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وزیر صنعت:

سرمایه گذاری برای صادرات باید اصل و محور باشد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :صادرات یکی از اهداف مهم در بخش تولید است و باید سرمایه گذاری برای صادرات ،اصل و محور باشد .به گزارش ایلنا محمدرضا نعمت زاده در گردهمایی مدیران
ارشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت سراسر کشور در رشت با بیان اینکه باید از فضای بوجود آمده پس از برجام حداکثر بهره را ببریم گفت  :باید سرمایه گذاری خارجی را جدی بگیریم ما نیاز به پول
آنها نداریم بلکه نیازمند دانش و تجربه هستیم .نعمت زاده تصریح کرد :باید برای ارتقای کیفیت محصوالت در راستای صادرات اهتمام داشت چراکه می خواهیم به دنیا صادرات داشته باشیم اما در حال
حاضر توان و دانش صادرات مان محدود است .وی با اشاره به همکاری خوب بین دولت و مجلس اظهار کرد :این همکاری باید مکملی برای توسعه و آبادانی کشور باشد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با
اشاره به فعال شدن ستاد اقتصاد مقاومتی به طور رسمی از اوایل فروردین ماه به مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری گفت :بحث های ما در این زمینه شروع شده و در بعضی موارد جلو هستیم.

خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس پیچیده شد

گروه اقتصادی -ژوبین صفاری :بعد از توافق هسته ایران
و  5+1موضوع خرید هواپیما از شرکت های بزرگی مانند
ایرباس و بوئینگ جدی شد .رایزنی های اولیه توسط
وزارت راه و شهرسازی و برندهای معروف هواپیماسازی
آغاز شد و در نهایت خرید  118فروند هواپیما از ایرباس و
 80فروند از بوئینگ مورد توافق هر دو طرف قرار گرفت.
در حالی که عباس آخوندی خبر از خرید هواپیما از شرکت
بوئینگ بعد از  40سال تحریم را می داد ،انتخابات آمریکا
با نامزد تندروی جمهوری خواه خود یعنی دونالد ترامپ
نزدیک تر می شد .اتفاقی که در نهایت رخ داد و حاال مرد
تاجر آمریکایی ابهام خرید از بوئینگ را بیشتر کرده است.
پیش از این نیز مجلس سنا که اکثریت آن را سناتورهای
جمهوری خواه تشکیل می داد با فروش هواپیما به ایران
مخالفت کرد که با تهدید وتوی اوباما رئیس جمهور
دموکرات آمریکا مواجه شد .در ادامه نیز دونالد ترامپ
در زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا،
در بیانیهای گفته بود« :ایران بزرگترین حامی تروریسم
است و بدون توافق هستهای فاجعهبار ایران نمیتوانست
با بوئینگ وارد معامله بشود ».ترامپ عالوه بر این مدعی
شده بود که شرکت بوئینگ بین  1تا  5میلیون به تبلیغات
کلینتون کمک کرده است.
این در حالی است که مواضع ترامپ پیش از انتخابات در مورد
توافق ایران در پاره ای موارد ضد و نقیض بوده است .در عین
حال برخی کارشناسان معتقدند روحیه معماله گر ترامپ ،سود
تجاری و اقتصادی را بر همر چیز ترجیح می دهد .بنابراین بعید
به نظر می رسد که سنگ اندازی در قبال فروش بوئینگ به ایران
انجام شود.
همچنین وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش در نمایشگاه
مطبوعات به آخرین اقدامات درباره قرارداد هواپیماهای جدید
اشاره کرده و گفته بود :در این زمینه در حال حاضر نمایندگان
شرکتهای هواپیمایی مرتب در حال رفت و آمد به ایران هستند
و امیدواریم قرارداد هواپیماها به زودی نهایی شود ،چرا که تبدیل
تفاهمنامه خرید هواپیماها به قرارداد مراحل نهایی خود را طی
یکند.
م 
اما طی روزهای گذشته شبکه العالم ،در تحلیلی آورده
بود :با آمدن ترامپ ،بوئینگ شاید به ایران نیاید .این گزارش
می گوید :شرکت بوئینگ نیز که در حال مذاکره با ایران برای
فروش هواپیما به این کشور است روز چهارشنبه با استقبال از
پیروزی ترامپ ،انتخاب وی را بهعنوان رئیس جمهور آمریکا
تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که بتواند برای ارتقا اقتصاد

آمریکا با کاخ سفید همکاری کند .بعد از توافق هستهای ایران با
کشورهای  ،۵+۱جمهوری اسالمی با شرکت بوئینگ برای خرید
 ۱۰۰فروند هواپیمای مسافری به توافق رسید .در ماه ژانویه سال
جاری نیز ایران برای خرید  ۱۱۸فروند هواپیما از شرکت ایرباس
قراردادی به ارزش  ۲۲میلیارد یورو امضا کرد.
این قرارداد به دلیل اینکه برخی قطعات هواپیماهای ایرباس
در آمریکا ساخته می شود هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
پیشتر وزارت خزانهداری دولت باراک اوباما فروش  ۸۰هواپیمای
مسافربری شرکت بوئینگ به ایران را با صدور مجوز موردی ،بدون
مانع اعالم کرده بود.
قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر
در تعطیالت به سر میبرند ولی آنطور که بیل هویزنگا ،از
جمهوریخواهان کنگره و طراح این پیشنویس گفته ،روز
دوشنبه و با آغاز به کار مجلس نمایندگان ،کار بر روی این طرح
آغاز میشود و حداکثر تا روز چهارشنبه در صحن اصلی مجلس
نمایندگان به رای گذاشته خواهد شد.
کمیته قوانین مجلس نمایندگان قصد دارد مفاد یک طرح دیگر
در رابطه با تعامل بانکها با ایران را نیز در دل طرح بیل هویزنگا

ادامه صدرنشینی چینیها در تجارت با ایران
در حالی که در نیمه نخست سال ،چینیها بیشترین میزان تجارت با ایران را
در بخش صادرات و واردات به خود اختصاص داد ه بودند ،این روند کماکان در
ماههای بعد هم ادامه یافت تا چینیها به صورت بالمنازع در سال  ۱۳۹۵در
صدر جدول تجارت خارجی با ایران قرار گیرند.
به گزارش ایسنا ،در هفتماهه نخست سال جاری چهار میلیارد و  ۴۳۸میلیون دالر
صادرات از ایران به چین انجام شده در حالی که میزان واردات از این کشور رقمی معادل
پنج میلیارد و  ۷۱۰میلیون دالر بوده است.
به ترتیب چین ،امارات متحده عربی ،عراق ،ترکیه ،جمهوری کره ،هند ،افغانستان،
ت ماهه نخست
ژاپن ،پاکستان و عمان  ۱۰کشور عمده مقصد صادراتی به ایران طی هف 
سال جاری بودهاند و در آن سو چین ،امارات متحده عربی ،جمهوری کره ،ترکیه ،آلمان،
هند ،فدراسیون روسیه ،سوئیس ،ایتالیا و فرانسه به ترتیب کشورهای عمده طرف معامله
در واردات با ایران طی مدت اشاره شده هستند.
نکته قابل توجه اینکه طی شش ماه نخست سال جاری برزیلیها در رتبه نهم
ت ماهه از میان
کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران بودهاند که در زمان هف 
 ۱۰کشور عمده خارج شده و در رتبه یازدهم قرار گرفتهاند تا به این ترتیب فرانسه
جای خود را در میان  ۱۰کشور عمده طرف معامله با ایران باز کند و در رتبه  ۱۰قرار

گیردو به این ترتیب ایتالیاییهایی که در شش ماهه نخست سال جاری در رتبه دهم
کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران قرار گرفت ه بودند در هفت ماهه نخست
سال جاری در رتبه نهم جای خود را باز کردند.
میزان تجارت انجام شده با امارات متحده عربی در بخش صادرات معادل سه میلیارد
و  ۸۸۶میلیون دالر ،عراق سه میلیارد و  ۵۰۸میلیون دالر ،ترکیه دو میلیارد و ۵۰۴
میلیون دالر ،جمهوری کره یک میلیارد و  ۹۵۷میلیون دالر ،هند یک میلیارد و ۵۹۵
میلیون دالر ،افغانستان یک میلیارد و  ۳۴۹میلیون دالر ،ژاپن  ۶۶۹میلیون دالر،
پاکستان  ۴۲۸میلیون دالر و عمان  ۳۹۱میلیون دالر بوده است.
در بخش واردات نیز امارات متحده عربی رقمی معادل چهار میلیارد و  ۹۷میلیون
دالر ،جمهوری کره یک میلیارد و  ۸۸۵میلیون دالر ،ترکیه یک میلیارد و  ۵۹۵میلیون
دالر ،آلمان یک میلیارد و  ۲۷۴میلیون دالر ،هند یک میلیارد و  ۱۸۸میلیون دالر،
فدراسیون روسیه یک میلیارد و  ۱۲۷میلیون دالر ،سوئیس  ۸۱۴میلیون دالر ،ایتالیا
 ۵۹۹میلیون دالر و فرانسه  ۵۸۳میلیون دالر را به خود اختصاص دادند.
نکته قابل اشاره دیگر حضور مشترک کشورهای چین ،امارات متحده عربی ،جمهوری
کره ،ترکیه و هند در بین  ۱۰کشور اول تجارت با ایران چه در بخش صادرات و چه
در بخش واردات است.
میزان کاالهای سرمایهای وارداتی به ایران طی شش ماهه نخست سال جاری وزنی
معادل  ۳۷۰هزار تن به ارزش  ۳۹۵۱میلیون دالر داشته است که سهمی معادل ۲۰.۹

افتتاح  67طرح صنعتی :

بخشی از دستاورد بانک صنعت و معدن در  7ماه سال 95
ولی در عمل فرانسه به ایران هواپیما می فروشد.اعتراض ترامپ
به این بود که چرا سود اقتصادی فروش هواپیما به فرانسه
می رسد و نه آمریکا.
وی می افزاید :نکته دوم این که ترامپ یک تاجر به معنای
واقعی است و به دنبال سود اقتصادی است .اتفاقاً در ماجرای برجام
یکی از سودهای اقتصادی آمریکایی ها همین خرید هواپیما است.
بعید به نظر می رسد معماله ای که برای آن ها سود اقتصادی
مستقیم دارد با سنگ اندازی رئیس جمهور آمریکا مواجه شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند :از طرفی طی همین
دو سه روزی که از انتخاب ترامپ می گذرد در کنفرانس خبری
و صحبت هایی که با اوباما داشت به نظر می رسد از شعارهای
تبلیغاتی ای که داده بود فاصله زیادی گرفته است .این  60تا 70
روزی که به استقرار کامل ترامپ مانده فرصت زیادی است تا کمی
در مواضع پیش از انتخابات تعدیل ایجاد کند.
در مسئله خرید بوئینگ چون مسئله سود اقتصادی مطرح
است بعید به نظر می رسد سنگ اندازی رخ دهد؛ چرا که اگر
آمریکایی ها قصد نفروختن هواپیما به ایران را داشته باشند ،ایران
از اروپایی ها خرید خود را انجام خواهد داد.
نظام حاکم در آمریکا متکی به فرد نیست
همچنین مرتضی عزتی در گفت و گو با «ابتکار» می گوید:
نظام حاکم در آمریکا متکی به فرد نیست .در آمریکا دو حزب
قدرتمند وجود دارد که به شدت به فکر آینده خود هستند بقای
این دو حزب به عوامل متعددی مانند قدرت اقتصادی بستگی
دارد .برای قدرت اقتصادی باید روابط خارجی خود را خوب
تنظیم کنند و اعتبار در دنیا کسب کنند .این موضوع ربطی به
حضور ترامپ یا هر شخص دیگر ندارد .بنابراین سیاست های
اعمال شده توسط فرد از طرف حزب دیکته می شود .شخص
تاثیر اندکی دارد .بنابراین ترامپ سیاست های اش در مدار حزب
جمهوری خواه پیاده خواهد کرد .هر چند گاهی ممکن است در
بعضی از صحبت ها و انتخاب های افراد دخالتی بیشتری داشته
باشد اما در اجرای عملیاتی تفاوت سیاست ها مختصر خواهد بود.
این استاد دانشگاه می افزاید :درباره ایران هم باید گفت اگر
حزب جمهوری خواه یک شخص دیگر غیر از ترامپ را از حزب
انتخاب می کرد به همین میزان دست اندازهایی برای ایران
ایجاد می کرد ،نه بیشتر و نه کمتر .فقط ممکن بود اگر از حزب
دموکرات بود با توجه به تعهدات انجام شده در دوره خودشان روند
برای اجرای تعهدات ،کمی آسان تر می شد.
خرید بوئینگ ایران از آمریکا به سود اقتصاد آمریکا خواهد بود
ضمن اینکه اگر حاکمیت این کشور تعهدات خود را زیر پا بگذارد
بر اعتبار خود خدشه وارد کرده است.

رئیس مرکز آمار ایران گفت :این دولت پول بدون پشتوانه
چاپ نمیکند که معادل چک بیمحل کشیدن است.
به گزارش ایسنا ،امیدعلی پارسا در جلسه شورای برنامهریزی
استان کرمانشاه  ،با اشاره به وضعیت بودجه کشور اظهار کرد:
کسری بودجه در همه دولتها حتی در کشورهای دیگر هم وجود
داشته و خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای جبران کسری بودجه پنج راه ایجاد
درآمد جدید ،کنترل هزینهها و مصارف ،استقراض ،فروش اموال
و داراییها و چاپ پول که معادل چک بی محل کشیدن است
وجود دارد ،افزود :این دولت هرگز به دنبال چاپ پول مازاد بر
ظرفیت و بدون پشتوانه نیست.
به گفته رئیس مرکز آمار ایران ،هدف دولت وارد کردن منابع و
یهای کشور به بخش تولید است که هم به کاهش بیکاری
نقدینگ 
کمک کند و هم شاخصهای اقتصادی را رشد دهد.
پارسا یادآوری کرد :اگر مجموعه شاخصهای اقتصادی دولت
در مهار تورم ،نرخ بیکاری ،ضریب جینی و  ...را نگاه کنیم میبینیم
که مسیر رشد و توسعهای که دولت در پیش گرفته صحیح است،

اما باید سرعت آن بیشتر شود.
وی با بیان اینکه دولت مجبور شد از بین دو بیماری مهلک
اقتصادی «رکود» و «تورم» ابتدا یکی را انتخاب کند ،عنوان کرد:
دولت نیز با یک برنامهریزی صحیح ابتدا تورم را مهار و تک رقمی
کرد و حاال با حفظ همین تورم تک رقمی به دنبال حل معضل
رکود است.
وی ادامه داد :این دولت بر مبنای اصول و قوانین شناخته شده
علمی دنیا ،کشور را اداره و مصارف و منابع مالی کشور را مدیریت
و تنظیم میکند.
رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  95کشور
در ادامه به وضعیت آمارگیری در کشور اشاره کرد و ادامه داد:
خوشبختانه ایران در سرشماری اینترنتی در دنیا رکورد زد و
مشارکت  46درصدی را ثبت کرد.
به گفته این مسئول ،بیشترین رکوردی که پیش از این ثبت
شده بود مربوط به ژاپن با مشارکت  37درصدی بوده و حتی
برخی از کشورها مانند استرالیا و کانادا رکوردهای  8و 18
درصدی را ثبت کردند.

ورشکستگی در کمین صندوقهای بازنشستگی
بحرانهای پیشروی صندوقهای بازنشستگی ،تداوم شیوه کنونی پرداخت
حقوق برای کسانی که در هفت سال آتی بازنشسته میشوند را با مشکل روبرو
میکند.
در صورت تداوم روند کنونی بازنشستگی در ایران ،شمار کسانی که تا هفت سال آینده
مشمول دریافت حقوق و مستمری بازنشستگی می شوند ،به  7میلیون و  135هزار نفر
خواهد رسید که تامین هزینه های این تعداد از افراد بدون تردید بحرانی پیش روی
صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و تامین اجتماعی قرار خواهد داد .این
بدان معنی است که هم راستای بحران بیکاری در ایران ،بحران تامین آینده شاغالن می
تواند خطری جدی برای اقتصاد و اجتماع ایران تلقی شود.
باالترین رقم مستمری بگیران در این دوره زمانی از آن تامین اجتماعی خواهد بود.

آغاز اجرای طرح جدید فروش ترکیبی بیمهنامههای کوثر
طرحهای نواورانه فروش ترکیبی بیمهنامههای آتشسوزی و حوادث
انفرادی بههمراه بیمهنامههای بدنه با قیمتها و مزایای کمنظیر در شبکه
فروش سراسر کشور عرضه میشود.
به گزارش روابطعمومی و اعالم معاون فنی و نظارت تخصصی بیمهکوثر؛ در
این طرح به بیمهگذارانی که بیمهنامه بدنه خودروی شخصی خود را از این شرکت
خریداری کنند ،بیمهنامههای آتشسوزی ،حوادث انفرادی یا هر دو هدیه میشود.
کاظمی درخصوص شرایط صدور این بیمهنامه بیانکرد :این طرح منحصر به
خودروی سواری است و درصورتیکه ارزش خودروی بیمهشده مورد استفاده
شخص ،بیشتر از 100میلیون ریال و فاقد خسارت در سال گذشته باشد ،بیمهگذار
میتواند به انتخاب خود یکی از بیمهنامههای آتشسوزی منزل یا حوادث انفرادی یا
ترکیبی از این دو را همزمان با صدور بیمهنامه بدنه از شرکت بیمهکوثر دریافت کند.

اولین دریافت کننده مدال افتخار صادرات ایران

پاستای ایرانی در بازارجهانی مشتریان وفادار دارد
رئیس هیأت مدیره تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران از
موفقیت این صنعت برای حضور در بازارهای بین المللی خبر داد.
مرتضی سلطانی در گفت و گو با برنامه کاالی ایرانی رادیو اقتصاد گفت :با توجه به
اهمیت سالمت غذایی و آگاهی مردم از ضرورت این توجه امروز شاهد هستیم پاستا
به عنوان غذایی سالم در میان مصرف کنندگان داخلی شناخته شده است و این
شناخت در کنار ارتقا کیفیت این محصول شرایطی را فراهم آورده تا امروز صنعت
پاستای ایران در دنیا حرف برای گفتن داشته باشد.
وی افزود :غله نعمت برجسته ای است که خدا به انسان عرضه کرده و ماکارونی
محصولی است که از این نعمت بهره برده است؛ ماکارونی از مغز گندم دوروم تولید
می شود و فرایند تولید به صورت کام ً
ال غیر یدی است ،از آسیابانی تا بسته بندی
به طور پیوسته فرایند بهداشتی را طی می کند و این امر در کنار عوامل دیگرسرانه
مصرف ماکارونی را در ایران باال برده است.

ساختمان جدید ستاد بانک گردشگری افتتاح شد

درصد به خود اختصاص میدهد .کاالهای واسطهای با وزن معادل  ۱۲۱۹۰هزار تن به
ارزش  ۱۱۹۰۱میلیون دالر سهمی معادل  ۶۳.۱و کاالهای مصرفی با وزن  ۱۱۶۰هزار
تن به ارزش  ۳۰۱۴میلیون دالر سهم  ۱۶درصدی را به خود اختصاص دادند.

پارسا در ادامه از وضعیت خوب استان کرمانشاه با مشارکت
 31.5درصدی در سرشماری اینترنتی هم یاد کرد و گفت :بر
اساس هدفگذاری که بر پایه ضریب نفوذ اینترنت در استانها
انجام دادیم ،کرمانشاه  15درصد از هدفی که تعیین شده بود
جلوتر بوده است.
وی تصریح کرد :استانهایی هم داشتیم که تا دو برابر
هدف گذاری ،در سرشماری اینترنتی شرکت کردند.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه سرشماری مرحله دوم نیز
در هفته پایانی قرار دارد ،تاکید کرد :در این بخش با موضوع مهم
خانوارهای غایب مواجه هستیم .پارسا درصد خانوارهای غایب در
کشور را هفت درصد و در کرمانشاه هشت درصد اعالم کرد و
یادآور شد :این عدد باید زیر یک درصد باشد.
رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  95کشور
خاطرنشان کرد :اگر خانواری هنگام مراجعه مامور آمار غایب باشد،
باید به شیوه اینترنتی و یا تلفنی سرشماری خود را انجام دهد،
اما اگر این کار را انجام ندهند مامور آمار باید آنقدر مراجعه کند
تا نتیجه بگیرد ،چون حتی یک خانواده هم نباید از قلم بیافتد.

صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر به  2میلیون و  386هزار نفر حقوق پرداخت میکند
اما در این سال شمار مستمری بگیران این صندوق به  3میلیون و  863هزار نفر خواهد
رسید .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی اعالم کرده است در صورت تداوم روند
کنونی  ،در هفت سال آینده سهم هزینه های مربوط به پرداخت حقوق و مستمری به
بازنشستگان از حدود  17درصد بودجه جاری به  52درصد می رسد .
با فرض ثابت ماندن سهم هزینه های شاغالن و پرسنل بدنه دولت  ،پرداخت حقوق
کارکنان و بازنشستگان  98درصد از بودجه جاری را می بلعد.
بررسی ها نشان می دهد اتخاذ تصمیمات عمدتا یک جانبه  ،برای کاهش سن
بازنشستگی و در رابطه با حقوق و مستمری مشتركين نظام های بازنشستگی در
بخش های کشوری  ،لشگری و کارگران سبب شده است منابع مالی صندوق های مذکور به
طور جدی در معرض تهدید شده و در معرض خطر ورشکستگی قرار گیرد .
همچنین طرز تلقی نامناسب از مفهوم بازنشستگی به سبب تغییر مکرر قوانین و مقررات

از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه  ٥٦طرح كوچك و متوسط صنعتی با
استفاده از تسهیالت اعطایی توسط شعب بانك صنعت و معدن در كشور
به بهره برداری رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانك صنعت و معدن طرح های یاد شده شامل
طرح های ایجادی ،توسعه و خرید ماشین آالت ،با استفاده از یكهزار میلیارد ریال
تسهیالت راه اندازی شده و برای  ١هزار و  ١٣١نفر شغل ایجاد كرده است.
بنا بر این گزارش در حال حاضر  ١٠٩طرح كوچك و متوسط نیز با پیشرفت
متوسط  ٦٦درصد در كشور درحال اجراست كه تسهیالتی بالغ بر  ٤هزار و ٢٥٠
میلیارد ریال ریال برای پرداخت به آنها به تصویب رسیده است.

با حضور مدیرعامل بانک گردشگری

رئیس مرکز آمار ایران:

این دولت «چک بیمحل» نمیکشد
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ترامپ یاغی یا ترامپ تاجر؟

بگنجاند و هر دو را با هم به رایگیری بگذارد .هر دوی این طرحها
در ماه ژوئیه (اوایل مرداد) سال جاری در کمیته خدمات مالی
مجلس نمایندگان مطرح شده و رای مثبت اولیه را کسب کردند.
باراک اوباما پیشتر گفته بود چناچه این طرحها در کنگره
تصویب شود ،آنها را وتو خواهد کرد ،اما با روی کار آمدن دونالد
ترامپ از بیستم ماه ژانویه و مواضع تند وی در قبال توافق اتمی
ایران و «جامعه جهانی» ،به نظر میرسد وی از این قوانین
استقبالکند.
ترامپ یک تاجر است
از طرف دیگر برخی کارشناسان داخلی معتقدند روحیه ترامپ
معامله گر است و صحبت های او پیش از این تحت تاثیر جو
انتخاباتی بوده و طبیعی است که هرجا پای منافع اقتصادی آمریکا
در میان باشد ترامپ مواضعش تغییر خواهد کرد.
هادی حق شناس در گفت و گو با «ابتکار» می گوید :به طور
طبیعی رئیس جمهور آمریکا در هر یک از مسائل بین ایران و
آمریکا به خصوص در حوزه های تجاری اثرگذار است .اما یک
نکته را نباید فراموش کرد که یکی از اعتراض های ترامپ به
اوباما این بود که مذاکرات هسته ای را آمریکایی ها انجام دادند
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وی با بیان اینکه اکنون ساعت مراجعه حضوری به در خانهها تا
 18و یا  19است ،تاکید کرد :گاهی برای سرشماری خانوارهای
غایب ممکن است این ساعت تا  21و یا بیشتر هم طول بکشد.
پارسا از مردم خواست نهایت همکاری را در این خصوص با
مامورین آمار داشته باشند و به سواال پاسخ صحیح بدهند.
وی در ادامه مرکز آمار را مرکزی تخصصی ،بی طرف و محرمانه
دانست که حتی مقام قضایی هم امکان دسترسی به اطالعات
فردی آن را ندارد ،مگر این اطالعات به صورت مجموعه برای یک
ناحیه ،مرکز ،شهر و یا استان برای تصمیمگیری و سیاستگذاری
در اختیار مسئولین قرار گیرد.
به گفته این مسئول ،مرکز آمار اتوبانی یک طرفه است که
اطالعات فقط به آن وارد میشود ،اما به هیچ وجه خروجی
اطالعات فردی را از مرکز نداریم.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه آمار و اطالعات در
کشور در حال گذر از مرحله سنتی خوداظهاری مبنا به سمت
نظام آماری ثبتی مبنا است ،بیان کرد :این نظام همچنین از
کاغذمبنایی به سمت اینترنت مبنایی پیش میرود.

مربوطه و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و عدم استقبال کارکنان دولت از طرح های
خروج زودرس به دلیل اشتغال مجدد از چالش های فراروی نظام های خروج از خدمت
کارکنان دولت است .
در هفت سال آینده پیش بینی می شود دولت  2میلیون و  106هزار بازنشسته
حقوق بگیر را در بدنه خود جای دهد.در حال حاضر تعداد بازنشستگان کشوری یک میلیون
و  247هزار نفر هستند.همچنین شمار حقوق بگیران از صندوق های بازنشستگی نیروهای
مسلح از  658هزار نفر در شرایط کنونی به  846هزار نفر خواهد رسید .
پیشتر کارشناسان هشدار داده اند که بحران صندوق های بازنشستگی در  5سال
آتی از بحران های اساسی پیش روی کشور است و الزم است تدابیری در قالب برنامه
ششم توسعه در این زمینه اندیشیده شود  .بررسیها نشان می دهد به ازای هر  5شاغل
در ایران یک بازنشسته وجود داردکه نسبت چندان مناسبی از منظر کارشناسان تلقی
نمی شود.در صورت حل بحران بیکاری و افزایش نیروی کار این نسبت می تواند بهبود یابد .

ساختمان جدید ستاد بانک گردشگری با حضور رئیس گروه مالی
گردشگری ،مدیرعامل بانک گردشگری و جمعی از مدیران ارشد و
کارکنان به شکل رسمی افتتاح شد.
در آیین افتتاح ساختمان جدید ستاد مرکزی بانک گردشگری که در روز 22
آبان ماه برگزار شد ،مهدی جهانگیری ،رئیس گروه مالی گردشگری ،در سخنانی
با ابراز خرسندی از استقرار نیروهای ستادی بانک در محل جدید ،تأکید کرد:
«امیدوارم ساختمان و محیط جدید ،با نوآوریهای کاری و بروز و ظهور هر چه
بیشتر زمینههای مدیریت مشارکتی و خالقیتهای حرفهای توأم شود» .وی با اشاره
به اینکه چینش نیروها در ساختمان ستادی منطبق با استانداردهای جهانی و با
رعایت شان و جایگاه همکاران بهعنوان سرمایههای اصلی بانک صورت گرفته است
گفت« :بهزودی شکل استقرار ستادی بانک گردشگری ،از بسیاری جهات بهویژه
جنبههای بهرهوری نیروی انسانی ،رصد مدیریتی و جنبههای نظارتی به الگویی
در کشور تبدیل خواهد شد» .جهانگیری ادامه داد« :با بهرهگیری از امکانات فضای
جدید ،بهتر میتوان حق مطلب را در مورد پرسنل خدوم به جا آورد چرا که به دلیل
مجاورت عموم همکاران یک واحد در یک مکان مشخص ،فعالیتهای آنان بهتر از
قبل از طرف سازمان دیده خواهد شد».

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد

گندم دوروم توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
ماکارونی ایران تقسیم می شود
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با استناد به مجوز معاون
اجرایی رئیس جمهور اعالم کرد :طی بررسی های کارشناسی دفتر امور
اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،از این پس
گندم دوروم مورد نیاز جهت مصارف کارخانجات ماکارونی ،از طریق انجمن
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران تقسیم می گردد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران نیز در این خصوص
ضمن تأکید بر لزوم استفاده از آرد سمولینا جهت حفظ و ارتقاء کیفیت ماکارونی در
ایران گفت :این تصمیم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی گامی مثبت
در جهت تولید آرد سمولینا و بهره بردن از آن در تولید ماکارونی است.

رییس سازمان ملی بهره وری ایران:

پیشرفت های بهره وری در سایپا الگویی برای
خودروسازان داخلی است
سایپا با سرعت در پیشرفت های بهره وری می تواند به عنوان الگویی
برای بقیه خودروسازان داخلی و حتی برخی از کشورهای عضو سازمان
بهره وری آسیایی که از نظر خودروسازی از کشورمان عقب تر هستند،
معرفی شود.
به گزارش سایپانیوز ،رویا طباطبایی رییس سازمان ملی بهره وری ایران پس از
امضای تفاهم نامه با سایپا ضمن بیان مطلب فوق گفت :حضور مدیرعامل ،رییس
هیات مدیره و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در جلسه امضای تفاهم نامه
نشان از اهمیت واالی امر بهره وری در شرکت سایپا است.
وی افزود :با امضای این تفاهم نامه به دنبال مسایل صوری و ظاهری نیستیم بلکه
هدف مان این است که با کمک سایپا  ،بهره وری را نهادینه کنیم.

