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در بیمارستان کرونایی کرج روی داد؛
اختالل در اکسیژن رسانی به بیماران 

به دلیل سرقت کابل های برق
رئیس بیمارســتان 
امام علــی ) ع( کــرج از 
قطع جریان برق به دلیل 
سرقت کابل و اختالل در 
اکسیژن رسانی به بیماران 

مبتالبه کرونا در این بیمارستان خبر داد. به گزارش 
ایسنا، منصور آذریان اظهار کرد: صبح روز شنبه برق 
بیمارستان امام علی )ع( به دلیل سرقت کابل حدود 
دو ساعت قطع شد. طی این مدت اکسیژن رسانی به 
بیمارانی که از طریق دستگاه اکسیژن تنفس می کنند، 
به صورت دستی انجام شد. او در پاسخ به اینکه قطعی 
برق به چند بیمار آسیب رسانده، گفت: در این خصوص 

باید سخنگوی ستاد کرونا اطالع رسانی کند.
    

 هشدار درباره فروش مواد مخدر 
در فضای مجازی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ نسبت به فروش 
مواد مخدر در فضای مجازی نیز هشــدار داد. به 
گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی اظهار کرد: 
یکی از باندهایی که اقــدام به فروش مواد مخدر 
گل از طریق فضای مجازی کرده بود ردیابی شد 
و با انهدام این باند ۱۲ کیلوگرم مخدر گل از آنان 
کشف شــد. او همچنین از کشف بیش از ۱۲۰۰ 
کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۳۵ قاچاقچی 

دانه درشت در پایتخت خبر داد.
    

جریمه ۶۲۰ هزار خودرو به دلیل 
تردد غیرمجاز شبانه در تهران

معــاون آمــوزش و 
فرهنگ ترافیک پلیس 
راهــور تهران گفــت: از 
ابتدای محدودیت های 
تردد شبانه تاکنون ۶۲۰ 

هزار متخلف جریمه شده اند. به گزارش خبرنگاران 
پویا؛ ســرهنگ علــی همه خانی اظهار کــرد: در 
فروردین ماه امسال ۲۵ هزار و ۶89 اعمال قانون به 
دلیل تخلف پالک اعم از تخلف مخدوشی و پوشش 
پالک، صورت گرفته و نیز دو هزار و ۱47 خودرو نیز 

در این رابطه توقیف شده اند.
    

کشف سنگ های قیمتی قاچاق 
در فرودگاه امام)ره(

فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری 
ناجا از کشف سنگ های برلیان میلیاردی از مسافر 
خروجی به دوبی در فرودگاه امــام)ره( خبر داد. به 
گزارش ایرنا سردار حسن مهری اظهار کرد:  ۱۵۰گرم 
سنگ برلیان که در داخل شامپو و کیف دستی این 
مسافر جاسازی شده بود کشف و به دلیل عدم ارائه 
اسناد مثبته، ضبط شــد.  وی  ارزش تقریبی این 

سنگ ها را بیش از پنج میلیارد ریال اعالم کرد.
    

ایجاد ارتباط الکترونیک بین 
دادسراها و کالنتری های تهران 

معــاون نظــارت بر 
ضابطــان دادســرای 
عمومی و انقالب تهران 
از ارتباط الکترونیک بین 
دادسراها و کالنتری های 

تهران در راســتای اجرای برنامه های سند تحول 
قضایی خبر داد. به گزارش فارس، سید مهدی رضا 
کاظمی گفت: در راســتای اجرای برنامه های سند 
تحول قضایی در خصوص اســتفاده هر چه بیشتر 
از سیستم های الکترونیکی در امور قضایی و تأکید 
دادستان محترم تهران با همکاری نیروی انتظامی 
همه کالنتری های شهر تهران ظرف چند روز آینده 
مجهز به سیستم برقراری ارتباط الکترونیک با نواحی 

دادسرای عمومی و انقالب تهران خواهند شد.
    

عذرخواهی رئیس شورای شهر از مردم 
تهران به دلیل کمبودها و ضعف ها

رئیس شورای شهر تهران ضمن عذرخواهی از 
تهرانی ها به دلیل کمبودها و ضعف ها در عملکرد 
شهرداری و شورای شهر گفت: از دولت انتظار داریم 
فراتــر از وعده و مصوبات کاغذی مشــکل کمبود 
ناوگان حمل ونقل عمومی را برطرف کند.  به گزارش 
فارس، محسن هاشمی بیان کرد: بودجه شهرداری 
تهران 4سال قبل دو برابر شهرداری لندن بود و تعداد 
کارکنان شهرداری نیز به شدت افزایش یافته بود. او 
به دلیل وجود کمبودهــا و ضعف هایی که در اجرا 
توسط شهرداری و عملکرد شورای شهر وجود داشته 
از شهروندان تهران عذرخواهی کرد و گفت: امیدوارم 
مطالبات و انتظارات در دوره آینده شورا به صورتی 
باشد که گامی روبه جلو و نه به عقب در حوزه اصالح و 

توسعه مدیریت شهری برداشته شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

اصفهان سال هاســت که با معضل 
خشکی زاینده رود و تبدیل این رودخانه 
دائمی به یک رودخانه فصلی روبرو است. 
بااین حال در دوره های مختلف قول ها 
و تصمیمات بســیاری بــرای احیای 
زاینده رود مطرح شــده کــه هیچ کدام 
نتوانسته کمکی به این رودخانه قدیمی و 

پرآب سابق کند.
داستان بی پایان خشکی زاینده رود در 
دولت های مختلف با تصمیم گیری های 
متفــاوت روبه رو بوده اســت، در دولت 
قبلی تشکیل کارگروه هایی در راستای 
اجرای دستور رئیس جمهور به شورای 
عالــی آب به عنوان مرجــع هماهنگی 
سیاست گذاری تأمین، توزیع و مصرف 
آب کشور مطرح شد که محوریت اصلی 
این کارگروه ها احیای رودخانه زاینده رود، 
ساماندهی کمی و کیفی رودخانه کارون 
بزرگ و در صورت لزوم بحث و بررســی 
ســایر رودخانه ها بود اما این دستورات 
در پیچ وخم بروکراسی های اداری قرار 
گرفت و هر بار با قولــی جدید به تعویق 

می افتد.
 کشاورزان به دنبال مدیریت 

حق آبه هایشان
حاال اما با کاهش نــزوالت جوی، 
برداشت های غیرمجاز و اجرایی نشدن 
مصوبات شــورای عالــی آب زمینه 
نارضایتی کشاورزان و معیشت سخت 
آن ها را فراهم کرده اســت؛ آنان که از 
همه راه های رفته ناامید شــدند برای 
تحقق مطالبات خود اعالم کرده اند از 
ابتدای اردیبهشت ماه به دنبال مسیر 
رودخانــه حرکت و از برداشــت های 

غیرمجاز جلوگیری می کنند.

همین موضــوع دلیلی بــود تا روز 
شنبه چهارم اردیبهشت ماه کشاورزان 
اصفهانی دست به تجمع و اعتراض بزنند. 
کشاورزان شــرق اصفهان با تجمع در 
منطقه چادگان، نزدیک سد زاینده رود 
خواهان دریافت حق آبه کشاورزی شان 
شــدند. آن ها می گویند از منطقه شرق 
اصفهان که سال ها است با مشکل بی آبی 
و خشک سالی و عدم تخصیص حق آبه 
کشــاورزی مواجه اســت با ماشین به 
چادگان آمده اند تا لوله انتقال آب به یزد 
را کور کنند! یکی از آن ها به خبرنگار ایلنا 
می گوید: ما چیزی جز حق آبه خودمان 
نمی خواهیم؛ می دانیم خشک ســالی 
اســت، ولی حق آبه مان حتی اگر یک 
استکان آب اســت را به خودمان بدهند 
تا در موردش تصمیم بگیریم که چگونه 
آن را مصرف کنیم. مدیریــت آب را به 
خودمان بدهند؛ اصاًل بدهند دست یک 
بچه کشاورز تا ببینند بهتر از خودشان 

مدیریت می کنیم یا نه؟
هر نوع اعتراضی ممنوع است!

داستان نارضایتی کشاورزان از اینجا 
شروع می شود که ســه استان اصفهان، 
چهارمحــال و بختیاری و خوزســتان 
هرکدام نســبت بــه برداشــت آب از 
زاینده رود ســهمی را طلب می کنند و 
معتقدند که توزیع آب نامتوازن اســت. 
در منطقه شرق اصفهان حدود 4۰۰ تا 
4۵۰ هزار نفر به صورت مســتقیم از راه 
کشاورزی کســب درآمد می کنند که 
خواســته آن ها تأمین حق آبه از محل 
رودخانه زاینده رود اســت. کشاورزان 
می گویند برداشت غیرقانونی از منابع آبی 
زاینده رود باید متوقف شود و حق آبه ها به 

شکل عادالنه ای تخصیص یابد.
بیش از یک دهه است که موضوعاتی 
چون بحــران خشک ســالی درنتیجه 
کم بارشی، کشــت محصوالت آب بر، 

برداشــت ها و پمپاژهــای غیرمجاز، 
بی برنامگــی برخی مســئوالن، اتالف 
وقت، افزایش جمعیت و برداشت های 
آب در بخــش صنعت و به تبــع آن ها 
افزایــش مصــرف آب و عــدم اجرای 
مصوبات شــورای عالی آب، معیشــت 
کشاورزان را هدف گرفته است. از سوی 
دیگر بسیاری معتقدند مسئله کم آبی 
تبدیل به موضوعی امنیتی شده است. 
همچنین در پی اعتراضات کشــاورزان 
دادستانی اصفهان دستور داده بود تجمع 
کشاورزان ممنوع است و روز شنبه هم 
علی اصفهانی، دادستان اصفهان، تهدید 
کرد که با تجمع اعتراضی کشــاورزان 
برخورد خواهد شــد. او گفــت که این 
تجمعات مورد »سوءاستفاده جریان های 
معاند« قرارگرفته و »شناسایی مرتبط 
یا با گروه هــای معاند در دســتور کار 

دستگاه های امنیتی قرار دارد«.
برداشت های غیرقانونی و گم شدن 

بخش زیادی از آب زاینده رود
کشاورزان اما می گویند اینجا خبری 
از معاندان و عامالن نفوذی نیست و بحث 
دریافت مطالبات کشاورزان است. محمد 
نقدعلی، نماینــده اصفهان در مجلس 
وزارت نیرو را مقصر این وضعیت می داند. 
او گفته است که از آب شربی که در مسیر 
رودخانه رهاسازی شــده در محدوده 
چهارمحال و بختیاری برداشت غیرقانونی 
صورت گرفته است. درحالی که وزارت 
نیرو حق را به استان های هم جوار و صنعت 
واگذار کرده و طبق مصوبــات قرار بود 
جبران کند اما هیچ اقدامی صورت نگرفته 
اســت.  صنف کشــاورزی چهارمحال 
و بختیاری امــا می گوید که مشــکل 
جای دیگری است و اســتان اصفهان از 
ســهم تخصیص یافته صددرصدی آب 
زاینده رود 9۵ درصد را استفاده می کند 
و فقط ۵ درصد از این سهم نصیب استان 

چهارمحال و بختیاری می شود. به گفته 
آن ها مقدار بســیار زیادی از آب دریکی 

مسیرها گم می شود. 
در همین رابطه، اسفندیار امینی، دبیر 
اجرایی صنف کشاورزی اصفهان نیز گفته 
است که معاون عمرانی استاندار اصفهان 
به کشاورزان قول داد تا در اردیبهشت ماه 
آب رهاسازی شود، البته معاون استاندار 
هم بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری 
با کم آبی این قول را به کشاورزان داده بود.

او بــا اشــاره بــه فراخــوان تجمع 
کشاورزان، ادامه داد: کشاورزان خبردار 
شدند که خروجی سد زاینده رود تا حدود 
۵ متر افزایش یافته درصورتی که آبی به 
کشاورزان اختصاص نیافته است؛ وقتی 
از آب منطقه ای پیگیر شــدیم در پاسخ 
شنیدیم که این افزایش خروجی به دلیل 
کفاف ندادن مقدار رهاسازی قبلی برای 
مصارف شــرب، صنعت و اختصاص به 

استان یزد بوده است.
بر اســاس گفته های دبیــر اجرایی 
صنف کشاورزی اصفهان این موضوع به 
معنای این است که برداشت هایی در بین 
مسیر ازجمله در فاصله چم آسمان تا سد 
زاینده رود در استان چهارمحال و اصفهان 
شروع شــده که این امر سبب ناراحتی 
کشاورزان شده است؛ سؤال کشاورزان 

از مسئوالن این اســت که چرا مناطق 
باالدســت باید تا این حد آزاد باشند که 
هر زمانی که مایل هستند برداشت آب 

داشته باشند؟
امینی با بیان اینکه در اردیبهشت، 
آبی به کشاورزان نمی رسد، خاطرنشان 
کرد: کشــاورزان امیدی به مســاعدت 
دســتگاه های مختلف ندارند، به دلیل 
اینکه مصوبات شورای عالی آب اجرا نشد 
و وزارت نیرو هم بابت برداشــت هایش 
از حق آبه ها باید طرح های تأمین آب را 
اجرا و آب را تحویل می داده، اما این کار 
را نکرده است؛ به همین سبب کشاورزان 
برنامه ریــزی کردنــد تا خودشــان از 
اردیبهشت ماه به دنبال رودخانه حرکت 
کننــد و مانع برداشــت های غیرمجاز 

آب شوند.
او افزود: در مورد خسارت نکاشت قرار 
شد مبالغی را به کشاورزان غرب اصفهان 
پرداخت کنند که البته آن هم به خاطر 
خسارت نکاشت امسال نیست و به دلیل 
بدهکار بودن آن ها در سال 9۶ و 97 است؛ 
امســال هم هنوز برنامه ای برای جبران 

خسارات کشاورزان تعیین نشده است.
مخالفت ها به انتقال آب زاینده رود 

به استان های مرکزی
این اعتراض ها به کمبود حق آبه اما 
تازه نیســت. پیش ازاین هم اعتراضات 
زیادی در این رابطه وجود داشت؛ حاال اما 
ازسرگیری پروژه انتقال آب بن به بروجن 
باعث شده تا کشاورزان اصفهانی بیش از 
گذشته خشمگین شوند.  طرحی که قرار 
است ساالنه 4۰ میلیون مترمکعب از آب 
زاینده رود را به حوزه آبریز کارون منتقل 
کند. از طرفی طرح های آب رســانی به 
اصفهان هنوز اجرایی نشده است. ازجمله 
پروژه های سد و تونل بهشت آباد و فاز ۳ 

تونل کوهرنگ. 
یکی دیگر از معضالتی که کشاورزان 
و حتی مردم اصفهان با آن روبه رو هستند 
و باعث اعتراض آن ها شــده، انتقال آب 
زاینده رود به استان های مرکزی کشور 
اســت. طرح انتقال آب از زاینده رود به 
اســتان های مرکــزی سال هاســت 
که مطرح شــده، اما این موضوع هنوز 
پیچیدگی هایی دارد که تاکنون حل نشده 
باقی مانده است. بســیاری از اصفهانی 
مخالف طرح انتقــال آب زاینده رود به 
یزد هستند و بارها لوله های انتقال آب را 
تخریب کرده و با مأموران درگیر شده اند. 
بســیاری از کارشناسان معتقدند 
سیاست های اشــتباه دولت مردم را 
رو به روی هم قرار داده اســت و مردم 
دیگر برای گرفتن حقشــان به سوی 
مراجع قانونی نمی روند و خودشــان 

دست به کار می شوند.  
حال ناخوش کشاورزی در اصفهان

سال ها پیش که خشک سالی در همه 
استان ریشــه ندوانده بود، مردم شرق 
اصفهان به کشــت گندم و جو و پنبه و 

بعضاً صیفی جات مشــغول بودند و در 
کنار کشاورزی دام پروری و دامداری هم 
داشتند. اما بیش از ۲۰ سال است که این 
منطقه با بحران بی آبی مواجه شده است.

بیشــتر محصوالت در منطقه شرق 
اصفهان به از بین رفته اســت و به دلیل 
عدم دریافت حق آبه، مزارع گندم و جو 
حاال به چراگاه دام تبدیل شــده است. 
شرایط بارندگی و وضعیت سد هم گواه 
این موضوع است که خبری از آب نیست. 
ذخیره ســد کمتر از ۲۰ درصد است و 
بارندگی سال زراعی نیز اصالً خوب نبود. 
بیشتر کشاورزان بیش از ۲۰ سال است 
که با این معضل مواجه اند و برای دریافت 
حق آبه هایشان مشکل دارند. شغل اکثر 
این افراد فقط کشاورزی است و بارها در 
اعتراضاتشان اعالم کرده اند جز حق آبه 

هیچ چیز دیگری نمی خواهند.
شاید این پرســش مطرح شود که 
چگونه در این سال های خشک سالی و 
نبود آب، کشاورزان ارتزاق می کردند؟ 
جواب این سؤال، تخصیص فصلی آب و 
عمیق تر کردن چاه های کشاورزی است. 
اما حاال آب چاه های عمیق هم شور شده 
و به درد آبیاری و دام پروری نمی خورد. 
در ســال گذشــته هم هیچ آبی برای 
کشت پاییزه و آبیاری بهاره به کشاورزان 
تخصیص داده نشــد و بر مشکالت این 
قشــر زحمتکش افزود. آن قدر که کارد 
به استخوانشان رســیده و راهی به جز 
اجتماع در نزدیکی سد زاینده رود و محل 
لوله انتقال آب زاینــده رود به یزد پیش 

روی شان باقی نگذاشته است.
حال باید دید مسئوالن، چه پاسخ و 
راهکاری برای ارتزاق کشــاورزان شرق 
اصفهان دارند. البته راهی به جز تأسیس 
گلخانه صنعتی که در حد شــعار باقی 
ماند، نمانده اســت. طرحی که در زمان 
اســتانداری محســن مهرعلیزاده در 
اصفهان روی خروجــی خبرگزاری ها 
رفت و فقط چند عکــس یادگاری برای 
آقای اســتاندار وقت به همراه داشــت، 
چراکه به گفته اصغر آیتی کشاورز منطقه 
پس ازآن خبری از تأسیس و واگذاری این 

گلخانه نشد که نشد.

کشاورزان حق آبه  خود را از زاینده رود می خواهند، حتی اگر یک استکان است

رنج بی پایان نازایی یک رود!

گزارش

درحالی وزیر بهداشت برای کمک به هند در فاجعه کرونا 
اعالم آمادگی کرده است که به گفته مسئوالن وزارت بهداشت 
از روز شنبه تا ظهر یکشنبه ۱9 هزار و ۱۶۵ بیمار جدید مبتالبه 
کووید۱9 در کشور شناسایی شد و 4۵4 بیمار کووید۱9 جان 

خود را از دست دادند.
مدتی است که ایران پیک بسیار سهمگین چهارم را سپری 
می کند و آمار فوتی ها هر روز بیشــتر می شود. بیشتر مناطق 
کشور قرمز است و وضعیت شیوع بیماری در تهران و چند شهر 
بزرگ کشور وخیم گزارش  شده و انتقادهای زیادی به عملکرد 

وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا شده است. 
با تمام شــرایط ســختی که ایران دارد اما وزیر بهداشت 
روز گذشــته در نامه ای به وزیر بهداشت هند با تأکید بر اینکه 
مدیریت پاندمــی کووید۱9 جز با همدلــی و همکاری همه 
کشورها میسر نیست، آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای 
ارائه کمک های فنی، کارشناسی و تجهیزاتی به این کشور برای 

مهار کرونا اعالم کرد.
سعید نمکی در نامه ای به هاراش وارد هان وزیر بهداشت هند 
نوشته است: جمهوری اسالمی ایران گرچه در سایه تحریم های 

ظالمانه و فشــارهای ناشــی از آن برای تهیه دارو، واکسن و 
تجهیزات پزشــکی، روزهای ســختی را گذراند و امروز نیز با 
موج چهارم بیماری ناشی از ویروس موتاسیون یافته انگلیسی 
روبرو است، مع الوصف توانسته با تکیه بر دانش بومی، استفاده 
از تجربه و علم دانشــمندان داخلی و همچنین وفاق گسترده 
علمی با کمترین عارضه ممکن از این موج سهمگین عبور کند.

باید منتظر کرونای هندی باشیم
ویروس جهش یافته  که در هند فاجعه آفرین شده؛ در ایران 
به نگرانی های مردم دامن زده اســت، چراکه در شــبکه های 
مجازی عکس هایی مبنی بر انجام پروازهای هواپیماهای ایرانی 
به این کشور دست به دست می چرخد. کیانوش جهانپور، رئیس 
مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی نیز درباره ورود ویروس کرونای هندی به 
کشــور گفت: هنوز این ویروس در ایران دیده نشــده اما باید 

منتظر ورود آن باشیم.
واکسن کرونا در مقابل ویروس هندی شانسی ندارد؟

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه شهید 
بهشتی معتقد است گونه هندی کرونا از قدرت انتقال پذیری 

باالتری دارد و می تواند واکســن های موجود را بی اثر کند. به 
گفته  علیرضا ناجی، موارد متعددی که واکسن کرونا هم تزریق 
کرده اند مجدداً مبتال شــدند حتی افرادی که خارج از کشور 
واکسن مدرنا تزریق کرده اند باز مبتالبه بیماری شدند که البته 

خفیف روبه متوسط بوده است. 
وی تأکید کــرد: انتظار ایمنی در برابــر واریانت هندی از 

واکسن های کرونا را نداریم.
اگر رعایت پروتکل ها واجب است چرا شب های احیا 

واجب نباشد؟ 
باوجود چنین شرایطی خبرها از برداشتن محدودیت های 
ترافیکی در شب های قدر حکایت می کنند. سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفته است: طرح منع تردد شبانه از ساعت ۲۲ 

شب تا ۳ بامداد صرفاً در شب های قدر لغو خواهد شد.
به گفته علیرضا رئیسی مصوب شد که مراسم شب قدر و 
نماز عید فطر در شهرهای زرد و آبی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شود؛ همچنین در شهرهای قرمز و نارنجی، 
این مراســم و نماز عید فطر باید حتماً در فضای باز برگزار 
شــود؛ مدت زمان مجاز برای برگزاری مراســم شب های 

احیا حداکثر دو ســاعت و برای نمازهای یومیه، نیم ساعت 
است.در همین رابطه فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و 
مدرسین حوزه علمیه قم گفته است: اگر رعایت پروتکل ها 
واجب است چرا شــب های احیا واجب نباشد؟  او در توئیتی 
نوشــت: ســتاد مقابله با کرونا قصد دارد در شب های احیا 
شــهرهای زرد و نارنجی را قرمز کند. اگر رعایت پروتکل ها 
واجب است چرا شب های احیا واجب نباشد؟ چرا به نام دین 
با جان مردم بازی می کنید ؟ چرا باید تســلیم چند مداح و 
روضه خوان و مقدس مآب شد؟ چرا مردم در خانه های خود 
مراسم را انجام ندهند. هر دستور دینی اگر سالمتی انسان را 

تهدید کند حرام است.

با بحران کرونا و این سطح از واکسیناسیون به کمک هند برویم؟!

آقای وزیر این دلبری ها نه باورپذیر است، نه مطلوب

دبیر اجرایی صنف 
کشاورزی اصفهان: 
کشاورزان امیدی به 

مساعدت دستگاه های 
مختلف ندارند، به دلیل 

اینکه مصوبات شورای عالی 
آب اجرا نشد و وزارت نیرو 
هم بابت برداشت هایش از 

حق آبه ها باید طرح های 
تأمین آب را اجرا و آب را 

تحویل می داده، اما این کار 
را نکرده است

کشاورزان معترض 
اصفهانی: ما چیزی جز حق 
آبه خودمان نمی خواهیم؛ 

می دانیم خشک سالی 
است، ولی حق آبه مان حتی 

اگر یک استکان آب است 
را به خودمان بدهند تا در 

موردش تصمیم بگیریم که 
چگونه آن را مصرف کنیم
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