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اين روزها تب و تاب كرونا،  مشکالت اقتصادی و فشارهای 
ناشی از تحريمها شرايطی را برای كشور به وجود آورده كه 
تنها راه برای نجات از آن مسير همدلی و وحدت است. اما 
معلوم نيست كه چرا سيد مصطفی ميرسليم نماينده تهران 
و از اعضای تأثير گذار حزب مؤتلفه اسللالمی راه خودش را 

كج كرده و جاده خاكی را طی می كند.  
گويا به قول سللعدی شللاعر نامدار ايرانی »ترسم نرسی به 
كعبه ای اعرابی اين ره كه تو می روی به تركستان است.«  
نماينللده تهللران در يکی دو مللاه اخيللر در مصاحبه هايی 
عليه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شللورای اسللالمی 
موضع گيری كرده اسللت. وی در مصاحبه با خبرگزاری برنا 
دوبللاره اتهامات قبلی خود را مبنی بر پرداخت رشللوه 65 
ميليارد تومانی به روسللای يکی از كميسلليون های مجلس 
دهللم برای لغو تحقيق و تفحص از شللهرداری تکرار كرد 

و گفللت: »همه مدارك را به دسللتگاه قضايی ارجاع 
داده ام و پيگيری ها از جانب آن ها انجام می شللود. 
اصللل موضوع به تحقيللق و تفحص زمان حضور 
قاليباف در شهرداری برمی گردد، وقتی تحقيق 
و تفحص در مجلس دهم رأی نمی آورد شهردار 

وقللت از اينکلله چنيللن موضوعللی رأی 
نياورده، تشکر می كند.«

وی افزود: » موضوع تحقيق و 
تفحص مسئله ای نيست كه 

ناراحت  انجام شللدنش  از 
انجام نشللدنش  از  و يللا 
صللورت  خوشللحالی 
گيرد. بايد طبق بررسی 
مشللخص شود كه چه 
خدمللات شايسللته ای 
اسللت،  گرفته  صورت 
طبللق اسللنادی كلله 
دارم نشللان می دهللد 
رايزنی هايی پشت پرده 
اين  صورت گرفتلله كه 
انجام  تفحص،  و  تحقيق 

نشود و رد شود.«
البتلله ايللن مصاحبه پيرو 

گفت وگوی قبلی وی در تاريخ 9 خرداد ماه عنوان شده است 
كه در آنجا نيللز مطرح كرده بود كه: »برخی از دولتمردان 
برای جلب آرای نمايندگان و همچنين پس گرفتن سؤال، 
طللرح تحقيق و تفحص و اسللتيضاح جذابيت های مالی از 
خود نشللان می دادند تا آرای نمايندگان را بخرند و اين كار 
را می كردنللد. برای پس گرفتن يك طرح تحقيق و تفحص 
65 ميليارد تومان فقط به يك رئيس كميسيون در مجلس 

پرداخت  شده است.«
 واكنشنمايندگان 

البته در آن زمان نمايندگان مجلس دهم به اين سللخنان 
ميرسللليم واكنش نشللان دادند. به عنوان  مثال محمدرضا 
ملکشللاهی راد، نماينللده خرم آباد در مجلللس دهم درباره 
تحقيللق و تفحللص از شللهرداری تهران در سللال 1395 
گفتلله بود »يك حرفللی زده كه به  وسلليله آن كل مجلس 
و كميسلليون ها را زيللر سللؤال برده اسللت. آنچه در 
خصوص كميسيون عمران می دانم اين است آقايانی 
كه مدعی تحقيق و تفحص بودند مداركشان متقن 
نبللود.« وی در اين باره افللزود: در واقع اين ها قصد 
داشللتند قبل از كانديداتوری رياست جمهوری يك 
كار سياسللی انجام دهند اما مجموع نمايندگان كه در 
اكثريت بودند به اين نتيجه رسلليدند مداركشان 

متقن و محکم نيست، بنابراين ارائه ندادند.
از سللوی ديگللر محمود صادقللی، نماينده 
اصالح وقت مجلس، در اين باره گفته بود 
كه "گزارش هايی در دست است كه نشان 
می دهد تهران بلله صورت غيرقانونی در 
حال فروخته شللدن از سوی شهرداری 

است تا درآمدهايی كسب شود."
وی تصريللح كللرد: در مللورد موضللوع 
واگذاری امالك، شللهرداری تهران ابتدا 
اين موضوع را انکار می كرد، اما با فشللار 
قوه قضائيه، اكثر موارد واگذاری را تأييد 

كرد.
 ماهيگيریبهسبکاصالحطلبان

در ايللن ميان اصللالح طلبللان از اظهارات 
ميرسللليم در مقطللع زمانی فعلللی به نفع 
خود بهره برداری كرده اند. آنها با استناد به 

اظهار نظر  محمدعلی نجفی شللهردار وقت تهران در سال 
1396 كه در گزارشی اعالم كرده بود كه بخشی از تخلفات 
شهرداری در دوره تصدی محمدباقر قاليباف به قوه قضائيه 
ايران ارائه شللده، تللالش می كنند تا پيش از اعالم نظر قوه 

قضاييه، نظرات خود را به مردم القاء كنند. 
ميرسللليم در اين مجلس از يك سللو در انزوا قرار گرفته و 
به دليل اينکه نتوانسللته جايگاه مناسب در مجلس يازدهم 
بدسللت بياورد و از سللوی ديگر از عملکرد هيئت رئيسلله 
مجلس ناراضی است اصالح طلبان تالش كردند تا از طرح 
اختالف در ميللان اصولگرايان در ابتللدای مجلس يازدهم 
سخن بگويند و نشان دهند كه مجلس يازدهم بيش ازآنکه 

به فکر مردم باشد به فکر اهداف سياسی است. 
اصللالح طلبللان همچنين از طللرح حذف جريان سللنتی 
اصولگرا سللخن به ميان آورده و اينگونه مدعی شده اند كه 

اين طرح شدت گرفته است.
آنها اينگونه عنوان می كنند كه اصولگرايان سللنتی با روی 
 كار آمللدن دولت احمدی نژاد يکی يکی به اشللکال مختلف 
حذف شده يا مجبور به حاشيه  نشينی در سياست شده اند. 
برخی ماننللد حزب مؤتلفه از پسللت ها و مناصب دولتی و 
حتی از مسللئوليت های اقتصادی كنار زده شللده و برخی 
مانند ناطق نوری و اخيراً علی الريجانی با بی مهری از سوی 
ياران پيشللين، كنار زده شللدند. امثال توكلی و باهنر هم 
عمال اثرگذاری و نفوذ سياسللی پيشللين خود را در جريان 

اصولگرايی از دست داده اند.
اصالح طلبللان تاكيد دارند كه طيللف نوظهوری با هدايت 
قاليبافيان و جبهه پايداری و جمعی از مجلسلليان يازدهم  

چنين برنامه ای را برای اصولگرايان در نظر دارند. 
 درنهايت 

بايد گفت كه ميرسليم در جايگاه نماينده تهران و به عنوان 
شللخصی كه خود را زمانی برای رياست جمهوری كانديدا 
كرده بود بايستی در بيان سخنان خود سنجيده تر و زمان 
شناس تر عمل كند تا تحليلی نادرست از اهداف وی نشود. 
ميرسليم از كهنه اصولگرايانی است كه هر حرف و سخنش 
می تواند مبنای سللنجش رفتار اصولگرايان شللناخته شده 
و اتفاقاً شللخصيتی اسللت كه رفتار او ميزانللی برای رفتار 

اصولگرايان و تحليل افکار عمومی به شمار می رود. 
بنابرايللن انتظللار می رود كه وی به عنوان يك شللخصيت 

شناخته شده و گرم و سرد كشيده انقالب، رفتاری در شأن 
جايگاه خود نشان دهد.

انتظللار می رفت وی اگر مدركی در دسللت داشللت پيش 
از اينکه قاليباف به رياسللت مجلس برگزيده شللود آنها را 
ارائلله می كرد تا اينگونه عنوان نشللود كه اين اظهار نظرها 
به دليل به دسللت نياوردن جايگاه رياسللت مجلس صورت 
می گيرد. سللوال اينجاست كه اگر مير سليم دغدغه رعايت 
عدالت دارد، چرا با جديت مطالبات خود را از دستگاه های 
قانونی و نظارتللی پيگيری نکرده و به جای آن وارد فضای 
رسللانه ای  شللده اسللت تا موجب بهره بللرداری های غير 

منصفانه از آن نشود . 
همچنين غالمحسين اسماعيلی، سخنگوی قوه قضائيه 20 
خرداد از دسللتور رئيسی برای دريافت و بررسی مستندات 
ميرسليم خبر داده بود اما مردم می پرسند چرا بايد سخنان 
نماينده تهران هرچند وقت يکبار تکرار شود و در مقابل آن 
اقدامی صورت نگيرد؟ اين نشللان از بی توجهی به ادعاهای 
نماينللده مردم پايتخت دارد. از سللوی ديگللر اعتماد افکار 
عمومللی دچار خدشلله می شللود كه چرا به اين سللخنان 

رسيدگی نمی شود. 
در هميللن  حال نبايد از ياد ببريم كه قوه قضاييه اقدامات 
جديللدی برای اصالح و مبارزه با فاسللد بدون اغماض آغاز 
كرده اسللت.در عين حال سللکوت قوه قضاييلله نيز در اين 
باره بازهم سللوال برانگيز است و اينکه چرا اتهاماتی كه در 
رسللانه ها عليه رئيس مجلس طرح می شللود مورد بررسی 
قرار نمی گيرد و نتيجه نهايی شفاف عنوان نمی شود تا هم 
خيال مردم و هم خيال ميرسليم از اين بابت راحت شود. 
البته شايد منطقی آن بود كه نماينده تهران حداقل مدتی 
صبر می كرد تا بررسی قوه قضائيه دراين باره پايان می يافت 
اما اگر قرار باشللد ميرسللليم بعد از هللر اتفاقی در مجلس 
دوباره اتهامات قبلی خود را تکرار و صبوری الزم را نداشته 
باشد ضرورت ايجاب می كند قوه قضائيه در اين امر تسريع 
كند. از زمانی كه سللخنگو در اين باره صحبت كرده است 
بيش از 40 روز می گذرد اما هنوز مشللخص نيست بررسی 

اين اسناد و مدارك در چه مرحله ای است.
حتمللاً قاليباف نيللز از اين اقدامات راضی خواهد شللد كه 
برای يکبار به اين مسللئله پرداخته شود و پرونده آن برای 

هميشه بسته شود.

امیر آراسته:

 پیرمرد و پیرزن های 
خائن منافق، توانی برای 

نبرد نظامی ندارند

عضو گروه مشللاورين نظامی رهبر معظم انقالب با اشاره 
به تهديدات اخير گروهك تروريسللتی منافقين گفت: از 
نظللر عملياتی و رزمی حسللابی روی ايللن پيرمرد و پير 
زن های خائن، جانی و احمق نمی كنيم چرا كه خود را از 

ارتش به قول آن ها مجهز آمريکا باالتر می دانيم.
امير سللرتيپ ناصر آراسته، هم رزم شهيد صياد شيرازی 
در عمليات مرصاد با حضور در برنامه سالم صبح به خير 
شللبکه سللوم سلليما، با بيان اينکه هدف اصلی گروهك 
تروريستی منافقين براندازی نظام بود،گفت: اين گروهك 
تروريستی در سال 67 با چراغ سبز چند تن از نمايندگان 

كنگره آمريکا و سللناتورهای مجلس سنا جهت براندازی 
جمهوری اسالمی اقدام كردند.

امير سللرتيپ آراسته در ادامه با اشاره به اينکه در فاصله 
پذيللرش قطعنامه تا روز حمله منافقين، مسللعود رجوی 
سللركرده اين گروهك تروريستی سه بار با صدام مالقت 
كرده اسللت، عنوان كرد: وی در ايللن مالقات ها از صدام 

تقاضای حمله به ايران را كرده بود.
رئيللس هيات معارف جنگ ارتللش همچنين با تاكيد بر 
اينکه ميزان كشللت و كشللتار منافقين به عدد 17 هزار 
شهيد می رسللد، اظهارداشت: اين در حالی بود كه صدام 
در كل بمباران شللهرهای كشللور در طول هشللت سال 
دفاع مقدس، 15 هزار نفر از مردم بی گناه را به شللهادت 

رساند.
قدرتپدافندهوايیدرساقطكردنهواپيماهای

ارتشعراق
امير سللرتيپ آراسته در بخش ديگری از سخنان خود با 
اشللاره به عمليات مرصاد گفت: در ايللن عمليات قرار بر 
اين بود كه منافقين پس از عبور از مرز عراق با پشتيبانی 
توپخانلله ای و هواپيمايللی رژيم بعثللی، پايگاه های تبريز 
، همدان و كرمانشللاه را تسللخير و پس از 33 سللاعت با 

برنامه ريزی انجام شده به تهران برسند.
وی افزود: البته الزم به توضيح است منافقين با استعداد 
نيروی 5 هزار نفری فعال در صحنه كه شللامل 32 تيپ 
به ظرفيت500 الی 700 نفر بوده اقدام به عمليات كرده 
ولللی در صحنه نبرد، نيروهای آن ها به 6 الی 7 هزار نفر 

هم می رسيد.
عضو گروه مشللاورين نظامی رهبر معظم انقالب در ادامه 
با بيان نقش برجسللته پدافند هوايی ايللران در عمليات 
مرصاد اظهارداشت: در همان روز اول عمليات، 14 فروند 
از هواپيماهللای ارتش عراق كه به پشللتيبانی از منافقين 
در اين عمليات مشللغول بودند، توسللط نيروهای مقتدر 
پدافند هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران ساقط گشته 

و منهدم شدند.
امير سللرتيپ آراسته در تشريح اين عمليات به نقش بی 
بديل امير سللپهبد شهيد صياد شلليرازی اشاره و با بيان 
ذكاوت نظامی ايشان عنوان كرد: به محض اعالم به شهيد 
صياد در شللب قبل از عمليات، ايشان خود را ساعت23 
به منطقه رسانده و به دليل اينکه تازه از منطقه بازگشته 

بودند تسلط خوبی روی آنجا داشتند.
وی افزود: شللهيد صياد در اوليللن تحليل خود از اتفاقی 
كلله در حللال رخ دادن بود متوجه شللدند كه مهاجمان 
به كشللور منافقين هستند كه با پشللتيبانی ارتش بعثی 
عراق تدارك حمله ديده اند اما اين در حالی بود كه برای 
بسللياری از فرماندهان هنوز صحت وسللقم اين موضوع 

روشن نشده بود.
امير سللرتيپ آراسللته در ادامه با اشللاره به رشادت های 
شللهيد صياد خاطرنشان كرد: ايشللان به محض ورود به 
هوانيروز اقدام به تشللکيل كوچکترين قرارگاه تاكتيکی و 
متحرك ترين  پاسگاه فرماندهی در آسمان كرد كه تا آن 

زمان در جنگ چنين چيزی رخ نداده بود.
وی اداملله داد: در مجموع 65 هلکوپتللر و بالگرد نيروی 
زمينی از پايگاه هوانيروز كرمانشللاه، كرمان و پشتيبانی 
اصفهان،  425 سللاعت پرواز عملياتی داشللتند و شهيد 
بزرگوار بيشللتر طراحی ها و هماهنگی هللای اين پروازها 

رادر هوا انجام داد.  
اين فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس همچنين با اشاره به 
داليل ضعف ايران در ابتدای مواجهه با گروهك منافقين 
گفت: يکی از داليل ضعف نيروهای مسلح در ابتدای اين 
عمليات، به دليل شللوك پذيللرش قطعنامه 598 بود كه 
نيروی های مسلللح ما تصور می كردند جنگ پايان يافته 
ولللی با نهيب حضرت امللام )ره( دوباره بلله صحنه نبرد 

بازگشتند.
جانيانیكهمربیداعشهستند

امير آراسللته با اشاره به جنايت های منافقين گفت: آن ها 

اگر با كوچکترين مقاومت يا سللئوال از طرف مقابل خود 
مواجه می شللدند، بالفاصللله آن را از بيللن می بردند. به 
عنوان مثال فقط در يك نمونه فرمانده پادگان اسالم آباد 
غرب را ابتدا بينی و گوش های ايشللان را بريدند و سپس 

تيرباران اش كردند.
وی افللزود: از ديگر جنايات منافقيللن می توان حمله به 
بيمارستان اسالم آباد غرب را عنوان كرد كه با بی رحمی 
تمام بيماران را پس از جمع كردن در كنار ديوار، تيرباران 

كرده و به آتش كشيدند.
اين فرمانده ارشللد ارتش در بخش ديگللری از اظهارات 
خود با بيللان دليل اعدام برخللی از اعضای اين گروهك 
تروريسللتی عنوان كللرد: برخی از اسللرای منافقين ابتدا 
توبلله كردند و با رافت نظام مواجه شللدند اما بعدها توبه 
شکسللتند و در عمليات های مختلف عليه كشللور حضور 

داشتند، بنابراين حکم اعدام برای اين ها منصفانه بود.
امير سرتيپ آراسته در ادامه با برشماری سه ويژگی بارز 
منافقيللن خطاب به جوانان گفت: منافقين سلله ويژه گی 
خيانت،جنايللت و حماقت را با هللم دارند چراكه نه تنها 
برای آسيب زدن به كشور با دشمن هم پيمان شدند بلکه 
در جناياتی تکرار نشللدنی بسياری از مردم بی گناه را به 

خاك و خون كشيدند.
عضو گروه مشللاورين نظامی رهبر معظم انقالب اسالمی 
در واكنللش به تهديدهای اخير اين گروهك تروريسللتی 
گفت: از نظر عملياتی و رزمی حسابی روی اين پيرمرد و 
پيللر زن های خائن، جانی و احمق نمی كنيم چرا كه خود 

را از ارتش به قول آن ها مجهز آمريکا باالتر می دانيم.
وی در پايللان با اشللاره بلله راهبرد جديللد اين گروهك 
تروريسللتی خاطرنشللان كرد: بايد دقت داشللت كه اين 
گروهك تروريسللتی توان جنگ هللای رو در رو و نظامی 
را نداشللته و به همين علت به فضای مجازی و رسانه ای 
روی آورده كلله مهم ترين هدف آن ها نا اميد كردن مردم 

از نظام است.

امامصادق)ع(: هرگاه مؤمن به برادر دينی خود تهمت بزند، ايمان در قلب او 
از ميان می رود، همچنان كه نمك در آب، ذوب می شود.

طرح2فوريتیحمايتازخانوارهای
نيازمنددردستوركارمجلسقرار

گرفت
نماينللده ملکان در مجلس از 
تهيه طرح 2 فوريتی حمايت 
خانوارهللای  از  معيشللتی 
نيازمنللد خبللر داد و گفللت: 
در ايللن طرح كه در دسللتور 
كار هفتلله آينده مجلس قرار 
گرفته، بسللته جامعللی از 4 نياز اساسللی 5 دهك 
پايين پيش بينی شللده اسللت. سلليدعلی موسوی 
نماينده ملکان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به طللرح دو فوريتی اش برای حمايت معيشللتی از 
خانوارهای نيازمند اظهار داشللت: درباره تهيه اين 
طرح با تعداد زيادی از نمايندگان، كارشناسللان و 
متخصصين جلسات مستمر داشته و تالش كرديم 
كاری جامللع انجام دهيم چرا كه حمايت از اقشللار 
نيازمنللد را برای خود وظيفه  می دانيم. وی با بيان 
اينکه بررسللی نيازمندی های اقشار ضعيف جامعه 
و احصللاء دغدغه هللا و نگرانی هللای آن را در طرح 
دو فوريتی بللرای حمايت معيشللتی از خانوارهای 
نيازمنللدان ديده ايللم، تصريح كللرد: در طرح های 
پيشين فقط يك موضوع در مجلس مانند كاالهای 
اساسی مصوب شده بود كه همگی آنها يك ماده ای 
و يللا يك فوريتی بللود اما تالش داشللت به همراه 
تعللدادی از نماينللدگان برای حمايللت جدی تر از 
خانوارهای نيازمند كاری اساسی تر انجام دهيم و به 
همين دليل كوشلليده ايم تا اين حمايت را در ابعاد 
مختلف از خانواده های مسللتضعف تسللری دهيم. 
نماينده ملکان در مجلس گفت: بر اساس اين طرح 
5 دهللك پايين جامعه كه در مضيقه و فشللار قرار 
دارنللد مورد حمايت دولللت و مجلس قرار خواهند 
گرفت. موسللوی با بيان اينکلله مجلس يازدهم كه 
مجلسللی انقالبی اسللت بنای نمايندگان پيروی از 
مکتب قاسم سللليمانی است به همين دليل تالش 
داريم تا جايی كه مشکل بحران را مشاهده كرديم 
بللا ورود عملياتی به اين موضللوع، معضل را حل و 
فصللل كرده و گره گشللا باشلليم. عضو كميسلليون 
صنايللع و معادن مجلس افزود: آقللای  نيکزاد نائب 
رئيللس مجلس كمك زيادی برای در دسللتور قرار 
گرفتن ايللن طرح دوفوريتی در جلسلله هفته آتی 
مجلس داشللته اند و ضمللن حمايللت از اين طرح 
تالش زيادی كردند تا سرانجام الزم را پيدا كنند و 
چون منافع اين طرح شامل نيازمندان و محرومان 
می شللود تعداد زيادی از نمايندگان از آن حمايت 
كردنللد. نماينده ملکان در مجلس با بيان اينکه در 
اين طرح 4 هدف اصلی را دنبال كرديم، گفت: قرار 
اسللت تمام نيازهای ضروری يك خانوار نيازمند در 
قالب يك طرح در برگرفته شللود و بر همين اساس 
جامعه دهك ما 5 دهك پايين جامعه است. موسوی 
افزود:در قالب اين طرح كاالهای اساسللی و ضروری 
يك خانواده شللامل برنج، مرغ، گوشت، تخم مرغ و 
روغن را در نظر گرفته ايم ضمن اينکه حمايت از اين 
اقشللار نيازمند را در حوزه انرژی هم دنبال كرده ايم 
بلله طوری كه برخی خانوارهای مسللتضعف دغدغه 
پرداخللت قبوض آب، گاز و برق خللود را دارند و به 
همين دليل سعی كرديم با اقدامات حمايتی نگرانی 

آنها را در اين حوزه رفع كنيم.
وی بللا بيان اينکه برای هر كللدام از تامين نيازهای 
ايللن خانوارها منابع مالی الزم را پيش بينی كرده ايم 
و بر همين اسللاس نگرانی دولت را بر اسللاس اصل 
75 قانون اساسللی را رفع كرده ايللم كه دولت بهانه 
نبللود منابع اعتباری و بودجلله ای آن را اعالم كند و 
به همين دليل تالش كرديم از ظرفيت ستاد اجرايی 
فرمان امام )ره( و بنياد مسللتضعفان استفاده كنيم. 
نماينده ملللکان در مجلس گفت:  برای اينکه ميزان 
مصللرف آب، بللرق و گاز خانوارهای نيازمند افزايش 
زيللادی پيدا نکند تخفيف های زيللادی را در ميزان 
مصللرف آنها در نظر گرفته ايم و بلله همين دليل از 
يارانه پرداختی 5 دهك باالی جامعه مبلغی را برای 
تامين يارانه انرژی خانوارهای 5 دهك پايين جامعه 
در نظر گرفته ايم كه عمال اين كار بخشی از مالياتی 
اسللت كه افراد ثروتمند جامعه به عنوان سهم شان 
به نيازمندان می پردازند. موسللوی تصريح كرد: بند 
سللوم اين طرح مربوط به وديعه مسکن و مشکالت 
مستاجران است. همچنين بند چهارم مربوط به دارو 
است به طوری كه خانوارهايی كه مشکالت درمانی 
و دارويللی دارند بللا تصويب اين طللرح دو فوريتی 

فارس  دغدغه هايشان كاهش پيدا خواهد كرد. 

خبر

2700 شغل برکت برای کولبران 
استان کرمانشاه

 بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام ايجاد 8400 شغل جديد را در استان 
كرمانشللاه در دسللت اقدام دارد كه از اين تعداد، 2700 شللغل به كولبران 
مناطق مرزی استان اختصاص يافته است. به گفته معاون توسعه  كارآفرينی 
اجتماع محللور بنياد بركللت، اين بنياد اجللرای 2800 طرح اشللتغال زايی 
اجتماع محور را در سللال 99 در 14 شهرسللتان و 380 روسللتای اسللتان 
كرمانشاه در دستور كار دارد كه منجر به ايجاد 8400 شغل خرد و خانگی 
خواهد شللد. رضا راضی زاده اداملله داد: تاكنون 120 طللرح از اين 2800 
طرح اشللتغال زايی هدف گذاری شده بنياد بركت در استان كرمانشاه برای 
سال جديد به بهره برداری رسيده كه فراهم آمدن فرصت های كسب  و كار 

برای 360 متقاضی شغل را به دنبال داشته است. معاون توسعه  كارآفرينی 
اجتماع محور بنياد بركت اسللالم آباد غرب، ثالث باباجانی، روانسللر، سرپل 
ذهاب، كرمانشاه، گيالن غرب، هرسين، پاوه، جوانرود، داالهو، سنقر، صحنه، 
قصر شلليرين و كنگاور را 14 شهر تحت پوشش طرح های اشتغال زايی اين 
بنياد عنللوان كرد. وی افزود: حجم كل سللرمايه گذاری برای ايجاد 8400 
شللغل جديد بركت در استان كرمانشاه بالغ بر 2 هزار و 520 ميليارد ريال 
است. همچنين 2100 شغل از اين تعداد فرصت شغلی به كولبران مناطق 
مرزی اسللتان اختصاص می يابد. اين 2100 شغل بخشی از 9 هزار فرصت 
شللغلی ای اسللت كه بنياد بركت در سللال جاری برای كولبران سه استان 
مرزی كرمانشاه، كردسللتان و آذربايجان غربی ايجاد می كند. راضی زاده با 
اشاره به فعاليت های اشللتغال زايی پيشين بنياد بركت در استان كرمانشاه 
خاطرنشللان كرد: در سال گذشته 2335 طرح اشتغال زايی اجتماع محور با 

1900 ميليارد ريال سرمايه گذاری افتتاح شده است.
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