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اقتصادی

دولت یازدهم اقتصاد کشور را به ریل اصلی برگرداند

قائم مقام وزیر کشور گفت :دولت تدبیر و امید ،اقتصاد از ریل خارج شده را با اقدامات درست
و اصولی به ریل اصلی خود برگرداند.به گزارش ایرنا ،محمدحسین مقیمی ادامه داد :در زمینه
اقتصادی ،اقداماتی انجام شده که جامعه علمی کشور آنها را قبول دارد.مقیمی یادآور شد :ما
هیچ گاه حاضر نشدیم از بانک مرکزی پول قرض کنیم ،بلکه به سمت تک رقمی کردن تورم،
مهار بیکاری و ...حرکت کردیم و رشد اقتصادی منفی در کشور را به سمت رشد مثبت بردیم.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

با س�لام و تش��کر از مقال��ه (ظریف
کشون) بسیار ارزش��مند و پر محتوایی
ک��ه به چاپ رس��اندید .هم��ان طور که
میدانید .یک گروه خاص از اوایل انقالب
س��عی دارد ک��ه تفکرات خ��ود را به هر
شکل ممکن به کرس��ی بنشاند غافل از
اینکه حتی طیف وس��یعی از طرفداران
معتدل خود را از دس��ت داده چه برسد
به گروههای دیگر جامعه که از اول با این
تفکر در گیر بودند .خوش��بختانه با رشد
فضای مجازی و گس��ترش اطالعات در
سطح جامعه مردم از خیلی چیزها مطلع
شدند و گول این حرفها را نمیخوردند
اف��راط و تفریط جایی در جامعه ندارد و
عقل گرایی و اعتدال حرف اول را میزند
و خوش��بختانه مردم ایران بعد از فراز و
نشیبهای فراوان به سطحی از منطق و
تفکر رسیده داند که دیگر دلواپسان را به
رسمیت نمیشناسند.
در مورد مطلب «مجریهای دلواپس
تر از رس��انه ملی!» خواستم بگم عجب
دیکتاتورهایی هس��تید فقط باید صدای
شما شنیده شود؟
ح��رف تک��راری چرا؟وع��ده و وعید
تا کی؟
ک�وروش :در ح��ال حاض��ر هم��ه
میدانند که صدا وسیما گاهی سلیقهای
اداره میشود.
ول�ی زاده :واقعا از گزارش «مناطق
مح��روم کرم��ان» متاثرش��دم.آخرای
گزارش��تون فک��ر ک��ردم دارم داس��تان
تخیل��ی میخوانم .نم��ی دانم واقعا چی
بگم ،زبان از گفتن عاجزه ...خواهش��ا به
گوش مسئولین برسونین.
علی :بودجه جاری صدا و س��یما در
الیح��ه بودجه  1396ح��دود 10درصد
رشد و بودجه عمرانی آن منفی 4درصد
رش��د دارد!!! در حالی که دس��تگاههای
فرهنگی دیگر نظیر وزارت ارش��اد دارای
رش��د 17درص��دی در بودج��ه ج��اری
و س��ازمان می��راث فرهنگی هم رش��د
23درص��دی در بودج��ه ج��اری دارد.
در بودج��ه عمرانی میزان رش��د وزارت
ارش��اد (منفی2درصد) و سازمان میراث
فرهنگی (مثبت9درصد) از صدا و سیما
بیشتر است.
هنگامی ک��ه اصالح طلب��ان از یک
رئی��س جمه��ور اصولگ��را منفعالن��ه و
ب��دون پیش ش��رط حمای��ت میکنند
همین میش��ود....اصالح طلبان به خاطر
عملکرد دولت روحانی و وزاری ایش��ان و
ب��د عهدیهای ایش��ان و گرانی هر روزه
دالر و کاه��ش ارزش پ��ول و تحمی��ل
گرانی بر مردم و فیشهای نجومی و وزیر
ضعف اصولگرای کش��ور و وزارت علوم و
ارش��اد.....و وزاریی چون نعم��ت زاده.....
در جامع��ه جای��گاه خود را مق��داری از
دس��ت داده اند و در انتخابات سال بعد و
رایآوری پایین روحانی ثابت خواهد شد.
در مورد گ��زارش « پاداش دولت به
صدا و سیما به خاطر ندیدن پیروزی در
اوپک! » خواس��تم بگم آدم باس��واد سه
س��ال بودجه سازمان را گرو نگه داشتید
حاال که دم انتخابات هست و برجام هم
پراالن دارن پول میدن منت هم میذارن.
خیلی باحالید.
رض�ا س�لطانی :م��ن از نیروهای
شرکتی شهرداری هس��تم و باید بگویم
تمام��ی مطل��ب « آقای قالیب��اف! تازه
یادتان افتاد؟ » کامال درس��ت اس��ت و
هیچگونه خالف واقعی نوشته نشده....
س�لام آقای سردبیر .در مورد روزنامه
امروز صفحه 17( 2آذر) عرضی داش��تم.
آیا روحانی طاقت نقد ندارد؟ میخواستم
خدمتت��ان عرض کنم از جوان��ان هوادار
اصالحات و مرید ش��یخ حس��ن روحانی
هس��تم .اما تش��کلهای مخال��ف دولت
ه��ر چن��د در ط��ول تاریخ گاه��ی ادب
را رعای��ت نمیكنند ام��ا بعضیها واقعا
درس��ت نگفتند!؟ اصال چرا روزنامه شما
از دولت این پرسشها را نمیکند؟کاش
مینوشتین جواب دکتر روحانی هم چه
ب��ود؟ به خدا االن  4س��ال دولت تدبیر و
امیده و من به شخصه بازم پای این دولت
میایستم .اما چرا هیچ تغییری نمیکنیم.
به رئیس جمهور بگین بیاد پشت تریبون
واقعیتها رو به مردم بگوید.
پیامهای مردمی در صفحات15-8-6-2

حیدر مس��تخدمین حس��ینی (اقتصاددان و استاد
دانشگاه) در گفتگو با عصر ایران تصریح کرد :ما االن
دو نوع ارز داریم .یک نوع ارز مبادلهای داریم و یک
ارز هم همان ارز متقاضی یا ارز آزاد است.
بان��ک مرک��زی و دول��ت در چند س��ال اخیر ،اگر
قبال ب��رای مثال  100واح��د ارز مبادلهای توزی��ع میکردند،
االن به زیر  20واحد رس��یده اس��ت .الباقی آن در س��الهای
اخی��ر و ماههای اخی��ر ،به صورت آرام آرام به س��مت ارز آزاد

پیش بینی افزایش احتمالی  20درصدی نرخ دالر

و متقاض��ی انتقال دادهاند .این کارش��ناس گفت:
جالب اینجا است که بانک مرکزی برای گشایش
اعتب��ار واحدهای صنعتی و تولیدی و واردات ،ارز
متقاض��ی یا ارز آزاد را خ��ودش پرداخت میکند.
فکر میکنم اگر دولت یکس��ان س��ازی نرخ ارز را
انج��ام بدهد برای م��ردم به لحاظ قیمت تف��اوت نمیکند .به
خاطر این ک��ه بیش از  80درصد ارز مورد نیاز در حال حاضر
ارز متقاضی و آزاد است.

وی اف��زود :حت��ی آن کمت��ر از  20درص��دی ک��ه ب��ه با نرخ
مبادلهای پرداخت میش��ود وقتی مواد ی��ا محصول خریداری
ش��ده با ارز مبادلهای وارد کش��ور میش��ود ،با قیم��ت آزاد با
مردم محاس��به میش��ود .قطعا با تداوم سیاستهای فعلی و با
فرض ثبات همه آن شرایطی که وجود دارد قیمت ارز افزایش
پی��دا میکند .اما این که عدد چقدر اس��ت من واقعا نمیدانم.
من فکر میکنم روند آن برای سال  1396میتواند تا 20درصد
حرکت کند.

گزارش

اولتیماتومبهفروشندگان
لوازمخانگی

در پی افزایش قیمت دالر ،خبرهایی از گرانی
بازار لوازم خانگی به گوش رسید که در واکنش
به تحرک این بخش از بازار ،رئیس س��ازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعالم
کرد اگر گرانی لوازم خانگی به بهانه گرانی ارز
ب��رای ما محرز ش��ود ،لوازم خانگ��ی به گروه
کاالیی یک (مش��مول قیمتگذاری تکلیفی)
برمیگردد .س��ید محمود نوابی  -معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت  -در گفتگو با ایسنا،
در خصوص افزایش قیمت ناش��ی از افزایش
نرخ دالر در بازار لوازم خانگی که توسط رئیس
اتحادیه لوازم خانگی هم تایید شد ،گفت :در
مورد خبر افزایش قیمت لوازم خانگی مرتبط
با تکانه اخیری که در نرخ ارز اتفاق افتاد ،هنوز
گزارش متقنی ندارم و اخبار به صورت پراکنده
به گوش میرس��د اما دستور پیگیری آن داده
شده است.
میزان افزایش قیمت کاالهای مختلف در بازار

مقایس��ه قیمت لوازم خانگی با قیمت ماهها
و حت��ی هفتهه��ای اخی��ر نش��انگر افزایش
قیمت در بیشتر اقالم است ،هر چند که این
افزایش برای همه اجناس یکس��ان نیست و
تقریب��ا بین پنج تا  ۲۰درص��د افزایش یافته
اس��ت.به گزارش ایسنا ،ماشین لباسشویی از
حدود  ۷۰۰هزار ت��ا هفت میلیون تومان در
بازار مشاهده میشود؛ به عنوان نمونه ماشین
لباسش��ویی در یکی از برنده��ای خارجی با
ظرفیت هفت کیلوگرم از قیمت یک میلیون
و  ۶۵۰هزار تومان ب��ه قیمت یک میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان رسیده است.قیمت یخچال
و فری��زر تقریب��ا از ح��دود ی��ک میلیون و
۵۰۰ه��زار تومان آغاز میش��ود و به بیش از
۲۰میلیون تومان هم میرسد .به عنوان مثال،
یخچال فریز ساید بای ساید در یکی از برندها
از هفت میلیون تومان به هفت میلیون و ۵۰۰
هزار تومان افزایش یافته است.

استان

عنوان برتر شرکت بیستون کویر

آفتاب یزد -مریم مظفری :شرکت بیستون
کویر یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد به
عنوان فناور برتر کشوری ،از سوی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری انتخاب شد .به گزارش روابط
عمومی پارک عل��م وفناوری یزد ،وزارت علوم،
تحقیقات وفناوری برای اولین بار و به مناسبت
هفت��ه پژوهش عالوه بر انتخاب پژوهش��گران
برت��ر ،اقدام به شناس��ایی و معرفی پنج فناور
برتر کشوری کرد .براساس این گزارش ،ارزیابی
وانتخاب شرکتهای فناور برتر طبق آیین نامه
و با سنجش شاخصهایی ازجمله وضعیت بازار،
میزان نوآوری و اش��تغالزایی طرح ،پیشرفت
اج��رای ط��رح ،محص��ول مح��وری ،رویکرد
کارگروه��ی در تجاری س��ازی صورت گرفت
که شرکت بیس��تون کویر نماینده پارک علم
وفناوری یزد توانس��ت رتبه اول را کسب کند.
گفتنی است شرکت بیستون کویر یزد در زمینه
خدمات فنی ،مهندس��ی معدن ،سیستمهای
نوین معدنکاری و دیسپچینگ فعالیت میکند
و از س��ال  1390تاس��یس و در پ��ارک علم و
فناوری یزد مستقر میباشد.

حضور پیشگامان در الکامپ

آفتاب ی�زد -مریم مظفری :گ��روه تعاونی
پیشگامان در بیس��ت و دومین دوره نمایشگاه
بینالملل��ی الکترونی��ک ،کامپیوت��ر و تجارت
الکترونیکی (الکامپ) شرکت میکند .به گزارش
روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان ،بیست و
دومین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک،
کامپیوتر و تج��ارت الکترونیک��ی (الکامپ) از
تاریخ  25آذر ماه به مدت  3روز در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میگردد.
شرکتپیشگامانتوسعهارتباطات،شرکتتعاونی
تولیدیپیشگامانعصرارتباطات،شرکتتعاونی
پیشگامانرسانهپارس،شرکتتعاونیپیشگامان
دانش بنیان توس��عه دانش ایساتیس،ش��رکت
تعاونی باشگاه مشتریان پیشگامان (گام پالس)،
شرکت پیش��گامان فناوری اطالعات ایساتیس
و ش��رکت گی�لاس کامپیوت��ر ش��رکتهای
اتحادی��ه تخصصی امور زیر بنایی پیش��گامان
هستند که در این نمایشگاه حضور دارند.غرفه
ش��رکتهای اتحادیه تخصصی امور زیر بنایی
پیشگامان در سالن 38Aپذیرای عالقه مندان
این حوزه میباشد.

جدول قیمت سكه و ارز

نوع سكه
سكه تمام طرح جدید

سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی

هر گرم طالی  18عیار
نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

چهارشنبه -قیمت (تومان)
1143600
1122000
600000
318000
197000
113330
3936
4303

افزایش مراودات تجاری تهران  -مسکو

تاسیسبانکمشترکاسالمی
ایران و روسیه!
رئیس اتاق بازرگانی رشت در گفتگو با آفتاب یزد:
اگر ما واقعا میخواهیم كه حجم مبادالت ایران و روسیه را از  2میلیارد به
10میلیارد دالر برسانیم باید مشكالت بانكی میان دو كشور حل و فصل شود
آفتاب یزد – علی اكبر س�میعی :سیزدهمین
اجالس كمیس��یون مش��ترك اقتص��ادی ایران و
روسیه هفته جاری به میزبانی كشورمان برگزار و
تفاهمات و توافقاتی در حوزههای مختلف میان دو
كشور امضا شد.
درخصوص مس��ائل بانکی ،روسیه و ایران در نظر
دارند تا بانک مشترک اسالمی راه اندازی کنند.به
گزارش ایسنا به نقل از وستی ،الکساندر نواک ،وزیر
انرژی روسیه گفت :مسکو و تهران در حال مطالعه
امکان تاس��یس بانک اسالمی هس��تند.وی افزود:
کارشناسان ،بررسی این پروژه مشترک را در دست
مطالع��ه دارند تا در صورت ام��کان به اجرا درآید.
بیش از  ۵۰۰بانک دولتی و خصوصی در روس��یه
مشغول به فعالیت هستند ،اما بانکداری اسالمی بر
پایه معامالت بدون ربا است که سپرده سرمایهگذار
وارد چرخه اقتصادی میشود.
همچنین آن��دری ملنیکوف ،مع��اون مدیر اداره
همکاریهای بی��ن الملل��ی و ارتباطات عمومی
بانک مرکزی روسیه گفت ،تهران و مسکو در حال
آمادهش��دن برای تجارت با ارزهای ملی خود در
بورس مسکو هستند.به گزارش تسنیم ،ملنیکوف به
خبرگزاری ریانووستی گفت« :مسائلی وجود دارد
که نیازمند بررسی بیشتر است .شکی نیست که
ای��ن اقدام که بانکهای مرکزی ایران و روس��یه
در حال بررس��ی آن هستند اقدامی مثبت است.
این پروژه در زمین��ه تجارت با ارزهای ملی روبل
و ریال موجب افزایش قابل توجه حجم اس��تفاده

از ارزهای داخلی در پرداختهای دوجانبه خواهد
شد».ملنیکوف افزود ،این پروژه تا به امروز موضوع
مذاکرات بورسهای ایران و روسیه بوده است.
از س��وی دیگر ،مدیرعامل شرکت مادر تخصصی
تولید برق حرارت��ی با بیان اینکه عملیات اجرایی
ساخت نیروگاه  ۱۴۰۰مگاواتی توسط روسها در
ایران که قرارداد آن روز سه شنبه امضاء شد تا ۲ماه
دیگر آغاز میشود ،گفت :ارزش سرمایهگذاری این
قرارداد یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دالر اس��ت که
۸۵درصد آن را روسها تأمین مالی خواهند کرد.
طرزطلب با اشاره به موافقت وام اعطایی روسیه به
ای��ران ادامه داد :مجوزه��ای الزم برای اعطای وام
صورت گرفته اس��ت ،بنابراین قرار اس��ت شرکت
«تکنو پروم» روسیه ساخت نیروگاه 1400مگاواتی
را در هرمزگان به شکل کلید در دست احداث کند.
در چن��د س��ال اخیر باره��ا بر لزوم رش��د روابط
اقتصادی تهران و مس��كو س��خن گفته ش��ده اما
مش��كالت تجار ایرانی همچون روادید ،تعرفهها و
مسائل بانكی به قوت خود باقی است .به هر حال
باید منتظر ماند و دید كه تفاهمات به عمل آمده
میان دو كشور تا چه میزان عملیاتی خواهد شد؟
خوش بین هستم

هادی تیره��وش تابان رئی��س ات��اق بازرگانی و
صنایع و معادت رش��ت در گفتگو ب��ا آفتاب یزد
دراینباره معتقد است :برخالف سالهای گذشته،
امس��ال كمیسیون مش��ترك اقتصادی دو كشور

س��ر وقت و بدون تاخیر برگزار ش��د كه این جای
خوش��حالی دارد.وی اف��زود :یكی از مس��ائلی كه
در اج�لاس اخیر مطرح ش��د مس��ائل بانكی بود.
اگر ما واقعا میخواهیم كه حجم مبادالت ایران و
روسیه را از  2میلیارد به 10میلیارد دالر برسانیم
باید مش��كالت بانكی میان دو كشور حل و فصل
ش��ود و آقای واعظی نیز از تفاهم با روسیه در این
خصوص خبر داد .وی در خصوص تاس��یس بانك
مش��ترك میان ایران و روسیه گفت :دو كشور هم
اكنون هم به نوعی بانك مشترك دارند اما مسئله
این اس��ت كه خود روسیه هم درگیر تحریمهای
بانك��ی غربیهاس��ت و این موضوع بر مناس��بات
بانكی دو كشور تاثیر میگذارد.ما باید یك سیستم
بانكی محكمی با روسیه تعریف كنیم .االن عمده
مبادالت بانكی با روس��یه از طریق صرافیهاست
در حالی كه باید براساس قراردادهای بین المللی
بانكی باشد .تابان گفت :موضوع دیگر بحث روادید
میان تجار دو كش��ور است كه قرار است براساس
سخنان مقامات روس از س��ال آینده میالدی در
صدور ویزاها تسهیالتی برقرار میشود.وی افزود :از
طرف دیگر تعرفهها نیز مشكلی در روابط تجاری
دو جانبه اس��ت .مقرر شد كه با توجه به عضویت
روس��یه در پیمان تجاری اوراسیا 24 ،قلم كاالی
صادراتی ای��ران كه عمدتا در ح��وزه مواد غذایی
و كش��اورزی اس��ت با تعرفههای پیمان اوراس��یا
به روس��یه صادر ش��ود كه این موض��وع تا حدی
مش��كالت تعرفه ای میان دو كشور را حل خواهد

مقرر شد كه با توجه
به عضویت روسیه در
پیمان تجاری اوراسیا،
 24قلم كاالی
صادراتی ایران كه
عمدتا در حوزه مواد
غذایی و كشاورزی
است با تعرفههای
پیمان اوراسیا به
روسیه صادر شود كه
این موضوع تا حدی
مشكالت تعرفه ای
میان دو كشور را حل
خواهد كرد
كرد .تابان گفت :حجم مبادالت دو كشور با توجه
به ظرفیتهای آنان اندك اس��ت و حتی اگر ما به
رق��م  10میلیارد دالر هم برس��یم باز رقم اندكی
است كه باید افزایش یابد.

یادداشت

در باب وظایف
سازمان امور اداری
ضیاء مصباح

بدون تردید دولتها مسئول مستقیم نابسامانیها
در تمامی جوامع ش��ناخته میشوند و اگر در این
میان ،موانع عمدهای وجود دارد و جریاناتی به دالیل
مختلف نمیخواهند وحدت مدیریت وهماهنگی
ب��ه وجود بیاید و تعمدا قوه مجریه را پاس��خگوی
نارس��اییها عنوان و او را تضعیف میکنند ،قبول
مسئولیت بدون اختیار تام متداول در کشورهای
در حال توس��عه ،آن هم آگاهانه هر چند به امید
اصالح تدریجی و گام به گام باشد  -در این روزگار
و بیش از این قابل توجیه نیست و به قول شادروان
مهندس بازرگان که به همین دلیل اس��تعفاء داد:
نمیتوان با چاقوی بی دسته کار کرد.....
حال که بعد از خطاهای مکررعمدی ،ضرورتهای
زم��ان به فکر درم��ان و اصالح افتاده و با احیای
س��ازمان ام��ور اداری و اس��تخدامی کش��ور ب��ا
خوشبینی به عملکرد معجزه آسای او دلبسته اند...
باید تاکید داشت :
در وضعیتی که حضور مس��تمر روسای سازمانها
در هیئ��ت دول��ت و جلس��ات گوناگ��ون اغلب
تش��ریفاتی ،ام��کان مطالع��ه ،بر نام��ه ریزی و
رس��یدگی به وظایف اصلی را از آنان سلب نموده
از همه بارزتر بیتفاوت��ی کارکنان گرفتار معاش
یعنی نیروی اصلی پیشرفت که دچار روزمرهگی
ش��دهاند انتظار وقوع معجزه ساده انگاری بهشمار
م��یرود و ادامه مدیری��ت بهره ب��ر داری یعنی:

بانکپاسارگاد
بانک برتر ایران

ط عمومی بانکپاسارگاد ،این بانک
به گزارش رواب 
به جهت عملکرد درخش��ان خود برای ششمین
س��ال از سوی نشریه معتبر بنکر ،به عنوان بانک
برتر جمهوری اسالمی ایران در سال  2016معرفی
و نش��ان بانک برتر را از آن خود کرد.نشریه بنکر
در اینباره نوشت :بانکپاسارگاد توانست عملکرد
بس��یار خوبی از خود به نمایش بگذارد و بهعنوان
برترین بانک ایران انتخاب شود .این بانک در بازار
پر پیچ و خم بانکی ایران در سال  2016موفق شد
سرمایه الیه یک و داراییهای کل خود را به ترتیب
 23و  17درصد افزایش دهد.

پیاممدیرعامل
بانککارآفرین

مهن��دس عطاءال��ه آیتالله��ی مدیرعامل بانک
کارآفرین ،به مناسبت هفدهمین سالگرد تاسیس

مماش��ات – حفظ وضع موجود وموقعیت – عدم
اعتقاد به ضرورت اصالحات بنیادی و اینکه کاری
نمیت��وان کرد ،به جای اعم��ال مدیریت تحول
یعنی :تغیر ،نو گرایی و اثر گذاری و ....بهشدت بر
معضالت افزوده است.
 مجموعه دولتیان با تصور حضور و اثر بخش��یمثب��ت در مع��ادالت ،ح��ذف ران��ت و ارتباطات
غیررس��می کماکان دس��ت در گریب��ان مانده و
به راحتی بدون نگرانی از خود س��لب مسئولیت
مینمایند و جامعه نیز به راحتی از آن میگذرد.
در ه��ر حال باید اذعان نمود که :ارائه راه حل درجهت تقلیل حجم عظیم نیروی در اختیار و رفع
مشکالت سیس��تم نا کار آمد ،حذف تشکیالت
عری��ض و طویل بی حاصل و رفع نا هماهنگیها،
ابطال تشکیالت موازی و حجیم ،حذف مشاغل
کاذب و پستهای فرمایشی ،لغو انتصابات مبتنی
بر رابط��ه بدون ش��رایط احراز ،ابط��ال مقررات
نافی یکدیگر ،ممانعت از تفس��یر به رای مقررات،
جلوگیری از پرداختهای خاص واتخاذ تصمیمات
مغایر و م��وردی ،توجیه مس��ئولین به ضرورت
پاس��خگویی ،ارزش یابی افراد ،برقراری سیس��تم
تشویق و بر کناری ،بهبود روشها ،به روز در آوردن
مق��ررات و م��واردی از این قبی��ل .....احیاء این
سازمان را ضرورت بخشیده است.
پیشنهادمیشود:
 -1رئیس سازمان به عنوان وزیر مشاور و دبیر کل
(با نگاهی به ماده  107قانون اس��تخدام کشوری
مصوب  31خرداد  )1345از میان اساتید این علم
 دارای حد اقل  15س��ال تجربه مدیریت کالنو مر بوط  -به تش��خیص و معرفی شورای عالی
اداری کشور که آنان نیز ویژگیهای قوی تری در

این علم ،سازمان و رسالت آن دارند ،انتخاب و به
رئیس جمهور جهت انتصاب معرفی شوند.
 -2مدت این مسئولیت به دلیل توان بر نامه ریزی
و پرهیز از امواج سیاس��ی (که ورود به آن صحنه
نا پایداری در بر نامه ریزی و نا توانی در اصالحات
الزم را هم��راه م��یآورد و طبعا عدم موفقیت در
ایفای این وظیفه خطیر حد اقل ره آورد انست).....
 5سال الزاما تعیین شود.
 -3اقتدار وتسلط ،آگاهیهای اداری ،ویژگیهای
فردی ،نفوذ کالم ،پوشش و ظاهر مناسب ،سوابق
مبری از هر پیرایه در انتصابات داخلی این سازمان
که جاذب دولتیان و مش��وق هم��کاری تواند بود
بایستی با اعتقاد کافی لحاظ شود.
 -4کلیه مس��ئولین و متولیان در تمامی سطوح
ملزم به رعایت ضوابط مصوب شوراهای مرکب از
افراد واجد شرایط و صاحب صالحیتهای تخصصی
مربوط در این س��ازمان باش��ند تا  -هماهنگی و
یکنواختی الزم در مدیریت کالن کشورمان بعد از
سالها مشاهده گردد.
 -5ب��ه تش��خیص و توصی��ه گروهه��ای کاری
(اتاق فکر) این سازمان ،متشکل از افراد:
خبره  -واجد بصیرت علمی و تجربی – دارا بودن
اعتبارو ش��هرت مطلوب کافی در زمینه مدیریت
اداری و انس��انی ،آگاه ،معتقد به هدف ،پیشینه
س��ازمان – ارائه هم��کاری به صورت افتخاری و
پارهوقت – دارا بودن عرق میهنی و همت در مسیر
حفظ و ارتقاء منافع ملی – ش��ناخت و تایید آنان
به وسیله مطلعین آگاه این رشته ،دارای سالمت
جسمی ،فکری ،تربیتی و شخصیتی ..که استقرار
انان با تایید دبیر کل برای همکاری به مدت حداقل
یکس��ال خواهد بود ...نی��روی آزموده با حد اقل

بیست سال سابقه مر بوط ،ترجیحا در رده مدیریت،
به طور تمام وقت و موظف به کادر سازمان ملحق
و بر سیستم مدیریت امور انسانی کلیه تشکیالت
کشورمان با مفهوم کامل ،صرفا بر مبنای نظریات
کارشناسی به دور از سلیقه  -نظارت نمایند.
 -6روش موفق و اثر گذارغیر قابل انکار س��ازمان
در گذشتههای دور همراه با مطالعات انجام شده و
علوم روز در مقوله روشهای نوین مدیریت ،تو صیه
میشود مبنای تصمیمات قرار گیرد.
 -7کارشناسان ارشدی که نقش خطیر ارتباطی
بهقص��د هماهنگی و ایج��اد وحدت روی��ه را با
وزارتخانهها ،س��ازمانها و تمامی دس��تگاهها که
از بیتالمال تغذیه میکند ایفاء و این رس��الت را
آگاهانه پذیر قته اند ،الزاما بایس��تی در مراجعات
خود با موانع بازدارنده تشریفاتی مواجه نباشند.
 -8نظریات کارشناسی مبتنی بر علم روز مورد
توج��ه و رعابت قرار گیرد و در ص��ورت امکان از
کارشناس��ان پویای س��ازمان که بازنشسته و به
صورت محقق در این وادی مش��غولند به صورت
مشاور – ترجیحا بالعوض  -استفاده نمود.
 -9بودجه س��ازمان و تامین ب��ار مالی برنامهها
مش��کلی را در پیش روی مدیریت ایجاد ننماید،
همچنان که دسترس��ی به اینترنت پرس��رعت با
بهبود بس��ترهای الزم برای ارائه خدمت از راه دور
به بهترین شکل مهیا گردد.
 -10مرکز آموزش مدیریت به طور گس��ترده با
هماهنگی و همکاری کام��ل وزارت خانهها به بر
گزاری دورههای الزم اموزش ضمن خدمت بهطور
فش��رده ،با همکاری اسا تید واقعی در دسترس،
ف��ارغ از انگیزه اخ��ذ مدرک ک��ه مطلبی دیگر
میطلبد ،همت گمارد.

بانک پیامی صادر کرد.در بخشی از این پیام آمده
است:هفدهمین سالگرد تاسیس بانک کارآفرین
را ب��ه خان��واده بزرگ و شایس��ته بان��ک اعم از
سهامداران ،مشتریان ،مدیران و كاركنان تبریک
ع��رض مینمای��م 18 .آذر ماه هر س��ال یادآور
ی ب��رای صنعت بانکداری
روز بزرگ و فرخندها 
کش��ور و یکایک اعضای خانواده بانک محسوب
میش��ود .اس��تراتژی اصلی بان��ک کارآفرین در
مقط��ع کنونی ،ارائه خدمات بانکی متناس��ب با
انتظارات ،توقعات و خواستههای مشتریان معزز
بانک با بهرهگیری از آخرین فناوریها و ابزارهای
تکنولوژیکی است.

معاونین بانک آینده کشور درخصوص پرداخت
تس��هیالت ب��رای فع��ال کردن کام��ل مجتمع
گوشت زیاران و همچنین تسهیالت به اتحادیه
مرغ و تخممرغ برای رونق صادرات تاکید کرد.

باش��گاه ورزش��ی یزدان بازدید کرد.به گزارش
رواب��ط عموم��ی ،جمش��یدی مدی��ر ش��عب
اس��تان گی�لان بانک ای��ران زمین ب��ه همراه
ش��عباننژاد مع��اون اجرائ��ی و ح��ق دوس��ت
رئی��س ش��عبه معلم رش��ت ضم��ن بازدید از
باش��گاه ورزش��ی یزدان ،با مدیر باشگاه آقای
یزدانپرس��ت در خصوص نحوه تعامل دیدار و
گفتگو کردند.

همکاریبانکآینده
با مجتمع گوشت زیاران

سرپرس��ت معاونت اقتصادی استانداری قزوین
اعالم کرد :با پرداخت تسهیالت بانکی ،ظرفیت
مجتمع گوشت زیاران بطور کامل فعال میشود.
منوچهر حبیبی در دیدار و نشس��ت مشترک با

پرداختخسارتپلنگ
توسط بیمه «ما»

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه "م��ا" ،آیین
پرداخت خس��ارت ناش��ی از حمله پلنگ ایرانی
به احش��ام و روس��تاییان اس��تانهای مازندران،
گیالن ،ایالم و یزد و همچنین آسیبهای وارده
به پلنگ ایرانی در تاریخ  17آذر ماه سال جاری
به میزبانی محیط زیس��ت اس��تان مازندران در
شهرستان ساری برگزار شد.

بازدیدمدیراستانی
بانک ایران زمین

مدیر شعب اس��تان گیالن بانک ایران زمین از

قهرمانپارالمپیک
تحت پوشش بیمه آسیا

ساره جوانمردی ،قهرمان پارالمپیک ریو،2016
تحت پوش��ش بیمه جامع عمر و پس انداز بیمه
آس��یا قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی بیمه
آس��یا ،ساره جوانمردی ،قهرمان پارالمپیک ریو
 2016با هماهنگی بیمه آس��یا اس��تان فارس و
از طری��ق ش��رکت خدمات بیمهای کاوش��گران
آتیه ،تحت پوش��ش بیمه جامع عمر و پس انداز
قرار گرفت.

