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مدیرعامل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعالم کرد:

وجود  10هزار واحد تولیدی راکد در شهرکهای صنعتی

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل
ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایــران از وجود  10هزار واحــد تولیدی راکد در
شهرکهای صنعتی کشــور خبر داد و گفت :هر
ساله تعدادی از این واحدهای راکد به چرخه تولید
برمیگردند.
محســن صالحینیا در حاشیه افتتاح یک واحد صنعتی در
سمنان در گفتوگو با خبرنگاران از برنامهریزی برای احیای
 1500واحد راکد کشور تا پایان امسال خبر داد و اظهار کرد :از
ابتدای امسال تاکنون  670واحد تولیدی راکد در شهرکها و
نواحی صنعتی کشور احیاء و به چرخه تولید برگشتهاند.
وی با اشــاره به غیرفعال بودن حدود  10هزار واحد مستقر
در شهرکها و نواحی صنعتی کشور افزود :حدود  21درصد
از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی
صنعتی کشور غیرفعال و راکد هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران با اشاره به برنامههای دولت برای فعالسازی این واحدها

واحدها به بازار فروش و عرضه برمیگشت و عمدتا از ناحیه
واردات متضرر شــده بودند خوشبختانه در حال حاضر همه
واحدهــا در حوزه عرضه چه در بازار داخلــی و چه در حوزه
صادرات مشــکل چندانی ندارند  .وی با بیان اینکه در حال
حاضر اقبال به تولیدات این واحدها چه در داخل و چه در بخش
صادراتی ،باال است افزود :این مهم پیام خوب و روشنی برای
تولیدگران و صنعتگران در سراسر کشور است.
صالحینیا از بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی
استان سمنان در نشست عصر امروز کارگروه ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت :برخی از واحدها در حوزه
زیرساختهایی نظیر آب و برق و یا تامین سرمایه در گردش
و...مشکل دارند که این موارد در کارگروه امروز بررسی و برای
رفع آن چارهاندیشی خواهد شد.
وی از جمعبندی برخی مشــکالت زیرســاختی در حوزه
شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان خبر داد و وعده داد:
این مشــکالت را بررسی و برای رفع عمده آنها برنامهریزی
شود.

خاطرنشــان کرد :در گام اول در ســال جاری قرار است که
یکهزار و  500واحد فعالسازی شوند که خوشبختانه در این
مدت  670واحد در سطح کشور فعالسازی شدند.
وی ادامه داد :این واحدهای راکد به دالیل مختلفی غیرفعال
شدند و برای فعالســازی آنها نیز نیازمند اقدامات متفاوتی
هستیم .خوشبختانه وزارت کشور در همین راستا همکاری
خوبی با شرکت شهرکها برای فعالسازی این واحدها دارد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از وجود 860شهرک و
ناحیه صنعتی در سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد :بیش از
 46هزار واحد تولیدی و صنعتی در این شــهرکها و نواحی
مستقر هستند که زمینه کاری و محصوالت تولیدی متنوعی
دارند .وی در پاســخ به پرسشی در خصوص واحدهای راکد
اســتان سمنان نیز اضافه کرد :امســال و در اولین گام برای
فعالســازی  30واحد تولیدی و صنعتی راکد استان سمنان
برنامهریزی شده که تاکنون 13واحد استان فعالسازی شدند.
وی از فراهم بودن شرایط برای بهبود تولید در این واحدها در
کشور خبر داد و گفت :برخالف گذشته که عمده مشکالت

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعالم کرد:

رییس سازمان ملی بهرهوری خبرداد:

ارائهبرنامهارتقایبهرهوریدستگاهها
تا پایان امسال

رییس ســازمان ملی بهرهوری گفت :بهرهوری دستگاههای
آموزشی وضعیت خوبی ندارد و تا پایان امسال برنامه ارتقای
بهرهوری دستگاهها ارائه میشود.
مطابق بند «الف» ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه ،دستگاههای اجرایی
برای محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد ،باید ضمن اجرایی کردن چرخه
مدیریت بهرهوری در مجموعه و واحدهای تحت پوشش خود ،تمهیدات الزم
برای عملیاتی کردن این چرخه با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری فراهم و
گزارش سالیانه خود را به سازمان ارائه کنند.
در این راستا رییس سازمان ملی بهرهوری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا
درباره وضعیت بهرهوری دســتگاهها ،گفت :هدف از اجرای چرخه مدیریت
بهرهوری ،دستیابی به سهم بهرهوری در رشد اقتصادی است.
«فاطمه پهلوانی» افزود :براین اساس اول آبان  ،۱۳۹۷راهنمای اجرایی بند
«الف» ماده پنج قانون برنامه ششــم توسعه کشور ،از سوی معاون رئیس
جمهوری و رییس سازمان داری و استخدامی به دستگاههای اجرای کشور
ابالغ شد.
وی تصریح کرد :راهنمای اجرایی چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای
اجرایی در  ۱۰گام و هدفگذاری زمانی  ۶ماه تبیین شــده اســت ،اما چون
هدفگذاری زمانی درست نبود بسیاری از دستگاهها در این زمینه موفق نشدند.
رییس سازمان ملی بهرهوری اظهارداشت :برای ارتقای بهرهوری ،دستیابی
به اهداف و انجام برنامههای پیش بینی شده ،دستگاههای اجرایی باید تا پایان

خردادماه امسال برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت ارائه و
اعتبارات الزم را پیشبینی کنند.
وی افزود :تخصیص اعتبار ســه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش
عملکرد از سوی دستگاههای سازمان ملی بهرهوری و سازمان برنامه وبودجه
و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهرهوری است.
ت خوبی در بحث بهرهوری دستگاههای اقتصادی
پهلوانی با بیان اینکه حرک 
اتفاق افتاده اســت ،گفت :دستگاههای موضوع ماده سه قانون برنامه ششم
توسعه که متولی بخشهای اقتصادی هستند پیشرفت خوبی داشتند.
وی افزود :هدف ما این است که تا پایان امسال برنامه ارتقای بهرهوری آنها
را به هیات دولت ارائه دهیم.
رییس ســازمان ملی بهرهوری با بیان اینکه در برخی دستگاهها بهرهوری
همچنان وضعیت خوبی ندارد ،گفت :انتظار بیشتری از دستگاههای آموزشی،
غیراقتصادی و فرهنگی داریم.
وی افزود :همچنین انتظار بیشتری از وزارت صنعت ،راه و شهرسازی داریم
و معتقدیم که دستگاههای علمی و پژوهشی همچون وزارت علوم ،آموزش
و پرورش و بهداشت فعالیت جدیتری در موضوع بهرهوری داشته باشند.
پهلوانی با ارائه گزارشی از وضعیت استقرار چرخه بهرهوری در دستگاههای
اجرایی گفت :تا کنون از مجموع  ۳۴دســتگاه ملی ،تعداد  ۲۴دستگاه وارد
گام عملیاتی شــدهاند و از این میزان نیز  ۲۲دستگاه وارد فاز استقرار چرخه
بهرهوری شدهاند.
وی اضافه کرد :در مجموع میزان پیشرفت کلی استقرار چرخه بهرهوری در
دستگاههای اجرایی بدون درنظر گرفتن مولفه کیفیت  ۴۷درصد و با احتساب
کیفیت استقرار چرخه  ۳۴درصد است.
فاطمه پهلوانی رییس سازمان ملی بهرهوری گفت :وزارت جهاد کشاورزی
جزو دستگاههای پیشرو در استقرار چرخه بهرهوری است ،سازمانهای ملی
اســتاندارد ،ثبت اسناد و امالک کشور و انرژی اتمی در رتبههای بعدی قرار
دارند.
وی افزود :وزاتخانههای دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح ،نیرو ،کشور،
صنعت ،ارتباطات ،دادگستری و تعاون نیز در رتبههای بعدی استقرار چرخه
بهرهوری قرار دارند.

اولویتتأمینارز
کود و سم محصوالت کشاورزی

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه
ستاد تنظیم بازار نرخ عرضه ذخایر روغن استراتژیک کشور را
اصالح کرد تا بخش خصوصی در این حوزه انگیزه های الزم
را برای تامین مستقیم نهاده های مورد نیاز خود داشته باشد،
گفت :در جلسه اخیر مصوب شد که با توجه به تاثیر نهادههای
کشاورزی مانند کود و سم بر محصوالت کشاورزی به خصوص
محصوالت باغی ،بانک مرکزی تامین ارز نهاده های پایه مانند
کود و سم را با اولویت ویژه انجام دهد.
محمدرضا کالمی در خصوص مصوبات ستاد تنظیم بازار و در مورد عرضه
روغن ذخایر اســتراتژیک اظهار کرد :نرخ عرضه روغن آفتاب  ۵۵۰۰تومان و
روغن سویا و روغن پالم نیز  ۵۱۰۰تومان مصوب شد.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی خود باید وظیفه تامین مواد اولیه اش را
انجام دهد ،اظهار کرد :دولتی کردن اقتصاد به صالح کشور نیست و ما فقط در
حد ذخایر استراتژیک وظیفه و تکلیف داریم.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص دیگر مصوبات
جلســه ستاد تنظیم بازار نیز گفت :در خصوص تامین ارز دانه های روغنی و
کنجاله سویا مقرر شد که بانک مرکزی تامین ارز را انجام دهد .همچنین  با
توجه به تکالیف نیروی انتظامی ،دادستانی ها و سایر دستگاه های نظارتی به
خصوصنیروهایمرزبانیونیروهایمستقردرنقاطمواصالتیکشورمقررشد
کسانی که در مسیر حمل و نقل نهاده های دامی با اختالط شن و ماسه سعی در
تقلب در تناژ این کاالها دارند و سبب ضرر به دامدار و غیرکیفی شدن محصول
می شــوند ،به شدت مورد برخورد قرار بگیرند .در این راستا اتاق های تعاون،
بازرگانی و تشکل های تولیدی و توزیعی مکلف شدند تا گزارش های خود را به
دادستانی،سازمانحمایت،نیرویانتظامیودبیرخانهتنظیمبازارمنعکسکنند.
وی افــزود :در خصوص هزینه های نقل و انتقال ارز نیز مقرر شــد کمیته
تخصیص ارز وزارت صمت برای ریال عمان و سایر ارزها پیش بینی های الزم
را انجام دهد تا کاالهای مورد نیاز بدون مشکل تامین شود.
این مقام مسئول در خصوص ســایر مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور نیز
گفت :با توجه به دریافت اخباری مبنی بر ورود تجار کشــورهای همسایه به
کف بازار اســتانهای ما برای خرید محصوالت کشاورزی سیب و پرتقال به

قیمت سردرخت و صادرات این محصوالت به نام خود ،اتاقهای بازرگانی و
تعاون مکلف شدند تا با برگزاری جلسات تخصصی راهکار قانونی برای تأمین
حداکثرسودصادراتبرایتولیدکنندگانوفعاالناقتصادیرابهکارگروهتنظیم
بازار ارایه دهند .وی افزود :برای اینکه مقادیر افزایش صادرات در قالب نرخ ارز
تأثیرگذار در بازار منجر به باال رفتن قیمت این محصوالت برای مصرف کننده
نشود ،کارگروهی مکلف به رصد و پایش موضوع شد .همچنین برای حمایت
از تولیدکننده ،مصرف کننده و فعال اقتصادی به وضع عوارض صادراتی نیز در
صورت لزوم توجه خواهد شد.
کالمی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه طرح ذخیره سازی
سیب و پرتقال را هر ساله با دو هدف اصلی انجام میدهیم که حمایت از تولید
کننده در فصل برداشت یکی از این اهداف است ،گفت :وقتی دولت به عنوان
یک عامل کمی به بازار ورود میکند و خرید انجام میدهد ،قاعدتا افزایش تقاضا
محسوب میشود و با افزایش قیمت سر درخت برای باغدار سودمند خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق گزارشــی که وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ستاد
تنظیم بازار ارایه کرد ،خوشبختانه در تولید پرتقال در سال جاری حدود ۱۵درصد
افزایش تولید خواهیم داشــت ،اظهار کرد :امسال در زمینه انواع پرتقال ناول،
والنسیا ،خونی و سایر اقالم حدود سه میلیون و  ۴۷۱هزار تن تولید میشود که
نسبت به سه میلیون تن پارسال تقریبا  ۱۵درصد رشد خواهد داشت .همچنین
در تولید سیب نیز حدود یک درصد نسبت به سال گذشته رشد خواهیم داشت
که امیدواریم با این رشد تولید ،بازار نیز متعادل شود.

زمینهایبدوناستفادهدرشهرکصنعتیهترانتعیینتکلیفمیشود
زمینهای بدون استفاده و غیرفعال شهرکهای صنعتی استان
تهران با ورود دولت و دستگاه قضایی تعیین تکلیف میشود.
نشست تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به شهرکهای صنعتی روز سهشنبه
در حالی برگزار شد ،که شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران عزم خود را برای مقابله با جلوگیری از رکود سرمایه و بدون
استفاده ماندن زمینهای صنعتی استان جزم کردهاند.
«اســتان تهران  ۱۸شهرک و ناحیه صنعتی دارد که  ۹هزار و  ۷۷۰هکتار از
زمینهای آن از سند برخوردار است» این جملهای است که «صابر پرنیان»
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران جلسه را با آن آغاز کرد و
ادامه داد :هفت هزار و  ۲۸۳هکتار از این اراضی در مرحله عملیاتی است و چهار
هزار و  ۸۵۲هکتار جدید برای واگذاری آمادهسازی میشود.
به گفته پرنیان  ۹هزار و  ۱۴۹قرارداد واگذاری منعقد شده است که از این تعداد
سه هزار و  ۴۴۴مورد در مرحله واگذاری قرار دارد؛ همچنین طی سال  ۱۳۹۸نیز
 ۳۳۴مورد و طی  ۶ماه گذشته امسال  ۲۹۵مورد قرارداد واگذاری زمین منعقد
شد .مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران میگوید :در مجموع
 ۶۶درصد از  ۹هزار و  ۱۴۹قرارداد معادل پنج هزار و  ۹۲۲مورد منعقد شده به
بهرهبرداری رسیده است ۱۲ ،درصد در مرحله تخصیص زمین ،پنج درصد در
بخش دیوارکشی ۱۳،درصد در مرحله نصب سوله و چهار درصد دیگر در مرحله
نصب ماشینآالت قرار دارد.
«پرنیان» جزئیات بیشتری را بیان و عنوان میکند :در پنج هزار و  ۹۲۲طرح
به بهرهبرداری رسیده ۱۵۰ ،هزار نفر مشغول به کار شدهاند و برای راهاندازی آنها
 ۱۷هزار و  ۷۲۲میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
به گفته وی از مجموع پنجهزار و  ۹۲۲واحد به بهرهبرداری رسیده ،چهار هزار
و  ۹۰۳واحد معادل  ۸۳درصد آنها فعال است و  ۱۷درصد غیرفعال محسوب
میشود که در صورت فعالسازی آنها ،میتوان برای  ۱۵هزار نفر اشتغالزایی
کرد .وی به آخرین وضعیت ساختوسازها در شهرکهای صنعتی استان تهران
هم اشاره و اعالم میکند :اکنون سه هزار و  ۱۵۴واحد در دست اجراست که
از میان آنها یکهزار و  ۵۱۹واحد معادل  ۴۸درصد فعال و یکهزار و  ۶۳۵مورد
غیرفعال است و عملیات اجرایی آنها راکد محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران با بیان اینکه از یکهزار و
 ۱۱۳واحد صنعتی که زمین به آنها اختصاص یافته ۴۶۰،مورد فعال و ۶۵۳مورد

غیرفعال اســت ،میگوید از  ۴۹۴واحدی که در مرحله دیوار کشی قرار دارد،
 ۱۳۵مورد فعال و  ۳۵۹مورد راکد اســت؛ همچنین از یکهزار و  ۲۰۰طرح در
مرحله نصب ســوله ۶۹۸ ،مورد فعال و  ۵۰۲مورد راکد اســت و از  ۳۴۷طرح
در مرحله نصب ماشین آالت  ۲۲۶مورد فعال و  ۱۲۱مورد غیر فعال محسوب
میشود.
به گفته وی در صورت حمایت از واحدهای در مرحله نصب سوله و ماشینآالت
میتوان امکان بهرهبرداری از یکهزار و  ۵۴۷طرح را نیز فراهم کرد.
« پرنیان» با بیان اینکه تعداد طرحهای صنعتی منعقد شده در سالهای۱۳۹۸
و  ۱۳۹۹به  ۶.۹مورد میرسد ،تصریح میکند که از این تعداد طرح  ۷۵درصد در
مراحل مختلف فعال است و  ۲۵درصد مابقی غیرفعال یا راکد قلمداد میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران بیان میکند که تعداد
طرحهای صنعتی منعقد شده در سال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶به  ۵۲۷مورد میرسد که
از این تعداد  ۶۵درصد فعال و  ۳۵درصد غیرفعال به شمار میآید.
همچنین تعداد طرحهای صنعتی منعقد شده از سال  ۱۳۶۷تا  ۲ ۱۳۹۵هزار
و  ۱۸مورد است که  ۳۵درصد این واحدها در مراحل مختلف آمادهسازی برای
بهره برداری و فعال بوده و مابقی غیرفعال است.
ثروت بر زمینمانده
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران تصریح کرد :در آخرین
روند رســیدگی به پرونده زمینهای واگذار شده و بررسی میزان فعالیت آنها
مشخص شــد که تعداد قابل توجهی از این زمینها فقط واگذار شده و هیچ
عملیاتی بر روی آنها انجام نشده است.

«پرنیان» تاکید کرد :از ســوی دیگر تعداد بسیاری از طرحهایی که زمین را
دریافت کرده ،فقط در مرحله نصب سوله یا دیوارکشی قرار دارد و از نزدیک به
 ۲۰سال قبل به همین نحو رها شده است.
به گفته وی و بر اســاس اطالعات بررســی شــده ،بناست همه صاحبان
شرکتهای دریافتکننده زمین برای اعالم وضعیت فعالیت و سرمایهگذاری
دعوت و علت رکود آنان بررسی شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران بیان کرد :بسیاری از این
شرکتها فقط زمین را دریافت کرده یا عملیات اجرایی اندکی بر روی آن انجام
دادهاند تا به ظاهر مشخص کنند که سرمایهگذاری بر روی زمین انجام گرفته
است و مانع از بازپسگیری اراضی صنعتی شوند.
وی با بیان اینکه از دادستانی تهران برای حضور در جلسات تعیین تکلیف این
زمینها دعوت به عمل آمده است ،افزود :تحت هیچ شرایطی اجازه فعالیت به
آن دسته از شرکتهایی که سالهاست زمین صنعتی را رها کردهاند یا اقدام به
فروش آن در فضای مجازی و مشاوران امالک کردهاند ،داده نخواهد شد و باید
به تخلف آنها رسیدگی شود.
منافع در خطر زمینخواران صنعتی
معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران نیز در ادامه این جلســه تصریح کرد :از این پس تکاپوی بســیاری از
شــرکتهایی که زمین دریافت کردهاند و آن را راکد نگاه داشتهاند ،به علت
به خطر افتادن منافعشــان برای رایزنی با مقامهای مختلف دولتی و قضایی
آغاز خواهد شد.
محمدرسول محمدیان تاکید کرد :از مسئوالن استان در هر پستی خواهشمند
هستیم تا در برابر این افراد مقاومت کنند و مانع از ادامه فعالیت این افراد شوند.
وی اضافه کرد :برخی از این زمینها ارزش افزوده باالیی دارد و به همین علت
شرکتها از نگهداری یا خرید و فروش آن منافع قابل توجهی کسب میکند که با
ساماندهی زمینهای صنعتی ،ادامه این روند جلوگیری میشود.
وی مقاومت جدی اســتانداری تهران در برابر افرادی که نسبت به این روند
رسیدگیمعترضهستندوزمینخودراسالهاراکدنگهداشتهاندراخواستار شد.
محمدیان اعالم کرد :با دســتگاه قضایی برای جلوگیری از خرید و فروش
زمینهای شهرکهای صنعتی اســتان تهران در فضای حقیقی و مجازی
هماهنگیمکاتبهشدهاست.

وزارتخانههای کشور و صنعت ۱۵۰۰واحد تولیدی راکد را بازفعال میکنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای
وزیر کشــور گفت :احیای یکهــزار و  ۵۰۰واحد
تولیدی راکد مســتقر در شــهرکهای صنعتی و
فعالســازی معادن مولد و غیرفعال کشور امسال
بهعنوان ماموریت مشترک وزارت کشور و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برنامهریزی شد.
بابک دینپرســت در حاشــیه بازدید از گروه صنعتی سازان
در شــهرک صنعتی بزرگ سمنان در گفت و گو با خبرنگاران
افزود :این  ۲وزارتخانه حاکمیتی با نقش حمایتی و اجرایی در
حوزه صنعت و تولید  ،همــکاری و هماهنگی مطلوبی دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی بیان کــرد :این وزارتخانهها
مصمم بر اجراییشدن ماموریتهای مهم در سال جهش تولید
هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور
به بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان در برنامه
امروز اشاره و تصریح کرد :مشکالت واحدهای تولیدی بازدید

و  معضالت تعدادی از واحدها بررسی شد و مشکالت آنها تا
حد امکان مرتفع می شود.
وی با بیان اینکه وزارت کشور در ابتدای سال  ۳۰اولویت را در
راستای تحقق شعار سال به استانداران سراسر کشور ابالغ کرد،
افزود :هفت تکلیف نیز با هدف احیا و ساماندهی واحدهای راکد
و افزایش ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی و تولیدی ،پیش از
این از سوی وزارت کشور به فرمانداران ابالغ شد که این سفر نیز
با هدف پیگیری این موضوع انجام شده است.
به گفته وی ،پیش از این نیز ســفر دیگری در همین راستا به
استان سمنان انجام شد و در حقیقت سفر دوم برای عملی شدن
این هدفگذاریها است.
دین پرســت معاون هماهنگی امور اقتصــادی با بیان اینکه
چهار ماه از ابالغ سیاستهای کلی وزارت کشور گذشته است،
خاطرنشــان کرد :وزارت کشور در حال رصد چگونگی اجرای
این سیاستها است و سفرهایی در راستای رصد فعالیتها به
استانهای مختلف انجام میشود.

وی با اشــاره به نهایی شدن شاخصها برای ارزیابی فعالیت
استانداران تا پایان شهریور امسال ،اضافه کرد :این شاخصها به
طور رسمی ابالغ شد و به زودی عملکرد استانداریهای سراسر
کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
معاون وزیر کشور با اشــاره به اهمیت استانداریها در حوزه
اقتصادی یادآور شــد :حضور استانداران به عنوان روسای ستاد

حمایتاستانداریازتعیینتکلیفزمینهایصنعتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهران نیز در پایان این جلســه
معقتد است که شرکت شهرکهای صنعتی این استان با همکاری سازمان
صنعت ،معدن و تجارت باید موضوع تعیین تکلیف زمینهای صنعتی واقع در
شهرکهای صنعتی را با جدیت دنبال کند و بداند که از حمایت قاطع استانداری
برخوردار است.حشمتاهلل عسگری میگوید شهرکهای صنعتی این استان
بیش از حد توسعه یافته است و اکنون متقاضیان با توسعه زیرساختها مواجه
هستند و از همینرو شاید ادامه این روند به مصلحت استان نباشد.
وی یادآورشــد :مجموعه فرصت سرمایهگذاری در زمینهای شهرکهای
صنعتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است اما این موضوع نیز پذیرفته
نیست که سه هزار و  ۵۰۰طرح فقط در مرحله دیوارکشی متوقف شده باشد.
وی اعالم کرد :این زمینها به عنوان ســرمایه بزرگی در اختیار عدهای قرار
گرفته اســت؛ بدون آنکه عملیات خاصی برای سرمایهگذاری و ایجاد ارزش
افزوده بر روی آنها انجام شود.عسگری بیان کرد :این افراد که زمینها را راکد
نگاه داشتهاند ،آن را از ابتدا با نیت سرمایهگذاری و تولید در اختیار نگرفتهاند و
به دنبال سودجویی هستند؛ از همینرو باید برای بررسی وضعیت ،قصد و برنامه
شرکتهای دریافتکننده این زمینها اقدام کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی
اینفوگراف
استاندارتهراناضافهکرد:بدونشک
این افراد با مشاهده به خطر افتادن
منافعشان به اســتانداری سرازیر
ت آنان در
میشــوند اما درخواســ 
صورت مشــاهده هر نوع کمبود یا
اشتباهی رد میشود.عسگری تاکید
کرد :هیچ کسی در این زمینه کوتاه
نیاید و بررســی گروهی و ســریع
وضعیت زمینهاوتعیینتکلیفآنها
انجام شود .استان تهران ۱۸شهرک
و ناحیه صنعتــی دارد که  ۹هزار و
 ۷۷۰هکتار از زمینهای آن از سند
برخوردار است.

تســهیل ،شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش مهمی در تحقق برنامههای
اقتصادی و تحقق شعار سال دارد و وزارت کشور با رصد برنامه
استانداریها میکوشد به تحقق این برنامهها کمک کند.
به گزارش ایرنا ،دینپرســت معاون هماهنگی امور اقتصادی
وزارت کشور و محســن صالحینیا معاون وزیر و مدیرعامل
ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران در سفر
 ۲روزه به اســتان سمنان از واحدهایی مانند صنایع الستیکی
پارمیدا ،فروسیلیس ایران ،الگانت ،گروه صنعتی سازان و شرکت
شیمیایی کلران بازدید و واحد گیتی تامین صنعت را در سمنان
افتتاحکردند.
اســتان ســمنان یکی از قطب های صنعتی و معدنی شرق
کشور است و با داشتن حدود یکهزار و  ۸۴۰پروانه بهرهبرداری
واحدهای صنعتی و معدنی با ســرمایه گذاری حدود  ۷۶هزار
میلیارد ریال و اشــتغال برای بیش از  ۶۸هزار و  ۸۰۰نفر سهم
قابل توجهی در رونق چرخه اقتصادی کشور دارد.
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اخبار کوتاه
معاون وزیر صمت:

 ۸میلیون تن گندم خریدیم

معاون وزیر صمت با بیان اینکه از ابتدای
سال تاکنون ۸.۲میلیون تن گندم خریداری
شده است ،گفت ۲۰۷ :هزار میلیارد ریال
پول گندم به گندمکاران پرداخت شد.
یزدان سیف اظهار داشت :از ابتدای امسال ۸ ،میلیون
و  ۲۲۵هزار تن گندم به ارزش  ۲۰۷هزار میلیارد ریال
از گندمکاران خریداری شده است.
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایــران افزود:
پرداخت پول گندمها به کشاورزان و میزان خرید تضمینی گندم در سال  ۹۹نسبت به مدت
مشابه سال قبل به ترتیب  ۵۶درصد و  ۷درصد رشد کرده است.
سیف تاکید کرد :تاکنون  ۱۹۶هزار میلیارد ریال یعنی حدود  ۹۵درصد کل پول گندمها به
کشاورزان پرداخت شده است و باقیمانده مطالبات بهزودی پرداخت میشود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود :نرخ خرید تضمینی گندم امسال نسبت به
سال  ۴۷ ،۹۸درصد افزایش داشته و به  ۲,۵۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :پیش بینی میشود خرید گندم به حدود ۸میلیون
و  ۴۰۰هزار تن برسد که در این صورت رشد  ۸تا  ۹درصدی نسبت به سال قبل خواهیم
داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

احتمال تمدید زمان بارگذاری مدارک وام اجاره

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
 ۳۵۵هزار نفر واجد شــرایط دریافت وام
ودیعه مسکن هســتند ،گفت :درصورتی
که تعداد قابل توجهــی از افراد موفق به
بارگذاری و تکمیل مدارک خود در سامانه
اقدام ملی نشده باشند این مهلت را تمدید
میکنیم.
محمود محمودزاده اظهار کرد :حدود  ۳۵۵هزار نفر از
کسانی که برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبتنام کرده بودند واجد شرایط شناخته و
برای تکمیل مدارک در سامانه اقدام ملی به آدرس  Tem.mrud.irدعوت شدند .از این
تعداد تاکنون  ۱۲۰هزار نفر مدارک را تکمیل و به کارتابل بانک معرفی شدهاند .وی افزود:
تا امروز بیش از  ۱۵هزار پرونده دریافت وام اجاره در بانکها تشکیل و  ۸۵۰۰فقره تسهیالت
پرداخت شده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه  ۱۵بانک و موسسه مالی اعتباری مسئولیت
پرداخت کمک ودیعه اجاره را بر عهده دارند گفت :عملکرد بانکها بعد از آن متفاوت است
تعدادی از بانک ها به این فرآیند سرعت دادهاند و برخی دیگر روند کندتری دارند اما به طور
کلی شرایط نسبت به قبل بهتر شده است.
محمود زاده در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تمدید مهلت بارگذاری مدارک دریافت
وام اجاره در سامانه اقدام ملی برای جاماندگان وجود دارد ،گفت :باید آخرین وضعیت را ببینیم
اگر تعداد کسانی که موفق به تکمیل مدارک خود شده اند درصد قابل توجهی باشد لزومی
به تمدید نیست ،در غیر این صورت احتمال تمدید وجود دارد .تسهیالت مرابحه خرید کاال
و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان  ۳۰ ،۵۰و  ۱۵میلیون تومان ،مدتی قبل
در ســتاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید .سود این تسهیالت  ۱۳درصد است .نحوه
بازپرداخت آن بدین صورت اســت که در روش اول ،گیرندگان وام (مستأجران) میتوانند
تسهیالت را یکساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال ،اصل
آن را پرداخت کنند .در روش دوم ،متقاضیان میتوانند وام را ســه ساله دریافت کنند و در
مدت  ۳۶ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند .مستاجران در تهران ماهانه  ۵۴۰هزار تومان،
کالنشهرها  ۳۲۰هزار تومان و سایر شهرها  ۱۶۰هزار تومان پرداخت خواهند کرد .افراد واجد
شرایط تا ساعت  ۲۴روز  ۲۴شهریور ماه فرصت داشتند تا مدارک خود را در سامانه اقدام ملی
بارگذاری کنند که احتمال تمدید این مهلت وجود دارد.

تولید  ۵خودروی سواری  ۴ستاره در مردادماه

وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالمکرد :براساس آخرین گزارش ارزشیابی
کیفی انجام شده در مردادماه امسال ،در گروه خودروهای سبک پنج خودروی
سواری توانستند چهار ستاره کیفی به دست آورند و همچنین  ۲۷خودروی
سبک سواری و وانت سه ستاره کیفی به خود اختصاص دادند.
براساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل صنایع حمل و نقل
وزارتخانه منتشر شد ،در مردادماه امسال در گروه خودروهای سبک و در بخش وانت و فهرست
قیمتی یک ،وانت نیوپیکاپ فوتون دیزلی شرکت ایرانخودرودیزل با دریافت سه ستاره کیفی،
باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را به خود اختصاص داد.
ی نیسان ریچ
در فهرســت قیمتی دو ،گروه خودروهای سبک و در بخش وانت نیز وانتها 
شرکت زامیاد ،سایپا  ۱۵۱شــرکت بُنرو و وانتهای مزدا کارا  ۲۰۰۰تک کابین و مزدا کارا
 ۲۰۰۰دو کابین تیپ ۳شرکت بهمنموتور موفق به کسب سه ستاره کیفی شدند.در همین گروه
وانت آریسان شرکت ایرانخودرو دیزل و وانت مزدا کارا  ۲۰۰۰دو کابین شرکت بهمنموتور
با کسب دو ستاره کیفی در رده بعدی جای گرفتند و وانت نیسانهای تک سوز و دوگانه سوز
شرکت زامیاد توانستند یک ستاره کیفی را از آن خود کنند.
در گروه ســبک بخش ســواری ،خودروی پژو  ۲۰۰۸شرکت ایرانخودرو /ایکاپ موفق به
دریافت پنج ستاره کیفی شد و بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد؛ این خودرو در فهرست
قیمتی دو قرار دارد و در این لیست هایما .اس ۷اتوماتیک ایرانخودرو خراسان نیز چهار ستاره
کیفی را از آن خود کرد.
جک اس ۵و جک اس ۳کرمانموتور در این فهرست قیمتی سه ستارهای شدندSWM .
 G01سیف خودرو و تیگو  ۵مدیرانخودرو نیز سه ستاره به دست آوردند.در این گروه و این
کالس قیمتی ام .وی .ام ایکس ۳۳اس مدیران خودرو نیز دو ستاره کسب کرد.همچنین در
سطح قیمتی چهار ،خودروهای پژو  ۲۰۷و پژو  ۲۰۷اس.دی ،دناپالس از ایرانخودرو و برلیانس
اچ ۲۳۰شرکت پارسخودرو هر کدام چهار ستاره کیفی به دست آوردند.در این فهرست قیمتی،
رانا ،پژو  ۲۰۶اس.دی ،پژو  ۲۰۶و دنا همگی از محصوالت ایرانخودرو سه ستاره کیفی را از آن
خود کردند و پژوپارس اتوماتیک ایرانخودرو کرمانشاه نیز سه ستاره ای شد.

