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خبر

راه اندازی بخشی از خطوط شرکت 
صنایع پوشش رشت

گیالن امروز- رئیس سازمان صمت گیالن گفت: بخشی از خطوط شرکت 
صنایع پوشش در حال راه اندازی است.

تیمور پورحیدری در نشست با برخی از نمایندگان مردم گیالن در مجلس 
شورای اسالمی گفت: ساماندهی و رفع مشکالت شهر صنعتی رشت در 
اولویت است و با توجه به جغرافیای استان، استقرار صنایع هایتک و دانش 

بنیان بیشتر مدنظر است.
او بر لزوم احیای شرکت صنایع پوشش، همزمان با ایحاد شهرک نساجی 
بزرگ تأکید کرد و گفت: بخشی از خطوط شرکت صنایع پوشش در حال 
راه اندازی است و پیشنهاد داریم مابقی اراضی آن نیز به شهرک نساجی 
بزرگی در شمال کشور تبدیل شود تا اشتغال فراوان و اقتصاد پایداری را 

به وجود آورد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن همچنین ساماندهی و بهبود 
وضعیت شهر صنعتی )مستقر در الکان رشت( را یکی از ضرورت های حوزه 
تولید اعالم کرد و گفت: در جهت رفع مشکالت و آسیب های این شهر 

صنعتی بزرگ استان برنامه هایی در دستور کار داریم.
پورحیدری این شهر صنعتی را یکی از ۴ شهر صنعتی کشور دانست و گفت: 
در تالش هستیم این ظرفیت زیرساختی را برای جذب سرمایه گذاری به نحو 

مطلوب و شایسته ارتقاء دهیم.
او تعیین تکلیف ۱۲۰ واحد تملک شده توسط بانک ها و سایر نهاد ها را از 
رئوس برنامه های سازمان صمت گیالن اعالم کرد و از تشکیل ۲ جلسه ستاد 
احیای واحد های راکد و تعطیل در محل استانداری و شرکت شهرک های 

صنعتی خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های گیالن پرداخت به 
موقع نیم درصد شهرداری ها را خواستار شد

از  برخی  گفت:  گیالن  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل  امروز-  گیالن 
شهرداری ها از جمله آستارا و لوندویل در زمینه پرداخت به موقع و کامل نیم 
درصد از درآمد نهادهای خود به کتابخانه ها کوتاهی می کنند و در این راستا 

باید توجه ویژه ای به کتابخانه ها صورت بگیرد.
در  آستارا  های  کتابخانه  انجمن  جلسه  در  کرمی  پریسا  ایرنا  گزارش  به 
فرمانداری آستارا افزود: شهرداری آستارا یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال و 
شهرداری لوندویل ۳۰۰ میلیون ریال از مجموع درآمد سال گذشته خودشان 

به کتابخانه های این شهرستان بدهکار هستند.
وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، نیم درصد از درآمد شهرداری ها صرف 
هزینه های جاری کتابخانه ها می شود، اضافه کرد: امروز مجموعه ما تنها 
یک مرکز تبادل کتاب نیست بلکه مجموعه ای پویا و فعال در همه سطوح 
اجتماعی و برای همه اقشار مختلف مردم است و ۷۵ پایگاه کتابخانه ای به 
صورت مجازی نسبت به ترویج مطالعه با مشارکت شهروندان استان گیالن 

فعال هستند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن ادامه داد: این شهرستان ظرفیتهای 
فرهنگی قابل توجهی دارد و هزینه  ای که برای کتاب و کتابخوانی صورت 
می  گیرد سرمایه گذاری برای داشتن آینده ای بهتر و جامعه ای آگاه و عاری 

از هرگونه آسیب های اجتماعی است.
وی بیان کرد: همکاری شهرداری  ها، نیروهای بسیج، سمن ها و نهاد کتابخانه 
 ها در حوزه شاداب سازی کتابخانه ها، سبب ترغیب شهروندان برای حضور 

بیشتر در فضای کتابخانه ای خواهد شد.
کرمی به اجرای طرح »صبحانه با طعم کتاب« در استان گیالن اشاره کرد و 
گفت: این طرح روزهای شنبه هر هفته اجرا و در قالب آن کتاب های خوب 

به مردم و مسئوالن از طریق پیامک معرفی می شود.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار آستارا هم در این نشست گفت: بسیاری 
از مصوبات جلسات گذشته انجمن کتابخانه های این شهرستان اجرایی نشده 
است و اراده جدی بین مسئوالن در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه وجود ندارد.
آزادسازی  سالروز  بمناسبت  کتاب  نمایشگاه  برپایی  افزود:  آدمیت  حسن 
خرمشهر با موضوع ایثار و شهادت در باغ ملی، مسابقه کتابخوانی، تجهیز 
کتابخانه های لوندویل و ویرمونی و راه اندازی تاکسی کتاب و یا اتوبوس 
فرهنگی از جمله طرح هایی است که با مشارکت کتابخانه ها باید اجرا شود.
وی از اداره کتابخانه های عمومی خواست، یک نیروی انسانی را برای جمع 
آوری کتاب های بالاستفاده دستگاه های اداری و نهادها تعیین کند تا با 
تحویل کتاب های جمع آوری شده به کتابخانه ها، منابع جدیدی در دست 

عالقه مندان به مطالعه قرار گیرد.

پلمپ یک مرکز طب سنتی غیرمجاز 
در رشت

گیالن امروز- مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از 
پلمپ یک مرکز طب سنتی به علت اعمال مغایر با سالمت مردم در رشت 
خبر داد. سید رشید میرفالح گفت: در بررسی های میدانی به عمل آمده 
توسط تیم بازرسان نظارت بر درمان پس از گزارش های مردمی، یک مرکز 
مدعی طب سنتی بدون صالحیت )بدون حضور پزشک و بدون تأیید دانشگاه 

علوم پزشکی گیالن( پلمب شد.
این مرکز به علت مداخله در امر درمان بیماران، نداشتن صالحیت فنی و 
حرفه ای، تهدید علیه سالمت عمومی و انجام اعمال جراحی غیرقانونی پلمب 

و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

جشنواره ای با طعم توت فرنگی در رودبار
گیالن امروز- مدیر جهاد کشاورزی رودبار در حاشیه جشنواره توت فرنگی 
در روستای سی دشت که پس از دوسال وقفه به دلیل شیوع کرونا برگزار 
رودبار  در  امسال  فرنگی  توت  تن  می شود، ۱۷۰  بینی  پیش  گفت:  شد، 

برداشت شود.
از زمین های کشاورزی و یک گلخانه  افزود: ۳۰ هکتار  ابراهیمی  سروش 
هیدروپونیک به مساحت ۳ هزار مترمربع در رودبار به کشت توت فرنگی 
اختصاص داده شده و پیش بینی جشنواره ای با طعم خوشمزه توت فرنگی در 
رودبارمی شود امسال ۱۷۰ تن توت فرنگی به ارزش ۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون 

تومان از این زمین ها و گلخانه برداشت و روانه بازار شود.
وی با بیان اینکه ۱۶۰ بهره بردار در بخش تولید توت فرنگی در شهرستان 
رودبار فعالیت می کنند، اضافه کرد: توت فرنگی از سال ۶۷ در روستای سی 

دشت این شهرستان کشت می شود.
برداشت توت فرنگی از روز های پایانی اردیبهشت شروع شده و تا نیمه خرداد 

ادامه دارد.

راهکارهای مدیریت منابع آب- منطقه شمال

خطر تغییر اقلیم در کمین استان های پربارش
گیالن امروز- وقوع سیالب های وقت و بی وقت همواره در کنار زلزله 
به گفته کارشناسان از بی سروصدا ترین بالیای طبیعی بوده که با خود 
خسارت های فراوانی در بخش های مختلف به دنبال داشته است اما شاید 
در سال های اخیر خشکسالی را بتوان جایگزین سیالب ها کرد. با توجه به 
اینکه آثار تخریبی خشکسالی نسبت به زلزله و سیل دیرتر نمایان می شود 

در حوزه تحقیقات و پژوهش و ارائه راهکار کمتر به آن توجه شده است.
بدون  که حیات  به طوری  است  بشری  اصلی حیات  ارکان  از  یکی  آب 
آن برای موجودات زنده به هیچ وجه قابل تصور نیست. البته باید به این 
موضوع نیز اشاره شود که تنها ایران نیست که با چالش و بحران کم آبی 
مواجه است امروزه اکثر کشورها با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند 
و مهم ترین اصل در این میان داشتن برنامه و مدیریت درست برای گذر 

از این بحران است.
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شهر در ایران 
با چالش و بحران کم آبی مواجه هستند 
به گفته کارشناسان طی سال های اخیر با 
کاهش نزوالت آسمانی شاهد کاهش سطح 
پشت  ذخیره  چاه ها،  زیرزمینی،  آب های 
سدها رو به رو هستیم اما نکته قابل تأمل 
این است که اگر همین امروز به فکر راهکار 
و مدیریت درست موضوع نباشیم قطعاً در 

سال های آینده شرایط سخت می شود.
و  چالش  به  شده  تالش  گزارش  این  در 
شمالی  استان های  در  آبی  کم  در  بحران 
با  مناسبت  راهکارهای  و  پرداخته  کشور 
دهیم.  ارائه  منطقه  این  جغرافیای  اقلیم، 
با توجه به اینکه بخش عمده مصرف آب 
بوده  کشاورزی  بخش  در  استان  این  در 
کشاورزی  به  زیادی  جمعیت  معیشت  و 
گره خورده توجه به موضوع خشکسالی و 
و  مهم  بسیار  استان ها  این  در  آب  چالش 

حائز اهمیت است.
بی آبی دامن آبخوان های البرز را 

گرفت
اگرچه البرز را با منابع آبی فراوان از جمله 
شدن  کم  اما  می شناسند  کرج  رودخانه 
برداشت  و  اخیر  سال های  طی  بارش ها 
زیرزمینی  و  منابع سطحی  از  آب  بی رویه 

بر وسعت  روز  هر  و  درآورده  به صدا  استان  این  در  را  زنگ خشکسالی 
واقع  استان کشور می افزاید. خشکسالی در  بیابانی کوچک ترین  مناطق 
بخشی الینفک از تغییرات اقلیمی است که بسیاری از مناطق خشک و 
نیمه خشک دنیا از جمله ایران را چند سال یک بار درگیر می کند و البرز 

نیز این قاعده مستثنی نیست.
حامد فرضی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار کرد: خشکسالی یکی از پدیده های اقلیمی به شمار 
می رود که ضربه زیادی به زیست بوم منطقه درگیر وارد می کند، در این 
زمینه عالوه بر کاهش کمی منابع آب شاهد کاهش کیفی منابع آب نیز 

خواهیم بود.
یکی از مهمترین راه های پیشگیری از خسارات ناشی از خشکسالی اجرای 
طرح های آبخیزداری به شمار می رودکه این امر در کاهش بالیای طبیعی 
همچون سیل و امنیت جوامع محلی محدوده حوضه های آبریز نیز بسیار 

تأثیرگذار است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با بیان اینکه با استفاده از 
ذخایر آبی سازه های آبخیزداری می توان به مقابله خشکسالی رفت، تصریح 
کرد: طرح های آبخیزداری در این استان نیز عاملی برای تزریق ۷۲ میلیون 

مترمکعب آب سطحی و سیالب ها به سفره های زیرزمینی شده است.
فرضی با بیان اینکه باید اجرای طرح های آبخیزداری را به صورت ویژه در 
دستور کار قرار دهیم، گفت: همچنین با اجرای این طرح ها توانسته ایم به 
صورت ساالنه ۳۸ میلیون مترمکعب آب در سطح حوضه های آبخیز جمع 

آوری و از هدر رفت و فرسایش ۶۵۲ هزار تن خاک جلوگیری کنیم.
وی اظهار کرد: منابع آبی در سازه های حوضه های آبخیز شهرستان طالقان، 
کرج و ساوجبالغ وجود دارد اما اشتهارد در این زمینه وضعیت مطلوب 

نداشته و سازه ها تقریباً خالی هستند
الگوی کشاورزی تغییر کند

زمان  در  کرد:  بیان  البرز  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
خشکسالی باید الگوی کشاورزی را تغییر دهیم و این الگو باید متناسب با 
کم آبی باشد به طور مثال اگر با با ۲۰ درصد کاهش بارندگی مواجه شویم 
باید الگوی کشت به جو تغییر یابد. وی تصریح کرد: در زمینه توسعه فضای 
سبز نیز باید از گیاهان کم آب بر بهره گرفت، چراکه چمن به عنوان گیاهی 

پرآب بر مناسب برای این دوره نیست.
فرضی با اشاره به لزوم آموزش برای کاهش مصرف آب خاطرنشان کرد: 
در کشاورزی اگر بهره وری آب داشتیم با ۵۰ درصد از منابع آبی موجود 

می توانیم تا تولید محصول را تا دو برابر کنیم.
نباید  اینکه  بیان  با  البرز  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
خشکسالی را یک موضوع تک بعدی در نظر بگیریم، متذکر شد: برای 
مدیریت خشکسالی داشتن یک دید کامل و جامعی در تمامی ابعاد به 

امری الزم و ضروری است، چراکه خشکسالی پدیده ای استانی به شمار 
نمی رود بلکه باید به عنوان یک پدیده آبخیز محور به آن توجه کرد.

در حال حاضر پنج سد کرج، الر، لتیان، ماملو و طالقان و نیز منابع آب 
زیرزمینی تأمین آب استان تهران را بر عهده دارند و برخالف دیگر مناطق 
در  است،  در حوزه کشاورزی  آن ها  آب مصرفی  عمده  بخش  که  کشور 
تهران کمتر از ۴۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می شود 

و مابقی برای مصارف خانوار مستقر در این استان است.
کم آبی در استان تهران از مرز هشدار گذشته است، تا جایی که طبق اعالم 
شرکت آب و فاضالب استان تهران میزان مصرف آب در این استان ۷۶ 
درصد بیشتر از منابع آب تجدیدپذیر استان است و این یعنی منابع آبی 

استان تهران هر روز کمتر و کمتر می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن 

جدی خواندن مشکل آب در تهران افزود: ورودی سدهای پنجگانه تهران 
نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است، که نشان 
آماده،  می بایست،  سال  بارش  کم  و  گرم  فصل  به  ورود  برای  می دهد، 

هوشیار و با برنامه باشیم.
بهزاد پارسا بارش ها در بسیاری از ماه های سال آبی جاری را کمتر از نرمال 
خواند و گفت: در همین حال شاهد افزایش مصرف آب توسط تهرانی ها 
طی ماه ها و سال های اخیر بودیم، تا جایی که هر تهرانی به طور متوسط 

۲۴۰ لیتر آب در شبانه روز 
گیالن: ضرورت پیش بینی تمهیدات کاربردی برای حل بحران 

کم آبی
گذر از بحران کم آبی و کاهش خسارت ها مستلزم اندیشیدن تمهیدات 
ویژه است. »محمود هوشیار فرد« پژوهشگر و محقق حوزه کشاورزی در 
گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از زیرساخت های سنتی مانند 
آب بندان ها از بین رفته اند و الیروبی انهار و کانال ها خصوصاً کانال های 
درجه ۳ تا نهر مزرعه یا خود زمین بخوبی انجام نشده است، اظهار کرد: 
الیروبی انهار و کانالهای انتقال و توزیع آب به منظور افزایش سرعت انتقال 
آب و فراهم کردن امکان مدیریت توزیع آن در زمان کوتاه تر و جلوگیری 

از هدر رفت آب ضروری است.
و  شالیزاری  اراضی  سازی  یکپارچه  و  نوسازی  تسطیح،  داد:  ادامه  وی 
استفاده مطلوب از آب های سطحی و زیرزمینی، ساماندهی چاه های آب 
کشاورزی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت چاه های آب کشاورزی و 
کاشت ارقام کیفی کم آب بر با دوره رشد کوتاه تر برنج می تواند بر مشکالت 
کم آبی و کاهش میزان تولید این محصول راهبردی تا اندازه ای غلبه کرد. 
به طوری که در صورت تسطیح و یکپارچه سازی شالیزارها میزان مصرف 

آب در واحد سطح به نصف تقلیل پیدا می کند.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه آبیاری در هر زراعت و تولیدی از مهمترین 
عملیات هایی است که باید آن را به ویژه در زراعت برنج مد نظر داد، ادامه 
داد: مقدار آب مورد نیاز برای برنج بستگی به روش کاشت، تراکم بوته ها، 
مقدار مصرف مواد تقویت کننده، نوع بافت خاک، شرایط اقلیمی و رقم 
مورد کاشت داشته و به طور کلی در ارقام زودرس نیاز آبی کمتر و در ارقام 

دیررس نیاز آبی بیشتر است.
وی اضافه کرد: تغییر تاریخ کاشت و استفاده مؤثر از آب باران، استفاده از 
آبیاری قطره ای، آبیاری تناوبی و سامانه تیپ در شالیزارها می تواند عالوه 
بر افزایش میزان جذب عناصر غذایی ماکرو و میکرو باعث کاهش ۳۰ تا 

۵۰ درصدی مصرف آب برای تولید برنج شود.
اهمیت آگاهی از زمان بندی رهاسازی آب سد سفیدرود

هوشیار فرد با تاکید بر اهمیت آگاهی هر ساله کشاورزان از زمان بندی رها 
سازی آب سد سفیدرود، گفت: شالیکاران باید از این موضوع مطلع باشند 

تا برنامه کشت و کار خود از جمله زمان خزانه گیری را بر آن اساس تطبیق 
دهند و بدین ترتیب از بیشترین آب ممکن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه همکاری و هماهنگی کشاورزان موجب افزایش راندمان 
و کاهش تلفات آب می شود، ادامه داد: نشاء ها حدود ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از 
خزانه گرفتن آماده کشت می شوند و حدود سه هفته هم شالیزار به منظور 
جلوگیری از رشد علف های هرز و مقابله با تغییرات دما نباید بی آب بماند.

این پژوهشگر حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه البته پس از وجین اول و 
دست وجین که گاز زمین خارج می شود، رشد نشاء ها سرعت می گیرد، 
تصریح کرد: بعد از این مرحله زمین هر ۱۵ تا ۲۰ روز نیاز به آب دارد، 
بنابراین رعایت عمق مناسب غرقابی برای هر دوره رشد )آبیاری تناوبی( 

منجر به مصرف آب کمتر و نیز عملکرد مطلوب می شود.
نقش تشکل های صنفی و ضرورت وجود یک نگاه ملی

هوشیارفرد همچنین با بیان اینکه 
در بسیاری از مناطق کشور مدیریت 
آب کشاورزی به تشکل های صنفی 
توسط  و  شده  واگذار  بخش  این 
دولت فقط نظارت می شود، اظهار 
استان  در  واگذاری  این  اگر  کرد: 
کمبودها  انجام شود، وضعیت  هم 
حل  زیادی  حدود  تا  نگرانی ها  و 

می شوند.
به  دادن  استانی  جنبه  گفت:  وی 
آبی  حوزه  در  آبی  بحران  موضوع 
سد سفیدرود و تأمین آب موردنیاز 
شالیزارهای استان غیرمنطقی است 
زیرا به نظر می رسد حل آن در حد 
امکانات استانی نیست و باید به این 

موضوع با نگاه ملی برخورد شود.
 مازندران: اصالح شبکه های 
فرسوده برای مهار هدررفت 

آب
تشنه،  و  پرآب  استان  حکایت 
است  آنانی  روایت  نیست،  قصه 
که روی معدن هایی از طال روزگار 
و  خالی  دستشان  و  می گذرانند 
تصور  است.  تهی  سفره هایشان 
پرآبی مازندران و داشتن سفره های 
زیرزمینی غنی و چشمه سارها و آب بندان رویایی دیگر به سراب مبدل 
شده است زیرا سایه سنگین خشکسالی را با گذر و سفر به گوشه و کنار 

استان می توان به نظاره نشست.
پرآب،  محصوالت  کشت  از  پرهیز  امر،  متولیان  و  کارشناسان  تاکید  به 
آب،  فرسوده  شبکه های  اصالح  غیرمجاز،  چاه های  فعالیت  از  جلوگیری 
تکمیل پروژه های سدسازی، بهسازی و الیروبی آب بندان ها و سردهنه 

های کشاورزی نسخه هایی برای رهایی مازندران از خشکسالی است.
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  کشاورزی  دانشگاه  استاد  احمدی،  محمد 
فرسودگی شبکه های آبرسانی و تأسیسات را از مشکالت بیان کرد و گفت: 
بخش قابل توجهی از منابع آبی از طریق تأسیسات و شبکه های فرسوده 
آبرسانی هدر می رود که نوسازی و اصالح این شبکه ها امری ضروری به 
نظر می رسد. احمدی مصرف صحیح آب، کاهش کشت محصوالت پرآب 
طلب و ممنوعیت کشت، تکمیل طرح های مهار آب، الیروبی و بهسازی 
آب بندان ها، اصالح شبکه ها و تأسیسات را از جمله راهکارهای مدیریت 
منابع آبی در استان بیان کرد. حال روز شهرهای مازندران بدتر از روستاها 
شده و ناقوس خشکی در اکثر شهرهای استان به صدا درآمده است و این 
وضعیت یعنی آنکه تشنگی به درون خانه ها رسیده است و هشدار کم آبی 
در ۴۷ شهر مازندران نواخته شد و برخی روزهای سال آبرسانی با تانکر و 

سیار به مناطق شهری انجام می شود.
تزریق منابع برای رفع مشکل تنش آبی شهرها

بهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مازندران در گفتگو با مهر 
نسبت به افزایش تنش آبی و کم آبی در ۴۷ شهر این استان هشدار داد و 
گفت: حجم آورده های آبی نزوالت جوی در سال های اخیر کاهش داشته 
و این وضعیت باعث کاهش منابع سفره های زیرزمینی آب در سطح استان 
شده است. وی، افزایش ساخت وسازهای مسکونی و تقاضای برای منابع 
آبی جدید باعث افزایش حجم فشار به منابع موجود مخازن فعلی آب در 
سطح مازندران شده است، افزود: برای سال ۱۴۰۱ و از محل اعتبارهای 
ملی و رفع مشکل تنش آبی در شهرهای مازندران حدود ۵۶ میلیارد تومان 

اعتبار اختصاص یافته است
استفاده از ارقام محلی و کم آب راهکار دیگر مقابله با بحران 

خشکسالی است
جواد طوسی، مدیر تأسیسات آبی و برقی آب منطقه ای مازندران در گفتگو 
با مهر وضعیت سد بزرگ شهید رجایی را نامناسب ذکر کرد و گفت: فقط 
۶۹ درصد از مخزن سد آب ذخیره شده و این به آن معنا است که برای 

تأمین آب کشاورزی در پایین دست با کمبود مواجه خواهیم بود.
وی استفاده از ارقام محلی، کم آب بر و زودبازده را راهکار فرار از تنش آبی 
معرفی کرد و از کشاورزان خواست از کشت شالی بعد از برداشت گندم و 

کلزا در فصل زراعی جای خودداری کنند.

یک  جریان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  امروز-  گیالن 
مدیرکل  سرگیویچ  نیکیتا  خیلیمونچیک  با  مجازی  مشترک  نشست 
منطقه ویژه اقتصادی اورنبورگ روسیه در خصوص برنامه ها و راهکارهای 

توسعه همکاری ها به بحث و گفتگو پرداخت.
علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی در جریان یک نشست مشترک مجازی با خیلیمونچیک نیکیتا 
سرگیویچ مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی اورنبورگ روسیه در خصوص 

برنامه ها و راهکارهای توسعه همکاری ها به بحث و گفتگو پرداخت.
منطقه  در  مشترک  همایش های  و  نمایشگاه  برگزاری  اساس  براین 
فعالین  بازدید  قالب  در  تجاری  رویدادهای مشترک  برپایی  انزلی؛  آزاد 
اقتصادی دو طرف از ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و همکاری 
مشترک؛ بهره گیری از امکانات موجود ترانزیتی، لجستیکی و انبارداری 
مجتمع بندری کاسپین به منظور توسعه همکاری های ترانزیتی میان دو 
کشور و امکان سنجی تهاتر کاال از مهمترین موضوعات مورد توافق در 

این گفتگوی دو جانبه را به خود اختصاص داد.
از سوی دیگر دو طرف در خصوص همکاری در مسیر تشکیل شورای 

و  ایران  کشور  دو  آزاد  مناطق  همکاری 
همکاری  شورای  تشکیل  راستای  در  روسیه 
خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  آزاد  مناطق 
جهت  را  خود  آمادگی  و  رسیده  توافق  به 
فرآوری  مشترک  تولیدی  واحدهای  تأسیس 

محصوالت کشاورزی و دامی اعالم نمودند.
گفتنی است در این نشست معاونین بندری 
و حوزه خزر، اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیر 
مشاور  و  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  اوراسیا  حوزه 
رئیس  کل،  مدیر  اول  معاون  و  انزلی  آزاد 
آژانس  مدیر  و  سرمایه گذاری  ترویج  آژانس 
اقتصادی  ویژه  منطقه  سرمایه گذاری  ترویج 

اورنبورگ حضور داشتند.
در  »اورنبورگ«،  اقتصادی  ویژه  منطقه 

جنوب شرقی روسیه و در جوار کشور قزاقستان قرار گرفته و به دلیل 
جایگاه ویژه جغرافیایی خود از ظرفیت های باالیی در مسیر دسترسی به 

بازارهای شرق روسیه و آسیای مرکزی برخوردار می باشد.

نشست مشترک مجازی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی اورنبورگ روسیه 


