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 مشهد- خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال 
تاکنــون ۹۹ واحد تولیــدی راکد در 
داخل شــهرک های صنعتی استان با 
اشتغال زایی ۲۷۰۰ نفر و سرمایه گذاری 
۱۶۵ میلیارد تومان بــه چرخه تولید 

بازگشت.
علی بهرامی زاده اظهار کرد: کلینیک 

صنعت این شــرکت بــا بهره گیری از 
مشاورین و احصای مشکالت واحدهای 
تولیدی راکد پــس از بازدیــد از آن  و 
بررسی نزدیک مشکالت شان نسبت 
به شناسایی و کمک به رفع این مسائل 

اقدام کرده است.
وی افزود: ارائه برنامه های راه اندازی 
واحدهای راکد و نیمه فعال مستقر در 
شهرک های صنعتی شامل شناسایی 

واحدهای راکد و نیمه فعال و شناسایی 
بسترهای فعالیت های واحدهای راکد 
و نیمه فعال به تفکیک هر شهرک بوده 
است. مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی خراســان رضوی بیــان کرد: 
مهمترین دالیل راکد و غیرفعال شدن 
واحدهای مســتقر در شــهرک های 
صنعتی اســتان نبــود توجیه پذیری 
اقتصادی، مشکالت مدیریتی، کمبود 

نقدینگی و مشکالت بانکی و مشکالت 
با دستگاه های اجرایی است.

بهرامی زاده ادامــه داد: ۱۱ درصد از 
مهمترین دالیل راکد و نیمه فعال شدن 
واحدها ناشی از نبود توجیه اقتصادی، 
هفت درصد مشــکالت مدیریتی، ۱۰ 
درصد مشکالت با دستگاه های اجرایی، 
۳۳ درصد نوسانات قیمت مواد اولیه و 
مشکالت ارزی و ۳۹ درصد نیز مشکالت 

بانکی و کمبود نقدینگی است.
وی اظهار کرد: عدم توجیه پذیری 
اقتصــادی واحدهــای اقتصــادی از 
موضوعاتی نظیر از رده خارج شــدن 
محصوالت، فرســودگی ماشین آالت، 
فقدان بــازار و بازاریابی فروش، واردات 
بی رویه، نبود نوآوری در تولید و قاچاق 
کاال نشات می گیرد. همچنین مشکالت 
مدیریتی واحدهــای راکد به اختالف 
بین شــرکا و پرونده های قضایی، عدم 
تمایــل متقاضی برای طــرح جدید، 
تاثیر نوســانات نــرخ ارز و تحریم ها بر 
مشکالت نقل و انتقاالت ارزی، نوسانات 
قیمت مواد اولیه، مشکالت حقوقی و 

ورشکستگی باز می گردد.
مدیر عامل شــرکت شهرک های 
صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: 
براســاس اطالعــات به دســت آمده 
کمبود نقدینگی و مشــکالت بانکی از 
افزایش قیمت مواد اولیــه، نبود توان 
اخذ تسهیالت و تملیک واحدها توسط 
بانک ها نشــات می گیرد و مشکالت با 
دستگاه های اجرایی نیز عمدتا به ادارات 
حفاظت محیط زیست، اســتاندارد و 

شبکه بهداشت مربوط می شود.
بهرامــی زاده گفــت: در مجموع 
راه اندازی واحدهای تولیــدی راکد با 
انجام شیوه هایی از جمله اخذ تسهیالت، 
حل مشکل اختالف شرکا، حل مشکالت 
حقوقی، ارتقای تکنولوژی و بهینه کردن 

خط تولید، تامین مواد اولیه، رفع مشکل 
بازار، تولید محصول جدید، مشارکت 
با ســرمایه گذار جدید، واگذاری کامل 
توسط مالک اصلی به سرمایه گذار جدید، 
اقاله به مالک اصلی، واگذاری توســط 
بانک به سرمایه گذار جدید و سایر موارد 
نیز با اقداماتی از قبیل رفع مشــکالت 

زیرساختی و... محقق شده است.
 وی خاطرنشان کرد: هم اینک ۵۲۲ 
واحد راکد در خراســان رضوی فعال 
است که شامل ۲۶۹ واحد راکد خارج 
از شهرک های صنعتی و ۲۵۳ واحد راکد 

داخل شهرک های صنعتی می شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد؛

بازگشت ۹۹ واحد راکد خراسان رضوی به چرخه تولید
مدیر عامل شرکت 

شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی بیان کرد: 

مهمترین دالیل راکد و 
غیرفعال شدن واحدهای 

مستقر در شهرک های 
صنعتی استان نبود 

توجیه پذیری اقتصادی، 
مشکالت مدیریتی، کمبود 
نقدینگی و مشکالت بانکی 
و مشکالت با دستگاه های 

اجرایی است.

 ساوه - مژگان زمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-»احمد حاج امینی«افزود: ۷۸ درصد 
از بودجه تصویب شده شهرداری ساوه عمرانی و ۲۲ درصد مابقی نیز بودجه جاری 

این نهاد است.
وی ادامه داد: بودجه شهرداری ساوه پس از نشست های متعدد در مورد مسائل 
درآمدی و هزینه ای در کمیســیون بودجه شورای شهر و لحاظ کردن پیشنهادات 
شــهرداری مصوب شــد که از این رقم ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نقدی )عوارض 
ساختمان، صدور پروانه و مالیات بر ارزش افزوده( است که نسبت به بودجه امسال 

۲۵ درصد رشد دارد.
رئیس شورای اسالمی شــهر ساوه اظهار داشت: ســه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
از بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری ســاوه هم به صورت تعهدی و از محل تهاتر امالک 

شهرداری برای انجام طرح ها محقق می شود.
حاج امینی بیان کرد: در این بخش از بودجه، تهاتر امالک شهرداری مانند شهرک 
صنوف مزاحم، مجتمع تجاری و اداری قاسم آباد )غیر از پردیس سینمایی( به وسعت 

چهار هزار مترمربع و پاساژ سید ابورضا توافق و تغییر کاربری های دیگر مدنظر است.

وی ادامه داد: برای مســائل و امور اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی نیز ۴۰۰ 
میلیارد ریال اختصاص یافته که همه امور روابط عمومی، تبلیغات و امور مرتبط را 
شامل خواهد شد و ۱۲۰ میلیارد ریال از این رقم به طور مستقیم در اختیار سازمان 
فرهنگی، ورزشی شهرداری ساوه قرار می گیرد که در مقایسه با پارسال حدود ۲۰۰ 

درصد رشد نشان می دهد.
رئیس شورای اسالمی شهر ساوه توضیح داد: در حوزه عمرانی اولویت سال آینده 
بر تکمیل طرح های نیمه تمام کمربندی های شرقی و جنوبی است و طرح عمرانی 

جدیدی آغاز نخواهد شد.
حاج امینی تصریح کرد: ۳۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل ســاختمان ۱۱ طبقه 
شهرداری اختصاص یافته که هرچند این رقم کافی نیست و تکمیل آن به ۲ برابر رقم 
مذکور نیاز دارد ولی شهرداری ناگزیر به اتمام این طرح است چرا که این مجتمع نه به 
فروش می رود و نه امکان جمع آوری آن وجود دارد و باید از هدر رفت منابع بیت المال 

که صرف آن شده، جلوگیری شود.
وی همچنین اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل کمربندی های ساوه را از 

دیگر موارد بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: بخشی از این رقم به صورت نقدی و 
مابقی هم از محل تهاتر امالک تامین می شود.

رئیس شورای شهر ساوه گفت: ۶۰۰ میلیارد ریال از بودجه هم برای آسفالت معابر 
و خیابان های شهر اختصاص یافته که بیشتر به خرید قیر تخصیص می یابد و تامین 
مصالح و پخش و اجرا هم که شهرداری امکانات آن را دارد در قیمت تمام شده لحاظ 
می شود و طبق بررسی های انجام شده ۷۰ درصد از معابر شهر نیاز به روکش آسفالت 

یا حتی ترمیم و بازسازی دارد.

رئیس شورای اسالمی شهر ساوه :

بودجه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی شهرداری ساوه تصویب شد

تبریز -امید محمد زاده،خبرنگارتوســعه ایرانی-خیر 
نیکوکار تبریزی که نخواست نامش اعالم شود طبق سنوات 
گذشته مقدار ۴۳۰ کیلو خرما جهت توزیع بین نیازمندان 

ومددجویان اهدا گردید.
بنا به اعالم محمدیوسفی پور ماجد رئیس جمعیت هالل 
احمر شهرستان تبریز در راستای جذب کمکهای خیرین 
بزرگوار ونیکوکار واجرای طرح ملی فرشــتگان رحمت و 
همای رحمت در سالروز مبعث حضرت ختمی مرتبت رسول 
اکرم)ص( و اعیاد شعبانیه مقدار ۴۳۰ کیلو خرما به جمعیت 

هالل احمر اهدا گردید.
وی اضافه کــرد ارزش ریالــی خرماهای اهدا شــده 

حدود۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال برآورد می شود.
الزم به یادآوری هست این خیر نکونام از خیرین پرافتخار 

جمعیت هالل احمر شهرستان تبریز میباشد که در طرحهای 
مختلف ازجمله درتهیه و توزیع بســته های معیشتی در 
ماه های اخیر طی ۲ مرحله مقــدار ۸۵۰ کیلوگرم خرما به 
ارزش ریالی ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ریال نیزجهت تهیه کمکهای 

مومنانه مشارکت نموده بود.

 اراک -صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-فرماندار اراک 
گفت: تامین زمین برای ۲ هزار واحد برای مسکن محرومان 

باید در دستور کار قرار گرد.
امیر هادی افزود: در حوزه راه های مواصالتی شهرستان 

نیز در خواست ارتقای راه های روستایی به اصلی را داریم.
وی ادامه داد: ۲۶۴ واحد مسکن ایثارگران در اراک وجود 
دارد که به دلیل تورم با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد با مشکل 

مواجه شده است.
هادی همچنیــن بیان کرد: 
۷۰۰ میلیون ریال تسهیالت به 
این واحدها اختصاص یافته بود 
که برای تکمیل این واحدها این 
تسهیالت باید به سه میلیارد ریال 

افزایش یابد.

 اصفهان -مریم مومنی - خبرنگارتوسعه ایرانی  معاون 
شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان درباره برنامه های این سازمان در اعیاد 
شــعبانیه و عید نوروز گفت: طی فراخوانی که برای ایام اهلل 
دهه فجر منتشر کردیم، نزدیک به ۲۳۰ مجموعه مردمی 
در برگزاری جشن های دهه فجر با ما همکاری کردند که این 

رویکرد در اعیاد شعبانیه نیز تکرار می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
مجتبی شاهمرادی همزمانی جشن های نیمه اول شعبان با 
عید نوروز را تقارن مبارکی دانست و افزود: سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان در کنار برگزاری 
جشــن در مناطق پانزده گانه، طبق سیاســت خود مبنی 
بر مردم ســپاری در حوزه فرهنگ، از طرح ها و برنامه های 
تشــکل های مردم نهاد و هیئت های مذهبی نیز حمایت 

می کند و نقش تسهیل گر و حامی را ایفا خواهد کرد.
او ادامه داد: متقاضیان می تواننــد طرح های خود را به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ارائه 

دهند تا شهر اصفهان در این ایام پر از جشن و شادی باشد.
وی ادامه داد: از تشکل های مردم نهاد و هیئت های مذهبی 
درخواست می کنم برای برگزاری این جشن ها در مناطق 
کم برخوردار متمرکز شوند تا شهروندان این مناطق نیر از 

این برنامه ها بهره مند شوند.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان مطرح کردن نیازهای 
فرهنگی از سوی مردم و ایفای نقش موثر در برآورده کردن 
این نیازها را رویکرد مدیریت شهری در تمام جهان دانست 
و افزود: استفاده از ظرفیت گروه های فرهنگی و هنری جزء 

سیاســت های ما در عرصه فرهنگ بوده اســت، لذا تالش 
کردیم برنامه هــای گوناگونی را با بهره گیــری از توان این 
گروه ها در عرصه های شــهری برگزار کنیم که شهروندان 
در مناســبت هایی مانند ۲۵ آبان ماه و دهه فجر شاهد این 

برنامه ها بودند.
او توجه به هویت تاریخی و فرهنگــی اصفهان را دیگر 
سیاست معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان دانســت و تاکید کرد: آمادگی 
داریم از طرح ها و برنامه های پیشــنهادی اهالی اندیشه، 
فرهنگ و هنر حمایت کنیم. همچنیــن تالش کردیم در 
عرصه هایی که مجموعه های مردمــی به دالیل گوناگون 
تمایل کمتری به فعالیت دارند، ورود کرده و به توانمند شدن 
این مجموعه ها کمک کنیم تا با همکاری یکدیگر رویدادهای 
گوناگونی را رقم بزنیم. شاهمرادی یادآور شد: شور و نشاطی 
که با همکاری مردم در شــهر دیده می شــود مرهون این 
رویکرد است که جا دارد از همراهی خوب اهالی فرهنگ و 

هنر تشکر کنم.

معاون فرهنگی شهردار خبر داد:
جشن های شعبانیه با همکاری مجموعه های مردم نهاد برگزار می شود

توسط خیر نکو نام تبریزی صورت گرفت:
اهداء ۴۳۰ کیلو گرم خرما برای توزیع بین  نیازمندان ومددجویان

فرماندار: 
تامین زمین در اراک برای ۲هزار واحد مسکن محرومان در دستور کار باشد

خبرخبر

خبر

 شهرداری کرمانشاه برای 
توزیع و کاشت رایگان نهال 
میوه در منازل ثبت نام می کند

کرمانشــاه -فردین کبودی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری کرمانشــاه از آغاز توزیع و کاشت نهال 
رایگان میوه در منازل شهروندان کرمانشاهی خبر 
داد و گفت: باتوجه به آغاز هفته درختکاری برای 
سومین ســال متوالی برنامه توزیع و کاشت نهال 
رایگان میوه در منازل همشهریان در دستور کار این 

سازمان قرار گرفته است.
»فرامرزرحمتی زاده« افزود: باتوجه به شیوع 
کرونا و بــرای جلوگیری از ازدحــام جمعیت در 
محل های توزیع نهال، امسال همانند سال گذشته 
برنامه توزیع نهال رایگان نداریم و در عوض توزیع 
و کاشــت نهال رایگان میوه در منــازل جایگزین 

شده است.
رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری تصریح کرد: شهروندان متقاضی نهال 
رایگان میوه می توانند همه  روزه از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ 
اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۲ از طریق تماس با واحد 
روابط  عمومی سازمان به شــماره ۳۴۲۹۷۰۲۸-

۰۸۳ اقدام به نام نویسی کنند.
رحمتی زاده در پایان خاطرنشــان کرد: بعد از 
اتمام نام نویسی، اکیپ مجرب کاشت و توزیع نهال 
این سازمان، به تفکیک آدرس های موجود در سطح 
مناطق هشتگانه اقدام به مراجعه حضوری به درب 
منازل متقاضیان ثبت نام شده کرده و به هر کدام ۲ 
نهال رایگان میوه تحویل داده می شود که در صورت 
تمایل، غرس نیز به صورت رایگان در محل انجام 

می شود.
    

آغاز غرس یک میلیون اصله 
نهال در لرستان

خرم آباد -خبرنگارتوســعه ایرانی- استاندار 
لرستان گفت: یک میلیون اصله نهال درختان مثمر 
و غیرمثمر از امروز یکشنبه تا ۲۱ اسفندماه جاری به 
مناسبت هفته درختکاری در استان غرس می شود.
فرهاد زیویار در آیین روز درختکاری در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ســنت حسنه درختکاری 
از گذشته تا به امروز در کشــور پابرجا بوده است و 
کاشــت نهال از اقدامات خوب و پسندیده در دین 

اسالم می باشد.
وی با اشاره به نامگذاری ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه به 
عنوان هفته درختکاری گفت: اقدامات خوب انسان 
در این دنیا برای آخرت ثبت می شــود که کاشت 

درخت از این موارد ارزشمند است.
وی همچنین بــه تصمیمات اتخاذ شــده در 
خصوص بام لرستان اشاره کرد و افزود: این مجموعه 
سرمایه خدادادی در اختیار مردم خرم آباد است که 
مدیران دولت های گذشته برای اجرای آن زحمات 
بسیاری را متحمل شده اند و واگذاری بخش هایی 
از آن به بخش خصوصی با هدف توسعه گردشگری 

در دستور کار قرار دارد.
تا پایان هفته منابع طبیعی یک میلیون اصله 
نهال مثمر و غیر مثمر در لرســتان غرس می شود 
و شــهروندان می توانند برای تحویل نهال رایگان 
بــه ادارات منابع طبیعــی و آبخیــزداری مراکز 

شهرستان ها و بخش ها مراجعه کنند.
    

 ۶ هزار فقره نمونه برداری و 
بازرسی از واحدهای تولیدی 

ایالم انجام شد
 ایــالم -خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــرکل 
استاندارد ایالم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
بازرسان استاندارد، ۶ هزار و ۴۹۴ فقره نمونه برداری 
و بازرسی فنی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه 

تحت پوشش استان انجام داده اند.
 مهناز همتی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، 
پنج هزار و ۷۴۵ فقره بازرســی و ۷۴۹ فقره نمونه 
برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه استان 
انجام شده است. وی گفت: طی این  مدت ۲۳ فقره 
بازرســی از خدمات و تجهیزات بازی و زمین های 
بازی و ۳۷۳ فقره بازرســی فنی آسانسور توسط 

کارشناسان اداره کل انجام شده است.
مدیرکل استاندارد ایالم هدف از نمونه برداری 
و آزمون کاالهای تولیدی را انطباق آنها با شرایط 
و مقررات استانداردهای ملی دانست و یادآور شد: 
در صورت عدم انطباق محصوالت تولید شــده با 
استانداردهای ملی با واحدهای متخلف مطابق با 
قانون برخورد می شود. همتی تاکید کرد: در بازرسی 
از واحدهای تولیدی بر عملکرد آنها نظارت جدی 
انجام می شــود که در نتیجه آن، پروانه استاندارد 
واحدها، صدور، تمدید و یا در صورت عدم رعایت 

شرایط استاندارد، تعلیق و ابطال می شود.

استانها


