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شبکه

گزارش آفتاب یزد از بازتاب اقدام اخیر شهردار جدید تهران

تمجیدزیباکالمازدوچرخهسواریحناچی

آفتاب یزد -گروه شــبکه« :پیروز حناچی»
شــهردار تهران که پیشــتر نیز با مترو و
اتوبوس در محل کار خود حاضر شــده بود،
به مناسبت روز سهشنبههای بدون خودرو
با دوچرخه به محل کارش رفت .این کار او با
انتقاد و تاییداتی همراه بود ،برخی این حرکت
را پوپولیســتی خواندند و برخی در پاسخ
گفتند فرهنگ سازی در اجتماع نیازمند کار
سمبلیک ،نمایش و پوپولیسم است.
یکــی از این منتقدین« ،صــادق خرازی»
دیپلمات پیشین ایران و دبیرکل حزب ندای
ایرانیان است که در صفحه اینستاگرامیخود
نوشت« :خدا کنه عوامفریبیهای هیجانی
پایان بگیــرد .روزی نخســت وزیر یک
کشــور اروپایی دیر به پارلمان رسید و در
اعتراض نمایندگان گفت :نخست وزیر شما
مشغول واکس زدن کفشهایش بود به این
نخستوزیر بایســت افتخار کنید .رندی از
نمایندگان مجلس گفت :خاک بر سر کشور و
نخست وزیرش که کشورمان را عالف  ۲لیر
پول و پرداخت آن کرده است .مرد حسابی
پول واکس کفش تو را میدهیم کشور را که
در زمان جنگ است درست اداره کن.
جنابشهردارلطفابهدادشهروحرمانهایش،
به داد مردم و گرفتاری ایشان برسید بدنبال
این عوام.. .ه ا نباشید .اگرخوب کار کنید مردم
نیک داوریتان میکنند» .
غالمحسین کرباسچی ،شــهردار پیشین
تهران که حزب او خواهان شــهردار شدن
محسنهاشمیبود نیز در نقد توصیه گونهای،
نوشــت« :ایکاش آقای حناچی صبح زود
بدون ترافیک با ماشــین بــه دفتر کارش
میرفت؛ پیگیری و تالش میکرد که صدها
واگن معطل مانده مترو به خطوط مترو ملحق
شود که صدها هزار مســافرمترو راحتتر
وسریعتر برسند و دهها هزار اتومبیل کمتر
بیرون بیایند ».حناچی از ابتدای شــروع
مسئولیت خود با انتقادهایی روبرو بود تاجایی
که «عبداهلل گنجــی» در جایی به دفاع ازاو
پرداخت و نقدهــا را قضاوت ،نیت خوانی و
قصاص قبل از جنایت خواند و گفت معلوم
نیســت با خودمان چند چند هستیم .اما
شهردار تهران که زمان زیادی از تکیهاش بر
صندلی ساختمان خیابان بهشت نمیگذرد

شهردارپیروز
ادامه بده

محمدفاضلی

عضوهیئتعلم یدانشگاه

شهردارتهرانبهکمپینسهشنبههایبدونخودرو
پیوسته و دیروز سیزده آذر  1397با دوچرخه سر
کارش رفت و شب هم با دوچرخه به خانه بازگشت.
غالمحسین کرباسچی شهردار سابق تهران (از دی
 1368تا فروردین  )1377به او خرده گرفته است
که به جای رفتار پوپولیســتی با دوچرخه رفتن،
صبح زود با ماشین ســر کارش برود و آزادسازی
واگنهای معطلمانده مترو را پیگیری کند.
ایــن ازجمله اولیــن حملههای تفکــر «عمران
بتونیستی» کارگزاران سازندگی به شهردار تهران
اســت .چند نکته :اول ،صبح زود قبل از شــروع
ســاعت اداری به محل کار رسیدن ،قبل از آنکه
دیگرانی سر کار باشند تا بتوان موضوع واگنهای
مترو را از آنها پیگیری کرد ،راهکار حل مسئله
مترو نیست .توسعه مترو معطل پیگیری نیست،
موانع دیگری دارد از اقتصاد حمل و نقل تا سیاست
شهری .تفکری در پس ذهن برخی مدیران سنتی
هست که هر کس خروسخوان بیاید و دیرهنگام

#

مسئولیتپذیر شناخته میشود و تاکنون
کارها و اقدامات پوپولیستی از ایشان دیده
نشده است .بنابراین برخالف آنچه که آقایان
کرباســچی و خرازی میگویند ،رفت و آمد
حناچی با مترو ،دوچرخه یا بیآرتی بر سر کار
را باید حمل بر صحت کرد.
> کار شهردار پوپولیستی نیست

تاکنوننسبتبهایننقدهاهیچعکسالعملی
نشان نداده است و به نظر میرسد تالشش،
تمرکز برشــهرداری ،فرهنگ ســازی و
ساماندادن به اوضاع نابسامان شهر است.
> کار حناچی درست بود

رییس سازمان محیط زیست و مراتب بعدی
از دانشگاهیان ،هنرمندان ،ورزشکاران وغیره
این انتظارات وجود دارد.
> با این نگاه میتوانیم هر حرکتی را
پوپولیسمیبنامیم

صادق زیباکالم عضوهیات علمیدانشــگاه
تهــران و تحلیگر سیاســی در واکنش به
پوپولیسم خواندن رفتار شهردار تهران گفت:
ما تعریف مشخصی از پوپولیسم نداریم که
بگوییم بر اساس آن تعریف ،مالک ومعیارها،
کار شهردار تهران عوام فریبی بوده است.
شــهردار تهــران در روزی که به اســم
سهشنبههای پاک معروف است با دوچرخه
درمحل کار خود حاضر شــده است؛ در آن
روز از شهروندان خواسته میشود تا جایی
که میتواننــد از آوردن اتومبیل خودداری
کنند و به آنها پیشنهاد داده میشود با وسایل
نقلیه عمومیدر محل کار خود حاضر شوند و
همچنین آنهایی هم که میتوانند ،با دوچرخه
به محل کار خود بروند؛ آقای حناچی هم به
عنوان شهردار این کار را انجام داده است.
این استاد دانشــگاه با اظهار اینکه در میان
مسئوالن ،شهرداراولین کسی است که از او
انتظار انجام این کار میرود ،افزود :از استاندار،
وزیر اقتصاد ،وزیر راه وترابری ،رییس بانک
مرکزی هم انتظــار میرود اما عقال و منطقا
بیشترین انتظار از شهردار است و در مرتبه
بعدی از اعضای شــورای شــهر ،بعد از آن

زیبــاکالم ضمن اظهار مخالفــت با نظرات
کرباســچی و خرازی ،گفت :ممکن است از
یک وجه کارآقای حناچی تاویل و تفســیر
پوپولیستی شــود اما اگرما برسرهر حرکت
صحیح و منطقی با چماق پوپولیسم بکوبیم،
پس آنوقت که من در زلزله کرمانشــاه پول
جمع کردم یا آن فردی که عزاداری میکند
و عکسش زمانی که در هیات عزاداری است
منتشر میشــود هم حرکتی پوپولیستی
انجام دادهایم؛ اگر همینگونه به جلو برویم
هر حرکتی مردمیرا میتوانیم تحت عنوان
پوپولیست،محکومکنیم.
این تحلیلگر سیاســی گفت :ممکن است
که نیت آقای حناچی واقعا پوپولیستی بوده
باشــد ،اما ما نمیتوانیم نیت خوانی کنیم و
مجبور هستیم که بگوییم به عنوان شهردار
از ایشــان این عمل انتظار میرفت و کاری
درست بوده است .زیباکالم با اشاره به سوابق
حناچی در شهرداری و معاونت وزارت راه و
شهرســازی ،گفت :او را به عنوان مسئولی
که گرایشات پوپولیستی دارد نمیشناسم،
نهتنها من ،بلکه اساسا در سطح جامعه آقای
حناچی به عنوان یــک آدم خیلی جدی و

برود ،مدیر خوبی است .مدیران بسیاری هستند که
روزی شانزده ساعت یا بیشتر کار میکنند ،آخر
هفته هم کارتابلهایشان را به خانه میبرند ،اما
یک تصمیم درست نمیگیرند و اص ً
ال وقتی برای
فکر کردن ،خواندن و برگزاری چند جلسه معدود
اما کارآمد ندارند .ســاعات کار بسیار نشانه مدیر
خوب بودن نیست.
غالمحسین کرباســچی در حالی به #شهردار_
پیــروز میتــازد و او را به توســعه حمل و نقل
عمومیفرامیخوانــد کــه دوران مدیریت او بر
شهرداری تهران ،در ادبیات شهرسازی و حمل و
نقل شهری ،به دوران غلبه و اولویت دادن حمل
و نقل شخصی (ســاخت بزرگراهها) و عمران
بتونیســتی (فروش تراکم ،افزایش درآمدهای
شــهر از مســیر فروش فضا ،و توســعه بتونی)
مشهور اســت .دهها طرح و پروژه عمرانی شهر
تهران حاصل تفکر «عمران بتونیســتی» دوران
غالمحسین کرباسچی است .بزرگراههایی که او
توسعه داد ،و شهری که بر اثر تداوم تفکر او تا به
امروز بســط یافته است (و فقط او در آن سهیم
نیست بلکه محصول نگرش کلی سیاستگذاران
و قدرت به توســعه اســت و او نمــاد مدیریت
شهری آن به حساب میآید) تهران امروز – این
#ناخوششهر  -را ســاخته است .توصیه خوب

اســت ،اما برای کســی که ابتدا درباره گذشته
سیاستگذاری و مدیریت خود ،و اشتباهاتش به
کفایت سخن گفته باشد.
حمله غالمحسین کرباســچی به پیروز حناچی
و دوچرخهســواری او ،نوک کوه یخی اســت که
ب تفکر کارگزاران سازندگی
بخش عمده آن زیر آ 
ناپدید است« :اولویت ساختوساز به هر قیمتی».
ایناندیشه با «نماد»« ،مردم به معنای انسانهای
کنشــگر و صاحب حق برابر در مقابل قدرت» و
«نیروی مردم» سازگار نیست .تبختر نخبهگرایانه
تکنوکراتیــک – نگاهی شــبیه بــه اینکه «ما
میفهمیم و بقیه ».. .در این رویکرد متجلی است ،و
وارد شدن به تعامل نمادین و همسطح با مردم ،در
این تفکر جایگاه ندارد.
جوهره این تفکر آن است که شهر را با بزرگراهها،
با پروژه نــواب ،با «بکوبیم و بســازیم» ،با «فقرا
صبر کنند تا بسازیم ،آنها هم باالخره نفعاش را
میبرند» ،اداره میکنیم؛ مردم که هیچ ،نخبگان
و منتقدان هم بیخود حرف میزنند و یک وقتی
میفهمند ما درست تصمیم گرفتهایم .همین تفکر
است که ســالیانی دراز محیطزیست را به هیچ
گرفت و تجلی شهری آن شد بیسامانی مدیریت
پسماندهای شهری که تا به امروز هم ادامه داشته
ط زیست افتاد و
است .همین تفکر به جان محی 

استعفایمجلس

گهایداغ
هشت 

از حوزه انتخابیه استان
جلس شورای اسالمی
 19نماینده م
مه ای به علی الریجانی
نهای آن طی نا

ستا
هر
اصفهان و ش
ســتعفای خود را اعالم
س شــورای اسالمیا
رئیس مجل
آنها با اشاره به سخنان
خشی از متن استعفای
کردند .در ب
زاینــده رود را به مردم
مهور که وعده احیای
رییــس ج
ورتی که نتوانیم حداقل
ده ،آمده اســت :در ص
اصفهان دا
میلیونی را برای تامین
ستان و جمعیت چندین
حق مردم ا
ن نماییم ،دلیلی برای
از طریق این دولت تامی
آب شرب آنها
ینیم و استعفای خود
ولیت نمایندگی نمیب
سئ
حضور و م
نها تا
در صحن و کمیسیو 
یم و بعد از آن از حضور
را تقد
فخودداریمیکنیم.
تعیینتکلی

#

رحیممشایی

رئیسجمهور و رئیس
رحیم مشایی معاون
اسفندیار
ت نخســت محمود
یراث فرهنگــی دول
ســازمان م
یاش در اسفند سال
که بعد از دســتگیر
ینژاد
احمد 
نجال آفرین شده بود،
دادگا ههای او نیز ج
گذشــته
با وجود اعالم قبلی
نبه ،چهاردهم آذرماه
روز چهارش
در جلســه محاکمه
ت دادگاه ،از حضور
و ابالغ وقــ
این جلســه حضور
رد ،اما وکالی وی در
خودداری ک
ـایی پرداختند.دادگاه
دفاع از اتهامات مشـ
یافتند و به
شــعبه  ۳۶تجدیدنظر
یار رحیم مشــایی در
اســفند
زرگر و مستشــاران
ب به ریاســت قاضی
دادگاه انقال
شعبه برگزار شد.
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این استاد دانشگاه گفت :ما زمانی میتوانیم
رفتن شــهردار با دوچرخه به محل کارش
را پوپولیســتی بنامیم که در آینده توجه و
اقدامیاز آقای حناچی به عنوان شهردار در
جهت توسعه حمل و نقل عمومی ،افزایش
سرانهی فضای ســبز و چگونگی گسترش
پارکها ،کمتر شــدن مصرف پالســتیک
شهرداری و اهمیت هوای سالم نبینیم.
اما اگر واقعا شهرداری است که مسائل سبز
برایش مهم است ،اینکه با دوچرخه به سرکار
برود پوپولیستی نیست .زیباکالم در پاسخ
به اینکه آیا فرهنگ سازی نیاز به پوپولیسم
و کار ســمبلیک دارد ،گفت :من خیلیها را
میشناسم که با افتخار میگویند ما هیچ وقت
سوار وسایل نقلیه عمومینشده ایم.
حتی فرزندان من اگربخواهند جایی بروند
هیچوقت با وسایل نقلیه عمومیرفت و آمد
نمیکنند بلکه با تاکسی ،آژانس یا اتومبیل
شخصی خودشان میروند.
او افــزود :خیلیه ا مثل فرزندان صادق زیبا
کالم هستند که اســتفاده از مترو ،اتوبوس
شــرکت واحد و بیآرتی را کار باکالســی
نمیدانند پس اســتفاده از وســایط نقلیه
عمومیبایدفرهنگسازیشود.
> پس وظیفه خودمان چه میشود؟

این استاد سیاسی دانشگاه تهران با عنوان
اینکه هنوز زمستان نشــده آلودگی هوای
تهران دمار از روزگار مردم درآورده اســت،
گفت :مسئوالن هزارو یک اولویت دیگر دارند
و نمیرســند کاری کنند که ما اینقدرهوای
ناسالم استنشــاق نکنیم! اما خودمان چه؟
خودمان که داریم در این هوا زندگی میکنیم
وظیفه نداریــم کاری انجام دهیم؟! ما هیچ
مسئولیتی نداریم و فقط باید چشم انتظار
حرکتی از سوی حکومت باشیم؟!
تــاالب ،رودخانه ،دریاچه ،جنگل و حیات وحش
را تخریب کرد .این تفکر به چیزهای ُگنده عالقه
دارد که به چشم بیاید ،پر از سازههای بتونی؛ شهر
ی این تفکر چیزی شبیه دنیای انیمیشن
آرزوها 
«پینوکیو »3000است؛ #ناخوششهر.
عجیب اســت کــه مرد نگــران حمــل و نقل
عمومیامــروز ،در روزهــای مدیریتــش نگران
بارگذاری تهران روی گسلها و خطر زلزله نبود،
و اگر بود هیچ تجلی و بروز نداشت ،و سازوکارهایی
برای ساختن شــهر ایمن در برابر آتش در پیش
نگرفت ،و نظام مهندســی را برای ســامت در
ساختمان سامان نداد و شهرداری عاری از فساد
را دنبال نکرد؛ و فضای ســبز «سازگار با کمآبی»
را به هیچ گرفت.
شــهردار پیــروز ادامه بــده ،دوران همســطح
نبــودن با مردم ،بیتوجهی بــه نمادها (اگر یک
دوچرخهسواری یکروزه باشــد) ،دوران بیمردم
بودن ،دل خوش کردن به عمران صرفاً ســازهای،
غرق شــدن در ساختوســاز و غفلت از اصالح
سازوکارهای اداره شهر گذشته است .موانع اصلی
توسعه مترو و حمل و نقل عمومیرا هم با مردم
در میان بگذار .لحظهای شکست خواهی خورد که
آدمها و ایدههای نو را رها کنی و در دامان گذشته
آرامبگیری.

یارانه

رداخت یارانــه نقدی
ذشــت  8ســال از پ
بعــد از گ
و دوازدهم همچنان
ولتهای دهم ،یازدهــم
د
توســط
ت آن بین سیاســت
بودن یا نبودن پرداخ
بر درســت
وجود دارد .ســیامک
اقتصاددانــان جدل
مــداران و
وشت٤٤٥٠٠« :تومان
صاددان در توئیترخود ن
یاقت
قاسم 
اخت است ،با محاسبه
سال  ٨٩در حال پرد
يارانه كه از
دل  ٦٩٠٠تومان است!
سالها امروز تقريبا معا
تورم اين
پرداخت يارانه نقدى
اجبتر است كه دولت
از نان شب و
ت كمكهاى نقدى را
كند و بصورت موقــ
را متوقــف
ت فرودســت جامعه
يزان آن فقط به طبقا
با افزايش م
پرداخت كند».
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افزایش  ۷۱درصدی جرائم سایبری

فرمانده ناجا با اشــاره به افزایش  ۷۱درصدی
جرائم سایبری نسبت به سال گذشته در کشور
گفت :پلیس فتا بیش از  ۸۰درصد جرائم فضای
مجازی را کشف میکند.
سردار حسین اشــتری با بیان اینکه بررسی
کارنامه و عملکرد پلیس فتا در ســال گذشته
و تعیین اهداف مأموریتی پیشرو از محورهای
اصلــی همایش مدیران و روســای پلیس فتا
ناجا اســت ،اظهار کرد :امــروزه تمام مردم به
شکلی با فضای مجازی درگیر هستند لذا الزم
اســت تا مردم عالوه بر فرصتهای این فضا ،با
آسیبها و تهدیدات فضای سایبری و مجازی
آشنا باشند؛ اطالعرســانی در حوزه تهدیدات
و آســیبهای فضای مجازی و ارتقای آگاهی
عمومیدر پیشگیری از آســیبها و مقابله با
جرائم این حوزه کارگشــا و مفید خواهد بود.
از ابتدای سال تاکنون ،میزان جرائم در فضای
مجازی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
بیش از  ۷۱درصد رشــد داشــته در حالی که

پلیس فتا بیش از  ۸۰درصد از جرائم این حوزه
را کشف کرده است.
او با بیان اینکه این اعداد و ارقام بیانگر میزان
استفاده از فضای مجازی و رشد جرائم در این
حوزه اســت ،تصریح کرد :کشف  ۸۰درصدی
پروندههای جرائم سایبری نیز بیانگر ظرفیت
و توانمندی ما بــوده که باید بگویم پلیس فتا
جمهوری اسالمیایران در کشف جرائم سایبری
از کشورهای دیگر پیشگامتر است.

مشاهده یک گوزن سفید نادر در نروژ
«مادز نوردســوین» ،عکاس اهل ا
وسلو
پس از انتشــار تصویر این گوزن کمیاب در
اینستاگرام ،نوشت« :گوزن تقریبا در
میان برف نامرئی بود!» ظاهر غیرعادی آنها ناشی از
یک تفاوت ژنتیکی است که رنگدان ه پ
وست را زایل میکند .براساس بعضی از افسانههای
اسکاندین
اوی ،رویت یک گوزن سفید خوش شانسی م 
یآورد.

یما با یک مرکز درمانی در آمریکا
کوچک با ساختمان مرکز درمان
برخورد هواپ
از برخورد یک فروند هواپیمای
رسان ههای آمریکایی
دند .کودکان و مربیان توانستند از
ســم در ایالت فلوریدا خبر دا
کودکان مبتال به اوتی
نها خلبان و دیگر مسافر هواپیما
رده و جان خود را نجات دهند .ت
داخل ساختمان فرار ک
کشته شدند.

کامنت امروز

قوانینیبرای
اجرا نشدن؟!
محمد ماکویی
ستون نویس

گهایداغ
هشت 

حتی اگر مسافر همیشگی و دائمیتاکسی هم
باشید ،بعید است چشمانتان به جمال "منشور
حقوق مسافر" که در یکی از گوشههای تاکسی
خودنمایی نمیکند! ،روشن شده باشد.
دلیــل این امــر همان چیزی که گفته شــد،
میباشــد!به عبارت دیگر ،منشور در جایی که
توجه افراد را جلب نکند چســبانیده شــده و
بنابراین در معرض رویت مسافرانی که سرشان
توی الک خودشــان است و دوســت دار نظر
دوختن به اطراف و اکناف و دانستن "چه خبر
است؟" نیستند ،قرار نمیگیرد.
در نخستین بند منشــور حقوق مسافر نوشته
شــده که "ظرفیت خودرو چهار نفر اســت" و
این امر به معنای این است که راننده تاکسی به
غیراز خود فقط حق دارد یک نفر را در قسمت
جلو و دو نفر را در قسمت عقب بنشاند.
این که چرا چنین اتفاقی نمیافتد واضح است.
رانندگان تاکسی از انجام اعمالی که خیرش را
میبرند ناراضی نیســتند و مسافران تاکسی از
قیاس مترو و اتوبوسی که بسیار بیش از ظرفیت،
مسافر سوار میکند و تاکسی ،که تنها کمیدر
حق مسافر اجحاف مینماید ،جز به نتیجه "خدا
خیرشان بدهد" نمیرسند.
موضوع قطعا فقط به "منشــور حقوق مسافر"
اختصاص نداشــته و ما در کشور خود قوانین
بسیاری که جهت اجرا نشدن تصویب میشوند
را داریم!
در پاسخ به پرســش "چرا اینطور است؟" باید
گفت که این امر دالیل بیشمار دارد؛ هر چند از
مهمترین این دالیل این است که قانونگذار سعی
میکند با تصویب قوانین خوب ،ولو اینکه قابلیت
اجرا نداشــته باشند ،گناه مشکالت و معضالت
جامعه را بر عهده نگرفته و آنها را کال بر گردن
آنهایی که قوانین موجود را اجرا نمیکنند یا
آنها را نصف و نیمه و بد اجرا میکنند ،بیندازد.

انصافا باید پذیرفت که این نســخه کامال افاقه
کرده و بیشتر مردم را در مواجهه با انبوه مسائل
و مشکالت به بیان "قوانین خوبی داریم ،اما اجرا
نمیشوند" کشانیده است.
اینک این ســوال اساســی پیش میآید که آیا
قانونگذار حــق دارد قوانین را بــدون توجه به
وجود زیرســاختها ،شــرایط موجود کشور و
قابلیت اجرای قوانین تصویب نماید یا بهتر است
با بومیسازی قوانین ،نسبت به "ایرانیزه کردن"
قوانیــن برگرفته از مقررات جاری کشــورهای
مترقی و پیشــرفته دارای زیرساختهای الزم،
اقدام نماید؟
از دیــدگاه فردی میتوان گفــت که تصویب
قوانین خوب ،بدون توجه به زیر ساختها ،کار
خوبی اســت زیرا قانونگذار ،همچنان که بیان
شد ،میتواند خیال خود را تخت اینکه "مقصر
نیست" و "تقصیرکار را باید در جای دیگر پیدا
کرد" نماید.
بــا این حــال ،از دیدگاه اجتماعــی ،کار بیان
شــده را نمیتوان امری مطلوب و پسندیده به
حساب آورد ،زیرا وجود انبوه قوانین و مقرراتی
که الزامیبرای اجرای آنها وجود ندارد ،احترام
قانون را از بین برده و مردم را به بیان "حاال یک
چیزی گفتهاند!تو الزم نیست در باره اش خیلی
سخت بگیری!" خواهد کشاند.
در فیلم زیبا و به یاد ماندنی "مردی برای تمام
فصول" هنگامیکه اطرافیان جناب نخستوزیر،
وی را ترغیــب به عدم موضــع گیری در قبال
ازدواج غیر قانونی پادشاه میکنند" ،مردی برای
تمام فصول" عبارتی قریب به جمله زیر را بیان
میدارد:
"اگــر به انجام یــک کار غیــر قانونی رضایت
دهم،چطور میتوانم امیدوار باشم که در هنگام
نیازمندی به قانــون ،چتر حمایتی آن را باالی
سر خود ببینم؟"
قطعا "مردی برای تمام فصول" کامال درســت
میگویــد و به همین خاطر اســت که رایحه
خوش خدمت وی هنوز هم مشام دوست داران
قانون(با قانونگذاران اشتباه نشود!) را به خوبی
هرچه تمامتر عطر آگین مینماید.

