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مصوبه ارتقای جایگاه ایران در شاخص های
کسب و کار صادر شد

...
نکته

یک پیشنهاد ساده به رئیس دولت دوازدهم
غیاثی  -حتما رئیس جمهور محترم یادشان هست که در
اولین روزهای ریاست جمهوریشان در دولت یازدهم از مردم
خواستند که از دریافت یارانه انصراف بدهند تا منابع آن آزاد
شود و صرف اموری چون طرح تحول سالمت و  ...شود .اما
مردم استقبال بسیار سردی از این موضوع کردند .بارها
گفته ایم و همه می دانند که ریشه این استقبال سرد در بی
اعتمادینسبیمردمبهدولتنهفتهاست.حاالبعداز 4سال،
مردم با وجود برخی گله ها و دلخوری ها ،باز هم پای صندوق
آمدند و دل به وعده ها و برنامه های اعالم شده بستند .آنها
گفتند که اگرچه اعتمادمان کم شده اما صفر نشده است.
آنها منتظر عمل به وعده ها هستند؛ از وعده ایجاد ساالنه
حدودیکمیلیونشغلتاافزایش 5برابریمتوسطمعیشت
اقشار ضعیف.البته پیش بینی اینکه تمام این وعده ها عملی
نخواهدشدسختنیست.مثالدرحوزهاشتغالزایی،دربرنامه
انتخاباتیمنتشرشدهرئیسجمهورمنتخببیشاز 20طرح
نام برده شده و تقریبا هر چیزی که به ذهن میرسد آنجا آمده
است .لذا انتظار عملی شدن همه آنها کمی سخت است.اما
ایشان می توانند با یک کار ساده مانع از سلب اعتماد مردم
شوند .پیشنهاد این است که در برخی حوزه های مهم مثل
اشتغال ،رئیس جمهور محترم (یا حداقل وزیر کار) ماهانه به
صورت ویژه به مردم گزارش بدهند که هر طرح در چه مرحله
ای است و چه نتایجی داشته است و درباره علت آنچه اجرا
نشدهتوضیحبدهند.کاریکهدر 4سالقبلنکردندوباوجود
وعدهارائهطرحی"جامع"و"جدی"دربارهاشتغال،در 4سال
بعد یک بار هم درباره آن با مردم حرف نزدند .امید است که
امسالبامردممداومحرفبزنندوهمازدستاوردهابگویندو
همازمحدودیتها.

عکس و شرح

جادههاییکهخودروهایبرقیراشارژمیکنند!
یکی از مشکالت موجود بر سر راه همه گیرشدن
خودروهای برقی باتریهای ضعیف آنها و نیاز مداوم
به شارژ است .آن گونه که فارس گزارش کرده ،شرکت
کوالکوم با هدف حل این مشکل قصد دارد یک نوار
شارژ خودرو را توسعه دهد که با نصب آن بر روی سطح
جاده ،خودرو در حال حرکت شارژ شود.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

مصوبهارتقایجایگاهایراندرشاخصهایکسبوکارازسویدولتصادرشد.بهگزارشفارس،مصوبهارتقایجایگاهایراندرشاخصهایکسب
و کار ،اخذ مجوزهای ساخت و ساز،ثبت مالکیت ،تجارت خارجی،تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق ،اخذ اعتبار ،امکان استعالم الکترونیکی و
برخطبهتصویبدولترسید.اینمصوبهدر 13بندخطاببهوزارتخانههایاقتصاد،کشور،نیروو...باامضایاسحاقجهانگیریابالغشدهاست.
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سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 100(37.650
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)0(48.800
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1.151.000

11.850.000
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6.550.000
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تهران
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5.410
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1.151.330

11.830.000

) 35.500 (12.116.000

6.530.000

3.700.000

2.570.000

)+4(1.260
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درخواست دولت از وزارت صنعت برای توضیح درباره گرانی

پاسخ سیف به انتقادها از ربوی بودن عملکرد بانکها

همزمان با رشد قیمت برخی محصوالت اساسی در بازار در
آستانهماهمبارکرمضان،وزارتصنعتدرنامهایبهسازمان
حمایتخواستارتوضیحایننهادنظارتبربازاربهمعاوناول
رئیسجمهوردربارهگرانیهاشد.همزماننیزدستورالعمل
نظارت بر بازار ماه رمضان ابالغ شد.به گزارش مهر به نقل از
وزارتصنعت،دستورالعملطرحنظارتبرعملکردواحدهای
تولیدی ،توزیعی و خدماتی استان تهران در مــاه مبارک
رمضان به واحدها و ادارات بازرسی و نظارت ابالغ شد .این
دستورالعمل اقالماساسیموردتقاضادرماهمبارکرمضان
همچون لبنیات،پروتئین،برنج،روغن،قند،شکر،خرما،میوه،
سبزیجات،شیرینیهایپرمصرف،آش،حلیم،زولبیاوبامیه
را شامل می شود.بر اساس این ابالغیه ،تمامی دستگاههای
نظارتیباحداکثرظرفیت،بازرسیونظارتراانجامخواهند
داد و با هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی ،عدم درج قیمت،
عدم صدور فاکتور و تقلب برخورد خواهند کرد.براساس این
ابالغیه ،مردم می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف
اقتصادیمراتبرابهشمارهتلفن ۱۲۴اعالمکنند.

درجریانشدتگرفتنانتقاداتازسویعلمانسبتبه
ربویبودنعملیاتبانکهاونحوهپرداختسودبانکی،
رئیس کل بانک مرکزی هر چند کل مسایل مطرح
شده را کامال رد نمی کند ،اما در این باره توضیحاتی
ارائه کرد.ولیا ...سیف در گفتوگو با ایسنا با اشاره
به اینکه عملکرد بانکها و انتقاد به آنها در بانکداری
بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است،
توضیحداد:ازجنبهاقتصادیبایدگفتوقتیکسیکه
پول خود را خرج نکرده و به عنوان پسانداز در بانکها
سپرده میکند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از
بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد پولی
در بانکها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته
نشود آنگاه پساندازها کاهش پیدا میکند که در این
حالت نتیجهای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد
داشت.ویبابیاناینکهبانکهادراقتصادمانندسدی
عملمیکنندکهپولهابهویژهمنابعخردراجمعآوری
میکنند،گفت:درنهایتاینمنابعراساماندهیکرده
و به سمت سرمایهگذاری مثبت در کشور باید هدایت
کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و
اقتصاد بانکمحوری مانند ایران دچار مشکل خواهد
شد .این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت
هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژههای موجود
در کشور را پاسخگو باشد ،در این شرایط نیاز به بانک و

دستورالعملنظارتبربازاررمضانابالغشد

▪جهانگیریتوضیحخواست

وزارتصنعت،معدنوتجارتهمچنینضمنارسالنامهایبه
سازمانحمایت ازمصرفکنندگانوتولیدکنندگانبهعنوان
نهاد نظارتی بر بازار و زیرمجموعه این وزارتخانه در خصوص
افزایشقیمتگوشت،برنجوحبوباتخواستارارسالنامهای



...
تورم

برخینکاتدربارهبانکهابهصورتتحریفشدهبهمراجع عظاممنعکسمیشود

جداگانه توسط این سازمان به معاون اول رییسجمهوری
شد.به گــزارش ایسنا ،در این نامه از طریق وزارت صنعت،
معدن و تجارت به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگانابالغشدهتاضمنقیاسافزایششدیدقیمت
برنج،گوشتوحبوباتدرسالجارینسبتبهسالگذشتهبا
ارسال نامهای جداگانه به معاون اول رییسجمهوری در این
خصوصتوضیحدادهتاتذکراتالزمدادهشود.
▪گرانیتا 65درصدیبرخیاقالماساسی

درهمینحالگزارشاخیربانکمرکزیازقیمتبرخیمواد
خوراکیدرتهراننشانمیدهدکهقیمتبرخیاقالمنظیر
سبزیهایتازهطییکسالاخیرتا 65درصدافزایشیافته
است.براساساینگزارشمیوه،برنج،مرغوگوشتبهترتیب
باافزایشقیمت 23،27،45و 13درصدیمواجهبودهاند.



...
صنعت

شاخص



...

بهره وری

مسیرنامعلومبهبودفضایکسبوکارکشور

مکانیزمآنضروریخواهدبود.رئیسکلبانکمرکزی
در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربــوی بودن
عملکرد بانکها نیز یادآور شد :هر چند که انتقاداتی
در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی
زمینههانیزکامالدرستاستامامابارهاحضورمراجع
عظامرسیدهوازدغدغههایآنهاباخبریماماگاهینوع
مطالبی که حضورشان منعکس میشود و همچنین
اینکهازمنظرچهکسیمطرحخواهدشدکامالمتفاوت
است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس
میشودبطوریکهبخشیازمسائلیکهمطرحمیشود
مبالغه و افراط شده است.وی افزود :در قانون برنامه
ششمتوسعه،موضوعشورایفقهیکهدرگذشتهبدون
قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی
استکهمیتواندایفاینقشکند.



...

کشاورزی

تورم برای دومین ماه متوالی در
مسیر صعود

رکود داخلی و صف  6کیلومتری
محموله های صادراتی ذوب آهن

سهم بهره وری در رشد اقتصادی
 14سال اخیر کمتر از یک چهارم

پیش بینی فائو از کاهش  11درصدی
تولید گندم ایران

مرکزآمارازرشد 2دهمدرصدیتورمدراردیبهشت
امسال خبر داد تا تورم به روند صعودی خود ادامه
دهد .براساس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ تورم
ساالنهمنتهیبهاردیبهشتامسالبا 2دهمدرصد
افزایش به  7.1درصد رسید .تورم نقطه به نقطه
نیز با  2دهم درصد افزایش از  9.4به  9.6درصد
رسید.بهاینترتیبنرختورمساالنهبرایدومینماه
متوالیروندافزایشیبهخودگرفتهاست.درهمین
حال گزارش مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم
خوراکیهاباالترازنرختورممیانگیناست.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه امروز
به دلیل سکون بازار مصرف داخلی 100 ،درصد
تولیدات این واحد صنعتی صادر می شود ،گفت:
اکنونصفبارگیریتولیداتذوبآهندربندربه6
کیلومترمیرسدودردورهاینیز12کیلومترشد.به
گزارشایرنا،احمدصادقیدرچهاردهمینهمایش
علمی مهندسی معدن به مناسبت یکم خرداد روز
معدن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود :اکنون
صادرات ذوب آهن با نرخ سودآور ،باعث نجات این
واحدصنعتیشدهوامیداستاینروندتداومیابد.

رئیسسازمانملیبهرهوری جایگاهایرانازلحاظ
بهرهوری را در منطقه متوسط اعالم کرد و گفت که
دردورهچهاردهسالهرشداقتصادیایران 4.3بوده
و بهرهوری نقش چندانی نداشته است .به گزارش
ایسنا ،رویا طباطبایی در نشست خبری گفت که
بر خالف بهره وری سهم نیروی کار و سرمایه به
گونهایبودکهتزریقسرمایهکهعمدتاازمحلنفت
بوده توانسته رشد اقتصادی را رقم بزند .بر اساس
توضیحات وی در سال  ۱۳۹۵برآوردها حاکی از
رشد 9.5درصدیکلیهعواملتولیداست.

فائوپیشبینیکردتولیدگندمایرانامسال11.1
درصد کاهش یابد و به 12میلیون تن برسد این در
حالیاستکهمقاماتدولتیازخودکفاییدرتولید
گندم خبر دادهاند این سوال مطرح است آیا ایران
امسال خودکفایی در گندم را از دست میدهد؟ به
گزارش فارس ،تولید گندم ایران در سال 2016
به 13.5میلیون تن رسیده بود که به گفته مقامات
کشوربااینرقمبهخودکفاییدرزمینهتولیدگندم
رسیده بود .بر اساس این آمار ،ایران در میان 14
کشوربزرگتولیدکنندهگندمقراردارد.

رتبهکشورازنظرشاخصفضایکسبوکاردرجهاندر
سال 2005نسبتا مناسب بود و بین 180کشور حدود
 110بود .این شاخص بعد آن دچار تالطمهایی شد و
ایران در سال 2013به رتبه نامطلوب 150رسید .بعد
آن با ارسال اطالعات درست به نهادهای جهانی رتبه
ایرانبهبودپیداکردامادرسال 2016دوبارهروندنزولی
گرفت و هم اکنون بین  190کشور مورد بررسی رتبه
 120جهانراداریم .آنچهبدترازرتبهپایین کشور است
نوساناتزیادوروندنامعلوموالبتهعدمعملبهوعدههای
دادهشدهبرایبهبودفضایکسبوکاراست.

...
بازارخبر

نان سنگک در ماه رمضان گران نمیشود
ایسنا -رییس اتحادیه نانوایان سنگکی
اعالم کرد برخالف برخی اخبار منتشر
شــده در راســتــای افــزایــش قیمت نان
سنگک باید گفت نرخهای نانواییهای
دولتی و آزادپــز مربوط به سه سال گذشته بــوده و هنوز
تغییری نکرده است و در راستای افزایش همکاری با دولت
قیمت آن در ماه مبارک رمضان تغییر نخواهد کرد اما اگر
نانوایان درخواست داشته باشند باید بررسی شود.

هیجان انتخاباتی بورس فروکش کرد
تسنیم -بورس که روز شنبه و یک شنبه
در اثر هیجانات بعد از انتخابات نزدیک به
هزار واحد رشد کرده بود ،دیروز منفی
شد .در جریان دادوستدهای دیروز بازار
سرمایه تعداد 1139میلیون سهم و حقتقدم به ارزش
 250میلیارد تومان در  49هزار نوبت مورد دادوستد قرار
گرفت و شاخص بورس با افت  69واحدی در ارتفاع 81
هزار و  124واحد قرار گرفت.
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