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تاکید استاندار بر ضرورت تقویت 
میز اوراسیا با محوریت گیالن

بر  نیرو  با وزیر  گیالن امروز- استاندار گیالن در دیدار 
ضرورت تقویت میز اوراسیا با محوریت استان و همچنین 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی 
برق و نیز تکمیل پروژه های زیربنایی آب و فاضالب گیالن 

تأکید کرد.
و  نیرو  وزیر  اردکانیان  دکتر  با  دیدار  در  زارع  ارسالن 
اقتصادی  های  همکاری  مشترک  کمیسیون  رییس 
ایران و روسیه، با اشاره به عضویت کشورمان در اتحادیه 
راستای  در  داشت:  اظهار  اوراسیا  اقتصادی  همکاری های 
بهره مندی بیشتر از ظرفیت های گیالن در این اتحادیه 
اقتصادی تاکنون اقدامات موثری توسط ارگان های دولتی 
برای  بازرگانی  اتاق  بویژه  خصوصی  بخش  نمایندگان  و 

اجرایی شدن مفاد موافقتنامه اوراسیا انجام گرفته است.
قالب میز  استاندار گیالن در همین راستا و در  به گفته 
اوراسیا، کارگروهی از مدیران ذیربط استان تشکیل و در 
های  ظرفیت  از  استفاده  راهکارهای  به  متعدد  جلسات 
منطقه ای و ملی در راستای تفاهم نامه مذکور پرداخته 

شده است.
وی به مغفول ماندن عملیات به روزرسانی ارزش گذاری 
کاالهای صادراتی اشاره و اضافه کرد: استان گیالن آمادگی 
خود را به گمرک ایران جهت ایجاد کمیته تخصصی برای 
این امر که یکی از پیش نیازهای انجام تفاهم نامه است، 

اعالم کرده است.
زارع با بیان اینکه مسئولیت پیگیری اجرایی شدن مفاد 
از  ایران بر عهده وزارت نیروست،  اوراسیا در  نامه  تفاهم 
مساعدت های دکتر اردکانیان قدردانی کرد و خاطرنشان 
ساخت: الزم است سازمان توسعه تجارت، گمرک و اتاق 
و  اوراسیا  میز  تقویت  برای  را  الزم  همکاری  بازرگانی 

تفویض برخی اختیارات به استان گیالن انجام دهند.
تخصیص نقدینگی مناسب برای افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق گیالن و نیز تکمیل 
پروژه های زیر بنایی آب و فاضالب و تصفیه خانه های 
دیگر  از  استان  مناطق  برخی  در  مهر  مسکن  فاضالب 
مواردی بود که در جلسه نماینده عالی دولت در گیالن با 

وزیر نیرو مطرح شد.
استاندار گیالن همچنین از آمادگی گیالن برای سفر وزیر 
های  پروژه  تعدادی  زنی  کلنگ  و  افتتاح  منظور  به  نیرو 
ای  منطقه  آب  حوزه  پروژه  یک  و  برق  حوزه  با  مرتبط 

استان خبر داد.

معاون استاندار گیالن: 

جریان تولید نباید دچار رکود شود

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   - همراه شما 
گیالن با اشاره به اهتمام تمامی ارکان و مسئوالن کشور و 
استان برای کاهش مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی، 

تأکید کرد که جریان تولید نباید دچار رکود شود.
رفع  و  تسهیل  کارگروه  جلسه  در  صفت  فرزام  آرش 
موانع تولید شهرستان تالش با اشاره به لزوم توجه همه 
اشتغال  و  تولید  حوزه  مشکالت  کاهش  برای  مسئوالن 
اظهار داشت: تالش سران سه قوه بر اساس دستورالعمل 

موجود ، حمایت از تولید است .
بین  تعامل  افزایش  نیازمند  را  بیکاری  مشکل  حل  وی 
سالی  در  افزود:  و  خواند  دولتی  و  های خصوصی  بخش 
با حل  باید  نامگذاری شده،  تولید«  »رونق  عنوان  به  که 
مشکالت و موانع تولید عالوه بر رونق اقتصادی ، زمینه 

افزایش اشتغال در سطح کشور را فراهم کرد.
تصریح  گیالن  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کرد : گسترش تعامالت بین بخشی، امکان توسعه سرمایه 
گذاری بخش خصوصی و نیز تزریق سرمایه در گردش ، 

مشکالت تولیدکنندگان کنونی را رفع می کند. 
تولید را ضرورتی  از رکود جریان  فرزام صفت جلوگیری 
رفع  و  تسهیل  کارگروه  مصوبات   : گفت  و  دانست  مهم 
موانع تولید، الزم االجراست از این رو بانک های عامل و 
مسئوالن دستگاه های مرتبط باید همکاری و هماهنگی 

الزم را با واحدهای تولیدی داشته باشند. 
در این جلسه به مشکالت 12 واحد تولیدی رسیدگی و 

راهکارهایی برای رفع مشکالت این واحدها مصوب شد.

خبر

)ادامه از صفحه 1(
هادی تیزهوش تابان سرعت در اطالعات و تکنولوژی امروز را که بر تجارت هم 
سایه شگرفی انداخته است و این تغییر در تجارت توانسته تاثیر مهمی را در 
میان مشتریان کاالها در بازار های هدف داشته باشد ادامه داد: در سفر اخیر که 
نزدیک به ده روز به طول انجامید یک سری جلساتی را که با هدف و برنامه ریزی 
ترتیب داده بودیم طی اولین دیدار که در مسکو صورت گرفت با شورای تجاری 
روسیه – ایران که شورای همتای اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه است و 
دفتر آن در مسکو مستقر است با آقای والدیمیر ابیدینوف که عنوان دکترای 

حقوق را دارد و فرد بانفوذی در روسیه است و چندین پرونده ما نیز توسط او به 
خوبی در حال رسیدگی است به یک بازنگری از عملکرد طرفین در طی سال های 
گذشته پرداختیم و توافق شد از سوی دو طرف باتوجه  به عضویت موقت ایران 
در منطقه آزاد تجاری اوراسیا گام های عملی در راستای توسعه مبادالت تجاری 

برداشته شود.
رییس اتاق بازرگانی گیالن در همین رابطه اضافه کرد: طرف روسی جهت اخذ 
اتاق  از طریق  ایرانی که  گواهی و مجوزهای استاندارد برای واحدهای تولیدی 
مشترک ایران – روسیه درخواست می شود اقدامات الزم ممیزی را در روسیه 
پیگیری کند و نیز توافقات دیگری صورت گرفت که در محل شورای تجاری 
)روسیه – ایران( در مسکو دفتر نمایندگی اتاق مشترک ایران و روسیه راه اندازی 
شود و نماینده طرف ایرانی در این مکان مستقر شود که فردی توانمند و دارای 
روابط و اطالعات تجاری خوب و از کارکنان بازنشسته بازرگانی روسیه است که 

شناخت خوبی نسبت به ایشان داریم که در این دفتر مستقر می شود. تیزهوش 
تابان که ریاست دوره قبلی و فعلی اتاق ایران و روسیه را عهده دار است به توافقات 
صورت گرفته دیگر اتاق متبوعه خود در نشست با همتای روسی در زمینه خدمات 
حقوقی توسط اتاق مشترک )طرف ایران( شورای تجاری )طرف روسی( به تجار 
نیازمندی های  و  نامه ای  و بخش  زیرساختی  موانع و مشکالت  نیز  و  دو طرف 
زیرساختی لجستیکی و شناسایی نسبت به عوامل غیرمتغیرهای تجارت در این 
بخش و تهیه پیشنهادات و عملیاتی کردن آن برای ارایه به مقامات دولتی دوطرف 
شبکه  راه اندازی  درخصوص  همچنین  نشست  این  در  شد:  یادآور  و  پرداخت 
نیز مذاکره  ایرانی در مراکز استان های روسیه  مویرگی عمده فروشی کاالهای 
شد و در این رابطه مقرر شد طرفین جهت سازماندهی و هماهنگ کردن روسای 

اتاق های استان ها در بازار هدف همکاری و هماهنگی الزم را داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن در ادامه گزارش سفر خود 
به مسکو و در نشست با همتای شورای تجاری به سازماندهی هدفمند اجالس ها 
توسط طرفین پرداخت و اظهار داشت: در رابطه با دیدارها و گفتگوهای تجاری 
ICBC اقدامات هدفمندی را طراحی کردیم تا نشست آینده آن که در روسیه 

برگزار می شود نتایج موثری را برای توسعه تجارت طرفین داشته باشد.
وی تهیه لوگوی مشترک که بتواند در مناسبات، مکاتبات، اجالس ها و سایت 
کاربرد مشترک برای دو طرف داشته باشد را از دیگر مباحث مطرح شده در این 

نشست با والدیمیر ابیدینوف مطرح کرد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه همچنین در توضیحی بیشتر در 
زمینه اهمیت اجالس ICBC که سال 2020 میالدی در مسکو برگزار می شود 

به این اجالس که در واقع یک ائتالف تجاری بین روسای اتاق های بازرگانی جنوب 
روسیه، قفقاز و شمال ایران است اشاره کرد و از آن به عنوان یکی از ابتکارات مهم 
اتاق ایران و روسیه در زمان مرحوم آقای عسگراوالدی و آقای خاموشی که در 
ادامه و هم اکنون یکی از فعاالن باتجربه و ادامه دهنده ی این رویداد ارزشمند است 
پرداخت و خاطرنشان کرد: فعالیت این اجالس که 23 سال پیش شروع شد و با 
 ICBC 2020 سابقه ای که من هم در این عرصه از 21 سال قبل دارم اجالس
در مسکو قطعا به تصمیمات مشترکی نایل خواهد آمد و اتاق های عضو که هر ساله 
در یکی از کشورهای متبوعه خود تالش می کنند تا روابط تجاری را سازماندهی 

و در صورت بروز مشکالت آن را احصاء و سپس آن را از طریق اتاق ها  به دولت 
خود انتقال دهند تا در نهایت بتوانند از طریق تصمیمات دولتی و کمیسیون های 

مشترک شرایط تسهیل تجارت را مهیا کنند.
هادی تیزهوش تابان به بخشی دیگر از سفر خود به فدراتیو روسیه در مسکو 
اشاره داشت و با بیان این مطلب که نشستی با یکی از شرکت های تامین کننده 
از  زنجیره ای در روسیه است و سهامداران آن متشکل  از شرکت های  کاال که 
بازنشستگان دولت، ژنرال ها و نویسندگان مورد حمایت دولت روسیه هستند و 
در سراسر روسیه بالغ بر 15 هزار فروشگاه زنجیره ای دارد تصریح کرد: در این 
جلسه به قابلیت ها و ظرفیت های تولیدی ایران در زمینه محصوالت کشاورزی، 
صنایع غذایی، پتروشیمی، آبزیان و شیالت، محصوالت ساختمانی و مواد معدنی، 
سیمان و کلینکر و سنگ ساختمانی و غیره و از طرفی دیگر به محصوالت تولیدی 
فدراسیون روسیه از قبیل غالت، روغن و چوب، قطعات صنعتی انواع بلبرینگ ها 
و غیره تاکید شد. به گفته وی مقرر شد طرف ایرانی سبدی از توانایی تامین کاال 
با قیمت  های آن به طرف روسی اعالم کند و نیز مقرر شد پس از تشکیل جلسات 
این محصوالت به طرف  از  تولیدکنندگان مواد شوینده سبدی  با  فنی تجاری 
روسی تعرفه شود. وی پیشنهاد تجاری درخصوص سیمان و کلینکر، اعالم سبد 
کاالیی تولید روسیه به طرف ایرانی و نیز تسویه حساب مالی و اقدامات مربوط 
به پرداخت مالی از ظرفیت های یک بانک روسی و تضمین جهت بررسی فنی و 

مشورت های بانکی را از دیگر عوامل این دیدار دانست.
تیزهوش تابان به دستاوردی دیگر مبنی بر اینکه کارشناسانی از وزارت کشاورزی 
تا شرایط حمل  این نشست حضور داشتند  بانکی در  و نهادهای لجستیکی و 

و تسویه های مالی مورد بررسی و مشورت قرار گیرد به جلسه پیش روی اتاق 
مشترک ایران - روسیه در تهران با اعضای خود و سایر تولیدکنندگان درخصوص 
شرایط حضور در بازار بزرگ روسیه پرداخت و به استفاده از ظرفیت های تولیدی 
و تجاری ایران و فرصت های بازار هدف روسیه نسبت به افزایش حجم مبادالت 
تجاری دو طرف اشاره داشت و گفت: برای ورود به بازار بزرگ مورد اشاره این 
عرصه از عهده یک تاجر خارج است و می باید شرکت های بزرگ به یکدیگر متصل 
فعاالن  اختیار  را در  این باره  اطالعات الزم در  نیز  و روسیه  ایران  اتاق  و  شوند 

اقتصادی و تولیدکنندگان قرار خواهد داد.
این بازرگان و فعال اقتصادی از فروشگاه های سراسری X5 که بالغ بر 15 هزار 
فروشگاه در سراسر روسیه است به عنوان یک کانال بزرگ تجارت نام برد و اضافه 
کرد: فضای کار بزرگ است و افراد می باید در کانال درست هدایت شوند ما چک 
لیستی را تهیه و به لحاظ حقوقی آسیب ها را به فعاالن اقتصادی گوشزد می کنیم 
تا آنان این آیتم ها را رعایت کنند تا کاالهای آنان در مسیر تجارت با مشکلی 
روبه رو نشود.  اما هیچ گونه تضمینی هم چه اتاق ایران و روسیه و چه شورای 
تجاری نمی دهد بلکه هر تاجری در بیزینس از هنر خودش استفاده می کند و ما 
هم وظیفه داریم راه ها را پیدا کنیم و در اختیار آنان قرار دهیم و اتاق ایران – 
روسیه همانند یک بسترساز است نه اینکه یک نفر در این عرصه با شکست روبه رو 

شود و آن شکست به پای اتاق نوشته شد.
رییس اتاق بازرگانی گیالن در ادامه به برنامه های سفر خود در روسیه و آستراخان 
اشاره کرد در آستراخان نشست هایی را در سرای تجاری ایرانیان در زمینه عملیاتی 
کردن توافق نامه عضویت موقت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا و نیز نشستی را 
با آقای سرگی میلوشکین، رییس منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان داشتیم 
به اهمیت و نقش سرای تجاری ایرانیان به عنوان یک پایگاه مهم تجاری برای 
تجارت و بازرگانی فعاالن اقتصادی ایران در فدراسیون روسیه اشاره کرد و از سرای 
تجاری به عنوان یکی از ابتکارات مهم اتاق بازرگانی گیالن نام برد و گفت: سرای 
تجاری ایرانیان که از ابتکارات خوب گیالن در آبان ماه 1396 در آستراخان روسیه 

تاسیس شد اکنون در فاز عملیاتی است و از طریق این سرا شرکت های ایرانی 
می توانند در آستراخان شرکت ثبت کنند و سرای تجاری به آنان خدمات مشاوره 

و اطالعات الزم در زمینه تجارت را ارائه خواهد داد.
هادی تیزهوش تابان از استقرار کارشناس حقوقی در سرای تجاری برای ثبت 
شرکت های ایرانی خبر داد و با بیان این مطلب که از طریق سرا اطالعات حقوقی 
و اطالعات الزم در زمینه ظرفیت های اقتصادی و بازرگانی روسیه به شرکت ها 
داده خواهد شد ادامه داد: اگر شرکتی عالقه مند باشد از امکانات فضای اداری 
سرای تجاری استفاده کند پس از بررسی از خوش نامی فرد و شرکت وابسته و 
یک سری از بررسی های اعتباری او و پتانسیل های اقتصادی و توانمندی های 
تولیدی و تجاری متبوعه، غرفه ای به صورت اجاره در اختیار شرکت قرار خواهد 
گرفت و حتی شرکت ها می توانند از فضای نمایشگاهی سرا که دارای ویترین های 
متعدد نمایش کاال و محصول است، محصوالت خود را طی یک قرارداد اجاره 
یک ساله به نمایش بگذارند. در این رابطه شرکت ها موظف هستند کاالهای خود 
را در صورتی که فیزیکی از ایران به سرای تجاری آستراخان تحویل نمی دهند 
هزینه های مربوطه تا تحویل درب سرا را برعهده گیرند چرا که سرا یک مکان 
خودگردان است و از محل هزینه های دولت تامین نمی شود و می باید هزینه های 
خود را از محل این گونه از درآمدها تامین کند. وی از سایت سرای تجاری که 
در آینده ای نزدیک قابلیت بارگذاری بسیاری از فعالیت های تجاری بازرگانان در 
حوزه های مختلف را خواهد داشت و به بسیاری از درخواست ها اطالعات الزم 
ارایه خواهد داد اشاره کرد و اظهار داشت: سرای تجاری  را  در زمینه تجاری 
ایرانیان که توسط اتاق بازرگانی گیالن زیر نظر اتاق ایران و روسیه و با همت و 
حمایت و نظارت اتاق بازرگانی ایران مدیریت می شود یک پایگاه مهم اقتصادی و 
سکویی برای تجارت ایران به فدراسیون روسیه و سایر کشورهای همجوار و حتی 
کشورهای اروپایی است و شرکت ها از این ظرفیت در جهت صادرات استفاده 
کنند. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه نشست با روسای نهادهای 
عملیاتی  در  تسهیل  برای  تجاری  سرای  در  روسیه  آستراخان  دولتی  مشابه 
کردن توافق نامه عضویت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا را از نشست های مهم 
سفر کاری خود در آستراخان برشمرد و اضافه کرد: همچنین دیدار ما با آقای 
میلوشکین که ریاست منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان را عهده دار است 
تصمیماتی در زمینه همکاری مشترک این منطقه با منطقه آزاد انزلی گرفته 
شده است که در این رابطه اتاق گیالن همکاری الزم در زمینه توسعه تبادالت 
تجاری و تسهیل تجارت را با منطقه آزاد انزلی و مدیرعامل جدید خواهد داشت 
و به زودی فعالیت های جدیدی را به صورت عملیاتی بین این دو منطقه شاهد 

خواهیم بود.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه:

شکل گیری ائتالف تجاری جدید میان ایران و روسیه 
با هدف تسهیل تجارت و کاهش موانع

همراه شما -  مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان گیالن به مناسبت 
دوازدهمین سالروز تاسیس این بانک در کشور با اشاره به 
درصد   8 داشتن  با  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  اینکه 
الحسنه  قرض  تسهیالت  درصد   25 الحسنه  قرض  منابع 
کشور را پرداخت  می کند گفت: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران استان گیالن با داشتن 18 شعبه تاکنون 114 هزار 
میلیارد  و 733  هزار  ده  مبلغ  به  تسهیالت  فقره  و 483 
ریال به صورت قرض الحسنه به قشرهای مختلف جامعه 

پرداخت کرده است.
کنفرانس مطبوعاتی خود  ادامه  در  بالدی چوالبی  محمد 
را با رسانه های استان و خبرنگاران با بیان این مطلب که 
این بانک با 12 سال موفقیت در سراسر کشور با داشتن 8 
میلیون مشتری 6 میلیون وام قرضالحسنه پرداخت کرده 
است از 22 آذر ماه به عنوان سالروز تاسیس بانک یاد کرد و 
افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران توانست در سال جاری 
دو موفقیت مهم در عرصه بین المللی کسب کند که برای 

نظام بانکی کشور افتخاری بزرگ محسوب می شود. 
بر اساس آخرین رتبه بندی نشریه بین المللی بنکر در سال 2018 بانک  قرض 
در سطح جهان  برتر  الحسنه  قرض  بانک  عنوان سومین  به  ایران  مهر  الحسنه 
شناخته شده است که عالوه بر این، جایزه نخبه اقتصادی جهان اسالم از سوی 

بانک تعلق گرفته است که اصلی ترین عامل  این  به  سازمان همکاری اسالمی 

دستیابی این دو موفقیت عملکرد شفاف بانک و افزایش دارایی های بانک مبتنی 
بر عقود اسالمی بوده است. بالدی چوالبی در بخشی دیگر از نقش و اهمیت قرض 
الحسنه به عنوان یک سنت حسنه در جامعه اسالمی یاد کرد و با بیان اینکه بانک 
قرض الحسنه مهر ایران از طریق طرح همیاران، خیرین و سیستم امتیازی و نیز 

حمایتهای موردی به افرادی که تشخیص داده می شود نیازمند حمایت بدون 
سپرده گذاری هستند و به افرادی که توانایی سپرده گذاری 
ندارند تسهیالت پرداخت می کند خاطرنشان کرد: بانک قرض 
الحسنه مهر ایران تا سقف 50 میلیون تومان تسهیالت قرض 

الحسنه با کارمزد 4 درصد پرداخت می کند. 
وی ادامه داد: کل تسهیالت پرداختی استان از ابتدای تاسیس 
بانک تاکنون 114 هزار و 483 فقره به مبلغ 10 هزار و 733 
میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداختی استان 11 هزار و 274 
بانوان سرپرست  تسهیالت  ریال،  میلیارد  مبلغ 629  به  فقره 
خانوار 1050 فقره به مبلغ 31 میلیارد ریال، تسهیالت بنیاد 
مسکن 272 فقره به مبلغ 17 میلیارد ریال، تسهیالت ودیعه 
ریال، تسهیالت  به مبلغ 929 میلیارد  فقره  مسکن 17 هزار 
و 5  هزار  یک  مبلغ  به  فقره  و 147  هزار  مسکن 16  تعمیر 
استان  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  که  است  ریال  میلیارد 
 1/2 کشور  در  که  بانکی  مطالبات  کمترین  داشتن  با  گیالن 
است در گیالن با داشتن 0/049 کمترین ریسک عدم برگشت 

تسهیالت را در کشور دارد که رتبه ششم کشوری را از آن خود کرده است. 
سرپرست شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان گیالن تعداد کل مشتریان 
بانک را در استان با رشد ساالنه  اقبال مشتریان 7 درصد از جمعیت استان به 

تعداد 203 هزار و 400 نفر عنوان کرد.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان گیالن اعالم  کرد:

25 درصد سهم تسهیالت قرض الحسنه کشور در دست بانک قرض الحسنه مهر ایران


