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از میان اخـــبار

سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران تصریح
کرد :در شرایط فعلی تحریم ها ،حمایت از معدن و
صنایع معدنی مهمترین قدم به س��مت رونق تولید
اس��ت .در حاضر با وجود ذخایر معدنی غنی که در
کشور وجود دارد ،ساالنه  ۵۰۰هزار تن زغالسنگ
وارد می شود اما چرا باید این اتفاق بیافتد .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران،وی ادامه داد :با حمایت از این
بخش و توس��عه صنایع معدنی در کنار اش��تغالزایی
م��ی توان چرخ اقتص��اد را حرکت داد .دبیر انجمن
زغالس��نگ ایران افزود :هم اکنون که نرخ در این
صنعت س��ر و س��امان یافته و رشد قیمت جهانی به
وجود آمده ،فرصت خوبی اس��ت تا س��رمایهگذاران
به این صنعت نگاه ویژهای داش��ته باش��ند .صمدی
تصری��ح ک��رد :ب��ا فراهم کردن فض��ا برای بخش
خصوص��ی واقع��ی و ایج��اد فرصت برای صادرات
کم حجم به کش��ورهای همس��ایه می توان رونق
را ب��ه تولی��د برگردان��د .بازارهای کوچک میتواند
خیل��ی از مش��کالت واحدهای تولی��دی ما را رفع
کند .این بازارهای کوچک میتواند در کش��ورهای
آس��یای میانه ،افغانس��تان یا عراق باشد .وی ادامه
داد :معتقدم در این ش��رایط ما باید دنبال بازارهای
کوچ��ک و خرد باش��یم چرا ک��ه دیگر آن بازارهای
بزرگ را نمیتوانیم به راحتی به دست بیاوریم و با
ای��ن بازارهای کوچک میتوانیم امورات واحدهای
صنعتی و تولیدی خودمان را بگذرانیم.

تعطیلی 4هزار واحد تولیدی کفش
در تهران

رس��ول شجری ،رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز
درباره بازار کفش گفت :هم اکنون بخش تولید به
دلیل کمبود مواد اولیه در رکود بسر میبرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،وی با اشاره به اینکه
در ابت��دای ۲ماه امس��ال ،قیم��ت مواد اولیه بیش از
 ۳۰تا  ۳۵درصد افزایش قیمت داشته است ،اظهار
کرد :امیدواریم که کمبود مواد اولیه در این صنف،
بهزودی مرتفع شود .به گفته رئیس اتحادیه کفاشان
دس��تدوز ،ح��دود  ۴هزار واح��د تولیدی در تهران
مش��غول به فعالیتاند که متأس��فانه بیش��تر آنها به
دلیل کمبود مواد اولیه تعطیل شدند.

خــبرویـژه

حرکت چرخ اقتصاد با حمایت از
صنعتزغالسنگ

صادرات کاال فقط
با کارت بازرگانی
صاحبان واقعی

رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نامهای  ،شرایط جدیدی را برای صادرات و واردات اعالم کرده که بر مبنای یک بند آن ،صادرات برخی کاالها تنها با کارت بازرگانی صاحبان
واقعی کاالها یا نمایندگان قانونی و رس��می آنها امکانپذیر اس��ت .بر اس��اس این ابالغیه ،در خصوص کاالهای کش��اورزی ،محمولههای صادراتی میوه و تره بار و محصوالت غذایی صرف ًا در
گمرکات اس��تانی پس از صدور گواهی قرنطینه و تأیید و ارزیابی ضوابط و ش��اخصهای بس��ته بندی توس��ط وزارت جهاد کش��اورزی و گمرکات باید اظهار ش��ود .همچنین این محصوالت در
گمرکات مرزی کشور ارزیابی ،اظهار و پلمب نمیشود و گمرکات مرزی صرف ًا معبر خروج کاالهای مذکور هستند.

خبر خوش وزارت صمت برای تولیدکنندگان؛

پرداخت ۱۴۰هزارمیلیاردتومانتسهیالتبهواحدهایصنعتی
گ�روه صنعت:مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت ضمن تش��ریح
بازنگریهایی که در طرح رونق تولید صورت
گرفته ،از پیشبینی پرداخت  ۱۴۰هزار میلیارد
توم��ان تس��هیالت به  ۳۵ه��زار و  ۶۱۰واحد
صنعتی طی این طرح در سال جاری خبر داد
و اظه��ار کرد که واحدهای صنعتی در س��ال
ج��اری مجموع ًا ب��ه  ۷۲۰هزار میلیارد تومان
نقدینگ��ی نیاز دارند که درخواس��ت پرداخت
این مبلغ به بانک مرکزی اعالم ش��ده است.
کمب��ود نقدینگی در واحدهای تولیدی یکی
از مهمترین مش��کالتی است که بخشهای
مختل��ف صنعت بارها نس��بت ب��ه آن گالیه
داش��تند .رئیس س��ازمان صنع��ت ،معدن و
تجارت اس��تان تهران نیز چندی پیش اعالم
کرد که با افزایش نرخ ارز در س��ال گذش��ته
نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نس��بت به
س��ال  ۱۳۹۶بیش از س��ه برابر ش��ده و با این
ش��رایط بانکها باید منابع خود را به س��مت
حمایت از تولید سوق دهند .از طرف دیگر از
س��ال  ۱۳۹۶سه طرح حمایتی تحت عناوین
"رونق تولید"" ،بهسازی و نوسازی صنایع" و
"حمایت از تولید و اشتغال" با اعتباری معادل
 ۵۰ه��زار میلی��ارد تومان ب��رای رونق تولید و
نوسازی صنایع در نظر گرفته شد ،اما آمارها
نش��ان میدهد سال گذشته استقبال چندانی
از این طرحها نشده است و معاون امور صنایع
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت نیز علت آن
را وجود برخی طرحهای موازی شامل یارانه

رشتههای صنعتی که پتانسیل مناسبی دارند،
رشد تولید خوبی ایجاد کنیم.

چ�ه کس�انی در اولوی�ت دریاف�ت ای�ن

تسهیالت هستند؟

عنوان کرد و ضمن برشمردن دالیل افزایش
نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی در س��ال
ج��اری ،از بازنگریهایی در طرح رونق تولید
خبر داد .در این رابطه فرش��اد مقیمی ،معاون
ام��ور صنای��ع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به سیاستهای
این وزارتخانه برای تأمین سرمایه در گردش
مورد نیاز واحدهای صنعتی ،اظهار کرد :سال
گذشته پیشبینی شده بود که برای مدیریت
صنایع کشور به حدود  ۲۷۷هزار میلیارد تومان
س��رمایه در گردش نیاز اس��ت که حدود ۲۰۱
ه��زار میلیارد توم��ان از این نیاز به واحدهای
تولیدی پرداخت شد .وی با اشاره به تغییرات
نرخ ارز در سال گذشته و تأثیر آن بر افزایش
نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش،
گفت :از طرف دیگر س��ال گذش��ته مبادالت
بانکی با کش��ورهای خارجی س��ختتر شد و

زمان رس��یدن مواد اولیه به کش��ور حدود سه
م��اه افزای��ش پیدا کرد و از چهار ماه به حدود
هفت ماه رس��ید .مع��اون امور صنایع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در ادامه اعالم کرد که
برآورد این س��ازمان از نیاز واحدهای تولیدی
به نقدینگی در س��ال جاری حدود  ۳۶۰هزار
میلیارد تومان است و با فرض دو بار چرخش
س��رمایه در گردش در س��ال ،نیاز واحدهای
تولی��دی به نقدینگی در مجموع معادل ۷۲۰
هزار میلیارد تومان خواهد بود که درخواست
پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی اعالم شده
اس��ت .وی همچنین با اش��اره به نامگذاری
سال جاری تحت عنوان "رونق تولید" ،اظهار
کرد :در سال جاری برنامههایی با پیش فرض
تحریم برای رونق تولید طراحی ش��ده است.
ب��رای مث��ال با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز
در توسعه صادرات مؤثر بوده ،قصد داریم در

ب��ه گفته این مقام مس��ئول ،طرح رونق تولید
در س��ال جاری در چند پروژه تعریف ش��ده که
شاملهدفگذاریاحیای۲۰۰۰واحدتولیدی،
بهظرفیترساندنواحدهایصنعتیونوسازی
و بازسازی این واحدها است .مقیمی همچنین
ه��دف این طرح را رفع مش��کالت واحدهای
صنعتی که ش��امل صنوف نیز هس��تند عنوان
کرد و گفت :افزایش تولید و اش��تغال ،کاهش
قیمت تمام ش��ده و اصالح س��اختار واحدهای
تولیدی همچون خط تولید ،منابع انسانی ،مالی
و مدیریتی از دیگر اهدافی است که برای طرح
رونقتولیددرنظرگرفتهشدهاست.ویدرادامه
بابیاناینکهاولویتهاییبرایانتخابدریافت
کنندگان این تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده،
تصریح کرد :پروژههایی که میتوانند ساخت
داخل را در کش��ور رش��د دهن��د ،محصوالت
صادراتی تولید کنند و زنجیره تولید یک کاال
را تکمیل کنند ،در اولویت پرداخت تسهیالت
ق��رار دارن��د .به گفته معاون امور صنایع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اقداماتی که پایان سال
گذشته در راستای توسعه ساخت داخل در دو
واحد خودروسازی کشور دنبال شد ،باعث شد
می��زان خ��روج ارز برای واردات قطعات و مواد
اولیه از ایران خودرو و سایپا به ترتیب حدود ۴۰
و  ۳۸میلیون دالر کاهش داشته باشد.

از میان اخـــبار

رونق تولید در گرو توجه به کارگر و
کارفرما است

مدی��رکلحمای��تازمش��اغلوبیمهبیکاریوزارت
کار شرط تحقق رونق تولید را در گرو توجه به نیروی
انس��انییعنیکارگروکارفرمادانس��ت .کریمیاوری،
مدیر کل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی در گفت وگو با تس��نیم،
درباره شرایط برای رونق تولید گفت :سه رکن اصلی
تولید " کارگر-کارفرما-کارگاه"هس��تند .وی با بیان
اینکه دو رکن انس��انی در س��ال رونق تولید باید مورد
توجه ویژه قرار گیرند ادامه داد :اگر ارکان اصلی تولید
را در راس س��ه ضلع مثلث قرار دهیم محیط مثلث "
یعنی "کار" ،تولید ،اش��تغال و حیات اقتصادی بنگاه
ها" ضرورت دارد.

ضرورت حمایت دولت از
صنعت ابزارآالت

رئیساتحادیهابزارفروشانگفت:صنعتابزارآالتنیاز
بهحمایتدولتداردتاداشتههایخودهمچونتامین
 ۵تا ۱۰درصدیبازارراارتقادهدوازسویدیگربهتولید
محصوالت فناوری محور روی بیاورد .فریدون غمام
نو در گفتوگو با ایسنا درباره شرایط بازار ابزارآالت در
سال "رونق تولید" گفت :صنعت ابزارآالت به حمایت
قابل توجهی از سوی دولت نیاز دارد که مهمترین نیاز
ودغدغ��های��نصنفورودتکنولوژیوفناوریبهروز
بهکشوراست.رئیساتحادیهابزارفروشانخاطرنشان
کرد :برای تولید ابزار آالت و پاسخگویی به نیاز بازار در
راستای عدم نیاز به بازارهای وارداتی باید کارخانههای
به روزدرکشوردایرشود؛بهطورمثالتابهامروزدریلبا
کیفیتوبهروزدرایرانتولیدنشدهاست.وییادآورشد:
برای احداث کارخانههای به روز در ایران نیاز به سرمایه
گذاری و انتقال تکنولوژی احساس میشود که دولت
میتواند با تجمیع سرمایه این مهم را محقق کند.

بازرگانی
از میان اخـــبار

صادرات  ۶میلیارد دالری ایران به
چین در  ۴ماه

گم��رک چین اع�لام کرد مبادالت تجاری ایران و
چین در  4ماه نخست سال جاری میالدی با افت 32
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده
اس��ت .مبادالت تجاری ایران و چین که در ژانویه
تا آوریل  2018بالغ بر  13میلیارد دالر اعالم شده
بود در ژانویه تا آوریل س��ال جاری به  8.8میلیارد
دالر کاهش یافته اس��ت .صادرات چین به ایران و
واردات از ایران در این دوره کاهش داش��ته اس��ت.
ص��ادرات چی��ن به ایران در ژانویه تا آوریل 2019با
کاهش  49درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
مواجه شده و به  2.8میلیارد دالر رسیده است .چین
در ژانویه تا آوریل س��ال  2018بالغ بر  5.6میلیارد
دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

ارزآوری  ۸۰۰میلیون دالری شکالت
به کشور

مغازهای گفت :سال گذشته صادرات شکالت حدود
 ۸۰۰میلیون دالر ارزآوری برای کشور در برداشت
ک��ه با اس��تمرار افزای��ش هزینهه��ای تولید دیگر
جایگاهی نخواهیم داش��ت .جمشید مغازهای ،دبیر
انجمن بیس��کویت ،ش��یرینی و شکالت از افزایش
قیمت شکالت خبر داد و گفت :با توجه به افزایش
هزینهه��ای تولید ،امس��ال قیمت ش��کالت  ۱۰تا
 ۲۰درصد رش��د داش��ته اس��ت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران،وی با اشاره به اینکه شکر با نرخ مصوب
ب��ه صورت قطره چکانی توزیع میش��ود ،افزود :با
وج��ود آنک��ه به طور متوس��ط ماهان��ه  ۵۰هزار تن
ش��کر در صنعت مورد اس��تفاده قرار میگیرد ،طبق
رایزنیه��ای ص��ورت گرفته قرار ش��د  ۴۰هزار تن
ش��کربا نرخ مصوب  ۳هزار و  ۴۰۰تومان در اختیار
واحده��ا ق��رار گیرد که این میزان  ۲س��وم مصرف
ماهانه است.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد؛

دولتیهادرپشتپردهگرانیخرماوشکر

گ�روه بازرگانی:عباس تابش رئیس س��ازمان
حمایتازحقوقمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
درخص��وص تخلفات ص��ورت گرفته در بحث
برخ��ی اقالم خوراک��ی از جمله خرما که باعث
افزایش قیمت خرما در بازار ش��د اظهار کرد :از
چند ماه پیش از ماه مبارک رمضان ،ما در توافق
با مسئوالن و دستگاه های مرتبط با این بخش،
توافق کرده بودیم در صورت تامین خرمای ماه
مبارک رمضان ،ممنوعیتی برای صادرات خرما
اعمال نش��ود ولی متاس��فانه این اتفاق نیفتاد و
در بازار دچار مش��کالتی ش��دیم که باعث شد
قیمت خرما باال رود .رئیس سازمان حمایت از
مص��رفکنن��دگانوتولیدکنندگانباگالیهاز
دستگاه هایی که با تفاهم مذکور کنار نیامدند،
افزود:ازطرفدیگرشاهدبودیممتاسفانهبرخی
سردخانههایی که با استفاده از تسهیالت دولتی
احداث شده بودند بجای آنکه در شرایط خاص
درخدمتش��هروندانباش��ندودرپیچتولید،در
زم��ان نیاز ب��ه درد مصرفکنندگان بخورد ،در
زم��ان کمبود خرما ،به محل��ی برای انبار خرما
تبدیل شده بود و بر همین اساس اقدام به تعزیر
تعدادی از این س��ردخانه ها کردیم .وی گفت:
همکارانمادربازرسیهایخودسردخانههایی
را شناسایی کردند که مقادیری بیش از  300تن
خرما را در خود انبار کرده بودند .تابش افزود :بر

اخیر بر اس��اس اس��ناد و مدارکی که به دس��ت
آوردیم،چندینمرغداریرابهدلیلگرانفروشی
وعرض��هم��رغباقیمتگرانترازقیمتمصوب
در بازار تعزیر کردیم .وی خاطرنشان کرد :این
یعنی سازمان حمایت تنها با اصناف و واحدهای
صنفی طرف نیست بلکه اگر واحدهای تولیدی
هم از سر منشأ ،ضوابط و شرایط هیئت تعیین و
تثبیت قیمت را رعایت نکند ،با آن هم برخورد
خواهیم کرد.
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شرکت کشت و صنعت نیشکر

همین اساس پرونده این سردخانههای متخلف
به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی ،بخشی
از خرماهای انبار شده نیز به حراج گذاشته و در
اختیار مردم قرار گرفت .رئیس سازمان حمایت
ازحق��وقمص��رفکنندگانوتولیدکنندگانبا
اشارهبهتفاهمنامههایمنعقدهبااصنافوبسیج
اصنافگفت:مابهصورتشبانهروزدرسطحبازار
حضورخواهیمداشتوشدیدترینبرخوردهارابا
هرگونهسودجوییدرقالباحتکاروگرانفروشی
و عدم عرضه کاال خواهیم داشت .وی با هشدار

بهاصنافگفت:اصنافمکلفهستندکهاجناس
و کااله��ای خ��ود را با فاکتور خریداری کنند و
با فاکتور بفروش��ند و اگر فاکتور خرید و فروش
نداشتهباشندوتخلفیدراینمیانرخدادهباشد،
تمام مسئولیت بر عهده آخرین حلقه که اصناف
هستند خواهد بود و نباید جای گلهگذاری باقی
باشد .تابش با بیان اینکه دارا بودن فاکتور خرید
وفروشبرایاصنافباعثمیشودتاحلقههای
قبلی گرانفروشی مشخص شود و بازرسی ما در
طولکلفراینداتفاقبیافتدگفت:مادرروزهای

رئیس س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگاندرخصوصتخلفاتکارخانجات
کشت و صنعت نیشکر در هفته ها و ماه های
گذش��ته که باعث تش��دید مش��کالت در بازار
ش��کر ش��د نیز گفت :به دنبال بازرسی های ما
کارخانجات کش��ت و صنعت بزرگی از جمله
کش��توصنع��تدهخدا،فاراب��ی،امیرکبیرو
کارون ،به دلیل احتکار ،گران فروش��ی و عدم
عرضه شکر به میزان  110میلیارد تومان تعزیر
ش��دندوباحکم قاضیپرونده،اینش��رکتها
ت��ا 5براب��ر این رقم یعن��ی 550میلیارد تومان
میتوانند جریمه ش��وند و امیدواریم با برخورد
قاط��ع ب��ا هرگونه تخلف ،فضا را برای هرگونه
تخلف ناامن کنیم.

نماینده گروه مدلل در اس��تان خوزس��تان با تاکید بر این که ارتباط ما با
آیتاهلل مکارم شیرازی بی اساس و شایعه است ،گفت :ما بیشترین ارز
دولتی را دریافت کرده ایم و در عین حال بیشترین واردات را هم انجام
دادهایم .حمید اسماعیلی در گفتوگو با تسنیم ،اظهار کرد :آقای مهرفرد
معاونوزیرجهادکشاورزیبهگروهمدللاعالمکردبایدقیمتهارااعالم
کنیم و کاالها باید فروخته شود ،به این دلیل که تنظیم قیمت در بازار به
گونهای نباشد تا دیگر صاحبان کاال بتوانند قیمتها را افزایش دهند .وی
تصریحکرد:قیمتکاالبهموجودیانبارهایگروهمدللبستگیدارد،به
محضآنکهاینموجودیبهکمترینحدممکنبرسددیگرصاحبانکاال
قیمتهاراافزایشمیدهند،چوناحساسمیکنندمادیگرابزاریبرای

کنترل قیمت در بازار در اختیار نداریم ،این در حالی است که آقای مدلل
با تمام توانش کاال وارد کشور کرده است .نماینده گروه مدلل همچنین
با بی اساس خواندن ارتباط گروه مدلل با آیتاهلل مکارم شیرازی ،گفت:
گفته شده که آقای مدلل داماد آقای مکارم شیرازی است که دیروز دفتر
آیتاهللمکارمش��یرازیرس��مااعالمکردبهاینش��ایعاتپایاندهیدو
هیچ نسبت سببی و نسبی با ایشان وجود ندارد .اسماعیلی ادامه داد :گفته
میشودگروهمدللبیشترینارزدولتیرادریافتکردهاست،اینموضوع
درست اما ما کاالی آنرا وارد کشور کردهایم .آمار و ارقام این را میگوید.
وی با بیان اینکه مقامات دولتی این موضوع را میدانند و برخی رسانهها
شلوغکاری کردهاند ،افزود :اگر سیاستهای دولت و تحریمها نباشد ما

دستورالعمل ارزی بانک مرکزی نیاز به
اصالح دارد

رئیسکنفدراسیونصادراتایرانمعتقداستدستورالعمل
جدید ارزی بانک مرکزی بخشی از دغدغههای بخش
خصوصی را پوش��ش داده اما برای آنکه بتواند تأثیرات
مثبتیازخودبرجایگذارد،نیازبهاصالحاتدارد.محمد
الهوتیدرگفتوگوباایسنا،اظهارکرد:اتاقبازرگانیدر
هفتههای گذشته و در جریان جلسات مشترک با بانک
مرکزی تالش کرد خواستههای خود در مدیریت بازار
ارز را مطرح کند و نتیجه آن نامهای بود که از سوی اتاق
بهبانکمرکزیارس��الش��د.بااینوجوددستورالعمل
جدید این نهاد بخشی از خواستههای ما را لحاظ کرده و
بخشی از آن مورد توجه قرار نگرفته است .به گفته وی،
آنچه در اسفند ماه سال گذشته و فروردین امسال اتفاق
افتاد،نش��اندادکهبابازگذاش��تندستصادرکنندگان
میتوانالاقلبخشیازنیازهایوارداتیکشورراپوشش
داد .آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در این دو ماه
حدود  ۲.۶میلیارد دالر واردات از محل ارزهای صادراتی
انجام شده که در شرایط فعلی آمار قابل قبولی است و
بخشیازنیازکارخانههابهمواداولیهازهمینمحلتأمین
شده است .این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه
وقتی یک شیوه تأثیر خود را نشان داده نباید به راحتی
از آن چشمپوش��ی کرد ،گفت :برخالف قاعده قبل در
دستورالعمل جدید ،سهم سامانه نیما  ۵۰درصد تعیین
ش��ده و  ۳۰درصد از ارز صادراتی به واردات اختصاص
مییابد،درحالیکهامکانآنوجودداشتباتداومشرایط
قبلیصادرکنندگانامکانبیشتریبرایفعالیتدراین
حوزه داشته باشند.

واردات غذای سگ و گربه ممنوع شد

نمایندهگروهمدللمدعیشد:

ما نباشیم بازار به هم میریزد!

ازمیاناخـــبار

توان تامین کل کنجاله مورد نیاز کشور را دارد .وی با تاکید بر اینکه اگر
گروه مدلل نباشد تنظیم بازار به هم میریزد ،هر گونه فعالیت در بخش
شکر کشور را تکذیب کرد و گفت :هماکنون در استان خوزستان 12انبار
تحت اجاره گروه مدلل است که ظرفیت نگهداری  400هزار تن غالت
و روغن خام را دارد .وی همچنین با بیان اینکه دپو غالت در بندر امام به
صورت سنتی انجام میشود ،افزود :در هیچ کجای دنیا نمیتوانید ببینید
با استفاده از لودر هر شبانهروز  30هزار تن غالت در انبارها دپو میشود.
وی با بیان اینکه با سازمان بنادر و دریانوردی قرارداد 20ساله برای اجاره
انبارها در بندر امام خمینی (ره) داریم ،افزود 17:سال از این قرارداد گذشته
و  3سال آن باقیمانده است.

مدیرکلدفترمقرراتصادراتووارداتوزارتصنعت،
معدن و تجارت از ممنوع شدن واردات غذای سگ و
گربه خبر داد .سید مهدی نیازی گفت :از 8اردیبهشت
امس��ال  143ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات
ش��دکهغذایس��گوگربهنیزدراینفهرس��تقرار
دارد .وی با بیان اینکه واردات غذای سگ و گربه صرفا
برایمصارفلوکسنبودهاست،گفت:ازبرخیسگها
در حوزه ماموریتهای نیروی انتظامی¬ ،هالل احمر
و آتش نش��انی و به منظور اس��تفاده از حس بویایی یا
چشاییآنهااستفادهمیشودکهخوراکخاصمصرف
میکنندازاینروممکناس��تاینخوراکدرکش��ور
تامیننشود.

