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گزارشامروز میکائیل دیانی :ای�ن روزها که
قیمت کاالها به صورت نجومی
باال م�یرود ،خانوادهه�ای جوان ایران�ی که تازه
خانهشان با صدای گریهها و خندههای نوزادشان
پرنشاط ش�ده ،بیش از دیگران زیر فشار افزایش
قیمتها گیر افتادهاند! آن هم وقتی قیمت پوشک
بچه که ملزوم اساس�ی بچهداری است از  2هفته
پیش تاکنون با افزایش سرس�امآور قیمت مواجه
شده است.

سعودی:

در اقتص��اد ،کااله��ا ب��ه  3بخ��ش «اصلی»،
«مکمل» و «جانشین» تقسیم میشوند« .کاالی
جانشین» کاالهایی هس��تند که به دلیل تغییر
ش��رایط ،ممکن اس��ت در اس��تفاده (یا مصرف)
جایگزین یکدیگر شوند .وقتی در شرایط تولیدی یا
قیمتی یک کاال تغییری ایجاد شود ،نقش کاالهای
جایگزین مهم میشود؛ به عنوان مثال وقتی قیمت
گوشت گوسفند باال رود ،گرایش به سمت گوشت
مرغ بیش��تر میش��ود .حاال اگر کاالیی جایگزین
نداشته باشد ،کمیابی آن تنها به باال رفتن قیمت
در نم��ودار عرضه و تقاضا میانجامد .پوش��ک در
ای��ن وضعیت قرار دارد؛ کاالیی که تنها جایگزین
منسوخ شده آن «کهنه الستیکی» است.
حال بیایید به گونهای دیگر به مساله نگاه کنیم؛
میانگین درآمد ایرانیها در ماه حدود  1/5میلیون
تومان اس��ت و هر خانواده ایرانی درگیر بچهداری
حداقل به صورت هفتگی یک بسته پوشک مصرف
میکند؛ این میزان با عدد پیش از افزایش قیمت
چیزی ح��دود  ۱۲۰هزار توم��ان یعنی نزدیک
به  10درصد حقوق ماهان��ه و با عددهای جدید
حدود  20درصد حقوق و درآمد ماهانه متوس��ط
خانوادههای ایرانی را به خود اختصاص میدهد؛ به
عبارتی امروز پوشک در مخارج خانوادههای ایرانی

حسن رضایی

گزارشدیدهبانحقوقبشر:بمبارانکودکاندرضحیانجنایتجنگیآشکاراست

سعودی -شنبه مدعی ش��د حمل ه به اتوبوس حامل
کودکان یمنی در ضحیان یک «اش��تباه» بوده است.
این ژنرال سعودی خاطرنشان کرد خطری فوری در
ضحیان علیه نیروهای ائتالف احساس نمیشد که این
حمله را توجیه کند .طبق این گزارش ،جنگندههای
ائت�لاف متجاوز س��عودی  19م��رداد اتوبوس حامل
کودکان یمنی را در شهر ضحیان هدف قرار دادند...
صفحه  15را بخوانید

وزیر خارجه سوریه ضمن تأکید بر حفظ روابط استراتژیک با تهران:

درباره ایران سازش نمیکنیم

گزارش «وطن امروز» از مواضع مشترک روسی ـ سوری درباره حضور ایران در سوریه
صفحه 5

گزارش «وطنامروز» ازآخرین
تحوالت اوکراین

تأثیرا 
ت
جهانیمرگ
زاخراچنکو
صفحه 15

ششمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده
حمید باقریدرمنی ،ابربدهکار بانکی برگزار شد

مقاومت
پوستکلفت
در مقابل اتهامات
صفحه 2

باال رفتن سرسامآور قیمت پوشک در چند هفته اخیر مشکالت جدی برای خانوادهها ایجاد کرده است

بازگشت به عصر کهنهالستیکی؟!

***

پوشک بچه بخش بزرگی از اقتصاد مصرفی
خانوار

آقای دولت!
Shake Yourself

اشتباهی زدیم!

پوشکبچه؛ کاالیی به وسعت خانوارهای
ایرانی!

آن چیزی که مس��اله پوشک را مهم میکند،
در درج��ه اول دامنه وس��یع مصرفکنندگان آن
اس��ت .طبق آمار ثبت احوال در هر س��ال حدود
ی��ک میلی��ونو  600هزار نفر در کش��ور متولد
میشوند؛ نرخ مصرف پوشک به صورت میانگین
تا دو و نیم س��ال اس��ت و این به معنای آن است
که در کشور حدود  ۴میلیون کودک مصرفکننده
روزانه پوشک هستند .اگر با نگاهی کالن بنگریم
بخش اعظم��ی از خانوارهای ایرانی دغدغه اصلی
امروزش��ان قیمت پوشک بچه و دسترسی به آن
ش��ده است؛ بحثی که حاال در گروههای تلگرامی
فامیلی و دوس��تی نیز مطرح است و هر کس به
دنبال مغازهای ارزانفروشتر میگردد.

يادداشتامروز

عكس:زهرا حسینی ،خبرگزاری دانشجو

بهدنبالدرمان
درد « دارو»
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ائتالف متجاوز به جنایت خود در کشتار کودکان یمنی
در ضحیان اذعان کرد

ائتالف متجاوز سعودی باالخره تحت فشار جامعه
جهانی ،به جنایت خود در ه��دف قرار دادن اتوبوس
حامل کودکان یمنی در منطقه ضحیان در اس��تان
صع��ده اعتراف کرد و آن را یک «حمله اش��تباهی»
ی که دیدهبان حقوق بشر ،این
خوانده اس��ت در حال 
حمل��ه را «جنایت جنگ��ی» توصیف کرده اس��ت.
«منصور احمد المنصور» س��خنگوی رس��انهای تیم
ارزیاب��ی حوادث در یمن -وابس��ته به ائتالف متجاوز

توضیحات محمدجواد ظریف در مجلس درباره دوتابعیتیهای مذاکرات برجام

ماجرای دری بهمن ارتباطیندارد!
صفحه 2

اظه��ارات س��خنگوی دولت و رئی��س کل بانک
مرکزی اولویت اول به کاالهای اساسی و ضروری
اختص��اص مییابد که ارز آن از محل درآمدهای
ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد .این اقالم با
توجه به سازوکار ارز  4200تومانی یارانهای 400
تومانی نیز دریافت میکنند.
اگرچه پوش��ک جزو نیازهای اساس��ی خانوار
به حس��اب میآید ام��ا واردات م��واد اولیه آن در
دس��تهبندی دولت در کاالهای گروه «دوم» قرار
گرفت که ش��امل مواد اولیه و کاالهای واسطهای
و سرمایهای خواهد بود که تامین ارز آن از سامانه
نیما انجام میشود.
احتکار در شرایط بد اقتصادی

توگو با یک فروشنده لوازم بهداشتی
گف 

مشتریهایم به زمین و زمان ناسزا میگویند

محمد آق��ا ،فروش��نده لوازم بهداش��تی در
محله پیروزی اس��ت ،به ص��ورت تخصصی هم
کارش پوشک و دس��تمال کاغذی است و اینها
را ب��ه صورت عمده م��یآورد و به صورت عمده
و خردهفروش��ی در محله توزی��ع میکند .جزو
معدود مغازههایی از صنف خود است که همیشه
تا ساعت  12شب باز اس��ت و مشتری هم دارد
که یکی از آنها هم من هس��تم .امروز برای خرید
پوشک به سراغش رفتم و داستان این گزارش را
برایش گفتم؛ او هم اتفاقاتی را که در این چند ماه
افتاده و نکاتی که ب��ه ذهنش آمد درباره جریان
پوشک گفت:
«از اس��فند ماه س��ال گذش��ته که س��راغ
نمایندگ��ی کارخانههای تولیدی داخل میرفتم
تقریبا همه درب��اره افزایش قیمت صحبتهایی
میکردند .این هم منطقی بود ،چون هر سال یک
چند درصدی افزایش قیمت دارند اما بعد از سال
کمکم خروجی کارخانههای داخلی کمشد ،یعنی
توزیعشان کم شد.
اردیبهش��ت یک افزایش قیم��ت چند هزار

شاید بعد از اجارهخانه و خوراک روزانه ،بیشترین
بخش از مصرف درآمد ماهانه را به خود اختصاص
میدهد!

اثر باال رفتن دالر روی پوشک بیش از دیگر
کاالهاست!

پوش��ک بچه ج��زو محصوالتی اس��ت که به
دلیل وابس��ته بودن به واردات م��واد اولیه ،بر اثر
تغیی��ر قیمت ارز بیش��ترین تاثیر قیمت��ی را به
خ��ود میبیند .عمده م��واد اولیه م��ورد نیاز این
صنعت ،وارداتی است ،چرا که عمده مواد صنایع

تومانی داشتند ولی باز توزیع کمتر شده بود ،مثل
قبل نمیتوانس��تم بیاورم .از همان روزها قیمت
خارجیها خیلی باال رفت و خارجی کال نیاوردم.
اواس��ط خرداد ب��ود که ش��نیدم کارخانهها
میگویند میخواهیم دوباره یک افزایش قیمت
دیگ��ر بدهیم ،به ما ارز دولتی نمیدهند و با این
هزینه واردات نمیصرفد تولید کنیم مگر اینکه
قیمت ب��اال رود .از همان موقع توزیع یکس��ری
شمارهها مخصوصا ش��ماره  6که مصرفکننده
کمی دارد کال قطع شد.
مشتریهایم در این یکی ـ دو ماه به زمین و
زمان ناسزا میگویند ،چون بهداشت نوزاد و بچه
و همچنین بهداشت پیرمردها و پیرزنهایی که
ایزیالیف مصرف میکنند شوخیبردار نیست؛
نمیدانم چرا دولتیها این را در نظر نمیگیرند؟
ما در محله پیروزی هس��تیم ،ش��رق تهران
کال بافت س��نتی و مذهبی دارد و اینجا گرایش
به فرزندآوری بد نیس��ت اما همین مدت خیلی
شنیدم که با این وضع پوشک و هزینههای بچه
دیگر بخواهیم هم نمیشود».
سلولزی ،وارداتی اس��ت و پودرهای جاذب مورد
اس��تفاده در پوشکهای بچه نیز از خاوردور تهیه
میشود و بیشتر ش��رکتها از تایوان ،کره و ژاپن
اقدام به واردات آن میکنند .این بدان معناس��ت
که نوسانات نرخ ارز میتواند بعضا تا صددرصد بر
قیمت تمامشده این محصول اثر بگذارد.
پوشک جزو گروه «دوم» کاالها

بنا ب��ر برنامهری��زی دولت که در م��رداد ماه
س��ال جاری اعالم ش��د ،کاالها به چند گروه اول
(اساسی) ،دوم و سوم تقسیم شدند که بر اساس

صفحه 15

پوشک که حاال تا  2برابر افزایش قیمت داشته،
از احتکار دالالن نیز در امان نمانده اس��ت .هفته
پیش س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی از
کشف چند انبار کاالی احتکار شده در استان البرز
خبر داد و گفت :یک میلیون بسته پوشک خارجی
کمیاب در بازار ،در  2سوله کشف شد؛ پوشکهایی
که صاحب آن از س��ال گذشته این پوشکها را با
ارز  3800تومانی به کش��ور وارد و تاکنون احتکار
کرده بود 2 .روز پیش نیز  208هزار بسته پوشک
دیگر که به صورت قاچاق وارد شده در ساوجبالغ
کشف شد .این بستهها توسط قاچاقچیان به یک
انبار در بخش چهارباغ شهرستان ساوجبالغ انتقال
یافته بود .ارزش پوشکهای کشف شده نیز بیش
از 10میلیارد تومان است.
چه باید کرد؟!

با توج��ه به آنچه گفته ش��د ب��ه  2دلیل باید
سیاس��تهای اقتصادی کش��ور ب��رای حمایت از
این کاالی اساس��ی جدی و متفاوت ش��ود؛ اول به
دلیل همین دربرگیری و گس��تردگی مصرف این
کاال بوی��ژه برای اقش��ار کمدرآم��د و دوم به دلیل
تقویت سیاس��تهای کالن نظام در امر جمعیت و
مقابله با بحران پیری جمعی��ت .امروز فارغ از ابعاد
روانشناس��ی و فردگرایی در جامعه مدرن و دوری
از مسؤولیتپذیری که باعث گریز بخشی از جامعه
از بچهآوری میش��ود ،اینگونه موانع اقتصادی نیز
میتواند زوجهای ایرانی را از بچهآوری هراسان کند!
تجربهه��ای تاریخی نیز به ما نش��ان میدهد
مساله باید با سیاستگذاریهای کالن اقتصادی
حل شود .در اوایل انقالب به دلیل نیازهای ارزی،
بحث بر سر عدم واردات لبنیات ،از جمله مایه پنیر
بود .مرحوم عالینس��ب با این کار مخالفت کرد و
اس��تدالل درست او این بود« :توجهتان به زندگی
مردم باشد ،اگرچه در میان خانوادههای مرفه پنیر
صرفا برای صبحانه است اما برای خانوارهای فقیر
پنیر جزئی از س��بد غذایی است ،کما اینکه نان و
پنیر و انگور قوت ناهار و شام کارگران زحمتکش
ما است».

برای برخی کس��انی که در داخل و خارج از
کشور تحوالت ایران را دنبال میکنند ،حمایت
این روزهای آیتاهلل خامنهای از دولت حس��ن
روحانی ش��اید چندان قابل هضم نباشد .رهبر
انقالب دقیقا در روزهایی که «لیست امید» هم
برای قانع ش��دن از جواب روحانی به س��واالت
مجل��س ،برای روحانی ش��رط سیاس��ی-و نه
اقتصادی!-میگ��ذارد ،با جدیت تم��ام تاکید
میکنند« :رؤس��ای قوا و مسؤوالن بخشهای
مختلف باید پشتیبان و کمککار یکدیگر باشند
و بوی��ژه همه باید به دول��ت کمک کنند ،زیرا
دولت در وسط میدان است!» به گمانم ،پخش
سریال «پدر» از شبکه دوم سیما در این روزها
تناس��ب بهنگامی با تعجب این افراد از مواضع
این روزهای آیتاهلل خامنهای درباره دولت دارد.
رهبر فرزانه انقالب درس��ت در روزهایی که هر
کسی توقع دارد ایشان دولتیها را بابت  5سال
معطل گذاشتن اقتصاد و درواقع ،گوش نکردن
به تذکرات مکررش��ان زیر ضرب بگیرند ،از در
حمایت از دولت درآمدهاند!
گی��رم مثل من��ی هم از این پ��س دیگر آقای
خامنهای را «رهب��ر معظم انقالب» خطاب نکند؛
اینها همه اما چیزی از ع��زم آقای خامنهای برای
انجام تکلیفی که تشخیص داده ،کم نخواهد کرد.
ایستادن پای نتیجه رای مردم ،سنت امامین انقالب
بوده و هست .همین است که با گذشت  40سال از
عمر جمهوری اسالمی ،هیچ انتخاباتی ولو به اندازه
یک روز در این کشور به تاخیر نیفتاده است! علی
از میثاقنامه امضاشده عدول نخواهد کرد ،ولو اینکه
جماعت رایدهنده به حکمیت ،تنها چند ساعت
بعد از امضا -و نه چند ماه -پشیمان شده باشند!
ادامه در صفحه 12

توگو با «وطنامروز»:
رئیس انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران در گف 

به ما ارز  4200تومانی ندادند

کو
در زمین�ه افزای�ش بیروی�ه قیم�ت پوش� 
همچنین کمیاب ش�دن آن گفتوگویی داشتیم
با عباس فصیح خوش�گرد ،رئیس انجمن صنایع
س�لولزی بهداشتی ایران که ضمن آن به بررسی
چالشهای امروز این صنعت پرداختیم.

***

ظرفیت تولید پوش�ک توسط شرکتهای ایرانی
چقدر اس�ت؟ این ظرفیت چه نیازی از بازار ایران را
تامینمیکند؟

میانگی��ن امکانات و منابع کش��ور ما در اغلب
زمینهها باالتر از میانگین کشورهای منطقه است.
منابع انسانی ،نیروی کار ،نیروهای متخصص ،منابع
طبیعی و فناوری پیش��رفته در کشور ،برتریهای
الزم را ب��رای مملکت ما در منطق��ه فراهم کرده،
بنابرای��ن ب��ا اداره امور به ص��ورت مطلوب برابری
الزم با ش��رکتهای ب��زرگ و معتبر خارجی برای
شرکتهای داخلی کام ً
ال طبیعی و امکانپذیر است،
از این رو ظرفیت س��االنه تولید پوش��ک در داخل
کشور (پوشک بچه  78هزار تن و پوشک بزرگسال
 8هزار تن) به منظور تأمین نیاز مصرفکنندگان
سراس��ر کش��ور اس��ت .این در حالی است که در
صورت نیاز تا بیش از  2برابر مصرف داخلی امکان
تولید برای شرکتهای داخلی وجود دارد.
خب! حجم کلی بازار پوشک چقدر است؟

حجم کل��ی (می��زان مص��رف) بازار پوش��ک
حدود  90هزار تن در س��ال است که تماماً توسط
شرکتهای داخلی تأمین میشود.

حج�م واردات پوش�ک خارجی به ای�ران چقدر
است؟

بهرغ��م تولیدات داخلی که همواره با کیفیت
مرغوب و قیمت مطلوب همراه بوده ،متأس��فانه
ش��اهد مق��داری واردات در زمینه پوش��ک در
سالهای گذشته بودیم که بخشی از حجم بازار
مصرف را به خود اختصاص داده است .خوشبختانه
باتوجه به کیفیت مطلوب کاالهای مشابه ساخت
داخلی و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و با
عنایت به رأی کمیته فنی و قانونی اداره کل امور
فرآوردههای آرایشی و بهداشتی از تاریخ 97/1/1
تا آخر س��ال جاری واردات محصوالت بهداشتی
ممنوع شد .این دستورالعمل به مدت یک سال در
جهت حمایت از تولیدات داخلی است.
چند درصد از مواد اولیه پوش�ک وارداتی اس�ت
و افزایش قیمت ارز چه میزان بر قیمت پوش�ک اثر
میگذارد؟
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استفاده قرار میگیرد که اغلب آنها وارداتی است.
طبیعی اس��ت که نوس��انات ارزی بویژه افزایش
قیمت ارز در چند ماه گذشته هزینه تولید را بیش
از حد تصور افزایش داده است.

آیا با افزایش قیمت ارز ،قیمت تمام ش�ده تولید
پوشک ایرانی از پوشکهای خارجی گرانتر خواهد
شد؛ تولید شرکتهای ایرانی در این حالت مقرون به
صرفه خواهد بود؟ در این شرایط بهتر نیست جلوی
ورود پوشکهای خارجی گرفته شود؟

بدیهی اس��ت افزایش قیم��ت ارز تا بیش از
2برابر در چند ماه در هزینه تمام ش��ده تولیدات
تأثیر خواهد گذاش��ت و ب��ازار مصرف به تصرف
کاالهای خارج��ی در خواهد آمد .از طرفی گران
ش��دن محصوالت موجب کاهش مصرف خواهد
ش��د که تبعات آن روی تولیدات داخلی نیز اثر
خواهد گذاشت.

ی�ک س�والی اینج�ا مط�رح اس�ت و آن اینکه
ش�رکتهای تولیدکنن�ده پوش�ک نی�ز ج�زو
دریافتکنن�دگان دالر  4200تومان�ی بودهاند؟ اگر
بودهاند چرا افزایش قیمت را به این س�رعت نشان
دادند؛ آیا نباید قیمتها نیز متناسب با همین دالر
 4200تومانی باشد؟

هیچگونه ارز دولتی  4200تومانی به مواد اولیه
مورد مصرف در صنایع س��لولزی ـ بهداشتی تعلق
نگرفته و تمام م��واد اولیه این صنعت که از طریق
واردات تأمین میش��ود با ارز ثانویه تامین شده ،در
صورتی که معتقدیم محصوالت تولیدی این صنعت
بهداشتی هس��تند و در سالمت جامعه و بهداشت
ف��ردی نقش مؤث��ری دارند ،بنابراین بای��د در رده
کاالهایی باشند که ارز دولتی به آن تعلق میگیرد
ولی متأسفانه هیچگونه ارز  4200تومانی برای این
صنعت در نظر گرفته نشده است .در این محصول
 80درص��د مواد اولیه وارداتی اس��ت و تولیدکننده
مجبور است این مواد را با ارز آزاد خریداری کند.

در همه برهههای اقتصادی برای کاالهای اساسی
سوبسیدهایی به جهت رفاه حال تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان در نظرگرفته میش�ده اس�ت ،آیا
پوشک با این حجم گسترده متقاضی روزانه در بازار،
جزو کاالهای اساسی به حساب آورده شده است که
به آن سوبسید تعلق گیرد؟

همانطور که عرض کردم پوشک جزو کاالهای
بهداشتی اس��ت که ضرورت مصرف آن در سراسر
کشور برای مردم الزامی است ولی هیچگونه کمک،
سوبس��ید یا ارز دولتی به صنایع سلولزی بهداشتی
تعل��ق نمیگیرد و تولیدکنندگان تمام موارد تهیه،
تولید و توزیع را خودشان انجام میدهند.

