
تعیین سازوکار پرداخت تسهیالت 
صادراتی

مدیر کل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران از راه اندازی س��امانه دریافت 
تقاضای صادرکنن��دگان برای دریافت تس��هیالت 
صادراتی ریالی از محل منابع صندوق توس��عه ملی 
خبر داد .به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه 
تجارت ایران، احس��ان قمری در حاش��یه جلسه با 
تع��دادی از مدیران اعتب��ارات بانک های عامل که 
با حض��ور نماینده وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
برگزار شد، تدوین دستورالعمل پرداخت تسهیالت 
با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق 
توس��عه ملی و صندوق ضمانت صادرات ایران را از 
دیگر فعالیت های انجام ش��ده در این راستا دانست 
و  گفت: ضمن اس��تخراج ش��اخص ها و اولویت های 
پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان، تالش می شود 
در یک قالب نرم افزاری نسبت به دریافت و پردازش 
درخواس��ت ها و در نهایت ارسال به بانک های عامل 
جهت پرداخت تس��هیالت اقدام شود.وی در پایان 
ش��اخص های پرداخ��ت تس��هیالت را ش��امل رفع 
تعهدات ارزی حاصل از ص��ادرات، میانگین میزان 
صادرات س��ه سال گذش��ته، اولویت های کاالیی و 
کشوری و توجه ویژه به واحدهای تولیدی صادراتی 

اعالم کرد.

قدردانی معاون وزیر صنعت از بانک 
ملت بابت تالش در جهت تامین 

کاالهای اساسی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( با ارسال 
لوح سپاسی، از مدیرعامل بانک ملت بابت تالش در 

راستای تامین کاالهای اساسی، قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، یزدان س��یف 
در این نامه با اشاره به این نکته که برقراری امنیت 
غذایی حاصل تالش تمامی دست اندرکاران تامین 
کاالهای اساسی است، افزود: آنها در شرایط سخت 
تحریم با تعامل س��ازنده، وظای��ف و ماموریت های 
خود را به س��رانجام رس��اندند تا از بار فش��ارها بر 
مردم کاسته شود. رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با تاکید 
بر این نکته که موفقیت در تامین امنیت غذایی به 
همت کارکنان و مدیران بانک ملت، به دست آمده 
اس��ت، از دس��ت اندرکاران این بانک به دلیل ارائه 
خدمات ارزن��ده درتامین منابع ریالی برای خرید و 

تامین کاالهای اساسی سپاسگزاری کرد.

در »بام« قبوض خود را مدیریت کنید
   ب��ا اس��تفاده از س��امانه ب��ام، هم م��ی توانید از 
میزان می��ان دوره و پایان دوره قبوض خود اطالع 
کس��ب کرده و هم به راحتی آنها را پرداخت کنید.

ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران، امکان 
جدید بام ای��ن فرصت را برای کاربران فراهم کرده 
ک��ه بتوانند با اطالع از می��زان قبوض خود، هزینه 
هایش��ان را مدیری��ت کنن��د. همچنی��ن پردخت 
غیرحض��وری قبوض ضمن صرفه جویی در کاغذ و 
جلوگی��ری از چاپ قبوض کاغذی، در این روزهای 
شیوع کرونا مناسب ترین گزینه به جای مراجعه به 

خودپرداز و... است. 
به همین منظور هم بسیاری از شرکت ها این روزها 
گزینه هایی مانند پس��ت الکترونیک، پیامک و... را 
برای ارسال قبوض مش��ترکین خود انتخاب کرده 
اند و چه بهتر اس��ت که مشترکین نیز پرداخت ها 
را برای س��هولت و راحتی خود و همچنین رعایت 
الزامات بهداشتی این روزها به صورت غیرحضوری 
س��اماندهی کنند.کاربران می توانند با وارد ش��دن 
به س��امانه بام و بخ��ش خدمات پرداخت، قبوض و 
خدمات دولتی، مدیری��ت قبوض خدماتی، آخرین 
وضعیت می��ان دوره و پایان دوره قبوض آب، برق، 
گاز، تلف��ن و... خود را مش��اهده کرده و در صورت 

تمایل آن را به سادگی پرداخت کنند.

اخبار گزارش

در جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا، 
پیش��نهاد دولت مبنی بر انتش��ار 150 هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی برای جبران کس��ری بودجه امس��ال به تصویب 
رس��ید و مجددا پیش بینی کارشناس��ان مبنی بر دور زده 

شدن مجلس توسط دولت محقق شد.
همانطور که کارشناس��ان و مراکز پژوهشی پیش بینی می 
کردند همان اتفاقی که برای جبران کس��ری بودجه س��ال 
98 رخ داد، ب��رای جبران کس��ری بودجه س��ال 99 تکرار 
شد و باز هم به جای مجلس شورای اسالمی، شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی س��ران قوا درب��اره راهکارهای جبران 

کسری بودجه تصمیم گیری کرد.
براس��اس این گزارش، در جلسه ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا در تاریخ 13 اردیبهشت ماه، محمدباقر 
نوبخ��ت معاون رئی��س جمهور و رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه کش��ور، گزارش��ی از اقدامات این سازمان در جهت 
تحقق قانون بودجه س��ال 99 کل کش��ور مصوب مجلس 
ش��ورای اسالمی ارائه کرد. نوبخت در این گزارش، با توجه 
به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا 
و ضرورت انجام اقدام��ات الزم برای مدیریت تبعات و آثار 
آن بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه صرفه جویی 

در هزینه ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.
پیگیری ها حاکی از آن اس��ت که در این جلس��ه ش��ورای 
عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا، پیشنهاد دولت برای 
جبران کس��ری بودجه سال 99 به تصویب رسید. براساس 
این مصوبه، دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه 
امس��ال که ح��دود 150 هزار میلیارد توم��ان تخمین زده 
می ش��ود، 150 ه��زار میلیارد تومان ع��الوه بر مجوزهای 

داده ش��ده در قان��ون بودجه 99 )یعنی 90 ه��زار میلیارد 
تومان(، اوراق مالی منتش��ر کند. این اوراق قرار اس��ت در 
انواع بازارهای بدهی عرضه ش��ود، ه��م در قالب بازار بین 

بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.
گفتنی است دولت در سال 98 هم با اخذ مجوز از شورای 
عالی هماهنگی س��ران قوا، کسری بودجه را با انتشار اوراق 

مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کرد.
با کم کاری کمیسیون تلفیق، مجلس مجددا دور زده شد

در جریان بررس��ی الیحه بودجه 99 در کمیس��یون تلفیق 
مجلس در زمس��تان پارس��ال، مراکز پژوهش��ی و بسیاری 
از کارشناس��ان باره��ا با اش��اره به کس��ری بودجه حداقل 
100 ه��زار میلیارد تومانی، هش��دار داده بودند که اگر این 
کمیس��یون فکری برای جبران کسری بودجه با استفاده از 
راهکارهای��ی مانند افزایش پایه ه��ای مالیاتی با تمرکز بر 
ثروتمندان و جلوگیری از ف��رار مالیاتی انجام ندهد، تکرار 
اتفاق رخ داده برای قانون بودجه 98 یعنی دخالت شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا در ای��ن زمینه، برای 
قان��ون بودجه 99 هم قطعی اس��ت. اما کمیس��یون تلفیق 
مجلس گوش شنوایی نسبت به این موضوع نداشت و اقدام 
خاص��ی در این زمینه انجام نداد تا نهایتا همان پیش بینی 
مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق شود و مجلس مجددا 

دور زده شود.
انتشار اوراق مالی عمال فرق چندانی با چاپ پول ندارد

براس��اس ای��ن گ��زارش، مراکز پژوهش��ی و بس��یاری از 
کارشناس��ان اعتقاد دارند اس��تقراض مداوم و چش��مگیر 
یکی از س��اده تری��ن و در عین حال، بدتری��ن راهکارهای 
جبران کس��ری بودجه اس��ت و عمال فرق چندانی با چاپ 

پ��ول ندارد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان 
»بررس��ی الیحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به 
زبان ساده« درباره این موضوع آمده است: »دولت ها البته 
می توانند اس��تقراض کنند و بعداً از درآمد خود، استقراض 
انجام ش��ده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور 
مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آتی قابل وصول در 
س��ال های بعد یا ظرفیت بازارهای مرتبط یش��تر باشد و یا 
مش��خص باش��د که عماًل از محل چاپ پول تسویه خواهد 

شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت«.
در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با 
عنوان »اوراق اس��تقراضی، با چه هدفی؟« آمده است: »اگر 
انتش��ار اوراق بدهی و اس��تقراض، بدون هدف ساختاری و 
صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که 
انتظار داشته باشیم که در سال های بعد نیز همین کسری 
وجود خواهد داش��ت، این فراین��د صرفا به تعویق انداختن 
مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد 
نفت��ی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد اس��تقراضی تعویض 
خواهیم کرد. اعتیادی که عمال پس از مدتی تسویه بدهی 
ه��ای قدیمی با بدهی های جدید و غلطاندن آنها، کش��ور 
را به یک ساختار گلدکوئیس��تی بزرگ تبدیل خواهد کرد 

و با توجه به اش��تهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی 
بازارها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مش��ابه 
تامین خواهد ش��د و در صورت رس��یدن ب��ه مراحل حاد 

میتواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند.
در بودج��ه 1399، ح��دود 90 هزار میلی��ارد تومان اجازه 
انتش��ار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت 

داده شده است.
 این مبلغ نس��بت به س��ال گذش��ته بیش از 2 برابر شده 
اس��ت. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه 6 سال 
گذش��ته، 30 برابر شده است و هر ایرانی در حال حاضر)یا 
ه��ر کودکی که به دنیا می آید(، با حدود 1 میلیون تومان 
بدهی س��االنه  بودجه ای برای س��ال جاری و حدود 8 تا 9 
میلیون تومان بدهی انباش��ته عمومی دولت و شرکت های 
دولتی که از س��ال های گذشته ایجاد ش��ده اند، چشم به 

جهان می گشاید.
 م��روری بر بودجه 99 نش��ان می ده��د، برنامه اصالحی 
خاص��ی در بخش واقعی اقتصاد کش��ور ی��ا تغییر در نحوه 
مدیریت ذینفعان در ازای درخواس��ت اجازه انتش��ار اوراق 
پیشنهاد نش��ده و عمال هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش 

کسری است«. مرکز پژوهش های مجلس

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz پنج شنبه  25 اردیبهشت 1399  شماره 5305 

قائم مقام شرکت ملی پاالیش و پخش 
خبرداد؛

تولید ساالنه ۷۰۰ هزار مخزن 
سی ان جی در کشور

  قائ��م مقام ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
از تولی��د ۷00 هزار مخزن گاز س��ی ان جی 
در کش��ور برای تامین طرح گاز س��وز کردن 
خ��ودرو خب��ر داد.  کرامت وی��س کرمی با 
اش��اره به ط��رح رایگان دوگانه س��وز کردن 
خودر ها اظهار ک��رد: در طرح رایگان دوگانه 
س��وز کردن خودرو های عمومی، خودرو های 
وانت بار و تاکس��ی در اولویت قرار گرفته اند 
و در ادامه تاکسی اینترنتی می تواند اقدام به 

دوگانه سوز کردن خودرو های خود کنند.

مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفت��ی ایران تصریح کرد: ب��ا اجرای این طرح 
یک میلیون و ۴60 هزار خودرو دوگانه س��وز 
خواهد ش��د. وی افزود: با اج��رای کامل این 
طرح مصرف سی ان جی در کشور حدود 12 
ملیون مترمکعب افرایش می یابد و از س��وی 
دیگ��ر نزدیک به 12 میلی��ون لیتر از مصرف 
بنزین کاهش می یابد. ویس کرمی عنوان کرد: 
مناب��ع مالی این طرح از محل ماده 12 تامین 
خواهد شد. در ادامه نشست حمید قاسمی ده 
چشمه قائم مقام شرکت ملی پاالیش و پخش 
در پاس��خ به میزان با اشاره به ظرفیت تولید 
مخزن سی ان جی در کشور اظهار کرد: تولید 
مخزن توس��ط کارگا ه��ای تولیدی نزدیک به 

۷00 هزار مخزن در سال انجام خواهد شد.
قائم مقام شرکت ملی پاالیش و پخش تصریح 
کرد: مواد اولیه موردنی��از برای تولید مخزن 
سی ان جی تامین ش��ده است و مشکلی در 
این زمینه نخواهد ب��ود. وی ادامه داد:اجرای 
طرح دوگاز س��وز ک��ردن رای��گان خودرو ها 
های عموم��ی طی 1۴ ماه انجام خواهد کرد.

متقاضی��ان م��ی توانند در س��ایت به ادرس 
https://gcr.niopdc.ir که از اواخر هفته 

فعال می شود ثبت نام کنند.  میزان 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مطرح کرد؛

صدور مجوز صادرات ماسک، 
 لباس پرستاری و کیت سرولوژی

سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
 ،N95 صدور مجوز صادرات نامحدود ماسک
لباس پرس��تاری و کیت سرولوژی کرونا خبر 
داد و اعالم کرد که به منظور حمایت از تولید 
کنن��دگان داخل��ی، ثبت س��فارش و واردات 
تجهی��زات پزش��کی دارای مش��ابه داخل��ی، 
ممنوع ش��د. حس��ین مدرس خیابانی اظهار 
کرد: شرایط تولید اقالم بهداشتی و تجهیزات 
پزش��کی مرتبط با کرونا در کش��ور به نحوی 
است که ایران را به یکی از قطب های صادرات 

محصوالت پزشکی و بهداشتی مرتبط با کرونا، 
تبدیل کرده اس��ت. وی افزود: بر این اس��اس 
به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و 
پاسخ گویی به بخشی از نیاز کشورهای درگیر 
با شیوع ویروس کرونا در دنیا، اجازه صادرات 
 ،N95 نامحدود برای اقالمی همچون ماسک
لباس پرس��تاری و کیت سرولوژی تشخیص 
کرونا صادر ش��ده اس��ت؛  چرا ک��ه تولید این 

محصوالت فراتر از نیاز داخلی است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه آزاد سازی صادرات 
این سه قلم تجهیز پزشکی به اداره کل مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
ابالغ شده، تصریح کرد: بر اساس هماهنگی به 
عمل آمده با وزرات بهداشت،  درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان غذا و دارو اجازه صادرات 50 
درصد تولیدات ونتیالت��ور، مانیتورهای عالئم 
حیاتی و دستگاه اکسیژن ساز خانگی داده شده 
است. به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تصمیم برای آزاد سازی صادرات سه 
قلم کاالی مذکور به صورت بدون محدودیت، به 
منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته و 
این امیدواری وجود دارد که با توسعه بازارهای 
فروش این محصوالت زمینه تولید هر چه بیشتر 

آن، فراهم شود. شاتا

وراث توجه کنند؛ 
تکلیف سهام عدالت مشموالن 

متوفی  
از میان حدود ۴9 میلیون مش��مول س��هام 
عدال��ت، بیش از دو میلیون مش��مول، دیگر 
در قید حیات نیس��تند و طبق قانون، سهام 
عدالت این افراد ب��ه ورثه قانونی آن ها تعلق 
می گیرد. این موضوع در این روزها که بحث 
آزادسازی سهام عدالت مطرح است، اهمیت 
بیش��تری یافته و ورثه متوفیانی که مش��ول 
س��هام عدالت بودند باید حتم��ا نکاتی را در 

این راستا بدانند.
طب��ق آخرین آمار ۴9 میلیون و 152 هزار و 
۷۴1 نفر مشمول سهام عدالت هستند که از 

ای��ن تعداد ۴6 میلی��ون و 56۷ هزار و 3۴9 
نفر در قید حیات هستند. بر این اساس وراث 
مش��مولینی ک��ه در قید حیات نیس��تند در 
صورتی می توانند از این طرح اس��تفاده کنند 
که فرایند انتقال را انجام داده باشند. درواقع 
س��هام عدالت مانند سایر دارایی ها بر اساس 

ورقه انحصار وراثت به نام وراث خواهد شد.
ای��ن مباح��ث درحالی مطرح می ش��ود که 
چندی پیش اعالم شد براساس تصمیم گیری 
جدید سازمان خصوصی سازی، انتقال سهام 
عدالت اف��راد متوفی به وراث متوقف ش��ده 
اس��ت. توضیحی که در مورد این توقف داده 
شد این بود که  از زمانی که بحث آزادسازی 
سهام عدالت مطرح ش��د الزم بود تا در یک 
مدت زم��ان معین تع��داد مش��مولین را به 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
اعالم شود و ش��رکت مذکور براساس تعداد 
اعالم ش��ده باقی اقدامات را در دس��تور کار 

قرار دهد.
بنابراین اگر  انتقال سهام عدالت افراد متوفی 
متوق��ف نمی ش��د،   زمانی ک��ه وارث افراد 
متوفی به س��امانه مراجع��ه می کردند تعداد 
افرادی که به ش��رکت س��پرده گذاری اعالم 

شده بود تغییر می کرد.  ایسنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

در شورای سران قوا تصویب شد؛

انتشار 150 هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی 

روزهای نسبتا خوش مستأجران؛

 موجران با »رهن کامل«، 
بورس باز شدند  

بررس��ی فایل های مشاوران امالک نش��ان می دهد به دلیل سودده بودن این 
روزهای بازار س��رمایه، بس��یاری از موجران به سمت رهن کامل رفته اند که با 

استقبال خوب مستأجران خصوصا زوج های جوان روبه رو شده است.
همزم��ان با اعالم برخی مش��اوران ام��الک در تعدادی از مناط��ق تهران که از 
افزایش اجاره بها در ماه های فروردین و اردیبهشت خبر می دهند، حسام عقبایی 
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان تهران نیز می گوید اجاره بها در 
ماه های ابتدایی امس��ال با افزایش مواجه شده اس��ت. تعدادی از فایل هایی که 
در نقاط مختلف پایتخت عرضه می ش��ود، افزایش 20 تا 30 درصدی اجاره بها 
را در مقایس��ه با دو ماه نخست ابتدایی سال گذشته یادآور می شوند که به نظر 
می رس��د فعاًل حول و حوش تورم عمومی باشد؛ هر چند که در برخی نقاط نیز 
موجران به دلیل شرایط کرونایی موجود، کمتر از نرخ تورم و تا 10 درصد اقدام 
به افزایش اجاره بها کرده اند. از س��وی دیگر، مصوبه س��تاد ملی مبارزه با کرونا 
مبنی بر الزام موجران به تمدید اجاره نامه های منتهی به اسفند 98 تا اردیبهشت 
99 بدون افزایش اجاره بها، س��بب شده تا به طور کلی فضای بازار رهن و اجاره 
مس��کن آرامش بیشتری داشته باشد. از س��وی دیگر با توجه به استقبال مردم 
از س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه، یکی از مواردی که مش��اوران امالک به آن 
اش��اره می کنند، افزایش بیش از تصور فایل های رهن کامل اس��ت؛ مواردی که 
در س��ال های گذش��ته کمتر اتفاق می افتاد؛ به خصوص که پس از کاهش نرخ 
س��ود سپرده های بانکی، بیم آن می رفت که موجران بیشتر به اخذ اجاره ماهانه 
متمایل باشند تا رهن کامل. این موضوع با استقبال مناسبی از سوی متقاضیان 
واحده��ای رهنی خصوصاً زوج های جوان که با دریافت وام ازدواج، از نقدینگی 

اولیه مناسب تری نسبت به درآمد ماهیانه برخوردارند، مواجه شده است.
این در حالی اس��ت که حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک نیز از 
افزایش اجاره بها در ماه های فروردین و اردیبهشت 99 در تراز تورم عمومی معادل 30 
درصد اعالمی مرکز آمار خبر داد و علت وقوع این اتفاق را انباشت تقاضایی دانست که 

در دو ماه گذشته به دلیل تعطیلی دفاتر مشاوران امالک رخ داده بود. مهر 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران عنوانکرد؛

 لغو ممنوعیت های صادراتی 
در دوره مدرس خیابانی

  ریی��س کنفدراس��یون صادرات ایران لغو ممنوعیت ه��ای صادراتی را یکی از 
دستاوردهای سرپرست کنونی وزارت صنعت عنوان کرد و گفت:در دوره ایشان 

ممنوعیت صادراتی لغو و عوارض جایگزین آن شد.
محمد الهوتی درباره عملکرد »حس��ین مدرس خیابانی« اظهار کرد: از زمانی 
که ایش��ان به عن��وان قائم مقام وزیر در حوزه بازرگانی منصوب ش��د، اتفاقات 
مهمی از نظر پیگیری و حل مش��کالت صادرات��ی در وزارتخانه رقم خورد که 
ح��ذف ع��وارض صادراتی یکی از آنه��ا بود؛ حتی برای کاالهایی که مش��مول 
عوارض ش��ده اند ابتدا به آن فرجه و زمانی اختصاص یافته و س��پس مصوبات 

اجرایی می شد.
وی ش��کل گیری کمیته تس��هیل صادرات در سازمان توس��عه تجارت را یکی 
از اقدام��ات م��درس خیابانی عنوان ک��رد و افزود: این جلس��ات هر هفته در 
س��ازمان توس��عه تجارت به حضور ایشان و تمام دس��تگاه های مرتبط با حوزه 
ص��ادرات برگزار ش��د. عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در این جلس��ات 
تمام مش��کالت توسط بخش خصوصی و دس��تگاه های مختلف مطرح و نهایتا 
برای آن چاره اندیشی می شد؛ چنانچه رفع بسیاری از مشکالت صادرکنندگان 
را می توان ثمره این جلس��ات دانس��ت. الهوتی خاطرنشان کرد: کنفدراسیون 
صادرات ایران به معاون اول رییس جمهوری پیشنهاد داده که کمیته تسهیل 
صادرات مانند س��تاد تنظیم بازار اختیارات ماده 13۷ و 128 قانون اساسی را 
داشته باشد؛ بدین ترتیب تصمیمات آن به منزله تصمیمات هیات وزیران شده 

و می تواند درباره رفع مشکالت صادراتی به دستگاه های دیگر تکلیف کند.
وی با بیان اینکه نامه کنفدراس��یون توسط معاون اول رییس جمهوری دستور 

خورده، افزود: این نامه در معاونت حقوقی در حال بررسی است.
الهوت��ی همچنین با اش��اره به اقدامات مدرس خیابان��ی در حوزه تنظیم بازار 
گفت: در ش��رایط س��خت کرونا که در تمام دنیا رفع مایحتاج مردم بخصوص 
نیازهای بهداشتی با مشکل مواجه شده بود، ایشان تمام دستگاه ها و کارخانه ها 

را برای تامین نیاز داخل به خط کرد. ایرنا 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد  مطرح کرد؛

 فواید مرغ »سایز« برای 
مصرف کنندگان

مع��اون ام��ور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی با تاکید ب��ر این که باید 
مشوق هایی را برای تولیدکنندگان مرغ با وزن استاندارد در نظر بگیریم، گفت: 
در نامه ای به س��ازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، خواستار 
قیمت گذاری مناس��ب برای مرغ سایز شدیم که خوش��بختانه تصویب شده و 

بزودی عملیاتی می شود.
  مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی در جلسه 
هم اندیش��ی که با حضور دس��تگاه ها و تش��کل های مرتب��ط در وزارت جهاد 
کش��اورزی تشکیل ش��د در رابطه با تولید مرغ سایز اظهار کرد: مزایا و اهمیت 

پیاده سازی طرح مرغ سایز این روزها بیشتر احساس می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: اجرای طرح مرغ س��ایز با وزن استاندارد )با وزن حدود 
1500 تا 1600 گرم( از جنبه های مختلف بس��یار ارزش��مند و ضروری است. 
از منظر ملی با توجه به اینکه نهاده های دان مصرفی برای تولید گوش��ت مرغ 
از خارج وارد می ش��ود، با اجرای این طرح راندمان غذایی بیش از 10 درصد 
نسبت به شرایط فعلی بهبود می یابد و حداقل حدود ۷00 تا 800 هزار تن در 
واردات ذرت و س��ویا صرفه جویی شده و از خروج میلیون ها دالر ارز از کشور 

جلوگیری می شود.
رضایی همچنین اش��اره کرد ک��ه از منظر تولیدکنندگان نی��ز بهبود راندمان 
غذای��ی، کاهش هزینه های تامین مالی س��رمایه در گ��ردش، کاهش تلفات و 
در کل بهب��ود بهره وری را به همراه دارد. هرچه دوره پرورش کوتاه تر ش��ود، 
احتم��ال ابتال به بیماری در مرغداری ها کمتر خواهد ش��د و مرغداران مجبور 
به اس��تفاده از داروهای بیشتری نخواهند بود و به سالمت مرغ کمک بیشتری 
می کند. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی تاکید کرد: مصرف 
کنن��دگان نیز از مزایای اجرای این طرح کاماًل بهره مند خواهند ش��د. کاهش 
چربی درونی الشه و قسمت های دور ریز مرغ، طعم لذیذتر و خوشپخت بودن، 
سالمت بیشتر مرغ و در نهایت صرفه اقتصادی بیشتر از جمله مزایای این طرح 

برای خانواده ها است. وزارت جهاد کشاورزی  


