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اقتصاد
خطکش

ادامه کوچکتر شدن سفره مردم

قیمتهای حبابی و نجومی
در حال عادی شدن است

حاصل میگردد؟ تا اینکه ادبیات مربوط به اقتصاد
مقاومتی مطرح گردید و درپی آن ،سیاس��تهای
کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ گردید.

مرتضی نیازی
پژوهشگر اقتصادی

ترتیبات نهادی حلقه مفقوده اقتصاد ایران
ف��رض کنید ک��ه ی��ک اتومبیل ب��ا موتوری
پیشرفته وجود دارد و یک فرد مجرب و متخصص
برای راهان��دازی و بهاصط�لاح رانندگی آن وجود
دارد ،لک��ن تس��مه (و ی��ا ه��ر وس��یلهی دیگر)
انتقالدهندهی نیروی موتور به چرخها و همچنین
وسیلهی انتقالدهنده دستورات راننده به چرخها
وجود نداشته باشد .در این صورت ،اتومبیل مذکور
هیچگاه کارایی خود را نخواهد داش��ت .اگر موتور
را ب��ه نهادهه��ای تولی��د و تکنول��وژی موجود در
جامع��ه و راننده را به نی��روی کار متخصص تعبیر
کنیم ،باید تسمه و فرمان (وسایل هدایتکننده و
انتقالدهندهی نیرو) را ب��ه ترتیبات نهادی تعبیر
نم��ود .به عبارت دقیقت��ر ،چنانچه دانش را درک
بش��ر از محیط طبیعی و تکنولوژی را تس��لط بشر
ب��ر آن تعریف کنیم ،نهاد را میتوان حاصل تالش
انس��انها برای تنظیم رواب��ط در محیط اجتماعی
دانس��ت .به بیان دقیقتر ،نهاده��ا قوانین بازی در
جامعهاند یا به عبارتی سنجیدهتر ،قیودی هستند
وضعش��ده از جانب نوع بش��ر که رواب��ط متقابل
انسانها را با یکدیگر شکل میدهند.
در تقس��یمبندیهای موج��ود در ادبی��ات
نهادگرایی ،نهادها را به دو دس��ته نهادهای رسمی
(که ش��امل محدودیتهای رسمی نظیر قوانین و
مقررات میشود) و نهادهای غیررسمی (که شامل
محدودیته��ای غیررس��می نظیر آداب و رس��وم
جوامع بش��ری میش��ود) تقس��یم مینمایند .در
بررسی ساختار نهادی اقتصاد ایران ،باید به هر دو
این دستهها توجه نمود تا بیش از پیش به بازیابی
س��اختار نهادی برای تحقق اقتص��اد مقاومتی پی
برد .به عبارت بهتر ،به نظر نگارنده ،هموغم اصلی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،بازیابی ساختار
نه��ادی اقتصاد کش��ور ،آن هم براس��اس مبانی و
الزامات اقتصاد اس�لامی اس��ت؛ چراکه هم قانون
اساس��ی کش��ور بهعنوان بزرگتری��ن محدودیت
رسمی کشور و هم رفتار و عملکرد مردم مسلمان
جامعه بهعنوان بزرگترین محدودیت غیررس��می
کشور ،مبتنی بر اس�لام ناب محمدی(ص) است.
لذا ترتیبات نهادی نیز باید متناس��ب با آن بازیابی
شوند تا حداکثر اثربخشی را داشته باشند.
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ای��ران بهلح��اظ موهبتهای
نقش�ـــه راه
طبیع��ی ،باالخص در حوزهی
انرژی ،جزء کشورهای غنی جهان محسوب میشود
(به طوری که جزء سه کشور اول دارای ذخایر نفت
و گاز در جه��ان اس��ت) ،دارای مع��ادن غنی نظیر
معادن سنگ آهن ،مس و ...است ،درآمدهای نفتی
موقعیت مناس��بی را برای سرمایهگذاری در کشور
فراهم نموده است و گس��ترش آموزش دانشگاهی
طی سالهای پس از انقالب به حدی بوده که ایران
رتب��هی  21جهان را در تولید علم داراس��ت .حال
سؤال اینجاست که پس چرا با وجود این نهادههای
تولید ،که آرزوی هر کشوری برای نیل به پیشرفت
است ،پیشرفت اقتصادی در ایران مشاهده نمیشود
و اقتصاد ملی با مش��کالت عدیدهای ،نظیر ساختار
ناکارآمد نفتی ،تورم مزمن و ...مواجه است؟ نگارنده
س��عی دارد با عنایت به سیاس��تهای کلی اقتصاد
مقاومت��ی و هدف اصلی آن ،س��ؤال مذکور را مورد
مداقه ق��رار دهد و از این رهگذر ،پاس��خی در حد
بضاعت خود ،به این پرسش دهد .در این رهگذر ،از
ادبیات نهادگرایی که میتواند راهگش��ا باش��د نیز
بهره خواهیم جست.

آیا زیرساختهای اقتصاد مقاومتی آماده است؟

بازیابی ساختار نهادی
اقتصاد مقاومتی
در ایران

اقتصاد ایران و ترتیبات نهادی حاکم بر آن
جهت بررسی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد
ای��ران ،باید به این س��ؤال پاس��خ داد که رابطهی
علیت در بین نهادهای رس��می و غیررس��می یک
جامعه چگونه است؟ آیا رابطهی علیت از نهادهای
غیررس��می به نهادهای رسمی است (یا برعکس)؟
یا اینکه نمیتوان رابطهی علیت مشخصی را کشف
نمود؟ در پاس��خ به این سؤال ،ابتدا باید چگونگی
تأثیر و تأثر این نهادها را بر هم مورد بررس��ی قرار
داد و س��پس با تطبی��ق آنها بر ش��رایط اقتصاد
ایران ،به ساختار نهادی حاکم بر آن پی برد.

و هدایت آنها به س��مت حقیقت جهان هس��تی
داش��ته اس��ت .از این رو ،رأی به ایج��اد یا امحای
برخ��ی از نهاده��ا در جامعه بهص��ورت نهادهای
رسمی داده اس��ت و درپی آن ،آحاد جامعه سعی
نمودهان��د که ترتیب��ات نهادی مربوط��ه را درون
خ��ود نهادین��ه نمایند و با توجه ب��ه آن ،نهادهای
غیررسمی را ش��کل دهند .به عبارت دیگر ،ادیان
اله��ی با اعالم بایدها و نبایده��ای مذهبی ،جامعه
را به س��متی هدایت نمودهاند که هستونیستها
و واقعی��ات جامعه بر مبنای ای��ن بایدها و نبایدها
(ترتیبات نهادی دین) ش��کل گرفتهاند .مثال بارز
در این زمینه ،حرمت ربا در نظام اسالمی است که
ابتدا بهصورت دفعی و بهعنوان بایدونباید مذهبی
مطرح گردیده و به مرور زمان ،نهادهای غیررسمی
آن را در خود نهادینه کردهاند.
جنب��هی دیگر علی��ت از نهادهای رس��می به
نهادهای غیررس��می ،ب��ه متفکرین اعص��ار تاریخ
برمیگردد که با تعقل و تفکر خود ،رأی به تأسیس
نهادهایی دادهاند که توانس��ته است موجب هدایت
جوام��ع به سمتوس��وی خاصی گ��ردد (جدای از
خوب یا ب��د بودن ای��ن س��وگیریها) .نمونههای
بارزی از آن در طول تاریخ وجود دارد که مهمترین
آنها در ح��وزهی اقتصاد ،تفکرات کارل مارکس و
عقاید خاص وی اس��ت که منج��ر به ایجاد مکتب
سوسیالیسم و کمونیسم گردید .در تاریخ اقتصادی
کشور ایران نیز میتوان به اشخاصی چون امیرکبیر
اشاره نمود .این متفکران با اعالم بایدها و نبایدهای
نهادی ،س��عی در ایجاد نهادهای رسمی و هدایت
جامعه به س��مت اهداف مورد نظر خود داش��تهاند
که به تب��ع آن ،نهادهای غیررس��می این بایدها و
نبایدها را گرفته و در درون خود نهادینه نمودهاند و
آنها را به هستونیستها و واقعیتهای اجتماعی
تبدیل کردهاند .بنابراین این دیدگاه رابطهی علیت
را از نهادهای رس��می ،ک��ه تعیینکنندهی بایدها
و نبایدهای اجتماعی هس��تند ،به سمت نهادهای
غیررس��می ،ک��ه تعیینکننده هستونیس��تها و
واقعیتهای جامعه هستند ،میداند.

ال�ف) نهاده�ای غیررس�می ش�کلدهنده
نهادهای رسمی

اگر ب��ه تاریخچ��هی پیدایش جوامع بش��ری
نگریس��ته شود ،مشاهده میشود که ابتدا انسانها
در کنار یکدیگر س��کنی گزیدهاند و از این رهگذر،
با مس��ائل محدث��ه ،کمبود مناب��ع ،تداخل حقوق
مالکیتها و ...مواجه گشتهاند و پس از کنکاشهای
فراوان ،به ترتیبات نهادی دست یافتهاند که آنها
را ابتدا بهصورت آداب و رس��وم (یا همان نهادهای
غیررسمی) در درون جوامع خود نهادینه نمودهاند
و س��پس برمبنای آنه��ا و برای تس��هیل روابط
اجتماعی ،به شکلدهی نهادهای رسمی بر مبنای
آداب و رسوم و برای حفاظت از آداب و رسوم خود
ت را
پرداختهاند .بدین ترتیب میتوان رابطهی علی 
در بسیاری از نهادهای بش��ری و تبدیل نهادهای
غیررس��می به نهادهای رس��می یافت .این امر در
حوزهی اقتصاد ،که ب��ه معاش و رفتار مادی افراد
مربوط میش��ود ،بیش��تر از دیگر زیرسیستمهای
اجتماعی بشر به چشم میخورد.
به عبارت دقیقتر ،براس��اس این دیدگاه ،این
هستونیس��تهای اجتماعی و واقعیات اجتماعی
بودهاند که بایدونبایدهای قانونی را ش��کل دادهاند.
بهعن��وان مث��ال ،در زمینهه��ای اقتص��ادی ای��ن
هستونیستهای اقتصادی بودهاند که اکثر مکاتب
اقتصادی را به وجود آوردهاند (مکاتب اقتصادی به
بایده��ا و نبایدها میپردازند)؛ چراکه مکتبی مانند
مکتب کینزی ،به حد قابل توجهی ،متأثر از شرایط
زمان��ی و مکانی دههی  1930و ش��رایط نهادهای
غیررس��می آن دوره بوده اس��ت .این نقل تا جایی
معتبر اس��ت که علم اقتصاد را حاصل مش��اهدهی
رفتار انسان و کش��ف برخی قوانین بر اثر تکرار در
جوامع انس��انی دانس��تهاند و بر ای��ن مبنا ،رأی به
برخی از قوانین اقتصادی دادهاند.

ج) تعام�ل دوجانب� ه نهاده�ای رس�می و
غیررسمی

دی��دگاه س��وم که میتواند مطرح ش��ود این
است که نمیتوان رابطهی علیت را از سوی یکی از
نهادهای رسمی یا غیررسمی بهسوی دیگر تعریف
نمود ،بلکه بین آنها تعامل تنگاتنگ برقرار اس��ت
که موجب شکلگیری یک نهاد اجتماعی به مفهوم
عام آن میش��ود .به عبارت بهتر ،این بایدونبایدها
هس��تند ک��ه در آنِ واح��د ،از واقعیتهای جامعه
تأثیر میپذیرند و بر هستونیس��تهای اجتماعی
تأثیر میگذراند.
حال به سؤال این بخش ،یعنی اینکه «ساختار
نهادی اقتصاد ایران چگونهاس��ت؟» برگردیم .باید

ب) نهادهای رسمی ش�کلدهند ه نهادهای
غیررسمی

تبلور چنین برداشتی بیش��تر در اقتصادهای
دینمح��ور قابل مش��اهده اس��ت .دی��ن بهعنوان
ترتیبات��ی خ��ارج از عقل بش��ر و از جانب خداوند
بر انس��انها نازل گشته و س��همی در اصالح امور

اقتصاد مقاومتی و بازیابی ساختار نهادی
علیرغ��م برنامهریزیه��ای بس��یار و ارائهی
س��ند چش��مانداز بیستس��اله و ...ب��ه دلیل نبود
س��اختارهای مناس��ب نهادی و ع��دم حرکت در
جهت بازیابی س��اختارهای مبتنی بر ظرفیتهای
موج��ود و آداب و رس��وم ملی-مذهب��ی ،هیچگاه
پیش��رفت و بهبود اقتصادی متناس��ب با امکانات
کش��ور حاصل نگردید و حتی در س��الهای اخیر،
بیش��ترین فش��ار از این ناحیه (اقتصاد) به کشور
تحمیل گردید؛ بهگونهای که مس��ائل اقتصادی به
اولویت نظام جمهوری اسالمی ایران مبدل گردید.
با تأکی��دات فراوان موجود در سیاس��تهای کلی
اقتص��اد مقاومتی ،میت��وان آن را گامی بزرگ در
جهت بازیابی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ملی
دانس��ت که اگر بهصورت صحیح تبیین ش��ود و با
همت همهجانبهی نهادهای رس��می و غیررسمی
همراه شود ،میتواند حلقهی مفقودهی پیشرفت و
گسترش تولید و رفاه عمومی در جامعه باشد.
ح��ال چ��را نگارن��ده اقتص��اد مقاومت��ی را
بازیابندهی س��اختار نه��ادی میداند؟ اگر در متن
سیاس��تهای کل��ی اقتصاد مقاومتی دقت ش��ود،
مالحظه میگ��ردد که این سیاس��تها مبتنی بر
الگوی اقتصادی از دل مبانی اس�لامی اس��ت و بر
بهکارگی��ری ظرفیتهای موج��ود در جامعه تکیه
دارد و سعی در همراه ساختن ساختارهای نهادی
غیررسمی بهعنوان ش��اکلهی اصلی اقتصاد کشور
برای بازیابی س��اختار نهادی اقتص��اد ایران دارد.
به عبارت بهتر ،در ش��رایط کنونی ،سیاس��تهای
مذکور نمونهی بیبدیلی از اصالح س��اختار نهادی
اقتصادی و بازیابی آن براساس مبانی نظام اسالمی
است که در بلندمدت و در صورت تحقق ،میتواند
تض��اد موجود در اهداف قانون اساس��ی و عملکرد
کنونی اقتصاد ملی را از بین ببرد.

گفت که در تبیین ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد
ای��ران ،باید ب��ه دو برههی بعد و قب��ل از انقالب
اس�لامی توجه نم��ود .در بررس��ی عوامل دخیل
در وقوع انقالب اس�لامی ،تحرکات و خواس��تهی
نهادهای غیررس��می بر پای��هی اعتقادات مذهبی
مردم بود که از س��ال  1342ش��روع شد و منجر
به آن گش��ت که رفته رفته نهاد غیررس��می برای
تح��ول در جامعه به وجود آید و ب��ه دنبال ایجاد
نهادی رس��می در جامع��ه برود .با وق��وع انقالب
اسالمی در س��ال  ،1357این امکان فراهم آمد تا
نهاد رس��می مبتنی بر نهاد غیررس��می دینمحور
ب��ه وجود آید و اصول قانون اساس��ی و به تبع آن
نهاده��ای رس��می جامعه بر مبن��ای دین و همان
خواس��ت نهاد غیررس��می به وجود آی��د .نکتهی
قابل توجه اینجاس��ت که این تحول در حوزههای
مختلف اجتماعی ،ب��ا درجههای متفاوتی به وقوع
پیوس��ت و هر حوزهای که تأثیر بیشتری در وقوع
انقالب داش��ت تحول بیش��تری را نیز شاهد بود.
طبق نظر بسیاری از کارشناسان ،مسائل اقتصادی
میتوانس��ت از دالیل وقوع انقالب باش��د ،اما جزء
مهمترین دالیل نبود .به همین ترتیب نیز کمترین
تغیی��ر را به لحاظ ترتیبات نه��ادی نظارهگر بود و
شاید تنها و مهمترین تغییر نهادی که در حوزهی
اقتص��اد به وقوع پیوس��ت ،تصویب و اجرای قانون
عملیات بانکداری بدون ربا بود که صرفاً به اصالح
یک نهاد ،آن هم نه��اد مالی ،بدون توجه به دیگر
ترتیبات نهادی الزم برای این کار ،محدود میشد
و در عمل نیز با شکس��ت مواجه ش��د و دستاورد
چندانی نداشت.
بنابرای��ن در ای��ن بخ��ش میت��وان اینگونه
نتیجهگی��ری کرد که س��اختار نه��ادی حاکم بر
اقتصاد ملی ،که قبل از انقالب اس�لامی مبتنی بر
ساختارهای نظام س��رمایهداری شکل گرفته بود،
لا با وقوع انقالب اس�لامی تغییر چندانی پیدا
عم� ً
نکرد .ضمن آنکه قانون اساس��ی ،که رأی به ایجاد
نهادهای رسمی میدهد ،در عمل با این ساختار در
تناقض بود و فرهنگ اقتصادی جامعه نیز هرچقدر
از انقالب فاصله گرفتیم ،به فرهنگ اقتصادی نظام
سرمایهداری نزدیک شد.
این تناقضات منجر به آن شد که اکثر اهداف
اقتصادی قانون اساسی برآورده نشود و همواره این
نارضایتی وجود داش��ته باشد که اگر قانون اساسی
این اهداف واال را دنبال میکند ،پس چرا هیچگاه
آنها به وقوع نپیوستهاند .ضمن آنکه هیچگاه این
ام��کان فراهم نیامد که ترکیب س��اختار نهادهای
رسمی و غیررسمی جامعه ،پیشرفت اقتصادی در
جامعه را رقم بزنند .پس از گذشت سیوچند سال
از وقوع انقالب اس�لامی و تج��ارب فراوان و مکرر
در زمینهی اقتصادی ،این س��ؤال قوت بیش��تری
گرفت که باألخره چه زمانی پیش��رفت در کش��ور

مؤخره
همانگون��ه ک��ه در ابتدای بحث اش��اره ش��د،
ترتیبات نهادی بهعنوان راب��ط بین امکانات تولید،
نی��روی کار و تولی��د و توزیع آن در س��طح جامعه
عمل مینماید و عملکرد صحی��ح و حداکثری آن،
به ش��ناخت و معرفت درست نسبت به آن بستگی
دارد؛ لک��ن به نظر نگارنده ،اگ��ر اقتصاد مقاومتی و
سیاس��تهای کلی آن مبتنی بر ش��ناخت ترتیبات
نهادی حاکم بر جامعه و به نیت اصالح آنان نباشد و
صرفاً بهصورت مقطعی و در برخی از بخشها ،آن هم
ال هیچ تغییری
بهصورت ناقص به وقوع بپیوندد ،عم ً
در بلندمدت در اقتصاد ملی مشاهده نخواهد شد.
طی چند س��ال اخیر ،صحبتهای فراوانی در
رابطه با اقتصاد مقاومتی ایراد شده است ،لکن کمتر
بهصورت اساس��ی به تحلیل و تبیین آن از دیدگاه
نهادی (یا همان نهادگرایی) پرداخته ش��ده اس��ت.
حال آنکه اصالحات نهادی و بازیابی ساختار نهادی
از اولویتدارترین اقدامات در این زمینه اس��ت که
بدون چنین تبیینی ،نه تنها هیچگاه اهداف مد نظر
اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد ،بلکه پیشرفت
اقتصادی در کشور چندان قابل تصور نیست.
کالم آخ��ر آنک��ه ب��ه نظ��ر نگارن��ده ،بازیابی
س��اختار نهادی اقتصاد ای��ران ،محوریترین بحث
سیاس��تهای کلی اقتصادی است که البته تبیین
چگونگ��ی ای��ن بازیابی ،نیازمند تالش و کوش��ش
جامعهی دانشگاهی و بهکارگیری دستاوردهای آنان
از سوی دستاندرکاران نظام است .برهان

ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺳﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﻯ
ﺳﻴﺮ ﻭ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 4011
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10660044842

ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  19ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/6/18ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﻯ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  6715875681ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ
ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ -1 :ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ

ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﻻﺭ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 500785
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10380599313ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1396,11,15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﻰ ﺯﺍﺭﭼﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ
ﻣﻠﻰ 5519812772ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺷﻘﺎﻗﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  1652723935ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﻨﻔﺮﺩ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(231666

ﺖﺩ

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  25ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ  ،ﺍﺻﻼﺡ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﻧﺮﺥ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮﺏ  1395/6/4ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻯ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ,
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  952100/26671ﻣﻮﺭﺧﻪ  95/8/10ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ
»ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ« ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ,ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﻇﺮﻑ  15ﺭﻭﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺷﺎﻣﻞ:
*ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ
*ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ)ﻛﺎﺭﺕ(
ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺳﺲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ 09131415916
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﺎﻣﻰ ﻭ  09132425563ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺎﻫﺎﻧﻰ)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺳﺲ( ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺳﺲ:
-1ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺟﺎﻣﻰ
 -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺎﻫﺎﻧﻰ
 -3ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ
 -4ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺯﺍﺩﻩ
 -5ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻓﺮﻳﺎﻡ ﺭﺍﺩ

ﻧﻮﺑ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  30ﻭ 97-31

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ (

ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺭﺩﻳﻒ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
1

) 97-30ﺕ (28

ﺧﺮﻳﺪ  39000ﻋﺪﺩ ﻓﻴﻮﺯ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭﻱ

2

97-31

ﺧﺮﻳﺪ  6ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺩﻳﮋﻧﮕﺘﻮﺭ ﻭ  6ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﺩﺍﺭ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﻛﺎﺕ
 97/6/4ﻟﻐﺎﻳﺖ
97/6/13

ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻒ ﻭ ﺏ

ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ
ﭘﺎﻛﺖ ﺝ

ﻭﻡ

با وجود اینکه مس��ئوالن دولتی پیش��تر با بسته
ارزی جدی��د قول داده بودند که ثب��ات را به بازار ارز
و دالر و متعاقب آن وضعیت اقتصادی کش��ور بیاورند
هنوز شاهد تغیرات چشمگیری در این زمینه نیستیم.
حتی روزنامههای نزدیک به دولت نیز نس��بت به عدم
تغیی��ر در روند اقتص��ادی کش��ور گالیهمندند و این
وضعی��ت بد اقتصادی را به س��بب تصمیم اش��تباهی
اع�لام ارز دولتی  4200تومانی مط��رح میکنند که
سبب ایجاد رانت دولتی و فساد در بازار شد.
در همین باب روزنامه همش��هری مینویس��د« :از
روزی ک��ه دولت اعالم ک��رد ارز را برمبنای دالر 4200
تومانی قیمتگ��ذاری میکند و همه تقاضاهای ارزی را
با همین نرخ تامین خواهد کرد ،بسیاری از کارشناسان،
فعاالن اقتصادی و اصحاب رس��انه فریاد وامصیبتا س��ر
دادند و دولت را از انجام این کار برحذر داشتند اما دولت
ای��ن طرح را ،که از بد روزگار به نام اس��حاق جهانگیری
تمام ش��د ،اجرایی ک��رد و در ادامه گام به گام از مواضع
خود عقبنشینی کرد .آنقدر فسادزایی بسته اول ارزی
باال بود که حتی منتشر نکردن اسامی دریافتکنندگان
ارز نیز نتوانست از آشکار شدن فساد و رانت آن ممانعت
کند اما عاقبت با بس��ته جدید ارزی دولت ،تا حد زیادی
راه بر این رانت و فساد بسته شد تا دولتمردان بتوانند با
خیال راحت از دستاورد خود تعریف و تمجید کنند»..
ح��اال حت��ی روزنام��ه همش��هری که به دس��ت
اصالحطلبان افتاده اس��ت از اینکه کسی از دولتمردان
درباره سیاس��ت ارزی دالر جهانگیری و رانت و فسادی
که این مسئله ایجاد کرد از مردم غذرخواهی نمیکند،
شکایت میکند .موضوعی که رهبر معظم انقالب درباره
آن فرمودند« :در قضیه ارز و سکه بر اثر بیتدبیری ،ارز
به دست کسانی رسید که از آن سوءاستفاده کردند».
حاال هر روز ش��اهد اخباری در حوزههای مختلف
اقتصادی هس��تیم که حرف از گرانی و ایجاد استرس
و اضطراب در مردم میکند.افزایش بیمحابای قیمت
بلی��ط پروازه��ای داخل��ی هواپیماه��ای داخلی یکی
از این موارد اس��ت .از س��وی دیگر خبر میرس��د که
ایرالینهای خارجی هم در حال ترک کش��ور هستند.
مع��اون س��ابق س��ازمان هواپیمای��ی میگوید خروج
ایرالینه��ای خارجی از ایران ب��ه افزایش بهای ارز و
کاهش قدرت خرید مردم ربط دارد .س��قوط ش��دید
ارزش ریال در ماههای گذشته به افزایش شدید قیمت
بلیط پروازهای داخلی نیز منجر شده است.
از س��وی دیگر از یکس��و بازار با کمب��ود تقاضا به
س��بب گرانیها و کوچک شدن س��فره خانوارها روبرو
ش��ده است و از سوی دیگر محتکران دست به کار شده
و احتکار میکنن��د و همچنین با گرانیهای اخیر کمر
تولید شکسته شده و از این روز کمبود کاال در بازار دیده
میشود .حتی برخی فرصت طلبان هم به دنبال عرضه
کاالهای بنجل خود به مردم با قیمت گزاف هستند.
لبنی��ات ،تخممرغ ،برنج ،حبوبات ،میوه ،س��بزی،
گوشت ،مرغ ،قند و شکر ،چای و روغن در هفته گذشته
گران شدند .اما با این حال آمارهای دولتی نیز در حوزه
تورم بس��یار جالب توجه است .مرکز آمار میگوید نرخ
تورم دوازده ماه منته��ی به مرداد  ،97تنها یک درصد
افزایش داشته و به  7/9درصد رسیده است.
حاال مسئوالن با بیخیالی از اجازه افزایش قیمت
خودروها توسط ش��ورای رقابت سخن میگویند .بازار
خودرویی ک��ه تا به امروز با توجه ب��ه افزایش قیمت
ارز به طور فزاینده با افزایش قیمت روبرو ش��ده است
حاال توس��ط مس��ئوالن با بهانه یکسانس��ازی قیمت
کارخان��ه و بازار و کم کردن دالل��ی در صدد افزایش
قیمت خودروهای داخلی است .این در شرایطی است
ک��ه موضوع داللی در بازار خودرو که س��ود کالنی را
به جیب بس��یاری وارد کرده بس��یار مرموز است .زیرا
افراد عادی برای خرید خودرو از طریق س��امانه ثبت
شرکتهای داخلی به سختی و میتوانند خرید کنند و
سایت زود بس��ته میشود اما دیده میشود عدهای به
راحتی تعداد زیادی خودرو میخرند.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران،
در رابطه با احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی
از هفته آینده اظهار کرد :دلیل افزایش قیمت خودرو
از سوی ش��ورای رقابت این است که هماکنون قیمت
کاالها در کارخانه با قیمت کاال در بازار متفاوت است
که سود این تفاوت به جیب دالالن میرود.
محمد امامی امین با بیان اینکه خود موافق افزایش
قیمت خودرو نیس��ت بیان کرد :بنده به عنوان معاون
اس��تاندار موافق افزایش قیمت هیچ کاالیی نیستم؛ اما
در موض��وع افزایش قیمت خودرو بنده تصمیمگیرنده
نیستم .ما باید مراقب هزینههای زندگی مردم باشیم به
همین دلیل با افزایش قیمتها مخالفت میکنیم.
اما به نظر میرسد افزایش بیسر صدای کاالهای
مختلف در کنار سکوت مسئوالن در حال عادی شدن
اس��ت .درواقع نوعی عادیس��ازی در رون��د افزایش و
تورم کاالها در حال اتفاق افتادن است که دولتمردان
درباره آن پاسخگو نیستند و این موضوع با سرنوشت و
روان مردم در این برهه زمانی به شدت بازی میکند.
معیش��ت مردم ضربه مهلکی خورده اما از س��وی
دیگر سیاس��تهای دول��ت در کنترل ب��ازار نیز اثری
نداشته اس��ت و هر روز شاهد افزایش قیمت کاالهای
مختلف هستیم .ظاهرا این قیمتها هم در حال تثبیت
شدن در بازار است و به بهانه باال رفتن نرخ دالر و سکه
بیشتر افزایش مییابد .به هر جهت این مسئله اگرچه
در فضای اقتصادی در حال عادی شدن است اما برای
مردمی که معیشت آنان تنگ شده ،عادیناپذیر است.
البت��ه این مس��ئله در بع��د کلی هم ب��ه مردم و
هم به اقتصاد کش��ور ضربه وارد میکن��د و نه بازار و
تولیدکنندگان و نه مردم میتوانند چنین قیمتهایی
که از س��وی مس��ئوالن هم��واره مطرح میش��ود که
حب��اب هس��تند را قبول کنند .در اینج��ا نه تقاضا به
طور معمول ش��کل میگیرد و نه تولیدکننده با توجه
به گران��ی کاالهای خام ب��رای تولی��د کار خود توان
تولید دارد و اگر تولید هم کند با توجه به گرانی زیاد
مشتری خود را نمییابد .بنابراین عادیسازی افزایش
قیمتها و س��قوط ارزش پول ملی ضربه مهلکی را به
کش��ور وارد میکند که مس��ئوالن باید هر چه زودتر
جهاننیوز
برای آن چارهای بیندیشند.
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