شنبه |  25دی 1400

 12جمادی الثانی 1443
شماره 4882

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

دستوراتکاغذیستادمقابلهباکرونا

باوجوداینکهپیشازایناعالمشدهبودازهمهمسافرانخارجیدرفرودگاهمشهدتسترپیدگرفتهمیشود
امامسئوالنمیگویند:درحالحاضرفقطازمسافرانیکهعالیمدارند،تستمیگیرند
•موضوعی که پس از بازدید میدانی خبرنگار
خراسان اصال خبری از آن نبود!

بــه گـــزارش خــراســان رضـــوی ،در گذشته نیز
اظهارنظرهایی مشابه در ایــن زمینه توسط
مسئوالن قرارگاه مقابله و دانشگاه علوم پزشکی
با دستگاه های اجرایی و تفاوت دستور تا اجرا
وجود داشت ،برای همین به دنبال راستی آزمایی
ایناظهاراتبهترمینالورودیپروازهایخارجی
فرودگاهبینالمللیشهیدهاشمینژادرفتیمتااز
صحتاینادعاآگاهشویم.ترمینالیکهدرآنهیچ
خبری از رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله
گذاریفیزیکی نبودوحتیدربرخیمواردمعدود
افرادبدونماسک،کیلومترهاباتشدیدنظارتیکه
انجیدنی از آن سخن گفته بود ،فاصله داشت.پس
از هماهنگی با مدیر ترمینال پروازهای خارجی،
به همراه وی برای بازدید فرایند ورودی مسافران
خارجی وارد گیت فــرودگــاه شدیم ،در بخش
گمرک ،بیشترین مسافران بدون ماسک عراقی
بودندکهدرحالبررسیچمدانهااصالازماسک
استفاده نمی کردند.به گفته مدیر ترمینال ،ورود
به بخش گذرنامه نیازمند اجازه کتبی از حراست
فرودگاه بوده و به همین دلیل ورود امکان پذیر
نیست اما از پشت شیشه های اتاق های همجوار
سالن صف طویل جلوی باجه های پلیس گذرنامه

عکس تزئینی است

داســتــان تــکــراری آزمــایــش کرونا در فرودگاه
برای مسافران خارجی از آن سوژه های نخ نما
شده چند ماه گذشته بوده که همواره در دوران
کرونا با آن روبه رو بودیم و با وجود تاکید و اعالم
دستورالعمل ها در این باره  ،اما باز هم گزارش
هــای میدانی اطــاعــات دیگری را در اختیار
قرار می دهد که انگار قرارگاه مدیریت کرونا در
استان فقط روی کاغذ دستوراتی صادر می کنند
و در مقابل در فضای حقیقی اتفاقات دیگری رخ
می دهد.
آخرین اظهارنظر علی اصغر انجیدنی ،دبیر
قرارگاه مدیریت کرونا استان خراسان رضوی
در این باره نیز مربوط به سه شنبه گذشته بود که
در گفت و گو با ایرنا اعالم کرده بود :پس از درگیر
شدن بیشتر کشورهای دنیا با سویه امیکرون
از هفتههای قبل اقدامات مختلفی در خصوص
پیشگیری از شیوع این سویه انجام شده که کنترل
ورودیهای شهر مشهد از این جمله است و هم
اکنون دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای ورود
و مقابله با موج ششم کرونا آمادگی الزم را دارد.
همه مسافران خارجی در فرودگاه مشهد به لحاظ
خطر ورود کرونا به ویژه از نوع سویه امیکرون،
مورد آزمایش قرار میگیرند.وی تصریح کرده
بــود :از همه مسافران خارجی توسط معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد" ،تست
رپید" گرفته میشود و افراد مشکوک و مشکلدار

تحت قرنطینه قرار میگیرند.

با ازدحام شدید مسافران همراه بود و در پنج تا
شش باجه که از پشت شیشه پنجره دیده می شد
حداقل 50نفردرصفوبدونکوچکترینفاصله
ای حضور داشتند .بیشتر مسافران که مربوط به
پرواز عربی بودند ماسک نیز نداشتند یا به طور
ناقص از آن استفاده می کردند.
•حضور دو نیروی بهداشت

اما پیش از صف های گذرنامه دو نفر با روپوش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بهداشت دیده می
شدند،کهبهظاهربرایگرفتنتبسنجیمستقر

شده بودند ،مسافران قبل از ورود به صف گذرنامه
از میز جلوی این دو نفر عبور می کردند با این حال
به نظر می رسد حتی تب سنجی این تعداد مسافر
فقط با دو نفر نیرو به سختی امکان پذیر است چه
برسد به گرفتن تست رپید!
اما تا آن جایی که از پشت پنجره ها مشخص بود،
هیچ خبری از تست پی سی آر یا رپید نبود و هیچ
کدام از نیروهای بهداشتی به این کار مشغول
نبودند.
تنها کاری که این دو نفر انجام می دادند بررسی
کاغذهایی در دست مسافران بود که به ظاهر

گزارشی از وضعیت پروژه  18ساله شهرستان

ساماندهیزبالهگاهتربتحیدریه،تغییرپیمانکارودیگرهیچ!
•چرخهمعیوبپسماندتربتحیدریهو
پیمانکاران

گزارش
شعبانی

به سامان نرسیدن زباله گاه شهرستان تربت
حیدریه حکایت جالبی اســت طــی حــدود
 18سال گذشته دو پیمانکار آمده اند بدون
پیشرفت فیزیکی پروژه راه انــدازی کارخانه
کمپوستورفتهاندوازسال 99پیمانکارسوم
آمده است هم اکنون روزانه  120تن زباله به
دلیل نبود زیر ساخت الزم برای بازیافت زباله
ها زیر خروارها خاک دفن می شود .بر اساس
اظهارات رئیس کمیسیون خدمات شهری
شورای شهر تربت حیدریه  ،زباله گاهی که در
گذشته با هدف صیانت از محیط زیست در
خارج از شهر احداث شد حاال تهدیدی برای
محیطزیستاست،بنابرایننیازاستمدیران
و مسئوالن شهرستانی ،استانی و کشوری با
یکوحدترویهوتخصیصاعتباراقداماتالزم
را در این سایت انجام دهند تا ضمن صیانت از
محیطزیست بتوان از استخراج طالی کثیف
برایمدیریتشهریدرآمدیبهدستآورد.
زباله گاه تربت حیدریه محلی برای ایجاد کوه
هایی از زباله است که نسبت به گذشته بزرگ
تر شده اند ،این محیط به یک منطقه حیات
وحش تبدیل شده است از حضور عقاب ها و
شاهین ها و زاغ ها گرفته تا تعداد قابل توجه
سگهای کوچک و بزرگ ولگرد پرسه زن در
میانانبوهیاززباله...
•بویتعفنمحیطازصدهامتردورترمشام
انسان را آزار می دهد

حدود  18سال قبل مکانی برای صیانت از
محیط زیست در تربت حیدریه ایجاد شده و
حاال این مکان به تهدیدی جدی برای محیط
زیست تبدیل شده است.
در این زباله گاه روزانه  ۱۲۰تن زباله وارد
می شود که به دلیل نبود زیر ساخت الزم برای
بازیافت زباله ها زیر خروارها خاک دفن می
شود این اقدام باعث تولید گاز های گلخانه
ای و متان می شود که در صورت تخصیص
اعتبار الزم برای نصب تجهیزات بازیافت از
سوی مسئوالن استانی و کشوری می توان از
همین زباله ها برق ،کمپوست و انواع مختلف
مواد بازیافتی دیگر به دست آورد.
به گزارش خراسان رضوی ،در سالهای نه
چندان دور ،خالصی از شر زبالههای شهری
و صنعتی به یک معضل زیست محیطی برای
کشورها تبدیل شده بــود ،ولی حاال همین
زبالهها در خدمت رشــد و توسعه کشورها

قرار گرفته است و سالیانه با بازیافت آنها
میلیاردها دالر ارزش افــزوده برای اقتصاد
جهان خلق میشود.
این در حالی است که به نظر میرسد هنوز در
کشور ما به این موضوع اهمیت چندانی داده
نمیشود و به همین دلیل شاهد حجم انبوه
زباله در برخی از مناطق هستیم که نه تنها
باعث درآمدزایی نمیشود بلکه زیانهای
جبرانناپذیری را هــم بــه محیط زیست و
سالمت مردم منطقه وارد میکند.
•دومینزبالهگاهبحرانیکشورراداریم

سید جمال یوسف زاده ،رئیس کمیسیون
خدمات شهری شورای شهر تربت حیدریه
در این خصوص به خراسان رضوی گفت:
دومین زباله گاه بحرانی کشور را داریم که
روزانه تا  ۱۲۰تن زباله تولید می شود که ۷
تن آن زباله ارزشمند است و با توجه به حضور
زباله گردها در سطح شهر که از این راه امرار
معاش می کنند تقریبا  ۳۰۰کیلو زباله می
توان از این میزان استخراج کرد.
وی تصریح کــرد :تاکنون در دوره ششم
شورای شهر دو جلسه درخصوص زباله گاه و
پسماند در کمیسیون خدمات شهری برگزار
کردیم که خروجی آن تعدادی مصوبه بود
که در نخستین آن به شهرداری ظرف مدت
سه ماه مهلت داده شده است تا درخصوص
راه انــدازی ترانشه اقــدام کند.یوسف زاده
گفت :در دومین گام برای جمع آوری زباله
و مدیریت پسماند با موضوع تفکیک زباله از
مبدا مقرر شد پیمانکار با تمام توان مالی و
لجستیکی خود این طرح را به صورت کامل
اجرا کند.
این عضو شورا گام سوم را در حوزه فرهنگ
سازی دانست و افزود :مقرر شد کمیسیون
فرهنگی شـــورای شهر و حــوزه فرهنگی

شــهــرداری بــرای تبیین ایــن مــوضــوع بین
شهروندان با محوریت لزوم تفکیک زباله از
مبدا نیز اقدامات الزم را انجام دهد.
وی خاطر نشان کــرد :همچنین مقرر شد
راهکاری برای سامان دهی زباله گردها و
ممانعت از خروج بدون مجوز زباله ها از شهر
نیز بررسی و اجرا شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای
شهر تربت حیدریه گفت :زباله گاه در حدود
 18تــا 20سال گذشته با هدف صیانت از
محیط زیست در خارج از شهر احداث شد اما
امروز این زباله گاه بزرگ ترین تهدید برای
محیط زیست است و ممکن است تا چند ماه
آینده با یک معضل زیست محیطی روبه رو
شویم ،بنابراین نیاز است مدیران و مسئوالن
شهرستانی ،استانی و کشوری با یک وحدت
رویه و تخصیص اعتبار اقدامات الزم را در این
سایت انجام دهند تا ضمن صیانت از محیط
زیست بتوان از استخراج طالی کثیف برای
مدیریت شهری درآمدی به دست آورد.
•سرنوشت ۶۰۰میلیونیکهبابتاحداث
ترانشهازسویسازمانمحیطزیستاستان
اختصاصدادهشد

وی افزود :سال ها قبل حدود  ۶۰۰میلیون
تومان بابت احداث ترانشه از سوی سازمان
محیط زیست خراسان رضوی به شهرداری
واگذار شده بود که متاسفانه این اعتبار به
دلیل مشکالت مالی آن زمان صرف حقوق
کارکنان شهرداری شد.
یوسف زاده بیان کرد :نیاز است شهرداری به
میزان مبلغی که آن زمان از سازمان محیط
زیست دریافت کرده کار را شروع کند و در
ادامــه با حمایت دیگر مسئوالن استانی
و کشوری ایــن سایت به صــورت کامل راه
اندازی شود.

رئیس حفاظت محیط زیست تربت حیدریه
در این خصوص به خبرنگار ما گفت :زباله گاه
تربتحیدریهدرسال ۱۳۸۲جهتراهاندازی
کارخانه کمپوست در زمینی به مساحت ۵۰
هکتار به یک شرکت خصوصی واگــذار می
شود که این زمین در سال  ۱۳۸۹با توجه به
اینکهشرکتمذکورهیچاقدامینکردهاست
بهشخصدیگری واگذارمیشود.
داوود نورمحمدی اظهار کرد :در این مدت
نیز عالوه بر نبود پیشرفت فیزیکی به دلیل
اختالف سرمایه گذار با شهرداری ،مدیریت
شهریدرحوزهپسمانددچارمشکلمیشود
که مجبور به راه اندازی زباله گاه در زمینی به
مساحت 20هکتار درکنارهمانمجموعهمی
شود که سرمایه گذار جدید هم به دلیل اجرا
نشدن تعهدات توسط مسکن و شهرسازی
خلعید وواگذاریزمینبهویمنوطبهرضایت
شهرداری و عقد قرارداد می شود که این مهم
محققنمیشود.
•انتقالزبالههایشهرهایدولتآباد،
بایگ،رباطسنگوکدکن

وی افــزود :در سال  ۱۳۹۶در قانون بودجه
مصوبشدهشهرهایزیر 50هزارنفرجمعیت
زبالهگاهنداشتهباشندوشهرستانتربتحیدریه
به عنوان شهرستان معین برای انتقال زباله
های شهرهای دولت آباد ،بایگ ،رباط سنگ و
کدکن انتخاب و از محل همین قانون اعتباری
نیز به شهرداری تربت حیدریه بــرای سامان
دهــی زباله گــاه اختصاص داده شــده است.
نورمحمدی گــفــت :در شهرستان تربت
حیدریه روزانه  ۱۰۰تن زباله تولید میشود
و نبود مدیریت از مبدأ تا مقصد باعث حضور
زبالهگردها در سطح شهر شــده اســت که
این موضوع عالوه بر ایجاد چهره نازیبا در
منظر شهری میتواند باعث انتقال انواع
بیمار یها شود.رئیس محیط زیست تربت
حیدریه اظهار کرد :در سال  ۱۳۹۹با شرکت
خصوصی دیگری اقــدام به عقد قــرارداد با
شهرداری تربت حیدریه کرد که آخرین بار در
جلسه کمیسیون خدمات شهری در خصوص
مشکالت سرمایه گذار با شهرداری و تصحیح
قرارداد بحث شد و به پیمانکار اعالم کردیم
بعد از حل اختالفات قــرارداد با شهرداری
برای حل معضالت زباله گاه و نصب تجهیزات
سه ماه مهلت دارند ،در غیر این صورت عالوه
بر لغو قــرارداد بر اساس ماده  ۶۸۸تهدید
علیه بهداشت عمومی اقدام خواهد شد.

کارت واکسن یا تست کرونای آن ها بود که در
کسری از ثانیه برای همه انجام می شد.
متاسفانه امــکــان مصاحبه بــا ایــن دو نیروی
بهداشتی به جهت اطالع از کاری که انجام می
دهند میسر نشد ،با این حال مدیر ترمینال در
پاسخ به این که این دو نفر دقیقا چه پایشی انجام
می دهند گفت :این دو نیروی بهداشتی تست
کرونا و بررسی کارت واکسن همه مسافران را
انجام می دهند اگر مسافری واکسن نزده یا تست
انجام نداده باشد ،عالیم آن ها را بررسی می کنند
و اگر عالیمی داشته باشند آن زمان تست می
گیرند .از همه قرار نیست تست انجام شود.
وی تاکید کـــرد :فقط از مــســافــران بــرخــی از
کشورهای آفریقایی ،انگلیس و چند کشور عربی
تست گرفته می شود و برای مسافران افغانستانی
نیز دو واکسن تزریق می شود که یکی واکسن
سرخک است و دیگری واکسن فلج اطفال یا نمی
دانم یکی دیگر از بیماری ها .
وی در پاسخ به این سوال که آیا واکسن کرونا نیز به
کسی تزریق می شود ،گفت  :خیر ،واکسن کرونا
تزریق نمی شود.
مدیرترمینالهمچنیندرپاسخبهاینسوالکهآیا
طبق بخشنامه های قبلی وزارت بهداشت از همه
مسافران عراقی تست کرونا گرفته نمی شود؟ نیز
تصریح کرد :خیر ،فقط اگر عالیم داشته باشند
تست انجام می شود.

•تست رپید از همه مسافران گرفته نمی شود

یک بار دیگر از تشدید نظارت ها و آزمایش های
کوویدی که ستاد مقابله با کرونا برای مسافران
خارجی اعــام کــرده بــود ،خبری نیست برای
همین با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد تماس گرفتیم تا علت ایــن موضوع را
بدانیم.
سید جواد حسینی ،در این باره توضیح داد :هم
اکنون در مبادی ورودی برای مسافران خارجی
مراقبت سندرومیک صورت می گیرد  ،یعنی یک
تب سنجی انجام می شود و اگر تب باالیی داشته
باشند از آن ها تست گرفته می شود در غیر این
صــورت با کــارت واکسن و تست کرونا از مبدا
مشکلی برای ورود وجود ندارد.وی تاکید کرد:
درباره انجام تست رپید از همه مسافران قرار بر
این شده است که در جلسه ای که فردا ( امروز )
در ستاد مقابله با کرونا داریم تصمیم گیری شود
اما هنوز از همه مسافران این تست انجام نمی
شود.حسینی در پاسخ به این سوال که چرا این
اظهارنظرهای متناقض درباره تشدید نظارت
و کنترل مبادی ورودی در حالی بیان می شود
که پشتوانه عملی ندارد نیز اظهار کرد :بله کامال
درست می فرمایید و حرف شما درست است ،من
هم فردا این را دوباره منتقل می کنم و قرار شد
از این به بعد فقط من مصاحبه و پاسخ گویی را
انجام دهم تا این مشکالت پیش نیاید.

تکذیب ادعای پرداخت اضافه کاری خارج از
ضوابط در شهرداری مشهد
محمد حسام مسلمی -چندی پیش مهدی جهان
شیری عضو شورای شهر تربت حیدریه مدعی شد به
برخی از کارکنان شهرداری تربت حیدریه در حالی
اضافه کار ساعتی پرداخت می شود که آنان اضافه
کار انجام نمی دهند.
به ادعای وی شهرداری این شهر به کارکنان خودش
 700تا یک میلیارد تومان اضافه کار بــدون این که
یک دقیقه خارج از ساعت کاری حضور داشته باشند
پرداخت کرده است ،ابوالقاسم عظیمی که در آن زمان
سرپرست شهرداری تربت حیدریه بود نیز با تایید این
موضوع در گفت وگو با خراسان رضــوی مدعی شد
حتی زمانی که در شهرداری مشهد کار می کرد این
مدلاضافهپرداختیبهکارکنانشهرداریبدونانجام
اضافه کاری و با عنوان ترمیم حقوق پرداخت می شده
است .موضوعی که البته رضا رحمانی مدیر اداره کل
منابع انسانی شهرداری مشهد آن را تکذیب می کند.
•نحوهپرداختاضافهکاریدرشهرداریمشهد

رحمانی،مدیرکلادارهکلمنابعانسانیشهرداریمشهد
در گفت وگو با خراسان رضوی در خصوص روند پرداخت
اضافه کاری به کارکنان شهرداری مشهد با اشاره به این
که بخشی از فعالیت های شهرداری به صورت ستادی،
برنامهریزیومدیریتیاستمیافزاید:ایننوعفعالیتها
نیزساعتمشخصیندارد،جدایازاینهایکدستگاهی
به نام بی سیم فعالیت می کند که کارکنان آن 24ساعته
درگیر این کار هستند ،ضمن این که جنس کار در فصول
مختلفسالدرایندستگاهمتفاوتاست؛بخشدیگری
از کارکنان شهرداری مثل دبیرخانه هم فقط در ساعات
اداری در شهرداری فعالیت می کنند ،اما گاهی اوقات
این افراد نیز به صورت شیفتی بعد از ظهر سرکار حاضر
میشوند،درحقیقتتفاوتیکهجنسکاردرشهرداریبا
دیگرنهادهاداردایناستکه بسیاریازسازمانهایآن
خدمات 24ساعته و خارج از ساعت اداری به شهروندان
ارائه می دهد.وی می افزاید :قانون کار به ما این اجازه
را داده است که می توانیم به هر یک از کارکنان تا سقف
 175ساعت اضافه کار پرداخت کنیم اما این کار را انجام
نمیدهیم،مااضافهپرداختیرابریکفرمولیدستهبندی
کردیم ،به نحوی که برای هر کدام از مناطق که حضور
کارکنانوکارشناسانآنهابیشترباشدسرانهاضافهکار
درنظرمیگیریم،اضافهپرداختیبرعهدهمدیرستادییا
مدیرهمانمناطقاست،بههرکدامازکارکنانکهحضور
فیزیکی خارج از ساعات اداری داشته باشند یا پیگیری
هایمستمریبرایموضوعیانجامدادهباشنداضافهکار
تعلقمیگیرد،بهعنوانمثالاگرسهمکارشناسیدراین
وضعیت 120ساعتاست 140ساعتدرنظرگرفتهمی
شود،امااگردرماهبعدیفعالیتآنفردکمترباشدمیزان
اضافهکاریکمترپرداختمیشود.
•پرداختاضافهکاربراساسعملکرد،خروجیو
حضورفیزیکیاست

مدیر اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد تاکید

میکند:بهکارمندانرسمیوپیمانیشهرداریاضافه
کار تعطیل کاری تعلق نمی گیرد ،یعنی اگر روز جمعه
سرکار حاضر شوند نمی توان روز تعطیل کاری برای
آن ها در نظر گرفت و فقط اضافه کاری دریافت می
کنند ،در خصوص سرانه ای که به عنوان اضافه کاری
برای مناطق مختلف شهرداری در نظر گرفته می شود
پرداخت اضافه کار بر اساس عملکرد و خروجی کار
است ،هرچه میزان عملکرد بیشتر باشد قطعا میزان
دریافتسرانهاضافهکاریآنمناطقبیشترخواهدشد
و این باعث می شود رقابت برای کار بیشتر در مناطق
صورت بگیرد و کارها سریع تر انجام شود.
وی ادامــه می دهد :در واقع پرداخت اضافه کار بر
اساس حضور فیزیکی و عملکرد فرد است که در قالب
های مختلف صورت می گیرد ،بخش زیادی از اضافه
پرداختی ها بر مبنای نظر مدیریتی است ،ضمن این
که یک مدیر نمی تواند به معاونش  175ساعت اضافه
پرداختی بدهد که در این صورت مجبور است اضافه
کار دیگر افراد را کاهش دهد که این موضوع اتفاق
نمی افتد ،از طرفی موردی نداریم کسی که اضافه کار
داشته باشد و به او تعلق نگیرد.
•امکانانحرافیکیا 2درصدیدرپرداختاضافه
کاری وجود دارد

وی در پاسخ به این سوال که در مدل پرداخت اضافه
کار که از سوی مدیران برای کارکنان در نظر گرفته می
شود امکان اینکه فردی بیشتر فعالیت داشته اما کمتر
اضافه پرداختی گرفته است می گوید :باید طبق سرانه
پرداخت کند چرا که اگر خارج آن سرانه انجام بدهد
سیستم اجازه نمی دهد ،اگر مدیری خارج از سیستم
اضافهکاریبیشتریبراییکسریافراددرنظربگیرد
و برای دیگر افراد کمتر باشد یا تعلق نگیرد کار در آن
منطقه افت خواهد کرد و افرادی که به آن ها اضافه کار
پرداخت نشود از ماه دیگر از کارکردن خودداری می
کنند ،ممکن است برای یک یا دو نفر بخواهد فردی که
سرکار حاضر نمی شود  120ساعت بدهد و انحراف
یک یا  2درصدی در سیستم باشد و این طبیعی است،
اما این که مجموعه با فساد مواجه است این اتفاق نمی
افتد ،چون مناطق با هم مقایسه می شوند.
•چیزیبهعنواناضافهپرداختیدرقالبترمیم
حقوق وجود نداشت و االن هم وجود ندارد

همچنین حسامی ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شـــورای شهر نیز در گفت وگــو بــا خــراســان رضــوی
با رد ادعــای عظیمی اظهار می کند :زمانی که من
در شهرداری فعالیت داشتم چیزی به عنوان اضافه
پرداختی در قالب ترمیم حقوق وجود نداشت و االن
هم وجود ندارد و اظهاراتی را که در این خصوص بیان
شده رد می کنم ،اگر اضافه کار هم پرداخت می شود بر
اساس حضور فیزیکی و عملکرد کارکنان است ،این که
یکشخصحضورفیزیکینداشتهباشدوبخواهداضافه
کاریدریافتکنددورازعدالتاست.

