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فعاالن و صنعتگران حوزه حمل و نقل عمومی و خدمات 
شــهری از 3 تا 6 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران گردهم می آیند و جدید ترین تولیدات، 
صنایع، ماشین آالت و تجهیزات خود را به نمایش عموم 
می گذارند. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از  روابط عمومی 
و اطالع رسانی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل 
عمومی و خدمات شهری: این نمایشگاه امسال با استقبال 
بین المللی صاحبان صنایع جهان مواجه شده است و در آن 
عالوه بر شرکتهای داخلی، ده ها شرکت خارجی حضور 
و مشارکت دارند. پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و 
نقل عمومی و خدمات شهری در فضائی بالغ بر 25 هزار 
متر برپا می شود و شرکت های مختلف حاضر در نمایشگاه 
هم در کنار نمایش تولیدات خــود، پروژه های نیازمند 
جذب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری، قابلیت ها و 

امکانات اجرای پروژه ها را ارائه می کنند.
رئیس ستاد نمایشگاه با بیان اینکه حمایت از تولید ملی 
و تحقق اقتصــاد مقاومتی محور اصلــی برگزاری این 
نمایشگاه است،گفت: نمایشگاه حمل و نقل عمومی با 
هدف رقابت پذیری تولیدات ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی، 
هم افزایی توان داخلی و عرضه توانمندی های رقابت پذیر 
کشور برگزار می شود. اعتدالی اضافه کرد: انتقال دانش فنی 
و تکنولوژی روز و کارآمد به کشور در راستای رشد کیفی 
و کمی محصوالت داخلی، توســعه صادرات غیرنفتی، 
ایجاد ظرفیت های جدید در بخش تولید رقابتی، آشنایی 
با الگوهای موفق جهانی در عرصه حمل و نقل و کاال و 
مسافر، فراهم نمودن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری  
شرکتهای داخلی و خارجی، بهبود وضعیت محیط زیست 
در کالن شــهر ها و بهینه سازی مصرف سوخت کشور 
از دیگر اهداف برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل عمومی و خدمات شــهری است. اعتدالی 
به استقبال شرکت های خارجی از پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری، اشاره 
کرد و گفت: تاکنون ده ها شرکت  از کشورهای مختلف 
جهان برای حضور در این نمایشــگاه نام نویسی کرده 
اند. برگزاری دوازده همایش، کارگاه آموزشی و نشست 
علمی و تخصصی با حضور کارشناسان، متخصصان و 
استادان دانشگاه ها و همچنین حضور چند هیئت تجاری و 
سرمایه گذاری  از کشورهای خارجی، برخی از برنامه های 
جانبی این نمایشگاه است.  پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
حمــل و نقل عمومی و خدمات شــهری از 3 تا 6 دی 
ماه هر روز از ســاعت 9 تا 17 در ســالن های 31، 35، 
B38،A38 ،38 و فضای باز  محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران آماده بازدید عالقمندان خواهد بود.

 با حضور 130 شرکت داخلی و خارجی
 صورت گرفت

گشایش چهارمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع مفتولی، سیم و کابل 
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چهارمین نمایشــگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و 
کابل و صنایع وابسته ایران با حضور و مشارکت بیش از 
130 شــرکت داخلی و خارجی و بــا حضور مدیران 
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف آلمان به عنوان همکار 
بخــش بین الملل این رویداد در محل نمایشــگاه های 

بین المللی شهر آفتاب تهران آغاز بکار کرد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی و اطالع 
رسانی چهارمین نمایشــگاه بین المللي ایران وایر؛ این 
نمایشگاه که در آن شرکت های داخلی و خارجی نوین 
تریــن تولیدات و خدمات خود را ارائه کرده اند؛ تا 18 

آذر ماه برپاست.
در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و 
کابل و صنایع وابسته ایران عالوه بر جمهوری اسالمی 
ایران؛ کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش، انگلستان، 
ترکیه، هند، چین، کره، بلژیک، ســوییس، روســیه و 

صربستان نیز حضور دارند.
مدیرعامل نمایشــگاه شــهرآفتاب در گفــت و گو با 
خبرنگار ما با اشاره به برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه 
بین المللی صنایع مفتولی، ســیم وکابــل، اتصاالت و 
ماشین آالت وابسته در مجموعه شهرآفتاب اظهار داشت: 
با توجه به برررسی هایی صورت گرفته، حضور شرکتها 
و موسسات مرتبط با این صنعت، برای حضور در این 
نمایشگاه با استقبال خوبی مواجه شده است و جایگاه 
شــرکتهای خارجی در این دوره از نمایشگاه به خوبی 

مشهود است.
دکتر محمــد رئوف قــادری با بیان اینکــه برگزاری 
نمایشگاه ایران وایر می تواند سبب رشد صنعت سیم و 
کابل در کشور شود گفت: خوشبختانه همکاری خوبی با 
نماینده دوسلدورف آلمان برای برگزاری این نمایشگاه 
صورت گرفته اســت و بیش از 130 شرکت داخلی و 
خارجی تازه ترین تکنولوژی، تولیدات و خدمات خود 
را به نمایش عموم گذاشــتند. وی افزود: در چهارمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی،سیم و کابل، اتصاالت 
و ماشــین آالت وابسته ایران )IRANWIRE( بیش 
از 40 شــرکت داخلی و 90 شرکت خارجی مشارکت 
دارند. قادری با بیان اینکه در خصوص این نمایشــگاه 
اطالع رسانی خوبی صورت گرفته است بیان کرد: ما با 
وسواس و جدیت بدنبال استاندارد سازی نمایشگاهها 
هستیم و امیدواریم مردم نیز از این نمایشگاهها استقبال 
و بازدید کنند.  چهارمین نمایشــگاه بین المللی صنایع 
مفتولی، ســیم و کابل، اتصاالت و ماشین آالت وابسته 
ایــران تا 18 آذر هر روز از ســاعت 10 تا 17 در محل 
نمایشــگاه های بین المللی شــهر آفتاب تهران میزبان 

مخاطبان و دست اندرکاران این صنعت است.

در نشست تخصصي مدیران ستادي و استاني

برنامه راهبردي تحول سازمان اموال تملیكي ابالغ شد 
گروهبازار 
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در نشســت تخصصي مدیران ســتادي و استاني سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تملیکي ، برنامه راهبردي تحول 

سازمان ابالغ شد. 
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از  روابط عمومي سازمان جمع 
آوري و فروش اموال تملیکي ، جمشــید قسوریان جهرمي 
مدیرعامل این سازمان ضمن تبیین شرایط موجود برنامه هاي 
راهبردي را براي پیشبرد اهداف کالن سازمان تشریح کرد. 

وي افزود : توســعه ارتباطات ســازماني ، سیستمي کردن 
فرآیندها و اصالح روش بازرگاني فروش ، گسترش شبکه 
فروش ، روان سازي فروش کاالها ، اصالح ساختار سازماني 
و ارتقاء سرمایه هاي انســاني از اولویت هاي مدیریتي این 
سازمان به شمار مي آید و ضرورت دارد براي برون رفت از 
وضعیت موجود اقدامات عاجلي در این خصوص صورت 

پذیرد. 
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکي با تاکید بر تفویض 
اختیــار بر مدیران اجرایي افزود : بر این باور هســتم که با 
تفویض اختیار واگذاري امور به مدیران اجرایي ، فرآیند هاي 

ســازماني با سرعت بیشتري انجام خواهد شد و ضرورت 
دارد نظارت بر عملکرد نیز جهت بهبود مستمر به موازات آن 
افزایش یابد.  وي با اشاره به اهمیت نقش و ماموریت هاي 
سازمان اموال تملیکي افزود : در روش هاي موجود فروش 
اموال باید بازنگري صورت گیرد ، چرا که ما امانت دار دولت 
و ملتیم و این اموال به صورت امانتي در اختیار ماســت و 
الزم است با نهایت تقوا در خصوص این اموال که از سویي 
بیت المال و از سوي دیگر حق الناس محسوب مي شوند ، 
عمل نماییم.  قسوریان جهرمي با اشاره به ضرورت افزایش 
تحرك و پویایي در بدنه عملیاتي ســازمان افزود : ساختار 

نیروي انساني نیازمند توجه و تقویت است و باید استعداد 
و توانمندي نیروي انساني به ویژه مدیران مورد ارزیابي قرار 
گیرد.  وي در ادامه افزود : در این سازمان باید همیت و تعلق 
ســازماني کارکنان افزایش یابد چرا که این اهمیت موجب 

افزایش عزت سازماني خواهد شد. 
مدیر عامل سازمان اموال تملیکي در ادامه با توجه به برقراري 
ارتباط سیستمي با گمرك افزود : بسیاري از کاالهاي متروکه 
با برقراري ارتباط سیستمي با گمرك جهت تعیین تکلیف در 
اختیار سازمان قرار مي گیرند و ضرورت دارد در خصوص 

تعیین تکلیف این کاالها با جدیت بیشتري عمل شود.

آنكتاد گزارش داد:

سهم 0.34 درصدی ایران از تجارت 32 هزار میلیارد دالری جهان 
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)آنکتاد( اعالم کرد 
ایران در سال میالدی گذشته تنها 0.34 درصد کل تجارت 

جهان را به خود اختصاص داده است.
به گزارش تســنیم، کنفرانس تجارت و توســعه سازمان 
ملل)آنکتاد( در جدیدترین گزارش خود کل تجارت ایران با 
جهان در سال 2016 میالدی را 109 میلیارد دالر اعالم کرد. 
این رقم فقط معادل 0.34 درصد کل تجارت جهانی در این 

سال بوده است. کل تجارت جهان در سال 2016 بالغ بر 32 
هزار میلیارد دالر گزارش شده است.

ایران در سال 2016 بالغ بر 69 میلیارد دالر صادرات داشته 
است. ارزش واردات ایران در این سال نیز 40 میلیارد دالر 
بوده اســت که بر این اســاس تراز تجاری ایران مثبت 29 
میلیارد دالر بوده است که البته نفت و فرآورده های نفتی نیز 

جزو کاالهای صادراتی ایران محاسبه شده است.

بر اساس این گزارش از کل صادرات 69 میلیارد دالری ایران 
در سال 2016 بالغ بر 10 میلیارد و 202 میلیون دالر مربوط 
به صادرات خدمات بوده است. همچنین ایران 14 میلیارد و 
694 میلیون دالر واردات خدمات در این سال داشته است.

این نهاد بین المللی رشــد واقعی تولیــد ناخالص داخلی 
ایران در ســال میالدی گذشته را بالغ بر 4.3 درصد برآورد 
کرده است که باالتر از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی 

جهان)2.2 درصد( و همچنین باالتر از متوسط رشد تولید 
ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه)3.7 درصد( بوده 
است. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز 5276 دالر اعالم 

شده است.
بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال 2016 بالغ بر 
8.6 درصد شده و تراز حساب های جاری ایران به رقم 23 

میلیارد و 566 میلیون دالر رسیده است.
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رئیس بخش مهندسی طراحی صنایع ارتباطی آوا تاکید کرد:  
یکی از مهم ترین مالحظات محصوالت صادراتی که البته در 
محصوالت داخلــی نیز مورد توجه اســت بحث رعایت 
استانداردهای اتحادیه جهانی مخابرات است، البته باید این 
نوع محصوالت ویژگی های متفاوتی داشــته باشند که قابل 
عرضــه به خارج از کشــور باشــد. به گــزارش خبرنگار 
جهان اقتصاد، علیرضا عطازاده با بیان اینکه طبیعتا نســخه 
صادراتــی محصوالت صنایع ارتباطــی آوا تفاوت هایی با 
محصــوالت داخلی دارد گفت: با توجــه به اینکه یکی از 
برنامه های مهم مجموعه، تاکید بر توســعه صادرات است، 
طبیعی اســت که محصوالت ما مطابق با اســتانداردهای 
بین المللی طراحی شــده اند.  وی با بیان اینکه در صنعت 
مخابــرات مراجعی هســتند  کــه در حوزه های مختلف 
اســتانداردهایی را در سطوح مختلف تدوین کرده اند تاکید 
کــرد: یکــی از مهمتریــن بخش هایی که مــا در طراحی 
محصوالتمــان مورد توجه قرار داده ایم مراجعه، بررســی، 
تحلیل و تبعیت از این استانداردها است؛ در فاز شناخت و 

تهیه محصوالت با مطالعه استانداردها در فناوری های نسل 
جدیــد NGN/IMS ، تیم تحلیل به طــور کامل آن ها را 
بررسی و تحت پوشش قرار داده است  و تمامی طراحی های 

انجام شده مطابق با استانداردهای مربوطه می باشد.
عطازاده  یادآور شــد: در مورد محصولی مثل سوئیچ تلفنی 
اگر قرار اســت صادر شــود با توجه به تفاوت و اولویت 
نیازمندیهای مدیریتی و فنی کشورمان نسبت به دیگر کشورها 
باید فاکتورهایی در آن  در نظر گرفته شود و طراحی محصول 
نسبت به محصول داخلی  تفاوت هایی  دارد.  وی اظهار کرد:  
اصولی که ما برای طراحی شبکه IMS لحاظ کرده ایم مطابق 
با اســتانداردهای 3GPP و ETSI-TISPAN است، 

بنابراین  برای رقابت با محصوالت جهانی مشکلی نداریم.
رئیس بخش مهندسی طراحی صنایع ارتباطی آوا با بیان اینکه  
کمیته ای برای مدیریت صحیح صادرات داریم عنوان کرد: 
این اقدامات در حوزه های مختلف از مرحله تحلیل، طراحی 
و پیاده ســازی نرم افزار تا مرحله استقرار و ارائه باید لحاظ 
شود که همه این اقدامات برای آن است که  محصول مورد 
نظر قابلیــت صادراتی پیدا کند. وی در عین حال بیان کرد: 
همچنین در معمــاری محصوالت و پروتکل های امنی  که 
اســتفاده می کنیم مطالعاتی انجام شده  و اقداماتی  در حال 

اجرا است که صرفا در انحصار محصوالت داخلی مان است. 
عطــازاده با تاکید بــر اینکه برای صــادرات محصول باید 
مستندسازی مناسبی صورت گرفته باشــد افزود:  یکی از 
اقدامات شرکت های بزرگی که در سطوح بین المللی فعالیت 
می کنند ایجاد و راه اندازی سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی 
است که اصطالحا به این سیستم ها EDMS گفته می شود.

وی  یادآور شد: ما نیز یکی از زیرسیستم هایی که از حدود 
شــش ماه پیش به صورت پایلوت آن را راه اندازی کردیم 
ایجاد سیستمی اســت که بهره برداران محصوالت بتوانند 
از طریق این زیرسیســتم به آخرین مســتندات به روزشده 
محصوالت دسترسی داشته باشند. وی همچنین خاطرنشان 
کرد: جهت تهیه و تولید اســناد بهره برداری از محصوالت 
که خود به چهار گروه اصلی به ازای هر محصول  تقســیم 
می شــود یک تیم مســتقل به صورت تمام وقت از ابتدای 
سال برای این کار اختصاص داده ایم  و تا کنون به ازای هر 

محصول مستندات مناسبی تهیه شده است.
رئیس بخش مهندســی طراحی شرکت صنایع ارتباطی آوا  
در بخشــی از ســخنان خود از راه اندازی چرخه جدیدی 
در طراحــی محصول صنایع ارتباطی آوا  خبر  داد و افزود: 
در طراحی  محصوالت خصوصا محصوالت جدید سعی 

کرده ایم بخش تحلیل از تیم پیاده ســازی مستقل باشد؛ از 
سوی دیگر  زیربخش تست و تحویل را راه اندازی  کردیم  
که مســتقل از واحد فنی و مهندسی شرکت بوده و عالوه 
بر آنها میان افــزار محصوالت را در البراتوار واحد طراحی 
تا حد امکان نزدیک به شــرایط واقعی مورد آزمون و تست 
قــرار می دهیم.  وی در عین حال تصریح کرد: با جدا کردن 
بخش تحلیل از پیاده سازی توانستیم بخش تحلیل را متمرکز 
و تقویت کنیم و با این کار کیفیت خروجی محصول دچار 
آســیب نمی شود. عطازاده در بخشی از سخنان خود با بیان 
اینکه بحث جذب اولیه نیروهای نخبه کار پیچیده ای نیست 
گفت: دغدغه نیمی از افراد نخبه مباحث مالی نیست، موضوع 
مهم برای این افراد کار بر روی موضوعات فناورانه و وجود 
بخش های خالقانه در کارها اســت، اینکه فعالیتی که انجام 
می دهند در کشور مورد استفاده قرار گیرد،  نتیجه آن  رضایت 
از فعالیتی است که انجام می دهند. وی ادامه داد: بعضا کارهایی 
که در برخی شرکت های داخلی انجام می شود فاقد خالقیت 
و نوآوری است، از آن طرف اگر خالقیت و نوآوری در کار 
وجود نداشته باشــد، نتیجه فعالیت آنها به یک خروجی و 
نتیجه کاربردی تبدیل نمی شود ولی صنایع ارتباطی آوا برای 

نیروهای نخبه فضای کاری جدیدی را فراهم کرده است.

یک فعال صنایع مخابراتی مطرح کرد:

بی توجهی به استانداردهای جهانی ضعف محصوالت صادراتی

 سال بیست و ششم 
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