
فراخوان مناقصه عمومى
 همزمان با ارزيابى كيفى فشرده دو مرحله اى

(نوبت اول) مناقصه خريد كنتور توربينى -  3120800035
شركت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزيابى  مناقصه به شماره نياز درسامانه   ستاد(2000001402000073) را از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكى( دولت ) برگزار نمايد. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  مورخ1400/08/23 مى باشد 
مبلغ برآورد اوليه   22,813,000,000ريال 

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :  مطابق آييننامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 هـ تاريخ 1394/09/22 
به مبلغ 1,140,650,000ريال

آخرين زمان بارگذارى اسناد توسط مناقصه گزار در سايت و دريافت توسط مناقصه گر تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه 03/ 1400/09
آخرين زمان بارگذارى اسناد توسط مناقصه گر در سايت تا ساعت 16:00روز شنبه1400/09/20

 زمان بازگشايى پاكتها ( ازطريق سامانه ستاد )  
گشايش پاكت " الف ، ب   " : ساعت :   11:00 روزيكشنبه  تاريخ  09/28 /1400

گشايش پاكت " ج" : ساعت :   09:00 روزيكشنبه  تاريخ  10/05 /1400
شرايط مناقصه گر : ارائه تاييديه وزارت نفت وتاييديه سامانه توانيران در خصوص اقالم موضوع مناقصه توسط توليد كنندگان الزامى بوده  و 
تامين كنندگان از توليد كنندگانى كه در سامانه توانيران ثبت نام نموده اند مى توانند نسبت به تامين كاال اقدام نمايند و تاييديه سامانه توانيران 

مربوط به توليد كننده مزبور را ارائه نمايند.
مدت اعتبار پيشنهادات: 3ماه تقويمى  

آدرس : استان البرز ، كرج ، ميدان طالقانى ، بلوارتعاون ، خيابان فرهنگ ، روبروى تربيت 6 ، شركت گاز استان البرز ،امورپيمانها
   شناسه اگهى :1225703تلفن : 34187144-026    نمابر : 026-32520868 

ــن  تعيي ــه  نام ــن  آيي  13 ــاده  م و  ــون  قان  3 ــاده  م ــوع  موض ــى  آگه
ــمى ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق ــى و س ــى اراض ــت ثبت ــف وضعي  تكلي

برابر راى شماره 140060324009001562 -1400/08/16 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ــهر تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضى على ممسنى فرزندمحمد على  ثبتى بوش
بشماره شناسنامه 17 صادره از تنگستان به شماره ملى 3559841747 در ششدانگ 
ــاحت 135/98 متر مربع پالك 110 فرعى از 2310 اصلى  يكباب ساختمان به مس
مفروز و مجزى شده از پالك 2309و 2310 واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك 
رسمى گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز اگهى 
مى شوددر صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند ماكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضايى تقديم نمايدند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت سند مالكيت صادر خواهد شد/244973  

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/01  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/16 
شكراله سعادتى    
سرپرست اداره ثبت اسناد امالك شهرستان بوشهر 
از طرف ليال راد مرد

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
ــن  تكليف  ــون تعيي ــن نامه قان ــاده 13 آيي ــون و م ــاده 3 قان ــوع م آگهى موض
ــماره  ــمى  برابر راى ش ــند رس ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى  واراضى و س
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  140060306271002508 هيات موضوع قان
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم حسين بهمنى فرزند 
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 828/15 متر 
مربع قسمتى از پالك شماره 272 فرعى از3 اصلى بخش 9 واقع درمطهرى شمالى- 
ــن بهمنى و مابقى سهم مشاعى خود  ــمالى 31 خريدارى از حس نبش مطهرى ش
متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روزآگهى مى شود، درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
ــند مالكيت صادر خواهد شد.    مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/8/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/9/1
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اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
ــن  تكليف  ــون تعيي ــن نامه قان ــاده 13 آيي ــون و م ــاده 3 قان ــوع م آگهى موض
ــماره  ــمى  برابر راى ش ــند رس ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى و اراضى و س
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  140060306271002510 هيات موضوع قان
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مس
مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يعقوبعلى بهمنى فرزند 
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 828/15 متر 
مربع قسمتى از پالك شماره 272 فرعى از 3 اصلى بخش 9 واقع در مطهرى شمالى 
–نبش مطهرى 31 خريدارى از حسن بهمنى و مابقى سهم مشاعى خود متقاضى 
محرز گرديده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهى 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود، درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور س مى ش
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض  به اين اداره تسليم و پس از اخذ رس
،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
ــند مالكيت صادر خواهد شد.   مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/8/16 تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/9/1
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)نوبت دوم(
دستگاه مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران، به نشاني تهران در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را به شماره 2000092160000023 از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

شرحعنوان

استفاده از خدمات بخش خصوصي در بخش مهندسي فرآورده هاي منطقه تهرانموضوع مناقصه
يكسال شمسيمدت اجراي قرارداد 

 مبلغ 22,413,685,722 ريال  بر مبناي قانون كار.برآورد پايه
1,120,684,286 ريالمبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

از نوع ضمانتنامه ها  طبق جدول شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هياًت وزيران به شماره 123402 مورخ 94/09/22 ارائه گردد.( در صورت واريز نقدي رسيد نوع تضمين
وجه امور مالي منطقه در پاكت الف ارائه گردد.) *(ارائه هر گونه چك قابل قبول نمي باشد.)

روز چهار شنبه  مورخ 1400/08/26  ، ساعت 14:30تاريخ انتشار در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
تا ساعت   14 روز  چهارشنبه  مورخ  1400/09/03مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد

رأس ساعت 11:30 صبح  روز شنبه  مورخ  1400/09/06  در سالن جلسات شركت به نشاني مناقصه گزار.تاريخ و محل بازديد/ جلسه توجيهي

تا ساعت  19 روز  يكشنبه  مورخ   1400/09/14           مهلت زماني ارسال پيشنهاد 

محل و نحوه دريافت و تسليم پيشنهادات: 
دريافت اسناد مناقصه و تسليم  پاكات الف (تضمين 
شركت در فرآيند  ارجاع كار)؛  ب( اسناد و مدارك 

مناقصه) ؛ج (پيشنهاد قيمت) 

در مهلت مقرر متقاضيان با مراجعه به سايت www.setadiran.ir اسناد را دريافت و  پس از بارگذاري كليه پاكات تكميل شده در سامانه اصل پاكت ” 
الف“(تضمين شركت در فرآيند  ارجاع كار)  بصورت الك و مهر و امضا شده  و قبل از شروع گشايش پاكات به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه تهران واقع در تهران، خيابان انقالب اسالمي، ابتداي خيابان شريعتي، خيابان سميه، نرسيده به خيابان بهار جنوبي، پالك 48 ، 

طبقه چهارم، اطاق 410 تحويل نمايند.* تلفن تماس پاسخگويي:  77654728-  021  

شرايط متقاضيان در گزيده شرايط  به طور كامل شرح داده شده است، رعايت و بارگذاري كليه مفاد مندرج در متن گزيده شرايط  در اسناد مناقصه منتشر شرايط متقاضيان
شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت الزامي مي باشد.

از ساعت  8:00  صبح روز  دوشنبه  مورخ   1400/09/15            تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي
از ساعت  9:00 صبح  روز دوشنبه  مورخ  1400/09/22 در سالن جلسات شركت به نشاني مناقصه گزار.تاريخ و مكان گشايش پاكات الف، ب و ج

سه ماه بعد از بازگشائي پاكات نرخ. تاريخ اعتبار پيشنهادات

3 مناقصه گر   حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشايش پاكات

پس از انجام ارزيابي كيفي مناقصه گران بر اساس معيارهاي تعيين شده، نتايج و فهرست مناقصه گران مورد تأييد براي گشودن پاكات(الف، ب و ج )، اعالم مي گردد؛ 
و سپس از بين آنها پاكات پيشنهاد نرخ شركت كنندگاني كه در ارزيابي شكلي مورد تأييدواقع گردند گشوده خواهد شد.)

 *اطالعات تماس  دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام / پروفايل تأمين كننده/ مناقصه گر" موجود است.
روابط عمومي منطقه تهران

شناسه آگهى 1222397

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 يك مرحله اي استفاده از خدمات بخش خصوصي در بخش مهندسي فرآورده هاي منطقه تهران

)نوبت دوم(

خنثی كردن بمب تورمی با كاهش تورم نقطه به نقطه درآبان 
 نرخ تورم نقطه اي آبان ماه سال جاری براي خانوارهاي شهري 35/3 درصد است كه نسبت به ماه قبل 3/1 واحد درصد كاهش داشته است 

همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 37/4 درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 6/5 واحد درصد كاهش داشته است

88498433سرويساقتصادي4
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الكترونيكي شدن همه فرآيند خدمات 
تجارت خارجي كشور تا پايان 1400

رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي گفت: همه موارد مربوط به خدمات 
تجارت خارجي كشور تا قبل از گمرك تا پايان امسال الكترونيكي مي شود. 
به گزارش فارس، علي رهبري اظهارداشت: هم اكنون بخشي از فرآيندهاي 
صدور كارت بازرگاني با دخالت عامل انس��اني و بخش��ي ني��ز به صورت 
الكترونيكي انجام مي شود، اما اميدواريم اين فرآيند به زودي بدون دخالت 
كامل عامل انساني انجام شود.  رئيس مركز توسعه تجاري الكترونيكي با 
بيان اينكه اميدواريم تا پايان امسال خدمات حوزه تجارت وزارت صمت به 
صورت الكترونيكي انجام شود، افزود: عالوه بر الكترونيكي شدن خدمات اين 
حوزه در تالش هستيم تا خدمات اين حوزه تا پايان سال جاري يا حداكثر 
تا پايان سه ماهه سال 1401 هوشمند شود.  بنابراين با اقدامات انجام شود 
همه خدمات مربوط به تجارت خارجي كشور تا قبل از گمرك و تبادل ميان 

دستگاه ها تا پايان سال الكترونيكي مي شود. 
وي با اشاره به بكارگيري مناسب امضای الكترونيك در كشور اظهار داشت: 
در حوزه ارائه نماد الكترونيك، كاهش، زم��ان صدور مجوز و تنظيم نظام 
رتبه  بندي هم اقداماتي انجام شده اس��ت، به طوري كه امروز در يكسالگي 
رتبه بندي دو شركت براي اجراي نظام رتبه بندي با ما همكاري مي كنند و 

امروز تك اپراتوري در اين حوزه وجود ندارد. 
   ارزش مال�ي تج�ارت الكترونيكي در نيمه نخس�ت امس�ال 

به 560 هزار ميليارد تومان رسيد
در ادامه اين نشس��ت فرانك ابوالمعصوم، مدير پروژه رتبه بندي كسب و 
كار الكترونيكي مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صمت با اشاره به 
وضعيت تجارت الكترونيكي در كشور گفت: در نيمه نخست سال 1400 
ارزش مالي تجارت الكترونيكي 560 هزار ميليارد تومان و تعداد معامالت 
تجارت الكترونيكي در كشور يك ميليارد و 894 هزار بوده است و همچنين 

16 هزار و 389 اينماد اعطا شده است. 
وي با بيان اينكه رتبه بندي كسب و كارهاي اينترنتي از دي ماه 1398 آغاز 
شد، گفت: در اين مرحله به روز رساني پروفايل اينماد و انتشار عمومي سوابق 
كاري انجام شده و در آبان 1400 در مرحله عمليات اجرايي توسط مؤسسه 
رتبه بندي اعتباري پايا به عنوان اپراتور دوم ارزيابي و رتبه بندي كس��ب و 

كارهاي اينترنتي قرار داريم. 
ابوالمعصوم اظهار داشت: بيشتر عوامل نارضايتي از كسب و كارها مربوط 
به زمان ارسال، بسته بندي، پش��تيباني و هزينه ارسال و بيشترين عوامل 
رضايتمندي از كسب و كارها مربوط به طراحي و عملكرد وبسايت و كيفيت 
كاال و خدمات است. وي در مورد تعداد كس��ب و كارهاي اينترنتي اظهار 
داشت: حدود 305 هزار كسب و كار به صورت اينترنتي فعاليت مي كنند، اما 
به صورت رسمي 104 هزار كسب و كار به صورت اينترنتي فعاليت دارند كه 
براين اساس مي توان تخمين زد حدود 600 تا 700 هزار نفر به طور مستقيم 

در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي فعاليت دارند. 
   فرآيند صدور كارت بازرگاني با تأخير دو روزه 

محمد جواد هادي، معاون تسهيل تجاري و توسعه كاربردهاي مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي وزارت صمت در اين جلس��ه در رابط��ه با بروز برخي 
مش��كالت در خصوص صدور كارت بازرگاني اظهار داشت: در اواخر سال 
گذشته مشكالتي براي صدور كارت بازرگاني وجود داشت. با رايزني ميان 
وزارت صمت و قوه قضائيه وب سايت استعالم عدم سوء پيشينه كيفري در 
سامانه جامع تجارت مهيا شد و در اختيار وزارت صمت قرار گرفت، اما اكنون 
اين وب سايت به علت اينكه از سوي قوه قضائيه ارتباط با آن قطع شده قابل 
دسترسي نيست لذا براي رفع مشكل صدور كارت بازرگاني وب سرويس 
جايگزين از سوي قوه قضائيه به صورت برخط در اختيار وزارت صمت قرار 

دارد تا كار صدور كارت بازرگاني با وقفه مواجه نشود. 
وي افزود: اما اين موضوع به علت اينكه متقاضي كارت بازرگاني براي دريافت 
گواهي عدم سوء پيشينه بايد از طريق درگاه قوه قضائيه اقدام كند، باعث شده 

است تا زمان صدور كارت بازرگاني بين يك تا دو روز طوالني تر شود. 

ارز 4٢00توماني تا پايان سال حذف نمي شود
سرپرس�ت دفت�ر خدم�ات بازرگان�ي وزارت جه�اد كش�اورزي 
مباح�ث مرب�وط ب�ه ح�ذف ارز 4هزارو200تومان�ي را تكذي�ب 
ك�رد و گف�ت: تا پاي�ان س�ال ج�اري اي�ن ارز حذف نمي ش�ود. 
حسن عباسي معروفان، سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگاني وزارت جهاد 
كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبني بر 
حذف ارز 4هزارو200توماني از واردات نهاده هاي دامي و دانه هاي روغني 
گفت: خير چنين مسئله اي صحت ندارد، ارز 4هزارو200توماني از واردات 
اين اقالم حذف نشده و ما ديروز نيز براي واردات آنها ارز 4هزارو200توماني 
تخصيص داديم، امروز نيز همين روند بوده و تا آخر سال جاري نيز همين 
طور خواهد بود بنابراين تا پايان سال 1400 ارز 4هزارو200توماني از واردات 

دانه هاي روغني و نهاده هاي دامي حذف نمي شود. 
وي با اشاره به برخي مباحث مطرح شده مبني بر تأخير واردكنندگان در 
بارگيري نهاده هاي دامي اضافه كرد: از اول س��ال جاري تا پايان آبان ماه 
11 ميليون و 150 هزار تن نهاده دامي در كشور توزيع شده است كه بيش از 

6 ميليون تن آن ذرت و مابقي كنجاله سويا و جو بوده است. 

 خصوصي سازي فرآيند انتقال مالكيت بنگاه ها و ش��ركت هاي دولتي به 
بخش خصوصي است. هدف از اين كار شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي 
كشورها بوده و اين گونه استدالل شده كه بخش دولتي همواره به دليل پايين 
بودن انگيزه هاي خلق و توليد ثروت در بدنه مديريتي با كاهش بهره وري و 
راندمان روبه رو بوده و در مقابل در بخش خصوصي به دليل باال بودن انگيزه 
خلق و توليد ثروت افزايش بازدهي، بهره وري نيروي كار، افزايش كميت و 
كيفيت محصول و ظهور تكنولوژي هاي نو وجود داشته و با همين استدالل 
خصوصي سازي در طول دهه 1980 و اوايل 1990 در كشورهاي زيادي از 

جهان صورت گرفت. 
خصوصي سازي در بعضي از كشورها همانند چين، كره جنوبي و چند كشور 
ديگر به دليل وجود يك دولت تنظيم گر قوي باعث رشد اقتصادي و افزايش 
درآمد خانوارها شد، اما در بسياري از كشورها مانند آرژانتين، روسيه و بسياري 
كشورهاي ديگر به دليل نبود تنظيم گري مناسب از جانب دولت سبب غارت 
سرمايه هاي عمومي توس��ط افراد داراي رانت شد و همچنين نه تنها رشد 

اقتصاد رقم نخورد بلكه باعث افزايش بيكاري و فقر در اين كشورها نيز شد. 
در كش��ور م��ا خصوصي س��ازي از ابتداي س��ال 1370 ش��روع ش��د و از 
س��ال هاي1370 تا 1375 حدود 332 ميليارد تومان س��هام شركت هاي 
دولتي واگذار شد. نكته قابل تأمل در اين زمان كه دوره رياست جمهوري 
مرحوم هاشمي بوده، 31 درصد از واگذاري ها به صورت مذاكره اي انجام شده 
كه اين ميزان عماًل به برخي نزديكان و افراد داراي نفوذ در دولت واگذار شد 
و در نهايت به دليل نداشتن صالحيت الزم بخش زيادي با ورشكستگي و 

تعطيلي روبه رو شدند. اين روند در دولت اصالحات نيز ادامه پيدا كرد و نتايج 
بغرنجي به بار آورد كه يك نمونه آن در س��ال 82 در دوران وزارت اسحاق 
جهانگيري وزير صنايع رقم خورد و در آن سال شركت رشت الكتريك يكي از 
قديمي ترين كارخانه هاي كشور به ورشكستگي كشانده شد و گفته مي شود 
در حال حاضر آغل گوسفندان اس��ت. از سال 1384 تصميم بر اين شد كه 
فرآيند خصوصي سازي با ابالغ سياس��ت هاي كلي اصل 44 از سمت مقام 
معظم رهبري با در نظر گرفتن الزامات تنظيم گرانه دولت و نظارت مجمع 
تشخيص با هدف افزايش رشد اقتصاد ملي و افزايش حضور مردم در عرصه 
اقتصاد شكل ديگري به خود گيرد، اما همانطور كه گفته شد با رعايت الزامات 
تنظيم گرانه و نظارتي حفاظت كننده از حقوق مردم. اين الزامات شامل در 
نظر گرفتن اهليت سرمايه دار، گرفتن ضمانت هاي الزم براي جلوگيري از 
فروش تجهيزات كارخانه، جلوگيري از توقف توليد و بيكاري نيروهاي كار 
بوده است، اما در بسياري از موارد اين الزامات در واگذاري ها در نظر گرفته 
نشده است. اگرچه در دولت هاي نهم و دهم تعطيلي شركت هاي واگذار شده 
كمتر شد، ولي باز هم آن نظارت بايد كه از جانب رهبري مشخص شده بود، 
صورت نگرفت و در دولت آقاي روحاني اگرچه ميزان خصوصي سازي كمتر 
بوده اما فساد در واگذاري ها نظير شركت آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال 
در سال 1393، كشت و صنعت نيش��كر هفت تپه در سال 1394، پااليش 
نفت كرمانشاه در س��ال 95، هپكو 1395، دامپروري مغان و ماشين سازي 
تبريز در س��ال 97 و شركت توسعه گردشگري در س��ال 1396 اشاره كرد 
كه در نهايت اين موضوعات به دستگيري رئيس سازمان خصوصي سازي 

منجر شد. در نهايت از شواهد و قرائن چنين برمي آيد كه خصوصي سازي 
در ايران منجر به تأمين منافع عمومي و رشد اقتصادي نشده و ما از جمله 
كشورهايي هستيم كه در زمينه خصوصي سازي كمك كننده به معيشت و 

اقتصاد ناموفق بوده ايم. 
   خطاي اصلي در فرآيند خصوصي سازي در ايران 

اساسي ترين خطايي كه خصوصي سازي در ايران با آن مواجه شد، عدم توجه 
به بخش خصوصي و توسعه آن بوده است. در زمان شروع فرآيند برنامه ريزي 
براي خصوصي سازي، برنامه ريزان به فكر  طرف تقاضا نبوده  و توجه نكرده اند 
كه در حوزه هاي وسيعي اصالً بخش خصوصي وجود ندارد يا بخش خصوصي 
اندازه اش در قياس با شركت هاي در حال خصوصي سازي آنقدر نيست كه 
بتواند متقاضي اين شركت ها باش��د. بنابراين نبود بخش خصوصي موسع 
سبب حضور نهادهاي عمومي براي برعهده گرفتن مالكيت اين شركت ها 
شد يا افرادي فاقد صالحيت مالكيت بنگاه ها را بر عهده گرفتند كه هيچ گونه 
صالحيت حرفه اي براي اين امر را نداشتند و سبب تعطيلي بنگاه و بيكاري 
نيروهاي كار شدند. اگر به شكل ديگري بخواهيم همين آسيب را بيان كنيم 
بايد اين طور شرح داده شود كه خصوصي سازي صرفاً واگذاري دارايي ها و 
شركت هاي دولت نيست، بلكه كمك به توسعه بخش خصوصي و مردمي از 
منظر كسب توان براي توسعه و حضور در عرصه توليد و خدمات نيز هست. 

   راهكار اصالح فرآيند خصوصي سازي در ايران
همانطور كه گفته شد خصوصي سازي اي كه فاقد تنظيم گيري دولت و نظارت 
قواي ديگر براي حفظ حقوق عامه و نيروي كار نباشد محكوم به شكست است 

و در اولين گام اصالحي بايد ترمز چنين خصوصي سازي اي را كشيد و اگر 
قرار بر اين باشد كه سرمايه هاي مردم در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد 
واگذاري بايد با نظارت فعال )و نه به صورت منفعل و پسيني(، تبيين دقيق 
فرآيندي كارا به منظور اهليت سنجي و حفظ حقوق كارگران و نيروي كار 

صورت گيرد تا منجر به تضييع حقوق مردم نشود. 
در دومين گام بايد به بخش خصوصي فرصت داد تا با تأمين مالي از طريق 
منابع موجود در بورس و بانك ها حضور خود در بازارهاي گوناگون توليدي و 
خدماتي را توسعه بخشد. البته ايجاد تنوع وگستردگي در حوزه هاي فعاليت 
نبايد صرفاً متوجه واحدهاي بزرگ باشد. از آنجايي كه 70 درصد صادرات و 
واردات وابسته به توليدات كوچك است توجه به تقويت بخش خصوصي 
و مردمي در حوزه صنايع كوچك و متوس��ط مي تواند سبب كاهش نقش 
تصدي گرايانه دولت شود.  در سومين گام تبديل توليدات وابسته به دولت به 
بخش هاي كوچك و واگذاري اين واحدهاي كوچك به چندين توليد كننده 
يا تعاوني هاي مردمي و با ساير رويكردهاي ممكن مي تواند تبعات و اشكاالت 

مترتب بر روند گذشته در خصوصي سازي را اصالح كند. 
در آخري��ن گام بايد به ثبات اقتص��اد كالن توجه كرد كه خ��ود را در عدم 
جهش هاي نوساني نرخ ارز، نرخ تورم و كاهش هزينه هاي مبادله نشان مي 
دهد. در هيچ يك از اقتصادهاي پيشرفته بدون ثبات در فضاي كالن اقتصاد، 
بخش خصوصي سالم و غير رانتي توان حفظ بقا و حيات خود را ندارد و مادامي 
كه در اقتصاد ايران ثبات اقتصاد كالن به وجود نيايد اميدي به توسعه بخش 

خصوصي و خصوصي سازي بهره ور وجود نخواهد بود. 

هرچند اعمال 
سياست هاي 
در  ت�ورم زا 
ماه هاي ابتدايي سال اين انتظار را ايجاد كرد 
كه تورم در نيمه دوم س�ال ش�تاب بيشتري 
خواهد گرفت، اما براساس گزارش مركز آمار 
ايران، نرخ تورم در پايان آبان ماه با يك درصد 
كاهش به 44/4 درصد و ت�ورم نقطه به نقطه 
 با افت 3/5 درصدي به 35/7 درصد رس�يد. 
تورم يكي از ش�اخص هاي اقتصادي اس�ت 
كه عامه م�ردم با آن س�روكار دارن�د و براي 
س�نجش عملك�رد دولت ها به ط�ور معمول 
نگاهي ب�ه اين ش�اخص مي اندازن�د. اگرچه 
اقتصاد ايران از ديرباز دچار يك تورم مزمن 
بوده، اما عواملي چون تحريم، ش�يوع كرونا، 
افزاي�ش كس�ري بودج�ه دولت، نات�رازي 
ترازنامه بانك ها و تأمي�ن مالي گران موجب 
شده اس�ت تورم ش�تاب بيش�تري بگيرد. 
   معامل�ه عجي�ب ارزي بان�ك مركزي 

با دولت دوازدهم
در اواخر دولت گذش��ته، مالكيت ارزهاي بلوكه 
دولت به بانك مركزي انتقال يافت و بانك مركزي 
ماب��ه ازاي ارزهاي مذك��ور به دولت ري��ال داد، 
اين معامله يكي از داليل افزايش ش��ديد حجم 
نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران ارزيابي مي شود، 
زيرا از يك سو بانك مركزي براي خريد اين ارزها 
اقدام به چاپ پول كرده و از سوي ديگر به اين ارزها 
اصاًل دسترسي نداشته اس��ت تا بتواند نيازهاي 
ارزي كشور را پوشش دهد. شايد اگر دسترسي به 
اين ارزها فراهم بود، اثر تورمي خلق نقدينگي براي 
انجام معامله مذكور تا حدودي گرفته مي ش��د، 
بدين شكل كه با اين ارزها، مواد اوليه واسطه اي يا 

مصرفي وارد كشور مي شد. 
در توضيح معامله مذكور اين طور می توان گفت، 
تصور كنيد دولت 5ميليارد دالر از ارزهاي بلوكه 

را با قيمت 20 هزار تومان به بانك مركزي فروخته 
و بانك مركزي براي خريد اين ارزها اقدام به چاپ 
100هزار ميليارد تومان پول تورم زا كرده باشد، 
اين پول در شبكه بانكي با ضريب فزاينده بيش 
از 7 روبه رو و 700ه��زار ميليارد تومان به حجم 
نقدينگي كشور افزوده مي شود. اين رشد نقدينگي 
در شرايطي رقم خورده كه معادل اين نقدينگي در 
اقتصاد توليدي حادث نشده است، از اين رو شاهد 

تشديد تورم در اقتصاد مي باشيم. 
رخداد فوق در كنار اخذ تنخواه از بانك مركزي 
جهت پوش��ش هزينه هاي بودجه اي عماًل فضا 
را براي رش��د و نمو تورم در اقتصاد ايران مساعد 
كرده است، به شكلي كه تورم در ماه هاي ابتدايي 
سال به طور مستمر رشد داشته و با توجه به اعمال 
سياست هاي تورم آفرين پيش بيني مي شد تورم 
در نيمه دوم سال جاري نيز با رشد همراه شود، 
اما خوشبختانه دولت س��يزدهم سياست هاي 
اقتصادي را به اجرا درآورد كه هم ش��تاب تورم 

كاسته شد و هم اينكه تورم كاهش يافت. 
به گزارش مركز آم��ار ايران، نرخ تورم س��االنه 
آبان ماه 1400 براي خانوارهاي كشور به 44/4 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه 

قبل، 0/1 واحد درصد كاهش نشان مي دهد. 
   كاه�ش نرخ تورم نقط�ه اي خانوارهاي 

كشور
منظور از نرخ تورم نقط��ه اي، درصد تغيير عدد 
شاخص قيمت، نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
اس��ت. نرخ تورم نقطه اي در آبان م��اه 1400 به 
عدد 35/7 درصد رسيده است، يعني خانوارهاي 
كشور به طور ميانگين 35/7درصد بيشتر از آبان 
1399 براي خري��د »مجموعه كاالها و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند. 
نرخ تورم نقطه اي آبان ماه 1400 در مقايسه با ماه 
قبل 3/5 واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم 
نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 

و دخانيات« ب��ا كاهش 14/1 واح��د درصدي 
به 46/4درصد و گ��روه »كاالهاي غيرخوراكي 
و خدمات« با افزاي��ش 0/7 واح��د درصدي به 
30/2 درصد رسيده اس��ت، اين در حالي است 
كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي ش��هري 
35/3 درصد اس��ت كه نس��بت به ماه قبل 3/1 
واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين 
نرخ براي خانوارهاي روستايي 37/4 درصد بوده 
كه نس��بت به ماه قبل 6/5 واحد درصد كاهش 

داشته است. 
   كاهش نرخ ت�ورم ماهان�ه خانوارهاي 

كشور
منظور از نرخ ت��ورم ماهانه، درص��د تغيير عدد 
ش��اخص قيمت، نس��بت به ماه قبل است. نرخ 
تورم ماهانه آبان 1400 به 2/5 درصد رسيده كه 
در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، 1/2 واحد 
درصد كاهش داش��ته اس��ت. تورم ماهانه براي 
گروه ه��اي عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 

دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« 
به ترتيب 3/1 درصد و 2/1 درصد بوده اس��ت، 
اين در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم ماهانه براي 
خانوارهاي ش��هري 2/4 درصد است كه نسبت 
به ماه قبل 2/1 واحد درصد كاهش داشته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 2/7 
درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 1/4 واحد درصد 

كاهش داشته است. 
   كاهش نرخ ت�ورم س�االنه خانوارهاي 

كشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين 
اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه 
جاري، نسبت به دوره مش��ابه قبل از آن است. 
نرخ تورم ساالنه آبان ماه 1400 براي خانوارهاي 
كشور به 44/4 درصد رسيده كه نسبت به همين 
اطالع در ماه قبل0/1 واحد درصد كاهش نشان 

مي دهد. 
همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري 

و روستايي به ترتيب 43/6 درصد و 48/3 درصد 
است كه براي خانوارهاي شهري 1/1 واحد درصد 
و ب��راي خانوارهاي روس��تايي 1/3 واحد درصد 
كاهش داشته است.    روزشمار تدوين بودجه سال 
1401 از سوي سازمان برنامه و بودجه و ارائه آن با 

تصويب در دولت به مجلس شروع شده است. 
ب��ا روي كار آمدن دولت س��يزدهم مس��ئوالن 
به منظ��ور س��اماندهي اقتصاد و كنت��رل تورم 
رويكرد هاي جديدي را به خدمت گرفته اند كه 
قاعدتاً بخش��ي از آن بايد از طريق بودجه سال 
آينده متبلور شود.  كنترل و كاهش تورم و تالش 
براي عدم استقراض از بانك مركزي براي جبران 
كسري بودجه كه منجر به پايه پولي و در نهايت 
تورم مي شود در دستور كار دولتمردان قرار گرفته 
و رئيس جمهور نيز اخيراً در جلسه ای با وزرا به اين 

مسئله تأكيد كرده است. 
وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته 
بودند كه براي اولين بار از ابتداي سال براي تأمين 
هزينه هاي بودجه در مهرماه استقراض صورت 
نگرفت. اين در حالي اس��ت كه تنخ��واه حدود 
55هزار ميليارد توماني بودجه سال 1400 توسط 
دولت روحاني در نيمه نخست سال خرج شد و 
دولت در شهريور ماه حدود 6 هزار ميليارد تومان 

از اين تنخواه را تسويه كرد. 
   نقشه راه رشد غير تورمی 

به گ��زارش فارس، براس��اس نقش��ه راه رش��د 
غيرتورمي دولت كه از طريق وزارت اقتصاد تدوين 
شده، يكي از سياست هاي كوتاه مدت كاهش فشار 
بر تراز ارزي و مهار نوسانات آن عنوان شده است، 
براي رسيدن به اين مسئله 9 راهكار طراحي شده 
كه يكي از مهم ترين اقدامات حذف تدريجي ارز 
4 هزار 200توماني مبنا قرار گرفته و دولت از اين 

محل با كسري ارزي روبه رو است. 
طبق برآوردها و اظهارات مسئوالن تا پايان سال 
حدود 8 ميليارد دالر نياز ارزي تأمين كاالهاي 

اساسي است و گفته مي ش��ود در نيمه نخست 
امس��ال نيز همين ميزان از سوي بانك مركزي 
اختصاص يافت. عالوه بر آن دولت براي اصالح ارز 
4 هزار و 200توماني اليحه اي را با قيد دوفوريت 
به مجلس ارائه كرد كه با مخالفت نمايندگان مردم 

روبه رو شد و دولت نيز اليحه را پس گرفت. 
همچنين رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
اظهارات خود از تغيير ريل بودجه ريزي كشور و 
كاهش فشار ارزي خبر مي دهد و بر اين اساس 
اصالح ارز ترجيحي يكي از برنامه هاي دولت در 

قالب اليحه بودجه سال آينده است. 
از وزارت نفت نيز خبر مي رسد صادرات نفت خام 
از 1/5 ميليون بشكه در روز فراتر رفته و سقف اول 

بودجه سال جاري را پر كرده است. 
برنامه ريزي دولت در عرصه سياس��ت خارجي 
و بهبود روابط با كش��ورهاي دوست و همسايه، 
رشد درآمدهاي ارزي كش��ور را نويد مي دهد. با 
اين وصف مي توان اميدوار بود 1/5 ميليون بشكه 
صادرات نفت با قيمت هر بش��كه 60 دالر و نرخ 
تس��عير 23 هزار توماني در بودجه سال آينده را 
شاهد باش��يم، با فرض 3/5 ميليارد دالر خالص 
صادرات گاز كه درآمدي معادل 835 هزار ميليارد 
تومان وصول شود، البته اين درآمد بدون احتساب 
سهم صندوق توسعه ملي و سهم 14/5 درصدي 
شركت ملي نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت 
و گاز است.  در پيشنهادات اوليه بودجه سال بعد 
قرار است طبق روال دولت گذشته، سهم صندوق 
توس��عه ملي همان 20 درصد پيش بيني شود 
)بودجه 1400(، در حالي كه طبق قانون برنامه 
ششم توسعه سهم صندوق توس��عه براي سال 

1401 بايد بالغ بر 40 درصد باشد. 
مس��ئوالن اقتصادي دولت به دنب��ال مديريت 
هزينه هاي كش��ور، هدايت نقدينگي به سمت 
بخش هاي مولد و كنترل خلق پول از طريق نظام 

بانكي هستند. 
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