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اهمیت بازدید سردار سالمی از خلیج فارس

مروری برعقب نشینی های 
ترامپ 

واكنش ايران به تهديدات ترامپ موجب ش��د تا مقامات پنتاگون به عقب نش��ينی 
وادار شوند. سرلشکر حسين سالمی فرمانده كل سپاه روز پنجشنبه به همراه دريادار 
عليرضا تنگسيری فرمانده نيروی دريايی سپاه و جمعی از معاونين ستاد فرماندهی 
كل سپاه، از منطقه نازعات و جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و بوموسی بازديد كرد 
و در اين بازديد با اش��اره به پيام مهم اقدام راهبردی پرتاب ماهواره نظامی ايران به 
فضا، گفت: پيام پرتاب اين ماهواره به فضا و موفقيت آن اين است كه ما در توسعه 
قلمرو قدرت دفاعی خود در زمين، دريا و فضا مصمم بوده، هرگز متوقف نمی شويم. 
س��المی در واكنش به تهديدات چند روز گذش��ته مقام��ات آمريکا عليه جمهوری 
اس��المی ايران از جمله دونالد ترامپ كه در توئيتی گفته بود به نيروهای آمريکايی 
در خليج فارس دستور داده تا نيروهای ايرانی مزاحم را هدف قرار دهند، گفت: هر 
واحد جنگی آمريکا كه امنيت ما را در خليج فارس به خاطر بيندازد، مورد هدف قرار 

می دهيم. فرمانده كل سپاه در ادامه در واكنش به لفاظی های اخير مقامات آمريکايی 
اظه��ار كرد: به آمريکايی ها اعالم می كنيم كه در دفاع از امنيت ملی، مرزهای آبی، 
منافع دريايی و امنيت كشتيرانی و نيروهايمان در دريا كاماًل مصمم و جدی هستيم 
و هر اقدامی با پاس��خ قاطع، مؤثر و سريع ما مواجه خواهد شد. بررسی سابقه رفتار 
آمريکايی ها در منطق��ه در قبال ايران و نيروهای محور مقاومت حکايت از آن دارد 
كه رجزخوانی بس��ياری از مقامات آمريکايی عليه جمهوری اس��المی ايران و محور 
مقاومت چيزی يك بلوف و جنگ روانی نيست و هرگاه آمريکايی ها مطمئن شده اند 
كه اقدام نس��نجيده آنها با پاسخ جدی مواجه خواهد شد به طرق مختلف با تالش 
برای حفظ وجه از اظهارات و تهديدات خود عقب نشينی كرده اند. بر همين اساس 
برای بررسی اين موضوع و با مراجعه به حافظه تاريخی در يك سال اخير بلوف ها و 

عقب نشينی های ترامپ را مورد بررسی قرار داديم.
۱-ساقطكردنپهپادآمريکا

30 خرداد 1398 يك فروند پهپاد نورثروپ گرومن آركی و-4 گلوبال هاوك ارتش 
تروريست آمريکا كه وارد حريم هوايی ايران شده بود در نزديکی تنگه هرمز توسط 
سامانه پدافند هوايی سوم خرداد نيروی هوافضای سپاه پاسداران منهدم شد. در پی 
اين اقدام شجاعانه سپاه شاهد تهديدات و تحركات آمريکايی ها مبنی بر اينکه چند 
ده مركز ايران هدف قرار خواهند گرفت بوديم. اما پس از آنکه كاخ س��فيد مطمئن 
ش��د كه هرگونه اقدام نس��نجيده با واكنش ش��ديد ايران مواجه خواهد شد، رئيس 
جمهور اين كشور با گرفتن ژست بشردوستانه و بهانه كردن اين نکته كه در حمله 
ايران هيچ انس��انی كشته نشده و نمی خواهد در حمله آمريکا انسانی كشته شود از 

پاسخ به ايران خودداری كرد.
۲-ضرباتموشکیبهپايگاهآمريکا

در پی ش��هادت سپهبد قاسم س��ليمانی در اقدام تروريستی ارتش آمريکا در عراق، 
جمهوری اس��المی ايران وعده داد كه انتقام س��ختی را از تروريست های آمريکايی 
خواهد گرفت. طبق معمول بعد از تهديد ايران مقامات آمريکايی از جمله ش��خص 
رئيس جمهور اين كشور مبادرت به رجز خوانی گسترده عليه ايران كرده و گفتند 
كه در صورت هرگونه اقدام ايران عليه نيروهای آمريکايی، كاخ سفيد پاسخ نظامی 
دردن��اك و گس��ترده ای را به ايران خواه��د داد. اما آنچه كه ش��اهد بوديم اين بود 
كه سپاه پاس��داران با حمله موشکی گسترده به پايگاه عين االسد انتقام سختی از 
تروريست های آمريکايی گرفت و رئيس جمهور آمريکا كه می دانست هرگونه اقدامی 

عليه حمله تالفی جويانه ايران پاس��خ های گس��ترده تر و دردناكی را در پی خواهد 
داش��ت با تالش برای كم خسارت جلوه دادن حمله موشکی سپاه كه از زمان پايان 
جنگ جهانی س��وم بی سابقه بود س��عی كرد تا بهانه ای برای پاسخ ندادن به ايران 

پيدا كند.
۳-حمالتقريبالوقوعآمريکابهنيروهایمقاومتعراق

همچنين در روزهای پايانی سال گذشته شاهد تحركات نظامی گسترده آمريکا در 
عراق بوديم كه همزمان با آن رسانه های آمريکايی و رسانه های همسوی آنها جنگ 
روانی گس��ترده ای را آغاز كرده بودند و از حمالت قريب الوقوع آمريکا به نيروهای 
مقاومت ع��راق و نيروهای نزديك به ايران خبر می دادن��د. در پی واكنش و موضع 
گيری قاطع گروهای عراقی عليه اقدام احتمالی آمريکا و سفر سردار قاآنی به عراق 
كه حکايت از عزم جدی مقاومت به پاسخ به اقدام آمريکايی ها داشت، آنچه كه در 

نهايت شاهد بوديم عدم اقدام طرف آمريکايی و عقب نشينی از تهديدات بود.
۴-رويارويیسپاهباآمريکادرخليجفارس

در روزهای گذش��ته بار ديگر شاهد اظهارات نسنجيده و رجز خوانی رئيس جمهور 
آمريکا بوديم كه در تويتی اعالم كرد به نيروهای آمريکايی دستور داده است تا قايق ها 
و نيروهای مزاحم ايرانی را هدف قرار دهند. ديدار امروز فرمانده س��پاه پاسداران از 
جزاير سه گانه خليج فارس و هشدار وی به مقامات آمريکايی مبنی بر اينکه ايران 
در دفاع از منافع خود و تماميت ارضی خود تعلل نخواهد كرد را می توان در همين 
راستا ارزيابی كرد. وی با اين سفر به منطقه و تهديد آمريکايی ها بار ديگر قصد دارد 
پوشالی و دروغين بودن تهديدات آمريکا را و ناتوانی آنها در منطقه را عيان تر كند. 
پس از واكنش ايران و سرلش��گر سالمی به تهديدات ترامپ بار ديگر موجب شد تا 
مقامات پنتاگون به عقب نشينی وادار شوند به طوری كه روز گذشته مجله آمريکايی 
فارين پالسی در مطلبی تحت عنوان »پنتاگون اظهارات ترامپ را در حد يك هشدار 
تقليل داد« از عقب نشينی آمريکا از تهديدات ترامپ خبر داد. فارين پالسی در اين 
خصوص نوشت مقامات پنتاگون از اظهارات ترامپ متعجب شده و سعی در تعديل 
آن كردند به طوريکه معاون وزير دفاع آمريکا در كنفرانس مطبوعاتی خود با اشاره 
به اظهارت ترامپ گفت: اظهارات وی )ترامپ( بر اهميت حق دفاع از خود و امنيت 
كشتی های آمريکايی تاكيد داشت. فارين پالسی در ادامه علت توييت تعجب انگيز 
ترامپ را پخش مکرر تصاوير تحقير كشتی های آمريکايی توسط قايق های سپاه در 

مهر هفته گذشته از سوی شبکه فاكس نيوز می داند. 

قرار اس��ت مجلس يازدهم روز هشتم خرداد ماه سال 1399 
كار خ��ود را آغاز  كند و  به طور معم��ول تا يك روز پيش از 
آغاز به كار مجلس جديد، مجلس پيش��ين به كار خود ادامه 
می دهد. اما هنوز از راه نرسيده،  تخريب های زيادی عليه اين 
مجلس صورت گرفته اس��ت . از جمله اينکه مجلس يازدهم 
باعث تفرقه ميان اصول گرايان می شود و  مهار مجلس آينده 
بسيار سخت است و يا اينکه مجلس يازدهم به دنبال براندازی 
دولت اس��ت و تقاب��ل مجلس يازدهم با روحانی مش��کالت 
اقتص��ادی را افزايش می ده��د و يا اينکه بن��ای كار جريان 

اصولگرا در مجلس بر اساس تخريب، تبعيض و جدال است.
با اين حال س��وال اين اس��ت كه دليل اي��ن تخريب ها برای 

مجلسی كه هنوز كار خود را شروع نکرده چيست ؟
اينکه نمايندگان هر مجلس تازه نفسی آرزوها و آرمان هايي 
دارند و براساس ش��عارهای انتخاباتی ممکن است اظهاراتی 
بيان كنند، اما س��وال اين است كه دليل اين همه پيش بينی 
های نااميد كننده چيست؟ چرا برخی با منفی بافی اين سم 

مهلك را وارد جامعه می كنند؟ 
 مجلسیجوانوانقالبی

درخص��وص مجل��س يازدهم بايد توجه داش��ت كه اكثريت 
منتخب��ان اين دوره، اولين بار اس��ت كه به مجلس ش��وراي 
اسالمي راه يافته اند. مجلس يازدهم، مجلسی جوان و انقالبی 
است. مجلسی كه هم رسانه های معاند را عصبی كرده است و 

هم برخی از مدعيان اصالحات را.
در اين ميان كارشناسان سياسی بر اين باورند كه اين روزها 
برخ��ی از مدعي��ان اصالحات پس از شکس��ت س��نگين در 
انتخابات مجلس در پی انتقام گيری هس��تند. اين طيف كه 
به بی عملی و ش��انه خالی كردن از مسئوليت مشهور است، 
اينگونه القاء می كند كه قرار نيس��ت هي��چ اتفاق خاصی در 
مجل��س يازدهم رخ دهد و در بر همان پاش��نه قبلی همانند 
حضور مدعيان اصالحات در مجلس خواهد چرخيد. به عنوان 
مثال صادق زيبا كالم از فعالين سياسی اصالحات در ارزيابی 
خ��ود از مجلس يازدهم گفته اس��ت: »در كليت مجلس چه 
در بحث هيات  رئيس��ه مجلس و چه در مورد كميسيون های 
مهم مجلس مانند كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی و 
كميسيون های اقتصادی، عمال اين تندروها هستند كه سکان 
را به دس��ت مي گيرند. از سوی ديگر برخی از شوراهای عالي 
هم هستند كه تعدادي از نمايندگان بايد آنجا حضور داشته 
باشند و با راي صحن به عضويت اين شوراهای عالي دربيايند 
ك��ه باز هم اين نمايندگان تن��درو خواهند بود كه عضو اين 
شوراها می ش��وند و همين طور رياس��ت مركز پژهش ها نيز 
ب��ه همين منوال خواهد بود. از همين امروز هم كس��انی كه 
انتخاب شده اند به  ويژه چهره های شاخص، حمالت خود را به 

روحاني و دولت آغاز خواهند كرد.«

وی افزود:» س��ر و صدای كرونا كه فروكش كند، كار آنها نيز 
آغاز خواهد ش��د و حتی موضوع استيضاح و بركناری حسن 

روحانی را مطرح خواهند كرد.«.
حتی برخی درپش��ت اين تخريب ها اخالل در روند كاهش 

مشکالت مردم و شورش را مطرح می كنند. 
سعيد حجاريان، فعال چپ و از تئوريسين های جريان سياسی 
در اين باره نوش��ت: »در دوره ای كه قيمت هر بشکه نفت به 
 حدود 20دالر كاهش يافته و ش��بح مرگ ب��ا ويروس كرونا 
در جهان پرسه می زند و شورش های اجتماعی-معيشتی در 
تقدير كش��ورهای عقب مانده است و تحريم ها صورت خشن 
خود را به  رخ  كش��يده اند، س��خن گفت��ن از گام های بلند و 
جهش های بزرگ دورنمايی مطلوب تصوير نمی كند زيرا راه 

توسعه پايدار همچنان از آهستگی و پيوستگی می گذرد.«
يکی از رسانه های اين جريان نيز در مورد نمايندگان مجلس 
يازدهم نوش��ت: »اصولگرايانی كه بخش عم��ده ای از آنان يا 
بيشتر به لفاظی و سخنرانی مشغول هستند يا به اصولی توأم 
با پرخاش سياس��ی اعتقاد دارند، اغلب به مس��ائل به صورت 
عمي��ق ورود نمی كنند و با نگاهی س��طحی بيش از هر چيز 
به لفاظی مشغول اند. به نظر نمی رسد كه راه  حلی برای اداره 

كشور آن هم در شرايط امروز داشته  باشند.«
نکته قابل توجه اين اس��ت كه  رس��انه های اي��ن جريان در 
زمان مجلس پيش��ين، هيچگاه  نسبت به مشکالت و ضعف 
عملکردی نيروهای خود در فراكسيون اميد انتقادی نکردند و 
حاال كه بايستی كارنامه كاری ضعيف جريان خود درمجلس 

را بررس��ی كنند برای فرافکنی به مجلسی كه هنوز تشکيل 
نشده است حمله ور شده اند.

 عواملكارآمدیواولويتها 
مهمتري��ن عامل و اولوي��ت مجلس يازده��م عملکرد تفکر 
و عملکرد انقالبی اس��ت . تفک��ر انقالبی يعنی اينکه توجه و 
اعتم��اد نمايندگان مجلس معطوف به حل مش��کالت مردم 
باش��د و دل بس��تن به ديگران را از برنامه ه��ای خود حذف 
كند. تجربه عينی و واقعيت های ميدانی 40 س��ال گذش��ته 
نش��ان می دهد كه هر جا انقالبی عمل كرديم موفق بوده ايم. 
رهبر معظم انقالب اس��المی نيز در بيانيه گام دوم انقالب با 
اشاره به اين مسئله، تاكيد كردند: »بدانيد كه اگر بی توجهی 
به ش��عارهای انقالب و غفلت از جريان انقالبی در برهه هايی 
از تاريخ چهل  س��اله نمی بود -كه متأسفانه بود و خسارت بار 
هم بود - بی ش��ك دستاوردهای انقالب از اين، بسی بيشتر و 
كشور در مسير رسيدن به آرمان های بزرگ، بسی جلوتر بود 

و بسياری از مشکالت كنونی وجود نمی داشت.«
پاكدس��تی و دوری از زندگی اشرافی و ساده زيستی يکی از 
خواسته های مهم مردم است. مردم نمی پسندند كه نمايندگان 
آنه��ا خود را تافه ج��دا بافته و ذخاير نظ��ام بدانند و حقوق 
نجومی را توجيه كنند. مردم نمی خواهند كه نمايندگان آنها 
دلبسته به غرب باشند و در شرايطی كه آنها و فرزندانش در 
حال مقاومت در برابر فشارها و تحريمهای دشمنان هستند، 
نمايندگان آنها دو تابعيتی بوده و فرزندانش��ان س��اكن ساير 
كش��ور ها باشند. شيوع ويروس كرونا نش��ان داد كه مجلس 

آينده بايد پيش بينی های الزم را برای بروز چنين حوادثی در 
آينده داشته باشد و كشور را به روز اداره نکند. مردم می دانند 
كه عالوه بر شيطنت های دشمنان و فشارهای اقتصادی يکی 
از دالي��ل وضعيت نه چندان خوش��ايند ام��روز،  راهبردها و 
راهکارهای غلط اس��ت كه از س��وی برخی دولتمردان اتّخاذ 
و بر كشور حاكم شده است؛ از اين رو توقع دارند تا مصوبات 
مجلس كارشناس��انه و به موقع ب��وده و مجلس بدون هياهو 
و حاش��يه بخوبی فعاليت كند. نماين��دگان مجلس يازدهم 
بايستی اهميت كار دسته جمعی را درك كرده و وظيفه خود 
را ب��ه خوبی در برابر لوايح مصوب مجلس انجام دهند. اينکه 
برخی لوايحی كه از دول��ت به مجلس می آيد تا 180 درجه 
ماهيت آن تغيير می كند و حتی مش��مول اصل 174 قانون 
اساس��ی می شود جای تعجب اس��ت. در بسياری از مجالس 
دنيا، نمايندگان صرفاً لوايح دولتی را رد يا تائيد می كنند. آنها 
برای چانه زنی بر سر مفاد لوايح در خارج از مجلس به تصويب 
برسد. صحبت ها، حاشيه سازی ها و انتقام جويی های حزبی 

تنها مانع از عملکرد مفيد است. 
م��ردم می گويند كه از مهمترين ماموريت های اين مجلس 

 بايد رانت زدايی و اجرای كامل عدالت در كشور باشد.
 مجلس يازدهم و بايدها 

مجلس يازدهم بايد اقدامات خود را بيش��تر در جلب اعتماد 
م��ردم متمركز كند. اين مجلس بايد برای مردم اين موضوع 
را تبيين كند كه اگر امروز مش��کالتی در كش��ور وجود دارد 
ناشی از اين است كه مديريت انقالبی و مردمی حاكم نيست 
و اگ��ر مردم به تفکر انقالبی رأی داده اند به معنای رأی دادن 
به تندروی و افراطی گری نيس��ت. مجل��س بايد برای مردم 
مش��خص كند كه اگر ايراداتی وج��ود دارد به خاطر عملکرد 
ناصحيح اس��ت و اگر انقالبی تر عمل می ش��د اينگونه نبود. 
نمايندگان مجلس يازدهم بايد به مردم نش��ان دهند كه اگر 
مديريت ارزشی و جهادی در كشور حاكم شود تالش بيشتری 
برای رفع مشکالت اقتصادی كشور انجام خواهد شد. از سوی 
ديگر آنها بايد برای مردم روشن كنند مسائل كلی ديپلماسی 
و سياست خارجی كش��ور نيز در سطح شورای عالی امنيت 
ملی تصميم گيری می ش��ود و تصميم گيری در اين موضوع 
مربوط به كل نظام است. آنها بايد ثابت كنند مديريت خسته 
و بی انگيزه نمی تواند مشکالت اقتصادی كشور را حل كند. 

مجل��س پرتوان، پرتالش كه انگيزه تصوي��ب قوانين مؤثر را 
داش��ته و بر امور جاری كش��ور نظارت فع��ال دارد، می تواند 

عملکردی مفيد داشته باشد.
مردم از نمايندگان خود انتظار دارند ، تفکر معقول و شجاعت 
در عمل داش��ته و نيازهای مردم را بشناسند و آن را برطرف 

كنند.

امامعلی)ع(: خداوند روزه را واجب كرد تا به وسيله آن اخالص خلق را بيازمايد.

گزارش

منتخبمردميزد:
ساختارمجلسبايدتغييركند

جوكار گفت: برای تغيير در 
ساختار مجلس تحول در 
نامه داخلی مجلس  آيين 
ابزارهای  ت��ا  اس��ت  الزم 
نظارت��ی كارآمد و تقويت 
ش��ود و جاي��گاه مجلس 
در ح��وزه نظارت��ی ارتقا 
ياب��د. محمدصالح جوكار 
منتخب مردم ي��زد در يازدهمي��ن دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالميبا بيان اينکه مجلس يازدهم 
قطع��ا متفاوت از مجالس قبل��ی خواهد بود، گفت: 
درس��ت اس��ت كه مجلس جديد از نظر زمانی در 
امتداد مجالس قبلی اس��ت، ام��ا از لحاظ فعاليت، 
عملک��رد و كاركرد مانند پارلمان های قبلی نخواهد 
بود.  وی افزود: در اين مقطع زمانی، تغيير و تحول 
ج��دی در مجلس در همه بخش ها، هم خواس��ت 
مقام معظم رهبری است و هم مطالبه جامعه؛ مردم 
بسيار اميد دارند كه اين مجلس بتواند تحوالتی را 

در حوزه های مختلف ايجاد كند.
منتخب مردم ي��زد در مجلس با بيان اينکه معتقد 
هس��تم مجلس ابتدا بايد تحول در ساختار خود و 
در حوزه قانون گذاری و نظ��ارت ايجاد كند، اظهار 
داش��ت: برای ايجاد اين تغيير و تحوالت الزم است 
ت��ا در بخش هاي��ی از آيي��ن نامه داخل��ی مجلس 
بازنگری هايی ش��ود. جوكار در همين راس��تا ادامه 
داد: ابزارهای  نظارتی مجلس يعنی تذكر، س��وال و 
همچنين استيضاح كارايی  خود را از دست داده اند، 
بعضا چندين تذكر شفاهی و كتبی در جلسه علنی 
قرائت می ش��ود كه هيچ گونه ارزشی ندارند؛ سوال 
از وزرا هم ش��ايد اصال نوبت بررسی آنها در جلسه 
علنی نرسد و يا زمانی مطرح شود كه ديگر مسئله 

مطرح شده اهميت خود را از دست داده باشد.
وی اضافه كرد: با توجه به كهنه و ناكارآمد ش��دن 
ابزارهای نظارتی مجلس الزم است يك بازنگری در 
ح��وزه نظارتی مجلس ايجاد ش��ود اولين تغيير در 
ساختار مجلس تحول در آيين نامه داخلی مجلس 
اس��ت تا ابزارهای نظارتی كارآمد و تقويت ش��ود و 

جايگاه مجلس در حوزه نظارتی ارتقا يابد.
منتخ��ب مردم ي��زد در مجلس تصري��ح كرد: بايد 
تصميماتی جدی ب��رای تغييرات در جايگاه هيئت 
رئيس��ه و تقسيم كار اعضای اين هيئت و همچنين 
كارآمد كردن كميس��يون های تخصصی، گرفت و 
تغييرات��ی در آيين نامه داخلی ق��وه مقننه در اين 

تسنيم    زمينه ها انجام شود.

خبر

»ماهغفران«
اوم��دم خون��ت  در  دي��ر  خ��دا  آ 
اوم��دم ب��از  گاه  غ��رق  اوم��دم 
آ خ��دا خ��وب می دون��م خيلی بدم
ردم مک��ن  عل��ی  و  زه��را  ج��ان 

آ خ��دا ب��ا چش��م گري��ون اوم��دم
اوم��دم س��امون  س��ر  ب��ی  آخ��دا 
نفهمي��دم م��ن  و  گفت��ی  عمري��ه 
ردم مک��ن  عل��ی  و  زه��را  ج��ان 

اوم��دم خون��ت  در  عاش��قونه 
به��ر ي��ك لحظ��ه نگاه��ت اوم��دم
با ي��ه لقم��ه نون ت��و راض��ی بودم
ردم مک��ن  عل��ی  و  زه��را  ج��ان 

ت��وی م��اه خ��وب ني��کان اوم��دم
اوم��دم احس��ان  س��فره  س��ر  ب��ه 
س��ر س��جاده هم��ش داد م��ی زدم
ردم مک��ن  عل��ی  و  زه��را  ج��ان 

اوم��دم ف��رازی  س��ر  م��اه  ت��وی 
اوم��دم اله��ی  غف��ران  م��اه 
زدم رو  توب��ه  در  ب��ار  ص��د  اگ��ه 
ردم مک��ن  عل��ی  و  زه��را   ج��ان 

م��ِن »س��يرنگ« در خون��ت اومدم
اوم��دم ضياف��ت  ب��ه  گداي��ی  ب��ه 
حاض��رم ج��ون س��ر راه ت��و ب��دم
ردم مک��ن  عل��ی  و  زه��را   ج��ان 

كرباليی»سيرنگ«احمدزاده

ترنم احساس

مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد:

اختصاص 9 هزار شغل برکت به کولبران 
استان های مرزی

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( از ايجاد 9 
هزار ش��غل توسط اين بنياد برای كولبران استان های مرزی كشور خبر 
داد. اميرحس��ين مدنی كه در رزمايش همدلی بركت سخن می گفت با 
بيان اين مطلب افزود: 9 هزار شغل از 180 هزار شغلی كه بنياد بركت 
در س��ال جاری ايجاد می كند، به كولبران س��ه استان مرزی كرمانشاه، 

كردستان و آذربايجان غربی اختصاص خواهد داشت.
وی متذكر ش��د: از يك س��ال گذشته و با توجه به حساسيت های ايجاد 

ش��ده در س��طح جامعه، درصدد ايجاد فرصت های شغلی مناسب برای 
كولبران بوديم كه با پيش بينی و آماده س��ازی ساز و كارهای اين مهم، 
در س��ال جاری 3 هزار طرح اش��تغال زايی منجر به ايجاد 9 هزار شغل 
برای آن ها راه اندازی می شود. مدنی با تاكيد بر برگزاری رزمايش همدلی 
بركت به دعوت مقام معظم رهبری تصريح كرد: بنياد بركت سال گذشته 
40 هزار طرح اشتغال زايی را در مناطق محروم و كمتر برخوردار كشور 
راه اندازی كرد كه ايجاد 120 هزار شغل را به دنبال داشت.  مديرعامل 
بنياد بركت ادامه داد: برای امسال نيز ايجاد 180 هزار فرصت شغلی را 
در دستور كار داريم كه به اين ترتيب، تعداد اشتغال ايجاد شده توسط 
بنياد تا پايان سال 99، در مجموع به 300 هزار شغل می رسد. به گفته 
مدنی، 180 هزار شغل ايجاد شده توسط بنياد بركت در سال جاری، با 

اولويت بيکارشدگان ناشی از كرونا خواهد بود.

خ��ب��ر

مجلس یازدهم در عمل چگونه خواهد بود؟


