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 معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه 
و ایجاد شغل

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسللامی گفت: صاحبان واحدهای تولیدی در 
صورت افزایش سللرمایه واحد خللود و ایجاد 
شللغل از معافیت مالیاتی برخوردار می شللوند. 
بلله گزارش فللارس ، ارسللان فتحی پللور در 
جلسلله شللورای گفت و گوی دولللت و بخش 
خصوصی در استانداری آذربایجان شرقی اظهار 
کرد: یللک فوریت اصاح قانللون مالیات های 
مستقیم کشللور که در دولت گذشته اباغ شد، 
تصویب شللده ولی با وجود یک فوریت بودن 
آن نزدیک 3 سللال اسللت متوقف اسللت.وی 
افللزود: با توجه به وضعیللت اقتصادی موجود 
کشور در تمام دستگاه ها مصلحت دیدیم فعا 
این قانون اجرا نشللود ولی مجللددا رویکرد به 
نفللع حمایت از تولیللد تغییر یافللت و بر این 
اساس سللرمایه گذارانی که در مناطق محروم و 
شهرک های صنعتی همزمان سرمایه گذاری کنند 
کد معافیللت می گیرند.نماینده کلیبر در مجلس 
شللورای اسللامی تصریح کرد: پس از برنامه 
پنجم توسعه مقرر شللد اگر واحدهای تولیدی 
افزایش سرمایه دهند، نسبت به افزایش سرمایه 
تا 200 درصللد از معافیت مالیاتللی برخوردار 
خواهند شد و افرادی هم که ایجاد شغل نمایند 
نسللبت به میزان اشللتغالزایی خود می توانند از 

معافیت مالیاتی بهره مند شوند. 

تاالر گفتمان کارآفرینی و اشتغال 
راه اندازی شد

معاون وزیللر کار از راه اندازی تاالر گفتمان 
کارآفرینللی و اشللتغال در وزارت کار خبللر داد.
به گزارش مهر، حسللن طائی گفت: در راستای 
ماموریت ها و رسالت های وزارت تعاون،  کار و 
رفاه اجتماعی و به منظور هم افزایی و همگرایی 
در عرصه تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسللب 
جهت مشارکت، هم اندیشللی، بحث و گفتمان 
علمی در زمینه های اشتغال و کارآفرینی، معاونت 
توسعه اشللتغال اقدام به راه اندازی این تاالرکرده 
است.معاون وزیر کار ادامه داد : این تاالر فرصتی 
مناسللب برای همفکللری،  تعامل اندیشلله ها و 
تفکللرات و بهره مندی از نظرها و پیشللنهادهای 
صاحبنظللران امللر، فرهیختگان،  اندیشللمندان و 
مدیران با تجربه و خاق در حوزه های اشتغال و 
کارآفرینی در سراسر کشور است.طائی تاکید کرد: 
این امر با مشارکت پویا و عالمانه تمامی کاربران 
اعم از اساتید دانشگاهی،  کارفرمایان،  کارآفرینان،  
دانشجویان و به ویژه جویندگان کار روی وب گاه 

معاونت توسعه کارآفرینی قابل اجرا خواهد بود.

خربنامه

 تامین منابع مالی کارآفرینان 
از سوی صندوق مهر امام رضا )ع( 

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا )ع( از تامین 
و تخصیص منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری 
کارآفرینللان خبللر داد. به گزارش ایسللنا، اصغر 
نوراله زاده اظهار کرد:عدم دسترسللی کارآفرینان 
خرد و فاقد رتبه باالی اعتبارسنجی نزد نهادهای 
رسمی مالی در کشورهای در حال توسعه، موجب 
افت شکل گیری کسب و کارهای خرد جدید با 
قابلیت توسللعه بلله بنگاه های متوسللط و بزرگ 
می شود که اثر آن در کاهش رشد اقتصادی بروز 
می کند. وی مشکل ساختاری بخش های مختلف 
تولید، نبود خطوط تولیدی و عدم توزیع پیوندی 
میان صنایع بزرگتر را از جمله مشکات حقوقی 
حاکم بر فضای کسللب و کار برشللمرد و گفت: 
برای رفع این مشللکات باید گستره وسیعی از 
اقدامات آموزشی، ترویجی، مشارکتی، تصویبی و 
تاسیسی برای تغییر یا بهبود تدریجی فضای حاکم 
بر کسب و کارهای کارآفرینی خرد انجام پذیرد. 
نوراللله زاده تاکید کرد: صندوق مهر امام رضا)ع( 
نهادی تخصصی با ابعاد کامل حمایتی در کشور 
است و در دو زمینه تأمین مالی خرد و حمایت از 
کسب و کارهای خرد به صورت کامًا تخصصی 

فعالیت می کند. 

 ارتقای جایگاه بخش تعاون 
با حضوردر بازارهای صادراتی 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسللتان 
تهران بر حضور قدرتمند بخش تعاون در بازارهای 
رقابتی تاکید کرد و گفت: هدایت سللرمایه های 
خرد مردمی به فعالیتهای تولیدی، افزایش تولید 
و کاهش بیکاری را به دنبال دارد. احمد لطفی نژاد 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بخش تعاون 
در عرصه فعالیتهای اقتصادی و بازارهای رقابتی 
حضور پررنگی داشللته باشللد به جایگاه واقعی 
خود دسللت پیدا می کند. وی  اظهار داشللت: به 
جللای آنکه تنها به دنبال گرفتن کمکهای مالی از 
دولت و حمایتهای یارانه ای باشیم باید به عنوان 
یک بللازوی قدرتمند در بازارهای رقابتی حاضر 
شللویم. لطفی نژاد برندسللازی برای محصوالت 
تعاونی را مورد تاکید قرار داد و افزود: تشکل های 
تعاونی باید به سمت برندسازی و استاندارد سازی 
حرکت کنند تا ضمن معرفی قابلیتها و ظرفیتهای 
خود به مصرف کنندگان داخلی، امکان حضور در 
بازارهای صادراتی را به دست آورند. وی با تاکید 
بر ارتباط تعاونی ها با مراکز علمی و دانشگاهی، 
اداملله داد: ترویج فرهنگ تعللاون باید از مدارس 
شروع شود و تا مقاطع مختلف تحصیلی ادامه یابد 

تا به معنای واقعی نهادینه شود. 

خربنامه طرح جدید شورای عالی اشتغال؛

پذیرش دانشجو بر اساس نیاز بازار کار
پس از گزارش پُرحاشیه اخیر مرکز آمار درباره 
بیللکاری و تاکید نوبخت درباره ایجللاد 400 هزار 
اشتغال جدید؛ حاال رئیس جمهور وعده داده تا پایان 
سللال 97 هزار شغل صنعتی نیز ایجاد خواهد شد. 
همچنین به دستور وی، شورای عالی اشتغال طرحی 
را بررسی می کند که قرار است طی آن دانشگاه ها 
بر اساس نیاز بازار کار دانشجو بپذیرند. به گزارش 
مهللر، محمدباقر نوبخللت همچنیللن آخرین آمار 
جمعیت فعال کشور را نیز 23 میلیون و 750 هزار 
نفر اعام کرده است.معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور با یادآوری تک رقمی شدن 
نرخ بیکاری در فصل تابستان، کاهش نرخ بیکاری 
بلله زیر 10 درصد را حاصل سللرمایه گذاری های 
انجام شللده توسللط بخش دولتی و خصوصی در 
6 ماهه نخست امسللال دانسته است.در عین حال، 
برخللی دیگر از مقامات دولللت تدبیر و امید مانند 
وزیر کار نیز ایجاد 400 هزار فرصت جدید شغلی 
دیگر تا پایان سال جاری را دور از دسترس ندانستند 
و تحقق آن را منوط به انجام سللرمایه گذاری های 
کافی و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کردند.با 
اینکه دیگر از آن گزارش های اشتغال زایی میلیونی 
دولت سللابق خبری نیسللت و دولت جدید سعی 
در ارائه آمارهللای واقعی و ملموس کردن آن برای 
مللردم دارد، اما گزارش جدید مرکللز آمار ایران که 

حاکی از تک نرخی شدن بیکاری در کشور است، 
به شدت مورد انتقادات کارشناسی قرار گرفته است.
با وجود اینکه مقامات ارشللد دولتی بر دقیق بودن 
آمارها تاکید دارند و اظهارنظر کنندگان را از تردید 
در آمارهای بیکاری بر حذر می دارند، اما نگاه همراه 
با تردیللد و ابهام حتللی در واکنش های نمایندگان 
مجلس درباره بهبود بیکاری نیز مشاهده می شود.
یکی از ابهام برانگیزترین مباحث مطرح شده درباره 
آمارهای اشتغال زایی و بیکاری، ارتباط بین کاهش 
نرخ مشارکت اقتصادی و از سویی بهبود وضعیت 
بیکاری است. برخی مقامات دولت تدبیر و امید بر 
نامطلوب بودن وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در 

دولت سللابق و در نتیجه عدم تحقق اشللتغال زایی 
میلیونللی تاکید داشللتند و حال مللی گویند ارتباط 
موثللری بین کاهش نرخ مشللارکت و نرخ بیکاری 
در کوتاه مدت وجود ندارد.حسن روحانی، رئیس 
جمهوری یکی از مهم ترین وعده ها و رویکردهای 
خللود را در بحث داخلللی اشللتغال زایی و مبارزه 
با بیکاری عنوان کللرده بود. وی همچنین مقابله با 
بیکاری را یکی از چالش برانگیزترین و جدی ترین 
موضوعات پیش روی دولت تدبیر و امید دانسته بود.
حاال رئیس جمهور در تازه ترین اظهاراتش درباره 
اشللتغال زایی و برنامه های دولت در این بخش به 
برنامه ریزی برای ایجاد مشاغل جدید تا پایان سال 

جاری اشاره کرده و گفته است: کشور ما به سمت 
صنعتی شللدن در حال حرکت اسللت و طرح های 
صنعتی که تا پایان امسللال راه  اندازی خواهد شد، 
می تواند در تولید و اشللتغال  زایی بسیار مؤثر باشد.
روحانی افزوده اسللت: بللا طرح  هایی که در بخش 
صنعت تا پایان امسال راه  اندازی می شود، 97 هزار 
شغل ایجاد می شود که رقم بسیار قابل ماحظه  ای 
اسللت و امیدواریم با همین سرعت این روند ادامه 
داشته باشللد.با این وجود، بیکاری کارجویان و به 
ویژه فارغ التحصیان دانشگاهی همچنان به عنوان 
یکللی از مهم ترین دغدغه هللای خانواده ها مطرح 
اسللت و هنوز این احسللاس که واقعا نرخ بیکاری 
در حال کاهش و اوضاع اشتغال رو به بهبود است، 
در جامعه قابل لمس نیست.علی ربیعی  - وزیر کار 
به تازگی اعام کرده اسللت طرحی در دستور کار 
شللورای عالی اشتغال قرار دارد که طی آن، بر لزوم 
ارتباط بین رشللته های دانشللگاهی با نیاز بازار کار 
تاکید شده است. وی عنوان کرده است: در این زمینه 
رئیس جمهور دسللتکم طی 4 مرحله مباحثی را در 
این زمینه مطرح کرده اسللت.وزیر کار تاکید کرده 
است: در حال مذاکره با وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری برای افزایش تناسب بین آموزش و تقاضای 
بازار کار هستیم که در این رابطه طرحی آماده شده 
و در شورای عالی اشتغال به بحث گذاشته می شود.

کارفرمایان می توانند ابالغ های تامین اجتماعی 
را به صورت الکترونیکی دریافت کنند

تفاهم –گروه اقتصادی: مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از اجرای طرحی خبر داد 
که کارفرمایان از این پس می توانند اباغ های تامین اجتماعی را به صورت غیر حضوری و الکترونیکی 
دریافت کنند. مهرداد قریب گفت: با اقدامات انجام شده توسط این سازمان، کارفرمایان می توانند برگه های 
اخطاریه، اجرائیه، اعامیه و صورتحساب های خود را به صورت غیر حضوری و اینترنتی دریافت کنند.وی 
در خصوص چگونگی استفاده از چنین امکانی توسط کارفرمایان بیان کرد: در نخستین گام، متقاضیان باید 
با مراجعه به شعب تامین اجتماعی، تعهد نامه و فرمهای مربوطه را تکمیل کنند. سپس از طرف شعب تامین 
اجتماعی یک رسید به آنها ارایه می شود که نام کاربری و رمز عبور کارفرما برای اولین بار در برگه دریافتی 
قرار دارد و در اولین ورود به سامانه، باید رمز خود را تغییر دهند .قریب اظهار داشت: کارفرمایانی که برای 
ارائه لیست حق بیمه به صورت اینترنتی، قبًا رمز دریافت کرده اند نیازی به دریافت رمز مجدد ندارند و 
فقط باید به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه کنند تا اباغ الکترونیکی برای آنها فعال شود.مدیرکل درآمد 
حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان عاقه مند به بهره مندی از چنین خدمت نوینی خواست تا 
شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی خود را برای دریافت رمز اباغ الکترونیکی به شعب تامین 
اجتماعی ارائه دهند.وی اضافه کرد: پس از پایان یافتن مراحل ثبت نام در طرح مذکور، در زمان صدور اباغ 
های تأمین اجتماعی اعم از اخطاریه، اجرائیه، اعامیه و صورتحساب ها، به جای اباغیه های کاغذی، پیامک 
و پست الکترونیکی به کارفرما ارسال خواهد شد.قریب افزود: متقاضیان پس از دریافت رمز، با مراجعه به 
سامانه اباغ الکترونیکی به نشانی eblagh.tamin.ir ودرج نام کاربری و رمز عبور، می توانند برگه های 

احکام مطالباتی را مشاهده کنند. 

 بررسی تورم سبد معیشت کارگران 
برای تعیین مزد عادالنه 

مشاور کانون عالی شوراهای اسامی کار کشور از بررسی نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری 
خبر داد و گفت: برخاف رویه سالهای قبل که برمبنای نرخ تورم کلی هزینه های سبد معیشت کارگران 
بررسی می شد امسال تنها روی تورم اقام مصرفی سبد معیشتی متمرکز شده ایم تا دستمزدی عادالنه تعیین 
و تصویب شود. علی خدایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس بند دو ماده 41 قانون کار امسال به 
طور ویژه روی تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری و تاثیری که بر وضعیت زندگی کارگران می گذارد، 
کار می کنیم. وی افزود: نرخ تورم کلی همان رقمی است که از سوی مراجع ذیصاح اعام می شود ولی 
عدد تورم در سبد معیشت کارگران با محاسبه هزینه های خوراک و پوشاک، مسکن و ایاب و ذهاب باالتر 
از آن چیزی است که اعام می شود لذا امسال تنها بر تورم اقام عمده سبد مصرف خانوارهای کارگری 
متمرکز شده ایم. عضو هیات مدیره کانون شورای اسامی کار استان تهران تصریح کرد: درست است که 
حداقل دستمزد کارگران به یک میلیون تومان نزدیک شده است ولی کارگرانی این رقم را دریافت می کنند 
که دو فرزند داشللته و از مزایای حق بن و خواربار برخوردار باشللند. وی افزود: حداقل معیشت کارگران 
شاید با تخفیف و حذف هزینه های آموزشی و فرهنگی و رفاهی یک میلیون تومان اعام شود اما کارگری 
که یک میلیون تومان درآمد داشته باشد باز هم 750 هزار تومان از رقم هزینه سبد معیشت سال قبل عقب 
است. خدایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موافق تغییر در قانون کار به ویژه تغییرات بسته 
پیشنهادی وزارت کار نیستیم، اظهار کرد: علیرغم آنکه شورای سه جانبه ملی درباره تغییرات پیشنهادی نظر 
چندان مثبتی نداشللته ولی هم اکنون در اسللتانها با جزئیات کامل در حال بررسی است. به گفته وی بسته 

پیشنهادی وزارت کار از دستور کار خارج نشده و در حال کار کارشناسی است. 

رشد قارچ گونه شرکت های فروش لیزینگی 
خودرو و نبود نظللارت دقیق بر کار آنها، مردم را 
با سللرگردانی در خرید خودرو و در برخی موارد 
نیللز با زیللان مالی هنگفت روبرو کرده اسللت.در 
پی افزایش چشللم گیر قیمت خللودرو طی یکی 
دو سللال اخیر و کاهش تللوان خرید مردم، تعداد 
شرکت های فروشنده خودرو به روش لیزینگی با 
رشللد بی رویه ای همراه شللده و هر روز بر تعداد 
آنهللا افزوده می شللود.در این میللان، نبود نظارت 
دقیللق بللر عملکللرد این نللوع شللرکت ها باعث 
شللده تا خریداران خودرو در بللازار با انبوهی از 
شرکت های عرضه کننده خودرو به روش لیزینگی 
روبرو شللوند.کافی اسللت در یکی از سایت های 
جسللتجوگر اینترنت عبارت »لیزینگ خودرو« را 
تایپ و جستجو کنید، تا با فهرست طویلی از نام و 
آدرس اینترنتی شرکت های عرضه کننده خودرو به 
روش لیزینگ مواجه شوید.این در شرایطی است 
که مسللئوالن بانک مرکزی همللواره تأکید دارند 
که شللرکت هایی که نام آنها در سللایت این مرکز 
ثبت شده، مجاز هستند و مردم می توانند در انجام 

فعالیت های اقتصادی به آنها اطمینان کنند.
* فعالیت آزاد متخلفان

در فهرست مورد قبول بانک مرکزی تنها نام 
30 شرکت لیزینگ مطرح شده است که در بین آنها 
حتی نام برخی شرکت های بزرگ و مطرح لیزینگ 
خودرو نیز دیده نمی شود، اما این شرکت ها بدون 
هیچ مشکلی به تبلیغات نامحدود و فعالیت خود 
اداملله می دهند و اگر زمانی دچار تخلف شللوند، 
هیللچ نهادی مسللئولیت آن را بر عهللده نخواهد 
گرفت، همانطور که در مورد یک شرکت لیزینگ 
خللودرو این اتفاق افتاد و بللا وجود اعتراض های 
زیادی که از سوی مشللتریان متضرر این شرکت 
در زمان فعالیتش مطرح شللد، باز هم این شرکت 
بلله کار خود ادامه داد تا اینکلله در نهایت به دلیل 
کاه برداری، پلمپ و تعطیل شد.حال تعداد زیادی 
از مال  باختگان شرکت ن خ آ پس گرفتن پول خود 
دچار سرگردانی هستند و حاال حاالها باید منتظر 
تعیین تکلیف این شللرکت و رسیدگی به پرونده 
قضایی آن باشللند.این شرکت لیزینگ خودرو در 
زمان فعالیت خود ضمن تبلیغات گسللترده، مانع 

از انتشللار هر نوع مطلب در مللورد تخلفاتش در 
رسانه ها می شد و با وجود اینکه بحث های زیادی 
در مللورد عملکرد نادرسللتش مطرح بللود، بدون 
نظارت هیچ دستگاهی همچنان به کار خود ادامه 
می داد.این در شرایطی است که اگر نظارت دقیقی 
بر عملکرد شللرکت های فروش لیزینگی خودرو 
وجود داشللت، تخلفی در این شرکت ها صورت 
نمی گرفللت و یا در صللورت بروز تخلف، خیلی 
سریعتر به مسئله رسیدگی می شد و افراد کمتری 

در دام آن گرفتار می شدند.
* زیاده خواهی و کاله برداری لیزینگ ها

شللرکت های لیزینگ با ارائه تسهیات مالی 
نسللبت به فروش خودرو اقدام می کنند و در اکثر 
مللوارد بین آنچلله که می گویند و آنچلله که اقدام 
می کنند، تفاوت زیادی وجود دارد.احمدزاده، یکی 
از خریللداران خللودرو از یک شللرکت لیزینگ به 
فارس می گوید: برای خرید یک دستگاه پژو 206 از 
طریق لیزینگ اقدام کردم که در ابتدا از من 9 میلیون 
تومان گرفتند و قرار شد، بقیه مبلغ را طی پنج سال 
پرداخللت کنم.وی ادامه می دهد: اما پیش از تحویل 
خللودرو با من تماس گرفتند و از من خواسللتند تا 
7 میلیون تومان به حسللاب شرکت واریز کنم.وی 
می گویللد: من به دلیل پایین بودن توان مالی ام برای 
خرید لیزینگی اقللدام کرده بودم و اگر قرار بود این 
مقدار پول نقد بپردازم، یک خودروی دست دوم از 
بازار تهیه می کردم.مرادزاده، یکی از مشتریان متضرر 
شرکت ن خ آ نیز در این مورد می گوید: برای خرید 
خودرو از این شرکت با اطمینان به ادعاهای مطرح 
شده از سوی مدیرانش، اقدام کردم ولی پس از آنکه 
از من طلب پول نقد بیشللتر و اقساط باالتر کردند، 
خواستار انصراف از خرید و دریافت پیش پرداختم 
شللدم.وی ادامه می دهد: مدیران شللرکت زیر بار 
نرفتند و پول مللن را پس ندادند و در نهایت قرار 
بللود برای چند ماه دیگر به من چک دهند که فقط 
بتوانم اصل پولم را دریافت کنم.این مشتری متضرر 
می گوید: در شرایطی به من وعده پرداخت چند ماه 
دیگر را می دادند که هر روز چند نفر با چک های 
برگشللت خورده به شللرکت مراجعه می کردند و 
مسئوالن شرکت نیز با بدترین روش با آنها برخورد 

می کردند.

* فعالیت 400 شرکت لیزینگ بدون مجوز
فعالیللت شللرکت های لیزینللگ غیرمجاز در 
حالللی در فروش خللودرو صللورت می گیرد که 
تعداد چشمگیری از این شرکت ها بدون هیچ گونه 
نظارتی به کار خود ادامه می دهند.مسعود روحانی، 
عضو انجمن شللرکت های لیزینگ ایللران در این 
مورد می گوید: بین 400 تا 500 شللرکت لیزینگ 
در کشللور وجود دارند که از ایللن تعداد، تنها 30 
شللرکت دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.وی 
می گوید: شللرکت هایی که نام آنها بر روی سایت 
بانک مرکزی قرار گرفته است، دارای مجوز رسمی 
فعالیت از این مرکز هسللتند،در عین حال بسیاری 
از شللرکت های لیزینگ نیز مجوز فعالیت از بانک 
مرکزی دریافت نکرده اند که ممکن است برخی  از 
آنها عضو انجمن لیزینگ باشللند.وی این مسئله را 
عاملی برای سللردرگمی مردم عنوان کرده و با بیان 
اینکه یک قاعده مندی در مورد فعالیت شرکت های 
لیزینگ در کشللور وجود نللدارد، می گوید: برخی 
شللرکت ها مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت 
می کنند، ولی برخی دیگر هیچ مجوز خاصی ندارند 
و فقط در سللازمان ثبت شرکت ها، ثبت شده اند.به 
گفته وی، مسئوالن بانک مرکزی نیز عنوان می کنند 
که فقط بر عملکرد شللرکت هایی کلله از این مرکز 
مجوز دارند، نظارت داریم و فعالیت شللرکت های 
دیگر در حیطه نظارت ما قرار نمی گیرد.وی می گوید: 
حدود 500 شللرکت لیزینگ در کشور وجود دارد 
که در حال حاضر بسللیاری از آنها زیر پوشش هیچ 
ارگانی قرار ندارند.نابسامانی در عملکرد شرکت های 
لیزینگ در حالی ادامه دارد که هیچ متولی مشخصی 
در این بخش وجود ندارد و مردم در برخورد با این 
شرکت ها سرگردان هستند. در این شرایط هرچند 
ممکن اسللت تعداد قابل توجهی از شللرکت های 
لیزینگ مجوزی از بانک مرکللزی دریافت نکرده 
باشللند، اما به نظر می رسللد این مرکللز به عنوان 
متولی موسسات مالی و اعتباری، وظیفه نظارت بر 
عملکرد شرکت های لیزینگ را بر عهده دارد، تا از 
این طریق، میزان کاهبرداری شرکت های لیزینگ 
کاهش یابد و فعالیت آنها بر اساس یک ساز و کار 

قانونی پیش رود.
 فارس : نرگس نیک ضمیر

کدام نهاد ناظر است؟

فعالیت 400 شرکت لیزینگ خودرویی بدون مجوز

عضو هیات مدیره اتحادیه سراسللری مرغ گوشللتی کشور گفت: صنعت 
مرغداری کشور به دلیل بی توجهی ها ورشکسته شده است. امیرحسین زمانی راد 
اظهار کرد: اگر چاره ای برای بهبود وضعیت تولید مرغ اندیشیده نشود، فاجعه ای 
غیرقابل جبران در این صنعت اتفاق می افتد که نتیجه اش تعطیلی تعداد زیادی از 
واحدهای مرغداری است. وی افزود: صنعت مرغ بخش زیادی از پروتئین کشور 
را تأمین می کند و اگر از چرخه تولید خارج شللود عواقب جبران ناپذیری برای 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دربر دارد. عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری 
مرغ گوشتی کشور تصریح کرد: در سال های اخیر با تاش تولیدکنندگان تعداد 
زیادی از واحدهای مرغداری وارد چرخه تولید شللدند که نتیجه آن تولید زیاد 

مرغ و تأمین نیاز بازار داخلی بود اما عرضه تولیدات واحدهای مرغداری به دلیل 
بی توجهی، عدم تنظیم تولید با بازار و اشباع بازار مصرف، با کندی مواجه شد؛ به 
طوری که هم اکنون هر کیلوگرم مرغ با بیش از هزار تومان زیر قیمت تمام شده، 
در بازار عرضه می شللود و در این میان تولیدکنندگان متضرر شده اند. زمانی راد 
اظهار کرد: با توجه به شللرایط موجود، به  زودی تعداد زیادی از تولیدکنندگان 
مللرغ از چرخه تولید خارج می شللوند که این امللر در آینده به تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان ضربه اقتصادی وارد می کند. وی بیان کرد: رکود کنونی در صنعت 
مرغ در طول تاریخ تولید بی سابقه است و از دولت انتظار داریم در اسرع وقت 

فکری به حال این صنعت کنند. 

ادعای ورشکستگی مرغداران 

در ادامه بازدیدهای هفتگی خبرنگاران از پروژه های در دست اجرای 
شهرداری در مناطق مختلف تبریز خبرنگاران تبریز از پروژه های مختلف 
عمرانی، خدماتی و فضای سبز شهرداری منطقه 4 تبریز بازدید کردند.در 
این برنامه، مهندس قادر امامی - شللهردار منطقه چهارو مهندس محبوب 
عبدا... پور - معاون فنی و عمرانی شللهردار کانشللهر تبریز و جمعی از 
معاونین و مدیران این منطقه با همراهی خبرنگاران حاضر به ارائه آمار و 
توضیحات در خصوص پروژه های مورد بازدید پرداختند.قادر امامی در 
جریللان بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی خدماتی و فضای سللبز 
شهرداری منطقه چهار تبریز گفت: چندین پروژه مسیرگشایی و آزادسازی 
در حال حاضر در منطقه چهار در حال اجراسللت که با این مسیرگشایی 
ها تغییر عمده ای در بافت سنتی و فرسوده منطقه اتفاق خواهد افتاد.وی 
با اشللاره به اینکه تعدادی از این مسیر گشایی ها با پیشرفت فیزیکی 50 
الی 80 درصد در سال جاری افتتاح خواهند شد اظهار کرد: در شهرداری 
منطقه چهار چند خیابان 18 و 24 متری با طول کل 5 کیلومتر احداث می 
شود که این مسیرگشایی ها قطعا عاوه بر اینکه باعث روانسازی ترافیک 
در منطقه می شللود باعث تشویق شهروندان سللاکن در مناطق به احیا و 
بازسللازی بافت فرسللوده در این مناطق خواهد شد.شهردار منطقه چهار 
تبریز با اشللاره به اینکه پروژه تقاطع غیر همسللطح کوثر واقع در اره گر 
بر اسللاس برنامه زمانبندی شده باید در مدت چهارده ماه به بهره برداری 
برسد گفت: در حال حاضر این پروژه بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است و در دهه مبارک فجر افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
مهنللدس امامی با اشللاره به اینکه میدان بللزرگ آذربایجان ویترین تبریز 
محسللوب می شود اظهار داشللت: با توجه به اینکه این میدان خروجی 
تبریز به سللمت غرب اسللتان و اسللتانهای همجوار و همچنین خارج از 
کشللور می باشد ضرورت زیباسللازی این میدان دوچندان می باشد.وی 
افللزود: میدان آذربایجان با مسللاحت دوازده و نیم هکتار با اجرای طرح 
تبادل میدان آذربایجان و توسللعه بلوار آذربایجللان از زیباترین و اصلی 
ترین پروژه های شللهرداری تبریز خواهد بود که افتتاح می شوند.وی با 
اشاره به اینکه این منطقه از شهرداری تبریز در محدوده پارک بزرگ تبریز 
مجوز هیچگونه احداثی را نخواهد داد افزود: پارک بزرگ باید به شللکل 
یک پارک ایده آل برای آینده تبریز حفظ شللود.وی در پایان سخنانش از 
احداث یک پل عابر گذر با عرض 8 متر و طول 330 متر از پارک شادی 
واقللع در روبروی فرودگاه تا پارک بزرگ تبریز خبر داد.وی همچنین در 
بازدید از ورزشللگاه 5000 نفری الغدیر اظهار داشللت: در راستای مرتفع 
سللاختن پاره ای از نیازهای فرهنگی و ورزشللی، شهرداری منطقه چهار 
احداث اسللتادیوم پنج هزار نفری الغدیر را در دسللت اقدام دارد که  این 
استادیوم دارای زمین چمن مصنوعی، سکوهای فوالدی با ظرفیت 5000 
نفر، محل رخت کن در دو طبقه، یک باب سللرویس بهداشللتی، چندین 
زمین بازی بسللتکبال و والیبال در اطراف ورزشگاه و همچنین پارکینگ 

می باشد.مهندس امامی تصریح کرد : از ابتدای امسال شاهد بهره برداری 
از چندین پروژه عمرانی ، خدماتی و فضای سللبز شللهری در این منطقه 
بودیم که بهره برداری از خیابان شهیدان بلندی ، سالن های ورزشی چند 
منظوره شهدای کوی صفا و شهروند، بهره برداری از کافی شاپ باران ، 
زیباسازی میدان ستارخان و احداث چندین بوستان های محلی سبزه زار 
، خورشید ، بهشت و ... ، بهسازی و آسفالت ریزی اساسی  میادین و معابر 
اصلی منطقه ، طرح تعریض پل سللرداران فاتح و چندین پروژه عمرانی 
و خدماتی دیگر بودیم.مهندس امامی همچنین اظهار داشللت: شهرداری 
منطقه 4 تبریز با احداث و سللاماندهی و بهسازی  8 بوستان محله ای از 
ابتدای سللال تا کنون رتبه اول را در بین مناطق شللهرداری کسللب کرده 
اسللت. معاون فنی و عمرانی شللهردار کانشللهر تبریزهم در این مراسم  
گفللت: میدان بزرگ آذربایجان در قرن گذشللته شللاهد دو جنگ بزرگ 
تبریللزی ها در دفاع از تبریز بوده اسللت که این موضوع در اجرای طرح 
بزرگ میدان آذربایجللان مورد لحاظ قرار می گیرد.معاون فنی و عمرانی 
شللهردار تبریز با اشاره به اینکه در گذشللته در خصوص اتمام و توسعه 
رینک دوم تبریز کار بخصوصی انجام نگرفته اسللت گفت: باتمام رینک 
دوم کمربندی میانی تبریز و اتصال قطعات باقی مانده این رینک به میدان 
آذربایجان و اتوبان پاسللداران تاثیر فرامنطقه ای در ترافیک تبریز بوجود 
خواهد آمد.وی با اعام اینکه 7 تقاطع غیر همسللطح از رینک دوم تبریز 
باقی مانده اسللت و با تکمیل این تقاطع ها رینک دوم ترافیکی تبریز نیز 
تکمیل می شللود گفت: تکمیل رینک دوم ترافیکی تبریز امری ضروری 
است که با تکمیل قطعات باقی مانده آن تغییر محسوسی در ترافیک تبریز 
بوقوع خواهد پیوسللت.معاون فنی شللهردار تبریز در پایان گفت: اجرای 
پللروژه های عمرانی قطعا باعث زحمت و اذیت مردم می شللود اما باید 
مردم آسللتانه تحمل خود را باال ببرند چون اجرای یک پروژه به صورت 
اصولی زمانبر می باشد با اینحال از شهروندانی که در طول مدت اجرای 
پروژه های عمرانی دچار زحمت و اذیت می شوند عذرخواهی می کنیم.

شهردارمنطقه چهار تبریز در بازدید خبرنگاران عنوان کرد :

شهرداری منطقه چهار، سکاندار افتتاح پروژه های عمرانی تبریز است


