
چند روزي اس�ت كه خبر افزايش قيمت 20 تا 40 
درصدي انواع مواد شوينده از ابتداي خرداد به راه 
افتاده است. توليدكنندگان از صدور مجوز از سوي 
سازمان حمايت خبر مي دهند، اما ستاد تنظيم بازار 
تأكيد می  كند كه  مجوز را بايد اين ستاد صادر كند. 
اين بالتكليفي ها در حالي است كه از روز يك شنبه 
توزيع انواع پودرها و مواد شوينده در فروشگاه ها 
و مغازه ها كاهش يافت، به طوري كه روز گذشته در 
تهران و ساير استان ها قفسه هاي مواد شوينده 
كاماًل خالي شد. رئيس انجمن صنايع شوينده با 
تأكيد بر كم شدن برخي شوينده ها در بازار گفت: 
»مواد ش�وينده اي كه در بازار نيست، قرار است 
گران شود. از چهار ماه پيش اعالم كرده ايم با وضع 
موجود شركت ها شرايط توليدشان مختل مي شود 
و تا كنون به آن نظري كه داش�تيم نرس�يده ايم، 
در نتيجه اكن�ون اي�ن كاال در فروش�گاه ها كم 
ش�ده و عالقه نداريم اين حالت به وجود بيايد.«

جمع آوري كاال از فروشگاه ها و مغازه ها چند روز پيش 
از صدور فرمان افزايش قيمت ها، ماه هاست كه رايج 
شده است. توليدكنندگان پيش از اخذ مجوز افزايش 
قيمت ها  از ستاد تنظيم بازار نامه خود را در فضاي 
مجازي منتش��ر  و به مصرف كنندگان پيام گراني 
قيمت ها را مخابره مي كنند. در ادامه اين اقدامات در 

فاصله كمتر از 24 ساعت كاالي مورد نظر به سرعت 
از قفسه فروشگاه ها جمع آوري مي شود و با تشنه نگه 
داشتن بازار بعد از چند روز كاال با نرخ جديد عرضه 
مي شود. در نتيجه مردم براي خريد به فروشگاه ها و 
مغازه ها هجوم مي آورند و كاال در بازار بار ديگر كمياب 
مي شود. اين تجربه در ارديبهش��ت ماه همزمان با 
اجراي اصالح يارانه ها اتفاق افتاد و بار ديگر در دو روز 

گذشته براي بازار شوينده ها تكرار شد. 
 كشمكش بر سر قيمت شوينده ها 

هفته گذشته صورتجلس��ه انجمن صنايع شوينده 
منتش��ر ش��د كه در آن رش��د 30 درصدي قيمت 
پودرهاي شوينده دستي و ماش��يني و افزايش 40 
درصدي قيمت ساير محصوالت شوينده و بهداشتي 
مصوب ش��ده بود. بر اين اساس، طبق اعالم انجمن 
صنايع شوينده، بهداش��تي و آرايشي مصوب شده 
بود قيمت محصوالت ش��وينده از ابتداي خردادماه 
30 تا 40 درصد افزاي��ش يابد. پس از انتش��ار اين 
صورتجلسه، يك مقام آگاه در ستاد تنظيم بازار با رد 
صدور هرگونه مجوز افزايش قيمت شوينده ها گفت: 
»افزايش قيمتي براي شوينده ها به تصويب دولت 
نرسيده اس��ت. هيچ بحثي در خصوص قيمت هاي 
جديد محصوالت صنايع ش��وينده نشده و هر گونه 

افزايش قيمت بدون مجوز ممنوع است.«

روز يك ش��نبه رئيس هيئت مديره انجمن صنايع 
شوينده، بهداش��تي و آرايش��ي  از موافقت دولت با 
افزايش قيمت شوينده ها خبر داد، اما ستاد تنظيم 
بازار و سازمان حمايت همچنان تكذيب كردند. اين 
تكذيبيه ها در حالي است كه از روز گذشته قفسه هاي 
مواد شوينده از كاال خالي شد. صاحبان فروشگاه از 
افزايش قيمت ها در روزه��اي آتي به مراجعان خبر 
دادند و تأكيد كردند  كاالها به دس��تور كارخانجات 

شوينده جمع آوري شده است. 
 نرخ های جديد

محمود علم بيگي رئيس انجمن صنايع ش��وينده و 
بهداشتي در ارتباط با برنامه پيگيري شبكه خبر با بيان 
اينكه شوينده ها در رده سوم نيازمندي هاي مردم قرار 
دارند، گفت: »با رايزني و مشورت با شركت هاي توليد 
مواد شوينده و بهداشتي و به علت افزايش بهاي مواد 
اوليه داخلي و خارجي و ساير عوامل مانند گاز، برق و... 
مقرر شد توليدات شوينده و بهداشتي كه از اول خرداد 

روانه بازار مي شوند با قيمت جديد عرضه شوند.«
وي در مورد ميزان افزايش ها افزود: »ش��وينده هاي 
پودري حدود 24 درصد و شوينده هاي غيرپودري 
هم تا 40 درص��د افزايش قيمت خواهند داش��ت. 
همه  روش هاي قيمت گذاري رعايت شده و پس از 
تعامل با سازمان حمايت توليدكننده و مصرف كننده 

و س��ازمان هاي ذيرب��ط قيمت هاي جدي��د اعمال 
مي شود.«

رئيس اتحاديه ش��ويندگان در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان درباره كمياب شدن شوينده ها در 
بازار گفت: »مواد شوينده اي كه در بازار نيست، قرار 
است گران شود. قيمت هايي كه افزايش پيدا كرده 
است بيش��تر آن توليداتي اس��ت كه در داخل خود 
مواد معدني دارند كه مربوط به دولت است. از چهار 
ماه پيش اعالم كرده ايم با وضع موجود ش��ركت ها 
شرايط توليدشان مختل مي ش��ود و تاكنون به آن 
نظري كه داشته ايم نرسيده ايم، در نتيجه اكنون اين 
كاال در فروشگاه ها كم شده و عالقه نداريم اين حالت 

به وجود بيايد.«
علم بيگي در پاس��خ به اينكه چرا پيش از دريافت 
مجوز گراني قيمت ها عرضه كاال كم ش��ده اس��ت، 
افزود:»با توجه به اينكه ش��وينده ها در رديف سوم 
مصرف قرار دارند، با هم��كاران صحبت كرديم و به 
نتيجه  رسيديم كه دس��ت نگه داريم. هم اكنون به 
نتايجي رسيده ايم و منتظر مجوز هستيم. با توجه 
به اينكه تمام نهاده ها از جمله آب، برق و گاز و مواد 
اوليه كه از داخل و خارج تهيه مي شود، گران شده 
است چاره اي جز گراني قيمت ها نداريم. نرخ مدنظر 
ما 30 تا 40 درصد افزايش قيمت است اما هنوز با آن 

موافقت نشده است.« 
وي تأكيد كرد: »ما حتماً نبايد تأييديه از س��ازمان 
حماي��ت داش��ته باش��يم. باي��د تم��ام روش هاي 
قيمت گذاري را رعايت كنيم و براي اينكه مش��كلي 
پيش نيايد بعداً تعاملي هم با سازمان حمايت و بقيه 
س��ازمان ها انجام مي دهيم و بعد از آن نرخ رسمي را 
اعالم مي كنيم. بنابراين ما قيمت را تعديل و بعد از آن 
سعي مي كنيم آن را به تأييد برسانيم و سپس اعالم 
می كنيم اما هم اكنون با توجه به اينكه مقداري بازار با 
كاهش مواد شوينده مواجه است اجبار پيدا كرده ايم 
كه قيمتي را با هم��كاران در نظر بگيريم كه تعديل 
قيمت انجام شود تا با سازمان های ديگر با نرخ جديد 

به تعامل برسيم.«
عل��م بيگي اف��زود: »فعاًل ق��رار اس��ت قيمت ها به 
اندازه اي تعدي��ل يابد كه ش��ركت ها بتوانند توليد 
كنند. شركت هاي پتروشيمي داخلي همكاري الزم 
را با ما نمی كنند. در حال حاضر كااليي با نرخ جديد 
وارد بازار نشده اس��ت اما اميدواريم بعد از اينكه به 
بازار ارسال شد بتوانيم با سازمان هاي مربوطه تعامل 

داشته باشيم.«
همانطور كه رئيس اتحاديه شويندگان اذعان داشته، 
توليدكنندگان براي گرفتن مجوز افزايش قيمت ها 
كااليشان را از بازار جمع آوري يا از توزيع روزانه آن 
جلوگيري كردند. بايد منتظر ماند و ديد آيا س��تاد 
تنظيم بازار به تهديد توليدكنندگان پاس��خ مثبت 

مي دهد يا خير؟

س�ازمان جهان�ي خواروب�ار و كش�اورزي 
مل�ل متح�د، اي�ران را از نظ�ر ش�اخص 
امنيت غذاي�ي در رتب�ه ۷۶ جهان ق�رار داد 
و اع�الم ك�رد ۱۱۹ كش�ور جه�ان امني�ت 
غذايي كمت�ري در مقايس�ه با اي�ران دارند. 
به گزارش تسنيم، يكي از شاخص هايي كه براي 
تش��خيص ميزان امنيت غذايي كش��ورها مورد 
استفاده اقتصاددان ها قرار مي گيرد نسبت ارزش 
واردات مواد غذاي��ي به كل صادرات هر كش��ور 

است. 
س��ازمان جهان��ي خواروب��ار و كش��اورزي ملل 
متحد )فائو( آمار مربوط ب��ه ارزش واردات غذاي 
195 كش��ور جهان به كل صادرات اين كشورها 
را س��نجيده و اين كش��ورها را به لح��اظ ميزان 
برخ��ورداري از امني��ت غذايي رده بن��دي كرده 

است. 
بر اساس محاسبات اين سازمان بين المللي، ايران 
حدود 11 درص��د كل ارزش صادرات خود در هر 
س��ال غذا وارد مي كند كه كمتر از 119 كش��ور 
جهان است. بر اين اس��اس مردمان 119 كشور 
جهان امنيت غذايي كمتري نس��بت به ايراني ها 
دارند و ايران از اين نظر در رتب��ه 76 جهان قرار 

گرفته است. نسبت واردات غذا به كل صادرات در 
75 كشور جهان كمتر از ايران است و اين كشورها 
امنيت غذايي بيشتري در مقايسه با ايران دارند. 

كمترين نسبت واردات غذا به كل صادرات مربوط 
به چين تايپه اس��ت. ارزش واردات ساالنه غذاي 
تايوان معادل 3 درصد كل ص��ادرات آن در يك 
سال است. س��نگاپور، س��وئيس، تايلند، برزيل، 
هنگ كنگ، چين، جمهوري چك، قطر، آرژانتين، 
آلمان، نروژ، امارات، هند، ژاپن و روسيه ازجمله 
كشورهايي هستند كه باالتر از ايران  در رده بندي 

امنيت غذايي فائو قرار گرفته اند. 
امري��كا در اي��ن رده بن��دي رتب��ه 63 را به خود 
اختصاص داده اس��ت. 8 درصد كل صادرات اين 
كشور صرف واردات مواد غذايي مي شود. ازجمله 
كش��ورهايي كه امنيت غذايي كمتري نسبت به 
ايران دارن��د عبارتند از: پرتغ��ال، لوكزامبورگ، 
لتوني، يونان، الجزاير، قبرس، پاكس��تان، اردن و 
مصر. سومالي در ميان كشورهاي جهان كمترين 
امنيت غذايي را دارد. ميزان واردات غذاي سومالي 
در هر س��ال معادل 372 درصد كل صادرات اين 
كشور است. نس��بت واردات غذا به كل صادرات 

افغانستان نيز 305 درصد برآورد شده است. 

 فائو: 
امنيت غذايي ايران از 119 كشور جهان بيشتر شد

مسيح كش�اورز دبير انجمن واردكنندگان برنج 
در گفت وگو با پارس�ينه، با اش�اره به ب�اال رفتن 
ن�رخ جهاني برنج گف�ت: بعد از جنگ روس�يه و 
اوكراين ش�اهد ب�اال رفتن قيمت غالت و س�اير 
محصوالت كشاورزي در بازارهاي جهان بوديم، 
چراك�ه كش�ورها ت�الش دارن�د مي�زان ذخاير 
احتياطي خ�ود در زمينه غ�ذا را افزايش دهند. 
وي با بيان اينكه چين بخشي از كسري گندم خود را 
با واردات برنج جبران كرد، افزود: در حال حاضر نرخ 
برنج خارجي حدود 10 تا 20 درصد افزايش پيدا كرده 
است. نرخ ارز، تعرفه و عوارض گمركي و در نهايت نرخ 
جهاني برنج خارجي جزو مؤلفه هاي تعيين قيمت 

برنج وارداتي محسوب مي شوند. 
كشاورز پايه محاس��بات تعرفه و عوارض گمرك در 

سال جاري را بر اس��اس   نرخ ارز اي تي اس دانست و 
گفت:  اي تي اس تقريباً  شش برابر ارز ترجيحي است 
و اين مسئله تأثير خود را بر قيمت تمام شده محصول 
مي گذاشت و باعث باال رفتن نرخ برنج وارداتي مي شد 
از اين رو دولت تعرفه 6درصدي س��ود بازرگاني را به 
يك درصد رس��اند و مجلس نيز تعرف��ه گمركي در 
قانون بودجه را از 4درصد به يك درصد تقليل داد به 
همين دليل برنج خارجي حدود هزار تومان قيمت آن 

افزايش پيدا مي كند. 
دبير انجمن واردكنندگان برنج تصريح كرد: كاهش 
تعرفه كمك مي كند قيمت برن��ج خارجي چندان 
افزايش نرخ را تجربه نكند و اگر شاهد اتفاق خاصي در 
روند واردات نباشيم در نهايت برنج خارجي كيلويي 
40 هزار تومان به دست مصرف كننده نهايي مي رسد. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با افزايش نرخ برنج 
هندي و پاكستاني مي توان مبدأ تأمين را تغيير داد 
و برنج از كشورهايي چون تايلند كه نرخ پايين تري 
دارند وارد كرد؟ گفت: برنج از نوع هاي مختلف بايد وارد 
كشور شود تا بازار شرايط رقابتي خود را حفظ كند و 

برنج ها با درجه كيفي مختلف وارد كشور شود. 
به گفته كشاورز؛ به تازگي مصوبه اي در ستاد تنظيم 
بازار تصويب ش��د كه بنا بر آن واردات برنج تايلندي 
ممنوع شده است، چراكه برنج تايلندي كه شركت 
بازرگاني دولتي وارد كرد در بازار داخلي با استقبال 

مواجه نشد. 
وي با اش��اره به وظيفه ذاتي شركت بازرگاني دولتي 
در تأمين ذخاير احتياطي كشور گفت: بنا نيست اين 
شركت برنج هاي لوكس وارد و در بازار عرضه  كند، از 

اين رو برنج هاي ارزان قيمت اين كشور را وارد كرد. اين 
شركت براي اينكه تاريخ مصرف برنج هاي تايلندي اش 
نگذرد آنها را وارد ب��ازار كرد ام��ا از آنجايي كه مورد 
استقبال مصرف كنندگان قرار نگرفت واردات برنج 
تايلندي ممنوع شد. البته برنج تايلندي نوع مرغوب 

دارد كه كيفيت آن با برنج داخلي برابري مي كند. 
دبير انجمن واردكنندگان برن��ج در پايان بيان كرد: 
بخش��ي از محموله های وارداتي ترخيص نشده اند، 
چراكه كاالها در گمركات انبار شده اند تا قانون بودجه 
جديد سيستم آن اعمال ش��ود تا مجبور نباشند با 
قيمت گذشته محصول خود را عرضه كنند. در سال 
جاري مجموع واردات 308862 تن بود كه 35000 
تن آن توسط ش��ركت بازرگاني دولتي وارد و حدود 
200 هزار تن آن از سوي تجار وارد كشور شده است. 

واردات برنج تايلندي ممنوع شد
 دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت: به تازگي مصوبه اي در ستاد تنظيم بازار تصويب شد كه بنا بر آن واردات برنج تايلندي ممنوع شده است

چراكه برنج تايلندي كه شركت بازرگاني دولتي وارد كرد در بازار داخلي با استقبال مواجه نشد
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بازار شوينده ها نيازمند نظارت بيشتر 
پيش از تصويب افزايش قيمت از سوي ستاد تنظيم بازار، مواد شوينده و انواع پودر ماشيني و دستي در بازار كمياب شد!   واگذاري سهام خودروسازان 

به سال آينده موكول شد
اگر قرار باشد سهام شركت هاي خودروساز به صورت بلوكي 
واگذار شود يك سال زمان نياز دارد و اگر قرار باشد واگذاري 

به صورت درصدي اجرا شود، اين كار در مدت 3 ماه آينده 
امكانپذير خواهد بود

واگذاري س�هام خودروس�ازان در حالي به يك نمايش در دولت 
و ش�ركت هاي خودروس�از تبديل ش�ده كه ب�ا ابهام�ات زيادي 
روبه روس�ت. اذعان سرپرس�ت دفتر ش�ركت ها و آماده س�ازي 
بنگاه هاي س�ازمان خصوصي س�ازي ب�ه فرصت يكس�اله مورد 
ني�از جه�ت واگ�ذاري س�هام بلوك�ي خودروس�ازان و اختالف 
نظر بر س�ر واگذاري س�هام تودلي خودروس�ازان به جاي سهام 
دول�ت، اي�ن فرآيند را ب�ا ابهام�ات زي�ادي روبه رو كرده اس�ت. 
به گزارش نب��ض صنع��ت، روزه��اي پاياني س��ال گذش��ته بود كه 
رئيس جمهور با حضور در ايران خودرو هشت فرمان را براي تغيير در 
شرايط صنعت و بازار خودرو صادر كرد. يكي از اين دستورات، تعيين 
تكليف واگذاري سهام خودروسازان بود. بر اين اساس مقرر شد واگذاري 
مديريت دولتي شركت هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا به بخش 

غير دولتي حداكثر طي شش ماه تعيين تكليف شود. 
در اين راستا هفته گذشته آگهي رسمي گروه خودروسازي سايپا جهت 
بررسي صالحيت عمومي و تخصصي متقاضيان خريد بلوك 41درصدي 

سهام سايپا منتشر شد. 
در اين آگهي آمده بود: »در راستاي فرمان رئيس جمهور، شركت هاي 
سرمايه گذاري سايپا، سرمايه گذاري رنا، سرمايه گذاري كاركنان سايپا، 
سرمايه گذاري و توس��عه صنعتي نيوان ابتكار در نظر دارند 41 درصد 
از سهام س��ايپا را به صورت بلوكي به اشخاص حقيقي حقوقي و واجد 

شرايط با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار كنند. 
متقاضي��ان مي توانند براي اع��الم آمادگي خري��د و تكميل فرم هاي 
مربوطه جهت بررس��ي صالحيت عمومي و تخصصي از تاريخ انتشار 
آگهي به مدت 15 روز به معاونت اقتصادي س��ايپا واق��ع در كيلومتر 
15 جاده مخصوص كرج شركت سايپا مراجعه كنند. شرايط عرضه و 
واگذاري سهام س��ايپا پس از تكميل فرآيند مربوطه از طريق سازمان 

بورس به اطالع متقاضيان خواهد رسيد.«
 واگذاري بلوكي يك سال و واگذاري درصدي 3 ماه زمان مي برد

طبق اعالم سايپا، اين واگذاري در جهت اجراي فرمان رئيس جمهور صورت 
گرفته كه در واقع همان بند هشت فرمان خودرويي رئيسي مبني بر تعيين 
تكليف واگذاري سهام دولت در شركت هاي خودروساز است. به عبارتي 
سايپا با واگذاري بخشي از سهامش در شركت هاي زيرمجموعه )تودلي( 

خود قصد دارد اقدامي در راستاي واگذاري سهام دولت انجام دهد. 
در خصوص واگذاري سهام ايران خودرو نيز ابهاماتي وجود دارد از جمله 
اينكه خريدار سهم دولتي اين خودروساز مالك بانك پارسيان خواهد 
بود و اين در حالي است كه طبق قانون، هيچ شركتي نمي تواند بيش از 
10درصد سهام يك بانك را در اختيار داشته باشد. از اين رو ابتدا بايد 

تكليف سهامداري بانك پارسيان مشخص شود. 
 خط توليد خودرو

در حال حاضر در مورد واگذاري سهام خودروسازان اختالف ديدگاهي 
بين دولت و هيئت واگذاري سازمان خصوصي سازي وجود دارد، چراكه 
مسئوالن سازمان معتقدند براي واگذاري سهام ابتدا بايد مشكل وثيقه 
بودن سهام خودروسازان نزد بانك ها برطرف شود اما در مقابل شاهد 

اقدام خودروسازان براي واگذاري بلوكي سهامشان هستيم. 
در اين شرايط، حسين اميررحيمي سرپرست دفتر شركت ها و آماده سازي 
بنگاه هاي سازمان خصوصي سازي به تازگي اعالم كرده كه اگر قرار باشد 
سهام شركت هاي خودروساز به صورت بلوكي واگذار شود يك سال زمان 
نياز خواهد بود و در صورتي كه قرار باشد واگذاري به صورت درصدي اجرا 

شود، اين كار در مدت سه ماه آينده امكانپذير خواهد بود. 
وي افزود: واگذاري دو ش��ركت س��ايپا و ايران خودرو بحثي است كه 
بيش از 10 سال است مطرح مي شود؛ از سال 89 و 90 بخشي از اين دو 
شركت  واگذار شدند، بخشي در بورس و بخشي هم واگذاري بلوكي را 
داشته ايم. اكنون چيزي كه در اختيار دولت است حدود 31/17 درصد 
از سهام شركت سايپا و 5/72 درصد از سهام شركت ايران خودروست. 
اميررحيمي در مورد در وثيقه بودن بخشي از سهام خودروسازان نيز 
توضيح داد: دولت بايد براي انجام فرآيندها فرصت داشته باشد. قطعاً 
امسال برنامه واگذاري دو ش��ركت  خودروس��از را داريم و برگشت از 
توثيق را خواهيم داشت. يعني به جاي اينكه سهام در توثيق بانك باشد 
دارايي ديگري از شركت ها در توثيق باشد كه امكانپذير است تا بتوان 

دارايي هاي اين دو شركت را واگذار كرد. 
وي تصريح كرد: توثيق به دو دليل بوده، حالت خوشبينانه اين است كه 
توثيق شركت به دليل قابليت نقدشوندگي باال صورت گرفته و حالت 

بدبينانه به اين دليل بوده كه خصوصي سازي عقب بيفتد. 
 سهم دولت در خودروسازي ها ۱5هزار ميليارد تومان است

يكي از موضوعات مورد توجه در بحث واگذاري س��هام خودروسازان، 
ارزش گذاري اين سهام است. سرپرست دفتر شركت ها و آماده سازي 
بنگاه هاي سازمان خصوصي س��ازي روز گذش��ته اين رقم را 15هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد كه باعث ريزش قيمت سهام خودروسازان و در 
نتيجه تأثيرگذاري اين موضوع بر كل بازار شد و البته توضيح و تكذيب 

اين رقم از سوي اميررحيمي داده شد. 
سرپرس��ت دفت��ر ش��ركت ها و آماده س��ازي بنگاه ه��اي س��ازمان 
خصوصي سازي در پاسخ به اين سؤال كه سهام دولت در اين شركت ها 
چه ميزان است؟ گفته بود: اين عدد حدود 15هزار ميليارد تومان سهم 
دولت است و عدد بزرگي نيست و قطعاً در بازار سرمايه قابل واگذاري 

است. نكته اي كه وجود دارد بحث انحصار در صنعت خودروست. 
وي ادامه داد: برنامه واگ��ذاري دو ويژگي دارد، يكي اينكه فهرس��ت 
حداكثري داريم و ديگري اينكه شفافيت كامل خواهد داشت. ايده آل 
اين است كه مالكيت پاداشي در قالب بهره وري اتخاذ شود، ولي نكته اي 
كه هس��ت اين اس��ت كه براي 5 تا 10 درصد امكان ق��رارداد پيمان 

بهره وري وجود ندارد. 
اميررحيمي افزود: مورد بعد اين است كه زيرمجموعه اين دو شركت 
خودروساز تاكنون پااليش نشده اند، اما در مورد اينكه تمام زيرمجموعه 
اين شركت ها جدا يا حفظ شوند، در حال بررسي هستيم. برنامه كلي 
براي مجموعه اين 178 شركت، ايجاد شفافيت است، اما اين دو شركت 
خودروساز با هم فرق دارند. به گفته وي، در حال حاضر وزارت صمت در 

حال قيمت گذاري شركت هاي خودروساز است. 
به اين ترتيب ب��ا توجه به صحبت هاي سرپرس��ت دفتر ش��ركت ها و 
آماده سازي بنگاه هاي سازمان خصوصي سازي و همچنين انتشار آگهي 
سايپا براي واگذاري بلوكي سهام اين گروه خودروساز مي توان نتيجه 
گرفت  واگذاري سهام خودروسازان يا حداقل واگذاري سهام سايپا به 
سال بعد موكول خواهد ش��د. بايد ديد برنامه واگذاري سهام دولت در 

ايران خودرو به چه صورت اجرايي مي شود؟

 طرح يارانه اي رئيسي 
نرخ فقر در ايران را نصف مي كند

دكتر جواد صالحي اصفهاني يكي از اقتصاددانان ايراني س��اكن امريكا 
در مقاله اي طرح دولت رئيسي براي حذف ارز 4200 توماني و افزايش 
يارانه نقدي را در كاهش شكاف طبقاتي و نرخ فقر در ايران بسيار مؤثر 
دانس��ت.  بيش از نيمي از مردم ايران از طرح اصالح يارانه مواد غذايي 
منتفع مي شوند و درباره ساير دهك ها هم افزايش هزينه ها بسيار ناچيز 
خواهد بود. دولت پرداخت يارانه نقدي را براي دو ماه اعالم كرده است. 
با اين فرض كه اين پرداخت نقدي براي ادامه سال هم تداوم يابد، يك 
حساب س��اده نش��ان مي دهد كه تقريباً نيمي از ايراني ها از آن منتفع 

خواهند شد. 
براي برآوردهاي دقيق تر از قيمت غذا و پرداخت هاي نقدي بايد منتظر 
دور جديدي از آمارهاي بررس��ي درآمد و هزينه خانوار در سال 2022 
)HEIS( بمانيم كه قرار است يك س��ال ديگر منتشر شود يا اينكه در 
انتظار مدل هاي هوش��مندانه تري از تقاضا براي غذا باش��يم اما در اين 
ميان بررسي هاي دوره آماري 2020 اطالعات خامي را راجع به اينكه 
از اين برنامه دولت آقاي رئيسي چه كسي سود خواهد برد، به ما نشان 

مي دهد. 
برآوردهاي ابتدايي بر اس��اس دو فرضيه بيان مي ش��ود، نخست فرض 
مي كنيم كه توزيع درآمد و هزينه در س��ال جاري به ميزان سال 2020 
خواهد بود و تورم هم همان 40 درصد سال 2020 ادامه مي يابد. مفهوم 
آن اين است كه س��طح ميانگين قيمت دوبرابر سال 2020 خواهد شد. 
اين فرض اجازه مي دهد كه براي به دست آوردن هزينه ها در سال 2022 
هزينه هاي سال گذشته را به دو ضرب كنيم. سپس پرداخت نقدي را از 
هزينه هاي افزايش يافته مواد غذايي كم مي كنيم تا رقم تغيير خالص درآمد 
خانوارها به دست بيايد. فرض دوم اين است كه هزينه ها 50 درصد افزايش 
يابد كه البته مقداري بيشتر از تورم عمومي است. در چنين شرايطي يك 
شبيه سازي واقعي بين درآمد و كشش تقاضا براي پيش بيني هزينه هاي 
مواد غذايي انجام مي شود. با اين فرضيات به اين نتيجه رسيديم كه حدود 

نيمي از جمعيت كشور با اجراي اين طرح سود خواهند برد. ج 
براساس نتيجه شبيه س��ازي هزينه هاي هر دهك براي هر فرد دهك 
اول يا در واقع 10 درصدي از مردم كه كمترين درآمد را دارند، مخارج 
روزانه در حالت قبلي حدود 20 هزار تومان بوده كه پس از افزايش قيمت 
خوراكي ها و همزمان دريافت يارانه ماهانه 400 هزار توماني، به 29هزار 
تومان مي رسد؛ بايد توجه داش��ت كه هر دوي اين ارقام با تورم تعديل 
شده اند و در نتيجه بر اساس قيمت هاي س��ال 1401 هستند. هر فرد 
در دهك اول روزانه به طور خالص بيش از 9هزار تومان افزايش قدرت 
خريد پيدا مي كند و رفاهش افزايش مي يابد. هر فرد در دهك دوم بيش 
از 7هزار تومان، هر فرد در دهك سوم حدود 5800 تومان و هر فرد در 
دهك چهارم 4600 تومان افزايش قدرت خريد پيدا مي كند.  با توجه 
به توضيحات فوق، افراد در چهار دهك اول سود خواهند برد و وضعيت 
درآمدي و هزينه اي دهك هاي مياني تقريباً سربه سر مي شوند و آنهايي 
كه در پنج دهك آخر قرار گرفتند تا حدودي ضرر خواهند كرد كه البته 
ميانگين اين ضرر بسيار كوچك و حدود 2هزار تومان براي هر نفر در روز 
خواهد شد. محاسبات اوليه نشان مي دهد توزيع درآمدها بهبود مي يابد 
و ضريب جيني كه نشان دهنده اختالف طبقاتي است، پنج واحد كاهش 
خواهد يافت و از 7/37 صدم به 7/32 صدم درصد افت پيدا مي كند و نرخ 
فقر به شدت كاهشي خواهد بود و از 6/13 درصد به 1/6 درصد كاهش 

مي يابد. )كمتر از نصف مي شود.( 
يارانه نان قابل دفاع ترين يارانه ميان ساير يارانه هاي غذايي است، چراكه 
اين يارانه عماًل به صورت مساوي ميان فقرا و ثروتمندان تقسيم مي شود 
و به آس��يب پذيرترين گروه ها از جمله كودكان مي رس��د. اما او هشدار 
مي دهد فاصله 10 برابري قيمت آرد براي نان سنتي و ساير كاربردهاي 
آن انگيزه بااليي براي تش��كيل بازار س��ياه مي دهد؛ بازاري كه در آن 
نانواهاي سنتي آرد ارزان خود را به ديگران مي فروشند و در نتيجه ساعات 
فعاليت خود را كم مي كنند. اين اتفاق موجب صف هاي طوالني نان يا 
افزايش قيمتش مي شود و در نهايت به طريقي هزينه اين قيمت گذاري 
دوگانه را به مردم منتقل مي كند.  مردم طرح هدفمندي  يارانه هايي را 
كه احمدي نژاد اجرا كرد دوست داشتند و اين طرح به خصوص براي فقرا 

مفيد بود. قطعاً طرح يارانه اي رئيسي نيز مفيد خواهد بود. 
منبع: ايرنا

  واردات

  خبر کوتاه

  گزارش یک

دكترصالحي اصفهاني - پژوهشگر ارشد در مؤسسه بروكينگز

در جري�ان بازرس�ي از انبارهاي احتكار كاالي اساس�ي، ش�بكه 
تولي�د روغ�ن زيت�ون تقلبي خارجي كش�ف و متالش�ي ش�د. 
به گزارش مهر، در پي اقدامات اطالعاتي صورت گرفته پس از اجراي طرح 
مردمي س��ازي و توزيع عادالنه يارانه ها و در جريان بازرسي از انبارهاي 
احتكار كاالي اساسي، شبكه توليد روغن زيتون تقلبي خارجي كشف 
و متالشي شد.  اين شبكه با توليد ظروف شبيه روغن زيتون خارجي، 
اقدام به پر كردن آنها با روغن هاي مايع آفتابگردان داخلي كرده و ظروف 
پر شده را در قالب روغن زيتون ايتاليايي 5 ليتري با قيمت يك ميليون 
تومان به بازار عرضه مي كرد.  اين ش��بكه در جريان بازرس��ي سازمان 
اطالعات س��پاه سيدالش��هدا از يكي از انبارهاي پنهان شهر بهارستان 
اسالمشهر با همكاري مجموعه قضايي و تعزيرات حكومتي و بازرسان 
وزارت صمت و جهاد كش��اورزي مورد ضربه قرار گرفت. در جريان اين 
بازرسي بيش از 10 تن روغن مايع آفتابگردان و تعداد زيادي ظروف خالي 
روغن زيتون خارجي كشف و ضبط شد. همچنين يكي از متهمان پرونده 

دستگير شد و رسيدگي به متهمان ديگر ادامه دارد.

كشف شبكه توليد روغن زيتون تقلبي خارجي

آگهى مناقصه عمومى شماره 2001005265000049

درصد  تهاتر قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف
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 مرمت و بهسازى و بهبود معابر جدول گذارى و
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اداره امور قراردادها و پيمانها - شهردارى كرج

شهردارى كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق 
مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

1- سپرده شركت در مناقصه به يكى از روش هاى ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكى معادل مبلغ فوق كه به 
مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدى به مبلغ فوق به حساب 700786948623 
بانك شهر 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب 
ضبط خواهد شد. 3- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 به نام 
www.setadiran.ir مى بايست واريز  شهردارى كرج از طريق سامانه الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس 
اسناد  تاريخ 1401/3/9 جهت خريد  تا ساعت13:30   آگهى  انتشار  تاريخ  از  گردد. 4-متقاضيان مى توانند 
مناقصه به سامانه الكترونيك دولت (ستاد) مراجعه نمايند. 5- شركت كنندگان مى بايست ضمن بارگذارى 
ادارى   وقت  پايان  تا  ضمانت نامه  اصل  تحويل  به  نسبت  ستاد،  سامانه  در  مناقصه  در  شركت  ضمانت نامه 
(13:30) تاريخ 1401/3/19 به آدرس كرج - ميدان توحيد - بلوار بالل - شهردارى كرج  طبقه هفتم - اداره امور پيمانها و قراردادها  
اقدام نمايند. 6- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهى با سامانه ستاد، مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود. 7- 
پيشنهادات رسيده در مورخ 1401/3/21 در كميسيون عالى معامالت شهردارى كرج مطرح و پس از بررسى و كنترل، برنده مناقصه 

اعالم خواهد شد. 8- هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
*جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892423-026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نماييد./023


