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محدودیــت در دسترســی بــه 
پلتفرم هایی که به عنوان بســتری 
برای اشتغال اســتفاده می شوند و 
همچنین اختــال در اینترنت باعث ضــرر و زیان 
به کســب وکارهای خرد شد، اما کســب وکارهای 
دانش بنیــان هم عــاوه بر کســب وکارهای خرد 
فعال در پلتفرم های فیلتر شــده از این آســیب ها 
در امــان نماندند. همیــن موضوع باعث شــد که 
بسته های حمایتی متنوعی برای پشتیبانی از همه 
کســب وکارهایی که به نوعی به اینترنت وابســته 
هستند از سوی دولت طراحی شود. کسب وکارهای 
پلتفرمی و اینستاگرامی که اغلب خرد و خانگی اند با 
بسته حمایتی دولت که اخیرا ضوابط شناسایی آنها 
اعام شد، در آستانه تقویت هستند. از سوی دیگر، 
بخشی از کسب وکارهای اینترنتی استارت آپ هایی 
هستند که عملکردشان وابســته به اینترنت است. 
بخشی از کسب وکارها هم اگرچه اینترنتی نیستند، 
اما از شبکه های اجتماعی برای گسترش ارتباطات 
و تبلیغات اســتفاده می کنند. عاوه بر این گروه ها، 
تعداد زیادی از فریلنســرها هم هستند که ارتباط 
با مشــتری و پیدا کردن مشــتریان و پروژه ها را از 
طریق ابزارهای مرسوم اینترنتی خارجی که اکنون 
فیلتر شده اند، انجام می دادند. نکته ای که کمتر به 
آن پرداخته شده این است که در بسیاری از مواقع 
باوجود اتصال به پلتفرم ها و پیام رســان ها ازجمله 
تلگرام با اســتفاده از وی پی ان، افرادی که به صورت 
پروژه ای کار می کنند، از ارســال نشدن فایل های 
صوتی و تصویری شــکایت دارند. این موضوع حتی 
در ای میل هم دیده شــده اســت. کسب وکارهای 
دانش بنیانی که سال هاست تاش و خود را به عنوان 
»شــرکت« تثبیت کرده اند، اکنــون در مرکز این 
محدودیت ها و خسارت ها قرار گرفته اند؛ به طوری که 
صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری درصدد حمایت از آنها برآمده اند.

حمایت از محل تبصره 16
در قانــون بودجــه 1401بنــدی بــرای تامین 
دانش بنیان ها به منظور اشتغال آفرینی پیش بینی 
شده اســت و چندی پیش هم نشست هماهنگی 
این بخش از قانون با حضــور مدیران و نمایندگان 
بانک های عامل، نماینده بانــک مرکزی، تعدادی 
از نمایندگان مجلس، رئیس هیأت عامل صندوق 

نــوآوری و شــکوفایی و معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهور برگزار شــد. این در حالی است که 
اخیرا علــی وحدت، رئیس هیــأت عامل صندوق 
نوآوری و شــکوفایی بــا تأکید بر متضرر شــدن 
کســب وکارهای دانش بنیان در دوره اختاالت و 
قطعی های گاه به گاه اینترنت، از طرحی خبر داد که 
معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات قرار است برای حمایت 
از دانش بنیان ها اقدام کنند. وحدت منابع حمایتی 
از شــرکت های متضرر حاصل از قطعی اینترنت را 
همان بند »ب« تبصره 1۶ قانــون بودجه 1401 
کشور اعام کرد؛ این در حالی است که این بودجه 
پیش از اختاالت اینترنتی و محدودیت ها درنظر 

گرفته شده است.
با این حال، او اعــام کرده که صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی با ارزیابی این شــرکت ها و معرفی آنها 
می تواند وام قرض الحســنه به خســارت دیدگان 

اختصاص دهد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
درباره بند »ب« تبصره 1۶ قانون بودجه 1401 کشور 
یادآوری کرد که در راســتای اشتغال دانش بنیان و 
صنایع خاق در سراسر کشــور )استان ها با اولویت 
مناطق محروم( بانک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران مکلف اســت از طریق بانک های عامل مبلغ 
۵0هزار میلیــارد ریال از محل منابع ســپرده های 
پس انــداز و جایزه قرض الحســنه نظــام بانکی به 

شرکت های دانش بنیان و خاق اختصاص دهد.
به گفته وحــدت، صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
درخواســت شــرکت های دانش بنیــان را ارزیابی 
می کند، مبلغ تسهیات را تعیین و سپس شرکت ها 

را به بانک های عامل معرفی می کند.

وام بلندمدت و کم بهره
همچنین روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیــان رئیس جمهور هم از 
توجه ویژه ایــن معاونت به موضــوع قطع اینترنت 
و آســیب های وارده به شــرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها خبر داد و گفت: »در وزارت ارتباطات 
هم تصمیم گیری شده که یک بسته حمایتی برای 
این مجموعه ها پیش بینی شــود.«  ظاهرا بســته 
حمایتی مورد اشاره با بســته حمایتی که اخیرا از 
آن رونمایی شــد، متفاوت و مختص شــرکت های 
دانش بنیان اســت. او همچنیــن از برنامه معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ هایی که در 

این حوادث متضرر شده اند، خبر داده است.
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قطعا این دوره کوتاه 
هم می گذرد و کسب وکارهای جوانان ایرانی با توان 
بیشتر به  فعالیت خود ادامه می دهند، حمایت های 
معاونت علمی را در قالب وام های بلندمدت و کم بهره 
تعریف کرده اســت. دهقانی فیروزآبادی همچنین 
از شکل گیری کارگروهی برای بررسی و شناسایی 
مجموعه شرکت های آســیب دیده به منظور برآورد 

خسارات و جبران آن خبر داد.

کوچ دستوری ممکن نیست
باوجود حمایت هایی که صــورت گرفته و در آینده 
صورت خواهد گرفت، عمده کســب وکارهایی که 
به طور مستقیم یا غیرمســتقیم وابسته به اینترنت 
هســتند، خواهان رفــع فیلتــر و محدودیت های 
اینترنتی هســتند؛ به عنــوان مثال، محور بســته 
حمایتی که اخیرا از سوی دولت رونمایی شد، کوچ 

کسب وکارهای اینترنتی به پلتفرم های داخلی است، 
اما رئیس مجلس معتقد اســت که کوچ دستوری 

عاج مشکل کسب وکارها نیست.
محمدباقــر قالیبــاف چندی پیــش در حالی بر 
تســهیلگری و ایجاد انگیزه در کاربران برای کوچ 
به پلتفرم های داخلی تأکید کرد که انتقال مردم از 
یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی را به صورت 
دســتوری امکان پذیر ندانســت و خطاب به وزیر 
ارتباطات که در مجلس حضــور یافته بود، گفت: 
»خواسته مردم، مجلس و دولت از وزارت ارتباطات 
راه اندازی پلتفرمی در شبکه های اجتماعی است 
که پرسرعت و ارزان باشــد.« او با اشاره به اینکه 
گاهی هزینه اینترنت در حوزه شبکه های داخلی 
با هزینه بخــش خارجی برابر اســت، تأکید کرد 
که این مزیــت را وزارت ارتباطات باید ایجاد کند. 
قالیباف با تأکید بر امنیت کسب و کارها و کم بودن 
تسهیلگری و انتقال کاربران به پلتفرم های داخلی 
ادامه داد: »برخی دستگاه ها موانعی می گذارند که 

سزاوار نیست.«
به گفته او، مطمئناً اگر این پلتفرم ها سرعت و امنیت 
شخصی داشته باشند، همه می خواهیم که از پلتفرم 

داخلی استفاده کنیم.

تالش برای رفع فیلتر
این در حالی اســت که احمد نادری، نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اســامی هم در جلسه 
پرسش و پاســخی که اخیرا در دانشــکده ادبیات 
دانشگاه تهران برگزار شــد، درمورد اینکه مجلس 
برای موضوع فیلترینگ چه اقدامی کرده است، گفت: 
»ما )بخشــی از مجلس به ریاســت قالیباف به طور 

ویژه( هم پیگیر رفع فیلترینگ هستیم.«
عضو هیأت رئیســه مجلس با اشــاره به اینکه آقای 
قالیباف شخصا، به طور مســتقیم و به نمایندگی از 
بخش زیادی از مجلس به شــکل جدی پیگیر رفع 
فیلتر اینستاگرام و واتســاپ بودند و هستند، ادامه 
داد: »بحث های بسیار جدی درباره برداشته شدن 

فیلترینگ مطرح شده است.«
نادری سیاست فیلترینگ به شکل فعلی را جوابگو 
ندانست و به تجربه های مشــابه و ناموفق پیشین، 
مانند ممنوعیت ویدئو و ماهــواره در دهه های ۶0و 
70و ســپس فیلتر تلگرام در ســال 9۶و راه اندازی 

تلگرام طایی از سوی یک نهاد داخلی اشاره کرد.

کسب وکارها در انتظار حمایت بیشتر
با وجود حمایت از کسب وکارهای پلتفرمی و دانش بنیان، بخش عمده ای از کسب وکارها در انتظار ساماندهی اینترنت هستند

 آغاز رقابت فضایی اروپا
با آمریکا و چین

مقامات اروپایی در پاریس گرد هــم می آیند تا با بودجه 
18.۵میلیارد یورویــی برای تامین هزینه مــورد نیاز در 
فعالیت هــای فضایی آینــده این قاره موافقــت کنند. به 
گزارش بی بی ســی، در دســتور کار آنها ماموریت هایی 
به ماه و مریــخ، ماهواره هایی برای نظارت بــر آب و هوا و 
رمزگذاری ارتباطات جهانی فهرســت شده است. بودجه 
پیشنهادی برای آژانس فضایی اروپا نزدیک به 2۵درصد 

افزایش یافته است.
با این حال، با توجه به افزایش شــدید هزینه های زندگی 
در سراسر قاره، پیدا کردن پول برای این کار، یک چالش 
خواهد بود. حتی ممکن اســت دولت ها برای عقب نشینی 
از هزینه های فضایی نیز وسوسه شــوند. جوزف اشباخر، 
مدیرکل آژانس فضایی اروپا، گفت: این درســت اســت، 
اما اجازه دهید بگویم بســته ای که مــا روی میز داریم از 
نظر همه کشــورهای عضو ESA بسیار جذاب است. همه 
برای پیش بردن این پروژه موافق هستند و تمام کشورها 
باوجود وضعیت اقتصادی نامناســب، به دنبال این تامین 

بودجه هستند.

اهدای بودجه براساس تولید ناخالص داخلی
کشورهای عضو آژانس فضایی اروپا هر 3سال یک بار برای 
توافق بر سر برنامه فعالیت و بودجه مورد نیاز جهت تامین 
مالی آن گرد هم می آیند و یک روز و نیم مذاکرات سختی 
را انجام می دهند. همه کشورها باید از تحقیقات علمی که 
3.1میلیارد یورو در طول ۵ سال نیاز دارد، حمایت کنند 
اما برای سایر پروژه ها، کشورها به صورت داوطلبانه متعهد 

خواهند شد.

آنها بســته به منافع خود، ممکن است تصمیم بگیرند که 
بیشتر یا کمتر از رقمی که وزن اقتصادی یا تولید ناخالص 
داخلی )GDP( آنها را منعکس می کند، ســرمایه گذاری 
کنند. به عنوان مثال، کشــورهایی مانند فرانسه، آلمان و 
ایتالیا عاقه خاصی به موشــک دارند که هزینه ای معادل 
3.2میلیارد یورو نیاز دارد. کشورهایی مانند بریتانیا به طور 
ســنتی یکی از بزرگ ترین حامیان پروژه های مخابراتی 
باتوجه به قدرت تولید آن در ماهواره های بزرگ هســتند 
که بودجه ای معادل 2.4میلیارد می طلبد. بسیاری دیگر از 
کشورها هم تمایل دارند به ساخت فضاپیمای رصد زمین 
که 3میلیارد یورو نیاز دارد بــه آژانس ESA کمک کنند. 
به همین ترتیب، برای مأموریت های اکتشــافی انسانی و 

روباتیک نیز 2.9میلیارد یورو مورد نیاز است.

تالش برای رسیدن به آمریکا و چین
دولت های اروپایی کامــا به این نکته آگاه هســتند که 
وقتی نوبت به رقابــت فضایی می رســد، از رقبای بزرگ 
خود عقب می مانند. آمریکا و چین بســیار بیشتر از اروپا 
در آژانس های فضایی خود ســرمایه گذاری می کنند. اما 
مقامات اروپایی که در پاریس گرد هــم آمده اند مطمئن 
هستند که ســرمایه گذاری های خود را روی برنامه هایی 
متمرکز می کنند که قرار است بیشترین بازده اقتصادی را 

به همراه داشته باشد.
اما یکــی از زمینه هایی که در مذاکرات بخش شــدیدی 
روی آن وجود خواهد داشــت، موشک ها هستند. پرتابگر 
جدید اروپا با نام Ariane-6، از برنامه ای که برای معرفی 
و رونمایی آن درنظر گرفته شده است، عقب مانده است و 
به این ترتیب نخســتین پرواز خود را تا پایان سال آینده 
هم انجام نخواهد داد. مقامــات فضایی اروپا باید هزینه ای 
معادل 200میلیون یورو برای این کار درنظر بگیرند. ردیف 
بودجه دیگری که باید درنظر گرفته شود7۵0میلیون یورو 
 Iris2 »درخواست شــده برای صورت فلکی »اتصال امن
اتحادیه اروپاست. کمیسیون اروپا می  خواهد شبکه ای از 
ماهواره های اینترنتی باند پهن توسعه دهد که بی شباهت 
به شبکه هایی که اکنون توسط ثروتمندترین فرد جهان، 
ایان ماسک و شــرکت لندنی OneWeb ساخته شده، 
نیست و البته بر خدمات دولتی متمرکز است. هزینه کلی 

این پروژه احتماال ۶میلیارد یورو خواهد بود.

تالش انگلیس برای دیده شدن در فضا
تأکید بر این نکته واجب اســت که آژانــس فضایی اروپا، 
اتحادیه اروپا نیست. یعنی ممکن است همه کشورهای عضو 
در آن شریک باشند و در پروژه های فضایی خاصی همکاری 
کنند. این اتفاق برای بریتانیا که از اتحادیه اروپا خارج شده 

است، رویداد مهمی است.
تیم فضایی لندن به ریاســت جورج فریمن وزیر علوم این 
کشور با اهداف خاص خود به مرکز کنفرانس GPE آمده 
است. بریتانیا مریخ نوردی به نام رزالیند فرانکلین را برای 
کاوش در سطح مریخ مونتاژ کرده است. ساخت تجهیزات 
مورد نیاز برای فرود آن در سیاره سرخ حدود 700میلیون 
یورو هزینه می برد و در این جلسه 3۶0میلیون یورو برای 
کمک به این پروژه درخواست شده اســت. آقای فریمن 
کمک قابــل توجهی بــرای اطمینان از انجــام ماموریت 

مریخ نورد انجام خواهد داد.
ماهــواره ای به نــام Aeolus نیــز از دیگــر پروژه های 
انگلیسی هاست که جهت و ســرعت باد را در سرتاسر کره 
زمین به منظور بهبود پیش بینی آب و هوا ترسیم می کند. 
ردیف بودجه آژانس فضایی اروپا برای این برنامه که شامل 

2 فضاپیمای متوالی خواهد بود، 40۵میلیون یورو است.

سطح باالی کلسترول خوب خون  
بی فایده است

به گفته محققان مؤسسه ملی سامت آمریکا، ممکن است 
چیزی به نام کلسترول خوب وجود نداشته باشد. به گزارش 
سی ان ان، مطالعه آنها نشان داد که چربی های سالم خون 
نه تنها در برابر بیماری های قلبــی عروقی محافظتی ارائه 
نمی دهند بلکه می توانند خطر این بیماری ها را هم افزایش 
دهند. این تیم افزود کلسترول خوب خون )HDL( که از 
نظر پزشکی به عنوان کلسترول لیپوپروتئین با چگالی باال 
نیز شناخته می شــود، ممکن است ابزار غربالگری مؤثری 

برای بیماران در معرض خطر بیماری قلبی نباشد.
این یافته ها براساس بررســی تقریبا 24هزار بزرگسال در 
سراسر آمریکا منتشر شده اســت. ناتالی پامیر، نویسنده 
ارشــد این مطالعه و استادیار پزشــکی در مؤسسه قلب و 
 HDL عروق نایت گفت: هــدف تحقیق مــا درک دقیق
به عنوان کلســترول مفید بود. به دنبال پاسخی برای این 
ســؤال بودیم که آیا این برای همه قومیت ها صادق است 
یا نه. ما پس از تحقیقات پیاپی کاما پذیرفتیم که سطوح 
پایین کلسترولHDL، صرف نظر از نژاد فرد، مضر است. این 
مطالعه در کنار سایر شواهدی که نشان می دهد کلسترول 
می تواند غیرطبیعی و منجر به مسدود شدن رگ های خونی 

شود، تمام باورها را تاکنون زیر سؤال می برد.
 LDLهمواره کشمکشی بین جریان خون کلسترول بد یا
)لیپوپروتئین با چگالی کم( - که چربی را در شــریان  ها 
تخلیه می کند - و کلسترول خوب که آن را از بین می  برد، 
روی می  دهد. با این حال، شــواهدی وجود دارد که نشان 
می دهد مورد دوم همیشــه هم بهتر عمل نمی کند. پامیر 
گفت: آنچه امیدوارم این نــوع تحقیقات ثابت کند، نیاز به 
بازبینی الگوریتم پیش بینی خطر بیماری  های قلبی عروقی 
است. این می تواند به این معنا باشد که در آینده، پزشکان 
به دلیل باالبودن ســطح کلســترول خوب خون، بیمار را 

تشویق نکنند.

در نمایشــگاه Medica ۲۰۲۲ آلمــان 
۱۳ شــرکت دانش بنیان فعــال در عرصه 
پزشکی حضور یافتند. نمایشگاه مـدیکـا 
بزرگ تریــن و پیشــروترین نمـایشگـــاه 
جهان در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی 
بــه شــمار مــی رود.در ایــن نمایشــگاه، 
آخریــن دســتاوردهای حــوزه تجهیــزات 
آزمایشــگاهی،  مهندسی پزشــکی، 
ارتوپــدی، دســتگاه های تشــخیصی، 
تجهیــزات بیمارســتانی، داروســازی، 
الکترومدیســن، تجهیــزات و فنــاوری 
آزمایشگاهی، فیزیوتراپی عرضه شدند.

 ۱۳ 
شرکت

فنــــــــاوری  شـــــرکت  مدیـــرعامــــل 
بن یاخته هــای رویــان گفــت: تاکنــون 
حــدود ۲۵۰پیونــد ســلول های بنیادی 
با استفاده از سلول های بنیادی خون 
بند ناف مشخصا در بیماری های خونی 
انجــام دادیــم، امــا بــرای بیماری هــای 
غیرخونــی نظیــر فلــج مغزی و اتیســم 
و آرتــروز و... نیــز کارآزمایــی بالینــی با 

سلول های بنیادی انجام می گیرد.

 ۲۵۰ 
پیوند

  TSMC شــرکت تراشه ســازی  تایوانــی
پیشــرفته  تراشــه های  دارد  تصمیــم 
۳نانومتــری را در کارخانــه جدید خود در 
ایالت آریزونا آمریکا تولید کند. شرکت 
TSMC یکــی از تهیه کننــدگان اصلــی 
تجهیــزات اپــل و بزرگ تریــن پیمانــکار 
تراشه ســازی  جهان هم اکنون بــا بودجه 
۱۲میلیــارد دالری مشــغول ســاخت 
کارخانه ای در آریزوناست. سال گذشته 
برنامه هــای ایــن شــرکت بــرای ســاخت 
کارخانه هــای تراشه ســازی  بیشــتری در 

آریزونا گزارش شده بود.

 ۳ 
نانومتری

دانش

عدد خبر

فضا

دانشــمندان و نماینــدگان 
کشــورها توافــق کردنــد که 
از ســال 203۵ دیگــر ثانیه 
کبیسه به ساعت ها اضافه شود. این زمان برای 
جبران کاهش سرعت چرخش سیاره زمین به 
ساعت ها اضافه می شود، ولی مشکات زیادی را 
در زیرساخت های فنی، ارتباطی و سیستم های 

GPS ایجاد می کند.
به گزارش اسپیس، ایده ثانیه کبیسه اولین بار 
در سال 1972مورد بحث قرار گرفت و قرار بر 
این شــد که تقریباً هر 21ماه یک بار این زمان 
به ساعت ها اضافه شــود. با این حال، با توجه 
به اینکه پیش بینی این ثانیه ها به خاطر تغییر 
سرعت گردش زمین دشوار است، درنظر گرفتن 
آن می تواند مشــکاتی را برای سیستم هایی 
به وجود بیاورد که دقت زمانی برای آنها اهمیت 
زیادی دارد. حاال اعضای اداره بین المللی اوزان 
و مقیاس ها )BIPM( تقریباً با اتفاق نظر اعام 
کرده اند که افزودن این ثانیه های اضافه حداقل 

از سال 203۵تا 213۵متوقف شود.
این گروه در نشســتی در مقــر اصلی خود در 
پاریس فرانســه درخواســت کرد که UTC یا 
»ســاعت هماهنگ جهانی« از سال 203۵به 
بعد بــدون اعمال ثانیه کبیســه پیــش برود. 
آنهــا امیدوارند کــه دانشــمندان در این بازه 

زمانی صدساله بتوانند سیســتم بهتری برای 
هماهنگ سازی زمان اتمی و نجومی پیدا کنند.

دانشمندان در گذشــته با استفاده از چرخش 
زمین ثانیه ها را اندازه می گرفتند، اما با اختراع 
ساعت های اتمی، ثبت زمان از طریق فرکانس 
اتم ها دقیق تر شــد. این مســئله بــا توجه به 
تغییرات سرعت گردش زمین ناهماهنگی هایی 

را بین این دو ساعت به وجود آورد.
»جودا لویــن«، فیزیــک دان مؤسســه ملی 
اســتانداردها و فناوری هــای آمریکا می گوید 
از حدود ســال 203۵، اجازه داده می شود که 
تفاوت بین زمان اتمی و نجومــی از یک ثانیه 
بیشتر شــود. یکی از راهکارهای احتمالی این 
است که اجازه دهیم این اختاف به یک دقیقه 
برســد و بعد بین هر ۵0تا 100ســال یک بار، 
آخرین دقیقه از روز به انــدازه 2 دقیقه طول 

بکشد.

فراموشی ثانیه کبیسه 

فیزیک

اینترنت

رفع محدودیت ها با نظر نهادهای امنیتی
همه مسئوالن متفق القول رفع محدودیت ها را وابسته به نظر و تصمیم نهادهای عالی امنیتی دانسته اند. 
آخرین اظهارنظر در این مورد مربوط به لطف اهلل ســیاهکلی، نماینده مردم قزوین است که تصمیم 
درباره فیلترینگ را در صالحیت نهادهای امنیتی و نه دولت و به طور ویژه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات می داند. سیاهکلی در این مورد گفت: »تصمیم گیرنده در این مورد وزیر ارتباطات نیست. در 
این امور نهادهای امنیتی تصمیم می گیرند؛ بنابراین تا زمانی که نهادهای امنیتی احساس کنند که 
امنیت کشور مشکل دارد، به وزارت ارتباطات می گویند فیلترینگ همچنان ادامه داشته باشد.« عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه در کل دنیا به همین شکل عمل می شود، ادامه داد: 
»وقتی بحران کنار گذاشته شود، معموال به شرایط عادی برمی گردند. ایران هم به نظرم به همین شکل 
است؛ چون شرایط ناامنی وجود دارد و از این دو پلتفرم استفاده های ضد امنیتی می شد، فیلتر هستند. 
امیدواریم کشور هرچه سریع تر به شرایط عادی بازگردد و مردم هم زندگی عادی خود را از سر گیرند.«

مکث


