ﺿـﺮب ﺷﺴـﺖ ﻧﯿـﺮوی اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺑـﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺸﻬﺪ
ﭼﮑﯿﺪه :ﺗﺠﻤﻌﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،آن ﻫﻢ در دوران ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎر
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻌﺘﺮض داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ در روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻌﺘﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﮑﻮت…

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
دادﮔﺴﺘﺮی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و
اﻋﻼم ﮐﺮد

۱۱ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺸﻬﺪی ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم و ﺷﻮک
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺮﻫﺎ و ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺎره
ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﺮﺳﺘﺎران آزاد ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﺠﻤﻌﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،آن ﻫﻢ در دوران ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﺪون
اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻫﻤـﻮاره ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و دور از ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺗﺠﻤـﻊ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻌﺘﺮض داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻌﺘﺮض
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽﻣﻘﺪم ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر
اﯾﺮان )اﯾﻠﻨﺎ( درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﻔﺖ:

»ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺴﺘﺮی رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ آﻧﻬﺎ ورود ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺸﻬﺪی در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻬﯿﺪ دادﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻬﻠﮏ ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.

ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺸﻬﺪی ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟

ﻣﺸﻬﺪ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹از وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﻫﺸﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ« ﻗﺮار دارد .ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺎد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﻮوﯾـﺪ  ۱۹ﺑﺴـﺘﺮیاﻧﺪ .روزاﻧـﻪ  ۱۵۰ﺑﯿﻤـﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﮐﻮوﯾـﺪ  ۱۹در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﺳﺖ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺸﺮوع و ﭘﯿﺶ ﭘﺎاﻓﺘﺎده اﺳﺖ:

ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎری
رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری
رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺘﺎدی ﺑﺎ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﮐﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده وﯾﮋه

اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎده در ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﺴﺘﻪ و
از ﭘﺎاﻓﺘﺎده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﺳﺪ ،داروﻫﺎی او را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ او ﮐﻠﻤﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺪردی ﺑﮕﻮﯾﺪ.

روزی  ۱۵۰ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺸﻬﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﻧﺠﯿﺪﻧﯽ ،دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ دوﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ( ،رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
از وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﻫﺸﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ« ﻗﺮار
دارد .ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺎد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﺴﺘﺮیاﻧﺪ .اﻧﺠﺪﯾﻨﯽ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ
 ۱۵۰ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﺮی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ ۱۲
ﭘﺮﺳﺘﺎر از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﻗﺮارداد  ۸۹روزه ﻫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎزهﻧﻔﺲ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎء ﻧﺮﺳﯿﺪ.

ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺸﮑﺪه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽﻣﻘﺪم،
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:

»ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﮐﺎر در روزﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ،رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ،رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺘﺎدی ﺑﺎ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﮐﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻗﺮاری
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده وﯾﮋه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ«.
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ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﺎﺗﻮم و ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺑﺎزداﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻊ ،ﻣﺮاﺟﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ و
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺸﺪاری ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،دﺳﺖﮐﻢ  ۱۰ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ داراﺑﯽ ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۴ﻣﺎه
ﮐﺎراﻧﻪ ﻣﻌﻮق ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﮐﺎراﻧﻪ آنﻫﺎ را
ﻧﭙﺮدازد از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ

ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران زﺣﻤﺘﮑﺶ و
درسﺧﻮاﻧﺪه او از دﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎراﻧﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﮔﭻﭘﺰان ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺳﺎل ﺟﺎری دﺳﺖﮐﻢ  ۲۰۰ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎن ﺧﻮد
را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻨﺎن دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران »ﺷﻬﯿﺪ« دادهاﻧﺪ،
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎری از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺸﻬﺪ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹ﻗﻄﻌﯽ
اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﺮان در ۲۴
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻫﺰار و  ۵۴۹ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ

