هزار لیتر آب ژاول سنگین برای قشم تأمین شد
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اسفند

روزنامه

استان فارس
کازرون
توسط آموزشوپرورش کازرون
انجام شد؛

تقدیر ا ز زحمات
پزشکان و پرستاران
بیمارستان ولی عصر (عج)

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی مدیریت
آموزشوپرورش کازرون از کادر پزشکی و درمانی که در
خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند ،تقدیر شد.
امیرحسین جمشیدی بابیان اینکه کادر پزشکی بیمارستانها
این روزها سربازان گمنامی هستند که جان خود را برای
نجات دیگران به مخاطره انداختهاند و این کار تحسینبرانگیز
است ،گفت :فرهنگیان هم در این ایام همگام با دیگر مردم
ایران فعالیتهای گستردهای را جهت مقابله با شیوع این
ویروس برداشتهاند.
مدیر آموزشوپرورش کازرون در همین رابطه افزود :ارائه
مشاوره تلفنی باهدف کاهش اضطراب و استرس ناشی از
کرونا ،راهاندازی پویش سفیران سالمت جهت تشویق
خانوادهها به ماندن در خانه ،آموزش از طریق فضای مجازی
توسط معلمان برای جلوگیری از افت کیفیت آموزشی و...
ازجمله این موارد است.

تعطیلی یک مرکز
غیرمجاز عرضه داروهای
سنتی در کازرون

کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان
کازرون از توقف فعالیت یک مرکز غیرمجاز عرضه
داروهای طب سنتی ،به دستور دادستان عمومی و انقالب این
شهرستان خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه
بهداشت و درمان شهرستان کازرون ،رقیه بناتر ضمن اعالم
این خبر گفت :شخصی بدون مدرک تحصیلی معتبر با
راهاندازی یک مرکز طب سنتی در کازرون ،ضمن معاینه
بیماران و تجویز و فروش داروهای سنتی ،نسبت به انتشار
مطالب آموزشی و توصیههای پیشگیرانه و درمانی با این
نوع داروها و مکملها ،بدون استناد به شواهد علمی معتبر در
شبکههای مجازی اقدام کرده بود.
رقیه بناگر اقدام این فرد را دخالت در امر درمان و تهدیدی
برای سالمتی جامعه دانست و افزود :برپایی چادر در میدان
اصلی شهر و تجویز و فروش داروهای سنتی از دیگر اقدامات
این مرکز غیرمجاز بود.
این کارشناس نظارت بر درمان به شهروندان توصیه کرد:
ضمن مراجعه به افراد و مراکز دارای مجوز قانونی برای
دریافت خدمات موردنیاز ،در صورت مشاهده هرگونه
تخلف در حوزه درمان ،موارد را در تماس تلفنی با شماره
 ۴۲۲۱۰۵۷۹به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان
کازرون گزارش دهند تا از سوی کارشناسان این واحد،
پیگیری شود.

شهردار کازرون:

شهرداری امسال به نیابت
از مردم آرامستانهای شهر
را شستشو و عطرافشانی
میکند
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
شهرداری کازرون مهندس مهرورز اظهار کرد :بهمنظور
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و همچنین حفظ
سالمت شهروندان امسال به نیابت از مردم شریف کازرون
آرامستان های سید محمد نوربخش و بهشتزهرا و
همچنین قبور شهدا توسط شهرداری شستشو و عطرافشانی
میشود.
شهردار کازرون اضافه کرد :با توجه به اینکه در کازرون
مرسوم است که مردم روزهای پایان سال بر مزار عزیزان
ازدسترفته خود حضور پیداکرده و ضمن شستشو و
عطرافشانی قبور ،سفره هفتسین بر سر مزارها پهن کرده و
فاتحه و قرآن میخوانند ،لذا انتظار داریم که شهروندان عزیز
با توجه به شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سالمت خود و
دیگران از حضور در آرامستان ها خودداری نمایند.
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با توجه به نیاز نهادهای مختلف قشم به آب ژاول در غلظتهای متفاوت برای مصارف گوناگون ۱۵ ،هزار لیتر آب ژاول سنگین تامین
شد .مدیرعامل شرکت آب و برق قشم به خبرنگار ایرنا گفت :آب سنگین تهیه شده دارای  ۱۲درصد کلر است که امکان افزودن تا ۱۰۰
برابر آب به آن وجود دارد.
فرامرز مومنی افزود :آب ژاول سنگین به عنوان ذخیره تهیه شده است تا در مواقع مورد نیاز از آن استفاده شود.
وی ادامه داد :در این شرکت به صورت روزانه  ۱۱هزار لیتر آب ژاول نیم درصد تولید میشود که در اختیار دستگاهها قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت آب و برق قشم تصریح کرد :از این محصول برای ضدعفونی کردن سطوح مختلف از جمله معابر و مکانهای عادی
استفاده میشود .وی افزود :در نصورت نیاز یک دستگاه به آب ژاول با غلظت بیشتر با اضافه کردن آب به آب سنگین غلظت مورد نیاز به
دست آمده و در اختیار مسئوالن ذی ربط قرار میگیرد.

مدیرعامل مؤسسه درخشش
کازرون کهن استعفا داد

محمدحسین اسالم پرست مدیرعامل موسسه درخشش
کازرون کهن ،طی گفتوگویی با روزنامه طلوع اظهار
داشت :به دلیل پارهای مسائل ،از ادامه همکاری با این موسسه
معذورم و استعفای خود را اعالم مینمایم.
وی افزود :با توجه به مصادف شدن این مسئله با تعطیالت
نوروز ،طبیعتًا تشکیل مجمع و اتخاذ تصمیمات و انتخاب
هیئتمدیره و مدیرعامل جدید موسسه با تأخیر مواجه خواهد
شد ،لذا جهت اطالعرسانی به مردم خوب شهرم در خصوص
عدم همکاری با این موسسه بر آن شدم تا طی گفتوگویی
مطبوعاتی این مسئله را مطرح نمایم.
او با اشاره به اینکه چند روز پیش استعفای خود را تقدیم
هیئتمدیره نموده تأکید کرد :قاعدتًا از زمان استعفای
اینجانب ،هرگونه فعالیت این موسسه در فضای مجازی یا
حقیقی مورد تأییدم نیست و از کلیه برنامههایی که به نام این
موسسه انجامشده اعالم برائت مینمایم .خصوصًا انجام برنامه
ضدعفونی ادارات توسط این مؤسسه که هزینه آن از محل
کمکهای مردمی که در اختیار موسسه درخشش کازرون
کهن قرارگرفته بود تأمینشده درحالیکه این مبالغ باید برای
امور مردم استفاده میشد و ادارات باید از اعتبارات سازمانی و
نیروهای خود ،جهت ضدعفونی کردن ساختمانهای ادارات
استفاده نمایند.
اسالم پرست در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی کسانی
که در مدت تصدی وی بهعنوان مدیرعامل این موسسه
مردمنهاد ،جهت پیشبرد اهداف موسسه نهایت همکاری
را داشتهاند ،گفت :به یاری خداوند بهزودی با ایدهای نو و
اندیشهای تازه در قالب فعالیتی جدید جهت خدمترسانی به
کازرون عزیز ،حضور خود را اعالم خواهم نمود و مجددًا در
این زمینه اطالعرسانی خواهد شد.

الرستان
پزشکان الرستانی:

مردم هنوز بیماری
کرونا را جدی نگرفتهاند
به گزارش ایرنا تعدادی از پزشکان و مدافعان سالمت
شهرستان الرستان با اشاره روند شیوع ویروس کرونا بیان
کردند :مردم هنوز بیماری کرونا را جدی نگرفتهاند.
تعدادی از پزشکان متخصص عفونی و داخلی که در خط اول
مقابله با بیماری کرونا و بهنوعی مدافعان سالمت شهرستان
هستند ،در نشستی با حضور معاون استاندار فارس و فرماندار
ویژه شهرستان الرستان ،مسائل ،مشکالت و دغدغه خود را
که مهمترین آن جدی نگرفتن موضوع ویروس کروناست
مطرح و خواستار رفع مشکالت شدند.
مردم از خانه خارج نشوند
دکتر منصوره خلیلی آزاد متخصص بیماریهای عفونی در
این نشست به نمایندگی از دیگر پزشکان و مدافعان سالمت
شهرستان الرستان گفت :این ویروس بسیار خطرناک است
و مردم باید این موضوع را جدی بگیرند و تا میتوانند از
خانه خارج نشوند.
وی بابیان اینکه هنوز افراد زیادی در جامعه هستند که
بیخیال این بیماری شدهاند ،افزود :مردم اگر موارد بهداشتی
را رعایت نکنند و رفتوآمدها را قطع نکنند ،ممکن است این
ویروس به اکثر افراد جامعه سرایت پیدا کند و خداینکرده
فاجعه ایجاد شود.
خلیلی آزاد با تأکید بر اینکه افراد بهبودیافته و ترخیص شده
هنوز ممکن است ناقل بیماری باشند ،بیان کرد :این افراد
بههیچعنوان از قرنطینه خانگی بیرون نیایند و همچنان در
خانه بمانند.
وی بار دیگر از مردم خواست که حتی برای خریدها و
دیدوبازدیدهای عیدانه هم نروند و از مراکز پرجمعیت جدا
خودداری کنند.
خانه امنترین مکان برای حفاظت از جان خود و دیگران
در برابر کرونا است
معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه الرستان نیز محیط
خانه را امنترین مکان برای حفاظت از جان خود و دیگران
دانست و گفت :با توجه به روند شیوع ویروس کرونا از
مردم عزیز میخواهیم با رعایت کامل مسائل بهداشتی در
خانه بمانند و توصیه میکنیم از حضور در مراکزی که دارای
تجمعهای مردمی است که احتمال انتقال ویروس وجود دارد،
جدا خودداری کنند.
جلیل حسنی ادامه داد :در شرایط سخت کنونی که شاید
هرکسی راضی نمیشود در مراکز درمانی حضور یابد ،اما
پزشکان و پرستاران و مدافعان سالمت و تمام افرادی که
در حال خدمترسانی به بیماران هستند ،با ازخودگذشتگی به
معنای واقعی ،در حال ایثار هستند.
وی بابیان اینکه تا ریشهکنی کرونا تمام دستگاههای اجرایی
شهرستان در کنار مردم هستند ،افزود :کنترل ورودی و
خروجی شهرستان به همت نیروهای بسیج و پلیس بهصورت
جهادی و خودجوش انجام میشود.
فرماندار ویژه الرستان در ادامه ،اقدامات دستگاههای اجرایی
و دانشکده علوم پزشکی و بسیج را قسمتی از فعالیتهای
تأثیرگذار دانست و گفت :قسمت اعظمی از آن اقداماتی که
به قطع انتقال چرخه انتشار ویروس میشود به خود مردم و
حساس شدن آن به موضوع و اینکه تهدید جدی در پیش رو
داریم ،برمیگردد.
حسنی با تأکید بر اینکه سعی ما بر این است که کادر درمانی
دغدغه و توان آن صرفًا معطوف به موضوعات درمانی شود،

بیان کرد :ما آماده اجرای پیشنهادهای ،طرحها و راهکارهای
تخصصی دانشکده علوم پزشکی الرستان ،کادر درمانی،
پرستاری و پزشکان هستیم و همه ما و سیستم اداری در کنار
پزشکان و کادر درمانی برای تداوم ارائه خدمات به مردم
عزیز قرار داریم.
معاون برنامهریزی فرمانداری ویژه الرستان ،رئیس و معاون
درمان دانشکده علوم پزشکی الرستان و دیگر پزشکان
متخصص داخلی نیز در این نشست ،مواردی را مطرح کردند.

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج
استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

مردم از بستگان خود بخواهند
به کهگیلویه و بویراحمد
سفر نکنند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :مردم از اقوام و
بستگان خود بخواهند ،در این شرایط به کهگیلویه و
بویراحمد سفر نکنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،حسین کالنتری در جمع
خبرنگاران افزود :انتظار میرود مردم اگر بستگانی در
خارج از استان دارند که در این ایام میخواهند وارد
کهگیلویه و بویراحمد شوند از آنها بخواهند که تا پایان
تعطیالت نوروزی در خانههای خود بمانند و به اینجا سفر
نکنند تا انتقالدهنده این ویروس به مردم نباشند.
وی بیان داشت :باید برای مقابله با این ویروس از ظرفیت
افراد مرجع ،هنرمندان ،علما و ...استفاده کرد تا بازگشت
افراد به استان را به تعویق بیندازیم.
استاندار افزود :کمک و همراهی طیف وسیعی از اصناف
و بازاریان که بهصورت داوطلبانه و در راستای حفظ
سالمتی مردم مغازههای خود را تعطیل کردند ،جای تشکر
و قدردانی دارد.
وی تصریح کرد :قصابان ،صنف فروشندگان میوه و
ترهبار ،نانواییها و سوپرمارکتها نیز باید پروتکل
بهداشتی را رعایت و عملیات گندزدایی و ضدعفونی
محیط کاری را بهصورت روزانه انجام دهند.

گچساران
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

پایش۱۲هزار هکتاراز اراضی
کشاورزی گچساران

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :کار پایش  ۱۲هزار هکتار از زمینهای
کشاورزی گچساران در راستای مقابله با ملخ صحرایی
انجامشده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،شهرام عسکری در جمع
خبرنگاران افزود :شرایط آب و هوایی و مجاورت استان
ما با استانهای خوزستان و بوشهر ،احتمال ورود ملخ
صحرایی به مزارع را دوچندان میکند.
وی بابیان اینکه این آفت خسارات فراوانی به مزارع وارد
میکند ،گفت :کشاورزان باید در راستای مقابله با این
آفت هوشیار بوده و در صورت مشاهده گزارش دهند.
عسکری همچنین بابیان اینکه این حشره از طریق
تخمریزی گسترش پیدا میکند ،افزود :ملخ ماده در هر
دوره صدها تخم را در یک غالف وارد خاک میکند و
در طول زندگی خود که سه تا پنج ماه طول میکشد ،بین
دو تا پنج بار تخمریزی میکند.
وی اظهار داشت :درنتیجه هر ملخ بهصورت بالقوه قادر
به تولید بیش از هزار حشره دیگر است که این تخم
سالها در زمین میماند و هنگامیکه شرایط مطلوب باشد،
به شفیره تبدیل میشود .عسکری سرعتباال ،پیمایش
مسیرهای طوالنی و هجوم میلیونی را دلیل خسارتهای
سنگین این ملخ عنوان کرد و گفت :این حشره در مسیر
خود علوفه ،غالت ،صیفیجات ،انواع درختان و گیاهان را
از بین برده و علفهای هرز و گیاهان خشکیده را نیز از
بین میبرند .وی افزود :حمله این آفت ،عالوه بر خسارت
مستقیم ،روی دامداری تأثیرگذار بوده و میزان گوشت و
شیر دامها نیز براثر کاهش تغذیه تقلیل پیدا مییابد.

استان خوزستان
شادکان
رئیس جمعیت هالل احمر شادگان:

سه ایستگاه تست
غربالگری کرونا در شادگان
مستقر شدند

رئیس جمعیت هالل احمر شادگان گفت :در راستای تب
سنجی و آموزشهای همگانی ،سه پایگاه غربالگری توسط
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بیستوپنجم

هالل احمر در شهرستان شادگان بر پا شد.
عبدالغنی امیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر ،با بیان اینکه
در این پست با استفاده از دستگاه تبسنج لیزری ،تست
و غربالگری افراد انجام میشود ،اظهار کرد :در صورت
مشکوک بودن افراد ،به شبکه بهداشت و درمان معرفی
میشوند.
وی افزود :انتظار میرود مردم برای ریشهکن کردن این
بیماری در خانه بمانند و از تردد غیرضروری خودداری کنند
و در صورت ضرورت حتمًا از دستکش و ماسک و وسایل
بهداشتی الزم استفاده کنند.
رئیس جمعیت هالل احمر شادگان با توصیه به رعایت نکات
بهداشتی از سوی مردم ،بیان کرد :همشهریان شادگانی بهطور
جدی از سفرهای غیرضروری بهخصوص در ایام نوروز
خودداری کنند.
امیدی در پایان گفت :این طرح تا پایان طرح مبارزه و
پیشگیری از کرونا در مبادی ورودیهای این شهرستان ادامه
دارد.

استان هرمزگان

ورودی استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی با جدیت
و بهصورت شبانهروز انجام و ضدعفونی یگانهای انتظامی
و اماکن عمومی توسط معاونت بهداری و یگان ویژه استان
انجام میشود.

استان بوشهر
تنگستان
فرماندار تنگستان:

 ۷۰هزار ماسک در کارگاههای
خیاطی تنگستان
تولید میشود

بندرعباس
رئیس آموزشوپرورش استثنایی هرمزگان:

بهرهمندی  ۳۶۳دانش آموز
استثنائی هرمزگان از خدمات
حمایتی و توانبخشی

فرماندار تنگستان گفت ۷۰ :هزار ماسک در کارگاههای
خیاطی شهرستان تنگستان تولید میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،عبدالحسن رفیعی پور در بازدید از
کارگاههای تولید ماسک در تنگستان ضمن تقدیر و تشکر
از اقدامات مردمی برای مقابله با کرونا ویروس گفت :باید
همگی ضمن رعایت اصول بهداشتی با همه توان با تولید اقالم
موردنیاز برای مقابله با بیماری تالش کنیم.
رئیس آموزشوپرورش استثنایی هرمزگان گفت :تعداد ۳۶۳
پرونده دانش آموزان دارای نیاز ویژه استان موردبررسی قرار
گرفت و از خدمات حمایتی ،درمانی و توانبخشی برخوردار
شدند.
شهباز بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :در سال ۹۸
بااعتباری که از سوی سازمان آموزشوپرورش استثنایی
کشور در جهت ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به استان
اختصاص داده شد تعداد  ۳۶۳پرونده دانشآموزان دارای
نیاز ویژه استان موردبررسی و از خدمات حمایتی ،درمانی و
توانبخشی برخوردار شدند.
وی افزود :با توجه به شرایط جسمانی دانش آموزان استثنایی،
بیشترین خدمات حمایتی نیز در حوزه بیمارستانی با ۱۲۲
مورد بوده است.
بارانی ادامه داد :تهیه عینک ،خدمات پاراکلینیک ،خرید
سمعک ،خرید دستگاههای کمک بینایی آموزشی ،تهیه
کفش و کفی طبی ،ارتز و پروتز ،تهیه ویلچر ،خدمات
دندانپزشکی ،تعمیر قطعات کاشت حلزون و تهیه اندام
مصنوعی از دیگر اقدامات حمایتی برای این دانش آموزان
بوده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان:

افتتاح کارگاه تولید ماسک
در ستاد فرماندهی انتظامی
هرمزگان
با توجه بهضرورت اقدامات پیشگیرانه مقابله با ویروس
کرونا یک کارگاه تولید ماسک در فرماندهی انتظامی
بندرعباس تأسیس و آغاز به کارکرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،با توجه به شیوع و گسترش
ویروس مهلک کرونا در کشور و روند افزایشی این ویروس
خطرناک در سطح استان و نظر به لزوم و ضرورت رعایت
دقیق بهداشت فردی و عمومی و همچنین نیاز شدید مردمی به
اقالم بهداشتی نظیر ماسک ،مواد ضدعفونیکننده ،فرماندهی
انتظامی استان هرمزگان عالوه بر انجام مأموریتهای ذاتی و
تخصصی خود جهت برقراری و حفظ نظم و امنیت در جامعه
در حوزه سالمت عمومی جامعه نیز احساس تکلیف کرد.
براین اساس با توجه به وضعیت کنونی استان و احساس
نگرانی مردم و مسئوالن در خصوص کنترل و شکست این
ویروس منحوس ،پس از چندین روز تالش شبانهروزی
یک کارگاه تولید ماسک بهداشتی در بندرعباس تأسیس
شد که این کارگاه با بهکارگیری  ۷نفر نیروی باتجربه در
بخش تهیه و ساخت ماسک ،روزانه یک هزار عدد ماسک
تولید میکند .ماسکهای تولیدشده در این کارگاه در بین
کارکنان انتظامی و اقشار مختلف مردمی توزیع خواهد شد و
تمام تالش ما براین است که بتوانیم در بحث مقابله و مبارزه
با این ویروس نفسگیر در حد توان ایفای نقش کرده و
ادای دین کنیم.
الزم به ذکر است از ابتدای شروع این ویروس کلیه تدابیر
الزم در بحث رعایت موارد بهداشت محیطی در سطح استان
و نظارت ،کنترل و غربالگری سالمت در تمام مبادی

بوشهر

معاون استاندار بوشهر:

زمینه توسعه تجارت الکترونیک
در استان بوشهر فراهم شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت :زمینه
توسعه تجارت الکترونیک در استان بوشهر فراهم شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،سعید زرینفر در نشست بررسی
زیرساختهای الکترونیکی اظهار داشت :همکاری ادارات
کل ارتباطات و فناوری ،صنعت ،معدن و تجارت ،پارک علم
و فناوری و سایر دستگاههای دولتی ضروری است.
وی اضافه کرد :با توجه به شیوع بیماری کرونا و باهدف
خدماترسانی مطلوب به مردم و تشویق به ماندن در خانه،
ظرفیتها و زیرساختهای فناوری اطالعات استان بوشهر
برای فروش الکترونیکی موردبررسی قرار گرفت.
زرینفر ادامه داد :استان بوشهر با دارا بودن حدود ۴۰
هزار واحد صنفی ،یکی از استانهای فعال درزمینه فروش
الکترونیکی بوده و طی سالهای گذشته مقام برتر درفروش
الکترونیکی روستایی در کشور کسب کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با تأکید بر
توجه به توصیههای وزارت بهداشت در مقابله با بیماری
کرونا افزود :برای فروش الکترونیکی و جلوگیری از انتشار
ویروس کرونا ،زیرساخت فناوری اطالعات استان بوشهر در
اختیار مردم و بازاریان قرار میگیرد.

مدیرکل اوقاف استان بوشهر خبر داد؛

برپایی ایستگاه سالمت
در  ۴۰بقعه و آستان امامزادگان
استان بوشهر
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از برپایی ایستگاه
سالمت در بیش از  ۴۰بقعه شاخص و آستان امامزادگان
مقدس استان بوشهر خبر داد.
حجتاالسالم محمدرضا اسماعیلپور در گفتوگو با
خبرنگار مهر اظهار داشت :در راستای کمک به نیازمندان و
خانوادههای مستضعف استان بوشهر تالشهای خوبی صورت
گرفته است و طرحهای مهمی داریم.
وی از توزیع بستههای معیشتی نقدی بین خانوادههای مستمند
استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد :در این راستا هزار و
 ۲۷۵کارت خرید کاال هر یک به مبلغ یک میلیون ریال بین
خانوادهها توزیع شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از برپایی ایستگاه
سالمت در بیش از  ۴۰بقعه شاخص و آستان امامزادگان
مقدس استان بوشهر خبر داد و بیان کرد :این فعالیتها تا
نیمه فروردین سال  ۱۳۹۹ادامه خواهد داشت.
وی افزود :در ایستگاههای سالمت خدماتی همچون تست قند
خون ،سنجش فشارخون ،مشاوره سبک زندگی سالم و توزیع
ماسک و ژل ضدعفونیکننده بهعنوان بستههای بهداشتی اهدا
و ارائه خواهد شد.

