وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد

حسین راغفر:

درخواست از ستاد کرونا
برای «حضوری» شدن مدارس

اعالم کاهش نرخ تورم
با سفره مردم همخوانی ندارد
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وزارت بهداشت به  ۷۰هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال آینده نیاز دارد

حذف ارز دارو بدون راهحل جایگزین!
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چانهزنی درباره موارد اختالفی در وین ادامه دارد

سردار حاجیزاده :قاسم سلیمانی به روحانی هشدار داده بود

دستانداز فرانسویها
برای مذاکرات احیای برجام

روایتی متفاوت از دیدار فرماندهان سپاه
با روحانی
صفحه2

صفحه7

رکود عمیق در بازار خودرو حکم فرماست

توقف خودرو
در پارکینگ گرانیهای اخیر
صفحه4

خرید نان با کارت مخصوص انجام میشود
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :برای خرید نان با کارت مخصوص به نفع مصرف کنندگان طرحی در
دست بررسی است ،اما فعال این بحث در بودجه ۱۴۰۱مطرح نیست.به گزارش خبرآنالین ،مسعود میرکاظمی
درباره حذف ارز ترجیحی گفت :اگر قرار بود حذف ارز ترجیحی امسال انجام شود ،دارو و نان حلقه اخر بودند.
وی افزود :طرح به این گونه است که...

رئیسجمهور در جلسه هیات دولت:

قاطعانه مانع هرگونه افزایش
قیمت کاالها شوید
سرمقاله

مشارکت در طرح احیای جاده ابریشم گامی در جهت تحقق اهداف اکو

مهدی کریمی تفرشی*

گرایش جهانی به الگوي توسعه مبتنی بر اقتصاد
آزاد و افزایش صادرات ،موجب شــده کشــورهاي
منطقــهاي و فرامنطقــهاي 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 منطقهای دولتی محســوب
میگردد که در سال  ۱۹۸۵از سوی ایران ،پاکستان
و ترکیه با هدف پیشــبرد همکاریهای اقتصادی،
فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تاسیس شد.
اکو در واقع جانشین ســازمان همکاری منطقهای
برای توســعه ( )RCDاســت که از سال  ۱۹۶۴تا
 ۱۹۷۹موجودیــت داشــت .در ســال  ،۱۹۹۲این
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 ویژهاي داشته باشد.
علیرغم چشــمانداز روشــن و اهداف توسعهای
مهمی که این سازمان دارد هنوز نتوانسته به جایگاه
قابل قبولی دست پیدا کرده و اهداف منطقهای خود
را محقق کند.
آمارها نشاندهنده این است که در سال ،2014
تبادالت تجاری بین کشــورهای عضو این سازمان
تنها 8درصد 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  ۸۰درصد از
تجارت کشورهای عضو در درون خود اتحادیه انجام
گرفته است.
یکی از ابزارهاي مهمی که به منظور گســترش
مبادالت درون منطقه اي استفاده میشود ،کاهش
تعرفههاي گمرکــی و تخفیف تعرفه براي کاالهاي
وارد شــده از سایر کشــورهاي عضو است .در این
زمینه کشــورهاي عضو اکو با عقد موافقتنامههایی
براي کاهــش تعرفه برخی از کاالهاي وارداتی خود
اقدام کردهاند.
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 ویژگیها 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 میکنند.
براي ادغام موثر و کارآمد کشــورهاي عضو اکو
در فرآیند جهانی شــدن اقتصاد بــه ویژه عضویت
در ســازمان تجــارت جهانــی ،پیــش زمینهها و
زیرســاختهایی 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 ســرمایههاي
خارجی و کاهش تدریجی تعرفهها ،گرایش به سمت
سیاستهاي بازارمحور و الزام شرکتهاي تجاري به
افزایش کیفیت کاالها میتواند زمینهســاز 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 میتوانند از این
فرصت طالیی بهرهبرداری کنند.
در حال حاضر بخش عمــدهاي از گاز مصرفی
اروپا از روســیه ،نروژ و الجزایر تامین میشود .این
امــر در کنار بروز برخی مشــکالت سیاســی بین
اروپا و روسیه مشــکالت فراوانی را براي اروپاییها
در پی داشــت .بنابراین در صورت اتخاذ یک موضع
هماهنگ در بخش انرژي ،شــرایط کنونی فرصت
بزرگی را در اختیــار اعضاي اکو قرار میدهد که با
برنامهریزي مناسب میتوان از آن به نفع کشورهاي
عضو بهرهبرداري نمود.
ايران که از بنيانگذاران اين ســازمان اســت ،به
يکي از محورهــاي اصلي و تعيينکننده در منطقه
تبديل شده است که يکي از عوامل آن جايگاه ايران
در بازار انرژي جهان است .منابع چشمگير انرژي و
امکان انتقال آن به بازارهاي جهاني ،اهميت و اعتبار
ايران را در منطقه بســيار افزايش داده است .ايران
موافقت نامههاي همکاري چند جانبه متعددي را با
کشورهاي اين منطقه امضا کرده است .ايران ،يکي
از بهترين مســيرهاي انتقال انرژي از اين منطقه به
جهان است.
ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با  5کشور دیگر
عضو و دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیائی برای
برقراری اتصال سایر اعضاء به آبهای بینالمللی 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 کشورها 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 میتواند با پشتیبانی
از این طــرح ،به رفع موانع و چالشهای موجود در
این طرح مبادرت ورزد و به احیای این پروژه کمک
موثری نماید.
کشــور ما بهعنوان یکی از مهمترین کشورهای

مســیر جاده ابریشــم جدید ،میتواند 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 میتواند محل عبور دو جاده دریایی
و زمینی ابریشم باشد.
ایران یکی از اصلیتریــن گذرگاهها و کریدورها
بــرای اجرای طرحها و پروژههــای بزرگ اقتصادی
بوده و هست .با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران،
انتظار میرود 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 همکاریهــای اقتصادی اکــو و نیز یک
گذرگاه کلیــدی در پروژه راه ابریشــم میتواند 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 سیاســتهای اقتصــادی خود قرار
دهیم .کنوانسیونها و موافقت نامههای بینالمللی
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 زیرساختها
را در ایــن حــوزه تقویــت کنیــم و در صدد رفع
کمبودها و مشــکالت موجود برآییم .برای تقویت
این زیرساختها و رشد و توسعه در این حوزه قطعا
اجالس ســران اکو میتواند فرصتی مناسب برای
کشــورمان در جهت بهرهمندی از توافق نامههای
اقتصادی و تقویت مناســبات سیاسی و اقتصادی
باشد که قطعا میتواند جایگاه ایران را در پروژه راه
ابریشم مستحکمتر کند.
احیــای جاده ابریشــم باید به عنــوان یکی از
پروژهها و طرحهای اقتصادی کلیدی در ســازمان
همکاریهای 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 میتواند 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 ابرقدرتهای اقتصادی جهان
و دور زدن آمریکا و کنار زدن این کشور از گردونه
مناســبات تجاری منطقه ،میتوانــد از مهمترین
دستاوردهای اتصال اکو با پروژه راه ابریشم باشد.
*رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده
ابریشم سازمان ملل -یونسکو
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نظام آموزشي و جوانگرايي در مديران

زهرا علي اكبري

معمول اســت كه با تغيير دولتها و شروع به
كار وزراي جديــد ،تحوالت در ســطوح مختلف
برنامهاي و مديريتي شروع میشود و برخي اوقات
اين تغيير و تحول آنقدر با ســرعتي عجيب همراه
میشــود كه در گفتمان جامعه از آن به تغييرات
اتوبوســي يــاد میكنند .اما در دولت ســيزدهم،
وزارت آمــوزش و پرورش با توجــه به راي عدم
اعتماد نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي به دو
گزينه پيشــنهادي معرفي شــده از سوي دولت،
تحوالت مديريتــي خود را ديرتر از وزارتخانههاي
ديگر آغاز كرد و ســرانجام پس از گذشت حدود
 4ماه از آغــاز به كار دولت جديــد ،تغييرات در
نظام آموزشي كليد خورد و در دو هفته اخير وزير
آموزش و پرورش عالوه بــر ادارات كل آموزش و
پرورش اســتانها ،در چند سازمان و معاونت اين
وزارتخانه مديران تازه نفســي را منصوب كرد .با
بررســي دقيق تر انتصابات در آموزش و پرورش
بايــد پذيرفت كه دو اصــل جوانگرايي و تخصص
شــغلي مرتبط با حوزه فعاليت به وضوح به چشم
میخــورد .اما اين مهم كه مديــران جوان تا چه
اندازه میتوانند براي نظام آموزشــي مفيد و موثر
واقع شــوند ،موضوعي است كه بايد به گذر زمان
و ارزيابي عملكرد آنان ســپرده شود .بدون ترديد
در آموزش و پرورش دانش ،مهارت و برخورداري
از تجربه الزم ،از جمله ضرورياتي اســت كه بايد
در انتصــاب مديران مدنظر قرار بگيرد چرا كه هر
تحولي در اين نظام به دليل گســتره مهم و عظيم
مخاطبي كه دارد ،تاثير مستقيم و بدون واسطهاي
بر روي فرايند توسعه كشور میگذارد.
معمــوال در انتصابات ،جوســازماني از حضور
مديران جــوان حمايت نمیكند و آنــان را فاقد

دیــدگاه اســتراتژیک و دانــش عمیــق از حوزه
عملكردي خود میدانند .درســت است که برخی
از تجــارب و شــگردهاي كاري در محيطهــاي
ســازماني فقط در طول زمان آموخته میشــوند،
امــا قبل آنكه از ارتقای یــک کارمند جوان تر به
دلیل «بیتجربگی» انتقاد شود ،باید دانست که از
نظر گروه بررســي شايستگيها آنها صالحيتها و
تخصصهايــي برای ارائه دارند كه با وجود افراد با
تجربهتر انتخاب شدند.
هر سازمانی برای پر کردن جای خالی مديران
پيشين و پيشكسوتان خود به مدیران جوانتر نیاز
دارد چراكه درک و اســتفاده از نقاط قوت جوانان
مجــرب و متعهد فرصت بزرگی بــرای عملکرد و
بهره وری باالتر در سيســتم ایجاد میکند .نبايد
فرامــوش شــود در حالــی که رهبــران جوانتر
چالشهایی دارند کــه برای غلبه بر آنها به تالش
متمرکز و توسعه رهبری نیاز دارند ،با وجود انگيزه،
دانش به روزتر و شادابي عملكردي دارایی عظیمی
را برای سازمان به ارمغان میآورند .پيچيدگيها و
تنوع محيطهاي 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
وســیعتري از گروههاي هدف را شامل شود .این
ســبک جدید رهبر باید چهار نقــش آيندهگري،
معماري سيســتم ،مربیگــري و کاتالیزوري را در
خود داشته باشــد .مديران آموزشي یک هدف و
چشمانداز روشــن و قانعکننده را شکل میدهند
که در سراســر ســازمان و فراتر از آن طنینانداز
میشــود و با تیمهاي كارشناسي کار میکنند تا
چشــم انداز را به نتایج قابــل اندازه گیری تبدیل
کنند.
ناخرسندانه جناح بنديهاي حاكم بر كشور به
شــكلي بر نظام آموزشي سايه افكنده كه انتصاب
مديران توانمند را با چالش روبرو ســاخته است .

پرسش اينجاست كه چرا مدير كارآمد و باسوادي
كــه میتواند منشــا اثر باشــد به دليل داشــتن
تفاوتهاي فكري و سياســي با حــزب حاكم در
فضاي دولت ،از چرخه خدمتگذاري حذف يا كنار
گذاشــته میشــود؟ (اين چرايي با حذف مديران
ناكارآمد از سيســتم فــرق دارد) .البته اين دولت
و آن دولت هم ندارد ،هر كدام بر ســر كار آمدند
تغييراتي داشتند حال اينكه برخي از اين تغييرات
موثــر و برخي ويران كننده بوده اند.گاها تغييرات
و انتصابات مديران در آموزش و پرورش به حدي
غير منطقي و فاقد مولفههاي شايسته گزيني بوده
كــه اين جمله زياد بين معلمان و مديران مدارس
شنيده میشــود« :بودن و نبودن ستاد يا ادارات
آموزش و پرورش تاثيري بر حال نظام آموزشــي
نمیگذارد و مدارس با اتكا به نيروي انساني خود
مديريت میشوند» و چه بسا برخي از آنان بر اين
باورند كه بخشهاي اداري تضعيف كننده حركت
آموزشــي هســتند .بنابراين انتخاب مديران دانا،
توانــا و متعهد براي نظام آموزشــي بيش از پيش
ضرورت دارد.
از آنرو كــه آزادي بيان و نقــد عملكردهاي
ناصواب ،حق هر فردي اســت و هيچ كس اجازه
ســلب آن را ندارد ،نگارنده اين يادداشت هر زمان
چــه در دولت چپ گرا و چه دولت راســت گرا خــاف عدالت و عقالنيت را در نظام آموزشــيببينــد ،موضوع را نقد و بيان خواهد كرد .انتصاب
مديــران جــوان در آموزش و پــرورش نيز از آن
دســته موضوعاتي خواهد بود كه بــه مرور زمان
دســتخوش ارزيابيها قرار خواهد گرفت و از آن
جا كه در نظام آموزشــي جاي كار عبث و بيهوده
نيســت و تا همين امروز هم آسيبهاي زيادي به
دليل انتصابات سياسي و غير منطقي بر پيكره اين
نظام وارد آمده ،انتظار میرود مديران جوان جديد
االنتصاب مســيري ايدهآل با چشماندازي نوين و
قابل دفاع در پيش بگيرند.

خبر
عضو هیات تحقیق و تفحص از بانکهای مجلس:

بانک مرکزی با مدیرعامل بانک خصوصی منصوب دولت قبل برخورد کند
عضــو هیات تحقیــق و تفحــص از بانکهای
مجلس شــورای اســامی گفت :بانک مرکزی با
انتخاب سرپرست جدید ،با مدیرعامل لندننشین
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 فعالیتهای مدیرعامل بانک خصوصی که
ترددهای متعددی به انگلســتان دارد ،مورد توجه

جــدی در هفتههای اخیر قــرار گرفته تا خدای
ناکــرده ،تجربه تلخ مدیران فعــال در بخشهای
اقتصادی که در بزنگاهها ،با خروج از کشور عالوه
بر خروج اطالعات مهم ،ردپای جرائم انجام شــده
را پاک کردهاند ،تکرار نشود.
وی با بیان اینکه گزارشــات نهادهای نظارتی
نشــان میدهد که مدیرعامل مذکور سالهاست
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 میشــود که بابت آن ،فــرد مذکور دهها
بار در ســال ،به این کشور سفر میکند و در آنجا
کسب درآمد دارد؟
شــاوردیان صیانت از اطالعــات پولی و بانکی

کشــور به ویژه در شــرایط تحریمهای ظالمانه را
از جمله مسئولیتهای 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 بانکها با تاکید
بر ضرورت عــدم بکارگیری افراد مســئلهدار در
جایگاههای حســاس با دسترسیهای طبقهبندی
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.

