
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

مرکز خدمات مشــاوره ســرمایهگذارى اتاق بازرگانى تهران در 
خالصهاى که از ارزیابى موسســه فریزر در مورد شاخص آزادى 
اقتصادى کشــورهاى دنیا منتشر کرده است، نوشته است که بنا بر 
گزارش این موسسه معتبر مطالعاتى کشور، آزادى اقتصادى در ایران 
رو به افول بوده و از رتبه 149 به رتبه 158 نزول کرده اســت. این 
گزارش که به تازگى منتشر شده براساس دادههاى گردآورى شده 

در سال 2018 است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پرتال اطالع رسانى اتاق بازرگانى 
تهران، شاخص آزادى اقتصادى میزان حمایت سیاستها و نهادهاى 
هر کشور از آزادى اقتصادى را اندازهگیرى میکند. سنگ بناى آزادى 
اقتصادى شامل انتخابهاى شخصى، مبادالت آزادانه، آزادى رقابت و 

ورود به بازارها و امنیت فردى و امنیت داراییهاى شخصى است.
موسسه فریزر آخرین گزارش آزادى اقتصادى را منتشر کرده است. 
در این گزارش درجه آزادى اقتصادى در پنج حوزه سنجیده میشود:

1-انــدازه دولت: با افزایــش هزینههاى دولت، مالیــات و اندازه 
شرکتهاى دولتى، تصمیمگیرى دولت جایگزین انتخاب فردى میشود 

و آزادى اقتصادى کاهش مییابد.
2-سیستم حقوقى و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و اموال 
آنها (اموالى که بهحق به دســت آوردهاند) یکى از عناصر اصلى 
آزادى اقتصادى و جامعه مدنى است. در واقع، این مهمترین کارکرد 

یک دولت است.
3-پول قوى: تورم ارزش دستمزد و پسانداز بهدست آمده را از بین 
میبرد. بنابراین پول سالم براى حمایت از حقوق مالکیت ضرورى 
است. وقتى تورم نهتنها زیاد، بلکه ناپایدار باشد برنامهریزى براى 
آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادى اقتصادى براى افراد دشوار 

میشود. 4-آزادى تجارت بینالمللى - آزادى مبادله (به مفهوم وستیع 
آن شــامل خرید، فروش، عقد قرارداد و ...) براى آزادى اقتصادى 
ضرورى است، این آزادى زمانى کاهش مییابد که آزادى مبادله شامل 

کسب و کارها و افراد دیگر کشورها نباشد.
5-مقررات: دولتها نه تنهــا از برخى ابزار براى محدود کردن حق 
مبادله در سطح بینالمللى استفاده میکنند، بلکه ممکن است مقررات 
سنگینى را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیالت، 

استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسبوکار افراد را محدود میکند.
  برترین و ضعیفترین کشورها در آزادى اقتصادى

در این گزارش ارزیابى، هر کشــور در هر یک از 5 زیرشــاخص 

امتیازى از صفر تا 10 امتیاز میتواند کسب کند. هر چه این نمره بیشتر 
باشد. داللت بر وضعیت بهتر در آن حوزه است. گزارشهاى موسسه 
فریزر بر پایه اطالعات دو سال قبل تهیه میشود. براین اساس گزارش 
2020 مبتنى بر اطالعات گردآورى شده از سال 2018 تدوین شده 
است. در این گزارش وضعیت 162 کشور جهان از جمله ایران از 

نظر آزادى اقتصادى مورد بررسى قرار گرفته است.
آمار بیانگر آن اســت که آزادى اقتصادى جهانى همچنان در حال 
رشد است؛ بین سالهاى 2000 تا 2018، میانگین آزادى اقتصادى در 
جهان از 6.63 به 6.98 افزایش و در واقع بهبود یافته است. هنگکنگ 
همچنان در جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادى اقتصادى قرار دارد. 

افزایش ناامنى آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون 
ناشى از مداخالت دولت چین طى سالهاى 2019 و 2020 احتماالً 
تأثیر منفى بر نمره هنگکنگ، به ویژه در حوزه سیســتم حقوقى و 
حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهاى سالهاى آتى پدیدار 

میشود.
ســنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، 
ایاالت متحده، استرالیا، موریس، گرجستان، کانادا و ایرلند رتبههاى 
بعدى را با بیشترین امتیاز کسب میکنند. سایر کشورهاى بزرگ و 
مهم عبارتند از ژاپن (21)، آلمان (21)، ایتالیا (52)، فرانســه (58)، 
مکزیک (68)، روســیه (89)، هنــد (105)، برزیل (105)، و چین 

(124)
بررسى آزادى اقتصادى ایران

در ایــن ارزیابى، رتبه آزادى اقتصادى ایران افت داشــته و از رتبه 
149 در 2017 به رتبه 58 در 2018 سقوط کرده است. نمره آزادى 
اقتصادى ایران پایینترین رتبه در طى 18 سال گذشته بوده است و به 

عدد 4.8 کاهش یافته است.
با مقایسه آمارهاى سال 2018 و سال ماقبل آن یعنى 2017 میتوان 
دریافت که در 4 زیرشاخص، امتیاز ایران کاهش و در یک شاخص 
امتیاز افزایش یافته اســت. در شــاخص اندازه دولت بهبود نسبى 
مشاهده میشود اما سیستم حقوقى و حقوق مالکیت نمره کمترى 
گرفته و تضعیف شده است؛ پول قوى افت داشته و آزادى تجارت 
بینالمللى افت شــدیدى متحمل شده است، همچنین در شاخص 
مقررات کاهش نســبى دیده میشود. عالوه بر مشکالت ساختارى 
اقتصاد ایران، در ماه مى 2018 آمریکا از برجام خارج شــد و بعد 
از آن تحریمهاى گســتردهاى را علیه ایران تحمیل کرد که منجر 
به واکنشــهایى از طرف ایران شــد که خودش را در افت شدید 

شاخصهاى آزادى تجارت بینالمللى و پول قوى نشان میدهد.

با تدوین برنامه راهبردى سازمان منطقه آزاد کیش جهت 
شناسایى فرصت هاى موجود؛ توسعه ساختار فعالیت هاى 
منطقه آزاد کیش در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش 
جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومى منطقه آزاد کیش، در 
جلسه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با نماینده هاى 
فراکســیون مجلس، پنجشنبه 24 مهر در سالن اجتماعات 
این ســازمان، اجراى قانونى چگونگــى اداره مناطق آزاد 
مورد بحث و بررســى قرار گرفت. غالمحســین مظفرى 
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت هاى 
این منطقه در حوزه هاى "خدمات گردشــگرى، استقرار 
شرکت هاى دانش بنیان و تحقق رونق اقتصادى"  که نقش 
مهمى در برطرف کردن مشــکالت کشــور مى تواند ایفا 
کند اظهار داشت: در دنیاى امروز با پیشى گرفتن صنعت 
تکنولوژى و تحوالت ارتباطى که با ســرعت بیشترى به 

ســمت توسعه و پیشــرفت در حال حرکت است از این 
رو نبایــد کوچکترین وقفــه اى در فعالیت هاى عمرانى، 
گردشــگرى، اقتصادى، فرهنگى و طرح هاى نوآوران و 
خالق رخ دهد.   مظفرى تصریح کرد: با تالش مضاعف و 
حرکت انقالبى باید به بخش هاى مقدماتى سرعت بخشید 
و با یک نگاه اقتصادى محور اقدامات موثرى در این زمینه 

عملیاتى و اجرایى شود. 

برنامه راهبردى شناسایى فرصت هاى کیش
 تدوین مى شود

رییس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم در ادامه 
روند بازدیدهاى مســتمر خود از پروژه هــاى عمرانى، اقتصادى، 
گردشگرى و... روز پنجشنبه (24 مهرماه) از چندین طرح عمرانى 
در سطح جزیره بازدید کرد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط 
عمومى و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنى 
در این بازدیدها که با حضور جمعى از معاونین و مدیران ســازمان 
منطقه آزاد قشــم برگزار شــد، در جریان روند اجرایى و پیشرفت 
فیزیکــى این طرح هاى عمرانى قرار گرفت و براى تســریع روند 

اجراى آنها دستورات الزم را صادر کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نخستین برنامه از بازدیدهاى 
روز پنجشنبه خود، با حضور در محل پیش بینى شده جهت احداث 
میدان هنگام در جریان جزئیات پیشــرفت فیزیکى این طرح قرار 
گرفت و بر ضرورت تسریع در روند اجرایى این طرح عمرانى شهر 

قشم تاکید کرد.

بازدید از روند اجرایى طرح تعریض و تبدیل جاده به بلوار ورودى 
روســتاى دفارى جزیره قشم جهت اتصال جاده ساحل جنوبى به 
ســاحل شمالى جزیره قشم مرحله دوم بازدیدهاى مومنى و هیات 
همراه بود. مطابق تفاهم نامه امضا شــده براى این طرح، قرار است 
خاکریزى این طرح توسط شوراى اسالمى دفارى صورت گرفته و 
آسفالت، جدول گذارى، فضاى سبز و روشنایى این پروژه از سوى 

سازمان منطقه آزاد قشم انجام شود.

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
 از روند اجرایى پروژه هاى عمرانى سطح جزیره

گزارش  نگران کننده مرکز خدمات مشاوره سرمایه گذارى اتاق بازرگانى تهران:

سقوط 9 پله اى آزادى در اقتصاد ایران
تحلیلگر

اقتباس تاالر شیشه اى از آژانس شیشه اى!

کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى کسب و کار بازار بورس درحال خاطره 
درست کردن براى آینده است! روزهاى فرسایشى و نفس گیر که سالها بعد مى توان از این ایام 

به عنوان یک برهه چالش برانگیز یاد کرد. 
اگر چه رنج زدن بخشى از بازار سرمایه محسوب مى شود ولى شکل اصالح زمانى و قیمتى 
به نحوى پرتالطم و فرسایشى شده است که گویا زمان در ساعت هاى فعالیت بازار به کندى 
مى گذرد چیزى شبیه فیلم "بعدظهر سگى" ساخته "سیدنى لومت" و یا فیلم آژانس شیشه اى 
ساخته ابراهیم حاتمى کیا! که همه حوادث در چند ساعت رخ مى دهد ولى گویا زمان در آن 

مکان متوقف شده و هر دقیقه آن نمایش تازه اى از بخش پنهانى از یک داستان بزرگ است.
مدتى اســت هر روز صبح، بورس تهران چیزى شبیه فیلم آژانس شیشه اى را براى سرمایه 
گذاران تداعى مى کند، حوادث به ســرعت درحال رخ دادن است و زمان از جریان اتفاقات 
آهسته تر حرکت مى کند! به غیر از بازیگران اصلى و تعداد جزئى از نوسانگیران  تقریبا مى 
توان به جرات گفت که اغلب سهامدارانى نوسانگیران که از امثال وارد بازار سرمایه شده اند در 
ضرر 30 تا 50 درصدى هستند و براى فرار از زیان بیشتر در صف هاى میلیونى فروش قرار 
دارند اما نه بازیگران اصلى صف ها را جمع مى کنند و نه اتفاق تاثیرگذارى رخ مى دهد اما 

خبرها زیاد و اتفاقات بسیار است.
از هر جاى ماجرا که بورس نگاه مى شــود به این نتیجه مى رســیم که بازار باید  این روزها 
وضعیت مناسب ترى را داشته باشد ولى خبرها و اتفاقات با نتایج سازگارى ندارد، به عبارت 
ساده تر فرقى نمى کند که خبرهاى خوب وجود داشته باشد یا خبر بد، سهامداران باوجود ضرر 
50 درصدى همچنان در صف فروش میلیونى ایستاده اند و این عالمت سوال این روزهاى 

بازار سرمایه است.
اگر بخواهیم بازار بورس را از منظر تکنیکال مورد ارزیابى قرار دهیم نشانه هاى خوبى براى 
هفته جارى پیش بینى مى شود. درواقع مطابق داده هاى نمودار شاخص کل پیداست بعد از 
سه بار واگرایى مثبت دادن، به طور همزمان پولبک (هم سقف کانال نزولى شکسته شده و هم 
به مقاومت استاتیک شکسته شده در محدوده 1،580،000 واحد است) که نشان مى دهد مى 
توان به تغییر روند شاخص کل از حالت نزولى به صعودى امید داشت تا تثبیت شاخص در 

باالى 1,700,000 واحد
این درحالى اســت که اگر پولبک با موفقیت انجام شــود مقاومت اســتاتیک در محدوده 
1،610،000 واحد خواهد بود و اگر روى نوار ریزش قرار بگیرد شاخص کل کف جدیدترى 

نسبت به محدوده 1،490،000 واحد را به ثبت میرساند.
اما همانگونه که به شکل فانتزى به شباهت این روزهاى تاالر شیشه اى بورس با فیلم آژانس 
شیشه اى پرداخته شد الزم است به این نکته نیز اشاره کنیم که تمام قهرمانان فیلم آژانس شیشه 
اى افراد مثبتى بودند ولى روند داستان به نفع قهرمانان پیش نرفت وحاال تاالر شیشه اى بورس 
نیز باوجود ده ها اتفاق مثبت پیش رو باید هفته سبزى را به سهامداران خود نشان دهد که البته 

باید دید پایان هفته به نفع سهامداران خواهد بود؟
اما از مهمترین اتفاقات هفته جارى که مى تواند بازار سرمایه را روى نوار صعود قرار دهد، خبر 
لغو تحریمهاى آمریکا است شاید این رویداد باعث افزایش حجم معامالت (به دلیل ارزندگى 
سهمها و همچنین گزارشهاى 6 ماهه برخى از نمادها) شود. همچنین قیمت ارز میتواند سیگنال 
مثبت دیگرى براى تزریق پول به بازار سرمایه باشد. یکى دیگر از اتفاقات مثبت هفته جارى 
بازگشــایى نماد شاخص ساز "شستا" است که اگر از این نماد حمایت شود سقف مقاومت 
شاخص کل شکسته خواهد شد. همچنین آغاز معامالت صندوق پاالیشى یک از اوایل آبان 
رویداد تاثیرگذارى است که نمى توان از ان به سادگى چشم پوشى کرد، با وجود نزدیک شدن 
زمان بازگشایى صندوق پاالیش در آبان ماه به نظر مى رسد دولت باید براى حمایت از این 
صنــدوق و صندوق هاى بعدى حمایت خوبى از آنها انجام دهد.  ضمن اینکه طبق مصوبه 
هیأت دولت گفته شده در هفته اول آبان و یا نهایتا تا آخر آبان داراسوم عرضه خواهد شد این 
خبر براى بازار سیگنال مثبت محسوب مى شود و همه اینها تنها بخشى از رویدادهاى مثبت 
بازار است که باید دید پایان آن خوش خواهد بود و یا تاالرشیشه اى در عصر چهارشنبه همین 
هفته دوباره حس "آل پاچینو" در فیلم "بعدظهر سگى" یا پرویز پرستوى در پایان فیلم آژانس 

شیشه اى را براى سرمایه گذاران تداعى مى کند!

     گروه بازار  
trades@jahaneghtesad.com
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