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خبر
نماینده ولی فقیه در گیالن :

به دلیل وسعت عقب ماندگی ها فعالیت های انجام شده، دیده نمی شود
تاکید استاندار بر ضرورت تقویت 

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

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

مفاد موافقتنامه اوراسیا انجام گرفته است.
اوراسیا،  میز  قالب  در  و  راستا  در همین  استاندار گیالن  گفته  به 
کارگروهی از مدیران ذیربط استان تشکیل و در جلسات متعدد به 
راهکارهای استفاده از ظرفیت های 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 تفاهم نامه 
دکتر  مساعدت های  از  نیروست،  وزارت  عهده  بر  ایران  در  اوراسیا 
سازمان  است  الزم  ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  قدردانی  اردکانیان 
توسعه تجارت، گمرک و اتاق بازرگانی همکاری الزم را برای تقویت 
میز اوراسیا و تفویض برخی اختیارات به استان گیالن انجام دهند.

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

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

یک پروژه حوزه آب منطقه ای استان خبر داد.

افزایش ۲۰ درصدی 
مصرف CNG در گیالن

گیالن امروز- مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
گیالن از افزایش ۲۰ درصدی مصرف سی ان جی پس از سهمیه 

بندی و اصالح قیمت بنزین در استان خبر داد.
اصالح  و  بندی  سهمیه  از  قبل  داشت:  اظهار  عباسی  اصغر  علی 
بنزین، مصرف روزانه گاز در جایگاه های سی ان جی استان ، حدود 
۸۰۰ هزار متر مکعب بود که این میزان به ۹۲۵ هزار متر مکعب  

افزایش یافته  و ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد .
صرفه  برای  بنزین  جای  پاک  سوخت  جایگزینی  کرد:  اظهار  وی 
اقتصادی و کاهش آالینده های زیست محیطی است که از اهداف 
مهم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد  که با 
توسعه جایگاه های استان اکنون به یکصد باب جایگاه سی ان جی  
رسیده است.  وی  ادامه داد: متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها  
خودروهای  اطالعات  جامع  سامانه  به  مراجعه  با  توانند  می  نیز 
دوگانه سوز )Irngv.Ir( ثبت نام کنند و پس از یک هفته از طرف 
اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین پیامکی برای متقاضیان ارسال 
می شود که این افراد می توانند از طریق مراجعه به نزدیک ترین مرکز 

مجاز به محل سکونت خود برای تبدیل اقدام کنند.
عباسی به  مراکز مجاز دوگانه سوز کردن خودروها در  استان نیز 
اشاره و بیان کرد: کماکل روستای پیربازار – به طرف پیله داربن 
– خیابان جاده کماکل ، لنگرود  در  دریاسر – بعد از پل هوایی 
– روبروی نمایندگی کاریزان دیزل  ،  الهیجان میدان شیخ زاهد 
جنب ایستگاه چالوس و رامسر و چابکسر  پشت پمپ بنزین  مراکز 

دوگانه سوز کردن مجاز   خودروها در استان هستند..

بندر تاریخی پیربازار احیا می شود
گیالن امروز- شهردار رشت با امضای یک تفاهم نامه سه جانبه 
با رئیس اداره حفظ و نگهداری اسناد وزارت امور خارجه، معاون 
فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و 
شهرداری رشت، گامهای اساس برای احیای بندر تاریخی پیربازار 

رشت و زمینه های باززنده سازی آن را فراهم  کرد.
در نشست امضای این تفاهم نامه دکتر ناصر حاج محمدی، رشت 
را در گذشته شاهراه انتقال کاال عنوان کرد و گفت: کاالها از طریق 
ارسال به بندر تاریخی پیربازار به بندر انزلی می رفت و از آنجا به 

کشورهای غرب و شرق جهان منتقل می شد.
شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: باز زنده سازی پیربازار ضمن 
اینکه می تواند به اقتصاد شهری کمک کند، برای نسل جدید و 
همه کسانی که در آن منطقه زندگی می کنند قطعاً پیوند عمیقی 

با گذشته آنها برقرار می کند.
حاج محمدی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه 
اسناد و مدارک بندر پیربازار تهیه شده و پژوهشهای الزم روی آنها 
صورت می گیرد و به کتاب تبدیل می شود و از طریق شهرداری 
رشت زمینه های سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی و گردشگری 
نامه برای مدت دو سال به  این تفاهم  منطقه فراهم می گردد.  
امضای محمدمهدی دماوندی کمالی رئیس اداره حفظ و نگهداری 
اسناد وزارت امور خارجه، علیرضا قلی نژاد پیربازاری معاون فناوری 
و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دکتر 

ناصر حاج محمدی شهردار رشت رسیده است.

آنفلوانزا مدارس لوشان را 
تعطیل کرد

بیماری  از  برای جلوگیری  فرماندار رودبار گفت:  گیالن امروز- 
آنفلوانزا مدارس پیش دبستانی، دوره اول و دوم ابتدایی شهر لوشان 

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تعطیل است.
محمدصالح ضیایی با اعالم این خبر اظهار کرد: در راستای حفظ 
سالمت دانش آموزان و برای جلوگیری از بیماری آنفلوانزا مدارس 
پیش دبستانی، دوره اول و دوم ابتدایی شهر لوشان در روزهای 

سه شنبه و چهارشنبه)۱۹ و ۲۰ آذر( هفته جاری تعطیل است.
فرماندار رودبار با اشاره به اینکه این تصمیم در راستای رفع نگرانی 
والدین و مراقبت از سالمت کودکان و دانش آموزان انجام گرفته، 
اهمیت سالمتی  و  نگرانی کامل خانواده ها  رفع  به منظور  افزود: 
دانش آموزان  با هماهنگی های انجام شده مدارس پیش دبستانی، 
دوره اول و دوم ابتدایی شهر لوشان در دو نوبت صبح و بعداز ظهر 

تعطیل است.

گیالن امروز- نماینده ولی فقیه در گیالن گفت: با ارائه آموزش های مناسب 
باید تالش شود فرهنگ کارآفرینی و مولد در جامعه ترویج شود. آیت اهلل 
رسول فالحتی در دیدار مهرداد بذرپاش رئیس هیئت مدیره بنیاد احسان 
برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با اشاره به عقب ماندگی ۱۰۰ 
ساله کشور اظهار کرد: در مدت ۴۰ سال گذشته به دلیل وسعت عقب ماندگی 
ها هر قدر تالش می شود فعالیت های انجام شده، دیده نمی شود. وی به 
تالش مضاعف نهادهای برآمده از انقالب به ویژه نهادهای زیر نظر مقام معظم 
رهبری اشاره کرد و افزود: طی چند مرحله سیل که در گیالن داشتیم حدود 
۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به مناطق مختلف استان وارد شده، اما هنوز 
آسیب ها جبران نشده است. امام جمعه رشت با بیان اینکه آموزش کارآفرینی 
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مهم است، تصریح کرد: با ارائه آموزش 
های مناسب باید تالش شود فرهنگ کارآفرینی و مولد در جامعه ترویج شود.

آیت اهلل فالحتی، تالش بنیاد احسان برکت را مضاعف دانست و بیان کرد: به 
دلیل اینکه ویرانه ها بسیار است، فعالیت های در حال انجام دیده نمی شود.

وی، اولویت سنجی اجرای برنامه ها توسط بنیاد احسان را مهم ذکر کرد و 
گفت: توجه به اولویت ها نباید مغفول بماند ضمن اینکه به افرادی که در 
مسیر شخصی سازی حرکت می کنند نباید توجه شود. نماینده ولی فقیه در 
گیالن با تاکید بر رسانه ای شدن فعالیت های بنیاد برکت، خاطرنشان کرد: 
آگاهی مردم نسبت به فعالیت های انجام شده توسط نهادهای زیر نظر مقام 

معظم رهبری اثرگذار است.

آیت اهلل فالحتی به بعضی فعالیت های انجام شده غیر عقالنی و حتی غیر 
دیانتی در گذشته گیالن اشاره کرد و یادآور شد: اکنون صورت خود را با 
سیلی سرخ نگه می داریم اما هرگز حرکتی که خالف شرع باشد، انجام نمی 
دهیم. وی با بیان اینکه کار ما ساختمان سازی و برج سازی نیست، اظهار 
کرد: بعضی ها در برخی نقاط کشور دل مقام معظم رهبری را به درد آوردند. 
امام جمعه رشت توجه به رونق تولید را مهم ذکر کرد و افزود: با توجه به 
گذشت حدود ۹ ماه از سال، مقام معظم رهبری نسبت به رونق تولید گالیه 
دارند بنابراین به بخش مولد جامعه باید بیشتر توجه کرد.  آیت اهلل فالحتی 
تصریح کرد: بخش مولد اشتغالزا است و به مطالبات رهبر معظم انقالب توجه 

دارد در صورتی که اقدام های رفاهی بخشی نگری است.
اختصاص ۲۷ میلیارد تومان تسهیالت برای ایجاد اشتغال در گیالن

از  هم  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  احسان  بنیاد  مدیره  هیئت  رئیس 
اختصاص ۲۷ میلیارد تومان تسهیالت برای ایجاد اشتغال در گیالن خبر 
شده  پرداخت  گیالن  در  وام  فقره   ۵۳۰ و  هزار   ۲ تاکنون  گفت:  و  داد 
به  حمایتی  بسته  هزار   ۴ اهدای  جهیزیه،  فقره   ۱۳۰ اهدای  همچنین 
دانش آموزان و ۲۲۰ طرح درمان خانواده های نیازمند از جمله برنامه های 
حمایتی بنیاد برکت در گیالن است. مهرداد بذرپاش در دیدار با نماینده 
از برنامه  ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی توسط بنیاد  ولی فقیه در گیالن 
 ۱۰۰ اجرای  برکت  بنیاد  داشت:  اظهار  و  داد  خبر   ۹۹ سال  در  برکت 
نقاط  نفر در  برای ۳۰۰ هزار  ایجاد شغل  با هدف  اشتغالزایی  هزار طرح 

مختلف کشور به ویژه در مناطق محروم را در دستور کار قرار داده است. 
رئیس هیئت مدیره بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با اشاره به 
برنامه ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی ابراز داشت: بنیاد برکت امسال برای 
۴۰ هزار نفر شغل ایجاد کرد و اجرای سایر طرح های اشتغالزایی را نیز 
جزو برنامه هاست. بذرپاش از اختصاص ۲۷ میلیارد تومان تسهیالت برای 
فقره   ۵۳۰ و  هزار   ۲ تاکنون  افزود:  و  داد  خبر  گیالن  در  اشتغال  ایجاد 
وام در گیالن پرداخت شده همچنین اهدای ۱۳۰ فقره جهیزیه، اهدای 
خانواده های  درمان  طرح   ۲۲۰ و  دانش آموزان  به  حمایتی  بسته  هزار   ۴

نیازمند از جمله برنامه های حمایتی بنیاد برکت در گیالن است
ریزی  برنامه  به  مذکور  دیدار  در  نیز  احسان  بنیاد  مدیره  هیئت  رئیس 
بنیاد در کشور برای امسال اشاره  این  ایجاد ۵۰ هزار شغل توسط  برای 
کرد و گفت: تاکنون ایجاد ۴۰ هزار شغل تحقق پیدا کرده است. مهرداد 
برکت  بنیاد  توسط  هزار شغل  ایجاد ۳۰۰  برای  ریزی  برنامه  از  بذرپاش 
در سال ۱۳۹۹ خبر داد و افزود: سال آینده ۱۰۰ هزار طرح در راستای 
ایجاد اشتغال ۳۰۰ هزار نفر در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق محروم 
اجرا می شود. وی با اشاره به اختصاص ۲۷ میلیارد تومان تسهیالت برای 
در  وام  فقر   ۵۳۰ و  هزار   ۲ تاکنون  کرد:  بیان  گیالن،  در  اشتغال  ایجاد 
استان پرداخت شده ضمن اینکه اهدای ۱۳۰ فقره جهیزیه، ۴ هزار بسته 
به دانش آموزان و ۲۲۰ درمان خانواده های نیازمند از جمله برنامه های 

حمایتی بنیاد برکت در گیالن است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه  خبر داد:

شکل گیری ائتالف تجاری جدید میان ایران و روسیه با هدف تسهیل تجارت و کاهش موانع
گیالن امروز - سفر اخیر هادی تیزهوش تابان، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
روسیه به مسکو و آستراخان روسیه، دستاورد جدیدی را در گشودن راه های تجارت، 
توسعه همکاری ها، زیرساخت های اقتصادی، ایجاد تعامالت دوسویه و چندسویه 
میان همتایان و فراهم کردن روابط جدید برای گسترش همکاری های دستگاه های 

مرتبط با فعالیت های اقتصادی در استان های شمالی و 
استان های جنوبی روسیه به همراه داشت.

در سفر هادی تیزهوش تابان که نشان همکاری های 
دولتی روسیه را از شخص رییس جمهور روسیه دریافت 
روسیه  آستراخان  و  مسکو  شهرهای  به  است  کرده 
در  کاال  کننده  تامین  از شرکت های  یکی  با  نشستی 
روسیه صورت گرفت که این شرکت با داشتن ۱۵ هزار 
فروشگاه سراسری در روسیه می تواند فرصت جدیدی را 
برای صادرات کاالهای تولید ایران به بازار روسیه ایجاد 

کند.
با  اخیر وی در شهر مسکو طی دیداری که  در سفر 
رییس شورای تجاری روسیه ایران در مسکو که این 
شورا همتای اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در 
ایران است به عمل آمد به مسایلی همچون مشکالت 
زیرساختی و لجستیکی و عوامل غیرمتغیر تجارت و نیز 
راه اندازی شبکه مویرگی عمده فروشی کاالهای ایرانی 
 ICBC در مراکز روسیه و نیز توجه به اجالس تجاری
که یک اجالس مهم تجاری میان اتاق ها است تاکید 

شد.
همچنین عملیاتی کردن توافق نامه عضویت موقت ایران 
در اتحادیه گمرکی اوراسیا و ایجاد کارگروه فرعی توسط 
با  ادارات همتا و ایجاد کارگاه آموزشی و نیز نشست 
لوتوس آستراخان مورد  اقتصادی  رییس منطقه ویژه 

بررسی قرار گرفت.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفتگویی 
اختصاصی با خبرنگار ما در تشریح دستاورد سفر اخیر 
را  مشترکی  نشست های  که  روسیه  فدراتیو  به  خود 
در  خصوصی  بخش  و  دولتی  مسووالن  همتایان،  با 
شهرهای مسکو و آستراخان روسیه داشته است گفت: 
سفر اخیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه برای 
توسعه همکاری های دوجانبه بین اتاق مشترک ایران و 
روسیه و شورای تجارت روسیه و ایران در زمینه بررسی 
موانع و مشکالت و پیاده سازی عضویت ایران در اتحادیه 
گمرکی اوراسیا و نحوه تنظیم اسناد و از طرفی ایجاد 
فضایی جدید برای حضور پررنگ محصوالت تولیدی 
و  غذایی  مواد  فقط  نه  البته  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشاورزی بلکه اقالمی بیشتر از جمله شوینده ها، مصالح 
و  – شیالت  کلینکر  و  سیمان  معدنی،  و  ساختمانی 
آبزی پروری، پتروشیمی و غیره باید از فرصت اوراسیا 
استفاده کنیم و با توجه به تمام تجارت و موفقیت و 
عدم موفقیت ما در یک دوره ۲۵ ساله بعد از فروپاشی 
روسیه بتوانیم از آن تجارب برای پیشرفت در تجارت 

امروز استفاده کنیم.
با اشاره به سرعت در اطالعات  تابان  هادی تیزهوش 

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  طریق  از  که  ایرانی  تولیدی  واحدهای  برای  استاندارد  مجوزهای  و  گواهی 
را در روسیه  اقدامات الزم ممیزی  – روسیه درخواست می شود  ایران  مشترک 
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 دو طرف و نیز موانع و مشکالت زیرساختی و بخش نامه ای و نیازمندی های 
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 
پرداخت و یادآور شد: در این نشست همچنین درخصوص راه اندازی شبکه مویرگی 
نیز مذاکره شد و در  ایرانی در مراکز استان های روسیه  عمده فروشی کاالهای 
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 ۲۰۲۰ 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 ۲۳ سال پیش شروع شد و با سابقه ای 
که من هم در این عرصه از ۲۱ سال قبل دارم اجالس ICBC ۲۰۲۰ 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 کاال که 
از شرکت های زنجیره ای در روسیه است و سهامداران آن متشکل از بازنشستگان 
دولت، ژنرال ها و نویسندگان مورد حمایت دولت روسیه هستند و در سراسر روسیه 
بالغ بر ۱۵ 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 فنی تجاری با 

تولیدکنندگان مواد شوینده سبدی از این محصوالت به طرف 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 
و نهادهای لجستیکی و بانکی در این نشست حضور داشتند تا شرایط حمل و 
به  قرار گیرد  بررسی و مشورت  تسویه های مالی مورد 
جلسه پیش روی اتاق مشترک ایران - روسیه در تهران 
با اعضای خود و سایر تولیدکنندگان درخصوص شرایط 
از  استفاده  به  و  پرداخت  بزرگ روسیه  بازار  در  حضور 
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 شوند و اتاق ایران و 
روسیه نیز اطالعات الزم در این باره را در اختیار فعاالن 

اقتصادی و تولیدکنندگان قرار خواهد داد.
این بازرگان و فعال اقتصادی از فروشگاه های سراسری 
X۵ که بالغ بر ۱۵ 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 
مسیر  در  آنان  کاالهای  تا  کنند  رعایت  را  آیتم ها  این 

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 
آستراخان  در  کرد  اشاره  آستراخان  و  روسیه  در  خود 
زمینه  در  ایرانیان  تجاری  سرای  در  را  نشست هایی 
در  ایران  موقت  عضویت  توافق نامه  کردن  عملیاتی 
اتحادیه گمرکی اوراسیا و نیز نشستی را با آقای سرگی 
لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  رییس  میلوشکین، 
تجاری  سرای  نقش  و  اهمیت  به  داشتیم  آستراخان 
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 ۱۳۹6 
در آستراخان روسیه تاسیس شد اکنون در فاز عملیاتی 
است و از طریق این سرا شرکت های ایرانی می توانند در 
آنان  به  تجاری  سرای  و  کنند  ثبت  آستراخان شرکت 
خدمات مشاوره و اطالعات الزم در زمینه تجارت را ارائه 

خواهد داد.
استقرار کارشناس حقوقی در  از  تابان  تیزهوش  هادی 
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 
پتانسیل های  و  او  اعتباری  بررسی های  از  سری  یک  و  وابسته  شرکت  و  فرد 
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 در زمینه تجاری را ارایه خواهد داد اشاره کرد و 
اظهار داشت: سرای 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 مشابه 
کردن  عملیاتی  در  تسهیل  برای  تجاری  سرای  در  روسیه  آستراخان  دولتی 
مهم  نشست های  از  را  اوراسیا  گمرکی  اتحادیه  در  ایران  عضویت  توافق نامه 
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.


