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خبر

کاهش ۱۹ درصدی سرقت 
خودرو در گیالن

گیالن امروز- رئیس پلیس آگاهی گیالن گفت: شاهد کاهش 
نیازمند  لذا  هستیم  استان  در  خودرو  سرقت  درصدی   ۱۹
خودروهای  رانندگان  و  هستیم  خودرو  سرقت  از  پیشگیری 
را روشن  و خودرو  مراقبتی مجهز کنند  تجهیزات  به  را  خود 

رها نکنند، زیرا سارقین از روش روشن زنی استفاده می کنند.
سرهنگ علیرضا حدادی، با بیان اینکه پلیس آگاهی موظف به 
ورود و کشف پرونده های جرایم علیه اموال و افراد است، اظهار 
کرد: این پرونده ها شامل کشف جعل و کالهبرداری و مبارزه با 
سرقت و جرایم علیه افراد از جمله جرایم جنایی و فوت های 

مشکوک است.
وی ۹۰ درصد پرونده های ارجاع شده به پلیس آگاهی از سوی 
انتظامی و قضایی را مرتبط با سرقت دانست و افزود:  مراجع 

مابقی پرونده های در حوزه هاس مالی و جنایی است.
رئیس پلیس آگاهی گیالن در گفت وگوی ویژه خبری باران، 
با بیان اینکه استان گیالن در حوزه جرایم نسبت به میانگین 
کشور وضعیت کاهشی دارد، گفت: در غالب جرایم دارای کاهش 

هستیم، اما جرایم خرد افزایشی بوده است.
حدادی، گیالن را از استان های دارای پتانسیل باالی جرایم 
و  قاپی  کیف  جمله  از  خشن  جرایم  شد:  متذکر  و  ندانست 

زورگیری کاهش داشته و جزو استان های امن هستیم.
وی با اشاره به ثبت آمار وقوع جرایم در سامانه پلیس ۱۱۰، 
عنوان کرد: در حوزه سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بسیار  کاهش  مهم  جرایم  در  اما  داریم  کاهش  درصد  یک 

محسوس است.
رئیس پلیس آگاهی گیالن، بیشترین مصادیق سرقت در استان 
را جرایم خرد شامل سرقت های خرد، سرقت در معابر و اماکن 
و سرقت از ساختمان ها، خانه ها، ویالها و کاشانه های رها شده 
دانست و ادامه داد: متاسفانه خانه ها و ویالهای بدون تجهیرات 
مراقبتی آسیب پذیر هستند و بیشتر پرونده های سرقت ما در 

این حوزه است.
وی پیک سرقت های خرد را بین ساعت دو تا پنج بامداد و 
پیک سرقت از خانه ها را ۱۷ تا ۲۱ شب دانست و افزود: عالوه 
بر کاهش تمامی مصادیق سرقت، شاهد کاهش ۱۹ درصدی 
سرقت خودرو در استان هستیم لذا نیازمند پیشگیری از سرقت 
تجهیزات  به  را  خود  خودروهای  رانندگان  و  هستیم  خودرو 
مراقبتی مجهز کنند و خودرو را روشن رها نکنند، زیرا سارقین 

از روش روشن زنی استفاده می کنند.
حدادی، فرهنگ باالی استان گیالن را عامل آمارهای کاهشی 
زورگیری دانست و بیان کرد: جرایم خشن خط قرمز پلیس بوده 
و در صورت بروز زورگیری و خفت گیری با جدیت ورود می 
کنیم؛ البته مردم باید به توصیه های پلیس توجه کنند و گوشی 
موبایل و کیف را به راحتی در دست نگه ندارند، زیرا سارقان از 

غفلت و بی توجهی ما استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه در تمامی شاخص های جرایم خشن آماری 
کاهشی داریم، خاطرنشان کرد: عالوه بر همکاری ۱۷ دستگاه 
با پلیس آگاهی در حوزه پیشگیری از سرقت و کاهش جرم، از 
ظرفیت بسیج در گشت های رضویون شهر و روستا استفاده 

می کنیم.
وی از مردم خواست با حقوق خودشان آشنا باشند تا گرفتار 
مامورنماها نشوند و گفت: ماموران پلیس هرگز مطالبه گوشی 
موبایل و کیف و وجه نقد ندارند و به راحتی می توان مامورنما 
را تشخیص داد لذا مردم حتما کارت شناسایی معتبر درخواست 
کنند.  رئیس پلیس آگاهی گیالن با اشاره به کوج مجرمین به 
فضای مجازی، اظهار کرد: با هر پیامکی پای دستگاه ای.تی.

ام نروید و از درگاه های مجاز اقدام به معامله کنید تا گرفتار 
فیشینگ نشوید.

فرماندار آستارا:

در آستارا قاچاق آرد از مرز نداریم
آستارا  در  اینکه  به  اشاره  با  آستارا،  فرماندار  امروز-  گیالن 
قاچاق آرد از مرز نداریم، اظهار کرد: حمل آرد به سمت مرز 
و گمرک مجاز نیست و جلوی هر گونه قاچاق آرد در مرز با 

قاطعیت تمام گرفته می شود.
عنایت رضایی پور در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
شهرستان مرزی بندر آستارا، با تاکید بر اینکه زیرساخت های 
به تجهیزات نظارتی  باشد و  باید قوی  گمرکات مرزی آستارا 
مجهز شوند اظهار کرد: این مهم باید توسط اداره کل گمرک 
سالمت  نظر  از  مرزی  شهرستان  این  تا  شود  پیگیری  آستارا 

صادرات، واردات و ترانزیت و تجارت خارجی یک الگو باشد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان مرزی بندر آستارا برای تعیین 
تکلیف کاالهای قاچاق مکشوفه موجود در انبارها، به شعبه اداره 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیاز دارد افزود: با توجه به 
فاصله آستارا تا اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی مرکز 
این  در  قاچاق مکشوفه  باالی کاالهای  و حجم  استان گیالن 
شهرستان، راه اندازی شعبه اداره اموال تملیکی در آستارا کامال 

ضروری است.
راستا  این  در  آستارا  فرمانداری  کرد:  تصریح  آستارا  فرماندار 
مکاتبات الزم را انجام می دهد تا بدون ایجاد بار مالی به دولت، 
انبار مناسب  تامین  یا  یاد شده  اداره  به استقرار شعبه  نسبت 

اقدام شود.
رضایی پور با بیان اینکه گمرکات زمینی، دریایی و ریلی آستارا و 
مبادی وروی و خروجی شهرستان همواره تحت کنترل نیروهای 
انتظامی و مرزبانی است تا کاالی قاچاق وارد یا خارج نشود، 
گفت: ارتقای تجهیزات کنترل و نظارت در گمرک، پایانه مرزی 
و مبادی قاچاق بسیار اهمیت دارد و در این رابطه گمرک آستارا 

باید زیرساخت های نظارتی خود را قوی کند.
وی با اشاره به اینکه در آستارا قاچاق آرد از مرز نداریم، اظهار 
کرد: حمل آرد به سمت مرز و گمرک مجاز نیست و جلوی هر 

گونه قاچاق آرد در مرز با قاطعیت تمام گرفته می شود.
فرماندار آستارا با تاکید بر اینکه کنترل و ورود و خروج کاال در 
هر شهری برای مدیریت شهری مهمترین وظیفه است، عنوان 
کرد: ایجاد آسایش و آرامش در یک شهر مرزنشین بسیار مهم 

و قابل توجه است.
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بازار به ساحل آرامش نزدیک است

مردمپازلمهموحیاتیاجرایطرحآزادسازیقیمتها
بهرام قربانپور

پس از اجرای طرح اصالح قیمت چهار قلم کاالی اساسی با هدف »مردمی 
سازی و توزیع عادالنه یارانه ها«، به بازار، فروشگاه ها و سوپرمارکت های عرضه 
کاال و اجناس در مرکز گیالن آمدیم تا از التهابات احتمالی افزایش قیمت ها و 

نگرانی های مردم در این حوزه گزارشی تهیه کنیم.
وقتی وارد بازار می شوید ازدحام و شلوغی ها در فروشگاه ها به چشم می خورد، 
صف خرید اجناس از جمله روغن و مرغ بسیار طوالنی و خسته کننده است، 

اولیه زندگی  مردم در صدد خرید مایجتاج 
می شوید  آنها هم صحبت  با  وقتی  هستند 
از گرانی ها، کمبود برخی اجناس و بی ثباتی 
قیمت ها گالیه دارند، اما از یک سو افزایش 
جبران  برای  ارزشمند  اقدامی  را  یارانه ها 

افزایش قیمت ها تلقی می کنند.
افزایش رسمی چهار قلم کاال اعم از مرغ، تخم 
مرغ، روغن و لبنیات سبب شده تا مردم برای 
تهیه این اقالم به فروشگاه ها و مراکز خرید 
مراجعه کنند و آنطور که مدیران فروشگاه ها 
عنوان می کردند، وضعیت شلوغی و حضور 
به سایر  اخیر نسبت  مردم در یکی دو روز 

روزها متفاوت بوده است. 
جای خالی روغن و مرغ در فروشگاه ها

اما وقتی سراغ روغن را از قفسه فروشگاه ها 
شدیم،  مواجه  خالی  قفسه  با  گرفتیم 
خالی  شدن،  پر  محض  به  که  قفسه هایی 
می شد و همین موضوع دغدغه و نگرانی مردم 
را دوچندان کرده است، البته این موضوع در 
صدق  هم  لبنیات  برای  فروشگاه ها  برخی 
تمام  هم  مرغ  عرضه  فروشگاه های  می کرد. 
اجناسشان به فروش رفته بود و دیگر مرغی 
برای فروش نداشتند و بعضاً کرکره هایشان را 

ابتدای آزادسازی قیمت ها  پایین کشیده بودند.  صف خرید مرغ در همان 
بسیاری طوالنی شد و مردم برای خرید مرغ و تخم مرغ به فروشگاه ها مراجعه 
کردند و بعضاً افراد بیشتر از حد نیازشان مرغ خریدند و همین موضوع ترازوی 
عرضه و تقاضا را به سمت تقاضا سنگین کرد، در حالی فروشگاه ها خالی از 
روغن و مرغ است که متولیان امر بارها مدعی شدند که هیچ کمبود کاالیی در 
بازار وجود ندارد و هیچ جای نگرانی نیست و همین تضاد و دوگانگی حرف تا 

واقعیت ها، مردم را بیشتر نگران کرده است.
شتابزدگی مردم برای خرید

آن چیزی که در حین تهیه گزارش توجه ها را به خود جلب می کند نصب 
اطالعیه اتاق اصناف در سر در برخی فروشگاه ها بود که در آن اطالعیه قید 
شده بود »مشتری گرامی؛ حسب دستور اتاق اصناف و ستاد تنظیم بازار کشور 
تمام عرضه کنندگان موظف هستند روغن تولید شده حتی با قیمت قدیمی را 
به قیمت جدید عرضه نمایند«. از وضعیت بازار و شتابزدگی مردم برای خرید 
کاال و اجناس اینگونه می توان استنباط کرد که واریز یارانه اصالحی به حساب 
به  بازار  اگر  اما  آنها کمک شایان کرده است  افزایش قدرت خرید  به  مردم 

ثبات نسبی نرسد و سایر کاالها دستخوش افزایش و تغییر قیمت شوند قدرت 
خرید مردم بسیار کاهش پیدا می کند و در نتیجه سفره مردم از اینکه هست 

کوچک تر می شود.
برخورد قاطع با محتکران

صالح پور یکی از شهروندان رشتی که در حال خرید بود در گفتگو با مهر گفت: 
فروشگاه ها از وقتی که آزادسازی و اصالح قیمت ها صورت گرفته بسیار شلوغ 
شده است. وی حرکت دولت در آزادسازی یارانه ها و افزایش قیمت کاالها را 

کمی شتاب زده عنوان کرد و افزود: اگر این آزادسازی ها و پرداخت یارانه ها به 
دهک های پایین هدفمند و با برنامه باشد می توان آینده دارای ثباتی را برای 

بازار متصور شد در غیر این صورت مردم متضرر می شوند.
این شهروند رشتی با تاکید بر افزایش نظارت ها در بازار، تصریح کرد: نبود 
نظارت ها در بازار سبب شده تا برخی سودجویان و منفعت طلبان از موقعیت 
پیش آمده سو استفاده کنند. وی با تاکید بر برخورد ویژه با محتکران و گران 
فروشان، افزود: برخی با نگاه احتکاری بازار را اداره می کنند و این موضوع سبب 
کاهش اجناس و افزایش قیمت ها می شود و باید با محتکران برخورد قاطع شود. 

نظام توزیع روغن در بازار باید ساماندهی شود
منصورزاده یکی دیگر از شهروندان رشتی با اشاره به التهابات موجود در 
بازار مرغ و روغن، بیان کرد: بازار روغن قبل از افزایش قیمت ها هم دچار 

چالش بود اما این افزایش قیمت سبب تشدید التهابات شده است.
با بیان اینکه روغن در فروشگاه ها یافت نمی شود، افزود: نظام توزیع  وی 
روغن در بازار باید ساماندهی شود تا مردم راحت تر به این کاال دسترسی 
پیدا کنند. این شهروند رشتی با بیان اینکه برخی شهروندان بیش از اندازه 

برخی شهروندان  که  مشاهده شده  گاهاً  نیاز خود خرید می کنند، گفت: 
احساسی خرید می کنند و به جای خرید یک بطری روغن، چندین بطری 
کمیاب شدن  برای  عاملی  می تواند  هم  موضوع  همین  و  کرده  خریداری 

کاالها باشد.
مردم احساسی و هیجانی خرید نکنند

رضانژاد یکی از مدیران فروشگاه های عرضه کاال در رشت با اشاره به حضور 
قیمت  افزایش  اعالم  از  پس  کرد:  اظهار  خرید،  برای  مردم  کننده  شوکه 
اقالم، فروشگاه ها با موجی از مردم مواجه شد 

که شوکه کننده بود.
مردم  احساسی  خرید  اینکه  بیان  با  وی 
مواجه  چالش  با  را  کاالها  برخی  موجودی 
حد  از  بیش  مردم  برخی  افزود:  است،  کرده 
نیازشان کاال خریداری می کنند و این موضوع 
باعث می شود تا سایر افراد در خرید اجناس با 

مشکل روبرو شوند.
قدرت  کاهش  به  اشاره  با  رشتی  کسبه  این 
کرد:  بیان  سال،  ایام  بیشتر  در  مردم  خرید 
حساب  به  اصالحی  یارانه  واریز  محض  به 
معناست  بدان  این  شد  شلوغ  بازارها  مردم، 
که مشکالت اقتصادی دامن جامعه را گرفته 
و باید چاره ای اساسی برای حل این موضوع 

اندیشید.
روزهای  در  بازار  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
اخیر شرایط و حال و هوای شلوغ و ملتهبی 
البته کم کم به ساحل  را سپری کرده است 

آرامش نزدیک می شود. 
مردم پازل مهم و حیاتی اجرای طرح 

آزادسازی قیمت ها
طرح اصالح و آزادسازی قیمت ها و پرداخت 
از  ها  بندی  دهک  اساس  بر  اصالحی  یارانه 
طبقه ضعیف و کم برخوردار تا متوسط به باالی جامعه حرکت خوبی است 
که دولت سیزدهم آن را آغاز کرده و حتی رئیس جمهوری در سخنانی 
گفته »آبرویم را در این راه می گذارم تا این طرح درست اجرا شود«، در 
کنار اقدام جهادی دولت و متولیان امر، کمک و مشارکت مردم را می طلبد 
تا بتواند به درستی اجرا شود.  مردم پازل مهم و حیاتی اجرای این طرح 
اقتصادی،  جنگ  در  داری  میدان  و  صدر  سعه  دوراندیشی،  با  تا  هستند 
دولت را برای هر چه بهتر عمل کردن به تعهداتش یاری کنند و در مقابل 
دولت مردان بویژه ناظران بر عملکرد بازار می بایست این اطمینان خاطر را 
به مردم بدهند که در آینده نزدیک کشور به ثبات اقتصادی نسبی خواهد 
و مشکالت  طبقاتی  فاصله  اقتصادی،  ناعدالتی  غده چرکین  این  و  رسید 
معیشتی که بعضاً منجر به نافرمانی مدنی و التهابات در بازار و کف خیابان 
می شود، از جامعه رخت برچیند.  دولت زمانی می تواند در این »جراحی 
اقتصادی« موفق و سربلند بیرون بیاید که ضمن تشدید بر نظارت ها، ثبات 
قیمتی و برخورد با اخالل گران اقتصادی، محتکران، گران فروشان و دالالن 

سوداگر و منفعت طلب، مردم را در مدیریت اقتصادی شریک کند.

اعتبار هزارمیلیارد تومانی برای توسعه سه بیمارستان در رشت
گیالن امروز- استاندار گیالن گفت: از اعتبارات مصوب سفر رییس جمهوری 
به گیالن یک هزار میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان های پورسینا، رازی 

و شفای رشت در نظر گرفته شده است.
اسداله عباسی امروز در بازدید از طرح توسعه بیمارستان پورسینا رشت  از 
حمایت از توسعه زیرساخت های درمانی در گیالن خبر داد و گفت: صیانت 
پروژه  هیچ  است،  سیزدهم  دولت  اصلی   دغدغه های  از  مردم،  سالمت  از 

عام المنفعه ای نباید حتی برای مدتی کوتاه، متوقف شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به امر توسعه زیرساخت های بهداشت 
و درمان، از بیمارستان پورسینای رشت به عنوان یکی از مهم ترین مراکز 
درمانی یاد کرد که با قدمتی افزون بر یکصد سال توانسته سهم قابل توجهی 

در درمان بیماران استان داشته باشد.
استاندار گیالن با بیان اینکه نسل گذشته با تاسیس این بیمارستان میراثی 
ارزشمند را برای امروز به یادگار گذاشتند، توسعه همه جانبه این مرکز درمانی 
را الزامی دانست که باید متناسب با شرایط کنونی و سنجش نیازمندی های 
اصلی ترین دغدغه های  از جمله  آینده صورت گیرد.  عباسی تصریح کرد: 
دولت سیزدهم صیانت از سالمت مردم است و در این راستا رییس جمهوری 

در سفرهای استانی، به توسعه زیرساخت های درمانی توجه ویژه ای دارد.
وی با اشاره به اعتبارات مصوب از سفر رییس جمهوری به گیالن خاطرنشان 
کرد: در جریان این سفر؛یک هزار میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان های 
پورسینا، رازی و شفای رشت در نظر گرفته شده و در خصوص مرکز درمانی 
پورسینا افزایش تخت های آن از ۳۵۰ تخت خواب به  ۵۰۰ تخت خواب مورد 
به مردم  بهتر  ارائه خدمات  زمینه  اصولی،  با هزینه کرد  باید  نظر است که 

فراهم آید.
استاندار گیالن همکاری سایر نهادها همچون شهرداری و شورای اسالمی 
شهر در جهت پیشبرد اجرای پروژه مذکور را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید 
تمامی الزامات فنی به درستی لحاظ شود و در تصمیم گیری های تخصصی، 
اصل مهم آینده نگری و توسعه شهری ازجمله مبلمان شهری البته به گونه ای 

که موجب برهم خوردن ظاهر همسان شهر نشود، مورد توجه قرار گیرد.
وی  به عملکرد قابل قبول گیالن در بخش درمان بیماران و نیز واکسیناسیون 

کرونا اشاره کرد و گفت: باید تالش کنیم تا در حوزه بهداشت و درمان به 
استان،  از  خارج  به  وابستگی  و  یابیم  کامل دست  توانمندی  و  خودکفایی 

نداشته باشیم.
عباسی با تاکید بر لزوم هم افزایی و تعامالت بین بخشی برای توسعه فضای 
بهداشت و درمان در استان، افزایش پروازهای فرودگاه گیالن به مقاصد دیگر 
کشورها را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: باید از تمام ظرفیت های موجود 

برای تبدیل شدن به قطب سالمت کشور بهره بگیریم.
وی نوسازی بافت فرسوده شهری را راهبردی برای دستیابی به ابعاد کالبدی 
توسعه پایدار شهری خواند و گفت: از اجرای پروژه های توسعه محور استان 
به ویژه حوزه بهداشت ودرمان حمایت می کنیم و نباید در اجرای این مهم، 

حتی یک روز هم تأخیر وجود داشته باشد.
استاندار گیالن با تاکید بر اینکه هیچ پروژه عام المنفعه ای نباید حتی برای 
مدتی کوتاه متوقف شود، از شهرداری رشت به عنوان نهادی اثرگذار در امر 
توسعه شهری یاد کرد که باید عملکردی جهادی و تالشی مضاعف به انجام 

برساند.
از  رشت   پورسینا  بیمارستان  توسعه  طرح  از  بازدید  در  عباسی  اسداله 
حمایت از توسعه زیرساخت های درمانی در گیالن خبر داد و گفت: صیانت 
پروژه  هیچ  است،  سیزدهم  دولت  اصلی   دغدغه های  از  مردم،  سالمت  از 

عام المنفعه ای نباید حتی برای مدتی کوتاه، متوقف شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به امر توسعه زیرساخت های بهداشت 
و درمان، از بیمارستان پورسینای رشت به عنوان یکی از مهم ترین مراکز 
قابل  سهم  توانسته  سال  یکصد  بر  افزون  قدمتی  با  که  کرد  یاد  درمانی 

توجهی در درمان بیماران استان داشته باشد.
استاندار گیالن با بیان اینکه نسل گذشته با تاسیس این بیمارستان میراثی 
مرکز  این  همه جانبه  توسعه  گذاشتند،  یادگار  به  امروز  برای  را  ارزشمند 
سنجش  و  کنونی  شرایط  با  متناسب  باید  که  دانست  الزامی  را  درمانی 

نیازمندی های آینده صورت گیرد.
عباسی تصریح کرد: از جمله اصلی ترین دغدغه های دولت سیزدهم صیانت 
از سالمت مردم است و در این راستا رییس جمهوری در سفرهای استانی، 

به توسعه زیرساخت های درمانی توجه ویژه ای دارد.
گیالن  به  جمهوری  رییس  سفر  از  مصوب  اعتبارات  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان ساخت: در جریان این سفر؛یک هزار میلیارد تومان برای توسعه 
در  و  شده  گرفته  نظر  در  رشت  شفای  و  رازی  پورسینا،  بیمارستان های 
خصوص مرکز درمانی پورسینا افزایش تخت های آن از ۳۵۰ تخت خواب 
به  ۵۰۰ تخت خواب مورد نظر است که باید با هزینه کرد اصولی، زمینه ارائه 

خدمات بهتر به مردم فراهم آید.
استاندار گیالن همکاری سایر نهادها همچون شهرداری و شورای اسالمی 
شهر در جهت پیشبرد اجرای پروژه مذکور را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
تصمیم گیری های  در  و  شود  لحاظ  درستی  به  فنی  الزامات  تمامی  باید 
مبلمان شهری  ازجمله  توسعه شهری  و  آینده نگری  مهم  اصل  تخصصی، 
نشود، مورد  برهم خوردن ظاهر همسان شهر  به گونه ای که موجب  البته 

توجه قرار گیرد.
نیز  و  بیماران  درمان  بخش  در  گیالن  قبول  قابل  عملکرد  به  وی  
حوزه  در  تا  کنیم  تالش  باید  گفت:  و  کرد  اشاره  کرونا  واکسیناسیون 
بهداشت و درمان به خودکفایی و توانمندی کامل دست یابیم و وابستگی 

به خارج از استان، نداشته باشیم.
عباسی با تاکید بر لزوم هم افزایی و تعامالت بین بخشی برای توسعه فضای 
افزایش پروازهای فرودگاه گیالن به مقاصد  بهداشت و درمان در استان، 
دیگر کشورها را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: باید از تمام ظرفیت های 

موجود برای تبدیل شدن به قطب سالمت کشور بهره بگیریم.
ابعاد  به  دستیابی  برای  راهبردی  را  شهری  فرسوده  بافت  نوسازی  وی 
از اجرای پروژه های توسعه  پایدار شهری خواند و گفت:  کالبدی توسعه 
محور استان به ویژه حوزه بهداشت ودرمان حمایت می کنیم و نباید در 

اجرای این مهم ، حتی یک روز هم تأخیر وجود داشته باشد.
نباید حتی  ای  المنفعه  عام  پروژه  اینکه هیچ  بر  تاکید  با  استاندار گیالن 
برای مدتی کوتاه متوقف شود ، از شهرداری رشت به عنوان نهادی اثرگذار 
در امر توسعه شهری یاد کرد که باید عملکردی جهادی و تالشی مضاعف 

به انجام برساند.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه خبر داد:

همکاری مشترک بین داروسازان ایرانی و طرف روسی 
گیالن امروز- مدیرعامل شرکت داروسازی بیوانتیگرای روسیه با اشاره به 
ظرفیت ایران و استان گیالن به لحاظ داشتن کارخانجات بزرگ و توانمند 
در صنعت داروسازی گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده، داروهای تولید 
ایران از کیفیت باالیی برخوردار هستند که این محصوالت می تواند از ایران 

به روسیه صادر گردد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، هادی تیز هوش تابان در سفر کاری 
با پروفسور میخائیل یپینتوف استاد دانشگاه و مدیرعامل  خود به روسیه، 
شرکت داروسازی بیوانتیگرای روسیه در سرای تجاری ایرانیان در آستراخان 
روسیه دیدار و طرفین در خصوص همکاری های ایران و استان آستراخان در 
عرصه داروسازی و صادرات داروهای ساخت ایران به بازار روسیه و آستراخان 

گفت وگو و تبادل نظر کردند. 

یپینتوف در این دیدار با تاکید بر اینکه بخاطر تحریم های غرب علیه روسیه، 
واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو به روسیه به سختی انجام می گیرد، اظهار 
کرد: گسترش روابط و تعامالت تجاری بین دو استان گیالن و آستراخان 

می تواند حالل بسیاری از مشکالت دو کشور باشد. 
ایران  به ظرفیت  اشاره  با  بیوانتیگرای روسیه  مدیرعامل شرکت داروسازی 
صنعت  در  توانمند  و  بزرگ  کارخانجات  داشتن  لحاظ  به  گیالن  استان  و 
داروسازی گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده، داروهای تولید ایران از 
کیفیت باالیی برخوردار هستند که این محصوالت می تواند از ایران به روسیه 

صادر گردد. 
اینکه در حال حاضر اخذ گواهی ورود هر قلم دارو به روسیه  بیان  با  وی 
درحال  روسیه  دولت  ولی  است،  گرانقیمت  و  طوالنی مدت  پروسه  دارای 

تنظیم لیست داروهای وارداتی و تدوین دستورالعملی است تا واردات دارو به 
روسیه تسهیل گردد، تصریح کرد: برای شروع همکاری های مشترک می توان 
در خصوص صادرات مکمل های غذایی و لوازم بهداشتی از ایران به روسیه 

اقدامات مشترک به عمل آورد. 
اتاق بازرگانی گیالن نیز با استقبال از تمایل  هادی تیزهوش تابان رییس 
طرف روسی برای واردات داروهای ایرانی به روسیه اظهار کرد: تمام تالش 
خود را برای ایجاد همکاری مشترک بین داروسازان ایرانی و طرف روسی 

به عمل خواهد آورد. 
برای  مناسب کارشناسان روسی  مقرر شد در فرصت  این جلسه  پایان  در 
ادامه  برای  همچنین  و  ایران  داروسازی  صنایع  توان  با  آشنایی  و  بازدید 

مذاکرات به ایران سفر کنند.


