون عملیـات طـرح
در روسـیه جدیـد اقدامـات و مواضـع
سـوریهارتباطمسـتقیمیدارد.بـاتوجهبه
اسـتقرارایـراندرنقاطیکهروسـیهعقب
تالشهـای نیـز و اسـت کـرده نشـینی
آمریـکابـرایتقویـتمواضـعوموقعیـت
رونـد، درایـن دموکراتیـک اتحـاد حـزب
نبایـدتحـوالتآتـیراصرفاًیـکعملیات
ضـدتروریسـتیتلقیکـرد.البتـههرگونه
عملیاتـیکـهقـراراسـتعلیـهسـازمان
تروریسـتیپککویگانهـایمدافـع
فعالیـت یـک اساسـاً انجـامشـود، خلـق
امـا میشـود. محسـوب تروریسـم ضـد
"پکک پاکسـازی و اخـراج عملیـات
ویگانهـایمدافـعخلـق"ازتـلرفعـت
تنهـابهمعنـیجلوگیـریازحمـالتآنها
علیـهنیروهـایامنیتـیونظامیترکیـهاز
ایـنمنطقـه،نیسـت،بلکـهبایـدآنرادر
چارچـوبموازنـهقـواومعـادالتجدیدی
کـهدرسـوریهبهوجـودآمدهاسـت،مورد

ارزیابـیقـرارداد.

درایـنشـرایط،ترکیـهدرصددمهارسـایر
سـوریه در ایـران نفـوذ بویـژه بازیگـران
بـه بدیـنمنظـور ترکیـه اسـت. برآمـده
دنبـالایجـادکریـدوربرایاتصـالمناطق
امـنبـهیکدیگرتحتتسـلطارتـشخود
اسـت.درواقع،یکیازمهمترینمشـکالت
ایـن شـمال در سـوریه نظـام مخالفـان
ناتوانـی تاکنـون 2019 سـال از کشـور
آنهـاازایجادکریـدوربرایاتصـالمناطق
عملیاتـیسـپرفـراتوچشـمهصلـحبـه
یکدیگـربودهاسـت.عملیـاتنظامیترکیه
درمنبـج،نـهتنهـازمینـهرابـرایاتبـاع
بـه ترکیـه از میخواهنـد کـه سـوری
سـوریهبازگردنـد،فراهـممیکنـد،بلکـه
ایجـادارتبـاطویکپارچگـیبیـنمناطـق

عملیاتـیامـنراتضمیـنمیکنـد.
شـرق تحـوالت بایـد دلیـل همیـن بـه
سـوریهراتنهـامعطـوفبـهمنبـجنکنیم،
هـم را آن حومـه تحـوالت بایـد بلکـه
مدنظـرقـرارداد.اتصـالدومنطقـهامـن
بـاایجـادکریدوریکـهمیتواندازشـمال
منبـجگشـودهشـودوعبـورکند،نـهتنها
بـهاتحـادمناطقتحـتتسـلطپ.ک.ک/
یگانهـایمدافـعخلـقپایانخواهـدداد،
بلکـهراهرابـرایحلمسـئلهسـوریهای
البتـه سـاکندرترکیـههمـوارمیکنـد.
تحقـقهمـهاینهـابـهرونـدآتـیجنـگ
اوکرایـنبسـتگیدارد.اتفاقـاتمختلفـی
کـهدراوکرایـنرخخواهـدداد،بـرمیدان
سـوریهتأثیـرخواهدگذاشـت.بسـیاریاز
مسـائلوتحوالتازروندپذیرشسـوئدو
فنالنـددرناتـوگرفتـهتااقدامـاتتحریک
آمیـزپ.ک.ککـهممکـناسـتدرکوتاه
مـدتانجـامشـود،بـرعملیـاتترکیهدر

شـمالسـوریهتأثیـرمیگـذارد.

بحران اوکراین سبب 
تشدید رقابت بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای 
درگیر در بحران سوریه 

شده است
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ایـران و ترکیـه دو همسـایه در 
که  راهبردی هسـتند  منطقـه ای 
روابـط آنـان آمیـزه ای از دوسـتی و 
رقابت و همیشـه مـورد توجه مقامات 
دو کشـور و سـایر قدرت هـای بزرگ 
منطقـه ای و فرامنطقه ای بوده اسـت.
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
بررسـیهای  مرکـز اطالعرسـانی پایـگاه
مرکـز  جمهـوری؛ ریاسـت اسـتراتژیک
تحقیقـاتایـرامدریادداشـتیبـهبررسـی
موقعیتوروابطدوکشـورپرداختهاسـت.

موقعیتترکیهدرمنطقه
اوکرایـن و روسـیه جنـگ جریـان در
کـهازفوریـهآغـازشـد،ترکیـهبـهدلیـل
اعتبـارشنـزدهردوکشـور،همتوانسـت
دیگـر بـار یـک هـم کنـد میانجیگـری
نشـان ناتـو نـزد را موقعیـتمهـمخـود
در قابلتوجهـی بهبـود بنابرایـن دهـد.
و غـربمشـاهدهشـده و ترکیـه روابـط
تعـدادهیئتهـایآمریکایـیکهبـهآنکارا
توجهـی قابـل طـرز بـه میکننـد، سـفر
افزایـشیافتـهاسـت،باایـنوجـود،توجه
بـهموقعیـتمهـمترکیـهتنهـابـهدلیـل
اهمیـتژئوپلیتیکـیآندربرابرروسـیهیا
ظرفیـتصنعـتدفاعـیآننیسـتبلکـه
سـریع بهبـود شـاهد خاورمیانـه منطقـه
روابـطترکیـهوامـاراتمتحـدهعربـیو
رفـعتنـشترکیـهباعربسـتانسـعودیو

مصـربـودهاسـت.
بـههمیـنترتیب،سـفراسـحاقهرتزوک
رئیـسرژیـمصهیونیسـتیبـهترکیـهدر
برقـراری میـالدی، 2022 مـارس نهـم

روابـطمرادمرجانسـفیرترکیهدرآمریکا
بـاافـرادنزدیکبـهرژیمصهیونیسـتیدر
واشـنگتنوبرنامـهسـفرمولـودچـاووش
اوغلـووزیرامـورخارجهترکیهبـهتلآویو
نشـاندهنـدهایناسـتکـهتحولیجدی
درروابـطترکیهورژیمصهیونیسـتیآغاز
شـدهاسـت.درواقـع،بـهبرقـراریروابـط
نزدیـکترکیـهبـاکشـورهایمنطقـهکـه
بـدان»عـادیسـازی«روابـطمیگوینـد،
بـهانـدازهحملـهروسـیهبـهاوکرایـندر

خاورمیانـهتوجهشـدهاسـت.

موقعیت ایران در منطقه
دولـتجـو تشـکیل از پـس تهـرانکـه
خـالص آمریـکا شـدید فشـار از بایـدن
شـدهاسـت،تـاهمیـناواخـربـهنتایـج
مطلـوبمذاکـراتهسـتهایدروینکامال
بحـران بـا همزمـان امـا بـود، خوشـبین
اوکرایـن،مذاکـراتهسـتهایبهبنبسـت

رسـید.
را روسـیه سیاسـی، ناظـران از برخـی
مسـئولتوقـفمذاکراتهسـتهایدروین
مـیداننـد،امـاآمریـکابـاحـذفنکـردن
فهرسـت از ایـران پاسـداران سـپاه نـام
باعـث خارجـی تروریسـتی سـازمانهای

ادامـهتنـشمیـاندوکشـورشـدهاسـت.
همزمـانبـاچشمپوشـیجوبایـدن،ایران
و داده افزایـش را نفـت فـروش میـزان
آرامـشنسـبیدربازارهـایانـرژیبرقرار
کنـدی موجـب آنچـه امـا اسـت، شـده
رونـدمذاکـراتطرفیـندروینشـدهاین
اسـتکـهامضـایقـراردادبرایصـادرات
کوتـاه در نمیتوانـد ایـران طبیعـی گاز
روسـیه گازی منابـع جایگزیـن مـدت
شـودونتیجـهانتخابـاتکنگـرهآمریکادر
نوامبـرنیـزدرمذاکراتوتوافقهسـتهای

میگـذارد. تاثیـر احتمالـی
کشـورهای را ایـران هسـتهای مذاکـرات
و سـعودی عربسـتان ویـژه بـه منطقـه
دولـترژیـمصهیونیسـتیبـادقـتدنبال
میکننـد.عربسـتانورژیـمصهیونیسـتی
دردورانریاسـتجمهـوریترامـپروابط
نزدیکـیبـارئیـسجمهورآمریکاداشـتند
وازحامیانبزرگاجرایسیاسـت»فشـار
حداکثـری«بـرایـرانازجملـهعملیـات
تـرورسـردارسـلیمانیبودنـد،امـااکنـون
نگـراناعطایامتیـازاتقابـلتوجهدولت
بایـدنبـهایـرانهسـتند.دولـتآمریـکا
معتقـداسـتکهمذاکـراتهسـتهایتنها
برایمحـدودکردنفعالیتهایهسـتهای
کشـورهای و میگیـرد صـورت ایـران
منطقـهکـهنگـرانفعالیتهـایمنطقهای
ایرانهسـتند،بایدخودشـانابتـکارعمل

رابـهدسـتبگیرند.
ایـنشـرایطسـببشـدهکـهعربسـتان
روابـط برقـراری ارزیابـی بـرای سـعودی
نزدیـکاحتمالـیبـاایـران،دریـکسـال

افزایش فعالیت های 
نظامی ترکیه در شمال سوریه 

ممکن است روابط ترکیه با 
ایران را تنش آلود کند.

روابط ترکیه و 
ایران در پرتو 

تحوالت جهانی 
و منطقه ای
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ف اخیـرمذاکراتـیبـاتهـراندربغـدادآغـاز

نشـده حاصـل پیشـرفتی اگرچـه کنـد،
حـل دربـاره توافـق بـدون زیـرا اسـت،
انتظـار یمـن، داخلـی جنـگ بحـران
دو روابـط در جـدی بهبـودی نمـیرود

کشـوربـهوجـودآیـد.
تاکنـون میـالدی ازسـال2015 ریـاض
بـهعملیـاتنظامـیعلیـهانصـاراهللادامـه
بـه محسوسـی موفقیـت امـا میدهـد،
دسـتنیـاوردهوحتیحمـالتحوثیهابا
موشـکوپهپادهـایمسـلحبهتاسیسـات
نفتـیعربسـتان،بـهویـژهبـهتاسیسـات
آرامکـومهمترینتأسیسـاتراهبردیاین
کشـورافزایـشیافتـهاسـت.اگـرپـساز
آتـشبسدوماهـهایکـهدراوایلآوریل
باحمایتسـازمانمللبرقرارشـدهاسـت
دوکشـوربـهتوافـقدائـمدسـتنیابنـد،
تشـدید یمـن درگیریهـای احتمـاال

شـد. خواهد
عربسـتان بـر عـالوه دیگـر، سـوی از
ازطریـق نیـز متحـده امـارات سـعودی،
کـه اسـت آن درپـی تهـران بـا مذاکـره
تنـشبـاایـرانراکاهـشدهـدوبدیـن
سـببشـیخطحنـونبـنزایـدآلنهیان
مشـاورامنیـتملـیابوظبـیرادرششـم
دسـامبر2021میـالدیبـهدلیـلنگرانی
ازواکنـشایـرانبـهامضـای»توافقنامـه
ابراهیـم«بـارژیمصهیونیسـتیبـهتهران
اعـزامکـرد.بنابرایـن،هـمرونـدآتشبس
دریمـنهـمروندمذاکراتهسـتهایوین
بـرنحـوهروابـطایـرانوامـاراتمتحـده

تأثیـرخواهـدگذاشـت.
ازسـویدیگـر،پـسازتسـلططالبـانبر
افغانسـتان،بخـشقابـلتوجهـیازمـردم
نامطلـوب آثـار تأثیـر تحـت ایـنکشـور
شـرایطاقتصـادیواقلیمـیافغانسـتانبه

ایـرانمهاجـرتکردهانـدوتنشهایـیدر
روابـطایـرانبـاطالبـاننیزبهوجـودآمد
بنابرایـناگـردرآینـدهنزدیـکتنـشو
مشـکالتایـرانوافغانسـتانافزایشیابد
وبخشـیازجمعیـتافغانسـتاندرایـران
بـهسـویترکیـههدایـتشـوند،تعجبـی
نخواهـدداشـت.عـالوهبـرایـن،انعـکاس
آثـارنامطلـوباحتمالیرونـدتغییرقدرت
نگـران تهـران بـرای نیـز پاکسـتان در

اسـت. کننده

دوران جدید روابط ترکیه و ایران
ترکیـهکـهدردهسـالاخیـربـهعنـوان
»بـهاصطالحمتحـد«آمریکاوکشـورهای
غربـیتحتفشـارشـدیدآنهاقـرارگرفته
اسـت،راهبـردکاهـشتنـشوگسـترش
همکاریباروسـیهوایـرانرادرچارچوب
و اختالفـات تعلیـق و آسـتانه توافقنامـه
بحـراندرپیـشگرفتـهاسـت.دراجـرای
ایـنراهبرد،نـوعروابطترکیهبـامتحدان
سـنتیغربیخـودووقوعمشـکالتمیان
ترکیـهبـارژیمصهیونیسـتیوکشـورهای
عربـیمنطقـهبویژهبعـدازکودتـایمصر

نیزنقـشدارد.
آنـکارادرمسـائلسـوریهوعـراقبسـیار
محتاطانـهعمـلمیکنـدومیدانـدکـه

درصـورتوقـوعتنـشاحتمالـی،آمریـکا
حمایـت ترکیـه از منطقـه کشـورهای و
نخواهنـدکـرد.بدیـنسـببآنـکاراتاحد
زیـادیخطـوطقرمزرادرروابطبامسـکو

وتهـرانرعایـتمـیکنـد.
و روسـیه جنـگ رونـد دیگـر، سـوی از
اوکرایـنکـهدرفوریـهآغـازشـد،نشـان
پایـان آسـانی بـه جنـگ ایـن کـه داد
کشـتیهای عبـور منـع یافـت. نخواهـد
جنگـیروسـیهازتنگههـاباعـثکاهـش
نفـوذنظامـیروسـیهدرسـوریهخواهـد
شـد.ترکیـهنیـزباخیـالآسـودهعملیات
نظامـیخـودرادرسـوریهافزایـشخواهد

داد.
آنـکارابـدونآنکـهروابطحسـاسخودرا
بـاروسـیهبـهخطـرافکند،فشـارخـودرا
درامتـدادتغییـرمعـادالتدرسـوریهبـه
نفـعترکیـهافزایـشخواهـدداد.افزایـش
شـمال در ترکیـه نظامـی فعالیتهـای
سـوریهممکناسـتروابطترکیـهباایران

راتنـشآلـودکنـد.
نیـزبـه اقلیمـی درایـنمیـان،تغییـرات
یکـیدیگـرازچالشهایجدیـددرروابط
دوکشـورتبدیلشـدهاسـت.آنکارامعتقد
اسـتکهایـرانماننـددورانبـاراکاوباما
کـهبرجـامراامضـاکـرد،اکنـوننیـزاز
جدیـد« مشـترک اقـدام جامـع »برنامـه
وحضـورخـود نفـوذ تقویـت امتـداد در
درعـراقوسـوریهبهـرهبـرداریخواهـد
کـرد.بـهنظـرمیرسـدترکیـهبـاتضعیف
نقـشروسـیهدرمنطقـهاحسـاسبهتری
دررقابـتبـاایـرانداشـتهواقداماتخود
رابـاگسـترشنفـوذدرمنطقـهوافزایش
ارتبـاطبارقبـایمنطقهایایـرانوتالش
بـرایتسـلطبـرکریدورهـایارتباطیآن

افزایـشخواهـدداد.

برخی از ناظران سیاسی
روسیه را مسئول توقف 

مذاکرات هسته ای در وین 
می دانند، اما آمریکا با حذف 
نکردن نام سپاه پاسداران 

ایران از فهرست سازمان های 
تروریستی خارجی باعث ادامه 
تنش میان دو کشور شده است.
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در  ریویـو«  »اوراسـیا  نشـریه 
تحلیلـی بـا اشـاره بـه فرصت ها 
و موانع همـکاری ایران با کشـورهای 
می نویسـد:  مرکـزی  آسـیای  حـوزه 
قـدرت  خـالء  از  می توانـد  »ایـران 
در آسـیای مرکـزی اسـتفاده کنـد و 
اولویت هـای خـود را به اجـرا بگذارد. 
بـا  مقابلـه  شـامل  اولویت هـا  ایـن 
مناسـبات  ایجـاد  راه  از  تحریم هـا 
تجـاری جدیـد، اطمینـان از مقابله با 
تهدیدهـای خارجی و گسـترش نفوذ 

» . ست ا
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
بررسـیهای مرکـز اطالعرسـانی پایـگاه
دولـت جمهـوری؛ ریاسـت اسـتراتژیک
بـا مناسـبات گسـترش ایـران جدیـد
در را آسـیایی کشـورهای و همسـایگان
اولویـتسیاسـتخارجـیخودقـرارداده
اسـت.جنـگاوکرایـنکـهنشـانهتمرکـز
روسـیهبرشـرقاروپاسـتوتمرکزآمریکا
بـرمنطقهآسیا-اقیانوسـیه،بـهایراناجازه
میدهـدتـامناسـباتخـودرابـاآسـیای
مرکـزیافزایـشدهـد.خـروجآمریـکااز
افغانسـتانهـمازدالیـلدیگریاسـتکه
فضـایمانـورایـراندرآسـیایمرکـزیرا
افزایـشدادهاسـت.ازآنجـاکـهآسـیای
مرکـزیاهمیـتزیـادیبـرایجمهـوری
آن نفـوذ و دارد،حضـور ایـران اسـالمی
درایـنمنطقـهمـوردتوجـهبسـیاریاز
موسسـههایمطالعاتـیجهانقـرارگرفته
اسـت.نشـریه»اوراسـیاریویـو«بـاتوجـه
جهـان و منطقـه در اخیـر تحـوالت بـه

تحلیلهایـیدرایـنزمینـهمنتشـرکرده
کـهمحورهـایمهمآنبدینشـرحاسـت:

خأقدرتدرآسیایمرکزی
روسـیهبـابرگـزاریرزمایشهـایمنظـم
مرکـزی آسـیای کشـورهای در نظامـی
درقالـبسـازمانپیمـانامنیـتجمعـی
درقزاقسـتان،قرقیزسـتانوتاجیکسـتان
منطقـه ایـن کشـورهای امنیـت ضامـن
اسـت،امـااکنـونبـاتوجـهبـهحملـهبـه
برخـیکشـورهاچـون تعلـل و اوکرایـن
نقـش روسـیه، از حمایـت در قزاقسـتان
مسـکودرمنطقهدرابهاماسـت.ازسـوی
مشـکالت سـبب روسـیه حملـه دیگـر،
اقتصادیبرایکشـورهایآسـیایمرکزی
میشـود.ازسـویدیگـربنادرکشـورهای
بلژیـک،آلمان،اسـتونیوهلنـدازتحویل

راه از کـه مرکـزی آسـیای محولههـای
خـودداری میشـوند، ارسـال روسـیه
میکننـد.ایـنموضـوعکشـورهاییچـون
دنبـال بـه میکنـد ناچـار را قزاقسـتان
مسـیریجایگزینبرایارسـالکاالباشـد.
امنیـت، و اقتصـاد موضـوع بـر عـالوه
رئیـس پوتیـن، والدیمیـر اظهارنظـر

بـودِن افسـانهای دربـاره جمهـورروسـیه
اوکرایـنشـبیه نـام بـه وجـودکشـوری
بـهاظهارنظـراودرسـال2014اسـتکه
گفـتقزاقهـاهرگـزکشـورینداشـتهاند.
کشـورهای تـرس سـبب موضـوع ایـن
آسـیایمرکزیشـدهاسـت.قزاقستانکه
چنـدمـاهقبلازحملـهازسـازمانپیمان
امنیـتجمعـیخواسـتهبـودبـرایمقابله
بـاخیـزشداخلیبـهآنجانیروبفرسـتند،
جمهوریهـای شـناختن رسـمیت بـه از
مسـتقلدونتسـکولوهانسـکخودداری
کـرد،هرچنـدایـناقـدامرامحکـومهـم

. د نکر
درایـنوضعیـت،نقـشچیـنبـهعنـوان
قدرتـیبـزرگدرآسـیایمرکـزیدسـت
بـه امـاتمایـلآن نخـوردهمانـدهاسـت
امنیتـی نگرانیهـای در شـدن درگیـر
مدتـی چیـن اسـت. نامشـخص منطقـه
طوالنـیاسـتکـهسیاسـتعـدممداخله
بـاوجـودحضـور اتخـاذکـردهاسـت. را
کشـورهایی در چیـن پررنـگ اقتصـادی
چونقزاقسـتان،اینکشـوردربحرانهای
ژانویـه مـاه خیـزش همچـون امنیتـی
شـرکتنکردهاسـت.ایـننبـوداطمینان،
شـامل قـدرت انتقـال بـرای را درهـا
شـکلگیریرقابـتمیانبازیگـرانمنطقه
ایبـازمیکنـد.درایـنمیـان،ایـرانبـه
ایـننتیجـهرسـیدهکـهفرصتهایـشدر
آسـیایمرکـزیافزایـشیافتهاسـت،زیرا
درنبـودروسـیهوآمریـکا،یکـیازمعدود
کشـورهاییاسـتکـهمیتوانـدجایگزیـنِِ

چیـنباشـد.

مسئله ایرانیان مقیم خارج
از بنادر ایران، از همه بنادر 
به کشورهای آسیای مرکزی 
نزدیکتر هستند و می توانند 

راهی برای دسترسی این 
کشورها به دریا باشند

ایران و آسیای مرکزی؛ فرصت ها و تهدیدها
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ف آسـیای در قـدرت خـالء فرصتهـای

ایـران بـرای مرکـزی
پـرکـردنخـالءقـدرت:ایـرانمیتوانداز
خـالءقـدرتدرآسـیایمرکزیاسـتفاده
اجـرا بـه را خـود اولویتهـای و کنـد
بگـذارد.ایـناولویتهـاشـاملمقابلـهبـا
تحریمهـاازراهایجـادمناسـباتتجـاری
جدیـد،اطمینـانازمقابلـهبـاتهدیدهـای
خارجـیوگسـترشنفوذاسـت.ایـراندر
اقتصـادمقاومتیخـودبهدنبالگسـترش
تجـارتباهمسـایگانشـرقیبـرایمقابله
اسـت. غربـی کشـورهای فشـارهای بـا
افغانسـتان:جمهـوریاسـالمیایـرانهـم
ماننـدبسـیاریازدولتهـایدیگـرجهان
ازبـهرسـمیتشـناختندولـتطالبـان
امتنـاعکردهاسـت.بـااینوجـود،تجارت
چندیـن دارای کـه افغانسـتان بـا ایـران
مسـیرزمینـیبـهسـمتآسـیایمرکزی
اسـتتقریبـاباحجم2,9میلیـارددالردر
سـالهمچنانادامـهدارد.ازطـرفدیگر،
ایـراندرحـالگفتگـوبـاطالبـانبـرسـر
احیـاییـکطرحریلیاسـتکـهدرآغاز،
هـراترابـهخوافدرشـمالشـرقایران
وصـلمیکنـد،امـاپـسازآنگسـترش
مییابـدتـاپنـجکشـورآسـیایمرکـزی
رابـههـممتصـلکنـد.ایـنطـرحازآن
جهـتاهمیـتبیشـترییافتـهاسـتکـه
تحریمهـایآمریـکاواروپـاضـدمسـکو،
بـرای هنـد و ایـران روسـیه، امیدهـای
سـاختکوریـدورحمـلونقـلشـمال-
بندرهـای ازطریـق را جنـوبکـههنـد
ایرانبهافغانسـتان،آسـیایمیانه،روسـیه
کـرده ناامیـد میکنـد، متصـل اروپـا و
اسـت.پیـشازحملهروسـیهبـهاوکراین،
ایرانیهـاوهندیهـاازایـنکوریـدوربـه
کانـال بـرای مناسـبی جایگزیـن عنـوان
سـوئزمصـرومتممیبرایابتـکارکمربند

وجـادهچیـنیـادمیکردنـد.
بـه مرکـزی آسـیای دسترسـی مسـیر
دریـا:رشـداقتصـادیآسـیایمرکـزیبه
عنـوانمنطقـهایمحصـوردرخشـکیبـه
دسترسـیآنبهبنادرکشـورهایهمسایه
بسـتگیدارد.بنـادرایـران،ازهمـهبنـادر
بـهکشـورهایآسـیایمرکـزینزدیکتـر
هسـتندومیتواننـدراهیبرایدسترسـی
ایـنکشـورهابـهدریـاباشـند.ایـرانهـم
اکنـونتجـارتگسـتردهایبـاافغانسـتان
صـادرات حجـم ،2018 سـال در دارد.
ایـرانبـهافغانسـتانحـدود2میلیـاردو
دو از بیـش کـه بـود میلیـوندالر 900
افغانسـتان بـه پاکسـتان صـادرات برابـِر

بـودهاسـت.
مسـیردسترسـیهنـدبهآسـیایمرکزی:
هنـدنیـزدرکنـارایـرانبـهتجـارتبـا
آسـیایمرکـزیابـرازعالقـهکردهاسـت.

بـدون زمینـی راه از هنـدی کاالهـای
گـذرازکشـورهایرقیبـشیعنـیچیـن
وپاکسـتاننمیتوانـدبـهآسـیایمرکزی
برسـد.بنابرایـنهنـدبـهاسـتفادهازبندر
چابهـاِرایـرانبـهعنـوانمسـیرجایگزین
رویآوردهاسـت.نخسـتینمرحلـهایـن
همـکاریسـال2017بـاسـرمایهگذاری
500میلیـوندالریهنـددرایـنبنـدر
آغـازشـد.هنـدهمچنینجادهایسـاخت
کـهبنـدرچابهـاررابـهافغانسـتانمتصل
فعـال را ازبکسـتان بـا تجـاری مسـیر و

میکنـد.

و ایـران تاجیکسـتان: بـا همـکاری
همزبـان کشـورهایی کـه تاجیکسـتان
زیرسـاختی پروژههـای معمـوال هسـتند،
ایـراندریـک مشـترکانجـاممیدهـد.
میلیـارد چنـد سـازی و سـاخت پـروژه
را اسـتقالل( )تونـل انـزاب تونـل دالری،
سـاختکـهطـولمسـیرمیـاندوشـنبه،
پایتخـتتاجیکسـتانبـاخجنـد،دومیـن
شـهربـزرگایـنکشـوررابسـیارکاهش
ایـران حـال، همیـن در اسـت. داده
را امنیتـیخـود همکاریهـاینظامـیو
بـاکشـورهایآسـیایمیانـهافزایـشداد.
سـالگذشـتهایـرانوتاجیکسـتانیـک
کمیتـهنظامـیمشـترکتشـکیلدادنـد
کـهبـررویمبـارزهبـاتروریسـمتمرکـز
خواهـدداشـت.عالوهبـراین،همسـایگان
افغانسـتانیعنیچین،روسـیه،پاکسـتان،
اکتبـر مـاه در ازبکسـتان و تاجیکسـتان
درتهـرانگردهـمآمدنـدتـادربـارهمهـار
پیامدهـایامنیتیتسـلططالبـانبرکابل

گفتگـوکننـد.
همـکاریبـاازبکسـتان:ایرانباازبکسـتان
هـمروابـطتجـاریایجـادکـردهاسـت.با

ازسـویدولـت اعمـالتحریمهـا وجـود
و ایـران میـان تجـارت حجـم ترامـپ،
ازبکسـتاندر2018چهـلدرصـدافزایش
یافـت.درمـاهژانویههمازبکسـتانوایران
توافـقتجاریدربارهدسترسـیازبکسـتان

بـهبنـدرچابهـارامضـاکردند.
درچنیـنفضایـیبـهویـژهاگـربـااحیای
توافـقهسـتهای2015تحریمهایآمریکا
میتوانـد ایـران شـود، لغـو تهـران ضـد
کشـورهای بـرای بهتـری پیشـنهادهای
آسـیایمرکـزیکـهدرخشـکیمحصـور
شـدهاند،داشـتهباشـد.درایـنزمینهباید
توجـهداشـتکـهمنفعـتایـراندرحفظ

ثبـاتمنطقـهآسـیایمرکزیاسـت.
موانعهمکاریایرانوآسیایمرکزی

تحریمهـا:نخسـتینمانـعبـرایهمـکاری
اقتصـادیایرانباآسـیایمرکزیوشـرق

آسـیا،تحریمهایآمریکاسـت.
بـرای دیگـر مانـع رویکردهـا: در تفـاوت
گسـترشهمکاریهـابـهویـژهدربخـش
سیاسـیوامنیتـیدرایـنمنطقـه،تفاوت

هویتـینظامهـایحاکـماسـت.
بـرای افغانسـتان افغانسـتان: ثبـات
گسـترشنفـوذایـراندرآسـیایمرکـزی
دارایاهمیـتزیـادیاسـتامـادرایـن
راهبـاموانعـیمواجـهاسـت.تهـرانبایـد
نخسـتروابطـیباثبـاتباطالبـانبرقرار
کنـدکـهبـاتوجـهبـهسـاختارطالبـانو
اسـت. دشـوار آن، مختلـف شـاخههای

طـرحآمریـکابـرایمقابلهباایـران:آمریکا
هـمممکـناسـتبـرایمقابلـهباایـرانو
ازبـیتاثیـرشـدنتحریمهـا جلوگیـری
بهدنبالمشـارکتدرسـازمانکشـورهای
ترکـیشـاملکشـورهایآسـیایمرکـزی
بـهجزتاجیکسـتانبههمـراهآذربایجانو
ترکیـهباشـدتـاازایـنراهباایـرانمقابله

. کند
بـاوجودآنکـهایرانمیخواهـدازوضعیت
پیـشآمـدهبـراثـرجنـگاوکرایـنبهـره
بگیـرد،درعیـنحـالقصـدداردروابـط
خـوبخـودرابامسـکوحفظکنـد،حتی
اگـرتوافـقهسـتهایاحیـاوتحریمهـای
آمریـکالغـوشـود.ازسـویدیگـر،اگرجو
بایـدن،رئیسجمهورآمریـکا،درانتخابات
میـاندورهایامسـالاکثریتکنگـرهرااز
جمهوریخـواه، یـک یـا بدهـد، دسـت
ریاسـت انتخابـات در ترامـپ، احتمـاال
جمهـوریسـال2024بـهپیروزیدسـت
یابد،ایـرانهیچتضمینینـداردکهبرجام
بـهقـوتخـودباقیبمانـد.بنابرایـنبرای
ایـرانبسـیارمنطقیاسـتکهدرآسـیای
میانـهمانـوردهـد.بـاایـنحـالایـنکار
خوشـایندبرخـیبازیگـراننیسـت.ازاین
رو،ایـرانبایـداطمینانیابدکـهاینروند
بـهبسـتهشـدنهیـچدرینمیانجامـد.

کاالهای هندی از راه زمینی 
بدون گذر از کشورهای رقیبش 
یعنی چین و پاکستان نمی تواند 

به آسیای مرکزی برسد. 
بنابراین هند به استفاده از

 بندر چابهاِر ایران به عنوان 
مسیر جایگزین روی آورده است. 

نخستین مرحله این همکاری 
سال 2017 با سرمایه گذاری 

500 میلیون دالری هند در این 
بندر آغاز شد. هند همچنین 
جاده ای ساخت که بندر چابهار 

را به افغانستان متصل و مسیر 
تجاری با ازبکستان را فعال 

می کند.
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انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران
معـاون رئیـس جمهـور و رئیس 
ایثارگران  بنیـاد شـهید و امـور 
با صـدور حکمـی »سـیدمحمدصادق 
»معـاون  عنـوان  بـه  را  هاشـمی« 
فرهنگـی و آموزشـی بنیاد شـهید و 

امـور ایثارگـران« منصـوب کـرد.

از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
ایسـنا؛متـنحکمدکترسـیدامیرحسـین
قاضـیزادههاشـمیبـهشـرحزیـراسـت:

جناب آقای سیدمحمدصادق هاشمی
سالمعلیکم

نظربـهتعهدوتجاربارزشـمندجنابعالی
بـهموجـبایـنحکـمبـهعنـوان»معاون
فرهنگـیوآموزشـیبنیـادشـهیدوامـور

ایثارگـران«منصـوبمیشـوید.
انتظـارمـیرودبـااسـتعانتازدرگاهایـزد
متعـالوبهرهمنـدیازهمـهظرفیتهـای
ارزشـمند جامعـه و بنیـاد در موجـود
همدلـی و همراهـی نیـز و ایثارگـری
همـکارانخـدومآنمعاونـت،درراسـتای
رعایـت طریـق از مؤثـر نقشآفرینـی
کار اسـالمی، انقـالب دوم گام الزامـات
راسـرلوحه ابتـکار بـا همـراه و جهـادی
زمینـه و دهیـد قـرار معاونـت اقدامـات
تحقـقسیاسـتهایکلـینظـامدرامـور
ترویـجوتحکیـمفرهنـگایثـاروجهـادو
سـاماندهیامورایثارگرانرادرچهارچوب

نماییـد: فراهـم ذیـل اولویتهـای
•ترویـجوتحکیـمفرهنـگایثـار،جهـاد،
و جامعـه در بسـیجی تفکـر و شـهادت
بـاور، اندیشـه، در آن سـاختن نهادینـه
بـا مسـئوالن و مـردم رفتـار و منـش
و نظـام ارکان و دسـتگاهها مشـارکت
اجـرای در اجتماعـی مختلـف الیههـای

ایثارگـران؛ بـه مرتبـط سیاسـتهای
•تعظیـموتکریـمایثارگـرانوپاسـداری
ازمنزلـتوحـقعظیـمآنـانبـرمـردمو

کشـوروتبییـننقـشبرجسـتهآنـاندر
انقالباسـالمیودسـتاوردهایآنودفاع

مقـدسوامنیـتملی؛
•حفـظوارتقاجایـگاهومنزلتاجتماعی،
عزتمنـدی،خودبـاوری،مرجعیـتوهویت
جامعـهایثارگـریبـاتبییـننقـشبـزرگ
و اسـالمی انقـالب در آنـان برجسـته و

مقدس؛ دفـاع دسـتاوردهای
•توسـعهمراکـزعلمیوآموزشـیوارتقاء
و فناوریهـا و توانمندیهـا ظرفیتهـا،
اهتمـامبـهتأمینتجهیـزاتوآموزشهای
مـوردنیـازبـهمنظـورنقشآفرینـیفعـال
فرهنگـی، مؤثـردرعرصههـای وحضـور

اجتماعـی،سیاسـی،اقتصـادیواداری؛
بـه همگانـی ورزش ترویـج و توسـعه •
منظـورحفظ،نگهداشـتوارتقـاءوضعیت
نشـاط و روحـی جسـمانی، سـالمت
پیگیـریورزش بـر تأکیـد بـا ایثارگـران

جانبـازان؛ قهرمانـی
•مسـتندسـازیوخاطرهنگاریایثارگران
بـااولویـتوالدینمعظمشـهدا،همسـران

معززشـهدا،جانبـازانوآزادگانمعزز؛
•حمایـتازتولیـدآثـارارزنـدهفرهنگـی
وهنـریدرجهـتاشـاعهفرهنـگایثـار،

جهـادوشـهادتدرجامعـه؛
برنامـه تدویـن در فعـال مشـارکت •
عملیاتـیوپایـشمسـتمرآندرمعاونت؛
•توسـعهکمـیوکیفـیصنایـعفرهنگی

حـوزهایثـار،جهادوشـهادت؛
•ترویـجقبـورشـهدایشـاخص،مناطـق
گلزارهـای نمادهـا، یادمانهـا، جنگـی،

عنـوان بـه موزههـا و پارکهـا شـهدا،
مناطـقزیارتـی،فرهنگـیوگردشـگری؛
•تعریـفنـووجامـعازایثـاروایثارگـر
و رفتارهـا معرفـی جهـت در تـالش و
در ایثارگرانـه زندگـی سـبک کنشهـای
بینالمللـی؛ و منطقـهای ملـی، سـطح

اجتماعـی جنبشهـای بـه شـکلدهی •
نوآورانـهوپیشـتازانهدرپاسـخبهشـبهات

فکـریحـوزهایثـار،جهادوشـهادت؛
•آسیبشناسـیفرهنگـیقوانیـنمرتبـط
بـاحـوزهشـاهدوایثارگـری،بـهمنظـور
شـناختقوانیـنفاقـدپیوسـتفرهنگیو
آسـیبزابهجایگاهایثار،جهادوشـهادت؛
در ایثارگـران برجسـته نقـش تبییـن •
انقـالباسـالمیودسـتاوردهاوآثـاردفاع
مقـدس،دفـاعازحـرم،مدافعیـنامنیتو

سالمت؛
•افزایـشقـدرتنـرموبسـطجغرافیایی
گفتمـانایثـار،جهادوشـهادتباتوسـعه
و منطقـهای بـاسـازمانهای همکاریهـا

بینالملـل؛
امیـداسـتبـااسـتعانتازالطـافالهیبا
هماهنگـیوتعامـالتالزمبـاواحدهـای
سـتادیواسـتانیونیزاستفادهازظرفیت
موجبـات اجرایـی دسـتگاههای تمامـی
فراهـم را بنیـاد کالن اهـداف تحقـق

آورید.
شـما توفیقـات متعـال ایـزد درگاه از
مسـئلت محولـه وظایـف انجـام در را

مینمایم.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
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ص
ف به میزبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل؛

نشست مسئولین امور فرهنگی شرکت های 
آب منطقه ای شمالغرب کشور برگزار شد

امـور  مسـئولین  نشسـت 
آب  شـرکت های  فرهنگـی 
منطقه ای شـمالغرب کشـور با حضور 
مدیرعامـل  و  هیئت مدیـره  رئیـس 
و  اردبیـل  منطقـه ای  آب  شـرکت 
میزبانـی شـرکت آب منطقـه ای  بـه 

شـد. برگـزار  اردبیـل 
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
پایـگاهاطالعرسـانیشـرکتآبمنطقهای
در انـاری حیـدری علـی دکتـر اردبیـل؛
ایـنجلسـهگفـت:برنامههایشـرکتآب
منطقـهایاردبیـلبراسـاستدوینسـند
راهبـردیبـهپیشمیرودوبرایرسـیدن
بـهاینسـنداقدامـاتمحـوریوکالندر

5محورترسـیمشـدهاسـت.
ویتصریـحکرد:براسـاسبرنامهعملیاتی
تنظیمشـدهاینشـرکت5اقـداممحوری
خـودرادرقالـبدوبرنامـهکوتـاهمدتو
بلنـدمـدتبهپیشمیبـردتـابرنامههای
تنظیـمشـدهدرسـندراهبـردیبـهطـور

منظـمودقیقانجـامگیرد.
مدیرعامـلشـرکتآبمنطقـهایاردبیـل
و هزینههـا کاهـش داشـت: اظهـار
صرفهجویـیدرهزینههـاجـزوبرنامههای
و بازنگـری و اسـت شـرکت در اصلـی
اسـتفادهازمهندسـیارزشبرایرسـیدن
بـهاینبرنامههـادرسـرلوحهاقداماتقرار

دارد.
دکتـرحیـدریانـاریعنـوانکـرد:توجه

بـهبُعـدآموزشـیوفرهنگـیکارکنـانو
خانوادههـاهمـوراهمدنظـرقـرارداردوبـا
توجـهبـهمباحـثمطروحـهدرگامدوم
انقـالببرنامههـایمختلفشـرکتتداوم

پیـدامیکنـد.
ویبهتریـنالگوومسـیربرایرسـیدنبه
اهـدافسـازمانیراتوجهبهسـیرهوروش
پیامبـرعظیمالشـان)ص(دانسـتوافزود:
توجـهبـهسـرمایهانسـانیواولویتبنـدی
مسـایلدینـیواخالقـیدرشـرکتآب
تاکیـد مـورد همـوراه اردبیـل منطقـهای

قـرارگرفتهاسـت.
عضـوهیئتمدیرهومعاونمنابعانسـانی،
مالـیوپشـتیبانیشـرکتآبمنطقـهای
اردبیـلنیـزدرایـنجلسـهگفـت:انتظـار
شـرکتهای در فرهنگـی مسـئولین از
آبمنطقـهایدرکنـاراجـرایمراسـمات
وبرنامههـایفرهنگـی،ورودبـهمباحـث
روشهـای اصـالح جملـه از اولویـتدار
آبیـاریورعایـتالگـویمصـرفاسـت.

بـر تاکیـد بـا محمـدی بهـروز مهنـدس
اسـتفادهازظرفیتروحانیـونبرایترویج
اینکـه کـرد: تصریـح مصـرف فرهنـگ
چگونـهبایـدآبرابهیـکدغدغهعمومی
تبدیـلکنیـمبایـددرسیاسـتهایکالن

وزارتنیـرومدنظـرقـرارگیـرد.
آب شـرکتهای فرهنگـی شـورای دبیـر
منطقـهایشـمالغربکشـورنیزبـاتاکید
مباحـث بـرای محتـوا تولیـد لـزوم بـر

فرهنگسـازیدرمصرفوالگویکشـتو
همچنیـنترویـجواشـاعهفرهنگمصرف
بـرای اظهـارداشـت: بیـنخانوادههـا در
بـرونرفـتازمشـکالتفعلـیدرحـوزه
نظاممنـد صـورت بـه بایـد آب مصـرف

حرکـتکنیـم.
از بایـد داشـت: اظهـار آزاد غـالم دکتـر
ظرفیتدسـتگاههایفرهنگـیواجتماعی
بـرایبـرونرفـتازچالشهـایکمبـود
اسـتفاده فرهنگسـازی و آب منابـع

نماییـم.
روابطعمومـی مدیـر پیـری هوشـنگ
آب شـرکت فرهنگـی امـور مسـئول و
جلسـه ایـن در نیـز اردبیـل منطقـهای
برنامههـای اجـرای از گزارشـی ارائـه بـا
فرهنگـیدرایـنشـرکتگفـت:برگزاری
فصلـیشـورایاداریشـرکتبـاعنـوان
برنامههـای برگـزاری فاطمـی«، »اخـالق
متنـوعفرهنگـیبـرایکارکنـانوخانواده
خـالق، دوشـنبههای قالـب در آنـان
برگـزاریبرنامـهزیـارتعاشـورابهصورت
هفتگـی،نصـبپیامهـایمذهبـیدردید
عمـوم،ترویـجفرهنـگایثـاروشـهادت،
برنامههـایآموزشـی،فرهنگـی برگـزاری
و همـکاران خانـواده بـرای تفریحـی و
بـا هماندیشـی نشسـتهای برگـزاری
دانشـگاهی اسـاتید ظرفیـت از اسـتفاده
اسـتانراازجملـهبرنامـههـایفرهنگـی

شـرکتمـیباشـد.
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وزیر دفاع خبر داد؛

برپایی نمایشگاه بزرگ دستاورد های دفاعی ایران 
در آینده نزدیک

امیر سرتیپ آشـتیانی از افتتاح 
بزرگ دسـتاورد های  نمایشـگاه 

دفاعـی در آینده نزدیـک خبر داد.
نقـل بـه و مـرز دیدهبـان گـزارش بـه
و دفـاع وزارت اطالعرسـانی پایـگاه از
پشـتیبانینیروهایمسـلح؛امیرسـرتیپ
و دفـاع وزیـر آشـتیانی« »محمدرضـا
پشـتیبانینیروهـایمسـلحصبـحامـروز
نمایشـگاه افتتـاح آییـن در )سهشـنبه(
و تولیـد در دفـاع وزارت »قابلیتهـای
اینکـه بیـان بـا دانشبنیـان« اقتصـاد
تولیـدقـدرتو وزارتدفـاعمسـئولیت
دفاعـی صنعتـی توانمندیهـای ارتقـاء
جمهوریاسـالمیایرانرابـرعهدهدارد،
اظهـارداشـت:درایـنمسـیرازسـرریز
تولیـداتدرحوزههـایغیرنظامـیبـرای
اسـتفاده کشـور صنعـت سـطح ارتقـاء

خواهیـمکـرد.
ایـن در کـه دسـتاوردهایی افـزود: وی
شـده گذاشـته نمایـش بـه نمایشـگاه
اسـت،شـاملهـزارو100محصـولدر
ایـن در کـه اسـت مختلـف حوزههـای
و توانمندیهـا ارتقـاء بـه مـا مسـیر،

پرداختیـم. صنعتـی قابلیتهـای
بومیسـازی مـا داد: ادامـه دفـاع وزیـر
و دانـش بـه عمقبخشـی محصـوالت،
فنـاوریوهمافزایـیبیـنمجموعههـای

قـرار کار دسـتور در را کشـور مختلـف
دادیـموهماکنـونبـابیـشازپنـجهزار
شـرکتدانشبنیـانهمـکاریمیکنیـم.

امیـرآشـتیانیدرپایـانازافتتـاحیـک
نمایشـگاهبـزرگازدسـتاوردهایدفاعی

کشـوردرآینـدهنزدیـکخبـرداد.
معـاونعلمـیوفنـاوریرئیـسجمهـور
اینکـه بیـان بـا مراسـم ایـن در نیـز
دفـاع حـوزه در بسـیاری فناوریهـای
ایـن گفـت: اسـت، کـرده پیـدا توسـعه
توسـعهبـهدوقسـمبـودهکهیـکبخش
سـرریزحـوزهدفاعیاسـتویـکبخش
تکنولوژیهایـیکـهدرحـوزهغیرنظامـی

توسـعهیافتـهاسـت.
»سـورناسـتاری«خاطرنشـانکرد:ایجاد
ظرفیتهایـیماننـدایـننمایشـگاهباعث
میشـودتـاآشـناییبـاتوانمندیهایهر

دوبخـشصـورتبگیرد.
بنابرایـنگـزارش،نمایشـگاهقابلیتهـای
نیروهـای پشـتیبانی و دفـاع وزارت
مسـلحدرتولیـدواقتصـاددانشبنیـان،
شـاملبخشهـایحمـلونقـل)زمینی،
و ایمنـی سـالمت، هوایـی(، و دریایـی
گاز، )نفـت، انـرژی پزشـکی، تجهیـزات
و اطالعـات فنـاوری نویـن(، انرژیهـای
ارتباطـات،سـایبری،زیرسـاختعمـران
امنیـت پتروشـیمی، مـواد، معـدن، و
خانگـی، لـوازم و کشـاورزی و غذایـی
و الکترونیـک قطعـات زیرسـاختهای

اسـت. مکانمحـور دادههـای

نمایشگاه قابلیت های 
وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیرو های مسلح در تولید 

و اقتصاد دانش بنیان، شامل 
بخش های حمل و نقل 

)زمینی، دریایی و هوایی(، 
سالمت، ایمنی و تجهیزات 
پزشکی، انرژی )نفت، گاز، 
انرژی های نوین(، فناوری 

اطالعات و ارتباطات، سایبری، 
زیرساخت عمران و معدن، 

مواد، پتروشیمی، امنیت غذایی 
و کشاورزی و لوازم خانگی، 

زیرساخت های قطعات
 الکترونیک و داده های 

مکان محور است.
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جانشین فرمانده سپاه:

ایران توان دفاع بازدارندگی و قدرت اقدام
را توامان دارد

سـپاه  فرمانـده  جانشـین 
پاسـداران انقـالب اسـالمی بـا 
اشـاره بـه اینکـه جمهوری اسـالمی 
جـزو معـدود کشـورهایی اسـت که 
بـه هـر سـه مرحلـه قـدرت یعنـی 
دفـاع، بازدارندگـی و قـدرت اقـدام 
ابتدایـی دسـت یافتـه اسـت، گفت: 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بعـد از 
گذشـت 3۴ سـال از جنـگ تحمیلی 
هنـوز کشـوری جرات شـلیک به این 

آب و خـاک را نداشـته اسـت.
بـهگـزارشدیدهبـانمـرزوبـهنقـلاز
ایـرانآنالیـن؛سـردار»علـیفـدوی«در
مراسـمیکهباحضـورفرماندهاننظامی،
مدیـرانواقشـارمختلـفمـردمدرتنگه
چهـارزبـرشهرسـتانکرمانشـاهبرگـزار
شـد،افزود:دردهه60بهدشـمنانثابت
شـدجمهـوریاسـالمیقـدرتدفـاعاز
خـودراداردودردهـههفتـادهـماثبات
شـدانقـالباسـالمیقـدرتبازدارندگـی
داردوامـروزدشـمنانفهمیـدهانـدکـه
اگـربـرعلیـهجمهـوریاسـالمیاقـدام
نظامـیانجـامبدهنـدخـودآنهـابیشـتر

خواهندشـد. متضـرر
ویبـااشـارهبـهاینکـهدرهشـتسـال
دفـاعمقـدسعـراقنـوکپیـکانجنگی
بودکه87کشـوردرآندخالتداشـتند،

تصریـحکـرد:دشـمنانبـرایادامـهدار
شـدنجنـگتحمیلـیزمینهسـازیمی
کردنـدوبعدازفرازونشـیبهایفراوان
وهمچنیـنعملیـاتوالفجـر8وکربالی
5برخـودلرزیدنـدکـهمبـاداتحلیـلآنها

درسـتنباشـدوجمهوریاسـالمیبرنده
نتیجـه تـرس از لـذا ایـنمیـدانشـود
جنـگحاضـربهامضـایقطعنامهشـدند.
پاسـداران سـپاه ارشـد فرمانـده ایـن
انقـالباسـالمی،برتریرزمندگاناسـالم
برکـت از یکـی را مرصـاد عملیـات در
تحمیلـی جنـگ آخـر روزهـای هـای
دانسـتوافـزود:منافقیـنکـوردلدرآن
ایـامجلـودارخیـلعظیمـیازدشـمنان
بودنـدکـهبهکشـورخـودخیانـتکردند
امـابـاکمـکخداونـدمتعـالوشـهامت
مرصـاد عملیـات در اسـالم رزمنـدگان
ضربـهبزرگـیبـرمنافقیـنواردکردیمو
اگـربـهموقـعواردعمـلمـیشـدیمدر
پاتـاقاجـازهنمیدادیـمحتییـکنفراز

آنهـاجـانسـالمبـهدرببـرد.
سـردارفـدویبـااشـارهبـهاینکـهوعـده
بـر گفـت: اسـت، حـق متعـال خداونـد
اسـاسآیـاتقـرآناگـرمطابـقفرمـان
خداونـدعملکنیمپیروزیازآنماسـت
انقـالباسـالمی از ودر43سـالیکـه
میگـذردمـابـهتکالیفخودعمـلکرده
امـروزسـربلند،محکـم،سـرافراز و ایـم
کـه طـوری بـه ایسـتادهایم پرافتخـار و
دشـمنمجبـوراسـتدربرابـرجمهوری
اسـالمیتمـامتوانخـودرابـهکارگیرد

تـاعلیـهاواقدامـینکنیـم.

بر اساس آیات قرآن 
اگر مطابق فرمان خداوند 
عمل کنیم پیروزی از آن 

ماست و در 43 سالی که از 
انقالب اسالمی می گذرد

 ما به تکالیف خود 
عمل کرده ایم و امروز 

سربلند، محکم، سرافراز 
و پرافتخار ایستاده ایم 

به طوری که دشمن 
مجبور است در برابر

 جمهوری اسالمی 
تمام توان خود را 

به کار گیرد تا علیه 
او اقدامی نکنیم.
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سید مجید سقایی، سرمایه گذار معدن در استان کردستان اذعان داشت:

افزایش بهره وری از معادن، زمینه ساز 
توسعه و آبادانی کردستان

در  معـدن  سـرمایه گذار  یـک 
استان کردسـتان گفت:  افزایش 
بهـره وری از معادن، زمینه سـاز ایجاد 
عمـران ، آبادانـی و ایجـاد امنیـت و 
تربیـت نیروهـای متخصص در سـطح 

اسـتان کردسـتان است.
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
مرزنیوز؛سـیدمجیدسـقاییظهارداشـت:
درحـالحاضـردردومعدن“قولـهگوره”
و“حسـنسـاالران”درشهرسـتانسـقز
بـرایحـدود80نفرازجوانانبومیشـغل

ایجادشـدهاسـت.
درصـد 80 اینکـه بـه اشـاره بـا سـقایی
بومـی نیروهـای از معـادن پرسـنل از
شهرسـتانسـقزهسـتند،عنـوانکـرد:با
توجـهبـهسیاسـتهایمجموعـهتـاحـد
امـکانازظرفیـتموجـوددرروسـتاهای
بومـی نیروهـای از و معـادن اطـراف
اسـتفاده سـقز شهرسـتان در متخصـص

اسـت. شـده
سـقاییبیـانکـرد:درمعـادنشهرسـتان
سـقز،ابتداکلوخهراازمعادناسـتخراجو
بـهواحدهـایدانهبندیموجـوددرمنطقه
انتقالوسـپسباروشمغناطیسـیتاحد
امـکانعیـارسـنگآهنراافزایـشدادهو
فـرآوری واحـد نهایـی محصـول سـپس

اسـتانهای در کنسـانتره واحدهـای بـه
همجـوارانتقـالدادهمیشـود.

واحـدکنسـانترهدر اخـذمجـوز بـه وی
افـزود: و اشـاره حوالـیمعـدندیوانـدره
میتـوان واحـد، ایـن از بهرهبـرداری بـا
محصـولنهایـیمعـادنسـنگآهنسـقز

رابـهایـنواحـدانتقـالداد.

سـقاییدرخصوصتاثیرمعادنبرتوسـعه
خاطرنشـان کشـور و اسـتان اقتصـادی
کـرد:بـاتوجـهبـهاینکـهبـاافزایـشعیار
آن شـده تمـام قیمـت نهایـی محصـول
ایجـاد بنابرایـن اسـت؛ بـهصرفهتـر نیـز
واحـداثواحـدکنسـانترهدراسـتانبـه
لحـاظقیمـتتمامشـده،محصـولنهایی
وایجـاداشـتغالبرایجوانـانمنطقهیک

پـروژهبرنـدهومفیـداسـت.
ویدرخصـوصچشـماندازشـرکتبـرای

ایجـادزنجیرهفوالددراسـتانیادآورشـد:
ایـنمجموعهموفـقبهاخذمجـوزاحداث
معـدن حوالـی در کنسـانتره کارخانـه
دیوانـدرهشـدهکـهبابـهثمررسـیدنآن
یـکگامدرایجـادزنجیـرهفوالدبرداشـته
ودرصورتفراهمشـدنشـرایطمناسـب
گامدیگریدراینراسـتابرداشـتهخواهد

. شد
بـهگفتهایـنسـرمایهگذار،بااتمـامپروژه
کارخانـهکنسـانترهدیواندرهایـنمجموعه
یکـیازمجموعههایـیاسـتکـهخـوراک
کارخانـهذوبآهنسـقزراتأمینمیکند.
بـر بالـغ تاکنـون کـرد: خاطرنشـان وی
مجموعـه ایـن در تومـان میلیـارد 60
راهانـدازی بـا کـه شـده سـرمایهگذاری
معـادنوکارخانـهکنسـانترهدردیوانـدره

ایـنرقـمچنـدبرابـرخواهـدشـد.
سـقاییبااشـارهبهمیزاناشـتغالزاییاین
مجموعـهدرمنطقـهیـادآورشـد:درحال
حاضـردرمعـادنشهرسـتانسـقزحـدود
مسـتقیم صـورت بـه پرسـنل نفـر 80
مشـغولبهکارهسـتندکهحـدود60نفر
پرسـنلآنازاهالـیمنطقـهوشهرسـتان

هسـتند. سقز
ویدرخصـوصارائهخدماتاینمجموعه
بهمـردممحلـیودغدغههایآنـانگفت:

افزایش بهره وری از 
معادن، زمینه ساز ایجاد 

عمران و آبادانی و 
ایجاد امنیت و تربیت 
نیروهای متخصص در
استان کردستان است



درایـنمجموعـهازماشـینآالتمعدنـی
جهـتتسطیحسـازیراههـایروسـتاییو
راهبیـنمـزارعاسـتفادهشـدهوازباطلـه
بـرای معـادن، سنگشـکن دانهبنـدی
هموارسـازیکوچههـاوراههایروسـتایی
وبـهصورتمحـدودبهروسـتاهایاطراف
ارسـالشـدهودرمواقعحساسیهمچون
بـارشبـرفماشـینآالتمعدنـیجهـت
شهرسـتان بـه شـهری معابـر پاکسـازی
سـقزگسـیلشـدهوکمکهـایمـوردی
بـهاهالـیروسـتاهاواختصـاصمبالغیبه
صورتسـاالنهبـهنزدیکترینروسـتاهای

منطقـهبـهمعـدنصـورتگرفتهاسـت.
سـقاییبـااشـارهبـهمیـزاندرآمـدایـن
معـادنومیـزانپرداخـتحقـوقدولتـی
پرداخـت میـزان کـرد: اظهـار معـادن
بـر4 بالـغ حقـوقدولتـیمعـادنسـقز
میلیـاردتومـاناسـتوحـدود6میلیـارد
تومـانارزشافـزودهاینمعادناسـتکه

ازآنجهـتعمـرانوآبادانـی درصـدی
سـالیانه و بازگردانـده سـقز شهرسـتان
قریـببـه4تـا5میلیـاردتومـانآننیـز
بابـتحـقبیمـهکارکنـانوحـقبیمـه

میشـود. پرداخـت قـرارداد از حاصـل
پیـشروی مشـکالت و موانـع بـه وی
کـرد: خاطرنشـان و اشـاره معـدنداران

ضمنتشـکروقدردانیازتالشمسـئوالن
ومدیـراندرحوزهشهرسـتانهایمذکور،
اگـرعنایـتبیشـتریدرخصوصتسـریع
امـوراتاداریوهمـکاریقانونیبیشـتری
صـورتگیـرد،معـدندارمیتوانـدبـدون
دغدغـهوبـااطمینـانخاطـربیشـتریبه

فعالیـتخـودادامـهدهد.

سـقاییبااشـارهبـهاینکههزینهبازسـازی
حقـوق پرداخـت محـل از ملـی اراضـی
دولتـیمعـادن،پرداخـتمیشـود؛یادآور
موجـب معـادن کـه واقعیـت ایـن شـد:
بـرکسـی میشـوند منطقـه در تخریـب
پوشـیدهنیسـت؛لـذاالزمبـهذکـراسـت
کـهایـنشـرکتبـاهزینـهخـودنسـبت
کـرده اقـدام ملـی اراضـی بازسـازی بـه
گردوخـاک، از جلوگیـری جهـت بـه و
همـوارهراههـایارتباطیاطـرافمعادنرا

مینمایـد. درختـکاری و آبپاشـی
ویبـهمشـکلمعارضیـنمحلـیاشـاره
وبیـانکـرد:کارمعـدنشـغلیسـخت،
پراسـترسودارایمشـکالتفراوانیاست
کـهحـالاگـرمسـئلهمعـارضنیزبـهآن
انجـام بـه قـادر اضافـهشـودمعـدنکار

کارهـاطبـقبرنامهریزیهـانخواهـدبـود.
دربرخـیازاوقـاتمعارضیـنمشـکالتی
میآورنـد وجـود بـه معـدندار بـرای را
انگیـزه کـه دارنـد خواسـتههایی و
سـرمایهگذاربـرایکاردرمعـدنکاهـش

میکنـد. پیـدا
همـکاری بـا کارگروهـی ایجـاد بـر وی
سـازمانصمتدرراسـتایحلمشـکالت
ایـن کـرد: تصریـح و تاکیـد معارضیـن
کارگـروهبایـددررفـعمشـکلمعارضیـن
بـهمعـدندارکمـککنـدویـابـهصورت
اختصاصـیمشـکلمعارضیـنرابرعهـده
گرفتـهتـاسـرمایهگذاربـدوندغدغـهبـه
فعالیـتمعدنـیخویـشدراسـتانادامـه

. هد د
متولیـان و مسـئوالن بـه خطـاب وی
امـرگفـت:درپـارهایازمـواردنـهتنهـا
اسـت تنهـا تولیـد عرصـه در معـدنکار
بلکـهگاهـاًسـنگاندازیهایینیـزانجـام

. د میشـو

جـزو را کردسـتان اسـتان سـقایی
خوانـد کشـور محـروم اسـتانهای
وعنـوانکـرد:افزایـشبهـرهوریاز
عمـران ایجـاد زمینهسـاز معـادن،
امنیـتوتربیـت ایجـاد آبادانـیو و
اسـتان در متخصـص نیروهـای

اسـت. کردسـتان

این مجموعه موفق به 
اخذ مجوز احداث کارخانه 
کنسانتره در حوالی معدن 

دیواندره شده که با به ثمر 
رسیدن آن یک گام در ایجاد 
زنجیره فوالد برداشته و در 
صورت فراهم شدن شرایط 
مناسب گام دیگری در این 
راستا برداشته خواهد شد.

ایجاد و احداث واحد کنسانتره 
در استان به لحاظ قیمت 
تمام شده، محصول نهایی 

و ایجاد اشتغال برای جوانان 
منطقه یک پروژه برنده 

و مفید است.

در حال حاضر در دو معدن
 “قوله گوره” و “حسن ساالران” 

در شهرستان سقز برای 
حدود 80 نفر از 

جوانان بومی شغل 
ایجاد شده است.
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نقشه  تقسیمات کشوری استان اردبیل، نقشه گردشگری استان و شهر 
اردبیل، نقشه راهنمای شهر اردبیل و کتاب ابعاد کشور معرفی شد

نقشـه  تقسیمات کشـوری استان 
اردبیل، نقشـه گردشگری استان 
و شـهر اردبیل، نقشـه راهنمای شـهر 
اردبیل و کتاب ابعاد کشـور که توسـط 
اطلس هـای  و  نقشـه نگاری  مدیریـت 
ملی در سـازمان نقشـه برداری کشـور 
تهیـه و تولیـد شـده اسـت، معرفـی 

می شـود.
بـهگـزارشدیدهبانمرزوبهنقـلازپایگاه
اطالعرسـانیسـازماننقشـهبرداریکشور؛
مدیریـتنقشـهنگاریواطلسهـایملـی،
نقشـهتقسـیماتکشـوریاسـتاناردبیـل،
نقشـهگردشـگریاسـتانوشـهراردبیـل،
نقشـهراهنمـایشـهراردبیلوکتـابابعاد

کشـوررامنتشـرکرد.

نقشه تقسیمات کشوری استان اردبیل:
اطالعـات آخریـن از نقشـهها ایـن در
تقسـیماتکشـوریتاپایانتیـرماه1400
بینالمللـی، مرزهـای و گردیـده اسـتفاده
و بخـش شهرسـتان، اسـتان، حـدود

اسـت. درآمـده نمایـش بـه آنهـا مراکـز
همچنیـنجـداولاطالعـاتجغرافیایـیو
آمـاروشـاخصهایجمعیتـیبـراسـاس
اسـتان بـرای 1395 سـال سرشـماری
اطالعـات ارائـه جهـت شهرسـتانها، و
تکمیلیدرایننقشـههالحاظشـدهاسـت.
اردبیـلدارای12شهرسـتان،31 اسـتان
بخـش،75دهسـتانو31نقطـهشـهری
میباشـد.ایـناسـتانبـامسـاحتیحـدود
و بیسـت رتبـه کیلومترمربـع، 18٫000
چهـارموبـاجمعیـتحـدود1٫270٫000
نفـر.رتبـهبیسـتودومرادرکشـوردارا
میباشـد.نـرخشهرنشـینیدرایـناسـتان
تراکـمجمعیـت57/70 و درصـد 17/68

میباشـد. مربـع کیلومتـر در نفـر

در این نقشه ها از آخرین 
اطالعات تقسیمات کشوری 

تا پایان تیر ماه 1400 
استفاده گردیده و مرزهای 
بین المللی، حدود استان، 
شهرستان، بخش و مراکز 

آن  ها به نمایش درآمده است.
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باپیدایش»اقتصادبینالمللی«در
سدهنوزده،کهخودناشیازگسترش
امپریالیسمباگرایشجهانیدردوران
آن ذاتی باخاصیت بود، هایجلوتر
المللی بین اقتصادی نظام ایجاد که
ازراهگسترشسیستمنوینبازرگانی
به نیاز است، جهانی ارتباطات و
برخورد دقیق خط ساختن مشخص
میانحکومتهاازراهنمایندگیهای

بازرگانیوسیاسیآنهاباالگرفت.
نخستیننمونههایخطوطمرزی
استرالیا، شمالی، آمریکای در نو
خاوری شمال و جنوبی آفریقای
هندوستان)میاندوامپراطوریایران

وبریتانیا(پدیدآمد.
عامل ترین مهم سیاسی مرزهای
تشخیصوجدایییکواحدمشتکل
در است. دیگر واحدهای از سیاسی
که است همینخطوط وجود ضمن
سرزمین یک در را سیاسی وحدت
فاقدهرگونهوحدت است ممکن که
ممکن باشد، انسانی یا طبیعی

میسازد.
تعیینحدود مرزیضمن خطوط
تعیین حکومت، حاکمیت قلمرو
آن دولت اختیارات حدود کننده
حکومتنیزهستند،مثاًلهیچدولتی
خاریج در که مردمی از ندارد حق
دولت آن شده تثبیت مرزی ازخط
از یا بگیرد مالیات کنند می زندگی
درآیند نظام خدمت به بخواهد آنها
به اجازه بدون همسایه خاک در یا
گذر بپردازند. نظامی عملیات اجرای
بدون المللی بین مرزی خطوط از
اجازهممکننیستواخذاجازهعبور
وروادید،الزمهمسافرتبهکشورهای

دیگراست.
منبع: کتاب جغرافیای مرز 

به گزینی: 

الناز قنبری

خطوط 
مرزی

دانستنی های مرزی 7

نزدیک ترین زمین فوتبال به مرز یک کشور

ممنوعیت استفاده از لوگو و عنوان 
فدراسیون فوتبال و جام جهانی

بـهگـزارشدیدهبـانمـرزوبـهنقلاز
جامجـمآنالیـن؛زمیـنخاکـیفوتبال
روسـتایدمیرچلـویبیلهسـواراردبیـلفقـط
یـکمتـربامـرزجمهـوریآذربایجـانفاصله
دارد.گفتنـیاسـتقشـالقدمیرچلـویقـره
قشـالقحـاجابیلوقشـالقدمیرچلـویقره

قشـالقحـاجمجیـدهرکـدامیکروسـتادر
ایرانهسـتندکهدردهسـتانقشـالقجنوبی
واقعشـدهاند.قشـالقدمیرچلویقرهقشـالق
حـاجابیل145نفرجمعیتداشـتهوقشـالق
دمیرچلـویقـرهقشـالقحـاجمجیـد16نفر

دارد. جمعیت

اسـتفادهغیـرمجـازازلوگـووعنـوان
فدراسـیونفوتبالوجـامجهانی2022
قطـرتبعـاتقانونیبـههمراهخواهدداشـت.
از نقـل بـه و مـرز دیدهبـان گـزارش بـه
سـایترسـمیفدراسـیونفوتبـال؛بـاتوجـه
غیرمجـاز اسـتفادههای برخـی مشـاهده بـه
ازلوگـویفدراسـیونفوتبـالوجـامجهانـی
رویدادهـای و فعالیتهـا در قطـر 2022
تبلیغاتـیومـواردمشـابه،بـهاطـالععمـوم
عالقمنـدان،شـرکتهاوبنگاههـایاقتصادی،
گونـه هـر میرسـاند تبلیغاتـی و تجـاری
هماهنگـی بـدون و غیرمجـاز بهرهبـرداری
رسـمیبـافدراسـیوندراسـتفادهازتصاویـر
تیـمملـیفوتبـالجمهـوریاسـالمیایـران،

لوگـو،نشـانوعنـوانفدراسـیونفوتبـالو
همچنیـنعنوانونشـانجـامجهانی2022
قطـربـهصـورتمسـتقیمویـاغیرمسـتقیم
کـهتداعـیکننـدهمحتواهـایمذکورباشـد،
غیرقانونـیبـودهوبـااقـدامفـوریحقوقـی
وکالیفدراسـیونفوتبـالجمهوریاسـالمی
ایـران،فدراسـیونجهانـیفوتبـالوکمیتـه
مواجـه قطـر برگـزاریجـامجهانـی2022
تمامـی از اسـاس، ایـن بـر شـد. خواهـد
شـرکتهاوبنگاههـایاقتصـادی،تجـاریو
تبلیغاتـیدعـوتمیشـوددرصـورتتمایـل
بـه نسـبت مـوارد اینگونـه از اسـتفاده بـه
هماهنگـیبـادپارتمـانبازاریابـیفدراسـیون

فوتبـالاقـدامنماینـد.
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مهنـدس محمدنقـی دیده بـان، 
مدیرمسـئول  و  صاحب امتیـاز 
پایـگاه خبـری تحلیلـی اخبـار مـرز 
سراسـری  فصلنامـه  و  )مرزنیـوز( 
»دیده بـان  اقتصـادی  اجتماعـی- 
مـرز« بـا سـرهنگ رضـا شـیراوژن، 
معـاون فرهنگی و اجتماعـی مرزبانی 
فرماندهـی  سـتاد  محـل  در  فراجـا 

مرزبانـی کشـور دیـدار کـرد.
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
مرزنیـوز؛درایـندیداربررسـیابعادنحوه
همـکاریرسـانهایدرخصـوصمسـایلو
مشـکالتمـرزومرزبانـیولـزومانعکاس
تالشهـایمرزبانـانجـانبرکـفوغیـور
و موثـر اطالعرسـانی منظـور بـه کشـور
گسـتردهمـوردبحـثوگفـتوگـوقـرار

فت. گر
شـایانذکـراسـتدرایـندیـدارمباحثی

همچـونتـداومتشـکیلجلسـاتاندیشـه
ورزیواتـاقفکـرمرزبانـی،برپاییجلسـه
و تجربـه از گیـری بهـره بـا هماندیشـی
صاحبنظـران و رسـانه اصحـاب دانـش
تـور برگـزاری مرزبانـی، و مـرز امـور در
دور نقـاط از بازدیـد بـرای خبرنـگاران
افتـادهمـرزیوتهیـهگزارشازمسـایلو
مشـکالتمرزنشـینانولزوماطالعرسـانی
بـا مـردم آشـنایی درخصـوص عمومـی
قوانیـنومقـرراتمرزیازسـویمهندس

دیدهبـانعنـوانشـد.
گفتنـیاسـتدراینجلسـهکهسـرهنگ
رسـانهای مشـاور خسـروی محمدرضـا
سـرهنگ و فراجـا مرزبانـی فرماندهـی
طاهـرفرجـیرییـسادارهاطـالعرسـانی
حضـور فراجـا مرزبانـی ارتباطـات و
همکاریهـای گسـترش بـر داشـتند،
دوسـویهبـهمنظـورگسـترشهمکاریها

مختلـف موضوعـات در آسیبشناسـی و
تاکیـدشـد. مـرزی

تحلیلـی پرتـال اسـت توضیـح بـه الزم
نشـانی بـه )مرزنیـوز( اخبارمـرز خبـری
شـماره مجـوز بـا Marznews.ir
93/27032بهتاریخ93/11/7وهمچنین
فصلنامـهسراسـریدیدهبـانمرزبـامجوز
از 97/7/16 تاریـخ بـه 83175 شـماره
بـه اسـالمی ارشـاد و فرهنـگ وزارت
و ازجوانـانتحصیلکـرده همـتجمعـی
توانمنـدکشـورراهانـدازیشـدهاسـتو
تـالشدارداخبـارتخصصـیمرزهـابـرای
تنویـرافـکارعمومی،تأثیرگـذاریدرروند
تصمیمگیـریمسـئوالنوانعکاسگزارش
عملکـردوفعالیتهـاواطالعیههـایمهـم
وزحماتـیکـهدرسـتادمرزبانـیکشـور

نمایـد. رامنتشـر کشـیدهمیشـود
خبرنگار: فرهاد قنبری

دیدار مدیر مرزنیوز و مجله دیده بان مرز 
با معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی فراجا
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تجلیل از مهندس محمدنقی دیده بان، صاحب امتیاز و 
مدیرمسئول پایگاه خبری اخبار مرز و مجله دیده بان مرز

در مراسـم عصر شعر و موسیقی  
آذربایجـان  اصیـل  و  سـنتی 
بزرگداشت  مناسـبت  به  )عاشـیقالر( 
عیـد سـعید غدیـر خـم از خدمات و 
آثـار مهنـدس محمدنقـی دیده بـان، 
صاحب امتیـاز و مدیرمسـئول پایـگاه 
خبـری اخبـار مـرز و مجلـه دیده بان 
شـد. تجلیـل  مـرز 
از بـهنقـل بـهگـزارشدیدهبـانمـرزو
پایـگاهخبریتحلیلیخبرنگارانورسـانه؛
درمراسـمعصـرشـعروموسـیقیسـنتی
بـه )عاشـیقالر( آذربایجـان اصیـل و
بزرگداشـتعیـدسـعیدغدیـر مناسـبت
خـمازخدمـاتوآثارمهنـدسمحمدنقی
مدیرمسـئول و صاحبامتیـاز دیدهبـان،
پایـگاهخبریاخبـارمرزومجلـهدیدهبان

مـرزتجلیـلشـد.
مدیرعامـلموسسـهفرهنگیهنریاسـتاد
شـهریارآذربایجـانضمـنتبریـکاعیـاد،
گفـت:اینمراسـمبـاتالوتآیاتـیچنداز
کالماهللمجیدتوسـطاسـتاداکبرسـتاری

وپخـشسـرودجمهـوریاسـالمیایـران
آغازشـد.

مهنـدسقربانعلـیکریمخانـی،باتشـریح
فعالیتهـایادبـیوفرهنگیاینموسسـه
زبـان زبـانرسـمیکشـور، درخصـوص
مـادری،زباندینیوزبانعلمیسـخنانی
بیـانکـردواظهـارداشـت:آقایحسـین
موسسـه مدیـره هیـات رئیـس سـیامی
فرهنگی،هنریاسـتادشـهریارآذربایجان
عیـد اهمیـت از مجـری عنـوان بـه نیـز
سـعیدغدیـرخمدرادبیاتسـخنگفتو
بیوگرافـیهنرمنـدانتجلیلشـوندهرانیز

کرد. تشـریح
ویافـزود:درایـنمراسـمازاسـتاداکبـر
عاشـیق اسـتاد قلـم(، )قیزیـل سـتاری
برجسـته نـگار روزنامـه نصرتالـهزرگـر،
کشـورجنـابآقـایمهنـدسمحمدنقـی
دیدهبان،مدرسنقاشـیونقاشبرجسـته
اسـتانسـرکارخانـمفریدهفهیمـیفردو
خواننـدهمطرحاسـتانجنابآقایسـعید

ابراهیمـیتجلیـلبـهعمـلآمد.

مهنـدسکریمخانـیخاطـرنشـانکـرد:
فریـدهرضایـی، ایـنمراسـمخانمهـا در
آقایـان و رحیمـی دنیـز اسـالمی، زهـرا
اکبرسـتاری)قیزیـلقلم(،مهـدینجفلو،
محمـدگوهـری،دکتـرعلیاصغـریگانـه،
رضـاقاسـمپور)یاشـارزنگانلـی(،محمـد
حسـین و هاشـمی قـادر میـر برزگـر،
سـیامیشـعرهایخودرادرمدحفرزانگی
حضـرتعلـی)ع(،عیدسـعیدغدیرخمو

موضوعـاتآزادقرائـتکردنـد.
از چنـد تنـی اسـت توضیـح بـه الزم
عاشـیقالرهمچوناسـتادنصرتالـهزرگر،
بهـروز بایرمنـژاد، صدیـف جمشـیدی،
سـعید خدابندهلـو، رمضـان شـجاعی،
جعفرخـان و قـادری رحیـم ابراهیمـی،
بهرامـیبـااجرایبرنامهموسـیقیسـنتی
واصیـلآذربایجانیموردتشـویقحاضران
قـرارگرفتنـدومراسـمنیزسـاعت19:30
بـاصلواتبـهروحشـهدایگرانقـدرپایان

یافـت.
خبرنگار: فرهاد قنبری صل بهار 1401 - سال چهارم - شماره 12

صادی دیده بان مرز -  ف
صلنامه سراسری اجتماعی-اقت

ف

بان 
س دیده 

ی از مهند
بان مرز به نمایندگ

ط سردبیر مرزنیوز و مجله دیده 
ت لوح تقدیر توس

دریاف
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