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حاشیه هایی برای پوشاندن
متن یک سفر مهم
با سفرهای آیت ا ...رئیسی در این چندماه بیگانه
نیستیماماازهماندقایقنخستیکهرئیسجمهور
از پله های هواپیما در فرودگاه مسکو پیاده شد،
گروهی تقطیع ،تحریف و ایراد و اشکال گرفتن به
این سفر را آغاز کردند تا جنبه های مهم و راهبردی
این سفر تحت الشعاع این ایرادها و حواشی قرار
گیرد .ویدئوهای ورود رئیسی ،استقبال هیئت
روسی ،ورود رئیس جمهور به کاخ کرملین تا میزی
که دو رئیس جمهور پشت آن نشستند ،از اشاره ای
که پوتین به عضویت ایران در شانگهای کرد تا تعداد
کلمات به کار رفته در جمالت رئیس جمهور ،از
نماز خواندن رئیسی در کاخ کرملین تا ...؛ هریک
در هشتگ پراکنی ها برجسته شد؛ لذا بی مناسبت
ندیدیم تا به نکاتی در این باره اشاره کنیم تا اهداف
و حساسیت های این سفر در نگاه خودی و بیگانه
بیشتر مشخص شود :واقعیت این است که این سفر
بعد از پنج سال ،اولین سفر رئیس جمهور ایران
به روسیه برای دیدار دو جانبه بود.بارها پوتین در
چند ماه گذشته آیت ا ...رئیسی را به انجام این
سفر دعوت کرده بود ،روایتی که اگر در هیاهوی
رسانه ای و دعواهای سیاسی و جناحی گم نشود،
نشان دهنده نقش و جایگاه ایــران در معادالت
جهانی است .این دیدار در مسکو نیز انجام شد و بر
خالف دیدارهای اخیر پوتین با نخست وزیر رژیم
صهیونیستی یا روسای جمهور ترکیه و آذربایجان
در شهر سوچی انجام نشد یعنی رسمیت و جایگاه
ایران به شدت مورد توجه طرف روسی قرار داشته

است .افزون بر این ،طبق پروتکل روسیه ،همواره
معاون وزیرخارجه این کشور مسئول استقبال از
مقامات عالی کشورهای مهمان کاخ کرملین است
اما در این سفر وزیر انرژی روسیه یعنی مقامی باالتر
از عرف تشریفات هم به استقبال تیم ایرانی رفته
بود؛ یا حتی مباحثی از باب انتقاد درباره میز بزرگ
مذاکرات پوتین و رئیسی مطرح شد اما واقعیت
این است که بنا به روایت بسیاری از رسانه های
روسی مانند خبرگزاری کومرسانت ،رئیس جمهور
کشورمان نپذیرفته بود پیش از سفر ،طبق پروتکل
هایروسیهدرقرنطینهقرارگیردوتستPCRانجام
دهد یعنی درواقع اعالم شده بود که رئیس جمهور
ایران وقت این کارها را ندارد وبه همین دلیل دو
طرفدردوسر میزاتاقاصلیرئیسجمهورروسیه
درکاخ کرملین نشستند تا به نوعی پروتکل های
کرونایی روس ها نیز رعایت شود .پوتین پروتکل
جدی برای سالمت خود دارد و کرملین نیز برای
حفظ سالمتی وی مراتب بهداشتی بسیار باالیی
را رعایت می کند ،با توجه به سفرهای استانی مکرر
آیت ا ...رئیسی ،خیلی نمی توان به طرف روس
خرده گرفت چرا که بهانه کرونا را دارند و با شیوع
سویه جدید بهنام ُامیکرون این چیدمان تا حدودی
طبیعی به نظر می رسد .نماز خواندن رئیسی در
کرملین نیز با حاشیه سازی برخی مواجه شد ولی
باید گفت رئیسی پیش از آن که رئیس جمهور ایران
باشد؛ مسلمان و ملبس به لباس روحانیت است و به
حکمهمینگزاره؛همراهداشتنملزوماتبرگزاری
نماز چندان موضوع غریبی نیست و باز هم به حکم
همیندوویژگی،بهجاآوردنفریضهایبسیارباالتر
ازهرگفتوگوییسببمیشودکهرئیسیدرزمان
نماز ،محدودیت های موقعیت مکانی خود را کنار
بزند و به اقامه واجب بپردازد .ماجرا البته وقتی
مهم تر می شود که بدانیم رئیسی برای خواندن
نماز،مذاکره با پوتین را قطع میکند چیزی که در
مطبوعات روسیه هم مورد توجه قرار گرفت.در
گزارش کومرسانت آمده است« :رئیسی مذاکرات
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را قطع کرد و گفت وقتش رسیده است .او به اتاق
کناری رفت و نماز خواند ».این رسانه در ادامه
اشاره می کند که تا به حال کسی در کاخ کرملین
دست به این اقدام نزده است .نبود پرچم در اتاق
مذاکرات نیز به دلیل این بود که سفر اخیر ،کاری
بودهوتشریفاتآنباسفرهایرسمیمتفاوتاست
اما اشاره پوتین به ناظر بودن ایران در شانگهای نیز
حاشیهسازبودوعدهایمعتقدبودندپوتینبااشاره
نکردن به عضویت رسمی ایران در این سازمان مهم
شیطنت کرده است ،در حالی که تا مراحل قانونی
تصویب در ایران طی نشود ،ما عضو کامل ورسمی
نیستیم .آن چه انجام شده ،تنها پذیرش عضویت
کامل و در حقیقت شــروع پروسه عضویت کامل
ایــران در سازمان شانگهای اســت .ظاهرا برای
عضو رسمی شدن باید حدود  27کنوانسیون
در مجلس تصویب شود و سپس به تایید شورای
نگهبان نیز برسد که خود یک فرایند دوساله یا
بیشتر را می طلبد .خالصه آن که مسکو از رئیس
جمهور دولــت سیزدهم حتی فراتر از سطوح
تشریفاتی برای دیگر مقامات هم تراز او استقبال
کرد اما شاید برخی جزئیاتی که کرونا تغییر داده
بود مانند همین میز دیدار و استقبال نکردن در
داخــل کاخ کرملین برجسته شد تا سعی شود
اذهان و افکار ،درگیر حاشیه های فرامتنی این
سفر شود تا جایی که این گزارش نیویورک تایمز
که حتی سخنرانی رئیسی در دومای روسیه را
«یک افتخار بی نظیر بــرای یک رهبر سیاسی
مهمان در این کشور» نامید ،دیده نشود .روابط
ایران و روسیه بهعنوان دو کشور مهم و قدرتمند
منطقه اگرچه از گذشته دور با فراز و نشیبهای
زیادی همراه بوده اما در سالهای اخیر به دلیل
منافع مشترک دو کشور در روند تحوالت منطقه
وارد فصل نوینی شده است و سفر رئیسی به
مسکو نیز نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی و
مقدمه ای برای همکاری های راهبردی دو کشور
به شمار می آید.

«دیرکرد بانک ها» زیرذره بین انتقاد مراجع تقلید

آیت ا ...جوادی آملی در دیدار با رئیس بانک مرکزی :اختالس های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست
مجاور-رئیس کل بانک مرکزی به همراه اعضای
شــورای فقهی این بانک در سفر به قم با مراجع
عظام تقلید دیدار کرد .آیت ا ...جوادی آملی در
بخشی از این دیدار تصریح کرد« :از نظر فلسفه و
کالم ،اصول اعتقادی ،اصل اول است اما از نظر
جامعه شناسی ،اقتصاد حرف اول را میزند .در
اســام ،از «مــال» به ستون فقرات یک ملت تعبیر
شــده چــرا که گاهی مشکالت اقتصادی باعث
می شود حتی یک حکومت بزرگ سقوط کند».
آیت ا ...جوادی آملی افزود « :فقیر به معنای ندار
نیست!بلکهکسیاستکهستونفقراتششکسته
است ،کسی که ستون فقراتش شکسته است حرف
شنوی از حکومت ندارد ».این مرجع تقلید شیعیان
در ادامه سخنان خود اظهار کرد« :بانک مرکزی
وظیفه بسیار سنگینی دارد ،از کارهای اصلی بانک
مرکزی این باشد که دست قانون دانانی که قانون
را دور میزنند ،از ذخایر بانک مرکزی کوتاه کند؛
اختالس های میلیاردی از افــراد عــادی ساخته
نیست،ایناختالسهاباقلمافرادصورتمیگیرد
نه با زور اسلحه از این رو در خصوص اختالس های
صورت گرفته نیز بررسی و آسیب شناسی شود».

آیت ا ...سبحانی :بانک نباید تاجر باشد بلکه
باید امانتدار مردم باشد

آیت ا ...سبحانی با اشاره به استفتائات مردم
درباره تسهیالت بانکی اظهار کرد« :بانک نباید
تاجر باشد بلکه باید امانتدار مردم باشد.اعالم
ارائه تسهیالت با سود  ۲۰درصد و  ۲۵درصد
زیبنده جمهوری اسالمی نیست.باید کاری کرد
که بساط این رباخواری برچیده شود».
آیت ا ...نوری همدانی :زمانی با  ۳۰هزار تومان
میشد خانهخریداماحاالیککیلومیوهنمیدهند

دیــدارهــای رئیس بانک مرکزی به همین جا
ختم نشد و آیت ا ...نوری همدانی در دیدار علی
صالح آبادی با تاکید بر ضرورت بانکداری بدون
ربا بیان کرد« :نگاه اسالم به مسائل اقتصادی،
حول محور تولید و اشتغال است ،تقویت بنیه
اقتصادی و خودکفایی کشور تنها در سایه رشد
و شکوفایی صنعت ،تجارت و کشاورزی ممکن
است از این رو الزم است به این موضوعات توجه
ویژهای داشته باشید ».این مرجع تقلید با انتقاد
از گرفتن دیرکرد از سوی بانک ها افزود« :قرآن

دو گناه را بسیار نکوهش فرموده ،نخست پذیرش
ذلت و قبول سلطه استکبار و دوم ربا؛ چرا که بر
اثر این دو گناه کرامت انسان ها از بین می رود
و سبب ایجاد فقر در جامعه میشود از این رو در
تدوین قوانین بانکی باید دستورات و موازین
اسالمی به دقت مــورد توجه قــرار بگیرد .یکی
از مشکالت بزرگ امــروز بانک ها این است که
برای تاخیر ادای قرض ،پول می گیرند درحالی
که این مسئله در اسالم حرام است؛ بارها گفته
ایم که دیرکرد نوعی ربا بوده و حرام است ،بنده
تا ریشه کنی ربا در این کشور برای تذکر دادن
در هر زمانی مصمم هستم و به رؤســای قبلی
بانک مرکزی هم گفتهام ».وی در ادامه به بیان
مشکالت اقتصادی موجود در جامعه پرداخت و با
انتقاد از کاهش ارزش پول ملی کشور خاطرنشان
کرد :امروز باید تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم
این خأل را جبران کنیم؛ ارزش پول ملی ما در
مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است ،ما باید
اشکاالت موجود در این زمینه را رفع کنیم .زمانی
با 30هزار تومان میشد خانه خرید اما االن یک
کیلو میوه هم نمیدهند!

خبرهای مثبت از افزایش صادرات نفت ایران
برای نخستین بار از دسامبر سال  2020تاکنون
چین آمار رسمی واردات نفت از ایران را اعالم کرد.
به گزارش فارس به نقل از رویترز ،چین در دسامبر
سال  260 ،2021هزار تن نفت از ایران وارد کرده
است .البته هنوز معلوم نیست ،کدام شرکت چینی
و در کدام بندر این نفت را وارد و تخلیه کرده است.
آمارهای غیررسمی اما حاکی از آن است که چین
از ماه آگوست تا اکتبر  2021به طور متوسط روزانه
 500هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده و به نظر
میرسدارزیابیها و اطالعات خطوط کشتیرانی
حاکی از آن است که چین حدود  6درصد از نفت
مورد نیاز خود را از ایران تامین میکند.همچنین
رویترز در گزارش دیگری به نقل از منابع تجاری و
کارشناسان رهیابی کشتیها نوشت :چین ،طی
چند هفته گذشته ،نزدیک به چهار میلیون بشکه
نفت خام ایران را در مخازن ذخیرهسازی دولتی در
شهر بندری جنوبی ژانجیانگ تخلیه کرده است.
در همین حال وال استریت ژورنال هم در گزارشی،

افزایشقیمتنفترافشاریبربایدنبرایپیوستن
به برجام و برداشتن تحریم نفتی ایران ارزیابی کرده
است.براساس گزارش این روزنامه ،آمار همه ذخایر
نفت خام ،بنزین و سوخت جت آمریکا ،در ژانویه
سال  ،٢٠٢٢به پایین ترین سطح در هفت سال
گذشتهرسیدهکههمینمحرکافزایشقیمتنفت
است.این گزارش می افزاید :ظرفیت خالی زیادی
دربخش عرضه نفت دربازار نیست و ایران از معدود
کشورهایی است که می تواند به سرعت حداقل یک
میلیون بشکه اضافه نفت در روز وارد بازار کند .به
گفته برخی منابع غیررسمی️ایران اکنون بیش از
 ١٠٠میلیون بشکه نفت و میعانات روی آب ذخیره
دارد.ع ــاوه بر این اخبار از منابع خارجی ،مدیر
روابط عمومی بانک مرکزی نیز در توئیتی نوشته

است« :در هفتههای گذشته# ،فروش_نفت نسبت
به قبل بسیار بیشتر شده و با توجه به بازگشت ارز
حاصل از صادرات ،وضعیت ذخایر ارزی کشور قابل
قبول است .در روزهای اخیر هم# ،عرضه_ارز در
سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده و #آرامش_و_ثبات
خوبی در این زمینه داریم».

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• واقعااینمسئوالنباخودشونفکرمیکنند
همه مردم مثل خودشون حقوق میگیرند که
یک روز برق را گران می کنند ،یک روز مالیات
را بیشتر می کنند ،یک روز به قبض ها 10
هزار تومان اضافه می کنند و....
••روز مـــــادر بـــه مــــادرانــــی کـــه یــکــســره
میگویند «کادو نمی خوام ،اگه راست میگی
حرفم رو گوش کن» مبارک.
••یک مشت آدم ...هر دولتی میان سر کار و
تو مسائل اقتصادی کشور هر کاری می کنند
و شما جراید به عنوان صدای مردم جرئت
نمی کنید انتقاد کنید .فقط راوی حرف این
و آن هستید.
•• یکسره از نابودی تیم پدیده بدون اشاره و
مراجعه به مسئوالنش می نویسید که چی؟!
شما که می دانید در برهه فعلی در مملکت ما
مالک مسئول شدن چیست!
•• 40روز پیش یک کیسه برنج ایرانی خریدم
 ۶۰۰هزار تومان اما دیشب خریدم ۷۰۰هزار
تومان! بی برنامگی و ضعف نظارت مسئوالن
مگه برنج ایرانی به نوسان دالر ارتباط داره؟!
••این چه سهام عدالتیه؟ ما که بیزار شدیم
ازش 15 .سال پیش ثبت نام کردیم برگه یک
تومانی داریم! دو سال پیش دستور آزادسازی
دادنــد .چــرا مسئوالن کــاری نمی کنند که
بفروشیم؟ چرا سایت فروش را باز نمی کنند؟
دم عید است .معلول ذهنی دارم نه یکی دو تا.
می خوام پولش را خرج این دو نفر بکنم.
•• کسیکهخریدیدارهتاساعت6عصرخرید
می کنه ،یعنی با این وضعیت ساعت خرید
خود را مدیریت می کنه نه این که خرید نکنه،
پس کسبه نباید نگران باشند.در مصرف برق
و سوخت هم صرفهجویی می شه.
•• قصد دفاع از ترامپ رو ندارم ولی اگه مرده ها
رای دادن بدبخت حق داره که اعتراض کنه.
•• همه آدم ها یک جور نیستند اگه کسانی
بــه حــداقــل هــا تــوجــه نمی کنند ولــی من
آقــای تعمیرکاری رو می شناسم چون مرد
صاحبخانه که با پانسیون او حیاط مشترک
داشت کرونا گرفته بود ،برای این که مبادا

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

بیمار شده باشه و افــراد دیگر ازش بیماری
بگیرند مغازه اش رو تعطیل کرده بود.
ن خانواده شهدا افزایش
•• چرا مبلغ وام مسک 
نیافته؟  ۸۰میلیون وام مربوط به زمانی است
که آپارتمان ۷۰متری حداکثر  ۲۰۰میلیون
ک میلیارد.
بود ،نه ی 
••چرا در روش فــروش غیر مستقیم ،سهام
عدالت را آزاد سازی نمی کنید برای فروش؟
•• این سومین بار است که پیام می دهم و چاپ
می کنید ولی مشکلم حل نشده پس انعکاس
مشکالت مردم در این جا چه سودی دارد؟
سرپرست خــانــواده ام فــوت کــرده و یارانه و
معیشتی قطع شده به رغم اقدامات الزم بعد از
سه ماه هنوز مبلغی به حساب سرپرست جدید
خانواده واریــز نشده .قطع کردن چه آسان
است برای دولت .چرا کسی جوابگو نیست.
•• وظیفه بگیر دارایی مشهد هستم .چرا بعد
از این همه جار و جنجال دولت افزایش حقوق
فقط  ۸۶۰تومان بوده؟ این یعنی تبعیض و از
مفهوم همسان سازی به دور است .در حالی
که تورم بر اساس افزایش حقوق های باالتر از
سهمیلیوناست.خواهشمندمتماممعترضان
شکایت خود را به کانون بازنشستگان و دیوان
اداری ارجاع دهند بلکه مانند اعتراض تامین
اجتماعی تجدید نظر شود.
••حدود دوسال پیش در روزنامه از دستگیری
سارقانی مطلب چاپ شده بود که یکی از آن ها
رشته برق خوانده و چند روز پیش در اتوبوس از
خانمی شنیدم که همسایه اش شیمی خوانده
و درخانه شیشه درست می کنه !
••حتما باید مشکلم رو به اینترنشنال و بی بی
سی و...بگم؟ چه کسی به مهاجران اجازه
می ده بدون مدرک ماشین بخرن و رانندگی
کنن؟
•• تاکسیرانی مشهد هیچ فکری برای بیمه
تاکسیرانان و قطعات ماشین نمی کنه؟ با این
خرج و مخارج و بازار رقابتی تاکسیرانی مشهد
پشت ما راننده ها رو خالی کرده و هر ماه 170
هزار تومان پول آبونمان خط می گیره بدون
هیچ گونه نظارت!

•• مسئولین آرد و نان این چه مدیریتی است
از شما ناالیقان؟! نمی دانیم خودکفایی
در تولید گندم را باور کنیم یا بی کیفیتی و
تعطیلی نان در نانوایی ها را!
•• یک کیلو انجیر خریدم سرمایه ام پودر شد!
••تامین اجتماعی فــروردیــن و اردیبهشت
اضافه حقوق بازنشسته هارا خیلی کم واریز
کرد .سال درحال اتمام است لطفا پیگیری
کنید .شاید پاسخی بشنویم.
•• جــا ماندگان سهام عــدالــت چــه کــار باید
بکنند؟ عــده ای سرمایه دار سهام عدالت
دارند وامثال ما بازنشسته و اقشارضعیف دیگر
جامعه سهام ندارند!
••نظام پزشکی به چه حقی  60درصــد به
هــزیــنــه ســامــت مــــردم بــا گــــردن کلفتی
میخواهد اضافه کند؟
•• کاش خانواده ها(والدین) کمی دلهره و
دغدغه آرایــش و پوشش دختران و پسران
را داشتند! باور بفرمایید حجاب با فساد و
ازدواج و گرفتاری های دنیوی رابطه مستقیم
دارد .بی حجابی خوشبختی نمی آورد.

جوابیه کانون بازنشستگان
تامین اجتماعی مشهد

با توجه به درج مطلبی در ستون حرف مردم
 25مرداد  99با عنوان « ...از این که با 30
سال سابقه پرداختی بیشتر با بازنشستگان
دیگر یکی شدیم ناراضی هستم ...کانون
بازنشستگان تامین اجتماعی انگار خواب
است »...به استحضار می رساند :ما به محض
اطالع از این روش متناسب سازی ،مخالفت
خود را به صــورت مکتوب اعــام کردیم و از
طریق نمایندگان محترم مجلس ،کانون
عالی و مسئوالن ذیربط پیگیر این موضوع تا
رفع این نقیصه بوده و خواهیم بود به اعتقاد
ما نیز باید سنوات ارفاقی ناشی از کارهای
سخت و زیان آور در این محاسبات مدنظر قرار
گیرد .ضمنا کلیه اعضا می توانند از طریق
کانال تلگرامی @ ekanonشاهد و پیگیر
اقدامات انجام شده باشند.

در بازدید میدانی از مناطق سیل زده جنوب کرمان

رئیس جمهور :با جدیت پیگیر مشکالت مردم سیل زده هستم
توکلی -رئیس جمهور در بازدید میدانی از
مناطق سیل زده جنوب کرمان گفت :با جدیت
پیگیر مشکالت مردم سیل زده هستم.به گزارش
خــراســان،آیــت ا ...رئیسی پس از بازگشت از
سفر کاری مسکو ،برای بررسی میدانی  آخرین
اقدامات انجام شده در مناطق سیل زده و بازدید
از مناطق سیل زده جنوب استان کرمان در
سفری از پیش اعالم نشده ،وارد جیرفت شد و در
فرودگاه جیرفت از سوی علی زینی وند استاندار
کرمان و جمعی از مسئوالن مورد استقبال قرار
گرفت.رئیس جمهور تاکید کرد :با جدیت پیگیر
مشکالت مردم مناطق سیل زده هستم و سیل
بند جزو برنامههای دولت است که اجرا میشود.
رئیسی در جمع مردم روستای سیل زده نهضت
آبــاد از تــوابــع رودبـــار جنوب افـــزود :حضور در
بین شما مــردم را توفیق الهی م ـیدانــم ،شما
مردمی شهید داده ،خوب و انقالبی هستید و
حاج قاسم همواره از خوبی این مردم میگفت.
وی با تشکر از اقدامات انجام شده در سیل جنوب

ادامه داد :احداث سیل بند برای رفع مشکل سیل
جنوب ضروری است و پیگیر مشکالت مردم سیل
زدههستموبهمحضپایانسفرمسکودربینشما
حاضر شــدم.وی با بیان این که یک اقدام فوری
باید سریع انجام می شد و آب گرفتگی مشکل
ایجادکردهبود،افزود:اقداماتالزمبرایخانواده
هایی که وسایل و لوازم منزلشان در آب گرفتگی
از بین رفته بود ،در حال پیگیری و انجام است.
رئیسی ادامه داد :بازسازی و نوسازی منازل هم
باید انجام شود و بعضی منازل به دلیل سستی
زیرساخت ها قابل سکونت نیستند که شناسایی
و برای بازسازی آن ها اقدام می شود تا مردم عزیز
و بسیار خوب و شهید داده رودبار مشکالتشان
زودترحل شود.
دسترسی به  ۲۰هزار نفر هنوز میسر نیست

آیتا...رئیسیدرسفربهجنوبکرمان،بالفاصله
پس از حضور در مناطق سیلزده در نشستی
مشترک با حضور علی زینیوند استاندار ،سردار

حسین معروفی فرمانده سپاه ثــارا ...استان و
سردار عبدالرضا ناظری فرمانده نیروی انتظامی
استان کرمان ،آخرین وضعیت مناطق سیلزده
این استان را بررسی کرد و از آخرین وضعیت
امدادرسانی به مردم سیلزده مطلع شد .مدیر
کل مدیریت بحران استانداری کرمان با بیان
این که دو سامانه بارشی اخیر منجر به درگیری
 ۱۴شهرستان اســتــان کــرمــان شــده اســت ،از
بازگشایی  ۱۸۶راه روستایی خبر داد و گفت:
 ۱۳۴راه روستایی دیگر هنوز باید بازگشایی
شود.مجید سعیدی با اش ــاره به ایــن که ۶۴
روستا در شهرستانهای رودبــار جنوب و قلعه
گنج همچنان درگیر عــوارض سیالب هستند،
ادامه داد :هنوز  ۲۰هزار نفر در منطقه  سیالبی
زهکلوت و جازموریان رودبار جنوب هستند که
دسترسی زمینی به آنها امکان پذیر نیست .سه
فروند هواپیمای  ۷۴۷ارتــش طی  ۴۸ساعت
گذشته ۴۰تنمحمول ه امدادیهاللاحمرکشور
را در استان کرمان تخلیه کرده اند.

