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شهرنوشت

همین هفته پیش بود که مهدی 
عرفاتی، دبیر شــورای اطالع رسانی 

دولت 
در توئیترش نوشت که اخیرا فرزند 
یک معاون وزیر بــرای ادامه تحصیل 
در کشــوری خارجی ویــزا گرفت و 
قصد خروج داشــت؛ به محض اطالع 
رئیس جمهور، دســتور صادر شد که 
»اگر فرزند رفت، پدر هــم برود!«. او 
حتی این دســتور دندان شکن را به 
طعنه ای بر دولت های پیشین مزین 
کرد و ادامه داد: »گذشــت آن دوران 
که افتخار مقامات عالی دولت، اقامت 

فرزندانشان در خارج از کشور باشد«.
اما خیلــی زودتر از آنچــه انتظار 
می رفت، شعاری بودن این نقل قول 
رخ نشان داد و خبر مهاجرت پسر انسیه 
خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده به کانادا و فعالیتش در 
یک شــرکت تولید VPN انتقادات 
زیادی را در فضای رسانه ای و مجازی 
رقم زد، تا جایی که شــایعه استعفای 

انسیه خزعلی هم منتشر شد.
تجربــه اما نشــان داده اســت؛ 
»استعفا« به هر دلیل از سوءمدیریت 
گرفته تا تخطی از قوانین در کشــور 
ما محلی از اعراب ندارد. خزعلی هم از 
این قاعده مستثنی نشد و در توئیترش 
با تکذیب این خبر نوشت: »برخی با 
ذوق زدگی از مهاجرت فرزند اینجانب 
گفتند؛ درحالی که سفر موقت کاری 
ایشــان جهت توســعه و پشتیبانی 
مجموعه دانش بنیانی است که در ایران 
با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر 
فعال است و خوشــبختانه این پروژه 
کاری رو به اتمام بوده و وی در ماه های 
آینده به کشور باز می گردد«. او نه تنها 
حضور فرزندش در کانادا را نشانه تعلق 
به وطن و مسئولیت پذیری عنوان کرد، 
که حتی او را ملزم به بازگشت به خاطر 
وضعیت شغلی خودش هم ندانست و 
با گشاده دستی نوشت: »اگرچه ایشان 
متاهل و مستقل است، ولی هرگز قصد 

مهاجرت نداشته است«.

افکار عمومی قانع نمی شود
با این حال این توضیحات هم کمتر 
کسی را قانع کرد و واکنش به این خبر 
تا جایی گســترش یافت که کارزاری 
بــا عنــوان »درخواســت برکناری 
انسیه خزعلی و ســایر مسئوالنی که 
فرزندانشان مهاجرت کرده اند« به راه 
افتاد و در مدت کوتاهی نزدیک به 30 

هزار نفر هم آن را امضا کردند. 
در این میــان برخــی در فضای 
مجازی از مهاجــرت فرزندان خواهر 

انسیه-کبری خزعلی، نماینده شورای 
عالی انقــالب فرهنگی در شــورای 
فرهنگی اجتماعی زنــان و خانواده-  
هم خبــر دادند. مهــدی خزعلی از، 
فعاالن سیاسی و برادر انسیه و کبری 
خزعلی، با تایید این اخبــار حتی از 
مهاجرت دیگر خواهرزاده هایش نیز 

پرده برداشت.
مهدی خزعلی گفت: »نه تنها پسر 
کبری خانم )خواهر انسیه خزعلی(؛ 
حتی خواهرزاده دیگرم، یعنی دختر 
ایشان نیز سال هاســت که در آمریکا 
زندگی می کند... پسر انسیه خانم هم 
که در کانادا صاحب شرکتی است که 
در زمینه وی پی ان فعالیت می کند و به 
واسطه همین شرکت ویزای کانادا را 
اخذ کرده و سال هاست که خانواده اش 
را با خود برده است. می دانید که ثبت 
شرکت در کانادا هزینه ای بیش از صد 

میلیارد ریال دارد«.
در حالی که برخی به طنز دستور 
رئیس جمهور مبنی بــر »اگر فرزند 
رفت، پدر هــم برود!« را مشــمول 
خواهــران خزعلی به واســطه مادر 
بودنشان ندانســتند، اما بسیاری این 
ماجرا را مسبوق به سابقه و تنها محدود 
به خانواده خزعلی نمی دانند. منتقدان 
معتقدند بسیاری از مسئوالن به رغم 
شــعارها و توصیه هایشــان به مردم 
برای تحمل مشــکالت اقتصادی و 
... فرزندان را محکــوم به تحمل این 
شرایط نمی دانند و برای تحصیل، کار 
و زندگی راهی کشورهای پیشرفته و 
بعضا متخاصم می کنند. هرچند که 
کمتر زیر بار قبول واژه مهاجرت رفته 
و با توجیهاتی چــون ادامه تحصیل و 
آموزش، این چالش را بــه زعم خود 
مدیریــت می کنند. امــا در نهایت یا 
بازگشتی در کار نیست یا ورود به وطن 
مساوی است با نشستن روی صندلی 

طالیی مدیریت.
مریم زاکانــی، آزاده حداد عادل، 
محمــد مرندی، فاطمــه الریجانی، 
عیسی پســر معصومه ابتکار و حمید 
پسر انسیه خزعلی و صدها تن دیگر 
مشتی نمونه خروار از فرزندان همین 
دســته از مدیران هســتند که صد 
البته می دانیم هیچ کدامشان به این 
دلیل از قدرت کنار گذاشــته نشده 
یــا کناره گیری نکرده انــد. حتی در 
مواردی به نظر می رســد مسئوالن 
مربوطه هــم بدشــان نمی آید دوره 
پیری و بازنشستگی از قدرت را در کنار 
فرزندان و نوه هایشان در کشور متبوع 
زندگی کنند. مثــال همین مرتضی 
طالیی، فرمانده سابق نیروی انتظامی 
تهران و عضو ســابق شــورای شهر 
که تصاویرش در مجموعه ورزشــی 
مختلطی در کانادا منتشر شد. سفری 
که بعد از انکارهای اولیه ادعا شد صله 

رحم و دیدار ســردار با فرزنــد و نوه و 
خانواده اش بوده است که در سال های 

قبل به کانادا مهاجرت کرده اند. 

چهار هزار فرزند مقامات
در خارج از کشور؟

اوایل خرداد امســال رئیس اداره 
عملیات زمینی ســپاه پاسداران در 
یک برنامه تلویزیونی از زندگی »چهار 
هزار« فرزند مقامات در خارج از کشور 

خبر داد.
مرتضی میریان در برنامه »صبح 
بخیر ایران« با انتقاد از شیوه مدیریت 
مقام های رسمی گفت: »امروز نزدیک 
۴ هزار فرزند برخی از مســئوالن در 
آمریکا، اروپا و کانادا زندگی می کنند. 
این افــراد باید »رصد« شــوند تا در 
آینــده، هیــچ پســت مدیریتی در 
جمهوری اســالمی به آن هــا داده 

نشود«.
اظهارات صریح او البته با انتقادی از 

سوی هواداران مسئوالن مربوطه هم 
همراه شد و طرح این ادعا را بدون ارائه 

سند و مدرک دانستند.
عبدهلل گنجــی، مدیر مســئول 
ســابق روزنامه جوان و فعلی روزنامه 
همشهری در واکنش به این اظهارات 
مرتضــی میریــان نوشــت: »زیاد 
شنیدیم که چهار هزار آقازاده )فرزند 
مســئولین( در انگلیس مشــغول 
تحصیل هســتند. دیــروز دیدم در 
شبکه یک سیما سرداری از سپاه هم 

این عدد را بر زبان آورد. 
گفت به فالنی هزار ضربه شــالق 
زدند. جواب داد یا شــالق نخوردی 
یا هزار را نمی فهمی. اگر کســی100 
نفرشان را با هویت معرفی کند پوشش 

خبری می دهیم«.

توجیهات عجیب برای مهاجرت 
فرزندان مسئوالن

اما در این میان به نظر می رسد حتی 
اگر عدد چهار هزار مورد ادعای مرتضی 
میریان هم درست نباشد، رقم باالست 
و شمارش در حدی نیست که دستور 
رئیس جمهور مبنی بر»اگر فرزند رفت، 
پدر هم برود!« قابل اجرا باشد، به همین 
دلیل در روزهــای اخیر برخی افراد با 
توجیهات عجیبی ســعی در تخفیف 
اخباری را دارند که دولت گذشته به 
ســبب آنها فراوان مایه تاخت و تاز از 
ســوی اصولگرایان بود. محمدصالح 
جوکار، رئیس کمیســیون شوراها و 

امور داخلی مجلــس در گفت وگو با 
همشهری درباره حاشیه های مهاجرت 
فرزند انسیه خزعلی و مسئوالنی که 
فرزندانشان درخارج از کشور تحصیل 
می کنند اظهارنظر کرد و گفت: »اگر 
مدیر رفتار فرزنــدش را تأیید کند، 
این مشکل ساز می شــود، اما وقتی 
فرزند تحت کنترل پدر نیست و شاید 
هیچ امر و نهی را نپذیرد، گاهی در این 
شرایط الزم است که پدر خط خود را 
با فرزند مشخص کند. نمی شود این 
را نادیده گرفــت. خیلی ها بودند که 
در گذشــته فرزندان خود را محاکمه 
کردند. مسئوالن کشور باید نسبت به 
رفتار فرزندان خــود دقت کنند و اگر 
رفتار خالف عرف، شرع و قانون انجام 

دادند با آنها برخورد کنند«.
وی افزود: »قطعا فرزندان مسئوالن 
که به خارج از کشور می روند دیگر حق 
ندارند که در داخل کشور مسئولیت 
بگیرند. نمی شود در ایام سختی شاهد 
خروج فرزندان مسئوالن از کشور بود و 
بعدها، پدران این فرزندان با استفاده از 
جایگاه و مسئولیت هایی که در اختیار 
دارند به دنبال واگذاری مسئولیت ها 
به فرزندانشــان شــوند. بدون شک 
افرادی که چنین رویه ای را در پیش 
گرفته اند در نظام آینــده مدیریتی 
کشور جایگاهی نداشــته و نخواهند 

داشت«.
فعال سیاسی اصولگرای دیگری 
حتی حساب فرزندان مسئوالن از پدر 

و مادرشان را جدا دانست و گفت: »اگر 
ثابت شود مسئولی فرزندش را با پول 
بیت المال به خارج فرستاده یک جرم 

وحشتناک است«.
محمدصــادق کوشــکی، فعال 
سیاســی اصولگرا نیز در واکنش به 
حاشیه های فرزند انســیه خزعلی 
معاون رئیس جمهور بــا رویداد 2۴ 
افــزود: »مســئوالن می گویند که 
فرزندان ما مستقل هستند و خودشان 
برای زندگی شــان تصمیم گرفته و 
می گیرند و در نهایت حســاب ما با 
آن ها جداست. این پاسخ مسئوالن 
به لحاظ حقوقی، درست و قابل قبول 
اســت. اما به هر حال وجود فرزندان 
مسئوالن در کشورهای دشمن نظیر 
آمریکا و انگلیــس می تواند به یک 
اهرم فشــار علیه جمهوری اسالمی 
تبدیل شــود و این امکان وجود دارد 
که از این افراد علیه پدران و مادرانشان 
اســتفاده شــود. البته ناگفته نماند 
دفاع مسئوالن هم در این موارد قابل 
قبول اســت، چون فرزانــدان آن ها 
 بالغ هســتند و حســاب فرزندان از 

پدر و مادرشان جداست«.
اما در این میان واکنش دبیر ستاد 
امر به معروف، نیز جالب توجه اســت 
که گفت: »کســی که االن مســئول 
است و تمام فکرش این است که االن 
دالر و یورو چقدر شده است که برای 
فرزندش بفرســتد چطور می خواهد 
برای مردم و کســانی کــه گرفتاری 
اقتصادی دارنــد کار کند؟ خب چرا 
این فرد االن مسئول است؟ می گویید 
خارج رفتن عیب نیســت اشــکالی 
ندارد اما چرا هم می خواهی مسئول 
شوی هم فرزندت برود خارج از کشور 
فرزندان برخی مسئولین اکثرا در اروپا، 

آمریکا، استرالیا و کانادا هستند.«
در روزهایی که خیــل مهاجرت 
ایرانیان به خارج از کشــور در تمامی 
رده های شغلی و سنی قابل مشاهده 
اســت، شــاید به نظر عجیب نباشد 
گروهی از این مهاجران هم فرزندان 
مسئوالن رده باالی کشور باشند. اما 
سوال اینجاست، زمانی که مقامات با 
وعده ها و شعارهایشان، حتی فرزندان 
خود را هم نمی توانند بــه ماندن در 
ایران قانع کنند، چطور می توان انتظار 
تحقق وعده ها و روزهــای بهتری را 

برای کشور داشت؟

چالش کشور درصورت اجرای دستور »اگر فرزند رفت، پدر هم برود!« رئیس جمهور 

کمبود مقام و مسئول و وزیر درآینده نزدیک! 

زمانی که مقامات با 
وعده ها و شعارهایشان، 
حتی فرزندان خود را هم 

نمی توانند به ماندن در 
ایران قانع کنند، چطور 

می توان انتظار تحقق 
وعده ها و روزهای بهتری را 

برای کشور داشت؟

بسیاری از مقامات فرزندان 
خود را محکوم به تحمل 
شرایط سخت زندگی در 

ایران نمی دانند و راهی 
کشورهای پیشرفته و بعضا 

متخاصم می کنند! زیر بار 
قبول واژه »مهاجرت« هم 
نمی روند و با توجیهاتی که 

مورد تمسخر افکار عمومی 
واقع می شود، این چالش را به 

زعم خود مدیریت می کنند
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ازدحام جمعیت در مرز عراق
و هشدار هواشناسی

با آغاز موج جدید ســفر 
زائران بــه عتبــات عالیات، 
مرزهای شــش گانه ایران و 
عراق 1۴01 با ازدحام زیادی 
مواجه شده است. این ازدحام 
در حالی است که در روزهای اخیر وزیر کشور به کرات 
از بسته بودن مرزها سخن گفته و گزارش ها حاکی از 
شرایط سخت سفر کسانی است که در انتظار باز شدن 
مرزها هستند یا حتی وارد خاک عراق شده اند. دیروز 
همچنین پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هالل 
احمر از مراجعه ۹۷ هزار زائر اربعین با عالئم گرمازدگی 
به هالل احمر خبر داد. دیروز سازمان هواشناسی نیز با 
هشدار ویژه  به زائران اربعین در خصوص وضعیت جوی 
شلمچه و چذابه از احتمال افزایش شدید شرجی هوا و 

برخاستن گرد و خاک خبر داد. 
    

بازداشت قاچاقچیان چوب 
جنگل های چمستان

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران گفت: 
3 متهم درگیری ماجرای قاچاق چوب از جنگل های 
چمستان بازداشت شــدند و تالش برای دستگیری 
همدســتان آنان هم ادامه دارد. به گــزارش فارس، 
سرهنگ مجید ذکریایی افزود: باید قوانین و مجازات ها 
به گونه ای باشد تا سبب پشیمانی متخلف و پیشگیری 
آنها از جرم شــود زیرا اکنون با افزایش قیمت چوب؛ 
مجازات ها و جرایم به هیچ وجه مناســب و پیشگیرانه 
نیست. 2 روز پیش ویدیویی در فضای مجازی و رسانه ای 
کشور منتشر شد با این توضیح که سه نفر از قاچاقچیان 
چوب با حمله به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی 
مازندران در منطقه چمستان، به راحتی توانسته اند از 

ایست بازرسی جنگلبانی فرار کنند.
    

الزام تعویض شناسنامه های قدیمی
 رئیــس ســازمان ثبت 
احوال گفت: ســاالنه حدود 
سه میلیون و ۵00 هزار تا چهار 
میلیون شناسنامه جدید صادر 
می شــود. به گزارش ایسنا، 
هاشــم کارگر افزود: قطعا الزام بــرای جدید کردن 
شناسنامه ها وجود دارد، در حالی که بازه زمانی برای آن 
تعریف نشده است. وی با بیان اینکه افراد هرچه سریع تر 
مراجعه کنند و شناسنامه های جدید را دریافت کنند 
اظهار کرد: تاکنون 1۴ هزار شناسنامه برای کودکان 

اتباع مادران ایرانی صادر شده است.
    

 در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
تصویب شد

استفاده از نیروهای باتجربه و حتی 
بازنشسته برای جبران کمبود معلم

پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
امور اداری و استخدامی کشــور در زمینه استفاده از 
نیروهای باتجربه و حتی بازنشسته آموزش و پرورش 
برای تدریس در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد. 
به گزارش پانا، در این جلسه  که به ریاست سید ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری برگزار شد، به  کارگیری این 
نیروها از مهرماه برای جبران کمبود معلم در مقاطع 

تحصیلی یاد شده به تصویب رسید.
    

اعمال ۲۰۰ تغییر در کتاب های درسی
رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی با بیان 
اینکه نزدیک به ۹۷0 عنوان 
کتاب درســی داریم، گفت: 
برای سال 1۴01 بالغ بر 200 
عنوان تغییراتی داشــته اند؛ از اصالح جزئی گرفته تا 
کتب نونگاشت. به گزارش ایسنا، علی لطیفی افزود: 
تعداد خیلی کمی کتب نونگاشت یا با تغییرکلی بوده اند. 
تعدادی کتب نونگاشت در حوزه کارودانش و حدود 13 
تغییر کلی کتب درسی داشته ایم و مابقی اصالحات 

جزئی بوده است.
    

آغاز آزادسازی حریم رودخانه 
امامزاده داوود 

استاندار تهران از آغاز فاز نخست آزادسازی حریم 
رودخانه امامزاده داوود توسط ســازمان اوقاف خبر 
داد و افزود: حقوق و خســارات مالکین این زمین ها 
جبران خواهد شد. به گزارش ایسنا، محسن منصوری 
گفت:پیش تر هم اعالم شده که برخی ساخت و سازهای 
محدوده رودخانه امامزاده داوود غیرمجاز است. برخی 
متصرف و بخشی هم مالک هستند و ساخت و ساز آنها 
مجاز بوده و حقوق و خسارت آنها باید جبران شود به 
عبارت دیگر تمامی مغازه های آن محدوده دارای حق 

و حقوق نیستند.

از گوشه و کنار 

رئیس کل سازمان پرســتاری با اشاره به خانه نشین شدن 
10 هزار نیروی پرستار از احتمال افزایش این تعداد به 1۷ هزار 

پرستار خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد میرزابیگی، در نشســت خبری که 
دیروز برگزار شد، با اشــاره به اجحاف به پرستاران طرحی در 
دوران کرونا گفت: حدود 10 هزارنفر از جوانان تمدید طرحی 
دوره کرونا خانه  نشین شدند. این پرستاران جوان قبل از کرونا 
طرح عادی خود را به اتمام رسانده بودند اما از آنها خواسته شد که 
چون درگیر جنگ هستیم صبر کنند و با همان حقوق طرحی 
خدمت کنند. حدود 1۷ هزار نفر از پرستاران جوان تمدید طرح 
دوران کرونا شدند و مردانه پای کار آمدند و قبول کردند با حقوق 
طرحی مجددا خدمت کنند اما االن بــا فروکش کردن موج 
کرونا 10 هزارنفر از این عزیزان را خانه نشین کردند. مگر اینها 
که طرحشان تمام شده بود نمی توانستند جان خود را بردارند 
به خانه بروند؟ اما تمدید طرح کردند و حاال کسی که در دوره 
کرونا خودش دورکاری کرده است، می آید و سرباز دوره کرونا 

را به خانه می فرستد.
میرزابیگی افزود: اگر جلوی این روند گرفته نشود ممکن 

است تا 1۷ هزارنفر ادامه داشته باشد. بخشــی از این جوانان 
متاهل هستند. مطلقا نباید فرد متاهل را خانه نشین کرد اما چرا 
این جوان باید به خانه برود؟ باید از اینها به عنوان قهرمان ملی 
یاد می شد که فداکاری کردند. اگر این عزیزان به کار برنگردند 
بداخالقی بدی با آنها شده است که اگر خدایی نکرده بحرانی 
مشابه رخ دهد، شاید دیگر انگیزه ای در نیروهای پرستاری نماند. 
این 1۷ هزار نفر جنس شان جنس شرکت در آزمون نیست، آنها 
در آزمون سخت کرونا خود را اثبات کردند. چه کسی در دوره 

کرونا با حقوق طرحی کار می کند؟
او اظهار کرد: پرستاران عزیز وجدان کاری و روحیه خدمتی 
دارند و خیلی مادی گرایانه فکر نمی کنند اما وقتی می بینند در 
کشور با اعترضات و حرکات صورت گرفته رتبه بندی معلمین 
انجام یا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران اصالح شــد، این 
پرسش می شود که آیا راه درست شدن فوق العاده خاص ما فشار 
آوردن و برخی حرکات است؟ این موضوعات حق مسلم معلمین 
و کارگران بود. البته پرستاران به این بحث ها ورود نمی کنند اما 
از مسئولین می خواهیم نوعی به موضوعات رسیدگی کنند که 

نگذارند حتی تفکر این چنینی در ذهن پرستار شکل گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره حوزه استخدام های 
پرستاران، بیان کرد: اگر پولی در کرونا به بدنه وزارت بهداشت 
داده شــد معلوم نیســت در کجا هزینه شــد. قرار بود صرف 
انگیزه سازی نیروهای درگیر کرونا شود اما در حوزه پرستاری 
در این زمینه هزینه خاصی نشد. ما نمی گوییم پول ها را بردند 
یا خوردند اما در زمان درست، کمک ها مشمول نیروهایی که 
در حال خدمت بودند،  نشد و این آمار را هر کسی خواست ارائه 

می دهیم که ببینند چقدر به پرستاران کمک شده است؟
رئیس سازمان نظام پرستاری در ادامه تصریح کرد: ضرورت 
پرداخت فوق العاده خاص به مدافعین سالمت و پرستاران امر 
مهمی است و از دستگاه های مســئول تقاضا داریم برای این 
امر هم همانگونه که برای افزایش حقوق کارگران و رتبه بندی 
معلمان و ... اعتبار در نظر گرفته شد، برای این بخش هم بودجه 

در نظر بگیرند.
میرزابیگی با اشاره به اهمیت تعریف استاندارد قابل اجرای 
پرستاری در کشور، اظهار کرد: وقتی می گوییم کمبود نیرو است، 
باید رسیدگی شود که چقدر نیروی حرفه ای و غیرحرفه ای نیاز 
است. در این زمینه هم اجماعی میان سازمان امور استخدامی، 
نظام پرستاری، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه شکل 
گرفت. قرار شد برای قبول استاندارد و هرگونه تغییر وضعیت 
ظرف دو ماه تصمیمات الزم گرفته شــود. ظرف دو هفته باید 
راهکاری صحیح برای بازگشت به کار نیروهای خانه نشین شده 
اتخاذ شود. یکی از راهکارها این است که ستاد ملی کرونا مصوبه 

ویژه برای این نیروهای خانه نشین شده، ارائه دهد. وی افزود: کار 
را از دو مسیر دنبال می کنیم که یک مسیر، طرح ساماندهی در 
بخش مجلس شورای اسالمی است و بالغ بر 2۷ عنوان شغلی 
به جز استخدام رسمی داریم که شامل شرکتی، قرادادی، ۸۹ 
روزه و... می شود. در طرح ساماندهی برای این پرستاران هم فکر 
می شود. احتماال تا یک ماه آینده این موضوع در مجلس طرح 
می شود. مسیر دولت هم جلساتی است که با نهادهای مختلف 
می گذاریم. باید در بحث استخدام حتما نتیجه بگیریم و به شدت 

پیگیر فوق العاده خاص هم هستیم.
او درباره میزان دریافتی پرســتاران پــس از اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری،  گفت: قطعا کف پرداختی 
پرستاران از آنچه که قبال می گرفته است، کمتر نمی شود. الزم 
است در رسیدگی به معیشت پرستاران و استاندارد منابع انسانی 
به گونه ای حرکت کنیم که نیاز نباشد پرستار در چند جا کار کند 

یا مهاجرت کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد؛

خانه نشینی ۱۰ هزار پرستار طرحی دوره کرونا

گزارش

محمدصالح رزم حسینی


