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رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی:

قیمت مرغ کاهش یافت

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و ماهــی بــا بیــان اینکــه در
چنــد روز آینــده قیمــت مــرغ بــه نــرخ مصــوب خواهــد رســید،
گفــت :از چنــد روز گذشــته ســیر نزولــی قیمتهــا آغــاز شــده
اســت.
مهــدی یوســف خانــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در رابطــه بــا
بــازار مــرغ گفــت :در چنــد وقــت اخیــر قیمــت نهادههــای دامــی
نســبت بــه گذشــته کاهــش قابلتوجهــی داشــته و حتــی قیمــت
نهــاده دامــی در بــازار آزاد از عرضــه دولتــی آن کمتــر اســت.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و ماهــی بــا بیــان اینکــه
هیچگونــه مشــکلی در تأمیــن و عرضــه نهــاده دامــی وجــود
نــدارد ،ادامــه داد :قیمــت  ۸۵۰۰تومــان بــرای مــرغ زنــده کــه
از ســوی دســتگاههای ذیربــط تعیی ـن شــده ،قیمــت مناســب و
قابــل قبولــی اســت کــه در زمــان تعییــن قیمــت ،کارشناســان و
نماینــدگان مرغداریهــا رضایــت خــود را اعــام و حضــور داشــتند.
وی خاطرنشــان کــرد :امــا بــه دلیــل آنکــه مرغــداران در ســه مــاه
ابتدایــی ســال متضــرر شــدند اصــرار داشــتند بــرای جبــران ضــرر
گذشــته ،در دو مــاه اخیــر مــرغ خــود را  ۲هــزار تومــان گرانتــر از
نــرخ مصــوب عرضــه کننــد کــه ایــن اتفــاق جبــران ضــرر گذشــته
شــد و ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد کــه عرضــه کــم بــود و مرغــدار
توانســت نظــر خــود را عملــی کنــد.
یوســف خانــی بیــان کــرد :قیمــت ،بیــش از هــر فاکتــور دیگــری
متأثــر از میــزان عرضــه و تقاضــا اســت و از دو ســه روز گذشــته
میــزان تولیــد افزایــش و قیمــت مــرغ کاه ـش یافتــه اســت.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و ماهــی بــا تأکیــد بــر اینکــه
از چنــد روز گذشــته ســیر نزولــی قیمتهــا آغــاز شــده اســت،
گفــت :در چنــد روز آینــده قیمتهــا بــه نــرخ مصــوب خواهــد
رســید و مشــکلی از بابــت عرضــه بیــش از نیــاز بــازار وجــود نــدارد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا قیمــت اقــام مختلــف مــرغ
نیــز رونــد نزولــی بــه خــود خواهــد گرفــت ،تأکیــد کــرد :اقــام
مختلــف مــرغ همچــون ســینه ،فیلــه و  ...تابعــی از قیمــت مــرغ
اســت و بهطــور حتــم قیمــت اقــام مختلــف مــرغ نیــز کاهــش
مییابــد.

اولتیماتوم آخر برای اعالم حقوق

عــدم تمایــل برخــی دســتگاهها بــرای ثبــت
اطالعــات حقــوق و مزایــای کارکنــان در ســامانه
مربوطــه در نهایــت بــه تصمیــم دولــت بــرای الــزام
آنهــا بــه اعــام اطالعــات تــا حداکثــر پایــان شــهریور
انجامیــده اســت و تنهــا یــک مــاه دیگــر فرصــت
باقــی اســت تــا حتــی دســتگاههایی کــه بیــش
از یــک ســال گذشــته از قانــون گریــزان بودنــد،
ورود کنند.بــه گــزارش ایســنا ،حــدود یــک ســال
و نیــم از راه انــدازی ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا
گذشــت و در ایــن بیــن تمامــی دســتگاهها بــرای
اجــرای قانــون ورود نکردند.برخــی خبرهــا از ایــن
حکایــت داشــت کــه تعــدادی از دســتگاهها از جملــه
ســازمانهای مربــوط بــه قــوه مجریــه و قــوه مقننــه
اطالعــات حقــوق کارکنــان را بارگــزاری نکــرده و
در مجمــوع عملکــرد کاملــی از مــاده ( )۲۹قانــون
برنامــه ششــم توســعه کــه ایــن الــزام را داشــته،
وجــود نــدارد.در ایــن شــرایط اخیــرا هیــات دولــت
بــا بررســی گــزارش عملکــرد دســتگاهها در ورود
اطالعــات حقوقــی کارکنــان تصمیــم گرفــت تــا
فرصتــی را بــرای تکمیــل اطالعــات در ســامانه تعیــن
کنــد .قــرار بــر ایــن شــد تــا پایــان شــهریور مــاه
تمامــی دســتگاههایی کــه اطالعــات درج شــده آنهــا
ناقــص بــوده و یــا اینکــه اصــا ورود نکردهانــد ،در
ایــن رابطــه اقــدام کننــد.
بــر ایــن اســاس ســازمان اداری و اســتخدامی هــم
طــی نام ـهای بــه ایــن دســتگاهها خواســته بــود تــا
فرآینــد را تکمیــل کننــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در آخریــن اطالعرســانی
نیــز مشــخص نشــد کــه در مجمــوع چنــد دســتگاه
تاکنــون اطالعــات حقوقــی کارکنــان را وارد
کردهانــد ،بــه اســتناد اعــام گذشــته ســازمان اداری
و اســتخدامی بایــد  ۳۹۴۶دســتگاه اطالعــات خــود
را در ســامانه حقــوق و دســتمزد ثبــت میکردنــد
کــه تــا دی مــاه ســال گذشــته  ۲۲۰۰دســتگاه ورود
نکــرده بودنــد.

صنعت ،معدن و تجارت

شیوههای خانهدار شدن مردم بدون
استفاده از سرمایهگذاری انبوهساز

کارشناســان معتقدنــد راهکارهــای موفــق ســاخت
مســکن مثــل مســکن ویــژه ،بایــد در مقیاسهــای
وســیعتر توســعه پیــدا کنــد تــا بــا تولیــد انبــوه
مســکن ،گامــی بــرای ســاماندهی بــازار مســکن
برداشــته شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بــازار مســکن ایــن
روزهــا تحــت تاثیــر رکــود تولیــد نســبت بــه
ســال هــای پایانــی دهــه  ۸۰و ابتدایــی دهــه ۹۰
و همچنیــن فضــای ســوداگرانه ،شــرایط خوبــی را
تجربــه نمیکنــد .هــر چنــد کــه تولیــد مســکن بــر
اســاس تعــداد پروانــه هــای صــادره در زمســتان ۹۷
نســبت بــه زمســتان  ۹۶بــر اســاس اعــام مرکــز
آمــار ایــران ،رشــد  ۲۵درصــدی داشــته اســت
کــه نتیجــه آن در روزهــای اخیــر و بــا آغــاز رونــد
کاهشــی قیمــت مســکن ظهــور و بــروز یافتــه اســت.
در ایــن میــان یکــی از راه هــای بهبــود وضــع بــازار،
تولیــد انبــوه مســکن اســت .بــر اســاس مطالعــات
طــرح جامــع مســکن ،بــازار ایــن کاال در کشــور
نیازمنــد ســاالنه ســاخت حــدود  ۱میلیــون واحــد
مســکونی اســت کــه برخــی از کارشناســان ایــن
نیــاز را تــا  ۲میلیــون واحــد نیــز تخمیــن مــی زننــد.
از طرفــی اســتفاده از راهکارهــای موفــق در زمینــه
ســاخت مســکن ،میتوانــد تــا حــد زیــادی منجــر
بــه بهبــود شــرایط تولیــد و عرضــه شــود.
انبوه ساز به جای مالک شدن صرفا پیمانکار باشد
یکــی از سیاســتهایی کــه در ســالهای اخیــر
مطــرح شــده ،سیاســت تبدیــل واســطه مالکیتــی
بــه واســطه مدیریتــی اســت .در ایــن سیاســت،
انبوهســاز تنهــا نقــش ســازنده را در پــروژه ایفــا

میکنــد و پــس از اتمــام پــروژه هیــچ ســهمی
در واحدهــای مســکونی تکمیــل شــده نــدارد .در
حقیقــت بــه جــای مالکیــت بــر واحدهای مســکونی،
رونــد ســاخت مســکن را مدیریــت میکنــد .ایــن
سیاســت در پــروژه مســکن ویــژه تهرانســر ،منجــر
بــه تجربــهای موفــق در صنعــت ســاخت مســکن
کشــور شــد.
کارشناس مسکن :کاهش  ۴۰درصدی هزینه مسکن
با حذف انبوه ساز از چرخه مالکیت
ابولفضــل نــوروزی کارشــناس مســکن در نقــد
و بررســی برنامــه دولــت بــرای ســاخت مســکن
مشــارکتی در گفــت وگویــی اظهــار کــرد :هزینــه
خریــد مســکن بــرای متقاضیــان بــه  ۳بخــش
تقســیم میشــود .اولیــن هزینــه خریــد مســکن،
هزینــه زمیــن اســت .بــه طــور میانگیــن حــدود ۵۵
درصــد هزینــه یــک خانــه را هزینــه زمیــن شــامل
میشــود .دومیــن ،هزینــه خریــد مســکن ،هزینــه
ســاخت خانــه اســت .ســومین هزینــه خریــد هــم،
بحــث بهــره تورمــی مالــک اســت.
ایــن کارشــناس مســکن ضمــن بیــان ایــن نکتــه که
دولــت موظــف اســت هزینههــای ســاخت مســکن را
بــرای مــردم کاهــش دهــد ،افــزود :هزین ـهی بهــره
مالکانــه زمانــی بــه متقاضــی تحمیــل میشــود کــه
مالــک و ســازنده یکــی شــوند .درواقــع ســازنده بــه
ســبب کســب ســود بیشــتر ،زمانــی ایــن واحدهــای
مســکونی را بــه بــازار عرضــه میکنــد کــه
قیمتهــا در باالتریــن حــد خــود باشــد .در واقــع
بــا اعطــای مالکیــت بــه متقاضــی میتوانیــم  ۳۰تــا
 ۴۰درصــد هزینــه مســکن را کــم کنیــم.

پیش بینی افزایش تولید لوازم خانگی
در نیمه دوم امسال

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن لــوازم
صوتــی و تصویــری ایــران پیشبینــی
کــرد کــه در  ۶ماهــه دوم امســال شــاهد
بهبــود شــرایط تولیدکننــدگان و افزایــش
شــمارگان تولیــد باشــیم کــه ایــن امــر بــه
کاهــش قیمتهــا خواهــد انجامیــد.
علیرضــا موســوی مجـ د در گفــت وگــو بــا
ایرنــا ،بــه ثبــات ایــن روزهــای بــازار لــوازم
خانگــی اشــاره کــرد و افــزود :تقاضــای
کاذب ماههــای گذشــته بــرای لــوازم
خانگــی کــه در پــی آن بســیاری از مــردم
بــرای خریــد کاالهــا بــه بــازار هجــوم
آورده و عــدهای فرصــت طلــب نیــز اقــدام
بــه احتــکار کــرده بودنــد ،فروکــش کــرده
اســت.
بــه گفتــه وی ،ایــن روزهــا بــه دلیــل
ثبــات نــرخ ارز شــاهد ثبــات قیمتــی در
لــوازم خانگــی هســتیم و خریدهــا نیــز نــه
بــه رونــق پیــش از افزایــش قیمتهــا،
بلکــه در حــد معقــول انجــام مــی شــود.
موســوی مجــد در پاســخ بــه بــاال
بــودن قیمتهــا در بــازار یــادآور شــد:
قیمتگذاریهــا بــر مبنــای ارز نیمایــی
انجــام شــده اســت؛ هرچنــد در ماههــای
گذشــته عــدهای در بــازار بــر مبنــای ارز
آزاد قیمتگــذاری میکردنــد.
وی گفــت :بــه دلیــل کاهــش نــرخ ارز در
روزهــای گذشــته ،قاچــاق صرفــه پیــدا
کــرده اســت و شــاهد پــر رنــگ تــر شــدن
اجنــاس قاچــاق در بــازار هســتیم ،امــا

اگــر در نیمــه دوم ســال تولیدکننــدگان
بــا قــدرت پــای کار بیاینــد بــازار لــوازم
قاچــاق کســاد خواهــد شــد.
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن لــوازم
صوتــی و تصویــری ایــران همچنیــن
بــه وجــود تلویزیــون هــای قاچــاق
دارای گیرندههــای ماهــوارهای در بــازار
اشــاره کــرد کــه بطــور عمــده از بــازار
بانــه وارد شــده و خواســتار آن شــد تــا
دســتگاه هــای مربوطــه نظــارت خــود را
افزایــش دهند.بــه گــزارش ایرنــا ،بررســی
آمارهــای منتشــره وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت حاکــی از تولیــد  ۲۵۰هــزار
دســتگاه یخچــال و فریــزر در ســه ماهــه
نخســت ســال  ۹۸و رشــد  ۱۶.۱درصــدی
تولیــد آن در مقایســه بــا مــدت مشــابه
پارســال اســت.در ایــن مــدت تولیــد انــواع
تلویزیــون در کشــور افتــی  ۳۲.۵درصــدی
تجربــه کــرد و بــه  ۱۲۳هــزار و ۱۰۰
دســتگاه رســید.
همچنیــن در مــدت مذکــور  ۹۳هــزار و
 ۹۰۰دســتگاه ماشــین لباسشــویی تولیــد
شــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه
پارســال  ۳۰.۶درصــد کاهــش داشــته
اســت.
ایــن گــزارش مــی افزایــد:تولیــد کولــر
آبــی در ســه ماهــه نخســت امســال بــا
رشــد  ۶.۲درصــدی در همســنجی بــا
پارســال بــه  ۴۰۰هــزار و  ۶۰۰دســتگاه
رســید.

درآمد انبوه ساز ،حق العمل ساخت باشد نه فروش
واحدهای ساخته شده
نــوروزی در بیــان راه حــل رفــع ایــراد بــزرگ طــرح
هــای تولیــد انبــوه مســکن ،یعنــی مالکیــت ســازنده بــر
واحدهــای مســکونی گفــت :در حقیقــت ،انبوهســاز بایــد
تنهــا نقــش ســازنده داشــته باشــد .یعنــی منبــع درآمــد
انبوهســاز ســاخت مســکن باشــد و ســودی در فــروش
نداشــته باشــد .بــه ایــن ترتیــب از داللــی و احتــکار
جلوگیــری خواهــد شــد.
وی در مــورد نحــوه عقــد قــرارداد در ایــن شــیوۀ ســاخت
مســکن افزود:یــک قــرارداد ســه جانبــه بیــن دولــت و
ســازنده و متقاضــی مســکن بســته میشــود .بــر اســاس
ایــن سیاســت ،راهکارهــای متفاوتــی میتــوان پیــاده
کــرد امــا اصــل ایــن اســت کــه مالــک آن خانــه هــا
مــردم باشــند و ســازنده صرف ـاً ســازنده باشــد.
برخی مدل های تأمین مالی ساخت مسکن ،بدون روش
مشارکتی
ایــن کارشــناس در بــاب راهکارهــای تولیــد انبــوه
مســکن ،اضافــه کــرد :دولــت میتوانــد هزینــه ســاخت
را بــر اســاس سیاســت هایــش ،بــه شــکل وام ســاخت
در اختیــار مــردم قــرار دهــد .در راهــکاری دیگــر دولــت
میتوانــد بــدون پرداخــت تســهیالت کل هزینــه ســاخت
را بــه عهــدۀ مــردم بگــذارد .همچنیــن در ایــن مــدل
هزینــه زمیــن پــس از تحویــل واحــد بــه متقاضــی ،طی
اقســاطی از وی اخــذ میشــود .امــا بــرای دهکهــای
پاییــن میتــوان هزینــه مســکن را حــذف کــرد.

بیتکوین و چالش مصرف برق در
کشورهای مختلف دنیا

کمیتــه امــور اقتصــادی و پولــی پارلمــان اروپا
بــه اقتصاددانــان توصیــه میکنــد حضــور
ارزهــای مجــازی در بازارهــای مالــی را جــدی
بگیرنــد و از سیاســتگذاران میخواهدنســبت
بــه وضــع قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه ایــن
ابــزار مالــی جدیــد اقــدام کنــد.
بــه گــزارش فــارس  ،کمیتــه امــور اقتصــادی
و پولــی پارلمــان اروپــا در گزارشــی کــه در
جــوالی  2018منتشــر نمــوده اســت بــه
اقتصاددانــان توصیــه میکنــد کــه حضــور
ارزهــای مجــازی در بازارهــای مالــی را جــدی
بگیرنــد و از سیاســتگذاران نیــز میخواهــد
ضمــن اجتنــاب از برخــورد انفعالــی و
نادیدهگرفتــن ایــن ارزهــا یــا برخــورد ســلبی
و ممنوعنمــودن اســتفاده از آنهــا ،عــاوه
بــر بــه رسمیتشــناختن ارزهــای مجــازی،
نســبت بــه وضــع قوانیــن و مقــررات مربــوط
بــه ایــن ابــزار مالــی جدیــد هماننــد ســایر
ابزارهــای مالــی اقــدام نماینــد.
بــا اینحــال ،بــه نظــر میرســد ارزهــای
مجــازی و بیتکویــن (بــه عنــوان یکــی از
پرکاربردتریــن آنهــا) بــرای تبدیلشــدن
بــه یــک ابــزار مالــی متــداول در بازارهــای
دنیــا صرفــا بــا مشــکالت از جنــس مالــی
و اقتصــادی مواجــه نمیباشــند .مجلــه
فوربــز در گزارشــی نیــاز بــاالی بیتکویــن
بــه مصــرف انــرژی را بــه عنــوان پاشــنه
آشــیل ایــن ارز مجــازی معرفــی کــرده و
چالشهــای کشــورهای مختلــف در تامیــن
بــرق مــورد نیــاز جهــت اســتخراج بیتکویــن
را بررســی میکنــد .ایــن گــزارش میافزایــد
کــه برخــی از دولتهــا اقداماتــی را جهــت

ممنــوع یــا محدودکــردن دسترســی
اســتخراجکنندگان بیتکویــن بــه شــبکه
سراســری بــرق خــود آغــاز کردهانــد.
در ژانویــه  2018بانــک مرکــزی چیــن بــه
مقامــات محلــی اعــام کــرد تــا نســبت بــه
محدودســازی فعالیــت اســتخراجکنندگان
بیتکویــن از طریــق محدودســازی
دسترســی آنهــا بــه شــبکه بــرق اقــدام
نماینــد .فوربــز بــه نقــل از یکــی از مجــات
چینــی مینویســد کــه رگوالترهــای محلــی
در چیــن بــه دنبــال تمهیداتــی هســتند
تــا اطمینــان حاصــل نماینــد کــه از ایــن
پــس اســتخراجکنندگان بیتکویــن از
سیاســتهای تشــویقی مربــوط بــه مالیــات،
قیمــت بــرق و همچنیــن اعطــای زمیــن
بهرهمنــد نشــوند.
در ایــاالت متحــده امریــکا نیــز مقامــات
محلــی بیــش از پیــش نگــران تاثیــر
اســتخراج بیتکویــن بــر مصرفکننــدگان
عــادی بــرق میباشــند .در ایــن راســتا،
بعــد از اینکــه در مــارس  2018مصــرف
بــرق ناشــی از اســتخراج بیتکویــن از
ظرفیــت شــبکه بــرق شــهر پالتزبــرگ در
ایالــت نیویــورک فراتــر رفــت ،فعالیتهــای
جدیــد اســتخراج رمزارزهــا در ایــن شــهر
ممنــوع شــد و دارنــدگان دســتگاههای
اســتخراج نیــز موظــف بــه خریــد بــرق بــا
قیمــت گرانتــر شــدند .همچنیــن در ایالــت
واشــنگتن بــه دلیــل افزایــش فشــار بــر شــبکه
بــرق ،محدودیتهایــی بــر دسترســی مــزارع
اســتخراج بیتکویــن بــه شــبکه بــرق اعمــال
شــد.

