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چهارشنبه صبح دو خبر با دو نتیجه متفاوت 
فض��ای رس��انه ای جامع��ه را در برگرف��ت. 
خبر نخس��ت اج��رای مطالبه م��ردم مبنی 
ب��ر گرفتن انتقام خون س��ردار دلها ش��هید 
سپهبد قاسم س��لیمانی و همرزمانش که به 
ح��ق نیز به خوبی این مهم محقق ش��د که 
جای قدردانی و تشکر فراوان دارد. خبر دوم 
متاسفانه سقوط هواپیمای اوکراینی بود که 
تمام مسافران و خدمه آن که اکثرا هم ایرانی 
بودند جان باختند.) روحشان شاد( حادثه ای 
دلخراش و دردناک که شیرینی انتقام خون 
س��ردار را تا حدودی تحت الشعاع قرار داد. 
پس از گذشت سه روز از این حادثه جانگداز، 
آنچه بار دیگر مس��اله سقوط این هواپیما ها 
در راس خبرهای محافل رس��انه ای داخلی 
و جهانی قرار گرفت و افکار عمومی را تحت 
تاثی��ر ق��رار داد، اعالم خبر اصابت موش��ک 
پدافند هوایی کش��ور به عنوان عامل سقوط 

این هواپیما بوده است.
چنانکه سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوا 
فضای سپاه پاس��داران در کنفرانس خبری 
تش��ریح کردند و چگونه این حادثه را عنوان 
و پذیرش مس��ئولیت آن از س��وی نیروهای 
مسلح را اعالم داشتند. مجموع این مسائل از 
زمان خبر سقوط هواپیما تا اعالم مسئولیت 
این سقوط، در حالی صورت گرفته که چند 

نکته اساسی قابل توجه است:
اوال مطالبات رس��انه های کشور از مسئوالن 
امر است. عدم اطالع رسانی دقیق و به موقع 
به رسانه ها که همواره نقش چشم بیدار نظام 
و مل��ت را ایفا می کنن��د و اکثریت آنها برای 
حفظ و تحقق منافع مل��ی تالش می کنند، 
موجب موضع گیری ها و پردازش های رسانه 
ای چند س��ویه ای ش��د، چنانکه رسانه های 
کش��ور تالش کردند نقش س��پر ب��ال را در 
برابر بمباران های رس��انه ای غربی و معاندان 
جمهوری اس��المی را ایفا نمایند. رسانه های 
داخلی ضمن رد ادعاهای محافل رسانه های 
و سیاس��ی غرب که ادعای برخورد موش��ک 
ایران را داش��تند، این جوسازی ها را اقدامی 
برای فرار به جلو آمریکا در برابر پاس��خ ایران 

به ترور شهید سلیمانی عنوان کردند. 
متاسفانه عدم آگاهی بخشی به محافل رسانه 
ای داخلی از یک سو می تواند خدشه دار شدن 
اعتبار رسانه ای کشور نزد افکار عمومی را به 
همراه داشته باشد و شاید به دلسردی رسانه 
ای ها به عنوان افسران جنگ نرم منجر شود 
و از سوی دیگر ناخواسته اعتباری پوشالی را 
برای رس��انه های بیگانه که همواره به دنبال 
جنگ روانی علیه ایران بوده اند ایجاد نماید 
که قطعا در فضای جنگ رسانه ای هزینه های 
بسیاری برای کشور می تواند به همراه داشته 
باش��د. ش��اید این معضالت با به��ره گیری 
زودهنگام از ظرفیت های رس��انه های داخلی 
می توانس��ت مدیریت و از میزان هزینه های 

مذکور کاسته شود.
ثانیا ملت ایران همواره اثبات کرده اس��ت که 
در س��خت ترین ش��رایط پای انقالب و نظام 
ایستاده است. از دفاع مقدس گرفته تا تحریم 
و تهدی��د و هر آنچه که از س��وی دش��منان 
صورت گرفته ملت در صحنه بوده است و به 
حق می توان گفت که چنین ملتی باوفا، صبور 
و صادق در هیچ جای جهان یافت نمی شود.  
ملتی که حماس��ه ای بزرگ همچون تشییع 
پیکر س��ردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و 
المهندس و همرزمانشان را رقم زد و یکصدا 
فریاد انتقام س��رداد و هنگامی از خبر پاسخ 
ایران به این ترور اعالم ش��د سراس��ر غرور و 
تقدیر از انتقام گیران ش��د. چین ملتی قطعا 
شایس��ته تکریم و احترامی بی کران است و 
محرم دانس��تن آن چنانک��ه رهبری انقالب 
تاکی��د دارند که ما هیچ چیز پنهانی از مردم 
نداریم، از سوی مسئوالن امری ضروری است. 
ملت ایران شرایط جنگی و تهدیدات دشمن 
را ب��ه خوبی درک کرده و یکصدا در برابر آن 
ایس��تاده است لذا این مطالبه مبنی بر اینکه 
حادثه سقوط هواپیما در زمان دفاع پدافندی 
از کشور ،در کوتاه ترین زمان ممکن به اطالع 

آنها رسانده شود، مطالبه ای به حق است. 

درسهایی از
یک حادثه تلخ

ادامه صفحه 2

نکاتی در باره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین

رئیس قوه قضاییه صادر کرد: 

دستور برای تسریع در اقدامات 
قضایی حادثه سقوط هواپیما

2

خ���ب���ریادداشت

سرمقاله

خودشان هم خودشان را قبول ندارند!

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

7 مجری و تس��هیل گر بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( تا پایان س��ال، 2400 ش��غل را در استان یزد عملیاتی 

خواهند کرد.
به گفته  معاون توس��عه  کارآفرین��ی اجتماع محور بنیاد برکت، 
بناب��ر تأکیدات رییس س��تاد اجرایی فرمان ام��ام در خصوص 

تالش جدی برای اش��تغال زایی، مردمی ک��ردن اقتصاد و رونق 
تولید در کش��ور، تا پایان س��ال جاری یک هزار طرح اشتغال زایی 

برکت در قالب مدل اقتصادی »سحاب« )سرمایه گذاری حمایتی اشتغال 
برکت( در استان یزد به بهره برداری خواهد رسید. آغاز به کار این تعداد طرح 

اشتغال زایی، ایجاد 2400 شغل را به دنبال خواهد داشت.
رضا راضی زاده با بیان این مطلب افزود: 5 شهرستان خاتم، بهاباد، مهریز، بافق 
و ابرکوه و 300 روس��تای توابع این شهرها به عنوان نقاط هدف اشتغال زایی 
بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام مش��خص شده اند و فرآیند کار در این 

مناطق توسط تسهیل گران بنیاد آغاز شده است.
وی اعتبار پیش بینی ش��ده برای ایجاد این تعداد طرح اشتغال زایی را بالغ بر 
900 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 7 مجری و تس��هیل گر بنیاد برکت در 

این زمینه مشغول به فعالیت هستند.
معاون توس��عه  کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 
ادامه داد: 2400 شغل مورد نظر تا پایان سال جاری با توجه به ظرفیت ها و 
پتانس��یل های هر منطقه در رسته های شغلی پرورش مرغ بومی و بوقلمون، 
صنایع دستی، پرورش دام سبک، کیک و شیرینی پزی و ... ایجاد خواهد شد. 
راضی زاده در خصوص فرآیند و مراحل اشتغال  زایی در قالب مدل اجتماع محور 

»سحاب« )سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت( نیز توضیح داد: 
در ابتدا و در بدو ورود بنیاد برکت به یک اس��تان، جلس��ه ای با 
حضور اس��تاندار و فرمانداران آن استان برگزار می شود. سپس 
کمیته ی اش��تغال در شهرس��تان های هدف با حضور فرماندار 
و تم��ام دس��تگاه های اجرایی برگ��زار و طرح ه��ا و مدل های 

اشتغال زایی بنیاد برکت در آن تشریح می شود.
وی اظهار داش��ت: در ادامه و با حضور دهیاران، روستاهای هدف 
طرح های اش��تغال زایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام مشخص 
و کارگروه توس��عه ی اشتغال در هر روستا تش��کیل می شود. با تشکیل این 
کارگروه، مجری و تسهیل گران بنیاد برکت در روستاها مستقر شده و فرآیند 
اهلیت س��نجی از متقاضیان اشتغال آغاز می ش��ود. معاون توسعه  کارآفرینی 
اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تصریح کرد: پس از پایان 
فرآیند اهلیت سنجی فنی، متقاضیانی که دارای شرایط الزم هستند به بانک 
عامل معرفی می شوند. بانک نیز بعد از اهلیت سنجی اعتباری، تسهیالت مورد 
نیاز را به آن ها پرداخت کرده و به این ترتیب، فرآیند ایجاد و استقرار مشاغل 
با حضور تس��هیل گران و مجریان بنیاد برکت آغاز می ش��ود. گفتنی است، 
بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام با هدف ایجاد فرصت های کسب وکار، 
محرومیت زدایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای سطح زندگی و 
توزیع عادالنه ی امکانات و فرصت ها، نهضت ایجاد اشتغال را از سوی این ستاد 
در مناطق محروم و کم تر برخوردار کش��ور راه اندازی کرده اس��ت. این بنیاد 
در حال حاضر با حضور و فعالیت در 175 شهرس��تان و 8 هزار روستا، ایجاد 

یک صد هزار فرصت شغلی را تا پایان سال 98 در دستور کار دارد.

به س��رعت یکدیگر را پیدا می کنند و ضمن دیده بوس��ی همراه با بعضی از خالی بندی های مصطلح عهد و 
پیمان می بندند تا آخر کنار هم باش��ند که ضمن این اتحاد به ظاهر مس��تحکم بتوانند خدمتی به جامعه 
بنمایند! اما زهی تأسف که پس از خشک شدن این عرق گرم به بدنشان هرکس به سوی افکار و عقاید خود 

رفته تا آنچه را در خیال می پرورانده به دست آورد! 
قدیمی ها اینگونه گردهمایی ها را وعده های پامنقلی نام نهاده بودند چون می دانستند زمانی که بساط جمع 
شد! همه قول و قرارها نیز به فراموشی سپرد می شوند! کاش از اول سازمانی مردم  نهاد تشکیل می شد تا 
حداقل بتواند به جمع آوری آمار این قول و قرارها و عهد و پیمان های بسته شده طی این سال ها از جانب 
مسئوالن خرد و کالن پرداخته که امروز در یک آلبوم نفیس تقدیم آحاد جامعه نماید تا به ارزشیابی آن ها 
پرداخته و تکلیف خود و گروهی از کاندیداهای شعاری را برای انتخابات بعدی بدانند! زیرا با مرتب و خالصه 
کردن آن ها می توان به بسیاری از تناقض گویی ها پی برد که چگونه عمر و سرمایه جامعه را به هدر داده اند. 
متأسفانه این گروه نه تنها نتوانسته اند شعارهای انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشانند بلکه از ذهنشان نیز 
خارج شده که اگر قرار باشد به آن ها تذکری دراین باره داده شود باید مدرک و مأخذی برای ارائه در دست 
باش��د! ش��اید تنها دلیل بارزی که می توان برای این عدم موفقیت ها ارائه داد همان بحث وعده و قرارهای 
پامنقلی است که پس از رسیدن هریک از کاندیداها به منظور و مقصود و اهداف شخصی خود، به فراموشی 
و نسیان سپرده شده است. نمی خواهیم به بزرگترین شعار تاریخی و تبلیغاتی هفت سال پیش یعنی سال 
1390 اش��اره و اس��تناد نماییم که سمبل آن کلید بود زیرا تنها موردی است که هرگز از یاد نخواهد رفت 
و عالوه بر اینکه قفلی با آن باز نش��د بلکه ده ها بن بس��ت تازه بر سر راه جامعه گذاشته و به حال خود رها 
گردید. درحالی که چالش فراموش کردن عهد و پیمان و شعارها در وهله اول نصیب همان کسانی خواهد 
ش��د که خود را به نس��یان و فراموشی و احیاناً خواب زده اند تا اگر پیشنهاد مثبتی در بین این نقدها ارائه 

 شده ناشنیده فرض کنند! 
بیش از بیس��ت سال از ش��روع وارونگی هوا در یک مقطع از پاییز و زمس��تان می گذرد که نه  تنها ترمیم 
نمی گردد بلکه به لطف پیگیری های مداوم حیاط  خلوت سازمان حفاظت از محیط زیست سال به سال بدتر 
می ش��ود!23 خرداد 139۶ خانم زهرا احمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت 
به خبرگزاری تس��نیم می گوید: »درباره بخش��ی از تعطیالت تابستان به زمستان و سروسامان گرفتن آن 
در راستای فراهم شدن امکان سفر برای خانواده ها دراین باره طرحی در مجلس برای ساماندهی تعطیالت 
وج��ود دارد که در صورت تصویب با همکاری وزارت آموزش وپرورش، دو هفته از تعطیالت ایام تابس��تان 
به فصل زمس��تان منتقل می شود. زیرا به هرحال شرایط اقلیمی کشور ما متفاوت است و متعاقباً سیستم 
آموزشی نیز با توجه به شرایط اقلیمی تعریف خواهد شد. بنابراین باید با تنظیم بازار گردشگری بتوانیم به 
نحو بهتری از ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری کشورمان جهت افزایش سفر مردم در ایام متعدد سال 
استفاده کنیم. اهمیت انتقال دو هفته از تعطیالت تابستان به زمستان در اینست که در فصل سرما با توجه 
به آلودگی بیشتر هوا، علی الخصوص در کالن شهرها، می توان با این تعطیالت فرصتی را برای خانواده ها در 

جهت رفتن آن ها به سفر و خارج شدن از شهرها فراهم کرد«. 
این نظریه مثبت می توانست در همان ایام توسط کارشناسان حفاظت از محیط زیست و همچنین کمیسیون 
مجلس چکش کاری و ورزیده شود تا ضمن کاهش تعطیالت نوروزی که عماًل به جای 13 روز، از 25 اسفند 
تا پایان ماه فرودین را به خود اختصاص می دهد و همچنین قس��مت اعظمی از تابس��تان را که فرزندان و 
خانواده آن ها به نوعی بطالت عمر تبدیل کرده اس��ت مدیریت شده تا ضمن کاهش کل آن، به یک ماه در 
زمس��تان و دوران وارونگی هوا اختصاص یابد و اولیاء همراه با فرزندان خود در کنار یکدیگر به اس��تراحت 
بپردازند تا شاید معضل آلودگی اینگونه حل وفصل شود که طی این سال ها عالوه بر تعطیالت طوالنی ایام 
عید و سه ماهه تابستان و مرخصی های رسمی سرجمع نزدیک یکماه در سال صرف بیکاری های ناخواسته و 
باالجبار برای کارمندان، دانش آموزان و دانشجویان شده است و شهردار تهران اعالم می کند خسارت هرروز 
تعطیلی در این ابر شهر رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان می باشد! خوشبختانه این پیشنهاد مفید در 

سال 9۶ توسط خودشان به خودشان داده شده اما دریغ از اینکه خودشان هم خودشان را قبول ندارند!

2400 شغل بنیاد برکت برای یزدی ها
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