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اخبار

یک شنبه اول خرداد  20 1401شوال 1443

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شماره 3742

حرف مردم

استاندار تاکید کرد:

ضرورت تالش روابط عمومی ها برای معرفی استان

 I Iخیابانی پر از چاله

آسفالت خیابان تختی بجنورد پر از چاله های
کوچک و بــزرگ اســت .چــرا آسفالت ایــن خیابان
پررفت و آمد ترمیم نمی شود؟

 I Iجاده بجنورد به اسفراین

چــرا بــرای تعریض جــاده بسیار مهم بجنورد به
اسفراین اقدام جدی تری نمی شود؟

خراسان شمالی  40سال پیش
در روزنامه

تشییع پیکر پاک شهید
«تقی زاده» در درق
روزنامه خراسان در شماره  9666که  17آذر
 1361به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه  8از
تشییع پیکر پاک شهید «تقی زاده» در درق خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :مردم
شهیدپرور و انقالبی درق روز دوشنبه همزمان
با اربعین ســاالر شهیدان حضرت حسین بن
علی(ع) پیکر پاک شهید برات تقی زاده عضو
بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی را که در
نبرد با نیروهای بعثی عراق به شهادت رسیده
است تشییع کردند[ .پیکر پاک شهید] طی
مراسم ویژه مذهبی بخاک سپرده شد».

استاندار خــراســان شمالی روز گذشته در دیــدار
اعضای نمایندگی انجمن روابــط عمومی ایــران در
استان ،بر ضــرورت تــاش روابــط عمومی ها برای
معرفی استان در سطوح ملی و فراملی و پیشرفت و
توسعه روابط عمومی ها با مطالبه گری تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل استانداری
خراسان شمالی ،دکتر «محمدرضا حسین نژاد» با
بیان این که روابط عمومی ها زبان واحد یک مجموعه
هستند ،افزود :برای برندسازی یک استان و معرفی
آن در سطوح ملی ،انعکاس سخنان استاندار به
عنوان مطالبات مردم ،برعهده رسالت خطیر روابط
عمومی هاست تا رسانه های معاند نتوانند در مقابل
این هنر ،اقداماتی علیه این کشور انجام دهند .وی

روابــط عمومی ها را نبض یک سیستم و مجموعه
دانست و افــزود :اگر این نبض خاموش شود تمام
مجموعه به تبع آن خاموش خواهد شد .وی با اشاره
به این که مدیریت تنها ذاتی نیست بلکه اکتسابی
و متکی به داشتن هنر و استعداد نیز هست ،گفت:
روابط عمومی ها برای افزایش بهره وری سیستم و
مجموعه خود باید با اشراف کامل به تمامی اطالعات
و چاشنی هنر و استعداد مسیر پیشرفت و توسعه
استان را طی کنند .دکتر «حسین نــژاد» آمــوزش
روابــط عمومی دستگاه هــای اجــرایــی را ضــروری
دانست و افزود :برگزاری این دوره ها و ایجاد حس
رقابت بین مدیران در قالب تقدیر از آنان نسبت به
جایگاه روابط عمومی ها موجبات ارتقای این جایگاه

را فراهم می آورد .وی به توجه بیشتر مدیران به
حوزه روابط عمومی تاکید و خاطرنشان کرد :روابط

خواب پروژه بسیار مهم
استان

عمومی ها عضوی از این اجتماع هستند که باید به
نیازها و مطالبات آن هم پاسخ داده شود.

مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی خبر داد:

توسعه زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی در استان
میزان استفاده مردم خراسان شمالی از اینترنت

گروه خبر -مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی
از توسعه زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی در
استان خبر داد و در عین حــال ،میزان استفاده
مــردم استان از اینترنت را بیان کــرد« .علیرضا
هاشمی» در نشست خــبــری گــفــت :طــی  ۸ماه
گذشته  ۲۵۰میلیارد تومان برای توسعه ارتباطات
روستایی استان هزینه شده است .وی یادآور شد:
در این حــوزه به عنوان مثال پوشش تلفن همراه
در شهرستان راز و جرگالن از  ۳۱به  ۹۱درصد
رســیــده و  ۴۲سایت جدید هــمــراه اول در این

از میان خبرها

مراسم یادبود شهدای طلبه
و روحانی در گرمه و درق
محمودیان -مراسم یادبود چهار هــزار شهید
طلبه و روحانی و اربعین شهدای روحانی حرم
رضوی در گرمه و درق برگزار شد .حجت االسالم
«تاتاری» امام جمعه گرمه در این مراسم گفت:
عالمان دیــن با عمل به علم خویش سعادت را
برای جامعه نهادینه ساختند و خود «عند ربهم
یرزقون» شدند.
حجت االســام «حسام» امام جمعه درق هم در
مسجد امیرالمومنین(ع) درباره نقش و جایگاه
عالمان دین و بصیرت افزایی آنان و جایگاه رفیع
شهدا سخنرانی کرد.

شهرستان نصب شده اســت .وی اضافه کــرد :در
این مدت ۱۲ ،سایت جدید همراه اول در استان
نصب و سایت های  ۶۵روستا در استان نیز  G۳یا
 G4شده است« .هاشمی» ادامه داد :در مدت یاد
شده ۸۵ ،کیلومتر فیبر نوری نیز در مناطق مختلف
استان اجرا شده که بیشتر آن در شهرستان راز و
جرگالن و نقاط مــرزی بــوده اســت .وی همچنین
خاطرنشان کرد :مردم استان روزانه  ۱۲۲ترابایت
اینترنت سیار همراه اول و  ۲۱هزار گیگ اینترنت
خانگی مخابرات مصرف می کنند .وی اضافه کرد:

 ۶۵درصد اینترنت خانگی استان مربوط به شرکت
مخابرات و بقیه آن مربوط به اپراتورهای دیگر است.
به گفته وی ،مجموع مصرف اینترنت خانگی استان
 ۳۰ترابایت است .وی اظهار کرد :تقریب ًا  ۱۰درصد
از ترافیک اینترنتی استان به خاطر عدم استفاده
حداکثری از نرم افزار شاد به دنبال حضوری شدن
مــدارس ،کاهش پیدا کــرده اســت .به گفته وی،
کاهش ترافیک اینترنت سبب شده تا پهنای باند
وسیعی تخلیه شود و سرعت مشترکان اینترنت و
خدمات دهی به آن ها افزایش یابد.

بستری  12بیمار کرونایی
دیگر

ارتقای شاخص های حوزه سالمت استان ،حمایت ویژه را میطلبد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خــراســان شمالی با
اشاره به ضرورت اجرایی شدن نقش دانشبنیان این
دانشگاه ،گفت :رویکرد ما ،خلق ثروت و فناوری ،دانش
و تکنولوژی و به تبع آن اشتغال است و در همین راستا
اقدامات مؤثری نیز در دانشگاه انجامشده است.
به گزارش وبدا ،دکتر «سید جواد پورنقی» در نشستی
که با حضور نماینده مردم  5شهرستان خراسان شمالی
و نایب رئیس کیمیسیون بهداشت و درمــان مجلس
شورای اسالمی در محل معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه برگزار شد ،با بیان اینکه سرمایهگذاری در
امور زیربنایی سبب ایجاد تحولی بزرگ در دانشگاه و
حوزه سالمت میشود ،تأکید کرد :رسالت امــروز ما،
دانشبنیان کردن دانشگاه در کنار آموزش و تحقیقات
است ،زیرا این مهم مفهوم دهنده به مجموعه آموزشی،
تحقیقاتی است و انتظار این است که سخنان و نگرشها
از باب دانشبنیان بیان و مطرح شوند.
وی بــا اشــــاره بــه کــمــبــودهــای اســتــان در بــرخــی از
شاخصهای حــوزه سالمت ،بیان کــرد :ارتقای این

شاخصها و خروج از محرومیت ،حمایت ویژه در سطح
کالن را میطلبد و حضور نماینده استان در کمیسیون
بهداشت و درمــان مجلس شــورای اسالمی فرصتی
است که با تعامل و بهرهگیری از این فرصت میتوان
زیرساختهای حوزه سالمت را تقویت کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان
اینکه رویکرد دولت تحقق عدالت و تعالی نظام سالمت
است،ادامهداد:شاخصهاوظرفیتهایاستاننشانگر
نیازمندیبهمنابعبیشتراستوظرفیتهاییدرمجلس
برای تحقق رویکرد دولت در استان وجود دارد که با
تعامل سازنده با نمایندگان ،مــورد بهرهبرداری قرار
خواهدگرفت.
وی دانشمندان جوان را ظرفیت بالقوه دانشگاه علوم
پزشکی استان اعــام و بیان کــرد :ایــن تیم جــوان با
انگیزه ،تحرک و پویایی باال ،موجب تحولی در این حوزه
میشوند اما نیازمند حمایتهایی هستند تا مانند دیگر
استانها دارای جایگاهی در حوزه اقدامات دانشبنیان
باشیم.
دکتر «پورنقی» با بیان اینکه در دو حوزه نانوتکنولوژی و
بیوتکنولوژی قوی هستیم ،اعالم کرد :هوشمند سازی
نیز از تواناییها و ظرفیتهای علمی خوب جوانان این
دانشگاه است بنابراین پیشنهاد میشود دانشگاه علوم
پزشکی استان بهعنوان پایلوت هوشمند سازی حوزه
سالمت قرار گیرد .وی تصریح کرد :شاخص عدالت
در سالمت با بهرهگیری با هوشمند سازی این حوزه
ارتقا خواهد یافت و در این بخش شاهد جهشهای
چشمگیریخواهیمبود.

نمایندهمردم 5شهرستانخراسانشمالیونایبرئیس
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی هم
در بازدیدی که به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان از اقدامات و فعالیتهای معاونت تحقیقات و
فناوری این دانشگاه داشــت ،گفت :شما خط مقدم
تحقق شعار سال با عنوان «تولید؛ دانشبنیان و اشتغال
آفرین» هستید .دکتر «سیدمحمد پاکمهر» در نشستی
با حضور رئیس و جمعی از معاونان و کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی تأکید کرد :باید به محصوالت دانشبنیان
رویکرد صنعتی داده شود و محصوالت دانشبنیان
به تولید انبوه برسد و تنها بهعنوان طرحی تحقیقاتی
دیــده نشود .نماینده مــردم بجنورد ،گرمه ،جاجرم،
راز و جرگالن و مانه و سملقان در مجلس شــورای
اسالمی با تأکید بر اینکه کار دانشبنیان باید خروجی
داشته باشد ،اضافه کرد :باید با حضور سرمایهگذاران
محصوالت به تولید انبوه برسند و ایجاد اشتغال و
درآمدزاییداشتهباشند.
وی با بیان اینکه مجلس توجه ویــژهای به تولیدات
دانشبنیان داشته و طرح آن به قانون تبدیل شده است،
افزود :بهعنوان محور کار و نوآوری و خالقیت و صنعتی
شدن محصوالت ،تسهیالتی نیز در نظر گرفته شده
است که باید برای جذب آنها پیگیری و تالش کرد.
وی با تأکید بر حرکت به سمت طرحهای دانشبنیان،
خاطرنشان کرد :نجات کشور از وابستگی و حرکت به
سمت استقالل ،با تکیهبر دانش بومی ،نیروهای متعهد،
متدین و دلسوز بومی ،توجه به جامعه نخبگان محقق
میشود.

اخبار حوادث

سرقتخودروتوسطسارق 14ساله
سارق :خودرو را برای دور زدن سرقت کردم!
فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از کشف یک دستگاه خودروی
سرقتی و دستگیری سارق  14ساله در کمتر از یک ساعت خبر
داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «علیرضا پوربه» گفت:
ساعت 9:40صبح شنبه در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی مبنی
بر وقوع یک فقره سرقت خودروی پژو  405در شهرستان فاروج،
بالفاصله مأموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند.
این مقام انتظامی بیان کرد :مأموران با حضور در محل وقوع سرقت
و انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی ،موفق شدند سارق خودرو را که
نوجوانی  14ساله بود شناسایی کنند .فرمانده انتظامی شهرستان
فاروج خاطرنشان کرد :بعد از حدود یک ساعت جست و جو در شهر،
در نهایت خــودروی سرقتی مشاهده و در یک عملیات غافلگیرانه
خودرو متوقف و سارق نیز دستگیر شد .سرهنگ «پوربه» با بیان این
که سارق  14ساله در بازجوییهای بهعملآمده اظهارکرد خودرو
را صرف ًا برای دور زدن سرقت کرده است ،تصریح کرد :خودروی
سرقتی صحیح و سالم تحویل مالباخته و متهم نیز بعد از تشکیل

پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیریعاملانتشاراکاذیبعلیه
شهروندبجنوردی
رئیس پلیس فتا استان از دستگیری فردی که اقدام به انتشار اکاذیب
و هتک حیثیت علیه شهروند بجنوردی خبر داد .به گزارش پایگاه
خبری پلیس ،سرهنگ «یوسف شاکری» با اعالم جزئیات این خبر
اظهارکرد :در پی مراجعه یکی از شهروندان به اداره مبارزه با جرائم
سایبری این پلیس و اعالم شکایت مبنی بر نشر اکاذیب و هتک
حیثیت توسط فرد ناشناس علیه او در فضای مجازی ،بالفاصله
موضوع در دستور کار قرار گرفت .وی با اشاره به این که با سرعت
عمل کارشناسان پلیس فتا و استفاده از سامانههای در اختیار ،فردی
که این اقدام را علیه شاکی کرده بود ،شناسایی شد ،افزود :این فرد
با هماهنگیهای بهعملآمده در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل شد .سرهنگ شاکری بیان کرد :متهم در
بازجوییهایانجامشدهبهبزهارتکابیاعترافوبعدازتشکیلپرونده

به مراجع قضایی معرفی شد.

I Iدستگیری عامل ترویج خشونت در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا استان همچنین از دستگیری فــردی که در
فضای مجازی اقدام به ترویج خشونت و اراذل گری میکرد،
خبر داد.
سرهنگ «شاکری» اظهارکرد :در پی رصد فضا مجازی توسط
کارشناسان پلیس فتا استان ،یک صفحه مجازی که در آن فردی
به قدرتنمایی و انتشار تصاویر اراذل و اوباش اقدام میکرد،
مورد شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت .وی با اشاره به این که با
تالش کارشناسان پلیس فتا استان گرداننده این صفحه مجرمانه
که با تشویش اذهــان عمومی ،به ایجاد رعب و وحشت برای
شهروندان اقدام میکرد شناسایی شد ،افزود :با هماهنگیهای
الزم این فرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد .سرهنگ
شاکری ادامــه داد :متهم در بازجوییهای انجامشده به بزه
ارتکابی اعتراف کرد و در نهایت بعد از تشکیل پرونده برای انجام
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

 5مجروح در پی واژگونی یک خودرو

استان در وضعیت زرد کرونایی
در آخرین بهروزرسانی از رنگبندی کرونایی کشور که از سوی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت منتشر شد ،تمام شهرستانهای خراسان شمالی در وضعیت زرد قرار
گرفت .بر این اساس شهرستانهای بجنورد ،شیروان ،اسفراین ،فاروج ،راز و جرگالن ،گرمه ،جاجرم و مانه و سملقان همچنان از نظر کرونا در وضعیت نسبت ًا پرخطر هستند.

توقیف  2.5تن سنگ معدن قاچاق
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حامل  2تن و  500کیلوگرم سنگ معدن قاچاق از نوع سرب به ارزش بیش از  225میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «روهنا» گفت :در راستای طرح عملیاتی مبارزه با استفاده غیرمجاز از معادن ،مأموران پاسگاه انتظامی ایرج در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی موفق به شناسایی یک دستگاه
خودرو نیسان حامل سنگ معدن غیرمجاز از نوع سرب شدند.وی با اشاره به این که مأموران این خودرو را در سطح حوزه استحفاظی متوقف کردند ،افزود :در بازرسی از این خودرو مقدار  2تن و 500
کیلوگرم سنگ معدن کشف و ضبط شد.وی با بیان این که در این خصوص یک متهم دستگیر شد ،خاطرنشان کرد :متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و یک
دستگاه خودرو نیز توقیف و راهی پارکینگ شد.

مهدی سیاح 2 -ماه از سال  1401گذشت اما
اقــدام جدید و خاصی بــرای تکمیل پــروژه احداث
بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان صورت نگرفت
و انگار این پــروژه در خــواب قــرار دارد .این پروژه
بسیار مهم و کلیدی استان خراسان شمالی سال
هاست که در فهرست تکمیل شدن و افتتاح کامل
قرار گرفته است اما مــوردی که بیشتر از عملیات
اجرایی در آن دیده می شود ،وعده های زیاد است؛
وعده هایی که فقط چندصباحی موجب امیدواری
اهالی استان و رانندگان و مسافران می شود اما
دوباره گویا به فراموشی سپرده می شوند .مشکل
بزرگ ادامه عملیات اجرایی پروژه چهار بانده محور
بجنورد -جنگل گلستان« ،اعتبار» اعالم شده است؛
مانعی بزرگ در مسیر این پروژه که باعث شده در
بهترین ماه ها برای اجرای عملیات عمرانی ،عم ً
ال
پروژه متوقف باشد.
آن گونه که اوایل ماه گذشته اعالم شد تکمیل محور
بجنورد به جنگل گلستان در حــوزه استحفاظی
استان خراسان شمالی ،هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز دارد که باید در سفر پیش روی هیئت دولت
به خراسان شمالی جزو مصوبات قرار گیرد .اگر
چه باید برای تصویب و سپس تخصیص این اعتبار
منتظر سفر رئیس جمهور و هیئت دولــت بود اما
نباید زمــان را از دست داد و باید در روزهایی که
شرایط آب و هوایی مناسب فعالیت های عمرانی
است منابع مختلفی بــرای اجــرای آن جذب شود
که آن هم مستلزم رایزنی مدیران ارشد استان با
مسئوالن کشوری است.

اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی:

افزایش کیفیت نان با طرح
هوشمند سازی نانوایی ها
اســتــانــدار خــراســان شــمــالــی در جــلــســه طــرح
هوشمند سازی نانوایی ها گفت :با اجرای این
طــرح در اســتــان ،شاهد افــزایــش کیفیت نــان،
رقابت پذیری نانوایی ها و جلوگیری از قاچاق
آرد خواهیم بود.
دکتر «حسین نــژاد» افــزود :عالوه بر جلوگیری
از قاچاق آرد ،تجهیز تمام نانوایی ها به کارت
خــوان ،عدم تغییر قیمت نان و عدم محدودیت
تعداد خرید نان را شاهد خواهیم بود.
وی با تاکید بر این که به هیچ عنوان موضوع
سهمیه بندی در این طرح مطرح نیست ،خاطر
نشان کــرد :در این روش نانوا ،آرد را با قیمت
واقعی دریافت و به ازای تعداد نان های فروخته
شده یارانه دریافت خواهد کرد.
«صادقی» مدیر طرح هوشمند ســازی نانوایی
های کشور نیز گفت :برای پیشبرد اجرای این
طرح  900میلیارد تومان برای خرید تجهیزات
هزینه شده است.
وی تصریح کــرد :با اجــرای ایــن طــرح عــاوه بر
عدم قاچاق آرد ،شاهد جلوگیری از هدررفت 4
میلیون تن نان هم خواهیم بود.

یادداشت

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از مجروح شدن  5نفر در پی
واژگونی یک دستگاه خــودروی ســواری پراید در محور بجنورد-
شیروان خبر داد .سرهنگ «مسعود وحیدی» گفت :در پی اعالم
خبر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور بجنورد-
شیروان ،حوالی پارک تفریحی بابا امان ،بالفاصله گشت انتظامی
و پلیسراه به محل موردنظر اعزام شدند .وی با اشاره به این که در
این حادثه راننده و  4نفر سرنشین خودرو مجروح شدند ،افزود:
مجروحان توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند .این
مقام انتظامی با بیان این که خودرو نیز توسط جرثقیل به پارکینگ
منتقل شد ،تصریح کرد :علت این حادثه توسط کارشناسان پلیسراه
در حال بررسی است.

کشف 154کیلوگرم سیم مسی
سرقتی
فرماندهانتظامياسفراینازکشف 154کیلوگرمسیممسیسرقتی
در پی توقیف یک دستگاه خودروی پراید در شهرستان اسفراین
خبر داد .سرهنگ «محمد روهنا» گفت :در پی کسب خبری

طی  24ساعت منتهی به ظهر روز گذشته ۱۲ ،نفر
دیگر از بیماران مبتال به کرونا در خراسان شمالی
بستری شدند و مجموع بیماران بستری کووید ۱۹
در استان به  ۶۷نفر رسید .خوشبختانه در مدت یاد
شده ،فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشد.

راه اندازی سایت آنتن دهی
ایرانسل در ایزمان سفلی و
علیا
سایت آنتن دهی ایرانسل با خدمات دهی اینترنت
 G4در روستاهای ایزمان سفلی و علیا از توابع
بخش گرمخان شهرستان بجنورد ،از محل اعتبارات
طرح  USOنصب و راه اندازی شد.

شیروان قهرمان
مسابقات کشتی
جام برادران «زهرایی» شد
مسابقات کشتی آزاد جام برادران «زهرایی» در
شیروان با قهرمانی تیم میزبان پایان یافت .این
مسابقات با حضور  10تیم و  120کشتی گیر از
کشور در سالن شهید پوررضا در شیروان برگزار
شــد کــه در پــایــان تیم شــیــروان بــا  160امتیاز
قهرمان شد و تیم هــای بابل با  150امتیاز و
مرزبانی ناجا با  125امتیاز رتبه های دوم و سوم
را کسب کردند.

از پلیس شهرستان جوین مبنی بر سرقت مقادیر زیــادی
سیمهای مسی کابلهای سوخته و انتقال امــوال سرقتی،
مــوضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتــور کــار مــأمــوران پاسگاه
عباسآباد قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود :طی بررسیهای اطالعاتی و فنی
مشخص شد متهم با یک دستگاه خــودرو پراید قصد جا به
جایی اموال سرقتی را از جوین به شهرستان اسفراین دارد
که با هوشیاری و سرعت عمل مــأمــوران خــودرو در محور
سبزوار به اسفراین شناسایی و در فرصتی مناسب متوقف
شد.
فرمانده انتظامی اسفراین با بیان ایــن که در بــازرســی از
خ ــودرو متهم 154 ،کیلوگرم سیم مسی سرقتی کشف
شد ،تصریح کرد :ارزش سیمهای کشفشده بیش از 385
میلیون ریال برآورد شده است.
سرهنگ «روهنا» یادآور شد :در این خصوص ،راننده خودرو
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی
به مراجع قضایی معرفی و اموال سرقتی جهت کسب تکلیف
قضایی به پاسگاه منتقلشده است.

