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ایج��اد فضایی چن��د ضلعی با القا رس��یدن 
به بن بس��ت و تسلیم ش��دن به عنوان تنها 
گزینه، رفتاری اس��ت که در قالب سیاس��ت 
سردرگم سازی علیه کش��ورهای هدف اجرا 
می شود. سیاستی که بر اساس آن زنجیره ای 
از تحرکات منفی علیه کش��ور هدف صورت 
گرفته و تالش می شود تا از هر ابزار و مولفه ای 
برای تقویت این وضعیت بهره گرفت تا ملت 
و مس��ئوالن در نهایت گرفتار بازی شوند که 
طرف های مقابل طراحی کرده اند. نمونه های 
مختلف��ی از این رفتارها را در قبال جمهوری 
اسالمی از سوی ائتالف عبری، عربی و غربی 
می توان برشمرد. اعمال تحریم های جدید از 
س��وی آمریکا به بهانه انتخابات و اعالم طرح 
اروپا برای فعال س��ازی طرح داوری یا همان 
مکانیزم ماش��ه، قرار دادن نام ایران در آنچه 
لیست س��یاه اف ای تی اف نامیده می شود، 
جنگ روانی گسترده در باب شیوع کرونا در 
ایران در حالی که در فضای رس��انه ای چنان 
القا می ش��ود که ایران مح��ور اصلی ایجاد و 
گس��ترش آن بوده و نوعی ایران هراسی را با 
آن ب��ه راه انداخته اند و همزمان نیز با کتمان 
موفقیت های صورت گرفته در ایران در مقابله 
با این ویروس جهانی به دنبال سیاه نمایی و 
تش��ویش اذهان ملت ایران دارند چنانکه در 
ش��بکه های رس��انه ای غربی ، عربی و عبری  
حتی وقتی از بحران کرونا در اروپا صحبت می 
شود محور بحث به ایران اختصاص می یابد تا 
ای��ران به عنوان یک متهم به جهان جلوه گر 
ش��ود، تحریک ترکیه به اق��دام نظامی علیه 
س��وریه که نوعی تهدید امنیت ملی ایران در 
منطقه می شود، کارشکنی در تشکیل دولت 
عراق با محوریت بی ثبات س��ازی این کشور 
و تبدیل آن ب��ه مولفه ای برای تهدید امنیت 
ملی ای��ران، اقدام آژانس بی��ن المللی انرژی 
اتمی که در اقدامی غیر مس��ئوالنه ادعاهای 
غیر واقع مطرح و خواستار بازدید از مراکزی 
ش��ده که آژانس هیچ صالحیتی در قبال آن 
ندارد. رفتارهای گروس��ی مدی��ر کل آژانس 
بیش از آنکه برگرفته از رفتارهای مس��ئوالنه 
باشد بیشتر در قالب یک فضاسازی ضد ایرانی 
صورت می گیرد چنانکه در همین هفته های 
اخیر آمریکا، فرانسه و انگلیس رسما از تقویت 
بمب های هس��ته ای خود سخن گفته اند که 
تهدی��د امنیت جه��ان اس��ت و آژانس هیچ 

واکنشی در قبال آنها نداشته است.
 مجموع این رفتارها و البته فضای س��نگین 
رس��انه ای علیه جمهوری اسالمی در صحنه 
بین  الملل که با کلید واژه ایران کش��وری غیر 
متعارف و لزوم برخورد با آن صورت می گیرد، 
اهداف متعددی را دنبال می کند که بخش��ی 
از آن ایجاد فضای ی��اس و ناامیدی در میان 
ملت ایران اس��ت تا با تخریب فضای اعتماد 
میان مردم و مس��ئوالن سناریوی همیشگی 
دش��منان ب��رای ایجا بحران ه��ای اجتماعی 
و آش��وب های خیابانی در ورای آن پیگیری 
می شود. کلید واژه پنهان کاری مسئوالن در 
باب کرونا از مهمترین این اقدامات است حال 
آنکه ب��ه اذعان نهادهای بین المللی ایران در 
جمع معدود کش��ورهایی اس��ت که از همان 
ابتدا شیوع این بیماری را هشدار داده و برای 
مه��ار آن تالش ک��رده و در ای��ن راه از هیچ 

اقدامی فروگذار نبوده است. 
هدف دیگر آنها، تاثیرگذاری بر فضای اقتصادی 
کشور به عنوان بعد جدیدی از جنگ اقتصادی 
است که با ایجاد فضای ترس در داخل و هراس 
در خ��ارج از روابط با ایران اجرا می ش��ود که 
مدیریت اقتصادی منسجم و ملی برای مقابله 
با این حربه تحریمی امری ضروری می نماید. 
ایجاد اش��تباه محاس��باتی میان مردم و بویژه 
مسئوالن مبنی بر اینکه گزینه ای جز سازش 
و تسلیم شدن وجود ندارد از اهداف مهم این 
طراحی اس��ت. طراحان این س��ناریو رویکرد 
مستقیم و غیر مستقیم را برای این طراحی در 
نظر گرفته اند که نقطه مطلوب آن تسلیم شدن 
ایران در برابر مذاکرات تحت فش��ار با غرب با 
محوریت حذف حقوق هس��ته ای، نابودسازی 
توان موشکیو حذف از معادالت منطقه است 
و س��وی دیگ��ر آن تن دادن ای��ران به اموری 
همچ��ون اف. ای. ت��ی. اف، زیاده خواهی های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر تعهدات 
تحمیلی غ��رب در عرصه منطقه ای و جهانی 

است که بعد دیگری از تسلیم شدن است.

ابعاد جدید سردرگم سازی 

ادامه صفحه 2

مدیریت واحد برای حل  بحران کرونا ویروس ضروری است

رئیس قوه قضاییه: 

مسئوالن با سرعت کاستی های سربازان 
خط مقدم مقابله با کرونا را برطرف کنند
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اقدامات دانشجویان بسیجی 
در جبهه مقابله با کرونا

 تالش شبانه روزی برای نابودی ویروس

دانش��جویان بس��یجی این روزها با تش��کیل جبه��ه مقابله با 
کرونا به صورت ش��بانه روزی و ب��ا راه اندازی کارگاه های تولید 
ماس��ک و م��واد ضدعفونی کننده تالش می کنند س��همی در 
ریشه کن کردن این ویروس داشته باشند.  اما امثال باتوجه به 
ش��رایط ایجاد شده برای کشور و ابتالی تعدادی از هموطنان 
ب��ه ویروس کرون��ا، برای عدم ایج��اد ابتالی دانش��جویان به 
وی��روس اردوهای راهیان نور و برخی اردوهای دانش��جویی و 
همچنین برنامه های اعتکاف دانش��جویی لغو ش��د. در همین 
راستا دانشجویان بس��یجی و جهادی در این جبهه با تشکیل 
قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ش��هرهای مختلف کار خود 

را با هماهنگی با وزارت بهداش��ت آغاز کرد از ابتدای تشکیل 
قرارگاه مبارزه با کرونای بس��یج دانش��جویی تا کنون کارگاه 
های تولید اقالم بهداش��تی در ۲۳ اس��تان ب��ا ظرفیت ۲ تا ۵ 
هزار تولید ماس��ک در روز راه اندازی شده و همچنین کارگاه 
تولید مواد ضد عفونی در ۲۲ استان فعال شده است. همچنین 
هم اکنون ۵۲ گروه جهادی پزش��کی در سراس��ر کشور برای 
خدمات رس��انی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در سراسر 
کش��ور فعال هستند. عالوه بر این گروه ها، ۱۵۱ گروه جهادی 
غیر پزش��کی نیز در بحث تولید اقالم بهداش��تی و ضدعفونی 
معاب��ر و مراکز عمومی درحال خدمات رس��انی هس��تند که 
در مجم��وع ۶۴۷۰ نف��ر از جهادگران در ای��ن عرصه فعالیت 
می کنند. بر همین اساس در روزهایی که مجاهدان سالمت در 
بیمارستان ها درگیر مبارزه با کرونا هستند، جهادگران قرارگاه 
مبارزه با کرونای بس��یج دانشجویی کردستان برای مجاهدان 
سالمت لباس ایزوله بیمارستانی تولید می کنند. از آنجایی که 

یکی از نیازهای اساس��ی کشور در این روزها ماسک بهداشتی 
است و کمبود این ماسک مشکالتی را برای مردم ایجاد کرده 
بس��یج دانشجویی سردش��ت با همکاری مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای این شهرس��تان کارگاهی را برای تولیدی ماسک راه 
اندازی کرد. بر همین اس��اس توان و ظرفیت تولید این گارگاه 
۱۰۰۰ ماس��ک در ۷۲ ساعت اس��ت.  تولیدات این کارگاه به 
صورت رایگان در روس��تاها و حاش��یه ش��هر سردشت توزیع 
خواهد ش��د. بر همین اس��اس دانشجویان بس��یجی در گروه 
جه��ادی منتظ��ران مصلح )عج( و همچنین بس��یجیان حوزه 
مقاومت قمر بنی هاشم)ع( ورامین بسته های بهداشتی شامل 
صابون، ش��امپو، پودر لباس ش��ویی، دس��تمال کاغذی، مایع 
ضدعفونی کنن��ده و ... را در روس��تاهای محروم توزیع کردند. 
گروه جهادی منتظران ظهور بسیج دانشگاه های فنی و حرفه 
ای هم با راه اندازی کارگاه های تولید ماسک تالش دارند نیاز 
مردم به این کاال را برطرف کنند. س��ازمان بس��یج دانشجویی 

استان فارس هم با راه اندازی پویش » رزمنده امروز خداقوت« 
در فضای مجازی از مردم و دانشجویان خواست تا با پیوستن 
به این پویش از پزشکان، پرستاران و کسانی که در خط مقدم 
مقابله با کرونا قرار دارند، تجلیل کنند. دانش��جویان بس��یجی 
دانش��گاه های اردبیل با توجه ب��ه کاهش مراجعات مردمی در 
جه��ت اهدای خون به علت ش��یوع وی��روس کرونا و کاهش 
ذخی��ره بانک خ��ون به مراکز اهدای خ��ون مراجعه کرده و با 
اهدای خون تالش کردند قدمی برای مقابله با کرونا بردارند. 
بسیج دانش��جویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر هم با 
گندزدایی و ضدعفونی کردن مکان های عمومی س��طح شهر 
و خیاب��ان های پر تردد در جبهه مبارزه ب��ا کرونا، به فعالیت 
پرداخت. دانش��جویان بس��یجی و گروه های جهادی اس��تان 
مرکزی هم فعالیت های گسترده ای همچون از تولید و توزیع 
ماس��ک گرفته تا ضدعفونی کردن مساجد و معابر در مقابله با 

ویروس کرونا انجام دادند. فارس

وعده ای که محقق شد؛
بنیاد برکت و ایجاد 120 هزار شغل در سال رونق تولید ملی

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با عمل به وعده هایش در سال رونق تولید ملی، ۱۲۰ هزار شغل 
اجتماع محور را در مناطق محروم کشور ایجاد کرده است.

مدیرعامل بنیاد برکت با اعالم این خبر و با اش��اره به تحقق وعده های این بنیاد برای اش��تغال زایی در 
س��ال ۱۳98 گفت: با راه اندازی ۴۰ هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور در مناطق محروم روستایی و 

کمتر توسعه یافته کشور، ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در این مناطق ایجاد شده است.
امیرحس��ین مدنی ادامه داد: ۳۱ اس��تان، ۱9۱ شهرس��تان و ۶ هزار و ۱۰۳ روستا در سال 98 تحت 

پوشش فعالیت ها و اقدامات بنیاد برکت در حوزه اشتغال زایی قرار داشتند.
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به حضور و فعالیت تسهیل گران این بنیاد در مناطق محروم اظهار داشت: 
۴۰ هزار طرح اشتغال زایی ایجاد شده در سال 98، حاصل تالش های شبانه روزی و جهادی ۴۲8 مجری 
و تسهیل گر در مناطق محروم و کمتر برخوردار است. مدنی تصریح کرد: بنیاد برکت در ابتدای سال 
98، راه اندازی ۱۳ هزار طرح اشتغال زایی و ایجاد ۳9 هزار شغل را پیش بینی کرده بود که این رقم به 
۴۰ هزار طرح و ۱۲۰ هزار ش��غل افزایش یافت. به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، برای را ه اندازی ۱۲۰ 
هزار ش��غل مذکور در س��ال ۱۳98 بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته اس��ت.مدنی 
خاطرنشان کرد: این تعداد فرصت شغلی در رسته هایی همچون پرورش دام سبک و سنگین، مشاغل 
فنی و خدماتی، صنایع دستی، پرورش زنبور عسل، تولید فرش دستبافت، پرورش مرغ و بلدرچین و 
... ایجاد شده است. وی افزود: بنیاد برکت در سال ۱۳9۷ نیز ۱۰ هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور 
را راه اندازی کرده که ایجاد ۳۰ هزار ش��غل را به دنبال داش��ته است. مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر 
تمرکز فعالیت های این بنیاد بر مبحث اشتغال زایی بیان کرد: با توجه به منویات رهبر معظم انقالب و 
سیاست های ابالغی از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر توانمندسازی مناطق محروم 
از طریق فراهم آوردن فرصت های کسب و کار، بنیاد عمده فعالیت ها و اقدامات خود را بر ایجاد اشتغال 
در مناطق روس��تایی و کمتر توس��عه یافته متمرکز کرده است.وی ادامه داد: برای این منظور به مدت 
۲ سال مطالعاتی بر روی مدل های اشتغال زایی در مناطق روستایی انجام و در نهایت، مدل اقتصادی 
اش��تغال زایی اجتماع محور طراحی و عملیاتی ش��د. مدنی یادآور ش��د: اجرای طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محور بنیاد برکت و ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق محروم روس��تایی، عالوه بر توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی و ارتقای س��طح زندگی و معیشت، مهاجرت معکوس را در این مناطق به دنبال 
داشته است. مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به این که این مشاغل با سرمایه های کم و توسط خود مردم 
ایجاد می ش��ود، تصریح کرد: زنان جامعه نقش محوری را در اجرای این طرح ها دارند، تا جایی که ۴۱ 

درصد از ۴۰ هزار طرح اشتغال زایی بنیاد توسط بانوان اجرا شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای طرح های اش��تغال زایی بنیاد در ۱۰ س��ال آینده، عالوه بر توقف 

کامل روند مهاجرت به شهرها، شاهد مهاجرت معکوس و بازگشت به روستاها باشیم. 

مناقصه عمومى یک مرحله اى 98-232
شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى

روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق آذربایجانغربى
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وفات حضرت زینب سالم هللا علیها تسلیت باد 

تالش شبانه روزی برای نابودی ویروس
اقدامات دانشجویان بسیجی  در جبهه مقابله با کرونا


