
ســازمان جهاني هوانوردي )ايكائو( در گزارشــي اعالم كرد در سال گذشته 
ميــالدي )۲۰۱۸( ۴ ميليــارد و ۳۰۰ ميليــون نفر از طريق شــركت هاي 
هواپيمايي دنيا جابه جا شدند. به گزارش مهر، براساس اعالم ايكائو، اين تعداد 
 مسافر هوايي در ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن )۲۰۱۷( رشد ۶.۱ درصدي 

داشته است. 
اين ســازمان همچنين تعداد پروازهــاي انجام شــده در فرودگاه هاي دنيا 
براي پروازهاي تجــاري و برنامه اي را ۳۸ ميليون ســورتي پرواز اعالم كرده 
اســت. به گفته ايكائو، ترافيك هوايي مســافران جهاني طبــق معيار كل 
درآمد زمان بندي شــده با مســافر-كيلومتر )پي آركي(، ۶.۷ درصد جهش 
كرده و ۸.۲ تريليون پي آركي انجام شــده اســت. از ســوي ديگر در سال 
۲۰۱۸ يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون سفر هوايي بين المللي گردشگري انجام 
شــده اســت و حمل ونقل هوايي، از لحاظ ارزش مالــي، ۳۵ درصد تجارت 

جهانــي را جابه جا مي كند. درواقــع ۹۰ درصد از تجارت هــاي الكترونيك 
 فرامرزي شــركت به مشــتري )بي توســي( بــا حمل ونقل هوايــي انجام 

مي شود. 

ترافيك مسافران
در ســال ۲۰۱۸ ترافيك مسافران پروازهاي زمان بندي شــده بين المللي از 
 لحاظ پي آركي ۶.۴ درصد رشد كرده كه نســبت به رشد ۸.۴ درصدي سال 

۲۰۱۷ كندتر شده است. 
تمام مناطق جهان رشــدي كمتر از ســال گذشــته را گزارش كرده اند، به 
جز آمريكاي شــمالي كه با قدرت گرفتن اقتصــاد در اياالت متحده و تداوم 
توسعه بين المللي شــركت هاي هواپيمايي كانادايي، رشــد بهتري داشته 
اســت. اين منطقه كه ۱۲ درصــد از كل پي آركي انجام شــده در جهان را 

 به خود اختصــاص داده، از رشــد ۴.۹ درصدي در ســال ۲۰۱۷ به رشــد 
۵.۷ درصدي در سال ۲۰۱۸ دست يافته است. آسيا اقيانوسيه، دومين بازار 
بزرگ بين المللي با ســهم ۳۰ درصدي از پي آركي، با رشــد ۷.۳ درصدي، 
همچنان سريع ترين رشد را به خود اختصادص داده است، هرچند نسبت به 
رشد ۱۰.۵ درصدي سال ۲۰۱۷ خود كندتر شده است. اروپا كه بزرگ ترين 
بازار پرواز بين المللي با ســهم ۳۷ درصدي از پي آركي است، با ۶.۷ درصد، 
دومين رشد ســريع را به خود اختصاص داد. به دنبال اروپا، آمريكاي التين/

 درياي كارايــب و آفريقا بــا رشــد ۶.۶ و ۶.۵ درصــدي در رده هاي بعدي 
قرار دارند. 

اين دو منطقــه كمترين ســهم پي آركــي را در پروازهــاي بين المللي به 
خود اختصــاص داده اند و ســهم آنها به ترتيب ۴ و ۳ درصد شــده اســت. 
شــركت هاي هواپيمايــي خاورميانــه كــه ۱۴ درصــد از ترافيــك 

 هوايي جهــان را در دســت دارند، بــا ۴.۷ درصــد، كندترين رشــد را به 
خود اختصاص داده اند. 

از لحاظ پروازهاي مســافري داخلي زمان بندي شــده، كل بازارهاي جهان 
در سال ۲۰۱۸ با رشــد ۷.۳ درصدي روبه رو شــدند كه نسبت به رشد ۷.۱ 
درصدي ســال ۲۰۱۷ بهبود يافته اســت. اين گرايش رو به بــاال با تقويت 
تقاضا براي پروازهــاي داخلي در آمريكاي شــمالي به وجــود آمد كه ۴۰ 
درصد پي آركي دنيا را بــه خود اختصاص مي دهد. رشــد پروازهاي داخلي 
اين منطقه از ۳.۷ درصد در ۲۰۱۷ به ۵.۴ درصــد در ۲۰۱۸ افزايش يافت. 
منطقه آســيا اقيانوســيه كه بزرگ ترين بازار پروازهاي داخلــي جهان را با 
۴۲ درصد پي آركي به خود اختصاص داده اســت، به رشــد دو رقمي ۱۰.۴ 
 درصدي خود ادامه داد. تقاضاي باال در چين و هند، نرخ پروازهاي داخلي اين 

منطقه را باال برد. 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با كليات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي موافقت كردند كه اين طرح براي بررسي بيشتر مواد به كميسيون 
شوراها  ارجاع شد.  در جلســه علني امروز )چهارشنبه( نمايندگان مجلس 
 شوراي اسالمي با ۱۵۵ راي موافق، ۶۴ راي مخالف و دو راي ممتنع از مجموع 
۲۳۱ نماينده حاضر در مجلس شــوراي اســالمي كليات طرح اصالح قانون 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي درباره استاني شدن انتخابات را تصويب كردند.

خبرگزاري فرانسه در يادداشتي از بازگشت گسترده آوارگان افغان از ايران 
 )IOM( خبر داده است. مديريت مهاجران افغان مركز بين المللي مهاجران
در گزارشي اعالم كرد در سال ۲۰۱۸ بيش از ۸۰۰ هزار مهاجر افغان از ايران به 
كشورشان بازگشته اند.اين سازمان وضعيت اقتصادي ايران، تحريم هاي آمريكا 
و همچنين نوسانات اقتصادي در اين كشور را عامل اصلي بازگشت مهاجران 

افغان به كشورشان عنوان كرده  است. 

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: آمارهاي اين وزارتخانه 
نشان مي دهد اكنون با كسري گوشي تلفن همراه در سطح بازار 
روبه رو هستيم كه روند تســهيل واردات آن به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مربوط اســت. به گزارش ايرنــا، محمدجواد 
آذري جهرمي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات وزيران در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعيت گوشي تلفن 
همراه وكسري آن در بازار افزود: گزارش هاي صنفي نيز حاكي 
از كمبود گوشي در سطح بازار است و كارگروهي كه براي اين 

امر تشكيل شده بود، درحال پيگيري است.  وي اظهارداشت: 
تسهيل شرايط واردات گوشي تلفن همراه برعهده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است و اين موضوع با جديت پيگيري مي شود تا 
مشكالت ثبت سفارش، تخصيص و ترخيص گوشي ها هرچه 
سريع تر برطرف شــود.  به گزارش ايرنا، اين درحالي است كه 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در تيرماه امسال 
نيز از ساماندهي و تثبيت وضعيت بازار تلفن همراه خبرداده بود 
و براي ثبات بازار قرار شد بخشي از تجهيزات و تلفن هاي همراه 

داخل گمرك ترخيص و همچنين چند هزار گوشي توقيف شده 
تعيين تكليف و به بازار عرضه شوند.  به گفته وزير دولت دوازدهم، 
آبان ماه امســال براي رفع كمبود گوشي تلفن همراه در كشور 
قرار بود گوشي هاي توقيفي رفع مشكل و به بازار عرضه شوند كه 
براساس آمارها پيش از اين بيش از ۱۲۰ هزار گوشي تلفن همراه 
كه واردكنندگان با وجود دريافت ارز دولتي آن را با نرخ آزاد عرضه 
كرده بودند از سوي مقام هاي قضايي توقيف شده بود تا به پرونده 

متخلفان رسيدگي شود. 

وزير حمل و نقل و كشتيراني هند گفت كشورش مجوز فعاليت يك بانك ايراني 
در اين كشور را صادر كرده است. 

نيتين گادكاري در حاشــيه ديدارش با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايران در دهلي نو گفته اســت اين كار در چارچوب روابــط دوجانبه صورت 
مي گيرد. وي همچنين با اشــاره به آغاز به كار بندر چابهار گفته اســت كه 
اين كار در ســريع ترين زمان ممكن صورت خواهد گرفت. به گفته اين وزير 
هندي، هند به يك بانك ايراني اجازه داده است تا ظرف سه ماه آينده، شعبه 

خود در هند را تاســيس كند. ظريف نيز گفت كه دو كشــور درباره مسائل 
 مختلف با يكديگر مباحث بسيار خوبي داشــته اند كه چابهار نيز يكي از آنها 

بوده است. 
ظريف همچنيــن با انتقــاد از اتحاديه اروپا بــه دليل تاخيــر در راه ا ندازي 
مكانيزم همكاري مالي گفته اســت كه ايــران به كار با اروپــا در اين زمينه 
ادامه مي دهــد؛ اما خــود را معطل ايــن كار نخواهــد كرد. هند از ســال 
۲۰۰۳ بــه دنبال گســترش مناســبات اقتصادي خــود با ايــران از طريق 

بندر چابهار بــود اما اين كار در ســال ۲۰۱۴ با يادداشــت امضــاي تفاهم 
ســرمايه گذاري هند در چابهار جدي شــد و به دنبال توافق هســته اي در 
ســال بعد آن، هند با امضاي يك قرارداد ســه جانبه بين ايران و افغانستان 
و هنــد، كنتــرل و اداره بندر چابهــار را به مدت ۱۰ ســال و مشــروط به 
 ســرمايه گذاري در زيرســاخت هاي اين بندر و مناطق اطــراف آن بر عهده 

گرفت.
به گفته وزير هندي، اين نخســتين بار اســت كه هند كنترل يــك بندر را 

در خــارج از مرزهايــش بــه دســت مي گيــرد. هنــد در بنــدر چابهار 
حــدود ۸۵ ميليــون دالر ســرمايه گذاري خواهــد داشــت.  پيش تر نيز 
كاردار ســفارت هند در ايران ســال گذشــته از تمايل ۶ بانك ايراني براي 
تاســيس شــعبه در هند خبر داده بود. تابســتان امســال نيز مراحل اوليه 
صدور مجــوز فعاليــت يــك بانــك ايرانــي در هند انجــام شــد و وزير 
 دارايــي هند بــه بانك مركــزي هند اجــازه داد بــا صدور مجــوز مربوط 

موافقت كند. 

آمارهاي جديد نشــان مي دهد توليد صنعتي در 
آلمان براي ســومين مــاه متوالي رونــدي نزولي 
 داشته و همين امر اقتصاد اروپا را آسيب پذير كرده

 است.
توليد صنعتي در آلمان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۱.۹ درصد كاهش يافت كه بدترين عملكرد 
ماهانه از سال۲۰۰۹ و زمان ركود بزرگ اقتصادي 

محسوب مي شود. 
براســاس آماري كه از ســوي دفتر فدرال آلمان 
منتشر شده اســت ماه نوامبر ســومين ماه پياپي 
بود كه توليد صنعتي در آلمــان كاهش مي يابد و 
از طرف ديگر اطمينان اقتصادي در سراســر حوزه 

 يورو به نزديك كمترين ميزان در دو سال گذشته 
رسيده است. 

در حالي اين خبرهاي بــد از اقتصاد آلمان مي آيد 
كه ماه گذشــته ميالدي ماريو دراگي، رئيس كل 
بانك مركــزي اتحاديه اروپا گفته بود كه شــرايط 
اقتصادي در اين اتحاديه به قدري خوب شده است 
 كه مي توان اجراي سياســت هاي محرك پولي را 

متوقف كرد. 
آمــار اقتصادي منتشرشــده از شــرايط آلمان به 
عنوان بزرگ تريــن اقتصاد آمريكا نشــان دهنده 
بروز مشــكل در اين كشور اســت و كارشناسان 
 نگــران بــروز يــك ركــود اقتصــادي ديگــر 

هستند. بانك مركزي آلمان اعالم كرده كه با دقت 
پيگير نوســانات اقتصادي ماهانه اســت و انتظار 
 دارد كه اين مشــكالت مقطعي بــوده و به زودي 

پايان يابد. 
آاليندگي هــاي  اســتانداردهاي  اعمــال 
جديــد خودروهــا كــه خودروســازان را مجبور 
 بــه رعايــت آنهــا كــرده، از جملــه مهم ترين 
داليــل مشــكل در اقتصــاد آلمــان اســت و از 
طــرف ديگــر كاهــش ســطح آب رودخانــه 
رايــن در كنار بيشــتر شــدن تعطيــالت براي 
 كارگــران از ديگــر داليــل افــت اقتصــادي 

آلمان است. 

مديــر اجرايي بانــك دولتــي UCO هند اعالم 
كرد كه پااليشــگاه هاي هند، پرداخت پول نفت 
 ايران به روپيه را در حســاب ۹ بانــك ايراني نزد 

UCO Bank  آغاز كردند. 
به گزارش رويترز، اين نخســتين باري است كه از 
آغــاز دور جديد تحريم هاي نفتــي آمريكا بر ضد 
ايران، چنين پرداخت هايي انجام مي شود. چاران 
ســينگ، مدير اجرايي بانك دولتي يو.ســي. او به 
رويترز گفت: امروز ما مبالغ خوبي از سوي برخي 
از شــركت هاي نفتي دريافت كرديــم. او نامي از 
پااليشــگاه ها و ميزان پولي كه ســپرده اند، ذكر 
نكرد. هند، سومين واردكننده بزرگ نفت جهان، 

به دنبال ادامه دادن بــه واردات نفت خود از ايران 
اســت، چرا كه اين كشــور حمل ونقــل رايگان و 
دوره پرداخت طوالنــي را به عنــوان امتياز ارائه 
مي كند. بدين ترتيب قرار شــده است كه ايران از 
اين صندوق روپيه اي بيشــتر براي واردات از هند 
اســتفاده كند. نيودهلي به تازگي طي اعالميه  اي 
پرداخت هاي انجام شده به شركت ملي نفت ايران 
را از ماليات هاي ســنگين خود معاف كرد و بدين 
ترتيب ۱.۵ ميليارد دالر از پول هاي پااليشــگاه ها 
آزاد شــد. يك منبع آگاه صنعت نفت خبر داد كه 
بزرگ ترين پااليشــگاه هند، شــركت نفت هند و 
شركت پااليشــگاهي و پتروشــيمي هند، براي 

واردات نفت ايران پول پرداخت كرده اند. به دنبال 
تاخير در ايجاد مكانيزم پرداخت غير دالري اروپا، 
ايران مكانيزم هاي پرداخت پول نفت خود را متنوع 
كرده است كه اين شــامل قراردادهاي تهاتري با 
شركاي تجاري اي مانند هند، چين و روسيه است. 
در دور قبلي تحريم ها هند ۴۵ درصد از پول نفت 
ايران را به روپيه پرداخت مي كرد اما در دور جديد 
تمام پرداخت ها با روپيــه  خواهد بود، چراكه هند 
به دنبال اصالح توازن تجاري خود با ايران اســت. 
 واردات هنــد از ايران، در بازه آوريــل تا نوامبر كه 
۹۰ درصد آن را نفت تشــكيل مي داد، بالغ بر ۱۱ 

ميليارد دالر شده است. 

كليات  طرح استاني شدن  انتخابات 
مجلس تصويب  شد

بازگشت  مهاجران  افغان 
از ايران   ركورد  زد

وزير ارتباطات:  كسري گوشي تلفن همراه  داريم

صدور  مجوز  فعاليت  يك  بانك  ايراني  در  هند
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جدیدترین پیش بینی بانک جهانی
از رشد اقتصاد ایران منتشر شد

اتصال خط ريلی فوالد 
سنگان به   شبکه سراسری 

راه آهن كشور

 ايران   در۲۰۲۰   از   ركود   
خارج خواهد   شد

قيمت ها  و آرامش
بازار  مورد توجه 
دولت خواهد  بود

روحانی:

مقابل توپ  و  تشر و
ياوه گويی های  آمريکا 

و  اروپا  پس  نزنيد
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سرمقاله
موانع  رشد

 تولید

توليــد داخلــي از آن 
جهت بااهميت اســت كه 
موجب خودكفايي و قطع 
وابســتگي بــه كاالهاي 
خارجي خواهد شد. البته زواياي اهميت توليد 
بسيار زياد است. مشكالت زيادي خود را به مسير 
توسعه توليد گره زده اند و براي حل اين مشكالت 
حل مشكل تحريم هاي اعمال شده كافي نيست. 
در واقع مشــكل امروز اقتصاد و توليد داخلي 
را نمي توان تنها اين عامل دانســت. مشكالت 
اصلي ديگري وجود دارند كه ريشه داخلي دارند 
 و براي رفع آنها در صــورت تحقق خودكفايي 

بايد كوشيد... 

  غالمحســين دوانــي، 
كارشناس اقتصادي
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ريخت و پاش كاالهای 
خارجی در  تبليغات شهری

سردرگمی در توليد  و 
صادرات كاالهای آی تی

»کسب و کار« تشکیل بازار متشکل معامالت ارزی  را بررسی می کند

معامله  نقدی  ارز در   بستر الکترونیک
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افزایش 10 میلیونی  قیمت  خودرو   داخلی
خودروسازان   قبل   از   تصمیم   ستاد   تنظیم   بازار   پیش  قدم   شدند

 حمايــت از توليــد ايرانــی و توليدكننــده داخلی 
 ســال هاســت مطرح شــده اســت و هر ســال با 
نام گذاری های مختلــف كه مربوط به همين موضوع 
می شود، سعی شــده تب حمايت از كاالهای داخلی 
بيشتر شود. متاســفانه با وجود تالش های بسياری 
كه توليدكننده ايرانی برای بقا در بازار می كند حجم 
كاالهای خارجی و تبليغات مرتبط با آنها اجازه نفس 
كشيدن را از توليدكننده داخلی گرفته است. افزايش 
قيمت مواد اوليه و گرانی محصول توليد شده ايرانی از 
يك سو و ادامه روند تبليغات محصوالت خارجی از سوی 
ديگر باعث شد كه كماكان محصوالت خارجی انتخاب 
نخست مردم باشــند. در همين رابطه طی چند روز 
گذشته توسط مجلس خريد كاالها و خدمات خارجی 

كه محصوالت داخلی مشابه آنها...

توسعه توليد كاالهای آی تی تا جايی كه امكان 
صادرات داشته باشد ســال هاست به مشكلی 
الينحل تبديل شــده و اين در حالی است كه 
در تمام كشورهای توســعه يافته درآمدزايی 
حاصل از صادرات اين كاالها منبع ارزشمندی 
برای ارزآوری شده است. اگر به دنبال صادرات 
و ارزآوری هستيم بايد مانند بسياری از كشورها 
در كنار اهميت به كيفيت كاال، روی توليد چند 
كاال برای بازارهای بين المللــی تمركز كنيم. 
 ICT در اين رابطه ســينا فعال حوزه صادرات
اظهار كرد: استراتژی مشخصی در زمينه توليد 
و صادرات خدمات فنــاوری اطالعات )IT( در 
داخل كشــور وجود ندارد و متأسفانه دغدغه 

دولتمردان ما توليد نيست...

سازمان  جهاني  هوانوردي: 

4/3 ميليارد  نفر در سال ۲۰۱۸ هوايي سفر كردند

هند  پول  نفت  را  به حساب ۹ بانك ايراني واريز مي كنداروپا  در آستانه ركود  قرار گرفت



اقتصاد2
ایران وجهان

تشــکیل بــازار متشــکل 
معامــات ارزی باالخره به 
تصویب شورای پول و اعتبار 
رســید. طبق گفته برخی از 
کارشناسان با این کار از این 
پس باید امیدوار بود که اتفاقات خوبی در بازار ارز بیفتد. 
از جمله این اتفاقات خوشایند ایجاد شفافیت بیشتر در 
بازار ارز است که به دنبال آن کاهش قیمت ارز را نیز به 

همرا دارد.
اگرچه بانک مرکزی در این مدت تاش بسیاری برای 
کاهش التهابات ارزی کرده اما همــه این تاش ها اثر 

ناچیزی در کاهش نرخ ارز داشته است. حداقل در این 
چند ماه یعنی از ابتدای مهر تا به حال که تقریبا بیش از 
سه ماه از اقدامات سرکوب گرایانه بانک مرکزی در بازار 
ارز می گذرد، اتفاق خاصی جز کاهش چند هزار تومانی 
ارز نیفتاده است. به همین دلیل کارشناسان تشکیل بازار 
متشکل معامات ارزی از سوی بانک مرکزی را در راستای 
اقدامات بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ ارز می دانند 
که البته تقاضای ارزی عید نیز در این تصمیم از سوی 

بانک مرکزی موثر بوده است.
مکانیزم قیمت گذاری در بازار متشــکل ارزی به گفته 
رئیس کانون صرافان به صورت عرضه و تقاضا ی اولیه 
است و براساس اعام های بعدی در بازه زمانی مشخص، 
قیمت تعیین می شــود و هر صرافــی می تواند عرضه 

کننده یا متقاضی اولیه باشد. همچنین قیمت گذاری 
در چارچوبی مشخص و براســاس آیین نامه  ای که به 
صاحدید بانک مرکزی منتشــر خواهد شــد، تعیین 
می شود.  و همچنین از این پس این بازار است که مرجع 

تعیین نرخ می شود.
همچنین کانون بانک های خصوصی، شورای هماهنگی 
بانک های دولتی و کانون صرافان سه رکن متشکل بازار 

معامات ارزی هستند.
به گزارش بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و شصت 
و چهارمین جلســه شــورای پول و اعتبار که در محل 
ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، موضوع »بازار متشکل 

معامات ارزی«، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
بر اســاس این مصوبه به منظور ســاماندهی و توسعه 

بازار شــفاف، منصفانه و کارا، »بازار متشکل معامات 
ارزی« تشکیل می شود تا ارزها در آن به طور نقد مطابق 

مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر 
الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.

»کسب و کار« تشکیل بازار متشکل معامالت ارزی  را بررسی می کند

معامله نقدی ارز در  بستر الکترونیک

تکنولوژی تعمیر فیبرهای نوری 
در دریا بومی شد

کارشناسان ایرانی شرکت پیشگامان کویر آسیا 
موفق به تعمیر فیبرهای نوری بین الملل در دریای 

آزاد با دانش و تجهیزات بومی شدند.
به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان و به 
نقل از خبرگزاری اقتصادایران ، شرکت پیشگامان 
کویر آسیا از شرکت های زیرمجموعه گروه تعاونی 
پیشگامان یک دهه پیش با هدف ایجاد و برقراری 
ارتباطات مخابراتی با ســایر کشــورهای دنیا در 
زمینه های Voice و Data و تأمین پهنای باند 
بین الملل شروع به کار کرد.  مدیرعامل و رییس 
هیئت مدیره شرکت پیشگامان کویر آسیا در گفت 
و گویی ضمن بیان این مطلب گفت: فعالیت های 
تخصصی این شرکت در حوزه پهنای باند و ترانزیت 
دیتا در سال ۱۳۹۱ با بهره برداری از اولین پروژه 
فیبر نوری دریایی بین المللی با نام شناخته شده 
POI در آبهای آزاد ایران و عمان با مالکیت ایرانی 
و سرمایه تعاونی آغاز گردید. اولین دستاورد این 
پروژه تأمین پهنای باندی با سرعت ۱۰GB جهت 

شرکت ارتباطات زیرساخت بود.

در نهمین کنفرانس بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد تشریح شد

الزامات بودجه ریزی عملیاتی در 
بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، محمد 
علی دهقان دهنوی در پنل تخصصی سازمان برنامه 
و بودجه بودجه ریزی با عنوان »بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکــرد« در نهمین کنفرانــس بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، 
گفت: پیچیدگی ها و تفاوت هایی در نظام بودجه 
ریزی بانک ها نسبت به سایر دستگاه ها و نهادهای 
اجرایی کشور وجود دارد که باید به این موضوعات 
توجه ویژه داشت. وی با اشاره به خدمات متنوع در 
شبکه بانکی کشور،افزود: در بانک ها به دلیل تنوع 
خدمات، بودجه ریزی عملیاتی را متفاوت و متمایز 
از سایر دستگاه ها می کند. عضو هیأت مدیره بانک 
مسکن افزود: »ریسک اعتباری« بانک ها به دلیل 
ماهیت فعالیت های مالی و تسهیاتی، قطعا در بانک 
ریسک اعتباری ایجاد می کند و معوقات بانکی یکی 
از مهمترین این ریسک ها است که باید این ریسک ها 
در نظام بودجه ریــزی عملیاتــی در نظر گرفته 
 شــود. بنابراین مجموع پیچیدگی ها به این منتج 
 می شود که نظام بودجه ریزی عملیاتی در بانک ها 
تفاوت هایی با بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های 
 دیگر دارد. دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه نیازمند 
مدل هایی برای تسهیل نظام بودجه ریزی در شبکه 
بانکی به دلیل مواجهه با ریسک های اعتباری پیش 
رو هستیم، گفت: به عنوان مثال در بانک نمی توانیم 
از افتتاح سپرده کوتاه مدت که هزینه آن برای بانک 
باال است، صرفه نظر کنیم و فقط به مشتری خدمات 

سپرده بلند مدت داده شود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران:
اجرای بایگانی الکترونیکي بازده 
عملیاتي، کیفیت کار و رضایت 

مشتري را افزایش مي دهد
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهرایران در بازدید از شعبه مطهري مدیریت شعب 
استان تهران، بر روند انجام بایگاني دیجیتال که به 
صورت پایلوت در این شــعبه در حال اجرا است 
نظارت کرد. به گزارش روابط عمومی بانک قرض 
الحسنه مهرایران، دکتر اکبری ضمن بازدید از روند 
اجراي این پروژه در شــعبه مطهري بیان داشت: 
شاید به نظر خیلي از کارکنان عدم استفاده از کاغذ 
در بایگاني اسناد و مدارك مسأله مهمي  نباشد، اما 
این موضوع در سازمان هاي بزرگ که مصرف کاغذ 
در آنها زیاد است بســیار حائز اهمیت است؛ زیرا 
عاوه بر کاهش هزینه هاي ناشي از مصرف بي رویه 
کاغذ موجب تسریع در انجام فرآیند و عملیات هاي 
اداري نیز مي شود. وی افزود: متاسفانه، در بایگانی 
سنتی کارمندان ۵ تا ۱۵ درصد وقت خود را صرف 
خواندن اطاعات و ۵۰ درصد را صرف بررسي اسناد 
مي کنند؛ در حالي که آرشیو الکترونیکي اسناد یک 
راه حل مدیریتي خاص و یک ابزار قدرتمند صرفه 
جویي در وقت است که بازده عملیاتي، کیفیت کار 
و رضایت مشتري را افزایش مي دهد. دکتر اکبری 
در جریان این بازدید، وضعیت عملکرد شعبه در 
حوزه هاي مختلف جذب منابع، نسبت مصارف به 
منابع، وصول مطالبات و همچنین روند بازاریابي 
هاي انجام شده را نیز مورد بررسي و ارزیابي قرار داد 
و رهنمودهاي الزم براي تحقق اهداف در فرصت 

باقي مانده از سال را ارائه نمود.

خبر

بانک
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لغو ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای در گمرك مانده، هم 
فرصت خوبی در اختیار وارد کنندگان و هم رانت هایی برای 
برخی از افراد فراهم آورده اســت. پیش از این واردکنندگان 
به دولت فشــار وارد می آوردند که با ترخیص این خودروها، 
آرامشی در بازار خودرو ایجاد کند در حالی که بررسی ها نشان 
می دهد حداقل ترخیص این تعداد از خــودرو، نمی تواند به 

التهابات بازار خودرو کمک کند.
لغو این ممنوعیت پس از چندین ماه ضمن آنکه نشــان داد، 
سیاست های دولت برای مهار درخواست های واردکنندگان 
 و برخی افــراد ذی نفــوذ، نه تنهــا اثرگذار نبــوده بلکه در 
بلند مدت هم منجر به تســلیم دولت و مسئوالن گمرکی در 
قبال واردکنندگان شــده که بعضا هم جزو متخلفان هستند. 
وارد کنندگان خودرو چه با ثبت ســفارش های جعلی و چه 
فشارهای جانبی از هیچ تاشــی برای رسیدن به اهداف خود 
در قبال واردات خودرو، خودداری نکرده اند و مصوبه اخیر نیز 
نشان داد، باالخره دیر و یا زود خواسته آنها مهر رضایت دولت 

را کسب خواهد کرد.
مســئله دیگر درآمدهای گمرك از واردات این میزان خودرو 
است که پیش از این معطل مانده بود. بر اساس آمارها ۴۲۰۰ 
میلیارد تومان درآمد گمرکی از این محل کسب می شود. به 
طوری که به گفته رحمانی آنچه در مورد تحویل این خودروها 
اهمیت داشــت، تعیین تکلیف آنها در گمرك بود زیرا حتی 
برخی از اینها عــوارض گمرکی را نیز پرداخــت کرده بودند. 
موضوعی که در اینجا مطرح می شــود آن است که برای ۱۳ 
هزار خودروی مورد اشــاره حدود ۳۰۰ میلیــون دالر ارز از 
کشور خارج شده است و در هر صورت به عقیده کارشناسان 
نگه داشتن این خودروها در گمرك به صاح اقتصاد نیست اما 
سوال اینجاست که اگر واردات این خودرو فرایند قانونی را طی 
کرده، چرا در گمرك دپو شــده و اگر هم طی نکرده، تکلیف 

واردات غیرقانونی خودرو چه می شود؟
در همین رابطــه وزیر صنعت با اشــاره به اینکــه ترخیص 
خودرها بــا مصوبــه دولــت تعیین تکلیف شــده اســت، 
گفت: برخــی از این خودروها باید به دســت مردم برســد و 
مشــخص شــده که وارد کننــده تخلفــی داشــته و مردم 

تقصیــری نداشــتند و بــرای ترخیــص آن دســتگاه های 
 مختلف به این نتیجه رســیدند کــه باید ایــن خودروها را 

ترخیص کنند.
بر اساس اطاعاتی که نخســتین بار منتشر شــد، ۱۳ هزار 
خودرو در محوطه های گمرکی دپو شده است که طبق اعام 
مسئوالن زیربط با مصوبه مذکور سازوکار الزم برای ترخیص 
این خودروها ایجاد شده است. واردات خودرو به همراه بیش از 
۱۳۰۰ قلم کاالی دیگر از خرداد ماه سال جاری با قرار گرفتن 

در گروه ۴ کاالیی ممنوع شده است.
یکی از نکات جالب توجه در خصوص ترخیص ۱۳ هزار خودرو 
در گمرك مانده این است که میانگین واردات  سالیانه خودرو 
حدود 7۰ هزار دســتگاه میباشــد این در حالی است که اگر 
۱۳ هزار خودرو مورد اشاره ترخیص شــود مجموعا در سال 
۹7 حدود ۲۵ هــزار خودرو وارد بازار میشــود که به احتمال 
زیاد اثر قابل توجهی در بازار خودروهای خارجی نداشــته و 
در واقع عموم مردم از  این تصمیم )اثر کاهش قیمتها( منتفع 

نمیشوند.

ضرورت نظارت بر مکانیــزم عرضه خودروهای 
وارداتی

حسن کریمی ســنجری در این رابطه به »کسب و کار« می 
گوید: اولین موضوعی که در خصوص ترخیص خودرو به ذهن 
می رســد این اســت که میزان ارزی که بابت واردات خودرو 
از کشــور خارج شده، دیگر به کشــور بر نخواهد گشت و نگه 
داشــتن خودرو در گمرك کمکی به بازگشــت ارز نمی کند. 
پس در اینکه ترخیــص این خودروها به صاح بوده، شــکی 
نیست. اما مسئله اینجاست که دولت سعی کرد در این مدت 
با بررسی بیشتر پرونده کسانی که به صورت غیرقانونی خودرو 
به کشــور وارد کرده بودند، به مجازات و یا جریمه متخلفات 
بپردازد در حالی که شــرایط فعلی نشــان می دهد، حداقل 
هنوز پرونــده متخلفان واردات خودرو مبهم اســت. موضوع 
دیگر اســت اســت که دولت باید وارد کنندگان را ملزم کند 
که این خودروها را به کســانی که قبا به آنهــا برای فروش 
تعهد داده انــد، تحویل دهند نه آنکه در بــازار و با هر قیمتی 
 که می خواهند. به عبارتی عرضه این خودروها باید با نظارت 

دولت صورت بگیرد.

اگرچه ســتاد تنظیم بازار هنوز به صورت رسمی، گزارشی از 
تصمیم خود بــرای افزایش قیمت انــواع خودروهای پرتیراژ 
را اعام نکرده اســت، خودروســازان خود پیش قدم شده و 
قیمت های جدید را اعام کرده اند. ایــن افزایش البته از نظر 
برخی از کارشناسان بازار خودرو چندان به چشم نمی آید و از 

تعدیل تورم صنعت خودرو عاجز است.
مدت ها است که خودروسازان از افزایش قیمت خودرو حرف 
می زنند و خواسته مهم آنها واقعی سازی قیمت ها است اما از 
آنجایی که  خودرو بیش از هر کاالی دیگری متحمل افزایش 
قیمت بوده است و از طرفی کاالیی پرمتقاضی به شمار می آید، 
این افزایش فشــار مالی زیادی به مردم وارد می کند و حتی 
برخی از کارشناســان به حذف برخی از متقاضیان با افزایش 
قیمت ها از بازار خودرو، اذعان دارند. اما خودروســازان چاره 
کمک به بحران تولیــد خودرو را چیزی جــز افزایش قمیت 
خودرو نمی دانند و از دولت توقع رفع مشکات حاصل از گرانی 
خودرو را دارند. کارشناسان بازار خودرو معتقدند قیمت خودرو 
حداقل باید ۲۰ میلیون تومــان افزایش پیدا کند تا جوابگوی 

بحران قطعه سازی و هزینه های باالی تامین قطعه باشد.
بر اساس گزارش قرار بر این بود که ستاد تنظیم بازار، سه شنبه 
۱۸ دی ماه، موضوع بررسی قیمت های خودرو را در دستور کار 
قرار داده و برای آن تصمیم گیری کند، اگرچه رضا رحمانی، 

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم هفته گذشته وعده داده بود 
که تا پایان هفته قبل، نرخ ها را اعام نمایند. اما اگرچه ستاد 
تنظیم بازار هنوز به صورت رســمی، گزارشی از تصمیم خود 
برای افزایش قیمت انواع خودروهــای پرتیراژ را اعام نکرده 
است، خودروســازان خود پیش قدم شده و قیمت های جدید 

را اعام کرده اند. 
بر اســاس برخی گزارش ها اما ایران خــودرو مجوز افزایش 
قیمت انواع خودروهای زیــر ۴۵ میلیون تومانــی خود را از 
دولت دریافت کرده و تغییرات قیمتی خودروهای پژو ۲۰6، 
خانواده سمند، پژو۴۰۵ ، رانا و پژو پارس سال را در لیست دی 
ماه خود منتشر نموده است. براین اساس  تغییرات قیمتی در 
محصوالت ایران خودرو بیش از ۱۰ میلیــون تومان در انواع 

محصوالت بوده است.

قیمت ســکه تمام بهار آزادی در بازار تهران امروز چهارشنبه با نوسان 
جزئی نسبت به دیروز، ۳ میلیون و 76۸ هزار تومان شد.

به گزارش تسنیم ،امروز در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طا نسبت به روز 
گذشته نوسان جزئی داشته است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت ۳ میلیــون و 76۸ هزار تومان و 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۳ میلیون و 6۴۰ هزار تومان 

معامله می شود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، 
ربع سکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 66۰ هزار 

تومان فروخته می شود.
هر گرم طای ۱۸عیار هم ۳۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان ارزش گذاری شده 
است، ضمن آنکه هر اونس طا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۸۲.7 دالر 

معامله می شود.  قیمت های درج شده برای انواع سکه و طا از اتحادیه 
طا و جواهر گرفته شده است.

گفتنی است، صرافی های بانک ها قیمت دالر را برای روز جاری با ۲۰ 
تومان کاهش نسبت به نرخ دیروز، ۱۰  هزار و ۸۸۰ تومان اعام کرده اند. 
این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۰ هزار و 7۸۰ تومان خریداری 

می کنند.
قیمت فروش یورو نیز در صرافی های بانک هــا ۱۲ هزار و 7۲۰ تومان 
اعام شده است؛ قیمت خرید یورو  نیز در این صرافی ها ۱۲ هزار و 6۲۰ 

تومان است.
یورو در مرکز مبادالت ارزی ۴۸۱۱ تومان،  درهم امارات ۱۱۴۳ تومان و 
پوند انگلیس نیز ۵۳۴۹ تومان قیمت خورده و به واجدان شرایط دریافت 

ارزهای دولتی فروخته می شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی گفت: افزایش وام 
ازدواج از ۱۵۰ به ۲۵۰ میلیون ریال در کمیسیون فرهنگی مجلس برای 

ارایه به کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
حجت االسام احد آزادیخواه روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: افزایش مبلغ وام ازدواج یکی از پیشنهادهای کمیسیون فرهنگی 
مجلس دهم است که در صورت تصویب از سال ۹۸ به قانون تبدیل می 
شود. وی افزود: چنانچه افزایش مبلغ وام ازدواج در کمیسیون تلفیق 
بودجه و صحن علنی مجلس شورای اسامی رای بیاورد و تصویب شود، 

از اول فرودین ماه سال ۹۸ قابلیت اجرا دارد.
نماینده مردم مایر در مجلس شورای اسامی ادامه داد: در صورت تایید 
این مصوبه در مجلس، در عمل وام ازدواج برای زوج های جوان به ۵۰۰ 

میلیون ریال می رسد.
حجت االســام آزدیخواه بیان کرد: با توجه به نرخ تورم در کشــور و 

مشکات و موانعی که بر سر راه جوانان برای ازدواج وجود دارد، افزایش 
مبلغ وام ازدواج یکی از بهترین مصوباتی است که کمیسیون فرهنگی 
مجلس با آن موافقت کرد. وی گفت: افزایش مبلغ وام ازدواج می تواند 
جوانان را برای ازدواج آسان تشویق و ترغیب کند و زمینه خوبی برای 

رسیدن سن ازدواج به سن منطقی باشد.
رییس کمیته برنامه، بودجه و اصاح ساختار کمیسیون فرهنگی مجلس 
دهم با اشــاره به پرکار بودن این کمیســیون در بررسی الیحه بودجه 
۹۸ بیان کرد: حدود ۲۴۰ پیشــنهاد در زمینه بودجه سال ۹۸ به این 

کمیسیون ارسال شده است.
حجت االسام آزادیخواه با بیان اینکه این پیشنهادها به جز پیشنهادهای 
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اســت ادامه داد: در نشست های 
متعددی با دستگاه های مختلف فرهنگی کشور، پیشنهادها جمع بندی، 

بررسی و سپس به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می شود.

»کسب و کار« رانت ترخیص 13 هزار خودرو در گمرک مانده را بررسی می کند

پرونده مبهم متخلفان واردات خودرو
خودروسازان قبل از تصمیم ستاد تنظیم بازار پیش قدم شدند

افزایش 10 میلیونی  قیمت  خودرو   داخلی

سکه۳ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان شد

وام ازدواج 250 میلیون ریال می شود

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

جزئیات نامه نگاری شافعی با رحمانی
مدت ثبت سفارش را شش ماهه کنید

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به وزیر صمت، خواستار افزایش مدت ثبت سفارش به شش ماه شده است. غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در 
نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش مدت زمان ثبت سفارش واردات کاال از سه ماه به شش ماه شده است. 

جلوگیری از تقاضاهای ارزی پراکنده شب عید
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

هدف کلی دولت که بانک مرکزی نیز همسو با آن عمل می کند، بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشیمی ها به چرخه اقتصاد کشور است. اما نه صادرکنندگان بخش خصوصی و نه پتروشیمی ها گام ویژه ای برای تحقق این هدف دولت، برنداشته اند. ارزهای صادراتی یا به تاخیر وارد اقتصاد کشور 
شده و یا زمانی وارد شده که اثر موثری بر اقتصاد نداشته است. تشکیل بازار متشکل ارزی می توانند به حل دغدغه های دولت در این خصوص کمک شایانی کند. یعنی این کار تا حدودی به شفافیت بازار ارز منجر می شود. موضوع دیگر تاش بانک مرکزی برای جلوگیری از تقاضاهای ارزی پراکنده شب 

عید است. مشخصا قیمت ارز در روزهای نزدیک به عید به دلیل تقاضای زیاد افزایش پیدا می کند و دولت با این کار مانع از اثرات مخرب این تقاضا بر بازار ارز شده است. بنابراین یکی دیگر از مزیت های تشکیل این بازار ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز است.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت خودرو حداقل باید 20 میلیون تومان افزایش پیدا کند
محمد رضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران

 افزایــش ۱۰ میلیونی قیمــت خودرو بــه نظر می آید نمی تواند پاســخگوی خواســته قطعه ســازان باشــد. بــا توجه به 
پیش بینی رشــد ۵۰ تا 6۰ درصدی قیمت خودرو، خودروســازان حداقل بایــد ۲۰ میلیون تومان قیمت هــا را باال ببرند، تا 
جوابگوی قطعه ســازان و بدهی های خود به آنها باشــند. در حالی که افزایش ۱۰ میلیون تومانی کمک کننده نیســت. این 
البته اولین بار نیســت که خودروســازان ناگزیر از افزایش قیمت خودرو می شــوند. از گذشــته تا به حال به دلیل نوساناتی 
که دالر تجربه کــرده، افزایش قیمت خودرو هم امــری اجتناب ناپذیر بوده اســت. پس بازار و حتی مــردم راهی جز تنظیم 
شــرایط خود با قیمت های فعلی ندارند. در حال حاضر شرایط خودروســازان تا اندازه ای وخیم اســت که حتی افزایش ۲۰ 
 میلیون تومانی هم نمی تواند تولید آنها را تضمین کند. پس افزایش قیمت خودرو موضوعی بدیهی اســت و حتی شــاید بهتر 

بود دولت پیش از این به خودروسازان مجوز چنین کاری را می داد.
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حمایت از تولیــد ایرانی 
و تولیدکننــده داخلــی 
سالهاســت مطرح شده و 
هر سال با نامگذاری های 
مختلف کــه مربــوط به 
همین موضوع می شود سعی شــده تب حمایت 
از کاالهای داخلی بیشتر شــود. متاسفانه به رغم 
تالشهای بسیاری که تولیدکننده ایرانی برای بقا 
در بازار می کند حجم کاالهای خارجی و تبلیغات 
مرتبط با آنها اجازه نفس کشیدن را از تولیدکننده 
داخلی گرفته است. افزایش قیمت های مواد اولیه 
و گرانی محصول تولید شــده ایرانی از یک ســو و 
ادامه روند تبلیغات محصوالت خارجی از ســوی 
دیگر باعث شــد که کماکان محصوالت خارجی 
انتخاب نخست مردم باشند. در همین رابطه طی 
چند روز گذشــته توســط مجلس خرید کاالها و 
خدمات خارجی که محصوالت داخلی مشابه آنها 
در کشور وجود دارد با تصویب نمایندگان ممنوع 
شــد. نمایندگان مجلس در ادامه بررســی طرح 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 

و حمایت از کاالی ایران ساخت به منظور حمایت 
از کاال و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی 
و تعمیق ساخت داخل در کشــور در جلسه علنی 
مجلس، ماده ۵ این طــرح را تصویب کردند؛ این 

مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد 
و در صورت تایید نهایی به مرحله اجرا می رسد. 

در این راستا باید باید با استفاده از فرهنگ سازی 
و عرق ملی که در تک تک مردم ایران وجود دارد 

نهایت اســتفاده برده شــود و تولید کننده ها نیز 
با افزایش کیفیت و ســرویس دهی به مشــتریان 
بتوانند اعتماد مــردم را جلب کرده و خرید کاالی 
ایرانی را در جامعه تبدیل به یک عادت کنند. آنچه 
که مشخص است جنگ دنیا،  جنگ تعرفه هاست 
و رویکرد جهانی،  مصرف کاالی داخلی است و ما 
نیز باید تمام تالش خود را صورت دهیم تا از غافله 
جهانی عقب نمانیم. البتــه رونق دهی تبلیغات به 
بازار کاالی ایرانی و جهت دهــی افکار عمومی به 
یک محصول و کاالی خاص، غیر قابل انکار اســت 
اما دنیای رقابت با کاالهای خارجی هم به آســانی 
و بدون حمایت های دولتی غیر ممکن اســت. با 
اندک توجه بــه تاریخچه بازار و تبلیغات، شــاهد 
از رده خارج شــدن محصوالت ایرانی بوده ایم که 
تنها به دلیل گرانی قیمت فضای تبلیغاتی، بســته 
بندی محصوالت و تخفیفات فروش جای خود را 
به ریخت و پاش کاالهای خارجی داده و از عرصه 

رقابت کنار کشیده اند.

توســعه تولیــد کاالهای 
آی تی تا جایی که امکان 
صادرات داشــته باشــد 
سالهاســت به مشــکلی 
الینحــل تبدیل شــده و 
این در حالی اســت که در تمام کشورهای توسعه 
یافتــه درآمدزایی حاصل از صــادرات این کاالها 
منبع ارزشمندی برای ارزآوری شــده است. اگر 
به دنبال صــادرات و ارزآوری هســتیم باید مانند 
بسیاری از کشورها در کنار اهمیت به کیفیت کاال 
روی تولید چنــد کاال برای بازارهــای بین المللی 
تمرکز کنیــم. در این رابطه ســینا فعــال حوزه 
صادرات ICT در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
اظهار کرد: استراتژی مشــخصی در زمینه تولید 
و صادرات خدمــات فناوری اطالعــات )IT( در 
داخل کشــور وجود نــدارد و متأســفانه دغدغه 
 دولتمردان ما تولید نیست. وی با اشاره به دامپینگ 
چینی ها در حــوزه فناوری اطالعــات گفت: این 
صنعت جوان در کشــور ما با تالطم های بسیاری 

روبه رو بوده اســت و ســرمایه گــذاران از ورود 
 ســرمایه شــان به این حوزه خودداری می کنند.

 این فعــال حوزه صــادرات فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات یادآوری کرد: در صورتی که بخواهیم چه 
در حوزه سخت افزار و چه در حوزه نرم افزار شاهد 
توســعه صادرات باشــیم، می باید استانداردهای 

جهانی را رعایــت کنیم اما دولتمــردان هیچ گاه 
به اســتانداردها به صــورت جدی نــگاه نکرده 
اند. وی افزود: در کشــور ما با توجه بــه نرخ ارز، 
آزمایشگاه های اســتاندارد با نرخ بســیار ارزانی 
وجود دارد اما هیــچ گاه از آنها به درســتی بهره 
برداری نمی شــود. فعال حوزه صــادرات فناوری 

اطالعات و ارتباطات با اشــاره به کوتاه بودن دوره 
مدیریت های دولتی، گفت: هیــچ گاه برنامه بلند 
مدتی در ســاختار دولت وجود نداشــته است تا 
بتوانیــم مانند کشــور چین تمــام دغدغه های 
 باالســری تولید و حتی فــروش را از تولیدکننده

 برداریم.

مجلسی ها خرید كاالی مشابه »ایران ساخت« را ممنوع كردند

ریخت و پاش کاالهای خارجی در تبلیغات شهری

وابستگی به كاالهای خارجی امکان حركت و توسعه صنعت آی تی  را گرفته است

سردرگمی در تولید و صادرات کاالهای آی تی

رئیس اتحادیه میوه و تره بار یزد از گران شــدن 
برخی از اقالم میوه و صیفی جات در هفته اخیر 
خبر داد و علت آن را آزاد شدن مجدد صادرات 
این اقالم ذکر کرد.حسین مشــرف با اشاره به 
کاهش قیمت مرکبات در بازار میــوه و تره بار 
یزد نســبت به همین دوره در ســال گذشته، 
اظهار کرد: پرتقــال، لیمو و نارنگی نســبت به 
سال گذشــته به دلیل فراوانی بیشتر، ارزان تر 
هستند اما اقالمی مانند سیب درختی و کیوی به 
 دلیل صادرات گران تر از سال گذشته به فروش 

می رسند.
وی در مورد قیمت انــواع پرتقال گفت: هر کیلو 
پرتقال واشــنگنتی از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، 
پرتقال معمولــی از ۲۰۰۰ تــا ۲۵۰۰، پرتقال 
کوهســتانی از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و پرتقال 
نابل کوهســتانی جیرفــت از ۴۰۰۰ تا ۵۵۰۰ 
تومان در میادین تره بار یزد عرضه می شود.این 
مسئول در مورد قیمت دیگر اقالم مرکبات نیز 
تصریح کرد: نارنگی شــمالی که در حال حاضر 
نیز رو به اتمام اســت، از ۳۰۰۰ تا ۵۷۰۰ تومان 
عرضه می  شــود و توزیع انواع نارنگــی بندری و 
پاکستانی تولید داخل کشور نیز هنوز آغاز نشده 
است.وی با اشــاره به آزاد شدن صادرات برخی 
اقالم میوه و بــه دنبال آن افزایش قیمتشــان، 
بیان کرد : سیب ممتاز و درجه یک از ۳۰۰۰ تا 
۹۰۰۰ تومان، سیب متوسط از ۵۰۰۰  تا ۶۰۰۰ 

تومان و سیب درجه دو نیز در رنج قیمت ۳۰۰۰ 
تومان و کیــوی نیز از ۳۰۰۰ تــا ۸۵۰۰ تومان 
در میادین توزیع می شوند.مشــرف، تاثیر آزاد 
شــدن صادرات بر گوجه و ســیب زمینی را نیز 
عامل اصلــی گرانی دوباره این اقالم دانســت و 
افزود: گوجه ممتــاز از ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ و گوجه 
معمولی از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و سیب زمینی 
 نیز از ۱۴۰۰ تــا ۲۰۰۰ تومان در میادین عرضه 

می شود.
وی، گرانتر شدن پیاز را نیز ناشــی از صادرات 
آن عنوان کرد و گفت: پیاز زرد و سفید کهنه با 
قیمت ۲۵۰۰ و پیاز نو جیرفتی از ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ 
تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود .این 
مسئول با بیان این که خوشبختانه کمبود میوه ای 
در استان وجود ندارد، تصریح کرد: اقالم صیفی، 
کاهو، کلم و کــدو نیز به دلیل صــادرات گراتر 
شده اند و کاهو و کلم برگ و کلم قرمز به ترتیب 
بــا قیمت هــای ۲۳۰۰، ۲۸۰۰ و ۳۵۰۰ تومان 

عرضه می شود .
مشــرف در مــورد افزایش قیمت ســبزیجات 
نیــز تصریح کرد: هر کیلو ســبزی خورشــتی 
۳۵۰۰ و ســبزی خوردن ۲۳۰۰ تومان عرضه 
می  شود ولی به دلیل گرانی ســبزی و افزایش 
دســتمزد کارگر، هر کیلو سبزی آماده خوردن 
 ۱۴ هــزار تومــان و خورشــتی امــاده طبخ 

نیز ۸۰۰۰ تومان است.

یک منبع آگاه، از کاهش ۱۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت 
به روز گذشــته در بازار خبر داد. یــک منبع آگاه از 
کاهش ۱۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در 
بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده 
۸ هزار و ۸۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشــتارگاه ۱۱ 
هزار و ۶۵۰، توزیــع درب واحد های صنفی ۱۱ هزار 
و ۸۵۰ و خرده فروشی ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان است.

به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ۱۱ هزار و 
۸۵۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۱۲ هزار 

و ۸۵۰ تومان است.
این منبع آگاه با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار 
افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف ۲۱ هزار، سینه 
بدون کتف ۲۲ هزار و فیله مرغ ۲۵ هزار تومان است.
وی کاهش تقاضا و عرضه مناســب مرغ منجمد را 
دلیل اصلی اُفت ۱۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار اعالم 
کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا 
و استمرار عرضه مرغ منجمد پیش بینی می شود که 
روند نزولی قیمت مرغ گرم در بازار استمرار یابد.محمد 
یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، از 
کاهش یک هزار تومانی نرخ مرغ طی روز های اخیر در 
بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ 
زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ 
در خرده فروشی ها ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان است. وی افزایش تولید و عرضه مرغ منجمد 

و کاهش شدید تقاضا نسبت به روز های ابتدایی ماه 
را دلیل اصلی اُفت یک هزار تومانی نرخ مرغ در بازار 
اعالم کرد و افزود: با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا 
انتظار می رود که روند کاهشــی قیمت مرغ در بازار 
استمرار رود چرا که عرضه مرغ زنده با نرخ کمتر از ۸ 

هزار و ۵۰۰ تومان به زیان تولیدکننده تمام می شود.
یوســفی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد تولید 
پیش بینی می شــود که قیمت مرغ تا پایان بهمن 
در بازار افزایش نداشته باشد.رئیس انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوشتی در پایان با انتقاد از بازار آشفته 
نهاده های دامی تصریح کرد: در شرایط کنونی، بازار 
نهاده های دامی به شدت نگران کننده است چرا که 
هر روز قیمت ها در بازار باال می رود، ضمن آنکه تمامی 
فروشندگان نهاده های دامی نرخ باالتر از آنچه که در 
فاکتور ارائه می شود، از مرغداران طلب می کنند که 
در فاکتور قید نمی  شود، مرغداران همواره به سبب 
گرســنگی مرغ ها و ترس از تلف شدن آنها، چاره ای 

ندارند جز اینکه تن به خواسته فروشندگان بدهند.

نایب رئیس کمیســیون عمــران مجلس گفت: 
الستیک های بازیافتی عمر مفید کوتاه تری نسبت 
به الستیک های استاندارد دارد و خطر ترکیدگی 
آنها چندین برابر دیگر الستیک هاست.سید احسن 
علوی با هشدار نســبت به نبود نظارت بر واردات 
الستیک گفت: متأسفانه بخشی از واردات الستیک 
خودروهای سبک و سنگین از کشور چین صورت 
می گیرد و در این میان ایــن نگرانی وجود دارد که 
بخشی از این الستیک ها محصوالت بازیافتی باشد.

وی ادامه داد: الســتیک های بازیافتی عمر مفید 
کوتاه تری نسبت به الستیک های استاندارد دارد و 
خطر ترکیدگی آن ها چندین برابر دیگر الستیک ها 
است، زیرا آن ها الستیک ها کهنه را جمع آوری کرده 
و بار دیگر برای آن عاج درست می کنند.نایب رئیس 

کمیســیون عمران مجلس افزود: ما در سال های 
گذشته سفری به کشور چین داشتیم و در این سفر 
بازدیدی از مناطق صنعتی این کشور صورت گرفت، 
در یکی از بازدیدها ما را به نزدیکی چند روستا برده 
و اعالم کردند که محصوالت صادرشده به ایران در 
این مناطق تولید می شود؛ این در حالی است که این 

مناطق زیرساخت های الزم را برای تولید نداشتند.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه واردات 
الســتیک از کشــور چین باید کامال متوقف شود 
گفت: به نظر من کشورهای اروپایی حتی کشورهای 
کوچک ایــن قــاره جایگزین بهتری نســبت به 
چینی ها هستند و باید محصوالت از این کشورها 
وارد شــود.علوی یادآور شــد: در هفته های اخیر 
خبرهایی در رسانه ها مطرح شــد مبنی بر اینکه 
شاید فرآیند بازرسی و آزمایش مرغوبیت الستیک 
های وارداتی کاهش یابد که این مســئله به ضرر 
مصرف کنندگان و مردم ما خواهد بود.نایب رئیس 
کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: آزمایش و 
بازرسی الستیک دو مؤلفه ای است که باید توسط 
 ســازمان های نظارتی مانند ســازمان استاندارد 

عملیاتی شود.

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار

مرغ ارزان شد

خطر ترکیدگی تایرهای چینی

مشتریان بی بضاعتی که چوب صادرات میوه را می خورند

درصد بسیار ناچیزی از کارگاه های تولیدی در حال فعالیت هستند
شروین شمس، کارشناس فناوری اطالعات

با توسعه تکنولوژی و فناوری این نیاز احساس می شود که چرا در کشور خودمان نتوانســته ایم تا به امروز تولیدکننده کاالهای فناوری اطالعات و دیجیتال 
باشیم تا ارز حاصل از واردات کاالهای آی تی صرف توسعه تولید داخلی این محصوالت شود. پیشرفت هایی در سال های اخیر بخصوص دو سال اخیر در رابطه با 
تولید کاالهای آی تی داشته ایم اما این توسعه در حدی نبوده است که بتوان از آن ارزآوری کرد و با تکیه بر صادرات آن نام کاالی ایرانی را بین المللی کرد. امروز 
 متاسفانه استراتژی مشخصی در رابطه با تولید کاالهای آی تی و صادرات آن نداریم و اگر به همین منوال وابسته به کاالهای خارجی و وارداتی باشیم آینده صنعت 
آی تی بسیار تاریک خواهد بود. این صنعت در حالی مغفول مانده که می تواند در صورت استفاده درست از پتانسیل های آن جاگزینی برای صادرات نفتی باشد. 
در کشورهایی نظیر آمریکا، سوئد و مالزی صنعت آی تی پیشرفت زیادی کرده است و توانسته ارز حاصل از صادرات را برای رفاه شهروندان هزینه کند. اگر تا 
به امروز نتوانسته ایم برای تولید گوشی ملی و ایرامی کاری از پیش ببریم این تقصیر از داخل است و تحریم ها اثری در آن ندارد. اگر هر موضوعی را به تاثیرات 
تحریم ها ارتباط می دهیم کار بسیار اشتباهی است و کم کاری از خودمان بوده است. باید از ظرفیت های تولید و صادرات در داخل استفاده کنیم. استفاده از 
ظرفیت های مدیریت صادرات، تشکیل  هسته هایی در خارج از کشور برای این امر از مهم ترین عوامل توسعه صادرات محصوالت حاصل از فناوری اطالعات و 
ارتباطات به شمار می رود که در کشور ما مغفول مانده اند. وابستگی و راحتی استفاده از کاالهای آی تی خارجی امکان حرکت و توسعه را از این بخش گرفته و 
تولید ایرانی در این زمینه هیچ تکانی نخورده است. امروز درصد بسیار ناچیزی از کارگاه های تولیدی در حال فعالیت هستند که آنها نیز قطعات شان را به صورت 
CKD و SKD وارد می کنند. البته این روند و پروسه در تمام کشورهای پیشرفته نیز وجود داشته و همه قدرتمندان دنیای تکنولوژی روزی از همین نقطه 

شروع به کار کردند اما در کشور ما سالهاست تولیدکننده آی تی در همین مرحله مانده و در جا می زند. 

موج تبلیغات خارجی بر در و دیوار شهرها
مانی ابراهیمی، کارشناس تبلیغات و بازاریابی

در حالی که به روشنی و با تصویب مجلس قرار بر این شده که کاالهایی که در کشور نمونه مشابه دارند از خرید آن خودداری شود اما شاهد هستیم که در تمام کشور و بخصوص در 
پایتخت تب تبلیغات کاالهای خارجی نه تنها کم نمی شود بلکه روز به روز بر تعداد وتنوع آنها اضافه می شود. این در حالی است که با نامگذاری سال ۹۷ با عنوان حمایت از تولید 
ایرانی و تولیدکننده ایرانی می بایست در همان قدم اول از تبلیغات خارجی ممانعت به عمل می آمد نه اینکه در کنار این حجم از تبلیغات برندهای خارجی انتظار داشته باشیم که 
مردم به سمت تولید داخلی بروند. در این هم چنین رسانه ملی هم از وظابف خود در رابطه با حمایت از کاالهای داخلی دور شده و به تبلیغات خارجی بیشتر تمایل نشان داده است. 
البته در ماه های اخیر این تبلیغات تا حدود محدود شده اند و از طرفی دیگر بیلبوردهای شهری هم جایی برای تبلیغات برندها و کاالهای خارجی هستند. هزینه هایی که برای اجاره 
این بیلبوردها الزم است فقط در حد و توان برندهای خارجی است و باید راهکاری برای کاهش هزینه های تبلیغات بیلبوردی کاالهای داخلی اندیشیده شود. مجلس وقتی الیحه 
و طرحی را تصویب می کند باید در کنار آن به مشکالت پیش روی تولیدکننده ایرانی هم توجه کرده و برای آن هم راه حلی تصویب کند.  امروز شرکت های تولیدکننده داخلی به 
دلیل تبلیغات گسترده محصوالت خارجی، مدت ها است که وضعیت نامناسبی را تجربه می کنند بنابراین برای حمایت از تولید داخلی ضمن نظارت و کنترل بر تنظیم بازار باید 
تبلیغات بی رویه کاالی خارجی در رسانه ملی و بیلبوردهای سطح شهر محدود شود. به طور کلی نقش تبلیغات در تشویق مردم و مصرف کنندگان برای خرید کاالی داخلی را 
نباید نادیده گرفت. همچنین فضای مجازی، تبلیغات دیواری و تابلوهای قرار داده شده در سطح شهرها از موثرترین ابزار تبلیغاتی در بین مصرف کنندگان ایرانی محسوب می 

شوند که می توان با استفاده از رنگ، طرح و چارچوب های مطابق با فرهنگ اصیل ایرانی جای کاالی ایرانی را در سبد خرید عامه مردم باز کنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com
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 با حضور مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه خط ریلی شــرکت فوالد ســنگان با 
ســرمایه گذاری بالغبر 300  میلیارد ریــــال به 

شبــــــکۀ سراسری راه آهن کشور متصل شد.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ، مدیرعامل فوالد 
مبارکه ضمن بازدید از مجموعۀ کارخانه های فوالد 
سنگان و در جریان اتصال خطوط ریلی فوالد سنگان 
به شبکۀ سراسری ریل کشور، از متصل شدن فوالد 
ســنگان به خطوط ریلی کشــور به عنوان یکی از 
ضروری ترین نیازهای منطقۀ سنگان یاد و تصریح 
کرد: بدون شک این امر می تواند در افزایش تولید، 
کاهش هزینه ها و به طورکلی در توسعۀ پایدار و رشد 
و شکوفایی منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد. وی با 
تأکید بر لزوم دوخطه شــدن خطوط ریلی سنگان 
و ضمن قدردانــی از عملکرد مدیریــت و کارکنان 
این شــرکت، در خصوص طرح و برنامه های فوالد 
مبارکه در توسعۀ سنگان خاطرنشان کرد: با عنایت 
به دانش فنی نهادینه شده در شرکت و با هم اندیشی 
معاونان و مدیران گــروه و همچنین با اتکا به تعهد 
پیمانکاران و کارکنان شــرکت تالش خواهیم کرد 
تا هرچه زودتر کارخانه 5 میلیون تنی کنســانتره 
فوالد سنگان به بهره برداری برسد.در این آئین سید 
محســن میرمحمدی مدیرعامل فوالد سنگان نیز 
گفت: با اتصال این کارخانه به خطوط ریلی کشــور 
گام بلندی در راستای دســتیابی به اهداف شرکت 
برداشته شد. وی افزود:در ادامۀ مسیر موفقیت آمیز 
فوالد ســنگان با حمایتهای فوالد مبارکه و برنامه 
ریزی دقیق و مدون، به گونــه ای حرکت خواهیم 
کرد تا انشــاءاهلل به مهمترین هدف پیش رو یعنی 
 راه اندازی هرچــه زودتر کارخانــه 5 میلیون تنی 
کنســانتره ســازی دســت یابیــم. میرمحمدی 
در ادامــه از پیشــرفت بیــش از 82 درصــدی 
پــروژۀ کنســانتره ســازی فــوالد ســنگان 
 خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: بــدون شــک با 
حمایت های مدیریت ارشــد فوالد مبارکه ســایر 
 بخشهای پروژه نیز در موعد مقرر تکمیل و وارد فاز 
راه اندازی خواهد شــد. مدیرعامل فوالد ســنگان 
مجموع هزینــه در بخش گندله ســازی را بالغ بر 
103 میلیون یورو و 570 میلیــارد تومان، و میزان 
سرمایه گذاری در کارخانه کنسانتره سازی را 142 
 میلیون یورو و حدود 550 میلیارد تومان اعالم کرد.

شمســی نیا معاون بهره برداری فوالد سنگان نیز 
گفت: کارخانه 5 میلیون تنی فوالد سنگان از زمان 
بهره بــرداری در تاریخ 10 مــرداد 1396 تاکنون 
بیش از 3میلیون و 150 هزار تن گندله تولید کرده 
است.وی با بیان اینکه روند تولید در فوالد سنگان 
از شرایط مطلوبی برخوردار است گفت: رکورد تولید 
بیش از 15 هزار و 700 تن گندلــه در 18 آذرماه و 
تولید 375هزار تن گندله در مــاه مذکور حاکی از 

تالش فرایندۀ کارکنان این شرکت برای دستیابی 
به اهداف ساالنه است.

گرمای تولید در گروه فوالد مبارکه هم زمان با 
شروع فصل سرما

کارکنان متعهد و بلندهمت گروه فوالد مبارکه با ثبت 
رکوردهای مختلف در فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان، 
مجتمع فوالد ســبا و فوالد سفیددشت به استقبال 

زمستان رفتند.
رکوردشــکنی مگامدول های احیا مستقیم 

شماره 2 فوالد مبارکه
به گزارش خبرنگار ما کارکنان مگامدول های احیا 
مستقیم شــماره 2)شــهید خرازی( با تولید 250 
هزار و 600 تن آهن اســفنجی در آذرماه به رکورد 
جدیدی دســت یافتند.جواد عســکری سرپرست 
تولید مگامدول های واحد احیا مســتقیم شماره 2 
فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: پس از انجام 
به موقع و کارآمد تعمیرات اساسی مگامدول A این 
واحد و بارگذاری موفقیت آمیز کاتالیست های بومی 
سازی شــده در این مگامدول و همچنین افزایش 
قابل مالحظۀ کیفیت گندله های تولیدشده در واحد 
گندله سازی فوالد مبارکه شــرایط بسیار مطلوبی 
برای این افزایش تولید فراهم شد.وی رکورد قبلی 
این واحد را مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری و 
به میزان 247 هزار تن اعالم و در همین خصوص از 
تالش جمعی مدیریت و کارکنان ناحیۀ آهن سازی 

قدردانی کرد.
کسب رکورد تولید روزانۀ آهن اسفنجی در 

شرکت فوالد هرمزگان
معاون بهره برداری فوالد هرمزگان گفت: با تالش 
کارکنان مدول A واحد احیا مســتقیم این شرکت 
رکورد تولید روزانه در تاریــخ 29 آذرماه به 2836 
تن رسید.محمدجعفر پارسی ضمن اعالم این خبر 
افزود: رکورد قبلی تولید در این واحد 2828 تن در 

تاریخ 14 شهریورماه 95 بوده است.

وی افزود: با ثبت این موفقیــت، درمجموع میزان 
تولید روزانۀ دو مدول احیا مستقیم این شرکت به 

5582 تن افزایش یافت.
دستیابی به رکورد تولید در مجتمع فوالد سبا

تولید کالف گرم در مجتمع فوالد سبا از 106 هزار 
و 116 تن در ماه گذشــت.مدیر مجتمع فوالد سبا 
ضمن تأیید این خبر گفت: رکورد قبلی تولید ماهانه 
در این مجتمع مربوط به آبانمــاه و به میزان 101 
هزار و 24 تن بوده اســت.احمد احمدیان در ادامه 
با تأکید بر اینکه 88 درصد از محصول تولیدشــده 
در آذرماه مربوط بــه ورق ضخامت 2 میلیمتر بوده 
است، خاطرنشان کرد: تولید این نوع ورق با توجه 
به رویکرد فوالد مبارکه مبنی بر اولویت تأمین بازار 
داخل، در دســتور کار خطوط تولید مجتمع فوالد 
سبا قرار گرفته است که با تالش جمعی مدیریت و 
کارکنان متعهد این واحد محقق شد.وی از همدلی 
و انگیزۀ باالی کارکنان در دستیابی به اهداف ساالنۀ 
مجتمع فوالد ســبا، کاهش توقفــات اضطراری و 
افزایش آمادهبهــکاری خطوط تولیــد و انجام به 
موقع بازرســی ها به عنوان مهم ترین دالیل کسب 
این موفقیت یاد و اظهار امیدواری کرد در ادامۀ این 
رکوردشکنی ها به زودی تولید فراتر از 110 هزار تن 

در ماه در مجتمع فوالد سبا تحقق یابد.
ثبت رکــورد جدیــد در شــرکت فوالد 

سفیددشت چهارمحال و بختیاری
 همزمان با ایام تأســیس شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری کارکنان تالشگر واحد احیا 
مستقیم این شــرکت با تولید 63 هزار و 573 تن 
آهن اســفنجی در آذرماه افتخاری دیگر آفریدند.

جمشــید علی بابایی مدیر واحد عملیات شرکت 
فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه رکورد پیشــین تولید آهن اسفنجی در این 
واحد مربوط به آبانماه و به میزان 63 هزار و 45 تن 
بوده است، از تالش مدیریت و کارکنان این شرکت 

در دستیابی به این رکورد قدردانی کرد.

اتصال خط ریلی فوالد سنگان به شبکه سراسری راه آهن کشور

مهارت هاي مديريتي

کتابخانه ای در انگلستان بنا شــد زیرا ساختمان قبلی 
قدیمی بود. اما بــرای انتقال میلیون ها کتاب بودجه 

کافی در دسترس نبود. تنها حالل مشکالت کارمند 
جوان کتابخانه بود. او آگهی منتشر کرد: »همه 
می توانند به رایگان کتاب هــا را امانت بگیرند 
و برای بازگرداندن به نشــانی جدید تحویل 
دهند.« برای موفقیت کافی است کمی متفاوت 

بیندیشید.
 این تکنیک در کارمنــدان نیز می تواند وجود 

داشته باشــد؛ اما زمانی که شما به این تکنیک 
مجهز باشید، در آن صورت ســازمان در مسیر 

جدیدی قرار خواهد گرفت؛ چون این شما هستید که خط مشی 
سازمان را مشخص می کنید.

 مدیران موفق اصوال انسان های خوش بینی هستند 
و از هیچ تالشی برای رســیدن به اهداف خود 
فروگذار نمی کنند؛ اما این ویژگی ها نمی توانند 

چندان منحصربه فرد و خاص تلقی شود. 
آنچه مدیران موفــق را از دیگــر مدیران 
متمایز می کنــد و آنهــا را در نردبان ترقی 
هــر روز باالتر می بــرد، این اســت که به 
مســیر موفقیت به شــیوه ای نو بیندیشند. 
مدیرانی که خــود را عقــل کل می دانند و 
تصــور می کنند اگر بگوینــد »نمی دانم« یک 
ضعف برای شــان محسوب می شــود، همیشه 
 کوچک می مانند و هیچ گاه طعم بزرگ شــدن را

 نخواهند چشید. 

متفاوت    بیندیشید

ت
باف

ن 
ارتباطاتي به وجود بياوريد كه در آنها اخالق و رفتار افراد، از شما بهتر باشد. آن وقت وار

به طور خودكار در همان مسير خواهيد افتاد. 
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آينده اينترنت اشيا؛ جهان هوشمند يا خطرناك؟
یکي از سواالتي که همواره ذهن بسیاري از کاربران را به خود مشغول کرده، 
آن است که آینده جهان با اینترنت اشیا چگونه رقم زده خواهد شد. با توجه 
به آنکه در سال هاي اخیر تالش هاي بسیاري از سوي شرکت هاي فعال در 
حوزه هوش مصنوعي و فناوري اطالعات در جهان براي توسعه و گسترش 
فناوري هاي نویني همچون برقراري اتصال اینترنت اشــیا صورت گرفته، 
ممکن است یک سوال مشترکي ذهن بســیاري از شهروندان و مسئوالن 
مربوط را به خود درگیر و مشغول کرده باشد که آینده اینترنت اشیا چگونه 
خواهد بود و آیا با برقراري اتصال به اینترنت اشــیا، جهان تبدیل به جایي 
بهتر و هوشمندتر مي شود یا اینکه خطرات و تهدیدات آن بیشتر مي  شود؟ 
پژوهشگران بسیاري براي پاسخ دادن به این ســوال مهم سعي کردند با 
بررسي و انجام نظرسنجي میان شهروندان، متخصصان و مسئوالن ذي ربط 
در کشــورهاي مختلف به نتیجه گیري دست یابند و ســپس با ارائه یک 
گزارش، آن را به اطالع کاربران و عالقه مندان برسانند. طبق این گزارش، 
93 درصد از افراد مورد تحقیق به هوشمندتر شدن جهان متصل به اینترنت 
اشیا اعتقادي ندارند و مي گویند در صورتي که تمامي وسایل خانه، محل کار 
و دستگاه هاي الکترونیکي آنها هوشمندسازي شود، بیشتر در معرض خطر 
تهدیدات سایبري، بدافزاري و همچنین نفوذ هکرها قرار مي گیرند؛ این در 
حالي است که تنها 5 درصد از افراد در جهان بر این باورند که اینترنت اشیا و 
خانه هاي هوشمند مي تواند جهان پیرامون ما را هوشمندتر و بهتر کند و از 
فعالیت هاي سخت و طاقت فرساي شهروندان بکاهد. 23 درصد از افراد نیز 
معتقدند شرکت هاي فعال در حوزه انرژي و شرکت هاي تجهیزاتي بیشترین 
خسارت را از خطرات سایبري متحمل مي شوند. پیش تر نیز محققان فعال 
در موسســه تحقیقاتي گارتنر اعالم کرده بودند که بیشترین آسیب هاي 
ناشي از حمالت سایبري تا سال 2020 میالدي متاثر از وسایل متصل به 
اینترنت اشیا و خانه هاي هوشمند خواهد بود. اینترنت اشیا )IoT( به معني 
یک شبکه جهاني از اشیای مرتبط و متصل است که هر یک داراي آدرس 
مختص به خود بوده و براســاس قراردادهاي استانداردشده اي با یکدیگر 
در ارتباط هستند. این سیستم جدید کنترل از راه دور و کنترل هوشمند 
اشیا و دستگاه ها، امروزه در کشورهاي توسعه یافته اي همچون کره جنوبي، 
در سیستم هاي اداري و همچنین وســایل منزل بسیار مورد استفاده قرار 
مي گیرد. اینترنت اشیا در وهله اول در استفاده از زمان موجب صرفه جویي 
مي شود که به تبع آن در حوزه هاي مربوط به انرژي نیز صرفه جویي اتفاق 
مي افتد. این فناوري مي تواند در ســاختمان ها و مجتمع هاي بزرگ براي 
استفاده درست و تنظیم مصرف انرژي، در کنترل سیستم هاي هوشمند، 
سالمت و بهداشت، ترافیک، کشاورزي، حمل و نقل و نیز مورد استفاده قرار 
 )Internet of Things یا IoT( بگیرد. سرعت پیشرفت اینترنت اشیا
بسیار بیش از چیزي است که تصور مي کنیم.  چرخه رشد IoT در نوسان 
است. نوساني که براي تکنولوژي هاي تازه عادي است. اینترنت اشیا حول 
محور »ایجاد ارتباط بین ابزارها« پیشــرفت مي کند و رشد آن وابسته به 

محبوبیت و اقبال نسبت به آن است. 
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رهبر معظم انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
برخی از روی نفهمی یا مســائل دیگر، علت 
دشمنی مستکبران را ســخنان امام یا فالن 

مسئول علیه آمریکا می دانند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اســالمی صبــح امروز 
)چهارشنبه( در سالروز قیام تاریخ ساز مردم 
قــم در 19 دی 1356 در دیــدار هزاران نفر 
از مردم قم، با اشــاره به ضــرورت پرهیز از 
سهل انگاری و سهل اندیشــی درباره ریشه 

دشمنی امریکا و اســتکبار با ایران اسالمی، 
»ماهیت و حقیقت انقالب و شجاعت و وفاداری 
ملت و نظام به اهداف و مبانی انقالب« را علت 
اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند 
و با بیان وظایف مهم »مسئوالن و مردم« در 
این مقطع تأکید کردند: رسیدگی به مشکالت 
معیشــتی مردم به ویژه قشــرهای ضعیف 
مهمترین وظیفه امروز دولتمردان اســت و 
ملت و مسئوالن باید با هوشــیاری، تحریم 
های امریــکا را هماننــد دوران دفاع مقدس 

 به شکستی بی ســابقه برای شیطان بزرگ 
تبدیل کنند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای با 
تجلیل از قیام سرنوشت ساز مردم قم در 19 
دی ســال 56 به عنوان نقطــه عطف انقالب 
اسالمی، قم را »شــهر، مرکز و مادر انقالب« 
خواندنــد و افزودنــد: البتــه انگیزه هایــی 
برای تغییر فضــای انقالبِی قــم و کمرنگ 
کــردن روحیــه انقالبــی و دینــی در آن 
 وجــود دارد و نباید از مکر دشــمن و عوامل

 آن غفلت کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار مردم قم:

مقابل توپ  و  تشر و یاوه گویی های آمریکا و  اروپا  پس  نزنید

رئیس جمهور روز چهارشــنبه در جلسه 
هیات دولت در ســخنانی با اشــاره به فرا 
رســیدن 19 دی؛ ســالروز قیام مردم قم، 
تصریح کرد: قم و حوزه علیمه این شهر در 
نهضت اسالمی، به عنوان پیشران حرکت 
انقالبی، نقش بسیار مهم و زیادی داشتند 
و قیام 19 دی مــردم قم ، رونــد پیروزی 
انقالب اســالمی را وارد مرحله نوینی کرد.

روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود 
دو وظیفه مهم دولت و مســئولین دولتی 
را در شــرایط امروز جامعه مورد اشاره قرار 
داد و گفــت: امروز هــر کدام از مــا در هر 
بخشــی که کار و تالش می کنم دو وظیفه 
 مهم اشــتغال جوانان و معیشــت مردم را 
برعهده داریم.رئیس جمهور خاطرنشــان 
کرد: ببینید در این شرایط سخت اقتصادی 
اگر یک خانواده ای دو جوان داشــته باشد 
و هر دو بیکار باشــند، چه شرایط سختی 
برایش پیش می آید و چه فشاری بر او وارد 
می شود، پس همه ما در ارگان ها و دستگاه 
 ها باید تالش کنیم جوان های ما مشــغول 
به کار شــوند. روحانی تاکید کرد: یکی از 

وظایف ســازمان برنامه و بودجه ،اشتغال 
اســت. یعنی ســازمان برنامه و بودجه و 
وزارتخانه ها بایــد بدانند، که وظیفه بزرگ 
همه ما مسأله اشتغال جوانان است. چون 
می دانیم در شــرایط ســخت یک عده ای 
بیکار یا از کار برکنار می شــوند و یک عده 
نمی توانند ادامه کار بدهنــد. باید جبران 
 کنیم و برای آن کسی هم که بیکار می شود، 
باید فکر کنیم.روحانی در ادامه با بیان اینکه 
مساله دوم، معیشــت مردم است که نباید 
در زندگی روزمره و نیازهای فوری و روزانه 
دچار مشکل شــوند، تاکید کرد:  تورم ماه 
آذر، 12 ماهه، 18 درصد است ولی تورم مواد 
غذایی و خوراکی ما 24 درصد اســت و این 
به نظر من مهم است.رئیس جمهور با بیان 
اینکه وقتی تورم کل را  حســاب می کنیم، 
مردم بــه آن کاری ندارنــد و 24 درصد به 
طور متوسط است که برای برخی اجناس 
30 الی 40 درصد و برخــی دیگر کمتر و 
بیشتر می باشــد، گفت: از این بدتر زمانی 
است که نوسان هفتگی و روزانه در قیمت 
ها داشته باشیم.روحانی تاکید کرد: درست 

است که در مسائل بانکی مشکالتی داریم 
و یا ممکن اســت در حمل و نقل مسایلی 
داشته باشیم، ولی حتماً این مشکالت نباید 
به کاالهای اساسی و زندگی مردم منتقل 
 شود.رئیس دفتر رئیس جمهور: اروپایی ها 
 SPV گفته اند از هدف شان برای راه اندازی
دست برنداشته اند رئیس دفتر رئیس جمهور 
گفت: اروپایی ها از ایران بــه دلیل اجرایی 
نشدن SPV عذرخواهی کردند.به گزارش 
»انتخاب«، محمود واعظــی رئیس دفتر 
رئیس                                                                                                                                                                                                      جمهور د ر پا ســخ به این ســؤ ا ل که 
شما قبال گفته اید اروپایی ها تا دو هفته دیگر 
SPV )کانال ما لی ایران و اروپا( ر ا اجرایی 
می کنند، اظهار داشت: من هیچ گاه نگفتم 
SPV تا دو هفته دیگر اجرایی می شو د، بلکه 
گفتم        تا آ خر سال میالدی. همان حرفی که 
خانم موگرینی زده بو د ر ا گفتم.وی  ادامه داد: 
اروپایی ها نیز از ما عذرخواهی کردند و گفتند 
که ما همه بر نامه هایمان ر ا تقسیم کردیم ا ما 
فشارهای آمریکا کار ما ر ا به تاخیر انداخته ا ما 
از هدف مان دست برنداشته ایم، یعنی آنها 

دارند پیش می روند.

روحانی:

قیمت ها و آرامش بازار مورد توجه دولت خواهد بود

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 
2018 را منفی 1.5 برآورد و پیش بینی 
کرد اقتصاد ایران در ســال 2019 رشد 

منفی 3.6 درصدی را تجربه کند.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود 
موســوم به دورنمای اقتصــادی جهان 
برآورد خود از رشــد اقتصادی ایران در 
سال های 2018 و 2019 را کاهش داد.

این نهاد بین المللی که در گزارش ژوئن 
2018 پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران 
در ســال 2018 بالغ بر 4.1 درصد رشد 
کند در گزارشــی که امروز منتشــر شد 
رشــد اقتصاد ایران طی ســال 2018 را 
منفی 1.5 درصد برآورد کرده است.بانک 
جهانی همچنین پیش بینی خود از رشد 
اقتصادی ایران در سال 2019 را کاهش 

داده است. بر اساس پیش بینی این نهاد 
بین المللی اقتصاد ایران در ســال جاری 
میالدی رشد منفی 3.6 درصدی را تجربه 
خواهد کرد. در گزارش ژوئن این رقم 4.1 
درصد پیش بینی شده بود.بانک جهانی 
پیش بینی کرده اســت اقتصاد ایران در 
ســال 2020 از رکود خارج شود و رشد 

1.1 درصدی را در این سال تجربه کند.

جديدترين پيش بينی بانك جهانی از رشد اقتصاد ايران منتشر شد

 ایران در۲۰۲۰   از   رکود   خارج خواهد شد

موانع  رشد
 توليد

نابه ســاماني،  بي خــردي اقتصادي و 
رانت خواري، اســاس مشکالت کشور 
هستند و تولید داخلي و اقتصاد را درگیر 
کرده اند. رشد اقتصادي در گرو توسعه 
تولید و صادرات و ارزآوري رقم مي خورد. 
عواملي که دقیقا در کشور ما به آن توجه 

نمی شود. 
قاچاق امروز از هر زماني به مراتب بیشتر 
شده است و فساد در واردات قاچاق بیداد 
مي کند. در این شرایط چطور مي توان 
انتظار داشــت تولیدکننــده داخلي 
پیشرفت کند؟ به عبارت بهتر، در حالي 
که گفته مي شود حجم قاچاق به مراتب 
بیش از گذشته شــده، چگونه انتظار 
داریم تولید در این وضعیت نابه سامان 
شکل بگیرد. مشــکالت تولید حتي به 
نیروي انساني هم برمي گردد. شرایطي 
وجود آمده که نیروي انســاني کاربلد 
و متخصص به دالیــل مختلف از ماندن 
در کشور خودداري مي کنند و امکانات 
خارجي ها را براي ادامه راه مناســب تر 
مي بینند. سیاست هاي نادرست سیاسي 
و اقتصادي، ضربات بســیار سهمگیني 
به سرمایه انساني کشــور وارد کرده؛ 
به طوري که با وجود افت همه شاخص هاي 
کلیدي، شاخص مهاجرت نیروي انساني 
کارآمد ایراني در جهان رتبه نخســت 
شده است. اگر نیروي انساني متخصصي 
را که خودمان تربیــت کرده ایم، قدر 
بدانیم و با در اختیار گذاشتن امکانات 
و تجهیزات، زمینه را براي رشد و توسعه 
در داخل کشور فراهم کنیم چندي دیگر 
تولید داخلي نه تنها در کشور،  بلکه در 
بازارهاي بین المللي نیز جایگاه خود را به 

دست خواهد آورد. 

ادامه سرمقاله
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