
خرما
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26 فوریه 2020 _ 2 رجب 1441   قیمت 1000 تومان
هفته نامه 4 صفحه ای ، منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس  

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد  چهارمحال بختیاری

ساخت  بیمـارستـان 
در ووهان چیـن و عنبـرآباد!

روحانیونی که مستأجر خانه ملت شدند

استاندار کرمان خبر داد؛
مرکز پاسخگویی تلفنی درباره کرونا 
ویروس در    کرمان راه اندازی می شود

3
رهبر معظم انقالب اسالمی  مطرح کردند؛

تشکر عمیق از ملت ایران در پی امتحان بزرگ 
و مطلوب انتخابات

2

۷۰ عمل آب  مروارید دررودبار جنوب کرمان انجام شد

یک فوق تخصص عفونی: 

شایع ترین عالمت بیماری کرونا ویروس، در ابتدا تب 
و سپس مشکالت ریوی است

جانباختگان تشییع سردار سلیمانی در کرمان،
 »شهید« شناخته شدند

4

2

3
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان:

تجار روس به  جنوب کرمان
 می آیند

 مدیرکل منابع طبیعی جنوب 
از پروژه جنگل کاری  قلعه گنج 

بازدید کرد

صفحه 4 صفحه 4

4

آگهی مناقصه شهرداری 
دوساری )نوبت دوم (

آگهی مناقصه شهرداری 
دوساری  )نوبت اول (

مجید داوری شهردار دوساریمجید داوری شهردار دوساری

شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره 672633 تاریخ 98/11/20
 نسـبت بـه اجـرای  پـروژه احـداث سـرویس بهداشـتی و نمازخانـه و محوطـه سـازی پـارک منطقـه 
بنـدری  از محـل اعتبـارات  اسـتانی از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانکاران و شـرکت هـای واجد 
الشـرایط واگذار نماید .لذا از شـرکت کنندگان واجد الشـرایط که دارای رتبه و صالحیت از سـازمان 
مدیریـت برنامـه ریزی بوده دعوت بعمل مـی آید از مورخه 98/11/21 جهت خرید اسـناد مناقصه 
بـه واحـد امـور قراردادهای شـهرداری مراجعه و اسـناد مناقصه را دریافت نمایند . ضمنـًا اعتبار این 

پـروژه بـه صـورت اوراق و اسـناد خزانه با سررسـید سـال 1401 می باشـد .
شرایط شرکت در مناقصه 

1- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ نهصـد میلیـون ریـال و یـا واریـز نقـدی بـه حسـاب سـپرده 
2171123928007  نزد بانک ملی بنام شـهرداری دوسـاری بابت شـرکت در مناقصه می باشـد.

2- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .
3- آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری 98/12/6 می باشد .

4- آخریـن مهلـت تحویـل پاکات پیشـنهادی یـک هفته پـس از درج آگهـی نوبت دوم بـه دبیرخانه 
شـهرداری می باشـد .

5- مبلغ سـپرده برنده نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی و انعقاد قرارداد مسترد نخواهد 
شـد. و در صـورت انصـراف هـر یـک از شـرکت کننـدگان سـپرده آنان بـه ترتیب و به اسـتناد مـاده 8 

آییـن نامـه مالی شـهرداری ها ضبط مـی گردد.
6- به پیشنهادات مخدوش و خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

شهرداری دوساری در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره 672651 تاریخ 98/11/20
 در نظـر دارد نسـبت بـه اجـرای  پـروژه احـداث زیـر سـازی، آسـفالت و جـدول گـذاری کوچـه هـای 

شـهرک امـام، بلـوار فرهنـگ و بلـوار سـلمان فارسـی  از محـل اعتبـارات
 اسـتانی، داخلـی و 3 درصد نفت و گاز به اعتبار 19 میلیارد ریـال )19.000.000.000( از طریق 
مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکاران و شـرکت های واجد شـرایط واگـذار نماید .لـذا از شـرکت کنندگان 
واجـد الشـرایط کـه دارای رتبـه و صالحیـت از سـازمان مدیریت برنامـه ریزی بوده دعـوت بعمل می 
آیـد از مورخـه 98/12/8 جهت خرید اسـناد مناقصه به واحـد امور قراردادهای شـهرداری مراجعه 
و اسـناد مناقصـه را دریافـت نماینـد . ضمنًا اعتبـار این پروژه به صـورت نقدی و اوراق و اسـناد خزانه 

با سررسـید سـال 1401 می باشـد .
شرایط شرکت در مناقصه 

1- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ نهصدو پنجـاه میلیون ریـال 5 درصـد کل مبلغ قـرار داد و یا 
واریز نقدی به حسـاب سـپرده 2171123928007  نزد بانک ملی بنام شـهرداری دوسـاری بابت 

شـرکت در مناقصه می باشـد.
2- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

3- آخریـن مهلـت تحویـل پاکات پیشـنهادی یـک هفته پـس از درج آگهـی نوبت دوم بـه دبیرخانه 
شـهرداری می باشـد .

4- مبلـغ سـپرده برنـده نفـرات اول تـا سـوم تـا انجـام تشـریفات قانونـی و انعقـاد قـرارداد مسـتردد 
نخواهـد شـد. و در صـورت انصـراف هـر یک از شـرکت کنندگان سـپرده آنـان به ترتیب و به اسـتناد 

مـاده 8 آییـن نامـه مالـی شـهرداری هـا ضبط می گـردد.
5- به پیشنهادات مخدوش و خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
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متخصص کودکان و فوق تخصص عفونی و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به تجربه کشور چین در 
تشخیص بیماری کرونا ویروس گفت: شایع ترین عالمت این نوع 
بیماری در ابتدا تب، و بعد از آن کوفتگی و خستگی به عنوان عالمت 
ظاهری و بالینی در افراد است اما در مجموع درگیری ریه سبب مرگ 

افراد ناشی از این بیماری خواهد شد.
دکتر »علی حسینی نسب« شامگاه دوشنبه پنجم اسفندماه در 
کرد:  تصریح  کرونا  ویروس  های  ویژگی  درباره  خبرنگاران  جمع 
ویروس های سرماخوردگی، تعدادشان بسیار زیاد است که در این 

میان دومین علت سرماخوردگی در دنیا، ویروس کرونا است.
وی با تاکید براینکه اصل ویروس کرونا، ویروسی جدیدی نیست اما 
تغییرات صورت گرفته در این ویروس، رفتار جدیدی را از خودش 
نشان داده است تصریح کرد: همین دلیل تغییر ژنتیک در این نوع 
ویروس و ناشناخته بودن رفتار آن سبب شده در بین مردم کل دنیا 

رعب و وحشت ایجاد کند.
این فوق تخصص عفونی با تاکید بر اینکه کرونا ویروس، مرگ و میری 
بیشتری نسبت به سایر ویروس های دیگر در این زمینه، ندارد اما 
همه گیری این ویروس زیاد است اظهار کرد: ویروس سارس و مرس 
نیز از نوع ویروس کرونا هستند اما اپیدمی این نوع ویروس ها کمتر و 
در نتیجه کنترل آنها بیشتر بوده و سرایت آنها نیز کمتر خواهد بود اما 
باید عنوان کرد که مرگ و میر آنفلوانزا نسبت به کرونا ویروس بیشتر 

است.
حسینی نسب با اشاره به اینکه کرونا جدید، ویروس با رفتاری جدید 
است که درمان و واکسن خاصی برای آن وجود ندارد افزود: بیشتر 
مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افرادی با بیماری های زمینه ای 
و یا افراد مسن است که به دلیل آنکه فرم شدیدی از این نوع بیماری 
در این افراد ایجاد می شود، سیستم دفاعی و بدنی آنها در برابر این 
نوع ویروس مقاوم نبوده و باعث اختالل در سیستم تنفسی و ریوی 

این افراد می شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه 

در مجموع سیستم دفاعی و ایمنی بدن انسان ها در برابر ویروس ها 
رفتار خاص خود را دارد و حتی ممکن است افرادی با سن پایین تر 
نتوانند دفاع مناسبی در برابر این ویروس داشته باشند افزود: ژنتیک 
بدن انسان ها با یکدیگر متفاوت است و مبارزه درون بیماری هر 

شخص با هر شخصی متفاوت است.
وی با اشاره به تجربه کشور چین در تشخیص این نوع بیماری گفت: 
شایع ترین عالمت این نوع بیماری در ابتدا تب، و بعد از آن کوفتگی 
و خستگی به عنوان عالمت ظاهری و بالینی در افراد است اما در 
مجموع درگیری ریه سبب مرگ افراد ناشی از این بیماری خواهد 

شد.
حسینی نسب با بیان اینکه در کودمان خیلی عالمت بالینی بارزی 
نمایان نمی شود تصریح کرد: ممکن است در کودکان نیز این 
بیماری شایع شود اما مرگ و میر ناشی از این بیماری در سنین 

کودکی تاکنون در دنیا گزارش نشده است.
این فوق تخصص عفونی با اشاره به فصل زمستان و شیوع بیماری 
های تنفسی در جامعه اظهار کرد: با توجه به اینکه فصل زمستان 
است تعداد ویروس های سرماخوردگی نیز زیاد است و عالئم این 
ویروس ها نیز بیشتر شبیه هم هستند اما در مجموع برای تشخیص 

عالمت این نوع بیماری پزشکان، به دنبال یک عالمت جدید در فرد 
بیمار هستند که اغلب نیز درگیری ریوی بوده که در اغلب موارد دیده 

شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در نیمه 
شمالی کشور این بیماری اپیدمی پیدا کرده و احتمال شیوع این 

بیماری در استان کرمان نیز وجود دارد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره راه های پشگیری 
از ابتال به این ویروس گفت: کرونا، یک ویروس است و راههای 
پیشگیری از ویروس ها نیز مشترک بود. کرونا مثل آنفلوآنزا از طریق 
قطرات بزرگ منتقل می شود به همین دلیل در این شرایط توصیه 
می شود که افراد با یکدیگر محدوده فاصله یک متری از هم را رعایت 

کنند.
حسینی نسب با بیان اینکه دوره نهفتگی این ویروس )از زمان ورود به 
بدن تا ایجاد عالئم بالینی( بین سه روز تا دو هفته ظول خواهد کشید 
افزود: خیلی از ویروس ها از جمله آنفلوآنزا دوره نهفتگی این چنینی 
دارند که در این دوره نیز امکان انتقال به افراد دیگر به جزء دو روز آخر 

این دوران وجود ندارد.
گفت:  نیز  ماسک  از  استفاده  درباره  عفونی  تخصص  فوق  این 
استفاده از ماسک های فیلتردار به هیچ عنوان برای افراد عمومی 
در جامعه لزومی ندارد و تنها پزشکان و مراقبت کنندگان از بیماران 
باید از این نوع ماسک استفاده کنند زیرا ویروس در هوا پخش نمی 
شود و در فضا وجود ندارد. این نوع ویروس در سطوح قرار دارد که به 
همه توصیه می شود مرتب شست و شوی سطوح و دست ها باید 

صورت گیرد.
وی با بیان اینکه این ویروس حتی ماندگاری زیادی نیز در سطوح 
ندارد تصریح کرد: این ماندگاری نیز بستگی به شرایط آب و هوایی 
هر منطقه دارد که با توجعه به شرایط آب و هوایی استان کرمان، این 
ویروس روی سطوح خیلی ماندگاری ندارد و امیدواریم با افزایش 
دمای هوا در سطح کشور، اپیدمی این ویروس نیز کاهش و قطع 

شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه با 
تشکر از درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و 
ناکام گذاشتن فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه دشمنان، تأکید 
کردند: در مقابل توطئه دشمن برای ضربه زدن به ارکان مختلف 
کشور، همه باید برای دفاع هوشیار، و آماده ضربه و حمله متقابل 

باشیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فضاسازی منفی و پر حجم 
انتخابات،  در  بیگانه علیه شرکت مردم  تبلیغاتی  دستگاههای 
خاطرنشان کردند: این تبلیغات منفی از چند ماه قبل آغاز و با 
نزدیک شدن به انتخابات بیشتر شد و در دو روز آخر نیز به بهانه یک 
بیماری و ویروس، رسانه های آنها از کمترین فرصت برای منصرف 

کردن مردم از حضور در انتخابات چشم پوشی نکردند.
رهبر انقالب اسالمی با شکر خداوند متعال و قدردانی عمیق از 
حضور گسترده مردم در انتخابات برغم این تبلیغات مغرضانه، 

گفتند: خداوند اراده کرده است این ملت را پیروز کند.
ایران را محدود به عرصه های  با ملت  ایشان دشمنِی دشمنان 
و  ندانستند  مردم  انقالبی  و  دینی  باورهای  و  فرهنگ  اقتصاد، 

افزودند: آنها حتی با انتخابات ملت ایران نیز مخالف هستند چرا 
که نمی خواهند پدیده شرکت مردم به نام دین در پای صندوق رأی 

و در خدمت انقالب، به عنوان یک واقعیت تثبیت شود.
حضرت آیت الله خامنه ای برگزاری انتخابات در نظام اسالمی 
را باطل کننده ادعای دشمنان مبنی بر مخالفت دین با آزادی و 
انتخابات در جمهوری اسالمی  و گفتند:  دموکراسی خواندند 
نشان می دهد که دین مظهر کامل یک دموکراسی همه جانبه 
نشان دهنده  سال  طول ۴۱  در  انتخابات  برگزاری ۳۷  و  است 

اهتمام بی نظیر نظام اسالمی به مردم ساالری است.
و  دشمن  شناخت  به  همگان  دعوت  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
هوشیاری در مقابل آن، تأکید کردند: در مقابل فعالیت هزاران نفر 
از جبهه دشمن علیه مسائل گوناگون ایران، در جبهه ملت ایران 
باید میلیونها نفر آماده دفاع، ضربه و حمله متقابل در امور تبلیغاتی 

و انواع کارهای ممکن برای ملت باشند.

مدیر امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: 
بازدید های گروهی دانش آموزی و دانشجویی از اماکن موزه های و 

مراکز گردشگری این استان ممنوع شد.
 محمدمهدی افضلی، مدیر امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمان گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی 
و به منظور برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، تمام موزه های 
دولتی و خصوصی، مراکز تاریخی و فرهنگی، پایگاه های ملی و 
بازدید های گروهی  پذیرش  از  باید  مراکز گردشگری  و  جهانی 

دانش آموزی و دانشجویی تا اطالع ثانوی خودداری کنند.
گردشگری  مراکز  و  تاریخی  اماکن  تمام  اینکه  بر  تاکید  با  او 
استان کرمان برای بازدید سایر عالقه مندان دایر هستند، افزود: 

تمهیدات الزم برای کارکنان این اماکن از قبیل ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده لحاظ شده است.

افضلی با بیان اینکه عالئم هشدار دهنده و نکات پیشگیری از 
شیوع بیماری کرونا در موزه های استان کرمان برای آگاهی بیشتر 
بازدیدکنندگان نصب شده است، تصریح کرد: در حال حاضر تمام 
پروتکل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای 
مقابله با این بیماری در تمام واحد های تحت پوشش وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رعایت می شود.
افضلی تصریح کرد: تا این لحظه دستورالعملی برای تعطیلی 
اماکن تاریخی و مراکز گردشگری استان کرمان ابالغ نشده است.

 رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: با 
توجه به اینکه در داخل استان کرمان مورد مثبتی از کروناویروس 
نداشته ایم، برنامه تاالرها مربوط به مردم کرمان است که مشکلی 

برای برگزاری مراسم وجود ندارد و مردم باید آرامش داشته باشند.
»محمدرضا بهرامی« در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت تورها و 
رزرو هتل های استان در نوروز ۹۹ اظهار کرد: وضعیت خیلی بد 
است و با توجه به شیوع ویروس کرونا همه تورها کنسل کرده و به تبع 

رزرو هتل ها نیز کنسل می شود.
وی با بیان اینکه خودمان نیز دچار دوگانگی هستیم و نمی دانیم 
مسافران به کرمان بیایند بهتر است یا نه، افزود: دانشگاه علوم 
پزشکی اعالم کرده که در استان کرمان هیچ مورد مثبتی از ابتال به 
کرونا ویروس نداشته ایم و می توانیم روی این مورد مانور بدهیم اما 
از سوی دیگر اگر سیل جمیعیت از استان های دیگر به کرمان بیاید 
و افرادی ناقل ویروس باشند، برای مردم استان ما مشکل به وجود 

می آید.

بهرامی تصریح کرد: باید سازمان های حمایتی و مسووالن امر، 
فکری برای واحدهای اقامتی، تاالرها و رستوران ها بکنند که واقعا 
دچار آسیب شدیدی شده اند؛ همانطور که در بخش کشاورزی 
وقتی سیل می آید و خسارت وارد می شود، دولت وام های حمایتی 
و تسهیالت می دهد، اگر می خواهد این صنعت)گردشگری( بماند 

باید حمایت کند.
این فعال بخش خصوصی گردشگری با اشاره به اینکه مردم دچار 
نگرانی هستند، بیان کرد: در اتاق بازرگانی یکسری کلیپ به عنوان 
»به_کرمان_بیا« تولید کرده ایم اما تردید داریم پخش شود یا نه و در 
واقع دچار تناقض شده ایم که در این راستا امروز با مدیرکل میراث 
فرهنگی استان جلسه داریم تا همفکری کنیم و ببینیم به چه سمتی 

برویم.
بهرامی با اشاره به ممنوعیت عرضه قلیان از سوی اتحادیه گفت: اگر 
دستورالعملی مانند این برای تاالرها داده شود، وضعیت بدی برای 

این واحدها پیش خواهد آمد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: همه 
برنامه ریزی ها برای یک ماه عید بوده و اکنون نمی دانیم چکار 
بکنیم. مردم رزروی خود را کنسل می کنند که خسارت به ما و 
فعاالن صنعت گردشگری است و از سوی دیگر حق مردم است زیرا 

نیاز به آرامش روانی دارند و می خواهند کنسل کنند.
وی افزود: برنامه این است که درخواست بدهیم دولت خسارت 
وارده را جبران کند و وزارت بهداشت که متولی است، اگر به ما 
بگوید در کرمان مورد مثبت نداشته ایم، می توانیم روی آن کار و 

اعتمادسازی کنیم و نقطه مثبتی است.
بهرامی با اشاره به اینکه وضعیت هتل ها دچار مشکل است، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه در داخل استان کرمان مورد مثبتی از 
کروناویروس نداشته ایم، برنامه تاالرها مربوط به مردم کرمان است که 
مشکلی برای برگزاری مراسم وجود ندارد و مردم باید آرامش داشته 

باشند.

یک فوق تخصص عفونی: 

شایع ترین عالمت بیماری کرونا ویروس، در ابتدا تب و سپس مشکالت ریوی است

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه مطرح کردند؛

تشکر عمیق از ملت ایران در پی امتحان بزرگ و مطلوب انتخابات

بازدید های گروهی از موزه های کرمان ممنوع شد

رییس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان: 

مشکلی برای برنامه تاالرها در کرمان وجود ندارد/ دچار دوگانگی هستیم

1- تحت هیچ شرایطی و هیچ وقت دست خود را به صورت خود 
نزنید. )چشم، بینی و دهان خود را تحت هیچ شرایطی لمس نکنید(

2- دست هایتان را به صورت مرتب )هر 1 ساعت یکبار( با آب و 
صابون )حداقل 20 ثانیه( یا ضدعفونی کننده با الکل باالی 60 

درصد )بین 60 تا 95 درصد( بشویید.
3- به جز مواقع اجبار از خانه بیرون نروید.

4- از دست دادن و روبوسی با دیگران پرهیز کنید.
5- فاصله 1 متری با دیگران را رعایت کنید. )به خصوص افرادی که 

نشانه های مریضی از جمله سرفه یا تب دارند(
flexed-( 6-  در صورت سرفه یا عطسه کردن، با آرنج خمیده

elbow( )دست خود را خم کنید و آرنج را جلوی دهن بگذارید( یا 
دستمال کاغذی )که سریعا به سطل آشغال بسته میندازید( را در 

مقابل دهن قرار دهید.
7- در صورت خارج شدن از خانه و عدم دسترسی به مواد شوینده، 
از محلول ضدعفونی کننده با الکل باالی 60 درصد )بین 60 تا 95 

درصد( استفاده کنید.
8- گوشی همراه خود را در خارج از خانه از جیب خود خارج نکنید 

)مگر در شرایط اضطراری(
9- اقدامات زیر در هنگام بازگشت به خانه بسیار بسیار حیاتی 

می باشد و باید گام به گام و با دقت رعایت شود:
الف( بعد از ورود به خانه بدون دست زدن به هیچ چیز و بدون برخورد 
یا نشستن در جایی، مستقیما به دستشویی رفته و دست خود را  به 
طور کامل بشویید. )در دستشویی را از قبل باز بگذارید، در صورت 
باز نبودن در، با دستمال کاغذی درب را بازکنید و سریعا دستمال 
را به سطل آشغال بسته )closed bin( بیندازید و بعد از پایان کار، 

دستگیره را ضدعفونی کنید(
ب( تلفن همراه خود را ابتدا با دستمال مرطوب الکلی و سپس با 
محلول ضدعفونی الکل باالی 60 درصد به طور کامل ضدعفونی 
کرده و روی دستمالی بگذارید. )در صورت استفاده از قاب محافظ، 
قاب محافظ را خارج کرده و هردوی گوشی و قاب محافظ را به طور 

کامل ضدعفونی کنید(
ج( لباس های بیرون خود را دربیاورید و در مکانی به دور از لباسهای 

منزل و دیگر وسایل خانه آویزان کنید. 
د( مجدد به دستشویی رفته و دست خود را به طور کامل بشویید.

ه( در این مرحله می توانید لباس منزل خود را بپوشید.
اکنون محیط خانه شما امن می باشد و به شرط دست نزدن به 

صورتتان، میتوانید از گوشی همراه خود استفاده کنید.
10- دست خود را قبل، در حین و بعد از تهیه غذا، قبل از خوردن 

غذا و بعد از استفاده از توالت بشویید.
فراموش نکنید تحت هیچ شرایطی و در هیچ ساعت روز و در هیچ 

مکانی به صورت خود )چشم، بینی و دهان( دست نزنید.
 )high-touch surfaces( 11- تمام سطوح پرتماس خانه و محل کار
پیشخوان،  جمله:  )از  بشویید.  تمیزکننده  اسپری  با  هرروز  را 
رومیزی، میز کار، وسایل حمام و توالت، تلفنها، کیبورد، تبلت و میز 

کنار تخت، دستگیره های درها(

)nCoV-2019( دستورالعمل جامع مواجه نشدن با بیماری ناشی از ویروس کرونا
از قاسم سلیمانی 

به باقر قالیباف 
قالیباف باقر باقر باقر جان بگوشی. منم قاسم

سالم باقر جان 
مبارکه شنیدم رای اول رو آوردی

باقر باقر باقر قاسم.
چند تا کد بهت میدم یادت باشه.

دشمن از داخل و خارج داشت مردم رو میزد.
ولی مردم به تو رای دادند

باقر باقر باقر
تاریخ کرونا یادت باشه.

تاریخ اجاره خونه های باال
تاریخ بیکاری جوونا یادت باشه

باقر باقر باقر قاسم.
مردم پس از سـه دوره ۸ سـاله که بهشـون از سوی 

خواص خیانت شد.بگوشی؟
به تو اعتماد کردند.

باقـر جـان تهرانـی و کاظمـی و همـت و مـن سـر 
دادیـم تـا تـو بیـای بـاالی سـر همـه.

باقر باقر باقر.
دخترها و پسرها همه خودی هستند.

جداشون نکنی ها.
کاری کن ازدواج کنند نسـل مدیران ایرانی جوون 

بشه. 
برای همه کار پیدا کن.

باقر باقر باقر.
روسـتاها رو بـی بصیرتهـا از بیـن بردند، آبادشـون 

. کن
باقر باقر باقر.

معلم ها پرسـتارها بازنشسـته ها کارمندها دست 
فـروش هـا دوره گردهـا کولبرهـا شهرسـتانی هـا 

آبروشـون رو دادن تـا تـو بیـای بـاالی سـر همه.
باقر باقر باقر.

سـید علی تنهایی از پس همـه برمیاد ولی تنهای 
تنهاست.

باقر باقر باقر.
اینجـا حسـاب کتاب سـخته اما شـفاعت و دعای 

مردم کارسـازه.
باقر باقر باقر.

ازت  رو  بهشـت  خنـکای  ریاسـت  داغ  صندلـی 
نگیـره؟

باقر باقر باقر.
دسـت خالی بیـا اونهایی کـه با پسـت دولتی مال 
جمـع کردنـد همه سالهاسـت توی صف حسـاب 

هستند. کتاب 
باقر باقر باقر.

دور و بـرت رو آدم هـای چشـم و دل سـیر بـذار، 
گریـن کارت و پاسـپورت هاشـون رو هـم خـوب 

بررسـی کـن. دو تابعیتـی نباشـند.
باقر باقر باقر.

 حـرف امـام و سـید علـی رو زنـده کـن عـزت رو به 
برگـردون. مجلس 

باقر جان از تهمت نترس کار کن کار کن کار.
باقر باقر باقر.

قبـل از تـو خیلی ها با ریش و تسـبیح اونجا بودند 
اما باختند.

باقر باقر باقر.
مسـلمانی به مردم داریه. دل مردم رو نسوزونی که 

بگن کاش بهش رای نمی دادیم.
باقر باقر باقر، قاسم. 

یـادت باشـه غیـر از ۵۰۰ هـزار شـهید جنـگ و 
انقـالب، همـه مدافعین حـرم از ایرانـی و خارجی 
و همـه شـهدای دنیـا چشمشـون بـه شماسـت، 

خجالـت زدمـون نکنـی مثـل قبلـی هـا.
باقر باقر باقر.

خیلـی حـرف داشـتم ولـی بایـد بـرم، منتظر می 
مونـم ببینـم چیکار مـی کنـی، آخریـن کالم، هر 
جامـی رو مـی خواسـتی سـربکش ولـی زیـر هـر 

برجامـی رو امضـا نکـن.
باقـر جـان، یادت باشـه بـا رای مردم شـدی رییس 

مجلس. 
قاسـم سـر و دسـت و پاهاش رو داد و اربا اربا شد تا 

ایـران آباد و امن بمونه.
باقر باقر باقر.

قاسـم، همـت، باکـری، کاظمـی و هـزاران فدایی 
شـهرها و روستاهای ایران را خدای ناکرده با عمل 

بد شـرمنده نکنی.
باقر باقر باقر .

قاسم سلیمانی تمام.

✅علل بی خوابی 
✅  کسانی که غلبه خون دارند، میل به خواب زیاد دارند 
و معمواًل خواب آلود هستند، و کسانی که کم خون ) از 
عالئم کم خونی سیاه رفتن چشم و سرگیجه هنگام 
برخاستن ( هستند،  و یا غلبه صفرا ) از عالئم صفرا 
شب  اول  دارند،   ) چشم  سفیدی  و  صورت  زردی 
نمی توانند بخوابند، ولی صبح به راحتی می خوابند.

عالج این است که کم خونی خود را برطرف کنند، 
که از داروی امام  رضا علیه السالم یا مرکب شش و 
استفاده  می توان  تره  مانند  خونساز  خوردنی های 
از  باید  دارند،  صفرا  که  کسانی  چنین  هم  کرد. 
صفرابرها استفاده کنند. ترکیبی داریم به نام صفرابر 
و از جمله چیزهایی که صفرا را از بین می برد، آلو 
و  یک  مرکب  و  خرفه  تخم  تازه،  آلوی  مخصوصًا 

چیزهای دیگر.
 ✅ از علل دیگر بی خوابی:

✅   تشویش فکری و نگرانی 
✅  گرسنگی و تشنگی

✅  سرما و برهنگی
✅  بیماری 

✅  مشکل در چشم و …

✅ اهمیت تغذیه در سالمتی
✅ حضرت امام رضا علیه السالم: 

هیچ دوایی نیست مگر آن که مرض را تهییج می کند 
و عارضه ای را به وجود می آورد. بهترین و مطمئن 
ترین راه عالج، استفاده از مواد متنوع غذایی است 
بشر مهیا  برای  که خالق جهان در دامن طبیعت 

فرموده اند.

✅عوامل صحت بدن در کالم پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم

✅  پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می فرمایند:« ِلُکلِّ 
َشْی ٍء ِحیَلٌة؛ هر چیزی یک چاره ای دارد. » یعنی 
هیچ وقت بن بست نیست که بگوییم دیگر نمی شود. 
ِة ِفی  حَّ هر چیزی چاره ای دارد، از جمله » َو ِحیَلُة الصِّ
ْرَبُع ِخَصاٍل. » برای این که در دنیا صحت باشد 

َ
ْنَیا أ الدُّ

و بدنتان هیچ  وقت مریض نشود، چهار ویژگی را باید 
رعایت کنید:

✅  کم صحبت کردن
کم صحبت کردن، صحت بدن است. این را ظاهرًا 
علم پزشکی هنوز به آن نرسیده است. ما خودمان 
هم باید رویش فکر کنیم که کم سخن گفتن باعث 
می شود که دردسر کم تری برایتان درست  شود. حاال 
دردسر کم تر درست شد، راحت  تر هستید و بدن 
هم سالم  تر است. گاهی اوقات بعضی  ها به دلیل 
که   گفته اند  یا یک چیزی  اشان، کالمی  پرحرفی  
دردسر برایش درست شده و تا چند سال گرفتار این 

یک کالمی است که گفته شده است ...
✅  کم خوابیدن

خوابیدن را هم کم کند. منظور از کم خوابیدن نه این 
که نیاز بدنش را تأمین نکند، بلکه آن زیاده روی را 
انجام ندهد، در حد متعارف بخوابد؛ چون بعضی ها 
به خودشان فشار می آورند و کم می خوابند. لذا این 

قلت را یک  وقت به معنای کم روی معنا نکنید.
✅  بیش از اندازه پیاده روی کردن

 این طرف و آن طرف کم پیاده بروید. این هم باز 
برای ماها نیست. حاال بعضی از ماها اصاًل آن قدر 
کم می رویم که معمواًل ما توصیه می کنیم که مثاًل 
بکند.  پیاده روی  باید  انسان  روز  در  را  ساعتی  دو 
روزی پنج شش کیلومتر نیاز است که بدن راه برود؛ 
منتها قدیم یک طوری بود که بعضی ها همین طور 
خیلی راه می رفتند. به طوری که خودشان را خسته 
می کردند و کمر و نخاعشان مشکل پیدا می کرد، از 

بس پیاده روی می کردند. 
✅  بیش از اندازه نخوردن

کم غذا بخورد. باز کم غذا خوردن معنایش این نیست 
که به خودش ضربه وارد بکند و نیاز بدن تأمین نشود. 
در حد متعارف بخورید. در جاهای دیگر آمده که 
وقتی اشتها داشتید، میل بکنید. وقتی هم سیر 
نشدید، دست از غذا بکشید و خودتان را سیر نکنید. 
آن سیرکردن برایتان ضرر دارد. همین است که یک 
مرتبه می بینید کسی که خودش را سیر می کند، 
عمرش کوتاه می شود. خودش هم متوجه نیست که 
به خودش دارد ضربه می زند؛ اما در دراز مدت زودتر 

مریض می شود و پیری زودرس پیدا می کند.

✅زباله ها را در خانه نگه ندارید.
✅ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: 

زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در 
روز به بیرون از خانه منتقل کنید؛ زیرا زباله نشیمنگاه 

شیطان است. 
✅ من ال یحضره الفقیه ج ۴، ص ۵،

✅ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:  
زباله را پشت در ) حیاط ( جمع نکنید؛ زیرا که النه 

شیطان می شود.
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 مراجع تقلید همچون 
گذشته در کنار مردم

✅بعد از اینکه تائید شد آقای حریرچی به ویروس کرونا 
مبتال شده است، آقای ربیعی نیز تست کرونا داده و 
براساس گزارش  رسیده، نتیجه آن مثبت اعالم شده 

است.

 ✅ هم زمان با شیوع کرونا در قم بازار شایعات در این شهر 
بسیار داغ است و برخی نیز در فضای مجازی به این 
شایعات دامن زده و سبب نگرانی همشهریان عزیز می 

شوند.
 ✅ از جمله شایعاتی که مطرح شده است خروج مراجع 
تقلید از شهر مقدس قم است که برخالف واقعیت 
است.   ✅ حضرت آیت الله #علوی_گرگانی از جمله 
مراجع تقلیدی است که در شهر مقدس قم حضور 
دارند  و کارهای روزانه ایشان برقرار است و دوساعت به 
ظهر و دوساعت به غروب در دفتر حضور پیدا کرده و به 

سئواالت مراجعین پاسخ می دهند.
✅دفتر این مرجع بزرگ جهان تشیع ضمن رعایت نکات 
بهداشتی از مقلدین و مراجعین پذیرایی کرده و معظم 
له نیز همچون گذشته پاسخگوی سواالت این عزیزان 

است.

بر
خ

در حالـی که چین یک بیمارسـتان هزار تختخوابی فـوری در عرض 
۱۰ روز در شـهر ووهان مرکز شـیوع ویروس کرونا سـاخت

و مقامـات این شـهر اعالم کردند قرار اسـت یک بیمارسـتان دیگر را 
بـا ظرفیـت ۱۳۰۰ تخت در ظـرف ۱۵ روز آینـده احداث کنند.

 احـداث فوری این دو بیمارسـتان در شـرایطی اسـت که این کشـور 
در تعطیـالت سـال نوی چینی بسـر می برد، بـا این حال قرار اسـت 
بـدون توجه به تعطیـالت، چین از همه امکاناتش برای سـاخت این 

دو بیمارستان استفاده کند.
شـهر ووهـان بـه دلیـل افزایش شـمار بیمـاران بـا کمبود تخـت روبه 
رو شـده اسـت و از ایـن رو  ضـروری اسـت که چنین بیمارسـتانی به 

سـرعت در آنجـا احداث شـود.
 این بیمارسـتان قرار اسـت در مسـاحتی به متراژ ۲۵ هزار متر مربع 
سـاخته شـود. طراحـی و اجـرای آن از ۲۳ ژانویـه سـال ۲۰۲۰ آغاز و 
قـرار اسـت قبـل از ۳ فوریـه تکمیل شـود. کارگـران فعال در سـاخت 

ایـن بیمارسـتان ۳ برابر حقـوق عـادی را دریافت می کنند.
چینـی هـا پیـش از ایـن هـم تجربـه چنیـن اقدامی داشـته انـد. به 
دنبال شـیوع گسـترده بیماری مرگبار سـارس در چین در سال های 
۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میالدی که جان ده ها نفر را گرفت، یک بیمارستان 
برای مداوای مبتالیان در شـهر پکن با فعالیت ۷هزار کارگر در مدت 

۶ روز و هفت شـب سـاخته شد.

ایـن بیمارسـتان در منطقـه چانـگ پینگ در حومه شـهر پکـن و در 
مسـاحتی به میـزان ۲۵ هـزار متر مربع توسـط ارتش چین سـاخته 
شـد بعد از سـاخت این بیمارسـتان ۶۸۰ نفر از مبتالیان سـارس به 
سـرعت در آن بسـتری شدند که فقط ۸ نفر آنها جانشـان را از دست 

دادند.
از ایـن رو ده هـا بیـل مکانیکـی و کامیـون و صدهـا کارگـر در حـال 

فعالیـت بـرای سـاخت ایـن بیمارسـتان بودنـد. 
تـازه تریـن آمارهـا نشـان مـی دهد کـه حـدود ۲هـزار نفر بـه ویروس 
مرمـوز معـروف بـه کرونـا مبتـال شـده اند و ۵۶ نفر نیـز جانشـان را از 

دادهاند. دسـت 

 عنبرآبـاد شهرسـتانی اسـت کـه در جنـوب اسـتان کرمان از کشـور 
ایـران واقع شـده اسـت. 

ایـن شهرسـتان بـا جمعیـت بـاالی 100 هـزار نفـر بیـش از 8 سـال 
منتظر 2 میلیارد تومان جهت تکمیل این پروژه بیمارستان هستند 
کـه انسـانهای مظلوم و محرومـی بخاطر کمترین امکانات پزشـکی 

جانشـان را از دسـت داده اند.
تنها بیمارستان مجهز در جنوب کرمان جیرفت است که جوابگوی 

1 میلیون نفر جمعیت نمی باشد.

 بیمارستان 96 تخته خوابه عنبرآباد سال هاست که نیمه تمام 
مانـده و به بهره برداری نرسـیده  و برای تکمیل این بیمارسـتان 

2 میلیارد تومان اعتبار نیاز اسـت.
حـال اگر مردم جنوب کرمان مشـقت های حمـل و جابجایی بیمار 
خـود را بـه جیرفت متحمل شـوند و ترافیک پل جنـگل آباد جیرفت 
سـاعتها )بخاطـر عـدم سـاخت ایـن پـل( آنهـا را معطـل می کنـد و 

بیمارشـان از بین خواهـد رفت.
مدیـران  و  بهداشـت  وزیـر  اسـتان،  مدیـران  کـه  اسـت  الزم  حـال 
شهرسـتان بعد از 6 سـال نسـبت بـه ادامه ایـن پروژه اهتمـام بورزند 
و یـک ذره نگاهـی بـه بیمارسـتان های 10 و 13 روزه در شـهر ووهان 
چین داشـته باشـند. ضمنا 6 سـال بل همزمان با والدت با سـعادت 
امام سـجاد )ع( بیمارسـتان 96 تختخوابی امام سـجاد )ع( عنبرآباد  
کلنگ زنی شـده اسـت   بیمارسـتان  عنبرآباد درزمینی به مسـاحت 
چهـار هکتـار در محله حسـین آباد بـا زیربنای به مسـاحت 9 هـزار و 
700 متر مربع باید ساخته شود.بیمارستان امام سجاد )ع( عنبرآباد  

در سـه طبقـه و چهار بلـوک احداث می شـود
 ایـن بیمارسـتان بخش هـای بسـتری، اورژانـس، زنـان و زایمـان و 

جراحـی وجـود دارد.
شهرسـتان عنبرآباد با جمعیتی بالغ بر ۸۵هزار نفر فاقد بیمارستان 

باشد. می 

جلسه  دومین  در  فدائی  محمدجواد  دکتر 
ستاد استانی مدیریت پیشگیری از آلودگی به 
ویروس کرونا که با حضور فرمانداران و روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی استان برگزار گردید، 
هدف از تشکیل این نشست را هماهنگی و 
چاره اندیشی جهت کارها و اقدامات پیشگیرانه 
بیماران  به  کمک  و  درمان  نیاز  صورت  در  و 

احتمالی کرونا ویروس عنوان کرد.
کرمان  استان  فرمانداران  به  استاندارکرمان 
ارائه آموزش  دستور داد اقدامات پیشگیرانه، 
های موثر و ارتقا سطح آگاهی های عمومی را 
انجام دهند. وی با اشاره به برخی از شایعات 
ابتالی  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  مطرح 
افرادی در استان به ویروس کرونا گفت: طبق 
نتایج آزمایش هاو اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
با کرمان تا کنون، وجود فرد مبتال به کرونا ویروس  فدائی  دکتر  است.  نشده  تایید  استان  اشاره به توصیه های بهداشتی که طی روزهای در 

گذشته به کرات از سوی وزارت بهداشت اعالم 
شده است، بیان کرد: بخش مهم کار ما در امر 
پیشگیری، رعایت توصیه های بهداشتی است 
که دانشگاه علوم پزشکی ارائه می دهد و در کنار 
آن از اجتماعات پرهیز شود. استاندار کرمان 
تصریح کرد: تا جای ممکن تجمعات باید لغو 
شود و در همین راستا، نمایشگاه بهاره را لغو 

کردیم.
وی خاطرنشان کرد: تمام توان به کار گرفته 
شود که از شایعات جلوگیری و نگرانی در بین 
مردم گسترش نیابد. استاندار کرمان گفت: 
با راه اندازی مرکز پاسخگویی تلفنی به منظور 
پاسخگویی به سواالت شهروندان در خصوص 
شایعات  از  اینکه  بر  عالوه  ویروس،  کرونا 
جلوگیری می شود، افراد متخصص و مورد تایید 

به سواالت شهروندان پاسخ می دهند.

ساخت  بیمارستـان  در ووهـان چیـن و عنبـرآباد!

استاندار کرمان خبر داد؛

مرکز پاسخگویی تلفنی درباره کرونا ویروس در    کرمان راه اندازی می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان گفت: استان کرمان برای پذیرایی از گردشگران نوروزی 
آمادگی الزم را دارد و تمام تاسیسات گردشگری به ویژه مراکز 

اقامتی در فواصل زمانی ضدعفونی شوند.
فریدون فعالی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
مراکز  مدیران  با  مشترک  نشست  در  کرمان  استان  دستی 
اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان گفت: نرخ 
تمامی اماکن اقامتی استان کرمان از قبیل هتل، مهمانپذیر، 
اقامتگاه های بوم گردی و خانه های مسافردر ایام نوروز ۱۳۹۹ 
نامه  نرخ  اجرای  به  موظف  اماکن  این  مدیران  و  است  ثابت 

مصوب هستند.
هیچ   ۱۳۹۹ نوروز  در  کرمان  استان  اقامتی  افزود:مراکز  او 

افزایش فیمتی ندارند.
فعالی در ادامه با تاکید براینکه باید اقدامات پیشگیرانه برای 
اقامتی لحاظ شود،  بیماری کرونا در مراکز  با شیوع  مقابله 
تصریح کرد:به زودی کارگاه های آموزش روش های مقابله با 

این بیماری ویژه مدیران و کارکنان مراکز اقامتی استان کرمان 
برگزار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان با اشاره به اینکه خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از 
ابتالی فرد یا افرادی به بیماری کرونا در استان کرمان گزارش 
نشده است، تصریح کرد:در صورت تداوم این مسئله شاهد 
تغییر مسیر بیشتر گردشگران به سوی استان های جنوب شرق 

کشور به ویژه استان کرمان در ایام نوروز ۱۳۹۹ خواهیم بود.
او از آمادگی استان کرمان برای پذیرایی از گردشگران نوروزی 
خبر داد و افزود:باید طبق دستور العمل های بهداشتی تمام 
تاسیسات گردشگری به ویژه مراکز اقامتی در فواصل زمانی 
تعیین شده ضدعفونی شوند تا میزان نگرانی گردشگران به 

حداقل ممکن برسد.
برای  العملی  دستور  لحظه  این  تا  اینکه  به  اشاره  با  فعالی 
کرمان  استان  موزه ای  اماکن  به  گردشگران  ورود  ممنوعیت 
ابالغ نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر با رعایت نکات 
بهداشتی تمام موزه های این استان برای بازدید عالقمندان از 

ساعت ۹ الی ۱۹ دایر هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان :

آمادگی استان کرمان برای پذیرایی از گردشگران نوروزی

 مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از افزایش 50 درصدی 
امتیازات بخشنامه فصل دهم قانون خدمات کشوری برای 

همکاران اداری و آموزشی خوزستان خبر داد.
  در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، همه 
همکاران رسمی، پیمانی و آزمایشی شاغل در بخش های 
آموزشی و اداری آموزش و پرورش خوزستان مشمول افزایش 

50 درصدی امتیازات حقوقی خواهند شد.
️▫ وی با بیان اینکه نگارش جدید تا فردا به مناطق و نواحی 
آموزش و پرورش سراسر استان ارسال خواهد شد؛ بیان کرد: 
واحدهای امور اداری سراسر استان از فردا احکام حقوقی 
جدید همکاران را صادر خواهند کرد تا این افزایش حقوقی از 

حقوق اسفند ماه برای مشموالن این ماده لحاظ شود.
از تاریخ 01/12/98 خواهد بود  ️▫ اجرای احکام جدید 
و همه همکاران شاغل در حوزه آموزش و ادارات ستادی 

سراسر استان مشمول این افزایش خواهند شد.

کشور                           امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
تاریخ:1398/11/27

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای عین الله محمدی سلیمانی فرزند فتح 
الله بشماره ملی 5839925802 صادره از عنبرآباد مالک 
ششدانگ یک باب قطعه زمین دارای پالک 490فرعی از 
698 اصلی واقع در اراضی شهرک آزادگان شهر عنبراباد 
بخش 45 کرمان که سند مالکیت آن ذیل ثبت 34836 
صفحه 160 دفتر 191 محلی به شماره چاپی 354754، 
به نام وی صادر و تسلیم گردیده، ضمن تسلیم دو برگ 
سند  که  نموده  اعالم  شده  تصدیق  محلی  استشهادیه 
مالکیت پالک فوق مفقود شده و درخواست سند المثنی 
نموده است، لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120 
تا  میشود  آگهی  نوبت  مراتب یک  ثبت  قانون  نامه  آیین 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان عنبراباد مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید و اال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید
یک نوبت

مصیب حیدریان  رئیس ثبت اسناد وامالک

سید وحید احمدی طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان  گفت: تاکنون هیچ مورد مثبتی از ابتال 

به کرونا ویروس در کرمان گزارش نشده است.
او افزود: از مردم تقاضا داریم افرادی که دچار تب، سرفه یا 
دشواری تنفس می شوند و یا تنگی نفس دارند اگرمورد 
ما  همکاران  به  است  بهتر  نیست  حاد  و  است  سرپایی 
و  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  خصوصی،  مطب های  در 

کلینیک های تخصصی مراجعه کنند.
رو  روبه  تری  شدید  عالئم  با  که  افرادی  کرد:  تصریح  او 
می شوندبهتر است که به بیمارستان ها مراجعه کنند تا تحت 
درمان قرار گیرند. احمدی طباطبایی گفت: مردم با رعایت 
بهداشت و موارد پیشگیری که این روز ها مطرح می شود 

می توانند از ابتال به ویروس کرونا جلوگیری کنند.
سید وحید احمدی طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در ادامه گفت: انتقال ویروس کرونا از 
طریق قلیان امکان پذیر است و مردم باید به چنین مواردی 

دقت داشته باشند.
او افزود: مکاتبه ای مبنی بر جلوگیری و ممنوعیت عرضه این 
عامل از طریق وزارتخانه با روسای دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور صورت گرفته است.
او بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استانداری 
و دادگستری مکاتباتی را جهت اعمال اقدامات الزم انجام 

شده است.
احمدی طباطبایی تصریح کرد: یکی از باور های غلط در 
بین مردم این است که فکر می کنند اگر سری قلیان را عوض 
کنند می توانند از انتقال بیماری های ویروسی جلوگیری 
ویروس ها در  این  اشتباه است، چون  باور  این  اما  کنند، 
شیلنگ جای می گیرند و سبب ایجاد ببماری های تنفسی 
همچون کرونا می شوند به همین جهت توصیه می شود به 

هیچ وجه از قلیان استفاده نشود.
او گفت: از مردم تقاضا داریم در مراکزی که قلیان عرضه 
می شود به هیچ وجه استفاده نکنند، چون از مهم ترین 

راه های انتقال ویروس کرونا استفاده از قلیان است.

کمیسیون  داد:رئیس  خبر  ملت  خانه  خبرگزاری 
اعضای  از  نفر   ۵ انتخاب  از  مجلس  بهداشت 
کمیسیون بهداشت برای عضویت در قرارگاه #کرونا 
ویروس و تصویب تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا ۱۵ 
فروردین در نشست فوق العاده امروز این کمیسیون 

خبر داد.

 قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری ��برای بهره مندی هر 
چه بیشتر حقوق بگیران متوسط از افزایش حقوق،  
بودجه،  اصالح  تخصصی  کمیته  جلسه  در  امروز 
پیشنهادی برای افزایش بیش از ۱۵ درصد ضریب 
حقوق  تومان  میلیون   ۶ تا  کارکنان  برای  حقوق 
مطرح شد. ��قرار است این پیشنهاد فردا در جلسه 

کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان امشب با ارسال 
پیامی به خانواده های جانباختگان تاکید کرد: با 
وساطت، پیگیری و انعکاس خواست بحق شما توسط 
ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی، 
مقام معظم رهبری با شهیدشناختن جانباختگان 
شهید  سپهبد  سردار  مطهر  پیکر  تشییع  مراسم 

سلیمانی موافقت فرموده اند .

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا، خاطر نشان کرد: ✅ ویروس کرونا از چین به 
جهان شیوع پیدا کرده است و معمواًل به هنگام بیماری مردم 
باید با هم همبستگی داشته و بیماران را کمک کنند و وزارت 

بهداشت برای پیشگیری و درمان وارد عمل شود.
✅  الحمد لله وزیر بهداشت لبنان به همراه کارکنان این وزارت 
اقدماتی در جهت پیشگیری و درمان این بیماری انجام داده 
اند که در کاهش شیوع ویروس کرونا یا جلوگیری از شیوع 
بیماری از راه هایی که ممکن است که لبنان وارد شود، کمک 

می کند و این یک دستاورد است.
️▫برخی تالش می کنند که ویروس کرونا را سیاسی کنند؛ 
برادرم سیاسی کردن کرونا اقدامی غیر اخالقی و از کمترین 
حد انسانیت و وجدان به دور است. ما میدانیم که دو نفر که در 
محله یا خیابان یا هر جای دیگر با هم درگیر می شوند، زمانی 
که یکی از آنان دچار بال یا مشکلی شود، دیگری می آید به او 
کمک و دلجویی می دهد و اختالفات را کنار می گذارد، اّما 
االن برخی می آیند و بر موج بیماری که نیاز به همبستگی و 
درمان دارد، سوار شده تا موضع گیری های سیاسی خود را 

توجیه کرده که این اقدامی غیر اخالقی است.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان:

  افزایش 50 درصدی احکام 
فرهنگیان خوزستانی

 فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت در 
بودجه اصالح می شود

 موافقت مجلس با تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها تا ۱۵ فروردین

مصرف قلیان می تواند سبب 
انتقال ویروس کرونا شود

جانباختگان تشییع سردار 
سلیمانی در کرمان، »شهید« 

شناخته شدند

 سیاسی کردن کرونا، اقدامی 
غیراخالقی است

باالخره »کعبه« به کرمان رسید!
»ما یک آیت الله »حقیقی« کرمانی در کرمان داشتیم، عالمی زاهد 

و مردمی.
سالها قبل که ایشان از دنیا رفتند، دوستانشان آمدند و اصرار 
داشتند هماهنگی های الزم صورت بگیرد تا بتوانند پیکر آیت الله 
را در جوار قبور مطهر شهدا در گلزار شهدای کرمان دفن کنند. از 
ممنوعیت قانونی این موضوع، به آنها گفتیم و تاکید کردیم فضای 
گلزار اختصاص به پیکر شهدا دارد و در نهایت، فقط امکان دفن پدر 

و مادر آن ها در این محدوده وجود دارد.
وقتی اصرار عجیب آن ها را دیدیم، علتش را پرسیدیم.

 برایمان گفتند:
 »آیت الله حقیقی قبل از پیروزی انقالب خواب دیده بود کعبه را 
به گلزار شهدای کرمان آورده اند و مردم از مناطق مختلف می آیند 

برای زیارت آن!
 ایشان می گفت: »سال ها دنبال این بودم که بدانم تعبیر خوابم 
چیست. گذشت، بعد از پیروزی انقالب، وقتی اولین شهید را در 

این نقطه از شهر دفن کردند، فهمیدم خوابم دارد تعبیر می شود.«
 به همین دلیل، آیت الله حقیقی بسیار دوست داشت در نزدیکی 

مزار شهدای کرمان دفن شود.««

کلماتی  دنبال  انگار  می کند.  سکوت  سعدی  حسنی  سردار 
می گردد که یاری اش کنند برای ادای حق این ماجرا. عاقبت 
می گوید: »امروز اگر به گلزار شهدای کرمان بیایید، صف طوالنی 
انبوه زائرانی را می بینید که از دور و نزدیک می آیند، ساعت ها به 
انتظار می ایستند تا خودشان را به مزار شهید حاج قاسم سلیمانی 
برسانند و دقایقی آن را زیارت کنند. به اعتقاد من، حال وهوای امروز 
گلزار شهدای کرمان، بعد از بیش از 40 سال، تعبیر کامل خواب 

آیت الله حقیقی است.«
اما بشنوید از سرانجام ماجرای تدفین آیت الله حقیقی:

 »همان موقع که دوستان مرحوم آیت الله حقیقی پیگیر موضوع 
دفن ایشان بودند، حاج قاسم با من تماس گرفت و گفت: »همه 
شهدایی که در کرمان داریم، شاگردان آیت الله حقیقی بودند. 
شما موضوع را بررسی و طوری عمل کنید که هم قانون را رعایت 
کرده باشید و هم احترام این عالم بزرگ را حفظ کنید.« خالصه، با 
تاکید سردار سلیمانی، پیکر آیت الله حقیقی در جوار گلزار شهدا به 

خاک سپرده شد.«

مرحوم حضرت آیت اهلل حقیقی کرمانی

علی ربیعی، سخنگوی 
دولت نیز به کرونا مبتال شد

بر
خ



هفته نامه خرماخرما
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حجه االسالم و 

المسلمین مهندس محمد احمد یوسفی
سردبیر: حجه االسالم فرزاد احمد یوسفی

مدیر داخلی : علی داور
طراح: بهار ستایی مختاری

نمایندگی عنبراباد : سلمان احمد یوسفی 09369550403
نمایندگی استان قم :09١6٢١١0963

نمایندگی سیستان و بلوچستان: نظر محمد بادین 
09١534070٢7

لیتوگرافی و چاپ : کرمان چاپ
آدرس دفتر مرکزی: جیرفت خیابان ذوالفقار )اسلحه و مهمات( 

کوچه 3  تلفکس: 034433١١0٢7
هماهنگی و پشتیبانی کرمان:  رضا مشایخی 09١3١986557

نمایندگی شهرکرد: شهرام اسدی 09١3٢8408٢6
هفته نامه منطقه ای  استان های :

قم- کرمان - فارس - هرمزگان- سیستان و بلوچستان-
 یزد  چهارمحال بختیاری

سال هشتم   شماره  187  چهار شنبه 7 اسفند ماه 1398  
26 فوریه 2020 _ 2 رجب 1441   قیمت 1000 تومان

کانال طلبه جیرفتی
آتش به اختیار فرهنگی 

رسباز رهرب
ارتباط با مدیر: 
Javan ma@

https://t.me/
sarbazerahbar348

منتظرنظرات   انتقادات   پیشنهادات شما هستیم 
       خبرنگار افتخاری ما باشید:

پل ارتباطی ما و شما : 09162110963
پیج اینستاگرام:)نشریه خرما( 

@khormaweekly2

مدارس استان کرمان در حال ضدعفونی شدن هستند
رییس روابط عمومی آموزش و پرورش 
کرمان گفت: مدارس استان کرمان 

در حال ضدعفونی شدن هستند
روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  رییس   
استان  پرورش  و  آموزش  عمومی 
کرمان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری 
درباره ادامه تعطیلی مدارس به عهده 
کرونا  با  مقابله  و  پیشگیری  ستاد 
ویروس و مراجع ذیربط است  خاطر 
نشان کرد: هر تصمیم جدیدی درباره 
فعالیت مدارس گرفته شود به اطالع 

مردم خواهیم رساند.
»امید سالجقه« در گفت و گو با ایسنا 

با بیان اینکه با توجه به شیوع ویروس 
مدارس  ها،  استان  برخی  در  کرونا 

استان کرمان تا پایان هفته تعطیل 
است، اظهار کرد: در حال ضدعفونی 

کردن همه مدارس هستیم.
روز  از  مدارس  بودن  دایر  درباره  وی 
افزود:  جاری  اسفندماه   ۱۰ شنبه 
تعطیلی مدارس در این مورد بحث 
فنی و تخصصی است که مربوط به 

ما نیست.
تصمیم  اینکه  بر  تاکید  با  سالجقه 
گیری درباره ادامه تعطیلی مدارس به 
عهده ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا 
ویروس و مراجع ذیربط است  خاطر 
نشان کرد: هر تصمیم جدیدی درباره 
فعالیت مدارس گرفته شود به اطالع 

مردم خواهیم رساند.

۷0 عمل آب مروارید در  رودبار جنوب کرمان انجام شد
منطقه  در  آب مروارید  عمل   ۷۰
انجام  کرمان  جنوب  رودبار  محروم 

شد
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
جیرفت از انجام ۷۰ عمل کاتاراکت 
رودبار  شهرستان  در  مروارید(  )آب 
با حضور وزیر سایق  جنوب کرمان 
بهداشت خبر داد و گفت: تیم خیریه 
سال  دی ماه  از  سالمت  نورآوران 
جاری تاکنون این عمل ها را انجام 

داده است.
در  سه شنبه  شامگاه  مکارم  اصغر 
ضمن  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
قدردانی از فعالیت های خیرخواهانه 
افزود:  سالمت  نورآوران  خیریه 
تیم  جاری  سال  دی ماه  اوایل  از 
سالمت  نورآوران  خیریه  پزشکی 
برای انجام خدمات چشم پزشکی و 
دندانپزشکی در منطقه رودبار جنوب 

مستقر شده است.
وی تصریح کرد: این خیریه طی این 
مدت پنج هزار ویزیت چشم، ۲ هزار 
و ۳۳۳ خدمات دندانپزشکی و یک 
هزار و ۳۵۰ عدد عینک تهیه و توزیع 

کرده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
نورآوران  خیریه  تیم  داشت:  اظهار 
سالمت تا ۲۰ اسفندماه سال جاری 
خدمت رسانی خود را به مردم رودبار 

جنوب ارائه می کند.
با قاضی زاده هاشمی  به دیدار  وی 

وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش 
دکتر  گفت:  و  کرد  اشاره  پزشکی 
قاضی زاده هاشمی به عنوان پزشک 
در تیم خیریه نورآوران سالمت مستقر 
در شهرستان رودبار جنوب به مردم 

این منطقه خدمت رسانی می کند.
سایق  وزیر  با  دیدار  طی  مکارم 
بهداشت که در حال عمل کاتاراکت 
و  حضور  از  بود  مروارید(  )آب 
این  مردم  به  وی  خدمت رسانی 

منطقه محروم قدردانی کرد.
جیرفت  پزشکی  علوم   دانشگاه   
هفت  استان،  مرکز  از  مستقل 
شهرستان جنوبی را با جمعیت یک 

میلیون نفر تحت پوشش دارد.
فاصله  در  جنوب  رودبار  شهرستان 
واقع  کرمان  مرکز  کیلومتری   ۳۳۳
شده و جمعیت آن برابر با ۱۰۵ هزار 

و ۹۹۲ نفر است.

 به گفته رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت جنوب کرمان، یک هیات 
تجاری از کشور روسیه طی ۲ هفته 
آینده برای رایزنی و مذاکره با کشاورزان 
به این منطقه سفر  و صادرکننده ها 

می کنند.
مسلم مروجی فرد  در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه 

در  کرمان  جنوب  باالی  ظرفیت  به 
کشاورزی،  محصوالت  تولید  حوزه 
سازمان  با  متعددی  نشست های 
توسعه تجارت در راستای جذب بازار 
کشورهای دیگر در این خصوص برگزار 

کردیم.
به  روسیه  تجاری  از سفر هیات  وی 
با  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  جنوب 

بازار  نیاز  به  نسبت  دقیق  شناخت 
روسیه به محصوالت کشاورزی جنوب 
اعضای  و  رییس  با  رایزنی  و  کرمان 
نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه، 
مقرر شد طی دو هفته آینده بازرگانان 
این کشور برای دیدار با صادرکنندگان 
و همچنین بازدید از کشاورزی منطقه 

به جنوب کرمان سفر کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
سفر،  این  در  افزود:  کرمان  جنوب 
مدیران چندین شرکت فروشگاه های 
زنجیره ای بزرگ این کشور که در حوزه 
محصوالت کشاورزی فعال هستند، 

نیز حضور خواهند داشت.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
چهار  آغاز  از  کرمان  جنوب  تجارت 
دوره آموزش مقدماتی فرش دستباف 

در جنوب کرمان خبر داد.
کارآموزان  کرد:  تصریح  فرد  مروجی 
آموزشی  دوره  در  کننده  شرکت 
اخذ  و  دوره  اتمام  از  پس  قالیبافی 

تعاونی  شرکت  سوی  از  گواهینامه، 
مورد  خود  شهرستان های  فرش 

حمایت قرار می گیرند.
این  پیگیری های  با  تاکید کرد:  وی 
سازمان، هزینه و مجوز برگزاری این 
ایران  فرش  ملی  مرکز  از  کالس ها 

تأمین می شود.
مروجی اظهار داشت: این دوره ها در 
مناطق دوساری، یوسف آباد و ۲ دوره 

هم در شهر عنبرآباد برگزار می شود.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
منظور  به  کرمان  جنوب  تجارت 
معرفی ظرفیت های بخش کشاورزی 
توسعه  سازمان  در  نشستی  طی 
معاون حوزه  ُالفت  با حسن  تجارت 
گروه  مسوول  پرند  فرهاد  و  اورآسیا 
اورآسیای سازمان توسعه تجارت ایران 
و همچنین رستم ژیگانشین رییس 
نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه 

در ایران دیدار کرد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
جنوب کرمان مستقل از مرکز استان، 
را  استان  جنوبی  شهرستان  هفت 

تحت پوشش دارد.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان:

تجار روس به جنوب کرمان می آیند

منابع  مدیرڪل  احمدی  دڪتر 
جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی 
از  همراه  هیئت  اتفاق  به  ڪرمان 
پروژه جنگل ڪاری حوزه آبخیز چاه 
دادخدا شهرستان قلعه گنج بازدید به 

عمل آورد.
دڪتر  بازدید،  این  حاشیه  ✅در 
های  پروژه  اجرای  احمدی 
در  موثر  اقدامی  را  جنگلڪاری 
دانست  ریزگردها  ڪنترل  راستای 
پروژه  این  اجرای  از  هدف  افزود:  و 

سرانه  افزایش  و  جنگل  توسعه  ها 
فضای سبز، تلطیف آب و هوا، مقابله 
با ریزگردها و افزایش پوشش گیاهی 

است.
های  نهال  افزود:  همچنین  ✅وی 
از گونه  ڪشت شده در این پروژه 
و  خشڪ  مناطق  به  سازگار  های 

بیابانی نظیر ڪهور و ڪنار است.
پروژه  اعتبار  است  ذڪر  به  ✅الزم 
مذڪور از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملی سال ۹۸ است.

 مدیرکل منابع طبیعی جنوب از پروژه جنگل کاری  قلعه گنج بازدید کرد

رئیس جمهور در اولین جلسه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا: مراجعه کنندگان در بسیاری از شهرهایی 
به شدت کاهش  بوده  زیاد  که در روزهای پیش 
پیدا کرده است. افرادی که از بیمارستان مرخص 
می شوند و تست آنها مثبت بوده و دوران درمان 
خود را گذرانده اند این هم افزایش پیدا کرده است 
که این دو خبر برای جامعه ما بسیار امیدوار کننده 

است
کار و فعالیت در کشور باید به صورت آنچه که در ماه 
ها و هفته های گذشته بوده ادامه پیدا کند منتهی 
هرکجا جمعیت و اجتماعی است همه مراقبت 

های الزم پزشکی را باید انجام دهیم.
ما  دشمنان  توطئه های  و  نقشه ها  از  یکی  این   
است که با هراس افکنی زیاد در جامعه، کشور را به 

تعطیلی بکشانند
هر جایی که ستاد از شنبه الزم دید اگر مدرسه، 
دبیرستان، دانشگاهی و محل اجتماعی یا مورد 
می کند  اعالم  خودش  داد  تشخیص  را  خاصی 
بنابراین از روز شنبه همه روال ها با صورت عادی 
خواهد بود اگر مورد خاص و شرایط ویژه را ستاد 

ملی به آنها اعالم می کند

از 290 نماینده مجلس دهم دو نفر فوت کردند. 
دو نفر استعفا دادند و یک نفر به عضویت شورای 

نگهبان در آمد.
از 285 نماینده باقیمانده ، 37 نفر از آنها ترجیح 
دادند که در انتخابات شرکت نکنند مثل علی 

الریجانی ...
اما 248 نماینده باقیمانده برای انتخابات ثبت 
نام کردند که در این مرحله شورای نگهبان 75 

تا در  نداد  اجازه  و  را رد صالحیت کرد  آنها  نفر 
انتخابات شرکت کنند مثل علی مطهری و محمود 

صادقی...
سرانجام 173 نماینده از مجلس دهم وارد معرکه 
انتخابات مجلس یازدهم شدند که از این تعداد 
های  کرسی  به  دوباره  توانستند  نفر   56 تنها 
به  از رسیدن  آنها  از  نفر  و 112  برسند  مجلس 

مجلس باز ماندند...

جالب است بدانید که از این 56 نفر تنها 7 نفر 
عضو فراکسیون اصالحات هستند و 41 نماینده 
از دوره قبل از طیف اصولگرا هستند که دوباره 
مورد اعتماد مردم حوزه های انتخابیه خود قرار 
گفته  به  بنا  اعتدال  و  امید  فراکسیون  گرفتند. 
عارف رئیس این فراکسیون در دوره قبل  102 
نماینده داشت که فقط 7  نفر از آنها مورد اعتماد 

دوباره مردم قرار گرفتند.

برخی مشموالن سهام عدالت از عدم واریز سود این 
سهام طی دو روز گذشته گالیه مند هستند اما طبق 
اعالم مسئوالن، کار واریز سود سهام عدالت که از 
سوم اسفند ماه آغاز شده، تا پایان اسفند ادامه دارد

✅برای هر برگ سهام یک میلیون تومانی، ۲۰۵ هزار 
تومان سود واریز می شود و به این ترتیب هر مقدار 
که از ارزش سهام کاسته شود، سود واریزی نیز 

کمتر خواهد بود

✅هر عضوی از خانوار که دارای برگه سهام عدالت 
است باید شماره شبای بانکی خود را در سامانه 
سازمان خصوصی سازی وارد کند تا سود به حساب 

وی واریز شود.

��کسانی که سود سهام عدالت نگرفتند  باید چه کنند؟

روحانیونی که مستأجر خانه ملت شدند

یازدهم  مجلس  انتخابات  در   
تاکنون ۳۱ نفر از روحانیون با 
رأی مردم به خانه ملت راه یافته 
های  کرسی  درصد   ۱۰ و  اند 

بهارستان را به دست آورده اند.
به  جیرفتی  طلبه  گزارش  به 
از  »حوزه«  خبرگزاری  از  نقل 
یازدهمین  انتخابات  تهران، 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
پنجمین  میاندوره ای  اولین  و 
دوره مجلس خبرگان رهبری در 
۵۵ هزار شعبه اخذ رای شامل 
۴۰ هزار و ۲۱۰ شعبه ثابت و 
۱۴هزار و ۴۰۱ شعبه سیار در 

سراسر کشور برگزار شد.
 ۷ انتخابات  از  دوره  این  در 
هزار و ۱۵۷ نامزد برای ورود به 
مجلس یازدهم با هم به رقابت 

پرداختند.
مجلس  کاندیداهای  بین  در 
سراسر  در  اسالمی  شورای 

روحانیون  از  تعدادی  کشور، 
انتخاباتی  رقابت  عرصه  به  پا 
گذاشته بودند و تاکنون ۳۱ نفر 
از آنان با رأی مردم حوزه های 
خانه  راهی  مختلف،  انتخابیه 

ملت شدند.

نمایندگان روحانی، در مجلس 
دهم ۱۷ کرسی را کسب کرده 
یازدهم  مجلس  در  اما  بودند، 
تاکنون ۳۱ نفر از روحانیون به 
خانه ملت راه یافته اند و بیش 
های  کرسی  درصد   ۱۰ از 

بهارستان را به دست آورده اند.
 اسامی حوزه های انتخابیه و 
منتخبان روحانی، حجج اسالم 
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روحانی: از روز شنبه همه روال ها به صورت عادی خواهد بود

سرنوشت نمایندگان مجلس دهم چه شد ؟

انا لله و انا الیه راجعون
همکار گرامی جناب آقای تاجیک

درگذشت والده گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده و از 
درگاه حضرت باریتعالی برایتان صبر و اجر و برای آن مرحومه غفران الهی مسالت می نماییم.

هئیت تحریریه نشریه خرما

پیج اصلی نشریه خرما در اینستاگرام بخاطر انتشار تصاویر
 سردار دلها از دسترس خارج شد

لذا برای ارتباط با شما مردم شریف پیج دوم این نشریه در اینستاگرام راه اندازی شد.
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