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كالم نور
پاداش مجاهد شهید در راه خدا ،بزرگتر
از پاداش کسی نیست که قدرت بر گناه
دارد و خودداری میکند .همانا شخص
پاکدامن نزدیک است که فرشتهای از
فرشتههاباشد.
حضرت علی

تلوازمخانگیهفتگیباالمیرود
قیم 

اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم خانگی
تهران پیشنه��اد داده ل��وازم خانگی احتکاری
کشفش��ده تحت نظارت اتحادیه و س��ازمان
صنعت ،معدن و تجارت توس��ط ش��رکتهای
واردکننده بین واحده��ای صنفی برای عرضه
در بازار توزیع ش��ود .محمد طحانپور ،رئیس
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران
در گفتوگو با فارس ،اظهار داشت :مغازهداران
و فروش��گاهها لوازم خانگی را براساس فهرست
قیمت شرکتها عرضه میکنند و شرکتها هم
به صورت هفتگی قیمت لوازم خانگی را افزایش
میدهند .وی با بیان اینکه کاالهای کشفشده
در این انبارها با عنوان کاالی احتکاری از سوی
س��ازمان تعزیرات توقیف شده اس��ت ،افزود :با
توجه به اینکه شرکتها در انتظار قیمتگذاری
از س��وی سازمان حمایت بودهاند به نظر ما این
کاالها احتکاری نبوده است .طحانپور با اشاره
ب��ه توقف واردات در راس��تای حمایت از تولید
داخلی اضافه کرد :متاس��فانه کسانی که شعار
میدادند جلوی واردات را بگیرید و ما کاال تامین
میکنیم ،نهتنها کاالی مورد نیاز بازار را تامین
نکردند ،بلکه ممنوعیت واردات برخی قطعات
مورد نیاز در بخش لوازم خانگی منجر به کاهش
 50درصدی تولید لوازم خانگی در  5ماه نخست
ی ی��ادآور ش��د :تولیدکنندگان
امسال ش��د .و 
داخلی برای تامین ارز مشکل دارند ،ضمن اینکه
مشکل گرانی تا  70درصد مواد اولیه از ابتدای
اردیبهشت تاکنون ،قیمت تولید محصول نهایی
را بشدت افزایش داده است .وی گفت :سازمان
حمایت مجوز افزایش  10درصدی قیمت لوازم
خانگی را برای تولیدکنندگان صادر کرده است،
در حال��ی که تولیدکنندگان ب��ه دلیل افزایش
 60تا  70درص��دی قیمت مواد اولیه کاالهای
تولیدی خود را با قیم��ت باال عرضه میکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با
تاکید بر اینکه دولت باید دست از تجارت بردارد،
گفت :در حال حاضر مواد اولیه تمام کارخانجات
از قبیل مس ،فوالد ،آلومینیوم و مواد پتروشیمی
دولتی است ،بنابراین با افزایش قیمت مواد اولیه
کارخانجات تولیدی هم قیمت تولیدات خود را
افزایش میدهند.
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■■افش�اي خروج  2ميليارد دالر ارز توسط
 177نفر از مقامات رژيم طاغوت1356 -ش
■■ارتحالعالممجاهدومرجعاستكبارستيز
شيعه آيتاهلل «محمدتقي حائریشيرازی» -
 1299ش
■■اجازه حض�رت «امام خميني(ره)» درباره
مص�رف صدق�ات در راه مب�ارزه ب�ا رژي�م
صهيونيستی1347-ش
■■درگذش�ت «محم�د بن جيان�ي» منجم
مسلمان اندلسي 471 -ق
■■بنيانگذاري سلس�له اش�كانيان توس�ط
«ارشك» در پارت 256 -سال قبل از ميالد
■■كشف دماغه «اميدنيك» در جنوب آفريقا
توسط «بارتولو ميو دياز»1488 -م
■■كش�ف راه دريايي هندوس�تان توس�ط
«واسكو دوگاما» دريانورد پرتغالي1498 -م
■■تولد «يوهان گوته» ش�اعر و نويس�نده
شهير آلماني1749 -م
■■پرتاب نخستین موشك قارهپيما توسط
دانشمندان شوروی1957 -م
■■امضاي قرارداد صلح بين «ياسر عرفات» و
«اسحاق رابين»1993 -م
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مشکالت عجیب در بازار پروتئین

مرغها دانه ندارند ،تخممرغها شانه!

دولت بعد از ماهها کنجاله را قیمتگذاری کرد و نرخ آن را افزایش داد
گروه اقتصادی :در ب��ازار مرغ و تخممرغ اتفاقات
عجیب و غریبی در جریان اس��ت؛ کنجاله گران
اس��ت و مرغ گران ش��ده و کارتن و ش��انه برای
تخممرغ نایاب ش��ده اس��ت! رئیس هیات مدیره
اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه
کارتن و شانه تخممرغ به سختی یافت میشود،
گفت :نامهای به وزیر صنعت نوش��ته و خواستار
رس��یدگی به این مساله شدهایم .ناصر نبیپور با
بیان اینکه با وضعیت ایجاد شده برای بازار نهادهها،
ادامه تولید کار دشواری است ،گفت :قیمت کارتن
و شانه تخممرغ افزایش چشمگیری داشته است،
البته به شرط اینکه بتوان این محصوالت را پیدا
کرد .وی با بیان اینکه کارتن و شانه در بازار بشدت
کمیاب شده اس��ت ،افزود :قیمت کارتن از ۷۰۰
تومان با افزایش بیش از  ۴برابری به  ۳۰۰۰تومان
رس��یده و قیمت ش��انه هم که بی��ن  ۶۰تا ۱۰۰
تومان بوده به  ۲۵۰تا  ۳۰۰تومان رس��یده است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان
تهران تصریح کرد :در این راس��تا نامهای به وزیر
صنعت ،معدن و تجارت نوش��ته و اعالم کردهایم
با وضعیت ایجاد شده باید تخممرغهای تولیدی
خود را چگونه بستهبندی و عرضه کنیم؟ اما هنوز
جوابی به این نامه داده نشده است .نبیپور گفت:
کارخانجات اعالم میکنند مواد اولیه برای تولید
کارت��ن و ش��انه ندارند و برخ��ی کارخانجات نیز
تعطیل شدهاند .وی میانگین قیمت هر کیلوگرم
تخممرغ را مقابل مرغداری بین  ۷۴۰۰تا ۷۵۰۰
تومان اعالم ک��رد و از توزیع تخممرغ در میادین
میوه و ترهبار برخی استانها مانند اصفهان ،قزوین
و تهران خبر داد .این فعال بخش خصوصی افزود:
در قزوین هر ش��انه تخمم��رغ به قیمت  ۱۴هزار
تومان ،تهران  ۱۵ه��زار و  ۶۰۰تومان تا  ۱۵هزار
و  ۷۰۰توم��ان و اصفه��ان  ۱۶هزار تومان توزیع
میش��ود .نبیپور درباره اینکه با توجه به افزایش
تقاضا و مصرف در مهرماه آیا احتمال مواجه شدن
با ش��وک قیمتی در بازار تخمم��رغ وجود دارد؟
گفت :اگر با بیماری مواجه نباشیم چنین اتفاقی
رخ نخواهد داد.
■■ کنجاله هست اما گران است

مرتض��ی رضایی ،معاون ام��ور تولیدات دامی
وزارت جه��اد کشاورزی دیروز در نشست خبری
درباره نهادههای دامی گفت کنجاله وجود دارد اما
با توجه به نرخ ارز گران ش��ده اس��ت .وی افزود:
میزان واردات نهادههای تولید شامل ذرت ،کنجاله
سویا و جو در مقایسه با سال قبل حدود  20درصد
افزایش یافته اس��ت که این ام��ر میتواند خیال
تولیدکنن��دگان را بابت تامین این محصوالت در
بازار راحت کند .رضایی تاکید کرد:تولیدکنندگان
در صورتی که همین ام��روز هر چند تن ذرت و
س��ویا بخواهند با قیمتهای کارشناسی دولتی
میتوانن��د آنها را از بازار تهیه کنند اما باید توجه
داش��ت که قیمت پایه این محصوالت با توجه به
تغییر نرخ ارز مرجع تغییر کرده است .وی افزود:
سال گذشته قیمت پایه نرخ ارز واردات نهادههای

تولید بخش دام و طیور  3200تومان بود که این
رقم در سالجاری به  4200تومان افزایش یافته
اس��ت و این امر باعث شده به همین میزان نرخ
نهادهه��ای دام و طیور و قیمت تمام ش��ده مرغ
افزایش یابد .رضایی گف��ت :قیمت هر کیلوگرم
کنجاله س��ویا با توجه به کیفیت محصول و مبدا
واردات در ب��ازار مصرف  2200ت��ا  2250تومان
اس��ت .معاون امور تولیدات دام��ی وزارت جهاد
کشاورزی گفت :برای تنظیم بازار داخلی ،صادرات
دام زنده ممنوع ش��ده اس��ت و اگر خروجی نیز
صورت میگیرد غیرقانونی اس��ت ،البته این بدان
معنا نیست که تمام دامهای ایران در حال خروج
غیرقانونی از مرزها است زیرا حجم خروج دام به
صورت قاچاق محدود است.

■■واسطهها قیمتها را باال میبرند

مع��اون ام��ور تولی��دات دام��ی وزارت جهاد
کش��اورزی اضافه کرد :در مراح��ل قبل و بعد از
تولید در هر کدام چند واس��طه حضور دارند که
آنها باعث میشوند قیمت محصوالتی که به دست
مصرفکنندگان میرس��د ،افزایش یابد .رضایی
همچنی��ن به تولیدکنندگان بخ��ش دام و طیور
اطمینان داد که تمام نهادهها و مکملهای مورد
نیاز آنها تامین ش��ده است .وی گفت :هیچگونه
کمبودی در ای��ن باره نداری��م و تولیدکنندگان
میتوانن��د با خی��ال راحت به ادام��ه تولید خود
بپردازند.
■■وزارت صمت و تعزیرات بازار را کنترل کنند

رضایی در واکنش به س��وال تسنی��م درباره
مسؤولیت رسیدگی به قیمتها در بازار مصرف،
گف��ت :وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیت تولید و
تنظیم بازار در سطح کالن را دارد و وزارت صمت
و تعزیرات حکومت��ی باید به کنترل قیمتها در
سطح خردهفروشی بپردازند .وی افزود :این امر به
آن معنی نیست که وزارت جهاد کشاورزی نسبت
به قیمتها در سطح خردهفروشی بیتفاوت است
به همین منظور شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به
توزیع مرغ و گوشت منجمد و گرم در بازار میکند.
■■ مرغ به  12هزار تومان نزدیک شد

رئی��س اتحادی��ه پرن��ده و ماه��ی از افزایش
قیم��ت مرغ به  ۱۱ه��زار و  ۸۰۰تومان در مراکز
خردهفروش��ی خب��ر داد .مهدی یوس��فخانی با
بی��ان اینکه قیمت این کاال نسبت به اوایل هفته
حدود  ۲۰۰توم��ان در هرکیلوگرم افزایش یافته
اس��ت ،افزود :قیمت مرغ گرم در عمدهفروش��ی
مقاب��ل کشت��ارگاه  ۱۰۷۰۰توم��ان ،توزی��ع در
واحده��ای صنف��ی  ۱۰۹۰۰توم��ان و مراک��ز
خردهفروش��ی  ۱۱۸۰۰تومان است .یوسفخانی
نرخ خردهفروش��ی مرغ شمال را  ۱۱۳۰۰تومان
و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن
را  ۱۰۳۰۰تومان اعالم کرد .وی گفت :همکاران
ما باید آگاه باشند قیمتهای اعالمی یادشده نرخ
استعالمی بوده و آنها میتوانند با توجه به فاکتور
خرید رس��می و با احتساب  ۱۰درصد سود اقدام
به فروش کنند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران:

وزارتنفتاجازهتشکیلبورسنفتیرانمیدهد
رئیس کمیسی��ون انرژی اتاق ته��ران با بیان
اینک��ه وزارت نف��ت هیچ پاس��خی ب��ه نامه آنها
درباره ش��رایط ف��روش نفت ن��داد ،گفت :بخش
خصوص��ی در نفتخام هم این قابلیت را دارد که
نفت را در محمولههای کوچک دریافت کند ولی
وزارت نف��ت اجازه نمیدهد .رضا پدی��دار درباره
ف��روش نفت در ب��ورس ،به مفهوم بورس اش��اره
کرد و گفت :در تعام��ل عرضه و تقاضا در بورس،
بهترین قیمت در حقیقت کشف میش��ود و یک
رضای��ت نسبی برای طرفین به وجود میآورد که
فروشنده میگوید من به بهترین قیمت فروختم
و خری��دار میگوید با بهترین قیمت خریدم و در
نهای��ت این جریان در وهله اول باعث ایجاد ثبات
و در وهل��ه دوم تح��ول در فرآیند اقتصاد جامعه
میش��ود .پدی��دار با اش��اره به اظه��ارات معاون
اول رئیسجمه��ور درباره ف��روش نفت به بخش
خصوصی از طریق س��ازوکار بورس گفت :بعد از
این اظهارات ،ما در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
نشستی تشکیل دادیم و راجع به سازوکار اجرایی
و عملیاتی ش��دن آن فکر کردیم و متوجه شدیم
نیاز داریم ضوابط و شرایطی را که امور بینالملل
ش��رکت ملی نفت ای��ران در عرص�� ه نفتخام و
فرآوردهها دارد ببینیم به چه صورتی است .رئیس
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :با

مسؤوالن وزارت نفت مکاتبه کردیم اما پاس��خی
دریافت نکردیم ،یعنی عم ً
ال آن مطلبی که معاون
اول ریاستجمهوری مطرح کردند در همان نطفه
خفه ش��د .رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
تهران در ادامه بیان داشت :درست است که ما در
بخش فرآوردهها پیشرفت خوبی داشتهایم ولی در
زمینه نفتخام هم این قابلیت را داریم با پشتیبانی
کنسرس��یومهایی ک��ه در درون ب��ورس تشکیل
میشود ،نفت را در محمولههای کوچک دریافت
کنیم؛ منته��ا وزارت نفت دور خ��ودش حصاری
بسته است و به بخش خصوصی حتی اجازه ورود
به معامالت نفتی را نمیدهد .حتی در دوره قبلی
تحریمها هم اجازه ورود بخش خصوصی محدود
بود و کسی نمیتوانست وارد شود مگر گروههای
خ��اص و همی��ن مسال��ه باعث ایجاد اش��کاالت
عدیدهای ش��د .رئی��س کمیسیون ان��رژی اتاق
بازرگانی تهران در ادامه توضیح داد :فالن شرکت
چینی یا کرهای ،پول��ی را از ما بابت کاری که در
پروژه انجام داده اس��تطلب دارد .ما میتوانیم به
جای اینکه به این ش��رکت پول بدهیم ،نفتخام
بدهیم .منتها با توجه به شرایطی که تحریمها دارد
و این عرصه را تنگ میکند ،نفت در اختیار بخش
خصوصی قرار بگیرد و بخش خصوصی قیمت نفت
را در بورس سالم و صحیح تعیین کند.

کارگر

نمایندگان کارگری برای حمایت از خانوارهای در مرز بحران پیشنهاد کردند

افزایش بن نقدی برای تقویت قدرت خرید کارگران

کارگران پیشنهاد دادند به رقم فعلی بن کارگری
توس��ط کارفرمایان رقمی اضافه شود و دولت نیز
معادل حق بن کارگ��ری بودجه اختصاص دهد و
در نهایت با ساختاری مشخص اقالم سبد معیشت
را تأمین کند .فرامرز توفیقی ،نماینده کارگران در
شورای عالی کار در گفتوگو با تسنیم ،درباره نتیجه
جلسه کمیته مزد برای بررس��ی ترمیم دستمزد
 97کارگ��ران گفت :در این جلس��ه که با حضور
نمایندگان دولت برگزار شد،
نمایندگان کارفرمایی حضور
پی��دا نکردن��د .وی ادامه داد:
نمایندگان کارگران جزئیات
سبد معیشتی به روز شده با
آخرین قیمتها و تورم اخیر
را تهیه کرده بودند اما با توجه به اینکه نمایندگان
کارفرمایی در جلسه حضور نداش��تند درباره آن
بحثی نشد .قرار شد در جلسه بعدی کمیته مزد
که قرار است تا حداکثر یک هفته آینده برگزار شود
بحث به روزرسانی سبد معیشت کارگران با حضور
نمایندگان کارفرمای��ان ،دولت و کارگران مطرح و
درباره آن توافق شود .اما در جلسات قبلی کمیته
مزد ش��رکای اجتماعی اتفاق نظر داشتند شکاف
عظیمی بین دستمزد کارگران و هزینههای زندگی
آنها با نوسانات اقتصادی و افزایش قیمتها ایجاد
ش��ده اس��ت .توفیقی بیان کرد :نمایندگان دولت
پیشنهاداتی مانند واگذاری سبد خوراکی در چندین
مرحله را برای تقویت قدرت خرید جامعه کارگری
داشتند اما بحث واگذاری سبد از سوی نمایندگان
کارگران پذیرفته نشد ،چرا که جامعه کارگران به
دنبال این نیستند هر چندوقت یکبار سبد خوراکی
ب��ه جامعه کارگری تعلق بگی��رد ،بلکه دولت باید

حقوق اجتماعی خود را بپذیرد .نماینده کارگران
در شورای عالی کار بیان کرد :یکی از پیشنهادات
جامعه کارگری در ترمیم دستمزد  97کارگران این
بود که مبلغ بن نقدی کارفرمایان افزایش یابد اما
با توجه به اینکه کارفرمایان حضور نداشتند ،درباره
میزان عدد و رقم صحبتی نشد اما پیشنهاد اصلی
ل بن
این بود که کاالهای اساسی نیروی کار از مح 
تامین شود؛ با این شیوه که ابتدا به رقم فعلی حق
بن کارگری فیش حقوقی از
سوی کارفرمایان رقمی اضافه
شود و دولت نیز معادل حق
بن کارگری ،بودجه اختصاص
دهد و مجموع منابع مربوط
ب��ه «ردی��ف ب��ن کارگری»
اختص��اص یابد .در همین راس��تا دولت مباحثی
که در س��بد معیشت دخالت دارد را لحاظ کند و
ب��ا ارز  3700یا  4200تومانی ،معیشت کارگران
را تأمین کند .یعنی چیزی شبیه احیای ستاد بن
را پیشنهاد دادیم .در ای��ن مرحله دولت از فاصله
بی��ن ارز 3700تا  4200تومان درآم��د دارد ،این
مابهالتفاوت را میتوان��د به میزانی که کارفرمایان
در بن نقدی افزایش میدهند اختصاص دهد .مقرر
شد این پیشنهاد بررسی ش��ود .وی اظهار داشت:
پیشنهاد بعدی این بود که از زیرساختهای وزارت
کار استفاده کنیم .دولت میتواند با همکاری وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت از طری��ق تعاونیهای
اتحادیههای کارگری شروع به عرضه اقالم موجود
در سبد معیشت کارگران کند .یعنی سبد معیشت
کارگران را با ارز  3700تومانی تأمین و در تعاونیها
و اتحادیههای کارگری عرضه کند و بر اساس کد
بیمه کارگر توزیع شود.
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