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نکته قابل توجه در حوزه تحریم، تحریف اس��ت که 
همزمان با تحریم مشاهده می شود. حال این سوال 
مطرح اس��ت که واژه تحریف به چه معناست و چه 
ارتباطی میان تحریم و تحریف وجود دارد؟ نخست 
آنکه متاس��فانه آنچه در حوزه مدیریتی کشور بعضا 
مشاهده می ش��ود آن اس��ت که برخی مسئوالن و 
مدی��ران ناکارآمدی و ناتوانی خویش را به تحریم ها 
نسبت داده و از انجام وظایف خود در رفع مشکالت 
کشور شانه خالی می کنند. آنها در حالی نبود منابع 
مال��ی و امکان��ات را برگرفته از تحری��م معرفی و با 
ای��ن توجیه از عملکرد ضعیف خ��ود دفاع می کنند 
که نگاهی به واقعیت درونی کش��ور واهی بودن این 
ادعاها را نشان می دهد. ایران به اذعان جهانیان از دو 
عنصر اصلی منابع اولی��ه و نیروی جوان و تحصیل 
کرده برخوردار است. نمود عینی این امر را در حوزه 
هس��ته ای و دفاعی می توان مش��اهده ک��رد که در 
شدیدترین تحریم ها، جوانان ایرانی توانسته اند کشور 
را به سطوح برسانند. همین مساله گواهی بر وجود 
ظرفیت های درونی برای حل مشکالت کشور است. 
متاسفانه برخی رویکردها مس��ئوالن برای تحریف 
داشته های داخلی به بهانه تحریم در حالی است که 
همزمان رفتار آنها زمینه س��از رانت های فسادساز و 
چالشهای اقتصادی برای کشور شده است به عنوان 
نمونه بخش مس��کن امری کامال داخلی است و نیاز 
خاصی به واردات ندارد اما عدم کفایت متولیان این 
بخ��ش و برخی اقدامات صورت گرفته برای تحریف 
داشته های درونی در این حوزه با کلید واژه تحریم، 
افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها را رقم 
زده اس��ت.  دوم آنکه ضلع دیگر تحریف را در عدم 
بیان دس��تاورهای ملت ایران می توان مشاهده کرد. 
در حالی که در حوزه زیرساختی، صنایع مادر و مولد 
و رس��یدن به دانش های روز جهان، دس��تاوردهای 
بسیاری حاصل و ایران در منطقه و حتی در مواردی 
در جهان رتبه برتر را دارد که تفکری خاص از بیرون 
مرزها و با همراهی تفکراتی در داخل کش��ور، سعی 
در اهمیت زدایی و کم رنگ کردن این دس��تاوردها 
دارند و با برجسته سازی صدباره کاستی ها و کتمان 
دس��تاوردها سعی در دلسردسازی ملت ایران دارند. 
آنان که می گویند ایران فقظ می تواند آب گوش��ت 
بزباش بپزد و لوله هنگ بس��ازد در زمره این حریف 
کنندگان می توان دانست. سومین ضلع تحریف را در 
واژگانی همچون نسبت دادن حضور منطقه ای ایران 
به تحریم ها می توان مش��اهده کرد. این ادعا مطرح 
می شود که نقش آفرینی ایران در منطقه زمینه ساز 
تحریم ها و فش��ار اقتصادی است. این ادعا در حالی 
مطرح می ش��ود که تجربه 8 س��ال دفاع مقدس به 
خوبی نش��ان می دهد که حضور منطق��ه ای و توان 
موشکی قدرت بازدارندگی برای امنیت کشور است و 
اال باید شاهد تجاوزات دوباره به کشور بود. نکته مهم 
آنکه حضور در منطق��ه همان اصل قرنطینه کردن 
بحران برای جلوگیری از ورود آن به کش��ور است. با 
آمدن ویروس کرونا، این مس��اله مطرح شد که چرا 
کرونا در چین و یا در قم قرنطینه نشد. حضور ایران 
در منطقه ترورسیم زده دقیقا همان قرنطینه کردن 
تهدیدات امنیتی برای عدم ورود آنها به کشور است 
و اگر چنین نمی ش��د اکنون در سراسر کشور باید با 

داعش در جنگ بودیم.
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سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان 
امام در مناطق محروم گیالن برای ایجاد 10هزار شغل 

جدید و احیای کارخانجات نیمه تعطیل 

ستاد اجرایی فرمان امام یک هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی و توانمندسازی اقتصادی و 
اجتماعی استان گیالن سرمایه گذاری می کند. در جلسه ای با حضور استاندار گیالن، معاونان ستاد 
اجرایی فرمان امام، مدیرعامل بنیاد برکت، نمایندگان استان گیالن در مجلس و مسئوالن استانی، 
مفاد تفاهم نامه همکاری میان س��تاد اجرایی فرمان امام و اس��تانداری اس��تان گیالن نهایی شد. 
براساس این گزارش، قرار است این تفاهم نامه به زودی به امضای محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام و ارسالن زارع، استاندار گیالن خواهد رسید. عارف نوروزی،معاون ستاد اجرایی فرمان 
امام دراین جلسه گفت: توجه به مناطق محروم و اقدام جهادی برای حل مشکالت مردم به ویژه 
آس��یب دیدگان کرونا، در اولویت برنامه های امسال ستاد قرار دارند. ارسالن زارع استاندار گیالن 
نیز گفت: ستاد اجرایی تاکنون بیش از 190 میلیارد تومان درمناطق محروم این استان برای ایجاد 
اشتغال و طرحههای عمرانی سرمایه گذاری کرده و خدمات بزرگ و ماندگاری ازخود برجا گذاشته 
اس��ت. امیرحس��ین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به جزئیات این 
تفاهم نامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه، 3500 طرح اشتغال زایی اجتماع محور در مناطق محروم 
اس��تان گیالن ایجاد می ش��ود که راه اندازی فرصت های کسب و کار برای 10 هزار نفر را به دنبال 
خواهد داشت. مدنی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از طریق بنیاد برکت در 15 طرح 
اقتصادی استان مشارکت و سرمایه گذاری می کند که پیش بینی می شود باعث ایجاد 1500 شغل 
برای متقاضیان شود. وی با اشاره به اجرای 115 پروژه عمرانی و زیربنایی در قالب این تفاهم نامه 
اظهار داشت: عالوه بر این تعداد پروژه عمرانی، 504 واحد مسکن ارزان قیمت نیز برای محرومین 
اس��تان گیالن ساخته می ش��ود. مدیرعامل بنیاد برکت مدت این تفاهم نامه را سه سال ذکر کرد 
و افزود: تمام شهرس��تان های استان گیالن تحت پوش��ش اقدامات و خدمات این تفاهم نامه قرار 

می گیرند اما برخی از مناطق محروم از جمله شهر شفت در اولویت خواهند بود.
مدنی خاطرنش��ان کرد: در این جلس��ه مقرر ش��د که اس��تانداری گیالن فهرستی از شرکت های 

کوچک و متوسط استان را برای احیا و راه اندازی مجدد در اختیار بنیاد برکت قرار دهد.
وی در تش��ریح برخی از اقدامات بنیاد برکت در اس��تان گیالن بیان کرد: تا به امروز با 11 بنگاه و 
کارخانه تولیدی مشارکت اقتصادی به مبلغ 118 میلیارد تومان داشته ایم که اشتغال زایی برای 4 
هزار نفر را در پی داش��ته است. همچنین در قالب مدل اشتغال زایی تسهیالت محور، 8 میلیارد و 
500 میلیون تومان به سه شرکت تولیدی تسهیالت پرداخت کرده ایم که باعث ایجاد شغل برای 

40 نفر شده است.
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