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بازار مسكن در فصل اصالح قيمت ها 
هر چند برخي از مش�اوران امالك بر س�ر افزايش قيمت مسكن 
در س�ايت هاي خريد و ف�روش كاال ب�ا يكديگر رقاب�ت دارند، اما 
واقعيت هاي ب�ازار مس�كن از ري�زش قيمت ها، حج�م معامالت 
و تش�ديد رك�ود و كس�ادي در ب�ازار خب�ر مي دهد، اما ب�ه زعم 
كارشناس�ان وضع مالي�ات برخانه هاي خالي و مس�كن و عايدي 
مس�كن تير خالص را به مقاومت قيمت ها براي ري�زش مي زند و 
بازار مسكن با اصالح قيمتي 30 تا 50 درصدي روبه ور خواهد شد. 
بر اساس اطالعات دفتر اقتصاد مسكن در مردادماه ۱۳۹۸ براي اولين 
بار دس��ت كم از زمان آغاز افزايش قيمت ها در ابتداي س��ال ۱۳۹۶ تا 
كنون به منفي ۳/۱ درصد رسيد. در مردادماه ۱۳۹۸ ميانگين قيمت 
مسكن ش��هر تهران به ۱۳ ميليون و ۱۹۰ هزار تومان در هر متر مربع 
رسيد كه نس��بت به ماه قبل ۳/۱ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل 77/5درصد افزايش را نشان مي دهد. 
پس از آنكه در فروردين ماه ۱۳۹۸ تعداد مبايعه نامه ها بر اس��اس آمار 
اتحاديه امالك در كل كشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴ درصد 
افزايش يافت، قراردادها در مسير نزولي قرار گرفت. مطابق آمار تعداد 
معامالت هر ماه كاهش يافته اس��ت؛ به طوري كه قراردادهاي خريد و 
فروش مسكن كل كشور در ماه هاي ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و 
۲۲ روز ابتداي شهريور به ترتيب ۶، ۳۴، ۴۰، 5۳ و ۶۲ درصد نسبت به 

زمان مشابه سال قبل كاهش يافته است. 
همچنين در شهر تهران آنطور كه اتحاديه صنف مشاوران امالك تهران 
گزارش داده تعداد معامالت مس��كن در ۲۲ روز ابتداي ش��هريورماه 
۲۲۲۱ مورد بوده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل 7۹ درصد كاهش 

نشان مي دهد. 
در اين مدت همچنين ۸۱۶۱ اجاره نامه امضا ش��ده كه نشان دهنده 
افت ۲۲ درصدي نس��بت به زمان مشابه سال قبل است. كاهش 7۹ 
درصدي معامالت خريد و فروش ملك در پايتخت در ش��رايطي به 
ثبت رس��يده كه آمار اتحاديه از فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير و 
مردادماه به ترتيب كاهش ۴۰، ۴۰، ۶۲، ۶۶ و 75 درصدي را نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل نش��ان مي داد. بدين ترتيب بازار مسكن در 
شهريورماه كه آخرين مهلت فصل جابه جايي محسوب مي شود در 

مسير افت قرار داشته است.
........................................................................................................................

 حساب بانكي يارانه بگيران
چك مي شود؟

ب�ا ش�روع قط�ع ياران�ه اف�راد پ�ر درآم�د، حس�اب هاي 
ش�ده اند  ح�ذف  ك�ه  يارانه بگيران�ي  بانك�ي  و  مال�ي 
ش�د.  خواه�د  چ�ك  آنه�ا  از  رضاي�ت  درياف�ت  از  بع�د 
به گزارش »ايسنا«، با اعالم رسمي دولت حذف يارانه بگيران پر درآمد 
از شهريور ماه سال جاري و طبق تكليف قانون بودجه مبني بر حذف 
سه دهك باالي درآمدي آغاز شده است؛ به طوري كه حدود ۲۰۰ هزار 
نفر از خانواده هايي كه در دهك هاي باال شناسايي شده بودند در اين ماه 

از ليست سازمان هدفمندي كنار رفتند. 
اما اينكه ياران��ه افراد بر چه مبنايي حذف خواهد ش��د در دو دس��ته 
تقسيم  بندي مي شود كه به قبل از حذف يارانه و بعد از آن بر مي گردد. 
قبل از اينكه يارانه افراد حذف شود، آنها بر مبناي اطالعاتي كه ثبت شده 
مانند مسافرت هاي خارجي، خودروهاي فرد، نوع شغل، كارفرما بودن 
و تعداد پرسنل، معامالت انجام شده و دارايي هاي مختلف كه بر مبناي 

كد ملي افراد ثبت شده شناسايي و كنار گذاشته مي شود. 
اما وقتي كه يارانه ها حذف ش��د افراد با توجه ب��ه پيامكي كه دريافت 
مي كنند مي توانند براي اعتراض مراجعه كنن��د. در اين مرحله وقتي 
كه به پيشخوان دولت مراجعه كردند از آنها در مورد رضايت شان براي 

استعالم حساب بانكي و مالي نيز استعالم مي شود. 
بر اين اساس حساب مالي و بانكي يارانه بگيران زماني مورد بررسي قرار 
مي گيرد كه يارانه آنها قطع ش��ده و اگر اعتراض به اين موضوع داشته 

باشند بايد حساب بانكي و مالي آنها چك شود. 
در اين حالت ممكن است تعداد زيادي از افراد يارانه بگير با وجود اينكه 
خواهان دريافت يارانه در هر ماه باشند به دليل عدم تمايل به بررسي 

حساب هاي بانكي و مالي، از اين درخواست انصراف دهند. 
بررسي حساب هاي بانكي براي قطع يارانه پردرآمدها موضوعي است 
كه از سال هاي گذشته بارها مطرح شده و البته دولت و مسئوالن بانكي 
آن را خط قرمز اعالم كرده بودند. حتي حدود دو سال پيش و در هنگام 
تصويب قانون بودجه نيز بررس��ي تراكنش هاي مالي افراد در مجلس 
پيشنهاد شد، ولي در نهايت مورد موافقت قرار نگرفت و عملياتي نشد.
........................................................................................................................

تعطيلي يك ساله شوراي عالي اشتغال!
ش�وراي عالي اش�تغال در حال�ي كه طبق قان�ون باي�د دو بار در 
س�ال برگزار ش�ود، در يكس�ال گذش�ته تش�كيل نشده است. 
به گزارش خبرنگار مهر، شوراي عالي اشتغال به عنوان باالترين مرجع 
سياستگذاري برنامه هاي بازار كار طبق قانون بايد حداقل هر شش ماه 

يكبار تشكيل جلسه دهد. 
بر اساس آنچه در قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال تكليف شده، اين 
شورا با هدف بررسي عرضه و تقاضاي بازار كار و چگونگي ايجاد تعادل 
بين عرضه و تقاضا و ايجاد هماهنگي بين دس��تگاه هاي تصميم گير و 
مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار كار، اشتغال و بيكاري و همچنين نظارت و 
پيگيري بر چگونگي تحقق اهداف كمي و كيفي اشتغال در برنامه هاي 

مصوب بايد برگزار شود. 
با اين حال آخرين نشس��ت ش��وراي عالي اش��تغال، ۲۱ مهرماه ۹7 
برگزار شد و با گذشت يكسال از تشكيل اين نشست، اين شورا برگزار 

نشده است. 
اين در حالي است كه چهار ماه از برگزاري كميسيون تخصصي شواري 
عالي اشتغال با حضور شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مي گذرد و مصوبات اين كميسيون در 

انتظار طرح و بررسي در شوراي عالي است. 
در همان جلس��ه وزير كار گفت: »اين جلس��ه به عنوان پيش مقدمه 
نشست شوراي عالي اشتغال است كه پس از جمع بندي و نهايي شدن 
برنامه هاي اشتغال سال ۹۸، در آينده نزديك در شوراي عالي اشتغال با 

حضور رئيس جمهور به تصويب مي رسد.«
اما در كميس��يون تخصصي شوراي عالي اش��تغال، دو نقشه راه براي 
اشتغال كش��ور هدف گذاري شده است. س��ناريوي نخست مبتني بر 
»بهبود متغيرهاي كالن اقتصادي« و سناريوي دوم نيز مبتني بر »ادامه 

روند فعلي حاكم بر اقتصاد« است. 
در س��ناريوي نخس��ت، ايجاد يك ميليون و ۹۰ هزار فرصت ش��غلي 
پيش بيني ش��ده كه البته در صورتي محقق مي ش��ود كه شاهد يك 
تحول در متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد 

سرمايه گذاري باشيم. 
در سناريوي دوم از چش��م انداز بازار كار كشور در سال پيش رو، ايجاد 
5۳7 هزار فرصت شغلي پيش بيني شده است؛ اين هدف گذاري كه به 
نظر مي رسد محتمل تر از سناريوي نخست است، با اين استدالل روي 
ميز شوراي عالي اش��تغال قرار دارد كه تغييراتي در متغيرهاي كالن 

اقتصادي ايجاد نشود و اقتصاد كشور شرايط فعلي را طي كند. 
با اين حال به رغم اينكه بيكاري در فهرست چند ابرچالش اقتصادي از 
سوي دولت از آن نام برده شده، انتظار مي رفت، شوراي عالي اشتغال 
حداقل بر اساس تكليف قانوني در بازه زماني ش��ش ماه يكبار برگزار 
مي شد، حال آنكه با گذش��ت حدود يكس��ال همچنان خبري از اين 

نشست نيست.

ايران قطب انرژي غرب آسيا مي شود
مديرعامل بورس انرژي ايران با بيان اينكه تأمين مالي پروژه هاي 
صنايع نفت و ان�رژي از طريق بورس انرژي انجام مي ش�ود، گفت: 
اي�ران به قط�ب ان�رژي منطق�ه غ�رب آس�يا تبديل مي ش�ود. 
س��يد علي حس��يني،  مدير عامل بورس انرژي اي��ران در گفت وگو با 
»فارس« با اش��اره به عرضه اولي��ه 5۰۰ ميليارد توماني اوراق س��لف 
موازي استاندارد ميعانات گازي هفته گذشته گفت: اوراق سلف موازي 
استاندارد ميعانات گازي توسط شركت توسعه نفت و گاز صبا كنگان 
كه از مجموعه شركت هاي فرعي صندوق بازنشستگي كاركنان نفت 
محسوب مي شود، به ارزش 5۰۰۰ ميليارد ريال در بازار مشتقه بورس 
انرژي ايران در نماد »س��ميعا ۹۹۱« طي روز چهارش��نبه عرضه و با 

موفقيت پذيره نويسي شد. 
وي با اشاره به حجم و قيمت اين اوراق افزود:حجم اين اوراق در مجموع 
7۶۰ هزار و ۱۳۲ قرارداد س��لف موازي استاندارد ميعانات گازي براي 
شركت توسعه نفت و گاز صباي كنگان بود كه با هدف تأمين مالي طرح 
توس��عه جامع و تكميل فازهاي ۱۱ الي ۲۴ پارس جنوبي و به قيمت 
عرضه ۶ ميليون و 577 هزار و ۸۰۰ ريال ب��راي هر قرارداد با موفقيت 
پذيره نويسي ش��د. حس��يني با بيان اينكه اين عرضه اوليه بخشي از 
تأمين مالي ۱5 هزار ميليارد ريالي شركت توس��عه نفت و گاز صباي 
كنگان است كه طي يكسال و در سه مرحله انجام مي شود، ياد آور شد: 
مدت و سررس��يد قراردادهاي مربوط به اوراق سلف موازي استاندارد 
ميعانات گازي يكساله يا به عبارتي يكس��ال پس از شروع دوره عرضه 
اوليه با نرخ سود روز ش��مار ۱7/5 درصد بوده و اوراق مذكور از طريق 
ش��ركت هاي كارگزاري داراي مجوز معامالت سلف موازي استاندارد 

عرضه مي شود. 
   بورس انرژي ايران هاب انرژي غرب آسيا

مدير عامل بورس انرژي از ظرفيت تبديل شدن بازار انرژي ايران به قطب 
انرژي غرب آسيا سخن گفت و افزود: اوراق سلف موازي استاندارد يكي 
از ابزارهاي كارآمد در حوزه تأمين مالي اسالمي محسوب مي  شود كه 
از آن مي توان براي تجهيز منابع موجود در بازار سرمايه با هدف توسعه 

صنايع نفت، گاز و برق بهره برد. 
   جزئيات تأمي�ن مالي صنعت نف�ت و گاز و صنع�ت برق در 

بورس انرژي
حس��يني پيرامون س��هم بورس انرژي در فرايند تأمين مالي صنعت 
نفت و گاز و همچنين صنعت برق اي��ران گفت: تاكنون مجموع ارزش 
عرضه اوليه و معامالت ثانويه اوراق س��لف موازي استاندارد و صندوق 
س��رمايه گذاري پروژه در بورس انرژي ايران به رقم ۱۴۳ هزار و ۶55 

ميليارد و ۳۹۳ ميليون و ۲۱۶ هزار و ۸۴ ريال رسيده است. 
وي اين را هم گفت: تا كنون ارزش عرضه اوليه انواع اوراق سلف موازي 
استاندارد و صندوق س��رمايه گذاري پروژه در بورس انرژي ايران بالغ 
بر۱۰۱ هزار و ۶۴۴ ميليارد و ۲۸۰ ميلي��ون و ۲۳۸ هزار و ۹5۴ ريال 
شده اس��ت و عالوه بر آن ارزش معام��الت ثانويه اوراق س��لف موازي 
اس��تاندارد و صندوق س��رمايه گذاري پروژه نيز بالغ بر ۴۲هزار و ۱۱ 

ميليارد و ۱۱۲ ميليون و ۹77 هزار و ۱۳۰ ريال است. 
به گفته حس��يني از اين رقم مي توان به بزرگ ترين تأمين مالي دولت 
جمهوري اسالمي ايران مبتني بر نفت خام به ارزش ۲5 هزار ميليارد 
ريال و بزرگ ترين تأمين مالي صنعت برق كش��ور ب��راي گروه مپنا از 
طريق انتشار اوراق سلف موازي استاندارد به ارزش ۲ هزار ميليارد ريال 
در بورس انرژي اشاره كرد. مديرعامل بورس انرژي اضافه كرد: از سال 
۱۳۹۴ تا كنون، صنعت برق كشور توانسته است از طريق بورس انرژي 
ايران با انتشار و عرضه اوليه اوراق سلف موازي استاندارد، بالغ بر ۹ هزار 

و ۱5۰ ميليارد ريال منابع مالي را جذب نمايد. 
........................................................................................................................

رشد غيرنفتي اقتصاد ايران مثبت شد
رئي�س كل بان�ك مرك�زي گف�ت: در س�ه م�اه اول س�ال 98، 
بخ�ش غير نفت�ي ك�ه بخ�ش مول�د اقتص�اد اس�ت، حدود 0/4 
درص�د نس�بت به م�دت مش�ابه س�ال 97 رش�د داشته اس�ت. 
به گزارش خبرگ��زاري »فارس«،  عبدالناصر همت��ي، رئيس كل بانك 
مركزي، امروز در صفحه اينس��تاگرام خود نوشت:  گزارش اخير بانك 
مركزي حاكي از بازگشت رشد به بخش غير نفتي اقتصاد كشور است؛ 
در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غير نفتي كه بخش مولد اقتصاد است، 
حدود ۰/۴ درصد نسبت به مدت مشابه ۹7 رشد داشته است، هر چند 
اين رشد كمتر از توان بالقوه است ولي با توجه به رشد منفي سه فصل 

قبل از آن و در كنار شروع كاهش تورم، اميدوار كننده است. 
 اين مهم در سايه بازگشت آرامش و ثبات نسبي بازار ارز و تخليه اثرات 
شوك هاي خارجي ناش��ي از تحريم و فش��ار حداكثري، تحقق يافته 
است. براي تقويت اين رش��د در فصول آينده و رونق بخش هاي مولد، 
نظام بانكي خ��ودش را متعهد به كمك در تأمي��ن نيازهاي نقدينگي 

بنگاه ها مي داند.

اگر چه تصور عامه مردم بر اين پايه اس�ت كه 
سازمان تأمين اجتماعي با هدف ارائه خدمات 
رفاهي به جامعه كارگري تشكيل شده است، اما 
بايد عنوان داش�ت كه اين مجموعه ذينفعان 
نا حقي هم دارند كه ب�ا بدهي 15هزار ميليارد 
توماني به ش�ركت س�رمايه گذاري سازمان 
تأمين اجتماعي ) شس�تا( ب�راي خود چنان 
رفاهي را رقم زده اند كه ي�ك كارگر در طول 
عمرش خوابش را ه�م نمي تواند ببيند از اين 
رو به نظر مي رس�د زمان آن رسيده است كه 
از جامعه كارگ�ري و كارمن�دي در نظارت بر 
آنچه در مجموعه هاي بيمه اي چون س�ازمان 
تأمي�ن اجتماعي و صن�دوق بازنشس�تگي 
كش�وري مي گذرد، كمك گرفته شود تا فضا 
ب�راي غارتگ�ران و دزدان مناب�ع متعلق به 
نيروي كار ناامن ش�ود و به اميد خدا و كمك 
دس�تگاه هاي نظارتي و قضايي منابع به يغما 
رفته ش�ده به صندوق هاي بيمه اي بازگردد. 
به گزارش »جوان«، به نظر مي رسد فساد در حوزه 
اداري و شركت ها و دارايي هاي غير خصوصي به 
حدي رسيده اس��ت كه بايد از نظارت عمومي و 
شفاف سازي سيستماتيك و گزارش دهي مستمر 
براي ريشه كن كردن فساد بهره برد، زيرا با توجه 
به شرايط اقتصادي و كسب و كار گويي عده اي 
فساد اقتصادي را به مثابه يك فرصت ويژه براي 
ثروتمند شدن و تحقق آرزوهايشان تلقي كرده و 
حتي حاضرند پاي تبعات قضايي دزدي خود هم 
بايستند و دامنه اين اشخاص چنان رشد داشته 
است كه از بانك ها گرفته تا مجموعه هايي چون 
صندوق بازنشستگي كش��وري و سازمان تأمين 
اجتماعي شاهد به يغما رفتن سرمايه ها هستيم و 
جالب آنكه به نظر مي رسد به فرض آنكه مديران 
در بازپس گيري منابع شركت هاي غير خصوصي 
مصر باشند، بازپس گيري منابع به اين سادگي ها 
نيس��ت و بايد كلي پول صرف وكي��ل و فعاالن 

حوزه هاي حقوقي كرد. 
در شرايطي كه مطالبات معوق بانكي ارقامي در 
حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است، مديرعامل 
شستا از مطالبات معوق ۱5هزار ميليارد توماني 
شركت سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي 
) شس��تا( خبر داد تا مش��خص ش��ود بخشي از 

س��رمايه داراني كه در كش��ور زندگی مي كنند 
سرمايه ش��ان متعلق به مجموعه اي است كه با 
عرق جبي��ن ميليون ها كارگ��ر و حق بيمه هاي 
پرداختي نيروی كار تش��كيل شده اس��ت، اما از 
آنجايي كه س��همي براي كارگران در مديريت و 
نظارت بر شركت هاي شستا تعريف نشده طبيعتاً 
كارگران در مديريت و نظارت بر شركت ها نقشی 
ندارند و عده اي در مجموعه بزرگ شركت هاي 
متعلق ب��ه س��ازمان تأمين اجتماع��ي كه عدم 
همكاري اين مجموعه با ديوان محاسبات براي 
حسابرسي شركت ها چندي پيش علني شد، گويا 
در حال يغما هستند و با اين منابع براي خود رفاه 

عظيمي فراهم آورده اند. 
با وجودي كه چندي پيش مديرعامل پيش��ين 
صندوق بازنشستگي كشوري افشاگري هايي در 
رابطه با مفاسد اقتصادي هلدينگ ها و شركت هاي 
تابعه اش كرده بود و گويا همين افشاگري ها منجر 
به بركناري وي شد، رضواني فر، مديرعامل شستا 
نيز از فشارها و جو سازي برخي از بدهكاران عليه 
مجموعه تابعه اش خبر داده و مدعي شده اس��ت 
كه كتابچه مطالبات ۱5 هزار ميلياردی شستا كه 
با جزئيات دقيق هر پرونده و آخرين گردش كار 
آن تدوين ش��ده را در اختيار تمام سازمان هاي 

نظارتي ذيربط قرارداده است. 
وي در گفت وگ��و ب��ا »ايلن��ا« تصريح ك��رد: ما 
كميته اي به اسم وصول مطالبات تشكيل داديم 
كه به صورت جدي پرونده هاي حقوقي را پيگيري 
مي كند. مواردي وجود دارد كه شخص، معامله اي 
در يك بستر ناس��الم تجاري انجام داده است كه 

منجر به اين شده پول شركت هاي ما را ندهند 
وي در خصوص ميزان پرونده هاي حقوقي شستا 
نيز گفت: همان طور كه آقاي وزي��ر اعالم كردند 
رقمي نزديك به ۱5 هزار ميليارد تومان است كه 
البته هر پرونده در مراحل مختلفي است. من در اين 
بحث هيچ تعارفي ندارم و شخصاً سوگند ياد كردم 

كه به صورت جدي پيگير حقوق كارگران باشم. 
رضواني فر گفت: ما مي دانيم اي��ن روندي كه آغاز 
كرديم صداي خيلي ها را درآورده اس��ت. باالخره 
افرادي كه ناحق منابع��ي را از اين مجموعه خارج 
كردند، نگران شفاف سازي و پيگيري جدي پرونده ها 
هستند. برخي از اين افراد عادت كردند كه چيزي را 

بدست بياورند و از آن خود بكنند و دل خوش كنند 
به تغييرات مديران و مرور زمان باعث  شود كه ديگر 
كسي دنبال آن نيايد، اما ما كاري كرديم كه ديگر 

اين اتفاقات به راحتي رخ ندهد. 
وي افزود: كتابچه مطالبات ۱5 ميليارد شستا كه با 
جزئيات دقيق هر پرونده و آخرين گردش كار آن 
تدوين شده را در اختيار تمام سازمان هاي نظارتي 
ذيربط قرار داديم و دقيقاً معلوم است كه كدام پول 
در چه سالي و در زمان كدام مديريت به چه شكلي 
از مجموعه خارج شده است. بدون تعارف، هرقدر 
ما تحت فشار قرار بگيريم يا فحش بشنويم، آن را 
پيگيري خواهيم كرد. اين پول سود خالصي است 
كه اگر به سيستم وارد شود باعث تحول بزرگي در 
مجموعه شستا مي شود. از طرف ديگر اين پيغام 
فرستاده مي شود كه ديگر نمي توان به راحتي پول 

مجموعه كارگران را خورد. 
مديرعامل شستا تصريح كرد: ما در اين حوزه از 
همه كمك مي خواهيم از جمله رس��انه ها كه در 
موقع مناسب پرونده ها را با تمام اطالعات و اسامي 
در اختيار شما قرار مي دهيم تا مشخص شود چه 
افرادي س��رمايه كارگران را با شيوه هاي خارج از 

بستر تجاري و با اعمال نفوذ به يغما بردند. 
   برخي با نقشه هماهنگ آدم فرستادند
تا در سيستم به نفع آنها اعمال نفوذ كند

وي گفت: در برخي مواقع از بيرون ازسوي اعمال 

كنت��رل و نظارت ه��اي ما نهايت سوءاس��تفاده 
شده است و برخي از آنها با نقشه هماهنگ شده 
آمده اند؛ اينكه آدم بفرستند در سيستم كه به نفع 

آنها اعمال نفوذ كنند. 
   چاق�و زيرگل�وي مدي�ر حقوق�ي م�ا 

گذاشتند
رضواني فر افزود: نكته ديگر اين است كه اسامي 
اين افراد موج��ود اس��ت و م��ا آن را در اختيار 
سيستم هاي نظارتي قرار داديم و جالب اين است 
كه آنها اكنون چندين برابر آن پول ها را در اختيار 
دارند، اما فكر مي كنند كه پيگيري نمي شود يا با 
يك تهديد و ترساندن، ما عقب خواهيم كشيد. به 
طور مثال در يكي از پرونده هاي ما؛ مدير حقوقي 
شركت را مورد ضرب و شتم قرار دادند. فيلم اين 
حمله موجود است و كاماًل واضح است كه چاقو 
زير گلوي اين مدير گذاشتند و تهديد كردند كه 
چك ها را پ��س بدهيد تا ما ديگر كاري با ش��ما 
نداشته باش��يم. اينها افرادي هس��تند كه براي 
۱5 ميليون تومان آدم مي كش��ند، چه برسد به 
۱5 هزار ميليارد تومان. اين گونه اتفاقات حداقل 
هزينه هايي است كه سيستم ما بايد پرداخت كند 

و ما كاماًل آمادگي آن را داريم. 
   به زودي بزرگ ترين مزايده امالك كشور 

را برگزار خواهيم كرد
وي در خص��وص سبك س��ازي و س��اماندهي 
زيرمجموعه شستا گفت: ما يكسري دارايي هاي 
غيرمولد داريم كه آنها را بايد به دارايي هاي مولد 
تبديل كنيم. ما ليست همه امالك مازاد شستا را 
مش��خص كرديم و به زودي در هفته هاي آينده 
يكي از بزرگ ترين مزايده امالك كشور را برگزار 
خواهيم كرد. در همه بخش ها از كارشناسي تا باز 
كردن پاكت ها سعي كرديم كه به صورت شفاف 
عمل كنيم، به طوري كه در روز بازگشايي پاكت ها 
با حضور تمام نمايندگان س��ازمان هاي بازرسي 
و ديوان محاسبات در س��الن تالش و به صورت 
مستند با پنج دوربين فيلمبرداري خواهد شد و 
منابع حاصل از فروش اين امالك مستقيماً صرف 

توسعه همان شركت ها خواهد شد. 
   شس�تا نهايت�ًا در آب�ان وارد ب�ورس 

مي شود
مديرعامل شس��تا به روند بورسي كردن شستا 
اشاره كرد و گفت: دستور ويژه رئيس جمهور در 
ابتداي سال اين است كه هرچه زودتر اين فعل 
صورت بگيرد و ما امسال شاهد بزرگ ترين عرضه 
در بورس خواهيم بود. بر همين اساس ما مجمع 
شستا را در هفته هاي آينده انجام خواهيم داد و 
انتظار داريم نهايتاً در آبان ماه شستا وارد بورس 
شود. بحث افزايش سرمايه شستا نيز با حمايت 

سازمان به زودي صورت خواهد گرفت. 
وي از ارائ��ه برخي آم��ار در چهار م��اه ابتدايي 
س��ال جاري خبر داد و گفت: ف��روش تجميعي 
هلدينگ ه��ا از ۱۱ ه��زار ميليارد تومان س��ال 
گذش��ته امس��ال به ۲۰ هزار ميليارد رس��يده 
اس��ت؛ يعني نزديك به 7۰ درصد رش��د داشته 
اس��ت. البته تمام اين اتفاق��ات و ادامه اين روند 
در راستاي خروج از بنگاه داري و رفتن در نقش 
سهامداري است. ما مجموعه خود را ساماندهي 
مي كنيم كه الزاماً كوچك شدن نيست، بلكه هدف 

ما باال رفتن بازدهي است. 
در پايان اميد مي رود مجموعه سازمان تأمين 
اجتماعي و شستا در ابتدا شيوه نو جديدي را 
در رابطه با شفافيت و گزارش دهي مستمر و 
به كارگيري ذي نفعان و ذي حقان بر عملكرد 
اي��ن مجموع��ه برگزين��د و س��پس درهاي 
شركت هاي خود روي ديوان محاسبات جهت 
حسابرسي بگش��ايد تا ش��اهد تحول در اين 

مجموعه باشيم.

مديرعامل شستا: 

 كتابچه مطالبات معوق 15هزار ميلياردي شستا 
در اختيار نهادهاي نظارتي است

هادی   غالمحسینی
  گزارش   یک

معاون ماليات هاي 
مس�تقيم سازمان   خبر

امور مالياتي با بيان اينكه اطالعات خريداران ارز 
و سكه در سامانه ماليات بارگذاري مي شود و از 
اي�ن افراد مالي�ات درياف�ت مي ش�ود، گفت: با 
جمع آوري دقي�ق اطالع�ات، در آينده تمكين 
مردم در پرداخت ماليات چند برابر خواهد شد. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، ن��ادر جنتي معاون 
ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در برنامه 
پايش در خصوص الزام پزشكان به نصب كارتخوان 
تصريح كرد: به موجب بند )ي( تبص��ره )۶( قانون 
بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره )۲( ماده )۱۶۹( قانون 
ماليات هاي مستقيم، تمامي صاحبان حرف و مشاغل 
پزش��كي، پيراپزش��كي، داروس��ازي و دامپزشكي 
مكلفند در چارچ��وب آيين نامه تبص��ره )۲( ماده 
)۱۶۹( قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به نصب، 
راه اندازي و اس��تفاده از پايانه فروشگاهي از ابتداي 
سال ۱۳۹۸ اقدام كنند. وي ادامه داد: سازمان نظام 
پزشكي و سازمان امور مالياتي بايد به تكليف خود 
در اين خصوص عمل كنند. جنتي در پاسخ به اين 
س��ؤال مجري كه چرا رفتار تبعيض آميز با اين قشر 
انجام مي شود، گفت: همه صاحبان درآمد و فعاالن 
اقتصادي بر اين باورند ماليات حق دولت است، اما از 

اين نكته شاكي هستند كه ماليات ها عادالنه نيست. 
ما مي خواهيم مالي��ات عادالنه و واقعي باش��د و بر 
اساس درآمد هاي واقعي مردم ماليات وصول شود. 
معاون س��ازمان امور مالياتي تصري��ح كرد: ماليات 
پزش��كان بايد دقيق، واقعي و شفاف حساب شود و 
تنها راه اين اس��ت كه از طريق اين كارتخوان ها ريز 
درآمد مشخص شود. گله مندي پزشكان اين است 
كه پرداختن ماليات از طرف آنها به ميزاني كه در نظر 
گرفته شده، عادالنه نيست. ما مي خواهيم با سازمان 
نظام پزشكي تفاهم كنيم كه فرآيندي طراحي شود 
تا ماليات آنها عادالنه تعيين شود. اين مقام مسئول 
ادامه داد: افرادي ك��ه كارتخوان دارن��د، اطالعات 
درآمدي آنها در نظام مالياتي ثبت و ضبط مي شود و 
بعدا با اظهارنامه مالياتي آنها سنجيده مي شود و اگر 

مطابق هم بودند، ديگر بررسي نمي شود. 
جنتي تأكي��د ك��رد: هم��كاري خوبي از س��وي 
دستگاه هاي اجرايي مي بينيم و در سال هاي آينده 
ماليات ها واقعي مي شود. در ارتباط با اين موضوعات، 
كش��ور به دنبال اين اس��ت كه از هيچ كس ماليات 
اضافي گرفته نش��ود. با اقداماتي كه در حال حاضر 
سازمان امور مالياتي انجام مي دهد، در آينده روند 
ماليات ستاني شفاف مي شود و باعث مي گردد كه 

اعتراضات مردم در اين زمينه نيز به حداقل برسد.

 چند برابر شدن تمكين مردم در پرداخت ماليات 
نوبت اولآگهى مناقصه عمومی با جمع آوري دقيق اطالعات
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بخشي از سرمايه داراني كه 
در كشور زندگی مي كنند 
سرمايه ش�ان متعل�ق ب�ه 
مجموعه اي است كه با عرق 
جبين نيروی كار ميليون ها 
كارگران و ح�ق بيمه هاي 
پرداختي نيروی كار تشكيل 
شده اس�ت، اما از آنجايي 
كه س�همي براي كارگران 
در مديري�ت و نظ�ارت بر 
شركت هاي شستا تعريف 
نش�ده طبيعت�ًا كارگران 
در مديري�ت و نظ�ارت بر 
ش�ركت ها نقش�ی ندارند
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