
7اقتصادىاقتصادى
وزير راه و شهرسازى خبر داد:

كارشكنى برخى از نهادها و شهردارى ها در 
اجراى طرح اقدام ملى مسكن

 ايرنا- وزير راه و شهرسازى از كارشكنى برخى از نهادها و 
شهردارى ها در اجراى طرح اقدام ملى مسكن در كشور خبر 
ــعار ساِل ابالغى از  داد و ابراز اميدوارى كرد كه با توجه به ش
ــوى مقام معظم رهبرى ديگر كسى مزاحمتى براى اين  س

پروژه ها ايجاد نكند.
ــازى، «محمد  ــا از وزارت راه و شهرس ــزارش  ايرن ــه گ ب
ــالمى» اظهار داشت: در يك سرى از شهرهاى كشور، به  اس
خاطر شرايطى كه شهردارى ها و ساير نهادهاى مرتبط پيش 

آوردنده اند پروژه هاى مسكن در مراحلى متوقف شدند.
اسالمى با يادآورى شعار سال ابالغى از سوى مقام معظم 
ــع زدايى ها» و  ــتيبانى ها و مان رهبرى مبنى بر «توليد؛ پش
ضرورت عمل به آن تصريح كرد: اميدواريم از اين به بعد ديگر 
كسى مزاحمتى براى اين گونه پروژه ها ايجاد نكند و ساخت 

و تكميل پروژه ها ادامه پيدا كنند.
 وزير راه و شهرسازى درباره ميزان پروژه هاى متوقف شده 
ــور گفت: اين گونه  ــطح كش ــكن در س طرح اقدام ملى مس

پروژه هاى متوقف مانده در سطح كشور كم هستند.
به گزارش ايرنا، شهريور سال 98 طرح اقدام ملى مسكن 

با حضور رييس جمهورى كلنگ زنى شد.
    

رئيس آستاراخان روسيه از رشد تجارت با ايران 
خبر داد

ــتاراخان  ــكين» رئيس منطقه آس  ايرنا - « ايگور بابوش
ــارى اين منطقه  ــادالت تج ــرد: ميزان مب ــيه اعالم ك روس
اقتصادى روسيه و جمهورى اسالمى ايران در سال گذشته با 

رشد 15 درصدى از 320 ميليون دالر فراتر رفته است.
ــكين در نشستى با يك  ــكو، بابوش  به گزارش  ايرنا از مس
ــمى اقتصادى از جمهورى اسالمى ايران در شهر  هيأت رس
آستاراخان، شاخص هاى مبادالت كاال را به عنوان نمونه اى 
موفق از توسعه همكارى ها بين استان آستراخان و ايران ذكر 
كرد و افزود: بر اساس آمار سال گذشته اين مبادالت با رشد 
ــش از 2.5 ميليون تن بار و حجم مبادالت  ــدى به بي 6 درص
تجارى با 15 درصد افزايش از 320 ميليون دالر آمريكا فراتر 

رفته است. 
اين نشست با حضور ايگور بابوشكين استاندار آستراخان 
و هيأتى رسمى از جمهورى اسالمى ايران به رياست «هادى 
تيزهوش تابان» رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و روسيه 
ــتان  ــاورزى اس و رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كش
گيالن برگزار شد. مهدى آكوچكيان سركنسول جمهورى 
ــت  ــتراخان، ِمرِگن ِجواكوف سرپرس ــالمى ايران در آس اس
نمايندگى وزارت امور خارجه فدراسيون روسيه در آستراخان 
و والديمير گاالفكوف رئيس آژانس روابط بين الملل استان 

آستراخان نيز در اين مذاكرات حضور داشتند.
ــت: «روابط ما با استان  ــتارخان اظهار داش استاندار آس
گيالن با بيشترين شتاب در حال گسترش است. ما در حوزه 
ــته و به نتايج چشمگيرى  ــيار متنوع همكارى داش هاى بس
دست پيدا كرده ايم».بابوشكين با بيان اينكه سراى تجارى 
ــتراخان افتتاح شده است، تصريح كرد:  فعاليت  ايران در آس

اين سرا به افزايش حجم تجارت متقابل يارى مى رساند.
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خبر
برگزار ى اولين دوره آموزش 

مجازى MBA توسط دانشگاه صنعتى 
اميركبير و مركز آموزش بازرگانى

ــاس اين گزارش؛ اين دوره،  اولين  بر اس
ــدت (MBA) طى  دوره تخصصى بلندم
سال هاى اخير بوده  كه با توجه به وضعيت 
ــورت آنالين و با  ــور و كرونا بص كنونى كش
ــد. ش ــزار  برگ ــن  طرفي ــاركت  مش

دوره هاى MBA در دو گرايش (مديريت 
پروژه و مديريت لجستيك و زنجيره تامين) 
ــاعت برگزار  بصورت مجزا به مدت 240 س
ــود، كه اين دوره ها مبتنى بر دانش،  مى ش
ــاتيد دانشگاه صنعتى  تجربه و مهارت اس
اميركبير و مركز آموزش بازرگانى برگزار شد. 
مراسم معارفه اين دوره ها در اسفندماه سال 
گذشته با حضور دكتر اصفهانى پور (رييس 
ــكده مهندسى صنايع)، اقاى  محترم دانش
مهندس عباسى (مديرعامل محترم مركز)، 
ــو هيات علمى  ــرفى (عض ــم دكتر اش خان
دانشگاه) و دكتر شيخ سجاديه (عضو هيات 
ــگاه)  به منظور آشنايى بيشتر  علمى دانش
دانشپذيران با سرفصل ها و محتواى دوره ها 
انجام شد .الزم به ذكر است؛  دوره مديريت 
MBA از جمله دوره هاى آموزشى مديريتى 
پررونق سالهاى اخير است، كه بيش از صد 
ــال قدمت دارد؛اين دوره  به طور خاص  س
ــانى در نظر گرفته شده است كه  براى كس
ــتند، اما در  ــش مديريت هس نيازمند دان
زمينه هاى ديگر تحصيل كرده اند. به همين 
علت، عموم مخاطبان اين دوره،  تحصيالت 
اصلى خود را در حوزه هاى ديگر گذرانده و 
براى تكميل مهارت هاى مديريتى خود، اين 
رشته را به صورت دانشگاهى يا در قالب دوره 
MBA دنبال مى كنند.اين دوره آموزشى به 
افراد در هر تخصص و دانشى امكان مى دهد 
ــا،  نيازها،  ــود را متوجه خالءه ــا ذهن خ ت
شكاف ها و كمبودهاى بازار كنند و بر اساس 
تكنيك ها و تاكتيك هايى كه بازار و كسب و 
كار مى طلبد، بهترين راه براى توسعه كسب 
و كار خود را پيدا نموده و سهم خود را از بازار 
ــايان ذكر است در اولين  افزايش دهند.ش
ــركت هاى  ش از  ــپذيرانى  دانش دوره، 
مادرتخصصى بازرگانى دولتى ايران، صنايع 
فوالد مشيز بردسير، پتروشيمى خراسان، 
پتروشيمى شهيد تندگويان، طيوران ابزار و 

شستا حضور دارند.
عالقه مندان براى آشنايى بيشتر با اين 
دوره ها و ثبت نام مى توانند به صفحه مركز 
آموزش بازرگانى www.ibtc.ir مراجعه 

كنند.

سخنگوى انجمن صنفى توليدكنندگان 
لوازم خانگى معتقد است نه تنها هيچ نياز 
و ضرورتى براى حضور خارجى ها در كشور 
نيست، بلكه بايد موانعى ايجاد كنيم تا پنج 
سال آينده شركت هاى خارجى به كشور 
وارد نشوند و به ويژه بايد براى شركت هايى 
ــرايط سخت ايران را رها كردند،  كه در ش

تنبيهاتى در نظر گرفته شود. 
ــال پيش و با  ــنا، دو س به گزارش ايس
ــركت  ــديد تحريم هاى آمريكا دو ش تش
كره اى ال جى و سامسونگ كه در صنعت 
ــرمايه گذارى كرده بودند  لوازم خانگى س
ــرك كردند. در حال حاضر برند  ايران را ت
اين دو شركت در ايران به جى پالس و سام 
تغيير كرده و قطعات از كشورهاى ديگرى 
ــود. هر چند  به جز كره به ايران وارد مى ش
ــد معروف به صورت  همچنان اين دو برن
ــور وارد مى شود و در سطح  قاچاق به كش
ــداران براى  ــا خري ــود دارد، ام ــازار وج ب
تشخيص اين امر مى توانند به گارانتى كاال 
ــد، چراكه كاالى بدون گارانتى  توجه كنن
ــت. وضعيت تقريبا مشابهى در  قاچاق اس

ــز رخ داد، اما  ــت خودرو با برند رنو ني صنع
ــورهاى  حاال با آغاز مذاكرات ايران با كش
ــت برجام،  ــا و تقويت احتمال بازگش اروپ
ــت شركت هاى  گمانه زنى هايى از بازگش
خارجى به ايران مطرح شده كه موافقان و 
ــا جايى كه اخيرا معاون  مخالفانى دارد. ت
ــور گفته بود: امروز در  ــتان كل كش دادس
ــى اجازه نمى دهيم كه دوباره  حوزه قضاي
براى شركت هاى خارجى فرش قرمز پهن 
كنيم. قوه قضاييه نه در حوزه لوازم خانگى 
و نه هيچ محصولى كه مشابه داخلى دارد، 
ــن رابطه  ــد.در اي ــازه واردات نمى ده اج
ــنا،  حميدرضا غزنوى در گفت وگو با ايس
ــرمايه گذارى  ــار كرد: زمانى كه به س اظه
ــى و مردم  ــت، منافع مل خارجى نياز اس
ايجاب مى كند كه عليرغم همه بدى هايى 
كه به كشور شده، خارجى ها جذب شوند، 
اما اما وقتى توليدكنندگان داخلى در نبود 
ــورهاى خارجى توانسته اند روى پاى  كش
خودشان بايستند، بازار را تامين كنند و به 
ــند ديگر  ــاظ كيفيت هم جوابگو باش لح
دليلى براى حضور خارجى ها وجود ندارد. 

ــاره به اعالم اخير وزارت صنعت،  وى با اش
معدن و تجارت در رابطه با خودكفا شدن 
ــوازم خانگى، تصريح كرد: در  در صنعت ل
ــال حاضر حتى در برخى از محصوالت  ح
ــت. دليل  ميزان توليد بيش از نياز بازار اس
ــدم حضور  ــن نقطه هم ع ــيدن به اي رس
ــركت هاى خارجى است. چرا كه بعد از  ش
ــا كردند، اين بازار در  اينكه آنها بازار را ره
اختيار توليدكنندگان داخلى قرار گرفت و 
ــخنگوى انجمن  توليد افزايش يافت. س
ــوازم خانگى در  صنفى توليدكنندگان ل
ادامه وعده داد كه كيفيت و تنوع كاالهاى 
ايرانى افزايش يابد و گفت: ايران بايد يك 
كشور صنعتى باشد و نه مصرف كننده و با 
توجه به شرايط ويژه اى كه دارد بايد امنيت 
اقتصادى داشته باشيم. براى داشتن امنيت 
اقتصاد نيز نياز به هويت صنعتى است در 
ــع غذايى در  ــر در حوزه صناي حال حاض
ــترده اى انجام  ــور فعاليت هاى گس كش
مى شود، اما آن ها هويت صنعتى ندارند. در 
ــودرو و لوازم  ــم كاالهايى مثل خ ــا ه دني
خانگى به كشور هويت صنعتى مى دهند، 

براى مثال آلمان با بنز و ژاپن با پاناسونيك 
و تويوتا شناخته مى شود. از طرف ديگر به 
گفته وى سرمايه گذارى در لوازم خانگى 
آسانتر از سرمايه گذارى در صنعت خودرو 
است و اگر حمايت از صنايع لوازم خانگى 
ــا  ــد ت ــته باش ــه داش ــر ادام ــى ديگ كم
توليدكنندگان داخلى در بازارهاى جهانى 
ــت صنعتى پيدا  ــور هوي قرار گيرند، كش
ــى خود به  ــد. ايجاد هويت صنعت مى كن

ــتغال، تعميق ساخت داخل و  افزايش اش
امنيت اقتصادى كمك مى كند. وى با بيان 
ــركت براى  اينكه در حال حاضر 3000 ش
ــه و مواد اوليه  ــع لوازم خانگى  قطع صناي
توليد مى كنند، اظهار كرد: بنابراين نه تنها 
هيچ نياز و ضرورتى براى حضور خارجى ها 
ــت  بلكه بايد موانعى ايجاد  در كشور نيس
ــركت هاى  ــال آينده ش ــم تا پنج س كني

خارجى به كشور وارد نشوند. 

پيشنهاد ورود ممنوع و تنبيه براى خارجى ها!

ــور معاون  ــم پ ــدس محمد هاش مهن
ــش صبا و  ــينا پخ ــركت س ــروش ش ف
كارشناس حوزه دارو و سالمت با عتايت به 
فرارسيدن ماه ميهمانى خدا و لزوم توجه 
به مديريت جهادى در همه اركان كشور، 
ــنيدن نام ماه  در مطلبى عنوان كرد: باش
مبارك رمضان به ياد سردار شهيد حسين 

ــود «در ماه  ــى افتم كه گفته ب خرازى م
ــان در كنار روزه دارى و تزكيه نفس  رمض
ــاد خود را در  ــت، جه كه جهاد اكبر ماس
ــد به بهترين نحو ممكن  جبهه ها نيز باي

انجام دهيم.»
واقعا در دوران دفاع مقدس چه فرهنگ 
ــه وااليى در جبهه ها جارى بود.  و انديش

ــه در روزهاى عادى روزه  رزمندگان ما ك
دارى و تزكيه نفس را فراموش نمى كردند 
ــالت  ــس ذره اى از رس ــاه تزكيه نف در م
ــيارى از  جهادى خود فاصله نگرفته و بس
عمليات هاى موفق اطالعاتى، شناسايى و 
عملياتى در اين ماه انجام شد و اكنون بايد 
ــت هاى به  ــاد آن مديري ــرت به ي با حس
معناى واقعى جهادى بگوييم: «كجايند 

مردان بى ادعا؟ ».
مهندس هاشم پور در ادامه آورده است: 
ــاه مبارك رمضان و  ــه دليل احترام به م ب
رعايت حال روزه داران بسيارى از سازمان 
هاى خصوصى و دولتى با كاستن ساعات 
ــاه مى روند كه  ــتقبال اين م كارى به اس
حركت پسنديده اى مى باشد، اما متاسفانه 
بعضى وقت ها اين موضوع تصور غلطى را 
اذهان ايجاد مى كند كه كم كارى و ركود 

جزء الينفك فعاليت ها در اين ماه است.
ــث ائمه اطهار(ع)  ــى كه در احادي وقت
خدمت به خلق باالترين عبادات بر شمرده 

ــم رهبرى  ــود و وقتى مقام معظ ــى ش م
«مدظله العالى» درفرمايشات شان بارها 
ــادى جهت  ــت جه ــت مديري ــه اهمي ب
ــرفت كشور اشاره مى كنند، آيا اصال  پيش
ــتى در ماه  ــراى كم كارى و سس جايى ب
ــس مى ماند؟ يا وقتى كه  جهاد تزكيه نف
فريضه جهاد به مديريت معنا مى بخشد 
ــوان كم كارى كرد و دم از تزكيه  آيا مى ت

نفس زد؟
معاون فروش شركت سينا پخش صبا 
ــت خود با اشاره به مشكالت  در يادداش
ــتى مردم و توزيع نامتوازن اقالم  معيش
ــت: نياز  ــى در ماه هاى اخير نوش اساس
ــه هست و در ايام خاص چه  مردم هميش
ــتر، در زنجيره تامين كاالهاى  بسا بيش
اساسى از تامين تا توزيع نبايد خدشه اى 
ــاهد اين نباشيم كه نياز  ــود تا ش وارد ش
ــاده اى مثل تهيه گوشت مرغ با توجه  س
ــئوالن كه مشكلى در توليد  به اعالم مس
ــت مرغ و تامين نهاده هاى صنعت  گوش

ــور وجود ندارد، به يك بحران تبديل  طي
ــت اقتصادى و  ــود و با توجه به وضعي ش
ــيخته اين كاال  ــار گس قيمت هايى افس
مردم مجبورشوند ساعت ها در صف هاى 
طوالنى انتظار خريد مرغ، قيمت دولتى 

را بكشند.
ــى مثل  ــك داروى حيات ــراى ي ــا ب  ي
انسولين زمان تامين و دستور پخش آن بر 
ــاس پلن اعالمى معاونت غذا و دارو تا  اس
ــش در داروخانه ها آنقدر  ــع و فروش توزي

طوالنى شود كه مردم را معذب كند. 
ــناس صنعت دارو در خاتمه  اين كارش
ــتانه اين ماه  ــت در آس ادامه داد: اميد اس
ــزو فرايض  ــه خلق را ج ــز خدمت ب عزي
پرفضيلت خود قرار دهيم تا با همت تمامى 
مديران و مسئولين با عنايت به فرمايش 
امام خمينى (ره) كه فرمودند: ”پاك باشيم 
ــاى مثبتى جهت  ــزار“ گام ه و خدمتگ
ــع نيازهاى مردم عزيز  خدمتگزارى و رف

ايران برداشته شود.

رمضان؛ماه كم خوردن و گفتن است نه كم كارى 
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