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گرما و سهلانگاری برخی افراد ،عوامل حوادث ناگوار در منابع طبیعی

 100میلیارد تومان گندم گلستان
هرسال بر باد می رود

رضا قادری  -ایرنا

را برای مقابله بــا هرگونه بروز حریق
در جنگلهــا و مراتــع آمــاده کنند.
دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران
بویژه منابع طبیعی ،محیط زیســت،
هالل احمر ،شهرداریها و شرکتهای
آب و فاضــاب و آب منطقــه ای بــا
یو
حمایت و پشتیبانی نیروهای نظام 
ی با هماهنگی و همکاری بین
انتظام 
بخشی ،آماده مقابله با هرگونه حادثه

هســتند و با وجود قرار گرفتن در ماه
مبارک رمضان و ســختی روزه داری
همگی پای کار هستند و در نخستین
زمــان ممکن در مکانهایی که حریق
اتفاق میافتد ،حضور مییابند.
معاون اســتاندار ایالم سازماندهی،
آموزش ،تأمین تجهیــزات و امکانات
مورد نیــاز و پشــتیبانی تدارکاتی از
نیروهــای امــدادی را حائــز اهمیت

بارندگی در شمال و گرد و غبار در غرب

برش

بنا بر اعالم ســازمان هواشناسی تا پایان روز سهشنبه وزش باد
شدید و گرد و خاک برای استانهای نیمه شرقی دور از انتظار نیست؛
البته دریای خزر ،شــرق عمان و خلیج فارس نیز در این مدت مواج
خواهد بود.
«احد وظیفه» ،مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی
در خصوص آخرین وضعیت هواشناسی کشور اظهار داشت :کماکان
از شــهرهای غربی و شمال غربی مانند استانهای آذربایجان غربی،
کرمانشاه حتی خوزســتان و استان های اصفهان و مرکزی گزارش
گرد و خاک را داریم که پیش بینی می شود این شرایط ادامه یابد .در
 48ساعت آینده برای برخی از نقاط شمال غرب ،دامنههای جنوبی
البرز ،شــمال شرق ،سواحل دریای خزر و برخی از نقاط غرب بارش
باران ،رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
وظیفه خاطرنشان کرد :امروز (یکشنبه) نیز با نفوذ سامانه پرفشار
از ســمت شمال غرب ،بارشها در نوار شمالی افزایش پیدا میکند.
این بارش ها در گیالن شدت بیشتری دارد .همچنین در  48ساعت
آینده تداوم پدیده گرد و غبار همراه با کاهش دید افقی برای برخی
نقاط نیمه غربی پیشبینی میشود؛ امروز نیز شرایط وقوع وزش باد
به همراه گرد وغبار در جنوب غرب مهیاست.
ëëتداوم گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان
در همین حال« ،مرتضی فرجی» ،کارشناس هواشناسی سیستان
و بلوچستان از تداوم وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در شمال
استان تا اواخر این هفته خبر داد.

کاهش سطح زیر کشت برنج در کهگیلویه و بویراحمد
گروه ایران زمین /امســال  5هزار و 500هکتار از
اراضی کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد زیر کشت
برنج خواهد رفت« .نعمــت اهلل روزبه» ،مدیر زراعت
سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در این

باره گفت :طی سال گذشــته در استان  32هزار تن
برنج از  5هزار و 700هکتار سطح زیرکشت برداشت
شــد .با توجه به مشــکالت آبی امسال  5هزار و500
هکتار در این اســتان زیر کشــت برنج خواهد رفت.

توصیه میکنیم کشــاورزان به دلیل افت سفره های
زیرزمینی آب ،کشت برنج انجام ندهند .وی بیان کرد:
شهرستان های بویراحمد ،دنا و چرام بیشترین کشت
برنج کهگیلویه و بویراحمد را دارند.
«نسرین علیزاده»
هنرمند خود ساخته
مازندرانی ،از سال
 72به صورت حرفهای
به بافت جاجیم ،شمد
و جوراب اشتغال
دارد و آثار هنری
او در فروشگاهها و
نمایشگاههایگوناگون
صنایع دستی به نمایش
گذاشته شده است.

گزارش
مصور

رضا قادری -ایرنا

امیر علی رزاقی

کاوش های باستانشناسی در تپه «پوستچی» در جنوب بلوار «رحمت» شیراز

پایگاه خبری آذرقلم

مجتبی محمدی  -ایرنا

کوچه های تنگ و باریک برخی از محالت حاشیه نشین شهر تبریز

دانست و یادآور شد :هرگونه ضعف از
سوی دستگاههای امدادی عضو ستاد
مدیریت بحران از سوی مردم پذیرفتنی
نیست و خوشبختانه تا این لحظه نیز
شاهد ارتقای سطح آمادگی این نیروها
در مقایســه با ســال گذشته هستیم.
همچنین سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان
در مقابلــه با حریقهــای رخ داده در
عرصههــای طبیعی همواره پیشــتاز

بوده و نیروهای خود را در صف مقدم
مقابلــه با این تهدید زیســت محیط
بــهکار میگیرند .وی ابــراز امیدواری
کرد ،با تالش دستگاههای عضو ستاد
مدیریت بحران ،ســازمانهای مردم
ی و انتظامی
نهــاد و یگانهای نظامــ 
امسال شــاهد کاهش چشمگیر آثار
مخــرب آتشســوزی در جنگلها و
مراتع باشیم.

چادرشب بافی زنان قاسم آباد رودس ر

هادی صیهاشمی/ایالم

ایالم  -محمدکریم ویســی /به
دنبال گرمای شدید چند روز گذشته
که باعث ایجاد مشــکالتی برای مردم
در بیشتر نقاط کشور شد ،چند مورد
آتشســوزی نیــز در ایــن مدت در
اســتانهای جنگل خیــز رخ داد که
با تالش مــردم و نیروهــای امدادی
مهارشد ،اما همچنان حریق این مناطق
را تهدید میکند .درست است که بر اثر
گرما این آتش سوزیها تشدید یافت،
اما عامل انســانی هم در رخ دادن آنها
بیش از پیش دخالت داشــته اســت.
همچنین وقوع تند باد با سرعت باالی
 70کیلومتر در ســاعت کــه همراه با
گــرد و خاک نیز بود خســاراتی را در
اســتانهای غربی بخصوص در استان
ایالم به بار آورد .به طوری که به گفته
«حمید دانیالی» بخشــدار «سرابباغ»
شهرســتان آبدانان اســتان ایالم ،باد
شدید تیرهای برق در این بخش را از
جا کند و شبکه برق چند روستای آن
را نیز برای ساعتها مختل کرد.
ëëخســارات تکرار آتشسوزی
در مناطق جنگلی
«قاســم فضلی نیا» ،بخشدار ارژن
فارس از آتشســوزی کــه روز جمعه
گذشــته در  4هکتــار از مراتــع این
بخــش رخ داد خبــر داد و افزود :این
آتشسوزی با همکاری نیروهای منابع
طبیعی ،محیط زیســت ،بخشداری،
نیــروی انتظامی ،آبفا ،شــهرداری و
مردم مهار شــد .با وجود مهار آتش،
شــماری از نیروهای منابع طبیعی در
منطقه یاد شــده حضور داشتند تا در
صورت بروز حادثــه برای مقابله با آن
اقدام کنند .این آتشســوزی احتماالً
بر اثر ســهل انگاری نیروی انسانی رخ
داده ،اما علت دقیــق بروز این حادثه
و همچنین میزان خسارتهای وارده
از سوی کارشناسان منابع طبیعی در
دست بررسی اســت .پوشش گیاهی
مراتع این بخش که دچار آتشسوزی
شــد از گونههــای مختلــف گیاهی
از جملــه «بنــه»« ،ارژن»« ،بادام»،
«بلوط»«،گون» و «گشــنیز» اســت
و عــاوه بــرآن ،این منطقــه دارای
علفزارهای خوبی برای چرای دام است.
این سومین مورد آتشسوزی است که
از ابتدای هفته گذشته در عرصه منابع
طبیعی و حفاظت شده فارس رخ داده
است.
گفتنی است ،صبح روز چهارشنبه
( 19خــرداد)  900هکتار از پوشــش
گیاهی منطقه «بالغی» شهرســتان
پاسارگاد فارس نیز دچار آتشسوزی
شد که بیش از  30ساعت ادامه داشت
و پس از گذشت  3روز ظهر جمعه 21
خرداد ماه مهار شد .همچنین ارتفاعات
پارک ملی «بمــو» در 10کیلومتری
شمال شهر شیراز هم صبح جمعه (21
خرداد) دچار آتشسوزی شد .به گفته
مسئوالن ،علت این 2آتشسوزی هنوز

مشخص نشده است.
براســاس این گزارش ،آتشسوزی
جنگلهــای ایالم نیز کــه روز جمعه
گذشته در  3نقطه ارتفاعات کبیرکوه
(آبدانان) ،دره ارغوان و محدوده ســد
چم گردالن ایالم رخ داده بود ،بعد از
 2ساعت مهار و کنترل شد.
«احمد کرمــی» مدیرکل مدیریت
بحران اســتان ایالم در این خصوص
در نشســت ســتاد مدیریــت بحران
استان ،اظهارداشــت :با همت اعضای
ســتاد مدیریت بحران اســتان ،مردم
و ســازمانهای مردم نهاد و نیز بسیج
امکانــات و تجهیــزات الزم ،آتش در
ارتفاعات کبیرکوه (آبدانان) و محدوده
ســد ایالم مهار شد .همچنین در دره
ارغوان با وجودی که آتش مهار شده،
اما همچنان محیط بانان و مأموران در
محل حضور داشته و در حال خاموش
کردن کندههای سوخته و جلوگیری از
توسعه آن هستند.
وی از مــردم خواســت ،اخبــار و
اطالعات مربوط به آتشســوزی را از
ی و موثق پیگیری کنند.
منابع رســم 
ی افزود :شماره تلفنهای 1504
کرم 
منابع طبیعی و  1540محیط زیست
به طورگویا و  24ساعته آماده دریافت
هرگونــه اطالعات از ســوی مردم در
زمینــه بــروز حریــق در عرصههای
طبیعی استان هستند.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتان
ایالم با اشــاره به اینکه کنترل و مهار
آتشسوزی در  2ساعت اولیه وقوع آن
حیاتی و تعیین کننده اســت ،یادآور
شــد :هریک از اعضای ستاد مدیریت
بحران باید یک تیم ســه نفره همراه
با خــودرو کمــک دار در اختیار این
ســتاد قرار دهند تا ســرعت مقابله با
حریقهای احتمالی افزایش یابد.
ëëکاهش آتشسوزیهای جنگلی
ایالم
ی تصریح کرد :ســال گذشته
کرم 
در بازه زمانــی ابتدای فروردین تا 15
خرداد ماه در مجموع  38فقره حریق
در جنگل و مراتع اســتان رخ داد که
به نابودی حــدود  380هکتار از این
مناطق انجامید که این مقدار امسال به
 14فقره حریق کاهش یافته و تنها 10
هکتار از مزارع و جنگلهای استان از
بین رفته است.
ëëآمادگــی بــرای مقابلــه
با آتشسوزی جنگلها
در همین حال« ،حسین کالنتری»
معاون سیاسی ،امنیتی استاندار ایالم
نیز در این نشســت به ارتقای ســطح
آمادگی نیروهای امــدادی در مقابله
با بروز هرگونه حریــق در عرصههای
طبیعی اســتان اشــاره کرد و افزود:
آتشسوزیهای سال گذشته در مراتع
و جنگلهای استان مسئوالن را بر آن
داشــت تا با برنامه ریــزی ،آموزش و
بهکارگیری تجهیــزات مورد نیاز خود

نگاه
احمد آق

آتشسوزیهای پی درپی ،امان جنگلهای ایالم و فارس را برید
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ëëجوان نیشابوری قربانی صاعقه شد
جوان  34ســالهای در روستای اســام آباد از توابع بخش میان
جلگه شهرســتان نیشابور خراسان رضوی بر اثر اصابت صاعقه جان
خود را از دســت داد .این جوان به همراه 2نفر دیگر مشغول کشت
هندوانه در یکی از زمینهای زراعی حاشــیه روســتا بود که بر اثر
برخورد صاعقه مصدوم و پس از انتقال به یکی از مراکز درمانی جان
باخت.

محیط
زیست

افزایش 8سانتیمتری
تراز دریاچه ارومیه

ارومیه  -خبرنــگار «ایران» /تراز دریاچه ارومیه دیروز
_شنبه _ نسبت به روز مشابه در  3سال قبل  8سانتیمتر
افزایش یافته است« .هادی بهادری» نماینده مردم ارومیه
در مجلس شورای اسالمی و نماینده مجری طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه در
آذربایجان غربی در این باره گفت :تراز امروز دریاچه ارومیه  1271/07متر است
در حالی که این تراز در روز مشــابه سال گذشته  1270/55متر ،در روز مشابه
 2سال قبل  1270/61متر و در روز مشابه سه سال قبل  1270/99متر بود.
وی ادامه داد :این آمار نشــان میدهد ســطح تراز آب دریاچه ارومیه امسال
نسبت به سال گذشته  52سانتیمتر ،نسبت به  2سال قبل  46سانتیمتر و نسبت
به 3سال قبل  8سانتیمتر بیشتر شده است.
بهادری با اشــاره به اینکه از سال  94فعالیتهای احیایی دریاچه ارومیه آغاز
شــده و اندکی بیش از یک سال از این امر میگذرد ،اظهارداشت :از  101پروژه
مصوب 77 ،پروژه توسط دستگاههای مرتبط به اجرا درآمده که امروز اثرات آن
مشاهده میشود .نماینده مجری طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان
غربی ادامه داد :الیروبی رودخانهها و مجاری ورودی به دریاچه ،اتصال زرینه رود
به ســیمینه رود ،آزادسازی آب سدهای حوضه آبریز دریاچه و اجرای طرحهای
صرفهجویی در مصرف آب کشــاورزی از جمله کارهایی اســت که در خصوص
احیای این دریاچه تاکنون انجام شده است.
بهادری با اشاره به اینکه با وجود افزایش نیم متری تراز آبی ،عمق آب دریاچه
ارومیه یک متر باالتر آمده است ،گفت :به علت افزایش میزان آب ،نمکها حل
شده و دریاچه ارومیه قابل قایقرانی شده است.
وی میزان آب موجود در دریاچــه ارومیه را در حال حاضر حدود  3میلیارد
متر مکعب اعالم کرد و افزود :هم اکنون در سطح حدود  2هزار و  800کیلومتر
مربع از دریاچه ارومیه آب وجود دارد که امیدوارکننده است.
نماینده مجری طرح ســتاد احیای دریاچه ارومیــه در آذربایجان غربی با تأیید
اینکه میزان آب موجود در دریاچه تا شــهریور و مهر امسال روند نزولی خواهد
داشــت ،اضافه کرد :امیدوار هستیم تراز پایان ســال آبی دریاچه ارومیه در تراز
 1270/6متر باقی بماند که در این صورت برنامههای موفقیت آمیزی را پشــت
سر گذاشــته ایم .پس از اتمام مرحله تثبیت آب دریاچه ارومیه سعی میکنیم
که مرحله احیا نیز با اجرای طرحهای انتقال آب حوضه به حوضه ،انتقال پساب
شهرهای بزرگ نظیر ارومیه و تبریز و همچنین اجرای آبیاری تحت فشار در کنار
مدیریت بهتر منابع آبی در حوضه به ثمر برسد تا زمینه رسیدن دریاچه ارومیه
به تراز اکولوژیک  1274/1متری و حجم  14/5میلیارد متر مکعبی فراهم شود.
بهادری با تأکید بر اینکه مهم ترین کار در این راستا اجرای موفق طرحهای
فرهنگی و اجتماعی اســت ،ادامه داد :باید دســتگاههای اجرایی که اعتبار این
اقدام ها به آنها داده شده ،وارد کار شوند تا بتوانیم سرعت رسیدن به موفقیت را
در احیای دریاچه ارومیه دوچندان کنیم.

گرگان -معصومه کریمیان  /امســال یک میلیون و  300هزار تن گندم
در گلستان تولید شــده که کارشناسان معتقدند ،دست کم  130هزار تن
این محصول دور ریز میشــود .باورکردنی نیست ،اما واقعیتی است که نه
امســال بلکه هر سال تکرار میشود10 .درصد یک میلیون و  700هزار تن
محصول تولیدی در گلســتان که بیشتر شامل گندم ،جو و کلزا میشود به
باد میرود10 .درصد محصول تولیدی گلستان رقم کمی نیست با گندم آن
میتوان نان شهر بزرگی با جمعیت  660هزار نفر را تأمین کرد یا یک هزار و
 500دســتگاه کمباین نو و پیشــرفته خرید .جالب اینجاست که نزدیک
نصف این میزان را باد با خود میبرد یعنی زمانی که کامیونداران در جادهها
رانندگی میکنند باد است که زیر محصول میزند و آن را به هوا میبرد یا از
روزنههای اتاقک کامیونها به اطراف پخش میکند.
«عیــد محمــد فاروقی» معــاون فناوری و مکانیزاســیون ســازمان
جهادکشاورزی گلستان با اشاره به  3مرحله ریزش محصول ،میگوید :در
مرحله اول  2درصد محصول برابر  24هزار تن قبل از برداشت به دلیل نوع
بــذر مصرفی یا آفت از بین میرود 4 ،درصد مســاوی  48هزار تن هنگام
برداشــت با کمباینها و  4درصد زمان حمل محصول دورریز میشود .به
این ترتیب ،دور ریز کمباین ها ،وضعیت نامناســب جادههای بین مزارع،
چادر نکشیدن روی محصول بارگیری شده ،رعایت نکردن مسائل بارگیری
و درزگیری از سوی صاحبان کامیونهانیز باعث ریزش محصول میشود.
این کارشناس،اختصاص تسهیالت به بازسازی و نوسازی کمباینها و
ناوگان و ادوات کشــاورزی استان را برای جلوگیری از این اسراف ضروری
میداند و میگوید 7 :ســال است که برای بازسازی کمباینهای فرسوده
اعتبار ملی و استانی اختصاص نیافته است .در گلستان 50درصد کمباینها
 20سال از عمرشان گذشــته و تازه اگر اعتبارات به استان اختصاص یابد
 4سال طول میکشد تا کمباینهای فرسوده بازسازی و تعمیر شود.
«سهراب سهرابی» معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
گلســتان هم ارزش ریالی ریزش محصول پاییزه شامل گندم ،جو و کلزا را
 177میلیــارد تومان ذکر کرده و میگوید :این میــزان ضایعات برابر نان
 660هزار نفر اســت و باید اقدام جدی برای کنترل ضایعات انجام داد تا از
این زیان سنگین که هر ســاله براحتی از کنار آن رد میشویم جلوگیری
گردد« .حمید رضا علیمحمدی» مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی
گلستان که این روزها مسئول ذخیرهسازی یک میلیون و  300تن محصول
است ،میگوید :اداره کل غله مسئول تحویلگیری غالت جلوی سیلو است
و اینکــه از مبدا تا زمان تحویل چه اتفاقی میافتد اداره غله اطالعی ندارد.
دورریز محصول واقعیتی اســت که وجود دارد به عنوان مثال اگر کمباین
خوب تنظیم نباشد محصول هنگام برداشت میریزد ،ممکن است محصول
خوب برداشت نشود یا حین برداشت خرد شود .از طرفی ،کامیونهایی که
محصول را حمل میکنند ممکن است استاندارد نباشند و روزنههایی برای
ریزش در طول مسیر داشته باشــند .دستگاه ذیربط مسئول است بهطور
دقیق و میدانی مسأله را بررسی و جلوی آن را بگیرد.

گوناگون

همکاری مؤسسه تحقیقات
کشاورزی تونس با دانشگاه زابل

زابل  -خبرنگار «ایران»  /تفاهمنامه همکاری
علمی ،تحقیقاتی و پژوهشــی در راستای اجرای
دیپلماســی علمــی میــان مؤسســه تحقیقاتی
کشاورزی و تحصیالت تکمیلی در کشور تونس و
دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان امضا شد« .موسی بهلولی» ،سرپرست
دانشگاه زابل با اشاره به ویژگیهای مشترک اقلیمی و تحقیقات کشاورزی
شــمال سیستان و بلوچستان و کشور تونس ،گفت :تحقیقات مشترک در
زمینه روشهای تولید انواع زیتون ،انگور ،گندم ،میو ه جات و ســبزیجات
بین  2مؤسسه علمی با توجه به اولویتهای سرمایهگذاریهای طرفین در
این مقولهها حائز اهمیت است .بزرگترین مجتمعهای تحقیقاتی کشاورزی
شرق کشور در دانشگاه زابل قرار دارد.

اختصاص سود بازارچه شوشمی
به نیازمندان پاوه

کرمانشــاه  -خبرنگار «ایران»  /قرار اســت از محل سود
بازارچه کولهبری در آینــدهای نزدیک به هر خانوار نیازمند در
این شهرســتان یک میلیون و  500هزار ریال پرداخت شــود.
«پرویز ایدهپور» ،فرماندار شهرســتان پاوه اظهار داشــت :سال
گذشته  121میلیارد ریال سود حاصل از بازارچه مرزی شوشمی
به خانوارهای محروم ساکن روســتاهای شهرستان پاوه استان
کرمانشــاه اختصاص یافت .این اعتبار در چند مرحله به حساب
سرپرســتان خانوارهای نیازمند پاوهای واریز و در هر یک از این
مراحل به هر خانوار نیازمند  700هزار ریال اعطا شده است .وی
بیشترین ارزش ریالی واردات  6ماهه از بازارچه مرزی شوشمی
را با  391میلیارد و  460میلیون ریال مربوط به پوشــاک بیان
کرد و افزود :در این مدت  19هزار و  573گونی پوشاک توسط
کولهبران فعال در این مرز جابهجا شده است.

کاهش  85درصدی
صدور پروانه تجاری و اقامتی در مشهد

مشــهد -خبرنگار «ایران»  /صدور پروانه تجاری و اقامتی در شهر مشهد
 85درصد کاهش یافته و این بدان معناست که تخلفات نیز نسبت به گذشته
کمتر شــده است« .صولت مرتضوی» شهردار مشهد با بیان اینکه بر اساس
مقررات شهرسازی تا زمانی که طرح جدید جامع و تفصیلی به تصویب برسد
طرح «پارت» مالک عمل در ساخت و سازهای شهری است ،گفت :ما موظف
به اجرای قانون هستیم و جلوی اجرای دستورات سلیقهای میایستیم .وی با
تأکید بر اینکه آزادسازی بافتهای اطراف حرم مطهر رضوی از سوی مدیریت
شــهری انجام شده ،افزود :از ابتدای اجرای طرح بازسازی اطراف حرم مطهر
رضوی تا ســال  92بیش از یک میلیون و 253هزار متر پروانه صادر شــد و
این در حالی است که در طول سه سال گذشته حتی یک متر تراکم فروشی
نداشته و کمترین میزان صدور پروانه را داشتیم.

تخریب شبستان مسجد تاریخی خواجه داراب

ساختمان قدیمی شبستان مسجد خواجه از مساجد تاریخی فارس
و قدیمیترین مســجد در شهر داراب که با استناد به اسناد تاریخی،
بنای آن در دوران صفویه توسط «خواجه معینالدین منصور» از اعیان
مشــهور این منطقه ایجاد شده ،تخریب شد« .محمد باقر مهاجر»،
دبیر انجمن دوســتداران میراث فرهنگی داراب در گفت وگو با ایرنا
افزود :تخریب بنای قدیمی این مسجد در راستای طرح توسعه فضای
بیرونی مســجد صورت گرفته است .شبســتان قدیمی مسجد جزو
فهرست آثار ملی ثبت شده نیست ،اما این شبستان تا پیش از احداث
ساختمان کنونی مسجد و تا نیمه دهه  60مورد استفاده نمازگزاران
و نماد قدیمیترین مسجد داراب بوده است .قسمتی از بنای قدیمی
که از معمار آجری پیش از دوران صفویه برخوردار است توسط اداره
اوقاف پاکسازی و قابل استفاده شده ،اما شایسته بود متولیان مسجد با
مرمت و بازسازی آن ،این شبستان را حفظ میکردند.

