
    عبداهلل گنجي:
كميت و كيفيت تيم اعزامي به وين نشان از 
گسترش حيطه هاي تخصصي و فرا حقوقي 
بودن مذاكرات و تقويت بعد كارشناسي آن 
است. حضور مديران بانك مركزي و وزارت 
نفت و بخش اقتصادي وزارت خارجه نشان از 
جدي بودن مذاكرات است. شايد اين تركيب 
با هدف تن دادن به »توافق موقت باشد« كه 
براي ما تيغ دو لبه است؛ حسن توافق موقت 
اين است كه ما را از ادامه مذاكرات قبلي جدا 
مي كند و اين مطلوب تيم ما است. اما عيب 
آن اين است كه ممكن است با چند مشوق 
ناپايدار توقعات اجتماعي باال رود و سپس به 

توافق پايدار منجر نشود. 
   علي سيستاني:

متأسفانه رنگ  كفش هاي علي باقري مناسب 
مذاكرات نيست! كتشم كه اتو نكرده! اينا اينكاره 

نيستن دوستان! ما فقط بلديم. هشت ساله بلد 
بودنمون رو تجربه كردين و لذت بردين!

   جالل رشيدي:
حض��ور ۴٠ كارش��ناس در مذاكراتي كه به 
زندگي ۸۵ ميليون نفر مرتبط است نه تنها 
محل اشكال نيس��ت، بلكه در برابر تيم هاي 
بعضاً ۱٠٠ نفره كارشناس��ان غربي الزم نيز 
است. عيب آنجاس��ت كه عده اي در مذاكره 
سندي را امضا كنند كه حتي يك بار هم آن را 

كامل نخوانده اند!
   مرتضي سيمياري:

 آرايش تيم ديپلماتيك ايران نشان مي دهد 
هدف از دور هفتم مذاكرات وين احياي برجام 
يا لغو تحريم ها نيست، انتفاع اقتصادي ايران 
از لغو تحريم ها را نشانه گذاري كرده ايم. فصل 
انتخاب  براي طرف غربي فرا رس��يده است؛ 
تالش براي كشاندن مذاكرات به دور هشتم 

براي امريكايي ها گران  و سخت تر است!
   كاربري با نام »سيد عماد«:

تيم مذاكره كننده در وين و تيم ديگر البته با 
سطح بس��يار باالتر در تركمنستان و امضاي 
قرارداد بزرگ سوآپ گاز يعني باالخره دستگاه 
ديپلماسي از انفعال خارج شده و با نقش آفريني 
فعال، تثبيت اقتدار و تنش زدايي در منطقه 
به دنبال كسب پيروزي هاي بزرگ براي مردم 

است. مقايسه كنيد با ديپلماسي معطل!
   سيد عبداهلل متوليان:

هدف ايران از حضور در وين لغو تحريم ها و 
انجام تعهدات بر زمين مانده غرب در برجام 
در كوتاه ترين زمان است. چنانچه طرف غربي 
براساس نظر رابرت مالي بحث طوالني بودن 
و مذاكرات آينده را مطرح كند ايران خواهد 
گفت همه تحريم ه��ا از س��ال ۵۸ تاكنون 
لغو شود س��پس مثل كمپ ديويد ۴٠ سال 

مذاكره مي كنيم. #مذاكرات_  وين
   سيد ياسر جبرائيلي:

ضمن آرزوي موفقيت براي تيم مذاكره كننده، 
بايد مراقبت كرد كه مذاكرات به دستور كار 
اصلي دولت و دغدغ��ه محوري ملت تبديل 
نشود؛ در حاش��يه اي نخبگاني پيش رود و 
اگر نتيجه اي ملموس و واقعي به دست داد، 
به اطالع عموم برس��د. از ش��روط الزم گره 
نخوردن اقتص��اد به مذاك��رات، رعايت اين 

مالحظه مهم است. 
   علي نادري:

نه همه شش دور مذاكرات قبلي در وين كنار 
گذاشته مي ش��ود نه فقط مطابق آن شش 
دور حركت خواهد ش��د، بلكه مورد به مورد 
ممكن است نكته اي پذيرفته يا بحثي رد شود. 
مبناي دور جديد مذاكرات كامالً روشن است: 

پيگيري رفع مؤثر تحريم ها. 
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 رنگ  كفش هاي اینها 
مناسب مذاكرات نيست!

واكنش هاي كاربران شبكه هاي اجتماعي به دور جديد مذاكرات وين و تركيب جديد تيم مذاكره كننده ايراني

برگزاري دور جديد مذاكرات ايران و 1+ 4در وين با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي 
اجتماعي همراه بود. كارب�ران ضمن ابراز اميدواري به دور جدي�د مذاكرات از تركيب 
تيم جديد مذاكره كننده ايراني اس�تقبال كرده و آن را موجب ارتقای سطح مذاكرات 

و دق�ت در متن ه�اي نهايي دانس�تند. همچني�ن برخي كارب�ران از اس�تراتژي تيم 
ايران�ي در مذاك�رات نوش�تند و اس�تراتژي هاي جديد اتخ�اذ ش�ده را كارآمدتر از 
گذش�ته دانس�تند. در ادامه بخش هاي�ي از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

خودم هم اهل اين مسائل هستم يا نه؟!
مرحوم آيت اهلل العظمي اراكي، سالياني در قم- قبل از انقالب- 
اقامه نماز جمعه مي كردند. در يكي از روزها كه بيمار شده بودند، 

به عيادتشان رفتم، فرمودند: 
هر وقت نماز جمعه مي روم و خطبه مي خوان��م دچار ناراحتي 
مي شوم و اين فكر مرا مشغول مي كند كه آيا خودم هم اهل اين 
مطالب- رعايت تقوا و... - هس��تم يا نه؟ اگر به من خطاب شود: 
»اَتَاُمروَن الناَس بالِبّر و تَنَسون انفَسكم: آيا مردم را به خوبي فرمان 
مي دهيد و خود را فراموش مي كنيد؟« من چه كنم؟ گاهي بر اثر 

اين فكر با خود مي گويم نماز جمعه را ترك كنم!
منبع: كانال تلگرامي »سيره فرزانگان« به نقل از خاطرات قرآني، 

ص ۷۸، آيت اهلل كريمي جهرمي، نشر راسخون

   آیينه نفس

ديپلماسي دولت سيزدهم بر مبنای شراکت راهبردی با محور شرق

مهدي عسگري نماينده مجلس توئيت كرد: عده اي تجارت ايران را سال ها به رعايت الزامات 
FATF گره زده بودند. تجارت خارجي ايران در هشت ماهه۱۴٠٠ ازنظر وزني ۴3/۵ و از نظر 
ارزشي ۴٠درصد افزايش داشته ، درحالي كه FATF از اسفند۹۸ ايران را در ليست سياه خود 

قرار داده است. اين مشت نمونه خروار نشان از رويكردهاي اشتباه غربگرايان وطني دارد.

سيد عطاءاهلل مهاجراني در توئيتي نوش��ت: براى بحث افغانستان، برگزيده سخنان جرج 
بوش دوم را مى خوانم. در دوم فوريه ٢٠٠۵در سخنرانى state of union با تحكم و بايد، 
گفته اس��ت: »با هم پيمانان اروپايى مان، همكارى مى كنيم تا رژيم ايران بداند كه بايد از 

غنى سازى اورانيوم و فرآورى هرگونه پلوتونيوم صرف نظر كند.« بوش كجاست؟

مه��دي جهان تيغ��ي در كان��ال تلگرامي 
خود نوش��ت: پيوس��تن ايران به س��ازمان 
شانگهاي اولين نش��انه اي از اين بود كه از 
طريق ديپلماسي دولت رئيسي مي توان به 
دس��تاورد ملموس از مسير جديد سياست 
خارجه ايران اميدوار ب��ود اما در آن مقطع 

چه اتفاقي افتاد؟!
ايراني كه سال ها پشت در سازمان شانگهاي 
مانده بود، چگونه به يكباره مجوز عضويت پيدا 
كرد؟ داليل متعدد در پاسخ به اين سؤال گفته 
شده ولي در عالم ديپلماتيك اين مهم است كه 
ش��ما آن قدر جدي، هنرمندانه و واقع گرايانه 
ايده هاي سياست خارجه خود را به دنيا بيان 
كنيد كه ديپلمات هاي كش��ورهاي همراه، 
منتقد يا مخالف نيز آن را جدي بگيرند و نسبت 
به سازگار كردن يا تغيير محاسبات خود با آن 

ايده و راهبرد انگيزه عملي پيدا كنند. 
بخش مهمي از واقعيت پيوستن به شانگهاي 
آن بود كه كشورهاي عضو اين سازمان مهم 
جهاني، عزم حقيقي سياست خارجه دولت 
رئيسي براي شراكت راهبردي با محور شرق را 
باور كردند و دليلي براي تعلل خود نمي ديدند! 
نمره ديپلماتي كه چنين انگيزه و محاسباتي 
در ديپلمات ه��اي قدرت ه��اي منطقه اي و 

فرامنطقه اي ايجاد كند، چند است؟!
اما پس از عضويت در س��ازمان شانگهاي، 

اقدام تازه ديپلماس��ي دولت رئيسي بحث 
قرارداد بزرگ گازي ميان ايران، تركمنستان 
و آذربايجان اس��ت؛ بر اس��اس اين قرارداد 

اتفاقات مهم ذيل رقم خواهد خورد:
۱( ايران گاز مصرفي مورد نياز خود در پنج 
استان شمالي كشور – كه اتفاقاً در زمستان 
با كمبودهاي گازي مواجه مي شوند- را از 
حق انتقال ترانزيت )سوآپ( گاز تركمنستان 

به آذربايجان برداشت خواهد كرد. 
٢( اين قرارداد زمينه كاهش تنش با همسايگاني 
همچون آذربايجان را هم فراهم مي كند و ضمن 
اينكه يك نوع وابستگي مهم نيز در اين همسايه 

گاه بداخالق نسبت به ايران به وجود مي آورد. 

3( اين قرارداد يك زمينه رواني و ذهني براي 
افزايش نقش و تأثيرگذاري اقتصادي ايران 
در سازمان همكاري اقتصادي اكو و منطقه 

قفقاز ايجاد خواهد كرد. 
۴( اگر يكي از معيارهاي قوت ديپلماسي در 
جهان عضويت و داش��تن جايگاه مناسب در 
سازمان هاي منطقه اي و فرامنطقه اى است، 
ايران پس از عضويت در س��ازمان شانگهاي 
و ارتق��اى نقش خود در س��ازمان اك��و، رتبه 
ديپلماسي خود را به سرعت دارد ارتقا مى دهد. 
حال دوباره بايد س��ؤال قبلي را به گونه اي 
ديگر مطرح كرد. نمره ديپلماسي دولتي كه 
برخي رفتارهاي خصمانه يك كشور همسايه 

و بحران سازي طراحي شده در منطقه قره باغ 
را از طريق ديپلماس��ي اقتصادي و نه تكيه 
صرف بر ق��درت نظامي، كنت��رل و تعديل 

مي كند، چند است؟!
غربگرايان داخلي در تمام هشت سال دولت 
روحاني ادعايشان اين بود كه با ديپلماسي 
برجام سايه جنگ و افزايش تحريم ها را از 
كشور دور كرده اند ولي بارها نادرستي اين 
ادعا با رفتارهاي خصمانه امريكا و دولت هاي 
غربي زير سؤال رفت و ايران به لحاظ عددي 
بيش از قبل از برجام دچار تحريم شد و اگر 
نبود قدرت موشكي و نشان دادن عزم ايران 
در پاسخ به طمع هاي نظامي امريكا و برخي 
كشورهاي ديگر، قطعاً انگيزه اقدام نظامي 
عليه ايران به مراحل اجرايي تبديل مي شد. 
اما همين ادعا كه از طريق ديپلماسي مي توان 
تنش ها را كاهش داد و براي خنثي س��ازي 
تحريم ها اقدامات عملي برداش��ت، توسط 
دولت رئيسي در مصاديقي همچون قرارداد 
گازي ايران، تركمنس��تان و آذربايجان در 
ابعاد منطقه اي، به صورت عملي در ابعادي 
واقعي به ظهور رسيده است. جالب است كه 
حتي با معيار غربگرايان نيز تا در همين چند 
ماهه عمر ديپلماس��ي دولت رئيسي نتايج 
ملموسى بيش��تر از ديپلماسي هشت ساله 

دولت روحاني به دست آمده است. 

مشت نمونه خروار از رويكردهاي اشتباه غربگرايان بوش كجاست؟!

اعتقاد به خدا و حكمراني مسئوالنه
كانال تلگرامي »كلبه انديشه و فرهنگ« 
بخشي از سخنان استاد شهيد مرتضي 
مطهري)ره( را به اس��تناد كتاب »علل 
گرايش ب��ه مادي گراي��ي، ص ۱۵۹ – 
۱۵۷« به اش��تراك گذاش��ت. اس��تاد 
مي فرمايند: در تاريخ فلس��فه سياسي 
مي خوانيم آن��گاه ك��ه مفاهيم خاص 
اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و 
مس��ئله حقوق طبيعي و مخصوصاً حق حاكميت ملي به ميان آمد و عده اي طرفدار استبداد 
سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمران حقي قائل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم 
مقابل حكمران قائل شدند وظيفه و تكليف بود، اين عده در اس��تدالل هاي خود براي اينكه 
پشتوانه اي براي نظريات سياسي اس��تبداد مآبانه خود پيدا كنند، به مسئله خدا چسبيدند و 
مدعي شدند حكمران مقابل مردم مسئول نيست، بلكه او فقط در برابر خدا مسئول است، ولي 
مردم در مقابل حكمران مسئولند و وظيفه دارند.  مردم حق ندارند حكمران را بازخواست كنند 
كه چرا چنين و چنان كرده اي؟ يا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كن. فقط خداست 
كه مي تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حقي بر حكمران ندارند، ولي حكمران 
حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند. از اين رو طبعاً در افكار و انديشه ها نوعي مالزمه و ارتباط 
تصنعي به وجود آمد ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و 
سلب حق هر گونه مداخله  اي در برابر كسي كه خدا او را براي رعايت و نگهباني مردم برگزيده  
است و او را فقط مقابل خود مسئول ساخته است از طرف ديگر. و همچنين قهراً مالزمه به وجود 

آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف و بي خدايي از طرف ديگر. 
آقاي دكتر محمود صناعي در كتاب آزادي فرد و قدرت دولت نوشته اند: »در اروپا مسئله استبداد 
سياسي و اينكه اساساً آزادي از آن دولت است نه مال افراد، با مسئله خدا توأم بوده است. افراد 
فكر مي كردند اگر خدا را قبول كنند، استبداد قدرت هاي مطلقه را نيز بايد بپذيرند؛ بپذيرند 
كه فرد مقابل حكمران هيچ گونه حقي ندارد و حكمران نيز مقابل فرد هيچ گونه مسئوليتي 
نخواهد داشت؛ حكمران تنها در پيشگاه خدا مسئول است. بنابراين افراد فكر مي كردند اگر خدا 
را بپذيرند بايد اختناق اجتماعي را نيز بپذيرند و اگر بخواهند آزادي اجتماعي داشته باشند بايد 
خدا را انكار كنند؛ پس آزادي اجتماعي را ترجيح دادند.« از نظر فلسفه اجتماعي اسالمي، نه 
تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم مقابل مردم مسئوليت 
دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را  مقابل اجتماع مسئول مي سازد 

و افراد را ذي حق و استيفاي حقوق را يك وظيفه الزم شرعي معرفي مي كند.

نمي دانيم چه مي خواهيم!
حجت ميان آبادي در رشته توئيتي نوشت: 
يك��ي از چالش هاي سياس��تگذاري در 
كش��ور آن اس��ت كه خواس��ته ايم در 
كشاورزي هلند باشيم، در خودروسازي 
آلمان باشيم، در تكنولوژي ژاپن باشيم، در 
فناوري سيليكون ولي باشيم، در بازار آزاد 
امريكا باشيم، در اقتصاد چين باشيم، در 
رفاه سوييس و اسكانديناوي باشيم، در 
محيط زيست دانمارك و فنالند باشيم، در باشگاه داري فوتبال انگلستان و اسپانيا باشيم و... در حالي 
كه اگر كشور هلند در كشاورزي قطب است ادعايي در حوزه صنعت خودرو ندارد و همچنين آلمان 
و بقيه كشورها در ساير حوزه ها. در حالي ما مي خواهيم تقريباً در بسياري از حوزه ها همه چيز باشيم 
كه به دليل عدم سياستگذاري صحيح  در بس��ياري از حوزه هاي ذكر شده ناموفق بوده ايم. يك 
مشكل بزرگ آن است كه »نمي دانيم« چه »مي خواهيم؟« اين مشكل و معضل در حوزه آب و 
محيط زيست به جد گريبانگير سياستگذاري هاي آب در كش��ور بوده و همچنان هست. رصد 

سياست هاي آبي شش دهه گذشته به خوبي گواه و بيانگر اين معضل جدي است. 

 افشاگري درباره پشت پرده عمليات قوس طاليي 
در ساحل غربي يمن

كانال تلگرامي »انديشكده تبيان« در 
گزارشي كوتاه نوش��ت: تارنماي عربي 
»الَجند پس��ت« در گزارشي به تحليل 
تحوالت ميداني ساحل غربي يمن در 

روزهاي اخير پرداخته است:
محمد ورق، از نمايندگان پارلمان دولت 
مس��تعفي يمن و ني��ز از رهبران حزب 
اصالح، اطالعاتي درباره نقش امريكا و 
انگليس در نبرد ساحل غربي يمن و توطئه هاي مخفي آنها براي تسلط بر اين منطقه فاش كرد.  
ورق به تفصيل طرحي را كه در ساحل غربي يمن براي ايجاد استاني جديد در حال اجراست و 
طرح تسلط بر ساحل غربي از »المخا« تا »باب المندب« و نيز ريف جنوبي تعز كه به شكل يك 
كمان است مطرح مى كند و توضيح مي دهد.  عملياتي كه نيروهاي ائتالف سعودي در پانزدهم 
ژوئن ٢٠۱۸ به نام »السهم الفضي« )تير نقره اي( آغاز كردند، توسط انگليس و امريكا طراحي 
شده بود و اين دو كشور بر آن نظارت مي كردند. هدف از اين عمليات تسلط بر نوار ساحلي غرب 
يمن و ايجاد يك اس��تان جديد بود.  عمليات تير نقره اي كه س��ازمان اطالعات انگليس عليه 
الحديده كليد زده به معناي تجميع نيروهاي ساحلي در ستوني بلند و باريك در امتداد ساحل 
»التهامي« از »الخوخه« تا الحديده به صورت مستقيم بود.  اين برنامه به وسيله امريكا و انگليس 
براي سواحل غربي يمن آماده شده بود تا استاني جديد به نام »الساحل الغربي« از ابتداي روستاي 
»الطائف« در »الدريهمي« تا »باب المندب« و مناطقي در استان هاي »تعز« و »اب« تشكيل شود 

و هدف آن حفاظت از منافع امريكايي- انگليسي در جزاير و سواحل غربي يمن بود. 
انگليس حدود ۱٠ روز است كه عمليات ديگري با عنوان »القوس الذهبي« )كمان طاليي( را از 
طريق نيروهاي مشترك در »حيس« الحديده و جنوب »تعز«كليد زده است.  عمليات كمان 
طاليي كه اكنون نيروهاي »طارق صالح عفاش« وابسته به امارات در ساحل غربي يمن با اين 
عنوان آغاز كرده اند در واكنش به عقب نشيني هاي اخير برخي عناصر نيست، بلكه در ادامه 
تالش ها براي خريد زمان صورت مي گيرد تا مقدم��ات براي تكميل پروژه اصلي يعني اعالم 

استان ساحل غربي نهايي شود؛ استاني كه قرار است در نهايت به عفاش تحويل گردد.

سردرگمي احساسات
علي اصغر فيروزجائيان در كانال تلگرامي 
خود نوشت: به نظر ابراز احساسات هم 
يادگرفتني اس��ت كه از نسلي به نسل 
ديگر منتقل مي شود... در جامعه سنتي 
بيشتر ابراز احساسات دروني و پنهاني 
اس��ت. يعني صرفاً براي خود ماست نه 
براي ديگران. افراد به خاطر خودش��ان 
ديگران را دوس��ت دارن��د و نگران آنها 

هستند كه اين موجب كنش هاي خودخواهانه در عشق ورزي مي شود. 
ازدواج هاي اجباري يا اسيدپاش��ي در همين راستا معني مي شود. گذشتگان همواره نگران 
خوش��بختي فرزندان بوده اند اما دريغ از اينكه از فرزندان معناي خوش��بختي را بپرس��ند. 
بچه ها نگران مشكالت والدين هستند اما يك بار هم نشده كه به كمكشان بروند يا دست از 
زياده خواهي شان بردارند. والدين فقط در سنين كودكي بچه ها را مي بوسند و در بزرگسالي 
مثل نامحرمان با آنان رفتار مي كنند. بايد ياد گرفت كه دوس��ت داشتن را آشكارا و با فرياد 
ابراز كرد. وقتي نسل گذشته مقوله احساس را تابو كرده اين وظيفه نسل جديد است براي 
خوش��بختي و آرامش خود و اطرافيانش تابوشكني كند و ساختارهاي محدودكننده رابطه 

ناب را  كنار نهد. 
به اين مي گويند خشونت نسلي؛ وقتي بچه ها در سنين كودكي دوست داشتن را تجربه كنند 
ديگر الزم نيست در سنين بزرگسالي در رابطه خود با ديگران دست به آزمون و خطا بزنند. 
جامعه سنتي با پنهان كردن مقوله عشق ورزي عماًل تجربه گري دوست داشتن را زيرزميني 
مي كند و اين موجب عقده شدن تجربه دوست داشتن مي شود. جوانان برآمده از تربيت جامعه 
سنتي با نوعي سردرگمي در دوست داشتن روبه رو هس��تند. آنها با خارج شدن از محدوده 
خانواده در حال آزمون و خطاي دائمي دوست داشتن با غريبه ها هستند. وقتي عشق ورزي 
درون خانواده در سنين پايين تجربه نشود عقده گشايي بيان احساسات در خارج از خانه تا 
سنين نامشخص ادامه خواهد يافت. در اين وضعيت هيچ وقت آرامش و رضايت دروني حاصل 

نخواهد شد و افراد در باتالق سردرگمي احساسات غرق مي شوند.

 بافرهاي توليد داخل 
به كمك توليد دارو آمدند

فاطمه لواساني در توئيتي نوش��ت: توليد دارو با بافرهاي توليد داخلي 
ممكن شد. آزمون انحالل يا رهايش، يكي از مراحل ارزيابي كارآمدي 
داروي توليدي است و با انحالل گر يا بافرها انجام مي شود. اين محصول 
دانش بنيان توس��ط يكي از ش��ركت هاي فناور دارويي توليد و به بازار 

عرضه شده است! با فناورانمان مي توانيم ايران قوي بسازيم.

مدعيان حقوق بشر!
عليرضا گرائي توئيت كرد:  ژوئيه ۱۹۴3 شهر هامبورگ آلمان؛ نيروي هوايي 
انگليس و امريكا بيش از ۴٢هزار غير نظامي كشته و 3۶هزار نفر زخمي! و چقدر 

خنده دار است كه همين امريكا و انگليس مدعيان حقوق بشر هستند...

 كمك هوش مصنوعي 
به درمان بيماران كرونايي

كانال تلگرامي »هوش��يو« خبر داد: ان ويديا )رهبر فناوري مراقبت هاي 
بهداشتي( به همراه بيمارستان آدن بروك كمبريج و ٢٠ بيمارستان ديگر 
از سراسر جهان از هوش مصنوعي )AI( براي پيش بيني نيازهاي بيماران 
كرونايي به اكسيژن در مقياس وسيع استفاده كرده اند.  در اين پژوهش ها 
كه در پي شيوع بيماري همه گير كوويد- ۱۹ مورد توجه قرار گرفت، ساخت 
ابزار AI براي پيش بيني مقدار اكسيژن اضافي كه يك بيمار كرونايي در 
روزهاي نخست بستري در بيمارستان احتياج دارد مدنظر بود. پژوهشگران 

از داده هاي چهار قاره براي پيشبرد اهداف پژوهشي خود استفاده كردند.

    تصویر منتخب


