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 ثبت صعود در بزرگ ترین 
تولیدکننده آلومینیوم جهان

  داده های دیروز )چهارشنبه( نشان داد که تولید آلومینیوم چین 
در ژانویه تا فوریه ۷.۵ درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
افزایش یافت و به ۶.۷۴ میلیون تن رس��ید که باالترین میزان 
تولید در دو ماه اخیر از س��ال ۲۰۱۵ اس��ت. به گزارش ایس��نا به 
نقل از رویترز، داده های اداره ملی آمار چین نشان می دهد که 
تولید اولیه آلومینیوم در چین به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
آلومینیوم جهان، در مقایسه با ۶.۳۳ میلیون تن در دو ماه اول 
سال ۲۰۲۲ است. تولید  فلزاتی از جمله مس، آلومینیوم، سرب، 
روی و نی��کل در ژانوی��ه و فوری��ه ۹.۸ درصد افزایش یافت و در 
مقایس��ه با س��ال گذشته به ۱۱.۹۲ میلیون تن رسید. همچنین، 
تولی��د س��ایر فلزات نیز باالترین می��زان را در ژانویه و فوریه از 

سال ۲۰۱۵ ثبت کردند.

 آغاز همکاریهای سازمان 
ملی استاندارد ایران و استاندارد ملی مالزی

  رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد از آغاز همکاریهای س��ازمان 
ملی استاندارد ایران و استاندارد ملی مالزی خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی 
اسالم پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، دیروز )چهارشنبه 
۲۴ اس��فند( در حاش��یه اجالس رؤسای سازمان های استاندارد 
آس��یا- اقیانوس��یه ایزو که به میزبانی اس��تاندارد ملی مالزی در 
حال برگزاری اس��ت، با ش��هرول صدری، رئیس استاندارد ملی 
مالزی دیدار و گفت وگو کرد. اس��الم پناه در این دیدار از آغاز 
همکاری های دوجانبه خبر داد و با اش��اره به ضرورت رعایت 
مقررات فنی، پذیرش متقابل اس��تانداردها و رعایت رویه های 
ارزیابی انطباق، حضور ش��رکت های تأیید صالحیت ش��ده را 
برای تحقق افزایش تبادالت تجاری ضروری دانس��ت. رئیس 
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران، اعالم کرد: پیش نویس تفاهم 
نامه همکاری بین دو س��ازمان اس��تاندارد ایران و مالزی تهیه 
شده و در مراحل نهایی شدن است که به زودی برای بررسی و 
تأیید آن به سازمان استاندارد ملی مالزی ارسال خواهد شد. وی 
ابراز امیدواری کرد: همکاریهای آتی در زمینه های اس��تاندارد 
سازی و حالل، نقش مؤثری در تسهیل تجارت بین دو کشور 
داشته باشد. در این دیدار که محمدی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در مالزی نیز حضور داشت؛ مسائل مرتبط با همکاریهای 
دو جانبه در حوزه های اس��تاندارد س��ازی، ارزیابی انطباق، تأیید 
صالحی��ت، ارزیاب��ی انطب��اق و بویژه ح��الل به بحث و گفت و 
گو گذاش��ته ش��د. محمدی سفیر کشورمان در مالزی نیز برای 
پیگیری مسائل فیمابین سازمان های استاندارد ملی دو کشور 

اعالم آمادگی کرد.

ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت شد
 مهدی ضیغمی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد. به گزارش 
ایرنا، بر اس��اس اخبار رس��یده، »مهدی ضیغمی« با حکم وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرپرس��ت س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران منصوب و »علیرضا پیمان پاک« قائم مقام وزیر 
جهاد کشاورزی شد. پیش از این ضیغمی، معاون خدمات تجاری 

سازمان توسعه تجارت بود.

تغییرات عمده در صدور کارت بازرگانی 
 سخنگوی دولت با اعالم بخشی از اصالحات صورت گرفته در 
آیین نامه صدور و تمدید کارت های بازرگانی گفت: از این پس 
کارت های بازرگانی بر اساس عملکرد تجار رتبه بندی و سقف 
ارزشی برای آن تعیین می شود.به گزارش ایرنا، علی بهادری 
جهرمی در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با 
تشریح مصوبات امروز هیات وزیران گفت: امروز آیین نامه نحوه 
صدور و تمدید کارت بازرگانی که از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پیشنهاد شده بود، در هیات وزیران مورد بررسی قرار 
گرفت و اصالحاتی اعمال شد. وی توضیح داد: این مصوبه در 
راستای حمایت از کسب و کارها و تسهیل حوزه های تجاری 
صورت گرفت و هیات وزیران اصالحاتی را در آیین نامه نحوه 
صدور و تمدید کارت بازرگانی اعمال کرد. وی افزود: بر اساس 
این اصالحات، صادرکنندگان نمونه و ممتاز می توانند تا مهلت 
پنج ساله کارت بازرگانی دریافت کنند و سقف ارزشی واردات 
افزایش یافت و به صورت رتبه بندی توزیع می شود به طوری 
که با اعتبارسنجی و رتبه بندی دارندگان کارت های بازرگانی 
س��قف واردات تعیین می ش��ود که شاخص هایی چون سوابق 
عملکردی فرد و وضعیت فعالیت تولیدی یا خدماتی نیز در آن 
موثر اس��ت. وی هدف از این اصالحات را ایجاد مش��وق های 
قانونی برای صادرات و نیز فعالیت های اقتصادی مولدتر دانست 
و افزود: تغییر دیگر در این خصوص شامل کاهش حداقل سن 
اشخاص حقیقی بود که از ۲۳ سال به ۲۰ سال کاهش یافت تا 
فضای بهتری برای فعالیت جوانان فراهم شود. به گفته بهادری 
جهرمی، با مصوبه امروز دولت شرط داشتن کارت پایان خدمت 

برای داشتن کارت بازرگانی حذف شد.

  چرا برخی متقاضیان خودروهای
 وارداتی حذف شدند؟

 پس از اعالم نتایج نوبت  خودروهای وارداتی، تعداد بس��یاری 
اعالم کردند که از لیست متقاضیان حذف شده اند و سخنگوی 
وزارت صمت دالیل حذف برخی متقاضیان خودروهای وارداتی 
را توضیح داد.  به گزارش ایسنا، قرعه کشی برای تعیین لیست 
نوبت افراد متقاضی خودروهای وارداتی روز یکشنبه )۲۱ اسفند 
ماه( در محل وزارت صمت انجام شد و سپس نتایج روز بعد از 
آن )دوش��نبه( اعالم ش��د؛ در نهایت ثبت نام کنندگان از ساعت 
۹ روز دوش��نبه می توانس��تند از زمان نوبت تعیین ش��ده برای 
تحویل خودروهای خود از طریق فایل شخصی خود در سامانه 

saleauto.ir مطلع شوند.

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

صادرات نباید محدود به مواد خام باشد افزایش چشمگیر تولید در دولت سیزدهم
  وزی��ر صم��ت وضعی��ت تولید در دولت س��یزدهم را نس��بت ب��ه دولت یازدهم و 
دوازدهم بیش از سه برابر میانگین اعالم کرد. به گزارش ایسنا، رضا فاطمی امین 
در حاش��یه جلس��ه امروز هیئت دولت با اش��اره به برخی ش��اخص های رشد در سه 
حوزه تولید، دانش بنیان و اشتغال اظهار کرد: در ۹ ماه اول امسال بخش صنعت 
۸ درصد رش��د داش��ته اس��ت که افزایش تولید قابل توجهی نسبت به سال پیش را 
نش��ان می دهد. در بخش معدن رش��د اقتصادی ۹ ماه اول امس��ال ۲.۹ درصد بود. 
وی افزود: در دولت س��یزدهم بیش از س��ه برابر میانگین، تولید نس��بت به دولت 

یازدهم و دوازدهم را داشتیم. اشتغال گروه صنایع به بیش از هشت میلیون و سیصد هزار نفر رسید. در پاییز امسال 
بیش از ۲۸ درصد افزایش س��رمایه گذاری داش��تیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور ش��د: در حوزه دانش بنیان 
توافقات خوبی داش��تیم. بیش از ۳۴ هزار قطعه در صنایع س��نگین برای س��اخت داخل در ش��رکت های دانش بنیان 
عرضه ش��ده اس��ت و ما ۲۹ ش��راکت را برای س��اخت محصوالت مورد نیاز کشور آغاز کرده ایم. فاطمی امین تاکید 
کرد: در حوزه تهاتر با بالروس، به توافقات بسیار مثبتی رسیدیم، ما از بالروس برای کود کشاورزی پتاس وارد، 

و برای آن ها مس صادر می کنیم.

 رئیس کمیس��یون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه صادرات نباید محدود به مواد 
خام باش��د، گفت: ارز دیجیتال ابزاری اس��ت که اگر حاکمیت ما به آن ورود کند 
می تواند تجارت با کشورهای خارجی را تسهیل کند. علیرضا کالهی در گفت و 
گو با مهر در مورد مشکل اصلی تجارت کشور، اظهار کرد: همیشه نقد این بوده 
که تجارت خارجی و به خصوص صادرات ما محدود به مواد اولیه و خام شده است 
که این مس��اله برای کش��ور بس��یار خطرناک است زیرا چند چالش ایجاد می کند. 
رئی��س کمیس��یون صنای��ع اتاق بازرگانی ایران افزود: ظرفیت اش��تغال صنایعی 

که صرفًا نس��بت به تولید مواد اولیه و خام اقدام می کنند بس��یار پایین اس��ت و این در حالیس��ت که مش��کل کلیدی 
کشور بیشتر از تورم و هر موضوع دیگری بحث اشتغال است. سوق دادن تولید به سمت ایجاد ارزش افزوده باال 
مسئله ای است که می تواند رقابت پذیری و بهره وری کل اقتصاد را باال برده و موجب اشتغال بیشتر شود. طبعًا 
در این حوزه، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت یکی از کنشگران اصلی هستند تا مسئله صادرات مواد اولیه 

خام را مدیریت و به سمت تولیدات با ارزش افزوده بیشتر هدایت کند. 

 گروه صنعت و تجارت: ایران و ترکیه همواره دو دوس��ت و دو 
رقیب جدی برای یکدیگر در عرصه اقتصاد منطقه  ای بوده اند. 
با وجود ظرفیت های فراوان برای توس��عه همکار های تجاری 
روند س��الی که گذش��ت حاکی از افت میزان مبادالت میان دو 
طرف بود. به گزارش »تجارت«، اگرچه ظرفیت های گسترده 
ای ب��رای توس��عه تجارت ای��ران و ترکیه وجود دارد اما تاکنون 
توجه چندانی به آنها نش��ده و به جای تجارت ۳۰ میلیاردی با 
این کشور حجم تجارت به ۱۱ میلیارد دالر خالصه شده است. 
ایران در س��ال های گذش��ته شریک چهارم تا هشتم ترکیه بوده 
اس��ت اما امس��ال این جایگاه به رتبه ۲۰ تنزل پیدا کرده اس��ت،  
بررس��ی وضعیت روابط دو کش��ور ایران و ترکیه نشان می دهد 
که اگرچه سابقه روابط دو کشور به بیش از ۴۰۰ سال می رسد و 
در حوزه های سیاسی، فرهنگی، تاریخی و دینی نیز قرابت هایی 
دارند و حتی بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک بین ایران و ترکیه 
وجود دارد اما در بخش اقتصاد آنطور که انتظار می رود، شرایط 
قابل قبول نیس��ت. البته وضعیت تجارت دو کش��ور که تقریبًا 
از س��ال ۲۰۱۵ افت و از حدود ۳ س��ال پیش نیز افت ش��دیدی را 
تجربه کرد، طی ماه های گذش��ته روند بهبود به خود گرفته، به 
گونه ای که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ مراودات تجاری 
دو کشور رشد ۶۴ درصدی یافت و از ۶.۹ میلیارد دالر به ۱۱.۳ 
میلیارد دالر رس��ید. همچنین رش��د تجارت در س��ال ۱۴۰۱ نیز 
ادامه یافت به شکلی که در بهار امسال شاهد رشد ۸۴ درصدی 

تبادالت تجاری بین دو کشور بودیم. 
اما مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره مقایسه 
اقتصاد و ترکیه به تازگی گفته بود: مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه 
در سال ۱۳۵۷ نشان می دهد در آن مقطع هر دو کشور به لحاظ 
اقتصادی در یک سطح بودند. اما امروز بعد از ۴۳ سال، اقتصاد 
ایران ۵۰ میلیارد دالر از ترکیه عقب اس��ت. خوانس��اری ادامه 
می دهد: تورم ایران در تمام سال های بعد از انقالب باالی ۲۰ 
درصد بوده اس��ت. در س��ال های اخیر منحنی تورم روی ۳۰ و 
۴۰ درصد حرکت کرده اس��ت. به گفته او، رش��د سرمایه گذاری 
از س��ه س��ال پیش نسبت به اس��تهالک منفی شده است. افت 

س��رمایه اجتماعی در این س��ال ها کارها را در همه زمینه ها 
سخت تر کرده است. 

موانع رشد تجارت میان دو کشور چه بود؟ � 
 به رغ��م هدف گ��ذاری ای��ران و ترکیه برای رس��یدن به حجم 
تج��ارت ۳۰ میلی��ارد دالری، بررس��ی ها از افت تجارت بین دو 
کش��ور در ماه ه��ای حکایت دارد. ی��ک عضو هیئت نمایندگان 
ات��اق بازرگان��ی تبریز درباره مذاک��رات اخیر ایران و ترکیه می 
گوید: س��طح روابط تجاری ایران و ترکیه نس��بت به سال های 
قب��ل اف��ت دارد. روابط اقتصادی دو کش��ور از س��ال ۲۰۱۵ به 
حدود ۱۰ میلیارد دالر کاهش پیدا کرد. این در حالی اس��ت که 
هدف گذاری س��طح تجارت دو کش��ور در محدوده ۳۰ میلیارد 
دالر است. رضا کامی درباره علت افت حجم تجارت دو کشور 

توضیح داد: تجارت ایران همواره نوس��اناتی دارد. این اعداد و 
آمارها، باال و پایین می شوند. به هر حال موارد مختلف سیاسی، 
تجاری، اوضاع جهان و اقتصاد کالن همه دست به دست هم 
داده ان��د ت��ا تج��ارت ایران و ترکبه هم نزولی باش��د. وی افزود: 
هر دو طرف مصمم باش��ند مس��ائل و موانعی که بین دو کش��ور 
ایجاد اختالف می کند را رفع کنند. در این صورت، حتما حجم 
تج��اری افزای��ش می یابد. کامی ادام��ه داد: ما زمانی می توانیم 
ی��ک رقی��ب قوی در بازار تجاری برای ترکیه باش��یم که نحوه 
عرضه و تقاضا، تولید و بس��ته بندی، اس��تاندارد و بازارشناسی و 
بحث تعیین قیمت را درست کنیم. این فعال بخش خصوصی 
خاطرنشان کرد: در ترکیه بازاریابی و هدف گذاری به خوبی انجام 
می پذیرد. به همین خاطر در تجارت موفق تر عمل می کند. در 
اکث��ر بازاره��ای ترکیه رایزن بازرگانی وجود دارد. ما چند رایزن 

بازرگانی در خارج از کشور داریم؟ 

تجارت ایران و ترکیه در شروع 2023 �
 اداره آمار ترکیه اعالم کرد تجارت این کشور با ایران در نخستین 
ماه سال جاری میالدی به مرز نیم میلیارد دالر رسیده است. به 
گزارش خبرگزاری تس��نیم، آمارهای منتش��ر شده توسط اداره 
آمار ترکیه نش��ان می دهد مبادالت تجاری ایران با این کش��ور 
در ماه نخست سال جاری میالدی به ۴۹۴ میلیون دالر رسیده 
است. مبادالت تجاری ایران و ترکیه در ماه نخست سال جاری 
میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش داشته 
است.. این رقم در ژانویه سال ۲۰۲۲ میالدی ۵۱۰ میلیون دالر 
اعالم شده بود. بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران 
در ماه ژانویه ۲۰۲۳ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه شده و به ۲۴۱ میلیون دالر رسیده است. ترکیه 
در ماه ژانویه س��ال قبل ۲۱۶ میلیون دالر کاال به ایران صادر 
کرده بود. اما واردات ترکیه از ایران در ماه نخست امسال افت 
۱۴ درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل داشته و به ۲۵۳ 
میلیون دالر رس��یده اس��ت. ترکیه در ماه ژانویه سال قبل ۲۹۴ 
میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود. ایران هجدهمین مقصد 
صادراتی و بیست و سومین منبع واردات ترکیه در ماه نخست 
۲۰۲۳ ش��ناخته ش��ده است. تراز تجاری دو کشور در این ماه به 
میزان ۱۲ میلیون دالر به نفع ایران بوده است. مبادالت تجاری 
ایران و ترکیه در ۱۲ ماهه س��ال ۲۰۲۲ با رش��د ۱۵ درصدی به 

۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دالر رسیده بود.
 »نیهات تانریکولو« رئیس انجمن کارآفرینی تومکیاد ترکیه نیز 
با اشاره به اینکه ترکیه می تواند پل ارتباطی ایران به اروپا باشد، 
گفت: به رغم اعمال تحریم ها علیه ایران و محدودیت        هایی که 
به واسطه تحریم ها ایجاد شد، ما به دنبال آن هستیم که روابط 
خود را با ایران توس��عه ببخش��یم، در واقع         می        توان با همکاری 
یکدیگ��ر، محص��والت جدیدی تولید کرده و به بازارهای جدید 
از جمله بازارهای اروپایی صادر کنیم؛ این اس��تراتژی می تواند 

باعث رونق اقتصادی در دو کشور شود.

»تجارت« از دالیل افت مبادالت تجاری میان ایران و همسایه شمال غربی گزارش می دهد

سرگذشت یکساله تجارت با ترکیه

 گروه صنعت و تجارت: رئیس س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( با بیان اینکه ۱۸ میلیون نفر در مناطق با 
سرمایه گذاری صنعتی صفر یا کمتر از ظرفیت شهرستان ها 
زندگی می کنند، از ارائه مشوق هایی از جمله ارائه زمین ارزان، 
افزایش مدت بازپرداخت زمان، تس��ریع تامین زیرس��اخت و 
غیره برای سرمایه گذاری در این مناطق خبر داد. به گزارش 
ایس��نا، علی نبوی در نشس��ت خبری اظهار کرد: در بحث 
گسترش وزارت صمت این است که دولت نباید خود متولی 
برنامه ریزی و پیاده س��ازی برنامه های صنعتی باش��د، اظهار 
کرد: پروژه توازن سرمایه گذاری با دو هدف توازن منطقه ای 
صنعت و توازن در زنجیره های تولیدی تعریف ش��ده اس��ت . 
به گفته وی در بس��یاری از تولیدات کش��ور در برخی حلقه ها 
سرمایه گذاری بیشتر از سایر حلقه هاست که باعث شده به 
ظرفیت مورد نظر نرسیم که بارزترین نمونه آن صنعت فوالد 
اس��ت . نبوی همچنین با بیان اینکه در برخی ش��هرها حجم 
سرمایه گذاری صنعتی بسیار بیشتر از زیرساخت های آن شهر 
و منطقه بوده که منجر به آلودگی محیط زیست، مهاجرت، 
حاشیه نشینی و غیره شده، گفت: در مقابل شهرهایی داریم 
که به دلیل س��رمایه گذاری کم نرخ بیکاری و نرخ مهاجرت 
از آنها زیاد بوده و با چالش هایی مواجه شده اند. به گفته این 
مقام مس��ئول در این راس��تا طبق برنامه ریزی انجام ش��ده، 
شهرستان های کشور به چهار دسته بر اساس شاخص های 
اشتغال، اشتغال صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی طرح های 
نیمه تمام و غیره تقسیم بندی شدند. شهرستان هایی که در 
منطقه یک واقع ش��ده اند واحد صنعتی ندارند، آنهایی که در 
منطقه ۲ واقع هستند واحدهای صنعتی کمتر از هدفگذاری 

داش��ته اند، در منطق��ه ۳ ش��رایط 
طبیع��ی و نرمال وج��ود دارد و در 
منطق��ه ۴ بیش از ظرفیت منطقه 
سرمایه گذاری اتفاق افتاده است.
 مع��اون وزیر صم��ت ادامه داد: از 
مجموع ۴۶۵ شهرس��تان کش��ور 
۱۰۷ شهرس��تان در منطق��ه یک، 
۱۵۴ شهرستان در منطقه ۲، ۱۲۶ 

شهرستان در منطقه ۳ و ۷۸ شهرستان در منطقه چهار واقع 
شده اند و بر اساس این دسته بندی مشوق های سرمایه گذاری 
در کش��ور تقس��یم بندی شده اس��ت. در مجموع ۱۸ میلیون 
نف��ر جمعی��ت در مناط��ق ی��ک و ۲ و جمعیت ۶۱ میلیون نفر 
در مناط��ق ۳ و ۴ زندگ��ی می کنند. رئیس ایدرو با بیان اینکه 
هدف از این دس��ته بندی این اس��ت افرادی که در مناطق 
یک و دو س��رمایه گذاری کرده اند بتوانند حداکثر اس��تفاده 
از مش��وق ه��ا را انج��ام داده و در مناط��ق ۳ و ۴ حمایت ها به 
حداقل برس��د، تصریح کرد: مش��وق ها ش��امل ارائه زمین در 
شهرک ها با قیمت کم، کاهش مدت بازپرداخت پول زمین، 
تس��ریع تامین زیرس��اخت ها مثل آب، برق و گاز و کاهش 
هزینه های آن ها و تس��هیل دسترس��ی به تسهیالت بانکی و 
غیره است. اما انگیزه بانک ها برای پرداخت تسهیالت بلند 
مدت، بخاطر تورم کم است که این دغدغه کالن است. در 
مجموع دس��تورالعمل این س��رمایه گذاری ها تدوین شده به 
صورت رس��می ابالغ می ش��ود و اطالعات کامل تر در اختیار 
عموم قرار گیرد. نبوی با بیان اینکه اولویت س��رمایه گذاری 
در این مناطق با طرح های نیمه تمام موجود در مناطق است، 

گفت: در حال حاضر ۸۱ هزار طرح 
نیمه تمام صنعتی و معدنی در کشور 
وج��ود دارد ک��ه از بین آن ها ۸۰۰۰ 
طرح پیش��رفت یک تا ۲۰ درصدی 
داش��ته، ۱۳ هزار طرح با پیش��رفت 
۲۰ تا ۹۹ درصدی است و ۶۰ هزار 
طرح نیز فقط جواز گرفته اند، اما در 
سامانه وزارت صمت ثبت نشده اند. 
وی  ادامه با اشاره به تکلیف دیگر ایدرو در زمینه نوسازی و 
بازس��ازی صنایع، گفت: در ادوار گذش��ته نوسازی و بازسازی 
واحدهایی همچون قند دزفول نساجی مازندران و هفت تپه 
توسط ایدرو و شرکت های تابعه آن به انجام رسید. در دوره 
جدید، با برنامه ریزی برای ایجاد یک پلتفرم، قصد داریم تا 
متقاضیان نوسازی و بازسازی صنایع و افرادی که از توانمندی 
الزم برای این کار برخوردارند را به هم رس��انی کنیم. رئیس 
هی��ات عام��ل ای��درو با بیان اینکه بن��د »ح« ماده ۴۶ قانون 
برنامه ششم توسعه کشور، دولت را مکلف کرده بود تا برای 
بازسازی و نوسازی سرمایه گذاری ها و واحدهای تولیدی و 
صنعتی کشور برنامه ریزی کند؛ در این راستا بهمن ماه پارسال 
کارگروهی متش��کل از دستگاه های محیط زیست، سازمان 
برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، جهاد کش��اورزی، س��ازمان 
ملی اس��تاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
... تشکیل شد و سعی کردیم تا برنامه ریزی هدفمندی به این 
منظور داش��ته باش��یم. وی هدف نوسازی و به سازی با هدف 
ارتق��ای بهره وری واحدها و همچنین افزایش رقابت پذیری 
محص��والت نهای��ی تولید عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۶۲۰ 

واحد بابت نوس��ازی و بازس��ازی، ارزیابی اولیه شده اند که از 
بین آنها ۴۸۶ واحد به دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی و 
۱۳۴ واحد برای عارضه یابی اولیه معرفی شدند. بر این اساس، 
طرح نوسازی و بازسازی برای هر واحد تدوین می شود و اگر 
در کارگروه یاد ش��ده به تصویب برس��د، عارضه یابی عمیق 
انجام ش��ده و طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای آن تهیه 
خواهد ش��د. نبوی با اش��اره به پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی به 
عنوان ایرانی ترین فاز پارس جنوبی، گفت: با توجه به تجربه و 
ظرفیتی که در این زمینه اکنون نزد ایدرو و برخی شرکت های 
تابعه در باب پروژه های نفتی و گازی وجود دارد، قصد داریم 
در دیگر پروژه ها نیز حضور داشته باشیم. معاون وزیر صمت 
همچنین با اشاره به حضور ایدرو در مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته، خاطرنشان کرد: سازمان های توسعه ای مطابق 
رس��الت ش��ان در مناطقی به س��رمایه گذاری می پردازند که 
کمتر توس��عه یافته بوده یا قصد راه اندازی صنایع پیش��رفته 
وجود داش��ته باش��د که هر دوی این موارد به طور معمول با 
استقبال بخش خصوصی همراه نمی شود. واقعیت این است 
که ایدرو به دلیل محدودیت های منابع مالی که دلیل اصلی 
آن بازنگش��تن منابع حاصل از واگذاری س��هام شرکت های 
تابعه ایدرو به این مجموعه اس��ت، نتوانس��ته مجری کار در 
مناطق محروم باشد، اما در طرح های نیمه تمام موجود ورود 
کرده است. وی درباره طرح نوسازی ناوگان فرسوده تجاری 
کشور نیز اظهار کرد: در این زمینه طرح جدیدی با تولی گری 
وزارت صمت در دستور کار است که روز گذشته در شورای 
اقتصاد نیز مصوب شد و بخشی از اقدامات آن از سوی ایدرو 

به انجام خواهد رسید.

ارائه مشوق  برای سرمایه گذاری صنعتی در مناطق كم برخوردار

توافق  با عراق برای ساخت شهرک های صنعتی
گ�روه صنع�ت و تجارت: رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه در کمیس��یون  مش��ترک عراق برای موانع مربوط به 
اجرای راه آهن بصره به ش��لمچه راهکار ارائه ش��د گفت: بعضا 
محل احداث ش��هرک ها صنعتی مش��ترک با فاصله زیاد از مرز 
بود که مذاکرات برای مکان یابی مجدد این ش��هرک ها انجام 
شد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه در 
راستای برگزاری پنجمین نشست کمیسیون اقتصادی مشترک 
بین ایران و عراق اقدامات مختلفی در دس��تور کار قرار گرفت، 
گفت: در این نشست که با حضور دو رییس کمیسیون مجلس 
مجلس برگزار شد، موضوعات ویژه ای مورد بررسی قرار گرفت. 
وی افزود: یکی از موارد مورد پیگیری توافقات قبلی بود که به 
دالیل مختلف عملیاتی نش��ده بود. با توجه به تغییراتی که در 

دول��ت ب��ا توجه به تغییرات در دولت عراق و 
جمهوری اس��المی ایران شاهد تغییر رویه 
مذاکرات در کمیس��یون مشترک اقتصادی 
هس��تیم. عراق جزو س��ه کشور مهم طرف 
تجاری ما است. پور ابراهیمی با بیان اینکه 
روابط تجاری بین دو کش��ور همواره رو به 
رشد بوده و در سال جاری نیز به نسبت سال 

گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است، گفت: پیش بینی می شود در 
سال آینده روند رو به رشد تجارت دو کشور تداوم پیدا کند. با توجه 
به رویکرد دولت های دو کشور و روابط خوب مجالس دو کشور 
شاهد پشتیبانی های بهتری از دولت برای اجرای تفاهم نامه های 
مش��ترک بین دو کش��ور را شاهد هس��تیم. وی ادامه داد: اولین 
موضوع دارای اهمیت برای ما بررس��ی تفاهم های مش��ترک 

کمیسیون چهارم بود. نظر به شرایط دولت 
گذش��ته عراق توافقات انجام ش��ده اجرایی 
نش��ده ب��ود و یا درصد بس��یار کم��ی از آنها 
عملیاتی ش��ده بود. پنج کارگروه تخصصی 
از چند هفته قبل موضوعات را با محوریت 
وزارت خارجه در سفارت ایران در بغداد دنبال 
کردند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با تاکید براینکه به این ترتیب جمع بندی خوبی 
ش��کل گرفت، گفت: یکی از این پنج س��رفصل بحث پولی و 
بانکی اس��ت چرا که ما مطالبات قابل توجهی از عراق داریم و 
این مطالبات به دلیل صادرات برق و گاز به کشور عراق مستمرا 
در حال افزایش اس��ت. به این ترتیب نحوه تس��ویه بدهی های 
دولت عراق به کش��ور ما دارای اهمیت اس��ت. وی گفت: این 

موضوع در کارگروه مش��ترک بحث ش��د و راهکارهای مناسبی 
جهت تس��ویه تعهدات طرف عراقی در دس��تور کار قرار گرفت 
که می تواند نقش قابل توجهی در استمرار همکاری های ایران 
و دولت عراق داش��ته باش��د. طبیعتا اگر  بدهی های دولت عراق 
افزایش پیدا می کرد و راهکاری برای تسویه آن بوجود نمی آمد 
همکاری های مشترک استمرار پیدا نمی کند. در نتیجه افزایش 
بدهی ها از یک حد مشخص برای ما و دولت عراق امکان پذیر 
نیست. پورابراهیمی با اشاره به اینکه در کمیسیون های مشترک 
موض��وع ان��رژی و حوزه حمل و نقل مورد بررس��ی قرار گرفت، 
گفت: شاید شاه بیت موضوعات مورد بررسی اتصال راه  آهن دو 
کش��ور)راه آهن بصره-ش��لمچه( است. خوشبختانه با تاکیدات 
رئس��ای جمهور و تاکید نخس��ت  وزیر عراق، کلیه موانع موجود 

بر سر اجرایی شدن این توافق مورد بحث قرار گرفت.  


