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3ميليون هكتار باغ داريم كه اغلب سنتي هستند و 
يك ميليون آن فرسوده است، يعني به رغم استفاده 
از آب، خلاك و انلرژي ايلن باغات اصلًا اقتصادي 
نيستند. اين باغ ها نياز به اصاح و احيا دارند. برخي 
سلال ها رديف اصاح و احيا صفر و برخي سال هاي 
ديگر حدود ۱۰ ميليارد تومان و در بيشلترين حالت 
به ۱۷ ميليارد تومان رسليده اسلت. آيا با اين عدد 
و رقم مي تلوان اين باغلات را اصلاح و احيا كرد؟ 
همه محققان ب��ر اين باورند مزيت كش��اورزي ايران 
باغباني است، زيرا هم اشتغال بيشتري ايجاد مي كند و 
هم درآمد ارزي خوبي دارد، بنابراين بايد به اين حوزه 
توجه بيشتري كنيم. اساس��اً كشاورزي ما كشاورزي 
معيش��تي اس��ت. بيش از ۷۵ درصد اراضي كش��ور 
خرد و زير پنج هكتار اس��ت و ما با تعدد بهره برداران، 
پايين بودن ضريب مكانيزاس��يون، مخاطرات شديد 
اقليمي، كمبود منابع آبي و مجموعه اين مسائل مواجه 
هستيم كه بايد براي دستيابي و حفظ امنيت غذايي 
پايدار برنامه ريزي قوي تر و نگاه جديدتري در بخش 
كشاورزي حاصل ش��ود. به رغم اينكه بخش باغباني 
ايران ظرفيت هاي خوبي دارد اما امروزه با مش��كالت 
زيادي در اين بخش مواجهيم. بخش باغباني كشور در 
همه اين سال ها مظلوم واقع شده است و كمتر به آن 
توجه مي شود، به طوري كه بخش باغباني چند رديف 

اعتباري بيشتر ندارد. 
محمدمهدي برومندي، معاون وزير جهادكش��اورزي 
در افتتاحيه نمايش��گاه فناوري هاي نوين كشاورزي با 
بيان اينكه حدود ۳ميليون هكتار باغ و ۲۳ هزار گلخانه 
در كش��ور داريم، گفت: »۳ ميليون هكتار باغ داريم كه 
اغلب سنتي هس��تند و يك ميليون آن فرسوده است، 
يعني به رغم اس��تفاده از آب، خاك و انرژي اين باغات 
اصاًل اقتصادي نيس��تند. اين باغ ها نياز به اصالح و احيا 
دارند. برخي س��ال ها رديف اصالح و احيا صفر و برخي 
سال هاي ديگر حدود ۱۰ ميليارد تومان و در بيشترين 

حالت به ۱۷ ميليارد تومان رسيده است. آيا با اين عدد و 
رقم مي توان اين باغات را اصالح و احيا كرد؟ آيا با اين نگاه 

مي توان توفيق بيشتري در اين بخش داشت؟
معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه مهم ترين 
نهاده در باغباني نهال است، گفت: »يكي از مهم ترين 
مشكالت باغباني نيز مس��ئله نهال است. در حال 
حاضر تنها راه برون رفت از مشكالت كشور خصوصاً 
در بخش كشاورزي تحقيقات اس��ت، ما بهترين 
متخصصان را در بخش تحقيقات داريم كه بايد از 

ظرفيت و پتانسيل آنها بيشتر استفاده كنيم.«
برومندي در بخش ديگ��ري از صحبت هايش به باغات 
مادري اش��اره كرد و گفت: ۳۷باغ مادري در ۳۷نقطه 
كش��ور داريم كه در حال برنامه ريزي براي راه اندازي و 
گسترش آنها هس��تيم. همچنين تصميم بر اين داريم 
كه يارانه فقط به نه��ال و پيوندي داده ش��ود كه تأييد 
مي ش��وند. اينكه هر كس در هر جا نه��ال توليد كند و 

بفروشد، مش��كالت بس��يار زيادي را در بخش باغباني 
كشور ايجاد خواهد كرد. وي گفت:  در سياستگذاري هاي 
دنيا مهم ترين مسئله آموزش اس��ت. از هنرستان هاي 
كشاورزي به معني واقعي كلمه تكنسين بيرون مي آيد 

كه الزم است به اين بخش نيز توجه بيشتري شود. 
    صادرات مركبات ايران براي اولين بار 

به چين
برومندي با اشاره به اقدامات دولت سيزدهم در جهت 
ارتقای ص��ادرات محصوالت كش��اورزي گفت: »اخيراً 
در اين زمين��ه تفاهمنامه اي با چين امضا ش��ده كه بر 
اين اساس قرار اس��ت مركبات ايراني براي اولين بار به  
اين كشور صادر شود. س��االنه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار 
تن مركبات از كشور خارج مي ش��ود كه امسال توليد 
مركبات در كشور نيز نسبت به سال هاي گذشته افزايش 
قابل توجهي دارد. چيني ها بيشتر خواستار ليموشيرين 
ايران هستند. قرار است صادرات مركبات به كشور چين 

از سال جاري آغاز  شود.« وي همچنين به صادرات سيب 
درختي به كشور پاكستان اشاره و تصريح كرد: »ميزان 
اين صادرات نيز در ماه هاي آينده توسعه پيدا مي كند.«

    افزايش قيمت ميوه در ماه هاي اخير 
معاون وزير جهاد كش��اورزي در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود درباره اينكه بعد از اصالح نظام يارانه اي 
كشور، قيمت ميوه افزايش چشمگيري داشته است، 
گفت: »هزينه هاي توليد محصوالت كش��اورزي به 
طور كلي افزايش پيدا كرده است، ضمن اينكه بحث 
قيمت تابع عرضه و تقاضاست، البته قيمت ميوه در 
باغ يك مسئله و قيمت آن در بازار و مصرف كننده 
مسئله ديگري است و  تمام اينها را بايد به شكل يك 

زنجيره در نظر بگيريم.«
وي در پاس��خ به س��ؤالي درباره اينكه فع��االن بخش 
خصوصي عنوان مي كنند به دليل افزايش قيمت، مصرف 
ميوه در كشور به شدت كاهش يافته است، خاطرنشان 
كرد: »اين مس��ئله را قوياً تكذيب مي كن��م چراكه هر 
آنچه ميوه در كشور توليد مي شود به مصرف مي رسد، 
البته صادرات ه��م انجام مي گيرد ك��ه بحث صادرات 
ربطي به مصرف سرانه داخل ندارد.« معاون وزير جهاد 
كشاورزي با اشاره به اينكه سرانه مصرف ميوه در كشور 
ما ۱۵۰كيلوگرم است، توضيح داد: »اگر متوسط قيمت 
هر كيلوگرم ميوه را ۱۵ هزار تومان در نظر بگيريم و اين 
رقم را در ۸۵ ميليون نفر جمعيت كشور ضرب كنيم، 
۲۰۰ هزار ميليارد تومان ميوه در كشور توليد مي شود.« 
برومندي با اشاره به اينكه حدود ۵۰۰ هزار تن توليد 
سيب تابستانه كشور است، گفت: »تمام اين محصول 
در داخل مصرف مي شود.  ۲۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تن 
ميزان توليد محصوالت باغباني در كش��ور است و به 
جز موز، انبه، نارگيل و آناناس در توليد مابقي ميوه ها 
مشكلي نداريم، ضمن اينكه صادرات نيز در اين حوزه 
انجام مي ش��ود و ارزآوري محصوالت باغباني رقمي 

حدود ۳ميليارد دالر است.«

يك ميليون هكتار باغ فرسوده داريم
 معاون باغباني وزير جهاد: برخي سال ها رديف اصاح و احيای باغات صفر و در بهترين حالت به ۱۷ ميليارد تومان رسيده است 

آيا با اين عدد و رقم مي توان اين باغات را اصاح و احيا كرد؟

جريمه بانك هايي كله انضباط ماللي را رعايت 
نمي كنند و رعايت انضباط در اجراي بودجه، دو 
رفتار از دولت سيزدهم براي اصاحات اقتصادي 
به شلمار مي رود كه با گذر زمان مي توان نتيجه 
اصاحلات اقتصادي دولت را به شلكل ملموس 
در كنترل تلورم و رشلد اقتصلادی درك كرد. 
چالش هاي موجود در بخش هاي��ي چون بودجه و 
بانك از ديرباز اقتصاد ايران را در گوشه رينگ برده  
تا اقتصاد را مجبور به پذي��رش ركود تورمي كنند، 
اين مشكل حتي در سال هايي هم كه اقتصاد ايران 
گرفتار تحريم نبود، ميهمان اقتصاد ايران بوده، اما 
در دوران تحريم عارضه مذكور ش��دت پيدا كرده 
است، از همين رو كارشناسان اقتصادي بر اين باورند 
مشكالت ساختاري اقتصاد ايران آنقدر جدي هستند 
كه صرفاً رفع تحريم ها نمي تواند مشكالت ساختاري 
را حل و فصل كند، اما در عين حال اين انتظار وجود 
دارد كه كمي از ش��دت عارضه رك��ود- تورمي در 

اقتصاد با احياي برجام كاسته شود. 
اگر به خاطر داش��ته باش��يم رهبر معظ��م انقالب 
در اولين دي��دار دولتمردان با ايش��ان فرمودند، از 
راهكارهاي مقطعي و موقتي براي حل مسائل پرهيز 
كنيد و حل مسائل را به نتيجه برجام گره نزنيد، به 
نظر مي رسد دولت س��يزدهم هم عزم خود را جزم 
كرده تا به شكل اساسي مشكالت را حل و فصل كند. 
دولت سيزدهم كه به شكل عيني فرجام دولت های 
يازدهم و دوازدهم را مشاهده كرد، بي شك تالش 
مي كند مسيري را طي كند كه وضعيت اقتصادي 
به جاي وخيم تر ش��دن بهبود پيدا كن��د. جريمه 
بانك هايي كه انضباط مال��ي را رعايت نمي كنند و 
رعايت انضباط در اجراي بودج��ه دو رفتار از دولت 
سيزدهم براي اصالحات اقتصادي به شمار مي رود 
كه با گذر زمان مي توان نتيجه اصالحات اقتصادي 

دولت را به شكل ملموس درك كرد. 
    اراده دولت براي كنترل تورم 

مديركل دفتر مطالعات بخش عمومي وزارت اقتصاد 
با تشريح وضعيت تحقق درآمدهاي دولت در چهار 
ماهه نخست امسال و كسري ۲۰همت به  رغم افزايش 
درآمدها تصريح كرد: دولت اراده جدي اي در كنترل 
تورم دارد. مهدي رعنايي به تشريح آخرين وضعيت 
تحقق درآمدهاي دولت در چهار ماهه نخست امسال 
پرداخت و گفت: درآمدهاي نفتي دولت در چهار ماهه 
نخست امسال حدود4۸۰درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزايش پيدا كرده و به رقم 6۵هزارميليارد 
تومان رسيده اما به رغم اين افزايش درآمد، نسبت به 
س��هم چهار ماهه از رقم مصوب در بودجه۱4۰۱ به 
طور كامل محقق نشده است. وي ميزان عدم تحقق 
درآمد نفتي نسبت به درآمد پيش بيني شده در قانون 
بودجه سال جاري را 6۱درصد عنوان كرد. مديركل 
دفتر مطالعات بخش عمومي وزارت اقتصاد با اشاره به 
عدم تحقق درآمدهاي مصوب در بودجه سال جاري 
به  رغم افزايش درآمد ها نسبت به سال گذشته تصريح 
كرد: در زمين��ه درآمدهاي مالياتي ه��م 69 درصد 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل افزايش درآمد 
داشته ايم اما نسبت به س��هم چهار ماهه درآمدهاي 
مالياتي در بودجه سال جاري ۱9 درصد عدم تحقق 

را شاهد هستيم. 
رعناي��ي در توضيح علت عدم تحق��ق ۱9 درصدي 
درآمدهاي مالياتي نيز توضي��ح داد: يكي از داليل، 
افزايش شديد در رشد درآمدهاي مالياتي در بودجه 
سال جاري نسبت به سال گذشته است و دليل ديگر 
اين اس��ت كه در بودجه س��ال۱4۰۰ سهم ارزش 
افزوده متعلق به دولت يك واحد درصد بيشتر بود 
كه امس��ال اين يك واحد درصد به ش��هرداري ها و 

دهياري ها اختصاص يافته است. 

اين مقام مس��ئول در وزارت اقتص��اد درباره ميزان 
تحقق ساير منابع عمومي دولت نيز گفت: درآمدهاي 
مربوط به واگذاري شركت هاي دولتي تقريباً محقق 
نشده است كه از جمله داليل اصلي آن مي توان به 
عدم ثبات بازار س��رمايه و نوسانات شاخص بورس 
طي ماه هاي اخير و كاهش انگيزه س��رمايه گذاران 
به خريد سهام شركت هاي دولتي و مقاومت برخي 
دس��تگاه هاي ذي ربط با واگذاري ها و توثيق سهام 
دولت در برخي از شركت هاي مش��مول واگذاري 
اشاره كرد. رعنايي از تحقق 94 درصدي درآمدهاي 
مربوط به اوراق مالي و تحقق ۷9 درصدي درآمدهاي 
حاصل از سود وصولي سهام شركت هاي دولتي در 
چهار ماه نخس��ت امس��ال خبر داد و افزود: درآمد 
مصوب اوراق مالي در بودجه سال جاري ۱۰۳همت 
بوده كه ۳۳همت تاكنون محقق ش��ده اس��ت كه 
از ميزان فروش نقدي اوراق مال��ي در دوره مذكور 
)حدود ۲۳همت( معادل ۲۷ درصد توسط بانك ها و 
۷۳ درصد توسط صندوق هاي سرمايه گذاري و ساير 

ذي نفعان بازار سرمايه خريداري شده است. 
وي ادامه داد: از س��ود س��هام ش��ركت هاي دولتي 
۲6همت در بودجه سال جاري مصوب شده كه از اين 
مقدار در چهار ماه نخست ۷ همت محقق شده است. 
رعنايي تأكي��د كرد: به رغ��م افزاي��ش خوبي كه 
درآمدهاي دولت نسبت به سال گذشته داشته اما 
نسبت به رقم مصوب متناسب با چهار ماهه نخست 
س��ال از عدم تحققي به ميزان بيش از ۱۵۰همت 
مواجه شده اس��ت كه رويكرد دولت در جبران اين 
ش��كاف معطوف به مديريت اعتبارات هزينه اي و 
مديريت تخصي��ص اعتبارات تمل��ك دارايي هاي 

سرمايه اي در چهار ماهه بوده است. 
اين مقام مس��ئول در وزارت اقتص��اد در عين حال 
اظهار اميدواري كرد، سير درآمدها به گونه اي باشد 

كه بخشي از كس��ري در ماه هاي بعد جبران شود 
اما احتمال تحقق كامل بودجه كم است و باالخره 

كسري خواهد داشت. 
وي درباره اينكه گفته مي شود درآمدهاي دولت باال 
رفته اما آثاري در زندگي م��ردم ندارد، توضيح داد: 
همچنان كه اشاره ش��د )با توجه به عدم تخصيص 
كامل اعتب��ارات هزين��ه اي و تمل��ك دارايي هاي 
س��رمايه اي( به لحاظ آماري بودج��ه چهار ماهه با 
۲۰همت كسري محقق ش��ده روبه رو بوده است و 
با لحاظ هزينه هاي اجتناب ناپذير اين كس��ري در 
ماه هاي بعد هم اتفاق مي افتد و منطقي اس��ت كه 
دولت در مصارف بودجه مواظبت هايي داشته باشد. 
وي تأكيد كرد: دولت تمام تالش خود را براي كاهش 
كس��ري بودجه خواهد كرد چراكه تأمين كسري 
بودجه از منابع پايه پول��ي موجبات افزايش تورم را 
فراهم كرده و بالطبع موجب لطمه به وضعيت اقتصاد 
جامعه و معيشت دهك هاي پايين درآمدي خواهد 
ش��د، لذا دولت ناچار به كنترل مصارف با توجه به 

تحقق درآمدهاي بودجه اي است. 
    تهيه و تنظيم بودجه سال آتی

از س��وي ديگر سيدمس��عود ميركاظم��ي، رئيس 
س��ازمان برنامه و بودجه در حاشيه نشست هيئت 
دولت گفت: سياست هاي برنامه هفتم توسعه كه به 
دولت رسيد، بايد قطعي شود و سپس به دولت برود. 
بند بند اين موارد بايد در دولت بررسي و در خصوص 
آن بحث مي شود. پس از طي اين مراحل برنامه هفتم 
توسعه به مجلس خواهد رفت. اين در حالي است كه 
فرايند تدوين بودجه سال آينده از همين بازه زماني 

كه در آن قرار داريم بايد آغاز شود. 
در نتيجه از نظر منطقي برنامه هفتم توسعه دست 
ما را براي تدوين بودجه سال۱4۰۲ نخواهد گرفت 
و بايد سياس��ت ها را بپذيريم يا اينكه برنامه هفتم 
براي يك سال تمديد شود. وي در خصوص مصوبه 
دولت براي افزايش حق��وق كارمندان دولت گفت: 
رئيس جمهور مأموريت دادند ترميمي در رابطه با 
حقوق كارمندان و بازنشستگان لشكري و كشوري 

انجام بشود، با فرض اينكه استقراضي انجام نشود. 
جلس��اتي براي بررس��ي افزايش منابع و مديريت 
مصارف برگزار شده و در حال برگزاري است. نتايج 
نهايي نشده ولي اميدواريم چند روز آينده به نتايجي 
برسيم. اول بايد ببينيم توان اين كار را داريم يا نه، 
چون نمي ش��ود يك پرداختي انجام بدهيم، از آن 
طرف مجبور شويم خلق پول كنيم و تورم بيشتري 
به مردم تحميل شود. با فرض اينكه بتوانيم منابعي 
را پيدا بكنيم يا مديريت��ي بر هزينه ها انجام بدهيم 
تا بتوانيم حقوق ها را ترمي��م و جلو برويم، اقدامات 

كارشناسي آن در حال انجام است. 
    بانك مركزي:

 ۹ بانك به دليل خلق نقدينگي جريمه شدند
از س��وي ديگر مدير ارزيابي س��المت بانكي بانك 
مركزي گفت: طبق بررس��ي هاي انجام شده شش 
بانك در ماه گذش��ته و تاكنون 9بانك و مؤسس��ه 

اعتباري، سپرده قانوني خود را افزايش داده اند. 
ميرعمادي گفت: سياس��ت كنترل دارايي ش��بكه 
بانكي از سال99 به تصويب رسيده است. هدف اصلي 
اين سياست كنترل خلق نقدينگي بانك ها از طريق 
رشد ترازنامه است. همچنين ميزان تورم در كشور 

هم تا به االن از اين طريق كنترل مي شود.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

 طرح فروش اقساطي لوازم خانگي 
براي زوج هاي جوان

زوج هاي جوانلی كه در سلال ۱4۰۱ ازدواج كرده اند بلا مراجعه به 
سايت طرح توان خريد می توانند به صورت مستقيم و بدون واسطه 
از توليدكنندگان للوازم خانگي به صورت اقسلاطي خريد كنند. 
عليرضا شاه ميرزايي در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صدا و سيما با 
بيان اينكه اين طرح براي افزايش قدرت خريد مردم طراحي شده است، 
گفت: پنج بانك تس��هيالت اين طرح را تأمين مي كنند و مردم بعد از 
ثبت نام به بانك ها معرفي مي شوند. در حال حاضر براي ۲۰۰ هزار خانوار 
تأمين مالي صورت گرفته اس��ت كه در مراحل بعد اين تعداد، افزايش 
خواهد يافت. مع��اون تجارت و خدمات وزارت صم��ت گفت: عالوه بر 
زوج هاي جوان، خبرنگاران هم مي توانند در اين مرحله ثبت نام كنند و 
براي مشاهده حضوري كاال ها هم از پنج شنبه هفته آينده نمايشگاهي 

برپا مي شود كه مي توانند در آنجا انواع محصوالت را مشاهده كنند.
 شاه ميرزايي افزود: تسهيالت اين طرح در مبالغ ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ميليون 
توماني با نرخ ۱۸درصد و قيمت اجناس حداقل ۵درصد كمتر از بازار است. 
وي تصريح كرد: زوج هاي جوان با مراجعه به س��ايت طرح توان خريد به 
آدرس www. tavankharid. ir می توانند به صورت مستقيم و بدون 

واسطه از توليدكنندگان لوازم خانگي به صورت اقساطي خريد كنند. 
........................................................................................................................

  جريمه بانكی كم بود
هزينه اجرائيه هم اضافه شد!

يك بانك به تازگي در تماس با مشلترياني كه اقساط عقب افتاده 
دارند، اعام مي كند براي هر قسلط عقب افتلاده ۸۰۰ هزار تومان 
اجرائيه صادر كرده، فرقي هم نمي كند مبلغ قسلط چقدر باشلد!

به نظر مي رسد روشي كه به تازگي يك بانك تخصصی براي وصول مطالبات 
خود پيش گرفته است بيشتر جنگ اعصابي براي مشتريان ُخرد اين بانك 
باشد تا روش منطقي و قانوني و البته شرعي! مسئوالن حقوقي و اجرائيات 
شعب اين بانك دولتي در اقدامي عجيب، به تازگي در تماس با مشتريان 
اين بانك كه بيش از يك قسط عقب افتاده دارند، اعالم مي كنند براي پرونده 

اين افراد هزينه اجرائيه صادر شده است. 
به عنوان مثال در يك مورد، ش��عبه اي��ن بانك براي فردي كه اقس��اط 
ماهانه اش حدود ۳۰۰ هزار تومان اس��ت و حدود 9۳۰ هزار تومان قسط 

عقب افتاده دارد، اجرائيه ۳ميليون و ۲۰۰ هزار توماني صادر كرده است. 
مسئول اداره حقوقي و اجرايي يكي از ش��عب بانك مذكور به تسنيم 
گفت: طبق بخشنامه اي كه هفته گذشته دريافت كرديم براي هر قسط 
عقب افتاده، ۸۰۰ هزار تومان هزينه اجرائيه در نظر گرفته شده است. 
او در پاسخ به اين سؤال كه اين بخشنامه از سوي بانك مركزي است يا 
اين بانك؟ تأكيد كرد: خير بخشنامه داخلي بانك است كه براي وصول 
اقساط مشتريان در نظر گرفته شده اس��ت. وي البته اين را هم گفت 
كه اگر ظرف ۲4س��اعت از اعالم بانك مبني بر صدور اجرائيه، اقساط 
پرداخت ش��ود، هزينه اجرائيه نيز حذف مي ش��ود! اين كارمند بانك 
گفت: در شعبه ما كه پرونده ها هم باالس��ت، اكثر مشتريان دو تا سه 
قسط عقب افتاده دارند، اين بخش��نامه هم بيشتر براي وصول اقساط 

همين مشتريان ابالغ شده است. 
خبرنگار تسنيم در تماس با ساير كارمندان حقوقي بانك در شعب مختلف 
اين بانك خواستار جزئيات بيشتر بخشنامه مذكور شد ولي اين افراد امتناع 
كردند و گفتند: ما بر اساس بخشنامه اي كه دريافت كرده ايم، اقدام به صدور 

هزينه اجرائيه مي كنيم!
به نظر مي رس��د بيش��تر از آنكه اقدام اخير اين بانك تأثيري در كاهش 
مطالباتش داشته باش��د جنگ اعصابي باشد براي مش��تريان ُخرد كه 
اكثراً از قشر متوسط و ضعيف جامعه هس��تند كه اتفاقاً طبق آمار، جزو 
خوش حساب ترين مش��تريان بانكي هس��تند چراكه معموالً مطالبات 
معوق بانك ها ناشي از پرداخت تسهيالت كالن به دانه درشت هاست و 
مردم عادي از تعهد بااليي نسبت به بازپرداخت تسهيالت خود برخوردار 
هس��تند. اما نكته مهم اين اس��ت كه هنوز انتقادات بس��ياري مبني بر 
غيرشرعي بودن هزينه ديركرد و جريمه از س��وي بانك ها وجود دارد و 
مشخص نيست توجيه بانك براي صدور هزينه اجرائيه چيست و با چه 

منطق و مجوزي اقدام به چنين كاري كرده است. 
........................................................................................................................

توزيع خودرو در كشور عادالنه نيست
معاون وزير صمت با اذعان به اينكه توزيع خودرو در كشور عادالنه 
نيسلت، از سلاخت خودروهاي اقتصادي بر اسلاس طرح تحول 
خودرو خبر داد و گفلت: بيش از ۵۰ درصد خانوار هلا فاقد خودرو 
هسلتند كه علت آن هم نبود خودرو هاي اقتصادي در بازار است. 
به گزارش »ج��وان« عبداهلل توكلي الهيجاني، مدي��ركل دفتر صنايع 
خودرويي وزارت صمت در نمايشگاه برنامه تحولي در صنعت خودروي 
ايران افزود: در طرح تحول صنعت خودرو، بحث خودرو هاي اقتصادي 
مورد توجه قرار گرفته است. در خودرو هاي اقتصادي مصرف سوخت 
در كمترين ميزان قرار دارد و اين موضوع با وزن خودرو در ارتباط است، 
همچنين در خودرو هاي اقتصادي بايد وزن خ��ودرو را كاهش داد در 

حالي كه نبايد از امكانات و تجهيزات آن كاست.
توكلي اضافه كرد: خودروساز و قطعه س��از قرارداد بلندمدت و تعاملي 
باهم ندارند، ضمن اينكه قطعه سازان يك محصول در طول سال هاي 
مختلف تغيير مي كنند و واسطه هايي بين قطعه ساز و خودروساز قرار 

دارد كه باعث افزايش قيمت مي شوند.
مديركل دفتر صنايع خودرويي وزارت صمت گفت: ما اكنون با توليد 
س��االنه حدود 9۰۰ هزار خودرو، رتبه هجدهم دنيا در توليد خودرو را 

داريم و هدف گذاري شده به توليد ۳ ميليون دستگاه در سال برسيم. 
وي افزود: ش��اخص هايی نظير نيروي كار ارزان، ان��رژي ارزان و نيروي 
مهندسي فراوان باعث شده است ما ظرفيت افزايش توليد و رشد صنعت 
خودرو را نسبت به شركت هاي خارجي داشته باشيم. توكلي گفت: در 
قواي محركه ظرفيت توليد براي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار خودرو را داريم و 
در خط بدنه هم اين ظرفيت ها براي رسيدن به هدف ۳ ميليون دستگاه در 
سال وجود دارد. از سال 9۷ ظرفيت توليد ما كاهش يافت و به نصف رسيد 

و حتي آنچه توليد مي شد هم كامل نبود و در پاركينگ ها مي ماند.
     جزئيات طرح تحول صنعت خودرو

مديركل دفت��ر صنايع خودرويي وزارت صم��ت از اجراي طرح تحول 
صنعت خودرو در س��ه مرحله خب��ر داد و گفت: تا پاي��ان اين طرح به 
اهدافي نظير ارتقاي كيفيت خودرو و توليد خودرو هاي جديد با فناوري 
باال دس��ت خواهيم يافت. توكلي افزود: قطعه سازان بايد از جنبه هاي 
تطابق، تكرار پذيري و ظرفيت به اس��تاندار هاي الزم دست پيدا كنند، 
اما متأس��فانه در حال حاضر فرايند هاي ما به ويژه در زنجيره تأمين، 
تكرارپذير و منطبق نيست، به طوري كه قطعات ما تنوع زيادي دارند. 

وي گفت: طرح تحول صنعت خودرو را آغاز كرده ايم تا خودروسازي ما 
از وضعيت مونتاژكاري به سمت دانش بنيان شدن حركت كند. يكي از 
ريشه هاي اصلي كيفيت پايين، استفاده از پلت فرم هاي قديمي است. 
ما از طريق سازمان ملي استاندارد برنامه اي براي گذار از پلت فرم هاي 
قديمي داريم كه اين موضوع در س��طح زنجيره تأمين هم تسلي پيدا 
خواهد كرد. توكلي الهيجاني افزود: طرح تحول صنعت خودرو در سه 
مرحله تدوين شده است كه مرحله اول آن تا تيرماه ۱4۰۱ بود كه بيشتر 
بحث تكميل خودر وهاي ناقص و افزايش عرضه را دنبال كرديم. مرحله 
دوم تا تيرماه ۱4۰۳ است كه بحث بن سازه ها و پلت فرم هاي مشترك 

است تا بتوانيم كيفيت را ارتقا و قيمت را كاهش دهيم. 
مديركل دفتر صنايع خودرويي وزارت صمت گفت: مرحله سوم طرح 
تحول صنعت خودرو همزمان با مرحله دوم از شهريور۱4۰۱ تا شهريور 

۱4۰4 است كه بحث توليد خودرو هاي جديد با فناوري باالست.

ماليات ناچيز 2/5 ميليون خانه  خالي!
در شلرايطي كه صاحبان خانه هاي خالي تا پايلان مردادماه براي 
پرداخت ماليات فرصت دارند، بررسي عملكرد درآمدهاي مالياتي 
كشور تا پايان تيرماه امسال حاكي از آن است كه از اين واحدهاي 
مسكوني فقط ۲۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان ماليات گرفته شده است. 
به گزارش ايسنا، سازمان امور مالياتي اوايل ماه جاري در اطالعيه اي از 
محاسبه ماليات واحدهاي مسكوني خالي از سكنه براي سال۱4۰۰ و 
اعالم آن به صاحبان اين خانه ها خبر داد. اين سازمان همچنين اعالم 
كرد صاحبان خانه هاي خالي حداكثر تا پايان مرداد ماه براي پرداخت 
ماليات فرصت دارند. پيش از اين نيز س��ازمان امور مالياتي در دي ماه 
سال گذشته فهرستي از اطالعات خانه هاي خالي و ماليات آنها منتشر 
كرده بود كه بر اس��اس آن معادل ۵6۸ هزار خانه خالي شناسايي شد، 
البته اين تعداد واحد مسكوني خالي از سكنه شناسايي شده فقط مربوط 
به 9ماهه سال گذشته بود اما فهرس��ت جديد سازمان مالياتي به كل 

سال۱4۰۰ مربوط مي شود. 
در اين بين، از زمان اجراي قانون ماليات خانه هاي خالي در سال گذشته 
انتقاداتي به روند اخذ ماليات از خانه هاي خالي از نحوه شناسايي و اخذ 
ماليات از اين خانه ها مطرح مي ش��ود. به اين منظور، بررسي عملكرد 
درآمدهاي مالياتي كل كشور تا پايان تيرماه امسال نشان مي دهد در 
اين مدت ۲۲ ميليون و 6۰۰ هزار تومان ماليات از واحدهاي مسكوني 
خالي از سكنه اخذ شده است. در سه ماهه ابتدايي امسال نيز ۵ ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان ماليات از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه دريافت 
شده است. طبق اين گزارش، بر اس��اس قانون ماليات خانه هاي خالي 
مصوب آذرماه سال گذش��ته، اگر واحد مس��كوني در شهرهاي باالي 
۱۰۰ هزار نفر بيش از ۱۲۰روز خالي از س��كنه باشد، مشمول ماليات 
مي شود و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، ماهانه مشمول مالياتي 
بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب سال اول معادل شش 
برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲برابر ماليات متعلقه و سال سوم 

به بعد معادل ۱۸برابر ماليات متعلقه خواهد شد. 
در اين بين، وظيفه شناس��ايي خانه هاي خالي بر عه��ده وزارت راه و 
شهرسازي از طريق سامانه امالك و اسكان گذاشته شده است كه اين 
وزارتخانه با راه اندازي سامانه امالك و اسكان نسبت به ثبت اطالعات 
سكونتي افراد اقدام كرد و كساني كه در مهلت تعيين شده نتوانستند 
اين اطالعات را ثبت كنند، خانه آنها به عنوان خاله خالي به سازمان امور 

مالياتي از سوي وزارت راه و شهرسازي معرفي شد. 
........................................................................................................................

سكه يك روزه 600 هزار تومان ارزان شد
كشلتي آراي با بيلان اينكه قيمت سلكه نسلبت به پايلان وقت 
ديلروز ۶۰۰هلزار توملان كاهلش يافتله اسلت، گفلت: احتمال 
بازگشلت قيمت سلكه به ملرز ۱3ميليون توملان وجلود دارد. 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با تسنيم درباره وضعيت بازار طال و سكه 
در روز جاري اظهار داشت: در حالي كه قيمت طال و ارز روز سه شنبه 
افزايشي شده بود از صبح ديروز بار ديگر روند بازار نزولي شده و قيمت ها 

با كاهش چشمگير همراه شده است. 
وي با بيان اينكه علت كاهش قيمت طال و ارز به خاطر اخبار جديدي 
است كه از مذاكرات بيرون آمده است، تصريح كرد: طي روزهاي اخير 
قيمت اونس طال تغيير خاصي نداشته ولي به  دليل كاهش چشمگير 
قيمت ارز، قيمت طال و س��كه نيز در بازار با كاهش همراه شده است. 
اين فعال بازار طال و جواهر درباره پيش بين��ي بازار در روزهاي آينده 
افزود: هر چقدر خبرهاي مذاكرات و جو فضاي سياسي مثبت باشد، 
روند نزولي در بازار طال و ارز نيز ادامه خواهد داشت. قيمت سكه نيز 
احتماالً در اين روزها به مرز ۱۳ ميليون تومان برسد. كشتي آراي ضمن 
تأكيد بر اينكه فروشنده ها در بازار بسيار بيشتر از خريداران هستند، 
گفت: حباب سكه امروز به يك ميليون تومان كاهش يافته است كه در 
روزهاي آينده در صورت كاهش بيشتر قيمت ها، از ميزان حباب سكه 

نيز كاسته خواهد شد. 
وي اعالم كرد: روز گذش��ته قيمت س��كه طرح جدي��د ۱۳ ميليون و 
6۰۰ هزار تومان، س��كه طرح قدي��م ۱۳ ميليون و ۲۰۰ ه��زار تومان، 
نيم س��كه ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سكه 4 ميليون و ۷۰۰ هزار 
تومان و س��كه يك گرمي ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خريد و فروش و 

دالر نيز در بازار ۲9هزارو4۰۰ الي ۲9هزارو۵۰۰ تومان معامله شد. 
........................................................................................................................

 با خريد داخلی بيش از ۷ ميليون تن گندم 
به خودكفايي پايدار خواهيم رسيد

وزير جهلاد كشلاورزي از حركت به سلمت خودكفايلي پايدار با 
خريد تضميني بيش از ۷ ميليون تن گندم از كشاورزان خبر داد. 
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، س��يدجواد ساداتي نژاد،  وزير جهاد 
كشاورزي در حاش��يه نشس��ت هيئت دولت در خصوص طرح تحول 
كشاورزي و اجراي الگوي كش��ت گفت: رئيس جمهور در نشست روز 
دوشنبه در وزارتخانه جهاد كشاورزي ، بر مسائل محوري تأكيد كردند. 
ايشان بر امنيت تأمين غذا با ش��اخص هاي تأمين غذاي سالم ، ارزان، 
باكيفيت و با منشأ و توليد داخلي تأكيد كردند: ما بايد در توليد داخلي 

به سمت خودكفايي حركت كنيم. 
ساداتي نژاد افزود: حركت به س��مت خودكفايي از آغاز دولت سيزدهم 
شروع شده است . ما در خريد تضميني گندم از مرز ۷ ميليون تن گذشتيم 
كه در مقايسه با پارسال كه 4/۵ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري 
شده بود، نشان دهنده سياست هاي دولت در حوزه توليد است، اين تدابير 
با افزايش قيمت خريد تضميني گندم، كاهش قيمت كود و اجراي طرح 
كشاورزي قراردادي انجام گرفت، البته نتيجه واقعي سياست هاي دولت 
در حوزه توليد را ما در فصل زراعي آينده شاهد خواهيم بود كه ان شاء اهلل 
اميدواريم به پايداري در خودكفايي گندم و نان برس��يم. وي در ادامه 
تصريح كرد: ما به حدود 9 ميليون تن گندم براي تهيه نان در كشور نياز 
داريم. در ساليان گذشته خودكفايي داشته ايم، اما نوسان داشته است، 

البته االن هدف مان پايداري در خودكفايي است. 
وزير جهاد كش��اورزي همچنين گفت: رئيس جمهور بر مشوق هايي 
براي كشاورزان در اجراي الگوي كشت تأكيد داشتند كه بتوانيم كاال ها 
و محصوالت اساسي كش��اورزي را در كش��ور توليد كنيم، البته براي 
اين موضوع  ، چند سياست در دست اجراست، يكي آنكه صيفيجات را 
گلخانه اي كشت كنيم تا زمين هاي كشاورزي براي كشت محصوالت 
اساس��ي آزاد و آماده باش��د. تدبير ديگر اينكه اگر بتواني��م علوفه را از 
مراتع مان تأمي��ن كنيم ، آن��گاه مي توانيم يك بخش��ي از زمين هاي 
كشاورزي را به توليد محصوالت اساس��ي اختصاص دهيم، لذا اجراي 

الگوي كشت ضرورت پيدا مي كند. 
     اجراي الگوي كشت از اول فصل زراعي 

س��اداتي نژاد در ادامه افزود: اجراي الگوي كشت را از اول فصل زراعي 
طبق قانون بودجه۱4۰۱  ابالغ خواهيم كرد، البته براي اجراي الگوي 
كش��ت به مش��وق هايي نياز اس��ت كه يكي از اين مش��وق ها ، همين 
قيمت گذاري هاست. براي مثال ، وقتي كه قيمت گندم به ۱۱هزارو۵۰۰ 
تومان رسيد، انگيزه اي براي كشاورزان ما ايجاد كرد كه به كشت گندم 
تمايل يابند. همين طور ما به كشت سويا به مقدار 6 ميليون تن در هكتار 
يارانه مي دهيم، اين كمك مي كند كش��اورزان به اجراي دقيق الگوي 

كشت در مناطق مختلف تمايل پيدا كنند. 
وزير جهاد كش��اورزي بيان كرد: رئيس جمهور درباره ارائه مش��وق ها 
گفت، ما براي كساني كه الگوي كشت را رعايت مي كنند می توانيم در 
هماهنگي و گفت وگو با وزارت نيرو، تخفيفي در آب بهاي كش��اورزان 
قائل شويم ، براي مثال در خوزستان اين مورد مي تواند خيلي كارگشا 
باشد. ما در پايان فصل برداشت گندم هستيم و ممكن است اين خريد 

تضميني گندم تا ۷ ميليون و ۳۰۰هزار تن هم برسد.
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