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خبر اقتصادی

ارسال پیامک هشدار برای پزشکان 
در صورت عدم استفاده از کارتخوان

مدیر کل دفتر بازرسی 
سازمان امور مالیاتی گفت: 
برای پزشــکانی که مردم 
بــرای آنها گــزارش فرار 
مالیاتــی ثبــت کرده اند، 

پیامک اخطار ارسال شده است و تمام پزشکان مکلف 
به استفاده از دستگاه پوز هستند.

وحید عزیزی، با تاکید بر اینکه کتمان درآمد، جرم 
تلقی شده و مجازات کیفری در پی دارد، گفت: درخصوص 
کســانی که مرتکب فرارهای مالیاتی کالن می شوند، 
عالوه بر وصول مالیات و جرایم، پرونده قضایی تشکیل 

می دهیم.
وی اضافه کرد: برای پزشــکان و دندانپزشکانی که 
مردم برای آنها گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده اند، پیامک 
اخطار ارسال شده است و تمامی پزشکان و دندانپزشکان 
مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی 

)پوز( هستند.
    

مسعود میرکاظمی:
برنامه هفتم توسعه به تدوین بودجه 

سال آینده نمی رسد
صداو ســیما- رئیس 
ســازمان برنامه وبودجه 
کشور گفت که با توجه  به 
اینکه بودجه باید تا آذرماه 
به مجلس ارائه شود و برنامه 

هفتم توسعه هنوز جای کار دارد، در تدوین بودجه سال 
آینده برنامه توسعه هفتم در دسترس نیست.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه وبودجه 
کشــور با تصریح بر اینکه تا زمانی که سیاســت های 
توسعه ابالغ نشود نمی توانیم چارچوب اصلی را تدوین 
کنیم، گفت: هر روز در مجمع جلســه برگزار می شود 
و کمیسیون های آن فعال هستند. همکاران سازمان 
برنامه وبودجه در این جلسات حضور دارند و بنده هم 
در مجمع فعال هستم تا سیاست ها نهایی شود و فکر 
می کنم تا ۱۰ الــی ۱۵ روز آینده ایــن کار در مجمع 

انجام شود.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه وبودجه درگیر بودجه 
خواهد شد، اظهار کرد: بودجه باید تا آذرماه به مجلس 
تحویل داده شود. البته تا زمانی که سیاست های پنج ساله 
توسعه ابالغ شود، قانون برنامه تدوین شود و در دولت و 
سپس مجلس بررسی شود، زمان می برد و این یعنی به 

بودجه ۱۴۰۲ نمی رسد.
    

وزیر نیرو:
احیای زاینده رود امکان پذیر است

ایســنا- وزیــر نیــرو 
گفت: یکــی از مهم ترین 
برنامه هــای وزارت نیرو 
احیای زاینده رود است، به 
طور قطع این کار امکان پذیر 

است. احیا به گونه ای است که تامین آب مطمئن و پایدار 
بوده و رهاسازی حداقل آبی در فصل ها و ماه های مختلف 

شکل بگیرد.
علی اکبر محرابیان در برنامه ی تلویزیونی با اشاره به 
برگزاری جلســات متعدد با مسئوالن مرتبط گفت: در 
زاینده رود پروژه های مختلف مطرح شده، اما نیمه کاره 
هستند. هم اکنون با همفکری و همگرایی متخصصان 

برنامه ها به گونه ای طراحی شده که اجرایی شود.
وی با اشاره به فعال شدن دیپلماسی آب و انرژی در 
دولت سیزدهم، گفت: احیای حقوق آب کشور را همواره 

پیگیری می کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به شرایط تحویل دولت سیزدهم و 
مشکالت موجود، اظهار کرد: شهریور سال گذشته که 
دولت مشغول به کار شد در حوزه آب مسائل و مشکالتی 
وجود داشت که بخشی از آن مربوط به شرایط طبیعی 

کشور از جمله خشکسالی و کمبود منابع بود.
    

وزیر نفت:
امسال هم کسری گاز خواهیم داشت

ایلنــا- وزیــر نفت بر 
ضرورت ســرمایه گذاری 
در صنعت گاز برای جبران 
کســری آن تأکید کرد و 
گفت: اجــازه نمی دهیم 

مردم در روزهای سرد امسال دچار چالش و مشکل شوند.
جواد اوجی گفت: مطابق برنامه مقرر شــد اعضای 
هیئت دولت در هفته دولت به استان های مختلف سفر 
کنند که این سفر همسو با این برنامه انجام شده است، به 
نمایندگی از رئیس جمهوری سالم گرم وی را به مردم 

غیور و شریف استان بوشهر می رسانم.
وی با بیان اینکــه افتتاح چند طرح و دســتور آغاز 
عملیات چند پروژه برای امروز برنامه ریزی شده است، 
تصریح کرد: این طرح ها در بحث اشــتغال زایی و ایجاد 
درآمد برای اســتان برکات خوبی خواهد داشــت که 

امیدوارم به مردم استان برسد.

هم زمان با کاهــش مصرف لبنیات 
در ایــران، صــادرات آن افزایش یافت. 
خبرکوتاه اســت و گویا. به نظر می رسد 
کاهش قــدرت خرید ایرانیــان تاثیر 
چندانی بر وضعیت واحدهای تولیدی 
ندارد چرا که حاال در پی مشتریان خود به 

بازارهای جهانی رفته اند. 
افزایش آمار صادرات و کسب درآمد 
ارزی؛ خبر بسیار خوبی برای شهروندان 
کشورهای مختلف محسوب می شود و 
ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند 
اما ماجــرا زمانی عجیب می شــود که 
آمارهــای صادراتی تبدیــل به نمادی 
برای نشان دادن کاهش میزان مصرف 

داخلی شوند. 
از اواسط بهار ۱۴۰۱؛ دولت سیزدهم 
دست به جراحی بزرگ اقتصادی زد و ارز 
۴۲۰۰ را به عنوان سرمنشاء ایجاد رانت 
و فســاد مالی و به منظور تحقق عدالت 
در تخصیص منابع ارزی برای کاالهای 
اساســی در میان اقشار مختلف؛ حذف 
کرد. اقدامــی که در درســت بودن آن 
شکی نیست زیرا بررسی ها و گزارش های 
رسمی در سال های گذشته نشان می داد 
که ارز ترجیحی که قرار بود سبب شود 
کاالهای اساسی به قیمت ارزان به دست 
مردم برسند، از مسیر خود منحرف شده 
و برخی افراد سودجو ، ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را برای واردات کاالهای ســودآور صرف 
کرده اند و عمال روز به روز بر قیمت اقالم 

اساسی در بازار افزوده می شد. 
در این میان وقتی دولت بنا را بر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی گذاشت، کارشناسان 
نسبت به کوچک شــدن یک باره سفره 
مردم هشدار داده  راهکارهای متعددی 
را برای برون رفت از این وضعیت مطرح 
کردند اما این اقدام ضربتی و با تعجیلی 
جدی، بدون بررسی جوانب و حتی اتخاذ 
راهکارهای خاص به مرحله اجرا درامد  
در نهایت هنوز روشن نیست کاالبرگ 
در ماه های آینده نصیب مردم می شود 

یا یارانه نقدی. 

رویای افزایش قیمت تنها 4 قلم کاال
همزمان بــا اجرای ایــن طرح در 

نیمه بهار امســال؛ بیــش از 6۰ نفر از 
اقتصاددانان نســبت به تبعات حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی هشــدار دادند و از 
دولت ابراهیم رییسی خواستند که مانع 
جراحی بزرگ اقتصادی دولتش شود 
و اجازه ندهد فشــار مضاعفی به مردم 
وارد شــود اما دولتی ها بارها و بارها در 
مصاحبه های مختلف تاکید کردند که 
با حذف این ارز، فقط قیمت ۴ قلم کاال 
در بازار افزایــش خواهد یافت در حالی 
که واقعیتی تلخــی در انتظار بازارهای 
مختلف بود و دولتمردان فراموش کردند 
با دستور و عتاب نمی توان مانع جهش 

نرخ ها شد. 
فرجــام تلخ اجــرای این ایــده در 
خرداد ماه برای بسیاری از افراد جامعه و 
خانوارهای دهک های کم درآمد نمایان 
شد؛ هرچند دولت سعی کرد با اعطای 
یارانه 3۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر 
فرد ایرانی، بخشی از هزینه های ناشی از 
آزادسازی قیمت کاالهای اساسی نظیر 
آرد، شــیر و ... را جبران کند اما گرانی ها 
محدود به ۴ قلم کاال نشد و ناگهان انفجار 

نرخ ها در بازارهای مختلف رخ داد. 

اتفاق نامبارک در صنایع لبنی 
مانند همیشــه مردم راهکار فوری 
کمتر خریدن و نخریدن را برای جبران 
هزینه های اضافی به سبد خانوار انتخاب 
کردند اما این راهکار نیــز دارای تبعات 
منفی است که می تواند سالمت کودکان 
و افراد ســالمند در خانواده ها را بیش از 

دیگران تهدید کند. 
همان طور کــه ذکر شــد افزایش 
آمارهای صادراتی و کســب درآمدهای 
ارزی بــرای بســیاری از ایرانیان؛ خبر 
خوش محسوب می شــود زیرا در میان 
مدت می تواند موجب رونق کسب و کار 
و تولید و در نهایت افزایش سرانه درآمد 
خانوار شود اما مساله آنجا شکل متفاوتی 
می گیرد که مردم قادر به خرید نباشند 
و تولیدکننده ها سطح صادرات خود را 

افزایش دهند.
این اتفاق نامبارک اکنون در صنایع 
فرآورده هــای لبنی رخ داده اســت و با 
اصالح نظام یارانه، قیمت مصوب ۴ قلم 
محصول لبنی 8۰ درصد افزایش یافت 

چراکه قیمت هر کیلو شیرخام از 6 هزار 
و ۴۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید و 
زمینه ساز سیر صعودی قیمت ها در این 

صنعت مهم شد.
اســماعیل خاتمی، عضــو انجمن 
صنایع فرآورده هــای لبنی اظهار کرده 
است: آمار گمرک حاکی از این مهم است 
که میزان صــادرات محصوالت لبنی بر 
پایه شیر در یک ســال اخیر رشد کرده 
است؛ در واقع کاهش مصرف  لبنیات در 
بازار داخلی، توسعه صادرات را به همراه 

آورده است.
به گفته وی، همچنین بعد از اصالح 
نظام یارانــه ای و افزایش ۱۰۰درصدی 
قیمت این محصوالت ســرانه مصرف 
ریزش پیدا کرده و آمارهای رســمی در 
۵ ماه نخست سال، نشان دهنده افزایش 

میزان تولید شیر خام نیست. 

آمارهای متناقض
 از سرانه مصرف شیر در ایران 

این در حالی اســت که برنامه ریزی 
شده بود تا میزان مصرف  لبنیات در افق 
۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ کیلوگرم باشــد اما 
شرایط جبری ماه های اخیر سبب شده 
سرانه مصرف محصوالت لبنی در سال 
جاری به میزان 7۰ کیلو برسد که به نظر 
می رسد در ماه های آتی اگر برنامه ریزی 

درستی صورت نگیرد این عدد نیز روند 
کاهشی طی کند. 

البته در ماه های اخیــر مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های لبنی نیز هشدار داده 
بود که با افزایش قیمت لبنیات و کاهش 
قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف به ۴۰ 

تا ۵۰ کیلوگرم رسیده است.
به گفته علی احسان ظفری در حالی 
این اتفاق رخ داده که بر اســاس برنامه 
ششم توســعه قرار بود ســرانه مصرفه 
لبنیات را به ۱8۰ کیلوگرم یعنی به میزان 

متوسط مصرف جهانی برسانیم. 
آمارها در این حوزه بسیار متناقض 
است و مسووالن مختلف صنایع لبنی 
هر کدام عدد و رقمی را به عنوان سرانه 

مصرف بیان می کنند؛ به طوری که 
علی اصغر محمدپــور، مدیرعامل 
صنایع شیر ایران اخیرا اظهار کرده بود: 
بعداز آزادسازی یارانه کاالهای اساسی، 
مصرف فرآورده های لبنی از 6۰ کیلوگرم 
موجود ۲8 درصد کاهــش یافته، اما در 
حال حاضر مصرف کمی افزایش یافته 
اســت و با این وجود در مقایسه با قبل از 
اردیبهشت ماه ســال جاری شاهد ۱7 

درصد کاهش مصرف هستیم.
وی افزوده است: براساس آمار رسمی، 
ســرانه مصرف لبنیات در کشــور 7۵ 
کیلوگرم اعالم شده، اما در واقع براساس 
آمار تولید سرانه مصرف 6۰ کیلوگرم در 
سال است که بعد از طرح اصالح یارانه ها 
و مردمی سازی آن شاهد کاهش دوباره 

مصرف این محصول هستیم.
به گفته عضو هیــات مدیره انجمن 

صنایع لبنی؛ در کشــورهای پیشرفته 
مصرف ســرانه شــیر تا ۴۵۰ کیلوگرم 
است، اما در کشور ما آمار مصرف شکر، 
سیگار و نوشــابه که کاالی ناسالم برای 
سالمت افراد به حساب می آید، باالتر از 

میانگین های جهانی است.
به اعتقاد محمدپور؛ پس از آزادسازی 
یارانه ها، مفت فروشی فرآورده های لبنی 
به کشورهای همسایه تمام شده است که 
این موضوع تصمیم مناسبی توسط دولت 
بود، زیرا ما پیش از این محصوالت لبنی 
خود را با قیمت ناچیزی صادر می کردیم 
اما اکنون با وجود کاهش وزنی صادرات 
میزان ارز آوری افزایش یافته و محصوالت 
ما با قیمت های باالتری به دیگر کشورها 
صادر می شود. با این وجود قیمت تمام 
شــده فرآورده های لبنــی در ایران در 
مقایسه با کشورهای دیگر پایین تر است، 
زیرا کماکان یارانه هــای پنهانی مانند 
دستمزد، کرایه وانرژی با قیمت پایین 
وجود دارد و محصول ما را رقابتی می کند، 
اما الزم اســت که بر روی بازارپسندی 

تالش های بیشتری انجام شود.
سخنان وی نشــان می دد هر چند 
لبنیات ایران هنــوز ارزان تــر از دیگر 
کشورهاســت اما خریــد آن در قدرت 

خانوارهای ایرانی متعددی نیست. 

لزوم حمایت از مصرف لبنیات 
در میان خانواده ها 

افزایش شــدید قیمــت لبنیات در 
ماه های اخیر سبب شده تا محصوالتی 
مانند شــیر، دوغ و ماست که همواره در 

سفره های ایرانیان وجود داشت اکنون 
حضور گمرنگ تری در ســبد معیشت 
داشــته باشــند زیرا اگر مردم ناچار به 
خرید شــوند ترجیح می دهند نوشابه 
۱.۵ لیتری را با قیمتی بین ۱۴ تا ۱8 هزار 
تومان خریداری کنند زیرا خرید دوغ ۱.۵ 
لیتری برای آنها هزینه ای بین ۲۰ هزار تا 
۲7 هزار تومان دارد و این شرایط در آینده 
ای نه چندان دور موجب صدمات جدی 

بر سالمت ایرانیان خواهد شد. 
به نظر می رسد دولت هرچه سریعتر 
باید راهکارهــای فوری به منظور حفظ 
ســالمت افراد جامعه اتخــاذ کند زیرا 
هرگونه بی توجهی به سالمت شهروندان 
می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته 
و هزینه هــای فراوانی را در ســال های 
آتی به نظام بهداشــت و درمان کشور 

تحمیل کند. 
فعاالن و تولیدکنندگان محصوالت 
لبنی با توجه به آزادسازی قیمت شیر و 
افزایش هزینه های تولید به حتم حاضر 
به کاهش نرخ ها نخواهند شد بنابراین 
ضروری به نظر می رسد دولت در برنامه 
اعطای کاالبرگ خود به مساله اختصاص 
محصوالت لبنی به ســبد معیشــت 
توجه بسیار جدی داشــته باشد و باید 
 در این زمینه فرهنگ ســازی گسترده 

صورت گیرد.
اکنون و با توجه به شــرایط قیمت و 
کاهش میزان ســرانه مصرف لبنیات؛ 
توزیع کاال برگ و شیر در مدارس می تواند 
راهکار مناســبی برای ارتقای ســرانه 

مصرف باشد.

آمارهای صادراتی تبدیل به نماد کاهش میزان مصرف داخلی شده اند

مردم لبنیات نخریدند، صادر شد
مهرنوش   حیدری

عضو انجمن حسابداران خبره ایران گفت: ساختار مالیاتی در 
ایران نیازمند بازنگری های جدی است و با نقطه مطلوب فاصله 
فراوانی دارد چرا که افرادی هستند که شصت سال سابقه کاری در 

بازار دارند اما هنوز پرونده مالیاتی ندارند. 
غالمحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره در گفت وگو 
با قرن نو با اشاره به وضعیت دریافت مالیات گفت: دولت بر افزایش 
درآمدهای مالیاتی در حالی مانور می دهد که ایران نزدیک به یک 

دهه است که با رشد منفی اقتصادی روبه روست. 
وی با اشاره به اینکه از اواخر فعالیت دولت احمدی نژاد، ایران 
با کاهش رشــد اقتصادی و بعضاً منفی شــدن این رشد مواجه 

گردید، گفت: بررسی ها نشان می دهد از سال ۱39۵ تاکنون رشد 
اقتصادی منفی شده و در مقیاس بزرگ تر اگر بخواهیم نرخ رشد 
استهالک سرمایه گذاری را در نظر بگیریم، خواهیم دید که رشد 

اقتصادی در ایران نزدیک به دو دهه است که منفی است. 
وی تأکید کرد: حاال در این ساختار ما با نظام مالیاتی روبه رو 

هستیم که بر دو بخش استوار شده است.
وی در توضیح ایــن مطلب ادامــه داد: یکــی از مهم ترین 
مالیات های دریافتی مالیات بر ارزش افزوده است که اساساً فقط 

به فروش تعلق می گیرد. 
دوانی ادامه داد: در این ســاختار حتی اگر شرکتی زیان کند 

نیز باید این مالیات را پرداخت کند. در اصل این مالیات، مالیات 
غیرمستقیمی اســت که در ایران تعریف شده و شامل نُه درصد 
فروش می شود. بنابراین بنگاه های اقتصادی و فعاالن اقتصادی 
فارغ از اینکه سود ببرند یا زیان کنند؛ مبلغی از درآمد و فروششان را 

باید به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. 
وی اضافه کرد: در سوی دیگر اما مالیاتی است که باید مودیان 
از فعالیت اقتصادی پرداخت کنند و در این بخش مشکالت زیادی 
وجود دارد. ما افرادی را می بینیم که شخصیت حقیقی هستند و 

درآمدهای میلیاردی دارند؛ اما مالیات نمی دهند. 
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: حتــی وزیر اقتصاد نیز 

صراحتاً اعالم کرده که یک نفر در ســال گذشته ده هزار میلیارد 
تومان در حسابش داشته و حتی یک ریال هم مالیات نداده است.

عضو انجمن حســابداران خبره تأکید کرد: ظاهراً این فرد از 
خریدوفروش رمزارز این مبلغ را به دست آورده بوده است. از سوی 
دیگر کسانی نیز هستند که تحت لوای عناوینی مانند پزشک، 
معمار، مشاور و... فعالیت می کنند؛ اما مالیات پرداخت نکرده اند 

و ظاهراً سازمان مالیاتی هم توانایی برخورد با این افراد را ندارد.
وی اضافه کرد: اگر دقیق بررســی کنید می بینید کسانی در 
بازار تهران هستند که با وجود شصت سال فعالیت هنوز هم پرونده 

مالیاتی ندارند. 
وی تصریح کرد: به طور متقن می توانــم بگویم برای نمونه 
حداقل سه سال پیش، کل مالیات مشــاغل کشور از مالیات دو 
شرکت تولیدکننده سیگار کمتر بوده است؛ اما فشار همچنان 
بر کسانی است که حقوق و درآمد مشخص دارند و در ادبیات عام 

حقوق بگیر تلقی می شوند. 

عضو انجمن حسابداران خبره ایران:

برخی با 60 سال سابقه کاری در بازار، هنوز پرونده مالیاتی ندارند

گزارش

رئیس ســازمان دامپزشــکی اظهار 
داشــت: گزارش هایی از فروش گوشت 
اســب و االغ به دست ما رســیده است، 
ولی در زمینه فروش سگ گزارشی به ما 

نداده اند. 
به گزارش ایلنا، نشست خبری محمد 
آقامیری با بیان اینکه ســازمان به دنبال 
مشخص کردن زمان ارائه خدمات به ارباب 

رجوع  است، افزود: اگر کارمند و مدیری به تاریخ مشخص 
شده برای ارائه خدمات به مردم کوتاهی کند بدون تردید آن 

شخص را عزل خواهم کرد.
این مسئول از واکسینه کردن ۱۰۰ درصدی دام عشایر 
خبر داد و افزود : دام عشایر کوچ رو هستند از این رو بیماری 

این دام ها باید کنترل شود.
وی با بیان اینکه ستاد مرکز ملی کشتارهای غیرمجاز 

تشکیل شده اســت،  خاطر نشان کرد 
: عده ای از محل این کشــتارها ارتزاق 
می کنند این کشتارها غیرمجاز است و 
گوشتی که بعد از کشتار در معرض هوای 

آزاد قرار بگیرد غیر بهداشتی است. 
وی در پاســخ به پرسشــی که آیا 
گزارشــی از کشــتار دام های مکروه و 
غیرحالل و فروش آن به ســازمان داده 
شده اســت،  افزود: گزارش فروش اســب و االغ به دست 
ما رسیده اســت ولی در زمینه فروش ســگ گزارشی به 
ما نداده اند. از مــردم تقاضا داریم که از خرید گوشــت در 
واحدهایی که کشتارها آنها خارج از پروسه دامپزشکی است 

اجتناب کنند.
به گفته معاون وزیر کشاورزی، مجوز صادرات ۴۰ تا ۴۵ 
هزار راس دام برای جام جهانی فوتبال از ایران داده شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی:

گزارش فروش گوشت اسب و االغ را دریافت کردیم

خبر

رئیس ســازمان اداری و استخدامی 
محدوده حقوق وزیــران کابینه را اعالم 
کرد. به گــزارش خبرآنالیــن، معاون 
رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش 
که باالترین حقوقی که در دولت پرداخت 
می شود چقدر اســت؟ گفت: باالترین 
حقوق غالبــا به اعضای هیــات علمی و 
پزشکان پرداخت می شود چرا که این دو 

گروه کارانه دریافت می کنند.
میثم لطیفی ادامه داد: این افراد به ازای خدمتی که ارائه 
می دهند، قانون اجازه داده است حق التالیف یا حق التدریس 
یا کارانه دریافت کنند، اما آنچه روی حکم کارگزینی کارکنان 
دولت درج شده است؛ کمتر از ۲۰ میلیون تومان و برای اعضای 

هیات علمی و پزشکان نیز کمتر از 39 میلیون تومان است.
او در جواب این سوال که حقوق وزرا در ایران چقدر است؟ 

گفت: حقوق وزرا در ایــران از این میزان 
کمتر است.

معاون رئیس جمهوری در توضیح این 
مطلب ادامه داد: حقوق وزرا نیز به برخی 
مولفه ها بستگی دارد. اگر وزرا عضو هیات 
علمی باشند باز در این قالب قرار می گیرند 
و اگر کارمند دولت باشند و تحت پوشش 
قانون خدمات کشوری قرار گیرند، کمتر از 

۲۰ میلیون تومان حکم می گیرند.
وی گفت: البته به واسطه  اضافه کاری و ... دریافتی آن ها 
بیشتر می شود، اما در کارکنان دولت قانونی اجازه نداریم کسی 
بیش از 39 میلیون تومان حقوق بگیرد. به گفته  وی در قانون 

بودجه ی سال ۱۴۰۱ این نکته درج شده است.
وی تاکید کرد: حقوق وزرا در دولت ســیزدهم افزایش 

زیادی نداشته است.

خبر

رئیس سازمان اداری و استخدامی پاسخ داد؛

حقوق وزرای دولت رئیسی چقدر است؟

مدیرعامل صنایع شیر ایران: 
براساس آمار رسمی، سرانه 

مصرف لبنیات در کشور 
75 کیلوگرم اعالم شده، اما 
در واقع براساس آمار تولید 
سرانه مصرف 60 کیلوگرم 

در سال است که بعد از طرح 
اصالح یارانه ها و مردمی سازی 

آن شاهد کاهش دوباره 
مصرف این محصول هستیم


