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مطابق بند  4ماده  26قانون برنامه ششـــم توسعه ،دولت موظف شده است
که «در ســـال اول اجرای قانون برنامه (تا پایان ســـال جاری) تمامی اختیارات
ووظایفقابلواگذاریدســـتگاههایاجراییرابـــهواحدهایمربوطهخوددر
استانهاوشهرستانهاواگذارکند».آنچهقانونبرنامهششمبرآنتأکیددارد،
هدفی است که دولت یازدهم از مدتها پیش آن را دنبال میکرده است ،اما
موانعی سبب شده که دســـتیابی به این هدف ،تاکنون به آن اندازه که مدنظر
سیاستگذاران اجرایی کشور بوده است ،میسر نشود .از این رو انتظار میرفت
که قانون برنامه ششم ،با احصای مسئولیتهای قابل واگذاری ،به شفافیت
و سرعتگیری بیشتر این مسیر کمک کند .اما این قانون هم دایره وظایفی که
میتواند به استانها واگذار شود ،نهاد یا سازوکار تعیین وظایف قابل واگذاری
یاحتیضمانتاجراییواگذاریها،درصورتمقاومتدستگاههارامشخص
نکردهاست.ایندرحالیاستکهاینتکلیفکلیبهدولت،امرتازهاینیست
ودولتازمیانههایسالگذشتهآنرادنبالمیکردهاست.
گردهمایی استانداران و فرمانداران سراسر کشور با حضور رئیسجمهوری

«ایران» از روند تحقق یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه گزارش میدهد

تصمیم گیریها منوط بـــه تأیید تهران
اســـت .مـــاده  26قانون برنامه ششـــم،
هدفازتفویضاختیاراترا«رقابتپذیر
کردن عدالت بین منطقهای و سرزمینی
و تقویت خوداتکایی» عنوان کرده است،
اما هم نامشخص بودن اختیارات قابل
واگـــذاری و هـــم منوط شـــدن تصویب
نهایی بـــه تأیید تهـــران ،دســـتیابی این
قانون بـــه هدفهای تعیین شـــده را در
ابهـــام قرار میدهـــد .اما ایـــن مقاومت
ناشـــی از چیســـت؟ بـــه نظـــر میرســـد
ریشه مقاومت در تناســـب مسئولیت و
پاسخگویی باشد .به عبارت دیگر ،وزرای
هـــر وزارتخانـــه برابر قانون میبایســـت
به مجلس شـــورای اســـامی پاســـخگو
باشـــند ،در این صورت ،وقتی قرار است
وزیر پاســـخگو باشـــد ،چرا باید بخشی از
اختیـــارات حوزه مســـئولیت خـــود را به
اســـتانداران واگذار کند که نه به مجلس
یا وزیر مربوطه ،که تنها به وزارت کشـــور
و دولـــت پاســـخگو هســـتند .ایـــن مهم
موضوعی اســـت که اسحاقجهانگیری
معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری هم آن

واگـــذار کنـــد ،حداکثر اینکه بـــه اداره کل
یکند».
واگذار م 
وی در پاســـخ به اینکـــه «آیا ضرورت
اصـــاح قانـــون اساســـی احســـاس
میشـــود؟» اظهارکرد« :اصـــاح قانون
اساســـی فرآیند خاص خـــود را دارد .اما
اکنـــون بایـــد روی ایـــن مســـأله متمرکز
شویم که آیا میتوانیم روی این موضوع
تفاهم کنیم که برخی از اختیارات وزرا به
استانداران تفویض شـــود یا خیر .اساساً
موضوع تمرکزگرایی موافقان و مخالفان
جـــدی دارد .برخی معتقدند در کشـــور
بزرگی همچون ایران پذیرفته نیســـت از
تهران مثالً برای سیســـتان و بلوچستان
تصمیمگیـــری شـــود .برخی دیگـــر نیز
مخالف این عقیده هســـتند و میگویند
برای کشـــوری مانند ایران با این شرایط
داخلـــی و بینالمللـــی ،تغییر شـــرایط
مدیریت میتواند مشکل زا باشد .اما در
مجموع ،هیچگاه به درستی بحث نشد
که نقاط ضعف و قوت کجاســـت .اما در
همین شـــرایط فعلی ،ســـعی کردیم تا
حدودی کـــه با قانون اساســـی مغایرت

تفویض اختیارات به استانداران ،اجرای ناقص قانون

ایـــده تفویـــض اختیـــارات به اســـتانها
در هفتههای نخســـت ســـال گذشته و از
ســـوی برخی اســـتانداران برجسته شد.
 5اســـتاندار کشور در اســـتان کرمان دور
هم جمع شـــدند و در ارزیابیهای خود،
فقدان اختیارات الزم برای تصمیمگیری
و اتکای صرف بـــه تهران به عنوان مرکز
کشـــور را به عنوان یکی از موانع توسعه و
رشد استانها ارزیابی کردند .این ایده به
دولت منتقل شد تا اینکه  5ماه بعد20 ،
مرداد  1395در نشست مشترک هیأت
دولت با اســـتانداران ،مقرر شد تا وزیران
و رؤســـای مؤسســـات دولتی ،آن دســـته
از وظایـــف و اختیارات خـــود که واگذاری
آنها منع قانونی نـــدارد و موجب نقض
سیاستهای کالن ستادی نمیشود را به
واحدهای اســـتانی متناظر خود تفویض
کننـــد .اندکـــی پـــس از آن ،عبدالرضـــا

رحمانـــی فضلی ،وزیر کشـــور اعالم کرد
که  100اختیار در ســـازمانهای مختلف
شناسایی شده اســـت تا به سازمانهای
اســـتانی تفویض شـــود .وی  7مردادماه
امسال آمار جدیدی در این باره ارائه داد.
وزیر کشور در نشســـت مشترک اعضای
توگوی دولت و بخش
شـــورای ملی گف 
خصوصی ،استانداران و رؤسای اتاقهای
بازرگانی ،صنایع و معادن سراسر کشور،
اعـــام کـــرد کـــه تاکنـــون  86اختیـــار به
استانها تفویض شـــده است .رحمانی
فضلی در بیـــان ضرورت این واگذاریها
عنوان کرد که اگر مشـــکالت استانها در
استانها حل شـــود ،بسیار بهتر است تا
اینکه در تهران مشکل  31استان بررسی
شـــود.وی بابیان اینکه استانها به لحاظ
نظر کارشناســـی ضعیف نیستند ،اظهار
کرد :رئیسجمهوری هـــم کامالً موافق

واگـــذاری اختیارات به اســـتانها اســـت.
هر وقت هم که به ایشـــان نامه نوشتیم،
دستورات الزم را صادر کردند.
وزیر کشور در تشریح موانع موجود در
سرعتبیشتراینواگذاریهاخاطرنشان
کـــرد :برخی دســـتگاهها بـــرای واگذاری
اختیـــارات مقاومت میکننـــد که ما این
موضـــوع را پیگیری میکنیم و در برنامه
ششم توسعه هم رد پاهای خوبی برای
واگذاری اختیارات گذاشته شده است.
باوجـــود تأکیـــد وزیر کشـــور مبنی بر
واگـــذاری اختیـــارات بـــه اســـتانها و نیز
وجـــود «تأکیدات قانونی بـــرای واگذاری
اختیـــارات در برنامـــه ششـــم» برخی از
اســـتانداران ایـــن اختیـــارات را ناکافی و
جزئـــی میداننـــد .آنـــان معتقدنـــد که
باوجود این تفویضها ،همچنان طرحها
و تصمیمهای مربوط به این اختیارات،

درصورتـــی نهایی تلقی خواهد شـــد که
بـــه تهـــران ارجاع داده شـــده و از ســـوی
ســـتادهای وزارتخانهها و دســـتگاهها در
اســـتانها تأیید و تصویب شود .هرچند
این نقدهای اســـتانداران آبان ماه ســـال
گذشـــته به «ایران» گفته شـــد ،اما مرور
دوباره آنها نشـــان میدهد که این موانع
همچنانپابرجاست.
هوشـــنگ بازوند ،اســـتاندار لرستان
گفته بود که بخشی از اختیارات تفویض
شـــده مربوط به بانکهاســـت که اصالً
تفویضـــی اتفـــاق نیفتـــاده اســـت ،زیرا
بانکهای اســـتانی برای تصمیم درباره
اســـتمهال تســـهیالت یـــا بدهـــی ،باید
تأییدیه هیـــأت مدیرههای بانکها را که
در تهران مســـتقر هســـتند اخذ کنند که
این فرآیند ،حداقل  4ماه طول میکشد.
محمدرضا رزمحسینی ،استاندار کرمان

نیز با بیان اینکه اختیارات تفویض شده،
کمککننده است اما کافی نیست ،افزود:
تصمیمگیـــری نهایی همچنـــان منوط
بـــه تأیید تهران اســـت و پس از تصویب
در تهـــران ،میتـــوان مصوبـــه را نهایی
فرض کرد .جاســـم جـــادری ،اســـتاندار
اســـتان هرمزگان نیز بر این بـــاور بود که
هنـــوز وزارتخانهها به مدیـــران محلی و
استانی اعتماد ندارند یا بدنه کارشناسی
اســـتانها را قبول ندارنـــد ،ضمن اینکه
هنـــوز تفکر تمرکزگرایی در کشـــور حاکم
اســـت و تصمیمگیـــران هنـــوز بـــه ایـــن
باور نرســـیدهاند که بتوانند مسائل را به
استانها و مدیریتهای محلی تفویض
کنند تا آنان خودشان راه حل را بیابند.
اســـتانداران از مقاومت وزارتخانهها
و دســـتگاههای اجرایـــی بـــرای تفویض
اختیـــارات میگوینـــد و معتقدنـــد هنوز

جهانگیری :
موضوع تمرکزگرایی
موافقان و مخالفان
جدی دارد .اما
در همین شرایط،
سعی کردیم تا
حدودی که با قانون
اساسی مغایرت
نداشته باشد ،از وزرا
بخواهیم که بخشی
از اختیارات خود را به
ادارههای مربوطه در
استانها واگذار کنند

را تأمـــل برانگیز میداند .وی در پاســـخ
به ایـــن ســـؤال «ایـــران» کـــه «برخی از
اســـتانداران معتقدند کـــه تمرکزگرایی
موجـــود و اینکه باید منتظـــر بود تا همه
تصمیمها در تهران گرفته شـــود ،حوزه
عمـــل آنـــان را محـــدود کـــرده و اگـــر به
حکومتهـــای محلـــی اختیـــارات داده
شـــود ،حتی به منابع کشوری و ملی هم
نیازمند نخواهند بود و خواهند توانست
اســـتان را با منابع خود اســـتان مدیریت
کننـــد» اظهارکـــرد« :یکـــی از ایرادهـــای
قانون اساسی در اداره کشور همین است
که شـــما اشـــاره کردید .من با کلیت این
موضوع موافقم که سیســـتم اداره کشور
بسیار متمرکز است .به عنوان مثال ،گفته
میشود وزیر در مقابل مجلس پاسخگو
و مســـئول اســـت .بر همین اساس ،وزیر
نمیتواند اختیارات خود را به استانداری

نداشته باشد ،از وزرا بخواهیم که بخشی
از اختیارات خود را به ادارههای مربوطه
در استانها واگذار کنند».
بـــه هـــر روی تفویـــض اختیـــارات به
اســـتانداران در برنامـــه ششـــم توســـعه
تصریح شده همچنانکه در برنامههای
گذشـــته هم یادآوری شـــده بـــود و حاال
تردیدهایـــی وجود دارد مبنـــی بر اینکه
آیا احکام برنامه ششم در این مورد هم
به سرنوشـــت احکام برنامههای گذشته
دچـــار خواهد شـــد؟ در این میـــان عزم
اعالم شده از ســـوی دولت اعتدال برای
واگذاری اختیارات به اســـتانداران شاید
نوید بخش تحقق این خواســـته باشد تا
با کاســـتن از تمرکزگرایی صرف و میدان
دادن به استانداران که نمایندگان دولت
در منطقه هستند ،مزایای تعریف شده
برای تفویض اختیارات اجرایی شود.

گفتوگو با محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

اختیارات به استانها تفویض میشود ،نه استانداران
احسان بداغی

افزایش اختیارات اســـتانها؛ این پیشـــنهادی اســـت که چهار ســـال پیش
محمدرضـــا پورابراهیمی ،رئیـــس فعلی کمیســـیون اقتصـــادی در دوران
مجلس نهم مطرح کرد .حاال در آســـتانه آغاز به کار دولت دوازدهم برخی
مقامات و حتی وزیر کشـــور هم از لزوم رفتن به این ســـمت سخن گفتهاند؛
موضوعی کـــه محمدرضـــا پورابراهیمی در گفتوگو با «ایـــران» میگوید
اجرای آن تقریباً آغاز شـــده اما تا ســـرانجامش هنوز راه زیـــادی باقی مانده
اســـت؛ راهی که او امیدوار است در دولت دوم حســـن روحانی به مقصد
برسد.
عکس :خبر آنالین

ëëمسألهای که باعث شده بحث افزایش
اختیارات استانها در حوزه تصمیمگیری
بـــه ایـــن شـــکل در کشـــور مطرح شـــود
چیســـت؟ به عبارتی گرهای که قسمتی از
تصمیمگیـــران را به فکـــر انداخته تا برای
چنیناصالحیاقدامکنند،کجاست؟
ویژگی ســـاختاری که بعـــد از انقالب
بـــرای اداره امور اجرایی در کشـــور داریم
که البته قســـمتی از آن هم میراث دوران
قبل از انقالب اســـت بر پایه برنامهریزی
متمرکز اســـت .یعنی در واقع شـــاخصه
اساســـی و اصلی ساختار اداری ما همین
برنامهریزی متمرکز میباشد .این مدل
برنامهریـــزی البته چه قبـــل از انقالب و
چه بعد از آن دچار نوســـاناتی میشود و
در برخی دولتها جایگاه سازمان برنامه
تغییر میکنـــد و برخی جاهـــا نقش آن
کمرنگ میشـــود و برخی جاها پررنگ.
اما فارغ از این کم رنگ و پر رنگ شـــدن
جایـــگاه برنامهریـــزی در کشـــور ،رویکرد
برنامهریـــزی مـــا و بحـــث توســـعه یک
رویکرد متمرکز است.
ëëمتمرکزبهچهمعنا؟
بـ ــه این مفهـ ــوم که ما رویکـ ــرد آمایش
سرزمینیبهمعنایاختیاراتبرایاستانها
ومناطقخودنداریم.البتهدرقانوناساسی
ما رویکرد فدرالی شدن و یا اینکه استانها
اختیـ ــارات مجزایـ ــی در بحثهـ ــای هزینه
و درآمد داشـ ــته باشـ ــند را به دلیل شرایط
خاصکامالًکنارگذاشتهشدهاستوهمین
هم ادبیات متمرکز برنامهریزی در کشور را
تقویت کرده و این موضوع کامالً مشهود و
مشخص است .خروجی این رویکرد باعث
شـ ــده که عمالً با شرایطی مواجه شویم که
آن شرایط مطلوب وضعیت فعلی نظام و
کشورمانیست.

ëëیعنی شما مشـــکالت موجود در کشور
را بـــه همین مـــورد مشـــخص از ضعف
ساختاری ما محدود میکنید و اگر جواب
منفیاست،رویکردمتمرکزدربرنامهریزی
چهسهمیدرمشکالتفعلیدارد؟
قطعاً مســـأله فقط به ایـــن موضوع
برنمیگـــردد امـــا نمیتوانیـــم از تأثیـــر
عمیق آن هم بر شـــرایط کشـــور ســـخن
نگوییم .شما نگاه کنید ،ما االن با یکسری
شـــکافها در استانها و مناطق مختلف
کشـــورمان مواجه هســـتیم که مثالً نرخ
بیـــکاری در برخی اســـتانها بســـیار باال
و در برخـــی جاهـــای دیگـــر متعادلتـــر
اســـت .یـــا برخی جاهـــا تمرکـــز درآمد و
منابع بانکـــی وجـــود دارد و برخی جاها
این موضوع نیســـتً .
مثـــا االن منابعی
کـــه در مرکز هزینـــه و مصرف میشـــود
اصالً به اندازه اســـتاندارد بازدهی ندارد.
مضافاً اینکـــه تجربه باقی کشـــورها هم
در ایـــن زمینه اهمیـــت دارد و باید به آن
توجه کنیم .ما االن متوجه هســـتیم که با
این ســـاختار فعلی تصمیمگیری امکان
توجه به آمایش ســـرزمینی وجود ندارد
و این باعـــث رویکرد غیرکارشناســـی در
توزیـــع فرصتها و منابـــع و برنامهریزی
غیرمتوازن در مناطق مختلف میشود.
در مبحـــث برنامهریزی توســـعه یکی از
راهکارهـــای مهم تفویـــض اختیارات به
مناطق اســـت که بتوانیـــم مباحثی مثل
آمایش ســـرزمینی را اجرایـــی کنیم .االن
بین میـــزان مســـئولیتها و اختیارات با
میزان پاسخگویی مدیران ارشد استانها
و نماینـــده عالـــی دولـــت هیـــچ رابطـــه
منطقی وجـــود ندارد .یعنی مســـائلی از
استانها خواسته میشـــود اما آنها هیچ
توان اجرایی و بودجه مشخصی برای این

ندارند .مدیری که در معین کردن بودجه
و تعریف پروژههـــا و راهبردها هیچ کاره
اســـت ،چه پاســـخگویی میتواند داشته
باشد؟
ëëبرگردیـــم به ســـؤال اولی که پرســـیدم.
چقـــدر این موضوع جدی اســـت و تا چه
اندازه االن در فاز اجرایی و یا تصمیمگیری
برای آن ورود کردهایم؟
مـــا در مجلس قبل این کار را شـــروع
کردیـــم .نخســـتین اقدامی کـــه صورت
گرفت توسط خود بنده بود که ما نامهای
را به امضـــای  170نماینده در ســـال اول
ریاست جمهوری آقای روحانی به ایشان
نوشتیم و تقاضا کردیم که این موضوع را
پیگیریکنند.
ëëپیگیری رئیس جمهـــوری چقدر مؤثر و
حیاتی است؟ آیا نیاز به مداخله مجلسی
ندارد؟
به هر حـــال در این موضوع بخشـــی
از اختیارات مربـــوط به رئیس جمهوری
است و بخشـــی هم مربوط به وزرا است
و نیـــاز به قانون نـــدارد .یک جاهایی هم
هســـت که نیاز به قانونگـــذاری داریم که
آنجا هم دولت باید الیحه بدهد یعنی باز
هم به رئیس جمهوری و اعضای هیأت
یگردد.
دولت برم 
ëëمجلستااالنچهکرده؟
در این حوزه کار شـــروع شد که بعدها
در حوزه اصالح قوانیـــن و مقررات ورود
کردیم که این موضوع بیشـــتر از همه جا

خودش را در برنامه ششم توسعه نشان
داده اســـت .یکی از کارهایی که در برنامه
ششم انجام شد و کمک کردیم به رویکرد
عدم تمرکز و به عبارتی توسعه متوازن در
مناطق که در برنامه ششـــم لحاظ شد و
تأکید شد که استانها میتوانند در برخی
شئون توسعه تصمیماتی مستقل از مرکز
بگیرند .یکی از این کارها بحث تشـــکیل
شـــورای عالی معادن اســـت .یا موضوع
افزایش ســـهم بودجههای عمرانی از 5
درصـــد به  30درصد اســـت .به جز اینها
خیلی اختیارات دیگر هم تفویض شد.
ëëیـــک بحـــث موضـــوع مخالفـــت
دســـتگاه اجرایی با این تصمیم است.
در عمـــل چقـــدر ایـــن مخالفـــت را
احساس کردید؟
بله یک جاهایی ما مواجه میشدیم
با مخالفـــت بدنـــه .یعنی خیلـــی جاها
مســـئوالن در سطوح مختلف جلوی این
تصمیمات میایســـتادند .البته شخص
وزیر یا مســـئول باالدســـتی منظـــور من
نیســـت ،منظور من مقاومـــت عمومی
خود ساختارهاست .به هر حال تفویض
اختیار یعنی کاهش قدرت و ســـاختارها
هم دوست ندارند قدرتشان کاسته شود
و مقابل آن مقاومت میکنند.
ëëشماگفتیدبارئیسجمهوریهممکاتبه
داشـــتید .نیروهای باالدســـتی دولت در
ســـطح رئیس جمهوری و وزرا و معاونان
رئیس جمهوری چه نقطهنظـــری به این

موضوعاتدارند؟
خـــب یکـــی از جایگاههایی کـــه باید
نظر مســـتقیم در ایـــن رابطه مـــیداد و
نظر او هم بســـیار مهم بود ،قاعدتاً وزیر
کشور بود که میبایســـت مأموریتهای
نمایندگان عالی دولت در اســـتانها را با
رویکردی که مد نظر ما است ،هماهنگ
کند .خوشـــبختانه در این زمینه نظر وزیر
کشـــور به طور کامل با مـــا هماهنگ بود.
از روز اول کـــه ایـــن بحثها مطرح شـــد
ایشان پای کار آمدند و به استانها گفتند
که بایـــد این موضـــوع را پیگیـــری کنید.
بنابراین مقاومت مد نظر من در وزارت
کشـــور نبود .مقاومـــت در جایـــی بود که
میخواســـت تفویض بدهـــد .اینجا وزیر
کشور میخواست تفویض اختیار را برای
استانداران خود بگیرد.
ëëتفویض اختیار به اســـتاندار یا استان؟
چون بحث مجموعـــه مدیریتی کل یک
استان مطرح است نه الزاماًاستاندار .این
راتوضیحمیدهید؟
بله .بحث اساســـی ما تفویض اختیار
به اســـتان است نه اســـتاندار .یعنی مثالً
اگر فالن پروژه قرار اســـت در فالن استان
اجرا شـــود و نیـــاز به مجوزهـــای محیط
زیستی دارد ،محیط زیست همان استان
بتواند کار را پیگیری و بررســـی کند و نیاز
به رجوع به مرکز نباشـــد .این به معنای
آن نیســـت کـــه الزاماً قـــدرت اســـتاندار
افزایش یابد .به این معناست که قدرت

بحث اساسی ما
تفویض اختیار
به استان است نه
استاندار .یعنی
مثالً اگر فالن پروژه
قرار است در فالن
استان اجرا شود و
نیاز به مجوزهای
محیط زیستی دارد،
محیط زیست همان
استان بتواند کار را
پیگیری و بررسی
کند و نیاز به رجوع
به مرکز نباشد.
این به معنای آن
نیست که الزاماً
قدرت استاندار
افزایش یابد .به
این معناست که
قدرت مجموعه
مدیریتی استان
بیشتر میشود و
به صورت طبیعی
قدرت استاندار هم
افزایش خواهد
یافت

مجموعـــه مدیریتـــی اســـتان بیشـــتر
میشـــود و بـــه صورت طبیعـــی قدرت
اســـتاندار هـــم افزایش خواهـــد یافت.
به عبارتـــی قـــدرت اســـتاندار در اینجا
تابعی از قدرت مدیریت اســـتان است
نه بالعکـــس .یعنی هـــدف از خروجی
این کار این است که ما بتوانیم مدیران
و مجموعـــه مدیریـــت قویتـــری در
استانها داشته باشیم.
ëëاشاره کردید که ساختارهایی مقابل این
موضوع مقاومت میکنند .آنها مربوط به
چهبخشیهستند؟
آن ســـاختارها عموماً مربوط به دیگر
وزارتخانهها میشـــود .یعنی کم و بیش
در دیگـــر وزارتخانههـــا و ســـازمانهای
زیرمجموعـــه دولـــت در ایـــن خصوص
مقاومتمیکنند.
ëëدر ســـطح وزرا و مقامـــات عالـــی
وزارتخانهها و سازمانها؟
الزامـــاً در ســـطوح وزرا نبـــوده .یعنی
برخی موارد بدنه کارشناسی وزارتخانهها
هستند که مقاومت یا مخالفت میکنند
چون بـــا این تصمیـــم مرجعیت فعلی
خود را در امور اداری و تصمیمگیریها از
دست میدهند.
ëëفکرمیکنیداینموضوعدردولتدوم
آقایروحانیعملیشود؟
خوشبختانه االن تا حدی این کار جلو
رفته و البته عرض کردم که مقاومتهای
ســـاختاری خاصـــی هم وجـــود دارد و ما
امیدواریم که این مســـائل در دولت دوم
آقای دکتـــر روحانی به کمترین حد خود
برســـد تا راه برای یک تحول ســـاختاری
بزرگ باز شود .تا االن چیزی که ما شاهد
آن بودیـــم برآیند مثبت بـــوده .یعنی ما
فکـــر میکنیم آقـــای رئیـــس جمهوری
خودشان با این موضوع مخالف نیستند.
چون اگر ایشان مخالف بود خروجی این
موضوعات نمیتوانست تا اینجا برود .اما
انتظار ما این اســـت که آقای روحانی در
دولت دوم خودشـــان پای کار این بحث
بیاینـــد .این بـــا مخالف نبـــودن متفاوت
اســـت .بایـــد در دولـــت به ایـــن موضوع
ایمان آورده شـــود که افزایش قدرت تک
تک اســـتانها منجر بـــه افزایش قدرت
ملی خواهد شد.

البته پیگیری ایـــن موضوع در دولت
دوازدهم بســـتگی به تیـــم آقای روحانی
هم دارد کـــه باید ببینیـــم نهایتاً چگونه
خواهد بود .خصوصاً در ســـازمان برنامه
باید کســـی باشـــد کـــه اعتقاد بـــه چنین
رویکردی داشـــته باشـــد و اگر غیر از این
باشد قطعاً این موضوع امکان اجرا پیدا
نمیکند.
ëëبرخـــی معتقدنـــد افزایـــش اختیارات
اســـتانها باعـــث افزایـــش فشـــارها به
مدیران استانی هم میشود .این موضوع
آیـــا خودش یـــک بحث قابـــل مالحظه
نیست؟
نـــه .ما وقتـــی اختیـــارات بدهیم باید
منتظـــر پاســـخگویی هـــم باشـــیم .من
نمیگویـــم فشـــار نخواهد بود امـــا ما به
خاطر یکسری فشـــارها که قسمتی از آن
هم طبیعی اســـت نبایـــد از یک اصالح
ســـاختاری واجـــب در نظـــام اداری خود
پرهیزکنیم.
ëëموضوع دیگر اینکـــه بدنه مدیریتی ما
در اســـتانها چقدر ظرفیـــت الزم برای
افزایش اختیـــارات را دارد؟ به عبارتی آیا
توانایی این ســـطوح مدیریتی در کشـــور
مـــا همخوانی الزم برای افزایش ســـطح
اختیاراترادارد؟
ایـــن شـــرایط در جاهـــای مختلـــف
شدت و ضعف دارد اما مجموعاً شرایط
متناسبی در این خصوص داریم .من هم
معتقدم که شاید توان بدنه مدیریتی ما
در اســـتانها کشـــش الزم برای افزایش
اختیارات را نداشته باشد اما تا وقتی هم
میـــدان الزم را نبیند نمیتواند خود را به
آن سطح برساند.
مـــا میدان را بـــاز نکردهایـــم و آنوقت
میگوییم توان نداریم .خب معلوم است
کـــه در این میدان محـــدود دایره حرکتی
مدیران کم است و نهایتاً به همین دایره
حرکتی محدود هم خو میگیرند .البته از
یک منظر یعنی تسلط بر مسائل محلی
به نظر مـــن مدیران اســـتانی مـــا دارای
شایســـتگیها و ظرفیتهـــای بیشـــتری
هستند.یعنیاینکهبهترازمرکزبهمسائل
و مشـــکالت احاطه دارند که این خودش
یکـــی از پایههـــای مهـــم تصمیمگیری
درست است.

