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وطن

وطن امروز شماره 1372

گلستان

ساماندهی برگزاری مناقصات و
مزایدات در شهرداری گرگان

برگزاری همایش تبیین سیاستهای
کلی جمعیت در مخابرات گلستان

در همایشی که به مناسبت روز جهانی جمعیت
برگزار ش��د ،ابوترابی مدیرکل ثبت احوال اس��تان
گلستان ،مهندس سیدمهدی مدیرعامل مخابرات
اس��تان گلس��تان ،اعضای هیات مدیره ،معاونان و
کارکنان مخابرات اس��تان حضور داش��تند .در این
همایش ،ابوترابی مدیرکل ثبت احوال استان گلستان
ب��ا تاکید بر اهمیت ط��رح و بحث درباره مس��ائل
جمعیتی ،به شعار امسال که «سرمایهگذاری برای
جوانان تنها برای امروز نیس��ت بلکه سرمایهگذاری
برای آینده است» ،اشاره کرد و گفت :دغدغه امروز
کشور از حیث جمعیت ،افزایش سن جمعیت است.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود :رفع
موانع ازدواج ،تحکیم خانواده ،سبک زندگی اسالمی
و ایرانی ،ارتقای امید به زندگی ،تکریم س��المندان
و توانمندی جمعیت در س��ن کار ،بازتوزیع فضایی
و جغرافیایی جمعی��ت ،حفظ و جذب جمعیت در
روستاها ،حفظ جمعیت در مناطق مرزی ،مدیریت
مهاجرت ،رصد مستمر سیاس��تهای جمعیتی و
افزایش نرخ باروری به بیش از س��طح جانش��ین از
راهکارهای اجرای سیاستهای کلی جمعیت ابالغی
از سوی مقام معظم رهبری است.
بورس

شاخص بورس  ۷۴هزار واحدی شد

بازار سرمایه دیروز با رشد  ۱۸۶واحدی شاخص
به ارتفاع  ۷۴هزار واحد بازگشت .به گزارش تسنیم؛
در جریان معامالت دیروز بازار س��رمایه ش��اخص
بورس با رشد  186واحدی به ارتفاع  74هزار و 77
واحدی بازگشت همچنین  97میلیون سهم و حق
تقدم ب��ه ارزش  28میلیارد تومان در  9هزار نوبت
معامالتی دادوستد شد و نمادهای معامالتی تاپیکو،
تیپیکو ،خوارزم ،فارس و رانفور بیشترین تاثیر مثبت
را بر دماسنج بورس داشتهاند.

اردبیل

کشمکشهای سیاسی مسؤوالن برای چینش پستها به جای ایجاد اشتغال

فعالیت تخصصی روابط عمومیها
باید در استان نهادینه شود

کرمانشاه بیکارترین استان کشور شد

روند افزایش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه از تابستان
 92تا آخرین گزارش��ی که مرکز آم��ار ایران در روزهای
گذشته منتش��ر کرد بهگونهای است که کرمانشاه با 15
پله سقوط بهعنوان بیکارترین استان کشور معرفی شده
و این در حالی اس��ت که بسیاری از انرژیهای مدیریتی
کرمانشاه همچنان صرف چینش پستها و کشمکشهای
سیاسی میشود .به گزارش مهر ،استان کرمانشاه از نظر
ظرفیتهای ایجاد اش��تغال در همه بخشها با توجه به
ش��رایط ویژهای ک��ه دارد یک��ی از توانمندترین مناطق
کش��ور است .ظرفیتهایی که بدون بهرهبرداری صحیح
هرز میروند و در همین حین جوانان اس��تان کرمانشاه
س��الهای اوج انرژی خود را در بیکاری سپری میکنند.
ظرفیتهای ویژه کشاورزی استان با اقلیمی  4فصل ،آب
کافی ،خاک حاصلخیز و میزان بارندگی باالتر از متوسط
کشور موضوعی است که با تدبیر و ایجاد صنایع تبدیلی
بزرگ در کار آن میتواند بس��یاری از مشکالت بیکاری
در این استان را پوش��ش دهد .ظرفیتهای گردشگری
منحصر به فرد برای ایجاد فرصتهای ش��غلی در حوزه
گردشگرپذیری نیز مس��الهای است که استان کرمانشاه
برخالف بس��یاری از اس��تانهایی که پتانسیلهای آنها
در س��طح پایینتری قرار دارد ،نتوانس��ته است از آن به
خوب��ی بهره برده و برای رفع ی��ا حداقل کاهش معضل
بیکاری قدمی بردارد .مرز مش��ترک قابلتوجه به کشور
عراق و پتانسیلهای بالقوه در بخش صادرات نیز دردی
از زخم عمیق بیکاری اس��تان دوا نکرده اس��ت .در تمام
این بیتوجهیها کرمانش��اه از نظر صنعت نیز وضعیت
مناسبی ندارد و به گفته مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت
اصال نمیتوان به آن اس��تانی صنعتی گفت .به همه این
موارد میتوانید تعطیلی درصد باالیی از واحدهای تولیدی
استان کرمانشاه و نیروی کاری که از این طریق شغل خود
را از دست داده است نیز اضافه کنید.
■■نرخ�ی بی�کاری  10/5درصد در تابس�تان  92و
وضعیتیامیدوارکننده
آغ��از افول کرمانش��اه در جدول اس��تانهای بیکار
تابستان  1392بود که مرکز آمار ایران با همین آمارهای
همیش��گی نرخ بیکار در کرمانشاه را  10/5درصد اعالم
کرد و استان کرمانشاه از قعر جدول آمارهای بیکاری تا
جایگاه پانزدهم صعود کرد و همین موضوع روزنه امیدی
ش��د که کارشناسان نسبت به جبران عقبماندگیهای
حوزه اشتغال امیدوار باش��ند .با جابهجایی مدیریت در
اس��تان کرمانش��اه بعد از دولت یازدهم ،استاندار جدید
اس��تان در مراس��م معارفه خویش روی مساله بیکاری
استان دست گذاشت و آن را با واژه وحشتناک توصیف
کرد .رضایی این توصیف را در دیدار با فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی کرمانش��اه برگزار
ش��د نیز دوباره به کار برد و اظهار داشت :متاسفانه این
دیار ش��اخصهای منف��ی رتبههای باالی کش��ور را به
خود اختص��اص داده در حالی که نباید اینگونه باش��د.
مدیر ارشد اس��تان نرخ باالی بیکاری در کرمانشاه (35
درصد) را وحش��تناک توصیف کرد و گفت :این میزان
بندرعباس ،خبرنگار وطن ام�روز :پس از لغو تحریمهای
بندری ،نخس��تین کش��تی الینر خارجی متعلق به خط
کانتینری «ونهای» طی مراس��می با حضور مس��ؤوالن
س��ازمان بنادر و دریانوردی و مدیران بندر شهید رجایی
در بزرگترین بندر تجاری کشور پهلو گرفت .به گزارش
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،این

اردبیل ،خبرنگار وطن امروز :مدیرکل روابط عمومی
استانداری اردبیل گفت :فعالیت تخصصی ،علمی و
دانشمحور روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی و
فرمانداریهای تابع استان باید نهادینه شود .مسعود
امامی یگانه اف��زود :برگزاری نشس��تهای ماهانه،
بازدید از روابط عمومی دستگاههای اجرایی و بررسی
مشکالت آنان به صورت هفتگی از جمله برنامههای
هیات رئیسه در سال جاری خواهد بود .دبیر شورای
هماهنگی روابط عمومیهای استان در بخش دیگری
از س��خنان خ��ود از راهاندازی  4کمیت��ه با عناوین
ارتباطات ،اطالعرس��انی مجازی ،ارتباط با رس��انه و
آموزش و تحقیقات در ذیل شورا خبر داد و تصریح
کرد :آقایان محمدحسین راثی ،رامین عاشوری ،عزیز
ج��وادی زارع و یاور علیپور مالباش��ی به ترتیب به
عنوان مسؤول کمیتههای موصوف انتخاب شدهاند.
چهارمحالوبختیاری

ممیزی وتنسیق 5هزار هکتار از
اراضی و مراتع چهارمحال و بختیاری

عكس :وطنامروز

گ�رگان ،خبرنگار وط�ن امروز :به گ��زارش مرکز
ارتباط��ات و اطالعات روابط عمومی ش��هرداری
گ��رگان ،مع��اون اداری ـ مالی این ش��هرداری از
س��اماندهی روند برگزاری مناقصهها و مزایدهها
خب��ر داد .علیاصغر بیانی افزود :برای این منظور
و شرکت پیمانکاران بیشتر و قویتر در پروژههای
شهرداری،اطالعرسانیوسیعتریدربارهمناقصهها
و مزایدهها انجام میشود .وی افزود :در اولین گام
ارائه آگهیهای مناقصهها و مزایدهها در نشریات
استانی ،عالوه بر روزنامههای سراسری از جمله این
اقدامات اس��ت .به گفته قائممقام شهردار گرگان،
تهی��ه بانک اطالعات��ی از پیمان��کاران و برقراری
تماس تلفنی با آنان و معرفی پروژهها ،همچنین
برنامهریزی در راس��تای ارس��ال پیامک در زمان
چاپ آگهی از دیگر اقدامات این ش��هرداری برای
حضور بیشتر و فراگیر پیمانکاران ذیربط جهت
شرکت در مناقصات شهرداری است.

چهارشنبه اول مرداد 1393

نما
پرداختن به حاشیهها و جابهجاییها کافی است
در همین رابطه نماینده مردم شهرس�تان اسلامآباد غرب و داالهو در گفتوگو با مهر اظهار داشت :به نظر
میرسد بهتر است به جای پرداختن به مسائل حاشیهای یا اینکه انتصابها و تغییرات برای مدیران استان
دغدغه ش�ود ،باید در راس�تای بهبود وضعیت اشتغال در اس�تان فکری کرد .علی جلیلیان اظهار داشت:
پروژههای مهمی مثل پاالیش�گاه آناهیتا ،راهآهن ،خودروس�ازی و ...در استان کرمانشاه همچنان به نتیجه
نرس�یده اس�ت در حالی که میتوان با عزم و اراده در راستای ثمردهی این طرحها تالش کرد و قدمی برای
کاهش نرخ بیکاری استان برداشت .وی با اشاره به اینکه لقب بیکارترین استان کشور برای کرمانشاه قابل
پذیرش نیست ،گفت :حقیقتا برای ما سرافکندگی است که استانی با چنین ظرفیتها و پتانسیلهای مهم
از همه نقاط کشور بیکاری بیشتری را تجربه کرده و باالی  20درصد بیکاری توسط مرکز آمار ایران گزارش
شود .وی افزود :گرچه ما معتقدیم که آمار بیکاری در استان کرمانشاه از اینها هم باالتر است اما به هر حال
با تکیه بر همین منابع رس�می میتوان گفت که مدیران اجرایی اس�تان برای مهار این معضل موفق عمل
نکردهاند .به گفته جلیلیان ،پرداختن به حاش�یهها و توجه بیش از اندازه به مس�ائلی با اولویتهای دسته
چندمی باعث شده آنچنان که باید و شاید به معضل بیکاری پرداخته نشود.

بیکاری به هیچ عنوان شایسته مردمی که  8سال درگیر
جنگ بوده و نزدیک به  10هزار شهید و بیش از  20هزار
جانباز و آزاده را تقدیم اس�لام و انقالب کردهاند ،نیست.
رضایی تالش دس��تهجمعی تمام مدیران و مسؤوالن را
برای کاهش نرخ بیکاری در اس��تان ضروری برشمرد و
اف��زود :برای این مهم نباید به چی��زی جز کار و تالش
شبانهروزی فکر کرد و قطعا با همدلی و اتحاد است که
میتوان مش��کالت را یکی پس از دیگری مرتفع کرد و
زمینههای پیشرفت استان را فراهم آورد.
■■همزمان شدن رشد نرخ بیکاری به  15/9درصد
با ماههای اولیه مدیریت جدید
کرمانشاه سومین استان بیکار در زمستان  92اگر

به ارائه آمار  35درصد بیکاری توسط برخی مسؤوالن
اس��تان به دلیل غیررس��می بودن ای��ن آمارها توجه
نکنیم ،وحشتناک توصیف کردن آمار بیکاری استان
کرمانشاه توسط استاندار در حالی بود که منابع رسمی
نرخ بیکاری را برای کرمانشاه  10/5اعالم کرده بودند.
بعد از آغاز دوران مدیریت نو در اس��تان ،تأکید بر رفع
معضل بیکاری در سخنرانیها دوچندان شد اما واقعیت
این اس��ت که مرکز آمار ایران هر روز مقداری بر نرخ
بیکاری استان کرمانشاه اضافه کرده و از جایگاه آن در
کشور میکاهد بهگونهای که سیر نزولی در این مسیر
کامال محسوس و نگران کننده است .در پاییز سال 92
مرکز آمار ایران این س��یر نزولی را ب��ا ارائه آمار 15/9

نخستین کشتی الینر در بندر شهید رجایی پهلو گرفت
کشتی با ظرفیت  6هزار  TEUکانتینر از بندر سنگاپور
به جبل علی و از آنجا به بندر ش��هید رجایی آمده است.
این کش��تی که 260متر طول و  33متر عرض دارد ،قرار

است در ترمینال دوم کانتینری بندر شهید رجایی 900
کانتین��ر را بارگیری و  800کانتینر را نیز تخلیه کند .در
مراسم پهلوگیری این کشتی الینر خارجی که در نخستین

درصدی برای کرمانشاه ترسیم کرد و کرمانشاه سومین
استان بیکار کشور شناخته شد؛ موضوعی که دغدغه
بسیاری از مسؤوالن استان را دوباره برانگیخت و باز هم
مصاحبهها و اعالم نگرانیها به اوج خود رسید.
■■کرمانشاه با  20/7درصد بیکارترین استان کشور
شد
خبرگزاری مهر با ارائه گزارشی از وضعیت بیکاری
استان ابراز امیدواری کرد که دولت تدبیر و امید برای
این نگرانی مردم کرمانشاه چارهاندیشی کند و قدمی
مؤثر بردارد اما با گذش��ت بی��ش از یکچهارم از عمر
دولت در کشور و شروع به کار مدیریت جدید متأسفانه
در روزهای گذشته نیز این سیر نزولی ادامه داشته و در
یک حرکت جهشی کرمانشاه بیکارترین استان کشور
لقب گرفته است .به گزارش مهر ،مرکز آمار ایران ،در
جدیدترین رتبهبندیهای خود در بحث بیکاری ،استان
کرمانشاه را در رتبه اول بیکاری کشور قرار داد .استان
کرمانشاه در این آمار با یکمیلیون و  945هزار و 227
نفر جمعیت ،با نرخ رشد بیکاری  20/7درصدی ،اولین
رتبه بیکاری در کشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین براس��اس این آمار ،نرخ رش��د جمعیت در
استان کرمانشاه 0/69 ،درصد ،نرخ مشارکت اقتصادی
 35/4درصد و نرخ باسوادی  81/72درصد اعالم شده
اس��ت .بعد از کرمانشاه ،استان لرستان با  19/8درصد
در جایگاه دوم بیکاری کشور قرار گرفت ه است .سومین
استان بیکار کشور نیز گیالن اعالم شده است .براساس
این اخبار ،نرخ بیکاری در استان گیالن در حدود 19
درصد اعالم شده است.
س��اعات کاری صبح دیروز (سهشنبه 31 ،تیرماه) برگزار
ش��د« ،دکتر علی جهاندیده» عضو هیأت عامل و معاون
امور بندری و مناطق ویژه س��ازمان بن��ادر و دریانوردی،
«ابراهیم ایدنی» مدیرکل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان،
نماین��ده خط کش��تیرانی ونهای در ای��ران و جمعی از
مسؤوالن و مدیران حوزه دریایی و بندری حضور داشتند.

ش�هرکرد ،خبرن�گار وطن ام�روز :مديركل منابع
طبيعي و آبخيزداري استان چهارمحال وبختیاری
گفت :در س��ال جاري روي  5هزار هكتار از مراتع
اس��تان عمليات مميزي و تنس��يق مراتع صورت
خواهد گرفت خس��رو عبدالهي گفت :در راستاي
اهداف اين پروژه كه مش��خص ک��ردن دامداران و
بهرهبرداران ذي حق مراتع است از تاريخ 93/4/25
اكيپهاي مميزي مراتع اداره كل منابع طبيعي به
شهرستانهاي تابعه استان اعزام میشوند و فعالیت
آنها تا نيمه مردادماه سال جاري ادامه مييابد.
مرکزی

کسب رتبه اول از سوی اداره کل راه و
شهرسازی استان مرکزی در آموزش

اراک ،خبرن�گار وطن امروز :از سوی استانداری
مرکزی ،اداره کل راه و شهرسازی استان رتبه اول
در حوزه آموزش را در میان دس��تگاههای اجرایی
اس��تان کسب کرد .در ارزیابیهای به عمل آمده از
س��وی استانداری مرکزی ،این اداره کل موفق شد
در حوزه آموزش کارکنان ،در س��ال گذشته رتبه
اول را در بی��ن همه دس��تگاههای دولتی اس��تان
مرکزی کس��ب کند که در همین رابطه غالمرضا
خرمی مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان مرکزی
اظهار داش��ت :ای��ن موفقیت ارزش��مند به دلیل
برت��ری اداره آموزش این ادارهکل به حیث کمیت
و کیفیت آموزشهای ارائهش��ده ب��ه کارکنان در
مقایسه با سایر دستگاههای دولتی استان بهدست
آمده است و سعی داریم روند کسب این موفقیتها
را در مجموعه خود توس��عه دهیم .از س��وی دیگر
یحیی کمالآبادی ،مدیر توس��عه منابع انس��انی و
تحول اداری این ادارهکل نیز در این رابطه گفت :با
عنایت به اینکه در سالهای اخیر موضوع پیشبینی
و اجرای دورههای آموزشی موثر و هدفمند جهت
ارتقای سطح دانش و مهارت عمومی و اختصاصی
کارکنان متبوع از اولویتهای مدیریت منابع انسانی
و تحول اداری بوده است لذا در طول سالهای اخیر
در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به این
مهم توجه ویژهای مبذول ش��ده و اکنون شاهد به
ثمر رسیدن تالشهای همکاران واحد آموزش در
سال گذشته هستیم.

