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حجت االسالم حس��ن روحانی روز گذشته، در 
پیامی پرمعنا، انتصاب حجت االس��الم سیدابراهیم 
رئیس��ی به عن��وان رئی��س جدید ق��وه قضائیه را 
تبری��ک گف��ت. پیامی ک��ه قطعا به ارتب��اط بهتر 
ق��وا کم��ک خواهد ک��رد و امید آن م��ی رود تا با 
قاضی القضات جدید، امور دادرس��ی کشور و مقابله 
با فس��اد س��رعت بیش��تری گرفته و در این مسیر 
»آقازاده«ها و دوس��تان و نزدی��کان هم نتوانند از 

میز دادگاه فرار کنند.
اما مطلع پیام روحانی، حاوی نکاتی اس��ت که 
می توان صفحه ها برای آن نوشت. آنجا که مکتوب 
ک��رده: »انتص��اب جنابعالی از س��وی رهبر معظم 
انقالب اسالمی به سمت ریاست قوه قضاییه را که 
نش��ان اعتماد معظم له و مدیریت شایسته شما 
در مس�ئولیت های پیش�ین در آن قوه است، 

تبریک می گویم.«
این عبارت از روی تعارف باشد یا از سر صدق، 
باز هم ابهاماتی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند. 
اینکه چطور 22 ماه بعد از انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری دوازدهم، رئیس این دول��ت، با چنین 
ادبیاتی انتصاب رقی��ب دیروز و رئیس قوه قضائیه 

امروز را تبریک می گوید، جای شگفتی دارد. 
هنوز از حافظه تاریخی ملت آن ادبیات عجیب 
و غریب چن��د روز آخر مانده به انتخابات فراموش 
نشده است. سفرهای اس��تانی همدان، اردبیل و... 
که در آن ها به ش��کل ش��گفت آوری، نه رقیب آن 
روز که 39 س��ال حاکمیت جمهوری اسالمی را به 

چالش کشیده بود.
آن روزه��ا ک��ه فری��اد م��ی زد »م��ا آمده ایم 
ب��ه بداخالقی ه��ا پای��ان دهی��م، آمده ای��م ت��ا به 
خش��ونت طلبان و افراطیون پایان دهیم«، »ش��ما 
منطقتان ممنوع کردن است، چیز دیگری ندارید، 
منطق ش��ما هوچی بازی اس��ت. ش��ما در مس��یر 
پیش��رفت و آزادی کش��ور ما نخواهید بود.«، »چه 
شده است که برای عده ای از کاسبان تحریم غصه 
ایجاد شده اس��ت؟«، »اردیبهش��ت 96 هم یکبار 
دیگر مردم ایران اعالم می کنند آنهایی که در طول 
38 س��ال فقط اعدام و زندان بل��د بودند، را قبول 
ندارن��د.«، »م��ا انحصارگرای��ان را نمی خواهیم.«، 
»اگر ش��ما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در 
پیاده روهای ما هم دیوار خواهد کشید. شما آنها را 
نمی شناس��ید من آنها را می شناسم. آنها روزی در 
جلسه ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو 
دیوار بکش��ند. آنها می خواس��تند پی��اده رو زنانه و 
مردانه ایجاد کنند، همانطور که در محل کارش��ان 
بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند.«، »چرا 
عزی��زان و چهره ه��ای عزیز ما و آنهای��ی را که به 
ملت خدمت کردن��د و گفت وگوی میان ملت ها را 
به ارمغ��ان آوردند و آنها را چه��ره واقعی ایران را 
به دنیا نش��ان دادند، خانه نش��ین می کنید؟ با چه 

قانونی؟« و...
اینه��ا بخ��ش کوچکی از س��خنان آتش��ین و 
توپخانه مش��اوران »آش��نا« و رفیق شماست آقای 

رئیس جمهور.
حاال کدام حرف تان را باور کنیم آقای روحانی؟ 
این روزها شما و طرفداران باقی مانده تان و حضرات 
اصالح��ات، به ش��کلی عجی��ب و باورنکردنی، این 

انتخاب را اتفاق مثبتی قلمداد می کنید. واقعا؟ 
بای��د باور کنی��م که همان ها که اردیبهش��ت 
96 فح��ش می دادند و تخری��ب می کردند و با اگر 
فالنی شود مملکت چنان می شود مردم را »فیلم« 
می کردند، چگونه به یکباره به این نتیجه رسیده اند 
که آمدن رئیس��ی می تواند به پیشرفت قوه قضائیه 

کمک کند؟
روزنامه ه��ای دولت��ی و حام��ی دولت، عکس 
رئیس��ی را »بزرگ« کار می کنند، او را »آیت اهلل« 
خطاب می کنند و تیتر می زنند »حقوقدان در راس 

قوه قضائیه« و...
انشاءاهلل که همه این استقبال ها »خیر« است. 
حتی اگر عده ای به این نیت خوشحالند که رقیب 
جدی انتخابات س��یزدهم ب��ا رای 16 میلیونی اش 
دیگر رقیب نیست و می شود برای 1400 هم ذهن 

مردم را با آب و صابون شست.
اما ما امیدواریم که انش��اءاهلل ادبیات حاکم بر 
مسئوالن جمهوری اسالمی همین باشد که در این 

نامه آمده است. 
م��ا هم مثل رئیس دولت دوازدهم که نوش��ته 
»امیدوارم با حضور جنابعالی در رأس دستگاه قضایی 
کشور، شاهد تحوالت مورد انتظار مردم در گسترش 
عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی، 
مبارزه جدی و همه جانبه با فس��اد و تحکیم امنیت 
در هم��ه ابعاد آن از جمله امنیت س��رمایه گذاری و 
صیان��ت از فعالیت های س��الم اقتصادی در کش��ور 
باشیم.« امیدواریم و امید داریم که صاحب قلم این 
پیام، هم کمک کند تا »مبارزه جدی و همه جانبه با 
فساد« و بدون تعارف و امضای طالیی و فامیل بازی 
صورت گیرد و کس��ی خدای ناک��رده اعالن جنگ 
نکند. قطعا اینگونه »س��رمایه اجتماعی« تقویت و 

»اعتماد مردم به نظام« بیشتر خواهد شد.
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با ایجاد 3 هزار طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور:
رشد شتابان اشتغال زایی بنیاد برکت در خوزستان 
نهضت اشتغال زایی بنیاد برکت در استان خوزستان شتاب بیشتری به خود گرفت. 
این بنیاد در ادامه  ایجاد طرح های اش��تغال زایی در مناطق محروم و کمتر توسعه  یافته  
کشور، ایجاد 3 هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور را در مناطق کمتر برخوردار شهرها 
و روستاهای استان خوزستان هدف گذاری کرده است. این تعداد طرح اشتغال زایی در 
قالب طرح سحاب )سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت( در تمام 27 شهرستان 

و بیش از 4 هزار روستای استان خوزستان در دست ایجاد است.
در همین راس��تا، 1500 طرح اش��تغال زایی تا پایان سال 97 به  بهره برداری کامل 
خواهد رس��ید و مابقی نیز تا پایان س��ال آینده اجرایی خواهد شد.  این تعداد طرح در 
رش��ته هایی همچون پرورش دام سبک و سنگین، زنبورداری، صنایع دستی، کشاورزی 

و سایر حوزه های کاری ایجاد می شود.
برای راه اندازی و بهره برداری از این 3 هزار طرح اشتغال زایی بیش از 900 میلیارد 
ری��ال اعتبار از س��وی بنیاد برکت پیش بینی ش��ده که در قالب وام قرض الحس��نه به 

متقاضیان و واجدین شرایط پرداخت می شود.
برای ایجاد 1500 طرح اش��تغال زایی هدف گذاری ش��ده در سال 97، از میان 3454 
طرح معرفی ش��ده، پس از انجام مراحل مختلف از جمله بازدید و اهلیت س��نجی فنی و 
اعتباری، 1500 طرح واجد ش��رایط ش��ناخته و به بانک عامل معرفی شده اند که تاکنون 
1200 طرح آغاز به کار کرده و مابقی نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

گفتنی اس��ت، بنیاد برکت با هدف محرومیت زدایی، کاهش فقر و توانمندس��ازی 
اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و روس��تایی، چند طرح و الگو را شامل »آسمان« 
)آیین نامه  س��رمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی(، »سحاب« )سرمایه گذاری 
حمایتی اش��تغال زایی برک��ت(، »آفتاب« )آیین نامه  فقرزدای��ی و توان افزایی برکت( و 
همچنین مدل »مهتاب« )مدل  هادی تالش اقتصادی برکت(، برای ایجاد اش��تغال در 
این مناطق در دس��تور کار دارد. در طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور سحاب 
)س��رمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت(، متقاضیان پس از کسب شرایط الزم، از 
سوی بنیاد برکت برای دریافت وام تا سقف 300 میلیون ریال بدون بهره و با کارمزد 4 
درصد به بانک عامل معرفی می شوند و به منظور ایجاد اشتغال و آموزش مورد حمایت 

و پشتیبانی این بنیاد قرار می گیرند.
در ای��ن طرح، در ابتدا کمیته  توس��عه  اش��تغال برکت در مناط��ق هدف با حضور و 
مش��ارکت فرماندار، امام جمعه، نماینده  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، دهیاران و 
مجریان و تسهیلگران تشکیل می شود. سپس با انتخاب روستاهای مورد نظر برای ایجاد 
فرصت های کسب وکار، مجریان و تسهیلگران بنیاد برکت شروع به اطالع رسانی در سطح 
روس��تاها کرده و پس از ثبت نام از متقاضیان، مراحل اهلیت سنجی فنی و اعتباری آغاز 

شده و در نهایت، واجدین شرایط به بانک عامل برای دریافت وام معرفی می شوند.
بنیاد برکت وابس��ته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( امسال 10 هزار طرح 
اش��تغال زایی را ب��ا بیش از 40 هزار فرصت ش��غلی در قالب طرح های توانمندس��ازی 
اقتصادی اجتماع محور، تسهیالت محور و بنگاه محور خود در روستاها و مناطق محروم 

و کمتر توسعه یافته  کشور راه اندازی و به بهره برداری رسانده است.
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وزیر امور خارجه:

بدون ایران و عراق نمی توانیم 
در منطقه امنیت ایجاد کنیم
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جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه:

بازسازی سوریه
سود قابل توجهی دارد
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تظاهرات ضد سرمایه داری در فرانسه به هفدهمین شنبه رسید

عزم جلیقه زردها 
برای حفظ  آتش اعتراض 

ایران و عراق از دریچه سیاست؛

اتحادیکهغربآسیاراامنترمیکند
بررسی سیاست روز از آشفتگی بازار ارز؛

دالالن 
نمی ترسند

تهدید نتانیاهو به هدف قرار دادن 
نفتکش های ایرانی: 

با دم شیر بازی نکن 
گ�روه دیپلماس�ی  بنیامی��ن نتانیاه��و  نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی تهدید پرون�����ده
کرده که این رژیم نفتکش هایی که نفت ایران را قاچاق می کنند 

را هدف قرار خواهد داد ادعایی که...
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سالروز شهادت امام هادی)ع( تسلیت باد


