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از میان اخبار

رییس خانه اقتصاد ایران گفت :در شرایط سخت و
وجود تحریمها درکش��ور ،اولین موردی که باید به
آن فکر ش��ود اش��تغال اس��ت و هر طرحی که منجر
به اش��تغالزایی بیشتر ش��ود باید مورد حمایت ویژه
مجلس ،دولت و بخش خصوصی قرار گیرد .ابراهیم
جمیل��ی در گفتوگو ب��ا خبرنگار اقتصاد آنالین به
تهیه شمش از کنسانتره سرب سولفوره اشاره کرد و
اظهار کرد :تعدادی از تولیدکنندگان سرب سولفوره
از طرح ما استقبال کردند و در جلسات اتاق بازرگانی
ایران هم اعالم ش��د که این طرح در مراحل اولیه
است و راندمان آن حدود  90درصد است و باید به
 96درصد برسد که نیازمند عزم ملی و تداوم مسیر
اس��ت .رییس خانه اقتص��اد ایران بیان کرد :میزان
عوارض به تصمیم ش��ورای اقتصاد بس��تگی دارد.
به نظر من ش��ورای اقتصاد قبل از گرفتن هر نوع
تصمیمی باید با بخش خصوصی مش��ورت میکرد
که متاسفانه این اتفاق نیافتاد.

نگران کاهش کیفیت سیمان هستیم

یک کارشناس سیمان گفت :در شرایط فعلی اقتصاد
ای��ن نگران��ی وجود دارد ک��ه در آینده میزان تولید و
کیفیت سیمان در بخش صادراتی به حد قابل قبولی
نرسد .علیمحمد بُد در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به
اینک��ه رک��ود در بازار و کمبود نقدینگی در واحدهای
تولی��دی باعث ش��ده تا به روزرس��انی کارخانجات
س��یمان به کندی صورت گیرد ،اظهارداش��ت :یکی
از اصول فعالیت تولیدی استفاده از تکنولوژی به روز
و تولید محصوالت با کیفیت است تا عالوه در بازار
داخل در بخش صادرات سهم قابل قبولی را داشت.
وی با بیان اینکه متأسفانه در شرایط فعلی اقتصاد این
نگرانی وجود دارد که در آینده میزان تولید و کیفیت
سیمان در بخش صادراتی به حد قابل قبولی نرسد،
افزود :در حال حاضر سیمان تولیدی در کشور دارای
استانداردهای کافی است اما سهم بیشتر در بازارهای
صادرات را محصوالت با کیفیت تر تصاحب میکنند
ک��ه ای��ن موضوع باید مورد توج��ه ما قرار گیرد .این
کارش��ناس حوزه س��یمان اضافه کرد :در حال حاضر
سیمان تولیدی ایران دارای استانداردهای الزم است
اما برای توسعه صادارت و مدیریت مازاد تولید باید به
سمت ارتقاء کیفیت تولید حرکت کنیم.

خــبرویـژه

تهیه شمش از کنسانتره سرب
سولفوره یک اختراع ملی است

تولید باکیفیت با

بهرهگیری از انقالب
صنعتیچهارم

معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :کسی که زمینه تحقق انقالب صنعتی چهارم را فراهم و از ابزار آن مانند هوش مصنوعی استفاده کند میتواند تولید
باکیفیت ،رقابتی و اس��تاندارد داش��ته باش��د .به گزارش ایرنا ،برات قبادیان در نخس��تین اجالس سراس��ری انقالب صنعتی چهارم در هزاره س��وم در محل اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه
انقالب صنعتی چهارم ش��وخی نیس��ت ،افزود :ما نس��بت به تغییر و تحوالت جهانی در خواب هس��تیم .زمانی بش��ر خودش بهعنوان یک کارگر کار میکرد و تمام زندگی را با نیروی ماهیچهای
خود و دام اداره میکرد اما با انقالب صنعتی اول این روند تغییر کرد .قبادیان با اشاره به اینکه تولید برق انقالب صنعتی دوم بود ،تأکید کرد :امروزه تصور دنیا بدون برق غیرممکن است.

معاون صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خبر داد

اختصاصسهمیازمالیاتبرارزشافزودهبهشهرکهایصنعتی
گ�روه صنع�ت :عض��و موظف هی��أت مدیره
و مع��اون توس��عه مدیری��ت ،مناب��ع و ام��ور
اس��تانهای س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و
ش��هرکهای صنعت��ی ای��ران از اختصاص
سهمی از مالیات بر ارزشافزوده به شهرکها
و نواحی صنعتی برای خدماترسانی بهتر به
واحدهای تولیدی و خدماتی مس��تقر در آنها
خب��ر داد .ب��ه گزارش «اس��کناس» به نقل از
وزارت صنعت،مع��دن و تج��ارت« ،عزیزاهلل
قربان��ی» گفت :بر اس��اس بن��د « »۷قانون
اصالح قانون تأس��یس شرکت شهرکهای
صنعت��ی ایران ،ش��هرکهای صنعتی در هر
حال از حریم قانونی و اس��تحفاظی ش��هرها و
قانون شهرداریها مستثنی هستند و بر همین
اس��اس ش��هرداریها و دهیاریها هیچگونه
خدمات��ی را ب��ه ش��هرکها و نواحی صنعتی
ارائه نمیکنند و تمامی هزینههای مربوط به
نگهداری و اداره شهرکها و نواحی از طریق
صنعتگران مستقر در آنها تأمین میشود این
در حالی است که بخشی از مالیات و عوارض
ارزشاف��زوده مربوط ب��ه واحدهای صنعتی
اس��ت .وی با اش��اره به اینک��ه جبران هزینه
نگهداری راهبری شهرکها و نواحی صنعتی،
هزینه جاری نس��بت ًا ب��االی تصفیهخانههای
فاض�لاب صنعت��ی واحده��ا ،هزینهه��ای
نوس��ازی و بازسازی زیرساختهای فرسوده
و نی��ز هزینهه��ای انج��ام تعه��دات عمرانی
دول��ت در تکمیل زیرس��اختهای مورد نیاز
و ایج��اد امکان��ات جدید به وی��ژه در مناطق

کمتر توسعه یافته در توان واحدهای تولیدی
مستقر در آنها نبوده است ،تصریح کرد :قطعا
ایفای وظایف قانونی و تداوم حمایت ها نیز با
توجه به خصوصی سازی شهرکها و نواحی
صنعتی ،از س��وی س��ازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران میسر نخواهد بود،
بنابرای��ن تأمی��ن یک منبع مالی پایدار در این
ارتب��اط ض��روری و اجتناب ناپذیر به نظر می
رسد .عضو موظف هیأت مدیره و معاون توسعه
مدیریت ،منابع و امور اس��تان های س��ازمان
صنایع کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران
ادام��ه داد :اختص��اص وجوه حاصل از مالیات
بر ارزشافزوده اخذ ش��ده از واحدهای مستقر
در ش��هرکها و نواح��ی صنعت��ی در جه��ت
حمایت و رفع بخش��ی از مشکالت واحدهای

تولی��دی در ش��رایطی که کمترین خدمتی از
س��وی ش��هرداریها و دهیاریها به آنها ارائه
نمیش��ود میتواند فضای روانی مطلوبی در
بین صنعتگران ایجاد کند .قربانی اضافه کرد:
ب��ر این اس��اس نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی به واس��طه حمایت از تولید و تسری
کمک دولت به شهرها و روستاها و کمک به
راهبریوتوسعهزیرساختهایصنعتیداخل
ش��هرکها و نواحی صنعتی جزء ( )۲بند (ب)
ماده ( )۶قانون برنامه ششم توسعه را تصویب
کردند که به دالیل فنی مطرح شده از طرف
س��ازمان امور مالیاتی قابلیت اجرا پیدا نکرد.
وی ادامه داد :همزمان با الیحه پیش��نهادی
دول��ت ب��رای دائمی کردن قان��ون مالیات بر
ارزشاف��زوده با تالش های مجدد همکاران

و ش��رکت در جلس��ات مختلف کارشناسی و
تصمیم گیری در کمیس��یون های اقتصادی
دول��ت و مجل��س و مرکز پژوهش ها و جلب
حمایت نمایندگان به ویژه در کمیسیون های
اقتصادی و صنایع و معادن در تبصره  ۴ماده
 ۴۲الیحه مذکور ،اختصاص سهمی از مالیات
بر ارزشافزوده به شهرکها و نواحی صنعتی
درج ش��د .عضو موظف هیأت مدیره و معاون
توس��عه مدیریت ،منابع و امور اس��تان های
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران گفت :نمایندگان در نشس��ت علنی روز
سه شنبه  ۱بهمن مجلس شورای اسالمی در
جریان بررسی الیحه مالیات بر ارزشافزوده
ب��ا م��اده  ۴۲این الیحه با  ۱۵۶رأی موافق۵ ،
رأی مخال��ف و  ۵رأی ممتن��ع از مجموع ۲۰۰
نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در
ک درصد از مالیات
تبص��ره  ۴ذی��ل این ماده ی 
و عوارض بر ارزشافزوده موضوع ماده ( )۷و
بنده��ای «ب»« ،پ» و «ت» ماده ( )۲۸این
قان��ون به منظ��ور تأمین منابع مالی مورد نیاز
شهرکها و نواحی صنعتی برای ایجاد ،تکمیل
و نگهداری زیرساخت ها ،مدیریت پسماند و
فاضالب ،ارائه خدمات شهری و کمربند سبز
در محوطه داخل و اطراف شهرکها و نواحی
صنعتی در حس��اب ویژه ای که به درخواست
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت (س��ازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران)
و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح میشود،
واریز میشود.

خبر

تحریمها اهرمی برای بومیسازی
زنجیره فوالد

عض��و هی��ات مدی��ره انجمن فوالد ای��ران گفت:
تحریمه��ای آمری��کا علی��ه ای��ران اهرم��ی برای
بومیس��ازی زنجی��ره ف��والد اس��ت .ب��ه گزارش
اقتصادآنالی��ن ،محم��د کش��انی در رابط��ه با روند
بومی س��ازی از زمان برگزاری نخس��تین جشنواره
ملی فوالد تا امس��ال توضیح داد :همزمان با ش��دت
گرفتن تحریمها س��امانه بومی س��ازی که انجمن
طراحی کرد توانست در برقراری ارتباط میان تامین
کنندگان و مصرف کنندگان موفق عمل کند .عضو
هی��ات مدی��ره انجمن فوالد ادامه داد :این س��امانه
بومی س��ازی موجب ش��ده تا اگر یک تولیدکننده
قطعه در یکی از کارخانههای فوالدس��ازی موفق
به بومی س��ازی قطعهای ش��ود ،بتواند آن را به سایر
کارخانههای فوالد س��ازی معرفی و در دس��ترس
آنه��ا ب��رای تامین قطعه ق��رار دهد .وی تاکید کرد:
مهمترین دس��تاورد س��امانه این بود که فوالدیها
نس��بت به یکدیگر اطالعاتی به دس��ت آوردند و به
س��ازندگان قطعات اعتماد به دس��ت آوردند چرا که
مهمترین فاکتور در تامین قطعه مساله اعتماد است
به این مفهوم که اگر یکی از کارخانهها این قطعه را
خریداری و استفاده کرده باشد قطعا نفر دوم راحتتر
میتواند به تامین کننده اعتماد کند .کشانی درباره
تاثیر احتمالی لیس��ت تحریمی اعالم شده از سوی
آمری��کا ک��ه نام برخی از ش��رکتهای فوالدی در
آن دیده میش��ود بر ش��رایط فعلی آنها گفت :مساله
تحریمهای موضوع جدیدی نیست ،حداقل در یک
س��ال گذشته فوالدیها در چند سناریوی متفاوت
تحریم ش��دهاند که ابتدا صنعت فوالد را هدف قرار
داده بود ،س��پس به تولیدات فوالدی رس��ید و در
نهایت اس��م خاص تولیدکنندگان فوالد در لیس��ت
جدید تحریمها قرار گرفت.

بازرگانی
از میان اخبار

نشست فرصتهای صادراتی با کشور
چین برگزار میشود

نشست فرصتهای صادراتی و تبیین سیاستهای
جدید تجاری با کش��ور چین توس��ط اتاق مش��ترک
بازرگانی ایران و چین این هفته برگزار میش��ود .به
گزارش اتاق بازرگانی ایران ،اتاق مشترک بازرگانی
ای��ران و چی��ن در چارچوب توس��عه همکاریهای
اقتصادی با چین ،نشس��ت فرصتهای صادراتی و
تبیین سیاس��تهای جدید تجاری با این کش��ور را
دوش��نبه هفت��م بهمن ماه جاری در ته��ران برگزار
میکند.پی��ش از ای��ن فره��اد دژپس��ند ،وزیر امور
اقتص��ادی و دارایی موضوع روابط تجاری و صنعتی
که نقش��ی حیاتی و مهم را در توس��عه روابط چین و
ایران ایفا می کند ،تاکید کرد و افزود:هیچ محدودیتی
در روابط دو کشور وجود ندارد و فضای سیاسی روابط،
آماده بهره برداری از فرصتهای مختلف اقتصادی
و تج��اری اس��ت.صنایع نف��ت و گاز و پاالیش��گاه و
پتروش��یمی ،سیمان ،فوالد ،خودرو ،صنایع دوستدار
محیط زیس��ت و طیف وسیعی از زیرساختها مانند
راه و راه آهن ،حمل و نقل و صنایع هوایی ،س��اخت
فرودگاه ،ارتقا فناوریصنایع سبک و هر آنچه کشور
 ۸۰میلیونی ایران در میان بازار  ۳۰۰میلیونی منطقه
میتواند تولید و مصرف نماید ،از جمله پتانسیلهای
س��رمایهگذاری اس��ت که در دسترس کارآفرینان و
فعاالن اقتصادی چینی است.

 ۴۵میلیون دالر صادرات فرش
دستباف فاجعه است

عضو هیات رئیسه انجمن صادرکنندگان و بافندگان
فرش دستباف گفت :امسال صادرات فرش ما به ۴۵
میلیون دالر رسیده که این رقم یعنی یک فاجعه ملی
برای تجارت کشور .رضی حاجآقامیری در گفتوگو
با ایلنا در خصوص وضعیت فرش در سال  ۹۸و حضور
هندیه��ا و چینیه��ا در این بازار گفت :اینکه برخی
اع�لام میکنن��د چین تبدیل به رقی��ب ایران در این
حوزه ش��ده خالف واقعه اس��ت .بعد از انقالب برخی
از ایرانیها به خصوص کلیمیها به آمریکا مهاجرت
کردند و به فعالیت در حوزه فرش روی آوردند .آنها نیز
همگام با سایر صنایع آمریکا شروع به سرمایهگذاری
و تولید فرش دس��تباف در چین کردند که البته تمام
طرحه��ایآنایران��یب��ودوحتیبهمدتدودههدر
بازار جهانی حضور داشتند.

پیشرفت چشمگیر برندهای داخلی؛

زمینگیریصادراتکفشدرباتالقکاغذبازیاداری

گروهبازرگانی:دبیراتحادیهکفشهایماشینی
و الس��تیکی با بیان اینکه قاچاق س��هم حدود
۳۰درصدی از بازار کیف و کفش کش��ور دارد
گفت :تهیه مواد اولیه و بروکراسیهای اداری
شرایط صادرات را برای تولیدکنندگان سخت
کردهاس��ت.بهگزارشتس��نیم،تیرماهس��ال
گذشته بود که وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
ثب��ت س��فارش واردات 1339ردیف تعرفهای
کاال که ش��امل بیش از  1400قلم کاال اس��ت
را ممن��وع اع�لام کرد ،الزم به ذکر اس��ت که
انواع کیف و کفش نیز در میان این کاالها قرار
داشتند .به همین جهت تولیدکنندگان امیدوار
شدند نه تنها تقاضای داخلی را پوشش دهند،
بلکه به سمت بازارهای جهانی حرکت کرده و
صنعت کیف و کفش ایران را توسعه دهند.بنابر
آمار گمرک جمهوری اس�لامی ،ایران ساالنه
حدود  250میلیون دالر کیف ،کفش و کاالی
ورزش��ی صادر میکند که با توجه به اظهارات
فعاالنصنفی،ظرفیتصادراتیتولیدکنندگان
ایرانیفراترازاینارقاماست.همچنینبراساس
اظهاراتعلیلشگریعضوهیاتمدیرهجامعه
صنع��ت کفش ای��ران ،ارزش دالری صادرات
این کاال از  121میلیون دالر در سال  1392به
 115میلیون دالر در سال  1397کاهش یافته
اس��ت.به گفته علی اژدرکش ،رئیس اتحادیه
کفشهای ماشینی و الستیکی ،چین بهعنوان
دومین اقتصاد جهان س��االنه  85میلیارد دالر
درآم��د ارزی از صنع��ت کی��ف و کفش دارد و
ایتالیا نیز ساالنه  12میلیارد دالر از طریق این
صنعت درآمد کسب میکند .به گفته وی ایران
نیز میتواند با تولید و صادرات مناسب بخشی
از بازار منطقه را بهدس��ت آورد .بنابر اظهارات
اژدرک��ش ،تولیدکنن��دگان ایران��ی در نظ��ر
دارن��د در چهار س��ال آینده ب��ه هدف صادرات
4میلیارد دالری دستپیدا کنند.با وجود تمامی
مش��کالت اقتصادی کش��ور ،هفته گذش��ته،
بیش از 200تولیدکننده ایرانی برای به نمایش
گذاش��تن توانمندیهای خود از سراسر کشور

در نمایشگاه بینالمللی کفش ،کیف و کاالی
ورزش��ی در تهران ش��رکت کردند .به همین
جهت ،برای بررسی وضعیت بازار کیف و کفش
داخلی و همچنین مشکالت تولیدکنندگان با
هادی حس��ینزاده خلیق ،تولید کننده کفش و
همچنین علیرضا جباری ،دبیر س��تاد برگزاری
توگو نشستیم.
این نمایشگاه به گف 

کاغذبازی های اداری مانع اصلی صادرات

کیف و کفش

جب��اریتهی��همواداولیهرایکیازمش��کالت
تولیدکنندگان دانس��ت و اظهارداشت :عالوه
ب��ر این ،تولیدکنندگان ما میبایس��ت به فکر
ص��ادرات کاال ب��ه خارج از کش��ور باش��ند ،اما
متاس��فانه دولت نتوانست ،همکاری الزم را با
تولید کنندگان داش��ته باشد و بروکراسیهای
اداری ش��رایط را برای تولید کنندگان پیچیده
و وقتگیرکرده اس��ت .به همین دلیل با وجود
بازاره��ای هدف مناس��ب در خارج ازکش��ور،
تولیدکنندگان نتوانس��تهاند ب��ه خوبی در این
عرصه نقشآفرینی کنند.

70درصد تولید داخلی و 30درصد قاچاق


دبیر هیئت مدیره اتحادیه کفشهای ماشینی
والس��تیکی،بابیاناینکهفضایکش��وربرای
تولیدکنندگان بهبود پیدا کرده است ،گفت :در
حال حاضر ح��دود 70درصد محصوالت بازار
توس��ط تولیدکنندگان داخلی تامین میش��ود

وباق��یآنس��همکاالیقاچ��اقاس��تک��ه
امیدواری��م دولت با مقابل��ه با قاچاق این گروه
کاالیی ،تولیدکنندگان را یاری کند.وی با تاکید
بر اهمیت مبارزه با قاچاق محصوالت کیف و
کف��ش گف��ت :باید به طور کامل صرفه قاچاق
از بین برود؛ به نظر میرس��د مقابله در س��طح
عرضه راهکار مناس��بی در مقایس��ه با رویکرد
پلیس��ی در مرزها باش��د.جباری در ادامه گفت:
ب��ا وجود اینک��ه تاکنون ،مقابله جدی با قاچاق
کیف و کفش صورت نگرفته اما انگیزه قاچاق
تا حدی کاهش یافته است که عمده دالیل آن
به افزایش محس��وس کیفیت کاالی داخلی و
همچنین عدم صرفه قاچاق کاال برمیگردد.

پیشرفت چشمگیر برندهای داخلی


علیرض��ا جباری ،دبیر هیئ��ت مدیره اتحادیه
کفشهای ماش��ینی و الس��تیکی ،با اشاره به
پیشرفتقابلتوجهصنعتکفشچرموورزشی
در کشور گفت :به علت بهبود کیفیت تولیدات
داخلی ،ش��اهد حضور متفاوت برندهای ایرانی
در نمایشگاه کیف و کفش سال جاری بودیم،
به طوری که رشد و توسعه کیفی محصوالت
به طور محسوس��ی قابل مشاهده است.وی با
بی��ان اینک��ه برندهای داخلی کیف و کفش به
ش��دت برای به دس��ت آوردن بازار داخلی در
تالش هستند ،افزود :با توجه به تاکیدات مقام
معظم رهبری نسبت به رونق تولید و همچنین،

ممنوعی��ت واردات کیف و کفش ،رش��د تولید
داخلیسرعتگرفتوبسیاریازنمایندگیهای
برن د مطرح خارجی به مرور به عرصه تولید وارد
شدند.همچنین هادی حسینزاده خلیق ،تولید
کنن��ده کفش با تاکید ب��ر اینکه ظرفیت تولید
داخلی بیشتر از نیاز داخلی است ،اظهار داشت:
در گذش��ته اکثر محصوالت داخلی از کیفیت
مناس��بی برخوردار نبودند اما در سالهای اخیر
ب��ه علت اعمال محدودیتهای وارداتی برای
کفشهایخارجی،برندهایایرانیتوانس��تند
ب��ا ارتقاع س��طح کیفی خ��ود تقاضای کاالی
خارجی را کاهش دهند.خلیق با اشاره به اینکه
قاچ��اق کفش ب��ه علت افزایش نرخ ارز و عدم
صرفه قاچاقچیان کاهش یافته است ،گفت :به
دلیل اینک ه تولید داخلی ارزان تمام میش��ود،
تقاضای کاالی قاچاق نیز کم ش��ده اس��ت .از
نظر کمی نیازی به واردت کفش وجود ندارد و
توانایی تامین بازار داخلی توسط تولیدکنندگان
وج��ود دارد ام��ا در حوزه تکنولوژی و همچنین
استفاده از فناوریهای نوین برای تولید کفش،
نیازمند استفاده از تجربیات جهانی هستیم.وی
در پایان با اشاره به مشکالت موجود در صنعت
تولید کفش گفت :تولیدکنندگان ایرانی نیازمند
استفاده از روشهای علمی و نوین برای بهبود
وضعیت تولیدات کفش هستند که متاسفانه به
علتوجودتحریمهایظالمانهعلیهکشورمان،
انتقالاینتجربیاتبهسختیصورتمیپذیرد.
به گزارش تسنیم ،بنابر اظهارات رضا رحمانی،
وزی��ر صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،روند کنونی
در کاهش واردات پوش��اک و ارتقای موقعیت
برنده��ای داخلی کام ً
ال امیدوار کننده اس��ت،
بنابر اظهارات وی در  9ماهه امس��ال تولیدات
صنعت پوشاک  20درصد افزایش یافته است.
باوجوداینتولیدکنندگانگروهکاالییپوشاک
با مش��کالت متنوعی رو برو هستند که انتظار
میروددرس��الرونقتولیدمس��ئوالنبیشاز
پیش برای حل مشکالت تولیدکنندگان اقدام
کنند.

از میان اخبار

ارزآوری  ۴۵۰میلیون دالری
قیر برای ایران

مدیرعاملشرکتسهامینمایشگاههایبینالمللی
ایران گفت :قیر و آسفالت ایرانی در سال  ۹۸ارزآوری
۴۵۰میلیوندالریبرایکشورداشتهاست.بهگزارش
فارس به نقل از روابطعمومیو امور بین المللشرکت
س��هامی نمایشگاه های بینالمللی ج.ا.ایران ،بهمن
حس��ین زاده مدیر عامل ش��رکت سهامی نمایشگاه
ه��ای بین المللی ایران در حاش��یه افتتاح یازدهمین
نمایشگاه بینالمللی قیر ،آسفالت ،عایقها و ماشین
آالت وابسته ،گفت :ایران به عنوان یکی از  ۱۰کشور
برتر جهان در زمینه تولید قیر ،این محصول را به ۱۹
کشور جهان صادر می کند.وی با بیان اینکه در سال
،۹۸صادراتقیربرایایران ۴۵۰میلیوندالرارزآوری
داشته است ،افزود :برگزاری یازدهمین نمایشگاه قیر،
آس��فالت،عایقهاوماش��ینآالتوابستهمیتواندبر
افزایش این میزان کمک کند.حس��ینزاده با اعالم
اینکه این نمایش��گاه در فضایی بالغ بر  12000متر
مربع در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی ایران
آغاز به کار کرده ،یادآور ش��د 125 :ش��رکت ایرانی تا
 ۶بهمن ماه آخرین دستاوردها و فناوری ها در حوزه
راه و شهرسازی را تحت عنوان یازدهمین نمایشگاه
بینالمللیقیر،آسفالت،عایقهاوماشینآالتوابسته
در معرض دید مسؤوالن ،عالقمندان و متخصصین
این حوزه قرار میدهند.

صادرات  ۴۱کاال از سیستان و
بلوچستانممنوعشد

بر اس��اس اعالم گمرک جمهوری اس�لامی ایران،
صادرات  ۴۱قلم کاال از استان سیستان و بلوچستان
تا اطالع ثانوی ممنوع ش��ده اس��ت .گمرک ایران
فهرست کاالهایی که تا اطالع ثانوی صادرات آنها
از استان سیستان و بلوچستان ممنوع هستند را اعالم
کرد.مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک آذرماه
امسال درنامهایبهمدیرانگمرکاعالمکرد:تمامی
بخش��نامهها و دس��تورالعملهای مربوط به صدور و
ورود کاال منحص��را از طری��ق وزارت صنعت ،معدن
ی
و تجارت به س��ازمانهای اجرائی ذیربط اعالم م 
ش��ود و منبعد از صدور و ابالغ هرگونه بخش��نامه با
دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کاال بدون ابالغ
قبلی مورد از س��وی دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت خودداری کنند.

