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ادامه کوچکتر شدن سفره مردم
 قیمت های حبابی و نجومی
در حال عادی شدن است

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 روزنامه های نزدیک به دولت نیز نس��بت به عدم 
تغیی��ر در روند اقتص��ادی کش��ور گالیه مندند و این 
وضعی��ت بد اقتصادی را به س��بب تصمیم اش��تباهی 
اع��الم ارز دولتی 4200 تومانی مط��رح می کنند که 

سبب ایجاد رانت دولتی و فساد در بازار شد.
در همین باب روزنامه همش��هری می نویس��د: »از 
روزی ک��ه دولت اعالم ک��رد ارز را برمبنای دالر 4200 
تومانی قیمت گ��ذاری می کند 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 عقب نشینی کرد. آن قدر فسادزایی بسته اول ارزی 
باال بود که حتی منتشر نکردن اسامی دریافت کنندگان 
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 
اصالح طلبان 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 نمی کند، 
شکایت می کند. موضوعی که رهبر معظم انقالب درباره 
آن فرمودند: »در قضیه ارز و سکه بر اثر بی تدبیری، ارز 

به دست کسانی رسید که از آن سوءاستفاده کردند.«
حاال هر روز ش��اهد اخباری در حوزه های مختلف 
اقتصادی هس��تیم که حرف از گرانی و ایجاد استرس 
و اضطراب در مردم می کند.افزایش بی محابای قیمت 
بلی��ط پروازه��ای داخل��ی هواپیماه��ای داخلی یکی 
از این موارد اس��ت. از س��وی دیگر خبر می رس��د که 
ایرالین های خارجی هم در حال ترک کش��ور هستند. 
مع��اون س��ابق س��ازمان هواپیمای��ی می گوید خروج 
ایرالین ه��ای خارجی از ایران ب��ه افزایش بهای ارز و 
کاهش قدرت خرید مردم ربط دارد. س��قوط ش��دید 
ارزش ریال در ماه های گذشته به افزایش شدید قیمت 

بلیط پروازهای داخلی نیز منجر شده است.
از س��وی دیگر از یک س��و بازار با کمب��ود تقاضا به 
س��بب گرانی ها و کوچک شدن س��فره خانوارها روبرو 
ش��ده است و از سوی دیگر محتکران دست به کار شده 
و احتکار می کنن��د و همچنین با گرانی های اخیر کمر 
تولید شکسته شده و از این روز کمبود کاال در بازار دیده 
می شود. حتی برخی فرصت طلبان هم به دنبال عرضه 

کاالهای بنجل خود به مردم با قیمت گزاف هستند.
لبنی��ات، تخم مرغ، 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 می گوید نرخ 
تورم دوازده ماه منته��ی به مرداد 97، تنها یک درصد 

افزایش داشته و به 7/9 درصد رسیده است.
حاال مسئوالن با بی خیالی از اجازه افزایش قیمت 
خودروها توسط ش��ورای رقابت سخن می گویند. 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 یکسان س��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 می توانند خرید کنند و 
سایت زود بس��ته می شود اما دیده می شود عده ای به 

راحتی تعداد زیادی خودرو می خرند.
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 هم اکنون قیمت 
کاالها در کارخانه با قیمت کاال در بازار متفاوت است 

که سود این تفاوت به جیب دالالن می رود.
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 تصمیم گیرنده 
نیستم. ما باید مراقب هزینه های زندگی مردم باشیم به 

همین دلیل با افزایش قیمت ها مخالفت می کنیم.
اما به نظر می رسد افزایش بی سر صدای کاالهای 
مختلف در کنار سکوت مسئوالن در حال عادی شدن 
اس��ت. درواقع نوعی عادی س��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 می کند.

معیش��ت مردم ضربه مهلکی خورده اما از س��وی 
دیگر سیاس��ت های دول��ت در کنترل ب��ازار نیز اثری 
نداشته اس��ت و هر روز شاهد افزایش قیمت کاالهای 
مختلف هستیم. ظاهرا این قیمت ها هم در حال تثبیت 
شدن در بازار است و به بهانه باال رفتن نرخ دالر و سکه 
بیشتر افزایش می یابد. به هر جهت این مسئله اگرچه 
در فضای اقتصادی در حال عادی شدن است اما برای 
مردمی که معیشت آنان تنگ شده، عادی ناپذیر است.

البت��ه این مس��ئله در بع��د کلی هم ب��ه مردم و 
هم به اقتصاد کش��ور ضربه وارد می کن��د و نه بازار و 
تولیدکنندگان و نه مردم می توانند چنین قیمت هایی 
که از س��وی مس��ئوالن هم��واره مطرح می ش��ود که 
حب��اب هس��تند را قبول کنند. در اینج��ا نه تقاضا به 
طور معمول ش��کل می گیرد 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 نمی یابد. بنابراین عادی سازی افزایش 
قیمت ها و س��قوط ارزش پول ملی ضربه مهلکی را به 
کش��ور وارد می کند که مس��ئوالن باید هر چه زودتر 

برای آن چاره ای بیندیشند.  جهان نیوز

 مرتضی نیازیخطکش

وهشگر اقتصادی پژ
 

به لح��اظ موهبت های  ای��ران  طبیع��ی، باالخص در حوزه ی نقشــــه راه
انرژی، جزء کشورهای غنی جهان محسوب می شود 
)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 سرمایه گذاری در کشور 
فراهم نموده است و گس��ترش آموزش دانشگاهی 
طی سال های پس از انقالب به حدی بوده که ایران 
رتب��ه  ی 21 جهان را در تولید علم داراس��ت. حال 
سؤال اینجاست که پس چرا با وجود این نهاده های 
تولید، که آرزوی هر کشوری برای نیل به پیشرفت 
است، پیشرفت اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود 
و اقتصاد ملی با مش��کالت عدیده ای، نظیر ساختار 
ناکارآمد نفتی، تورم مزمن و... مواجه است؟ نگارنده 
س��عی دارد با عنایت به سیاس��ت های 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 می تواند راهگش��ا باش��د نیز 

بهره خواهیم جست.
 

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 راه ان��دازی و به اصط��الح رانندگی آن وجود 
دارد، لک��ن تس��مه )و ی��ا ه��ر وس��یله ی دیگر( 
انتقال دهنده ی نیروی موتور به چرخ ها و همچنین 
وسیله ی انتقال دهنده دستورات راننده به چرخ ها 
وجود نداشته باشد. در این صورت، اتومبیل مذکور 
هیچ گاه کارایی خود را نخواهد داش��ت. اگر موتور 
را ب��ه نهاده ه��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 هدایت کننده و 
انتقال دهنده ی نیرو( را ب��ه ترتیبات نهادی تعبیر 
نم��ود. به عبارت دقیق ت��ر، چنانچه دانش را درک 
بش��ر از محیط طبیعی و تکنولوژی را تس��لط بشر 
ب��ر آن تعریف کنیم، نهاد را می توان حاصل تالش 
انس��ان ها برای تنظیم رواب��ط در محیط اجتماعی 
دانس��ت. به بیان دقیق تر، نهاده��ا قوانین بازی در 
جامعه اند یا به عبارتی سنجیده تر، قیودی هستند 
وضع ش��ده از جانب نوع بش��ر که رواب��ط متقابل 

انسان ها را با یکدیگر شکل می دهند.
ادبی��ات  در  موج��ود  تقس��یم بندی های  در 
نهادگرایی، نهادها را به دو دس��ته نهادهای رسمی 
)که ش��امل محدودیت های رسمی نظیر قوانین و 
مقررات می شود( و نهادهای غیررسمی )که شامل 
محدودیت ه��ای غیررس��می نظیر آداب و رس��وم 
جوامع بش��ری می ش��ود( تقس��یم می نمایند. در 
بررسی ساختار نهادی اقتصاد ایران، باید به هر دو 
این دسته ها توجه نمود تا بیش از پیش به بازیابی 
س��اختار نهادی برای تحقق اقتص��اد مقاومتی پی  
برد. به عبارت بهتر، به نظر نگارنده، هم وغم اصلی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی ساختار 
نه��ادی اقتصاد کش��ور، آن هم براس��اس مبانی و 
الزامات اقتصاد اس��المی اس��ت؛ چراکه هم قانون 
اساس��ی کش��ور به عنوان بزرگ تری��ن محدودیت 
رسمی کشور و هم رفتار و عملکرد مردم مسلمان 
جامعه به عنوان بزرگ ترین محدودیت غیررس��می 
کشور، مبتنی بر اس��الم ناب محمدی)ص( است. 
لذا ترتیبات نهادی نیز باید متناس��ب با آن بازیابی 

شوند تا حداکثر اثربخشی را داشته باشند.

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 رابطه ی 
علیت در بین نهادهای رس��می و غیررس��می یک 
جامعه چگونه است؟ آیا رابطه ی علیت از نهادهای 
غیررس��می به نهادهای رسمی است )یا برعکس(؟ 
یا اینکه نمی توان رابطه ی 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 آن ها بر ش��رایط اقتصاد 

ایران، به ساختار نهادی حاکم بر آن پی برد.
الـف( نهادهـای غیررسـمی شـکل دهنده 

نهادهای رسمی
اگر ب��ه تاریخچ��ه ی پیدایش جوامع بش��ری 
نگریس��ته شود، مشاهده می شود که ابتدا انسان ها 
در کنار یکدیگر س��کنی گزیده اند و از این رهگذر، 
با مس��ائل محدث��ه، کمبود مناب��ع، تداخل حقوق 
مالکیت ها و... مواجه گشته اند و پس از کنکاش های 
فراوان، به ترتیبات نهادی دست یافته اند که آن ها  
را ابتدا به صورت آداب و رس��وم )یا همان نهادهای 
غیررسمی( در درون جوامع خود نهادینه نموده اند 
و س��پس برمبنای آن ه��ا و برای تس��هیل روابط 
اجتماعی، به شکل دهی نهادهای رسمی بر مبنای 
آداب و رسوم و برای حفاظت از آداب و رسوم خود 
پرداخته اند. بدین ترتیب می توان رابطه ی علیت  را 
در بسیاری از نهادهای بش��ری و تبدیل نهادهای 
غیررس��می به نهادهای رس��می یافت. این امر در 
حوزه ی اقتصاد، که ب��ه معاش و رفتار مادی افراد 
مربوط می ش��ود، بیش��تر از دیگر زیرسیستم های 

اجتماعی بشر به چشم می خورد.
به عبارت دقیق تر، براس��اس این دیدگاه، این 
هست ونیس��ت های اجتماعی و واقعیات اجتماعی 
بوده اند که بایدونبایدهای قانونی را ش��کل داده اند. 
به عن��وان مث��ال، در زمینه ه��ای اقتص��ادی ای��ن 
هست ونیست های اقتصادی بوده اند که اکثر مکاتب 
اقتصادی را به وجود آورده اند )مکاتب اقتصادی به 
بایده��ا و نبایدها می پردازند(؛ چراکه مکتبی مانند 
مکتب کینزی، به حد قابل توجهی، متأثر از شرایط 
زمان��ی و مکانی دهه ی 1930 و ش��رایط نهادهای 
غیررس��می آن دوره بوده اس��ت. این نقل تا جایی 
معتبر اس��ت که علم اقتصاد را حاصل مش��اهده ی 
رفتار انسان و کش��ف برخی قوانین بر اثر تکرار در 
جوامع انس��انی دانس��ته اند و بر ای��ن مبنا، رأی به 

برخی از قوانین اقتصادی داده اند.
ب( نهادهای رسمی شـکل دهنده  نهادهای 

غیررسمی
تبلور چنین برداشتی بیش��تر در اقتصادهای 
دین مح��ور قابل مش��اهده اس��ت. دی��ن به عنوان 
ترتیبات��ی خ��ارج از عقل بش��ر و از جانب خداوند 
بر انس��ان ها نازل گشته و س��همی در اصالح امور 

و هدایت آن ها 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 به ص��ورت نهادهای 
رسمی داده اس��ت و درپی آن، آحاد جامعه سعی 
نموده ان��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 نموده اند که هست ونیست ها 
و واقعی��ات جامعه بر مبنای ای��ن بایدها و نبایدها 
)ترتیبات نهادی دین( ش��کل گرفته اند. مثال بارز 
در این زمینه، حرمت ربا در نظام اسالمی است که 
ابتدا به صورت دفعی و به عنوان بایدونباید مذهبی 
مطرح گردیده و به مرور زمان، نهادهای غیررسمی 

آن را در خود نهادینه کرده اند.
جنب��ه ی دیگر علی��ت از نهادهای رس��می به 
نهادهای غیررس��می، ب��ه متفکرین اعص��ار تاریخ 
برمی گردد که با تعقل و تفکر خود، رأی به تأسیس 
نهادهایی داده اند که توانس��ته است موجب هدایت 
جوام��ع به سمت وس��وی خاصی گ��ردد )جدای از 
خوب یا ب��د بودن ای��ن س��وگیری ها(. نمونه های 
بارزی از آن در طول تاریخ وجود دارد که مهم ترین 
آن ها در ح��وزه ی 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 می توان 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��ته اند 
که به تب��ع آن، نهادهای غیررس��می این بایدها و 
نبایدها را گرفته و در درون خود نهادینه نموده اند و 
آن ها را به هست ونیست ها و واقعیت های اجتماعی 
تبدیل کرده اند. بنابراین این دیدگاه رابطه ی علیت 
را از نهادهای رس��می، ک��ه تعیین کننده ی بایدها 
و نبایدهای اجتماعی هس��تند، به سمت نهادهای 
غیررس��می، ک��ه تعیین کننده هست ونیس��ت ها و 

واقعیت های جامعه هستند، می داند.
ج( تعامـل دوجانبـه  نهادهـای رسـمی و 

غیررسمی
 دی��دگاه س��وم که می تواند مطرح ش��ود این 
است که نمی توان رابطه ی علیت را از سوی یکی از 
نهادهای رسمی یا غیررسمی به سوی دیگر تعریف 
نمود، بلکه بین آن ها تعامل تنگاتنگ برقرار اس��ت 
که موجب شکل گیری یک نهاد اجتماعی به مفهوم 
عام آن می ش��ود. به عبارت بهتر، این بایدونبایدها 
هس��تند ک��ه در آِن واح��د، از واقعیت های جامعه 
تأثیر می پذیرند و بر هست ونیس��ت های اجتماعی 

تأثیر می گذراند.
حال به سؤال این بخش، یعنی اینکه »ساختار 
نهادی اقتصاد ایران چگونه  اس��ت؟« برگردیم. باید 

گفت که در تبیین ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد 
ای��ران، باید ب��ه دو برهه ی بعد و قب��ل از انقالب 
اس��المی توجه نم��ود. در بررس��ی عوامل دخیل 
در وقوع انقالب اس��المی، تحرکات و خواس��ته  ی 
نهادهای غیررس��می بر پای��ه ی اعتقادات مذهبی 
مردم بود که از س��ال 1342 ش��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 1357، این امکان فراهم آمد تا 
نهاد رس��می مبتنی بر نهاد غیررس��می دین محور 
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. نکته ی 
قابل توجه اینجاس��ت که این تحول در حوزه های 
مختلف اجتماعی، ب��ا درجه های متفاوتی به وقوع 
پیوس��ت و هر حوزه ای که تأثیر بیشتری در وقوع 
انقالب داش��ت تحول بیش��تری را نیز شاهد بود. 
طبق نظر بسیاری از کارشناسان، مسائل اقتصادی 
می توانس��ت از دالیل وقوع انقالب باش��د، اما جزء 
مهم ترین دالیل نبود. به همین ترتیب نیز کمترین 
تغیی��ر را به لحاظ ترتیبات نه��ادی نظاره گر بود و 
شاید تنها و مهم ترین تغییر نهادی که در حوزه ی 
اقتص��اد به وقوع پیوس��ت، تصویب و اجرای قانون 
عملیات بانک داری 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 می شد 
و در عمل نیز با شکس��ت مواجه ش��د و دستاورد 

چندانی نداشت.
بنابرای��ن در ای��ن بخ��ش می ت��وان این گونه 
نتیجه گی��ری کرد که س��اختار نه��ادی حاکم بر 
اقتصاد ملی، که قبل از انقالب اس��المی مبتنی بر 
ساختارهای نظام س��رمایه داری شکل گرفته بود، 
عم��اًل با وقوع انقالب اس��المی تغییر چندانی پیدا 
نکرد. ضمن آنکه قانون اساس��ی، که رأی به ایجاد 
نهادهای رسمی می دهد، در عمل با این ساختار در 
تناقض بود و فرهنگ اقتصادی جامعه نیز هرچقدر 
از انقالب فاصله گرفتیم، به فرهنگ اقتصادی نظام 

سرمایه داری 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 می کند، پس چرا هیچ گاه 
آن ها به وقوع نپیوسته اند. ضمن آنکه هیچ گاه این 
ام��کان فراهم نیامد که ترکیب س��اختار نهادهای 
رسمی و غیررسمی جامعه، پیشرفت اقتصادی در 
جامعه را رقم بزنند. پس از گذشت سی وچند سال 
از وقوع انقالب اس��المی و تج��ارب فراوان و مکرر 
در زمینه ی اقتصادی، این س��ؤال قوت بیش��تری 
گرفت که باألخره چه زمانی پیش��رفت در کش��ور 

حاصل می گردد؟ تا اینکه ادبیات مربوط به اقتصاد 
مقاومتی مطرح گردید و درپی آن، سیاس��ت های 

کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ گردید.
 

اقتصاد مقاومتی و بازیابی ساختار نهادی
علی رغ��م برنامه ریزی ه��ای بس��یار و ارائه ی 
س��ند چش��م انداز بیست س��اله و... ب��ه دلیل نبود 
س��اختارهای مناس��ب نهادی و ع��دم حرکت در 
جهت بازیابی س��اختارهای مبتنی بر ظرفیت های 
موج��ود و آداب و رس��وم ملی-مذهب��ی، هیچ گاه 
پیش��رفت و بهبود اقتصادی متناس��ب با امکانات 
کش��ور حاصل نگردید و حتی در س��ال های اخیر، 
بیش��ترین فش��ار از این ناحیه )اقتصاد( به کشور 
تحمیل گردید؛ به گونه ای که مس��ائل اقتصادی به 
اولویت نظام جمهوری اسالمی ایران مبدل گردید. 
با تأکی��دات فراوان موجود در سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومتی، می ت��وان آن را گامی بزرگ در 
جهت بازیابی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ملی 
دانس��ت که اگر به صورت صحیح تبیین ش��ود و با 
همت همه جانبه ی نهادهای رس��می و غیررسمی 
همراه شود، می تواند حلقه ی مفقوده ی پیشرفت و 

گسترش تولید و رفاه عمومی در جامعه باشد.
ح��ال چ��را نگارن��ده اقتص��اد مقاومت��ی را 
بازیابنده ی س��اختار نه��ادی می داند؟ اگر در متن 
سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی دقت ش��ود، 
مالحظه می گ��ردد که این سیاس��ت ها مبتنی بر 
الگوی اقتصادی از دل مبانی اس��المی اس��ت و بر 
به کارگی��ری ظرفیت های موج��ود در جامعه تکیه 
دارد و سعی در همراه ساختن ساختارهای نهادی 
غیررسمی به عنوان ش��اکله ی اصلی اقتصاد کشور 
برای بازیابی س��اختار نهادی اقتص��اد ایران دارد. 
به عبارت بهتر، در ش��رایط کنونی، سیاس��ت های 
مذکور نمونه ی بی بدیلی از اصالح س��اختار نهادی 
اقتصادی و بازیابی آن براساس مبانی نظام اسالمی 
است که در بلندمدت و در صورت تحقق، می تواند 
تض��اد موجود در اهداف قانون اساس��ی و عملکرد 

کنونی اقتصاد ملی را از بین ببرد.
 

مؤخره
همان گون��ه ک��ه در ابتدای بحث اش��اره ش��د، 
ترتیبات نهادی به عنوان راب��ط بین امکانات تولید، 
نی��روی کار و تولی��د و توزیع آن در س��طح جامعه 
عمل می نماید 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��ت های کلی آن مبتنی بر ش��ناخت ترتیبات 
نهادی حاکم بر جامعه و به نیت اصالح آنان نباشد و 
صرفاً به صورت مقطعی و در برخی از بخش ها، آن هم 
به صورت ناقص به وقوع بپیوندد، عماًل هیچ تغییری 

در بلندمدت در اقتصاد ملی مشاهده نخواهد شد.
طی چند س��ال اخیر، صحبت های فراوانی در 
رابطه با اقتصاد مقاومتی ایراد شده است، لکن کمتر 
به صورت 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 اولویت دارترین اقدامات در این زمینه اس��ت که 
بدون چنین تبیینی، نه تنها هیچ گاه 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، محوری ترین بحث 
سیاس��ت های کلی اقتصادی است که البته تبیین 
چگونگ��ی ای��ن بازیابی، نیازمند تالش و کوش��ش 
جامعه ی دانشگاهی و به کارگیری دستاوردهای آنان 

از سوی دست اندرکاران نظام است.  برهان

آگهى تغييرات شركت سوالر باد انرژى سهامى خاص به شماره ثبت 500785 
و شناسه ملى 10380599313 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
كد  با  زارچى  ابوترابى  حسين   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,15
حميدرضا  مديره  هيات  رئيس  و  عامل  مدير  به سمت  ملى5519812772 
صادقى شقاقى با كد ملى 1652723935 به سمت نايب رئيس هيات مديره 
براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاى منفرد 

مديرعامل به همراه مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (231666)

 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

هئيت مديره

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

رسانند.
دستور جلسه: 1- افزايش سرمايه شركت

با استناد به ماده 25 آيين نامه ايجاد ، اصالح ، تكميل درجه بندى و نرخ گذارى تأسيسات 
گردشگرى و نظارت بر آنها مصوب 1395/6/4 ودستورالعمل نحوه ايجاد و فعاليت انجمن هاى 
حرفه اى صنعت گردشگرى ايران ابالغى معاون رييس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى, 
به اطالع مى رساند  به شماره 952100/26671 مورخه 95/8/10  صنايع دستى و گردشگرى 

«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 اطالعيه ظرف 15 روز 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 09132425563 آقاى خليلى زاده ماهانى(نمايندگان هيات موسس) تماس حاصل 

نمايند.
هيات موسس:

1-خانم محبوبه جامى
2- آقاى محمد خليلى زاده ماهانى

3- آقاى مهدى سلطانى نژاد
4- آقاى حسين كوهپايه زاده

5- آقاى امير فريام راد

آگهى تاسيس جامعه حرفه اى راهنمايان گردشگرى استان كرمان

هيات موسس جامعه حرفه اى راهنمايان گردشگرى استان كرمان

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي به شماره 30 و 97-31
شركت توزيع نيروي برق

 استان كردستان
( سهامي خاص )

مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

نوع تضمين: صرفاً به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب 0107500667006 بانك ملي به نام شركت توزيع برق استان كردستان

 محل خريد اسناد: شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ 97/6/4  لغايت 97/6/13 قابل دانلود 

مي باشد

محل تحويل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري

هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي كسب اطالعات بيشتر به سايت توانير (www.tavanir.org.ir)شركت توزيع برق (www.kurdelectric.com) يا سايت پايگاه ملي مناقصات 

(iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 9-33283601– 087 داخلي 2054 تماس حاصل فرماييد.

تاريخ چاپ نوبت اول  شنبه      97/6/3

تاريخ چاپ نوبت دوم يكشنبه    97/6/4

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

ت دوم
نوب

 آخرين مهلتتاريخ فروش اسنادموضوعشماره مناقصهرديف
ارسال پاكات

 بازگشايي پاكات
الف و ب

 بازگشايي
پاكت ج

 ميزان سپرده شركت
در مناقصه (ريال)

خريد 39000 عدد فيوز مينياتوري30-97 (ت 28)1
 97/6/4 لغايت

97/6/1397/6/2597/6/2697/7/2

243/000/000

 خريد 6 دستگاه تابلو ديژنگتور و 6 دستگاه297-31
245/000/000تابلو تك سلولي سكسيونردار
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آیا زیرساخت های اقتصاد مقاومتی آماده است؟

بازیابی ساختار نهادی 
 اقتصاد مقاومتی

در ایران


