
آژی��ر مرگ و میر بیماران کرونایی در کش��ور، 
دوباره در کش��ور به صدا درآمده و مجدداً این 
بیماری سیر صعودی به خود گرفته است. حال 
همه می پرس��ند چه باید کرد؟ پرسش��ی که 

مدتها قبل پاسخ آن روشن بود. 
بر اس��اس اعالم س��خنگوی وزارت بهداشت، 
تعداد استان هایی که در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار دارند، نسبت به شبانه روز گذشته تغییری 
نکرده اس��ت. ام��ا، آمار فوتی ها همچنان س��ه 

رقمی است.
همانند روزهای گذشته استان های خوزستان، 
هرمزگان، بوش��هر، کرمانشاه، کردستان، ایالم، 
آذربایجان های غربی و شرقی و خراسان رضوی 
در وضعی��ت »قرمز« قرار دارند و اس��تان های 
ته��ران، اصفه��ان، مازندران، گلس��تان، البرز، 
کرمان، یزد، سیس��تان و بلوچستان، همدان و 

اردبیل نیز در وضعیت »هشدار« قرار دارند.
ای��ن امر نتیجه بی توجهی مردم و بی تدبیری 

دولتمردان در مواجهه با کرونا است. 
همه شاهد هستیم که پس از همه گیری کووید 
19 در ایران مراکز بهداش��تی و درمانی در کل 
کش��ور به حال آماده ب��اش درآمدند و همگی 
در جبه��ه مقابله با کرونا در خ��ط مقدم قرار 
گرفتند. از س��وی دیگر مردم مسئوالنه از یک 
سو پروتکل های بهداش��تی را رعایت کردند و 
حتی آیین هایی چون نماز جمعه برگزار نشد و 
از سوی دیگر دولت نیز با اعمال محدودیت ها 
و برقراری امتیازاتی چون کاهش ساعت کاری، 
اج��رای دور کاری برخ��ی از کارمند، لغو طرح 

ترافیک، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و ....
عفونت زدایی ش��هر ش��دت گرفت، بس��یاری 
م��ردم داوطلبانه ، با تولید ماس��ک و ملزومات 
بهداشتی به کمک دولت و هموطنان خود در 
این نبرد پرداختند. خالصه همگی دس��ت در 
دس��ت یکدیگر دادند و آمار کرونا را به حداقل 
رس��اندند. اما بعد از بازگشایی اماکن مختلف، 
بتدریج ترس و وحش��ت مردم از کرونا کاهش 
یافت و مردم اینگون��ه تلقی  کردند که عادی 
شدن اوضاع و احوال جامعه نشانه کاهش همه 

گیری کرونا است. 
به این تدبیب رفع زودهنگام محدودیتها موجب 
شد که زحمات گسترده آن دوره به هدر رفته 
و حاال از یک سو خستگی کادر درمان کم کم 
هویدا می شود و از سوی دیگر کرونا به شدت 
همان روزهای ورودش،  خودنمایی می کند و 

جان می گیرد. 
س��والی ک��ه دوب��اره در این زمین��ه در اذهان 

متبادر می ش��ود، این است که چه باید کرد تا 
این ش��رایط دوباره به حالت متعادل باز گردد؟ 
در این میان بس��یاری از کارشناسان موضوعی 
که ف��ارغ از ابعاد مثبت و منفی عادی س��ازی، 
یکی از دالی��ل ماندگاری این ویروس را عادی 

سازی شرایط می دانند. 
 چرایی رعایت نشدن
 پروتکل های بهداشتی 

از سوی دیگر شاهد بودیم علیرغم اینکه رسانه ها 
و کارشناس��ان و مقامات بهداش��تی کشورمان 
مک��رراً اع��الم کردن��د، رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی مهمترین عامل جلوگی��ری از این 
همه گیری اس��ت و باید  تداوم داش��ته باشد 
اما به نظر می رس��د که طوالنی ش��دن حضور 
این وی��روس در زندگی روزم��ره مردم از یک 
سو و از س��وی دیگر شرایط اقلیمی کشورمان 
موجب ش��د تا مردم حوصل��ه کمتری در این 
باره به خ��رج دهن��د. در گزارش های مردمی 
بارها شاهد هستیم که زمانی که از افرادی که 
این پروتکل ه��ا را رعایت نمی کنند، دلیل این 
امر پرس��یده می ش��ود ، بهانه های مختلفی را 
عنوان می کنند. بس��یاری از جامعه شناس��ان 
اینگونه تحلیل می کنند که عالوه بر مشکالت 
رعایت پروتکل های بهداش��تی، کاهش اطالع 
رس��انی ها از یک س��و و از س��وی دیگر عادی 
سازی ش��رایط همگی دست به دست یکدیگر 
دادند ت��ا برخی ب��اور کنند که دیگ��ر به این 
ویروس مبتال نمی شوند و یا شدت آن کاهش 
یافته است. در بسیاری از موارد دیده شده که 
بسیاری از افراد از زدن ماسک خودداری کرده 
و یا شس��تن و ضدعفونی دستها را جدی نمی 
گیرند. از س��وی دیگر شرایط بیماران کرونایی 
و اینکه چرا و چگونه مبتال به بیماری ش��دند 
باید مرتباً به مردم نش��ان داده ش��ود تا مردم 
فراموش نکنند در چه ش��رایط خطرناکی قرار 
دارند و ب��اور اجتماعی حساس��یت موضوع را 
بپذیرد. مردم باید بدانند همانگونه که علیرضا 
زالی فرمان��ده عملیات مدیریت مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران هشدار داد، کرونا را باید به 
عنوان دشمن تلقی کنیم چرا که ویروس کرونا 

مقاوم و فریبنده است.
ش��اید یکی از اقدامات خ��وب در این مورد را 
اجباری کردن اس��تفاده از ماس��ک در مترو و 
ادارات دولتی دانست. این اقدام موجب می شود 
که ماسک زدن و سایر روش های پیشگیرانه به 
یک رفتار اجتماع��ی در اجتماعات، خانواده و 

محل کار تبدیل شود.
در ای��ن می��ان مس��ؤوالن ادارات و واحدهای 
وابسته و تابعه،  نه تنها باید تکلیف به استفاده 
از ماس��ک را ب��ا جدیت رعایت کنن��د بلکه از 
ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط 
اداری و مراکز ارائه خدمات جلوگیری و از ارائه 

خدمات به آنان خودداری کنند.
از س��وی دیگ��ر توزیع ماس��ک و ل��وازم ضد 

عفونی رای��گان به ویژه در اماکن عمومی یکی 
از روشهایی اس��ت که می تواند باعث استفاده 
افراد از این وس��ایل ش��ود. حتی در این زمینه 
کمک های مؤمنانه نیز می تواند مورد اس��تفاده 
ق��رار گیرد. فرهنگ س��ازی در این زمینه، راه 
ان��دازی پویش ه��ای مردم��ی در این ب��اره و 
تاکید بر اس��تفاده از ماس��ک به عنوان یکی از 
زمینه های امر به مع��روف باید در میان مردم 

مورد توجه قرار گیرد. 
 تشدید نظارت 

با ای��ن وجود بس��یاری بر ای��ن عقیده اند که 
بایس��تی این اجبار همراه با نظارت باشد. بارها 
دیده شده که افراد مختلف در اماکن مختلفی 
که زدن ماسک اجباری شد، به ظاهر از ماسک 
اس��تفاده می کنند، اما به محض عبور از گیت 
مترو مجدداً ماسک را برداشته و در فضای مترو 

بدون ماسک حضور دارند.
از س��وی دیگر بای��د مانع از ف��روش داروهای 
تقلب��ی درمان این بیم��اری و توصیه های غیر 
علمی برخ��ی از اف��راد ناآگاه ش��د. هنوز هم 
هس��تند افرادی که به واس��طه مص��رف این 
گون��ه داروها فکر می کنند که از ابتالی به این 
بیماری مصون هستند که در این میان نیروی 
انتظامی می تواند با نظارت بر این امر بخصوص 
برخورد با س��ایت ها و فعاالن فضای مجازی در 
این رابطه مانع از ایجاد چنین توهمی در میان 

افراد شود. 
لغو مراس��م عروس��ی و دیگر تجمعات نیز در 
جلوگیری از ش��یوع بیشتر این بیماری، کمک 

کار کادر بهداشت و درمان است.
در این میان نظارت بر فعالیت های س��الن های 
پذیرای��ی ب��رای مقاص��دی چون عروس��ی یا 
عزاداری که برخی از آنها بدون توجه به شرایط 
موجود پذیرای افراد هس��تند یکی از روشهای 
مقابله است. حتی در این زمینه دولت می تواند 

جریمه های بازدارنده نیز اتخاذ کند.
در ای��ن می��ان دولت نی��ز باید توجه داش��ته 
باش��د که به دلیل این ممانعت الزم اس��ت که 
کمک ه��ای هدفمند ب��ه صاحبان ای��ن گونه 
مش��اغل اختص��اص دهد تا بتوانند خس��ارات 
حاص��ل از ع��دم فعالیت های خ��ود را جبران 

کنند.
 9فاصله گذاری اجتماعی 

رعایت نش��دن فاصله گذاری اجتماعی را باید 
یکی دیگر از عوامل بروز ابتال به کرونا ویروس 
دانس��ت. در بس��یاری از موارد، م��ردم نه تنها 
فاصل��ه گذاری اجتماعی را باور نمی کنند بلکه 
نس��بت به اعتراض دیگران بی تفاوت هستند. 
این امر نیاز به اطالع رسانی بیشتر دارد. اما در 
موارد دیگر مردم حتی اگر بخواهند نمی توانند 
ای��ن فاصله گذاری اجتماع��ی را رعایت کنند. 
یکی از نمونه های این امر رعایت نشدن فاصله 
اجتماعی در مترو و دیگر وس��ایل حمل و نقل 
عمومی است. دلیل این امر کمبود این وسایل 

بخصوص در س��اعات ش��لوغ روز است. در این 
رابط��ه دولت م��ی تواند تصمیم��ات متعددی 
را اتخ��اذ کند. تنوع در س��اعات کاری ادارات، 
کاهش مدت زمان کار، دور کاری و .... از جمله 
مواردی است که دولت می تواند در این زمینه 
به کار گیرد تا در یک س��اعت مشخص تعداد 
زی��ادی از افراد مجبور به اس��تفاده از وس��ایل 
نقلیه عمومی نباش��ند. از سوی دیگر لغو طرح 
ترافیک نیز موضوعی اس��ت که الزم است در 
این باره مورد توجه قرار گیرد . بسیاری از افراد 
به دلیل این طرح قادر به استفاده از خودروهای 
ش��خصی نیستند و این امر تعداد افرادی را که 
مجبورن��د از وس��ایل عمومی  اس��تفاده کنند 
افزایش می دهد. همه افراد توانایی رفت و آمد 
هر روزه را با تاکسی یا آژانس ندارند و سرانجام 
مجب��ور به اس��تفاده از وس��ایل حم��ل و نقل 
عمومی می شوند. استفاده از خدمات اینترنتی 

و نظارت بر اماکن عمومی 
استفاده از خدمات اینترنتی برای ارائه بسیاری 
از خدم��ات ادارات و کاهش تعدد ارباب رجوع 
می تواند نقش مؤثری نیز در این باره ایفا کند. 
همچنی��ن رواج و نظارت ب��ر خدمات فروش 
اینترنتی و ارائه مشوق های الزم برای استفاده 
کنندگان از این خدمات هم میتواند مؤثر باشد . 
همچنین نظارت بر اماکن عمومی و لزوم رعایت 
پروتکل ها در این اماکن یکی از روشهایی است 
که م��ی تواند این بیم��اری را کنترل کند. در 
عین حال اجباری شدن این پروتکل ها و اتخاذ 
جریمه های بازدارنده برای کسانی که شرایط را 
برای حضور کسانی که خود را مقید به رعایت 
دس��تورالعمل های بهداشتی می دانند نیز یکی 
از روش��هایی اس��ت که دولت می تواند در این 

زمینه اتخاذ کند.
 مسئولیت پذیری  

در ای��ن می��ان بای��د در نظ��ر داش��ت ک��ه 
ش��یوع  دوران  در  م��ردم  مس��ئولیت پذیری 
کرونا  تنها در رعایت نکات بهداش��تی خالصه 
نمی شود، بلکه امور دیگر و کمک به هموطنانی 
که ب��ه دالیل مختلف دچار مش��کالت متعدد 
اقتصادی در این بحران ش��ده اند را شامل می 
شود.  همه به یاد داریم که مردم ما برای کمک 
به آس��یب دیدگان اقتصادی کرونا، رزمایشی را 
کلید زدند که نمونه آن در سطح جهان کمتر 

مشاهده شده است.
ام��ا مفهوم مس��ئولیت اجتماعی تنها ش��امل 
مس��ئولیت فردی شهروندان نمی شود بلکه به 
مس��ئولیت بنگاههای اقتصادی در قبال دیگر 
م��ردم بر می گ��ردد. اگرچه در ای��ن زمینه در 

بحران کرونا، شاهد اقدامات درخور تقدیری از 
سوی بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور بودیم اما 
ایفای مس��ئولیت اجتماعی، فرایندی زیربنایی 
است که اثربخش��ی آن در گرو داشتن نگاهی 
بلند مدت، دوراندیش��انه و غیرنمایشی است. 
اقدامات مقطع��ی و رویداد محور، عمدتا بیش 
از اینک��ه به رفع نیازه��ای جامعه هدف منجر 
ش��ود، انتفاع رس��انه ای بنگاههای اقتصادی را 
هدف گذاری می کند و این با ماهیت مسئولیت 

اجتماعی و تعریف آن همخوان نیست.
*نیروهای جهادی به میدان بیایند 

در عی��ن حال نبای��د فراموش ک��رد که کادر 
درمان مدتها است که خانواده خود را ندیده اند 
و مشغول مبارزه با کرونا هستند. در این میان 
ب��ه دلیل واگیر دار بودن کرون��ا حتی خانواده 
های بیماران نی��ز نمی توانند در بیمارس��تان 
باق��ی بمانن��د و به این کادر کم��ک کنند.  به 
گفته بسیاری از مسئوالن کشور حاال پرستاران 
خسته و آزرده خاطرند و همه بدون استثناء به 
دلیل سرپا ایستادن های طوالنی دچار دردهای 
مختلف مفصلی شده اند. یادمان باشد آن زمانی 
که کادر درمان تازه نفس بودند، همه به میدان 
آمدند اما حاال با گذش��ت زمان آنها تنها مانده 
اند. از این رو الزم اس��ت که نیروهای جهادی 
به کمک آنان بشتابند و زمانی را برای بازیابی 

توان آنان فراهم آورند. 
 در نهایت

پی��ش از این یکی از تصورات مردم این بود که 
فکر می کردند هر کس��ی که  ق��رار بوده کرونا 
بگی��رد؛ تاکنون این بیم��اری را گرفته و دوره 
بیم��اری اش هم تمام ش��ده اس��ت. اما کرونا 
نشان داد هیچ یک از این پیش بینی ها درست 
نیس��ت. کودکان و جوانان هم بیمار می شوند 
و حتی کس��انی که یک بار مبت��ال به بیماری 
شده اند ممکن است مجدداً بیمار شوند. مردم 
نباید فکر کنند که امسال نیز می توانند مانند 
دیگر سالها به تعطیالت تابستانی بروند چرا که 
با توجه به شرایط بیماری کرونا و بدون نشانه 
ب��ودن ناقالن هری��ک از اف��راد می توانند ناقل 

بیماری به دیگر شهرهای کشور باشند . 
در این میان نبای��د فراموش کرد، بنا به پیش 
بینی محقق��ان، اوضاع ابتال ب��ه کرونا ویروس 
در روزهای سرد سال وخامت بیشتری خواهد 
داش��ت و تا زمانی که واکس��ن کرون��ا پیدا و 
اس��تفاده از آن تضمی��ن کنن��ده جلوگیری از 
بیماری نشود، باید برای جلوگیری از خسارات  
حاصل از آن، ناچار باید روشهای همزیستی با 

این ویروس را یاد گرفت. 
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كتایون مافی

امام علی )ع(: هر كه بر طاعت خدا شکیبا باشد، خداوند سبحان 
بهتر از آنچه صبر كرده به او می دهد.

لنکرانی خطاب به نمکی: 
شما  تنها نیستید

وزیر اس��بق بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی در 
نام��ه ای خطاب به دکتر نمکی نوش��ت: ش��ما تنها 
نیستید. من هم چون شما از برخی اساتید و معتمدین 
مسئوالن ارشد گله مندم. باقری لنکرانی وزیر اسبق 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای خطاب 
به س��عید نمکی وزیر بهداشت نوش��ت: بیانات اخیر 
جنابعالی را در خصوص طغی��ان بیماری کووید 19 
و تنها ماندن وزارت بهداشت در عرصه اجرایی مقابله 
با این جهانگیری و در دوگانه کاذب اقتصاد و سالمت 
خواندم. به نوبه خود وظیفه خود می دانم از تالش های 
جنابعالی و همه کارکنان نظام سالمت در این عرصه 
قدردانی کنم هر چند ک��ه خود نیز خدمتگزاری در 
بین هزاران خدمتگزاران نظام سالمتم. نظام سالمت 
چه در عرصه نیروی انس��انی و چ��ه در عرصه مالی 
بزرگترین خسارتها را در این جهانگیری دید اما لحظه 
ای در اقدامات خود درنگ نکرد. بس��ی جای تاسف 
است که از این سرمایه اجتماعی  که در این چند ماه 
با ایثار و از خود گذشتگی مدافعان سالمت فراهم آمد 
نه به نحوه شایسته ای تقدیر شد و نه از این ظرفیت 
به درس��تی استفاده گردید. س��المت مردم بیش از 
اینکه با تالش های درمانی و حتی پیشگیرانه وزارت 
بهداش��ت مرتبط باش��د تحت تاثیر فرایندهای بین 
بخشی و عوامل اجتماعی است. در سند مهم سیاست 
های کلی س��المت بر پیوست سالمت در طرح های 
کالن تاکید شده است. بی توجهی به این حکم مهم 
رهب��ر فرزانه انقالب و اقداماتی که س��المت را متاثر 
کرده ولی مجری و طراح ان وزارت بهداش��ت نیست 
خس��ارات زیادی را به بار م��ی آورد. در مورد دوگانه 
سازی اش��تباه اقتصاد یا سالمت؛ تجربیات جهانی و 
مطالعات کشور ما نشان داده است که می توان بین 
راه اندازی چرخ اقتصاد و حفظ س��المت مردم جمع 
کرد ولی شرط مهم آن تصمیمات آگاهانه نه سلیقه 
ای و استفاده از مدلهای شناخته شده در پیش بینی 

و آینده پژوهی و پایش و اصالح مداوم است.
گل��ه مندم که از مس��تندات علمی موج��ود نیز در 
تصمیمات اجرایی کشور کمتر استفاده شده و برخی 
از تصمیمات بدون توجه به ش��واهد ملی یا تجربیات 
بین المللی اتخاذ می شود. من هم چون شما از برخی 
از اساتید کش��ور که معتمد مسئولین ارشد اجرایی 
کش��ور بودند و آدرس غلط در ایمنی عمومی داده یا 
در استفاده از روشهای ساده ای چون ماسک و فاصله 
گذاری اجتماعی ایجاد تردید نمودند  و باعث تاخیر 
در بسیاری از تصمیم های اساسی شدند، گله مندم. 
بدانید شما تنها نیستید. سرمایه بزرگی از کارکنان و 
کارشناسان نظام س��المت هستند که می توانند در 
طراح��ی ها و تحلیل ها و اقدام��ات اجرایی روزآمد؛ 
بازار یابی اجتماعی و آموزش عمومی اثرگذار باشند. 
این سرمایه را به میدان بیاورید. بزرگترین اصالحات 
نظام سالمت و تاس��یس نظام شبکه و مراقبت های 
اولیه بهداش��تی در جمهوری اس��المی ایران؛ در اوج 
جنگ تحمیلی با همدلی دولت و مجلس و با پیگیری 

بزرگانی که به آن باور داشتند رخ داد.
اکنون که س��المت، کانون توجهات جامعه اس��ت و 
سرمایه اجتماعی آن در باالترین حد خود در سالهای 
اخیر است باید فراتر از روزمرگی به اصالحات عمیق 
این نظام با تاکید بر نظام ارجاع، اصالح ساختار، نظام 
پرداخت و سایر امور مهمی که در سند سیاست های 
کلی س��المت به روشنی ذکر شده، فکر کرد و از این 

فرصت تاریخی بهترین بهره را برد.
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فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى(تجدیدشده)

سازمان جهاد کشاورزى استان کردستان

سازمان جهاد کشاورزى استان کردستان در نظر دارد به استناد نامه شماره 72/9376/د مورخه 99/4/16 مدیریت آب و خاك 
روستاى  پمپاژ  ایستگاه  پروژه  ترانسفورماتورهاى   خرید  اى  مرحله  یک  عمومى  مناقصه   برگزارى  به  نسبت  فنى مهندسى  امور  و 
نمایندگان رسمى  تولیدکنندگان مجاز درسطح کشور ویا  ازبین  ( تجدیدشده)  کردستان  استان  ازتوابع  سروآباد  شهرستان  دهکانان 
( شرکت هاى داخلى داراى مجوز تولید ترانس ازوزارت نیرو) درسطح استان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 

WWW.SETADIRAN.IR بشرح  اسناد مناقصه و مشخصات ذیل اقدام نماید . 
مذکور  سامانه  طریق  از  ها  آن  بازگشایى  و  پیمانکاران  پیشنهاد  ارایه  تا  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزارى  مراحل  کلیه  لذا 
انجام خواهد شد . لذا ضرورى است شرکت کنندگان در صورت عدم ثبت نام قبلى، جهت ثبت نام در سایت مذکور و تهیه گواهى امضاء 

الکترونیکى اقدام نمایند .
- شماره تماس پشتیبانى سامانه ستاد : 41934 - 021

1 - نام و نشانى کارفرما : سنندج - بلوار پاسداران - جنب دانشگاه آزاد اسالمى - سازمان جهاد کشاورزى استان کردستان - اداره امور 
پیمان وقراردادها -  شماره تماس : 33289200 - 087  ، شماره فکس : 33288799 - 087  ،  کدپستى :   35383 / 66169  

2 - محدوده کار و برآورد اولیه مناقصه با برآورد اولیه به مبلغ 8,400,000,000  ریال 
3 - روش ارزیابى : ارزیابى ساده مطابق بندب ماده  11 با رعایت ماده 27 آئین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون  برگزارى مناقصات

4 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 420,000,000ریال مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتى  به نامه شماره 123402/ت 
50659 ه مورخ 94/9/22(بشرح اسناد و کاربرگ مناقصه)

5 - تاریخ انتشار و مهلت دریافت وتحویل وتشکیل جلسه  بازگشایى الکترونیکى پاکات در سامانه ستاد :
- تاریخ انتشار : ساعت  9 صبح  روز  دو شنبه مورخ  99/4/23

- تاریخ دریافت : ساعت  9 صبح  روز  دوشنبه مورخ  99/4/23  لغایت ساعت 19 عصر روزپنجشنبه مورخ 99/4/26
- تاریخ تحویل اسناد : ساعت 19 عصر روز یک شنبه مورخ 99/5/5

- تاریخ تشکیل  بازگشایى الکترونیکى  پاکات : ساعت 9صبح روز  دو شنبه مورخ 99/5/6  دراداره امور پیمان وقراردادهاى سازمان

(هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه  مى باشد)

برآورد اولیه (ریال) و محل تامین اعتبارکد فراخوانموضوعردیف

1

ترانسفورماتورهاى   خرید 
پمپاژ  ایستگاه  پروژه 
روستاى دهکانان شهرستان 
استان  ازتوابع  سروآباد 
کردستان  (تجدیدشده)

2099000071000007

8,400,000,000  ریال 
از اعتبارات ملى طرح تامین و انتقال آب  براى  توسعه باغات 

دراراضى  شیب دار 
 در قالب اسناد خزانه اسالمى  بانماداخزا  (813  با سررسید 

1401/2/19 ) و ( 806 با سررسید 1400/5/19 )
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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چرا آژیر کرونا دوباره به صدا درآمد 

همزیستی با کرونا را بیاموزیم


