
و باز هم یک حمله ناشیانه!

مشــهور اســت که دفاع بــد از چیــزی آن را نزد 
مــردم  خراب تر می کند اما واقعیت این اســت که 
 حمله ناشــیانه به یک امر ناصواب هم آن را درست 

جلوه می دهد.
حاال حکایت آقای حســن عباســی اســت که با 
اظهارات جدید خود درباره فوتبال و فوتبالیست ها، 
آن هم در میانه نقد اصولی ماجرای دســتمزدهای 
نجومی در فوتبال حرفه ای کشــور، حمله ناشیانه 
ای را به یک امر قابل نقد ســامان داده و متاسفانه 
بــا این نقد کج بنیاد زمینــه را برای حمله متقابل 
مدعیان فرصت طلب فراهم آورده. آقای عباسی با 

»انگلیسی« خواندن فوتبال گفته است:
نگاه نکنید یک فوتبالیستی هم هست زنش چادری 
است، کســی که آدمی باشــد که زنش چادری و 

دیندار باشد اصال نمی رود دنبال فوتبال!
جدا از نمونه های فــراوان نقض این ادعا حتی در 
میان خانــواده بنیانگذاران و بزرگان انقالب باید از 
ایشان پرسید این نسبت معکوس میان دینداری و 
فوتبال در کدام ســطح از عالم فکر بر ایشان عرضه 
شــده؟! ســخافت این نظرات تا بدانجاست که هر 
عاقلی ابتدا با شــنیدنش امکان صدور آن را از زبان 
یک نفر غیرقابل باور می خواند اما آقای عباســی 
ظاهرا این بار قصد رکورد شــکنی در بیان چنین 
نظراتی داشــته  و  یکــی از عجیب ترین ادعاهای 

خود را مطرح کرده است.
از ایشــان که در ویدیوی یاد شده از این اظهارات 
ملقب بــه » معلــم انقالبی«)!(  هم  شــده اند و 
دیگرانی مانند ایشــان که از این قبیل القاب مهم 
و بــا ارزش بر خــود بار کرده اند می پرســیم که 
مخالفت با اصل ورزش فوتبال و فوتبالیست ها را با 
چه پشــتوانه ای به انقالب و نظرگاهش نسبت می 
دهید؟! آیا از معلمان واقعی انقالب چنین اظهاراتی 
صادر شــده و دیگران خبر ندارند یا تازگی  چنین 
رای و نظــری در میان مدافعان رســمی نظام پیدا 
شــده اما خب بنا به مصالحی بیانش را به دیگرانی 
چون شــما واگذار کرده اند؟! او البته در این ویدئو 
اظهارات دیگری هم داشته که در صورت پردازش و 
استدالل درست شاید پذیرفتنی می نمود؛ از جمله 
اینکه ســلبریتی ها نمی توانند مصلــح اجتماعی 
باشــند. اما واقعیت این اســت که غلبه احساسات 
تند و کج اندیشی، جریان پیام را علیه همین اندک 
مواضع درست او مغلوبه کرده و هیچ کس جز خود 

او در این زمینه مقصر نیست. 
پیــش از این نیــز بارها خطاب به ایشــان و دیگر 
صاحبان تریبون توصیه شده که حرف و نظر خود 
را از زبان خودشــان مطرح کننــد. در این صورت 
این اظهــارات یکــی از ده هــا اظهارنظر صورت 
گرفته با دیدگاه های مختلف اســت که درست یا 
غلط مســوولیت اصلی دفاع از آن بر عهده شخص 
خودشــان اســت اما وقتی این نظرات نامعمول و 
عجیب به پشــتوانه داعیه های انقالبی مطرح می 
شود دفاع از ســاحت انقالب و مبرا کردنش از این 
قبیل کج اندیشــی ها به یک وظیفه مهم انقالبی ) 
همان وظیفه ای که آقای عباســی شدیدا خود را 
ملتزم  آن می داند( تبدیل می شــود که ترک آن 

خطایی غیرقابل جبران است.

آیت هللا جنتی: 
 جوانان در همه ایّام 

از مضامین دعای عرفه بهره ببرند
دبیر شــورای نگهبــان به جوانــان توصیه کرد به 
خوانــدن دعای عرفه در روز عرفه اکتفا نکنند و در 

ایام دیگر نیز از معارف موجود در آن بهره ببرند.
آیــت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان امروز 
چهارشنبه )۱۵ تیر( در جلسه این شورا با اشاره به 
فرارسیدن ایام شــهادت امام باقر )ع( ضمن عرض 
تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت آن حضرت، 
به ویژگی های شخصیتی ایشان اشاره کرد و گفت: 
امام باقــر)ع( به مدت ۱۹ ســال امامت کردند؛ در 
دورانی که آموزه های دین اســالم از طریق ترویج 
احادیث جعلی فراوان تحریف شــده بود، ایشــان 
بــا نقل روایــات صحیح به مبارزه بــا این تحریف 
خطرناک پرداختند. جنتی با اشــاره به اینکه امام 
باقر)ع(، دانشــمندان برجســته ای را در رشته های 
گوناگون معارف چون فقه، حدیث، تفســیر و دیگر 
شاخه های علوم اســالمی تربیت کردند، افزود: آن 
حضرت این اقدامات مهم و اساسی را با سازماندهی 
شاگردان در قالب وکیل و نایب انجام دادند و حتی 
در منابع معتبر ذکر شده که تعداد شاگردان ایشان 

به حدود ۴ هزار نفر می رسید.
وی در ادامه سخنان خود به ایام ۹ ذی الحجه، روز 
عرفه اشــاره و با تاکید بر استفاده همگان از فضائل 
این دعا گفت: در آستانه روز عرفه هستیم، در واقع 
مــاه ذی الحجه ماه مناجات و نیایش اســت و اوج 
این نیایش هم روز عرفه اســت که بهترین فرصت 
برای استفغار از درگاه الهی محسوب می شود که از 
خداوند می خواهیم به ما توفیق اســتفاده از برکات 
این روز را عطا فرماید. دبیر شورای نگهبان جنتی 
با تاکید بر اینکه دعای حضرت امام حسین)ع( در 
روز عرفه سرشار از مضامین بلند اعتقادی و عرفانی 
است، به جوانان توصیه کرد که به خواندن این دعا 
در روز عرفــه اکتفا نکنند و در ایام دیگر نیز ضمن 
دقت در معنای این دعای عالی المضامین از معارف 
موجــود در آن بهره ببرند و در مجالس مذهبی نیز 
توجه بیشتری به مفاهیم این دعای ارزشمند بشود.

یادداشت

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به تجهیز یگان های 
این نیرو به تسلیحات نقطه زن، دورزن و هوشمند، گفت: 
دستاوردهای نظامی، دفاعی و تسلیحاتی نیروی زمینی 

ارتش، همچون خاری در چشم دشمنان است.
امیر ســرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی 
ارتش در بازدید از وضعیت آمادگی دفاعی و توان رزمی 
عملیاتی تیپ ۳۲۸ متحرک هجومی مریوان، با اشــاره 
به تجهیز یگان های نیروی زمینی ارتش به تســلیحات 
نقطه زن، دورزن و هوشــمند گفت: امروز دستاورد های 
نظامــی، دفاعــی و تســلیحاتی نیــروی زمینی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران همچون خاری در چشــمان 

دشمنان قسم خورده این مرز و بوم است.
وی با تأکیــد بر اینکه یگان های نیــروی زمینی ارتش 
همیشــه پویا، بالنــده و بازدارنده هســتند، اظهار کرد: 
آمادگــی بی نظیر نیرو های مســلح، حکایت از روحیه و 
انگیــزه مضاعف کارکنان آن در دفاع از خاک این مرز و 
بوم دارد، به گونه ای که شــبانه روز و با تمام وجود برای 

امنیت این سرزمین تالش می کنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در این بازدید ضمن دیدار 
چهــره به چهره با کارکنان پایــور این تیپ عنوان کرد: 
در امتثــال اوامر مطاع فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر 
ارتقاء منزلت اجتماعی و رســیدگی به وضعیت معیشت 
کارکنان نیروی زمینی، احداث منازل سازمانی به صورت 

انبوه در دستور کار این نیرو قرار گرفت.
امیر حیدری با بیان اینکــه نیروی زمینی ارتش افتخار 
دارد منازل سازمانی خود را با بهترین نقشه و تجهیزات 
تهیه و به کارکنــان تحویل دهد، تصریح کرد: با عنایت 
خداونــد و تدابیــر حکیمانه فرماندهــی معظم کل قوا 

هم اکنون در ۵۲ نقطه کشــور مشــغول احداث منازل 
ســازمانی هســتیم، این مهم را از مناطق محروم شروع 
کرده ایــم، به نحوی که در ایرانشــهر و زاهدان به فضل 
خداوند توانســته ایم به تعداد تمامــی متقاضیان، منزل 
سازمانی احداث کنیم که در آستانه تحویل به کارکنان 

است.
وی بــا تأکید بر تکریم کارکنان شــریف نیروی زمینی 
گفت: بی شک نهضت احداث منازل سازمانی تا رفع نیاز 

همه یگان ها با قدرت ادامه خواهد داشت.
امیر حیدری با تأکید بر پیشــرفت روزافزون در احداث 
منازل شــخصی خاطرنشــان کرد: هدف گذاری نیروی 
زمینی ارتش این اســت که کارکنــان ارجمند در پایان 
خدمــت با افتخار خود، پس از تحویل منازل ســازمانی 
با احترام وارد خانه شــخصی خود شــوند، ما این گونه 

کارکنان شریف خود را مورد تکریم قرار می دهیم.
امیر حیدری در ادامه ضمن دیــدار با کارکنان وظیفه، 
واژه ســربازی را، زیبا و با قداست قلمداد و تصریح کرد: 
براساس فرامین فرماندهی معظم کل قوا موظف هستیم 
تا محیط ســربازی را برای ســربازان خوشایند کنیم تا 
آن ها از قرار گرفتن در این محیط لذت برده و به گونه ای 
تربیت شوند که بتوانند در آینده به عنوان مدیرانی الیق، 

بار جامعه را به شایستگی بر عهده بگیرند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش سربازان را افرادی بی توقع 
و بی ادعا در راه اعتالی ارزش های واالی اسالمی و الهی 
عنوان و خاطر نشان کرد: ســربازان سلحشور و انقالبی 
کشــورمان، برای برقراری آرامش و آســایش ملت تمام 
توان خود را بسیج کرده و در این مسیر از هیچ کوششی 

فروگذار نخواهند بود.

 تجهیز یگان های نیروی زمینی ارتش
 به تسلیحات نقطه زن، هوشمند و دورزن

ســخنگوی دولت آخرین مصوبات و تصمیمات جلســه 
هیات دولت را تشریح کرد.

علی بهادری جهرمی در حاشــیه جلســه روز چهارشنبه 
هیات دولت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خبر خوش 
تسهیل و تسریع اعطای وام ازدواج را پس از دستور رئیس 
جمهوری در انتهای هفته گذشــته داشــتیم. ظرف ۴۸ 
ساعت بخشنامه  مربوطه صادر شد و طبق بخشنامه بانک 
مرکزی، همه بانک ها مکلفند نهایتاً ده روز بعد از تکمیل 
مدارک الزم از سوی زوجین تازه ازدواج کرده، وام ازدواج 
را پرداخت کرده باشند. هرگونه تاخیر در این زمان تخلف 
اســت و مراجع ثبت شــکایت هم از سوی بانک مرکزی 
اعالم شده اند و البته ان شاءاهلل سقف زمانی از سوی شعب 
رعایت شــود تا کار به شــکایت و نظــارت بانک مرکزی 
نرسد. بهادری جهرمی یادآور شد: خبر خوشی که وزارت 
ارتباطات منتشر کرد در حوزه تخصیص سهمیه اینترنت 
به دهک های پایین جامعه اســت که ایــن بزرگواران با 
مراجعه به سامانه وزارت ارتباطات در این زمینه می توانند 
از آن استفاده کنند. بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: 
در هفته جاری اولین مصوبــه کارگروه اقتصاد دیجیتال 
ابالغ شــد که به منظور حمایت از کسب و کارهای حوزه 
فضای مجازی اســت تا بتواند مسیر را برای شاغالن این 
حوزه هموار کند. ان شاءاهلل کمک جدی به اشتغال آفرینی 
بــه ویژه به شــرکت های دانش بنیان در حوزه کســب و 

کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
بهادری جهرمی افزود: همچنین در حوزه نظام پرداخت 
حقوق و مزایای کارکنــان دولت نیز پیش از این دولت 
افزایش پلکانی حقــوق و مزایای کارکنان دولت به نفع 
کســانی که دریافتی کمتــری دارند و بــا افزایش ۳۰ 
درصدی پیشنهاد کرده بود تا به تدریج برای کسانی که 

حقوق باالتری می گیرند این درصد کاهش پیدا کند، اما 
مجلس این پیشــنهاد دولت را نپذیرفته بود. وی تصریح 
کرد: طبیعتاً با وضعیت فعلی قانون بودجه از مســیری 
که دولت داشت به سمت اصالح نظام پرداخت حقوق و 
مزایا به شکلی که عادالنه تر پرداخت انجام شود، محقق 
نشــده بود و یکی از بندهای اصالحی در الیحه ارسالی 
این اجازه را به شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران 
اعطــا می کند که آن مجموعه هــا کارمندانی که حقوق 
پایین تری نسبت به ســایر بخش ها دارند، دولت امکان 
افزایش حقوق آن بخشــها را داشــته باشد و امیدواریم 
این موارد اصالحی دولت با موافقت مجلس همراه شود.

سخنگوی دولت در واکنش به انتشار اظهارات منتسب به 
معاون اول رئیس جمهوری درباره بازنشســتگان، تصریح 
کرد: این اظهارات به هیچ وجه تناســبی با اظهار نظرهای 
آقای مخبر در جلسه هیات دولت و در هیچ جلسه  دیگری 
نــدارد. این شــایعه را من هم دیدم. برخــی اوقات برخی 
شــایعات در فضای مجازی یا رسانه ها مطرح می شود که 
حتی نقل کننده آن شایعات هم مشخص نیست. از همکاران 
رسانه ای خواهش می کنم اخبار را از مراجع رسمی دولت 
جویا شــوند. به هیچ وجه در هیچ یک از جلسات مبحثی 
که حتی نزدیک به این مضمون باشــد هم مطرح نشــده 
اســت. بهادری جهرمی یادآور شــد: اتفاقا دقیقا برعکس، 
پیرو ماموریتی که رییس جمهوری بــه معاون اول دادند 
تا حمایت حداکثری از جامعه بازنشســتگان محترم انجام 
دهند هم رییس جمهوری حساســیت ویژه ای در حمایت 
حداکثری ممکن از بازنشستگان داشتند و هم معاون اول 
نیز تمام تالش خود را برای اندیشــیدن راهکارها و تدابیر 
قانونــی در ظرف منابع مالی موجــود انجام دادند تا بتوان 

حمایت حداکثری را از بازنشستگان به عمل آورد.

سخنگوی دولت خبر داد:

اختصاص سهمیه اینترنت رایگان به سه دهک پایین

رئیس جمهور گفت: شــرکت های بزرگ اقتصادی به عنوان 
جریان پیشران اقتصاد کشور فعال شده اند و مردم در آینده 

نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه 
هیئــت دولت با تأکید بر ضرورت اســتفاده از فرصت های 
ایجاد شــده بــرای تقویت مبادالت تجاری با کشــورهای 
منطقه به ویژه همســایگان، به دیدارهای خود در حاشیه 
اجالس سران کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان اشاره 
کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه هایی 
اســت کــه می تواند با توجه بــه زمینــه و ظرفیت تولید 
محصوالت کشــاورزی در کشورهای همســایه، در زمینه 

مبادالت اینگونه محصوالت فعال تر شود.
وی همچنین به فرصت اســتفاده از خــط اعتباری و نیز 
سرمایه های داخلی و خارجی برای رشد سرمایه گذاری در 
کشور، توســعه صنعت و اجرای طرح های مشترک با دیگر 
کشــورها، از جمله پیگیری و اجرای کریدور رشت- آستارا 
و ادامــه آن از طریق جمهوری آذربایجان اشــاره کرد و بر 
تسریع در پیگیری توافق های انجام شده بین ایران و دیگر 
کشورها از سوی وزارت امور خارجه و دستگاه های مربوطه 

تاکید کرد.
رئیســی با اشــاره به امضای تفاهم نامه ۷ میلیارد دالری 
توســعه میدان نفتی مشترک آزادگان، این اقدام را یکی از 
شاخص های مهم اتکا به توان داخلی و استفاده از سرمایه ها 
و نقدینگی موجود در کشــور و هدایت آن به مسیر رونق 
تولیــد خواند و گفت: اگر نقدینگــی در امر رونق تولید به 
کار گرفته شــود، رشــد آن باعث نگرانی نخواهد بود. این 
نقدینگی سرگردان اســت که باعث تورم و نابسامانی های 

اقتصادی در کشور می شود.

رئیس جمهــور افزود: با امضای ایــن تفاهم نامه که گامی 
مهم در مسیر تالش های دولت برای افزایش سرمایه گذاری 
در امر رونق تولید اســت، شــرکت های بزرگ اقتصادی به 
عنوان جریان پیشــران اقتصاد کشور، فعال شده اند و مردم 
در آینــده نزدیک ثمــرات و نتایج این اقدامات را شــاهد 

خواهند بود.
وی مشــارکت بانک ها در اجــرای اینگونه طرح ها را عامل 
تحرک و اعتماد بیشتر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 

در کشور خواند.

رئیــس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با تاکید بر 
لزوم جلوگیری از رســوب کاال در گمرکات کشــور، گفت: 
واردات هر نوع کاال به کشــور باید مســتند و تابع مقررات 
و دارای اســناد قانونی الزم باشــد. پیش از آنکه کاالیی به 
گمــرکات وارد و در آنجا دپو و بــه دالیل مختلف معطل 
شــود، باید همه ابعــاد قانونــی واردات آن در مبدأ مورد 
رســیدگی قرار گیرد تا از انتقال به گمرک و سپس توقف 

آن به دالیل مختلف، جلوگیری شود.
رئیســی در ابتدای سخنان خود با تسلیت شهادت حضرت 
امام محمدباقر )ع( به نقش آن بزرگوار در توســعه علوم و 
معارف الهی اشاره و تاکید کرد: معرفت الهی یکی از شروط 
مهم موفقیت برای انســان های سالک است و جامعه امروز 
به ویژه مؤمنان نباید از کســب معارف الهی و رشد معنوی 
غافل بمانند. هر فردی حتی در باالترین مسئولیت اجرایی 
می توانــد با بهره گیری از معارف الهی، پیشــرفت در کار و 

زندگی خود را تکمیل و تسریع کند.
وی همچنین با گرامیداشت روز عرفه و تبریک فرارسیدن 
عید سعید قربان و ایام یوم الترویه، بر لزوم توجه خاص به 

این ایام و بهره برداری معنوی برای قرب الهی تاکید کرد.

تصویرسازی اصالح طلبان از دولت سیزدهم 
با کدام هدف؟

بانیــان وضع موجود و حامیان آنها تصویرســازی خاص خود را از عملکرد دولت 
سیزدهم با هدفی ویژه دارند.

به گزارش فارس، رهبر معظم انقالب اسالمی در نخستین دیدار رئیس جمهور و 
اعضای دولت سیزدهم، با تأکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصت 
گذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازی »انقالبی، عقالنی و خردمندانه« 
در همه عرصه های مدیریتی کشور را ضروری خواندند. ایشان با اشاره به اولویت 
مســائل اقتصادی، نکات و توصیه های مهمی را درباره »مردمی بودن«،»عدالت  
ورزی« ،»فســاد ســتیزی«، »احیای امید و اعتماد مردم« و »انسجام و اقتدار و 

اشراف دولت« بیان کردند.

نیم نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم
دولت ســیدابراهیم رئیسی همه توان و ظرفیت خود را از همان ابتدای شروع به 
کار، بســیج کرد تا بتواند ضمن پاســخ به منویات و خط مشی رهبر انقالب در 
جهت احیای امید و فسادستیزی، اعتماد مردم را هم نسبت به نظام جذب کند.

مقابله محکم با کرونا
در ابتدای شــروع به کار دولت سیزدهم مسئله اصلی کشور مسئله کرونا بود. در 
آن برهه تعداد فوتی ها به ۷۰۹ نفر رســیده بود و رئیسی در همان ابتدا واردات 
واکســن را در اولویت پاستور قرار داد و شخصاً پیگیر واردات واکسن شد. امروز 
پس از گذشت ۲ سال از شیوع ویروس کرونا، تعداد تلفات این ویروس منحوس 
تک رقمی و در برخی روزها این رقم به صفر نیز رسیده است؛ مدیریت و مقابله 

دولت سیزدهم با ویروس کرونا، ایران را به یکی از کشورهای موفق در مهار این 
بیماری مسری تبدیل کرده است.

فروش نفت و وصول درآمدهای حاصل از آن
وزارت نفت در دولت سیزدهم علیرغم تحریم های ظالمانه آمریکا و هم پیمانانش 
توانســت توفیقات ارزشمندی را در فروش نفت و وصول درآمدهای حاصل از آن 
کســب کرد؛ دولت همزمان ضمن اقدامــات دیپلماتیک، در جهت رفع و کم اثر 
کردن تحریم ها از هیچ اقدامی دریغ نکرده و در این راستا اهتمام ویژه ای دارد.

رفع نگرانی ها در تامین کاالهای اساسی
 تأمین کاالهای اساسی و میزان استاندارد آن در انبارهای کشور از دیگر مصائب 
جــا مانده از دولت قبل بود. در اوایل شــروع به کار دولت ســیزدهم در انبارها 
یک ســوم استاندارد معین کاالی اساســی وجود داشت که در این رابطه برخی 
از مسئولین هشدارهایی درباره تأمین نکردن برخی کاالهای اساسی می دادند. 

 دولت ســیزدهم در جهت تامین کاالهای اساســی و رفع نگرانی های موجود از 
کمبود این کاالها برنامه ریزی دقیقی داشــت و توانست این مسئله را مدیریت 

کند تا بازار مصرف با التهاب مواجه نشود.

توسعه روابط تجاری و استفاده از ظرفیت های منطقه ای
فعال ســازی و احیای روابط تجاری با کشــورهای غرب آسیا به ویژه کشورهای 
همســایه نیز در دولت سیدابراهیم رئیســی به صورت جدی دنبال شد.  اساس 
سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران توســعه روابط عادالنه با کشورهای 
مختلف در چارچوب تامین منافع ملت و مردم است. بر اساس این گزارش چند 
نمونه از دستاوردهای دولت آیت اهلل رئیسی نیز به صورت تیتر وار به شرح ذیل 

عنوان شده است:
. عضویت جمهوری اســالمی در سازمان همکاری شــانگهای و حضور فعال در 

سازمان همکاری اکو و مجمع صادرکنندگان گاز
. آزادسازی سواحل به نفع مردم

. قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان
. انعقــاد قارادادهای نفتی برای توســعه میادین نفت و گاز به ارزش بیش از ۱۱ 

میلیارد دالر
. پرتــاب و قــرار گرفتن موفق اولین ماهواره سنجشــی )نــور ۲( در مدار ۵۰۰ 

کیلومتری زمین
. دریافت بدهی ۵۳۰ میلیون دالری از انگلیس پس از ۴۰ سال

تکنیک تصویرسازی اصالح طلبان
تصویرســازی اصالح طلبان با هدف جهت دهی بــه افکار عمومی و وارونه نمایی 
اقدامــات و گام های مثبت دولت در عرصه های مختلف از ابتدای شــروع به کار 

دولت سیزدهم بر کسی پوشیده نیست.
با نگاه به مواضع، بیانیه ها، یادداشــت ها و همچنیــن حمالت توییتری جریان 
اصالحات که بیشتر با اغراض سیاسی و بر اساس منافع حزبی علیه دولت رئیسی 
صورت می گیرد، به نظر می رســد که این جریان سیاسی خاص کشور، پس از 
۸ سال ناکامی و از دست دادن ســرمایه اجتماعی امروز با تکنیک تصویرسازی 
تالش دارند با ســیاه نمایی وضعیت فعلی کشــور که خود از عامالن و بانیان آن 

هستند، به جامعه حس ناامیدی القا کنند.
اینطور که از بیانیه ها و یادداشــت ها و نامه پراکنی های اصالح طلبان علیه دولت 
رئیســی و درباره وضعیت جامعه پیداســت، به نظر می رســد اتاق جنگ روانی 
اصالحات کار ویژه خود را تصویرســازی در افکارعمومی با محوریت به بن بست 

رسیدن و انسداد در کشور قرار داده است.
این وارونه نمایی و تصویرســازی، به دور از واقعیت بوده که با هدف ایجاد فشار 
به دولت ســیزدهم برای عقب نشینی در مقابل زیاده خواهی های طرف غربی در 

مذاکرات دنبال می شود.
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رئیسی در جلسه هیئت دولت: گزارش

نتایج سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در راه است حسین علیزاده

خبــــر

بهرام عین اللهی گفت: برای مقابله با پیک هفتم کرونا، باید ســال ۱۴۰۱ یک دز 
یادآور واکسن کرونا زده شود.

وزیر بهداشــت در حاشــیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: این 
هفته در وزارت بهداشــت یکســری بازدیدها و افتتاح ها داشتیم. در بیمارستان 
سیدالشــهدای اصفهان پروژه های متعددی در راستای درمان بیماران سرطانی 

افتتاح کردیم. 
وزیر بهداشــت ادامه داد: دســتگاه جدیدی برای انهدام تومور تهیه کردیم و این 
دســتگاه نقطه ای عمل می کند و فقط خود تومور را از بین می برد. در اقلید نیز 
طرح خوبی را در کلینیک امام جعفر صادق )ع( ایجاد کردیم. یکی از مشــکالت 
در کشــور این است که سرطان سینه در خانم ها دیر تشخیص داده می شود و در 

آنجا دستگاه پیشرفته ماموگرافی افتتاح شد.
عیــن اللهی با بیان اینکه در ایرانشــهر مشــکالت درمانی وجــود دارد، گفت: 
بیمارســتان مادر و کودک در آنجا آماده افتتاح اســت. در چابهار هم بیمارستان 

۵۴۰ تختخوابی در حال احداث و بهره برداری است.
وزیر بهداشــت درباره اینکه واکسیناسیون ایمنی دایمی نمی دهد و بعد از مدتی 
ایمنی کاهــش می یابد، بیان داشــت: اخیرا تغییراتی در امیکرون ایجاد شــده 

و جهش با ســرعت بیشــتری دارد که می تواند بیماری زایی ایجــاد کند. ما از 
واکسیناسیون به عنوان »یادآور« نام می بریم و توصیه ما به مردم که خیلی به ما 
کمک کردند این اســت که افراد باالی ۱۲ سال واکسن یادآور را تزریق کنند. ما 
بازگشت حجاج، بازگشایی مدارس و ایام محرم را داریم که ممکن است ویروس 

را منتقل کنند و افزایش دهند.
وی خاطرنشـان کـرد: اومیکـرون جهش هـای مختلفـی دارد و انتشـار اخیـر آن 
B.A.5 نـام دارد. بـه دلیـل ایمنـی و رعایـت مـردم آمـار مـا تـک رقمـی بـود. 
ایمنـی واکسـن زمـان مشـخصی دارد و بـه مـرور ایـن ایمنـی کاهـش می یابد. 
بـرای مقابلـه بـا پیـک هفتـم کرونـا، بایـد سـال ۱۴۰۱ یـک دز یادآور واکسـن 

زده شـود. کرونا 

وزیر بهداشت: 

امسال باید دز یادآور واکسن کرونا زده شود


