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ساخت مسکن از کارگران نظارت با دولت

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه ساخت مسکن باید به مردم و گروه های کارگری و کارمندی واگذار شود و دولت به
وظیفه نظارت و سیاســتگذاری بپردازد ،گفت :مشارکت دادن کارفرمایان ،بنگاههای اقتصادی و تشکلهای بزرگ می تواند
پشتوانه عظیمی برای اجرای پروژه های مسکن باشد.
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایســنا ،در ارزیابی مشارکت و ورود گروههای کارگری و کارمندی به ساخت و ساز مسکن
ابراز عقیده کرد و گفت :اگر زمین مناسب و رایگان واگذار شود و دولت پای کار بیاید و کارخانه ها در این امر مشارکت داشته
باشــند ،مشکل مســکن گروههای کم درآمد به ویژه کارگران برطرف می شود.وی ادامه داد :بسیاری از کارخانجات هستند
که در ارتباط با مســئولیتهای اجتماعی خود کمکهای زیادی کرده اند .بنگاه اقتصادی داریم که حتی یک کارگرش بدون
مســکن نیســت و برای کارگران خود به صورت تمام قسط مسکن می سازد چون کارفرما به این موضوع اعتقاد دارد؛ لذا مشارکت دادن کارفرمایان ،بنگاههای اقتصادی
و تشــکلهای بزرگ می تواند پشــتوانه عظیمی برای اجرای پروژه های مسکن باشد.این کارشناس حوزه کار تصریح کرد :در قانون کار ،کارفرمایان مکلف شده اند که با
تشکیل تعاونی ها به تامین مسکن کارگران کمک کنند .درحال حاضر بسیاری از کارفرمایان این آمادگی را دارند که ابزار و نیروی کار مورد نیاز و حتی مصالح ساختمانی
را بدون واسطه برای ساخت مسکن در اختیار بگذارند تا کارگران خانه دار شوند.لبافی با تاکید بر تشکیل تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی ،گفت :براساس بررسی
هایی که در این خصوص داشتم معتقدم که دولتها به تنهایی نمی توانند مسکن بسازند و این کار باید با تشکیل تعاونی های مسکن کارمندان و کارگران صورت گیرد؛
منتها به نظارت دقیق و کارشناســی نیاز داریم تا مجموعه هایی که ممکن اســت تخصصهای الزم را نداشــته باشند رها نشوند و این امر باید با نظارت کارشناسی حوزه
تخصصی نظام مهندسی صورت گیرد که از تضامین الزم برخوردار باشد.
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ترخیص مشروط کاالی بدهکاران مالیاتی

طبق اعالم معاون فنی گمــرک ایران ،صاحبان
کاالی اساسی و مواد اولیه بدهکار به سازمان امور
مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی میتوانند به شرط
تعهد تســویه بدهی تا حداکثر شــش ماه نسبت به
ترخیص کاالی خود اقدام کنند.
مهــرداد جمال ارونقی در گفتوگو با ایســنا ،دو
امتیاز مالیاتی ابالغ شــده به گمرک برای صاحبان
کاالهای اساســی و مواد اولیه تولید را تشریح کرد
و گفت که این تصمیات از امروز(۱۰آذرماه) اجرایی
می شود.
وی گفت که با توجه به تحریمهای بینالمللی و
محدودیتهای ایجاد شده برای واحدهای تولیدی،
گمرک میتواند با پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت برای یکبار و با توافق سازمان امور مالیاتی
و ســازمان تامین اجتماعی نسبت به ترخیص مواد
اولیه واحدهای تولیدی که به این دو سازمان بدهی
دارند ،اقدام کنند.
ارونقــی ادامه داد :ترخیــص کاالهای مربوط به

بدهکاران ســازمان امور مالیاتی و ســازمان تامین
اجتماعی مشــروط به تعهد به تسویه حساب بدهی
آنها تا حداکثر شش ماه است.
معــاون فنی گمرک در ادامه به شــرایط دیگری
برای پرداخت مالیات ارزش افزوده به واردکنندگان
اشاره کرد و گفت :به اســتناد بند «ت» ماده ()۳۸
قانــون رفع موانع تولید و همچنیــن ماده ( )۶امور
گمرکی این مجــوز به وزارت امور اقتصاد و دارایی
(سازمان امور مالیاتی و گمرک) داده شده که جهت
جبران کمبود نقدینگی واحدهــای تولیدی و وارد
کنندگان کاالهای اساسی ،دارو ،تجهیزات پزشکی،
مواد اولیه ،ماشــین آالت و تجهیزات خطوط تولید،
بــرای دریافت مالیــات ارزش افــزوده نیز همانند
نحوهی دریافت حقوق ورودی اقدام کنند.
بــه گفته ارونقی ،براین اســاس این مجوز برای
ســازمان امور مالیاتی و گمرک وجود دارد که مبالغ
ارزش افزوده و عوارض متعلقه را به صورت ضمانت
نامه بانکی یا اســناد خزانه تا سررسید تعیین شده و

به عبارتی پایان سال مالی اخذ کند.
به گزارش ایسنا ،براســاس ماده ( )۶قانون امور
گمرکــی واردات قطعــی کاال مســتلزم پرداخت
حقــوق ورودی متعلقه اســت و گمــرک میتواند
کاالی متعلق به وزارتخانهها و موسســات دولتی را
مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد
مسئوالن مالی ســازمان مربوطه با تعیین مهلت و
کاالی متعلق به سایر اشــخاص را با اخذ ضمانت
بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال
نباشــد ،برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی
ترخیص کند.
همچنین براســاس بند«ت»ماده( )۳۸قانون رفع
موانع تولید ،به گمرک اجازه داده شــده است تحت
شــرایطی از جمله با اخذ ضمانت بانکی ،بیمهنامه
هرگونــه اوراق بهادار و یا نگهــداری برخی کاال
و امــوال و ســایر وثایق و تضمینهــای معتبر به
تشــخیص گمرک حداکثر به مدت یکســال برای
حقوق ورودی ،نسبت به ترخیص کاال اقدام کند.
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سهم  ۱۶.۸درصدی صادرات بخش معدن و صنایع
معدنی در  ۷ماهه امسال

سهم  ۱۶.۸درصدی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در  ۷ماهه امسال
طبق آمار تجارت خارجی در هفت ماهه امســال ارزش صادرات بخش معدن و
صنایع معدنی به حدود  ۳میلیارد و  ۵۰میلیون دالر رسیده است که نزدیک به ۱۷
درصد سهم صادرات کل کشور را در این مدت به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس آمار اعالمی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،از ابتدای
سال جاری تا پایان مهرماه صادرات معدنی و صنایع معدنی  ۱۶.۸درصد از صادرات
غیرنفتی ،سهم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بوده است.
طبــق آمار مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه ابتدایی

امسال از نظر وزنی  ۲۱میلیون و  ۱۷۶هزار و  ۹۲۱تن بوده است.
الزم به ذکر اســت که ارزش کل تجارت خارجی کشــور در هفت ماهه ابتدایی
امسال به  ۳۸میلیارد و  ۲۷۸میلیون دالر رسیده است.
همچنین گفتنی است که در هفت ماهه ابتدایی سال جاری میزان کل صادرات
ایران  ۶۹میلیون تن به ارزش بیش از  ۱۸میلیارد دالر بوده که از نظر وزنی کاهش
 ۱۷درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد .البته بخش مهمی
از این کاهش به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده و با برنامهریزی جدید در شهریورماه
و مهرماه میزان صادرات ایران افزایش یافته است.

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي
نوبت اول

شــرکت آب و فاضــاب اســتان هرمزگان به عنوان دســتگاه مناقصه گــزار در نظر دارد بهاســتناد قانون برگزاري مناقصات به شــماره
 130890مورخ  83/11/17مناقصه با موضوع :اصالح شــبکه توزيع محالت منطقه ســه شــهر بندرعباس (شمال شهر بندرعباس) با مبلغ
برآورد  14.532.969.650ريال (چهارده ميليارد و پانصد و سي و دو ميليون و نهصد و شصت و نه هزار و ششصد و پنجاه ريال) براي مدت
 10ماه و ضمانتنامه شــرکت در فرايند ارجاع کار به مبلغ  727.000.000ريال (هفتصد و بيســت و هفت ميليون ريال ) به پيمانکارداراي
رتبه  5آب واگذار نمايد .از کليه شــرکتهاي صالحيت دار که متقاضي شــرکت در مناقصه مذکور هســتند دعوت مي شود ازتاريخ درج آگهي
به مدت هفت روز با ارائه معرفي نامه کتبي و فيش واريزي به مبلغ  5.000.000ريال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک
صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسنادمناقصه در ساعات اداري به امور قراردادهای اين شرکت به نشاني بندرعباس -بلوار ناصر  -جنب
بيمارســتان شــريعتي مراجعه و اســناد مربوطه را دريافت نمايند .و متقاضي مي تواند مبلغضمانتنامه را به يکي از صور پيش بيني شده در
آئين نامه تضمين در معامالت دولتي کهدر اسناد مناقصه درج مي باشد ،ارائه نمايد.
مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ،اسناد مربوطه را تکميل و در پاکت الک و مهر شده به دبيرخانه شرکت آب و فاضالب
استان هرمزگان تحويل نمايند ،مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت  14مورخ  1399/10/03مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي کيفي
مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم ( )70در ســاعت  10مورخ  1399/10/07در کميســيون مناقصه بازگشــايي خواهد شد و حضور
يک نفر نماينده از طرف هر يک از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
در ضـــمن عــالقمنــدان مي توانند به سايت اينترنتي شرکت آب و فاضالب هرمزگان به نشاني: Hormozgan.ComWWW.Abfa
مراجعه نمايند .
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

سند ماشــین و برگ سبز خودرو سواری پراید رنگ
ســفید مدل  ۱۳۹۰به شــماره موتــور  3890694و
شماره شاسی  S3412289830039و شماره پالک
 417ص  36ایران  79متعلق به آقای مرتضی صادقی
برزگر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری  206تیپ  5رنگ سفید
مــدل  1396به شــماره موتــور  172b0027963و
شــماره شاســی  naap13fe4hj139370و شماره
پــاک  346ب  24ایــران  22متعلق به آقای شــهرام
خودی زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری تیبا  ۲رنگ ســفید مدل
 ۱۳۹۷به شــماره موتور  8655324/M15و شماره
شاســی  NAS821100J1182812و شماره پالک
 189ی  94ایــران  10متعلق به خانم نیلوفر محمودی
راد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند ماشین خودرو سواری پراید رنگ سفید مدل
 ۱۳۹۰به شــماره موتور  ۴۰۴۶۹۲۵و شــماره شاسی
 S۳۴۱۲۲۹۰۸۹۱۵۵۱و شــماره پــاک  ۶۸۹ل ۹۱
ایران  ۸۸متعلق به آقای حســین شاهمرادی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودرو ســواری تیبا رنگ نــوک مدادی
متالیــک مدل  1392به شــماره موتــور 8081645
و شــماره شاســی  NAS811100D5739433و
شــماره پــاک  433س  89ایــران  24متعلق به آقای
مرتضی ابوعلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری پارس رنگ ســفید مدل
 1399به شــماره موتور  164B0274888و شماره
شاسی  NAAN11FE1LH311544و شماره پالک
 255ه  63ایران  74متعلق به خانم فاطمه بیات مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

سه شنبه  11آذر ماه 1399
شمــاره 4076

صاحب امتیاز و مديرمسئول:
مسعود خاکبازان
آدرس دفتر مرکزی:
میدان شیخ بهائی پالک 2واحد57
 : 88056387-021تلفن
چاپ:کارگر تلفن66817316:
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برخورد با متخلفان بازار سرمایه با هدف بازگرداندن
اعتماد به بورس

ســازمان بورس در هفتههای اخیر در ادامه
نظارت و پیگیری اجرای مقررات بازارگردانی و
حمایت از سهامداران اقدام به برخورد قاطع با
افرادی کرده است که با سهلانگاریهای خود
نظم بازار را برهم ریختهاند و مانع از بازگشت
دوباره اعتماد به بازار شدهاند.
بــه گــزارش ایرنا ،ســازمان بــورس در
کنــار تصمیمهای اتخاذ شــده برای کاهش
هیجانهای کاذب در بــازار ،اقدامهایی را در
راســتای افزایش سالمت معامالت و مقابله با
متخلفان در دســتور کار قرار داد که به گفته
کارشناســان این اقدام می تواند تاثیرگذار در
بهبود وضعیت معامالت بورس باشد.
از چند وقت گذشته سازمان بورس در ادامه
نظارت و پیگیری اجرای مقررات بازارگردانی
و حمایت از سهامداران اقدام به برخورد قاطع با
افرادی کرده است که با سهلانگاریهای خود
نظم بازار را برهم ریختهاند و مانع از بازگشت
دوباره اعتمادها به بازار شدهاند.
ســازمان بــورس در صورت عــدم اجرای
مقــررات بازارگردانی و بازارســازی توســط
اشــخاص حقوقی که با محکومیت انضباطی
مواجه شدهاند ،پرونده این اشخاص حقوقی را
به قوه قضائیه ارسال می کند.
پیگیری مجلس برای مجازات متخلفان
در ادامه فعالیتهای صورت گرفته از سوی
ســازمان بورس ،یکــی از نمایندگان مجلس
ضمن حمایت از این اقدام ســازمان در صفحه
شــخصی خود در توییتر نوشــت :برخورد با
متخلفان بازار ســرمایه میتواند به بازگشــت
بورس به جایگاه حقیقی خود کمک کند.
وی افــزود :مجلــس همچنــان مجازات
متخلفان را پیگیری میکند.
تخلف  ۵۰مدیر در اجرای مقررات بازارگردانی
به دنبال چنیــن فعالیتهایی ،در اواخر آبان
ماه بود که جعفر جمالی ،معاون حقوقی سازمان
بــورس به خبرنگار ایرنا اعــام کرد :در ادامه
نظارت و پی گیری اجرای مقررات بازارگردانی
 ٥٠نفر از مدیران متخلف شــناخته شده و به
سلب صالحیت و جریمه نقدی محکوم شدند،
 ۹ناشر (شخص حقوقی) به اخطار کتبی با درج
در پرونده محکوم و یک ناشر و مدیران مربوطه
آن هم که مستندات و دفاعیات محکمه پسند
مبنی بر اهتمــام در اجرای مقــررات را ارائه
کردند ،تبرئه شدند.
جمالی خاطرنشــان کرد :بدیــن ترتیب در
هفتههای اخیر به پرونده  ٣٠شــخص حقوقی
که مقررات بازار را نقض کرده بودند رسیدگی
و  ٢٧شــرکت با محکومیت انضباطی مواجه
شدند.
به گفته معاون حقوقی ســازمان بورس ،در
مجموع حدود  ١٣٩نفر از مدیران این شرکت
ها به مجازات سلب صالحیت محکوم شدهاند.
اخطار کتبی  ۳۱شخص حقوقی
با توجه به تداوم فعالیتهای صورت گرفته
از ســوی ســازمان بورس تعداد این افراد روز
به روز در حال افزایش اســت و در نخســتین
روزهای آذر ماه معاون حقوقی سازمان بورس
با ارائه آماری از برخورد با متخلفان اعالم کرد:
تعداد مدیرانی که به دلیل عدم اجرای مقررات
بازار گردانی تاکنون متخلف شناخته شدهاند به
 ۱۵۷نفر رســیده که از این مجموع  ۳۱ناشر
(شــخص حقوقی نیز تاکنــون) اخطار کتبی
دریافت کردهاند.
تــداوم فعالیت ســازمان بــورس در ایجاد
سالمت معامالت
«جعفر جمالی» روز دوشــنبه در گفت و گو
با خبرنگار ایرنا درباره اقدامات انجام شــده در
زمینه ایجاد ســامت در معامــات بورس و

برخورد با متخلفان بازار سرمایه گفت :به دنبال
جلسات برگزار شــده و انجام هماهنگیهای
الزم با نمایندگان مجلس شــورای اســامی
جهت نگهــداری از حقوق و منافع ســرمایه
گذاران در بازار اوراق بهادار با هدف ساماندهی،
حفظ و توســعه بازار شفاف ،منصفانه و کارای
اوراق بهادار همکاری هایی با ســایر نهادهای
سیاستگذاری و نظارتی صورت گرفته است.
وی افزود :مطابق بند  ۱۲ماده  ۷قانون بازار
اوراق بهادار ،ســازمان بورس و اوراق بهادار با
استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار ،برخی از
اقدامات را در دستور کار قرار داده و گزارش آن
به دادستانی منعکس شده است.
جمالی نخستین اقدام در این زمینه را تصویب
«آیین نامه حفظ ثبات بازار ســرمایه و صیانت
از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران» اعالم
کرد و افزود :این آیین نامه برای نخســتین بار
توسط شــورای عالی بورس و اوراق بهادار در
تاریخ  ۲۰شهریور ماه مورد بررسی قرار گرفت
و در نهایت به تصویب رسید.
عضو هیات مدیره و معاون حقوقی سازمان
بورس و اوراق بهادار خاطرنشــان کرد :دومین
اقدام ،طرحی مبنی بر الزام اشــخاص حقوقی
ناشــر به معرفی بازارگردان و انعقــاد قرارداد
بازارگردانی با شــرکت هــای دارای مجوز در
این زمینه بود که تصویب آن در هیات مدیره
ســازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  ۷مهر
ماه سال جاری انجام شد.
وی به دیگر تصمیم های اتخاذ شده در این
زمینه اشــاره کرد و گفت :رسیدگی به پرونده
تخلفاتی  ۸۴شخص حقوقی ناشر که از اجرای
مصوبات ابالغ شــده ،خودداری کــرده اند و
در مهلت مقرر اعالم شــده از ســوی شرکت
بــورس و اوراق بهادار تهران اقدام به عملیات
بازارگردانــی نکردهانــد از جمله فعالیت هایی
بورس که ســازمان بورس به رسیدگی نسبت
به آنها پرداخت.
جمالی اعــام کرد :صدور مجازات اخطار یا
تذکــر کتبی با درج در پرونده برای  ۴۹ناشــر
اوراق بهــادار و صدور همان مجــازات برای
تعداد  ۶۰نفر از مدیران شــرکت های مزبور،
اقدام دیگر سازمان بورس به شمار می رود که
موفقیت آمیز بوده است.
عضو هیات مدیره و معاون حقوقی سازمان
بورس و اوراق بهادار گفت :رسیدگی به پرونده
تخلفاتــی  ۳۷ناشــر اوراق بهــادار در هیات
رسیدگی به تخلفات ســازمان بورس و اوراق
بهــادار و صدور مجازات ســلب صالحیت از
تصدی ســمت مدیریت در کلیه ناشران اوراق
بهادار ،نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام
به مــدت  ۶ماه و پرداخــت جریمه نقدی به
حســاب خزانه دولت برای  ۱۹۰نفر از مدیران
اشــخاص حقوقی ناشــر از جمله تصمیماتی
بــود که در چند وقت اخیر در راســتای بهبود
معامالت بازار سرمایه اتخاذ شده است.
وی به پیگیری اجرای مصوبات اعالم شده
توسط ناشران اوراق بهادار در زمان رسیدگی به
تخلفات و نیز صدور آرا اشــاره کرد و گفت :از
تعداد  ۸۴ناشر در پرونده های تخلفاتی ،تعداد
 ۳۵ناشر در مرحله رســیدگی بدوی و قبل از
صدور آرای انضباطی ،اقــدام به انعقاد قرارداد
بازارگردانی و اجرای عملیات بازارگردانی کرده
انــد که منجر به تبرئه ناشــر و مدیران آنها از
اتهام وارده شد ،همچنین پس از صدور و ابالغ
آرای انضباطی نیز تعداد  ۲۳ناشــر در راستای
رفع آثار ناشی از تخلف صورت گرفته و اصالح
عملکرد ،اسناد مثبته در خصوص انعقاد قرارداد
بازارگردانی و معرفی بازارگردان ،به سازمان و
یا بورس ارائه کرده اند.

خبر

برنامه مشترک وزارت نیرو و دانشگاه ها ابالغ شد

وزیر نیــرو برنامه مشــترک دکترای این
وزارتخانه و دانشگاهها را با هدف بهرهگیری
از حداکثر توان رســاله دانشــجویان مقطع
دکترا در صنعت آب و برق ابالغ کرد.
بهگزرش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،
رضــا اردکانیان» در این ابالغیه اعالم کرد:
براساس تحقق بند پنجم سیاستهای کلی
علم و فناوری ابالغی رهبر معظم انقالب با
عنوان «ایجاد تحــول در ارتباط میان نظام
آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری با ســایر
بخشها» و نیز مجموعــه برنامه راهبردی
 ۱۴۰۴وزارت نیــرو بــا عنــوان «توســعه
همکاریهــای مشــترک با ســازمانهای
مردمنهاد و مراکز علمی و پژوهشــی داخلی
و خارجی» و در اجرای برنامه وزارت نیرو در
دولت دوازدهم مبنی بر «گسترش ارتباطات
و فعالیتهــای علمی بینالمللــی و تعامل
ســازنده با مراکز آموزش عالی کشور» ،به
منظــور بهرهگیری از حداکثر توان رســاله
دانشــجویان مقطع دکترای دانشــگاههای
کشــور ،آئیننامه «برنامه مشترک دکترای
وزارت نیرو و دانشگاهها» ابالغ میشود.
وی تاکید کرد :ضروری است شرکتهای

مادر تخصصی و ســاتبا راهکارهای الزم را
اتخاذ تــا ضمن بهرهگیری حداکثری از این
فرصــت و رفع نیازمندیهای پژوهشــی و
فناورانه خود ،گزارشهای  ۶ماهه از اجرای
این آئیننامه را بــرای معاونت تحقیقات و
منابع انسانی ارسال کنند.
بنــا بر ایــن گــزارش ،یکــی از اهداف
وزارت نیــرو از ابــاغ ایــن آئیننامه ،رفع
نیازهای وزارت نیرو بوســیله برنامهریزی و
اتخاذ تمهیــدات الزم در آموزش محققان،
آمادهسازی زیرساختهای الزم برای انجام
و هدایت تحقیقــات در موضوع های مورد
نیاز است.
افزایش انگیزه در اعضــای هیات علمی
و دانشــجویان برای تعریــف موضوع های
پژوهشــی کاربردی مرتبط بــا وزارت نیرو،
شناســایی افراد مســتعد برای همکاری در
پروژههای پژوهشی در بخشهای مختلف
وزارت نیــرو و امکان اســتفاده از امکانات
تجهیــزات آزمایشــگاهی شــرکتهای
و
ِ
زیرمجموعــه وزارت نیــرو بــرای انجــام
رسالههای دانشــجویان مقطع دکترا دیگر
اهداف آئیننامه مزبور را شامل میشود.

خبر

رکود اقتصادی چیست؟

تعریف کالسیک رکود اقتصادی دارای معایب زیادی است.
به گزارش ایسنا به نقل از صندوق بین المللی پول ،به صورت
کلی رکود اقتصادی به رشــد منفی در دو فصل متوالی اطالق
می شــود .با این حال این تعریف عمومی برای تمامی شرایط
قابل استفاده نیســت؛ چرا که اوال همه کشورها آمارهای رشد
اقتصــادی را به صورت فصلی اعــام نمی کنند و دوم این که
تعریف رشد اقتصادی در تمامی کشورها یکسان نیست .از طرف
دیگر رشــد اقتصادی شاخص گسترده ای است و چه در سطح
داخلی و چه در سطح جهانی بیانگر جزییات کامل نیست .برای
مثال در تاریخ ،متوســط رشد ساالنه جهان به ندرت منفی بوده
اما در این بازه زمانی رشــد اقتصادی بسیاری از کشورها منفی
بوده اســت یا در سطح کشــوری ممکن است رشد چند بخش
حتی برای دو فصل متوالی منفی باشد اما مجموع رشد اقتصادی
مثبت باشد.
در ســال  ۱۹۷۵میالدی متوسط رشد اقتصادی جهان به ۱.۹
درصد رســید اما اندازه گیری ها نشــان می داد که سطح رفاه
جهانی به نســبت ســال قبل از آن تقریبا تغییری نکرده است.
چرا؟ به این دلیل ساده که رشد جمعیت نیز در همان سال تقریبا
در ســطح رشــد اقتصادی بود و در نتیجه سرانه تولید ناخالص
داخلی بدون تغییر باقی ماند .این وضعیت در ســال  ۱۹۸۲حتی
بدتر نیز شد و با وجد متوسط رشد مثبت اقتصادی جهان ،سطح
سرانه تولید ناخالص داخلی به نسبت سال قبل کمتر هم شد.
چندی پیش مرکــز ملی مطالعات اقتصــادی آمریکا تعریف
کاراتــری از رکود اقتصادی ارایه داد و آن را کاهش قابل توجه
فعالیتهای اقتصادی در ســطح کشور به مدت چندین ماه تعمیم
داده اســت .این تعریف با در نظر گرفتن پارامترهای بیشــتری
نظیر رشــد بخش تولید ،اشتغال در بخش غیرکشاورزی ،درآمد
شخصی واقعی افراد و میزان تراکنش ها ،می تواند تعریف دقیق
تری از رشد اقتصادی یا رکود و تاثیر آن بر سرانه تولید ناخالص
داخلی را ارایه دهد.

بدنبال طراحی خودروهای پیشرفته
و ارزان قیمت در کشور هستیم

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت :به دنبال طراحی
خودروهای پیشــرفته و ارزان قیمت با استفاده از ظرفیت های
داخلی کشور هستیم.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت ،ســورنا
ســتاری در نشســت مشــترک با وزیر صمت و عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام که در خصوص بررســی طرح تولید
خودروی مدرن و اقتصادی برگزار شــد ،اظهار داشــت :ایجاد
نوآوری با اســتفاده از طراحیهای داخلی بیشــتر خواهد شد و
بــه همین لحاظ در طرح تولید خــودروی ارزان قیمت و مدرن
بر روی طراحی داخلی با اســتفاده از ظرفیتهای داخل کشور
تأکید داریم.
وی با اعالم اینکه اگر طراحی دســت خودمان باشــد ،خلق
خودرو خواهیم کرد ،گفت :از کپی کاری در حوزه خودرو و مونتاژ
باید بیرون بیاییم و به ســمت خلق خودرو با استفاده از طراحی
نیروهای متخصص کشورمان و نخبگان حرکت کنیم.
هوشمند سازی در صنعت خودرو را دنبال میکنیم
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهــور در ادامه با تأکید بر
اینکه آینده صنعت خودرو در هوشــمند سازی است ،بیان کرد:
کشــور ما نیز در آینده باید به سمت تولید خودروهای هوشمند
و برقی برود تــا از این موضوع عقب نمانیم که این مهم را نیز
در دستور کار داریم.
در این جلســه با حضور علیرضا رزم حســینی ،وزیر صنعت،
معدن و تجــارت و علی آقا محمدی ،عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ،طرح تولید خودروی مدرن و اقتصادی از سوی
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با ورود به عمق داخلی
ســازی بیشــتر ،توجه به تاب آوری و پلتفرمهای مشــترک با
استفاده از ظرفیت دو خودروساز بزرگ کشورمان (ایران خودرو
و سایپا) و همچنین بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

کاهش  ١۵هزار تومانی قیمت مرغ

قیمت مرغ که طی روزهای گذشته تا کیلویی  ٣۶هزار تومان
نیــز افزایش یافته بود در حــال حاضر به  ١٨تا  ٢٢هزار و ٨٠٠
تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،قیمت مرغ که طی روزهای گذشــته
بــه دلیل بی تدبیری دولت در بــازار نهادههای دامی تا کیلویی
 ٣۶هــزار تومان نیز افزایش یافته بــود در حال حاضر در خرده
فروشــیهای سطح شهر تهران به  ١٨تا  ٢٢هزار و  ٨٠٠تومان
رسیده است.
این تعدیل نسبی قیمت ناشی از توزیع مرغ گرم و منجمد در
میادین میوه و تره بار و فروشــگاههای زنجیرهای است و قیمت
هر کیلوگرم مرغ بین  ١٣تا  ١٨هزار تومان کاهش یافته است.
یکی از مرغ فروشی های تهران درباره اینکه چرا برخی خرده
فروشی های سطح شهر مرغ را زیر قیمت مصوب و حتی کمتر
از نرخی کــه دولت دارد در میادین و فروشــگاهها عرضه می
کنند ،می فروشند ،به خبرنگار مهر گفت :با توجه به نرخ عرضه
در میادین وفروشگاهها ،برای اینکه مرغ روی دست شان نماند
ناچارند روی  ۱۸هزارتومان بفروشند.
در حال حاضر در خرده فروشــیهای ســطح شــهر تهران
میانگین قیمت هر بسته پای مرغ نیم کیلویی  ١٠هزار تومان و
هر بسته جگر مرغ نیم کیلویی نیز  ١٠هزار تومان است.
بــه دنبال افزایش قیمت مرغ در بــازار ،دولت اقدام به توزیع
مــرغ گرم با نرخ  ١٨هزار و  ۵٠٠تومان و مرغ منجمد با قیمت
هر کیلوگرم  ١۵هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه
های زنجیرهای کرده است.
البته مســئوالن وزارت صمت همچنان تاکید دارند که قیمت
مصوب هــر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننــدگان  ٢٠هزار و
 ۴٠٠تومان اســت و فروش باالتر از این نرخ را تخلف میدانند
اما ایــن قیمت فقط در عرضههایی که خــود دولت در میادین
میوه و تره بار و فروشــگاههای زنجیرهای انجام میدهد ،قابل
مشاهده است.
دبیر ســتاد تنظیم بازار چند روز قبــل وعده داده بود با توزیع
گسترده مرغ از محل ذخایر دولت ،قیمت این ماده پروتئینی طی
هفته جاری کاهش یافته و به سطح قبلی بازگردد.

