
آقاى منوچهر شیرخانزاده
کارشناس ادارى (کارشناس حقوقى) 
بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان

سازمان تأمین اجتماعى

نظر به اینکه پرونده اتهامى شما بدلیل نقض قوانین و مقررات 
مربوطه و غیبت غیر موجه در هیات بدوى رسیدگى به تخلفات 
ادارى شماره دو مطرح گردیده است، لذا بدینوسیله مراتب 
قانوناً به شما ابالغ مى گردد.مقتضى است حداکثر ظرف 10 روز 
از تاریخ انتشار این آگهى دفاعیه کتبى خود را به انضمام یک قطعه 
عکس 4×3 به هیات مذکور به نشانى: تهران، خیابان آزادى، بعد 
از بهبودى، روبروى ایستگاه مترو آزادى، کوچه زمانى، بن بست 

حمید، پالك 1، کدپستى 1344653871  ارسال  نمایید.

خانم اعظم سلطانى:
کارشناس ارشد ناظر بیمارستانى 

دفتر رسیدگى به اسناد پزشکى تهران

سازمان تأمین اجتماعى

نظر به اینکه از تاریخ 1398/2/10 بیش از 2 ماه متوالى غیبت نموده اید، 
به استناد ماده 17 قانون رسیدگى به تخلفات ادارى مصوب 1372/9/7 
مجلس شوراى اسالمى، از خدمت در سازمان تأمین اجتماعى اخراج 
مى شوید. چنانچه مدعى هستید که عذر موجه داشته اید از تاریخ انتشار 
این آگهى تا 3ماه فرصت دارید که مراتب را به طور کتبى به دفتر 
هماهنگى هیات هاى رسیدگى به تخلفات ادارى سازمان واقع در تهران 
به نشانى خیابان آزادى، بعد از بهبودى، روبروى ایستگاه مترو آزادى، 
کوچه زمانى، بن بست حمید، پالك 1، کدپستى 1344653871 اعالم 

نمایید تا در هیات تجدید نظر بررسى شود.

:

آگهى مفقودي 
ســند کمپانــی خــودرو ســواري ســانتافه 2400 مــدل 2015 بــه 
رنــگ ســفید صدفــی متالیــک و شــماره پــالك ایــران 18- 
575 ج 88 و شــماره موتــورG4KEEU530817 و شــماره 
ــده و از  ــود گردی ــی KMHSU81CDFU437671 مفق شاس

ــد.               ــاقط می باش ــار س ــه اعتب درج

آگهى مفقودي 
ــماره 2006523  ــه ش ــى ب ــمند رانندگ کارت هوش
ــا  ــب ب ــد طهماس ــى فرزن ــلم فریدون ــام مس  بن
کدملــى 2491405563 مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد.               ــاقط می باش ــار س اعتب

آگهى مفقودي 
 OPTIMA

 JF
 J4KEGH213636

 KNAGW414BH5142720

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مرغدارى گوشتى پر طالى 
سیدون به شماره ثبت 2638 و شناسه ملى 10780061124

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (607348)

آگهى تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آروین بتن 
الوند به شماره ثبت 12313 و شناسه ملى 10780159620 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (607346)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولیدى کیمیا رزین اراك 
به شماره ثبت 188 و شناسه ملى 10861655708 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شازند (607344)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولیدى کیمیا رزین اراك 
به شماره ثبت 188 و شناسه ملى 10861655708 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شازند (607345)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مرغدارى گوشتى پر طالى 
سیدون به شماره ثبت 2638 و شناسه ملى 10780061124 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (607347)

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک خنداب 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

م الف: 914/ ابوالفضل محتشم کیا- رئیس ثبت اسناد و امالك 

حجم بدهي هاي 

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

مجموعه شس�تا 
در حدود 15هزار 
ميليارد تومان و دارای�ی آن  در حدود 40 تا 
60 هزار ميليارد تومان عنوان ش�ده است، 
وقتي ارقام فوق را كنار هم قرار مي دهيم به 
نظر مي رس�د مجموعه اقتصادي شستا، از 
دریچه مطالبات معوق ك�ه عمومًا مربوط به 
دوران مدیریتی گذش�ته می باشد تضعيف 
 ش�ده اس�ت و بای�د فک�ر اورژانس�ی
ك�رد. مع�وق  مطالب�ات  اخ�ذ  ب�رای 

  از آنجايي كه رقم مطالبات معوق شس��تا 
رقم واقعاً كاني اس��ت و حيات س��امت 
و كارآم��د مجموعه اي چون شس��تا منوط 
به رعايت بهداش��ت مالي در ش��ركت هاي 
تابعه اش است، انتظار مي رود عواملي كه در 
توليد مطالبات معوق چندين هزار ميليارد 
توماني نقش داش��ته اند،  شناسايي شوند و 
مورد تعقيب قضايي قرار گيرن��د، زيرا اگر 
اين عوامل در بدنه شركت ها يا هلدينگ ها 
قرار گرفته باشد، بعيد است كه كار حقوقي 
جهت بازپس گيري مطالبات معوق درست 

پيش رود. 

   بدهکاران كالن به شستا ممنوع الخروج 
شوند

از س��وي ديگر، اش��خاصي كه به شستا بدهكار 
هس��تند امكان دارد وقتي كار پيگيري حقوقي 
مطالب��ات مع��وق را ج��دي ببينند از كش��ور 
بگريزند و ش��ركت ها ديگر نتوانند مطالباتشان 
را وصول كنند، با انتقال پرونده مطالبات معوق 
شركت ها به دادس��را و دادگاه حداقل مي توان 
با ممنوع الخروج ك��ردن اين افراد س��اده ترين 
راه براي خروج از كش��ور را براي اين اش��خاص 

مسدود كرد. 
   بدهکاران تحت الحمایه چه اش�خاص 

پرنفوذي هستند
همانطور كه مي دانيم زنده شدن مطالبات معوق 
شركت ها نياز به پيگيري مجدانه از سوي مديران 
شركت ها دارد حال اگر بدهكاران تحت الحمايه 
اشخاص صاحب نفوذ باش��ند و قدرت بركناري 
مديران بنگاه هاي شستا را داشته باشند بالطبع 
پيگيري مجدانه ب��راي بازپس گيري مطالبات 
معوق شركت ها با سس��تي و انحرافاتي روبه رو 

خواهد شد كه براي شستا پول نمي شود. 
از س��وي ديگر، با توج��ه به اينك��ه بدهي هاي 
معوق رقم كاني اس��ت و اگر مقرر باش��د اقدام 

قضايي جدي براي بازپس گيري مطالبات انجام 
گيرد، امكان دارد بدهكاران ثروتمند شس��تا با 
هماهنگي عوام��ل خود در درون ش��ركت ها و 
استفاده از مهره هاي بيروني حتي جان اشخاصي 
را كه صادقانه به دنبال وص��ول مطالبات معوق 
شستا مي باش��ند، به خطر بيندازند يا اينكه اين 
اشخاص را بركنار كنند، از اين رو انتظار مي رود 
اطاع رس��اني در رابط��ه با وص��ول مطالبات و 
اشخاص بدهكار و عواملي كه براي بازپس گيري 

مطالبات كوتاهي كرده اند، آغاز شود. 
   شناسایي عوامل توليد بدهي 

بدين ترتيب ترديد نبايد كرد كه كار شناسايي 
توليد كنندگان بدهي هاي معوق يكي از الزامات 
زنده شدن مطالبات معوق است براي اين كار نيز 
كافي است بررسي ش��ود كه در كدام دوره هاي 
مديريتي در شس��تا و هلدينگ ها و ش��ركت ها 
نطفه هاي شكل گيري و پرورش مطالبات معوق 

در شركت ها كاشته شده است. 
  برخي از مدیران بازنشستگي ندارند

انتظ��ار م��ي رود مديراني كه 40 س��ال اس��ت 
در مجموع��ه شس��تا فعالي��ت دارند، رون��د 
بازنشستگي شان عملياتي ش��ود، در عين حال 
اگر مشخص شود كه مطالبات معوق با برخي از 

مديران پيشين هم مرتبط است، نياز است يك 
پوست اندازي اساسي در اين مجموعه شركت ها 
انجام گيرد، زيرا مديران پيش��ين به حتم براي 
خود اقدام به مهره چيني و طراحي چش��م انداز 
براي آينده ش��ركت ها كرده اند، آينده اي گاهي 
تضعيف شركت با تقويت مطالبات معوق و سپس 

واگذاري آنها به ثمن بخس دارد. 
  چه اشخاصي حيات شستا را 

بر نمي تابند
بايد تأكيد ك��رد كه برخي از فع��االن اقتصادي 
در كشور مجموعه شستا را به مثابه رقيب خود 
مي بينن��د و نمي خواهند چني��ن مجموعه اي 
به حيات خود ادام��ه دهند، از اين رو نقش��ه ها 
ب��راي مماتش كش��يده اند، اما اين دي��دگاه در 
شرايطي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا 
مجموعه هاي بيمه اي چون بازنشستگي و درماني 
در اقتصاد نقش مؤثر دارند تا با س��رمايه گذاري 
منابع هم مس��ير تقويت اش��تغال و پيش��رفت 
اقتصادي كشور را طي كنند و هم با تقويت منابع 
از مح��ل فعاليت هاي اقتص��ادي واقعي و ايجاد 
ارزش افزوده حقيقي استانداردهاي الزم حوزه 

بيمه را رعايت كنند. 
 در نهايت بايد گفت تقويت صندوق هاي بيمه اي 
در كش��ور به جهت ايجاد اطمينان خاطر براي 
خانوارها نسبت به برنامه هاي حمايتي بيمه اي 
جزو ضروريات مي باش��د،  بدين ترتيب با فساد 
در س��ازمان تأمين اجتماعي و شس��تا كه غده 
مطالبات معوق چندين هزارميليارد توماني را در 
شركت ها ايجاد كرده است،  بايد مبارزه كرد كه 
در مطالب آتي به شكل جزئي تر در رابطه با محل 
شكل گيري مطالبات معوق و اشخاص مؤثر در 

ايجاد اين مطالبات سخن خواهيم گفت.

88498433سرويس  اقتصادي4

|| روزنامه جوان |  شماره  5767  1441 صف��ر   10  |  1398 مه��ر   17 چهارش��نبه   التهاب جديد 
به فضاي تجارت وارد نكنيد

 وزارت بازرگاني در ميان بهت كارشناس��ان بع��د از چهار بار رد اليحه 
و مخالفت قبلي چهار كميس��يون تخصصي و مرتب��ط و با آنكه مركز 
پژوهش هاي مجلس آن را رد كرده بود، باالخره در صحن مجلس رأي 
آورد،اما همچنان برخي از كارشناس��ان و حتي 60 نماينده مجلس از 

شوراي نگهبان مي خواهند كه اين مصوبه را تأييد نكند. 
 مخالفان تش��كيل دوباره وزارت بازرگاني عمدتاً اين روزها بر مغايرت 
تأسيس وزارت بازرگاني با اصل ۷۵ قانون اساسي، بند ۱0 سياست هاي 
كلي نظام اداري، بند ۱6 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند الف 
ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه تأكيد دارند تا شايد شوراي نگهبان 
در چارچوب وظايف قانوني اش آن را رد كند.  همچنين معتقدند كه در 
زمان حاضر مشكل كشور اشتغال، كمبود بودجه و فضاي كسب و كار 
است و اين مشكات با وزارت بازرگاني نه تنها حل نمي شود،  بلكه هزينه 
تأسيس مجدد آن باري است بر دوش جامعه )برخي برآوردها تحميل 
حداقل ۲ هزار ميليارد تومان هزينه سربار به بيت المال را اشاره كرده اند 

هر چند كه روي اين عدد اختاف وجود داشته باشد.(
و در مقابل موافقان هدف از تش��كيل وزارت بازرگان��ي را تنظيم بازار، 
كنترل قيمت ها، اختصاص منابع محدود و تأمين كاالهاي اساس��ي 
مورد نياز مردم مي دانند كه ناشي از تجربه تلخ تخصيص ميلياردها دالر 
ارز 4۲00 توماني بود در واقع به دنبال سازوكار متفاوتي مانند تشكيل 
وزارت بازرگاني براي ساماندهي بازار هستند، چيزي شبيه راه اندازي 

مركز تهيه و توزيع كاال در زمان جنگ هستند. 
اين فلسفه ايجاد وزارت بازرگاني شايد در سال گذشته قابل قبول بود، اما 
اكنون كه بازارهاي مصرفي مردم تا حدودي آرام گرفته در عمل ماهيت 
خود را از داده است، زيرا تجارت و به خصوص صادرات و واردات دچار 

تصميمات زودگذر، مكرر و برهم زننده ثبات شده بود. 
 تجربه سال 9۷ در حوزه سياس��تگذاري هاي مالي و بانكي عاملي براي 
تحميل گراني ها به مردم، گرفتاري هاي فعاالن اقتصادي ) توليد كنندگان 
و تجار( و غير هدفمند شدن ميلياردها دالر شد. بنابراين اگر امسال اين 
وزارتخانه تشكيل شود به غير از آثار مستقيم هزينه اي براي تشكيل آن، 
حتماً براي مدت��ي خدمات اداري كنوني نيز در همين س��طح معلق و تا 
جا افتادن نظام بوروكراتيك جديد ) كه بس��يار كند اس��ت( وظايف در 
شرايط تحريم – بحراني فعلي دچار مشكل خواهد شد و بعد از اينكه فشار 
رسانه اي و گايه فعاالن اقتصادي اثر گذار شد، براي ابراز وجود هم كه شده 
باز هم شرايط، قوانين و سياستگذاري ش��تابزده در حوزه بوروكراتيك، 

فضاي اقتصاد و كسب و كار را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
به عبارت ديگر احتم��ال تكرار تجربه ب��ر هم زدن فض��اي تجارت و 
تأمين كاالها بسيار زياد است با اين تفاوت كه در سال گذشته نتيجه 
نا بس��اماني ها در حوزه تأمين مالي و بخش��نامه هاي خلق الس��اعه در 
آن حوزه بود و در دور جديد ابتدا گرفتار رخوت و س��پس تصميمات 

خلق الساعه در حوزه بوروكراتيك و اداري خواهد شد. 
از سوي ديگر تجربه دهها ساله كشور نشان مي دهد كه بخش مهمي از 
گراني ها در حوزه سيس��تم توزيع در داخل كشور بيشتر به نبود زنجيره 
تأمين )از توليد تا مصرف ( منسجم و كارآمد مربوط مي شود و اين تفكيك 
صنعت و معدن از تجارت فاصله را به دليل اقتصاد رانتي و دولتي بيشتر 
خواهد كرد.  سابقه تصميمات نشان مي دهد كه هر كس صدايش باالتر و 
نزديك تر به مسئوالن است نظرش را تحميل مي كند. مثًا چه تضميني 
هس��ت كه اتاق هاي اصناف و صنوف مختلف با تشكيل وزارت بازرگاني 
در حالي كه هم اكنون نيز منفك هس��تند، نقش مؤثرتري را ايفا كنند؟ 
پرداختن به موضوعات شكلي به جاي تصميمات علمي و عملي در بهبود 
فضاي كسب و كار باي سيستم تصميم س��ازي است. كما اينكه اهداف 
تجميع دو وزارتخانه نيز نه به دليل وجود ساختار معيوب كه به دليل ضعف 
مديريت محقق شده است. بنابراين تصور اينكه تفكيك دو وزارتخانه نيز 
بتواند گره گشاي مش��كات اقتصادي باشد به دليل برخوردهاي شكلي 

دولت، به نظر هيچ تأثير شاخصي نخواهد داشت. 
كاش مجلس در ماه ه��اي آخر عمرش خ��ود را در مع��رض اتهامات 
تصميمات عجوالنه مانند قانون تجارت ويا تشكيل وزارت بازرگاني قرار 
نمي داد با اين حال اكنون كه اين مصوبه به شوراي نگهبان رفته از يك 
سو بايد اميدوار به رد آن در شوراي نگهبان بود و از سوي ديگر با توجه 
به ادله هاي مطرح شده در صورت تأييد ش��وراي نگهبان حداقل بايد 

عملياتي كردن ايجاد وزارت بازرگاني را به دولت بعدي بسپارند.

 رو شدن حساب هاي اجاره اي
در اعتراض يارانه بگيران!

س�خنگوي س�تاد ح�ذف یاران�ه ب�ا بي�ان اینک�ه، نص�ف 
معترض�ان ب�ه ح�ذف یاران�ه نق�دي مس�ئوليت تراكنش ه�ا را 
نپذیرفتند، گف�ت: در موض�وع سوء اس�تفاده از كارت ه�اي 
بازرگان�ي یکبار مص�رف، یك س�ري اس�ناد و امالك ني�ز به نام 
اف�راد مح�روم ثب�ت ش�ده بود ت�ا رد س�ودجویان پاك ش�ود. 
حس��ين ميرزايي در گفت وگو با »تس��نيم«، با بيان اينكه 4۷ درصد 
از معترض��ان به حذف ياران��ه نقدي مس��ئوليت تراكنش هاي خود را 
نپذيرفته اند، گفت: از طريق سيستم بانكي امكان دريافت حساب و كارت 
براي ش��ركت وجود ندارد، اما به هر حال مدير مجموعه امكان نظارت 

روي تراكنش هاي مربوط به كارت بانكي را خواهد داشت. 
به گفته ميرزايي، تراكنش هاي صوري نيز به هيچ عنوان براي س��تاد 
قابل قبول نبوده و حتم��اً اين افراد در صف ح��ذف يارانه قرار خواهند 
گرفت. سخنگوي ستاد حذف يارانه در پاسخ به پرسشي درباره برخورد 
با حساب هاي اجاره اي در جريان حذف يارانه پر درآمدها گفت: موضوع 
سوء اس��تفاده از كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف به كرات در جريان 
شناسايي پردرآمدها ديده مي ش��د، اما نكته قابل توجه اين بود كه به 
صورت ماهرانه اي اماك و ساير دارايي ها نيز به نام مالك كارت بازرگاني 

يكبار مصرف زده شده بود تا ردي از صاحبان اصلي پيدا نشود. 
ميرزايي گفت: بنابراي��ن در بحث كارت بازرگان��ي تنها بحث گردش 
مالي مطرح نبوده است و به گونه اي صحنه سازي و سند سازي صورت 
گرفته بود تا تمام ش��واهد عليه آن فرد محروم يا روستايي باشد. براي 
ورود به مباحث تجاري بايد يك سري ش��رايط وجود داشته باشد و بر 

همين اساس متأسفانه با اين سند سازي ها نيز مواجه مي شويم. 
وي افزود، اعتراض هاي صورت گرفته انواع مختلفي داش��ته است به 
عنوان مثال فردي خانه اش را در يك منطقه گران قيمت تهران تعمير 
كرده است و به س��تاد مراجعه مي كند و اعتراض مي كند، اما مجموع 
شاخص هاي هزينه- درآمد نش��ان مي دهد جزو دهك هاي پر درآمد 
محسوب خواهد شد. همانطور كه اش��اره شد مجموع هزينه، دارايي و 
درآمد عوامل اصلي حذف يارانه پر درآمدها بوده است و در زمان اعتراض 

نيز تراكنش هاي بانكي بررسي خواهد شد. 
وي گفت: از تعداد ۲00 هزار نفري كه در مرحله اول طرح حذف يارانه 
پر درآمدها، يارانه نقدي  آنها حذف شده حدود 6 درصد اقدام به ثبت 
اعتراض خود در سامانه ستاد كرده اند. سخنگوي ستاد حذف يارانه با 
ارائه اين آم��ار از اعتراض برخي افراد با درآمده��اي نجومي، به حذف 
يارانه نقدي گفت: كارخان��ه  داري كه حدود ۲0 ميلي��ارد تومان واريز 
ساالنه داشته، اعتراضش را ثبت كرده و پس از بررسي حساب بانكي او 
مشخص شد كه حدود ۲0 ميليارد تومان متوسط گردش مالي حساب 
اين فرد بوده است. ميرزايي ادامه داد، در مثال ديگر فرد معترض ديگر 
نمايندگي فروش خودرو داشته كه اين فرد هم جزو افراد با گردش مالي 

باالي ۲0 ميليارد تومان بوده است.

نایب رئيس اتحادیه     مسكن
ام�الك با اش�اره به 
رواج اجاره س�اعتي و روزانه مس�کن در كشور 
به خصوص تهران گفت: مش�خص اس�ت وقتي 
سایتي عکس یك فرد به خصوصي را گذاشته كه 
به خيابان نگاه مي كن�د و زیر آن نوش�ته خانه 
ساعتي، چه قصدي از اجاره این نوع خانه ها دارد. 
حسام عقبايي در گفت وگو با »تسنيم«، در واكنش 
به گسترش پديده اجاره ساعتي و روزانه واحدهاي 
مسكوني اظهار كرد: اين موضوع حدود چهار، پنج 
سالي است كه باب شده به خصوص در شهر تهران. 
البته سابقه اجاره روزانه مسكن در شهرهاي ديگر 
پيش از انقاب را داشته ايم يا شهرهاي زيارتي يا 
شهرهاي واقع در استان هاي شمالي كه زائران يا 
مسافران براي يك روز اقامت، چنين خانه هايي 
را اجاره مي كردند. وي وياه��اي اجاره اي واقع 
در شهرهاي ش��مالي كش��ور را يكي از مواردي 

عنوان كرد كه مردم به صورت روزانه آن را اجاره 
مي كنند، افزود: اين مس��ئله قبل و بعد از انقاب 

متداول بوده است. 
وي در عين ح��ال ادامه داد:  يك��ي از گپ هاي 
موجود در اين حوزه آن اس��ت كه بايد صاحبان 
خانه هايي كه به صورت روزانه اجاره داده مي شود، 
از پليس اماك��ن عمومي، س��ازمان ايرانگردي 
و جهانگ��ردي  مجوزهاي الزم را براي داش��تن 

استانداردهاي الزم دريافت كنند. 
نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران اماك با تأكيد 
بر اينكه هيچ كس حق ندارد خانه اي را به صورت 
ساعتي اجاره بدهد، تصريح كرد: اجاره دادن ساعتي 
و روزانه واحدهاي مسكوني توسط مشاوران اماك 

ممنوع است و آنها نمي توانند قرارداد واحد اجاره اي 
را براي كمتر از يك سال تنظيم و ثبت كنند. 

عقبايي به استثناهايي در اين رابطه اشاره كرد و 
گفت: در برخي موارد ممكن اس��ت فردي جهت 
ش��ركت در كاس هاي كنكور و درمان خانه اي 
اجاره اي را براي چند ماه بخواهد كه در اين صورت 
ايرادي ندارد مشاور اماك قرارداد شش ماه هاي را 

براي اين ملك تنظيم كند. 
وي بيان كرد:  از س��وي ديگ��ر در خانه هايي كه 
به صورت ساعتي يا روزانه اجاره داده مي شوند با 
توجه به اينكه مالك آن خ��ود را به پليس اماكن 
براي اخ��ذ مجوزها معرفي نكرده ، ممكن اس��ت 
كارهاي غيرقانوني و مفسده برانگيزي انجام شود. 

وي با اشاره به اينكه اجاره دادن اين قبيل خانه ها 
هم براي مالكان و هم براي مشاوران اماك ممنوع 
است، اظهار كرد: بايد به اين نكته نيز اشاره شود 
كه اجاره س��اعتي يا روزانه ملك يك شغل تلقي 
مي شود مانند هتل داري، متل داري هيچ ايرادي 
ندارد كه يك فردي براي چند س��اعت در جايي 
استراحت كند، البته در صورت داشتن مجوزهاي 
الزم از س��وي س��ازمان هاي ذي رب��ط، در واقع 
محلي كه مي خواهند در آن استراحت كنند بايد 
شناسنامه دار و قانوني باشد. نايب رئيس اتحاديه 
مش��اوران اماك با بي��ان اينكه قت��ل، جنايت و 
خفت گيري از مواردي است كه در خانه هاي بدون 
مجوز ممكن است روي دهد، گفت: صاحيت اين 
قبيل افراد بايد توسط س��ازمان ها و دستگاه هاي 
ذي ربط بررس��ي ش��ود و پس از آن ب��راي متل، 
مسافرخانه و پانس��يون پروانه كسب صادر شود، 

ضمن اينكه اينها بايد ماليات پرداخت كنند.

نایب رئيس اتحادیه امالك خبر داد 

رواج اجاره ساعتي مسكن در تهران

تقويت »شستا« با اخذ مطالبات 15هزار ميليارد تومانی
برخي از مدیران با گذشت 40 سال هنوز در شستا فعاليت دارند

مهران ابراهیمیان 

پول زور در سازمان برنامه و بودجه؟ 
پاداشتان را پس بدهيد الزم داريم ! 

ب�ر اس�اس مدرك�ي ك�ه در اختي�ار روزنام�ه ج�وان ق�رار 
گرفت�ه یک�ي از معاونت ه�اي س�ازمان برنام�ه و بودج�ه ط�ي 
نامه های�ي مکت�وب از كارمندان�ش مي خواه�د ك�ه 60 درص�د 
پ�اداش كاري خ�ود را ب�ه ش�ماره كارت ش�خصي واری�ز كنند. 
به گزارش »جوان«، در نامه درخواس��تي براي كارمندان آمده است: 
طبق توافق، يكي از معاونت ها س��قف پاداش را براي پرس��نل در نظر 
گرفته به ش��رط آنكه كاركنان بخش اعظم پاداش خود را به حساب 
ش��خصي فردي در س��ازمان برنامه بريزند. در نامه مذكور آمده است 
كه: ضمنا آقاي ع يكي از معاونان س��ازمان برنامه و بودجه در جريان 

همكاري شما با معاونت هستند. 
اين نامه ها در سر برگ هاي قديمي سازمان برنامه و بودجه و به شكل 
شخصي به افراد داده مي شود از كاركنان مي خواهد تا 60 درصد مرحله 

چهارم پاداش خود را به حساب شخصي واريز كند. 
به عنوان نمونه در نامه اي كه در اختي��ار روزنامه قرار گرفته براي فرد 
مذكور از س��وي دبيرخانه حوزه فعاليتش يك ميليون تومان پاداش 
در نظر گرفته شده اس��ت، اما از وي خواسته مي ش��ود طبق توافق )!( 

هزار تومان آن را عودت دهد.   600
در سازمان برنامه كه معموالً بايد همواره انضباط مالي و پرهيز از انحراف 
منابع همواره مدنظر باشد، دريافت 60 تا ۷0 درصد پاداش كاركنان به 
هر دليلي و واريز آن به حساب شخصي ولو با دستور يك معاونت به نوعي 
تخلف آشكار است. بديهي است اگر معاونت سازمان برنامه و بودجه مبالغ 
مذكور را حتي براي امري واجب در نظر گرفته بايد به طور حتم از محلي 

مناسب  تر از جيب كاركنان آن سازمان باشد.
........................................................................................................................

داللي ارز كساد شد 
بازار ارز درحالي ميزبان زائران اربعين است كه نوسان قيمتي در دالر 
و یورو و سایر ارزها به اذعان دالل هاي خيابان فردوسي وجود ندارد 
و مشتریان این روزهاي بازار فقط خریداران دینار عراق هستند. 
به گزارش »تس��نيم«، تقريباً از ۱0 روز قبل بازار خريد و فروش دينار 
عراق در خيابان فردوسي داغ شده است و هرچه به ايام اربعين حسيني 

نزديك تر مي شويم تقاضا براي خريد دينار عراق بيشتر مي شود. 
اين روزها اما قيمت دينار عراق كه در هفته قبل پُر نوسان شده بود، به 
آرامش رس��يده و در ثبات قيمت از طريق صرافي هاي بانكي و آزاد به 
زائران اربعين فروخته مي شود. قيمت دينار عراق هفته قبل بين ۱0 
هزار و ۲00 تا ۱0 هزار و 300 در نوسان بود. اما از چند روز قبل و بعد 
از اتفاقاتي كه در عراق رخ داد، قيمت دينار نيز تحت تأثير قرار گرفت و 
كم شد. دالل هاي خيابان فردوسي مي گويند: اين چند روز فقط وقت 
داريم دينار را بفروش��يم و بعد از آن روي دست مان مي ماند به همين 

دليل قيمت دينار عراق كمتر از هفته قبل شده است. 
صرافي هاي خيابان فردوس��ي به متقاضيان ارز اربعين، معادل ۱00 
يورو، دينار عراق ب��ا قيمت ۱0 هزار تومان مي فروش��ند؛ صرافي هاي 
بانكي البته هم دالر و هم يورو را به ميزان ۱00 يورو طبق بخش��نامه 
بانك مركزي به متقاضيان مي فروش��ند. زائران اربعي��ن براي اينكه 
۱00 يورو يا معادل آن دالر و دينار دريافت كنند، حق انتخاب دارند. 
برهمين اساس، صرافي هاي بانكي با تقسيم بندي فروش دينار و دالر و 
يورو به نيازهاي بازار پاسخ مي دهند. در خيابان فردوسي صرافي هاي 
ملي و ملت دالر و يورو را به زائران اربعين طبق بخشنامه بانك مركزي 
مي فروشند اما صرافي هاي صادرات و شهر به ازاي ۱00 يورو، دينار با 

قيمت 9 هزار و 900 تومان در اختيار متقاضيان قرار مي دهند.  
مشاهدات خبرنگار تسنيم از بازار ارز نشان مي دهد كه تقاضاي اصلي در 
فردوسي و صرافي هاي بانكي و آزاد، مربوط به ارز اربعين است و مشتري 
چنداني براي دالر و يورو وجود ندارد؛ دالل هاي فردوس��ي مي گويند، 
خيلي وقت است كه بازار ارز مشتري ندارد و به همين علت هم نوسان 

دالر و يورو از بين رفته است.

اش�خاصي ك�ه ب�ه شس�تا 
بدهکار هستند امکان دارد 
وقتي كار پيگي�ري حقوقي 
مطالب�ات مع�وق را ج�دي 
ببينن�د از كش�ور بگریزند 
و ش�ركت ها دیگ�ر نتوانند 
مطالباتشان را وصول كنند، 
با انتق�ال پرون�ده مطالبات 
معوق ش�ركت ها به دادسرا 
و دادگاه حداق�ل مي توان با 
ممنوع الخ�روج ك�ردن این 
اف�راد س�اده ترین راه براي 
خ�روج از كش�ور را ب�راي 
این اش�خاص مس�دود كرد


