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مبادا که قرآن مهجور شود 
 ب��ه زائ��ران محترم تذکر می ده��م که در این 
مواق��ف معظمه و در طول س��فر ب��ه مکۀ مکرمه 
و مدین��ۀ من��وره، از ان��س ب��ا قرآن کری��م، این 
صحیفۀ الهی و کتاب هدای��ت، غفلت نورزند که 
مس��لمانان هر چ��ه دارند و خواهند داش��ت در 
طول تاریخ گذشته و آینده از برکات سرشار این 

کتاب مقدس است. 
و از همین فرصت از تمامی علمای اعالم و فرزندان 
قرآن و دانشمندان ارجمند تقاضا دارم که از کتاب 
مقدسی کهِتْبیان ُکلِّ َشی ٍء]1[است و صادر از مقام 
جم��ع الهی به قل��ب نور اول و ظه��ور جمع الجمع 

تابیده است، غفلت نفرمایند.
ای��ن کتاب آس��مانی � الهی که ص��ورت عینی و 
کتبی جمیع اس��ما و صفات و آیات و بینات است 
و از مقامات غیبی آن دس��ت ما کوتاه است و جز 
وجود اقدس جامعَمْن ُخوِطَب بِِه]2[از اس��رار آن 
کس��ی آگاه نیس��ت و به برک��ت آن ذات مقدس 
و ب��ه تعلیم او خل��ص اولیای عظ��ام دریافت آن 
نموده اند و ب��ه برکت مجاه��دات و ریاضت های 
قلبیه، خل��ص اهل معرفت به پرتوی از آن به قدر 
استعداد و مراتب س��یر بهره مند شده اند و اکنون 
صورت کتبی آن، که به لس��ان وحی بعد از نزول 
از مراح��ل و مراتب، بی کم و کاس��ت و بدون یک 
حرف کم و زیاد به دس��ت ما افتاده است، خدای 

نخواسته مباد که مهجور شود.
صحیفه امام )ره( 16 / 5 / 1365

 شب نورانی مدینه
در پرتو مناجات امیرالمؤمنین و دعای کمیل

دومین دعاي کمیل جمع��ي زائران ایراني 
با حضور بیش از 16 ه��زار زائر ایراني حاضر در 
مدینه منوره پنجشنبه شب در جوار حرم مطهر 
حضرت رس��ول )ص( و ائمه بقی��ع )ع( برگزار 
مي ش��ود. حس��ین مظفر،مع��اون هماهنگي 
تبلیغات و امور رس��انه بعثه رهبري، گفت: این 
مراسم باش��کوه با حضور بیش از 16 هزار زائر 
ایراني حاضر در مدینه منوره ساعت 22:۳۰ به 
وقت محلي و 22 به وقت ایران در بین الحرمین 
مدین��ه من��وره برگ��زار خواهد ش��د. معاون 
هماهنگي تبلیغ��ات و امور رس��انه  بعثه مقام 
معظم رهبري گفت: براس��اس هماهنگي هاي 
بسیار خوب بعثه مقام معظم رهبري و سازمان 
حج وزی��ارت، اولین دعاي کمیل زائران ایراني 
شب جمعه هفته گذشته )2۰ شهریور ماه( در 
مدینه منوره با ش��کوه خاصي برگزار شد. وي 
ادامه داد: این مراسم که با حضور عاشقان کوي 
دوس��ت )زائران مدینه قبل( در بین الحرمین 
مدینه منوره برگزار مي ش��ود در س��اعت 2۳ و 
۳۰ دقیقه از شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه 
اول و ش��بکه تلویزیوني اینترنتي لبیک پخش 
مي ش��ود. بر اس��اس قرارداد منعقد شده بین 
مس��ئوالن حج ایران و عربستان در حج تمتع 
سال جاري مانند سال هاي گذشته براي زائران 
ایران��ي حاض��ر در مدینه چه��ار دعاي کمیل 
جمع��ي برگزار مي ش��ود که دو مراس��م براي 
زائ��ران مدینه اولي و دو مراس��م ب��راي زائران 

مدینه دومي خواهد بود.
مع��اون هماهنگي تبلیغات و امور رس��انه بعثه 
رهب��ري نکات قاب��ل توجه زائراني ک��ه در این 
مراسم پرفیض ش��رکت مي کنند را اعالم کرد. 

این نکات در پي مي آید:

- زائ��ران باید حداکثر تا س��اعت 21 خود را به 
محل برگزاري مراسم دعا برسانند.

- خانم ها در قس��مت س��مت چپ و آقایان در 
قسمت س��مت راس��ت محل برگزاري مراسم 

مستقر مي شوند.
-زائران دوربین فیلمبرداري با خود نیاورند.

-زائ��ران به غیر از کتاب دعا و زیرانداز، وس��یله 
دیگري با خود حمل نکنند، زیرا در ورودي هاي 

محل برگزاري مراسم، پلیس عربستان مستقر 
است و عملیات بازرسي را انجام مي دهند.

-به زائ��ران زن توصیه مي ش��ود کیف خود 
را هم��راه نیاورن��د، زی��را پلی��س م��رد در 
ورودي هاي مح��ل برگزاري دع��اي کمیل 

اقدام به بازرسي مي کنند.
-زائران عزیز توجه داشته باشند نیروهاي نظامي 
عربس��تان که در ورودي هاي مح��ل برگزاري 
دعاي کمیل مس��تقر مي ش��وند، صرفا جهت 
امنیت مراس��م حضور دارند و جاي هیچ گونه 
نگراني وج��ود ندارد و افراد به راحتي مي توانند 

وارد محل برگزاري دعاي کمیل شوند.
-زائران از آوردن نذورات پرهیز کنند، تا نظافت 

محل برگزاري مراسم حفظ شود.
-مدیران کاروان ها عالم��ت کاروان را در زمان 

برگزاري مراسم برافراشته نگاه ندارند.
-زائران از داخل حرم نبوي وارد محل برگزاري 
این مراسم نشوند، بلکه باید از طرف خیابان هاي 

اطراف به سمت محل برگزاري حرکت کنند.
-زائران کارت شناسایي خود را براي شرکت در 

مراسم دعاي کمیل به همراه داشته باشند.
-زائران یک بط��ري آب نیم لیتري همراه خود 

داشته باشند.
-زائران شرکت کننده در مراسم دعا در مسیر 
رفت، در مسیر برگش��ت یا هنگام استقرار در 
محل برگزاري مراس��م از س��ر دادن هر گونه 
ش��عار و حتي صل��وات پرهیز کنن��د، تا نظم 

مراسم حفظ شود.
-زائران پس از پایان مراس��م، هنگام بازگشت 
به اقامتگاه ها به مق��ررات راهنمایي و رانندگي 
و عب��ور از خیاب��ان توجه کنند ت��ا احیانا دچار 

تصادف نشوند.

مشتركان همراه اول، ایرانسل و رایتل بخوانند توصيه هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

دفت��ر نمایندگي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در مدینه منوره با 
صدور اطالعیه اي، در زمینه اس��تفاده از تلفن هاي همراه توصیه هاي را به 
مش��ترکین سیم کارت هاي همراه اول، ایرانس��ل و رایتل ارائه کرد. در این 
اطالعیه تاکید شده که روشن کردن گوشي یا تغییر در انتخاب اپراتورهاي 
کش��ور عربستان هیچ گونه هزینه اي براي مشترکین همراه اول و ایرانسل 
ندارد. طبق این اطالعیه همچنین دریافت پیامک )فارس��ي یا انگلیسي( 

هزینه اي براي مشترکین همراه اول و ایرانسل ندارد.
در ای��ن اطالعیه تاکید ش��ده ک��ه بدلیل فع��ال نب��ودن رومینگ 
ش��بکه رایتل )اپراتور سوم( با اپراتورهاي عربس��تان، امکان استفاده از 

سیم کارتهاي رایتل درعربستان وجود ندارد.
برخي از دیگر نکات ذکر شده در این اطالعیه عبارتند از:

  شروع زمان محاسبه ش��ارژ مکالمه از لحظه برقراري تماس )لحظه 
بوق خوردن( است نه از لحظه فشردن دکمه برقراري مکالمه.

   در محاس��به م��دت زمان مکالم��ه، زمان ها به دقیقه گ��رد )به باال( 
مي شوند، بدین معني که مکالمات زیر یک دقیقه مثل 1۰ ثانیه، 2۰ ثانیه 
و یا ۵۹ ثانیه معادل یک دقیق��ه و مکالمات 61 ثانیه اي تا 12۰ ثانیه اي 

معادل 2 دقیقه مکالمه محسوب مي شود.
  توصی��ه مي ش��ود براي اخذ ش��ارژ، زائرین از طری��ق پیامک یا پیام 

الکترونیکي )ایمیل( و دوستان و بستگان داخل ایران اقدام کنند.
  زائرین براي برقراري تماس با ایران مي بایست کد ایران را در ابتداي 
ش��ماره مورد نظر اضافه نمایند )مثال: شماره ۰۹1212۳۴۵6۷ تبدیل 

به ۰۰۹۸۹1212۳۴۵6۷ مي شود(.
   از آنجائیک��ه هزین��ه تم��اس از طری��ق س��یم کارت هاي اپراتور هاي 
کشورعربستان به داخل ایران به مراتب بیشتر ازسیم کارتهاي است، توصیه 
مي شود مي شود براي برقراري تماس با داخل ایران از سیم کارتهاي ایراني 

و درداخل عربستان،ازسیم کارتهاي کشورعربستان استفاده گردد.

 آمار تاخير پروازهاي زائران 
به مدينه بسيار کاهش يافت

مسوول فرودگاه س��تاد مدینه منوره 
با بیان اینکه ۸1 پ��رواز تاکنون براي اعزام 
زائ��ران ایراني به س��رزمین وحي صورت 
گرفته اس��ت، تعداد پروازها و زمان تاخیر 
آن ها را نسبت به سال گذشته بسیار اندك 
دانست. مسوول فرودگاه ستاد مدینه منوره 
گفت: به جز یک پرواز که با تاخیري طوالني 
مواجه ش��د، بخش زیادي از پرواز ها حتي 
زوتر از زمان اعالم شده پرواز کرده اند.وحید 
اسکندري به میانگین روزانه ورود چهار تا 
هفت پرواز به مدینه اشاره کرد و ادامه داد: 
در حال حاضر در سه شیفت سه نفره و 12 
س��اعته، ماموران س��تاد ایران در فرودگاه 
مستقر هستند و جهت تسریع در ترخیص 
زائران، تالش مي کنن��د.وي ادامه داد: این 
مام��وران به محض ورود پ��رواز با عملیات 
ف��رودگاه مدینه هماهنگي ه��اي الزم را 
به عم��ل آورده و به محض حضور زائران در 
سالن، از طریق مدیر کاروان مراحل بعدي 

کار را پیگیري مي کنند.
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كوتاه از ایران

گزارشی دیگر از آشپزخانه های زائران ایرانی در شهر پيامبر  

رواديد تمامي حجاج 
ايراني صادر شده است

رییس س��ازمان ح��ج و زی��ارت از صدور 
روادید براي تمامي حج��اج ایراني خبر داد و 
گفت: طبق برنامه ریزي ه��اي صورت گرفته 
حدود س��یصد زائر انصرافي جایگزین و براي 
آن ها ویزا اخذ ش��ده اس��ت. مهندس سعید 
اوحدي، رییس سازمان حج وزیارت از صدور 
بی��ش از 6۴ هزار ویزا ب��راي زائران ایراني حج 
تمتع ۹۳، خبر داد. وي افزود: تعداد محدودي 
از زائ��ران انصرافي یا اف��رادي که به هر دلیلي 
موفق به خروج از کش��ور نشده اند، جایگزین 
شده و براي این گروه هم که تعدادشان کمتر از 
چهل نفر بوده، تا انتهاي هفته ویزا اخذ خواهد 
شد. رییس س��ازمان حج وزیارت که شامگاه 
سه ش��نبه در مسیر بازگش��ت از مکه مکرمه 
و پ��س از بازدیدي س��ه روزه از فعالیت هاي 
س��تاد مکه با خبرنگار پایگاه اطالع رس��اني 
حج سخن مي گفت، همچنین از دیدار خود 
با معاون وزیر حج عربستان در امور حج خبر 
داد. مهندس اوحدي دیدار با ناصر ش��ریف را 
خ��وب و مثبت ارزیابي و تاکید کرد که نتایج 
مذاکرات به زودي اعالم خواهد شد. پیش از 
این در مدینه منوره، نماینده ولي فقیه و رئیس 
سازمان حج و زیارت با امیرفیصل بن سلمان 

امیر مدینه نیز دیدار و گفت وگو داشتند.

انتقال ۲۳۲ کاروان به مكه 
به وسيله ۷۶۵ اتوبوس

مس��ئول حمل و نقل سازمان حج در مدینه 
من��وره، اظه��ار ک��رد: ۷6۵ دس��تگاه اتوبوس 
عملیات انتق��ال 2۳2 کاروان به مکه مکرمه را 
عهده دار خواهند بود.کامران اکبري مس��ئول 
حمل و نقل سازمان حج در مدینه منوره، اعالم 
کرد: ش��رکت هاي ارائه دهنده خدمات حمل و 
نقل برون ش��هري که زائرین را از مدینه منوره 
ب��ه مکه مکرمه منتقل مي کنند، ش��رکت هاي 
»نقل الجماعي سابتکو«، »رواحل المشاعر« و 
»حافل« هستند که از استاندارد هاي الزم وقابل 
قبول و باالیي در بین ش��رکت هاي حمل ونقل 
موجود در عربس��تان برخوردار هس��تند. وي با 
اشاره به پیش بیني و برنامه ریزي ورود شرکت 
حمل و نقل زائر به سیس��تم حمل و نقل زائرین 
در زیارت دوره عنوان کرد: شرکتي که خدمات 
زیارت دوره زائرین را عهده دار اس��ت ش��رکت 
رواحل مي باشد که براي باالبردن سطح خدمات 
و جهت ایجاد رقابت بین ش��رکت هاي حمل و 
نقل، اس��تفاده از این شرکت نیز براي جابجایي 
زائرین در زیارت دوره مدینه منوره برنامه ریزي 
گردیده، و متناسب با آمار ورود زائرین به مدینه 
منوره روزانه حدود۴۰ تا ۴۵ اتوبوس دردو نوبت 
صب��ح و عصر در امر زیارت دوره زائرین خدمات 
مي دهند.اکبري افزود: ۷6۵ دس��تگاه اتوبوس 
عملیات انتق��ال حدود ۳2۰۰۰ زائ��ر و عوامل 
را درقال��ب 2۳2 کاروان از مدینه منوره به مکه 

مکرمه عهده دار خواهند بود.

هزار کيلومتر از جاده ها 
زير پوشش سامانه هوشمند

رئی��س پلیس راهور کش��ور ب��ا بیان 
اینک��ه 1۰ ه��زار کیلومتر از ج��اده های 
کشور زیر پوشش س��امانه هوشمند قرار 
دارند، گفت: امیدواریم که این پوشش در 
یکی دو س��ال آینده به ۳۰ هزار کیلومتر 
برس��د زیرا ۷۰ درصد ت��ردد جاده ای در 
همین جاده ها صورت می گیرد.س��ردار 
اس��کندر مومنی  در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری س��ه شنبه شب شبکه دوم سیما با 
اشاره به کاهش تلفات ناشی از تصادف از 
2۸۰۰۰ به 1۸۰۰۰ گفت: درصد زیادی 
از ای��ن کاه��ش مرهون رعای��ت و قانون 

پذیری مردم بوده است.

زمينه تحقيقات مشترک 
 ميان دانشگاه های آريزونا

و شريف فراهم است
رییس دانشکده مهندسی ساختمان 
دانش��گاه آریزونا آمریکا گفت: دانش��گاه 
ه��ای صنعت��ی ش��ریف و آریزون��ا برای 
افزای��ش همکاری های علم��ی در زمینه 
های مختلف به ویژه در زمینه ش��هرهای 
پایدار ، اراده جدی دارند.پروفسور 'کوین 
النسی' Keven Lansey که به دعوت 
دانش��گاه صنعتی شریف برای شرکت در 
همایش بین المللی ش��هرهای پایدار به 
ایران س��فر کرده است روز گذشته اظهار 
کرد: آریزون��ا هم مانند ایران با مش��کل 
کمبود آب روبه رو است و ما فعالیت های 
زیادی برای استفاده از انرژی خورشیدی 

در این منطقه انجام داده ایم.

 دستيابی محققان کشور
به دانش فنی فوالدهای 

نانو ساختار
محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق 
ش��دند به نحوه ی س��اخت نانوکامپوزیت 
فوالدی با محدوده ان��دازه دانه ۵۰ تا 1۰۰ 
نانومتر دس��ت یابند.به گزارش ستاد ویژه 
توسعه فناوری نانو، این فوالد که در ساخت 
آن از نانوذرات استفاده شده است، می تواند 
در صنع��ت اتومبیل س��ازی و به خصوص 
س��اخت بدنه خودرو و همچنین در صنایع 
هوافضا به کار رود.فوالدهای عاری از عناصر 
بین نشین )IF( فوالدهایی هستند که دارای 
مقدار کربن و نیتروژن بسیار کمی هستند. 
این دسته از فوالدها در شرایط درشت دانه 
دارای انعطاف پذیری باالیی هس��تند، اما 

استحکام تسلیم پایینی دارند.

ایران در مدینه منوره دو آشپزخانه مرکزي دارد، 
یکي زین و دیگري الدخیل. اولي در شرق این شهر و 
دومي در غرب تا از دو سو، تغذیه هتل هاي ایراني را 

تحت پوشش خود قرار دهند.
زی��ن در جان��ب چپ راهي اس��ت که ب��ه اُحد 
مي رسد؛ میان چند باغ و بوستان و کنار نهري فصلي 
و البته اکنون بدون آب. این روز ها حسین صمدي از 
قم، مدیریت آن را برعهده دارد و کار 2۷ نفر کارکنان 
زین تقریبا ش��بانه روزي اس��ت، یعني از یکي-دو 
س��اعت مانده به اذان صبح تا پاس��ي از شب. این جا 
روزانه هفده هزار غذا پخت مي ش��ود و اگر صبحانه 
نیز احیانا گرم باش��د، تعداد آن به افزون بر 2۰ هزار 
مي رس��د؛ مرغ هاي سرخ ش��ده معمولي یا رژیمي، 
درون ظرف هاي مخصوص چیده ش��ده اند، با نمک 
متبرك آستانه حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(. 
گرم کننده ها )هیتر ها( طوري طراحي ش��ده اند که 
حتي در صورت واژگوني مي توانند ظروف غذا را به 

خوبي نگه  دارند و مانع از اتالفشان شود.
گوش��ت ها مربوط به 2۴ ساعت اخیرند و تره بار 
۴۸ س��اعته اند و براي پخت کباب ها دس��تگاه هاي 
جدیدتري از ایران آمده اس��ت که ساعتي یک هزار 

عدد کباب در آن ها طبخ مي شوند.
سرپرس��ت حجاج ایراني با دق��ت از جزییات 
کار دستگاه ها کس��ب اطالع مي کند؛ ساخت چه 
ش��رکتي اند، چند کباب مي پزند و کیفیتشان به 
چه نحوي اس��ت. موضوع تنوع غذایي هم مطرح 

مي ش��ود؛ حجت االسالم والمس��لمین سیدعلي 
قاضي عسکر ادامه مي دهد: با افزایش تنوع غذایي، 

رضایت زائران هم افزایش خواهد یافت.
دیدار از زین به پایان رسید و میني بوس حامل 
هیات راهي دخیل مي ش��ود؛ جای��ي در میانه راه 
شجره و آبارعلي که معموال کاروان هاي ایراني هر 

روز از برابرش گذر مي کنند.
علیرضا رضایي مدیر آشپزخانه الدخیل است 
و این جا ۳۷ نفر نیرو دارد؛دررس��توران هاي او در 
مشهد بالغ بر ش��صت نفر خدمه فعالیت مي کنند 
و این نکته اي اس��ت که امیرالحاج ایران نیز بدان 
مي پردازد. حجت االسالم والمسلمین قاضي عسکر 
مي گوی��د که بیش��تر عوام��ل آش��پزخانه ها در 
شهرهاي خودش��ان درآمدي مکفي دارند، اما به 
این جا آمده و خدمت مي کنند، چرا که انگیزه شان 

خدمت به ضیوف الرحمن است.
دکتر علي مرعشي، رئیس هیات پزشکي حج 
و زی��ارت توضیح مي دهد که هم��ه عوامل هم در 
ایران و هم در عربس��تان کارت بهداشت گرفته اند 
و روزانه سرکش��ي هاي بهداشتي در آشپزخانه ها 

انجام مي شود.
بازدید رو به اتمام اس��ت و مدیر آشپزخانه از این 
نکته مي گوید که هفت نفر باید 11 هزار کباب را آماده 
کنند و این نیازمند ورزیدگي نیروهاست؛ سرپرست 
حج��اج ایراني توصیه مي کند تربیت نیرو امر مهمي 

است که باید به طور جدي مورد توجه قرار گیرد.

صراط میزان
کیس��ت ک��ه، توحی��د - ش��عار 
معنویت و وحدت مسلمین - را در 
حج ببیند و نفهمد که این اجتماع 
عظیم، برای این است که اسالم و 
توحید به رخ کفر کش��یده شود؟! 
به خالف آنچه امروز دش��منان می خواهن��د، در حج، توحید در 

 بیانات مقام معظم رهبرىمقابل شرك سینه سپر می کند. 
 در ديدار كارگزاران حج )1374/01/16(

به حجاج محترم و زائ��ران بیت اهلل  الحرام، 
از هر کش��ور و هر طایف��ه و تابع هر مذهب 
هستند، متواضعانه عرض می کنم شما همه 
ملت اس��الم و تابع پیامبر و پیرو دستورات 
قرآن مجید هستید؛ و همه، دشمنان غدار 

مشترك دارید، که با ایجاد اختالف به واسطۀ عمال بدبخت خود و رسانه  های 
گروهی و تبلیغات تفرقه افکن در طول تاریخ، بویژه درسده  های اخیر و باألخص 

در عصر حاضر، همۀ دولتها و ملت های اسالمی را در اسارت کشیده  اند.
صحیفه امام 25 / 5 / 1364

 بازديد نماينده ولي فقيه
از آشپزخانه هاي متمرکز مدينه 

نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست 
حجاج ایراني با حضور در دو آشپزخانه مرکزي زائران 
ایراني در ش��هر مدینه از بخ��ش هاي مختلف آن ها 
دیدن کرد و در جریان نحوه آماده سازي و پخت غذاي 
زائران قرار گرفت. حجت االسالم و المسلمین قاضي 
عس��کر به همراه جمعي از مدیران بعثه مقام معظم 
رهبري و سازمان حج و زیارت به منظور سرکشي به 
مراکز خدمات رسان به زائران در مدینه النبي و اطالع 
از نحوه طبخ غذا در آشپزخانه هاي مستقر در مدینه، 
در دو آش��پزخانه مرکزي »زین« و »دخیل« حاضر 
شد و از نزدیک روند پخت غذا و مسائل جانبي آن ها 

را مالحظه و مورد بررسي قرار داد.
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسکر در پایان 
این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاري 
بس��یاري از اقالم مورد نیاز این آشپزخانه ها از داخل 

تامین ش��ده تا در نتیجه چرخه تولید داخلي تقویت 
گردد و هم غذاها با ذائقه ایرانیان عزیز تطبیق داشته 
باش��د. وي با قدرداني از تالش هاي صورت گرفته در 
آش��پزخانه  هاي متمرکز، عوامل دس��ت اندرکار را از 
بهترین و متخصص ترین نیروها در این زمینه معرفي 
ک��رد و ادامه داد: همین امر موجب ش��ده تا رضایت 
نسبي زائران تامین ش��ود و در بازدیدهاي مکرر ما از 
هتل ها، موارد نارضایتي بسیار کم به چشم مي خورد.

امیرالحاج ایران به نکت��ه اي دیگر پرداخت و آن 
انجام مراقبت هاي الزم جهت رعایت اصول بهداشتي 
در طبخ غذاها بود؛ وي افزود: وقتي در این حجم غذا 
تولید مي ش��ود، این متفاوت از وضعیتي اس��ت که 
در یک خانه وج��ود دارد که غذا براي چند نفر طبخ 
مي شود، البته هر سال براي ارتقاي کیفیت و سالمت 

غذاها کارهاي در خور تقدیري صورت مي گیرد.
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