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میان  2کرونا!

شاید اگر کشورها  10سال قبل گرفتار «کرونا»
می شدند ،به میزانی که امروز از آن می ترسند،
نمی ترسیدند.یکی از بدترین خاطرات ما از
«فضای مجازی» به طور قطع همین روزها در حال
رقم خوردن است .حتما شما هم در این موضوع
با ما هم دردید و برایتان این حالت پیش آمده که
پیام های ارسالی و محتوای صفحات افراد در
فضای مجازی شما را خسته و کالفه کرده است.
این روزها انبوهی از پیام ها ،توصیه ها و دلسوزی
هــای درهــم و برهم در فضای مجازی در حال
انتشار است که به طور طبیعی منابع و محتوای
مفید هم در این بلبشو گم شده است.این وضعیت
امروز جامعه ،ما را میان دو کرونا قرار داده است:
 – 1ویروس کرونا  2019یا ( )19-COVIDکه
از خفاش به انسان منتقل و از شهر ووهان چین به
جهان صادر شده و کم وبیش در حال گسترش
است ،مشخصات اولیه اش شبیه آنفلوآنزاست ،و
به دلیل سرعت انتقال و نبود داروی درمان ،طی
دو ماه گذشته حدود سه هزار قربانی گرفته است.

« - 2کرونا»یی که فضای مجازی در حال ساختن
آن اســت .بیماری یــا ویــروســی بــا حجم وسیع
اطالعات سیاه و سفید درباره اش که دیگر هیچ
راهی برای تشخیص درست و غلط آن وجود ندارد.
▪دلهره از کدام کرونا؟

به طــور قطع نمی تــوان حــال و روز پــراز تــرس و
دلهره اکنون بخش قابل توجهی از جامعه را ندید
و کتمانش کرد اما واقعیت این است که این حالت
اضطراب محصول همان کرونایی است که فضای
مجازی آن را ساخته است_که البته نقش اطالع
رسانی ناقص و ضعیف مسئوالن در آن بی تاثیر
نیست  -و اال ویروسی که متخصصان از آن سخن
به میان آورده اند ،با رعایت دقیق اصول و آداب
بهداشتی چندان هم نمی تواند دلهره آور باشد
مگر این که به هر نحو تصور کنیم ما حتما مبتال
می شویم و خیلی زود هم از دنیا می رویم .بماند
که البته «مرگ» حق است و سرانجام یک روز به
سراغمان خواهد آمد چه زود یا دیر.
▪ناخودآگاه در حال ترسیدن هستیم

جان بخشی از
بنابراین آن چه به نوعی امروز بالی ِ
جامعه شده ،ترس و دلهره ای است که از کشاکش
اخبار و محتوای درســت و غلط فضای مجازی
پدیده آمده و ناخودآگاهمان را اسیر و گرفتار
خود کرده است .به طور قطع اکنون هیچ قصد
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آن نداریم که نبود «پروتکل جامعه اطالع رسانی
در بحران» را در کشور توجیه کنیم و آسیب های
موجود این روزها را تنها به نحوه استفاده کاربران
از فضای مجازی محدود و معطوف کنیم که بی
شک «نقص و وجود ابهام» در نحوه اطالع رسانی
آغازین این پدیده بر برخی کم اعتمادی ها به
متولیان امر و رجوع به هر خبر و تحلیل در فضای
مجازی دامن زده است.
▪گروهی که این روزها کم پیدا شدند

به هر روی این روزهــای کرونایی که در انتهای
سالی پر از حــوادث و اتفاقات سراغ ما آمده در
شرایطی در حــال گــذر اســت کــه جــای خالی
روانکاوان و متخصصان روان شناسی به شدت
احساس می شود .همه ما این ساعات و لحظه
ها در حال مرور محتوا و اخبار تکراری هستیم؛
اطالعاتی که حتی در بازه های کوتاه برایمان
کم اهمیت می شود اما کیست که نداند همه ما
در این شرایط نیازمند بازیابی روحی و روانی
هستیم و بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم که
بدانیم چگونه می توانیم خودمان و اطرافیانمان
را در شرایط ایده آل روحی قرار دهیم .به طور
قطع در این میان جایگاه رسانه ها و رسانه ملی،
نقشی بی بدیل است که ای کاش این «رسانه
ملی» آگاه بود به نیازهایی که باید این روزها بدان
می پرداخت...

شوالیه تکراری آبی ،قضاوت احسان و خوشحالی کثیف یانکی!
مصطفـوی -اولیـن مرحلـه قضـاوت تمـام شـد.
چـه برنامههـای راسـتیآزمایی پخـش بشـود
و چـه ماننـد سـری اول ،مخاطـب شـاهد ایـن
مرحلـه نباشـد ،در هـر صـورت نفـس وجـود یـک
فیلتـر قضـاوت اولیـه کـه شـرکتکنندگان بایـد
بـرای رسـیدن بـه مرحلـه قضـاوت اصلـی از آن
عبور کننـد ،اتفـاق خوبی اسـت و باعث میشـود
سـطح مسـابقه و اعتبـار آن بـاال بـرود .ایـن کـه
در بعضـی قسـمتهای مسـابقه شـاهد چنـد
اسـتعداد جـذاب هسـتیم کـه حـذف آ نهـا و
قضـاوت میا نشـان سـخت میشـود ،نتیجـه
وجـود همیـن فیلترهاسـت .سـه شـنبه گذشـته
اولیـن مرحلـه راسـتیآزمایی عصـر جدیـد روی
آنتـن رفـت تـا مـردم بـا اسـتعدادهای پیـش روی
مسـابقه اصلـی آشـنا شـوند .در اولیـن قسـمت
از راسـتی آزمایـی ،احسـان علیخانـی در مقـام
کارگـردان و تهیهکننـده مسـابقه ،عضـو ثابـت
داوران راسـتیآزمایی بـود و در کنـار او افـرادی
ماننـد ارشـا اقدسـی ،بهـرام عظیمـی ،علیرضـا
ترکاشـوند ،ایمـان قیاسـی و روزبـه معینـی هـم
حضـور داشـتند .پخـش راسـتی آزمایـی در ایـن
سـری از عصـر جدیـد چنـد نکتـه مثبـت داشـت.

اول این که ترکیب گروه داوران برای هر شرکت
کننـده بـا هـر رشـته و زمینـه ای تغییـر مـی کـرد.
ایـن باعـث شـده بـود اسـتعدادهای واقعـی،
بیشـتر به حـق شـان برسـند .البته نـکات دیگری
هم وجود داشـت که از چشـم مـان پنهـان نمانده
اسـت .در صفحـه سـینما و تلویزیـون گـزارش
مفصلـی از اولیـن قسـمت راسـتی آزمایـی عصـر
جدیـد نوشـتیم و به مـوارد خـوب و بـد ایـن برنامه
پرداختیـم.
* قول بدهید شوکه نشـوید! علی فتحا...زاده
بـرای چهارمیـن بـار بـه اسـتقالل تهـران
بازگشـت و گویا قرار است سـکان مدیرعاملی
ایـن تیـم را بـه دسـت بگیـرد .پـس از جدایـی
اسـتراماچونی و بحران مدیریت اسـتقالل بود
که نام علی فتحا...زاده برای بازگشـت دوباره
به اسـتقالل شـنیده شـد .در همان مقطـع بود
که فتـحا...زاده با وزیر ورزش جلسـه گذاشـت
و پـس از آن بـه عنـوان عضـو هیئـت مدیـره بـه
باشـگاه اضافـه شـد .امـا بنـا بـه دالیلـی اعلام
مدیرعاملـی او بـه تاخیـر افتـاد و خلیـلزاده
بـا عنـوان سرپرسـتی موقـت در اسـتقالل بـه
فعالیـت خود ادامـه داد .با این حال مشـکالت
شـخصی خلیـلزاده باعـث شـد تـا او از سـمت
خـود اسـتعفا کنـد و بـا تشـکیل جلسـه هیئـت
مدیـره ،سرنوشـت مدیرعامـل تیـم آبـی هـا
قطعی شـود .علی فتـحا...زاده با نظـر اکثریت
آراء بـه عنـوان مدیرعامـل انتخـاب شـد .هـر
چنـد ناراحتـی برخـی اعضـای هیئـت مدیـره
از شـیوه انتخـاب فتـحا. ..زاده باعـث شـده
اعلام رسـمی مدیرعاملـی او بـه تاخیـر بیفتـد
امـا ظاهرا حـاال فقـط امضـا و حکم وزیـر ورزش
مانـده تـا به طـور رسـمی کار آقـای شـوالیه آبی
هـا شـروع شـود.
* خوشـحالی مدیـر اجرایـی بنیـاد دفـاع از
دموکراسـیها از شـیوع کرونـا در ایـران! مـارک
دوبوویتـز از چهـره هـای ضـد ایرانـی و نزدیـک به
ترامپ  ،روز گذشـته در اظهار نظری غیر انسانی
درباره تاثیـر کرونا بر ایـران گفت که ایـن ویروس

سرگردانی کرونایی هزارمسافرایرانی درفرودگاه دبی
محمد جواد رنجبر -تعدادی مسافر ایرانی به
دلیل ابطال پروازها توسط کشور امارات ،از دو
روزگذشتهدرفرودگاهدبیسرگردانوبالتکلیف
هستند.یکیازاینمسافران،روزگذشتهدرگفت
و گو با خراسان اظهار کرد :قرار بود با پرواز ظهر
چهارشنبه (دیروز) شرکت هواپیمایی ایران ایر
از دبی به تهران سفر کنم ،اما هنگام مراجعه به
فرودگاه متوجه ابطال پرواز شدم.وی افزود :به
دلیل ابطال پروازها از سوی امارات ،نزدیک به
هزار مسافر ایرانی چند روز است که در فرودگاه
دبیسرگردانهستند .تعدادزیادیازمسافران
دوشبدرفرودگاهخوابیدند،اماازروزسهشنبه
آنهارابهبیرونفرودگاههدایتکردهاند؛دراین
میانمدتروادیدبرخیمسافرانبهاتمامرسیده
استوبعضیمسافراننیزدچارکمبودنقدینگی
شدهوبالتکلیفهستندوبامشکلاسکانوتغذیه
مواجه شده اند.این مسافر ادامه داد :مسئوالن
فرودگاه دبی اعالم می کنند که این موضوع به
آنانارتباطینداردواگرایرانهواپیمااعزامکند،
مسافرانرااعزاممیکنند.کنسولگریایراندر
دبینیزپاسخگونیست.مسافرانهمچنینمی
گوینداجازهپروازازایرانبهاماراتدادهنمیشود
و اکنون پروازی برای بازگرداندن آن ها به ایران
نیست.کارکنانفرودگاهاماراتبهآنهاگفتهاند
کهیکایرالینایرانیبایدبپذیردکهبدونمسافر
بهاماراتبیایدوشمارابهایرانمنتقلکندیایک
هواپیمای اماراتی را اجاره کند که مسافران را
به تهران منتقل کند و خالی از مسافر بازگردد.

امارات به هواپیمای ایرانی اجازه نمی دهد که با
مسافربهدبیپروازکند.
▪فرودگاه دبی اجازه پرواز صادر نمی کند

روابط عمومی «هما» نیز سه شنبه گذشته اعالم
کرد ،در پی شیوع ویروس کرونا در برخی از نقاط
کشور ،سازمان هواپیمایی کشوری امارات ،ظهر
امروز(سهشنبه)،طیاطالعیهای،همهپروازهای
«هما» از تهران و دیگر ایستگاه های پــروازی به
دبی و بالعکس را باطل کرده است.هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران «هما» دیروز نیز تاکید
کرد که در حال تالش برای دریافت اجازه پرواز
برای انتقال مسافران از دبی به تهران بوده و به
محض دریافت مجوز ،اقدامات الزم درخصوص
برقراری پرواز و بازگرداندن مسافران به کشور
انجام می شود.سخنگوی سازمان هواپیمایی
کشوری نیز شب گذشته در گفت و گو با خراسان
درباره سرگردانی نزدیک به هزار مسافر ایرانی
درفرودگاهدبیاظهارکرد:برایکشورهایدیگر
نیزاینمشکلوجودداشتهوحلشدهاست.رضا
جعفرزاده درباره زمان حل این مشکل ،ابراز بی
اطالعیکردوافزود:اماراتاجازهانجامپروازهای
ایرانی را نمی دهد و سازمان هواپیمایی کشوری
در حال پیگیری و رایزنی برای رفع این مشکل در
دبیاست.ویبابیاناینکهبازگرداندنمسافران
ایرانی از وظایف ماست ،ادامه داد :پرواز تحت
نظارتوزارتبهداشتبایدانجامشود.سخنگوی
سازمان هواپیمایی کشوری گفت :هم اکنون
هواپیمایایرانیمتوقفدردبیوجودندارد.

کاری بـا اقتصـاد ایـران کـرده کـه تحریمهـای
آمریـکا نکـرده اسـت .آن هم صـادرات غیـر نفتی
(ایـران) .اظهارنظـری کـه برخـی کاربـران از
خجالتـش در آمدنـد و پاسـخ تنـدی بـه او دادنـد.
البتـه خیلی تعجـب نکنیـد .دوبوویتز قبـل از این
هـم سـابقه چنیـن کاری را داشـته اسـت.
او از حامیـان تشـدید تحریمهـا علیـه ایـران و
از مخالفـان جـدی برجـام بـود و پـس از خـروج
ترامـپ از برجـام در اردیبهشـت  97از ایـن کـه
ترامـپ آن توافقنامـه را ناقـص تلقـی کـرده بود،
ابـراز خوشـحالی کـرد .او بخشـی از تحصیلات
خـود را در دانشـگاه عبـری اورشـلیم گذرانـده
و ارتباطـات نزدیکـی بـا رژیـم صهیونیسـتی
دارد؛ اندیشـکده ای کـه تاثیـرات مهمـی در
تصمیـم گیـری دولـت آمریـکا دارد .او در روزی
کـه ارتـش آمریـکا بـه دسـتور رئیـس جمهـور ایـن
کشـور ،سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی را شـبانه و
بـه صـورت ناجوانمردانـه در بغـداد تـرور کـرد ،از
ایـن اقـدام ابـراز خوشـحالی کـرده بـود و !...در
صفحـه سیاسـی ( )16دربـاره واکنـش کاربـران
و سیاسـیون بـه ایـن اظهارنظـر ناجوانمردانـه
دوبوویتـز و سـابقه بدشـگون او نوشـته ایـم.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••تا نزدیک انتخابات می شیم بعضی ها چقدر
فعال می شن .یکسره به فالن بیمارستان و
فالن اداره می روند تا عیادت و بازدید داشته
باشند .آقایان حاال کجا هستند؟ می دانند از
موقع انتخابات پراید چندمیلیون گران شده؟
می دانند برنج و روغن و دالر چقدر افزایش
قیمت داشته؟
••دوبـــاره بــه زمــان گــرانــی هــای لحظه ای
رســیــده ایــم امــا مسئوالن انــگــار همچنان
خواب تشریف دارند.
•• این مسئوالن برای جوان ها چه کرده اند
که ایــن قــدر انتظار حمایت دارنــد؟ ما باید
چندسال کار کنیم تا خودروی داغونی مثل
پراید بخریم؟ باید چندسال کار کنیم تا یک
خانه  50متری حاشیه شهر بخریم؟
•• پسرم در پادگان سرباز است.حتی یک
ماسک یا دستکش به ایــن ســربــازان بینوا
نمیدهند .لطفا رسیدگی کنید .پادگان ها
بسیار آلوده است.
•• لطفا گزارشی از مشکالت مراکز بهداشتی
درمانی دولتی و کمبود امکانات شــان در
مقابله با ویروس کرونا تهیه کنید نه از ماسک
خبریهستونهازمحلولضدعفونیکننده.
••وزارت بهداشت پیامک زده که اخبار کرونا
را فقط از طریق ما دنبال کنید .آره خب .نه این
که خیلی راست میگن .اصال ما راستگوترین
مسئوالن دنیا رو داریم .آن ها ما رو شرمنده
این صداقت شون می کنند.
••آقایان فرهنگی! شما که همیشه طلبکارید،
چــرا بعد از آزم ــون رتبه بندی ایــن همه به
خودتون افتادین؟
••مسئوالن ،خوب مردم رابه بیماری کرونا
سرگرم کرده اند و اجناس وخــودرو و طال و
مسکن و دالر روز به روز گران تر می شود.
••لطفا از داروخانه ها بازرسی کنید ماسک
و الکل نمی دهند ،میگن نــداریــم ولــی به
دوستان خودشون میدن!
••من سربازم و مسئوالن پادگان ها جوری با
سربازها رفتار می کنند که انگار برده خریده
اند! آقایان نظامی با خودشان فکر نمی کنند

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

که جوان ها کلی درس خوانده اند و حاال به
این جا رسیده اند؟
•• واقعا دست دولت محترم درد نکنه! حداقل
شب عید دالر رو کنترل می کردی بی انصاف.
••چــرا مسئوالن جلوی گرانی هــای لحظه
ای و دالل های زالوصفت را نمی گیرند؟
خودتان را به خواب زده اید یا می خواهید
مردم بیدارتان کنند؟
•• چرا کسی یا مسئولی جواب گو نیست؟ چرا
به جای  205هزار تومان سود سهام عدالت
 109هــزار تومان ریخته انــد؟ بقیه پولمان
کجا رفته؟!
•• آقــای روحانی بازهم فرمودند که مرجع
اصلی اطــاع رسانی به مــردم رسانه ملی
است! آقای محترم! فراموش نکنید این رسانه
ملی همان رسانه ای است که ازسوی شما و
همپیمانهاتونبارهاوبهدفعاتهدفهجمه
وبــی مهری قرارگرفته بــود .تناقض گویی
درحرف وعمل انسان را بی اعتبار می کند.
••شخصیکهنگرانالقایبدترشدنوضعیت
اقتصادی از زبــان مقام مسئول هستید با
همین الپوشانی ها و دروغ های مسئوالن
محترم به این جایگاه گل و بلبل رسیدیم .لطفا
به مردم رحم کنید.
••در ج ــواب دوســتــی کــه بــه تبریک گفتن
اصولگرایان ای ــراد گرفته باید گفت مگه
اصــاح طلبان به هم تبریک نگفتند؟ کی
گفته کشورهای دیگه فقط آمریکا و انگلیس
هستند؟ همسایه ها رو باید دید نه هزاران
کیلومتر اون طرف ،اونم آمریکای تروریست!
•• چــرا بــایــد آمـــوزش وپـــرورش طبق روش
قدیمی وسنتی باشه ،آیا در این مواقع نباید از
روش تدریس مجازی واینترنتی بهره جست؟
•• بزرگراه تهران -شمال را افتتاح کردیم که
سریع تر برویم شمال و کرونا را منتقل و منتشر
کنیم .دست مریزاد!
•• مرکزعلمی کاربردی آستان قدس اصال
با فرزندان شهدا و ایثارگران رفتارمناسبی
ندارند و همکاری هم نمی کنند وناامیدانه
سخن می گویند.

نمابر05137009129 :

••لطفا به فکر ایثارگران باشید .چرا گزارشی
از وضع آن ها تهیه نمی کنید؟
•• امــیــدوارم ویــروسکــرونــا در میدان های
ورزشیماشیوع پیدانکند!
••تو رو خدا به آقای ربیعی سخنگوی دولت
بفرمایید این قدر سیاست شفافیت وراست
گویی را در پیش نگیرد چون این مردم اصال
جنبه آن را ندارند وکار دست دولت می دهند.
••دستگاه قضا حتی یک لحظه هم نباید
فــرصــت نــفــس کــشــیــدن ب ــه ایـــن کــرکــس
موتورسوار کثیف و اعضای باندش بده.
••متاسفانه روزنامه خراسان به عنوان یک
رسانه وظیفه خود را انجام نمی دهد .چرا
یک بار یک تیتر بزرگ و گزارشی مخصوص از
گرانی مسکن و آهن ندارید؟
••خراسانا!چندسالاستکهویژهنامهنوروزی
منتشروچاپ نکردیآیاعیدنوروزامسالهم
قــــصــــدداریویــــژهنــــامــــهنــــوروزیچــــاپو
منتشرنکنی؟!
••متاسفانه به تجربه ثابت شده که مسئوالن
مربوط در ایران در برابر مدیریت بحران ها
بسیار ضعیف عمل می کنند و ایــن نگران
کننده است.
••خراسان عزیز پیگیری کن درمشهدماسک
کم شده ومردم ازکرونااسترس دارند.
•• انتقال صنایع آالینده از شهرکمک بزرگی
بــه تــمــام شــهــرونــدان بیرجندی مــی کند.
لطفادراین کارخیر هرچه زودتراقدام کنید.
اجرکم عندا...
•• خراسان در اخبار صدا وسیما به نقل از
وزیر بهداشت چین گفته شد در این کشور،
واکسن کرونا ساخته شده ودر اختیار افراد
قرار میگیرد .آیا این خبر دروغ است؟
•• متاسفم بــرای همراه اول که وقــت و بی
وقت پیامک می زند.نمی فهمد شاید یک
نفر مریض باشد ،خواب باشد ،چرا این همه
مزاحم مردم می شود؟
••از قــوه قضاییه تقاضا دارم بــه شــدت با
احتکارکنندگان لوازم بهداشتی در مأل عام
برخورد کند.

تصمیماتمهمکمیته ملیکرونا

اعمال محدودیت تردد بین شهری افراد مشکوک ،تمهیدات جدید درباره مراکز آموزشی ،حرم های مطهر و نمازجمعه

وزیــر بهداشت با تشریح مصوبات مهم ستاد
مدیریت و پیشگیری کرونا گفت :مقرر شد در
هر استان ،ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای
استانی تشکیل شود .دکتر نمکی دیشب پس
از نشست ستاد ملی مدیریت و پیشگیری کرونا
افــزود :صدا و سیما و وزارت بهداشت به عنوان
مرجع اصلی خبررسانی تعیین شده است.وی با
بیان این که به جای قرنطینه شهرها ،محدودیت
رفت و آمد برای افراد مشکوک به کرونا در نظر
گرفته میشود ،ادامه داد :در ورودی شهرها با
تجهیزاتالزم(حرارتسنج،تبسنجو)...ورود
و خروجها کنترل می شود.وزیر بهداشت گفت:
ازهمهمردممیخواهمکهبرایمسافرتحرکت
نکنند .وقتی چند روز مدرسه تعطیل میشود،
افــراد سفر نکنند و از نقاط آلــوده یا غیرآلوده به
نقاط دیگر کشور سفر نکنند .در مبادی شهرها

اگر فردی مشکوک به ابتال باشد ،در همان شهر
 ۱۴روز به قرنطینه م ـیرود.وی درباره تعطیلی
مدارسهمگفت:مدارسدرمناطقیکهدرآنها
آلودگیوجودداردموقتوبهمدتسهروزتعطیل
میشوندو روزجمعه(۹اسفند)اسامیشهرهایی
کهمدارسآنهاتعطیلمیشوند،بهاطالععموم
میرسد .وزیر بهداشت افزود :دانشگاهها نیز به
طورموقتوبهمدتیکهفته(حضوری)تعطیل
خواهد شد؛ اما آموزش از راه دور ادامه دارد .وی
دربارهبقاعمتبرکهنیزاظهارکرد:دربقاعمتبرکه
همچون حرم مطهر امام رضا(ع) ،حرم حضرت
معصومه(س) ،شاهچراغ ،عبدالعظیم و...
محدودیتورودبهحرماعمالمیشود؛بهگونهای
کهزائرانبدونتوقفدرصحنسالمدهندوخارج
شوند.نمکیافزود:درورودیهایبقاع،تجهیزات
الزم (مایع ضد عفونی کننده ،ماسک و )...برای

جلوگیری از انتشار ویروس در اختیار مردم قرار
میگیرد.او با بیان این که نماز جمعه به مدت یک
دوره در شهرهایی که آلوده تشخیص داده شده
برگزارنخواهدشد،ادامهداد :سامانه ۴۰۳۰که
بسیارپرشتابوسریعدرپاسخ گوییاستبهجای
 190از امروز برای پاسخ گویی مردم راه اندازی
شدهاست.اینستادباکمکستاداجراییفرمان
حضرتامامراهاندازیشدهاست .وزیربهداشت
دربــاره روند بهبودی بیماران مبتال به کرونا در
کشورنیزگفت:دراینزمینهخوشبختانهخبرهای
خوبی به دست میآید و تعداد افراد رو به بهبودی
افزایش یافته است و امروز تعداد قابل توجهی از
بیمارستانهاترخیصشدهوحدود ۳۰نفرهمدر
قمترخیصشدهاند.بهگفتهوی،مصوباتنشست
ستادمدیریتوپیشگیریکرونابایدبهتأییدرئیس
جمهوربرسد.

