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در دولت اصالحات سياس��ت گفتار درمانی 
در 8 س��ال حاكم بود كه البته راه به جايی 
نبرد و در همان دوران گفتار درمانی شاهد 
اغتشاش��ات و فتنه هايی بوديم كه كشور را 
با چال��ش مواجه كرد، اكنون نيز سياس��ت 
دس��تور درمانی پيش كرفته ش��ده اس��ت آن هم در سال 
پايانی دولت تدبير و اميد،  آيا در اين فرصت باقی مانده اين 

دستورات جواب می دهد؟
دول��ت روحان��ی در حالی به هش��تمين س��ال خ��ود قدم 
گذاشته اس��ت كه اخيراً رئيس جمهوری در مورد بازار ارز، 
مسکن،خودرو و لوازم خانگی به جهت كنترل بازار و مقابله 

با گرانی دستورهايی را صادر كرده است. 
نمونه اين دس��تور، به وزير راه وشهرسازی بود كه روحانی 
در اين دستور تاكيد كرد: »شايسته نيست كه مردم در اين 
ش��رايط دچار معضل مس��کن و افزايش قيمت آن باشند و 
دولت مصمم است كه با برنامه ريزی، اين مشکل به سرعت 

حل و فصل شود.«
اين در حالی است كه در اين سال آخر، دولت بايد گزارشی 
درباره عملکرد و شيوه اداره امور اجرايی خود به مردم ارائه 
دهد. با اين وجود همچنان مردم درگير مشکالت متعددی 
در ح��وزه های مختلف اقتصادی از جمله مس��کن، خودرو، 

بانك ها، اشتغال، صنعت و … هستند. 
 در اي��ن ميان ش��ايد برخی از اين دس��تورات متعدد برای 
عده ای خوش��ايند باش��د و اينگونه گمان كنند كه پيرو اين 
دستورات مشکالت حل می شود، اما تجربه نشان داده است 
كه اين گونه دستورات تنها نش��انه اقتدار حکمرانانی است 
كه هنوز به اقتضائات علم اقتصاد و س��اختارهای سياسی و 

اجتماعی و تخصصی آن تن نداده اند! 
فرصتسوزی 

26 دی ماه س��ال 98 ب��ود كه رئيس جمهوری در جلس��ه 
مجم��ع عمومی بان��ك مركزی از رابطه اقتصاد و سياس��ت 
خارجی گف��ت و با انتقاد از وضعيت رواب��ط خارجی ايران 
و تأثي��ر منفی آن ب��ر اقتصاد گفت: من بلد نيس��تم كاری 
به دنيا نداش��ته باش��م و برای حل مشکالت، فقط به داخل 

نگاه كنم.
روحانی ادامه داد: اگر اقتصاددانی بلد اس��ت كه تمام روابط 
خارجی خراب باش��د، اما اقتصاد مملکت هيچ دست نخورد 
به ما هم بگويد. ما می دانس��تيم كه يك بخش اقتصاد ما به 
سياس��ت و سياست خارجی وصل اس��ت. اگر كسی بگويد 
ك��ه من به سياس��ت خارجی كار ندارم، ب��ه دنيا كار ندارم،  
كاماًل درونگرا هستم، داخل دروازه هايم فکر می كنم و همه 
مش��کالت اقتصاد را ه��م حل می كنم؛ م��ن )اين طور( بلد 
نيستم. البته اقتصاددان هم نيستم ولی بلد هم نيستم. اگر 

اقتصاددانی بلد است، بيايد به ما بگويد.

در هم��ان زمان بود كه 24  اقتصاددان كش��ور در نامه ای به 
رئيس جمهور راهکارهای دهگانه را بدون كمك خارجی برای 

نجات اقتصاد ايران پيشنهاد كردند.
اما آيا دولت بدون فوت وقت اين سياستها را به اجرا گذاشت 
كه با رونق ايجاد ش��ده در اثر آن، هم فشار اقتصادی بر اقشار 
ك��م درآمد كاهش پيدا كند و هم برای كثيری از جويندگان 

كار، شغل مناسب ايجاد شود؟
كارشناس��ان باره��ا به رئيس جمهور توصي��ه كردند كه هنر 
س��کانداری دولت دوازدهم و تيم اقتصادی آن اين اس��ت كه 
بدون توس��ل به "برجام"، CFT، پالرمو، FATF و يا س��اير 
پيمانها و پروتکلهای بين المللی، مشکالت جامعه را رفع كنيد 

و اقتصاد ايران را سر و سامان دهيد اما توجهی نشد. 
 دستورياُمسکن

دستورهای متعدد نشان می دهد كه رئيس قوه مجريه برای 
رهايی از فش��ار مش��کالت ، چاره  كار را در صدور دستوراتی 
می بيند كه تجربه نش��ان داده تنها نس��خه ُمسکن دردهای 
ناشی از زخم های عميق اقتصادی است و اثری در حل مشکل 

ندارد. 
ب��ه عنوان مثال 21 خرداد امس��ال بود ك��ه روحانی در مورد 

مس��کن با افتخار اعالم كرد: دستور دادم قيمت مسکن مهار 
ش��ود.  اين دس��توری بود كه بعد از افزايش چشمگير قيمت 
مس��کن و اجاره به وزير مسکن داده شده است؛ در حالی كه 
همه می دانند و تجربه هم نشان داده است كه سرنوشت اين 

دستور هم مانند دستورهای قبلی است.
نکته مهم در اين دستورات همراهی آنها با هياهوی رسانه ای 
اس��ت ، در يك دوره، خودرو هياهوی رس��انه ای داشته و يك 

دوره هم مسکن و اجاره و يا ارز و اين بار هم لوازم خانگی!
س��والی كه در اين ميان مطرح است اين است كه اگر دستور 
راهکار نجات است چرا اين دستورها در همان بدو امر و شروع 

مشکل داده نشده است!؟
به نظر می رس��د  دولت به گونه ای مسئله را نشان می دهد 
كه ظاهرا دولت را پس از 7 سال از خواب زمستانی بيدار كرده 
است. اما مردم می گويند اين دستورات آن تدبيری نيست كه 

دولت از ابتدای امر به مردم وعده داده بود. 
رئيس  جمهوری كه روزگاری از بهبود فضای كس��ب و كار و 
ايجاد رقابت بين فعاالن اقتصادی برای تقويت توليد س��خن 
می گفت، حاال با برداشتن تلفن دستورات متعدد و متنوعی را 
برای اعضای كابينه اش در آن سوی خط تلفن صادر می كند.

 دستوراتیبیاثر 
مس��ئله اساسی اين جا اس��ت كه با وجود دستورات رئيس 
جمهورهن��وز هيچ اتفاقی در هيچ ك��دام از بازارهای بحران 
زده كشور نيفتاده است. اما چرا چنين است و چرا دستورات 
باالتري��ن مقام قوه مجريه حت��ی برای كوتاه مدت هم روی 
بازار اثر ندارد؟ نخس��تين دليل اين مس��ئله سيطره دالالن 
و فاس��دان به بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، لوازم 

خانگی و دالر است. 
رئيس دولت دستور انجام كاری را می دهد ولی واقعيت اين 
اس��ت دولتی كه در آمد نفتی اش از 100 به 8 ميليارد دالر 
كاه��ش يافته آن چنان توان اعم��ال قدرت به خصوص در 

ميدان اقتصاد را ندارد.
دليل ديگر به اين مس��ئله باز می گردد كه توان كارشناسی 
دولت بس��يار پايين و به طور طبيعی تصميمات به ش��دت 
غيركارشناس��ی اس��ت. حتی اگر دولت توان اعمال قدرت 
ب��ر بازار را داش��ت برنامه درس��تی برای اين كار به چش��م 

نمی خورد. 
دليل بعدی، يك دليل قديمی و ساده است. اقتصاد دستور 
پذير نيست. حتی با بهترين توان مالی و كارشناسی دستور 

خش��ك و خالی به ساختارهای اقتصادی چيزی جز آسيب 
در پی ندارد.

دليل آخر نيز اين است كه از دولتی كه بيشتر وعده هايش بر 
زمين ماند نمی توان انتظار داشت با دستورهايش مشکالت 
اقتصادی را حل كند،برای اجرای اين دستورات زمان كافی 
وجود دارد؟ آيا در فرصت باقی مانده می توان اميد داشت و 
دلخوش بود كه دستورات رئيس جمهور برای مهار افزايش 

افسار گسيخته قيمت مسکن كار ساز باشد؟ 
 درنهايت 

آنچه مش��هود است، رشد چش��مگير قيمت ها در بازارهای 
مختلف به ويژه پس از تش��ديد تحريمهای نفت و گاز عليه 
جمهوری اس��المی ايران موجب ش��ده مش��کالت مردم به 
شدت مضاعف شود و حتی برخی اقشار ضعيف برای گذران 
زندگی با مش��کالت جدی و تا مرز از هم پاش��يدگی كامل 

روحی و روانی روبه رو شوند.
اي��ن افزايش قيمت ها درحالی همچنان تکرار می ش��ود كه 
برخی از فعاالن اقتصادی عالوه بر كرونا، افزايش قيمت ارز 
را عامل اصلی گرانيها می دانند و برخی ديگر كمبود عرضه 
را؛ در بازارهای مختلف عامل گرانی های اخير می شناسند. 
اما در همين ايام ش��اهد افزايش دس��تورها و گفت وگوهای 
تلفنی رئيس جمهور با وزرای كابينه هس��تيم؛  روحانی در 
هفته های اخير به دفعات درخصوص حل مشکالت مردم در 
حوزه های مختلف به خصوص مس��کن، خودرو، ارز و لوازم 

خانگی دستور مهار گرانی ها را داده است. 
اين در حالی اس��ت كه فعاالن ب��ازار معتقدند، اقتصاد را با 
دس��تور نمی توان مديريت كرد و م��الك مديريت ، تعادل 

در عرضه و تقاضاست. 
نمی ش��ود دس��تور داد قيمت مس��کن، لوازم خانگی و دالر 
كاه��ش يابد آن هم در حالی كه تحريم، فس��اد و س��اختار 
آش��فته اقتصادی در دولت در كنار سيستم عرضه و تقاضا 

چيزی ديگر حکم می كند.
بر اس��اس نظر كارشناسان اقتصادی و مطالعات علم اقتصاد 
روش��ن است كه اسب س��ركش تورم ايران را تنها با دستور 
ش��فاهی و كتبی و حتی تهديد و ص��دور حداكثر مجازات 
ب��رای افرادی كه در بروز وضعي��ت كنونی نقش دارند نمی 
توان مهار كرد. به عنوان مثال اگر رئيس جمهور می خواهد 
مانع از  افزايش قيمت كاالها ش��ود،  بايد جلوی عوامل آن 
از جمل��ه از افزايش قيمت مواد اوليه و محدوديت واردات و 
تامين ارز از بازار آزاد و آثار اقتصادی ناش��ی از شيوع كرونا، 
كه باعث افزايش قيمت ها ش��ده را بگيرد نه اينکه دس��تور 
صادر كن��د. رئيس جمهور باي��د در برنامه ريزی های دولت 
تغييراتی جدی ايجاد كند و س��پس به جای دستور كنترل 
ب��ازار راهکارهای بهبود بازار را ارائه و موانع را از پيش روی 

آنان بردارد.

امامصادق)ع(: در طلب معاش خود كاهلی نکنيد كه پدران ما برای آن 
 می دويدند و آن را جستجو می كردند.

گزارش

اداره کل نوسازى ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى پروژه هاى مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . در ضمن عالوه بر سامانه ستاد ، مناقصه گران مکلف به ارائه 
پاکت هاى الف ، ب و ج به صورت فیزیکى در مهلت مقرر به دبیر خانه این اداره کل مى باشند و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/3/24 مى باشد .
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 روز شنبه تاریخ 99/3/24 لغایت ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاریخ 99/3/29

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 30/14 روز دوشنبه تاریخ 99/4/9 
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9 روز سه شنبه تاریخ 99/4/10 

منابع مالى طبق توضیحات مندرج در ذیل فرم پیشنهاد قیمت مى باشد .
هزینه چاپ آگهى به عهده برندگان مناقصه مى باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى مناقصه : 
آدرس : اردبیل خیابان دانشگاه 18 مترى آزادگان پشت بیمارستان امام (ره) اداره کل نوسازى ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل و یا براى کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن : 4-33273082-045 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند . 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41634-021 دفتر ثبت نام استان اردبیل : 33251587-045 اطالعات تماس 

دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش « ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر « موجود است .
شناسه آگهى 875396

م الف/ 21

اداره کل نوسازى ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل

مبلغ برآورد (ریال)مبلغ تضمین (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوانردیف

265/000/0007/281/717/792تکمیل مدرسه خیرى روستاى آالدیزگه نمین12099003785000001

235/000/0004/670/153/750اجراى چمن مصنوعى هنرستان امام خمینى (ره) جعفرآباد22099003785000002

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد  در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى با 
ارزیابى کیفى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ  1399/03/26  لغایت  1399/03/29 
در ساعات اداري در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ  200,000 ریال جهت دریافت مدارك مناقصه به امور تدارکات این شرکت واقع در یزد 
– بلوار شهید منتظر قائم مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس www.Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت 
توزیع نیروي برق استان یزد به آدرس www.yed.co.ir  اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف 
مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت ، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد . کارفرما رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

1- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد. 

3- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  

تماس حاصل نمایند .                                                                                                              

 

از گفتار درمانی 
تا دستور درمانی


