
 . شنبه . 21 فروردین 1400 . سال هجدهم . شماره 4644 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  اداره مستقل اورژانس 
بیمارستان امام خمینی)ره( و شهداء  شبکه بهداشت و درمان پارس آباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی  
www.setadiran.ir   برگزار نماید . لذا اشخاص دارای صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و  برای اطالع از شرایط مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از روز شنبه مورخه 1400/01/21 لغایت ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخه 1400/01/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: از روزشنبه مورخه 1400/01/28 لغایت ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخه 1400/02/07
تاریخ و محل گشایش اسناد: روز چهارشنبه مورخه 1400/02/08 رأس ساعت 09:00 قبل از ظهر  در ستاد مرکزی دانشگاه واقع در اردبیل 

- انتهای خیابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستری 
محل تسلیم پاکت »  الف « :  اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستری – دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

اردبیل 
مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار : 1/540/000/000 ریال ) یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال(

مدت اعتبار پیشنهادات: 20 روز کاری می باشد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32725260-045 رئیس امور اداری شبکه بهداشت و درمان پارس آباد  

تماس حاصل نمایند. یا به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی زیر مراجعه نمایند.
http://www.arums.ac.ir/vcmrd/fa

هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
)64/1407(

ت اول(
) نوب

توجه: اعالم آمادگی جهت شركت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكی)توکن( و از طریق سامانه ستاد 
به نشانی www.setadIran.ir  می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/0243/99مربوط به  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 5 
قلعه نار 

الف- شرح مختصر خدمات
انجام عملیات تخریب ،عملیات خاكی ،عملیات بنایی با سنگ،اندود و بندكشی،قالب بندی وچوب بست ، 
كارهای فوالدی ، بتن ریزی ، زیراساس، اساس و باالست،نصب عالئم و تجهیزات ایمنی ،مرمت محوطه 
چاه  ، مرمت سلر ، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ،احداث آبرو و پل بتنی در طول مسیر و جاده 

دسترسی مد نظر می باشد.
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در منطقه قلعه نار در 40 كیلومتری اندیمشك و مدت انجام آن 3مـاه  می باشد.
ج-  برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/13,597,971,862ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
- مناقصه گران دارای   حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت های بومی استانی می باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی

- توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/679,898,594ریال که بایستی به یکی از دو 
صورت زیر ارائه گردد :همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه 
نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات 

در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان 
در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد 
و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم 
وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی ساده(بر روی مدارك ارسالی مناقصه 

گران به عمل آید.
بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1400/01/23لغایت   مهلت دریافت اسناد:   -1

ساعت 19:00  تاریخ   1400/02/01
2-  مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ   4,046,000 ریال به حساب ریال از طریق درگاه موجود 

www.setadIran.ir در سامانه به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت13:00 روز  یکشنبه مورخ  1400/02/12به صورت 
الكترونیكی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:30 روز   دوشنبه مورخ  
1400/02/13 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و كارت شناسایی 

معتبر بالمانع است.
ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار تا ساعت  13:00 روز  یکشنبه مورخ1400/02/12در 

محل كمیسیون مناقصات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس فوق الذکر می باشد.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل 

الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلی از اساسنامه شركتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه 

گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهی الزامی  می باشد. 

امور حقوقی و قراردادها - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوبانتشار نوبت اول : 1400/01/18 نوبت دوم : 1400/01/21          

شناسه : 1116240
ت دوم(فراخوان  مناقصه عمومی

) نوب

شركت ملی نفت ایران   
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IR      http://iets.mporg.ir

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
 RADAR  LEVEL TRANSMITTER ای خرید 3 عدد مناقصه عمومی دو مرحله 
RNP-9905199-MD و شماره فراخوان  اندازی به شماره  به همراه نصب و راه 
2000092447000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم 
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه 

 WWW.SETADIRAN.IR آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
تاریخ 1400/01/21  انتشار فراخوان در سامانه  تاریخ  در مناقصه محقق سازند. 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 5 روز تا تاریخ 1400/01/26
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 14 روز تا تاریخ 1400/02/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس: اراک، کیلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهی شازند، شرکت پاالیش نفت 

امام خمینی )ره( شازند، اداره تدارکات و امور کاال. 

تلفن: 33492840-086 یا 086-33492909
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند انتشار نوبت اول : 1400/01/17 نوبت دوم : 1400/01/21 

شماره مجوز: 1399-7561

» تجدید آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان/ سازندگان«
ت دوم(

) نوب

مقدار/تعدادشرح مختصر کاالشماره مناقصهردیف
برآورد هزینه انجام موضوع 

مناقصه )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

1RNP-9905199-MD
خرید RADAR LEVEL TRANSMITTER بهمراه 

38/000/000/000400/000/000 عددنصب و راه اندازی

 شرکت پاالیش نفت 

امام خمینی )ره( شازند )سهامی عام(

RNP- 9905199-MD :فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری  مناقصه عمومی و دو مرحله ای  
قلم تقاضای  فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار  نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی 
کیفی  از دریافت و تحویل اسناد استعالم  ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ا طالعات و اسناد مناقصه عمومی 
از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد  ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه  از برگزاری فرآیند  پس 

صالحیت  ارسال خواهد شد.
الف : مدت تحویل : حداکثر 3 ماه پس از نفوذ قرارداد 

ب : مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد
ج: مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه  به میزان  612/500/000  

ریال  را داشته باشد 
د : توانایی تهیه وتسلیم ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات توسط مناقصه گر به میزان 10 %  کل 

مبلغ پیشنهادی  ) در صورت برنده شدن (

ه: كاالي پيشنهادي الزم است ساخت شركتهاي معتبر و مورد تائید شرکت ملی گاز ایران ) الزاما" تولید 
داخل ( بوده و در صنعت گاز سوابق موثر و مطلوب داشته  باشند.

و: ثبت نام و اخذ كد ملي اطالع رساني مناقصات از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري .
ز: مناقصه گرالزم است داراي كد اقتصادي از وزارت اموراقتصاد و دارايي باشد و ايران كدكاال و شناسه 

ملي را نيزارائه نمايد.
ح: از کلیه تولید کنندگان/ فروشندگان داخلی واجد شرایط دعوت می گردد ، از تاریخ چاپ آگهی و اعالن 
عمومی سامانه  ستاد ظرف دو روز نسبت به دریافت اسناد از این سامانه  اقدام نمایند . شرکت هایی که 
در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند ، 15  روز فرصت خواهند داشت تا  مدارك ارزيابي كيفي را تکمیل 

و به سامانه ارسال نمایند.
شرکت گاز استان تهران در رد پیشنهاداتی که شرایط این آگهی و اسناد مناقصه را رعایت ننمایند مختار 

است و مناقصه گرحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
41934-021  : تماس  مرکز   : سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس   اطالعات 

دفتر ثبت نام : 88969737-85193768
شماره فراخوان : 2000092769000001

روابط عمومی شرکت گازاستان تهران  تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/1/21   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/1/22                          

شناسه آگهی: 1119381

ت اول(فراخوان  ارزیابی کیفی  مناقصه خرید آند MMO تولید داخل )ایران(تقاضای 9940064
) نوب

شركت  ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران

مالحظاتی بر تاکید مکرر مقام معظم رهبری در رابطه با مقوله تولید
شهریار شهیر برزگر 

مقــام  ســوی  از   1400 ســال  اعــالم 
معظم رهبری با عنوان ســال »تولید، 
زدایی هــا«  مانــع  و  پشــتیبانی ها 
حــاوی چنــد نکته کلیدی اســت که در 
تحلیل هــا، مقــاالت و اظهــار نظرهــای 
کارشناســان در دو هفتــه اخیر، کمتر 
مورد توجه قرار گرفت و یا نگارنده مطلب قابل مالحظه ای در 

رسانه های گروهی و نوشتاری نیافت. 
الزم به ذکر است که طی مقاله ای که در روزهای پایانی 
ســال 99 بــه همیــن قلم و بــا عنوان »تحقق اقتصــاد مقاومتی 
در گرو »مقررات زدایی« از کســب و کارهای داخلی« منتشــر 
شــد، تصــرح گردید کــه تاکید و تصریح مقــام معظم رهبری بر 
رویکــرد اقتصــادی در پنج ســال گذشــته که بن مایــه همگی دو 
مقولــه »تولیــد« و »اشــتغال« اســت معنــای مشــخصی دارد 
کــه خالصــه وار بــه ایــن معناســت کــه از منظر ایشــان تولید و 
اشــتغال بــا مخرج مشــترک »رفــاه« و »شــکوفایی اقتصادی« 
تنها راه خروج از وضعیت فعلی و مرکز ثقل دکترین »اقتصاد 
مقاومتــی« اســت کــه عالقــه منــدان می تواننــد بــه مقالــه فوق 
مراجعــه کننــد. خــوش بختانــه به فاصلــه چند روز و با انتشــار 
پیام نوروزی رهبری و نامگذاری ســال جدید با عنوان »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا« ایــن نظریــه کامال مــورد تاکید 
قرار گرفت. اما آنچه که درباره نام گذاری سال جدید به اجمال 
و فهرســت وار بایــد گفــت شــامل مــواردی اســت کــه در ادامــه 

اشاره ای کوتاه به آن ها خواهیم کرد.

یک نام گذاری متفاوت 
نامگــذاری ســال 1400 از یکــی دو منظــر، غیــر متعــارف و 
نسبت به سال های گذشته شامل نوعی خرق عادت بود که به 
خوبی نشــان می داد نظام سیاســی و اقتصادی کشور ناچار باید 
از ایــن مرحلــه بــا موفقیــت عبور نمایــد. به عبارت دیگــر، اصرار 
دیگر بار مقام رهبری به شــعار ســال گذشــته و تکرار مجدد یک 
رهنمود کالن برای چندمین سال متوالی که در تاریخ 22 ساله 
این نوع نامگذاری مســبوق به ســابقه نیســت، نشان از اهمیت 

و حساسیت این حوزه دارد. 
ایشــان ســال گذشــته را بــا عنــوان »جهــش تولیــد« نــام 
گذاری کرده و رویکرد اقتصادی کشور را با تمرکز بر این مقوله، 
مشــخص کردند. شــعار سال گذشته مشــخصا تاکید داشت که 
تولید نه تنها باید اولویت مدیران اقتصادی کشــور باشــد؛ بلکه 
حرکــت بــر مدار توســعه تولید باید »جهشــی« باشــد. این بدان 
معنــا بــود که کاســتی های موجود در بخش تولیــد در وهله اول 
»بحرانی« و غیر قابل قبول است و در وهله دوم نیازمند کنش 
و واکنشــی جهادی یا پارتیزانی اســت. مفهومی که در متن پیام 
نــوروزی امســال نیــز بــه ایــن صورت تکــرار شــده اســت: »البتّه 
شــعار جهــش تولیــد بــه معنای واقعــی کلمه یک شــعار به تمام 

معنا انقالبی است« )1(
وقتــی ایشــان در ســال 1400 بــا تاکیــد بر عنصــر تولید و با 
انتخاب نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« برای دومین 
بار بر یک مقوله مکرر اصرار ورزیدند، بدان معنا بود که چشم 
اندازهــا و هــدف گذاری هــای ترســیم شــده محقق نشــده که در 
ادامــه بــدان مــی پرداریم. در واقــع تفاوت دیگر نامگذاری ســال 
جدید نســبت به ســال های گذشــته، اذعان صریح مقام رهبری 
در یــک پیــام نــوروزی نســبت بــه عــدم تحقــق شــعار ســال قبل 

است. 

تفاوت دوم؛ نگرش انتقادی
بررســی روند نامگذاری های انجام شــده در دو دهه گذشــته 
نشــان می دهد که این شــکل از برخورد انتقادی و البته تکرار یک 
نام برای دومین سال متوالی مسبوق به سابقه نیست. این نگرش 
انتقادی و اصرار بر ادامه رویه ای که ســال گذشــته قرار بود نصب 
العین مدیران اقتصادی کشــور باشــد )و گویا نشــده است(، نقطه 
کلیدی پیام نوروزی امسال بود که با توجه به نزدیکی آغاز به کار 
دولت جدید، حاوی پیامی استراتژیک برای نظام سیاسی- اقتصادی 
کشور است.  ما در بخش هایی از این پیام عالوه بر نگاه انتقادی 
نسبت به کارنامه سال گذشته، خط مشی رسیدن به هدف فوق 
را بــا جزئیات بیشــتری می بینیم: »جهش تولیــد در بخش هایی از 
کشــور و بخش هایــی از مســائل گوناگون کشــور تحقق پیــدا کرد، 
اگرچــه در حــد انتظــار نه؛ یعنــی در آن جاهایی هم که این شــعار 
تحقّق پیدا کرد غالبا در کارهای زیربنایی و سازندگی و امثال این ها 
بــود و نتیجــه  آن در اقتصــاد عمومــی کشــور و در معیشــت مــردم 
مشهود نشد، یعنی این حرکت احساس نشد، درحالی که انتظار 
مــا ایــن بــود که جهــش تولیــد بتواند گشایشــی در وضع مــردم به 

وجود بیاورد« )2(
در این جمالت، ضمن تصریح بر محقق نشــدن شــعار ســال 
قبل، مشــخص می شــود که بخش های تحقق یافته در پروژه های 
بــزرگ ســازندگی و زیرســاختی کشــور بــوده که عمومــا پیمانکاران 
دولتــی و یــا نظامــی دارنــد و بخــش خصوصــی و مردمــی دخالــت 
چندانــی در آن هــا نــدارد. درحالی که نه گفتمــان اقتصاد مقاومتی 
چنیــن رویکــردی نســبت بــه رشــد اقتصــادی و تولیــدی دارد و نــه 
معیشت مردم از رهگذر اقتصادی دولتی و حکومتی بهبود خواهد 
یافــت. آن چــه مــد نظــر واقعــی تئــوری اقتصــاد مقاومتی اســت و 
درقالــب نامگــذاری ســالیانه تئوریــزه می شــود دو عبــارت کلیــدی 
اســت کــه در جملــه فــوق خودنمایی می کند؛ »معیشــت مردم« و 

»گشایش در وضع مردم«. 
جالــب ایــن جاســت کــه بــرای تبییــن هرچــه بیشــتر رهنمود 
امســال و پیامــی روشــن بــه دولت هــای فعلــی و بعــدی، مثالــی از 
ســوی ایشــان مطرح می شــود که درونمایه و فکر اصلی موجود در 
فلســفه اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی و درون زایی )که غفلت از 
آن پاشنه آشیل اقتصادی کشور است( را عیان می کند. فلسفه ای 
که توانســت در مقاطع حســاس تاریخی بسیاری از اقتصادی های 
ورشکســته دنیا را؛ از جمله بعد از جنگ جهانی دوم، از وضیعتی 
بحرانــی و فالکــت بــار بــه مرحلــه شــکوفایی و رفــاه ســوق داده و 

تجربه های منحصر به فردی از موفقیت ملی را رقم بزند. 
مثالــی کــه در بخــش بعــدی پیــام نــوروزی مقــام رهبــری در 
روشــنگری بخش اول و درحقیقت به عنوان تبیین هســته مرکزی 
نظریه اقتصاد مقاومتی و رهنمود »جهش تولید« مطرح می شود 
این است: »حاال مثالً از باب مثال فرض کنید وقتی که یک کارگاه 
نیمــه کاره ای، یعنــی کارگاهــی که مثالً با ســی درصــد، چهل درصد 
ظرفیّت کار می کند یا به کلی از کار افتاده است، با همت چند جوان 
ایــن کارگاه بــه راه می افتــد، با تشــویق ها و مانند این ها این کارگاه 
مشــغول حرکــت می شــود و بعــد از آن کــه به تولید رســید، ناگهان 
انســان مشــاهده می کند که رقیبِ این محصول به نحوی از خارج 
وارد کشور می شود؛ یا به وسیله دست های خیانتکار قاچاقچی یا 
متاسفانه از طرق قانونی و به خاطر ضعف رعایت های قانونی، این 
تولید طبعا تشــویق نمی شــود؛ این مانع بر سر تولید است، یعنی 

آن کاری که انجام گرفته، در واقع شکست می خورد.« )3(
مالحظه می کنیم که از منظر ایشان، تشویق و رونق تولید به 
منزله حمایت اصولی از »کســب وکارهای کوچک« اســت که باید 
»پشتیبانی« شوند و مسیر فعالیت شان »مانع زدایی« شود. این 

همان مســاله ای اســت که در مقاله قبلی به تفصیل درباره آن با 
عنوان »مقررات زدایی از کسب و کارها« سخن گفتیم. 

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی
بررسی ویژگی  اقتصادهای مهم دنیا نشان می دهد که حجم 
اصلــی گــردش ثــروت و تولیــد و خدمات در اختیار مردم اســت که 
در ادبیــات اقتصــادی مــا بــه »بخــش خصوصــی« تعبیر می شــود. 
بزرگ تریــن شــرکت ها و ثروتمندترین کپمپانی هــای دنیا که موتور 
محرکــه تولیــد کاال و اشــتغال در جهــان به شــمار می رونــد، عمدتا 
متعلق به مردم و در بسیاری از موارد تاسیس شده به دست چند 
جوان با انگیزه و عالقه مند هستند که روزی یک کارگاه کوچک را 
در یــک فضــای کوچــک ایجاد کرده انــد. این همان مفهوم و معنای 
سمبولیک ولی راهگشاست که در پیام نوروزی مقام رهبری به آن 
اشــاره می شــود.  واقعیت این اســت که نه ایجاد اشــتغال برعهده 
دولت است و نه تولید کاال و ارائه خدمات به معنای خدمات غیر 
دولتــی. امــا فــورا بایــد تاکید کرد چیــزی که وظیفه اصلــی دولت را 
تشکیل می دهد؛ ایجاد »زمینه اشتغال«، »زمینه و بستر تولید« 
و »زمینه شکل گیری کسب و کارهای خدماتی« است. این وظایف 

در دو عبارت »پشتیبانی« و »مانع زدایی« مستتر است. 
بــه عبــارت دیگر ایجاد زیرســاخت های الزم و پشــتیبانی های 
دولتــی و حقوقــی و مانــع زدایــی از فعالیت هــای ایــن کارگاه هــای 
کوچــک کــه مســیر رشــد خود را بــه راحتی طــی کنند، در قــدرت و 
اختیــار خودشــان نیســت و نقــش نهادهــای دولتــی و حکومتی در 
رونق تولید درســت از این جا و به این شــکل شــروع می شــود. این 
یک حقیقت ناخوشایند است که بزرگترین شرکت های موجود در 
کشــور مــا نــه تنها به وســیله مردم ایجاد نشــده انــد، بلکه همگی 
شــرکت های دولتی هســتند که عمدتا به وســیله مدیرانی راهبری 
می شوند که خصلت دولتی بودن، انگیزه ای در راستای شکوفایی 
و تولیــد بــه معنــای واقعی در آن ها باقی نمی گــذارد. تفاوت معنی 
دار اقتصاد هــای مبتنی بر بخش خصوصی و اقتصادهای ســنگین 
و ژالتینی دولتی درست در همین نقطه است؛ بهره وری، انگیزه، 
چابکــی و پویایــی نظــام مدیریتــی و نظایر آن. مفهوم »پشــتیبانی 
از تولیــد« در واقــع ایجــاد زمینه برای دســت یابی به چنین نظامی 

است. 

آسیب شناسی؛ و یک تاکید مضاعف
پیــام امســال عــالوه بــر این که رویکــردی انتقادی نســبت به 
عــدم تحقــق اهــداف پیــام قبلی داشــت، بلکــه درحقیقت آســیب 
شناســی علــل عــدم توفیق کارنامه یک ســال گذشــته و رهنمودی 
بــرای پویشــی موفــق درســال جدیــد به شــمار می رفــت. رهنمودی 
که با دو عبارت »پشــتیبانی ها« و »مانع زدایی ها« خود را نشــان 
می دهد. دو عبارتی که در واقع ماهیتی یکسان دارند. یعنی هرنوع 
پشتیبانی از تولیدکنندگان خرد و متوسط به معنای مانع زدایی از 
مسیر فعالیت آن هاست و هرنوع مانع زدایی به منزله پشتیبانی 
تلقی می شود. با این فرض تمام دستگاه های دولتی و حکومتی در 
تحقق این شعار و دست یابی به این آرمان ملی وظیفه ای یکسان 
برعهــده دارنــد. اعــم از دســتگاه ها و نهادهــای رگوالتــوری و قانــون 
گــذاری، حوزه هــای مالــی و بانکی، حقوقی - قضایی، دســتگاه های 

متعدد دولتی و...
بررســی تاریخچه نامگذاری 22 ســال گذشته نشان می دهد 
کــه مقــام رهبری امســال برای پنجمین بار بــر مقوله تولید داخلی 
کــه حاصــل آن کاالی ایرانــی اســت، تاکیــد ورزیــده و یک بــار دیگر 
مسئولین را با بیانی صریح تر به جدی گرفتن این مساله ترغیب 

کرده اند. در واقع از سال 1396 به این سو، به طور مستمر موضوع 
تولیــد داخلــی و کاالی ایرانــی در دســتور کار کشــور قــرار گرفتــه و 
ظاهرا عدم عبور از این مقوله، و وارد نشــدن به فاز جدید، نشــان 
می دهد موفقیت به دست آمده کافی نبوده و مدیران بخش های 
اقتصادی عملکرد نامطلوبی داشته اند. در واقع دستگاه های متولی 
همــه ســاله در حــد شــعار، اظهار نظرهــای همدالنــه و در برخی از 
مواقع، آمارســازی، گزارش ســازی و بخشــنامه ســازی از کنار مهم 
تریــن وظیفــه ملی خود کــه در قالب رهنمودهای ســالیانه رهبری 
بــر عهــده آن ها گذاشــته می شــود، عبور کــرده اند. کافی اســت به 
اظهار نظرهای مسئوالن و مدیران کشور بعد از انتشار پیام نوروزی 
امسال نظری دقیق و موشکافانه بیندازیم تا ببینیم که تا چه اندازه 
لفاظانه و شــامل کلی گویی ها و شــعارهای بی پشتوانه است و تا 
این لحظه نوید هیچ برنامه مدون کارشناسانه ای برای تحقق شعار 
امســال داده نشــده اســت. کســانی که در تحقق این رهنمودهای 
سالیانه وظایف اصلی را بر عهده دارند، هربار خبر از شروع توفانی 
و انقالبی برنامه هایی می دهند که قرار است منجر به تحقق این 
اهــداف و شــکوفایی تولیدو اشــتغال شــود، امــا درنهایت همه این 
موج هــای هیجانــی بــه آرامی فرو می نشــیند و امور بر روال ســابق 
باز می گردد. این درحالی است که بررسی شاخص های کالن حوزه 
تولیــد و صنعــت در ســال های اخیر نشــان می دهد کــه روند ایجاد 
ارزش افزوده در کشــور، تولید و ســرمایه گذاری و ایجاد کســب و 
کارهای مولد و ســایر شــاخص های اقتصادی و نمودارهای رفاهی، 

منفی بوده و مدیران اقتصادی کشور موفقیتی نداشته اند. 

برنامه ریزی هایی که موفق نبودند
طبق گزارش های رســمی مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی در ســه دهه اخیر ده ها سیاست حمایتی در زمینه بیمه، 
ارز، تعرفه ها و تسهیل گری های دیگر برای حوزه تولید در دستور 
کار قرار گرفته؛ اما نمودار ایجاد ارزش افزوده در کشــور همچنان 
نزولــی اســت و اشــتغال همچنــان یــک دغدغه ملی باقــی مانده و 
مسیر ایجاد کسب و کارهای خرد و متوسط همچنان سنگالخ و پر 

از دست انداز است. 
در نتیجــه بایــد گفــت یــا اصــل سیاســت گذاری هــای کالن 

اشــتباه بــوده، یــا روش هــای عملیاتی کــردن فرایند ها بــرای تحقق 
آن سیاســت ها نقــص داشــته و یــا ضعــف و انحراف ســاختاری در 
نظام کارشناســی و تصمیم گیری های مرتبط وجود داشــته اســت. 
صرفا برای یک نمونه می توان به پروژه ایجاد »بنگاه های اقتصادی 
زودبازده« اشاره کوتاهی کرد که سرنوشت آن را همگان می دانند. 
قــدر مســلم ایــن که بر مبنای نظریه هــای و مکاتب اقتصادی 
جهانــی و همچنیــن تجربــه  کشــورهای مختلــف در طــول تاریــخ و 
ســایر متغیرهــای موجــود، هیــچ تردیــدی در مورد اهمیــت تولید و 
اشتغال و خوداتکایی ملی وجود ندارد. بنابراین باید عدم موفقیت 
برنامه های تدوین شــده ســالیانه و ناکامی های دولت ها در دســت 
یابــی بــه اهــداف مورد نظر را در شــیوه های اجرایــی و از همه مهم 
تــر ناکارآمــدی مدیــران و نقــص برنامه ها و تصمیم های نســنجیده 

جست و جو کرد.
برای مثال سال هاست ستادی با عنوان »ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید« با عضویت بیش از ده وزیر و مدیر برجســته کشــور 
فعالیــت می کنــد کــه تمــام فعالیت هــای آن در قالــب چند جلســه 
در ســال و انتشــار مصوبه ای در ســایت پایگاه ملی اطالع رســانی 
قوانین و مقررات کشور، خالصه شده که مطالعه متن مصوبه های 
این ستاد به خوبی نشان می دهد که عملکرد نهادهای متولی برای 
رونــق تولیــد در کشــور تا چه انــدازه »باری به هر جهت« و از ســر 

رفع تکلیف بوده است. 
در نهایــت بایــد گفت حیف ومیل منابع، تصمیم های شــبانه 
نسنجیده، رانت خواری، فساد گسترده، منفعت طلبی شخصی و 
بــه تعبیــر مقام معظم رهبری »ضعف های قانونی و واردات رقیب 
خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان درحال تولید است، 
و یــا قاچــاق آن از طریــق دســت های خیانتــکار« )4( فقط بخشــی از 
موانع تولید در کشور است که باید در سال »مانع زدایی« تولید از 
میان برداشته شوند. و این امر ظاهرا به یک غربالگری اساسی در 

سپهر مدیریتی کشور نیازمند است.
پی نویس ها:

)https://farsi.khamenei.ir )1/ متن پیام نوروزی سال 1400.
)2( همان .  

)3( همان .  

)4( همان .

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m


