
آتش به اختیار
حسن روانشید

به صراحت بای��د ادعا و اقرار نم��ود که اکثریت 
باالتفاق کس��انی که دس��تی ب��ر آتش داش��ته اند 
نتوانس��تند و یا نخواستند مفهوم اختیار آن را درک 
نمایند که آنگاه بتوانند با این ابزار ارزشمند در مقام 
خود خدمتگزار به جامعه ای باشند که قرن ها و نسلی 
بعد از نس��ل صب��وری و انعطاف و س��عه  صدر را به 
همراه داش��ته اند و تحمل را پیشه خود کرده اند که 
شاید روزی برسد تا دست اندرکاران دولت های وقت 
در البه الی اوقات پراکنده و افکار درهم  و برهم خود 
یادی هم از کسانی بنمایند که می توان نام ولی نعمت 

را که برازنده آن هاست بر تارکشان ثبت کرد. 
این ها همان کسانی هستند که بر اساس منویات 
دین مبین اس��ام 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 آیت اهلل خامنه ای نه  
تنها قدمی به عقب برنداشتند بلکه بر میزان مطالبات 
ب��ه  حق خود از زورگویان جهان افزودند و برای نیل 
به این اهداف الهی لحظه ای در پشتیبانی از کسانی 
ک��ه لباس دولت اس��امی را به ت��ن کرده اند غافل 
نشدند هرچند خود در میان چالش های اقتصادی و 
اجتماعی حاصل از تحریم ها و فشارهای دشمنان و 
کوتاهی و کم  توجهی بعضی از عوامل کابینه دست  و 
پا می زدند!  ناگفته نماند بیعت این مردم که در ۲۲ 
بهمن ۵۷ با امام خمینی »ره« بسته  شده با جانشین 
ب��ر حق و خلف ایش��ان یعن��ی آی��ت اهلل خامنه ای 
همچنان پایدار و محکم اس��ت و در آینده نیز ادامه 
خواهد داش��ت و ای��ن را نیز می دانند که عاش��قی 
هزینه ه��ای خود را دارد و ب��رای باقی ماندن در این 
مسیر می بایست بهای آن هر چه بود پرداخت گردد، 
اما در کنار این همه ایثارهای زائدالوصف نمی توانند 

از کارگزاران نظام همچنان بی توقع باقی بمانند. 
همه انتظ��ارات آح��اد جامعه رفع مش��کات 
اقتصادی و معیش��تی نبوده و نیست بلکه رفع ظلم 
و بعض��ی از تبعیض ه��ا در صدر آن اس��ت که اکثر 
اوقات قابل  تحمل نخواهد بود! قرار نیست اگر جبهه 
متعهد غرب و خیانت کاران حاش��یه خلیج  فارس و 
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 دوستی های 

خاله  خرسه نادانسته فشارها را افزایش دهند! 
این روزه��ا درس��ت همانند لحظ��ات رؤیایی 
س��ال های 13۵۷ و 13۵8 است که همه باهم و در 
کنار هم بودند نه اینکه دولت در فکر رفع مشکات 
بودجه خود باش��د و از هر ط��رف که می تواند برای 
تحق��ق آن معادل درآمدهای تأمین نش��ده از نفت 
چشم به دست های خالی جامعه داشته باشد و اجازه 
دهد هر آنچه هست در قالب صادرات از کشور خارج  
ش��ده تا ارز ج��ای آن را بگیرد، در حالی  که کمبود 

باعث افزایش چند برابری قیمت ها شود! 
نه  تنها رسانه ها بلکه قوای دیگر از جمله نهاد 
قانون گذار کشور بارها از دولت خواسته تا از فربگی 
خود کاس��ته که هزینه ها کمتر ش��ود اما به عینه 
شاهدیم هر سال ارقام بودجه تأمین حقوق و اقام 
مصرفی دولت نسبت به سال قبل افزایش می یابد! 
خصولتی ها همچنان به بیت المال چسبیده اند 
و بجای کم کردن مخارج در قالب هزینه های متنوع 
خود س��عی می کنند آن ها را افزایش دهند چنانکه 
شهرداری ها با تزیین شهر به  واسطه اقام رنگارنگ 
و چراغ های نورافشان به شکم های گرسنه و دستان 
خال��ی جامعه دهن  کجی می کنن��د! وزارت صمت، 
ش��تر را گم می کند و در س��اختمان های بلند خود 
که به  ظاهر شیش��ه ای ش��ده اند اما همچنان پشت 
دیوارهای خاکستری تصمیم گیری می شود، 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 بی محابا به  سوی انبارهایی 
می رون��د که متعلق به بازرگانان می باش��د تا بجای 
تشویق و ترغیب از آن ها که توانسته اند اقام ضروری 
را اینگونه تأمین کرده تا در اختیار صنایع نیازمند به 
آن  ق��رار دهند انگ احتکار بزنند و آبروی معدودی 
را از طریق صداوسیما و بخصوص خبرهای ۲0:30 

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��انه های مکتوب که با چنگ و دندان نش��ریات 

خود را به جامعه می رسانند، قدمی بردارد! 
حاال اگر دانش��گاه پزش��کی یک شهر به قطب 
سیاس��ت تبدیل می ش��ود تا بجای آموزش طبابت 
و ص��دور حکیم به مطب ها، خ��ط تولید نیرو را به 
 منظور اعزام به ادارات مختلف از جمله استانداری ها 
راه اندازی می نماید نباید تعجب نمود زیرا صادرات 
نف��ت قبل از برجام روزانه دو و نیم میلیون بش��که 
بوده و امروز به ششصد هزار تقلیل می یابد اما هنوز 
هم نمی خواهیم باور کنی��م که برجام قبل از تولد 
مرده ای بود که چون دفن نش��د امروز بوی تعفنش 
مشام همه را می آزارد و آثار این مردگی در تحوالت 

اقتصادی و تحریم های شدید به  خوبی پیداست.
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خوش به حال ما 
که ققنوسی چون تو داریم

8 ننجون

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

جای خالی مدیریت بحران در اطالع رسانی؛

بحران غافلگیری مدیران 
و رسانه ها این بار در سیل!

نقش بنیاد برکت در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان فارس
معاون اس��تاندار فارس با تقدیر از فعالیت های بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرم��ان حضرت امام)ره( در حوزه  اش��تغال زایی تأکید کرد: اقدام��ات این چنینی بنیاد 

برکت باعث توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان فارس می شود.
جلسه  بررسی و پیگیری اجرای مفاد تفاهم نامه ی 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 دستگاه های اجرایی این استان برگزار شد. 
در ای��ن جلس��ه، معاون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عه ی منابع اس��تانداری 
فارس با اش��اره به تفاهم نامه  6۵00 میلیارد ریالی میان س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( و این اس��تانداری تصریح کرد: ای��ن تفاهم نامه در حوزه های مختلفی از جمله 
محرومیت زدایی، اشتغال زایی، عمرانی و زیربنایی، اقتصادی و حمایتی تدوین شده که 

خوش بختانه در بیشتر حوزه ها با پیشرفت مناسبی در حال انجام است.
یداهلل رحمانی ادامه داد: پروژه های اشتغال زایی، زیربنایی و عمرانی این تفاهم نامه 
به خصوص در شهرس��تان کازرون با سرعت مناس��بی در حال انجام است و پیش بینی 
می ش��ود در زمان مقرر به بهره برداری برسند. وی فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت 
در قالب این تفاهم نامه را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: از چنین فرصت هایی باید به 
خوبی استفاده کرد، به خصوص که اشتغال، دغدغه  مقام معظم رهبری و سایر مسئوالن 
اجرایی کشور اس��ت. به طور قطع، فعالیت های منجر به ایجاد کسب وکار از سوی بنیاد 

برکت به رونق اقتصادی و توانمندسازی استان فارس کمک شایانی می کند.
مدیرعامل بنیاد برکت نیز در این جلس��ه با تأکی��د بر نیمه کاره نماندن پروژه های 
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  طرح های 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 3 هزار روس��تای کشور خاطرنش��ان کرد: بنیاد برکت تعامات گسترده ای 
را با همه  دس��تگاه های اجرایی در سراس��ر کشور دارد. وی با تأکید بر تسهیل و تسریع 
در پرداخت وام به پروژه های تس��هیات محور و اجتماع محور در دست اقدام در استان 
فارس عنوان کرد: در بحث اش��تغال زایی اجتماع محور در شهرس��تان کازرون فراتر از 
برنامه ی از پیش تعیین  ش��ده حرکت کردیم و تمام 1۵0 طرح پیش بینی شده در ۲0 

روستای این شهرستان تا پایان سال به بهره برداری کامل می رسند. 
مدیرعام��ل بنیاد برکت افزود: ع��اوه بر این 1۵0 طرح، ایج��اد تعداد 4۵0 طرح 
اشتغال زایی اجتماع محور دیگر را در سایر شهرستان های استان فارس از جمله نی ریز، 
اس��تهبان، آباده، بوانات، خرم بید و ممس��نی برای س��ال آینده پیش بینی کرده ایم که 

امیدواریم تا شهریورماه 98 به بهره برداری برسند.
جعفری در ادامه بر تس��ریع در ساخت ۵00 واحد مسکونی برای محرومین استان 
فارس در قالب تفاهم نامه  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و استانداری فارس تأکید 
کرد. وی طرح های و الگوهای اش��تغال زایی بنیاد برکت، از جمله الگوی اجتماع محور را 
حاصل مطالعه و تحقیق روی تجربه های موفق بین المللی و داخلی در حوزه  کارآفرینی 
ذکر و تصریح کرد: امسال در قالب طرح اجتماع محور »سحاب« )سرمایه گذاری حمایتی 
اشتغال زایی برکت(، بیش از 10 هزار طرح اشتغال زایی را در 18 استان کشور راه اندازی 

کرده ایم که ایجاد بیش از 40 هزار فرصت شغلی را درپی داشته است.
مدیرعامل بنیاد برکت با اش��اره به اهمیت تأمین نهاده ها و پشتیبانی از محصوالت 
در فرآیند اشتغال زایی یادآور شد: برای سال آینده توان مان را بر تأمین و تحقق این دو 
مقوله متمرکز خواهیم کرد. هم چنین در سال 98 ایجاد 1۵ هزار طرح اشتغال زایی را در 

قالب طرح های اجتماع محور، تسهیات محور و بنگاه محور برکت هدف گذاری کرده ایم.
گفتنی است، در سفر مرداد ماه امسال رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
به اس��تان فارس، تفاهم نامه ی 6۵00 میلیارد ریالی میان این ستاد و استانداری فارس 
ب��رای توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی و محرومیت زدایی اس��تان ف��ارس به امضا 
رس��ید. براساس این تفاهم نامه،  ستاد اجرایی در طرح های اقتصادی و زیربنایی تا مبلغ 
6۵00 میلیارد ریال در اس��تان فارس مشارکت خواهد کرد. این اقدام شامل طرح هاي 
توانمندس��ازي اقتصادي با رویکرد تولید و اش��تغال، اجرا و تکمیل طرح هاي عمرانی، 
زیربنایي، فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در بخش های مختلف اس��تان فارس، از جمله 

در شهرستان کازرون است.
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سخنگوی ارشد ستادکل نیرو های مسلح:

اقدام آمریکا به تصویب کنگره 
هم برسد، ارزش عملیاتی ندارد
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مائده ش�یرپور  بح��ران از ابت��دا یکي از  واقعیت هاي اجتناب ناپذیر زندگي بشر بوده و دست ب�ه نقد
بش��ریت همیش��ه با انواع مختلفي از بحران ها ب��ه ویژه بحران هاي 
طبیعي مواجه بوده است؛ از بحران هایي چون قحطي، خشکسالي، 
سیل، زلزله، شیوع بیماري هاي واگیردار گرفته تا بحران هایي چون 
جنگ ها و آلودگي هاي زیست محیطي و... همه این بحران ها بسته به 
حجم ش��ان آس��یب ها و لطمات متفاوتي به محیطي که در آن رخ 
مي دهند، وارد مي کنند. اما کارکرد رسانه در این بحران ها چیست و 
چطور می توان در هنگام بحران مدیریت رسانه موفقی داشت؟! چرا 

و چگونه باید رسانه برنامه ای 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 باید گفت »بحران« اصطاحي عامیانه است که درپی 
یافتن معنایي علمي است، معني بحران براي عموم مردم روشن و 
واضح است و به راحتي معني آن را درک مي کنند. فرهنگ فارسي 
»عمید« بحران را آش��فتگي و تغییر حال��ت؛ تغییر حالت ناگهاني 
مریض تب دار که منجر به بهبودي یا مرگ او بشود، تعریف مي کند 
اما »دهخدا« بحران را ش��دید ترین و ناراحت ترین وضع مریض در 

حال تب، معنا کرده است.

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

گرفتن انتقام خون کودکان با » بدر. اف« 

درباره ماجرای ضرغامی و رحیم پور ازغدی
آیا روحانی چنین اختیاری دارد؟

چن��د ماه پی��ش خبر جر و بح��ث عزت اهلل  ضرغامی و حسن روحانی در جلسه شورای گ���زارش دو
عالی فضای مجازی منتشر شد.

صفحه 6

ظریف:

گفت وگوی خوبی با بشار اسد داشتم
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