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حضور استاندار همدان در دفتر همدان پيام و 
گفت وگو با مديران و خبرنگاران اين روزنامه كه با همراهى معاون سياســى و 
امنيتى اســتاندارى انجام شد، به عنوان يك اقدام مهم و البته اثربخش از چند 
جهت حائز اهميت است، هرچند اين گونه حركات مى توانست پيش از اين و از 

ابتداى سكاندارى شاهرخى آغاز شود.
اينكه توسعه در هر سطحى مستلزم ورود جدى رسانه ها به صحنه از يكسو 
و تــالش مديران براى بهره گيرى از ظرفيت رســانه جهــت تحقق اهداف 
توســعه اســت، به عنوان يك امر بديهى و غيرقابل انــكار در دنيا پذيرفته 

شده است.
از اين جهت براى مديرى چون شاهرخى كه توسعه را در يك نگاه كالن با تمام 
ابعاد دنبال مى كند و تأكيد و اصرار بر كاربست 

تمام جوانب و 
خارج شدن از كنج چهارچوب محدود دارد و با 

طراحى سندى نسبتا راهبردى، افق هاى روشنى را براى استان ترسيم نموده 
است، پرداختن به رسانه از اصلى ترين و مهم ترين اولويت ها بايد باشد.

بر اين اســاس نگاه توســعه محور مديريت اســتان ايجاب مى كند كه ارتباط 
عالى ترين مدير اجرايى با رسانه ها تنگاتنگ و بر مبناى تعامل متقابل باشد تا 

بتواند گام هاى مهمى در مسير توسعه بردارد.
اهميت اين موضوع آنگاه بيشــتر خود را نشان مى دهد كه به توان و ظرفيت 

باالى استان در حوزه رسانه توجه شود.
امروز كوچك ترين ترديدى نبايد به خود راه داد كه رسانه ها و مطبوعات استان 
با عزمى راسخ تر و انگيزه اى باالتر از گذشته مسائل را دنبال مى كنند و گذشته 
از اندك حاشيه ها و چالش هاى فراروى فضاى 

ى  نه ا ســا ر
استان، توســعه دغدغه اصلى فعاالن رسانه اى 

اســتان است و از اين جهت نقطه اشــتراك مهمى بين استاندار و خبرنگاران 
وجود دارد.

در كنار اين موضوع، مباحث مربوط به اطالع رســانى، نقدپذيرى و پاسخگويى 
به رســانه ها نيز ايجاب مى كند كه مديران ارتباط سازنده اى با اصحاب رسانه 
داشــته باشند و در اين ميان نوع نگاه و به دنبال آن رفتار مدير ارشد استان از 
اهميت خاصى برخوردار است؛ به ويژه اينكه همچنان برخى از مديران استانى 
و شهرســتانى در مسير تعامل با رســانه كارنامه موفقى ندارند و انتظارات را 

برآورده نكرده اند.
   بدون ترديد اين روند بايد اصالح شود و اندك مديرانى كه در پيچ وخم هايى 
گرفتار شــده اند كه ارتباط با فعاالن رسانه اى را براى آنها دشوار كرده است، 
در نگاه و باور خود به رســانه تجديدنظر كرده، به سمت تعامل و همكارى 

با رسانه ها حركت كنند. 
بر اين اساس اگر شاهرخى مى خواهد مديران اجرايى استان منسجم و هماهنگ 
در مسير تحقق اهداف توسعه مطابق با سند استانى حركت كنند، الزم است اين 

هماهنگى در تمام ابعاد از جمله تعامل با رسانه ها تبلور داشته باشد.
نكته ديگر اينكه با توجه به ســال پايانى دولت تدبير و اميد، تحقق اهداف 
دولت در اســتان و نتيجه گيرى از آنچه در قالب برنامه هاى توســعه دنبال 
شــده است، در گرو آن است كه مديريت استان به گونه اى حركت كند كه 
تمام ظرفيت ها به كار گرفته شوند؛ به ويژه ظرفيت رسانه اى كه نقش آن در 

توسعه همه جانبه بى بديل است.
به هر حال آنچه اســتاندار همدان در قالب بازديد از رســانه ها و ارتباط 
نزديك با فعاالن رســانه اى دنبــال مى كند، به جهت نقش رســانه در 
توســعه از يكسو و نگاه كالن شاهرخى به اين مقوله از سوى ديگر حائز 
اهميت اســت و مى تواند آثار و نتايج مهمى براى استان به دنبال داشته 
باشد؛ مشروط بر آنكه چنين نگاهى در بين تمام مديران سارى و جارى 
شود و به استقبال رسانه ها بروند. به عبارتى شاهرخى گام هاى محكمى 
در مســير تعامل با رسانه ها برداشته اســت، اما اين مسير كامال هموار 

نيســت و همچنان با موانعى مواجه است كه بايد مرتفع شوند.

اجراى براى  تالش 
توسعه اى برنامه هاى  1- هر مديــرى براى پيگيرى كارهــا، فعاليت ها و 

مسائل حوزه مديريتى، سبك خاص خود را دارد اما آنچه 
اهميــت دارد نه اين ســبك، بلكه نتايــج حاصل از اين 
اقدامات و پيگيرى ها اســت كه خود را در تأثيرى كه بر 

توسعه مى گذارد، نشان مى دهد.
البته بايد توجه داشــت كه آيا مديران براى تأثير مثبت 
بر توســعه تالش مى كنند يا قصد دارند در ايام مديريتى 
فارغ از كار و تالش، با مديران ديگر بنشــينند، بگويند و 
برخيزند و هيچ اتفاقى هم غير از گرفتن ژست مديريتى، 

رخ ندهد.
2- اســتانداران و برنامه هاى آنها، تعيين كننده ســرعت 
توسعه استان ها خواهند بود و در اين راه شناخت هرچه 
بيشتر اســتانداران از استان محل مأموريت خود، به طى 

بهتر روند توسعه كمك بيشترى خواهد كرد.
از اين منظر سيدسعيد شاهرخى را مى توان استاندارى با 
شناخت كافى از استان به دليل سال ها فعاليت در همدان 
دانست كه اين شناخت را بايد عاملى در جهت ديد و نگاه 
بهتر به تمام مســائل استان و درك بهتر مشكالت آن و 

تالش براى رفع آنها ارزيابى كرد.
3- شــاهرخى در ايــن مــدت نشــان داده، 

شــخصيتى برنامه محــور دارد و عالقه 
دارد تمامى اقداماتى كه مى خواهد 

انجام شود در قالب برنامه، تدوين 
و بــا زمان بنــدى و مختصــات 

مشخص پيگيرى شود.
به همين دليل اســت كه با آغاز به كار شــاهرخى، در 
اســتان كار تدوين ســندهاى برنامه و عملياتى در هر 
حوزه آغاز و به ميثاق مشــتركى بين دولت، مردم و به 

ويژه فعاالن آن حوزه تبديل شده است.
4- آن گونه كه شــاهرخى توضيح داده اســت، در تدوين 
اين سندها به ويژه سند توسعه 3 ساله استان، تالش شده 
اسناد باالدستى مدنظر باشد و اين سند در تعارض با اين 
اسناد نباشد و براى حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، سند 
راهبردى و عملياتى اســتان تدوين شده تا مسير توسعه 
استان، بر روى ريل ســند راهبردى و عملياتى بنا نهاده  

شود.
همچنين وى توضيح داده كه از اولويت هاى اساسى استان 
در سند راهبردى و عملياتى، توجه و برنامه ريزى در جهت 

ايجاد اشتغال، تقويت معيشت و حمايت از توليد، است. 
به گفته شاهرخى؛ وفاق و همدلى و انسجام بين 
همه مسئوالن اجرايى و مجمع نمايندگان 
مــردم اســتان در مجلس شــوراى 
اسالمى، راز تحقق برنامه هاى دولت 
و نظام در اســتان اســت و همه 

دستگاه هاى مختلف اجرايى برنامه هاى خود را طبق سند 
راهبردى و عملياتى 3 ساله توسعه استان پيش مى برند. 

همچنين، طبق سند توسعه اســتان بايد ساالنه 5 هزار 
ميليارد تومان در استان سرمايه گذارى انجام شود و طبق 
اين سند تعهد شده كه ساالنه 20 هزار شغل فراهم شود 
كه در سال نخست بيش از ميانگين ساالنه يعنى 24 هزار 

شغل ايجاد شده است. 
5- آنچنان كه شاهرخى گفته و گزارش داده است، استان 
در اجراى سند توسعه 3 ساله، موفق عمل كرده و توانسته 
در برآورد نهايى برنامه به لحاظ ميزان  ســرمايه گذارى و 

ايجاد اشتغال فراتر از برنامه نيز حركت كند.
در ايــن زمينه نيز انتشــار اخبــار و گزارش هايى مانند 
ســرمايه گذارى شســتا و بنياد مســتضعفان در معادن، 
صنعت و كشــاورزى گلخانه اى و دامدارى در استان طى 

اين روند را تأييد مى كند.
6- به نظر مى رســد ســند توسعه اســتان در 

بخش هايى هنوز ســرعت الزم را ندارد و 
نيازمند بررسى روند طى شده در آن 

حوزه ها و تدوين سياست ها و برنامه 
جديد با توجه به شرايط روز است.

اين بررســى مى توانــد، وعده ارزيابى عملكــرد مديران 
با ميزان تحقق ســند در اجراى تعهدات هر ســازمان و 
دســتگاه را نيز عملياتى كرده و مديران ايستا و غيرپويا 
را كه مانعى براى توسعه استان هستند، از دايره مديريتى 

استان با استناد به اقدامات انجام نشده، كنار بگذارد.
7- ســند توسعه استان يك اشــكال بزرگ دارد و آن 
نداشتن پيوست اطالع رسانى است، شايد گمان شده با 
تدوين و اجرايى شــدن سند اطالع رسانى استان، ديگر 

نيازى به پيوست اطالع رسانى براى اين سند نباشد.
اما بايد توجه داشت كه سند اطالع رسانى استان، چندان 
موفق نبوده و نتوانســته به ميثاقى بين فعاالن رسانه اى 
و سيســتم اطالع رسانى دولت در اســتان تبديل شود و 
همواره محل انتقاد، به دليل نداشتن تأثير مثبت در روند 

اطالع رسانى استان بوده است.
از ايــن رو راه انداختن موج اطالع رســانى و گزارش 
دهى هر دستگاه از ميزان توفيق در اجراى برنامه 3

ساله توسعه اســتان به مردم و قضاوت افكار عمومى 
از ميزان عمل به تعهدات و تحقق توســعه، نشــانگر 
توفيق اســتان در اجراى برنامه ها و اسناد باالدستى 
و توفيق اســتاندار در هماهنگ كردن استان 
براى حركت در مســير توسعه خواهد 
بود. اقدامى كه مى تواند با افزودن 
سند  به  اطالع رســانى  پيوســت 

شود. انجام  استان،  توسعه 

رسانه ها  با  تعامل  مسير  در  شاهرخى  محكم  هاى  گام 
استان در اجراى سند 

توسعه 3 ساله، موفق عمل 
كرده و توانسته در برآورد 
نهايى برنامه به لحاظ ميزان  

سرمايه گذارى و ايجاد 
اشتغال فراتر از برنامه

نيز حركت كند

با آغاز به كار شاهرخى، در 
استان كار تدوين سندهاى 

برنامه و عملياتى در هر 
حوزه آغاز و به ميثاق 

مشتركى بين دولت، مردم 
و به ويژه فعاالن آن حوزه 

تبديل شده است
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 در واپســين ماه هــاى دولــت دوم اعتــدال و 
انتصــاب  ســال  ســومين  آغــاز  به مناســبت 
سيدسعيد شــاهرخى به عنوان استاندار استان همدان 
وى در شرايطى در دفتر روزنامه حضور يافت كه هم 
دســت پرى براى ارائه عملكرد داشــت و خود را با 
توجه به شــرايط، صاحب توفيق در پيشــبرد توسعه 
اســتان مى  دانســت و هــم از دعــوت رســانه ها به 

نداشت. ابايى  خود،  عملكرد  راست آزمايى 
اســتاندار همدان را در اين نشســت مصطفى آزادبخت 
معاون سياســى و امنيتى و رضا آريايــى مديركل حوزه 
استاندار و اســد ا.. ربانى مهر مشاور استاندار و مدير روابط 
عمومى اســتاندارى همراهى مى كردند كه پس از بازديد 
از بخش هاى مختلف اين روزنامه، در نشستى صميمانه با 
تحريريه و كاركنان اين روزنامه، به تشــريح دستاوردهاى 
2 ســاله خود پرداخت و در پايان به پرسش هاى دبيران 

سرويس هاى اين رسانه پاسخ گفت.
 دعوت شــاهرخى از رسانه ها براى راست آزمايى عملكرد 
خود و مديران استان در حوزه سرمايه گذارى و اشتغال و 
اظهار عالقه وى به اين كار، فعاليت در اين زمينه را براى 
رسانه ها تسهيل مى كند؛ زيرا مانعى براى مخالفت، آنچنان 
كه در مواردى از راســت آزمايى در پيش از شاهرخى، رخ 

داد، وجود ندارد.
اين دعوت در كنار اطالع رســانى از عملكرد به ويژه درباره 
اجراى ســند راهبردى توســعه اســتان، بهترين شيوه 
اطالع رسانى است كه شاهرخى در نقادترين رسانه استان 

استفاده كرده است.
شــاهرخى كه پــس از نيكبخــت بازنشســته به عنوان 
جوان تريــن اســتاندار در همدان منصوب شــد ، وارث 
كاســتى هاى فراوانــى در عرصه هاى مختلــف بود كه با 
جديت و كوشــش تيم مديــران وى بهبود يافته و اينك 

حرفى براى مطرح كردن دارد.
اســتاندار همدان كه با برخى بحران ها دســت و پنجه نرم 
كرده و مديريت وى با شيوع كرونا و اثرات جدى تحريم ها 
همزمان شده، براى اداره استان نيازمند روحيه جهادى و 
تالش بى وقفه اى بود كه بتواند فضاى كسب وكار را بهبود 

بخشيده و امنيت روانى مردم را تضمين كند.
وى كه مديرى رســانه اى است در جمع كاركنان به نقش 
رسانه در توسعه استان اشاره كرد و عملكرد همدان پيام را 

در اين راستا ستود.
وى سپس با اشاره به تدوين سند اطالع رسانى به تدوين 
برنامه راهبردى و عملياتى توسعه استان به عنوان ميزان و 

ميثاق عملكرد مديران پرداخت.
شــاهرخى همچنين در اين نشســت به مشكالت حوزه 
مســكن و رفع موانع بر ســر راه توليد آن و اشباع كردن 

همدان از زمين و مســكن 
اشاراتى داشت.

شــهر  جامع  طرح  از  وى 
بر  منطبق  كــه  همــدان 
است،  شهرســازى  مبانى 
ســخن گفت و در ادامه با 
تأكيد بر حفــظ باغات از 
آنها به عنوان منابع باارزش 

استان نام برد.
همچنين يادآور شــد كه 

شــهرداران بايد از سرمايه ها و حريم شهر مراقبت كنند و 
اجازه ساخت وساز در باغات ندهند.

استاندار در اين نشســت همچنين گريزى به محورهاى 
توســعه اســتان در بخش هاى مختلف، صنعت و معدن 
كشــاوزى و راه و.. زد و از اجراى 8 هزار ميليارد پروژه در 
استان سخن گفت كه در رديف هاى ملى قرار گرفته اند.                       
تاكيد استاندار بر حوزه سرمايه گذارى از ديگر محورهاى 
ســخنان اســتاندار همدان بود و گفت كه در اين ســند 
پيش بينى كرديم سالى 5 هزار ميليارد از سرمايه بخش 
خصوصى را جذب كنيم تا در داخل استان سرمايه گذارى 

صورت بگيرد.
اســتاندار توجه به برند ســازى در 

سند راهبردى و برنامه عملياتى 
توسعه اســتان را مورد تاكيد 
قرار داد و گفت استان همدان 
بــه مثابه يــك كارگاه بزرگ 

كند  مى  فعاليــت  عمرانى 
و از اقدامــات مديــران 
و  فعلى  نماينــدگان  و 

گذشته تقدير كرد .
شــاهرخى  اعتقاد  به 
ظرفيت  همدان  استان 
بر  دارد  زيادى  بســيار 

كرديم  ســعى  اســاس 
اســتان را از حواشــى كه 
ســودى براى كسى ندارد 
دور كنيــم  تــا همه در 
خدمت توســعه، عمران و 

آبادى استان باشند.
شاهرخى با بيان اين نكته 
كه  تالش كرديــم برنامه 
توسعه استان براساس خرد 
جمعى، كار كارشناسى و در 
چارچوب هاى علمى ترسيم 
برنامه  يــك  گفت  شــود 
بخش ها  همه  در  متــوازن 
تدوين شــده و براســاس 
آخرين گزارشى كه سازمان 
مديريــت ارائه داده، به رغم 

اينكه كار بســيار ســختى بوده تقريبا با شدت و ضعف 
مختلف به محورهاى مدنظر در توسعه دست پيدا كرديم.

بطوريكه در راستاى توسعه استان، 8 هزار ميليارد تومان 
پروژه فعال و درحال اجرا است. معتقدم استان همدان با 

وحدت و همدلى در مسير توسعه و پيشرفت قرار دارد.

در حوزه صنعت و معــدن واحدهاى راكد را احيا كرده و 
سرمايه گذارى هاى جديد و باال رفتن ظرفيت واحد هايى 
كه كمتر از ظرفيت كار مى كنند مد نظر قرار گرفته است.

در حوزه گردشگرى نيز عالوه بر كارهاى عمومى كه انجام 
شــده، 4 يا 5 سايت مهم گردشگرى را تعريف كرديم كه 

ماندگار خواهد شد.
 در حــوزه  ســرمايه گذارى هم ســالى 5 هــزار ميليارد 
تومان ســرمايه بخش خصوصى را جذب كــرده و براى 

سرمايه گذارى بسترهايى را فراهم مى كنيم.
حدود 230 هكتار در مجاورت غار عليصدر به عنوان سايت 
گردشگرى بين المللى تعريف كرديم تا بعد از طراحى و 

تصويب آن را به بخش خصوصى واگذار 
كنيم.

ر  د

حوزه كشــاورزى، حدود 85 درصد از اراضى مستعد 
آبيارى مكانيزه اســتان همدان در گذشته انجام شده 
و به دنبال نوســازى آنها هســتيم و در زمينه تعريف 
ســايت كشــاورزى نيز ســالى 70 هكتار در 3 سال 

كرديم. اضافه 
خوشبختانه ملى شدن مبل و منبت مالير تحول عظيمى 
را در اين منطقه ايجاد كرد. اســتان همدان به مثابه يك 
كارگاه بزرگ عمرانى ميدانــم، پروژه هاى بى نظيرى در 
حال اجراســت كه مى توانم به سدهاى ساخته شده و در 
حال ساخت اشــاره كنم بطوريكه سال گذشته توانستيم 

137 ميليمتر بارندگى را مديريت كنيم.
در حوزه راهها همچنين اقداماتــى خوبى در حال انجام 
است راه نهاوند به كنگار و راه بهار به عليصدر مجوز ماده 
56 را گرفته و قرار است از ظرفيت بخش خصوصى دراين 

باره استفاده كنيم. 

راه آهن همدان هم جايگاه ايســتگاه مسافريش مناسب 
نيست به سرعت كار مى كنيم و خط آن را آماده مى كنيم 
تا به داخل شــهر منتقل شــود كوچكترين ايستگاههاى 

شهرى را انشاهللا در داخل شهرى خواهيم داشت.
اســتان همدان ظرفيت هاى بســيار زيادى دارد بر اين 
اساس تالش كرديم استان را از حواشى دور كنيم تا توجه 

همه معطوف به كار شود.
بنابراين دعواهاى سياسى كه سودى براى كسى ندارد را 
سعى كرديم به حاشــيه ببريم و همه وارد متن خدمت، 

توسعه، عمران و آبادى استان شوند. 
وى در پاســخ به ســوال خبرنگار همدان 
پيام درباره طرح جامع شــهر همدان 
هم اينگونه توضيح داد كه  طرح هاى 
و  ميان مــدت  طرح هــاى  جامــع، 
بلندمدت هســتند؛ يعنــى بايد به 
شــكلى تهيه شــوند كــه در 
چشــم انداز ده ساله نيازهاى 
شهر را تأمين كنند؛ بنابراين 
نيست  به گونه اى  ســازوكار 
كه هركسى به راحتى اعمال 
نظر و سليقه كند. فيلتر هاى 
متعــددى دارد يا مشــاوران 
افراد باصالحيتى هســتند كه 
حيثيت كارى خود را به قطع 
حفظ مى كنند و ما رفتارهايى 
كه منطبق بــا اصول علمى 

نباشد را نمى پذيريم. 
مبناى عمل ما در پيشــبرد 
قواعد  و  اصول  جامع،  طرح هاى 
علمى و كارشناســى است، پس 
ايــن طــرح را با خــرد جمعى 
و منطبق بــر اصــول و مبانى 
شوراى  تصويب  شهرســازى به 
شــوراى عالى  و  برنامه ريــزى 
معمارى و شهرســازى خواهيم 

رساند.
شــاهرخى درباره حفظ و ثبت 
باغــات در همــدان هم تصريح 
كرد: كســى حق ندارد به دليل 
منافع فردى، گروهى، اقتصادى يا كج ســليقگى به منابع 
اســتان آســيب بزند. حفظ همه منابع تكليف شرعى و 
قانونى اخالقى من و همه كسانى است كه دغدغه استان 

همدان را دارند.
در همين راستا به آقاى شهردار و شوراى شهر هم تأكيد 
كردم به عنوان حافظان شــهر از ســرمايه ها و حريم شهر 
مراقبت كنند، اجازه ساخت وســاز در باغات را ندهند و با 

متخلفان برخورد كنند. 
هشــدار مى دهم يك تيــم ناظر خواهم گذاشــت كه بر 
عملكرد شهردارى وكميسيون هاى ماده 100 نظارت عاليه 
داشــته باشــند؛ با هر قصورى برخورد كرده و به مراجع 
قانونــى معرفى مى كنم؛ زيرا باغات براى ما ارزش ويژه اى 
دارند؛ اما متأسفانه شاهد دســت درازى به بخش هايى از 
باغات هستيم، اين دســت ها را به سرعت كوتاه مى كنيم 

تا بلندتر نشود.

شكوفه رنجبر
يكــى از مهم ترين اتفاقاتى كه در مدت بر مســند 
نشستن ســعيد شاهرخى به عنوان اســتاندار در همدان 

افتاد، آغاز منحوس ترين بيمارى قرن بود.
شــيوع كرونا از بهمن ماه كه آغاز شــد با خود مشكالت 
فراوانى را پيش روى شــاهرخى به عنوان استاندار و مقام 
ارشد تصميم گيرى در مبارزه و مقابله با اين ويروس قرار 

داد.
وقتــى در فروردين مــاه بيمارى براى نخســتين بار در 
همدانــى كه تا پيش از آن ســبز بود، نخســتين موارد 
مرگ هاى كرونايى گزارش شــد، نوك پيكان انتقادات به 
سمت شــاهرخى نشــانه رفت كه چرا به عنوان باالترين 

مقام اجرايى استان ورود و خروج به همدان را ممنوع 
نمى كند!

ورود مسافرانى از استان هايى چون خوزستان 
و قــم كه در آن زمان كانون شــيوع ويروس 
بودند، سبب شده بود تا همدان با آمارهايى 
از ابتال و موارد فوت مواجه شود كه تا پيش 

از آن براى اين استان غريبه بود.
شــدت و فشار رسانه ها در روزها و  ماه هاى 
نخستين شيوع ويروس كار را تا آنجا پيش 
برد كه مســئوالن و شخص خود استاندار 
اعــالم كردند همــدان هم بــه جرگه 

اســتان هايى مانند اصفهــان و تبريز 
پيوسته و در ايام نوروز پذيراى هيچ 
ميهمان و گردشگرى نيست، اگرچه 

اين تصميم از نظر زمانى بســيار 
دير اعالم شــد اما توانست با 
كمك مردم تا حدود زيادى 
جلوى نشــر و سرايت كرونا 

در همــدان را بگيرد، تاجايى كه 
در ارديبهشت ماه به كمترين ميزان ابتال در 
سطح كشور رسيد و مردم را اميدوار كرد كه 

طلسم بيمارى به زودى شكسته خواهد شد.
متأســفانه اميد مردم ديرى نپاييد و پس از 
مدتى در ابتداى خردادماه همچون بيشــتر 
استان هاى كشور شــاهد رشد چشمگير در 
موارد ابتال و بسترى در اغلب شهرستان هاى 

اين استان بوديم.
پــس از آنكه طرح فاصله گــذارى اجتماعى 
به ميــان آمــد در همدان نيز چون ســاير 
استان هاى كشــور كه حاال ديگر روند ابتال 
به كرونا در آنها صعودى شــده بود، مساجد، 
ورزشى،  ســالن هاى  دانشــگاه ها،  مدارس، 
تاالرها و رســتوران ها تعطيل و برگزارى هر 
نوع مراسمى از عزا گرفته تا عروسى ممنوع 

اعالم شد.
قصه كرونــا كه گويا خيال پايــان ندارد در 
خردادماه و با رسيدن به ايام عيد فطر جلوه 
تازه خود را به مردم همدان نشــان داد و در 
مراسماتى كه قرار بود جشن و سرور باشد به 
جان مردم افتاد و تنها در يك مراسم بيش از 

30 نفر را مبتال كرد.
در اين ميان با رســيدن بــه تعطيالت چند 
روزه نيمه خرداد و با تجربه اى كه رفتارهاى 
هيجانى مردم نشان مى داد ترس از افزايش 

بيمارى در بين مديران دستگاه هاى اجرايى باال گرفت و 
استاندار همدان را مجبور كرد تا اعالم كند خطر در كمين 

است و هر لحظه امكان دارد همدان قرمز شود.
اين ترس پس از گذشــت چند روز به حقيقت پيوست و 
با ورود مســافرانى كه اغلب توجيه حضورشان در استان 
ديدار با اقوام و خانواده ها بود، كار را تاجايى پيش برد كه 
براى نخستين بار بيمارستان هاى كانون بيمارى در همدان 

اعالم تكميل ظرفيت كنند.
گســترش بيمارى در همدان تا حدى پيشروى كرد كه 
محدوديت هاى فعاليت صنوف و تعطيلى كسب وكارها را 

در دستور كار قرار داد.
اگرچه پس از آن بســيارى از صاحبان مشــاغل معترض 

شــدند كه با انجام اين طرح زندگى و درآمدهايشــان با 
چالش مواجه شــده و امــكان تأمين معيشــت خود را 
به ســختى دارند؛ اما در همين مرحله به نظر مى رســيد 

محدوديت ها تا حدودى توانسته نتيجه بخش باشد.
اجراى طرح هايى چون قانون 3 سرنشين شدن تاكسى ها، 
استفاده از يك سوم نيروهاى دولتى در ادارات و دوركارى 
آن دسته از مشاغلى كه امكان دوركارى داشتند از جمله 
مصوبــات مثبتى بود كه در ســتادهاى مقابله با كرونا با 

دستور استاندار به اجرا در آمد.
متأسفانه اين روند هم نتوانست كمك چندانى به بيمارى 
و قطــع زنجيره شــيوع آن كند و با اينكــه كميته هاى 

مختلفى در ستاد اســتانى مقابله با كرونا در همدان 
شكل گرفته بود 

اما كار به جايى پيش نبرد.
از مهم تريــن كميته هايــى كه 
شايد بتوان به آن در تأثيرگذارى 
آگاهى بخشى به مردم اشاره كرد، 
كميته اطالع رســانى اين ستاد 
بود كــه متأســفانه در روزهاى 
پراسترســى كه خطر بيخ گوش 
استان بود محافظه كارانه برخورد 
اطالعــات  دادن  از  و  مى كــرد 
شفاف خوددارى مى كرد؛ اما اين 
سياست اجرايى عمر زيادى نكرد 
و با شدت يافتن بيمارى كميته 
ارائه  بــه  مجبور  اطالع رســانى 
شــفاف ترى  به صورت  اطالعات 
شــد تــا بلكــه بتوانــد جلوى 
سهل انگارى هاى مردم در رعايت 

نكردن پروتكل ها را بگيرد.
شــوربختانه با اينكه استاندار و 
تيم هاى اجرايى مقابله بــا كرونا در همدان تا پيش از 
آغاز پيك ســوم بيمارى عملكرد به نسبت خوبى را از 
خود نشــان دادن و با كمك كادر درمان اجازه ندادند 
وضعيــت همدان بــه قرمز و بحران برســد؛ اما چيزى 
كمتر از يك ماه نگذشت كه اعالم شد همدان وارد مرز 
هشدار شــده و تا قرمز شــدن وضعيت اپيدمى فاصله 

زيادى ندارد.
همدان قرمز شد

پايان شــهريورماه بود كه ستاد اســتانى كرونا اعالم كرد 
همدان در ليست اســتان هاى قرمز قرار گرفته است و 6

شهرستان اســدآباد، تويسركان، رزن، درگزين، فامنين و 

ماليــر در وضعيت قرمز، كبودراهنــگ و نهاوند نارنجى، 
شهرســتان همدان در وضعيت زرد قرار دارد، همچنين 
شهرستان بهار پس از 2 جدال سخت در وضعيت سفيد 

قرار دارند.
علــت اين تغيير وضعيت ناگهانى را هم مســئوالن در 3

عامل مهم برگزارى مراســم هاى محرم و رعايت نكردن 
شــيوه نامه هاى بهداشــتى توسط دســت كم 25 درصد 
عزاداران، مســافرت و چرخش جمعيتى زياد در كشــور 
و بازگشــايى مدارس در 15 شــهريور اعــالم كردند و 
گزارشات نشان داد بازگشايى مدارس در مقطعى كه هنوز 

آنفلوآنزا  به دســتمان نرسيده بود واكســن 

داشتن  قرار 
معلمــان و دانش آموزان در مرحله ريســك، وادار كردن 
دانش آموزان به فعاليت آموزشــى، نگرانى ها را نسبت به 

شيوع كرونا باال برده است.
نگرانى هايــى كه حاال با عبــور همدان از مرز هزار 
نفــرى مرگ هاى كرونايى به خوبــى خود را نمايان 

است. كرده 
به دنبال بررسى علل ابتالى افراد به ويروس كرونا مشخص 
شد كه شركت در مراسم، اجتماع، ميهمانى ها، عزادارى ها، 
دورهمى ها و نذرى ها عامل 60 درصد ابتال در اين استان، 
تماس هاى خانوادگى و عيادت از بيمار 36 درصد و مابقى 

ساير موارد بوده است.

واكسن آنفلوآنزا قوز باالقوز شد
در روزهايى كه خبر از ســاخت واكســن كرونا به گوش 
مى رســيد متأســفانه تحريم ها بالى جان مردم شــد و 
نرسيدن واكسن آنفلوآنزا به موقع در بين مردم نه تنها اميد 
براى رســيدن به واكسن كرونا را از بين برد بلكه وحشت 

از مبتال شدن را 2برابر كرد
واكســن آنفلوآنزا به شكل گذشــته در بين مردم توزيع 
نشد و ازدحام تقاضاها را در داروخانه ها باال برد به همين 
دليل زمانى كه دوز سهميه بندى شده آن به استان رسيد، 

تنهــا مصــرف براى 
هدفى  گروه هاى 

كه  شــد 

شامل پرستاران، پزشكان، 
زنان باردار و افراد باالى60 سال بود.

اگرچه بازهم تزريق آن حاشيه هايى را به دنبال داشت 
اما مســئوالن اعالم كردند كه مشــكل كمبود واكســن 
آنفلوآنزا كشورى است و كارى از دست استان برنمى آيد 

درحال حاضــر همدان بيش از 7 هــزار و 456 نفر مبتال 
دارد و روزانه حدود صد نفر نيز به ليســت موارد ابتاليى 
آن اضافه مى شود، همين اتفاق سبب شده تا كادر درمان 
خسته تر از هميشــه و سخت تر از روزهاى نخست شيوع 
بيمــارى فعاليت كننــد و بيمارســتان ها ديگر ظرفيت 

پذيرش نداشته باشند.
با روندى كه درحال پيشــروى است بنابر اعالم مسئوالن 
اگر محدوديت هاى ساعت 18 كه مربوط به تعطيلى همه 
صنوف و كسبه از اين ساعت به بعد مى شود، نتواند مقابل 
زنجيره شــيوع بايســتد همدان تا كمتر از ده روز آينده 
فاجعه كرونــا را تجربه خواهد كــرد و تعداد تخت هاى 

بيمارستانى كمتر از بيماران خواهد شد.

استاندار در بازديد از تحريريه روزنامه اعالم كرد

مسكن  و  زمين  از    را    همدان 
مى كنيم اشباع 

 مجوز افزودن باغ ها به شهر را نمى دهم
 سند راهبردى استان را تحليل كنيد

 شهردارى و شوراى شهر حافظ باغات باشند

داخل استان سرمايه گذارى  ر

زى در 
تى
يد
ن
گ

به عنوان سايت  مجاورت غار عليصدر حدود 230 هكتار در
گردشگرى بين المللى تعريف كرديم تا بعد از طراحى و 

تصويب آن را به بخش خصوصى واگذار
كنيم.
ر د
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رن بود.
شــد با خود مشكالت 
ه عنوان استاندار و مقام 
ابله با اين ويروس قرار 

براى نخســتين بار در 
بود، نخســتين موارد  ز
نوك پيكان انتقادات به 
ه چرا به عنوان باالترين 

به همدان را ممنوع 

خوزستان  ن
وع ويروس 
 آمارهايى 
ه تا پيش 

ماه هاى  و
جا پيش 
ستاندار 
 جرگه 

ريز 
چ

چه 

ابتال در  ن
وار كرد كه 

واهد شد.
و پس از  د
تر بيش ن

محدوديت ها تا حدودى توانسته نتيجه بخش باشد.
3اجراى طرح هايى چون قانون 3 سرنشين شدن تاكسى ها، 
استفاده از يك سوم نيروهاى دولتى در ادارات و دوركارى 
آن دسته از مشاغلى كه امكان دوركارى داشتند از جمله 
مصوبــات مثبتى بود كه در ســتادهاى مقابله با كرونا با 

دستور استاندار به اجرا در آمد.
متأسفانه اين روند هم نتوانست كمك چندانى به بيمارى 
و قطــع زنجيره شــيوع آن كند و با اينكــه كميته هاى 

مختلفى در ستاد اســتانى مقابله با كرونا در همدان 
شكل گرفته بود 

قرار دارند.
3علــت اين تغيير وضعيت ناگهانى را هم مســئوالن در 3

عامل مهم برگزارى مراســم هاى محرم و رعايت نكردن 
شــيوه نامه هاى بهداشــتى توسط دســت كم 25 درصد 
عزاداران، مســافرت و چرخش جمعيتى زياد در كشــور 
شــهريور اعــالم كردند و  و بازگشــايى مدارس در 15
گزارشات نشان داد بازگشايى مدارس در مقطعى كه هنوز 

آنفلوآنزا  به دســتمان نرسيده بود واكســن

نرسيدن واكسن آنفلوآنزا به موقع در بين مردم نه تنها اميد 
براى رســيدن به واكسن كرونا را از بين برد بلكه وحشت 

از مبتال شدن را 2برابر كرد
واكســن آنفلوآنزا به شكل گذشــته در بين مردم توزيع 
نشد و ازدحام تقاضاها را در داروخانه ها باال برد به همين 
دليل زمانى كه دوز سهميه بندى شده آن به استان رسيد، 

تنهــا مصــرف براى 
هدفى  گروه هاى 

كه  شــد 

شامل پرستاران، پزشكان، 
بود. سال افراد باالى60 و زنان باردار

اگرچه بازهم تزريق آن حاشيه هايى را به دنبال داشت 
ن واكس كمبود كل مش كه كردند اعالم ئوالن مس اما 9 
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4

تعامل   
نماينــدگان  بيــن 

مديــران  و  مجلــس 
همــواره  اجرايــى 
به عنــوان يك نكته 
كليــدى در بحــث 

بوده  مطرح  توســعه 
است؛ زيرا اين مهم بيش و 

پيــش از هر عامل ديگرى مى تواند 
مسير را هموار و روند اجراى طرح ها و برنامه هايى 

را كه الزمه دستيابى به اهداف توسعه همه جانبه هستند، تسهيل نمايد.
با وجــود اين، چنيــن تعاملى در اســتان همدان در دوره هــاى مختلف 

يكنواخــت و آن طور كه انتظار مردم بوده اســت، پيــش نرفته و فراز و 
فرودهايى داشته است.

شــرايط دولت ها، رويكردهاى سياســى، رقابت هاى انتخاباتى، مسائل 
اســتانى، نگاه نمايندگان به دولت و مشــابه اينها همــواره بر تعامل و 
همكارى متقابل مجمع نمايندگان اســتان با مديران به ويژه استانداران 

سايه افكنده است.
سيدسعيد شاهرخى استاندار همدان كه اين روزها دوره مديريت وى در 
استان به 2 سالگى خود رسيده است، از جمله مديرانى است كه همواره 
تالش كرده تعامل با نمايندگان را نه به هر قيميتى اما با تمام وجود و 

در شرايط مختلف حفظ كند.
شــاهرخى كه آبان ماه ســال 97 آن هم پس از گذشت يك سال كه از 
حضور وى در معاونت سياسى و امتينى استاندارى مى گذشت، به عنوان 
اســتاندار جديد همدان معرفى شــد و كليد ساختمان سبز استاندارى 
را از نيكبخت تحويل گرفت، از همان روز نخســت چنين رويكردى را 

رسانه اى كرد و بعدها نيز بر آن پافشارى نمود.
اســتاندار همدان در همان آئين معارفــه خود كلماتى را بر زبان جارى 
كرد كه نشــان مى داد براى تحقق اهداف و اولويت هاى كارى خود كه 

«معيشــت، اشــتغال و توليد» بود، حســاب ويژه اى روى اين نوع تعامل و 
بهره گيرى از ظرفيت مجمع نمايندگان استان باز كرده است. وى در مراسم 
آبان 97 با بيان اينكه بايد در راســتاى تحكيم وحدت و هماهنگى بيشتر در 
استان همدان حركت كنيم، به صراحت گفت كه «بايد به مردم استان به دليل 
وجود نمايندگان مجلس تبريــك گفت و ما وقتى به وزارتخانه هاى مختلف 

مى رويم به دليل شخصيت نمايندگان استان سر خود را باال مى گيريم».
البته در همان مراسم، نمايندگان سخنران هم از انتصاب شاهرخى استقبال 
كردنــد؛ به طورى كه حاجى بابايى نماينده همدان و فامنين اســتاندار جديد 
همدان را فــردى خوش فكر با نگاه اعتدالى دانســت و بــر حمايت مجمع 
نمايندگان از اين نوع نگاه تأكيد كرد و مفتح نماينده تويســركان نيز كه در 
آن زمان رئيس مجمع نمايندگان استان بود، گفت كه «شاهرخي استانداري 
باتجربه و آشــنا به مسائل مختلف اين استان اســت و به همين دليل هيچ 

مخالفتي با انتخاب وي وجود نداشت». 
شــاهرخى اما تالشــش بر اين بود كه چنين رويكرد ســازنده اى، ذهنيتى 
مبتنى بر تعامل يكســويه با نماينــدگان در بين افكار عمومى ايجاد نكند. بر 
اين اســاس بود كه در نخســتين نشســت خبرى خود با اصحاب رسانه از 
عباراتى چون «به هيچ فردى وامدار نيستم اال نظام و دولت كه به من اعتماد 
كردند و نمايندگان مجلس هم افراد شــاخصى هســتند كه شبانه روز براى 

پيشرفت اســتان تالش مى كنند، هيچ تالشى براى كسب اين مقام نكرده و 
با كســى هم براى رسيدن به استاندارى همدان رايزنى نكرده ام و كسى هم 
نمى تواند تحت فشــارم قرار دهد، خودم تصميم مى گيرم، اما اهل مشــورت 
هســتم و حرف شنوى خوبى دارم و به نمايندگان مجلس هم گفته ام با شما 
در برخى مســائل مشــورت مى كنم، اما چون من بايد پاسخگو باشم، خودم 

نظر آخر را مى دهم»، استفاده كرد. 
اين جمالت نشــان داد كه شــاهرخى مى خواهــد ضمن حفظ خط 

تعامــل با نمايندگان و اســتفاده حداكثــرى از ظرفيت آنها 
بــراى توســعه اســتان، جايگاه مســتقل اســتاندار در 

كند. حفظ  تصميم گيرى ها 
البته اگر به گذشــته شــاهرخى برگرديم، وى در اين 
زمينه ســابقه انتقاد صريح از نماينــدگان مجلس را 
نيــز دارد؛ به طورى كــه در زمان مســئوليت خود در 
معاونت سياســى و امنيتى استاندارى لرستان كه يكى 

از نمايندگان آن اســتان انتقاد جــدى به نحوه انتصاب 
فرماندار ويژه بروجرد داشــت، در نامــه اى به آن نماينده 

هشــدار داده بود كه «تعامل با نمايندگان محترم را در تمامى 
امور امــرى ضرورى مى دانيم ولــى به يقين خــوب مى دانيد تعامل 

به معنى واگذارى اختيارات دولت به نمايندگان نيست».

      

اســتان  در 
همدان اما شــاهرخى 
چه در زمان معاونت 
سياســى و امنيتى 
و چه 2 ســال اخير 
در  استاندار  به عنوان 
اين ســطح با نمايندگان 
چالش نداشــته و تــالش كرده 
مسير تعامل حفظ شــود. با اين حال عملكرد 
وى در اين 2 سال نشــان مى دهد كه مدير ارشد استان همواره از اينكه 
چنين مسيرى با موانعى مواجه شود، نگرانى جدى داشته است. شايد اين 
نگرانى به جهت تركيب سياسى مجمع نمايندگان استان يا در مواردى 
خواسته ها و مطالبات نمايندگان بوده است؛ اما همين نگرانى بعالوه 
دغدغــه جدى براى تحقق اهداف اصلى توســعه در اســتان موجب 
شــده تا اســتاندار همدان تالش وافرى براى تقويت چنين تعاملى با 

نمايندگان داشته باشد. 
شــاهرخى همين رويكرد را در مواجهه با نمايندگان جديد استان نيز 
در پيش گرفته و البته متناسب با نقش آفرينى آنها براى توسعه استان 
بر تقويت فضاى همدلى و وفاق تأكيد كرده است؛ به طورى كه وى پس 
از مشخص شدن نمايندگان مجلس يازدهم در ارتباط ويدئوكنفرانسى 
وزير كشور با استانداران گفت كه «سياست مجموعه مسئوالن استانى 
همــكارى، تعامل و ارتباط تنگاتنگ با منتخبــان مردم در يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى است و براى توسعه و آبادانى استان و رفع 
مشــكل مردم به ويژه در زمينه اشتغال و معيشت با تعامل و همفكرى 

نمايندگان مردم در خانه ملت اين اولويت ها پيگيرى مى شود».
شــاهرخي پس از مدتى در شــوراى برنامه ريزى و توســعه استان نيز 
تأكيد كرد كه «اســتان همدان با وحــدت و همدلي همه مجموعه ها 
در مســير توسعه است و همكاري نمايندگان استان در اين جهت قابل 

تقدير است».
اســتاندار همدان به تازگى و در آســتانه 2 ســالگى مديريت خود نيز گفته 
كــه « با همكارى خوب نمايندگان و پيگيرى مديران اســتان موجب جذب 
اعتبارات زيادى در ســطح ملى شــده ايم و اين مى تواند براى توسعه استان 

بسيار اثرگذار باشد». 
در مجمــوع رابطه بين اســتاندار همدان با نمايندگان اســتان در 
2 ســال اخير، گذشــته از برخى فراز و نشيب ها كه بيشتر 
ناشــى از رويكرد مجلس دهم و يازدهم نسبت به دولت 
تدبير و اميد بوده و به طور طبيعى بر استان نيز تأثير 
گذاشــته اســت، بر مبناى تعامل و تفاهم براساس 
نقاط مشــترك بوده تا حاشيه ها نتواند اين رابطه را 

تحت الشعاع قرار دهد.
شــاهرخى براى تحقق اين مهم تالش زيادى كرده و 
تقريبا اجازه نداده كه نقدهاى نمايندگان از دولت و گاه 
چالش برخى از نمايندگان با مديران استانى و شهرستانى 
به صورت فراگير تعامل مجمع نمايندگان و مجموعه مديريتى 
استان را كمرنگ كند؛ هرچند حركت در اين مسير براى مدير ارشد 

استان چندان هم ساده نبوده و دشوارى هايى داشته است. 

 اقدامات دقيق و سريع شاهرخى براى جذب سرمايه 
در حوزه مقابله با ويروس كرونا، در اســتان شــاهد يك وفاق جامع، مديريتى 

هوشمندانه و تركيبى از ظرفيت هاى حاكميتى و مردمى هستيم.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان درباره عملكرد مقامات ارشد اجرايى استان 
اظهار كرد: به لطف خدا اســتان همدان در 2 پيك گذشــته نســبت به ساير 

استان هاى كشور شرايط بهترى را داشته است.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه درباره عملكرد استاندارى در مواجهه 
با پيك نخست تصريح كرد: عيد سال 99 كه وضعيت بسيار رضايتبخش بود، 
با توجه به اينكه همدان يك اســتان توريست پذير است و مردم استان هم در 
ايام عيد و هم در تابســتان ميهمانان زيادى را از ساير استان ها پذيرا هستند، 
با نظارت مســتقيم استاندار اين شــرايط به گونه اى مديريت شد كه وضعيت 

رضايت بخشى در مقايسه با ساير استان ها داشتيم.
نماينده مالير در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه در پيك دوم نيز استان 
به صورت مطلوب مديريت شــد، اظهار كرد: درحال حاضر كه در پيك ســوم 

قرار داريم، اقدامات چشمگيرى در ســطح استان درحال اجرا است. تذكرات 
استاندار، پيگيرى ها، ارتباطات مستمر و استفاده از تمامى ظرفيت هاى استان 

در حد مطلوب و رضايت بخش بوده است.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشــاورزى مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: 
قابل ذكر است كه ما (مســئوالن) نيازمند يارى و همكارى مردم نيز هستيم 
و گفتن اين نكته الزم اســت كه هرچقدر مردم رعايت كنند توفيقات در اين 

حوزه بيشتر خواهد شد.
وى درباره نحوه عملكرد مجموعه اســتاندارى در جذب سرمايه با بيان اينكه 
وضعيت اســتان براى ســرمايه گذارى مهيا اســت، گفت: جداى از نگاه هاى 
سياسى، موظف هستم كه به عنوان وكيل مردم آنچه را ديده و ارزيابى كرده ام، 
به صورت شفاف و صريح بيان كنم. سعيدشاهرخى در حوزه جذب و استقبال 
از ســرمايه گذار، ارتباط گيــرى با مجمع نمايندگان اســتان و ارتباط گيرى با 

وزارتخانه ها و سازمان هاى مربوطه عملكردى دقيقى داشته است.
رئيس مجمع نمايندگان در ادامه اظهار كرد: ســرمايه گذار انى كه ما تشخيص 
داديم امكان سرمايه گذارى در استان را دارند و از اين رو معرفى كرديم، استاندار 
از طريق مديران مرتبط اجرايى اســتان چه حوزه ستادى استاندار و چه حوزه 

ادارات كل، بســيار هوشمندانه و سريع پيگير كردند و ما امروز شاهد 
اين مسئأه هستيم كه بسيارى از پروژه هاى استان همدان در 

جريان بوده و فعال هستند. 
آزاديخواه افزود: پتروشيمى هگمتانه همدان، ذوب آهن 
مالير، مســير راه آهن همدان به مالير و شهرك هاى 

صنعتى نمونه از پروژه هاى فعال استان است.
عضو هيأت رئيســه كميســيون كشــاورزى مجلس 
همچنين در ادامه اظهار كرد: برون سپارى و واگذارى 

پروژه هاى نيمه كاره دولتى به بخش خصوصى از جمله 
اقداماتى بوده اســت كه استاندار براى استفاده از ظرفيت 

بخش خصوصى به كار گرفته است.
نماينده مالير در ادامه خاطرنشــان كرد: البتــه در اين ميان تالش 

بى وقفه و همكارى نمايندگان اســتان همانند همراهى با آقاى اســتاندار در 

زمينه هاى اشتغال، توسعه و توليد حائز اهميت است؛ زيرا اين مسأله ظرفيتى 
است كه توانسته به توفيقات استاندار بيفزايد. 

عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس در پايان با قدردانى از شكيبايى 
و همكارى مردم در اين شــرايط سخت، اظهار كرد: واقعاً ما مسئوالن شرمنده 

مردم هستيم كه اينچنين شرايط سختى در كشور وجود دارد. 
آزاديخــواه خطاب به دولتمردان و مديران اجرايى اســتان تأكيد كرد: توصيه 
جدى دارم كه دست در دست هم و با كار شبانه روزى در همه حوزه ها مشكالت 
را به حداقل برسانند. خيلى از اين ويرانه ها و اشكاالتى كه درحال حاضر شاهد 
آن هستيم، ريشه داخلى دارد كه بايد با كار مضاعف و حضور در صحنه بتوانيم 

از شكيبايى مردم بهترين بهره را برده و گشايش اقتصادى ايجاد كنيم.

از ظرفيت عضويت نمايندگان در كميسيون برنامه و 
بودجه استفاده شود

هماهنگى و ارتباط خوبى ميان شاهرخى مديريت استان و مجمع نمايندگان 
استان وجود دارد.

عضو كميسيون برنامه و بوجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى با اظهار بر 
وجود شرايط نامساعد در كشور و استان به دليل مشكالت اقتصادى، تحريم ها و 
كرونا، تصريح كرد: انتظار مى رود كه هماهنگى و همدلى ميان مسئوالن استان 

در جهت توسعه و رفع مشكالت و تنگناهايى كه وجود دارد، اثرگذار باشد. 

عليرضا شــهبازى درباره عملكرد مجموعه اســتاندارى در بحث سند توسعه 
اســتان، گفت:  كارى كه مســئوالن امر در اين حوزه در استان انجام داده اند، 
كار ارزشمندى است، با اين حال اين مسأله نيز بايد با پيگيرى و هماهنگى در 
جهت رسيدن به برنامه هاى قيدشده در سند توسعه استان، كار جلوتر رفته و 

بهتر از گذشته عمل كنيم.
نماينده نهاوند در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: از آنجايى كه تعدادى از 
نمايندگان استان در كميسيون برنامه و بودجه مجلس حضور داردند، از جمله 
حاجى بابايى، محمدمهدى مفتح و بنده، اميدوار هســتيم كه در اين دوره در 
قالب تصويب طرح هاى استان در مجلس همانند سند مذكور، بتوانيم اقدامات 

بيشترى را براى توسعه استان انجام دهيم. 
اســتاندار اسبق كردســتان با بيان اينكه عملكرد مجموعه اســتاندارى را در 
مجموع خوب ارزيابى مى كنم، اظهار كرد:  با اين حال ما توقع داريم كه 
هم مديريت ارشد و هم مديران اجرايى استان با توجه ظرفيت 
و همدلى مجمع نمايندگان اســتان، بيش از گذشته تالش 

كنند. 
وى در ادامه افزود: معتقديــم اين ظرفيت وجود دارد 
كه كشور و استان را بهتر از اين هم مى توان اداره كرد، 
و اين مســأله مى تواند با همدلى و هماهنگى كه وجود 

دارد، محقق شود. 
عضو كميســيون برنامــه و بودجه مجلس بــا تأكيد بر 
اينكه طرح هاى زيربنايى و اساســى و همچنين پروژه هاى 
نيمه تمامــى را مى توانيم زير ســايه همدلى و هماهنگى انجام 
دهيم، گفت: اميدواريم كه پيش بينى هاى الزم جهت توسعه استان را 
با توجه به اينكه نخســتين بودجه در مجلس فعلى را در سال 1400خواهيم 

داشت، داشته باشيم تا بيش از گذشته بتوانيم در راستاى توسعه استان حركت 
كنيم.

شــهبازى در پايان افزود: البته بايد گفت كه تأكيد بر بهبود عملكرد نسبت به 
گذشته، به اين معنا نيست كه سال هاى گذشته عملكرد مناسب و قابل قبولى 
رخ نداده است. تأكيد ما بر اين مسأله براساس افزايش ظرفيت ها و ايجاد برخى 

فرصت هاى بر سر راه استان است. 

به مبحث ›عدالِت توجه» بايد بيشتر اهميت داده شود
همراهى و هماهنگى كه ميان مجمع نمايندگان اســتان و استاندارى همدان 
به ويژه آقاى شــاهرخى وجود دارد، موجب شده است كه بسيارى از مسائل و 

مشكالت حل شود. 
عضو كميســيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى نيز درباره ارزيابى نحوه 
عملكرد مدريت ارشــد اســتان با بيان اينكه بايد توجه داشت كه بسيارى 
از مشــكالت حال حاضر ناشى از شــرايط نامساعد كالن كشورى، همچون 
تحريم هاى ظالمانه، مشــكالت اقتصادى و معيشــتى و همچنين شــيوع 
ويروس كرونا، بــه راهكارهاى ملى و كالن نياز دارد، گفت: در بحث جذب 
سرمايه در اســتان، معتقد هستيم كه شهرستان هاى كوچكتر بايد بيش از 
گذشــته مورد توجه قــرار گرفته و به مبحث عدالت توجه بيشــتر اهميت 

داده شود.
كيومرث ســرمدى درباره عملكرد استاندارى در طول مدت رياست شاهرخى 
اظهار كرد: در مجموع در بخش هاى جذب سرمايه، كارهاى عمرانى، بهداشتى-

درمانى و موارد فرهنگى ارزيابى ما از عملكرد استاندارى با توجه به همراهى ها 
و هماهنگى ها مثبت است. 

نماينده اســد آباد در مجلس شــوراى اســالمى همچنين در بخش ديگرى از 
سخنان خود افزود: در بحث مقابله با ويروس منحوس كرونا كه جامعه جهانى 
و همچنين كشور عزيزمان ايران را دچار آسيب كرده است، عملكرد مسئوالن 
اجرايى در اســتان همدان در اين زمينه خوب بوده اســت. در مواجه با موج 
نخست و دوم كه اقدامات مثبت صورت گرفت و بسيار خوب عمل شد و موج 

سوم نيز كارها خوب پيش مى رود.
وى ادامه داد: با اين حال با توجه به اينكه اين ويروس كه همواره درحال تغيير 
است، شاهد اين مسأله هستيم كه كل كشور به وضعيت قرمز درآمده و استان 

همدان نيز مستثنا از اين قضيه نبوده است. 
عضو كميســيون اجتماعى مجلس ضمن تشكر از زحمات دست اندركاران 
مبــارزه با ويروس كرونا از جمله پزشــكان، پرســتاران و در مجموع افراد 
مرتبــط با مقابله با اين ويــروس، گفت: درود مى فرســتيم به روح تمامى 
شهداى مدافع سالمت به ويژه شهداى استان همدان. اين عزيزانى كه براى 
دفــاع از بيمارانى كه نياز به كمك داشــتند، جان خود را در طبق اخالص 

فداى مردم كردند. 
ســرمدى در پايان خطاب به مردم تصريح كرد: از همه مردم استان همدان 
عاجزانه تقاضامند هســتم كه با رعايت فاصله ها، پروتكل هاى بهداشــتى و 
پرهيز از همنشــينى ها دوستانه و فاميلى، به دولت و مسئوالن براى مقابله 
با ويروس منحوس كرونا كمك كنند تا ســالمت واقعى به لطف خداوند به 

جامعه بازگردد.

تعامل   
نماينــدگان بيــن

مديــران  و  مجلــس 
همــواره  اجرايــى 
به عنــوان يك نكته 
بحــث  كليــدى در

بوده  مطرح  توســعه 
است؛ زيرا اين مهم بيش و 

عامل ديگرى مىتواند  پيــشاز هر
مسير را هموار و روند اجراى طرح ها و برنامه هايى 

را كه الزمه دستيابى به اهداف توسعه همه جانبه هستند، تسهيل نمايد.
با وجــود اين، چنيــن تعاملى در اســتان همدان در دوره هــاى مختلف 

و مردم بوده اســت، پيــش نرفته و فراز كه انتظار يكنواخــت و آنطور
فرودهايى داشته است.

    

اســتان در
همدان اما شــاهرخى
چه در زمان معاونت
سياســى و امنيتى
و چه 2 ســال اخير
در استاندار  به عنوان 
اين ســطح با نمايندگان
نداشــته و تــالش كرده چالش
مسير تعامل حفظ شــود. با اين حال عملكرد
وى در اين 2 سال نشــان مى دهد كه مدير ارشد استان همواره از اينكه
چنين مسيرى با موانعى مواجه شود، نگرانى جدى داشته است. شايد اين
مجمع نمايندگان استان يا در مواردى نگرانى به جهت تركيب سياسى
خواسته ها و مطالبات نمايندگان بوده است؛ اما همين نگرانى بعالوه

محور  توسعه  تعامل 
يندگان نما با 
كه سختى  راه  و 
است پيموده  شاهرخى 

       محمد ترابى
 سيدسعيد شاهرخى در 23 آبان ماه سال 97 در جلسه هيأت دولت به عنوان استاندار همدان معرفى شد.

اســتاندار فعلى همدان كه در دولت دوازدهم منصوب شده اســت، از لحاظ ديدگاه سياسى و جناحى اصالح طلب محسوب مى شود. 
پس از اسفند 98 و پيروزى اصولگرايان در مجلس يازدهم و به تبع آن افزايش نمايندگان اصولگراى استان همدان در مجلس شوراى 
اسالمى، از لحاظ ديدگاه سياسى مى توانست زمينه ساز موانعى براى اتفاق نظر ميان مسئوالن اجرايى استان با مجمع نمايندگان باشد. 
از سوى ديگر عضويت 3 نماينده حال حاضر استان در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى(مرحوم جعفرى 
نماينده بهار و كبودراهنگ نيز عضو كميســيون برنامه و بودجه در مجلس يازدهم بود) و همچنين رياست اين كميسيون كه برعهده 

حاجى بابايى نماينده همدان و فامنين است، فرصت مناسبى را براى توسعه هرچه بيشتر استان فراهم آورده است. 
از اين رو با آزاديخواه رئيس مجمع نمايندگان اســتان، شهبازى عضو كميسيون برنامه و بودجه و همچنين استاندار اسبق كردستان و 
سرمدى نماينده اسدآباد(شاهرخى پيشينه مديريت در شهردارى اسدآباد را در كارنامه خود دارد)، درباره عملكرد استاندار در زمينه 
مقابله با ويروس كرونا، جذب ســرمايه، سند توسعه اســتان و نوع ارتباطش با مجمع نمايندگان استان گفت وگو كرديم كه در ادامه 

مى خوانيد:

كيد  تأ
ستان  ا يندگان  نما

تحقق بر  
ستان ا توسعه  سند 

تعامل بين نمايندگان 
مجلس و مديران 
اجرايى همواره 

به عنوان يك نكته 
كليدى در بحث توسعه 

مطرح بوده است

برون سپارى و واگذارى 
پروژه هاى نيمه كاره 

دولتى به بخش خصوصى 
از جمله اقداماتى بوده 
است كه استاندار براى 

استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصى به كار 

گرفته است.
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1- سيدسعيد شاهرخى پيش از رســيدن به سمت استاندارى به عنوان 
معاون سياسى و امنيتى به استان همدان آمد.

البتــه اين آمدن با توجه به شــرايط آن زمان و حذف محمدابراهيم الهى تبار، 
چندان با اســتقبال مواجه نشد اما شاهرخى توانســت با تجربه اى كه داشت 
و ارتباطات و تعاملى كه شــكل داد، فضاى سياسى استان را از اين مرحله به 

سالمت عبور دهد، هر چند هزينه آن براى استان ثبت شد.
2- شــاهرخى زمانى كه براى معاونت سياسى استاندارى همدان انتخاب شد، 
تجربه فعاليت در اين جايگاه در 2 استان لرستان و قزوين را دارا بود و اين نشان 
از انتخاب فردى باتجربه داشت، تجربه اى كه در انتصاب وى به عنوان استاندار 

همدان هم مورد توجه قرار گرفت.
وى در جايگاه معاون سياســى به جز مواردى كه به دليل مشاوره هاى نادرست 
راه را اشــتباه رفت، در باقى موارد توانست سياســت هاى دولت را با ارتباط و 
تعامل مناســب با تمامى گروه ها كه الزمه كار سياسى است، به خوبى پيگيرى 

كند.
3- شاهرخى هيچ ابايى نداشت كه به عنوان يك اصالح طلب كه همه رفتارهاى 
اصالح طلبان را رصد كرده و ميزان اصالح طلبى هر كدام از مدعيان اين جريان 

در استان را مى داند، شناخته شود.
اين شــناخت البته در مواردى به چالش هايى در استان نيز منجر شد اما تعهد 
شاهرخى به دولت اعتدال و حركت بر محور اعتدال و ميانه روى، از عمق يافتن 

اين چالش ها در استان پيشگيرى كرد.
4- شاهرخى در انتصاب معاونان خود در استاندارى تالش كرد از افراد بومى و 
شناخته شده براى مديريت ها استفاده كند و نتيجه، انتصاب 3 معاون همدانى و 
يك معاون غيربومى بود كه البته جايگاه معاون غيربومى، جايگاه خاص معاون 

سياسى و امنيتى است.
در واقع شــاهرخى با انتخاب آزادبخت به معاونت سياسى و امنيتى، جايگزين 
خود در اين معاونت را يك لرســتانى انتخاب كرد كه سابقه طوالنى حضور در 

همدان را داشت.
5- انتخاب آزادبخــت كه تجربه فرماندارى در دولت احمدى نژاد را داشــت، 

براى معاونت سياســى استاندارى كه به اصالح طلبى شهره بود، تنها 
در دولت اعتدال و با سياســت اعتدال قابل توجيه بود و اين 

انتخــاب به رغم تأكيد بر اعتدال، آغازى بر قدرت گرفتن 
و مشاهده بيشتر اصولگرايان در سمت هاى مديريتى 

استان شد.
اين انتصابات تا جايى پيش رفت كه گفته مى شــود 
درنهايــت مركز با برخى انتصابــات به دليل تابلودار 

بودن افراد معرفى شده در مخالفت با دولت، مخالفت كرده و خواستار اصالح روند 
انتصابات و استفاده از افراد متعهد و باورمند به سياست هاى دولت شده است.

6- اوج نايارى حوزه سياســى با شاهرخى در انتخابات يازدهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى نمايان شد.

آنجا كه اين حوزه، مانع ايجاد شــور و نشــاط انتخاباتى در استان شد و در 
نتيجه مشاركت در استان ركورد باورنكردنى قريب 40 درصد 

را ثبت كرد.
البته با اين ركورد تلخ هم شاهرخى باز از معاون سياسى 
خود حمايت كرد تا روند يارى رســانى اســتاندار به اين 

حوزه در نايارى آنها، همچنان تداوم داشته باشد.
7- شاهرخى با انتصابى كه در معاونت سياسى داشت، 
شــايد به لحاظ امنيتى به ارتقاى شاخص ها دلخوش 
باشد؛ اما به خوبى مى داند كه اين معاونت در بسيارى 
از حوزه ها از جمله كاهش هزينه هاى سياسى دولت 
و اســتاندار و اســتاندارى در تعامل با احزاب، افراد 
ذى نفوذ، رسانه ها و شخصيت ها و همچنين برقرارى 
ارتباط با مردم و تبيين سياست ها و دستاوردهاى 
دولت، كاهش آسيب هاى اجتماعى، تعامل با اهالى 
فرهنگ و فعاالن فرهنگى، رسانه ها، اطالع رسانى 
و پيشــبرد برنامه هاى دولــت در حوزه فرهنگ، 
سياست و اجتماع يارى گر وى نبوده و عملكردى 

هزينه ساز داشته است.
هرچند تجربه استاندار و فعاليت در اين معاونت، 
پوششــى بر اين ضعف ها است؛ اما بايد پذيرفت 
كــه وقت گذاشــتن اســتاندار بــراى رفع اين 
اشــكاالت در اين حوزه، مانع تالش و پيگيرى 
اســتاندار در ديگر حوزه ها خواهد شد، هرچند 
روند طى شــده نشان مى دهد اگر عاملى بيرونى 
مانع نشــود، روند همكارى استاندار با 
ادامه  دولت  پايــان  تا  معاونان 
خواهد داشــت و استاندار 

نقش هــاى  همچنــان 
مغفول مانده معاونان را ايفا 

و نا يارى هــا را در حد توان 
پوشش خواهد داد.

 نيلوفر بهرمندنژاد

 سرمايه اجتماعى به عنوان سازه يا مفهومى پيچيده و چندوجهى، داراى 
گونه ها، سطوح، جنبه هاى عينى و ذهنى، عوامل، پيامدها و ويژگى هايى است 
كه در ديدگاه هــاى نظرى و منابع تجربى، آنچنان كه بايد و شــايد، تصريح 
نشده اند. اين مفهوم هرچند در متون جامعه شناسى به موضوعى فراگير تبديل 

شده است؛ ولى در حوزه اقتصاد توجه كمترى به آن شده است.
امروزه در كنار ســرمايه هاى انسانى و اقتصادى، سرمايه ديگرى به نام سرمايه 
اجتماعى نيز مورد توجه قرار گرفته اســت. ســرمايه اجتماعى يا بعد معنوى 
يك اجتماع، ميراثى تاريخى اســت كه از طريق تشــويق افراد به «همكارى» 
و «مشــاركت» در تعامالت اجتماعى، قادر اســت به حل ميزان بيشــترى از 
معضالت موجود در آن اجتماع فائق آيد و حركت به ســوى رشــد و توســعه 

شتابان اقتصادى، سياسى، فرهنگى و ... را امكان پذير سازد.
از سوى ديگر سرمايه اجتماعى به زندگى فرد معنى و مفهوم مى بخشد و زندگى 
را ســاده تر و لذتبخش تر مى كند. پس به طور كلى مى توان گفت هرچه سرمايه 

اجتماعى ملتى بيشتر باشد، آن ملت خوشبخت تر و ثروتمندتر خواهد بود.
در اين ميان، نقش ســرمايه اجتماعى در تأمين امنيت اجتماعى و احســاس 
ايمنى چه از جهت جلوگيرى از بــروز ناهنجارى ها و انواع جرايم اجتماعى و 
به تبع در كنار آن از جهت زمينه سازى مشاركت مثبت و فعال فرد در زندگى 
اجتماعى، در اســاس از طريق تأثيرگذارى ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى در 

چگونگى رفتار افراد اعمال مى شود.
يك پژوهشگر و جامعه شناس در گفت وگو با همدان پيام بيان كرد: سرمايه هاى 
اجتماعى زيربناى توسعه انسانى و توسعه پايدار است. سرمايه  اجتماعى يكى از 
ســرمايه هايى است كه در كنار سرمايه اقتصادى و فرهنگى در بين شهروندان 
وجود دارد و از 2 مؤلفه تشكيل شده كه يكى اعتماد فردى در جامعه و ديگرى 

مشاركت اجتماعى و فعاليت هاى سياسى است.
مادامى كه تحقيق ميدانى در جامعه صورت نگيرد؛ به طور قطع نمى توان گفت 
كه چه ميزان كاهش و يا افزايش پيدا كرده و شايد هم ثابت باقى مانده است.

اما يكى از مؤلفه هاى آن كه نياز به تحقيق بيشــتر دارد، كاهش سطح اعتماد 
در بيــن افراد يك جامعه اســت و يكى از داليل اين كاهش، از دســت دادن 

كاركرد آن است.
نبود اعتماد را مى توان ناشــى از مشــكالت اقتصادى دانست، به طورى كه اين 
مشكالت اقتصادى ســبب شده كه شــبكه اجتماعى، ارتباطات بين افراد را 

كاهش دهد.
 استان همدان از نظر بيكارى

جزو استان هاى ميانى است
حســين رضايى اظهار كــرد: موضوع ديگــر مربوط به 

بيكارى جوانان است؛ با توجه به اينكه برخى جوانان 
فارغ التحصيل از دانشــگاه هاى مختلف از شــرايط 
فعلى جامعه رنج مى برند، مى توان گفت كه استان 
همدان از نظر بيكارى جزو استان هاى ميانى است؛ 
اما به طور كلى مشــكالت اقتصادى به عنوان يكى از 

ريشه اى ترين مباحثى اســت كه سبب شده سرمايه 
اجتماعى و يا حتى اعتماد دچار فرسايش شود.

 استان همدان جزو شهرهاى مهاجرفرست
و مهاجرپذير است

وى با اشــاره به اينكه استان همدان جزو شهرهاى مهاجرفرست و مهاجرپذير 
اســت، افزود: ما در بحث مهاجــرت يك نظريه با عنــوان دامنه هاى مبدأ و 
جاذبه هــاى مقصد داريم، شــهر همدان به جهت جاذبــه مقصد، داراى آب و 
هواى خوب و طبيعت بكرى است كه هريك از اينها جزو جاذبه هاى شهرى به 
حســاب مى آيد، از طرفى ديگر مشكالتى از قبيل بيكارى سبب شده بسيارى 
از جوانان ما به شهرهاى ديگر مهاجرت كنند، پس به طور كلى مى توان گفت 

مهاجرپذيرى يكسويه نيست بلكه مهاجرفرست هم هستيم.
 همدان از لحاظ آميختگى فرهنگى بى مانند است

رضايى با بيان اينكه همدان اســتانى چندقوميتى است و از لحاظ آميختگى 
فرهنگى در كشــور بى مانند اســت، عنوان كرد: همدان محل زندگى 4 قوم 
فارس، ترك، لر و لك اســت، به هميــن جهت از لحاظ آميختگى قوميتى در 
كشور مشابهى ندارد. اين اســتان به دليل وجود زبان هاى متفاوت، فرهنگ و 
آداب و رســوم متفاوتى نيز دارند، هرچنــد به دليل قرابت مكانى، كمابيش از 
فرهنگ يكديگر متأثر هستند؛ اما به طور كلى 4 محور فرهنگى در اين استان 

ديده مى شود. 
در جامعه شناسى مفهومى با عنوان تكثر فرهنگى وجود دارد كه شهر همدان 
مصداق بارز اين مفهوم اســت و يكى از معدود شهرهايى است كه تمام اقوام 

ايران در كنار هم زندگى مسالمت آميزى دارند.
 شاخص هاى پيرى جمعيت و كاهش نرخ فرزندآورى

در همدان

اين پژوهشــگر با بيان اينكه شــاخص هاى ســالمندى و كاهش ازدواج و 
مواليد در ســال هاى اخير در اســتان همدان روندى پرشتاب گرفته است، 
كاهش نرخ بارورى يا كاهش تعداد تولدها و همچنين مهاجرفرســت بودن 
اين اســتان از اصلى ترين داليل اين روند اســت، به اين صورت كه جامعه 
نيروى جوان و فعال خود را از دســت مى دهد. مشكالتى از قبيل مشكالت 
معيشــتى، تأميــن اجتماعى، تنهايــى و بيمارى هيچ كــدام از اين موارد 
برنامه ريزى نشــده اســت و جامعه و همدان هم به تبع آن با  سرعت بااليى 

در مسير پير شدن قرار دارد.
رضايى در ادامه يادآور شد: با توجه به اينكه همدان جزو شهرهاى خدماتى 
و كشــاورزى اســت و هنوز وارد بخش صنعتى نشده است، محصوالت 
كشــاورزى همدان از جمله سير همدان، گردوى تويسركان و كشمش 
مالير جزو محصوالت برند هستند؛ اما متأسفانه هنوز نتوانسته ايم آنها را 
گسترش دهيم و همچنان به صورت خام فروشى است كه توجه بيشتر به 
اين صنايع تسريع در رشد و توسعه كشاورزى و اقتصادى را موجب مى شود.

 افزايش سرمايه هاى اجتماعى
سبب ايجاد شرايط متعادل در جامعه مى شود

جامعه شــناس  ديگرى با اشــاره به اصلى ترين ســرمايه هاى 
اجتماعى بيان كرد: براساس شاخص هايى كه در كشور 

وجود دارد درباره مســائل و مشــكالت آسيب هاى 
اجتماعــى ما اصلى ترين مســأله اى كه داشــتيم 
مربوط به خشونت بود، افزايش خشونت در بررسى 
و مطالعه ســال هاى گذشــته بيشــتر بوده است، 
اما شــاخص هاى ديگر مانند امنيت، اين را نشــان 

مى دهند كه نسبت به ساير استان هاى كشور در زمان 
اغتشاش، استان همدان شرايط مناسب ترى داشته است.

حميد خاورزمينــى در ادامه نيز عنوان كرد: تفاوت هاى فرهنگى كه وجود 
دارد، كمك مى كند به اينكه افراد، عامالن اصلى اين شــرايط را به مسائل 
قومــى كاهش دهند، به تب، وقتى ما در اســتانى زندگــى مى كنيم كه 4
فرهنگ مختلف در آن زيســت مى كنند زمانى كه فشــارهاى اجتماعى به 
افراد زياد مى شــود، اينها، اختالف را ممكن اســت به گــردن تفاوت هاى 
قوميت ها بيندازند كه بســيار نادرست است، به همين منظور تفاوت اصلى 
بين كشــورهاى توســعه يافته با ديگر كشــورها اين اســت كه هر يك از 
كشــورها به دنبال ريشه يابى علمى مسائل هســتند و براساس ديدگاه هاى 

شخصى خود مورد بررسى قرار مى دهند.
 وى در ادامه افزود: ســرمايه هاى اجتماعى زمانــى افزايش پيدا مى كنند كه 
براساس شرايط متعادل در جامعه به وجود مى آيد و موجب افزايش هم زيستى 
و تنوع در بين افراد شــده و فرصت بسيار خوبى را بين افراد ايجاد مى كند تا 

از يكنواختى هايى كه ممكن اســت در جامعه ايجاد شود، دور شوند و شرايط 
مطلوبى را نيز در پيش داشته باشد.

حاال زمانى كه شــرايط از جهت اعتماد به بخش عمومى و دولتى كاهش پيدا 
مى كند، به مرور در بخش خصوصى و حوزه هاى خرد تأثير مى گذارد و افراد هم 

نيز به دليل شرايط موجود، دچار مشكل خواهند شد.
 خاورزمينى بيان كرد: اگر به يكى از مشــكالت عمده اى كه اين روزها بيشتر 
مردم با آن درگير هستند اشاره كنيم، مسائل اقتصادى است كه اعتماد را در 

بين آحاد جامعه از بين برده است. 
به طور مثال در بانكى كه ســرقت پول در آن رخ دهد به طبع اعتماد عمومى 
از بين مى رود؛ اين موضوع در حوزه عمومى يك بخشــى از اعتماد را ســبب 
مى كند. ســلب اعتمــاد را مى توان در خانواده ها هم ديــد، به گونه اى كه اين 

مشكالت در جوامع كوچكتر به مرور رخ مى دهد.
 مهاجرت پذيرى و اصالت فرهنگى 

 وى با بيان اينكه اســتان همدان، يك اســتان ناهمگون اســت، يادآور شد: 
پارامترهاى فرهنگى مشترك با توجه به تنوعات فرهنگى وجود دارد با گذشت 
نيم قرن زندگى در كنار هم در يك محدوده جغرافيايى، سياسى اين تنوعات 

به وجود خواهد آمد.
بنابراين يكى از مواردى كه بايد به آن اشــاره كرد مديريت هايى اســت كه 
اعمال مى شود، اين مديريت ها مى توانند مهاجرت پذيرى را تشويق كنند 
و يا مانع از اين امر شــوند. اگر بخواهيم موقعيت هاى شغلى را سطح باال 
در نظر بگيريم به طبع وقتى افراد از بيرون به اين موضوع نگاه مى كنند، 
متوجه مى شوند كسانى كه موقعيت هاى خوبى در استان دارند، اگر همه 
سمت هاى مديريتى، حكومتى و حتى اقتصادى را مدنظر قرار دهيم، اين 
موضوع به طور طبيعى براى افرادى كه در خارج از استان زندگى مى كنند 

انگيزه اى براى مهاجرت ايجاد مى كند.
به دليل شرايط خاصى كه در اســتان وجود دارد، سرمايه گذاران غيربومى در 
بخش هاى خصوصى موفق تر از بومى ها هستند و اينها شرايط شغلى خوبى را 
نيز براى كســانى كه با خود رابطه نزديكترى دارند، فراهم مى كنند و همين 

موضوع مى تواند دافعه اى براى افراد بومى ايجاد كنند.

 نتيجه گيرى
به طور كلى مى توان گفت كه سرمايه اجتماعى نوعى ظرفيت، جوهر اجتماعى 
يا هنجارى غيررســمى اســت كه همكارى ميان افراد و نهادهاى يك جامعه 
را ارتقا مى بخشد. هر شــبكه اجتماعى براى دستيابى به اهداف خود عالوه بر 
افــراد آگاه و باتجربه و امكانات و ابزار مــادى، به عواملى مانند اعتماد، تعهد، 
مسئوليت پذيرى و ... هم نياز دارد كه اين عوامل، همان سرمايه هاى اجتماعى 

هستند.
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خالفت كرده و خواستار اصالح روند 
سياست هاى دولت شده است.

دوره مجلس انتخابات يازدهمين

ط انتخاباتى در استان شد و در 
قريب 40 درصد 

سياسى ون
ندار به اين

شد.
داشت،  ى
دلخوش 
سيارى 
 دولت 
افراد  ،
رارى 
هاى 
هالى
انى 
گ، 
دى 

ت، 
ت

ين 
ى 
ند 
نى 
ر با 
مه 
دار

هــاى 
را ايفا  ن

حد توان  ر
د.

شاهرخى با  سياست  نايارى 

ساز  زمينه  اجتماعى  سرمايه 
است  جامعه  يك  اعضاى  ميان  مشاركت 

رضايى: سرمايه هاى اجتماعى زيربناى توسعه انسانى و پايدار است
خاورزمينى: همدان از نظر شاخص امنيت در رتبه باالترى قرار دارد

شاهرخى هيچ ابايى 
نداشت كه به عنوان يك 

اصالح طلب كه همه رفتارهاى 
اصالح طلبان را رصد كرده و 
ميزان اصالح طلبى هر كدام 
از مدعيان اين جريان در 

استان را مى داند، شناخته 
شود.
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 مريم مقدم 
 انتخاب گردشــگرى به عنوان محور توســعه اســتان همدان از آن دست 
اتفاقات بود كه در ده ســال اخير موجب شد طرح برنامه ها و اتخاذ تصميمات 
در برنامه هاى كوتاه مدت و بلندمدت استان يكى پس از ديگرى به سمت وسوى 

توسعه گردشگرى هدايت شود.
در ده ســال اخير به رغم تغيير و تحوالت سياست در دولت ها و تغيير مديران، 

اتفاقات حائز اهميتى براى گردشگرى همدان رقم خورد.
آمارهــا به تدريــج بيانگر افزايش ظرفيت اقامتى اســتان، تحول در توســعه 
زيرساخت هاى گردشــگرى، اختصاص عنوان جهانى به 2 شهر صنايع دستى 
در استان، افزايش آمار آثار استان در فهرست ملى ايران، برگزارى رويدادهاى 
ملى در قالب جشنواره هاى فصلى، رونق گرفتن جذب سرمايه گذارى در زمينه 
گردشــگرى و باالخره ميزبانى همدان از رويدادهاى جهانى كه نام و نشــان 

برترهاى طاليى گردشگرى را به دوش مى كشيدند.

 همدان سرتيتر رسانه هاى جهانى بود كه شاهرخى آمد 
23 آبان 1397 زمانى كه سيدسعيد شاهرخى بر مسند مديريت ارشد استان 
همدان تكيه زد، روزهاى گردشگرى در اوج طراوت و تازگى در آغاز راهى بود 

براى صعود.
21 آبان ماه يعنى درست 2 روز پيش از انتصاب وى اجالس جهانى گردشگرى 
با اعضاى وابسته به سازمان جهانى گردشگرى UNWTO به ميزبانى همدان 

ايران را در عرصه گردشگرى تيتر رسانه هاى دنيا قرار داده بود.
آن روزها به واســطه اين ميزبانى وعده ها و مصوبات بسيارى مطرح شده بود و 
در كنار آن صنعت گردشگرى كه دست وپا مى زد روزهاى خوب را تجربه كند 

مى رفت مسير توسعه را طى كند. 
تا پيش از ورود شــاهرخى به جايگاه مديريتى ارشد استان صندلى مديركلى 
ميراث فرهنگى چنــدان به صاحبانش وفادار نبود و هر از چندگاهى فعاالن و 
متوليان حوزه گردشــگرى شاهد تغيير يك مديركل در حوزه ميراث فرهنگى 
گردشــگرى و صنايع دســتى بودند. اين تغييرات موجب مى شــد تصميمات 
متعدد باشد؛ اما از زمان ورود وى به مسند استاندارى ديگر خبرى از تغييرات 
مديركلى ميراث فرهنگى در همدان نبود. اين ثبات مديريتى توانســت حال 
نامتعادل 3 حوزه ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى را تعادل بخشد. 

 تحقق وعده هاى اجالس ناكام ماند 
بــا آغاز اجالس جهانى گردشــگرى در همدان، نيكبخت اســتاندار وقت كه 
آخرين روز مديريتى خود را در اســتان سپرى مى كرد، اعالم كرد دفتر جهانى 
گردشگرى در همدان داير مى شود. آن روز استاندار وقت پشت تريبون ميزبانى 
از اجالس ايســتاد و از دبيركل ســازمان جهانى گردشــگرى خواست دفتر 
منطقه اى اين ســازمان را با توجه به ظرفيت هاى گردشگرى همدان در استان 

داير كند(اما اين وعده همچنان در قد و قامت وعده باقى ماند).
همان روزهــا وعده ايجاد دفتر نمايندگى وزارت امــور خارجه در همدان نيز 
به اســتان داده شــده بود و نمايندگان وقت در مجلس شوراى اسالمى تأكيد 
مى كردند اين مهم در يك قدمى اجرايى شدن است (اما هرگز اين مهم تا امروز 

23 آبان ماه 1399 محقق نشده است).
تغيير مديريت ارشد اســتان درحالى رقم خورد كه آن روزها يك سال ونيم از 
جهانى شدن پايتخت سفال ايران زمين مى گذشت؛ اللجين داراى نشان جهانى 
بود و مالير و تويســركان در تالش براى كســب عنوان ديگر جهانى به واسطه 
منبت و منبت گلريزنشــان بودنــد. همزمان با برگــزارى رويدادهاى جهانى 

وعده هاى متعددى براى روزهاى روشن اللجين داده شد.
اين داشــته هاى غنى درحالى به نــام همدان، اســتان را در رديف توجهات 
بين المللى قرار مى داد كه انتظار مى رفت تحوالت چشمگير حداقل شامل حال 

اللجين جهانى شــود اما برخالف نگاه حمايتى مديران اســتانى به 
توسعه گردشگرى اين شهر كوچك كه قرار بود در قد و قواره جهانى 
نمايان شود پس از ســالها  همچنان به همان كسب عنوان جهانى 
دلخوش ماند و تغييرى در زيرساختهاى اقامتى و خدماتى استاندارد 

جهانى را به خود نديد .
جديت در پيگيرى پرونده جهانى شدن همدان 

نهضت پياده راه ســازى براى جذب گردشگر در 2 سال اخير تصاوير 
گردشگرى همدان را به يك قاب زيبا در رسانه هاى تصويرى تبديل 
كرد و از ســوى ديگر موجب شد روال پيگيرى پرونده جهانى شدن 
همدان از ارائه يك گزينه تك محــورى همچون هگمتانه به منظر 

تاريخى و فرهنگى همدان تغيير مسير دهد.
كار تــا جايى جدى پيش رفت كه در خردادماه ســال 1398 وزير 
فعلى ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كه آن زمان معاون 
رئيس جمهور بود، با شــاهرخى استاندار همدان ديدار مشتركى را 

رســانه اى كرد. در اين ديدار مونسان كه آن روز معاون رئيس جمهور و رأس 
ســازمان ميراث فرهنگى بود به شــاهرخى تأكيد كرد بافت تاريخى در تمام 
استان ها بايد حفظ شود؛ زيرا تكرارشدنى نيستند، امروز در استان هايى شاهد 
هستيم كه بافت تاريخى زنده و پررونق شده و اقتصاد شهرها را نيز به تحرك 

درآورده است.

در آن زمان مونســان خطاب به شــاهرخى عنوان كرده بود با توجه به اينكه 
سهميه ساالنه هر كشــور براى ثبت جهانى يك اثر، آثارى همچون عليصدر، 
هگمتانه و ارگ نوشيجان داراى ارزش بااليى است و مى توان انتظار داشت پس 
از رفع نواقص پرونده هاى ثبت جهانى اين آثار، همدان را در عرصه بين المللى 
صاحب نام كند؛ اما خوب با ايجاد پياده راه هاى مركزى شــهر همدان، اين شهر 
توانســت پرونده جهانى را در اندازه منظر تاريخى و فرهنگى همدان روى ميز 

بررسى هاى يونسكو ببرد.
 جاى خالى وزير در جلسات اقتصاد مقاومتى 

آنچه مسلم است از سوى ســازمان ميراث فرهنى وقت كه حاال به عنوان يك 
وزارتخانــه در عرصه ملــى و در رديف وزارتخانه هاى ايــران قد نمايان كرده 
است، همدان به عنوان شهر پايلوت گردشگرى در قالب طرح اقتصاد مقاومتى 
شهرهاى غربى كشور انتخاب شده بود كه اين انتخاب مى توانست براى همدان 
يك فرصت ارزشمند كه تحول را براى مسيرهاى گردشگرى همدان به ارمغان 
بياورد موجب شود؛ اما از زمانى كه سازمان ميراث فرهنگى وزارتخانه و مونسان 
وزير گردشــگرى ايران شد، ديگر وى به عنوان وزير معين اقتصاد مقاومتى در 

جلسات استانى همدان حضور پيدا نكرد.
در آن روزها البته مالير هم به عنوان دومين شهر جهانى استان همدان توانسته 
بود پاى ارزيابان يونسكو را به استان باز كند و اين اتفاق توانست استان را هدف 

توجهات جهانى قرار دهد.
 طرح پروژه هاى جهش توليد استان در ديدار با وزير

ديدار بعدى شاهرخى و مونسان كه حاال جايگاه وى از معاون رئيس جمهور به 
وزير وزارتخانه تغيير كرده بود، به 20 مرداد 1399 گره خورد.

در اين ديدار و فرايند توســعه و برنامه محورى، پروژه هاى جهش توليد استان 
در ســال 1399 و موضوعات و مصوبات چند ماه اخير ستاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى اســتان مورد بررسى وزير قرار گرفت و بار ديگر موضوع ثبت جهانى 

يك اثر از همدان به صورت جدى تر مطرح شد.
اين ديدارها كه پيش از شــاهرخى كمتر بين مدير ارشــد استان و مسئوالن 
گردشــگرى كشــور پيش آمده بود حاال به چراغ سبزى تبديل شده بود براى 
پيمودن راه هموار توســعه گردشگرى در همدان. در يك نگاه اجمالى مى توان 
گفــت اگر كرونا خون رخوت و ركود را به رگ هاى گردشــگرى دنيا، ايران و 

اســتان تزريق نكرده بود با پيشــينه پوياى اين صنعت در همدان و حمايت 
مديران ارشد شــايد امروز حال گردشگرى همدان رو به بهبودى چشمگيرى 

بود.
اگرچه در همين زمان كه دنيا با كرونا دســت وپنجه نــرم مى كرد، 7 مهرماه 
1399 اســتاندار همدان بار ديگر از اجراى طرح هاى گردشگرى كه مى تواند 

همدان را متحول كند، سخن مى گفت.
 اگــر در آينده نزديك اين طرح ها ، مى توان اميدوار بود كه مســير توســعه 

گردشگرى همدان هموار خواهد شد. 
 تدوين بستر حمايتى صنعت گردشگرى همدان 

در آخرين نگاه شاهرخى به حوزه گردشگرى عنوان كرده است بستر حمايتى 
صنعت گردشگرى همدان تدوين شود.

براســاس وعده شاهرخى پرونده ثبت جهانى همدان تا پايان سال 1399 قرار 
اســت تعيين تكليف شود و عنوان همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين 
به عنوان يك برند جهانى براى همدان در راســتاى تقويت و توســعه صنعت 

گردشگرى استفاده خواهد شد.
حال كه سايه ركود بر ســر گردشگرى همدان به واسطه شيوع ويروس كرونا 

سنگين شده است.
با توجه به نپذيرفتن و جذب گردشــگر به همدان، انتظار مى رود استان بتواند 
از برندهاى جهانــى اللجين، مالير و اثرات به جاى مانده از رويدادهاى جهانى 
همدان براى پســاكرونا با تســهيل در اجراى طرح هاى گردشگرى كه مورد 
اقبال مديريت ارشــد استان نيز اســت، اجازه ندهد گردشگرى همدان كه در 
راه رسيدن به اوج دست وپا مى زد، در سكوتى از حال ناخوش تحول اقتصادى 

در اين روزها فرو رود.
سند توسعه استان همدان از نگاه شاهرخى

در كل براساس مستندات رسانه اى و پيرو برنامه ريزى هاى شاهرخى استاندار 
همدان، آنچه مسلم است حمايت از توليد و كارآفرينى از بخش هاى 
مهم ســند توسعه استان همدان اســت، حمايت از واحدهاى فعال 
در شــرايط تحريم، كمك به واحدهاى تعطيل و نيمه تعطيل براى 
فعاليت دوباره و اعطاى تسهيالت به متقاضيان براى ايجاد واحدهاى 

جديد در اين سند تعريف شده است.
حاال استاندار همدان بر اين باور است كه براى هر سال 5 هزار و براى 
دوره 3 ساله سند، دســت كم 15 هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى 

پيش بينى شده كه موجب ايجاد 60 هزار شغل مى شود.
در هر ســال بايد 20 هزار شــغل در اســتان ايجاد كرد كه سهم 
شهرســتان هاى دهگانه از اين رقم در ســند توسعه مشخص شده 
است. از نگاه وى سرمايه گذارى به اشتغالزايى جوانان كمك مى كند، 
نرخ بيكارى اســتان در سال گذشته 7/3 بوده كه اين رقم در كشور 

10/7 درصد است.
29/4 درصد شــاغالن اســتان در بخش كشــاورزى، 28/4 رصد 
در بخش صنعت و 42/2 درصد در بخش خدمات مشــغول به كار هســتند و 
هدفگيرى براى ايجاد شغل با توجه به توانمندى هاى بسيار در حوزه كشاورزى، 
صنايع و معدن و ظرفيت بزرگ در حوزه گردشــگرى و صنايع دستى تعريف 
شده است. بايد منتظر ماند و ديد تا پايان مديريت شاهرخى كدام يك از موارد 

تأكيد شده در برنامه هاى وى به اجرا درخواهد آمد.

شاهرخى در اوج روزهاى گردشگرى استاندار شد 

ماند ناكام  اجالس  هاى  وعده 
شد جدى  جهانى  پرونده  پيگيرى  ما  ا

استان ورزش   
مى طلبد بيشترى   حمايت  استاندار    از   

 سليمان رحيمى
 ورزش استان همدان سرشار از استعداد است و اگر از اين استعدادها 
حمايت شــود، امكان مطرح شدن استان در ســطح كشور و بين المللى 

افزايش مى يابد.
ورزشــكاران اســتان بارها به عضويت تيم هاى ملــى درآمده اند كه در 
رقابت هاى بين المللى، جهانى، آسيايى و حتى المپيك خوش درخشيدند 

و مدال هاى رنگارنگى كسب كرده اند.
براى تداوم اين قهرمانى ها و باروركردن اســتعدادهاى ورزش الزم است 
كه متوليان ورزش و در رأس آن استاندار همدان، توجه ويژه اى به مقوله 
ورزش داشته باشــند و با حمايت از ورزش زمينه ســاز حضور پرافتخار 

ورزشكاران استان در ميادين داخلى و خارجى باشيم.
متأســفانه در سال هاى اخير ورزش استان با افت محسوسى روبه رو شده 

است و از تعداد ورزشكاران استان در تيم هاى ملى كاسته شده است.
امســال در المپيك 2021 نماينده اى در كاروان ورزشكاران نداريم و در 

مسابقات جهانى نيز حضور كمرنگى داريم.
در رقابت هــاى داخلى به دليل ضعف مالى و نداشــتن اسپانســر حضور 
كمرنگى داريم و درحالى كه اســتان هاى همجوار در رشــته هاى مختلف 
تيم دارى مى كنند و حضور پررنگى در ليگ هاى كشورى دارند اما استان 
همدان فقط به حضور نصف ونيمه تيم شــهردارى و پاس در ليگ فوتبال 

بسنده كرده است و در ساير رشته ها توان حضور و تيم دارى نداريم.
سيدســعيد شاهرخى استاندار همدان عالقه وافرى به امر ورزش دارد اما 
انتظار اهالى ورزش بيش از اين است و اميد مى رود كه وى به طور جدى 
در اين راه قدم بردارد و با رفع موانع مالى زمينه حضور ورزشكاران استان 

را در سطوح مختلف مسابقات فراهم كند.
در مدتى كه وى مديريت ارشــد اســتان را به عهده دارد، حمايت خوب 

ايشان را از ورزش استان به ويژه تيم پاس، شاهد بوده ايم.
استاندار سال گذشته به 

مقوله كشــتى نيز ورود كرد و عالقه خود را براى تيم دارى در ليگ برتر 
كشتى نشــان داد و متوليان هيأت كشــتى نيز در سايه اين حمايت تا 
يك قدمى حضور در ليگ نيز پيش رفتند اما وجود ويروس منحوس كرونا 

و كمرنگ شدن ليگ مانع از تيم دارى همدانى  ها شد. 
شاهرخى حتى نسبت به خريد امتياز تيم براى شهرستان مالير نيز چراغ 

سبز نشان داد اما برخى موانع مانع از كاميابى ماليرى ها شد.
با اين تفاصيل جامعه ورزش اســتان از استاندار انتظارات بااليى دارند و 

خواهان حمايت و همراهى بيشتر شاهرخى هستند.
استان همدان مى تواند در رشته هاى واليبال، بسكتبال، هندبال، فوتبال، 
كشــتى، دووميدانى و هاكى در ليگ هاى كشورى حضور پررنگى داشته 
باشد و اين مستلزم آن است كه از نظر مالى و جذب اسپانسر تأمين شود.
براى تأمين منابع مالى بايد بخش خصوصى ورود كند و بخش دولتى نيز 

با حمايت استاندار به طور جدى در حمايت از ورزش گام بردارد.
مشكالت ريز و درشت استان شايد فرصت فكر كردن شخص اول استان 
به مقوله ورزش را ندهد؛ اما بايد بپذيريم كه ورزش ضامن سالمتى جامعه 
است و براى داشتن جوانان باانگيزه و پرشور بايد آنهارا با ورزش آشنا كرد 
تا جامعه از خمودگى و روزمرگى خارج شــده و با تزريق نشاط و شادابى 

جامعه اى پرنشاط را به وجود آوريم.
توجه ويژه به ورزش همگانى و حمايت از ورزش قهرمانى بايد در دستور 

كار متوليان استان قرار بگيرد.
استاندار همدان كه عالقه بااليى به ورزش دارد بايستى بر حمايت بيشتر 
ورزش توســط دستگاه هاى اســتان تأكيد كند و با تشكيل كار گروهى 
نسبت به رفع تنگناهاى مالى اقدام كند تا بار ديگر شاهد درخشش اهالى 

ورزش استان در ميادين بين المللى باشيم.
در مدتى كه شــاهرخى در رأس هرم اســتان قــرار دارد، حمايت هاى 
خوبى از ورزش اســتان شده اما اين كافى نيست و جامعه ورزش استان 
حمايت هاى بيشتر و جدى ترى را مى طلبد كه اميد است استاندار در اين 
راستا قدم هاى بزرگى بردارد و نام نيكى چون ناصرمرادى در ورزش استان 

از خود برجاى بگذارد.

يعنــى رضايت مخالفــان را هم جلب و يا حداقــل انرژى آنها در 
ممانعــت از برنامه هاى خود را خنثى كند بــا اين وصف گروهى 
هم هستند كه «تعامل» در اين حد را از منظر پيشبرد برنامه هاى 
كالن دولــت و جلب رضايت رأى دهندگان مضر ارزيابى مى كنند، 
شــاهرخى در اين حوزه بينابين حركت كرده و در مواردى سعى 
داشته مخالفان سياسى را با خود همراه كند اما گروه هاى سياسى 
همدان بيشتر از آنكه نظر به همراهى و كسب سهم داشته باشند بر 
مبناى محورهاى اعتقادى و ايدئولوژيك حركت كرده و در اساس 
زمين بازى سياســى را خود تعريف كرده و استانداران را مجبور به 
بــازى در زمين خود مى كنند و وضعيت همدان اين گونه نيســت 
كه اســتاندار بتواند گروه ها و افراد سياســى را به بازى در زمين 

تعريف شده خود فراخواند.
برخــى «پروژه محــورى» را از امتيازات يك اســتاندار خوب 
مى داننــد بر مبنــاى اين رويكــرد عنوان مى شــود كه چون 
سمت وسوى مسائل سياســى خارج از حيطه اختيار دولت رقم 
مى خورد بهتر است اســتاندار فردى غيرسياسى و داراى صبغه 
عمرانى باشــد تا حداقل در مدتى كه ســمت ارشد اجرايى را 
تصدى مى كنــد بتواند كارهايى را به نفع مــردم پيش ببرد از 
آنسو كسانى هم هستند كه باور دارند تا گره هاى كور اجتماعى 
و سياســى و فرهنگى باز نشود هيچ اقدام اساسى عمرانى انجام 
نخواهد شــد و اين دعــواى قديمى هم از مواردى اســت كه 
نگارنده از ورود به آن پرهيز داشــته و قضاوت در مورد آن را به 

تشخيص خوانندگان هوشمند وامى گذارد.
چندى پيش انتقــادات درباره انتصابات غيربومى شــاهرخى باال 
گرفــت و اين توضيح قابل ذكر اســت كه آنچــه در مورد بومى و 
غيربومى بودن خود استاندار ذكر شد درباره مديريت هاى ميانى كه 
داراى ارتباط تنگاتنگ با اقشار هستند، مصداق ندارد و به واقع اگر 
سخنان منتقدان در اين مورد درست باشد مى توان آن را به عنوان 
نقطه ضعفى در كارنامه شــاهرخى دانست كه بدون توجه به بافت 
اجتماعى و فرهنگى، افرادى غيربومى را در مديريت هاى ميانى به 
كار گمارده هرچند كه خود وى در پاسخ به انتقادات عنوان كرده 
كه در اســتان 170 پست مديريتى وجود دارد كه مسئوالن 160

مورد آن بومى هستند.
هفته دولت ســال 98 در استان 705 طرح با اعتبار حدود 11

هزار ميليارد ريال بهره بردارى و يا عمليات اجرايى آن آغاز شد 
و هفته دولت ســال 99 در استان شايد به سبب آغاز تحريم ها 
و ويــروس كرونا 499 پروژه با اعتبار بيــش از 4 هزار ميليارد 
تومان افتتاح و كلنگ زنى شــد، اين آمار چنانكه پيش تر عنوان 
شد به خودى خود واجد هيچ شــاخصه مثبت يا منفى نيست و 
از نظر «اعتبار» بايد رشــد تورمــى و ارزش پول ملى را در آن 
لحاظ كرد و از نظر عددى نيز الزم است جزءبه جزء مصاديق آن 
بررسى شده با شاخص هايى دقيق تر نسبت به بازه زمانى مشابه 
موردبررســى قرار گيرد، چنانكه در دروس خبرنگارى آموزه اى 
وجود دارد كه گاه قوس صعودى يك منحنى مى تواند به سبب 
ركود ناديده مقطع پيش از آن باشد و زمانى هم اعداد و جداول 
مى توانند جلوه هايى از بازى هاى آمارى باشند كه تفسير دقيق 

آن تنها از عهده متخصصان آمار برمى آيد.
شــاهرخى در ابتداى ورود خود در دفاع از برگزارى كنسرت ها و 
برجــام مواضعى اصالح طلبانه اتخاذ كرد اما بعدتر همان انتقاداتى 
كــه اصالح طلبان در مورد روحانى طــرح مى كنند درباره وى هم 
مصداق پيدا كرد كه در مقطعى از پايگاه رأى خود فاصله گرفت و 
الزامى به تعقيب شعارهاى دوران انتخابات احساس نكرد، واقعيت 
اين است كه گاه عملكرد مسئوالن اصولگرا در حوزه هاى فرهنگى 
و اجتماعى به واقع انطباق بيشترى با شعارهاى اصالح طلبان داشته 

و اين يكى از عجايب سياست ورزى در ايران است.
سال 97 سيدسعيد شاهرخى معاون پيشين استاندارى لرستان و 
معاون وقت سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان، به دليل 
عارضه قلبى در بيمارستان بسترى شد و خاطره عارضه قلبى بهروز 
مرادى اســتاندار اصولگراى اين اســتان را در ذهن ها زنده كرد و 
صدالبته واضح اســت كه كار در اســتان همدان سختى هاى خود 
را دارد، به ويژه اگر در زمان تصدى مســئوليت نه تنها از شــانس 
بودجه هــا و اعتبارات پروپيمان برخوردار نشــوى كه تحريم هاى 
پى درپى و همه گيرى كرونا هم شــرايطى بحرانى را رقم بزند كه 
تمركز تمام انرژى ها و فعاليت ها را به ســمت خود بكشاند، با اين 
وصف شــايد بتوانيم شاهرخى را اســتاندارى بدشانس بدانيم كه 
بررسى عملكرد وى بيشــتر ذيل «مديريت بحران» قرار بگيرد تا 

مديريتى عادى و توسعه محور.
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 غزل اسالمي
 در 2 ســالي كه شاهرخي تصدي گري اســتان همدان را برعهده داشته 
كمتر كسي از موفقيت هاي اقتصادي وي صحبت كرده و او را بيشتر سياسي 
مي دانند. حتي در آغاز مديريتش در جلسات اقتصادي تسلط زيادي نداشت و 
معموال جلسات را واگذار مي كرد، در اغلب جلسات اقتصادي شركت نمي كرد 
و اداره آن را به معاون اقتصادي خود مي سپرد. حتي در مواردي كه در جلسات 
مهم اقتصادي حضور داشــت، سعي مي كرد مشكالت كمتر مطرح شوند. اين 

رفتار موجب شده بود تا استاندار با تفكر اقتصادي نمود پيدا نكند. 
اين رفتار وى كامال برعكس رفتار استاندار پيشين بود. نيكبخت تمام هم وغمش 
اقتصاد و بررسي مشكالت بود اما نتيجه اي كه درنهايت از برآيند آمار و اطالعات 
و نظر فعاالن اقتصادي و كارشناســان به دست مي آمد، نشان مي داد كه با وجود 
هياهوهاي فراوان، در اقتصاد اقبالي نداشته است؛ اما امروز با نگاهي به عملگرد 
استاندار سياسي مي بينيم كه در دوره وي موفقيت هاي اقتصادي بيش از پيش 
ديده مي شــود؛ البته شايد نگاه غيراقتصادي شاهرخي هنوز هم پابرجا باشد اما 

عملكردش در بخش اقتصاد استان چيز ديگري را نشان مي دهد.
بيش از يك دهه بود كه حضور شســتا و ســرمايه گذاري در همدان پيگيري 
مي شــد و به نتيجه نرســيدن آن منتقدان زيادي داشــت. مشخص بود كه 
گروه ســرمايه گذاري شستا تمايلي به سرمايه گذاري در همدان ندارد هرچند 
كه در ســال هاي 96 و 97 وعده هايي در اين زمينه به اســتان داده بود ولى 
اميدي به عمل آن نبود. اما اكنون اين شــركت بــزرگ و مهم در همدان بر 
روي 2 گاوداري 6 هزار رأســي ســرمايه گذاري كرده است. آغاز كار شستا در 
همدان با سرمايه گذاري 660 ميليارد توماني مى تواند زمينه ساز حضور بيشتر 
اين شــركت ثروتمند باشد. به نظر مي رسد حضور شســتا در همدان يكي از 
موفقيت هاي بزرگ مجموعه اســتان در دوران مديريت شــاهرخي بر همدان 

به شمار مي رود.
عالوه بر آن بزرگ ترين سرمايه گذاري خارجي نيز رخ داده و قرداد 72 ميليون 
دالري با يك شــركت تركيه اي امضا شــده است كه مي تواند تا 120 ميليون 
دالر افزايش بيابد. اين قرارداد توســط شهرداري همدان و با تالش مجموعه 

اقتصادي استان رخ داده است.
برپايه اين قرارداد، قرار است در حدفاصل دانشگاه آزاد و روستاي رباط شورين 
شهرك باغ ويال ساخته شود كه احتماال سرمايه گذاران زيادي را در اين منطقه 
جذب خواهد كرد. اين پروژه مي تواند زمينه ساز رونق اقتصادي در بخش هاي 
مختلف باشــد؛ زيرا احتمال دارد بيشتر مشــتريان اين باغ ويالها غيربومي ها 
باشند كه موجب مي شود در ساير بخش ها نيز در همدان سرمايه گذاري كنند. 
حضور غيربومي ها و آشنايي آنها با ظرفيت هاي همدان، استان را بيش از پيش 

در مسير كالنشهري قرار مي دهد. 
طبق گزارشــي كه ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان ارائه كرده، 
يكي از مهم ترين واگذاري ها نيز در ســال گذشــته انجام شده است. حدود 4
سال است كه استان بر واگذاري پروژه هاي نيمه تمام دولتي به بخش خصوصي 
تمركز كرده و بدون اينكه گزارش عيني از جزئيات آن منتشــر كند هرســال 
رتبه نخست كشوري را در تعداد واگذاري به دست آورده است؛ اما امسال طبق 
گزارشي كه ارائه شد قرار شده بود بر كيفيت اين پروژه تمركز شود كه نتيجه 
آن واگــذاري 2 پروژه نيمه تمام مهم بــا ارزش 320 ميليارد تومان به بخش 
خصوصي بوده اســت. دولت نيز با امضاي كنوانسيون بانكي، بازگشت سود و 
ســرمايه را براي طرف قرارداد تضمين كرد و اين اطمينان را به ســرمايه گذار 

بخش خصوصي داد تا در اين قرارداد به سود برسد. 
ســد گرين نهاوند قرار شده 2ساله ساخته و به بهره برداري برسد و راه نهاوند- 
كنگاور نيز با سرمايه 70 ميليون تومان يك سال ونيم پس از امضاي قرارداد به 

بهره برداري برسد.
يكي ديگر از برنامه هاي قابل بررسي در زمان شاهرخي مي تواند معدن باشد كه 
ظاهر امر نشان مي دهد با جديت به آن پرداخته شده است. در همدان 30 نوع 
مواد معدني استحصال مي شود كه تاكنون عمدتا به صورت خام از استان خارج 
مي شده اما طبق برنامه اي كه ارائه شده قرار است كه به فرآوري اين محصوالت 

گفت وگوي پرداخته  شود.  آخرين  در  اســتاندار 

اعالم  خود 

كــرد 
كه « بيش از هزار و 
600 ميليارد تومان پروژه درحال 
اجرا براي فرآوري سنگ معدني است كه همه 

آنها بايد براي سال 1400 به نتيجه برسند».

ســاخت نيروگاه خورشــيدي و گلخانه ها از برنامه هايي اســت كه طبق آمار 
منتشرشــده هنوز ادامه دارد و پس از گذشــت چند سال هنوز متوقف نشده 
اســت. طبق آمار گلخانه ها درحال افزايش روزافزون است،  اما به ظاهر ساخت 
نيروگاه هاي خورشيدي با شدت كمتري دنبال مي شود. درست است كه طبق 
آمار اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان 2 نيروگاه نهايي شده اما آن طور كه 
مشخص است هنوز براي ساخت آن اقدامي نشده است. شايد يكي از علت هايي 
كه ساخت نيروگاه خورشيدي در همدان از رونق افتاده، اين باشد كه تا پيش 
از اين اروپايي ها در اين زمينه سرمايه گذاري مي كردند اما با اعمال تحريم هاي 
غرب عليه ايران حضور آنها هم منتفي شد و به همين دليل از اولويت خارج شد 
يا شايد هم اولويت استاندار جوان نيست؛ چون برخي ايراني ها نيز اين توان را 

پيدا كرده اند كه نيروگاه خورشيدي بسازند.
پتروشــيمي هگمتانه نيز پروژه 18 ســاله اى اســت كه بــا وجود تالش هاي 
بسيار نيكبخت اســتاندار وقت و مجموعه اقتصادي استان؛ موانع زيادي براي 
بهره برداري بر ســر راه بود. حدود 6 ســال است كه پيشــرفت فيزيكي اين 
پتروشــيمي 93 درصد است. درنهايت سرمايه گذار آن 3 سال پيش فوت كرد 
و نااميدي ها براي راه اندازي از آن بيش از پيش شد؛ اما اكنون وعده هايي براي 
بهره برداري از آن در روزهاي آينده داده شــده است، كه در اين صورت يكي از 

مهم ترين سرمايه گذاري ها در استان محسوب خواهد شد.
ممكن اســت اين سرمايه گذاري ها 

تالش هايي  نتيجــه 
باشــد كه در يك دهه اخير انجام 
شده  اســت؛ اما اگر كمي منطقي به اين موضوع 
نگاه كنيم مي توان اين را هم درنظر گرفت كه امكان داشــت 
نتيجه آن تالش ها در اين 2 ســال هم به بار ننشــيند. چنانچه بسياري از 
تالش ها و برنامه ها در استان هنوز و پس از چند دهه نتيجه اى نداشته است. 

بنابراين شــايد بتوان گفت برنامه محور بودن و تعامل بيش از پيش مديران 
با يكديگر يكي از داليل موفقيت اســتان در برخي از بخش هاي اقتصادي 

بوده است. 

 عطا شعبانى راد
 شــايد اگر شــرايط عادى بود و بحران هاى اقتصادى ناشــى از تحريم و 
ويــروس كرونا معادالت را در هم نريخته بود، اكنون بهترين زمان آن بود تا با 
مراجعه به مطلبى كه با عنوان «آقاى شاهرخى؛ همدان را به جايگاه درخور آن 
بازگردانيد»، كه در روزهاى معارفه استاندار جديد منتشر شد، آمار تفصيلى آن 
گزارش در حوزه هاى كشاورزى، گردشگرى، صنعت، واردات، صادرات، اشتغال 
و ... در بازه 2 ساله مورد بازخوانى قرار گيرد، نگارنده آن مطلب اما امروز ديگر 
نه به اســتحكام آمارهاى منتشرش شده باور دارد و نه به مفيد بودن آن سنخ 
گزارش ها، كه حتى با فرض صحت آمار، فرســنگ ها از زيست روزمره مردم و 

واقعيات ميدانى فاصله دارد.
براى گشايش بحث، به  نوعى مهندسى معكوس روى آورده «آنچه بايد» پيش 
روى استاندار همدان در فرصت بازمانده را از منظر «آنچه بايسته بود» بررسى 

مى كنيم.
طرفداران انتخاب اســتاندار از نيروهاى بومى، چنين اســتدالل مى كنند كه 
شــناخت بافت اجتماعى و فرهنگى و مسائل خاص يك استان، از مزيت هاى 
بى بديل يك فرد بومى اســت اما از آنســو هســتند افرادى كه با تشكيك در 
ارجحيت نيروهاى بومى، به اين مســأله توجه مى دهند كه سال هاست انواع و 
اقســام زمزمه ها درباره نقش اثرگذار برخى گروه ها در همدان بيان مى شود و 
مردمان كوچه و بازار شــايعاتى را درباره حضور و نفوذ افراد متنفذ محلى در 
بسيارى موارد از قبيل ساخت وسازها، مسائل آموزشى، انتصابات امور اجرايى، 
مديريت شــهرى و حتى موارد پزشــكى و بهداشتى اســتان بيان مى كنند و 
تاكنون كسى هم به  صرافت پاسخگويى به افكار عمومى در اين زمينه برنيامده 
و صحت وسقم اين شايعات و زمزمه ها هيچ گاه بررسى نشده و كار توسعه استان 

دهه هاست در هاله اى از غبار شايعات دنبال مى شود.
برخى از بومى گرايان بر فرصت هاى ناشــى از خصلت «مردم شناســى» يك 
استاندار تأكيد مى كنند اما مخالفان اين رويكرد در پاسخ مى گويند اين امر تا 
زمانى مطرح بود كه تعامل با سرمايه گذاران، نخبگان و متنفذان محلى مدنظر 
قرار داشــت كه امروز در شمار ضروريات مديريت دولتى نيست، استدالل آنها 
بر اين مدار اســتوار اســت كه اگر تا چند سال پيش يك استاندار مى توانست 
با تكيه بر احساســات ناسيوناليستى و گاه حتى پوپوليستى، كارهايى را پيش 
ببرد امروز فضاى اجتماعى استان از اين مرحله عبور كرده و تعامالت در حوزه 
سرمايه گذارى نيز عمدتاً وابسته به تصميمات كالن تر كشورى است كه خارج 

از حيطه اختيارات استانداران قرار دارد.
دعواى بين بومى گرايــان و غير بومى گرايان اما چندان مورد عالقه عامه مردم 
نيســت آنها كارى ندارند كه با آمدن اســتاندار بومى، حلقه ارتباطات محلى 
و ســازوكارهاى چندين ســاله بوروكراتيك ادامه پيدا كنــد يا زنجيره اتصال 
خودى ها توســط فرد غيربومى قطع شــود و تيم هاى جديد كارى به ميدان 
بياينــد، براى عموم مردم مهم تر از آمدورفت اين وآن مدير و بومى و غيربومى، 

نتايجى است كه بر سر سفره معيشت خانوار ديده شود.
استاندارى آشنا با قواعد بازى هاى سياسى

شاهرخى خود از بطن نيروهاى سياسى است و قواعد بازى را مى داند او همان 
ابتداى كار ســعى كــرد از طريق جلب رضايت عناصر مهــم برخى جريانات، 
احتمــال مخالف خوانى هاى بعدى را به حداقل برســاند اما مهره هاى جوان و 
راديكال جريانات اصولگرا كه اهل تعامل كمترى هستند در بزنگاه هاى بعدى 

منشأ اثر شــدند و همين امر احتماالً شــدت مخالف خوانى ها با 
استاندار را شديدتر كرده و خواهد كرد، مگر اين كه از 

صندوق رأى اياالت متحده چيزى بيرون بيايد 
كه تمايل به بر سر كار آمدن دولتى اهل 

تعامل را در ايران هم محسوس سازد.
احتمــال  شــاهرخى  منتقــدان 

اثرگذارى طيف لُرهاى مرتبط با 
مصادر امنيتى و ديپلماتيك را 
در انتصاب وى به مثابه يك 
نقطه ضعف مطرح مى كنند 
اثرگذارى  وى  موافقان  اما 
محتمل افــرادى زيرك و 
ديپلمات منــش را بهتر از 
محلى  افــرادى  اثرگذارى 
معادالتشــان  كه  مى دانند 
بيشــتر از امــور بلندمدت، 

بر محور مســائل كوتاه مدت 
مى گــردد،  درون گروهــى  و 

ضمن اينكه طرفداران شــاهرخى 
مى گويند در غايت كار، اگر استاندارى 

منتسب به يك زيرمجموعه نظام، كارنامه 
موفقى نداشته باشد بهتر از آن است كه عملكرد 

وى به پاى كليت نظام نوشته شود.
در اين متن از نظر اخالقى بايد به نقل قول خود سيدســعيد هم در 

اين زمينه اشــاره كنيم كه در روزهاى ابتدايى كار تأكيد كرد: «از استاندارانى 
نيستم كه پايبند به ميز بوده و خود را دل بسته به آن بدانم، هيچ تالشى براى 
كسب اين مقام نكرده و با كسى هم براى رسيدن به استاندارى همدان رايزنى 

نكرده ام».
او احتماالً راست مى گويد و نقش مستقيمى در روندى كه منجر به كسب اين 
مقام شده نداشته اســت؛ اما حتماً خود او نيز واقف است كه عالوه بر پيشينه 
بلندبااليى كه دارد، آشــنايى با برخى عناصر تأثيرگذار اصالح طلب، به قطع در 

روند بركشيدن وى مؤثر بوده است.
 شاهرخى فضاى استان را مى شناسد

شاهرخى در مالير و تويسركان و قروه، شهردار و در نهاوند و اسدآباد، فرماندار 
بوده و به خوبى فضاى اســتان را مى شناسد و از اين نظر انتقادى كه در مورد 
اســتانداران غيربومى مطرح مى شــود در مورد وى مصداق نــدارد مگر آنكه 
شناخت فضاى استان را به شناخت و ارتباط با افراد و گروهاى ذى نفوذ محلى 

تعبير كنيم.
به ياد داشته باشيم كه عمده پيشينه فعاليت شاهرخى در دوران اصالح طلبان 
بــوده و با اين وصف زمانى حلقه هايى از اصالح طلبان لرســتان انتقاداتى را بر 
وى وارد دانستند كه اگر كســى معادالت لرستان را بشناسد به خوبى متوجه 
مى شــود كه اين انتقادات بيشتر از آنكه سياسى باشد جنبه رقابت هاى قومى 

و بين شهرى دارد.
گفته مى شــود كه يك «اســتاندار 

خــوب» بايد داراى تجربه مفيد در حوزه هــاى مرتبط با اجرا بوده و ارتباط و 
تعامل تنگاتنگى با مردم داشــته باشد از اين منظر دولت فعلى چنين مواردى 
را عمدتاً پوپوليستى دانسته و اعتقاد دارد اگر به درستى كار خود را انجام دهد 
اثر آن در زندگى مردم ديده مى شــود اما مخالفان اين انگاره تأكيد دارند كه 
در شرايط ســخت اقتصادى ديدار با عموم اقشار و اصناف مردم 
مفيد اســت حتى اگر نتايج خاصى بــر اين ديدارها 
مترتب نباشــد الاقل مانع از احساس دورى و 
جدا افتادن مسئوالن از اجتماع مى شود 
و چنين اســت كه مى توان انتقادات 
منتقدان در اين حوزه را تا پيش از 
بروز ويروس كرونا تا حدى وارد 
دانســت، به ويژه آنكه مسائل 
ميدانى اجتماع گاه بســيار 
اطالعاتى  آن  از  متفــاوت 
از  مســئوالن  كه  اســت 
گزارشــات رسمى و حلقه 
و  كارمنــدان  پيرامونــى 
مشــاوران خــود دريافت 

مى كنند.
تعامل مستقيم 
با نخبگان در دوران 

شاهرخى
از منظر «تعامــل» در حوزه هاى 
فكر و تصميم ســازى جز جلساتى كه 
با احزاب، رســانه ها، سمن ها و طيف هايى 
از جوانان در ابتداى كار انجام شده، شاهد اقدام 
ديگرى از شاهرخى نبوده ايم به ويژه آنكه او چه بخواهد 
يا نخواهد شائبه نزديكى به طيف اصالح طلب را هم  پشت سر دارد و 
اينكه چندان پذيراى چهره هاى ماندگار فرهنگى، نخبگان سياسى و اجتماعى 

و هنرى نبوده به نوعى عدول از آرمان هاى اصالح طلبى نيز محسوب مى شود.
درباره «پاك دســتى» و «كارآمدى» آنچه در مــورد كليت دولت مصداق 
دارد درباره اســتانداران هم قابل تعميم اســت، چنانكــه اين دولت كه در 
حلقه هاى نخســت عمدتاً از عناصرى با ســابقه فعاليــت در مجموعه هاى 
امنيتى تشكيل شده و به مديريت افكار عمومى عالقه خاصى دارد، نگارنده 
در مقامى نيست كه اين موارد را جزءبه جزء بررسى كند؛ زيرا پارادايم هاى 
امنيتى اعم از مســائل اجتماعى بوده و نياز به اشــراف دقيق بر جزئياتى 
دارد كه در حيطه دسترســى روزنامه نگاران نيست اما بدون قضاوت درباره 
اينكه در كدام بحران يا مســأله اجتماعى دولت خوب عمل كرده يا بحران 
را به طور موقت زير فرش داده، اين موضوع را به زبان روزنامه نگارى چنين 
بيان مى كنيم كه به هرحال چه مردان كليدى اين دولت را «َكِيس» و فطن 
بدانيم يا اتهام مديريت و مهندســى افكار در همه مسائل را بپذيريم، بايد 
قبــول كنيم كه اين دولت واقعاً با حوادث و مســائل عجيبى مواجه بوده و 
از اين نظر نماينده ارشــد آن در استان همدان هم از شمول اين بدبيارى 
خارج نيســت و درمجموع با هر روشــى، به هرحال تاكنــون كار را پيش 

برده انــد يا حداقل چنين وانمود كرده اند كه كار پيش مى رود.
برخى گرايش سياسي همخوان با دولت را امتيازى براى يك استاندار مى دانند 
تا از اين نظر پايبندى به شعارهاي دولت و تعهد به برنامههاي ارائه شده از سوي 
وزير كشــور رقم بخورد نگارنده در اين مــورد قضاوت را به خوانندگان واگذار 
مى كند كه درنهايت آيا اگر شاهرخى را پايبند به برنامه هاى دولت 
بدانيم آيا مى توانيم برنامه هــاى دولت را درمجموع مثبت و 
كارآمد تلقى كنيم يا خير و پرســش بى پاسخ ديگر اينكه آيا 
دراساس برنامه هاى كالن ذيل بحران هايى از قبيل تحريم و 

كرونا امكان اجرا داشته يا خير؟
 تعامل نقطه ضعف است يا 

قوت؟
و  بودن  مشــورت گرا  عمل گرايى، 
بســنده نكردن به حلقه ياران و 
هم قطاران قديمى از شاخص هاى 
يك استاندار خوب است و برخى 
اعتقاد دارند اســتاندار بايد اهل 

«تعامل» باشد؛ 

برپايه اين قرارداد، قرار است در حدفاصل دانشگاه آزاد و روستاي رباط شورين 
شهرك باغ ويال ساخته شود كه احتماال سرمايه گذاران زيادي را در اين منطقه 
جذب خواهد كرد. اين پروژه مي تواند زمينه ساز رونق اقتصادي در بخش هاي 
مختلف باشــد؛ زيرا احتمال دارد بيشتر مشــتريان اين باغ ويالها غيربومي ها 
باشند كه موجب مي شود در ساير بخش ها نيز در همدان سرمايه گذاري كنند. 
حضور غيربومي ها و آشنايي آنها با ظرفيت هاي همدان، استان را بيش از پيش

بهره برداري برسد.
يكي ديگر از برنامه هاي قابل بررسي در زمان شاهرخي مي تواند معدن باشد كه 
نوع  ظاهر امر نشان مي دهد با جديت به آن پرداخته شده است. در همدان 30
مواد معدني استحصال مي شود كه تاكنون عمدتا به صورت خام از استان خارج 
ربرنامه اي كه ارائه شده قرار است كه به فرآوري اين محصوالت  بطبققق اماماا مي شده

گفت وگوي پپپپپپپپپپپپپپپپپپرپپررپرپپپپرپردداداختختهه ش شودود.  آخرين  در  اســتاندار 

ااااااااععععععععععععععععععععععالعالمم خخود

كــرد 
كه « بيش از هزار و 
ميليارد تومان پروژه درحال  600
اجرا براي فرآوري سنگ معدني است كه همه 

به نتيجه برسند». آنها بايد براي سال 1400

بهره برداري بر ســر راه بود. حدود 6 ســال است كه پيشــرفت فيزيكي اين
سال پيش فوت كرد 3 درصد است. درنهايت سرمايه گذار آن 3 3پتروشــيمي 93
و نااميدي ها براي راه اندازي از آن بيش از پيش شد؛ اما اكنون وعده هايي براي
بهره برداري از آن در روزهاي آينده داده شــده است، كه در اين صورت يكي از

مهم ترين سرمايه گذاري ها در استان محسوب خواهد شد.
ممكن اســت اين سرمايه گذاري ها

تالش هايي نتيجــه 
باشــد كه در يك دهه اخير انجام
اســت؛ اما اگر كمي منطقي به اين موضوع شده
نگاه كنيم مي توان اين را هم درنظر گرفت كه امكان داشــت
نتيجه آن تالش ها در اين 2 ســال هم به بار ننشــيند. چنانچه بسياري از
تالش ها و برنامه ها در استان هنوز و پس از چند دهه نتيجه اى نداشته است. 
بنابراين شــايد بتوان گفت برنامه محور بودن و تعامل بيش از پيش مديران
با يكديگر يكي از داليل موفقيت اســتان در برخي از بخش هاي اقتصادي

بوده است. 

نگاهي به عملكرد استان در جذب سرمايه گذار

بود  ذهن  ز  ا ر  دو موفقيت 

نگاهى به فراز و فرودهاى نماينده دولت در همدان

كرد بحران»  به جاى «استاندارى»، «مديريت  شاهرخى 
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 شمــاره  بيست و دوم شمــاره  بيست و دوم
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م

تحليلى بر عملكرد استاندار در 2 سال گذشته

زد رقم  را  اقتصادى  توسعه  سياسى،  شاهرخى 
 سپيده راشدى

 گفت وگو بــا صاحب نظــران در عرصه هاى مختلف 
گوياى آن اســت كه شــاهرخى در 2 زمينه سياســى و 

اقتصادى موفق تر از بخش هاى ديگر عمل كرده است.
اغلب سياسيون بر اين باور هستند كه شاهرخى در دوران 
2 ساله خود همدلى را بين سياسيون برقرار كرده است. با 
اينكه اغلب نمايندگان منتخب در شهرهاى استان اصولگرا 
هســتند، اما اين اســتاندار اصالح طلب توانسته اختالف 
2 حزب را كمتر از گذشــته كنــد. جز همدلى مى توان به 
تعامل بيشــتر مديران با يكديگر اشــاره كرد. در بسيارى 
مواقع مديران اســتان به دليل تعامل بــا ديگرى از برخى 
موارد چشم پوشى كرده و ســعى مى كنند اگر در مواردى 
كوتاهى صورت گرفتــه آن را حداقل در مقابل خبرنگاران 

مطرح نكنند.
به زعم سياسيون همين موفقيت 2 اتفاق را رقم زده است؛ 
يكى اينكه همدلى بين مسئوالن استان باال برود در نتيجه 
با همديگر هم افزايى داشــته باشــند و دوم اينكه عملكرد 
سياسى او موجب شده تا اگر در اقتصاد هم توفيقى داشته 

پررنگ به چشم نيايد.
نمايندگان شهرســتان ها در مجلــس و اقليت احزاب او را 
استاندار سياسى ناميده اند، اين لقب هم به اين دليل است 
كه دولت دوازدهم كه براى انتخابات از سوى اصالح طلبان 

حمايت شده بود بيشتر مديران را اصالح طلب انتخاب كرد 
كه شــاهرخى هم جزو اين انتخاب بــود. پس از انتخابات 
مجلس يازدهم در اسفندماه سال 98 به دليل ردصالحيت 
اصالح طلبان، اصولگراها مجلس را به دست گرفتند. به تبع 
نمايندگان فعلى استان همدان هم اكثريت اصولگرا هستند. 
چون اصولگراها با روحانى در چالش هســتند، پيش بينى 
مى شد كه استاندار با نمايندگان بر سر جناح هاى حزبى در 
تقابل باشد يا برعكس؛ اما شاهرخى با همدلى خوبى كه با 
مجمع نمايندگان ايجاد كرد، تقابل حزبى كه درحال حاضر 
بين مجلس و دولت هم هست در استان همدان نمود پيدا 

نكرد.
امــا امروز بــا تحقيــق در حوزه هاى مختلف و بررســى 
ديدگاه هــاى مختلف مى بينيم كــه عالوه بر هماهنگى در 
حوزه سياسى، توفيقات اقتصادى هم براى استان رقم زده 
است. برنامه محور بودن از ويژگى هاى بارز شاهرخى است 
كه اين ويژگى در تدوين ســند راهبردى 3 ساله به وضوح 
قابل مشاهده است. وى همچنين ديدگاه هاى كارشناسى 
را مبناى برنامه ريــزى در فعاليت ها قرار داده كه اين مهم 

موجب ايجاد انگيزه بين كارشناسان و مديران شده است.
اغلــب فعــاالن اقتصــادى از جملــه توليدكننــدگان، 
صادركنندگان، بازاريان و مديران نزديك به وى هم بر اين 
باور هستند كه در 2 سال تصدى گرى شاهرخى بر استان 

حمايت هاى معنــوى از فعاالن اين عرصه قابل توجه بوده 
اســت، اما آن طور كه به نظر مى آيد كمتر رسانه اى بودن او 
موجب شــده تا موفقيت هاى استان در بخش اقتصاد نمود 
پيدا نكند. با اينكه طبق آمارى كه اداره كار منتشــر كرده 
است، ساالنه 20 هزار شغل ايجاد شده و براى سال 1400

هم همين تعداد شــغل برنامه ريزى شده است، با اين حال 
مطلعان در اين زمينه در ايجاد اشتغال و حمايت از كارگر 
انتقاد دارند و برخى فعاالن اقتصادى هم حاضر به گفت وگو 

در اين زمينه نشدند.
اصحاب رســانه، فرهنگ، هنر و گردشــگرى اغلب بر اين 
باور هستند كه در دوران شــاهرخى رونق خاصى در اين 
بخش ها رخ نداده است. اين بخش ها در دوران شيوع كرونا 
آســيب بيشترى ديدند و اين آسيب مختص همدان نبود؛ 
اما با توجه به برخى راهكارها كه ارائه مى شد اگر شاهرخى 
مشاوران خوبى در اين بخش ها داشت مى توانست عملكرد 

قابل بررسى در اين زمينه ها هم داشته باشد.
در ادامــه گفت وگــوى همدان پيام با 27 نفــر از مديران، 
سياسيون، بازاريان، اساتيد دانشگاه، هنرمندان، معتمدان 
محل و مردم درباره عملكرد استاندار در بخش هاى مختلف 
آمده اســت. اما بسيارى از آنان تأكيد داشتند نام آنها درج 
نشود، از اين رو از عنوان كردن نام و نشانى آنان خوددارى 

شده است.

گفت وگو با صاحب نظران درباره عملكرد استاندار همدان سيدسعيد شاهرخى
نظر كارشناسان و مديرانحوزه فعاليت

مسئوالن استان در مسائل بازار دخالت نكنند و فقط نظارت ها را بيشتر كنندصادركننده 
دولت كارشناسى غلط را تحليل مى كند و بازار را از چارچوب خارج مى كند. جاهايى كه الزم است به بخش خصوصى واگذار شود.

صادركننده
حمايت ها مقطعى و جلسه توسعه صادرات به نسبت 2 سال گذشته كمرنگ بوده، تعهد ارزى چالش جدى صادرات است كه اين 
تصميم حاكميتى است و استاندار مى توانست با اين موضوع كالن مخالفت و از صادركننده ها دفاع كند. مسئوالن سرگرم سياست 

هستند و از منظر اقتصادى غافلند.

صادركننده
اصالح ساختارى انباردارى كشمش، اصالح وضعيت پهن كردن انگور و ترويج اين فرهنگ مى توانست محقق شود كه نشده.

مديران نظر فعاالن اقتصادى را دنبال كنند، كارهاى مسئوالن براى حمايت از بخش خصوصى نيست و در 6 سال اخير اتفاق قابل 
توجهى براى بخش خصوصى نيفتاده است.

معتمد بازار
مدت هاست معامله انجام نمى شود و فرش از رونق افتاده. اجناس صادر نمى شود. مديريت قوى در اداره امور صادرات وجود ندارد. 
محصوالت پشــت مرزها دپو شده. بازار ركود شــديد دارد و براى بهبود فضاى كسب وكار وزارت امور اقتصادى و دارايى هيچ گونه 

همكارى با بازارى ها نمى كند.

معتمد محل
پيگيرى مطالبات مردمى مبنى برايجاد بلوارهاى جديد، آســفالت معابر، جدولكارى و بهســازى پياده روها از جمله اقدامات مثبت 

شاهرخى بوده است. 
در شهرك مدنى 600 خانوار بى بضاعت شناسايى شده است كه نيازمند حمايت هستند.

فعاليت ستاد تنظيم بازار در محالت كمرنگ است. 

ورودى برخى نقاط مانند شهرك مدنى بايد اصالح شود. برنامه ريزى قوى براى كارگاه هاى توليدى وجود ندارد. توجه به اشتغال و معتمد محل
خودكفايى وجود داشته است و با حمايت استاندار برخى كارگاه هاى توليدى مشاغل خانگى براى زنان خانه دار به وجود آمده است.

تشكل هاى 
دانشجويى 

در 13 سال اخير فقط يك استاندار جوابگوى مطالبات مردم بوده و بين دانشجويان حضور پيدا كرده است اما از ظرفيت آنها همواره 
در زمينه مشاركت در انتخابات استفاده شده است.

مهدى غالمى(رئيس 
اتحاديه طالفروشان)

مبارزه با قاچاق كاال، گرانفروشى و رعايت قوانين تعامل با اتحاديه ها بحث ماليات و تراكنش هاى مشكوك مالى از سال 93 درحال 
پيگيرى است. 

نزديك به ده گواهى ثبت اختراع دارم اما تسهيالتى به من تعلق نگرفته است. توليدكننده
محصوالت خودمان را از كشورهاى ديگر خريدارى مى كنند و به خودمان مى فروشند.

حمايت استاندارى در زمينه اعطاى وام، پيگيرى تسهيالت كم بهره براى توليدكننده هاتوليدكننده

منبع درآمد هنرمندان موسيقى قطع شده و هيچ كارى برايشان انجام نشده است، جذب هنرآموز و تبليغاتى كه جوانان را به اين هنرمند موسيقى 
سمت بكشاند نيست وضعيت موسيقى بالتكليف است.

استاد دانشگاه
از اســتقالل دانشگاه ها دفاع نشده، به طورى كه افراد غيرمسئول در امور دانشگاه ها دخالت كردند. استقالل دانشگاه ها براى امنيت 
شــغلى هيأت علمى كليدى است، اگر هم تشكلى مســتقيم زيرنظر استاندارى نيست استاندار نظر مشورتى بدهد و تشكل ها هم 
بپذيرند. تعداد زيادى از استادان دانشگاه به كرونا مبتال شدند اما با اين حال از صبح تا ظهر استاد موظف است در دانشگاه حضور 

داشته باشد.

استاد دانشگاه
راه حــل و ارائــه راهكار تمامى پروژه هاى عمرانى و صنعتى، هنرى و هرچيزى كه به رشــد اقتصــادى كمك مى كند بايد با نظر 

دانشگاهيان انجام شود. 
ادارات نقش اجرايى دارند، نقش برنامه ريزى ندارند. كار اجرا با علم كامال متفاوت است، دانشگاه پايلوت علمى است و با استفاده از 

ظرفيت دانشگاهيان علم استاد هم به روز مى شود.

به كسى كه كار بلد نيست مسئوليت داده اند.استاد دانشگاه
هركسى كه به لحاظ فرهنگى مى تواند عمكرد بهترى داشته باشد در جامعه بيشتر از آن شخص استفاده شود.

مديركل
اســتاندار به نظرات كارشناسى بسيار اهميت مى دهد و به خردجمعى عمل مى كند به همكاران نگاه انسانى دارد نه ابزارى. داراى 
روابط عمومى گســترده و داراى تجارب بســيار اما به همكاران هم زبان خود بيشتر اهميت مى دهد و در جلسات بسيار عصبانى 
مى شود. اعتبارات خوبى از وزارتخانه ها و دستگاه ها جذب كرده است. زيرساخت هاى خوبى كه نيكبخت درست كرده بودرا حفظ 

و ارتقا داده است.

رابطه ها جاى شايسته ســاالرى را گرفته است. مسكن ملى در شهرستان ها زدوبند شده و هركسى كه در راه و شهرسازى آشنايى مردم
دارد، مسكن او در نقطه بهترى است.

جلوى گرانى بيش از حد مسكن در همدان گرفته نشده و بسيارى از مستأجران آواره تر شدند.مردم

فعال فرهنگى

كرونا فرصت مناسبى است كه كليشه هايى كه بر فرهنگ و هنر سايه انداخته بود و عادت وار انجام مى شد، متوقف شود. فرهنگ در 
همدان تبديل به تبادل اطالعات بين يك قشر خاص شده است و براى مردم ملموس و كاربردى نيست.

هسته هاى پژوهشى آموزش در حوزه فرهنگ و هنر شكل نگرفته است و
از ظرفيت بزرگان رســانه و نويسندگان و هنرندان براى تربيت نســل جديد استفاده نشده است و فرهنگ همچنان در صف آخر 

انتظار ايستاده است.
كارمندان 
شهرستان

مديرانى كه براى هر شهرستان درنظر گرفته مى شود عالوه بر دغدغه اقتصادى دغدغه فرهنگى هم داشته باشند. 
مديران اغلب سياستزدگى دارند يا ديدگاه صرف اقتصادى دارند.

مديران منتخب ديدگاه همه جانبه داشته باشند و همه ابعاد را ببينند.

اســتاندار با محالت درگير نشــده است. هرچه بوده سياسى كارى بوده و براى ايجاد اشتغال روند گرفتن وام هاى خانگى را تسهيل معتمد محل
نكرده است و از طرح ايجاد فرهنگ مشاركت در محله ها حتى يك بار هم بازديد نكرده است.

تشــكيل نشــدن احزاب قوى در استان و استفاده نكردن از احزاب در تعيين مديران ارشد. استاندار ديدگاه سنتى دارد و جامعه را عضو يك جناح
در نگاه خودش مى بيند. 

مسئول خانه 
كارگر استان 

همدان(چنگيز 
اصالنى)

هر 3 ماه يك بار در راستاى مشكالت كارگران تشكيل جلسه مى دهيم و استاندار در حد توان و قوانين استان مشكالت را پيگيرى 
كرده و به نتيجه رسانده است. 

بيشــترين جذب بيمه بيكارى را اســتاندار داشــته است و در ايجاد اشــتغال و افزايش دســتمزد واقعى براى كارگران استان و 
سرمايه گذارى جهت تحقق توانمندى همدان در صنعت،كشاورزى و توريستى تالش كرده است.

كارشناس 
شهرسازى و 
معمارى دكتر 

محمدرضا 
عراقچيان

اســتاندار در حوزه اطالع رسانى ضعيف عمل كرده است. در 2 سال اخير تنش هاى سياسى وجود نداشته، رابطه صميمى ترى بين 
نماينگان، ولى فقيه و... وجود داشته است.

اســتمرار فعاليت آقاى عراقى و انتخاب فردى باتجربه مانند مهندس فرزانه در امور عمرانى اســتاندارى از كارهاى مثبت استاندار 
بوده است.

ســنگ بناى پروژه هاى عمرانى درازمدت و كوتاه مدت را بنا نهاده اســت، مانند برنامه ريزى گردشــگرى در حوزه منطقه عليصدر، 
فرودگاه، باغ ميوه، دامنه شمال الوند و تك بناهاى زيادى در شهر.

 پروژه فرودگاه خيلى موفق نبوده و فقط چند پرواز به تهران داشته و درنهايت تعطيل شده است.
در پروژه راه آهن ايستگاه شهرى درحال انجام است اما الزم است سرعت كار بيشتر شود.

پرونده مسكن مهر بايد بسته شود چون در بسيارى از نقاط بدون كاربرى خدماتى، تجارى و آموزشى بنا شد. 
در حوزه مسكن ملى از تجربه مسكن مهراستفاده شود.

طرح جامع را با تشكيل كارگروه ها فنى تر و علمى تر پيش ببريم.
حوزه مديريت شهرى دچار روزمرگى شده است كه نيازمند برخورد علمى تر مجموعه استاندارى با مجموعه راه وشهرسازى و مباحث 

عمران شهرى است.
الزم است سرمايه انبوه سازان جمع شود و آنها را تشويق كنند تا پروژه ها بزرگ انجام دهند. استاندارى مستقيم وارد شود و اعتبارى 

در حوزه ساخت و ساز به وجود آورد.
بخش دولتى بخش خصوصى را به كارهاى كالن سوق دهد.

دخالت بيشتر استاندار در حوزه صدور پروانه، رفع موانع صدور پروانه و سرعت بخشيدن به اين امر.

كارمندان استان

ساليانه شاهد توليد تحصيلكرده هاى بسيارى از كارخانه هاى علم و دانش و دانشگاه هاى متفاوت در استان هستيم كه يكى پس از 
ديگرى پله هاى ترقى را با درايت طى كرده و مدارك عاليه كسب مى كنند. با فرض اينكه شرايط استخدامى مهيا بوده (كه نيست) 
اما به داليلى از جمله شايد ايشان تئورى صرف فراگرفته و تا اطالع ثانوى توانايى عملكردى و تجربى موردنياز سازمان ها و ادارات 
دولتى را ندارند امكان جلوس فارغ التحصيالن در مناصب و مساند خاص به صفر مى رسد حتى اگر در ميان آنها اشخاص نخبه نيز 
وجود داشــته باشــند. از طرفى با توجه به اينكه در چند سال اخير بسيارى از ارگان ها مجوز تبديل وضعيت كاركنان قراردادى و 
شركتى به كارمندان رسمى دولت را نداشته، نيروهايى هرچند توانمند و شايسته از اين دست هم، از شانس اخذ سمت برخوردار 

نخواهند شد. نمى دانيم تاكى شاهد يك بام و چندهواى نحوه اشتغال كاركنان خواهيم بود.
نكته حائز اهميت و قابل تأمل اين است كه در اين ميان هستند مسئوالن و مديرانى كه سال ها و حتى دهه هاست در سمت هاى 
خود جاخوش كرده و كسى هم كارى به كارشان ندارد. البته نبايد غافل از اين بود كه بعضى نظركرده اند يا شايد قحط الرجال است 
و افرادى درخور جايگاه و مقام يافت  نشــده و يا امثال بر ســمت نشستگان فعلى از مادر زاييده نشده اند. اين نقد مستقيم به شما 

« آقاى استاندار» وارد است.

كارشناس برنامه 
ريزى شهرى و 

گردشگرى 
 (محمدرحمانى) 

ساخت شهرك وياليى در مسير حيدره سر از خاك بيرون آورده و تبديل به يك سكونتگاه غيررسمى افراد خاص براى زمان اوقات 
فراغت شــده است، كوهپايه الوند در كنار آبشار گنجنامه و كتيبه شاخص آن به بخش خصوصى واگذار و زيست بوم عشاير به آن 
گستردگى كه بهترين زمينه توسعه و جذب گردشگرى خارجى را در زمينه گرشگرى عشايرى دارد زير تله كابين و دهكده اى به 
اين نام مدفون شــد، واگذارى دامنه هاى الوند در كنار كتيبه هاى گنجنامه و تأســيس تله كابين 2 واقعه را به همراه داشت. بخشى 
از دامنه الوند به تصرف رايگان سرمايه گذاران بخش اقتصادى به بهانه توسعه گردشگرى در اين شهر در آمد و از طرف ديگر، اين 
ســرمايه گذارى بيش از ده ها زيست بوم عشايرى منطقه را ويران و حقوق مالكانه آنها را از بين برد، بررسى ويرانى هاى خانه هايى 
كه مى توانست در فهرست بناهاى واجد ارزش قرار گيرد ويرانى مراكز محله و در برخى موارد چمن محالت و ميدان اصلى شهر و 
آثار مدفون شده در زير قدوم شهروندان موجب دفن بسيارى از هويت تاريخى شهر و جعل يا كپى آن در موزه اى كه در برنامه قرار 
گرفته اســت مسكوت بماند، شهر جهانى صنايع دستى و رويدادهاى بى نظير و گاهى غيرقابل تكرارى مانند رويدادهايى همچون 
«همدان 2018» و اجالس سازمان جهانى جهانگردى انجام گرفت كه بررسى عميق آن نشان مى دهد اين وقايع تنهاى به يكسرى 
فعاليت هاى ژورناليستى و تبليغاتى براى كسى يا كسانى با اعتبارات دولتى و بيت المال انجاميد كه بررسى آن از زواياى مختلف 
با همه رويكرد مطلوبى كه دولت در اين استان به دنبال آن بود به يك فرصت بسيار خاصى تبديل شد كه سوزانده شد و نتوانست 
آثار خود را به اليه هاى ديگر انتقال دهد. اين گونه برنامه هاى جهانى از اخالقى ترين مسائلى است كه براى برنامه هاى آتى مى بايست 

از پيش برنامه ريزى كرد.
 اگر استانداران و يا معاونان دست اندركار با دقت و توجه بيشتر از بين جامعه دانشگاهى افراد داراى قابليت و صالحيت در اجراى 
اين برنامه ها را به خوبى شناسايى و به كار مى گرفتند و يكروزه شركت هاى صورى براى عقد قراردادها سر از شهر بيرون نمى آوردند 
به يقين نتايج به دســت آمده تنها به اقدامات ژورناليســتى و كوتوله پرورى ختم نمى شود و آثار اين رخدادها بى تفاوتى فرهنگى و 

شهرى را به وجود نمى آورد و به قطع مى تواند داراى گستره وسيع ترى در بين مردم و ذى نفعان آن داشته باشد

رئيس سازمان 
برنامه و بودجه 
(سيد اسكندر 

صيدايى)

برنامه محورى خصوصيت بارز استاندار است. هم وضعيت حال حاضر را شناسايى مى كند و هم آينده را تدبير مى كند.
تعامل خوب با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از آغاز دولت خود.

تدوين سند راهبردى 3 ساله براى استان كه منجر مى شود همه دستگاه ها بدانند ظرف 3 سال چه اقداماتى را بايد انجام دهند كه 
اين مهم به اقتصاد، فرمانداران و شوراى برنامه ريزى كمك كرده است.

استاندار مبناى برنامه ريزى فعاليت ها و مطالعات را اهميت بر نظر كارشناسان قرار داده است.
پيگيرى و نظارت مستمر بر امور از شاكله هاى اصلى كار او است.

حضور ميدانى در شهرستان ها.
ارتباط ملى با وزارتخانه ها و دستگاه ها و برنامه و بودجه كه منجر آورده هاى زيادى منجر شده است.

جذب مسئوالن رده نخست در استان.
پس از استمرار در دعوت از نوبخت معاون رئيس جمهور 300 ميليارد آورده براى استان داشته است.

اشتغال و توليد را در اولويت خود قرار داده است.
ميزان اشتغال را افزايش داده و ساليانه 20 هزار شغل ايجاد كرده است.

آمار گمرك استان حاكى از ارزآورى و پيشرفت بوده است.
حضور به موقع در سازمان برنامه و بودجه كشور كه افزايش در هزينه و تملك منجر شده است.


