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ويژه استانداران- آبان 1400 - شماره384

همــدان تاكنــون 16 نفر بر مســند 
استاندارى همدان تكيه زده اند كه در 
اين بين على اكبر فاميل كريمى با يك 
ماه سرپرستى و احمد خرم با 5 سال و 
5 ماه استاندارى ركورددار كمترين و 
بيشــترين مدت داشــتن اين سمت 

هستند.
پس از پيروزى انقالب اســالمى و تشــكيل دولت موقت، رضا تمدن كه داراى 
دكتراى حقوق بود و پيش از آن دادستانى استان تهران را نيز در كارنامه داشت 
به عنوان اولين استاندار همدان از سوى دولت معرفى شد و 4 ماه در اين مسند 

ماند.
پس از تمدن، عباس حائرى از سوى شوراى انقالب به مدت يك سال مسئوليت 
استاندارى همدان را بر عهده گرفت تا اينكه با روى كار آمدن ابوالحسن بنى صدر 

، محمدعلى كى نژاد نيز استاندار همدان شد.
محمدعلى كى نژاد با داشتن مدرك دكتراى تخصصى مهندسى محيط زيست از 
دانشــگاه پييرمارى كورى پاريس و استاديارى دانشگاه تبريز به مدت يك سال و 

9 ماه استاندار همدان بود.
پس از آن در 21 ارديبهشــت ســال 61 با حكم آيت ا... خامنه اى رئيس جمهور 
وقت، محمدصالح مدرسه اى به عنوان استاندار همدان انتخاب شد و چهار سال و 

10 ماه نيز بر اين كرسى نشست.
على دانش منفرد پنجمين استاندار همدان بود كه تنها يك سال و 9 ماه در اين 
مسئوليت ماند و پس از طى اين مدت صندلى خود را به محمدرضا سپهرى داد 

كه وى نيز تنها 11 ماه عهده دار اين سمت بود.
با انتخاب آيت اهللا هاشــمى رفســنجانى به عنوان رئيس جمهور ايران، ســكان 
اســتاندارى همدان به سيدمحمدجهرمى رسيد كه پيش از آن استاندار زنجان، 

لرستان و سمنان بود و توانست دو سال و هفت ماه بر صندلى استاندارى همدان 
بنشيند كه البته در سال هاى بعد به عنوان وزير تعاون ،كار و امور اجتماعى دولت 

نهم انتخاب شد.
امــا هشــتمين و طوالنى ترين مدت اســتاندارى همدان را احمــد خرم كه از 
اســتاندارى هرمزگان به همدان آمد، در كارنامه كارى خود دارد و توانست پنج 
سال و پنج ماه در اين مسئوليت بماند و پس از همدان به خوزستان رفت و پس 
از آن معاون عمرانى وزير كشــور، ســپس وزير راه شد و اكنون نيز رئيس نظام 

مهندسى كشور است.
در دولت خاتمى، على جابريان همدانى و على اصغر زبردســت هر كدام به مدت 
چهار ســال تمام به عنوان شخص اول اجرايى اســتان همدان منصوب شدند، 
جابريان همدانى معاون تحقيقاتى وزير جهاد كشاورزى و دكتراى عمران گرايش 
پل ســازى از يكى از دانشگاه هاى انگليس را داشت و زبردست نيز به دليل اينكه 
در زمان خرم به عنوان معاون برنامه ريزى اســتاندارى فعاليت مى كرد؛ با همدان 
آشــنايى داشــت و هم اكنون نيز به عنوان رئيس اتاق بازرگانى همدان در حال 

فعاليت است.
در دولــت نهم هم بهروز مــرادى با مدرك دكتراى مديريت دولتى به ســمت 

استاندارى همدان پا به استان گذاشت و  چهار سال در اين سمت ماند. 
وى در دولــت دهم نيز به عنوان رئيس ســازمان هدفمنــدى يارانه ها و معاون 

برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور فعاليت كرد.
بعد از مرادى، كرم رضا پيريايى اهل كوهدشت لرستان، از بهمن 1388 تا تيرماه 

1391 استاندار همدان شد. 
وى پيش از آن به مدت ســه سال مديريت مركز موسيقى و سرود سازمان صدا 
و سيما را برعهده داشت و در حال حاضر نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام 

داراى پست است.
در فهرســت 16 نفره اســتانداران همدان، على اكبر فاميل كريمى با تنها يك 

ماه سرپرستى، ركورد كوتاه ترين مدت 
اشــتغال به اين سمت اســت. فاميل 
كريمى بــه عنوان فرمانــدار و معاون 
همدان  در  اســتاندار  امنيتى  سياسى 

فعاليت كرده بود.
على محمد آزاد كه در مبارزات انقالبى 
دوران نظــام شاهنشــاهى بــه درجه 

جانبازى رســيده بود، در يك ســال پايانى دولت دهم بــه عنوان چهاردهمين 
استاندار همدان انتخاب شد.

با روى كارآمدن حســن روحانى، محمدناصر نيكبخت استاندار همدان در دولت 
يازدهم شد.

 وى در زمان اســتاندارى بهروز مرادى معاون پشتيبانى استاندارى همدان بود و 
سابقه مديركلى اقتصادى در استاندارى هاى تهران و هرمزگان را داشت.

سيد سعيد شاهرخى به عنوان دومين استاندار دوران رياست جمهورى روحانى 
انتخاب شد. 

شاهرخى پيش از تصدى اين مســئوليت به دليل داشتن مسئوليت هايى مانند 
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان، فرماندار نهاوند، اسدآباد، 
شــهردار مالير و تويسركان با استان آشــنايى داشت و به مدت سه سال بر اين 

كرسى نشست.

از ابتداى انقالب اســالمى تا كنون 16 نفر سكان استاندارى همدان را در دست 
داشته اند و اين مسأله نشان مى دهد ميانگين عمر مديريت در استاندارى همدان 
دو سال و شش ماه بوده است ، حال با آغاز به كار دولت سيزدهم در كشور عليرضا 
قاسمى فرزاد هفدهمين استاندار همدان شاد تا سكان مديريت پايتخت تاريخ و 

تمدن را عهده دار شود .

در بيان مســئوالن، همواره يكى از محورهاى اساسى توسعه 
اســتان همــدان گردشــگرى بوده و تالش شــده بــا برگزارى 
رويدادهايى اين صنعت را در راستاى توسعه همدان به كار گرفت. 
مديران همدان هميشه برندهاى متعددى براى معرفى گردشگرى 
همدان داشتند كه شيوع كرونا نشان داد مديريت بسيارى از اين 
برندها در حوزه دولتى و بخش خصوصى بسيار ضعيف بوده است.

گردشــگرى ازجمله صنايعى اســت كه مديريت ارشــد استان، 
نقش تعيين كننده اى در آن دارد.  در دو دولت اخير، گردشگرى 
محور اصلى توســعه اســتان همدان در نظر گرفته و مورد توجه 

برنامه ريزان شهرى قرار گرفت.
مديريت گردشگرى در اســتان همدان با ضعف هايى مانند عدم 
وجود مديريت واحد و تشكيل كارگروه گردشگرى، مديريت حوزه 
گردشگرى به صورت مستقل ندارد و زير نظر معاونت عمرانى فعال 
بوده اســت. در تصميم گيرى هاى بعدى بايد بخش گردشــگرى 
به صورت مستقيم در استاندارى همدان تعريف و با تعيين برنامه 
كوتاه مدت و بلندمدت مديريت شــود تا تصميمات مورد توجه، 

احترام و اهميت قرار بگيرند.
 حذف كارگروه هاى گردشــگرى در اســتاندارى همــدان، يك معضل بود كه 
اميد به رفع آن همچنان اســت  اين كارگــروه در حالى در دولت دوازدهم در 
حالى حذف شــد كه مى توانســت در زمينه اتخاذ تصميمات  تأثيرگذار باشد.  
درحال حاضر تهديدى كه استان همدان را درگير كرده، عدم برنامه ريزى براى 
پساكروناســت. بايد با نظر كارشناسان تهديدات را به فرصت تبديل كنيم، 80

درصد جمعيتى در حوزه اقتصاد گردشگرى داريم، آسيب ديدند و براى كمك 
به آن ها بايد برنامه ريزى مشخصى داشته باشيم.

بســترهايى براى توسعه گردشگرى در استان، ايجاد كرديم اما كرونا بين آن ها 
فاصله انداخت و ما بايد تالش كنيم فاصله را كم كنيم به همين منظور احتياج 

به مطالعات كارشناسان و تسهيالتى داريم تا بتوانيم به روال سابق، برگرديم.
شاهرخى استاندار  سابق در حالى همدان را از نيكبخت استاندار اسبق تحويل 
گرفت كه او دو اجالس بزرگ بين المللى را در همدان برگزار كرد و سال 97 را 
تبديل به سالى براى ورود همدان در بين رقباى گردشگرى ايران كرد، با رفتن 
نيكبخت خورشيد برگزارى رويدادهاى گردشگرى نيز در همدان نيز افول كرد 
تا قبل از آمدن كرونا و  تعطيلى اين صنعت از اسفند 1399 در مجموع اقدامات 

چندانى در حوزه گردشگرى در همدان رقم نخورد 
از چالش هاى دوران مديريت شــاهرخى مى توان به سيل سال 98 در همدان 
و فروريختن بناى يخچال ميرفتاح، عدم حل شــدن موضوع كارتن به دســت 
ها ، اشــتغال پايين در بخش صنايع دســتى ، عدم ثبات مديريتى شــركت 
ســياحتى عليصدر كه موجب تعطيلى غار عليصدر شد، ساخته نشدن مجمتع 
گردشــگرى عصر طاليى هگمتانه، جاده كشــى در الوند و در نهايت تعطيلى 
صنعت گردشگرى همدان و بيكارى 2000 فعال گردشگرى در دوسال گذشته 

با آمدن كرونا اشاره كرد.
در سالهاى گذشته به طور خاص براى به چرخه گردشگرى وارد شدن دو شهر 
مهم زير زمينى استان در ارزانفود و سامن برنامه اى در همدان ارائه نشد چالش 
آســفالت تپه هگمتانه حل نشــد و موزه ميدان مركزى با اما اگر هاى بســيار 

همچنان روى دست شهر مانده است 
اما نقطه قوت تمامى دوران مســئوليت سه ساله  استاندار سابق همدان را بايد 
در توافق با وزير وقت ميراث فرهنگى على اصغر مونســان براى تدوين و ارسال 
پرونده ثبت جهانى از هگمتانه تا همدان به يونسكو دانست كه خوشبختانه بنا 

بر اعالم مشــاور وزير حال ميراث فرهنگى طى 2 ماه آينده 
در خصوص ارســال اين پرونده به يونســكو تصميم گيرى 

خواهد شد.
شــاهرخى درحالى همدان را ترك كرد  كه بخش عظيمى 
از  فعاليت هاى صنعت گردشگرى در استان با  ركود مواجه 
است، اكثريت فعاالن اين حوزه يا از چرخه خارج شده اند و 

يا به فكر خارج شدن هستند.
ــار ديگــر مــورد توجــه قــرار  امــا الزم اســت ايــن مهــم ب
ــتان  ــگر در اس ــون گردش ــه اكن ــود اينك ــا وج ــرد ب گي
ــاخت هاى  ــن زيرس ــث تامي ــد؛ در بح ــدا نمى كن ورود پي
بخــش گردشــگرى اقدامــات ارزنــده زيــادى انجــام شــده 
اســت . بــه عنــوان مثــال درطــول ايــن مــدت در زمينــه 
ــر ســاخت هــاى گردشــگرى در ســراب هــاى زيبــاى  زي
شهرســتان نهاونــد ســرمايه گــذارى بســيار خوبــى انجــام 

شــده كــه بــى ســابقه بــوده اســت .
همچنين طى ســالجارى جهت احداث موزه غرب كشــور 
35 ميليارد تومان اختصاص داده شــد؛ پروژه اى كه سال ها 
تعطيل بوده وكار نمى شــد در طول يكسال با پيشــرفت فيزيكى بسيار قابل 
توجهى پيش مى رود. اميدواريم در ســال 1400 موزه منطقه اى غرب كشور را 
كه در واقع يكى از زيرســاخت هاى اساسى گردشگرى در غرب كشور است و 
قرار است به كل اســتان هاى منطقه زاگرس خدمات ارائه كند و اشياء درجه 

يك غرب كشور را در خود نگه دارد به بهره بردارى برسد
در ســالجارى به موزه هنرهاى معاصر همدان كه زير نظر اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى است 30 ميليارد تومان اختصاص يافت و به پروژه اى كه 10 سال 
خواب بود سرعتى مناسب داده شد و همچنين پروسه ثبت جهانى تپه تاريخى 
هگمتانه با اختصاص اعتبار مناسب براى تملك اراضى حريم اين اثر ارزشمند 

تاريخى كليد خورده است.
در حــال حاضر پيگيرى پرونده ثبت جهانى منظر فرهنگى هگمتانه تا همدان 
نيازمند ورودى جدى  اســتاندار جديد است  الزم است  اين پرونده به عنوان 
گزينه ايران براى سال 2023 به يونسكو ارسال شود، از طرفى مشكالت پرونده 
چون آسفالت تپه هگمتانه و روند تخريب بناهاى واجد ارزش تاريخى شهر نيز 

بايد حل فصل شود.

از سرپرستى يك ماهه «فاميل كريمى» 
تا استاندارى 5 ساله «خرم» 

محور توسعه استان از شاخص تا شعار 

پرونده اى پيش روى پرونده اى پيش روى 
استــانـداراستــانـدار



27 ران دا تا ه ا رانو دا تا ه ا و
همدان  استاندارى  كليد 
فرزاد قاسمى  دستان  در 

 آيين تكريم و معارفه اســتاندار همدان در حالى عصر روز 
شنبه در سالن شهداى استاندارى برگزار شد كه بازخوانى سيره 
مديريتى پيامبر اسالم(ص) از محورهاى اصلى آن بود. نماينده 
ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان با تبيين و تشريح اين 
موضوع به تقدير از شــاهرخى پرداخت و بــا تاكيد بر پيگيرى 
مســائل اقتصادى، از قاســمى فرزاد خواست با تكيه بر ظرفيت 

هاى موجود براى توسعه استان تالش كند.
قبل از ايشان آزادبخت، معاون سياسى و امنيتى استاندار ضمن 
تكريم و تمجيد از شاهرخى، 18 سال خدمت  ايشان در استان 

را يادآور شد و اين كه از سربازى به سردارى رسيده است. 
او از برنامه محورى استاندار سابق سخن گفت و به سند توسعه 
استان اشاره كرد كه مسير توسعه و پيشرفت را مشخص نموده 

است.
نوبت به مجمع نمايندگان كه رســيد مفتح، رئيس اين مجمع با 
قرار گرفتن در پشت تريبون تاكيد كرد كه نمايندگان يار و ياور 
استاندار جديد خواهند بود تا با همراهى يكديگر مطالبات مردم 

را پاسخ داده و مشكالت را رفع كنند.
او مدام از آمادگى مجمع نمايندگان براى همكارى و همراهى با 
قاســمى فرزاد سخن گفت و تالش كرد به مخاطبان نشان دهد 
كه استاندار جديد مورد تاييد و حمايت مجمع نمايندگان است.
 او البته با اشاره به ظرفيت هاى استان در حوزه هاى گردشگرى، 
فرهنگى، كشاورزى و حتى صنعتى مواردى از مشكالت استان را 
نيز برشــمرد و تاكيد كه مجمع نمايندگان در تمامى اين موارد 

آمادگى همكارى با قاسمى فرزاد را دارند.
در ادامه حاجى بابايى، نماينــده همدان و فامنين در مجلس و 
رئيس كميســيون برنامه بودجه و محاســبات در سخنان كوتاه 
خود جمالت متفاوتى بر زبان جارى كرد. او با اشاره به خدمات 
استانداران سابق به طور ويژه از شاهرخى به خاطر سالم بودن و 

خدمت صادقانه در استان تقدير كرد.
حاجى بابايى از كارهاى بزرگ در اســتان سخن گفت و اين كه 

وحدت و هماهنگى در استان حاكم است.
او با انتقاد از حاشــيه ســازى هاى برخى ها در استان، كوچك 
ترين حاشــيه را ظلم به مردم و دولت دانســت و تاكيد كرد كه 
همه بزرگان اســتان در كمك و حمايت از قاسمى فرزاد همراه 

شده اند و اجماع وجود دارد.
حاجى بابايى تالش كرد نشــان دهد كه استاندار جديد نه فقط 

مورد حمايت او بلكه مورد حمايت همگان در استان است. 
نماينده مجرب و سرشناس همدان در مجلس فرصت را غنيمت 
شمرد و با بيان اين كه عقالنيت و انقالبى گرى در استان حاكم 

است، تاكيد كرد كه  هرآنچه داريم بايد فداى نظام كنيم.
حاجى بابايى كم كارى و انحراف از مسير نظام را خالف انقالبى 
گرى دانســت و سعى كرد روند ناخوشــايند و خارج از عرف را 
كه در هفته هاى اخير در اســتان شكل گرفته و حواشى معرفى 
اســتاندار را پررنگ كرده بود، به نحوى هر چند غير مســتقيم 
مــورد انتقاد قرار دهــد. از اين جهت بود كه به شــاخص هاى 

انقالبى گرى پرداخت و تاكيد كرد كه فضاى سياســى اســتان 
عقالنيت را مى طلبد تا به نقطه مطلوب توسعه دست يابد.

پس از حاجى بابايى شاهرخى، اســتاندار سابق در جايگاه قرار 
گرفت تا ضمن ارائه گزارشــى از فعاليــت ها و خدمات چندين 

ساله، به به بيان ديدگاه هاى خود بپردازد.
او از وحدت، همدلى و وفاق در اســتان سخن گفت و اين كه از 
حاشــيه ها پيشگيرى و با محوريت نماينده ولى فقيه در استان 

وحدت و انسجام تقويت شده است.
اســتاندار ســابق به صراحت گفت كه افراد تندور هردو جريان 
سياسى را قيچى كرده و تالش كرده است تا با اعتدال عمل كند 

و نتيجه هم گرفته است.
شــاهرخى سوق دادن استان به سمت برنامه محورى را از نقاط 
قــوت دوره مديريت خــود ذكر كرد و از همــكارى و همراهى 

نمايندگان سخن گفت.
اما در ادامه وزير كشــور در پشت تريبون قرار گرفت تا به رسم 
معمول هم از اســتاندار سابق قدردانى كند و هم استاندار جديد 

را معرفى نمايد.
وحيدى در اين آيين خدمت 18 ســاله شــاهرخى در استان را 
صادقانه خواند و  قاســمى فرزاد را چهره اى آشــنا براى استان 

همدان دانست.
او با يادآورى خاطراتــى از دوران دفاع مقدس، به  ويژگى هاى 

قاسمى فرزاد به عنوان فردى رزمنده پرداخت.
وحيدى مسئوليت در همدان را حائز اهميت خواند و اين استان 
را يك نقطه كليدى در غرب كشــور ذكر كرد و از ظرفيت هاى 

استان در حوزه هاى مختلف سخن گفت.
در نهايت پس از اهداى لوح ســپاس شاهرخى استاندار سابق و 
ابالغ مسئوليت استاندار جديد، قاسمى فرزاد پشت تريبون رفت 

تا برنامه هاى خود را براى توسعه استان بيان كند.
او در سخنانش سعى كرد برنامه هاى خود را متناسب با ظرفيت 

هاى موجود استان ارائه دهد. 
اســتاندار همدان تاكيد كرد كه هر آنچه رييس جمهور در حكم 
ابالغ كرده اســت، محورهاى اصلى برنامه هاى مديريت جديد  

هستند.
اســتاندار همدان توسعه همه جانبه استان را راهبرد اصلى خود 
خواند و تاكيد كرد كه در اين راستا از ظرفيت هاى مهم استان 

در عرصه هاى مختلف استفاده خواهد شد.
قاســمى فرزاد در بيان اين ظرفيت ها هم بــه وزراى همدانى 
دولت اشاره كرد و هم از مجمع نمايندگان نام برد تا نشان دهد 
كه عزم خود را جزم كرده تا براى تحقق اهداف دولت در استان 

از همه اين ظرفيت ها بهره ببرد.
استاندار همدان به طور طبيعى از اقتصاد به عنوان مساله اصلى 

نام برد و البته به مسائل فرهنگى نيز اشاره كرد.
نكته حائز اهميت در ســخنان قاســمى فرزاد تاكيد  بر روحيه 
انقالبــى و پرتــالش ظاهر شــدن افراد بــود و تصريح كرد كه 

همكارانش حتما از اين ويژگى مهم برخوردار خواهند شد.

استاندار بومى، مديران توانمند بومى به كار بگيرد

خطاى  و  آزمون  محل  همدان 
اشت شده  بومى  غير  مديران 

باالخره فرزندى از دل اين ديار، مردى از مردان الوند ســرفراز،  ناخداى كشــتى 
مديريت استان شد. 

جاى خوشحالى دارد كه مسئوالن كشور به اين باور رسيده اند كه ظرفيت هاى زيادى 
در نيروهاى بومى اســتان همدان براى انتصاب در ســمتهاى عالى مديريت استان  و 
حتى حضور در وزارتخانه ها وجود داشــته است. اين براى همشهريان عزيزمان جاى 

بسى شادباش است. 
به نظر مى رسد تغيير بزرگ به نفع مردم شهر رخ داده است . اينك با وجود مسئوالن 
استانى اليق،  وزرايى از دل اين ديار و نمايندگان كاردان در تراز ملى، مسير بالندگى 
اين شــهر هموارتر شده و هنگامه ى وفاق و همدلى براى توسعه و رشد پايدار استان 

بيش از پيش فرارسيده است. 
وقت آن رســيده گام در مسيرى بگذاريم كه پندارهاى غلط در مورد اين شهر و ديار 
رخت بربندند. همدان، گنجينه اى از ثروت و منابع انســانى اســت كه همواره مغفول 
مانده است. اينك رويكرد به كار گيرى مديران دلسوز و كارآمد بومى ميبايست در تمامى 
اركان استان نهادينه شود. همدان بايد با استفاده از ظرفيت هاى خود در انديشه پرورش 

نيروهاى اثرگذار در سطح كشور باشد. 
حقيقتا يكى از مطالبات بحق مردم استان، حمايت از نيروهاى توانمند بومى و ماندگار 
استان همدان جهت حضور در مناصب مديريتى بوده است. اين اوج بى انصافى است كه 
اين استان سرشار از مديران اليق و توانمند باشد اما از نيروهاى رده چندم ساير استانها 
براى مديريت دستگاههاى آن بهره گرفته شود. به واقع به كارگيرى نيروهاى بومى «يك 
مسئوليت اجتماعى» در قبال مردم بوده و شايد كمترين حق مردم يك منطقه باشد. 

كسانى كه دلسوز شهر و ديار خود و مردم آن هستند.
متأســفانه گاها توانمندى هاى مديران بومى ناديده گرفته شــده و شــاهد حضور 
مديران غيربومى بعضاً ناكارآمد در اســتان هستيم؛ در واقع مى توان گفت همدان 
بــه محل آزمون و خطــاى برخى مديران بى تجربه و پله ترقــى مديران غيربومى 
تبديل شــده است. بسيارى از اين مديران در شرايط خانوادگى سخت در استانهاى 
غيربومى حاضر ميشوند. گاها بدون همراهى و رضايت خانواده، مشكالت شخصى، 
ترددهاى گاه و بيگاه، مرخصى هاى طوالنى، پيگيرى امور شخصى و حتى مشاغل 
دوم در زادگاه خود و بســيارى از مشكالت ديگر كه فكر و ذهن آنها را معطوف به 
اين موضوعات نموده است. برخى از اين مديران هيچ دغدغه اى براى مردم و آينده 
اين شهر نداشته و صرفا مترصد رهايى از استان با يك رزومه مديريتى و به دنبال 

آن حضور در پايتخت يا زادگاه خود هستند.  
از طرفى حضور مديران غيربومى عامل اصلى تشــكيل كادر ميانى غير بومى گرديده 
و افراد غيربومى با توجه به شــناختى كه از نيروهاى بومى ندارند اقدام به كادرسازى 
از دوســتان خود كرده و با هم برسر يك سفره ميهمان ميشوند. حتى گاهى مشاهده 
ميشود در دستگاههايى كه مديران غير بومى آنها در تراز پايين ترى از كارشناسان و 
مديران ميانى خود هستند شروع به تخريب يا حتى حذف سرمايه هاى انسانى استان به 
بهانه تراشى هاى مختلف ميكنند و البته نجابت و ميهمان نوازى مردم شهرمان نيز مزيد 
بر علت شده و بعضا اين مديران سالها بر سر سفره اين شهر ميهمان ميشوند. اينجاست 
كه حضور مديران غير بومى موجب عدم پرورش و كادرســازى از مديران بومى و هدر 
رفت ظرفيت هاى استان در شكوفايى نيروهاى اثرگذار در سطح استان و كشور ميگردد. 
با اين وضعيت طبيعى اســت كه اين اســتان با فقر در بدنه ى كادر مديريتى مواجه 

ميشود.
اين چه پندار غلطى است كه در فالن استان بومى جواب نميدهد.

چقدر جاى تعجب است افرادى براى كرسى هاى مديريت استان گمارده شوند كه تراز 
دانش و توانمندى آنها پايين تر از بدنه ى كارشناســى دستگاه بوده و عده اى معتقد 
باشند اينها جواب ميدهند. البته كه ما معتقديم وقتى قرار شد مردم شهرى از پرورش 
نيروهاى انسانى خود و خلق سرمايه هاى مديريتى عقب بمانند قطعا  مدير غير بومى 

براى اين مقصود جواب ميدهد.
اين صداى الوند سرافراز است كه تغيير پايدار به نفع مردم نيازمند به كارگيرى مديران 

دلسوز و كارآمد بومى است.
* حسين اسماعيلى
كارشناس ارشد مديريت

همدان  زاستان  ندا ا چشم 
شمسي 1404هجري  درافق 

همدان استاني است توسعه يافته داراي تعامل فعال 
در ســطح بين الملل با جايگاه مناسب  علمي ، فرهنگي ، 
اقتصادي و  فناوري در كشــور ، موثر در  منطقه، متوازن 
ومتناسب با محيط كاربردي پيراموني با هويتي اسالمي و 
ارزشــهاي ملــي اســتان همــدان  در افق چشــم انداز 

1404داراي چنين ويژگي هاي خواهد بود :
■ توسعه يافتگي متناسب با مقتضيات فرهنگي ، تاريخي 
، جغرافيايي و اجتماعي خود متكي بر هويت اســالمي و 

ايراني .
■  تاكيد بر رشــد پر شتاب و مستمر اقتصادي مبتني بر 
مزيت هاي نســبي و رقابتي در راستاي محور هاي توسعه 
اســتان همراه با عدالت اجتماعي، مشاركت هاي مردمي 

و مدني.
■ داراي تعامل فعال در ســطح بيــن المللي با اولويت در 

حوزه هاي علمي ، فناوري ، فرهنگي و اقتصادي .
■ بر خوردار از دانش پيشــرفته و توانمند در توليد علم و 
فناوري روز مبتني بر منابع انساني و سرمايه اجتماعي  در 

سطح  ملي.
■  توانمندي در ارايه ســطح اول خدمات برتر به منطقه و 

محيط داخلي خود در حد مطلوب.
■  داراي ســازمان قضايي متعادل و ســاز گاري فعاليتها 
بــا محيط كالبــدي و پيراموني مبتني بــر اصول آمايش 
سرزمين با مردماني مومن ، فعال، تالشگر،كار آفرين، پويا 
، مسئوليت پذير ، مشاركت پذير ، با نشاط ، موثر و مفتخر 

به پيشينه تاريخي ،فرهنگي و مذهبي.
■ بهره مند از محيطي ايمن و برخوردار از ســالمت ، رفاه 
،امنيت غذايي ،تامين اجتماعي و توزيع متناسب در آمد .

مالحظه :  تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي 
ساليانه و كليه سياست گذاريها در راستاي نيل به اهداف 

افق چشم انداز خواهد بود.

زمان توجه به استان
 1- يكى از شــاخص هاى مهم براى انتخاب مديريت ارشد، ميزان ارتباطات 
وى و قدرت برخوردارى و بهره بردارى از فرصت ها در تعامالت و ارتباط با مديران 

كشورى است.
از اين منظر استاندار و ميزان ارتباطات وى و دوستى او با مديران ارشد كشورى 
براى توسعه استان اهميت فراوانى دارد و ميزان اين توانايى مى تواند تسريع بخش 

يا كند كننده سرعت توسعه استان باشد.
2- برخى از استانداران سابق براى به رخ كشيدن ميزان ارتباطات صميمى خود 
با مديران ارشد كشورى بارها در جلسات با استفاده از تلفن شخصى خود يا تلفن 
همراه مدير كشورى مورد نظر ارتباط گرفته و از همان جلسه مشكالت استان را 

مطرح و فى المجلس حل مشكل مى كردند.
شــايد  مشــهورترين اســتاندار در اين نوع ارتباط گيرى نيكبخت باشد كه در 
اكثر جلســات با مديران بانكهاى كشــورى، معاونين وزرا و روساى سازمان هاى 

فى المجلس ارتباط گرفته و با طرح موضوع رفع مشكل را پيگيرى مى كرد.
3- حضور مدير ارشــد اســتان در مركز و ديدار با مسئوالن كشورى و پيگيرى 
مسائل استان از ديگر شيوه هاى استانداران براى ارتباط با مديران ارشد و پيگيرى 

مشكالت است.
در اين زمينه نيز استانداران سابق عملكردهاى متفاوتى داشته اند برخى در انتظار 
تنظيم وقت دفتر مســئول مربوطه نشسته اند و تعدادى اندك هر وقت كه اراده 
كرده اند هر مســئولى را ديده و با او درباره مسائل استان به صورت ويژه صحبت 

كرده اند.
4- فايده ديگر ارتباطات خوب مديريت ارشــد اســتان با مديران كشورى طلب 
اعتبــارات متمركز در مركز و همچنين رايزنى بــراى افزايش اختيارات مديران 
اســتانى و بى نيازى براى كســب تكليف از مركز براى انجام هر موضوع ساده و 

موافقت و مخالفتى است.
در اين زمينه نيز اســتانداران عملكرد متفاوتى داشــته اند هــر چند در رايزنى 
براى افزايش اختيارات مديران اســتانى باز كارنامه نيكبخت درخشان تر از ديگر 

استانداران است.
5- استان همدان در دولت سيزدهم شرايط خاص و ويژه اى براى توسعه دارد.

از طرفى حضور ســه وزير همدانى 
، يــك وزير منطقــه اى و يك رييس 
ســازمان همدانى در هيــات دولت 

شــرايط را بــراى رايزنــى بهتر 
مديريت ارشد استان ويژه كرده 

است.
از طرفى ديگر انتخاب اســتاندارى 

بومى و با تجربه و سوابق روشن شرايط 
بهره مندى استان از اين فرصت را فراهم 

كرده است.
6- مديريت ارشد استان در دولت سيزدهم مى تواند 

بــا همت بلندى كــه دارد و در عمل به وظيفه در قبال 
مردم اســتان و زادگاه خود دوران دولت كرامت را به زمانى 
مناســب براى توجه تمامى مديران ارشد به توسعه استان 

تبديل كند.
قاســمى با توجه به تجربه خوبى كه به لحاظ كارى دارد و 

همچنين ارتباطات موثرى كه با وزرا و نمايندگان و مســئوالن 
كشورى برقرار مى كند اين توان را دارد كه وحدتى بين مسئوالن 

اســتان و كشور بر سر ضرورت تســريع در توسعه همه جانبه استان 
ايجاد كند.

7- استان همدان مشكالت بسيارى دارد كه از طرح هاى نيمه 
تمام تا  مشكالت زيرساخت ها و وضعيت معيشتى و اقتصادى 

مردم در آن جاى گرفته است.
رفع اين مشــكالت با اجراى برنامه توســعه همه جانبه 
عدالــت محور با كمك تمام مســئوالن به ويژه مديران 
كشــورى همدانى و استفاده از توان و قدرت رايزنى آنها 

ميســر خواهد بود تا دوران دولــت كرامت دوران جهش 
توسعه استان باشد.

ر  استاندا تعارضات  و  اختيارات 
مديــران   انتخاب  در 

 سعيد زارع صفا
استاندار جديداالنتصاب همدان، در ابتداى مرحله 
حساس و تعيين كننده انتخاب معاونين ومديران كل 
قــراردارد. از اين رو هر چــه در انتصابات پيش رو، از 
آفت ها و آســيب هاى مبتالبــه اين نــوع انتخاب ها 
پيشگيرى شــود ميزان ضريب موفقيت تيم مديريت 

استان بيشتر خواهد شد.  
در شرايط فعلى استان همدان نيز به تبعيت از كشور، 
با عقب ماندگى ها، مشــكالت و موانعى روبه روست كه 
برطرف شــدن آن نياز به گزينــش مديران توانمند و 

گره گشا دارد.   
 مسئوليت سنگين راهبرى واداره امور، چنين اقتضايى 
را براى استاندار مفروض مى دارد كه تيم كارى را خود 
انتخاب كند و حســب قاعده، استانداران در چينش و 
انتخاب ها، ميل به گزينه هاى همراه و اغلب نزديك به 

افكار و ساليق خود دارند.  
اين در حاليســت كه بر حسب تجربه، وجود يك تيم 
همســان و يكدســت لزوما نمى تواند  به موفقيت يك 
اســتاندار بيانجامد. هر چه فاكتورهاى گزينش متاثر 
از خصوصيت"منســانى" به معناى شباهت مديران به 
ويژگى هاى انتخاب كنندگان باشد نيز ميزان انحراف 
اهداف حاصل از گزينش افراد بيشــتر مى شــود. اى 
بســا مديران و نفراتى كه اختالف ســليقه با مديريت 
ارشــد استان داشته باشند اما در حوزه تخصصى خود 
ســرمايه و ظرفيتى براى اســتان به حساب بيايند كه 
به موجب رويه "منســان"گزينى با تيغ حذف و طرد 

روبه رو شده اند. 

مترداف ايــن مســاله، ترجيح مديــران غيربومى 
بر چهره هــاى توانمنــد بومى در اســتان همدان 
بوده اســت. آفتى كــه نه تنها نخبــگان توانمند و 
ســرمايه هاى انســانى كاربلد را از اســتان همدان 
مهاجرت داده بلكه از آنســو مديــران غيربومى را 
بر مصدر امور نشــانده كه ناهمتراز با پتانســيل ها 
و نيازهــاى اســتان و منافع عموم بوده اســت. به 
عبــارت ديگر، اســتان همدان در مســاله بومى يا 
غير بومى مديران از آن سوى بام افتاد كه خسارات 

مدت دارى را به بار آورده است . 

سهم خواهى، نفوذ و تحميل سليقه به اصطالح "گوشى 
به دستان" يكى ديگر از آفات گزينش مديران در استان 
همدان بوده است. بخشى كه اختيارات استانداران در 
چينــش مديران را به دليل تعارضــات منافع، تهديد 
كرده اســت.  هر استاندارى براى پيشــبرد امور نياز 
به همراهــى و تعامل با گروهها و افراد صاحب جايگاه 
دارد. اما تجربه نشان داده كه ترجيح منافع شخصى يا 
گروهى و خطاى اولويت بندى  ها در دايره اين تعامالت 
تا چه حد استانداران را آسيب پذير و محدود كرده و از 

اقتدار حكمرانى آنها كاسته است.
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سكان هدايت استان به فرزندى از استان سپرده شد 
باالخره روزهاى پر التهاب معرفى اســتاندار براى استان 
همدان ســپرى شــد تا در جريان انتصابات دولت ســيزهم، 
عليرضا قاسمى  فرزاد به عنوان استاندار جديد دولت در همدان 

معرفى شود . 
انتخاب اســتانداران، مهم ترين دلمشــغولى و دغدغه خاطر 
گروه هاى مختلــف، احزاب، نخبــگان و نمايندگان مردم در 
استانهاســت. كه اين موضوع در استان همدان هفته گذشته 

در جلسه هيات دولت به نتيجه رسيد.
هر چند نظرات و تحليل هاى متفاوتى در چينش استانداران 
بيان مى شود اما مى توان به انتصاب فوق به عنوان يك راهكار 
متفاوت و جامع نگاه كرد و با تحليل و بررســى آن در مقابل 
ســاير گزينه هايى كه يا وزن اجتماعى الزم را نداشــتند و يا 
صرفا يك گزينه جناحى بودند، فرصت حضور يك اســتاندار 

متفاوت و بومى را مغتنم شمرد.
به نظر مى رســد بر خالف ســاير انتصاب هــا در دوره هاى 
قبل، اين انتصاب بدون حاشــيه هاى سياسى بوده باشد چرا 
كه با توجه به انتظار مردم اين اســتان، اين بار و در اين دولت 

پس از دو دوه 8 ساله  چهره اى بومى بر مسند 
اســتاندارى همدان تكيه زد تا از طبقه 

آخر ســاختمان سبز اســتاندارى، 
تصميمات متفاوتى براى استان 

صادر شود.
در كنــار همــه مباحــث 
مطــرح شــده تحليل ها 
اين  كــه  اســت  اين  بر 
انتخاب به همســويى يا 
جريان هــاى  همراهــى 
مختلف سياســى استان 
كــه مدتهاســت نوعــى 

فكرى  گسست  و  آشفتگى 
بين آنها رخنــه كرده، منجر 

خواهد شد.
قاســمى فرزاد چهره اى شــناخته 

شده  اســت كه با توجه به سوابق درخشان در حوزه مديريت 
اجرايى و سياســى از جمله مديريت حراســت دفتر مركزى 
و همزمان مديركل حراست ســتاد مبارزه با موادمخدر نهاد 
رياســت جمهورى، مديركلى ســازمان هاى شــهردارى ها و 
دهيارى هــاى وزارت كشــور، فرماندارى دماونــد، مديركلى 
هماهنگى امور اقتصادى استاندارى تهران و معاونت سياسى و 
امنيتى استاندارى همدان، حضور او در رأس مديريت اجرايى 

استان بسيار حايز اهميت است.
قاسمى فرزاد، هم استان را خوب مى شناسد، هم با مقدورات و 
محذورات استان آشناست و هم از روحيه و انگيزه كافى براى 
برداشــتن گام هاى محكم و قوى در جهت توسعه برخوردار 

است.
از ايــن رو بومى بــودن، توانمندى، تجــرب و تعهد از جمله 
ويژگى هاى اســتاندار جديد است كه با تكيه بر آنها مى توان 

نقاط روشن و اميدبخشى را براى آينده استان متصور شد.
نگاه مدير ارشــد استان بر آن اســت كه آنچه كه "به عنوان 
وظيفه بر عهده ما گذاشته مى شود يا خواسته مى شود اگر در 
توانمان باشد با كمال ميل انجام مى دهيم 

و اجابت مى كنيم".
نــگاه،  ايــن  اســاس  بــر 
قاســمى فرزاد را بايــد در 
مسئول  مديرى  جايگاه 
و تكليف گــرا ديد كه 
برنامه  با  به طورقطع 
به اســتان بازگشته 
است و مى خواهد با 
استفاده از ظرفيت ها 
و امكانات موجود در 
و  سخت افزارى  ابعاد 
نرم افزارى روند توسعه 
ســرعت  اســتان  در  را 

ببخشد.
بهتر  خود  جديد  استاندار  البته 

از هركســى مى داند كه حركت در اين مســير پرفراز و فرود 
آسان نيســت و بايد طرح هاى نو درانداخت تا بتوان گام هاى 

جدى در جهت توسعه برداشت.
بر اين اســاس ما نيازمنــد تعاملى دوســويه و متقابل ميان 
مديريت ارشــد استان و تمامى فعاالن و بخش هاى تأثيرگذار 
در توسعه همه جانبه و پايدار هستيم؛ به گونه اى كه از يكسو 
اســتاندار جديد توجه كافى و اهتمام ويــژه به ظرفيت هاى 
موجــود و تالش براى بهره گيرى از آن با نگاه فراگير داشــته 
باشد و از ســوى ديگر آن بخش هاى فعال و تأثيرگذار حتى 
منتقد و به ظاهر غيرهمسو، اما دلسوز استان به كمك و يارى 
مدير ارشد استان بشــتابند تا برنامه هاى دولت براى توسعه 

استان در ابعاد مختلف به اجرا درآيد.
بديهى اســت كه در هر صــورت بخش هايى از جامعه ممكن 
است با انتخاب نهايى دولت خشنود و همراه نباشند اما آنچه 
مهم است مصالح و منافع استان و فرصت محدودى است كه 

براى رقابت بين استان ها وجود دارد.
فرصتــى كــه در هنگامــه محدوديت ها، كمبــود اعتبارات، 
تغييرات پرشتاب سياســى و فرصت دولت براى اصالح وضع 
معيشــتى مردم، مى تواند جايگاه يك استان را ارتقا بخشيده 
و يــا وزن آن را در كشــور كاهش دهد. چرا كــه بى ترديد 
اينگونه انتخاب  ها بهترين مالك براى معرفى ميزان شناخت، 
صالحيت، مردم گرايى، خردورزى، عقل جمعى و خرد و تدبير 
نمايندگان، نخبگان، گروه هاى مرجع، روحانيون و روشنفكران 

يك استان است.
اين گروه ها هســتند كه با پافشارى خود بر مالك هاى مورد 
نظر و يا با مطرح كردن نام افراد برگزيده خود، به دولت نشان 
مى دهند كه از چه ميــزان درايت و آينده نگرى برخوردارند. 
حتى اگر چنين پيشــنهادهايى مورد قبــول دولت و يا وزير 
مورد نظر قرار نگيرد و بدان پاسخ منفى دهند اما در كمترين 
ســطح بيانگر طبع بلند و همت واالى كســانى است كه در 
وهله اول به توســعه استان خود مى انديشند و دست يارى به 
ســوى كسى دراز مى كنند كه مهم ترين ويژگى اش صالحيت 

و اقتدار است.

 غزل اسالمى
مهر 92 كه نيكبخت اســتاندار همدان شــد بنا را بر توســعه اقتصادى 
اســتان گذاشــت. و يكى از مهمترين خبرهايى كه پــس از حدود 5 ماه از 
تصدى گريش در همدان، به رســانه ها داد احياى 300 واحد توليدى در اين 
مــدت بود كــه با تعيين تكليــف 336 ميليارد تومــان از معوقات بانكى به 
ســرانجام رســيده بودند. پس از آن بود كه براساس تعيين شعار سال ستاد 
تســهيل و رفع موانع توليد تشكيل شد كه در استان ها با رياست استانداران 
هدايت مى شــد. نيكبخت جزو معدود اســتاندارانى بود كه پس از تشــكيل 
ســتاد، آن را با حساســيت دنبال مى كرد به طورى كه به يكى از مهمترين 
جلسات اســتان تبديل شد كه هر پنجشــنبه برگزار مى شد و بعد از مدتى 
تعداد برگزارى آن به نســبت پرونده ها به هفته اى 3 مورد هم مى رسيد كه 

بقيه جلسات را معاون اقتصادى وى برگزار مى كرد.
هر هفته از اين جلســات خبرهاى خوشــايندى از جلســات منتشر مى شد 
چون نيكبخت با حساســيت موانع پيــش روى هر توليدكننده اى كه به اين 
ســتاد مراجعه مى كرد را بررسى مى كرد و با قاطعيت مصوبات رفع مشكالت 
را مــى داد. وى با قاطعيت و خوش زبانى، مخصوصــا، بانك هايى كه هيچگاه 
زيربــار نمى رفتند را همراه خود كرد، تا جايى كه بعد از مدتى اغلب بانك ها 
قول مســاعد براى همراهى بــا توليدكننده را مى دادنــد و مصوبه به راحتى 
امضا مى شــد. ايــن حركت اميدوارى هــاى زيادى بين مــردم و مخصوصا 

توليدكنندكان به وجود آورد.
اما در ســال 96 بود كه رئيس وقِت خانــه صنعت خبر تعطيل بودن قطعى 
نيمى از واحدهاى صنعتى در اســتان را داد و گفت كه در تماس هايى كه با 
تك تك واحدهاى توليدى گرفته ايم در خوشــبينانه ترين حالت 50 درصد 
ديگر هم يا راكد و نيمه فعال هستند و يا زير ظرفيت توليد كار مى كنند. وى 
در گفت وگو با همدان پيام گفت كه تعدادى هم واحد فعال با تمام ظرفيت در 

استان وجود دارد اما تعداد آنها محدود است.
بعد از انتشار اين آمار، كه به لحاظ اعتبار منبع قابل استنادتر از بقيه آمارها 
بود، استانداِر وقت به اين نتيجه رسيد كه كار بسيار سختى را پيش رو دارد. 
بنابراين رويكردش را نســبت به توليد كمى تغيير داد و عميق تر به موضوع 
پرداخت. به افرادى كه بيشــترين درگيرى ها رابا موضوع توليد و حمايت از 
آن داشــتند توجه بيشترى كرد تا ريشه مشــكل را دريابد. دستور داد تمام 
جلســات و مصوبات بازنگرى شــوند. اما در نهايت به دو موضوع مهم رسيد؛ 
يكى فرهنگ مردم همدان در برابر ســرمايه ديگران و ديگرى سنگ اندازى 

كارشناسان دستگاه هاى مرتبط. 
\وى در ابتدا مســئول اختصاصى براى پيگيرى مصوبات انتخاب كرد و قرار 
شــد او تمام وقت خود را در بانك ها سپرى كند اما بعد از مدتى از عملكرد 
وى هم ابراز نارضايتى كرد و در يكى از جلسات گفت كه وى به كارشناسان 

بانكى سخت نمى گيرد تا مصوبات را اجرا كنند. 
 در همان زمان با پيغام و پســغام از طريق مديران دســتگاه هاى حاضر در 
جلسات از كارشناسان مى خواســت تا استان را در اجراى مصوبات همراهى 
كننــد اما وقتى بعد از ماه ها به نتيجه نرســيد و همچنــان گزارش هايى از 
ايجاد مانع توســط آنهــا در برابر رفع موانع توليد دريافت كرد جلســه اى با 

همه كارشناســان مرتبط برگزار كرد و در اين جلســه از آنها خواســت 
همراهى كنند. نيكبخت مى دانست كه تغيير ديدگاه در همدان سبب 

رشد اقتصادى و جذب سرمايه گذار مى شود. بنابراين سال ها بر اين 
موضوع تأكيد كرد و مى گفت همدانى ها بايد نگاه خود را نســبت 
به سرمايه داران و انجام امور اقتصادى توسط بقيه تغيير بدهند 

تا بتوانيم سرمايه گذاران متعددى جذب كنيم.
بعدها به اين نتيجه رســيد جلســه با كارشناسان هم كارساز 
نبود. چــون وى بارها گزارش هايى از توليدكنندگان مبنى بر 
اجرا نشدن مصوبات ستاد تسهيل در همدان دادند. اغلب آنها 
از اينكه مصوبات روى كاغذ مى ماند و به ويژه بانك ها مصوبات 
را اجرا نمى كنند ناراضى بودند و پيگيرى هايشان هم به جايى 

نمى رسيد. 
نيكبخت در اين مســير تالش زيادى كرد و ســبب شد تغيير 

ديدگاهى، حداقل در بين برخى كارشناسان به وجود بيايد و سعى 
كننــد تا مى توانند توليد و ســرمايه گذارى را همراهى كنند. كه در 

مواردى در مشاهدات ميدانى مى توانستيم مشاهده كنيم. نيكبخت هم 
مى دانســت كه فرهنگسازى يك شبه انجام نمى شــود و مسير طوالنى را 

بايد طى كند. بنابراين وى در اواخر عمر مديريت خود بر اســتان ادامه اين 

مســير را براى استانداران و مديران بعدى گذاشت. و در مرداد 96 بود كه از 
احياشــدن 800 واحد توليدى در اســتان همدان به كمك بانك ها خبر داد 
و گفت كه اگر صادرات وجود نداشــته نباشــد، اين واحدها تعطيل خواهند 
شــد. هرچند كه اذهان عمومى اين آمار را نپذيرفت، زيرا آمار غيررسمى و 
گزارش هاى متعدد از تعطيل شــدن روز به روز واحدهاى توليدى و بيكارى 
كارگران به خاطر از دســت دادن بازار و ســختگيرى هاى بانكى، مخصوصا از 
ســال 95 به بعد خبر مــى داد. توليدگران و صنعتگــران مخصوصا در بخش 
دامدارى و كاشى و سراميك از تعطيل كردن واحدهاى توليدى و تملك روز 
به روزى واحدهاى توليدى توســط بانك ها گزارش هايى مى دادند. كه سبب 

نااميدى هايى در اين بخش شد.
اما با روى كار آمدن شاهرخى اوضاع كمى تغيير كرد. جلسات ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد مانند بســيارى از جلســات اقتصادى در يك سال اول از 
اولويت خارج شــد و پس از آن بدون حضور خبرنگاران توســط معاون امور 
اقتصادى اســتاندارى برگزار شــد تا اينكه اين اواخر جلسات اين ستاد تنها 
با حضور خبرگزارى دولت برگزار مى شــد. بنابراين آمارى از عملكرد دقيق 
در اين حوزه در دســت نيســت. البته معاون اقتصادى اســتاندار در تيرماه 
ســال جارى از احياى 120 واحد توليدى كوچك و بزرگ در استان همدان 

ســال  گذشته خبر داد. در طــى 
مهرماه نيز 

اعالم كرد كه 61 واحد توليدى در تملك بانك هاى اين استان است كه بايد 
نســبت به واگذارى و تعيين تكليف آنها اقدام شود. با اين وجود در تابستان 
ســال جارى يك واحد تملك شــده توســط بانك ملى، به يك سرمايه گذار 
اهوازى با شــرايط راضى كننده براى او واگذار شــده بود كــه خبرنگاران از 

مراحل توليد آن بازديد كردند.
اخيرا محمدرضا بادامى مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان 
هم از احياى 36 واحد توليدى در استان خبر داده و گفته است 16 مورد از 
اين واحدها در شــهرك هاى صنعتى قرار دارند و بناست تا پايان سال تعداد 

ديگرى هم احيا شود.
با همه اين احوال و خبرهاى خوشى كه در اين زمينه در خبرگزارى دولت از 
جلسات اقتصادى استان منتشر مى شود اما اخيرا حجت االسالم احمدحسين 
فالحى نماينده مردم همدان و فامنين گفته اســت كه در استان 800 واحد 
صنعتى غيرفعــال وجود دارد كه 55 مورد از آنها توســط بانك ها غيرفعال 

شده اند.
طبق آمار در دســترس در همدان هزار و 178 واحــد صنعتى داراى 
جواز كســب هســتند اما با توجه به اولويت بودن اقتصاد و واحدهاى 
توليدى در اســتان همدان، هنوز مســئوالن آمار دقيقــى از وضعيت 
كلى اين واحدها منتشــر نكرده اند. اما با اســتناد بــه آمار ميدانى كه 
رئيس وقت خانه صنعت اســتان در ســال 96 از آن پرده بردارى كرد 
آمــار نماينده همــدان در مجلس دور از ذهن نيســت. بنابراين به نظر 
مى رســد حال كه اســتاندار اولويــت خود را براى احيــاى واحدهاى 
صنعتــى گذاشــته بايد بــر آمار واقعى اتــكا كند و اگر هــم اين آمار 
موجود نيســت برپايه يك گزارش ميدانى دقيــق و بى طرفانه تعداد 
واحدهاى فعال، نيمه فعال، راكد، تعطيل و تملك شــده را به دست 

بياورد و ســپس براى آنها برنامه ريزى كند. 
آنچــه كه اغلب توليدكنندگان و صنعتگران مى گويند آنها نه تنها با 
بانك مشكالت عمده اى دارند كه كسب و كار آنها از جوانب زيادى 
تهديد مى شــود. ماليات، بيمه، وضعيت بــازار، صادرات، واردات، 
قيمت ارز، قيمت مواد اوليه و ... مشــكالت ديگرى اســت كه در 
استان با آن مواجه هســتند. و اگر قاسمى فرزاد استاندار همدان، 
مى خواهد به رونق اقتصادى و جذب سرمايه گذار در همدان كمك 
كنــد و واحدهــا را راه اندازى كند بهتر اســت از تغيير فرهنگ و 
ديدگاه مســئوالن و كارشناسان نســبت به سرمايه و موفقيت هاى 
ديگران آغاز كند تا موانعى كه در اســتان براى آنها وجود دارد يكى 

يكى كمرنگ شود. 
در اين صورت مى توان با همان مشــكالتى از جمله قيمت دالر، واردات 
و صادرات  و موانع ديگرى كه كشورى هستند هم به موفقيت دست يافت 
و مانند اســتان هاى توسعه يافته ترى مانند اصفهان، تبريز و شيراز به توليد و 

جذب سرمايه گذار پرداخت. 

استاندار از آمار قابل استناد استفاده كند

احياى واحدهاى توليدى 
اقتدار استاندار و همراهى بانك هاهمراهى بانك ها را مى خواهد

استاندار جديد 
همدان را بيشتر بشناسيم

■متولد 1345 در شهر همدان 
■ رزمنده و جانباز دفاع مقدس با 66 ماه اسارت 

■ مدرك كارشناسى ارشد مطالعات منطقه اى معادل دكترى
سوابق كارى و فعاليت ها:

■ مدير امور ادارى و بازرسى ستاد رسيدگى به امور آزادگان استان همدان 
■ معاون ادارى و مالى ستاد نصر

■ رئيس اداره اول سياسى وزارت كشور 
■ مديركل دفتر مركزى حراست سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور
■ مديركل حوزه رياست و روابط عمومى سازمان شهردارى ها و دهيارى ها

■ فرماندار دماوند
■ فرماندار پاكدشت

■ معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان 
■ مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذارى و 

مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى تهران

هر چند نظرات و 

تحليل هاى متفاوتى در چينش 

استانداران بيان مى شود اما مى توان به 

انتصاب فوق به عنوان يك راهكار متفاوت 

و جامع نگاه كرد و با تحليل و بررسى آن در 

مقابل ساير گزينه هايى كه يا وزن اجتماعى 

الزم را نداشتند و يا صرفا يك گزينه 

جناحى بودند، فرصت حضور يك 

استاندار متفاوت و بومى را مغتنم 
شمرد
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انتصاب استاندار و فرصت همگرايى انقالبى

زمان عمل به وعده هاى اقتصادى فرارسيده استزمان عمل به وعده هاى اقتصادى فرارسيده است
 عطا شعبانى راد

حضور اســتاندارى بومى بعد از چندين اســتاندار غيربومى، بسيارى از 
كارشناسان را به تغييرات مثبت در استان خوش بين ساخته و قاسمى فرزاد 
فرصتى براى ايجاد همگرايى معطوف به ارتقاى اقتصادى اســتان در اختيار 

دارد كه پيش از اين سابقه نداشته است.
پس از رضا تمدن استاندار چند ماهه همدان در دولت موقت، عباس حائرى 
دومين استاندار منصوب شــوراى انقالب و «محمد على كى نژاد» استاندار 
دولت بنى صدر، سه استاندار در دولت آيت اهللا العظمى خامنه اى (رئيس جمهور 
وقت) بر ســر كار آمدند كه هر ســه آنها يعنى محمد صالح مدرسه اى، على 
دانش منفرد و محمد رضا سپهرى با بى نظمى هاى ابتداى انقالب و مشكالت 

زمان جنگ درگير بودند.
پس از آن و با فراهم آمدن شــرايط توجه به توسعه اقتصادى در دولت هاى 
پس از جنگ، ســيد محمد جهرمى در همدان سكان مديريت اجرايى را بر 
دست گرفت كه قبًال استاندار زنجان، لرستان و سمنان بود و مديريت اجرايى 

در زمان وى با مسائل دوره سازندگى پس از جنگ تحميلى مواجه شد.

 اجرايى شدن پروژه تفريحى-توريستى عباس آباد
احمد خرم ديگر نماينده دولت هاشــمى رفسنجانى در همدان بود كه پنج 
سال و نيم در اين اســتان ماند و از اين نظر طوالنى ترين مدت زمان تصدى 
ســمت استاندارى را در كارنامه خود دارد، شايد بد نباشد اشاره كنيم كه در 
زمان وى برخى پروژه هاى توليدى و زيرســاختى بزرگ اســتان كليد خورد 
و تپه تفريحى عباس آباد چنانكه امروز مى شناســيم با وجود موانع بســيار، 
عملياتى شد. على جابريان همدانى تحصيل كرده عمران از انگلستان استاندار 
بعدى همدان بود و در دولت اول خاتمى جاى خود را به على اصغر زبردست 
اصالح طلبى شناسنامه دار داد كه معاون برنامه ريزى استاندارى در زمان خرم 
بــود. پس از آنهــا در دولت محمود احمدى نژاد، «بهروز مرادى» با ســابقه 
نظامى و تحصيالت مديريت، ســكان استاندارى همدان را در دست گرفت و 
بعدها در دولت دهم رئيس سازمان هدفمندى يارانه ها و معاون برنامه ريزى و 

نظارت راهبردى رياست جمهورى شد.

 انتقال تيم پاس به همدان در زمان مرادى
در زمان مرادى انتقال تيم پاس به همدان جنجال ســاز شــد و حتى گفته 
مى شــود كه انتقادات علنى فردوسى پور از اين مســئله و دعواى او با يكى 
از نمايندگان اســتان باعث شــد كه برخى جريانات سياسى بر نقاط ضعف 
وى نورافكن بيندازند، در زمان مرادى همچنين اختالفى بر ســر يك قطعه 
زمين رخ داد كه جنجال هاى قضايى بســيارى را در پى داشــت، با اين حال 
دوره مرادى دوره پروژه هايى با بودجه بزرگ نيز هست برخى ابنيه ى مشهور 

امروزين همدان در زمان مرادى عملياتى شد.
كرم رضا پيريايى اســتاندار اهل لرستان با سابقه فعاليت به عنوان مدير مركز 
موسيقى و ســرود صداوسيما دومين استاندار دولت احمدى نژاد در همدان 

بود كه عمًال اتمام برنامه هاى مرادى را دنبال كرد.
على اكبر فاميل كريمى كه پيش تر فرماندار همدان و معاون سياسى امنيتى 
استان بود، مدتى بسيار كوتاه سرپرست استاندارى شد و به سرعت جاى خود 
را به على محمد آزاد با ســابقه نظامى داد كه آخرين استاندار دولت احمدى 

نژاد در همدان محسوب مى شد.
محمدناصــر نيكبخت اســتاندارى لرتبار بود كه پيش تر معاون پشــتيبانى 
اســتاندارى در زمــان بهــروز مرادى بود و ســابقه مديــركل اقتصادى در 
استاندارى هاى تهران و هرمزگان را داشت او در دولت روحانى بر سر كار آمد 
و پنج سال در اين سمت ماندگار شد و از اين نظر او دومين استاندار همدان 

پس از خرم از نظر مدت زمان تصدى اين سمت است.

 نيكبخت؛ استاندار اقتصادى همدان
به اعتقاد صاحب نظران، نيكبخت اســتاندارى كامًال اقتصادى بود، ســاعات 
زيادى را در جلسات اقتصادى مى گذراند و به سبب اشراف بر موارد بودجه اى 
و قوانين، به خوبى از فرصت ها بهره مى برد، او توانســت سرمايه گذاران زيادى 
را پاى كار بياورد بااين حال از انبساط مالى دولت احمدى نژاد برخوردار نبود.

به نظر برخى كارشناســان، ضعف عمده نيكبخــت در حوزه هاى فرهنگى و 
تأكيــد بيش از حد وى بر پروژه-محورى بــود (بگذريم از اين كه حوزه هاى 
سياســى و اجتماعى در چند دوره اخير عمًال از حيطه فعاليت اســتانداران 
كنار گذاشته شده و محدود به برگزارى انتخابات شده است، ما نيز بنا نداريم 
به نبش قبر شــعارهاى اصالح طلبانــه پرداخته و بحث بيهوده تقدم و تأخر 
توسعه سياسى و اجتماعى بر توسعه اقتصادى را بار ديگر طرح كنيم چراكه 
در شــرايط فعلى وضع به گونه اى است كه تأمين نان سفره بخش بزرگى از 
مردم به حدى آنى و فورى و فوتى محســوب مى شــود كه سخن گفتن از 
آمال و آرمان هاى بلندمدت را منتفى مى ســازد از طرفــى به ياد داريم كه 
اصالح طلبان انتظار داشتند به جاى نيكبخت فردى مانند زبردست يا طهايى 
اســتاندار همدان شــود اما دولت ترجيح داد فردى با رويكردى متعادل تر را 

برگزيند و از اين منظر نيكبخت چنان بود كه بايد).

 استاندار كرونا
سيد سعيد شاهرخى معاون سياسى و امنيتى نيكبخت، استاندار بعدى دولت 
روحانى بود او ابايى نداشت از اين كه در همان ابتداى كار به صراحت صبغه 
اصالح طلبــى خود را بيان كند و بارها در جلســات متعدد به دفاع از برجام 

بپردازد.
شــاهرخى كه در بين سياســيون و وزارت كشورى ها به «سيد» معروف بود 
پيــش از كرونــا جهد فراوان كرد كه روابط خود را با رســانه ها و ســمن ها 
توســعه ببخشــد اما يك عكس از ديدار او با تعدادى از اهالى رسانه لرستان 
كه دوســتان وى در زمان تصدى استاندارى لرستان بودند، دردسر ساز شد 
و بعدهــا انتصابات وى هم به شــائبه نگاه قوميتى وى دامن زد، شــاهرخى 
البته در شــهرهايى مانند نهاوند، اسدآباد، مالير و تويسركان مديرى خوش 
سابقه محسوب مى شد و شايد اگر كرونا نبود كارنامه بهترى از خود به جاى 
مى گذاشــت. برخى عنوان مى كنند كه شــاهرخى برخالف نيكبخت كه 
در همه چيــز (و گاه موارد نه چندان مهم) نيز شــخصاً دخالت مى كرد و 
خواســتار گزارش تمام جزييات بود چندان اهل مداخله نبود و عمًال از 
مقطعى بســيارى از اختيارات را تفويض كرده و جز در جلســات مرتبط 
يــا در زمان مطالبه عمومى به برخى مقوالت ورود نمى كرد كه به فرض 
صحــت هم اين مســائل دليل بر موفقيت يا عدم موفقيت نيســت و هر 
اســتاندارى مى تواند مرز ورود و عدم ورود خــود را به حيطه معاونان و 

مديران چنانكه مى پســندد تعيين كند به نحوى كــه فضاى قائم به فرد 
ايجاد نشــود و همچنين پاره اى امور هم به حال خود رها نگردد.

اســتانداران همدان برخى مديران يا معاونانى داشته اند كه به سبب عملكرد 
مثبت از خود آن ها معروف تر شده اند و درواقع اين كه استاندار در عين حفظ 
انســجام تيمى، بتواند افرادى مستقل و داراى جسارت در عمل را به ميدان 

بياورد نقطه قوتى براى هر فردى است كه در اين سمت قرار بگيرد.
نــوع تعامل با نماينده ولى فقيه و مجمع نمايندگان ديگر عاملى اســت كه 

مى تواند پيشبرد برنامه ها را براى استانداران رقم زند.
به هر روى، چه بخواهيم چه نخواهيم مسئوليت استاندارى، سمتى سياسى 
محسوب مى شــود و حتى اگر اســتانداران خود از ورود مستقيم به مسائل 
سياسى پرهيز داشته باشند با نحوه انتصاب مديران كل، معاونان و فرمانداران 
گرايش سياسى خود را به منصه ظهور مى رسانند مهم تر از آن، بحث تقسيم 
اعتبارات و برخى امتيازات اســت كه به هرحال جريانات سياسى را در قلمرو 

استانداران به ميدان مى آورد.

 استاندارى همدان؛ كم حاشيه اما پر دردسر
همدان استانى خاص اســت، اين استان از لحاظ سياسى نسبت به بسيارى 
از اســتان هاى ديگر نسبتاً آرام و يكدست است اما بسيارى از استانداران اين 
استان در پايان دوره كارى به سبب فشار كار دچار بيمارى هاى قلبى و عروقى 
شده و گاه روانه بيمارستان شده اند و همين امر شايد گواهى بر چنداليه بودن 

مديريت اجرايى استان و پيچيدگى هاى پنهان آن باشد.
عليرضا قاسمى فرزاد كه از نيروهاى قديمى وزارت كشور با سابقه فرماندارى 
و همچنين معاونت سياســى و امنيتى و داراى تحصيالت كارشناسى ارشد 
مطالعات منطقه اى اســت اســتاندارى بومى محسوب مى شــود مى تواند از 
پتانسيل همسويى با نهادهاى انقالبى و جريانات سياسى استان براى ارتقاى 

همه جانبه اين ديار بهره ببرد.

 زمان عمل به وعده ها فرا رسيده است
از اســتاندار دولتى انقالبى در همدان انتظــار مى رود دقيقاً از همان مواردى 
پرهيز كند كه همواره مورداشاره گروه هاى مطالبه گر و طيف ارزشى حامى 
دولت بوده و به عنوان معايب دولت پيش برمى شمرده مى شده، يعنى پرهيز از 
حاشيه سازى و جاروجنجال هاى بيهوده به جاى عمل به وعده هاى اقتصادى، 
بــدون تعارف اكنون دولت، مجلس، شــوراها و همه نهادها و ارگان ها تقريباً 
يك دست شــده و كسى هم توان مخالف خوانى و چوب الى چرخ گذاردن 
جدى ندارد، مشكالت پسا كرونا و مسائل تحريم را مى دانيم اما چنانكه جناح 
انقالبى خود همواره شعار داده نبايد مسائل كشور را به امور بيرونى گره زد و 
اكنون زمان آن است كه يك بار براى هميشه از فرصت و پتانسيلى كه وجود 
دارد اســتفاده شود و شعارهاى انقالبى را در عمل پيش روى مردم گذاشت، 
بايد به نحوى عمل شود كه مردم طعم واقعى دولتى به دور از سياسى كارى 

و رانت و فساد را بر سر سفره هاى خود بچشند.
 اســتاندارى انقالبى مى تواند از پتانسيل سپاه، ارتش و ساير نهادها، بنيادها، 
نخبگان، علما، جوانان و همه اقشــار در راستاى بهبود وضع اقتصادى استان 
استفاده برد و چنان كند كه دهان منتقدان و مخالفان بسته شود و يادگارى 

ماندگار در اذهان مردم از سبك مديريت جهادى و انقالبى باقى بماند.

 آقاى استاندار گرامى
بعد از سالم؛

فكر مى كردم چه موضوعى بايد شــروع كننده اين چند خط نوشــته 
خطاب به شــما باشد كه قبال نشنيده باشيد و برايتان مهم جلوه كند. اول 
گفتم ســر صحبت را با اقتصاد باز كنم و بعــد وصلش كنم به فرهنگ كه 
چقدر مهم اســت و چقدر روى همه شــئون زندگى تاثير دارد! بعد نظرم 
عوض شد و خواستم مستقيم از لقِب پرطمطراق «پايتخت تاريخ و تمدن» 
كه نمى دانم چه كسى به شهرمان داده، حرف بزنم و موضوع را بكشانم به 
چه مى دانم، ســينما و تئاتر و هنرمندان همدانِى درگيِر نان شب! يا اينكه 
همين اوِل كار، با توِپ پُر شــروع كنم و داد و قــال راه بيندازم كه به داد 
فرهنگ و هنر همدان برسيد و حتى تيتر اين مطلب را هم بگذارم «گوش 

اگر گوش تو و ناله اگر...».
پشيمان شدم. گوشى را برداشتم زنگ بزنم به دوستان همدان پيام و الكى 
بهانه بياورم كه «من خيلى كار دارم و وقت نمى كنم چيزى بنويســم.» اما 

آن لحظه آخر يك موضوع منصرف ام كرد: شما همدانى هستيد!
آقاى استاندار؛

تا پيش از اين چند خط، درباره فرهنگ و هنر همدان چيزهايى نوشته ام. 
از ايــن موضوع كه هنرمندان را دريابيد و هنر همدان ضعيف شــده تا اين 
كه در كشــور حرفى براى گفتن نداريــم و هنرمندان درجه يك مان همه 
مهاجرت كرده اند! اما اين بار موضوع فرق دارد. من حالم خوب اســت كه 
دارم با يك همدانى، يك بچه ى همدان، حرف مى زنم. باعث خوشــحالى 
اســت فردى مسئول ارشــد همدان اســت كه احتماال " اگر سال ها كار 
در شــهرهاى ديگر فراموش كارش نكرده باشد " جوالن و مصلى و سيزده 

خانه و فلكه آخر اســفالت و كلپا و خدر و ســيلو و قاشق تراش ها و 
خيابان خاكى را بشناســد. اين مكان ها را حتما دوستان 

قبلى هم بعد از مدتى يادگرفتند اما فرق است بين 
كســى كه اين شهر خسته، خاك اش است، با 

ديگران. باور كنيد همدانى بودن براى شما 
مسئوليت دشوارترى است.

آقاى قاسمى فرزاد؛
پشــِت شــهردارى دوِر آرامگاه، كنار 
تاالر فجــر، بغل آن چمــن كارى و 
باغچه كوچِك قشــنگ، جاى مهمى 
اســت. نمى دانم در اين سال ها شما 
يا مسئوالن سابق و اسبق شهر چقدر 

بــه آن تكه دقت كرده ايــد. آن چند 
متر، ســال ها جــاى آدم هايى بود كه 

غصه داشــتند. آن ها دردشان پول نبود، 
دردشــان هنر بود. از شــاعر و بازيگر و نقاش 

تا عشِق سينما و نويسنده ى تازه كار و موزيسين 

جوان، مى نشســتند و از مشكالتشان حرف مى زدند و آرزوهايشان را توى 
هوا فوت مى كردند. براى من آن جا هنوز هم غمگين ترين جاى دنياست. 
جايى بود كه روياها داشــت از دست مى رفت. آن هايى كه زرنگ تر بودند 
همدان را ول كردند و رفتند و بقيه افســرده شــدند. حرف همه شان يكى 
بود: «همدان جاى هنرمند جماعت نيســت چون اين ها (البته بالنســبت 
شــما. «اين ها» يعنى مســئوالن قبلى همدان) ما برايشان مهم نيستيم و 

آدم حسابمان نمى كنند.»
آقاى استاندار؛

خودتان بهتر مى دانيد كه ســينما و تئاتر و موسيقى و نقاشى، فرهنگ را 
مى ســازد و فرهنگ، هويت شهر است و شهر بى هويت يعنى تاريخ اش را 
نمى داند و خانه هاى تاريخى اش را شــبيه اسكناس مى بيند و هنرمندان 
را يــك عده آدم بيكار تلقى مى كند كه بهتر اســت جاى اين كارها بروند 

دنبال يك كار نان و آب دار!
مــا هم بهتر مى دانيم كه دغدعه امروز مردم قســط بانك و اجاره خانه و 

ليسانسه هاى بيكار و كرونا و واكسن است تا وضعيت هنر در شهر!
اما شــما مى توانيد اين دغدغه هاى به ظاهــر دور از هم را در يك نقطه 
جمع كنيد. باور كنيد حمايت از فرهنگ و هنر، كم از حمايت از آدم بيكار 
و كرونايى ندارد. باور كنيد شــهرى كه تئاتر ندارد، سينماگر جوان ندارد، 
موزيســين و كنسرت ندارد، نقاش و شاعر و نويسنده ندارد، شهر خاموشى 

است. امروز همدان چنين است؟ من نمى دانم.
آقاى قاسمى فرزاد؛

اصوال مســئوالن همدان دو دســته اند! يا فرهنگ برايشان مهم نيست كه 
هيچ! و يا برايشــان مهم اســت اما اولويت كارهايشان نيست. كه در هر دو 
حالت هم در به همان پاشــنه سابق مى چرخد. همه در سخنرانى ها 
از فرهنــگ اصيل و تمدن فــالن و تاريخ بهمان همدان 
حرف مى زننــد اما فقط حرف مى زنند. در عمل 
هيــچ اتفاقى نمى افتد. همــه مى روند و مى 
آيند اما باز هنرمند همدانى خســته و بى 
رمق فكر نان شــب و كارهاى نكرده و 
در نهايت مهاجرت اســت. يك زمان 
پاتوق خســته ها و از نفس افتاده ها 
آنجايى بود كه گفتم. حاال هم پاتوق 
هايى دارند. براى شــما كه بچه ى 
همدان هســتيد، اگر گوش شنوايى 
براى دردهايشان داشته باشيد، پيدا 
است  بهتر  نيســت.  سخت  كردنشان 
ادامــه اين قصــه را از زبان خودشــان 

بشنويد.
ارادتمند. 
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انتظار نيمى از جمعيت استان از استاندار

بانوان  مديريت 
باشد ر  دا دامه  ا

 سمانه جهانگيرى عرش

ســپردن پســت مديريتى به بانوان با تعيين سهميه هر چند 
انتقاداتى به لحاظ نگاه تبعيض آميز با لحاظ كردن ســهميه در پى 
داشــت اما توانســت تا حدودى جايگاه زنان را در حوزه مديريت 

تقويت كند.
بعد از اين مصوبه بود كه طلسم انحصار پست هاى مديريتى توسط 
مــردان، با روى كار آمدن بانوان شكســته شــد و البى گرى هاى 
سياسى و مردانه نيز نتوانست آنان را در رسيدن به حق و حقوقشان 

متوقف كند.
 به همين دليل ريل گذارى مســير ارتقاى شــغلى بانوان آن هم تا 
رسيدن به پســت هاى مديريتى كه از سال 92 شروع شده بود در 
اســتان همدان نيز دنبال شد، هر چند متاســفانه در بيشتر موارد 
كيفيت فداى كميت شــد گويى كه اســتان ها دچار قحط النســا 

شده اند.
حال با روى كار آمدن دولت رئيســى، و بــا توجه به اينكه در بين 
وزراى پيشنهادى حتى يك گزينه زن هم وجود نداشت، بيم از آن 

مى رود كه مديريت بانوان به فراموشى برود.
مديريتــى كه بــه واقع برابرى حقوق زن و مــرد را در عرصه هاى 

اجتماعى، سياسى و مديريتى به خوبى نمايان مى كرد.
در هر حال در اســتان همدان نيز پس از طرح گزينه هاى مختلف 
همانطور كه قبال پيش بينى شــده بود عليرضا قاسمى فرزاد با راى 
اعتماد وزيران، استاندار همان شد استاندارى كه گفته مى شود مشى 
اعتدال داشــته و به مباحث فرهنگى نگاه ويژه اى دارد چنانچه در 
جلسه معارفه خود نيز پيوست فرهنگى براى امور استان را خوستار 
بــود.   با اين توصيف حال بــا روى كار آمدن دولتى كه توجه او به 
اصل و اساس انقالب است و خوب مى داند كه نقش زنان در شكل 
گيرى اين انقالب كمتر ازمردان نبوده است، انتظار ميرود استاندار 
همدان با نگاه به حضور برابرى زنان و مردان در اداره امور استان، در 
بين گزينه هاى خود براى تصدى پست هاى مديريتى نگاهى هم به 

زنان توانمند و اثرگزار داشته باشد.
همچنين احزاب و گروه هاى سياسى كه براى تقويت و بزرگ كردن 
حزب خود و يا برگزارى جلســات، روى حضور خانم ها حساب باز 
مى كنند اين بار هم بانوان شايسته اى، را كه توانايى و تخصص كار 
اجرايى را دارند به سيســتم مديريتى استان معرفى كنند نه اينكه 
خانم ها را قشرى بدانند كه آمارهاى جمعيتى خود را به واسطه  آنها 

تكميل مى كنند.
البته جاى نقد اســت كه در گذشته تفويض مسئوليت ها به برخى 
بانــوان بدون توجه به تخصص و تجربه آنها صورت گرفت و همين 
عامل سبب شــد دولت قبل، در رسيدن به اهداف خود به جز باال 
بــردن ميزان آمار بكارگيرى بانوان در حوزه هاى مديريتى، چندان 
موفق عمل نكند و به نوعى كيفيت فداى كميت شود اما نبايد اين 
موضوع دليلى شود براى كسانى كه مخالف مسئوليت گرفتن زنان 
هستند و به جاى نقد طريقه به كارگيرى بانوان كه بيشتر به صورت 
البــى گرى و ... بود دقيقاً جامعه بانــوان را نقد كرده و اذعان دارند 

زنان صالحيت حضور در پُست هاى مديريتى را ندارند.
از استاندار انتظار مى رود كه با پيشگام شدن در اين عرصه در بين 
تمام اســتانداران دولت سيزدهم، با توجه همان مشى اعتدال گونه 
اى كه در زمان معاونت سياسى از او در اذهان شگل گرفته نگاهى به 
نيمى از جمعيت استان كه در بين آنان نخبگان كاردان و مديرانى 
توانمند هم هســت بيندازد كه خود موجب ارتقاى فرهنگ استان 

تاريخ و تمدن ايران زمين خواهد شد.  
* دبير جمعيت زنان نوانديش استان

چند خطى با استاندار جديد همدان
■ «مستدعيست دستور فرماييد...»

خودتان بهتر مى دانيد 
كه سينما و تئاتر و موسيقى 

و نقاشى، فرهنگ را مى سازد و 
فرهنگ، هويت شهر است و شهر بى 

هويت يعنى تاريخ اش را نمى داند و خانه 
هاى تاريخى اش را شبيه اسكناس مى بيند 
و هنرمندان را يك عده آدم بيكار تلقى 
مى كند كه بهتر است جاى اين كارها 

بروند دنبال يك كار نان و آب 
دار!
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