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هرمزگان در صدر قرار گرفت

نمرهاستانها در شاخص محیط کسب و کار

گــروه اقتصــادی /یکــی از عوامــل مؤثر در
بهبود محیــط کســب وکار وجــوه گوناگون
پیوندهــا ،همــکاری ،اعتمــاد متقابــل و
ارتباطــات میــان اعضــای یــک جامعــه
اســت که در مجمــوع همان ســرمایههای
اجتماعــی را تشــکیل میدهنــد .وجــود
سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره
وری ســرمایه انســانی اقتصادی و فیزیکی
است و نبود آن تأثیربخشی سایر سرمایهها
را در دســتیابی به توســعه منتفی میکند.
بر مبنای دادههــای ارائه شــده وزارت امور
اقتصــادی و دارایــی از شــاخصهای ملی
محیط کســب و کار در راســتای ســنجش و
ارتقای بهرهوری وتحلیل شاخص سرمایه
اجتماعــی در ســال  ،1396اســتانهای
هرمزگان با امتیــاز  14.6مازندران با امتیاز
 13.89و همــدان با امتیاز  13.68باالترین
امتیــاز را در ســرمایه اجتماعــی دارنــد و
استانهای سمنان با امتیاز  7.39اصفهان
بــا امتیــاز  7.1و قزویــن بــا امتیــاز 6.93
پایینتریــن امتیــاز را بــه خــود اختصاص
دادهانــد .همچنیــن میانگین کل ســرمایه
اجتماعیاستانها10.87است.
ëëامتیازشاخصسرمایهاجتماعیاستانها
بهتفکیکمؤلفهها
در مجمــوع  20مؤلفــه بــرای ســنجش
شاخص ســرمایه اجتماعی وجود دارد که
بســیاری از آنهــا به نظر ســاده میآید ولی
نشاندهندهسرمایهاجتماعیباالست.
از میــان متغیرهــای مــورد بررســی در این
شــاخص ،متغیــر نگــران نبــودن نســبت
بــه آینــده فرزنــدان در اغلب اســتانها در
وضعیت نامطلوبی قرار دارد که این نشان
از عدم اطمینان نسبت به آینده و در نتیجه
نگرانی خانوادهها نسبت به آینده فرزندان
است .متغیر دیگری که در بیشتر استانها
ضعیف نشــان داده شد ،متغیر شرکت در
ســازمانهای خیریــه و مــردم نهاد اســت.
ارائــه نظرات به مقامــات دولتی که یکی از
متغیرهای مؤلفه مشــارکت مدنی اســت
دیگر متغیری اســت که بیشتر استانهای
کشــور در آن امتیــاز پایینی کســب کردهاند
کــه این نشــان دهنده امــکان ارتباط پائین

فعــاالن اقتصــادی بــا دولــت و حکومــت
اســت .دیگــر متغیــری کــه بــر اســاس
نظرســنجی انجام شده بیشتر استانها در
آن دچار مشکل هستند یکسان اجرا شدن
قانون بــرای فعاالن اقتصادی اســت .این
امــر میتواند گویــای عدم امید بــه اجرای
عدالــت در میــان افراد باشــد .گرفتن حق
در داد وســتد و اطمینــان به قــول و قرار در
محیط تجــاری دو متغیر دیگری هســتند
کــه ناامیــدی از اجــرای عدالــت در محیط
کســب وکار و عــدم اطمینــان و اعتماد در
محیــط تجارتی را نشــان میدهنــد .دیگر
متغیرهایی که میتوان گفت اســتانهای
زیــادی در آن امتیاز پایینی کســب کردهاند
رضایــت از دسترســی به کیفیــت خدمات
ســامت ،مالقات افراد و دوستیابی است.
در میــان متغیرهــای مورد بررســی در این
پایش متغیرهای صدقه دادن و نیز کمک
مالی به خانواده دیگر متغیرهایی هستند
که بیشــتر اســتانها امتیاز باالیی را در آنها
کسبکردهاند.اینمتغیرهانشانمیدهد
که علیرغم وجود مشــکالت اقتصادی در
بیــن مــردم و فعاالن اقتصــادی همچنان
اعتمــاد درون گروهــی و حمایتهــای
اجتماعیازشرایطمناسبیبرخوردارند.
در ادامــه از میــان  20مؤلفــه ســنجش
ســرمایهاجتماعی برخــی از مؤلفههــای
اقتصادی آن بررسی شده است:
ëëکمکمالیبهخانوادهدیگر
بیشترین امتیاز کمک به خانوادههای دیگر
را به ترتیب اســتانهای مرکزی ،خراســان
شــمالی و ایالم داشــتهاند .کمترین امتیاز
را نیز به ترتیب اســتانهای کرمان ،اردبیل
و سیســتان و بلوچســتان کســب کردهانــد.

مرغ  ۲هزار تومان ارزان شد

مدیــر عامل شــرکت
پشــتیبانی امــور دام
بــــازار گفــت :بــا توزیــع
مــرغ تنظیــم بــازاری  ۱۱هــزار و ۵۰۰
تومانی قیمت هرکیلوگرم مــرغ در بازار
آزاد حــدود  ۲هــزار تومــان ارزان شــده
توگو با
اســت .حمیــد ورناصــری در گف 
تســنیم اظهار کرد :قیمــت هر کیلو گرم
مرغ تنظیم بــازاری  11هزار و  500تومان
در بازار اســت و در پی توزیع این مرغها،
قیمت مرغ در بازار آزاد نیز  2000تومان
کاهش یافتــه اســت.وی افــزود :قیمت
هرکیلوگــرم مــرغ در بــازار آزاد  13هــزار

تومــان تــا  13هــزار و  500تومان اســت.
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام
در ارتبــاط بــا احتمــال واردات مــرغ از
کشورهای دیگر گفت :فعالً برنامهریزی
در ایــن خصــوص نداریــم و نیاز بــازار از
منابــع داخلــی تأمیــن میشــود امــا در
صورت نیاز و تشخیص ستاد تنظیم بازار
این امر توســط بخش خصوصی انجام
خواهد شــد .وی درباره ســهم مرغهای
تنظیــم بــازاری در مقایســه بــا تقاضــا و
مصرف روزانه کشــور ،اظهار داشت :این
محصــوالت تنها به منظــور تنظیم بازار
مرغ توزیــع میشــود و در مقابل مرغی

ممنوعیت معامله طال وجواهر در فضای مجازی
نایــب رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر
گفــت :هرگونــه معاملــه طــا و خرید
و فــروش جواهــر و ســکه ،در فضــای
مجــازی غیرقانونــی اســت.به گزارش
صدا و ســیما ،مســعود یزدانی ،آگاهی
و اطــاع مــردم از قوانیــن و مقــررات
صنفــی ،بــرای جلوگیــری از ضــرر
احتمالــی در معامالت طال و جواهر را
ن کــرد و افزود :حجم
بســیار مهم عنوا 

گسترده شاکیان و پروندههای اختالفی
در ایــن صنــف از نبــود آگاهــی و طمع
خریداران نشأت گرفته است.
وی گفــت :از نظــر اتحادیــه هرگونــه
معامــات طال اعم از مصنوعات طال،
ســکه و جواهــر در «فضــای مجــازی»
ممنــوع بــوده و از مــردم درخواســت
داریــم تــا زمان ایجــاد بســترهای الزم
بــرای اینگونــه معامــات ،از خریــد و

میانگین کشور در این مؤلفه 0.72است که
 10استان کمتر از میانگین قرار دارند.
ëëاجراییکسانقانونبرایفعاالن
اقتصادی
طبــق دادههــای به دســت آمده اســتانهای
کرمــان ،مازنــدران ،هرمــزگان و سیســتان و
بلوچستان باالترین امتیاز را در اجرای یکسان
قانــون از ســوی دســتگاههای اجرایــی بــرای
فعاالن اقتصادی دارند که به معنای سرمایه
اجتماعــی باالســت .اســتانهای لرســتان،
اصفهــان ،چهارمحــال و بختیــاری و زنجــان
کمترین امتیاز اجرای یکســان قانون از ســوی
دستگاههای اجرایی برای فعاالن اقتصادی را
دارند .میانگین کشور در این مؤلفه 0.34است
که  17استان پایینتر از میانگین قرار دارند.
ëëگرفتنحقدردادوستد
اگر شــرایط به نحوی باشد که افراد بتوانند
بــه حــق خــود برســند نشــان دهنــده بــاال
بودن سرمایه اجتماعی است .استانهای
مازندران ،کرمــان و زنجان باالترین امتیاز
و اســتانهای لرســتان ،اصفهان ،سمنان،
و قزوین کمترین امتیــاز را دارند .میانگین
کشــور در این مؤلفه  0.39است و  15کشور
پایینتر از میانگین قرار دارند.
ëëاطمینانبهقولوقرار درمحیطتجاری
برمبنــای دادههــای بــه دســت آمــده
اســتانهایی کــه باالتریــن امتیــاز را در
اطمینــان به قــول و قرار طرف تجــاری در
محیــط کســب وکار بــه دســت آوردهانــد
عبارتنــد از کرمــان ،مازندران و سیســتان و
بلوچستان .پایینترین امتیاز نیز مربوط به
استانهای اردبیل ،قزوین و سمنان است.
میانگین کشــور در این مؤلفه  0.49است و
 15کشور پایینتر از میانگین قرار دارند.

که روزانه در بازار عرضه میشــود کم اما
اثرگذار است.
ëëافزایشتولیدمرغدرکشور
رئیس انجمــن پرورش دهنــدگان مرغ
گوشتی ،با اشاره به کاهش قیمت مرغ و
جوجه یکــروزه در بازار ،گفت :تولید ،روز
بــه روز در حال افزایش اســت و احتمال
کاهش مجدد قیمت وجود دارد .محمد
توگــو با مهر با اشــاره به
یوســفی در گف 
توزیــع گســترده مــرغ تنظیــم بــازاری از
سوی دولت در بازار و تأثیر آن بر قیمت
ایــن کاال ،افزود :قیمــت مرغ طی حدود
 ١٠روز گذشــته ١٥٠٠ ،تومــان کاهــش

فــروش ایــن مصنوعات و مســکوکات
به صورت اینترنتی خــودداری و حتماً
مصنوعــات طــا را فیزیکــی خریداری
کننــد .یزدانــی بــا اشــاره به مشــکالت
ایجــاد شــده در رابطــه بــا «طــای
ثامن» افزود :خریداران ســکه حتماً از
واحدهای دارای «جواز سکهفروشــی»
کــه دارای هلوگــرام اتحادیــه هســتند،
خریــد و دقــت کنند که پلمب ســکه با

همتی :آزادی ورود کاالهای مرزی و ملوانی از علل نوسان ارز است

مأموریت فوری رئیس بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز

در روزهــای اخیــر و پــس از یــک دوره
آرامــش نســبی در بــازار ارز ،میــزان
نوســانات قیمتــی درایــن بــازار رو بــه
افزایش گذاشــت و باعث شــد تا دالر در
بازار آزاد به کانال  13هزار تومانی برسد.
دراین زمینه کارشناسان دالیل مختلفی
از جملــه تأثیراخبــار سیاســی را بر ورود
هیجانــات به بازار بــرای افزایش دوباره
قیمتهــا مطــرح کردند .ایــن درحالی
اســت کــه رئیــس کل بانــک مرکــزی به
عنوان سکاندار نهاد ناظر نگاه متفاوتی
بــه ایــن موضــوع دارد و دلیــل اصلــی
آن را مصوبــه اخیــر دولت بــرای آزادی
ورود کاال توســط مرزنشــینان و ملوانــان
یداند.
م 
رئیــس کل بانــک مرکــزی ،آزادی ورود
دههــا قلــم کاال از طریــق مرزنشــینان و
ملوانــان را از دالیــل بــروز نوســان ارز در
روزهــای اخیــر دانســت و اعالم کــرد :از
هیأت وزیــران با فوریــت تجدیدنظر در
این مصوبه را خواهم خواست.
عبدالناصــر همتــی پــس از بازگشــت از
ســفر چین ،روز پنجشــنبه در یادداشت
اینســتاگرامی دالیــل رشــد نــرخ ارز در
روزهای اخیر را تشریح کرد و نوشت :در
ســه روز گذشــته بازار ارز شاهد نوسانات
همراه با رشد نرخ ارز بود .در حالی که از
اوایل هفته با مجوز صادره به آن بخش
از صادرکنندگانــی که درخصوص نحوه
بــاز گرداندن ارز خود بــه چرخه اقتصاد
عملکــرد خوبــی داشــتهاند ،قاعدتــاً
بایستی شاهد عرضه بیشتر ارز و کاهش
نرخ آن میبودیم« .چرا اینگونه شــد؟
یک دلیل برمیگــردد به مصوبه آزادی
ورود دهها قلم کاال از طریق مرزنشینان
و ملوانــان ».رئیــس شــورای پــول و
اعتبــار تأکیــد کــرد :در شــرایط تحریم و
محدودیتهــای ارزی ،ایــن دســته از
تصمیمــات ،واردات اجناس غیر ضرور
در موقعیــت زمانــی تحریــم را افزایش
داده و قطعــاً موجــب افزایش تقاضای
ارز در ســلیمانیه ،دوبــی ،هــرات ....،و
متعاقبا در بازار ایران شده است.

یافته اســت.وی اضافه کــرد :با این حال
میــزان نهادههایــی که از ســوی شــرکت
پشــتیبانی امــور دام ،تحویــل مرغداران
میشــود ،کافی نیســت و تولیدکنندگان
به آن معترض هســتند .رئیس انجمن
پرورش دهنــدگان مرغ گوشــتی با بیان
اینکــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه
تولیدکنندگانــی کــه مــرغ تحویــل ایــن
شــرکت میدهند ،در ازای مرغ دریافتی
دان میدهد ،گفت :در ازای یک کیلوگرم
مرغ ،تولیدکننده هفــت کیلوگرم نهاده
شــامل  ٤کیلوگــرم ذرت و  ٣کیلوگــرم
کنجاله،دریافتمیکند.

واحد صنفی یکی بوده و از خرید سکه
از افراد متفرقه یا دیگر رســتههای این
صنــف جــدا خــودداری کننــد .وی در
ادامــه به مردم اکیداً توصیــه کرد که از
خرید «طــای دســت دوم» و «طالی
قســطی» اجتناب کنند که این دو مورد
تبعات و پیامدهایی را برای خریداران
ایجــاد میکند که باعث متضرر شــدن
آنان و کل صنف میشود .

همتی افــزود :از هیأت وزیران با فوریت
تجدیــد نظر در ایــن مصوبــه را خواهم
خواســت؛ بایــد روش دیگری بــرای این
کار یافت .امروز ثبات بازار ارز برای کشور
امری بسیار ضروری است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در عین حال
تأکیــد کــرد :البتــه عامــل مهــم روانــی
اجالس  FATFهم مزید بر علت شــده
که البته ،اطالعات دریافتی حاکی است
در این مقطع نیز احتمال تعلیق بسیار
زیاد است.
گفتنی اســت ،چنــد روز پیــش مدیرکل
امور مرزی وزارت کشور از تصویب آیین
نامه خــروج  100قلــم کاال از  1339قلم
کاالهــای ممنوعــه برای مرزنشــینان در
مناطــق مــرزی و ملوانــان و همچنیــن
آیین نامه ورود  48قلم کاالی مورد نیاز
مرزنشــینان بــا معافیــت  100درصدی
حقــوق ورودی برای مــواد خوراکی و 50
درصدی مصارف خانگی خبر داد.
بــه گفتــه شــهریار حیــدری ،ایــن اقدام
بــا هــدف ایجــاد رونــق در فعالیتهای
تجــاری مناطــق مــرزی تصویب شــد و
بر این اســاس ،از این پس مرزنشــینان،
ملوانــان و شــرکتهای تعاونی مناطق
مرزی اســتانهای کرمانشاه ،کردستان،
آذربایجان غربی ،سیستان و بلوچستان،
خوزستان ،بوشهر و هرمزگان میتوانند
بــدون نیاز به ثبت ســفارش نســبت به
ورود  100قلــم کاال از فهرســت 1339
قلم از کاالی ممنوعه گروه چهارم اقدام
کنند.
حیــدری اظهــار داشــت :بــا تصویــب
هیــأت دولــت مقــرر شــد واردات 48

قلــم کاال توســط مرزنشــینان ،ملوانــان
و شــرکتهای تعاونــی مناطــق مــرزی
از  100درصــد معافیــت حقــوق ورودی
برخــوردار شــده و بــرای کاالهــای غیــر
خوراکــی نیــز از تســهیالت  50درصــد
معافیت بهرهمند شوند.
این دومین مصوبه هیأت وزیران اســت
کــه بــه منظــور حفــظ آرامــش بــازار ارز
بــا مخالفــت رئیــس کل بانــک مرکزی
مواجــه میشــود .پیــش از ایــن نیــز
همتــی با مصوبه دولــت برای ترخیص
خودروهــای دپــو شــده در گمــرک
مخالفــت کــرده بــود و ارائــه دالیــل وی
درباره تأثیر ثبت ســفارشها بر بازار ارز
ســرانجام هیأت وزیــران مصوبه خود را
اصالح کرد .حال برای دومین بار رئیس
شــورای پــول و اعتبــار خواســتار اصالح
مصوبــه دولــت درخصوص آزادســازی
ورود دهها قلم کاال توســط مرزنشــینان
و ملوانان شده اســت که باعث افزایش
تقاضا برای ارز و ورود کاالهایی میشود
که  100درصد از پرداخت حقوق ورودی
معاف شده است.
درهمین راستا محمدرضاپور ابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز
با بیان اینکه نوسان ارزی زمانی نگران
کننده میشود که طی دو ماه قیمت دالر
یکباره افزایش یابد ،ادامه داد :با روش و
رویکردی که بانــک مرکزی پیش گرفته
نوســانها را بــه حداقل ممکن رســانده
اســت ،لــذا هرچه نوســان کمتر شــده و
به یک خط مســتقیم تبدیل شــود بازار
کاالهــا ،خود را با شــرایط کنونی منطبق
کرده و کسریها را پوشش میدهد.

بستههایحمایتیبین 16میلیونخانوار
توزیع شد

محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان
برنامــه و بودجــه از تخصیــص
چهــرهها بستههای  200هزار تومانی جبرانی
و حمایتــی بــه  16میلیون خانــوار و پنجاه میلیــون نفر از
جمعیــت کشــور خبــر داد .وی بــا بیــان اینکه هــر مقدار
مابهالتفاوتی که از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای ســال
حاصل شــود به مردم اختصــاص مییابد ،تصریح کرد:
حدود  14میلیارد دالر ارز به کاالهای اساسی اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن
حدود  60هزار میلیارد تومان میشــود و دولت حاضر شده این مابهالتفاوت را
از واردکننــدگان و تولیدکننــدگان دریافت نکند به شــرط اینکه قیمت کاالها نیز
افزایش نیابد .نوبخت تصریح کرد :سال آینده هر مابهالتفاوتی از نرخ ارز برای
دولت حاصل شود تمام آن به مردم بازگردانده میشود.
ëëساخت12هزارمسکنمحرومانسیستانوبلوچستانآغازشد
ســاخت  12هــزار مســکن ویــژه محرومان سیســتان و بلوچســتان روز جمعه با
حضور معاون رئیس جمهوری ،اســتاندار و شــماری از مســئوالن این استان در
روســتای قاســم آباد خاش بهصورت نمادین آغاز شد.رئیس ســازمان برنامه
و بودجــه در این مراســم گفت :برای اجرای این پروژههــا افزون بر  600میلیارد
تومان هزینه میشــود .محمد باقر نوبخت تصریح کرد :این منازل مسکونی با
همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه
در بازه زمانی یکســاله ســاخته میشــود.وی ادامه داد :افزون بر پنج هزار و 600
میلیارد تومان با  52طرح در هفت حوزه برای شتاب بخشی به توسعه سیستان
و بلوچستان به تصویب هیأت دولت رسیده است/.ایرنا

قیمت خودرو با عمل به وعده خودروسازان کاهش مییابد

رضارحمانیوزیرصنعت،معدنوتجارت گفت :با عمل
 2خودروساز بزرگ کشور به تعهدات خود و افزایش تولید
روزانــه آنها ،قیمــت خودرو پایین میآید و بازار ســامان
مییابــد.وی در حاشــیه آغــاز عملیات احــداث واحد 40
هزار تنی تولید کنسانتره نفلین سینیت کلیبر افزود :تولید
خودرو در کشــور به حدود  2هزار و  500تا  3هزار دســتگاه
در روز میرســد و این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پیش از این کمتر از یک هزار خودرو در روز از سوی خودروسازان
تولید میشد ،اظهار داشت :پس از مذاکره با خودروسازان برای ساماندهی بازار
خودرو ،این میزان به حدود یک هزار و  500تا  2هزار خودرو در روز افزایش یافته
است و این روند برای رسیدن به وضعیت ایده آل همچنان ادامه خواهد داشت.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :با آغاز عرضه فوری خودرو و ادامه این روند
تا عید و عمل خودروســازان به تعهدات خود به طور قطع قیمت خودرو پایین
میآید .رحمانی با اشــاره به نقش واســطهها و برخی عوامل در افزایش قیمت
خودرو در کشــور تصریح کرد :روند تحویل مرتب خودرو از ســوی خودروسازان،
موجــب تنظیم بازار میشــود .وی بــا بیان اینکه با ادامه عرضــه خودرو ،قیمت
منطقی در بازار حاکم میشود ،گفت :هدف ما در ماههای آینده رسیدن قیمت
خودرو به قیمت ســازمان حمایت از مصرفکنندگان است .رحمانی افزود :هر
جایی ابهامی وجود داشته باشد همکاران ما در وزارت صنعت معدن و تجارت
رسیدگی میکنند و از حقوق مردم دفاع میشود/ .ایرنا

