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دنیای امــروز به عنوان دنیــای آزادی ارتباطات 
و گردش اطالعات شــناخته می شــود بگونه ای 
که این مولفه ها به عنوان بخشــی از حقوق بشــر 
و دموکراسی در کشــورها مطرح می شود. جالب 
توجه آنکه این مســئله بهانه ای شــده است برای 
اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی علیه کشورها 
و مدعیان حقوق بشر غربی و نظام سرمایه داری، 
با ادعای حمایــت از  آزادی بیان، آزادی اطالعات 
و ارتباطات اقدام به تحریم علیه ســایر کشــورها 
می کنند. این ادعاها در حالی مطرح می شــود که 
در اقدامی تامل برانگیز وزارت دادگستری آمریکا 
در اقدامی به بهانه نقض تحریم های آمریکا، دامنه 
اینترنتی ۳۳ وب ســایت مورد اســتفاده اتحادیه 
رادیوها و تلویزیون اسالمی ایران و سه وب سایت 
متعلــق به کتائب حزب اهلل عــراق را توقیف کرد. 
هر چند که این اقدام برای نخســتین بار صورت 
نگرفته و پیــش از این نیز آمریکا اقدام به تحریم  
و مسدود سازی شــبکه های ایرانی نموده است و 
مشابه آن نیز علیه المنار لبنان، االقصی فلسطین 
نیز توســط آمریکا و اروپا صورت گرفته است، اما 
اقدام کنونی آمریکایی ها نکاتی خاص را آشــکار 

می سازد. 
یکی از ابعاد این رفتار آمریکا را می توان ناشــی از 
سرخوردگی و خشم غربی ها از شکستشان در برابر 
اراده ملت ایران دانست. ملت بزرگ ایران با حضور 
در انتخابات سناریوی تحریم را ناکام ساختند. لذا 
این تروریسم اطالعاتی آمریکا نه برگرفته از قدرت 
آمریکا بلکه ناشــی از ضعف و ناتوانی آن در برابر 
اراده ملت ایران است که برای پنهان سازی آن به 
ابتدایی ترین رفتارها یعنی توقیف دامنه اینترنتی 
وب ســایت های ایرانــی آن هم در عصــر آزادی 

ارتباطات و اطالعات پرداخته است. 
نکته دیگر تکرار رفتارهای دوگانه آمریکاســت که 
ناشــی از نگاه خودمحور بین ســران نظام سرمایه 
داری است. زمانی که شبکه های رسانه ای و فضای 
مجازی علیه مخالفان آمریکا باشد حق فعالیت دارند 
چنانکه رسما آمریکا از شبکه های معاند جمهوری 
اســالمی و مقاومت حمایت می کنند و اگر شبکه 
هــا و فضای مجــازی خالف این رویه باشــد حق 
فعالیت ندارند که توقف دامنه اینترنی وب ســایت 
های ایرانی، لبنانی، فلســطینی ، یمنی و یا حذف 
پســت های قرار گرفته در اینســتاگرام در تقدیر از 

سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی حذف گردید.
 نکتــه دیگر آنکه غرب در حالی ادعای حمایت از 
زنان را سر می دهد که این واژه صرفا زمانی کاربرد 
دارد که بتواند جمهوری اسالمی و مسلمانان را زیر 
ســوال ببرد در غیر این صورت حقوق زن معنایی 
ندارد چنانکه زنان ایرانی در خارج از کشــور برای 
حضور در انتخابات بــا تهدید و ارعاب مواجه می 
شوند و ســران غرب و رسانه یشــان در برابر آن 
سکوت می کنند.   نمونه دیگر دوگانگی آمریکایی 
را در مقوله تروریســم می توان مشاهده کرد آنجا 
که تروریســت ها منافع امریــکا را تهدید نمایند 
مانند 11 سپتامبر تروریسم بد است اما گروه های 
تروریســتی که در چارچوب منافــع آمریکا علیه 
سایر کشــورها اقدام کنند تروریسم خوب هستند 
که نمونه ان حمایت آشکار آمریکا از گروهک های 
تروریستی علیه ملت ایران است. هسته ای خوب 
و بد نیز نمونه دیگر این رفتار است چنانکه توسعه 
بمب های هســته ای آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
مجاز است و برخورداری ســایر کشورها از جمله 
ملت ایران از حقوق هسته ای بد است. این رفتارها 
را باید برگرفته از انحصارطلبی و نگاه کاسب کارانه 
نظام سرمایه داری دانست که برای منافع خویش 
به هیچ قانون و حقوقی پایبند نیســت و اخالق و 

صداقت رفتاری برای آن معنایی ندارد.
نکته مهم دیگر در رفتار آمریکا آنکه تروریسم های 
هســته ای، اقتصادی، علمــی و اطالعاتی آمریکا 
بیانگر ضرورت تحقق اجماع کشــورهای مستقل 
و آزاد بــرای پایــان دادن به یــک جانبه گرایی 
آمریــکا و تحقق چند جانبه گرایــی در مدیریت 
جهانی اســت.  در همین حال ایــن رفتار آمریکا 
اصل تکیه بر اینترنت و شــبکه ها و ســاختارهای 
ملی را برای جلوگیــری از تکرار چنین رفتارهای 
مجموع  می ســازد.  ضــروری  انحصارطلبانــه ای 
تروریسم های اعمالی از ســوی آمریکا بیانگر این 
حقیقت اســت که سران کشــور همچنان همان 
رویکردهای گذشته سلطه گری را دنبال می کنند 
و ادعای سران جدید این کشور مبنی بر مذاکره و 
تعامل ادعایی واهی و بدون پشتوانه است و حتی 
ضمانت کتبی آنها نیز نمی تواند سندی بر پایبندی 
آنها به تعهداتشان باشد لذا با بی اعتمادی بیشتری 
باید به وعده های آمریکا در مذاکرات وین نگریست 
تا کشــور بار دیگر گرفتار برجام و تبعات آن بویژه 

پیامدهای اقتصادی فاجعه بار برجام نگردد.

تروریسم اطالعاتی
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مدیرعامل بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام 
از مهاجرت معکوس 60 هزار نفر به روســتاها تا 

پایان سال جاری خبر داد.
نشســت رســانه ای سیدامیرحســین مدنــی، 
مدیرعامــل بنیــاد برکت به منظور تشــریح دو 
پویش ملی »به روســتا برمی گردیم« و »برکت 
همدلــی« و اعــالم برنامه های اشــتغال زایی و 
طرح های عمرانی و زیربنایی بنیاد در سال جاری 

برگزار شد.
مدنی در این نشســت با اشاره به اجرای 5 هزار 
طرح اشتغال زایی برای تحقق مهاجرت معکوس 
به روستاها در ۳50 شهرستان گفت: این طرح ها 
باعث بازگشــت ۳0 هزار نفر به روستاهای خود 
در سال جاری خواهد شد.وی تصریح کرد: بنیاد 

برکت برای افزایش ایــن طرح ها تا 10 هزار طرح هم آمادگی دارد که در صورت 
تحقق، عالوه بر ایجاد 15 هزار شغل مستقیم تا پایان سال، مهاجرت معکوس برای 

60 هزار نفر را هم به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر این که اشــتغال زایی و تولید اصلی ترین فعالیت 
این بنیاد اســت، خاطرنشــان کرد: تا بــه امروز در 800 بنگاه متوســط و بزرگ 

اقتصادی سرمایه گذاری کرده ایم که منجر به ایجاد 200 هزار شغل شده است.
مدنــی ادامه داد: بنیاد برکت از اواســط ســال 97 به حوزه ایجاد مشــاغل خرد 
و خانگــی هم ورود داشــته و تا به امــروز 116 هزار طــرح را در مناطق محروم 
و کم برخوردار 297 شهرســتان، 641 بخش و 8 هزار و ۳05 روســتای کشــور 
راه انــدازی کــرده اســت.به گفته مدیرعامــل بنیــاد برکت، تعــداد طرح های 
 اشــتغال زایی اجتماع محــور این بنیاد تا پایان ســال جاری بــه 180 هزار طرح 

خواهد رسید.

حمایت ویژه بنیاد برکت از اقشار خاص 
وی با تاکید بر حمایت ویژه بنیاد برکت از اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه گفت: 
بنیاد تا به امروز ۳ هزار و 814 طرح اشتغال زایی را برای کولبران سه استان مرزی 
کردســتان، کرمانشــاه و آذربایجان غربی راه اندازی کرده که باعث فراهم شــدن 
فرصت های کســب و کار برای 11 هزار و 442 کولبر شده است.مدنی یادآور شد: 
800 مجری و تســهیل گر بنیاد برکت در سراســر کشور به مدت ۳0 ماه در کنار 

کارآفرینان هستند تا شغل  شان به ثبات و پایداری برسد.

مهاجرت معکوس با »به روستا برمی گردیم«
مدیرعامل بنیاد برکت حاشیه نشــینی را یکی از نتایج مهاجرت از روســتا به شهر 
دانســت و اظهار داشت: بسیاری از مشــاغل افرادی که در حاشیه شهرها ساکن 
هســتند در اثر اتفاقات مختلف از جمله شــیوع ویروس کرونا از بین رفته اند. به 
همیــن دلیل، بنیاد پویش مردمی »به روســتا برمی گردیــم« را با هدف حمایت 
 از افراد و مشــاغل آســیب دیده از کرونــا و ایجاد مهاجرت معکوس به روســتا ها 

برگزار می کند.
وی ادامه داد: پویش مردمی »به روســتا برمی گردیم« شــامل افرادی می شود که 
هم اکنون در شهر یا حاشیه شهر ها هستند، اما در اثر شیوع ویروس کرونا شغل و 
کسب و کار خود را از دست داده اند و قصد بازگشت به روستای زادگاه خود را دارند.
وی با تاکید بر اینکه مهاجرت معکوس یکی از اهداف پویش مردمی »به روســتا 
برمی گردیم« اســت، ادامه داد: اجرای 5 هزار طرح اشــتغال زایی اجتماع محور در 
روستا های ۳50 شهرستان هدف برکت برای حمایت از افراد و مشاغل آسیب دیده 
از کرونا در این پویش پیش بینی شــده اســت که ایجاد 15 هزار فرصت شــغلی 

را در روستا های کشــور به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل بنیــاد برکت گفت: ایــن بنیاد برای 
اجرای پویش مردمی »به روستا برمی گردیم« 6 
هزار و 750 میلیارد ریال در مناطق روســتایی 
کشــور ســرمایه گذاری می کند.وی خاطرنشان 
کرد: افــرادی که به دلیل بیکاری و مشــکالت 
اقتصادی از روســتا های خود به شهر ها مراجعه 
کرده اند و هم اکنون متقاضی بازگشت به زادگاه 
خود هســتند، می توانند با مراجعه و ثبت نام در 
 app.barkat.ir اپلیکیشــن برکت بــه آدرس
شرایط خود را اعالم نمایند تا بنیاد برکت با ارائه 
الگوی مناســب و راهبری یک طرح اشتغال زایی 
 در روســتای مبدا، آن ها را صاحب کسب و کار 

مطمئن نماید. 

بهره برداری از 500 طرح اشتغال زایی در مناطق روستایی
از  افـزود:  نیـز  برمی گردیـم«  روسـتا  »بـه  پویـش  از  اسـتقبال  دربـاره  وی 
بـرای  تقاضـا  و 200  امـروز، یک هـزار  بـه  تـا  پویـش  فراخـوان  انتشـار  زمـان 
مهاجـرت بـه 265 روسـتا از 94 شهرسـتان در 26 اسـتان کشـور در سـامانه 
ثبـت شـده اسـت و ثبت نـام از متقاضیـان همچنـان ادامـه دارد.مدنـی افـزود: 
اشـتغال زایی  طـرح   500 تاکنـون  شـده،  ثبـت  تقاضـای   200 و  یک هـزار  از 
مناطـق  در  ریالـی  میلیـارد   675 سـرمایه گذاری  کل  حجـم  بـا  اجتماع محـور 
روسـتایی راه انـدازی شـده کـه ایجـاد شـغل بـرای یک هـزار و 500 نفـر را در 
 پـی داشـته اسـت. همچنیـن سـایر تقاضـای ثبـت شـده هـم در دسـت بررسـی

و اهلیت سنجی است.

کمک های مومنانه با »برکت همدلی«
مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: بنیاد در سال جاری پویش مردمی »برکت 
همدلی« را نیز با هدف کمک های مومنانه در اشــتغال و تولید و تسریع در اجرای 

طرح های اشتغال زایی و عمرانی برگزار می کند.
مدنی ادامه داد: ایجاد اشتغال برای آسیب دیدگان از کرونا، زنان سرپرست خانوار، 
کولبران، ســوخت بران، خانــواده زندانیان و معلولین و احداث مدارس، مســکن 
محرومین، مراکز درمانی و مساجد از جمله اهداف پیش بینی شده برای راه اندازی 
و انتشار فراخوان پویش مردمی برکت همدلی است.وی در تشریح دالیل راه اندازی 
پویش برکت همدلی گفت: در سال های گذشته خیرین زیادی با توجه به اعتمادی 
که به بنیاد برکت داشــتند برای کمک و مشــارکت اعالم آمادگی می کردند و به 
همین دلیل، پویش برکت همدلی برای تسریع در اجرای طرح های اشتغال زایی و 

عمرانی طراحی شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت در تشــریح چگونگی شرکت خیرین و نیکوکاران در پویش 
مردمی »برکت همدلی« گفت: امکان حضور و سرمایه گذاری مستقیم مردم برای 
همراهی بنیاد برکت در ایجاد اشــتغال در مناطق محروم و روستایی کشور فراهم 
شده اســت و کسانی که ســرمایه و دارایی بالاســتفاده ای دارند و مایل هستند 
از آن اســتفاده کنند، می توانند با مراجعه و نصب اپلیکیشــن برکت، مبلغ مورد 
نظرشــان را به صورت بالعوض و یا قرض الحســنه )با تضمین بازگشت سرمایه( 
در اختیار بنیاد قرار دهند.در پایان این نشســت و از طریق ارتباط زنده ویدئویی 
با ســه استان خراسان شــمالی، لرســتان و سیستان و بلوچســتان 500 طرح 
اشــتغال زایی برکت حاصل از مهاجرت معکوس کارآفرینان در مناطق روســتایی 
 به بهره برداری رسید. این طرح ها در قالب پویش مردمی »به روستا برمی گردیم« 

راه اندازی شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد: 

60 هزار نفر با مشاغل برکت به روستاهای خود بازمی گردند
توضیح وزارت بهداشت درباره قیمت گذاری واکسن ایرانی کرونا

واکسن  برای مردم رایگان است
سخنگوی ســازمان غذا و دارو با بیان این که واکسن ایرانی کرونا برای مردم 
رایگان خواهد بود، گفت: قیمت واکسن هایی که در ایران تولید می شود بیش 

از 65 تا 70 درصد حداقِل قیمت مشابه خارجی، نخواهد بود.
کیانــوش جهانپــور با بیان این که قیمــت گذاری واکســن های ایرانی کرونا 
هنوز انجام نشــده اســت، اظهار داشــت: بــرای قیمت گــذاری باید هزینه 
تمــام شــده تولید و قیمــت واکســن کرونای مشــابه خارجــی را مدنظر 
قرار داد. قیمت واکســن هایی کــه در ایران تولید می شــود نیز بیش از 65 
 تــا 70 درصــد حداقِل قیمت واکســن مشــابه خارجی)با فناوری مشــابه( 

نخواهد بود.  
وی افزود: افرادی که متقاضی واردات واکسن های خارجی بودند االن به اینکه 
اعالم می شــود قیمت واکســن ایرانی کرونا 65 درصد واکسن مشابه خارجی 
خواهد بود، انتقاد دارند که نشــان دهنده این است که افراد مقاصد و منافعی 
در واردات واکســن دارند که تولید داخلی واکســن کرونا این افراد را ممکن 
اســت از حیز انتفاع خارج کند! جهانپور ادامه داد: واکســن های خارجی که 
فناوری آنها مشابه واکسن برکت است در دنیا 12 تا 16 دالر قیمت دارند.  

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: تجهیزات ساخت واکسن کرونا با ارز 
4200 تومانی وارد نشــده و برای واردات تجهیزات ساخت دارو و واکسن، از 

ارز نیمایی استفاده می شود.
رئیــس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت درباره قیمت 
پیشــنهادی 200 هزار تومانی برای واکسن برکت تصریح کرد: این قیمت به 
صورت علی الحساب توسط هیئت امنای ارزی مطرح شده و باید توجه داشت 
که هیئــت امنای صرفه جویی ارزی در قیمت گذاری واکســن کرونا مرجع 
نیســت و تنها خریدار است. در واقع واکســن خارجی با فناوری مشابه، بین 
۳00 تا 400 هزار تومان قیمت داشته است و بنابراین قیمت پایه بین هیئت 
امنای ارزی و برکت به صورت علی الحساب 200 هزار تومان توافق شده است 
ولی ســازمان غذا و دارو در نهایت باید قیمت گذاری واکســن کرونا را انجام 

دهد ولی هنوز این سازمان قیمت گذاری نکرده است.
وی در پایــان تأکید کرد: از آنجا که فناوری های واکســن ها متفاوت اســت 
قیمت واکسن ها نیز مشــابه نخواهد بود بنابراین نباید انتظار داشت که تمام 
واکســن های ایرانی قیمت مشابه داشته باشند؛ البته واکسن کرونا برای مردم 
رایگان خواهد بود و وزارت بهداشــت این واکسن ها را خریداری می کند و به 

صورت رایگان به مردم تزریق می کند.
از سوی دیگر مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد:تا 
کنون 4 میلیون و 407 هزار و ۳85 نفر ُدز اول واکسن کرونا و یک میلیون و 
21 هزار و 619 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 

شده در کشور به 5 میلیون و 429 هزار و 4 ُدز رسید.
بر اســاس این گزارش از روز ســه شــنبه تا روز 2 تیرماه 1400 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 11 هزار و 59 بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که هزار و 299 نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به سه میلیون و 128 هزار و ۳95 نفر رسید.
متاسفانه در طول این مدت، 112 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جان باختگان این بیماری به 8۳ هزار و ۳29 نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون دو میلیون 784 هزار و 14 نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند. ســه هزار و 2۳6 نفر از بیماران مبتال 
بــه کووید19 در بخش های مراقبــت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تاکنــون 22 میلیــون و 821 هــزار و 277 آزمایش تشــخیص 
کووید19 در کشــور انجام شــده اســت. در حال حاضر 22 شــهر کشور در 
 وضعیــت قرمــز، 175 شــهر در وضعیــت نارنجی، 251 شــهر در وضعیت 

زرد قرار دارند.

صفحه 4

سیدحسن خمینی:

 ویژگی بزرگ آقای رئیسی 
 دوری از منیت و 
خودخواهی است
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