
نظام آموزشي و جوانگرایي در مدیرانمشارکت در طرح احیای جاده ابریشم گامی در جهت تحقق اهداف اکو

عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک های مجلس:
بانک مرکزی با مدیرعامل بانک خصوصی منصوب دولت قبل برخورد کند

گرایش جهانی به الگوي توسعه مبتنی بر اقتصاد 
آزاد و افزایش صادرات، موجب شــده کشــورهاي 
منطقــه اي و فرامنطقــه اي به ســوي همکاري در 
زمینــه تجارت و صنعت، به عنــوان ابزاري کارآمد 
برای توســعه اقتصادي و اجتماعی قــدم بردارند. 
براین اساس سازمان همکاري اقتصادي )اکو( توسعه 

اقتصادي کشورهاي عضو را مدنظر قرار داده است.
اکــو یک ســازمان منطقه ای دولتی محســوب 
می گردد که در سال ۱۹۸۵ از سوی ایران، پاکستان 
و ترکیه با هدف پیشــبرد همکاری های اقتصادی، 
فنی و فرهنگی میان کشور های عضو تاسیس شد. 
اکو در واقع جانشین ســازمان همکاری منطقه ای 
برای توســعه )RCD( اســت که از سال ۱۹۶۴ تا 
۱۹۷۹ موجودیــت داشــت. در ســال ۱۹۹۲، این 
ســازمان با پذیرفتن هفت عضو کشور جدید شامل 
افغانســتان، آذربایجان، قزاقســتان، قرقیزســتان، 
تاجیکستان، ترکمنســتان و ازبکستان مورد توجه 

بیشتری قرار گرفت.
مهمترین نقش اکو براي کشورهاي عضو، توسعه 
روابط اقتصادي آن است. اگر چه با موانع اقتصادي- 

سیاسی فراوانی مواجه است.
گرایــش جهانی بــراي پذیرش الگوي توســعه 
مبتنی بر اقتصاد بازار و افزایش صادرات، سبب شده 
کشورهاي عضو اکو نیز به افزایش سرعت آزادسازي 
اقتصادي و نقش فزاینده بخش خصوصی در توسعه 

اقتصادي توجه ویژه اي داشته باشد.
علی رغم چشــم انداز روشــن و اهداف توسعه ای 
مهمی که این سازمان دارد هنوز نتوانسته به جایگاه 
قابل قبولی دست پیدا کرده و اهداف منطقه ای خود 

را محقق کند.
آمارها نشان دهنده این است که در سال ۲0۱۴، 
تبادالت تجاری بین کشــورهای عضو این سازمان 
تنها ۸درصد از تجارت خارجی کشــورهای عضو را 
در برداشته اســت و این نشانگر عدم توسعه بخش 
بازرگانی در میان کشورهای عضو است. در حالیکه 
بعد از تاســیس اتحادیه اروپا، حــدود ۸0 درصد از 
تجارت کشورهای عضو در درون خود اتحادیه انجام 

گرفته است.
یکی از ابزارهاي مهمی که به منظور گســترش 
مبادالت درون منطقه اي استفاده می شود، کاهش 
تعرفه هاي گمرکــی و تخفیف تعرفه براي کاالهاي 
وارد شــده از سایر کشــورهاي عضو است. در این 
زمینه کشــورهاي عضو اکو با عقد موافقتنامه هایی 
براي کاهــش تعرفه برخی از کاالهاي وارداتی خود 

اقدام کرده اند.
در حال حاضر اقتصاد کشورهاي عضو اکو عموما 
توسعه نیافته، وابســته، تک محصولی، صادرکننده 
مواد خام و واردکننده کاالهاي ساخته شده مصرفی 
اســت و این ویژگی ها اقتصاد کشــورهاي عضو را 
بیشتر به اقتصادهاي رقیب و نه مکمل تبدیل کرده 
اســت، هرچند این ســاختارها در حال دگرگونی 
است و کشورهاي عضو در جهت تنوع بخشیدن به 
تولیــدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی 

تالش می کنند.
براي ادغام موثر و کارآمد کشــورهاي عضو اکو 
در فرآیند جهانی شــدن اقتصاد بــه ویژه عضویت 
در ســازمان تجــارت جهانــی، پیــش زمینه ها و 
زیرســاخت هایی الزم است که فراهم شود از جمله 
سرعت بخشــیدن به روند خصوصی سازي و خارج 
شــدن از اقتصاد دولتی، آزادسازي و تنظیم بازار به 
ویژه خدمات، تالش در جهت جذب ســرمایه هاي 
خارجی و کاهش تدریجی تعرفه ها، گرایش به سمت 
سیاستهاي بازارمحور و الزام شرکت هاي تجاري به 
افزایش کیفیت کاالها می تواند زمینه ســاز رشــد 

فزاینده تحقق اهداف جهانی شدن اقتصاد باشد.
نقش ســه کشــور ایران، ترکیه و پاکستان در 
انتقال ثروت عظیم انرژی در میان کشورهای عضو 
اکو بســیار موثر و حائز اهمیت است. نیاز روزافزون 
اتحادیه اروپا به انرژی یک فرصت مهم را پیش روی 
اکو قرار داده است که این سه کشور می توانند از این 

فرصت طالیی بهره برداری کنند.
 در حال حاضر بخش عمــده اي از گاز مصرفی 
اروپا از روســیه، نروژ و الجزایر تامین می شود. این 
امــر در کنار بروز برخی مشــکالت سیاســی بین 
اروپا و روسیه مشــکالت فراوانی را براي اروپایی ها 
در پی داشــت. بنابراین در صورت اتخاذ یک موضع 
هماهنگ در بخش انرژي، شــرایط کنونی فرصت 
بزرگی را در اختیــار اعضاي اکو قرار می دهد که با 
برنامه ریزي مناسب می توان از آن به نفع کشورهاي 

عضو بهره برداري نمود.
 ایران که از بنیانگذاران این ســازمان اســت، به 
یکي از محورهــاي اصلي و تعیین کننده در منطقه 
تبدیل شده است که یکي از عوامل آن جایگاه ایران 
در بازار انرژي جهان است. منابع چشمگیر انرژي و 
امکان انتقال آن به بازارهاي جهاني، اهمیت و اعتبار 
ایران را در منطقه بســیار افزایش داده است. ایران 
موافقت نامه هاي همکاري چند جانبه متعددي را با 
کشور هاي این منطقه امضا کرده است. ایران، یکي 
از بهترین مســیرهاي انتقال انرژي از این منطقه به 

جهان است.
ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با ۵ کشور دیگر 
عضو و دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیائی برای 
برقراری اتصال سایر اعضاء به آب های بین المللی و 
نیز به دلیل استقرار دبیرخانه دائمی اکو در تهران از 
موقعیت محوری در این سازمان برخوردار است. از 
سویی دیگر محصور بودن کشورهای آسیای مرکزی 
که عضو این ســازمان هســتند باعث شده، داشتن 
روابــط اقتصادی و تجاری این کشــورها با ایران از 

اهمیت بسیاری برای این کشور ها برخوردار باشد.
 نقش سازمان اکو در احیای جاده ابریشم نقشی 
بسیار موثر و حیاتی است. طرح جاده ابریشم جدید 
به عنوان یک طرح بسیار طالیی در جهت گسترش 
مبادالت تجاری و رشد فزاینده اقتصادی کشورهای 
عضو اکو که در کمربند جاده ابریشــم هستند باید 
مورد توجه و بازنگری خاص کشــورهای عضو اکو 
قرار گیرد. چرا که این سازمان می تواند با پشتیبانی 
از این طــرح، به رفع موانع و چالش های موجود در 
این طرح مبادرت ورزد و به احیای این پروژه کمک 

موثری نماید.
 کشــور ما به عنوان یکی از مهمترین کشورهای 

مســیر جاده ابریشــم جدید، می تواند نقش مهم و 
کلیدی در تسریع اجرایی شدن آن ایفا کند. ایران از 
نظر چین، عنصر مرکزی در کمربند اقتصادی جاده 
ابریشم است و موقعیت استراتژیک جغرافیایی آن، 
به کشورمان در برنامه چین جایگاه حیاتی بخشیده 
است، لذا ایران می تواند محل عبور دو جاده دریایی 

و زمینی ابریشم باشد.
ایران یکی از اصلی تریــن گذرگاه ها و کریدورها 
بــرای اجرای طرح ها و پروژه هــای بزرگ اقتصادی 
بوده و هست. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، 
انتظار می رود کشــورمان جایگاه خوبی در راهبرد 

تزانزیتی چین داشته باشد.
ایران با داشــتن منابع عظیم نفت و گاز و قرار 
گرفتن در »هارتلند انــرژی« موقعیت جغرافیایی 
خوبی برای مشارکت و بهره گرفتن از مزایای پروژه 
راه ابریشم چین دارد. موقعیت ژئواستراتژیک ایران 
که در مرز دریای خــزر و خلیج فارس قرار گرفته 
برای چین مهم است و این کشور خواهان مشارکت 

جدی ایران در این پروژه است.
قطعــا ایران به عنــوان یک قطب اساســی در 
ســازمان همکاری هــای اقتصادی اکــو و نیز یک 
گذرگاه کلیــدی در پروژه راه ابریشــم می تواند از 
امکانات و مزایای این ســازمان برای احیای جاده 
ابریشم و گسترش مناسبات تجاری بین کشورهای 
عضو استفاده کند و خود به یک قطب اقتصادی در 

منطقه تبدیل شود.
بــرای تحقق این هدف مهــم، ایجاد جذابیت و 
اقتصادی کردن ترانزیت برای افزایش قدرت رقابت 
با کشــورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه را 
باید در اولویت سیاســت های اقتصــادی خود قرار 
دهیم. کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی 
مهم حــوزه حمل و نقل و ترانزیــت را باید جدی 
بگیریم. بایــد از ظرفیت باالی ناوگان حمل و نقل 
کشــورمان استفاده کنیم و به سرعت زیرساخت ها 
را در ایــن حــوزه تقویــت کنیــم و در صدد رفع 
کمبود ها و مشــکالت موجود برآییم. برای تقویت 
این زیرساخت ها و رشد و توسعه در این حوزه قطعا 
اجالس ســران اکو می تواند فرصتی مناسب برای 
کشــورمان در جهت بهره مندی از توافق نامه های 
اقتصادی و تقویت مناســبات سیاسی و اقتصادی 
باشد که قطعا می تواند جایگاه ایران را در پروژه راه 

ابریشم مستحکم تر کند.
احیــای جاده ابریشــم باید به عنــوان یکی از 
پروژه ها و طرح های اقتصادی کلیدی در ســازمان 
همکاری های اقتصادی اکو مطرح شود و به عنوان 
یکی از اهداف اصلی این ســازمان در دست بررسی 
و اقــدام قرار گیــرد. چرا که حضــور موثر اکو در 
بحث احیای جاده ابریشم می تواند به ایجاد منافع 
اقتصــادی فزاینده برای کشــورهای عضو و تحقق 
بسیاری از اهداف اقتصادی این سارمان کمک کند.

گسترش مناسبات تجاری کشورهای عضو اکو با 
چین به عنوان یکی از ابرقدرت های اقتصادی جهان 
و دور زدن آمریکا و کنار زدن این کشور از گردونه 
مناســبات تجاری منطقه، می توانــد از مهمترین 

دستاوردهای اتصال اکو با پروژه راه ابریشم باشد.
*رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده 
ابریشم سازمان ملل- یونسکو

معمول اســت که با تغییر دولت ها و شروع به 
کار وزراي جدیــد، تحوالت در ســطوح مختلف 
برنامه اي و مدیریتي شروع می شود و برخي اوقات 
این تغییر و تحول آنقدر با ســرعتي عجیب همراه 
می شــود که در گفتمان جامعه از آن به تغییرات 
اتوبوســي یــاد می کنند. اما در دولت ســیزدهم، 
وزارت آمــوزش و پرورش با توجــه به راي عدم 
اعتماد نمایندگان مجلس شــوراي اسالمي به دو 
گزینه پیشــنهادي معرفي شــده از سوي دولت، 
تحوالت مدیریتــي خود را دیرتر از وزارتخانه هاي 
دیگر آغاز کرد و ســرانجام پس از گذشت حدود 
۴ ماه از آغــاز به کار دولت جدیــد، تغییرات در 
نظام آموزشي کلید خورد و در دو هفته اخیر وزیر 
آموزش و پرورش عالوه بــر ادارات کل آموزش و 
پرورش اســتان ها، در چند سازمان و معاونت این 
وزارتخانه مدیران تازه نفســي را منصوب کرد. با 
بررســي دقیق تر انتصابات در آموزش و پرورش 
بایــد پذیرفت که دو اصــل جوانگرایي و تخصص 
شــغلي مرتبط با حوزه فعالیت به وضوح به چشم 
می خــورد. اما این مهم که مدیــران جوان تا چه 
اندازه می توانند براي نظام آموزشــي مفید و موثر 
واقع شــوند، موضوعي است که باید به گذر زمان 
و ارزیابي عملکرد آنان ســپرده شود. بدون تردید 
در آموزش و پرورش دانش، مهارت و برخورداري 
از تجربه الزم، از جمله ضروریاتي اســت که باید 
در انتصــاب مدیران مدنظر قرار بگیرد چرا که هر 
تحولي در این نظام به دلیل گســتره مهم و عظیم 
مخاطبي که دارد، تاثیر مستقیم و بدون واسطه اي 

بر روي فرایند توسعه کشور می گذارد.
معمــوال در انتصابات، جوســازماني از حضور 
مدیران جــوان حمایت نمی کند و آنــان را فاقد 

دیــدگاه اســتراتژیک و دانــش عمیــق از حوزه 
عملکردي خود می دانند. درســت است که برخی 
از تجــارب و شــگردهاي کاري در محیط هــاي 
ســازماني فقط در طول زمان آموخته می شــوند، 
امــا قبل آنکه از ارتقای یــک کارمند جوان تر به 
دلیل »بی تجربگی« انتقاد شود، باید دانست که از 
نظر گروه بررســي شایستگي ها آنها صالحیت ها و 
تخصص هایــي برای ارائه دارند که با وجود افراد با 

تجربه تر انتخاب شدند.
هر سازمانی برای پر کردن جای خالی مدیران 
پیشین و پیشکسوتان خود به مدیران جوانتر نیاز 
دارد چراکه درک و اســتفاده از نقاط قوت جوانان 
مجــرب و متعهد فرصت بزرگی بــرای عملکرد و 
بهره وری باالتر در سیســتم ایجاد می کند. نباید 
فرامــوش شــود در حالــی که رهبــران جوان تر 
چالش هایی دارند کــه برای غلبه بر آنها به تالش 
متمرکز و توسعه رهبری نیاز دارند، با وجود انگیزه، 
دانش به روزتر و شادابي عملکردي دارایی عظیمی 
را برای سازمان به ارمغان می آورند. پیچیدگي ها و 
تنوع محیط هاي آموزشي امروزی نیازمند رویکرد 
جدیدی برای راهبری اســت. این رویکرد باید بر 
ایجاد ارزش معنادار مشــترک برای همه ذینفعان 
تمرکــز کند و همراه با تحوالتــي جهاني، جامعه 
وســیع تري از گروه هاي هدف را شامل شود. این 
ســبک جدید رهبر باید چهار نقــش آینده گري، 
معماري سیســتم، مربیگــري و کاتالیزوري را در 
خود داشته باشــد. مدیران آموزشي یک هدف و 
چشم انداز روشــن و قانع کننده را شکل می دهند 
که در سراســر ســازمان و فراتر از آن طنین انداز 
می شــود و با تیم هاي کارشناسي کار می کنند تا 
چشــم انداز را به نتایج قابــل اندازه گیری تبدیل 

کنند.
ناخرسندانه جناح بندي هاي حاکم بر کشور به 
شــکلي بر نظام آموزشي سایه افکنده که انتصاب 
مدیران توانمند را با چالش روبرو ســاخته است . 

پرسش اینجاست که چرا مدیر کارآمد و باسوادي 
کــه می تواند منشــا اثر باشــد به دلیل داشــتن 
تفاوت هاي فکري و سیاســي با حــزب حاکم در 
فضاي دولت، از چرخه خدمتگذاري حذف یا کنار 
گذاشــته می شــود؟ )این چرایي با حذف مدیران 
ناکارآمد از سیســتم فــرق دارد(. البته این دولت 
و آن دولت هم ندارد، هر کدام بر ســر کار آمدند 
تغییراتي داشتند حال اینکه برخي از این تغییرات 
موثــر و برخي ویران کننده بوده اند.گاها تغییرات 
و انتصابات مدیران در آموزش و پرورش به حدي 
غیر منطقي و فاقد مولفه هاي شایسته گزیني بوده 
کــه این جمله زیاد بین معلمان و مدیران مدارس 
شنیده می شــود: »بودن و نبودن ستاد یا ادارات 
آموزش و پرورش تاثیري بر حال نظام آموزشــي 
نمی گذارد و مدارس با اتکا به نیروي انساني خود 
مدیریت می شوند« و چه بسا برخي از آنان بر این 
باورند که بخش هاي اداري تضعیف کننده حرکت 
آموزشــي هســتند. بنابراین انتخاب مدیران دانا، 
توانــا و متعهد براي نظام آموزشــي بیش از پیش 

ضرورت دارد.
از آن رو کــه آزادي بیان و نقــد عملکردهاي 
ناصواب، حق هر فردي اســت و هیچ کس اجازه 
ســلب آن را ندارد، نگارنده این یادداشت هر زمان 
-چــه در دولت چپ گرا و چه دولت راســت گرا 
- خــالف عدالت و عقالنیت را در نظام  آموزشــي 
ببینــد، موضوع را نقد و بیان خواهد کرد. انتصاب 
مدیــران جــوان در آموزش و پــرورش نیز از آن 
دســته موضوعاتي خواهد بود که بــه مرور زمان 
دســتخوش ارزیابي ها قرار خواهد گرفت و از آن 
جا که در نظام آموزشــي جاي کار عبث و بیهوده 
نیســت و تا همین امروز هم آسیب هاي زیادي به 
دلیل انتصابات سیاسي و غیر منطقي بر پیکره این 
نظام وارد آمده ،انتظار می رود مدیران جوان جدید 
االنتصاب مســیري ایده آل با چشم اندازي نوین و 

قابل دفاع در پیش بگیرند.

عضــو هیات تحقیــق و تفحــص از بانک های 
مجلس شــورای اســالمی گفت: بانک مرکزی با 
انتخاب سرپرست جدید، با مدیرعامل لندن نشین 
بانــک خصوصی کــه منصوب دولت قبل اســت، 

برخورد کند.
به گــزارش ایرنا، آرا شــاوردیان در حاشــیه 
جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی و در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه شرایط حساس اقتصادی 
و لــزوم صیانت از اطالعات پولی و بانکی کشــور 
موجب شــده تا نماینــدگان مجلــس، نظارت و 
توجه بیشــتری بــه موضوع نفــوذ و حضور افراد 
دوتابعیتــی و مقیم خارج کشــور در بخش بانکی 
کشــور داشته باشند، اظهار داشت: به همین علت 
بررسی فعالیت های مدیرعامل بانک خصوصی که 
ترددهای متعددی به انگلســتان دارد، مورد توجه 

جــدی در هفته های اخیر قــرار گرفته تا خدای 
ناکــرده، تجربه تلخ مدیران فعــال در بخش های 
اقتصادی که در بزنگاه ها، با خروج از کشور عالوه 
بر خروج اطالعات مهم، ردپای جرائم انجام شــده 

را پاک کرده اند، تکرار نشود.
وی با بیان اینکه گزارشــات نهادهای نظارتی 
نشــان می دهد که مدیرعامل مذکور سال هاست 
ریاست یک شــرکت بازاریابی در لندن را برعهده 
دارد، عنوان کرد: درخواست ما از نهادهای امنیتی 
این اســت که با احضــار وی، به صــورت دقیق 
مشــخص کنند کدام اطالعات، توسط این شرکت 
فروخته می شــود که بابت آن، فــرد مذکور ده ها 
بار در ســال، به این کشور سفر می کند و در آنجا 

کسب درآمد دارد؟
شــاوردیان صیانت از اطالعــات پولی و بانکی 

کشــور به ویژه در شــرایط تحریم های ظالمانه را 
از جمله مسئولیت های نهادهای نظارتی برشمرد و 
گفت: تعلل بانک مرکزی در بی تفاوتی نســبت به 
ادامه فعالیت چنین افرادی در جایگاه مدیرعاملی 
آن هم پس از پایان دوره قانونی دوســاله مدیریت 

پذیرفتنی نیست.
عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک ها با تاکید 
بر ضرورت عــدم بکارگیری افراد مســئله دار در 
جایگاه های حســاس با دسترسی های طبقه بندی 
شــده به اطالعــات حیاتی کشــور، تصریح کرد: 
بانک مرکزی به راحتی مــی تواند با انتخاب یک 
سرپرســت تا زمان انتخاب هیــات مدیره جدید، 
جلوی این بی دقتی و اهمال مســئوالن ســابق 
بانک مرکزی دولت گذشــته  در تایید صالحیت 

و انتصاب این فرد را بگیرد.
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