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عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد:
قیمت واکسن بخش خصوصی؛ 

250 تا 300 هزار تومان
عضو هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانــی تهران 
توضیحاتــی را درباره 
واردات واکسن توسط 
بخش خصوصــی ارائه 

کرد. به گزارش ایســنا، ناصر ریاحی اظهار کرد: به 
نظر می رســد واکســن وارداتی بخش خصوصی 
عددی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قیمت خواهد 
داشت و با توجه به شرایطی که تشریح شد، به نظر 
می رسد بهترین گزینه برای کارفرما تأمین هزینه 
این واکســن و تزریق آن به نیروی کار است تا هم 
بخش مهمی از جامعه واکسینه شوند و هم فشار مالی 
بر کارگران وارد نشود. همچنین روز گذشته مسعود 
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد 
که بخش خصوصی موفق شــده قرارداد واردات ۶ 
میلیون دوز واکسن را نهایی کند. دولت چند هفته 
قبل به این بخش مجوز داده بود تا در صورت امکان 

از تمام مسیرهای ممکن به کشور واکسن وارد کند.
    

تشدید برخورد با موتورسیکلت های 
سنگین در پایتخت

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ از اجرای طرح تشدید برخورد پلیس 
با موتورهای سنگین فاقد پالک و مجوز خبر داد. به 
گزارش ایسنا، سرهنگ علی همه خانی گفت: از هفته 
گذشته  طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت های 
سنگین بدون مجوز در شهر تهران آغازشده است، 
در همین راســتا نیز تا امروز تعداد هشت دستگاه 
موتورسیکلت سنگین فاقد مدارک و پالک، توقیف 

و روانه پارکینگ شدند.
    

هشدار آتش سوزی در 
جنگل های گلستان

بــا ورود ســامانه 
کم فشــار و افزایــش 
دمای هوای اســتان تا 
۴۰ درجه سانتی گراد، 
منابع طبیعی گلستان 

درباره وقوع آتش ســوزی در عرصه های جنگلی 
استان هشدار داد. به گزارش تسنیم: کاهش شدید 
رطوبت و خشکی هوا در کنار وزش باد گرم، شرایط را 
وقوع حریق در عرصه های جنگلی مهیا کرده است و 
در همین زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز 
درباره آتش سوزی در جنگل های هیرکانی هشدار 
داده است. منابع طبیعی استان از مردم خواسته در 
این روزها از برافروختن آتش در عرصه های جنگلی 
خودداری کنند و در صورت روشن کردن آتش در 
هنگام بازگشت از منطقه، نسبت به خاموش کردن 
آن اقدام و پس از اطمینان، اقدام به ترک محل کنند. 

    
حضور کادر اجرایی مدارس در 

مناطق قرمز و نارنجی حداکثر تا ۳ نفر
با توجه به برگزاری آموزش های مجازی مدارس 
در شرایط فعلی و در جهت نظارت و کنترل مؤثرتر 
کیفیت آموزش، از ســوی مرکز امــور هماهنگی، 
ارتباطات و حوزه وزارتی، »بخشــنامه ســاعات و 
روزهای حضور کادر اجرایی مدارس در مناطق قرمز 
و نارنجی« به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها، 
ابالغ شــد.  به گزارش ایلنا، بر اساس این بخشنامه؛ 
مدیران مدارس باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که 
حضور کادر اجرایی مدارس در مناطق قرمز و نارنجی، 
حداکثر با ۳ نفر، صرفاً در ساعات و روزهای آموزش، 

جهت کنترل کیفیت آموزش ها صورت پذیرد.
    

اعتصاب رانندگان اتوبوس حمل و 
نقل عمومی ارومیه را فلج کرد

بیش از ۲۹۰ راننده  
اتوبوس بخش خصوصی 
ســازمان اتوبوس رانی 
شــهرداری ارومیه برای 
چندمین بار پیاپی از روز 

پنجشنبه هفته گذشته دست از کار کشیدند و نسبت 
به برآورده نشدن قول رئیس شــورای اسالمی شهر 
ارومیــه در پرداخت مطالبات شــهرداری ارومیه به 
بخش خصوصی اتوبوس رانی دست به اعتصاب زدند. 
به گزارش فارس، عدم انتقال ســند اتوبوس پس از 
اتمام تعهد ۱۰ ســاله رانندگان در هشت سال اخیر 
و واریز نشــدن مابقی یارانه بلیت از سوی شهرداری 
ارومیه به حساب بهره برداران، ازجمله دالیل اعتراض 
بهره برداران بخش خصوصی است، به طوری که آن ها 
اعالم می کنند شهرداری مبالغ مربوط به مابقی یمت 
بلیت را از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها دریافت و در 
منابعی دیگر هزینه کرده و این مطالبات طی سال های 

متمادی به حساب بهره برداران واریز نشده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

در این یک سال و اندی که کرونا پایش 
به زندگی همه ما باز شــده، پرستاران و 
پزشــکان در صف اول خدمت رسانی به 
مردم بوده اند و حاال دیگر همه می دانیم 
این شغل ها تا چه اندازه مهم و حساس 
است. در این مدت پرستاران و پزشکان 
روایت های زیادی از مرگ و درد و اندوه 
دارند، ممکن است به واسطه شغلشان 
روزهای زیادی دور از خانواده و عزیزانشان 
باشند و به همین دلیل خستگی جسمی 
را هم باید کنار خســتگی روحی آن ها 
لحاظ کنیم اما با وجود تمام این مسائل باز 
هم برای نجات جان بیماران ایستاده اند 
و بیمار شــدن و حتی مــرگ را به جان 

خریده اند. 
دراین بیــن، وضعیت پرســتاران 
به مراتب سخت تر از کادر پزشکی است. 
زیرا، نیروهای پرستاری درعین حال که 
وقت بیشتری را در کنار بیماران سپری 
می کنند، در مقابــل از مزایای کمتری 
برخوردار هستند و همین مسئله، آن ها 

را کم انگیزه ساخته است.
پرستار کم داریم و کم لطفی هم 

می کنیم 
با شــیوع ویروس کرونا در کشــور، 
به یک باره موج عظیمی از بیماران مبتال 
در بیمارســتان های کشــور بستری 
شدند. عدم آشــنایی با راه های مقابله با 
این ویروس، ســختی کار پرستاران را 
دوچندان کرد و باعث شد تا تعداد زیادی 
از نیروهای پرستاری در هنگام مراقبت از 
بیماران کرونایی درگیر این ویروس شوند 
و به دنبال آن شاهد جان باختن تعدادی 

از پرستاران نیز بوده ایم.
بارها اعالم شده که وضعیت نیروهای 

پرستاری کشور در شــرایط عادی نیز 
دچار کمبود است و همواره در این سال ها 
عنوان شده است که حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
هزار پرستار نیاز داریم تا بتوانیم به شرایط 
استاندارد پرســتاری در مقیاس های 
بین المللی برســیم. این در حالی است 
که با شیوع کرونا کمبود پرستار به شدت 
نمایان شد. زیرا، چند هزار پرستار درگیر 
این ویروس شدند و درنتیجه آن، تعدادی 
از آن ها نتوانســتند به خدمت مشغول 
شوند و الجرم به جرگه بیماران پیوستند. 
همین مسئله باعث شــد تا فشار کاری 

پرستاران دیگر، دوچندان شود. 
به گفته برخی از پرستاران در ماه های 
اخیر وضعیت آنها خوب نبود و بی توجهی 
به این قشر باعث شــد تا از انگیزه ای که 
برای خدمت رسانی به مردم داشتند تا 
حدودی کاسته شــود. شاید مهم ترین 
علت کم رنگ شــدن انگیزه پرستاران، 
نگاه های تبعیض آمیز در نظام سالمت 
کشور اســت. جامعه پرستاری معتقد 
است که همواره مورد تبعیض قرارگرفته 
و هر آنچه را مســتحق بوده اند، دریافت 
نکرده اند. دراین بین، اجرا نشدن قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در طول 
این سال ها، کم رنگ شــدن انگیزه ها را 
تشدید کرده اســت و در مقابل، شاهد 
اجرایی شدن مصوبات و آئین نامه هایی در 
راستای حمایت از حقوق جامعه پزشکی 
هســتند. همین موضوع، انگیزه های 
خدمت پرســتاران را کم رنگ ساخته 

است.
جامعه پرســتاری بر این عقیده اند 
که ســازمان صنفی پزشــکان همواره 
توانسته از جامعه پزشــکی دفاع کند و 
در مقابل، ســازمان صنفی پرستاران به 
دلیل نگاه های دولتی کــه در بدنه آن 
حاکم اســت، آن طور که باید نمی تواند 
از حقوق پرســتاران دفاع کند و الجرم 

باید منتظــر تصمیم گیری های وزارت 
بهداشت بمانند.

 ایران و بحران کمبود پرستار
با شــیوع کرونا یکی از معضالتی که 
کشور با آن روبه رو شــد کمبود پرستار 
بود؛ این در حالی است که با توجه به آمار 
خروجی دانشگاه ها و فارغ التحصیالن 
ایران نمی تواند با بحران نبود پرســتار 
مواجه شــود و تنها دلیــل این موضوع 
استخدام نشدن پرستاران و ورود آن ها 

به چرخه درمان است. 
محمد شــریفی مقــدم، دبیر کل 
خانه پرســتار تهران در گفت وگویی به 
»توسعه ایرانی« گفت: پرستاران افرادی 
هستند که بیشــترین ارتباط با عامل 
بیماری زا را دارند و ریسک ابتال این افراد 
به بیماری کووید-۱۹ بســیار باالست. 
همان طور که در خبرها می بینیم تعداد 
زیادی از پرستاران به این بیماری مبتال 
شده اند. همان طور که بارها در آمار آمده 
است ایران پرســتار کم دارد. با توجه به 
شاخص های جهانی به ازای هر هزار نفر 
جمعیت باید ۱۰ پرســتار وجود داشته 
باشــد؛ اگر بخواهم کف این شاخص را 
در نظر بگیریم به ازای هر هزار نفر باید ۳ 
پرستار خدمت رسانی کند درحالی که در 
ایران این تعداد به هر هزار نفر، یک و نیم 
پرستار می رسد به عبارت دیگر یک دوم 
کف استاندارد جهانی و این یعنی ایران 

با بحران پرستار مواجه است. 
او در ادامــه افزود: اصل ثابت شــده 
ازنظر سازمان بهداشت جهانی این است 
که هرچقدر تعداد پرســتار به حداقل 
استاندارد برسد به همان اندازه مرگ ومیر 
باال مــی رود. یکی از دالیل بــاال رفتن 
مرگ ومیر در زمان کرونا همین است که 
ما به اندازه نیاز در کشور پرستار نداریم. در 
دوره کرونا این موضوع تشدید شد چراکه 
نیاز به مراقبت در بیماران کرونایی بیشتر 

احساس می شود و حجم کار پرستاران 
هم به نسبت بیشتر شــده است ضمن 
اینکه بیش از 8۵ درصد از پرستارانمان 
با ویروس کرونا درگیر شده اند و حداقل 
چند هفته از چرخه درمان دور می شود و 
همه این ها باعث می شد نیروی پرستاری 
تحت فشار بی امان کار قرار بگیرند. نتیجه 
این خســتگی و کمبود پرســتار باعث 
می شود در کار اشتباهاتی پیش آید که 
هم منجر به آسیب دیدن پرستار و هم 

بیمار شود. 
 بن بست استخدام پرستاران 

در بیمارستان ها
با اوج گرفتن کرونا و در جهت جذب 
نیروی پرســتار وعده هایــی ازجمله 
استخدام پرستاران مطرح شد اما حاال 
بعد از گذشت یک ســال می بینیم که 
این وعده هم عملی نشــد و پرستارها 
همچنان جذب نشده اند. سال گذشته 
سازمان برنامه وبودجه طرح به کارگیری 
۳ هزار پرستار با اولویت نیروهای شرکتی 
و قراردادی را به وزارت بهداشــت ابالغ 
کرد، اما این طرح درنهایت به استخدام 
چند هزار پرستار با قرارداد 8۹ روزه منجر 

شد. بسیاری از این پرستاران، بدون بیمه 
و مرخصی، بعد از پایان قــرارداد اخراج 

شدند. 
شریفی مقدم در همین رابطه گفت: 
پرستاران از مظلوم ترین اقشار این جامعه 
هستند و اجحاف و تبعیض هایی زیادی 
در حق آن ها صورت گرفته اســت چه 
ازلحاظ مالی و چه معنــوی. برای مثال 
بحث استخدام های پرستاران در دوره 
کرونا یکی از ناعادالنه ترین اتفاق هایی 
بود که برای جامعه پرستاری می توانست 

رخ بدهد. 
او در ادامه افــزود: ۴۰ هزار مجوز به 
بهانه استخدام پرســتاران گرفته شده، 
اما در عمل دیده شده که ۱۳ هزار نفر وارد 
چرخه شده اند. به گفته او کمبود پرستار 
و درخواست برای افزایش استخدامی ها 
یک مطالبه مردمی اســت و اگر تعداد 
استاندارد پرستاران کمتر باشد بیماران 
دچار سختی و مرگ می شوند. ایران ازنظر 
داشتن پرســتار هم ردیف کشورهای 
عقب افتاده دنیا است. وقتی می گوییم 
ما در بهداشت و درمان حرفی برای گفتن 
داریم اول باید ببینیم که وضعیت پرستار 

ما چطور است.
 مهاجرت؛ ترجیح این 

روزهای پرستاران 
بی توجهــی و اجحاف بــه حقوق 
پرســتاران آن قدر زیاد است که چندی 
پیش مســئوالن از آمــار عجیبی پرده 
برداشتند. بر اســاس گفته های آن ها 
اتفاقی عجیــب در طــول همه گیری 
کرونــا رخ داد و آن مهاجــرت بیش از 
۳۰۰ درصدی پرستاران ایرانی به سایر 

کشورهای جهان است. 
افزایش میل به مهاجرت اگرچه در 
تمام صنــف و گروه هــای جامعه ایران 
دیده می شد؛ اما به نظر می آید در دوران 
همه گیری ویروس کرونــا درباره کادر 
درمان و پزشکان بیشــتر محقق شده 
اســت. این در حالی اســت که به گفته 
مسئوالن پرستاری و درمانی، در برخی 
از شهرها بیش از ۵۰ درصد پرستاران کادر 
درمان به کرونا مبتال شده اند که بیماری 
در تعداد زیادی از آن ها شــدید بوده و 
در بیمارستان ها بستری و آسیب های 
زیادی را متحمل شــده اند. پیش از این 
محمد میرزابیگی، رئیس نظام پرستاری 
دراین باره گفته بود: چون پرســتارها از 
کانال های مختلف مهاجرت می کنند، 
آمار دقیقــی از میــزان مهاجرت آن ها 
وجود نــدارد؛ ولی اقدام بــه مهاجرت 
۳۰۰ درصــد افزایش پیداکــرده. دو 
دلیل باعث افزایش مهاجرت پرستارها 
شده اســت ۱. جذابیت های مقصد ۲. 
مشــکالت مبدأ. او در مقایسه شرایط 
پرســتاران ایران و کشورهای پیشرفته 
هم گفته بود: در کشور سوئد بسیاری از 

پرستارها در دوران پاندمی کرونا استعفا 
داده اند. سوئد کشوری است که به ازای 
هر هزار نفر ۹ پرستار دارد و حتی در این 
کشور با این تعداد پرستار به دلیل فشار 
کاری نیروهایشان اســتعفا می دهند. 
حاال خودتان ببینید چه فشــاری روی 
پرســتارهای ما وجود دارد، با این تعداد 

کم. 
دبیرکل خانه پرســتار تهــران نیز 
دراین باره بیــان کرد با تمــام کمبود 
پرستار در سیستم درمان  بخش زیادی از 
پرستارهای ما ترجیح می دهند مهاجرت 
کنند چون اینجا کار ندارند درحالی که 
ایران نیروی پرســتار بیــکار زیاد دارد، 
وزارت بهداشــت در کمال بی اخالقی 
و در دوره های پیک کرونا از پرســتاران 
بیکار درخواست همکاری می کند، اما 
قراردادهای آن هــا را 8۹ روزه می بندد 
که نه بیمه شوند و نه بتوانند حقوق کافی 
دریافت کنند. بسیاری از پرستاران با این 
شــرایط به ویروس کرونا مبتال شدند و 

برخی از آن ها جان باختند.
او گفت: این عجیب است که ما به این 
تعداد پرستار در بیمارستان ها نیاز داریم 
و اگر ۱۰۰هزار نیروی پرستاری استخدام 
کنیم تازه به کف حداقل استانداردهای 
جهانی می رســیم. با این شرایط اینکه 
پرســتاری بخواهد از ایران خارج شود و 
درجایی که قدردان او هستند کار کند 

بسیار منطقی است.
کالم آخر اینکه پرستاران زیادی در 
کرونا جانشان را کف دستشان گذاشتند 
و در ابتدای صف مقابله بــا این پاندمی 
ایستادند. در این مدت بسیاری از آن ها 
طعم مرگ را چشیدند. اینکه پرستاران 
باوجود تمام ریسک ها و خطرهایی که در 
پیش دارند همچنان ثابت قدم مانده اند 
کار کمی نیســت و باید بدانیم که امروز 
همه ما به دانش و محبت آن ها نیاز داریم. 
بسیاری از این افراد با امید به استخدام 
در بیمارستان ها لباس رزم پوشیدند و 
راهی شدند بااین حال در حق عده کثیری 
از آن ها جفا شده و این بی انصافی را وزارت 

بهداشت به آنها رواداشته است.

ادامه یک رویه با وجود کمبود 100هزار نیروی پرستاری در روزهای ترکتازی کرونا؛

جفا به پرستاران و وعده هایی که برآب استوار است

خبر

شرایط موجود نشــان می دهد که وضعیت 
تهران اصالً خوب نیست و مردم هم دیگر قرنطینه 
را جدی نمی گیرند. همین موضوع باعث شده تا 
یکی از اعضای شورای شهر به جدی گرفته نشدن 
قرنطینه واکنش نشــان دهد. روز گذشته زهرا 
نژادبهرام گفت: شهر معنی قرنطینه را به سخره 
گرفته و این مســائل بیانگر آن است که رویکرد 
کالن از سوی دولت و شــرایط ویژه موج چهارم 
ارجحیت اقتصاد بر جان اســت. او ادامه داد: باز 
هم کرونا جان می گیرد و ضعف مدیریت کشور 
را به رخ می کشــد. جناب آقای رئیس جمهور، 
رهبران دو قوه! با توجه به شــرایط قرمز تهران 
و کم توجهی مســئولین به تذکرات ستاد کرونا 
و با عنایت به درخطر بودن جان شــهروندان و 
هشدارهای متعدد از ســوی وزارت بهداشت به 
نظر می رسد تمایلی برای رعایت قرنطینه وجود 
ندارد. او ادامه داد: ناکامی دولت در تولید به موقع 
واکســن و واردات واکســن و مدیریت بحران و 
واگذاری مســئولیت به مدیریت محلی و اصرار 
بر تمرکزگرایی، حتی در مدیریت بحران شــهر 

تهران حاصلی جز به هم ریختگی شرایط کنونی 
در اوج بحران ندارد.

 تا دو هفته آینده،
 روند ابتال دو برابر خواهد شد

به گفته مقامات وزارت بهداشت از روز دوشنبه 
تا ظهر سه شنبه ۳۹۵ تن دیگر از هم وطنانمان براثر 
ویروس کرونا جان باختند و ۲۵ هزار و ۴۹۲ بیمار 
جدید مبتالبه کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد.

مسئوالن وزارت بهداشت اما همچنان هشدار 
می دهند که تا دو هفته آینده روند ابتال به کرونا دو 
برابر خواهد شد. به گفته نادر توکلی، معاون درمان 
ستاد کرونا استان تهران نزدیک به ۱۰۰ بیمارستان 
در پایتخت درگیر بیماری کووید-۱۹ هســتند 
و متأســفانه تمام تخت های آی سی یو در تهران 
پرشده اند. او درباره وضعیت کرونا در تهران، افزود: 
در حال حاضر نزدیک بــه 8۵۰۰ بیمار در تهران 
بستری داریم. عماًل بیماران الکتیو و غیرضروری 
پذیرش نمی شــوند و جراحی های غیرضروری 
عماًل انجام نمی شــود. کلیه تخت ها در اختیار 
بیماران کرونایی و خدمات اورژانس و فوریتی است. 

بیمارستان ها به شدت درگیرند، حجم مراجعات 
به شدت باالســت.  او افزود: اتفاقی که دریکی دو 
روز اخیر شاهدیم، این است که مراجعات سرپایی 
هم به خصوص در مراکز بهداشتی دو برابر شده که 
این خبر خوبی نیست؛ چراکه زمانی که مراجعات 
سرپایی افزایش پیدا می کند،  بافاصله یک هفته ای 
به صورت ادامه دار موج بستری را داریم. بر همین 
اساس پیش بینی ما این است که حداقل تا دو هفته 

دیگر آمار رو به افزایش باشد.
 گسترش غربالگری 
ناقالن بی عالمت کرونا

در این دوره ظاهرا ناقالن بی عالمت بیشــتر 
شده اند. سیامک ســمیعی، مدیرکل آزمایشگاه 
مرجع ســالمت وزارت بهداشــت در این مورد 
گفت: برای گســترش هر چه بیشــتر آزمایش 
برای افراد بدون عالمت و در راســتای شناسایی 
زودهنگام ناقالن، برنامه هایی پیشنهادشــده و 
اجرای آن ها در دســتور کار است. به عنوان مثال 
آزمایش صاحبان ِحَرف و کسب وکارهای خاص 
که به دلیل شرایطشان ممکن است ریسک باالتر 
و نقش بیشتری در انتقال بیماری داشته باشند 
و یا کسانی که بیشتر در مواجهه با مردم هستند 
مثل رانندگان وسایل نقلیه عمومی، از این دسته 

هستند.

 اضافه شدن 2 سردخانه دیگر 
در بهشت زهرا

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهرداری تهران با اشــاره به ایجاد ۲ سردخانه 
دیگر در بهشت زهرای تهران گفت: در صورت 
بدتر شدن شرایط کرونایی ظرفیت سردخانه ها 
احتماالً دیگــر کفایت متوفی هــا را نمی کند. 
رضا کرمی محمدی اعالم کرد: آمارها نشــان 
می دهد که وضعیت کرونایــی تهران ازلحاظ 
تعداد بیماران و تعداد فوتی ها رو به گســترش 
اســت.تقریباً یک ســوم فوتی هایی که روزانه 

اعالم می شــود، متعلق به تهران و حومه است 
و وضعیت خوبی حاکم نیست.  کرمی محمدی 
درباره به کارگیری مجدد ســوله های مدیریت 
بحران با توجه به کمبود تخت های بیمارستانی 
گفت: وضعیت آمادگی سوله ها به همان شکل 
سابق است و درخواست جدیدی برای استفاده 
از ســوله های مدیریت بحران نشــده است. ما 
آمادگی خــود را برای در اختیــار قراردادن 8 
پایگاه اعالم کردیم که از این تعداد سه سوله با 
کمک سپاه تجهیز شد، اما در طول سال گذشته 

استفاده چندانی از آن ها نشد.

عضو شورای شهر با انتقاد از ناکامی دولت در مهار بحران کرونا؛

معنای قرنطینه را به سخره گرفته اید

رئیس نظام پرستاری: 
پرستارها از کانال های 

مختلف مهاجرت می کنند، 
آمار دقیقی از میزان 

مهاجرت آن ها وجود ندارد؛ 
اقدام به مهاجرت 300 

درصد افزایش پیداکرده 
و دو دلیل باعث افزایش 

مهاجرت پرستارها شده 
است 1. جذابیت های مقصد 

2. مشکالت مبدأ

دبیر کل خانه پرستار 
تهران: اصل ثابت شده ازنظر 

سازمان بهداشت جهانی 
این است که هرچقدر تعداد 
پرستار به حداقل استاندار 

برسد به همان اندازه 
مرگ ومیر باال می رود. 
یکی از دالیل باال رفتن 

مرگ ومیر در زمان کرونا 
همین است که ما به اندازه 

نیاز در کشور پرستار 
نداریم
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