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قیمت  ۱۰قلم محصول لبنی پرمصرف تعیین شد

ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت فــروش شــیر خــام بــا مشــخصات
 3.2درصــد چربــی و بــار میکروبــی زیــر  ۱۰۰هــزار را مبلــغ ۴۵۰۰
تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم درب دامــداری تصویــب کــرد که بر
همین اساس  ۱۰قلم محصول لبنی قیمتگذاری شدند.
ســتاد تنظیــم بــازار اعالم کــرد که با توجه به درخواســت تشــکلها
و انجمنهــای مربوطــه و وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای اصــاح
نــرخ شــیرخام و محاســبه ســهم اثــر نــرخ جدیــد نهادههــا و ســایر
هزینههــای تولیــد ،کمیتــه مربوطه با مســئولیت ســازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشــکیل و قیمت فروش شیر خام
با مشــخصات 3.2درصد چربــی و بار میکروبی زیــر  ۱۰۰هزار مبلغ
 ۴۵۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم درب دامداری تصویب شد.
همچنین در این ستاد مصوب شد که به ازای هر یک دهم درصد
افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ  ۶۰تومان متناسب با افزایش
یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شــیر خام اضافه یا کســر
شــود .با توجه به ســهم اثر شــیر خــام در تولید محصــوالت لبنی،
قیمت  ۱۰قلم محصوالت لبنی پرمصرف مشــمول قیمتگذاری
تثبیتی شــیر ،ماست و پنیر نیز توســط کمیته مربوطه با مسئولیت
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شد.
بر این اساس قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب 1.5درصد هفت
هــزار و  ۱۰۰تومــان ،شــیر بطری یــک لیتری نیم چــرب  ۲درصد هفت
هــزار و  ۵۰۰تومــان ،شــیر بطری یــک لیتری پر چرب  ۳درصد هشــت
هــزار و  ۵۰۰تومــان و شــیر بطری یــک لیتری کامل 3.2درصد هشــت
هزار و  ۶۰۰تومان تعیین شد .همچنین قیمت شیر نایلونی  ۹۰۰گرمی
کــم چرب 1.5درصد پنج هزار و  ۴۰۰تومــان و پنیر یواف  ۴۰۰گرمی ۱۴
هــزار و  ۵۰۰تومــان تعییــن شــد .قیمت ماســت  ۹۰۰گرمــی کم چرب
1.5درصــد هشــت هــزار تومــان و قیمت ماســت  ۹۰۰گرمــی پرچرب
 ۳درصد نیز  ۹هزار و  ۷۰۰تومان مصوب شد .در این کمیته همچنین
قیمــت ماســت دبــهای  ۲۵۰۰گرمــی کم چــرب  1.5درصــد و پرچرب
 ۳درصد به ترتیب  ۲۱و  ۲۴هزار تومان به تصویب رسید/.ایرنا
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وصول مالیات از مشاغل و اشخاص حقیقی
تا  ۱۰بهمن متوقف شد

معــاون ســازمان امــور مالیاتــی از متوقــف شــدن وصــول مالیات
صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی تا  ۱۰بهمن ماه خبر داد.
محمود علیزاده ،معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی
در گفتوگویــی تلویزیونــی با اشــاره به تصمیم ســتاد ملی مبارزه
با کرونا و ســازمان مالیاتی در مورد اخــذ مالیات از مؤدیان ،اظهار
داشــت :به این تصمیم رســیدیم که بدهــکاران مالیاتی که بدهی
آنها قطعی شده و از طریق مکانیزم اجرایی باید وصول میشد تا
تاریخ  ۱۰بهمن  ۹۹برای صاحبان مشــاغل کسب و کار و اشخاص
حقیقــی متوقــف االجــرا شــود .وی ادامــه داد :مالیاتی کــه وصول
میشــود مالیــات بــر درآمد اســت وقتــی بنگاهی در هر شــرایطی
درآمد داشته باشد مشمول مالیات بوده و این موضوع در راستای
عدالــت افقــی خواهــد بود اگر درآمد نداشــته باشــد نیز مشــمول
مالیات نمیشود/.مهر
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افزایش درآمدهای نفتی صرف تقویت زیرساختهای توسعهای میشود

گروهاقتصادی -آنطور که رئیس جمهوری
درتازهترینجلسهستادهماهنگیاقتصادی
دولت عنوان کرده است؛ دیگر قرار نیست که
هزینههایدولتازمحلفروشنفتتأمین
شــود و در صورت افزایــش احتمالی فروش
نفت و درآمدهای حاصل از آن« ،این منابع
صرف تقویــت زیرســاختهای توســعهای
کشوروفقرزداییخواهدشد».
وزیر اقتصاد نیــز با حضور در یک برنامه
تلویزیونــی تأکیــد کــرده که هرچــه از فروش
اوراق خزانــه بــه دســت آید ،صرف توســعه
زیربناهــای اقتصــادی میشــود و عواید این
اوراق مختص یک دولت نیست که بگوییم
دولــت بعــدی را بدهــکار کــرده اســت .اخذ
مالیات و اســتفاده از بازار ســرمایه نیز منابع
دیگری اســت که وزیر اقتصاد از بازار سرمایه
بهعنوان ابــزار مهم تأمین مالــی بنگاههای
بــزرگ یاد میکنــد و آن را فراتــر از «فرهنگ
نفتی،رخوتوسستی»میداند.
تمرکز تصمیم سازان کشــور بر این موارد
باعث شــده تا باب جدیدی در توســعه کشور
باز شود که در صورت تحقق میتواند اقتصاد
را به سمت مقاومسازی و رهایی از نفت سوق
دهد.بهتعبیریساده،منابعحاصلازفروش
نفتبهجایتأمینهزینههایجاریبودجه،
بــه ســرمایه گذاریهای عمرانــی اختصاص
یابــد و از محل ایــن ســرمایه گذاریها ارزش
افــزوده و تولیــد ناخالــص داخلی رشــد کند.
اوراق مالــی نیــز به کمک این توســعه بیایند
و آنچــه در نهایــت تأمیــن کننــده هزینههای
دولت اســت ،مالیات و درآمدهای حاصل از
خصوصیسازیباشد.
 ëëاصالح ســاختاری بودجه ،مبنــای بودجه
سال1400خواهدبود
کاهشمستمراتکابودجهبهنفتاتفاقی
اســت کــه در ســالهای گذشــته و بویژه پس
از بازگشــت تحریمهــای امریــکا رخ داد؛ اما
رئیسجمهوری آن را از دستاوردهای بزرگ
اقتصــاد مقاومتــی در دولتهــای یازدهم و
دوازدهــم برمــی شــمارد و قرار اســت که در
صورتلغوتحریمهانیزادامهدارباشد.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت

جمهــوری ،حســن روحانــی عصر شــنبه در
جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولت
بــا اشــاره به بررســی دقیق الیحــه بودجه در
جلسات صبح و عصر دولت در هفته جاری،
اصالحساختاریبودجهوتوجهبهمحورهای
اصلیآیندهنگرانهدربودجه 1400راضروری
دانســت و در خصوص کاهش مســتمر اتکا
بودجــه به نفــت در طــول ســالهای دولت
یازدهــم و دوازدهــم تأکیــد کــرد :افزایــش
درآمدهاینفتیکشورصرفتأمینامکانات
برایتقویتزیرساختهایتوسعهایکشور
خواهدشد.
همچنیــن در ایــن جلســه ،روحانــی
ادامــه پرشــتاب تکمیــل پروژههــای ریلــی
برای اســتفاده از ظرفیت ژئوپولتیــک ایران،
تقویت زیرســاخت الکترونیکی کشــور برای
شــتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان و ادامه
طرحهــای فقرزدایی را از جملــه محورهای
رویکــرد آینــده نگــر در الیحــه بودجــه 1400
عنوانکرد.
 ëëامســالتأمینمنابعبودجهچگونهانجام
شد؟
وزیر امور اقتصــادی و دارایی با حضور در
برنامه«نگاهیک»شبکهاولسیمابهتشریح
برخــی از جزئیــات درآمدهــا و هزینههــای
دولتدرماههایگذشتهپرداخت.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی
ایران (شادا) ،فرهاد دژپسند گفت :در شرایط
جنگ ســخت اقتصادی و همچنین شــیوع
بیمــاری کرونــا کــه در جهــان شــدیداًحــوزه
اقتصــاد را تحت تأثیر قرار داده اســت ،ایران
توانســت بــه مــدد الهــی و همراهی مــردم،
تــابآوری خوبــی از خود نشــان دهــد و این
همان اقتصاد مقاومتی اســت .به یاد داریم
دشــمن زمانی گفت ظرف ســه مــاه اهداف
شوم خود (براندازی نظام) را به ثمر خواهد
نشــاند ،لکــن میبینیــم ۲۴مــاه از آن گفتــه
دشــمن گذشــته اســت و نظــام جمهــوری
اسالمیبااعتالیبیشتریمستقراستواین
شکستیبزرگبرایآنانمحسوبمیشود.
اوتصریحکرد:باوجودنگرانیهاییکهدر
اردیبهشت و خرداد ماه امسال در خصوص

چشــمانداز اقتصــادی وجود داشــت و همه
فکر میکردنــد با کمک منابع بانک مرکزی
و افزایــش پایــه پولــی ،مشــکالت اقتصادی
مرتفع شــده اســت ،اما شــاهد بودیــم که با
توجــه بــه افزایش تــابآوری و مــردم بنیان
شدن اقتصاد ،در هفت ماهه امسال فقط۱۲
هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه استفاده
کردیــم در حالــی که در مدت مشــابه ســال
گذشته۲۷هزارمیلیاردتومانازمنابعتنخواه
استفادهشدهبود.
وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه اینکــه روش
تأمیــن مالــی از طریــق مراجعــه مســتقیم
بــه مردم معــادل  ۱۱۷هــزار میلیــارد تومان
بوده که  ۹۰هزار میلیــارد تومان آن از فروش
اوراق خزانه بوده است؛ یادآور شد :در هفت
ماهه ابتدای امسال ،دولت با تکیه بر اصول
اقتصاد مقاومتی اقدامــات الزم را در تأمین
مالی بودجه از محــل فروش اوراق خزانه به
میزان ۹۰هزار میلیارد تومان به انجام رساند
و همچنین ،با همدلی و احساس مسئولیت
مردم در پرداخت سهم مالیات خود ،موفق
شــدیم تأثیــر جنــگ اقتصــادی دشــمن و
تأثیراتکرونارابهحداقلبرسانیم.
وزیر اقتصاد با اعالم اینکه در هفت ماهه
ســالجاری ،ســهم هفت دوازدهــم مالیات
بهطور کامل محقق شــده اســت ،همچنین
از جلــب  3.8میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
خارجیخبرداد.
او ادامــه داد :وزارت اقتصــاد بــا روش
مردم بنیانی اقتصاد ،از طریق صندوقهای
ســرمایهگذاری قابــل معاملــه در بــورس
( ،)ETFفــروش داراییهــای دولــت را بــا

مشــارکت حــدود پنج و نیم میلیــون نفر به
انجام رســاند کــه از این طریــق ،توزیع بهینه
ثــروت صــورت گرفته و ایــن یکــی از عوامل
مدیریت بودجه در سالجاری بوده است.
دژپســند اذعــان کرد :در حالی کــه در کل
ســال  ۱۳۹۸حدود  ۲۶۴هــزار میلیارد تومان
تأمیــن مالی اقتصــاد از محل بازار ســرمایه
صورت گرفت؛ این رقم تنها در شــش ماهه
امســال به ۳۲۰هزار میلیــارد تومان افزایش
یافت.
وزیر اقتصاد با اعالم اینکه در شش ماهه
نخســت ســالجاری مبلغ ۱۰۵هزار میلیارد
تومــان درآمدهای مالیاتی ،تحقق پیدا کرد،
گفــت :این رقم با عنایت بــه اعمال تدابیر و
سیاســتهای مناســب از جمله بخشودگی
جرایم مالیاتــی با مجوز شــورای هماهنگی
اقتصادی متناسب با نوع فعالیت واحدها،
سبب انگیزه پرداخت بخشی از مالیاتهای
معوقگردید.اوافزود:همچنینایجادتوافق
بــا مؤدیــان بــزرگ در پرداخــت زودهنــگام
مالیــات آنهــا دلیــل دیگــر تحقق ایــن رقم
درآمدیمالیاتاست.
به گفته دژپسند ،درحالی که سال گذشته
 ۶هزار میلیارد تومان خصوصیسازی انجام
شده؛ در شش ماهه اول سالجاری این رقم
به ۳۲هزارمیلیاردتوماندرآمدزاییازطریق
واگذاریداراییهارسیدهاست.
 ëëتوسعه دانش بنیانها و افزایش بهرهوری،
راهپیشرفتاقتصاد
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از ســخنان
خــود گفت :در زمینه بهبود فضای کســب و
کاراقداماتمناسبیصورتگرفته،بهنحوی

کهدرگذشتهمیانگینزمانالزمبرایفرآیند
ثبــت یــک شــرکت  ۷۳روز بود کــه اکنون به
کمتر از ۷۳ســاعت کاهش پیدا کرده است و
حتی در یک مورد که متقاضی مدارک الزم را
کامل همراه داشته این فرآیند در کمتر از ۲۰
دقیقهانجامشدهاست.
اوادامهداد:مطابقبرنامهششمتوسعه،
پیگیــری و عقد پیمــان نامههای پولــی دو و
چندجانبــه ،از تکالیف وزارت اقتصاد اســت
و اینجانــب هم بعد از ورود به این وزارتخانه
بشــدت پیگیر این موضوع بــودم و اقدامات
جــدی نیــز در حال انجام اســت امــا به نظر
من راه حل اصلی برای پیشــرفت اقتصاد و
فاصله گرفتن از دالریزه بودن اقتصاد ایران،
توسعه فعالیت شــرکتهای دانش بنیان و
افزایش بهــرهوری اســتفاده از ظرفیتهای
موجودکشوراست.
ëëانتشــار اوراق خزانه بدهکار کــردن دولت
بعدینیست
«فــروش اوراق خزانه به معنای بدهکار
کــردن دولتهــای بعــدی نیســت ».وزیــر
اقتصــاد با بیــان ایــن مطلب تصریــح کرد:
درآمــد ناشــی از آن صــرف امــور زیربنایی و
مــواردی چون آمــوزش و پــرورش ،آموزش
عالــی ،حراســت از مرزهــا و ...میشــود کــه
ارتباطی با یک دولــت و جناح خاص ندارد،
ضمن اینکه تا کنــون نه تنها یک ریال بدون
مجــوز قانونی ،اوراق فروخته نشــده اســت،
بلکه حتی یک روز هم تأخیر در بازپرداخت
وجوه مربوط به اوراق ،رخ نداده است.
دژپســند با بیان اینکه کارکــرد بانکهای
کشــور در تأمیــن مالــی کوتــاه مــدت و برای

بنگاههــای کوچــک مقیــاس اســت ،گفــت:
بنگاههای بــزرگ مقیاس باید بــرای تأمین
مالی به سمت بازار سرمایه بروند ،ما تالش
کردیممسیراینحرکتراتسهیلکنیم.
وزیر اقتصاد با یــادآوری اینکه «مردم در
خرید ســهام اصول مهم مطالعه ،مشــاوره
و معامله را که بارها گفته شــده مد نظر قرار
دهند» ،گفت :سهام داران بازار سرمایه نباید
نگاه کوتاه مدت به این بازار داشــته باشــند و
باید نگاه شان میان مدت و بلند مدت باشد.
او تصریــح کــرد :ســهامدار نباید تحلیل
خود را آلوده به حواشــی سیاســی کند و باید
این را بدانیم فرهنگ بازار سرمایه ،فرهنگ
عقالنیــت ،آینده نگری و محاســبه گری ،در
برابرفرهنگنفتی،رخوتوسستیاست.
توگــوی تلویزیونــی وزیر امور
در این گف 
اقتصادی و دارایی گریزی هم به علت عمده
افزایــش تورم و قیمتهــا زد و بخش عمده
آن را ناشی از افزایش هزینهها دانست.
دژپســند توضیــح داد :در دورههــای
مختلف افزایش تورم علل متفاوتی داشــته
اســت .علت عمده را باید ناشــی از افزایش
هزینــه دانســت ۷۰ .تــا  ۸۵درصــد واردات
مربوط به کاالهای واسطهای ،مواد اولیه بوده
است که وقتی قیمت این قبیل کاالها متأثر
از صعــود قیمــت ارز افزایــش مییابــد این
افزایش در پروســه تولید مینشیند و قیمت
کاالهایتولیدشدهرازیادمیکند.
او بــا بیــان اینکه در نیمه نخســت ســال
نقدینگــی تا جایــی که امکان داشــت کنترل
شد؛ اذعان کرد :در حالی که گفتههایی مبنی
بر ابرتورم مطرح بود ،این اتفاق رخ نداد.
دژپسند معتقد است که شرایط اقتصاد
ایرانبهگونهایاستکهتوجهبهبازارسرمایه
اجتنابناپذیــر اســت و در پایــان توضیــح
میدهد :اینکه گفته میشود سازمان بورس
بر وضعیت بازار ســرمایه نظــارت نمیکند
مــا بســیاری از اخبــار را رســانهای نمیکنیم
که بســیاری از مدیــران عزل شــدند و برخی
جریمههــای  ۵۰تــا  ۶۰میلیونــی پرداخــت
کردند.اوراقتبعیحمایتقاطعازسهامدار
است.

