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نقد روز . . .

گرانی نان!

محصوالت کشاورزی هرمزگان 
به قطر صادر می شود

صفحه 2 ۩

استاندار هرمزگان:

  اقتصاد کیش -  استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم مانع زدایی از صادرات غیر نفتی 
احداث شهر میوه های گرمسیری در بندرعباس را مزیت ممتاز هرمزگان برشمرد. 

مهدی دوستی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، که با 
دستورکار توسعه صادرات غیرنفتی و مانع زدایی در این حوزه برگزار شد، گفت: ما با 
خام فروشی مخالف هستیم اما این مسئله نباید برای صادرات محصوالت معدنی ای 
که بسیار مازاد بر نیاز داریم مشکل ایجاد کند به عنوان مثال گچ به میزان قابل توجهی در 
کشور وجود دارد و مانع تراشی در برابر صادرات آن فقط بازار ما را به دست رقبا؛ بویژه 

عمانی ها که در این زمینه فعال هستند؛ می دهد.
استاندار هرمزگان با اشاره به زمان بر بودن آزمایشات تعیین ماهیت مواد معدنی و تحمیل 
هزینه های دموراژ بر صادرکنندگان، افزود: قطعا این موضوع را با هدف تسهیل صادرات 
غیر نفتی از سوی وزارت صمت پیگیری خواهیم کرد تا فرآیند تعیین ماهیت مواد معدنی 
چابک تر شــود و محصوالتی که شناسایی آن ها بدون آزمایش قابل انجام است وارد 

پروسه آزمایشگاهی نشود.

صفحه 5 ۩

صورت سود و زیان
  شرکت بیمه آسماری 

)سهامی خاص(
شماره ثبت 9655

برگزاری نمایشگاه اینوتکس پست 
در جزیره کیش

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست خبر داد:

واردات خودرو به کیش واردات خودرو به کیش 
نیازمند شرایط ویژهنیازمند شرایط ویژه
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