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 اقدامات پیشگیرانه 
در جهت تامین ارتباطات پایدار

نیلوفر احمدی: اقدامات پیش��گیرانه در جهت تامین ارتباطات 
پایدارمخابرات��ی در کمیت��ه بحران مخابرات منطقه گلس��تان 

بررسی شد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت : با اشاره به انجام اقدامات 
پیش��گیرانه به منظور تامین ارتباطات پایدار نس��بت به برنامه 
ریزی در این خصوص تاکید کرد و آنرا عامل مهمی در مدیریت 

بحران ها دانست.
غالمعلی شهمرادی در جلسه کمیته بحران به شناسایی نقاط 
گپ ارتباطی ، شنااس��ایی نقاط قابل تقویت ش��بکه ، شناسایی 
نقاط نیاز به فیبر کش��ی و پوش��ش حداکثری ارتباطات در نقاط 
حادثه خیز را نیز ضروری دانس��ت و افزود : با در دس��ت داش��تن 
این اطالعات می توان در جهت تامین ارتباطات پایدار اقداماتی 
انجام داد و در مواقع بحران و مشکالت ارتباطی در اسرع وقت 

رفع خرابی کرد.
وی بیان کرد:تجهیز لجستیک و امکانات مورد نیاز و حضور به 
موقع در مواقع بحرانی بصورت مجهز را و اهمیت این موضوع 

از کارهای شرکت مابرات است.

بزرگراه دالکی به کنارتخته بخشی از کریدور 
شمال - جنوب کشور است

معاون مهندس��ی و س��اخت راه و شهرسازی استان بوشهر هم 
ب��ا بی��ان اینکه محور بزرگ��راه دالکی به کنار تخته به طول 18 
کیلومتر است اظهار داشت: این پروژه بخشی از کریدور شمال 
- جنوب کش��ور اس��ت که بندر بوشهر را به استان های مرکزی 

و شمال کشور متصل می کند.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان 
بوشهر،عبدالحس��ین مش��ایخی با بیان اینکه بزرگراه دالکی به 
کنارتخته در ۲ قطعه طراحی ش��ده اس��ت خاطرنش��ان کرد: از 
18 کیلومتر این محور 4 کیلومتر به بزرگراه تبدیل شده و تردد 

در آن جریان دارد.
مش��ایخی اح��داث بان��د دوم دالکی - کنارتخت��ه را به عنوان 
مهمترین محور ارتباطی استان بوشهر دانست و تصریح کرد: 
متأس��فانه با وجود گذش��ت بیش از 5 س��ال از ش��روع عملیات 
اجرای��ی پ��روژه دالک��ی - کنارتخته همچنان ب��ا رکود مواجه 
اس��ت و از 18 کیلومت��ر مح��ور تنه��ا 4 کیلومتر آن تکمیل و به 

بهره برداری رسیده است.

 رونمایی از کتاب جامع آزمایشگاه 
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 طی آیینی و با حضور مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی ایالم 
از »کتاب جامع آزمایش��گاه در صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی 

«رونمایی شد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم در این آیین گفت: ممارست 
و کوش��ش علمی دکتر قبادی و همکاران ایش��ان در تالیف این 
کت��اب ارزش��مند ، جه��اد علمی و خدمتی مان��دگار در صنعت 
پتروشیمی است حسن نجفی سمنانی با تمجید از این دستاورد 
جام��ع پژوهش مح��ور در حوزه آزمایش��گاه و صنعت نفت، گاز 
و پتروش��یمی افزود: تألیف این کتاب، اس��تمرار موفقیت های 
فرزندان استان و برگ زرینی در تاریخ پتروشیمی ایالم است. 
کتاب جامع آزمایشگاه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با تالش 
دکتر مس��عود قبادی از همکاران واحد آزمایش��گاه پتروشیمی 

ایالم و دکتر طوبی ذوالفقاری چاپ شده است
دکتر مس��عود قبادی کارگر نمونه پتروش��یمی ایالم در س��ال 
1401 و فارغ التحصیل ممتاز مقاطع ارش��د و  دکتری ش��یمی 
معدنی است که دارای 7 جلد تالیف و ترجمه کتاب علمی ، 18 
مقال��ه بین الملل��ی ISI و 4 مقال��ه در کنفرانس ملی و بیش از 16 

)Ceritificate( تخصصی است.

 رهاسازی سنگ های معلق
 در محور ارتباطی کندوان

 س��اری- مدیرکل راهداری مازندران گفت: با اجرای طرح لق 
گیری ترانش��ه و رهاس��ازی سنگ های معلق، ایمنی در محور 

کندوان افزایش یافت.
حس��ن جهانیان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه با اجرای 
عملیات رها سازی سنگ های معلق و ترانشه های باز ریزشی، 
ایمن��ی در مح��ور کن��دوان ارتقا یافت، از اجرای طرح لق گیری 
ترانش��ه و رها س��ازی سنگ های معلق دیوارهای کناری محور 
کندوان در حد فاصل اوجانو تا پل زنگوله توسط راهداران خبر 
داد. وی گفت: با توجه به کوهستانی بودن محور کرج-چالوس 
و ریزش سنگ از کوه، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مازندران با شناسایی نقاطی که بیشتر در معرض خطر است، با 
بررسی های دقیق اقدام به لق گیری می کنند تا خطرات را در 
این مس��یر به حداقل کاهش دهد و ارتقای ایمنی را در محور 

کرج-چالوس افزایش دهد.
  

پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به 
کشاورزان ایالمی

ایالم - رییس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: یک هزار و 
105 فقره تسهیالت سرمایه در گردش به کشاورزان زیربخش 

های دامداری، مرغداری و باغات پرداخت شده است. 
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم، 
آذرنوش عموزاده روز دوش��نبه اظهار داش��ت: به منظور تهیه 
نه��اده ه��ای دام��ی و حمایت از دامداران 8۲9 نفر از دامداران و 
مرغداران تاکنون بالغ بر 810 میلیارد ریال تسهیالت سرمایه 
در گ��ردش دریاف��ت کرده اند. وی افزود: در راس��تای حمایت 
از مرغ��داران اس��تان مبل��غ 489 میلی��ارد و ۲10 میلیون ریال 
تسهیالت سرمایه در گردش اعطا شده که از این مبلغ به 77۲ 
نفر از دامداران دام س��بک و س��نگین مبلغ  3۲1 میلیارد و 171 

میلیون ریال تاکنون پرداخت شده است.

اخبار كوتاه

شهرستان 

130هزار نفر تحت پوشش بنیاد شهید هستنداجرای طرح سفیران تعاون درخوزستان 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از انعقاد11 تفاهم نامه همکاری با 
دانشگاههای استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خوزس��تان، ارس��الن غمگین  با ذکر به اینکه در راس��تای تحقق اهداف 
و سیاس��تهای کلی اصل 44 قانون اساس��ی ابالغی مقام معظم رهبری"مدظله 
العالی"یازده تفاهم نامه همکاری با دانش��گاه های سراس��ر اس��تان در شش ماهه 
دوم س��ال 1400 ت��ا کن��ون منعق��د و ی��ا تمدید کرده ایم. وی با اش��اره به اهمیت 
ترویج تعاون در جامعه دانش��گاهی، گفت: حمایت از توس��عه فعالیت تعاونی های 

موجود در عرصه های علم و فناوری، تش��کیل تعاونی های ویژه دانش��جویان و دانش آموختگان دانش��گاهها، 
جهت دهی به پژوهش های کاربردی بخش تعاون، ایجاد اش��تغال در میان دانش آموختگان دانش��گاه، در س��ایه 
همکاری و انعقاد تفاهم نامه فی مابین دانشگاهها و ادارات تعاون میسر است.   الزم بذکر است اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خوزستان با مراکز دانشگاهی از جمله دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه آزاد 
و پیام نور رامهرمز، دانش��گاه آزاد اس��المی واحد ایذه، دانش��گاه آزاد واحد اندیمش��ک، دانشگاه پیام نور واحد هویزه 
،دانش��گاه ش��ماره ۲ علمی و کاربردی دزفول، موسس��ه آموزشی مهر اروندان آبادان دانشگاه آزاد شوشتر، دانشگاه 

ازاد استان، چمران و جهاد دانشگاهی استان تا کنون تفاهم نامه منعقد کرده است.  

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجا ن غربی گفت: در حال حاضر 130 هزار 
نفر در آذربایجان غربی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند.

مهدی فعال با بیان اینکه 10 هزار و ۲00 پرونده شهید در استان به ثبت رسیده است، 
افزود: 40 درصد شهدای آذربایجان غربی در جبهه های جنگی خارج از استان و حدود 
60 درصد آنان در مرزهای داخل استان و درگیری با عوامل ضد انقالب به شهادت 
رسیده اند. وی ادامه داد: مردم این استان در طول 4۲ سال گذشته همواره در دفاع از 
آرمان های انقالب و حفظ امنیت مردم، شهید و جانباز تقدیم نظام اسالمی کرده و 

نشان داده اند همیشه پشتیبان والیت فقیه هستند. فعال با اعالم اینکه 130 هزار نفر در آذربایجان غربی تحت پوشش 
بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند، اظهار کرد: بخش اعظمی از این تعداد، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران 
هستند. فعال با اشاره به وجود 10 هزار و ۲00 پرونده شهید در استان، ادامه داد: در این استان پرونده 19 هزار و 800 
جانباز و ۲ هزار و 50 آزاده نیز به ثبت رسیده است. وی گفت: در این استان 13 هزار و 500 فرزند شهید وجود دارد 
مباحث مربوط به اش��تغال زایی 1۲ هزار و 500 نفر از آنان رفع ش��ده اس��ت. مدیرکل بنیاد ش��هید آذربایجان غربی به 
نامه های ارسالی به این بنیاد در سفر اخیر رئیس جمهور نیز اشاره کرد و گفت: طی این سفر بیش از یک هزار و 76۲ 

نامه در حوزه بنیاد شهید بود که همه در حال پیگیری و اقدام هستند.

اعالم آمادگی سفیر فنالند برای همکاری در حل معضل پسماند گیالن
 رش��ت- س��فیر فنالند در ایران با اش��اره به آمادگی کش��ورش برای انتقال تجربیات در 
زمینه مدیریت پسماند به استان گیالن، گفت: دو کشور می توانند برای مدیریت دانش 

بنیان منابع آبی همکاری داشته باشند.
کاری کاهیلوئوتو در دیدار با مدیرکل محیط زیس��ت گیالن با بیان اینکه گس��ترش 
روابط بین فنالند و ایران از جمله اهداف س��فر وی اس��ت، اظهار کرد: اس��تان گیالن به 
ویژه مناطق کاسپین و خزر ظرفیت های خوبی نظیر دریا و جنگل دارد و کشور فنالند 

خواهان استفاده بیشتر از این ظرفیت ها و گسترش روابط با ایران است.

سفیر فنالند در ایران با بیان اینکه فنالند آماده انتقال تجربیات خود در زمینه مدیریت 
پس��ماند به گیالن اس��ت، افزود: میزان ورود فاضالب به طبیعت فنالند صفر اس��ت 
و آمادگ��ی داری��م ت��ا درباره حل معضل پس��ماند و انتقال تجربی��ات موفق خود در این 

خصوص با شما همکاری کنیم.
وی با اش��اره به اینکه بخش صنایع مرتبط با پس��ماند در فنالند بس��یار فعال است، بیان 
کرد: ورود فاضالب وارد طبیعت آسیب های زیادی را به دنبال دارد لذا آماده همکاری 
برای رفع این معضل هس��تیم. کاهیلوئوتو با تاکید بر اس��تفاده از مدیریت دانش بنیان 

برای حل کمبود آب، عنوان کرد: ایران و فنالند می توانند برای مدیریت دانش بنیان 
منابع آبی با یکدیگر همکاری بلند مدت داشته باشند.

سفیر فنالند در ایران گفت: راهکارهای خود در خصوص مدیریت منابع آب و پسماند 
را به مجموعه دفتر توسعه سازمان ملل ارائه دهیم.

وی همچنین به نقش تکمیل کریدور ش��مال- جنوب در توس��عه روابط بین دو کش��ور 
اشاره و اضافه کرد: توسعه روابط بین ایران و فنالند از اهداف ورابط خارجی محسوب 

شده که با این کریدور محقق می شود. 

 اس��تاندار خراس��ان جنوب��ی از تدوی��ن س��ند جام��ع 
محرومیت زدای��ی اس��تان در آین��ده نزدیک خبر داد و 
گفت: این نقش��ه راه کالن در رفع مش��کالت مناطق 

روستایی و مرزی استان بسیار مؤثر است.
رض��ا بهن��ام- تجارت؛ جواد قناعت با اش��اره به دیدار 
خود با س��ردار آبرومند دبی��ر قرارگاه محرومیت زدایی 
ام��ام حس��ن مجتبی)ع( افزود: بنا ب��ه تصمیمات اخذ 
ش��ده در این جلس��ه، مقرر ش��د با تدوین این س��ند و با 
استفاده از ظرفیت قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( طی 
پنج س��ال به محرومیت زدایی از مناطق کمتر توس��عه 

یافته استان بپردازیم. 
وی با اشاره به اینکه در این دیدار درخصوص مسایل 
و مشکالت متعددی در حوزه روستایی استان بحث و 
تبادل نظر شد، اظهار داشت: با عنایت به اینکه بخش 
زیادی از روس��تاهای اس��تان به وسیله تانکر آبرسانی 

می ش��وند، همراهی قرارگاه برای اجرای مجتمع های 
آبرس��انی روس��تایی و رفع این نیاز اساسی از مطالبات 
مطرح ش��ده بود.  وی ادامه داد: فرس��ودگی ش��دید در 
ش��بکه آب روس��تایی اس��تان که باعث هدررفت 40 
درص��دی آب می ش��ود ه��م از دیگ��ر مباحثی بود که 
عنوان ش��د.  اس��تاندار خراس��ان جنوبی افزود: در این 
جلسه درخصوص وضعیت نامطلوب راه های روستایی 
و ض��رورت اج��رای طرح های آبخی��زداری با توجه به 
کمبود آب ناش��ی از خشکس��الی های چندین ساله نیز 
بحث ش��د.  وی با اش��اره به موضوع حاشیه نش��ینی و 
مشکالت مناطق حاشیه شهر بیرجند، خاطرنشان کرد: 
ورود ق��رارگاه ب��ه این موضوع و رفع نیازهای محالت 
حاشیه شهر در راستای کاهش آسیب های اجتماعی از 

دیگر درخواست های مطرح شده در این دیدار بود. 
قناع��ت تصریح کرد: ض��رورت ایجاد صنایع فرآوری 
محصوالت کشاورزی با توجه به ظرفیت های استان در 
زمینه تولید زرشک، زعفران و عناب و با سرمایه گذاری 
قرارگاه، از پیش��نهادهای ما بود که مورد موافقت واقع 
شد.   وی افزود: برای تحقق این موضوع، مقرر شد پنج 
طرح اصلی با قید ضرورت اجرا، ظرفیت های موجود، 
جامعه هدف، نتایج و پیامدهای اجرای طرح ها توسط 
اس��تان نوش��ته و ارائه ش��ود تا برای پیگیری و اجرا در 

دستور کار قرار گیرد. 

عالی��ه رضوانی- مدیرکل س��ازمان میراث  فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی البرز در مراسم افتتاحیه 
اولین نمایشگاه بازار سفر در البرزکه شامگاه 30 خرداد 
1401 برگزار شد، گفت: البرز اولین استانی است که بعد 

از تهران نمایشگاه بازار سفر را برگزار می کند. 
فریدون محمدی با اش��اره به اینکه البرز ظرفیت بازار 
سفر را دارد، افزود: این نمایشگاه از این پس هر سال 
در تقویم نمایش��گاهی البرز برگزار می ش��ود و تالش 

می کنیم در سطح منطقه و بین المللی توسعه یابد.
او با اش��اره به اینکه این نمایش��گاه با هدف تبلیغات و 
معرفی دفاتر خدمات مس��افرتی و گردشگری و جذب 
گردش��گر برگزار شد، گفت: نمایندگان هتل ها، مراکز 
اقامتی و دفاتر خدمات گردش��گری از شهرستان های 
مختلف در این نمایشگاه حضور دارند. آینده گردشگری 

بستگی زیادی به بخش خصوصی توانمند دارد.
محمدی یکی از بخش هایی که می تواند منجر به ایجاد 
ش��غل در البرز ش��ود را گردشگری عنوان کرد و افزود: 
گردشگری بیشتر کاربر است تا سرمایه بر و با نرخ باالی 

بازدهی، می  تواند به ایجاد شغل منجر شود. 
رییس هیات مدیره تعاونی زیر س��اخت گردش��گری 
سیمرغ و مجری برگزاری جشنواره بازار سفر البرزنیز 
گفت: برپایی نمایشگاه بازار سفر فرصتی برای احیای 

صنعت گردشگری البرز است.

احمدرض��ا رضایی با بیان اینکه این جش��نواره آژانس 
های هواپیمایی، مراکز اقامتی، پذیرایی و آموزش��گاه 
های راهنمایی گردش��گری اس��تان الب��رز به معرفی 
ظرفی��ت ها و جاذبه های اس��تان م��ی پردازند،افزود: 
جش��نواره بازار س��فر البرز با مشارکت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی، اتاق بازرگانی 
استان البرز، شورا و شهرداری کرج و بخش خصوصی 
با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی استان 
برپا شده و امیدواریم این جشنواره در سال های آینده 

تکرار شود.
رضای��ی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا توجه ب��ه اینکه کرونا 
طی مدت ۲ س��ال آس��یب زیادی به زیر س��اخت های 
گردشگری کشور و به خصوص استان البرز وارد کرد، 
برپای��ی این نمایش��گاه فرصتی ب��رای احیای صنعت 

گردشگری استان خواهد بود.

افتتاح اولين نمایشگاه بازار سفر در البرزسند جامع محروميت زدایی خراسان جنوبی تدوین می شود 

گیالن_فرح��ی؛ ب��ه گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، سرگئی میلوشکین، مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه بهمراه معاونین 
و تعدادی از سرمایه گذاران این منطقه ضمن گفتگو با مهندس 
عل��ی اوس��ط اکب��ری مقدم، رییس هیأت مدی��ره و مدیرعامل 
س��ازمان، از بخش های مختلف مجتمع بندری کاس��پین و فاز 
تجارت و گردشگری سازمان دیدار به عمل آورد و با امکانات و 

زیرساخت های ایجاد شده ظرف سالهای اخیر آشنا شد.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی در این نشس��ت با ارائه 
تحلیل��ی از اهمی��ت نق��ش منطقه ویژه لوت��وس و آزاد انزلی در 
گس��ترش مناس��بات دو کشور، ظرفیت دو بندر انزلی و کاسپین 
را که در محدوده این منطقه مشغول به فعالیت می باشند را 19 
پست اسکله و 11 میلیون تن در سال اعالم کرد و اظهار داشت: 
توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و ترانزیتی یکی از مهمترین 
راهبردهای تعیین شده از سوی دولت جمهوری اسالمی است 
که در اس��تان گیالن و منطقه آزاد انزلی در قالب اضافه ش��دن 
6 پس��ت اس��کله جدید به این دو مجتمع بندری، ظرفیت نقل و 

انتقال کاال به 15 میلیون تن افزایش پیدا می کند.
مهندس علی اوسط اکبری مقدم با اشاره به افزایش سرعت طرح 
اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراس��ری و فرصت های 
جدیدی که از طریق وصل شدن بنادر دریای خزر به بنادر خلیج 
فارس و دریای عمان برای ترانزیت بین المللی به وجود می آید، 
پیشنهاد سرمایه گذاری بخش خصوصی ایرانی و روسی در بنادر 

دو طرف را مطرح کرد و افزود: احداث اسکه،س��یلو و انبارهای 
عمومی،مخازن نگهداری مایعات و س��ردخانه در بندر کاسپین 
و بنادر آس��تراخان به صورتBOT؛ برگزاری نشس��ت مشترک 
س��رمایه گذاران دو کش��ور به منظور آش��نایی با ظرفیت های 

همکاری دو طرف؛ تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران 
و مناطق ویژه اقتصادی روس��یه که در کریدور ش��مال-جنوب 
قرار دارند و برگزاری نمایش��گاه توانمندی های بنادر حاش��یه 
دریای خزر را می توان به عنوان مهمترین محورهای توس��عه 

همکاری های دو جانبه در مسیر توسعه مراودات اقتصادی دو 
کشور در دستور کار قرار داد.

مدیرعام��ل منطق��ه ویژه اقتص��ادی لوتوس جای��گاه منطقه 
آزاد انزل��ی ب��ه عن��وان دروازه ورود به ای��ران و مهمترین محور 
کری��دور ش��مال-جنوب را تش��ریح نم��ود و با اش��اره به عزم 
دولت فدرال روس��یه جهت توس��عه مناس��بات دو کش��ور در 
ح��وزه ه��ای مختلف به ویژه هم��کاری های ترانزیتی و حمل 
 و نقل��ی، اضاف��ه کرد: ایجاد محدوده وی��ژه اقتصادی جدید در

 آس��تراخان و یک بندر جدید؛ به منظور توس��عه زیرس��اخت 
 ه��ای الزم جه��ت گس��ترش هم��کاری ه��ای تج��اری 
روس��یه با ایران در مس��یر اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و ترانزیت 
کاال با کشور هند از سوی دولت روسیه در حال انجام می باشد 
که تا پایان س��ال ۲0۲3 فاز نخس��ت این دو طرح آماده بهره 

برداری می شود.
وی با تصریح بر اینکه بر ظرفیت های همکاری با بندر کاسپین 
جه��ت افزایش زیرس��اخت ه��ا و فعالیت های بندری، این بندر 
جدید توجه ویژه ای شده، پیشنهاد اضافه نمودن توافق سرمایه 
گذاری بخش خصوصی روسیه در اسکله های بندر کاسپین و 
برعکس را به عنوان بندی از موضوعات کمیس��یون مش��ترک 
اقتصادی آتی دو کش��ور مطرح س��اخت و از س��ایر پیشنهادات 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز استقبال کرد.
گفتنی است در جریان این بازدید، معاونین بندری و اقتصادی و 

مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند.

در جریان گفتگوی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس با مهندس اکبری مقدم توافق شد:

تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران و مناطق ویژه اقتصادی روسیه

بازدید سفیر جمهوری ارمنستان در ایران از بندر چابهار
 در بازدید سفیر جمهوری ارمنستان در ایران از بندر چابهار و نشست با سرپرست اداره 
کل بنادر و دریانوردی اس��تان در بندر ش��هید بهش��تی، راه های توس��عه همکاری های 

بازرگانی و تجاری از طریق بندر چابهار و از مبدا هندوستان بررسی شد.
شهره حقی- تجارت؛ به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
سیس��تان و بلوچس��تان، در جریان بازدید و نشس��ت س��فیر ارمنس��تان در ایران در بندر 
شهید بهشتی چابهار )دوشنبه 30 خرداد(، راهکارهای توسعه همکاری های بازرگانی 

و تجاری از طریق بندر چابهار بررسی شد.
آرس��ن آواکیان در این نشس��ت، با بیان اینکه ارمنس��تان به دنبال س��رمایه گذاری در 
حمل و نقل ترانزیتی و انجام خدمات لجس��تیکی در چابهار اس��ت اظهار کرد: اس��تفاده 
از امکانات بندر چابهار از چند جنبه برای ما قابل اهمیت اس��ت و ما مایل هس��تیم که 

کاالهای ما از هندوستان به چابهار و از چابهار به ارمنستان بیاید.
س��فیر ارمنس��تان گفت: ارمنس��تان مس��یر خوبی برای ترانزیت کاال به دریا هس��ت و 
ایجاد همکاری بین ارمنستان، ایران و هند از طریق چابهار برای ما عالقمندی ایجاد 

کرده است.

سرپرس��ت اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان نیز در این نشس��ت با اشاره به اشتراکات 
فرهنگی و تاریخی بین ایران و ارمنس��تان، افزود: دورنمای همکاری های اقتصادی، 

تجاری و ترانزیتی دو کشور روشن و رو به جلو خواهد بود. 
روانبخش در ادامه افزود: به دلیل عدم دسترسی ارمنستان به دریا؛ با وجود مرز مشترک 

زمینی بین ارمنس��تان و ایران، بنادر جمهوری اس��المی ایران در جنوب خصوصا بندر 
چابهار ظرفیت مناس��بی برای انجام تبادالت تجاری ارمنس��تان با س��ایر کش��ورها از 

طریق چابهار خواهد بود.
وی با بیان پروژه اتصال اقیانوس هند به دریای سیاه که این روزها مطرح هست اضافه 
کرد: قرار گرفتن ارمنستان در این مسیر ترانزیتی بین ایران و گرجستان به عنوان نقطه 
اتصال دهنده و پل ترانزیتی چابهار به بنادر شرق دریای سیاه خصوصا بندر  »پوتی« 
در گرجستان خواهد بود که کمک زیادی به انتقال سریع و ارزان محموله ترانزیتی از 

این مسیر در مقایسه با مسیر دریایی کانال سوئز  خواهد کرد.
وی اضافه کرد: بازار بزرگ کشورهای اوراسیا و تمایل این کشورها به انجام تبادالت 
کاالیی و تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و هند فرصت مناسبی 
برای استفاده از زیرساخت های بنادر ایران در جنوب خصوصا بندر چابهار و استفاده از 

کشور ارمنستان به عنوان دروازه ورود به کشورهای اوراسیا خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مسئولین بندر چابهار تالش خواهند کرد که هزینه و زمان انتقال 

کاال برای تمام گروه های کاالیی را کاهش دهند.


