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شهرستان

اخبار
معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه تاکید کرد؛

لزوم افزایش سطح کمی و کیفی آب و
فاضالب شهری و روستایی در میانه

آذربایجانشرقی-فالح:
قائم مقام شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجان
شرقی از برخورداری
 ۳۳درصدی جمعیت
شهرستان
روستاهای
میانه از آب و فاضالب خبر داد و گفت :این میزان
بهره مندی پایین تر از سطح میانگین استان است.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی،
ابراهیم عباسپور در آیین معارفه مدیر جدید آب و
فاضالب میانه به برقراری انشعابات در روستاهای زلزله
زده این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت :نخواهیم
گذاشت در این حوزه مشکلی حاصل شود بلکه با تمام
توان درصدد برقراری انشعابات هستیم .قائم مقام
شرکت آبفای آذربایجان شرقی افزود :در مورد کنترل
کیفی آب شرب روستاها به ترمیم سیستم کلرزنی
اقدام خواهیم کرد .این مقام مسوول در شرکت آب
و فاضالب استان آذربایجان شرقی اضافه کرد :در این
ارتباط امسال  ۱۸طرح در شهرستان میانه عملیاتی
شده است و به منظور ارتقای کیفی از محل اعتبارات
استانی نسبت به بهبود وضعیت آب شرب روستاها
اقدام می شود تا از میزان مشکالت کلرزنی در
روستاها کاسته شود .معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان میانه هم بر لزوم تالش هر چه بیشتر برای
افزایش سطح کمی و کیفی در حوزه آب واحدهای
فاضالب روستایی و آب شرب شهر میانه به صورت
خاص تاکید کرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مازندران:

اعالم وضعیت استاندارد کیفی برنج

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مازندران از تعیین
وضعیت در استاندارد کیفی برنج خبر داد و گفت:
متاسفانه برنج خارجی به عنوان درجه یک و برنج ایرانی
درجه  ۲شناخته شد.
سیداسماعیل یزدان پناه گفت ،متأسفانه توسط
یکی از دوستان چندی قبل متوجه شدم که برای اصالح
استاندارد کد  ۱۲۷برای برنج که درجه مرغوبیت آن را
تعیین میکنند ،چهاز نفر از واردکنندگان و یک نماینده
از مؤسسه تحقیقات برنج واستاندارد حضور داشتند و
تأسف بارتر اینکه هیچ نمایندهای از قشر کشاورز و تولید
کننده ،متولی از جهاد کشاورزی و دیگر نهادی متولی
همسو حضور نداشته است.
وی افزود :متأسفانه این گروه برای استاندارد به
گونهای تعریف کردند که طبق نظر و تأیید این کمیته
برنجهای خارجی در هرنوع کیفیتی که باشد فقط با
اندازههای بلندتر و درشتتر از برنج ایرانی به عنوان
درجه محاسبه شود.
یزدان پناه که مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت
و پایانه صادرات برنج ایران نیز هست ،گفت ،متأسفانه
واردکنندگان برنج که همه همت و دغدغه شأن جیب
شأن هست ،برنج خارجی را به عنوان درجه یک و
درحالی که برنج ایرانی ازهرنظر مرغوب ،باکیفیت وسالم
هست را به عنوان درجه  ۲اعالم واصالح کردند.
وی افزود :این گونه تعریف از استاندارد برنج و آن
هم با حضور واردکنندگان برنج بدون حضور و دخالت
متولیان و دلسوزان برنج داخلی یک توطئه جدید ،نابودی
و ناامیدکردن قشر زحمت کش شالیکاران برای آینده
کشت برنج درکشورمان به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه به واسطه حمایت همین
واردکنندگان واردات برنج بیش از نیاز کشور انجام
میشود ،یادآور شد ،میزان نیاز و کسری برنج کشور
عالوه بر تولید داخلی حداقل  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار تن در
سال است درحالی که بیش از یک میلیون و  ۶۰۰هزار
تن بر اساس آمارهای گمرکی وارد شده که فقط و فقط
سود ناشی از آن به جیب دالالن میرود.
وی تصریح کرد ،اگر جلوی دالالن و واسطههای در
امر توزیع برنج کشور و دخالت آنها در بازار گرفته نشود،
شاهد هجوم دالالن از استانهای دیگر برای خرید ارزان
اراضی کشاورزی و تغییر کاربری درصد قابل توجهی از
شالیزارها به ویال خواهیم بود.
رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مازندران ،با اشاره به
اینکه انتظار معقول و منطقی برای اصالح استاندارد برنج
با حضور کارشناسان حوزه بازار ،مؤسسه تحقیقات برنج
کشور ،استاندارد ،نماینده برنج کاران ،جهاد کشاورزی
و حتی پایانه صادراتی برنج و دیگر مجموعههای
همسو هست ،گفت ،اینکه به جای این نمایندگان،
واردکنندههای برنج تصمیم گیر و تصویب کننده باشند،
مشخص هست که چه کالهی سر برنج کار و بازار و
مصرف کننده میرود.
ً
یزدان پناه با بیان اینکه واقعا برای واردکنندگان برنج
خارجی سالمت جامعه ما از نظردرصد سموم وفلزات
باقیمانده مهم نیست ،اضافه کرد ،به طور قاطع اعالم
میکنم ،برنج ایرانی دارای بهترین کیفیت ،عطر وطعم
و بهتر قابل هضم بودن هست واز نظر فیزیکی وظاهری
کام ً
ال در سالمت کامل هست.
وی ادامه داد ،این موارد بسیاری مهم که در کشور
به طور جدی و زیرنظر دانشگاههای علوم پزشکی و
استاندارد مورد لحاظ قرار میگیرد ،چطور باید وبه راحتی
با برنجهای خارجی که سالمت آنها واقعاً مشخص نیست،
به راحتی توسط چند سودجو نادیده گرفته شود.
رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مازندران ،درعین
حال از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی ،صمت و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به خصوص مجمع
نمایندگان مازندران وگیالن درخواست کرد به طور
جدی نسبت به وضعیت پیش آمده ورود پیدا کنند و
جلوی این تخلف وظلم آشکار صورت گرفته را بگیرند.

دریافت دو لوح تقدیر مدیر کل روابط عمومی شرکت مدیریت نیروگاه شهید
رجایی در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

قزوین -به گزارش روابط عمومی
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی،
مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت نیرو به دلیل عملکرد
مطلوب روابط عمومی این شرکت در
دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی
های صنعت آب و برق کشور 2 ،لوح
تقدیر به مدیر روابط عمومی نیروگاه اهدا
کرد.
در لوح های اهدایی صدیقه
ببران ،مدیرکل دفتر روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت نیرو ،خطاب به
موسی اصلی بیگی مدیر روابط عمومی
نیروگاه شهید رجایی آمده است :دومین
جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی
های صنعت آب و برق ،پژواک خدمات
ارزنده صنعتی است که در سال های
اخیر ،نور امید را به جان های ملت
سرافراز میهنمان تابانده است؛ فرصتی
که تالش های ما را در معرض قضاوت
برجسته ترین استادان این حوزه قرارداده

و معیارهای سازنده و روشن برای انعکاس
مطلوب دستاوردهای صنعت آب و برق را
ترسیم نموده است.
در بخش دیگری از متن لوح تقدیر
آمده است :جشنواره دوم ،همچنین
مجالی فراهم کرده است که در آخرین
سال دولت تدبیر و امید ،بازگوکننده

تالش های مجدانه همکارانمان در
صنعت و نوید بخش آینده ای روشن تر
برای میهن اسالمی عزیزمان باشیم.
در ادامه متن لوح تقدیر آمده است:
تالش مجدانه و موثر شما و کسب مقام
اول در رشته «مدیریت و برنامه ریزی»
و کسب مقام دوم در رشته «آموزش

همکاران روابط عمومی و اصحاب
رسانه» را در این جشنواره ارج می نهم
و امیدوارم در ادامه این مسیر ،شاهد
ارتقای روزافزون عملکرد روابط عمومی
های وزارت نیرو در خدمت به مردم
شریف ایران اسالمی باشیم.
در دومین جشنواره ارزیابی روابط
عمومی های صنعت آب و برق که
روز چهارشنبه  28آبان  1399به
صورت ویدیو کنفرانس و با حضور
وزیر نیرو ،مدیران عامل شرکت های
مادر تخصصی و روابط عمومی های
برتر برگزار شد ،برگزیدگان محورهای
چهارده گانه این ارزیابی ،معرفی شده
و لوح های تقدیر و جوایز خود را
دریافت نمودند.
در این دوره 132 ،اثر از شرکت های
صنعت آب و برق کشور از سوی داوران
جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفت که
در نهایت 49 ،شرکت مورد تقدیر قرار
گرفتند .

همزمان با سراسر کشور انجام شد ؛

برگزاری مانور تعمیرات شبکههای توزیع نیروی برق در اصفهان

برای نخستین بار ،فاز اول گستردهترین برنامه
تعمیرات و بازسازی شبکههای توزیع برق در سراسر
کشور به صورت همزمان برگزار شد.
در این خصوص مهندس حمید رضا پیرپیران
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان اظهار کرد :مانور
سراسری تعمیرات شبکههای توزیع نیروی برق در
روزهای  29و  30آبان ماه به منظور سنجش میزان
آمادگی پرسنل شاغل در صنعت برق ایران انجامشد،
اصفهان نیز به عنوان یک بخش بزرگ و مهم در این
مانور حضور پررنگ و جدی داشت و همزمان با سراسر
کشور این مانور در اصفهان نیز اجراشد.
وی ادامه داد :افزایش قابلیت اطمینان شبکه،
کاهش قطعی برق ،ارتقای سطح آمادگی پرسنل،
کاهش خاموشی ،استفاده هدفمند از اعتبارات ،افزایش
هماهنگیها و ...از اهداف برگزاری این مانور بودند.
وی با بیان اینکه این مانور از ساعت  8و  30دقیقه
روز پنجشنبه  29آبان ماه آغاز شد ،گفت :در طول
اجرای این مانور ،تعمیرات شبکههای برق مناطق شرق

اصفهان و روستاهایی همچون کبوتر آباد ،هرمز آباد و
سایر روستاهای منطقه اجرا شد ،در مجموع بیش از
سه هزار و  500مشترک در این مناطق تحت پوشش
اجرای این مانور قرار گرفتند و بهطورقطع از نتایج
مثبت برگزاری مانور بهرهمند میشوند.
در ادامه هماهنگ کننده مانور تعمیرات شبکه های
توزیع برق اضافه کرد :در برگزاری این مانور سازمانها
و نهادهایی همچون پلیس راهور و آتشنشانی نیز
همکاری داشتند.
وی در خصوص نتایج برگزاری این مانور نیز گفت:
با سرویس شبکه و تعمیرات شکل گرفته در مناطق
مورد نظر ،میزان خاموشی به کمترین میزان میرسد،
البته خوشبختانه با تالش و برنامهریزیهای شکل
گرفته میزان خاموشی در مناطق مختلف اصفهان به
کمترین میزان رسیده و با انجام این مانور در مناطق
ذکر شده نیز به کمترین میزان خواهد رسید.
افالکیان اظهار کرد :این مانور مناطق شرق
اصفهان ،جاده قلعه شور و پست بهارستان ،روستاهای

اطراف و جاده زیار را در بر گرفت و با تالش تمامی
عوامل دستاندرکار به خوبی برگزار شد.
وی در پایان گفت :برگزاری مانورها و هر اقدامی
که شکل میگیرد در این راستا است که خدمترسانی
به مشترکان به بهترین شکل ممکن انجام شود و
رضایت حداکثری مردم را به دنبال داشته باشد،
بهطورقطع برای این هدف با تمام قدرت به این مسیر
ادامه میدهیم و امیدواریم بتوانیم عملکرد مطلوبی در
تمامی بخشها داشته باشیم.

سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد؛

شرکت گاز مازندران پیشرو در پویش سبز گازرسانی است

ساری – سکینه مریخ :سرپرست
شرکت گاز مازندران درباره اقدامات
گازرسانی گفت :ظرف چند سال
اخیر شبکه گازرسانی این استان به
میزان چشمگیری گسترش یافته و
شاخص گازرسانی در مازندران رشد
قابل مالحظهای را تجربه کرده و جزء
شرکت های پیشرو در پویش سبز

گازرسانی است.
به گزارش خبرنگار مازندران به
نقل روابط عمومی شرکت گاز استان
مازندران« ،حمزه امیرتیموری» در
جلسه ویدئوکنفرانس با دستیار وزیر
نفت ،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت
ملی گاز ایران ،بر اهمیت جایگاه روابط
عمومیها به عنوان ابزار تحقق قدرت
رسانهای تاکید کرد و گفت :روابط
عمومی در دنیای امروز ،کارکرد ارتباطی
مدیریت محسوب میشود و در این راستا
فعالیت حرفه ای روابط عمومی در عرصه
اطالع رسانی باید نمایان گردد.
وی گفت :امروزه نقش روابط
عمومی ها بیش از پیش پر رنگ و
اثربخش است بطوری که در یک سازمان

مانند قلب تپنده عمل میکنند و هر چه
روابط عمومی یک سازمان نظام مندتر و
با علم روز دنیا همراه تر باشد مسلما در
انعکاس جریانات یک سازمان و ارتباط
آن با خارج از سازمان موفق تر عمل
خواهد کرد.
سرپرست شرکت گاز مازندران
با بیان اینکه وظیفه برقراری ارتباط
دو سویه بین دولت و مردم با روابط
عمومی هاست ،افزود :این مهم با
ارتقا بیشتر جایگاه روابط عمومی و در
نتیجه اثربخشی بیشتر روابط عمومی
در برقراری ارتباط با جامعه و مجموعه
دستگاههای مرتبط بیشتر بدست می
آید.
امیرتیموری ،ضریب برخورداری

جمعیت استان از نعمت گاز را
۹۷.۵درصد اعالم کرد و گفت :همچنین
ضریب برخورداری از گاز جمعیت شهری
 ۹۹.۵و جمعیت روستایی مازندران
۹۴.۵درصد است.
سرپرست شرکت گاز مازندران
افزود :از ۳هزار و ۶۱۳روستا مازندران
تا کنون۲ ،هزار و ۳۰۸روستا گازرسانی
شده و عملیات گازرسانی به  252روستا
نیز در دست اجرا می باشد.
وی ادامه داد :فرهنگ سازی در این
حوزه به منظور ارتقا و اصالح شیوه های
مصرف مردم امری بسیار ضروری است
كه رسانه ها بخاطر ماهیت خود می
توانند در این زمینه نقشی شاخص ایفا
كنند.

ایرج رضایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان شهری اراک:

از نمایندگان اراک در مجلس تقاضا دارم تا صدور سند برای امالک قولنامه را پیگیری کنند
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری ،ایرج رضایی رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه پارلمان شهری در خصوص ارائه گزارش
عملکرد شش ماهه شهرداری ،گفت :براساس
قانون شهرداری موظف است هر شش ماه یکبار
گزارشی از عملکرد فنی و همچنین میزان درآمد
و هزینه های انجام شده خود را با ذکر جزئیات
به شورای شهر ارائه دهد تا نمایندگان مردم به
صورت کامل بر اقدامات مدیریت اجرایی شهر،
اشراف نظر داشته باشند.
رضایی ادامه داد :درحال حاضر براساس
گزارش عملکردی سازمان شهرداری اراک،
تحقق بودجه این سازمان در شش ماهه نخست
سال جاری  102درصد اعالم شده اما این در
صورتی است که تحلیل آماری دقیقی همراه با
جزئیات در گزارش شهرداری وجود ندارد و برای
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشخص
نیست که درآمدهای به دست آمده از چه منابعی
بوده است.
وی افزود :طبق بررسی های انجام شده
آنچه که مدیران شهرداری در خصوص گزارش
عملکردی خود می گویند با آماری که در
اختیار شورای شهر می باشد همخوانی ندارد لذا
کمیسیون برنامه و بودجه از سازمان شهرداری

اراک می خواهد تا جزئیات عملکردی خود را
به صورت آماری و با در نظر گرفتن نمودارهای
تحلیلی به پارلمان شهری تقدیم نماید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر
اراک در بخش دیگری از صحبت های خود با
اشاره به اینکه حدود  60درصد از زمین های
مسکونی این شهر فاقد سند مالکیتی هستند و
قولنامه ای می باشند ،اظهار کرد :قولنامه ای
بودن بیش از  60درصد از زمین های درون
شهری اراک سبب شده تا شهرداری در راستای
صدور پروانه های ساختمانی با چالش رو به رو
شود و درآمد چندانی از این موضوع نداشته باشد.
از سوی دیگر شهروندانی که قصد دارند برای
ساخت زمین های خود اقدام نمایند ،به دلیل
جلوگیری از بروز مشکالت مالکیتی؛ نمی توانند

جواز ساخت ساختمان های چند طبقه را دریافت
کنند و چنین امری به وضوح توسعه شهری اراک
را خدشه دار کرده است.
رضایی اضافه کرد :علیرغم مشکالت مذکور،
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که عدم
وجود سند مالکیتی به خصوص در محله های
حاشیه نشین اراک منجر به آن شده تا بهسازی
و مناسب سازی این محله ها یا انجام نشود و یا
بسیار کند پیش رود .همگان می دانند که اگر
بهسازی مناطق کم برخوردار حاشیه شهر هر چه
سریع تر انجام نشود ،احتمال دارد در آینده از
نظر موضوعات پدافند غیر عامل و امداد رسانی
در شرایط بحران بیش از امروز با چالش رو به
رو گردیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد :باتوجه به
موضوعات مطرح شده از نمایندگان محترم
اراک در مجلس شورای اسالمی تقاضا دارم که
با وزارت راه و شهرسازی ،اوقاف و دادگستری
جلساتی را برای مشخص کردن وضعیت سند
دار شدن امالک قولنامه ای تشکیل دهند و
با هماهنگی شورای شهر اراک ،رفع مشکالت
موجود را پیگیری نمایند زیرا این موضوع برای
اراک و شهروندان اراکی دارای جنبه های مهم
اقتصادی ،فرهنگی و رفاهی بسیار حیاتی است

بوستانهای شهر تبریز تا اطالع ثانوی تعطیل شد

مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز گفت:
تمامی پارکها و بوستانهای سطح این شهر تا اطالع ثانوی تعطیل شد.
مسعود برزگرجاللی ،افزود :این تصمیم بر اساس مصوبات ستاد مبارزه
با کرونای این شهرستان ،لزوم جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری ،حفظ
سالمت شهروندان و ضرورت یاری رسانی به کادر ایثارگر بهداشت و درمان

که ماهها است به صورت شبانه روزی زندگی خود را وقف سالمت مردم
کردهاند ،گرفته شده است .وی با درخواست از عموم شهروندان تبریز مبنی بر
رعایت موارد بهداشتی و عدم مراجعه به پارکهای سطح شهر ،اظهار داشت:
با بازگشت سریع شرایط به وضع عادی دوباره پارکها برای خدمت رسانی به
شهروندان بازگشایی میشوند.
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خبر کوتاه
بر اساس ارزیابیها؛

بهداشت فردی توسط زائران حرم
بانوی کرامت رعایت میشود

بهداشت
مدیر
و درمان حرم مطهر
بانوی کرامت با تاکید
بر اینکه همگان باید
د ستو ر ا لعملها ی
بهداشتی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند،
اظهار کرد :هر چند بر اساس ارزیابیهای انجام شده
رعایت بهداشت فردی توسط زائران حرم مثبت
گزارش شده اما همچنان تاکید میکنیم که زائران
برای تشرف به حرم مطهر ،حتما از ماسک استفاده و
فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند
به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت معصومه
سالماهلل علیها ،مهدی عباسیان طی گفتوگویی با
تاکید بر اینکه از اولویتهای مسئوالن آستان مقدس
کریمه اهلبیت سالماهلل علیها حفظ سالمتی زائرین
است ،اظهار کرد :از ابتدای پیدایش این ویروس،
تدابیر بهداشتی ویژه در این آستان درنظر گرفته
شده است .وی از تجهیز ورودیهای حرم مطهر به
راکدهای بازرسی یاد کرد و افزود :بازرسی بدنی دیگر
به صورت دستی انجام نمیشود و ورودیهای حرم
مطهر دارای تهویه مناسب بوده و از لحاظ مسائل
بهداشتی ایمن است .مدیر بهداشت و درمان حرم
بانوی کرامت با اشاره به تامین تجهیزات مورد نیاز
برای ضدعفونی عنوان کرد :کلیه ورودی های حرم
مطهر مجهز به دستگاه ضدعفونی دست اتومات شده
است و کارشناسان بهداشت این مدیریت به صورت
مستمر بر ضدعفونی و تطهیر صحنها  ،وضوخانهها
 ،فرشها و سایر قسمتهای حرممطهر  ،نظارت
الزم را دارند .وی با بیان اینکه خادمان آستان
مقدس خود نیز نسبت به استفاده از ماسک و رعایت
فاصله اجتماعی اهتمام دارند ،مطرح کرد :به زائرانی
که نسبت به این نکات بهداشتی بیتوجه باشند از
سوی خادمان تذکر و آموزش داده میشود .عباسیان
با تاکید بر اینکه زائران با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در شرایطی ایمن به زیارت حضرت معصومه
سالماهلل علیها مشرف میشوند ،عنوان کرد :یکی از
مهمترین آموزههای دین اسالم حفظ سالمت و رعایت
نکات بهداشتی است .وی خاطرنشان کرد :از زائران
محترم خواهشمندیم برای اقامه نماز در حرم مطهر
بانوی کرامت وسایل شخصی شامل مهر و جانماز و
کتب ادعیه به همراه داشته باشند و فاصله اجتماعی
الزم را نیز حفظ کنند تا از بیماری در امان باشند.
رئیس سازمان آتشنشانی کرمانشاه خبر داد؛

انجام بیش از  ۷۰عملیات رفع آبگرفتگی
در کرمانشاه

رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه از آماده
باش کامل مجموعه آتشنشانی و انجام بیش از ۷۰
عملیات رفع آبگرفتگی در کرمانشاه خبر داد.
غالمرضا رضایی در خصوص آبگرفتگی معابر در
سطح شهر ،اظهار کرد :از روز گذشته و با هشدار
سازمان هواشناسی  ۱۲۰نیروی آتشنشان به حالت
آماده باش در آمدهاند.
وی افزود :از صبح امروز و با شدت گرفتن
بارندگیها ،پرسنل آتش نشانی بیش از  ۷۰عملیات
رفع آبگرفتگی در شهر کرمانشاه انجام دادهاند.
رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه از ادامه
آماده باش نیروها تا پایان بارندگیها خبر داد و افزود:
سازمان آتشنشانی با ظرفیت  ۱۲۰نیروی آتشنشان
و  ۵۶خودرو سبک و سنگین تا پایان بارندگیها
آمادگی کامل جهت خدمت رسانی به شهروندان را
دارد.

