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شهیدان رجایی و باهنر الگوي 
خدمت به مردم

آیت اهللا مصطفی علمــا در خطبه های  � ایرنا: 
نماز جمعه کرمانشــاه به دوم شهریور آغاز هفته 
دولت اشــاره کرد و افزود: همزمانی و تقارن رای 
اعتماد به وزرا در مجلس شورای اسالمی و هفته 
دولت انشاااهللا برای بهبود معیشت مردم در چهار 
سال آینده مبارک اســت.وی در ادامه به کودتای 
۲۸ مرداد سال ۳۲ و بازگشت شاه به ایران با کمک 
آمریکایی ها و انگلیســی ها اشــاره کــرد و گفت: 
کودتای ۲۸ مــرداد نتیجه اعتماد دکتر مصدق به 
آمریکایی ها بود و این رویداد نشان داد هیچ وقت 
نباید به آمریکا اعتماد کرد.امام جمعه کرمانشــاه 
اول شهریور و روز پزشک را گرامی داشت و افزود: 
حرفه پزشــکی و طبابت همواره مــورد تمجید و 

احترام است.

احتمال رای اعتماد اکثریت  
وزرای پیشنهادی دولت

نماینده قصرشــیرین،  � تجــری  فرهاد  ایســنا: 
ســرپل ذهــاب و گیالنغرب با اشــاره به بررســی 
کابینه دوازدهم در هفته جــاری، گفت: در هفته 
جاری مجلس پس از بررســی ســوابق و استماع 
برنامه هــای وزرا در خصــوص دادن رای اعتماد 
بــه آنها تصمیــم گیری خواهــد کرد.او بــا بیان 
اینکه از مجموع وزرای پیشــنهادی، هشــت وزیر 
جدید معرفی شــده اند، گفت: از ایــن تعداد پنج 
وزیر پیشــنهادی، معاونیــن وزرای قبلی بوده اند.
تجری افزود: این معاون بودن در وزارت از جهتی 
می تواند برای این افراد ُحســن باشــد، زیرا کار در 
وزارت در پســت معاونت تا حد زیــادی آنها را با 
ظرفیــت و نقــاط ضعــف و قــوت آن وزارتخانه 
آشــنا کرده و بهتر می توانند در خصوص عملکرد 

وزارتخانه برنامه ریزی داشته باشند.

عملکرد وزیر کشور 
مطلوب بوده است

دیده بــان ایران- احمد صفری نماینده اصالح  �
طلب مردم کرمانشــاه  گفت:حسن روحانی برنده 
انتخاباتی است که به جرات می توان گفت حیاتی 
تریــن و با اهمیت ترین انتخابات ســال های اخیر 
بوده اســت. به اذعان بســیاری از فعاالن سیاسی 
انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهوری 
انتخابات حساسی از هر جهت محسوب می شد. 
افــراد مدعی و قدری در ایــن انتخابات به صحنه 
آمده بودند و رقابت با قالیباف و رئیسی کار سختی 
بود. در واقع می توان گفت پیروزی حسن روحانی 
حاصل تالش های خود ایشان و همراهانشان بود.
احمد صفری در ادامه گفــت: معتقدم انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهم به نحو احسن برگزار 
شــد. عملکرد رحمانــی فضلی و وزارت کشــور 
قابل تقدیر بود ســابقه نداشته است که انتخابات 
تا ساعت ۲۴ تمدید شــود حتی مسئوالن اجرایی 
اعالم کردند تا زمانی که ملت شــریف ایران برای 
تعیین سرنوشــت خود در صف هســتند باید رای 
گیری ادامه پیــدا کند. بنابرایــن مجموعه وزارت 
کشور توانســت این انتخابات را با دقت و سالمت 

برگزار کند.

ادامه از صفحه اول

کرمانشاه، توسعه به مثابه 
پیمانکاری

اجرای بــدون برنامه ریزی آن نیز به دلیل نوع فرهنگ 
سیاســی مســئولین و مســائل خاص قومی قبیله ای 
حاکــم بر این ســاختار با مشــکالت متعــدد مواجه 
می شود. در چنین فضایی است که نمایندگان مجلس 
در کرمانشــاه بر سر آنکه کدام یک امتیاز تأسیس فالن 
کارخانه، پتروشــیمی، پاالیشگاه و… را برای کرمانشاه 
گرفته اند، جنگ ســرد رسانه ای رخ می دهد و هرکدام 
در طول مدت نمایندگی شان به دنبال همین امتیازات 
برای حوزه انتخابیه شان هستند تا بعدها در تبلیغات 
انتخابی شان از آن اســتفاده کنند. چنانچه در آخرین 
روزهای مجلس نهــم یکی از نمایندگان کرمانشــاه 
با شــور و شــعف از تأســیس کارخانه الســتیک در 
کرمانشــاه حرف می زد. هرکدام از این پیشــرفت های 
فنی ممکن اســت بجای فایده ضرری را متوجه کند. 
از طرح هــای نظیر کارخانــه ایران خــودرو نیز که به 
بهانه ریشــه کن کردن بیکاری صورت می گیرد، سهم 
اندکــی به کرمانشــاه می رســد. این در حالی اســت 
که کرمانشــاه از ظرفیت هــای خارق العاده ای جهت 
گسترش گردشگری و جذب توریسم برای حل معضل 
بیکاری برخوردار اســت. ما باید به دنبال نسخه های 
خاص خودمان باشــیم و بدانیم راه گذر از مشکالتی 
که سالهاســت با آنها دست به گریبانیم، از سخنرانی 
های پرطمطراق و برنامه ریزی های فن ســاالرانه که 
نتیجه اش در تمام این سالها پرکردن جیب پیمانکارها 
بوده اســت، عبــور نمی کنــد.  به عنوان مثــال بدون 
صرف هزینه های ســنگین و ایجاد آسیب های هویتی 
و محیط زیســتی، با سامان ماَنک هایی مثل پارک الله، 
پارک شــیرین، پارک شرقی و ... می توانیم ضمن ایجاد 
بســترهای نشاط و امید در شهر، فضایی را برای ایجاد 

کسب وکارهای کوچک فراهم آوریم.

روزنه

عملکرد نمایندگان کرمانشاه 
در بررسی کابینه

ســرانجام کابینــه راي اعتمــاد گرفــت. در ابتدا 
نمایندگان مجلس در موافقــت و مخالفت با کلیات 
کابینه دوازدهم، ســخنراني کردند که فالحت پیشــه 
نماینــده اســالم آبادغــرب و داالهو و حســینی کیا 
نماینده ســنقر و کلیایــی در مخالفت با کلیات کابینه 
ســخن گفتند.فالحت پیشــه در مخالفت بــا کلیات 
کابینه، گریزی بــه بحث احزاب زد و گفت: احزاب زیر 
پای جناح های سیاســی له می شوند که باید برنامه 
ویژه ای برای احــزاب در نظر گرفت.این عضو مجمع 
نمایندگان استان کرمانشاه در ادامه گفت:در بخشی از 
برنامه دولت، به برنامه ششم کم توجهی شده است و 
ما در قبال این مسائل، مسئوول هستیم.فالحت پیشه 
تاکید کرد:باید در برنامه ســهم تک تک وزارتخانه ها، 
در ایجاد اشتغال مشخص می شد، مردم از شعارهای 
ایجاد اشتغال و مبارزه با قاچاق کاال خسته شده اند.این 
نماینده مجلس با بیان اینکه در برنامه، باید برای همه 
اهداف، مبلغ مشخصی عنوان می شد، اظهار داشت: 
دولت توسعه گرا دولتی است که دخالت دولت نتیجه 
مثبت داشته باشد نه منفی، در حالی که نتیجه دولت 
ما منفی بوده است.ســید جواد حســینی کیا بعنوان 
دیگر نماینده استان کرمانشــاه، در مخالفت با کلیات 
کابینه گفت: برنامه ارائه شــده حاصل کار اصالحات 
و اعتدال اســت که دولت به وعده های انتخاباتی اش 
پایبند باشــد. به همین دلیل نگرانی ما این اســت که 
تیم معرفی شده همچون تیم قبلی نتواند برنامه ها را 
اجرا کند.او به پیش بینی رشد هشت درصدی و ایجاد 
اشتغال سالیانه یک و نیم میلیون نفر، در قانون برنامه 
ششم اشــاره کرد و افزود:علی رغم این قانون صریح، 
دولت می خواهد ششــصد هزار شغل در سال ایجاد 
کند.نماینده مردم ســنقر و کلیایی در مجلس تصریح 
کرد: ازطرف دیگر شاهدافزایش میزان نقدینگی به دو 
و نیم برابر و افزایش ســرمایه گذاری خارجی در طول 
چهار ســال گذشته هستیم. این نشان می دهد مشکل 
در تامین مالی نیســت، بلکه دکتریــن دولت ناکارآمد 

بوده و باید روش جدیدی ایجاد شود.
موافقان و مخالفان وزاري پیشنهادي

پس از ایراد ســخنرانی موافقان و مخالفان کلیات 
کابینه، نوبت به بررســی صالحیت وزرای پیشنهادی 
رســید که در اولیــن روز از بررســي صالحیت وزراي 
پیشنهادي، فرهاد تجري نماینده قصر شیرین، گیالنغرب 
و سرپل ذهاب، در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت 
آموزش و پرورش، به دفاع از او پرداخت.تجری گفت: 
آقای بطحایی مراتب مدیریتی را پله به پله طی کرده 
و از درون این مجموعه بوده اســت و بر حوزه اداری 
مالی آموزش و پرورش اشراف دارد.این عضو مجمع 
نمایندگان استان در ادامه گفت: آمدن آقای بطحایی 
فرصتی برای توجه به معیشت فرهنگیان است و یقینا 
می طلبد که نمایندگان از ایشــان حمایت کنند.اما در 
آن سو، دیگر نماینده استان یعني سید قاسم جاسمي، 
بعنوان مخالف وزیر پیشــنهادي آمــوزش و پرورش 
به ایراد ســخن پرداخت و گفت: شتاب زدگی، یکی از 
مشکالت در اجرای سند تحول بنیادین است. این سند، 
برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در آموزش و پرورش 
،مادر است که به تایید رهبری انقالب رسیده است.او 
ادامه داد: نیازمند هم فکری همه دســتگاه ها هستیم 
و باید از رســانه ملی در این زمینه استفاده کنیم، چرا 
کــه مردم اطالع دقیقی از این ســند ندارند. همچنین 
در برنامه بطحایی، راه حلی برای حل تبعیض فراوان 
میان معلمان مطرح نشده است. صبح روز پنج شنبه 
۲۶مــرداد ماه نیز، باز هم فرهاد تجري پشــت تریبون 
رفت و در دفاع از آوایي گفت: وزیر دادگســتری حلقه 
واسط بین دولت، مجلس و قوه قضاییه است و به یاد 
داریم که در همین مجلس در زمان رسیدگی به الیحه 
برنامه ششم، پیشنهاد چهار هزارمترمربع فضای اداری 
برای دادگستری حذف شد، در حالی که این فضا برای 

مدیران نبود، برای شهروندان بود.

ادامه سرمقاله

رویا فروشي
ایــن گونه شــد که هزینه رشــته هاي پنبه شــده 
«گلدکوئستي »ها از خزانه اعتماد خانواده ها و گسست 
پیوندهاي عاطفي پرداخت شد.شوربختانه، بازار هدف 
کاســبان رویا، تنها نسل جوان نیســت. چرا که آدمي، 
به صفت انســان بودن - و نه پیــر و جوان بودنش - 
رویــا مي بافد. کافي اســت رویا به شــیوه   اي باورپذیر 
بازاریابي شده باشــد. آن وقت ممکن است حتي یك 
بازنشســته محترم و منطقي فــالن اداره که یك عمر 
سرش در حســاب و کتاب بوده هم از خودش نپرسد 
که دست یابي به سود مثال ۷۰ درصدي، با گلیم وگبه 
بافتن که ســهل است، با گرفتن کره از آب نیز ناممکن 
اســت. گویي در این بازار مکاره، رویا، از همه کاالهاي 
دیگر مشتري بیشتر و دست به نقد تري دارد.  جان کالم 

این که باید از رویا فروشان حذر کرد اما  
«رویاهاتو از دست نده

واسه این که اگه رویاها بمیرن
واسه این که اگه رویاهات از دس برن

زنده گی عین بیابونِ  برهوتی میشه
که برفا توش یخ زده باشن

رویاهاتو از دست نده
واسه این که اگه رویاها بمیرن

زندگی عین مرغ شکسته بالی میشه
که دیگه مگه پروازو خواب ببینه.»*

*لنگستون هیوز، ترجمه احمد شاملو

مردم  آنکــه،  مهــم  نکتــه 
کرمانشــاه با وجود مشکالت 
عدیــده ای همچون بیکاری، رکود بازار کســب و کار 
و کارخانجات و همچنیــن معضالت اجتماعی که در 
سطح استان مشاهده می شود، رای بسیار باالی ۶۸ 
درصدی را به  حسن روحانی داده انند تا نشان دهند 
که با وجود همه این مشکالت باز هم به دولت تدبیر 
و امید اعتقاد و اعتماد دارند. علی رغم این امر، بارها 
و بارهــا ناراحتی و گالیه خود را نســبت به وضعیت 
فعلی اســتان از طریق ریاست ستاد حسن روحانی و 
افراد دیگر به گوش دولت مردان رسانده اند. منتقدان 
درباره عملکرد رازانی بر این باورند او در کرمانشــاه 
همه توانش را به کار نگرفنه و در مقایسه با آنچه پیش 
تر در ســمت های دیگر از او دیده می شــود، منفعل 
است. او نیز مانند اکثریت آنهایی که تاکنون بر صندلی 
استانداری کرمانشاه تکیه زده اند یک گزینه غیر بومی 
است. به بهانه اســتقرار دولت دوازدهم و بازار داغ 
گمانه زني ها براي تعیین استانداران، نگاهي به رزومه 
استانداران کرمانشاه از بدو پیروزي انقالب تا به امروز 

داشته ایم:

عبدالمجید ایران نژاد  ۱۳۵۸-۱۳۵۷
اولین اســتاندار کرمانشاه پس از انقالب اسالمی 
بود و توســط دولت موقت به این ســمت منصوب 
شد. از  ایران نژاد هیچ عکسی موجود نیست و حتی 
در اســتانداری کرمانشــاه نیز جای عکس او در کنار 
دیگر اســتانداران کرمانشاه خالی اســت. ایران نژاد 
به مدت یک ســال استاندار کرمانشاه بود. در لیست 
اسامي تمامي اســتانداران بعد از انقالب در وزارت 

کشور جلوي نام ایران نژاد نوشته شده: مرحوم.
ایــران نــژاد در زمان دولــت موقت بــه عنوان 
استاندار کرمانشاه منصوب شد. اطالعاتی از گرایش 
سیاســی و فعالیت های حزبی او در دســت نیست 
امــا به نظر می رســد با توجــه به اینکه او توســط 
دولت موقت انتخاب شــده اســت جریان فکریش 
به مهندس بازرگان و نهضت آزادی نزدیک باشــد. 
از ســوی دیگر هیچ سابقه ای از  فعالیت سیاسی و 
اجرایی دیگر از ایران نژاد به ویژه پس از اســتانداری 

کرمانشاه در دست نیست
محمد سپهری پور ۱۳۵۸ 

پس از اســتعفاي بازرگان، شوراي انقالب به دستور 
امام خمیني(ره) براي مدیریت انقالب تشکیل شده 
بود، تا برگــزاري انتخابات ریاســت جمهوري زمام 
کشور را در دست گرفت. محمد سپهری پور دومین 
استاندار کرمانشاه است که توسط شورای انقالب به 
این سمت منصوب شــد. عمر استانداری او از ایران 
نژاد نیز کوتاه تر بود و حدود ۶ ماه در این سمت قرار 
داشــت. با توجه به ترکیب متفاوت اعضاي شوراي 
انقــالب و عضویت افرادي بــا دیدگاه هاي مختلف 
نمي تــوان جریان فکري محمد ســپهري پور را به 

گروه خاصي منتسب کرد.
بهروز ماکویی ۱۳۵۸ – ۱۳۵۹

سومین اســتاندار کرمانشاه پس از انقالب اسالمی 
بهــروز ماکویی اســت. ماکویی پیــش از انقالب جزو 
دانشجویان ایرانی بود که در آمریکا تحصیل می کرد و 
در آنجا همراه با شهید مصطفی چمران، انجمن های 
اسالمی دانشجویان اروپا و آمریکا را راه اندازی کردند و 
در سال ۱۳۵۷ همراه با پرواز حضرت امام خمینی(ره) 
به ایران بازگشت. اولین دوره انتخابات مجلس نیز در 
زمان استانداری او برگزار شــد. در زمان ماکویي سایه 
جنگ تحمیلی بر کرمانشــاه پررنگ تر شده بود و رفته 
رفته، فضا به ســمت جنگ به پیش مي رفت. ماکویی 

نیز حدود یک سال استاندار کرمانشاه بود.
غالمعباس زارع میرک آباد ۱۳۵۹ – ۱۳۶۰

چهارمین استاندار کرمانشــاه غالمعباس زارع میرک 
آباد اســت که به مدت یک ســال در این ســمت قرار 
داشــت. زارع در بحبوحه کشمکش هاي بني صدر با 
نخست وزیرش شهید رجایي منصوب شد. او در زمان 
عزل بني صدر و انتخاب شهید رجایي به سمت رییس 
جمهوری اســالمی ایران استاندار کرمانشاه بود. زارع 
میرک آباد پس از اســتانداری کرمانشــاه سمت های 
مختلفی داشت که از آن جمله می توان به معاونت 
و ریاست بنیاد مســتضعفان، معاونت وزارت کشور و 
راه اشاره کرد. او هم اکنون مدیر ارتباطات و تبلیغات 
و مسئول کمیته های استانی مجمع استانداران کشور 
اســت و آن طور که در وبســایت این مجمع نوشــته 
شده مدرس دانشگاه صنعتی شریف نیز می باشد. او 
مدرک دکترای تاریخ دارد و در دانشگاه دولتی ایروان 

درس خوانده است.
شهید مجید حداد عادل ۱۳۶۰- ۱۳۶۰

شهید مجید حداد عادل معاون سیاسی و اداری 
استانداری کرمانشاه بود که مدت کوتاهی به عنوان 
سرپرســت در استانداری کرمانشاه حضور داشت. او 
نیز از جمله استانداران منصوب دولت شهید رجایي 
به نخست وزیري شهید باهنر بود. او در تاریخ هفتم 
مهر ماه ۱۳۶۰ در جبهه دارخوین به شهادت رسید. 
شــهید مجید حداد عادل بــرادر کوچکتر غالمعلی 
حداد عادل نماینده سابق تهران در مجلس شورای 
اسالمی اســت. یک خیابان نیز در شهر کرمانشاه به 

یاد این شهید نامگذاری شده است.
علی اکبر رحمانی ۱۳۶۱ – ۱۳۶۲

پنجمیــن اســتاندار کرمانشــاه پــس از انقالب 
اسالمی علی اکبر رحمانی است. رحماني نیز مدت 
کوتاهی (قریب به یک ســال) مسئولیت استانداری 
کرمانشــاه را بر عهده داشت. از اتفاقات مهم دوران 
استانداری رحمانی می توان به ترور آیت اهللا اشرفی 
اصفهانی امام جمعه کرمانشــاه، توســط منافقین 
اشــاره کرد. رحمانی گرایش اصــالح طلبی دارد و 
بعد ها به عنــوان رییس مجمع ادوار اســتانداران 
کشور انتخاب شد. او مدتی نیز ریاست سازمان ثبت 

احوال کشور را بر عهده داشت.
نوروز کهزادی ۱۳۶۲ – ۱۳۶۴

کهزادی ششمین استاندار کرمانشاه است. دوران 
مســئولیتش مصادف با اوج گیــري جنگ تحمیلی 
و بمباران هاي گســترده کرمانشــاه بــود. کهزادی 
اصولگرا اســت و مدیــر کلی بیمه مرکــزی ایران و 
معاونــت اداری و مالی قوه قضاییــه را در کارنامه 

خود دارد.
سید علی نکویی زهرایی ۱۳۶۵- ۱۳۷۱

نکویی زهرایی هفتمین استاندار کرمانشاه است. 
او در میان اســتانداران کرمانشــاه بیشــترین دوران 
مسئولیت را داشته است. سید علی نکویی زهرایی، 
اصالح طلب و دایی عبداهللا نوری وزیر کشور دولت 
آیت اهللا هاشمی رفســنجانی و دولت اصالحات و 
از اصالح طلبان سرشــناس کشور است. نکویی که 
در دوران جنــگ تحمیلی اســتانداری کرمانشــاه را 
بر عهده داشــت، اســتانداری قزویــن و چهارمحال 
و بختیــاری را نیز در کارنامه خــود دارد. نکویی در 
مصاحبه ای با خبرگــزاری ایکنا خاطره  جالبی را از 
کرمانشاه در دوران جنگ تحمیلی بیان می کند: «به 
یاد دارم آقای هاشــمی به کرمانشــاه آمدند و ما با 
هلی کوپتر به مناطق جنگی رفتیم و برگشتیم. وقتی 
برگشتیم، یک ساعت به مغرب مانده بود، من و یک 
نفر دیگر همراه ایشان بودیم. به خلبان گفتند باالی 
شــهر بچرخ، خلبان نیز هلی کوپتر را نیم ساعت در 
هوا چرخاند. در کرمانشــاه مــکان زیبایی به نام تپه 
شــیرین با درختان زیاد وجود دارد که من یکی یکی 
تمام ایــن منظــره و ســاختمان ها و رودخانه های 
اطــراف را برای ایشــان توضیح دادم و کســانی که 
در فــرودگاه منتظر بودند، فکر می کردند چه اتفاقی 
افتاده که هلی کوپتر اینطور در هوا پرواز می کند. طی 
نیم ساعت ایشــان تمام اطالعات مربوط به شهر و 
جزئیات آن را پرسیدند و بعد هلی کوپتر فرود آمد».

غالمرضا صحراییان ۱۳۷۱ – ۱۳۷۶

پس از فشار های زیاد نمایندگان مجلس چهارم 
شورای اســالمی برای برکناری ســید علی نکویی 
زهرایی از استانداری کرمانشاه و البی های متعدد، 
غالمرضا صحراییان هشــتمین اســتاندار کرمانشاه 
و دومیــن اســتاندار در دولــت آیت اهللا هاشــمی 
رفسنجانی شــد.  صحراییان اصالح طلب است و 
معاونت وزیر جهاد کشاورزی و استانداری فارس را 
نیز در کارنامه خود دارد. فعاالن سیاسی کرمانشاه 
دوران مسئولیت صحراییان را بسیار مثبت ارزیابی 

می کنند.

محمد حسین مقیمی ۱۳۷۶ – ۱۳۸۰

نهمین اســتاندار کرمانشــاه و اولین استاندار در 
دولت اصالحات، محمد حســین مقیمــی بود. او 
اهل خمین اســت و قبل از اســتانداری کرمانشاه، 
مســئولیت ســتاد بازســازی و نوســازی مناطــق 
جنگی، ریاســت ســتاد حوادث غیر مترقبه کشور و 
اســتانداری خوزســتان را برعهده داشت. مقیمی 
اولین اســتانداری بود که در ساختمان سفید رنگ 
و جدید اســتانداری کرمانشاه استقرار یافت. سایت 
خبــری انتخاب دربــاره دوران مســئولیت وی در 
کرمانشاه چنین می نویسد: «استان کرمانشاه با دارا 
بودن رقمی معادل ۲۴ درصد نرخ بیکاری، باال ترین 
میزان بیکاری را در بین اســتان های کشور داشت و 
بی تردید فرصت های بســیاری برای خدمت گذاری 
و رفــع چهره فقر و محرومیت از این اســتان برای 
استاندار مهیا بود. مقیمی این بار نیز مبتنی بر روش 
معمولش تالش کرد تا با مطالعه وســیع و ایجاد 
همگرایــی و نزدیکی بین تمام علما، متخصصان و 
مردم سخت کوش این استان با تکیه بر خردجمعی 
طــرح جامعی برای توســعه اســتان تهیــه کند. 
اجرای این برنامه که شــامل طرح های مختلف در 
حوزه های پتروشیمی، تولید قطعات خودرو، صنایع 
فلزی، کشــاورزی و خدمات بود سبب ایجاد بیش 
از هفتاد و پنج هزار فرصت شــغلی شــد». او پس 
از اســتانداری کرمانشاه مناصب مختلفی را تجربه 
کرده اســت که از آن جمله می توان به استانداری 
مرکزی، معاونت عمرانی و سیاسی وزارت کشور و 

قائم مقام وزیر کشور اشاره کرد.
احمد ترک نژاد ۱۳۸۰- ۱۳۸۴

ترک نژاد دهمین اســتاندار کرمانشــاه و دومین 
استاندار در دولت اصالحات است. اصالتا الشتری 
است و در زمره اصالح طلبان تعریف می شود. او 
در دوران مسئولیتش به اقتدار و مدیریت معروف 
بود. بســیاری از فعاالن سیاســی کرمانشاه دوران 
مسئولیت او را، دوران طالیی استانداری کرمانشاه 
مــی دانند و معموال عملکــرد او را معیاري براي 
توانمندي اســتانداران قــرار مي دهنــد. او پیش 
از آن که به این ســمت برســد معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی در دولت ششم بود. سایت خبری عصر 
ایــران در مطلبی بــا عنوان «میلیــاردر های ایران 
چه کسانی هســتند؟»، درباره ترک نژاد چنین می 
نویسد: «ترک نژاد از جهادگران سال های قبل بوده 
و از اقتصادیــان امروز! نامش بــا بانک خصوصی 
پارســیان گره خــورده، عناوینی مثــل: مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان، رئیس هیات 
مدیره شــرکت تجاری بین المللی راهبرد پارسیان، 
رئیس هیات مدیره شــرکت توســعه سیستم های 
حمل و نقل راه ابریشــم، نایب رئیس هیات مدیره 
شــرکت پارســیان اینترنشــنال، عضو هیات مدیره 
شرکت گســترش هتل های لوتوس پارسیان را در 

کارنامه دارد.»
مجید غفوری روزبهانی ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸

یازدهمین استاندار کرمانشــاه و اولین استاندار 
این اســتان در دولــت نهم، مجید غفوری اســت. 
بومــي بودن غفوري، اولین مزیتــش بود که در آن 
زمان اصولگرایان بســیار بر آن تاکید مي کردند. اما 
غفــوري که پس از ترك نژاد، اســتاندار کرمانشــاه 
شده بود، در آزمون سخت مقایسه مدام با وي قرار 
داشت. غفوری سابقه شهرداری کرمانشاه را نیز در 
سالهای ۶۵ تا ۶۷ در کارنامه خود دارد. از اتفاقات 
مهــم دوران مســئولیت وی می تــوان به انحالل 
سومین شورای اسالمی شــهر کرمانشاه اشاره کرد 

که حواشی زیادی را در پی داشت.
سید دادوش هاشمی گل سفیدی ۱۳۸۸ – ۱۳۹۱

دادوش هاشمی که در دوران استانداری مجید 
غفوری معــاون او بود؛ پس از غفوری به ســمت 
استانداری کرمانشاه رســید تا دوازدهمین استاندار 
کرمانشــاه لقب بگیــرد. هاشــمي را در مدیریت و 
سختگیري گاهي همتراز و حتي گاهي باالتر از ترك 
نژاد مي دانند. هرچند استاندار دولت اصولگرایان 
بود اما از اتفاقات مهم دوران تصدیگریش می توان 
به اختالفاتش با انصار حزب اهللا کرمانشــاه اشاره 

کرد. 
در این ســال ها پروژه های بزرگی مانند تقاطع 
غیــر هم ســطح امــام حســین (ع)، تقاطــع غیر 
هم ســطح شــهدا، تقاطع غیر هم ســطح الهیه و 
تکمیل حاشیه ســازی قره سو توسط او کلید خورد. 
هر چنــد بســیاري از وي بعنوان یکــي از بهترین 
اســتانداران دولت دهم نام مي بردند، اما برکناري 
ناگهانیش از ســمت اســتانداري کرمانشــاه بسیار 
بحث برانگیز شــد. هاشمی پس از ترک استانداری 

کرمانشاه به معاونت شهرداری تهران رسید.
حجت اهللا دمیاد ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

سیزدهمین استاندار کرمانشــاه و سومین استاندار 
محمود احمدی نژاد در اســتان، حجت اهللا دمیاد 
اســت. دمیاد از جملــه اصولگرایان کرمانشــاهي 
است که فرصت اســتفاده از عنوان استاندار بومي 

را براي دوران کوتاه تصدیش پیدا کرد. 
او مدت کوتاهی( قریب به یک ســال)  این ســمت 
را عهده دار بود. دمیاد پیش ازتصدی اســتانداری 
کرمانشــاه، معاونت سیاســی، امنیتی اســتانداری 
کرمانشــاه در دولت نهم و مشاور عالی وزیر کشور 
و مدیرکل امنیتی این وزارت خانه در دولت دهم را 
عهده دار بوده است. دمیاد پس از برکناري ناگهاني 
دادوش هاشــمي و در ماه هاي پایاني دولت دهم 

به سمت استاندار کرمانشاه منصوب شد. 
برخي پذیرفتن استانداري در ماههاي پایاني دولت 
را خطاي استراتژیکي او مي دانستند و برخي دیگر 
معتقد بودند که دمیاد بر اثر اصرار مکرر این پست 

را پذیرفته است.
ابراهیم رضایی بابادی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۴

رضایی بابادی چهاردهمین اســتاندار کرمانشــاه و 
اولین اســتاندار دولت تدبیر و امید در استان بود. او 
پیش از آن که به این سمت برسد مدتی سرپرست 
شــهرداری تهران بود و استانداری خراسان جنوبی 

را نیز در کارنامه خود دارد.
 او در مدت ۲ ســاله اســتانداری کارنامه مثبتی از 
خود به جا گذاشــت که از جملــه اقداماتش می 
توان بــه: فعال کردن بازارچه مرزی ســومار، آغاز 
عملیات بازســازی نفت شــهر، تســریع در احداث 
راه  آهن غرب کشــور و طی مراحل اداری و اجرای 
پروژه آزادراه همدان- کرمانشــاه و همچنین تعیین 
تکلیف پروژه های بزرگی همچون پاالیشگاه آناهیتا 
و ایــران خودرو که ســال ها مســکوت مانده بود 
اشاره کرد. پس از برکناری بابادی، حسنعلی امیری 
سخنگوی وزارت کشور علت برکناری او را سکونت 
خانواده اش در تهران عنوان کرد. رضایی بابادی در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱۳۹۶ مسئولیت 
ستاد شهرستان های استان تهران حسن روحانی را 

بر عهده داشت.
اسداله رازاني ۱۳۹۴ -؟

رازاني پانزدهمین استاندار کرمانشاه است. آمدنش 
به کرمانشــاه مصادف با حادثه منا و شــهید شدن 
بــرادرش در این حادثــه بود. پیــش از انتصابش 
به عنوان اســتاندار کرمانشــاه، معاونــت صندوق 
توســعه ملــی و مدیرعاملی ســابق بنیــاد باران، 
اســتاندار کردســتان در دولت اصالحات، معاونت 
برنامه ریزی مالی و اداری بنیاد شــهید، مدیرعامل 
ســازمان فرهنگــی ســیاحتی کوثــر، سرپرســت 
اســتانداری زنجــان در دولــت مرحوم هاشــمي 
رفســنجاني ، معاونت سیاسی و امنیتی استان های 
زنجان، خراســان، آذربایجان، لرستان و فرمانداری 

مراغه را تجربه کرده است. 
رازانــي در حال حاضر ســکان دار مدیریت اســتان 
است اما معلوم نیست قرعه شانزدهمین استاندار 

کرمانشاه بازهم به نام او بخورد یا فرد دیگري.

آن ها که  بر صندلي استانداري نشستند
سامان بوك

ادامه از صفحه اول


