
را  بی شماری  مجوزهای  ایران  در  مسکن  ساز  و  ساخت 
از سازمان نظام مهندسی گرفته تا شهرداری می طلبد؛ 
مجوزهایی که در مواردی صدور آنها حتی تا یکسال زمان 
می برد و در نهایت به دلیل هزینه های باالیی که به افزایش 
قیمت تمام شده مسکن می انجامد، خریدار نهایی مجبور 

به پرداخت آن است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، افرادی که به نوعی با ساخت و 
ساز مسکن سر و کار دارند می دانند گرفتن مجوزهای بی پایان در 
مراحل مختلف تا پایان کار ساخت، سرعت گیر است؛ عالوه بر آنکه 
وقت زیادی را از سازندگان می گیرد در بسیاری از موارد هزینه های 

باالیی به دنبال دارد.
عالوه بر تعدد مجوزها، سازمان ها و نهادهایی که این مجوزها را 
صادر می کنند نیز پراکنده اند؛ مجوزهایی که بدون آنها، پایان کار 

ساختمان صادر نمی شود.
شهرداری، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و زیر مجموعه 
استانداردهای  و  قوانین  کدام  هر  و شهرسازی  راه  وزارت  های 
متنوعی دارند که گاهی راضی کردن همه آنها مانند گذشتن از 

هفت خوان رستم است.
عملکرد جزیره ای سازمان ها در ساخت و ساز

در همین زمینه »سعید سعیدیان« عضو اصلی هیات مدیره نظام 
مهندسی ساختمان تهران در گفت و گو با ایرنا، بر لزوم ایجاد 
انسجام در قوانین ساخت و ساز تاکید کرد و افزود: برای رسیدن به 
این مهم به اراده ملی نیاز داریم و به نظر می رسد نظام مهندسی 

می تواند اینکار را انجام دهد.
وی ادامه داد: بخش هایی از این موضوع مانند شیوه ساخت و 
ساز و قوانین، بحث های حاکمیتی کشور است که باید باقی بماند 
تا به ساختمان سازی به انحراف نرود اما درمجموع، کلیت کار باید 
به خود این صنف داده شود تا صنعت ساختمان در کشور حرفه ای 

باشد.
سعیدیان یکی از مشکالت کشور را جزیره ای عمل کردن دانست 
و گفت: کمتر پیش آمده که سه متولی اصلی ساخت و ساز در 
کشور یعنی نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و 

شهرداری  هماهنگ و در یک راستا حرکت کنند.
 قوانین ساختمان قابل تجمیع نیست

برخی مسئوالن عقیده دارند این استانداردها و قوانین پراکنده 
نیست و هر بخش مسئولیت یکی از مراحل ساخت را برعهده 

گرفته است، بنابراین انسجام در این قوانین موضوعیت ندارد.
»علی اعطا« سخنگوی شورای شهر تهران در گفت و گو با ایرنا، 
با تاکید بر اینکه هر دستگاهی در حوزه ساخت و ساز، کار خود 
را انجام می دهد و چندگانگی وجود ندارد، گفت: بخشی از مراحل 
ساخت را شهرداری و بخشی دیگر را سازمان نظام مهندسی کنترل 

می کند اما معنای این امر چندگانه بودن استانداردها نیست.
وی ادامه داد: قوانین ساختمان سازی شامل تولید، اجرا و نظارت 

با متولی  این قوانین بحث های جداگانه ای  از  است و هر کدام 
خودش را دارد و از همین رو قابل تجمیع نیست.

قوانین بی شمار در ارتقا کیفی اثر ندارد
در مقابل این دیدگاه، صاحبنظرانی نیز وجود دارند که علت 
عدم تجمیع را نه تفکیک عملکرد نهادها بلکه فقدان شرح وظایف 
درست در این سازمان ها می دانند که باعث شده رسیدن به انسجام 

محقق نشود.
»منوچهر بهرویان« کارشناس مسکن در گفت و گو با ایرنا 
اظهارداشت: خط فکری و سیاسی نهادها در حوزه ساخت و ساز 
به حدی منفک و جداست که باید در تعریف وظایف بازتعریف 

انجام شود.
وی افزود: بعید می دانم این انسجام پیش بیاید زیرا هر کدام از 
این سازمان ها به دنبال منافع خود هستند و همین امر سبب شده 
تا این قوانین بی شمار در ارتقا کیفی ساخت و سازها تاثیرگذار 

نباشد.
وی با بیان اینکه هر کدام از این سازمان ها شرح وظیفه دارند اما 
عمل نمی کنند، ادامه داد: با تعریف دوباره و درست شرح وظایف 

می توان امیدوار بود کارها به سامان برسد.
بهرویان، وظیفه وزارت راه و شهرسازی را تدوین مقررات ملی و 

نظارت بر حسن اجرای آن دانست و افزود: نظام مهندسی نیز باید 
بر حسن انجام کار نظارت کرده و به دنبال تدوین دستورالعمل ها، 

آموزش و ارتقای علمی باشند.
به گفته وی، شهرداری نیز باید بر اصول شهرسازی نظارت کند 
اما در قوانینی که تصویب می شود، بهم ریختگی وحشتناکی وجود 

دارد که مردم را سردرگم می کند.
وی تاکید کرد: اگر شرح وظایف انجام شود، بهتر است هر کدام 

کار خود را انجام دهند زیرا نمی توانند کنار هم منسجم باشند.
 افزایش قیمت تمام شده مسکن در سایه مجوزهای بی 

پایان
با این حال، سازندگان مسکن از مجوزهای تمام نشدنی گالیه 
بازار مسکن، گرفتن این  دارند و می گویند، در فضای کنونی 

مجوزها باعث افزایش قیمت تمام شده می شود.
»فرشید پورحاجت« دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز 
در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: یکی از آسیب های جدی در تولید 
و عرضه مسکن کشور، بحث پیچیدگی صدور مجوزهایی است که 

از سازمان های مختلف صورت می گیرد.
بهبود  بر  آنکه دولت های مختلف  با وجود  ادامه داد:  وی 
فضای کسب و کار تاکید می کنند اما فقط در مقام واژگان 

انجام  الزم  اقدامات  اجرا  حوزه  در  و  پرداخته  شده  آن  به 
نمی شود.

پورحاجت با بیان اینکه امروز صنعت ساختمان کشور فضای 
مناسبی ندارد و هیچکس اقدامی برای اصالح شرایط نمی کند، 
افزود: یکی از معضالت اساسی که به دلیل سیاست های 12 سال 
اخیر به وجود آمده اینکه »همه سازمان ها، ارگان ها و نهادهای 
متولی با توجه به فرابخشی بودن مسکن، می خواهند از این صنعت 
هزینه هایی را دریافت کنند که تاثیر منفی بر قیمت تمام شده 

مسکن داشته است.«
وی یکی از بزگترین مشکالت برای ساخت مسکن را »کاغذبازی 
اداری پیچیده و تو در تو برای تولید« بیان کرد و گفت: اگر دغدغه، 
تولید مسکن است؛ باید نگاه تشکلی و صنفی را کنار بگذاریم و به 

دنبال منافع مردم برویم.
نقش  داد:  ادامه  کشور  انبوه سازان  سراسری  کانون  دبیر 
دستگاه های متولی که ماموریت قانونی دارند آنقدر گسترده شده 
که بر پیچیدگی کار افزوده است. صدور مجوزها نه درمسکن 
بلکه در همه حوزه ها باید به استانداردهای جهانی نزدیک شود 
و سرمایه گذار در یک هفته به نتیجه برسد اما اکنون گرفتن یک 

مجوز بین سه ماه تا یکسال زمان می برد.

اقتصادی 5

باالترین نرخ تورم مربوط به کدام استان  است؟

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی باالترین میزان تورم ثبت شده در 
استان های ایران پرداخت. بر این اساس استان آذربایجان شرقی در حوزه 
شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی، باالترین نرخ تورم ماهانه را به 

نام خود ثبت کرده است.
به گزارش ایسنا، براساس این گزارش، در حوزه شاخص کل قیمت کاالها و 
خدمات مصرفی باالترین تورم ماهانه به استان آذربایجان شرقی، با 2.۹ درصد 
اختصاص یافته و پس از آن استان های ایالم با 2.۸ و کردستان و کرمان با 2.۴ 

قرار گرفتند.
کم ترین تورم ماهانه نیز به استان سیستان و بلوچستان، با تورم ۰.۰۶ درصد 
اختصاص یافته و پس از آن، استان های خراسان شمالی با یک و آذربایجان غربی 

با 1.1 درصد قرار دارند.
اما در حوزه تورم نقطه به نقطه دی ماه، استان کردستان، با ۴۹.2 درصد باالترین 
تورم را داشته و پس از آن چهارمحال بختیاری با ۴۶.۶ درصد ایستاده است. 
کم ترین تورم نقطه به نقطه هم به استان قم با ۳1.۹ درصد بازمی گردد و پس از 

آن استان های کرمان با ۳۳ و هرمزگان با ۳۴ درصد قرار گرفتند.
تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه سال 1۳۹۷ نیز در میان استان ها با فاصله ای 
حدوداً هشت درصدی میان باالترین تا پایین ترین تورم تعیین شده است؛ بر این 
اساس، استان لرستان با 2۴.۸ باالترین تورم را داشته و پس از آن ایالم با 2۴.۴ و 
چهارمحال و بختیاری با 2۳.۷ در رده های بعدی هستند. اما کمترین تورم ثبت 
شده در این ماه به استان کرمان با 1۶.۳ باز می گردد و پس از آن استان های قم 

و هرمزگان قرار دارند.
از سوی دیگر، در حوزه تغییرات شاخص خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات نیز 
آمارها در هر سه گروه تورمی ارائه شده است. در این گزارش آمده که استان 
اصفهان با تورم ماهانه چهار درصد، باالترین افزایش را داشته و پس از آن دو 
استان کرمان و لرستان، با تورم ۳.۹ درصد قرار دارند. در حوزه کم ترین میزان تورم 
ماهانه در قیمت خوراکی ها نیز استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان 

و هرمزگان قرار دارند.
اما باالترین تورم ثبت شده در این آمار مربوط به تورم نقطه به نقطه است؛ بر 
این اساس، استان بوشهر با ثبت بیش از ۷۰ درصد باالترین تورم را داشته و پس 
از آن چهارمحال و بختیاری با حدود ۶۷ و خراسان رضوی با حدود ۶2 درصد در 
رده های بعدی هستند. پایین ترین نرخ تورم در این حوزه، به زنجان با ۴۸، سمنان 

با ۵۰ و قزوین با ۵2 درصد تورم اختصاص یافته است.
تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه سال 1۳۹۷ نیز در استان هرمزگان، بوشهر و 
چهارمحال و بختیاری در عدد باالی ۳۰ درصد ایستاده و استان سمنان با 2۳.۸ و 

کهکیلویه و بویراحمد با 2۴ کمترین تورم را به خود اختصاص داده اند.

قیمت دالر کاهش یافت
همتایان  برابر  در  دالر  ارزش  جهانی،  بازارهای  امروز  ارزی  معامالت  در 

مهمش کاهش یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس از مخالفت مجلس انگلیس با به تعویق 
افتادن بریگزیت، پوند با ۰.2 درصد افزایش به 1.۳۰۹1 دالر رسید. پوند که در هفته 
گذشته به سطح 1.۳21۸ دالر نیز رسید پس از افزایش اختالفات بین مجلس و 
دولت انگلیس در خصوص چگونگی خروج از اتحادیه اروپا در ماه آینده میالدی، در 

مسیر کاهشی قرار گرفته بود.
یوکیو ایشیزوکی، استراتژیست ارزی مؤسسه دایوا سکیوریتیز گفت: سخت است 
بگوییم آینده پوند چه می شود. این روند بالتکلیفی احتماالً تا مهلت قانونی بریگزیت 
در 2۹ مارس امسال ادامه خواهد داشت. اکنون توجه ها به سمت مسیر دالر دوخته 
شده است که بستگی به نتایج دیدار مقامات چینی با آمریکا بر سر مسائل تجاری و 

نشست کمیته عملیات بازار آزاد بانک مرکزی امریکا دارد.
معامله گران معتقدند امسال فدرال رزرو رویکرد نسبتاً آرامی را اتخاذ خواهد کرد و 
احتماالً تنها یک بار در طول سال جاری نرخ بهره را افزایش خواهد داد. در معامالت 
امروز، هر یورو به 1.1۴۳۵ دالر افزایش یافت. شاخص دالر که نرخ برابری دالر در 
مقابل ارزهای مهم جهانی را می سنجد نیز کاهشی بود و با ۰.1 درصد کاهش در 

سطح ۹۵.۷۳2 واحد ایستاد.
ارزش دالر در برابر ین با ۰.1 درصد کاهش به 1۰۹.2۹ ین رسید و هر دالر 
استرالیا توانست ۰.۵ درصد افزایش یابد به گونه ای که هر دالر آمریکا به 1.۳۸۸۹ 
دالر استرالیا رسید. دالر در برابر همتای کانادایی خود به 1.۳2۵۰ دالر کانادا رسید.

ارزش یوان در برابر دالر نیز صعودی بود و هر دالر به ۶.۷1۳۵ یوان کاهش یافت. 
یوان از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون 2 درصد در برابر دالر افزایش داشته است. 

هر فرانک سوئیس به 1.۰۰۵۳ دالر رسید.

پیش بینی رشد چشمگیر ترافیک هوایی در چین
تازه ترین برآوردهای انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا )IATA( حاکی از 
آن است که حجم مسافرت و ترافیک هوایی در چین تا سال 2۰۳۷ میالدی به بیش 

از 1.۶ میلیارد پرواز خواهد رسید.
الکساندر  شده،  منتشر  گزارش های  تازه ترین  در  همچنین  ایسنا،  گزارش  به 
جونیاک، دبیر کل یاتا در گفت وگو با گزارشگر خبرگزاری چینی شینهوآ برآورد و 
خاطرنشان کرده است که چین تا سال 2۰2۴ و 2۰2۵ میالدی به بزرگترین بازار 
شرکت های هوانوردی مسافربری در جهان تبدیل خواهد شد و این بدان معناست که 
حجم مسافرت و ترافیک هوایی در این منطقه به شدت رو به رشد و افزایش خواهد 

رفت و روندی صعودی را پیش روی خود خواهد داشت.
ارائه گزارش های  به  )IATA( که  یاتا  نقل هوایی  بین المللی حمل و  انجمن 
مختلف در بازه های زمانی مختلف از سال می پردازد و در مورد حجم ترافیک هوایی، 
سودآوری و درآمدزایی شرکت های هواپیمایی و ایرالین های فعال در جهان برآورد 
می کند، حاال به تازگی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده است که تا سال 
2۰۳۷ میالدی حجم مسافرت و ترافیک هوایی در چین از مرز 1.۶ میلیارد پرواز 

نیز عبور خواهد کرد.
این خبر می تواند برای شرکت های هواپیماسازی بزرگ در جهان همچون بوئینگ 
و ایرباس خبر بسیار خوشحال کننده و خوبی باشد چراکه قادر خواهند بود با عقد 
قرارداد و تحویل هواپیماهای جدید موردنیاز ایرالین های فعال در این منطقه، به 

افزایش سودآوری و درآمدزایی خود بپردازند.
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عامل اصلی بی ثباتی بازار گوشت مشخص شد
نایب رئیس اتحادیه مواد پروتئینی و گوشتی ارومیه با بیان اینکه هیچ کمبودی در دام سبک و سنگین در ارومیه وجود ندارد، گفت: به دلیل قاچاق، قیمت گوشت افزایش ۵۰ درصدی یافته است. کریم عرب باغی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: نوسانات 
قیمت ارز اگر چه در افزایش قیمت گوشت تأثیر گذاشته ولی قاچاق دام زنده عامل اصلی گرانی و بی ثباتی بازار گوشت در ماه های اخیر است. وی، قیمت روز گوشت گوسفندی مخلوط را هر کیلو ۸۵ هزار تومان اعالم کرد و افزود: گوشت گوساله بی استخوان 

هر کیلو 7۵ هزار تومان و گوساله استخوان دار 7۰ هزار تومان است. نایب رئیس اتحادیه مواد پروتئینی و گوشتی ارومیه با اشاره به افرایش 1۰ درصدی قیمت مرغ در بازار تصریح کرد: قیمت هر کیلو مرغ گرم 1۲ هزار تا 13 هزار تومان اعالم شده است.

خریدار نهایی مجبور به پرداخت هزینه های معطلی صدور مجوز است

رشد قیمت تمام شده مسکن در گیرودار مجوزهای بی پایان
اخبار

 معاون بانک مرکزی:

امنیت تراکنش های مالی روی کدهای دستوری برقرار شد

یک عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

شرط مهار بازار کاالهای اساسی چیست؟

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعالم کرد: با اتصال فین تک ها و بانک 
ها به سامانه شاهکار که احراز هویت کاربران را برعهده دارد، مشکل امن 

نبودن کدهای دستوری )USSD( برای تراکنش های مالی برطرف شد.
ناصر حکیمی« روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایرنا درباره فرجام 
رایزنی وزارت ارتباطات و بانک مرکزی برای رفع مشکل ایمن نبودن سامانه های »یو.
اس.اس.دی« برای تراکنش های مالی اظهار داشت: با اتصال بانک ها و سیستم های 
پرداخت به سامانه شاهکار که سازمان تنظیم مقررات رادیویی تهیه کرده، احراز هوایت 

کاربران ایرانی فراهم و تا حد زیادی مشکل ما برطرف شد.
وی افزود: ایراد اصلی که بانک مرکزی به تراکنش در سامانه های یو.اس.اس.دی 
داشت، این بود که تراکنش ها امنیت و ایمنی الزم را نداشتند و امکان شنود اطالعات 

کاربران وجود داشت.
وی توضیح داد: با اقدام های انجام شده، تراکنش ها دو بخش و به این ترتیب 
اطالعات کارت بانکی مشتریان ایزوله شد به طوری که اطالعات کارت های مشتریان 
به شماره کارت آنها محدود شده است؛ این کار سبب می شود تا حتی اگر اطالعات 
شنود شود، کسی به اطالعات اصلی کاربران دسترسی پیدا نکند و نتواند آن را هک 

کند.
به گزارش ایرنا، کدهای دستوری )USSD( یک روش ارسال پیام به شمار می رود 
که پیغام های آن همواره بین یک »* و #« قرار دارند و بدین ترتیب از شماره های 
تلفن تمیز داده می شوند؛ یکی از مزیت های مهم این کدهای دستوری، کاربری آن 

بدون استفاده کردن از اینترنت است؛ این ویژگی موجب شده تا محبوبیت زیادی بین 
مردم ایران پیدا کند. این کدها برای استفاده های مختلفی چون نقل و انتقاالت مالی، 

پیگیری حساب، خرید شارژ و پرداخت قبوض استفاده می شوند.
عالوه بر اپراتورهای تلفن همراه که از کدهای دستوری برای خرید شارژ و پرداخت 
قبوض مشتریان استفاده می کنند، در سال های اخیر شرکت های پرداخت متعددی 

نیز بر بستر همین کدها در ایران شکل گرفته اند.
بانک مرکزی سال گذشته در بخشنامه ای اعالم کرد، قصد دارد حذف مبادالت 
مالی از کدهای دستوری را از 1۵ بهمن ماه اجرایی کند که واکنش فعاالن کسب و 
کاران حوزه پرداخت و اپراتورهای تلفن همراه داشت و در نهایت قرار شد با همکاری 

وزارت ارتباطات، مشکل ایمن نبودن این روش برای پرداخت های مالی رفع شود.
 راه حل هایی برای غیرفعال کردن پایانه های فروشگاهی خارج از کشور

معاون بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا نمی توان پایانه های فروشگاهی خارج شده 
از کشور را غیرفعال کرد، اظهار داشت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
به دنبال راه حل های خالقانه در این زمینه هستیم اما به هر حال محدودیت تراکنش 
های ۵۰ و 1۰۰ میلیون تومانی روی تراکنش ها بخش عمده ای از نگرانی های بانک 

مرکزی را رفع کرد.
حکیمی در پاسخ به اینکه برخی برای دور زدن این محدودیت به دنبال حساب های 
اجاره ای رفته اند، گفت: اکنون روی کدهای ملی اشخاص تراکنش ها را کنترل می 
کنیم اما در عین حال برنامه ای نیز برای پرفایل کردن مشتریان در دستور کار داریم 

که به نظارت بیشتر کمک می کند.
وی تاکید کرد که نظارت روی تراکنش ها هیچگاه تمام نمی شود؛ ضمن آنکه هر 
محدودیتی که اعمال شود، کسانی برای دور زدن آن دنبال راه حل های جدید می 

روند.

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: تا زمانی که بازار ارز به سمت 
تک نرخی شدن حرکت نکند، بسیاری از مشکالتی که امروز در حوزه تأمین 

کاالهای اساسی به وجود آمده ادامه دار خواهد بود.
سید رضی حاجی آقامیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از ابتدای اجرایی 
شدن این طرح نیز پیش بینی کرده بودیم که چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد. زیرا وقتی 

امکان تغییر نرخ ارز در بازار داخلی وجود داشته باشد، این تحوالت محتمل است.
وی ادامه داد: وقتی یک واردکننده ارز ۴2۰۰ تومانی می گیرد، اما می تواند محصول 
را با نرخ نیمایی عرضه کند یک اختالف قیمت دو برابری شکل گرفته و همین مسئله 

قیمت تمام شده کاال را افزایش می دهد. اگر این موضوع از دایره انصاف خارج شود 
نرخ ها امکان باالتر رفتن نیز پیدا می کنند. این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تنها 
پیشنهاد و راهکار کوتاه مدت موجود در شرایط اقتصادی فعلی تک نرخی شدن ارز 
است، اظهار کرد: حتی اگر قیمت ها در شرایط تک نرخی از ارز رسمی باالتر رود نیز 
امکان تصمیم گیری دقیق و نظارت بر فعالیت ها به وجود می آید. ما حتی به دولت 
پیشنهاد دادیم که اگر قصد دارد نرخ ارز رسمی را حفظ کند، الاقل نرخ بازار نیما و سنا 

و بازار آزاد را یکی کند تا مشکالت این چنینی به وجود نیاید.
آقامیری با اشاره به شکل گیری رانت در بازارهای بدون نظارت، گفت: وقتی امکان 

درافت ارز ارزان پیش بیاید برخی افراد تالش می کنند با استفاده از رانتی که دارند به 
این منابع دست یابند و همین امر بستر سودجویی را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان ارائه دهنده این مجوزها باید شرایط را برای 
نظارت فراهم کند، گفت: قطعاً فرایند واردات و ارز تخصیص یافته به کاالهای اساسی 
با مجوز این وزارت خانه و در چارچوب ثبت سفارش انجام شده است، از این رو به طور 
دقیق می توان مشخص کرد چه افرادی چه میزان ارز دریافت کرده اند و عملکردشان 
چگونه بوده است. در نهایت اما تا زمانی که نرخ ارز با یک تعیین تکلیف نهایی رو به رو 

نشود، احتمال به وجود آمدن مشکالت این چنینی وجود خواهد داشت.

هنگ کنگ برای بیست و پنجمین سال متوالی، آزادترین 
اقتصاد جهان لقب گرفت.

به گزارش ایسنا، بنیاد آمریکایی هریتیج به مانند سال های 
گذشته، کشورهای جهان را بر اساس شاخص آزادی اقتصادی 
رده بندی کرد. طبق تعریف هریتیج، آزادی اقتصادی به عنوان 
حق هر انسان در کنترل نیروی کار و اموال خود، حق اشخاص 
در انتخاب آزادانه مشاغل و حق تولید، مصرف و سرمایه گذاری به 

صورت آزادانه است.
شاخص آزادی اقتصادی که بر حسب عددی از صفر تا صد 
)بسته ترین اقتصاد صفر و آزادترین صد( بیان می شود خود از 
چهار شاخص: حاکمیت قانون )حقوق اموال، یکپارچگی دولت، 
کارایی قضائی(، اندازه دولت )مخارج دولت، بار مالیاتی، سالمت 

مالی(، کارایی قوانین )آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار، آزادی 
بازار پول( و میزان باز بودن بازارها )آزادی در تجارت، آزادی در 

سرمایه گذاری و آزادی مالی( تشکیل شده است.
در رده بندی امسال، اطالعات تا نیمه نخست سال 2۰1۸ مورد 
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. شاخص آزادی 2۰1۹ 
در بردارنده اطالعات 1۸۰ کشور جهان است و کشورهای: عراق، 
لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، سوریه و یمن در این رده بندی 

نیامده اند.
کشورهای دارای امتیاز ۸۰ تا 1۰۰ جزو کشورهای دارای نظام 
اقتصادی آزاد، امتیاز ۷۰ تا ۷۹.۹ دارای نظام تقریباً آزاد، امتیاز ۶۰ 
تا ۶۹.۹ نسبتاً آزاد، ۵۰ تا ۵۹.۹ تقریباً غیر آزاد و ۰ تا ۴۹.۹ دارای 

نظام بسته اقتصادی تعریف می شوند.

آزادترین اقتصادهای جهان
به مانند سال های گذشته، هنگ کنگ با ۹۰.۰2 امتیاز به عنوان 
آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده است و پس از این کشور، 
سنگاپور، نیوزلند، سوئیس، استرالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات 

و تایوان در رده های دوم تا دهم جای گرفته اند.
بسته ترین اقتصادهای جهان

کره شمالی با ۵.۹ امتیاز به عنوان بسته ترین اقتصاد جهان 
اریتره،  کوبا،  ونزوئال،  کشور،  این  از  پس  و  است  شده  معرفی 
جمهوری کنگو، زیمباوه، گینه استوایی، بولیوی، جزایر تیمور، 

الجزایر و اکوادور قرار دارند.
رتبه ایران

ایران در رده بندی امسال با ۵1.1 امتیاز در بین کشورهای 

دارای نظام اقتصادی تقریباً بسته، باالتر از کشورهای آنگوال، 
توگو و چاد و پایین تر از کشورهای لبنان، ماالوی و افغانستان 
در رده 1۵۵ جهان قرار گرفته است. امتیاز ایران در مقایسه با 
سال قبل ۰.2 درصد بهبود داشته است. باالترین امتیاز ایران 
مربوط به مخارج دولتی با امتیاز ۸۹.۸ و سالمت مالی با امتیاز 
۸۹.۵ و پایین ترین امتیاز مربوط به آزادی سرمایه گذاری با 

تنها ۵ امتیاز بوده است.
رتبه دیگر کشورها

در رده بندی امسال، آمریکا در رده دوازدهم، آلمان در رده 2۴، 
قطر در رده 2۸، کره جنوبی 2۹، ژاپن ۳۰، اتریش ۳1، ترکیه ۶۸، 
فرانسه ۷1، ایتالیا ۸۰، عمان ۸۸، کویت ۹۰، عربستان ۹1، روسیه 

۹۸، چین 1۰۰ و هند 12۹ ایستاده اند.

رده بندی آزادترین اقتصادهای جهان

اقتصاد ایران بازتر شد


