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صنعت و تجارت

کند و کاو «اقتصادسرآمد» از چگونگی ورود ایران به تحوالت صنعتی جدید؛

صنعت در آستانه انقالب چهارم

گروه صنعت و تجارت -سازمان ملل
هزاره ســوم را هزاره توسعه پایدار
نامید و دانشگاه برای این هدف راه سختی در
پیش دارد .سازمان ملل  ۱۷هدفبرای هزاره
سوم تعریف کرده اســت که هدف نهم درباره
صنعت است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،جهان در آستانه
انقالب فنآوری اســت .انقالبی که به صورت
بنیادین در حال تغییر زندگی ،کار و ارتباطات
ماســت .این تحول بزرگ از لحاظ مقیاس و
پیچیدگی به هیچ تجربه بشری شباهت ندارد.
ما هنوز نمیدانیم که آینده این تحول بزرگ
چگونه خواهد بود .اما یــک چیز کامال واضح
اســت :واکنش ما به این تحــول عظیم باید
منسجم و فراگیر باشــد و همه ابعاد جامعه ،از
بخش های خصوصی و دولتی تا جامعه مدنی
و آکادمیک را در برگیرد.
انقالب صنعتــی اول از آب و انــرژی بخار به
منظور مکانیزه کردن تولیدات استفاده نمود.
انقالب صنعتی دوم از قدرت الکتریســیته به
منظور تولید انبوه بهره برد .ســومین انقالب
صنعتی از علم الکترونیک و فنآوری اطالعات
به منظور تولید خودکار استفاده نمود .انقالب
چهــارم صنعتی بــر پایه های انقالب ســوم
بنا نهاده شــده است و شــامل همجوشی فن
آوری های مختلف است که مرزهای زیستی،
دیجیتال و فیزیکی را در مینوردد.
دالیلی وجود دارد که نشان میدهد تحوالت
امروزی دیگــر همان انقالب صنعتی ســوم
نیســتند ،بلکه نوید ظهور چهارمین انقالب
صنعتــی را میدهد .ســرعت تحوالت جدید
هیچگونه ســبقه تاریخی ندارد .در مقایســه

با انقالب صنعتی ســوم که پیشرفتی خطی
داشــت ،انقالب صنعتی چهارم سرعت نمایی
دارد .در ضمن این تحــول تقریبا همه صنایع
را در بر می گیرد .وسعت و عمق این تغییرات،
نویدبخش تحــول در کل نظام هــای تولید،
مدیریت و کنترل میباشد.
معاون آموزشی ،پژوهشــی و فناوری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بــا بیان اینکه انقالب
صنعتی چهارم در حال شکل گیری است و باید
جدی گرفته شود ،گفت :کشور با کمک گرفتن
از فکر و دانش دانشگاه ها نباید از این قطار در
حال حرکت عقب بماند.

برات قبادیان افزود :سازمان ملل هزاره سوم را
هزاره توسعه پایدار نامید و دانشگاه برای این
هدف راه سختی در پیش دارد .سازمان ملل ۱۷
هدف برای هزاره ســوم تعریف کرده است که
هدف نهم درباره صنعت است.
وی گفت :آموزش و کیفیت نیز از دیگر اهداف
سازمان ملل محسوب می شــود تا تحوالتی
که در جوامع در حال شکل گیری است ،گواه
انقالب صنعتی چهارم باشد.
معاون وزارت صمت ادامه داد :نخستین انقالب
ظهور ماشــین بود و انقالب دوم الکتریسته و
برق نام گرفت .انقالب سوم با حضور کامپیوتر

پوشش استاندارد  25هزار واحد تولیدی در کشور
رئیس مرکز فناوری اطالعــات و ارتباطات
سازمان ملی استاندارد گفت :در حال حاضر
در کشور  25هزار و  600واحد تولیدی تحت
نظارت مستقیم سازمان ملی استاندارد قرار دارند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،مصطفی رامندی در مراســم
تجلیل از واحدهای نمونه تولیدی استان اردبیل همزمان
با روز جهانی استاندارد اظهار کرد :ما الزم استاندارد را در
برنامههای پنجم و ششم توســعه به جد پیگیری کردیم
که این امر نشــان دهنده این اســت که باید با تحول در
استانداردسازی محصوالت به سمت استاندارد اجباری که
بار تشویقی نیز داشته باشد ،حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  800قلم کاال مشمول
استاندارد اجباری در کشــور هستند ،خاطرنشان کرد :در
حال حاضر  25هزار واحد از  130هزار واحد تولیدی کشور
که در سامانه ثبت نام شده ،تحت پوشش استاندارد است
که با بیش از  3هزار آزمایشــگاه همکار و  250شــرکت
بازرسی بر فعالیت آنها نظارت میشود.
رئیس مرکــز فناوری اطالعات و ارتباطات ســازمان ملی

رخ داد که همه آنهــا در زندگی بشــر تاثیر
شگرفی گذاشت ،اما در ســال  ۲۰۱۲انقالب
چهارم تحوالت عجیبی در کسب و کار ایجاد
کرد.قبادیان اظهار کرد :پیش بینی می شود
در ســال  ۲۰۳۰حدود  ۴۷درصد کســب و
کارهای کنونی دیگر وجود نداشته باشد .اتفاق
هایی که در رباتیک و هوش مصنوعی در حال
رخ دادن است بسیار دقیق تر از انسان ها است.
این تحوالت سونامی در جوامع ایجاد می کند
که برای آمادگی مقابل آنها باید از دانشگاه ها
کمک گرفت.
وی با تاکید بر نقش دانشگاه در توسعه کشور

ممنوعیت واردات قطعاتی که امکان
ی دارد
داخلیساز 
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ضمن اعالم
وضعیت قطعات هدفگذاری شــده برای تعمیق
ســاخت داخل ،اظهار کرد :با توجــه به تمرکزی
که بر این فضا شــکل گرفته ،به زودی روند روبه
رشد داخلیســازی قطعات خودرو آشکار خواهد
شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،فرشاد مقیمی  ،در
رابطه با جدیدترین وضعیت داخلیسازی قطعات
خودرویی اظهار کرد :تعمیق ساخت داخل قطعات
خودرو از همــان روزهای ابتدایی آغاز شــده و به
صورت هفتگی کنترل میشود .اقدامات انجام شده
نشــان میدهد که  ۶قطعه که در میز اول تعمیق
ساخت داخل صنعت خودرو هدفگذاری شده بود،
اکنون به تولید انبوه رسیده و در خط تولید مورد
اســتفاده قرار گرفتهاند.مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخودرو ادامه داد :پنج قطعه نیز تســتهای
یک روز خط آنها در حال انجام است .قطعهای نیز
وجود دارد که نمونهآن تحت بررسی است.

اظهار داشت :اگر انقالب چهارم جدی گرفته
نشود و دیر اقدام شود ،کشور از حرکت سریع
جا می ماند.
قبادیــان با اشــاره بــه برنامه هــای موجود
برای بهره گیری از نخبگان ،گفت :اشــتغال
دانشــجویان از طریق تولید و توســط خود
دانشــجویان باید امکان پذیر شود؛ به عبارتی
قرار نیســت برای هر دانشــجویی که دانش
آموخته می شود در کنار دانشگاه کاری به او
محول شود .البته تالش شده برای دانشجویان
و اساتید نخبه یا سرباز برجســته بعد از ثبت
نام در یک سامانه ،کار آفرینی شود؛ زیرا برای
حل همه مشکالت کشور فقط دانشگاه ها می
توانند کار را به سرانجام برسانند و بقیه بخش
ها باید نظارت کنند.
قبادیان خاطرنشــان کرد :بهــره وری نیز در
کشــور شــرایط خوبی نــدارد و در حقیقت
اسفناک است .با این حال این چنین همایش
هایی درصورتی که درســت هدایت شود می
تواند در جهــت اهداف لجســتیکی تاثیر به
سزایی در صنعت داشته باشد.
دبیر جایزه ملی لجســتیک و زنجیره تامین
نیز در ســخنانی گفت :به دلیل ضعف توانایی
رقابت در این زمینه با کشورهای رقیب وجود
ندارد و از این رو افزایش توانایی در لجستیک
ضروری است.
بهروز کریمی افزود :ضعــف دیگر نبود معیار
برای زنجیره تامین است تا فعالیت ها در این
زمینه ارتقاء یابد .هدف از این جشنواره تشویق
صنعتگران و فرهنگ سازی برای فعالیت های
لجستیکی است؛ زیرا انتقال تجربه افراد ،برای
ارتقاء زنجیره لجستیکی بسیار مهم است.

احتمال آزاد شدن صادرات دام سنگین
معاون امور دام وزارت کشــاورزی گفت :با توجه
به کاهش قیمت گوشــت گاوی در بازار ،اگر این
کاهش قیمت ادامه داشــته باشــد؛ صادرات دام
سنگین آزاد خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد،
مرتضی رضایی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز
جهانی تخممرغ افزود :با توجه به مصوبه ســتاد
مبارزه با قاچاق کاال ،وارد شدن هرگونه دام بدون
شناسه و کد هویتگذاری ،کامال ممنوع است.وی
با بیان اینکه چندین ماه اســت که کانال صادرات
تخممرغ آزاد اســت و حدود  ۱۴هزار تن صادرات
داشــتهایم ،گفت :تولید تخممرغ یک روند خطی
دارد و مرغداران نمیتوانند یکباره تولیدشــان را
افزایش یا کاهش بدهند.رضایی ادامه داد :مصرف
تخممرغ در ماههــا و فصول مختلف کــم یا زیاد
میشود که معموال در شش ماهه دوم سال افزایش
مصرف تخممرغ داریم و  ۶۰درصد تخممرغ در نیمه
دوم سال تولید میشود؛ به این دلیل باید به اندازه
افزایش تقاضا در نیمه دوم سال تولید کنیم.

تلویزیونهای ایرانی وارد بازار میشود

استاندارد نقطه قوت سازمان را پشتوانه  90ساله استاندارد
ملی ایران اعالم کرد و گفت :عالمت اســتاندارد موجود بر
روی کاال اعتمــاد و اطمینان را در مــردم ایجاد میکند و
همین اعتماد مردمی بزرگترین پشتوانه ما در سازمان ملی
استاندارد است.
رامندی به دو سیاست کلی در راســتای استانداردسازی
بــا رویکرد خدمتمحــوری اشــاره کرد و افزود :شــعار
امسال روز جهانی اســتاندارد تحت عنوان استانداردهای
ویدیوئی خالق صحنــه جهانی انتخاب شــده به طوری
که هر فردی در جامعه بشــری با تمامی اســتانداردهای
جهان ســروکار دارد و اگر رفتارهایــش طبق چارچوب
و اســتانداردهای اجتماعــی نباشــد قابــل قبــول
نخواهد بود.
وی بیــان کرد :تبدیل استانداردســازی بــه یک مطالبه
عمومی و مردمیسازی استاندارد و فرهنگسازی آن یکی
از سیاستهای تدوین شده و معرفی از سوی ایزو است که
با تکیه بر سرمایههای اجتماعی برای نیل به این اهداف در
حرکت هستیم.

وزیر صنعت در واکنش به ســخنان اخیر رئیس
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره برندهای
جعلی گفت :به این کار می گویند فرار رو به جلو و
معنی اش این است که خودم میگویم این چه وضعی است تا شما
به من نگویید چرا اوضاع این چنین است!
به گزارش اقتصادسرآمد ،رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیئت
دولت در جمع خبرنگاران در پاســخ به این پرســش که رئیس
اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی از جوالن لــوازم خانگی با
برندهای جعلی در بازار سخن گفته و اینکه آیا دولت برای برخورد
با این موضوع راه حلی دارد یا نه ،گفت :اوالً علما گفته اند که البینه
علی المدعی .ما باید این جمله را در کشورمان فرهنگ کنیم .اگر
کســی ادعای می کند خودش مدارک را ارائه کند .وزیر صمت
تاکید کرد :در مورد لوازم خانگی داخلی امسال یکی از اولویت های
وزارتخانه همین است و در برخی اقالم روند تولید لوازم خانگی
خوب بوده است و بازار دارد در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار
میگیرد و این اتفاق بسیار خوبی است.رحمانی با بیان اینکه برخی
از تولیدات لوازم خانگی داخلی اســت اما با برند خارجی توزیع
میشــود ،اظهار کرد :من خودم چنین چیزی را دیده ام و طرف

آگهیمزایدهعمومیفروشخودروهایمازاد برنیاز

هم می گوید دلیلش این است که خریدار این حالت را بیشتر می
پسندد اما ما هم میتوانیم برندسازی کنیم و هم فرهنگسازی و در
این زمینه روز به روز در حال پیشرفت هستیم تا جایی که برخی
از کاالهای ما امروز به اروپا صادر میشود.رحمانی اظهار کرد :هر
کاالیی مشــکل دارد و باید برایش تصمیم گیری شود یا جلوی
توزیع آن گرفته شود به سازمان حمایت از مصرف کنندگان اطالع
داده شود که ما هم موضوع را پیگیری میکنیم.پیرو بازدید مقام
معظم رهبری از نمایشگاه فناوری و شرکتهای دانش بنیان ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت به معاونان و مدیران این وزارتخانه برای
تجاری سازی طرحهای دانش بنیان و فناورانه دستور داد.

ثبت  ۴هزار پرونده تخلف صنفی
در شهریورماه امسال
مدیرعامل ســازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان از تشــکیل  ۴هــزار و  ۳۹پرونده
تخلف صنفی طی شــهریور ماه ســال جاری به
ارزش  ۱۵۳۴میلیارد ریال در ســطح کشور خبر
داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،عباس تابش افزود:
این تعــداد پرونده تخلف صنفــی حاصل  9هزار
و  446گشت مشترک بازرســی در سطح کشور
و استانهاســت .تابــش تصریح کــرد  :از مجموع
پروندههای تخلف متشــکله  32درصد مربوط به
ادارات کل تعزیرات حکومتی  28درصد مربوط به
گشت مشترک با اتاق اصناف و  40درصد مربوط به
سایر دستگاههای ذیربط است.به گفته وی سازمان
های صنعت ،معدن و تجارت استانها طی مدت
یاد شده  27درصد از گشتهای مشترک خود را
با اتاق اصناف و اتحادیههــا  18 ،درصد با ادارات
کل تعزیرات حکومتی 17 ،درصد با دانشگاه های
علوم پزشکی 3 ،درصد با ادارات کل استاندارد2 ،
درصد با ادارات کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری و  33درصد با سـایـر دستگاه انجام
دادهاند.

نوب

ت
دوم

-1موضوع مزایده :فروش سه دستگاه خودروی مازادبرنیاز سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد  3دستگاه خودروی مازاد برنیاز خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده به شماره  1098003065000001را
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند  .مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در
صورت عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
 -2تاریخ انتشارمزایده در سامانه98 /07/17 :
 -3مهلت زمان دریافت اسناد مزایده ازسایت 98 /07/17 :لغایت98/07/29
 -4مهلت زمانی ارائه کلیه پیشنهادات واسنادومدارک مثبته  :پیشنهاد دهندگان بایســتی عالوه بر درج و ثبت اطالعات موضوع مزایده در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس فوق االشاره  ،فیزیک مستندات شامل پاکات ( الف  ،ب و ج ) و غیره را به دبیرخانه سازمان ثبت احوال کشور واقع
در ساختمان شماره  7به آدرس بند 7آگهی از ساعت  8صبح لغایت تا ساعت  16روز پنج شنبه مورخ  98/07/18لغایت تاریخ  98/07/29تحویل و
رسید دریافت نمایند.
 -5زمان بازگشایی پاکتها :تاریخ  98/07/30راس ساعت 9صبح در محل سالن جلسات ساختمان شماره 1واقع در طبقه1به آدرس بند7
-6میزان ونوع تضمین شرکت درمزایده  :واریز نقدی به حساب شبای  ir 830100004001011106370172در وجه سازمان ثبت احوال کشور
به میزان 10درصد قیمت پیشنهادی ،چنانچه مبلغ واریزی کمتر از میزان مقرر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -7نشــانی مزایده گزار  :تهران  .خیابان امام خمینی نرســیده به خ شیخ هادی  .ســازمان ثبت احوال کشورکد پســتی  11377-19411تلفن:
66707131-5
میم الف 2340 :
شماره اگهی 623298 :

سازمان ثبت احوال کشور

سازمان توزیع

روزنامه اقتصاد سرآمد
از مخاطبین محترم دعوت می نماید مشکالت
توزیع انتقادات و پیشــنهادات خود را در این
خصوص با ما در میان بگذارید.

09198543996-021-66342108

