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ی چابهار پذیر در منطقهآوری جوامع محلی آسیبحمایت مالی جدید ژاپن از تاب  

میلیون دالری دولت ژاپن به منظور    2.8در جمهوری اسالمی ایران از کمک مالی    (UNDP)برنامه توسعه ملل متحد    –  1401شهریور    15تهران،  

 کند. در منطقه چابهار، استقبال می  کمبود آبآوری جوامع محلی در برابر  تقویت تاب

منابع آب    دیاز کاهش آب در شمال تا کاهش شد  ،و بلوچستان  ستانیو مستمر در س  یطوالن  یهای از خشکسال  ی ناش  یهاچالش   ر،یاخ  یهاسال   یط

ضروری    یتیاولو  تمیزآب    نیتام  یهارساختیفراهم کردن زقرار داده است.    ریاز جمله منطقه چابهار را تحت تأث  ،در مرکز و جنوب، کل استان  ینیرزمیز

 است.   19-کووید  ی حاصل ازاجتماع-یاقتصاد شرایط    بهبود  یهاتالش   در راستای  ،منطقه  یبرا 

و    رانیا  یاسالم  یژاپن در جمهور   ریسف  ،یکازوتوش  کاوایآبا حضور جناب آقای  در سفارت ژاپن    ماه  وریشهر15  روزکه در    یقرارداد   یمراسم امضادر  

ای تحت عنوان  سند پروژه   و برنامه توسعه ملل متحد  دولت ژاپن  ،برگزار شد  رانیبرنامه توسعه سازمان ملل متحد در ا  میمق  ندهینما  داسیپروو  ویکلود

کن و استفاده موثر از آب در بخش کشاورزی در منطقه  پذیر در برابر کمبود آب از طریق سامانه آب شیرین آوری جوامع محلی آسیبتقویت تاب»

ی هدف و به  این پروژه با همکاری نزدیک وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری سیستان و بلوچستان در منطقه   را امضا کردند.  «چابهار

 مدت سه سال اجرا خواهد شد.  

. بهبود  ددهیدر جوامع هدف ارائه م  داری پا  شتیمع  یبراپربازده آبی    یکشاورز   تیریمد  یهاطریق روش ز  ا  پاک را  یآب و انرژ   یهاحل پروژه راه   نیا

 کند.  لیتسه  ار  یو خوداشتغالایجاد اشتغال    و  ردهدر استان را معکوس ک  یروند مهاجرت کنون  تواندی م  پاک  منابعبه    یدسترس

. بهبود  ددهیدر جوامع هدف ارائه م  داری پا  شتیمع  یبراپربازده آبی    یکشاورز   تیریمد  یهاطریق روش ز  ا  پاک را  یآب و انرژ   یهاحل پروژه راه   نیا

 کند.  لیتسه  ار  یو خوداشتغالایجاد اشتغال    و  ردهدر استان را معکوس ک  یروند مهاجرت کنون  تواندی م  پاک  منابعبه    یدسترس

- یبر توسعه اقتصاد  یهقابل توج  صورت  د بهنتوانیکه م  ندوجود دار  ییهافرصتکلودیو پروویداس، نماینده دفتر توسعه ملل متحد در ایران گفت: »

 آبی و هوشمند به اقلیم ی پر بازده  کشاورز  یهاروش   یمعرف  ر،یدپذیتجد  یهای توسعه انرژ  قیاز طرامر    نی. اگذار باشندریدر منطقه چابهار تأث  یاجتماع

است و ما از مردم و    رانیدر ابرنامه توسعه ملل متحد    ینهیرید  کیژاپن شر»افزود:    یو  امکان پذیر است.«  داریپا  شتیمع  یارتقا  نیهمچن، و  یو فناور

 «.میکمک سخاوتمندانه سپاسگزار  نیا  برایدولت ژاپن  

  صورت   به  2014ژاپن از سال    ،یستیو حفاظت از تنوع ز  داریپا  یکشاورز   یهات یفعال  نهیدر زمگفت: »  آیکاوا کازوتوشی، سفیر ژاپن در ایرانجناب آقای  

  ی ها برا سال   نیشده در ا  یجمع آور  اتیمعتقدم که دانش و تجرب  کند و یم  تیحما  یمحلوامع  مشارکت ج   قیاز طربرنامه توسعه ملل متحد  مستمر از  

 « خواهد بود.  دیمف  ی جدیداجرای پروژه   تیموفق

  ی ها بر اساس راه حل   یجوامع محل  شتیو بهبود مع  یآور تاب   جادیبا هدف ا  ییهاپروژه   یدر اجرا   رانیاز دولت ا  تیبه حما  برنامه توسعه ملل متحد

 متعهد است. یر،  دپذیتجد  یهای منابع آب و انرژ   تیریمد  ،یکشاورز   یهادر حوزه   داریپا

 ایمیل بزنید.  gcommunications.ir@undp.orتوانید به نشانی همکاران محترم رسانه، برای ارتباط با ما می 

###  ### ### 

  170بیش از    ای از متخصصان و شرکا درحوزه توسعه است. به اتفاق شبکه گسترده   متحد در  برنامه توسعه ملل متحد آژانس تخصصی سازمان ملل

   ند.زمین پیدا کن  سیارهی پایدار و یکپارچه برای مردم و  یهاحلتا راه کنیم  ها کمک میکشور، ما به ملت 

 .کنید  دنبال  UNDPIran@ وصفحه اینستاگرام ما را به نشانی  www.undp.org/Iran  برای اطالعات بیشتر از وبسایت ما به نشانی
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