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شیراز - قاســم توانایی ؛ خبرنگار 
توســعه  ایرانی-دبیر شــورای عالی 
مناطــق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی کشور گفت: شــیراز دارای 
ظرفیت های ارزنده ای در حوزه تولید و 
سرمایه گذاری است و برای باروری این 
استعدادها، مشوق ها و معافیت های 
متنوعی در دستور کار قرار گرفته است.

 *منطقه ویژه اقتصادی شــیراز از 
بهترین های کشور*

دکتر سعید محمد در حاشیه بازدید 
از منطقه ویژه اقتصادی شــیراز از این 
مجموعه کالن به عنوان یکی از بهترین 
مناطق ویژه اقتصادی در کشــور یاد 
کرد و افزود: مدیریت بخش خصوصی 
کارنامه موفقیت آمیزی در این منطقه 
داشته اســت و امیدواریم اختصاص 
مشــوق ها و معافیت ها با اســتقبال 

سرمایه گذاران روبرو شود.
او در ادامــه با ارایه آمــار و ارقامی 
خاطر نشــان کرد: حدود 250 واحد 
در منطقه ویژه اقتصادی شیراز حضور 
دارند که از این تعداد 90 واحد صنعتی 
فعال شــده و مابقی نیز تالش دارند با 

توسعه زیرساخت های الزم در چرخه 
تولید قرار گیرند

مشاور ریاست جمهور در حوزه های 
اقتصادی با تشریح برخی از تسهیالتی 
که در اختیار فعاالن مناطق اقتصادی 
قرار می گیرد، اظهار داشت: معافیت 
های گمرکــی و مالیاتــی، واگذاری 
امــالک و اراضــی، ارایــه خدمات و 
تســهیالت متنوعی برای فعاالن این 
حوزه در نظر گرفته شده و امیدواریم 
سرمایه گزاران داخلی نگاه ویژه تری 
به این مجموعه داشته باشند و در سال 

های اینده شاهد توسعه بیشتر باشیم.
محمد از استقرار گمرک در منطقه 
ویژه اقتصادی شیراز به منظور تسهیل 
امور ســرمایه گذاران خبر داد و افزود: 
واحدهای نوپا نیاز به مشوق های زمان 
دار دارند و مجموعه مشوق ها و معافیت 
ها سبب می شــود تا قیمت تمام شده 
تا حدود زیادی کاهــش یافته و تولید 
کننده بتوانند در بــازار رقابتی عرض 

اندام کنند.
*رشد و اشتغالزایی در پرتو مناطق 

آزاد*

 وی در بخش دیگری از سخنانش 
با بیان این کــه مناطق ویژه اقتصادی 
و مناطق آزاد نقش مهم و ارزنده ای در 
اقتصاد و اشتغال کشور ایفا می کنند، 
بیان داشــت: هم اینــک 32 منطقه 
ویژه اقتصادي در کشــور فعال است و 
افزون بر 2 هزار و 500 واحد صنعتي در 
این مجموعه ها فعالیت دارند. مناطق 
ویژه اقتصادی فرصت مناســبی برای 
اشتغالزایی، انتقال تکنولوژی و دانش 
نوین، تولید، صادرات و سرمایه گذاری 
برای شــرکت های ایرانی و خارجی را 

فراهم می کنند.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد در 
ادامه منویات مقــام معظم رهبری را 
نقشه راه برای فعالیت برشمرد و عنوان 
کرد: مناطق آزاد فرصت مناســبی را 
برای اجرایی سازی شعار سال مبنی بر 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 

فراهم می آورند.
محمــد، در خصــوص برگزاري 
نشست مدیران مناطق ویژه اقتصادي 
سراسر کشور در منطقه ویژه اقتصادي 
شــیراز گفت: در این نشست مسائل و 

مشــکالت این مناطق مورد بررسي و 
واکاوی قرار خواهد گرفت.

 *توســعه زیرســاختها بــرای 
اشتغالزایی و رونق اقتصادی*

نادر طیبی، مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی شیراز ضمن خوشامدگویی 
به میهمانان و قدردانی از همکاری های 
اداره کل گمرکات فارس اظهارداشت: 
یکــی از چالش هــای مناطــق ویژه 
اقتصادی این است که علی رغم انعقاد 
قرارداد رســمی با خریداران زمین و 
وجود سند مالکیت تک برگ برای تمام 
زمین های منطقه، باز هم سامانه جامع 
تجارت برای تمدیــد کارت بازرگانی 
صنعتگران، آنها را ملزم به دریافت کد 
رهگیری از بنگاه های مسکن می کند.

وی بــا بیــان اینکــه دریافت کد 
رهگیری از بنگاه هــای امالک و ثبت 
آن در ســامانه بدیــن معناســت که 
قرارداد رســمی منطقه ویژه و تصویر 
ســند مالکیت صنعتگران مورد قبول 
ســامانه قرار نمی گیرد؛ اظهارداشت: 
این وضعیت واقعاً برای صنعتگران قابل 
قبول نیست؛ چرا که آنها باید بخشی 

از زمان و هزینه خــود را برای حضور 
مسئول یک بنگاه امالک صرف کنند؛ 
بنابراین انتظار می رود رفع این موضوع 
از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در دستور کار قرار 
گیرد و از طریق رایزنی های باالدستی 
این مشــکل صنعتگران مســتقر در 

مناطق ویژه اقتصادی برطرف شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
شیراز در خصوص نحوه فعالیت پنجره 
واحد نیز گفت: متاسفانه عملکرد این 
پنجره نارضایتی صنعتگران را در پی 
داشته و برخی از آنها گمان می کنند 
اراده ای بــرای انجام کارشــان وجود 
نــدارد؛ چراکه که صدور یــک پروانه 
تاســیس یا جواز بهره برداری گاهی 
اوقات چند ماه یا چند هفته طول می 
کشد و این زمینه نارضایتی ها را فراهم 

می کند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی 
شــیراز با بیان اینکه این منطقه یکی 
از نخســتین و قدیمی تریــن منطقه  
ویژه استان به شمار می رود، که دارای 
قدمت بسیاری است گفت: قطعا فراهم 
کردن زیر ساخت ها برای صنعتگران 
و سرمایه گذاران باعث رونق و توسعه 

اقتصادی و اشتغال استان خواهد شد.
وی با اشــاره به طرح های افتتاح 
شده و کلنگ زنی واحدهای تولیدی 
در منطقه ویژه اقتصادی شیراز افزود: 
قطعــا منطقه ویژه اقتصادی شــیراز 
با فراهــم کردن زیر ســاخت ها تمام 
تالشش را برای رونق و توسعه اقتصاد و 
واحدهای مستقر در این منطقه به کار 

خواهد گرفت.
نادر طیبی با اشــاره به مســاحت 
منطقه ویژه اقتصادی شــیراز افزود: 
منطقــه ویــژه اقتصادی شــیراز در 
مســاحتی بالغ بر هزار هکتار واقع و به 
5 فاز مختلف تقسیم شده است که فاز 
یک و دو کامال به بهره برداری رسیده و 
۷0 درصد زیرساخت های فاز سه نیز 

آماده شده است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی 
شــیراز بیان کرد: این منطقه تاکنون 

بــرای حــدود 3200 نفــر در بخش 
پیمانــکاری، خدماتــی، بازرگانی و 
صنعتی اشــتغال ایجاد کرده است و 
حدود 90 واحد فعــال در این منطقه 
وجود دارد و بیش از 220 واحد در حال 

ساخت است.
. *کلنگ زنی و بازدید از واحدهای 

صنعتی*
بر اســاس این گزارش شایان ذکر 
است با حضور دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد اقتصادی کشــور، کلنگ احداث 
واحد تولیدي شایان دیزل تولید کننده 
کامیونت با اعتباري بــا یک میلیون و 
250 هزار دالر ســرمایه گذاري ارزي 
و 300 میلیارد ریال ســرمایه گذاري 
ریالي به زمین زده شد و با بهره برداري 
از این واحد با 80 نفر به طور مستقیم 

فرصت شغلي ایجاد خواهد شد.
همچنین شرکت سرمایه گذاری 
سپهر بســپار مهر تولید کننده کیسه 
بافته شده ساده و کیسه لمینت به بهره 
برداري رسید. دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد اقتصــادی کشــور همچنین از 
شرکت تولیدی مهندسی نیتل پارس 
تولید کننده انواع غربال های مولکولی 
)مولکوالرسیو(، آلومینای فعال، آنتی 

فوم بازدید کرد

رضایت  مشاور رییس جمهور از عملکرد منطقه ویژه اقتصادی شیراز؛

منطقه ویژه اقتصادی شیراز از بهترین منطقه های کشور است

دکتر سعید محمد در 
حاشیه بازدید از منطقه 

ویژه اقتصادی شیراز از این 
مجموعه کالن به عنوان 

یکی از بهترین مناطق ویژه 
اقتصادی در کشور یاد کرد 

و افزود: مدیریت بخش 
خصوصی کارنامه موفقیت 

آمیزی در این منطقه داشته 
است و امیدواریم اختصاص 

مشوق ها و معافیت ها با 
استقبال سرمایه گذاران 

روبرو شود.

 معاون دانشگاه آزاد اسالمی
 استان اصفهان مطرح کرد؛

 طرح پویش )اشتغال همزمان با 
تحصیل( بر روی ریل توسعه 

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-معــاون امور فناوری و نوآوری دانشــگاه 
آزاد اسالمی اســتان اصفهان از تقویت و توسعه 
این طرح با افزایش تعامالت با صنایع، موسسات 
و بنگاه های اقتصادی و تشــکیل جلسات متعدد 
جذب دانشجوی مورد نیاز توسط این موسسات 
و صنایع خبر داد. اکبر پیرستانی گفت: در ادامه 

اجرای طرح اشتغال همزمان با تحصیل
به گزارش دنیای اســرار :معاون امور فناوری 
و نوآوری دانشگاه آزاد اســالمی استان اصفهان 
از تقویت و توسعه این طرح با افزایش تعامالت با 
صنایع، موسسات و بنگاه های اقتصادی و تشکیل 
جلسات متعدد جذب دانشجوی مورد نیاز توسط 

این موسسات و صنایع خبر داد.
اکبر پیرســتانی گفت: در ادامه اجرای طرح 
اشــتغال همزمان با تحصیل در دانشــگاه آزاد 
اســالمی، میزان تعامالت و رایزنی های دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با بنگاه ها 
و موسسات تولیدی، صنعتی و ارگان های دولتی 
و غیردولتی برای اشتغال دانشجوی متخصص و 
کارآزموده در این مراکز به صورت چشــمگیری 

افزایش داشته و در مسیر توسعه است.
وی افزود: در همین راســتا اخیرا با حضور ۱5 
شرکت و موسســه معتبر دولتی و غیردولتی در 
این واحد دانشــگاهی و دیدار چهــره به چهره با 
دانشــجویان متقاضی جذب در این طرح و انجام 
مصاحبه های تخصصی توســط کارشناسان این 
موسسات، شــاهد انجام مراحل جذب و پذیرش 
دانشجویان برای اشتغال همزمان با تحصیل در 

این واحدهای صنعتی و اقتصادی بودیم.
معاون فناوری و نوآوری این واحد دانشگاهی 
تصریح کرد: در این رویداد با تعداد 300 دانشجو از 
رشته ها و گروه های مختلف اعم از فنی و مهندسی، 
علوم انسانی، مدیریت، زبان های خارجه و معماری 
و سایر رشته ها، مصاحبه توســط نمایندگانی از 
ادارات و موسسات متقاضی دولتی مثل اداره کل 
ورزش و جوانان استان، اداره کل آموزش و پرورش 
استان و سایر شرکت ها و نهادهای خصوصی برای 

جذب دانشجویان صورت گرفت.
پیرســتانی با ابراز خرســندی از اثربخشی و 
عالقمندی دانشجویان به این طرح، بیان کرد: این 
طرح، روزنه و ابزاری ست برای رفع دغدغه مندی 
دانشجویان در خصوص آینده شغلی شان و مختص 
رشــته یا گروه خاصی نبوده و کافی ست دانشجو 
با رغبت تمــام و با نیت اســتفاده از آموخته های 
تئوری خود و یادگیری تخصص مورد نیاز صنایع 
و موسســات اقتصادی، خدماتی و تولیدی وارد 
میدان شود تا اشتغال دائم خود پس از و در حرفه 

مورد عالقه اش را تضمین کند
    

۲۰ درصد شبکه آب شهری 
کردستان فرسوده است

سنندج-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب کردستان گفت: بر اساس 
آخرین برآورده های صورت گرفتــه، از 2 هزار و 
۷58 کیلومتر شبکه آب شهری استان حدود 20 

درصد آن فرسوده است.
محمد فرهاد اظهار داشــت: 55۱ کیلومتر از 
شبکه آب شهری کردستان در حال حاضر فرسوده 

است و نیاز به اصالح و بهسازی دارد.
وی با اشاره به وجود ۴0۷ کیلومتر خط انتقال 
آب در کردســتان، اضافه کرد: بــرای اصالح هر 
یک کیلومتر شبکه آب ۱0 میلیارد ریال و شبکه 

فاضالب ۱5 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کردستان با 
اشاره به اصالح ۷0 کیلومتر شبکه شهری فرسوده 
در سال گذشته، یادآور شــد: در بخش روستایی 
هم برنامه ریزی شده و قرار است تحول بزرگی در 

تاسیسات این مناطق نیز انجام شود.
فرهاد ادامه داد: مقرر شــده با همکاری سپاه 
و بسیج سازندگی، آب شــرب پایدار برای ۱۶9 
روستای استان طی 30 ماه، تامین شود که نهضت 
بزرگی در حوزه آبرسانی به مناطق روستایی است.

استانها

تبریز - امید محمد زاده اصل النجق ،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرعامل جدید شرکت عمران شهر سهند گفت : 
نهضت ملی مسکن، بهترین و مهمترین فرصت برای خانه 
دار شدن جوانان و دیگر افراد فاقد مسکن در جامعه است 
که امیدوارم با فرهنگ سازی و اطالع رسانی دقیق ، مردم را 

از این ظرفیت حیاتی ، آگاه سازیم.
به گزارش خبرنگار ما، غالمرضا اقبالی در نشست خبری 
و تور رسانه ای که جهت بازدید از روند احداث پروژه های 
نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند برگزار شد، با بیان 
اینکه اطالع رســانی خوبی در این زمینه صورت نگرفته 
است، اظهار داشت: متأسفانه بعضی از خانواده ها، به دالیل 
مختلفی، جهت انصــراف از این طرح به مــا مراجعه می 
کنند که واقعا جای تأسف هست، چرا که این یک فرصت 
استثنائی و شاید گفت، بی نظیر برای خانه دار شدن است 

که به هر نحوی نباید از دست داد.
غالمرضا اقبالی با بیان اینکه فقدان نظارت درســت و 
جدی و خلف وعده ها در ســاخت و واگذاری مساکن مهر 
موجب بی اعتمادی مردم به پروژه های ملی مسکن شده 
است، اطمینان داد: پروژه های نهضت ملی مسکن با تمام 
استانداردهای مطرح در حوزه ساخت مسکن با سرعت در 
حال اجرا هستند. وی افزود: به خوبی از وضعیت و مشکالت 
اقتصادی مردم با خبر هستیم اما امیدواریم که با سعه صدر 
و تفکر بیشتر، تصمیم بگیرند و این فرصت طالئی برای خانه 

دار شدن را از دســت ندهند. اقبالی با اشاره به نقش رسانه 
ها در آگاهی بخشی و اطالع رسانی بهتر در زمینه نهضت 
ملی مسکن گفت : در شرایط کنونی، به جای تخریب ها و 
انتقادهای غیر منصفانه، باید با تزریق روحیه امید و وحدت و 
آگاه سازی مردم، بتوانیم باری از دوش آحاد جامعه برداریم. 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ادامه داد : در 
حال حاضر، حوزه مســکن و شهرسازی استان، بیشتر در 
شهر جدید سهند متمرکز شده است و سعی میکنیم با شیوه 
مدیریتی جدید و روحیه جهادی، تحول و تحرک جدی در 
این زمینه ایجاد کنیم. وی گفت : مهم ترین شاخصه مسکن 
های طرح نهضت ملی که بخش عمده آن در همین شهر 
جدید سهند، در حال احداث است، کیفیت ساختمان ها 
است که به مراتب، خیلی بهتر و بیشــتر از مساکن طرح 

مهر است.

خــرم آباد-خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس 
سازمان صمت لرستان گفت: هر تولیدکننده کاال 
و خدمات که از هر دستگاه اجرایی مجوز فعالیت 
دارند امکان ثبت درخواست و استفاده از خدمات 

کارگروه تسهیل را دارند
بهمن جعفری، در کارگروه تســهیل و رفع 
موانع تولید لرســتان، بیان کرد: در سال ۱3۷۷ 
متناسب با اصل ۱38 قانون اساسی کمیسیون 
منتخب دولــت به منظور کمک بــه واحدهای 
تولیدی تشکیل شد و طی ســال های متمادی 
با نام ها و اعضای مختلفی به کار خود ادامه داده 

است.
وی ادامه داد: به درخواست هایی که در سامانه 

ثبت شده پاسخ داده می شود.
جعفری تصریح کرد: هر تولیــد کننده کاال و خدمات 
که از هر دســتگاه اجرایی مجوز فعالیت دارند امکان ثبت 

درخواست و استفاده از خدمات کارگروه تسهیل را دارد.
رئیس ســازمان صمت لرســتان، عنوان کرد: یکی از 
واحدهایی که با مشــکل روبروست شرکت سامان کاشی 
بوده که از سال 9۴ به ســقف تولید خود رسیده و مطرح 
می شود و در سال 9۷ با شکایت دو نفر از کارگران شرکت 

ورشکست اعالم می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ســامان کاشی 80 درصد 

آورحال شده و طبق مصوبات در حال دریافت 50 میلیارد 
تومان تسهیالت ســرمایه  در گردش اســت که به دلیل 
داشتن 20 فقره چک برگشتی به مبلغ 20 میلیارد تومان 
جلوی پرداخت تســهیالت از بانک توسعه تعاون گرفته 
شده که پیشنهاد ما این است که چک های برگشتی رفع 

سوء اثر شود.
جعفری بیان کرد: شرکت سامان کاشی بالغ بر 200 نفر 
اشــتغالزایی دارد که در صورت تأمین سرمایه در گردش 

ظرف دو ماه به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان صمت لرستان:

تولیدکنندگان درخواست های خود
 را در سامانه ثبت کنند

مدیرعامل عمران شهر جدید سهند :

   کیفیت ساخت مسکن های نهضت ملی
 بسیار بهتر از مسکن مهر است

خبرخبر

درسال1400؛

13هزار و7۰۰ مشترک جدید  از نعمت گاز طبیعی در استان 
مرکزی بهره مند شدند

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی -مدیرعامل شرکت گاز اســتان مرکزی گفت: سیزده هزار و هفتصد مشترک جدید 

درسال۱۴00 از نعمت گاز طبیعی دراستان مرکزی بهره مند شدند و تاکنون درسطح استان تعداد 302 هزار انشعاب در بخشهای 
مختلف نصب گردیده است و این نوید از پوشش صددرصدی گاز طبیعی در آینده ای بسیار نزدیک د راستان مرکزی را دارد.

محمدرضا سمیعی افزود: علیرغم موانع پیش روی نزدیک به هشــت هزار و دویست مشترک دربخش شهری و پنج هزار و 
دویست مشترک در بخش روستایی و بیش از سیصد مشترک در بخش صنایع، حاصل عملکرد یک ساله تالش وکوشش پرسنل 

خدوم شرکت گاز استان مرکزی می باشد.


