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 آغاز عملیات اجرایی بندر پارسیان 
در ماه آینده

رییس هیات عامل ایمیدرو در دیدار 
با وزیر نفت، با اشاره به جایگاه منطقه ویژه 
پارس��یان، پیش بینی کرد عملیات اجرایی 
بندر پارس��یان در ماه آینده آغاز می شود. 
وزیر نفت نیز در این نشست مشترک تاکید 
کرد: از توسعه و سرمایه گذاری در منطقه 
 ویژه صنای��ع انرژی بر پارس��یان حمایت 
می کنیم. در نشس��ت بررس��ی زمینه های 
رشد و رفع موانع سرمایه گذاری در منطقه 
ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارس��یان 
که ب��ا حضور جمع��ی از مقامات ارش��د 
وزارت نفت برگزار ش��د، بی��ژن زنگنه از 
حمایت این وزارتخانه در راس��تای توسعه 
و س��رمایه گذاری در ای��ن منطقه خبر داد.

در این نشس��ت وزیر نفت با ابراز تش��کر 
از رئی��س هیات عامل ایمیدرو و همچنین 
اقدامات ص��ورت گرفت��ه در منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان تصریح 
کرد: در حال حاضر می توان گفت که این 
منطق��ه از بن بس��ت های قبلی رها ش��ده 
و مش��خص اس��ت که اخیرا در این منطقه 
تحوالت مثبتی رخ داده اس��ت.بیژن زنگنه 
ادام��ه داد: منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنایع 
ان��رژی بر پارس��یان بهتری��ن منطقه برای 
توسعه و رشد صنعت پتروشیمی محسوب 
م��ی ش��ود و در این راس��تا وزارت نفت، 
عالقمند به س��رمایه گ��ذاری و حمایت از 

امر سرمایه گذاری در این منطقه است.
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مع��اون وزی��ر و مدیرعامل س��ازمان 
صنایع کوچک وش��هرک های صنعتی ایران 
ضمن تاکید بر ارتقای سطح معیشتی مردم، از 
اعطای مشوق به صنعتگران در سراسر کشور 
در صورت ایجاد اشتغال تا پایان سال جاری 
خبرداد و گفت: می��زان واگذاری اراضی به 
صنعتگران نس��بت به مدت مشابه سال 95 

بیش از 190 درصد رشد داشته است.
علی یزدان��ی در س��ومین گردهمایی 
مدی��ران عامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی 
سراس��ر کش��ور با اش��اره به رویکردهای 
)درون زایی،  مقاومت��ی  اقتص��اد  پنج گان��ه 
برون گرایی، دانش بنیان��ی، مردم��ی بودن و 
عدال��ت بنیان��ی( گفت: در س��ال جاری با 
توجه ب��ه رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
سیاس��ت های اقتصادی اتخاذ شده، فضای 
کش��ور به س��متی در حرکت بوده است که 
حکایت از اس��تقبال س��رمایه گ��ذاران به 
حضور در شهرک ها نواحی صنعتی دارد به 
طوریکه میزان واگذاری زمین در شهرک ها 
ونواحی صنعتی در 4ماهه سال 96 به 363 
هکتار رس��یده ، این در حالی است که این 

میزان در سال گذشته در همین بازه زمانی، 
125 هکتار بوده است.

وتجارت  وزیرصنعت،مع��دن  مع��اون 
خاط��ر نش��ان ک��رد: ب��ا توجه ب��ه اعمال 
سیاس��ت های حمایت��ی مبل��غ قراردادهای 
واگذاری زمین نیز درمقایسه با مدت مشابه 
س��ال 95 س��یر صعودی داش��ته و با رشد 
108 درصدی روبه رو بوده اس��ت. یزدانی 
در ادامه ارتقاء سطح معیشتی مردم وایجاد 
اشتغال را در گرو عزم جدی در کل کشور 
برشمرد و اظهارداشت: در این راستا ایجاد 
بیش از 130 هزار ش��غل در س��ال جاری 
در دس��تور کار قرار گرفته است.مدیرعامل 
س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران رسالت این سازمان در حوزه 
ایجاد اش��تغال را یک سیاست نقطه به نقطه 
برشمرد و افزود: با شناسایی پتانسیل های 
سرمایه گذاری موجود در هر روستا امکان 
احداث ناحی��ه صنعتی حتی 5 هکتاری در 
صورت حضور س��رمایه گذار وجود دارد.

یزدان��ی ه��دف از ایجاد اش��تغال را، ایجاد 
رونق در فضای کسب وکار کشور توصیف 

کرد و گفت: سیاس��ت ما در س��ازمان این 
اس��ت که ب��رای صنعتگران در هر ش��هرک 
صنعتی در صورت ایجاد اش��تغال تا پایان 
س��ال جاری مش��وق های ویژه ای در نظر 
گرفت��ه ش��ود.معاون وزیر صنع��ت ، معدن 
وتج��ارت در ادامه به برنام��ه های اقتصاد 
مقاومت��ی اش��اره و تصری��ح ک��رد: میزان 

تس��هیالت پرداختی بر اس��اس نیاز واقعی 
و تائید کارگروه اس��تانی ب��رای بنگاه های 
کوچک ت��ا 10 میلیارد ری��ال، بنگاه های 
متوس��ط تا 30 میلیارد ری��ال و برای نیمه 
تمام باالی 60% پیش��رفت فیزیکی تا 20 
میلیارد ری��ال می باش��د. همچنین اجرای 
طرح رونق تولید برای صیانت و نگهداشت 

شرایط فعالیت و اشتغال بنگاه های کوچک 
و متوسط را با هدف رفع موانع و رونق تولید 
در ده هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی و 
معادن به نحوی در نظر گرفته شده که میزان 
ایجاد اش��تغال یا اش��تغال مجدد و همچنین 
تولی��دات این بنگاه ها نس��بت به س��ال قبل 
10 درص��د افزای��ش یابد.یزدانی در بخش 
دیگری از س��خنانش ضمن تاکید بر لحاظ 
شاخص مهم بهره وری در ارزیابی اقدامات 
ش��رکت های اس��تانی از برنامه ریزی جهت 
تهیه نس��خه ارتق��ای به��ره وری واحدهای 
صنعتی مس��تقر در ش��هرک ه��ای صنعتی 
خبرداد و گفت: تهیه نسخه ارتقاء بهره وری 
برای هر واحد صنعتی مس��تقر در ش��هرک 
صنعتی یکی از رسالت های اصلی سازمان 
در س��ال جاری اس��ت.مدیر عامل سازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران 
همچنین در ای��ن گردهمایی به موضوعاتی 
نظیر تمرکز بر اشتغال روستایی، بهره گیری 
از انرژی های تجدید پذیر، اعطای مشوق به 
صنعتگران ، کیفی س��ازی زیر ساخت های 

صنعتی و... اشاره کرد. 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد

 رشد 190 درصدی میزان واگذاری اراضی به صنعتگران 
نسبت به مدت مشابه سال 95


