فروش خودروهای برقی در جهان رکورد زد
فروش خودروهای برقی در سه ماه سوم  2017رکورد زد که دلیل اصلی آن افزایش در
خور توجه تقاضای چین است.براساس گزارش موسسه تحقیقاتی تأمین مالی انرژیهای
نو بلومبرگ* ،فروش خودروهایی با باتری الکتریکی و خودروهای هیبریدی قابل اتصال به
برق در سه ماه سوم امسال از مرز  287هزار واحد گذشت و یک افزایش  63درصدی را در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد.بیش از نیمی از این خودروها تنها در چین به
فروش رفته است ،جایی که با تالش دولت برای مهار آلودگی ،بازار خودرو برقی آن نسبت
به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است .برخی دولتها نیز اهدافی را برای توسعه
حمل و نقل پاک تعیین کرده اند .فرانسه و انگلیس اعالم کردهاند که فروش خودروهای
جدید بنزینی و دیزلی را تا سال  2040ممنوع میکنند .هلند نیز اعالم کرده است که تا سال
 2030تنها خودروهای پاک در این کشور فروخته میشود.
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معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

دولت یاران ه حاملهای انرژی
تولید سیمان را حذف کند

نگاه

ساختارستادمبارزهباقاچاقکاالوارزتغییرمیکند

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :در جلســه امروز کمیسیون
اقتصادی تغییراتی در ســاختار ستاد مبارزه
بــا قاچاق کاال و وظایف اصلی آن به تصویب
رســید و تغییری در ماموریتهای این ستاد
برای بهبود شرایط مبارزه با قاچاق کاال و ارز
در کشور مورد تایید قرار گرفت .به گزارشایرنا،
محمــد رضــا پورابراهیمــی داورانــی در
گفتوگویی در تشریح نشست روز سه شنبه
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :براســاس مصوبه امروز کمیسیون
اقتصادی مجلس ،اعضای اتاقهای بازرگانی،
تعاون و اصناف و وزارت ارتباطات به مجموعه
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اضافه شدند
تا از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده
شــود و وزارت ارتباطــات بتواند موضوعات
تخصصی خود را برای پشتیبانی ساماندهی
کنــد و در مورد مواردی مثل رجیســتری
کاال پیشگیریهای الزم را انجام دهد .رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
افزود :در نشست امروز کمیسیون اقتصادی
مجلس همچنین تعیین تکلیفی برای حضور
رئیسجمهور یا نماینده ویژه ایشان در ستاد
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز انجام شــد.وی
تاکید کــرد :در حال حاضر علیرغم تصریح

قانون که یــا باید رئیسجمهوری یا نماینده
ویژه ایشان تشکیل جلسه دهند ،نه شخص
رئیسجمهوری و نه نماینده ایشان جلسهای
برگــزار نکردند و یکــی از دالیل اصلی روی
زمین ماندن مصوبــات و عدم تمکین اعضا
همین است که عمال وقتی اختیارات قانونی
براســاس اصل 127قانون اساســی به ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تفویض نشده ،انجام
آن هم معلق مانده است .پورابراهیمی یادآور
شد :تقویت همکاری قوه قضائیه ،صداوسیما و
سایر دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز از دیگر مصوبات امروز کمیســیون
اقتصــادی مجلس بود همچنین براســاس
مصوبه کمیسیون ،تخلف از مصوبات ستاد و
زمانبندی ابالغی آن پس از تصویب دو سوم
اعضای ستاد مشمول مجازات شدیدی خواهد
شد که در ماده  576قانون مجازات اسالمی
آمده است.
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سهیلعالمی؛

رونق بازار شاه کلید خروج از رکود و توسعه است

«ســهیل عالمی» مدیرعامل شرکت ایال
نــرم افزارگفت :برای کنســول میباکس
تعریف زمانی صورت گرفته و استفاده ازاین
دســتگاه باعث افزایش تمرکزو همچنین
افزایش کارایی سیستم کنترلی و فیزیکی
بدن ،مانند انگشتها و سرعت حرکت آنها،
تصمیمگیری و سرعت عمل بدن میشود.
وی« .وی تو سی» سرویسی که به کاربران
خانگی ارانه میشــود .خوشبختانه بعد از
به وجــود آمدن فضای برجــام ،در داخل
کشــور امکان تولید این گونه کنسولهای
بــازی به وجود آمد و ما نیــز این بازی را
تولید کردیم .این درحالی اســت که قبل
از برجام عمال شرایط ساخت و توزیع این
گونه بازیها درایران فراهم نبود.مدیرعامل
شــرکت دانش بنیان ایال نــرم افزار ادامه
داد :کنسول میباکس یک محصول چند
منظوره اســت که هدف اصلی از ارائه آن،
ترکیب امکانات ارائه بازیهای تلویزیونی در
کنار سرویسهای ویدیوی درخواستی وای
پی تی وی اســت .با توجه به
گسترش شــبکه اینترنت و
ارزان شدن دسترسی به این
شبکه ،سرویسهای بازیهای
تلویزیونی پیشــرفته،ای پی
تی وی و ویدیوی درخواستی
بیــش از پیــش در حــال
گســترش میباشــد .شرکت
ایال نرم افزار بهعنــوان اولین و
تنها شــرکت دانش بنیان در زمینه تولید
زیرساخت حرفهای آی پی تی وی و ویدیوی
درخواستی با بیش از  ۱۶سال تجربه کاری
تاکنون و تولید سخت افزارهای پیشرفته،
اکنون محصول جدید را ارائه کرده تا همه
نیازهای یک خانواده را یکجا پاســخ دهد.
وی گفت :دربخش بــازی تلویزیونی تنوع

به لحاظ کیفیت و قیمت زیاد است .یعنی
ما دراین بازار بازی ارزانقیمت را در کنار
بازی گران قیمت داریم و دست مخاطب و
کاربردربخش انتخاب بسیار باالاست .کاری
که ما در شرکت ایال نرم افزار درطراحی و
تولید میباکــس انجام دادیم این بوده که
چند محصول جدید در کنار بازیهای به روز
نصب شده اســت .ضمن اینکه یک پکیج
نیز به زودی روی فروشــگاه مجازی ما در
دسترس عموم قرار میگیرد .این پکیج و
بسته شامل تمام بازیهای دوران کودکی
خودمان مانند آتاری وغیره است .که همه
میتوانندازروی سایت وفروشگاه مجازی ما
به آدرس ttps://www.ilasoftware.com
آن را دانلود کنند.عالمی ابرازداشت :دنیای
میباکس عمال یک دنیای سرگرمی برای
مخاطب اســت .چرا که کنسول میباکس
امکانات مختلفی دارد ،اجرای انواع بازیهای
 2Dو  3Dبا کیفیت باال تا  HDو دسترسی
بــه بانک آنالین بازیهــا از طریق اینترنت
نیزفراهم است.
قابلیت اجرای بازیهای تک
نفــره ،دو نفــره و بازیهای
آنالیــن تحــت شــبکه
خصوصــی و اینترنتــی،
ویدیــوی درخواســتی با
آرشیو بزرگ بالغ بر صدها
فیلم ،سریال ،مستند و کارتون،
شــبکههای تلویزیونی بــا امکان
ماشــین زمان تا  ۱۲ساعت گذشته بدون
نیاز به ضبط برنامه ،پخش انواع فرمتهای
فیلم از طریق فلش یا هارددیسک یو اس
بیبا کیفیت  4Kو سیستم رنگ  HDRو
قابلیت پشتیبانی از زیرنویس و دوبلههای
مختلف از جمله کارآییهای این محصول
است.

نمایشگاه

آغاز شمارش معکوس
برای افتتاح دومین نمایشگاه خودرو تهران

شــهر نمایشــگاهی آفتاب تهــران آماده
برگــزاری یکی از مهمتریــن رویدادهای
نمایشــگاهی خود در حوزه خودرو کشور
میشود .نمایشــگاه خودرو تهران از روز
دوشــنبه  6آذر ماه امســال آماده حضور
عالقه منــدان به صنعت و بــازار خودرو
خواهــد بود و این ماراتن  5روزه ،رســما
بــرای دومین بار کلید خواهــد خورد.بنا
بر اعالم برگزار کننــدگان این رویداد ،در
روز یکشــنبه  5آذر ماه امسال نمایشگاه
با حضور مســئوالن دولتی و کارشناسان
و خبرنگاران افتتاح خواهد شــد و بازدید
عموم از این رویداد در روز بعد استارت زده
میشود.حضور گروه صنعتی ایران خودرو،
گروه خودروســازی ســایپا ،شرکتهای
ایرتویــا (تویوتــا و لکســوس) ،نگیــن
خودرو(رنــو) ،کرمــان موتور(هیوندای)،

آرمان موتور کویر(لوکسژن) و جمعی دیگر
از برندهای معتبر خودرویی در نمایشگاه
خودرو  96تهران میتواند دلیل استقبال
خوب مردم از نمایشگاه فوق باشد.در سال
گذشته بازدید بیش از یک میلیون نفر از
نمایشــگاه خودرو تهران خبر ســاز شد و
حــاال با توجه به تغییر زمــان برگزاری از
بهمن به آذر ماه ،پیشبینی میشود تعداد
بازدیدکنندگان از ســال گذشــته بیشتر
شده و از این رو شرکتهای خودروسازی
و نمایندگیهای برندهای معتبر نیز سعی
کردهاند تا با بهترینهای خود در نمایشگاه
حضور یابند .نمایشگاه خودرو تهران از 6
تا  10آذرماه امسال در محل نمایشگاهی
شــهر آفتاب از ســاعت  10صبح تا 18
پذیــرای بازدیدکننــدگان و عالقمندان
خواهد بود.

با تهدید روبهرو شــدهاند و در زمان وقوع سیل
شــاهد تخریب این ســازهها هستیم .همچنین
باید ساختار اقتصادی پلها اصالح شود .اگرچه
 ۱۷شرکت در ارزیابی اولیه موردقبول واقعشدهاند
و  ۳شرکت موفق به اخذ گواهینامه شدهاند ،اما
پیشنهاد میکنم که اصراری نباید باشد که حتماً
تمام کســانی مشــتاق به فعالیت در این زمینه
هستند از سوی سازمانها و دستگاههای دولتی
مورد کمک واقع شوند.
معاون وزیــر راه و شهرســازی در قالب توصیه
مدیریتی خود به مرکز تحقیقات راه ،مســکن و
شهرسازی گفت :پیشنهاد ارائه خدمات مشاوره از
سوی این مرکز به تولیدکنندگان حفاظهای بتنی
را منتفی کنید .زیرا امکان ایجاد روابط ناسالم در
قالب آن بین مشاور و شرکت تولیدکننده حفاظ
وجود دارد .پس بهتر اســت کــه تمامی روابط
در بیرون و با اســتفاده از شــرکتهای مشــاور
خصوصی شکل بگیرد و در زمان اخذ گواهینامه
فنی امتحان پس دهــد و اصراری هم بر قبولی
۱۰۰درصدی تمام این  ۱۷شرکت نداشته باشیم.
بلکه باید استاندارد بهصورت تدریجی سختتر
شود تا سطح استاندارد تولیدات افزایش یابد.
کشــاورزیان تصریــح کرد :واحدهــای تولیدی
بهاندازه کافی وجــود دارد و تا زمانی که واحدی
نوآوری و کار جدیدی برای ارائه نداشــته باشد
نیازی به حضور واحد تولیدی جدید وجود ندارد.
همچنین با توجه به قیمت حمل باید پراکندگی
قابل قبولی در سطح کشور داشته باشیم تا شاهد
حمل ایــن محصول در فواصــل طوالنی مانند

رئیس سازمان راهداری با پیشنهاد این که دولت
یارانــه حاملهای انرژی برای تولید ســیمان را
حذف کند گفت :واقعی شــدن قیمت سیمان،
واقعی شــدن میزان مصرف و تولیــد را در پی
خواهــد داشــت و کار تحقیقاتی مفهــوم پیدا
میکند .به گــزارش ایلنا ،داود کشــاورزیان در
همایش دوام حفاظهای بتنی ،علت بخش زیادی
از مشکالت را پایین بودن قیمت سوخت عنوان
کرد و گفت :تولید هر تن سیمان در کشور حدود
 ۳۰دالر هزینه در بر دارد و این در حالی است که
تولیدکنندگان برای فروش آن به قیمت ۲۵دالر
تــاش و به آن افتخار میکننــد .از طرفی برای
تخریب محیطزیست هزینهای پرداخت نمیشود
و همچنین ســاختار و بنگاه اقتصادی بهگونهای
اســت که از زمان ورود ساخت حفاظهای بتنی
در داخل کشور روند ساخت بهصورت اوستاکاری
پیش رفته اســت و این روش ســاختاری اجازه
نمیدهد کــه روش دیگری مورداســتفاده قرار
گیرد.وی افزود :در حال حاضر هرکســی به خود
اجــازه میدهد که حفاظ بتنــی تولید کند و با
توجه به کوچک بودن مقیاسهای تولیدی ،انجام
کارهای تحقیقاتی برای آنها توجیه ندارد و همان
یافتههای خود را تولید میکند.
رئیس ســازمان راهداری و حملونقل جادهای
تأکیــد کرد :برای اصالح رفتار موجود باید ســه
مشکل مطرحشــده در ابتدای سخنرانی اصالح
شــود ،بهطوریکه تخریب محیطزیســت باید
هزینه داشته باشد .زیرا به دلیل برداشت بیرویه
ازپاییندســت رودخانهها ،اکثر سازههای بتنی

شــرق به غرب و شمال به جنوب کشور نباشیم.
نیوجرســی محصول قابل صادرات هم نیستند.
بنابراین باید اصالح ســاختاری ایجاد و مقیاس
تولید در بنگاه اقتصادی رعایت و حداقل تولید آن
مشخص شــود .وی با اشاره به سیاست سازمان
راهداری و حملونقــل جادهای در این خصوص
گفت :سیاست ما توجه به کیفیت محصول است و
خوشبختانه گامهای مثبتی در این زمینه طی سه
سال اخیر برداشته و دریکی از موارد بخشنامهای
صادر شده است که براساس آن نیوجرسای باید
از واحد تولیدی دارای مجوز ساخت این محصول
خریداری شــود و پیمانکار پروژه راهسازی دیگر
اجازه ساخت نیوجرسی ندارد و واحد تولیدی باید
دارای آزمایشگاه ویژه برای آزمایش محصول خود
باشد .گامهای زیادی برداشته شده که باید دست
به دست هم بدهیم.
لونقل جادهای با
رئیس ســازمان راهداری و حم 
تاکید بر مســئله کیفیت در ساخت حفاظهای
بتنــی گفــت :شــاهد هســتیم که برخــی از
نیوجرســیها  ۴سال پس از نصب دچار تخریب
یا کچلی شده و سیمای جاده را از زیبایی ساقط
کردهانــد و جابهجایی این احجــام چند تنی با
مشکالتی روبهرو اســت و هزینههای زیادی در
بردارد .همچنین برای جلوگیری از تخریب بر اثر
بارش برف و سرما باید کار مطالعاتی انجام شود
و سازمان راهداری آمادگی خود را برای انجام آن
اعالم میکند تا حفاظهــای تولیدی دارای دوام
طوالنی بیش از ۱۰ها سال برسد زیرا لزومی ندارد
وقتی یک سازه بتنی ۱۰ها سال عمر میکند عمر

یک نیوجرسی به  ۱۵سال معطوف شود.
معاون وزیر اه و شهرسازی با بیان اینکه «سیاست
ســازمان راهداری استفاده از حفاظهای بتنی به
جای حفاظهای فلزی اســت» گفــت ۱۹ :هزار
کیلومتر از راههای کشــور نیازمند حفاظ بتنی
است.کشاورزیان در ادامه پیشنهاد کرد که دولت
یارانــه حاملهای انرژی برای تولید ســیمان را
حذف کند و در این باره گفت :در حالی که قیمت
جهانی حاملهای انرژی گاز و برق حدود ۲۵۰
تا  ۳۰۰تومان اســت ،قیمت آن در داخل کشور
براساس واحد محاسبه آن بین  ۷۰تا  ۸۰تومان
است ،از این رو همواره چندین میلیون تن کلینکر
در سطح کارخناجات تولیدکننده سیمان و جود
دارد و به قیمت پایین تر از قیمت تمام شده صادر
میشود.
وی افــزود :بنابــر این در صورت واقعی شــدن
قیمت سیمان ،قیمت هر تن از  ۱۰۰هزار تومان
با احتســاب قیمت روز دالر به حدود  ۴۰۰هزار
تومان عرضه خواهد شد و مصرف سیمان واقعی
میشود .زیرا تولید بیش از مصرف توجیه ندارد
و قیمــت حمل آن نیز قابل توجه اســت .که بر
این اســاس توزیع سیمان تولید شــده نباید از
 ۲۵۰کیلومتر تجاوز کند.وی در پایان خاطرنشان
کرد :بارهــا به وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
پیشنهاد کردهام که میزان تولید سیمان کاهش
یابد .زیرا هماکنون ظرفیت هیچ یک از واحدهای
تولیــدی به طور کامل  ۱۰۰درصد نیســت .در
صورت واقعی شــدن تولید و مصرف سیمان کار
تحقیقاتی مفهوم پیدا میکند.

رییس سازمان ملی استان دارد اعالم کرد

دپوی۱۰۰۰دستگاهخودرویوارداتیغیراستاندارد

رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران از دپوی
 ۱۰۰۰دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد در
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر
داد.به گزارش ایســنا ،نیره پیروزبخت در حاشیه
چهاردهمین دوره جایــزه ملی کیفیت ایران که
درسالنهمایشهایبینالمللیسازمانصداوسیما
برگزار شد ،در پاسخ به اینکه چه تعداد خودروی
وارداتی که با معیارهای ســازمان ملی استاندارد
ایران انطباق نداشتهاند مرجوع و دپو شدهاند؟
اظهار کــرد :در حال حاضر در گمرکات ما حدود
 ۱۰۰۰دســتگاه خودرو مجوز ترخیص ندارند و
مربوط به خودروهای مختلفی از جمله خودروهای
اروپایی یا آســیای دور میشــوند .تنها در یکی

عضو هیئت رئیسه کمیســیون قضائی و حقوقی
مجلــس از تصویب کلیات طرح اصالح قانون چک
در کمیسیون متبوع خود خبرداد.
به گزارش ایبِنا ،یحیی کمالی پور در تشریح دستور
کار نشســت روز سه شنبه کمیســیون قضائی و
حقوقــی مجلس ،گفت :در نشســت امروز کلیات
طرح اصالح قانون چک مورد بررسی و تصویب قرار
گرفت ،همچنین از جزییات این طرح دو ماده مطرح
و به تصویب شد.وی با اعالم این مطلب ،اظهارداشت:
مهــم ترین موضوع مــورد بررســی در این طرح

از گمــرکات که مربوط به هرمزگان اســت 800
دستگاه خودروی غیراســتاندارد وجود دارد و در
دو گمرک دیگر حــدود  ۲۰۰خودرو نیز چنین
وضعیتی دارند.
وی افزود :این خودروها در حال حاضر در سازمان
امــوال تملیکی قرار دارند کــه اجازه ترخیص یا
فروش به آنها ندادهایــم و از ابتدای امر نیز اعالم
کردیم که باید مرجوع یا صادر شوند .این خودروها
ابتدا در گمرک بودند و ســپس به اموال تملیکی
رفتند و آنجا نیز نتوانستند تاییدیههای الزم را اخذ
کنند.
رییس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این که
بیشترین مغایرت تطبیق استاندارد این خودروها

چه بوده است؟ گفت :این خودروها موفق به اخذ
گواهی تاییدیه نو نشدند و نتوانستند  ۵۲استاندارد
الزم را کسب کنند .برخی از آنها در خصوص میزان
مصرف سوخت تطبیق نداشتند و برخی دیگر با
مسائل دیگری روبرو بودند.
پیروزبخــت همچنین در مــورد کیفیت مصالح
ساختمانی بیان کرد :استاندارد مصالح ساختمانی
به روز شده و تولید در این حوزه مطابق استاندارد
است .اما فرآیند ســاخت از شناخت ساختگاه تا
مرحلهی نهایی باید براساس استانداردهای مربوطه
که شــامل اییننامهها و مقررات ساختمان است
مدنظر قرار گیرد و هر کدام از آنها رعایت نشــود
مشکالتی ایجاد خواهد شد .یکی از مسائل مهم

کلیات طرح اصالح قانون چک تصویب شد

اتصالنظامبانکیبهسامانهصیاد

اعتبارسنجی برای چک است ،یعنی اعتبارسنجی
باید به صورت سیستم متمرکز توسط بانک مرکزی
انجام شــود ،اما نمایندگان مخالف طرح معتقدند
حوزه عملکردی بانک مرکزی بیشتر نظارتی است؛
این در حالی است که موافقان طرح تاکید دارند که
این رویه نیز نوعی نظارت محسوب میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به اعتقاد مخالفان

با این قانون اختیار بانکها در قوانین چک اخذ و به
بانک مرکزی واگذار میشود ،تصریح کرد :اما موافقان
تاکید دارنــد که بانکها میتوانند به انجام وظایف
خود بپردازند ،ولی این سیســتم اعتبارسنجی به
صورت متمرکز ازناحیه بانک مرکزی انجام میشود.
کمالــی پــور با اشــاره بــه اینکه مباحثــی نیز
درخصــوص چک الکترونیکی مطرح شــد ،گفت:

این است که نظام مهندسی نباید تاییدیههای الزم
را صادر کند.
وی در پاسخ به ســوال دیگری مربوط به صنایع
غیراســتاندارد در بازار اعالم کرد :در سال گذشته
حدود  ۱۵۰نشان جعلی استاندارد در همه صنایع
کشف شــده که در بخش لوازم خانگی بیشترین
محصوالت مربوط به اجاق گاز و کولر بود.

مخالفان طرح معتقدند که در حال حاضر ســاز و
کار اجرایی شــدن چک الکترونیکی وجود ندارد،
بنابراین ممکن است قانون ابتر باقی بماند؛ اما با توجه
به اینکه الکترونیکی شدن امور بانکی در دستور کار
بانکها قرار دارد؛ در حال حاضر ســاز و کار اجرایی
شدن آن وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیســیون قضائی و حقوقی
مجلس افزود :برای جلوگیری از ایجاد مشــکل از
زمان الزم االجرا شدن قانون  ۲سال مهلت برای رفع
نواقص در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست WIEFمطرح کرد

ضرورتاستفادهازظرفیتهاومنافعمشترککشورهایاسالمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ســیزدهمین
نشســت ( WIFEمجمع جهانی اقتصاد اسالمی)
بر ضرورت اســتفاده از ظرفیتها و منافع مشترک
کشــورهای اســامی تاکید کرد.به گزارش ایبِنا،
محمد جواد آذری جهرمی درســخنرانی خود در
سیزدهمین نشســت ( ) WIFEمجمع جهانی
اقتصاد اسالمی در ساراواک مالزی با اشاره به اینکه
مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را
تشکیل میدهند ،افزود  :این جمعیت تقریبا %۲۰
از اقتصاد جهانی را در دست دارد.وی تصریح کرد:
به طور کلی کشورهای اسالمی بهعنوان کشورهای
در حال توســعه طبقه بندی میشوند و این بدین
معنی است که کشورهای اسالمی با فروش مواد خام
و نیروی کار ارزان بــه امرار معاش میپردازند که
البته ادامه این روند پایدار نیست و منجر به مشکالت
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی میشود و پیامدهای
وخیمی دارد که همانگونه که تاکنون مشاهده شده
است به منطقه و کشور خاصی محدود نمیشود.
آذری جهرمی افزود :از طرف دیگر هر چند به نظر

میرسد ایجاد موانع تجاری یک راه آسان برای حل
مشــکل عدم توازن تجاری میباشد ولی در عمل
چنین محدودیتهایــی در بلندمدت کاربرد کمی
دارد .وی با تاکید به اینکه باید در چشماندازها تغییر
ایجاد شــود ،گفت  :در مقابل انــدازه بازار ،رقابت و
کارآمدی مفاهیمی است که باید در تغییر چشمانداز
مورد توجه قرار گیرد البته تغییر چشمانداز باعث
ایجاد مشکل برای کشورهای توسعهیافته نمیشود
بلکه این کشــورها را قادر میسازد تا از محصوالت
و خدمــات جدیدی کــه در کشــورهای در حال
توسعه فراهم شده بهرهبرداری کنند.وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه ،اندازه بازار یک
عامل تعیین کننده است ،اظهار داشت :وقتی اندازه
بازار کوچک است هزینههای سربار تولید محصول و
خدمات باالرفته و عرضه آنها گران تمام شده و در
نتیجه به تعطیلی بنگاه اقتصادی ختم میشود.
وی تصریح کرد :در بســیاری از مــوارد وقتی که
هدف بازار در چارچوب مرزهای ملی یک کشــور
محدود میشــود اندازه بازار و قدرت و چابکی آن

به اندازه کافی نبوده و این به این معنی اســت که
سرمایهگذاری حتی در میان مدت نیز پایدار نخواهد
بود و وجود موافقت نامههای چند جانبه که باعث
بزرگ تر شدن اندازه بازار میشود مورد نیاز است.
ی رقابت را عامل مهم دیگری در این
آذری جهرمــ 
حوزه عنوان کرد و خاطر نشان کرد  :بدون رقابت،
هیــچ گونه انگیزه واقعی برای نوآوری جهت بهبود
کیفیت خدمات،کاهش هزینهها و ساخت محصول
بهتر وجــود ندارد و این بدین معنی اســت که ما
باید برای بقای اقتصــادی ،خودمان را آماده رقابت
در مقیاس جهانی کنیم .وی ،ایجاد مکانیسم برای
بهبود مستمر بهره وری را بسیار حیاتی بیان کرد و
گفت  :به طور کلی وقتی که یک نوع تمرکز و تجمع
بین نظرات خبرگان و کارشناســان صورت گرفته
و ابزار مناســب مانند منابع مالی و زیر ساختهای
مورد نیاز به راحتی در دسترس باشد میتوان به این
هدف نائل آمد .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
ادامه سخنان خود تصریح کرد :یکی از رویکردهای
احتمالی که الزامات و محدودیتهای فوق را در نظر

میگیرد ایجاد قطبهای مختلف در کشــورهای
گوناگون اسالمی است ،به طوری که هر کدام از این
قطبها بر روی یک فعالیت متمرکز شوند.
وی افزود  :بهعنوان مثال کشــورهای اسالمی هر
کدام بــر روی یک قطب ماننــد قطبهای مالی،
فناوری اطالعات ،فناوری بانکی ،خدمات پزشــکی
و سالمت متمرکز شــده و هر قطب محصوالت و
خدمات خویش را برای جمعیت بیشتر در سراسر
کشورهای اسالمی به فروش برسانند و بجای بازار
کوچک ملی برای بازار بزرگ اسالمی عرضه کنند.
آذری جهرمی در پایان ســخنرانی خود پیشنهاد
کرد  :که سازمان همکاریهای اسالمی با مشارکت
بانک توسعه اسالمی به انجام مطالعه امکان سنجی
با هدف آمادهســازی نقشــه راه ایجاد قطبهای
خاص در کشــورهای اسالمی بر مبنای دسترسی
به تخصص و منابع یکدیگر مبادرت ورزد.وی تاکید
کرد  :کشــورهای اسالمی باید دست به دست هم
دهیم تا بتوانیم از منابع و ظرفیتهای یکدیگر به
طور مشترک بهرهمند شویم.

