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باید فضا را برای اثرگذاری مردم 
در رونق اقتصاد استان آماده کنیم

 ایسنا-هوشــنگ بازوند در اولیــن روز کاری  �
خود با حضور در گلزار شــهدا به مقام شــامخ 
شهدا ادای احترام کرد. هوشنگ بازوند در ادامه 
به دیــدار نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام 
جمعه کرمانشــاه رفت. بازونــد در دیدار با امام 
جمعه کرمانشاه گفت: در کرمانشاه به هیچ وجه 
فرصت سعی و خطا نداریم و اگر خواهان کمتر 
شدن بحران بیکاری در کرمانشاه هستیم باید به 
اجرای شــاخص های اقتصاد مقاومتی  مســلط 
باشیم، زیرا اقتصاد مقاومتی نسخه کاربردی حل 

مشکالت است.
اســتاندار کرمانشــاه با تاکید بــر لزوم جذب 
ســرمایه گذاری در اســتان، گفت: همــه افراد 
و ظرفیت ها در اســتان باید فراهم کننده بســتر 
حضور سرمایه گذاران باشند.بازوند با بیان اینکه 

استاندار به تنهایی حالل مشکالت نیست، 
گفت: تا خودمان نخواهیــم و تا همه درگیر 
کار نشویم مشــکالتمان حل نمی شود. استاندار 
کرمانشــاه تصریح کرد:برای رونق اشــتغال باید 
همدل و منسجم باشــیم و محور این همدلی و 
انســجام نیز نماینده ولی فقیه در اســتان است. 
وی با بیان اینکه باید فضا را برای اثرگذاری مردم 
در رونق اقتصاد اســتان آماده کنیم، افزود: هیچ 

کس نباید تماشاچی باشد.
 

ارتش از آمادگی باالیی در دفاع از 
مرزهای کشورمان برخوردار است

کل  � فرمانده  کننــده  معــاون هماهنگ  ایرنا- 
ارتش جمهــوری اســالمی ایران گفــت: ارتش 
از آمادگــی باالیــی در دفــاع از تمامیــت ارضی 

کشورمان برخوردار است.
در  دادرس  محمدحســین  ســرتیپ  امیــر 
حاشــیه برگزاری ســومین مرحله رزمایش بزرگ 
حیدر کرار بــا عنوان رزمایش مشــترک اقتدار در 
منطقه عمومی مرز رســمی پرویزخان شهرستان 
قصرشیرین برگزار شــد، افزود: ارتش تابع والیت 
اســت و نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
را با تمام توانش پشــتیبانی می کنــد.وی اظهار 
کرد: نظام مقدس کشــورمان در سیاست هایش 
حاکمیت ارضی کشــور همســایه را به رسمیت 
می شناســد و به همان انــدازه ای که نظام از ما 
بخواهد در صحنه هستیم.سرتیپ دادرس گفت: 
نیروی نظامــی اگر خودکفا و متکــی به داخل و 
توانمندی های خود باشــد امنیت آفرین است و 
اگر استقراضی و تکیه اش به بیرون باشد نه تنها 
امنیــت نمی آورد بلکه امنیتــش را نیز به حراج 

می گذارد.
رزمایش بزرگ حیدر کرار روز یکشنبه دوم مهر 
ماه در منطقه عمومی پرویزخان با هدف ارزیابی 
یگان هــای ویژه واکنش ســریع برگــزار و تیپهای 
نیروی مخصوص و تیپ های زرهی واکنش سریع 
برگزار شــد.دراین رزمایش جنگنــده های نیروی 
هوایی مانورهای پروازی و ماموریت های محوله 
را در مناطق وسیعی از مرزهای غربی کشور و در 
پشتیبانی از یگان های واکنش سریع نیروی زمینی 

ارتش اجرا کردند.

مراســم تودیع و معارفه اســتاندار کرمانشــاه، 
چهارشــنبه دوازدهم مهر در ســالن شهدای دولت 
استانداری برگزار شد. در این مراسم هوشنگ بازوند 
استاندار سابق لرســتان به عنوان استاندار کرمانشاه 
معرفی و از زحمات اســداهللا رازانی استاندار پیشین 
کرمانشــاه تقدیر شــد.  در این مراســم که با حضور 
جمع زیادی از معاونان، مدیران و فعالین سیاســی 
برگزار شد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز 

به عنوان نماینده عالی دولت حضور داشت. 
این در حالی اســت که ۲ سال پیش  در معارفه 
رازانی، اســتاندار ســابق کرمانشــاه برخالف رسوم 
معمــول وزیر کشــور حضــور پیدا نکــرد و معاون 
سیاسی وزارت کشــور به نمایندگی از دولت حضور 

پیدا کرده بود.
نکته ای که نظر هر مدعو را در بدو ورود به سالن 
شهدای دولت اســتانداری جلب می کرد، ازدحام و 
شــلوغی بیش از حد ســالن بود. تعــداد مهمانان 
دعوت شــده به مراســم آن قدر زیاد بود که بخش 
زیادی از مهمانان تا پایان مراسم به صورت ایستاده 
شاهد سخنرانی مسئوالن بودند. همین موضوع کار 
را برای پوشــش خبری اصحاب رسانه سخت کرده 
بود و جایگاه تدارک دیده شــده برای خبرنگاران نیز 
هیچ گونه دیدی به محل سخنرانی نداشت و بعضا 
مهمانان در اثر کمبود  صندلی در جایگاه خبرنگاران 
نشســته بودند.از دیگر حواشی این مراسم می توان 
به حضور قابل توجه مهمانان از لرســتان اشاره کرد 
که واکنش رازانی اســتاندار ســابق کرمانشاه را نیز 
در پی داشــت که گفت: «معلوم نیست دوستان از 
لرستان به خاطر تودیع من آمده اند یا معارفه آقای 

بازوند.»
آیت اهللا علما نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه کرمانشــاه در ابتداي مراســم گفت: «استان 
کرمانشــاه مســتعد و دارای ظرفیت بســیار است و 
همــه باید کارها را مدیریت کنیــم.  بیکاری، ازدواج 
و مســکن جوانان باید بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد و بسیاری از این امور با رفاقت قابل حل است.»
امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: «تالش استاندار 
باید بیشــتر در راستای اقتصاد باشد باید توجه ما به 
مسئله اقتصاد باشد و اقتصاد مقاومتی در این راستا 

کارساز اســت و محققان و کارشناسان به آن اذعان 
دارند.»

سه استان متقاضی حضور بازوند
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور نیز در این 
مراسم با اشاره به عقب افتادگی تاریخی استان های 
مــرزی گفت: «با روش های معمولی این مناطق به 
رشــد مورد نظر نمی رسند و باید جهش توسعه ای 

در این مناطق ایجاد شود.»
وزیر کشــور ادامه داد: «دولــت دهم توجه ویژه 
ای به این مناطق داشته، اما باز به تناسب مطالبات 

کافی نبوده و تالش و توجه بیشتری را می طلبد.»
رحمانی فضلــی در بخش دیگر ســخنانش به 
ظرفیت ها و اســتعدادهای اســتان کرمانشاه اشاره 
کــرد و گفت: «کرمانشــاه ظرفیت هــای طبیعی و 
انســانی باالیی دارد و از مناطق عالی کشــور برای 
سرمایه گذاری است..»او هوشــنگ بازوند استاندار 
جدید کرمانشــاه را نیز اســتانداری با تجربه معرفی 
کــرد و گفت: « حداقل ســه اســتان دیگر متقاضی 
بودند کــه آقای بازوند در آن اســتانها خدمت کند، 
اما خودشــان عالقمند بودند در کرمانشاه به انجام 
خدمت بپردازند.»رازانی اســتاندار ســابق کرمانشاه 

نیز در این مراســم به بیان اقدامــات خود در دوران 
مسئولیتش پرداخت اما اشاره کرد که چون تفکیک 
دو سال اســتانداری اش سخت بوده گزارشی چهار 

ساله را ارائه می کند.
رازانی گفت: «مدیر اســتان مثل ناخدای کشــتی 
اســت و سرنشــینان باید او را کمک دهند نه اینکه 
خیلی اورا اذیت کنند. از شــما می خواهم که اقای 
بازوند را به عنوان اســتاندار توانمنــد جدید کمک 
کنید.»رازانی ادامه داد: «کرمانشاه در کشور پله آخر 
نیســت. ما فقط در بیکاری باالترین نرخ را داریم که 
خیلی از استانها این شاخص بیکاری را قبول ندارند. 

نگوییم که خیلی اوضاع خراب است.»
بــه  ادامــه  در  کرمانشــاه  ســابق  اســتاندار 
دســتاوردهای دوران مدیریتش اشاره کرد و به بیان 
آمارهایی در باب نیروگاه ها، خودرو سازی، آسفالت 

کشی، پتروشیمی و گردشگری پرداخت.
۶ نماینده نبودند

از همــان روزهای اول معرفــی بازوند به عنوان 
اســتاندار کرمانشــاه، مجمع نمایندگان به مخالفت 
بــا این انتصــاب پرداخت و پیش بینی می شــد که 
نمایندگان در مراسم تودیع و معارفه شرکت نکنند. 

هر چند که روز قبل از معارفه همه نمایندگان استان 
در مجلس شــورای اسالمی با بازوند استاندار جدید 
دیــدار کردند امــا در نهایت فقط دو تن از هشــت 
نماینده استان در این مراسم حضور داشتند که شاید 

نشان از دلخوری نمایندگان از این انتصاب باشد.
احمد صفری نماینده کرمانشــاه در سخنانش به 
اورژانسی بودن شرایط اســتان کرمانشاه اشاره کرد 
و گفت: «بعد از گذشــت ســی و هشت سال از عمر 
انقالب دیگر جایی برای وعده و وعید دادن به مردم 

نداریم.»  
فرهــاد تجــری نماینده قصر شــیرین و ســرپل 
ذهاب و گیالنغرب نیز به بیان نکاتی درباره ســامانه 

گرمسیری پرداخت.
دست یاری به سوی توانمندان بومی دراز می کنم

هوشنگ بازوند اســتاندار جدید کرمانشاه در این 
مراســم گفت: «برای آبادانی و توســعه این استان 
دست یاری به ســمت تمام نیروهای توانمند بومی 
و فرهیختــگان دراز می کنــم و هرکس دلســوز این 
دیار است و دغدغه پیشرفت دارد و دنبال سربلندی 
است، ناگزیر است اولویت اول و آخر را کار، اشتغال 
و تولید قــرار دهد.»او گفت: «باید راهکار مناســبی 
برای جذب ســرمایه گذار پیدا کرد و برای رسیدن به 
این رونق پیمان ببندیم که کســی تماشاچی نباشد و 

هرکس به دنبال رفع مشکالت باشد.»
بازوند با اشاره به اینکه اســتاندار ابتدا عملکرد 
خــود را ارزیابی و در مرحله بعــد عملکرد دیگران 
را بررســی کنــد افزود: «مــردم این اســتان با تمام 
خدمات چالش ها را خوب می شناسند و برای غلبه 
بر آنها ظرفیت های بسیاری وجود دارد که باید از آن 
استفاده کرد و فضای اســتان را مثبت جلوه دهیم؛ 

زیرا برای سرمایه گذاری الزم است.»
بازوند ادامه داد: «شاید تنها راه برون رفت از این 
وضعیت و رسیدن به توسعه ایجاد اشتغال و ثروت 
اســت و به طور قطع با جذب سرمایه گذاری ممکن 
می شود.»او با اشاره به اینکه ما اکنون فرصتی برای 
خطا نداریم گفت: «در این راســتا باید تأمین امنیت 
و نشــاط اجتماعی در استان شــکل بگیرد و اجماع 
همگانی ســرلوحه کار قرار گیرد و تــالش کارکنان 

دولت را مضاعف کنیم.»

استاندار کرمانشاه:

اشتغال اولویت اول و آخر من است
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پــس از قریب به دو ماه رایزنی گروه ها و جریانات 
سیاسی استان کرمانشاه در خصوص انتخاب استاندار، 
سرانجام کلید مدیریت ارشد استان به هوشنگ بازوند 
اســتاندار اسبق لرستان رســید تا او نیز توان مدیریتی 
خــود را در اســتانی که همگان به خــاص و پیچیده 
بودن شــرایطش اذعــان دارند بیازمایــد. در حالیکه 
برخی از جریانات سیاســی به ویژه مجمع نمایندگان 
اســتان معتقد بودند بازوند نیروی مناسبی برای غلبه 
بر مشــکالت حاد کرمانشاه نیســت، اما برخی یگر از 
سیاســیون با استناد به سابقه طوالنی بازوند در پست 
معاونت عمرانی برخی از استانداری ها، معتقدند او 
فردی آشــنا به امور عمرانی بوده و می تواند با توجه 
ویژه به بخش عمران عالوه بر توسعه زیربنایی استان، 

شرایط ایجاد اشتغال را نیز فراهم کند.
انتخاب استاندار حق قویه مجریه است

هرچند پیش از مراســم تودیع و معارفه رازاني و 
بازوند اســتانداران پیشین و جدید کرمانشاه چند تن از 
اعضاي مجمع نمایندگان استان با او دیدار کردند اما 
نمایندگان اســتان کرمانشــاه پس از معرفی بازوند از 
ســوی وزیر کشــور و تصویب هیئت وزیران، در بیانیه 
ای خطاب به مردم کرمانشــاه اعــالم کردند که چند 
گزینه از مدیران بومی همسو با دولت را به وزیر کشور 
معرفی کرده اند اما وزیر کشــور خلف وعده کرده و با 
نمایندگان مشورت نکرده است و خواهان تجدید نظر 
دولت در انتخاب بازوند شــدند، اقدامی که از ســوی 
فعاالن سیاسی اســتان مورد نقد فراوان قرار گرفت.
فــرزاد پور مرادی از فعاالن سیاســی بــا تاکید بر این 
موضوع که انتصاب اســتاندار نه با رای مردم و نه بر 
اساس خواســت جریانات سیاسی انجام می شود به 
شرق گفت« بر اساس قانون، اســتانداران با پیشنهاد 
وزیر کشور و رأی اعتماد هیئت وزیران و حکم شخص 
رییس جمهور منصوب می شــوند، بنابراین می توان 
گفت بر اســاس نــص صریح قانون نــه نمایندگان و 
نه جریانات سیاســی حق دخالــت در این انتصاب را 

ندارند».
ایــن عضــو ارشــد ســتاد انتخاباتــی روحانی در 
خصوص انتقادات صورت گرفته از سوی نمایندگان و 
برخی فعاالن سیاســی می گوید«چه نمایندگان و چه 
فعاالن سیاســی، حق دارند نسبت به شرایط استان و 
فضای موجود اظهار نظر کنند اما اینکه بگویند لزوما 
اســتاندار باید با رأی ما انتخاب شــود یک درخواست 

غیر مدنی است».
ابراهیــم فتاحی دبیرکل مجمع هماهنگی اصالح 
طلبان کرمانشــاه نیــزدر این خصوص به شــرق می 
گوید«ما از روز شــروع تعطیــالت مجلس با چند نفر 
از نماینــدگان تماس گرفتیم و پنج نفــر نیروی واجد 
شــرایط بومی را معرفی کردیم که در جلسه مجمع 
نمایندگان اســتان مطرح و در نهایت یا یک نفر یا هر 

پنج نفر به وزارت کشور معرفی شوند».
ابراهیــم فتاحی ادامه داد«امــا مجمع نمایندگان 
تا روز سی و یکم شــهریور که مرخصی نمایندگان به 
اتمام رســید هیچ جلسه ای در این خصوص نداشتند 

و زمانی به فکــر معرفی گزینه افتادند که دیگر کار از 
کار گذشته بود».

او بــا انتقاد از درخواســت تجدید نظر از ســوی 
نمایندگان و اینکه این اقدام در جهت روي کار آوردن 
فردي هفکر خودشــان است گفت«حتی اگر گزینه ها 
نیز معرفی شــوند و دولت نپذیرد بــا توجه به اینکه 
تصمیم نهایی با دولت است نباید بحث تجدید نظر یا 

نپذیرفتن فرد منصوب شده به میان آید».
مهدی فتاحیان دبیر حزب کار شاخه کرمانشاه نیز 
یانیه نمایندگان را در جهت مصادره خدمات دولت و 
استاندار ســابق می داند و در این رابطه به شرق می 
گوید«هر فرد منصفی می داند اگر پیگیری های رازانی 
نبود راه آهن به کرمانشاه نمی رسید و شاید هنوز هم 
موضوع منطقــه آزاد تجاری قصرشــیرین در هیئت 

دولت به تصویب نرسیده بود».
فتاحیان می افزاید« چهار نفر از نمایندگان اســتان 
که در ســنوات گذشــته در کســوت وزیــر و نماینده 
مجلس بوده اند چرا نتوانستند این خدماتی را که در 

نامه مذکور به آن اشاره شده است را اجرایی کنند».
دبیر حــزب کار شــاخه کرمانشــاه در ادامه نامه 
نمایندگان را در ادامه عدم تعامل آن ها با دولت تدبیر 
و امید می داند و می گوید«نمایندگان اســتان در سفر 
رییس جمهور به کرمانشاه با ایشان همراهی نکردند 
اما در سفر رقیب انتخاباتی آقای روحانی به کرمانشاه 
به همراه او شــهر به شــهر و روســتا به روستا سفر 
کردند».محمــد کرمی راد دبیر حزب موتلفه شــاخه 
کرمانشــاه با بیان اینکه بیانیه نماینــدگان را نخوانده 
است به شــرق می گوید«چون بیانیه را ندیده ام بهتر 

است در مورد آن سخنی نگویم».
مطالبات سیاسی از استاندار جدید

فعاالن سیاســی و مدنی اســتان همــواره توجه 
بــه شــرایط احزاب و مشــورت بــا آن هــا را یکی از 
خواســت های خود عنوان می کنند.فرزاد پور مرادی 
درخصوص مطالبات فعاالن سیاسی استان، به شرق 
می گوید« از اســتاندار می خواهیم فضای باز سیاسی 
که پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در استان 

ایجاد شده است را همچنان تداوم بخشد».
ابراهیــم فتاحی دبیرکل مجمع هماهنگی اصالح 
طلبان با انتقاد از وجود برخی مشکالت در احزاب می 
گوید«احزاب ســازماندهی و امکانات مناسب ندارند 
و رســالت حزبی خود را به درســتی ایفا نمی کنند و 
پیشــنهاد می شود استاندار جدید کمیته ای به عنوان 
کارگروه سیاســی، متشــکل از دبیران احزاب تشکیل 
دهد تا ضمن بررســی و رفع مشکالت احزاب، از نظر 

فعاالن سیاسی نیز استفاده شود.

 همچنین باید فکری نیز به حال سر و سامان دادن 
به سمن ها و تشکل های مردمی بشود».

کرمی راد دبیــر حزب مؤتلفه با بیــان اینکه نگاه 
اســتاندار نباید تنها معطوف به احزاب اصالح طلب 
باشــد مــی گوید«اســتاندار باید مطالبــات احزاب را 
مطالبات مردم بداند و فارغ از جناح بندی ها، با همه 
فعاالن سیاسی نشست صمیمانه برگزار کند و در کل 
خط کشــی اصالح طلب و اصولگرا را برداشــته و به 
میــزان توجه گروه ها به ارزش های انقالب و پیگیری 

مطالبات مردم توجه کند».
دبیر حــزب مؤتلفه و نماینده مردم کرمانشــاه در 
مجلس هشتم با اشاره به دیدارش با رازانی استاندار 
اســبق کرمانشــاه می افزاید« هنگامیکــه گروهی از 
اعضای حــزب مؤتلفه به چین ســفر کردند و بحث 
خواهــر خواندگی یک اســتان از چین و اســتان ایالم 
مطرح شــد. من فــارغ از گرایش سیاســی، از طریق 
معاونت بین الملل حزب مؤتلفه اصرار کردم که این 
خواهر خواندگی با کرمانشــاه نیــز صورت گیرد چون 
ســرمایه و اشتغال به دنبال آن می آید و در این راستا 

تعامل خوبی با استاندار پیشین داشتیم».
فتاحیــان از فعاالن سیاســی اســتان نیــز در این 
خصوص می گوید«من به عنوان یک فعال سیاســی 
یک مطالبه از وزیر کشور دارم و آن این است که زمان 
مدیریت در کرمانشــاه برای مدیران ارشــد کم است 
و الزم اســت که مدیران، زمان کافی برای شــناخت، 
برنامه ریزی و اجرا داشــته باشــند اما در کرمانشاه تا 
استانداران از مسائل شــناخت پیدا می کنند و برنامه 
ریزی صورت می گیرد عوض می شوند و فرصت اجرا 

نمی یابند».
استاندار در انتخاب مدیران دقت کند

ابراهیــم فتاحی از فعاالن سیاســی اصالح طلب 
رســیدگی به وضعیت مدیران را که برخی از آنان امار 
غلط ارائه می کنند را از جمله خواسته های سیاسیون 
و فعاالن مدنی می داند و می گوید«در ابتدا استاندار 
باید تیم همکاران خود در اســتانداری را تغییر داده و 
از نیروهای جدید و دلسوز استفاده کند، از سوی دیگر 
برخی ادارات ما در گذشته به دلیل ضعف استانداری 
دستورات حاکمیتی را اجرا نمی کردند و این وضع نیز 

باید اصالح شود».
فتاحــی از دخالت نماینــدگان در امور اجرایی نیز 
انتقاد مــی کند و مــی افزاید« برخــی مدیران عمال 
دیگر از نمایندگان دســتور می گیرند و اســتاندار باید 

از دخالت نمایندگان در امور اجرایی ممانعت کند».
کرمــی راد دبیر حزب مؤتلفه امــا انتقاد را به جا 
به جایی استانداران معطوف می کند و می گوید«اگر 

استانداری توانمند اســت چرا از یک استان به استان 
دیگر برده می شــود؟ وقتی یک استاندار چند سال در 
یک اســتان است و تازه با مشکالت و دردها آشنا شده 

به یکباره جابه جا می شود».
او مــی افزایــد«از مدیــران خدمتگــزار و توانمند 
اســتفاده شــود و تا حد امکان ســعی گردد مدیران 
دلسوز حفظ شــوند چون آوردن مدیر جدید و تسلط 
او به امور استان بسیار طول خواهد کشید و کرمانشاه 

دیگر چنین فرصتی ندارد».
فتاحیان دبیر حزب کار شاخه کرمانشاه اما با اشاره 
به میانگین ســنی مدیران اســتان می گوید« معموال 
مدیران اســتان از میانگین ســنی باالیــی برخوردارند 
و این وضعیت موجب می شــود کــه بیش از تحول، 
محافظه کاری در حوزه مدیریت اســتان حاکم باشــد 
در حالیکه اســتفاده از نیروهای جوان می تواند رشد 
استان را در هر حوزه ای چند برابر نماید، باید پذیرفت 
کــه اکنون پــس از حدود چهل ســال از عمر انقالب 
اسالمی هنوز فرصت کافی برای تجربه اندوزی نسل 
های دوم و سوم در اختیارشان قرار داده نشده است».

رفع بیکاری درخواست اصلی
هرچند فعاالن سیاسی اســتان مباحث سیاسی و 
مدیریتی را از جمله مسائل مهم می دانند اما همه آن 
ها متفق القول مشکل بیکاری را اولویت اصلی بازوند 

در استان عنوان می کنند.
پور مرادی از مســووالن ارشــد ســتاد روحانی با 
اشاره به قرار داشتن نام کرمانشاه در میان پنج استان 
بیکار کشــور می گوید«از نظر بیکاری شرایط بسیار نا 
مســاعدی داریم و رفع این مشکل باید اولویت اصلی 
باشــد و با توجه بــه موقعیت اســتان بحث تجارت 
جهانی و تجارت منطقه ای در دستور کار قرار گیرد».

فتاحــی نیز به مشــکالت عدیده اســتان در بحث 
اشــتغال و بیــکاری جوانان اشــاره می کنــد و می 
گوید«بازوند در لرستان از نظر مسائل مدنی و اشتغال 
خوب کار کرده است و امیدواریم تجربه کسب شده در 
لرســتان را در کرمانشاه نیز بکار برد و مشکالت استان 

با توسعه طرح های عمرانی کاهش یابد».
کرمــی راد اما بیکاری را زمینه ســاز چالش های 
اجتماعی زیاد در اســتان می داند و می گوید«بیکاری 
جوانان به مهمترین دغدغه خانواده ها تبدیل شــده 
و در برخــی خانــواده ها چهــار یا پنج فرزنــد بیکار 
وجود دارد».این نماینده اســبق مجلــس ادامه می 
دهد«در دولت های نهم و دهم ســفرهای اســتانی 
صــورت می گرفت.مصوبات و کارهایی هرچند ناقص 
انجامی شــد همچنین ســفر مقام معظم رهبری به 
اســتان مصوبات بســیار خوبی برای اســتان دارد که 

برخی از آنان صد درصد اجرایی نشده اند».
دبیر حــزب مؤتلفه به لزوم همــکاری نمایندگان 
مجلس، نماینده ولی فقیه در اســتان، شورای شهر و 
همه مدیران با اســتاندار در رفع مشکل بیکاری اشاره 
می کنــد و می گوید«باید بودجه های مناســب برای 
فعالیت های عمرانی جذب شــود زیــرا کار عمرانی 

خود زمینه ساز اشتغالزایی می شود.»

انتظار فعاالن سیاسی استان از استاندار جدید
وعده ها را عملى کنید

حواشي یك انتصاب
از همــان روزهای اول پــس از پیروزی مجدد  �

حســن روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری، 
شایعات تغییر اســداهللا رازانی استاندار کرمانشاه 
در محافل سیاسی و رسانه ای استان قوت گرفت. 
عملکرد نه چنــدان مطلوب رازانی در حوزه های 
اقتصادی و عمرانی از یک سو و از سوی دیگر بها 
ندادن به احزاب و شــخصیت های اصالح طلب 
در اســتان باعث شــده بود که رازانی تقریبا هیچ 
حامی جدی و قابل اتکایی میان فعاالن سیاســی 
اصالح طلب و نزدیک به دولت نداشته باشد. اما 
در این میان شــاید حمایت های گاه و بیگاه جلیل 
صحرایی رییس ســتاد انتخاباتی حســن روحانی 
در اســتان تا انــدازه ای امیدواری تیــم مدیریتی 
اســتانداری را برای ابقاي او را بــاال می برد. بعد 
از جدی تر شــدن تغییر اســتانداران در کشــور و 
گمانه زنی ها در مورد جانشین رازانی، تالش های 
حامیان اســتاندار برای ابقای او شکل جدی تری 
به خود گرفــت. جلیل صحرایی کــه به نظر می 
رســید به عنوان رییس ســتاد انتخاباتی روحانی 
نقش مهم و تاثیر گذاری در انتصابات و ســاختار 
سیاسی استان داشته باشد به همراه دیگر روسای 
ستاد شهرستان ها بیانیه  اي را خطاب به ریاست 
جمهوری منتشر کردند که در آن از رییس جمهور 
خواسته شــده بود که رازانی در سمت استانداری 
کرمانشاه ابقا شود. تشــکیل کمپین و جمع آوري 
امضا از دیگر اقدامات رییس ســتاد دکتر روحاني 

براي ماندن استاندار بود.
اقــدام رئیس ســتاد دکتر روحاني و رؤســاي 
ســتادهاي شهرستاني، مورد انتقاد جدي بسیاري 
از شــخصیت هاي سیاســي و احزاب استان قرار 
گرفــت و آنــان معتقد بودنــد که پــس از پایان 
انتخابــات، عمال دیگر فعالیت سیاســي در لواي 
ستاد مفهوم خود را از دســت داده و نباید ادامه 

یابد.
اما به جز روســای ســتاد روحانی در اســتان، 
رازانــی حــزب تــازه دگرگون شــده کارگــزاران 
ســازندگی را نیز به طور جــدی حامی خود می 
دیــد و چند روز قبل از برکنــاری اش دیداری را با 
اعضای شورای مرکزی این حزب برگزار کرده و آن 
ها نیز حمایت تمام قد خود را از اســتاندار سابق 
اعالم کرده بودند. این دیدار که برخی آن را ناشی 
از تغییرات اخیر صورت گرفته در ساختار حزب و 

تغییر دبیر آن در استان می دانستند.
 در آستانه جلسه شوراي شهر کرمانشاه براي 
انتخاب شــهردار و همچنین زمزمه هاي انتصاب 
اســتاندار جدیــد کرمانشــاه صــورت گرفت که 
حتــي در فضاي مجــازي از آن به عنوان حمایت 
استاندار از شهردار کارگزاراني و همچنین حمایت 

کارگزاران از رازاني تعبیر شد.
 نکتــه جالب توجــه آن کــه بالفاصله پس 
از انتصــاب هوشــنگ بازوند به عنوان اســتاندار 
کرمانشــاه، حزب کارگــزاران در بیانیــه ای از این 
انتصاب اســتقبال و از بازوند حمایت کرد اقدامي 
که بازتاب زیادی در حوزه رســانه ای و سیاســی 

استان داشت.
برخــي دیگــر از فعاالن سیاســي نیــز که از 
حامیــان اصلي برکنــاري رازاني محســوب مي 
شــدند و همواره معتقد بودنــد حلقه اي خاص 
در اطراف او شــکل گرفته و مانــع دیدن فضاي 
واقعي استان از سوي او مي شود، پس از انتصاب 
بازوند، در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي 
بیانیه دادند و از اســتاندار جدید خواستند مراقب 
اطرافیان خود باشــد و تیم مدیریتي استانداري را 

عوض نماید.
اما در این میان شاید بحث برانگیز ترین و مهم 
ترین واکنش به انتصاب هوشــنگ بازوند توســط 
مجمع نمایندگان استان بود که در ابتدا طی بیانیه 
ای از عدم مشــورت وزارت کشور با نمایندگان در 
باب انتخاب اســتاندار انتقــاد و حتی اعالم کرده 
بودند کــه خواســتار تجدید نظر دولــت در این 
انتخاب هســتند. در این میان شــایعاتي مبني بر 
تعویق مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و 
جدید به دلیل مخالفت نمایندگان با این انتصاب 
و عدم حضورشــان در مراســم  و همچنین طرح 
سوال از وزیر کشور از سوي نمایندگان پخش شد. 
انتشــار اخباري مبني بر تعویق معارفه اســتاندار 
جدیــد آخرین خبري بــود که فضــاي مجازي و 
محافل سیاســي را به خود مشغول کرد تا اینکه 
سرانجام انتشار تصاویر دیدار جمعي از نمایندگان 
با بازوند و اعالم زمان رســمي مراسم، مانع دامن 
زدن به حواشي شــد.پس از معرفي بازوند، عده 
اي از فعاالن سیاسي معتقد بودند انفعال شوراي 
اصــالح طلبــان اســتان در معرفــي گزینه هاي 
بومي، منجر بــه عدم انتخاب اســتانداري بومي 
شده است، اعضاي شــوراي اصالحات استان نیز 
در مقابل بي توجهــي نمایندگان مجلس را دلیل 
این امر مي   دانســتند و با انتشــار بیانیه اي اعالم 
کردند که پنج گزینه بومي را به نمایندگان اســتان 
معرفي کرده و از آنان خواســته اند تا یك نفر و یا 
هر پنج نفر را به وزارت کشــور معرفي نمایند اما 
نمایندگان مجلس در زمان تعطیالت جلســه اي 
تشــکیل نداده و زماني مجمع نمایندگان تصمیم 
بــه برگزاري جلســه بــراي بررســي گزینه هاي 
معرفي شده گرفته اســت که کار از کار گذشته و 
اســتاندار مورد نظر وزارت کشور به هیئت دولت 

معرفي شده بود.

نگاه

حدیث مرادى

آنچه بازوند باید بداند
 او در ابتــدای کار واکنش هــای تندی نســبت به 
مدعیانــی نشــان داد کــه از نظرش رســانه های 
مغرض به نظر می آمدند. در سخنرانی و نشست ها 
به صــورت نمادین به چندنفــری تاخت تا دیگران 

حساب کار دستشان بیاید. 
امــا از ســوی دیگــر او در بزنگاه هایی مثل ســفر 
رئیس جمهور، انتخابات و ... به این کنشــگران نیاز 
داشــت و باید آن ها را بازتولید می کــرد تا خود را 
مدیــری قدر قدرت، توانا و محبوب نشــان دهد. و 
چه کسی دم دســت تر از کنشگران تلگرامی از هر 
طیفی. آن ها از سوی روابط عمومی استانداری به 
مراســم و جلســات دعوت و به عنوان رسانه های 
رســمی پذیرفته شــدند. در روز خبرنــگار از آن ها 
تقدیر شــد و هدیه گرفتند و رسمیت یافتند. این بار 
راهروی استانداری پر شد از ادمین های تلگرامی. 
در این میان مسئولین و معاونین نیز سعی می کنند 
ایــن افراد را به خــود جذب و در برخــی موارد با 
آن هــا مصاحبــه اختصاصی می کنند. کنشــگران 
کرمانشــاهی تــا نیمه هــای شــب در گروه هــای 
تلگرامی یارکشــی و افشــاگری و جدل می کنند و 
گاه وبیگاه یقه گیری های مجازی به رودررویی های 
فیزیکــی و حضــوری می  انجامد. حــاال بازوند در 
شــرایطی استانداری کرمانشــاه را تحویل می گیرد 
که عده زیادی دســت به گوشــی آمده اند تا به او 
حمله کنند. او قبل از هر چیز یک بار برای همیشــه 
باید تکلیف اســتان را با کنشــگران مغرض روشن 
کند و راه را برای منتقدین دلســوز باز. بدون شــک 
گروه هــای زیادی کــه بعضًا پســوندهای قومیتی 
دارند تالش هایی بــرای نزدیکی به او انجام دادند 

و این می تواند پاشنه آشیل او باشد. 
بازونــد بایــد بفهماند هیچ کس در قبــال انتقاد و 
تمجید، چیزی دریافــت نمی کند و البته خود را از 

آن بی نیاز نداند.   

ادامه از صفحه اول


