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وزیرآموزشوپرورش:
روند بروز مشکالت در شبکه شاد 

نزولی است
وزیر آموزش وپرورش 
گفت: مشــکالت برنامه 
شاد هرروز بیشتر از دیروز 
برطرف می شــود، البته 
هنوز مشکالت وجود دارد 

ولی روند آن نزولی اســت. به گزارش ایلنا، محسن 
حاجی میرزایی، بیان کرد: مشکلی که اکنون بیشتر 
بهره برداران شاد با آن روبرو هستند این است که در 
انتقال یا دریافت اطالعات در برخی از ساعات روز با 
مشکل مواجه هستند، ما نیز تالش کردیم ساعات 
کالس ها را در طول هفته توزیع کنیم و هم با مجموعه 
همراه اول که زیرساخت همه این کار را تأمین کرده 
است گفتگو داشــتیم، البته آن ها هم شبانه روزی 

تالش می کنند که این زیرساخت را تقویت کنند.
    

آتش سوزی وحشتناک گاراژ 
خودرو در تهران

یک گاراژ بزرگ که در بلوار کرمان خودرو استان 
تهران واقع  شده است، به طرز وحشتناکی طعمه 
حریق شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در 
اثر این آتش سوزی  تعداد زیادی خودرو و تجهیزات 
مکانیکی به طور کامل سوختند، اما خوشبختانه با 
تالش نیروهای آتش نشانی این آتش سوزی مهار شد. 
به گفته جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران،  یک نفر در این حادثه جان خود را 

ازدست داده است.
    

احتمال تزریق گسترده واکسن 
ایرانی کرونا از مهر ۱۴۰۰

دبیر کمیته علمی ستاد 
ملی مقابلــه کرونا ضمن 
تشــریح جزییات روند 
صدور مجــوز کارآزمایی 
بالینی واکسن ایرانی کرونا، 

گفت: ما اگر بخواهیم قول واکسیناسیون جمعی را به 
مردم کشورمان بدهیم احتماالً مهرماه سال ۱۴۰۰ 
است. به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی قانعی با تأکید 
بر اینکه تاکنون هیچ واکسن ایرانی مجوز ورود به 
فاز انسانی را نگرفته است، افزود: اگر کد اخالق هم 
بگیرند تا مجوزی از ســازمان غذا و دارو اخذ نکنند 
به عنوان پیشرفت تلقی نمی شود؛ پیشرفت زمانی 
حاصل می شود که ســازمان غذا و دارو مجوز کار 
بالینی واکســن را صادر کند. کد اخالق نیز یکی از 
ضرورت های صدور مجوز است و اگر کمیته اخالق 
کشوری کد و مجوزی ندهد، سازمان غذا و دارو هم 
مجوزی برای کارآزمایی بالینی صادر نمی کند. او 
درباره زمان تقریبی ایمنی زایی واکسن پس از آغاز 
مرحله کارآزمایی بالینی، تصریح کرد: از انجام اولین 
تزریق حداقل یک ماه زمان الزم اســت تا کارایی 
واکسن مشخص شود. پس ازآن اجازه دارد فاز دوم 
را آغاز کند که آن هم یک ماه زمان دارد تا نتایجش 
مشخص شود، بنابراین یک ماه بعد، فاز سوم اجرا 
می شود مگر اینکه تصمیم گرفته شود برخی فازها 

طی نشود که در آن صورت سرعت افزایش می یابد.
    

تنها ۴ درصد خیابان های تهران برای 
دوچرخه سواری مناسب نیستند

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
گفت: فقط ۴ درصد خیابان های تهران شیب تند 
دارند و برای دوچرخه ســواری مناســب نیست و 
استفاده از دوچرخه شخصی یا اشتراکی می تواند 
به کاهش آلودگی هوا کمک کند. به گزارش ایلنا، 
حسین شهیدزاده  افزود: شیب ۹۶ درصد خیابان ها 
برای دوچرخه سواری مناسب است. در محورهایی 
که امکان دوچرخه ســواری وجود دارد، نسبت به 
طراحی و احداث مســیرهای ویژه دوچرخه اقدام 

شده و خواهد شد. 
    

بی میلی به برخورد با عرضه غیرمجاز 
پرندگان در بازار فریدونکنار

مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست مازندران 
با بیان اینکه در سال های 
گذشته، شورای تأمین 
اســتان مصوباتی مبنی 

بر لزوم برخورد قانونی با صیادان و فروشــندگان 
غیرمجاز صادر کرده است، گفت: طی سال های 
گذشــته مصوبات خوبی برای مقابله با تخلفات 
در بازار فریدونکنار صادرشــده امــا فرمانداران 
این شهرســتان از ابالغ و اجرای آن ها خودداری 
کرده اند. به گزارش میزان، حسین علی ابراهیمی 
کارنامی، افزود: در این جلســه به شدت با فروش 
غیرقانونی پرندگان مهاجــر در بازار فریدونکنار 

مخالفت کردیم. 

از گوشه و کنار

ریحانهجوالیی

کشــور در آســتانه تعطیلی بزرگ 
دوهفته ای قــرار دارد و قرار اســت این 
تعطیلی ها در ۱۵۰شــهر کشور و منع 
رفت وآمد شبانه در ۱۲۴شهر از ساعت 
۲۱تــا چهار صبح بــه اجرا درآیــد. اما 
ســوالی که این روزها مردم و کســبه از 
یکدیگر می پرسند این است که آیا صنف 
آن ها نیز شامل تعطیالت خواهد شد یا 
خیر؟ دراین بین اخباری در شبکه های 
اجتماعی دست به دســت می شود که 
کدام اصناف شامل این محدودیت های 
دوهفتــه ای خواهند بود؟ بســیاری از 
اصناف اعالم کرده اند که تا روز گذشته 
دســتوری مبنی برای تعطیلی به آن ها 
داده نشــده و ادارات دولتی هم مدعی 
شده اند نه تنها به آن ها در مورد حضور یک 
سومی پرسنل اعالم نشده و در مشاغل 
خصوصی حتی تأکید بر حضور حداکثری 
بوده است. در این میان آنچه مسلم است 
دولت می خواهد به هر نحوی که شده مانع 
از حضور مردم در خیابان ها و سفر کردن 
آن ها شود، کما اینکه عیسی فرهادی، 
فرماندار تهران اعالم کرد: در شهر تهران 
با توجه به اینکه در وضعیت قرمز و بحرانی 
است بجز مشاغل ضروری بقیه مشاغل 
تعطیل خواهند بود. او هم زمان از نیروی 
انتظامی و بسیج خواسته که با افرادی که 
در طول دو هفته تصمیمات انضباطی، 
مقــررات فاصله گــذاری اجتماعی و 
محدودیت شــدید بهداشــتی را اجرا 

نمی کنند برخورد کند.
تصمیمتعطیلیدوهفتهایاصناف

بیحسابوکتاباست
در این میان البته افرادی هم مخالف 
تعطیلی ها بودند. یکی از آن ها نایب رئیس 
اتاق  اصناف ایران اســت که از تعطیلی 
دوهفته ای اصنــاف انتقاد کــرد و آن 
بی حســاب وکتاب خواند. جالل الدین 
محمدشکریه گفته اگر قرار بر تعطیلی 
اصناف است باید فکری برای نظام بانکی 
شــود و قطعاً در این دو هفته چک های 

زیادی از اصناف برگشت خواهد خورد.
محمدشکریه با انتقاد از وعده هایی که 
دولت داده و عملی نشده می گوید معلوم 
نیست که با تعطیلی اصناف چه کسی 
باید حقوق کارگران را پرداخت کند. به 
گفته کارگران بسیاری از صنوف روزمزد 
هستند و اگر یک روز کار نکنند ازنظر مالی 
به مشکل برمی خورند؛ اما دولت بدون 
هدف گذاری در مــورد تعطیلی صنوف 

تصمیم گرفته است. 
هم زمــان وزیر بهداشــت نیز اعالم 
کرده که  به متخلفــان محدودیت هاي 
کرونایي  رحم نمي کنیم، چراکه یکي از 
حیاتي ترین مواقع تاریخ کرونا در کشور 
دوهفته ای است که از شنبه رقم مي خورد 
و اگر غفلت کنیم مرگ هاي چهاررقمی 
خواهیم داشت. سعید نمکي با عصبانیت 
از دستگاه هاي بازدارنده خواسته که با 
متخلفان به شدت برخورد کنند، چون 
بر این باور اســت که این آخرین فرصت 
کنترل کروناست و با غفلت در این مقطع 
چه از سوي مردم و چه از سوي مسئوالن 
در برابــر این ویروس قافیــه را خواهیم 
باخت، پس اگر کســي تخلف کرد باید 
رحم نکنیم، چراکه هرکس مي تواند یک 
بمب ویروسي محســوب شود، چراکه 
امروز قدرت ســرایت ویروس به ۱۰ نفر 
رسیده و بیماري ها خانوادگي شده است.

۴8۰جانباختهو۱3هزارو
۴2۱مبتالیجدید

با توجه به صحبت هاي سعید نمکي، 
آمار ابتال و مرگ ومیر ناشــي از شــیوع 
کرونا، هــرروز رکورد جدیــدي را ثبت 
مي کند و به شــکل تصاعدي افزایش 
مي یابد. بنا بر اعالم ســخنگوي وزارت 
بهداشت و درمان از روز سه شنبه تا ظهر 
چهارشنبه ۱3 هزار و ۴۲۱مورد جدید 
کووید-۱۹در کشــور شناسایي شد و 
دو هزار و 837نفر از آن ها بستري شدند. 
۴8۰بیمار نیز جان خود را از دست دادند. 
همچنین ۵7۱۲نفر از بیماران مبتالبه 
کووید-۱۹در وضعیت شدید این بیماري 
تحت مراقبت قرار دارند. همچنین فقط 
استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان 
و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت 

نارنجي و زرد قرار دارند و بقیه شهرها و 
استان هاي کشور شرایط قرمز کرونایي 

را پشت سر مي گذارند.
اعمالمحدودیتهای

جدیترازآذر
اعمــال محدودیت هــای کرونایی 
هفته های اخیر تهــران در حالی ادامه 
دارد که با تصمیم ســتاد ملــی کرونا، 
پروتکل های جدی تری از ابتدای آذرماه 
به مدت ۲هفتــه در این اســتان اجرا 
می شود؛ محدودیت هایی که با هدف به 
حداقل رساندن تجمع ها و ترددها اعمال 

خواهد شد.
این تصمیم های جدید در جلسه روز 
شنبه، ۲۴آبانماه در ستاد ملی مقابله با 
کرونا اتخاذ شــد و بر اساس آن سطوح 
هشدار در سه مرحله نارنجی، زرد و قرمز 
تقسیم بندی شد و چنانچه سطح آن در 
تهران یا شهرســتان های دیگر بحرانی 
گزارش شود، »الک داون« یا »قرنطینه 

کامل« مطرح می شود.
بر همین اساس در ســطح هشدار 
قرمز که تهران در چنین شــرایطی قرار 
دارد، تنها مشاغل خدماتی سطح یک و 
یک سوم کارکنان دولت تعطیل نیستند و 
بقیه مشاغل تعطیل می شوند. درمجموع 
از روز شنبه، اول آذرماه »نسبت به خروج 
از شهرها سختگیری خواهد شد«، »تردد 
از شــهر به شــهر ممنوع خواهد بود«، 
»فقط تولیدکنندگان و تأمین کنندگان 
کاالها و تولیدات موردنیــاز و ضروری 
مشغول فعالیت خواهند بود«، »سازمان 
برنامه وبودجه، بودجه  الزم را در اختیار 
وزارت بهداشــت قرار می دهد تا تست 
به ۱۰۰هــزار نفر برســد«، »مدارس و 
دانشگاه ها و آزمون ها کامالً غیرحضوری« 
و »مساجد و نمازجمعه تا دو هفته تعطیل 
خواهند بود«؛ ضمن اینکه هر نوع جلسه 
رسمی در مناطق قرمز تا سقف ۱۵نفر 
مجاز اســت و باید چهار متر فاصله بین 

افراد رعایت شود.
روز گذشــته علیرضــا رئیســی، 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
در اکثر مراکز اســتان ها ازجمله تهران، 
بجز مشاغلی که مایحتاج ضروری مردم 

را تأمین می کند یا به مســائل ایمنی و 
سالمت مربوط می شود، همه مشاغل 
تعطیل می شود. به گفته او تعطیلی ها 
فقط شامل مشاغل نیســت و مدارس، 
آموزشگاه ها، دانشگاه ها و مراسم فرهنگی 
و مذهبی را نیز شامل می شود و به واقع، در 
سطوح هشدار یک، دو و سه آموزش ها 
و مــدارس غیرحضوری اســت و برای 
دانشگاه ها و مراسم مذهبی و فرهنگی 
نیز فعاًل به مــدت دو هفته محدودیت 

ایجاد می شود.
رئیســی ادامه داد: در مورد فعالیت 
کارکنان ادارات نیز بر اســاس تصمیم 
ســتاد ملی کرونا در شهرســتان های 
با ســطح هشــدار 3و قرمز فقط حدود 
یک ســوم کارکنان در محل کار حضور 
پیداکرده و مســئوالن ادارات با توجه 
به ضرورت، برای نوبت دهی فعالیت آن ها 

تصمیم گیری می کنند. 
به گفته رئیســی محدودیت های 
بعدی برای تردد وسایل نقلیه است و در 
شهرستان هایی با وضعیت دو و سه یعنی 
قرمز و نارنجی، خودروهای بومی با پالک 
هر شهرستان حق خروج از شهرستان را 
ندارند و خودروهــای با پالک غیربومی 
شهرســتان های دیگر حق ورود به این 

شهرستان ها را نخواهند داشت.
تصمیمیبرای

ترددهایداخلشهری
عصر دوشنبه ۲۶آبانماه، ستاد ملی 
کرونا نشست فوق العاده ای تشکیل داد 
تا در پایان آن خبــر از تصمیم و مصوبه 
جدیدی بدهد. در همین زمینه معاون 

وزیر بهداشت و ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله بــا کرونــا اعالم کرد کــه  تردد 
درون شهری از ساعت ۲۱تا ۴صبح از اول 
آذرماه ممنوع است و این اقدام در ادامه 
تشدید محدودیت ها در شهرها و مناطق 

قرمز اعمال می شود.
در این جلسه تأکید شده بود که بحث 
نظارت و دستورالعمل ها باید متناسب 
باشد و برخی اصالحات نیز انجام شود و 
یکایک مشاغل و جوانب مختلف آن ها 
بررسی شود؛ البته با تعطیلی بانک ها در 
آن جلسه هم موافقت نشد زیرا صنایع 
کشور فعال است و این فعاالن اقتصادی 

به بانک ها وابسته هستند.
بحث محدودیت در ترددها اما دو نوع 
است؛ شهرهای قرمز دو نوع محدودیت 
درون شــهری و بیرون شــهری دارد و 
تهران که جزء مناطق قرمز به حســاب 
می آید با این محدودیت ها مواجه است؛ 
به عنوان مثال شــهروند تهرانی با پالک 
بومی شاید در خارج از شهر، شغلی داشته 
باشد ولی قرار نیست وارد شهر دیگری 
شود و اگر وارد یک شهری دیگر شود، باید 
جریمه پرداخت کند اما اگر از محدوده 
شهر خارج شود و وارد شهری دیگر نشده 
و بار دیگر برگشته باشد، شامل جریمه 
نمی شود. اقشاری که نیاز به تردد شبانه 
دارند ازجمله خبرنگاران و پرســتاران 
باید از طریق سازمان خود شماره  پالک 
خودروهای خود را بــه نیروی انتظامی 
بدهند تــا جریمه نشــوند؛ همچنین 
کارفرمایــان هم می تواننــد با تحویل 
لیست افراد خود به نیروی انتظامی مانع 

جریمه آن ها شوند.
محدودیتهای

مسافرانورانندگان
با اعالم تعطیلــی دوهفته ای باز هم 
شــاهد هجوم برخــی از هم وطنان به 
شهرهای شمالی کشور بودیم. تصاویر و 
هشدارهای پلیس راهنمایی و رانندگی 
از ترافیک سنگین جاده های منتهی به 
شمال کشور خبر می دهد، بااینکه قرار 
بود از ساعت ۱۰صبح روز گذشته پلیس 
پیش دستی کند و جلوی ورود و خروج 
ماشــین های متخلف را بگیرد اما این 
اقدام بی هیچ دلیلی لغو و به روزهای دیگر 

موکول شد!
 تصمیم هــای اتخاذشــده در مورد 
تردد وســایل حمل ونقل عمومی اعم 
از مترو، شــرکت واحد، تاکسی و کرایه 
برون شهری ها نیز به این شرح است: تا 
دو هفته سامانه ای راه اندازی می شود تا 
از طریق این سامانه ابتالی افرادی که با 
اتوبوس مسافرت می کنند، مشخص شود 
که در صورت تائید ابتال، به مبتالیان بلیت 

فروخته نمی شود.
در مورد راننده های اســنپ و تپسی 
نیز اقداماتی انجام شــده اســت، به این 
صورت که تــا سه شنبه شــب بیش از 
۹۴۰راننده اسنپ به ویروس کرونا مبتال 
بودند که سیستم آن ها بسته شد و دیگر 
نمی توانند مسافر جابجا کنند. از سوی 
دیگر، درحالی کــه از ۲۰آبانماه، اتمام 
ساعت کاری تمامی خطوط داخلی مترو 
ساعت ۲۰:3۰و خط مترو کرج و گلشهر 
ساعت ۲۰اعالم شده بود، بر اساس ابالغ 

مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا از روز 
شنبه اول آذر ســاعت کار مترو تهران و 

حومه افزایش می یابد.
فعالیــت تاکســی های اینترنتی، 
تاکســی ها، آژانس ها و ... ایرادی ندارد و 
جریمه ای برای این افراد صادر نمی شود؛ 
در سفرهای بین شــهری با حمل ونقل 
عمومی هم باید مشــخص شــود که 
مســافران کرونا ندارنــد و ظرفیت آن 
وسیله نقلیه هم بیش از ۶۰درصد نباشد.

اگر افراد ممنوعیت خروج از شهرهای 
قرمز را رعایت نکنند و اگر از راه دررویی 
خارج و در جاده ها دیده  شدند، در صورت 
خروج از شهرهای قرمز یک میلیون تومان 
و در صورت خروج از شــهرهای نارنجی 

۵۰۰هزار تومان جریمه می شوند.
ترددمبتالیانبهکرونا
باموبایلردیابیمیشود

یکي از طرح هاي کشور در این دوهفته 
رصد بیماران و مبتالیان کرونا و مانع شدن 
از سفر آن ها به شهرهاي مختلف است 
و قرار شده از مســافرت مبتالیان پس 
از شناســایي از طریق موبایل هایشان با 
وسایل حمل و نقل عمومي جلوگیري یا 
در ترددهایشان به محل کار محدودیت 
ایجاد شود و پس از شناسایي آن ها، از افراد 
پیرامونشان تســت گرفته شده و اجازه 

گسترش زنجیره انتقال داده نشود. 
دوهفتهراجدیبگیریم

برای تعطیل شدن دوهفته ای تهران 
تالش های زیادی صورت گرفته اســت 
و باالخره باوجــود مخالفت ها تصمیم 
نهایی اتخاذ شد. در این میان افراد زیادی 
به دولت و وزارت بهداشت خرده گرفتند 
که به جان مردم فکر نمی کنند و تعطیل 
شــدن می تواند راهکار مناسبی برای 
کنترل بیماری باشــد. حاال این عجیب 
اســت، مردمی که به دنبال تعطیلی و 
قرنطینــه بودند برای چه راهشــان به 
سمت شمال کشور کج شده است؟ اینکه 
مردم نسبت به کرونا بی تفاوت شده اند 
نکته مهمی اســت و اینکه پزشکان یا 
پرســتاران از مردم تقاضا می کنند تا به 
خاطر موارد غیرضروری از خانه نشوند 
قســمت دردناک این قضیه است. بهتر 
است به جای بار سفر بستن و راهی شدن 
این دو هفته را که بارها از آن به عنوان دو 
هفته سرنوشت ساز یادشده جدی بگیریم 
و در خانه بمانیم و ارتباطمان را با دیگران 
محدود کنیم شــاید این بیماری زودتر 

دست از سرمان بردارد.

دوهفتهآینده،شایدگامیدرراستایمهارکروناباشد؛

فارغ از اما و اگرها؛ به محدودیت ها تن دهیم

خبر

مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: برخی فکر می کنند که 
تزریق خون یا اهدای آن سبب انتقال کرونا یا کاهش ایمنی بدن 
 می شود. در حالی که چنین نیست بیماری های تنفسی از طریق 

خون منتقل نمی شود.
پیمان عشقی در مورد کاهش اهدای خون افزود: کرونا فقط 
یک بیماری با تبعات جسمی نیســت و ابعاد اقتصادی و روانی 
همراه با باورهای غلط هم دارد.  او در مــورد نحوه کار در مراکز 
سازمان انتقال خون گفت، سوزن یکبار مصرف استفاده می شود 
و کارشناس خونگیری دستکش به دست دارد و ماسک زده است.

عشقی در مورد آخرین وضعیت ذخایر خون در ایران گفت: 
چهارشنبه ۲8 آبان میزان خون قابل قبول ولی شکننده است، 
ما با کمبودهای متناوب و نگران کننــده مواجه بوده ایم. امروز 

کمترین میزان ذخایر خون در سیستان و بلوچستان و کهگیلویه 
و بویر احمد ثبت شده است. مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران 
در مورد اهدای پالسمای کووید ۱۹ گفت، کسانی که یک ماه از 
بهبودی شان گذشته باشد می توانند پالسمای خون خود را در 
اختیار کسانی قرار دهند که به دلیل ابتال به کووید ۱۹ به آنتی 

بادی نیاز دارند. 
بهتمامگروههایخونینیازمبرمداریم

سخنگوی سازمان انتقال خون نیز گفت: در حال حاضر در 
سازمان انتقال خون به تمام گروه های خونی نیاز داریم و افرادی 
که دارای گروه خونی منفی هســتند باید اقبال بیشتری برای 
اهدای خون داشته باشند چون فقط ۱۰ درصد از مردم کشور ما 

دارای گروه خونی منفی هستند .

بشیر حاجی بیگی با اشاره به کمبود خون اهدایی در کشور 
بیان کرد: در حال حاضر سازمان انتقال خون باید جوابگوی نیاز 
بیمارستان های کل کشور به خون و فرآورده های آن باشد و در 
حال حاضر پالسمای کووید -۱۹ از بیماران بهبودیافته  از سوی 

متخصصان در بیمارستان از سازمان درخواست می شود.
در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی در 
کل کشور خون و فرآورده های آن را از سازمان انتقال خون ایران 
دریافت می کنند و در کالن شهر تهران نزدیک به ۱۶۰ بیمارستان 
و مرکز درمانی وجود دارد، تهران جزو پرمصرف ترین استان ازنظر 

خون و فرآورده های آن است.
نجاتهزارانزندگیبااهدایخون

به گفته سخنگوی ســازمان انتقال خون ساالنه نزدیک به 

یک میلیون پالکت از مراکز انتقال خون برای بیمارستان های 
سراسر کشور درخواست می شود تا برای بیماران مثل سرطانی 
یا بیماری هایی که دارای خونریزی هســتند اســتفاده شود، 
همچنین ســاالنه حدود 7۵۰ هزار واحد پالسما در کشور بین 
مراکز درمانی و بیمارستانی توزیع می شود که برای بیمارانی که 
دارای سوختگی، بیماری کبدی و جراحی های بزرگ هستند، 

مورداستفاده قرار می گیرد. 

عشقیبااشارهبهکمبودشدیدذخایرخوندرکشور:

اهدای خون موجب انتقال کرونا نمی شود

یکيازطرحهايکشور
درایندوهفتهرصد

بیمارانومبتالیانکرونا
ومانعشدنازسفرآنها
بهشهرهايمختلفاست
وقرارشدهازمسافرت

مبتالیانپسازشناسایي
ازطریقموبایلهایشان

باوسایلحملونقل
عموميجلوگیريیادر

ترددهایشانبهمحلکار
محدودیتایجادشود

سخنگویستادملیمقابله
باکرونا:ازاولآذردراکثر
مراکزاستانهاازجمله
تهران،بجزمشاغلیکه
مایحتاجضروریمردمرا
تأمینمیکندیابهمسائل
ایمنیوسالمتمربوط
میشود،همهمشاغل

تعطیلمیشود
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