
که� بود  واشنگتن  این 
از برجام خارج شد

شاه� نگرانی  ابراز 
برنامه درباره  سعودی 
موشکی و  هسته ای 

ایران
کاروان� به  حمله 

ارتش لجستیک 
آمریکا در عراق

دیدار با «انریکه مورا»�
تسریع راه های  درباره 
ها تحریم   برچیدن 

بود
افسر� حیرت آور  هدیه 

ژنرال به  روس 
سلیمانی

حق� مدیری  هیچ 
تذکر به  نسبت  ندارد 
معروف به  امر 

بی تفاوت باشد

�

 �

نسخه آزمایشینسخه آزمایشی

�

جستجو

�

�جستجو 

سالمتسالمت

آخرین اخبارآخرین اخبار

گفتگوگفتگو

وزیر بهداشت:
کرونا دوران  در  ایران  ملت  اقتدار 

نمایان شد

ایران و  جهان  در  پاندمی کرونا  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
ملت اقتدار  اما  ما،  کشور  علیه  ها  تحریم  رغم  به  گفت: 
ایران در این دوران همچون دوران دفاع مقدس، نمایان

شد.

عصر اللهی،  عین  بهرام  آنالین،  جم  آنالینجام  جم  جام  گزارش  به 
تالشگران از  تجلیل  مراسم  در   ۱۴۰۰ ماه  دی   ۲۰ دوشنبه 
طرح شهید سلیمانی، اظهار داشت: خانواده های شهدای

مدافع سالمت، تاریخ ما را درخشان کرده اند.

از عرصه  این  در  ما  ملت  واقعی  اقتدار  داد:  ادامه  وی 
دیگر که  بود  حالی  در  این  و  شد  داده  نشان  تاریخ 

کشورهای جهان، مشکالت تحریم ها و…، نداشتند.

وزیر بهداشت افزود: مردم ما مثل دوران دفاع مقدس که
کرونا دوران  در  نیاوردند،  ابرو  به  خم  و  کردند  ایستادگی 

نیز چنین بودند.

�



مصرف� مجوز 
واکسن اضطراری 
اسپایکوژن کرونای 

صادر شد
زا� اشتغال  برنامه   ۱۷۵

با همکاری ۷۱ دستگاه
درحال پیگیری است

سالم� ایرانی ها  تغذیه 
نیست / زیاده روی در
و نمک  مصرف 

چربی ها
کل� اداره   اطالعیه 

در تهران  زندان های 
بکتاش درگذشت  پی 

آبتین
گرو� در  اصفهان  نجات 

سخت تصمیم های 
امروز

از� خوبی  اخبار  ماه  هر 
گشایشات و  اقدامات 

خواهید شنید
تجاوز به یک دختر در�

بهانه به  مشهد 
ماساژدرمانی

باتری� خرابی 
و جدید  گوشی های 
تجربه یک  تقسیم 

خوب!
شگفت انگیز� فایده   ۸

پیاده روی
توجه� مورد  قم  استان 

خاص دولت است
تخصیص� آمار  بررسی 

در تومانی   ۴۲۰۰ دالر 
هرز  / گذشته  سال   ۳

ترجیحی!
حمله� قصد  تل آویو 

قدرت از  اما  داشت 
ایران ترسید

از� را  فارکس  آموزش 
کجا شروع کنیم؟ همه
فارکس مورد  در  آنچه 

باید بدانید
افسر� حیرت آور  هدیه 

ژنرال به  روس 
سلیمانی

در� زنجیره ای  تصادف 
مسیر شمال به جنوب
فضل شیخ  بزرگراه 
اهللا، روی پل ستارخان

(فیلم)
در� خونین  میزبانی 

لنگرود (+عکس)
با� مرد  یک  حمله 

بلوک  های سیمانی به
در عبوری  خودروهای 

تهران
تجاوز به یک دختر در�

بهانه به  مشهد 
ماساژدرمانی

از سراسر وب

خرید از آهن رویال مساوی حمل رایگان تا مقصد

هفتههفتهپربازدیدپربازدید
ماهماه

یادداشتیادداشت

در پزشکی  جامعه  ایثارگری  و  تالش ها  به  اللهی  عین 
دوران کرونا اشاره کرد و گفت: گروه پزشکی قبل از کرونا
جامعه تخریب  که  معتقدم  من  و  بودند  تهاجم  مورد 
در کنند.  جدا  مردم  از  را  آنها  تا  بوده  هدفمند  پزشکی 
مقدس دفاع  دوران  در  را  پزشکی  جامعه  که  حالی 

شناخته بودیم.

منبع: مهر

�  دوشنبه دوشنبه ۲۰۲۰ دی  دی ۱۴۰۰۱۴۰۰

#شهدای مدافع سالمت#شهدای مدافع سالمت #بهرام عین اللهی#بهرام عین اللهی 

#کرونا#کرونا #طرح شهید سلیمانی#طرح شهید سلیمانی 

نام:

پست الکترونیک:

دیدگاه خود را وارد 
نماäد

ارسال دیدگاه

تاکنون نظری ثبت نشده است

ارسال دیدگاهارسال دیدگاه

همه چیز ازهمه چیز از
دستمان پریددستمان پرید

به رکوردهابه رکوردها
اهمیتاهمیت

نمینمی  دهم/ دردهم/ در
بیماری قلبی وبیماری قلبی و
دیابت رهاورددیابت رهاورد

تخمدان پلیتخمدان پلی  



نخست� صفحه 
۱۱ شنبه  روزنامه های 

دی ۱۴۰۰
ارز�  ۲۲ رسمی  نرخ 

افزایش یافت
انواع� قیمت  کاهش 

میوه در بازار
نرخ دالر به ۲۷ هزار و�

ó ۳۹۵ رسید
موفق� پرتاب 

بر ماهواره  تحقیقاتی 
سیمرغ

نخست� صفحه 
پنج شنبه روزنامه های 

۹ دی ۱۴۰۰

اسنپ فود، فرصتی برای فروش چند برابری محصوالت شما
(رستوران،...

معامله 80 نوع ارز دیجیتال در اکسکوینو

از سراسر وب

پول درآوردن رو زود شروع کن!



معرفی بهترین سهم های بورس به مشتریان در فارابی (ثبت نام...

تولیدات عطرسرایی با تنوع بیش از ۳۰۰رایحه و حفظ تغjر نت
وپخش...



برای رفع گودی و تیرگی دور چشم دیگه نیازی به لیزر و عمل نیست

مطالب پیشنهادی



����

پول درآوردن رو زود شروع کن!
با درد کمر برای همیشه خدافظی کن!!! تیالکس درمانی قطعی

برای «دیسک»
با ثبت نام در اینجا بهترین سهم های بورس را دریافت کنید

افزایش مجدد قیمت میلگرد و تیرآهن | فوالژ
دیگه نیازی به عمل نیست! با این محصول از درد زانو خالص

شو!
کیف چرم کیهان پیشنهاد همگان (شمارتو وارد کن تخفیف

بگیر)

سرویس های خبری

فرهنگی
جامعه
حوادث

بین الملل
دانش

اقتصادی
سالمت
سیاسی

بازار
نشان ایرانی

استان ها
ویژه

گزارش تصویری
گزارش ویدیویی
گزارش صوتی

تماس با ما

�آدرس: تهران، خیابان
میرداماد جنب مسجد

الغدیر.

�تلفن روزنامه : 23004000
021 -

�تلفن سایت جام جم
آنالین : 23004240 - 021

�تلفن واحد بازرگانی :
49105010 - 021 و 

09901070466

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به جام جم آنالین است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بالمانع است.

طراحی سایت: پردازش سیستم یلدا


