از میان خبرها

اخبار

گوناگون

مدیر عامل آب منطقهای استان:

مشهد تا  ۲سال آینده
با تنش آبی شدید مواجه می شود
مدیر عامل شــرکت آب منطقهای خراسان رضوی
گفت :طبق نقشههای هواشناسی امسال پاییز کم
بارشتری را نسبت به ســالهای گذشته خواهیم
داشــت اما امیدواریم این اتفاق رخ ندهد زیرا تا دو
سال آینده مشهد با تنش آبی بسیار شدیدی مواجه
خواهد شد .عالیی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
حجم کل مخازن ســدهای اســتان یــک میلیارد و
 ۵۷۰میلیون متــر مکعــب ظرفیــت دارد و میزان
ورودی آب از ابتــدای امســال به مخازن ســدهای
اســتان  ۴۱میلیون متر مکعب بوده که اکنون تنها
 ۲۹درصد یعنی معــادل  ۴۵۵میلیون متر مکعب
مخازن سدهای استان پر است .همچنین این عدد
در سال آبی گذشته یعنی از ابتدای پاییز  ۱۳۹۸تا
پایان شهریور سال پیش  ۵۹درصد ،معادل ۹۳۱
میلیون متر مکعب ،بوده است .وی درباره کسری
مخازن سدهای استان تصریح کرد :کسری مخزن
منابع آبی بلندمدت در استان معادل یک میلیارد
و  ۲۸میلیون متر مکعب اســت که این کســری در
ســال آبی گذشــته طبق آخرین آمار معادل ۱۸۵
میلیون متر مکعب بوده است ،همچنین میزان آب
تجدیدپذیر در استان  ۴میلیارد و  ۷۴۸میلیون متر
مکعب بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان:

قانون حمایت از معلوالن
نیاز به اصالح دارد

مدیــرکل بهزیســتی اســتان گفــت :قانــون جامع
حمایت از معلــوالن که تاکنون دو بار اصالح شــده
باز هم نیاز به اصالحات جدی دارد و امیدواریم در
این زمینه تالش بیشــتری از سوی مجلس شورای
اســامی ،شــورای عالی انقالب فرهنگی ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام و ســایر نهادهای مسئول
انجام شــود .فیروزی در گفــت و گو با ایرنــا افزود:
قانون گذاران گرچه در ســالهای گذشــته تالش
بسیاری در این زمینه داشته اند و دست کم سه بار
به این حوزه ورود کردهاند اما باید در نظر داشت که
هیچ قانونی دایمی نیست و همیشه جای اصالح و
بهنگری وجود دارد .وی ادامه داد :شرایط زندگی
امروز به ســرعت تغییــر میکنــد و همزمــان با این
تغییــرات ،نیازهــای جدید بــرای گروههــای توان
خواه ایجاد میشــود که نیاز بــه قانونهای جدید و
به روز داریم .مدیرکل بهزیستی استان گفت :باور
به «برابری افــراد دارای معلولیت با ســایر افراد در
برخورداری از حقوق و امکانات زندگی اجتماعی»
باید در عموم مردم و تک تک شهروندان تثبیت شود
و مسئوالن اجرایی نیز باید به « دسترسپذیری» به
عنوان یک ضــرورت و اولویت غیر قابل انــکار و امر
بســیار واجب برای زندگی افــراد دارای معلولیت
نگاه کننــد .وی افــزود :خانوادههای افــراد دارای
معلولیت باید نگاه خود را به ایــن گروه تغییر دهند
و همان امکانات و مطالباتی را که خودشــان دارند
برای این افراد نیز قائل باشند.

رئیساتحادیهنانوایانمشهداعالمکرد:

افزایش  90تا  120درصدی نرخ
دستمزد کارگران نسبت به سال98

رئیــس اتحادیــه نانوایان مشــهد گفت :امســال نرخ
دستمزد کارگران نانواییها بین  ۹۰تا  ۱۲۰درصد
نسبت به ســال  98رشد داشــت .کشــتگر به فارس
گفت :پس از افزایش نرخ نان بین نماینده کارگران و
کارفرمایانجلسهایبرگزاروطیاینجلسهدستمزد
فعلی تصویب شــد .وی به افزایش  ۴۳درصدی نرخ
نان اشاره و اظهار کرد :افزایش نرخ دستمزد ،تابعی
از نرخ نان است و هر زمان که نرخ نان تغییر میکند به
تبع آن دســتمزد هم افزایش مییابد .رئیس اتحادیه
نانوایان مشهد با بیان این نکته که ممکن است برخی
کارفرمایان از تصویب دستمزد جدید تمکین نکنند و
گالیه برخی کارگران از این کارفرمایان باشد ،افزود:
امسال نرخ دستمزد کارگران بین ۹۰تا ۱۲۰درصد
نسبت به سال  ۹۸رشد داشــت .کشتگر تاکید کرد:
این میزان تصویب هم طبق نظر نماینــده کارگران و
کارفرمایان اتفاق افتاد.

فرودگاه مشهد روزانه
 ۵تا  ۷پرواز ویژه اربعین دارد
مدیر روابط عمومی فرودگاههای خراسان رضوی
از انجــام روزانــه پنج تا هفت پــرواز ویــژه اربعین از
فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد خبر
داد .جعفری در گفت و گو با ایرنا افزود :این پروازها
توســط شــرکتهای داخلی و شــرکت العراقیه به
مقصد بغــداد و نجف اشــرف انجام میشــود .وی
تصریح کرد :با توجه به برخی ناهماهنگیها و لغو
برخی پروازها توســط شــرکت هــای هواپیمایی،
نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی و نماینده سازمان
هواپیمایــی کشــوری در فرودگاه مشــهد مســتقر
شــدهاند .وی تصریح کرد :بــر این اســاس بر روند
انجــام پروازها و نحوه فعالیت شــرکت هــا نظارت
کاملــی وجــود دارد تــا زائــران اربعین بــا کمترین
مشکل بتوانند سفر خود را انجام دهند.
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آیت ا...علم الهدی درمراسم افتتاح بزرگ ترین مرکز واکسیناسیون کشوردرمشهد:

 ۲تفکر متحجر و غرب زده میگویند واکسن نزنید

آیت ا ...علم الهدی گفــت :دو تفکر متحجر و
ناآگاه و غرب زده هایی که چشــم به تبلیغات
ســوء غرب دارنــد می گوینــد واکســن نزنید
تا ســامت جامعــه ضربــه ببیند .بــه گزارش
«خراســان رضــوی» ،امــام جمعــه مشــهد
روز گذشــته در مراســم افتتــاح بــزرگ ترین
مرکــز واکسیناســیون کشــور بــا ظرفیــت
واکسیناســیون روزانــه  20هــزار نفــر در
نمایشــگاه بین المللــی مشــهد و رونمایی از
اولین ناوگان ســیار واکسیناســیون شهری،
با اشــاره به تالش دشــمنان در ضربه زدن به
جامعه و مردم اظهارکرد :امروز گرفتار دو نوع
تفکر هستیم  ،یک تفکر متحجرانه افرادی که
نادان و ناآگاه اند و بر ناآگاهی خودشان اصرار
می کنند ،بر این که واکسن ضرر دارد و چنین
و چنان است و واکسن نزنید .تفکر دوم تفکر
یک عــده افراد غرب زده ای اســت که چشــم
به دروازه غــرب دارند و تبلیغات ســوء آن ها ،
ســم پاشــی های ناپاک آن ها در باره جریان
واکسیناســیون این هــا را وادار مــی کند که
واکسن نزنند .وی افزود :دشمن از هر راهی
در صدد لطمه زدن به جامعه ما و مردم ماست،
آن هم به دلیل ایستادگی مردم ما پای ستون
خیمه این نظام و انقالب ،حتی تا آن جایی که
جریان سالمت آن ها را کامال در خطر بیندازد
و چــون از بســیاری توطئــه های شــیطانی و
حرکت هــای خنثــی و بی اثــر ناامید شــده و
شکست خورده  ،این جا می خواهد با تبلیغ،
کاری کنــد که مســئله ســامت در جامعه ما
ضربه ببیند و مقابله با ویروس ناپاک و تامین
ســامت مردم به نتیجه نرسد ،با نسبت های
مختلف تبلیغ می کنند که شما واکسن نزنید،
واکسن چنین و چنان است .وی تصریح کرد:
اگــر واکسیناســیون در جامعــه مــا همگانی
نشــود این بیماری ریشــه کن نخواهد شــد،
حتی اگــر  90درصد مردم ما واکســن بزنند
باز هم همان  10درصد باعث نفوذ و توســعه
این ویروس خواهند شــد و مــن خواهش می
کنم از همه عزیزان که از این واکسیناســیون
استقبال کنند.
•هشدار آغاز پیک ششم از شرق کشور

محمد صادق معتمدیان اســتاندار خراســان
رضوی نیز در این مراسم با اشاره به پیش بینی

کارشناسان مبنی بر آغاز پیک ششم از مناطق
شــرقی کشــور ،اظهارکرد :همه تــوان خود را
برای انجــام واکسیناســیون گســترده به کار
بسته ایم ،ظرفیت خوبی برای واکسیناسیون
ایجاد شد و روزانه در استان  ۱۴۰هزار ظرفیت
واکسیناسیون وجود دارد هرچند که به دلیل
تامین نشــدن بــه موقع ســهمیه واکســن ،در
شــهر مشــهد بیش از  70هزار دوز و در استان
بیــش از  90هــزار دوز واکسیناســیون انجام
می شــود .وی ادامه داد :در دوماه گذشــته با
ســهمگین ترین پیــک کرونا مواجــه بودیم که
با همدلی و تعاون خوب بیــن ارکان مدیریتی
و رهنمودهای حکیمانه آیــت ا ...علم الهدی
توانســتیم آن را مدیریــت کنیــم .از شــورای
شهر و شهرداری مشــهد نیز بابت کمک های
ارزشمند آنان تقدیر و تشکر می کنم.
•آماده 2برابر کردن ظرفیت مرکز
واکسیناسیون هستیم

ســیدعبدا ...ارجائــی ،شــهردار مشــهد نیز
در بخش دیگــری از این مراســم اظهار کرد:
شهرداری مشهد به تبعیت از تاکیدات شورای
اسالمی شهر مشهد در اولویت کاری خود در
کوتاه ترین زمان ،کمک بــدون حد و حصر به
جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی را در
دستور کار قرار داد و بعد از چهار روز فعالیت
آزمایشــی ،بزرگ ترین مرکز واکسیناسیون
را در مشــهد الرضــا (ع) بــه بهــره بــرداری
رســاند .وی ظرفیت روزانه بزرگ ترین مرکز
واکسیناســیون کشــور را که در مشهد ایجاد
شده  ۲۰ ،هزار دوز تزریق اعالم کرد و با تاکید

بر این کــه در صورت تمایل وزارت بهداشــت
این رقــم می توانــد به  40هــزار دوز برســد،
گفت ۱۰ :دستگاه اتوبوس نیز تغییر کاربری
پیدا کرده و در خدمت واکسیناسیون عمومی
به ویژه درقسمت کم برخوردار شهر و اماکنی
مانند مراکز خیریه که تجمع بیشتری صورت
می گیــرد ،قرار گرفتــه است.هاشــم دائمی
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد
نیز گزارشی از روند اقدامات مدیریت شهری
در کمک به کنترل و مقابله با کرونا ارائه داد.
شایان ذکر اســت ،در این مراســم از خانواده
شــهدا تقدیــر و از  10دســتگاه مرکــز ســیار
واکسیناسیون و صخره مقاومت در نمایشگاه
بین المللی رونمایی شد.
•آغاز واکسیناسیون دانشآموزان پایه
دوازدهم در مشهد

همچنیــن به گــزارش ایســنا ،مدیر ســامت
جمعیــت ،خانــواده و مــدارس دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد از آغاز واکسیناسیون
دانشآموزان پایه دوازدهم ساکن در مناطق
تحت پوشــش این دانشــگاه خبر داد .محمد
احمدیان اظهار کرد :برنامه واکسیناســیون
دانشآموزان بر اســاس دســتورالعملهای
وزارتــی آغاز شــده و دانشآموزان  ۱۷ســاله
میتوانند برای دریافت واکســن ســینوفارم
به مراکز واکسیناســیون مراجعــه کنند .وی
افــزود :در خصوص بازگشــایی مدارس طی
جلسهای که با مســئوالن اداره کل آموزش و
پرورش خراسان رضوی داشــتیم و براساس
اعــام وزارتخانههــای آمــوزش و پــرورش و

بهداشــت ،درمان و آمــوزش پزشــکی به این
نتیجــه رســیدیم کــه برگــزاری کالسهــای
حضــوری منــوط بــه انجــام واکسیناســیون
باشــد .وی افــزود :تعــداد دانشآمــوزان
ســال تحصیلــی جدید بــر اســاس اطالعات
جمعیتــی آموزشــگاهی  ۹۴۶هــزار و ۶۵
نفر اســت که شــامل  ۵۵۷هــزار و  ۵۲۳نفر
در مقطــع ابتدایی(پایههــای اول تا ششــم)،
 ۲۲۸هــزار و  ۵۷نفــر در مقطــع متوســطه
اول(پایههای هفتم تا نهم) و  ۲۲۸هزار و ۵۷
نفر در مقطع متوســطه دوم(پایههای دهم تا
دوازدهم) است.در گام نخست تزریق واکسن
دانشآموزان پایــه دوازدهــم و متولدان اول
مهر  ۱۳۸۲تا اول مهر  ۱۳۸۳انجام میشود
که تعداد آنان  ۷۰هزار و  ۶۲۱نفر است.
اخبار کوتاه
* ایســنا /معــاون بهداشــت دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد با اشاره به این که هرچه زمان
واکسن به تعویق بیفتد ،ممکن است در موج
بعدی که پیشبینی آن آبان است ،مشکالت
موج پنجــم کرونا تکرار شــود ،گفت :انتخاب
نوع واکسن و منتظر ماندن برای یک واکسن
خاص فرهنگی اشتباه اســت .باید از فرصت
طالیی تا موج بعدی اســتفاده کنیم و ســطح
ایمنی جامعه را باالتر ببریم.
* ایرنا /دبیر کارگروه اطالعرسانی بیماری
کوویــد  ۱۹دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
گفت :بــا ادامــه روند کاهشــی ابتال ،شــمار
بیمــاران بدحال کرونایی بســتری در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارســتان های اســتان
خراســان رضوی بــه زیــر  ۴۰۰نفــر کاهش
یافت.
* مدیر ســامت جمعیت ،خانواده و مدارس
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد گفت :تاکنون
 ۲۸درصد از مــادران باردار زیر پوشــش این
دانشگاه در اســتان نســبت به بیماری کرونا
واکسینه شدهاند.
* وبدا /فــوق تخصص عفونــی و عضو هیئت
علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد اظهار
کرد :تمام واکسن های موجود از ایمنی زایی
الزم برخوردار است و شرایط ایجاب می کند
همه مردم در برنامه تکمیلی واکسیناســیون
کوویــد  19مشــارکت کننــد تــا شــاهد قطع
زنجیره انتقال باشیم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی اعالم کرد:

طراحی برنامه های دهه آخر صفر متناسب با شرایط کرونایی
بهاره موفقی -قائم مقام تولیت آستان قدس
رضوی گفت :امسال به دلیل محدودیت های
شــیوع کرونا ،برنامه هــای دهه آخر صفــر را با
توجه به شرایط کرونایی طراحی کرده ایم؛ در
این برنامــه ها دو رویکرد مدنظــر بوده که یکی
اســتفاده حداکثری از ظرفیت دســتورالعمل
هــا و نکتــه دوم پــر کــردن خأل بــا اســتفاده از
رســانه و فضای مجازی بوده است .به گزارش
«خراسان رضوی» ،مالک رحمتی روز گذشته
در نشســت خبری تشــریح برنامه های آستان
قدس رضــوی در دهه آخــر صفر اظهــار کرد:
تاکیــد تولیــت آســتان قدس بــر این اســت که
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در محور
اصلی برنامه ریزی ها قرار بگیــرد ،بنابراین ما
امســال برنامه های مــان را با توجه به شــرایط
کرونایی طراحی کردیم .وی افزود :برنامه های
دهه آخر صفر امسال را در سه گروه برنامه ریزی
کردیم؛ یک سری برنامه های زیارتی و معنوی
است ،مورد دیگر برنامه های علمی و فرهنگی
است و در کنار این ،برنامه های اجتماعی قابل
توجهــی را بنیاد کرامت در زمینه مددرســانی

به خانواده های آســیب دیده از کرونا طراحی
کرده اســت .وی تصریــح کرد :حــدود  4هزار
میلیارد ریال کمک های محسنانه و بسته های
معیشــتی برای خانواده ها و افراد آسیب دیده
جامعــه توســط بنیاد کرامــت رضــوی تدارک
دیده شده است .قائم مقام تولیت آستان قدس
رضوی گفت :تعدادی از خادمان آستان قدس
به شهرســتان ها مشرف می شــوند و با رعایت
دســتورالعمل هــای بهداشــتی ،برنامــه های
طراحی شــده را اجرا خواهند کرد .وی ضمن
تاکید بر ظرفیت رسانه ها در اجرای برنامه های
دهــه آخر صفر افــزود :مجموعه آســتان قدس
در حال تولید برنامه به بیش از  7زبان اســت،
تقریبا سعی بر این شده اکثر برنامه ها به صورت
زنده پخش شــود تا مردم از هرنقطه ای امکان
حضور مجازی در آن را داشته باشند .همچنین
برادران ،مدیر عالی حــرم مطهر رضوی نیز در
ایــن نشســت گفــت :در برنامه هــای دهه آخر
صفر تــاش کردیم به نوآور بــودن توجه کنیم،
توجه ویژه ای به شــعر آیینی ،مخاطبان بانوان
و همچنیــن مخاطبان خــاص مثــل معلوالن،

جانبازان و ناشــنوایان داشــته ایم که برای هر
حوزه ای برنامه های خاصی پیش بینی شــده
است .وی ضمن تاکید بر تعامل با هیئت های
مذهبی اظهارکرد :با توجه بــه همزمانی دهه
پایانی صفر با هفتــه دفاع مقــدس پیش بینی
برنامه هایی برای پیش کســوتان دفاع مقدس
و همچنین جانبازان صورت گرفته اســت .وی
افزود :روزانه توزیع ماسک را به صورت رایگان
در اماکن متبرکه انجام می دهیم که از ابتدای
شــرایط کرونایی تــا کنون حــدود  24میلیون
ماســک را توزیع کرده ایم ،همچنین در حوزه

مواد ضدعفونی  6هزار لیتــر ماده ضد عفونی
کننده دســت و  37هزار لیتر ماده ضدعفونی
ســطوح را اســتفاده کــرده ایــم .عبدالحمیــد
طالبی ،رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان
قدس نیز در این نشســت گفت :راهبرد اصلی
برنامه های امســال بــا توجه به شــرایط فعلی،
حضور نیافتن مردم در مشهدالرضا (ع) ،آماده
سازی حداکثری زیرســاخت های بهداشتی،
تغذیه و پذیرایی از زائران ،استفاده از نیروهای
مردمی به منظور اجرای دستورالعمل ها برای
فاصله گذاری در حرم و ...است.

اخبار
گوناگون

سخنگویکارگروهتنظیمبازاراستان:

تولیدکنندگان موظف به رعایت
قیمتمصوبتخممرغهستند
سخنگوی کارگروه تنظیم بازار استان گفت :کارگروه
تنظیمبازاراستانتولیدکنندگانوتشکلهایصنفی
مرتبط را موظــف به رعایت قیمت مصــوب تخممرغ و
اجتناب از گرانفروشی این ماده غذایی کرد .غفوری
مقدم در گفت و گو با ایرنا با اشاره به نتایج نشست این
کارگروهگفت:ضروریاستتخممرغباقیمتمصوب
هر کیلوگرم  ۱۶۹هزار ریال از سوی تولیدکنندگان
تامیــن و وارد بازار شــود .وی افــزود :براین اســاس تا
زمانی که قیمت جدیــد تخم مرغ از طریــق نهادهای
مرتبطبااینموضوعاعالمنشود،تولیدکنندگانملزم
به رعایت قیمت مصوب هســتند و باید به سرعت تخم
مرغ را وارد کل شبکه عرضه کنند ،دیگر شبکه خاص
و محدودی برای تخم مرغ وجود ندارد و با متخلفان از
رعایتقیمتمصوباینکاالبرخوردقانونیمیشود.
وی با اشــاره بــه مباحث مطرح شــده در بــاره نانوایی
ها نیز گفت :پس از تغییر قیمت مصوب نان ،شــرایط
نانوایی ها در استان به ویژه در مشهد بهتر شده است
اما اقدامات نظارتی در زمینه رعایت قیمت و اجتناب
از عرضه خارج از شبکه آرد ،تداوم دارد به ویژه نانوایی
هایی که با عنــوان نانوایی آزاد و جدیــد قصد فعالیت
دارند ،باید سریع برای تعیین تکلیف آن ها اقدام شود.
ویگفت:موضوعدیگرمطرحشدهدرنشستکارگروه
تنظیمبازار،ضرورتنظارتبرشهریهمدارسوقیمت
گذارینوشتافزاروپوشاکدانشآموزیبودکهمقرر
شــد این موضوع در نشســت بعدی کارگروه با حضور
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان مورد بررســی قرار
گیرد،بااینحالبازرسیونظارتویژهتوسطسازمان
صمت،اتاقاصنافواتحادیهفروشندگاننوشتافزار
بر این اقالم از سر گرفته و تشدید می شود.وی گفت:
خوشــبختانه با گزارشــی که مدیــران دســتگاه های
اجرایی مرتبط در این نشســت ارائــه دادند ،وضعیت
خرید و ذخیره سازی کاالهای اساسی در استان روند
مطلوبی دارد و ذخایر گندم ،شــکر و برنج نیز مطلوب
است .وی گفت :در این نشست بر تداوم اجرای طرح
تشــدید نظارت بر تامین و توزیع کاالهای اساســی تا
تثبیت قیمت ها در بازار تاکید شد.

موافقت شورای شهر کاشمر
با استعفای شهردار منتخب
مهدیان«-محمد صادقی »که در جلسه هفته گذشته
شــورای شــهر کاشمر(23شــهریور) با  4رأی اعضا و
ترک جلسه سه عضو در اعتراض به اجرانشدن مصوبه
جلســه نهم مبنی بر رأی گیری انتخاب شهردار طی
ســه مرحله به عنوان چهل و پنجمین شهردار کاشمر
انتخاب شــده بود ،اســتعفایش را تقدیم شورای شهر
کرد .رئیس شــورای اســامی شهر کاشــمر در گفت
وگــو با خراســان رضوی بــا تأییــد دریافت اســتعفای
محمدصادقی گفت :در دوازدهمین جلســه شورای
شهر ،متن استعفای شــهردار منتخب کاشمر مطرح
و با  6رأی موافق و یک رأی ممتنع با آن موافقت شــد.
علی اصغر مرادزاده با اشــاره به این کــه جلوگیری از
بروز اختالف در شــورای شــهر علت استعفای محمد
صادقی بیان شــده اســت یادآور شــد :با نظر اکثریت
اعضا و به منظور انتخاب شهردار جلسه فوق العادهای
روز شــنبه برگزار می شــود.گزارش خراسان حاکی
اســت ،محمد صادقی که پس از  17ماه تکیه زدن بر
مسند شــهرداری شــهر  4500نفری میامی استان
ســمنان در اردیبهشــت  98از ســمت خــود اســتعفا
کرده بود ،یکی از 30گزینه تصدی شهرداری کاشمر
بود .در جلســه هفته گذشته شورای شــهر که قانونی
یا غیرقانونی بودن آن با حاشــیه هایی همــراه بود ،با
خروج سه عضو شورا قبل از رأیگیری از جلسه ،رای
گیری بــا حضور چهــار عضو بــرای انتخاب شــهردار
انجام و محمدصادقی با چهار رأی بهعنوان شــهردار
انتخاب شــد .این در حالی اســت که شنیده میشود
صورتجلســه این جلســه به دلیل خودداری  4عضو
از امضای آن هنوز به فرمانداری ارسال نشده است.

