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اخیرًا نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که 
افراد بازنشسته و ازجمله استانداران، معاونان استاندار، مدیران 
کل و سفرای کشور، پس از بازنشستگی اجازه ادامه کار در 

مسئولیت های دولتی را ندارند.
مجلس  نمایندگان  بین  در  که  است  تعجب  جای  بسیار 
افرادی پیدا نشوند که بگویند اگر از امروز قراربر، برکناری 
استانداران بازنشسته باشد و دو ماه بعد بخواهند همگی همزمان 

از مسئولیت شان کنار روند با پیامدهای زیر چه باید کرد:
چنین  امر  تحت  دستگاه های  مدیران  بعد  به  لحظه  آن  از   .1
استانداری، در مدت این دو ماه، دیگر به طورجدی به دستورات 
او عمل نخواهند کرد و صرفًا با گفتن »چشم« فرصت ها را 
می سوزانند. برای کشورهای پیشرفته »یک دقیقه« هم مهم 
است؛ ولی برای کشور ما »دو ماه و چند ماه«، ارزشی ندارد 

و به راحتی فرصت ها را هدر می دهند.
باید  بعد  ماه  دو  می داند  که  استانداری  شخص  خود   .2
برنامه های  به  نمی تواند  دیگر  کند،  خداحافظی  حتمًا 
که  تعهدی  همه  با  و  کند  فکر  استراتژیک  و  درازمدت 
غیراستراتژیک  امور  صرف  را  کوتاه  مدت  این  ولی  دارد، 
خواهد  تهدید  را  استان  روزمرگی  خطر  و  کرد   خواهد 

کرد.
3. مدیران کلی که با این مصوبه، چند ماه بعد برکنار خواهند 
لذا  و  می شوند  بالاثر  شاید  و  اثر  کم  اداره خود  در  نیز  شد 
بخشی از پروژه های ادارات عماًل از رونق و پیگیری جدی 

بازخواهند ماند.
4. سفرایی که در کشورهای مختلف مشغول فعالیتند از زمانی 

می شوند،  آنها  عن قریب  تعویض  متوجه  میزبان  کشور  که 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  فتیله مراودات و پیگیری های 
اجتماعی را پائین خواهند کشید و ضررهای زیادی به کشور 

مربوطه وارد خواهد آمد.
اجرا  و  تصویب  مطرح،  مصوبه،  این  باید  چگونه  سؤال:   *

می شد که جلوی این همه آسیب ها گرفته شود؟
پاسخ این است که معمواًل چنین طرح ها یا لوایحی، ابتدا در 
جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس بین نمایندگان و هیئت 
تصویب  برای  نمایندگان  عزم  اگر  و  می شود  مطرح  دولت 
یک  یا  ماه  شش  دولت  به  محرمانه  به طور  باشد  جدی  آن 
سال وقت می دهند که ابتدا افراد بازنشسته را در دستگاه های 
نیروهای جدید  به تدریج  یا الیحه، شناسایی و  مشمول طرح 
چنین  کامل،  جایگزینی  از  پس  و  کند  آنها  جایگزین  را 
مصوبه ای در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب می رسد 

تا هیچ اتفاق غیرمنطقی در مدیریت امور کشور رخ ندهد.
این مالحظات مدیریتی و علمی که متأسفانه لحاظ نمی شود 
را  استان ها  مدیران  از  نیمی  مصوبه ای،  با  ناگهانی  به طور  و 
می کنند،  مواجه  ناگهانی  و  غیرمنتظره  تصمیمی عجوالنه،  با 
شوک بدی به بدنه اجرایی کشور وارد می شود و برای ماه ها، 
پشتوانه مدیران فرومی ریزد. این ضعیف ترین روشی است که 

نمایندگان مجلس ما اتخاذ کردند.
اما ازنظر »زمان« طرح و تصویب آن، در شرایطی که همه 
در  مردمی  اعتراضات  امواج  و  به هم ریخته  کشور  اقتصاد 
گوشه و کنار کشور تکرار می شود، تعویض نیمی از مدیران 
آن  در  تجربه ای  که  جدید  افراد  آمدن  و  کشور  استان های 

استان ندارند، اوضاع را بغرنج تر می کنند.
در استان فارس نیز با مطرح شدن بازنشستگی استاندار، همه 
پروژه ها و طرح ها و برنامه های استان با سستی مواجه می شود 
می ماند.  معلق  اجرایی  و  اداری  امور  اکثر  ماه   2 حدود  و 
بحران  در  بحران  با  مرتب  گذشته  سال  یک  در  که  استانی 
باید  استاندار  بوده و  اعتراضات و تجمعات مردمی همراه  و 
ویژه  شرایط  این  در  باید  حال  باشد،  آنها  حل وفصل  محور 

چگونه اداره شود؟
استاندار جدید تا بخواهد لیست مشکالت مردم شهرستان ها و 
مرکز استان را مطالعه کرده و با همه نقاط استان و ضعف ها 
و قوت هایش آشنا شود حداقل 4-5 ماه طول می کشد و این 

فرصت ها نیز از بین خواهد رفت.
پیشنهاد می شود جهت پیشگیری از این آسیب ها و صدمات 
که به 15 استان کشور )نیمی از کشور( وارد خواهد آمد یک 
فرصت شش ماهه به این 15 استاندار داده شود و استانداران 
جدید در سمت معاون آنها قرار گیرند تا با انتقال تجارب و 
تسلط فرد جدید بر اوضاع استان، با روشی علمی و منطقی این 

تعویض ها صورت گیرد.
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مدیریت 15 استان کشور 
را همزمان فلج نکنید

به قلم مدیر مسئول:
* مصوبه عدم به کارگیری بازنشستگان، مصوبه خوبی است 

ولی »زمان« و »نحوه« انجام آن قابل نقد جدی است.
* کدام کشور در جهان سراغ دارید که »همزمان« نیمی از 
استانداران، مدیران کل و سفرایش را برکنار و افراد جدید را 
جایگزین کنند؟ هر طرح و یا الیحه ای که می خواهد مطرح 
یا  و  طرح  چه بسا  شود.  سنجیده  آن  جوانب  همه  باید  شود 
الیحه ای ازنظر محتوایی بسیار خوب و مفید باشد؛ ولی اگر 
نحوه  و  یا در »روش  و  نشود  در »زمان خودش« تصویب 
نگیرد،  قرار  مدنظر  اثرگذار  و  ظریف  نکات  آن«  تصویب 
بسیار  می آورد،  وارد  جامعه  به  که  آسیب هایی  و  خسارات 

بیشتر از عدم تصویب آن باشد.

اذیت خانم منشی در دندانپزشکی
آزار و معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی 

تهران بزرگ از دستگیری متهم پرونده آزار و اذیت 
در یک کلینیک دندانپزشکی پیش از خروج...

پیش بینی اشتغال 3000 نفری 
 در صنایع دستی 

کهگیلویه و بویراحمد

در نشست چالش های عدالت آموزشی از 
منظر کارشناسان مطرح شد؛

وجود 22 نوع مدرسه در کشور
 تبعیض و ایجاد نظام طبقاتی نتیجه 

جداسازی دانش آموزان
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زنی با 6 میلیون نامه برای 
اسرا!

شاید این تیتر برای شما هم جذاب و البته عجیب باشد. مگر 
باشد!  داشته  اسرا  برای  نامه  میلیون  شش  زن  یک  می شود 
به  واقعیت  رنگ  اتفاق  این  باشید،  اُسرا«  »ام  هم  شما  اگر 

خود می گیرد...

معاون شهردار شیراز خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایی 
پروژه های بزرگراهی شیراز 

در هفته دولت
بهره برداری از ۱۶۰۰ میلیارد ریال 
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مشاور استاندار فارس:

20 درصد کاهش برداشت، 
آب های زیرزمینی را ترمیم 

می کند

2همراه با تحلیل خبر

استاندار فارس:

تحقق حقوق شهروندی 
بدون داشتن رسانه های 

آزاد و صادق ممکن 
نیست

مدیریت 15 استان کشور را همزمان فلج نکنید

 عکس : روزنامه طلوع

مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور 
در شیراز عنوان کرد:

وضعیت امنیت غذایی 
کشور مطلوب است

* مصوبه عدم به کارگیری بازنشستگان، مصوبه خوبی است ولی »زمان« و »نحوه« انجام آن قابل نقد جدی است
* کدام کشور در جهان سراغ دارید که »همزمان« نیمی از استانداران، مدیران کل و سفرایش را برکنار و افراد جدید را جایگزین کنند؟

هر طرح و یا الیحه ای که می خواهد مطرح شود باید همه جوانب آن سنجیده شود. چه بسا طرح و یا الیحه ای ازنظر محتوایی بسیار خوب و مفید باشد؛ ولی اگر در »زمان 
خودش« تصویب نشود و یا در »روش و نحوه تصویب آن« نکات ظریف و اثرگذار مدنظر قرار نگیرد، خسارات و آسیب هایی که به جامعه وارد می آورد، بسیار بیشتر از 

عدم تصویب آن باشد...


