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گلستان

همايش بزرگ بصيرتي روحانيون
استان گلستان در گنبدكاووس

گرگان ،خبرن�گار وطن ام�روز :همايش بزرگ
بصيرتي روحانيون استان گلستان با موضوع شيخ
لندني و تس��نن آمريكايي با حضور ائمه جمعه،
جماعات ،روحانيون مس��تقر و طرح هجرت و با
مشاركت و همكاري حوزه نمايندگي وليفقيه در
سپاه نينوای گلستان ،ادارات كل تبليغات اسالمي
و اداره كل اوقاف و امور خيريه استان گلستان با
ش��كوه خاصي برگزار شد .در اين همايش كه با
حضور حجتاالسالم والمسلمين رئوف سيدنژاد،
مديركل اداره اوقاف و امور خيريه استان گلستان
و روحانيون شاغل در اوقاف برگزار شد ،حضرت
حجتاالس�لام س��عيدي ،نماينده محترم ولي
فقيه در س��پاه پاسداران انقالب اسالمي به ايراد
س��خن پرداخت و درباره لزوم داش��تن بصيرت
در شرايط پيچيده امروز در عرصههاي مختلف
ديني ،سياس��ي ،اجتماعي و انقالبي مطالبي را
بيان کرد .وي عالم به زمان بودن و داشتن آگاهي
و بصيرت الزم ب��راي حوزههاي علميه را واجب
دانست و افزود :تنها بصيرت ديني و مذهبي براي
ما طلبهها كفايت نميكند بلكه داشتن بصيرت
انقالبي و اجتماعي و سياس��ي در عصر امروز از
ضروريات است.
خوزستان

 4انتصاب در شرکت برق
خوزستان

منطقهای

اه�واز ،خبرن�گار وط�ن ام�روز :ط��ی حکمی از
س��وی مدیرعامل ش��رکت برق منطقهای و دفتر
هیاتمدیره خوزستان ،مدیر دیسپاچینگ جنوب
غرب ،سرپرست اداره حراست ناحیه جنوب و رئیس
گروه مهندسی نرمافزار در شرکت برق منطقهای
خوزس��تان منصوب ش��دند .محمود جانقربان،
مدیرعامل این ش��رکت طی حکمی وحید معرف
را بهعنوان مدیر دفت��ر هیاتمدیره و مدیرعامل،
ادیب روس��تایی را بهعنوان مدیر دیس��پاچینگ
جنوب غرب ،حس��ین آمور را بهعنوان سرپرست
اداره حراس��ت ناحیه جنوب و فریبا فرازمند را به
عنوان رئیس گروه مهندسی نرمافزار منصوب کرد.
در حکم انتصاب افراد یادش��ده آمده اس��ت :امید
اس��ت با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری از
توان کارشناسان آن واحد نسبت به انجام وظایف
محوله در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران موفق و موید باشید.

وطن امروز

روزانه حدود  ۲۰۰۰افغان وارد استان کرمان میشوند

 70هزار فرصت شغلی کرمان در دست اتباع بیگانه

کرمان یکی از بزرگترین استانهای تجمع اتباع
بیگانه غیرمجاز در کشور محسوب میشود که حضور
این افراد عالوه بر اخالل در نظام اقتصادی و اجتماعی
موجب بروز مشکالت امنیتی برای مردم این استان
ش��ده است .به گزارش مهر ،وجود زمینههای کار در
استان کرمان بویژه باغهای انبوه پسته در نیمه دوم هر
سال موجب بروز موجهای عظیم مهاجرتهای انسانی
به اس��تان کرمان میش��ود و افاغنه به خوبی خود را
بهعنوان بخش��ی از این موج تعریف کردهاند .بهرغم
تذکرهای متعدد مس��ؤوالن امنیتی اس��تان کرمان
درباره عدم به کارگیری افاغنه و اعتماد مردم کرمان
به این افراد اما افاغنه غیرمجاز فرصتهای اشتغال در
کرمان را از آن خود میکنند .در کنار قریب به ۱۰۰
هزار تبعه بیگانه که به صورت مجاز در استان کرمان
حضور دارند اما متاسفانه جمعیتی بیش از  ۱۰۰هزار
نفر نیز به صورت غیرمجاز و قاچاق وارد استان کرمان
میشوند .در کرمان بیش از  ۷۰هزار فرصت شغلی در
اختیار اتباع بیگانه است و بیشترین سهم از اشتغال
در استان کرمان شامل کشاورزی ،صنایع وابسته به
پسته و سایر محصوالت کشاورزی همچنین بخش
ساختمانسازی و کارهای سخت از جمله کورههای
آجرپزی است .نکته قابل توجه اینکه ترکیب جمعیت
برخی ش��هرهای مهم استان کرمان بویژه رفسنجان
بش��دت تحت تاثیر حضور این افراد قرار گرفته است
به طوریکه بخش قاب��ل توجهی از جمعیت برخی
شهرهای کرمان از جمله زنگیآباد ،شرفآباد در حومه
شهر کرمان و ش��هر بزرگ رفسنجان و شهر کرمان

را افاغنه تش��کیل میدهند .در دولتهای نهم ،دهم
و یازده��م بارها وعدههایی درباره س��اماندهی افاغنه
در اس��تان کرمان داده ش��ده اس��ت اما این وعدهها
هیچ��گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و حضور اتباع
بیگانه غیرمجاز به تهدیدی برای اش��تغال ،فرهنگ
و گاه امنیت اس��تان کرمان تبدیل ش��ده اس��ت که
آخرین مورد آن فعالیت یک باند سرقت مسلحانه ۹
نفره در اس��تان کرمان بود که هفته قبل شناسایی و
منهدم ش��د .هر چند برخی شهرهای استان کرمان
برای ورود اتباع بیگانه ممنوع اعالم ش��ده اما همین
قانون و ممنوعالورود شدن برخی استانهای همجوار

کاشت برنج تنها در گیالن و مازندران حمایت میشود
رشت ،خبرنگار وطن امروز :معاون وزیر جهاد کشاورزی
گفت :کاشت برنج تنها در استانهای گیالن و مازندران
صورت میگیرد و در دیگر اس��تانهای کشور ممنوع
خواهد شد و دولت حمایتی از آن نخواهد داشت .وی
در گردهمایی سراسری معاونان بهبود تولیدات گیاهی
و مدیران زراعت سراس��ر کشور که در مجتمع بعثت
برگزار شد ،اظهار کرد :کشاورزان را باید هوشمندترین
صنف در حوزه مصرف آب عنوان کرد ولی با این وجود
بسیاری از مش��کالت مانع از تحقق این امر میشود.
کش��اورز با اشاره به اینکه کش��اورزان اجازه برداشت

بی��ش از حد از منابع آب��ی را ندارند ،تاکید کرد :یکی
از برنامههای مهم وزارت کشاورزی برای صرفهجویی
در بحث آب جلوگیری از کاشت محصوالتی است که
نیاز بسیار باالیی به آب دارند .وی عنوان کرد :در این
برنامه کاشت برنج تنها در استانهای گیالن و مازندران
صورت میگیرد و در دیگر اس��تانهای کشور ممنوع
خواهد شد و دولت حمایتی از آن نخواهد داشت .وی
گفت :کاشت محصوالت زودرس ،میانرس و نیز مقاوم
به بحث خشکس��الی از دیگر طرحهای این وزارتخانه
برای صرفهجویی در مقوله آب خواهد بود.

برای اتباع بیگانه موجب ش��ده جمعیت این افراد در
شهرستانهای دیگر اس��تان کرمان بشدت افزایش
یابد و مشکالت ناشی از حضور این افراد نیز در این
شهرستانها بیش��تر نمایان شود .نکته جالب توجه
اینک��ه هماکنون حدود  ۱۰درصد جمعیت اس��تان
کرمان را افاغنه تش��کیل میدهند .در واقع اشتغال،
فرصتهای اجتماعی و فرهنگی بزرگترین اس��تان
کشور بخاطر فعالیت افاغنه غیرمجاز در این صنایع
به باد میرود .به دلیل کارآیی بیشتر این نیروها ،عدم
پرداخت س��هم بیمه و حقوق مکف��ی به آنها تمایل
صاحبان صنایع برای بهکارگیری افاغنه غیرمجاز در

این صنایع همچنان در کرمان باالست .این در حالی
اس��ت که نمایندگان اس��تان کرمان بارها نسبت به
حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان هشدار دادهاند
و خواستار تعیین تکلیف حضور آنها در کرمان شدهاند
اما همچنان وضعیت حضور این افراد در کرمان مبهم
اس��ت .رئیس مجمع نمایندگان اس��تان کرمان در
مجلس شورای اسالمی یکی از افرادی است که بارها
درباره حضور بیسامان افاغنه در کرمان ابراز نگرانی
کرده است .محمدمهدی زاهدی حضور اتباع بیگانه
بویژه اتباع غیرقانونی در استان را از جمله مشکالت
اساسی استان میداند و میگوید :این مشکل در آینده
تاثیر نگرانکنندهای بر شرایط استان خواهد داشت و
تهدید جدی برای استان است .وی از یک آمار قابل
تأمل خبر میدهد و اضافه میکند :روزانه  ۱۵۰۰تا 2
هزار اتباع بیگانه وارد استان کرمان میشوند که باعث
ایجاد مشکالت اساس��ی در زمینه اشتغال و امنیت
کشور ش��ده است .محمدرضا پورابراهیمی میگوید:
زمانی با فشار نمایندههای مجلس و مسؤوالن حضور
اتب��اع بیگانه در کرمان محدود ش��د ام��ا در همان
دوران برخی افراد با فش��ارهای مختلف خواستار لغو
عدم حضور اتباع بیگانه در اس��تان کرمان میشدند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه باید بین اتباع خارجی
مجاز و غیرمجاز فرق گذاشت ،اظهار داشت :هماکنون
حقوق اتباع خارجی مجازی که در اس��تان هستند
محترم شمرده میشود و بیشترین مشکل ما با افرادی
است که به صورت قاچاق وارد استان میشوند و هیچ
قاعده و اصولی در حضور آنها در استان اجرا نمیشود.

بازسازی بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز
با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
چند پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان استان
فارس از جمله بازس��ازی بیمارس��تان مادر و کودک
شوشتری در شیراز به بهرهبرداری رسید .به گزارش
فارس دکتر سیدحسن هاش��می در پنجمین روز از
هفته دولت برای افتتاح و بهرهبرداری از چندین پروژه
درمانی وارد ش��یراز شد و در مراس��م بهرهبرداری از
بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز شرکت کرد.
بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز در راستای
سیاس��تهای ابالغی جمعیتی مقام معظم رهبری و

همچنین در قالب بس��ته ترویج زایمان طبیعی طرح
تحول نظام س�لامت ،پس از  2س��ال تعطیلی برای
بازس��ازی اساس��ی در هفته دولت و ب��ا حضور وزیر
بهداشت ،استاندار فارس ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
ش��یراز ،مدیر برنام��ه ترویج زایمان طبیع��ی وزارت
بهداشت و سایر مسؤوالن مربوط مورد بهرهبرداری قرار
گرفت .در حال حاضر این بیمارستان پس از بازسازی،
وارد عرصه خدمترس��انی به مردم بوی��ژه مادران و
کودکان ش��د .بیمارس��تان مادر و کودک شوشتری
مساحتی حدود  5هزار و  300مترمربع را داراست.

شماره 5 1685
شهریار

دیدار مسؤوالن شهر اندیشه
با فرماندار شهرستان شهریار

مسؤوالن شهر اندیشه با سعید ناجی ،فرماندار
شهرستان شهریار دیدار کردند .به گزارش روابط
عمومی شورا و ش��هرداری اندیشه ،در اولین روز
از هفته دولت ،عباس شوندی ،شهردار اندیشه به
همراه رئیس و اعضای ش��ورای اسالمی و معاون
فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اندیشه ،با سعید
ناجی فرماندار شهرستان شهریار و نماینده عالی
دولت تدبیر و امید در شهرس��تان دیدار کردند.
بنابر این گزارش ،مس��ؤوالن شهر اندیشه ،ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر،
فرارس��یدن هفتـه دولت را به فرماندار ،تبریک
گفتند و ضمن ارائه گزارش فعالیتهای مجموعه
شهرداری و شورای اسالمی در دولت تدبیر و امید
و همچنین مس��ائل و مشکالت شهر اندیشه ،از
تالشها و زحمات مس��تمر فرماندار در راستای
عمران و آبادانی شهرس��تان شهریار و توجهات
ویژه ایش��ان به مسؤوالن و ش��هروندان اندیشه،
قدردانی کردند.

نمایشگاه دستاوردهای دولت
در شهرستان شهریار افتتاح شد

در اولی��ن روز از هفت��ه دول��ت ،نمایش��گاه
دس��تاوردهای دولت تدبیر و امید در شهرستان
ش��هریار ،افتتاح ش��د .به گزارش روابط عمومی
شورای ش��هر و شهرداری اندیش��ه ،به مناسبت
فرارس��یدن هفته دولت و به هم��ت فرمانداری
شهرستانشهریار،نمایشگاهیباعنوان«نمایشگاه
دستاوردهای دولت تدبیر و امید» در محل پارک
کودک ش��هریار ،برگزار و افتتاح ش��د .بنابر این
گ��زارش ،نمایش��گاه دس��تاوردهای دولت تدبیر
و امید که متش��کل از  30غرفه ش��امل ادارات و
دس��تگاههای شهرس��تان به همراه «شهرداری
اندیش��ه» برپا شده اس��ت ،با حضور دکتر ناجی،
فرماندار شهرستان شهریار و دیگر مسؤوالن ادارات
و دس��تگاههای شهرس��تان و همچنین اصحاب
رس��انه و مطبوعات ،همزمان با اولین روز از هفته
دولت ،افتتاح شد .گفتنی است ،این نمایشگاه 6
روزه که تا هشتم ش��هریورماه (امروز) دایر است،
شهرداری اندیش��ه و دیگر ادارات و دستگاههای
خدماتی ،اجرایی و عمرانی ،دستاوردها ،برنامهها،
فعالیتها و پروژههای  2ساله دولت تدبیر و امید را
به نمایش گذاشتند تا شهروندان بتوانند از نزدیک
در جریان فعالیتهای ادارات و ارگانها قرار گیرند.

