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شایسته ساالری و شایسته گزینی
در عمل!

Jornalist59

@Eghtesadsaramad

واکاوی بازار بلیت هواپیما اربعین
در گزارش «اقتصادسرآمد»؛

روزانهماقتصادسرآمد

بلبشو
فروشبلیت

غالمرضا مصدق

شاید باورش سخت باشد که رئیس کل بانک مرکزی
انگلیس  ،که مقامی باالتر از وزیر اقتصاد و در تنظیم
سیاستهای پولی  ،تقريباً مستقل از دولت عمل میکند
 ،نه یک انگلیســی بلکه یک کانادائی اســت و باور
ناپذیرتر نحوه گزینش با اعالم آگهی استخدام رئیس
کل بانک مرکزی در یک روزنامه سراسری است !!
انگليس براي انتخاب رئيس كل جدید بانك مركزي
در روزنامه اينديپندت آگهي عمومی استخدام داده
 ،آقای مارک کارنی رئيس فعلی بانك مركزي كانادا
 ،از میان متقاضیــان به دلیل عملکرد فــوق العاده
خود در بحران سال  ۲۰۰۸در ســمت رئیس بانک
مرکزی کانادا با حقوق ساالنه  ۵۰۰هزار پوند انتخاب
و استخدام شده است  .انگلیس کشوری عقب مانده
نیست که از میان  ۶۵میلیون نفوس خود نتواند یک
نفر واجد شرایط این پست پیدا را کند  ،اما توانایی الزم
برای انجام چنین مسئولیتی چنان حساس است که
برای پیدا کردن فرد دارای شــرایط الزم نه فقط به
اتباع خود بلکه به کل دنیا روی آورده است  .بر خالف
نگرش و تصور معمول ما  ،این شیوه شایسته گزینی
هرگز موجب شرمساری و سرافکندگی دولت و ملت
انگلیس نشده و نمیشود که چرا به یک بیگانه چنین
جایگاه حساسی بدهند ؟ زیرا اصل  ،انجام درست كار
و نه ويژگيهاي شخصي مجري است  .اگر غیر از این
بود  ،حتماً مورد اعتراض  ،مــردم  ،نهادهای مدنی و
احزاب قرار می گرفت .
ادامه در صفحه2

با برگزاری انتخابات خوب
آمریکا را شکست حتمی بدهیم
رئیس جمهور با تأکید بر شکســت توطئه آمریکا در
فشــار حداکثری علیه ملت بزرگ ایران ،گفت :امروز
همه آمار ،ارقام و روحیه مردم نشان میدهد که دوران
اثرگذاری فشــار حداکثری به پایان رسیده است.به
گزارش اقتصادسرآمد ،حجتاالســام والمسلمین
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت
گفت :همه آمار و شرایط نشان میدهد ،مسیری که
ملت ،نظام ،رهبری ،نیروهای مســلح و همه جناحها
انتخاب کردهاند ،درست است و باید با وحدت ،اتحاد
و یکپارچگی این مسیر را ادامه دهیم.رئیس جمهور
افزود :ملت بزرگ ایران با مقاومت ،نشاط ،کار و تالش
و فداکاری حداکثری توانســتند تحریم حداکثری و
تروریسم اقتصادی را شکســت دهند  .مردم ایران در
این یکسال و نیم گذشته کمر دولت آمریکا را شکستند
و هیچ تردیدی وجود ندارد که امروز قدرت ایران از هر
زمان دیگر بیشتر اســت.روحانی با اشاره به ضرورت
هوشیاری نسبت به برگزاری انتخابات مجلس شورای
اسالمی در ماههای آینده به عنوان یک حرکت بزرگ
سیاسی در کشور ،گفت :همه آنهایی که مسئول اجرا
و نظارت هستند ،باید کاری کنند که نشاط سیاسی
مردم افزایش پیدا کند.رئیس جمهــور با بیان اینکه
پیروزی این جناح و یا آن جناح مهم نبوده ،بلکه باید
اجازه دهیم ،ملت پیروز شود ،تأکید کرد :باید بگذاریم
همه جناحها ،احســاس پیروزی کنند؛ باید به همه
فرصت دهیم تا در این اجتماع شرکت کنند.
رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد در انتخابات آینده
همه به نشاط سیاسی رســیده و با برگزاری انتخابات
خوب بار دیگر آمریکا و دشمنان ملت ایران شکست
حتمی بدهیم.
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سازمان ثبت احوال کشور
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کند و کاو «اقتصادسرآمد» از چگونگی ورود
ایران به تحوالت صنعتی جدید؛

صنعتدرآستانه
انقالبچهارم
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گزارش «اقتصادسرآمد» از تاریخچه و اما و اگرهای تولید بنزین پاک؛

«یورو»هایناجی

فساد محصول اقدام یک شبه و یک روزه نیست
رئیس قوه قضاییه گفت :بســیاری از فســادها و
کجیهایی که در نظــام اداری صورت میگیرد
محصول یک اقدام یک شــبه و یک روزه نیست،
بلکه محصــول یک غفلت ،بی توجهی و چشــم
بستن بر فساد و خالف است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،آیت اهلل رئیســی در
آیین نکوداشت سی و هشتمین سالروز تاسیس
سازمان بازرسی کل کشور ضمن عرض تسلیت
و تعزیت ایام ســوگواری ابا عبداهلل الحسین (ع)
گفت :اربعین نماد و نمودی است که عاشورا گم
نشود .اربعین پرچم بر افراشتهای است که فرهنگ
عاشــورایی در همه الیههای زندگی انسان و در
همه شئون زندگی انسان حضور داشته باشد همچنان که حسین بن علی (ع) فرمودند مردم
من برای شما الگو هستم.
وی افزود :فعال شدن نظارت های درون سازمانی که چشمان مدیران هستند ،در حسن اجرای
امور و اجرای صحیح قوانین بسیار می تواند کمک کند .حراســتها در دستگاهها به عنوان
چشمان مدیران ،بســیار میتوانند در جهت تضمین و حفظ سالمت اداری در یک مجموعه
کمک کنند.رئیسی در ادامه ادعان کرد :زمانی که فســاد و تخلفی کشف می شود ،پرسیده
میشود که چه زمانی این تخلف پا گرفته ،می گویند چند سال قبل؛ اما دستگاه های نظارتی
درون سازمانی و چشمان تیزبین مدیران کجا بودند که این فساد و کجی را ندیدند تا در یک
مجموعه و سازمان به یک غده سرطانی تبدیل شود.
رئیسی در این مراسم با بیان اینکه بسیاری از فسادها و کجیهایی که در نظام اداری صورت
میگیرد محصول یک اقدام یک شبه و یک روزه نیست ،بلکه محصول یک غفلت ،بی توجهی
و چشم بستن بر فساد و خالف اســت ،گفت :این موضوع یک مدتی است به مسئلهای تبدیل
شده که امروز برای مردم ،مسئولین و همه غیرقابل تحمل است.
وی با تاکید بر اینکه باید احساس مسئولیت نسبت به مسئله داشت ،تصریح کرد :در روایات
بزرگترین گناه ،کوچک شمردن گناه است و لذا فساد کم هم نباید تحمل شود تا به یک مسئله
بزرگ تبدیل گردد.رئیسی ادامه داد :برخی ارقام گاهی از رسانهها پخش میشود که اگر رقم
رقم
پایینی باشد میگویند کم است! چون یک رقم باالتری به او گفته شده است در حالی که ِ
کم هم مشکل است و از همین رقم پایین شروع میشود تا به ارقام باال میرسد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور ،تصریح کرد :نظارت
جز الینفک حکمرانی خوب اســت و یکی از اجزای مهم در حکمرانی خوب مسئله نظارت و
بازرسی علی الدوام است.رئیسی افزود :در این حرکت ،نهادهایی مثل دیوان محاسبات زیرنظر
مجلس ،سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه و وزارت اطالعات و سازمان برنامه زیر
نظر دولت و همچنین سازمان حسابرسی و دستگاههای مراقب هستند؛ که در آنها نظارت به
عنوان وظیفه اصلی تعریف شده است.
وی افزود :ممکن است در جامعه سئوال شود که این موار ِد فساد یا تخلف چگونه در این مدت
شکل گرفته است؟ اگر به هر دلیلی دستگاههای درون سازمانی به وظیفه خود عمل نکردند
و غفلت داشتند ،سازمانهای برون دستگاهی و دستگاههایی که در آنجا نظارت نهادینه شده
چطور؟ پس نگاه و سئوال مردم سئوال درستی است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشــت :باید عالوه بر نهادها و دســتگاههای درون سازمانی ،بیرون
سازمان هم نهادها و دستگاههایی که قانون برای اجرای عدالت پیشبینی کرده ،فعال در این
عرصه عمل کنند.رئیسی تصریح کرد :البته ،چون عِده و ُعده دستگاههای نظارتی نمیتواند
امکان نظارت فیزیکی بر همه مجموعهها فراهم کند ،بحمداهلل نظارت الکترونیک کار را سهل
کرده است.

46

«شاپرک»شاهکار بانکی

5

