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وطن

وطن امروز شماره 2558

خوزستان

صلح و سازش 3پرونده درگیری
توسط اعضای شورای حل اختالف شوش

رئیس دادگستری شهرستان شوش گفت:
اعضای ش��ورای حل اختالف ویژه عشایر این
شهرستان با تالش و کوشش فراوان توانستند
 3پرونده مهم با موضوع درگیری مسلحانه بین
چند طایفه را منتهی به صلح و س��ازش کنند.
صادق جعغری چگنی با اعالم این خبر گفت:
با تالش و کوشش فراوان ،اعضای شورای حل
اختالف ویژه عشایر این شهرستان خوشبختانه
توانس��تند  3پرونده مهم ب��ا موضوع درگیری
مس��لحانه بین چند طایفه را پس از برگزاری
چندین جلسه و پیگیریهای مستمر در حالی
که یکی طایفههای درگیر در استان ایالم بود،
منتهی به صلح و س��ازش و بین این طایفهها
برادری و اخوت ایجاد کنند .وی افزود :از وظایف
ذاتی ش��ورای حل اختالف اصالح ذاتالبین و
صلح و س��ازش بین طرفین متخاصم اس��ت
و حضور بموقع اعضای ش��ورای حل اختالف
شوش باعث جلوگیری از تلفات مادی و معنوی
بیشتری بین این طایفهها شد و این نهاد مردمی
نقش بس��زایی در پیشگیری از جرم در جامعه
داشته و باید مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد.

فعالیت  ٢٢کانون بازنشستگی
تأمین اجتماعی در خوزستان

مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان
با اعضای هیات مدیره کانون بازنشس��تگان و
مس��تمریبگیران تامین اجتماعی شهرستان
اه��واز دی��دار و گفتوگ��و کرد .س��یدمحمد
مرعشی در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون
بازنشس��تگان و مس��تمریبگیران شهرستان
اهواز با تاکید بر توسعه و تداوم تعامل دوسویه
میان کانونهای بازنشستگی و سازمان تامین
اجتماع��ی گف��ت :در حال حاض��ر  ٢٢کانون
بازنشستگی و مستمریبگیری در سطح استان
خوزستان فعال هستند که به عنوان نمایندگان
بازنشستگان و مس��تمریبگیران ،تالشهای
قابل تقدی��ری به عمل آوردهاند .وی با اش��اره
به اینکه همه ما نس��بت به تامین معیش��ت و
درمان س��المندان و پیشکسوتان عرصه کار و
سازندگی مسؤولیت داریم ،گفت :سازمان تامین
اجتماعی طی سالهای اخیر سعی کرده است با
برنامهریزی و اقدامات موثر نسبت به رفع موانع
و مشکالت پیش روی عزیزان مستمریبگیر و
بازنشسته اقدام کند و این مهم را وظیفه ذاتی
خود میداند.

یکشنبه  22مهر 1397

قدرت و کیفیت خدماترسانی برای حل مشکل بیکاری محرومان و مددجویان کمیته امداد افزایش مییابد

تعامل «جهادگران کارآفرین» با بسیج سازندگی

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان
ظرفیتهای نهفته در گروههای جهادی اظهار داشت:
با وجود ظرفیتهای موجود در کشور ،به علت ضعف
در ساختار مدیریتی دستگاهها و نهادها تاکنون شاهد
استفاده بهینه و درس��ت از این ظرفیتها نبودهایم.
حجتاهللعبدالملکیدرمصاحبهباپایگاهاطالعرسانی
سازمان بسیج سازندگی با بیان ظرفیتهای نهفته
در گروهه��ای جهادی اظهار داش��ت :ما یک نیروی
غیررسمی داریم به اس��م گروههای جهادی که هم
تعدادش��ان قابل توجه است و هم از سطح انگیزشی
فوقالعاده باالیی برخوردارند وبه جهت همین انگیزه
زی��اد کارایی باالیی دارند و این انگیزه موتور محرک
افزایش کارایی و توانشان شده است که میتواند به
دس��تگاهها منتقل شود .وی گفت :اگر سازمانهای
رس��می به دنب��ال بهرهمن��دی از ظرفی��ت و توان
گروههای جهادی هستند باید حامی و پشتیبان آنها
باشند و برای این گروهها عرصه کار تعریف کنند که
این یک همکاری برد -برد است ،چرا که از این طریق
یک سازمان هم توانسته در ماموریتهایش موفقتر
عمل کند و از طرفی با اضافه شدن نیروهای جهادگر
بار مالی اجرایی برنامههای خود را کاسته است که این
یک موفقیت بزرگ است .عبدالملکی افزود :یک گروه
جهادی ه��م با تامین منابع اجرایی برنامههای خود
از طریق پش��تیبانی دستگاهها میتواند فعالیتهای

ادامه از صفحه اول
نامه
(و البت��ه اینه��ا غی��ر از
ش��کایاتی است که از س��وی ریاستجمهوری و
س��ایر وزارتخانهها و بخشهای دولت از روزنامه
طرح میشود) .به نظر میرسد اعضای غیردولتی
هیات نظارت بر مطبوعات که فقط از نظر کمیت
در اقلیت هستند با این رویه کلی موافقت نداشته
باش��ند .یکی از موارد عجیب در هیات نظارت بر
مطبوعات ،حضور نماینده مدیران مس��ؤول (که
به ط��ور طبیعی باید مدافع حقوق رس��انهها در
هیات نظارت باش��د) در کس��وت قائممقام وزیر
ارشاد است .یعنی نماینده رسانهها عمال تبدیل به
نماینده دولت و مجری اوامر دولتیان شده است و
البته این فرد خود منتسب به رسانهای است که
بارها مستحق دریافت تذکر و شکایت بوده است.
همچنین مدیرعام��ل خبرگزاری دولت به عنوان
نماینده وزارت علوم در هیات نظارت بر مطبوعات
نسبت به سایر رسانهها اعالم و اعمال نظر میکند
و البته نماینده مجلسی که خود مدیرمسؤول یک
روزنامه است .برخوردهای غیرمنطقی و جانبدارانه،
تبعیضآمیز ،سیاس��ی و از روی عصبانیت طیف
دولت��ی هیات نظ��ارت بر مطبوعات نس��بت به
روزنامه «وطنامروز» در طول س��الهای گذشته
جریان داش��ته به گونهای که هماکنون  ۱۰مورد
شکایت از روزنامه از طرف این هیات در دادسرای
فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است .این موارد
غیر از دهها تذکر و شکایتی است که در سالهای
گذشته به طور مرتب مطرح و تعیین تکلیف شده

خود را به بهترین ش��کل ممکن به سرانجام برساند.
البته در گذشته گاهی به علت عدم پشتیبانی کافی
این گروهها ش��اهد برخی ضعفه��ا بودهایم که این
مش��کالت با جدیت مدیران و مسؤوالن در حمایت
از جهادگ��ران حل خواهد ش��د .عبدالملکی ضمن
تاکید بر تامین معیشت مردم تصریح کرد :با بالفعل
کردن ظرفیتهای بالقوه کش��ور ،اوضاع معیش��تی
مردم بهبود خواهد یافت و اگر مردم به لحاظ رفاهی
چ قدرتی در
و معیشتی تامین شوند به طور قطع هی 

دنیا توان تهدید ایران اس�لامی را نخواهد داشت و
علت اصلی تن دادن به یکسری از قواعد استکباری
همچون  FAFTو برجام عدم شناخت و استفاده از
ظرفیتهای بالقوه کشور است .استاد اقتصاد دانشگاه
امام صادق(ع) تاکید کرد :س��ازمانهای هوش��مند
باید بتوانند با ایجاد بستر همکاری نظاممند فعالیت
گروههای جه��ادی ،از این ظرفی��ت عظیم مردمی
برای حل مش��کل مردم استفاده کنند تا بتوانند در
کوتاهترین زمان ممکن بیشترین خدمات را به مردم

ارائه دهند .وی با اش��اره ب��ه برنامهریزیهای متنوع
در کمیت��ه امداد افزود :طرحی با عنوان «جهادگران
کارآفرین» را شروع کردهایم که از طریق تسهیلگری
توسط جوانان جهادگر به دنبال حل مشکل بیکاری
محرومان و مددجویان کمیته امداد هستیم ،زیرا یکی
از مش��کالت اصلی کمیته امداد عدم کفایت نیروی
انس��انی آن است که تسهیلگری گروههای جهادی
میتواند این خأل را پر کند .نخس��تیندوره آموزش
جهادگران کارآفرین با حضور  ۷۰نماینده از گروههای
جهادی در س��طح تخصصی برگزار ش��ده و شاهد
اضافه شدن این جهادگران برای تسهیلگری به بدنه
کمیته امداد هستیم .عبدالملکی با اشاره به رسالت
بسیج س��ازندگی مبتنی بر س��ازماندهی گروههای
جهادی اف��زود :به منظور گس��ترش کمی و کیفی
طرح جهادگران کارآفرین ،در تعامل با سازمان بسیج
سازندگی هستیم و بزودی مدلی برای این گسترش
آماده خواهیم کرد تا با قدرت و کیفیت بیشتری کار
توسعه یابد .معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد
با اشاره به  2هدف طرح جهادگران خدمت افزود :در
این طرح هم جهادگران آموزش اشتغال میبینند و
هم در راس��تای کمک به اقتصاد مقاومتی از طریق
اشتغالزایی گام برمیدارند که باعث کم شدن هزینه
و افزایش بهرهوری خواهد ش��د و اثر آن رفع بیکاری
خواهد بود.

بانک

انجام قرعهکشی هشتمین طرح
باشگاه مشتریان بانک آینده

سهشنبه هفدهم مهرماه سال جاری با انجام
قرعهکشی هشتمین طرح باشگاه مشتریان بانک
آینده ،با عنوان «نزدیکتر از همیشه» ،برندگان
خوشش��انس  1411جایزه این دوره از باشگاه
مش��تریان مشخص ش��دند .بنا به این گزارش،
 15میلیارد ریال جایزه برای این دوره از باشگاه
مش��تریان در نظر گرفته ش��ده بود که  4جایزه
 500میلیون ریالی برای  4نفر در پایان مردادماه
سال جاری ،قرعهکش��ی و به برندگان اهدا شد.
عالوه بر آن ،جوایز دیگری شامل  2میلیارد ریال
برای یک نف��ر 100 ،میلیون ریال برای  10نفر،
 20میلیون ریال برای  100نفر 10 ،میلیون ریال
برای  300نفر و  5میلیون ریال برای  1000نفر
در نظر گرفته شده بود.
بنیاد

ح فاز اول پروژه احیای
افتتا 
ی سرخهحصار
 500هکتار اراض 

نامهای به هیأت نظارت بر مطبوعات
است .این برخوردها در حالی است که رسانههای
حامی دولت و روزنامههای زنجیرهای در حاش��یه
امنی به سر میبرند که حتی اگر مطالبی خالف
امنیت ملی منتشر کنند نه تذکری میگیرند و نه
ش��کایتی از آنان مطرح میگردد و نکته جالبتر
اینکه تذکرات و ش��کایتهای هی��ات نظارت بر
مطبوعات درباره «وطنامروز» همواره در س��طح
گسترده و اغلب توس��ط رسانههای حامی دولت
منتش��ر میش��ود و حتی اگر در مواردی خاص
تذکری به رسانههای حامی دولت داده شده باشد
هرگز رسانهای نشده است .از این دست رفتارهای
تبعیضآمیز فراوان اس��ت که قطعا شما بیشتر و
بهتر در جریان هس��تید .در مورد اخیر نیز هیات
نظارت بر مطبوعات با عجلهای بسیار عجیب در
همان روز انتشار و ساعتی پس از آغاز کار اداری،
روزنامه را بررس��ی و در هم��ان روز تذکر و طرح
شکایت را رسانهای کرد .سوال این است که آیا در
همه موارد شما با این سرعت اقدام میکنید؟ آیا
درباره مطالب خالف امنیت ملی که در رسانههای
چند ت��ن از اعضای هیات نظ��ارت بر مطبوعات
منتش��ر ش��د نیز همین گونه تذکر دادید؟ چرا
درباره انواع تهمتها به نظام اسالمی در رسانههای
زنجیرهای سکوت عامدانه اختیار میکنید؟ به نظر
طیف دولتی هیات نظارت بر مطبوعات ،تخریب
مناسبات دو ملت ایران و عراق و کمک به پروسه
تحریم ملت ایران حتی قاب��ل دریافت تذکر هم
نیس��ت؟ اینها تنها نمونهای از رفتار تبعیضآمیز
هیات نظارت بر مطبوعات است.

 -۳برخی از شکایتها و تذکرات هیات نظارت به
«وطنامروز» که دستپخت طیف دولتی این هیات
اس��ت تعجببرانگیز و در مواردی مایه تمس��خر
اهالی رسانه ش��ده است .به طور مثال شکایت از
تیترهای «بیمار س��عودی» و «خبر مرگش» یا
مطالبی کامال تحلیلی درباره مس��ائل مربوط به
سیاست خارجی و در نمونهای جدید شکایتی از
مطلب روزنامه با عنوان «روشنفکر یعنی جالل،
روحان��ی یعنی طالقان��ی»؛ در این م��ورد هیات
نظارت بر مطبوعات ،صرفا به علت وجود عبارت
«روحانی» آن را توهین به رئیسجمهور برداشت
و «وطنامروز» را دادگاهی کرده اس��ت در حالی
که نویسنده در این مطلب ویژگیهای روحانی و
روشنفکر واقعی را بیان کرده است .به نظر میرسد
طی��ف دولتی هیات نظارت بر مطبوعات به علت
رفتارهای غیرقانونی در بسیاری از این موارد باید
به جای رسانههای انقالبی در دادگاهی پاسخگوی
عملکرد خود باشد.
 -۴این فش��ارهای بیس��ابقه آن هم در دولتی که
از بس��تن دهان منتقدان به خدا پن��اه برده بود و
درباره مطالبی که اصوالً در راستای وظیفه خطیر
مطبوعات در نظام اس�لامی منتش��ر ش��ده است
عالوه بر سیاس��یکاری و عدم تش��خیص صحیح
موضوعات رس��انهای از س��وی طیف دولتی هیات
نظارت بر مطبوعات ،نشاندهنده حرکتی هدفمند
برای تحت فش��ار ق��رار دادن و تغییر رویه روزنامه
«وطنامروز» در انجام رسالت مطبوعاتی و انقالبی
خود است .بدینوسیله تاکید مینماید این فشارها

و برخوردهای سیاس��ی و غیرقانونی نهتنها ما را در
انجام رسالت خود متزلزل نخواهد کرد بلکه در ادامه
این مسیر مصممتر خواهد نمود و این اقدامات طیف
دولتی هیات نظارت بر مطبوعات تنها گوشهای از
واقعیتها و نگاه این دولت به منتقدان و نحوه بستن
دهان آنان با هر روش غیراخالقی و غیرقانونی را به
نمایش خواهد گذاشت.
 -۵درباره تذکر مطرحشده در نامه جنابعالی نیز
متاسفانه همانند دفعات قبل شاهد برداشت غلط
و سیاسی طیف دولتی هیات نظارت بر مطبوعات
هستیم و با وجود اینکه تیتر ،عکس و متن گزارش
اشاره مش��خصی به فرآیند تصمیمگیری درباره
مطالب مهمی چون برجام و الیحه  CFTدارد و
آن را باجدهی به غرب تعبیر کرده ،متاسفانه تیتر
«عابرباج» توهین به رئیس مجلس شورای اسالمی
برداشت ش��ده است .توضیحات کامل درباره این
برداشت محیرالعقول در دادسرای فرهنگ و رسانه
ارائه خواهد ش��د ،چرا که امیدی به نتیجهبخش
بودن توضیحات نداریم.
 -۶تاکی��د مینمای��د ادامه این روی��ه ناصواب از
س��وی هیات نظارت بر مطبوعات قطعا بیش از
پیش توخالی بودن شعارهای این دولت در بخش
فرهنگ و رسانهها و برخورد با منتقدان را آشکار
خواهد ک��رد همچنان که تاکنون جامعه و حتی
حامیان پشیمان دولت ،توخالی بودن شعارها در
بخشهای اقتصاد ،سیاست و تعامل با جهان را با
همه وجود درک کردهاند.
روزنامه «وطنامروز»

فاز اول و اس��تخر ذخیره آب پروژه احیای
 500هکتار از اراضی س��رخهحصار پاکدشت
با ظرفی��ت  ۵۰۰هزار مترمکع��ب با حضور
رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی به
بهرهبرداری رس��ید.به گزارش فارس به نقل
از مرکز روابط عمومی و اطالعرس��انی بنیاد
مستضعفان ،در مراسم افتتاح فاز اول و استخر
ذخیره آب پروژه احیای  500هکتار از اراضی
س��رخهحصار پاکدش��ت ،فض��لاهلل خدایی،
مدیرعامل ش��رکت کش��ت و صنعت شهید
مطهری درباره بهرهبرداری از این استخر گفت:
این اس��تخر خاکی با پوشش «ژئوممبران» و
با ظرفیت  500هزار متر مکعب احداث شده
اس��ت .خدایی افزود :این اس��تخر به منظور
تأمین آب م��ورد نیاز برای پروژه  500هکتار
از اراضی سرخهحصار پاکدشت توسط شرکت
کشت و صنعت شهید مطهری احداث شده
اس��ت ،همچنین طرح آبرس��انی شامل خط
انتقال آب از سد ماملو به طول  3/6کیلومتر،
کانال و حوضچه رس��وبگیر ب��ه حجم هزار
مترمکعب ،ایس��تگاه پمپاژ و فیلتراس��یون و
شبکه برقرسانی  ۲۰کیلووات است .بنا براین
گزارش ،بنیاد مس��تضعفان با هدف کمک به
تولید دانههای روغنی و خودکفایی در تولید
روغن خوراکی برای احداث  ۵هزار هکتار باغ
زیتون در اس��تانهای مس��تعد کشور اقدام
کرده است.

