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توگو با «ایران» اعالم کرد
استاندار آذربایجان شرقی در گف 

تکمیل زنجیره صنعت چرم در تبریزبا بهرهبرداری از شهرک تخصصی

سادات الری :تصمیمی برای بازگشایی کامل مدارس
گرفته نشده است

گزارش «ایران» از وضعیــت ایمنی پارکها و فضاهای عمومی پایتخت

حمیده امینی فرد
خبرنگار

سجاد صفری /ایران

از اردیبهشــت سال  93تا  21مردادماه
امســال 6 ،ســال و انــدی میگــذرد6 ،
ســالی که برای بســیاری از مــا تنها یک
عــدد روی تقویــم خانههایمــان بوده،
اما برای خانواده فاطمهای که  4ســال
پیــش ،در چهــارم خردادمــاه ،95
جســم بی جان دختر  5سالهشان را در
حفره آبنمای پارک کوهســار به شــکل
دلخراشــی پیــدا کردنــد ،ایــن ســالها
فقط یک عدد نبوده اســت .خانواده او
حاال هم جــرأت قدم زدن در پارکی که
سرنوشت زندگیشان را در چند ساعت
نحس به یکباره تغییر داده است ،پیدا
نکردهانــد .زمــان از  6ســال پیش برای
خانــواده پســر بچــه  10ســالهای کــه در
پــارک جاللــی تهــران هــم در آبنمای
پــارک دچار برقگرفتگی شــد ،متوقف
شــده اســت 30 .مــرداد  95هــم برای
خانــواده پســر بچــه  13ســالهای که به
هوای برداشــتن توپش به داخل آبنما
رفــت و دچــار برق گرفتگی شــد ،دیگر
یک تاریخ صرف تقویمی نیست ،همه
ایــن روزها شــروع یک داغ همیشــگی
اســت؛ داغی کــه حتی با شــنیدن خبر
یک اتفاق تلخ مشــابه سر باز میکند و
چندین خانواده عزادار را دوباره به یاد
خاطراتــی میاندازد که شــاید از رفتن
به همه پارکها بیزارشــان کرده باشد.
خانــواده عمــاد هــم قطعاً از شــهریور
ســال گذشــته تا به همین امروز تصویر
تهــای بلیتفروشــی
خروجــی گی 
هــر نقطــهای از شــهر را بــه ماجــرای
برقگرفتگــی فرزنــد  6سالهشــان در
ورزشــگاه آزادی گره خواهــد زد ،اتفاق
دردناکــی که لذت یک بازی شــیرین را
برای همیشــه گرفت و شــیرینی اش را
تلــخ کرد؛ البته امســال هم دوباره یک
برق گرفتگی ساده در پارک الله اتفاق
افتاد تا سریال برقگرفتگی در پارکها

و فضاهــای عمومی به این ســادگیها
تمــام نشــود ،این بــار قربانــیاش یک
نوجوان  14ســاله بود که به هوای بازی
به یکــی از بزرگتریــن و معروفترین
پارکهای تهران رفته بود اما یک بازی
پینگپنگ ،پایان بازی زندگیاش بود.
به گزارش «ایــران» ،وضعیت 150
پارک تهران ســال گذشته بررسی شد،
نتیجه ،شناســایی  10هزار مورد خطر زا
در پارکهــا بــود کــه  7هــزار خطــر آن
بــه بحــث ایمنــی برمیگشــت ،ســهم
بــرق گرفتگــی در ایــن ارزیابیهــا 21
درصد بود! در بررســی دیگــری ایمنی
زمینهای بازی پارکها پیش کشــیده
شــد و آنجا هم معلوم شــد که بیش از
 68درصد وســایل بازی بــرای کودکان
مخاطرهآفریــن و آسیبزاســت .حــاال
هم که کارشناسان از وضعیت ناایمنی
بــازار تهــران ،انبــار نفــت شــهران،
تجهیزات فشــار قــوی بعثت و خطوط
انتقــال ســوخت بــه عنــوان خطــرات
بالقــوه تهــران نــام میبرنــد .ســؤال
اساســی این اســت آیا در حــوزه ایمنی
فضاهــای عمومی ،اراده جــدی وجود
ندارد؟ آیا مســئولیت کار فقط برعهده
پیمانکاران و شــهرداری منطقه اســت

و آیــا به صــرف پرداخت دیــه و گرفتن
رضایــت میتوان از همــه این اتفاقات
تلــخ براحتــی عبور کــرد؟ ســند برنامه
 5ســاله ســوم توســعه شــهر تهــران،
شــهرداری را مســئول حفــظ ایمنی در
فضاهای عمومی شهر میداند ،اما آیا
یک ســاختار ضعیف و بدون ضمانت
اجــرا زیــر نظــر یــک شــرکت میتواند
مســئولیت ایمنــی در شــهر را تأمیــن
کند؟ شــورای شــهر بارها تأکید کرده تا
واحــدی مجــزا و تخصصــی بــا بودجه
کافــی بــرای اچ اس ای (مدیریــت
ســامت ،ایمنی و محیط زیست شهر)
راهاندازی شــود ،واحدی کــه اثرگذاری
الزم را دارد و میتوانــد بــه صــورت
مســتقل تصمیمگیــری کنــد و البتــه
تمهیــدات الزم هــم بــرای پیشــگیری
از بروز حوادث و ســوانح ناشــی از نبود
تجهیــزات ایمــن از طریــق تشــدید
نظارت بــر عملکرد پیمانکاران فراهم
شود.
امــا شــما بــه عنــوان یک شــهروند
تاکنــون از «اچ اس ای» چیــزی
شــنیدهاید؟ خانــم احمــدی میگویــد
کــه هفته پیش با فرزند ســه ســالهاش
بــه پــارک قیطریــه رفتــه ،امــا از همان

ابتــدا با دیــدن ســیمها و کابلهای رها
شــده برق حتی جرأت نکرده است که
دســت پســرش را رهــا کنــد .از نگهبان
هم که پرســیده ،جواب درستی نگرفته
اســت .یا آقای رضوانی کــه با فرزندان
خردســالش بــه یکــی از پارکهــای
مناطــق شــمالی تهــران رفتــه و در
حین بــازی ،میله حفاظ تاب باز شــده
و فرزنــدش بــه زمیــن خــورده اســت:
«مــا حتــی نمیدانســتیم به کجــا باید
شــکایت کنیــم ،هیچ راهی بــرای ورود
کالســکه درســت نکردهانــد و بچهها را
هم نمیشود یکجا نگه داشت ».آقای
روحنواز هــم تجربه جالبی از آب بازی
کودکان کار در آبنمای میدان فردوسی
دارد .آنهــا نوبتــی آب بــازی میکردند
و من مرتب اســترس داشــتم که مبادا
اتفــاق تلخــی بیفتــد ».خانــم مقیســه
هــم از بهداشــت پارکها گالیــه دارد:
«ســطلهای آلــوده درکنــار آبخــوری
گذاشــته شــده ،ســیمهای بــرق از الی
درختــان عبور میکنــد ،انــگار پارکها
بیشــتر بــرای آدمهایــی ســاخته شــده
که یکجا بنشــینند و فقــط حرف بزنند.
تحرک داشــته باشــی بایــد عواقبش را
بپذیری! حدود دو سال است که اجازه

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
اگر دستورالعملها را کنار بگذاریم ،موج سوم کرونا را هم خواهیم داشت
رئیس جمهوری با قدردانی از کادر درمان
کشور و مدافعان ســامت گفت :پزشکان
ما همیشــه به قســم خــود پایبنــد بودند و
کار خود را نه به عنوان یک شــغل بلکه به
عنوان یک وظیفه و تالش عاشــقانه برای
سالمت مردم تلقی میکردند .به گزارش
ایرنا ،حجتاالســاموالمســلمین حسن
روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
گفت :امســال یــک تبریک جانانهتــری را
باید تقدیم پزشکان جامعه کنیم همیشه
پزشــکان ما در خط مقدم ســامت مردم
بودند و همیشه تالش کردند.
رئیــس جمهــوری گفــت :مــا االن وارد
شــهریور شــدیم و  ۶مــاه بــا ایــن ویــروس
مقابله کردیم و وارد ماه هفتم شــدیم .در
ایــن مقابله مدافعان ســامت کار بســیار
بزرگی انجام دادند اعم از پزشک ،پرستار،
بهیار و همهآنهایی کــه تالش میکنند در
بخشهــای مختلف .یــک زنجیــر به هم
پیوسته است و همه را به عنوان خط مقدم
مدافعان ســامت مــردم میشناســیم و
میخواهیــم از عزیزانــی که شــبانه روز در
زمینه ایــن بیماری تــاش کردند ،تجلیل
کنیــم .روحانــی ضمن تقدیــر و تجلیل از
ســه خانواده از پزشــکانی که جــان خود را
فداکرده و به شهادت رسیده بودند افزود:
بــه عزیزانی که در مقابله بــا ویروس جان
عزیز خــود را از دســت دادند ،بــه خانواده
بزرگشانتسلیتمیگوییم.البتهتجلیل
و تشــکر ما نســبت بــه همــه خانوادههای
عزیــز اســت تواضــع کنیــم در برابــر همه
خانوادههایــی کــه صبــر و تحمــل کردند.
روحانی افــزود :از تالشهــای کادر درمان
بویژه در مقابله با کرونا در موج دوم تشکر و
قدردانی میکنیم ،موج اول به یک شکلی
ســخت بود بــرای اینکه بــا این ویــروس و
خطرات آن و اینکه چه نوع دارو و درمانی
میتواندمفیدباشدیاچهمراقبتیاهمیت
بیشتری دارد ،آشنا نبودیم .از ماه اسفند تا
اواخر فروردین دو ماه بســیار ســختی بود.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد :مــوج دوم
کرونــا از اواخــر خرداد آغاز شــد و تمام تیر
و مردادمــاه را هم دربر گرفت ،این موج تا
حــدی با موج اول متفاوت بــود ،به طوری
کــه این مــوج وســیعتر و ســنگینتر بــود و
ویروس مهاجمتر شده بود .رئیس دولت
دوازدهــم بــا ارائــه آمــاری از جانباختگان
کرونا اظهار داشت :در میان جانباختگان،
جوانان در سنین  ۳۰تا  ۴۰سال را مشاهده
میکنیم ،در حالی که در موج اول این آمار

نمیدهــم فرزندانــم بــه هیــچ پارکــی
بروند».
رئیــس کمیتــه ایمنــی و مدیریــت
بحران شــورای اسالمی شــهر تهران به
«ایــران» میگویــد که همه دســتگاهها
و ســازمانهای دولتــی و خصوصی که
نوع فعالیتشــان دارای ریسک است،
باید از اســتانداردهای ایمنی برخوردار
بــوده و از مخاطــرات بــه دور باشــند.
در فضاهــای عمومــی و شــهری مثــل
پارکها ،میادین ،بوستانها هم حتماً
تجهیزات و مبلمان شــهری براســاس
اســتانداردهای ویــژهای طراحــی
شــده باشــد و از ســوی پیمانــکاران و
دســتگاههای نظارتــی کنتــرل شــود و
چک لیســتهای مشــخصی برای این
بازدیدها مشــخص شود .در شهرداری
تهــران هم با توجه به نــوع فعالیتها
و همین طــور حضور پیمانــکاران باید
بخشــی مجــزا بــه مقوله ایمنــی وجود
داشــته باشــد .ســؤال این اســت که آیا
چنین بخشــی وجود دارد؟ بله اما یک
واحــد قــوی نیســت و تنهــا در ذیل کار
یک شــرکت تعریف شــده است .ما در
کمیســیون ســامت تــاش میکنیــم
تا جایــگاه بخش ایمنی در شــهرداری
تهــران ارتقــا یابــد .بایــد یــک واحــد
قــوی اچ اس ای در شــهرداری تهــران
راهانــدازی شــود کــه ضمانــت اجرایی
الزم را دارد .البتــه ایــن بــه فضاهــای
عمومــی برمیگــردد و خــود فضاهای
خصوصــی مثل کلینیکهــای درمانی
هــم بایــد واحــد مجــزای اچ اس ای و
مسئول فنی جداگانه داشته باشند .در
سینا مهر اگر این واحد فعال بود ،هیچ
گاه اجــازه نمــیداد در کنــار در ورودی
یک انبار ســاخته شــود و در آن کپسول
اکســیژن ،لباس بیماران و کولری که از
نظر برقکشی مشــکل دارد ،نگهداری
شود .ســازمان مافوق (در اینجا وزارت
بهداشــت) و اداره بازرســی وزارت کار

کم بود اما در موج دوم بیشتر شده است.
وی در ادامه درباره برگزاری آزمونهای
سراســری گفــت :بــرای مــا تصمیمگیری
درباره این آزمونها ،تصمیمگیری درباره
اینکه ایــن آزمونها برگزار شــود یــا برگزار
نشــود و یــا چگونــه انجــام شــد ،ســخت و
مشــکل بود .برخــی میگفتنــد «برگزاری
ایــن آزمــون را کنار بگذاریــد» حتی یکی از
مســئوالن در تمــاس تلفنــی میگفت که
«این آزمون را کنار بگذارید مگر چه اتفاقی
میافتــد ،خــب یــک ســال دیرتــر»؛ البته
براحتی میتوان گفت یک سال دیرتر ،اما
گفتن آن خیلی سخت اســت ،عمر ،آرزو،
امیــد و برنامهریــزی یک جــوان و خانواده
اســت کــه بگوییم یــک ســال صبر کــن یا
دانشگاههای پایینتر ثبت نام کن.
وی افــزود :وقتــی مــا نمیتوانیــم یک
آزمون برگزار کنیم پس چگونه میتوانیم
در دوران کرونا اعالم کنیم مغازهها و بازار
و متــرو و حمل و نقل عمومــی ،ادارات باز
باشــند یا اجــازه میدهیم درشــرایط این
ویــروس مــردم ســفر برونــد به اســتانها
بروند،اینهاهمهمشابههمهستند،آزمون
هم مانند همین موارد است.
ëëکرونا هنــوز از خســوف و کســوف به طور
کاملخارجنشدهاست
روحانــی گفت :مردم عزیــز باید توجه
کنند این بیمــاری علیرغــم اینکه برخی
از ابعاد آن برای ما آشــکار شــده اســت اما
هنــوز هم برخی دیگر از ابعــاد آن برای ما
ناشــناخته اســت .روحانی اظهار داشت:
بــه رغم گذشــت  ۶ماه از شــیوع ویروس و
باتوجه به جدید بودن آن همچنان اتفاق
نظــر ،گفتههــای متضاد و حتی بازگشــت
به زمان قبــل وجــود دارد .در روزهای اول
شیوع بیماری تأکید بر استفاده از دستکش
بود ولی امروز شستن دست و صورت با آب

و صابــون توصیه میشــود .البته هرچقدر
رو بــه جلــو حرکــت میکنیــم  ،بــا وجــود
اینکه بعضــی از ابعاد ویروس مشــخص
میشود ،بخش تاریک ویروس همچنان
زیاد اســت و این بیمــاری به صورت کامل
از کســوف و خســوف خــارج نشــده اســت.
رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری از
سخنانش گفت :سازمان بهداشت جهانی
اعــام کــرد تا مهــار ایــن ویروس دو ســال
فاصله داریم ،این چیز عجیبی است که با
گذشت شــش ماه هنوز اعالم میکنند که
دو سال فاصله داریم و این نشان میدهد
کــه پیچیدگیهــا در این زمینه زیاد اســت؛
البتــه در کشــور ما همــه برای این واکســن
تالش میکنند ،از شــرکتها و مؤسســات
مختلف ،شــرکتهای دانش بنیان تشکر
و سپاســگزاری میکنیم و امیدواریم که به
این واکســن دســت یابیم .روحانــی افزود:
ممکــن اســت بگوییم تــا دیــروز هر هفت
دقیقــه یک نفر فوتــی داریم ،حاال بگوییم
 ۱۳دقیقه ۱۵،دقیقه و ان شاءاهلل ۲۰دقیقه.
این دلیل نمیشود دستورالعملها را کنار
بگذاریــم و مراقبتها را رها کنیــم؛ اگر دو
مرتبه دســتورالعمل های بهداشتی را رها
کنیم دوباره با یک پیک مواجه میشویم.
بعضی میپرسند موج سوم هست یا نه؟
این دســت خود ما اســت که موج ســوم را
دور میکنیــم یا نه؛ اگر دســتورالعملها را
کنار بگذاریم موج ســوم هــم خواهد بود و
اگر رعایت دستورالعمل ها را ادامه دهیم،
ممکن است موج سوم نداشته باشیم.
ëëزیرســاختهای ســامت الکترونیک و
دولتالکترونیکبایدتأمینشود
رئیس جمهــوری در بخــش دیگری از
ســخنانش ،دولت الکترونیک و ســامت
الکترونیــک را دو موضــوع بســیار مهــم
عنوان کــرد و گفت :در دولــت الکترونیک

مــردم مراجعــه حضــوری بــه بانــک و
شــهرداری و اداره ثبــت و ادارات دیگــر
ندارنــد ،بلکــه از خانه و با موبایل مشــکل
خود را حل میکنند -باز هم تأکید میکنم
اگر در ادارهای انجام کاری از طریق فضای
ســایبری ممکــن باشــد و بگویند کــه باید
حضوری مراجعه کننــد ،حتماً باید تنبیه
شود از تنبیهاتی که انفصال سه ماه و شش
ماه بود .اگر کســی مردم را وادار میکند که
در فضــا بیاینــد و در متــرو اتوبوس و صف
ادارات باشــند ،پذیرفتنــی نیســت .رئیس
دولــت تدبیر و امیــد ادامــه داد :در بخش
ســامت هم همیــن طــور اســت .پرونده
ســامت الکترونیک پیشرفتهای خوبی
داشــته است ما باید همه مراحل سالمت
الکترونیــک را ســریعتر به پایان برســانیم
و مــردم جــز در مــوارد ضــروری نیــازی به
مراجعــه حضــوری نداشــته باشــند؛ مــن
میدانم که این کار سخت است و بعضی
از بخشهــا زیــر بــار نمیرونــد و میدانم
بعضــی از بخشهــای ادارات ما–نعــوذ
بــاهلل برای بعضی امور خــاف قانون -به
حضور نیاز دارند ،بعضی از شــهرداریها
نیــاز به حضور دارند ما باید برخورد کنیم.
اگــر میخواهیــم بــا فســاد برخــورد کنیم
زمــان و موقعیت آن االن اســت .تا جایی
کــه امکانپذیر اســت ،همــه را وادار کنیم از
مراجعه حضوری پرهیز کنند.
ëëامکاناتارتباطیدرایاممحرمبهبهترین
وجهدراختیارمردمباشد
رئیــس جمهــوری در ادامــه از وزیــر
ارتباطــات خواســت زیرســاختهای
برگزاری مراسم محرم به شکل اینترنتی را
تأمین کند و تأکید کــرد :در ایام ماه محرم
روی موضوع پهنــای باند ،امکان ارتباطی
در سراســر کشــور باید به بهتریــن وجه در
اختیار مردم باشد .همه تکایا ،حسینیهها
در اعالمیههای خود بیان میکنند که فالن
مداح از طریق فالن کانال سایبری مشاهد
کنیــد و باید پایهها و امکانات و شــبکه این
فضای سایبری برای پوشش این برنامهها
کامالً مســتحکم باشــد .روحانی گفــت :از
وزیــر ارتباطــات میخواهــم کــه بــه هیچ
مســئول مهمی کــه باید مراقب باشــد در
این ایــام مرخصی داده نشــود ،تاســوعا و
عاشورا این مسئوالن باید سر کار خود بوده
و مراقب باشند ،زیرا این میتواند موجب
بــه هــم ریختگــی برنامه باشــد زیــرا همه
در ایــن ایام عزاداری بــرای ارائه برنامه در
کانالهایمختلفبرنامهریزیکردهاند.

باید فعالیت این بخش را کنترل کنند،
انتظار اینســت که آنها فعاالنه برخورد
کنند .نقش بهرهبــرداران و مالکان نیز
باید جدی دیده شود .بسیاری از مراکز
درمانی در لیست پرخطرها قراردارند.
در فضاهــای عمومــی مثــل پارکهــا
هم اگــر پیمانــکاری تخلف کــرده باید
جریمــه و خلــع شــود .ایــن نظــارت و
کنتــرل نهــاد باالدســتی را میطلبــد.
نمیتــوان نســبت بــه مســائل ایمنــی
کوتاهی کرد.
زهرا صدر اعظم نوری با بیان اینکه
اظهــار نظر درباره ایمنی همه پارکها
وفضاهــای عمومــی تهــران امکانپذیر
نیســت ،میگویــد :ایمنــی کنتــرل و
نظارت دائم و مستمر میطلبد وگرنه
هــر فضایــی اعــم از زیــر گــذر ،تونــل و
معبــر عمومــی بالقــوه میتواند خطر
آفرین باشد.
آیــا واحــد اس اچ ای میتوانــد
زیرمجموعــه مدیریــت بحــران
شــهرداری تهــران بــرود؟ رضــا کرمی
محمــدی ،رئیس ســازمان پیشــگیری
و مدیریــت بحــران شــهرداری تهــران
بــه «ایــران» میگویــد  «:از ایــن طــرح
اســتقبال میکنیــم ،بــه شــرط آنکــه
بودجــه و امکانــات الزم را در اختیــار
مــا بگذارنــد .هــم اکنــون در اغلــب
کشــورهای پیشــرفته ،همــه پروژههــا
مبتنی بر ارزیابی ریســک اســت و همه
خطــرات و ظرفیتهــا ازهمــان ابتدا و
در مرحلــه طراحــی بررســی میشــود.
در تهــران مــا بتازگــی وارد ایــن بحــث
شــدهایم و این در حالی است که حتی
بســیاری از کالنشــهرها به این موضوع
فکرهــم نمیکننــد .اچ اس ای تمــام
مــوارد ایمنــی و اتفاقاً بیشــتر جزئیاتی
مثــل لولههــای آب ســاختمان را دربر
میگیــرد چون ممکن اســت حتی آبی
کــه از لولههــا خــارج میشــود ،بــرای
سالمتی مضر باشد».

اخبــــار

تهران کاله ایمنی ندارد

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت :بــه گونــهای بــه مــردم القا میشــود کــه انگار
تصمیمگیری شــده و قرار اســت مدارس کامالً بازگشــایی شــود در حالی که فعالً
ترکیب حضوری و مجازی مطرح اســت و تاکنون هیچ تصمیمی برای بازگشــایی
کامــل مــدارس اتخــاذ نشــده اســت .بــه گــزارش ایســنا،دکتر سیماســادات الری
درخصوص زمان و نحوه بازگشایی مدارس در شرایط شیوع کرونا اظهار کرد :ستاد
ملــی مقابله با کرونا هنوز درخصوص بازگشــایی مدارس ابالغیــه واضحی نداده
است و تنها صحبتهای کارشناسی مطرح است.

توضیحاتشهرداری
در مورد تابلوی «میدان جمهوری اسالمی»

رئیس مرکز ارتباطات شــهرداری تهــران درباره تغییر در تابلوی میدان جمهوری
اســامی توضیحاتــی را ارائــه کــرد .غالمحســین محمــدی در توئیتــی نوشــت:
ک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر! ارثیه هزاران شهید
«جمهوری اسالمی» نه ی 
برای ملت ایران است .آنچه در مورد تابلوی میدان جمهوری اسالمی اتفاق افتاده
است برای ما قابل بخشش نیست .با مسببان این اشتباه درهر پست و موقعیتی
برخورد جدی خواهد شــد و پیگیریها را گزارش میکنم ».روز جمعه تصویری از
تابلوی میدان جمهوری اســامی در شبکههای مجازی منتشر شده است که تنها
نوشته میدان جمهوری و واژه اسالمی از آن حذف شده است.

تأمین داروی بیماران سی اف تا  ۲۰شهریور

در پــی تجمــع خانوادههــا و نماینــدگان بیمــاران ســیاف از اســتانهای مختلف
کشــور در مقابــل ســازمان غــذا و دارو ،مدیرکل داروی این ســازمان خبــر داد که با
پیگیریهای انجام شده ،بناست تا  ۲۰شهریور داروی کرون با ارز دولتی تأمین شود
و ســعی میشــود نرخ نهایی آن نزدیک به قیمت داروی سابق که  ۹۵هزار تومان
بابت هر بســته بود ،تعیین گردد .دکتر سید حیدر محمدی گفت اکنون فقط یک
شرکت ایرانی مسئولیت تولید داروی مشابه کرون را دارد در حالی که این دارو باید
به دست چندین شرکت تولید شود تا عالوه بر شکلگیری جریان رقابت ،کیفیت
داروی مورد نظر نیز به نقطه مورد تأیید بیماران و خانوادههای آنان نزدیک شود.

