اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس
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مصداق روشن «شهدا زندهاند»

سعید غفاری در کانال تلگرامی خود نوشت :روضهالشهیدین ،گلزار شهدای حزباهلل در بیروت
است که برخی شهدای شاخص نبرد با رژیم اسرائیل و شهدای لبنانی مدافع حرم در آن دفن
شدهاند .عماد مغنیه و پسرش جهاد ،مصطفی بدرالدین معروف به سیدذوالفقار ،سیدهادی
نصراهلل فرزند دبیر کل حزباهلل لبنان از شهدای شاخص روضهالشهیدین هستند.
مزار ش��هدا در لبنان در هر نقطهای مصداق روش��ن «ش��هیدان زندهاند» میباش��د .فصل
به فصل،مناس��بت به مناسبت مزار ش��هدا لباس نو میکند و ساعتی نیس��ت که از اعضای
خانواده،دوستان یا عالقهمندان شهدا بهقصد دیدار یا سالم در این مکانها حاضر نباشند.

هنری که تنها نزد بیبیسی فارسی است و بس!

مجید تفرشی ،تاریخنگار ،سندپژوه و پژوهشگر مسائل معاصر در کانال تلگرامی خود نوشت:
فقط در  BBCفارسی ممکن است که یکی به نام کارشناس ادعا کند کهمالمحمد وزیر دفاع
طالبان که ظریف او را برد پیش رهبر ایران ،مسئول کشتار دیپلماتها و روزنامهنگاران ایرانی
در کنسولگری ایران در پیشاور بوده و حداقل هزار نفر شیعه را سر بریده اما:
 -۱وزیر دفاع طالبان مالیعقوب است نه مالمحمد.
 -۲مالیعقوب پسر مالعمر است و در زمان کشتار دیپلماتهای ایرانی کودک بوده .
 -۳مالیعقوب اص ً
ال ایران نیامده و با ظریف دیدار رسمی نکرده.
 -۴ظریف هیچ گروهی از طالبان را نزد رهبر نبرد.
 -۵کشتار دیپلماتها در مزار شریف بود نه پیشاور.
 .۶پیشاور شهری است در پاکستان ،نه افغانستان.
در این معرکه هوچیگری ،نقش مدیران ش��بکه و مجری برنامه ،برای می��دان دادن به این
ق دانا و ایرانمدار مسائل منطقه که سابقه
هتاکیها ،بهخصوص علیه آقای بهمنی قاجار ،محق 
فعالیتها و پژوهشهای درخشان او علیه طالبان و به نفع شیعیان و تاجیکان مظلوم افغانستان
بر همه آشکار است هم قابلتأمل است.

راهحل مشکالت ،خداشناسی است

آیتاهلل فاطمینیا:
اگر انسانی كه در عالم خیلی قدرتمند است به من زنگ بزند و بگوید
فالن مش��كلت را حل میكنم و نگران نباش ،دیگر هیچ اضطراب و
ترسی نخواهیم داشت و مدام میگویی :خدایا چه وقت صبح میشود !
خداوند متعال كه قادر علیالطالق است به هم ه ما این اطمینان را داده
ل میشد.
است اما مشكل این است كه ما باور نداریم واال مشكالت ح 
در سور ه مز ّمل خداوند میفرمایدَ «:ر ُّب ال ْ َمشْ ِر ِق َو ال ْ َم ْغرِبِ ال إِل َه إِالَّ
ُه َو َفاتَّخِ ْذ ُه َوکی ً
ال» تو بشر خاکی او را وکیل بگیر .به خدا ما اینها را باور
نمیکنیم .عمر من تمام شد ،یکجا گرفتاری داشتم ،یک روز گفتم
ک ه ای نفس یک بار واقعاً حاضر هستی این را به خدا بسپاری که دروغ
نگویی؟ دیدم نمیشود .چون میدانید ما از گلو به باال حرف میزنیم.
در حدیث داریم که تعجب میکنم از کسی که میترسد و این آیه
را نمیخواند .بخوانند هم اتفاقی نمیافتد ،میدانید چرا؟ چون ما
فقط خدا را امتحان میکنیم.
منبع :صفحه اینستاگرامی استاد فاطمینیا

یک سوم خاک شمال سیمان شد

کانال تلگرامی دکتر سالم به استناد مطلبی از «فرهیختگان» نوشت:
بررس��یها نش��ان میدهد در یک دوره  ۳۱س��اله از میانه دهه  ۶۰تا
سالهای اخیر در سه شهر ساری ،قائمشهر و رامسر از استان مازندران
بهصورت میانگین سهم کاربری کشاورزی در تغییر کاربری به مسکونی
بیش از باقی اراضی و بهصورت میانگین درحدود  ۳۰درصد بوده است.
این بیانگر آن است تا چه میزان زمینهای کشاورزی و زراعی این استان
با تغییر کاربری به مناطق ابنیه و مسکونی همراه بودهاند.

قاشق آزادی

وحید یامینپور در توئیتی با انتشار تصویر فوق نوشت :اثر هنری میثم
عبدال مجسمهس��از کویتی با عنوان «ملعقه الحریه» (قاشق آزادی)
برای اینکه به یاد بماند شش اس��یر فلسطینی چگونه سیستم امنیتی
صهیونیستها را تحقیر کردند.

کشف عالئم و مواد شیمیایی سرطان
سینه به کمک هوش مصنوعی

کانال تلگرامی «هوشیو» خبر داد :دانشمندان دانشگاه کیس وسترن رزرو
از هوش مصنوعی ( )AIاستفاده کردند تا بتوانند نشانگرهای زیستی یا مواد
شیمیایی را پیدا کنند که مربوط به سرطان سینه هستند و میتوانند درباره
احتمال عود کردن مجدد سرطان به ما اطالع بدهند و میتوان با استفاده از آنها
نمونههای بایوپسی بافتی سرطان سینه را در مراحل اولیه شناسایی کرد.
تصویر منتخب

    صفحه « :»iran landپاییز در جنگلهای ارسباران | عکس از هادی درخشان

«من مالله هستم»

واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به تصویب طرح« تسهیل صدور مجوز کسبوکارها»

خداحافظ کفش آهنی

با تصویب طرح تس�هیل در صدور مجوز کسبوکارها در مجلس ش�ورای اسالمی آن هم
تهایی
با رأی باالی نمایندگان مجل�س ( ۲۰۳رأی) ،کاربران ش�بکههای اجتماعی با توئی 
ضمن تش�کر از نمایندگان این طرح را طرح�ی مهم برای حذف فرآیندهای فس�ادآفرین
و امضاه�ای طالیی دانس�تند که علاوه ب�ر مقابله با فس�اد موج�ب رونق کس�بوکار و

تس�هیل در فرآیند پر پیچ و خم اخذ مجوز کس�بوکا ر میش�د .کارب�ران همچنین بیان
داش�تند که برای مقابله نهایی با فس�اد بهتر آن اس�ت که بس�تری نیز در مرحله نخست
آنالین ش�دن فرآین�د اخذ مج�وز و در مرحله بعد ش�فاف ش�دن مجوزهای صادر ش�ده
فراهم آی�د .در ادامه تع�دادی از واکنشه�ای کاربران در این خصوص مرور ش�ده اس�ت.

صدور مجوزهای کسبوکار را به تصویب
رس��اند .در ای��ن ط��رح اکث��ر مجوزهای
فعل��ی ،مجوزه��ای ثبت محور ش��ناخته
خواهند ش��د که پیش��رفت بزرگی در راه
تسهیل کس��ب و کارها خواهد بود ».این
طرح به باور من اولی��ن مورد از مانعزدایی
در اقتصاد کش��ور در س��الی به همین نام
خواهد بود.
   سیدعلی موسوی:
رهب��ر انقالب« :مس��ئله فضای کس��ب و
کار و افزایش س��هولت کسبوکار ازجمله
موضوعات اساس��ی اس��ت ».رأی اکثریت
مجلس ب��ه طرح تس��هیل ص��دور برخی
مجوزهای کسب و کار گامی مؤثر در تحقق
این مهم است.
   سیدامیر سیاح:
ت علمی ک��ه اغلب وکیل
 ۲۰۰عض��و هیئ 
هستند در نامه به مجلس انحصارزدایی از
وکالت را فاجعه نامیدهاند! ببخشید باز شدن

نظارت و کنت��رل کیفیت توان بیش��تری
بذاره# .کار_خوب
   احسان عسکری:
با تصویب طرح تس��هیل صدور مجوزهای
کس��بوکار در مجل��س ،دیگر ب��رای راه
انداخت��ن یک کس��بوکار و درآوردن نان
حالل نیازی به پوش��یدن کف��ش آهنی و
پاسکاری شدن بین ادارات مختلف نیست.
مجلس مصمم است تا رانتها و امضاهای
طالیی را بهرغم فش��ار صاحب��ان منافع از
بین ببرد.
   سیدمحمدرضا اصنافی:
طرح مجلس درباره مجوزهای کسبوکار
باعث ایجاد تحول میش��ود ،اما مش��کل
کس��بوکار و تولید مجوزها نیس��ت بلکه
سنگاندازی  ،رانت  ،رش��وه و ...در اعطای
مجوزهاست .بهتر است بستری فراهم شود
که اعطای مجوزها شفاف و آنالین باشد ،نه
در پیچوخم بوروکراسی گم شود.

    محمدهاشم نعمتاللهی:
طرحی که امروز مجلس در مورد مجوزهای
کسبوکار تصویب کرد اگر در نهایت تأیید
و اجرا ش��ود تحول مثبتی ایج��اد خواهد
کرد؛ جای تقدیر دارد .میش��ود با یک کار
ضربتی بهس��رعت مابقی قوانین و مقررات
اینگونه را از البهالی قوانین بیرون کشید
و حذف کرد.
   علی رجبی:
رأی باالی مجلس ( ۲۰۳موافق) به کلیات
«طرح تس��هیل صدور برخ��ی مجوزهای
کسبوکار» اقدامی بسیار بزرگ و مهم برای
حذف رانت و امضاهای طالیی ،جلوگیری
از تع��ارض مناف��ع ،افزای��ش ش��فافیت و
مقرراتزدایی بهمنظور اشتغالزایی است.
مجلس یازدهم مصمم به اصالح فرآیندهای
فسادآفرین است.
   علی سعدوندی:
خبر خوب« :مجلس کلیات طرح تسهیل

درهای کس��بوکار ش��ما به روی جوانان،
فاجعه اس��ت؟! فاجعه ،انحصار شماس��ت
ک��ه ه��زاران ج��وان را از ش��غل و درآمد
محروم کرده اس��ت .فاجعه ،سوءاستفاده
از عن��وان دانش��گاهی ب��رای دف��اع از
انحصار است.
    نوید سیدی:
انحص��ار مجوزهای س��ردفتری ،داروخانه
و سایر مش��اغلی که سالهاست با انحصار
خون ملت رو مکیدن ،در حال از بین رفتن
است .برای رفع مش��کالت کسبوکار و از
بین رفتن انحصارات از طراح این موضوع که
شخص دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد هستند،
حمایت کنیم.
   کاربری با نام «شهاب»:
طرح مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای
کسبوکار یکی از کارهای خیلی خوبی بود
که این مجل��س انج��ام داد .دولت بهجای
سختگیری در صدور مجوز باید در بحث

زندهماندن در اینترنت به بیاعتنایی انتقادی نیاز دارد
کان��ال تلگرام��ی ترجمان یادداش��تی
از «س��م واینب��ر گ» در و بس��ایت
« »Conversationرا ب��ا ترجمهای
از «علی امیــری»به اشتراک گذاشت.
بخشهایی از ای��ن مطل��ب در ادامه از
نظر میگذرد :اینترن��ت دریای بیپایان
اطالعات است .راست و دروغ در این دریا
چنان در ه��م آمیختهاند که گاهی همه
امیدمان را برای رس��یدن به حقیقت از
دست میدهیم .نویسنده مطلبی در یک
وبسایت ممکن اس��ت واقعاً نویسنده
آن نباش��د .ارجاعاتی که ب��ه آن مطلب
مش��روعیت میبخش��د ،ممکن اس��ت
ارتباط ناچیزی با مدعیاتش داشته باشد.
امکان دارد نشانههای اعتباربخشی مثل
دامنه org .جعل اس��تادانهای باشد که
یک نخبه روابط عمومی ساکن واشنگتن
دی سی انجام داده است.
اگ��ر چندی��ن م��درک دکت��را در
ویروسشناس��ی ،اقتص��اد و پیچیدگی
سیاس��تهای مهاجرتی نداشته باشید،
اغلب اوقات هنگامیکه س��ر از س��ایتی
ناآش��نا در میآوری��د ،عاقالنهترین کار
بیاعتنایی است .بیاعتنایی به اطالعات
چیزی نیس��ت که در مدرس��ه به شما
بیاموزند .مدرس��ه عکس آن را آموزش
میدهد :خواندن کامل و دقیق یک متن
پیش از قض��اوت درب��اره آن .هر نظری
پیش از خوان��دن کامل آن نس��نجیده
است .اما در اینترنت ،جاییکه معجونی از
تبلیغاتچیها ،البیگرها ،نظریهپردازان
توطئ��ه و دولته��ای خارجی نقش��ه
کشیدهاند تا توجه ش��ما را بدزدند ،این
راهب��رد نابودتان میکن��د .بیاعتنایی
انتقادی آنالی��ن دقیقاً همان��دازه تفکر
انتقادی اهمیت دارد.
علتش آن است که مثل بازی پینبال که
در آن توپ از این اهرم به آن اهرم انداخته
میشود ،توجه ما نیز از یک نوتیفیکیشن
به ی��ک پیامک و از آن به ل��رزش بعدی
تلفن همراهمان پرتاب میشود.
هربرت سایمن ،برنده فقید جایزه نوبل،

نوش��ته جامعه مدرن با چالشی روبهرو
اس��ت؛ منابعی که ممکن است توجه را
مصرف کنند بیشازحد فراوانند .جامعه
مدرن باید بیاموزد تا «توجه را بهنحوی
مؤثر ،در میان این مناب��ع توزیع کند».
ما داریم جنگ بی��ن توجه و اطالعات را
میبازیم.
موض��وع مطالع��ه م��ن در مق��ام یک
روانشناس کاربردی ،این است که آدمها
چگونه میفهمند چ��ه چیزی در فضای
مجازی حقیقت دارد .تیم پژوهشی من،
در دانشگاه اس��تنفورد ،اخیرا ً نمونهای
مل��ی متش��کل از  ۳۴۴۶دانشآم��وز
دبیرستانی را بر اس��اس تواناییشان در
ارزیابی منابع دیجیتال سنجیده است.
در این پژوهش ،دانشآموزان وبسایتی
را با اس��تفاده از اینترنت بررسی کردند.
این وبسایت مدعی است «گزارشهایی
واقعی» را درباره اقلیمشناس��ی منتشر
میکند.
از دانشآموزان خواسته شده بود تا درباره
موثقبودن این س��ایت قض��اوت کنند.
پیامی روی نمایش��گر به آنه��ا یادآوری
میکرد که میتوانند هرجایی در اینترنت
را برای رس��یدن به پاس��خ جستوجو
کنند.

اکثر آنه��ا ،بهجای ترککردن س��ایت،
دقیقاً همان کاری را کردند که مدرس��ه
آموزش میدهد ،یعنی به همان س��ایت
میچسبیدند و مطالبش را میخواندند.
به صفحه «درباره م��ا» میرفتند؛ روی
گزارشه��ای فنی کلی��ک و نمودارها و
جداول را بررسی میکردند .این سایت
پر از زرقوبرق پژوهشهای دانشگاهی
بود و خیلی خوب به نظر میرسید ،مگر
برای کسی که مدرک کارشناسی ارشد
اقلیمشناسی داشته باشد.
دانشآموزان مع��دودی ،یعنی کمتر از
۲درصد آنها ،فهمیدند صنعت س��وخت
فس��یلی حامی این سایت اس��ت ،اما به
کاربستن تفکر انتقادی درباره محتوای
س��ایت آنها را به این نتیجه نرساند .آنها
با بیرونرفتن از سایت و مراجعه به دیگر
جاه��ای وب آزاد موف��ق ش��دند به این
موضوع پی ببرند ،یعنی برای ش��ناختن
اینترنت از اینترنت استفاده کردند.
یکی از دانشآموزانی که نام آن گروه را
در اینترنت جستوجو کرد ،نوشت«:این
سایت پیوندهایی با شرکتهای بزرگی
دارد که عامدانه میخواهند مردم را در
رابطه با تغییرات اقلیمی گمراه کنند ...و
اطالعاتی گمراهکنن��ده درباره تغییرات

اقلیمی پخ��ش کند ».ای��ن دانشآموز
بهجای آنکه خودش را با گزارشها درگیر
کند و فریب زبان خنثینمای این سایت را
بخورد ،کاری را کرد که صحتسنجهای
حرفهای انجام میدهند :صحتسنجها
به کاری میپردازند که ما به آن «خوانش
جنبی» میگوییم .آنه��ا ،پیش از اینکه
بخواهند درگیر محتوای س��ایت شوند،
تبهای جدیدی باالی نمایشگرش��ان
باز میکنند و به جستوجوی اطالعات
درباره یک سازمان یا فرد میپردازند.
میت��وان ب��ه دانشآم��وزان اینگون��ه
خواندن اینترن��ت را آموخت .ما در یک
دوره آنالین ،در دانشگاه نورث تگزاس،
ویدئوهای آموزشی کوتاهی قرار دادیم
ک��ه خط��رات درگیرش��دن با س��ایتی
ناشناخته را نشان داده و به دانشجویان
طریقه ارزیابی آن را آموزش میداد.
دانش��جویان در آغ��از دوره ،فری��ب
ویژگیهای��ی را میخوردن��د ک��ه
دستکاریش��ان بهنحو مضحکی آسان
اس��ت ،م��واردی مث��ل «ظاه��ر» یک
س��ایت ،وج��ود لینکهایی ب��ه منابع
رس��می ،مجموعهای از ارجاعات علمی
یا صرف مقدار اطالعاتی که سایت فراهم
میکند.
مقاومتکردن دربراب��ر جذبه اطالعات
مش��کوک آموختنی اس��ت و آموختن
آن به چی��زی بیش از راهب��ردی جدید
در جعبه اب��زار دیجیتال دانش��جویان
نیاز دارد .تنها در ش��رایطی میتوان به
این مقاومت دس��ت یافت ک��ه فروتنانه
آس��یبپذیریمان را بپذیری��م ،اینکه
بهرغ��م قدرتهای فک��ری قابلتوجه و
مهارته��ای تفکر انتق��ادی ،هیچکس
مصون نیست از ترفندهای خطیری که
ش��ارالتانهای دیجیتال امروزی به کار
میبرند .وقتی در سایتی ناآشنا میمانیم
و تصور میکنیم آنقدر باهوشیم که رکب
نمیخوریم ،توجهمان را هدر میدهیم
و کنترلمان را به دس��ت طراحان سایت
میسپاریم.

محمدص��ادق عبدالله��ی در صفحه
اینستاگرام خود ضمن معرفی مختصر
کت��اب «من مالله هس��تم» نوش��ت:
همزمان با روزهایی که طالبان بار دیگر
ب��ر افغانهای مظلوم س��یطره یافته و
چش��مها به مقاومت پنجش��یر است،
نسخه صوتی کتاب «من مالله هستم»
را ش��نیدم؛ خاطرات کودکی است که
برای حق تحصیل دختران در پاکستان وقتی که طوفان به خانه برگشت و طالبان مسلح شده
از سوی پاکستان بر بخشهایی از دره سوات مسلط شد ،جنگید و آخرسر نیز در راه بازگشت
از مدرسه به دست طالبان ترور ناموفق شد.
کتاب در سال  ۲۰۱۳وقتی که او تقریباً  ۱۶ساله بود ،به رشته تحریر درآمده است و طبیعتاً
روایتگر تحلیلی خوبی از تاریخ پاکستان که مخاطب را با زمینهها و ریشههای وقوع حوادث
آشنا سازد نیست ،هرچند با اینکه قصه پیوست ه و پر جاذبهای ندارد ،مقدمه خوبی برای آشنایی
کلی و موردی با حوادث آن ایام و ظلم رفته بر مردم پاکستان از جوانب مختلف است.
آنچه از کتاب برمیآید نشان میدهد مالله که برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۴شده و اوباما جزو
سه سیاستمدار مورد عالقه اوست ،مانند برخی از روشنفکران خوشبین و سادهدل خاورمیانهای،
هنوز نیافته که باید هر چه فریاد دارد بر سر امریکا بکشد که امالفساد خاورمیانه است.
امیدوارم این روزها را که امریکا بعد از  ۲۰سال جنایت ،افغانستان را تقدیم به طالبان کرد که از
قضا به بهانه نابودیاش آمده بود ،خوب ببیند و سالها بعد خاطراتش را واقعبینانهتر بنگارد.
پینوشت :تصویر مربوط به دیدار مالله یوس��فزی با اوباما در سال  ۹۲است که در اخبارش
آمده است« :مالله فرصت را غنیمت دانست و از حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا
در پاکستان انتقاد کرد».

نه هر که میرود نخبه است
و نه عزیز دل ما ،خراب شده

شراره داودی در توئیتی نوشت :هرکسی
برای زندگی خودش تصمیم میگیره،
میتونه مهاج��رت کنه و ب��ره؛ میتونه
تصمیمش موندن باشه اما اوج بیشعوری
اونجاست که پاسپورت به دست وسط
فرودگاه ،اینجا رو «خرابش��ده» صدا
میکنید و میروید! خرابش��ده؛ عزیز
دل ماس��ت و انتخابمون برای زندگی؛

همونجایی که شما از تالش براش دست کشیدی.
رضا شایسته نیز در همین خصوص توئیت کرد:یکی از بالیای فرهنگی ما نخبهپنداری قشری
است که به هر دلیل از کشور مهاجرت میکنند در حالی که حتی مهاجرت به قصد تحصیل
در برترین دانشگاههای جهان هم لزوماً به معنای نخبه بودن فرد نیست!
مهدی یوس��فی اما در توئیتی با موضعی متفاوتتر نوش��ت :کاش یکبار برای همیش��ه این
ماجرای موافقان و مخالفان مهاجرت حل شه .یکی دوست داره پاشه بره اینجا نمیتونه تحمل
کنه ،یکی هم دوست داره بمونه و به سهم خودش تغییر ایجاد کنه .هر دو هم حق دارن برای
زندگیشون تصمیم بگیرن.

ماجرای سرعت گرفتن واردات واکسن

محسن مهدیان در کانال تلگرامی خود
نوشت :در تحلیل سهم دولت جدید در
واردات واکسن نباید شتابزده و از سر
حب و بغض سیاسی تحلیل کرد .باید
واقعیتها را دید وگرنه ناخواسته با یک
خط��ای تحلی��ل عملک��رد جمهوری
اس�لامی در پیگیری س�لامت مردم
شبههناک میشود.
دولت جدید در تسهیل و ش��تاب واردات واکسن نقش جدی داشته اس��ت اما واقعیت این
است که عمده خرید واکسن برای دولت قبل است و 110میلیون دوز واکسن تا بهار 1400
خریداری شد 16/8 .میلیون دوز کواکس 2 ،میلیون دوز اسپوتنیک در اسفند2 ،99میلیون
دوز بهارات در اسفند 60 ،99میلیون دوز اسپوتنیک در فروردین 30 ،میلیون دوز سینوفارم
در اردیبهشت.
البته تا خرداد  1400فقط حدود  7میلیون دوز وارد شد .اما از ابتدای تیر واردات شتاب گرفت
و تا پایان مردادماه س��ه برابر تمام دوره قبلی واکسن وارد ش��د .پس دقت کنیم که سرعت
واردات واکسن پیش از روی کار آمدن دولت جدید نیز شدت قابلمالحظهای گرفت .لذا ماجرا
نمیتواند تنها نتیجه جابهجایی دولتها باشد.
اما مجموعه دالیلی که منجر به تسریع واردات شد:
 )۱حذف تحریمهای امریکا :تحریم امریکا خرداد ماه برداشته شد ،سه روز بعد از مجوز تولید
برکت.
 )۲مجوز خردادماه برکت :مجوز و تولید برکت باعث شد فروشندههای واکسن نگران از دست
رفتن بازار ایران شوند و صادرات واکسن به ایران زیاد شد .تا آنجا که قیمت سینوفارم چین
ناگهان از  15یورو قبل از مجوز برکت در خرداد به  8یورو کاهش یافت.
 )۳افزایش تولید در کشورهای صادرکننده :در اواخر بهار حجم تولید واکسن در کشورهای
صادرکننده بیشتر ش��د .ب ه طوری که کواکس توانست پس از ماهها به بخشی از قراردادهای
خود با دیگر کشورها عمل کند.
 )۴عبور از حد اضطراری واکسیناسیون در کشورهای تولیدکننده :بهطور مثال فایزر و مدرنای
تولید امریکا از اواخر اردیبهشت صادراتش آغاز شد.
 )۵و در نهایت مذاکره و دیپلماسی فعال دولت جدید برای خرید واکسن.
بنابراین اینکه گفته میشود همه خرید واکسن برای دولت جدید است ،خالف واقع است .البته
نباید غافل شد که دولت جدید ،عالوه بر تسریع و تسهیل واردات واکسنهای قبلی ،حدود ۷
میلیون واکسن جدید هم خریداری و وارد کرده است.
توجه کنیم که عرصه واکسن و سالمت مردم در سطح رقابت سیاسی میان دولتها متوقف
نمیشود و این دست ادعاها هشتگ «واکسن بخرید» ضدانقالب را تأیید میکند .در حالی
که بعد از دستور رهبری در دیماه  99که فرمودند واکسن بخرید ،سیاست جمهوری اسالمی
خرید واکسن بود و حتی قبل از تولید واکسن ایرانی ،بیش از  110میلیون دوز از کل نیاز 120
میلیون دوزی ایران خریداری شده بود.

