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اكرم چهاردولى  
محمدناصر نيكبخت، اســتاندار همدان كه 
در جمع مديران بازنشسته دولتى با اين پست 
خداحافظى كرد، يكى از معدود مديرانى است 
كه در هر ســه دولت اصالحات، پاك دستان و 

تدبيرواميد پست هاى ارشد داشت.
وى كه زاده ديشــموك از اســتان كهگيلويه و 
بويراحمد است، بيشــترين سال هاى عمر خود 
را در مناصب دولتى و استان هاى ديگر گذرانده 

است.
از 8 آبــان 1392 به عنوان اســتاندار همدان 

مشغول به كار شد و پيش از آن:
معاون پشــتيبانى و منابع اســتاندارى همدان 
در زمان مديريت ارشــد بهروز مرادى، معاون 
اســتاندار تهــران، معاون اســتاندار هرمزگان، 
مديركل امور اقتصادى و توليدى اســتاندارى 
تهران، مديــركل امور اقتصــادى و توليدى و 
مديركل  هرمزگان،  استاندارى  صادرات  توسعه 
ادارى و مالى استاندارى كهگيلويه و بويراحمد، 
مديركل بازرســى و رســيدگى به شــكايات 
اســتاندارى كهگيلويه و بويراحمــد، مديركل 
شهر و روستا اســتاندارى هرمزگان، سرپرست 
فرمانــدارى ميناب، عضويت در هيأت واگذارى 
زمين، عضو كميســيون ماده 32 و كميسيون 

تبصــره يك ماده يك حفظ كاربرى اراضى و باغات به هنگام مســئوليت 
در استاندارى تهران با حكم وزير جهاد كشاورزى از جمله سوابق اجرايى 

اوست.
با نگاهى به اين كارنامه، پررنگ بودن جايگاه اقتصادى نشــان مى دهد كه 
وى در اين عرصه داراى تجربيات و تخصص پرسابقه است كه در سال هاى 

اخير محور سياست هاى او در استاندارى همدان بوده است.
نيكبخت گرچه در اســتان هاى محروم پســت هاى مختلفى داشــته اما 
طوالنى ترين زمان خدمت خود را در همدان ســپرى كرده و بارها اذعان 
داشته كه تعلق خاطرش به همدان بيش از ساير استان هاى كشور است.

ماندگارى در ســخت ترين شــرايط و بحران هاى اقتصادى از ويژگى هاى 
نيكبخت اســت كه ســابقه مديريت او در معاونت هاى پشــتيبانى و امور 

اقتصادى و توليدى پشتوانه آنهاست.
در 3 دهه گذشــته مديرانى كه از شهرســتان هاى كوچك به مدارج باال 
ترقى كردند همــواره مديرانى بودند كه كمترين مدت خدمت خود را در 
شهرستانى كه زاده شده اند، گذرانده اند و همين امر با برخى سياست هاى 

بومى گزينى منافات داشت.
اســتان هايى چون اصفهان و خراسان به مديريت هاى غيربومى كمتر تن 
داده اند اما در استان هايى چون همدان از ميان 15 استاندارى كه تاكنون 
بر ســر كار آمده اند تنها 4 استاندار بومى بوده و سايرين از شهرهاى ديگر 

به اينجا منتقل شده اند.
حضور مديرانى كه براى 3 يا 4 ســال وارد اســتان مى شــدند بويژه در 
مدارج بااليى چون اســتاندارى سبب مى شد كه طول مدت شناخت آنها 
از ويژگى هاى اســتان و نيز انتصاب مديران زيردست با كندى پيش برود 

و همين اتفاق در درازمدت موجب فرصت سوزى هاى فراوان شده است.
نيكبخت اما در اين ميان يك استثنا تلقى مى شود.

او عالوه بر آنكه در دوران اصالحات معاونت پشــتيبانى منابع انسانى در 
استاندارى را عهده دار بود در زمان دولت مهرورزان نيز به معاونت مرادى 
ابقا يافت و تعامل او با مديران سه دولت سبب آشنايى و تسلط بيشترش 

بر جريان هاى سياسى و اقتصادى شهر شد.
در نهايت طبيعى بود كه با روى كار آمدن دولت تدبيرواميد بهترين گزينه 

مورد استقبال نمايندگان و وزارت كشور براى همدان؛ هم ايشان باشد.
مهمتريــن ويژگى نيكبخت در اين دوره، تســلط كامــل او بر بنگاه هاى 
اقتصادى استان است. امرى كه تا تحكم هاى فراوان وى به رؤساى بانك ها 

پيش رفت.
درخواســت بركنارى يا انتصاب مديران بانك ها به دليل عدم همراهى يا 

برعكس هماهنگى با اســتاندارى، بارها در رســانه ها منعكس شد و نشان 
داد كه استاندار دولت تدبير نه تنها از جزييات عملكرد بانك ها در برخورد 
بــا بنگاه هاى اقتصادى همدان خبــر دارد بلكه حاكى از ميزان نفوذ او در 
مركز بود؛ چراكه تغيير و تحوالت مديريتى در بانك ها در اين 6 سال اخير 
بيش از گذشته بوده و اعمال فشار استاندار در پشت آن پنهان نبوده بلكه 

به صراحت اعالم شده است.
نيكبخــت از ابتــداى حضــور در همدان به عنوان اســتاندار به ســابقه 
مديريت هاى پيشــين خود متكى بود و همين امر ســبب شد تا فرصت 
را غنيمت شــمرده و معطل نگذارد و با تشــكيل جلســاتى براى بررسى 
مشــكالت ســرمايه گذاران و واحدها صنفى، در يك نشســت مشترك با 

تمامى دست اندركاران، مصوبات متعددى در اين كارگروه ها اخذ كند.
اين اتفاقات اما سبب نشــد كه مشكالت استان به سرعت حل شود بلكه 
همچنان با تشــديد اوضاع اخير و روند تحريم ها، بيش از آنكه مشــاركت 
بانك ها با واحدهاى توليدى هموار شده بود، شرايط بين المللى آن را پس 

زد و نتيجه تمام تالش هاى استاندار عقيم ماند.
كاهش روند توليد، صادرات و نيز عدم اســتقبال سرمايه گذاران از يكسو و 
نيز كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه تعطيلى بســيارى از واحدهاى 
خدماتى از سوى ديگر سبب شــد تا وضعيت اشتغال استان همچنان در 
همــان نقطه صفر باقى بمانــد و برغم تمام تبليغات رســانه اى مبنى بر 
تك رقمى شــدن نرخ بيكارى، باز هم شــاهد آن هستيم كه اين روند رو 

به افزايش است.
شــايد مهمترين خصيصه اى كه در اســتاندار بازنشســته مى توان سراغ 
داد، همان تســلط بى چون وچرا بر مديران زيردســت است. امرى كه اگر 
با سرپيچى همراه مى شــد به بركنارى آن مدير مى انجاميد نمونه بارزش 

انتقال الهى تبار، معاون سياسى استاندار به كرمانشاه بود.
اينگونــه تحكم به مديران زيردســت مــورد انتقاد گاه و بيگاه رســانه ها 
قرار مى گرفــت اما نيكبخت تا آخرين فرصت از ايــن تحكم بهره گرفت 

و همچنان از مديرانش مى خواست كه بدون اجازه او اظهارنظر نكنند.
دســتورات از باال به پايين موجب بى عملــى و گاه ترس مديران از ابتكار 
عمل شــد تا جايى كه هيچ سازمان و اداره اى طى 4 سال اخير نتوانست 
از خود يك حركت پرقدرت به نمايش بگذارد بلكه منتظر اوامر باال دست 

مانده و صرفاً آن را تأييد مى كرده است.
با اين شرح بايد چنين نتيجه گرفت كه اگر مديران ارشد غيربومى انتخاب 
مى شــوند و اگر جابه جايى آنها در استان هاى مختلف به علت جلوگيرى 
از اينگونه حركت هاى پس رونده اســت، پس چرا يك استاندار مى تواند با 

ســوابق معاونت بيش از يك دوره در استانى چون همدان به كار گمارده 
شود.

صدالبته در كنار آشــنايى با زيرســاخت هاى اســتان، وجود تجربه هاى 
مديريتى مهم اســت اما رابطه تحكيمى با همان مديرانى كه بارها و بارها 
در ســمت هاى مختلف با استاندار ارتباط داشته اند، گاه موجب قفل شدن 

توان مديران مى شود كه نمونه هاى بسيارى از آن را ديديم.
اتفاقــى كه در ابقــاى مديركل اداره تعاون، كار و رفــاه اجتماعى رخ داد 
و اقالمــى با وجود انتقادات مكرر به پشــتيبانى اســتاندار تا آخرين روز 

خدمتش در اين اداره باقى ماند.
ساير نمونه هايى از اين دست بسيارند و شايد يكى از آسيب هاى ماندگارى 

يك مدير ارشد بيش از دو دوره در استان باشد.
حال كه اســتاندار بازنشسته شده است و اتفاقاً نزديك ترين معاون وى به 
جايش نشسته و همان مسير ادامه دارد؛ كالبد شكافى رفتارهاى مديريتى 
و نيز بررســى علل چنين ارتباطاتى مى توانــد براى مديران آينده الگويى 
ارزشــمند باشد تا مراقب باشند سنت ديرين روابط به جاى ضوابط حاكم 

شود و مبادا انتصاب ها و تغييرات بر همين پايه ادامه يابد.
اگر نيكبخت توانسته باشد در دوران خدمت خود از سرپرستى فرماندارى 
تا اســتاندارى يك اســتان طى مســير كند و اين روند را در مدت زمانى 
مناســب هم سپرده باشد، اما شايد نتوانسته باشد پس از خود مديرانى با 
ويژگى هــاى جوان گرا تربيت كند. و اگر نبود كه امروز اجبار كنار گذاردن 
بازنشســته ها قانونى شــود، ممكن بود همچنان استاندارى در همين رده 

سنى به همدان بيايد.
اتفاقاً جوان بودن شــاهرخى مى تواند امتياز مثبتى براى حمايت استاندار 
از وى باشد و همين امر نيز مورد توجه نمايندگان و وزارت كشور نيز قرار 
گرفته اســت، اما مهم اين است كه استاندار جوان بتواند ايده هاى جوانانه 
نيز به كار ببندد و گرنه ســن و ســال عددى هيچ امتياز برترى بر پيران 

ايجاد نخواهد كرد.
راهى كه نيكبخت در ثبات اقتصادى اســتان پيمود چون با اعمال فشــار 
همــراه بود، به محض خداحافظى او ممكن اســت ناتمــام باقى بماند و 
همان مديران عاملى كه تحت فشــار از او حرف شنوى داشتند دوباره به 
سياست هاى گذشته خود بازگردند تا توان استاندار جديد را براى سربراه 

كردن خود محك بزنند.
بنابراين در پايانى ترين روز حضور نيكبخت در همدان شايســته اســت از 
وى بخواهيم كه در مراسم توديعش به آيندگان توصيه كند كه روش هاى 

جديدى براى مديريت استان به كار ببندند.

يتي  مدير ر  ا قتــد ا دهه   يك 
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همگاني همت  چرخ  الي  همگانيچوب  همت  چرخ  الي  چوب 

 با معرفى شاهرخى به عنوان استاندار جديد همدان، مديريت 5 ساله 
نيكبخت به پايان رسيد تا اســتان همدان بار ديگر رنگ تغيير را در رأس 

مديريت اجرايى به خود ببيند.
5 ســال پيش در چنين روزهايى با آمدن نيكبخت به اســتان، گذشته از 
برخى مخالفت هاى جزئى كه بيشتر جنبه سياسى داشت، افكار عمومى از 

دو جهت از معرفى او به عنوان استاندار همدان استقبال كرد.
يكى به لحــاظ اقتصادى بودن نيكبخت و چهره اى كــه به مرد اقتصادى 
اســتان معروف بود و ديگرى تجربه گران سنگ او در استان كه سال ها در 
جايگاه معاونت اســتاندار خدمت كرده بود و كامًال به مســائل و مشكالت 

استان اشراف داشت.
اســتاندار همــدان در دولــت تدبيرواميــد بــا نــگاه توســعه گراى خــود كار 
در همــدان را شــروع كــرد و از همــان آغــاز، بنــاى خــود را بــر اســتفاده 
ــاى  ــد برنامه ه ــر بتوان ــا بهت ــت ت ــات گذاش ــا و امكان ــام ظرفيت ه از تم

توســعه را پيــش ببــرد.
نيكبخــت كه براســاس رويكرد دولت، اعتــدال و عقالنيت را ســرلوحه 
برنامه هاى خود قرار داده بود، براى اينكه در شــرايط مســاعدترى بتواند 
روند توســعه استان را شتاب بخشد، از شعار "همت همگانى براى توسعه" 
اســتفاده كرد و تالش نمود اين شعار در سطح استان عملى و محقق شود 
تا زمينه براى بهره گيرى مناســب از توانمندى هــا و ظرفيت هاى موجود 

استان فراهم گردد.
اســتاندار مجرب و كاركشــته همدان مى خواست با اين رويكرد، هم نوعى 
انســجام در ميان مديران ايجاد شود و هم همه نيروهاى فعال و تأثيرگذار 

استان به كمك توسعه بيايند.
مردم و رسانه ها نيز از اين شعار استقبال كردند و اميدوارانه به آينده استان 

چشم دوختند تا منتظر اتفاقات خوب و تحوالت مثبتى در استان باشند.
اينكه چقدر استاندار همدان با چنين رويكردى موفق به اداره امور و بويژه 

رفع موانع توسعه شد، نيازمند بررسى دقيق ترى است.
امــا واقعيت امر آن اســت كه آنچــه از تجربه 5 ســاله مديريت نيكبخت 
برداشت مى شــود، دو بخش متفاوت را هم در ميان مديران اجرايى و هم 

ديگر فعاالن استان مشاهده مى كنيم.
بخشــى مربوط به كسانى است كه پايبند شعار همت همگانى براى توسعه 
بودند و تا آنجابى كه توان داشــتند، ســعى كردند با مديريت ارشد استان 
بر مبناى اهداف و برنامه هاى دولت از يكســو و اولويت هاى استان از سوى 

ديگر همراهى كنند.
بخــش ديگر امــا برخالف انتظار ظاهر شــدند و نه تنهــا همراهى الزم را 

نداشتند، بلكه در مواردى موانعى را نيز در مسير توسعه ايجاد كردند.
نيكبخــت در اين ســال ها بارها و بارها از آنها انتقــاد و گاليه كرد و پيش 
چشم رســانه ها از مديران ناهمراهى سخن گفت كه در تبيين برنامه هاى 

دولت كوتاهى مى كنند.
اين در حالى بود كه يكى از مهمترين پيش نيازهاى يك مدير موفق وجود 
يارانى صديق، عالم، كوشــا و فداكار است و درست در همين نكته اساسى 

شاهد مشكالتى بوديم كه استاندار همدان با آنها مواجه شد.
نماينده عالى دولت در اســتان به دنبال رشد و توسعه در مناطق مختلف 
استان بود كه اين مهم به خواســت، فعاليت و توان مديريتى و هماهنگى 
مديران بستگى داشــت تا بروز و ظهور خدمات و شيرينى كام مردم را به 

دنبال داشته باشد.
البته اســتاندار همدان ســعى كرد به نوعى اين روند نامبارك را در استان 
متوقف كنــد و حتى در مواقعــى ضمن اينكه از تغييــر حتمى برخى از 
مديران دستگاه هاى دولتى و فرمانداران سخن گفت، تأكيد كرد "مديرانى 
كه نتوانند پا به پاى او بدوند و يا در جلســات طوالنى بنشينند، بهتر است 

تغيير كنند".
اين گفته ها نكات مهم و پيام هاى روشنى داشت، اما با گذشت زمان خيلى 
هم تأثيرگذار نبود و ما همچنان شــاهد حضور مديــران ناهمراه در بدنه 
اجرايى اســتان بوديم. از اين رو نيكبخت در همراه نمودن مديران و ايجاد 
هماهنگى و همســويى كامل ميان آنها موفقيت اندكى داشــت و مديران 
ناهمراه همچنان به صورت يك چالش جدى ذهن مدير ارشــد استان را به 

خود مشغول نمود. 
از ســوى ديگر تغييــر برخى از مديران دســتگاه هاى مختلف و همينطور 

فرمانداران به موضوعى تكرارى براى مردم تبديل شده بود؛ چراكه اين مهم 
جزء مطالبات مردم بود و اتفاقاً جريان هاى سياســى مختلف و رسانه هاى 
جمعى نيز موضوع را مطرح نموده و انتظار و توقعات عمومى در اين زمينه 

را بازگو كرده  بودند.
تصريح استاندار مبنى بر اينكه مديران ناهمراه با او بهتر است تغيير كنند، 
بيانگر آن بود كه عده اى از مديران نتوانســته يا نخواسته اند همراهى الزم 
را با اهداف و برنامه هاى دولت در استان داشته باشند و بايد بروند، هرچند 

اين تغيير در حدى نبود كه همراهى مديران را به سطح بااليى برساند.
بــه هر حــال دوره 5 ســاله مديريت نيكبخــت در اســتان را بايد دوره 
پرفرازونشيبى دانســت كه گرچه حركت هاى محسوسى در جهت توسعه 
شــكل گرفت و نگاه اســتاندار سابق نيز به حداقل رســاندن فاصله وضع 
موجود با وضع مطلوب بود، امــا چالش هاى اين دوره نيز كم نبود و اتفاقاً 
چالش اصلى از همان نقطه اى آغاز شــد كه مدير ارشد استان بر آن تأكيد 

داشت. 
نيكبخت مى خواست با شعار "همت همگانى براى توسعه" فضايى در استان 
شــكل بگيرد كه بتوان از تمام ظرفيت ها استفاده نمود، اما اولين مانع در 
اين مسير را كسانى ايجاد كردند كه در بدنه اجرايى حضور داشتند و باعث 
شدند مدير ارشد استان بارها از مشكلى به نام مديران ناهمراه سخن بگويد 

كه نمى گذارند هماهنگى الزم شكل بگيرد.
اين مشــكل اما هيچگاه به طور كامل رفع نشد و همت همگانى مورد نظر 
نيكبخت كه آن را الزمه توســعه اســتان مى دانست با مانع تراشى مديران 

ناهمراه با چالش جدى مواجه شد. 
بــدون ترديــد ايــن يــك تجربــه مهــم و البتــه عبرت آمــوز اســت و امــروز 
ــد  ــد همــدان يكــى از مســائل مهمــى كــه باي ــا معرفــى اســتاندار جدي ب
ــرد،  ــرار گي ــد ق ــورد توجــه فعــاالن اســتان و همينطــور اســتاندار جدي م
بحــث همراهــى بــا سياســت هاى دولــت در كنــار شــاخص ها و معيارهــاى 
الزم بــراى يــك مديــر موفــق اســت كــه بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد تــا 
چالش هــاى قبلــى در اســتان تكــرار نشــود و منافــع مــردم و اســتان كــه 

بــر هــر چيــزى ارجحيــت دارد، هيچــگاه بــه حاشــيه نــرود.
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احياِى براي  نتظار  ا
شفافيت

روزهــاى آينــده  اســتاندار همــدان بايــد صندلــى مديريــت 
را بــه شــخصى ديگــر بســپارد و در ايــن روزهــا حضــور كمرنگــى 
ــود.  ــس مى ش ــى از وى منعك ــار كم ــمات دارد و اخب در مراس
نيكبخــت در همــان روزهــاى ابتدايــى حضــورش در ســال 92 
ــف  ــت و تأس ــدان گف ــتعدادهاى هم ــتگى و اس ــه شايس از هم
خــورد كــه چــرا ايــن شــهر متناســب بــا همــه شايســتگى هايش 
از جملــه ســبقه تاريخــى اش نتوانســته بــه توســعه الزم دســت 
پيــدا كنــد. بــه شــرايط آب و هوايــى اشــاره كــرد كــه در كشــور 
ــدان را  ــاى هم ــا آزاد راه ه ــان روزه ــت. او در هم ــر اس بى نظي
بهتريــن از نظــر دسترســى بــه مركــز كشــور و همچنيــن مركــز 
ــا  ــوارد ب ــن م ــيارى از اي ــر بس ــا ذك ــت. ب ــرب دانس ــل غ ثق
ــا ايــن همــه ظرفيــت تاكنــون توســعه  افســوس گفــت: «امــا ب

پيدا نكرده است.»
ــع  ــون من ــالغ رســمي قان ــا اب ــذرد و ب ــان مى گ 5 ســال از آن زم
بــه كارگيــري بازنشســتگان در دســتگاه هاي دولتــي، محمدناصــر 
ــئوليت هاي  ــد از مس ــر باي ــر ديگ ــا 22 مدي ــراه ب ــت هم نيكبخ
دولتــي خداحافظــي و صندلــى اســتاندارى را واگــذار كنــد. اكنــون 
زمــان ارائــه كارنامــه  5 ســاله اســتاندار در همــدان اســت. همچنين 
ــاع از شــفافيتى اســت كــه دولــت تدبيرواميــد هــم در  زمــان دف
زمــان انتخابــات رياســت جمهــورى يازدهــم و هــم دوازدهــم وعده 

آن را بــه رأى دهنــدگان و مخصوصــاً طرفــداران خــود داده بــود.
ــاى  ــه حرف وحديث ه ــار ب ــا آم ــه ب ــت ك ــت آن اس ــون وق اكن
آمارســازى اشــتغال پايــان دهــد. بــه ميــزان واحدهــاى صنعتــى 
اشــاره كنــد كــه در دولت هــاى قبلــى تعطيــل شــده و در دولتهــاى 
يازدهــم و دوازدهــم احيــا شــدند. گزارشــى از حــوزه خصوصــى و 
ــر چالــش  ــه مســأله پ ــه كنــد. ب حمايتــش از ســرمايه گذاران ارائ
خــود در زمينــه اعتــدال اشــاره كنــد كــه بــه چــه ميــزان دررونــد 
اجرايــى مديــر ارشــد تأثيرگــذار بــوده اســت. بــه ميــزان توســعه  از 
زمــان حضــور خــود تــا امــروز اشــاره كنــد كــه همــواره دغدغــه 
نيكبخــت بــراى همــدان بــود. بــه رســانه ها، تعامالتــش بــا 
ــتان و در  ــى اس ــاى سياس ــى، فض ــاى دولت ــران و معاونت ه مدي
ــى  ــاى ابتداي ــر آنچــه در روزه ــه ســرانجام نرســيدن ه ــى ب چراي

ــود. ــده اش داده شــده ب وع
ــراى دفــاع از عملكــرد و پاســخگويى  يكــى از بهتريــن مكان هــا ب
ــود  ــام در آن وج ــدون ابه ــرده و ب ــه فضــاى بى پ ــادات ك ــه انتق ب
ــد نيكبخــت در  دارد حضــور در جمــع دانشــجويان اســت. هرچن
زمــان رياســت غالمــى بــه دانشــگاه بوعلــى رفــت و پــاى ســخن 
ــجويان  ــه دانش ــه آنچ ــت ب ــى نتوانس ــت منته ــجويان نشس دانش
ــد.  ــيدگى كن ــون رس ــارهاى گوناگ ــت فش ــد تح ــب مى كنن طل
ــه  ــون مطالب ــا اســت. اكن ــاوت از آن روزه ــروز شــرايط متف ــا ام ام
دانشــجويى تنهــا يــك پرســش از ده هــا پرســش از نيكبخت اســت 
كــه در ايــن روزهــاى پايانــى او بايــد پــرده از ناگفته هــا بــاز كنــد.

باشــد  دانشــجويى  بســيج  دعوت كننــده  مى خواهــد  حــاال 
ــى،  ــگاه بوعل ــتقل دانش ــا مس ــى و ي ــالمى بوعل ــن اس ــا انجم ي
ــود و هســت  ــرار ب ــدال ق ــت اعت ــه دول ــد؛ چراك ــى نمى كن فرق
كــه متفــاوت باشــد. حضــور در ايــن فضــا و شــنيدن انتقــادات و 
ــاع از عملكردهــا گفتــه مى شــود  پاســخ هايى كــه در جهــت دف
ــه وعــده اى اســت كــه  ــه نوعــى همــان عمــل كــردن ب خــود ب
ــخگويى  ــاله در پاس ــد س ــى چن ــه فترت ــود. چراك ــده ب داده ش
ــود و معمــوالً دولــت از ايــن  گريبانگيــر مــردم و دانشــجويان ب
ــن  ــم اينچني ــود و اگره ــرارى ب ــه و از آن ف ــه گرفت ــا فاصل فض
ــازماندهى  ــزى و س ــوالً برنامه ري ــد معم ــا مى ش ــى مهي محيط

ــود. شــده ب
ــوت بســيج دانشــجويى در  ــه دع ــد هســت نيكبخــت ب ــن امي اي
ــا  ــؤاالت آنه ــخگوى س ــد و پاس ــركت كن ــا ش ــا آنه ــردى ب ميزگ
باشــد. ايــن كار نه تنهــا مى توانــد يــك دهــه بدعــت عــدم 
شــفافيت را از بيــن ببــرد بلكــه مى توانــد احياكننــده پاســخگويى 
مديــران نيــز باشــد. در ايــن راســتا اســتاندار بــا دفــاع از عملكــرد 
خــود هــم مى توانــد تدبيــِر دولــِت اميــد را نشــان دهــد و هــم بــا 
ــان  ــان كنــد. از زب ــا را بي ــادات، بســيارى از ناگفته ه مواجهــه انتق
مديــر ارشــد اجرايــى اســتان، شــنيدن اينكــه چــه مــواردى ســبب 
شــده امــروز توســعه در همــدان غيرممكــن شــود، مطمئنــا بــراى 

آينــدگان راهگشاســت.

مهدى غالمى 
 وقتى محمدناصر نيكبخت پس از 3 سال دورى دوباره به همدان آمد 
و اين بار به عنوان ســيزدهمين استاندار همدان باالترين مسئوليت اجرايى 
استان را عهده دار شد، نمايندگان مجلس وقت تصورش را هم نمى كردند با 
گزينه هايى كه به وزارت كشور اعالم كرده  بودند او به استاندارى همدان راه 
پيدا كند. بهمين خاطر مراتب اعتراض خود را با اين گفته كه «وزارت كشور 
در انتخاب استاندار كار خود را كرد» اعالم و مدام مى گفتند كه «نيكبخت 
گزينه  مجمع نمايندگان نبود». منتهى با اين قضيه كنار آمدند و بالفاصله 
اعالم داشــتند كه فارغ از انتخاب وزارت كشور با استاندار جديد همكارى 

خواهند داشت.
هرچه از حضور نيكبخت در همدان مى گذشت مشخص بود كه لزوماً قرار 
نيست در استاندارى مجموعه اى از افراد باشند كه بايكديگر سمت و سوى 
واحد سياسى دارند. شايد بعضى از آن ها بخاطر پيشبرد برنامه هاى اساسى 
به اين اعتبار انتخاب شده بودند، اما از ديدگاه سياسى، در حقيقت نماينده 
جريان سياسى متبوع خود به شــمار مى رفتند كه اين امر باعث شده بود 
بسيارى از گروه ها و جبهه ها از طيف هاى مختلف مواضعى متفاوت نسبت به 
عملكرد او داشته باشند. به همين دليل بود كه وقتى الهى تبار در استاندارى 
حضور داشــت، گويى نظر اصالح طلبان مطرح مى شود. يا وقتى دبير طيف 
اصولگرا، ديگر از قحط الرجالى حرفــى به ميان نمى آورد، به اين دليل بود 
كه حضور ســامرى اجازه اينگونه ســخن گفتن را نمى داد. اين نگرش در 
مديريت نهادهاى ديگر هم بالنســبه شــكل گرفت. لذا وقتى استاندار در 
انتخاب فرماندارى ها و مخصوصاً فرماندارى همدان با تمكين از وزير كشور - 
مبنى بر اينكه بهتر است فرماندار از مجموعه وزارت كشور باشد- على تعالى 
را انتخاب مى كند، انعكاس دهنده اين پيام بود كه به واقع وى با تركيبى از 

همه گروه هاى سياسى به دنبال تأثير خوب و مؤثر در استان است. 
ايــن تصميمات دقيقاً همان انتظارى بود كه نمايندگان مجلس اســتان از 
نيكبخت داشــتند و او نيز بر پايه همان تعاملى پا به عرصه گذاشــت كه 
رئيس جمهور در جمع اســتاندارن از آنها خواسته بود (تعامل حداكثرى با 

نمايندگان ولى فقيه و نمايندگان مجلس).
اين روند تا پايان دولت يازدهم ادامه داشت و نمايندگان مجلس كه اكثريت 
از طيف اصولگرا بود از انتخاب وزرات كشــور بواســطه رابطه دوسويه خود 
با استاندار رضايت داشــتند. اما در طرف ديگر منتقدين بودند كه غالباً از 
طرفداران دولت يازدهم بشــمار مى آمدند. تا جايى كه در برهه اى از غفلت 
اســتاندارى همدان در گزينش مديران به انتقاد پرداختند كه چرا مديرانى 
كه در دولت هاى نهم و دهم در اســتان به منصب رسيده اند را برنمى دارد؛ 
چراكه معتقد بودند آنها مى توانند زمينه ساز تخريب دولت را فراهم كنند. 
لذا اســتاندار برپايه همان شعار اعتدال و در راســتاى تعامل حداكثرى با 
نمايندگان مجلس تا پايان دولت يازدهم تمام سعى خود را كرد طبق آنچه 

نظر خود و نمايندگان استان است عمل كند و مديران را منصوب كند.
اين روند سبب شد نمايندگان مجلس از نيكبخت براى صندلى استاندارى 
همدان در دولت دوازدهم نيز حمايت كنند البته اين بار با شــروطى اين 
حمايــت را اعالم كردنــد و آن عدم حضور الهي تبار در اســتاندارى بود. 
مديرارشد اجرايى استان كه از ابتداى حضور خود دغدغه توسعه همدان 
و رفع مشكالت اقتصادى را داشت و سعى مى كرد شعارهاى اصلى خود را 
پى بگيرد، در اين زمينه نيز تعامل را ترجيح داد و به خواسته نمايندگان، 
معاون سياســى امنيتى خود را عوض كرد تا با گروكشــى هاى سياسى 
از عينيت بخشــيدن شعارهايش غافل نشــود. ليكن از زمان آغاز دولت 
دوازدهــم تاكنون بارها گفتــه كه كادرهايى در بطــن نهادهاى اجرايى 
هســتند كه عملكردهاى دولت را در اســتان كمرنگ جلــوه مى دهند. 
متأســفانه نيكبخت هــم در جابه جايى آنها آن عزم را به واســطه همان 

روابط دوسويه از خود نشان نداد.
استاندار هفته ديگر بايد صندلى استاندارى همدان را به كسى ديگر واگذار 
كند منتهــى آن مديرانى كه 120 پروژه نيمــه كاره را پنهان كرده بودند 
همچنان هســتند و به قول معاون اول رئيــس جمهور «مديران بى انگيزه 
آويزان كشور» سرجهيزيه استان ماندند آنهم به خاطر تعاملى كه نيكبخت 

از همان ابتدا قولش را داد و بر وعده اش نيز عمل كرد.

مري سا تا  ر  تبا لهي  ا ز  مريا سا تا  ر  تبا لهي  ا ز  ا
ني همگا نيرضايت  همگا رضايت 
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 خدمتگزاران واقعي  فراموش نمي شوند خدمتگزاران واقعي  فراموش نمي شوند

بود بود  گذاري  يه  سرما گذاري  يه  سرما عاشق  كه  عاشقمردي  كه  مردي 

مهدي ناصرنژاد
اســتاندار  نيكبخــت،  محمدناصــر  آقــاي 
نخســت  ســال  از  تقريبــاً  همــدان  بازنشســته 
دولت هــاي يازدهــم و هم اينــك دوازدهــم، عهــده دار 
مســئوليت شــخص اول اســتان در مقــام سياســت و 
اجــرا مي باشــد. نيكبخــت قريــب 2 دهــه اســت كــه 
ــي  ــد و غيربوم ــئوالن ارش ــي از مس ــوان يك ــه عن ب
ــراي مردمــان حق شــناس  منشــأ خدمــات فراوانــي ب
ــود و بخصــوص  ــناخته مي ش ــن ش ــه دارالمؤمني خط
ــي  ــاون و قائم مقام ــوان مع ــه عن ــه ب ــي ك در دوران
اســتانداران دولت هــاي نهــم و دهــم در اســتان 
ــا  ــود و ب ــو ب ــم در تكاپ ــت، دائ ــور داش ــدان حض هم
پشــتكاري مثال زدنــي بــا مشــكالت مبتالبــه اســتان 
كلنجــار مي رفــت و بــه اعتبــار هميــن تــالش و 
ــم  ــات ه ــت اصالح ــتاندار دول ــه اس ــود ك ــت ب صالب

لقــب گرفــت و در 5 ســال گذشــته از هيــچ كوششــي 
براي پيشرفت استان فروگذار نبود.

موانــع و تنگناهــاي فراوانــي نيــز در نيــم دهــه 
گذشــته پيــش روي دولــت ايــران و در الگويــي 
كوچك تــر نماينــدگان دولــت در اســتان وجــود 
ــت  ــر مأموري ــراي ه ــاً اج ــه طبيعت ــته و دارد ك داش
بخصــوص در حــوزه اقتصــادي را بــراي هــر مســئول 
و دلســوزي ســخت تر مي كنــد و ايــن مشــكالت 
هنــوز و بيشــتر از هــر زمــان ديگــر گريبانگيــر 

مي باشــد. اســتانمان  و  كشــورمان 
آقاي نيكبخت در شــروع كار خود به عنوان استاندار 
همدان بــا توجه به اينكه آگاهي و شــناخت كافي از 
شرايط اقتصادي اســتان و معضل خانه برانداز بيكاري 
و كمرشكســتگي واحدهاي توليدي و كارگري داشت، 
قــول داده بود و به شــدت دنبــال اين بــود تا پاي 

ســرمايه گذاران بزرگ ايراني و خارجي را به اســتان 
باز كنــد و راه هاي جديدي براي تنــازع بقا و حيات 
اقتصادي و اجتماعي براي خيل جوان هاي تحصيلكرده 
و بيكار بگشــايد كه متأســفانه در عمل چنين نشد و 
معــدود طرح ها و پيمان نامه ها در اين زمينه به مرحله 
گــردش كار و ضربان منظم زندگي نرســيد. يكي از 
مشــكالت بزرگ و بازدارانده استاندار دولت اصالحات 
در همدان براي توسعه دامنه صنعت و سرمايه گذاري 
همانــا يك عارضه قديمي و عــادت اعتيادآور در بين 
برخي محافل تأثيرگذار اســت كه از گذشته هاي دور 
تاكنون كمتر اجازه داده اســت صنعت در استان پاي 
بگيرد و معدود صنايع كوچكي هم كه هســت خوب و 

توانمند قد علم كنند. 
در گذشته مي گفتند ايجاد صنايع بزرگ در استان پاي 
غيربومي ها و شــكل گيري  ناهنجاري هاي اجتماعي را 
به چنين ســرزمين بكري باز كرده و ســبب مي شود. 
دسته اي هم هميشه به تبعيت از اسالف خويش، اصرار 
دارند كه استان همدان به لحاظ شفافيت هاي اقليمي 
و ارزش هاي آب هوايي جاي مناسبي براي ايجاد صنايع 
آلوده كننده نيســت و هر ســروصداي صنعتي و برو و 
بياي نامتعارف توازن زيســت محيطي اســتان را بهم 
مي ريزد و بهانه هايي از اين دســت كه اتفاقاً نزد برخي 

محاكم نظري و عرفي هم مدافع دارد. 
شــايد به همين داليل اســت و پيامد بسياري از موانع 
منســوخ اســت كه نماينــدگان دولــت در همدان و 
بيشترين ســازمان ها و نهادهاي تصميم گيرنده را وادار 
مي ســازد گام هاي خود را به سمت مســيرهاي كوتاه 
منحرف كننــد و راحت تر از هر برنامه اي دشــوار و به 
ظاهر مسأله دار، به آب باريكه هايي آسان قناعت كرده و 

سرمايه گذاري هاي بخور 
مردم  بــراي  را  نمير  و 
ريسك هاي  به  اســتان 
ترجيــح  آينــده دار 
توســعه  اكنون  دهند. 
كشــاورزي كم آب بر در 
بسياري  توصيه  استان، 
ساده پسند  مسئوالن  از 
اســت و مي شود گفت 

اجراي طرح هاي آبياري باراني و قطره اي براي توســعه 
كشاورزي در اين سال هاي اخير خوب پيشرفت كرده و 
حدود 100 هزار هكتا راز زمين هاي قابل كشت استان 

را دربر مي گيرد.
ــي  ــور اصل ــا 6 مح ــي از 5 ي ــاورزي يك ــه كش  البت
توســعه همه جانبــه در اســتان همــدان مي باشــد 
و مي شــود گفــت كارهايــي كــه تمــام دوران 6

ــل از  ــا قب ــتان ت ــي در اس ــعه عمران ــه اي توس مرحل
ــا  ــود، ايــن ســال ب ســال هاي اخيــر تحقــق نيافتــه ب
گرايــش خــوب برنامه هــا از ســمت كشــاورزي ســنتي 
بــه ســمت كشــت و كار نويــن دارد،  جبــران مي شــود 
وليكــن در نهايــت بايــد گفــت و قبــول داشــت كــه 
توســعه تك محــوري و ســرمايه گذاري هاي بومــي 
ــدان  ــتان هم ــرداي اس ــاز ف ــخگوي ني ــي پاس و محل
تمــام  در  اســتان  جوان هــاي  خيــل  و  نيســت 
فارغ التحصيــل  دانشــگا ه ها  از  علمــي  رشــته هاي 
مي شــوند، نيــاز بــه كار و برنامــه و اشــتراك مســاعي 
در تمــام زمينه هــا را دارنــد و امــروز نبــود هماهنگــي 
حياتــي بيــن دانشــگاه ها و مراكــز آمــوزش عالــي بــا 
ــد. ــج مي ده ــا را رن ــاي م ــتان، جوان ه ــازار كار اس ب

بايد قبول كنيم اگر مي خواهيم حداقل نيازهاي همدان 
فــردا و فرداها را برآورده ســازيم و ديدگاه افق جويانه 
داشته باشيم، بايد عالوه بر توسعه مراكز آموزش عالي، 
توسعه كشاورزي، توســعه بهداشت و درمان و توسعه 
فرهنگ و توســعه صنعت گردشــگري، توسعه واقعي 
صنعت در تمام رشته هاي خاص خود را هم در دستور 

كار و اهداف عالي خود داشته باشيم.
ديروز نگذاشته ايم استاندار همدان حرف هاي دل خود 
را در حوزه توســعه صنعتي و ســرمايه گذاري به زبان 
آورد و بزند، اما اگر بخواهيم چنين روش غلطي را نزد 
استاندار آتي و قريب الوقوع خود داشته باشيم، مسلماً 

از يك سوراخ براي چندمين بار گزيده خواهيم شد.
آقاي محمدناصر نيكبخت امروز به علت بازنشســتگي 
مجبور اســت از قطار اجرايي اســتان پياده شود و راه 
زندگي فــرداي خود را برود. مســلماً اگــر نيكبخت 
بازنشســت هم نمي شد، يكســال بعد، 2 سال بعد دير 
يا زود با سرنوشــت ديگري گره مي خورد و اســتاندار 
جديــدي پــا به عرصــه سياســت و اجراي اســتان 
مي گذاشــت. حال تمــام گروه هاي قدرت در اســتان 
تالش مي كنند اســتاندار و شــخص دلخواه خود را به 

مردم تحميل كنند. 
در تمام دنيا چنين اســت و متأســفانه و هيچ كجاي 
دنيــا هيچ گــروه و قدرتي دوســت ندارد شــخص و 
مقام مقابل خــود را قوي تر از خــود ببيند و نماينده 
يا ســناتور و يا هر مقام محلي اگر بتواند، شــخصي را 
براي تصدي مقام مقابــل يا هم طرازي خويش توصيه 
مي كند كه در مواقع تصميم گيري ها بتواند از او به نفع 
جنــاح با كفه ترازوي خود كمــك بگيرد، اين خصلت 
سياســت و سياســتگذاري در هر كجاي عالم است و 
چيــز خيلــي بدهي 
هميشه  هســت،  هم 
و  گروه ها  و  احــزاب 
قدرت هاي آشــكار و 
نهــان با هــم رقابت 
مي خواهند  و  دارنــد 
ترازو  كفه  ســنگيني 
به ســمت آنان باشد. 
اما اي كاش مي شــد 
آدم هــاي اجرايــي و خدمتگــزار را از بين طيف هايي 
برگزيد كــه مزيت آنان تخصص و تجربه و عشــق به 
خدمت و پيشــرفت باشــد و مصلحت هاي شــخصي 
و جناحــي و مطالبــات سياســت گرايانه را به وظيفه 

اجتماعي و انساني و وجداني ترجيح ندهد. 
استاندار آينده همدان بايد پرونده آقاي نيكبخت و تيم 
اجرايي او را خوب مطالعه كند و اگر شــده از تجربه و 
علم و درايت خود هم خوب مدد بگيرد و ســعي كند 
پرونــده اي از خود باقي بگذارد تــا مردم خيلي راحت 

براي او دعاي خير و عمر و عزت داشته باشند. 
واقعيتش اين اســت كه آقاي محمدناصر نيكبخت 
كه يك هموطن غيربومي اســت، حدود 20 ســال 
از بهترين ســال هاي عمر و جواني و اجرايي خود 
را براي مردم اســتان همدان صرف كرد و خود به 
خدايــي كه نظر مثبت غالب مــردم صاحبنظر هم 
با اوســت، اما اي كاش مي شــد نام آقاي نيكبخت 
براي هميشــه در موزه نان و نشــان خدمتگزاران 
واقعــي اين مردم باقي بمانــد و تنديس طاليي او 
در بين مديران ديرپا و طوالني مدت اســتان بيشتر 

بدرخشد.

موانع و تنگناهاي فراواني نيز در نيم دهه گذشته 
كوچك تر  الگويي  در  و  ايران  دولت  روي  پيش 
دارد  و  داشته  وجود  استان  در  دولت  نمايندگان 
حوزه  در  بخصوص  مأموريت  هر  اجراي  طبيعتًا  كه 
سخت تر  دلسوزي  و  مسئول  هر  براي  را  اقتصادي 
مي كند و اين مشكالت هنوز و بيشتر از هر زمان 

ديگر گريبانگير كشورمان و استانمان مي باشد.
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ويژه نامه پيش رو به همت "همدان پيام" به بررســى 5 سال استاندارى 
محمدناصر نيكبخت در همدان و مقايســه عملكرد او با اســتاندران پيشين 
پرداخته و از من نيز خواســته شد به عنوان يك شهروندخبرنگار و نيز فعال 

اقتصادى در اين باره مطلبى بنگارم. 
شرط حقير با همكار قديمى - خانم چهاردولى، مدير تحريريه همدان پيام - 
پرداختن به ويژگى ها و در كنار آن اشــاره به نقاط ضعف نيكبخت در دوران 

استاندارى اش بود كه خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت. 
واقعيت اين اســت كه اظهارنظِر عريان درباره استاندار پيشين همدان براى 
منى كه به قول خود نيكبخت زبان تلخى دارم و با تملق بيگانه ام كارى است 

بس دشوار!
دشوار از اين جهت كه وقتى از نزديك شاهد تالش ها، پيگيرى ها، دلسوزى ها 
و از همه اينها مهمتر ناظر خرج كردن آبرو از سوى ايشان براى حل مشكلى 
از يــك كارآفرين، توليدكننده و فعال اقتصادى بوده ام نمى توانم احســاس 
درونى خود را كتمان و و قلم خويش را به تمجيد از آن همه تالش و جديت 

در پيگيرى امور استان نچرخانم. 
اقداماتى كه متأسفانه از سوى تعدادى مخالفان بى انصاف نيكبخت به چشم 
نيامد يا اينكه آنها چشــمان خود را عمداً بر اين توفيقات بســته و تا همين 

ديروز نيز ساز مخالفت با او را همچنان كوك نگه داشتند. 
در اين مقال نه قصدى بر ارائه كزارش عملكرد 5 ســاله نيكبخت دارم - 
كه وظيفه من نيســت - و نه چنين امكانى فراهم هســت كه بتوان همه 
اقدامات و توفيقات بدست آمده از قَِبل تالش هاى دلسوزانه و بى شائبه او 
را تبيين كرد؛ اما اشاره به يك اقدام شايسته و برجسته نيكبخت در زمان 
زمامدارى اش در همدان كافى اســت كه مردم اســتان در جريان اهميت 

اين مهم قرار بگيرند. 
همــه ما نيك مى دانيم كه بحران آب در اســتان و افت شــديد ســطح 
آب هاى زيرزمينى كه حاصل آن ايجاد فروچاله هاى عميق در دشت هاى 
كبودراهنگ و قهاوند اســت محصول وجود بيش از 40 حلقه چاه عميق 

در نيــروگاه شــهيد مفتح بود كه طى بيش از 30 ســال با تمام ظرفيت 
شيره سفره هاى زيرزمينى را مكيد و دشت هاى حاصلخيز و پرآب قهاوند 
و كبودراهنــك را به اراضى خشــك و لم يزرع تبديل كــرد و تداوم آن 

مى رفت كه بر شدت اين بحران جبران ناپذير بيفزايد!
اقدام بايســته و بســيار شايسته اى كه در زمان اســتاندارى نيكبخت بدون 
سروصداى زياد صورت گرفت، مســدود كردن اكثر چاه هاى عميق نيروگاه 
و اجراى خط لوله 50 كيلومترى انتقال پســآب فاضالب تصفيه شــده شهر 

همدان براى استفاده نيروگاه بود. 
كارستانى كه در دوران استاندران قبلى مورد غفلت قرار گرفت و آسيب هاى 

فراوانى را به منابع زيرزمينى استان وارد ساخت. 
دربــاره ديگر توفيقات و اقدامات ســازنده نيكبخت بويژه در حوزه اقتصادى 
كافى اســت به آمارهاى رســمى مركز آمار ايران و نيز پايگاه اطالع رسانى 
اســتاندارى همدان مراجعه شود تا خوانندگان عزيز در جريان دستاوردها و 

توفيقات به دست آمده قرار گيرند. 
در توصيف ويژگى هاى ديگر نيكبخت، تعلق خاطر ويژه او به همدان و ارادت 
خاص وى به مردم اســتان اســت كه با تمام وجود و با علم به اينكه دوران 
خدمتش در استان به سر رســيده؛ حتى پس از اعالم انتخاب استاندار تازه 
همــدان، پيگيرى امور اســتان را رها نكرد و در همان روز چهارشــنبه بعد 
از اعالم رسمى انتخاب سعيد شــاهرخى به عنوان والى جديد، جلساتش با 
معاون ســازمان برنامه و بودجه، مديرعامل بانك كشاورزى و نيز وزير جديد 
راه وشهرسازى را برگزار و پيگير حل مشكالت بودجه اى، واحد هاى توليدى و 
مسائل مربوط به حوزه هاى راهسازى، مسكن و راه آهن استان شد؛ امرى كه 

واقعاً ستودنى و از ياد نابردنى است. 
در كل، نيكبخت را مى توان در حوزه هاى اقتصادى، استاندارى موفق و نمونه 
ارزيابى و معرفى كرد. برجستگى نيكبخت در بُعد اقتصادى و تالش هاى او در 
اين حوزه آنقدر مشهود بود تا جايي كه دكتر روحانى در جلسه اخير هيأت 
دولت و حين معرفى ســعيد شاهرخى، توفيقات نيكبخت را به خوبى مورد 

اشاره قرار داد و از وى به عنوان مديرى موفق و پرتالش ياد كرد....
 اما نمــره نيكبخت در ديگر حوزه ها از جمله سياســت و فرهنگ كمتر، و 

عملكردش قابل نقد و بررسى است. 
شــيوه مديريت در استاندارى نيكبخت نيز از نظر نگارنده چندان قابل قبول 

نبوده و درخور ستايش نيست! 
وى در بســيارى موارد سعى داشت به جاى اعمال قدرت قانونى و تأكيد بر 
اجراى دستورات و نظراتش، از شيوه ريش سفيدى، كد خدامنشى و در برخى 
موارد تعامالتى كه بوى خواهش يا نوعى سازش از آن به مشام مى رسيد امور 
را پيش ببرد كه اينگونه رفتارها گاهى جايگاه رفيع اســتاندارى را تضعيف و 
مديران زيردســت را در عدم اجراى فرامين و جدى نگرفتن دســتورات وى 

گستاخ مى كرد!
برخى موضع گير هاى نيكبخت در مســائل سياسى و اتفاقاتى كه در استان 
روى داد نيز قابل دفاع نيست؛ از جمله در مواجهه با موضوع سخنرانى سعيد 

رضوى فقيه...
از ديگر نقــاط ضعف نيكبخت در دوران اســتاندارى اش عدم به كارگيرى 
معاونين و مديران توانمند بويژه نسل جوان در پست هاى مهم مديريتى بود 
كه به همين سبب مجبور مى شد خودش بار مسئوليت برخى معاونين را بر 
دوش كشــيده و شخضاً برخى جلســات ادراى را كه در هيچ استانى توسط 

استاندار، اداره نمى شد مديريت كند.
در پايان و در اجابت درخواست مدير محترم تحريريه همدان پيام كه خواستار 
مقايسه نيكبخت با اســتانداران پيشين شده است با توجه به طوالنى شدن 
مطلب و با هدف پرهيز از اطاله كالم، خالصه كنم كه از نگاه نگارنده كه بيش 
از 25 سال است سبقه روزنامه نگارى داشته و از زمان استاندارى جهرمى در 
سال 71 خبرنگارى مى كنم، نيكبخت در ميان سيزده استاندار بعد از انقالب 
اســالمى - بدون در نظر گرفتن 3 سرپرست - حائز رتبه چهارم است. رتبه 
اول از آِن احمد خرم، دومين جايگاه مربوط به بهروز مرادى است و على اصغر 

زبردست سومين استاندار برجسته همدان در 40 سال گذشته است.

پرويز محمدى

م  ر چها پله  ر  م د ر چها پله  ر  د
ن ا ر ا ند ستا نا ا ر ا ند ستا ا
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لود آ عتاب  زبان  
امير بختياريان 

اســتاندار، عالى ترين مقام سياسى و ادارى در هر استان 
است. به لحاظ جايگاه، بعد از وزير قرار دارد و انتخاب او تابع 
تشريفات آســان ادارى است. آسانى انتخاب استاندار به اين 
جهت اســت كه او بايد نماينده اى شايسته و همراه با دولت 
باشــد و به همين دليل قانون، دســت هيات وزيران را براى 

انتخاب او تا حد زيادى باز گذاشته است. 
استاندار در مقام رئيس نهاد استاندارى، فردى ادارى حساب 
مى شــود. اما جايگاه اصلى او سياسى است. به همين دليل 
اســتاندار در صورتى مى تواند وظايف خود را به درستى ايفا 
كند كه نقش سياســى خود را با هيــچ نقش ديگرى عوض 
نكند. يك اســتاندار توانا و زبردســت بايد با انتخاب درست 
معاونانش امور مختلف اقتصادى، سياســى و اجتماعى را به 
آنها بسپارد و خودش در نقش ناظر و هماهنگ كننده تا جاى 

ممكن از دخالت در امور اجرايى پرهيز كند. 
ــا و  ــود باره ــتاندارى خ ــام اس ــر نيكبخــت در اي محمدناص
ــه دســت  ــه جــاى نظــارت و هماهنگــى، فرمــان ب بارهــا ب
گرفــت و تــالش نمــود امــور را نــه از بــاال بلكــه در ســطوح 
ــت  ــد. نيكبخ ــرا كن ــات، اج ــت در جزئي ــا دخال ــن، ب پايي
ــك  ــه  مشــى سياســى. او ي ــه خــط سياســى داشــت و ن ن
كارمنــد عالى رتبــه ادارى بــود كــه از خــوب يــا بــد ماجــرا 
ــه پشــتوانه كارنامــه خــوب خــود در معاونــت پشــتيبانى  ب
اســتاندارى همــدان و حضــور بســتگانش در ســطوح عالــى 
كشــورى، بــه مقــام اســتاندارى رســيد. نيكبخــت در 
ــدان  ــتاندارى هم ــى را در اس ــش موفق ــت، نق ــام معاون مق
ايفــا كــرده بــود، امــا ايــن موفقيــت ضامــن پيــروزى او در 
ــه  ــن نكت ــه اي ــا ب ــد. او باره ــتان نش ــكاندارى اس ــام س مق
اعتــراف كــرد و البتــه هــر بــار تــالش نمــود مديــركل و يــا 
تشــكيالت و نهــادى ادارى را عامــل شكســت خــود معرفــى 
ــت و  ــر گذاش ــم فرات ــن ه ــا را از اي ــى پ ــد. در مقاطع كن
ــت  ــل شكس ــتان را عام ــر اس ــم ب ــارى حاك ــگ رفت فرهن
ــل  ــا دلي ــن بهانه ه ــه اي ــل از اينك ــرد. غاف ــوان ك ــود عن خ
خوبــى بــراى شــانه خالــى كــردن از بــار مســئوليت نيســت 
ــران  ــه دوش ديگ ــئوليت ب ــن مس ــا انداخت ــوان ب و نمى ت

ــت. ــرپوش گذاش ــا س روى ناتوانى ه
اســتاندار پيشــين همدان در تمام مدت اشتغال خود، مدام 
بانك ها را متهم مى كرد. او با اســتفاده از ابزار فشار، تهديد و 
تحقير، مديران و كارشناســان بانك ها را مجبور به پرداخت 
وام خارج از قواعد كارشناســى مى كرد. كاش امروز كه سايه 
او بر ســر بانك ها ســنگينى نمى كند، گزارشــى از وضعيت 
بازپرداخت اين وام ها منتشــر مى شــد تا اثر مثبت و منفى 
دخالت او در امور كارشناسى بانك ها بر همگان آشكار شود.

نيكبخــت با مديرانش رفتــار تند و تيزى داشــت. او بارها 
مديــران كل را در جلســات عمومى با زبانــى عتاب آلود و 
آميخته با تحقير مورد خطاب قرار  داد. روشــى كه به دور از 
شــيوه هاى مرسوم ادارى است و بيشتر مناسب حكمرانى در 

ساختارهاى عشيره اى است. 
يكى از افتخارات استاندار پيشين، گزارش آمارى او از ميزان 
پيشرفت اشتغال در اســتان بود. او به آمار تأمين اجتماعى 
اســتناد مى كرد و افزايش شاغلين تحت پوشش اين سازمان 
را سند ادعاى خود معرفى مى كرد. اين ادعا در حالى مطرح 
مى شد كه بســيارى از بررســى ها، آمار تأمين اجتماعى را 
مدرك درستى براى اثبات افزايش اشتغال نمى دانند؛ چراكه 
بررســى ها ثابت كرده است در موارد بسيار زياد، كارفرمايان 
افراد را بدون به كار گماردن صرفاً با هدف استفاده از مزاياى 

اين كار، بيمه كرده اند.
مهمترين اشكال او در سكاندارى همدان اين بود كه مدام از 
همه چيز و همه كس طلبكار بود. او به زيردســتانش حمله 
مى كرد و به جاى تحليل مشــكالت و يافتن راه حل، هميشه 
براى ناكامى ها، مقصر مى تراشيد. او با اين روش، سپر دفاعى 
خوبى براى خــودش ايجاد كرده بود. اگرچــه اين تاكتيك 
فايده اى براى همدان نداشــت، امــا ضامن حفظ تخت براى 
نيكبخت بــود. تاكتيكى كه در نهايــت، قانون ممنوعيت به 
كارگيرى بازنشســتگان آن را بى اثر كرد و استاندار به ناچار 

راهى خانه شد.
در مجموع نمى توان كارنامــه موفقى براى نيكبخت در ايام 

استاندارى او ترسيم كرد. 

نصرت ا... طاقتي احسن- رئيس كانون كارآفرينان استان همدان 
سيزدهمين اســتاندار با باالترين مدت مديريت، فردي كه بيشترين دوران 

خدمات دولتي را در استان داشته است، به زودي توديع مي شود.
محمدناصر نيكبخت كه تجربه حوزه اقتصادي را در كارنامه اش دارد، 5 سال پيش 
وقتي به سمت استانداري همدان منصوب شد، اولويت هاي گوناگوني را براي خود 
تعريف و به ديگران نيز ابالغ كرد. او كه با شــعار همت همگاني براي توســعه با 
اولويت اشتغال سرمايه گذاري و گردشگري آمد اين روزها بايد كارنامه شفافي از 

عملكردهايش را مورد بازبيني قرار دهيم.
رفتار وي در اين 5 سال فراز و فرودهايي داشت كه به بخشي از آن اشاره مي شود.

نيكبخــت در مدت حضورش در همدان تأكيد، تأثير و انرژي اش را بر دو موضوع 
اشــتغال و توســعه اقتصادي گذاشــت. اما انتظار مي رود كه استاندار شخصيت 
چند بعدي داشــته باشد كه نيكبخت همين طور هم بود ولي عمده تمركزش بر 

گردشگري و اشتغال بود.
حضور 5 ساله نيكبخت را در همدان مي توانيم به دو دوره تقسيم كنيم.

1- در دوره 3 ساله ابتدايي، او با انرژي اي به اندازه چند جوان آغاز به كار كرد و 
فعاليتش را ادامه داد.

انتخاب مشــاوران، توجه به بخش خصوصي، ارتباط با مركز از طريق دوستان و 
نزديكانش براي خلق فرصت در استان، پرهيز از ايجاد چالش هاي جدي در استان 
مخصوصاً با نمايندگان، احزاب و شــخصيت هاي تأثيرگذار، رابطه نزديك با ولي 
فقيه در استان، برگزاري سفرهاي خارجي براي بخش خصوصي و اعزام هيأت هاي 
تجاري به كشــورهاي ديگر، پذيرش هيأت ها، برگزاري همايش سرمايه گذاري و 

پذيرش افراد در دفتر كار از فعاليت هاي 3 ساله اول او بود.
2- بخش دوم حضور نيكبخت در استان يك دوره 2 ساله است كه تفاوت زيادي 

با دوره اول داشت.
نيكبخت هر چقدر در دوره اول باانرژي و باانگيزه بود در دوره دوم كم انرژي ظاهر 
شد و هر چقدر به مديريت مشاركتي و گروهي معتقد بود به همان اندازه در دوره 
دوم به سمت تصميم گيري هاي فردي رفت. بخشي از اين چرخش شايد متأثر از 
وضعيت اقتصادي حاكم بر كشور بود، بخشي از آن نشأت گرفته از انتخابات دوره 
دوم رياســت جمهوري و بخشي هم مربوط به احتمال جابه جايي او بود كه وي را 

متفاوت از دوره اول ظاهر كرد.
تأكيد بيشتر نيكبخت در دوره دوم به برگزاري جلسات اداري بود. حتي حضورش 
در جلسات اشتغال و سرمايه گذاري عمدتاً به جلسات با خروجي هاي دستوري يا 

بدون خروجي تبديل شده بود كه در نهايت به مرحله اجرا نمي رسيد.
محدود شــدن نيكبخــت در دوره دوم بر انزواي وي تأثير گذاشــت و 
تعــدادي از دوســتان، حاميان و اصحاب رســانه را به مرور از دســت 
داد. ممكــن اســت دليل ايــن اتفاق اين باشــد كه آنها به منافعشــان 
دســت نمي يافتند و نيكبخت را تنها مي گذاشــتند و يا او نمي توانســت 
از ظرفيــت  آنها اســتفاده كنــد. او در اين دوره يــك حلقه كوچك از 
نزديكانش را دور خود شــكل داده بود و اغلب مشــاوره و تصميم هايش 

مي داد.  انجام  آنها  با  را 
در اين دوره فاصله اش با كارآفرينان و توليدكنندگان بيشتر شد. گريز از اصحاب 
رسانه برخالف دوره اول زياد شد. اين گريز مخصوصاً از مراسم روز خبرنگار سال 
96 كليد خورد، آن روز يكي از مديران مسئول روزنامه هاي محلي انتقادي از وي 
كرد كه منجر به كدورت شد و تا امروز نيكبخت نتوانست اين كدورت را از ذهنش 

پاك كند. در اين مدت اين كدورت در رابطه اش با رسانه ها قابل مشاهده بود.
فشاري كه براي تغيير دادن معاون سياسي اش بر او وارد شد هم برايش هزينه بر 
بود؛ زيرا پس از تغيير معاون سياسي و امنيتي استانداري، از سوي افكار عمومي 

و رسانه ها بر او فشار مضاعف وارد شد. معاون سياسي هم بعد از آمدنش به استان 
تمايل زيادي به ارتباط با رسانه ها نداشت و موجب عمق دادن به اين شكاف بين 
استاندار و رسانه ها شــد. در نتيجه بقيه معاونان وي با رسانه ها فاصله گرفتند و 
شكاف زيادي بين دولتي هاي مستقر در استانداري با مردم به خاطر نبود تعامل 

به وجود آمد.
ــدگان  ــا نماين ــل ب ــمت تعام ــه س ــتر ب ــت بيش ــش نيكبخ ــن دوره گراي در اي
ــا،  ــوع انتصاب ه ــا شــد. ن ــه آنه ــه باج دهــي ب ــه منجــر ب ــرد ك ــدا ك ســوق پي
ــراي  ــات، جلســات و گفتارهــاي شــفاهي نشــان مــي داد ب ــا، مصوب گفت وگوه
ــوذ  ــراد ذي نف ــه اف ــتر ب ــاي بيش ــد به ــتان باي ــدن در اس ــمت و مان ــظ س حف
ــاي  ــورد از ضعف ه ــن م ــايد اي ــد. ش ــت كن ــدگان پرداخ ــا نماين و مخصوص
ــي  ــه نوع ــد و ب ــي ش ــن دوره علن ــه در اي ــد ك ــاب مي آي ــه حس ــت ب نيكبخ

ــز شــد. ــه رهــا شــدن اســتان ني منجــر ب
با همه اين احوال گزارش هاي اســتانداري مبني بر اين بود كه فضاي كسب وكار 
در استان رو به بهبود است. اما واقعيت چيز ديگري بود و آن گزارش  ها در عمل 

محسوس نبودند. حتي نماينده ها نيز اين آمار را به چالش مي كشيدند.
او حتي بعضي مواقع متهم به آمارســازي شد. اين اتهام البته در دوره استانداري 
بهروز مرادي كه نيكبخت ســمت معاونت وي را بر عهده داشــت هم بر او وارد 

شده بود. 
كار و كارآفريني در اســتان اگر چه در شــعار و كالم نيكبخت در دوره دوم هم 
شــنيده مي شد اما در نهايت به صورت عملياتي چيز خاصي مشاهده نشد. حتي 
اگــر نام چند كارآفرين در دوره اول در ذهن ايشــان بود، بعدها نه تنها دايره اين 
نام ها بزرگتر نشــد، بلكه برخي از آنها هم از ذهن او پاك شدند. اما انتظارها اين 
بود كه وقتي اســتاندار [وقت] با شــعار توسعه و اشــتغال تصدي گري استان را 
مي گيرد توسعه كارآفريني را هم جزو اولويت هايش بگذارد زيرا ايجاد اشتغال در 

گرو كارآفريني است.
استاندار جديد و تجربه نيكبخت 

ســيد سعيد شــاهرخي در حضور يكساله خود در ســمت معاونت سياسي و 
امنيتي اســتانداري همدان قطعاً تا حدودي با فضاي استان آشنا شده است. 
اگر قرار باشــد او هم در سمت اســتانداري همدان همان راهي كه نيكبخت 
در دوره 5 ســاله خود طي كرده را ادامه بدهد وضعيت اشــتغال و كارآفريني 
استان در شــرايط فعلي باقي مي ماند كه براي استان قابل قبول نيست و اگر 

آن را رها كند كه از بد هم بدتر مي شود. 
اســتاندار جديد اگر واقعاً قصد اصالح وضعيت اشتغال و كارآفريني را دارد بايد با 
تشكيل يك تيم حرفه اي نقشه راه قابل اجرا ترسيم كند. در اين راه قطعاً از تجربه 
نيكبخت هم مي توان براي بهبود فضاي اســتان مخصوصــاً در حوزه كارآفريني 

استفاده كرد.
 نيكبخت را به خوشي بدرقه كنيم

اميدوارم نيكبخت را به خوشــي از استان بدرقه كنيم و اين را در نظر بگيريم كه 
ايشــان براي هميشه شهروند همداني اســت و بايد بخواهيم كه از تجربه اش در 

امورات استان استفاده كنيم.
نيكبخت در اظهاراتي كه اخيراً با همدان پيام داشت از عالقه و عشقش به استان 
و توسعه گفته بود كه ما اميدواريم اين در عمل هم صورت بگيرد و با رفتنش او 

را به دست فراموشي نسپاريم.
توصيه  مي شــود كه نيكبخت ارتباطش را با رسانه هاي استان حفظ كند و براي 

تأثيرگذاري و گفت وگو با مردم يك برنامه ريزي جديد داشته باشد.
ما براي ايشان آرزوي موفقيت داريم و براي استاندار جديد هم آرزوي توفيق، و از 

او مي خواهيم راه و فرصت هاي جديد را تجربه كند.

عاشق كـارآفرينـي بود اما... 
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پرونــده اقتصــادي نيكبخــت پــس از تــالش 5 ســاله  ممكــن 
اســت آنقــدر چشــمگير نباشــد امــا او توانســت همدلــي نســبتًا 
بااليــي را در بيــن مديــران دســتگاه هاي اجرايــي ايجــاد كنــد 
و حداقــل برخــي از آنهــا را متوجــه كنــد كــه توســعه اســتان و 
ــان  ــران و كارشناس ــن مدي ــعه اي از ذه ــع توس ــود موان ــا وج ي
ــن راه  ــه اي ــه ادام ــازي و البت ــن فرهنگس ــزد. همي برمي خي
ــداف  ــه اه ــيدن ب ــراي رس ــدي ب ــتانداران بع ــه اس ــد ب مي توان

بلندمدت و كوتاه مدت كمك كند. 
ــت  ــط نيكبخ ــي توس ــات هفتگ ــه جلس ــزاري هم ــه برگ نتيج
بــراي ايجــاد اشــتغال، صنعــت و احيــاي واحدهــاي توليــدي در 
آمارهــاي گفتــاري خــوب اســت امــا بررســي منطقــي آنهــا و 
ــد.  ــان نمي ده ــي را نش ــت چندان ــي موفقي ــاي ميدان گزارش ه
افتخــار نيكبخــت بــه اعــداد و ارقــام ارايــه شــده موجــب شــد 

ــور  ــت مجب ــم و در نهاي ــازي هايي مته ــه آمارس ــي ب ــا گاه ت
ــد  ــئوالن ارش ــه مس ــا گفت ــور و ي ــاي كش ــه آماره ــود ب ش

ــرد.  ــاه بب ــدان پن ــاره اســتان هم كشــوري درب
ــا خيــال راحــت بــه آن اســتناد  امــا آنچــه كــه مي تــوان ب
ــده  ــه ش ــاي ارائ ــا و آماره ــج از گفته ه ــي نتاي ــرد بررس ك
آمارهــاي  و  ميدانــي  گزارش هــاي  دســتگاه ها،  توســط 
موجــود كشــوري اســت. برگــزاري جلســات ســتاد تســهيل 

ــدي  ــاي تولي ــكل واحده ــل مش ــد، ح ــع تولي ــع موان و رف
توســعه  اقتصــادي،  چرخــه  بــه  آنهــا  بازگردانــدن  و 
ســرمايه گذاري  جــذب  اشــتغال،  ايجــاد  كارآفرينــي، 
ــه  ــت ك ــواردي اس ــه م ــورم از جمل ــرل ت ــي و كنت خارج
ــت  ــاند و موفقي ــادي مي رس ــعه اقتص ــه توس ــتان را ب اس
ــده  ــر و اســتانداري پرون ــراي هــر مدي ــد ب ــا مي توان در آنه

ــازد.  ــي بس ــل توجه قاب

 ستاد تسهيل
 كسل كننده و ُكند

بعد از 5 سال برگزاري جلسات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 
و اعالم خبرهايي مبني بر حل مشكل 800 واحد توليدي هنوز 
خبر مي دهند كه استان همدان 170 واحد صنعتي تعطيل دارد. 
اين آمار هماني اســت كه در ابتداي دولت يازدهم در اســتان 

اعالم شد. 
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان پيش از 
اين اعالم كــرده بود كه هنگام آغاز به كار دولت يازدهم حدود 
600 واحد صنعتي، معدني و كشــاورزي تعطيل بودند كه 50 
درصد آنها معادل 300 واحد از واحدهاي تعطيل شده متعلق به 
حــوزه صنعت و معدن بود. از اين تعداد 120 واحد بتن آماده و 
شن و ماسه به علت فصلي بودن در آن مقطع تعطيل شده بودند. 
بنابراين بررسي وضعيت 180 واحد باقيمانده در دستور كار قرار 
گرفت كه نتايج به دســت آمده نشان مي دهد 36 واحد از آنها 
در تملك بانك ها است و 87 واحد از اين تعداد در مقطع زماني 
دي ماه سال 92 تا مردادماه سال 93 فعاليت خود را دوباره آغاز 
كردند و به ظرفيت مورد نظر رســيدند. آن طور كه اين خبرها 

نشــان مي دهد، طبق خبري كه وي در دي ماه 95 منتشــر 
كرده بود تا مرداد سال 93 فقط 57 واحد تعطيل به اضافه همان 
36 واحــد در تملك بانك ها تعطيل مانــده بودند. همان موقع 
متين در خبري ديگر به ايسنا گفته بود كه رسيدگي به وضعيت 
40 واحد تعطيل در دستور كار است و مابقي واحدها نيز طبق 

زمانبندي مورد بررسي قرار مي گيرند. 
اما حاال پس از 5 ســال همچنان خبرهايي كه منتشر مي شوند 
نشــان مي دهد كه هنوز 170 واحد صنعتي تعطيل در استان 
وجود دارد چنانچه چند هفته پيش رئيس ســازمان صنعت و 
معدن اســتان در گفت وگويي گفته بود كــه هزار و 117 واحد 
صنعتي در اســتان وجود دارد كه 170 واحد آن تعطيل است. 
اين يعني جلسات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كه هر يك روز 
در ميان توسط معاون اقتصادي استاندار و پنجشنبه ها با حضور 
خوِد استاندار تشكيل مي شد و تعدادي مصوبه امضا مي شد، هيچ 
بوده اســت! البته برخي واحدها كه مشكلشان به ستاد تسهيل 
منتقل شد دست پُر از جلســه خارج شدند. هرچند تعداد آنها 
زياد نبود اما حل مشكل تسهيالت و بيمه تعدادي از شركت هاي 
توليدي صنعتي و كشــاورزي و راه اندازي مدرن ترين چاپخانه 

غرب كشور در همدان نتيجه همين جلسات بوده است.

 چالش در آمار اشتغال
آنطور كه استاندار به آمار اشتغال سازمان تأمين اجتماعي استان 
و نرخ بيكاري مركز آمار استناد مي كرد قاعدتاً امروز همدان بايد 
بهشــت اشتغال باشد و يا بيكار نداشته باشد و اگر هم دارد بايد 

تعداد آنها خيلي كم باشد. 
طبــق اعــالم، اســتان همــدان در اغلــب ســال هاي بعــد از 90، 
ــتغال  ــرخ اش ــه دوم و اول را در ن ــي رتب ــا حت ــه ســوم و ي رتب
حفــظ كــرده اســت. حتــي امســال كــه ميانگيــن نرخ بيــكاري 
11/3 درصــد اســت طبــق اعــالم در شــهريور امســال، اســتان 
بــا 8/2 درصــد در نــرخ بيــكاري فصــل بهــار، رتبه ســوم كشــور 
را دارد. در تمــام ســال هايي كــه نــرخ بيــكاري در كشــور 
هيچــگاه تــك رقمــي نشــد همــدان همچنــان روبــه كاهــش 
بيــكاري خــود بــا كســب درصدهــاي تك رقمــي جــزو بهتريــن 
اســتان ها در اشــتغال بــوده اســت. به طــوري كــه نيكبخــت در 
ــا اصحــاب رســانه در ارديبهشــت ســال 95 گفــت:  نشســت ب
ــا اســتان همــدان  ــكارى كشــور 11 درصــد اســت ام ــرخ بي ن
ــت  ــتان نخس ــزو 5 اس ــال 94 ج ــي در س ــه تك رقم ــا رتب ب
ــا از 7/7 درصــد ســال  ــوده ام كشــور در زمينــه اشــتغالزايى ب
ــه 8/5 درصــد رســيده اســت. طبــق اعــالم مركــز آمــار  93 ب
ــود  ــد ب ــتان 18 درص ــكاري در اس ــرخ بي ــال 88 ن ــور، س كش
ــن 3 ســال  ــه 12/3 درصــد رســيد، در اي ــا ســال 90 ب ــه ت ك
هميشــه نرخــي باالتــر از ميانگيــن كشــور را داشــتيم. در ســال 
91 اعــالم كردنــد كــه نــرخ بيــكاري بــه 9/6 درصــد رســيده 
ــراي  ــه ب ــي هــم ك ــوز 12/2 درصــد اســت. دليل و كشــور هن
ــد  ــالم كردن ــتان اع ــال در اس ــن دو س ــدي در اي ــن رش چني
ايجــاد هــزاران اشــتغال در بخــش مســكن مهــر بــود كــه باعث 

شــد طــي 3 ســال نــرخ بيــكاري نصــف شــود. 
اما با اين حال كه از ســال 92 ساخت وساز مسكن با ركود مواجه 
شد و بخش عمده اي از اشتغال از بين رفت در همين سال با رشد 
در نرخ اشتغال، آمار بيكاري به 7/7 درصد كاهش يافت و همين 
عدد را در ســال بعد هم حفظ كرد. اين در حالي بود كه كشــور 
همچنان با بيش از 10 درصد نرخ بيكاري 2 رقمي داشــت. آمار 
ديگر در ســال هاي 93 تاكنون ايجاد تعداد زيادي شغل در اين 
سال ها است. به  طوري كه استاندار در آبان ماه سال 95 در همايش 
نقش رونق اقتصادى در پيشگيرى و كاهش آسيب هاى اجتماعى 

در همدان اعالم كرد: «ماهانه بين 800 تا هزار شغل جديد در 
استان همدان ايجاد شده است». اين آمار هر ساله به همين شكل 
اعالم مي شد. تا اينكه نوبت به آماردهي براي ايجاد شغل در سال 
96 رســيد. قبل از آن اعالم شــده بود كه سهم استان در ايجاد 
اشتغال براي سال 96 تا تيرماه 97، 19 هزارو700 شغل است. اما 
استاندار در پايان فروردين سال 97 اعالم كرد كه «از رقم تعيين 
شــده براى ايجاد شــغل در همدان جلوتر هستيم به  طوري كه 
تاكنون20 هزار و 716 شغل ايجاد شده و تا موعد مقرر به ايجاد 
30 هزار شغل مى رسيم و با احتساب جايگزيني بازنشستگان رقم 
اشتغالزايى ما از مرز 35 هزار نفر هم خواهد گذشت». آنطور كه 
در جلسه شوراي اشتغال تيرماه و شهريور سالجاري اعالم شد در 

اين مدت 33 هزار و 667 شغل در استان ايجاد شد. 
اين كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال در 5 سال گذشته كه 
همواره با رشــد قابل توجه مواجه بوده بايد تاكنون همدان را 
به استاني بي دغدغه در اشتغال تبديل كرده باشد، اما بسياري 
از مســئوالن مي گويند هم بيكاري انباشته شده زياد است و 
هم نيروي كار جديد به متقاضيان شغل اضافه مي شود. عالوه 
بر آن نادر افشــاري، معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت 
و برنامه ريزي اســتان همدان معتقد است كه آمارهاي منتشر 
شده درست است اما مقصود مردم از افزايش بيكاري، بيكاري 
جوانان تحصيلكرده اســت كه حق دارند چــون اگر آمار آنها 

جداگانه گرفته شود قطعاً به بيش از 25 درصد مي رسد. 
آمارهاي منتشــر شده موفقيت نيكبخت در اشــتغال را نشان 
مي دهد اما گزارش هاي غيررسمي و ميداني گوياي شكست وي 

در حوزه اشتغال و فعال كردن واحدهاي توليدي است. 

 تـورم 
دررتبه اول كشور

طي 6 سال نرخ تورم استان همدان از رتبه 14 
به رتبه اول كشــور رســيد. به  طوري كه تورم 
اســتان با نرخ تــورم 14/2 درصــد در 12 ماه 
منتهي به شهريور ســالجاري نسبت به 12 ماه 

مشابه سال قبل، رتبه اول كشور را گرفت. 
نــرخ تورم همدان در ســال 90 با 31/6 درصد 
رتبه 14كشور، در سال 91 با 33/8 درصد رتبه 
10، در ســال 92 با15/5 درصــد رتبه نهم، در 
ســال 93 با 9/2 درصد تورم رتبه 7، در ســال 
94 با 5 درصد رتبه ســوم، سال 95 با تورم 5/4 
درصدي بدون رتبه و در ســال 96 با تورم 9/3 
درصد به رتبه نهم در كشــور رسيده  است. اما 
ميانگين شاخص كل استان در 12 ماه منتهي به 

شهريور سالجاري با 38/4 است. 
طبق آماري كه افشــاري داد: نرخ تورم اســتان 
در 12 ماه منتهي به شــهريور سالجاري نسبت 
به 12 ماه مشابه سال قبل با تورم 14/2 درصد 

رتبه اول كشور را دارد. 
شاخص كل اســتان همدان در سال 90، 42/7 

بوده كه همين شــاخص در سال 
96 به 108/2 رسيده است. 

طبق اعالم سازمان آمار، شاخص 
كل كشــور در ســال 90، 42/8 
بوده اســت كه ميانگين شاخص 
كل همــدان يك دهــم درصد از 
ميانگين شاخص كشوري پايين تر 
بوده است و در سال 96 ميانگين 
شــاخص كشــور 108/2 بــوده 
كه همــدان بــا 109/3 باالتر از 
ميانگين كشوري بوده است. اين 
يعني نرخ تورم همدان در ســال 
كشوري  ميانگين  از  پايين تر   90

بوده و از آن ســال به بعد به باالتر از ميانگين 
كشور رسيده است. 

آنطــور كه اين آمار نشــان مي دهــد ميانگين 
شــاخص كل استان از ســال 91 تا 96 باالتر از 

ميانگين شاخص كل كشور است. 
طبق گفته هاي افشاري، كل تورم از سال 90 تا 

96، 134/2 بوده است. 
ايــن آمار نشــان مي دهد نرخ تورم در اســتان 
همدان از سال 90 تاكنون هر سال با رشد قابل 
توجــه مواجه بوده تا اينكــه از رتبه هاي مياني 
كشور در سال 90 به رتبه اول رسيده و در صدر 

تورم ايستاده است. 
اگر تورم ماهيانه كمتر از يك درصد باشــد 
تا حدي طبيعي اســت اما اگر بيشــتر از آن 
باشــد خطرناك اســت، به طــوري كه اگر 
تورم ماهانه به 2 درصد برســد ســاالنه 24 
درصد مي شــود كه عدد خطرناكي است اما 
اكنــون تورم ماهانه بيش از 6 درصد اســت 
و اين يعني وضعيت بحراني اســت. اگر تورم 
ماهيانــه با همين روند به رشــد خود ادامه 
دهد بعد از گذشــت چنــد ماه با يك بحران 

شد.  خواهيم  مواجه  اقتصادي 

جدول مقايسه نرخ بيكاري ساالنه استان همدان و كشور 
ميانگين نرخ بيكاري كشور نرخ بيكاري ساالنه استان همدان (درصد)سال

(درصد)
881811/9
8913/913/5
9012/412/3
919/612/2
927/710/4
937/710/6
948/511
959/512/4
طبق اعالم استان 8/7 و طبق اعالم مركز 96

آمار 10/7 
12/1

8/211/3تابستان 97

مقايسه تورم استان با كشور
متوسط نرخ تورم ساليانه سال

استان همدان
متوسط نرخ تورم 
ساليانه كشور

9131/629/2
9233/832/9
9315/514/5
949/211/1
955/46/8
969/38/2
138/4 طي 6 سال جمع

گذشته
-

توضيح: نرخ تورم استان در 12 ماه منتهي به شهريور سالجاري نسبت 
به 12 ماه مشابه سال قبل 14/2 درصد است كه رتبه اول كشور را دارد. 

توسعـ و  شتغال  ا مارهاي  آ
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 همايش بي سرانجام
 سرمايه گذاري

از حضــور 550 ميهمان همايش ســرمايه گذارِي ســال 88 در همدان، 48 
تفاهم نامــه بيرون آمد كــه هزار و 926 ميليارد تومــان جمع مبلغ آن بود. 
برگزاري اين همايش حاصل يكســال تالش و برنامه ريزي نيكبخت استاندار 

بود. 
رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال مي توانست نخستين نتيجه سرمايه گذاري ها 
باشــد. اگر همانطور كه كارشناسان عنوان مي كنند و در استان بارها مطرح 
شــده، ايجاد هر شــغل صنعتي به 100 ميليون تومان نياز داشته باشد، با 
سرمايه گذاري 2 هزار ميليارد تومان، براي 20 هزار نفر شغل مستقيم ايجاد 

مي شد. 
عمده اين پول قرار بود از خارج استان به همدان بيايد؛ زيرا همداني االصل ها 
در همين همايش با نپذيرفتن دعوت ميزبان باز هم نشــان دادند كه تمايلي 
براي ســرمايه گذاري در شــهر خود را ندارند. آنطور كه استاندار در نشست 
خبري پــس از برگزاري اين همايش اعالم كرد، «از 121 نفر ســرمايه گذار 
همداني االصل مقيم داخل و خارج از كشــور كه دعوت شده بودند، تعدادي 
در همايــش حاضر نشــدند در صورتي كــه همين ها در اســتان هاي ديگر 

سرمايه گذاري هاي خوبي دارند». 
از 550 مهمان حدود 500 نفر همداني نبودند و بسياري از آنها از كشورهاي 

ديگر آمده بودند. 
مرحوم عالقبنديان، سرمايه گذار پتروشيمي هگمتانه، هم كه همداني االصل 
بــود در همين همايش قول ســرمايه گذاري هــزار ميليــارد توماني را به 

اســتاندار داده بود، وي تا سال گذشــته در قيد حيات بود اما در نهايت بعد 
از پســتي بلندي ها و حضور در جلســات متعدد، اين سرمايه گذاري و افتتاح 
پتروشــيمي تحقق نپذيرفت. اكنون هم پتروشــيمي كه پيشرفت فيزيكي 

حدوداً 93 درصدي دارد، در اختيار وراث است. 
تحقق ســرمايه گذاري هزار و 926 ميليــاردي در بخش هاي مختلف و هزار 
ميلياردي در پتروشــيمي هگمتانه مي توانســت هم نيكبخت را در راستاي 
اهداف اســتانداري به آرزويش برساند و هم همدان را به شهري توسعه يافته 

نزديك و اقتصاد مردم را بهتر كند. 
آنطور كه خبرهاي استانداري نشان مي دهد عمده سرمايه گذاري هاي خارجي 
پس از برگزاري اين همايش، در بخش  احداث نيروگاه هاي خورشيدي توسط 
اروپايي ها بوده و بخشــي هم به احداث واحدهاي توليدي و يا توســعه آنها 

بوده است. 
احــداث و راه اندازي 4 هتل و هتل آپارتمان و 5 هتل در دســت احداث نيز 
مربوط به ســرمايه گذاري داخلي بوده است. كه مشخص نيست چقدر از آنها 
حاصل همايش سرمايه گذاري است. خبرها نشان مي دهد حدود 80 ميليارد 
تومان در ســاخت هتل هــاي «اميران» يك و 2، «كتيبــه» و هتل آپارتمان 
«سفير» ســرمايه گذاري شده كه بخشــي از آن به تسهيالت بانكي مربوط 

مي شود. 
نيروگاه خورشيدي خليج فارس با سرمايه گذاري 8/4 ميليون دالري، نيروگاه 
خورشــيدي اميركبير با ســرمايه 8/4 ميليون دالري توسط سرمايه گذاران 
آلماني و دانماركي، نيروگاه شــهداي همدان با ســرمايه گذاري 9/2 ميليون 
دالري، نيروگا ه هاي خورشــيدي باباطاهر و بوعلي سينا با سرمايه گذاري 9/7 
و 11 ميليون دالري نيروگاه خورشــيدي 7 مگاواتي با سرمايه 8/8 ميليون 

دالري توســط ســرمايه گذاران آلماني موجب شــد تا عالوه بر توليد 70 
مگاوات انرژي خورشيدي توســط اين 5 نيروگاه، 53/7 ميليون دالر جذب 

استان شود. 
20 ميليــون و 300 هزار دالر ســرمايه گذاري در بخش توليد هم احتماالً از 
دستاوردهاي همايش سرمايه گذاري سال 93 بوده كه تاكنون صورت گرفته 

است. 
آنطور كه مهرداد موســوي، مديركل ســرمايه گذاري خارجي اســتانداري 
همدان مي گفــت، تاكنون 7 ميليــون دالر ســرمايه گذاري در فوالد ويان 
توسط آلماني ها، 4/3 ميليون دالر توسط عراقي ها در پروژه بلوك هاي سبك 
ساختماني هواسازه، 9/7 ميليون دالر سرمايه گذاري خارجي در شركت تابش 
ويتا، حدود 300 هزار دالر ســرمايه گذاري از كشور لبنان براي احداث يك 

شركت ايراني ـ لبناني صورت گرفته است. 
كه بخش عمده آن مربوط به نيروگاه هاي خورشــيدي اســت كه توســط 

اروپايي ها در استان احداث شده اند. 
جمع ســرمايه گذاري هاي خارجي چيزي در حدود 74 ميليون دالر را نشان 
مي دهد كه بخش عمده آن مربوط به نيروگاه هاي خورشيدي است و بخش 
كوچكي از آن در واحدهاي توليدي ســرمايه گذاري شده است. 80 ميليارد 
تومــان نيز براي بهره برداري از 4 هتل و همچنين 5 هتل در حال احداث از 
دستاوردهاي همايش سرمايه گذاري سال 93 است كه با حضور 550 ميهمان 

خارجي و ايراني برگزار شد. 
اين رقم فاصله بسياري با 3 هزار ميليارد توماني كه تفاهم نامه آن بسته شد، 
دارد. كه نوعي شكســت در جذب سرمايه گذاري خارجي در استان را نشان 

مي دهد. 

 راه آهن همدان ـ مشهد پروژه 
موفق نيكبخت

آن زمان كــه نيكبخت بــه همدان آمد طبق اعــالم منابع 
مختلف راه آهــن همدان حدود 90 تا 93 درصد پيشــرفت 
فيزيكي داشــت. پروژه به  خاطر تحريم هاي غرب عليه ايران 
در خردادمــاه ســال 89 خوابيده بود كه بعــد از برجام كه 
مصادف شــده بود با حضور نيكبخت در استانداري همدان، 
تكميــل پروژه راه آهن همدان با پيگيــري برخي نمايندگان 

خورد.  كليد  مجلس 
بنابراين استاندار نيكبخت وعده تكميل اين خط آهن را داد. قول 
استاندار مبني بر اتمام كار تا 22 بهمن 95 بودكه نشد. وي مجدداً 
قول آن را براي اســفندماه داد تا در نهايت در ارديبهشت 96 به 
دست رئيس دولت يازدهم افتتاح شد و بعد از 13 سال در تيرماه 

همان سال به بهره  برداري رسيد. 
همان زمان كه راه آهن همدان براي قطار همدان - مشهد افتتاح 
مي شــد آخوندي، وزير وقت راه وشهرســازي در حضور خود در 
همدان اعالم كرد كه ايستگاه همدان كه در رباط شورين احداث 
شده، كاري غيركارشناسي است و فاصله 15 كيلومتري آن از شهر 
همدان موجب مي شــود تا مسافران رغبت كمتري به سوار شدن 
قطار داشته باشند. بنابراين ايستگاه فعلي موقتي است و قرار است 
كه ايستگاه مســافربري را به داخل شهر منتقل كنيم و ايستگاه 

فعلي به ايستگاه باربري تبديل شود. 
اســتاندار هم در ارديبهشــت 96 در زمان افتتــاح راه آهن وعده 
ســاخت ايستگاه جديد را در داخل شــهر تا آذرماه سال 96 داد. 
اين وعده در حالي بود كه دست اندركاران با ترديد به مدت تعيين 
شده نگاه كردند و مديركل وقت راه وشهرسازي استان در اواسط 
مرداد بود كه اعالم كرد: چون موضوع تملك مطرح است، احتماالً 
پروژه زمان بــر خواهد بود. به اضافه آن بودجــه اي بيش از هزار 
ميليارد تومان (مبلغي به اندازه ســاخت راه آهن) الزم اســت تا 

ايستگاه زيرزميني را به احداث كنيم. 
در روز كلنگ زني راه آهن همدان - مالير مسئوالن راه آهن كشور 
از نقشه آن رونمايي كردند و نشان دادند كه طرح آن به چه شكل 
است. همانجا اعالم شــد كه بخشي از تملك زمين هاي ايستگاه 
انجام شــده و اين كار ادامه دارد ولي عــالوه بر تأمين بودجه در 
مواردي بايــد صاحبان امالك را راضي به فــروش كنيم كه كار 

سختي  است. 
اكنون كه در نيمه دوم سال 97 قرار داريم و بعد از حدوداً يك 
سال ونيم وعده  استاندار مبني بر ساخت ايستگاه مسافربري در 
داخل شهر به سرانجام نرسيده و هنوز در مرحله تمليك است. 

نيكبخت ريل همدان تهران را به نتيجه نرساند
سوار شدن مسافر به قطار همدان ـ تهران وعده  ديگري بود كه از زمان راه افتادن قطار همدان ـ مشهد داده شد. 

وعده استاندار مبني بر اين بود كه اواسط پاييز سال 1396 مسافران تهران مي توانند همه روزه از قطار استفاده كنند. خبر تكميل خط همدان به تهران كماكان توسط 
استاندار در جلسات اعالم مي شد اما در روز كلنگ زني راه آهن همدان ـ مالير در 11 مرداد سال 97 استاندار وقتي پشت تريبون قرار گرفت از پيمانكار راه آهن همدان 
ـ تهران قول خواست تا سر ماه افتتاحيه را برگزار كند. آنجا پيمانكار قولي نداد اما استاندار چند بار تأكيد كرد كه بايد پروژه را تا 20 روز آينده به سرانجام برساني و 

درجا به حضار اعالم كرد كه تا پايان مرداد اين خط آهن هم به بهره برداري مي رسد كه تيتر روزنامه هم شد. 
خبر تكميل راه آهن در حد وعده ماند و مجدداً استاندار در اوايل شهريور اعالم كرد كه خط آهن همدان ـ تهران در اول مهر سالجاري افتتاح مي شود. 

نتيجه اين خبرها تاكنون در حد وعده بوده و پس از يكسال ونيم هنوز سوت قطار همدان - تهران شنيده نشده است. 

آبرسانى از سد تالوار به همدان 
منتفى شد

ايده آبرســانى از ســد تالوار به همدان در سفر ســال 83 مقام معظم رهبرى به 
همدان مطرح و مورد تصويب قرار گرفت كه مشاور طرح آن زمان مطالعات الزم 

را انجام و عمليات اجرايى از سال 86 آغاز شد. 
پروژه انتقال آب از سد تالوار به همدان تا سال 91 اوضاع و احوال خوبى نداشت و 
به سبب كمبود اعتبارات پيشرفتى كمتر از 40 درصد داشت و اين در حالى بود 
كه همدان از نظر تأمين آب شــرب با مشكالت بسيارى مواجه بوده و در رديف 

استان هاى داراى تنش آبى قرار گرفت. 
پس از سال 91 و با پيگيرى هاى صورت گرفته از سوى مديران اجرايى، نماينده 
مجلس و معاونان استاندار پروژه سرعت بيشترى گرفت كه بخش قابل توجهى از 

خط انتقال معادل 110 كيلومتر انجام شد. 
از سال 93 بود كه زمزمه هايى مبنى بر پايدار و قابل اطمينان نبودن آبرسانى از 
سد تالوار در بين مديران و رسانه ها شنيده شد اما همان روزها بود كه وزير نيرو 
در سفر به استان همدان اين موضوع را به طور كامل رد كرده و مدعى بود وقتى 

اين همه هزينه شده است بايد آب از تالوار به همدان منتقل شود. 
رفته رفته و با آبگيرى سد تالوار كارشناسان آب منطقه اى به اين نتيجه رسيدند 
كــه بايد فكرى براى منبع جايگزين تامين آب همدان باشــند چراكه آب تالوار 

حجم و كيفيت الزم كه در مطالعات به آن اشاره شده بود ديگر ندارد. 
پس از گذشت 9 سال از آغاز پروژه آبرسانى از تالوار به همدان، اين طرح به طور 
كامل منتفى شــده و آبرسانى از سدى ديگر از استان هاى همجوار در دستور كار 
قرار گرفته اســت كه البته براساس نظر مديران آب منطقه اى هزينه اى به دولت 

براى اجرا تحميل نمى كند. 

قتصادي ا مرد  آشيل  پـــاشنه  ـــه؛ 
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 اين ها جمالتي است كه در هر سخنراني و جمعي كه نيكبخت در آن 
حضور داشــت، مطرح مي شــد. ترديدي در آن نبود كه توجه به توســعه 
گردشــگري ايده آل برنامه ريزي مردم اول استان بود. از روزي كه نيكبخت 
راهي همدان شد، به همه مديران عنوان كرد كه گردشگري را در طرح هاي 
متعدد خود مورد توجه قرار دهد تا بتواند مســيرهاي دستيابي به توسعه را 

هموار ببينند.
شهر همدان از جمله شــهرهاي مهم و تاريخي ايران در غرب كشور است. 
اشاره به تعدد جاذبه ها يكي از ترفندهاي استاندار همدان در زمان مديريت 
ارشد بودن استان بود. هرگاه سخن از مقايسه همدان با استان هاي ديگر به 
ميــان مي آمد، با تأكيد و تأييد عجيبي همه حاضران را متقاعد مي كرد كه 
روي دست همدان شــهري نمي تواند بلند شود. هر بار بيشتر از دفعه قبل 
تأكيد مي كرد گردشگري و توسعه استان با گردشگري را بايد جدي گرفت. 
آنقدر اين مســأله ملموس بود كه حتي فعاالن بخش خصوصي در پيگيري 
ســهم خواهي هاي خود عنوان مي كردند گام هاي بلند اســتاندار همدان را 
در راه توســعه قرار داد. ايجاد اشتغال به واسطه توسعه گردشگري همدان 
موجب شد آمار اشتغال همدان در سال هاي اخير مورد توجه مسئوالن ارشد 

كشوري هم قرار گيرد. 
نيكبخت همواره تأكيد مي كرد استان همدان شايستگي بسياري در صنعت 
گردشــگري دارد. به همين دليل و با توجه به ظرفيت هــا، توانايي ها، آثار 
تاريخي و امكانات و موقعيت جغرافيايي و اقليمي، گردشگري به عنوان محور 

توسعه استان معرفي شد.
در راســتاي اين رويكرد، توجه به زيرســاخت هاي الزم راه هاي دسترسي، 
راه آهن، فرودگاه و امكان اســكان گردشــگران بخصوص ساخت هتل مورد 
توجه قرار گرفت. و امروز روبه روي ما شــهري قرار دارد كه به واسطه تاريخ 
و آب وهوا و جغرافياي خود مورد توجه برنامه ريزان حوزه گردشــگري قرار 
نمي گيرد، بلكه به واســطه رايزني ها و پيگيري هاي نيكبخت در هر فرصتي 

راه و بيراه مســير كج مي كند و سر از يك رويداد، يك سرمايه گذاري و يك 
مسير متحول درمي آورد.

بارهــا نيكبخت تأكيــد كرد همــدان نيازمند يك برند تجــاري در حوزه 
گردشــگري است و اين تأكيد باعث شــد امروز شاهد آن باشيم در كارنامه 
گردشگري همدان رد پاي 2 رويداد بين المللي تأثيرگذار خودنمايي مي كند؛ 
نخســت انتخاب همدان به عنوان «پايتخت گردشــگري آسيا» و ديگري 
ميزباني همدان از «اجالس جهاني ســازمان گردشــگري». اين 2 اتفاق تا 
هميشــه گردشگري همدان را مديون خود خواهد كرد؛ چراكه غريب بودن 
نام همدان از ليست شهرهاي كم مسافر خارج و حاال در هر سايت داخلي و 

خارجي براي خود عنوان هاي متعددي را به يدك مي كشد.
تحول مســير ريلي همدان با اســتان هاي همجوار، تالش براي از خواب بيدار 
كــردن فرودگاه نيمه تعطيل همدان، افزوده شــدن ظرفيت اقامتي همدان در 
حــوزه هتلداري و ميزباني همــدان از رويدادهايي كه گرچه عناوين متعددي 
را به خود اختصاص داده بود، اما هدف اصلي آن توســعه گردشــگري و تحول 
چرخه اقتصادي استان بود. همدان امروز به واسطه مديريت نيكبخت كه تاروپود 
گردشگري را خوب مي شناخت و مي دانست اقتصاد همدان جز به واسطه اين 
صنعت مدرن به تكاپو واداشته نمي شود، جايگاه متمايزي در عرصه بين المللي به 
خود اختصاص داده است. شايد بازخوردهاي اين برنامه ريزي ها همين امروز، فردا 
و حتي يكسال بعد خود را به پايتخت گردشگري آسيا نشان ندهد، اما تا پايان 
سال نسل هاي آتي معرفي نام همدان در سايت هاي بين المللي را مديون مديريت 
استانداري مي دانند كه حاضر نبود همدان را حتي در جايگاه دوم پس از اصفهان 

و شيراز در گردشگري توصيف كند.
كم وكاســتى هاى گردشــگرى هيچگاه قابل كتمان نيست اما در اين ميان 

بى توجه گذر كردن از اتفاقات خوب هم خالى از لطف مى شود.
تمامى كشورهايى كه در مسير توسعه قرار گرفته و در سال هاى اخير رشد 
اقتصادى قابل قبولى داشته اند، به نوعى شرايط را براى ورود سرمايه گذاران 
خارجى مهيا و تسهيل كرده اند. ورود سرمايه گذاران عالوه بر اينكه با ايجاد 
رقابت و انحصارزدايى، صنايع داخلى را به تكاپو واداشــته باعث رشد كمى 
و كيفى آنها شــده و زمينه را براى ورودشان به زنجيره فعاليت هاى اقتصاد 

جهانى هموار مى كند.
 كم ريسك ترين سياست دولت ها براى افزايش توليد ناخالص داخلى محسوب 
مى شــود. در واقع با باز شدن درهاى اقتصادى يك كشور، سرمايه گذاران به 

فراخور حوزه كسب وكار خويش، شرايط ورود و سرمايه گذارى در بازارهاى آن 
كشور را بررسى و مطالعه كرده و در صورت اطمينان از امنيت سرمايه گذارى 

خود، براى اين منظور با طرف هاى داخلى وارد مذاكره مى شوند.
در ســال هاى گذشــته و همزمان با ورود نيكبخت به اســتاندارى همدان 
با توجه بــه تأكيدى كه بر رونــق اقتصاد غيرنفتى از ســوى دولت وجود 
داشــت و همچنين رونق رو به رشــد بازار گردشگرى ايران با افزايش ورود 
گردشگران خارجى، سرمايه گذاران خارجى از مدت ها قبل تر از حصول توافق 
هسته اى درحال رصد بازارهاى ايران بودند. در اين ميان صاحبان برندهاى 
معتبر هتل ســازى و هتلدارى با نظر به برنامه هاى توســعه گردشگرى كه 
ســاخت هتل هاى 4 و 5 ســتاره در رأس آنها قرار دارد، در ميان داوطلبان 
سرمايه گذارى در ايران، پيشتاز قرار گرفتند. شايد همين شرايط موجب شد 
تا جريان هتل سازى در همدان كه با تأكيد مدير ارشد استانش گردشگرى 

محور توسعه آن بود شتابان شود. 
"27 بهمن ماه 1395 بود كه محمدناصــر نيكبخت در بازديد از پروژه هاى 
حوزه گردشــگرى اســتان همدان يكى از نواقص حوزه گردشگرى استان 
همدان را نبود هتل عنوان كرد و گفت: با اقدامات سرمايه گذاران اين مشكل 
در حال رفع شــدن است تا گردشگرى استان در جايگاه شايسته قرار گيرد. 
وى آن روز با تأكيد بر اينكه دستگاه هاى خدمات رسان استان همدان بايد با 
سرمايه گذاران حوزه گردشگرى همراهى بيشترى داشته باشند، اعالم كرد: 

در حال حاضر 10 هتل در استان همدان در حال ساخت است.
اســتاندار همدان با بيان اينكه آمادگى دارم با سرمايه گذارانى كه در استان 
موفق بوده انــد در پروژه هاى بزرگتر همكارى كنم، گفت: ســرمايه گذاران 
پروژه هاى بازديد شده، كننده كار هســتند و با حجم سرمايه گذارى انجام 
شده هنوز از ما تسهيالت نخواسته اند. وى با بيان اينكه هتل هاى در دست 
ساخت براى 385 نفر اشتغالزايى خواهند داشت، گفت: با افتتاح اين طرح ها 

598 تخت هتل به ظرفيت گردشگرى استان همدان اضافه مى شود.
اســتاندار همدان با بيــان اينكه هتل هــاى «عصر طاليــى» و «هما» 
2 هزار تخت به ظرفيت گردشــگرى اســتان همــدان اضافه مى كنند، 
گفت: براســاس شرايط اقتصادى قشــرهاى مختلف، هتل ها با درجات و 
ســتاره هاى متفاوت در استان ساخته مى شــود. نيكبخت آنروز در جمع 
رسانه ها اعالم كرد: خوشبختانه طلسم هتل سازى در استان همدان طى 

3 سال اخير شكسته شده است."

زير ساختهاي گردشگري جان گرفت 

هتل ســازى براي  مثبت  زىنمره  هتل ســا براي  مثبت  نمره 

مريم مقدم 
■ همدان بستر آماده توسعه براي گردشگري 
■ گردشگري اولويت اساسي توسعه استان

■ گردشگري همدان آماده جهش است
■ چرخ توسعه اقتصادي استان با گردشگري مي چرخد

■ اولويت و مزيت همدان توسعه گردشگري است
■ جذب گردشگر عامل اشتغالزايي در همدان است

■ توسعه تجاري با گردشگري محقق مي شود
■ ساخت 10 هتل با هدف توسعه گردشگري در همدان

■ رويدادها، بازوي توانمند معرفي ظرفيت هاي همدان به جهان
■ همدان مي تواند يكي از مقاصد جهاني گردشگري باشد

■ توسعه زيرساخت هاي گردشگري، همدان را متحول مي كند
■ پيشرفت همدان در گروي توسعه صنعت گردشگري است
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امروز 5 ســال از آمدن نيكبخت و 2 سال از شعار شكست 
طلســم هتل ســازى وى در همدان مى گــذرد. از ابتدا دولت 
تدبيرواميــد معتقد بود توســعه مكان هاى اقامتــى به عنوان 
مهمترين زيرســاخت هاى گردشــگرى، نگاه ويژه دولت ها به 
صنعت توريسم را مى طلبد و در اين ميان رويكرد توسعه محور 
دولــت تدبيرواميد در حوزه گردشــگرى و ايجاد رغبت در بين 
ســرمايه گذاران، انقالبى را در صنعت هتل سازى استان همدان 

پديد آورده است.
در اين ميان وجود زيرســاخت هايى مانند هتــل و اماكن اقامتى 
نخستين گام در جذب گردشگر و مسافر است و اين در حاليست 
كه در ابتداى دولت يازدهم كمبود هتل در استان همدان با قدمتى 

چند هزار ساله و ظرفيت هاى منحصربه فرد، آشكارا محسوس بود.
با رويكرد توسعه محور دولت تدبيرواميد و ايجاد فضاى مطلوب 
در راســتاى جذب ســرمايه گذار، احداث هتل در اين استان با 
استقبال گســترده بخش خصوصى روبه رو شد تا جايى كه در 
فروردين ماه امسال يك هتل بهره بردارى شد و هم اكنون 9 هتل 
و مجتمع گردشــگرى توسط بخش خصوصى در استان همدان 
در حال احداث اســت كه نيمى از آنها بيــن 60 تا 85 درصد 

پيشرفت فيزيكى دارند.
9 هتل، هتل آپارتمان و مجتمع  اقامتى گردشگرى 

در حال ساخت در همدان
آمار بيانگر آن است در سه سال اخير 9 هتل، هتل آپارتمان و 
مجتمع اقامتى گردشگرى در سطح استان همدان يا در حال 

احداث و يا احداث شده است.
مراكــز اقامتى، هتل اميران يك واقع در بلوار بعثت همدان با 
زيربناى حدود 6 هزار مترمربع در فروردين ماه ســال گذشته 
به بهره بردارى رســيد كه داراى 55 اتاق بوده و با افتتاح آن 

160 تخت هتلى به ظرفيت اقامتى اين استان افزوده شد.
هتل كتيبه واقع در بلــوار ارم ورودى جاده مجتمع تفريحى 
توريســتى عباس آبــاد نيز با 5 هــزار و 225 متر زيربنا، 31

ســوئيت آپارتمانى و ظرفيت 100 تخت پايان سال گذشته 
به بهره بردارى برسد.

هتل اميران 2 نيز در ورودى شهرك فرهنگيان همدان توسط 
بخش خصوصى كه حدود 6 هزار و 157 مترمربع زيربنا براى 

آن در نظر گرفته و امسال افتتاح شود. 
هتل آپارتمان ســفير واقع در بلوار جانبــازان نيز با زيربناى 
يــك هزارو 625 متر مربع بــا ظرفيت 45 تخت هتلى و 15

آپارتمان طراحى و افتتاح شد 

هتل فاران در بلوار رضى الدين آرتيمانى شهرستان تويسركان 
با زيربنــاى 777 مترمربع، هتل خليج فارس در ابتداى بلوار 
كوالب شــهر همدان با زيربناى بيش از 24 هزار مترمربع و 
هتــل آپارتمان بابا در محله جوالن شــهر همدان با زيربناى 
يك هزار و 56 مترمربع از ديگر مراكز اقامتى در حال ساخت 
در سطح اســتان همدان است كه با افتتاح اين هتل ها بيش 
از 300 تخت هتلى به ظرفيت اقامتى استان افزوده مى شود. 
هتل 5 ستاره عصر طاليى نيز در بلوار فرودگاه نيز با زيربناى 
171 هزار و 79 مترمربع با داشتن 152 اتاق در حال احداث 

است.
هتل تأمين اجتماعى همدان نيز روبه روى دانشگاه پيام نور در 
زمينى حدود 305 هكتار قرار بود احداث شــود يك مجتمع 
اقامتى گردشــگرى نيز با حدود 83 ســوئيت توسط بخش 

خصوصى در سطح استان همدان در حال احداث است.
 رويكرد توســعه محور دولــت يازدهم در حوزه 
گردشگرى زمينه ساز دلگرمى و رغبت سرمايه گذاران 
تحــوالت اقتصادى پس از برجــام و رويكرد توســعه محور 
دولت يازدهم در حوزه گردشــگرى موجب دلگرمى و رغبت 
ســرمايه گذاران در احــداث اماكن اقامتى شــده به طورى 
كه در اســتان همدان هم اكنون تعــداد قابل توجهى هتل و 
هتل آپارتمان در حال ساخت اســت كه در 3 سال آينده به 

اقامتگاه هاى استان اضافه مى شوند.
اهميت احداث اقامتگاه هاى هتلى براى اســكان گردشگران 
داخلى و خارجى در همدان بر هيچكس پوشــيده نيست در 
ايام تعطيالت نوروز 96 معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى 
اســتان اعالم كرد بيش از 350 گردشــگر خارجى از آثار و 
جاذبه هاى تاريخى و طبيعى اين استان بازديد كردند و 241
تن از گردشگران خارجى در هتل هاى استان اقامت داشتند.

همچنين 164 هزار و 830 گردشــگر و مســافر در هتل ها، 
مهمانپذيرهــا، هتل آپاتمان هــا، خانه مســافرها، خانه هــاى 
بوم گــردى، خوابگاه ها و مدارس اقامت داشــتند كه به دليل 
شرايط جوى نامناسب نوروز امســال اقامت ها رشد چندانى 
نســبت به نوروز سال گذشته نداشــته است. در حال حاضر 
حــدود 11 هتل، 2 هتل آپارتمــان، 15 مهمانپذير، 4 خانه 
بوم گردى و 35 خانه مســافر داراى مجوز در اين استان فعال 

است.
 انقالب هتل ســازى در دولت تدبيرواميد شــكل 

گرفت

انقالب هتل ســازى در دولت تدبيرواميد شــكل گرفت در 
دولت يازدهم به اندازه تمامى سال هاى قبل، براى ساخت 
و راه انــدازى هتل در كشــور اقدام شــد و در حال حاضر 
احداث هتل در اســتان همدان با استقبال و رغبت بخش 
خصوصى مواجه شده اســت. افزايش تعداد هتل هاى 4 و 
5 ســتاره همدان در دولت يازدهم سرمايه گذارى در حوزه 
گردشــگرى در دولت يازدهم بويژه در سال 95 در استان 
همدان افزايش چشــمگيرى يافته و با ساخت اين هتل ها 
تعداد تخت هاى هتلى استان همدان از تعداد هزار و 260 
تخت به ميــزان 2/5 برابر افزايش مى يابد. در كل مى توان 
گفــت تأكيد و پيگيــرى نيكبخت در ســاخت هتل ها در 
همدان موجب شــد انقالبى در حوزه هتلدارى همدان رقم 
خورد توســعه صنعت گردشــگرى به ايجاد اشتغال پايدار 
كمــك مى كند و احداث يك هتل بــه اندازه يك كارخانه 
بــزرگ مى تواند ايجاد اشــتغال كند و اشــتغال جانبى و 

باشد. داشته  هم  غيرمستقيم 
 به هر ترتيب بازنشســتگى خداحافظى نيكبخت با اســتان 
را رقــم زد و در جريان هتل ســازى اتفاقات شــاخص تا 50
درصد پيشــرفت كرد اما همچنان دفتر اين پروژه ها باز است. 
هنــوز هتل ملل، هتل بلوار كــوالب؛ هتل جوالن و يكى دو 
پــروژه ديگر در همدان ناتمام مانده اســت؛ با توجه به اينكه 
ســازمان ميراث فرهنگى همواره يارى گــر جامعه هتلداران 
استان بوده است اما از سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 
انتظار مى رود به هنگام طراحى و تدوين سياســت هاى كالن 
و برنامه ريــزى آن به هتلدارى به عنوان ابزارى مؤثر در ادامه 
توســعه اقتصادى كه اســتاندار همدان بناى آن را گذاشت، 
توجه داشــته باشــند كه تبعاً اين امر راه نجات وضع كنونى 
صنعت هتلدارى اســتان نيز مى باشد. بازار گردشگرى كنونى 
در ايران سنتى، محدود و پراكنده است كه بايد زمينه توسعه 

مقاصد گردشگرى گسترش يابد.
با توجه بــه اينكه در زنجيره گردشــگرى يكى از حلقه هاى 
بســيار مهــم هتل و هتلدارى اســت و اين صنعــت از نظر 
اشتغالزايى، توليد و درآمد بخش بزرگى از صنعت گردشگرى 
را تشكيل مى دهد و ميزان تسهيالتى كه مهمان پذيرها ارائه 
مى دهند بازتابى از نيازها و ســليقه هاى مختلف گردشگران 
اســت بايد توجه داشت تا اين صنعت دچار لغزش و كوتاهى 
نشود؛ چراكه در اين صورت صنعت گردشگرى استان همدان 

نيز مستقيماً صدمه خواهد ديد.

5 ســال از آمدن نيكبخت و 2 سال از شعار شكست  امروز
طلســم هتل ســازى وى در همدان مى گــذرد. از ابتدا دولت
تدبيرواميــد معتقد بود توســعه مكان هاى اقامتــى به عنوان
مهمترين زيرســاخت هاى گردشــگرى، نگاه ويژه دولت ها به
صنعت توريسم را مى طلبد و در اين ميان رويكرد توسعه محور
دولــت تدبيرواميد در حوزه گردشــگرى و ايجاد رغبت در بين
ســرمايه گذاران، انقالبى را در صنعت هتل سازى استان همدان

پديد آورده است.
در اين ميان وجود زيرســاخت هايى مانند هتــل و اماكن اقامتى
نخستين گام در جذب گردشگر و مسافر است و اين در حاليست
كه در ابتداى دولت يازدهم كمبود هتل در استان همدان با قدمتى
چند هزار ساله و ظرفيت هاى منحصربه فرد، آشكارا محسوس بود.

با رويكرد توسعه محور دولت تدبيرواميد و ايجاد فضاى مطلوب
در راســتاى جذب ســرمايه گذار، احداث هتل در اين استان با
استقبال گســترده بخش خصوصى روبه رو شد تا جايى كه در
هتل فروردين ماه امسال يك هتل بهره بردارى شد و هم اكنون 9
و مجتمع گردشــگرى توسط بخش خصوصى در استان همدان
در حال احداث اســت كه نيمى از آنها بيــن 60 تا 85 درصد

پيشرفت فيزيكى دارند.
گردشگرى هتل، هتل آپارتمان و مجتمع  اقامتمتىى 9

در حال ساخت در همدان
هتهتل،ل، هتل آپارتمان و لال ااخير 99 آمار بيانگر آن است در سه س
همهمدان يا در حال ساستتانننن سسططح  ىرى ددرر مجتمع اقامتى گردشگ

ساسستت.ت. احداث و يا احداث شده 
نان ب باا بلبلبلبلوار ببعثتثت همدمد اواقعقعقعقعقع دد د درررر نان يك  مراكــز اقامتى، ههتل اميير
گذگذشته يدينن ن ماماه سسسســاالل هزهزارار مترمرمربعبع در فرفرور 66 ىاى حدودودد 66ززيريربن
ففافتتتتاح آن ب با  و و و و اتاق بوبودههده 555 ا رســـيد ككه دارراىى به بهبهرهره ب بردرداارىى

شش شدد. فافافافزوزوزوزودهدهدهده اساساساستاتاتاتانننن ايايياينننن تمتىىى ا ا اققاقا فرفيتيت ظ ظ بببه ه هتلتلتلىىىى تخت 160 ت
عمعمعمع تفريححيحى جاجادده م مجتجت رورودىىىى ررارارارممممم واواواواققعقع در بلللــواوااوارررر هتل كتيبهه
3131 ززيربرربربننا،، متمتر 222255 وو داداد نننيز با 5 هـــــزاززارر ع عباباسسآبآبــــ ىتىىتى سيســـ تور
گذگذگذگذگذشتشتشتشتههه سسالللل تخت پاپايايانن 101100 رارارتمتمتمانانانى و ظرفيت آپآپ سسـســوـوئيتتتت

رهرهرهرهرهههببربربرددادارى بررسد. بهبه ب ب
سوسوسسوسطط ت ت ت ناانانانان ه همدمداننان ييگيگيگي نهنهن ففرفرفر رهرهركك ش شش ش ىىدى نيز در ورو ييميميميميران 2 ههههتلتلتلتلتل ا
زيزيربربناناا بب براراىىىى ممتمترمربربعع 1515557777777 وووو 66 هزازارررررر ودوددد صخصصوووصى كه ح 66بخبخبخبخش 

ش ش شوودودودود.  ححاح افففافافافتتتتتتتتتتتت مامسساساللللللللل ظنظر گگرگرگرگرفته و آآن در 
زيربناى  ججانبــــازان نيز باا ببللبلبلبلوواواوواوار ددد درر ووااوواقعققعقعقعقع متمانان س س س ســـفيفيفييففيفيفيفيررررر پآپار هتتهتههتهتهتهتلللللل
عععبععبع ببب ب بــــا ظرظرفيت 45 تخت هتلى و 15 مررمررر متمتمتمترررر 6262626262626266226 555555555 يــك هزاراررووووو

ش شد تتتتتتتااحاحاح فافافافافافاف وو حاحىى طرطر آپارتمماماامانننن

هتل فاران در بلوار رضى الدين آرتيمانى شهرستان تويسركان 
با زيربنــاى 777 مترمربع، هتل خليج فارس در ابتداى بلوار 
كوالب شــهر همدان با زيربناى بيش از 24 هزار مترمربع و 
هتــل آپارتمان بابا در محله جوالن شــهر همدان با زيربناى 
يك هزار و 56 مترمربع از ديگر مراكز اقامتى در حال ساخت 
در سطح اســتان همدان است كه با افتتاح اين هتل ها بيش 
از 300 تخت هتلى به ظرفيت اقامتى استان افزوده مى شود. 
هتل 5 ستاره عصر طاليى نيز در بلوار فرودگاه نيز با زيربناى 
احداث  حال 79 مترمربع با داشتن 152 اتاق در و 171 هزار

است.
هتل تأمين اجتماعى همدان نيز روبه روى دانشگاه پيام نور در 
هكتار قرار بود احداث شــود يك مجتمع  زمينى حدود 305
ســوئيت توسط بخش  اقامتى گردشــگرى نيز با حدود 83

خصوصى در سطح استان همدان در حال احداث است.
ت توسوســعه محور دولــت يازدهم در حوزه درد رويك
گردشگرى زمزمينينه ساز دلگرمى و رغبت سرمايه گذاران 
بربرججــام و رويكرد توســعه محور  ا ازز تحــوالت اقتتصاددى پسپس
حوزه گگردردششــگرى موجب دلگرمى و رغبت  د دررر دولت ييازدزدهمهم
تمتى شــده به طورى  در احــداثاث اماكن اقا ســرماايهيه گذارانننن
هجهى هتل و  ـعـــداد قابل تو ههمدان هم اكنكنونون تت كه در اســتاتانن
لال آينده به  س 3 كه در ااســـتت خاختت س س دردر حال لتلآ آپاپارترتممانن ه

مىمىش شوووونوند. اضاضضاضافافهه تمتگاگاه ه هاهاى اساستاتانن اققا
هههتتتلى بربراىاى اســكـكاان گرددششگران  اهاهميت احاحددداث اقاقامتگاهههه ههااىاىاى
بربر هيچكسكس پوشــيده نيستست درر دداخاخللى و خارجىجى در همدانن
گگگ گردردردردشـششـشـشــگرى ميراث فرههنگنگىى مممعاعاونون 96 وروز ايام تعطيالت نو
وو 350 گردردردردشـشـشـشــگر خارجى از آثاثارر ا از شششيش درد ب مالم ك ساســتان اع
24241 وو ندندد طط طبيعى اين اسستستانان ب بازازازازديد كر جاججاذبهه هاى تاريخى و وو و
از گردردشگشگران خخااخارجى در هتلتلتل ه هاىاى ااستستانانان اقامت داشتنتند.د. تنن

رفر در هتل ها،  گگگرگردشدشــــگرگر و و م مسـســــا 830 وو ه هزازارر 16644 ينينن چمچمچچ ه
هرههرهاا، خانه هــاى  سمسمسمســافافاف ممتمانانان ه هــــا،ا، خ خانانه ه ،اا، ه هتلتل آ آپا هرهـــ مهماانپننپذذي
دندند كه به دليل  و مدارس اقامت داشــت هاهه هاااا بوم گـــردردى،ى، خ خواوابگ
ساساسب نوروز امســال ااقامت ها رشدشدشد چندانى  نمن نا شرايط جوججوجوىىى
ضاضاضاضرر ح ح ح لللالال نونورروز سال گگذشته نداشــته است. در حح نســبت به
خ خاانه 44444 هتل آپارتمــان، 15 مهمهمهماانانانپذپذير، 2 لتل، 1111 ه وودودد ححــ
ننان ف فف فعاعالل دردر اينين است ىاىىاى م مجوجوزز ررار خانه مســافر د 3555 وووو ببومومومگ گردردىى

ساساستت.تتت.
ششــكـكلل ت تددبدبدبدبييييريرواواميميدد دودولتلت ـسـســـــاـازىزى د درر اناننقققالب هتهتهتتللللل

رگرگرفتفتفت

انقالب هتل ســازى در دولت تدبيرواميد شــكل گرفت در 
دولت يازدهم به اندازه تمامى سال هاى قبل، براى ساخت 
و راه انــدازى هتل در كشــور اقدام شــد و در حال حاضر 
احداث هتل در اســتان همدان با استقبال و رغبت بخش 
و  خصوصى مواجه شده اســت. افزايش تعداد هتل هاى 4
5 ســتاره همدان در دولت يازدهم سرمايه گذارى در حوزه 
در استان  95 گردشــگرى در دولت يازدهم بويژه در سال
همدان افزايش چشــمگيرى يافته و با ساخت اين هتل ها 
260 تعداد تخت هاى هتلى استان همدان از تعداد هزار و

برابر افزايش مى يابد. در كل مى توان  2/5 تخت به ميــزان
د در  گفــت تأكيد و پيگيــرى نيكبخت در ســاخت هتللهاها
ررقم  هتهتلدلدارى همدانن همدان موجب شــد انقالبى در حوزوزهه
اشتغال پپاايددار  ايايجاجادد گـگرىرى ب بهه دردششـ خورد توســعه صنعت گ
انانددازهه يك ككارخخانهه ـــهه لتل ب كيك ه كمــك مى كند و احداث 

و  جاجانبىى اشـشــتـتغاالل دند و ك ك لال بــزرگ مى تواند ايجاد اشــتغ
باشد. داشته  هم  غيرمستقيم 

اتانن ب با ااســ ظفظى نينيكبكبختخت  به هر ترتيب بازنشســتگى خداحا
505 اـاخصخص تا  شـشـ اقاتت را رقــم زد و در جريان هتل ســازى اتفا

ژوژهههها باز استت.  درصد پيشــرفت كرد اما همچنان دفتر اين پر
ىكى د دوو نالن و ي هنــوز هتل ملل، هتل بلوار كــوالب؛ هتل جو
وتوجه به اياينكنكهه پپــروژه ديگر در همدان ناتمام مانده اســت؛ با 
لتلتلددادارارانن ـســاـازمزمانان ميراث فرهنگى همواره يارى گــر جاامعه ه
رگردشدشگرگرىى بوبودده ااسست اما از سازمان ميراث فرهنگى و  اتانن اس
كالكالنن طرطراحى و تدوين سياســت هاهاىى اگامم هن مى رود بهه تنتظاظار ا

ادامه  بهبه عنوان ابزارى مؤؤثرثر د در هتلدارىى بربرنانامهمهر ريــزى آن ب به وو
رارا گذاشتشت،، بنبناى آنن همهمدادانن توتوســعه اقتصادى كه ا اسســتتاناندادارر
ككنونونىىى وضوضضوضوضععع ر راه ننجاجاتتت رمر جوجه دداشــته باشــند كهكه ت تبعبعاًاً ااينين ا ت
نونونونونىىىى كنكنككن اباشد. باببابازززاازار گرگرگگردشدشگرگرىى م مى  زيز صنعت هتلدارى اســتان ن
عسعهه تتوتوتو ززمينينينهههه ككه ب ب بااايدد ككاكاكندندندندنده استت ايايراران سنتى، محدود و پرپر ددرر

ي يابابددد. گگگ گستسستسترشررش ىرى گ گرررردردشگ مقاصد
ح حلقلقهه هاهاىى زازاز يككيكيكىىىى ــــــگگرگرىىىى گرگرگرگرددشدش جنجيريرهه نكنكنكنكه درر ز ز اياياياا با توججه ب ب بــــههه
نظنظرر صنصنصنصنعـعــتـت ا ازز ااياينن ووو اساســــتتتت ررارىىىى دلد هتهت وو هتهتهتهتللللل مهمهــــمممم ببسبســــيايارر
گرگردشدشگرگرىى ص صصصنععنعنعتتتت از بزبزرگرگرگرگى خبخخششش دردرآمآمدد وو اشاشتغتغالالززازازايييى، توليد
ارارائائهه پ پذيذيرهرهاا هكه مهممهماناناانان تستتسهيهيهيالتالتالتىىىى ازازاننن يمي ت تشكيليل مى دهد و  رااا
تختتلفلففف گ گ گردردشگشگرارانن يلليليققققهه هاىاى م وو س ســـ اهاها زااز ننيني دند بازتابى ازز مى ده
لغلغزشزشزشزش ووووو ك ككوتوتوتاهاهاهى صنصنصنععت دچاچاچاررر اينن ت تاا تتشتشت اســت بايد تووجوجه دادا
همهمهمهمهمداننننن اساستاتاتانن رگرگرىى صصوصوصورترترت ص صنعنعنعت گردش ايننن چچ چراراككهكه د درر نشود؛

يديديد.د.دد. خوخوخوااهاهدد مسمستقيماً صدمهههه نيزز
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حسين پارسا 
 اول: رســم اســت كه بعد از رفتن هر مدير، كارنامه و 
عملكــردش را بررســى مى كنند. منتقــدان از ضعف هايش 
مى گوينــد و اينكه چقــدر كار روى زمين مانده و مدافعانش 
حسرت مى خورند كه چرا قدرش بيشتر دانسته نشد. همه اين 
قضاوت ها، چه ســفيد و چه ســياه، بر پايه آمارى است كه از 
عملكرد مدير بر جا مى ماند. ايــن آمار البته كه در اقتصاد و 
صنعت، كّمى است و تحليلش دشوار نيست. درصد بيكاران، 
ميــزان تورم و تعداد صنايع زنده يا تعطيل شــده، همه گواه 

عملكرد مديران در اين دو بخش هستند. 
ولى درباره فرهنگ چه بايــد گفت؟ به بيان ديگر فرهنگ را 
بايد با چه مترى سنجيد تا عملكرد مدير مشخص شود؟ شايد 
بشود از آمار خريد و خواندن كتاب در شهر و تعداد كنسرت ها 
و نمايش هاى برگزار شــده كمك گرفت ولــى اين ها هم به 
صورت كامل نمى تواننــد پايه قضاوت درباره مدير در بخش 

فرهنگ باشند. علت اين موضوع، «استمرار زمان» است.
بگذاريد «اســتمرار زمان» را اينطور مطرح كنم: فرض كنيد 
مسئول ســاختن خانه اى هستيد. بعد از 10 سال و با افتخار 
تكميل خانه را اعالم مى كنيد. در اين صورت حكم چيست؟ 
ابتدا بايد دو ســؤال از خودمان بپرســيم: آيا خانه به راستى 
تكميل شده اســت؟ و اينكه خانه در موعد مقرر آماده شده 
اســت؟ پرسيدن اين دو ســؤال درباره عملكرد هر مدير، بعد 
از رفتن، وضعيت را تا حد زيادى روشــن مى كند. در حقيقت 
ليســت كردن خدمات انجام شــده، بعد از چندين سال، به 
تنهايى مالك افتخار نيست. آيا اقداماتى كه مدير ادعا مى كند 
انجام داده، به راســتى و در زمان اصلى اش رخ داده اســت؟ 
«اســتمرار زمان» اينجا معنى پيدا مى كند. خانه اى كه قرار 
بوده حداكثر در عرض 2 ســال، پايان ســاخت بگيرد، بعد از 
10 ســال به اتمام رسيده است. مشخص است كه بعد از اين 
همه ســال، هر مدير انقدرى فعاليت داشــته است كه بشود 
افتخاراتش را در يك مقاله رديف كرد و براى نبودنش حسرت 

خورد.
دوم: منصــف باشــيم. «محمدناصر نيكبخت» در ســال 92 
مجموعه چندان رو به رشــدى را تحويل نگرفت. اين موضوع 
بويژه در فرهنگ مشهود بود. سينما، تئاتر، كنسرت و كتاب در 
همــدان، اگر نه بحرانى، ولى در رخوت بودند. روى كار آمدن 
دولت جديد اين اميد را زنده كرد كه فرهنگ در همدان تكانى 
بخورد. اما آيا نيكبخت مى توانســت ناجــى فرهنگ همدان 
باشــد؟ مديرى كه تا پيش از اين فــردى اجرايى و اقتصادى 
شناخته مى شد، مى توانســت كارى در بخش فرهنگ انجام 
دهد؟ شــايد. آيا امكانات الزم بــراى ايجاد يك تحول بزرگ 
فرهنگى در همدان را داشت؟ شايد. آيا شخصاً دوست داشت 
همدان يك برند فرهنگى شود؟ قطعاً بله. آيا توانست در برابر 
فشــارهاى بيرونى تاب آورد و كشــتى موسيقى و كنسرت و 

سينما را در همدان به جلو براند؟ نه چندان. 
بهتر اســت به جاى كلى حــرف زدن، كمى هم به مصداق ها 

بپردازيم. 
مهمترين برنامه فرهنگى همدان در 10 سال اخير، برگزارى 
جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان اســت. به نظر مى رسد اين 
جشنواره مهمترين اولويت همه مديران فرهنگى استان است. 
اين اهميت الجرم به مديريت ارشد استان هم مى رسد. يادم 
مى آيد در همان سال هاى اوليه جشنواره فيلم و تئاتر كودك 
و نوجــوان به همدان آمده بود، چه مخالفت هايى با آن وجود 
داشت. اين انتقادات بعد از 7، 8 سال عمدتاً به حمايت تبديل 
شــد. چرا؟ چون مجموعه مديريتى استان تصميم گرفته بود 
اين جشــنواره در همدان برگزار شــود و روى آن پافشــارى 
داشــت. حتى وقتى جشــنواره فيلم را از همدان گرفتند باز 
هــم تئاتر عزيز ماند. ايــن اتفاق اما هيچوقــت درباره ديگر 
بخش هــاى فرهنگى نيفتاد. «محمدناصر نيكبخت» بعد از 5 
سال صندلى خود در استاندارى را ترك كرد بدون آنكه اهالى 
موســيقى از وضعيتشان راضى باشــند. به غير از آنها، مردِم 
موسيقى دوست هم از تعداد و كيفيت كنسرت ها راضى نبوده 

و نيســتند. نمى دانم آيا داستان برگزارى كنسرت در همدان، 
اتفاقات محرمانــه اى دارد يا خير. ولى حتى در صورت وجود 
اين اتفاقات هم نيكبخت مسئول بود كه به افكار عمومى پاسخ 
دهد. اين وضعيت تقريبــاً در همه بخش هاى فرهنگ وجود 
دارد: هنرمنــدان و هواداران، عمومــاً ناراضى از خوب نبودن 

شرايط و نشنيدن پاسخ.
در مقابل، نقطه مثبت مديريت اســتان در يكســال گذشته 
خودش را نشــان داد. آنجا كه اتفــاق مهمى به نام «همدان 
2018» رقــم خورد و در پى آن اتفاقــات خوب ديگرى هم 

در راه است.
ســوم: بگذاريد كمى واقع بين باشيم. نيكبخت به عنوان نفر 
اول اجرايى استان، در اين چند سال خدمات ارزشمندى انجام 
داده اســت، در مقابل نقاط ضعفى هم داشته است. در بخش 
فرهنــگ هم چنين بوده و منصفانه نيســت اگر زحماتش را 
ناديده بگيريم. ولى آيا جايگاه فرهنگى اســتان نســبت به 5 
ســال قبل متحول شده اســت؟ قطعاً خير. اين وضعيت كم 
و بيش در بخش هاى ديگر اســتان هم وجود دارد. ولى واقعا 
فرهنگ و اقتصاد و صنعت ما مى بايست چنان متحول مى شد 
كه آنطور كه شعارش را مى دهيم، قطب و پايلوت مى شديم؟ 
گمان مى كنم كمى آرمانگرا شده ايم. در همه اين سال ها كدام 
اســتان ايران، حداقل در فرهنگ چنان رشد كرده كه زبانزد 
همه شــود؟ در كدام استان كنسرت و تئاتر هم در كيفيت و 
هم كميت رشــد داشته اســت؟ در كدام استان هنرمندانش 
از شــرايط راضى اند؟ و كدام اســتان گل و بلبل اســت؟ اين 
پرسش ها به معناى آن نيست كه استاندار حاال سابق را از نقد 
مبرا بدانيم. مى خواهم بگويم نگاهى به مقوله فرهنگ در كل 
كشــور اگر نگوييم نااميدكننده، كه چندان اميدواركننده هم 
نيست. اين موضوع داليلى سياسى، تاريخى و اقتصادى دارد. 
تا ريشــه ها اصالح نشــوند، آمدن و رفتن استاندارها، حداقل 
در فرهنگ و زيرشــاخه هايش، تغيير خاصى ايجاد نمى كند. 

همانطور كه آمدن و رفتن هاى قبلى ايجاد نكرد.

جشنواره تئاتر،تنها برند فرهنگي

است باقي  همچنان  هنرمندان  مطالبات 
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اين روزها و در همدان ديگر كمتر كسى راغب به شنيدن نام 
پاس و اتفاقات پيرامونش اســت، مگر آن انگشت شمارانى كه 
شــيفته آخرين قهرمان ايران در آسيا هستند. افرادى كه تمام 
زندگيشان پاس است، تيمى كه در چند سال اخير چندين اتفاق 

ناگوار از جمله دو سقوط تاريخى را تجربه كرده است.
حاال كه تابلوى تعويض اين بار نه براى مديرعامل و ســرمربى، 
بلكه براى رئيس هيأت مديره پاس باال رفته، واكنش ها در فضاى 
مجازى بخصوص از جانب همين هواداران عاشق و پيگير بيش از 
پيش جالب توجه است. خيلى ها بر اين عقيده اند كه اين بار پاس 
براى رســيدن به روزهاى خوب، نيازمند به تغيير در جايگاهى 

فراتر از مديرعاملى و سرمربيگرى بود.
محمدناصر  نــام  به  همدان  اســتاندارى  قرعه  كه  آبان ماه 92 
نيكبخت خورد، براى اهالى ورزش اســتان جلوتر از اشــتغال 
و فرهنگ و امثالهم، دغدغه مهمى در ذهنشــان پرورش داده 
مى شــد به نام پاس! تيمى كه آن موقع براى دومين سال پياپى 
در ليگ دسته اول روزگار مى گذراند و خيلى ها با شناختى كه از 
استاندار جديد همدان سراغ داشتند، روزگارى درخشان را براى 

تيم محبوب خود در آينده متصور شده بودند.
تصورى البته غلط كه نشــأت گرفته از شناخت قبلى استاندار 
جديد همدان بود. مردى كه تعصبى فوق العاده به پرســپوليس 
تهران داشت و وقتى تيم محبوبش در بازى هاى حساس همچون 
دربى قافيه را مى باخت، احدى جرأت نزديك شدن به نيكبخت 
را نداشت. با همين شناخت و با توجه به عالقه وافر او به فوتبال، 
منطقى به نظر مى رسيد رئيس ســابق هيأت كشتى استان كه 
حاال مرد شــماره يك هگمتانه لقب گرفته بود، گليم پاس را از 
آب بيرون و اين تيم را بعد از چندين ســال به سرمنزل مقصود 

برساند.
موضوعى كه نه تنها هيچوقت رنگ واقعيت به خود نگرفت، بلكه 
پاس روز به روز به ورطه نابودى رفت و حاال كه نيكبخت بعد از 
5 سال بايد جاى خود را به معاونش بدهد، سفيدوسبزپوشان تا 

همين چند هفته پيش تا يك قدمى انحالل هم پيش رفته بودند.
 شروع خوب و پايان بد

در فصــل 93-92 پاس با مديرعاملــى عبدالحميد رمضانى فصل را در 
شرايطى بد به پايان رساند و به هر شكل كه بود، نماينده استان در ليگ 

دسته اول ماندنى شد.
شهريورماه 93 بهرام يدى به عنوان مديرعامل جديد پاس انتخاب شد. 
قبل از آغاز فصل جديد و در يك برنامه جالب، جشــن پيراهن و لوگوى 
جديد پاســى ها با حضور اســتاندار همدان برگزار شــد و در آن جشن 
نيكبخت اذعان كرد كه امسال حمايتى همه جانبه از تيم خواهيم داشت 

و در صدد رسيدن به ليگ برتر هستيم.
حرف هاى از دل برآمده و نويدبخش استاندار، بارقه هاى اميد را به شهر 
دلســرد از فوتبال بازگردانده بود و وقتى داوود مهابادى آن فصل تيمى 
يكدست را روانه مسابقات كرد، خيلى ها بر اين اعتقاد بودند كه آن تيم 

دوست داشتنى راهى ليگ برتر ايران خواهد شد.
فاصلــه آن تيم همدل و قابل احترام با ليگ برتــر فوتبال بدون ترديد 
كمتر از فاصله دو چشــم بود. اتفاقات تلخ شب قبل از بازى پايانى اين 
تيم در ليگ يك و صحبت هاى عجيب و دور از ذهن نيكبخت، شــيرازه 
تيم را از هم پاشــيد و شــكافى عجيب ميان بازيكنــان و كادر فنى با 
مديريت و ســرمربى تيم ايجاد شد و همان شكاف كه دستپخت جناب 
اســتاندار همدان بود، آنچنان پاس را در هفته پايانى زمين گير كرد كه 

در تصورات احدى نمى گنجيد.
 روندى كه نبايد ادامه پيدا مى كرد

تصميم ســال بعد استاندار و اطرافيانش، ادامه كار پاس همدان با بهرام 
يدى و داوود مهابادى بود. اگرچــه روى كاغذ همه چيز منطقى به نظر 
مى رســيد و ادامه كار با تيم موفق سال گذشــته كه تا يك قدمى ليگ 
برتر پيش رفته بود، كامًال طبيعى بود، اما مســلم بود كه بعد از اتفاقات 
تلخ هفته پايانى فصل 94-93 و همچنين از دســت دادن چند بازيكن 
خوب، نســخه مهابادى و يدى در همان هفته هــاى ابتدايى ليگ يك 

پيچيده خواهد شد.
هميــن اتفاق هم افتاد و اين بار قرعه به نام فردى خورد كه پاس برايش 

لقمه اى دهان گير بود! روى كار آمدن حسن عزيزى به عنوان مديرعامل 
پاس ديگر دستپخت عجيب و وحشتناك استاندار همدان بود.

هميــن تصميم غير فوتبالى كار پاس را يكســره كــرد و تيم محبوب 
شــهرمان آن ســال راهى ليگ دسته دوم فوتبال كشــور شد و يكى از 
رســانه هاى مطرح كشورى اينگونه تيتر زد كه: «پاِس بزرگ به ليگ دو 
رفت و تمام»! سقوطى كه به عنوان دومين لكه سياه در كارنامه فوتبالى 

محمدناصر نيكبخت نقش بست.
 سقوط، بعيد نبود

سقوط به ليگ دسته اول كه براى استان همدان خيلى گران تمام شده 
بود، براى دســت اندركاران همدانى و مســئوالن ارشد استان هيچوقت 
عبرت نشــد و در ليگ دســته دوم هم پاس همواره با مشكالت عجيب 

دست وپنجه نرم مى كرد.
از توقيــف اموال و كســر امتياز بگيريد تا مشــكالت مالى و بدهى هاى 
سرســام آور. هيچوقت براى مشــكالت پاس ظرف اين 5 سال تصميم 
درستى اتخاذ نشــد و در نهايت دومين سقوط تاريخى پاس در همدان 
هم در دوران مديريت نيكبخت به عنوان رئيس هيأت مديره رقم خورد.

سال گذشته پاسى ها به ليگ دسته سوم سقوط كردند تا تعبير
جديد رسانه ها از اين ســوژه مهم اين باشد: «اتفاق هولناك در فوتبال 

ايران»!
در واقــع همدانى ها كه در آســتانه رويداد «همــدان، 2018» بودند با 
سقوط تاريخى پاس به ليگ دسته سوم و بدون كمترين هزينه آنچنان 

نام خود را ورد زبان ها كردند كه باورش خارج از تصور بود.
با اين حال نيكبخت گناه نابخشــودنى ديگرى به نام «خريد امتياز» را 
مرتكب شــد. اگرچه در اين گناه، شــراكت پررنگ افرادى چون عباس 
صوفى را هم شاهد بوديم، اما به هرنحو ممكن پاسى ها بعد از سقوط به 
ليگ دسته سوم، سراغ خريد امتياز رفتند و با گرفتن امتياز پرسپوليس 

مشهد امسال در ليگ دسته دوم حضور دارند.
به  واقع بايد گفت نيكبخت پاس ليگ دسته اولى را تحويل گرفت و اگر 
خريد امتياز ســال قبل كه هزينه ســنگينى روى دست استان گذاشت 

نبود، دسته سومى تحويل مى داد و مى رفت!

ليسي  ليسي پرسپو پرسپو
براي  تشه  آ و  براي د تشه  آ و  د

پــاسپــاس
د نكر دكاري  نكر كاري 
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كاغـذيكاغـذي و  و    تشريفاتى   تشريفاتى  وران  انمشـــا ور مشـــا
نكردند ا  و د نكردنددردي  ا  و د دردي 

گفته مي شود استاندار همدان جزو معدود استانداراني بود كه عالقمند 
بود در حوزه هاي مختلف از اقشــار، روحانيون، بازاريان، احزاب، رسانه ها و... 

گرفته تا جوانان، بانوان، ايثارگران براي خود مشاور تعيين كند.
حال اينكه اين مشــاوران تا چه اندازه در تصميم گيري استاندار براي امور 

مربوطه به حوزه خود اثرگذار بودند، جاي بسي سؤال دارد.
بنا بر اطالعات به دست آمده، استاندار همدان داراي حدود 30 مشاور است 
كه طبق چارت ســازماني مي بايست 3 مشــاور شامل مشاور بانوان، مشاور 

جوانان و ايثارگران در استانداري همدان فعال باشد.
2 مشــاور رســمي نيز در اين چارت ديده شده اســت كه البته در حوزه 

اطالع رساني نمود بيشتري دارد.
استاندار با ابالغيه اي مشاوران خود را منصوب و از آنها در جهت امور مختلف 

مشورت مي گيرد.
آنچه از گفت وگو با چند تن از مشــاوران برمي آيد اين اســت كه در مدت 
مديريت محمدناصر نيكبخت،  وي پس از ابالغ حكم مشــاوران خود، با آنها 
جلســاتي جسته و گريخته داشته كه البته در برخي حوزه ها و براي برخي 
مشــاوران كه اســتاندار منفعت خود را در مشــورت و كسب اطالع از آنها 
مى ديد (همانند مشاور رسانه اي، مشــاور حزبي، مشاور ايثارگران و مشاور 
اطالع رساني) اين جلسات منظم تر برگزار شده و استاندار در مورد تصميمات 

مهم از اطالعات آنها بهره جسته است.
به گزارش خبرنگار ما و بنا بــر گفته يك منبع آگاه، روال براى انتخاب 
مشــاوراني كه در چارت سازماني ديده نشــده و استاندار آنها را حسب 
نياز به كار گرفته است، به گونه اي است كه آنها نظرات خود را به صورت 
كتبي، شــفاهي و يا برگزاري جلسه با استاندار، مطرح و استاندار نيز اگر 
مصلحت بداند اين مباحث را در حضور كارشناســان و اعضاي شــوراي 
مشــورتي مطرح مى  كرد و در نهايت نظر نهايى در تصميم گيرى با خود 

استاندار بود.
در فلسفه به كارگيرى مشاور، ناگفته نماند در اعطاى پست مشاور به افراد 
گاهى سياسى كارى هم مى شود؛ چراكه گاهى معيار همفكرى نبوده بلكه 

هدف، ســاكت كردن، انتقاد نكردن از رويه اســتاندار و مجموعه مديريتى 
ارشد استان و نشان دادن اينكه نسبت به گروه ها بى تفاوتى وجود ندارد و يا 
كسب اطالع از مباحث استان براى چاره انديشى قبل از اتفاق مهمتر است.

اگر در موتور جســتجوى گوگل كلمه مشــاوران اســتاندار را جستجو 
كنيم مى بينيم كه در خروجى ســايت هاى خبرى اين استان به جز خبر 
معارفه مشــاوران، تاكنون خبرى از آنها ديده نشده و مردم كلمه اى در 
مورد مشــكالت از زبان مشاوران نشــنيده  و نخوانده اند و گويا مشاوران 
محترم اســتاندار براى منفعت شخصى و بهره گرفتن از فرصت نزديكى 
به استاندار هم كه شده، چشم و گوش خود را بر روى مشكالت بسته اند 

و چيزى غير از تعريف و تمجيد از اســتاندار و دولت بلد نيستند.
جالب اينكه برخى از مشاوران اســتاندار سفرهاى شهرستانى نيز داشته و 
جلساتى با مسئوالن و فعاالن سياسى، اجتماعى و فرهنگى برگزار كرده اند 
اما معلوم نيســت خروجى اين جلسات اين جلســات با چه هدفى برگزار 
مى شود و جميع مشاوران آقاى اســتاندار با اين روند دقيقاً چه مشكلى از 

استان را حل كرده اند.
يكى از فلســفه هاى انتصاب مشاور ارائه مشــاوره هاى تخصصى بر حسب 
شــرايط هر حوزه كارى اســت و شخص مشــاور بايد از لحاظ تحصيالت 
آكادميك، تجربه مستقيم در يك حوزه كارى مشخص و دانش و آگاهى روز 

در چنان سطحى باشد كه بتواند مشاوره هايى مبتنى بر واقعيت ارائه دهد.
با اين توصيف كداميك از مشاوران محترم تحصيالت و يا تجربيات مربوط 
به آن حوزه از مشاوره خود را دارند و يا اينكه از شاخص ها و ويژگى هايى كه 
در دنياى امروز براى مشاور در نظر مى گيرند، برخوردار هستند كه بتوانند 

استاندار را كه قطعاً نياز به مشاور دارد مشورت دهند.
 با چنين رويكردى مســلم است كه انتخاب مشاور از جانب نيكبخت فقط 
صرف پر كردن رزومه كارى، سياسى بازى و همچنين تشريفاتى بودن كار 
مشاوره است؛ چراكه نبود تخصص به معنى بى بهره بودن از آن است و اگر 
عكس اين اتفاق مى افتاد نــه در حوزه مديران با انتخاب مديرانى ناكارآمد 
مواجه بوديم و نه عملكرد اســتاندار پرتالش زير تيغ نقد گروه هاى مختلف 

كه البته سال هاى گذشته شاهد آن بوديم، مى بود.
با وجود 30 مشــاور در حوزه هاى مختلف به دليل نبود هماهنگى الزم 
بين اســتاندار و مديران كل بارها در جلسات مختلف و در جمع رسانه ها 
شــاهد بوديم كه وى به مديران خــود تذكراتى مى داد كه البته اين امر 
نشــأت گرفته از عدم همراهى مديران با استاندار و نيز مشورت نگرفتن 
وى از مشاوران بوده است؛ چراكه به هر حال مثًال مشاور ايثارگران قادر 
اســت مشكالت و مباحث مربوط به جامعه ايثارگرى را مطرح و استاندار 
با آمادگى الزم در جلسه با مدير مربوطه رايزنى كند. در خصوص روابط 
عمومى و اطالع رســانى هم با اين مشــكالت مواجه بوديم؛ چراكه بارها 
مشــاهده شد كه در جلســات مختلف همراه با اصحاب رسانه، مدير كل 
ارشــاد و... نيكبخت بــه مديران تذكراتى در خصوص رســانه ها مى داد 
كه البته ايــن تذكرات هيچگاه در برنامه مديران براى رســانه ها لحاظ 

نمى شد.
همچنين اينكه استاندار سابق همدان با گروه هاى ذى نفوذ و پرقدرتى چون 
ســپاه، دادگسترى، احزاب و برخى تشــكل ها مشكالتى داشت كه ماهيت 

مديريتى وى را به عنوان مديرى اثرگذار و تعاملگرا زير سؤال مى برد.
در هــر حال در حوزه هاى مختلف ديگر هم ما شــاهد نبود هماهنگى 
بين دســتگاه ها، مديران و ... بوده ايم كه مشخص مى كند استاندار در 
بهره گرفتن از مشــاوران خود كه از جميع گروه هاى مختلف مردمى 
هســتند، ضعف داشــته و با وجود داشتن مشــاور نتوانسته گروه ها و 
نيــز مجموعه ها را آنچنان كه الزمه مديريتى يك مقام ارشــد اســت 

سازد.  همراه  خود  با 
با اين حال جايگاه مشــاور از چنان درجه رفيعى برخوردار است كه بايد از 
آن به نفع ســازمان استفاده كرد نه اينكه فقط در اندازه يك حكم كاغذى 
و تشــريفاتى صرف اينكه گفته شود يك مدير مشاورانى در مجموعه دارد، 
ديده شود كه البته گاهى به كارگيرى برخى افراد در پست هاى مانند مشاوِر 
اســتاندار، مرسوم بوده هر مديرى كه از پستى معزول شده براى اينكه دل 

شكسته نشود او را به سمت مشاور استاندار انتخاب مى كردند.
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همكاري با 5 دولت؛ نماد 
مديريت تـاريخي ايرانيـان

حميد خاورزمينى  
روزهــاى پايانى آبان 97 كه همزمــان با برگزارى چهلمين 
اجالس گردشــگرى كشورهاى آسيايى به پايتختى همدان است 
واقعه ديگرى در همدان در حال رخ دادن است و آن پايان حضور 
محمدناصر نيكبخت به عنــوان يكى از مديران ميانى جمهورى 
اســالمى پس از قريب 13 ســال مديريت كالن در سطح استان 
است كه به حسب قانون منع به كارگيرى بازنشستگان در كشور 
به ناچار از گردونه مديريتى در بخش دولتى پس از ورود به دهه 
پنجم كار در وزارت كشور كنار خواهد رفت. تأكيد بخش سياسى 
روزنامه همدان پيام به ارائه يادداشــتى با مضامين محلى بود كه 
با توجه به گذشت پنج سال از مديريت آقاى نيكبخت به عنوان 
اســتاندار دولت تدبيرواميد قاعدتاً شــامل تعريف ها، تمجيدها، 
تعريض ها و نقدهايى مى شود كه بارها قلم صاحبان قلم و رسانه 
را فرسوده اســت و در اين ويژه نامه موج گســترده ترى خواهد 
داشــت كه در آن قلم منتقدان تندتر و انگيزه تمجيدگران كمتر 

خواهد بود.
از اينرو فرصت را مغتم دانســته تا به جــاى اين روش كه قطعاً 
ديگرانى بهتر و شــايد شيواتر بدان بپردازند با نگاهى كالن نگرتر 
با نگاهى جامعه شناسانه به اين مدير ميانى در سيستم مديريتى 

و حاكميتى در كشور بپردازيم. 
بى هيچ ارزش داروى و زدن برچســب خــوب يا بد بايد گفت 
كه نيكبخت يك نماى كامل از مديريت در سيســتم مديريتى 
كشــور است. نمونه اى تيپيكال از مديريت موفق در دولت هاى 
متعدد در نظام جمهورى اســالمى كه ســابقه مديريتى او به 
پيــش از انقالب نيز برمى گردد. نمونــه اى از مديريتى كه در 
طى 40 ســال و اندى توانست با حفظ جايگاه قبلى به تدريج 
و بــدون قرار گرفتن در انتصاب هاى بى پيشــينه به تدريج راه 
ســخت ارتقا در مناصب دولتــى را بپيمايد و با تكيه بر هوش 
خود در شــناخت محيط و شناخت راهكارها و انتخاب بهترين 
روش در اداره سيســتم هاى تحــت مديريتــش در 5 دولت 
متوالــى با 5 رويكرد كامال متضاد به كار خود ادامه دهد و در 
هر دولت نســبت به دولت پيشين ارتقا يابد و در عين حال از 

نظــر همه دولت ها چهره اى توانمند از خود ارائه دهد.
محمدناصــر نيكبخت الگوى موفق يك مديــر اجرايى ايرانى 
اســت كه بدون توســل بــه ديدگاه هــاى  ايدئولوژيك و يا 
معرفى خود به عنوان يك مدير سياســى يا ارزشى در تمامى 
دولت هاى مســتقر در جمهورى اســالمى در راستاى اهداف 
اين دولت ها بار مســئوليت را به منزل برساند و رزومه خود را 
براى ارتقا در دولت پيش رو غناى بيشــترى ببخشد حتى در 
روزهاى پايانى اســتاندارى به عنوان يكى از گزينه هاى وزارت 
تعاون، كار و رفــاه اجتماعى مورد نظر دولت تدبيرواميد واقع 
شــود. در واقع تمامى نقدهايى كه به شيوه هاى مديريتى وى 
وارد مى شــود ناشى از شكل و نوع ساختار مديريت در جامعه 
امروزى ايران اســت و اگر انصاف را در كف و تحقيق را پيشه 
خود ســازيم مى بينيم كه او در تمامــى دولت ها بويژه دولت 
آقاى روحانى تابع سياست هاى دولت به نقش آفرينى پرداخته 
و لذا بخــش بزرگى از انتقادها يا تمجيد ها به ســاختار كالن 
دولــت و يا به عبــارت بهتر به ســاختار حاكميتى در جامعه 
بازمى گردد و به عنوان يــك منتقد اقرار نمايم او نماى كامل 

دولت اعتدال در استان همدان بود.
نوع نــگاه غير جهت دار و غير ايدئولوژيك او مانع از آن شــد تا 
دولت هاى متوالى با نگرش ها و شــعارهاى ايدئولوژيك وى را از 
گردونــه قدرت خــارج نمايند و نگرش معطــوف به هدف او در 
هر شــرايط موجب اســتمرار توام با ارتقا او در جايگاه مديريتى 

او گرديد.
مخلــص كالم اينكه شــكل و شــيوه مديريتــى محمدناصر 
نيكبخت نه تنها يك شيوه مديريتى تاب آورنده در همه دوران 
نظام جمهورى اسالمى بلكه شــيوه مديريتى است كه قرن ها 
در ايران اســتمرار داشته و به احتمال زياد در آينده نيز ادامه 
خواهد داشــت. گرچه اين شيوه مديريت شــيوه تحول گرا و 
پيشــتاز در جامعــه نبوده و به واقع مديريتــى محافظه كارانه 
بدون پافشــارى بــر عناصر آرمانى و يا ارزشــى و فاقد آرمان 
اجتماعى اســت اما در حفظ، حراست و پايايى مدير به عنوان 
اصلى تريــن عنصر در نوع مديريت ايرانــى روش موفقى بوده 

است.

 

فيض ا... مظفرپور 
 همانگونه كه آمدن نيكبخت به استانداري همدان 
پس از مطرح شدن آن همه گزينه در دولت يازدهم و 
در نهايــت رد همه آنها و تأييد نيكبخت، غيرمنتظره و 
غيرعــادي جلوه مي كــرد و نيز ابقــاي وي در دولت 
دوازدهم كه جزو انگشت شــمار استانداراني بود كه ابقا 
شد، تعجب برانگيز بود، رفتن وي بعد از يكسال از عمر 
دولت دوازدهم نيز البته به همراه 13 استاندار ديگر نيز 
غيرمنتظره بود. شايد هيچكس از جمله خوِد نيكبخت 
به مخيله خود راه نمي داد كه پس از يكســال اينگونه 

براي هميشه از خدمات دولتي خداحافظي كند. 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان حتي به نيكبخت 
فرصت مديريت كامل بر اجالس جهاني گردشگري را 
نداد و وي بجز 2 روز اول اين همايش در استان نبود و 
بيشتر به رايزني با مسئوالن كشوري در تهران مشغول 

بود كه پيامك روابط عمومي استانداري مؤيد اين مدعاست.
بگذريم. هر آمدني، رفتني دارد و به قول استاد سخن سعدي شيرازي:

هر كه آمد عمارتي نو ساخت/ رفت و منزل به ديگري پرداخت
آن دگر پخت همچنين هوسي/ وين امارت (عمارت) به سر نبرد كسي

يار ناپايدار دوست مدار/ دوستي را نشايد اين غّدار
نخستين نكته اين است كه نيكبخت يكي از باتجربه ترين مديران در سطح 
استان و بلكه كشــور مي باشد كه حدود 4 دهه به خدمات دولتي مشغول 
بوده اســت. قبل از هر چيز بايد به اين مدير پرتالش و عالقمند به خدمت 
خسته نباشيد و دستمريزاد گفت و برايش آرزوي موفقيت در امور زندگي 
شــخصي را كرد. اگر هــم عالقه به خدمت، وي را بــه بخش خصوصي و 
مديريت در آن بخش كشاند، باز هم آرزوي توفيق خدمت نمود. به هر حال 
به مديران خدوم در نظام اسالمي نبايد بي توجهي شود و به مصداق جمله 
معروف «من لم يشــكر المخلوق لم يشكر الخالق». سپاسگزاري از مخلوق 

در حقيقت سپاسگزاري از خالق است.
نكته دوم: نيكبخت باتجربه كه با شــناخت قبلي و كافي و وافي از وضعيت 
اســتان در دولت يازدهم به همدان بازگشــت، هم فضاي سياســي و هم 
فضاي رسانه اي استان را كامًال مي شناخت و به همين جهت انتظار احزاب 
و گروه هاي سياســي و همچنين رسانه هاي استان از تعامل استاندار بيش 
از ســاير مديران بود.در اين مقال وارد رابطه نيكبخت با گروه هاي سياسي 
و احزاب نمي شــويم. گرچه به نظر نگارنده رابطه نيكبخت با اين دو قشــر 
شــباهت هاي زيادي با هم داشت ولي موضوع رابطه با احزاب بايد به طور 

جداگانه پرداخته شود و از حوصله اين مقال خارج است.
و اما رابطه و تعامل نيكبخت با اصحاب رســانه همراه نشيب وفراز بود. وي 
كه به ادبيات كامًال آشنا بود، شايد اين شعر سعدي را سرلوحه كار خود در 
ارتباط با رســانه ها قرار داده بود كه مي گويد: درشتي و نرمي به هم در به 

است/ چو فاصد كه جراح و مرهم نه است
پس روش وي همواره همراه با درشت خويي و درشت گويي با رسانه ها و به 

وقتش نرم خويي و نرم گويي بود.
نيكبخت با رســانه ها تعامل داشت ولي نگاه مثبت او فقط تا زماني بود كه 
از گزند انتقادات رســانه ها در امان باشــد. گرچه اين شيوه روش اكثريت 
مديران مي باشــد كه رســانه ها فقط زماني براي آنها عزيــز و قابل احترام 
هســتند كه يا مجيزگويي كنند يا سكوت كنند و يا خوبي هاي مديران را 
و نقاط قوت آنها را برجســته ســازند و اگر زبان به انتقاد گشايند، آنهم از 
نوع انتقادهاي ســازنده و دلســوزانه و براي اصالح امور، آن را برنمي تابند. 
كما اينكه نيكبخت دقيقاً همين گونه بود و خود گفته بود «هرچه كه شما 

رسانه اي ها بگوييد، برعكس آن عمل مي كنم».
به هر حال نيكبخت چند دســتور خوب در حوزه  رسانه ها به مديران داده 
بود. از جمله دستور به اشتراك گيري از رسانه ها از طرف مديران. گرچه اين 
دســتور هيچوقت به طور كامل اجرايي نشد. دومين دستور وي ممنوعيت 
شــكايت مديران از رســانه ها بود كه تا حد زيادي اين دستور اجرايي شد. 
سومين دستور وي در خصوص تسويه حساب هاي مديران و ادارات و روابط 
عمومي ها براي تسويه حســاب هاي مالي با رسانه ها بود كه تا حدي اجرايي 

شــد ولي اين دســتور وي نيز به طور كامل از طرف مديران عملي نشد و 
برخي بدهي ادارات به رسانه ها همچنان باقيست.

نكته چهارم در خصوص مشاوران رســانه اي استاندار و بلكه كل مشاوران 
وي در حوزه هاي مختلف اســت. ايــن مدير باتجربه بيش از هر مدير ابالغ 
مشــاور به افراد صادر كرده بود ولي برعكس كمتر به نظرات مشــاوره اي 
اهميت مي داد و اصوالً از مشاورانش نظري نمي خواست. شايد نيكبخت به 
علت تجربه زياد خود را عقل كل مي دانســت ولي بايد دانست كه مشورت، 
شــريك شدن در عقل ديگران اســت و به فرموده معصوم هيچ پشتيباني 
مثل مشورت نيست و يا آنكه هر كس استبداد رأي ورزد، هالك مي شود.

بگذريم و بپردازيم به مشاوران رسانه اي استاندار. شايد تنها نقش مشاوران 
رسانه اي برگزاري چندين جلسه نشست خبري رسانه ها با استاندار بود كه 

در اين زمينه نيز نقش روابط عمومي استانداري پررنگ تر مي نمود.
نيكبخت تالش كرد از طريق مشــاوران رســانه اي خود در تشكل صنفي 
مطبوعــات نفــوذ نمايد چنانكه دو تــن از اعضاي شــوراي مركزي خانه 
مطبوعــات از مشــاروان وي بودنــد و همچنين مديــركل روابط عمومي 
اســتانداري. پــس در اين زمينه نيكبخت موفق عمل كــرد؛ زيرا كه خانه 
مطبوعات نزديك به اســتانداري باعث كند شــدن تيغ تيز انتقاد رسانه ها 
از نيكبخــت گرديد و اصوالً نيكبخت مشــاوران رســانه اي و اعضاي خانه 
مطبوعات را به عنوان يك ميانجي بين خود و اصحاب رســانه قرار داد كه 

اين روش با استقالل رسانه ها در تعارض بود.
نيكبخت اين اواخر ُخلقش تنگ شــده بود و تا تحريم برخي رسانه ها پيش 
رفت. رســانه هايي كه برخي از آنها از حاميان جدي وي در 5 سال گذشته 
بودند و از طرفي هم مشكالت اقتصادي به وجود آمده در يكسال اخير براي 
رســانه ها منجر به تعطيلي كامل و يا كاهش شــمارگان آنها منجر گرديد؛ 
زيرا كه نه بخش خصوصي ضعيف اســتان و نه مديران دولتي حمايت هاي 
الزم مالي را كه نيكبخت وعده آن را داده بود، از رســانه ها انجام ندادند و 
اين يك نكته منفي در كارنامه رســانه اي نيكبخت است؛ زيرا كه وي حتي 
در اواخر كارگروه رســانه اي كه به ابتكار محمدابراهيــم الهي تبار، معاون 
سياســي و امنيتي سابق شــكل گرفته بود را به تعطيلي كامل كشاند و به 

قول معروف از حيز انتفاع انداخت.
اقدام مثبت ديگر نيكبخت اعزام تعدادي از خبرنگاران اســتان به مشــهد 
مقدس در 2 نوبت با قطار همدان ـ مشــهد كه اتفاقاً راه اندازي آن هم در 
كارنامه وي نوشــته شده اســت، بود. گرچه وعده وي براي اعزام سومين 
مرحله اين كاروان به تحقق نپيوســت و جاي تعجب داشت كه در پيامك 
ارســالي از طرف روابط عمومي استانداري همدان به اين نكته تأكيد شده 
بود كه اعزام خبرنگاران ادامه دارد. در حالي كه ديگر نيكبختي در اســتان 
وجــود ندارد؛ زيرا كه خيلي زود دير شــد. نيكبخت رفــت و كاروان بعد 
از مدت يكســال از وعده نيكبخت به مشــهد نرســيد و اگر از اين به بعد 
خبرنگاري به مشــهد اعزام شــود، به پاي نيكبخت نوشته نخواهد شد. به 

قول سعدي: 
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توكل دارائي
نيكبخت اســتاندار 69 ســاله همدان پس از 40 سال كار اداري و 
اجرايي در ســال هاي پس از انقالب، با قانون مصوب مجلس، كاخ ســبز 
اســتانداري را در بيست وششــمين روز از آبان ماه 97 ترك مي كند و به 
چهاردهمين اســتاندار مي ســپارد. او كــه زاده منطقــه بهمئي (بخش 
ديشــموك) از گيلويه در استان كهگيلويه وبويراحمد است، در خانواده اي 
كوچ رو كه نيايشان را به بهمن و لُر بزرگ منتسب مي دانند، پرورش يافته 

است.
سرسختي، ســماجت و حتي صبوري و دم برنياوردن او در برابر بسياري 
ناماليمات سياسي بويژه در شــهر و استان همدان، نشان مي دهد كه در 
رگ و خونش مقاومت عشاير و كنار آمدن با راهبندها ريشه دوانده است.

1) او اما در استان همدان كه اوج سياست ورزي و مديريت اجرايي اوست 
و در عصــر اعتدال باالترين پســت اداري خويش را به دســت آورد و در 
دوره اي 5 ســاله در محاصره محافظه كاران ســنتي با متانت و سياست، 

استان را مديريت كرد.
در نقد و بررســي كانامه اجرايي و سياســي او از هر دو جناح سياســي 
مخالفان سرسخت و حتي تابلوداري دارد. او كه خود را مرد عرصه اقتصاد 
و صنعت و توســعه مي داند و تمام تجارِب قبل از اســتانداريش هم مؤيد 
اين معناســت، چــه در دوره احمدي نژادي ها و چه در قامت اســتاندار، 
همواره نامش با راه اندازي صنايع، وام هاي بانكي، گره گشــايي از مشكالت 
كارآفرينان، مذاكره با ســرمايه داران و ايجاد زيرساخت هاي توسعه عجين 

بوده است.
منتقــدان او، چــه آن زمان كــه وكيل مدافــع دولــت احمدي نژاد در 
راستي آزمايي براي اشتغال بود و چه در دوره 5 ساله حكومتش بر همدان، 

او را بارها به آمارهاي ناهماهنگ و اغراق آميز متهم كرده اند.
نيكبخت، اما سرسخت تر از آن بود كه زير بار برود و در هر زمان مهره هايي 
در آستين داشت كه در بازي شطرنج سياست و مديريت آن را رو مي كرد.
2) او هم براي اصالح طلبان دلبري مي كرد و هم دل ِســتاني از اعتداليوني 

كه سكان اصلي سياست و اجرايي را در دست داشتند.
با بليط اصالح طلبان اســتاندار شد، ولي به قول احزاب سياسي اين طيف 
در همدان، با آنها راه نيامد و راه خودش را رفت. اما شــايد اصالح طلبان 
نمي توانســتند بپذيرند كه ُســمبه اصولگرايان و منتقدان متنفذ در شهر 
همدان به قدري پر زور بود كه مجبورش كرده بودند مشــاوراني در بغل 

دست خود از طيف تندروترينشان را، تحمل كند.
جنجال هاي سياســي بي مورد و آكران ديسمان  شده اي كه همان اول كار 
برايش درســت كردند و به اصطالح گربه را دم حجله كشــتند، استاندار 
اعتدالي را به خرم و احتياط افراطي كشــاند. معاون اقتصاديش كه بيشتر 
دوســت داشت در زمين سياسي كار كند، مجبور به سكوت شد. از طرفي 
معاون سياســي نجيب و بي حاشيه اي كه پشــتوانه جهادي ـ ديني قوي 
داشــت، برگزيد ولي او را نيز در چهارراه هاي اثرگذار محدود و دســت به 
عصا كرد. جوري كه برخي سياســيون شايعه كردند كه از بيم باال گرفتن 
قدرت سياســي او، مجبور شده است در دولت دوم روحاني، جاي ديگري 

برايش دست وپا كند و به استاني ديگر بفرستد.
3) او بــا قريب دو دهه ســابقه اجرايي در همدان، از زيروبم سياســت و 
پنهــان كاري محافظه كارانه مســئوالن و متنفــذان آن آگاه بود. هرچند 
خودش نيز «بازي سياســت همداني» را پذيرفتــه و به بازيگر بزرگ آن 
تبديل شــده بود، اما دوســت نداشــت در عرصه اقتصاد و توليد ثروت، 

محافظه كاري در مديريت استان حرف اول را بزند.
تشرهاي گاه و بيگاه او و گاليه هايي از سر اندوه كه در جمع مديرانش ابراز 
مي كرد، از عمق وجود بود و نمي خواست محافظه كاري اجرايي راه توسعه 
اســتان را ببندند و از ترس بخشنامه هاي جورواجور و ديوان محاسبات و 
بازرسي و... كارهاي اجرايي قفل شود و يا با كارشكني كارمندى جزء، كار 

يك روزه تسهيالت بانكي و اداري به چندين هفته و ماه و سال بكشد.
4) نيكبخت اما با همــه انتقاداتي كه برخي بر او وارد مي كنند و او را در 
حوزه سياســت، بي اطالع تصور مي كنند؛ در شهري مثل همدان دست وپا 
بســته بود و در منطقه اي كه ايده هاي سختگيرانه سياسي از آن به ساير 
نقاط كشورصادر مي شود، چگونه مي توانســت بي مزاحمت عوامل پيدا و 
پنهان، هم پا در ركاب توســعه و تجارت و صنعت باشــد و هم بازيگر دو 
آتشــه اصالح طلبي و حزب گرايي. نه كارنامه اش به اين خواسته منتقدان 
مي خورد و نه خودش مي خواســت و يا مي توانســت بهتر از اين ظهور و 

بروز پيدا كند.
او هرچند در برخي شــهرها مثل نهاوند كه با بركناري فرماندار محبوبش، 

هنوز مخالفان آشــكاري دارد، اما در مالير و يا شمال استان، مديران خود 
را بي حاشيه تر برگزيده است.

داســتان غار عليصدر و مخالفت نماينده آن منطقه، حكايت هاي پشــت 
پــرده اي دارد كه در اين مقال نمي گنجد؛ اما با اين حال هرچند دســت 
اســتانداري به ظاهر از مديريت مستقيم شــركت عليصدر كوتاه شده و 
شــفافيت اقتصادي بيشتر قابل انتظار است؛ اما در مديريت اصلي و كالن 
آن بي نظر و اراده و نظارت اســتاندار، كارهاي اساســي پيشرفت نخواهد 
داشــت. نمونه بارز آن ميزباني چهلمين اجالس جهاني گردشــگري بود 
كه جز با مســاعدت و فرماندهي كل و جزء اســتانداري و البته مديريت 

ريسك پذير مدير اين شركت به ثمر نمي رسيد.
5) محمدناصر نيكبخت، اما از حوزه فرهنگ نيز غافل نبود. انصاف ايجاب 
مي كند كه گفته شود، نقش پشتيباني او در پيشبرد امور فرهنگي استان 
و بويژه آنجا كه عرصه ملي و بين المللي است، نمايان و اثرگذار بوده است.
هرچند او از جنس فرهنگ نبود ولي همدلي و همراهي او صميمانه بود 
و دوست داشت در چشم و نظر هنرمندان و اصحاب دانش، نيك ديده 
شــود. احترام او به اهالي فرهنگ و نويسندگان و دانشمندان و تالش 
در جهت رضايت آنان پوشــيده نمانده اســت. هرچند او مي توانست از 
خيل چند ده مشــاوري كه دســت كم روي كاغذ داشت، افراد متبحر،  
صاحبنظــر و اجرايي تر برگزيند؛ اما ســابقه اجرايي چندين دهه اي او، 
وادارش مي كــرد كه اين گونه امــور را تزئيني و ويتريني و در بهترين 

ببيند.  تأييدكننده  حالت 

6) چنين مردي با كلكســيوني از تجربــه و درايت، حتى با وجود قطارى 
آدم صف كشيده براى نقد و مخالفت با كارنامه اش؛ نبايد با كنار رفتنش 

از مسئوليت، فراموش شود.
چــرا كه او با همه ضعفهايى كه مى توان برايش برشــمرد، انصافا دل در 
گرو توســعه استان داشت. بنابر اين چه از سوي مسئوالن اجرايي آينده و 
چه مطبوعات و رســانه ها و اهل فكر و فرهنگ؛ بايستي هم مورد مشورت 
قرار گيرد و هم بى مهابا كارنامه اش در دايره نقد گذاشــته شــود، تا از 
كان اندوخته ها و اشــتباهات احتماليش براي توسعه و تعالي استان بهره 

گرفته شود.
نيكبخــت در حالي مي رود كه دولت روحاني كمتر از 3 ســال ديگر وقت 
دارد كه خدمتگزار مردم ايران باشد. دولتي كه در بدترين شرايط اقتصادي 
و در محاصــره اقتصادي دشــمنانش، و در اوج نارضايتي هاي اقتصادي و 
اجتماعي به مديراني نيازمند اســت كه هم كاركشــته باشند و هم درك 
درستي از خواست و اراده مردم و انتظارات رو به رشد آنها داشته باشند.

گرچــه نوميدى هاى ما را محاصره كرده انــد، اما به حكم عرق و عالقه به 
كشــور و استان، اميدواريم جانشــين او با درايت و دورانديشى، به احصاى 
نقاط قــوت و ضعف هاى مديريتى رئيس قبلى خود بپردازد و نگذارد هاله 
مديريتى؛ او و اطرافيانش را از ما بهترانى تعريف كند كه نتيجه آن درافتادن 
به كام خودخواهى و نديدن صداى منتقدان و مشــاوران و دلسوزان شود. 

گويند كه اميد و چه نوميد/ من مرثيه گوي وطن مرده خويشم. 
همين.

نيكبخت؛بازيگر اقتصاد و سياستنيكبخت؛بازيگر اقتصاد و سياست
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