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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

سرباز وفادار وطن

این تصویر میدان آزدی کرمان در روز تشییع حاج قاسم (دیماه  )98را
نشان می دهد .دوسال پیش همین روزها .این جمعیت تا گلزار شهدای کرمان
با همین تراکم به طول  11کیلومتر کشیده شده بود .جمعیتی که باعث شد
مراسم تشییع سردار دوست داشتنی مردم ایران ،نیمه تمام رها
و دفن پیکر مطهرش در قبر ساده و بیآالیش
کنار شهید یوسف الهی عارف و عاشق پیشهاش به روز بعد موکول شود.
حاج قاسم نماد عزّت ،اقتدار و سرباز واقعی ملتی بود که از بغداد تا نجف ،تهران،
قم ،مشهد و کرمان تابوت او را مشایعت کردند .مشایعتی که تاریخ نظیر آن را
ندارد یا کم دارد .یادت گرامی باد سرباز وفادار وطن...

آقای مشاور !
شما را
نمیدانم اما
ما له شدیم
مصطفی داننده
محمد مرندی مشاور تیم مذاکرهکننده
در وین گفته است« :ضرباالجل طرف
مقابل ،ارزشــی برای ما نــدارد چرا که
حتی اگر به فرض طرف مقابل از برجام
خارج شده و مکانیسم ماشه اجرا و چند
قطعنامه علیه ایران احیا شود چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ مگر در حال حاضر فشــار
حداکثری علیه ایران وجــود ندارد؟ به
تعبیر دیگر ،مگــر کاری بوده که آنها
علیه ایران انجام نداده باشند».
ب مشاور
خیلی بیمقدمه خطاب به جنا 

باید عــرض کنم کــه زندگی شــما را
نمیدانیم اما ســفره زندگی ما کوچکتر
و کوچکتــر خواهد شــد .اصــ ً
ا دولت
سیزدهم اآلن برای این پای میز مذاکره
اســت که تحریمها اتفاقــات عجیب و
غریبی برای مردم رقم زده و زندگیشان
را دگرگون کرده اســت .شــما راســت
میگویید ،آمریکای ترامپ هر کاری که
بلد بود و هر تحریمی که میشــد را سر
ایران اعمال کرد و فشــاری باالتر از آن
وجود ندارد اما حرف این است که تحمل
وضع موجود سخت اســت .همین اآلن
کمر مردم زیر فشــار اقتصادی به کمانی
میماند که با قدرت کشییده شده است
بعد شــما میگویید چــه اتفاقی خواهد
افتاد؟ یک روز دست به دست هم سری
به بازار بزنیم .یا اص ً
ال همان پشت میز کار
شما قیمتهای زمان برجام و دورانی که
ترامپ از برجام خارج شد را با هم مقایسه
کنیم .بیایید آرزوهای مردم در آن زمان
را بــا این روزها نــگاه کنیم.برای اینکه
راحتتر متوجه این داســتان شوید الزم
اســت بگویم زمانی ،مردم بعد از گرفتن
گواهینامه به سراغ خرید پراید میرفتند

تا اگر تصــادف کردند ،خیلــی ناراحت
نشوند اما حاال شبها خواب خرید پراید
جوانان در آرزوی خانه و
را هم نمیبینند.
ِ
ازدواج ،تعداد سالهایی که باید کار کنند
تا بتوانند خانهدار شــوند را میشمرند تا
خوابشان ببرد که یادشان میافتد تعداد
ماههایی که باید قسط بدهند را فراموش
کردهانــد و شــروع به شــمارش آنها
میکنند .کار به جایی رســیده است که
برنامهریزی در ایران ساعتی شده است و
آدمها فراموش کردهاند چگونه میشــود
برای ماه یا ســال بعــد برنامهریزی کرد.
بله ،شما احتماالً حقوق خوبی میگیرید.
ســر وقت هم پرداخت میشود ،خانهای
هم دارید و شــاید خیلی تحریمها شما
را اذیت نکند اما برای ما نفس نگذاشــته
اســت .گویی دیوار ســد را باال میرویم.
هرچه میرویم نمیرســیم .تداوم وضع
موجود ،بدترین اتفاقی است که میتواند
بیفتد .این مدت هم نشان داد که دولت
سیزدهم هم مانند دولت پیشین ،منتظر
نتایج مذاکرات اســت و اگــر نبود امروز
قیمت ارز مانند کرکسها باالی سر30،
هزار تومان پرواز نمیکرد / .عصر ایران

آیا خبرهای خوشی در راه است

مذاکرات
در مسیر توافق ؟

در حالی که مردم همچنان اخبار وین را دنبال میکنند از
آنجا خبر میرسد موارد اختالف میان طرف های ایرانی
و سه کشور اروپایی در حال کاهش است و امکان حصول
توافق بر سر برجام وجود دارد.
به گزارش ایرنا ،ساعتی پس از آخرین مالقات علی
باقریکنی و مذاکره کننده ارشــد فرانسه در روند
مذاکرات وین این خبر منتشر شد .براساس گزارش
برخی رسانههای خارجی ،نماینده چین گفته است
دور جدید مذاکرات ویــن بر رفع تحریمهای ایران
متمرکــز خواهد بود و متن مشــترکی درباره رفع
تحریمهای ایــران داریم .دیــدار مذاکرهکنندگان
ارشــد ایران و فرانسه در شــرایطی برگزار شد که
گفته میشود فرانســه در مذاکرات دور هفتم وین،
نقش ســازندهای را ایفا نکرد اما با این حال نماینده
اتحادیه اروپا در پایان نشســت کمیسیون مشترک
برجــام تصریح کــرد که مذاکرات وین در مســیر
درســتی برای رســیدن به توافق نهایی قرار دارد.

انریکه مورا دوشنبه شب در گفتوگو با خبرنگاران
گفــت که در این زمینه ،تاریخی را تعیین نمیکند
اما مذاکرات جاری برای دست یابی به توافق نهایی
بر ســر چند هفته اســت و نه چند ماه .وی افزود:
اگــر در روزها و هفتههای آینده ســخت کار کنیم
میتوانیم به نتیجه مثبت برســیم .کار به گفته او
دشوار است و باید تصمیمات سختی گرفته شود ،اما
هدف مذاکرات همین اســت .ایرنا اضافه کرد :پیش
از دیدار باقریکنی و مذاکره کننده ارشــد فرانسه،
هیأتهای مذاکره کننده جمهوری اســامی ایران،
چین و روسیه در دیدار سه جانبه ،در آستانه نشست
مشترک کمیسیون برجام ،به تبادل نظر پرداختند.
یک منبع نزدیــک به تیم مذاکرهکنندگان ایران به
خبرگزاری دولتی ایرنا گفت :پیشرفتهای حاصل
شده در متن مرتبط با اقدامات هستهای در دور قبل
جدی درگیر
به خوبی نشان میدهد که ایران بهطور ّ
تعامل بوده و انعطافپذیری کافی از خود نشان داده
است و اکنون زمان آن فرا رسیده که سایر طرفها
نیز حسن نیت خود را در مورد تحریمها نشان دهند.
تازهترین خبرها حاکی اســت نماینــدگان اروپا در
صورتی که ایران مفاد توافق قبلی برجام را بپذیرند
آنها نیز مایلند مذاکرات زودتر از آنچه پیشبینی
میشود به نتیجه برسد .رویکردی که به نظر میرسد
در طرف ایرانی نیز دیده میشود.

ستون آخر

نگارستان

درباره جابجایی
مدیران شهرداری

با آمدن شــهردار جدید موجی از جابجایی مدیران ،این سازمان را فرا گرفت و
بسیاری مسئوالن قسمتها ،واحدها و معاونتها تغییر کردند .انتخاب همكاران
ســازماني البته از بديهيترين حقوقي است كه يك مدير از آن برخوردار است
و محروم و محدود ساختن هر مديري از اين حق قانوني ،در عمل به تضعيف
مدیر و ســازمان مربوطه منجر میشود و آن را از پاسخگويي در قبال مردم و
دستگاههای نظارتي باز ميدارد .در نقطه مقابل ذينفعان نیز ،اعم از كاركنان،
مردم و منتخبانشان اين حق را دارند كه از مديران ارشد انتظار شناخت كامل
چالشها و ظرفيتها ،انتخاب درست و استفاده مناسب از منابع انساني داخلي
سازمان را داشته باشند .انتخاب مدیرانی که از تخصص مکفی برخوردار نباشند
و یا با مجموعه خود ناآشنا بوده نه تنها به مجموعه کمک نکرده که چرخهای
حرکت این ماشین را کند میکند .در نقطه مقابل نیز انتخاب مدیران متخصص،
با تجربه و آشنا به محیط کار در واقع به مثابه بازوان اصلی مدیر سازمان خیال او
را از انجام مأموریتها و وظایف سازمانی و شهری راحت میکند.
در انتخاب و انتصابات اخیر شهرداری هر دو روی این سکه دیده میشود .هنوز
حکم شــهردار سیرجان در بدو ورود خشک نشــده بود که در همان روزهای
ابتدایی دســت به چند جابجایی ناگهانی زد و برخــی معاونانش را تغییر داد
اما چیزی نگذشــت که احساس کرد در انتخاب و انتصاب یکی از مهمترین
معاونانش عجله کرده و لذا خیلی زود او را کنار گذاشت تا مجددا ً فرد دیگری
در این پست بگمارد .موج این تغییرات و جابجاییها تا همین هفتهها هم دنبال
شد .تغییراتی که بازتابهای پس از آن به تناسب توانایی و جایگاه افراد انتخاب
شده در میان پرسنل و یا همکاران هر زیرمجموعه ،هم مثبت بوده است و هم
منفی .اصوالً شهرداری ســیرجان با دامنه تأثيرگذاري وسیع شهری به اندازه
یک شــهر پُرجمعیت و استراتژیک ،مأموريتهاي آن به حدي گسترده است
كه گاه مدیران و یا معاونان انتخاب شــده را در ســطح یک مدیر شهرستان و
همطراز با او قرار ميدهد .شهرداریهای مناطق (در صورت تفویض اختیارات
بیشــتر که ظاهرا ً در دستور کار است) و دیگر ســازمانهای کوچک و ِ
بزرگ
درون شهرداری ،گاه تأثیر عملکردشان بیش از حتی یک سازمان و ارگان دیگر
شهری نمود پیدا میکند .از این رو در انتخاب و انتصاب مدیران این دستگاهها
و نیز معاونان شهردار ،چنان باید پخته و با مشورت عمل شود که شهردار بتواند
آرمانها و اهداف خود را در وجود و عملکرد آنها ،متناسب با وعدههای خود به
شورا و شهروندان و انتظارات مردم ببیند.
البته برخوردها ،رفتار و تصمیمات شــهردار جدید سیرجان نشان میدهد او
جدی اســت اما آنچه وی را به این هدف بیشتر نزدیک
در تحقق آن وعدهها ّ
میکند تصمیمات مقتضی و انتخاب همکارانی اســت که قب ً
ال امتحان خود را
پس داده باشند .انتخاب مث ً
ال یک معاون ضعیفتر به جای معاونی که به مراتب
قویتر از او بوده و جسارت کاریاش نیز بیشتر است تنها به این دلیل که مث ً
ال
فالن کار را که گفته بودم انجام نشــده یا دور انجام شــده نمیتواند مجموعه
زیردست او را درباره این تغییر اقناع کند .این به معنای آن است که به جای
حل مســئله ،صورت مسئله را پاک کرده باشیم .شهرداری سیرجان البته یک
معضل اساسی دارد و آن عدم رشد و تربیت مدیر طی سالها و دهههای گذشته
بوده است .عدم واگذاری اختیار و میدان دادن به نیروها طی این سالها سبب
شده نه تنها عناصر سازمانی در این مجموعه رشد نکنند که بعضاً عطای کار را
به لقایش بخشیده و بگذارند و بروند! .از این رو میبینیم دست شهردار در خیلی
جاها خالی است که البته با تدبیر بیشتر قابل حل است.

