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عمومي بس��يار باصرفه تر از حم��ل و نقل خصوصي 
اس��ت. براي مثال در همين تهران ه��ر روز صبح بنا 
به گفته پلي��س 70 درصد خودروه��اي تردد كننده 
تك سرنشين هستند و لذا توسعه صنعت ريلي تاكيد 
رييس جمهور و برنامه شش��م اس��ت. 1/5 سال قبل 
شوراي اقتصاد مصوبه اي براي 2 هزار واگن مترو براي 
تهران و كالنشهرها به وزارت صنعت معدن وتجارت 
و وزارت كشور ابالغ كرد. كه از سوي وزارت صنعت، 
ايدرو و از سوي وزارت كشور س��ازمان شهرداري ها 
و دهداري ها كار مش��تركي را انج��ام دادند و تحت 
اين مش��اركت مذاكرات بس��يار خوبي براي انعقاد 
قراردادهاي ريلي انجام ش��د كه در نوع خود بي نظير 

هستند. 
   طبق اطالعاتي كه از اين قراردادها منعكس 
ش�ده قيمت ه�اي اي�ن قراردادها به نس�بت 
قراردادهاي گذش�ته كمتر اس�ت كه به نوعي 

موفقيت ايدرو نيز محسوب مي شود. 
بس��يار كار خوبي اس��ت و پارت اول مناقصه برگزار 
ش��د و تقريبا هر واگن حدود 300 هزار دالر نسبت 
به قرارداده��اي قبلي ارزان تر اس��ت. كل واگن هاي 
مترو 1500 واگن كه همه چيني است و ما معتقديم 
كه بايد تركيبي از ش��ركت هاي ديگ��ر و اروپايي ها 
باشد چرا رقابت نباش��د تا همه در شرايط يكسان در 
مناقصات ش��ركت كنند. در حقيقت اتفاق بس��يار 
خوب در اين قراردادها تغيير رويكرد از خريد محض 

به توليد داخلي بود. 
    س�اخت واگ�ن ه�م از قاعده كل�ي 49-51 
تبعيت مي كند يا ميزان داخلي سازي بيشتري 

را در نظر گرفته ايد؟
خير در اين قراردادها بحث توليد داخل تا 55 درصد 
هم مطرح است يكي از وي ژگي هاي قرارداد هاي ريلي 
همين استفاده از توان داخلي بر بستر كارخانه هايي 
است كه در داخل كشور وجود دارند و تاكنون توليد 

كمي داشتند يا تعطيل بودند، ساخته مي شود.

وزي�ر ورزش و جوانان يك�ي از وزيران 
موف�ق دول�ت تدبي�ر و اميد اس�ت؛ 
وزيري ك�ه با عملك�رد خ�ود در قلب 
ملت من جمل�ه جامعه ورزش كش�ور 
ج�اي گرفت�ه اس�ت، همچني�ن بايد 
عرض كنم دكتر س�لطاني فر در دولت 
از محبوبي�ت خاصي برخوردار اس�ت 
و وزنه اي س�نگين و قابل اعتماد براي 
دكتر روحاني محس�وب مي ش�ود به 
همين دلي�ل اس�ت در روزي كه س�ه 
وزير دولت در مجلس استيضاح شدند 
دكتر س�لطاني فر روزهاي سه شنبه و 
چهارش�نبه 22 و23 اس�فند با حضور 
در مجلس قصد دارد با ارتباطاتي كه با 
نمايندگان دارد موضوع اس�تيضاح را 
با تفاهم و همدلي رفع كن�د زيرا وزير 
ورزش و جوان�ان در بي�ن نماين�دگان 
ه�م از محبوبي�ت و مقبولي�ت بااليي 

برخوردار اس�ت و بايد عرض كنم اين 
روزه�ا ب�راي وزي�ر ورزش و جوان�ان 
روزهاي شلوغ و پركاري است بايد يك 
خس�ته نباش�يد گفت به وزير مردمي 

ورزش و جوان�ان، دكت�ر س�لطاني فر، 
خداقوت ان شاءاهلل س�ال 97 همچون 
سال 96، س�الي پربار تو ام با موفقيت 

براي ورزش كشور باشد. 

روزهايشلوغوزيرورزشوجوانان،دكترسلطانيفر
وزيريكههمدولتهممجلسوهممردمدوستشدارند

دولت دوازدهم طي سالي كه گذشت، عملكردها و اقدامات 
مثبت و منفي قابل توجهي داش��ت.  ش��ايد بد نباش��د كه 
تاكيد كني��م دولت دوازدهم طي اين س��ال بي��ش از آنكه 
از جهت اقدامات��ي كه انج��ام داد، نياز به تش��ويق يا انتقاد 
داش��ته باش��د براي كارهايي كه انجام ن��داد، تصميماتي 
كه نگرفت و اقداماتي كه از مقام ش��عار به عم��ل در نياورد، 
بايد موردبررسي قرار بگيرد.  وقتي به تمام اتفاقات در سال 
گذش��ته نگاه مي كنم، متوجه مي ش��وم كه درد ما »بحران 
تصميم گيري« بوده اس��ت، ما به جاي حل مشكالت فقط 
در مورد آنه��ا حرف مي زني��م درحالي كه كار مدي��ر، ارايه 
نظريه هاي بدون عمل نيس��ت. حاال س��ال 96 با انبوهي از 
حرف ها و بحث هاي كارشناس��ي به پايان رسيده اما هنوز 
درباره بسياري از مسائل تصميم گيري نش��ده است. البته 
بارها گفته شده اس��ت كه س��ازمان ها و نهادهاي مختلفي 
در رونده��اي اجرايي نق��ش دارند و دولت مح��دوده عمل 
باز و آزادانه  اي ن��دارد اما اتفاقا بحران تصميم گيري كه از آن 
صحبت مي كنم، در حيطه هايي بوده كه دولت در آن قدرت 
عمل داشته است.  بااين وجود نبايد يكسره به دولت تاخت. 
طي اين سال دستاوردهايي هم به همراه آمده است.  كابينه 
دولت دوازدهم در همين سال انتخاب شد و اتفاقا نيروهايي 
در راس كار قرار گرفتند كه هم از وضعيت اقتصادي كشور 
آگاهي داشتند، هم قدرت اجراي شان مورد تاييد بود و هم 
اينكه به اندازه تمام كارشناسان و فعاالن بخش خصوصي درد 
و درمان را مي دانستند. ازاين جهت مهم ترين دستاورد دولت 
همين تيم اقتصادي بود. دولت طي يك س��ال سپري شده 
موفق شد به نرخ تورم افسار بزند و قدرت خريد مردم را بهبود 
ببخشد. نرخ بيكاري هم باوجود تمام مشكالت روندي نزولي 
به خود گرفت و البته كه تسكين بخش وضعيت اجتماعي 
كشور نبود. در همين دوران دولت موفق شد بانظم دهي به 
روندها مانع از بروز هيجانات ناگهاني در فرآيندهاي اجرايي 
شود و حداقل ثبات نسبي را به اقتصاد بازگرداند. اين اتفاق 
حاصل تفاهمي منطقي ميان بخش خصوصي و قوه مجريه 
بود و همچنان ه��م اين رون��د ادامه دارد. در همين س��ال 
دولت موفق ش��د تعداد قوانين و مقررات زائ��د را از 2 هزار و 
500 مورد به رقم قابل توجه يك هزار و 800 مورد برس��اند 
و اين يعني ع��زم دولت در كاهش بروكراسي هاس��ت. طي 
سالي كه سپري شد، مسير خصوصي سازي و واگذاري امور 
به بخش خصوصي هم قدري هموار ش��د و آخرين مورد آن 
نيز به واگذاري 6 هزار ميليارد توماني بنگاه هاي اقتصادي در 
ماه پاياني سال مربوط است. روند فزاينده افزايش نقدينگي 
در اقتصاد ايران كماكان وجود دارد و آنچه رخ داده تنها مهار 
حركت شتابان بوده است.  طي سالي كه گذشت فضا براي 
حضور س��رمايه گذاران خارجي قدري بهبود يافت و به طور 
شاخص دولت با درك دقيقي از ش��رايط حاكم بر معادالت 
جهاني، بيش از گذش��ته ب��ه اس��تفاده از نيروهاي بخش 
خصوصي براي انجام مذاكرات اقتصادي اهميت قائل شد. 
البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه مانند سابق نگاه قوه 
مجريه به بخش خصوصي همچنان از باال به پايين اس��ت و 
فعال هم خبري از تكريم كارآفرينان در س��فرهاي خارجي 
اولويت دار و ب��ه خصوص هم��راه رييس جمهور نيس��ت. 
بااين وجود دستاورد بزرگ سال 96 كنترل فضاي بين المللي 
به نفع ايران و مهار زدن به برخي اقدامات تندروانه امريكا بود.  
بخش خصوصي ايران همگي اين اتفاقات را ارج مي نهد ولي 
اين كارنامه باوجود مقابل مثبت، آن چيزي نيس��ت كه در 
اسناد باالدس��تي قرار بود رخ دهد. اشاره به برخي ناكامي ها 
نيز به معناي بي توجهي به اقدامات صورت نگرفته نيست.  
متاسفانه در س��ال 96 اولويت دارترين موضوعات اقتصادي 
ايران همچنان روي زمين بي تصميمي  باقي ماند كه به برخي 

از آنها مي توان اشاره كرد. 
ارز: طي يك س��ال گذش��ته دولت به تصميم مشخصي در 
مورد يكسان سازي نرخ ارز نرس��يد و حتي از روند اصالحي 
كه درگذش��ته براي افزايش تدريجي نرخ ارز رسمي پيشي 
گرفته بود، دست شست. به اين ترتيب هم شوك هاي ارزي 
مردم را نگران كرد، هم توليدكنندگان معترض باقي ماندند 
و هم اينكه بخشي از ثبات حاكم بر اقتصاد ايران از بين رفت. 
درحالي كه اجماع تمام اقتصاددانان و صاحبان كسب وكار بر 
حذف رانت ارزي بود. ش��ايد دليل واضح عدم تمكين دولت 

به اين منطق اقتصادي، نگاه هاي سياسي بود كه متاسفانه 
سال هاست كه به اقتصاد ايران ضربه مي زند. 

فساد: مبارزه جدي با پديده فساد نيازمند عزمي ملي است 
كه به داليل مختلف و باوجود تاكيد دولت حركت در مسير 

آن باقدرت صورت نگرفت. 
بهبود فضاي كسب وكار: اين شاخص تابعي از كليت اقتصاد 
ايران اس��ت. وضعيت ما در فضاي بين المللي كس��ب وكار 
مطلوب نيس��ت و همين ش��اخص مانع از حض��ور جدي 
سرمايه گذاران خارجي در ايران مي شود. اين درحالي است 
كه قانون بهبود مستمر فضاي كس��ب وكار دولت را مكلف 
به كسب مشورت در مورد برخي تصميم گيري ها از بخش 

خصوصي مي كند ولي متاسفانه به آن عمل نشد. 
بانك ها: وضعيت نظام بانكي كش��ور آشفته و حتي مخرب 
است. نه تنها دولت دوازدهم كه حتي دولت يازدهم هم قصد 
ساماندهي اين وضعيت را داشت ولي هنوز هم نظام بانكي به 

سامان نرسيده است. 
نظام تامين اجتماعي: اين موضوع كامال در قدرت و اختيارات 
دولت اس��ت. اينكه عزمي براي بهبود وضعيت نظام تامين 
اجتماع��ي وجود ندارد، ن��ه محصول تحري��م خارجي و نه 
مشكالت سياسي است. در اين مورد خاص دولت بي عمل 
رفتار كرده و به نظر مي رس��د كه صداي كارآفرينان و حتي 

مردم به جايي نمي رسد. 
نظام مالياتي: باوجود برخي رفتارهاي سنجيده ولي كليت 
نظام مالياتي همسان با نيازهاي كشور نيست. به همين دليل 
انتظار مي رف��ت كه دولت اصالحاتي ج��دي انجام دهد كه 

هنوز در پايان سال 96 رخ نداده است. 
اندازه دولت: طي يك سال گذشته اندازه دولت كوچك نشد، 
دستگاه بوروكراتيك كشور رفتارش را اصالح نكرد و حتي 
شركت هاي شبه دولتي هم همچنان رقيب بخش خصوصي 

ماندند. 
ش��فافيت و رقابت: متاس��فانه اين اصل در اقتص��اد ايران 
پذيرفته نش��ده كه خصوصي س��ازي واقعي و آزادس��ازي 
اقتصاد منجر به بهبود شرايط مي شود. بر همين اساس هم 
طي سال گذش��ته وضعيت ايران ازنظر شاخص شفافيت و 
رقابت پذيري بهبود قابل مالحظه اي نداشت. اتفاقا بسياري از 
مشكالت اساسي كشور هم از همين بي توجهي به آزادسازي، 

رقابت پذيري و شفافيت اقتصاد ضربه مي خورد. 
واقعيت تلخي وجود دارد؛ اينكه مدي��ران و تصميم گيران 
كش��ور به خوبي از بس��ياري موضوعات آگاهي دارند. مثال 
روشن است اينكه بخش خصوصي ايران امروز نمي داند چه 
تذكري به مديران دولتي بايد بدهد كه آنها بي اطالع باشند. 
اين موضوع نش��ان مي دهد هم درد مش��خص است و هم 
درمان روشن. اما فقدان عنصر تصميم گيري و عمل موجب 
شده تا كالف اقتصاد ايران مدام پيچيده تر شود. تا زماني كه 
سيستم مديريتي و تصميم گيري ما چنين پيش مي رود، 
اوضاع عوض نمي ش��ود. مجموعه مسائل نش��ان مي دهد 
كه مديريت هاي ناصواب، همان چيزي اس��ت كه از آن رنج 
مي بريم و تا زماني كه شجاعت، جس��ارت و قدرت عمل در 
مديران ما تقويت نشود، روندها به سوي بهبود نمي روند. اما 
با تمام گره هايي كه در مجموعه اجرايي ما درهم تنيده است، 
مديريت شجاع مي تواند يكي يكي اين گره ها را باز كند. در 
شرايطي كه جس��ارت تصميم گيري و عمل با ديدگاه هاي 
كارشناسي همراه نشود، دولت هاي مختلف نمي توانند كاري 
از پيش ببرند. از طرفي نياز به وفاق عمومي در تغيير روش 
مديريتي كشور وجود دارد؛ مادامي كه با اين سيستم فرسوده 
و بيش ازاندازه محافظه كار پيش رويم، در پايان هيچ سالي 

نمي توانيم به شاخص هاي اقتصادي مان افتخار كنيم. 
اما آيا بايد نا اميد بود؟ پاسخ قطعا منفي است. اين مردم اميد 
مي خواهند. كارآفرينان به ش��ور براي توس��عه نياز دارند و 
ما هم در بخش خصوصي قرار اس��ت كه درد را بگوييم ولي 
شجاعت كار را از كسي نگيريم. اقتصاد ايران مي تواند و بايد 
اميدوار بماند. مديران تصميم گير كشور در سال 97 مي توانند 
با اقداماتي شجاعانه تمام روندهاي در اختيارشان را اصالح 
كنند يا حداقل اينكه در مسير آن گام بردارند. همين براي 
كارآفرينان كافي است كه شوق حضور را در دل شان حفظ 
كنند. كارآفريني يعني اميد و ما انتظار داريم كه سراسر اركان 

حاكميت كشور اين اميد و انگيزه را به مردم تزريق كنند.

بحرانتصميمگيري
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سررسيد بهمن ماه 139۸(

اداره نوسازی مدارس
 کل استان گيالن

نوبت اول

آيين رونمايي از كتاب »برنامه ري��زي در ايران 1356-
1316 روز گذش��ته ب��ا حض��ور مول��ف كت��اب دكتر 
مس��عود نيلي برگزار ش��د. در اين برنامه كه در دانشگاه 
صنعتي ش��ريف برگزار ش��د، مس��عود روغني زنجاني، 
رييس سازمان برنامه و بودجه طي سال هاي 63 تا 74 و 
بايزيد مردوخي، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و مشاور سابق س��ازمان برنامه و بودجه حضور داشتند 
و س��خناني در مورد تاريخچه، فعاليت ه��ا و نقش هاي 

سازمان برنامه و بودجه ايراد كردند. 
بايزي��د مردوخي در اي��ن برنامه گفت: ب��ه نظرم كتاب 
ارزشمندي اس��ت كه نظير آن را در كشور نداشته ايم و 
اميدوارم در همين دقت و بي طرفي دوران بعد از انقالب 
هم تدوين و چاپ ش��ود. وي افزود: امي��دوارم ما يكي از 
بهترين آثار علمي اقتصاد كشور را داشته باشيم. يكي از 
نتيجه گيري هايي كه مي توان از اي��ن كتاب عنوان كرد 
اين اس��ت كه اداره اقتصاد ايران فارغ از آنكه چه سمت 
و سويي براي آن مش��خص مي شود، نيازمند هماهنگي 
و يك صداي��ي خصوصا در عرصه اجرا اس��ت. مردوخي 
گفت: لزوم هماهنگي نه تنها در دس��ته هاي اقتصادي 
بلكه ميان حاكميت عالي و تيم اقتصادي دولت احساس 

مي شود. كشور بدان نيازمند است. 
روايتروغنيزنجانيازبرنامهريزي

در ادامه برنامه مس��عود روغني زنجان��ي گفت: نگاهي 
تاريخي بر گذش��ته كش��ور نش��ان مي دهد ك��ه دادن 
امتياز مش��روعيت نمي آورد. رهب��ران آن دوره گرايش 
ش��ديدي به آرمان و اهداف ش��خصي خود داشتند و از 
اين موضع نيز كوتاه نمي آمدند و با هزينه هاي وس��يعي 
كه اي��ن تصميم گيري ه��ا داش��ت. او افزود: ش��اه بيان 
مي كرد من به مردم آذوقه رايگان دادم، به دانش��جويان 
كمك هاي مالي كردم يا كش��اورزان را ياري دادم، پس 
مشكل كار كجاست؟ در واقع س��اختار قدرت به نحوي 
بود كه آرزوهاي خود ش��اه با هزينه هاي زيادي بر كشور 
تحميل مي شد و در نهايت مش��روعيت خود را از دست 
داد. رهبران سياسي آن دوره انديش��مندان خود را نيز 
به حاش��يه كش��اندند و حتي از اين نيروي گرانقدر نيز 
استفاده نكردند و نظامي قطبي شكل گرفت. در نتيجه 
برنامه هاي توس��عه را عقيم س��اختند و مردم را از خود 
راندند. زنجاني گفت: پيگيري برنامه توسعه نيازمند اين 
است كه رهبران سياسي با متخصصان تعامالت سازنده 
داشته باش��د و هم اينكه با نهادهاي مدني تعامل داشته 
باشد. ولي رهبران آن دوره به اين اصل توجه نداشتند. در 
واقع ديديم شخصيت ش��اه و قدرت او چگونه تخصيص 
منابع را منحرف كرد و برنامه توسعه را عقيم ساخت. اين 
درسي اس��ت براي هم اكنون ما كه هدف رشد و توسعه 

پي گيري برنامه هاي توسعه را داريم. 
الزاماتتوسعه

مسعود نيلي به عنوان آخرين س��خنران پشت تريبون 
رفت و گفت: يكي از انگيزه هاي ما براي نوش��تن كتاب 
اين بود كه مثال فرض كنيد در برنامه اول توليد ناخالص 
داخلي ما يك دوازدهم االن بود و جمعيت ما يك پنجم 
االن و درآمدهاي ارزي ما نيز به قيمت االن يك پنجم بود 
و اين به آن مفهوم است كه تقريبا توليد ناخالص داخلي 
ما تقريبا 12 برابر شده. حال يك سوال مهم اين است كه 
در فاصله سا ل هاي پايان دهه چهل، توليد ناخالص چهار 
برابر ش��د رش��دهاي اقتصاد 13 درصد، 14 درصد واقع 
دو رقمي با تورم تك رقمي يعني زير 5 درصد و س��وال 
اين اس��ت كه دليل اين اتفاق چه ب��ود و چقدر مي توان 
بين كيفيت اقتصادي و عملكرد اقتصادي ارتباط برقرار 
كرد. اين، آن قس��متي اس��ت كه تاريخ آموزنده خواهد 
بود. وي افزود: يك انگيزه من آن بود كه چطور مي توان 
بين عملكرد اقتصادي و سياس��ت هاي اتخاذ ش��ده در 
كشور ارتباط برقرار كرد. در واقع واقعا نمي دانيم كشور 
چگونه اداره مي شود و كس��ي واقعا نمي داند كه در اتاق 

تصميم گيري چه اتفاقاتي در حال اتفاق افتادن است و 
هركسي برداشت خودش رو دارد . 

نيلي در ادامه گفت: برداش��ت اوليه اين است كه اسناد 
برنامه را بگيريم و ببينيم چه سياستي هايي در برنامه 
بوده اس��ت و س��پس عملكرد اقتصادي را مش��اهده 
كرد و س��پس به اين ارتب��اط پي ببريم. اي��ن نوع نگاه 
گمراه كنن��ده خواهد ب��ود. چ��ون برنامه ه��ا اصوال با 
سياست هاي اجرا ش��ده ارتباطي نداش��ته است البته 
تقريبا برنامه چهارم و س��وم، شايد بين س��ند برنامه و 
سياست هاي اتخاذ ش��ده ارتباط هايي بوده است ولي 
اينكه چه ارتباطي برقرار است در اين كتاب آورده شده و 
گفته شده است كه عملكرد اقتصاد در سال هاي برنامه 
چگونه بوده و چه سياست هايي واقعا اتفاق افتاده و اجرا 

شده است. 
وي افزود: بخش��ي از كت��اب نقش و جايگاه س��ازمان 
برنامه را بيان مي كند. نقش اين س��ازمان در دو برنامه 
اول تقريبا شبيه صندوق توسعه ملي بوده است. البته 
با تفاوت اساس��ي. در واقع 60 درص��د درآمد نفتي به 
حساب سازمان برنامه واريز مي ش��ده و در برنامه ذكر 
شده است كه س��الي 5 درصد به اين منابع اضافه شود 
و بعد از 4 س��ال به 80 درصد برس��د كه البته هيچ گاه 
اين اتفاق صورت نگرفت. ولي همين 60 درصد س��هم 
از درآمدها نيز نشان از نقش اين سازمان در سال هاي 
برنام��ه اول و دوم به عنوان صندوق بوده اس��ت. البته 
در كنار اي��ن نقش، اين س��ازمان خود مس��تقيما در 
طرح هاي عمراني سرمايه گذاري مي كرد. همانند سد 
كرج كه از س��رمايه گذاري هاي اين س��ازمان است. او 
افزود: در واقع ابتهاج معتقد بود كه در سيس��تم اداري 
و اجراي طرح هاي سرمايه گذاري، فساد فراواني وجود 
دارد و نس��بت به اين قضيه معترض ب��ود و درنتيجه 
معتقد بود كه ما بايد خودمان سرمايه گذاري را انجام 
دهيم. نيلي ادامه داد: س��ازمان برنام��ه به عنوان يك 
نقش، دستگاهي بوده كه طرح عمراني اجرا مي كرده 
است. از نظر جايگاه سازمان برنامه بعد از ايجاد شدن، 
يعني دوره اي كه ابتهاج مس��تقر مي شود، روابط قوي 
بين ابتهاج و ش��اه برقرار بوده اس��ت و لذا خود ش��اه 
پش��توانه ابتهاج بود. جلساتي با هم داش��تند و از آنجا 
رهنمود مي گرفت و سپس اجرا مي كرد تا اينكه رييس 
ستاد مشترك ارتش امريكا همراه با يك هيات به ايران 
مي آيند كه اتفاقا به س��ازمان برنامه ني��ز  مي روند و در 
آنجا ابتهاج بيان مي كند كه برنامه ما توسعه اقتصادي 
است نه توس��عه نظامي. طرف امريكايي مشاهده كرد 
كه نظر ابتهاج يك چيز اس��ت و نظر شاه چيز ديگري 
اس��ت. نكته قابل بيان در اينجا اين اس��ت كه سازمان 
برنامه يك س��ازمان يادگيرنده اس��ت. به علت اينكه 
با مناب��ع و محدوديت آن به طور مس��تقيم در ارتباط 
است و اين چيزي اس��ت كه سياستگذاران ما اصال آن 

را دوس��ت ندارند. در واقع وقتي يك سياستگذار بيان 
مي  كند كه مي خواهم ف��الن كار را انجام دهم وقتي از 
او پرس��يده مي ش��ود كه منابع از كجا تامين مي شود، 
مي ماند. س��ازمان برنامه در واقع حس��ابدار سياس��ي 
كشور است. در واقع س��ازمان برنامه مي گويد كه من 
بايد هزينه و درآمد را مش��خص كنم و ثبت كنم. وي 
افزود: بعد از گزارش صحبت ابتهاج به شاه، شاه نامه اي 
مي نويسد كه اليحه اي سه فوريتي به مجلس دهند كه 
از سازماني كه مستقل زيرنظر شاه بود را تنزل جايگاه 
داده شود. اين جنبه هاي آموزنده زيادي دارد. وي ادامه 
داد: نكته ديگري ك��ه مي توان به آن اش��اره كرد، اين 
است كه شاه طي سفري كه به امريكا داشت با عده اي 
از جوانان تحصيلكرده حوزه مديريت و اقتصاد مالقات 
كرد و از آنان خواس��ت كه به ايران بيايند و به كش��ور 
خدمت كنند و ش��اه نيز تمام مسائل و نيازمندي هاي 
آنان را برطرف مي س��ازد. يك گروه ده، دوازده نفري از 
جوانان به ايران مي آيند و بعدها اين افراد كه به عنوان 
كارشناس به ايران آمده بودند، در حوزه هاي مختلف از 
مديريتي ورود پيدا كردند كه تاثيرات زيادي نيز براي 

كشور به همراه آوردند. 
نيلي در انتها گف��ت: در برنامه چهارم هماهنگي خوبي 
بين بانك مرك��زي، وزارت اقتص��اد و س��ازمان برنامه 
ايجاد شد كه اثرات خوبي داشت. هرگاه اين سه نهاد با 
يكديگر به صورت صحيحي هماهنگ بوده اند، كارايي 
خوبي ديده شده اس��ت. به طور كلي نقش اين سازمان 
همواره برقرار ولي جايگاه آن دچار نوس��ان اس��ت. وي 
افزود: تالش ما براين بوده است كه بي طرفانه به تحليل 
وقايع اتفاق افتاده شده بپردازيم و تالش و سندي باشد 
براي اتفاقات ص��ورت گرفته و اگر عمري باش��د كتاب 
دوم نيز درحال انجام اس��ت كه وقايع بعد از انقالب نيز 
بيان ش��ود. نيلي در انتها نقل قولي از آقاي اصفيا بيان 
كرد و گفت: آقاي اصفيا فارغ التحصيل دانش��كده فني 
است و س��ال 1383 براي او بزرگداش��تي برگزار كرد و 
صحبتي داشتند كه در كتاب نيز توضيحاتي داده شده 
است، ايش��ان گفته اند »ايران س��رزمين شگفت آوري 
اس��ت. تاريخ آن از نظر رنگارنگي و گوناگوني كم نظير 
اس��ت. بزرگ ترين مردان و پس��ت ترين مردان در اين 
آب و خ��اك پرورده ش��ده اند. حوادثي كه برس��ر ايران 
آمده اس��ت بدان گونه است كه شكس��ت هاي شرم آور، 
مصيبت هاي بس��يار و كامروايي ها... گويي روزگار همه 
بالها و بازي هاي خود را برايران آزموده است آن را بارها 
لبه پرتگاه برده و باز از افتادن بازداشته است. ايران شايد 
از سخت جان ترين كشورهاي دنيا باشد. دوره هايي بوده 
است كه با نيمه جاني زندگي كرده اما از نفس نيفتاده، 
چون بيماراني كه مي خواهند نزديكان خود را بيازمايند 
درست در همان لحظه كه همه از او اميد برگرفته بودند 

چشم گشوده و زندگي را از سرگرفته است. 

فروش مرحله جديد گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري 
)ع��ام( در بانك ملت از روز سه ش��نبه 22 اس��فندماه 
سال جاري شروع مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي 
بانك ملت، اين بانك با مجوز بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران، 10 هزار ميليارد ري��ال اوراق گواهي 

سپرده با نرخ سود علي الحساب ساالنه 16درصد را به 
مشتريان عرضه مي كند. بر اساس اين گزارش، فروش 
اين گواهي س��پرده ها از روز سه ش��نبه 22 اسفندماه 
تا پايان روز دوش��نبه 28 اس��فندماه 96 ادامه خواهد 
داش��ت. بر اين اساس، گواهي س��پرده فوق، مدت دار، 

ويژه سرمايه گذاري )عام( يك ساله، با نام و الكترونيك 
خواهد بود. نرخ س��ود علي الحساب س��االنه اين اوراق 
16درصد قابل پرداخت در مقاطع ماهانه و نرخ بازخريد 
آن، قبل از سررس��يد، 14 درصد ساالنه در نظر گرفته 

شده است.

گزارش»اعتماد«ازرونماييكتابجديدنيلي

عقيمماندگيبرنامهريزي

فروشگواهيسپرده۱۶درصديدربانكملت
 بر اساس نتايج حاصل از هشتمين دوره ارزيابي رتبه بندي 
و انتخاب اپراتور برتر سال 1396 سازمان تنظيم ارتباطات و 
مقررات راديويي، شركت آسياتك براي سومين بار پياپي و 
چهارمين بار در دهه 90 موفق به كسب رتبه اول و دريافت 
گواهينامه 4ستاره شد.  محمدعلي يوسفي زاده، مديرعامل 
شركت آسياتك در اين باره گفت: شركت آسياتك از چند 

سال گذشته تاكنون، توسعه كيفيت و حركت در مسير تعالي 
و س��رآمدي را هدف اصلي خود قرار داده اس��ت. وي افزود: 
تمركز بر مدل هاي بين المللي كيفي و نشر كيفيت به عنوان 
جزء الينفك فرآيندهاي كاري آسياتك و همچنين استفاده 
از خودكنترلي و پايش هاي مكرر و منظ��م دوره اي، تمامي 

اليه هاي سازمان با مقوله افزايش بهره وري عجين شدند. 

هتتريككيفيآسياتك
ويژه ويژه


