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اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی به
عنوان دستگاه برگزیده در توسعه دولت الکترونیک از سوی
رئیسجمهور توانست خستگی قریب به دو سال تالش
ویژه تیم مدیریتی جدید این سازمان را از تن خارج کند؛
رویهای که با رفع نواقص آغاز شد و کار به نوآوریهایی رسید
که حاصل آن ،تقدیر از سوی باالترین مقام اجرایی جمهوری
اسالمیبود .طرفه آنکه در زمان این تقدیر ،رئیسجمهور
تأکید کرد« :پشتیبانی واقعی و مانعزدایی مؤثر از مسیر
تولید از طریق گسترش دولت الکترونیک قابل انجام است».
نکتهای مهم که اجرای فرموده نوروزی مقام معظم رهبری را
یادآور شد و نشان میداد سازمان تأمیناجتماعی در کمتر از
دو سال گذشته تا چه حد مسیری پیشرو و مدرن را پیموده
است .سالهاست که در کشورمان سخن از لزوم ایجاد و
گسترش دولت الکترونیک به میان میآید ،اما آیا تمامی
سازمانها ،نهادها و سایر بخشهای اجرایی در طول دو
دهه گذشته توانستهاند به این مهم جامه عمل بپوشانند؟
برای پاسخ به این سؤال کافی است به چند نمونه از این
الکترونیکسازیهای گوناگون سر بزنید .مکانهایی که در
آن همهچیز به سبک سالهای قبل اجرا شده و تنها بجای
«آنالوگ» ،رخت «دیجیتال» بر تن کردهاند .در امور ثبتی،
تمامیمدارک همچنان کاغذی است و تنها با اسکن آنها ،نام
دیجیتال به خود گرفتهاند .به این مفهوم که برای دریافت
هر خدمتی باید به صورت فیزیکی به اداره مربوطه (و یا
برونسپاریهای کوچکتر) مراجعه کرده و با ارائه مدارک
فیزیکی ،مسئول باجه مربوطه را در جریان چالش خود
بگذارید تا وی اسناد شما را چاپ کرده و با ممهور کردن،
دوباره به خودتان عودت دهد! در واقع این دور باطل تنها
نام دولت الکترونیک را یدک میکشد و از واقعیت کاربردی
بودن ،به دور است .کاری که در سازمان تأمیناجتماعی
انجام و شایسته تقدیر شناخته شد ،حذف مطلق کاغذ و
کاغذبازی بود؛ عاملی که به گفته رئیسجمهور ،مانع تولیدی
است که مدنظر رهبری انقالب است .خدمات  ۳۰۷۰و
مهمتر از آن ،حذف دفترچههای درمانی نماد تسهیل در
امور است؛ رویهای که در آن افراد ،لزومیبه تخصیص زمان
برای رسیدگی به یک مشکل اداری نداشته و حتی ساعتی را
دست از تولید و روند عادی کار روزمره خود برنمیدارند .کار
بزرگ مصطفی ساالری و تیم اجرایی او ثابت کرد که «دولت
الکترونیک حقیقی» کام ًال عملی است و تنها نیازمند اندکی
جسارت و تالش بسیار است ،اما آیا این تنها نکته درخشان
کارنامه آنهاست؟ وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی
از نهاد دولت پروژهای عظیم بود که به همت همین تیم
اجرایی حاصل شد؛ روندی که امید است از دل آن بتوان
دور جدیدی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان را اجرایی
کرد .در این میان ،چه تقدیری باالتر از آنکه برای شمار سرنام
خدمات این گروه ،مجالی بیش از آنچه در اینجا نگاشتم
نیاز است.

به شامرههای ناشناس خارجی
زنگ نزنید
در صورتی که قربانی به برقراری تماس مجدد ()Call Back
با مهاجم اقدام کند ،یک پیام ضبطشده برای وی پخش
شده و بدون اینکه فرد متوجه باشد درگیر قبوض باال
میشود .برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی ،در
صورت مشاهده تماس ازدسترفته از شمارههای بینالمللی
ناشناس ،از برقراری تماس مجدد با این شمارهها خودداری
کنید .در سالهای گذشته مشکلی با نام «»Wangiri Fraud
یا « »Wangiri Scamبرای اپراتورها به وجود آمده است
که در آن مهاجم یکسری شمارههای ویژه یا پرمیوم
( )premiumتهیهو از آنها بصورت رندوم به شمارههای
سراسر دنیا تماسهایی را برقرار و بالفاصله قطع میکند تا
یک تماس از دسترفته ( )Missed Callدر گوشی قربانی
مشاهده شود .شمارههای پرمیوم شمارههایی هستند
که جهت ارائه سرویس خاصی ایجاد شدهاند و هزینهی
تماس با آنها بیشتر از حالت معمولی است .تعداد زیادی
از مشترکان تلفن همراه عادت دارند پس از هر تماس
ناموفق ،اقدام به برقراری تماس با فرد تماس گیرنده کنند؛
به دلیل آنکه این تماسها از سرشمارههای بینالمللی برقرار
میشود ،به محض تماس هزینههای سنگینی به مشترک
ایرانی تحمیل میشود .براساس اعالم پلیس فتا ،در صورتی
که قربانی به برقراری تماس مجدد ( )Call Backبا مهاجم
اقدام کند ،یک پیام ضبطشده برای وی پخش شده و
بدون اینکه فرد متوجه باشد درگیر قبوض باال میشود؛
اغلب مهاجما ن سعی میکنند با طرح موضوعات جذاب
مانند برنده شدن مشتری در التاری و غیره قربانی را جهت
صحبت بیشتر ترغیب و هزینه بیشتری را به وی تحمیل
کنند .برای جلوگیری از این نوع کالهبرداری الزم است
درصورت مشاهده تماس از دسترفته ( )missed callبه
کدهای تماس در زمان تماس دقت کنید و در صورتیکه
روی صفحه گوشی به جز کدهای  ۰۰۹۸یا  ،+۹۸کد دیگری
شمارهگیری شده ،بالفاصله تماس را قطع کرده و شماره را
بررسی کنید .کاربران باید پس از کلیک روی لینک ناشناس
درصورت برقراری تماس خارجی ،تماس را قطع کنند و
درصورت نیاز به کسب اطالعات و راهنمائی میتوانند با
مرکز تماس اپراتور خود تماس بگیرند .همچنین اپراتورها
هشدار دادهاند که بهمنظور پرهیز از سوءاستفادههای
احتمالی ،در صورت مشاهده تماس ازدسترفته و یا تماس
«تک زنگ» از مبدا شمارههای بینالمللی ناشناس ،از برقراری
تماس مجدد با این شمارهها خودداری کنید.
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در نشست شورای شهر بوشهر مطرح شد؛

از وعده هشردار درابره تقاطع مطهری
ات اپسخ عجیب اداره ثبت اسناد بوهشر

اولین نشست علنی شورای شهر بوشهر در
سال جدید در شرایطی برگزار شد که نطق های
برخی اعضا با پاسخ های شهردار همراه شد.
در این جلسه که با حضور همه  6عضو کنونی
شورا برگزار شد ،اعضا در نطق های خود به این
موارد اشاره کردند:

 چرخ فلک در انتظار تضمین سازنده
وی درخصوص پروژه چرخ فلک  72متری
در پارک شغاب هم گفت :با توجه به الحاقیه
جدید این پروژه ،پرداخت بعدی به سازنده آن
نیازمند ارائه تضامین الزم است که قرار شده
این هفته ضمانت ها را به امور پیمان ارائه کند
تا روند پروژه تسریع شود.

 داریوش پوربهی -رییس شورا :پرداخت
همه بدهی هایش شود و مشکالت قبل در این
زمینه تکرار نشود .همچنین شهرداری استارت
پروژه های عمرانی را از همین نیمه دوم
فروردین شروع کند و همه چیز را به ماههای
بعد و آخر سال نسپرد.
 حیدر رفاهی ،عضو شورای شهر :از
حقوق برخی نیروها مثل رانندگان خودرهای
استیجاری یا سنوات کارگران پسماند تاخیر
شده که شهرداری باید در پیگیری آن تسریع
ببخشد .پروژه تقاطع میدان مطهری کند شده
و شهرداری برای تعیین تکلیف پیمانکار آن
باید سریع تر تصمیم گیری کند.
 رباب عبیدی -رییس کمیسیون فرهنگی

اجتماعی شورای شهر :از سال گذشته خواستار
گزارش شهرداری درباره بازپس گیری امالک
در اختیار دستگاههای دیگر بودیم ولی هنوز
گزارشی داده نشده است .با وجود این امالک،
اجاره ساختمان برای شهرداری مناطق و
سازمان ها اجحاف در حق شهر است.
همچنین با وجود مصوبه شورای شهر در سال
گذشته مبنی بر پرداخت  600میلیون تومان
به تیم ایرانجوان در لیگ دو ،ولی معاون
مالی شهرداری می گوید به دلیل اختالفات
این باشگاه ،امکان پرداخت آن فراهم نشده،
درحالی که چنین توجیهی پذیرفته نیست و
وقتی مجموعه ای قانونی است ،باید مصوبه
شورا درخصوص آن اجرا شود.
 طاهره شمشیری -رییس کمیسیون
فرهنگی -اجتماعی شورای شهر :از اقدامات
شهرداری در ایام نوروز و اجرای برخی زیباسازی
ها تشکر می کنم .از برخی کاندیداهای شورای
ششم هم درخواست دارم بجای تخریب
و تهمت شورای فعلی ،به توانمندی های
خودشان بپردازند.
 عبدالخالق برزگرزاده ،عضو شورای شهر:
نیمی از مهلت سه ماهه شهرداری برای تعیین
پیمانکار جدید پسماند گذشته و باید سریع
تر انتخاب شود ،چون هم پرداخت حقوق و
سنوات کارگران دچار مشکل شده ،هم روند
نظافت مرکز استان با این وضعیت زیبنده
نیست .درباره پیمانکار سابق هم انتظار می رود
برگرداندن ضمانت نامه وی منوط به تسویه

مسوال ن درخواست داریم با حمایت از تولید،
در راستای تحقق شعار امسال گام بردارند .از
تالش های شهرداری در تغییر چهره شهر طی
ایام نوروز سپاسگزاری می شود ،اما انتظار می
رود درباره دو شغله بودن سرپرست سازمان
پسماند که همزمان سرپرست سازمان فرهنگی
می باشد سریع تر تعیین تکلیف شود ،چون
قحط الرجال نیست و هر دو مجموعه حجم
کار زیادی دارند.
درباره اختالف هزینه پیمانکار پسماند در
مناقصه قبل عید و مناقصه جدید هم این
پرسش مطرح است که کدام صحیح است،
آن زمان ماهیانه  3.5میلیاردتومان برای این
کار پیش بینی شده و االن با افزایش دو برابری
به  7میلیاردتومان رسیده است.
مشکل سگ های بالصاحب نیز مردم را
عصبانی کرده و کار را به مرز ناسزا به شورا و
شهرداری کشانده است .سازمان مردم نهادی
هم که پای کار آمد تا به صورت رایگان جهت
زنده گیری این حیوانات مشارکت کند ،اما
پس از مصوبه شورا ،ضمانت نامه سنگین از
او خواستند که کنار کشید ،آن هم فقط برای
سه ماه فعالیت .برای این موارد باید تسهیالتی
ایجاد شود نه اینکه با شک و دو دلی وارد شد
و مشکل هم سرجای خودش بماند.
 در ادامه این نشست ،شهردار بوشهر
درباره نطق اعضا توضیحانی داد.
 تغییر پیمانکار تقاطغ میدان مطهری
حسین صالحیان با بیان اینکه با وجود
پرداخت همه مطالبات پیمانکار تقاطع
میدان مطهری (سردار سلیمانی) اما پیمانکار
آن از اوایل اسفند کارگاه را تعطیل و عمال
فعالیتی ندارد ،گفت :پیشنهاد ماده  46شدن
این پیمانکار را داده ایم که با خاتمه قرارداد،
ضمانت نامه وی هم حبس می شود ،از این رو
انتظار می رود مجوز این موضوع را این هفته
از شورای فنی استان دریافت کرده و به سراغ
انتخاب پیمانکار جدید برویم.

 اولویت با پرداخت حقوق کارگران
شهردار بوشهر درباره تفاوت قیمت مناقصه
پسماند قبل و بعد از تعطیالت نوروز هم گفت:
طی این مدت میزان تورم خصوصا در زمینه
تعمیرات و ماشین آالت چند برابر شده از
این رو شهرداران کالنشهرها به سمت تمدید
قرارداد با پیمانکاران خود با درصدی افزایش
منطقی رفته اند ،اما چون پیمانکار پسماند ما
شرایط خوبی نداشت ،ناچار به کنار زدن وی در
پایان قراردادش شدیم و چون شرکت کننده ای
برای مناقصه نداشتیم ،از روی ناچاری نیروهای
خودمان از اسفندماه به بعد جمع آوری زباله را
برعهده گرفتند .االن هم امیدواریم در مناقصه
جدید که این هفته پاکت های آن بازگشایی
می شود ،پیمانکار توانمندی تعیین شود.
وی درباره پرداخت نشدن حفوف برخی
کارگران شهرداری اظهار کرد :یکی از افتخار ما
این است که تاکید کرده ام هر ماه ابتدا حقوق
کارگران و سپس کارمندان پرداخت شود ،اگر
گروهی حقوق خود را دریافت نکرده باشند،
به صورت جدی پیگیری می کنم و در صورت
اثبات آن ،همکاران مالی و اداری توبیخ می
شوند.
شهردار بوشهر درباره مشکل چاله های رها
شده در سطح شهر هم گفت 2 :گودال در سال
گذشته پر شد ،ولی  6گودال دیگر مجوز داشته
و به صورت شخصی آخرین وضعیت آن را
پیگیری و گزارش می دهم.
 مسدود بودن حساب باشگاه ایرانجوان
صالحیان عدم اجرای مصوبه کمک 600
میلیونی به تیم ایرانجوان را به دلیل مسدود
بودن حساب این باشگاه دانست و افزود :با
این حال ،یکبار بنا به درخواست رییس شورا
هزینه بلیط هواپیمای بازیکنان تیم به تهران
پرداخت شده است .البته درصورت بازشدن
حساب باشگاه ،پرداخت این مبلغ نیازمند
الیحه جدید و مصوبه شورای شهر است ،چون
در تعهدات سال گذشته بوده است.
در همین حال برزگرزاده عضو شورا معتقد بود
که چون سال مالی شهرداری تا  15اردیبهشت
ادامه دارد ،نیاز به الیحه مجدد نیست ،رباب
عبیدی هم عقیده داشت که مسدود شدن
حساب باشگاه ایرانجوان چون با شکایت
شهرداری به دلیل چک پورکبگانی مدیر سابق
این باشگاه بوده نیازمند تجدیدنظر می باشد،
اما شهردار معتقد بود که چک مربوطه به
باشگاه ایرانجوان و توقیف حساب قانونی
بوده است.
 تعجب شهردار از اداره ثبت اسناد
شهردار بوشهر از تامین اعتبار استانی و ملی
گذر سرتل به تنگک خبر داد و گفت :با پیگیری
نصوری رییس نیروگاه اتمی و موافقت دکتر
صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ،اعتباری
برای این پروژه مشخص شده ،اما برای اینکه
در حین پروژه با مالکان جدید مواجه نشویم
و خرید آن دشوار شود ،از اداره ثبت امالک

استعالم کردیم ،ولی بعد از یک ماه پاسخ
دادند که ما اطالعاتی از این منطقه نداریم و در
کاداستر نیامده است! واقعا این عملکرد اداره
ثبت جای تعجب دارد و االن به سراغ راه دوم
رفته ایم که با حضور دادستان ،زمین مسیر این
گذر را صورتجلسه و تحویل بگیریم .از این رو
برای شروع پروژه باید این مسیر قضایی طی
کنیم .وی همچنین درباره تذکر رفاهی عضو
شورا درباره دو شغله بودن سرپرست سازمان
های فرهنگی و پسماند شهرداری اظهار کرد:
من غیر از استعالم گزینه ها کاری نمی توانم
انجام دهم ،اما تا پاسخ آنها نرسد ،امکان
انتصاب نیروی موردنظر را ندارم .در بخش
پایانی این جلسه نیز برخی از پرسش و پاسخ
های کوتاه میان اعضای شورا و شهردار مطرح
شد.
 از گزارش مالی شاهین تا شهرداری
با توجه به تاکید طاهره شمشیری بر ارائه
گزارش مالی تیم شاهین ،شهردار تاکید کرد که
وی در اولین جلسه هیات مدیره شرکت کند تا
هم به صورت حضوری و هم مکتوب گزارش
را دریافت کند.
داریوش پوربهی نیز بر دقیق تر شدن گزارش
های ماهیانه هزینه -درآمد شهرداری تاکید کرد
که شهردار گفت :همکاران مالی مکلف هستند
به سواالت اعضای شورا در این خصوص پاسخ
داده و به زودی گزارش عملکرد  6ماهه دوم
سال قبل شهرداری نیز برای اطالع عموم منتشر
می شود.
 سه مناقصه بی نتیجه برای خرید مخزن
زباله
همچنین رباب عبیدی از بی نتیجه بودن
پیگیری برای تامین مخزن های زباله شهر
انتقاد کرد که شهردار گفت :در سومین مناقصه
هم کسی شرکت نکرد و حاال به سمت ترک
تشریفات و خرید نقدی این مخزن ها رفته
ایم و در آینده نزدیک مشکل حل می شود.
وی ابراز امیدواری کرد با پرداختی هایی که
در اواخر سال به پیمانکاران شهرداری شده،
اعتماد به این مجموعه برگردد تا فراخوان های
معامالت و مناقصه های شهرداری از وضعیتی
که شرکت کننده ندارد خارج شود.
 شهردار و خبرهای خوبش
صالحیان همچنین با بیان اینکه چند خبر
خوب هم برای این جلسه دارم ،گفت :با
پیگیری های صورت گرفته ،پس از سالها مجوز
تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری
گرفته شده که شامل  10درصد پست های
اداری می شود و برای  30نفر این فرصت
فراهم خواهد شد .البته پیگیر این هستیم که
رتبه شهرداری مرکز استان از  10به  11ارتقا یابد
تا مجوزهای بیشتری در زمینه تعیین وضعیت
نیروی انسانی دریافت کنیم و برای این مهم
فقط یک تفریق بودجه نیاز داریم.
وی همچنین از مجهز شدن آرامستان جدید
در جاده نیروگاه به سردخانه خبر داد و گفت:
آمبوالنس های جدید برای آرامستان پیش
بینی شده و اجرای فضای سبز ،روشنایی و
لوله کشی آب آن به طول چند کیلومتر در
حال اجراست .شهردار همچنین از فعال شدن
اورژانس خدمات در هفته های آینده خبر داد
تا به گفته وی در سه شیفت کاری بتوانند
نیازهای کوچک و فوری مناطق را اجرا کنند.

موضوع کمبود سیمان سوژه امروز و دیروز نیست بلکه
ماههاست که مردم بوشهر با این مشکل دستوپنجه
نرم میکنند .کمبود سیمان که اخیر ًا مشکالت زیادی
در اجرای برخی طرحهای عمرانی ایجاد کرده است
در ایان ماه نیز موجب توجه رسانهها و مسئوالن قرار
گرفت و در پی این کمبود ،استاندار بوشهر اعالم کرد:
درصورتیکه کارخانهها نیاز بازار داخلی استان را تأمین
نکنند بههیچوجه اجازه صادرات نخواهند داشت.
باوجوداینکه کمبود سیمان در این استان قرار بود
سروسامانی بگیرد و حتی استاندار نیز برای متخلفان
و دالالن خطونشان کشید اما با ورود به سال جدید
بازهم شاهد کمبود این محصول در بازار هستیم .کمبود
سیمان نه اینکه گالیه یک یا دو شهروند باشد بلکه
بهقدری این موضوع تکراری شده که صدای استاندار در
جلسه ستاد تنظیم بازار را هم در آورد .عبدالکریم گراوند
با شکایت از کمبود سیمان با تأکید بر اینکه باید نظارت
درستی بر روند توزیع سیمان در دستور کار قرار بگیرد
اظهار کرد :سه کارخانه تولید سیمان در این استان داریم
و لذا تولیدکنندگان در صورتی مجاز به صادرات هستند
که سهم شش هزار و  ۶۰۰تنی نیاز داخلی را تأمین کنند.
وی با اشاره به اینکه کارخانههای سیمان استان بوشهر
با همکاری در تأمین نیاز داخل باعث فروکش عطش
بازار میشوند ،افزود :نظارت و بازرسی از تولید و توزیع
سیمان در استان بوشهر باید تشدید شود .گراوند ادامه
داد :باید با هرگونه تخلف در این عرصه برخورد شود و
پروانه افرادی که اقدام به عرضه سیمان خارج از شبکه
توزیع میکنند باطل شود.
 سیمان هست اما گران
در همین راستا حمزه دشتی یکی از فعاالن حوزه
ساختوساز در گفتوگو با قدس آنالین بابیان اینکه
سیمان هست اما خیلی گران شده است اظهار میکند:
بسیاری از فروشندگان مصالح ساختمانی هنگامیکه
به آنها مراجعه میکنیم ادعا میکنند که سیمان گیر
نمیآید و نایاب شده است اما دقایقی بعد اذعان
میکنند که از بازار آزاد میتوانند سیمان تهیه کنند!
این پیمانکار به ما میگوید :اگر سیمان نیست پس
این فروشندگان مصالح ساختمانی از کجا یک تریلی
سیمان تهیه میکنند؟ وی از ما سؤال میکند :مگر
دولت و یا اداره صنعت معدن آمار تولید و مصرف را
ندارد و نمیتواند بر روند فروش کنترلی داشته باشد؟
این مصرفکننده سیمان به ما میگوید :در حالی شاهد
کمبود سیمان در استان بوشهر هستیم که کارخانهها
سیمان در دشتستان ،کنگان و دشتی همچنان مشغول
تولید انبوه سیمان هستند اما معلوم نیست که تولید
این سه کارخانه به کجا میرود؟
 توزیع مشکل دارد
در همین رابطه معاون امور عمرانی استاندار بوشهر
بابیان اینکه متأسفانه در توزیع این محصول در بازار
با نقایص و اشکاالتی مواجه هستیم میگوید :نبود
نظارت صحیح از سوی واحدها و دستگاههای ذیربط
یکی از مهمترین دالیل کمبود سیمان در استان است
که راهکارهایی در این زمینه تدوینشده تا نیازهای
مردم بهصورت واقعی تأمین و ارائه شود .مهرداد ستوده
با اشاره به اینکه سیمان موردنیاز پروژههای عمرانی و
نیازهای مردم بر اساس نیازها تأمین خواهد شد تأکید
میکند :با تالش دفتر فنی استانداری بوشهر نیازهای
واقعی پروژههای عمرانی استان بوشهر مشخصشده
و بر اساس آن نیاز واقعی سیمان از کارخانه تا مبادی
مصرف رصد میشود .وی به مردم و مصرفکنندگان
اطمینان خاطر میدهد که از این بابت نگرانی نداشته
باشند زیرا تولید در استان بوشهر مطلوب است ولی
روند توزیع با مشکل روبرو است که انتظار میرود با
رصد و نظارت مناسب شاهد کاهش مشکالت در این
زمینه باشیم و نیازهای مردم تأمین شود .وی برخورد
جدی با متخلفان در حوزه توزیع سیمان را ضروری
دانسته و بیان میکند :به مردم اطمینان میدهیم که
از همه ظرفیتها برای کاهش مشکالت درروند تأمین
سیمان موردنیاز مردم استفاده خواهیم کرد .ستوده
اذعان میکند :تالشهای کارخانهها سیمان در استان
قابلتقدیر است ولی باوجود سه کارخانه بزرگ مردم
استان نباید با کمبود روبرو باشند.
 تذکر به وزیر صمت
کمبود سیمان در حالی در بوشهر هنوز محسوس است
که نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی
نیز با ارسال تذکری کتبی به وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ضمن انتقاد از کمبود سیمان در دشتستان و
استان بوشهر ،بر لزوم حل فوری تأمین سیمان موردنیاز
مردم تأکید کرده است ابراهیم رضایی در تذکری کتبی
به علیرضا رزم حسینی نوشت :طی ماههای اخیر مردم
شهرستان دشتستان و استان بوشهر با مشکل کمبود
شدید سیمان مواجه بودهاند بهطوریکه باعث ایجاد
بازار سیاه سیمان و افزایش قیمت آن شده است.

