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هیأت دولت بســته پیشــنهادی 

مسکن
ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را 
با هدف حمایت از مســتأجران و 
تشویق موجران قانون مدار به تصویب رساند؛ نقطه 
عطف این بسته، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات 
به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطالعات 
طرفین در سامانه ملی امالک و اسکان و موظف شدن 
مشــاوران امالک به اخــذ کد رهگیری براســاس 
اطالعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه است که 
عمالً نورافکن شفافیت را در حوزه امالک و مستغالت 

روشن می کند.
به گزارش همشــهری، وجود یک بانک اطالعاتی 
جامع و شفاف در هر مبحثی، دست سیاستگذار را 
برای اطالع از مناسبات آن مبحث یا اصالح ساختار 
و ســاماندهی آن باز می کند؛ اما در حوزه امالک و 
مســتغالت و به خصوص بازارهای مسکن و اجاره، 
وجود این بانک اطالعاتی باوجود تالش های مکرر 
متولیان و قانونگــذاران محقق نشــده و به همین 
مناسبات امکان اجرای درست سیاست های تشویقی، 
حمایتی و تعزیری محدود شــده اســت. در بسته 
پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی 
بازارهای مسکن و اجاره که به تأیید و تصویب هیأت 
وزیران رسیده است، موانع ایجاد این بانک اطالعاتی 
رفع شده و با فرض اجرای درست این بسته سیاستی، 
می توان امیدوار بود که در آینده ای نزدیک، احتمال 
وقوع بسیاری از کژرفتاری ها در بازار مسکن و اجاره 

از بین می رود.

بسته مسکنی با تمرکز بر اجاره
هیأت وزیران در جلســه صبح دیروز به ریاســت 
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری، با هدف 
ســاماندهی بازار مســکن و اجاره بهــا، حمایت از 
مستأجران و تشــویق موجران قانون مدار و با توجه 
به ضرورت تکمیل و به روزرســانی اطالعات سامانه 
ملی امالک و اسکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت 
راه و شهرسازی را به تصویب رساند. از رئوس بسته 
مصوب هیأت وزیران درخصوص ســاماندهی بازار 
مســکن و اجاره بها می توان به پرداخت تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشــوق برای موجران، 

نرخ گذاری خدمات مشاوران امالک و ارتقای توان 
فنی و تخصصی آنها و کمک بــه تکمیل و تحویل 
پروژه های نیمه تمام مسکن )خصوصی و حمایتی( 

اشاره کرد.

چکش کاری وام ودیعه مسکن
براساس بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که 
به تصویب دولت رسید، بانک مرکزی موظف است 
با اعالم وزارت راه و شهرســازی و مطابق با ضوابط 
مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت 
تســهیالت کمک ودیعه مسکن به مســتأجران را 
در هرســال فراهم آورد. بانک مرکــزی همچنین 
موظف است شــرایطی را فراهم آورد که درصورت 
درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین 
و مقررات مربوط، اصل تســهیالت را در سررسید 
مقرر بازپرداخــت نماید و در بــازه زمانی دریافت 
تســهیالت تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیالت 
را به صورت ماهانه به بانک پرداخت کند. اقســاط 
پرداختی بابت سود تسهیالت درصورت تغییر سقف 
زمانی بازپرداخت اصل آن در ســال های آتی قابل 
تعدیل بوده و درصورت درخواست مستأجر سقف 
زمانی بازپرداخت برای یک ســال تمدید می شود و 
با تشخیص بانک برای سال های آتی نیز قابل تمدید 

خواهد بود. 
به گزارش همشــهری، اولویت دریافت تسهیالت 
موضوع این ماده، خانوارهای تحت پوشش نهادهای 
حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای 
ســه فرزند و بیشــتر، زوج های جوان و خانوارهای 
دهک های پایین درآمدی هستند که حسب مورد 
متناســب با وضعیت هر یــک از گروه های مذکور، 
توســط وزارت راه و شهرســازی از طریق سامانه 
طرح های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری 
و ثبت در سامانه به بانک های عامل معرفی می شوند.

معیارهای تشویق موجران
طبق مصوبه دولت، وزارت راه و شهرســازی مکلف 
است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی بســته های پیشنهادی مشــتمل بر مفاد 
تشویقی از قبیل پرداخت تسهیالت جعاله مسکن 

و مشــوق های مالیاتی را بــرای موجرانی که واجد 
یکی از دو شرط »تعیین اجاره بها حداکثر به میزان 
سقف مصوبه شورای عالی« یا »انعقاد قرارداد اجاره 
برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش 
اجاره بها براساس مصوبه شورای عالی برای سال های 
دوم به بعد« را داشته باشند، تهیه و جهت طی مراحل 
قانونی به مراجع ذیصالح ارسال کنند. با ابالغ و اجرای 
این بسته سیاســتی، موجرانی که شروط مصوبه را 
رعایت کنند، برای دریافت تسهیالت مرتبط با تعمیر 
یا نوسازی مسکن از مشوق برخوردار می شوند و از این 
طریق دولت می کوشد تا هزینه متعادل سازی قیمت 

اجاره را برای این موجران جبران کند.

ساماندهی مشاوران و معامالت امالک
یکی از نکات برجسته در بسته پیشنهادی وزارت راه و 
شهرسازی به نظام مند کردن معامالت حوزه مسکن 
از طریق ساماندهی و کنترل مشاوران امالک و ملزم 
کردن خدمات به ثبت اطالعات طرفین معامله در 
بانک اطالعاتی حوزه مسکن است. براساس مصوبه 
دولت، هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و 
اجاره ملک پس از ثبت اطالعات طرفین در سامانه 
امکان پذیر است و مشاوران امالک موظف اند براساس 
اطالعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ 
کد رهگیری از ســامانه معامالت اقدام نمایند. در 
راستای اجرای ماده )۱۸( قانون جهش تولید مسکن، 
مشاوران امالکی که بدون اخذ کد رهگیری نسبت به 
انجام معامالت خریدوفروش و یا اجاره اقدام نمایند، 
حسب مورد مشمول مجازات تخلفات مقرر در قانون 
نظام صنفی و قانون مالیات های مستقیم می شوند. 
نقطه ضعف این بند از مصوبه این است که این مجازات 
با قوانین فعلی نیز وجود دارد اما هیچ گاه نتوانسته 
مانع بروز تخلفات گسترده در دریافت حق کمیسیون 
و صادر نکردن کد رهگیری شود ازاین رو، وزارت راه 
و شهرسازی به عنوان متولی جدیدی سامانه امالک 
و مســتغالت، باید ضمانت اجــرای قوی تری برای 
رعایت قوانین مرتبط به حق کمیسیون و صدور کد 

رهگیری فراهم کند.
براساس مصوبه جدید دولت، نرخ خدمات مشاوران 
امالک برای خریدوفروش ملک بر مبنای درصدی از 

ارزش معامالتی امالک )موضــوع ماده )۶۴( قانون 
مالیات های مســتقیم، با رعایــت تبصره های ذیل 
آن و برای امــور اجاره ملک بر مبنــای درصدی از 
ارزش اجاری )موضوع ماده )۵۴( قانون مالیات های 
مستقیم( براساس قانون نظام صنفی تعیین می شود 
و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در 
اجرای ماده )۵۱( قانون نظام صنفی، نرخ های مورد 
عمل صنف مشاوران امالک را ظرف مدت یک ماه 

پس از ابالغ این مصوبه اصالح کند.
نکته اینجاست که حق الزحمه مربوط به هر یک از 
خدمات مشاوران امالک توســط سامانه معامالت 
محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود 
و مشــاوران امالک موظف اند حق الزحمه را صرفاً 
براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معامالت 
و به وسیله دستگاه های کارت خوان متصل به سازمان 
امور مالیاتی اخذ کنند. همچنین در راستای عمل 
به تکلیف قانونی مندرج در ماده )۱۸( قانون جهش 
تولید مســکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است 
ظرف مدت ســه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری 
توسط عموم مردم از ســامانه معامالت را به صورت 

مستقیم فراهم کند.

فشار به تکمیل مسکن نیمه تمام
در مصوبه جدید دولت تأکید شده است که در جهت 
افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به منظور تعیین 
تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مســکن مهر و 
نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی ۸۰درصد و 
باال که فاقد انشعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضالب 
هســتند وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف هستند 
ضمن عمل به تعهدات پیشــین خــود درخصوص 
احداث خطــوط انتقال آب، بــرق و گاز و نیز نصب 
انشعابات و شمارشگر )کنتور(، ترتیبی اتخاذ کنند تا 
دستگاه های خدمت رسان ذیربط پس از تصویب این 
مصوبه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت رسانی به 
طرح های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، 
آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر 
ظرف مــدت ۶ ماه به صورتی به پایان برســانند که 

انشعابات متصل و قابل بهره برداری باشد.

چراغ سبز دولت به ساماندهی بازار مسکن و اجاره
نورافکن شفافیت در حوزه امالک و مستغالت روشن می شود

ضریب فزاینده نقدینگی از رکورد تاریخی عقب نشست

بانک های تورم ساز زیر ذره بین بانک مرکزی
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد ضریب 

بانک
فزاینده نقدینگی از رکورد تاریخی اسفند سال 
گذشته با 3.9درصد کاهش، روندی نزولی را در 
پایان اردیبهشت امسال تجربه کرده و از عدد۸ در اسفند پارسال 
به 7.7 در اردیبهشــت رسیده است که نشــان  از تالش مؤثر 
سیاستگذار پولی در کنترل ترازنامه بانک ها با هدف جلوگیری 

از سرعت گرفتن تورم دارد.
به گزارش همشهری، ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت حجم 
نقدینگی به پایه پولی را نشان می دهد؛ به بیان دیگر پایه پولی 
۶۴3هزار میلیارد تومانی اردیبهشت امسال با 7.۶۸۶برابر به 
شکل گیری نقدینگی به میزان ۴9۴3هزار میلیارد تومان منجر 
شده است. بانک مرکزی تالش دارد تا جلوی فعالیت بانک های 
ناتراز و تورم ساز را بگیرد. 2۴شهریور سال گذشته بود که اکبر 
کمیجانی، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعالم کرد بانک ها باید 
کنترل رشــد ترازنامه خود را جدی بگیرند چرا که این امر در 
بلندمدت بر متغیرهای کالن اقتصــادی همچون نقدینگی و 

تورم اثرگذار خواهند بود. 
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم نیز 
همین سیاست ضدتورمی را در مسیر کنترل ترازنامه بانک ها 
ادامه داد. براساس تصمیم اخیر سیاستگذار پولی، سقف رشد 
ترازنامه بانک ها متناسب با میزان استانداردهای بانکی در دامنه 
۱.۵تا 2.۵درصد تعیین و قرار شــد بانک هایی که این حدود و 
خطوط قرمز پولی را رعایت نکنند، مشــمول پرداخت سپرده 

قانونی شوند.
به این ترتیب اگر بانکی با خلق اعتبار و تزریق نقدینگی بیشتر 
به بســط ترازنامه خود اقدام کند، بانک مرکزی نرخ ســپرده 
قانونی آن بانک را افزایش می دهد و عمال با این کار جلوی خلق 
نقدینگی و ضریب فزاینده آن را می گیرد. عقب نشینی ضریب 
فزاینده نقدینگی در 2ماه نخست امسال نشان می دهد سیاست 
کنترل ترازنامه بانک ها جواب داده و باید انتظار داشت که روند 
کاهنده تبدیل پایه پولی به نقدینگی در دولت سیزدهم ادامه 

یابد و ضریب فزاینده نقدینگی در کوتاه مدت به 7 برسد.

کنترل نقدینگی یا هدایت اعتبار؟
ریشه تورم در ایران عمدتا ناشی از کسری بودجه شدید دولت و 
استقراض از بانک مرکزی و همچنین فعالیت بانک های ضعیف 
در ایجاد تعهد و خلق اعتبار اســت. در چنین شرایطی کنترل 
نقدینگی به عنوان یک ضرورت و سپر ضد تورمی، با هدف گذاری 
تیم اقتصادی دولت مبنی بر هدایت نقدینگی و اعتبارات بانکی، 
این شائبه را مطرح می سازد که در صورت خطای تصمیم گیری، 

این هدایت اعتبار به انحراف پولی منجر خواهد شد.
ســبقت رشــد نقدینگی در رشــد اقتصادی در ایران سابقه 
طوالنی دارد و بــه هر میزان که بر ضریــب فزاینده نقدینگی 
افزوده شود، به این معناست که تردمیل پولی روی سرعت باال 
حرکت می کند که در چنین وضعیت امکان افتادن فعالیت های 
اقتصادی از روی آن بیشتر می شود. حاال به نظر دولت و بانک 
مرکزی سیاست کاهش سرعت تردمیل را در اولویت خود قرار 
داده اند و می کوشند تا نرخ رشد نقدینگی را در گام نخست به 
زیر 2۵درصد کاهش دهند. البته این سیاست انقباضی پولی 
می تواند موتور رشــد اقتصاد وابســته به تزریق هرچه بیشتر 

نقدینگی را کندتر سازد اما از آنجا که سیاست دولت مهار تورم 
است، در کوتاه مدت افت شاخص رشد اقتصادی قابل دفاع است، 
هرچند که انتظار کاهش بیشتر تورم با سیاست کنترل ترازنامه 
بانک ها نمی تواند اتفاق بیفتد مگر اینکه بانک مرکزی همانند 
دیگر بانک های مرکزی برای مهار تورم سیاســت افزایش نرخ 
بهره را زودتر اجرایی کند. ضریــب فزاینده نقدینگی در پاییز 
امسال به ۸ رسید و رکورد ۱۰ســاله را شکست. این افزایش 
می تواند در شــرایطی خاص برای اقتصاد خطرناک باشد و به 

رشد خارج از کنترل نقدینگی منجر شود.

پیام اضطراری از اتاق فرمان پولی
آبان ســال گذشــته بود که ضریب فزاینده پولی به باالترین 
میزان خود در یک دهه اخیر رسید و یک پیام اضطراری از اتاق 
فرمان پولی را به سیاستگذاران اقتصادی دولت مخابره کرد که 
باید زودتر جلوی این روند مخرب گرفته شــود؛ چرا که با این 
سرعت رشد قیمت کاالها و کاهش قدرت خرید مردم قطعی 

خواهد بود.

رشد تولیدات صنعتی در خرداد ماه
طبق گزارش پژوهشکده بانک مرکزی شاخص تولیدات 

صنعتی در آخرین ماه فصل بهار 2/۶درصد رشد کرد

پژوهشکده پولی و بانکی با انتشارگزارش ماهانه تولیدات صنعتی 
شرکت های بورس از رشــد 2.۶درصدی تولیدات صنعتی در 
خرداد ماه خبر داد. طبق این گزارش رشد قابل توجه تولیدات 
شرکت های خودرو سازی  و صنایع شیمیایی اصلی ترین عامل 

افزایش تولیدات صنعتی در خردادماه بوده است.
به گزارش همشهری، آمارها نشان می دهد شیب نمودار شاخص 
تولیدات صنعتی شرکت های بورس از ابتدای سال قبل نزولی 
و این روند نزولی حتی به منفی شــدن تولید از اواخر سال قبل 
تا فروردین ماه امســال منجر شــده بود، اما تازه ترین گزارش 
پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد این روند از اردیبهشت 
ماه متوقف و در خرداد ماه با رشد قابل توجهی مواجه شده است. 
گزارش میزان رشد تولیدات صنعتی شرکت های بورس از این 
جهت اهمیت دارد که هم اکنون بیش از 2۸۰شــرکت صنعتی 
پذیرفته شده در بازار سهام که به صورت ماهانه گزارش تولید خود 
را منتشر می کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. 
بنابراین با بررسی آمار این شرکت ها می توان تغییرات تولیدات 
صنعتی کشور را رصد کرد. بررســی ها نشان می دهد داده های 

این شاخص همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است.

رشد 2/6درصدی
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی که هر ماه به طور متناوب 
منتشر می شود، روند صعودی شاخص تولیدات صنعتی که از 
اردیبهشت ماه آغاز شده در خردادماه نیز ادامه یافته و رشد این 

شاخص به 2,۶درصد رسیده است.
رشد قابل توجه تولید در شرکت های خودرو سازی  و محصوالت 
شیمیایی که عمدتا شامل شرکت های تولید کننده محصوالت 
پتروشیمی هســتند عامل مهمی در رشد شــاخص تولیدات 
صنعتی بوده است. آمارها بیانگر آن اســت که شاخص تولید 
صنعت خودرو سازی  در خرداد ماه ۱۸درصد رشد کرده است. 
همچنین صنایعی ازجمله ماشین آالت و تجهیزات، منسوجات و 
الستیک و پالستیک هم با رشد قابل توجه تولید مواجه شده اند. 
روند تولید در گروه فلزات اساســی و دارو ســازی  هم افزایشی 
بوده اما صنایعی همچون فراورده های نفتی، محصوالت فلزی، 
دستگاه های برقی، کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و محصوالت 

کاغذی همچنان با افت تولید مواجه اند.

برآورد تداوم رشد
پژوهشکده پولی و بانکی همچنین برآورد کرده رشد تولیدات 
صنعتی ایــران در ماه های آینــده نیز ادامه یابد. اســتناد این 
پژوهشکده به کاهش موجودی انبار شرکت های صنعتی است که 
در خرداد ماه شتاب بیشتری گرفته است. به طور کلی زمانی که 
میزان فروش شرکت ها از تولیداتشان پیشی می گیرد موجودی 
انبار آنها کاهش می یابد و این آمار می تواند نشانه مثبتی برای 

تداوم رشد محصوالت صنعتی در ماه های آینده باشد.
آمارها نشان می دهد در خردادماه امسال رشد فروش شرکت ها 
بیشتر از رشد تولیدشــان بوده و همین موضوع باعث کاهش 
قابل توجه موجودی انبارشــرکت های صنعتی شده است. این 
کاهش قابل توجه در موجودی انبار همزمان با رشد مثبت تولید 
صنعتی بوده و نشان از این دارد که تقاضا برای محصوالت صنعتی 
افزایش قابل توجهی داشته است. بنابر این می توان گفت اگر در 
ماه های آینده موانع جدی در سمت عرضه تولیدات صنعتی مانند 
محدودیت در تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی اتفاق 
نیفتد روند رو به رشد تولید در ماه های آینده ادامه خواهد یافت.

افزایش سودآوری شرکت های بورس
پژوهشــکده پولی و بانکی همچنین در ادامــه گزارش خود از 
افزایش روند ســودآوری شــرکت های بورس طبق تازه ترین 
صورت های مالی منتشر شده شــرکت ها در بورس خبر داده و 
اعالم کرده است: سود اسمی ۴۸۴شرکت بورس در سال ۱۴۰۰ 

معادل ۴3درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
صنعت محصوالت شــیمیایی و فلزات اساســی که صادرات 
محور هســتند به ترتیب با ۵3 و ۵2,3درصد رشــد بیشترین 
رشد سودآوری در بین صنایع را داشــته اند. همچنین در بین 
مهم ترین صنایع کشور شرکت های خودروسازی بدترین وضع 
را از نظر سودآوری داشــته اند، به طوری که مجموع زیان ایجاد 
شده این صنعت در سال مالی ۱۴۰۰ معادل 3۰درصد بیشتراز 
سال قبل بوده است. به جز صنعت خودروسازی، تنها صنعتی 
که مجموع سودهای آن نسبت به ســال قبل کمتر بوده است، 
صنعت محصوالت غذایی است که ســود تجمیعی آن در سال 
۱۴۰۰ حدود ۱,۴درصد کمتراز ســال قبل بوده است. صنعت 
محصوالت دارویی که در ۶ماه و 9ماه ۱۴۰۰ رشد اسمی سودش 
کمتر از تورم بود، در گزارش ۱2ماهه وضعیت بهتری پیدا کرد 
و به رشد باالی ۴۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. 
از طرف دیگر صنعت فراورده های نفتی که در دوره های ۶و 9ماه 
رشد قابل توجه ۸۸و ۶۶,۴ درصدی را رقم زده بود در ۱2 ماهه 

۱۴۰۰ فقط توانست 29,3درصد بیشتر از سال قبل سود کند.

نرخ رشد تولید صنایع در خرداد ماه امسال – ارقام به درصد
خرداداردیبهشتصنعت

7.318خودرو سازی 
21.716.5ماشین آالت و تجهیزات

0.76.4منسوجات
2.75.8الستیک و پالستیک

1.74.3فلزات اساسی
4.12.5داروسازی

1.91.9-صنایع شیمیایی
2.9-11.1-فراورده های نفتی
5.5-5.5محصوالت فلزی

8.2-4.2دستگاه های برقی
9-2.3-کانی غیرفلزی
15.6-19.8-صنایع غذایی

18.9-13-محصوالت کاغذی

طبقه حساس
میرهاشم موســوی، مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعــی می گویــد: هم اکنون 
۴۵میلیون نفر بیمه شــده مســتقیم و 
غیرمســتقیم با تأمیــن اجتماعی طرف 
حساب هستند و ۵3درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی قرار دارند. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی 
۱۸خدمت ازجمله مستمری بیکاری، ازکارافتادگی، درمان و... 
را ارائه می دهد که اغلب آنها مسئولیت های سنگینی محسوب 
می شود. در مقابل این جامعه بزرگ ذینفعان و تعهدات سنگینی 
که برای سازمان تأمین اجتماعی برشمرده شده، این سازمان 
اموال و دارایی های بسیار قابل توجه در شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شســتا( دارد که اصل آن متعلق به کارگران، 
کارفرمایان و بازنشستگان اســت و قباًل بخشی از حقوق خود 
را در قالب حق بیمه به ســازمان تأمین اجتماعی پرداخته اند و 
به گفته موسوی، این دارایی ها حق الناس به شمار می رود. بر این 
اساس می توان گفت خدمات ارائه شده به کارگران، کارفرمایان 
و بازنشستگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز همگی تحت 
عنوان  همین سازوکار و براســاس حق بیمه پرداختی تعریف 
شــده اند و تغییر در کیفیت این خدمات نیز تضییع حق الناس 
قلمداد می شود. با توجه به بزرگی جامعه ذینفعان سازمان تأمین 
اجتماعی و اثرگذاری تصمیمات در این حوزه بر بخشی بزرگ 
از جمعیت کشور، می توان برآورد کرد که اتفاقاتی نظیر افزایش 
۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی آن هم از محل 
اندوخته 3۰سال خدمتشان چه اتفاق نامبارک و دردآوری است. 
با این حساب، بهتر اســت در دولت و سازمان تأمین اجتماعی، 
تمهیدات اساسی و سریع برای اصالح مصوبه غیرقانونی افزایش 
۱۰درصدی حقوق بازنشستگان این سازمان اندیشیده شود تا 

هم وغم بیش از نیمی از جمعیت کشور کاهش یابد.

درک اشتباه از بورس کاال
  خبر: محســن علیزاده، عضو ناظر مجلس در 
شــورای بورس در توییتی نوشت: شورای بورس به 
طرح عرضه خودرو در بورس کاال، با هماهنگی وزارت 

صمت رأی مثبت داد.
  نقد: عرضه خودرو در بورس کاال در ماه هاي اخیر 
بحث برانگیز بوده است. در ابتدای خرداد ماه قرار بود 
محصوالت شرکت های خودرو ســاز در این بورس 
عرضه شود اما ۱۸خرداد ماه به دلیل مخالفت وزارت 
صنعت این برنامه لغو شد. استدالل وزارت صنعت این 
بود که تعیین قیمت خودروها بر عهده این وزارتخانه 
است. این عرضه در شرایطی لغو شد که شواهد نشان 
می دهد هنــوز درک صحیحــی از عملکرد بورس 
کاال درساختار اقتصاد ایران شــکل نگرفته است. 
ضمن اینکه موضوع قیمت گــذاری به یک پدیده 
جذاب برای همه تبدیل شــده که سازمان ها اغلب 
عملکرد خود را با این معیار می سنجند درحالی که 
مکانیزم های بازارسرمایه به گونه ای تعریف شده که 
تناسبی با قیمت گذاری ندارد و قیمت در آن فقط 
کشف می شود. ضمن اینکه برخی با اشتباه برداشت 
تصور می کنند قراراست خودرو به صورت فیزیکی در 
بورس کاال عرضه شود، درحالی که بورس کاال اساسا 
چنین ابزاری در اختیار ندارد و طبق برنامه ریزی قرار 
بود اوراق گواهی و اوراق سلف خودرو در بورس عرضه 
تا منابع مالی مورد نیاز خودروسازان نیز به سرعت 
تامین شود و اتفاقا این همان چیزی است که وزارت 

صنعت نیز از آن نفع می برد.
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