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يک اقتصاددان معتقد است :براي تغيير در وضعيت اقتصادي نيازمند برنامه مديريت
تغيير هستيم و در اين صورت ميتوان به بهبود اوضاع اميدوار بود.با استيضاح و برکناري
وزير و سپردن امور به شخصي ديگر در اين سمت ،نميتوان انتظار تغيير داشت.بايزيد
مردوخي در گفتگو با خبرآنالين در پاسخ به اين پرسش که بهتر است در شرايط کنوني
بايزيد مردوخي:
براي اينکه تيم اقتصادي دولت بهتر عمل کند ،نهادگراها روي کار باشد يا ليبرالها؟ در
واقع اقتصاد کشور بهتر است دست چه جريان فکري بيفتد؟ اظهار داشت :نميتوان چنين
اقتصاد کشور
چيزي را مطرح کرد ،بلکه براي سامان دادن به وضعيت اقتصادي بايد برنامه مديريت را
برنامه مديريت تغيير دهيم و اين موضوع بايد مدنظر قرار گيرد.اين کارشناس اقتصادي افزود :براي اين
کار بايد متني را آماده کرد که پيشبينيها الزم در آن شده باشد و زمينه مطالعه براي
تغيير مي خواهد
مديريت تغيير در آن فراهم شود و در نهايت براساس آن مديريت تغيير را دنبال کرد.وي

اقتصادي

رئيس کل سازمان خصوصي سازي:

مشموالن سهام عدالت
امسال سود بيشتري مي گيرند

رئيس کل سازمان خصوصي سازي با اشاره به پرداخت سود سال مالي  ۹۶شرکت هاي
سرمايه پذير به مشموالن سهام عدالت در زمستان امسال گفت :مشموالن امسال
سود بيشتري مي گيرند.به گزارش تسنيم ،پوري حسيني در جريان نشست خبري
خود با خبرنگاران با اشاره به اين که ساماندهي سهام عدالت از اواخر سال  95آغاز
شده است ،گفت :بر اين اساس در اسفند سال  95از سامانه سهام عدالت رونمايي
شد تا بر اساس آن بيش از  49ميليون نفر مشمول سهام عدالت بتوانند صورتحساب
خود را مشاهده کنند و از وضعيت سهام خود آگاهي يابند.رئيس کل سازمان
خصوصي سازي افزود :همچنين اين قابليت در سامانه سهام عدالت بوجود آمد تا
مشموالن در صورت تمايل بتوانند نسبت به تسويه مانده بدهي سهام عدالت خود
اقدام کنند که اين مهلت در مهرماه سال گذشته به پايان رسيد.وي اضافه کرد :عالوه
بر اين از اواخر فروردين سال  96اين امکان نيز در سامانه سهام عدالت فراهم شد تا
بر اساس آن مشموالن بتوانند شماره شباي حساب بانکي خود را وارد سامانه سهام
عدالت کنند و از اين طريق سود سهام خود را دريافت کنند که تا به امروز نزديک
 40ميليون نفر از مشموالن اقدام به ثبت شماره شباي بانکي خود در اين سامانه
کرده و سود سهام عدالت خود را دريافت کرده اند.پوري حسيني اظهار داشت :در
حال حاضر حدود  7ميليون نفر از مشموالن باقي مانده اند که در صورت ثبت شماره
شباي بانکي خود در سامانه سهام عدالت و پس از راستي آزماييهاي الزم ،سود سهام
عدالت خود را دريافت خواهند کرد.وي با بيان اين مطلب که براي سود سال مالي
 95شرکت هاي سرمايه پذير مشموالني که سهام عدالت شان يک ميليون تومان
ارزش دارد 150 ،هزار تومان و افراد ديگر متناسب با ارزش سهام عدالتي که دارند
سود دريافت کردهاند اذعان داشت :همه اقدامات صورت گرفته در راستاي تعيين
تکليف سهام مشموالن و نيز توزيع سود ميان آنها از طريق سامانه سهام عدالت و به
صورت غيرحضوري صورت گرفته است.پوري حسيني همچنين در خصوص سود سال
مالي  96شرکت هاي سرمايه پذير اظهار داشت :با توجه به برگزاري مجامع شرکت
هاي سرمايه پذير تا کنون حدود  4هزار ميليارد تومان سود مجامع براي توزيع ميان
مشموالن درنظر گرفته شده است که پيش بيني مي شود با برگزاري مجمع شرکت
هلدينگ پتروشيمي خليج فارس در ماههاي آينده اين ميزان سود به  5هزار ميليارد
تومان برسد.رئيس کل سازمان خصوصي سازي با توجه به مهلت  8ماه قانوني شرکتها
براي توزيع سود تقسيمي مجامع خود مطابق قانون تجارت گفت :توزيع سود سهام
عدالت ميان مشموالن در زمستان امسال انجام خواهد شد.وي همچنين در خصوص
سهام عدالت افرادي که تا به امروز شماره شباي خود را وارد سامانه سهام عدالت جهت
دريافت سود نکرده اند گفت :ما از همه روش ها جهت اطالع رساني به مشموالن
در اين رابطه استفاده کرده ايم .بر اين اساس شوراي عالي اصل  44قانون اساسي در
جلسه آخر خود تصميم گرفت تا پايان مهرماه آخرين مهلت زماني را به مشموالني
که شماره شباي بانکي خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند ،بدهد و پس از
آن با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي سود سهام عدالت آن دسته از مشموالني که
اقدام به ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت نکرده اند در اموري مانند بازار سهام،
سپرده گذاري بلندمدت و  ...سرمايه گذاري خواهد شد.رئيس کل سازمان
خصوصي سازي اضافه کرد :البته بايد منتظر ماند و ديد پس از پايان اين مهلت چه
تعداد از مشموالن اقدام به ثبت شماره شباي خود در سامانه سهام عدالت براي دريافت
سود نکرده اند تا بر اساس آن تصميم گيري نهايي را انجام داد.

دهاقين :

فوالد کاوه،تضميني براي فروش داخلي
و صادراتي است
مديرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کيش از افزايش شاخص هاي توليد ،فروش
و ارزش سهام طي پنج ماهه نخست سال  1397خبرداد.به گزارش پايگاه خبري
بنياد مستضعفان به نقل از روابط عمومي شرکت فوالد کاوه جنوب کيش،
دهاقين ،مديرعامل اين شرکت از افزايش توليد در تمامي محصوالت و افزايش
فروش داخلي و صادراتي اين مجتمع خبرداد و گفت :طي پنج ماهه نخست
امسال محصوالت توليدي اين شرکت با افزايش قابل توجهي روبه رو بوده
است به نحوي که محصول آهن اسفنجي با توليد  637هزار و  592تن با رشد
 10 /6درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل روبه رو بوده و محصول شمش
بيلت نيز با توليد بيش از  438هزار تن ،رشد  33 /7را تجربه کرده است.وي
توليد پايدار و کيفي فوالد کاوه جنوب کيش را تضميني براي فروش داخلي و
صادراتي اين شرکت برشمرد و افزود :همگام با توليد افزايشي در بخش فروش
داخلي و صادراتي نيز با رشد قابل توجهي روبه رو بوده ايم به نحوي که فروش
داخلي شمش در پنج ماهه نخست ،با رشد  45درصدي همراه بوده است.
همچنين با توسعه مقاصد صادراتي و افزايش حجم صادرات طي پنج ماهه
نخست امسال موفق به صادرات ميزان قابل توجهي شمش به کشورهاي هدف
شديم که در اين بخش نيز رشد  20 /7درصدي را شاهده بوده ايم.

حسيني پور خبر داد؛

تغيير رويکرد در بازار مشتقه
به دليل شرايط خاص اقتصادي
بدونشک بازار مشتقه از کارآمدترين بازارهاي مالي است و اين بازار در مسير
توسعه قرار خواهد گرفت اما در شرايط فعلي و به دليل اوضاع حساس اقتصادي
که خيلي از پارامترها به صورت طبيعي نوسان نميکند ،تسويه بازار آتي سکه طال
در دستور کار 0سسسقرار گرفت .به گزارش کاالخبر ،مدير عامل کارگزاري باهنر
با بيان مطلب فوق به اقتصاد آنالين گفت :تغيير سياست بورس کاال در خصوص
بازار آتي سکه با توجه به شرايط موجود اقتصادي و به دليل حساسيت هاي
ايجاد شده صورت گرفت.محمود حسيني پور در خصوص صدور اطالعيه جديد
بورس کاال مبني بر اجراي بند  ۱۰اقدامات اجرايي ماده الحاقي دستورالعمل
قراردادهاي آتي در خصوص نمادهاي معامالتي قرارداد آتي سکه طال گفت :اگر
بخواهيم بگوييم آيا قيمت هايي که در بازار آتي سکه تعيين مي شود صحيح
است يا نه بدون لحظه اي مکث بايد گفت قيمت هايي که در بازار آتي تعيين
مي شود صحيح ترين و دقيق ترين نرخي است که مي توان اعالم کرد اما به هر
حال اکنون در شرايط طبيعي اقتصادي قرار نداريم و اين بازار پس از  ۱۰سال
فعاليت تا عادي شدن شرايط استراحت خواهد کرد.مدير عامل کارگزاري باهنر
اظهار کرد :بنابراين از نظر علمي درست اين است که بازار آتي سکه با توجه به
مزايايي که دارد وجود داشته باشد ولي قطعا شرايط موجود اقتصادي در کشور و
حساسيت هاي موجود موجب شد تا تغييراتي در اين بازار ايجاد شود و اولويت هاي
بورس کاال در بازار مشتقه در خصوص آتي سکه تغيير کند

شيباني خبر داد؛

رونمايي از چند حقوق
نجومي جديد

»
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محمد سعيدي کيا:

» خبر

تصريح کرد :بايد به اين موارد در برنامه مديريت تغيير توجه جدي شود و براين اساس
اين برنامه ارائه شود.اين کارشناس اقتصادي عنوان کرد :براي سامان دادن به وضعيت
اقتصاد محتاج تغيير هستيم و همه صاحبنظران در دولت و مجلس و همه دلسوزان
اقتصاد و کشور بايد تغيير را پذيرفته و دنبال کنند.مردوخي ادامه داد :تغيير در اقتصاد
برنامه ميخواهد و سليقهاي نيست و بايد دانست که با استيضاح و برکناري وزير و سپردن
امور به شخصي ديگر در اين سمت نميتوان انتظار تغيير داشت ،بلکه اين شيوه ،درست
شبيه کاري است که هر رئيس قبيلهاي ميتواند آن را انجام دهد.وي خاطرنشان کرد:
توصيه بنده به کساني که در مورد اقتصاد حرف ميزنند ،چه نهادگرا و چه ليبرال اين
است که هر کدام برنامههاي خود را براي برنامه مديريت تغيير به ملت ارائه دهند ،زيرا
بدون همراهي ملت و تنها با همراهي مجلس نميتوان انتظار تغيير داشت.

خبر »

پايبندي و التزام عمل مديران در عرصه مديريت
جهادي است

رئيس بنياد مستضعفان گفت:پايبندي و التزام عمل
مديران در عرصه مديريت جهادي است.به گزارش مرکز
روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان ،در اين
مراسم که به مناسبت هفته دولت و روزکارمند برگزار
شد ،محمد سعيدي کيا ،رياست بنياد مستضعفان طي
سخناني ضمن تقدير از تالش هاي تمامي کارکنان اين
مجموعه براي رشد و تعالي بيش از پيش بنياد درتشريح
لزوم اجراي خط مشي مديريت جهادي در بخش هاي

مختلف کشور و بخصوص در مجموعه بنياد گفت :
اميدوارم که در بنياد متناسب با فرمايشات مقام معظم
رهبري ؛ در تمامي ابعاد و با تمام توان به گونه اي کار
و فعاليت کنيم که انتخاب مدير و کارکنان شايسته،از
بين کليه همکاران سخت باشد  .يعني به بياني همه
کارکنان ما  ،شاخصه هاي جهادي را داشته باشند .رياست
بنياد مستضعفان الزمه مديريت جهادي را به کارگيري
مديران متدين و انقالبي دانسته و گفت  :الزمه اين امر
نيز توجه بيش از پيش به آموزش سبک مديريت جهادي
و همچنين پايبندي و التزام عمل مديران در عرصه
مديريت جهادي است  .چرا که تا وقتيکه شاخص هاي
مديريت جهادي مورد توجه قرارنگيرد چگونه مي توان
انتظاررشد اقتصادي خوب و رونق مجموعه هاي توليدي
و صنعتي کشور را داشت؟ همزمان با آغاز هفته دولت از
 10نفر ازمديران و کارمندان بنياد مستضعفان درسومين
جشنواره مديريت جهادي تقدير شد .

محمدمهدي مفتح:

پتروشيميها سوءاستفاده ميکنند دولت بايد با اقتدار
برخورد کند

سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه گفت :پتروشيميها
و فوالد نبايد جرأت داشته باشند که ارز خود را به
جاي ديگري غير از بازار ثانويه بفروشند و دولت بايد با
اقتدار با آنها برخورد کند.محمدمهدي مفتح سخنگوي
کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي در
گفتوگو با مهر در خصوص ميزان موفقيت اجراي
بسته سياستهاي ارزي دولت گفت :تعيين نرخ ارز
در بازار آزاد ،تصميم درستي نيست .پتروشيميها و
فوالد نبايد جرأت داشته باشند که ارز خود را به جاي
ديگري غير از بازار ثانويه بفروشند .دولت بايد با اقتدار با
آنها برخورد کند.پتروشيميها و فوالد بايد تا سِنت آخر
ارز خود را به بازار ثانويه وارد کنند.سخنگوي کميسيون
برنامه و بودجه افزود :علت افزايش قيمت کاالهاي فوالد
مبارکه و کارخانههاي فوالد چيست؟ اين افزايش قيمت
موجب رکود کامل صنعت ساختماني شده است.مفتح
تأکيد کرد :دولت بايد مقتدرانه با اين واحدهاي توليدي

برخورد کند؛ مگر اين واحدهاي توليدي چه چيزي از
خارج وارد ميکنند که قيمت محصوالت خود را تا اين
حد افزايش دادهاند؟وي با بيان اينکه در شرايط جنگ
اقتصادي قرار داريم ،گفت :اين شرکتها خصولتي هستند
و نبايد به دنبال کسب سودهاي سرشار و سوءاستفاده
باشند؛ اين مقدار که شرکت هاي خصولتي به دنبال
سوءاستفاده و کسب سود هستند ،بخش خصوصي
اينگونه رفتار نميکند.

توگو با رسالت:
حجت االسالم مصباحي مقدم در گف 

فردگرايي و منفعتطلبي،دو مانع بزرگ تحقق مديريت جهادي است

«مديريت جهادي» يکي از کليدواژههايي است که در
شعار امسال مورد تاکيد رهبر معظم انقالب قرار گرفت؛
لذا شناخت مفهومي و مقصود مقام معظم رهبري از
اين عنوان و اصطالح و شاخصههاي آن ميتواند
جهتگيري کل شعار را تعيين کند .حجتاالسالم
غالمرضا مصباحيمقدم ،نماينده مردم تهران و عضو
کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي
در گفتوگويي براساس آموزههاي وحياني اسالم و
سخنان رهبري ،مفهوم و شاخصههاي مديريت جهادي
را تبيين کرد.
متن کامل اين گفت و گو پيش روي شماست:
به نظر شما مديريت جهادي يک سبک است يا
رويکرد يا پارادايم؟
اصوال جهاد در اسالم يک مفهوم بلند و از نظر دامنه
بسيار گسترده است .در مفهوم جهاد ،جهد و تالش
بسيار زياد نهفته است و معنايش اين است که انسان
در شرايط عادي از ظرفيت محدودي از تواناييهاي
خود استفاده ميکند ،ولي در شرايطي که جهاد ميکند
از ظرفيت باالي خود بهرهبرداري ميکند.
در يکي از آيات قرآن کريم آمده است که اگر شما
 ۲۰نفر صابر باشيد بر  ۲۰۰نفر غلبه ميکنيد .يعني
ظرفيت نهفته انسان  ۱۰برابر ظرفيت شرايط عادي
است و اگر از آن ظرفيت نهفته براساس صبر و پايداري
بهره بگيرد ،ظرفيت آن  ۱۰برابر ميشود.
البته يکي از نکات قابل توجه در اين زمينه نيز اقدام
جمعي است .چون اگر فرد اقدام کند يک ظرفيت
دارد اما اگر جمعي با هم حرکت کنند ،ظرفيت آنها
باالتر هم ميرود و به عبارت ديگر جمع داراي ظرفيت
برهم افزايي است.
در ادامه اين آيه هم آمده که خداوند در شما ضعف
را ارزيابي کرده و برشما تخفيف داده اگر شما ۱۰۰
نفر صابر باشيد بر ۲۰۰نفر غلبه ميکنيدکه اين نشان
ميدهد اين  ۱۰۰نفر بصورت جمعي و با مديريت و
با استفاده از ظرفيت صبر خود که ظرفيت جهادي
است ،ميتوانند بر  ۲۰۰نفر غلبه کنند .اين مفهوم
جهاد است.
يک مصداق اين جهاد جنگ است .يک مصداق هم
فعاليتهاي فرهنگي ،سياسي و اقتصادي به شکل
جهادي است و ما در دوران دفاع مقدس ابعاد مختلف
جهاد را تجربه کرديم چراکه صرفا جهاد در مسئله
جنگ و دفاع نبود بلکه از ظرفيت فرهنگي،اقتصادي
و ساير ابعاد خود بصورت گسترده استفاده کرديم و از
ظرفيت اقتصادي بيشتر استفاده کرديم.
يکي از نکاتي که در جهاد نهفته است ،اينکه انسان
به منافع خود فکر نميکند ،بلکه به مصالح مجموعه
فکر ميکند .انسان در شرايط غير جهادي طبعا در
پي منافع خود است و در انديشه اقتصاد غربي نفع
شخصي حرف اول را ميزند ،اما در انديشه مديريت
جهادي نفع شخصي مبنا نيست بلکه مصالح ملي و
عمومي مبنا محسوب مي شود .نتيجه هم اين خواهد
بود که افراد براي فعاليتهايي که ميکنند چرتکه
نمياندازند و محاسبات سود و زيان نميکنند ،بلکه
تمام همتشان اين است که برنامهاي که دارند به اجرا
در بياورند ،ولو اگر در زمانهاي تعطيل و غيرتعطيل
و يا شب و روز وقت بگذارند.
يکي از نکاتي که در مفهوم جهاد خوابيده معناي
قدسي جهاد و مقدس بودن آن است .هر جنگي
مقدس نيست و هر تالشي مقدس نيست اما جهاد امر
مقدس است يعني نيت جهادگران و مديريت جهادي
نيت الهي است .نيتي است که قصد تقرب به خداوند
را دارد و براي تقرب به خداوند سراز پانميشناسد و
براي اجراي امر الهي محدوديتهايي را براي خودش
قايل نيست.
با در نظرگرفتن اين مجموعه نکات ميبينيم که اقدام
جهادي يا مديريت جهادي يک امر ذوابعاد است و
ايعاد مختلفي را فراميگيرد .لذا مديريت جهادي
مديريتي است که امکاناتي که در اختيار او است
حداکثر بهرهبرداري را از آنها ميکند و باالترين
بازدهي برکارش مترتب است و در عين حال نيات
پاکي پشت اين رفتار و اين مديريت است .از اين
جهت خداوند هم به آن برکت ميدهد.
خداوند پشت کساني است که اقدام جهادي داشته
باشند ،لذا مديريت و اقدام جهادي برکتزاست و به
دنبال خود حمايتهاي الهي را دارد.
*وجه تمايز مديريت جهادي با ديگر سبکهاي
مديريتي چيست؟
مدير در سبکهاي مدرنيته مديريت ،مثل ساير آحاد
و افراد در پي حداکثر کردن نفع شخصي خود است
و ميخواهد به نفع شخصي بيشتري برسد و براي
اداره مجموعه حاضر است نيروهاي تحت امر خود
را تحت فشار قرار دهد تا اينکه آنها با تهديد يا
تطميع کارهايي را انجام دهند که در شرايط عادي
انجامنميدهند.
راندمان کار از اين حهت باال ميرود ولي لزوما همدلي و
همراهي افراد براساس ميل قبلي و انگيزه دروني نيست،

بلکه براساس ضرورت تندادن به کار براي کسب درآمد
ت ديگر آحاد افراد در سازمان در
بيشتر است .به عبار 
مديريت غيرجهادي به دنبال حداکثرکردن منفعت
خود هستند و براي اينکه منفعت خود را به دست
بياورند بايد از مديريت خود تبعيت کنند.
مفاهيمي مانند ايثار ،عدالت ،رحم ،انصاف و امثال اينها
در مديريت مدرنيته بيمعناست اما همه اين مفاهيم
در مديريت جهادي معنادار است .اتفاقا مدير جهادي
س کند که مجموعه زيردست خود در مواردي
اگر ح 
توانايي و کشش ندارد بار بيش از حد روي دوش آن
نميگذارد و رحم و مروت اقتضا ميکند که تخفيف
هم در باري که بردوش آنها گذاشته بدهد و نيروهاي
خود را استراحت دهد تا توان خود را بازيابي كرده و
دوباره بتوانند در سطح باالتري خدمت کنند.
اگر به صورت همه جانبه هم نگاه کنيم در مديريت
مدرنيته انگيزههاي الهي وجود ندارد و مفهوم جهاد
بيمعناست .تالش است اما نه از نوع جهاد .بنابراين
اگر هرکسي کوتاهيکند و قصور داشته باشد ،سريعا
حذف ميشود بدون رعايت ابعاد انساني .اينها
مهمترين تفاوتهاي مديريت جهادي با مديريت
مدرنيته است.
*به نظر شما رابطه مديريت جهادي و اسالمي
چيست؟
طبعا مديريت جهادي يک نوع مديريت اسالمي در سطح
باالست و به مقتضاي شرايط جهادي .به عبارت ديگر
تو
شرايط مديريت اسالمي اقتضا ميکند همه خصل 
خصوصيات انسانمدارانه و رعايت ظرفيتها و تواناييها
در زيرمجموعه مديريت صورت بگيرد اما انتظارات شرايط
دوران جهاد نخواهد بود ،بلکه انتظارات پايينتر است
و فرض براينکه در شرايط نرمال مديريت و نظارت
ميکند و نه در يک شرايط جهادگونه که درآن جهد
و تالش فوقالعاده وجود دارد.
*رابطه و نسبت مديريت جهادي با الگوي ايراني
اسالمي پيشرفت چيست؟
الگوي ايراني  -اسالمي پيشرفت را بايد تدوين و طراحي
کنيم و مديريت جهادي در مقام اجرا در مورد آن معنا
پيدا ميکند البته در مقام طراحي همميتوان طراحي
را در قالب مديريت جهادي دنبال کرد.
اگر ما براي الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت  ۱۰سال
دوران تدوين و تجربه در نظر بگيريم و در قالب
مديريت جهادي آن را فشردهتر کنيم؛ مثال :زمان ۱۰
سال را به  ۷يا  ۵سال کاهش دهيم ،در اين صورت
هم الگوي ايراني -اسالمي پيشرفت دنبال شده وهم
طراحي براساس مديريت جهادي صورت گرفته و در
مقام اجرا هم طبعا بايد براي دستيافتن به اهداف،
حداکثر ظرفيت بکاربرده شود تا بروز و ظهور مديريت
جهادي رخ دهد.
*مولفهها و معيارهاي تقويت کننده جهادي
شدن مديريت سازمانها چيست؟
شايد اولين چيزي که ميتواند سازمانها را به سازمانهاي
جهادي تبديل کند ،شخصيت مديران است .به عبارت
ديگر براي مديريت جهادي نيازمند مدير باورمند به
جهاد و با روحيه جهادي هستيم.
در دوران دفاع مقدس امکانات و منابع براي دفاع بسيار
اندک بود و در نقطه مقابل امکانات و منابع رژيم بعث
عراق بسيار زياد بود و به صورت پياپي هم به آن مدد
ميرسيد .در واقع ظرفيت نظامي اطالعاتي و مالي
کشورهاي بسياري به کار گرفته شد و نيروي انساني
که در عراق اسير گرفتيم از  ۲۷مليت بودند.
اما ايران فقط به ظرفيت خود اتکا کرد و جوانان
خود را به کار گرفت و جوانان بدون تجربه جنگي
وارد عمليات شدند و برخي از جوانان کم تجربه ما
طراح عمليات شدند .لذا اينها ظرفيتهاي نهفته
بود که بر اثر روحيه جهادي بروز کرد و باال آمد و
خود را نشان داد.
وقتي در جنگ به ما سالح نميفروختند ،به توسعه
سالحهاي نظامي اقدام کرديم و در اين شرايط همه
آنچه را که کشور نياز داشت به تدريج توليد کرديم.
علت اينکه امروز از نظر قدرت توليد سالحهاي جنگي
در شرايط بسيار عالي قرار داديم برونمايه آن در
دوران جنگ شکل گرفت و وزارت دفاع سپاه و ارتش

به ميدان آمدند و آن ظرفيتهاي نهفته خود را به
کار گرفتند.
همچنين پس از پيروزي انقالب اسالمي کارشناسان
خارجي که پس از پيروزي انقالب اسالمي از ايران خارج
شدند ،در مورد هواپيماها و ناوهايي که آمريکايي بود،
گفتند تا  ۶ماه ديگر برميگرديم چراکه شما براي تعمير
و نگهداري اين هواپيماها و ناوها به حضور ما نياز داريد.
اما اين اتفاق هرگز رخ نداد و تمام تعميرات و نگهداري
توسط نيروي انساني ايران صورت گرفت.
معتقديم امروز هم نوع ديگري از جنگ وجود دارد؛
جنگ از نوع جنگ اقتصادي است و ظرفيتهاي
نيروي انساني ما از نظر نخبگي و ظرفيت منايع طبيعي
کشور مثل آب ،خاک و معادن و ظرفيت مديريتي ما
که بايد گفت همين جوانان تحصيلکرده ما هستند
همچنين ظرفيت منابع عامه مردم ما اعم از مزارع
کشاورزان در روستاها و خود روستاها همه ميتوانند
مؤثر باشند.
اگر مردم در روستاها و شهرها دست به دست هم دهند
و کار جمعي کنند و جوانان آنها را مديريت کنند
به خوبي ميتوان از عهده يک مديريت جهادي براي
پشت سرگذاشتن موانع و مشکالت بربياييم.
*موانع و مشکالت سرراه مديريت جهادي
چيست؟
به نظر من با موانع مهمي مانند :فرهنگ فردگرايي،
منفعت طلبي ،تمايل شديد به انجام کار راحت پردرآمد و
ناديده گرفتن منافع و مصالح عمومي در برابر مصالح فردي
روبه رو هستيم .متاسفانه همانطور که گفته شد مظاهر
فرهنگ منفعت طلبي ،در رفتار مردم ما بسيار نمود دارد.
مثال پرداخت يارانهها با التماسها و تقاضاهاي مکرر
دولت همراه بود تا خانوادههايي که توان مالي دارند
يارانه نگيرند ،ولي تقريبا همه ميگيرند .اين يک فرهنگ
است و حال آنکه حتما  ۶دهک درآمدي باالي جامعه
نيازي به اين پول اندک ندارند .در حالي که اگر پول
اندک براساس فکر منافع ملي از سوي مردم گرفته
نميشد و تجميع ميشد ،ميتوانست چرخ توليد را
به حرکت دربياورد ،اين يعني منفعت ملي.
وقتي چرخ توليد به حرکت دربيايد جوانان ما شاغل
ميشوند .عالوه براين توليدات کارخانجات تعطيل شده
يا نيمه تعطيل را افزايش ميداد و نيازي به واردات
برخي کاالها که توانايي توليد آن را داريم ،نبود و نيازي
به ارز براي اين واردات نبود و طبعا نياز نبود که نفت
بفروشيم و ارز براي واردات تامين کنيم.
لذا اين يک نمونه است پس حاکميت فرهنگ فردگرايي
و منفعت طلبي که به نظر من انديشه وارداتي و ناشي
از تفکر غربي است در جامعه تاثير گذاشته است .در
جامعه ما مظاهر فراواني است که ميتوانيم براي
حاکميت فرهنگ نامتناسب ،شرايط جهادي در نظر
گرفت و اينها يک مانع بزرگ براي تحقق مديريت
جهادي است.
همچنين ،اگر وجوهي که در قالب طال در اختيار
مردم است به هزار سهم در کارخانهها تبديل شود و
مردم به جاي طال،سهام خود را مبنا قرار دهند ،در
اين صورت چرخ کارخانههاي ما به حرکت در ميآيد و
اين طال سرمايهگذاري ميشود .شبيه به اين پول نقدي
است که در اختيار خانوادههاست و براي خريدهاي
غيرضروري نگ ه ميدارند.
بنابر گزارش بانک مرکزي در دوره گذشته بين  ۱۸تا
 ۲۲ميليارد دالر ارز در دست مردم است آن هم در
شرايطي که در تنگناي ارزي هستيم .اگر اين مقدار
ارز به سيستم بانکي بيايد قيمت ارز به صورت يکباره
باال نميکشد .اصال علت باال رفتن قيمت ارز در سال
 ۹۱همين مسئله بود که مردم پولهاي خود را تبديل
به ارز کردند و آن را نگه داشتند.
ارز بايد به سيستم بانکي بيايد چراکه ارز قدرت خريد
خارجي است اما متاسفانه اين اتفاق افتاد و اين اقدام
حکايت از منفعت طلبي فردي ميکند .حکايت از اين
دارد که عدهاي ميگويند براي مصالح ملي هراتقاقي
بيفتد اما من ميخواهم خودم را حفظ کنم.
ما بايد روحيه منفعت طلبي جمعي و عمومي در
جامعه خود را پرورش و رشد دهيم ،چراکه نگاه
منفعتطلبي فردي به عنوان يک مانع برسر راه کار

و مديريت جهادي عمل ميکند.
*پيشنهاد شما براي رفع اين موانع چيست؟
نيازمند اصالح فرهنگ عمومي جامعه هستيم .يکي از
مسائل در اين زمينه الگوي مصرف خانوارهاي ماست.
تازماني که الگوي مصرف خانوادههاي ما پزدادن به
مصرف کاالهاي خارجي باشد چرخ کشورهاي ديگر
ميچرخد نه چرخ اقتصادي کشور ما.
اگر الگوي مصرف خود را مصرف داخلي و توليد کاالهاي
داخل قرار دهيم حتما مسئله متفاوت است .جالب اينکه
در شرايطي هستيم که بخشي از توليدکنندگان ما کاالي
ايراني توليد ميکنند اما برند خارجي ميزنند .معنا
و مفهوم اين چيست؟ يعني فرهنگ مصرف کاالهاي
خارجي برخانوار ما غالب است .لذا فرهنگ مصرفي
ما بايد اصالح شود.
*چه اقداماتي بايد براي گفتمان سازي مديريت
جهادي صورت بگيرد؟
يک کاري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام
انجام ميشود و تعدادي از اعضاي مجمع براي اعزام
به مراکز استانها و برگزاري کارگاههاي آموزشي در
شوراي اداري استان ،نخبگان و نيروهاي امنيتي و
نظامي استان ساماندهي شدند که اين خودش قدمي
در اين راه است.
همچنين ميتوان در دانشگاهها اقداماتي انجام داد و
همايشهايي گذاشت و طبعا دانشجويان و اساتيد به
اين فکر خواهند افتاد که چه سهمي در اين موضوع
دارند .ما بايد از دانشگاهها استفاده کنيم .همچنين،
در بين عامه مردم ميتوان از طريق صداوسيما و
رسانهها به اين موضوع پرداخت تا به صورت گفتمان
رايج دربيايد.
بايد کاري کرد تا همه مردم در هرحرفه ،شغل يا
جايگاهي هستند به دنبال منفعت فردي نباشند و
مصالح ملي را درنظر بگيرند و از حداکثر ظرفيت
خود استفاده کنند .همچنين با استفاده از الگوهاي
داخلي و نگاه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،فرهنگ
مصرف را تغيير دهند.
نياز به کار دولت هم هست تا اين فرهنگ را منتقل
کند و آموزش دهد و عالوه براين همراهي و همکاري
مردم که در ايجاد فرهنگ عمومي از طريق رسانهها
ميتواند محقق شود.
*مديريت جهادي يک نياز هميشگي است يا
مقطعي که تنها در دوران تحريم و جنگ مورد
استفاده قرار ميگيرد؟
ما يک کشور انقالبي هستيم و عليه نظام سلطه
جهاني انقالب کردهايم .اگر بخواهيم اين کشور سرپا
باقي بماند بايد به مديريت جهادي به عنوان يک کار
بلند مدت نگاه کنيم .با مديريت جهادي توانستيم
به پيشرفت در کشور دست يابيم اگر بنا بود يک
کار عادي معمولي روتين انجام بگيرد هرگز به اين
نقطه کنوني نميرسيديم.
اينکه موفقيتهاي زيادي در شرايط تحريم بدست
آورديم و به عزت رسيدهايم و توانستهايم عزت خود
را بردشمنان مان تحميل کنيم .اگر ما در برخي از
فناوريها جايگاههاي بسيار عالي را بدست آورديم
همه محصول تالش جهادگرانه است.
نميشود فکر کنيم به يک نظامي که دشمن ندارد و
برسيم به جايگاهي که نظام دشمن ندارد و دچار تهديدي
نيست .هميشه تهديد خواهيم داشت پس بايد به صورت
بلند مدت به مديريت جهادي نگاه کنيم.
کشورهاي توسعه نيافته اگر بخواهند به توسعه دست
يابند طبق الگوهايي که صاحبنظران اقتصاد و توسعه
ارائه ميکنند ،يک بازه  ۱۰يا  ۲۰ساله درنظر ميگيرند
تا در اين بازه تمام تالش خود را بکار گيرند و يک
رشد پرشتاب را پشت سربگذارند.
چين اين کار را کرد بدون اينکه جهاد برايش معنا
داشته و يک امر مقدسي برايش باشد .آنها حدود ۱۰
تا  ۲۰سال کارکردند و االن اقتصاد دوم جهان هستند
و چيزي نخواهد گذشت که اقتصاد اول جهان خواهد
شد .اين طور هم نيست که درآمد حاصل از اين رشد
پرسرعت را بالفاصله توزيع کرده باشد و مردم را رفاهطلب
بار بياورد ،بلکه بخش عظيمي از درآمد بدست آمده
توسط هيئت  ۱۱نفره حزب کمونيست چين براي
سرمايهگذاري مديريت شده است و رقم بسيار درشتي
در بورس نيويورک سرمايهگذاري کردند.
اين گونه کارهاست که اقتصاد يک کشور را از اقتصاد
دسته چندم به اقتصاد دوم جهان تبديل ميکند.
فرض ما براين است که ميخواهيم به اقتصاد پيشرفته
با يک نگاه اسالمي دست پيدا کنيم و آن نگاه اسالمي
هم اين است که عدالت ،معنويت ،همبستگي و وحدت
با جهاد و تالش به نتيجه برسد يعني به عبارت ديگر
آنچه را که اقتصاد چين به آن رسيده ،در تالش بوده و
مديريت ما اين را در قالب تلطيفيافتهاي تحت عنوان
مديريت جهادي دنبال ميکند که انگيزه معنوي هم
در آن است و همراه برابري در توزيع ثروت است و
عدالت را مبنا قرار ميدهد و اين نيازمند تالش بيشتر،
دقت بيشتر و مديريت است.

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه با بيان اينکه آييننامه
کنترل ساختمان از دستور کار دولت خارج نشده است ،گفت:وزير راه و
شهرسازي به موضوع تخلف مالي نظام مهندسي ساختمان تهران وارد شده
و دراين رابطه دستورات الزم را ابالغ ميکند.مديرکل دفتر توسعه مهندسي
ساختمان وزارت راه و شهرسازي از برخي تخلفات جديد نظام مهندسي
ساختمان استان تهران پرده برداشت و گفت :رئيس سابق اين سازمان سال
گذشته  ۲۳۰ميليون تومان دريافت کرد.به گزارش مهر،منوچهر شيباني
اصل با يادآوري اينکه از  29خردادماه امسال ثبت نام براي انتخابات
هيئت مديرههاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها آغاز و تا امروز
ثبت نام به انجام رسيده و در حال بررسي صالحيتها هستيم ،وي افزود:
در سراسر کشور  ۴۸۴هزار و  ۷۸۹نفر عضو سازمانهاي نظام مهندسي
ساختمان استانها در  ۷رشته هستند که از اين تعداد  ۲۳۴هزار و ۷۱
نفر يعني کمتر از نيمي از آنها پروانه اشتغال به کار يا صالحيت حرفهاي
دارند.شيبانياصل در ادامه اظهارات خود به موضوع سوء جريان مالي در
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران اشاره و تصريح کرد :اخيرا ً
 ۷ميليارد و  ۶۰۰ميليون تومان تخلف مالي به وقوع پيوسته در اين سازمان
توسط دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي کشف شد،
به گونهاي که تعدادي از مهندسان به من مراجعه کردهاند و از وقوع چنين
تخلفاتي گزارش دادند که بالفاصله پيگيري کرديم و اين سوء جريان مالي
کشف شد.وي درباره دريافتيهاي رئيس و اعضاي هيئت مديره سازمان
نظام مهندسي ساختمان استان تهران تصريح کرد :در پنج ماهه اول سال
جاري ،خزانهدار اين سازمان بيش از  ۱۰۰ميليون تومان و رئيس سازمان،
 ۷۰ميليون تومان دريافتي داشتهاند .در سال گذشته خزانهدار  ۱۱۰و رئيس
وقت سازمان  ۲۳۰ميليون تومان دريافتي داشتهاند .اعضاي هيئت مديره نيز
هر يک بيش از  ۱۰۰ميليون تومان دريافتي داشتهاند؛ اين اعضا در مقابل
اين مبالغ چه اقداماتي انجام دادهاند؟ پرداخت چنين مبالغي در دورههاي
گذشته هيئت مديرههاي نظام مهندسي تهران رايج نبوده است.

جالل پور:

دولت روحاني هيچ وقت برنامه
ميانمدت و بلندمدت را تدوين نکرد
عضو کميته  ۱۰۰روزه دولت يازدهم معتقد است برنامهاي که براي
کوتاه مدت تدوين شد عمال جواب گرفت اما دولت هيچ وقت برنامه
ميانمدت و بلندمدت را تدوين نکرد و عم ًال همان پايهاي که براي
کوتاهمدت و براي روزهاي اول بود پايهاي براي ادامه کار شد.به گزارش
فارس ،محسن جالل پور گفت:ميخواهم بگويم آنچهکه اتفاق افتاد در
کوتاهمدت آن برنامهاي که تدوين شد در کميتهها اجرايي شد و عم ًال
جواب گرفت يعني همان برنامه در فاصله زماني محدود و توسط افرادي
که هم از بخش خصوصي ،دانشگاهي ،مجموعه کساني که در دولتهاي
قبل بودند تلفيقي از اينها کميته ها را تشکيل دادند يک برنامهاي دادند
که  ۱۰۰روز اول اجرايي شد و همان پايهاي بود که در  ۱يا  ۲سال اول
دولت روحاني ميبينيد موفقيتهاي جدي کسب شد .هم نرخ تورم به
شدت افت کرد ،شرايط اقتصادي در آرامش بود ،ثبات در بازار ميآيد نرخ
ارز افت ميکند از بيش از  ۳هزار توماني که دولت تحويل ميگيرد به زير
 ۳هزار تومان ميآيد ،اما دولت هيچ وقت برنامه ميانمدت و بلندمدت را
تدوين نکرد و عم ًال همان پايهاي که براي کوتاهمدت و براي روزهاي اول
بود شد پايه ادامه کار.وي افزود:متأسفانه بر اين مسير جلو رفتن باعث
شد تا پايان دولت يازدهم حرکت و شکوفايي جدي در اقتصاد نميبينيم.
هر چند برجام يک بخشي از انفتاحي که به وجود آورد و آن انسدادهايي
که قبل از برجام به دليل تحريمها بود از بين رفت .

تقدير معاون رئيس جمهور
از اقدامات بانک سينا
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري گفت:
حقيقت امر اين است که حرکت بانک سينا به سمت کاهش مشکالت
روستائيان بوده و مديران بانک سينا نيز هدفي جز کاهش مشکالت
ندارند.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان
به نقل از روابط عمومي بانک سينا ،دکتر رضوي تصريح کرد :بر
اساس اين تفاهم نامه ،سال  95جهت اشتغال در روستاها براي
هر استان  20ميليارد تومان در نظر گرفته شد که در همين سال
نزديک به  700ميليارد تومان از محل اعتبارات بانک سينا براي
فعاليت هاي توليدي روستاها اختصاص يافت و اين رقم در سال 96
به  1600ميليارد تومان رسيد .سال جاري نيز براي هر استان 25
ميليارد تومان در نظر گرفته شده که مي تواند ايفاگر نقش موثري
در ايجاد اشتغال پايدار براي روستائيان باشد.وي ضمن تشکر از
مسئولين و دست اندرکاران بانک سينا و بنياد مستضعفان ،اظهار
داشت :از روزي که کار شروع شده مشکالت به حد قابل قبولي کاهش
يافته و اين به معناي عشق؛ عالقه ،ايمان و تعهد و اراده براي حل
مشکل بهترين و بي ادعا ترين مردم است.معاون توسعه روستايي و
مناطق محروم رياست جمهوري همچنين گفت :تمامي اين اقدامات،
مقدمه اي براي کاري است که به دستور مقام معظم رهبري با
استفاده از صندوق توسعه ملي جهت پرداخت وام هاي با نرخ سود
کم براي روستائيان و عشاير به منظور اشتغال آنان انجام و در اين
راستا برخي از شاخصه هاي اقتصاد مقاومتي احصا شد.

اردوي جهادي کارکنان بانک انصار
اين بار در استان خراسان جنوبي
در راستاي اجراييشدن سياستهاي بانک انصار در امر محروميتزدايي
و عمل به مسئوليتهاي اجتماعي که توسط قرارگاه محروميت زدايي
و حمايت هاي اجتماعي بانک انصار درمناطق محروم صورت ميگيرد،
مديريت بانک انصار استان خراسان جنوبي اقدام به تشکيل گروه
اردوي جهادي کارکنان بانکانصار استان خراسانجنوبي کرد.به
گزارش اداره کل روابط عمومي و تبليغات به نقل از مديريت مذکور،
براساس برنامه مصوب اين گروه ،در نخستين اقدام ،کارکنان به
مدت دو روز با حضور در روستاي لخشک شهرستان نهبندان که
يکي از محروم ترين نقاط استان به شمارمي آيد ،به ساخت مدرسه
اين روستا ياري رساندند.

افزودن امکانات جديد در سامانه
بانکداري مجازي بانکپاسارگاد
بانکپاسارگاد در راستاي افزايش رفاه حال مشتريان و توسعه خدمات
بانکداريالکترونيک ،امکانات جديدي را به سامانه بانکداري مجازي
خود افزود.به گزارش روابطعمومي بانکپاسارگاد ،از اين پس در سامانه
جديد بانکداري مجازي بانکپاسارگاد خدماتي مانند امکان پرداخت
قبض همراهاول مستمر در منوي خدمات قبض ،امکان اخذ موجودي
کارتهاي پاسارگاد ،امکان دريافت گزارش آخرين آيپيهاي ورود
مشتري و امکان پرداخت اقساط آنالين تسهيالت ساير مشتريان ارائه
ن ميتوانند از طريق منوي استعالمهاي
ميشود.همچنين مشتريا 
بانکي در سامانه جديد بانکداريمجازي بانکپاسارگاد ،نسبت به
تبديل سپرده به شبا ،شبا به سپرده ،کارت به شبا ،کارت به سپرده
و استعالم شباي بين بانکي اقدام کنند.خريد شارژ اپراتور تلفنهمراه
و جانمايي سپرده پيشفرض در دفترچه از ديگر امکانات اين سامانه
جديد است.پيش از اين نيز انواع خدمات بانکي در بخشهاي مختلف
سپرده ،کارت ،کارت اعتباري ،تسهيالت ،چک و خدمات ارزي از
طريق بانکداريمجازي بانکپاسارگاد ارائه ميشد.

