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معرفیظرفیتهایگردشگریارسدرنمایشگاهتهران

ظرفیتهای گردشگری منطقه آزاد ارس در بخشهای طبیعی ،تاریخی،
فرهنگی در دهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
معرفیشد.دهمیننمایشگاهبینالمللیگردشگریوصنایعوابستهدرتهران
با حضور 10کشور خارجی و فعاالن این صنعت از استانهای مختلف ایران
و منطقه آزاد ارس به مدت چهار روز از  18تا  21بهمن ماه برگزار شد.
در این نمایشگاه بستههای پیشنهادی سرمایهگذاری ارس در بخش صنعت
گردشگری معرفی شده است.

2
خبر

ازسایر مناطق آزاد چه خبر؟
در دو هفتـه اخیـر ،مناطق آزاد ایران شـاهد رویدادهای مهمـی بودهاند که
در ادامـه برخـی از خبرهـای مهم مناطـق گانـه آزاد ایران ،مورد بررسـی
قـرار میگیرد.
منطقه آزاد اروند • مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری -
صنعتی اروند از تصویب کلیات طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد
اروند در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری
 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور خبرداد .اسماعیل زمانی ،تدوین نقشه راهتوسعه کالبدی منطقه  ،زمینهسازی اجرای طرحهای توسعهای  ،تسهیل جذب
سرمایهگذار  ،تعیین تکلیف کاربری اراضی ،الگوی بهینه سازی از زمین  ،تعیین
حدود و اولویتهای توسعه را از مزایای طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند
اعالم کرد .برخی از ساکنان بنادر اروندکنار و چوئبده آبادان خواهان الحاق به
منطقه آزاد اروند هستند اما زمانی توسعه محدوده منطقه آزاد اروند را در حال
حاضر منتفی اعالم کرد.
منطقه آزاد ماکو • به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس،
با بهره برداری از پروژه سد کرم آباد  5.3متر مکعب آب در
ثانیه برای آبیاری  19هزار هکتار از اراضی کشاورزی تخصیص
مییابد .بر اساس این خبر ،احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی کرم آباد یکی
از این پروژه هاست که با تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی اجرا میشود.
فروزان هدف از اجرای این پروژه را تخصیص  5.3متر مکعب آب در ثانیه
برای آبیاری  19هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوانده و به گفته وی ،عملیات
اجرایی این پروژه از سال  94آغاز شده و پیش بینی میشود برای اتمام آن 10
هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
منطقه آزاد کیش • مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و
فرودگاههای منطقه آزاد کیش از مذاکره برای تبدیل بندر کیش به
اولین بندر هوشمند ایران خبر داد .به گفته سید اسماعیل موسوی،
نقش شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش و سازمان منطقه آزاد
عالوه بر سرمایهگذاری در زیرساختهایی نظیر اسکله  35هزار تنی ،راهبری و
نظارت بر عملیات بهرهبرداری از بنادر نیز است که بندر تجاری کیش با توجه به
حجم تبادل کاالیی که در آن صورت میپذیرد دارای تجهیزات بندری و تخلیه
بارگیری مناسبی است و با راهاندازی اسکله  15هزار تنی کانتینری و انتظار رشد
تبادل کاالی مناسب ،ضمن سرمایهگذاری در بخش کانتینری میتوان به یک
هدف عالی یعنی تبدیل بندر کیش به اولین بندر هوشمند ایران رسید.
منطقـه آزاد انزلـی • منطقـه آزاد انزلـی بـه منظور رسـیدن به
بازارهـای گسـترده جهانـی با نـگاه حمایـت از صنایـع دانش
بنیانهـای تـک و صادراتـی با توجه بـه نیازها و خواسـتههای
مشـتریان از ابتـدای سـال اقدام به برگـزاری بیش از  ۱۱نمایشـگاه تخصصی
و عمومـی کـرده اسـت .بـر همیـن اسـاس ،در بخشهای مختلف نخسـتین
نمایشـگاه صنعـت خودرو ،قطعات جانبـی و لوازم تزئینی منطقـه آزاد انزلی،
شـرکتهای داخلـی و خارجی به بیـان و معرفی توانمندیهـا و ویژگیهای
آخریـن محصـوالت خـود پرداختنـد و در بخـش خودروهـای دریفـت،
مسـابقهای و آفرود تجهیزات الزم ،موتورهای قدرتمند و سـایر تکنولوژیهای
اسـتفاده شـده جهـت معرفی بـه عالقه منـدان به نمایش گذاشـته شـد که با
اسـتقبال فـراوان بازدیدکننـدگان و فعـاالن صنعت خودرو مواجه شـد.
منطقه آزاد قشم • در روزهای گذشته ،عملیات اجرایی ساختمان
جدید پزشک قانونی قشم با حضور رئیس سازمان پزشکی
قانونی ،رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم در زمینی به مساحت  200مترمربع در سایت سمن شهر قشم،
کلنگ زنی شد .بر همین اساس ،ساختمان پزشک قانونی شهرستان قشم در
زمینی به مساحت  200مترمربع با  550مترمربع زیربنا در سهطبقه و با حدود
هشت میلیارد ریال اعتبار از اوایل سال آینده آغاز میشود.
منطقه آزاد چابهار • همایش ملی فرصتهای کارآفرینی
و سرمایه گذاری با تالش دانشگاه بینالمللی چابهار و جهاد
دانشگاهی سیستان و بلوچستان در منطقه آزاد چابهار برگزار شد.
محورهای همایش مرتبط با کارآفرینی و سرمایه گذاری در طول یک سال اخیر
تعیین و اجرایی شده بود .بر اساس این خبر ،افراد شرکت کننده در این همایش
با فرصتهای کارآفرینی آشنا شدند و توانستند تجارب الزم را برای حضور
در چابهار کسب کنند .مدیر علمی همایش ،سرمایهگذاری ،موانع فرصتهای
سرمایه گذاری ،شیالت ،فرهنگ کارآفرینی ،جذب سرمایهگذاری داخلی،
صنعت و گردشگری را از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد.

شورای کارکردی و کمیته نوروزی سالمت ارس برگزار شد

شورای کارکردی و کمیته نوروزی سالمت ارس با اکثریت اعضای این شورا
در محل سالن اجالس سایت اداری منطقه آزاد ارس برگزار شد.
در این جلسه تشکیل جلسه یگانهای امدادی برای چهار شنبه آخر سال ،ارائه
برنامه و گزارشات توسط اعضای کمیته ،تهیه و توزیع بروشورهای توجیهی
محیط زیست و بهداشت ،استقرار پزشکان کشیک در گیتها ،کنترل مراکز
عرضه محصوالت غذایی و پروتئینی و استقرار پایگاه اورژانس  24ساعته و
ایستگاه سالمت نوروزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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معرفی داوران بازخوانی و هیئت بازبینی چهارمین جشنواره
تئاترخیابانیارس

داوران بخش بازخوانی آثار رسیده به چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی ارس
معرفی شدند .بر همین اساس ،در بخش بازخوانی طرحها ،آقایان علی
فتوحی ،سیروس مصطفی و خانم مینا پناهی که هر سه از فعاالن تئاتر کشور
و اساتید دانشگاهی این رشته میباشند بازخوانی را بر عهده خواهند داشت.
همچنین رامین ریاضی ،علی پوریان و رامین راستی نیز در هیئت بازبینی
چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی ارس حضور دارند.

جلب رضایت گردشگران اولویت ستاد سفرهای نوروزی
ارس است

معـاون فرهنگی ،اجتماعی گردشـگری سـازمان منطقـه آزاد ارس گفت:
برنامههـای سـتاد سـفرهای نـوروزی ارس در راسـتای جلـب رضایـت
گردشـگران ایـن منطقه تدوین شـده اسـت.
یوسف داداشزاده با تاکید بر بهرهمندی از مزیتهای اقتصادی صنعت
گردشگری این منطقه ،گفت :اقتصاد گردشگری از اولویتهای کشورهای
توسعه یافته برای بهبود و رونق فضای کسب و کار است.

معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی
برای واردات مواد اولیه و ماشینآالت

ارس؛بهشت
سرمایه گذاران

سیستم حفاظت از ســرمایهها اولویت برنامههای
سرمایهگذاریدرارس

مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد ارس توجه به مســائل و
مشکالت سرمایهگذارن در حوزههای مختلف را مورد تاکید قرار
داد و گفت :سیستم حفاظت از سرمایهها و ایجاد آرامش خاطر
برای سرمایهگذاران از اولویتهای ارس است.
محســن خادم عربباغی اظهار کرد :به روز بودن سیستم
حفاظت از سرمایه مورد تاکید متخصصان میباشد که هر سه
مرحلــه قبل ،حین و بعد از بحران باید مورد توجه مدیران قرار
گیــرد .وی با تاکید بر مطالعه و برنامهریزی دقیق قبل از اجرای
پروژه گفت :ضروری است با تکیه برمطالعات عمیق بر اساس آن
استراتژی و برنامهریزی درست و اجرایی انجام شود.
وی استفاده از فناوریهای نو در ساخت و ساز را ضروری
دانست و خاطرنشــان کرد :سبکسازی در ساختمانها باید به
صورت کاربردی نهادینه شود.
وی پیشبینی بحــران و به طبع آن برنامهریزی دقیق را نیاز
کشور دانست و افزود :موضوع اطفاء حریق که در ساختمانسازی
یک اصل است متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیرد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس از توسعه تجهیزات در
خدماترسانی در زمان بحران خبر داد و گفت :امسال ایستگاه
آتشنشــانی در مرز ایران و ارمنســتان در مرکز نوردوز ارس
راهاندازی شد و تجهیز کامل این مرکز در دستور کار قرار دارد.

قانونگریزی و نبود نظــارت بر تخلفات ماده 100
عواملاصلیایجادبحران

معــاون عمرانــی اســتاندار
آذربایجانشــرقی بر اجرا و نظارت
تخلفات ماده  100توسط فرمانداران
تاکید کرد.محمدصادق پورمهدی با
تاکید بر رعایت دقیق قوانین گفت:
دور زدن قوانیــن عامل اصلی ایجاد
بحران اســت .وی با تاکید بر اینکه مدیریــت بحران را باید از
خودمان شروع کنیم افزود :مدیران بحران هر شهرستان باید به
موقع در صحنه حضور داشته باشند و ضروری است با باال برد
آستانه تحمل خود در مواقع حساس دچار مشکل نشویم .معاون
عمرانی استاندار آذربایجانشرقی ،با اشاره به سختگیریهای فنی
و تخصصی در جذب و گزینش همکاران آتش نشــانی گفت:
بازبینی تجهیزات و برگزاری مانورهای متنوع در دســتور کار
مسئوالن مربوطه باید قرار گیرد.
وی نقش مدیریت زمان در مدیریت بحران را مهم دانست و
گفت :عامل مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد اطالع رسانی
بحران فقط از یک کانال و از طریق سخنگوها باشد.
پورمهدی ضمن تقدیر از مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد
ارس خاطرنشان کرد :از اقدامات شایسته مهندس عربباغی
در خصوص توسعه راههای مواصالتی و تجهیر امکانات ایمنی
ارس تشــکر ویژه داریم و امیدواریم شاهد ادامه این روند در
شهرستان جلفا باشیم.

رتبه نخست
ارس در
فعالیتهای
قــرآنی

مدیریت بحران عنوان آشنایی است که در حوادث تلخ و ناگوار
اخیر کشور نیز بارها به گوش خورده است .این نوع از مدیریت
یکی از سطوح اصلی مدیریتی در کشورهاست و در منطقه آزاد
ارس نیز لزوم تاکید برای مدیریت بحران و مدیریت پیشگیری
از بحران در حوادث ،قابل لمس است .به خصوص اینکه حجم
باالی سرمایهگذاریها در این منطقه آزاد و صنعتی بودن این
منطقه ،لزوم توجه به این موضوع را بیش از دیگر مناطق ایران،
نشان میدهد.

مدیریت بحـران در ارس
برای حفاظت از سرمایـهها

پیشگیری از بحران با گسترش افقی شهرها

امـام جمعـه شهرسـتان جلفـا
گفـت :گسـترش عمـودی شـهرها
بجای گسـترش افقی از عوامل مهم
ایجـاد بحران شـده اسـت.
حجت االســام علی انتظاری
افزود :اگر در انجام کارهای عمرانی به
آینده اقداماتمان توجه کنیم شاهد کاهش بحران خواهیم بود .وی
با اشاره به تاکید اسالم بر استحکام در ساخت و سازها خاطرنشان
کرد :توجه ویژه به آموزههای اسالمی در خصوص راه و ساختمان
باعث جلوگیری از بحران میشود.
امام جمعه شهرستان جلفا افزود :موضوع مدیریت بحران فقط
فیزیکی نیست باید به اخالق نیز توجه کرد بحران اخالق نیز در
حوادث مهم است.

وی با اشاره به آیه «نجات جان انسان نجات بشریت است»
افزود :اقدام مناسبدر مدیریت بحران کاری مقدس است .وی
با تاکید بر بهرهگیری از مدیریت بحران گفت :ما باید تالش کنیم
و پیشبینی و پیشگیری از بحران را جدی بگیریم تا آثار سوء و
مخرب به حداقل برسد .وی افزود :متاسفانه تلفات حوادث ثانویه
بعضا بیشتر از حوادث اولیه است.
سـعیدی همدلی موجـود در ارس را قابل تقدیر دانسـت و
گفـت :نکته مثبـت همدلی و هماهنگـی در رسـیدن به هدف
اسـت کـه در ایـن منطقـه چشـمگیر اسـت .وی بـا اشـاره به
آموزشهـای بحـران در روسـتاها گفـت :بعـد از ایـن دوره،
کارگاههـا در روسـتاها برگـزار خواهد شـد.
سـعیدی خاطرنشـان کرد :مدیـران بحران شهرسـتان برای
عملکرد بهتر باید با آداب و رسـوم و امکانات هر منطقه آشـنا
باشـند و اسـتعدادهای مناطق را شناسایی کنند.

آموزشهایبحراندرراستایامدادگریمردم

ارتقایآمادگیمدیرانبحرانشهرستانها

معــاون پیشبینــی و پیشــگیری
ســازمان مدیریــت بحــران کشــور
گفــت :اولیــن و موثرتریــن
امدادگــران خــود مــردم هســتند از
ایــن رو آموزشهــا در ایــن راســتا
بایــد انجــام شــود.
سـعیدی اظهـار کـرد :آثـار روحـی و روانـی حـوادث بـه
آسـانی قابل جبران نیسـت و سـالهای متمادی طول میکشد و
لطمههـای روحـی و روانـی غیـر قابل جبران اسـت.
رنگ و بوی قرآنــی منطقه آزاد ارس
به دلیل برگزاری مســابقات قرآن ،اذان و
نهجالبالغه در این منطقه آزاد ،بهمن ارس
را آمیختــه با معنویات الهی کرده بود .در
این دوره از مســابقات که در  8رشته و
با حضور داوران مطرح و مجرب کشور
در منطقه آزاد ارس برگزار شد ،سه گروه
سنی زیر  10و 15سال و بیشتر از 15سال
در رشتههای صحیح خوانی ،قرائت ترتیل
و تحقیق ،حفظ تخصصــی و عمومی،
مفاهیم اذان و نهج البالغه براســاس آیین
نامه شورای راهبردی قرآن مناطق آزاد به
رقابت پرداختند .دبیر شورای راهبردی قرآن
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور در
این زمینه گفــت 10 :درصد حافظان کل
قرآنکریم در مناطق آزاد حضور دارند.
محمدرضا پورمعین درآئین اختتامیه
ســومین دوره مســابقات قرآن ،اذان و
نهجالبالغــه منطقــه آزاد ارس با اعالم
این خبر افزود :مناطــق آزاد یک درصد
جمعیت کشــور را دارند و با احتساب
وجود  10هزار نفر حافظ کل قرآن کریم
در کشــور ،قطعا  50درصد این جمعیت
در مناطق آزاد است .وی گفت :شعار سال
 95دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در
حوزه فعالیتهای قرآنی ،حفظ قرآن بود و
با توجه به وجود حافظان اهل تسنن و تشیع
در مناطق آزاد ،خوشبختانه معدل جمعیت
حافظان قرآن این مناطق از سرزمین اصلی
بیشتراست.
پورمعین افزود :حدود سه سال از عمر

مدیـرکل مدیریـت بحـران
اسـتانداری آذربایجانشـرقی بـر
ضـرورت آمـوزش مدیـران بحران
شهرسـتانها تاکیـد کـرد و گفـت:
ارتقـای آمادگـی مدیـران بحـران
شهرسـتانها در دسـتور کار ما قرار
دارد .خلیـل سـاعی با اشـاره بـه اهداف برگـزاری ایـن کارگاه
گفـت :هـدف از برگـزاری ایـن دوره کارگاههـا ضمـن ایجـاد
آمادگـی الزم بیـن مدیـران بحـران شهرسـتان باالبردن آسـتانه

فعالیتهای قرآنی مدون و برنامهریزی شده
در مناطق آزاد میگذرد و از روزهای اول
منطقه آزاد ارس با تامین زیرســاخت ها،
برگزاریمسابقاتوجلسههایکارشناسی،
حمایت از موسســههای قرآنی و دعوت
از استادهای مجرب این حوزه ،پیشرو و
استقبال کننده فعالیتهای قرآنی بوده و رتبه
نخست در تاثیرگذاری را در بین مناطق آزاد
دارا میباشد.
او با بیان اینکه ارس منطقهای مومن و
عالقهمند به فعالیتهای قرآنی است ،گفت:
کار در زمینه فعالیتهای قرآنی در ارس کار
ساده ای نیست ،چراکه این منطقه در کنار
تبریز که استادهای بنام و مجرب قرآن دارد
قرار گرفته است .دبیر شورای راهبردی قرآن
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور
گفت :ارس سومین دوره مسابقات قرآنی
را با موفقیت برگزار کرد و خوشبختانه این
فعالیتها هرسال روبه رشد میباشد.
پورمعین با بیان اینکه قشــم ،چابهار
و کیش به ترتیــب رتبههای برتر تربیت
حافظ قرآن را دارند ،از تدوین برنامه برای
برگزاری مسابقات بین المللی مناطق آزاد
و کشورهای عضو سازمانهای اقتصادی
جهان خبر داد.
وی گفت :قرآن محور وحدت مسلمانان
بوده و یکی از پارامترهای وحدت ایجاد
اســتراتژی رفتاری در حوزه اقتصادی و
تجاری اســت و امیدواریم با برگزاری
مسابقات قرآنی در بین کشورهای مسلمان
عضو سازمانهای بین المللی و اقتصادی

تحمـل در شـرایط سـخت و ایجـاد ارتبـاط بیـن همـکاران
مدیریـت بحـران هسـت.
وی ادامه داد :ما در این کارگاه تالش میکنیم نیروهای بحران و
امدادی شهرستانهای همجوار با همدیگر آشنا بشوند تا در مواقع
بحران بهترین همکاری را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد :توسعه برنامههای آموزشی به ویژه عوامل
تاثیرگذار در مدیریت بحران از برنامههای آتی ما است.

مدیریت واحد در ستاد بحران ارس حاکم است

فرمانـدار شهرسـتان جلفـا از
مدیریت واحد سـتاد بحران در ارس
خبـر داد .زاهد محمودی اظهار کرد:
ارس بعـد از تبریز مجهزترین مرکز
امـداد و نجات اسـتان را داراسـت.
وی حمایتهـای ویژه مدیرعامل
سـازمان منطقـه آزاد ارس از سـتاد مدیریـت بحران شهرسـتان
را قابـل تقدیـر دانسـت و گفـت :حمایتهای مهنـدس عرب
باغـی باعـث شـده اسـت امکانـات در سـطح عالـی در ارس
مسـتقر شـود .وی با اشـاره بـه فعالیـت مجموعههای مختلف
در ارس افزود :در حال حاضر سـه ایسـتگاه آتش نشـانی ،یک
ایسـتگاه روسـتایی ،پنج پایـگاه امداد و نجـات و پنج مجموعه
اورژانـش در شهرسـتان جلفا فعال اسـت.
فرماندار شهرستان با اشاره به حادثه ساختمان پالسکو گفت:
ارس اولین ستاد امداد و نجات کشور بود که برای کمک به حادثه
پالسکو و اعزام نیروی متخصص اعالم آمادگی کرد.

دنیا شــاهد دسترسی به اهداف اقتصادی
و تجاری بین کشورهای عضو نیز باشیم.
وی در پایان حمایت از موسسههای قرآنی،
نخبه پروری و تربیت حافظ قرآن کریم را از
دیگر برنامههای اولویت دار و مهم دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد اعالم کرد.
برترینهایقرآنیارسمشخصشدند
نفرات برتر ســومین دوره مسابقات
قرآن ،اذان و نهج البالغه منطقه آزاد ارس
ویژه ارسوندان ،دانش آموزان ،دانشجویان
وکارکنان منطقه آزاد ارس و خداآفرین و
شهرستان جلفا با برگزاری آئین اختتامیه در
مسجد جلفا معرفی شد.
طبق اعالم مسئولین برگزاری سومین
دوره مســابقات قرآن ،اذان و نهج البالغه
در بخش قرائت برادران زیر  15سال و در
رشته تحقیق یاسین عالی زاده ،علی رنجبر
و امیر رضا مختاری و در سن زیر  15سال
محمد باقر حسینی نسب ،ماشاءا ...دشمن
کش و هادی طالئی به ترتیب اول تا سوم
شدند .همچنین در رشته ترتیل برادران زیر
 15سال امیرحسن عظیمی پور ،رضا بابایی،
مهدی خان محمدزاده-امیرمحمد شــیخ
بگلو و در سن باالی  15سال اکبر عظیمی،
صالح مکرم و فرهاد محمدی به ترتیب اول
تا سوم شدند .در رشته حفظ عمومی زیر
 15ســال برادران مهدی سلطانی ،مهدی
احرامی ،امیرحسین ذاکری و سن باالی 15
سال این رشته میثم دولتی ،مرتضی ناهیدی
و احسان مرادی اول تا سوم شدند.

در رشته حفظ خردساالن محمد
حسین عظیمی پور ،علی حسین
عظیمی پور و عباس حسنلو به ترتیب اول
تا سوم شــدند و نفرات برتر رشته حفظ
تخصصی سه جزء زیر 15سال برادران امیر
محمد کریمی و در رده سنی باالی  15سال
محمد ایازی معرفی شدند .در رشته حفظ
تخصصی زیر  15ســال پنج جزء وهاب
اسالمی و در رشته پانزده جزء معین قربانی
به عنوان نفرات برتر معرفی شدند .در رشته
اذان زیر  15سال رضا شکرزاده ،علیرضا
عالی زاده ،عرفان شکرزاده و در رده سنی
باالی  15سال علی صادقی ،سید اسماعیل
علی عربی و محمد شریفی به ترتیب اول تا
سوم شدند .در رشته صحیح خوانی برادران
علی اصغر ناهیدی اول ،حسین جلیلی دوم
و ساالر آذری سوم شد .در بخش قرائت
و رشته تحقیق خواهران باالی  15سال ام
البنین حسن بگلو نفر برتر شد و در رشته
ترتیل زیر 15سال رعنا داداش زاده اول شد
و فاطمه مصطفوی و عاطفه مقصودی به
صورت مشترک دوم و یلدا داداش زاده نیز
به مقام سوم رسیدند.
در رده ســنی باالی  15ســال ترتیل
خواهران نیز فاطمه حسینی نسب ،پروین
پورقاسمی و رقیه ســلطانی اول تا سوم
شــدند .در رشته حفظ عمومی خواهران
زیر  15سال فاطمه سربازی ،زهرا حسنلو،
زهرا مصطفایی و در رده ســنی باالی 15
سال این رشته محبوبه اجرایی ،گلی همتی
و فریده سلطانی اول تا سوم شدند.

برگزاری مسابقات کارکنان زن ارس همزمان با دهه فجر
همزمان با دهه فجر مسابقات کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس در چهار رشته
ورزشی برگزار شد.
طبق اعالم هیات داوری ،در رشته تنیس روی میز معصومه فتحی و رباب
مصطفایی در رشته تنیس روی میز به ترتیب اول و دوم شدند .همچنین در
رشته دارت لیلی نوری و معصومه عسگرزاده اول و دوم شدند و در رشته
آمادگی جسمانی شهربانو قاسمی و معصومه فتحی به ترتیب مقامهای اول و
دوم را به خود اختصاص دادند.

ارس؛بهشت
سرمایه گذاران

برگزاری همایش کاراته نونهاالن و نوجوانان منطقه آزاد ارس
همایش کاراته ی نونهاالن و نوجوانان منطقه آزاد ارس با حضور 60کاراته کار
نوجوان ارس برگزار شد.
این همایش در تاریخ جمعه 29بهمنماه و با هدف استعدادیابی و رشد ورزش
کاراتهی ارس در سالن الغدیر منطقه آزاد ارس برگزار شد و در آن نونهاالن
کاراته کار باهم به رقابت پرداختند .هدف از برگزاری این همایش و مسابقات
کاراته نونهاالن و نوجوانان ،حمایت از استعدادهای بومی منطقه و کمک به
ورزش قهرمانی استان و کشور عنوان شده است.

معدوم سازی کاالهای تاریخ گذشته و غیرمجاز در ارس
مدیر ضوابط بهداشت انسانی سازمان منطقه آزاد ارس از معدوم سازی 50تن
کاالی تاریخ گذشته و غیرمجازو غیر قابل مصرف انسانی خبر داد.
مهدی غفاری با اعالم این خبر افزود :کاالهای تاریخ گذشته و غیر مجاز و غیر
قابلمصرفانسانیشاملانواعمحصوالتسالمتمحوردرمنطقهآزادارس
معدوم شد .وی افزود :این کاالها با گرایش دارویی به ارزش چهار میلیارد ریال
که مربوط به سنوات گذشته بوده و در انبارهای منطقه رسوب شده بود ،در
محدوده شهرک صنعتی منطقه آزاد ارس معدوم شد.

معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای ورود کاالی تولید شده
در منطقه به سایر نقاط ایران بر اساس قانون ارزش افزوده

مشـاور رییسجمهور و دبیر شـورایعالی مناطق آزاد و
ویـژه اقتصادی در بازدید و افتتاح پروژههای سـازمان منطقه
آزاد ارس گفـت :ارس میتوانـد محـور فناوریهای نوین و
پیشـرفته در کشـور باشـد .اکبر تـرکان ادامه داد :منطقـه آزاد
ارس به واسـطه وجود رودخانـه ارس از ظرفيتهاي خوبي
بـراي توسـعه فعاليتهـاي كشـاورزي دارد و در ايـن راه از
حمايـت مديرعامـل اين منطقه نيز برخوردار اسـت.
وی اظهار کرد :مجتمع گلخانهاي تارال امين در ارس
نمونه بسيار موفقي از ورود فناوري هاي نوين و پيشرفته در
مناطق آزاد كشور است و باید از خلق ایدههای جدید ،نوآورانه
توام با ایجاد اشتغال در این مناطق حمایت کرد .وبژگیهای
فناورانه ی این گلخانه ،الگوهای جدیدی برای سایر گلخانهها
در کشور است که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.
ترکان گفت :احداث این گلخانه توسط بخش خصوصی
تجربه موفقی در منطقه آزاد ارس بوده و تکنولوژی مورد
استفاده در این گلخانه با الهام از تجربیات کشورهایی همچون
هلند انجام گرفته که موفق هم بوده است.
وی افـزود :ايـن مجتمـع گلخانـهاي ١٣هكتـار از ٥٠
هكتـار مسـاحت خـود را مـورد بهرهبـرداري قـرار داده و
بـا توليـد محصـوالت گلخانـهاي بـا اسـتفاده از تكنولوژي
وارداتـي از كشـور هلنـد بـه يكـي از تاميـن كننـدگان ميوه
در روسـيه و تركيـه تبديـل شـده و محصوالت خـود را به
اين كشـورها صـادر ميكند که ایـن نمود واقعـی از اجرای
سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی در ایـن منطقه اسـت.
اكبر تركان در بخش دیگری از گفتگوی خود تاکید کرد:
منطقه آزاد ارس در حوزه صنعت و اجراي محورهاي مرتبط با
سياست هاي اقتصاد مقاومتي رتبه خوبي دارد.
وی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای احداث
فرودگاه در ارس گفت :پس از اخذ مجوز از هواپيمايي
كشوري مراحل احداث فرودگاه ارس آغاز ميشود و مانند
فرودگاه منطقه آزاد ماكو سعي خواهد شد تا ظرف مدت يك
سال و نيم اين فرودگاه ساخته شود.
ترکان همچنین در کارخانه تولید چوب  MDFتاکید

ارائه فیبر نوری رایگان به سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس از فراهم شدن زمینه ارائه فیبر
نوری رایگان به سرمایه گذاران ارس خبر داد .جعفر احمدی با اعالم این خبر
افزود :طی سه سال گذشته 70کیلومتر فیبر نوری در منطقه آزاد ارس اجرا شده
است .وی افزود :سرمایهگذاران و همچنین شهروندان ارس میتوانند تا پایان
امسال نسبت به بهرهمندی از طرح ارائه فیبر نوری رایگان اقدام کنند.
احمدی گفت :هر یک از مشترکین این سیستم میتوانند از پهنای دیتا به میزان
 50مگابیتبهرهمندشوند.
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مشاور رییسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

ارس توان تبدیل شدن به محور
فناوریهای نوین و پیشرفته را دارد

کرد :راه اندازي بازار صنعت چوب در صنعتيترين منطقه آزاد
كشور ،تجارت ،كسب و كار و اشتغال در اين حوزه را رونق
خواهد داد.
اهــم برنامههــای بازدیــدی و افتتاحهــای مشــاور
رئیسجمهــور در ارس
با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای

شرکتصنایعالکترونیکنورنگارارس

یکی از راهکارهای مهم و زود بازده در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت سرمایههای
کالن ملی ،استفاده از محصوالتی با استانداردهای جهانی در زمینه صنعت روشنایی است .در این میان
موسسین شرکت صنایع الکترونیک نورنگار ارس که از چهرههای برجسته کارآفرین و دانشگاهی هستند،با
مشارکت یک شرکت خارجی در سال جهانی نور ( )2015اقدام به تولید و عرضه محصوالت متنوعی در
صنعت روشنایی  LEDنمودهاند .این گروه با هدف بکارگیری مدرنترین تکنولوژی روز جهان در زمینه صنعت
روشنایی  LEDدر عین حفظ کیفیت و زیبایی محصول که مطابق با استانداردهای جهانی نیز میباشد ،کمک
شایانی به مدیریت هزینههای مشترکان برق نموده است.
نام شرکت

صنایع الکترونیک نورنگار ارس

نوع تولید

چراغهای ( LEDخیابانی ،پارکی ،صنعتی)

تعداد افراد شاغل

 10نفر

میزان سرمایهگذاری

 10میلیارد ریال

سال تاسیس

1393

میزان تولیدات

ظرفیت اسمی 100 :هزار چراغ

شماره تلفن

04135514938

آدرس
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عالی مناطق آزاد دو پروژه تولید پروفیل  PVDو یک واحد
گلخانهای سیفیجات در زمینه پروژههای تولیدی با مجموع
بیش از  57میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
همچنین پروژههای فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری از
جمله ساختمان مدیریت غذا و داروی ارس با دو میلیارد ریال
افتتاح شد و با اتمام عملیات مرمت و بازسازی حمام تاریخی

جلفا با  11میلیارد و  600میلیون ریال این مجموعه تاریخی در
معرض دید گردشگران قرار گرفت.
پروژههای احداث مخزن آشامیدنی پنج هزار مترمکعبی،
احداث راه دسترسی جدید به شهرک صنعتی  260هکتاری
ارس و پروژه تامین آب شرب محدوده نوردوز و روستاهای
همجوار نیز کلنگ زنی شد.

3

براساس این گزارش با افتتاح و کلنگزنی پروژههای
امروز ،تعداد پروژههای افتتاح و کلنگ زنی شده منطقه آزاد
ارس که به مناسبت پیروزی انقالب جمهوری اسالمی ایران
آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد ،به  25پروژه رسید که از
این بین  272میلیارد ریال مربوط به پروژههای سرمایهگذاری
صنعتی و کشاورزی با ایجاد شغل برای  180نفر میباشد.
این پروژهها شامل تولید گل رز هلندی ،تولید روسری،
تولید رزین و مواد اولیه الستیکسازی ،تولید فنسهای سبز و
تولید توت فرنگی میباشد.
همچنیناکبرترکاندراینبرنامهودرحوزهسرمایهگذاری
کشاورزی از مراکز گلخانهای تولید کننده گوجهفرنگی ،توت
فرنگی ،گل رز هلندی و مجتمع گلخانهای تارال امین یکی از
بزرگترین مراکز گلخانهای خاورمیانه بازدید کرد.
او سـپس از حمـام تاریخـی جلفـا بازدیـد کـرد که به
تازگـی مرمـت و احیـای آن با اعتبارات منطقـه آزاد ارس به
پایان رسـیده و درهایش به روی گردشـگران باز شده است.
تـرکان در سـفر قبلـی بـه ارس و در بازدیـد از این حمام بر
ضـرورت بازسـازی و احیاء سـریع این بنـای دوره قاجاریه
تاکیـد کـرده بود .این حمـام با اعتباری بالغ بـر  11.7میلیارد
ریال مرمت و بازسـازی شـده اسـت.
سـاختمان مدیریت غذا و داروی سـازمان منطقـه آزاد
ارس نیـز در مراسـمی بـا حضـور مشـاور رییسجمهور و
مدیرعامل سـازمان منطقـه آزاد ارس افتتاح شـد.
کارخانههای تولید کننده چوب ( MDFجلفا چوب
صنعت ارس و پانا چوب) ،کفش دنیلی ،آذر تجهیز طب ارس
تولید کننده دستکشهای پزشکی ،فنسهای تزیینی ،پروفیل
آلومینیوم تولید کننده نوارهای UPVCو خودروسازی اقماری
با برند برلیانس تولید کننده تاکسی لندن ،آمبوالنس و موتور
سیکلت امدادی مورد بازدید قرار گرفت.
همچنین کلنگ آغاز عمليات عمراني و ايجاد
دسترسيهاي جديد در شهرك صنعتي  ٢٦٠هكتاري منطقه
آزاد ارس با اعتباري بالغ بر  ٨١ميليارد ريال با حضور دبیر
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زمین زده شد.

گزارش
تصویری
تبلور دستاوردهای انقالب اسالمی
در منطقه آزاد ارس

از نگاه دوربین...

4

برخورداری از مزیت قانون ارزش افزوده
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دهه فجر ارس
تبلـوردستاوردهای
انقالب اسالمی

ارس؛بهشت

ارس؛بهشت

سرمایه گذاران

سرمایه گذاران

معافیتهای مالیاتی  20ساله از تاریخ بهرهبرداری برای انواع فعالیتهای اقتصادی

معاونین منطقه آزاد ارس از پروژههای افتتاح
و کلنگزنی شده در دهه فجــر میگویند

قابل افتتاح و کلنگ زنی منطقه آزاد ارس در دهه فجر1395
وضعیت
پـــروژه

سرمایــــهگذاری
افتتاح
فرهنگی و
اجتماعی و
گردشگری

کلنگ زنی

عمـــرانی

استقالل و آزادی ایران بی نظیر است

تولیدیصنعتی

ارکیده صنعت ارس

59.570

***

سپید سپارک

14.130

تولیدیصنعتی

آراز رزین ارس

10.260

تولیدیصنعتی

طال پروفیل ارس

52.346

تولیدیصنعتی

فرآور فوالد آذر پوالد ارس

46.500

تولیدیصنعتی

پویا سبز آذین ارس

2.234

تولیدیصنعتی

شرکت پروفیل یکتا

98.000

تولیدی کشاورزی

گلخانه امید بخدا  -تولید صیفی جات

5.300

تولیدی کشاورزی

نسترن گل ارس  -تولید صیفی جات

9.000

تولیدی کشاورزی

شرکت زرین گهر ارس

60.000

تولیدی کشاورزی

شرکت قیزیل گول ارس  -تولید صیفی جات

6.500

تولیدی کشاورزی

یاشیل اکین ارس  -تولید توت فرنگی

3.700

تولیدی کشاورزی

گل زیتون ارس  -تولید صیفی جات

9.500

ــ

تعریض جاده کلیسا از پارک کوهستان تا خواجهنظر

32.206

عملیات مرمت وبازسازی حمام تاریخی جلفا

11.613

ــ

عملیات روشنایی تقاطع قره برون وسه راهی پلیس راه هادیشهر

8.000

ــ

احداث خطوط 20کیلو ولت برخی معابر سایت صنایع سنگین

3.000

ــ

احداث خطوط 20کیلو ولت و پستهای
هوایی و خطوط روشنایی در محور ایواوغلی

14.000

ــ

بهره برداری از مخزن  2500متر مکعبی جلفا

9.929

ــ

بهرهبرداری از شبکه آب جدیدالحداث سایت نمایشگاهی ومعاونت اقتصادی

5.181

ــ

بهرهبرداری از شبکه آب جدید الحداث مسیر پارک کوهستان

9.422

ــ

بهرهبرداری از پکیج تصفیه آب شرب جلفا
(نصب وبهرهبرداری سیستم تصفیه  roاسمز معکوس)

861

ــ

بهرهبرداری از فاز یک مخابرات سایت گلخانهای

3.520

ــ

نصب المانهای شهری و زیباسازی معابر منطقه

9.400

اجتماعی

افتتاح ساختمان مدیریت غذا وداروی منطقه آزاد ارس

2.000

ورزشی

بهرهبرداری از پروژه چمن مصنوعی واقع در پارک ولیعصر

1.350

ــ

اجرای مسیر ایواوغلی گردیان واتصال به شهرک صنعتی

44.255

ــ

اجرای عملیات احداث کالنتری

11.641

ــ

عملیات سویل سایت  260هکتاری

80.738

تفاهمنامه تامین آب شرب محدوده نوردوز و روستاهای همجوار

18.000

احداث مخزن  5000متر مکعبی محدوده

38.000

کلنگزنی معابر دهکده ورزشی

58.799

ــ

محدوده

نوردوز

ــ

فرهنگی و
اجتماعی و
گردشگری

ورزشی

جلفا

نماینـده مردم مرند و جلفـا در مجلس در آئین افتتاح و
کلنـگ زنی پروژههـای ارس در دهـه فجر گفت :نباید
فرامـوش کنیم اسـتقالل و آزادی ایران بی نظیر اسـت.
محمـد حسـننژاد گفـت :باالتریـن رده اسـتقالل هـر
کشـور استقالل سیاسـی اسـت و بعد از انقالب عالوه
بر این مهم ،اسـتقالل اقتصادی و آزادی کشـور و ملت
نیز تححق پیـدا کرد.
وی افـزود :عـزت ملـت ایـران با اتـکا بـه انقالبیون و
عمـل بـه شـعارهای اسـتقالل ،آزادی و جمهـوری
اسلامی بـه دسـت آمـده اسـت.
حسن نژاد گفت :در کنار انتقادهایی که به برجام دارم
باید اذعان کنیم ابرقدرت های دنیا مجبور به مذاکره و
زانو زدن در برابر ایران شدند و این عزت و سربلندی
هر ایرانی است.
ایننمایندهمجلسبابیاناینکهدرزمینهاستقاللسیاسیو
نظامیپیشرفتهایخوبی داشتهایم،گفت:برای دستیابی
به استقالل اقتصادی باید تالشهای بیشتر انجام شود.
وی افزود :ارس بعنوان نسل دوم مناطق آزاد ایران ،بعد از
تالش های بی وقفه از سال  1392تاکنون و کسب عنوان

مردمهمچنانپشتانقالبایستادهاند

امــام جمعــه شهرســتان جلفــا نیز با اشــاره بــه حضور
پرشــور مــردم در راهپیمایــی  ۲۲بهمن امســال ،در این
زمینــه گفــت :حضــور امســال بیانگــر ایــن موضــوع
بــود کــه بــا وجــود تمــام مشــکالت مــردم همچنــان
پشــت انقــاب خــود ایســتاده اند.
حجــت االســام و المســلمین علــی انتظــاری تاکیــد
کــرد :ولــی ایــن حضــور نبایــد بــرای مســئوالن باعث
برداشــت اشــتباه شــود چــرا کــه کــم کاری آنــان
مشــخص بــوده و مــردم از وضع معیشــتی و اقتصادی
موجــود گلــه منــد هســتند.
وی ادامـه داد :مسـئوالن در شهرسـتان جلفـا تبلیغات
زیـادی انجـام داده اند ،تابلوها و بنرهای بسـیاری برای
ارائـه عملکرد خود در زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت
از تولیـد نصب کرده انـد ولی اقدامات مثبت عملی نیز
بایـد در کنـار این موارد صـورت گیرد.
حجــت االســام انتظــاری خاطرنشــان کــرد :دهــه
فجــر تبلــور حضــور مــردم در صحنــه هــای مختلف
اجتماعــی اســت و اهمیــت ایــن روزهــا بــر هیچ کس
پوشــیده نیست.

تولیدیصنعتی

تعاونی آذر تجهیز طب ارس

120.000

مشخصات

ــ

عمـــرانی

•••

•••

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس
کلنگزنـی و افتتـاح پروژههای عمرانـی منطقـه آزاد ارس از اوایل دهه فجر آغاز
و در  3مرحلـه تـا عیـد نـوروز ادامه خواهد داشـت .بر همین اسـاس ،با حضور
مسـئولین شهرسـتان و منطقـه در مرحلـه اول و دوم ،شـریان اتصالی و تعریض
جاده کلیسـا از پارک کوهسـتان به طرف پارک درنا به طول  1800متر و عرض
 35متـر بـا هزینـه بالغ بـر  3میلیـارد و  200هـزار تومان افتتاح شـد .روشـنایی
ایـن جـاده نیز بـا بودجه  600میلیـون تومانی تا اواخـر فروردیـن  96آماده بهره
بـرداری خواهـد شـد .همچنین مسـیر ایواوغلـی و اتصال به شـهرک صنعتی با
بودجـه  4میلیـارد و  400میلیون تومانی کلنگ زنی شـده اسـت.
در مرحله دوم افتتاح و کلنگ زنی دهه فجر نیز ،المانهای شهری افتتاح شد .کلنگ
زنی ساختمان کالنتری با بودجه یک میلیارد و  200هزار تومان در این ایام مبارک
انجام شد .این ساختمان با مساحت  1211مترمربع در دو طبقه به مدت  18ماه
احداث خواهد شد .بهره برداری از پکیج تصفیه آب شرب جلفا به مبلغ 860میلیون
تومان نیز در مرحله دوم افتتاح شد که با افتتاح این پروژه قسمتی از آب شرب جلفا
که قبال از هادی شهر به جلفا منتقل میشد ،تامین خواهد شد .همچنین عملیات
اجرایی شبکه آب شرب سایت نمایشگاهی و ساختمان معاونت اقتصادی با هزینه
 500میلیون تومان به طول چهار کیلومتر افتتاح شد .با افتتاح این پروژه مشکل تامین
آب شرب سرمایه گذاران حاضر در سایت نمایشگاهی برطرف شده است .عالوه
بر این ،مخزن  2500مترمکعبی با هزینه یک میلیارد تومان با همکاری اداره آب و
فاضالب شهرستان تبریز نیز به بهرهبرداری رسید .خوشبختانه با افتتاح پروژههای
اخیر میزان آب شرب جلفا تا 40لیتر در ثانیه افزایش یافته است و با افتتاح پروژههای
آتی در  10سال آینده مشکل آب شرب جلفا و منطقه رفع خواهد شد.
در بحـث تامیـن برق منطقـه نیز اجرای عملیـات خطوط  20کیلو ولت پسـت
هوایـی و تامیـن روشـنایی معابـر در محـور ایواوغلـی از میدان عباس میـرزا تا
شـهرک امیرالمومنین با هزینه یک میلیارد و دویسـت هزار تومان به بهرهبرداری
رسـید .برق معابر فرعی صنایع سـنگین به طول  3کیلومتر با هزینه  300میلیون
تومان نیز با موفقیت اجرا و افتتاح شـد .روشـنایی تقاطع سـهراه هادی شـهر و
ورودی جلفـا بـا نصـب  85پایـه و  103چـراغ ال ای دی و با هزینه  800میلیون
تومـان در مرحـاه دوم افتتـاح شـد .بر همین اسـاس ،فاز یک سیسـتم مخابراتی
سـایت گلخانـه با هزینه  350میلیون تومان افتتاح شـد و در اختیـار گلخانهداران
قرار گرفت.
در مرحله سوم نیز کلنگزنی و احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی
آب شرب جلفا با بودجه بالغ بر سه میلیارد و هفتصد میلیون
تومان در دستور کار گرفته که این پروژه با همکاری
اداره آب و فاضالب استان اجرا خواهد شد .عملیات
سیویل سایت  260هزار هکتاری با بودجه  8میلیارد
تومان در مرحله سوم کلنگزنی خواهد شد که
طبق برنامهریزی انجام شده این پروژه در 18
ماه تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید .در
این پروژه کلیه معابر ،راهها و جادههای فاز دوم
جدول کشی شده و تحویل سازمان داده میشود.
عملیات مرمت و بازسازی حمام تاریخی جلفا
نیز که مرمت آن از سال  94آغاز شده بود به پایان
رسیده و افتتاح خواهد شد .بر اساس برآوردی که
صورت گرفته است ،در مجموع  27پروژه در بخشهای
مختلف برق ،آب و مخابرات و با بودجه ای بالغ بر  32میلیارد
تومان در سه مرحله و تا عید افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.
در زمینه تامین زیرساختهای منطقه آزاد ارس ،تامین زیرساختهای مسیر
گردشگری منطقه ،تامین آب شرب جلفا و منطقه و همچنین تامین زیرساختهای
زمینهای واگذار شده به سرمایه گذاران از اولویت برخوردار است .در طرح جامع
منطقه آزاد ارس  32سایت اقتصادی تعریف شده است که برای عملیاتی شدن این
سایتها تامین زیرساختها و دسترسیبه آنها از اولویتهای معاونت عمرانی است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس
افتتاح پروژه های دهه فجر معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس در 3
مرحله پیش بینی شده و تا عید نوروز ادامه خواهد داشت .بر اساس برآورد صورت
گرفته ،بودجه اختصاصی این پروژهها حدود  53میلیارد تومان است که در بخش
صنعت و کشاورزی سرمایه گذاری شده است .بر همین اساس ،در مرحله اول
کارخانه تولید روسری با تکنولوژی آلمان ،شرکت زرین گهر با تولید انواع گل رز،
گلخانه اکین ارس با کشت توت فرنگی افتتاح شده است .در مرحله دوم کارخانه
تولید فنسهای سبز برای اولین بار در کشور افتتاح شد .در مرحله سوم نیز در
بخشصنعتکارخانههایبزرگیازجملهکارخانهتولیدلوازموتجهیزاتپزشکی،
کارخانه تولید لوازم آرایشی ،کارخانه تولید آلومینیوم رنگی با ظرفیت اشتغال دو
هزار نفر ،کارخانه تولید شمش آلومینیوم و در بخش کشاورزی گلخانه امید به خدا،
نسترن گل ارس ،قیزیل گل ارس و گل زیتون ارس در زمینه کشت سیفیجات و
تولید گل افتتاح میشود .با افتتاح این واحدها در بخش کشاورزی تعداد
گلخانههای ارس به  41گلخانه افزایش مییابد و حدود 250
هکتار زمین به گلخانهها اختصاص یافته است.
همچنیــن در فــاز دوم ســرمایهگذاری بخــش
کشــاورزی بــا همــکاری بانــک زمیــن 1400
هکتــار زمیــن از دشــت گلفــرج آمــاده تجهیــز
شــده اســت کــه در آینــده بــه بهــره بــرداری
خواهــد رســید .در بخــش آبــزی پــروری ســی
هکتــار زمیــن در جلفــا اختصــاص یافتــه اســت
کــه  60واحــد آبــزی پــروری در حــال راه انــدازی
اســت و از ســال آینــده بــه بهــره بــرداری میرســد.
در خداآفریــن نیــز زمیــن  24هــزار هکتــاری در بخش
زراعــی در حــال آمــاده ســازی اســت .در زمینــه بخــش
تجــاری نیــز تعــداد  30مجتمــع از مجتمعهــای تجــاری در
منطقــه بــه بهــره بــرداری رســیده اســت کــه در دهــه فجــر نیــز  2مجتمــع
فروشــگاهی بــزرگ افتتــاح شــده اســت .در بخــش گردشــگری نیــز هتــل
چیپــال در جلفــا بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
اولویـت این معاونت حمایت از سـرمایهگذارانی اسـت کـه در بخش صنعت و
کشـاورزی مراحل احداث را گذارانـده و درحال بهرهبرداری
هسـتند تـا بـا افتتـاح هرچـه زودتـر ایـن پروژهها،
اشـتغال و صادرات منطقـه افزایش یابد .ضمن
اینکـه از سـرمایه گذرانـی که قصـد تولید
محصوالت مشـابه خارجـی در ارس را
دارنـد و یا شـرکتهای فـن آوری که
از تکنولوژی هایتک اسـتفاده کرده و
محصـوالت قابـل رقابـت در بـازار
جهانـی تولیـد میکننـد ،حمایـت
میکنیـم .همچنیـن حمایتهـای
الزم از شـرکتهای فعالـی کـه قصد
توسـعه تولید و پروژه خـود را دارند
با در اختیـار قراردادن زمین و امکانات
الزم صـورت میگیـرد.
عــاوه بــر مــوارد گفتــه شــده ،توســعه
نــوردوز بــا توجــه بــه هــم مــرز بــودن
بــا کشــور ارمنســتان از اولویتهــای بخــش
گردشــگری در منطقــه آزاد ارس اســت که ســرمایه گذاری
مناســبی ازجملــه در زمینه مجتمعهــای اقامتــی ،فروشــگاهی،تجاری ،صرافی و
پمــپ بنزیــن اختصــاص یافته اســت .بــر همیــن اســاس ،بازاچــه کاالی همراه
مســافرنوردوز امســال افتتــاح شــده و ســایر پروژههــا در ســالهای آینــده بــه
بهرهبــرداری خواهــد رســید.

یوسفداداشزاده

معاونفرهنگیاجتماعیوگردشگریسازمانمنطقهآزاد ارس
دهــه فجــر مهمتریــن جشــن ملــی در ســطح کشــور اســت و ســازمان
منطقــه آزاد ارس هــر ســاله برنامــه هــای ویــژه ای بــا محوریــت مــردم بــرای
گرامیداشــت ایــن دهــه ترتیــب میدهــد .امســال دوازدهــم بهمــن در مــدارس
منطقــه ،زنــگ انقــاب و برنامههــای فرهنگــی بــا روح وفرهنــگ انقــاب اجرا
شــد .بعــد از ظهــر همــان روز طبق ســنوات گذشــته برنامــه رژه موتورســواران
بــا ادای احتــرام بــه شــهدای گمنــام انقالب در ســطح محــدوده با حمــل پرچم
کشــورمان و بــا اســتقبال مردمــی برگزار شــد .دیــدار مدیرعامل ســازمان منطقه
آزادارس و تمامــی معاونیــن ســازمان بــا امــام جمعــه جلفــا از برنامههــای اولیه
دهــه مبــارک فجــر ترتیــب داده شــد .در ادامــه برنامههــای پیــش بینــی شــده،
غبارروبــی مــزار شــهدا و ادای احتــرام بــه شــهدای جلفــا و هــادی شــهر بــا
حضــور مســئولین و مــردم صــورت گرفــت.
در کنـار ایـن برنامههـا کلنگ زنـی و افتتاح های فرهنگی ،گردشـگری
و ورزشـی نیـز در ایـن ایـام انجام شـد .معابر دهکده ورزشـی
کـه یکـی از پروژههای سـرمایه گـذاری در حـوزه ورزش
و توسـعه گردشـگری ورزشـی در منطقه است ،کلنگ
زنـی شـد .بـا توجـه بـه موقعیـت و سـاختار مدرن
ایـن پـروژه در صورت تکمیـل و بهرهبـرداری از آن
میتوانـد محلی برای آمادهسـازی تیم هـای ملی در
رشـتههای مختلف بـوده و حتی میتـوان به عنوان
کمـپ آمـاده سـازی تیـم هـای خارجـی نیـز از آن
اسـتفاده کرد.
همانطـور کـه پیشتـر نیـز عنـوان شـده بـود ،منطقـه
آزاد ارس در تلاش اسـت در کنـار صنعتیتریـن،
سـرمایه گذارپذیرترین ،گردشـگرپذیرترین مناطق آزاد عنوان
هنرپرورتریـن منطقـه آزاد را نیـز بدسـت آورد .بـه همیـن منظـور
از اوایـل سـال بـا تشـکیل انجمنهـای هنـری و شناسـایی هنرمنـدان بومـی و
توانمندسـازی این هنرمندان گام اول برداشـته شـد .برنامههای فرهنگی و هنری
دهـه فجـر نیـز بـا مشـارکت ایـن هنرمنـدان بومی اجرا شـده اسـت.
در دهـه فجـر ،دومین فسـتیوال ورزشـی بانـوان در  8رشـته ورزشـی با حضور
 800نفـر برگـزار شـد که هفتهای مهیج و سـرگرم کننده برای شـرکت کنندگان
ایجاد شـد .مسـابقات قرآنی نیز بیسـت و بیسـت و یکم بهمن با استقبال خوب
شـرکت کنندگان اجرا شـد و اختتامیه این مسـابقات با اهدای جوایز سـی بهمن
و تقدیـر از افـراد برگزیده برگزار شـد .در ادامه برنامههای فرهنگی و مردمی دهه
فجـر نیز راهپیمایـی روز پیروزی انقالب اسلامی با حضور تمامی اقشـار مردم
و با شـکوه خاصی برگزار شـد.
مراسـم افتتاح سـاختمان مدیریت غذا و دارو نیز از جمله برنامه های پیش بینی
شـده بود .سـاختمان مدیریت غـذا و دارو طبـق تفاهم نامهای کـه بین دبیرخانه
شـورای عالی مناطق آزاد و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشـت صورت گرفته
اسـت ،احـداث شـده اسـت.طبق ایـن تفاهم نامه مناطـق آزاد به منظور تسـهیل
کسـب و کار ،صـادرات ،واردات و حضـور سـرمایه گذران در زمینه غـذا و دارو
ملـزم بـه فراهـم کـردن شـرایط الزم هسـتند .طبـق این تعهد تـا دو سـال آینده
آزمایشـگاه مجهـزی در جهـت خدمـات دهـی به سـرمایه گـذران و همچنین
بـه عنـوان منشـا صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی به سـایر کشـورها در این
سـاختمان ایجاد خواهد شـد.
مسـابقه کتابخوانی قانون اساسـی نیز در این دهه برگزار شـد و شـاهد برگزاری
سـمینار تربیـت کـودک شـاد و خلاق بـا حضـور اولیـای محتـرم بـه شـکل
چشـمگیری بودیم .همچنین در این ایام پوسـتر جشـنواره تئاتر خیابانی و تخم
مرغ رنگی نیز رونمایی شـد .همانطور که مسـتحضر هسـتید ،مردم وروحانیت
رکـن مهم و اساسـی پیروزی انقالب اسلامی هسـتند به همین دلیـل در اغلب
برنامههـای پیـش بینـی شـده برای دهـه فجر این  2عنصـر اساسـی در اولویت
قـرار گرفت.

عنوان

عنوان پروژه

مبلغ پروژه
(میلیون ریال)

جلفا

نمادغرورملیوتوسعهکشور

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در این زمینه
گفت :دستاوردهای انقالب اسالمی؛ نماد غرور ملی و
توســعه همه جانبه کشوراست و با نگاه هوشمندانه به
محیطهای پیرامونی این دستاوردها را لمس می کنیم.
محسـن خـادم عربباغـی بـا بیـان اینکـه یکـی از
دسـتاوردهای انقلاب اسلامی گشـایش دربهـای
اقتصـاد آزاد بـه کشـور اسـت گفـت :ایجاد منطقـه آزاد
ارس با هدف محرومیت زادیی با جذب سـرمایهگذاران
داخلـی و خارجـی و بهبود فضای کسـب و کار منطقه،
اقدامـی اسـت که زمینه بروز و ظهـور اقتصـاد آزاد را در
ایـن نقطه از کشـور ممکن سـاخته اسـت.
وی افزود :بواســطه وجود این مزیت در شمال غرب
کشور امکاناتی که شاید سالها باید برای تهیه آن منتظر
مصوبه و ردیف بودجه می شدیم ،در طول مدت بسیار
کوتاهی مردم منطقه از خدمات الزم زیرساختی  -عمرانی
و بهداشتی بهرهمند شده اند.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس نگاه ملی در
اجرای طرحهای اقتصــادی  -عمرانی و فرهنگی را از
رویکرد های مسئوالن منطقه دانست و افزود  :این بینش
انقالبی باعث شده در مناطقی که به لحاظ قانونی سازمان
منطقه آزاد هیچ وظیفه ای ندارد نیز؛ وارد عمل شود به
طوری که طی چند ماه گذشته بالغ بر  15میلیارد تومان به
نواحی همجوار در محدوده مرکز نوردوز در حوزه های
مختلف هزینه شده است.
عـرب باغـی با تاکید بر توانمندسـازی جوامع محلی با
ایجـاد فرصتهای اقتصادی و سـرمایه گـذاری گفت
 :مـردم بایـد تفکـر شـغل محیط هـای کارمنـدی را از
ذهـن خـود بیرون کنند چرا کـه به تعداد افـراد جویای
کار میـز خالـی در ادارات وجـود ندارد و بایـد انرژی و
تـوان اجرایی جوانـان در ایجاد مجموعههـای تولیدی
کشـاورزی و صنعتـی به کار گرفته شـود.
وی اصلی ترین کار پیروزی بر دشمنان نظام و انقالب را
نیز توسعه اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت  :اگر امروز
شعار مرگ بر آمریکا رویکرد استکبار ستیزی مردم ماست
باید این مهم را در عمل نیز نشان دهیم و با اتکا به توان
داخل چرخ اقتصاد را طوری به حرکت دربیارویم که ما را
از هر گونه وابستگی و خرید کاالی خارجی بی نیاز کند.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس با اشــاره به
اینکه منطقه آزاد ارس سکوی حرکت به سوی بازار های
بینالمللی است گفت :در سایه امنیتی که در این منطقه
با حضور نیرو های نظامی و انتظامی بوجود آمده است
ســرمایههای داخلی و خارجی به ارزش افزوده تبدیل
میشود تا شکوفایی اقتصاد بدون نفت را شاهد باشیم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس همچنین گفت:
استقالل سیاسی و اقتصادی نیازهای مهم کشور در قبل
از انقالب بود.

عرب باغی تصریح کرد :قبل از انقالب مایحتاج ملت از
کشورهای مختلف وارد کشور می شد اما امروز در سایه
عمل به شــعارهای استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی
شاهد تولید و صادرات همان محصوالت هستیم.
وی خودکفایی در صنایع مختلف نظامی و غیرنظامی را از
عوامل مهم در موفقیت و توسعه همه جانبه هرکشور در
عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی عنوان
کرد و گفت :مناطق آزاد ایران نیز برپایه همین اصول ایجاد
شده اند تا مسیر خوداتکایی ،خودکفایی ،توسعه و رونق
اقتصادی را هموار کرده و الگویی برای کل کشور باشند.
عــرب باغی در ادامه ضمن دفاع از عملکرد مناطق آزاد
بعنوان اهرمهای توسعه اقتصادی ،با بیان اینکه خودکفایی
و اهداف اقتصاد مقاومتی در ارس محقق شــده است،
گفت :بزودی با اتمام عملیات احداث دو کارخانه جدید،
شاهد کاهش محسوس واردات برخی کاالها در کشور
خواهیمبود.
وی افزود :صنایع فعال و در حال احداث در بخشهای
سبک ،نیمهسنگین و سنگین در این منطقه ،با رویکرد
صادراتی و با بهرهمندی از تکنولوژی نوین جهان سرمایه
گذاری شده و زمینه الزم برای حضور محصوالت ایرانی
در بازارهای بین المللی فراهم شده است.
مدیرعامل ارس عرضه محصوالت ایرانی در بازارهای
خارجی را افتخاری بزرگ برای مدیران انقالبی دانست
و گفت :در سایه هزینههای جانی و مالی در به ثمر
رسیدن انقالب و دفاع جانانه در جنگ تحمیلی ،عزت
و اقتدار ملی جایگزین خفت در عرصههای ملی و
بینالمللی شده است.

صنعتی ترین منطقه آزاد ایران در این مدت ،توانسته تحول
اقتصادی ملموس و مشهود در این منطقه ایجاد کند.
وی به بودجه بیش از  200میلیارد تومانی سازمان منطقه
آزاد ارس و هزینه در بخشهای عمرانی و زیربنایی اشاره
کرد و گفت :این رقم در آذربایجانشرقی نظیر ندارد و باید
قدردان این نعمت بزرگ باشیم.
حسن نژاد همچنین با بیان اینکه منطقه آزاد ارس نماد قطع
وابستگیبهبیگاناناستگفت:اینمنطقهبخاطرموقعیت
سیاســی و اقتصادی بسیار باال دروازه ورود به بازارهای
جهانی است .وی افزود :منطقه آزاد ارس به واسطه ایجاد
زیر ساختهای سرمایهگذاری به محلی امن برای حضور
سرمایه گذاران داخلی و خارجی تبدیل شده و با همت
باالی جوانان متخصص همین منطقه کاالی با کیفیت و
نالمللی در آن تولید میشود.
قابل در رقابت در بازارهای بی 
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شــورای اسالمی
گفت  :اجرای طرح های عمرانی و زیرساختی در خارج
از محدوده منطقه آزاد  -اجرای طرح کاالی همراه مسافر
در منطقه نوردوز  -زمینهسازی برای جذب سرمایهگذار
در محدوده مرکز نوردوز و بازسازی مدارس و مساجد
منطقه از جمله خدمات ارزنده ای است که بینش انقالبی
مسئوالن منطقه محقق شده است.
حسننژاد با اشاره به ضرورت ایجاد ناحیه صنعتی ایری
 سیهرود اظهار داشت :رفع محرومیت و رونق فضایکســب و کار با تحقق برنامه اقتصــادی و ایجاد بنگاه
اقتصادی ممکن هست که در این زمینه هر روز شاهد
موفقیت های جدید در این حوزه هســتیم اما باید این
فعالیتافزایشیابد.

جعفـراحمدی
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لیستپروژههایسرمایهگذاریوعمرانیوفرهنگیورزشی

دهه فجر به عنوان مهمترین رویداد انقالب اسالمی ایران ،همواره به وجود آورنده نشاط در بین عموم مردم بوده است و اثرات
مثبت برگزاری جشنهای دهه فجر در بین عموم مردم غیرقابل انکار است .مناطق آزاد ایران از جمله منطقه آزاد ارس نیز یکی از
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی به شمار می رود و بر همین اساس از این منطقه آزاد و سایر مناطق آزاد هفتگانه ایران اسالمی
می توان به عنوان محلی برای نمایش عظمت انقالب اسالمی ایران نام برد .سخنان مسئوالن منطقه آزاد ارس ،مسئوالن شهرستان
و اقشار مختلف مردم نیز نشان دهنده عمق این رویداد عظیم است.

ابراهیمباقرزاده
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مجموع پروژههای قابل افتتاح (میلیارد ریال)
مجموع پروژههای پیشنهادی برای کلنگزنی (میلیارد ریال)
مجموع کل پروژهها
مجموع پروژههای قابل افتتاح سرمایهگذاری (میلیارد ریال)
مجموع پروژه های قابل افتتاح عمرانی (میلیارد ریال)
مجموع پروژههای مرحله اول (میلیارد ریال)
مجموع پروژههای مرحله اول (میلیارد ریال)
مجموع پروژههای باقیمانده برای مراحل بعدی

607.521.959.186

251.433.114.189

858.955.073.375
529.246.369.186
107.131.959.186

155.476.369.186
131.702.631.478
571.776.072.711

انقالباسالمی

درآیینهشعراستان

یکی از جلوههای بارز انقالب اسالمی ایران حضور فعال تمام اقشار
جامعه چه در دوران مبارزه و چه بعد از آن بوده است .نویسندهها
و شاعران نیز هم حضور چشمگیری در عرصههای مختلف داشتند
و هم اینکه با سرودن اشعار به موفقیت فرهنگی انقالب اسالمی نیز
کمک کردهاند .در ادامه با چند مورد از شعرهای شاعران تبریزی در
این دوران آشنا میشوید.
آبی که خاک کشور ما درمیان گرفت
خاکش جواهری است که در پرنیان گرفت
بنشان غبار فتنه که این نوبهار عشق
چون ابر انقالب به سر سایبان گرفت
سیمر ِغ دین ،به کوریِ اسفندیار کفر
پرورد رستمی که کمین و کمان گرفت
این «رهبر کبیر»« ،خمینی بتشکن»
خط امان خود ز «امام زمان» گرفت
سرپنجه «ولی» است کزین آستین برون
بیخ گلوی فتنه آخر زمان گرفت
یک دود آه گرم در این شش جهت نبود
آن شعله زد زمین که به هفت آسمان گرفت
کفر از برون و شرک و نفاق از درون ،ولی
ایمان مگر امان که تواند کران گرفت؟
طفالنه رفت بر در میخانه ،شهریار
ا ّما پیاله از کف پیرمغان گرفت
• استاد شهریار
روح اهلل
به میهن کرده رجعت ِ
از آن شد ماه بهمن یو ِم اهلل
نصر من اهلل
ٌ
قریب فتح را ٌ
بگو اهلل اکبر ،خوش آمد پیک داور
خطاب به شهیدان انقالب هم میگوید:
ای بخون خفته شهیدان
عشق را عالی سفیران
وی خمینی را عزیزان
بیست و دوی بهمن آمد
خار چشم دشمن آمد
اللهگون شد میهن ما
سرنگون شد دشمن ما
• میرزا علی زیرک
آزادهي ما دمت مبارك  /باز آي كه مقدمت مبارك
ياقوت به كان رنج گشته  /خون خورده چو لعل و گنج گشته
خون است طعام تيغ و شمشير  /بر شير حمايل است زنجير
بر سنگ همي خورد سر موج  /گيرد زپس حضيض خود اوج
آزاده به بحر فخر موجي  /از بهر عروج گير اوجي
آزاده تو مظهر جاللي  /آزاده تو اسوه ي كمالي
اي حافظ پرچم شرافت  /اي جلوه گه شكوه و عزت
يوسف به چه مذلت افتاد  /و آن چاه عراق بود و بغداد
دور از تو دل همه جرس بود  /همراه تو -با تو هم قفس بود
چشم وطن از تو هست روشن  /بگذار قدم به ديده ي من
• استاد عزیز دولت آبادی
روز فرخندهی میهن آمد
مشت کوبنده بر دشمن آمد
سالروزتجالینهضت
 29مه بهمن آمد
ای خوش آمد ،با صفا شد میهن ما
سرنگون شد ،تاج و تخت دشمن ما
• میرزا علی زیرک

ارائه بســته پیشــنهادی ارس در کنفرانــس بینالمللی
سرمایهگذاری خارجی در تهران

مدیر گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد ارس از حضور این منطقه با ارائه بسته
سرمایه گذاری در کنفرانس بینالمللی سرمایهگذاری خارجی بخش هتلداری و
گردشگری ایران خبر داد .مهدی عباسی گفت :امروز شاهد حضور گروههای هتلی
از کشورهای مختلف دنیا از جمله انگلیس ،ترکیه ،عمارت ،آلمان و سایر کشورها در
این کنفرانس هستیم و ما نیز در این کنفرانس هتل نیمهکاره ارس با پیشرفت فیزیکی
 45درصد را برای جذب سرمایهگذاری به عنوان بسته سرمایهگذاری ارائه کردهایم.
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چشمه تراورتن جلفا ثبت ملی شد

مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی گفت:
چشمه تروارتن منطقه آزاد ارس (شهرستان جلفا) در فهرست ملی میراث طبیعی ثبت
شد .مرتضی آبدار خاطر نشان کرد :پرونده این چشمه که با همکاری سازمان منطقه
آزاد ارس تهیه شده است قب ً
ال در جلسه شورای ثبت آثار استان به منظور ثبت ،بررسی
و تصویب شده بود و پس از ارسال پرونده نهایی آن به سازمان میراث فرهنگی کشور
و انجام اقدامات الزم از سوی کارشناسان این اداره کل ،در جلسه امروز کمیته ثبت
آثار ،به عنوان اثر طبیعی به ثبت رسید.

دوهفتهنامه منطقه آزاد ارس
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برگزاری مسابقات شنای بانوان در منطقه آزاد ارس

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقالب ،مسابقات شنای بانوان در رده های سنی
مختلفبرگزارشد.
مسابقات شنای بانوان ارس  18بهمن ماه جاری در استخر گمرک جلفا برگزار شد و
نفرات برتر این رقابت ها بعنوان اعضای تیم شنای ارس به مسابقات مختلف اعزام
می شوند .این مسابقات به همت واحد ورزش و تفریحات سالم معاونت فرهنگی
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و موسسه صندوق رفاه ارس در
ردههای سنی زیر  ۱۰سال ،زیر  ۱۲سال ،زیر  ۱۹سال و بزرگساالن برگزار شد.

برگزاریجشنوارهپرتابموشکهایآبیدستسازدرجلفا

دومین جشنواره دانشآموزی پرتاب موشکهای آبی دستساز با حضور پرشور
دانشآموزان مدارس جلفا برگزار شد.
در این جشنواره که در مدرسه  ۲۲بهمن جلفا برگزار شد ،دانشآموزان در سه سطح
دبستان ،متوسطه اول و متوسطه دوم با هم به رقابت پرداختند.
رئیس اداره آموزش و پرورش جلفا نیز در حاشیه این جشنواره گفت :از اهداف
اصلی جشنواره موشکهای آبی سوق بیشتر دانشآموزان به فضای علمی و علمی و
افزایش مهارتهای دستورزی میباشد.

امکان صدور کاالی تولید شده به خارج از کشور با کمترین تشریفات

ارس؛بهشت
سرمایه گذاران

29بهمن آذربایجان

وجان دوباره به انقالب اسالمی
بـه گفته کارشناسـان سیاسـی و اجتماعی حماسـه مردمـی  29بهمن تبریز نمونه بـارز یک جهش بزرگ در انقالب اسلامی ایـران بوده
اسـت .اهمیـت بـاالی ایـن روز بـه دلیل زمـان وقـوع آن و نوع تأثیری کـه بر ادامه روند انقالب گذاشـته اسـت ،قابل تأمل اسـت.

دههفجردرآیینه

مناطقمنفصلارس
منطقه آزاد ارس فقط به جلفا محدود نمیشود و سایر بخشهای این منطقه آزاد از جمله نوردوز و خداآفرین نیز در سالهای
اخیر رشد و توسعه بینظیری را به خود دیدهاند .در دهه فجر امسال نیز شاهد کارهای ارزشمندی در این مناطق بودهایم.
هکتـار بـه سیسـتم آبیاری تحت فشـار مجهـز خواهد شـد ،که از
سرمایهگذاری 70هزارمیلیاردریالیدربخشکشاورزی
ایـن مقدار علاوه بر هزار و  830هکتار که اکنون کلنگ زنی شـد،
قائممقـام مدیـر عامـل منطقـه آزاد ارس در مرکـز خداآفرین،
سـاخت شـبکه آبیاری در سـطح هزار و  350هکتار بـا  78درصد
در نشسـت پرسـش و پاسـخ مردمـی از سـرمایهگذاری  70هزار
و دو هـزار و  150هکتـار بـا  44درصد پیشـرفت فیزیکـی در این
میلیـارد ریالـی در بخـش کشـاورزی محدوده قلـی بیگلو منطقه
شهرسـتان در حـال اجرا می باشـد.
آزاد ارس خبـر داد.
قائـم مقـام وزیـر جهاد کشـاورزی در مراسـم کلنـگ زنی این
جعفـر ملکی با اشـاره به اراضـی  24هزار هکتاری کشـاورزی
طـرح گفـت 50 :هـزار میلیـارد ریـال برای مهـار آب هـای مرزی
و حاصـل خیـز در محـدوده قلـی بیگلـو افـزود :ایـن محـدوده با
کشـور از صنـدوق توسـعه ملی بـه وزارتخانـه های نیـرو و جهاد
کاربـری کشـاورزی و صنایع تبدیلی به کشـت و صنعت خوشـه
کشـاورزی تخصیـص پیـدا کـرده و با این اعتبـار بـرای  220هزار
صبـا وابسـته به شـرکت آببران واگذار شـده اسـت.
هکتار از اراضی اسـتان های غربی کشـور شـامل؛ ایالم ،کرمانشاه،
وی در جمـع اهالـی خداآفرین در مسـجد شـهرک این منطقه
آذربایجان غربی،آذربایجان شـرقی و اردبیل تامین آب و اغلب این
ضمـن تشـریح دسـتاوردهای ارس ،افـزود :شـرکت سـرمایهگذار
اراضـی به سیسـتم آبیـاری نوین تحت فشـار مجهز خواهد شـد.
بـا اسـتفاده از تکنولـوژی نوین بـرای افزایش بهـره وری در بخش
آقایـی بـا بیـان اینکـه مالکیـت ایـن اراضـی بـه منطقـه آزاد
کشـاورزی و بهـره منـدی از مزیـت هـای اقتصـادی ایـن صنعت
ارس واگـذار شـده اسـت افـزود 12 :هـزار هکتـار از  220هزار
نسـبت بـه کشـت و راه اندازی صنایـع تبدیلی در اراضی مسـتعد
هکتـار ایـن اراضـی ،در شهرسـتان خداآفریـن قـرار دارد که در
و حاصلخیـز محـدوده قلی بیگلو در مـرز ایران و آذربایجـان اقدام
سـطح نزدیک به شـش هزار هکتار آن ،شـبکه
خواهـد کرد.
آبیـاری تحـت فشـار بارانـی اجرا و بر اسـاس
وی بـا بیان اینکه منطقه آزاد ارس برای بهبود
قائممقام مدیر عامل
برنامـه زمانبنـدی تـا پایـان سـال  1396بـه
زیرسـاخت هـای ایـن محـدوده در حوزههـای
منطقه آزاد ارس در مرکز
بهرهبـرداری میرسـد.
گردشـگری ،تفریحـی ،ورزشـی ،خدماتـی و
خداآفرین ،در نشست
وی بـا بیـان اینکه رشـد چشـم گیـر بخش
رفاهـی عـزم جـدی دارد ،گفـت :پـروژه هـای
پرسش و پاسخ مردمی از
کشـاورزی در سـال هـای اخیـر ،رشـد ضعیف
عمرانـی و خدماتـی همچون مجتمـع خدماتی
سرمایهگذاری  70هزار
دیگـر بخـش هـای اقتصـادی را جبـران کـرده
رفاهـی بیـن راهی کمـپ عشـایری و طوعلی،
میلیارد ریالی در بخش
اسـت ،خاطر نشـان کرد :بهره بـرداری از اراضی
پارک سـاحلی و سـاماندهی سـایت قایقرانی و
کشاورزی محدوده قلی
پایاب سـد خداآفرین رونق اقتصـادی و افزایش
میـدان جانانلو بیانگر عزم و اراده سـازمان منطقه
بیگلو منطقه آزاد ارس خبر
در آمـد و رفـاه مـردم ایـن شهرسـتان را به دنبال
آزاد ارس بـرای توسـعه خداآفرین اسـت.
داد .وی با اشاره به اراضی
خواهد داشـت.
وی توجـه بـه مشـکالت مـدارس و ارتقای
 24هزار هکتاری کشاورزی
نماینـده شهرسـتانهای خداآفریـن ،کلیبـر
کیفیـت آموزشـی در داخل محـدوده را یکی از
و حاصل خیز در محدوده
و هورانـد در مجلـس شـورای اسلامی نیز در
دغدغههـای اصلـی و مهـم منطقـه آزاد ارس در
قلی بیگلو افزود :این محدوده
ایـن مراسـم بر تعیین و تکلیف حـق و حقوق
حـوزه فرهنگـی و آموزشـی دانسـت و گفـت:
با کاربری کشاورزی و صنایع
سـاکنان بومـی ،دامـداران و عشـایر ذینفـع در
امسـال علاوه بـر کمکهـای مالـی کـه بطـور
تبدیلی به کشت و صنعت
ایـن اراضی تاکیـد کرد.
معمـول هـر سـال بـرای مـدارس صـورت می
خوشه صبا وابسته به شرکت
اهلل قلــیزاده گفــت :بــرای جلوگیــری
گیـرد ،اعتبـار الزم بـرای راهانـدازی سیسـتم
آببران واگذار شده است.
از بــروز مشــکالت اجتماعــی و جلــب
آموزشـی هوشـمند در مدارس داخـل محدوده
رضایــت مــردم ،بایــد قبــل از اتمــام کارهــای عمرانــی طــرح
خداآفریـن تخصیـص یافته و اکنون بیشـتر مـدارس ایـن محدوه
پایــاب ســد خداآفریــن ،نحــوه بهــره بــرداری مــردم از ایــن
هوشـمند شـده و بقیـه نیـز در حال هوشـمند سـازی اسـت.
اراضــی و وضعیــت شــغلی مرت ـعداران مــورد بررســی دقیــق
و کارشناســی قــرار گیــرد تــا از اجحــاف در حــق ایــن قشــر
آغــاز عملیــات ســاخت شــبکه آبیــاری تحــت فشــار در
محــروم و زحمــت کــش جلوگیــری شــود.
اراضــی قلــی بیگلــو
فرمانـدار شهرسـتان خداآفرین هـم با بیان اینکـه دولت حافظ
در ایـام اهلل دهـه فجر امسـال ،عملیات اجرایی سـاخت شـبکه
منافـع مردم اسـت گفت :مـردم از بابت حقوق خـود در خصوص
آبیـاری تحت فشـار بارانـی در هزار و  830هکتـار از اراضی پایاب
نحوه تقسـیمبندی اراضی پایاب ،هیچ نگرانی و دغدغه ای نداشـته
سـد خداآفریـن در محدوده قلی بیگلـو با حضور قائم مقـام وزیر
باشـند و دولـت ایـن سـرمایهگذاری کالن را بخاطر مـردم و برای
جهاد کشـاورزی آغاز شـد.
ایجـاد اشـتغال در روسـتاها و جلوگیـری از مهاجـرت جوانان این
قائـم مقـام مدیرعامـل ارس بـا اعلام ایـن خبـر افـزود :ایـن
منطقه ،انجـام میدهد.
طـرح در اراضـی روسـتاهای محمودآبـاد ،داغلو مقـدم و قایرخان
امینیــان افــزود :مــا بــا بررســی دقیــق و با جدیت و حساســیت
از محـدوده قلـی بیگلو منطقـه آزاد ارس در مـدت  18ماه با تامین
تمــام ،موضــوع بهرهبــرداری از اراضــی پایــاب ســد خداآفریــن
 172میلیارد ریال از سـوی سـازمان منطقه آزاد ارس اجرا می شود.
را پیگیــری میکنیــم تــا حقــی از ســاکنان محلــی و ســهامداران
جعفـر ملکـی افـزود :از اراضـی  12هـزار هکتاری پایاب سـد
ضایع نشــود.
خداآفریـن در اسـتان آذربایجـان شـرقی ،نزدیـک بـه شـش هزار

چگونه اتفاق افتاد
مردم تبریز متشكل از همهی طبقات و دستجات
صبح روز شنبه  29بهمن خود را برای شركت در
مراسم بزرگداشت چهلم شهدای  19دی قم آماده
میكردند .از این رو قبل از آغاز مراسم در مقابل در
بستهی مسجد مورد نظر حاضر شدند و هر چه
زمان میگذشت بر تعداد جمعیت افزوده میشد.
به دستور سپهبد آزموده ،استاندار وقت آذربایجان
شرقی ،مسجد بسته شده بود .جرقهی قیام با
شهادت دانشجو ،محمد تج ّ
ال ،زده شد .جمعیتی
كه از نقاط مختلف شهر به سمت محل مراسم،
مسجد قزلّی ،روان بودند به مردمی كه تكبیرگویان
در حركت بودند پیوستند و حماسهی كمنظیر مردم
قهرمان تبریز خلق شد .حركت مردم با حمله به
مراكز فتنه ،فساد ،فحشا آغاز گردید .در هجوم
بیامان مردم به این مراكز ،ابتدا عكس شاه پائین
آورده میشد و این مسئله بیانگر این بود كه تمام
بدبختیهای كشور را مردم از چشم وی میدیدند.
با گسترش موج اعتراض در بیشتر شهرهای كشور،
چشمهای زیادی به آذربایجان دوخته شده بود.
چرا كه این خطهی دالورخیز و قهرمان پرور در
تاریخ پر فراز و فرود خود ،همواره نقشی سازنده
در مبارزات مردمی داشت .این قیام به سرعت از
تبریز به سایر شهرهای استان و سپس استان های
دیگر گسترده شد تا شعله های انقالب ظالمان زمان
را در کمتر از یک سال دیگر بسوزاند.
ابعاد خاص این قیام
یکی از فعاالن روحانی تبریز و از شاهدان و
حاضران این قیام ،میگوید :علت بینظیر بودن قیام
تبریز و گستردگی آن ،نخست این بود که مردم
آذربایجان اصوالً از تعصب و غیرت دینی زیادی
برخوردارند .به تعبیر شهید قاضی طباطبایی ،این
مردم حکم دیگ سنگی و سنگین وزنی را دارند که
زود گرم نمیشود ،ولی اگر گرم شد ،دیر به سردی
میگراید .حجت االسالم «عبدالحمید باقری بنابی»
ادامه میدهد :قیام  ۲۹بهمن چنان شدید ،گسترده و
خونین بود که اص ً
ال از قبل نمیشد پیشبینی کرد.
فقط همینقدر معلوم بود که تظاهرات ،اعتراض

و مجلس یادبودی در بزرگداشت شهدای قم
برگزار میشود .رژیم پهلوی هم شاید همین مقدار
را احتمال میداد ،ولی قیام مردم تبریز در آن روز
چنان قهرمانانه بود که همه را به حیرت واداشت و
رشتههای رژیم را پنبه کرد .وی همچنین میگوید:
این مسئله خیلی مهم بود ،یعنی در اکثر نقاط
تبریز قیام بر ضد رژیم پهلوی به راه افتاد .گرچه
مردم تبریز در آن روز آسیبهایی دیدند و ضرر
و زیانهای جانی و مالی متحمل شدند و شهید
دادند ،ولی رژیم را نسبت به ادامه حاکمیت ننگینش
مأیوس کردند و بعد از آن ،انقالبیون و رهبر نهضت
امامخمینی(ره) روحانیت و دانشگاهیان مبارز و
متعهد به تداوم جنبش اسالمی امیدوارتر شدند.
پس از قیام
پس از این ماجرا ،رئیس شهربانی تبریز ،معزول
و به تهران احضار و استاندار هم بر کنار گردید.
آیت اهلل خمینی(ره) نیز به عنوان رهبر انقالب
اسالمی ایران ،بعد از این جریان ،پیامی خطاب به
انقالبیون تبریز صادر کرده کرده و قیام آذربایجان
را ستودند .در این پیام آمده است« :سالم بر اهالی
شجاع و متدین آذربایجان عزیز ،درود بر مردان
برومند و جوانان غیرتمند تبریز .درود بر مردانی که
در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند
و با فریاد مرگ بر شاه خط بطالن بر خرافیگوئیهای
او کشیدند .زنده باشند مردم مجاهد عزیز تبریز
که با نهضت عظیم خود مشت محکم بر دهان
یاوهگویانی زدند که با بوقهای تبلیغاتی انقالب
خونین استعمار را که ملت شریف ایران با آن
صددرصد مخالف است انقالب سفید شاه و ملت
مینامند و این نوکر اجانب و خودباخته مستعمرین
را نجات دهنده کشور میشمارند...من نمیدانم با چه
زبانی به اهالی محترم تبریز و به مادران داغدیده و
پدران مصیبت کشیده تسلیت بگویم؟ با چـه بیان
ایـن قتلعامهای پی در پی را محکوم کنم؟ من از
مقدار جنایات و عدد مقتولین و مجروحین اطالع
صحیح ندارم ولی از بوقهای تبلیغاتی معلوم میشود
که جنایتها بیش از تصور ما است .با این وصف
شاه افراد پلیس را که به قتلعام به دلخواه او دست

نزدهاند به محاکمه میخواهد بکشد .خاطره بسیار
اسفانگیز قم هنوز ما را در رنج داشت که فاجعه
بسیار ناگوار تبریز پیشآمد که هر مسلمی را رنج
داد و ما را به سوگ نشاند .من به شما اهالی معظم
آذربایجان نوید میدهم ،نوید پیروزی نهائی .شما
آذربایجانیان غیور بودید که در صدر مشروطیت
برای کوبیدن استبداد و خاتمه دادن به خودکامگی و
خودسری سالطین جور به پا خواستید و فداکاری
کردید .تاریخ مشروطیت به یاد ندارد که این
چنین مجلس سنا و شورا اهالی محترم و متدین
آذربایجان را مشتی اوباش و بیدین معرفی کنند .از
مجلسی که دستنشانده شاه است بیش از این توقع
نیست .اکنون بعد از آن همه کشتار و جنایات تبریز
و آن همه خونخواری های شاه مشتی سازمانی
را با کارگرانی مجبور ،با سرنیزه در گوشه و کنار
کشور به راه انداخته تا با عربده کشیدن و به نفع
دستگاه خیانت و جنایت تظاهرات به راه انداختن
میخواهند لکه های ننگ را از سر و صورت این
مستبد خونخوار شستشو کنند .غافل از آن که با
آب زمزم و کوثر هم محو نخواهد شد .تاریخ رنج
های ملت و ستمکاری و جنایات این پدر و پسر
را ضبط کرده و در فرصتی منتشر خواهد کرد» ...
اعتراضات تبریز ،پس از چندی جنبه سراسری
پیدا کرده و چهل روز پس از آن ،در  ۱۰فروردین
 ۱۳۵۷انقالبیون شهرهای اصفهان ،شیراز ،یزد،
جهرم و اهواز نیز به مناسبت چهلمین روز کشته
شدگان تبریز ،دست به تجمع و اعتراض زدند
که باعث کشته شدن عدهای دیگر در آن شهرها
شد .این اعتراضات سراسری در نهایت منجر به
توجه رسانههای خارجی به اعتراضات ایران
شد .با فرارسیدن چهلم کشته شدگان تبریز ،امام
خمینی(ره) پیام دیگری به این مناسبت صادر
فرمود .در بخشی از این پیام آمده است« :کشتار
بیرحمانه قم ،ایران را به هیجان آورد و تبریز را به
قیام همگانی مردانه در قبال ظلم و بیدادگری نشاند
و کشتار دسته جمعی تبریز ملت غیور ایران را چنان
تکان داد که در آستانه انفجار است ،انفجاری که
دست اجانب را به خواست خدای متعال برای
همیشهقطعکند».

نوستالـــژی
ارس
حمام تاریخی جلفا پس از مرمت
شاید در سالهای گذشته بسیاری از گردشگران از روی
نقشههای گردشگری میتوانستند حمام تاریخی جلفا را پیدا
کنند اما این جاذبه گردشگری بدون مرمت جاذبه بسیار مهمی
محسوب نمیشد و درهای آن بر روی گردشگران بسته بود.
تا اینکه در دهه فجر امسال ،خبرهای خوشحال کنندهای در
مورد اتمام مرمت این حمام منتشر شده و یک جاذبه زیبای
گردشگری به لیست جاذبههای جلفا اضافه شد .از همین حاال
میتوان تمام مسافران نوروزی ارس و مخاطبان نوستالژی باز
ارس را برای دیدن این حمام تاریخی دعوت کرد.

ارس؛بهشت
سرمایه گذاران

آزادی ورود هر نوع کاال به استثنای کاالهای مغایر با شرع اسالم
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مزایا وشرایط
عضویت در صندوق پس انداز
کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس

یادداشت
کامران زاویه

ساماندهیوزیباسازی
دکلهای مخابراتی در ارس
از منظر بهسازی سیمای شهری

اشـاره :صنـدوق پـس انـداز کارکنـان سـازمان به منظـور ارتقا امنیت شـغلی و ایجـاد زمینه هـای رفاهی بـه عنوان ابـزاری در جهـت جذب و
نگهداری نیروی انسـانی و گسـترش روحیه همکاری بین کارکنان سـازمان و تامین بخشـی از آینده کارکنان سـازمان و شرکتهای مستقر در منطقه
و بازماندگان قانونی آنها به عنوان واحدی از تشـکیالت موسسـه صندوق رفاه ارس تاسـیس شـده اسـت .در همین راسـتا و برای کسب اطالعات
بیشـتر از فعالیـت هـای ایـن صندوق ،گفتگویی با هـادی عزیزیان ،مدیرعامل موسسـه صندوق رفـاه ارس انجـام دادهایم که در ادامـه می خوانید.
* نجیبه ظفری

لطفـا در ابتـدا بفرماییـد کـه این صنـدوق چه
فعالیتهایـی را در حوزههـای تعریـف شـده
انجـام میدهـد؟
ایـن صنـدوق با هـدف پرداخـت وام بـه اعضای
صنـدوق ،پرداخـت کمک هزینههـای خـاص و ایجاد
امکانات و تسـهیالت رفاهی برای اعضا تشـکیل شـده
اسـت و صنـدوق مذکور از سـال  1386شـروع به کار
نمـوده اسـت و در راسـتای تامین منابع مالی مـورد نیاز
صندوق 10 ،درصد از حقوق پایه ماهیانه عضو کسـر و
به حسـاب صنـدوق واریـز میگردد.
در راستای کمک به اعضا ،سازمان نیز معادل مبلغ
مذکور را ماهیانه به حساب صندوق واریز مینماید که
سالیانه معادل  120درصد حقوق پایه هر عضو صندوق
است .سود حاصل از سرمایهگذاری ها و خدمات انجام
یافته توسط صندوق در پایان سال مالی محاسبه و پس
از کسر هزینههای انجام شده ،اندوخته های قانونی و
سرمایهای بین اعضا صندوق و به نسبت قدر السهم آنان

مشاهیر
ارس
علـی روحـی علمـداری فرزنـد حیدر
در بیسـتم فروردیـن سـال  1323هجـری
شمسـی در محلـه قدمـگاه علمـدار جلفا
درخانـه ای محقـر دیده به جهان گشـود.
پـدر ومادرش از نعمت خواندن و نوشـتن
محـروم بودنـد اما شـاعر در مهرماه سـال
 1331درسـت در سـن  8سـالگی بـه
محیـط مقدس دبسـتان قـدم میگـذارد و
تحصیلات ابتدایی و اول دبیرسـتان را در
دبسـتان اصل چهـار علمدار و دبیرسـتان
نظامـی علمـدار بـه پایـان میرسـاند و
سـپس بـرای ادامـه تحصیل به دبیرسـتان
دارالفنـون تهـران مـیرود .در دبیرسـتان ،
معلـم ادبیـات وی ،دکتـر محمود شـرف
آزاد شـاعر معاصـر بـا تخلـص م.آزاد بود
کـه از شـاعران و نویسـندگان مشـهور آن
دوران بـه شـمار میرفت .خلـق ،رفتار و
اشـعار اسـتاد آزاد در روحیه اسـتاد روحی
تحـول شـگرفی ایجـاد میکند.
روحـی در سـال  1345بـه خدمـت
سـپاه دانـش میرود وبعـد از اتمـام دوران
خدمـت بـه اسـتخدام اداره آمـوزش
و پـرورش درمـی آیـد و در مـدارس
شهرسـتان بابل مشـغول تدریس میشود.
بعد از سه سـال وارد دانشسرای راهنمایی
سـاری میشود و در رشـته زبان انگلیسی
موفق بـه اخذ مدرک فوق دیپلم میشـود

تقسیم و به حساب اعضا اضافه خواهد شد .در هر حال
سود قابل تقسیم بین اعضا صندوق از نرخ بهره سپرده
کوتاه مدت بانکی در همان سال کمتر،و هزینههای
مکسوره از  25درصد سود عملیاتی بیشتر نخواهد بود.
آیا این صندوق به تمام کارکنان سازمان منطقه
آزاد ارس ،خدمات ارائه میدهد؟
برابر مفاد آئین نامه صندوق ،عضویت در صندوق
منحصر به کارکنان رسمی و قراردادی سازمان و همچنین
مامورین انتقالی از سایر دستگاهها و ارگانهای کشوری و
لشگری که حداقل سه ماه سابقه کار در سازمان دارند،
امکانپذیر است .در ادامه نیز کلیه وجوه پس انداز کارکنان
اعمازسهمکارمند،حقالسهمپرداختیسازمانوهمچنین
سود حاصله از آن در صورت بازنشستگی ،ازکارافتادگی،
فوت ،پایان ماموریت از سازمان ،انحالل شرکت متبوع و
حذف پست سازمانی ،استعفا و اعالم عدم نیاز با تایید
سازمان به عضو یا وراث قانونی وی پرداخت میگردد.

خــروج از ایــن صنــدوق بــا چــه شــرایطی
ممکــن اســت؟
در صورت اخراج هر یک از اعضا صندوق
از سازمان یا محل کار وی به علت تخلف از مقررات
انضباطی و یا ارتکاب یکی از جرائم عمومی فقط سهم
پس انداز کارمند و سود متعلقه به وی پرداخت می شود.
همچنین در صورت درخواست عضو برای لغو عضویت،
به استناد مفاد آئین نامه و استعالم صورت گرفته از سازمان
فقط سهم واریزی عضو و سود متعلقه پرداخت میشود.
در مورد کارمندانی که در اختیار کارگزینی قرار می گیرند،
از زمانی که حقوق و مزایای آنان قطع می شود ،عضویت
آنان در صندوق نیز به حالت تعلیق در میآید.
آیا اعضای خارج شده از صندوق میتوانند
دوباره عضوصندوق شوند؟
عضویت مجدد اعضا صندوق با پرداخت کلیه وجوه
دریافت شده ،حداکثر به مدت  6ماه و به صورت اقساط

و یا پرداخت یکجا ،با ارائه درخواست کتبی بالمانع است.
در صورت ماموریت عضو به شرکتهای تابعه و وابسته و یا
ماموریت موقت وی به سازمانها و ارگانهای دولتی دیگر،
ادامه عضویت فرد در صندوق منوط به پرداخت مبالغ
عضویت توسط عضو است.
شــاید بــرای بســیاری ایــن ســوال بــه وجــود
آمــده باشــد کــه ایــن صنــدوق چــه مزایایــی
بــرای اعضــا دارد؟
واریـز سـالیانه  120درصـد حقـوق پایـه فـرد
توسـط سـازمان ،امکان پرداخت تسـهیالت تا سـقف
 90درصـد موجـودی با نـرخ کارمـزد  4درصد ،امکان
پرداخت وامهای ضروری تا سـقف 50.000.000ریال
بـر اسـاس مصوبه هیـات مدیـره و تعلق سـود معادل
حداقـل نـرخ بهـره سـپرده کوتاه مـدت بانکـی همان
سـال بـرای سـپردههای اعضـا برخـی از مزایـای
عضویـت در ایـن صندوق هسـتند.

استاد روحـی،
شاعـر نامدار ارس
نمـوده اسـت .روحـی در آخرین لحظات
عمـرش در خدمـت دانـش آمـوزان و
دانشـجویان و فرهنـگ دوسـتان و مـردم
آذربایجان بود و از هیچ کمک و راهنمایی
در جهـت فرهنـگ و ادب منطقـه دریـغ
ننموده اسـت.

•••

نمونهای از اشعار
مذهبی استاد روحی

•••

سـپس در سـال  1352در دانشـگاه تربیت
معلـم تهـران پذیرفتـه شـده و در رشـته
مشـاوره و راهنمایـی مـدرک کارشناسـی
را دریافـت میکنـد .از سـال  1355بـه
آموزش و پرورش شهرسـتان جلفا منتقل
و تا سـن بازنشسـتگی به عنوان مشـاور و
راهنما و دبیر ادبیات در دبیرستانهای جلفا
و هادیشـهر انجـام وظیفـه مینماید.
اسـتاد اسـتعداد ادبـی خـود را در
معرفی هر چه بیشـتر شهرسـتان و منطقه
آذربایجان به کار برده اسـت .و با سـرودن
قصیـده هایی در وصف منطقـه و بزرگان
شهرسـتان به هر دو زبان فارسـی و ترکی
آذری دیـن خـود را به ایـن آب وخاک ادا

قلمیم عاجزدی دئسین وصف گول زیبانی
بو گولون میثلی تاپیلماز َگزه سن دنیانی
هر طرفدن گوله باخدیقجا گؤزَللیک گؤرونور
بو گؤزَللیک بورویوب داغی ،داشی ،صحرانی
هر گولون رنگی،
رؤخی شکلی ده بیر معجزهدیر
گولدی حیران الیین عاقل لن دانانی
گولونعطرینفسی
لطف و صفا بخش الییب
گول مصففا الییب باغی ،چؤلی بوستانی
عاشقم بیر گوله کی باغبانی پیغمب ر(ص) دیر
بو گوله ،باغبانادا جانیم اوال قربانی
عاشقم بیر گوله کی رنگی اؤ اندازه گوزهل
کوفهنینمسجدینهچکدیگولحمرانی
عاشقم بیر گوله کی سائلی بوش قایتارماز
ایستهرم منده شفاعت ،او شفاعت کانی
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کولتپهباستانی
درکنار منطقه آزاد ارس

کولتپه به جایی اطالق میشود که توده بزرگی از خاکستر به صورت طبقهطبقه ،روی هم
انباشته شده و بصورت تپ ه مانند درآمده باشد .در آذربایجان غربی ،به ویژه کنارههای دریاچه
ارومیه که مرکز آتشکدههای ایران بودهاست ،کولتپههای زیادی برجا ماندهاست .روستائیان
از این خاکسترها برای کود دادن به زمین بهره میبردهاند و سالیان دراز است که آنها در
کشتزارهای خود استفاده میکنند ،تا موجب باروری زمین گردند .به طوری که برخی از
این تودههای خاکستر یا کولتپهها اکنون اثری برجا نماندهاست .این خاکسترها الیه الیهاند
و در میان هر الیه مقداری خاک و گاه اشیاء قدیمی بویژه کاسه و کوزه و ظروف مختلف
پیدامیشود.
کول تپه هادیشهر یا تپه خاکستر یکی از نقاط باستانی واقع در شهر هادیشهر در ۱۵کیلومتری
جلفا واقع است .این کول تپه ،تپه ای با ارتفاع ۹۷متر از سطح دریا به وسعت تقریبی ۶هکتار
و ارتفاع  ۱۹متر از سطح زمین های اطراف است که در داخل شهر هادیشهر و در میان باغ
ها و مزارع کشاورزی قرار دارد.
چشمه بسیار پرآبی که مهمترین منبع آبی ساکنان کول تپه را تشکیل می دهد که در حال
حاضر به دلیل فعالیت های ساختمانی کامال خشک شده است .محوطه کول تپه از جمله
معدود محوطه های شمال غرب ایران است که دارای آثار و الیه های فرهنگی بطور متوالی
از دوره مس و سنگ جدید و مفرغ قدیم است.
تا به امروز به منظور مشخص شدن وضع فرهنگی و تاریخی این منطقه بر روی کول تپه
هادیشهر  2بار کاوش شده است که در فاز اول کاوش ها آثار بسیاری از دوره فرهنگی
مربوط به هزاره پنجم و چهارم تا دوره هخامنشیان بدست آورده شده است.
در فاز دوم کاوش ها در سال  ،۹۳پس از  ۵۰روز کار میدانی در نهایت آثاری از دوره دالما
(هزاره پنجم پیش از میالد) پیزدلی(سه دوره مس و سنگ جدید) دوره کورا  -ارس یک
دوره مفرغ قدیم ،دوره مفرغ میانی و جدید ،عصر اهن سه ،اورارتویی و هخامنشی کشف
شده است.
بنا به اظهار حسن جاللی عزیزیان در کتاب تاریخ مرند و جلفا ،قدمت کل تپه به هزاره پنجم
قبل از میالد تا دوره اسالمی میرسد.
منبع :جلفانیوز

چند سالی است که نگرانی از موضوع وجود دکلهای مخابراتی و مشکالت ناشی
از آن ،نه تنها در دنیا بلکه در شهرهای کشورمان شدت گرفته است ،چرا که نتایج
مطالعات علمی پژوهشگران خطرات جبرانناپذیر تشعشعات الکترومغناطیسی
دکلهای مخابرات را به اثبات رسانده است .از طرف دیگر وزرات بهداشت
کشور برنداشتن خطر برای سالمتی انسان تاکید داشته و دارد.
اما جدا از داشتن خطرات و یا نداشتن آن ،چهره شهر به واسطه قرارگیری در
محل و تعدد این دکلها زشت شده است .از طرفی هم ضرورت وجود آنتنها
و دکلهای مخابراتی را نباید نادیده گرفت و آن را از زندگی بشر امروز که بر پایه
ابزارهای ارتباط جمعی چون تلفن همراه ،اینترنت و ...میچرخد را حذف کرد.
در این راستا باتوجه به توسعه پایدار
در منطقه آزاد ارس و لزوم توسعه
زیرساختهای خدمات عمومی و
مخابراتی وشبکه دیتا برای ایجاد شهر
الکترونیک در ارس بحث ساماندهی و
جلوگیریازگسترشدکلهایمخابراتی
و تجمیع دکلهای مخابراتی امری
ضروری در ارس پیشبینی میگردد.
ایدهای که برای منطقه آزاد ارس
پیشنهاد میگردد ،کاری که سایر
کشورهای پیشرفته دنیا آن را انجام
دادهاند یا در حال انجام آن هستند و از
شهرهای مهم کشورمان نیز نمونه اقدام
مشابه صورت پذیرفته و این موضوع
تجربهی موفقی را در شهر مقدس مشهد
رقم خورده است.
به گفته مدیرعامل سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد ،بحث و اقدام جدی در این زمینه در
شهرداری مشهد به سالهای  ۸۹و  ۸۸بر میگردد که در این سالها بحث
ساماندهی دکلهای مخابراتی مطرح شد که در آن مقطع زمانی شورای اسالمی
شهر مشهد ،شهرداری را مکلف کرد تا الیحهای برای ساماندهی این موضوع ارائه
دهد ،چرا که در این سالها شاهد افزایش تعداد دکلها ،سیما و منظر نامناسب و
نگرانی شهروندان از وجود خطرات دکلها برای شهروندان بوده ایم.
با ساماندهی دکلهای مخابراتی در ارس ضمن آزادسازی اراضی شهری،
جایگزینی دکلهای موجود با سازههای همگون با مبلمان شهری ،بکارگیری
نمادهای طبیعی ،المانهای شهری مدرن و المانهای مذهبی ،کاهش تعداد
دکلهای مخابراتی شهر به تعداد متناسب تجمیعی و پیشبینی کاربریهای
متناسب با استقرار سایتهای مخابراتی در طرحهای تفصیلی از جمله موارد بهبود
مبلمان شهری و زیباسازی محیطی میباشد.
همچنینبهبودمبلمانشهریوزیباسازیمحیطی،کاهشمخاطراتبهداشتی،
سالمت و ایجاد بستر توسعه از مزایای تجمیع سایتهای مخابراتی ارس در
توسعه آینده آن میباشد که از هم اکنون بایستی انجام این امر با ارگانهای زیربط
در شهرستان از قبیل اداره مخابرات شهرستان ومعاونت فنی وزیر بنایی سازمان
منطقه آزاد ارس پیگیری گردد.
در تناسب با موارد فوق برای طرحهای باالدستی ارس (از جمله اجرای
طرح تفصیلی  CBDو سایت کالنشهر و همچنین اجرای طرحهای مختلف
تفصیلی براساس طرح جامع ارس در محدوده اصلی  20هزار هکتاری و
همچنین محدودههای منفصل نوردوز و خداآفرین) با لحاظ پیشنهاد این طرح
در بهبود شیوه استقرار سایت ،استفاده از مکانهای عمومی و ساختمانهای
بلند جهت کاهش مواجهه با تشعشات ،کنترل دسترسی و کاهش مخاطرات
ناشی از خطاهای انسانی وکاهش بار روانی شهروندان و سرمایهگذاران در
خصوص زیباسازی و تجمیع دکلهای مخابراتی را نیز از جمله موارد در
ایجاد جلوههای بصری مناسب
جهت کاهش مخاطرات بهداشتی و
برشمرد .خاطرنشان
شهری ونشاط عمومی میتوان
فیبر و ارائه باند پهن و
میگردد ،ایجاد قابلیت اتصال به
نوسازی زیرساخت
تسهیل زیرساختی شهر هوشمند،
طراحی شبکه و تقویت
و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود
پایدار در منطقه آزاد
ارائه خدمات اپراتورها ،بستر توسعه
این دکلها به عنوان
ارس را ایجاد خواهد کرد .همچنین
حایز اهمیت هستند.
المانهای شهر هوشمند

دوهفتهنامه

ارسگرام

فضای مجازی این روزها در بخشهای مختلف زندگی انسانها
نقش آفرینی میکند و استفاده درست از این فضا میتواند به رشد و
شکوفایی در منطقه آزاد ارس بیانجامد .حضور گردشگران در ارس و
صحنههایی که ثبت میکنند و نشان دادن فعالیتهای صورت گرفته
در این منطقه و زیباییهای آن میتواند تاثیر مثبتی در چشمانداز
توسعهای منطقه داشته باشد .در این ستون قصد داریم تا نگاهی به
ارس در فضای مجازی داشته باشیم .مخاطبان دوهفتهنامه ارس نیز
میتوانند تصاویر مورد نظر خود را با هشتگ  #ارس در اینستاگرام
منتشر کنند تا بتوانیم در این ستون از تصاویر ارسالی استفاده کنیم.

چهره زمستانی رود ارس
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صاحب امتیاز :سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس
مدیرمسؤل  :محمدعلی زاده مهدی
سردبیر :داود جـاهـدی
دبیر تحریریه :نجیبه ظفری

داود جــاهـدی،نجیبـهظـفــری ،علـیفـرهـاد،مجیــد
نـاصـردوسـت،ایـرجسلمـانی،ائـلشنعلمـداری،مـریـم
چرخانـداز ،مرجـان راسخنیـا
سرویس عکس :ابراهیم شبانی ،امید قربانده ،هادی داودی
همکاران این شماره:سیفعلیاوروجی،حامدعظیمی،احدیگانی

بازدید اکبر
ترکان از
بزرگترین
مجتمعگلخانهای
خاورمیانه

مشــاور رئیــس جمهــور و
دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد
و ویــژه اقتصــادی از بزرگتریــن
مجتمــع گلخانــهای کشــور در
منطقــه آزاد ارس بازدیــد کــرد.
اکبر ترکان در حاشـیه بازدید
توگـو بـا
از ایـن گلخانـه در گف 
خبرنـگاران ،گفـت :در منطقه آزاد
ارس  ۲۴۰هکتـار اراضـی بـرای
مجتمـع هـای گلخانـهای در نظر
گرفته شـده اسـت.

ترکان با اشاره به ویژگیهای
این مجتمع گلخانهای افزود :این
گلخانه ،مدرنترین و پیشرفته ترین
گلخانه کشور است و طرح کلی آن
 ۵۰هکتار است که  ۱۳هکتار آن
مورد بهره برداری قرار گرفته است.
وی گفـت :ویژگیهـای
فناورانـهی این گلخانـه ،الگوهای
جدیـدی برای سـایر گلخانهها در
کشـور اسـت کـه امیـدوارم مورد
اسـتفاده قـرار گیرد.

عالقمندانبهدریافترایگاناخبارارسکلمههایخبرویا  newsرا به 30008515ارسالنمایند.الزمهدریافتاخبارفعالبودنبخشپیامهایتبلیغاتیسیمکارتمیباشد.

صدای شما

aras_sedayeshoma

دبیــر شــورایعالی مناطــق
آزاد و ویــژه اقتصــادی افــزود:
احــداث ایــن گلخانــه توســط
بخــش خصوصــی تجربــه
موفقــی در منطقــه آزاد ارس
بــوده و تکنولــوژی مــورد
اســتفاده در ایــن گلخانــه
بــا الهــام از تجربیــات
کشــورهایی همچــون هلنــد
انجــام گرفتــه اســت.
گفتنی است؛ مجتمع گلخانه

ارس تـارال امیـن بـا دانـش فنـی
نوین و حجم فعالیـت ،بزرگترین
و فنـی ترین مجتمع گلخانهای در
سطح کشـور است.
هـم اکنـون علاوه بـر
مجموعههـای گلخانـه ای ارس،
چندیـن هـزار هکتـار بـاغ هـای
میـوه موجـود در منطقـه انـواع
محصـوالت کشـاورزی با شـیوه
آبیـاری تحـت فشـار تولیـد و
روانـه بـازار میکننـد.

منطقه آزاد تجاری و صنعتی والونی

والونـی ناحیـه جنوبـی بلژیک اسـت کـه اکثر مردم آن به زبان فرانسـه سـخن میگویند .مسـاحت ایـن منطقه ۵۵درصـد کل بلژیک
و ۳۳درصـد جمعیـت کل بلژیـک اسـت .گروه فرانسـوی بلژیـک عهـدهدار اداره این ناحیـه بلژیک اسـت .پایتخت والونـی نمور و
بزرگتریـن شـهر آن لیئـژ اسـت اگرچه پرجمعیتترین شـهر والونی شـرلروآ اسـت .مرزهـای والونی در شـمال ،فالنـدرز و هلند ،از
جنـوب و غـرب فرانسـه ،آلمـان و لوکزامبـورگ در شـرق هسـتند .منطقـه فرانسـوی زبان جنـوب بلژیک اسـت .این منطقه شـامل
۵۵درصـد کشـور بلژیـک و ۳۳درصـد جمعیـت بلژیک میباشـد .بیشـتر والونی بـه همراه بروکسـل ،توسـط جامعه فرانسـویزبان
بلژیـک اداره میشـود .اقلیـت کوچک آلمانیزبانی در شـرق والونی وجود دارد که توسـط جامعـه آلمانیزبان بلژیک اداره میشـود.

سرمایهگذاری در والونیی

بازدید از موزه گلفرج

اعضـایتحـریـریــه:

تلفن روابط عمومی)041( 42026072 :
ارتباط با دبیران خبر)041( 31351629 - 31351628 - 31351639 :
کانال رسمی سازمان منطقه آزاد ارس در آپارات به آدرسwww.aparat.com/arasfz :
کانال رسمی سازمان منطقه آزاد ارس در تلگرام به آدرسwww.telegram.me/araspr :
ارتباط با ما در تلگرام aras_sedayeshoma :ایمیل pr@arasfz.ir :شماره پیامک30008515 :

والونی یکی از ایدهآلترین مناطق اروپایی جهت
تجارت و تاسیس شرکت میباشد .این منطقه با
وسعتی معادل  844,16کیلومترمربع و جمعیتی در
حدود  5/3میلیون نفر ،بیش از  70هزار شرکت
خارجی و داخلی را در بر میگیرد .زبان اصلی
والونی زبان فرانسوی و مرکز منطقه نیز شهر نامور
میباشد .این منطقه در مرکز شبکه جادهای و خطوط
آهن اروپا و در فاصله کمی از شهرهای مهمی چون
پاریس ،فرانکفورت و آمستردام قرار دارد .از این رو
از موقعیت مکانی ممتازی جهت حمل و نقل و
ارتباطات برخوردار می باشد .خطوط آهن ارتباطی
منطقه والونی با بنادر دریا یی بلژیک و کشورهای
همسایه ،و نیز دو فرودگاه بین المللی شارلروی و
لیژ از دیگر امتیازات شبکه حمل و نقل والونی به
شمار می روند .فضای سرمایهگذاری والونی عالوه
بر مساعدتهای مالیاتی دولت فدرال ،مشوقها و

مساعدتهای مالی متعدد دیگری را نیز شامل شده و
تسهیالت ویژهای را در زمینههای لجستیکی ،تجهیز
پرسنل ،تعلیم و آموزش نیروی کار و نیز طرحهای
تحقیقاتی به سرمایه گذاران ارائه می نماید.
حکومت منطقه والونی در سـال  2005طرحی
موسـوم بـه طـرح مارشـال والونـی را بـه منظـور
افزایـش تـوان رقابتی بخشهـای اقتصادی معینی
در منطقـه ارائـه نمـود .این طـرح  5ویژگی اصلی
را شـامل میشـود کـه عبارتنـد از :ایجـاد مراکـز
رقابتـی ،توسـعه فعالیتهـای صنعتـی ،کاهـش
مالیات شـرکتی ،ارائه مشـوق به طرحهای تحقیق
و توسـعه ،و افزایش مهارتهای شغلی .بودجهای
معـادل  388میلیـون یـورو نیـز بـرای اجـرای این
طـرح در نظر گرفته شـده اسـت.

سرزمینانبارهایگمرکی

نگهداری کاالهای وارداتی در انبارهای گمرکی

بلژیک بدون پرداخت عوارض واردات ،مالیات
ارزش افزوده و سایر عوارض واردات کاال
امکانپذیر است .انبارهای گمرکی دولتی توسط
اداره گمرک ،سازمانهای دولتی و یا شرکتهای
انبار کاال اداره میشوند .کلیه شرکتها از امکان استفاده
از انبارهای گمرکی دولتی برخوردار می باشند.
انبارهای گمرکی به وارد کنندگان اجازه میدهند تا
پرداخت عوارض واردات و مالیات ارزش افزوده را
تا زمان نهایی توزیع کاالها به تعویق اندازند .عالوه
بر این انجام کلیه امورمعمول مورد تائید گمرک نظیر
بستهبندی مجدد ،کنسروسازی مواد غذایی ،آزمایش
کاال و یا بازاریابی نیز با اخذ مجوز در این انبارها
امکان پذیر میباشد .همچنین انبارهای خصوصی
گمرکی را میتوان در هر نقطهای از کشور احداث
نمود و تاسیس آنها صرف ًا در مجاورت بنادر،
فرودگاهها ،و یا شبکههای راه آهن الزامی نمیباشد.
این انبارها میتوانند بخشی از سایت تولیدی و یا
توزیعشرکتهاباشند.

سمیه فرجزاده

کارشناس برنامهریزیوبودجه

ارستصویـــری

گرامیداشت دههفجـر در منطقه آزاد ارس

کل ،یکی از حیوانات حیات وحش ارس

گلکاری برای نوروز
ایــن روزهــا شــاهد آغــاز فعالیتهــای نــوروزی در ارس
هســتیم .از شــهرداری جلفــا و ســایر شــهرهای واقــع در ایــن
منطقــه و ســازمان منطقــه آزاد ارس تقاضــا داریــم کــه در
تمــام شــهرها نســبت بــه گلــکاری و زیباســازی اقدامــات الزم
صــورت گیــرد و حتــی اگــر شــکل واحــدی از نظــر انتخــاب
گلهــا و نــوع تزئینــات وجــود داشــته باشــد ،بــه مراتــب بهتــر
خواهــد بــود.
قهرمان اسدپور از خداآفرین
ترافیک مسیرهای منتهی به ارس در نوروز
ترافیـک مسـیرهای منتهـی بـه ارس در روزهـای عید نـوروز می
توانـد باعث مشـکالتی برای گردشـگران شـود .بر همین اسـاس
خواهشـمندیم کـه به ایـن موضوع توجه بیشـتر شـده و به وقت
گردشـگران ارزش بیشـتری دهیم .با تشـکر!
سیدین از تبریز
پیشنهاد برای تورهای صنعت گردی
ارس ایــن روزهــا بــه عنــوان صنعتیتریــن منطقــه آزاد ایــران
معرفــی شــده اســت و شــاید بــرای بســیاری از گردشــگران
نیــز جالــب باشــد کــه از نزدیــک بــا محصــوالت تولیــدی و
کاری کــه در کارخانههــا صــورت میگیــرد ،آشــنا شــوند.
چــرا در کنــار تورهــای طبیعتگــردی و گردشــگری ،تورهــای
صنعتگــردی نیــز راهانــدازی نمیشــود تــا بــرای اولیــن بــار
در ایــران بتوانیــم در منطقــه آزاد ارس شــاهد تورهایــی باشــیم
کــه ســرمایه گــذاران و عمــوم مــردم بــه رایــگان از ایــن مراکــز
دیــدن کــرده و از نزدیــک شــاهد پیشــرفتهای صنعتــی در
ارس باشــند.
روحی از تبریز
ساخت بازی برای ارس
ایــن روزهــا صنعــت بازیســازی در کشــور رشــد زیــادی
داشــته اســت و بــه راحتــی میتــوان اقــدام بــه ســاخت بــازی
هــای موبایلــی کــرد .اگــر منطقــه آزاد ارس نیــز بتوانــد یــک
بــازی جــذاب بــرای کــودکان و یــا حتــی بزرگســاالن نیــز
ارائــه دهــد ،میتــوان بــه فرهنگســازی بیشــتر در ایــن منطقــه
امیــدوار بــود .ایــن کار مــی توانــد بــه اســتعدادهای فنــی اســتان
نیــز کمــک کنــد کــه در ایــن حــوزه رشــد داشــته باشــند.

تصویر زیبایی از روستای جوشین

غرفه ارس در نمایشگاه گردشگری تهران

اگرچــه هــدف از انتشــار دوهفتــه نامــه ارس ارتبــاط
هــر چــه بیشــتر ارسونــدان و گردشــگران با ســازمان
منطقــه آزاد ارس ،اســت امــا ســتون صــدای ارس
نیــز عنــوان بخشــی از نشــریه اســت کــه قصــد دارد
تــا پــل ارتباطــی مســتقیم ارسونــدان ،گردشــگران،
بازرگانــان و ســرمایهگذاران منطقــه باشــد .شــما نیــز
بــه عنــوان مخاطبــان دو هفتهنامــه ارس میتوانیــد
بــا اســتفاده از روشهــای ارتباطــی اعــام شــده بــا
نشــریه در ارتبــاط باشــید.

دهـه فجر و سـالروز پیروزی انقالب اسلامی در منطقـه آزاد ارس
و شـهر جلفـا بـا برنامههـای متنـوع فرهنگـی ،غبارروبـی مزار
شـهدای جلفـا و شـهدای  1320ارس و تجدیـد دیدار مسـئوالن
سـازمان منطقـه آزاد ارس بـا آرمانهـای مقام معظـم رهبری در
دفتـر نماینـده ولی فقیـه در جلفا گرامی داشـته شـد.

هادی سجادپور از تبریز

