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تسهیالترونقتولیدبهواحدهای
صنفیاستانبوشهرپرداخت
م یشود

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر
از پرداخت  ۱۰میلیارد ریال تسهیالت رونق کسب
و کار به واحدهای صنفی استان بوشهر خبرداد و
گفت :پیشبینی میشود تا پایان سال فرصتهای
شغلی از محل پرداخت تسهیالت رونق تولید در
استان ایجاد شود .سید حسین حسینی محمدی در
نشست بررسی رومد اجرای کارگروه رفع موانع تولید
با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنفی در زنجیره
عرضه محصوالت بنگاههای کوچک و متوسط قرار
دارند اظهار داشت :این واحدها در زمینههای مختلف
تولیدی ،توزیعی ،کشاورزی و خدماتی فعالیت
میکنند که تامین مالی آنها در کنار بنگاههای کوچک و
متوسط مورد توجه قرار دارد .وی با تاکید بر استمرار
رونق تولید ،حفظ اشتغال ،ایجاد اشتغال جدید و
افزایش رشد اقتصادی افزود :در این راستا تامین
سرمایهدر گردش و منابع مالی طرحهای نیمه تمام
و بازسازی ،نوسازی واحدهای اقتصادی در اولویت
قرار دارد .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان بوشهر از پرداخت  10میلیارد ریال تسهیالت
بانکی رونق کسب و کار به واحدهای صنفی استان
بوشهر خبرداد و گفت :پیشبینی میشود تا پایان
سال فرصتهای شغلی از محل پرداخت تسهیالت
رونق تولید در استان ایجاد شود .حسینی محمدی
از رسیدگی به بیش از  80پرونده بنگاه اقتصادی در
راستای رونق تولید خبر داد و تصریح کرد :بررسی و
رسیدگی بیش از  80پرونده بنگاه اقتصادی در قالب
 20جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با
 140مصوبه برای تسریع در حل مشکالت واحدهای
صنعتی ،معدنی و دیگر بخشهای تولیدی در سه
ماهه نخست امسال انجام گرفته است .وی با اشاره به
بررسی و علل مشکالت واحدهای تولیدی غیر فعال
که توانایی و توجیه فنی و اقتصادی الزم برای راه
اندازی مجدد را دارند بیان کرد :رایزنی با دستگاههای
اجرائی  ،بانکهای عامل وسمنهای مرتبط با تولید
برای احصاء و جمع بندی مسائل و مشکالت حوزه
تولید از جمله تامین مالی و بانکی ،مالیات مستقیم و
ارزش افزوده ،بیمه تامین اجتماعی پیگیری میشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر
با بیان اینکه مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی
از طریق دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان پیگیری و دنبال میشود عنوان کرد:جلسات
کمیته بررسی تامین مالی بنگاههای اقتصادی و
طرحهای نیمه تمام و پرداخت تسهیالت برنامه تولید
و اشتغال به طور مستمر و هفتگی برگزار میشود.
حسینی تامین مالی بنگاههای تولیدی در راستای
اقتصادمقاومتی ،بازسازی ،نوسازی و تسهیالت
بازسازی و نوسازی اصناف تولیدی از دیگر اقدامات
صورت گرفته دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید استان بوشهر است.

دومینمنایشگاهبیناملللیخرمادر
آبانبرگزارمیشود

دومین نمایشگاه و جشنواره خرما با حضور هیئت
های خارجی از کشورهای هدف بازار خرمای استان،
آبان ماه امسال در محل دایمی نمایشگاههای بین
المللی برگزار می شود .به گزارش روابط عمومی
نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر؛ مهرداد
ابراهیمی مدیرعامل این شرکت گفت :از آنجا که
اولین دوره نمایشگاه تخصصی خرما با موفقیت و
استقبال بی نظیری مواجه شد ،دومین دوره این
نمایشگاه را با رویکرد بین المللی برگزار خواهیم
نمود .ابراهیمی افزود :با توجه به تولید ساالنه بیش از
 150هزار تن خرما در استان بوشهر ،بوشهر به عنوان
قطب خرمای کشور تلقی میگردد که ما در تالشیم
با شناخت بازارهای هدف و گسترش تعامالت
خود ،صادرات مهمترین محصول کشاورزی استان
را افزایش دهیم .وی ادامه داد :با دعوت از هیئت
های تجاری از کشورهای روسیه ،ترکیه ،قزاقستان،
قطر و عمان شرایط الزم برای برقراری ارتباط رو در
رو تولید کننده و خریدار و معرفی بهینه این محصول
مهیا می شود .ابراهیمی افزود :برگزاری نمایشگاه
خرما و معرفی این محصول باعث می شود تا در
وهله اول آشنایی مردم با این ماده غذایی مقوی،
سهم این محصول را در سفره های آنها بیشتر کرده
و ثانیا با حضور آخرین علوم کشاورزی و تاسیسات
و دستگاههای بسته بندی ،کشاورزان از روش های
نوین برای تولید محصول خود و فرآوری آن آشنا
شوند .گفتنی است این نمایشگاه امسال از  21الی
 24آبان ماه در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی
استان برگزار می شود.
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عضو هیاتمدیره فدراسیون واردات ایران:

کاالهای فسادپذیر در
گمرک رسوب کردهاند

خلیج فارس جای خالفکاران نیست

منابع آبزی  ،ذخائر آبزی
به منظور صیانت از منابع آبزی و جلوگیری از فعالیت های
سودجویانه مخرب صیادنماها در خلیج فارس تا فصل
آزادسازی صید میگو اقدام های یگان حفاظت منابع آبزیان
شیالت استان بوشهر تشدید و با متخلفان برخورد میشود .هر
سال برای جلوگیری از فعالیت افراد متخلف و صیاد نماهایی
که به صورت غیرقانونی اقدام به صید میگو و سایر ماهیان کف
زی به شیوههای صید غیرقانونی ترال در فصلهای ممنوعه
میکنند طرح دریا بست بر اساس تصمیم مدیریت صید قبل از
آغاز صید میگو از  ۱۵تیر تا اوایل مرداد اجرا میشد و در این
مدت هیچ شناوری حق رفتن به دریا را ندارد و هرگونه
سرپیچی به عنوان تخلف حساب میشد .این طرح هر سال با
مخالفت صیادان واقعی روبرو میشد زیرا آنان معتقد بودند در
مدت دریابست که حدود  ۲۰روز به طول میانجامید ،برای
تأمین نیازهای زندگیشان که وابسته به دریاروی است با
مشکل جدی مواجه میشوند.به همین دلیل بر اساس نظر
جامعه صیادی زمان اجرای طرح دریا بست تغییر کرد و به
فصل زمستان همزمان با آغاز تخم ر یزی آبزیان (از اواسط
بهمن ماه) موکول شده است.مدیرکل شیالت استان بوشهر
گفت :ساالنه  ۶۰هزار تن آبزیان خوراکی و غیر خوراکی در
این استان صید میشود که یکی از گونههای خاص و مهم آن
میگوی دریایی است.عباسعلی زنده بودی افزود :صید این گونه
دریایی هرسال از مرداد ماه آغاز و تا شهریور ماه به صیادان
مجوز برداشت میگو داده میشود.وی ادامه داد :از چند سال
گذشته برای حفظ و حراست از ذخیرههای آبزیان و کنترل بهتر
صیدگاهها اقدام به اجرای طرح دریابست میشد که زمان
اجرای این طرح به درخواست جامعه صیادی در سال جاری
تغییر کرده و به زمستان موکول شده است .زنده بودی اضافه
کرد :افراد متخلف وصیاد نماهایی در استان وجود دارند که به
صورت غیرقانونی اقدام به صید میگو و سایر ماهیان کف زی
به شیوههای صید غیرقانونی ترال در فصلهای ممنوعه میکنند.
وی گفت :یگان حفاظت منابع شیالت تالش خود را برای
برخورد با این متخلفان انجام میدهد و کسانی که دستگیر
میشوند جریمههای سنگینی در انتظار آنهاست .زنده بودی
اضافه کرد :با توجه به گستردگی حوزه صید و صیادی در استان
بوشهر و صیدگاههای استان امکان رصد دائم و کامل همه آنها
در تمام اوقات وجود ندارد .وی اظهارداشت :براساس همین
موضوع افراد زیاده خواه و سودجو اقدام به صید غیرقانونی
میکنند هرچند اقدامات الزم در این زمینه سبب شده تا حدود
زیادی برای شناورهای لنج بازدارنده باشد ولی در حال حاضر
قایقهای بی هویت و تفریحی بدون هیچ مجوزی از هیچ
ارگانی اقدام به صید غیرمجاز در دریا میکنند .زنده بودی
گفت :امکان برخورد با این شناورها در همه شهرستانها و
سواحل استان امکان ندارد و یکی از خواستههای همیشگی
شیالت استان همکاری سایر ارگانهای نظارتی و مدیریتی
برای برخورد و جمع آوری این شناورهای بدون مجوز است.
وی ادامه داد :تا زمانیکه این شناورهای بی هویت تعیین تکلیف
نشوند معضل قاچاق صید و بهره برداری غیرقانونی توسط این
قایقها از ذخایر دریایی ادامه دارد .زنده بودی با اشاره به
همکاری نیروی دریایی سپاه در توقیف شناورهای متخلف
گفت :همکاری جامعه و تعاونیهای صیادی در برخورد با
متخلفان ضروری است .وی ادامه داد :ایمان داریم چنانچه
جامعه صیادی همکاری کنند براحتی میتوان با شناورهای بی
هویت برخورد و متخلفان را شناسایی ،دستگیر کرد .معاون
صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت استان بوشهر گفت:
طرح دریابست برای ممنوعیت صید گونههای آبزی امسال
مطابق معمول سه سال گذشته قبل از آغاز فصل صید میگو
انجام نمیشود و به زمستان موکول شده است .منصور پا پری
افزود :تغییر زمان اجرای طرح دریا بست بر اساس نظر جامعه
صیادی انجام و در فصل زمستان همزمان با آغاز تخم ر یزی

آبزیان از اواسط بهمن ماه اجرا میشود .وی بیان کرد :باتوجه به
اینکه از اوایل فصل زمستان تا اوایل بهار فصل باروری و تخم
ر یزی ماهیان و پس از آن زمان بازسازی آبزیان است اجرای
طرح دریا بست فرصتی برای تنفس دریا به شمار میآید .پا
پری تاکید کرد :همراهی جامعه صیادی موفقیت اجرای طرحها
را بیشتر میکند .وی اضافه کرد :با توجه به تنوع گونههای آبزی
در خلیج فارس و دریای عمان تالش میشود با اجرای طرح
دریابست در زمان تخم ر یزی گونههای آبزیان کف زی از این
گونهها محافظت شود .پاپری یادآور شد :امروز بر اساس نظر
مؤسسه تحقیقات بیش از  ۲هزار گونه در قالب  ۳۵۰خانواده از
آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد که باید از آنها
محافظت شود .معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت
استان بوشهر گفت :با اجرای طرح دریابست از ورود چندین
هزار ادوات صید به دریا که منجر به تخریب برخی از
زیستگاهها میشود ،جلوگیری خواهد شد .وی رسیدن ماهیان
به اندازه مشخص ،انجام تعمیر اساسی شناورها و بهسازی آنها،
جلوگیری از تخلف صیادی و صید غیرمجاز را از جمله
هدفهای اجرای طرح دریا بست عنوان کرد .پاپری با اشاره به
انجام گشتهای تحقیقاتی برای تعیین زمان صید میگو گفت:
نخستین گشت تحقیقاتی گشایش صید میگو در سا ل جاری
از سوی پژوهشکده میگوی کشور در استان بوشهر انجام شد.
پا پری یادآور شد :گشتهای تحقیقاتی به منظور بررسی
وضعیت ذخایر میگو در آبهای استان بوشهر و تعیین زمان
صید انجام میشود .وی ادامه داد :این گشتهای تحقیقاتی به
وسیله کارشناسان ارزیابی و ذخایر پژوهشکده میگوی کشور با
همکاری اداره کل شیالت استان و با استفاده از لنج صیادی
شرکت کشتیرانی و خدمات صیادی تندیس خلیج فارس انجام
میشود .پاپری گفت :دومین گشت تحقیقاتی نیز از  ۱۵تیرماه
در آبهای استان بوشهر آغاز شده است .معاون صید و بنادر
ماهیگیری اداره کل شیالت استان بوشهر گفت :هم اکنون بیش
از  ۸۵درصد میگوی موجود در بازار میگوی سفید خوزستان
است .پاپری ادامه داد :میگوی خوزستان خارج از فصل صید و
به استانهای همجوار ارسال میشود و توقیف تعدادی از
خودروهای حامل میگو در مبادی ورودی استان این ادعا را
ثابت میکند .وی افزود :بخشی از میگوی بازار درآبهای استان
بوشهر و بیشتر از سوی قایقهای بی هویت صید میشود که
تالش میشود با تداوم گشتهای حفاظت منابع به حفظ
ذخیره این آبزی کمک شود .جانشین فرمانده یگان حفاظت
شیالت استان بوشهر گفت :محصوالت آبزی از انفال عمومی
به حساب به شمار میروند و وارد کردن هرنوع خسارت به
آنها موجب تعقیب و مجازات متخلفان میشود .غالمرضا
آغاجری زاده افزود :یگان حفاظت از منابع آبزی عالوه
برگشتهای قبلی در محدوده آبهای استان بوشهر ،یک
فروند لنج و  ۲فروند گلف خود را از امروز تا بازگشایی صید
میگو به طور ثابت در دریا مستقر و فعالیت شناورهای صیادی
را رصد میکند .وی بیان کرد :خورهای ساحلی ،صیدگاههای
بوشهر ،رستمی و مطاف از صیدگاههای مهم استان بوشهر
است و با حفاظت از آنها از منابع این آبزی صیانت میشود.
آغاجری ادامه داد :در زمان حاضر بیش از  ۲هزار قایق بی
هویت در استان بوشهر وجود دارد که بیشترین میزان تخلف را
دارند .وی یادآور شد :این شناورها فاقد هرنوع مجوز و سند
هویتی هستند و حتی مجوز فعالیت تفریحی هم ندارند از این
رو در صورت مشاهده توقیف و درپایگاههای این یگان
نگهداری و مالکان به مراجع قضائی معرفی میشود .جانشین
فرمانده یگان حفاظت شیالت استان بوشهر گفت :در  ۱۵روز
گذشته که بیشترین کشفیات را داشتیم و پنج دستگاه خودرو
حامل میگو ۲ ،قایق بدون هویت و  ۲فروند لنج توقیف شده و
چهار هزار و  ۲۸۶کیلوگرم میگو ۲۰۰ ،کیلوگرم ماهی و مقدار
زیادی ادوات غیر مجاز صید میگو نیز کشف شده است.

براساس اعالم رئیس این پژوهشکده هر وقت میانگین طولی
گلههای میگو به اندازهای برسد که از لحاظ اقتصادی سود آور
و  ۷۰درصد این جمعیت به اندازه تجاری ( ۱۲سانتی متر)
باشد ،صید میگو در آبهای استان بوشهر آزاد میشود .عقیل
دشتیان نسب افزود :خلیج فارس حاوی بیش از  ۲هزار گونه
آبزی در قالب  ۳۵۰خانواده است و همه آنها در تعادل
اکوسیستم خلیج فارس نقش دارند ،به همین دلیل برای تولید
پایدار بایستی همه گونهها حفظ شوند .رئیس پژوهشکده
میگوی کشور گفت :در این ارتباط بخش اکولوژی و بیولوژی
دریا در این پژوهشکده مسئولیت ارزیابی و مدیریت ذخایر را
انجام میدهند که یکی از این گونهها که ارزش اقتصادی خوبی
دارد میگو است .وی ادامه داد :در محدوده استان بوشهر از اول
تیرماه در قالب  ۳۰ایستگاه تحقیقاتی گشتهای دریایی
متعددی از جنوب تا شمال استان در عمقهای زیر  ۱۰متر۱۰ ،
تا  ۲۰متر و  ۲۰تا  ۳۰متر درزمینه وضعیت گلههای میگو انجام
میشود .دشتیان نسب گفت :با توجه به اینکه میگو موجودی
کوتاه عمر است و بایستی این گونه برای تخم ریزی و زاد
آوری برای سال بعد بماند بعد از صید  ۸۰درصد جمعیت این
آبزی و باقی ماندن  ۲۰درصد از گلههای میگو براساس نظر
پژوهشکده میگو صید این آبزی در دریا ممنوع اعالم میشود.
وی اضافه کرد :یکی از مشکالت ما برداشت میگوی دریایی به
وسیله تور ترال است که این شیوه صید لطمههای زیادی به
بستر دریا وارد میکند و در زمان حاضر این شیوه تنها برای
صید میگو اعمال میشود .دشتیان نسب یادآور شد :با وجود
مخرب بودن تور ترال اما تاکنون شیوه جایگزینی برای صید
میگو تعریف نشده است .وی تاکید کرد :خلیج فارس دریای
بستهای است که خیلی زود آسیب می بیند و برای بازسازی
ذخایر آن سالها زمان میبرد تا الروها ،علفهای دریایی،
مرجانهایی که از بین رفته دوباره احیا شود .دشتیان نسب
گفت :تاکنون یک گشت تحقیقاتی انجام شده و گشت دوم
تحقیقاتی نیز در دست اجراست و پس از پایان گشت دوم
زمان آغاز صید میگو اعالم خواهد شد .وی یادآور شد :در
گذشته گشتهای تحقیقاتی تا منطقه شمال استان در منطقه
بهرگان انجام میشد ولی با کم شدن ذخیره میگو در شمال
استان ،هم اکنون بیشتر تمرکز صید در جنوب و مرکز استان
است ،براین اساس منطقه اجرای گشتهای تحقیقاتی هم
اکنون به حدفاصل مطاف در بندر دیر تا جزیره شمالی گناوه
است .دشتیان نسب با بیان اینکه بیش از  ۹۰درصد میگوی
استان بوشهر میگوی ببری است گفت :بیشتر میگوی وارد شده
به استان قبل از اعالم زمان صید از استانهای همجوار و میگوی
سرتیز است که از لحاظ ارزش غذایی و اقتصادی از میگوی
بوشهر پایینتر است.
رئیس پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر گفت :با
توجه با تفاوت گونهای و وجود چراگاههای مناسب از منطقه
مطاف تا تنگستان وجود علفهای دریایی و صخرهای بودن
این منطقه باعث خوش طعم شدن میگوی بوشهر میشود.
دشتیتان نسب افزود :صید بی رویه ،استفاده از تجهیزات
صیادی مخرب ،تالش صیادی بیش از حد ،تغییرات اقلیم و
آلودگیها از جمله عوامل مهم در کاهش ذخایر آبزیان است
و باید به دریا و آبزیان فرصت تنفس ،تخم ریزی و زادآوری
داده شد و به روشهای مختلف و با صرف هزینه به بازسازی
ذخایر کمک کنیم .وی بیان کرد :خلیج فارس آبراهه باریکی
است که محتاج ورود بسیاری از گونهها و گلههای آبزیان
از اقیانوس هند و دریای عمان است که موارد باال و دیگر
فعالیتهای بشری این منطقه را نا امن کرده و این عوامل روی
مهاجرت آبزیان تأثیر منفی میگذارند .استان بوشهر دارای ۱۵
هزار صیاد حرفهای است که در قالب یکهزار شناور (قایق و
لنج) در استان فعالیت میکنند و از این تعداد صیاد هشت هزار
نفر دارای مجوز صید میگو هستند.

عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات
ایران میگوید که به دلیل تحریمها و عدم
امکان پرداخت پول به فروشنده خارجی،
کاالهای وارداتی و بعض ًا فاسد شدنی که با
استفاده از اعتبار تجار خوشنام ایرانی وارد
کشور شدهاند ،بیش از چندین ماه است
که در گمرکات رسوب کرده و امکان
ترخیص ندارند .محمدمهدی نهاوندی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره مشکالت ناشی از
رسوب کاال در گمرکات کشور ،اظهار کرد:
دقیق ًا در شرایطی که انتظار به حق فعاالن
بخشخصوصی و تالش شبانهروزی
مسئوالن ،رفع آثار سو ناشی از تحریم و
محدودیتهای اقتصادی تحمیل شده از
سوی دشمنان بر بنگاهها و تجار است ،با
کمال تعجب بعض ًا شاهد موانع و مشکالت
خسارت باری از سوی برخی دستگاههای
داخلی هستیم .وی افزود :به عنوان نمونه
در شرایطی که به دلیل تحریمهای خارجی
واردات کاال به کشور با دشواریهای جدی
مواجه است و همین مسئله مراحل رسیدن
کاال به مرزهای ایران را سخت میکند،
میبینیم که کاالهای زیادی در گمرکات
باقیمانده و واردکنندگان این کاالها عم ً
ال
شاهد نابودی سرمایه و اعتبار خود هستند.
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران
از مشکل برخی واردکنندگان با سازمان
اموال تملیکی نیز خبر داد و مدعی شد:
متأسفانه این سازمان بدون توجه به شرایط
تحریم و صرف ًا به استناد مقررات و رویههای
حاکم در شرایط عادی کشور ،اقدام به تملک
اموال تجاری میکند درحالیکه صاحبان کاال
به طور ناخواسته و صرف ًا به دلیل تحریمهای
خارجی و مشکالت بانک مرکزی در تأمین
و انتقال ارز مربوطه ،امکان ترخیص کاالی
خود از گمرک را ندارند .این فعال اقتصادی
خاطرنشان کرد :اگر وزارت امور اقتصادی و
دارایی هیچ برنامهای در مسیر دفاع از حقوق
و منافع فعاالن اقتصادی و حمایت از آنها
ندارد ،حداقل ترتیبی اتخاذ کند تا از تشدید
آثار و ایراد خسارتهای مضاعف به بخش
خصوصی از سوی برخی از دستگاهها
و سازمانهای داخلی جلوگیری شود .به
گزارش ایسنا ،در طول ماههای گذشته با
توجه به نیاز کشور به مدیریت مصرف ارز،
دولت واردات تعدادی از کاالها را ممنوع
کرده و برای دیگر واردات نیز شروطی را در
نظر گرفته است .سرپرست سازمان توسعه
تجارت ایران در روزهای ابتدایی هفته
جاری اعالم کرد که دولت تالش میکند
مقدمات واردات کاالهایی را که برای
واردات مجوز داشتهاند و تمام مراحل ثبت
سفارش را به طور کامل طی کردهاند ،فراهم
کند .مودودی این را نیز گفته که باید میان
واردکنندگان واقعی و کسانی که کاالهای
ممنوعه را وارد کردهاند و امروز به دنبال
فشار آوردن به گمرک برای ترخیص این
کاالها هستند ،تفاوت قائل شد

شناور اماراتی با  18ميليارد
کاالي قاچاق در گناوه
توقیف شد

فرمانده درياباني استان بوشهر از کشف بيش
از 18ميليارد ريال کاالي قاچاق از یک فروند
شناور باری کشور امارات در بندر گناوه خبر
ياله رضايينژاد" در گفت
داد .سردار "ول 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار
داشت :مأموران پست کنترل و مراقبت مرزي
بندر گناوه حین گشت زنی در سواحل به
يک فروند شناور باري کشور امارات که
در این بندر پهلو گرفته بود ،مشکوک و
دستور بررسی از آن را صادر کردند .وي
افزود :دریابانان با هماهنگي مراجع قضائي از
شناور بازديد کردند و توانستند  4هزار عدد
سر سوزن آمپول تاتو 84 ،هزار عدد لوازم
التحرير 218 ،عدد المپ و  3هزار و 500
قلم ابزار آالت صنعتي از قاچاقچیان کشف
کنند .فرمانده دریابانی استان بوشهر با اشاره
به توقیف شناور و دستگیری  4قاچاقچی
تصریحکرد:کارشناسانارزشریالیمحموله
کشف شده را 18میلیارد و 817میلیون ریال
برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده راهی
مراجعقضائیشدند.

