
    امیر محمدپور ذاکری:
این سیلی زدن ها لمپن پروری رو در جامعه 
افزایش میده؛ فرقی هم نداره به صورت کی 
نواخته بشه...  پیگیری جرم و قصور یه شخص 
کار قاضی و دادگاهه. سیلی زدن نابخرد باعث 
میشه هم جای جالد و شهید عوض بشه هم 
مسیر مطالبه گری های منطقی رو منحرف 
کنه. در نتیجه نگی��د کاش تو گوش فالنی 

می خورد. #سردار_خرم
    محمدصادق عبداللهی:

سیلی به س��ردار خرم هرچه دلیلش باشد، 
قطعاً ناشایست و قابل برخورد است چراکه راه 
جسارت و توهین به مسئوالن را باز می کند و 
این یعنی راه هرج  و مرج و بی قانونی و قانون 
جنگل که وجه بین المللی هم دارد. نباید انتقاد، 

صحبت بی تکلف، شنیدن اعتراض مردم و... را 
با توهین و جسارت جابه جا گرفت.

    علی فاروقی:
به نظر می آید تعرضی که در مراسم معارفه شد 
تعرض به شخص نبود بلکه تعرض به نهاد ها 
و ارگان های کشور بود. جا دارد تشکر کنیم 
از سردار خرم که با متانت و رفتار سنجیده ، 
جلوی اتفاقات بدت��ر از این را گرفتند. تصور 
کنید اگر سردار خرم مقابله به مثل می کردند 

چه اتفاقی پیش می آمد؟ #سردار_خرم
    سیدپویان حسین پور:

در مورد سردار خرم خوندم که در طول مدتی 
که توسط تروریست های ارتش آزاد در سوریه 
اس��یر بوده، خودش رو معلم جغرافیا و زائر 
معرفی کرده و به رغم همه شکنجه ها، هویت 

و جایگاهش به عنوان یک فرمانده سپاهی رو 
افشا نکرده... کتاب شام برفی در مورد اسارت 

۱۵۹روزه  این جمع ۴۷نفره نوشته شده.
    مژگان حقمرادی:

سردار خرم در سوریه و در ناآرامی های ریف 
دمشق به اسارت تروریست های جیش الحر 
درآم��ده بودند که با توجه به جایگاه ایش��ان 
تا لحظه آزادی ما تماماً در ای��ران با بایکوت 
خبری مواجه بودیم؛ با شجاعت شخص شهید 
حاج قاسم سلیمانی این عزیز آزاد شدند، ایشون 

از نوابغ نبرد چریکی با گروهک ها هستند.
    جهان نور احمدیان:

مایه تأسف است، مس��ئوالن ناکارآمدی که 
هشت سال یک ملت را به روز سیاه نشاندند، 
جان س��الم به در برند و مسئولی که هنوز کار 

خود را شروع نکرده است، مورد بی حرمتی واقع 
شود. آنهایی که به این اتفاق نامبارک می بالند، 

فاقد عدالت اجتماعی اند. #سردار_خرم
    فرهاد نظریان:

مظلوم تر از این دیده اید که لیبرال  ها مردم 
را عصبان��ی کنند، آن وقت کش��یده اش را 

انقالبی  ها بخورند؟
    علیرضا خزان:

همش��هریای من چند ماه منتظ��ر بودن تا 
اس��تاندار جدید معرفی بش��ه که در نهایت 
سردار خرم که انتخاب خیلی خوب و درجه 
یک و قابل تقدیری بود منصوب شد ولی صد 
حیف که نیومده بهش فهموندیم که ساختن 
دوباره این اس��تان خیلی سختکوش��ی و از 

خودگذشتگی می خواد. #آذربایجان شرقی
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سیلی می زنم چون منطق و سنجش ندارم
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به اتفاق تلخ و عجیب مراسم معارفه استاندار آذربایجان شرقی

س�یلی ب�ه اس�تاندار جدی�د آذربایجان ش�رقی در مراس�م معارفه ایش�ان موجب 
واکنش ه�ای بس�یاری در ش�بکه های اجتماعی ش�د. در خصوص عل�ت کار ضارب 
خبرهای مختلفی منتش�ر ش�ده اس�ت که کاربران تاکنون توضیحات را قانع کننده 
ندیدند اما تأکید کردند که این کار زشت و نابجاست و هیچ اعتراض و دلیلی نمی تواند 

توجیه چنین مس�ئله ای باش�د. برخورد عاقالن�ه و صبورانه خرم، اس�تاندار جدید 
نیز با اس�تقبال و تقدیر از س�وی کاربران ش�بکه های اجتماعی همراه ب�ود. کاربران 
همچنین با بازخوانی س�وابق س�ردار خرم و روزهای اس�ارت او در دس�ت داعش از 
گذشته باافتخار او یاد کردند. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران را بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

انسان درخت نیست که هیزم شود
آیت اهلل جوادی آملی:

سالمتی بدن برای آن است که انسان فکر خوب داشته باشد برای 
ابد بیندیشد، انسان مثل یک درخت نیست که بعد از 80 سال، هیزم 
شود، این نیست. انسان پرنده ای است که بعد از مدتی از قفس آزاد 
می شود و برای ابد زنده است. وجود مبارک پیغمبر )ص( به جوانانی 
که جمع شده بودند تا با پرتاب سنگ، قدرتمندترین ها را مشخص 
کنند، فرمود موجوداتی هستند که این سنگ را برمی دارند، این 
کمال انسان نیست، کمال آن است که وقتی فرد عصبانی شد، با 
مادرش، با پدرش، با خانواده اش، با بچه هایش، اگر جلوی آن غضب 
را توانس��ت بگیرد او پهلوان اس��ت! آن وقتی که غضبناک شدی، 
عصبانی شدی، اگر توانستی خودت را آرام کنی آن هنر است. آن 
بار را بردارید! آن بار س��نگین را بردارید. درباره ورزش بانوان، باید 
بدانیم نیمی از این مملکت خانم ها هستند، اینها احتیاج دارند به 
مربی و معلم. در تمام نهادها، منتها اینها یک سرمایه ای دارند که 

این سرمایه باید حفظ شود و آن عّفت اینهاست.
منبع: کانال تلگرامی  »در محضر آیت اهلل جوادی آملی«

   آیينه نفس

چرا امید بستن به رفع تحریم  ها خطاست؟

شهیده کریمی در توئیتی نوشت: یک ش��رکت دانش بنیان به عنوان یکی از شرکت های 
ایرانی فعال در حوزه  شبیه سازهای پزشکی محصول شبیه ساز آموزشی عمل جراحی چشم 
خود را با دو ماژول عمل جراحی آب مروارید چشم و عمل جراحی ویتره- رتین روانه بازار 

داخلی و همچنین بازار کشور چین کرد! با فناوران مان می توانیم ایران قوی بسازیم.

دکتر ابوذر گوهری، کارش��ناس سیاس��ت خارجی، در توئیتی نوش��ت: تحریم همچنان 
مهم  ترین ابزار سیاست خارجی امریکاست. از سال 2000 تاکنون استفاده از تحریم توسط 

امریکا ۹33 درصد رشد داشته است.

سیدیاس��ر جبرائیل��ی در کان��ال تلگرام��ی 
خود نوش��ت: مذاکره برای رفع تحریم، یک 
پیش شرط اساسی دارد و آن، شناخت صحیح 
ماهیت و اهداف تحریم است. یعنی ما پیش از 
اینکه هر طرحی را برای مذاکره دراندازیم، باید 
بدانیم که جایگاه تحریم در دستگاه سیاست 
خارجی امریکا چیست و واشنگتن چه هدفی 
را از اعمال تحریم علیه جمهوری اسالمی دنبال 
می کند. چه، بدون داشتن فهم مشترک از این 
دو مقوله، مذاکره کنندگان بر اساس ذهنیت  ها 
و اهداف متفاوتی دور میز خواهند نشست و 
طبعاً نتیجه ای هم نخواهند گرفت. اگر تلقی ما 
از ماهیت تحریم  ها و اهداف آنها، با تصویر واقعی 
تحریم  ها در ذهن سیاس��تمداران امریکایی 
یکسان نباشد، بالتردید در میز مذاکره تصویر 

واقعی بر تلقی های نادرست غلبه خواهد کرد.
۱- درباره ماهیت تحریم  ها، توجه به این نکته 
مهم ضروری است که اگر وودرو ویلسون در 
سال ۱۹۱۹ تحریم را »یک گزینه جایگزین 
جنگ « معرفی می کرد، در قرن 2۱ تحریم 
تبدیل به »تنها گزینه « سیاس��ت خارجی 
امریکا شده اس��ت. در واقع رژیم واشنگتن 
امروز ابزاری جز تحریم در دستگاه سیاست 
خارجی خود در اختیار ن��دارد. برای امریکا 
نه قدرت نرمی باقی  مانده، نه ق��ادر به ارائه 
مشوق های اقتصادی برای ترغیب دوستان 
است، نه امکان حمله نظامی به دشمنان دارد، 
نه غلبه گفتمانی در محیط بین الملل دارد که 
هنجارهایش اهدافش را پیش ببرند، و نه قادر 
به ایجاد اتحادهای فراگیر است که از موضع 
جامعه جهان��ی امری را تحمی��ل کند. این 

اس��ت که صرفاً به تحریم می اندیشد. دولت 
امریکا در دوره اوباما س��االنه ۵00 تحریم و 
در دوره ترامپ ساالنه قریب به هزار تحریم 
وضع کرده اس��ت. هرچند ی��ک مطالعه در 
دانش��گاه کارولینای ش��مالی می گوید این 
تحریم  ها در حدود یک سوم تا یک دوم مواقع 
موفق بوده اند، و با وج��ود اینکه اصلی  ترین 
مزیت » امکان تحریم « یعنی سلطه جهانی 
دالر به واسطه همین تحریم  ها در حال رنگ 
باختن است )قربانیان در حال استقالل از دالر 
هستند(، اما چون برای امریکا گزینه دیگری 
جز تحریم نمانده، ناچار این هزینه هنگفت را 
تا زمان پایان سلطه دالر و طبیعتاً دچار شدن 
ابزار تحریم به سرنوشت سایر ابزار ها و امکانات 
سیاست خارجی امریکا، پرداخت خواهد کرد. 
لذا این تصور که امریکا روند اعمال تحریم را 
متوقف خواهد کرد، خطایی است بزرگ و باید 

کنار گذاشته شود.

2- پرسش بعدی این است که امریکا مشخصاً 
تحریم علیه جمهوری اسالمی را به چه هدفی 
وضع کرده است؟ دو هدف برای تحریم ذکر 
 -2 )containment( می ش��ود: ۱- مهار
تغییر رفتار )compellence(. تا تحصیل 
تجربه برج��ام، ای��ن تصور می��ان نخبگان 
لیبرال ایرانی وجود داش��ت که امریکا صرفاً 
نگران برنامه هسته ای ایران است و اگر برای 
واشنگتن این اطمینان حاصل شود که ایران 
به سالح هسته ای دس��ت نخواهد یافت- یا 
به زعم کاخ سفید هدف تولید سالح را کنار 
خواهد گذاشت- تحریم  ها برداشته خواهند 
شد. اما تجربه برجام نش��ان داد که با وجود 
تحدید گسترده برنامه هس��ته ای و توسعه 
بی سابقه بازرسی  ها از اماکن هسته ای- نظامی 
ایران نیز، تحریم  ها حفظ شد. لذا اگر ما با این 
تصور که می توانیم با جلب اطمینان امریکا 
از صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هس��ته ای، 

تحریم  ها را رفع کنیم، ساده لوحی کرده ایم. 
امریکا تحریم را برای مهار و تضعیف قدرت 
ایران می خواهد و این ه��دف را اگر کنار آن 
واقعیت محدود شدن همه ابزارهای سیاست 
خارجی امری��کا به تحریم ق��رار دهیم، این 
نتیجه گی��ری چندان س��خت نیس��ت که 

تحریم  ها برداشته نخواهند شد.
نتیجه ای که از این بحث باید گرفت، این است 
که جمهوری اس��المی ایران برای مقابله با 
تحریم  ها باید همان مسیری را انتخاب کند 
که ابزار و امکان تحریم را از امریکا می گیرد: 
از بین بردن سلطه دالر. هرچه نقش دالر در 
مبادالت و معادالت جهانی تضعیف شود، به 
همان اندازه امریکا امکان تحریم را از دست 
خواهد داد. از آنجایی که ای��ران تنها هدف 
تحریم های امریکا نبوده و در سال های اخیر، 
قدرت  هایی مثل روس��یه و چین نیز قربانی 
شده اند، این انگیزه در مجموعه رقبای امریکا 
برای شکستن سلطه دالر کامالً وجود دارد و 
گام های مهمی نیز در این راستا برداشته شده 
است. لذا اگر بخواهیم برای دستگاه سیاست 
خارجی جمهوری اس��المی در دوره جدید، 
مأموریتی تعریف کنیم، باید بگوییم وزارت 
خارجه ما چنانکه رهبر انقالب فرمودند، باید 
بر محوریت دیپلماس��ی اقتصادی بازسازی 
ش��ود. مذاکره حول برجام به حاشیه ای رود 
و مذاکره حول تقویت مناس��بات تجاری-
مالی در مرکز طراحی  ه��ا و اقدامات وزارت 
خارجه قرار گیرد. جان کالم اینکه محوریت از 
معاونت سیاسی وزارت خارجه باید به معاونت 

دیپلماسی اقتصادی منتقل شود.

ایران قوی با فناوران ایرانی  رشد هزار برابری تحریم های امریکا
در 2 دهه گذشته

 سناریوهای احتمالی 
پیرامون آینده تشکیل دولت در عراق

کانال تلگرامی »اندیش��کده راهبردی 
تبیان « نوش��ت: با اعالم کمیس��اریای 
انتخابات ع��راق مبنی بر پای��ان روند 
شمارش آرا و اعالم نهایی و رسمی نتایج 
انتخابات بسیاری از گروه  ها و جریانات 
سیاس��ی به نتایج انتخاب��ات اعتراض 
نموده و از پذیرش آن سر باز زده اند و در 
پی آن چند روزی اس��ت بس��یاری از 
شهرهای عراق شاهد تظاهرات است. در این میان سه جریان صدر، بارزانی و حلبوسی و بخشی 
از مستقلین که تنها حامیان نتایج فعلی هستند، به صورت غیر رسمی تالش های خود را برای 
تشکیل دولت آتی آغاز کرده اند. در عین حال با بی پاسخ ماندن شکایات معترضین به و شروع 
فعالیت گروه های پیروز، امروز »چارچوب هماهنگی نیروهای سیاس��ی ش��یعی« به عنوان 
بزرگ ترین تشکل سیاس��ی مخالفان با صدور بیانیه ای تأکید کرد »تا پیش از تعیین تکلیف 

نتایج انتخابات در مذاکره تشکیل دولت شرکت نخواهد کرد.«
بر این اساس اگر گروه های معترض در فرآیند سیاسی تشکیل دولت مشارکت نکنند باید دید 

چه سناریو هایی برای آینده تشکیل دولت و فضای سیاسی عراق متصور است:
۱- اولین سناریو این است که اگر رایزنی های سیاسی و پیگیری های احزاب نه تغییری در نتایج 
ایجاد کند و نه از حیث سیاس��ی به نحوی نظر مخالفان را جلب کند، آن زمان این گروه های 
سیاسی مخالف در صورت امکان می توانند به آبستراکس��یون پارلمان آتی رو آورده و اجازه 
تشکیل جلسات پارلمان را ندهند که تحقق چنین سناریویی نیازمند این است که مخالفان 
بتوانند اکثریتی )نصف+۱( را از میان منتخبین پارلمان جدید با خود همراه سازند که البته 

کمی غیر محتمل به نظر می رسد.
2-  س��ناریوی دوم این است که مخالفان در دو سطح سیاس��ی )ایجاد اپوزیسیون( و عملی 
)برگزاری تظاهرات و آشوب و...( ابتدا با روند تشکیل دولت و پس از آن با دولت تشکیل شده 

به مخالفت عملی بپردازند و در نهایت سبب عدم کارایی آن شوند.
3- سناریوی سوم این است که فش��ار ها و اعتراضات و در کنار آن رایزنی  ها و جلسات پشت 
پرده اوالً کمی نتایج را تغییر دهد و مهم تر این که احزاب پیروز و مشخصاً مقتدا صدر بپذیرند 
که سهم قابل توجهی از دولت آینده را به جریان مخالف بدهند تا در نهایت دولت توافقی در 

شرایط نسبتاً با ثبات بر سرکار آید.

وقتی دیگه گرما اذیتم نکرد!
س��روش صحت در صفحه خود نوشت: 
داشتم از گرما می ُمردم. به راننده گفتم 
دارم از گرما می میرم. راننده که پیر بود 
گفت: »این گرما کس��ی رو نمی کشه.« 
گفتم: »جالبه ها، االن داریم از گرما کباب 
می شیم، شش ماه دیگه از سرما سگ لرز 
می زنیم. « راننده نگاهم کرد. کمی بعد 
گفت: »من دیگه س��رما رو نمی بینم.  « 
پرسیدم: »چرا؟ « راننده گفت: »قبل از اینکه هوا سرد بشه می میرم.« خندیدم و گفتم: »خدا 
نکنه. « راننده گفت: »دکترا جوابم کردن، دو سه ماه دیگه بیشتر زنده نیستم.« گفتم: »شوخی 
می کنید؟ « راننده گفت: »اولش منم فکر کردم شوخیه، بعد ترسیدم، بعدش افسرده شدم ولی 
االن دیگه قبول کردم.« ناباورانه به راننده نگاه کردم. راننده گفت: »از بیرون خوبم، اون تو خرابه...  
اونجایی که نمیشه دید.« به راننده گفتم: »پس چرا دارین کار می کنین؟ « راننده گفت: »هم 
برای پولش، هم برای اینکه فکر و خیال نکنم و سرم گرم باشه، هم اینکه کار نکنم چی کار کنم؟« 
به راننده گفتم: »من باورم نمیشه.« راننده گفت: »خودم هم همین طور... باورم نمیشه امسال 
زمستان را نمی بینم، باورم نمیشه دیگه برف و بارون را نمی بینم، باورم نمیشه امسال عید که 
بیاد نیستم، باورم نمیشه این چهارشنبه، آخرین چهار شنبه ۱۷ تیر عمرمه.« به راننده گفتم: 
»این جوری که نمیشه.« راننده گفت: »تازه االنه که همه چی رو دوست دارم، باورت میشه این 

گرما رو چقدر دوست دارم؟«... دیگر گرما اذیتم نمی کرد، دیگر گرما نمی کشتم.

هدف امریکا از بازگشت به شورای حقوق بشر 
سازمان ملل چیست؟

رضا نصری در رشته توئیتی نوشت: پس 
از سه سال غیبت، چند روز پیش امریکا 
به صورت رسمی به »ش��ورای حقوق 
بشر « س��ازمان ملل برگش��ت. یکی از 
اهداف امریکا در بازگش��ت به ش��ورا- 
آن طور که حتی رس��ماً اعالم کردند- 
»حمای��ت از اس��رائیل « و ممانعت از 
تحقیق و تفحص در مورد عملکرد آن در 
سرزمین های اشغالی است. مشخصاً، یکی از اهداف امریکا انحالل کمیسیونی است که چند 
ماه پیش توسط شورا به منظور تحقیق در مورد جنایات جنگی- و از آن مهم تر- رسیدگی به 
مقوله »آپارتاید« در اسرائیل تشکیل شد. نگرانی اسرائیل عمدتاً از این بابت است که رسمیت 
یافتن و تأیید اتهام »آپارتاید« علیه اسرائیل در یک نهاد سازمان ملل- نه تنها می تواند عواقب 
سیاسی مهمی برای تل آویو در پی داشته باشد بلکه - مقامات اسرائیل را در معرض بررسی های 

فراگیرتر دادگاه بین المللی کیفری قرار دهد.
از این رو، البی اسرائیل در واشنگتن به شدت فعال ش��ده تا دولت بایدن را وادار کند تا از دو 
مس��یر ادامه کار کمیس��یون را مختل کند: اول از طریق کاهش یا قطع بودجه ای که برای 
کمیسیون توسط »کمیته پنجم« س��ازمان ملل در نظر گرفته شده؛ و دوم از طریق فشاری 
که امریکا می  تواند پس از حضور در ش��ورای حقوق بش��ر )از ژانویه 2022( به سایر اعضای 
شورا برای انحالل » کمیس��یون آپارتاید « اِعمال کند. از دید حقوقدانان اسرائیل، تداوم کار، 
تحقیقات و گزارش های این کمیسیون می تواند آسیبی به مراتب جدی تر از گزارش معروف 
»گولدستون «- که با هزار ترفند بعد از انتشار مهارش کردند- برای اسرائیل در پی داشته باشد؛ 

و از این رو مصمم هستند تا دیر نشده ضربه اول را خودشان زده باشند!
حال که دیپلمات نقطه زن��ی مانند آقای غریب آبادی به معاونت ام��ور بین الملل قوه قضائیه 
و دبیری س��تاد حقوق بش��ر منصوب ش��ده، جا دارد ایران- با اتخاذ ی��ک رویکرد حقوقی، 
سیاسی و تبلیغاتی هوش��مندانه و تهاجمی تر- از تداوم کار کمیس��یون- و داغ کردن بحث 
حساس��یت برانگیز »آپارتاید«- حمایت کند. ورود فعاالنه ایران به این موضوع هم میس��ر، 
هم مفید و هم بس��یار مهم است. دولت همسایه پاکس��تان- به رغم تمام نکات ضعف ویکی 
محدودیت  ها- بانی و مبتکر تشکیل » کمیسیون آپارتاید « در شورای حقوق بشر سازمان ملل 

بود. ایران نیز می تواند یکی از مهم  ترین حامیان کار آن باشد.

چرا کوه؟!
فاطمه بهروزفخر به مناسبت روز کوهنورد در کانال تلگرامی خود نوشت: گفت از بین این همه 
ورزش، چرا »کوه«؟! گفتم: »فقط کوه می تواند میل تو به سرکشی و عصیان کردن نسبت به هر 
چیزی را کم کند.« گفت »کوه«؟ گفتم »خودت یک بار برو و امتحان کن. می بینی که چطور از 
توِی ناراضی که توی دلت حکم خاکستر زیر آتش را دارد و هر لحظه می تواند مثل یک آتش سوزی 
مهیب همه جا را نیست و نابود کند، آدمی آرام می سازد. کوه غربالگر است. جانت را صیقل می دهد. 
قسمت های نامتوازن روحت را می تراشد و از تو آدمی سرد و گرم چشیده می سازد. گفتم میل 
و اشتیاقم به سرکشی درونی و عصیان کردن علیه هر چیزی را، فقط کوه، کم کرده است. گفتم 
می توانستم به بهانه تمام قصه های نگفته شده و همه کلمه های تلنبارشده توی دلم، انقالب راه 

بیندازم. می توانستم تئوریسین یک کودتای مخملی باشم. نشدم. کوه رفتم و آرام گرفتم.« 

 این مستمری با مبنای 2ساله 
اشکال دارد

سیدسجاد پادام در توئیتی نوشت: مستمری بازنشستگی با مبنای دو 
سال آخر حقوق حالت اشتغال از فسادآلود ترین و پرهزینه  ترین قوانین 
برای صندوق های بازنشستگی است. باید حداقل حقوق ۱0 سال آخر 

حالت اشتغال مبنای مستمری قرار بگیرد. اصالحات باید آغاز شود.

 بزرگ ترین و مهم  ترین وظیفه 
هر نویسنده و هنرمند

محمدرضا سرش��ار در کانال تلگرامی خود نوشت: بزرگ ترین و مهم  ترین 
وظیفه هر نویسنده و هنرمند، کش��ف و دفاع از حقیقت است. اغلب مردم 
برآنند که بزرگ ترین و مهم  ترین هدف و آرزوی هر انسان، رسیدن به سعادت، 
با همان تعبیر خاص مورد نظر هر کس از آن، است. اما به نظر می رسد که برای 
آدمی، مقدم بر سعادت، »کشف حقیقت « باشد . به تعبیر حافظ بزرگ: جنگ 

هفتاد و دو ملت، همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

تجهیزات نانویی ایران در تاجیکستان
محمد اکبرزاده در توئیتی نوشت: تجهیزات نانویی ایرانی که در سفر رئیسی 
به تاجیکستان به این کشور اهدا شده بود، توس��ط کارشناسان ایرانی در 
دانشگاه ملی تاجیکستان نصب و راه اندازی شد. دانشجویان تاجیکی نحوه کار 
با دستگاه  ها را هم حضوری و هم به صورت آنالین آموزش دیدند. تجهیزات و 
دستگاه های اهدایی شامل الکتروریسی، اسپاترینگ، انفجار الکتریکی سیم، 

آسیاب سیاره ای، اسپکتروفتومتر و هموژنایزر آلتراسونیک است.

    تصویر منتخب


