
مدیرعامل بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از ایجاد 40 هزار فرصت شغلی 
توسط این بنیاد در سال گذشته خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، مهندس سعید 
جعفری در مجمع عمومی عادی سالیانه ی این بنیاد با بیان این مطلب افزود: تهعدات بنیاد 
برکت در س��ال 1397 ایجاد 18 هزار و 450 ش��غل بود که توانست این رقم را به 40 هزار 

فرصت شغلی افزایش دهد. 
به گفته ی مدیرعامل بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، این تعداد فرصت 
ش��غلی در قالب راه اندازی 10 هزار طرح اش��تغال زایی و با اعتباری بالغ بر 13 هزار و 777 
میلی��ارد ریال حاصل آمده اس��ت. وی ضری��ب تحقق برنامه های بنی��اد برکت در حوزه ی 
اش��تغال زایی در سال گذش��ته را 217 درصد ذکر کرد و گفت: در س��ال گذشته 40 هزار 
فرصت ش��غلی مستقیم و غیرمس��تقیم را در مناطق محروم و کم تر برخوردار کشور ایجاد 
و راه اندازی کرده ایم. مهندس جعفری در تش��ریح 10 هزار طرح اش��تغال زایی بنیاد برکت 
در س��ال 1397 توضی��ح داد: 9800 طرح از ای��ن تعداد در قالب طرح های اش��تغال زایی 
اجتماع محور با 8 هزار و 265 میلیارد ریال س��رمایه گذاری ایجاد شده است. راه اندازی این 
تعداد طرح اش��تغال زایی اجتماع محور، شاغل شدن 31 هزار و 800 نفر را به همراه داشته 
اس��ت.   10 طرح نیز در قالب مدل اشتغال زایی بنگاه محور با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 500 
میلیارد ریال به بهره برداری رس��یده که فراهم آوردن فرصت کس��ب و کار برای 3500 نفر 
را به ش��کل مس��تقیم و غیرمستقیم در پی داشته اس��ت.  وی افزود: هم چنین 190 طرح 
اشتغال زایی تسهیالت محور بنیاد برکت با 3 هزار میلیارد ریال حجم سرمایه گذاری موجب 
ایجاد ش��غل برای 4700 نفر به شکل مستقیم و غیرمس��تقیم شده است. مدیرعامل بنیاد 
برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( افزود: 45 نوع خدمات دهی برای بنیاد در سال 
گذشته پیش بینی شده بود که این تعداد به 53 مورد رسید. هم چنین تعداد قرارداد ساخت 
مدارس و مراکز فرهنگی و مذهبی برای س��ال 97، 400 مورد پیش بینی ش��ده بود که به 
521 مورد افزایش یافت. مهندس جعفری با اش��اره به سفرهای استانی و برگزاری جلسات 
متعدد با مس��ئوالن اجرایی هر استان در طول سال گذش��ته خاطرنشان کرد: استان هایی 
نظیر سیستان و بلوچستان، گلستان، لرستان، بوشهر، خوزستان، خراسان جنوبی و رضوی، 
هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و قزوین در اولویت این س��فرها قرار داش��ته اند. برگزاری 
جلس��ات با مس��ئوالن اس��تانی، به منظور تش��ویق و ترغیب آن ها برای ارس��ال طرح های 

مشارکت های اقتصادی کارآفرینان و متقاضیان 
گفته ی  به  است.  بنی��اد بوده  مدیرعام��ل 
گس��ترش  اشتغال زایی برک��ت،  الگوهای 
با هدف گسترش اجتماع محور در س��ال   97
فرصت ه��ای  مناط��ق ایج��اد  در  ش��غلی 
مح��روم  و  دس��تور روس��تایی  در  کش��ور 
تحقی��ق و  توسعه ی این بنیاد بوده کمیت��ه ی ِ 
حضور بنیاد برکت در اس��ت. وی در پایان از 
در س��ال 97 خبر داد 3 هزار روستای کشور 
ب��ه 6 هزار روس��تا در و اعالم کرد این تعداد، 
افزایش   1398 خواهد یافت.س��ال 
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فعالیت بنیاد برکت در 3 هزار روستای کشور

فرار  تنها گزینه 
متجاوزان 

توقیف نفتکش 
بی پاسخ 

نخواهد ماند

پرون��ده ماجرای جاسوس��ی جیس��ون رضائیان تنها 
موضوعی نیس��ت که هم مذاکرات هس��ته ای بر آن 
تاثیر گذاش��ت و هم این پرونده بی تاثیر از مذاکرات 

هسته ای نبود.
س��ریال »گاندو« که به پرونده جاسوس��ی جیسون 
رضاییان، جاس��وس سیا پرداخت، س��رانجام با اما و 
اگرهای فراوانی که از س��وی برخی به آن ش��د پایان 
داده ش��د ولی پرونده این س��ریال را نمی توان پایان 
یافت��ه دانس��ت. موضوع ای��ن پرونده آنق��در از ابعاد 
گسترده و پیچیده ای برخوردار است که نمی توان در 
یک مجموعه تلویزیونی 30 قسمتی آن را شکافت و 
بازگو کرد. قطعاً اس��رار مگوی دیگری نیز دارد که در 

زمان هود بازگو خواهد شد.
اما همین سریال باعث شد تا فضایی برای بازگو کردن 
و طرح مسائلی که در این پرونده وجود دارد باز شود، 
چرا که پرونده »جیس��ون« یک رس��وایی سیاسی و 
اطالعاتی برای حاکمیت رژیم آمریکا است. اگر به این 
پرونده لقب »جیسون گیت« بدهیم همچون برخی 
دیگر از پرونده های رسوایی آمریکا مانند »واترگیت« 

و یا »ایران گیت« زیاده روی نکرده ایم.
اشراف کامل بر جاسوس سیا و کنترل و نظارت دقیق 
دس��تگاه های اطالعاتی و امنیتی ب��ر روی این فرد و 
تیم همکار او در ایران، بدون آن که سازمان پیچیده 
و مخوف س��یا از آن آگاهی داشته باشد، کار بزرگی 
اس��ت که اطالعات سپاه پاسداران و وزارت اطالعات 
به خوبی از پس آن برآمدند و قابلیت های بزرگ خود 
را نش��ان دادند. اما در پس پخش این سریال برخی 
برآشفتند و به محتوای آن ایراد گرفتند، چرایی این 
موضوع از دیدگاه نگارنده به مسئله مذاکرات هسته ای 
و برجام باز می گردد که البته پرونده »جیسون« تنها 

موضوعی نیست که به برجام ارتباط پیدا می کند.
نمی توان به جاس��وس بودن جیسون رضاییان و تیم 
جاسوسی او و نفوذی که در برخی دستگاه ها داشت 
ش��ک کرد، هر کس نس��بت به این موض��وع تردید 
داش��ته باش��د باید به نیت و افکار او با حساس��یت و 

شک و تردید نگریست.
س��ریالی با محتوای جاسوسی و البته اندکی سیاسی 
س��اخته ش��د که با حذف و تعدیل روبرو گش��ت، با 
وجودی که س��خنگوی دولت آقای علی ربیعی )که 
خود س��ابقه کار اطالعات��ی و امنیتی دارد( گفته بود 
هر چه در سریال »گاندو« است صدا و و سیما پخش 

کند، اما اینگونه نشد.
از این موضوعات مهمی که اشاره کوتاهی به آنها شد 
بگذریم، به اصل ماجرا می رسیم که ارتباط مذاکرات 
هس��ته ای با برخی از موضوعات و پرونده ها است که 

جیسون رضاییان یکی از آنها است.
در جریان مذاکرات هسته ای اتفاقاتی افتاد که باعث 
ش��د دولت، تیم مذاک��ره کننده هس��ته ای و وزارت 
خارجه برای آن که فض��ای مذاکرات تحت تاثیر آن 
اتفاقات قرار نگیرد، درخواست ها و اقداماتی را مطالبه 
کند تا روند مذاکرات لطمه نبیند. در این مقوله باید 
گفت، مذاکرات صرفاً هس��ته ای بود و نباید مس��ائل 
دیگر به آن مرتبط می ش��د. حتی موضوع جاسوسی 
همچون جیسون رضاییان نباید در مذاکرات هسته ای 
از سوی جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا پیگیری 
می ش��د، چرا که این مس��اله، به امنیت ملی کش��ور 
مرتبط بود و دس��تگاه های اطالعاتی و امنیتی نیز با 
توجه به وظایف قانونی خود نمی توانستند از آن عبور 
کنن��د و نادیده بگیرند، اما در هر صورت این موضوع 
از س��وی وزارت خارجه پیگیری می شد که جاسوس 

آمریکا، به خاطر مذاکرات هسته ای باید آزاد شود.
جدای از آن، مس��ائل دیگری نیز به وقوع پیوست که 

بی دلیل به مذاکرات هسته ای ارتباط داده شد.
در حال��ی که مردم یمن انقالب خ��ود را به پیروزی 
رس��انده بودند، رژیم آل سعود با تشکیل ائتالفی ضد 
یمن و با چراغ س��بز آمریکا و حمایت های او، حمله 

نظامی خود را به مردم مظلوم یمن آغاز کرده بود.
در تأثیرپذیری مردم یمن از انقالب اس��المی و الهام 
گرفتن از آرمان های جمهوری اس��المی و همچنین 
ارادت و عالق��ه ویژه مردم یمن به امام)ره( و رهبری 
هر چه بگوییم باز نمی تواند گویای این عشق و عالقه 
باشد.جنایات رژیم سعودی و ائتالفی که او راه انداخته 
بود، مردم یمن را در شرایط بسیار دشواری قرار داده 
است که هنوز هم ادامه دارد. جمهوری اسالمی ایران 
بنابر وظیفه اس��المی و انس��انی خود، با برنامه ریزی 
قصد ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم یمن 
را داش��ت. راهی کردن یک کشتی حامل کمک های 
داروی��ی و غذایی به یمن، آمریکایی ها و س��عودی ها 
را برآش��فته کرد تا جایی که جان کری با مسئولین 
وزارت خارجه تماس گرفت و خواس��تار بازگرداندن 
کش��تی ش��د. این اتفاق افتاد و پادرمیانی جان کری 
باعث شد کشتی کمک رسان ایرانی به مقصد نرسید 
و بازگشت، چرا که موضوع اعزام کشتی کمک رسان 
ایرانی ب��ه یمن، بر رون��د مذاکرات هس��ته ای تاثیر 
می گذاشت، اما این موضوع هیچ ارتباطی به مذاکرات 

هسته ای نداشت.

توان موشکی و پهپادی یمنی ها 
سعودی را زمین گیر کرده است

سرلشکر باقری:

فرمانده سپاه: 
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در هیچ جنگی 
شکست 

نخواهیم خورد

جیسون گیت

8ادامه صفحه 2 

گاندو
کنایه ای که 

به نگاه جناحی می زند
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سیاست روز روند واگذاری نقدی شرکتهای مشمول اصل 44  را بررسی می کند؛

ف�روش نق�دی دولت
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