رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد

سخنگوی ارشد ستادکل نیروهای مسلح:

دستگیری  ۶۶۵سارق
و مالخر در رعد ۲۴

اقدام آمریکا به تصویب کنگره
هم برسد ،ارزش عملیاتی ندارد
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سرمقاله

جای خالی مدیریت بحران در اطالعرسانی؛

گفتوگوی خوبی با بشار اسد داشتم بحران غافلگیری مدیران
و رسانهها اینبار در سیل!

حسن روانشید

مائده ش�یرپور بح��ران از ابت��دا يكي از
دست بـه نقد
واقعيتهاي اجتنابناپذير زندگي بشر بوده و
بش��ريت هميش��ه با انواع مختلفي از بحرانها ب��ه ويژه بحرانهاي
طبيعي مواجه بوده است؛ از بحرانهايي چون قحطي ،خشكسالي،
سيل ،زلزله ،شيوع بيماريهاي واگيردار گرفته تا بحرانهايي چون
جنگها و آلودگيهاي زيستمحيطي و ...همه اين بحرانها بسته به
حجمش��ان آس��يبها و لطمات متفاوتي به محيطي كه در آن رخ
ميدهند ،وارد ميكنند .اما کارکرد رسانه در این بحرانها چیست و
چطور میتوان در هنگام بحران مدیریت رسانه موفقی داشت؟! چرا
و چگونه باید رسانه برنامهای برای مدیریت بحران داشته باشد؟!

بحران چیست؟
برای رسیدن به پاسخ مدیریت صحیح بحران ابتدا باید تعریف
دقیقی از این واژه ارائه و کارکرد رسانه را در زمان وقع بررسی کرد.
بر این اساس بالید گفت «بحران» اصطالحي عاميانه است كه درپی
يافتن معنايي علمي است ،معني بحران براي عموم مردم روشن و
واضح است و به راحتي معني آن را درك ميكنند .فرهنگ فارسي
«عميد» بحران را آش��فتگي و تغيير حال��ت؛ تغيير حالت ناگهاني
مريض تبدار كه منجر به بهبودي يا مرگ او بشود ،تعريف ميكند
اما «دهخدا» بحران را ش��ديدترين و ناراحتترين وضع مريض در
ادامه در صفحه 3
حال تب ،معنا كرده است.

ارتش و نیروهای مردمی یمن برای متجاوزان سعودی خط و نشان کشیدند

گرفتن انتقام خون کودکان با « بدر .اف»
صفحه 6

درباره ماجرای ضرغامی و رحیم پور ازغدی

آیا روحانی چنین اختیاری دارد؟
ننجون
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الکوثر

گفتوگو با یک مقام مسئول
در ماجرای سیل اخیر و "ایران مال"

صفحه 2
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ظریف:

آتش به اختیار

بهصراحت بای��د ادعا و اقرار نم��ود که اکثریت
باالتفاق کس��انی که دس��تی ب��ر آتش داش��تهاند
نتوانس��تند و یا نخواستند مفهوم اختیار آن را درک
نمایند که آنگاه بتوانند با این ابزار ارزشمند در مقام
خود خدمتگزار به جامعهای باشند که قرنها و نسلی
بعد از نس��ل صب��وری و انعطاف و س��عهصدر را به
همراه داش��تهاند و تحمل را پیشه خود کردهاند که
شاید روزی برسد تا دستاندرکاران دولتهای وقت
در البهالی اوقات پراکنده و افکار درهمو برهم خود
یادی هم از کسانی بنمایند که میتوان نام ولینعمت
را که برازنده آنهاست بر تارکشان ثبت کرد.
اینها همان کسانی هستند که بر اساس منویات
دین مبین اس�لام و آیین اله��ی و پیروی از مراجع
تقلید و مرش��د خود یعنی مق��ام معظم رهبری چه
در زمان حیات امام خمینی «ره» و چه در دوران پر
فراز و نشیب مرجعیت و رهبری آیتاهلل خامنهای ن ه
تنها قدمی به عقب برنداشتند بلکه بر میزان مطالبات
ب�� ه حق خود از زورگویان جهان افزودند و برای نیل
به این اهداف الهی لحظهای در پشتیبانی از کسانی
ک��ه لباس دولت اس�لامی را به ت��ن کردهاند غافل
نشدند هرچند خود در میان چالشهای اقتصادی و
اجتماعی حاصل از تحریمها و فشارهای دشمنان و
کوتاهی و ک م توجهی بعضی از عوامل کابینه دستو
پا میزدند! ناگفته نماند بیعت این مردم که در ۲۲
بهمن  ۵۷با امام خمینی «ره» بستهشده با جانشین
ب��ر حق و خلف ایش��ان یعن��ی آی��تاهلل خامنهای
همچنان پایدار و محکم اس��ت و در آینده نیز ادامه
خواهد داش��ت و ای��ن را نیز میدانند که عاش��قی
هزینهه��ای خود را دارد و ب��رای باقی ماندن در این
مسیر میبایست بهای آن هر چه بود پرداخت گردد،
اما در کنار این همه ایثارهای زائدالوصف نمیتوانند
از کارگزاران نظام همچنان بی توقع باقی بمانند.
همه انتظ��ارات آح��اد جامعه رفع مش��کالت
اقتصادی و معیش��تی نبوده و نیست بلکه رفع ظلم
و بعض��ی از تبعیضه��ا در صدر آن اس��ت که اکثر
ل تحمل نخواهد بود! قرار نیست اگر جبهه
اوقات قاب 
ج فارس و
متعهد غرب و خیانتکاران حاش��یه خلی 
معدودی در قاره س��بز دس��ت به تحرکاتی بزنند تا
مردم ایران با کمبودهایی روبرو ش��وند و با افزایش
چند برابری قیمت کاالها بتوانند نیاز خود و خانواده
را فراهم نمایند عوامل داخلی و همچنین دولت نیز
فرصت را غنیمت ش��مرده تا همچون دوستیهای
خالهخرسه نادانسته فشارها را افزایش دهند!
این روزه��ا درس��ت همانند لحظ��ات رؤیایی
س��الهای  ۱۳۵۷و  1358است که همه باهم و در
کنار هم بودند نه اینکه دولت در فکر رفع مشکالت
بودجه خود باش��د و از هر ط��رف که میتواند برای
تحق��ق آن معادل درآمدهای تأمین نش��ده از نفت
چشم به دستهای خالی جامعه داشته باشد و اجازه
ج
دهد هر آنچه هست در قالب صادرات از کشور خار 
ی که کمبود
ش��ده تا ارز ج��ای آن را بگیرد ،در حال 
باعث افزایش چند برابری قیمتها شود!
نهتنها رسانهها بلکه قوای دیگر از جمله نهاد
قانونگذار کشور بارها از دولت خواسته تا از فربگی
خود کاس��ته که هزینهها کمتر ش��ود اما به عینه
شاهدیم هر سال ارقام بودجه تأمین حقوق و اقالم
مصرفی دولت نسبت به سال قبل افزایش مییابد!
خصولتی ها همچنان به بیتالمال چسبیدهاند
و بجای کم کردن مخارج در قالب هزینههای متنوع
خود س��عی میکنند آنها را افزایش دهند چنانکه
شهرداریها با تزیین شهر بهواسطه اقالم رنگارنگ
و چراغهای نورافشان به شکمهای گرسنه و دستان
ن کجی میکنن��د! وزارت صمت،
خال��ی جامعه ده 
ش��تر را گم میکند و در س��اختمانهای بلند خود
که ب ه ظاهر شیش��های ش��دهاند اما همچنان پشت
دیوارهای خاکستری تصمیمگیری میشود ،بجای
کنترل شدید مرزها برای جلوگیری از ورود اجناس
غی��ر ضروری و ی��ا قاچاق و همچنی��ن خروج مواد
اس��تراتژیک و اساس��ی بیمحابا ب ه سوی انبارهایی
میرون��د که متعلق به بازرگانان میباش��د تا بجای
تشویق و ترغیب از آنها که توانستهاند اقالم ضروری
را اینگونه تأمین کرده تا در اختیار صنایع نیازمند به
ن ق��رار دهند انگ احتکار بزنند و آبروی معدودی
آ
را از طریق صداوسیما و بخصوص خبرهای 20:30
شبکه دو ریخته و قصاص قبل از جنایت کنند!
صنعت و مع��دن و تجارت قل��ب اقتصاد یک
کشور است که باید از طریق پمپاژ همه اقشار بدن
را تغذی��ه کند در حالی که هنوز و پس از چند ماه
نتوانسته نس��بت به تأمین کاغذ و دیگر ضروریات
رس��انههای مکتوب که با چنگ و دندان نش��ریات
خود را به جامعه میرسانند ،قدمی بردارد!
حاال اگر دانش��گاه پزش��کی یک شهر به قطب
سیاس��ت تبدیل میش��ود تا بجای آموزش طبابت
و ص��دور حکیم به مطبها ،خ��ط تولید نیرو را به
منظور اعزام به ادارات مختلف از جمله استانداریها
راهاندازی مینماید نباید تعجب نمود زیرا صادرات
نف��ت قبل از برجام روزانه دو و نیم میلیون بش��که
بوده و امروز به ششصد هزار تقلیل مییابد اما هنوز
هم نمیخواهیم باور کنی��م که برجام قبل از تولد
مردهای بود که چون دفن نش��د امروز بوی تعفنش
مشام همه را میآزارد و آثار این مردگی در تحوالت
اقتصادی و تحریمهای شدید ب ه خوبی پیداست.
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چن��د ماه پی��ش خبر جر و بح��ث عزتاهلل
گــ�زارش دو
ضرغامی و حسن روحانی در جلسه شورای
صفحه 2
عالی فضای مجازی منتشر شد.

زاویه دید
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خوش به حال ما
که ققنوسی چون تو داریم
گزارش یک

نقش بنیاد برکت در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان فارس

معاون اس��تاندار فارس با تقدیر از فعالیتهای بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی
فرم��ان حضرت امام(ره) در حوزه اش��تغالزایی تأکید کرد :اقدام��ات اینچنینی بنیاد
برکت باعث توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان فارس میشود.
جلسه بررسی و پیگیری اجرای مفاد تفاهمنامهی منعقده میان ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) و اس��تانداری استان فارس با حضور مدیرعامل بنیاد برکت و معاونان
این بنیاد و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری فارس و جمعی
از فرمانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی این استان برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه ،معاون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عهی منابع اس��تانداری
فارس با اش��اره به تفاهمنامه  6500میلیارد ریالی میان س��تاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) و این اس��تانداری تصریح کرد :ای��ن تفاهمنامه در حوزههای مختلفی از جمله
محرومیتزدایی ،اشتغالزایی ،عمرانی و زیربنایی ،اقتصادی و حمایتی تدوین شده که
خوشبختانه در بیشتر حوزهها با پیشرفت مناسبی در حال انجام است.
یداهلل رحمانی ادامه داد :پروژههای اشتغالزایی ،زیربنایی و عمرانی این تفاهمنامه
بهخصوص در شهرس��تان کازرون با سرعت مناس��بی در حال انجام است و پیشبینی
میش��ود در زمان مقرر به بهرهبرداری برسند .وی فعالیتهای اشتغالزایی بنیاد برکت
در قالب این تفاهمنامه را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد :از چنین فرصتهایی باید به
خوبی استفاده کرد ،بهخصوص که اشتغال ،دغدغه مقام معظم رهبری و سایر مسئوالن
اجرایی کشور اس��ت .بهطور قطع ،فعالیتهای منجر به ایجاد کسبوکار از سوی بنیاد
برکت به رونق اقتصادی و توانمندسازی استان فارس کمک شایانی میکند.
مدیرعامل بنیاد برکت نیز در این جلس��ه با تأکی��د بر نیمهکاره نماندن پروژههای
در دس��ت اقدام در استان فارس و انجام کارها به نحو احسن گفت :به زودی یک گروه
از مدی��ران و معاونان بنیاد برکت به منظور بررس��ی و پاالیش اولیه طرحهای منتخب
پیشنهادی به استان فارس سفر خواهند کرد.
سعید جعفری با اشاره به حضور بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) در  3هزار روس��تای کشور خاطرنش��ان کرد :بنیاد برکت تعامالت گستردهای
را با همه دس��تگاههای اجرایی در سراس��ر کشور دارد .وی با تأکید بر تسهیل و تسریع
در پرداخت وام به پروژههای تس��هیالتمحور و اجتماعمحور در دست اقدام در استان
فارس عنوان کرد :در بحث اش��تغالزایی اجتماعمحور در شهرس��تان کازرون فراتر از
برنامهی از پیش تعیینش��ده حرکت کردیم و تمام  150طرح پیشبینی شده در 20
روستای این شهرستان تا پایان سال به بهرهبرداری کامل میرسند.
مدیرعام��ل بنیاد برکت افزود :ع�لاوه بر این  150طرح ،ایج��اد تعداد  450طرح
اشتغالزایی اجتماعمحور دیگر را در سایر شهرستانهای استان فارس از جمله نیریز،
اس��تهبان ،آباده ،بوانات ،خرمبید و ممس��نی برای س��ال آینده پیشبینی کردهایم که
امیدواریم تا شهریورماه  98به بهرهبرداری برسند.
جعفری در ادامه بر تس��ریع در ساخت  500واحد مسکونی برای محرومین استان
فارس در قالب تفاهمنام ه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری فارس تأکید
کرد .وی طرحهای و الگوهای اش��تغالزایی بنیاد برکت ،از جمله الگوی اجتماعمحور را
حاصل مطالعه و تحقیق روی تجربههای موفق بینالمللی و داخلی در حوز ه کارآفرینی
ذکر و تصریح کرد :امسال در قالب طرح اجتماعمحور «سحاب» (سرمایهگذاری حمایتی
اشتغالزایی برکت) ،بیش از  10هزار طرح اشتغالزایی را در  18استان کشور راهاندازی
کردهایم که ایجاد بیش از  40هزار فرصت شغلی را درپی داشته است.
مدیرعامل بنیاد برکت با اش��اره به اهمیت تأمین نهادهها و پشتیبانی از محصوالت
در فرآیند اشتغالزایی یادآور شد :برای سال آینده توانمان را بر تأمین و تحقق این دو
مقوله متمرکز خواهیم کرد .همچنین در سال  98ایجاد  15هزار طرح اشتغالزایی را در
قالب طرحهای اجتماعمحور ،تسهیالتمحور و بنگاهمحور برکت هدفگذاری کردهایم.
گفتنی است ،در سفر مرداد ماه امسال رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
به اس��تان فارس ،تفاهمنامهی  6500میلیارد ریالی میان این ستاد و استانداری فارس
ب��رای توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی و محرومیتزدایی اس��تان ف��ارس به امضا
رس��ید .براساس این تفاهمنامه ،ستاد اجرایی در طرحهای اقتصادی و زیربنایی تا مبلغ
 6500میلیارد ریال در اس��تان فارس مشارکت خواهد کرد .این اقدام شامل طرحهاي
توانمندس��ازي اقتصادي با رویکرد تولید و اش��تغال ،اجرا و تکمیل طرحهاي عمرانی،
زيربنايي ،فرهنگی ،اجتماعی و حمایتی در بخشهای مختلف اس��تان فارس ،از جمله
در شهرستان کازرون است.

