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ژئوپارک ارس در ایستگاه نهایی 
ثبت جهانی 

مناطق آزاد کشور ظرفیتی برای
 توسعه اقتصادی کشور
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رئیس جمهــور در جریــان ســفر هیــات دولــت بــه اســتان آذربایجــان 

ــد خودروهــای  ــه تولی کارخان ــه آزاد  ارس از  ــا حضــور در منطق شــرقی، ب

گفتگو با مدیرعامل منطقه  سبک و سنگین ارس خودرو دیزل، ضمن 

کارکنــان ایــن واحــد تولیــدی از نزدیــک در جریــان  کارگــران و  آزاد ارس، 

گرفــت. مســائل و مشــکالت تولیــد در ایــن منطقــه قــرار 

رئیــس جمهــور جلفــا را دارای ظرفیــت هــای فــراوان در حــوزه صنعــت، 

کیــد بــر باز شــدن مســیر ریلــی ارس، از  تجــارت و ترانزیــت دانســت و بــا تا

کامل منطقه  دوچندان شــدن فعالیت های موجود در جلفا و حمایت 

گذاری و ازجمله مشکالتی  آزاد ارس و استانداری در رفع موانع سرمایه 

کرد. کیــد  کــه در ارتبــاط بــا مــراودات بــا ســرزمین اصلــی دارد، تا

ــه نکاتــی  ــر اینکــه تولیــد و تجــارت و صــادرات از جمل کیــد ب ــا تا وی ب

ــا  ــاط ب ــه رشــد اقتصــادی و اشــتغال و ارتب ــوان منجــر ب ــه مــی ت ک اســت 

گفــت: مشــکالتی در منطقــه آزاد داریــم؛ تصمیمــات  همســایگان شــود 

ــد  ــا می توان ــت. جلف ــده اس ــه ش گرفت ــه  ــن منطق ــرای ای ــی ب ــی خوب خیل

ــد در جلفــا فراهــم شــود. متحــول شــود؛ صــادرات بای

کیانــی مدیرعامــل منطقــه آزاد تجــاری اقتصــادی ارس  در ایــن بازدیــد 

گزارشــی از آخرین وضعیت منطقه پیشــنهادات جامعی  نیزضمــن ارائــه 

را جهت رفع موانع توســعه و بهره وری بیشــتر این منطقه خدمت رئیس 

کــرد. جمهــور ارائه 

ســعید محمــد دبیــر شــوریاعالی مناطــق آزاد نیــز در جریــان بازدیــد 

گــروه صنعتــی آمیکوبــا اشــاره بــه برخــی موانــع و  ســیدابراهیم رئیســی از 

کید صریح  گفت: علی رغــم تا کشــور  مشــکالت پیــش پــای مناطــق آزاد 

حضرتعالــی، اجــرای مــاده ۶۵ قانــون احــکام دائمی برنامه توســعه کشــور 

همچنــان بــر زمیــن مانــده اســت.

گفت: ما مصمم  ســعید محمد خطاب به آیت ا... ســیدابراهیم رییســی 

کمــک حضرتعالــی ایــن قانــون مصــوب مغفــول مانــده را  هســتیم بــا 

کنیــم. کشــور را بــاز  گــره اصلــی مناطــق آزاد  کنیــم و  اجرایــی 

محمــد بــا اشــاره بــه اینکــه  چشــم انــداز مــا خدمــت بــه مــردم اســت امــا 

نبــود حکمرانــی واحــد در مناطــق آزاد کشــور بــه دلیــل عــدم اجــرای ماده 

کشــور مشــکالتی را در مناطــق آزاد  ۶۵ احــکام دائمــی برنامــه توســعه 

پدیــد آورده اســت افــزود: عــدم اجــرای مــاده ۶۵ احــکام دائمــی توســعه 

گــذاران و محدودکردن  کشــور و وضــع قوانیــن خلق الســاعه بــرای ســرمایه 

اختیــارات مناطــق آزاد، مانــع از قرارگیــری ایــن مناطــق از مســیر پیشــرفت 

مــی شــود. همچنین بی توجهی برخی دســتگاه هــای دولتی به مــاده ۶۵ 

احــکام دائمــی برنامــه توســعه یکــی از موانــع تحقــق اهــداف اقتصــادی 

کشــور مــی باشــد و باعــث نارضایتــی بســیاری از فعالیــن  در مناطــق آزاد 

اقتصــادی نســبت بــه محدودیــت هــای ســرزمین اصلــی در مناطــق آزاد 

شــده اســت.

ابراهیم رئیسی | رئیس جمهور کشور

منطقه آزاد ارس سکوی خوبی برای صادرات است
منطقه آزاد ارس دوازدهم خردادماه 1401 میزبان سیدابراهیم رئیسی بود 

ژئوپارک ارس 
نقشی تاثیرگذار در توانمندسازی جامعه محلی

 و ایجاد توسعه متوازن دارد

مشاور رئیس جمهور در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس

آذربایجان، کیانی« فرزند  »مجید 
مدیری اجرایی و چهره ای مردمی است 
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   نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

 بــا حکــم ســعید محمــد مشــاور رییــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطق 

کیانــی به عنوان رئیس هیــات مدیره  آزاد تجــاری _ صنعتــی کشــور مجیــد 

ــن در  ــد. وی همچنی ــوب ش ــه آزاد ارس منص ــازمان منطق ــل س و مدیرعام

حکمــی »وحیــد شــقاقی شــهری« را بــه عنــوان »عضــو غیرمظــف هیــات 

کــرد. مدیــره ســازمان منطقــه آزاد ارس« منصــوب 

ســعید محمــد بــا هــدف تکریــم و معارفــه مدیــران عامــل قدیــم و جدیــد 

ســازمان منطقــه آزاد ارس و همزمــان بــا ســفر هیــات دولــت بــه اســتان 

آذربایجــان شــرقی، یازدهــم خردادمــاه وارد تبریــز شــد و پــس از دیــدار بــا 

ــه  ــی فقی ــده ول حجــت االســام و المســلمین ســیدعلی آل هاشــم، نماین

در اســتان آذربایجــان شــرقی رفــت. ســپس بــا عابدیــن خــرم  اســتاندار 

آئیــن تکریــم و معارفــه  آذربایجــان شــرقی جهــت برگــزاری  اســتاندار 

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس راهــی شــهر جلفــا شــد.

ــه  ک ــه آزاد ارس  ــازمان منطق ــد س ــل جدی ــه مدیرعام ــم و معارف ــن تکری آئی

حجت االســام  محمــد،  ســعید  حضــور  بــا  خردادمــاه  چهارشــنبه 11 

والمســلمین اســماعیل هــادوی، امــام جمعــه منطقــه آزاد ارس ـ شــهر جلفا، 

، معصومــه  حجــت االســام و المســلمین ناصــری امــام جمعــه هادیشــهر

پاشــایی نماینــده مــردم شهرســتان هــای مرنــد و جلفــا در مجلــس شــورای 

اســامی، ســردار اصغر عباســقلی زاده فرمانده سپاه استان، سایر مسئولین 

محلــی و اســتانی، فعــاالن اقتصــادی و اصحــاب رســانه برگــزار شــد.

کیانــی، مدیــر عامــل جدیــد ســازمان  الزم بــه توضیــح اســت مجیــد 

منطقــه آزاد ارس، دارای مــدرک دکتــرای مهندســی عمــران از دانشــگاه 

گــروه مهندســی عمــران دانشــگاه جامــع امــام  تبریــز و عضــو هیــات علمــی 

حســین)ع( اســت.

بــه  تــوان  مــی  ارس  آزاد  منطقــه  جدیــد  مدیرعامــل  کاری  ســوابق  در 

عضویــت در هیــات مدیــره قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء)ص( و 

برخــی هلدینگ هــای تخصصــی ایــن قــرارگاه، هیــات مدیــره  شــرکت 

جهــاد توســعه منابــع آب ایــران، شــرکت جهــاد توســعه ســیلوها، رئیــس مرکز 

ــرکت های  ــه و ش ــن موسس ــی چندی ــی، مدیرعامل ــات و خودکفای تحقیق

بــزرگ وابســته بــه قــرارگاه و همچنیــن مدیریــت شــرکت مهندســین مشــاور 

ایمن ســازان در حوزه تونل و مترو  و مدیر عامل  شــرکت مهندســین مشــاور 

ــرد. ک گاز و پتروشــیمی اشــاره  در حــوزه نفــت،

ــه  ــق ب ــون موف کن ــی ارس تا ــاری ـ صنعت ــه آزاد تج ــی منطق ــر بوم ــن مدی  ای

کســب عناویــن مدیــر نمونــه، مهنــدس نخبــه و چهــره ی برتــر پروژه هــای 

بین المللــی در جشــنواره های مختلــف شــده اســت.

فرصتی برای پرداخت به 
حواشی نداریم

توسعه ی ارس با دیپلماسی 
اقتصادی

کیانــی در مراســم معارفــه خــود به عنــوان رئیــس هیات مدیــره و  مجیــد 

گفت: رویکرد ما در تنظیم مناســبات  مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس 

گــذاران خواهد بــود و ایــن رویکرد  منطقــه، ایجــاد جذابیــت بــرای ســرمایه 

کــرد.  را در صــدور مجوزهــا و تعرفه هــا لحــاظ خواهیــم 

، اظهــار داشــت: رهبر  کیانــی ضمــن تقدیــر از زحمــات مدیــران عامــل ادوار

کیــد  انقــاب در رهنمودهایشــان بــر رونــق تولیــد، اشــتغال و صــادرات تا

داشــته   اند و قطعــا تــاش بــرای تحقــق این امــر در صدر برنامه هــای کاری 

بنــده خواهد بــود.  

کیانــی افــزود: تــا حــدودی از دغدغه  هــای اهالــی صنعــت، تجــارت و 

کشــاورزی ارس مطلــع هســتم و بــه این عزیزان اطمینــان می دهم با کمک 

همدیگــر بــرای رفــع موانــع و مشــکات ســرمایه گذاری و تولیــد تــاش 

کــرد.   خواهــم 

کــرد: امــروز فرصتــی بــرای از دســت دادن و پرداختــن بــه  وی اضافــه 

حاشــیه ها نداریــم و از همیــن امــروز بایــد فضــای تولیــد و صــادرات را برای 

کنیم و با تقویت زیرســاخت های  گذاران داخلی و خارجی مهیا  ســرمایه 

انرژی و ترانزیت و همچنین تســهیل تامین بدون دردســر مواد اولیه دارای 

مزیــت ســرزمینی تولیــد ناخالــص داخلــی منطقــه را جهــش داده و عــدد 

کنیــم.   تجــارت منطقــه بــا خــارج از خــود را چندیــن برابــر 

گاهــی  ــا اشــاره بــه آ رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامــل منطقــه آزاد ارس ب

کــه در اختیــار بنــده و  کــرد: بخشــی  از مطالبــات بازاریــان ارس، تصریــح 

کمــک دبیرخانــه  هیــات مدیــره باشــد انجــام می دهیــم و بقیــه را هــم بــا 

شــورای عالــی مناطــق آزاد در ســایر رده هــای دولــت و مجلــس دنبــال 

می کنیــم. 

کیانــی بــا بیــان اینکــه منطقــه آزاد ارس ظرفیت هــای خوبــی در حوزه های 

گردشــگری دارد، متذکــر شــد:  کشــاورزی، تجــارت و  مختلــف صنعــت، 

منطقه آزاد نیازمند توســعه متوازن در تمامی بخش هاســت. بعضا شــاهد 

تمرکــز امکانــات و ظرفیت هــا در یــک بخــش بوده ایــم و نتیجــه آن ایــن 

کارخانــه داریم ولی در زیرســاخت ها کمبود  کــه یک جــا صنعت  و  شــده 

گردشــگر داریــم و امکانــات در شــان نیســت.  اســت و در نقطــه ای دیگــر 

یک جــا پاســاژ هســت، مســافر نیســت و یک جــا ظرفیــت و امکانــات 

ــوازن و  هســت امــا ســرمایه گذار نیســت. الزمــه حــل ایــن مســئله نــگاه مت

ــز  ــد شــامل خداآفریــن نی ــگاه بای ــه تمــام بخش هاســت و ایــن ن جامــع ب

باشد.

 این مقام مسئول توسعه روابط اقتصادی در بستر دیپلماسی اقتصادی 

را بــا همســایگان ارس جــزو اهــم برنامه هــای خــود خوانــد و ادامــه داد: 

آزاد مشــترک در  پیگیــر اجرایــی شــدن تفاهم نامــه احــداث منطقــه 

کشــور ارمنســتان خواهیــم بــود. همچنیــن تقویــت زیرســاخت ها  مغــری بــا 

و دسترســی بــه مــرز نــوردوز بــرای تســهیل و تقویــت مناســبات اقتصــادی 

کــه پیگیــری می کنــم. بــا جمهــوری آذربایجــان مــورد مهــم دیگــری اســت 

وی اذعــان داشــت: صــادرات قطعــی حــدود   ۲۵۰ میلیــون دالری منطقــه 

کشــورهای همســایه در مقایســه بــا صــادرات یــک  طبــق آمــار ارس بــه 

میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون دالری اســتان عــدد قابــل توجهــی نیســت و بنــده 

کــه ایــن عــدد حتــی کمتــر از برخی شــهرک های صنعتی  بعضــا می شــنوم 

نیــز هســت.

کیانــی بــا بیــان اینکــه منطقــه آزاد ارس می توانــد نقــش فعــال و منفعــت   

کریــدور شــرق بــه غــرب زنگــه زور در راســتای  طلبانــه ای در اســتفاده از 

گفــت: ســوژه هایی  ــد،  کن ــدور تجــارت در ایــن حــوزه عمــل  کری ایجــاد 

گوشــت   گنــدم و همچنیــن  گرفتــن در مســیر تجــارت ذرت،  همچــون قــرار 

می توانــد حجــم صــادرات مجدد از منطقه و رســوب ارزش افزوده را رشــد 

دهــد.

مدیرعامــل منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی ارس وجــود صنــدوق توســعه 

بــا  ایــده آل برشــمرد و اظهــار داشــت:  ســرمایه گذاری ارس را فرصتــی 

همــکاری معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و افزایــش ســرمایه ایــن 

صنــدوق امیــد داریــم در آینــده شــاهد تولیدهــای دانش بنیان بیشــتری در 

ــم.  ــد را افزایــش دهی منطقــه باشــیم و بهــره وری تولی

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه خودمحــوری را آفــت مدیریــت مــی دانــد 

کــرد: اوج گیــری منطقــه ی آزاد ارس در حوزه هــای متنوع با حمایت  کیــد  تا

مدیــران دلســوز اســتان، نماینــدگان مجلــس و مطالبــه و مشــورت دهی 

پیشکســوتان عرصــه ی تولیــد و تجــارت تحقــق می یابــد.  

کــرد از نارضایتــی و مطالبات  کیانــی در پایــان صحبت هــای خــود عنــوان 

گاه اســت و بــا ســاماندهی ساختار،ســازمان را  کارکنــان منطقــه آزاد ارس آ

پویــا و بــا نشــاط می کنــد. 

کید کرد:  امام جمعه منطقه آزاد ارس تا

لزوم تقویت زیرساخت های 
اقتصادی برای

 تولیدکنندگان ارس
امــام جمعــه جلفــا در مراســم معارفــه مدیرعامــل جدیــد منطقــه آزاد ارس 

گفت:ضمــن توجــه بــه چالــش هــای بــازار زیر ســاخت هــای اقتصــادی را 

کنیــد و محرومیــت هــا را کاهــش دهید.  بــرای تولیدکننــدگان ارس تقویــت 

ــه  ــان در منطق ــت زحمات ش ــان باب ــای نریم ــت: از آق ــراز داش ــادوی اب ه

تقدیــر می کنــم و از ســعید محمــد بابــت انتصــاب مدیــر جــوان و انقابی 

که همزمان  کیانی را  برای منطقه آزاد ارس ممنونیم و آغاز فعالیت مجید 

کرامــت اســت بــه فــال نیــک می گیریــم. بــا دهــه 

کیانــی، مدیرعامــل جدیــد منطقــه آزاد  وی یــادآور شــد: در ســوابق  مجیــد 

کــه امیــدوارم ادامــه یابــد و بــا  ارس شــاهد خدمــات  افتخارآمیــز بودیــم 

مدیریــت جهــادی انتظــار فعــاالن اقتصــادی و ســرمایه گذاری را بــرآورده 

کند.

کیــد بــر اینکــه بایــد مدیرعامــل جدیــد بــا مــردم  امــام جمعــه جلفــا بــا تا

ــاط صمیمــی داشــته باشــد و حرف هایشــان را  ــن اقتصــادی ارتب و فعالی

کســبه ارس بــا وجــود مشــکات متعــدد به جــای  بشــنود، متذکــر شــد: 

کــف خیابــان، ســختی ها را بــه جــان خریدنــد و اجــازه  حضــور در 

سوءاســتفاده بــه دشــمنان را ندادنــد و حرف شــان را مودبانــه بــا مســئوالن 

ــد. کردن ــرح  ــتان مط شهرس

او خطــاب بــه رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامــل جدیــد منطقــه آزاد ارس 

کنیــد و جایگاه هــای مدیریتــی را  گفــت: از چنــگال ســهم خواهان عبــور 

بــه افــراد متخصــص و متعهــد دردآشــنا بدهیــد. ایــن رویکرد بــرای تقویت 

ارس الزم اســت. 

گردشــگری و  گفــت: ضــروری اســت زیرســاخت های  پایــان  وی در 

گردشــگری توجــه  کنیــد و بــه چالش هــای بــازار و  اقتصــادی را تقویــت 

کنیــد.

نمانیده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی:

بومی بودن مدیرعامل جدید 
منطقه آزاد ارس، یک ارزش بزرگ 

برای ما بود
حجــت االســام و المســلیمن ســید محمــد علــی آل هاشــم  نمانیــده ولــی 

فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز در دیــدار با ســعید 

ــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاریـ   ــور و دبی محمــد مشــاور رئیــس جمه

گفــت: بومی بــودن مدیرعامــل جدیــد  کشــور  صنعتــی و ویــژه اقتصــادی 

منطقــه آزاد ارس، یــک ارزش بــزرگ بــرای مــا بــود.

کشــاورزی و  آزاد ارس از پتانســیل هــای صنعتــی،  وی افــزود: منطقــه 

که  اشــتغالزایی برخوردار اســت و مدیرعامل جدید می تواند با شــناختی 

نســبت بــه منطقــه دارد بــا بهــره منــدی از ایــن فرصــت طایــی در جهــت 

کنــد. شــکوفایی اقتصــادی خطــه آذربایجــان اســتفاده 

 مشــاور رییــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی 

و ویــژه اقتصــادی نیــز در ایــن دیــدار ضمــن قدردانــی از دیــدگاه مثبــت 

که همســو با دیدگاه مقام  حضرت حجت االســام والمســلمین آل هاشــم 

گفــت: ایشــان بــدون نــام بردن از شــخص  معظــم رهبــری )مدظلــه( اســت 

کــه  ک  هــا نظــر داشــتند و امــروز خرســندیم  خاصــی، همــواره بــر ســر ما

توانســتیم فردی توانمند، مجرب و بومی را به عنوان ســکاندار منطقه آزاد 

ارس بــرای فعــاالن اقتصــادی، بومیــان و همکارانــم در ســازمان منطقــه آزاد 

ارس معرفــی کنیــم.

استاندار آذربایجان شرقی:

رویکرد دبیرخانه شورایعالی
 مناطق آزاد

 در منطقه آذربایجان، نویدبخش

 و امیدآفرین است
ــد  ــعید محم ــا س ــدار ب ــرقی در دی ــان ش ــتاندار آذربایج ــرم اس ــن خ عابدی

مشــاور رئیــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و 

گفــت:  رویکــرد دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد  کشــور  ویــژه اقتصــادی 

در منطقــه آذربایجــان، نویدبخــش و امیدآفریــن اســت.فت: منطقــه آزاد 

ارس یکــی از مناطــق همــواره فعــال، پرتحــرک و در حــال ارتقــاء اســت، 

بــا انتخــاب مدیــر عامــل بومــی مــی توانیــم شــاهد اتفاقــات خوبــی در ایــن 

منطقه باشــیم.

نریمان : مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ارس

عملکرد موفق ارس محصول 
همراهی فعالین اقتصادی و 

ارسوندان بود
مدیرعامــل ســابق ســازمان منطقــه آزاد ارس در مراســم توپیــع و معارفــه 

مدیرعامــل جدیــد ایــن ســازمان گفت: موفقیــت و عملکرد مطلــوب ارس 

مرهــون همراهــی فعالیــن اقتصــادی و ارســوندان اســت.

 محسن نریمان با اشاره به اینکه در دوران مدیریت خود در ارس فعالین 

گفــت:  اقتصــادی در قامــت مشــاور اقتصــادی ایــن ســازمان بــوده اند،

گر توانســتیم عملکــردی موفق  کاســتی هــا و محدودیت ها ا علیرغــم همــه 

داشــته باشــیم و بــرای چندمیــن ســال متوالــی صــادرات رو بــه رشــد و تــراز 

تجــاری مثبــت داشــته باشــیم ایــن محصــول همراهــی تمامــی فعالیــت 

اقتصــادی ارس، مــردم غیــور آذربایجــان و جلفــا اســت.

گاها قوانینی  کرد:   محســن نریمان ضمن تشــکر از شــورای تامین تصریح 

کنــد. ارس  کــه اجــرای آن همــه را دچار تنش می  در کشــور وضــع مــی شــود 

کــرد چرا  در ایــن مواقــع بــه پشــتوانه شــورای تامیــن از برخــی مرزهــا عبــور می 

کــه اعضــای ایــن شــورا درک درســتی از قوانیــن و وضعیــت موجود داشــتند 

و ســعی در حل مشــکات داشتند.

 وی در ادامــه ضمــن تشــکر از معاونیــن و مدیــران ســازمان ادامــه داد: در 

کار  ترکیــب معاونیــن و مدیــران ارس بانــوان توانمنــدی بعنــوان مدیــر روی 

کردنــد و عملکــرد ارزشــمند و قابــل قبولــی  کار  کــه همپــای مــردان  آمدنــد 

داشتند.

 نریمــان افــزود: اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده جــزو درآمد دولت می باشــد 

ولــی بــا توجــه بــه تراز تجاری مثبــت ارس، محصور بودن محــدوده و عدم 

کــم جمعیــت در محــدوده ارس، ایــن قانــون در ارس قابلیــت اجرایــی  ترا

ندارد.

 نریمــان ضمــن بیــان اینکــه هــزار و 8صــد و 8۲ روز در میــان مــردم بــوده 

ک بیــن آذربایجــان و ارمنســتان جنــگ بــود  گفــت: تیــم مــا زمانــی  اســت 

گردشــگر وارد شهرســتان شــود  کــرده و اجــازه نمیدادیــم  کرونــا جنــگ  و بــا 

کار بودیــم. پــای 

که در  گفــت: منطقــه آزاد ارس اســتعداد اینــرا دارد   وی همچنیــن در پایــان 

کشــور باشــد. همه زمینه ها ســرآمد ســایر مناطق ازاد 

مشاور ریيس جمهور:

معافیت ها و مشوقات مناطق 
آزاد؛ یک ابزار موفق جهانی برای 
سرمایه گذاری، تولید، صادرات و 

اشتغال زایی
مشــاور رییــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاري _ صنعتي و 

گفــت: بــا توجه به اینکــه مناطق آزاد محل ســرمایه  ویــژه اقتصــادي کشــور 

کانــون نجــات  گــذاری، تولیــد، اشــتغالزایی و صــادرات اســت می تواننــد 

کشــور باشــند. اقتصاد 

ســعید محمد در مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید ســازمان منطقه 

آزاد ارس، افــزود: مناطــق آزاد محدودیت هــای زیــادی دارد و تقریبــا تمــام 

کــه مناطــق آزاد از آن برخــوردار بــوده انــد مــورد  مشــوقات و معافیت هایــی 

گرفــت و همــه بایــد یــک دل و یک صــدا بــرای رونــق تولیــد،  حملــه قــرار 

کننــد. اشــتغال، ســرمایه گذاری و صــادرات در منطقــه تــاش 

 وی بــا اشــاره بــه شــتاب و توســعه  ارس اظهــار داشــت: همــه  مــا در یــک 

کشــتی هســتیم و هدف مشــترک مان توســعه در مناطق آزاد اســت و نباید 

کنیــم. نســبت بــه یکدیگــر انرژی هایمــان را مســتهلک 

گفــت:  دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاري _صنعتــي و ویــژه اقتصــادي 

منطقــه آزاد ارس از مهــم تریــن مناطــق آزاد اســت و همــه از نماینــدگان 

گــذاران هــدف  گرفتــه تــا امــام جمعــه، فرمانــداران و ســرمایه  مجلــس 

مشــترکی داریم و توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه آزاد تنها 

هــدف ماســت.

کاال و ارز طــی امضــا  کــرد: رییــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق  وی یــادآوری 

کــرده که مناطق آزاد محل قاچاق نیســت و ما کمترین  تفاهــم نامــه اعــام 

دغدغــه را در حــوزه قاچــاق از ایــن مناطــق داریــم.

گذشــته حدود  گفت: واردات منطقه آزاد در ســال   مشــاور رییس جمهور 

کــه عمــده آن مربــوط به مواد مــورد نیاز  یــک میلیــارد و 1۰۰ میلیــون دالر بــود 

برای تولیدکنندگان داخلی بوده اســت.

ســعید محمــد، بــا بیــان اینکــه رونــد انتصابــات در مناطــق آزاد پیچیــده 

اســت و افــراد زیــادی بایــد در خصــوص آن نظــر دهنــد، افــزود: »مجیــد 

کیانــی« فرزنــد آذربایجــان و چهره ای مردمی اســت و با ســال ها فعالیت در 

گران قدری  پروژه هــای ملــی و برون مــرزی در کشــورهای منطقــه تجربیــات 

کافــی در حــوزه صــادرات، ارز و مســایل بانکــی  کــرده و اطاعــات  کســب 

دارد.

کــرده و  کیانــی، بــا تحریم هــا دســت  و پنجــه نــرم  وی اظهــار داشــت: 

گرفته اســت، وی  مجموعه هــای چنــد هــزار نفــری را اداره و از آن خروجــی 

مدیری اجرایی اســت و در هیات علمی دانشــگاه نیز حضور موثر دارد.

نگاه بد مرکزنشینان موجب 
مهاجرت نخبگان 

از شهرها می شود
نماینــده مرنــد و جلفــا در مجلس شــورای اســامی در آییــن معارفه رییس 

گفــت: متاســفانه  هیــات مدیــره و مدیرعامــل جدیــد منطقــه آزاد ارس 

گرفتــن نیروهــای نخبه و متخصص شهرســتانها موجــب رفتن آنها  نادیــده 

ــران  ــد مدی در شــهر و دیارشــان مــی شــود و الزم اســت . مدیرعامــل جدی

کنــد. خــود را از نیروهــای متخصــص و نخبــه بومــی منطقــه انتخــاب 

ــه ومهــم ایجــاد مناطــق  گفــت: یکــی از اهــداف اولی  معصومــه پاشــایی 

آزاد ایجــاد امنیــت مــرزی بواســطه توســعه مناطــق مــرزی اســت و حضــور 

کننــده امنیــت در مناطــق مــرزی اســت و الزم اســت از  مرزنشــینان تضمیــن 

ظرفیــت نیروهــای بومــی هــر منطقــه دراولویــت اول اســتفاده شــود.

گاهــی مواقــع  کیــد بــر اینکــه   نماینــده مــردم جلفــا و مرنــد در مجلــس بــا تا

در انتصــاب مدیــران تمرکــز بــر مرکزگرایــی اتفــاق مــی افتــد، افــزود: بنــده 

کــرد ولــی نظــارت اصلــی را بــه  شــخصا بــه ایــن موضــوع نظــارت خواهــم 

گــر تخلفــی دیدنــد بــه مــا ارجــاع دهنــد. مــردم میســپارم ا

کــرد مدیرعامــل جدیــد منطقــه آزاد ارس  کمــک خواهیــم  گفــت:   وی 

بتوانــد توســعه منطقــه را بــا شــتاب بیشــتری پیگیــری و محقــق نمایــد.

گفتنــی اســت ســعید محمــد بهمــراه مدیرعامــل جدیــد ســازمان 

منطقــه آزاد ارس بهمــراه نماینــده مــردم جلفا و مرنــد، امام جمعه 

شــهر جلفــا و فرمانــدار شهرســتان جلفــا پــس از برگــزاری مراســم 

تودیــع و معارفــه ضمــن حضــور در مزار شــهدای روســتای شــجاع، 

بــا نثــار فاتحــه بــه مقــام واالی شــهدا ادای احتــرام کردنــد. ســپس 

بــا حضــور در منــزل شــهید مهرعلــی صفــری بــا خانــواده وی دیــدار 

کردنــد.

در ادامــه از مجتمــع فــوالد آذرآبــادگان، پــل قــره برون، بیمارســتان 

دکتــر ســاجدی هادیشــهر و اســتخر نیمــه تمــام آمــوزش و پــرورش 

نیــز بازدیــد شــد.

آزاد ارس،  همچنیــن حضــور در محــدوده خداآفریــن منطقــه 

بازدیــد از نــوار مــرزی ایــران بــا آذربایجــان، افتتــاح مــوزه باســتان 

اداری  شــورای  در  حضــور  همچنیــن  و  خداآفریــن  شناســی 

کــه  شهرســتان جلفــا و خداآفریــن بخشــی دیگــر از برنامــه هــا بــود 

کشــور و  آزاد  بــا حضــور ســعید محمــد دبیرشــورایعالی مناطــق 

آزاد ارس برگــزار شــد.  مدیرعامــل جدیــد ســازمان منطقــه 

مشاور رئیس جمهور در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس

»مجید کیانی« فرزند آذربایجان،
مدیری اجرایی و چهره ای مردمی است 

عناوین اخبار ماهانه
ســعید محمــد بــرای معارفــه مدیرعامــل جــوان و بومی صنعتی  تریــن منطقــه آزاد کشــور، وارد اســتان آذربایجان . 1

شــرقی شد

 نمانیــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی: بومی بــودن مدیرعامــل جدیــد منطقــه آزاد ارس، یــک ارزش . ۲

بــزرگ بــرای مــا بــود

 اســتاندار آذربایجــان شــرقی: رویکــرد دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد در منطقــه آذربایجــان، نویدبخــش و . 	

امیدآفریــن اســت

 بــا حضــور مشــاور رییــس جمهــور؛ آییــن تکریــم و معارفه مدیرعامــل و عضو هیات مدیره ســازمان منطقــه آزاد . 	

ارس برگــزار شــد 

 نماینده مرند و جلفا: نگاه بد مرکزنشینان موجب مهاجرت نخبگان از شهرها می شود. ۵

کید کرد: لزوم تقویت زیرساخت های اقتصادی برای تولیدکنندگان ارس. ۶  امام جمعه منطقه آزاد ارس تا

 مدیرعامــل جدیــد منطقــه آزاد ارس:فرصتــی برای پرداخت به حواشــی نداریم/ توســعه ی ارس با دیپلماســی . 	

اقتصادی

 مشــاور رییــس جمهــور: معافیت هــا و مشــوقات مناطــق آزاد؛ یــک ابــزار موفــق جهانــی بــرای ســرمایه گذاری، . 8

تولیــد، صــادرات و اشــتغال زایی

 بازدید میدانی »سعید محمد« نماینده ویژه رییس جمهور در سفر استانی به آذربایجان شرقی از پروژه های . 	

شهرستان جلفا

کشور . 1۰   غبارروبی ، نثار فاتحه و ادای احترام برای شهدای روستای شجاع توسط دبیر شورایعالی مناطق آزاد 

و مدیرعامل 

  دیــدار دبیــر شــورای عالی مناطــق آزاد کشــور بــا مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس با خانواده شــهید مهرعلی . 11

صفری

  بازدید سعید محمد به همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مجتمع فوالد آذرآبادگان ارس. 1۲

 بازدید میدانی »سعید محمد« نماینده ویژه رییس جمهور در سفر استانی به آذربایجان شرقی از پروژه های . 	1

شهرستان جلفا

رییس جمهور وارد منطقه آزاد ارس شد. 	1

کید صریح جنابعالــی، مــاده ۶۵ در مناطــق آزاد اجرا نمی . 1۵ ســعید محمــد خطــاب به رئیس جمهور: علیرغم تا

شود

کشــور و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس از محــدوده خداآفریــن . 1۶   بازدیــد دبیــر شــورای عالی مناطــق آزاد 

منطقــه آزاد ارس

  بازدیــد دبیــر شــورای عالی مناطــق آزاد کشــور بــه همــراه مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس از نــوار مــرزی ایران . 	1

بــا آذربایجان

 با حضور سعید محمد؛ موزه باستان شناسی خداآفرین افتتاح شد. 18

 باحضور سعید محمد، شورای اداری شهرستان خداآفرین برگزار شد. 	1

نشســت  اعضای شــورای اداری شهرســتان جلفا با حضور ســعید محمد، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد کشور . ۲۰

و نماینده ویژه رئیس جمهور در ســفر اســتانی دولت به اســتان آذربایجان شــرقی

نشســت اعضای شــورای اداری شهرســتان جلفا با حضور ســعید محمد، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد کشــور . ۲1

و نماینده ویژه رئیس جمهور در ســفر اســتانی دولت به اســتان آذربایجان شــرقی

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس: از راهکارهای قانونی فعالین اقتصادی، استقبال می کنیم. ۲۲

 سعید محمد؛با جدییت پیگیر رفع موانع موجود در شهرستان جلفا هستیم. 	۲

 مدیرعامــل ارس در جلســه شــورای اداری شهرســتان خدافرین؛مهم تریــن برنامــه پیــش رویم، ایجاد توســعه ی . 	۲

همه جانبــه و متــوازن در تمامــی زون هــای ارس اســت

رئیس جمهــور در جریــان ســفر هیــات دولــت بــه اســتان آذربایجــان شــرقی، بــا حضــور در منطقــه آزاد ارس . ۲۵

گفتگــو بــا مدیرعامــل منطقــه آزاد  از کارخانــه تولیــد خودروهــای ســبک و ســنگین ارس خــودرو دیــزل، ضمــن 

کارکنــان ایــن واحــد تولیــدی از نزدیــک در جریــان مســائل و مشــکات تولیــد در ایــن منطقــه  کارگــران و  ارس، 

گرفــت. قــرار 

 بازدید سید ابراهیم رییسی، رئیس جمهور محترم از منطقه آزاد ارس و کارخانه ارس خودرو دیزل»امیکو«. ۲۶

فعالیت رایگان درمانگاه تخصصی ارس. 	۲

تعطیلی کلیسای سنت استپانوس روز شنبه 	1خرداد بمناسبت ارتحال امام خمینی ره . ۲8

 میز خدمت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در دفتر تبریز سازمان منطقه آزاد ارس. 	۲

 رئیسی: منطقه آزاد ارس سکوی خوبی برای صادرات است.. ۰	

 کاروان زیر سایه خورشید وارد منطقه آزاد ارس شد. 1	

کید دبیر شورای عالی مناطق آزاد بر توسعه متوازن در همه زون های ارس. ۲	  تا

گرامیداشــت . 		 مراســم ســالگرد ارتحال بنیانگزار نظام مقدس جمهوری اســامی ایران حضرت امام خمینی و 

قیام 1۵خــرداد

 مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس خواستار عدم نصب بنر تبریک شد. 		

روز جهانی محیط زیست. ۵	

 محور بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام خمینی »ره«. ۶	

 برپایی ایستگاه صلواتی در سالروز رحلت امام خمینی ره در ارس. 		

 مراسم عزاداری رحلت امام خمینی ره در منطقه آزاد ارس برگزار شد.. 8	
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در نشست شورای اداری شهرستان خداآفرین مطرح شد: تاکید مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارس بر توسعه متوازن در همه زون های ارس

کیانی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان: تکمیل حلقه رشد ارس نیازمند 
همکاری و هماهنگی تمامی نهادها  است

کیانی خبر داد: کارگروه های ویژه رسیدگی به مشکالت واحدهای صنعتی و 
تجاری ارس تشکیل می شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از فعال سازی سامانه های الکترونیک امالک و 

شهرسازی، سامانه سرمایه گذاری و سامانه فروشگاهی در ارس خبر داد

ارس می تواند بعنوان الگوی ملی در مباحث گردشگری و زیست محیطی 
مطرح شود/ محیط زیست ضرورت ملی و تکلیف شرعی است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار با مدیرعامل ارس: 
از کارنامه تان گویاست قطعا در مدیریت ارس موفق خواهید شد

تاکستان مدرن 30 هکتاری در محدوده خداآفرین منطقه آزاد
 به بهره برداری رسید

توسعه ترانزیت و لجستیک بین المللی بعنوان یکی از استراتژی های اصلی 
توسعه متوازن ارس لحاظ شود

کیانی: الزمه حل مشکالت ارس، تامین رضایتمندی فعالین اقتصادی و امنیت 
کاری پرسنل است/ باید ریشه های تولید فساد را در ارس قطع و خشک کنیم

کیانی: مشکالت ساختاری و فرآیندی در ارس موجب نارضایتی مردم شده 
است/کارگروه اصالح ساختار و فرآیندهای منطقه آزاد ارس تشکیل می شود

گـــــزیــــده اخبــــــار منتشــــــره ســـــازمــــان کیپ بازرســی بر نمازخانه های مســتقر در ســطح ارس جهت بررســی مجهز بودن نمازخانه 9 	.  نظارت مســتمر ا

هــا و رفــع نواقــص احتمالی آنهــا در ایام تعطیــات خردادماه

 برگزاری دوره های آموزشی دوچرخه سواری در ارس9 	.

 نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی در جریــان بازدیــد از منطقــه آزاد ارس و دیــدار بــا مدیرعامــل منطقــه:  9 	.

گذشــته  گویاســت قطعــا در مدیریــت ارس موفــق خواهیــد شــد/ مدیــر موفــق زحمــات مدیــران  کارنامه تــان  از 

ــد ــادآوری می کن را ی

اجتماع خانوادگی سام فرمانده 		خرداد9 	.

کیانی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان تکمیل حلقه رشد ارس نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی 9 ..  

نهادها است

اولین نشست تخصصی صادرات محصوالت شرکت های استان آذربایجان شرقی به کشور آذربایجان 9 ..

 اولین کارگاه سرامیک چینی مرکز نیکوکاری عبدالهی و قر.ارگاه جها.دی امام رضا)ع(افتتاح شد9 	.

فوتوکلیپ اجرای سرود )سام فرمانده( در منطقه آزاد ارس_شهر جلفا9 	.

کسازی شد9 	.  ژئوسایت روستای ایری پا

جلســه مجیــد کیانــی رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس بــه همــراه معاونیــن و مدیران 9 	.

ســازمان بــا پرســنل مرکــز خداآفریــن ارس

کستان مدرن 	. هکتاري در محدوده خداآفرین منطقه آزاد ارس به بهره برداري رسید9 	.  تا

 ویژه برنامه سرزمین من شرکت های دانش بنیان ارس 		خرداد شبکه خبر9 		

 حضــور مجیــد کیانــی رئیــس هیــات مدیره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس در مرکز خداآفریــن و بازدید 9 		

از برخــی پروژه هــا

 مشاور ژئوپارک ارس: به مراحل نهایی ثبت جهانی ژئوپارک ارس رسیده ایم9 		

 ارزیــاب شــبکه جهانــی ژئوپارک هــای یونســکو؛جدیت و اقدامــات منطقــه آزاد ارس در مســیر ثبــت جهانــی 9 .	

ژئوپــارک ارس ســتودنی اســت

 شورای راهبردی ژئوپارک ارس برگزار شد9 .	

 کیانی: ژئوپارک ارس نقشی تاثیرگذار در توانمندسازی جامعه محلی و ایجاد توسعه متوازن دارد9 		

 کمیته فنی ژئوپارک ارس برگزار شد9 		

 استقبال از کاپیتان جلفایی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور توسط هیات والیبال ارس9 		

 اظهار رضایت ارزیابان یونسکو از رابطه مثبت و تعامل ژئوپارک ارس با انجمن ها و جامعه محلی9 		

 منطقه آزاد ارس شرایط خوبی را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است9 		

 دومین روز حضور ارزیابان یونسکو در منطقه آزاد ارس9 		

 سومین روز حضور ارزیابان شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو در منطقه آزاد ارس9 		

 برگزاری دوره آموزشی ساخت فیلم های کوتاه داستانی و مستند9 		

 کسب مقام دوم مسابقات کشوری پرش با اسب توسط سوارکار جلفایی9 .	

 مشاور و سرپرست حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد9 .	

 کارگروه های ویژه رسیدگی به مشکات واحدهای صنعتی و تجاری ارس تشکیل می شود9 		

 توسعه ترانزیت و لجستیک بین المللی از استراتژی های اصلی توسعه متوازن ارس9 		

گاهی از پروژه های کاهبرداری ارزهای دیجیتال در ارس برگزار شد9 		 کچین ها و آ  همایش آشنایی با با

 جشــن هفدهمیــن ســالگرد تولیــد اولیــن خــودروی شــرکت ارس خــودرو دیــزل  آمیکــو  بــا حضــور دکتــر کیانــی، 9 		

رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس، عطاپــور فرمانــدار شهرســتان جلفــا و مدیرعامــل_

گــروه صنعتــی آمیکــو عصــر امــروز برگزار شــد. اعضــای هیــات مدیــره و پرســنل 

سامانه هایGIS، سرمایه گذاری و فروشگاهی در ارس فعال می شود9 		

 کسب شش سکوی برتر مسابقات استعدادیابی دوچرخه سواری استان توسط رکابزنان ارس9 		

 معــاون پارلمانــی رییــس جمهور:بــا جامــع نگــری در دولــت و نگاه ملی در مجلس، مناطــق آزاد بایــد از دیوان 9 		

ســاالری رها شــوند

ک وزارت جهاد کشاورزی از منطقه آزاد ارس9 		  بازدید معاون آب و خا

 دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در سال جاری اباغ شد9 .	

 سرپرست مدیریت بازرگانی منطقه آزاد ارس منصوب شد9 .	

 سرپرست مدیریت محیط زیست منطقه آزاد ارس منصوب شد9 		

 جلســه شــورای فنــاوری منطقــه آزاد ارس بــا حضــور اعضــای ایــن شــورا، داوران تخصصــی و صاحبــان طــرح 9 		

هــا برگــزار شــد.

 جلســه بررســی امور شــهری و روســتایی منطقه آزاد ارس با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، معاونین و 9 		

مدیــران این ســازمان برگزار شــد.

 سرپرست اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد9 		

 کیانی: الزمه حل مشکات ارس، تامین رضایتمندی فعالین اقتصادی و امنیت کاری پرسنل است9 		

 ثبت نام ترم تابستانی انجمن خوشنویسان ارس آغاز شد9 		

 اولین جلسه دوره آموزش ساخت فیلم کوتاه داستانی و مستند ارس برگزار شد9 		

 مجید کیانی: ارس می تواند بعنوان الگوی ملی در مباحث گردشگری و زیست محیطی مطرح شود9 		

 جلسه بررسی عملکرد و برنامه های آتی شرکت توسعه سرمایه گذاری ارس برگزار شد.9 .	

 هماهنگی برای استقبال از سفرهای تابستانی -سی و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد ارس9 .	

 مشکات ساختاری و فرآیندی در ارس موجب نارضایتی مردم شده است9 		

 تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهره وری، راهبرد توسعه کشاورزی مدرن در منطقه آزاد ارس9 		
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از سایر مناطق آزاد
 چه خبر ؟

بهره برداری از فوالد مکران در سال آینده
مســئول اداره ســازمان منطقــه آزاد چابهــار بــا اعــام اینکــه در ســال 
آینــده پــروژه فــوالد مکــران بــا ظرفیــت تولیــد 	.	  میلیــون تــن آهــن 
اســفنجی به بهره برداری می رســد، گفت: پیشنهاد اصاح قانون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده در مناطــق آزاد در مســیر ارائــه بــه مجلــس 

شــورای اســامی اســت.

انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاري، فنــاوری هــای ســامت و 
هــوش مصنوعــی در حــوزه پزشــکی

کیــش و وزارت درمــان و آمــوزش پزشــکی  ســازمان منطقــه آزاد 
کیفیــت خدمــات نظــام ســامت و اســتفاده  بــا هــدف ارتقــای 
کمــک بــه  از امکانــات هــوش مصنوعــی در حــوزه پزشــکی و 
کردند. هوشمندســازی جزیره کیش، تفاهم نامه همکاري امضا 

عمــده  ارونــد  آزاد  منطقــه  مبــادی  در  گمــرک  اســتقرار 
می کنــد حــل  را  مشــکات 

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارونــد در نشســت جمعــی از 
گفــت:  ــا وزیــر اقتصــاد،  نماینــدگان فعــاالن اقتصــادی منطقــه ب
گمــرک جمهــوری اســامی ایــران در مبــادی منطقــه آزاد  اســتقرار 
ارونــد عمــده مشــکات فعــاالن اقتصــادی حــل خواهــد شــد.

سرپرســت عملیات حج تمتع 1401 شــرکت شــهر فرودگاهی 
امــام خمینی )ره( منصوب شــد

طــی حکمــی از ســوی ســعید چلنــدری سرپرســت شــرکت شــهر 
فرودگاهــی امــام خمینــی )ره(، علیرضــا مجذوبــی عضــو هیئــت 
مدیــره و معــاون بهــره بــرداری فرودگاهــی با حفظ ســمت به عنوان 
سرپرســت عملیــات حج تمتــع 		.	 شــرکت شــهر فرودگاهــی امام 

خمینــی )ره( منصــوب شــد.

کــو بــه عنــوان  رییــس کل دادگســتری آذربایجــان غربی:ما
پایلوت کشــوری در اشــتغال زندانیان انتخاب شــده است
کل دادگســتری آذربایجــان غربــی از اشــتغال 				 نفــر  رئیــس 
زندانی واجد شــرایط در این اســتان خبر داد و گفت: اشــتغال 		 
درصدی زندانیان استان به عنوان یکی از مهمترین بخش های 

گــذاری شــده اســت. ســند تحــول قضایــی هــدف 

موافقت شــورای عالی مناطق آزاد با تبدیل شــدن سراســر 
جزیره قشــم به منطقه آزاد

افشــار فتــح الهــی اظهــار داشــت: یکپارچه ســازی جزیــره قشــم به 
یــک منطقــه آزاد یکــی از خواســته های ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
که توانســت با پیگیری های ما و حمایت دکتر محمد، موافقت 

شــورای عالــی مناطــق آزاد را بعــد از ســال ها، کســب کنــد.

ــق  ــران و مناط ــق آزاد ای ــی مناط ــورای هماهنگ ــکیل ش تش
ویــژه اقتصــادی روســیه

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی در نشســت بــا مدیرعامــل 
منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه پیشنهاد تشکیل 
شــورای هماهنگــی مناطــق آزاد ایــران و مناطــق ویــژه اقتصــادی 

کــرد. روســیه را مطــرح 

گذشــته به این نتیجه رســده  پژوهشــگران در دهه های 

کشــور  کــه توســعه ای مــی توانــد ســبب بــرون رفــت  انــد 

کــه تــوازن و پایــداری از  از معظــات اقتصــادی باشــد 

ویژگــی هــای اصلــی آن باشــد. توســعه متــوازن و پایــدار 

بایــد بــه عنــوان یــک آرمــان نهایــی مورد توجه مســئولین 

قــرار بگیــرد، زیــرا پایــداری مبتنــی بــر تــوازن و تناســب 

آخرین و بهترین راه حل ارائه شــده برای توســعه اســت 

کشــور شــود بــه  کــه مــی توانــد ســبب شــکوفایی اقتصــاد 

کــه عدالــت اقتصــادی بــرای همــه ی بازیگــران  طــوری 

اقتصادی مهیا باشــد و فرصت های شــغلی و جایگاه 

هــای اجتماعــی در اختیــار همــه قــرار بگیــرد. 

توســعه اقتصــادی بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی برای 

توســعه یافتگــی متــوازن مــی باشــد و یکــی از پتانســیل 

کشــور برای توســعه اقتصادی وجود دارد،  که در  هایی 

گرفتن و توجه به ایجاد مناطق آزاد اســت؛ زیرا  در نظر 

کــه جایــگاه مناطــق آزاد در دنیــا شــناخته شــده اســت و 

کشــورهایی هماننــد ایــران، مــی توانــد در  بــه ویــژه بــرای 

کارســاز باشــد. توســعه محلــی، ملــی و منطقه ای 

گــذاری در بخــش هــا و  توســعه متــوازن نیازمنــد ســرمایه 

گــذاری  فعالیــت هــای مختلــف اســت. بــدون ســرمایه 

در طــرح هــای زیربنایــی و روبنایــی نمــی تــوان انتظــار 

ــاه اقتصــادی را داشــت.  ــد و رف گســترش اشــتغال، تولی

کشــورهای جهــان، تمایــل شــدیدی  امــروزه بســیاری از 

کــرده اند. یکی  بــه جــذب ســرمایه هــای خارجی پیــدا 

از راه هــای مفیــد و مناســب بدیــن منظور ایجاد مناطق 

آزاد تجاری-صنعتــی اســت.

بــرای  آزاد و سیاســت خارجــی  بیــن نقــش مناطــق 

توســعه اقتصــادی رابطه متقابلــی وجود دارد. سیاســت 

خارجــی قــوی میتوانــد مناطــق آزاد را بــه عنــوان یکــی از 

کنــد و  ، تقویــت  راه هــای توســعه اقتصــادی بــرای کشــور

مناطــق آزاد هــم مــی تواننــد بــا تأثیرگــذاری بــر تجــارت 

گردشــگری، صــادرات و واردات، میــان  و بازرگانــی، 

کشــورها  این توســعه آرمانی  کشــورهای همســایه و دیگر 

کنــد. را تقویــت 

توســعه  ابزارهــای  عنــوان  بــه  فقــط  نــه  آزاد  مناطــق 

اقتصــادی، بلکــه عواملــی بــرای جلــب ســرمایه، انتقال 

تکنولــوژی، آمــوزش نیــروی انســانی، وصــل شــدن بــه 

بــازار جهانــی و در نهایــت، دریچــه ای به ســوی توســعه 

کشــورها بــرای تأمین  اقتصــادی بــه شــمار میروند. امروزه 

ســرمایه و ایجــاد زیرســاخت هــای اساســی رشــد و 

کســب فنــاوری هــای نویــن، ایجــاد  توســعه اقتصــادی، 

اشــتغال و مــواردی از ایــن قبیــل، ناگزیــر از برنامــه ریــزی 

بــرای جلــب و جذب ســرمایه هــای داخلــی و خارجی 

ــادی یکــی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــاد مناط ــتند و ایج هس

کشــورهای مختلــف دنیــا در  از مهــم تریــن راهکارهــای 

چنــد دهــه اخیــر بــرای نیــل بــه ایــن مهــم بــوده اســت. 

کــه  کننــده ایــن موضــوع اســت  گفتــه شــد بیــان  آنچــه 

گانــه، پتانســیل و  ایــران بــا داشــتن مناطــق آزاد هفــت 

شــرایط مناســبی بــرای توســعه اقتصــادی در مناطــق 

کشــور را دارد و از طرفــی منطقــه آزاد ارس  چهارگوشــه 

کــه عنــوان  کشــور  بــه عنــوان یکــی از هفــت منطقــه آزاد 

کشــور را بــا خــود یــدک مــی  صنعتــی تریــن منطقــه آزاد 

کشــور بــه عنــوان  کشــد و بــا قرارگیــری در شــمال غــرب 

پــل ارتباطــی بــا منطقــه قفقــاز و اروپــای شــرقی و بــازار 

اوراســیا، مــی توانــد نقــش مهمــی را بــرای توســعه روابــط 

کــه ایــن نیازمنــد برنامــه ریــزی  کنــد  اقتصــادی ایفــاء 

هــا،  قابلیــت  تمــام  از  کثــری  حدا اســتفاده  جهــت 

ظرفیــت هــا و پتاســیل هــا جهــت توســعه متــوازن و رشــد 

کــه عــدم تــوازن بــرای  و اعتــای اقتصــادی اســت چــرا 

رشــد و اعتــای اقتصــادی هــر منطقــه ای نامناســب 

اســت و یکــی از آثــارش عــدم اســتفاده از ظرفیــت هــا و 

پانســیل ها و توانایی های منطقه ای اســت و شــکاف 

هــای جغرافیایــی و اقتصــادی و منطقــه ای ناشــی از 

همیــن برنامــه ریــزی هــا اســت.

کمیســیون امنیــت ملــی  حســین نوش آبــادی عضــو 

شــکل گیری  لــزوم  بــر  اســامی  شــورای  مجلــس 

دیپلماســی اقتصادی در کشــور به ویژه در مناطق آزاد 

که با اقــدام عجوالنه  کــرد و از دولــت خواســت  کیــد  تا

و غیرمنطقــی بــه ســرمایه گذاری و فعالیــت اقتصــادی 

در ایــن مناطــق لطمــه نزنــد.

ــر اولویــت دولــت ســیزدهم در تقویــت  ــادی ب نوش آب

گفت: دیپلماسی  کرد و  کید  دیپلماسی اقتصادی تا

ــا همســایگان و  ــر تقویــت روابــط ب اقتصــادی ناظــر ب

کشــورهای مختلــف اســت تــا مــا بتوانیــم بــه مــوازات 

کشــور، دیپلماســی  و سیاســی  دیپلماســی رســمی 

کشورها برای  کنیم و از ظرفیت  اقتصادی را هم فعال 

تقویــت مناســبات اقتصــادی ، تجــاری و همچنیــن 

بــاال بــردن ضریــب امنیــت ارتباطــات اقتصــادی و 

شــکل گیری یــک رابطــه و توافق نامــه مانــدگار و پایدار 

بــا همســایگان اســتفاده  بــرای ارتباطــات تجــاری 

نماییــم .

کرد: بحث همســایگان و ارتباطات با آنها  کید  وی تا

در سیاســت خارجــه دولــت ســیزدهم اولویــت اســت 

کشــورها و دولت هــا را بــه عنــوان  ــا ایــن  و مــا ارتبــاط ب

کــه مدتــی  مهم تریــن بخــش سیاســی می بینیــم؛ البتــه 

از ایــن موضــوع غفلــت شــده اســت، امــا دوبــاره بایــد 

گیــرد. در رویکــرد جمهــوری اســامی مورد توجــه قــرار 

شــورای  مجلــس  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 

کــرد: دیپلماســی اقتصــادی ناظــر بر  اســامی تصریــح 

کــه بایــد در  همســایگی و محیــط همســایگی اســت 

گــر جمهــوری  کشــور به ویــژه نقــاط مــرزی فعــال شــود. ا

کشــورهای همســایه خــود ارتبــاط مالــی  اســامی بــا 

خوب و مناســبی داشــته باشــد، از خیلی از کشورهای 

ــا  ــر رابطــه خودمــان را ب گ ــود . ا ــاز خواهــد ب ــا بی نی دنی

کنیم ولی از دیپلماسی  کشورهای فرامنطقه ای بیشتر 

اقتصــادی همســایگی غافــل شــویم، ســودی بــرای 

کشــور ایجــاد نمی کنیــم و ایــن همــان موضوعــی اســت 

گرفته اســت .  کــه در ســال های اخیــر مــورد غفلــت قرار 

روابــط  تقویــت  در  می توانــد  آزاد  مناطــق  بنابرایــن 

اقتصــادی و مناســبات تجــاری همســایگان فعال تــر 

کنند و نقش بیشــتری داشــته باشــند. مضاف بر  عمل 

اینکــه روابط مــان را بایــد بــا تمــام دنیــا برقــرار و حفــظ 

کنار دفاتر نمایندگی های سیاسی در دنیا،  کنیم و در 

کنیــم  . دفاتــر اقتصــادی و تجــاری را هــم فعــال 

مرزهــای  امنیــت  حفــظ  از  ادامــه  در  نوش آبــادی 

گفــت و بــر لــزوم برقــراری و نگاه داشــت  کشــور ســخن 

کــرد. کیــد  مشــوق های مالیاتــی در مناطــق آزاد تا

گفــت: از ابتــدا بــرای اینکــه  ایــن نماینــده مجلــس 

کنیــم و مناطــق را پویــا نگــه  مناطــق آزاد را تقویــت 

ــا بتواننــد در مناطــق مــرزی نقــش فعال تــری  داریــم ت

کننــد ؛ مشــوق هایی ازجملــه  در حــوزه اقتصــادی ایفــا 

که  کردیم  معافیت هــای مالیاتــی بــه ایــن مناطــق ارائــه 

در قانون چگونگی مناطق آزاد نیز درج شــده اســت.

کنــون دولــت پیشــنهاد حــذف برخــی  وی افــزود: ا

کــه خطــری بــرای  مشــوق ها و امتیازهــا را می دهــد 

مناطــق آزاد کشــور از لحــاظ اقتصــادی و البتــه امنیتی 

قلمــداد می شــود. اخیــرا الیحــه ای از ســوی دولــت 

مطــرح شــده مبنــی بــر حــذف معافیت هــای مالیاتــی 

بیســت ســاله در مناطــق آزاد و ایــن موجــب نگرانــی 

فعالین اقتصادی شــده اســت. طبیعتا حذف یکباره 

گاهــی  معافیت هــای مالیاتــی موجــب تنــش و حتــی 

کســب و  بی رغبتــی ســرمایه گذاران و از رونــق افتــادن 

کثــرا در مناطــق مــرزی  کــه ا کشــور  کار در مناطــق آزاد 

ــود. ــتند، می ش هس

کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای اسامی  عضو 

کــرد: اما این پیشــنهاد دولت صرفا یک الیحه  کیــد  تا

کمیســیون های  کــه بایــد به مجلــس بیایــد و در  اســت 

کمیسیون امنیت ملی بررسی  اقتصادی مجلس و در 

گرفتــه شــود تــا خســارتی بــه حرکت  و ابعــاد آن در نظــر 

رو به شــتاب مناطق آزاد وارد نشــود.

نوش آبــادی اظهــار داشــت: البتــه از طــرف دیگــر باید 

که زیر پرچم مناطق آزاد  جلوی سوء اســتفاده افرادی 

کاال از طریــق غیرقانونــی و مجــاری  اقــدام بــه مبادلــه 

ــر  ــه به خاط ک ــن  ــود . ای ــه ش گرفت ــد،  ــارف می کنن نامتع

ضعــف مدیریت هــا ایــن مناطــق فعالیــت چندانــی 

شــده ،  ایجــاد  کارشــان  در  اختــال  یــا  و  ندارنــد 

کــه وجــود دارد؛ شــاید دولــت  نگرانی هایــی اســت 

فکــر می کنــد بــا حــذف معافیت هــا بتوانــد مقــداری 

جلــوی ایــن مشــکات را بگیــرد؛ امــا ایــن راهــکار 

اصلی نیســت و خیلی هم منطقی به نظر نمی رســد. 

بایــد هــم مجلــس و هم دولت تمــام جوانب را بررســی 

کننــد و درنظــر بگیرنــد تــا مناطــق آزاد هــم پویــا بمانــد، 

کنــد و هــم اینکــه بتوانــد متناســب  هــم فعال تــر عمــل 

کــه در قانــون برایــش پیش بینــی شــده،  بــا اهدافــی 

حرکــت نماینــد.

کــه  ایــن نماینــده مجلــس اذعــان نمــود: اقداماتــی 

متناســب بــا رســالت و جایــگاه مناطــق آزاد نیســت، 

گیــرد. ضمــن اینکه  نبایــد از ســوی ایــن مناطــق انجــام 

محدودیت هــا نیــز بی دلیــل نبایــد بــه ایــن مناطــق 

کشــور بیشــتر در  آزاد  اعمــال شــود؛ چرا کــه مناطــق 

نقــاط مــرزی هســتند و فعالیــت اقتصــادی و تجــاری 

کشــور  کشــور و حفظ و تقویت مرزهای  در آنها به نفع 

می باشــد. بــا توجــه بــه اینکه دیپلماســی اقتصــادی از 

اولویت هــای اصلــی دولــت اســت، لــذا انتظار مــی رود 

نســبت بــه طــرح پیشــنهادات توجــه بیشــتری صــورت 

بگیرد  .

کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای اسامی  عضو 

کــه بحــث مناطــق  ــه  کــرد: البت در پایــان خاطرنشــان 

آزاد هــم قابــل بازنگــری اســت و هــم قابــل تجدیدنظــر 

کــه مناطــق  و بررســی های مجــدد؛ امــا نــه بدیــن معنــا 

ــم، بلکــه اقدامــات  کنی و ســرمایه گذاران را تضعیــف 

کــه بــه ایــن  مناســب بــرای پیشــگیری از آســیب هایی 

مناطــق وارد می شــود، بایــد انجــام بگیــرد؛ مضــاف بــر 

کــه در ایــن  کســانی  آن حمایــت از ســرمایه گذاران و 

کار می کنــد، الزم اســت . بایــد مشــوق ها برقــرار  بخــش 

باشــد، امــا درعیــن حــال نظــارت نیــز بــر ایــن مناطــق 

بیشــتر شــود تا در صورت دور شــدن از اهداف اصلی 

کاالهــای غیرمجــاز مــورد  و نقــش داشــتن در مبــادالت 

گیرنــد. رســیدگی مناطــق آزاد قــرار 

کشور کشور ظرفیتی برای توسعه اقتصادی  آزاد  مناطق 

کرد: کید  حسین نوش آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی  مجلس شورای اسالمی تا

پیشنهاد دولت برای حذف معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد منطقی نیست به
اح
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نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

نزدیــک بــه 		 ســال پیــش در حالی که ایران نخســتین ژئوپــارک خاورمیانه را به ثبت جهانی رســاند، 

پرونــده دیگــری را بــه یونســکو فرســتاد تــا دومیــن ژئوپــارک خاورمیانــه را نیــز بــه نــام خــود بزنــد،»ارس« 

کمیســیون ملــی  کــه حــدود ده ســال پیــش، پرونــده آن در  دومیــن ژیوپــارک پیشــنهادی ایــران اســت 

کنــون  منتظــر تاییــد نهایی اســت.. یونســکو تاییــد شــده اســت و ا

پرونــده جدیــد عضویــت ژئوپــارک در اواخر پاییز 				 به یونســکو ارســال شــد و خوشــبختانه تایید 

اولیــه پرونــده انجام شــد.

قرار بود بازدیدهای نهایی  ارزیابان یونســکو برای تایید این ژئوپارک و ژئوســایت های زیرمجموعه 

کرونا این پروســه به تاخیر افتاد  گیــری ویروس منحوس  کــه بعلــت همــه  در بهــار 				 رخ دهــد 

حال در خرداد ماه 		.	 ارس میزبان میهمانانی از سازمان جهانی یونسکو بود. 

ارزیابــان شــبکه جهانــی ژئوپارک هــای یونســکو طــی چنــد روز حضــور در ارس و بازدیــد میدانــی 

کردنــد. در شــهریورماه ســال جــاری در  گــزارش هــای الزم را تهیــه   ، و انجــام بررســی هــای مــورد نیــاز

نشســت شــورایعالی ژئوپارك هاي جهاني یونســکو پرونده ارس بررســی و نتیجه آن مشــخص خواهد 

شــد و در صــورت تاییــد، اوایــل ســال 		.	 ثبــت جهانــی آن تنفیــذ می شــود. در صورت تایید نهایی 

پرونــده عضویــت ژئوپــارک ارس، ایــن ژئوپــارک دومیــن ژئوپــارک ایــران و خاورمیانــه و همچنیــن جــزو 

گســتره فرامــرزی خواهــد بود. پنــج ژئوپــارک جهانــی بــا پتانســیل 

کیانــی  نشســت شــورای راهبــردی ژئوپــارک ارس بــا حضــور مجیــد 

رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس، پروفســور 

یونســکو،  ژئوپارک هــای  جهانــی  شــبکه  ارزیــاب   Trantan Van

کاظمــی مشــاور ژئوپــارک ارس و ارزیــاب بیــن المللــی  علیرضــا امــری 

کمیتــه علــوم  شــبکه ژئوپــارک هــای جهانــی یونســکو و نائــب رئیــس 

کمیســیون ملــی یونســکو جمعــی ازاعضــای  زمیــن و ژئوپارک هــای 

هیات مدیره، معاونان و مدیران ســازمان منطقه آزاد ارس در بیســت و 

پنجــم خردادمــاه در ایــن منطقــه برگــزار شــد.

گــزارش خاصــه ای از مهــم تریــن دیــدگاه هــا و نکتــه نظــرات  در ایــن 

گرفته طی این نشســت و نیــز بازدیدهای میدانی  و فرآیندهــای انجــام 

ســه روزه بصــورت اجمالــی ارائــه مــی شــود.

کیانــی رئیس هیــات مدیــره و مدیرعامل  مجیــد 

ســازمان منطقه آزاد ارس در نشســت با ارزیابان 

رســمی شــوراي عالــي ژئوپــارك هــاي جهانــي 

کیــد بــر  یونســکوو مشــاور ژئوپــارک ارس بــا تا

اینکــه هــدف یونســکو از ثبت ژئوپــارک ها تنها 

ــراث زمیــن شــناختی نیســت، افــزود:  حفــظ می

ژئوپارک ارس نقشی تاثیرگذار در توانمندسازی 

جامعــه محلــی و ایجــاد توســعه پایــدار و متــوازن 

دارد.مهــم تریــن هــدف مــا از ثبــت جهانــی 

محلــی  مــردم  توانمندســازی  ارس،  ژئوپــارک 

آمــوزش و نیــز حفــظ و نگهــداری  از طریــق 

کارهــای  و  کســب  ایجــاد  و  هــا  ژئوســایت 

محــدوده  در  ژئوپــارک  اســت.وجود  محلــی 

منطقــه آزاد ارس عــاوه بــر ایجــاد جاذبــه هــای 

گردشگری و ژئوتوریستی، نقشی تاثیرگذار برای 

توانمندســازی جامعــه محلــی و ایجــاد توســعه 

پایــدار دارد.

گفــت:  رئیــس شــورای راهبــردی ژئوپــارک ارس 

کنــار جنبــه هــای علمــی و  ژئوپــارک ارس در 

کمــک بــه توســعه اقتصــاد و  تخصصــی ضمــن 

تجــارت، بــا درگیــر کردن جامعه محلــی آن ها در 

امــور مربــوط به حفاظــت و بهره برداری صحیح 

از میراث، به توســعه کســب وکار و ارتقای سطح 

کند. کمــک  معیشــت آن هــا 

کــرد: ژئوپــارک ارس یک ظرفیت  کیانــی اضافــه 

خــدادادی و میــراث زمیــن شــناختی و جهانــی 

و  حفــظ  بــرای  کنــون  تا کــه  اســت  ارزشــمند 

معرفــی آن از ســوی ســازمان اقدامــات خوبــی 

ــه اســت. الزمــه حفــظ زیرســاخت  گرفت انجــام 

هــا تعامــل مناســب بیــن مــردم و مســئولین اســت 

و نیــاز اســت بــا همــکاری مــردم ایــن ظرفیــت ها 

و زیرســاخت هــا حفــظ شــود.

 وی ادامــه داد: از بیــن 			 ژئوپــارک دنیا، چهار 

کشــوری وجــود دارد. ژئوپــارک  ژئوپــارک بیــن 

ارس پــس از ثبــت جهانــی ایــن قابلیــت را دارد 

کــه بــرای اولیــن بــار در تاریــخ بعنــوان یــک 

آذربایجــان  ایــران  کشــور  ســه  بیــن  ژئوپــارک 

بیــن  ژئوپــارک  پنجمیــن  و  شــود  ارمنســتان  و 

کشــوری دنیــا معرفــی شــود. بــا توجــه بــه اینکــه 

گســتره ایــن ژئوپــارک در هــر دو طــرف رود ارس 

اســت ایــن ژئوپــارک ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه 

یــک ژئوپــارک بیــن المللــی را دارد و امیدواریــم 

کــرده ایــم  کــه  گــذاری هایــی  بــر اســاس هــدف 

در آینــده نزدیــک در تعامــات بیــن المللی این 

موضــوع محقــق شــود.

ارزیابــی  بــه  امیــدواری نســبت  ابــراز  بــا   وی 

مثبــت ارزیابــان یونســکو از وضعیــت ژئوپــارک 

کــرد: امیدواریــم ایــن بازدیــد و  ارس، تصریــح 

ــرای ارس  ــوب ب ــی خ ــه نتایج ــر ب ــی منج ارزیاب

شــود و بتوانیــم بــا برنامه ریــزی صحیــح بــرای 

حفظ و معرفی آن، شــاهد رشــد و رونق صنعت 

وضعیــت  بهبــود  و  منطقــه  در  گردشــگری 

معیشــت فعــاالن ایــن حــوزه باشــیم و در آینــده 

نزدیــک ژئوپــارک ارس بعنــوان الگویــی موفــق 

در توســعه پایــدار و رشــد اقتصــاد جامعه محلی 

ــان معرفــی شــود. ــرای جهانی ب

ژئوپارک هــای  جهانــی  شــبکه  ارزیــاب    

راهبــردی  شــورای  نشســت  در  یونســکو 

ژئوپــارک ارس ضمــن قدردانــی از اقدامــات 

بی وقفه ســازمان منطقه آزاد ارس طی ســال 

گذشــته در زمینه مطالعه، شناســایی و  های 

اظهــار  میراث زمین شــناختی  ایــن  حفــظ 

کرد: جدیت و اقدامات منطقه آزاد ارس در 

مســیر ثبت جهانــی ژئوپــارک ارس ســتودنی 

کارهای خوبــی در منطقــه آزاد ارس  اســت.

گرفته و در مســیر درســتی می باشــید.  انجام 

همچنیــن حمایــت قاطــع و واقــف بــودن 

مدیرعامــل جدید ســازمان منطقــه آزاد ارس 

بــه موضــوع ژئوپــارک ارس نقطــه قوتــی بود بر 

اینکــه وی بــر اهمیت این موضوع اشــرافیت 

کافــی را دارد. امیــدوارم طــی چنــد روز آینــده 

کنیم  کــه از ژئوســایت هــای ارس بازدیــد مــی 

ــود و  ــل ش ــی حاص ــات خوب گزارش ــج و  نتای

منجــر بــه ثبت جهانــی ژئوپــارک ارس شــود.

این کــه  بیــان  بــا   Trantan Van پروفســور 

مباحــث  فقــط  هــا  ژئوپــارک  بررســی  در 

کــرد:  زمین شناســی مدنظــر نیســت، عنــوان 

نحــوه  و  شناســی  زمیــن  از  درســت  درک 

شــکل گیری یــک ژئوپــارک بــه تنهایــی در 

تثبیت و ورود آن به شبکه جهانی ژئوپارک 

کافــی نیســت بلکــه توانایــی منطقــه  هــا 

شــناخت  محلــی،  معیشــت  توســعه  در 

رســوم و احیــا جوامــع محلــی و اســتفاده از 

ظرفیــت  جامعــه محلــی از عوامل مهــم برای 

دســتیابی بــه ایــن امتیــاز اســت.

 وی یــادآور شــد: شــورایعالی ژئوپــارك هــاي 

جهاني یونسکو مخالف هیچ نوع فعالیت 

اقتصــادی و صنعتی نیســت بلکــه ازتمامی 

فعالیــت هــا و حتــی فعالیــت هــای معدنــی 

چشــم  و  طبیعــت  حفــظ  چارچــوب  در 

کند. اندازهــای زمیــن شناســی حمایــت می 

ژئوپارک هــای  جهانــی  شــبکه  ارزیــاب   

یونســکو در پایــان یادآور شــد: مردمــان ایران 

مردمانــی مهمــان نــواز، صمیمــی و بســیار 

کــه  کســی  ســختکوش مــی باشــند و بعنــوان 

کشــور  ــه ایــران آمــده اســت و از  ــار ب ــن ب اولی

کنــد ایــن ســفر برایــم خیلــی  شــما دیــدن مــی 

کــه دیــدم بــا  رضایــت بخــش بــود و چیــزی 

آنچــه رســانه هــای نشــان مــی دهنــد بســیار 

متفــاوت اســت.

ژئوپارک ارس 
در ایستگاه نهایی 

ثبت جهانی 
25 خردادماه 

نشست شورای راهبردی ژئوپارک ارس 
ژئوپارک ارس 

نقشی تاثیرگذار در توانمندسازی جامعه محلی 
و ایجاد توسعه متوازن دارد

ارزیاب شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو؛

جدیت و اقدامات منطقه آزاد ارس در مسیر 
ثبت جهانی ژئوپارک ارس ستودنی است

کاظمــی مشــاور ژئوپــارک  امــری  علیرضــا 

ارس و ارزیــاب بیــن المللــی شــبکه ژئوپارک 

کمیته  های جهانی یونســکو و نائب رئیس 

کمیســیون ملــی  علــوم زمیــن و ژئوپارک هــای 

ــال  ــی س ــارک ارس ط ــت: ژئوپ گف ــکو  یونس

گیــری  گذشــته فعالیــت هــای چشــم  هــای 

کــردن  درگیــر  و  ســاماندهی  راســتای  در 

ــه  ــته ب ــای وابس ــوزش ه ــی و آم ــه محل جامع

ژئوپارک و آشــکار بودن ژئوپارک در منطقه 

اســت.  بــرده  پیــش  را  و بحــث همیــاران 

ــا حضــور ارزیابــان شــبکه جهانــی  ــون ب کن ا

ژئوپارک هــای یونســکو در منطقــه آزاد ارس 

جهــت بازدیــد و بررســی از ژئوســایت هــا بــه 

مراحــل نهایــی ثبــت جهانــی ژئوپــارک ارس 

که  نزدیــک مــی شــویم و خیلــی خوشــحالم 

بعــد از ســال هــا تــاش مســتمر و پیگیرانــه 

جهانــی  ثبــت  نهایــی  مراحــل  بــه  امــروز 

ژئوپــارک ارس رســیده ایــم.

ایــران  این  کــه  بیــان  بــا  کاظمــی  امــری 

فــراوان  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  دارای 

گفــت: بــر اســاس  زمین شــناختی اســت، 

گرفتــه توســط ســازمان  مطالعــات صــورت 

کتشــافات معدنــی کشــور،  زمیــن شناســی و ا

بیــش از 	. منطقــه پتانســیل الزم بــر اســاس 

شــاخص های ژئوپارک هــا را بــرای پیوســتن 

کــه  دارنــد  یونســکو  ژئوپارک هــای  بــه 

خوشبختانه ژئوپارک ارس یکی از مناطقی 

بــا  بــود و امیدواریــم  کار  کــه پــای  اســت 

اقدامــات در حــال انجــام، بــه زودی شــاهد 

پیوســتن ایــن ژئوپارک و نیــز ژئوپارک طبس 

در زمــره ژئوپارک هــای خاورمیانــه و غــرب 

آســیا باشــیم.

 وی ادامــه داد:طــی ایــن چنــد روز بررســی 

گــزارش  گیــرد و  هــای مــورد نیــاز انجــام مــی 

تهیــه مــی شــود، ســپس در شــهریورماه در 

نشســت شــورایعالی ژئوپــارك هــاي جهانــي 

یونســکو پرونــده ارس بررســی و نتیجــه آن 

مشــخص خواهــد شــد و در صــورت تاییــد، 

اوایــل ســال 		.	 ثبــت جهانــی آن تنفیــض 

مــی شــود.

یوســف داداش زاده، معــاون فرهنگی و گردشــگری ســازمان منطقــه آزاد 

ارس بــا اشــاره بــه تــاش ایــن ســازمان بــرای ثبــت ژئوپــارک ارس به عنــوان 

ــارک  ــن ژئوپ ــارک ارس دومی ــت: »ژئوپ گف ــا  ــو پارک ه ــی ژئ ــبکه جهان ش

ایــران و خاورمیانــه بعــد از ژئوپــارک قشــم محســوب می شــود. ویژگــی 

کــه جــز 	 مــورد خــاص دنیــا اســت. ایــن  منحصــر بــه فــرد آن ایــن اســت 

ژئوپــارک در صــورت ثبــت شــدن و تلقــی شــدن به عنــوان عضــو شــبکه 

کنــد.  کشــور ایفــا  جهانــی ژئوپارک هــا، می توانــد نقــش بی بدیلــی را در 

گرفتــن در نقطــه صفــر مــرزی در آینــده نزدیــک می توانــد  به خاطــر قــرار 

بــا جــذب کشــور های همســایه به ویژه جمهــوری خودمختار نخجــوان و 

جمهــوری ارمنســتان به عنــوان یــک ژئوپــارک خــاص تلقــی شــود.«

مشاور ژئوپارک ارس:

به مراحل نهایی ثبت جهانی
 ژئوپارک ارس رسیده ایم

جزو پنج
ژئوپارک جهانی 

می شویم
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   نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

ــارک  ــردی ژئوپ ــز در نشســت شــورای راهب ــا نی ــدار شهرســتان جلف فرمان

گفــت: منطقــه آزاد ارس و  ارس ضمــن تقدیــر از اقدامــات انجــام یافتــه 

گردشــگری و صعنت  شهرســتان جلفا در حوزه های طبیعی، صنعتی، 

گذشــته  کــه طی ســنوات  توریســم ظرفیــت هــای فراوانــی دارد. اقداماتــی 

برای حفظ، مرمت و نگهداری این میراث زمین شــناختی و ژئوســایت 

گرفتــه اســت قابــل تقدیــر اســت و امیــدوارم نتایــج این  هــای ارس انجــام 

بازدیدهــا و بررســی هــا نویدبخــش ثمردهــی ایــن تــاش هــا باشــد.

کوتوریسم در راستای   عطاپور افزود: پرداخت به صنعت ژئوتوریسم و ا

برقــراری عدالــت و توســعه پایــدار از اهــداف دولــت اســت و توصیــه 

دولــت تعامــل مناســب بــرای حفــظ ایــن میــراث و توســعه و مرمــت آن 

مــی باشــد.

پس از پایان جلســه شــورای راهبردی ژئپارک ارس و در عصر همان روز 

کمیته فنی ژئوپارک ارس برگزار شــد.

گــزارش اقدامــات و عملکــرد در زمینــه  کمیتــه در راســتای ارائــه  ایــن 

هــای مختلــف فرهنگــی، زمین شناســی، جامعه محلــی و... توســط تیم 

کارشناســی ژئوپــارک ارس و بــا حضــور پروفســور Trantan Van ارزیــاب 

کاظمــی مشــاور  شــبکه جهانــی ژئوپارک هــای یونســکو و علیرضــا امــری 

ــی  ــای جهان ــارک ه ــبکه ژئوپ ــی ش ــن الملل ــاب بی ــارک ارس و ارزی ژئوپ

کمیســیون  کمیتــه علــوم زمیــن و ژئوپارک هــای  یونســکو و نائــب رئیــس 

ملــی یونســکو برگــزار شــد.

فرماندار شهرستان جلفا:

 ارس در حوزه 
کـــوتـــوریسم ظـــرفیت  ا

فراوانی دارد

برگزاری کمیته فنی 
ژئوپارک ارس

آغاز بازدیدهای میدانی 
ارزیابان یونسکو  در 
اولین روز حضور در 

منطقه آزاد ارس 
ارزیابــان بیــن المللــی یونســکو در اولیــن روز حضــور خــود در منطقــه آزاد 

کردنــد. ارس، بازدیدهــای میدانــی خــود را آغــاز 

 بازدیــد از دفتــر ژئوپــارک ملــی و دفتــر پژوهــش ژئوتوریســم، ویزیتورســنتر 

ســنت  جهانــی  ثبــت  کلیســای  ارس،  ســاخت  حــال  در  و  موقــت 

کاروانسرای خواجه  کلیســای چوپان و  ک فال،  اســتپانوس، ژئوسایت را

کارگاه تولیــد صنایــع دســتی بانــوان در جلفــا و  نظــر و نیــز بازدیــد از محــل 

گردشــگری  روســتای شــجاع، حمام تاریخی جلفا و مرکز اطاع رســانی 

بخشــی از برنامــه روز نخســت ارزیابــان یونســکو بــود.

 افتتــاح مــوزه ســفال در محــل حمــام جلفــا نیــز آخریــن بخــش از اولیــن 

روز برنامــه بازدیــد پروفســور Trantan Van ارزیــاب شــبکه جهانــی 

کاظمــی مشــاور ژئوپــارک ارس  ژئوپارک هــای یونســکو و علیرضــا امــری 

و ارزیــاب بیــن المللــی شــبکه ژئوپــارک هــای جهانــی یونســکو و نائــب 

کمیســیون ملــی یونســکو در  کمیتــه علــوم زمیــن و ژئوپارک هــای  رئیــس 

ارس بــود.

دومین و سومین روز بازدیدهای میدانی 
ارزیابان یونسکو از ژوسایت های ارس

کــه تابلــو تفســیر  بازدیــد از تمامــی ژئوســایت هــای محــدوده شــرقی 

گسل ســیه رود،  کمتال، داشــتند از جمله ژئوســایت های بدلند،هودوی 

ریپــل مــارک بخشــی از برنامــه دومیــن روز ارزیابــان یونســکو بــود.

ارزیابــان بیــن المللــی یونســکو طــی دو روز دیگــر از دیگــر ژئوســایت 

کردشــت از بعــد  هــای ارس و همچنیــن مــزار شــهدای 		.	 و حمــام 

فرهنگی، از روســتای ثبت ملی اشــتبین از بعد زمین شناســی و فرهنگی 

و ســاختمان محیــط بانــی محیــط زیســت نــوردوز از بعــد حفاظتــی نیــز 

کــرده و بــه بررســی شــرایط آنهــا پرداختنــد. دیــدن 

گفــت: ارزیابــان شــبکه جهانــی ژئوپارک هــای  مدیــر ژئوپــارک ارس 

یونســکو از تعامــل و همراهــی انجمــن هــا و جامعــه محلــی بــا ژئوپــارک 

کردنــد. ارس در اولیــن روز از برنامــه بازدیدهــای میدانــی اظهــار رضایــت 

فاطمــه منیــری افــزود: حضــور فعــال و پررنــگ انجمــن هــای صنایــع 

دســتی، همیــاران ژئوپــارک ارس و فعالیــت ســازنده جامعــه محلــی، 

از  بــرای حفاظــت  یافتــه  گــزارش اقدامــات و فعالیــت هــای انجــام 

کــه در اولیــن روز بازدیدهــا مــورد توجــه و  ژئوســایت هــا از موضوعاتــی بــود 

گرفــت . رضایــت ایــن ارزیــاب قــرار 

گفــت: ارزیــاب شــبکه جهانــی ژئوپارک هــای یونســکو از تعامــل و  وی 

کــه در  همراهــی جامعــه محلــی، دهیــاران، شــوراها و معتمدیــن روســتاها 

تمامــی بازدیدهــا بــا تیــم ارزیابــان همــراه بودنــد اظهــار رضایــت نمــود.

شانس باال برای ثبت جهانی	 
پروفســور پاتریــک مک کیــور، دبیر برنامه جهانی ژئوپارک های یونســکو 

ک، رییس دفتر شــبکه جهانی در بازدیدی  و خانم دکتر مارگارت پاتزا

کشــور داشــتند،  کــه در اســفند مــاه 		.	 از ایــران و مناطــق مختلــف 

کشــور از دیــدگاه میــراث  از »ارس« به عنــوان یکــی از بهتریــن مناطــق 

کردنــد. زمین شــناختی و دارای شــانس بــاال بــرای ثبــت جهانــی یــاد 

میراث زمین شناختی	 
اوایــل ایجــاد منطقــه آزاد ارس بــه عنــوان یــک منطقــه تجاری-صنعتــی 

در شــمال  غــرب ایــران، بــه نظــر می رســید تولیــد، صــادرات و خدمــات 

تنهــا پتانســیل های ایــن منطقــه آزاد باشــد ولــی بافاصلــه پتانســیل های 

کرد. منطقه  کارشناســان را بــه خود جلــب  گردشــگری نظــر  دیگــر ماننــد 

کشــور از  ــرد  ــه ف ــران، یکــی از نقــاط منحصــر ب ارس در شــمال غــرب ای

کــه می تــوان از آن هــا  کم نظیــر زمین شــناختی اســت  دیــدگاه پدیده هــای 

کــرد. میــراث زمین شــناختی بخــش  به عنــوان میــراث زمین شــناختی یــاد 

کــه ِســیر شــکل گیری و تکامــل زمیــن را نشــان  بی جــان طبیعــت اســت 

گردشــگری، علمــی و آموزشــی دارد. داده و ارزش 

سرشار از فسیل های گیاهی و جانوری	 
یکــی از مهم تریــن و بارزتریــن جاذبه هــای علمــی منطقــه ارس، مــرز 

کــه تنهــا در چنــد نقطــه   دوره هــای زمین شناســی پرمیــن و تریــاس اســت 

ــا بهتریــن  ــن آن هــا جلف ــل مشــاهده اســت و از بی معــدود در جهــان قاب

گیاهــی  نقطــه بــه شــمار مــی رود. وجــود طبقــات سرشــار از فســیل های 

کــرو و میکــرو، پدیده هــای ســاختمانی زیبــا و  و جانــوری در مقیــاس ما

گوناگــون از دیگــر جاذبه هــای علمــی آموزشــی ایــن  توالــی ســازندهای 

منطقــه بــه شــمار مــی رود.

حفاظت از میراث طبیعی	 
توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت که اهــداف اصلــی تشــکیل ژئوپارک ها، 

و  آمــوزش  و فرهنگــی،  میــراث طبیعــی، زمین شــناختی  از  حفاظــت 

گاه ســازی جامعــه در مــورد اهمیــت طبیعــت و علــوم زمیــن و ارتقــاء  آ

وضعیــت اقتصــادی منطقــه اســت. تمــام ایــن اهــداف بــا همــکاری و 

مشــارکت جامعــه محلــی قابــل دســتیابی اســت. در واقــع معرفــی یــک 

کــردن جامعــه محلــی  منطقــه بــه عنــوان ژئوپــارک، سیاســتی بــرای همــراه 

کــه در تمــام امــور ژئوپــارک اعــم از  بــا جریــان توســعه اســت، آنچنــان 

گردشــگری ســهیم باشــند. حفاظــت، آمــوزش و درآمدهــای ناشــی از 

پایداری محیط زیست	 
کــه در محــدوده ژئوپارک هــا انجــام می شــود  گردشــگری تخصصــی 

کــه البتــه تنهــا بــه  گردشــگری( معــروف اســت  بــه ژئوتوریســم )زمیــن 

گســترده تری دارد. بنابرایــن بــا توجــه  ژئوپارک هــا محــدود نبــوده و دامنــه  

کــه در بخش هــای تجــاری صنعتــی در  گســترده ای  بــه توســعه ســریع و 

ایــن منطقــه در حــال انجــام اســت، تاســیس ژئوپــارک نــه تنهــا بــه ایــن 

توســعه، شــاخص های پایــداری و دوســتدار محیــط زیســت خواهــد 

کــه صاحبــان اصلــی منطقــه ارس هســتند نیــز  داد، بلکــه جامعــه محلــی 

کــه از بیــرون  ســهمی از آن توســعه خواهنــد داشــت و بــا ســرمایه گذارانی 

بــه منطقــه ی آن هــا آمده انــد تعامل و همیاری مثبتــی را در پیش خواهند 

گرفــت.

روند بررسی ژئوپارک ارس	 
مشــاور  به عنــوان  حقی  پــور  عبدالعظیــم  دکتــر  مرحــوم  ســال  		.	، 

ژئوپــارک داوطلــب ارس، درخواســت عضویت ژئوپارک ارس در شــبکه 

کــرد. ولــی متاســفانه پــس از  ژئوپارک هــای جهانــی یونســکو را ارســال 

بازدیــد ارزیابــان ایــن شــبکه از ارس در ســال 		.	، به خاطــر نواقصــی 

کردنــد، در آن مرحلــه پرونــده عضویــت  کــه ارزیابــان یونســکو اعــام 

کــه به دنبــال تغییــرات مدیریتــی در  موفقیت آمیــز نبــود. بعــد از وقفــه ای 

ســازمان به وجــود آمــد، بحث ژئوپــارک دوباره جزو اولویت های ســازمان 

کارشناســان برجســته  کــه از تجربیــات  گرفــت و تصمیــم بــر آن شــد  قــرار 

بین المللــی در ایــن زمینــه اســتفاده شــود. پــس از آن پنج بخــش محوری 

اعــم از مطالعــات زمین  شــناختی، طرح هــای توســعه، آمــوزش جامعــه 

کت هــا و تنظیــم  محلــی و دانــش آمــوزان، طراحــی و آمــوزش ژئوپرودا

گرفــت. کار قــرار  محتــوای علمــی ژئوپــارک در دســتور 

رضایت رییس شورای ژئوپارک های جهانی یونسکو	 
گیمارتیــن مارتینــی، رییــس  پاییــز 		.	، ژئوپــارک ارس میزبــان پروفســور 

ــد از  ــس از بازدی ــان پ ــود. ایش ــکو ب ــی یونس ــای جهان ــورای ژئوپارک ه ش

گرفتــه در ژئوپــارک را  ژئوپــارک ارس رضایــت خــود از اقدامــات انجــام 

کرد  کلی بــرای ژئوپــارک ارس پیشــنهاد  کــرد و یــک طــرح عملیاتــی  ابــراز 

کــه به عنــوان اســتراتژی اصلــی ژئوپــارک ارس برای نیــل به اهداف تعیین 

شــده از آن اســتفاده می شــود.

کمیســیون 	  موافقــت رییــس بخــش علــوم طبیعــی 
ملــی یونســکو

کمیســیون ملــی یونســکو در  خــرداد 		.	، رییــس بخــش علــوم طبیعــی 

ــد اقدامــات صــورت  ــرد و ضمــن تایی ک ــد  ــارک ارس بازدی ــران از ژئوپ ای

گرفتــه، موافقــت خــود بــرای ارســال درخواســت عضویــت ژئوپــارک ارس 

کــرد. در شــبکه ژئوپارک هــای جهانــی یونســکو را اعــام 

اظهار رضایت ارزیابان یونسکو 
از رابطه مثبت و تعامل

 ژئوپارک ارس با انجمن ها و 
جامعه محلی

در حاشیه!!!!         در خصوص ژئوپارک ارس بیشتر بدانیم:

گســترش مرزهــای ژئوپــارک ارس تــا مرزهای شهرســتان جلفا به 	 
مســاحت 1670 کیلومتــر مربع. در حالی کــه در پرونده قبلی این 

مســاحت برابــر بود بــا 500 کیلومتر مربع.
افزایــش تعــداد ژئوســایت ها از 8 بــه 23 و عملیــات عمرانــی در 	 

برخــی از آن هــا
افزایش حضور ژئوپارک ارس در سایت ها و شبکه های اجتماعی	 
تقویت مشارکت جامعه محلی در امور ژئوپارک	 

تعریف چارت قانونی برای ساختار مدیریتی ژئوپارک	 
تاسیس ویزیتورسنتر، اینفوکیوسک ها و تابلوهای تفسیر	 
ایجاد و توســعه شــبکه همیاران ژئوپارک ارس با شــمول کسب 	 

و کارهای متنوع و داوطلبان
طراحی و ترویج تولید زئوپروداکت ها	 
برگــزاری مســتمر کارگاه هــای آموزشــی بــرای گروه هــای مختلــف 	 

ســنی و اجتماعــی

از اقدامات مهمی که در پرونده جدید ارسالی ثبت شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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بازدید های مدیرعامل سازمان در  خرداد  ماه

دیدار های مدیرعامل سازمان در  خرداد  ماه

بازدید میدانی از فازهای صنعتی منطقه 9 	

بازدید از پایانه مرزی نوردوز9 	

بازدید از عملیات اجرایی آماده سازی شهرک صنعتی جانانلو9 .

بازدید از مجتمع های کشت و صنعت و پرورش ماهی در محدوده خداآفرین9 .

بازدیــد از ژئوســایت هــای کاروانســرای خواجــه نظــر، کلیســای چوپــان، ســاختمان مرکز 9 	

بازدیدکننــدگان و گچی قاالســی

بازدید از ساختمان معاونت اقتصادی)مشاهیر( و گفتگو با مراجعین9 	

 بازدید از پایانه مرزی جلفا9 	

بازدید از پروژه پل ارتباطی جاده سایت توریسم9 	

بازدید از پروژه های عمرانی و سایت های سرمایه گذاری ارس9 	

بازدید از مجتمع های گلخانه ای ارس تارال امیر و امین9 		

دیدار با مدیرعامل و مدیران مجتمع فوالد آذرآبادگان ارس9 	

گلخانه ای تارها امیر و امین9 	 دیدار با مدیران مجتمع های 

دیدار با مدیران شرکت پاراپاستیک ارس9 .

گمرک جلفا9 .  دیدار با مدیرکل 

کمیته امداد امام خمینی)ره( و اداره اوقاف شهرستان جلفا9 	 دیدار با روسای 

دیدار با رئیس بانک تجارت شعبه جلفا9 	

کارآفرینان ارس9 	  دیدار با اعضای انجمن 

دیدار با هیأت مدیره مجتمع سازان ارس9 	

دیدار با انجمن بازاریان ارس9 	

دیدار با خانواده شهید نصرت زاده در خداآفرین9 		

دیدار با اعضای شورای فرهنگی و هیات های مذهبی شهرستان جلفا9 		

دیدار با اعضای شورای اسامی شهر هادیشهر و روستای شجاع9 		

دیدار با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقاب شهرستان جلفا9 .	

دیدار با امام جمعه و فرماندار شهرستان خداآفرین9 .	

دیدار با اعضای شورای اسامی و شهردار شهر جلفا9 		

کاظم حاجی پور
سرپرست مدیریت بازرگانی

ابراهیم نصیری
مشاور و سرپرست حوزه مدیرعامل

علی خدایی
سرپرست اداره کل حراست

معصومه هوشمند
سرپرست مدیریت محیط زیست

انتصابات جدید سازمان
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