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گزارش اولین مورد انتقال 
آنفلوآنزای مرغی به انسان در روسیه

روســیه اولین مورد 
ابتال به آنفلوانزای مرغی 
H۵N۸ را در انســان 
شناسایی و گزارش کرد. 
مقامات روســیه اظهار 

کردند: محققــان اولین مورد انتقــال آنفلوانزای 
مرغی H۵N۸ از پرندگان به انســان را ردیابی و به 
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده اند. به گزارش 
ایســنا، رئیس روســپوتربنادزور که نهاد ناظر بر 
بیماری های عفونی است، گفت: گروهی از محققان 
در بررسی های آزمایشگاهی ترکیب ژنتیکی این 
سویه را از هفت کارگر مرغداری در جنوب روسیه که 
در ماه دسامبر شیوع آن در میان پرندگان ثبت شده 
بود، جدا کرده اند. آنا پوپووا افزود که کارگران دچار 
هیچ گونه عارضه جدی نشده اند و این باور وجود دارد 

که آنان در مرغداری به این ویروس آلوده  شده اند.
    

شناسایی کودکان کار از روی 
عنبیه در طرح ساماندهی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تفاوتی 
که طرح کنونی ســاماندهی کودکان کار و خیابان 
با قبلی دارد این است که کودکان کار از روی عنبیه 
در این طرح شناسایی شــده و از این طریق یک کد 
منحصربه فرد برای آنان ایجاد می شود. به گزارش 
ایرنا، وحید قبادی دانا بیان کرد: با شناسایی کودکان 
کار از روی عنبیه در طرح ســاماندهی، از تکرار کار 
آن ها و اینکه به خانواده ها سپرده شوند و دوباره سر 
چهارراه ها حاضر شوند، پرهیز شده است. او افزود: 
برخی از این کودکان، کودکان نیازمندی هستند 
که برای امرارمعاش و برخی دیگــر براثر بیماری 
اعضای خانواده سر چهارراه ها هستند. برخی دیگر 
از این کودکان نیز از سوی باندهای قاچاق کودک 

یا باندهای سوءاستفاده گر، سازمان دهی شده اند. 
    

به منظور قطع زنجیره انتقال کرونا تأکید شد؛
 لزوم توجه مسافران مترو 

به مدیریت زمان 
نایب رئیــس هیئت  
مدیــره و مدیرعامــل 
شــرکت بهره بــرداری 
متروی تهــران و حومه 
گفت: آمار مسافران مترو 

نسبت به روزهای اول بهمن ماه امسال، ۱۰ درصد 
افزایش داشته و باید برای قطع زنجیره انتقال کرونا 
مدیریت زمان سفر را جدی بگیرید. به گزارش ایسنا، 
فرنوش نوبخت دراین باره افزود: هر چه به روزهای 
پایانی سال نزدیک میشویم آمار مسافری در حال 
افزایش است و امیدواریم مسافران با مدیریت زمان 
سفر، ازدحام مسافری در ســاعات پیک را کاهش 
دهند.  او گفت: بر اســاس آخرین آمــار به روزانه 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده ایم. در حال حاضر 
قادر نیستیم ظرفیت قطارهای مترو را افزایش دهیم 
اما با توجه به اینکه به روزهای پایانی ســال نزدیک 
می شویم پیش بینی می کنیم که این آمار باز هم با 

افزایش همراه باشد. 
    

تخریب صددرصدی ۱۲۰۰ واحد 
مسکونی در زلزله سی سخت 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تخریب ۱۰۰ 
درصدی ۱۲۰۰ واحد مسکونی در شهر سی سخت 
مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد 
خبر داد. به گزارش ایلنا، حســین کالنتری اظهار 
کرد: تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ تخته چادر در بین مردم 
سی سخت و روستاهای اطراف توزیع شد. او با اشاره 
به اینکه اکیپ های بازرســی و کنترل در مناطق 
زلزله زده مستقر هستند، عنوان کرد: کاالها و اقالم 

با محوریت هالل احمر بین محالت توزیع می شود.
    

درخواست نظام پزشکی برای 
اصالح تعرفه های پزشکی ۱۴۰۰

معاون فنی و نظارت 
ســازمان نظام پزشکی 
کشور گفت: امکان ارائه 
خدمات با شرایط کنونی 
واقعاً دیگر میسر نیست. 

به هرحال طی دو سال گذشــته تورم رشد بیش از 
۱۰۰ درصدی در همه ابعاد ارائه خدمت داشــته 
است. به گزارش ایســنا، محمد جهانگیری افزود: 
اگر نخواهیم این تعرفه را اصالح کنیم، دچار مشکل 
می شویم. پیشنهاد ما این است که متناسب با همین 
تورمی که بانک مرکزی اعــالم می کند؛ هرچند 
که همه می دانند تورم واقعی باالتر از این است؛ اما 
حداقل باید متناسب با تورم اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی،  تعرفه ها رشد کنند و این موضوع در تعرفه ها 

دیده شود. این کف است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

یک سال اســت که کرونا با زندگی 
ما عجین شده است و در سالگرد شیوع 
این ویروس در کشور نوع جدیدی از آن  
که »کرونای انگلیسی« نامیده می شود، 

سوژه اصلی رسانه ها شده است. 
پزشــکان می گویند میزان سرایت 
این ویروس بسیار باالتر است و برخالف 
ویروس قبلی که عمدتاً برای افراد سالمند 
و بیماران زمینه ای خطرناک تر محسوب 
می شــد، این ویروس بــرای جوانان و 

کودکان تهدید به حساب می آید. 
آنچه در این میــان اهمیت دارد این 
است که ویروس انگلیســی در کشور 
شایع و درعین حال رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط مردم کمتر شده است. 
محدودیت های شبانه و رفت وآمد هم 
انگار دیگر چندان تأثیری ندارد و بعد از 
ساعت 9 شب هم در خیابان های تهران 

ترافیک مشاهده می شود. 
افزایش چند برابری مبتالیان به 

کرونا در خوزستان
از همان روزهای ابتدایی که شیوع 
کرونای انگلیسی در کشــور رسانه ای 
شد، چند شهر وضعیت خوبی نداشتند، 
استان البرز، قزوین، مازندران، کردستان 
و تهران ازجمله مراکزی بودند که زنگ 
خطر شــیوع ویروس جدید در آن ها به 
صدا درآمد اما وضعیت خوزستان از تمام 
استان های کشور وخیم تر بود تا جایی که 
امروز یکی از چالش های دولت و وزارت 

بهداشت این استان است. 
با وخیم شدن شــرایط خوزستان 
دیروز رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
جندی شــاپور اهواز با اشــاره به اینکه 
اکنون ســوش غالب جامعه، ســوش 
انگلیسی اســت، گفت: با اینکه ۴۰ روز 

از این پیک می گذرد، تعداد مبتالیان ۶ 
تا ۱۴ ساله در این پیک، بیش از دو برابر 
شده و موارد ابتالی ۱۵ تا ۲9 ساله ها نیز 
۱۷ درصد نسبت به پیک اول بیشتر شده 
است. به گفته دکتر فرهاد ابول نژادیان 
در حال حاضر ۱۱ شهر خوزستان شامل 
اهواز، کارون، دزفول، شادگان، آبادان، 
هویزه، دشت آزادگان، شوشتر، ماهشهر، 
خرمشهر و رامهرمز در وضعیت قرمز قرار 
دارند. تعداد شهرهای نارنجی خوزستان 
نیز به هشت شــهر افزایش پیدا کرده 
است که شامل امیدیه، شوش، باغملک، 
ایذه، هفتکل، اندیمشــک، حمیدیه و 
هندیجان هستند و دیگر شهرها نیز در 

وضعیت زرد قرار دارند.
اما چه شــد که خوزســتان تبدیل 
به حادترین استان کشــور در ویروس 
جهش یافته شــد؟ بر اساس گفته های 
ابول نژادیان تا انتهای دی ماه، وضعیت 
بیماری در خوزســتان خــوب بود اما 
از ابتــدای بهمن ماه میــزان مراجعه 
به بیمارســتان ها و مراکز ۱۶ ســاعته 
افزایش یافــت و از ۱۰ بهمن ماه به بعد، 
سرعت مراجعه و انتشار بیماری بسیار 
زیاد شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شــاپور اهواز گفت: در ۱۰ روز 
نخســت بهمن ماه، نمــودار بیماری با 
شیب مالیم افزایشی بود؛ تالش کردیم 
با بیماریابی، موج جدید را مهار کنیم اما 
بااین وجود از ۱۶ بهمن ماه به بعد سرعت 
بروز بیماری بسیار باالبود که این مسئله 

ما را نگران کرد.
سوغات مرگ از خارج  از کشور

کرونای انگلیسی چند ماهی بود که 
در برخی از کشــورهای جهان ازجمله 
انگلستان شایع شده بود و بر همین اساس 
بسیاری از کشورها پس از رسانه ای شدن 
خبر این ویروس مرزهای خود را بستند 
تا ویروس جدید به کشورشان وارد نشود. 
بااین حال ایران یکی از آن کشورها بود که 

مرزهایش بسته نشد و همچنان مسافران 
از کشورهای دیگر به آن وارد می شدند. 

با بــاال رفتــن تعــداد غیرطبیعی 
مبتالیــان در خوزســتان کادر درمان 
متوجه تغییراتی شدند. ابول نژادیان در 
همین رابطه گفته است که وجود کرونای 
انگلیسی در سطح کشور گزارش شده 
بود و در خوزســتان نیز یک مورد بیمار 
مبتالبه کرونای انگلیسی در کیان آباد 
اهواز شناســایی و رهگیری شــد. این 
بیمار از کشور هلند وارد کشور و استان 
خوزستان شده بود که ۸۲ نفر از مسافران 
هواپیما که ساکن تهران و 9 نفر ساکن 
اهواز بودند، رهگیری شــدند. او ادامه 
داد: اثبات ابتالی ایــن افراد به کرونای 
انگلیسی، این بیماران را رهگیری کردیم. 
با توجه به اینکه موارد بیماری از شادگان 
افزایشی شد، بررسی های الزم انجام شد 
و متوجه شدیم که یک خانواده ساکن 
انگلیس به عراق سفرکرده بودند و از عراق 
نیز به ایران آمده و در منزل خانواده ای در 
شادگان حضور پیداکرده اند و گسترش 

بیماری از این نقطه بوده است.
۲۵ دی ماه نیز یک مسافر عراقی که 
به کرونای انگلیســی مبتال بود دریکی 
از هتل های اهواز حضور پیداکرده بود؛ 
پس از اخذ نمونه از ۷۴ نفر از پرسنل این 
هتل، مشخص شد که چهار نفر از آن ها 
مبتال شــده اند و برخی از این پرسنل، 
خانواده هایشان را نیز مبتال کرده بودند. 
حدود ۲۰ روز پیــش نیز فردی به عراق 
ســفرکرده بود و آنجا آلوده شد و پس 
از برگشــت به ایران، خواهرش را نیز به 
کرونا مبتال کرد و اکنون کل خانواده اش 

درگیر شده اند.
او تصریح کرد: بنابراین با مشــاهده 
ورود و پخش شدن کرونای انگلیسی در 
خوزستان، نگران شدیم و وزیر بهداشت 
و استاندار خوزستان را در جریان موضوع 
و مسئله قراردادیم زیرا سرعت انتشار و 

کشندگی سوش انگلیسی، بسیار باالتر 
است. درنهایت اینکه کرونای انگلیسی 
در این استان پخش شده است و رسیدن 
این ویروس به ســایر استان های کشور 
چندان سخت نیست. بر اساس آخرین 
اخبار دو کودکی که در روزهای گذشته 
فوت شدند، به کرونای انگلیسی مبتال 
شده بودند که یکی از آن ها از ایذه و بیمار 
دیگر از سوسنگرد بود. یکی از مبتالیان 
دختر 9 ساله اهل سوســنگرد بود که 
بیماری زمینه ای نداشــت و با ضعف و 
بی حالی به بیمارســتان مراجعه کرد. 
پزشــکان فکر کردند او دچار مننژیت 
شده اســت، اما با انجام سی تی اسکن از 
مغز متوجه شــدند که بخشی از بخش 
خاکستری مغز خورده شده است و بیمار 
را به عنوان مننژیت یا همان التهاب پرده 
مغز، به بیمارستان کودکان ابوذر اهواز 
اعزام کردند. پزشکان متخصص ریه در 
بیمارستان ابوذر، به ضعف و بی حالی و 
تب این دختر مشکوک شدند و با انجام 
سی تی اسکن متوجه شدند که تمام ریه 
درگیر است و این کودک در تنها کمتر از 

دو ساعت در بیمارستان ابوذر فوت شد.
خریدوفروش تست های منفی 

آن طرف مرزهای خوزستان
حاال اما مسئوالن می گویند مرزهای 
کشور خصوصاً از سمت عراق بسته شده 

است. دلیل آن هم به خریدوفروش های 
جعلی تســت های منفی برمی گردد. 
داستان این تست ها ازاین قرار است که 
بر اساس مبادالت بین المللی، مقرر بود 
هرکسی از کشــور خارج می شود یک 
تســت PCR منفی که در ۷۲ ساعت 
گذشته انجام شــده، در دست داشته 
باشد اما در ۱۰ روز گذشته گزارش هایی 
رسیده است که آن طرف مرزها برخی 
تست ها به صورت کاغذ، خریدوفروش 
می شد و تا حدود یک میلیون و نیم کاغذ 
جواب منفی تست بدون انجام آزمایش 
به این افراد تحویل داده شد، بنابراین فعاًل 
مرزها بسته شــدند و باید شرایط برای 

انجام تست در مرزها فراهم شود.
ابول نژادیان گفته است که به بخش 
خصوصی اعالم کردیم در آن طرف مرز 
آزمایشگاه را فعال کند که آزمایشگاه ها 
حاضر به انجام این کار نیستند بنابراین در 
نقطه صفر مرزی باید آزمایشگاهی ایجاد 
شود. از طرف دیگر در مرز، محلی برای 
قرنطینه نیز وجود ندارد که این مسئله، 

یکی از نقاط آسیب است.
بی تأثیر بودن تست کرونا در 

کاهش سفرهای دریایی
بی توجهی به شیوع بیماری و توجه 
نکردن به قوانین تنها مختص خارج از 
مرزهای ایران نیست و در داخل کشور هم 
وجود دارد. نماینده مردم بندرعباس در 
مجلس بابیان اینکه اجباری شدن تست 
کرونا تأثیر چندانی در کاهش سفرهای 
دریایی ندارد، گفت: هزینه تست فوری 
کرونا از مسافران جزایر هرمزگان ۱۵۰ 
هزار تومان است که متأسفانه برخی برای 
عدم توان پرداخت با قایق های غیرمجاز 
تردد می کنند که می تواند خطرساز باشد. 
احمد مرادی با یادآوری اجباری شدن 
تست کرونا برای سفرهای دریایی، گفت: 
هزینه تســت فوری کرونا از مسافران 
جزایر هرمزگان ۱۵۰ هزار تومان است 
که متأسفانه  برخی مسافران به دلیل عدم 
توان پرداخت با قایق های غیرمجاز تردد 

می کنند که می تواند خطرساز باشد.
او گفته که ازآنجایی که این تست ها در 
مدت نیم ساعت انجام می شود بنابراین 
ممکن است با خطاهایی همراه باشد از 
ســویی ازدحام جمعیت زمینه را برای 
شیوع بیشتر کرونا فراهم می کند زیرا 
تعداد گروه هایی که تســت می گیرند 
اندک و جمعیت زیاد است بنابراین باعث 

شیوع بیشتر کرونا خواهد شد.
عقب ماندگی ایران در تزریق 

واکسن کرونا
کرونای جهش یافته در کشور جوالن 
می دهد و آمدن واکســن های خارجی 
به ایــران و تزریق آن در ایــن روزهای 
خاکستری کرونایی نور امیدی در دل 
مردم بــود. بااین حال بــه روند تزریق 

واکسن ها هم انتقاداتی شده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از 

عقب ماندگی در تهیه واکســن کرونا و 
تعداد کم واکســن های خریداری شده 

برای مردم کشور انتقاد کرده است.
 محمدرضا ظفرقنــدی در توئیتر 
خود نوشــت: اولویت تعلق واکسن به 
کادر شریف درمان و اقشار آسیب پذیر؛ 
غیرقابل تردید اســت. تا امروز ۲۰ هزار 
#واکسن_روســی برای جمعیت ۸۰ 
میلیونی ایران تهیه و توزیع  شده  است. 
خوب بود نقــادان منصف پیگیر علل و 
عوامل اصلی این عقب ماندگی در تهیه 

واکسن کووید بودند.
واکسن اسپوتنیک وی، تولید شرکت 
گامالیای روسیه است که سازمان غذا و 
دارو بعد از سفر محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه به مســکو مجوز استفاده 
اضطــراری آن را صادر کــرد. به دنبال 
این مجوز اولین محموله این واکســن 
به میزان ۲۰ هزار دوز که برای ۱۰ هزار 
نفر کفایت می کند روز پنجشــنبه ۱۶ 
بهمن ماه وارد کشور شد و پنج روز بعد 
واکسیناسیون با این واکسن با اولویت 
کارکنان بخش های آی ســی یو طی 
مراسمی در روز ۲۱ بهمن با حضور وزیر 
بهداشت و بافرمان رئیس جمهوری آغاز 
شد. حدود یک هفته بعد در ۲۴ بهمن ماه 
نیز دومین محموله واکسن اسپوتنیک 
وی به تعداد ۱۰۰ هزار دوز وارد کشــور 
شد تا واکسیناسیون ۵۰ هزار نفر دیگر 
از کادر درمان و گروه های آســیب پذیر 
با این واکسن انجام شود. در آخر اینکه 
از شواهد موجود معلوم است که کرونا 
فعالً مهمان تمام دنیاست و هرچند وقت 
یک بار نوع جدیدی از این ویروس شایع 
می شــود. در کنار رعایت پروتکل های 
بهداشتی بهتر اســت مسئوالن فکری 
برای بهتر شدن اوضاع کنند. یکی از این 
کارها بســتن مرزهای کشور یا تسریع 
روند تزریق واکسن است. اگر الزم است 
محدودیت هــای ســخت گیرانه تری 
لحاظ کنند تا دوباره اوضاع کرونا تحت 
کنترل درآید و بهتر اســت مجوزهای 
ســفرهای نوروزی را لغو کنند چراکه 
پایان تعطیالت نــوروز می تواند نقطه 

شروع پیک جدید و سخت تری باشد.

پدیده  ای که همزمان با شیوع گسترده ویروس انگلیسی شایع شده است؛

خرید وفروش تست های منفی کرونا در خوزستان

خبر

با وجود گذشــت بیش از ۵ ماه از مطرح شدن 
پیشنهاد پرحاشیه درج نام »مادر« روی کارت های 
ملی، از ســوی معاونت زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری، هنوز هیچ خبــری از اجرای این طرح 

نیست.
به گزارش مهر،  حوالی مهرماه سال جاری بود 
که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، با انتشار پستی در توئیتر اعالم کرد که 
طی پیشنهادی، درج نام »مادر« روی کارت های 

ملی را از وزارت کشور درخواست کرده است.
درخواســتی که در آن زمان با حاشــیه های 
فراوانی همراه شد و رســانه ها نسبت به تصمیم 
دیرهنگام ابتکار آن هم پس از صدور بیش از ۴۷ 
میلیون کارت ملی جدید برای شهروندان انتقاد 

کردند.
تصمیمــی کــه بســیاری آن را اقدامــی 
نمایشــی از ســوی این معاونت برای پر کردن 
کارنامه عملکرد خود در آخرین ســال فعالیت 

 ابتــکار در جایگاه معاونت زنان قلمــداد کردند. 
به عقیده منتقدان، اگر معاونــت زنان به صورت 
جدی به دنبال اجرای این امر بود، می توانست طی 
سه سال گذشته این پیشنهاد را مطرح و اجرای آن 
را پیگیری کند و مطرح کردن آن در ماه های پایانی 
دولت، امری بی سرانجام خواهد بود. بااین حال، 
باگذشــت بیش از ۵ ماه از مطرح شدن پیشنهاد 
ابتکار، هنوز هیچ خبری از اجرای این مصوبه و درج 

نام مادران در کارت های ملی نیست.
منتظر اقدام دولت و وزارت کشور هستیم

در همین خصوص ابتکار درباره آخرین وضعیت 
اجرای مصوبه درج نام مادران روی کارت ملی گفت: 
معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
پیگیر این موضوع اســت و امیدواریــم وزارت 
کشــور قدم نهایی را برای اجرای این امر بردارد و 
موضوع وارد دولت شود. معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور افزود: در حال حاضر وزارت کشور و 
سازمان ثبت احوال موافقت اولیه خود برای درج نام 

مادران را اعالم کرده اند و بر اساس این موافقت، ما 
منتظر هستیم تا مصوبه وارد دولت شود.

ابتکار در پاسخ به این سؤال که آیا این مصوبه تا 
پایان این دولت اجرایی می شود یا خیر، عنوان کرد: 
امیدوارم تا پایان دولت تدبیر و امید شاهد اجرای 
مصوبه درج نام مادران در کارت های ملی باشیم. 
چراکه این امر کار ســاده ای است و مشکلی برای 

اجرای آن وجود ندارد.
او تأکید کرد: ضمن اینکه پیشنهاد ما این بوده 
که نام مــادران روی کارت های ملی جدیدی که 
صادر می شود، درج شود و این امر هزینه ای برای 

دولت نخواهد داشت.
تناقض میان گفته ها و عملکرد دولتی ها

به عالوه در زمان مطرح شــدن این پیشنهاد، 
ابتکار از موافقت وزیر کشــور با این امر خبر داده 
و گفته بود: نظر وزیر کشــور نیز با این پیشنهاد 
موافق است و ایشان نسبت به درج نام مادران در 

کارت های ملی دستور داده اند.

این در حالی است که ابتکار حال پس از ۵ ماه، 
از انتظار برای اقدام وزارت کشــور در این زمینه 

سخن می گوید.
همچنین سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان 
ثبت احوال در زمان مطرح شــدن این موضوع از 
سوی معاونت زنان، در واکنش به این خبر گفته بود: 
اعالم فراخوان برای صدور دوباره کارت کلی برای 
۴۶ میلیون نفر که همین کارت ها را نیز با دشواری 

دریافت کرده اند، ممکن نیست.
هرچند که حــال ابتکار از موافقت ســازمان 

ثبت احوال با انجام این امر خبر داده است. بااین حال 
با توجه بــه گفته های ابتکار مبنــی بر موافقت 
دستگاه های مسئول و متولی در این زمینه، هنوز 
دلیل تعلل دولت برای اجرای این مصوبه مشخص 
نیست. حال باید دید که ابتکار در واپسین ماه های 
حضور خود در ساختمان معاونت زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری، کدام یک از مصوبات دوران 
فعالیت خود را به نتیجه خواهد رساند و آیا تا پایان 
دولت دوازدهم شاهد حک شدن نام مادران روی 

کارت های ملی خواهیم بود یا خیر.

پس از گذشت 5 ماه از طرح پیشنهادی ابتکار؛

سرانجام درج نام »مادر« روی کارت ملی به کجا رسید؟

محمدرضا ظفرقندی در 
توئیتر نوشت: اولویت تعلق 

واکسن به کادر شریف 
درمان و اقشار آسیب پذیر؛ 

غیرقابل تردید است. تا 
امروز ۲۰ هزار #واکسن_
روسی برای جمعیت ۸۰ 

میلیونی ایران تهیه و توزیع 
 شده  است. خوب بود نقادان 
منصف پیگیر علل و عوامل 
اصلی این عقب ماندگی در 
تهیه واکسن کووید بودند

رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور 

اهواز: تعداد مبتالیان ۶ تا ۱۴ 
ساله در این پیک، بیش از 

دو برابر شده و موارد ابتالی 
۱5 تا ۲۹ ساله ها به کرونای 

انگلیسی نیز ۱۷ درصد 
نسبت به پیک اول بیشتر 

شده است
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