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 نرخ مشاركت كم شد 
بيكاري كاهش يافت

بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ س�اله و بيش تر در سال ١٣٩٩ نشان 
مي دهد كه ٩/6درصد از جمعيت فعال )شاغل و بيكار( بيكار بوده اند. 
به گزارش تس��نيم، مطابق آخرين آمار از مركز آم��ار ايران از نتايج 
طرح آمارگيري نيروي كار در سال ١٣٩٩، بررسي نرخ بيكاري افراد 
١٥ س��اله و بيش تر نش��ان مي دهد كه ٩/6درصد از جمعيت فعال 
)ش��اغل و بيكار( بيكار بوده اند. بررس��ي روند تغييرات نرخ بيكاري 
حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به سال )١٣٩٨(، ١/١درصد 

كاهش يافته است. 
در سال ١٣٩٩، به ميزان 4١/٣درصد جمعيت ١٥ ساله و بيش تر از نظر 
اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. 
بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ 

نسبت به سال )١٣٩٨( 2/٨درصد كاهش يافته است. 
جمعيت شاغلين ١٥ ساله و بيشتر در سال ١٣٩٩، برابر با 2٣ ميليون و 
26٣ هزار نفر بوده كه نسبت به سال قبل بيش از يك ميليون نفر كاهش 
يافته است. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد 
كه در سال ١٣٩٩، بخش خدمات با 4٩/٣درصد بيش  ترين سهم اشتغال 
را به خود اختصاص داده اس��ت. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با 

٣٣/٣درصد و كشاورزي با ١7/4درصد قرار دارند. 
نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا 24 س��اله حاكي از آن است كه 2٣/7درصد 
از فعاالن اين گروه سني در سال ١٣٩٩ بيكار بوده اند. بررسي تغييرات 
س��االنه نرخ بيكاري اين افراد نش��ان مي دهد، اين نرخ نسبت به سال 

قبل )١٣٩٨( 2/٣درصد كاهش يافته است. 
بررس��ي نرخ بيكاري گروه سني ١٨ تا ٣٥ س��اله در سال ١٣٩٩ نشان 
مي دهد كه ١6/7درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده اند. 
اين در حالي است كه تغييرات نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد اين 

نرخ نسبت به سال ١٣٩٨، به ميزان ١/2درصد كاهش يافته است. 
بررسي س��هم جمعيت ١٥ س��اله و بيش تر داراي اش��تغال ناقص در 
سال١٣٩٩ نش��ان مي دهد كه ٩/٥درصد جمعيت ش��اغل، به داليل 
اقتصادي )فصل غيركاري، رك��ود كاري و پيدا نكردن كار با س��اعت 
بيش تر( كم تر از 44 س��اعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار 
اضافي بوده اند. اين در حالي است كه ٣4/4درصد از شاغلين ١٥ ساله و 

بيش تر، 4٩ ساعت و بيش تر در هفته كار كرده اند. 
........................................................................................................................

 بازپس گيري ۴۰۰ هكتار اراضي محبوس 
در شهرك ها و نواحي صنعتي

معاون وزير صنعت، مع�دن و تجارت از بازپس گي�ري 4۰۰ هكتار 
از اراض�ي حب�س ش�ده واق�ع در ش�هرك هاي صنعتي كش�ور 
درس�ال جاري خبر داد و گفت: اين اراضي در س�ال هاي گذشته 
به متقاضي�ان واگذار ش�د، ام�ا صاحبان آنه�ا به دنب�ال فعاليت 
صنعتي نب�وده ي�ا فعاليت ه�اي س�وداگرانه را دنب�ال كرده اند. 
به گزارش تس��نيم، علي رسوليان در حاش��يه بازديد وزير صنعت، 
معدن و تجارت از ش��هرك هاي صنعتي جنوب شرق استان تهران 
افزود: اين اراضي در س��ال هاي گذش��ته به متقاضيان واگذار شد، 
اما صاحبان آنها به دنب��ال فعاليت صنعتي نبوده ي��ا فعاليت هاي 

سوداگرانه را دنبال كرده اند.
 به اين منظ��ور كميته وي��ژه اي در س��ازمان صناي��ع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران تشكيل ش��ده و در برنامه سال ١400 
بازپس گي��ري 400 هكتار از اي��ن اراضي با همراه��ي قوه قضائيه 
براي واگذاري به اف��راد داراي اهليت و صالحيت در دس��تور كار 

قرار گرفته است. 
وي عمده تقاض��اي توليد كنن��دگان در ش��هرك ها و نواحي صنعتي 
را اختصاص فضاي بيش��تر براي توليد دانس��ت و ادامه داد: امس��ال 
مي خواهيم حداقل ١0 هزار هكتار اراضي جديد به شهرك ها و نواحي 
صنعتي كشور اضافه كنيم كه برنامه ريزي هاي الزم براي اين موضوع 

انجام شده است. 
رسوليان همچنين احياي واحد هاي راكد و تأمين زيرساخت ها و شرايط 
الزم براي توسعه صنعتي در راس��تاي آغاز فعاليت واحد هاي جديد را 

ديگر برنامه هاي اين سازمان در سال جاري برشمرد. 
وي از هدف گ��ذاري ب��راي احياي ه��زارو600 واح��د راكد داخل 
ش��هرك ها و نواحي صنعتي كشور در س��ال ١400 خبر داد و گفت: 
احيا اين واحد ها با كمك كارگروه هاي اس��تاني ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد، دستگاه هاي مرتبط با امر توليد و استانداري هاي سراسر 

كشور انجام خواهد شد. 
........................................................................................................................

 مجوز صادرات سه ماهه 
شمش فوالدي 

معاونت معدني وزارت صمت اعالم كرد: صادرات ش�مش فوالدي 
به مدت س�ه ماه توسط ش�ركت هايي كه فهرس�ت آنها به گمرك 
اعالم مي ش�ود، آزاد خواه�د بود و نيازمن�د تأييد دفت�ر صنايع 
معدني نيست. توليدكنندگان از ش�نبه 2٥ ارديبهشت مي توانند 
ب�دون تيك صادرات�ي محصوالت ف�والدي خود را ص�ادر كنند.

سيف اهلل اميري، مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صمت درخصوص 
آزاد سازي صادرات فوالد گفت: وزارت صمت درحال تدوين و ارسال 
نامه اي به گمركات كشور براي آزادسازي صادرات محصوالت فوالدي 
است كه براساس آن توليد كنندگاني كه كف عرضه و تعهدات خود در 
بورس كاال را عمل كنند، مي توانند تا س��ه ماه آينده محصوالت خود 

را صادر كنند. 
وي افزود: وزارت صمت در مدت زمان سه ماهه به توليدكنندگان 
فرصت مي دهد تا خودشان صادركنند و ديگر الزم نيست وزارت 
صمت برايش��ان تيك بزند و اين زمان هر س��ه ماه تمديد خواهد 
ش��د. در اين مدت هر ماه وزارت صمت با گزارش هاي دريافتي از 
گمركات و بورس كاال صادرات توليدكنندگان را رصد خواهد كرد 
و اگر در اين بين ش��ركت هايي كف عرضه تعهداتش��ان را رعايت 
نكرده باشند، بالفاصله از ليست ش��ركت هاي صادركننده حذف 

خواهند شد. 
اميري گفت: چنانچه توليد كننده اي از ليست شركت هاي صادركننده 
حذف شود، حداقل دو ماه طول مي كشد كه به ليست برگردد بنابر اين 
بهتر اس��ت توليدكنندگان س��عي كنند تعهدات خود را رعايت كنند 
تا مشكلي برايش��ان ايجاد نشود و البته چنانچه ش��ركت توليدكننده 
محصوالت ف��والدي كف عرض��ه و تعهدات ب��ورس كاال را عمل كند، 

مي تواند به صادرات خود همچنان ادامه دهد. 
وي افزود: بر اس��اس اي��ن سياس��ت توليدكنندگان باي��د 7٥ درصد 
محصوالت خود را به بورس كاال عرضه كنند و دومين ابزارسنجش ما 
بازگشت ارز و استعالم آن از بانك مركزي است و اگر صحت اين دو تأييد 

شود، هيچ مانعي براي صادرات محصوالتشان نخواهد بود.

انتصابات در سهام عدالت ۴۰۰ هزار ميليارد توماني !
 شيوه انتخاب مديران ٣١ شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استاني در روزهاي پاياني دولت روحاني به شكلی است 

كه عده اي آن  را »انتصابات سهام عدالت« مي نامند، زيرا بخش زيادي از ٣۰ ميليون سهامدار طرح سهام عدالت از اين انتخابات بي اطالعند
 رشد 76 درصد قيمت مصالح ساختماني 

در سال 99
مركز آم�ار اي�ران از افزاي�ش 76/4 درصدي قيم�ت نهاده هاي 
ساختماني طي سال ٩٩ درمقايسه با سال ٩۸ در شهر تهران خبر داد. 
به گزارش تسنيم، شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني 
شهر تهران در س��ال ١٣٩٩ با 76/4درصد افزايش نسبت به سال قبل 

)١٣٩٨(، به عدد 746/٩ رسيد. 
اين شاخص در سال ١٣٩٨ معادل 42٣/4 بوده كه نسبت به سال ٩7 
بالغ بر ٣٥/١ درصد افزايش يافته بود. روند ش��اخص مذكور در تمامي 
فصل هاي سال مورد بررس��ي )١٣٩٩( افزايش��ي بوده، به طوري كه 
بيشترين افزايش فصلي اين شاخص، در فصل تابستان با ٣0/٣ درصد و 
كمترين افزايش فصلي آن در فصل زمستان با 6/١ درصد افزايش همراه 
بوده است.  سال ١٣٩٩ در ميان گروه هاي اجرايي گروه هاي»آهن  آالت، 
ميلگرد، پروفيل در و پنجره«، »سنگ« و »تأسيسات مكانيكي و انواع 
عايق حرارتي« به ترتيب با ١١٩/6، ٩4/7 و ٩2/٨درصد داراي بيشترين 
تورم س��االنه بوده ان��د. گروه هاي »خدمات«، »شيش��ه« و »نقاش��ي 
ساختمان« نيز به ترتيب با ٣٥/2، 4٣/4 و ٥٣/٥ درصد افزايش، كمترين 

تورم ساالنه را به خود اختصاص داده اند. 
گروه هاي »آهن  آالت، ميلگرد، پروفيل در و پنجره«، »س��يمان، بتن، 
شن، ماسه« و »سنگ« به ترتيب با ١١٩/6، ٨0/٣ و ٩4/7 درصد تورم 
بيشترين تأثير را در تورم كل سال ١٣٩٩ نهاده هاي ساختماني شهر 
تهران داش��ته اند. ش��اخص گروه هاي »گچ و گچ كاري«، »شيشه« و 
»شيرآالت بهداشتي« نيز به ترتيب با 6١/٩، 4٣/4 و 60/١ درصد تورم، 
كمترين تأثيرگذاري را در تورم ساالنه نهاده هاي ساختماني شهر تهران 
داشته اند. در اين تأثيرگذاري عالوه  بر تغييرات قيمت، ضريب اهميت 

گروه مورد نظر در كل گروه هاي نهاده هاي ساختماني نيز مؤثر است. 
........................................................................................................................

برق 25 ميليون ايراني رايگان شد
مدي�ر عام�ل توانيرب�ا اش�اره ب�ه راي�گان ش�دن ب�رق 2٥ 
ميليون ايراني در س�ال گذش�ته گف�ت:7/٥ ميليون مش�ترك 
كم مص�رف مش�مول تخفي�ف صددرص�دي ب�رق ش�دند. 
به گزارش فارس، محمد حسن متولي زاده، مدير عامل توانير در مراسم 
افتتاح طرح هاي صنعت برق هفته ششم پويش هر هفته #الف ب- ايران 
گفت: نزديك به ١00 درصد از روس��تاهاي كشور به شبكه برق پايدار 
متصل هس��تند، در حالي كه يك ميليارد نفر در سراسر دنيا از نعمت 
برق بي بهره اند. مدير عامل توانير در بيان اينكه شبكه هاي برق رساني 
روستايي در سال هاي اخير و به داليل طبيعي فرسودگي زيادي پيدا 
كرده و در برخي روس��تاها به دليل اجراي طرح هادي روس��تايي نياز 
جدي به اصالح و بازس��ازي دارد، تأكيد كرد: با توجه به تعامل خوب 
دولت و مجلس شوراي اسالمي اعتبارهاي خوبي براي صنعت برق در 

بودجه امسال ديده شده است. 
متولي زاده ادامه داد: بر اين اساس و با توجه به رديف هاي اختصاصي در 
بودجه طرح جهادي بهارستان با هدف بهينه سازي و اصالح شبكه هاي 
فرسوده روستايي از امروز كليد خورد. وي افزود: شبكه فرسوده بيش 
از ١0 هزار روس��تا در قالب اين طرح طي امسال بهينه سازي و اصالح 
خواهد شد كه جمعيتي بالغ بر ٣ ميليون و ٥00 هزار نفر را در برخواهد 
گرفت. مدير عامل توانير با اشاره به اينكه در قالب اين طرح ١٥0 هزار 
مشترك جديد روس��تايي كه در صف دريافت برق بودند، از اين نعمت 
برخوردار خواهند ش��د، گف��ت: در قالب اين طرح ١0 ه��زار كيلومتر 
شبكه احداث خواهد شد و 4 هزار دستگاه ترانسفورماتور و 200 هزار 
پايه روشنايي نصب خواهد شد. متولي زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري فارس پيرامون طرح برق اميد گفت: اين طرح با 
هدف تشويق مردم به اصالح الگوي مصرف برق طراحي شده و هفت ماه 

از زمان ابالغ آن مي گذرد. 
وي در بي��ان اينكه 7/٥ ميلي��ون خانوار از تخفي��ف صد درصدي برق 
اس��تفاده مي كنند، گفت: ميزان مش��تركان پرمصرف نسبت به سال 

گذشته 6/٥ درصد كاهش پيدا كرده است. 
........................................................................................................................

قيمت الستيك 25 درصد رشد كرد
ب�ا اتم�ام الس�تيك هاي س�نگين واردات�ي ب�ا ارز 4ه�زارو2۰۰ 
تومان�ي و لغ�و ص�دور حوال�ه خري�د الس�تيك از س�وي 
اي�ن  افزاي�ش قيم�ت  از  رانن�دگان  س�ازمان راه�داري، 
كاالي اس�تراتژيك در صنع�ت حم�ل و نق�ل خب�ر مي دهن�د. 
به گزارش خبرنگار مهر، از خرداد ماه س��ال گذش��ته، با تصويب ستاد 
اقتصادي دولت، الس��تيك س��نگين از زمره كاالهاي اساس��ي خارج 
ش��د و واردات آن از ش��مول دريافت ارز دولتي حذف و نهايتاً قرار شد 

الستيك هاي سنگين با ارز نيمايي وارد شوند. 
با اين حال، مقرر شد آن دس��ته از واردكنندگاني كه واردات الستيك 
سنگين تا پس از تاريخ تصويب دس��تورالعمل جديد را ثبت سفارش 

كنند، همچنان با ارز 4هزارو200 توماني الستيك وارد كنند. 
اين موضوع سبب شد تا شهريور ماه س��ال گذشته الستيك با قيمت 
دولتي كه حواله هاي دريافت آن از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي صادر مي شد، در بازار موجود باشد. همچنين تعدادي از عوامل 
فروش و واردكنندگان هم كه اقدام به احتكار الس��تيك هاي سنگين 
كرده بودند، با پيگيري هاي وزير راه به تعزيرات معرفي و الستيك هاي 

احتكار شده تا پايان سال گذشته در بازار توزيع شدند. 
اين اتفاق سبب شده بود تا قيمت الستيك سنگين كمتر دچار التهاب 
شود و پس از يكي دو بار كش و قوس به دليل خودداري عوامل فروش 

از عرضه الستيك حواله اي، نهايتاً به ثبات نسبي برسد. 
اما با اتمام كامل الستيك هاي سنگين وارداتي با ارز دولتي، هم قاچاق 
الس��تيك افزايش يافت و هم قيمت ها در بازار به نرخ نيمايي و حتي 
باالتر از آن رس��يد. توليدكنندگان داخلي نيز با عرضه خارج از سامانه 
»كاال« )سامانه عرضه الستيك سنگين متعلق به وزارت صمت(، به اين 
نابساماني دامن مي زنند. در نهايت هم قرار شد وزارت صمت اجازه دهد 
تا توليدكنندگان داخلي، بخشي از الس��تيك سنگين خود را خارج از 

سامانه مذكور عرضه كنند. 
   ديگر هيچ عرضه اي براي الستيك سنگين دولتي نداريم

داريوش باقرج��وان، مدير كل دفتر حمل و نقل مس��افري س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي درباره لغو توزيع الس��تيك سنگين با 
نرخ دولتي اظهار كرد: توزيع الستيك هاي سنگين از سازمان راهداري 
منتزع و به طور كامل به وزارت صمت منتقل شده است. وي افزود: اين 
وزارتخانه، سامانه كاال را راه اندازي كرده و ديگر الستيك با ارز ترجيحي 
وجود ندارد؛ الستيك س��نگين صرفاً با ارز نيمايي وارد مي شود. ما به 
رانندگان اعالم كرده ايم كه با مراجعه به سامانه كاال با ضمانت قيمت از 
سوي وزارت صمت، الستيك را خريداري كنند. باقرجوان گفت: فعاليت 
سامانه توزيع الستيك س��ازمان راهداري به طور كامل متوقف شده و 

چيزي از الستيك هاي دولتي باقي نمانده است. 

انتخ�اب مديريت كنن�دگان س�هام عدالت 
٣۰ ميليون نفر در ٣١  اس�تان با ارزشي بالغ بر 
4۰۰ هزار ميليارد تومان در شرايطي در سكوت 
خبري در حال برگزاري است كه به گفته رئيس 
س�ازمان بورس بس�ياري از صاحبان س�هام 
عدالت براي حضور در انتخاب مديران سهام 
عدالتي اصاًل در »سجام« ثبت نام نكرده اند در 
همين راستا كميس�يون اقتصادي مجلس در 
واكنش به اصرار دولت به برگزاري انتخاباتي 
غيرقانون�ي به رغم مش�اركت صفر درصدي 
صاحبان سهام عدالت كه روش غير مستقيم 
مديري�ت اين داراي�ي را برگزيده ان�د، اعالم 
داش�ت: اكثر اعض�اي كميس�يون اقتصادي 
مجلس همانند سازمان بازرس�ي با اين رويه 
مخالفت ج�دي دارند و خواس�تار توقف اين 
انتخابات هس�تند وگرنه با ط�رح دو فوريتي 
انتخاب�ات ف�وق ابط�ال مي ش�ود. انتخابات 
رياس�ت جمهوري ١4۰۰، كرون�ا، تحري�م و 
مذاكرات وين در حالي در ص�در توجه افكار 
عمومي ق�رار دارد ك�ه سرنوش�ت مديريت 
دارايي ب�ه ارزش 4۰۰ هزار ميلي�ارد تومان به 
شكل زير پوستي در حال رقم خوردن است، 
زي�را ٣۰ ميليون نف�ر كه خواس�تار مديريت 
غير مس�تقيم س�هام عدال�ت خ�ود بودند، 
عماًل مس�ير مديريت اين دارايي را از طريق 
شركت هاي سرمايه گذاري اس�تاني انتخاب 
كردند، اما به دليل مشغله شايد نمي دانند كه 
اين روزها مجامع شركت هاي فوق براي انتخاب 
مديريت اين شركت ها به شكل الكترونيكي در 
هر يك از استان ها برگزار مي شود، نمايندگان 
مجل�س و نهاده�اي نظارت�ي زمان و ش�يوه 
كنوني انتخاب اش�خاص ب�راي مديريت اين 
دارايي عظيم را مناسب نمي دانند و خواستار 
توقف اين رويداد بزرگ و اثر گذار در توسعه 
اقتصاد خانوار و هر يك از اس�تان ها هستند. 
١٥ سال از موعد اجراي طرح سهام عدالت گذشته 
است و بخش��ي از 4٩ ميليون مش��ول طرح سهام 

عدالت تصميم گرفتند، سهام خود را شخصاً مديريت 
كنند و تقريباً ٣0 ميليون نفر نيز خواستار مديريت 
غير مستقيم اين سهام شدند، بدين شكل پرتفوي 
سهامشان در شركت هاي مشمول سهام عدالت كه 
بورسي و غير بورسي هس��تند، توسط شركت هاي 
سرمايه گذاري سهام عدالت استاني مديريت شود. 

از آنجايي كه ارزش س��هام اش��خاصي كه ش��يوه 
مديريت غير مستقيم س��هام عدالت را برگزيده اند، 
حدود400 هزار ميليارد تومان است و اين سهام در 
هر استان توسط شركت س��رمايه گذاري مديريت 
خواهد شد، بايد روي گزينش و انتخاب اشخاصي 
كه قرار اس��ت اين دارايي عظيم را مديريت كنند 
حساس بود و اشخاصي اين وظيفه را عهده دار شوند 
كه از منظر علمي، تجربه و تعهد مورد تأييد نهادهاي 
نظارتي قرار گيرند و در عين حال نيز شيوه انتخاباتي 
به كار گيري شود كه ٣0 ميليون نفر بتوانند در اين 

انتخابات مشاركت مؤثر داشته باشند. 
  مردم درگير انتخابات رياس�ت جمهوری 

هستند نه سهام عدالت
هم اكنون كه افكار عمومي درگير انتخابات رياست 
جمهوري، كرونا، تحريم و مذاكرات وين و تنگناي 
معيشت اس��ت، ش��ايد زمان مناس��بي نباشد كه 
بخواهيم انتخابات مجامع شركت هاي سرمايه گذاري 
سهام عدالت اس��تاني را برگزار كنيم به ويژه اينكه 
نهادهاي نظارتي و نمايندگان مردم نيز در رابطه با 
شيوه برگزاري انتخابات مديريت كنندگان دارايي به 
ارزش جمعي 400 هزار ميليارد تومان نيز نقدهايي 
دارند. البته بايد توجه داش��ت كه ارزش تجميعي 
سهام عدالت ٣0 ميليون نفري كه خواستار مديريت 
غير مس��تقيم س��هام عدلت خود ش��ده اند حدود 
400 هزار ميليارد تومان است و به نسبت جمعيت 
هر يك از اس��تان ها ارزش پرتفوي س��هام عدالت 
هر استان مي تواند بين 2 تا ٣0 هزار ميليارد تومان 
باشد، اين در حالي است كه سهام عدالت هر يك از 
٣١ استان كشور را شركت هاي سرمايه گذاري سهام 

عدالت استاني مديريت خواهد كرد. 
زماني كه در سال ٩٩ بحث آزادسازي سهام عدالت 

مطرح شد دو راهكار براي مشموالن سهام عدالت 
عنوان شد، در ابتدا نخستين روش اين بود كه ممكن 
است افراد مايل باشند تا به صورت مستقيم سهام 

خود را مديريت كنند. 
روش غيرمستقيم بدين صورت بود كه در هر استاني 
يك شركت تشكيل شود و برگه هاي سهام عدالت 
يا سبد ٣6 سهم در اين شركت ها قرار داده شود و از 
طريق آن شركت مردم سهامدار شوند. سهامي كه 
مردم از اين شركت ها مي گيرند همان سهام عدالتي 

است كه شامل پرتفوي ٣6 شركت مي شود. 
اين شركت ها مي توانند مديراني داشته باشند كه 
توسط مردم انتخاب شوند و سبد سهام توسط اين 
افراد مديريت شود كه در نهايت اين موضوع باعث 

شكل گيري شركت سرمايه گذاري شد. 
در راس��تاي اهميت شركت هاي س��رمايه گذاري 
استاني بايد اشاره داشت با توجه به باال بودن تعداد 
سهامداران غيرمستقيم كه نزديك به ٣0 ميليون نفر 
بودند، زماني كه دارايي ها در اين شركت قرار گرفتند 
به شركت هاي بزرگي تبديل شدند و ارزش شركت ها 
به 2هزار ميلي��ارد تومان در برخي از اس��تان هاي 
كوچك ت��ا ٣0 هزار ميليارد تومان در اس��تان هاي 
بزرگ رسيد. با توجه به چنين وضعي اين شركت ها 
نيازمند هيئت مديره هايي هستند كه بتوانند قادر 
به مديريت اين شركت ها باشند. براي انتخاب هيئت 
مديره شركت هاي س��رمايه گذاري استاني از افراد 
متقاضي دعوت شد تا 2٨ فروردين فرآيند ثبت نام را 
طي كنند. از 2٨ فروردين كه سامانه ثبت نام بسته و 
بررسي احراز صالحيت افراد آغاز شد پس از بررسي 
صالحيت ها مشخص مي شود كه در هر استان چه 

افرادي واجد شرايط هستند. 
  شرط ورود در انتخاب سهام عدالت 

ثبت نام در سجام
از آنجايي كه برگزاري مجامع به صورت الكترونيكي 
اس��ت، الزمه حضور مردم در اي��ن انتخابات احراز 
هويت افراد از طريق سامانه س��جام است تا از اين 
طريق هويت افراد مشخص ش��ود، به گفته رئيس 
س��ازمان بورس اوراق بهادار اگر چه تاكنون درصد 

بااليي از افراد اقدام به احراز هويت در سامانه سجام 
كرده اند، اما همچنان در برخي از اس��تان ها تعداد 
كمي از س��هامداران و در برخي ديگر از اس��تان ها 
تعداد زيادي از افراد اقدامي براي احراز هويت انجام 
نداده اند. دهقان دهنوي پيش از اين ابراز اميدواري 
كرده بود كه مردم هر چه زودتر اقدامات مربوط به 
احراز هويت را انجام دهند تا در ١٨ ارديبهشت ماه 
كه قرار است انتخابات برگزار شود با مشكلي مواجه 
نشويم، اما مشكل اينجاست كه بسياري از دارندگان 
سهام عدالت به دليل مش��غله اصاًل توجهي به اين 

رويداد ندارند. 
  انتخاباتي با چراغ خاموش

اين روزها در س��ايه بي توجهي ٣0 ميليون سهامدار 
طرح س��هام عدالت كه روش غير مستقيم مديريت 
س��هام خود را انتخاب كرده اند، به انتخابات مجامع 
شركت هاي سرمايه گذاري س��هام عدالت استاني، 
اين انتخابات ها در هر يك از استان ها به شكل چراغ 
خام��وش در حال برگزاري اس��ت بهتر اس��ت اين 
انتخابات ها به بع��د از انتخابات رياس��ت جمهوري 
موك��ول ش��ود. گفتن��ي اس��ت انتخابات ف��وق از 
١٨ ارديبهشت در استان ها كليد خورده است، در روز 
انتخابات سامانه رأي گيري بازگشايي مي شود، اسامي 
افرادي كه تأييد صالحيت ش��ده اند در اين سامانه 
وجود دارد و امكان دارد در س��ايه بي توجهي مردم، 
اش��خاصي مديريت دارايي س��هام عدالت به ارزش 
400 هزار ميليارد تومان را در تمامي استان ها به عهده 

بگيرند كه اين دارايي ها را خوب مديريت نكنند. 
  مخالفت كميسيون اقتصادي بارويه دولت 

در برگزاري انتخابات سهام عدالت
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش 
به اصرار دول��ت به برگ��زاري انتخاباتي غيرقانوني 
به رغم مشاركت صفر درصدي صاحبان سهام عدالت 
400 هزار ميليارد توماني كه روش غير مس��تقيم 
مديريت اين دارايي را در ٣١ استان انتخاب كرده اند، 
در صفحه ش��خصي خود در فضاي مجازي نوشت: 
اكثر اعضاي كميس��يون اقتص��ادي مجلس با اين 
رويه مخالفت جدي دارند. احسان خاندوزي، نايب 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس تصريح كرد: 
رئيس سازمان بازرسي كل كش��ور هم در نامه اي 
به وزير اقتصاد مخالفت اين سازمان با برگزاري اين 

انتخابات به شيوه فعلي را اعالم كرده اند. 
  هش�دار كميس�يون اقتص�ادي ب�ه وزير 

اقتصاد
رئيس كميس��يون اقتصادي مجل��س گفت: طي 
نامه اي به وزير اقتصاد درباره ل��زوم رفع ابهامات و 
مغايرت هاي برگزاري انتخابات مجامع شركت هاي 
استاني سهام عدالت، تأكيدات الزم انجام شده و در 
صورت عدم رفع مشكالت و اصرار بر برگزاري آن به 
شكل كنوني، ما در كميس��يون اقتصادي مجلس، 
طرح دو فوريتي ابطال اين انتخابات را در دس��تور 
كار قرار خواهيم داد. محمد  رضا پور ابراهيمي افزود: 
بعد از نشست مشترك كميسيون اقتصادي مجلس 
با مسئوالن ارشد سازمان بازرسي كل كشور در روز 
يك شنبه و تبادل نظر در خصوص وضعيت نابسامان 
مديريت سهام عدالت در كشور و دغدغه هاي جدي 
در مورد نحوه برگ��زاري انتخاب��ات هيئت مديره 
شركت هاي تعاوني س��هام عدالت، تدوين و ارسال 

اين نامه در دستور كار كميسيون قرار گرفت. 
پورابراهيم��ي تصريح كرد: براين اس��اس اين نامه 
در ١٣  محور و پيش��نهاد ب��راي رفع اش��كاالت و 
مغايرت هاي قانوني و اساسي اين انتخابات و امكان 
برگزاري هرچه بهتر آن، تدوين و به وزير اقتصاد و 

دارايي ارسال شده است.

با توجه به كاهش چش�مگير فايل هاي اجاره در 
سال جاري، بسياري از مس�تأجران با مشكالت 
بس�يار زياد از جمله كمبود واحدهاي اجاره اي و 
همچنين افزايش نرخ هاي اجاره روبه رو شده اند. 
دولت كه ماه هاست تعيين نرخ اجاره بها را وعده 
داده، همچنان س�كوت و اعالم ن�رخ را به بعد از 
انتخابات يعني تيرماه موكول كرده است و همچنان 
پرداخت كمك وديعه اج�اره در ابهام قرار دارد. 
 اين روزها با نزديك تر ش��دن به فصل جابه جايي ها 
شاهد آن هستيم كه مس��تأجران هر روز بيشتر از 
گذشته دچار مشكالت و دردسرهاي اجاره نشيني 
مي شوند به طوري كه با بسته بودن تمامي مشاوران 
امالك به دليل قرمز شدن شرايط كرونايي بسياري 
از افرادي كه به دنبال واحد مسكوني با قيمت مناسب 
يا نقشه خوب بودند، دچار مشكل شده اند؛ چراكه از 
يك سو مشاور امالكي ها تعطيل بودند و از سوي ديگر 
مالك يا كمتر مالك واحد مسكوني به دليل شرايط 

كرونايي كمتر اجازه ورود به واحد را مي دهند. 
سال گذش��ته با وجود آنكه ابتداي شيوع ويروس 
كرونا بود و ترس مردم از اين ويروس ناش��ناخته 
بيشتر بود، بس��ياري از مس��تأجران با مشكالت 
بسيار شديد كمبود فايل هاي اجاره روبه رو بودند 
كه همين خود باعث شد دولت و ستاد ملي مقابله 
با كرونا تمهيداتي براي بازار اجاره در نظر گرفتند، 
به طوري كه اقدام به تمديد قرار دادهاي اجاره تا 
سه ماه بعد از سفيد شدن وضعيت كرونا را دادند و 
از سوي ديگر سقف اجاره براي بازار مسكن در نظر 
گرفتند كه همين تا ح��دودي از التهاب هاي بازار 
اجاره كاس��ت. به طوري كه افزايش 2٥درصدي 
اجاره بها را تصويب كردند، اما در عمل بسياري از 
مالكان از اين نرخ ها تبعي��ت نكرده و قراردادها به 

صورت سليقه اي با مستأجران امضا شد. 
امس��ال هم با اتمام ماه رمضان فصل جابه جايي 
و نقل و انتقاالت آغاز مي ش��ود و مستأجران هم 
خود دوباره با مش��كل كمبود فاي��ل براي اجاره 
روبه رو مي شوند كه البته امسال با سال گذشته 
تفاوت هايي دارد،  به طوري كه با راه اندازي سامانه 
امالك و اس��كان و ثبت نام سرپرستان خانوار در 
اين سامانه ش��ايد عرضه واحدهاي مسكوني در 
اين بخش افزايش يابد، اما بعيد به نظر مي رسد كه 
اين طرح به عمر بازار اجاره امسال برسد، بنابراين 
باز ه��م بازار اجاره امس��ال ش��اهد التهاب هايي 
خواهد بود. در سال گذشته دولت عالوه بر تعيين 
نرخ اجاره اقدام به پرداخت تسهيالت ٥0ميليون 
تومان��ي به مس��تأجران كرد كه همي��ن خود تا 

حدودي از التهاب بازار مس��كن كاست، اما براي 
بازار اجاره امس��ال فعاًل هيچ خبري از پرداخت 
تسهيالت به مستأجران و همچنين تعيين سقف 

اجاره نيست. 
خوش بيان يكي از مستأجران كه در منطقه بيمه 
تهران ساكن است در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با بيان اينكه قيمت ها در بازار اجاره امسال 
به صورت نجومي افزايش يافته است، گفت: تعداد 
فايل هاي اجاره امسال بسيار كم شده و همين امر 
باعث شده مالكاني كه واحدهاي خود را براي اجاره 
گذاشته اند خود تعيين كننده نرخ هاي اجاره باشند. 
وي ادامه داد: در منطقه بيمه تهران هم اكنون يك 
واحد ٨0 متري ١2 سال ساخت ١00 ميليون پول 
پيش و ماهانه 4 ميليون تومان اجاره گذاش��ته و 

همچنين يك واحد 60 متري هم منطقه آزادي 
تهران محله شهيدان هم ١00 ميليون تومان پول 
پيش و ماهانه 2 ميليون تومان پول پيش گذاشته 
شده اس��ت. خوش بي��ان توضيح داد: متأس��فانه 
بس��ياري از مالكان هنوز هيچ س��قفي و يا عرف 
قيمتي براي واحدهاي مسكوني در نظر نمي گيرند 
و هر مبلغي كه مي خواهند تعيين مي كنند، اين در 
حالي است كه بسياري از مستأجران و سرپرستان 
خانوار در سال گذشته با مشكالت اقتصادي بسيار 

زيادي روبه رو بودند. 
  كاهش قيمت در بازار مسكن واقعي است؟

برخالف گزارشات ميداني و واقعيت هاي موجود در 
بازار، وزير راه و اتحاديه مش��اوران امالك كشوري 
كه ظاه��راً از كف قيمت اجاره ها در ب��ازار بي اطالع 
هستند، بازار اجاره بها را متعادل مي دانند و معتقدند 

كه قيمت ها قرار است كاهش پيدا كند. 
مصطفي قلي خس��روي، رئيس اتحاديه مش��اوران 
امالك كش��وري، به وضعيت بازار اجاره خوش بين 
بوده و با بيان اينكه بازار اجاره امسال به سمت آرامش 
در حركت است، گفت: در بازار اجاره امسال قيمت ها 
به سمت آرامش مي رود، اميدواريم با بهبود وضعيت 
اقتصادي كش��ور قيمت ها در اين بخش به س��مت 
كاهش هدايت شود. با توجه به آنكه امسال در بازار 
خريد و فروش به س��مت كاهش قيمت ها در پيش 
است، بنابراين بازار اجاره هم به تبعيت از آن به سمت 

نزول قيمتي در حركت است. 
رئيس اتحاديه مشاوران امالك بيان كرد: آمارهاي 
كف قيمتي در مناطق مختلف نش��ان مي دهد كه 
قيمت ها در اين بازار به سمت نزول قيمتي در حركت 
است و اميدواريم اين روند كاهش قيمتي همچنان 

ادامه داشته باشد.

اجاره نشين ها در انتظار اعالم نرخ اجاره بها  بهناز قاسمی
  گزارش   2

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک


