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سخنگوی سازمان انتقال خون:
به خون و فرآورده های خونی 

نیاز داریم
سخنگوی سازمان 
انتقال خون با بیان اینکه 
در سطح کشور به خون و 
فرآورده های خونی نیاز 
مبرمی داریــم؛ گفت: 

بهداشت حرفه ای مراکز انتقال خون از بدو تأسیس تا 
امروز همواره الزم االجرا است. مکان، تمام تجهیزات 
و وسایل اهدای خون همواره استریل شده هستند. 
به گزارش ایلنا، بشیر حاجی بیگی در رابطه وضعیت 
مراکز بعد از شیوع ویروس کووید 19، بیان کرد: در 
تمامی مراکز انتقال خون کشور، تمام مسائل استریل 
محیط و معاینات اهداکنندگان انجام می شود. این ها 
مواردی نیست که با بروز بیماری هایی مانند کرونا 
لحاظ شود. حاجی بیگی اظهار کرد: اهداکنندگان 
مستمر خون یا سایر اهداکنندگان، هرگز از اینکه 
با اهدای خون سالمتشــان تهدید شــود، نگرانی 
نداشــته اند. تمام اقداماتی که انجام می شــود از 
مشاوره و معاینه پزشــکی روال همیشگی مراکز 
اهدای خون اســت. پیش تر هم اگر افراد نشانگان 
سرماخوردگی داشتند، برای حدود یک ماه معاف 
موقت از خون دهی می شدند تا عالئم آن ها مرتفع 
شود که این اقدام با گسترش ویروس کرونا و شرایط 

جدید هم پابرجاست.
    

کاهش ساعت محدوده های 
ترافیک از روز شنبه

حــد  ا و یــر  مد
ســاماندهی طرح ها و 
محدوده های ترافیکی 
شهرداری تهران گفت: 
بــا تصویب شــورای 

ترافیک تهران ســاعت محدوده هــای ترافیکی 
پایتخت از روز شنبه به ٨ صبح تا 1٧ کاهش یافت. 
به گزارش مهر، عمار ســعیدیان فر با بیان اینکه در 
جلسه ی شورای ترافیک تهران، پیشنهاد کاهش 
ساعت طرح ترافیک مطرح و بررسی شد تصریح کرد: 
با تصویب این شورا و با توجه به درخواست عمومی 
برای استفاده از وســایل نقلیه شخصی و پرهیز از 
محیط های با تجمع باال، طــرح ترافیک و کنترل 
آلودگی هوا از شنبه 1٠ اسفندماه تا پایان هفته، از 
ســاعت ٨ تا 1٧ خواهد بود. مدیر واحد ساماندهی 
طرح ها و محدوده های ترافیکی گفت: این پیشنهاد 
به دنبال مشاهده مواردی از کروناویروس و استفاده 

مردم از حمل ونقل شخصی مطرح و بررسی شد.
    

بارندگی ها جبران کم آبی را نمی کند
در روزهــای اخیــر 
بارندگی در کشور فراگیر 
شده اســت اما به گفته 
کارشناسان این وضعیت 
جوی جبــران کم آبی را 

نکرده اســت. به گزارش ایسنا، بر اســاس آخرین 
گزارش های سازمان هواشناسی از ابتدای سال آبی 
تاکنون بارش ها در کشــور حدود 1۴ درصد نسبت 
به میانگین بلندمدت افزایش یافته اســت. بر اساس 
همین آمار، سال گذشــته نیز با افزایش قابل توجه 
بارش ها نسبت به بلندمدت در کشور مواجه بودیم. 
بارش های خوب ســال های اخیر ممکن است این 
تصور را ایجاد کند که کشور وارد دوره ترسالی شده و 
کمبود بارش ها جبران شده است. این در حالی است 
که برخی کارشناسان و مسئوالن تأکید کرده اند که 
این بارش ها نمی تواند خشک سالی ها را جبران کند. 
اصغر دانشیان، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور 
مجلس سازمان محیط زیست پیش ازاین با اشاره به 
اینکه موضوع کم آبی در کشور موضوع جدی است و 
نباید فریب بارندگی های اخیر را بخوریم، اظهار کرده 
بود: این موضوع به هیچ وجه نشانگر عبور از خشک سالی 
و ورود به ترسالی نیست. ما امانت دار آیندگان هستیم 
اما بیش از 1۲٠ درصد از ذخایر آب های زیرزمینی را 
استفاده و به نوعی به نسل های آینده خیانت کرده ایم. 
مرکز ملی خشک ســالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناســی در آخرین گزارش  خود خبر داده است 
که 9٧ درصد مساحت کشور با خشک سالی مواجه 
اســت همچنین در مقیاس بلندمــدت ۴٧ درصد 
مساحت کشور دچار خشک سالی شدید و 1٠ درصد 
دچار خشک سالی بسیار شدید است. همچنین دبیر 
ستاد توسعه فناوری های آب، خشک سالی، فرسایش 
و محیط زیســت معاونت علمی فناوری ریاســت 
جمهوری نیز اعالم کرد: در حــال حاضر ۵۴ درصد 
ظرفیت سدهای کشور پرشده اســت و بااین وجود 
تقریباً وضعیت مناسبی در سال آبی جاری داریم اما 
این موضوع دلیل بر نادیده گرفتن مدیریت مصرف 
نیست. نادرقلی ابراهیمی، در پایان گفت: با مدیریت آب 
و سیالب و استفاده از تکنولوژی روز می توانیم شرایط را 
بهتر از گذشته ادامه دهیم و از این فرصت آب و سیالب 

استفاده بهتری داشته باشیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

آخرین روز بهمن ماه بود که کیانوش 
جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، از مثبت 
شــدن آزمایش های اولیــه دو مورد 
مشکوک به ابتال به کروناویروس جدید 

خبر داد. 
قم اولین شهری بود که با کرونا درگیر 
شــد و هنوز باالترین آمار ابتال و فوتی 
از این شهر اســت. بااین حال مسئوالن 
هنوز راضــی به قرنطینه این شــهر یا 
الاقل لغو برنامه ها و تجمع های مذهبی 
نشده اند. بعد از قم، تهران، گیالن، فارس، 
مازندران، نیشابور، البرز، قشم و به تازگی 
یزد، لرستان و ســاوه و شهرهایی دیگر 
هم در فهرست شهرهایی که کرونا به آن 

واردشده قرارگرفته اند.
 آمار مبتالیان و فوتی ها 

هر روز باال می رود
آخرین آمار در رابطه بــا فوتی ها و 
افراد مبتالبه کرونا بر اساس بررسی های 
انجام شده از روز سه شــنبه تا پیش از 
ظهر چهارشــنبه روی موارد مشکوک 
کووید- 19مشــخص کرد که ۴۴ نفر 
ابتالی قطعی شان به کرونا، تأیید شده 
اســت و ۴۴ مبتالی جدید هستند که 
از این تعداد 1۵ نفر از اســتان قم، 9 نفر 
استان گیالن، ۴ نفر در تهران، یک نفر 
اســتان مرکزی، ۳ نفر در خوزستان، ۲ 
نفر در سیستان و بلوچستان، یک نفر 
در استان کرمان، یک نفر در اردبیل، یک 
نفر در مازندران، یک نفر در لرســتان، 
دو نفر فارس، یک نفر اســتان سمنان، 
دو نفــر کهگیلویــه و بویراحمد و یک 
نفر هرمزگان هستند که از این ۴۴ نفر 

جدید چهار نفر فوت کردند و شــمار 
جان باختــگان براثر کرونا بــه 19 نفر 
افزایش یافت. همچنین با احتســاب 
افرادی که روز گذشــته به این بیماری 
مبتال شــده اند تعداد کلی مبتالیان به 
ویروس کرونــا تا لحظه نــگارش این 

گزارش 1۳9 نفر اعالم شده است.
حاال با گذشــت یک هفته از انتشار 
اخبار شیوع کرونا در کشور، مردم ایران 
روزهای ســختی را می گذرانند. ترس 
از ابتــال در همه جای این کشــور موج 
می زند و کرونا تنهــا موضوع داغ میان 
مردم و خبرگزاری هاست. باوجود تمام 
تمهیدات و اطالع رسانی ها در رابطه با 
این بیماری حتی ذره ای از ترس مردم کم 
نشده و حاال چند روزی است با سخنان 
حســن روحانی، رئیس جمهور مبنی 
بر اینکه از شنبه کشور باید روال عادی 
زندگی را طی کند، این ترس بیشــتر و 
عمیق تر هم شده است. مردم معتقدند 
هنوز برای برقراری شــرایط عادی زود 
است و از این ســخنان روحانی مطالب 
طنزی هم بین کاربران فضای مجازی 
دست به دست می شود. ازجمله اینکه 
کرونا برای سفر تفریحی یک هفته ای 

به ایران نیامده که از شنبه بیرون برود.
با ضدعفونی مدام دانش آموزان به 

مدرسه برمی گردند؟
در این میان شــایعات زیــادی در 
رابطه با تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها 
نیز به وجود آمد که بعد توســط وزیر 
آموزش وپرورش تکذیب شد؛ بااین حال 
مادران زیادی معتقدند مدرسه رفتن 
بچه ها کار درستی نیســت و تصمیم 
گرفته اند که بچه هایشان 1۲ روز آخر 
سال را به مدرسه نروند و از طرق مختلف 

آموزش ها را در خانه ببینند. 
هرچند اداره اطالع رسانی و روابط 

عمومی آموزش وپرورش شــهر تهران 
اعالم کرده اســت در مدتی که بچه ها 
در خانــه بودند نیروهــای خدماتی و 
سرایداران مدارس زیر نظر کارشناسان 
سالمت و تندرستی مناطق کالس ها و 
فضای مدرسه را ضدعفونی کرده اند و 
این تدابیر بهداشتی مستمر است اما باز 
دلیلی برای دلگرم شدن مادران نیست. 
به گفته مسئوالن آموزشی اولویت 
ضدعفونی و گندزدایی با مدارسی است 
که انتخابات در آنجا برگزارشده است. بر 
اساس این خبر، مدارس موظف هستند 
که به طور مستمر ضدعفونی، گندزدایی، 
آلودگی زدایی، پاک سازی و نظافت تمام 
سطوح و اشیاء، وسایل و تجهیزات )نظیر 
کلید برق، دستگیره اتاق، میز، لیوان، 
ظروف و ...( و محل هــای توقف و تردد 
را هر 1۲ ساعت یک بار با حداقل روزی 
یک بار و به صورت تواتر در مدارس با مواد 
گندزدای مربوطه نظیــر وایتکس و ... 

انجام دهند.
همچنین برای ضدعفونی تجهیزات 
و فضاهــای مورداســتفاده عمومی 
مانند وســایل عمومی آزمایشگاهی، 
ورزشــی، موس و صفحه کلید رایانه، 
دستگیره درها و فضاهای عمومی اقدام 
و سرویس های بهداشتی ابتدای صبح و 
بعد از هر زنگ تفریح باید شست وشو و 

ضدعفونی شوند.
با تمام این شــرایط باید دید چند 
درصد از دانش آموزان دوباره به مدارس 
بازمی گردند و آیا این اقدامات می تواند 
الاقل در مدارس شــرایط را مثل قبل 

کند؟
 خرید چند سال ماسک 

در چند روز
همان طــور که می دانیــم رعایت 
بهداشــت فردی یکــی از مؤثرترین 

راهکارهای برای پیشگیری از ورود این 
ویروس به بدن است. پزشکان معتقدند 
افرادی که مشــکوک به کرونا هستند 
یا بیماری های زمینــه ای دارند بهتر 
است از ماسک اســتفاده کنند در غیر 
این صورت اســتفاده از ماســک برای 
افرادی که مشکلی ندارند نه تنها الزام آور 
نیســت بلکه تأثیر چندانی هم ندارد. 
بااین حال آمارها نشان می دهد در ۲۴ 
روز اخیر به اندازه چند سال ماسک و مواد 
ضدعفونی خریداری شده است و همین 
موضوع شرایط سوءاســتفاده را برای 

سودجویان فراهم می کند. 
البته گفته می شود در رابطه با کمیاب 
شدن ماســک و مواد ضدعفونی فقط 
محتکران مقصر نیستند. هجوم مردم 
و خرید بیش ازاندازه هم در این موضوع 
نقش داشته اســت. در این شرایط اما 
نقش سودجویان غیرقابل انکار نیست. 
بر اســاس مشاهدات شــخصی یکی 
از محصوالت شست وشــو دســت تا 
پیش ازاین اتفاق هــا باقیمت ۳٠ تا ۴٠ 
هزار تومــان در داروخانه ها به فروش 
می رسید که در حال حاضر نایاب شده 
است و یکی از مراکزی که آن را به فروش 
می رســاند، مرکز خریدی در منطقه 
زعفرانیه تهران است که این محصول 

را 1۵٠ هزار تومان به فرش می رساند. 
ماسک هم از این قافله عقب نمانده و در 
برخی مناطق افزایش ۳٠ برابری قیمت 

را تجربه است.
 کودکان کار و زباله گردها 

در معرض کرونا
کمی پیش تر گفته شد استفاده از 
ماسک و دســتکش برای افراد آلوده به 
ویروس یا افرادی که احتمال بیماری 
آن ها می رود الزامی اســت اما تابه حال 
در رابطه با مشــکالتی که ماسک های 
آلوده به کرونا پس از استفاده باعث آن 
می شود، کمتر ســخن به میان آمده 

است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی و متخصص 
بیماری های عفونی با اشاره به احتمال 
انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق 
دســتکش ها و ماســک های رهاشده 
در فضــای آزاد، بر لــزوم رعایت نکات 
بهداشــتی در زمان خارج کردن و دور 
انداختــن آن ها تأکید کــرد. به گفته 
مجید مرجانی ممکن است ویروس ها 
روی سطوح این وسایل بنشینند و در 
خصوص ویروس کرونــا، تا مدت چند 
ساعت یا چند روز، زنده بمانند. درنتیجه 
ماسک ها و دستکش ها، خود می توانند 
موجب انتقال بیماری شوند. بنابراین باید 
به گونه ای از سطح بدن جدا شوند که هیچ 
تماسی با پوشش خارجی آن ها رخ ندهد. 
او همچنین بیان کرد که بعد از تمام شدن 
اســتفاده، آن ها را درون کیسه فریزر 
انداخته و گره بزنید. سپس بسته خود 
را به داخل سطل آشغال دردار بیندازید.

همیــن مســئله نگرانــی فعاالن 
اجتماعی را در مــورد ابتالی کودکان 
کار و زباله گردها بیشتر کرده است. این 
افراد که عمدتاً از وسایل بهداشتی برای 
جســتجو و زباله ها استفاده نمی کنند 
مستعد ابتال به کرونا هستند و با همین 
بهانه در روزهای اخیر گروه های داوطلب 
به سطح شهر رفته اند و به این افراد وسایل 

و آموزش های بهداشتی داده اند.
حواشی کرونا توسط سلبریتی ها

مثل تمام اتفاقــات در مورد کرونا و 
حواشی آن سهم بزرگی به افراد مشهور 
و به اصطالح ســلبریتی ها اختصاص 
دارد. اگــر اهل فضای مجازی باشــید 
حتماً ویدیوهایی در رابطه با هشدارها، 
تبلیغات، اقدامات و انتقادات هنرمندان 
به ویژه بازیگران به چشــمتان خورده 

است. 
یکی از موضوعات داغ شــبکه های 
مجازی تبلیغ شربت گیاهی که کرونا 
را شکســت می دهد توســط بهنوش 
بختیاری اســت. او که در اینستاگرام 
خود بیش از ٨ میلیــون دنبال کننده 
دارد، از شربتی نام می برد که می تواند 
در پیشگیری ابتال به کرونا مؤثر باشد. 

این فیلم با انتقادات زیادی از سوی مردم 
مواجه شــد تا جایی که منابع خبری 
می گوینــد این بازیگــر تحت تعقیب 

قضایی قرارگرفته است. 
دیگر حواشــی مربوط به کرونا به 
اشتراک گذاشتن فیلم های اطالع رسانی 
در رابطه با این ویروس توسط کارگردانان 
و بازیگران سرشــناس است؛ انتقادات 
تند کیهان ملکــی در مورد بی تدبیری 
مســئوالن و اظهارنظــرات طنزآمیز 
و شــوخی کردن افــرادی نظیر جواد 
رضویان، ســام درخشــانی و ... هم با 
انتقادات زیاد کاربران روبه رو شده است.

در این میان، رئیس پلیس سایبری 
کشور نیز اعالم کرد: در پی رصد فضای 
مجازی و تشکیل کارگروه ویژه در پلیس 
فتا در خصوص مقابله با شایعه ســازان 
فضــای مجازی بــا موضوع »شــیوع 
بیماری کرونا ویروس در کشــور « ۲۴ 
نفر بازداشت و به مراجع قضایی معرفی 
شدند و 11٨ نفر از کاربران مورد تذکر و 

ارشاد قرار گرفتند.
اولویت درمان با مردم است

دو ســه روزی اســت کــه جواب 
تســت های کرونا برخی از مسئوالن 
کشــور مثبت اعالم شــده است. یکی 
از موضوعاتی که روز گذشــته و امروز 
در رابطه بــا کرونا و انجام تســت ها بر 
روی افراد مشکوک بسیار فراگیر شده 
بی اهمیت جلوه دادن جان افراد عادی و 
انجام تست های سریع مسئوالن است. 
نمونه این اقدام مرگ پرســتار جوان 
الهیجانی است که حتی باگذشت دو 
از مرگش هنوز جواب تست کرونای او 
نیامده است و همین مسئله خشم مردم 

را بیش ازپیش برانگیخته است.
در آخر الزم به یادآوری اســت که 
جان انسان ها مهم است. فرقی ندارد یک 
فرد عادی باشد یا وزیر و مسئول بخش، 
رســیدگی و اهمیت دادن به سالمتی 
مردم یکی از اصلی ترین و اولین وظیفه 
دولت هاست و در این روزهای ناخوشی 
تنها امید و دلگرمی مردم این است که 
مسئوالن به دادشان برسند و کنارشان 
باشند. کاش مسئوالن ما بدانند خون 

هیچ کس رنگین تر نیست.

حواشی پیشروی کرونا و یک هفته مبارزه بی امان مردم با آن؛

دشمنیکهدیدهنمیشود

گزارش 

روزهای پر از التهاب تمامی ندارد. از روزهای پیش سازمان 
هواشناسی در رابطه با بارش های باران گسترده و احتمال سیل 
در استان های جنوب غربی و زاگرس نشین خبر و هشدار داده 
بود. از چند روز قبل هالل احمر و ســایر بخش های مرتبط در 
آماده باش کامل به سر می برند تا باالخره هشدارها واقعی شد 
و باران سیل آسا شروع به باریدن کرد. اگرچه عکس و فیلم ها 
از باالآمدن آب در حاشیه رودخانه های کشکان و خرم آباد در 
فضای مجازی دست به دست می چرخد اما خوشبختانه تاکنون 

اخباری مبنی بر خسارات مالی وجانی به گوش نرسیده است.
به گزارش منابع محلی، رودخانه خرم آباد لبالب شده و به 
نظر می رسد هرلحظه آماده سرریز شدن به اطراف است. اغلب 
رودخانه های لرستان هم اکنون همین وضعیت را دارند. شدت 
بارش ها که از دوشنبه آغازشده تا عصر دیروز ادامه داشته اما 
رفته رفته موج بارش به سمت شمال شرق ایران درحرکت است، 
اما این ها چیزی از التهاب مردم  لرستان و استان های هم جوار 
که سال گذشته نیز تجربه تلخ سیل و ویرانی های آن را تجربه 

کرد ه اند، کم نکرده است. 
تا امروز تلفات جانی نداشتیم

گفته می شود سیل اخیر به زیرساخت های جاده ای، آب، 

برق و گاز مناطق شهری و روستایی خسارت وارد کرد و آب و 
برق ۳٧ روستا قطع شده اســت. مقامات می گویند با کاهش 
بهابازارها کار ارزیابی و برآورد خســارت ها شروع می شود. به 
نقل از آن ها در اکثر شهرها، جاده ها و زیرساخت های جاده ای 
آب، برق و گاز خسارت هایی به وجود آمده است و دستگاه های 
اجرایی فرمانداران و بخش داران در حال جمع بندی هستند تا 

هرچه سریع تر به سازمان مدیریت بحران کشور اعالم کنند.
بنا بر اظهارات مدیریت بحران لرستان، بیشتر خسارت های 
وارده مربوط به زیرساخت ها و جاده های مواصالتی و در داخل 
شهرهاست. همچنین در شهرهای نورآباد و پل دختر در شب 
گذشته شدت بارش زیاد بوده و مقداری آب وارد شهر نورآباد 
شــده که خســارت هایی جزئی به بار آورده است. بااین حال 
تاکنون هیچ گونه تلفات جانی در پی ســیالب اخیر گزارش 

نشده است.
راه ارتباطی برخی مناطق قطع شده

در رابطه باســیل لرســتان، رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان پل دختر بیان کرد: براثر بارش های شدید و جاری 
شدن سیالب راه های ارتباطی پل دختر - خرم آباد و اندیمشک 

مسدود شد.

علی کیانی درباره آخرین وضعیت شهرســتان پل دختر با 
توجه به بارندگی های شدید، به ایلنا گفت: پل های روستاهایی 
ازجمله بابازید، چم شهران، زیودار و ...  نیز از دچار آسیب و راه 
ارتباطی شان با مرکز شهرســتان قطع شده است. همچنین 
مردم منطقه غربی شهرســتان پل دختــر به خصوص کوی 
سازمانی ها هم اکنون در 6 کمپ اضطراری اسکان داده شدند.

آب شدن برف ها و سرریز سد در دلفان و مالیر
از ســوی دیگر بارش های شــدید باران دلیل ذوب شدن 
برف های شهرســتان دلفان بوده و همین امر موجب سرازیر 
شدن حجم باالیی از آب شــده که با مدیریت های مسئوالن 
خسارت چندانی رخ نداده و تلفات جانی هم نداشته است. یکی 
از مسائلی که می توان در سیل اخیر به آن اشاره کرد آگاه بودن 
مردم است؛ به گفته مقامات محلی در همان ساعات ابتدایی 
هشدار سیل مردم مناطق پر ریســک به صورت خودجوش 
اقدام به تخلیه خانه ها کرده اند.  خبرها از همدان هم می گوید 

 که بارش ها باعث سرریز شدن سد کالن در مالیر شد ه است. 
بر اســاس گفته های منصور ســتوده، مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای همدان، ذخیره سد کالن مالیر به بیش از ۴6 میلیون 
مترمکعب رسیده است. در حال حاضر ذخیره سد کالن مالیر 
به ۴6 میلیون و ٨٠٠ هزار مترمکعب رسیده و ورودی آب به این 
سد برابر با ٨٧ هزار لیتر در ثانیه است. سرریز سد کالن مالیر به 
میزان ۲٠ هزار لیتر در ثانیه است که 1٠ هزار لیتر در ثانیه هم از 

دریچه تحتانی در حال خروج است.
روزهای سخت مردم معموالن

آخرین خبرها از معمــوالن هم از ایــن حکایت می کند 
که به دلیل زیرآب رفتن پل کلهر راه ارتباطی 1۵ روســتای 
منطقه با شهر معموالن قطع شده اســت. این قطعی ارتباط 
کار امدادرسانی را سخت کرده و گاز معموالن نیز قطع شده و 
مردم برای تأمین گرما با مشکالت و کمبود وسایل گرمایشی 

روبه رو شده اند. 
رانش زمین در لرستان

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری لرستان گفت: 
۳٠ روستای استان لرســتان براثر سیل دچار رانش شدند و از 

خسارت های احتمالی آن اطالعات دقیقی در دست نیست.
گودرز امیری بیان کرد: محور اصلی خرم آباد-دلفان در دو 
نقطه قطع شــده و آزادراه خرم آباد-اندیمشک در چند نقطه 
دچار رانش شده که اکیپ ها و دستگاه های راه سازی مشغول 

خاک برداری و بازسازی مسیر هستند.

آگاهی مردم خسارات جانی را صفر کرد

لرستان؛ در تهدید سیل

کودکان کار و زباله گردها 
که عمدتاً برای جستجو در 
زباله ها از وسایل بهداشتی 
استفاده نمی کنند، مستعد 

ابتال به بیماری هستند و 
با همین بهانه در روزهای 

اخیر گروه های داوطلب به 
سطح شهر رفته اند و به این 
افراد وسایل و آموزش های 

بهداشتی می دهند

با گذشت یک هفته از انتشار 
اخبار شیوع کرونا در کشور، 
مردم ایران روزهای سختی 
را می گذرانند. ترس از ابتال 

در همه جای این کشور 
موج می زند و کرونا تنها 

موضوع داغ میان مردم و 
خبرگزاری هاست
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