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 والء عبد الكریم

عبد النور: الحكومة تدعم فنیا الشركات التي تولد الكھرباء من الطاقة الشمسیة
محافظ الشرقیة یطالب وزیر الصناعة بتقنین 1500 فدان لمنطقة بساتین إسماعیلیة كمنطقة

صناعیة
السفیرة الدنماركیة: مصر لدیھا مزید من الفرص لالستثمار في الطاقة المتجددة

افتتح منیر فخرى عبد النور وزیر الصناعة والتجارة والمشروعات الصغیرة والمتوسطة
أحدث مركز دعم لوجستي "أو سي إل" لتخزین وتوزیع المنتجات الصناعیة باستثمارات
مصریة - أوربیة بقیمة 200 ملیون جنیھ برفقة الدكتور رضا عبد االسالم محافظ الشرقیة

وبیرنیل داھلر سفیرة الدنمارك بالقاھرة الیوم.
وأضاف الوزیر، أن الوزارة تضع على رأس أولویاتھا إنشاء المراكز اللوجستیة المتخصصة

في مختلف المدن والمناطق الصناعیة إلیجاد منافذ تخزین وشحن وتوزیع كافة المنتجات
الصناعیة، الفتا إلي أن ذلك سیساھم في زیادة قدرة المصانع علي تصریف وبیع منتجاتھا.

وبین عبد النور، أن إقامة مثل تلك المراكز اللوجستیة یساھم في زیادة إقبال المستھلك المصري
علي منتجاتھ الوطنیة، حیث تعد ھذه المراكز منافذ بیع مباشرة للمستھلكین الي جانب تسھیل

عملیة شحن وتصدیر المنتجات المحلیة ألسواق الخارجیة.
وأكد أن الحكومة حریصة على تقدیم الدعم الفني لكافة الشركات الراغبة في ضخ استثمارات

لتولید الكھرباء من الطاقة الشمسیة، الفتا الي
أن شركة "او سي ال" إحدى الشركات التي قررت استخدام التقنیات الحدیثة في تولید الكھرباء

من الطاقة الشمسیة عبر شبكة الخالیا الضوئیة بقدرة 7.5 میجاوات.
وأضاف الوزیر، أنھ تم االتفاق مع وزارة الكھرباء والطاقة علي أن یتم ضخ الفائض من

التولید الكھربائي لشبكة كھرباء العاشر من رمضان.
ومن جانبھا أكدت بیرنیل داھلر السفیرة الدنماركیة، أن الدنمارك اتخذت اتجاھات جدیدة وفى
مجال الطاقة المتجددة وأصبحت كوبنھاجن من افضل المدن فى ھذة الطاقة، الفتة إلى أن فى

مصر بھا الفرص لكى نضع مزیدا من االستثمارات فى الطاقة المتجددة، وفى قناة السویس
الجدیدة.

وأضافت أتمنى ان تدعم المرأة من موقفھا، وأشجع على فتح مزید من مجاالت األعمال خاصة
للنساء فى مصر، وأرى أن ٤٠٪ من األسر فى القطر المصرى فى مصر قادرات على الفعل

وتحیة للنساء فى مصر.
وأكدت داھلر سفیرة الدانمارك لدى القاھرة، أن ھذا المركز اللوجیستى الذى تم افتتاحھ الیوم

یمثل أحد النماذج الناجحة للشراكة بین القطاع الخاص المصرى والدانماركى، معربةً عن
تفاؤلھا بأن تشھد المرحلة المقبلة زیادة فى حجم االستثمارات الدانماركیة فى مصر خاصة فى

ظل االنتعاشة التى یشھدھا االقتصاد المصرى حالیا.
ومن جانبھ طالب الدكتور رضا عبد السالم محافظ الشرقیة، وزیر التجارة والصناعة منیر

فخرى عبد النور، بتقنین منطقة بساتین إسماعیلیة بالمحافظة كمنطقة صناعیة، حیث إنھا
تحتوى حالیا 500 مصنع لقطاعات مختلفة بمساھة 1500 فدان، إال أنھا تفتقر إلى وجود البنیة

التحتیة كمنطقة صناعیة یحتاجھا أھلھا حالیا.
وأضاف عبد السالم - فى تصریحات صحفیة على ھامش افتتاح شركة للوجستیات بمنطقة

العاشر من رمضان الیوم - أنھ قام بتوفیر النافذة الواحدة للمستثمرین لكى یستطیعوا االنتھاء
من اإلجراءات المختلفة الستثماراتھم، حیث تستغرق انتھاء اإلجراءات لـ ١٤ جھة فى

المحافظة لكى یحصل المستثمر على التراخیص والتى قضینا علیھا بالشباك الواحد.
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