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كالم نور
پس هر یک از شما بتواند خدا را دیدار
کند در حالی که دست به خون و مال
مسلمانان نیالوده و زبان به ریختن
آبرویشان نگشوده ،باید چنین کند.
امام علی

مرغ  9750تومان شد

رئی��س اتحادی��ه پرن��ده و
ماهی نرخ جدید مرغ و انواع
مشتقات در بازار را اعالم کرد.
مهدی یوس��فخانی ،رئیس
اتحادی��ه پرن��ده و ماهی در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،از کاهش
 100تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت:
دیروز شنبه نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری
 6هزار و  ،400مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه
 8هزار و  ،800توزی��ع در واحدهای صنفی 8
ه��زار و  950و خردهفروش��ی  9ه��زار و 750
تومان رقم خورد .به گفته وی ،نرخ هر کیلو ران
مرغ با کم��ر  8ه��زار و  750و ران مرغ بدون
کمر برابر با قیمت م��رغ  9هزار و  750تومان
است .یوسفخانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات
افزود :نرخ هر کیلو سینه با کتف  15هزار ،سینه
بدون کتف  16هزار و فیله مرغ  17هزار تومان
است .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان نرخ
واقعی هر کیلو مرغ زنده را  6هزار و  200و مرغ
آماده به طبخ در خردهفروشی را  9هزار و 400
تومان اعالم کرد و گفت :پیشبینی میشود تا
پایان هفته نرخ مرغ مجددا  200تومان در بازار
کاهش یابد.

مواجه شدن جمعیت  ۱۰میلیونی
شرق کشور با کمآبی

سخنگوی مجمع نمایندگان استان خراسان
رض��وی از برگزاری همایش ملی  2روزه آب در
شرق کش��ور در شهر مش��هد خبر داد .جلیل
رحیمیجهانآب��ادی در گفتوگو با خانه ملت،
اظهار داش��ت :همای��ش مل��ی  2روزه آب در
شرق کشور با حضور آقای اردکانیان وزیر نیرو،
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و
اس��تانداران خراس��ان رضوی ،خراسان جنوبی
و سیستانوبلوچس��تان و جمعی از مس��ؤوالن
حوزه آب شرق کشور دیروز (شنبه  6مردادماه)
در مشهد ش��روع به کار کرد .وی با بیان اینکه
مساله کمآبی و راههای مقابله با این وضعیت در
منطقه شرق کشور محور اساسی این همایش
 2روزه است ،گفت :دیروز آقای اردکانیان وزیر
نیرو ،اس��تانداران هر  3استان ،مسؤوالن سپاه
پاسداران و آقای بنایی رئیس مجمع نمایندگان
استان خراسان رضوی مطالبی را در جلسه ارائه
کردند .این نماینده مجلس با بیان اینکه امروز
پنلهای کاری و گزارش مسووالن در حوزههای
کشاورزی ،آب و فاضالب روستایی و آب شهری
ادامه دارد ،افزود :در شرق کشور جمعیتی حدود
 10میلیون و  500هزار نفر در  3استان زندگی
یکنند که به دلیل عوامل محیطی ،طبیعی،
م
خشکسالی و عوامل انسانی از جمله احداث سد
در کشور افغانس��تان با کمآبی مواجهند و این
همایش در این راستا برگزار شده است.
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ادامه از صفحه اول
ت -سرعت عمل دولت در هدایت تواناییها و

گرانی

گزارش

گزارش هفتگی بانک مرکزی از تغییر قیمتها

«وطن امروز» از افزایش کمسابقه قیمت محصوالت لبنی گزارش میدهد

گرانی رسمی لبنیات تا  ۳۲درصد!

قبل از ابالغ افزایش قیمت لبنیات ،انواع محصوالت لبنی گران شده بود
اسداهلل خسروی :قیمت محصوالت لبنی رسما به
طور متوس��ط  9درصد گران شد ،تا جایی که در
برخی از این محصوالت افزایش قیمت تا  32درصد
هم به چشم میخورد .قیمت لبنیات باالخره پس
از کش و قوسهای فراوان گرانتر ش��د ،گرانیای
که نه تولیدکنندگان شیر خام راضی به آن هستند
و نه صنایع تولیدی لبنیات و نه مصرفکنندگان،
چرا که تولیدکنندگان شیر خام معتقدند افزایش
قیمت ش��یر ت��ا  10درصد به نفع آنها نیس��ت و
این افزایش قیمت فقط کارخانههای تولیدکننده
محصوالت لبنی را منتفع میکند .از طرفی صنایع
لبنی نیز میگویند هزینههای تولید در کارخانهها
باال رفته اس��ت و با گرانی شیر و فرآوردههای آن
نهتنه��ا میزان مص��رف کاهش مییاب��د ،بلکه با
این روند عودتی محص��والت لبنی به کارخانهها
نیز بیش��تر خواهد ش��د که این رویکرد به زیان
کارخانهداران مواد لبنی اس��ت اما از همه مهمتر
این مصرفکنندگان بینوا هستند که باید به پای
اجرای سیاستهای ناکارآمد و تصمیمگیریهای
نادرس��ت بس��وزند ،چرا ک��ه با افزای��ش قیمت
محصوالت لبنی خیلیها به موجب کاهش قدرت
خرید ،این ماده مهم مغذی و بااهمیت را یا از سبد
مصرفی خانوار حذف میکنند یا میزان استفاده از
آن را کاهش میدهند .به هر
حال قیمت ان��واع لبنیات و
شیر خام رسما افزایش یافت
و انجمن صنایع لبنی نرخهای
جدید ای��ن محصوالت را که
افزایش چشمگیری نیز دارد
ب��ه کارخانههای زیرمجموعه خ��ود اعالم کرد .به
گزارش تسنیم ،بعد از مدتها افزایش قیمت بدون
مجوز محصوالت لبنی برخی صنایع کشور ،باالخره
نرخ جدید این محصوالت به طور رسمی همراه با
افزایش قیمتی چشمگیر ،توسط انجمن مربوط به
اعضا ابالغ شد .در این نامه به مصوبه اخیر کارگروه
تنظیم بازار درباره حداکثر نرخ  1570تومانی شیر
خام دامداران نیز اش��اره شده است که در مقایسه
با نرخ قبلی ،این محصول حدود  9درصد افزایش
ن��رخ یافته؛ این در حالی اس��ت که قیمت برخی
محص��والت صنایع لبنی بیش از  17و  32درصد
نیز افزایش دارد .به طور مثال نرخ (مصوب) ش��یر
پرچ��رب یک لیتری ( 3درصد چرب��ی) از 2800
تومان به  3700تومان افزایش یافته است.
■■افزایش بیسر و صدای قیمت لبنیات در بازار

البت��ه ط��ی روزه��ای اخی��ر قیم��ت برخی
محصوالت از جمله ش��یر ،ش��یرکاکائو ،ماس��ت
و پنی��ر و ...در بازار افزایش یافته بود؛ س��ناریوی
افزای��ش خودس��رانه قیمت برخ��ی محصوالت
لبنی از س��وی چند کارخانه لبنی قبل از افزایش
رسمی قیمت ش��یر و فرآوردههای آن در بازار از
س��ر گرفته شده بود .به دنبال این موضوع قیمت
برخی محصوالت از جمله شیر ،شیرکاکائو ،ماست
و پنیر و ...بیش از  20درصد در بازار افزایش یافته
اس��ت .حس��ین نعمتی ،رئیس اتحادیه دامداران
ایران در گفتوگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان،
با اش��اره به اینکه تعیین قیمت نهایی شیر خام
بین س��ازمان حمایت ،کارگروه تنظیم بازار و این
وزارتخانهها مدتها پاس��کاری میش��ود ،اظهار
کرد :با توجه به آنکه قیمت شیر خام تابع عرضه
و تقاضاست ،بنابراین قیمتگذاری از سوی دولت
س��ودی برای دامدار در بر ندارد .وی افزود :بهرغم

آنکه  4س��ال گذشته دولت نرخ مصوب هر کیلو
شیر خام را  1440تومان اعالم کرد اما هیچ یک
از کارخانهه��ای لبنی به بهانههای مختلف تن به
اج��رای این مصوبه ندادند و قیمتگذاری مجدد،
تفاوت��ی به حال دامدار ندارد ،چرا که باز هم قصه
 4سال گذشته تکرار میشود .نعمتی با اشاره به
اینکه قیمت شیر خام تا حدودی در بازار افزایش
یافته است ،بیان کرد :البته با نرخ  1700تومانی
اعالمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی فاصله دارد
که به علت کاهش قدرت خرید مردم و ش��رایط
کنونی اقتصاد نمیتوان انتظار داشت به این نرخ
رسید و تنها خواستار این موضوع هستیم که چرخ
مملکت بچرخد تا مردم نیز با گرفتاری متعددی
روبهرو نشوند .رئیس اتحادیه دامداران ،نوسان نرخ
ارز و کاه��ش تولی��د را دلیل اصلی بهبود قیمت
ش��یر خام در بازار اعالم کرد .علیرضا عزیزاللهی،
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران نیز گفت :آخرین
بار در سال  93شورای اقتصاد قیمتگذاری شیر
خام را انج��ام داد .مدیرعامل اتحادی��ه دامداران
تصریح ک��رد :براس��اس دس��تور رئیسجمهور
مبنی بر افزایش  9درص��دی قیمت ،نرخ جدید
هر کیلو ش��یر خام  1570تومان و برای هر یک
دهم درصد چربی  20تومان افزایش تعیین شده
اس��ت .وی از افزایش قیمت
محصوالت لبنی در بازار خبر
داد و گف��ت :اگر چه ناظر بر
افزایش قیم��ت محصوالت
لبن��ی در بازار هس��تیم اما
خبرهای��ی از افزایش بدون
مجوز این محص��والت در بازار حتی قبل از ابالغ
جدید نرخ لبنیات به گوش میرس��ید .این مقام
مسؤول ادامه داد :با وجود افزایش هزینههای تولید
و ثبات نرخ شیر خام در سالهای اخیر ،تعدادی
از دامداریه��ای کوچک از صحنه خارج ش��دند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا با اعالم
مصوبه ستاد تنظیم بازار باز هم قیمت محصوالت
لبنی در بازار افزایش مییابد ،تصریح کرد :مبنای
مصوبه از ابتدای سال است به طوری که هرگونه
تغییر قیمت در آن لحاظ میشود و اینطور نیست
که چند باره کاری صورت گیرد و دوباره کارخانهها
قیمت خود را افزایش دهند.
قیمت محصوالت لبنی با احتساب نرخ جدید

ردیف

محصوالت

قیمت(ریال)

1

شیر کمچرب  1/5درصد

29500

2

شیر نیمچرب  2درصد

30500

3

شیر پرچرب  3درصد

32500

4

شیر کامل  3/5درصد

33000

5

شیر  900گرمی نایلونی  1/5درصد

22000

6

شیر استریل تتراپک  1/5درصد

35000

7

شیر استریل تتراپک  3درصد

37000

8

ماست دبهای  KG 2/5کمچرب

95000

9

ماست دبهای  KG 2/5پرچرب

100000

10

ماست  900گرمی  1/5درصد

38000

11

ماست  900گرمی پرچرب

40000

12

پنیر  400 UFگرمی

57000

13

پنیر تتراپک  210گرمی

34000

14

پنیر تتراپک  520گرمی

80000

 8گروهکاالییهفتهگذشتهگرانشدند
بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش متوس��ط
قیمت خردهفروشی برخی مواد خوراکی در هفته
منتهی به  ۲۹تیرماه را اعالم کرد که طی آن قیمت
 ۸گروه نس��بت به هفته قبل از آن افزایش و یک
گروه کاهش نشان داد .به گزارش تسنیم ،در هفته
منتهی ب��ه  29تیر ماه نرخ
لبنیات 0/1درصد ،تخممرغ
 1/8درصد ،برنج  1/1درصد،
حبوب  0/1درصد ،میوههای
تازه  7/1درصد ،گوشت مرغ
 0/1درصد ،چای  0/6درصد
و روغ��ن نباتی یک درصد نس��بت به هفته قبل
از آن افزایش و نرخ س��بزیهای تازه  0/2درصد
کاهش یافت .همچنین قیمت گوشت قرمز و قند
و شکر ثابت ماند .در هفته مورد گزارش در گروه
لبنیات بهای ماست غیرپاس��توریزه معادل 0/6
درصد و پنیر غیرپاس��توریزه  0/5درصد نس��بت
به هفته قبل افزایش یافت و قیمت س��ایر اقالم
ای��ن گروه بدون تغییر بود .بهای تخممرغ معادل
1/8درصد افزایش داش��ت و ش��انهای  126هزار
تا  180هزار ری��ال فروش میرفت .در این هفته
در گروه برن��ج ،قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی
مع��ادل  1/6درصد و برنج داخله درجه یک 1/2

درصد افزایش ولی به��ای برنج داخله درجه دو
0/6درصد کاهش یافت .در گروه حبوب ،قیمت
نخود ثابت بود .بهای لپه نخود معادل 0/9درصد،
عدس  0/1درصد و لوبیا قرمز  0/4درصد افزایش
یافت ولی قیمت س��ایر اقالم این گروه بین 0/2
تا  0/5درصد کاهش داشت.
در هفته مورد گزارش بهای
گوشت گوسفند بدون تغییر
بود .قیمت گوش��ت تازه گاو
و گوساله معادل  0/2درصد
و گوش��ت م��رغ  0/1درصد
افزایش یافت .در این هفته بهای قند و شکر ثابت
بود .قیمت چای خارجی معادل  0/6درصد ،روغن
نبات��ی جامد  0/4درصد و روغن نباتی مایع 1/2
درصد افزایش داشت .طبق اعالم بانک مرکزی،
قیمت خردهفروشی لبنیات در هفته منتهی به
 29تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل 12/3
درصد ،تخممرغ  40/1درصد ،برنج  10/3درصد،
حب��وب  1/4درصد ،میوههای تازه  71/5درصد،
سبزیهای تازه  14/8درصد ،گوشت قرمز 24/7
درصد ،گوش��ت مرغ  4درصد ،قند و ش��کر 1/5
درصد ،چ��ای  19/5درصد و روغن نباتی 10/1
درصد رشد داشت.

کارگری

عضو شورایعالی کار در پی کاهش شدید قدرت خرید قشر کارگری پیشنهاد کرد

ضرورت تأمین رایگان اقالم اساسی کارگران

عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به ارائه
 2پیشنهاد «احیای س��تاد بن در وزارت کار» و
«حمایت دول��ت از کارفرمایان تولیدی» به این
ش��ورا ،جزئیات این بسته پیشنهادی را تشریح
کرد .علی خدایی در گفتوگو با مهر ،با اش��اره
به پیش��نهادات نمایندگان کارگری در نشست
چهارشنبه گذشته ش��ورایعالی کار با دستور
کار «افزای��ش ق��درت خرید کارگ��ران» گفت:
براساس مطالعات انجام ش��ده در کارگروه مزد
کانون عالی شورای اسالمی کار ،مقایسه قیمت
رسمی اقالم اساسی در هفته اول تیرماه با هفته
پایانی دیماه  ۹۶که مالک
س��نجش هزینه معیشت
خانوار بود ،نش��ان میدهد
هزینه خانوار در این مدت
 48/2درصد افزایش داشته
که ب��ه واس��طه آن ارزش
دس��تمزد نیز  48/2درصد کاه��ش پیدا کرده
اس��ت ،به همین دلیل درخواس��ت بازنگری در
مزد و بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید از
دس��ت رفته کارگران را به شورایعالی کار ارائه
دادیم .وی ادامه داد :در پی این درخواس��ت ،در
نشس��تی که با حضور نمایندگان کارفرمایی و
نمایندگان وزارتخانههای عضو شورا برگزار شد،
بحثهای مفصلی راجع به افزایش قدرت خرید
کارگران مطرح شد اما از آنجایی که شورایعالی
کار موظف است «همه ساله» نسبت به تعیین
دستمزد اقدام کند تفسیر ما این است که منظور
قانونگذار مقید کردن به «حداقل سالی یکبار»
اس��ت ،بنابراین به تناسب شرایط در طول سال
امکان ورود به مقوله دس��تمزد در شورایعالی

کار وج��ود دارد .خدایی ادامه داد :از طرف دیگر
مقرر شد تا قبل از نشست بعدی شورا تشکیل
جلس��ه دهد و راهکارهای افزایش قدرت خرید
کارگران را بررسی کند .وی افزود :پیشنهاد اول
ما این بود که طبق رویه س��الهای قبل از ،۸۴
ل بن تامین
کاالهای اساس��ی نیروی کار از مح 
ش��ود؛ دولت نیز معادل حق بن کارگری بودجه
اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به «ردیف
بن کارگری» به س��تاد بن اختص��اص یابد تا از
این مح��ل به صورت نظاممن��د و در چارچوب
س��ازوکارهای نظارتی اقالم اساس��ی و ضروری
کارگران به ص��ورت ماهانه
با فعال ک��ردن تعاونیهای
اتحادیههای کارگری تامین
ش��ود .خدایی اظهار داشت:
با احیای این رویه میتوانیم
در ای��ن دوران ک��ه از آن به
عنوان دوران جنگ اقتصادی یاد میشود ،قدرت
از دس��ت رفته خرید جامعه کارگری کش��ور را
جب��ران کنیم .وی با تاکید بر اینکه روش فعلی
دول��ت مبنی بر ارائه س��بد کاال را به هیچ وجه
نمیپذیریم ،تاکید کرد :چ��را که نوع اقالم این
س��بد و نحوه توزیع س��بد کاال در شأن جامعه
کارگری نیس��ت ،بنابراین تنها پیش��نهاد ما در
اینباره احیای س��تاد ب��ن و تامین رایگان اقالم
اساسی کارگران است .این فعال کارگری افزود:
پیشنهاد دوم ما در نشست شورایعالی کار نیز
این بود ،با توجه به اینکه غالبا کارفرمایان تولیدی
از التهابات ارزی و شرایط اقتصادی اخیر آسیب
میبینند ،از جانب دولت حمایتی در حوزه تولید
انجام شود.

امکانات موجود در مجرای «اقتصاد مقاومتی».
ه��ر ی��ک از این م��وارد ،حکم ش��اخص و
معیاری هس��تند که میتوان با استناد به آنها
(ه��م از بعد آماری و هم از بعد تحلیلی) میزان
پایبندی رئیسجمهور نسبت به اظهارات خود
را مشخص کرد .با این حال ،باید این حقیقت
را مدنظ��ر ق��رار داد ک��ه تا زمان ایس��تادگی
رئیسجمهور در براب��ر دولتمردان آمریکایی و
تکیه وی بر مواجهه مقتدرانه با کاخ س��فید،
ملت ایران نیز از آقای روحانی حمایت خواهد
کرد.
 -3بازی واشنگتن در قبال جمهوری اسالمی
ایران ،هرگز از قاعده «برد  -برد» تبعیت نکرده و
نخواهد کرد .کبوترها و بازهای آمریکایی که هر
دو س��ودای تقابل با نظام و ملت ایران را در سر
دارند ،از سال  57تاکنون بارها درصدد براندازی
حکوم��ت ایران با اس��تناد به ب��ازی با حاصل
جم��ع صفر بر آمدهاند .در این معادله« ،لبخند
دموکراتها» و «اخم جمهوریخواهان» هر دو
لبه تیز یک قیچی محسوب میشود؛ موضوعی
که متاسفانه طی سالهای اخیر از سوی برخی
دولتمردان ما نادیده گرفته شد .ایاالت متحده
به صورت س��نتی و در قالب یک «اس��تراتژی
تعریفش��ده» ،درص��دد دوقطبیس��ازی در
کشور است .این دوقطبیس��ازی با هدف قرار
دادن ملت ای��ران در دوراهی کاذب «تحریم-
معیش��ت» یا «جنگ ـ صلح» اس��ت .این در
حالی اس��ت که اکثر واژگان ایجابی خلق شده
از س��وی طرف آمریکای��ی ،از جمله «صلح»،
«تعامل» و «آش��تی» ،صرف��ا ماهیت انتزاعی
و غیرواقع��ی دارد .در حوزه سیاس��ت خارجی
نیز آمریکا درصدد اس��ت ضمن دفرمه کردن
استراتژیها و ثوابتمان ،استراتژیهای جدیدی
را جایگزین آنها کند .یکی از اهداف خطرناک
واش��نگتن درباره تالش ب��رای «معاملهپذیر
کردن» توان موشکی و منطقهای ایران اسالمی،
حذف و متعاقبا جایگزینی همین استراتژیها و
راهبردهای کالن است .تالش مشترک  2حزب
سنتی آمریکا برای تحمیل برجامهای  2و  3و...
به ایران ،در همین راستاست.
حتی در حوزه اقتصادی نیز ایاالت متحده
قائل به بازی «ب��رد -برد» در برابر ایران نبوده،
نیس��ت و نخواهد ب��ود! در دوران پس��ابرجام،
واش��نگتن س��عی کرد از توافق هس��تهای به
عنوان ی��ک «نقطه ثقل اقتص��ادی» در ایران
اس��تفاده کند که متاس��فانه نوع نگاه حاکم بر
تیم اقتص��ادی دولت نیز این رون��د را تقویت
کرد .واشنگتن کامال آگاه است تکیه بر اقتصاد
مقاومتی و درونزا در داخل کش��ورمان ،منتج
به تحقق ظرفیتهای بالقوه اقتصادی و هدایت
هدفمند تواناییها و امکانات بالفعل اقتصادی
به سود ملت ایران خواهد ش��د .از این رو کاخ
سفید در صدد تقویت «نگاه به خارج» در حوزه
اقتصادی کشورمان است.
بدیهی اس��ت راه��کار دول��ت دوازدهم در
مواجه��ه با چنین ب��ازی پیچی��دهای ،اصالح
بس��یاری از باورهای نادرست در حوزه اقتصاد،
سیاس��ت داخلی و سیاس��ت خارجی اس��ت.
سخنان آقای روحانی در تقابل با دونالد ترامپ،
گام��ی الزم ام��ا ناکافی در این باره محس��وب
میشود .هنوز اقدامات عملی و علنی زیادی در
راس��تای بیاثر کردن نقشههای ایاالت متحده
آمری��کا در قبال نظام و مل��ت ایران باید انجام
ش��ود؛ گامهایی که افکار عمومی بیصبرانه در
انتظار برداشته شدن آنهاست.
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