از میان خبرها
جامعه

سعید جلیلی در مشهد:

مدیریتشهریفرصتمناسبیبرای
نشان دادن اندیشــه انقالبی است

مدیرعاملهاللاحمراستان:

 5565نفر در استان آموزش های
کمک های اولیه را فرا گرفتند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی گفت :در
چارچوب برگزاری دوره امداد و کمک های اولیه پنج هزار
و  565نفر طی نیمه نخست امسال در این استان آموزش
دیدند .ســیدمجتبی احمدی در گفت و گو با ایرنا افزود:
از ابتــدای امســال تاکنــون  279دوره آمــوزش امداد و
کمک های اولیه در استان برگزار شده است .وی افزود:
همچنین در چارچوب  93دوره آموزشی مهارت های پایه
داوطلبی ،برای هزار و  728نفر از افرادی که با موفقیت
این دوره را گذراندند ،گواهی صادر شد.

جامعه
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کاهش منابع ،طعم و بوی آب مشهد را تغییر داد

گالیه مردم ،اطمینان بخشی وزیر

گزارش خبری
هادی محمدی

چندروزی است که شــهروندان مشهدی در برخی
نقاط شــهر از جمله نمایشــگاه ،کریمی ،آیــت ا...
عبادی ،قرنی ،موسوی قوچانی ،مطهری ،کامیاب
و  ...در تمــاس بــا تحریریــه «خراســان رضــوی»،
گالیه هایــی را از بو و مزه بد آب شــرب منطقه خود
مطرح می کنند و خواســتار پیگیــری در این زمینه
هستند .برخی از شهروندان مدعی اند که آب لوله
کشــی منزل آن ها چند روزی اســت که مزه بسیار
بد و بــوی نامطبوعــی دارد .حــال گالیه هــای این
شهروندان روز گذشته به حاشــیه هیئت دولت نیز
رسید و وزیر نیرو در پاسخ به گالیه های شهروندان
مشهدی از بو و طعم بد آب شرب اعالم کرد که جای
نگرانی وجود نداد.

•راهکار وزیر نیرو برای رفع مشکل

به گزارش «خراسان رضوی» اردکانیان در حاشیه
جلسه روز گذشــته هیئت دولت در پاسخ به سوال
خبرنگاری درباره بوی بد آب آشامیدنی در مشهد،
اظهار کرد :تدبیر خاص ،سرعت دادن به طرح های
جمع آوری و تصفیه فاضالب و همچنین کنترل آب

عکس تزیینی است

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:مدیریتشهری
فرصت مناسبی برای نشــان دادن نرم افزار تفکر و اندیشه
دینی و انقالبی در انجام کارهایی اســت که به پیشــرفت و
رفاهمنجرمیشود.سعیدجلیلیسهشنبهشبدرنشست
تخصصی الگــوی مدیریــت شــهری در پژوهشــکده ثامن
مشــهد افزود :در حوزه فرهنگ ،حفظ رفتار نیز مهم است
و در کنار یک بنای تاریخــی از قبیل «مهدیه عابــدزاده» در
مشــهد باید توجه کنیم که رفتار این فــرد نیز حفظ و تکثیر
شــود و افراد دیگری نیز در این راه قدم بردارند .وی با بیان
این کــه در مدیریت شــهری موضــوع یابی در حل مســائل
مهم اســت ،اظهار کرد :جامعه باید به سوی مطالبه گری و
شناساییایراداتوارائهراهحلحرکتکند.جلیلیگفت:
امروزیکیازضعفهابرایرسیدنبه وضعمطلوب،نقص
در گفت و گو اســت و الزمه این موضوع برگزاری جلســات
مستمرباکارشناسان،دانشگاهیانومراکزپژوهشیاست
تا خألهای موجود را پیدا و برای آن راه حل ارائه کنند .وی
افزود:دراعمالمدیریتشهریازسویدولتیاشهرداری،
هر رویداد خوب یــا بدی که رخ دهد مــردم به پای نظام می
نویســند لذا هر جا نظر و تحلیلی داریم باید قبل از بروز یک
مشکلواتفاقآنرابیانکنیمووظیفهخودرابهموقعانجام
دهیم.سعید جلیلی همچنین در نشست با روحانیون فعال
در امر آموزش و پرورش در مشــهد گفت :برای تمدن ســازی
اسالمی،آموزشوپرورشبایدالگویمتناسبباآندراختیار
داشتهباشد.ویافزود:دولتبخشیازبودجهساالنهوبرنامه
هایهدفگذاریشدهخودرابهآموزشوپرورشاختصاص
میدهدوآنهارااجراییمیکندامابایدنقاطمفقوددرنظام
آموزش و پرورش را پیدا کرد و برای آن تدبیری اندیشــید .وی
اظهار کرد :باید متناســب با نیاز امروز جامعــه و هدف تمدن
اســامی مد نظر جمهوری اســامی ،تصویــری از یک نظام
آموزش و پرورش مطلوب را ترســیم کــرد و آن را با نظام فعلی
تطبیقدادتانقاطمفقودومطلوبآنمشخصشود.اینعضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تربیت مربی برای بچه های
مسجدیوتبدیلمسجدبهمدرسهرافعالیتیارزشمنددانست
وگفت:اینحرکتکهازسویبرخیروحانیوندرمشهدآغاز
شدهاستنبایدتنهامحدودبهاینشهرباشد.

اخبار

سطحیوکنترلچاههایغیرمجازاستکهشرکت
های آب و فاضالب شهری و روستایی در حال کار در
این زمینه هستند.

•کیفیت آب شرب خط قرمز ماست
وی همچنیــن با تاکیــد بر ایــن که مشــکلی در آب
شــرب وجود ندارد ،تصریح کرد :به مردم اطمینان
می دهیم کــه یکی از خطــوط قرمز مــا کیفیت آب
آشامیدنی است و اگر جایی مشکل کیفیت داشته

باشــد ،آب ارائــه نخواهــد شــد ولــی اگــر آب ارائه
می شود مطمئن باشند مشکلی ندارد.

•پاسخ آبفای مشهد به گالیه شهروندان
همچنین مدیــر روابط عمومی و آمــوزش همگانی
شــرکت آب و فاضالب مشــهد در پاســخ بــه گالیه
شهروندان در این زمینه گفت :با توجه بهمحدودیت
منابع آبی ،شــرکت آبفای مشــهد بــرای تامین آب
شــرب بخشــی از شــهر مشــهد ناگزیر ب ه اســتفاده

در همایش انجمن دیابت مفتاح مطرح شد

کمک خیران برای التیام مشکالت اقتصادی کودکان دیابتی
محمد حسام مسلمی /اواخر ســال  92بود که پدر و
مادری که دارای کودک دیابتی بودند و مشکالتی
را در این راه متحمل شده بودند ،تصمیم می گیرند
بــرای التیام بخشــی از دردهای کــودکان دیابتی،
موسســه آموزشــی و اطالع رســانی دیابــت مفتاح
را به عنــوان یک ســازمان مردم نهاد غیر سیاســی،
غیر انتفاعی و داوطلبانه در مشهد راه اندازی کنند؛
به نحوی که از زمــان راه اندازی این موسســه بیش
از  3700کودک مبتال به دیابت از سراســر کشــور
از خدمات آموزشــی و اطالع رســانی این موسســه
بهره مند شــده انــد .به گــزارش خراســان رضوی،
انجمندیابتمفتاحسهشنبهشبجمعیازخیران

را دور هم جمع کرد تا با همفکــری یکدیگر با توجه
به مشــکالت اقتصادی موجود ،بتوانند قدم هایی
را در جهت کاهــش آالم و دردهای کودکان دیابتی
بردارنــد .فرامرز نیک بین مدیر عامل این موسســه
در ایــن مراســم گزارشــی از عملکرد این موسســه
ارائه کرد و گفت :این موسســه تالش می کند برای
کــودکان و افراد دیابتــی شــرایطی را فراهم کند تا
زندگیسالم،شیرینوبدوناسترسیرادرکناراین
بیماریداشتهباشند.ویبابیاناینکههرماهبیش
از  10تا  12کــودک مبتال به دیابت بــرای دریافت
آموزش های الزم درباره این بیماری به این موسسه
مراجعه می کنند ،تصریح کرد :ســعی می کنیم در

زمینه پیشگیری از بروز سایر بیماری ها در کودکان
دیابتی ،با زبان کودکانه به آن ها آموزش داده شود.
وی به وضعیت اقتصادی موجود و ایجاد مشــکالت
اقتصادی برای خانواده های دارای کودکان دیابتی
اشــاره و اظهار کرد :بــا وضعیت اقتصــادی موجود
بیش از 80درصد خانواده ها توانایی تهیه ملزومات
پزشــکی بــرای کــودکان دیابتــی خــود را ندارند و
ســعی می کنند بــرای کاهــش درد فرزنــدان خود
صرفه جویی کنند و چه بسا این صرفه جویی باعث
بروز بیماری های دیگر از قبیل نارسایی های کلیه
شود .وی ادامه داد :یکی از ملزومات پزشکی برای
کودکان دیابتی استفاده از دستگاه پمپ انسولین

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد

جمع آوری بیش از 6میلیارد تومان
کمک مردمی در جشن عاطفه ها

حداکثــری از منابــع ســطحی اســت .بــه گزارش
فارس محمــد محمدزاده گفــت :با توجــه بهگالیه
برخی از شــهروندان از وجود طعم و بو در شبکه آب
شرب مشهد ،بهاســتحضار مشترکان و شهروندان
محترم میرساند ،با توجه بهمحدودیت منابع آبی،
شرکت آبفای مشــهد برای تامین آب شرب بخشی
از شهر مشهد ناگزیر بهاستفاده حداکثری از منابع
سطحی نظیر سدهای دوستی ،کارده و طرق است
که این منابع بهدلیل کاهش شــدید نزوالت جوی
بهپایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده
است .وی افزود :برداشت بخشی از آب سد دوستی
که تاکنون استفاده نشده ،سبب شده است با ذائقه
د آنــان قرار
شــهروندان مانوس نباشــد و خوشــاین 
نگیرد .وی بیــان کرد :البته آبهای ســطحی پس
از تصفیــه مکانیکی ،شــیمیایی و هوادهــی الزم با
توجه بهآزمایشهای انجام شده در آزمایشگاههای
شرکت آبفای مشــهد که منطبق با استانداردهای
جهانی و مورد تاییــد مراکز ذیصالح اســت ،وارد
شبکه آب رسانی شده و فاقد آلودگی است ،ضمن
این کــه بهصــورت مســتمر توســط ناظــران مرکز
بهداشــت نیز کنترل میشــود و کلیه منابــع ابتدا
رصد ،آزمایش و کنترل می شــود و پس از اطمینان
در دسترس شهروندان قرار میگیرد.
است ،هم اکنون و با توجه به شرایط اقتصادی ،تهیه
اینپمپهاکمیبامشکلمواجهشدهاستودراین
زمینه به همکاری خیران نیاز است تا بتوانیم زمینه
استفاده کودکان دیابتی بیشتری را از این پمپ ها
فراهم کنیم چرا که استفاده از این پمپ ها سالمت
کــودکان دیابتــی را تضمین مــی کنــد .وی تاکید
کرد :هزینه های درمــان یک کودک دیابتی ماهانه
بیش از  300هزار تومان اســت که سهم عمده این
هزینه ها را خیران پرداخــت می کنند و اگر آموزش
های پیشگیری برای این خانواده ها به صورت کامل
انجام شود ،از بسیاری از هزینه ها کاسته می شود.
نیکبیناجرایطرحبورسیهسالمتبرایکودکان
دیابتی را از جملــه برنامه های جدید این موسســه
اعالم کرد و افزود :با اجرای این طرح عالوه بر ایجاد
انگیزه در کــودک برای خود مراقبتی ،اســترس در
کودک و دیگر اعضای خانواده کاهش می یابد.

رفیع طلب /جشن عاطفه های امسال هم مانند سال های
گذشته با مشارکت خوب مردم نوعدوست برگزار شد و آن
طور که مدیرکل کمیته امداد اســتان اعالم کرده است،
میزان کمک های مردمی امســال در جشن عاطفه ها با
رشد  20درصدی همراه بود تا دانش آموزان نیازمند نیز
بدون دغدغه و نگرانی از نیاز اولیه تحصیل ،به فراگیری
علم و دانش بپردازند .حبیب ا ...آســوده در گفت و گو با
«خراسان رضوی» در این زمینه اظهار کرد :طبق آخرین
آمــار حــدود  60میلیــارد ریال کمــک هــای مردمی در
سراسر استان جمع آوری شــد که البته آمار نهایی هنوز
ثبت نشده و قطعا رو به افزایش است و پیش بینی ما جمع
آوری  70میلیارد ریال اســت .وی افزود :جشــن امسال
در ســطح مدارس ،مصالهای نماز جمعــه و دیگر مراکز
پایگاه های کمیته امداد در سراسر استان در قالب کاال و
لوازم تحریر برگزار شد و کاالهای جمع آوری شده در هر
مدرسه ،در همان مدرسه نیز بین دانش آموزان نیازمند
توزیع شد.
مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان بــا بیــان این که جشــن
عاطفه ها در دو مرحله برگزار شد ،افزود :موضوع تحصیل
دانش آموزان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از این رو
قبل از ماه مهــر و همچنین در نیمه اول مهــر ماه با کمک
آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی فرصت حضور
مردم را برای این حرکت خداپسندانه فراهم آوردیم .وی
با اشاره به میزان بسته های توزیعی یادآور شد 25 :هزار
دانش آموز تحت پوشــش در اســتان داریم امــا  35هزار
بسته تحصیلی توزیع شــد که  10هزار بسته نیز به افراد
نیازمند غیر تحت پوشش تعلق گرفت.

معاونآموزشیبیمارستانخبرداد

راه اندازی کلینیک روان پزشکی
اطفال در بیمارستان اکبر مشهد

معاون آموزشی بیمارســتان فوق تخصصی کودکان اکبر
مشهد ،ازراهاندازیکلینیکروانپزشکیاطفالخبرداد
وگفت :باتوجهبهنیازبیماران،روانپزشکیکودکاننیزبه
جمعدرمانگاههایتخصصیاضافهشد.دکترکیانیفردر
گفتوگوباوبدااظهارکرد:اینکلینیکروزهایپنجشنبه
آمــاده پذیرش کــودکان اســت .در ایــن مرکــز در روز های
سه شنبه نیز کودکان مبتال به اتیسم توســط روان پزشک
کودکانموردمعاینهومشاورهقرارمیگیرند.

چهرهها وخبرها
معاون استاندار مطرح کرد

ضرورتاقداماتپیشگیرانهبرایجلوگیریازشیوعآنفلوآنزایپرندگان
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری بر لزوم اتخاذ مواضع پیشــگیرانه برای
جلوگیری از شــیوع احتمالی بیماری آنفلوآنزا در بین طیور استان تاکید کرد .به گزارش
روابطعمومیاستانداری،محمدرحیمنوروزیاندرستادمقابلهوپیشگیریاز آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان استان اظهار کرد :با رعایت دستورالعمل های بهداشتی دام پزشکی،
توجه مرغداران به مسائل بهداشــتی ،جلوگیری از جابه جایی هرگونه طیور ،تخم مرغ و
نهادهمرتبطبدونمجوزدامپزشکیمیتوانازشیوعاینبیماریجلوگیریکرد.ویگفت:برنامهریزیبلندمدت
برایساماندهیبهداشتیبازارهایفروشپرندگان،شناساییوپلمبتماممزارعپرورشیغیرمجازدراستانو
مقابلهبامتخلفانحملغیربهداشتیوپرورشغیرمجازومعرفیآنانبهمراجعقضاییبایدباجدیتپیگیریشود.

خدمت رسانی بیش از هزار خادم افتخاری شهرداری
مشهد به زائران اربعین حسینی
مسلمی /قائم مقام ستاد اربعین حسینی و
زیارت شهرداری مشــهد از خدمت رسانی
بیش از هزار خــادم افتخــاری از پاکبانان و
اتوبوسرانانشهرداریمشهددرایاماربعین
حسینیخبردادوگفت:ازاینتعدادخادم،
 600نفر پاکبان و بقیه اتوبوسران و عوامل
اجرایی شــهرداری مشــهد هســتند که به
صورت افتخاری به زائران اربعین حسینی
خدمــت رســانی مــی کننــد .بــه گــزارش
«خراســان رضوی» ،حســین حســامی روز
گذشته در جلسه آموزشی و فرهنگی خدام
الحســین (ع) اظهــار کرد :رویــداد جهانی
اربعین حسینی منحصر به فرد و ویژه است
و این حرکت در مسیر والیت و در جغرافیای
بینالمللیشکلگرفتهاست.ویهمچنین
در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران
گفت :محورهای ستاد اربعین حسینی در
سال  97دو کمیته خدمات شهری و حمل

و نقــل خواهد بود و بــا اعزام بیــش از 600
نفر ،پاکبان و عوامل اجرایی در نجف اشرف
مســتقر مــی شــوند و نظافت مســیر حدود
 18کیلومتــر را در خیابــان هــای مختلــف
انجام می دهند .حســامی تصریح کرد :در
حوزه حمل و نقل نیز بیش از  100دستگاه
اتوبــوس امــداد بــرای راهپیمایــی اربعین
حسینی آماده شده و روز گذشته هم جلسه
آموزشی و پشتیبانی برای 250اتوبوسران
در نظر گرفته شده است و این اتوبوسرانان
مســیر  220کیلومتری را پوشش خواهند
داد .وی تصریــح کــرد :حرکــت کاروان
اتوبوسرانی شهرداری مشهد از 26مهرماه
آغاز می شــود ،از طرفی چون بعد از زیارت
اربعین حســینی دهه آخر صفر و شــهادت
امــام رضــا (ع) را در پیش داریم بــا افزایش
ســرانه خدمات هیچ خللی در ارائه خدمت
به زائران امام رضا (ع) ایجاد نخواهد شد.

رئیسستاددیهاستانخبرداد

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به آمار نیمه اول امسال خبر داد

آزادی 466زندانی غیرعمد طی 6ماه اول امسال

افزایش تعداد توفان های رخ داده در مشهد

رئیس ستاد دیه خراســان رضوی گفت 466 :زندانی غیرعمد با  316میلیارد ریال
بدهی مالی طی شش ماه نخست امسال در این استان آزاد شدند که 35درصد بدهی
آنان به مبلغ  110میلیارد ریال با گذشت سخاوتمندانه شاکیان بخشیده شد .جواد
غفاریان طوســی در گفت و گو با ایرنا افزود :از  206میلیارد ریال بدهی باقی مانده
 12درصد از طریق پرداخت نقدی بدهی توسط خود محکومان 8.5 ،درصد با ارائه
تسهیالت بانکی برای پرداخت بدهی 10 ،درصد از طریق کمک های بالعوض ستاد دیه  20 ،درصد نیز از
طریق پذیرش اعسار و تقسیط بدهی 12،درصد از سوی صندوق تامین خسارات بدنی و 2.5درصد توسط
شرکت های بیمه پرداخت شده است.

یک عضو شورای شهر مشهد:

مجلسازمتخصصانشهری
برای طرح درآمدهای پایدار استفاده کند
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه
شورایاسالمیشهرمشهدگفت:امیدواریم
کمیســیونهای مجلــس در بررســی طــرح
درآمدهــای پایــدار از متخصصــان مدیریــت
ی استفاده کنند تا نظر شهرداریها نیز
شهر 
تأمین شــود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شورای شــهر مشهد ،محمدحســین ودیعی
اظهــار کــرد :درآمدهــای پایــدار موضــوع
بســیار مفصل و طوالنی اســت کــه از زمانی
که شــهرداریها از دهه  60مســتقل شدند
همیشهبحثآنمطرحبودهاستتاشهرداری
از طریــق درآمدهای پایــدار مدیریت شــود.
وی افــزود :درآمد پایــدار باید اســتمرار پذیر
باشد و تابع شرایط صنعت ساختمان نیست
و از طرفی از محل واگذاری اموال و تجهیزات
هم به دســت نمیآید .ودیعی بیان کرد :تنها
راه برونرفــت از نابــه ســامانیهای مدیریت

شــهری بهویژه در حوزه ساختوساز ،تکیهبر
همین موضوع درآمدهای پایدار اســت و اگر
شهرداریها به این سمت حرکت کنند قطعا
خیلی از معضالت شهری همچون ترافیک و
منظر شهری و ...کاهش پیدا میکند .نایب
رئیــس کمیســیون برنامــ ه و بودجه شــورای
اسالمی شهر مشهد گفت :برای درآمدهای
پایدارمیتوانتا 25کددرآمدیتعریفکردو
ازطریقعوارضشهری،شهرداریهاحداقل
هزینه جاری شــهر را جبران کنند کــه با این
کار میتوان بخش مهمی از مشکالت شهر را
برطرفکرد.ودیعیبااشارهبهتصویبقانون
درآمدهای پایدار در مجلس شورای اسالمی
گفت :هم اکنــون قوانین درآمدهــای پایدار
در مجلس مطرح اســت و در کمیسیونهای
مختلف رفتوبرگشت میشــود اما هنوز هم
هدفآرمانیماتأمیننشدهاست.

مدیرکل هواشناســی اســتان گفت :تعداد توفان های رخ داده در مشهد طی شش ماه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر شده است .محسن عراقی زاده در
گفت و گو با ایرنا افزود :نیمه نخست امسال دو توفان در ماه های فروردین و خرداد در
مشــهد رخ داد در حالی که پارســال در این بازه زمانی فقط یک توفان اتفاق افتاد .وی
گسترش جریان های ناپایدار جوی را از علل افزایش توفان در مشهد اعالم و بیان کرد:
میزان وقوع بادهای متوسط نیز در مشهد افزایش داشته اســت؛ به طوری که ظرف شش ماه نخست امسال
میزان وقوع باد متوسط در این منطقه 146مورد بوده اســت .وی تصریح کرد :میزان وقوع بادهای شدید و
خیلی شدید در مشهد کاهش یافته است.

جزئیاتتغییرتعرفهالیت
از زبان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه
شورای شهر مشهد جزئیات تغییر تعرفه
الیت را تشــریح کرد .بــه گــزارش پایگاه
اطالعرسانی شورای شهر مشهد ،بتول
گندمی ضمــن اشــاره به مصوبه جلســه
علنــی گذشــته شــورا مبنــی بــر تغییــر
تعرفه شــرکت ترافیک هوشــمند الیت،
اظهارکرد :دربــاره این موضوع 3مصوبه
از شــوراهای گذشــته وجود دارد که یک
مصوبه مربوط به سال  92و مصوبه دیگر
در ســال  94اســت و آخریــن آن نیــز بــه
روزهای پایانــی فعالیت شــورای چهارم
در مردادماه  96برمیگردد .وی تصریح
کرد:تعرفهمصوبالیتدرسیوهفتمین
جلسه علنی شورا ،نسبت به مصوبه سال
 ،92از منظــر افزایش تعرفــه برای توقف
هایبیشترازیکساعتنیزکاهشداشته
است .گندمی اظهار کرد :در مصوبه روز

دوشنبه شورا برای معابر «الف» که معابر
پرترافیکوپرترددشهرهستند،بهمنظور
رفاه حــال شــهروندان و ترویــج فرهنگ
اســتفاده از ناوگان حمــل و نقل عمومی
و کاهش تــردد خودروها در نقاط شــلوغ
شهر ،ساعات اوج تعریف شده است .وی
تاکید کرد :طی مصوبه اخیر ،تعرفهها به
سال 92بازگشتهاستودرصدافزایشی
که برای ساعات مازاد بر ساعت اول وضع
شــده ،نســبت بــه ســال 10،92درصد
کاهشواز 25درصدبه 15درصدتقلیل
یافتهاست.ویهمچنینبابیاناینکهبه
تصمیمگیری شورای چهارم درخصوص
کاهشتعرفهالیتنقدجدیداریم،افزود:
کمیسیون برنامه و بودجه شــورای شهر
دوره قبل نیز با کاهش تعرفهها مخالفت
کرده بود ولی با وجود این ،اعضای شــورا
بهکاهشتعرفهرایدادند.
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