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مطابــق رســم هــر ســاله به مناســبت آغــاز ســال 
در  نیــز  امســال  رهبرانقــاب  خورشــیدی  جدیــد 
پیــام نــوروزی خــود بــا مــردم ایــران پیرامــون وقایــع 
ســال گذشــته و همچنیــن اتفاقــات ســال جدیــد 

مطالبــی را فرمودنــد.

بــه  معطــوف  ایشــان  صحبــت  ابتدایــی  بخــش 
 98 نشــیب  و  پرفــراز  ســال  اتفاقــات  و  حــوادث 
تســلیت  و  تبریــک  تقدیــم  ایشــان ضمــن  بــود. 
بــه شــهدای ســال98 از جملــه شــهدای دفــاع از 
مرزهــا، مدافعانحــرم، شــهید ســپهبد ســلیمانی، 
شــهدای  همراهانشــان،  و  ابومهدیالمهنــدس 
حادثــه کرمــان، شــهدای حادثــه هواپیمــا، شــهدای 
ســامت ســال 98 را ســال عبــور ملــت ایــران از 

نامیدنــد. دشــوار  آزمونهــای 

اتفاقــات  و  حــوادث  و  تلخیهــا  کنــار  در  رهبــری 
ســال98 را دارای برکاتــی نیــز دانســتند؛ از جملــه 
کــه  ســال  ابتــدای  ســیل  در  زیبــا  مناظــر  خلــق 
همبســتگی اجتماعــی مــردم را بــه خوبــی نشــان 
داد، حضــور بیســابقه و پرشــکوه مــردم در تشــیع 
شــهید ســردار ســلیمانی کــه خــود نمــاد پیشــروی 
انقــاب اســامی در خــارج از جغرافیــای ایــران بــود 
بــار دیگــر زنــده و پویایــی آرمانهــای انقاب اســامی 
و  را نشــان داد، فداکاریهــا  مــردم  بیــن عامــه  در 
کمکهــای داوطلبانــه و همــکاری مــردم در قضیــه 
بیمــاری کرونــا کــه در مقایســه بــا ســایر کشــورها 
موجــب ســرافرازی و افتخــار بــرای فرهنــگ و ملــت 
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ــود. ــران ب ای

طبیعــی  نقــاط ضعــف  شــناخت  اینهــا  کنــار  در 
غفلــت  از  شــدن  خــارج  حــوادث،  از  عارضــی  و 
و غــرور و متوجــه شــدن نســبت بــه خــدا نیــز از 
دیگــر بــرکات ایــن ســال در کنــار بایــا و مصیبتهــای 

ســال98 بــود.

ایشــان در آغــاز صحبتهــای خــود پیرامــون ســال 
جدیــد از خــدای متعــال خواســتند ایــن ســال را 
ســال پیروزیهــای بــزرگ قــرار دهــد. و همچنیــن از 
حضــرت بقیــه هللا خواســتند کشــور خــودش را بــه 

ســاحل نجــات برســاند.

نامگذاری و تعیین شــعارهای ســال توســط ایشــان 
بیــش از یکدهــه انحصــاراً در موضوعــات اقتصادی 
صــورت میگیــرد، کــه ضــرورت ایــن مســئله نیــز 
میباشــد،  مبرهــن  و  واضــح  همــگان  بــر  تقریبــا 
هجمــه ســنگین و جنــگ اقتصــادی جبهــه غــرب 
بــه رهبــری ایــاالت متحــده کــه از اوایــل دهــه 90 
تشــدید نیــز شــده اســت اقتصــاد را بــه مســئله 
و اولویــت اصلــی کشــور بــدل کــرده اســت. البتــه 
ــن جنــگ اقتصــادی و  ــار مخــرب ای ــه در کنــار آث ک
از جهاتــی نوعــی  تحریمهــای بیســابقه میتوانــد 
توفیــق اجبــاری بــرای اقتصــاد مــا باشــد. توفیــق 
از  مــا  اقتصــاد  نجــات  و  رهایــی  قبیــل  از  هایــی 
وابســتگی تاریخــی بــه نفــت، اتــکا بــه محصــوالت 
داخلــی و همچنیــن افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد 
داخلــی )هــر چنــد از جهتــی تحریــم موجــب توقــف 
ورود مــواد خــام الزم بــرای تولیــد در بعضــی صنایــع 

را باعــث میشــود(.

در ســال هــای اخیــر)از ســال96 بــه بعــد( تولیــد 
ملــی بــه عنــوان شــاه کلیــد اصلــی حــل مشــکات 
اقتصادیکشــور در تعییــن شــعارهای ســال مطــرح 
شــد. ســال گذشــته نیــز رهبــر عزیــز انقــاب »رونــق 
تولیــد« بــه عنــوان شــعار ســال معرفــی کردنــد، 
شــعاری کــه رهبرانقــاب در صحبــت هــای امســال 

خــود ضمــن اشــاره بــه آن از بــه حرکــت افتــادن 
تولیــد کشــور در ســال 98 طبــق گزارشــات خبــر 
دادنــد. ایشــان در ادامــه ایــن اقدامــات را کافــی 
ندانســتند و از لــزوم چنــد برابــر شــدن اقدامــات 
تغییــر  بــرای  گذشــته  ســال  در  گرفتــه  صــورت 
ــار آن در زندگــی  ــان شــدن آث محســوس در و نمای
»جهــش  ایشــان  بنابرایــن  دادنــد،  خبــر  مــردم 
تولیــد« را بــه عنــوان شــعار ســال 99 برگزیدنــد.

ایشــان از بــازار بــزرگ 80 میلیونــی داخــل کشــور 
در کنــار بازارهــای خارجــی از زمینههــای بــه ثمــر 
ــر  ــد کــه عــاوه ب نشســتن شــعار ســال 99 نامبردن
تغییــر محســوس در زندگــی مــردم میتوانــد تحریــم 
هــا را نیــز بــی اثــر و در نهایــت بــه نفــع مــا تمــام 

کنــد.

صحبتهــای  پایانــی  بخــش  در  انقــاب  رهبــر 
زمینــه  در  موفقیــت چشــمگیر  الزمــه  خودشــان 
هــای  دســتگاه  وظیفــه  انجــام  را  ســال  شــعار 
مســئول در ایــن زمینــه دانشــتند، ســازمان برنامــه 
مرکــز  و  اســامی  شــورای  مجلــس  بودجــه،  و 
ــار مجموعه هــای  ــه در کن ــوه قضائی تحقیقاتــش، ق
ــزه از  ــد و پرانگی ــان جــوان، مبتکــر، پرامی دانش بنی
جملــه مخاطبــان رهبــری در تعییــن شــعار ســال 
جدیــد در بخــش پایانــی پیــام نــوروزی خــود بودنــد.

جنبــش دانشــجویی نیــز ســهم مهمــی در پیگیــری 
و مطالبــه تحقــق ایــن شــعار و مســئله از مســئولین 
مربوطــه دارد، بررســی و مطالعــه پیرامــون نظــام 
مســائل تولیــد در کشــور و تشــکیل پروندههــای 
مشــخص، ویــژه بــا موضوعــات خــاص کــه همــواره 
در ایــن مســئله مطــرح بودهانــد )از قبیــل افزایــش 
تســهیات بانکــی بــه دور از رانــت بــرای تولیــد، 
معافیتهــا و تخیفیفــات مالیاتــی، خصوصیســازی، 
میتوانــد مطالبــه جنبــش   )... و  کارگــران  حقــوق 
دانشــجویی را علمــی، دقیــق و در نتیجــه موثرتــر 

واقــع نمایــد.

یه نقطه رس خط 2ن�ش



معرفی مستند سوغات فرانسوی

مرتضــی  کارگردانــی  بــه  فرانســوی«  »ســوغات  مســتند 
اصفهانــی بــه بازخوانــی یکــی از غــم انگیــز تریــن پرونــده 
هــای پزشــکی کــه موجــب مــرگ حــدود 200 نفــر از بیمــارن 
هموفیلــی در ایــران شــد، می پــردازد. ایــن مســتند بامصاحبــه 
از قربانیــان، پرونــده موســوم بــه خــون هــای آلــوده را روایــت 

می کنــد.

حــدود ســه دهــه قبــل و در جریــان جنــگ ایــران و عــراق و 
ــون  ــه اکن ــو« ک در خــال ســال های ۶2 و ۶۳، انســتیتو »مری
اســت  فرانســوی  اَوِنتیــس  ســنوفی  شــرکت  مالکیــت  در 
آزمایــش  مراحــل  بــدون گذرانــدن  را  هــای خونــی  فــراورده 
از  برخــی کشــور ها  بــه  بیمــاران هموفیلــی  اســتفاده  بــرای 
ــران  ــن، عربســتان، عــراق و ای ــا، آرژانتی ــه آلمــان ، ایتالی جمل

و... صــادر کــرد.

 »HIV« ایــن فــراورده هــای خونــی کــه آلــوده بــه ویــروس ایــدز
بودنــد باعــث شــد تعــدادی از بیمــاران هموفیلــی و تاالســمی 
کــه از ایــن فرآوردهــا بــه عنــوان دارو اســتفاده کردنــد بــه ایــن 
ویــروس مبتــا شــده و جــان خــود را از دســت بدهنــد اگرچــه 
بــا ورود ایــن فرورده هــای آلــوده بــه ایــران، اولیــن مــورد آلــوده 
بــه ویــروس ایــدز در ایــران شناســایی شــد و موجــب مــرگ 
حــدود 200 نفــر در ایــران شــد؛ امــا فرانســه هرگــز حاضــر بــه 

پرداخــت غرامــت بــه ایــران نشــد.

بــه کاگردانــی مرتضــی اصفهانــی و  »ســوغات فرانســوی« 
تهیــه کنندگــی صالــح بهشــتی روایــت خانــواده هــای اولیــن 
مبتایــان ویــروس ایــدز در ایــران اســت؛ کــه در ســال 94 
موجــب  و  شــد  اکــران  عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  در 
ــر خارجــه وقــت  ــه ســفر فابیــوس )وزی اعترضــات شــدیدی ب
فرانســه و متهــم اصلــی پرونــده خــون هــای آلــوده( بــه ایــران 

شــد.
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فرازی از زندگی نامه شهيد محمود بديعی

بــا بــاال گرفتــن درگیریهــای اســرائیل بــا لبنــان و درخواســت اعــزام نیــرو بــه جنــوب لبنــان و ســوریه، شــهید 
بدیعــی بــا اولیــن گروهــای اعزامــی، بــه ســوریه عزیمــت نمــود و مــدت چهــار مــاه در جــوار حــرم مطهــر 

حضــرت زینــب )س( در خدمــت ســپاه بــود.

بعــد از بازگشــت از ســوریه بــرای گــذران دوران خدمــت ســربازی بــه نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری 
اســامی ایــران رفــت و تمــام دوران خدمــت را در جبهــه مانــد و بعــداز اتمــام دوران ســربازی مجــددا در 
لبــاس بســیج عــازم جبهــه هــای حــق علیــه باطــل گردیــد و در عملیــات خیبــر و آزاد ســازی جزیــره مجنــون 

شــرکت داشــت.

در فاصلــه بیــن اعزامهــا و در طــول مــدت مرخصــی، در پایــگاه بســیج مســجد حســینی و مســجد حجــت 
ابــن الحســن )عــج( فعالیــت داشــت و در کارهــای مغــازه بــه پــدرش کمــک مــی کــرد.

شــهید محمــود بدیعــی در عملیــات والفجــر 8در منطقــه فــاو، بــا دســته ای از جــان بــر کفــان بســیج در 
پاتــک ســنگین بــا مقاومــت و جانفشــانی در مقابــل پیشــروی گــردان تــا دنــدان مســلح دشــمن کــه قصــد 
داشــت خاکریزهــا را دور بزنــد تــا بتواننــد نیروهــای ایــران را قیچــی کنــد، ایســتادند و تــا زمانــی کــه نیــروی 

کمکــی بــه آن منطقــه برســد )حــدود پنــج ســاعت(، در مقابــل دشــمن اســتقامت کردنــد.

ایشــان روی خاکریــز، پشــت تیربــار در حــال ســتیز بــا دشــمن، بــا اصابــت گلولــه ای بــه کنــار ابــرو و 
شــکافتن ســر بــه فیــض شــهادت نائــل مــی گــردد.

ایــن شــهید بزرگــوار مــدت چهــار مــاه نیــز در جــوار حــرم مطهــر حضــرت زینــب )س( در خدمــت ســپاه بــود 
و در دوران جنــگ نیــز در چندیــن عملیــات  از جملــه عملیــات خیبــر، آزادی جزیــره مجنــون و والفجــر 

8حضــور داشــتند.

ایشــان در همــه حــال بخصــوص هنــگام کار و نبــرد بــا وضــو بــود و هــرگاه مشــکلی در کارش پیــش مــی 
آمــد بعــد از خوانــدن دو رکعــت نمــاز از درگاه ایــزد منــان مددجویــی مــی نمــود.
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چندیــن ســال اســت کــه نــام فروردیــن گــره خــورده 
بــه اردوهــای جهــادی. تعطیلــی اردوهــای جهــادی 
ــا خدمــت  ــوی خــود را ب ــه ســال ن ــی ک ــرای جوانان ب
بــه محرومیــن آغــاز می کردنــد خبــر تلخــی بــود. 
ذوق هــای کــور شــده ای کــه روزهــای آخــر ســال را بــه 
امیــدِ امیــدوار کــردِن محرومــان ســپری می کردنــد، 
صــادر  نشــینی  خانــه  حکــم  برایشــان  حــاال  امــا 

شــده اســت.
آهسته آهســته  کشــور  ویــژه ی  شــرایط  امــا 

گروه هایــی  کــرد.  ایجــاد  جرقه هایــی 
از  آورد.  کار  پــای  کنــار  گوشــه  از  را 
چشــم دوختن هــا بــه ســوزن و پارچــه، 
پــای چــرخِ خیاطــی در خانه هــا، بــرای 
ــا تولیــد مــواد  تولیــد ماســک گرفتــه ت
ضــد عفونــی کننــده در دانشــگاه هــا و 
ضــد عفونــی کــردن ســطح شــهر ها.

بــر خــاف ســیاه نمایی هــای رســانه های  درســت 
ــرای تضعیــف کــردن روحیــه و  ــد و تاش هــا ب معان
اعتمــاد ملــی، اینجــا مــوج همدلــی غالــب اســت. 
اینجــا هســتند کســانی کــه پابه پــا در کنــار پزشــکان 
و کادر درمانــی تــاش کننــد. طلبــه جوانــی کــه در 
اوج داغ از دســت دادن همســر و فرزنــدش مراقــب 
حفــظ روحیــه ی دیگــران نیــز هســت. یــا در ســوی 
دیگــر هیئت هــا، فراینــد ضدعفونــی شــهر را نیمــه 
شــب آغــاز می کننــد کــه هــم دســتور العمل هــا برای 
جلوگیــری از ایجــاد تجمــع را رعایــت کــرده باشــند 

و هــم آرامــش شــهر را برهــم نزننــد. بــاری ایــن مــرز 
و بــوم ســختی و آزمایــش کــم بــه خــود ندیده اســت 
امــا همیشــه ثابــت کرده ایــم کــه بحــران هــا را بــه 
یــاری خــدا هــر مشــکلی را پشــت ســر مــی گذاریــم 
ــا را  و مــا میمانیــم و تجربیــات آن. در نهایــت کرون

نیــز بــا تــوکل بــه خــدا شکســت خواهیــم داد.
مــا  ســلیمانی،  قاســم  حــاج  شــهادت  از  بعــد 
دلخوشــیم بــه یادگارهــای ایــن ســردار ســفر کــرده، 
کــه خــود مــرد رزمایــش هــای ســخت بــود. ایــن 
هســت  بحران هــا  در  کــه  »فرصتــی  کــه  جملــه 
در خــود فرصت هــا نیســت.« را بــه عینــه امــروز 
هــم  مثالــش  شــاهد  کــرد.  مشــاهده  می تــوان 
می شــود ماســک های تولیــد شــده توســط گــروه 
جهــادی بــرای ضــد عفونــی شــدن، قبــل از توزیــع 
بــه وزارت بهداشــت تحویــل داده می شــد. رونــد 
کار تولیــد ماســک ها بــه جایــی می رســد کــه ایــن 
ضــد  دســتگاه های  و  زمان بَــر  فراینــد 
گلــوگاه  بــه  تبدیــل  کننــده  عفونــی 
می شــود. ایــن میشــود کــه ایــن گــروه 
و  ســرعت  افزایــش  بــرای  جهــادی 
بازدهــی، بــا بکارگیــری علــم و خاقیــت 
ــذارد و  بن بســت ها را پشــت ســر می گ
خــود دســتگاه ضــد عفونــی کننــده تولیــد 
ــل توجــه  ــا در ســویی دیگــر ســرعت قاب ــد! ی می کن
تلویزیــون  کــه  موقــت  بیمارســتان های  ایجــاد  در 
رســمی چیــن را بــه تحســین و توجــه وا مــی دارد. 
ایــن در حالی اســت کــه مقایســه ی چنیــن مــواردی 
نشــان می دهــد ایــران در صــدر کشــورهای دنیــا در 
توانمنــدی بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا قــرار دارد 

و خــود الگویــی می شــود بــرای دیگــران.
را  کشــور  ایــن  کــه  جوانــان هســتند  ایــن  نهایتــا 
دوم  گام  انشــاهللا  و  می کننــد  دور  خمودگــی  از 
انقــاب اســامی را بــه درســتی طــی خواهنــد کــرد.
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سالم. سام. 

مــن یــه چیــزی همیــن اول بگــم! شــما دانشــجو ها 
چــرا اینقــد غرولنــد می کنیــد؟! مــا چــی کار کنیــم از 
دســت شــما ها تــوی ایــن شــرایط غیرعــادی. جنگــی 
ماننــد. ایــن همــه غرولنــد علیــه دانشــگاه و بحــث 
مجــازی و اینــا راه می اندازیــد! چجــوری بایــد اینــا رو 
هدایــت کــرد؟! شــرایط مگــه عادیــه کــه آدم ایــن حرفــا 

ــون میگــم! ــن درد دل منه هــا دارم بهت ــه؟ ای رو بزن

ایــن  مــن دو ماهــه درگیــر  چــون 
نرم افــزار  سیســتم  جریانــم. 
روزه  ســه  و  روزه  دو  نوشــتن، 
ســادگیا  ایــن  بــه  انداختــن،  راه 
نیســت. شــما دســت اندرکاریــد 
ــن ســادگیا  ــه ای می دونیــد دیگــه ب
نیســت. ولــی مــا دل و جراتشــو 
کارو  ایــن  گفتیــم  کردیــم؛  پیــدا 
مــدد!  علــی  یــا  دیگــه.  می کنیــم 
ولــی بعضــی وقتــا ایــن حرفــا رو کــه 
آدم می شــنوه، یــه دفعــه از همــه 
چــی ســیر می شــه از زندگــی هــم 

می شــه. ســیر 

مجــازی  کالســای  از  تجربه تــون 
بــوده؟ چجــوری 

از چــه نظــر بگــم؟ بذاریــد از اول 
بگــم. اوال کــه مــا کاســایی کــه راه 
انداختیــم، کل کاســای روزانــه ای 
بود که تو گلســتان ثبت شــده بود 
و در واقــع  روال عــادی دانشــگاه 
قالــب  تــو  آوردیــم  رو  همــه  بــود. 



ایــن کاســای غیرحضــوری. همــه درســا و 
آزمایشــگاه ها  حتــی  دانشــکده ها.  همــه 
هــم االن تــو ســایت هســت. حــاال بعضیــا 

برگــزار میشــه یــا نمیشــه بحثــی نداریــم.

اومــدن.  دانشــکده ها  همــه  بنابرایــن 
آموزش هــای الزم رو مــا در ســطح اســتادا 
غیرحضــوری.  حضــوری.  دادیــم.  انجــام 
کامپیوتراشــون، تجهیزاتــی که می خواســتن 
ــه  ــم. ن ــی کــه تونســتیم تامیــن کردی ــا جای ت
همــه. ولــی تــا حــدی کــه میشــد.  تامیــن 
کردیــم. همــه دانشــکده ها ملــزم شــدن کــه 

همــه کاساشــونو برگــزار کنــن.

درصــد   42-  4۳ حــدود  عیــد  از  قبــل  تــا 
کاساشــونو  دانشــگاه  کاســای  کل  از 
برگــزار کــردن کــه دانشــکده های متفــاوت 
هــم بــودن. همــه دانشــکده ها هــم بــودن. 
حقــوق داشــتیم. ادبیــات داشــتیم. الهیــات 
ســهم  داشــتیم.  رو  فنی هــا  داشــتیم. 
فنی هــا خــب بیشــتره. طبیعــی هــم هســت 
دیگــه. فنی هــا یــه مقــدار آشــناترن. درصــد 
مشــارکت اونــا  بــاالی 70-80 درصــد بــود. تا 
90 درصــد هــم رفت باال. کمترین مشــارکت 
هــم دانشــکده هایی مثــل فیزیــک و علــوم 
زمیــن و حقــوق بــود. ایــن ســه تــا دانشــکده 
تــا جایــی کــه تــو ذهنم هســت، درصداشــون 
روی 22-20 درصــد بــود. از نظــر سیســتمی 
مشــکل  بودیــم.  پایــدار  عیــد  قبــل  هــم 
عجیــب غریبــی نداشــتیم و خــوب بــود. تــو 
عیــد تجهیزاتمونــو کامل تــر کردیــم، ســرور 

کــم  یــه  رو  زیرســاخت ها  کردیــم.  اضافــه 
درســت کردیــم. برنامــه ای کــه نوشــته بودیــم 
کشــیدیم.  گوشــش  و  ســر  بــه  دســتی  رو 
ایــن  یــه کارای  پنــل مدیریتــی گذاشــتیم. 
تیپــی هــم انجــام شــد. فیلم هــای کاســای 
ــل شــد. االن همــه  ــن تبدی ــه آفای ــن ب آنای
 MP4 شــون قابــل دانلــوده. هــم بــه صــورت
و هــم MP3. هــم بــرای کامپیوتــر هــم بــرای 
گوشــی؛ چــون اکثــر گوشــی ها نمیتوســنتن 
ــن کارا هــم انجــام شــد.  mp4 رو ببینــن. ای
زیرســاختامون آمــاده بــود تــا اینکــه از دیروز 
منتشــر  کــه  آیین نامه هــا  و  بخش نامه هــا 
شــد - در ســطح کشــور و دانشــگاه و وزارت 
از دانشــکده ها  علــوم - مشــارکت خیلــی 
بیشــتر شــد. بــه طــوری کــه دیــروز تقریبــا 
برگــزار  روزانــه  کاســای  از  درصــد   ۶2-۶0
شــد. بــا اینکــه دیــروز یــه اشــکال فنــی هــم 
ــور شــدیم روی سیســتم  ــه مجب داشــتیم ک
 IP بدیــم.  تغییراتــی  یــه  اجــرا،  زمــان  در 
عــوض کردیــم. اول فکــر کردیــم اتــک  شــده. 
کَشــینگ پیــش اومــد. دیدیــم کــه مخابــرات 
اتفــاق  اینجــوری  کارای  یــه  کــرده.  َــش  ک
افتــاد؛ کــه بگذریــم از اونــا فنیــش خیلــی 

مهــم نیــس.

مــا  دانشــگاه  کــه  بگــم  هــم  نکتــه ای  یــه   
تــو کل ایــران تنهــا دانشــگاهی اســت کــه 
سیســتم  روی  روزانــه ش  سیســتم  کل 
ایــن  بــه  دانشــگاهی  هیــچ  مجازیســت. 
نکــرده. برگــزار  آنالیــن  کالســای  صــورت 
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ببینیــد دو تــا شــیوه داریــم بــرای آمــوزش 
یــه  دانشــجو محــوره.  یــه شــیوه  مجــازی، 
اســتاد  شــیوه  تــو  محــور.   اســتاد  شــیوه 
محــور، کاس توســط اســتاد، آنایــن برگــزار 
میشــه و دانشــجو بــه صــورت آناین حضور 
داره. فعالیت هــای جانبــی توســط دانشــجو 
و اســتاد در حاشــیه ایــن کار برگــزار میشــه؛ 

مثــل کاری کــه مــا می کنیــم.

تــو شــیوه دانشــجو محــور، محتــوا تــوی اون 
سیســتم lms بارگــزاری میشــه، دانشــجو 
و  پــروژه  میشــه.  تعریــف  فعالیــت  بــراش 
بایــد  دانشــجو  میشــه.  تعریــف  تمریــن 
مطالبــو بخونــه تمریــن رو انجــام بــده و ... . 
ماهــی یــک بــار یــا هــر 4 هفتــه یــه بار اســتاد 
شــیوه ی  تــا  دو  داره.  آنایــن  جلســه  یــه 
متفاوتــه و شــاید قابــل مقایســه هــم نباشــه 
کــه چــه بــار ســنگینی روی تمــام سیســتم ها 
و  پشــتیبانی های مــا هســت و اونجــا چــه 
بــاری هســت. اونجــا بــار روی اســتاده کــه 
ــا  ــه. ب محتــوا درســت کنــه و دانشــجو بخون
ماهــی یــه بــار کاس آنایــن جمــع و جــور 
االن  نمیکنــه.  ایجــاد  مشــکلی  بــره؛  شــه 
برخــی از دانشــگاه های مطــرح تهــران دارن  

بــه ایــن صــورت برگــزار می کننــد.

مــا روزانــه حــدود 900 تــا 1100 تــا جلســه 
درســی داریــم. حــاال یــه درصدیــش برگــزار 
امــروز  درصــدش   ۶0-70 ولــی  نمیشــه. 

برگــزار شــده مثــا.

از صبــح ســه تــا چهارتــا دانشــگاه تمــاس 

گرفتــن کــه شــما چــکار کردیــد؟ بــه مــا بگید. 
ــا بــه مــا ســرور بدیــد یــا ســرویس بدیــد و  ی
اینــا. گفتــم واال مــن خــودم از پــس همینــم 
بــر بیــام بایــد کامــو بنــدازم هــوا. مــا االن یــه 

ــه 24 ســاعته اینجاییــم.  مــاه و خورده ای

تنهــا دانشــگاهی کــه داره ایــن جــوری بــا 
هســتیم.  مــا  میــده  انجــام  وســعت  ایــن 
بــدون اغــراق میگــم ایــن رو. می تونیــد پــرس 

و جــو کنیــد ببینــد.

چقدر هزینه کردید؟

ســخت افزار  روی  اســفند   10 از  قبــل  مــا   
نکردیــم. کاری  هیــچ 

ــه  ــودم ی ــاه پیــش فشــار آورده ب مــن 8-7 م
اونــو  خــوب  خیلــی  بــود   HP G10 ســرور 
ــد. و در حاشــیه  ــار قبــل از عی ــر ب ــم زی بردی
تجهیــزات جانبــی  میلیــون  اون 400-500 
و  دوربیــن  و  هدســت  و  میکروفــن  مثــل 
قلــم نــوری و چندتــا دســتگاه لپ تــاپ کــه 
الزم داشــتیم بــرای بعضــی از بچه هــا کــه 
می خواســتن پشــتیبانی کننــد تامیــن شــد. 
دونــه  یــه  پیش بینــی  بــرای  ســال  اواخــر 
دیگــه ســرور HP G10  دوبــاره درخواســت 
کــردم. دانشــگاه هــم مســاعدت کــرد، خریــد 
و کنــارش هــارد و افزایــش حافظــه و رَک و 
ــون  ــام حــدود 400 میلی ــم این ... فکــر میکن

شــد.

 بیــن 1 میلیــارد و 200 حداقــل تــا 1 میلیــارد 
و 500 حداکثــر هســت. اونــم بعــد از 27 اُم 
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مــا ســرورها رو گرفتیــم و تــو عیــد شــروع کردیــم رو 
اینــا کار کــردن کــه بــرای شــنبه آمــاده شــد.

نظرتون راجع به آموزش مجازی و حقیقی

دو تــا فضــای متفاوتــه ایــن بحــث تــو گــروه هــا و 
شــبکه هــای اجتماعــی و تلگــرام و ... هــم  خیلــی 
االن  کنیــم.  قبــول  رو  چیــزی  یــه  بایــد  مطرحــه. 
زمــان، زمــان عــادی نیســت. یــه چیــز غیــر عادیــه. 
مثــل جنــگ می مونــه، همــه بایــد خونــه بمونــن. کار 

نکنــن و ... .

میشــه اینجــوری نــگاه کــرد کــه بخوریــم، بخوابیــم 
هــم  اســتاد  میایــم؛  مــا  شــد  آمــاده  وقــت  هــر 
راحت تــره. کمــا اینکــه خیلــی از اســتادام همیــن 
موضــع رو داشــتن کــه مــا االن نمیاییــم می ذاریــم 

بــاز شــد میاییــم جبرانــی می ذاریــم.  هروقــت 

بودنــه.  زنــده  هــم  نــگاه  نــوع  یــه  اینــه  نــوع  یــه 
میخــوای زنــده باشــی یــا میخــوای مــرده باشــی؟ 
اگــه میخــوای زنــده باشــی، بایــد حرکــت کنــی. بایــد  
کار کنــی. تــوی ایــن شــرایط بحرانــی بنظــرم آمــوزش 

مجــازی  بهتریــن گزینــه اس.

نســبت  بــه  رو  مجــازی  کاســای 
بخوایــم  روزانــه  عــادیِ  کاســای 
کیفیــت  خــب  کنیــم،  بررســی 
کاســای روزانــه رو نــداره ولــی ایــن 
بــه ایــن معنیــه کــه چــون نــداره 
ــچ کار نکنیــم؟ موافقــم روزانــه  هی
خیلــی خوبــه. راحــت تــره. ســوال و 
جــواب بیشــتری میکنــن. تندتـَـر و 
کندتـَـر درس میــدن. ولــی بســتگی 
مجازیــت  کاس  اداره  بــه  داره 
دیگــه. تــوی کاســای روزانــه هــم 
میــان  اســتادا  بعضــی  می بینــی 
میــدن  درس  دقیقــه   40-50
ســری  یــه  میــرن.  هــم  بعــدش 
اســتادا هــم میــان 10 دقیقــه درس 
میــدن، نیــم ســاعت در مــوردش 
کیفیتــا  دوتــا  میکنــن.  تعامــل 

یکیــه تــو روزانــه؟ نــه.

تــو مجــازی هــم دقیقا همینه شــما 
مشــارکت  فضــا  ایــن  تــو  بتونــی 
دانشــجو رو بیشــتر کنــی، درســت 
تعامــل کنــی، بنظــرم میشــه تــا یــه 
حــدی کیفیــت رو جبــران کــرد. نــه 
کــه عیــن روزانــه بشــه ولــی میشــه 

جبــران کــرد.

ادامــه دادن آمــوزش مجــازی تــو 
دانشــگاه؟



دانشــگاه  تــو  ســاله  یــه  مــن  کــه  طرحیــه 
میگــن  آمــوزش  نــوع  ایــن  بــه  دنبالشــم. 
لرنینــگ(.  )بلنــدد   Blended-Learning
یــه  یعنــی  مخلــوط.  ترکیبــی.  یادگیــری 
بخــش از کار حضوریــه، یــه بخشــی از کار 
مجازیــه. یــه ســری از کاســا رو بــه صــورت 
هــم  فیلمــش  میکنــی.  برگــزار  آنایــن 
هســت. همــه چیــش هســت. دانشــجو هــم 
حضــور داره مثــل االن. یــه بخشــی از کاس 

رو هــم بــرای کارای عملــی 
رو  صــورت  بــه  میــذاری 
در رو. االن تــو دنیــا دارن 
ســمت؛  ایــن  بــه  میــرن 
دانشــگاه  های  از  خیلــی 
معتبــر دارن انجــام میــدن 
هاشــون.  دانشــگاه  تــو 
نــو  شــیوه ی  شــیوه،  ایــن 
و جدیدیــه کــه تــو جهانــم 

می کننــد. دنبــال  دارن 

داریــم  شــو  آمادگــی  مــا 
کــه ایــن نــوع آمــوزش رو پیــاده کنیــم. در 
معاونــت  بــه  دادم  پیشــنهادی  یــه  واقــع 
آموزشــی و رئیــس دانشــگاه، کــه بیایــد یــه 
فرهنگــی رو جــا بندازیــم. بیایــم بگیــم بــرای 
دانشــجویانی کــه درســایی رو کــه می گیــرن 
و می افتــن دفعــه دوم بــه جــای اینکــه بیــان 
حضــوری شــرکت کنــن، اینــا رو ســوق بدیــم 
کــه  رو  درســا  از  بعضــی  مجــازی.  ســمت 

اســتادا راغــب هســتند چنیــن مکانیزمــی 
کنیــم  مذاکــره  باهاشــون  باشــه،  داشــته 
ــه محتواهــای اســتاندارد رو  ــم ی شــروع کنی
تولیــد کنیــم و تــو lms بذاریــم )نــه ســایتی 
کــه امــروز مــی بینیــد(. تــوی اون مــا امــکان 
داریــم.  رو  درســا  و  داده هــا  طبقه بنــدی 
هســتند،  نــام  بــه  راغبــن  کــه  اســتادایی 
رو  اینــا  دارن  دوس  خودشــون  و  خوبــن 
ترغیــب کنیــم بیــان محتــوا درســت کننــد به 
بریــم  ترکیبــی  صــورت 
ــن. واقعیتــش  ســمت ای
چیــزی  چنیــن  ســخته 
انداختــن  جــا  االن  رو 
بنظــرم  دانشــگاه.  تــو 
اگــه یــه اســتادی وقــت 
بــذاره یــه محتــوا درســت 
کنــه حداقــل ســه چــار 
ســال بعــدش راحت تــر 
ــه بیشــتر  میشــه. میتون
کار کنــه تعاملــی انجــام 

بــده و ... .

افتــاد  کــه  اتفاقــی  ایــن  دارم  اعتقــاد  مــن 
یــه تهدیــد بــود بــرای مــا و کل دنیــا. مــا تــو 
ایــن تهدیــد  از  دانشــگاه شــهید بهشــتی 
و  کردیــم  اســتفاده  فرصــت  یــه  به عنــوان 
تونســتیم همچیــن کاری رو بکنیــم. مــن و 
تیمــی کــه داریــم کار می کنیــم راضی ایــم. 
تمــام  راضیــن.  هــم  پشــتیبانانمون 
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رو  دانشــکده ها  ســایت های  مســئولین 
ــه کار گرفتیــم. همــه رو آوردیــم داریــم  مــا ب
ازشــون اســتفاده میکنیــم، چــون خــود مرکــز 

نداشــت. نیــرو  اینقــدر 

در پایــان اگــه درددلــی و حرفــی داریــد بگیــد 
مــا منتقــل کنیم

یه خواهش دارم.

اگــر دسترســی بــه فضــای مجــازی داریــد کــه 
داریــد،  کانــاال و رســانه هــا و ... ، رو ایــن 
موضــوع کار کنیــد کــه آقــا مــا تــو شــرایط 
ــو ایــن  غیرعــادی داریــم زندگــی میکنیــم. ت
بــا حداقل هــای  بایــد  عــادی  شــرایط غیــر 
ممکــن از ایــن وضعیــت خودمونــو نجــات 
بدیــم. بعضیــا میگــن کیفیــت نــداره، قبولــه 
مــن هــم نفــی نکــردم.  بعضیــا میگــن کــه 
درس رو حــذف کنیــم، تــرم رو حــذف کنیــم، 
نکــرد؟  حــذف  رو  تــرم  علــوم  وزارت  چــرا 
بــرا چــی دانشــگاه درس رو حــذف نکــرد؟ 
تــرم رو حــذف نکــرد؟ نمیشــه کــه تــرم رو 
دانشــجو هســتن  عــده  یــه  کنیــم.  حــذف 
کــه برنامــه دارن. همینجــوری بهــم بریــزی 
همــه رو. مثــل همیــن شــرایطی میشــه کــه 
مبــارزه  دیــروز ســتاد  تــو جامعــه هســت. 
االن  گفــت  ؟  کــرد  اعــام  چــی  کرونــا  بــا 
کــه روز 1۶ اُم هســتش، ترددهایــی کــه تــو 
تهــران راه افتــاده، نگرانیــم کــه دوبــاره اوج 
بیمــاری شــکل بگیــره. حــاال مــن ایــن جــوری 

تحلیــل میکنــم، میگــم آقــای دولــت شــما 
ولــی  کنیــم  حرکــت  نبایــد  میگــی  راســت 
تــو بــرای ایــن چــی کار کــردی کــه حداقــل 
گــذران زندگــی شــو داشــته باشــه کــه بدونــه 
مــن  میت ونــم تــا یــه مــاه دیگــه دووم بیــارم، 
دولــت منــو حمایــت میکنه، یــه وام بی بهره 
کارگــر  مثــا  طــرف  کمــک میکنــه؛  میــده، 
بــوده.  روزمــزد  بــوده  فــروش  دســت  بــوده 
اون روز کار نکنــه شــب نــون نــداره بخــوره، 
چجــوری بمونــه تــو خونــه؟ اون مجبــوره بیــاد 
بیــرون، عارضــه ش میشــه ایــن. مــن میگــم 
کــه حداقــل  یــه همچیــن کاری رو کردیــم 
مــا [جامعــه دانشــگاهی] تکــون نخوریــم. 
مــا کــه می تونیــم بــه ســهم خودمــون ایــن 
کارو بکنیــم در ایــن راســتا، تــو ایــن شــرایط 

حداکثــر اســتفاده رو بکنیــم.

بــه دو طــرف بســتگی داره   کیفیــت هــم 
کاس  ســر  دانشــجو  دانشــجو.  و  اســتاد 
بایــد ســوال جــواب کنــه، نــذاره اســتاد تنــد 
ــده  ــاب ب بگــه رد بشــه، از اســتاد بخــواد کت
محتــوا بــده. راه کار بــده. اســتاد هــم موظــف 
ــده.  باشــه کــه ســوال جــواب کنــه. جــواب ب
پــروژه بــده. فشــار بیاریــم هــردو طرفمــون 
تــو  کــه  می کنــم  خواهــش  میکنــن.  کار 
کار  روش  داریــد  دسترســی  کــه  جاهایــی 
ایــن  دیگــه.  رســالته  یــک  بعنــوان  کنیــد 
رو بــه صــورت یــه کلــی تــو جامعــه عــرض 

می کنــم.
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ســوئیس،  ســوئد،  ژاپــن،  آلمــان،  آمریــکا، 
انگلســتان، فرانســه، چیــن، کــره جنوبــی، ایتالیــا، 
نــروژ، هلنــد، دانمــارک و اســپانیا. نــام ایــن کشــورها 
چــه چیزهایــی را بخاطــر شــما مــی آورد؟ ایــن 14 
تعــداد  در  جهــان  اول  کشــور   15 جــزء  کشــور، 
مبتایــان بــه ویــروس کرونــا هســتند. تنهــا یــک 
اصطــاح جهــان  بــه  کشــور های  میــان  از  کشــور 
اصطــاح  بــه  کشــور های  ایــن  میــان  در  ســومی 

ایــران. اســت.  گرفتــه  قــرار  پیشــرفته 

بایــد ببیننــد چــرا در ســوئد و ســوییس کرونــا شــایع 
شــد؟ چــرا در فرانســه و آلمــان بحــران کمبــود و 
گرانــی مــواد بهداشــتی بــه وجود آمــد؟ چــرا آمریــکا 
و انگلیــس، آمــار واقعــی مبتایــان را از مــردم خــود 
مخفــی کردنــد؟ چــرا در ایتالیــا و اســپانیا تجمعــات 
تعطیــل  زودتــر  فوتبــال  مســابقات  و  مذهبــی 
بســتن  در  شــده  یــاد  کشــورهای  چــرا  نشــدند؟ 
مرزهــای خــود مراقبــت نکردنــد؟ چــرا شهرهایشــان 
تعلــل  اینقــدر  چــرا  نکردنــد؟  قرنطینــه  زودتــر  را 
کردنــد کــه چنــد بیمــار در کشورهایشــان بــه چنــد 

هــزار تبدیــل شــود؟ چــرا از تــرس ســقوط اقتصادی، 
ــد؟ حقیقــت را از مــردم خــود پنهــان کردن

ایــران  مــردم  از  بعضــی  ســال  آغازیــِن  روزهــای 
ــا را جــدی نگرفتنــد و بــه مســافرت و  ویــروس کرون
دیــد و بازدیــد رفتنــد و جــان خــود و اطرافیــان شــان 
ــه خطــر  انداختنــد. پارک هــا در ســطح شــهرها  را ب
بســیار شــلوغ و محیــط مناســب بــرای انتقــال ایــن 
ویــروس بــود. بســیاری از افــراد کــه ایــن ویــروس را 
بــه جــدی نمی گرفتنــد، شوخی شــوخی مبتــا شــده 
و جدی جــدی جــان خــود را بــه خطــر انداختنــد. 
خطــری شــدند بــرای اطرافیــان و جامعه پزشــکی 
کشــور مان کــه ایــن روز هــا بــا ایثــار و فــداکاری در 
حــال مراقبــت و درمــان بیمــاران کرونایــی هســتند.

و  خــود  مــردم  آمریــکا  و  اروپــا  در  کــه  حالــی  در 
خانــه  در  جــدی  صــورت  بــه  را  شــان  خانــواده 
قرنطینــه کرده انــد و بــه جــز بــرای کار هــای ضــروری 
و مهــم خــود از خانــه هایشــان بیــرون نمی آینــد. 
امــا ویــروس کرونــا شــمایلی دیگــر از رفتــار مــردم در 
مقایســه بــا ســایر کشــورها را بــه نمایــش گذاشــت.

دوبــاره اســامی 14 کشــور را مــرور کنیــد، تصاویــر 
فروشــگاه هــای مملــو از جمعیــت و غــارت زده شــان 
بســتن  و صــف  و خوردهــا  زد  آوریــد،  بخاطــر  را 
توالتشــان  هایشــان. همچنیــن بحــران دســتمال 
کــه حتــی آفتابــه ایرانــی را ورد زبــان هــا انداخــت!

فرهنگ هــای مختلــف  بــا  مــردم  مواجــه ی  وقتــی 
کرونــا  ویــروس  انتشــار  فضــای  در  را  جهــان  در 
رصــد می کنیــم؛ هشــتگی مثــل #stockpile در 
کشــورهای غربــی دیــده می شــود. مــردم بــا ایــن 

دوئــــلدرفـــروشــگاه
براییکمشتدستمالکاغذی!

بهقلمِ
مرتضینوروزی

روایتطبلِتوخالیفرهنگغربی
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هشــتگ ها، کاالی انبــار شــده خــود را در شــرایط 
بحــران کرونــا بــه رخ هــم می کشــند!

کاربــران  عملکــرد  حاصــل  کــه  تصاویــری  در 
و  انگلیــس  آمریــکا،  اجتماعــی  رســانه های 
اســترالیا اســت کــه بســیاری از کاالهــای انبارکــرده 
خــود ماننــد رول دســتمال کاغــذی، پوشــک بچــه، 
مــواد شــوینده و ضدعفونــی و مــواد غذایــی را در 
نمایــش  بــه  ایــن هشــتگ  بــا  مجــازی  صفحــات 
اتفــاق  حالــی  در  فخرفروشــی  ایــن  می گذارنــد. 
»رابــرت  ایــران  در  انگلیــس  ســفیر  کــه  می افتــد 
مک ایــر« -در نگاهــی قابــل تامــل- در توییتــر از 
قفســه هــای پــر فروشــگاه هــای ایــران ابــراز تعجــب 

می کنــد!

وایــت"  "جــان  هــا  واکنــش  همیــن  ادامــه  در 
نویســنده و روزنامه نــگار اســکاتلندی بــا انتقــاد بــه 

ــکا  ــا و آمری غــارت فروشــگاه ها از ســوی مــردم اروپ
»بایــد  نویســد:  مــی  خــود  در صفحــه شــخصی 
صــادق باشــیم، ســرمایه داری تنهــا یــک سیســتم 
عــادات  از  مجموعــه ای  بلکــه  نیســت  اقتصــادی 
غلــط اســت کــه در راس آن خودخواهــی، حــرص 
و طمــع و فردگرایــی قــرار دارد. هــرج و مرجــی کــه 
در ایــن ســوپرمارکت می بینیــد نشــات گرفتــه از 
آشــفتگی یــک سیســتم اقتصــادی و ارزشــی اســت 
کــه باعــث کمرنــگ شــدن احساســات و عواطــف 

انســانی مــا شــده اســت.«

شــیوع ویــروس کرونــا روی دیگــری از "رفتــار مــردم 
ایــران و غنــای فرهنگــی ایرانیــان" در مقایســه بــا 
ــه نمایــش گذاشــت؛ جــدای از  ســایر کشــورها را ب
تمــام آســیب ها، خســارت ها و تبعــات زیان بــار ایــن 
ویــروس، اگــر آن را بــه مثابــه یک آزمون انســانی در 
جهــان ببینیــم آن وقــت اســت کــه برداشــت دیگــری 
شــاید  و  خواهیم داشــت  خودمــان  باورهــای  از 
اندکــی از ایــن باورهــای ملــی را کــه محتواســازان 

بیگانــه ســال ها خدشــه دار کرده انــد، بازیابیــم.

خدایــا مــا نیــز بــه امیــد رحمــت تــو ماننــد قــوم 
موســی در زمــان قحطــی، بــه یکدیگــر رحــم مــی 
َّــهِ قَرِيــٌب مِــَن الْمُحِْســنِيَن. کنیــم. إِنَّ رَحْمَــَت الل

بمــبهـایکـــادوپـیــچ
حکایتپزشکانبدونمرز

مارابهخیرتوامیدنیست،
شرمرسان

بهقلمِ
علیاصغرباقری

در دهــه ی هشــتاد میــادی، 19۳ نفــر از بیمــاران 
خون هــای  تزریــق  دلیــل  بــه  ایرانــی  هموفیلــی 
ویــروس  بــه  فرانســه،  طــرف  از  ارســالی  آلــوده ی 
اچ آی وی مبتــا شــدند؛ فرانســه ای کــه ســردمدار 
و  بــود  عــراق  بــه  نظامــی  تجهیــزات  فــروش 
جنــگ  در  کشــور  ایــن  بــه  فراوانــی  کمک هــای 

کــرد. ایــران  علیــه  تحمیلــی 

از طرفــی تاریــخ را کــه ورق می زنیــم بــه کمک هــای 
پوشــالی آلمان هــا می رســیم؛ ارســال ماســک های 



یه نقطه رس خط 16ن�ش

ــری از ورود گاز اشــک آور را هــم  ــی جلوگی تقلبــی کــه توانای
نداشــت چــه رســد بــه گاز هــای شــیمیایی!

کارشناســان  بلکــه  نیســت  ماجــرا  تمــام  ایــن  البتــه 
موشــکی  مهندســان  شــیمی دان ها،  دوشــادوش  آلمانــی 
از  یکــی  تــا  کردنــد  کار  عــراق  هســته ای  دانشــمندان  و 
متنوع تریــن زرادخانه هــای ســاح های غیــر متعــارف را کــه 
بــه وجــود  یافــت نمی شــد، در عــراق  در هیــچ جــای دنیــا 

آورنــد.

حــال پــس از گذشــت چندیــن ســال و بــا وجــود پرونــده ی 
ســیاه ایــن کشــور ها چــه شــده اســت کــه فرانســه و آلمــان 
پیــر قصــد ارســال تجهیــزات پزشــکی  بــه همراهــی روبــاه 
بــه ایــران را دارنــد در  حالــی کــه اوضــاع کرونــا در کشــور 
خودشــان وخیــم اســت؟! و البتــه فرامــوش نمی کنیــم کمــک 
خنــده دار آلمــان و ســایر کشــورهای اروپایــی در ســیل آغــاز 

ســال 98 و ژســت همراهــی آن هــا را بــا ملــت ایــران.

چنــدی پیــش نخســت وزیــر فرانســه در اظهاراتــی گفــت: 
همــواره در تــاش هســتم تــا کمبــود دارو و تجهیزات اساســی 
بــرای حفــظ جــان بیمــاران مبتــا بــه کوویــد-19 جبــران شــود؛ 
ایــن همــان فرانســه ای اســت کــه نیــروی پزشــکی )پزشــکان 
بــدون مــرز( بــه همــراه دارو بــرای مــا ارســال می کنــد. هــر چنــد 
ــر بهداشــت  ــق گفتــه ی علیرضــا وهــاب زاده، مشــاور وزی طب
ایــران، هیــچ  بــه  اعزامــی  بــدون مــرز  گــروه پزشــکان  :»در 

متخصــص عفونــی یــا مرتبــط بــا کرونــا 
حضــور نداشــت؛ یــک پزشــک اورژانــس 
کــه  مصرفــی  تجهیــزات  کمــی  میــزان  و 
تولیــد داخــل هــم دارد و دارو هایــی کــه 
ــه  ــوده ک داروی خــاص و تحریمــی هــم نب
اثــرات تحریــم کمــک کنــد،  بــه کاهــش 

وارد کشــور شــدند.«

بــا کنــار گذاشــتن همــه ی ایــن موضوعــات 
ــگاه صحرایــی شــامل  احــداث یــک درمان
چهــل و هشــت تخــت و مقــدار کمــی دارو 
چــه کمکــی بــرای بهبــود اوضــاع کرونــا در 

کشــورمان می کنــد؟

می شــود  جالب تــر  زمانــی  اوضــاع 
ایــن  بــودن  همدســت  علی رغــم  کــه 
جمهــور  رئیــس  آمریــکا،  بــا  کشــور ها 
و  نــدارد  اعتمــاد  آن هــا  بــه  کشــور  ایــن 
بــرای  دیگــر  کشــور های  می گوید:»بــه 
ویــروس  مقابــل  در  امنیتمــان  تضمیــن 
امــا  کــرد.«  نخواهیــم  اعتمــاد  کرونــا 
بعضــی مســئولین مــا اعتمــاد می کننــد و 
اجــازه ی ورود و فعالیــت آن هــا بــه کشــور 

می دهنــد. را 

موضــوع،  جالب تریــن  میــان  ایــن  در 
اظهــارات ترامــپ اســت کــه گفتــه:» اگــر 
آمریــکا  کنــد؛  کمــک  درخواســت  ایــران 
بــرای مقابلــه بــا کرونــا بــه آن هــا کمــک 
دلقــک  ایــن  نمی دانــم  می کنــد.«. 
دراز  را  از مســئولین  بعضــی  گوش هــای 
دیــده یــا گوش هــای خــودش دراز اســت 
امــا بهتــر اســت بدانــد مــا از لبــاس هــای 
عنــوان  بــه  پزشــکانش  کرونــای  ضــد 
می کنیــم  اســتفاده  زبالــه  پاســتیک 
و اگــر قــرار بــر کمــک کــردن باشــد آنهــا 

هســتند. مســتحق تر 



الهی َعظَُم البَا...

 تبریــک عــرض میکنــم عیــد ســعید مبعــث را و
 عیــد #نــوروز      پُرطــراوت را بــه همــه ی ملـّـت

عزیــز ایــران

 همــه میگــن کاش جلــوی کرونــا رو تــو همــون
دیگــه هــای  کشــور  وارد  تــا  میگرفتــن   چیــن 
 نشــه. حــاال فهمیدیــد چــرا جلــوی داعــش رو

تــو همــون ســوریه و عــراق گرفتــن؟
#حاج_قاسم

#ابومهدي_المهندس

 ای کاش از مســئول محتــرم امــور لجســتیک
ــه زانویــی ــد ی  #جاسوســان_بدون_مرز بخوای
مســئول از  یــا  و  کنــه  عــوض   ظرفشــویی 
 محتــرم لجســتیک و بهداشــت آب و فاضــاب
 بپرســید اون ســوراخ روی ســینک روشــویی کــه
 گاهــا تــوش کیســه فریــزر میــذارن بــرای چیــه تــا

مشــخص شــه چنــد چنــدن
پزشــکی گان  بــا  عکــس  چندتاشــون   اصــا 

دارن؟
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