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تامین مالی؛ مشکل اصلی صادرکنندگان
تفاهم- گ��روه اقتص��ادی: مدی��رکل دفتر 
خدم��ات بازرگان��ی س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران ، فرهاد نوری در نشس��ت خبری خود با 
خبرنگاران، برق��راری روابط کارگزاری ایران با 
کشورهای هدف را از جمله مشکالت صادرات 
غیرنفتی کشور دانست و گفت: تامین مالی یکی 
از مش��کالت اصل��ی صادرات غیرنفتی کش��ور 
اس��ت که در کنار آن، لجستیک و روابط بانکی 

قرار می گیرد. 
وی  افزود: در فضای پس��ابرجام در بحث 
واردات و روابط بانکی واردات محور، موفق تر 
از رواب��ط بانکی صادرات محور بوده اس��ت که 
این موضوع باید بررس��ی شود.  وی با اشاره به 
صادرات 37 میلیارد دالری در س��ال 96، تأکید 
کرد: نقش بانک ها در توسعه صادرات کشور از 
اهمیت باالیی برخوردار است و سازمان توسعه 
تجارت در نظر دارد در آینده تعطیالت بیشتری 
در حوزه مالی برای صادرکنندگان کشور فراهم 
آورد. وی از راه ان��دازی کلینی��ک صادراتی در 
س��ال 97 خبر داد و تصریح کرد: ش��رکت های 
کوچ��ک را در ی��ک بازه یکس��اله، به پروس��ه 
ص��ادرات نزدیک خواهند ش��د؛ بر این اس��اس 
 چند کش��ور نیز مورد بررس��ی ق��رار گرفته اند

 و در نهایت، در دو حوزه امداد صادرات و رشد 
صادرات، کار خواهیم ک��رد تا در حداقل زمان 
 ممکن، صدای صادرکنندگان را به برطرف کنندگان

 مش��کل برسانیم و به سرعت مشکل را برطرف 
نماییم. نوری گفت: نرخ ها، مقررات و تعرفه ها 
و قوانین ص��ادرات و نیز موضوعات بین المللی 
همچ��ون موافقت دوجانب��ه و چندجانبه، مدنظر 
قرار دارد و البته هدف ما این اس��ت که بنگاه ها 

را راهبری کرده تا به بازار هدف برسند. 
همچنی��ن آرش ش��هرآئینی، مع��اون فن��ی 
صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران نی��ز در این 
نشس��ت خب��ری گفت: فقط ن��گاه ه��ا نباید به 
س��مت تامین مالی صادرات باشد، بنابراین نیاز 
به س��رمایه گ��ذاری عظیمی داریم ت��ا در کنار 
تامین س��رمایه در گ��ردش، بتوانیم زمینه س��از 
توس��عه صادرات غیرنفتی تا س��قف ۸۰ میلیارد 
دالر باشیم. شهرآئینی اظهار کرد: طبق مصوباتی 
که در گذش��ته ابالغ شده، شرایطی برای پوشش 
نوسان نرخ ارز در نظر گرفته شده که این شرایط 
امروز معن��ا پیدا می کند. وی با بی��ان اینکه این 
ط��رح تنها ب��رای صادرکنندگان طراحی ش��ده، 
افزود: در قالب این طرح به واس��طه یک الحاقیه 
اف��راد می توانند ضررهایی که به واس��طه کاهش 
ن��رخ ارز متوجه آنها ش��ده را از طریق این بیمه 

دریافت کنند. 

خبرنامه

سایت ثبتارش مختل می شود
 تفاهم- گروه اقتصادی : بنا بر اعالم سازمان 
توس��عه تجارت، س��ایت ثبتارش که مختص ثبت 
س��فارش کااله��ای صادراتی و وارداتی اس��ت، از  
ام��روز الی ۲3 بهمن ماه با اختالالت همراه خواهد 
بود. س��پهر توکلی - مدیر روابط عمومی س��ازمان 
توس��عه تجارت  در حاش��یه یک نشس��ت خبری 
به اعالم این موض��وع پرداخت و تاکید کرد: علت 
اختالالت ایجاد ش��ده حل مش��کالت فنی سایت 
ثبتارش )sabtaresh.tpo.ir( و ارتقای آن است. 
وی در عی��ن حال تاکید کرد: این اختالالت از روز 
۲3 بهمن ماه برطرف ش��ده و روند فعالیت های این 

سامانه مانند گذشته ادامه خواهد داشت.

 صنایع بزرگ؛  
لوکوموتیو صنایع کوچک هستند

تفاهم- گروه اقتص��ادی: معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ایران گف��ت: صنایع بزرگ 
لوکوموتیو صنایع کوچک هستند و با افزایش ظرفیت 
تولید واحدهای صنعتی باید به دنبال تصاحب بازار 
منطقه باشیم. »صادق نجفی« در مراسم افتتاح واحد 
صنعتی با اشتغال ۲۲5 نفری در شهرک صنعتی »صفا 
دش��ت«، به س��هم 9۰ درصدی صنایع کوچک در 
صنعت کشور اش��اره و از طرح اعزام کارشناس به 
واحدهای تولیدی برای بهبود وضعیت تولید خبر داد.

 به گفته وی، بر اس��اس این طرح کارشناسان 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
 در هر 31 استان برای آسیب شناسی شاخص هایی

 مانند بازار، س��رمایه در گردش، نوس��ازی صنایع 
و غیره خدمات مش��اوره ای ارائه می دهند. نجفی 
ب��ا بیان این ک��ه آنچه در این مجموع��ه صنعتی با 
اشتغالزایی ۲۲5 نفری مشاهده می شود قدم بزرگی 
در راه توسعه کشور است، راه نجات اقتصادی کشور 
را در مدیریت جهادی برشمرد و اظهار کرد: معنای 
جهاد »تالش تا پای جان« است و این تالش الزمه 
توسعه امروز کشور است. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در ادامه بر لزوم حمایت از تولید کنندگان 
 تاکید و تصریح کرد: همه مس��ئوالن باید بدانند اگر

 می خواهیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم باید 
همه از تولیدکنندگان حمایت کنیم. 

 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های
 صنعتی ایران حلقه مفقوده اشتغالزایی در کشور را 
مش��کل ارتباط با بازار در صنایع دانس��ت و گفت: 
بخش اعظم مشکل اشتغال مربوط به بازاریابی است 
و این حلقه ها ارتباطی اس��ت ک��ه تولید را به بازار 
متصل می کند. وی افزود: این در حالیست که ایران 
از بازار بزرگی برخوردار بوده و می توانیم از ظرفیت 

کامل مردم برای توسعه صنایع استفاده کنیم.

خبرنامه

تفاه��م- گروه اقتصادی: دفتر ریاس��ت منطقه ای 
خاورمیان��ه و آفریق��ا UFI ) اتحادی��ه جهانی صنعت 
نمایشگاهی( با حضور اسفهبدی- رییس هیئت مدیره 
 و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی

 ایران، مدیران و معاونان ش��رکت س��هامی نمایش��گاه 
بین المللی و رئیس و اعض��ای انجمن برگزار کنندگان 
نمایش��گاه در تهران گش��ایش یاف��ت .اتحادیه جهانی 
صنعت نمایش��گاه UFI  سازمانی بین المللی است که 
صنعت نمایشگاهی کشورهای مختلف را بر اساس اصول 
و برنامه های مختلف بررس��ی و رتبه بندی می کند که 
بر اس��اس این اصول، جمهوری اس��المی ایران یکی از 
کشورهای موفق در زمینه برگزاری نمایشگاه است که از 
پتانسیل قوی مشتری مداری برخوردار بوده و با برگزاری 
ساالنه بیش از ۲۲۰ نمایشگاه بین المللی دارای استاندارد 
جهانی در 6 شهر اصلی؛ بیشترین تعداد نمایشگاه های 

کشوری در منطقه خاورمیانه را داراست. 
حسین اسفهبدی که از آبان ماه سال جاری به مدت 
3 سال ریاست منطقه خاورمیانه و آفریقای UFI را بر 
عهده دارد در حاش��یه افتتاح دبیرخانه این مجمع گفت: 
یوفي چهار زیر مجموعه در چهار منطقه جهان دارد که 
شامل پاسفیک با مرکزیت هنگ کنگ، آفریقا و خاورمیانه 
با مرکزیت دوبی، قاره آمریکا با مرکزیت مکزیک و اروپا 

با مرکزیت پاریس است و اگرچه سابقه عضویت ایران در 
این انجمن جهانی به سال 1355 برمی گردد اما تاکنون 
ایران به ریاست مناطق این سازمان نرسیده بود. وي اضافه 
کرد: رئیس هر منطقه بر اساس اکثریت آراء انتخاب مي 
شود؛ به این صورت که کاندیداتوری در این انتخابات آزاد 

اس��ت و اعضا بر حسب توانمندي و سوابق، نامزد مورد 
 نظرش��ان را انتخاب مي کنند و انتخابات و شمارش آرا 
نیز تحت نظارت حسابرسان اروپایی است. رئیس دفتر 
ریاس��ت منطقه ای خاورمیانه و آفریق��ا UFI ،افزود: 
عضویت ایران در UFI و ریاس��ت بخش خاورمیانه و 

آفریقای این سازمان بین المللی دیپلماسی تجاری ایران 
در دنیا را ق��وت داده و قدرت تغییر و اظهارنظر درباره 
عضوگیری، بودجه بندی و برنامه ریزی های این سازمان 
را به همراه داش��ته است به طوری که اگر مثاًل شرکت یا 
فردی از یک کش��ور اروپایی و یا آمریکایی بخواهد در 
این انجمن عضو ش��ود ایران نیز در این فرآیند اثرگذار 
اس��ت و ی��ا در بودجه بندی و برگ��زاری همایش ها و 

سمینارها نقش کشورمان نیز قابل توجه است. 
 وی با اشاره به این که هنوز هم با وجود پیشرفت های

 فن��ی و تکنولوژیک��ی در زمین��ه بازاریاب��ی برگزاری 
نمایش��گاه به عنوان صنعت رکودناپذیر ح��رف اول را 
م��ی زند، گفت: طبق آخرین آمار UFI هیچ قاره ای از 
صنعت نمایشگاه کاهش درآمد نداشته است به همین دلیل 
در مدت ریاست در منطقه خاورمیانه و آفریقا برآنیم که با 
توسعه صنعت نمایشگاه در آفریقا حضور ایران در بازار 
کشورهای این منطقه را تحکیم ببخشیم چراکه آفریقا یکی 
از بازارهای هدف ماست و خدمات و محصوالت کشور 
م��ا می تواند با قیمت های رقابتی در آنجا ارائه ش��ود. 
اسفهبدی همچنین خاطر نشان کرد با برگزاری نخستین 
گردهمایی اعضای منطقه خاورمیانه و آفریقا در ماه مارچ 
سال جاری میالدی که به پیشنهاد ایران در عمان برگزار 

خواهد شد این برنامه را نیز به پیش خواهیم برد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

افزایش قدرت دیپلماسی تجاری ایران در دنیا
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کسب رتبه نخست تحقیقات فراوری عناصر نادر خاکی در خاورمیانه 
 رییس مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران گفت: جمهوری 
اسالمی از نظر تحقیقات فراوری عناصر نادر خاکی در بین کشورهای 
منطق��ه و خاورمیانه رتبه نخس��ت را به خود اختصاص داده اس��ت. 
غالمرض��ا مالطاهری، رئی��س مرکز تحقیقات ف��راوری مواد معدنی 
در گف��ت وگوی اختصاصی با ایرنا ،اف��زود: یکی از پروژه های مهم 
مرکزتحقیقات فراوری مواد معدنی ایران، پایلوت اس��تحصال عناصر 
نادر خاکی اس��ت و اکنون برنامه تامین تجهیزات و توس��عه امکانات 
فراوری مرکز پیش بینی ش��ده و تس��ت موفق ای��ن پایلوت اهمیت 

بسزایی در صنعتی سازی تولید این عناصر در کشور دارد . 
این مقام مس��ئول اضافه کرد: طرح استحصال فلزات یا عناصر 
نادر خاکی از منابع معدنی چندی پیش رتبه برتر پژوهش��ی پنجمین 
جش��نواره پژوه��ش و فناوری صنع��ت، معدن و تج��ارت را از آن 
سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
کرد. مالطاه��ری در این زمینه یادآور ش��د: مرکز تحقیقات فراوری 
مواد معدنی با اس��تفاده از منابع پژوهش��ی ایمی��درو و همکاری یک 
شرکت هندی صاحب دانش فنی، طرح استحصال فلزات عناصر نادر 
خاکی از منابع معدنی را پارسال اجرا کرد. وی تصریح کرد: این مرکز 
درصد اس��ت تجهیزات جدیدی را ب��رای فراوری عناصر نادر خاکی 
ابداع و یا مهندس��ی معکوس کند و ضم��ن توجه به صرفه جویی در 

هزین��ه ها، کمبود تجهیزات را با س��اخت، اجرا و نصب آنها برطرف 
س��ازیم. به گفته مالطاهری، پیش بینی می شود در نیمه نخست سال 
آینده این تست پیوسته اس��تحصال عناصر نادرخاکی برای نخستین 

بار اجرا شود. 
وی اضافه کرد: امس��ال در حوزه اکتشاف عناصر نادر خاکی با 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور همکاری خوبی داریم 
و در عین حال سازمان ایمیدرو در عرصه فعالیت اکتشافی در دولت 
یازدهم پیشگام شد و اکنون در تکمیل زنجیره اکتشاف با این سازمان 
همکاری صورت می گیرد. رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
 ایران گفت: 17 نوع عنصر نادرخاکی )با احتساب اسکاندیم و ایتریم ( 
در طبیع��ت یافت می ش��ود و بررس��ی ها حاکی از وج��ود عناصر 
نادرخاکی مانند سریم ، النتانیم ، نئودینیم ، اتریم و اسکاندنیم در ایران 
است. به گفته وی، ایران اکنون در بخش استحصال عناصر نادر خاکی، 
دانش فنی الزم را به دس��ت آورده و آن را بومی سازی کرده است و 
پیش بینی می شود در این بخش به نتایج ارزشمندی در آینده دست 
یابد. مالطاهری افزود: امروز جمهوری اسالمی عناصر نادرخاکی را 
از جمله در صنایع شیشه، پتروشیمی )کاتالیست ها(، صنایع خودرو، 

باتری قابل شارژ و صنایع نظامی مورد استفاده قرار می دهد.
 وی خاطرنش��ان س��اخت: گرای��ش به تولید و به��ره گیری از 

خودروه��ای برق��ی ) هیبریدی ( با توجه به اس��تفاده از عناصر نادر 
خاک��ی در باتری آنه��ا، در واقع بازار مصرف عناص��ر نادرخاکی را 
 رونق می بخش��د و در حقیقت بازار جدیدی برای این منظور ش��کل

 می گیرد. مالطاهری تاکید کرد: امروز آلودگی های زیس��ت محیطی 
بویژه آالیندگی ناش��ی از س��وخت نامناس��ب خودروه��ای بنزینی 
در س��طح جهان موجب ش��ده ت��ا رویکرد تولی��د خودروهای برقی 
)هیبری��دی( مورد توجه قرار گیرد و کارشناس��ان برآورد کرده اند تا 
سال ۲۰۲۰ میالدی 5۰ تا 6۰ درصد خودروها برقی شوند، بنابراین 

بهره گیری از عناصر نادر خاکی اهمیت بسزایی خواهد داشت. 
این مقام مس��ئول افزود: اکنون مرکز در قالب طرح عناصر نادر 
خاکی با کشور فنالند به عنوان یک کشور توانمند اروپایی در بخش 
مع��دن و صنایع معدنی همکاری خوبی دارد و عالوه بر این در حوزه 
اکتش��اف و فراوری نیز این ارتباط برقرار اس��ت. وی همچنین گفت 
 ک��ه فنالندی ها در شناس��ایی عناصر نادر خاکی در منطقه س��نگان 
)خراس��ان رضوی( و انجام آنالیز های خاص با ما تعامالت مناسبی 
داش��تند. وی یادآور شد: بر اساس مطالعات صورت گرفته و گزارش 
منابع بی��ن المللی، امروز می��زان ذخایر جهانی عناص��ر نادر خاکی 
نزدیک به 1۰۰ میلیون تن و میزان تولید و مصرف س��الیانه این مواد 

به 1۲۰ هزار تن می رسد. 

    


