
رایزنی های منطقه ای الریجانی برای مقابله با کرونا 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رئیس مجلس 
کویت و رئیس مجلس عمان پیرامون مسائل منطقه ای و مقابله با کرونا بحث و 
تبادل نظر کرد. علی الریجانی در گفتگوهای تلفنی جداگانه با »مرزوق الغانم«، 
رئیس مجلس کویت و »خالد المعولی« رئیس مجلس عمان پیرامون مس��ائل 

منطق��ه ای بحث و تبادل نظر کرد. وی  در ابتدا با تش��ریح اقدامات انجام گرفته 
از س��وی جمهوری اس��المی ایران در خصوص مبارزه با انتش��ار ویروس کرونا، گفت: 
همکاری های بیشتر میان دو کشور و تبادل تجارب در این بخش می تواند از گسترش 
این ویروس جلوگیری کند. الریجانی  در بخش دیگری، با اشاره به تحوالت و بحران های 
موجود در منطقه، بر ضرورت تداوم گفتگو و رایزنی های سیاسی میان کشورهای اسالمی 
تأکید کرد. مرزوق الغانم رئیس مجلس کویت در ادامه با اعالم آمادگی کش��ورش برای 
مب��ارزه با ویروس کرونا گفت: تأمین تجهیزات و همکاری گس��ترده میان کش��ورهای 

همسایه به تسریع در ریشه کنی این ویروس کمک می کند. خانه ملت

جهانگیری رئیس ستاد مقابله با کرونا شود
نماینده رشت در مجلس گفت: بهتر بود رئیس جمهور معاون اول خود را در 
رأس س��تاد مقابله با کرونا قرار می داد تا بتواند برای رفع مش��کالت زنجیره 

توزیع، همه وزرا را به کار بگیرد.
جبار کوچکی نژاد گف��ت: تعریف جایگاهی به عنوان نمایندگی رئیس جمهور 

برای رسیدگی به بیماری کرونا در استان گیالن نه تنها مشکلی را حل نکرده، 
بلکه باعث بروز مش��کالت بیش��تر و بالتکلیفی و بهم ریختگی در استان شده است. 
وی افزود: این جایگاه، در واقع، جایگاه ریاس��ت علوم پزش��کی استان است و رئیس 
علوم پزش��کی اس��تان خود را بدون تکلیف و انجام وظیفه می بیند و از سوی دیگر 

استاندار نیز همه چیز را به جایگاه جدید محول کرده است.
نماینده مردم رش��ت اظهار داشت: با تعریف جایگاه نمایندگی رئیس جمهور شرایط 
برای اس��تان س��خت تر ش��ده و نه تنها مش��کلی را حل نکرده بلکه  شاهد یک بهم 

ریختگی بیشتر از قبل در استان مان هستیم.  فارس 

پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا با قاطعیت اجرا شود
رئیس جمهور در تماس با استانداران قم، گیالن و مازندران بر ضرورت استفاده 
از همکاری نیروهای مس��لح برای ایجاد امکانات بیمارستانی و احداث مراکز 
درمانی س��یار تاکید کرد. حسن روحانی در تماس های تلفنی به استانداران 
قم، گیالن و مازندران دس��تور داد که پیش بینی های الزم  درمورد وضعیت 

اس��تان خ��ود در ایام عید را به ص��ورت دقیق انج��ام داده و درصورت لزوم از 
ورزشگاه ها و اماکن مسقف به عنوان نقاهتگاه برای بیماران استفاده کنند.

روحانی با قدردانی از تالش ها و اقدامات انجام شده از سوی کادر درمانی و بیمارستانی 
در مداوای بیماران مبتال به کرونا، ضرورت استفاده از همکاری نیروهای مسلح برای ایجاد 
امکانات بیمارستانی و احداث مراکز درمانی سیار و همچنین استفاده از پرسنل درمانی 
نیروهای مسلح برای درمان بیماران را مورد تاکید قرار داد. رئیس جمهور از استانداران قم 
، گیالن و مازندران خواست مردم استان های خود را به رعایت کامل موضوعات بهداشتی  

دعوت کرده و به مشارکت بطلبند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

این خدمت باارزش را انجام می دهید، 
آن را گرامی بدارید

پرستار چون با بیمار س��ر و کار دارد، با بیداری 
و دردِکش��ی س��ر و کار دارد و رنجش بیشتر از 
دیگران اس��ت؛ بنابراین حرف��ه اش حرفه عزیز و 
باارزشی است. اینها حقایق است؛ نه این که مردم 
بخواهند با پرستاران -چه مرد و چه زن- تعارف 
کنن��د. واقع مطل��ب چنین اس��ت. وقتی کاری 
خیلی ب��زرگ و خیلی عزیز باش��د، دو طرف در 
مقابل آن مس��ؤولند: یکی مردمن��د؛ که باید آن 
کار را عزیز به حس��اب بیاورن��د و صاحب آن را 
معّزز بشمارند؛ دیگری خوِد آن شخص است که 
این شیء عزیز و این کار بزرگ در اختیار اوست. 

خود او هم باید آن را گرامی بدارد.
 من به پرستاران عزیزمان -چه مردان پرستار و چه 
زنان پرستار- عرض میکنم: شما که این توفیق را 
پیدا کرده اید و این کار بزرگ را برعهده گرفته اید 
و ای��ن خدمت ب��اارزش را انج��ام میدهید، آن را 
گرامی هم بدارید. نگذارید که خدای ناخواس��ته، 
با یک قصور یا تقصیر یا برخورد نامناسب، کاری 
به این عظمت و ارزش��مندی، مخدوش شود. این 
خدمت را هر چه بیش��تر و صحیح تر ارائه دهید، 
نظام امور زندگی مردم بهتر خواهد ش��د و اجر و 
ثواب ش��ما هم باالتر خواهد بود. خداوند به شما 
اجر بدهد. و این خدمت بزرگ را برایتان خدمتی 
ب��ا برکت و ب��رای مردِم ما یک خدم��ت مؤثّر در 

پیشرفت امورشان قرار دهد.
 خواه��ران من! موض��وع زن و برخورد جوامع با 
او، مسأله ای اس��ت که از دیرباز در میان جوامع 
و تمّدنهای مختلف مطرح بوده اس��ت. همیش��ه 
نصف مردم عالم، بانوان هس��تند. قوام زندگی در 
عالم، به همان اندازه که به مردان وابس��ته است، 
به همان اندازه هم به زنان وابس��ته اس��ت. زنان، 
بزرگترین کاره��ای آفرین��ش را به طور طبیعی 
برعه��ده دارند. کارهای اساس��ی آفرینش، مانند 
تولیدمثل و تربیت کودک، در دس��ت زنان است. 
پس مسأله زنان، مسأله مهمی است و از دیرباز، 
در جوامع، در بین متفّکرین و در اخالق و عادات 
گوناگون ملتها وجود داش��ته اس��ت. اسالم یک 
موضع برجس��ته را در این بین انتخاب کرده؛ از 
افراط و تفریط جلوگیری نموده، و هش��داری به 

همه مردم عالم داده است. 
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مخاطب شمایید

آنروزه��ا که هزینه کردن پول نفت عیوب محرز 
س��لطنت شاهنشاهی را تا حدودی می پوشاند و 
عرضه این س��رمایه به غرب تنه��ا آهن پاره های 
فاقد تکنولوژی را به جای خود به همراه می آورد 
و توانس��ته ب��ود ملت��ی را که قرن ه��ا زیر یوغ 
اس��تعمار بودند و فقدان س��واد اجازه نمی داد تا 
متوجه ش��وند آنچه به دست می آورند تجاوز به 
حقوق آیندگان این آب وخاک است که اینگونه 
به غارت م��ی رود اما مرور زم��ان آن ها را بیدار 
و خ��رداد 42 را پیش پای آن ها گذاش��ت تا از 
کما بیرون آمده و این مس��یر ت��ازه را کج دار و 
مریض ادامه دهند که بهمن ۵۷ فرا رسد و خون 
شهدای آن به آبیاری این مزرعه جدید بپردازد. 
اگرچه تمام س��ال های سپری ش��ده از 1342 
ت��ا 13۵۷ با خ��ون  دل خوردن هایی بس کالن 
روب��رو بود اما باالخره در این س��ال خورش��ید 
معرفت آس��مان ای��ران را نورانی نمود و پس از 
چن��د صباحی تاللو آن به سراس��ر دنیا تابیدن 
گرف��ت و چه آین��ده خوبی را به آح��اد جامعه 
جهان��ی نوی��د داد درحالی ک��ه س��ران غرب و 
بخصوص استعمارگران آن کمر همت را بستند 
تا با تمام توان نه تنها به جنگ مردم ایران بلکه 
به مصاف با اس��الم ناب محمدی بروند و اجازه 
ندهند این ش��جره طیبه ریش��ه بدواند و منافع 

آن ه��ا را پایم��ال کن��د.
 ادامه این روند برای مردم ایران و دوس��تداران 
مکتب اسالم در سراسر جهان بدون هزینه نبود 
که جنگ هشت ساله ساخته غرب و اغتشاشات 
ب��ه وجود آم��ده در دیگر کش��ورها و بخصوص 
س��رزمین های اس��المی طی چهار دهه گذشته 
از همی��ن نمون��ه اقدام��ات بران��دازی بود که 
خوشبختانه نه تنها موفقیتی برای آن ها نداشت 
بلکه روزبه روز قدرت پوشالی شان را نیز تحلیل 
می داد. ازآنجایی ک��ه یک بز گر می تواند گله ای 
را گ��ر نمای��د، بازه��م بودند مح��دود و معدود 
افرادی در جامعه که س��ری با کشور خود ولی 
دل��ی با بیگانگان داش��تند و ی��ا از روی نفهمی 
و ع��دم درک صحیح در تمامی این س��ال ها به 
نحوی از انحاء آب به آسیاب دشمن می ریختند 
ک��ه این روند هن��وز هم ادام��ه دارد اما چگونه 
بوده اس��ت ک��ه علی رغم همه افش��اگری ها که 
مثل روز روش��ن اس��ت طی طریق این مس��یر 
ناخوش��ایند توس��ط گروه های معاند و یا نادان 

ادام��ه می یاب��د؟ 
باید نگاهی داشت به مسئولیت ها که نتوانسته اند 
در همه زمینه ها به ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها 
بپردازند که همه آن ها فیزیکی نبوده و نیازمند 
اصالحات در بخش فرهنگی جامعه هم می باشد. 
آنچه از ارتقاء بهداشت فردی و جمعی طی این 
س��ال ها به جامانده، تبلیغات گس��ترده از طریق 
دس��تگاه های ارتباط  جمعی است تا مردم برای 
حفظ س��المت روحی و جسمی خود به تأمین 
مواد اساسی و زیرساخت مورد نیاز آن بپردازند 

ک��ه غ��ذا، تفریح و تف��رج در رأس آن هاس��ت. 
ش��اهد بودیم که در آغازین س��ال های پس از 
انقالب اسالمی دانش آموزان مدارس توانستند 
هرروز صبح یک بس��ته شیر صد گرمی دریافت 
تا برای استحکام اس��تخوان بندی ها از نوشیدن 
آن بهره مند ش��وند که البت��ه در مقاطعی اما به 
دالیل بهداش��تی و مش��کالت اقتصادی تأمین 
بودج��ه با اختالل روبرو می ش��د و امروز هم به 
همان سرنوش��ت دچار شده اس��ت که البته در 
ای��ن مقطع از زمان اصوالً نوجوانان و جوانان به 
خاطر عادات ثانویه به بعضی از نوش��یدنی های 
متن��وع و علی الخص��وص ان��رژی زا ک��ه به وفور 
در دس��ترس همگان اس��ت و حت��ی در بعضی 
از بوفه ه��ای م��دارس نی��ز به فروش می رس��د 
پیوس��ته و عالقه چندانی به نوش��یدن ش��یر و 
اص��والً مصرف لبنیات به جز بس��تنی که دارای 
ش��کر فراوان و افزودنی ها و رنگ های غیرمجاز 

می باش��د عادت کرده اند! 
مشکل اساس��ی در جایی دیگر است که بعضی 
وقت ها به نظر می رس��د چه  بهتر که شیر مورد 
توج��ه نب��وده و به دلی��ل قیمت آن از س��فره 
خانواده های ایرانی حذف ش��ده و راه صادرات را 
به کشورهای همسایه در پیش گرفته زیرا غذای 
غالب دام های شیرده ازجمله گاو به علت گرانی 
نهاده های دامی خرده کاغذهای باطله می باشد 
که هم اکن��ون و به صورت آزاد و فارغ از هرگونه 
نظارت متولیان بهداشت توسط فروشندگان آزاد 
و فراوان این بازیافت های پردردس��ر که خالی از 

میکروب ها نیست در جامعه عرضه می شوند!

یادداشت

حرک��ت کرون��ا ویروس از چین به س��وی دیگر کش��ورها 
همچنان ادام��ه دارد و اکنون جدالی جهانی برای مقابله با 

کرونا در همه کشورها شکل گرفته است.  
در این میان برخی از مردم و رسانه ها معتقدند که امکانات 
ایران در مقایسه با دیگر کشورها برای مقابله با این بیماری 

کافی نیست و سایر کشورها از شرایط بهتری بخوردارند. 
رسانه های معاند نیز با القای این تفکر در جامعه تالش می 

کنند تا مردم را نسبت به نظام بدبین کنند .
آنه��ا کار را به جای��ی رس��اندند که میان کرون��ای ایرانی و 
کرونایی که در خارج از ایران در اروپا و آمریکا و دیگر نقاط 
وجود دارد تفاوت قائل شدند و با خالی کردن دل مردم در 

صدد رنج بیشتر مردم بر آمدند. 
با این حال اگر بررسی کوتاهی در این زمینه انجام شود، می 
توان دریافت اگرچه در برخی از بخش��ها و تصمیم گیری ها 
ایراداتی وجود دارد ، اما در ایران بسیاری از امکانات بهداشتی 
و ارائه خدمات سیستم پزش��کی و پرسنل آن از بسیاری از 
کش��ورهای جهان از جمله کشورهای همس��ایه ایران بهتر 
است، تا جایی که سازمان بهداشت جهانی از آن تقدیر کرده 

و بی انصافی است که زحمات نادیده گرفته شود. 

نکات قابل توجه سازمان بهداشت جهانی 
نکته قابل توجه این است که  رئیس هیئت اعزامی سازمان 
بهداشت جهانی پس از بازدید از کشورمان در نشستی خبر 
گف��ت: موضوع کمبود تجهیزاتی مانند ماس��ک و مواد ضد 
عفونی کننده مش��کلی جهانی اس��ت که تنها متوجه ایران 

نیست و این سازمان قصد برطرف کردن آن را دارد.
ریچارد برنان با تاکید بر اینکه ویروس کرونا بس��یار جدید 
است، اظهار داشت: درس های زیادی از کادر پزشکی ایران 
آموختیم، همچنین از سختکوش��ی دولت برای شکس��ت 

ویروس نیز شگفت زده شدیم.
برن��ان در ادام��ه ضم��ن تبریک به پزش��کان، پرس��تاران، 
کارمندان آزمایشگاه ها و... گفت: ما به شما افتخار می کنیم 
و س��ازمان جهانی بهداش��ت قول می دهد هر اقداماتی که 

الزم باشد برای ایران انجام دهد.
وی درباره ارزیابی تیم سازمان بهداشت جهانی از تجهیزات به 
کار گرفته ش��ده در ایران برای کادر درمانی که در خط مقدم 
مقابله با بیماری هس��تند، اظهارداش��ت: در این مدت از یک 
بیمارستان و یک کلینیک بازدید کرده ایم که لوازم مراقبت هایی 
ک��ه در این دو مرکز مش��اهده کردیم ما را ش��گفت زده کرد. 
به طور کلی درخصوص ویروس ها این نگرانی وجود دارد که در 
محیط درمانی شیوع پیدا کند اما خوشبختانه کادر درمانی از 
اولویت های وزارت بهداشت است البته موضوع کمبود وسایل 
مراقبتی بهداشتی مش��کلی جهانی است و تنها متوجه ایران 
نیست و ما مصمم هستیم تا برای تأمین این وسایل با وزارت 
بهداش��ت همکاری کنیم. استفاده از وسایل حفاظتی اهمیت 

بسیار زیادی دارد و ما به دنبال رفع این مشکل هستیم.
رئیس هیئت اعزامی س��ازمان جهانی بهداش��ت با تاکید بر 
اینکه برای شکس��ت دادن کرونا نیاز اس��ت که تمام دولت 
فعالی��ت کنن��د و نه فقط وزارت بهداش��ت، گفت: البته در 
این مدت کوتاه وزارت بهداشت ایران اقدامات بسیار خوبی 

انجام داده است و پیشرفت هایی در درمان، آزمایشگاه های 
تشخیصی، اطالع رسانی و... داشته است.

استفاده از تجربیات ایران 
عملکرد ایران در مقابله با ویروس کرونا حتی به شکلی  بود 
که رئیس هیات اعزامی سازمان جهانی به کشورهای دیگر 
توصیه کرد از تجربیات ایران در این زمینه استفاده کنند. 
برنان گفت: ما معتقدیم به دلیل اینکه در ایران برخی اقدامات 
پیشگیرانه مناسب در حال انجام است، سایر کشورها می توانند 
از تجربیات ایران برای مقابله با کرونا استفاده کنند و سازمان 
جهانی بهداشت حاضر است یک کارشناس ایرانی به هیئت هایی 
که به کش��ورها می فرستد، اضافه کند. وی با بیان اینکه ایران 
قدرتمندترین سیستم بهداشتی را در بین کشورهای شرقی 
مدیترانه دارد، گفت: برخی از کشورها با جنگ دست و پنجه 
نرم می کند و شاید نتوان اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای برای 
کرونا را در این منطقه با یکدیگر مقایسه کرد. سازمان جهانی 
بهداشت برای مقابله با کرونا اولویت هایی را در نظر گرفته است 

که ایران نیز از این اولویت ها پیروی می کند. 

مقایسه ایران با کشورهای همسایه 
 شیوع ویروس کرونا در کشورهای منطقه نیز نشان می دهد 
که سیستم بهداشتی چندان کارآمدی نسبت به ایران ندارند.  
کش��ور های منطقه هر روز تعداد بیشتری از بیماران کرونا را 
اعالم می کنند. مقامات کش��ور های منطقه، رفت و آمد ها را 
محدود، فعالیت های آموزش��ی و تفریحی را تعلیق و تدابیر 
بهداشتی را بیشتر کرده اند. عربستان سعودی در اقدامی کم 
س��ابقه، حتی خانه خدا را تعطیل کرده است. وزیر بهداشت 

عربس��تان  تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور را 
244 نف��ر اعالم کرد که این افراد در  اس��تان جده، ریاض، 

مدینه منوره و نجران به این بیماری مبتال شدند. 
ای��ن درحالی اس��ت که مناب��ع خبری از م��رگ 18 نفر از 
مبتالی��ان به کرونا تا کنون در این کش��ور خبر داده اند و 
این در حالی است که رسانه های خبری ابوظبی انتشار این 

اخبار مربوط را بایکوت کردند.  
ب��ه گفته منابع خب��ری بیش از ۵۰ م��ورد آلودگی به این 
ویروس در امارات تش��خیص داده شده اما  مقامات کشور 
به دلیل درآمدهای توریستی و تاثیرات اقتصادی آن اخبار 
مبتالی��ان را پنهان کرده و به پزش��کان و رس��انه ها اجازه 

انتشار آن ها را نمی دهند. 
مناب��ع کویتی نیز اعالم کردند پ��س از اینکه 8 نفر به این 
ویروس در کویت مبتال ش��دند دولت اقدامات الزم را برای 

جلوگیری از انتشار بیشتر این ویروس اعمال کرده است.
جالب آنجا بود که بس��یاری از کشورهای منطقه تالش می 
کردند تا به جای کنترل بیماری مقابله با آن را سیاسی کرده 

و ایران را مسئول انتشار کرونا در کشورشان نشان دهند . 
 

وضعیت کشورهای اروپایی و امریکا 
پ��س از آنکه ویروس کرونا در اروپا مش��اهد ش��د، س��یر 
صعودی مبتالیان به این ویروس در اروپا به ویژه در ایتالیا، 
نشان دهنده ناکامی کشور های عضو اتحادیه اروپا در مقابل 
این بحران جهانی با وجود پیش��تازی در عرصه پزش��کی و 

بهداشتی است.
اکنون ایتالیا نخس��تین کشوری اس��ت که بیشترین تعداد 
مبتالیان در جهان را به خود اختصاص داده، ایتالیا در بین 

کش��ور های اروپایی بدترین آمار ابتال ب��ه ویروس کرونا را 
دارد. در تاری��خ 23 فوریه )4 بهمن( تعداد مبتالیان به این 
ویروس ناگهان به 1۵2 نفر رسید که در یک روز 1۰۰ نفر 
افزایش داشت و یازده شهر در ایتالیا به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، قرنطینه ش��د. دولت ایتالیا همچنین عبور ومرور در 
مناطق آلوده را محدود و بیش از ۵۰۰ پلیس برای گش��ت 

زنی و بستن جاده های منتهی به این مناطق اعزام کرد.
در انگلی��س نیز بیش از ۹۹ درصد پزش��کان در مورد عدم 

آمادگی وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا خبر دادند . 
همچنین ابتالی بی خانمان های این کشور که بخش قابل 
توجهی از جمعیت آن به ویژه »لندن« را تشکیل می دهند، 
به معضلی برای دولت این کش��ور تبدیل کرده، چرا که این 
اف��راد نه امکان رعایت بهداش��ت فردی را دارند و نه امکان 
خود قرنطینگی برای آنان فراهم اس��ت.  کمبود تخت های 
خالی در بیمارستان ها و مراکز درمانی برای بستری کردن 
بیماران مبت��ال و کمبود کیت های تش��خیص مبتالیان از 

دیگر  معضالت برای همه کشور های اروپایی است.
 باید گفت گذش��ته از عدم آمادگی سیس��تم های درمانی 
کشور های اروپایی در مقابله با این بحران و کمبود ماسک، 
م��واد ضدعفونی کنن��ده و تجهیزات محافظتی، آش��فتگی 
آش��کار برای کنترل و تدبیر شرایط نیز به چشم می خورد 
که این امر از هجوم مردم به فروشگاهها گرفته تا رفتارهای 

نژاد پرستانه با اتباع کشورهای دیگر را شامل می شد. 
گسترش ویروس کرونا در آمریکا که به دلیل اقدام نامناسب 
و تاخیر در اعالم به موقع از س��وی دونالد ترامپ انتقادات 
بسیاری به دنبال داشت موجب شد تا سیستم پزشکی این 
کش��ور پیش بینی کند که ح��دود نیم میلیون نفر از مردم 

آمریکا، بر اثر کرونا جان خود را از دست می دهند.
34 ایالت این کشور درگیر کرونا شده و این در حالی است 
ک��ه تعداد باالی افراد بیمه نش��ده در این کش��ور، موجب 
افزایش آس��یب پذیری بیش از پیش مردم در برابر ش��یوع 
این بیماری ش��ده به طوری که  روزنامه فایننش��ال تایمز، 
نوش��ت:  این کشور به ش��کل غیر معمولی در برابر انتشار 

ویروس کرونا آسیب پذیر شده است.
از سوی دیگر برخورد بسیار بد کادر درمانی در این کشور با 
مبتالیان کرونا به گونه ای اس��ت که فیلمهای آن در فضای 
مجازی منتش��ر ش��ده اس��ت.  در عین حال نظر سنجی ها 
نشان می دهد که ۵3 درصد از مردم امریکا از عملکرد دولت 
ترامپ برای مواجهه با ویروس کرونا راضی نیس��تند.  آنچه 
باید باید در نظر داش��ت وی��روس کرونا، یک ویروس جدید، 
پیچیده و نوپدید است، و مواجهه نسبتاً مناسب نظام سالمت 
ای��ران هم از توفیقات کش��ورمان در این زمینه حکایت می 
کند. البته جای شک نیست که سیستم بهداشتی و درمانی 

ایران باید تغییراتی برای بهبود بیشتر خود انجام دهد. 
البته نباید از نظر دور داشت که تحریم دارو و تجهیزات بهداشتی، 
جنگ با کرونا را مشکل می کند، اما تعهد، خدمت خالصانه و از 
جان گذشتگی کادر درمانی و همکاری مردم و سازمانهای دیگر 
کشور به سیستم بهداشت و درمان گویای این مطلب است که 
همه یکپارچه پشت نظام سالمت قرار داشته و خواستار بهبود 

روزافزاون شرایط و پیشرفت های علمی این نظام هستند.
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گزارش 

از قافله عقب نیستیم
مقایسه عملکرد ایران با دیگر کشورها در مقابله با کرونا 

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

کاغذ دامداری موجود است؟! 


