
یک سوم خاک  شمال  سیمان  شد
کانال تلگرامی دکتر سالم به استناد مطلبی از »فرهیختگان « نوشت: 
بررس��ی  ها نش��ان می دهد در یک دوره ۳۱ س��اله از میانه دهه ۶۰ تا 
سال های اخیر در سه شهر ساری، قائمشهر و رامسر از استان مازندران 
به صورت میانگین سهم کاربری کشاورزی در تغییر کاربری به مسکونی 
بیش از باقی اراضی و به صورت میانگین درحدود ۳۰ درصد بوده است. 
این بیانگر آن است تا چه میزان زمین های کشاورزی و زراعی این استان 

با تغییر کاربری به مناطق ابنیه و مسکونی همراه بوده اند. 

قاشق آزادی
وحید یامین پور در توئیتی با انتشار تصویر فوق نوشت: اثر هنری میثم 
عبدال مجسمه س��از کویتی با عنوان » ملعقه الحریه « )قاشق آزادی( 
برای اینکه به یاد بماند شش اس��یر فلسطینی چگونه سیستم امنیتی 

صهیونیست  ها 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 )AI( استفاده کردند تا بتوانند نشانگرهای زیستی یا مواد 
شیمیایی را پیدا کنند که مربوط به سرطان سینه هستند و می توانند درباره 
احتمال عود کردن مجدد سرطان به ما اطالع بدهند و می توان با استفاده از آنها 

نمونه های بایوپسی بافتی سرطان سینه را در مراحل اولیه شناسایی کرد.

محمدهاشمنعمتاللهی:
طرحی که امروز مجلس در مورد مجوزهای 
کسب وکار تصویب کرد اگر در نهایت تأیید 
و اجرا ش��ود تحول مثبتی ایج��اد خواهد 
کرد؛ جای تقدیر دارد. می ش��ود با یک کار 
ضربتی به س��رعت مابقی قوانین و مقررات 
این گونه را از البه الی قوانین بیرون کشید 

و حذف کرد. 
علیرجبی:

رأی باالی مجلس )۲۰۳ موافق( به کلیات 
»طرح تس��هیل صدور برخ��ی مجوزهای 
کسب وکار « اقدامی بسیار بزرگ و مهم برای 
حذف رانت و امضاهای طالیی، جلوگیری 
از تع��ارض مناف��ع، افزای��ش ش��فافیت و 
مقررات زدایی به منظور اشتغالزایی است. 
مجلس یازدهم مصمم به اصالح فرآیندهای 

فسادآفرین است. 
علیسعدوندی:

خبر خوب: »مجلس کلیات طرح تسهیل 

صدور مجوزهای کسب وکار 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 کار ها خواهد بود.« این 
طرح به باور من اولی��ن مورد از مانع زدایی 
 در اقتصاد کش��ور در س��الی به همین نام 

خواهد بود. 
سیدعلیموسوی:

رهب��ر انقالب: »مس��ئله  فضای کس��ب و 
کار و افزایش س��هولت کسب وکار 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. 
سیدامیرسیاح:

۲۰۰ عض��و هیئت  علمی ک��ه اغلب وکیل 
هستند در نامه به مجلس انحصارزدایی از 
وکالت را فاجعه نامیده اند! ببخشید باز شدن 

درهای کس��ب وکار 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. 
نویدسیدی:

انحص��ار مجوزهای س��ردفتری، داروخانه 
و سایر مش��اغلی که سال هاست با انحصار 
خون ملت رو مکیدن، در حال از بین رفتن 
است. برای رفع مش��کالت کسب وکار و از 
بین رفتن انحصارات از طراح این موضوع که 
شخص دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد هستند، 

حمایت کنیم. 
کاربریبانام»شهاب«:

طرح مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار یکی از کارهای خیلی خوبی بود 
که این مجل��س انج��ام داد. دولت به جای 
سخت گیری در صدور مجوز باید در بحث 

نظارت و کنت��رل کیفیت توان بیش��تری 
بذاره. #کار_خوب

احسانعسکری:
با تصویب طرح تس��هیل صدور مجوزهای 
کس��ب وکار در مجل��س، دیگر ب��رای راه 
انداخت��ن یک کس��ب وکار و درآوردن نان 
حالل نیازی به پوش��یدن کف��ش آهنی و 
پاسکاری شدن بین ادارات مختلف نیست. 
مجلس مصمم است تا رانت  ها و امضاهای 
طالیی را به رغم فش��ار صاحب��ان منافع از 

بین ببرد. 
سیدمحمدرضااصنافی:

طرح مجلس درباره مجوزهای کسب وکار 
باعث ایجاد تحول می ش��ود، اما مش��کل 
کس��ب وکار و تولید مجوز  ها نیس��ت بلکه 
سنگ اندازی ، رانت ، رش��وه و...  در اعطای 
مجوز  هاست. بهتر است بستری فراهم شود 
که اعطای مجوز ها شفاف و آنالین باشد، نه 

در پیچ وخم بوروکراسی گم شود. 

 کان��ال تلگرام��ی ترجمان یادداش��تی 
 از »س��م واینب��رگ « در وب س��ایت

»Conversation « را ب��ا ترجمه ای 
از »علی امی��ری«  به اشتراک گذاشت. 
بخش  هایی از ای��ن مطل��ب در ادامه از 
نظر می گذرد: اینترن��ت دریای بی پایان 
اطالعات است. راست و دروغ در این دریا 
چنان در ه��م آمیخته اند که گاهی همه 
امیدمان را برای رس��یدن به حقیقت از 
دست می دهیم. نویسنده مطلبی در یک 
وب سایت ممکن اس��ت واقعاً نویسنده 
آن نباش��د. ارجاعاتی که ب��ه آن مطلب 
مش��روعیت می بخش��د، ممکن اس��ت 
ارتباط ناچیزی با مدعیاتش داشته باشد. 
امکان دارد نشانه های اعتباربخشی مثل 
دامنه. org  جعل اس��تادانه ای باشد که 
یک نخبه روابط عمومی ساکن واشنگتن 

دی سی انجام داده است. 
اگ��ر چندی��ن م��درک دکت��را در 
ویروس شناس��ی، اقتص��اد و پیچیدگی 
سیاس��ت  های مهاجرتی نداشته باشید، 
اغلب اوقات هنگامی که س��ر از س��ایتی 
ناآش��نا در می آوری��د، عاقالنه  ترین کار 
بی اعتنایی است. بی اعتنایی به اطالعات 
چیزی نیس��ت که در مدرس��ه به شما 
بیاموزند. مدرس��ه عکس آن را آموزش 
می دهد: 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، جایی که معجونی از 
تبلیغات چی ها، البی گرها، نظریه پردازان 
توطئ��ه و دولت ه��ای خارجی نقش��ه 
کشیده اند تا توجه  ش��ما را بدزدند، این 
راهب��رد نابودتان می کن��د. بی اعتنایی 
انتقادی آنالی��ن دقیقاً هم ان��دازه تفکر 

انتقادی اهمیت دارد. 
علتش آن است که مثل بازی پین بال که 
در آن توپ از این اهرم به آن اهرم انداخته 
می شود، توجه ما نیز از یک نوتیفیکیشن 
به ی��ک پیامک و از آن به ل��رزش بعدی  

تلفن همراهمان پرتاب می شود. 
هربرت سایمن، برنده فقید جایزه نوبل، 

نوش��ته جامعه مدرن با چالشی روبه رو 
اس��ت؛ منابعی که ممکن است توجه را 
مصرف کنند بیش ازحد فراوانند. جامعه 
مدرن باید بیاموزد تا »توجه را به نحوی 
مؤثر، در میان این مناب��ع توزیع کند.« 
ما داریم جنگ بی��ن توجه و اطالعات را 

می بازیم. 
موض��وع مطالع��ه م��ن در مق��ام یک 
روانشناس کاربردی، این است که آدم  ها 
چگونه می فهمند چ��ه چیزی در فضای 
مجازی حقیقت دارد. تیم پژوهشی من، 
در دانشگاه اس��تنفورد، اخیراً نمونه ای 
مل��ی متش��کل از ۳۴۴۶ دانش آم��وز 
دبیرستانی را بر اس��اس توانایی شان در 
ارزیابی منابع دیجیتال سنجیده است. 
در این پژوهش، دانش آموزان وب سایتی 
را با اس��تفاده از اینترنت بررسی کردند. 
این وب سایت مدعی است »گزارش  هایی 
واقعی « را درباره اقلیم شناس��ی منتشر 

می کند. 
از دانش آموزان خواسته شده بود تا درباره 
موثق بودن این س��ایت قض��اوت کنند. 
پیامی روی نمایش��گر به آنه��ا یادآوری 
می کرد که می توانند هرجایی در اینترنت 
را برای رس��یدن به پاس��خ جست وجو 

کنند. 

اکثر آنه��ا، به جای ترک کردن س��ایت، 
دقیقاً همان کاری را کردند که مدرس��ه 
آموزش می دهد، یعنی به همان س��ایت 
می چسبیدند و مطالبش را می خواندند. 
به صفحه »درباره م��ا« می رفتند؛ روی 
گزارش ه��ای فنی کلی��ک و نمودار ها و 
جداول را بررسی می کردند. این سایت 
پر از زرق وبرق پژوهش های دانشگاهی 
بود و خیلی خوب به نظر می رسید، مگر 
برای کسی که مدرک کارشناسی ارشد 

اقلیم شناسی داشته باشد. 
دانش آموزان 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 بیرون رفتن 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 دانش آموزانی که نام آن گروه را 
در اینترنت جست وجو کرد، نوشت:»این 
سایت پیوند هایی با شرکت های بزرگی 
دارد که عامدانه می خواهند مردم را در 
رابطه با تغییرات اقلیمی گمراه کنند... و 
اطالعاتی گمراه کنن��ده درباره تغییرات 

اقلیمی پخ��ش کند.«  ای��ن دانش آموز 
به جای آنکه خودش را با گزارش  ها درگیر 
کند و فریب زبان خنثی نمای این سایت را 
بخورد، کاری را کرد که صحت سنج های 
حرفه ای انجام می دهند: صحت سنج  ها 
به کاری می پردازند که ما به آن »خوانش 
جنبی« می گوییم. آنه��ا، پیش از اینکه 
بخواهند درگیر محتوای س��ایت شوند، 
تب های جدیدی باالی نمایشگرش��ان 
باز می کنند و به جست وجوی اطالعات 

درباره یک سازمان یا فرد می پردازند. 
می ت��وان ب��ه دانش آم��وزان این گون��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 می داد. 
دانش��جویان در آغ��از دوره، فری��ب 
ویژگی  های��ی را می خوردن��د ک��ه 
دستکاری ش��ان به نحو مضحکی آسان 
اس��ت، م��واردی مث��ل »ظاه��ر« یک 
س��ایت، وج��ود لینک  هایی ب��ه منابع 
رس��می، مجموعه ای از ارجاعات علمی 
یا صرف مقدار اطالعاتی که سایت فراهم 

می کند. 
مقاومت کردن 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 می توان به 
این مقاومت دس��ت یافت ک��ه فروتنانه 
آس��یب پذیری مان را بپذیری��م، اینکه 
به رغ��م قدرت های فک��ری قابل توجه و 
مهارت ه��ای تفکر انتق��ادی، هیچ کس 
مصون نیست از ترفندهای خطیری که 
ش��ارالتان های دیجیتال امروزی به کار 
می برند. وقتی در سایتی ناآشنا می مانیم 
و تصور می کنیم آنقدر باهوشیم که رکب 
نمی خوریم، توجهمان را هدر می دهیم 
و کنترلمان را به دس��ت طراحان سایت 

می سپاریم. 

  زنده ماندن در اینترنت به بی اعتنایی انتقادی نیاز دارد
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خداحافظ کفش آهنی
واکنشکاربرانشبکههایاجتماعیبهتصویبطرح»تسهیلصدورمجوزکسبوکارها«

باتصویبطرحتس�هیلدرصدورمجوزکسبوکارهادرمجلسش�ورایاسالمیآنهم
بارأیباالینمایندگانمجل�س)۲۰۳رأی(،کاربرانش�بکههایاجتماعیباتوئیتهایی
ضمنتش�کرازنمایندگاناینطرحراطرح�یمهمبرایحذففرآیندهایفس�ادآفرین
وامضاه�ایطالییدانس�تندکهع�الوهب�رمقابلهبافس�ادموج�برونقکس�بوکارو

تس�هیلدرفرآیندپرپیچوخماخذمجوزکس�بوکارمیش�د.کارب�رانهمچنینبیان
داش�تندکهبرایمقابلهنهاییبافس�ادبهترآناس�تکهبس�ترینیزدرمرحلهنخست
آنالینش�دنفرآین�داخذمج�وزودرمرحلهبعدش�فافش�دنمجوزهایصادرش�ده
فراهمآی�د.درادامهتع�دادیازواکنشه�ایکاربراندراینخصوصمرورش�دهاس�ت.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

مصداق روشن »شهدا زنده اند«
 سعید غفاری در کانال تلگرامی خود نوشت: روضه الشهیدین، گلزار شهدای حزب اهلل در بیروت 
است که برخی شهدای شاخص نبرد با رژیم اسرائیل و شهدای لبنانی مدافع حرم در آن دفن 
شده اند. عماد مغنیه و پسرش جهاد، مصطفی بدرالدین معروف به سیدذوالفقار، سیدهادی 

نصراهلل فرزند دبیر کل حزب اهلل لبنان از شهدای شاخص روضه الشهیدین هستند. 
مزار ش��هدا در لبنان در هر نقطه ای مصداق روش��ن »ش��هیدان زنده اند« می باش��د. فصل 
به فصل،مناس��بت به مناسبت مزار ش��هدا لباس نو می کند و ساعتی نیس��ت که از اعضای 

خانواده،دوستان یا عالقه مندان شهدا به قصد دیدار یا سالم در این مکان  ها حاضر نباشند.

 هنری که تنها نزد بی بی سی فارسی است و بس!
مجید تفرشی، تاریخ نگار، سندپژوه و پژوهشگر مسائل معاصر در کانال تلگرامی خود نوشت: 
فقط در BBC فارسی ممکن است که یکی به نام کارشناس ادعا کند که  مالمحمد وزیر دفاع 
طالبان که ظریف او را برد پیش رهبر ایران، مسئول کشتار دیپلمات  ها و روزنامه نگاران ایرانی 

در کنسولگری ایران در پیشاور بوده و حداقل هزار نفر شیعه را سر بریده اما:
 ۱- وزیر دفاع طالبان مالیعقوب است نه مالمحمد.

 ۲- مالیعقوب پسر مالعمر است و در زمان کشتار دیپلمات های ایرانی کودک بوده .
 ۳- مالیعقوب اصاًل ایران نیامده و با ظریف دیدار رسمی نکرده. 

 ۴- ظریف هیچ گروهی از طالبان را نزد رهبر نبرد. 
 ۵- کشتار دیپلمات  ها در مزار شریف بود نه پیشاور. 
 ۶. پیشاور شهری است در پاکستان، نه افغانستان. 

در این معرکه هوچیگری، نقش مدیران ش��بکه و مجری برنامه، برای می��دان دادن به این 
هتاکی ها، به خصوص علیه آقای بهمنی قاجار، محقق  دانا و ایران مدار مسائل منطقه که سابقه 
فعالیت  ها و  پژوهش های درخشان او علیه طالبان و به نفع شیعیان و تاجیکان مظلوم افغانستان 

بر همه آشکار است هم قابل تأمل است. 

»من مالله هستم«
 محمدص��ادق عبدالله��ی در صفحه 
اینستاگرام خود ضمن معرفی مختصر 
کت��اب »من مالله هس��تم« نوش��ت: 
همزمان با روز هایی که طالبان بار دیگر 
ب��ر افغان های مظلوم س��یطره یافته و 
چش��م  ها 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 بخش  هایی از دره سوات مسلط شد، جنگید و آخرسر نیز در راه بازگشت 

از مدرسه به دست طالبان ترور ناموفق شد. 
کتاب در سال ۲۰۱۳ وقتی که او تقریباً ۱۶ ساله بود، به رشته تحریر درآمده است و طبیعتاً 
روایتگر تحلیلی خوبی از تاریخ پاکستان که مخاطب را با زمینه  ها و ریشه های وقوع حوادث 
آشنا سازد نیست، هرچند با اینکه قصه پیوسته  و  پر جاذبه ای 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 برمی آید نشان می دهد مالله که برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۴ شده و اوباما جزو 
سه سیاستمدار مورد عالقه اوست، مانند برخی از روشنفکران خوش بین و ساده دل خاورمیانه ای، 

هنوز نیافته که باید هر چه فریاد دارد بر سر امریکا بکشد که ام الفساد خاورمیانه است. 
امیدوارم این روز ها را که امریکا بعد از ۲۰ سال جنایت، افغانستان را تقدیم به طالبان کرد که از 
قضا به بهانه نابودی اش آمده بود، خوب ببیند و سال  ها بعد خاطراتش را واقع بینانه تر بنگارد. 
پی نوشت: تصویر مربوط به دیدار مالله یوس��ف زی با اوباما در سال ۹۲ است که در اخبارش 
آمده است: »مالله فرصت را غنیمت دانست و از حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا 

در پاکستان انتقاد کرد.«

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

 شراره داودی در توئیتی نوشت: هرکسی 
برای زندگی خودش تصمیم می گیره، 
میتونه مهاج��رت کنه و ب��ره؛ میتونه 
تصمیمش موندن باشه اما اوج بیشعوری 
اونجاست که پاسپورت به دست وسط 
فرودگاه، اینجا رو »خراب ش��ده « صدا 
می کنید و می روید! خراب ش��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 نخبه پنداری قشری 
ا ست که به هر دلیل از کشور مهاجرت می کنند در حالی که حتی مهاجرت به قصد تحصیل 

در بر ترین دانشگاه های جهان هم لزوماً به معنای نخبه بودن فرد نیست!
مهدی یوس��فی اما در توئیتی با موضعی متفاوت تر 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 

زندگی شون تصمیم بگیرن. 

ماجرای سرعت گرفتن واردات واکسن
 محسن مهدیان در کانال تلگرامی خود 
نوشت: در تحلیل سهم دولت جدید در 
واردات واکسن نباید شتاب زده و از سر 
حب و بغض سیاسی تحلیل کرد. باید 
واقعیت  ها را دید وگرنه ناخواسته با یک 
خط��ای تحلی��ل عملک��رد جمهوری 
اس��المی در پیگیری س��المت مردم 

شبهه ناک می شود. 
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 و۱۱۰ میلیون دوز واکسن تا بهار ۱۴۰۰ 
خریداری شد. ۱۶/8 میلیون دوز کواکس، ۲ میلیون دوز اسپوتنیک در اسفند۹۹، ۲میلیون 
دوز بهارات در اسفند۹۹، ۶۰ میلیون دوز اسپوتنیک در فروردین، ۳۰ میلیون دوز سینوفارم 

در اردیبهشت. 
البته تا خرداد ۱۴۰۰ فقط حدود 7 میلیون 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 قابل مالحظه ای گرفت. لذا ماجرا 

نمی تواند تنها نتیجه جابه جایی دولت  ها باشد. 
اما مجموعه دالیلی که منجر به تسریع واردات شد:

۱( حذف تحریم های امریکا: تحریم امریکا خرداد ماه برداشته شد، سه  روز بعد از مجوز تولید 
برکت. 

۲( مجوز خردادماه برکت: مجوز و تولید برکت باعث شد فروشنده های واکسن نگران از دست 
رفتن بازار ایران شوند و صادرات واکسن به ایران زیاد شد. تا آنجا که قیمت سینوفارم چین 

ناگهان از ۱۵ یورو قبل از مجوز برکت در خرداد به 8 یورو کاهش یافت. 
۳( افزایش تولید در کشورهای صادرکننده: در اواخر بهار حجم تولید واکسن در کشورهای 
صادرکننده بیشتر ش��د. به  طوری که کواکس توانست پس از ماه  ها به بخشی از قراردادهای 

خود با دیگر کشور ها عمل کند. 
۴( عبور از حد اضطراری واکسیناسیون در کشورهای تولیدکننده: به طور مثال فایزر و مدرنای 

تولید امریکا از اواخر اردیبهشت صادراتش آغاز شد. 
۵( و در نهایت مذاکره و دیپلماسی فعال دولت جدید برای خرید واکسن. 

بنابراین اینکه گفته می شود همه خرید واکسن برای دولت جدید است، خالف واقع است. البته 
نباید غافل شد که دولت جدید، عالوه بر تسریع و تسهیل واردات واکسن های قبلی، حدود 7 

میلیون واکسن جدید هم خریداری و وارد کرده است. 
توجه کنیم که عرصه واکسن و سالمت مردم در سطح رقابت سیاسی میان دولت  ها متوقف 
نمی شود و این دست ادعا ها هشتگ »واکسن بخرید « ضدانقالب را تأیید می کند. در حالی 
که بعد از دستور رهبری در دی ماه ۹۹ که فرمودند واکسن بخرید، سیاست جمهوری اسالمی 
خرید واکسن بود و حتی قبل از تولید واکسن ایرانی، بیش از ۱۱۰ میلیون دوز از کل نیاز ۱۲۰ 

میلیون دوزی ایران خریداری شده بود.

راه حل مشکالت، خداشناسی است
آیتاهللفاطمینیا:

اگر انسانی که در عالم خیلی قدرتمند است به من زنگ بزند و بگوید 
فالن مش��کلت را حل می کنم و نگران نباش ، دیگر هیچ اضطراب و 
ترسی نخواهیم داشت و مدام می گویی: خدایا چه وقت صبح می شود ! 
خداوند متعال که قادر علی الطالق است به همه  ما این اطمینان را داده 
است اما مشکل این است که ما باور نداریم واال مشکالت حل  می شد. 
در سوره  مزّمل خداوند می فرماید :» َربُّ الَْمْشِرِق َو الَْمْغِرِب ال إِلَه إاِلَّ 
ُهَو َفاتَِّخْذُه َوکیالً« تو بشر خاکی او را وکیل بگیر. به خدا ما اینها را باور 
نمی کنیم. عمر من تمام شد، یک جا گرفتاری داشتم، یک روز گفتم 
که  ای نفس یک بار واقعاً حاضر هستی این را به خدا بسپاری که دروغ 
نگویی؟ دیدم نمی شود. چون می دانید ما از گلو به باال حرف می زنیم. 
در حدیث داریم که تعجب می کنم از کسی که می ترسد و این آیه 
را نمی خواند. بخوانند هم اتفاقی نمی افتد، می دانید چرا؟ چون ما 

فقط خدا را امتحان می کنیم. 
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