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 یادداشت
بودجه معطل 

نرخ دالر چموش
ابراهیم نکو
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برنامه  و  بودجه  ارائه الیحه  تداخل  از  نگارنده   
برای  مجلس  کار  شدن  سخت  و  توسعه  هفتم 
رسیدگی به آنها می گوید وی همچنین افزایش 
شتاب زده قیمت دالر را دلیلی برای عدم پیش 
در  دولت  توسط  دالر  قیمت  بینانه  واقع  بینی 

الیحه بوجه سال بعد می داند.
 قاعده بر این است که پانزدهم آذرماه هر سال 
الیحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه شود 
قانون  خالف  آن  ارائه  دیرکرد  اینکه  علیرغم  و 
برای  ها  دولتی  تنبیه  برای  ابزارهایی  ولی  است 
این  ندارد.  وجود  مقرر  تاریخ  در  آن  ارائه  عدم 
نکته ای است که دست دولت را باز می گذارد 
داشته  وجود  هایی  کوتاهی  و  اشکاالت  اگر  که 
باشد با خیال آسوده همچنان سعی کند هر زمان 
که خودش می خواهد الیحه بودجه را ارائه دهد.
این سرپیچی از قانون باعث شده که سالها شاهد 

دیر رسیدن بودجه به مجلس باشیم.
از صحت اخبار اطالع دقیقی ندارم ولی شنیده ها 
بر این است که این اواخر سازمان برنامه و دولت 
است  کرده  آغاز  این خصوص  در  را  خود  کار 
خیلی درد آور است چرا که تنظیم بودجه ساالنه 
از                                                                            باید  یعنی  دارد  طوالنی  زمانی  پروسه  یک 
ماه ها قبل آن را تنظیم کنند و ایرادات و اشکاالت 
آن گرفته شود تا در نهایت نزدیک ارائه بودجه 
قالب کمیته ها مورد بررسی  جلسات دولت در 

قرار می گرفت.
 ولی االن که به اینجا رسیده به نظر من اگر ارائه 
از این طول نکشد شاید بشود که  بودجه بیشتر 
کارهای ارزشمندی روی بودجه انجام گیرد. اما 
حقیقت این است که ارائه الیحه بودجه و برنامه 
پیچیده    را  قضیه  مقدار  یک  زمان  یک  در  هفتم 
می کند چرا که االن مجلس باید به الیحه توسعه 
رسیدگی کند که بتواند بر اساس آن تغییراتی در 
برنامه بودجه ایجاد کند ولی گویا دولت مصمم 
به ارائه الیحه بودجه پیش از برنامه توسعه است.
برنامه  یک  بودجه  الیحه  بیفتد  اتفاق  این  اگر 
توسعه  برنامه  در  آنچه  زیرا  بود  خواهد  لنگانی 
خواهد  لحاظ  آن  در  کمتر  خیلی  دارد  وجود 
صورت  تدبیری  بین  این  در  اینکه  مگر  شد 
گیرد که عدم ارائه برنامه هفتم به الیحه بودجه                                                             

آسیبی نرساند.
اقتصاد                       وزیر  از  واصله  اخبار  به  بنا  آنچه   
شنیده ایم اگر در الیحه بودجه مواردی دیده شود 
که مدت زمان از دست رفته را جبران کند مناسب 
به نظر می رسد. در یکی از این موارد که گویا 
اند  کرده  احکام ساالنه جدا  از  را  دایمی  احکام 
یعنی  نباشند.  دایمی وقت گیر  احکام  بررسی  تا 
نیازی به تغییرات نخواهد داشت و وقت مجلس 

صرف آن ها نخواهد شد.
بودجه  در  را  مسائلی  دولت  این  بر  عالوه   
مربوط  های  مالیات  اند  کرده  که سعی  گنجانده 
به واحد های تولیدی را تا حدودی کاهش دهند 
خواهد  اقتصاد  تقویت  و  تولید  نفع  به  این  که 
بود. در عوض می خواهند مالیات های پنهان را 
مطرح کنند که رقم قابل توجهی می تواند باشد 
و می تواند بخشودگی مالیاتی را برای واحد های 
تولیدی جبران کند، ضمن اینکه وابستگی بودجه 
به نفت را کاهش می دهد، که من این موضوع 
را بعید می دانم و این جای سوال است که آیا 
کاهش  را  نفت  به  وابستگی  تواند  می  رقم  این 
باید  شبهه  و  با شک  مقدار  اینجا یک  در  دهد؟ 
نگاه کنیم که دولت چکونه خواهد توانست این 
مالیات  و  مالیاتی  های  فرار  از  توجه  قابل  رقم 
پنهان را بتواند کسب کند که در صورت اخذ، به 
نظر من یک شاهکار خواهد بود، ضمن این که 
چشم پوشی از بخشی از در آمد های نفتی هم 
می تواند یک حرکت سازنده و خوب در راستای 

فرمایشات رهبری و سیاست های کالن باشد.
دارد،                                                                            وجود  بودجه  در  که  چالشی  اما   
یعنی  است؛  نمایندگان  کردن  عمل  ای  جزیره 
که  نمایندگانی  بودجه،  به  رسیدگی  بحث  در 
تعدادشان در برخی استان ها بیشتر است، برای 
تامین منافع استانی خود روی دولت فشار وارد 
نکنند و بر اساس منافع استانی خود خواهان تغییر 
در  بودجه  متاسفانه  نشوند.  بودجه  های  ردیف 
مجالس ما زمانی که نمایندگان از ابزار توانمندی 
استانی و سیاسی خود استفاده و دولت را ناچار 
می کنند از منابع ملی بکاهد و به منابع منطقه ای 
اضافه کند، انحرافاتی پیدا می کند که این نه تنها 
چالش  با  را  بودجه  تواند  می  بلکه  نیست  مفید 

هایی نیز مواجه کند.
 چالش بعدی افزایش نرخ دالر است؛ با شتابی 
که در افزایش نرخ آن صورت گرفته، دولت را 
ببندد، درگیر  را  بودجه  نرخی  با چه  که  این  در 
واقع                                 بینی  پیش  هنوز  دولت  و  است  کرده 
بینانه ای از این قضیه ندارد و نمی داند بودجه را 

با چه نرخی از دالر ببندد.
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ماه آینده پیک جدید 
کرونا را

 تجربه می کنیم

 جزئیات برخی
 از بندهای بودجه 

سال ۱40۲
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رهبر معظم انقالب اسالمی:
برخی از آثار آیت اهلل مصباح یزدی

 باید در ذهن ها جایگزین شود
به اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خانواده  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر  بیانات  خامنه ای، 
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی )رضوان اهلل علیه( که ۵ دی 
برگزاری  محل  در  دیروز  بود، صبح  شده  برگزار   ۱۴۰۱ ماه 
تهران  در  یزدی  مصباح  عالمه  بزرگداشت  همایش  دومین 

منتشر شد.
متن بیانات مقام معظم رهبری به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سیّدنا  علی  الّسالم  و  الّصالة  و  العالمین  رّب  الحمدهلل  و 
ابی القاسم المصطفی محّمد و آله الّطیّبین الّطاهرین سیّما بقیّة 

اهلل فی االرضین.
خیلی خوش آمدید. بعد از مّدتها آقایان را و بعضی از خانمها 
از  یکی  مصباح  آقای  جناب  بزرگداشت  کردیم.  زیارت  را 
و  است  همه  و  ماها  و  روحانیّت  و  کارهای حوزه  واجبات 
جهت گیری  داشتن  نگه  زنده  معنای  به  ایشان  بزرگداشت 

ایشان و راه ایشان است.
خصوصیّات  یک  علیه(  اهلل  )رضوان  مصباح  آقای  مرحوم 
فضالی  مجموعه ی  در  من  که  داشتند  منحصربه فردی 
بحمداهلل  قدیم می شناختیم، و حاال هم  از  که  قم  برجسته ی 
این  جامع  می کنم،  نگاه  دارد،  ادامه  بعضی شان  برکات 
مشاهده  مصباح  آقای  مرحوم  مثل  کسی  را  خصوصیّات 
نمی کنم؛ علم فراوان، فکر خوب و نوآور، بیان رسا و واضح، 
انگیزه ی تمام نشدنی و بی نظیر، خلقیّات و رفتارهای شایسته 
اینها؛  مانند  و  معنوی  توّجه  و  معرفت  و  برجسته، سلوک  و 
مجموع اینها را واقعًا انسان نمی تواند پیدا کند. اینها در آقای 

مصباح جمع بود.
یِّتُون ؛)۱( اگر  باالخره رفتن برای همه هست: اِنََّک َمیٌِّت َو اِنَُّهم مَّ
چه خسارت است اّما باالخره چاره ای نیست، ناگزیریم؛ عالج 
این است که آن راه ادامه پیدا کند؛ آن ابتکار و آن کارهایی که 
ایشان کرده اند: همین »طرح والیت« یکی از ابتکارات ایشان 
است؛ همین تشکیالت عظیم مرکز تحقیقات امام خمینی )۲( 
یکی از همان ابتکارات است؛ کتاب هایی که ایشان نوشته اند، 
چه کتابهای علمی، چه آنچه مربوط به اخالقیّات و معنویّات 
آن  از  یکی  است،  اینها  مانند  و  عموم  استفاده ی  ]برای[  و 
کارها است؛ اینها را نباید گذاشت تعطیل بشود. الحمدهلل آثار 
خیلی  ایشان  آثار صوتی  است؛  همه جهت خوب  از  ایشان 
آثار خوبی است. سخنرانی های ایشان را یک مّدتی که در آن 
حسینیّه سخنرانی داشتند، در عصرهای ماه رمضان تلویزیون 
پخش می کرد؛ من می نشستم پای تلویزیون گوش می کردم؛ 
نمیدانم کِی بود. حاال من عصری می نشستم گوش می کردم؛ 
عصر ماه رمضان بود. به ایشان گفتم؛ گفتم اینها خیلی برجسته 
است، واقعًا خیلی خوب است؛ آدم می نشیند گوش می کند، 
واقعًا استفاده می کند. خب اینها نبایستی متوقّف بشود؛ نباید 
مسکوت بماند، فراموش بشود. ایشان آثار صوتی دارند، آثار 
مکتوب دارند، آثار مؤّسسه و بنیان های مؤّسساتی، مثِل آنهایی 
که اسم آوردیم یا شاید هم غیر آنها که من خبر ندارم دارند، 
َو  دارند؛  خوبی  آقازاده های  دارند،  خوبی  فرزندان  الحمدهلل 
بَثَّ مِنُهما رِجاالً َکثیراً َو نِساء ؛)۳( الحمدهلل؛ برکات نسلی شان 
هم برکات خوبی است.در مورد حفظ آثار، نکته ای که وجود 
دارد، این است که نگذاریم این آثار کهنگی پیدا کند. یعنی آن 
انداختند،  امام خمینی را راه  روزی که ایشان این مؤّسسه ی 
یک کار تازه ای بود؛ آیا امروز هم اگر به همان شکلی که اّول 
این، جای سوال  است؟  تازه  هم  باز  بشود،  اداره  افتاده،  راه 
آقای رجبی )۴( و شما  به عهده ی شماها است.  این  است؛ 
آقایان ببینید چه کار باید کرد که آن تازگی و طراوت حفظ 
بشود. آن اّولی که ایشان این کار را شروع کردند، خب یک 
جلب  خودش  به  را  توّجه هایی  بود،  جدیدی  نِو  خیلی  کار 

کرد؛ حاال هم باید همان جور باشد.
یا مثاًل کتابهای ایشان. خب حاال بعضی از کتاب ها، کتابهای 

علمی است، کتاب درسی است، مثاًل فرض کنید فلسفه؛ خب 
حفظش به این است که در حوزه در جاهایی که مقتضی است 
تدریس بشود؛ اّما برخی از آثار مکتوب ایشان آثاری است که 
باید در ذهن ها جایگزین بشود؛ بحث علم و فن و مانند اینها 
نیست؛ فکر است؛ باید در ذهن مخاطب بنشیند. چه جوری 
می شود نشاند؟ امروز با ِصرف اینکه حاال تعداد نسخه هایی 
که از یک کتاب چاپ می شود، باال باشد یا پایین باشد، مسئله 
جوری  ]این  فکری  کتابهای  جور  این  یعنی  نمی شود؛  تمام 
وقتی  که  هست  کتاب ها  از  بعضی  چرا،  نمی شود[.  حفظ 
تعداد و تیراژ باال برود، این یک موفّقیّت است؛ فرض کنید 
کتاب هایی که در شرح حال شهدا می نویسند؛ خب هر چه 
افراد بیشتر بخوانند، بیشتر بهره مند می شوند. کتابهای فکری 
این جوری نیست؛ کتابهای فکری الزم است در فکر رسوخ 
نگاه  نمی شود. شما  با نشر کتاب حاصل  این، صرفًا  کند؛ و 
کنید غربی ها در این کارها خوب واردند، خوب بلدند؛ ببینید 
مثاًل فرض کنید فالن متفّکر، حاال مثاًل ِهگل مگر چند کتاب 
نوشته؟ افکارش را از داخل این کتاب ها استخراج می کنند و 
درمی آورند، تخلیص می کنند، خالصه می کنند، آن فکر را با 
با شیوه های مختلف  زبانهای مختلف،  با  انهای مختلف،  بی 
پخش می کنند، منتشر می کنند. این کار ]در مورد ایشان هم[ 

باید انجام بگیرد.
مصباح  آقای  مرحوم  خود  به  قبل ها  می کنم  گمان  البتّه  من 
)رضوان اهلل علیه( یا شاید به بعضی از شاگردهای ایشان راجع 
تدریس  ماّلصدرا  کتاب  که  زدم  را  حرف  این  ماّلصدرا  به 
چند  ماّلصدرا  چیست؟  ماّلصدرا  حرفهای  لّب  اّما  می شود، 
مسئله ی اساسی دارد؛ اینها را پیدا کنید، بکشید بیرون، روی 
اینها بحث بشود، کار بشود، کتاب نوشته بشود، مباحثه بشود؛ 
این الزم است. در مورد خود آقای مصباح همین جور است 
جهت گیری  آن  ببینید  کنید،  نگاه  بشود.  جوری  این  باید  و 
چه  چیست،  ایشان  فکری  تمرکز  نقطه ی  آن  ایشان،  فکری 
مسائل  در  چه  اجتماعی،  مسائل  در  چه  فلسفی،  مسائل  در 
پخش  قبیل  این  از  و  مجازی  فضای  در  فکری،  و  اعتقادی 
می شود یک تّکه حرف را پخش کنید، این منتشر بشود، در 
ذهن ها بماند، به زبان ها بیاید، تکرار بشود؛ و مثل َمثَِل سائر 
بماند،  فکر  این  میمانَد،  و  می شود  تکرار  زبان ها  در  که   )۵(
معلوم بشود این، فکر آقای مصباح است؛ تا افراد اسم آقای 
این  را،  تّکه ها  این  دیده  که  کسی  هر  می آورند،  را  مصباح 
نوشته ها را، ذهنش به یکی از اینها متوّجه بشود، یادش بیاید. 
برجسته ی  متفّکر  آدمِ  یک  فکِر  پخش  راه های  از  یکی  مثاًل 
است.صوت هم خیلی خوب  این  آقای مصباح  مثل  عمیقی 
است. حاال شاید الزم نباشد از اّول تا آخِر یک سخنرانی را 
پخش کنیم آن ]کار[ شاید یک مقداری تأثیر را هم کم کند 
اّما باالخره می توان از یک صوِت یک ساعته یا مثاًل سه ربع 
ربع  یک  مثاًل  میکرده،  جذب  کاماًل  را  مستمع  که  ساعته ای 

ساعت مطلب درآورد.
 )۶( حسینیّه ی  داخل  جلساِت  این  در  که  چیزهایی  از  یکی 
ایشان نظر من را خیلی جلب می کند، این است که وقتی ]فیلم 
متراکم  که  مستمعین  اّوالً  میبیند  آدم  می کنند،  پخش  را[  آن 
نشسته اند، همه جوانند، یعنی مثاًل یک آدم مسّن باالی چهل 
سال شاید در اینها دیده نمی شود؛ همه جوانند. و ]ثانیًا[ همه 
خودم  چون  من  است.  مهم  خیلی  این  محوند!  طور  همین 
سخنرانم، ده ها سال ]سخنرانی کرده ام[، به این نکات توّجه 
موفّق  می کند  احساس  سخنران  که  هست  زمانی  چه  دارم. 
است؟ این نگاه ها و برخوردها و به اصطالح آن نمایشهایی که 
از رفتار مستمع وجود دارد، نشان دهنده ی یک حقیقتی است؛ 
این را شما در سخنرانی های ایشان مشاهده می کنید، یعنی این 
این  ایشان چه دارد می گوید که  من را خیلی جلب می کند. 
جور همه ی دل ها را، چشمها را مجذوب کرده، مبهوت کرده؟ 

این تّکه های خاص را پیدا کنید، مکّرر پخش کنید.

 BQ ۱ زیرسویه های جدید اُمیکرون که با نام های 
و XBB شناخته می شوند، زودتراز آنچه انتظارش 
را داشتیم، وارد ایران شده و تا کنون سه مورد از آن 
در ایران شناسایی شده است. احتمال داده می شود 
شناسایی  با  است.  این  از  بیشتر  مبتالیان  تعداد 
موارد تازه، می توان گفت در آستانه ورود به موج 
هشتم کرونا هستیم. سرعت انتقال این سویه باالتر 
است؛ اما به سختی سویه های قبلی نیست. برخی 
سویه  این  در  است  ممکن  می گویند  متخصصان 

شاهد جهش های خطرناکی باشیم.
در  که  شرایطی  در  اُمیکرون  جدید  زیرسویه های 
در  کره جنوبی  و  ژاپن  و  چین  و  آمریکا  و  اروپا 
حال گشت زنی و گرفتن قربانیان جدید بود، اندکی 
زودتر از آنچه انتظارش را داشتیم و پیش بینی شده 
بود، وارد ایران شد و به سرعت سه نفر را مبتال 
کرد. با شناسایی موارد تازه، در آستانه وارد موج 
هشتم کرونا شده ایم. زیرسویه های جدید اُمیکرون 
با نام های BQ ۱ و XBB شناخته می شوند و قدرت 
موضوع  همین  دارد.  باالیی  سرایت  سرعت  و 
هشداری جدی است برای فوج فوج مبتالیانی که 
دومینو وار قرار است در چرخه تازه وارد شوند و 
بیماری را دست به دست کنند. البته این در شرایطی 
د ز  سه  از  اعم  واکسن  د ز  میلیون   ۱۵۶ که  است 
اصلی و د زهای یادآور در جمعیت ۸۴میلیون نفری 
ایران تزریق شده است و اکنون مراکز واکسیناسیون 
ایرانی  جامعه  از  بخشی  است.  جمعیت  از  خالی 
نبود تنوع واکسنی را دلیل عدم تزریق دز چهارم 
اعالم کرده اند، اما از سوی وزارت بهداشت تحقیق 
است.روز  نشده  انجام  زمینه  این  در  بررسی  و 
پنج شنبه سه نمونه زیر سویه های جدید اُمیکرون با 
نام های BQ ۱ و XBB در ایران تشخیص داده شد. 
باشد،  خروار  نمونه  مشت  می تواند  نمونه ها  این 
آزمایش هایی  میان  از  اتفاقی  صورت  به  که  چرا 
که در طول سال برای آزمایشگاه مرجع دانشکده 
ارسال  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
می شود، تشخیص داده شده و تعداد مبتالیان در 
زیرسویه ها  این  است.  تعداد  این  از  بیشتر  ایران 
اکنون در بسیاری از کشور های جهان شیوع دارد 
در  هم  و  غربی  کشور های  در  هم  که  به طوری 
برخی کشور های آسیایی مانند ژاپن و کره جنوبی 
پاک آیین،  پدرام  کرده اند.  طی  را  افزایشی  روند 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
می گوید:  اقتصاد«  »دنیای  با  گفتگو  در  پزشکی 
»با مشاهده سه مورد ابتال به زیرسویه های جدید 
اُمیکرون در کشور، احتمال ورود موج هشتم کرونا 

به کشور تقویت شده است.«
است  ممکن  متخصصان،  گفته  »به  می گوید:  او 
دیگر  در  آن  رفتار  مانند  ایران  در  ویروس  رفتار 
سرماخوردگی  عالئم  زیرسویه  نباشد.«  کشور ها 
اولیه  موج های  در  آن  به شدت  احتماال  و  دارد 

ویروس  یک  عمر  از  وقتی  زیرا  نمی کند،  رفتار 
کشندگی  ویروس ها  می گذرد،  طوالنی  مدت 
کمتر و سرعت انتقال بیشتری پیدا می کنند. دکتر 
کشوری  علمی  کمیته  عضو  وجگانی،  محمد 
مقابله با کرونا گفته است: »طبق نظر کارشناسان، 
زیرسویه های فرعی اُمیکرون می توانند بیماری زایی 
در حد اُمیکرون داشته باشند و با توجه به فراگیری 
باالیی که دارند، احتماال در روز های آتی با افزایش 
موارد مواجه خواهیم شد.« به گفته او، با توجه به 
است،  جهش  حال  در  دائم  کرونا  ویروس  اینکه 
به  که  ابتالیی  موارد  افزایش  حین  است  ممکن 
دنبال شیوع زیرسویه های BQ ۱و XBB در کشور، 
که  شویم  مواجه  با جهش های خطرناک  همزمان 

این احتمال نباید نادیده گرفته شود.
به  قبال  که  کسانی  ایمونولوژیست،  این  گفته  به 
اُمیکرون مبتال شده اند ایمنی نسبتا مناسبی در برابر 
این  به  ابتال  در صورت  و  دارند   XBB و   ۱  BQ
سویه ها هم عالئم خفیف تری تجربه خواهند کرد. 
XBB عالئم خفیفی داشته و  این سویه ها و  البته 
کشندگی باالیی هم ندارد. همچنان تزریق واکسن 
مقابله  شیوه های  مهم ترین  ماسک  از  استفاده  و 
در  مورد  دو  هر  که  است  جهانی  بیماری  این  با 
خلجی،  سپهر  کرده اند.  پیدا  نزولی  روند  ایران 
تشکیل  از  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
دی  دهم  امروز  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه 
در  است.  داده  خبر  رئیس جمهور  حضور  با  ماه 
بهداشت،  وزارتخانه های  گزارش های  جلسه  این 
به  کرونا  ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه  و  کشور 
رئیس جمهور اعالم می شود. همچنین تدابیر مرتبط 

با واکسیناسیون کرونا اتخاذ می شود.
نیم  و  سال  یک  ظرف  ایران  در  د ز  میلیون   ۱۵۶
اخیر واکسن تزریق شده است. واکسن هایی که در 
روز های اول برای آن سر و دست می شکستند و 
حتی  و  می گرفتند  سبقت  هم  از  آن  تزریق  برای 
انبار ها خاک  بودند، حاال در  پیدا کرده  آزاد  بازار 
نمی گیرد،  آن ها  از  سراغی  کسی  و  می خورند 
هزار   ۵ از  کمتر  روزانه  صورت  به  که  به طوری 
مراکز  به  واکسن  تزریق  برای  کشور  در  نفر 
که  زمان  همان  می کنند.  مراجعه  واکسیناسیون 

شدند،  مراکز  وارد  ایرانی  و  خارجی  واکسن های 
که  بود  خارجی  واکسن های  از  استقبال  بیشترین 
آنکه  از  قبل  اما  نداشتند،  هم  چندانی  تنوع  البته 
تقریبا  بازار  شوند،  واکسینه  جامعه  صد در صد 
یکدست شد و واکسن های ایرانی بیشترین تنوع را 
پیدا کردند. برکت، اسپایکوژن، رازی، کووپارس، 
واکسن های  جمله  از  پاستوکوک  و  نورا  فخرا، 

موجود در انبار ها و مراکز واکسیناسیون هستند.
پاک آیین در عین حال که می گوید اکنون ۵۰ میلیون 
دز از ۶ نوع واکسن داخلی و خارجی در انبار ها 
تولیدکنندگان  نیاز  صورت  در  و  است  موجود 
می گوید:  دارند،  را  تولید  افزایش  توان  داخلی 
»بخش عمده ای از جامعه حتی سه د ز را نزده اند، 
دوباره  افراد  رسانه ای  تبلیغات  با  امیدواریم  اما 
برای تزریق واکسن اقدام کنند.« او می گوید: »طبق 
جامعه شناسی سالمت، زمانی که پیک بیماری در 
از سطحی  مرگ و میر  و  ابتال  آمار  و  است  کشور 
بیشتر  واکسن  برای  درخواست  می رود،  باالتر 
است، اما زمانی که آمار فوت تک رقمی یا صفر 
افزایش  شاهد  رسانه ای،  کار  وجود  با  می شود، 

مراجعات نیستیم.
 اکنون با توجه به اینکه احتمال ورود پیک کرونا 
به کشور تقویت شده، باید کار رسانه ای منسجم 
عدم  روند  البته  شوند.«  اقناع  مردم  و  شود  انجام 
از زمانی شروع شد که همچنان در اوج  استقبال 
ابتال و بستری و مرگ بودیم.همان زمان هم همه 
جامعه برای انجام واکسیناسیون اقدام نکردند و هر 
چه به سمت دز های دوم و سوم حرکت شد، از 
یادآور شد  بر د ز  قرار  جمعیت کاسته شد. وقتی 
جمعیت  شود،  تزریق  ساالنه  صورت  به  باید  که 
را  یادآور  د ز  که  کسانی  دلیل  رسید.  حداقل  به 
ندارند،  آن  انجام  برای  تصمیمی  یا  نکرده  تزریق 

محدودیت در حق انتخاب نوع واکسن است. 
از جمله واکسن هایی که آن ها به دنبال آن هستند، 
آسترازنکا است. در چنین شرایطی همچنان تاکید 
صورت  به  یادآور  واکسن های  که  است  آن  بر 
ساالنه تزریق شود و در عین حال استفاده از ماسک 
همچنان توصیه می شود؛ موردی که از صورت ها 

رفته است.

بازی »آچمز« شده 
و مردم قربانی 
شرایط هستند

مهمان سرزده در ایران

بعضی ها نامه نوشتند، 
از رهبری خواستند

 تا با آمریکا کنار بیاییم

سالگرد نهم 
دی ماه 88 

و چند موضوع؟!

ورزش  8

بازیکنان ایرانی 
دیگر پیشنهادهای 

چشمگیر اروپایی ندارند

  استانها  7
احیاء۲ هزار و 700 

واحد اقتصادی تعطیل
 و نیمه تعطیل 


