دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

کمیسیون مشترک برجام باید هر چه سریعتر تشکیل شود

معاون وزیر امور خارجه روســیه بر لزوم تشــکیل هر چه سریعتر
کمیسیون مشــترک برجام تاکید کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از
پایگاه خبری اردو پوینت نیوز ،سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور
خارجه روسیه در گفتوگویی با اسپوتنیک ،اظهار کرد که مسکو بر
این عقیده است که نشست کمیسیون مشترک برجام درباره توافق
هستهای ایران باید هر چه سریعتر تشکیل شود.
ریابکــوف در این باره گفت :ما خواهان آن هســتیم که این اتفاق
هر چه زودتر بیفتد اما کمیته سیاســت خارجــی اروپا به عنوان

هماهنگکننده این کمیســیون است که مسئولیت
مسائل سازمانی را به عهده دارد .به گفته این دیپلمات
روسی ،این کمیســیون که پیش از این در وین واقع
شده بود با توجه به نزدیکی فیزیکی آن به دفتر آژانس
بینالمللی انرژی اتمی که تعامل متخصصان و سران
هیئتها را با این تشــکیالت آســان میکرد از هر نظر مؤثر بود و
این نقشــی مهم در رسیدگی کردن به پایبندی ایران به تعهدات
برجامیاش داشــت .ریابکوف در ادامه گفت :نمونهای از آن وقتی

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

بود که این نشســتها با جلسه شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی متقارن میشد .جلسه بعدی در
ده روز دوم ماه ژوئن برگزار میشود .الزم به ذکر است
که همزمان با گذشت یک سال از زمان خروج آمریکا
از برجام و تعلل اروپاییها در انجام تعهداتشان ،ایران
اعالم کرد که قصد دارد اجرای دو مورد از تعهداتش در این توافق را
متوقف کند و اروپا  ۶۰روز فرصت دارد تا برای حفظ توافق اقدامی
مؤثر و عملی انجام دهد.

متن سخنان مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد خطاب به آقای دکتر حسن روحانی در ضیافت افطاری رئیسجمهور:

آیامیدانیدبیاعتناییبهرسانهها
با افکار عمومی چه میکند؟

آفتاب یزد -گروه سیاســی :روز گذشته پاستور
میزبان مدیران مسئول رسانههای اصلی کشور بود.
در این جلســه چند تن از مدیران رسانهها فرصت
پیدا کردند تا رودررو با رئیسجمهور سخن بگویند.
متن پیش رو مشروح اظهارات منصور مظفری مدیر
مسئول آفتاب یزد خطاب به رئیس دولت است.
آقای رئیس جمهور!
ـ خرسندیم که باالخره نوبت به رسانهها نیز رسید،
اعتنایی قهقرایی به رسانهها،
خرسندیم در عصر بی
ِ
باالخره رو در روی باالترین مقام اجرایی کشور قرار
گرفتهایــم تا چند کلمه از ســر درد ،حرفهایی را
بر زبان برانیم که سالها است در دل نگه داشتهایم.

ـ آیا میدانید بیاعتنایی به رســانهها ،روزنامهها و
اهالی رســانه با مردم و افکار عمومی چه میکند؟
آیا میدانید وقتی دولت به نوشته رسانهها و به نقد
روزنامه نگاران توجه نکند مردم پشت سر رسانهها
چه میگویند؟ میدانید اعتماد که از بین برود دیگر
این رسانه نیست که روی قله ضرر ایستاده که کمی
آن طرف تر دولت نیز در حساب خود ،بیاعتمادی
میاندوزد؟! وقتی مردم مطالبات خود را بســپارند
دست رسانهها ،دولت هم رسانهها را بسپارد دست
بیاعتنایی! این وسط بیاعتمادی یقه ما رسانهها را
بیشتر خواهد فشرد یا گلوی دولت را؟!
ـ اص ً
ال فلســفه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد

چیســت؟! حاال که یک معاون از جنس رسانه که
خود ذینفع نیست ،رسانهداری نمیکند مدیر مسئول
و عضو شورای سردبیری هیچ کجا نیز نیست ...حاال
چرا دولت محتــرم بار را از دوش خود برنمیدارد و
بر دوش معاونت مطبوعاتی نمیگذارد؟! بهتر نیست
حاال که یک کاربل ِد بیطرف در رأس نشسته است
همه امور رسانه و دولت را بسپارید به این معاونت؟
امتحان کنید بد نیست.
ـ مدیران رســانه در یک روز هم فراخوانده شدهاند
به وزارت امور خارجه ،هم وزارت آموزش و پرورش
و یک روز دعوت وزیر ارشــاد هستند در همان روز
انرژی اتمی برنامه بازدید میگذارد؟ چه کنیم که اگر

مرعشی :دولت از عنصر قدرت تخلیه شده است

فارس :حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب
توگو با فارس ،از انتخابات
کارگزاران سازندگی در گف 
آینده ریاست جمهوری و حال و روز امروز سیاست
کشور سخن میگوید که در ادامه بخشهایی از این
مصاحبه را میخوانید:
*در جمهوری اســامی تا امروز علیرغم اینکه به
لحــاظ تعداد 200 ،حــزب در آن فعالیت دارند در
حال حاضر به  ۱۴۰حزب تقلیل پیدا کرده ،اما اگر
 ۱۴حزب نیز در ایران فعالیت داشته باشند ،از نظر
من باز زیاد است ،چون ما بیشتر از  ٦نحله فکری یا
گرایش سیاسی در کشور نداریم .اگر بخواهیم همه
زیر جبههها را نیز لحاظ و احصا کنیم ،بیشتر از ۶نحله
فکری و گرایش سیاسی نخواهد بود .وقتی این تعداد
حزب در کشور وجود دارد یعنی در واقع حزب نداریم.
*اولین موضوعی هم که درباره احزاب باید حل شود
داشت و صادراتش به  ۳۰۰میلیارد دالر میرسید
این است که نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان
به این راحتی نمیشد تحریممان کنند .البته تحریم
نظام مردمی و حاکم باید بپذیرد که حزب هم جزئی
فقط جنبه اقتصادی ندارد بلکه جنبههای سیاسی و
از ساختار سیاسی ایران است.
غیره نیز بر آن مترتب است.
*اشکالی که به حزب اعتدال و توسعه وارد است این
*از زمانی که ســند چشــمانداز  ۱۴۰۴به امضای
است که آنها مطلقاً نتوانستند در جبهه اصولگرایان
رهبری رسید و قرار شد ما قدرت اول منطقه شویم
حضور و پایگاهی داشته باشند یعنی حزب اعتدال
و الزمه آن این بود که رشد  ۸درصدی اتفاق بیفتد،
و توســعه به اهداف مهم خود نرسیده است.جبهه
امروز اقتصاد ،نفت و گاز و میعانات ما سه برابر شده
اصولگرایان هیــچ وقت اعتنایی به حزب اعتدال و
بود و علت اصلی محقق نشدن آن نیز به این دلیل
توسعه نداشته و این حزب حتی حضور حداقلی هم
بوده که ما فقط همدیگر را خنثی کردهایم .همه دائم
این جبهه نداشــته است .از نظر من حزب اعتدال
در حال خنثی و تضعیف کردن همدیگر هســتند
و توســعه از اهداف خود فاصله گرفته است .حزب
و در مسائل سیاسی و اجتماعی به جای رسیدیم
اعتدال و توسعه برای ورود به جبهه اصالحات نیز
که همبستگی ،شکوه ،وحدت ،یکپارچگی گذشته
احتیاط میکند هر چند
وجود ندارد.
جبهه اصالحات ممکن
*امروز در همه ســطوح
آقای روحانی دستاوردهای زیادی
بــود حزب اعتــدال و
اختالف یک اصل شــده
در دولت نخســت خود داشــت
توسعه را به عنوان یک
و چــرخ دندهها در جهت
اما نتوانست این دســتاوردها را
حزب میانه بپذیرد .آنها
هماهنگ بــا هم حرکت
حفظ کند بنابرایــن در دور دوم
خودشــان تأکید دارند
نمیکنند .مــرام ملی و
آنگونه که باید و شاید موفق نبود
کــه مــا اصالحطلب
اسالمی ما حکم میکند
و دســتاوردهایش خیلی سریع از
نیست .م
که خروجــی یک انقالب
دســت رفت و همین سبب شد تا
توسعه
و
اعتدال
*حزب
ً
واقعــا مردمــی ،پاک و
زمینه رشد یک تفکر سوم نیز از
از نظر خــودش وقتی
روشن ،جامعهای سرشار
دست برود و ضعیف شود
نتوانســت در جبهــه
از عدالت و ســامت شود
اصولگرایی حضور ،سهم
و همه همدیگر را کمک
و نقشــی داشته باشد
و پشــتیبانی کنند؛ امروز به جایی رســیدیم که
عالقهمند به ایجاد یک جریان سوم در کشور شد که
هیچیک از نهادهای رســمی حرمت الزم را ندارند
این کار غیر ممکن است .ضعفهای موجود از سوی
و وقتــی رئیس جمهور ،یا رئیس فالن دســتگاه
دولت آقای روحانی در سیاست ،اقتصاد و مدیریت
حرفی را میزند ،برخیها میگویند بیخود گفتهاند.
ظهور کرد ،زمینه اجتماعی این حرکت را بیش از
بنابراینهمهبهدنبال تخریب،تضعیفوبیاعتمادی
پیش تضعیف کرد .اگر دولت آقای روحانی که موفق
هستند .اما معتقدیم میتوان این مسائل را حل کرد.
شد برجام را ایجاد کند،در حفظ برجام نیز موفق
*دولت بدون حل و فصل مسائل پیچیده در نظام
میبود« ،شــاید» زمینهای برای ایجاد یک نحله و
سیاســی و اداری ما نمیتواند کاری از پیش ببرد.
گفتوگوی جدیدی به نام اعتدال شکل میگرفت.
خبرهایی که اکنون از شورای عالی انقالب فرهنگی
دولت
*آقای روحانی دســتاوردهای زیــادی در
بیرون میآید و اظهارات آقای ازغدی درباره رئیس
را
دستاوردها
نخست خود داشت اما نتوانست این
جمهور قابل توجه است و باید اختالفنظر پذیرفته
حفظ کند بنابراین در دور دوم آنگونه که باید و شاید
شود اما به نقطهای رسیدیم که حرف رئیس جمهور
موفق نبود و دستاوردهایش خیلی سریع از دست
و وزرای دولت دیگر تعیینکننده نیست.آن زمان
رفت و همین ســبب شد تا زمینه رشد یک تفکر
که من اســتاندار کرمان بودم و هواپیمایی ماهان
سوم نیز از دست برود و ضعیف شود.
را تأسیس کردم نیازمند اجازه گرفتن از هیچکس
*اگر ما (ایران) به جای صادرات  ۲.۵میلیون بشکه
نبودم .بلکه این را به دولت فرســتادم و دولت نیز
نفت ٤ ،میلیون بشکه نفت صادر و نیمی از گاز اروپا
تأیید نهایــی را داد اما امروز دولت از عنصر قدرت
را تأمین میکردیم ،به جای  ۴٠۰میلیارد دالر تولید
تخلیه شده است.
ناخالص،کشــور ۲هزار میلیارد دالر تولید ناخالص
* ما که به آقای روحانی رای دادیم ،به روحانیای

رای دادیم که نماینده رهبری در شورای عالی امنیت
ملی بود .ما میخواستیم کسی باشد که زانو به زانوی
رهبری بنشیند و با هماهنگی مقام معظم رهبری
مشکالت کشور را حل و فصل کند.
*جامعه ما و رفتارهای ملت ایران خیلی جالب است.
گاهی شده که مردم برای یک کار کوچک شخصی از
 ۱۰جا سوال میکنند تا یک کاری را انجام میدهند؛
مث ً
ال وقتی برای یک دختر خانم خواستگاری میآید
تمام طایفه داماد را بررسی میکنید ،ولی به یکباره
فردی در تلویزیون حرفهای تند و شعاری میزند
و مملکت را دستش میدهند ،بدون اینکه بپرسند
تا اآلن کجا بودی و چکار کردی؟ این مســئله در
ایرانیها بوده که این ضربالمثل را زدهاند که «یک
بار از دروازه عبور نمى کنند و یک بار دیگر از سوراخ
سوزن داخل میروند» .چرا این ضربالمثل در ایران
وجود داشته؟ حتماً این کار را زیاد تکرار کردیم.
* هرکس بخواهد در آینده رئیسجمهور ایران شود،
اولین اولویتش این است که باید بتواند عنصر قدرت
را به دولت برگرداند .با این اقتداری که در دولت کم
است نمیشود کشور را اداره کرد.
* اگر رای اصالحطلبان تضعیف شود ،این رای به
سبد اصولگرایان و حامیان نظام منتقل نمیشود.
اصوال این خبر برای جمهوری اسالمی خبر خوبی
نیســت که بگوییم رای اصالحطلبان ریزش کرده
چون هرچه ریزش کند به سمت مخالفان نظام و
کســانی که از جمهوری اسالمی بهطور کل ناامید
هستند.میرود.
*بخشی از جامعه که منتقد است ولی جمهوری
اسالمی را قابل اصالح میداند ،رایشان معموالً در
سبد اصالحطلبان بوده است .اگر رای اصالحطلبان
کم بشــود و ریزش داشته باشــد ،ریزش به این
سمت نیســت بلکه به آن طرف است .اگر چنین
وضعی باشد که هســت خبر خوبی برای کشور و
جمهوری اسالمی نیست و به همین دلیل ما داریم
با این مسئله مقابله میکنیم و معتقدیم که با هر
محدودیتی هم که مواجه باشیم باید تالش کنیم که
جمهوری اسالمی و ایران پایدار بماند.
*مسیر انتخابات  ۱۴۰۰از انتخابات  ۹۸میگذرد.
انتخابات  ۹۸مقدمه  ۱۴۰۰است .اگر ظرفیتهای
اصلی کشور و شخصیتهای تراز اول اصالحطلب
و اصولگرا به صحنه بیایند و اگر انتخابات را دست
عناصر ناشــناخته نوکیســه و این تیپهایی که
همیشه در کمین هستند ندهیم ،حتماً انتخابات
ریاستجمهوری  ۱۴۰۰بهتر خواهد بود.

هزینه۴میلیوندالریجمهوریخواهان

آلمانیها خواهان کناره گیری مرکل

از زمان آغاز ریاســت جمهوری ترامــپ ،نامزدها و کمپینهای کمیتهای
جمهوریخواهــان بیش از چهــار میلیون دالر در هتــل ،زمین گلف و
تاکستانهای متعلق به رئیس جمهوری آمریکا هزینه کردهاند.به گزارش
ایسنا ،بررسی پروندههایی که طی دو سال گذشته در کمیسیون انتخابات
فدرال ثبت شــده ،نشــان میدهند که بیش از  ۳۰تن از اعضای کنگره
آمریکا در امالک متعلق به دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا مراســم
جمعآوری کمکهای مالی برگزار کرده یا در این مکانها اقامت داشتهاند.
بیش از یک چهارم از این مبلغ ذکر شــده متعلــق به کمپین انتخاباتی
شخص ترامپ است که حدود  ۱.۵میلیون دالر برای کسبوکارهای او در
دوران کمپینش درآمدزایی داشــته است و به هزینههای اجاره و برگزاری
مراسم جمعآوری کمکهای مالی مربوط میشود.به گزارش پایگاه خبری
هیل ،کمیته ملــی جمهوریخواهان بیش از  ۱.۱میلیون دالر در امالکی
متعلق به دونالد ترامپ در واشنگتن و فلوریدا هزینه کرده است.

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که  ۴۲درصد آلمانیها معتقدند
"آنگال مرکل" صدراعظم این کشور در صورت شکست حزبش در انتخابات
پارلمانی اروپا باید کناره گیری کند.به گزارش ایرنا،خبرگزاری با اشاره به
نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی "یو گاو" ( )YouGovافزود۴۲ :درصد
آلمانیها خواهان تغییر در دولت این کشور پس از انتخابات هستند .بر این
اساس ۳۹ ،درصد پاســخ دهندگان به این نظرسنجی نیز با کناره گیری
صدراعظم آلمان در صورت شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمان اروپا
مخالف هستند.
این در حالیســت که طبق برآوردها ،حزب اتحادیه دموکرات مسیحی به
رهبــری آنگال مرکل با بدترین نتایج انتخاباتی خود طی ســالهای اخیر
مواجه خواهد شد .در آخرین انتخابات پارلمان اروپا در سال  ۲۰۱۴میالدی
دو حزب دموکرات و سوســیال مســیحی (اتحاد احزاب مسیحی آلمان)
موفق به کسب  ۳۵.۴درصد آرا شدند.

نرویم باید فردا انواع و اقسام ناز و کرشمه را به تماشا
بایســتیم و برویم هم که متهم میشویم به تکثیر
در مقیاس زمان و مکان! علت چیســت؟ بسیاریِ
رسانهها ،بیاندازه بودن وزارتخانهها یا مسئول بودن
روابط عمومیها؟!
ـ حاال در این میانه گرانی کاغذ و نبود درآمد و رانت
بازی آگهیهای دولتی ،صبح به صبح وزارت کشور
دست به قلم میشود برای اخطار دادن به رسانهها...
هر چه گفتیم ،مال خودمــان ،گالیهها بیخ ریش
خودمان به وزارت کشــور بگویید کمی آهستهتر!
اندکی با حوصله تر! هیچ کار بر زمین ماندهای ندارند
به جز اخطار صادر کردن برای رسانهها؟!

*امروز وظیفه مهم اصالحطلبان این است که بدون
توجه به هر نوع سختگیری احتمالی و رنجش برای
دفاع از ایران و جمهوری اســامی با تمام وجود در
صحنه باشند و مردم را دوباره پای صندوقهای رای
برگردانند .ما به مردم به شدت نیازمندیم و دست
مردم را خواهیم بوسید و نازشان را خواهیم کشید و
از آنها خواهش خواهیم کرد که بیایند و پای ایران
و جمهوری اســامی بایستند که بتوانیم انشاءاهلل
مرحله به مرحله کار را جلو ببریم.
* اصالحطلبان اینقدر به سرنوشت ایران و جمهوری
اسالمی متعهد هستند که کشــور را برای عبور از
این مرحله ســخت کمککنند .مــا مردم را تنها
نخواهیم گذاشت .مردم ما را در گذشته هیچ وقت
تنها نگذاشتهاند و ما امروز که روزهای سختی است،
مردم را تنها نمیگذاریم ،ولو اینکه مردم آنقدر از
شرایط اقتصادی و سیاسی رنجیده باشند که نیایند.
ولی ما مردم را تنها نمیگذاریم ولو اینکه مردم ما را
تنها بگذارند.
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سندرز:عذرخواهینمیکنم
«برنیسندرز»سناتورمستقلآمریکاییبادرخواستهابرای«عذرخواهی»بهدلیلمواضعش
درقبالدرگیریهایمسلحانهآمریکادرخاورمیانهمخالفتکردوگفتدیدگاههایشدرباره
جنگهای آمریکا در گذشته «منطقی» بوده و همچنان به مخالفت با جنگ ایران ادامه میدهد .به
گزارش ایرنا ،تارنمای روزنامه «هیل» نوشت :سندرز در توئیتر نوشت ،به دلیل حمایت از تالشهای
دیپلماتیکمسالمتآمیزدرمخالفتبادرگیریباایراناز«هیچکسعذرخواهینمیکند».

چهره روز

سردار فدوی:

ناوهایآمریکایی
به طور کامل تحت کنترل
ارتش و سپاه هستند

ســردار دریادار پاســدار علی فدوی جانشین
فرمانده کل سپاه درباره حضور ناوهای آمریکایی
در منطقه اظهــار کرد :امروز و در زمان حاضر
کمترین تعداد ناوهای آمریکا و همپیمانانش در
خلیج فارس مستقر هستند .این در حالی است
که در گذشته بیش از ۳۰۰فروند ناو آمریکایی
و از ۹فروند ناو هواپیمابر ۵فروند ناوهواپیمابر در
خلیج فارس مستقر بودند.
وی ادامه داد :در آن شرایط نه تنها رزمندگان
ما خوف به دل راه نمیدادند بلکه باعث خوف
و هراس آنها میشدند .مسئله حضور ناوهای
آمریکایی در دوران کنونی هم مســئله مهمی
نیست و این ناوها هم قابلیت عملیاتی ندارند
و کامــا در کنترل نیروهای عملیاتی ارتش و
سپاه هستند .ســردار فدوی با اشاره به احاطه
نیروهای مسلح کشورمان در خلیج فارس تاکید
کرد :سالهاســت که این احاطه وجود دارد به
نحوی کــه آنها برای حرکت در خلیج فارس
و تنگــه هرمز حتما باید با نیروهای مســتقر
کشــورمان در شمال تنگه هرمز مکالمه کرده
و اجازه عبور بگیرندو توانایی نزدیک شدن به
آبهای ساحلی ما را ندارند.
وی افزود :چند ســال قبل ایــدهای به ذهن
دوســتان رســید که اینجا خلیج فارس و هر
کســی که قصد عبور از آن را دارد باید به زبان
فارسی صحبت کند .اکنون تمام ناوهایی که در
منطقه هستند به زبان فارسی صحبت میکنند
و این به معنای اقتدار است البته این مکالمات
هم چندین بار در تلویزیون پخش شد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنگاران،جانشــین
فرمانده کل ســپاه در پاســخ به سوالی مبنی
بــر برگــزاری رزمایش در
ســال جاری تاکید کرد:
نیروهــای مســلح طبق
برنامـــــه هـــــر سال
رزمایشهــای مختلفرا
برنامهریــــزی و
اجرا میکنند.

در حاشیه
تعلیق یک قاضی آمریکایی ضد ترامپ

شــنیدیم یک قاضی آمریکایی پس از
انتقادهایی از دونالد ترامپ برای شــش
مــاه بدون حقوق از کار تعلیق شــد؛ او
رئیسجمهوری آمریــکا را به ناتوانی در
حاکمیت و بیکفایتی سیاســی متهم
میکند.به گزارش ایســنا ،بــه نقل از
خبرگزاری فرانسه ،مایکل کوان ،از قضات
ایالت یوتا از ســوی دیوان عالی آمریکا
تعلیق شد و دادگاه مذکور رفتار این قاضی
را ناقض رویکرد قضایی و مخدوشکننده
وجهه قضایی دانست .دیوان عالی آمریکا
همچنین اعالم کــرد :رفتار قاضی کوان
وجهه او را به عنوان یک قاضی بیطرف،
مستقل ،شــریف و خوش رفتاری که از
مقامش سوء استفاده نمیکند ،مخدوش
کرده است.این قاضی جنجالی در یکی از
پستهایش که برای  ۲۰ژانویه  ۲۰۱۷است،
نوشت :به حاکمیت خوش آمدید .آیا شما
این مســیر را تغییر میدهید و در چهار
سال بعدی وجهه کشورمان و موقعیتمان
را در جهان تضعیف میکنید؟

اعالن جنگ آمریکا علیه روزنامه نگاری

شــنیدیم مقاطعه کار سابق امنیت ملی
آمریکا درباره اتهامات جدید علیه مؤسس
وبسایت افشــاگر ویکی لیکس گفت که
ایاالت متحده علیه روزنامه نگاری اعالن
جنگ کرده است .به گزارش ایسنا ،به نقل
از شــبکه خبری راشاتودی ،اخیرا ً وزارت
دادگستری آمریکا  ۱۷اتهام جدید علیه
جولیان آسانژ ،مؤسس وب سایت افشاگر
ویکی لیکس طرح کرد .ادوارد اسنودن،
مقاطعه کار سابق امنیت ملی آمریکا در
توییتر خود به این اتهامات جدید واکنش
نشان داد و گفت که این پروندهها دیگر تنها
مربوط به آسانژ نمیشوند .بر اساس این
اتهامات جدید ،آسانژ به دریافت و انتشار
غیرقانونیاسامیمنابعمحرمانهمتهمشده
است.واشنگتن پست گزارش داده که اگر
این اتهامات علیه آسانژ اثبات شوند ،وی به
بیش از  ۱۷۰سال حبس محکوم میشود.

