گزارش کامل حضور سفیر کشور بلغارستان در استان کهگیلویه و بویراحمد

این هفته سفیر کشور جمهوری بلغارستان به همراه رایزن اقتصادی سفارت این کشور و مشاور خود در
سفری دو روزه وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شدند.
این هیئت در ابتدای ورود خود به استان در پاویون فرودگاه یاسوج مورد استقبال رسمی مقامات استانی قرار
گرفتند ،سفیر بلغارستان و هیئت همراه خود بالفاصله پس از ورود به استان به سمت ساختمان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج حرکت کرده و در دیداری صمیمانه با مجموعه اتاق یاسوج دیدار
کرد ،وی در این نشست اظهار کرد :رفتار حرفه ای اتاق یاسوج نشان دهنده جایگاه بارز این نهاد در استان
کهگیلویه و بویراحمد می باشد .پولنداکوف ادامه داد :بابت وجود این مجموعه قوی و ساختمان مدرن اتاق
بازرگانی ,به فعالین اقتصادی این استان تبریک می گویم.
سفیر بلغارستان در ادامه بیان کرد :تمدید تحریم های  10ساله آمریکا بر روابط اقتصادی ایران و بلغارستان
بی تاثیر است.
هریستو پولنداکف افزود :بلغارستان از جمله کشورهای تشکیل دهنده اتحادیه اروپاست و این اتحادیه یکی از
طرفهای موافقت نامه برجام است.
وی اظهار داشت :اتحادیه اروپا به این موافقت نامه متعهد است و بلغارستان نیز تابع این سیاستهاست.
پولنداکف بیان کرد :بلغارستان دروازه اروپا از سمت ایران است و صوفیه تمایل دارد پیونددهنده ایران و کل
اتحادیه اروپا باشد.
وی که به منظور بررسی ظرفیتهای گسترش مناسبات اقتصادی کشورش با استان کهگیلویه و بویراحمد به
یاسوج سفر کرده است بیان کرد :در بسیاری از زمینهها امکان همکاری وجود دارد.
پولنداکف گفت :منابع و تجربههایی در هر  2طرف وجود دارد که میتواند مکمل نیازها و تواناییهای
همدیگر باشد.
وی افزود :در این سفر بر روی این مسائل به صورت ویژه مطالعه و گفت و گو خواهد شد.
وی اظهار داشت :یاسوج ،شهری پاکیزه ،با هوایی پاک و مردمانی تمیز و آراسته است و میتوان از این فرصت
برای جذب گردشگرهای اروپایی استفاده کرد.

** دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد

اراده جدی بلغارستان برگسترش روابط با جمهوری اسالمی ایران:
سفیر کشور بلغارستان و هیئت همراه خود پس از حضور در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج
به همراه رئیس اتاق یاسوج به دیدار استاندار کهگیلویه و بویراحمد رفتند.
هریستو پولنداکف سفیر کشور بلغارستان در ایران ،در دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت که اراده
جدی برای ایجاد و گسترش مناسبات فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی بین  2کشور ایران و بلغارستان در دوره
پسابرجام به وجود آمده است.
هریستو پولنداکف در دیدار با موسی خادمی استاندار کهگیلویه وبویراحمد یادآور شد که مقامات سیاسی
کشورش همواره بر توسعه روابط دوستانه با کشور بزرگ و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه تاکید داشته
اند.
وی گفت که نخست وزیر بلغارستان  2بار و هفت تن از وزرای کشور متبوعش نیز ظرف  2سال گذشته برای
توسعه و گسترش مناسبات فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده و تفاهم نامه های زیادی نیز در
بخش های مختلف بین یکدیگر به امضا رسیده است.
سفیر کشور بلغارستان در تهران همچنین به نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و علمی بین  2کشور با
محوریت حوزه حمل و نقل و وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود :هیجدهمین دوره این نشست نیز
اسفند سال گذشته در جمهوری اسالمی برگزار شد.
هریستو پولنداکف سفیر بلغارستان در تهران در این دیدار تاکید کرد که این کشور ظرف  2سال گذشته
مناسبات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود را با استان های مختلف جمهوری اسالمی نیز تعمیم و گسترش
داده است.
وی شناخت موقعیت های مهم و استراتژیک از حیث منابع اقتصادی و تجاری ،شناسایی ظرفیت ها و
استعدادهای طبیعی ،صنعتی ،کشاورزی و خدماتی در استان ها برای ایجاد مناسبات و سرمایه گذاری های
تجاری و اقتصادی و همچنین شناخت اشتراکات فرهنگی و اجتماعی را از جمله اهداف سفرهای استانی خود
به نقاط مختلف ایران دانست.

هریستو پولنداکف گفت که ظرفیت های طبیعی و اقتصادی فراوانی برای ایجاد همکاری های مشترک
تجاری برای سرمایه گذاری تجار و بازرگانان بلغاری با استان زیبا و بکر کهگیلویه وبویراحمد وجود دارد.
سفیر بلغارستان در ایران با بیان اینکه بسترهای همکاری های اقتصادی با این استان فراهم است ،گفت:
ظرفیت گیاهان دارویی ،گردشگری ،صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی و همچنین تولیدات با کیفیت
کشاورزی از جمله موقعیت های ویژه اقتصادی برای حضور و تبادل تجاری سرمایه گذاران بلغاری با
کهگیلویه و بویر احمد است.
وی ادامه داد که افزون بر  20درصد تولید نفت ایران در این استان کوچک است و از آنجا که بلغارستان
محروم از تولیدات نفت و صنایع وابسته به آن است ،کشورش آمادگی دارد تا زمینه انجام و گسترش
همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری نفتی و پتروشیمی را برای تجار و بازرگانان ایرانی و به طور خاص
کهگیلویه وبویراحمد فراهم کند.
سفیر بلغارستان در ایران تصریح کرد :دولت بلغارستان نیز از فناوری های مشترکی که منافع  2کشور را در
این راستا تامین کند نیز حمایت خواهد کرد.
وی یادآور شد که شرکت های تجاری این کشور آماده سرمایه گذاری در حوزه های مختلف پتروشیمی و
صنایع وابسته به نفت ،گردشگری ،صنعت و کشاورزی است.
هریستو پولنداکف ،سفیر بلغارستان در ایران و تسوتان الکسوف و رایزن بازرگانی سفارت این کشور به مدت
 2روز در استان خواهند ماند و در این مدت عالوه بر بازدید از طرحهای تولیدی ،کشاورزی ،صنعتی و
گردشگری با مسئوالن سیاسی و فعاالن بخش خصوصی نیز دیدار خواهند داشت.
سفر این  2دیپلمات بلغاری به کهگیلویه و بویراحمد  2ماه پس از ورود یک هیات اقتصادی  -سیاسی از
جمهوری امسک روسیه انجام میشود.

رویکرد دولت یازدهم توسعه مبادالت فرهنگی و اقتصادی با کشورهای خارجی:
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست تاکید کرد که توسعه مبادالت و مناسبات فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف جهان به ویژه در دوره پسابرجام یکی از رویکردهای مهم و
استراتژیک دولت تدبیر و امید است.
سید موسی خادمی در دیدار با هریستو پولنداکف ،سفیر بلغارستان در ایران ،اظهار داشت که گسترش روابط
با کشورهای خارجی زمینه ساز ایجاد رقابت سالم بین شرکت های تجاری و سرمایه گذاری ،افزایش فعالیت
های اقتصادی و ورود فناوری های جدید به کشورمان شده است.

وی بیان کرد که دولت نیز ضرورت تعمیم و گسترش این مهم را برای استان های مختلف ابالغ کرده و
مشوق ها و حمایت های ویژه ای از جمله معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد که این استان غنی و سرشار از ظرفیت های طبیعی ،کشاورزی ،گردشگری و با سایر قابلیت
های مهم اقتصادی آماده جهش برای توسعه سرمایه گذاری خارجی است.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد کارخانه سیمان مارگون توسط سرمایه گذار خارجی از کشور لبنان با سرمایه
گذاری افزون برچهار هزار میلیارد ریال و با ظرفیت یک میلیون تن را نمونه موفقی از سرمایه گذاری خارجی
در این خطه از کشور ایران ذکر کرد.
خادمی وجود مناظر بکر و طبیعی ،جنگل های انبوه ،وجود افزون بر  2هزار گونه گیاه دارویی10 ،درصد
منابع آبی کشور با حدود  11میلیارد مترمکعب روان آب 20 ،درصد تولیدات نفت کشور برای سرمایه گذاری
در صنایع وابسته و پتروشیمی را گوشه ای از ظرفیت های مهم اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران خارجی
دانست.
وی بیان کرد :دولت و مجموعه مدیریتی استان نیز آماده هرگونه همکاری ،ایجاد زیرساخت های مناسب و
ارایه مشوق های الزم به سرمایه گذاران ،تجار و فعاالن اقتصادی از کشورهای مختلف به ویژه شرکت های
تجاری بلغارستان است.
خادمی به برخی اشتراکات فرهنگی میان ایران و بلغارستان اشاره کرد و گفت :جمهوری اسالمی و
دولتمردان این کشور تنها به دنبال گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورها نیستند ،بلکه بر ایجاد روابط
و مناسبت های سیاسی و فرهنگی نیز تاکید ویژه دارد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت :تمامی نقاط کشور جمهوری اسالمی از جمله این استان در شرایط
کنونی و پرآشوب منطقه و جهان ،جزیره ای امن برای هرگونه فعالیت های اقتصادی و تجاری است.

** نشست با مدیران و مسوالن دولتی
سفیر بلغارستان در ایران گفت که کشورش آماده گسترش روابط اقتصادی در بخش های مختلف با استان
کهگیلویه و بویراحمد است.
هریستو پولنداکف ،در جمع برخی مسئوالن کهگیلویه و بویراحمد افزود :کشاورزی ،گردشگری ،ساخت
نیروگاه های کوچک آبی و شیالت از جمله زمینه های همکاری دوجانبه است.
وی اظهار داشت :کهگیلویه و بویراحمد از نظر کشاورزی موقعیت منحصر به فردی دارد که می توان از این
جنبه برای گسترش همکاری ها بهره برداری کرد.
پولنداکف بیان کرد :بلغارستان آماده همکاری با کهگیلویه و بویراحمد برای راه اندازی نیروگاه های کوچک
آبی و انتقال تجربه ،فناوری و نیروی انسانی در زمینه ساخت این نیروگاه هاست.
وی با اشاره به آمارهای ارائه شده از وضعیت شیالت در استان اظهار داشت :تحت تاثیر میزان تولید ماهی و
میگو در این استان قرار گرفتم و فکر می کنم در این زمینه می توانیم همکاری هایی داشته باشیم.
پولنداکف عنوان کرد :میگوی موجود در بلغارستان ،کوچکتر از میگوی تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد
است و واردات آن بیشتر از کشورهای روسیه ،چین و نروژ است که به نظر می رسد می توان میگو را با
قیمت کمتری از کهگیلویه و بویراحمد خریداری کرد.
پولنداکف یکی از مزیت های داشتن رابطه اقتصادی با بلغارستان را موقعیت خاص جغرافیایی این کشور
دانست که به گفته وی دروازه ورود ایران به اروپاست و کاالهای ساخت این استان می توان در بندرهای این
کشور تخلیه و با بسته بندی اروپایی صادر شود.
وی افزود :حجم مبادالت اقتصادی ایران و بلغارستان هم اکنون حدود  250میلیون یورو است که نشان می
دهد عالرغم تحریم ها راه های ارتباط اقتصادی باز است.
پولنداکف گفت :امیدواریم خیلی زود مشکالت مباالت بانکی ایران با سایر کشورها برطرف شود تا امکان
گسترش همکاری ها با این کشور فراهم شود.
وی بیان کرد :بلغارستان تالش می کند که موانع تجاری  2کشور برطرف شود و ما مطمئن هستیم که روابط
بین ایران و بلغارستان بهتر خواهد شود.
پولنداکف عنوان کرد :به تازگی هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی  2کشور در تهران برگزار و مشکالت
موجود بررسی شد و باورم این است که می توانیم به راه حل های خوبی برسیم.

وی اظهار داشت :با راه اندازی کریدور حمل و نقل دریایی خلیج فارس به دریای سیاه زمینه همکاری های
اقتصادی میان  2کشور بهتر می شود.
پولنداکف گفت :بلغارستان می تواند دروازه ورود همه کاالهای کهگیلویه و بویراحمد از جمله انواع میوه ها،
فرآورده های معدنی و غیره به عنوان کاالهای اروپایی به اتریش و کل اتحادیه اروپا شود.
وی افزود :در سفر پیشین نخست وزیر بلغارستان به تهران چند سند همکاری امضا شد که فرصت های
خوبی برای گسترش همکاری های هر دو طرف ایجاد کرده است.
پولنداکف مهمترین جنبه روابط ایران و بلغارستان را تفاهم  2کشور برای حمایت متقابل از سرمایه گذاری
متقابل و اجتناب از مالیات مضاعف دانست که به گفته وی می تواند راهگشای توسعه همکاری ها باشد.
وی بیان کرد :سفارت بلغارستان در ایران و سفارت ایران در بلغارستان برای گسترش این همکاری ها تالش
زیادی می کنند و ما برای تبادل هیات های تجاری و اقتصادی آمادگی داریم.
پولنداکف عنوان کرد :اتاق بازرگانی بلغارستان نیز رابطه خوب و گسترده ای با اتاق بازرگانی ایران دارد و
بازرگانان هر  2کشور منتظر تسهیل زمینه های این روابط از سوی دولت ها هستند.
وی بیان کرد :تبادل گردشگر نیز یکی از زمینه های هکاری های دوجانبه است که می توان روی آن کار
کرد.
در این نشست مدیران کل کهگیلویه و بویراحمد نیز به توضیح شرایط اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد و
ظرفیت های همکاری در زمینه های کشاورزی ،صنعت ،سرمایه گذاری خارجی ،گردشگری و حمل و نقل
پرداختند.

**نشست با هیئت نمایندگان اتاق یاسوج و فعاالن اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد

در این نشست دو ساعته ابتدا بازرگانان و تجار و فعاالن تجاری استان در خصوص ظرفیتهای کهگیلویه و
بویراحمد مطالبی مطرح کردند و سپس این سفیر بلغارستان بود که در خصوص ظرفیتهای کشور خود
مطالب مبسوطی ایراد کرد.
سفیر بلغارستان در این نشست گفت :صنایع دستی ایران می تواند پایه و اساس جذب جهانگرد از سراسر
دنیا باشد و صوفیه نیز آماده مشارکت اقتصادی در این زمینه است.
هریستو پولنداکف در نشست با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد و اعضای هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج اظهار داشت :روابط سیاسی و فرهنگی ایران و
بلغارستان در حد عالی است و باید در زمینه اقتصادی نیز این گونه شود.
وی گفت :بلغارستان در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی ،صنایع تبدیلی ،مواد غذایی ،تولید عطر گل رز
و ماشین آالت قابلیت داشته و می تواند در این عرصه ها مناسبات تجاری با ایران و کهگیلویه و بویراحمد
برقرار کند.
سفیر بلغارستان در ایران افزود :کهگیلویه و بویراحمد نه تنها زیباست بلکه ظرفیت های اقتصادی قوی دارد
که باید مورد استفاده بهینه تری قرار گیرند.
پولنداکف با اشاره به این که بازار ایران بزرگ و گسترده است ،بیان کرد :اقتصاد ایران و بلغارستان ثابت و رو
به توسعه است.
وی عنوان کرد :دسترسی به انرژی و حمل و نقل آسان از نقاط مشترک اقتصاد ایران و بلغارستان است و هر
 2کشور نیز با اتحاد هر چه بیشتر می توانند همکاری تجاری و بازرگانی بین خود را به طور روز افزون
گسترش دهند.
پولنداکف ابراز داشت :تمامی همسایگان ایران دوست تجاری بلغارستان بوده و در مورد همسایگان بلغارستان
نیز این موضوع صدق می کند که این مزیت مهم می تواند روند فروش تولیدات و محصوالت هر  2کشور را
بهبود بخشد.
سفیر بلغارستان در ایران گفت :سال گذشته افزون بر  20هزار گردشگر خارجی از جاذبه های گردشگری
بلغارستان دیدن کردند که حدود نیمی از آنها درصدد برقراری روابط تجاری و اقتصادی بوده و به مذاکره و
گفتگو با مسئوالن و مقام های مربوطه در این زمینه پرداختند.

پولنداکف اظهار داشت :آماده برقراری ارتباط بین فعاالن اقتصادی ایران و کهگیلویه و بویراحمد با تاجران و
بازرگانان بلغارستان هستم.
وی افزود :تشکیل و فعال کردن شورای مشترک اقتصادی بین کهگیلویه و بویراحمد و بلغارستان سکوی
پرتاب مهمی بوده که برای عرصه تجاری هر  2طرف مفید است.
پولنداکف بیان کرد :نمایندگان بخش خصوصی در بلغارستان ظرفیت چشمگیری دارند و حاضرم اطالعات و
تجربه کاری آنها را به فعاالن اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد انتقال دهم.
وی عنوان کرد :کهگیلویه و بویراحمد دارای آرد بلوط است و تاجران بلغارستان نیز در صورت آگاهی از جنبه
های مصرف آن آماده شراکت اقتصادی با استان در این زمینه خواهند بود.
پولنداکف ابراز داشت :تولید عطر و اسانس از گل رز جزء توانمندی های مهم بلغارستان است و جشنواره گل
رز نیز همه ساله در فصل برداشت در این کشور برگزار می شود.
وی گفت :تجارت نیازمند دانش ،آگاهی و اطالعات کافی است و یکی از اهداف سفر به کهگیلویه و بویراحمد
و شهر یاسوج نیز تالش در راستای دستیابی به چنین امور مهمی است.
پولنداکف اظهار داشت :سفیران کشور ایران و بلغارستان دارای طرز تفکر اقتصادی هستند و برقراری روابط
تجاری نیز مستلزم گفتگو ،مذاکره ،صبر و حوصله است.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج نیز گفت :پس از توافق برجام شرایط ایران در حوزه
اقتصادی تغییر کرد و هم اکنون گسترش تعامل و همکاری تجاری با کشورهای مختلف دنیا به طور جدی در
دستور کار آن است.
جبار کیانی پور اظهار داشت :اکنون و برخالف سال های قبل از برجام  ،هیات های تجاری کشورهای مختلف
دنیا به سرمایه گذاری در ایران تمایل و رغبت نشان می دهند.
وی افزود :ایران و بلغارستان دارای نقاط مشترک متعددی هستند و می توانند روابط اقتصادی و تجاری
گسترده تری با یکدیگر داشته باشند.
کیانی پور بیان کرد :براساس سیاست اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی توسعه روابط تجاری و
اقتصادی با دیگر کشورها با جدیت دنبال می شود و اتاق بازرگانی یاسوج نیز این سیاست مهم را در دستور
کار خود قرار داده است.
وی عنوان کرد :بلغارستان می تواند محل ترانزیت مناسبی برای کاالها و تولیدات ایران و کهگیلویه و
بویراحمد باشد.

کیانی پور با اشاره به این که سیاست ایران پرهیز از خام فروشی و رفتن به سوی فرآوری محصوالت با هدف
ارزش افزوده بیشتر است ،ابراز داشت :تحریم های دشمنان این نکته مهم را به ملت و مسئوالن اجرایی ایران
آموخت که در حوزه سرمایه گذاری خارجی فعالیت بیشتری کنند.
وی گفت :توانایی بلغارستان در صنایع تبدیلی محرز است و ایران و بلغارستان نیز می توانند مقصد
گردشگری مناسبی برای یکدیگر باشند.
کیانی پور اظهار داشت :کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت مطلوبی در زمینه گیاهان دارویی دارد و می تواند برای
تولید نان با آرد بلوط با بلغارستان همکاری کند.
وی افزود :ایران امن ترین کشور منطقه خاورمیانه بوده و بازار گسترده ای با حدود  300میلیون نفر در
کشورهای اطراف آن وجود دارد و انتظار می رود که روند صدور روادید برای تاجران و فعاالن اقتصادی
کهگیلویه و بویراحمد در بلغارستان بیش از پیش تسهیل شود.
کیانی پور بیان کرد :کهگیلویه و بویراحمد از دیگر استان های ایران تا حدی متمایز است زیرا  20درصد
ذخایر نفت 10 ،درصد آب و هشت درصد جنگل های کشور را دارد.
وی خواستار برپایی نمایشگاه های مسترک اقتصادی بین کهگیلویه و بویراحمد و بلغارستان برای ارانه و
معرفی محصوالت و ظرفیت های اقتصادی به یکدیگر شد.
اهدای سه قلم از تولیدات صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد شامل جاقرآنی ،کیف دستی زنانه و کوله
پشتی به سفیر بلغارستان ،رایزن بازرگانی سفارت این کشور و خانم مترجم ،گرفتن عکس یادگاری و تشویق
خانم مترجم توسط شرکت کنندگان به دلیل تلفظ صحیح نام استان هنگام ترجمه مطالب سفیر بلغارستان
از نکات جالب این نشست بود.

** بازدید از واحدهای صنعتی ،کشاورزی و گردشگری

سفیر بلغارستان در ایران و رایزن اقتصادی بلغارستان که به دعوت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
یاسوج به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده بودند ،از واحدهای نمونه صنعتی ،کشاورزی و گردشگری
این استان بازدید کردند.
مجموعه دناصنعت نخستین واحد تولیدی بود که مورد بازدید قرار گرفت .سفیر بلغارستان پس از دناصنعت
از واحد تولیدی صنایع نان کوبودنا بازدید کرد.
مجتمع گلخانهای شرکت نگین فالت آریا ،شرکتهای دانش بنیان زردبند و سینره و مجتمع ورزشی تفریحی
باقری از دیگر واحدهای کشاورزی ،صنعتی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بود که مورد بازدید سفیر
بلغارستان قرار گرفت.
رئیس اتاق یاسوج در حاشیه این بازدیدها هدف از دعوت سفیر بلغارستان به کهگیلویه و بویراحمد را معرفی
توانمندیهای تولیدی این استان عنوان کرد و اظهار داشت :این کار در به منظور صادرات این محصوالت در
راستای افزایش صادرات غیرنفتی استان انجام شد.
جبار کیانی پور افزود :امروز از واحدهای نمونه تولیدی استان در حوزههای صنعتی ،کشاورزی ،صنایع غذایی،
بهداشتی و آرایشی و گردشگری که قابلیتهای صادراتی دارند بازدید کردیم تا با معرفی این ظرفیتها،
شرایط حضور در بازارهای بینالمللی را پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه بهترین کانالی که ما میتوانیم با دنیا ارتباط داشته باشیم دعوت از سفیرها و رایزنهای
اقتصادی کشورهای دیگر برای حضور در استانمان است ،تصریح کرد :ما در این دو روز میزبان سفیر
بلغارستان و رایزن اقتصادی این کشور بودیم.

رئیس اتاق یاسوج با اشاره به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد فصل مشترکهای متعددی با کشور
بلغارستان دارد ،عنوان کرد :ما در حوزه گل رز و تولید گل رز ،برای آوردن تکنولوژی اسانسگیری و فراوری
گل رز به استان میتوانیم همکاریهای خوبی داشته باشیم.

کیانی پور ابراز کرد :همچنین در حوزه محصوالت آرایشی و بهداشتی و استفاده از گیاهان دارویی به عنوان
پایه بهداشتی-آرایشی میتوانیم همکاریهای مشترک زیادی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امروز تولید آرد از محصول بلوط بسیار مورد استقبال سفیر بلغارستان قرار گرفت ،گفت:
قرار شد مدیران شرکت صنایع نان کوبودنا با سفارت ایران در بلغارستان ارتباط برقرار کرده و این آرد را
معرفی کنند.
رئیس اتاق یاسوج با تأکید بر اینکه دعوت از سفیرها و رایزنهای اقتصادی کشورهای دیگر برای حضور در
استان کهگیلویه و بویراحمد باید بسیار زودتر از این انجام میگرفت ،ادامه داد :با رویکرد جدیدی که آغاز
شده اتاق بازرگانی یاسوج تالش میکند استان و محصوالتش را به همه کشورهای دنیا معرفی کند.
کیانی پور معرفی محصوالت تولیدی استان به سایر کشورهای دنیا را رسالت واقعی اتاق بازرگانی عنوان و
تصریح کرد :با این کار شاید ما بتوانیم با صادرات محصوالت غیرنفتی خود برای کشور ارزآوری داشته باشیم
و با ارزآوری بیشتر فضای کسب و کار استان را رونق داده و اشتغال پایدار را در استان افزایش دهیم.
وی گفت :امروز در پایان هر بازدید ،سفیر بلغارستان نشست  20دقیقهای با صاحبان صنایع داشته و به این
ترتیب روش ارتباط را تشریح کرده و اطالعات موردنظر در هر حوزهای را نیز کسب کرد و قرار شد صاحبان
صنایع ما از طریق اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج با رایزن اقتصادی بلغارستان در ارتباط
باشند و اتاق بازرگانی شرایطی را فراهم کند که ما بتوانیم محصوالتمان را در کشورهای دیگر ارائه دهیم.

رئیس اتاق یاسوج افزود :ارتباط میان تجار کشورهای دیگر با تولیدکنندگان استان از وظایف اتاق بازرگانی
بوده و ما شرایط را برای برقراری این ارتباط فراهم میکنیم.
کیانی پور بیان کرد :ما استان بسیار توانمندی هستیم ،هر کدام از مهمانان خارجی وقتی به استان آمده و
کارخانجات و محصوالت ما را میبینند اعتراف میکنند که این استان یکی از برترین استانها در حوزه
تولیداتی است که قابلیتهای صادراتی داشته و از استانداردهای بینالمللی و بستهبندیهای قابل عرضه در
سراسر دنیا برخوردار هستند.
وی تصریح کرد :اینگونه نیست که فکر کنیم استانی عقب مانده هستیم و یا محصول صادراتی نداریم ،بلکه
ما صنعتگران خوبی در استان داریم و این استان درست است که صنایع معدودی دارد اما این تعداد صنایع
قابلیت رقابت در بازارهای بینالمللی را دارند.

** کنفرانس خبری رئیس اتاق یاسوج و سفیر بلغارستان
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج و سفیر کشور بلغارستان در پایان سفر دو روزه حضور
هیئت بلغارستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد در کنفرانس خبری با حضور اصحاب رسانه استانی و
صداوسیما به تشریح نتایج این سفر پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد در این کنفرانس خبری گفت :به دنبال عرضه تولیدات کهگیلویه و
بویراحمد در بازار کشورهای غربی از معبر بلغارستان هستیم.
جبار کیانی پور در حاشیه برگزاری نشست مطبوعاتی سفیر بلغارستان در ایران که با حضور رسانههای استان
کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :رسانهها در این چند روز حضور سفیر بلغارستان هم پای بخش خصوصی در
معرفی ظرفیتهای این استان همکاری الزم را داشتند.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج در ادامه گفت :سایتها و روزنامهها و خبرگزاریها و
رسانه ملی تالش بسیار زیادی کردند و همین طور که در گذشته گفتهام توسعه استان بدون همراهی
رسانهها اتفاق نمیافتد.
این مسؤول گفت :ظرفیتهای استان ما توسط رسانهها به خوبی خبری میشوند و با این همکاری خوب
میتوانیم داشتهای استان خود را به کشور معرفی کنیم.
وی در ادامه افزود :در دو روزی که سفیر بلغارستان در استان ما حضور داشت توانستیم ظرفیتهای تجاری
خود را به آنها نشان دهیم.
کیانی پور با بیان این که همه دنیا به دنبال این هستند که در دوره پسابرجام با ایران و بازار آن ارتباط
داشته باشند اظهار کرد :به دنبال بازی برد با همه کشورها در زمینه مبادالت تجاری هستیم.
رئیس اتاق یاسوج گفت :بخش خصوصی هم نقش خود را پررنگتر کرده و به دنبال این است که همراه با
اقتصاد درونزای مدنظر مقام معظم رهبری ارتباط خود را با دنیا برقرار کرده و از این طریق به پویایی اقتصاد
کمک کند.
این مسؤول با بیان این که دسترسی به بازارهای دنیا یکی از مهمترین اولویتها در توسعه اقتصادی است
تصریح کرد :کشور بلغارستان از کشورهایی است که از قدیم ارتباط خوبی با ایران داشته است.
وی با بیان این که این کشور هفت و نیم میلیون نفری دروازه ورود ما به اروپا خواهد بود ،تصریح کرد :در
زمینههای مختلف میتوانیم با این کشور ارتباط تجاری داشته باشیم.
وی به بازدید از واحدهای تولیدی استان به همراه سفیر اشاره کرد و گفت :بخشی از توانمندیهای استان را
در واحدهای تولیدی مورد بازدید قرار دادیم که تولیدات با کیفیتی دارند.

کیانی پور افزود :محصوالت طبیعی و ارگانیک واحدهای تولیدی استان ما میتواند جای خود را در بازارهای
بلغارستان باز کند که امیدواریم در راستای همکاریهای مشترک این کار انجام شود.
رئیس اتاق یاسوج گفت :اعزام تورهای تجاری به هر دو کشور یکی از اقدامات اولیه خواهد بود تا ارتباط
سیستماتیک میان تجار هر دو طرف ایجاد شود و سفیر بلغارستان قول همه گونه کار در تسهیل این
ارتباطات را دادند.

سفیر بلغارستان :برجام روابط اقتصادی سیاسی با ایران را احیا کرد
سفیر بلغارستان در ایران با اشاره به پیامدهای مثبت برجام گفت :برنامه جامع اقدام مشترک ،روابط
جمهوری اسالمی با کشور بلغارستان را در زمینههای مختلف فرهنگی ،رسانهای ،سیاسی و اقتصادی احیا
کرد.
هریستو پولنداکف در نشستی با خبرنگاران در یاسوج ،مرکز کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به پرسشی درباره
پیامدهای برجام اظهار داشت :بالفاصله پس از برجام ،دیدارهای مهمی در سطح مقامات بلندپایه میان 2
دولت انجام گرفت که دستاوردهای گستردهای در پی داشت.
وی بیان کرد :به زودی گزارش عملکرد روابط  2کشور در سال جاری تقدیم مقامات خواهد شد که حجم آن
 2برابر حجم گزارش پارسال است و نشان دهنده روابط رو به گسترش  2دولت پس از برجام است.
پولنداکف عنوان کرد :در ماه مارس امسال فعالیت کمیسیون مشترک اقتصادی را احیا کردیم و همزمان با
آن رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ،وزیر حمل و نقل بلغارستان و  75بازرگان بزرگ بلغاری برای
برقراری روابط با ایران به تهران آمدند.
وی اضافه کرد :چند بازدید در سطح وزیر نیز در همین مدت صورت گرفت که یکی دیگر از نشانههای
عمیقتر شدن این روابط است.
سفیر بلغارستان بیان کرد :سه ماه و نیم پیش ،نخست وزیر ،معاون وی و  6وزیر در حوزههای اقتصادی،
حمل و نقل ،انرژی و کشاورزی در تهران حاضر شدند و برای گسترش روابط رایزنی کردند.
وی افزود :به تازگی نیز در آخرین اجالس سازمان ملل ،رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری بلغارستان
دیدار کردند.
پولنداکف عنوان کرد :در رخدادی دیگر نیز رئیس کل گمرک بلغارستان به دعوت همتای ایرانیاش به ایران
آمد و در گفت و گو با وی به نتایج خوبی در زمینههای مرتبط رسیدند.

وی اضافه کرد :امشب نیز یک هیئت بزرگ تجاری  -اقتصادی از بلغارستان به تهران خواهند آمد که برای
ایجاد کریدور دریایی خلیج فارس – دریای سیاه تالش خواهند کرد.
پولنداکف یکی دیگر از پیامدهای مهم برجام را گسترش همکاریهای فرهنگی رسانهای و برقراری ارتباط
مستقیم بین خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری رسمی بلغارستان عنوان کرد و گفت :بالفاصله پس از برجام
بازدیدهای متقابل بین ماکسیم منچوف ،رییس خبرگزاری رسمی بلغارستان و محمد خدادی ،مدیرعامل
خبرگزاری جمهوری صورت گرفت.
سفیر بلغارستان تصریح کرد :همه این ها نشانه هایی از تغییرات مثبت برجام برای گسترش روابط اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی و رسانه ای برای هر  2دولت است و باور دارم که این روابط در آینده هم ادامه خواهد
داشت.
وی در بخشهای دیگر این نشست به نتایج سفر به کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و گفت :برخی کاالهای
این استان از مرزهای ایران فراتر رفتهاند و به کشورهای اروپایی صادر میشود که نشان دهنده کیفیت این
کاالهاست.
پولنداکف عنوان کرد :بخش خصوصی و دولتی در این استان به خوبی با هم همکاری میکنند که تأثیر
مستقیمی در شکوفایی اقتصاد خواهد داشت.
سفیر بلغارستان بیان کرد :در این استان حد باالیی از تعهد به جامعه و حس قدرتمند وطن پرستی و عالقه
به توسعه و پیشرفت مشاهده کردم که مردم این استان میبایست به این ویژگیها افتخار کنند.
پولنداکف ادامه داد :در بازدید امروز از واحدهای تولیدی مانند دنا صنعت ،کوبودنا ،زردبند ،سینره و گل رز
متوجه شدم که تولیدات این استان از مرزهای استان و کشور و حتی منطقه فرارتر رفتهاند و نویدبخش
آینده بهتری خواهد بود.
وی گفت :یکی از ویژگیهای بازرگانان ،تولیدکنندگان و مسئوالن این استان جدیت و پشتکار آنان برای
گسترش روابط با خارج است که این مسئله سبب دلگرمی و تشویق طرفهای خارجی برای همکاری با این
استان میشود.
پولنداکف عنوان کرد :ظرفیتهای این استان در زمینههای مختلف را در اختیار بازرگانان و بخش خصوصی
بلغارستان قرار خواهم داد و آنان را تشویق به واردات از این استان و سرمایه گذاری و فعالیتهای مشترک با
آن خواهم کرد.

