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روزنامه

توصیه  بهداشت  جهانی  سازمان  واکسن  مشاوران  گروه   ، رویداد۲۴  گزارش  به 
کردند: افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند باید ُدز سوم واکسن های کووید-۱۹ 

را که مورد تأیید این سازمان است، دریافت کنند.
کارشناسان این سازمان همچنین اظهار داشتند: افراد باالی ۶۰ سال که با دریافت 
واکسن های سینوواک و سینوفارم به طور کامل در برابر کرونا واکسینه شده اند، 

باید سومین ُدز واکسن را تزریق کنند.
گروه مشاوران راهبردی از متخصصان ایمن سازی )SAGE( تاکید کرد که تزریق 

ُدز تقویتی برای کل جمعیت توصیه نمی شود و این درحالیست که در حال حاضر 
برخی از کشورها اقدام به این کار کرده اند.سازمان جهانی بهداشت خواهان توقف 
کشورهای  مردم  که  چرا  است  سال  پایان  تا  مردم  عموم  برای  سوم  ُدز  تزریق 
نقل  به  ایسنا  اولویت هستند.به گزارش  در  ُدز واکسن  اولین  دریافت  برای  فقیر 
از مدیکال اکسپرس، هدف این سازمان مبنی بر واکسیناسیون کامل ۱۰ درصد از 
جمعیت هر کشور تا پایان ماه سپتامبر )ماه گذشته میالدی( در ۵۶ کشور محقق 
نشد. هرچند، تقریبًا ۹۰ درصد کشورهای پردرآمد به این هدف دست پیدا کردند.

سخنگوی قوه قضائیه:

آزادی آذری جهرمی با قرار تأمین کیفری

اینکه  بیان  با  دو  منطقه  در  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  نماینده  و  ناظر 
کم  خانواده های  برای  اشتغال زایی  بسترهای  ایجاد  در  می تواند  شهرداری 
برخوردار نقش مهمی داشته باشد، گفت: با استفاده از ظرفیت های شهرداری 
در  می توانیم  آموزشی  مربیان  از  بهره گیری  و  فضاها  از  استفاده  همچون 
ایجاد بستر اشتغال زایی با سرمایه گذاران، سازمان های مردم نهاد و حوزه های 

مختلف این مشارکت را داشته باشیم.
شهر  اسالمی  شورای  نماینده  و  ناظر  سرویس خبری /خدیجه غضنفری: 
مناطق  به  توجه  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  شیراز  دو  منطقه  در  شیراز 
حاشیه نشینی و محرومیت زدایی به عنوان یکی از اولویت این دوره شورا 

است. 
ساماندهی  کمیسیون  تشکیل  کنار  در  گفت:  قرقانی  نصیری  مهدی 
قرارگاه  هفته  ابتدای  در  شورا  توسط  محرومیت زدایی  و  حاشیه نشینی 
نیز  استان  استانداری، شهرداری و سپاه فجر  با مشارکت  محرومیت زدایی 

تشکیل شد. 
با بیان اینکه منطقه ۲ وسیع ترین منطقه  عضو شورای اسالمی شهر شیراز 
قومیت های  اظهار داشت: وجود  است  مناطق محروم  در شهرداری و جز 

مختلف در این منطقه یک جامعه کوچک از شهر را تشکیل می دهند.
به عنوان یک  مناطق یک و شش  ترافیک در  اینکه  به  اشاره  با  نصیری 
چالش مطرح است، افزود: یکی از دالیل این چالش تمرکز بر مراکز ارائه 
خدمات در شمال شهر است در صورتی که با توزیع برخی خدمات مانند 
... در سطح منطقه دو مراجعه  پیاده روها  مجتمع های تجاری، پارک ها و 

مردم به دیگر مناطق کمتر می شود و می توان ترافیک را مدیریت کرد.
ناظر شورای اسالمی شهر شیراز در منطقه دو شیراز با بیان اینکه شهرداری 
برخوردار  کم  خانواده های  برای  اشتغال زایی  بسترهای  ایجاد  در  می تواند 
نقش مهمی داشته باشد، گفت: با استفاده از ظرفیت های شهرداری همچون 
استفاده از فضاها و بهره گیری از مربیان آموزشی می توانیم در ایجاد بستر 
مختلف  حوزه های  و  مردم نهاد  سازمان های  سرمایه گذاران،  با  اشتغال زایی 

این مشارکت را داشته باشیم. 
 نصیری با بیان اینکه در حوزه گردشگری و فرهنگی بر الگوی اسالمی 
ایرانی شیرازی تاکید داریم، افزود: متاسفانه در سال های اخیر از ظرفیت 
استان برای جذب حوزه توریست کمی عقب ماندیم و محوریت گردشگران 
این  دالیل  از  یکی  و  است  رفته  همجوار  استان های  به  شیراز  از  خارجی 
اتفاق توجه به فرهنگ بومی استان های همجوار همچون شهر یزد است که 

موجب این عقب ماندگی شده است 
تصریح  شورا  اطالعات  نوین  فناوری  و  سازی  هوشمند  کمیسیون  رئیس 
کرد: در حوزه هوشمند سازی با کاهش هزینه ها و رفاه مردم بیشتر و تا 
حد زیادی چالش های موجود مبنی بر حضور فیزیکی مراجعه کنندگان در 

شهرداری رفع خواهد شد. 
 نصیری افزود: هوشمندسازی یک راهکار بدون جایگزین و یک مزیت 
است که هزینه های جاری شهر را پایین می آورد و درصدد هستیم در شهر 
شیراز یک قدم از شهر هوشمند به سمت شهر دیجیتال فراتر برویم و این 
اقدام با ایجاد یک پنجره واحد خدمات شهری برای شهروندان امکان پذیر 

است .
وی با اشاره به جمعیت ساکنان منطقه ۲، ادامه داد: سرانه فضای سبز این 
احداث  تا  شود  تالش  باید  و  است  کمتر  مناطق  دیگر  نسبت  به  منطقه 

پارک ها و مجتمع های تجاری را سرعت بدهیم.
محله  پارک  گفت:  و  کرد  اشاره  منطقه  این  شاخص  پروژه های  به  وی 
کوزه گری،  میدان  موزیکال  آبنمای  پروژه  هکتاری،   ۴ پارک  دباغی، 
فضای شهری آیت ا... قشقایی، خانه محله ده پیاله، مجموعه ورزشی خیابان 

کارگر در دست اجرا است.  
 به تأکید ناظر شورا در منطقه در شورای ششم تالش این است که کوچه 

و خیابان بدون آسفالت نداشته باشیم و منطقه ۲ از جمله مناطقی است که 
در این حوزه کوچه های آن آسفالت نشده و در حوزه زیرسازی هم باید 

ترمیم آسفالت محالت اجرایی شود.
در  درمانگاه  احداث  برای  از ظرفیت خیرین  استفاده  بر  نصیری همچنین 
سطح منطقه گفت: شهرداری می تواند زمین هایی را در اختیار خیرین قرار 

داده تا شاهد احداث درمانگاه و بیمارستان ها باشیم. 
انتقال  برای  خیابان کارگر  در  پروتئین  ساختمان  پروژه  وی درخصوص 
واحدهای تجاری مربوطه در خیابان دروازه کازرون که مشکالت متعدد از 
جمله مشکالت ترافیک و آلودگی محیطی ایجاد کردند گفت: تکمیل این 
انتقال  بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و درخصوص  ساختمان 
کسبه فعلی به این بازار نیازمند مشارکت آنها هستیم که در کنار شهرداری 
باید دیگر سازمان ها برای رفع مشکالت موجود این منطقه پای کار باشند .
 او درباره حضور متکدیان و کارتون خواب ها در سطح شهر شیراز از جمله 
سطح منطقه ۲ گفت: بخشی از این موضوع مربوط به روحیه مردم شیراز 
برمی گردد که به جای ارائه کمک های نقدی خود به نهادهای حمایتی به 
متکدیان کمک می کنند اما در مورد حضور معتادان باید سایر نهادها به 
میدان بیایند تا در کنار جمع آوری و گذراندن دوره های درمانی با ایجاد 

مهارت الزم به سطح جامعه باز گردنند.
او درباره مشکل عمده زمین های این منطقه که به دلیل اوقافی بودند در 
و  شهرداری  کرد  پیشنهاد  می شود  وقفه  ایجاد  باعث  پروژه  برخی  ایجاد 
اوقاف با تعامل برای ساخت مکان های همچون پارک شهرک بهار تالش 

کنند .
جمع آوری معتادان با پای کار آمدن تمام دستگاه ها امکان پذیر است

بسته شدن 30 ضایعات فروشی در سطح منطقه دو 
 در ادامه شهردار منطقه ۲ با اهمیت احداث مکان ورزشی و تفریحی برای 
رفاه مردم منطقه که عمدتًا نجیب و محروم هستند گفت: در شهرک بهار 
یک قطعه زمین با مساحت ۳ هکتار وجود دارد که ۲۵ سال تملک شده 
است و هم اکنون به شکل یک زمین بال استفاده مشکالت بسیاری از جمله 

حضور معتادان و رها کردن زباله ها را برای ساکنان ایجاد کرده است. 
غالمرضا شهریاری با اشاره به اینکه تملک این زمین در دست اوقاف است 
عنوان کرد: در تالشیم تا این زمین به یک مجموعه تفریحی تبدیل شود 
زمین  این  رفع مشکالت  و  تکلیف  تعیین  منطقه درخصوص  این  مردم  و 

درخواست بسیار زیادی دارند.   
شهردار منطقه دو شیراز با اشاره به اینکه خط قرمز ما در منطقه ۲ حضور 
ضایعات فروشی هاست، عنوان کرد: از ۵۰ مورد ضایعات فروشی فعال در 
این منطقه ۳۰ مورد بسته شد که تنها ۱۴ مورد دارای پروانه بودند و ۶ مورد 

نیز پلمب شدند.
او با گالیه به حضور معتادان کارتون خواب در برخی از پارک های منطقه، 
ماه است که در پارک ها، فضای سبز، روشنایی،  به شش  گفت:  قریب 
آبنما و گل کاری انجام شده است اما حضور معتادان و سرقت تجهیزات 
برای پارک معضل شده است مردم منطقه ۲ خواستار جمع آوری معتادان 
از این منطقه هستند و این موضوعی که با پای کار آمدن تمام دستگاه ها 

امکان پذیر است.

تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان  رئیس 
سازمان  این  اینکه  بیان  با  کودک 
تا  صفر  کودکان  تربیت  متولی 
برنامه ریزی  گفت:  است  سال  شش 
زمانه  با  متناسب  باید  برای کودکان 
به  باید  قطعًا  باشد،  موجود  شرایط  و 
کودکان  تربیت  امر  و  باشیم  روز 
پیش  جدید  یافته های  با  متناسب  را 

ببریم. 
حاجیان  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  زاده در نشستی خبری 
دادن  توجه  برای  کودک  ملی  هفته 
مردم  میان  در  کودکان  موضوع 
ساله  همه  و  شد  تعیین  مسئوالن  و 
اعالم  را  برنامه هایی  مربوط  نهادهای 
برای  زمینه ای  تا  می کنند  اجرا  و 
توجه جدی تر به امر تربیت کودکان 
فراهم شود گفت: کودکان به عنوان 
توجه  مورد  باید  ایران  سازان  آینده 
جدی قرار بگیرند. آنها نباید به علت 
توجه  مرکز  از  دارند  که  کمی  سن 
سال های  در  شوند.  خارج  جامعه  در 
و  فراز  دارای  حوزه  این  گذشته 
متولی  کودکان  و  بوده  فرودهایی 
تعریف  تربیتی  روش  و  مشخص 

شده ای نداشتند.
وی افزود: در سال ۹۹ با فرمایشات 
کودک،  مهدهای  رهبری، 
پیش دبستانی ها و کودکان زیر شش 
سال مورد توجه قرار گرفتند و ایشان 
فرمودند تعلیم و تربیت کودکان زیر 
و  آموزش  برعهده  باید  سال  شش 
پرورش باشد که در نهایت با مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی سازمان 
شکل  کودک  تربیت  و  تعلیم  ملی 

گرفت.
حاجیان زاده با بیان اینکه این سازمان 
متولی تربیت کودکان صفر تا شش 
شش  دوره  این  گفت:  است  سال 
سه  دوره  دو  به  اساسنامه  در  ساله 
است.  شده  تقسیم  دوم  و  اول  ساله 
مدنظر،  اهداف  مهمترین  جمله  از 
یکپارچه،  مدیریت  و  ساماندهی 

از  حمایت  و  شایستگی ها  ارتقای 
کودک،  مربیان  تربیت  و  خانواده 
کودکان  برای  مناسب  آموزش های 
ورود  برای  آنها  کردن  آماده  و 
ویژه  به  رسمی  آموزش  سیستم  به 
اشاره  سالگی  شش  و  پنج  سنین   در 

کرد.
داده  نشان  تحقیقات  داد:  ادامه  وی 
را  پیش دبستانی  دوره  که  کودکانی 
گذرانده اند در دوران مدرسه موفقیت 

بیشتری داشته اند.
تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان  رئیس 
کودک درباره شهریه مهدکودک ها 
نیز گفت: تصمیم امسال این بود که 
افزوده  قبلی  شهریه های  به  درصدی 
از  حمایت  ملی  سازمان  که  شود 
تصمیم  آن  درباره  مصرف کنندگان 
سقف  تا  افزایش  نرخ  که  می گیرد 
کرده اند  اعالم  ما  به  را  درصد   ۳۲
صادر  زودی  به  نیز  آن  بخشنامه  و 

می شود.
این  آموزشی  محتوای  درباره  وی 
واحد  نسخه  با  موافق  گفت:  دوره 
نیستیم،  پیش دبستانی ها  اداره  برای 
داریم،  واحدی  استاندارد  و  برنامه 
بسته های  هستند.  متنوع  روش ها  اما 
و  متنوع  باید  یادگیری  و  تربیت 
متعدد باشند. امسال سازمان پژوهش 
کمیته های  کرد،  معرفی  را  بسته   ۲۲
فعال  نیز  استان ها  در  محتوا  تولید 
شرایط  با  متناسب  بتوانند  تا  هستند 

منطقه انتخاب کنند.
وی درباره اجباری شدن دوره پیش 
دبستانی  پیش  گفت:  نیز  دبستانی 
اما  است،  غیراجباری  رسمی  دوره 
دوره  این  شدن  فراگیر  ما  سیاست 
ایجاد  برای  هم  سال  هفت  و  است 
شده  داده  فرصت  همگانی  پوشش 
نباید  هم  دوره  شدن  همگانی  است. 
فرهنگ  با  باید  بلکه  باشد  اجباری 
خانواده ها  جذابیت،  ایجاد  و  سازی 
دوره  این  در  فرزندشان  حضور  به 

متمایل شوند.

اجرای  و  مدیریت  برای  الریجانی  علی  استعفای  مورد  در  الریجانی  مشاور 
توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین توضیح داد و گفت: الریجانی خواسته تا دست 
با رئیس جمهوری نزدیک تر و  باز بگذارد. او خواسته تا هر کس  دولت را 

هماهنگ تر است این کار را ادامه بدهد. 
به گزارش رویداد۲۴ ، منصور حقیقت پور، نماینده مجلس نهم و مشاور علی 
الریجانی در مورد استعفای علی الریجانی برای مدیریت و اجرای توافقنامه 
۲۵ ساله ایران و چین گفت: آقای الریجانی به نوعی از سمتش استعفا نکرده 
است. آقای الریجانی خواسته تا دست دولت را باز بگذارد. او خواسته تا هر 
کس با رئیس جمهوری نزدیک تر و هماهنگ تر است این کار را ادامه بدهد. 
در حال حاضر هم باید آقای رییسی تصمیم بگیرد که چه کسی جایگزین 

شود. در واقع الریجانی دست رییسی را باز گذاشته است.
او ادامه داد: طرف چینی چون بعد از برجام لطمه جدی از عدم همکاری دولت 
روحانی خورده بود، دیگر تمایل نداشت که با دولت روحانی همکاری کند. 
بنابراین مقام معظم رهبری تدبیر کردند تا این کار انجام شود. ایشان آقای 
الریجانی را مسوول کار گذاشتند. حاال دولت عوض شده و آقای الریجانی به 
دولت گفته است که اگر می خواهید این کار را خودتان ادامه دهید. احتمااًل 
معاون اول آقای رییسی این کار را ادامه خواهد داد. مهم این است که این 
ارتباط و این کار ادامه پیدا کند اما منزلت و جایگاه آقای الریجانی برای 

کارهای بزرگ با چین خوب بود.
استعفا  این  با  دفتر رهبری  موافقت  به سوالی در مورد  پاسخ  حقیقت پور در 
پاسخ داد: در ابتدای امر شخص مقام معظم رهبری به آقای الریجانی پیشنهاد 
دادند که این مسوولیت را برعهده بگیرد. من فکر می کنم که پیش از این که 
آقای الریجانی این موضوع را به اطالع دولت برساند حتمًا هماهنگی های الزم 

را با دفتر رهبری انجام داده است تا فرمان رهبری روی زمین نماند.
حاکمیت  به  نزدیک  شخص  یک  تا  خواستند  رهبری  از   چینی ها 

را معرفی کنند
میان  اختالفات  مورد  به سوالی در  پاسخ  به الریجانی در  نزدیک  این چهره 
الریجانی با روحانی و ظریف بر سر این قرارداد نیز توضیح داد: در دولت 
آقای روحانی و بعد از امضای برجام، گرایش دولت به سمت کار با غرب 
ما کمک کرده  به  تحریم  قدیمی همچون چین که در دوران  بود. دوستان 

بودند، مورد نظر دولت برای ادامه همکاری نبودند. لذا سرخورده شدند.

به همین دلیل چینی ها پیشنهاد داده بودند تا با کسی یا نهادی کار کنند که 
بیشتر به حاکمیت نزدیک باشد تا حاکمیت بتواند این رابطه را مدیریت کند. 
پس از آن هم با توجه به ویژگی های حکومت در جمهوری اسالمی رهبری 

تدبیر کردند تا آقای الریجانی این مسوولیت را برعهده بگیرد.«
او در مورد دلخوری ظریف از این تصمیم نیز گفت: »هیچ دلخوری از سوی 
می دانستند  زمان  آن  در  هم  ظریف  آقای  نیفتاد.  اتفاق  خارجه  امور  وزیر 
کهشان آقای الریجانی چیست. مشکل خاصی نبود و دولت هم از این موضوع 

استقبال می کرد. 
میرمحمدصادقی: استعفای الریجانی با رهبری هماهنگ شده است

به نظر می رسد که آقای الریجانی قصد داشتند که دولت مسئله را پیگیری 
کرده و از تداخل کارها جلوگیری شود. بنابراین استعفای ایشان مسئله مهمی 

نیست و فاز کاری مربوط به ایشان به پایان رسیده است.
ایران و   میرمحمد صادقی استعفای علی الریجانی از اجرای توافق ۲۵ ساله 
چین را موضوع مهمی نداست و گفت: فاز کاری ایشان به پایان رسیده است 

و دولت باید اجرای این توافق را پیگیری کند.
به گزارش اقتصاد نیوز،  بازار حرف و حدیث ها درباره حذف برادران الریجانی 
در فضای سیاسی هنوز داغ است و خبرهایی که از گوشه و کنار درباره علی 
الریجانی و صادق الریجانی، منتشر می شود، به این زمزمه ها بیشتر دامن می 
زند. آن هم درشرایطی که علی الریجانی سکوت نصفه و نیمه ای اختیار کرده 
خبری  بمب  است.  داده  استعفا  نگهبان  شورای  از  الریجانی  آملی  صادق  و 
امروز را درباره علی الریجانی، روزنامه فرهیختگان منتشر کرد. این روزنامه 
نوشت: علی الریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی و مجری توافقنامه 
۲۵ ساله ایران و چین طبق شنیده ها با روی کارآمدن دولت سیزدهم از سمت 
خود در راهبری این توافقنامه استعفا داده تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این 
سند راهبردی ۲۵ ساله به دست تیم دولت و معاون اول رئیس جمهور سپرده 
شود.خبری که به ادعاها درباره حذف او از فضای سیاسی بال و پر می دهد، 
اما حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس دهم آن را رد می کند و با 
اشاره به استعفای الریجانی می گوید: موضوع اجرایی قراردادها را وزرا باید 
پیگیری کنند، طبعًا دولت بهتر می تواند این کار را انجام بدهد و اگر وزرا 
حرفی بزنند امکان تداخل کار وجود دارد. بنابراین، آقای الریجانی تصمیم 
گرفتند که باقی کار به عهده دولت باشد و با رهبری هم هماهنگی داشته اند.

فوق  بازار  از  ایران  شدن  محروم 
طالیی عربستان با ۱۴۰ میلیارد دالر 
تجارت خارجی و رسیدن سهم کشور 
صفر،  به  پرنعمت  بازار  این  در  ما 
بسیارغمناک است و هر کس ذره ای 
مداری  مردم  و  وطن دوستی  وجدان 
داشته باشد غصه دار می شود که چرا 
به راحتی، ما این بازار سرنوشت ساز 
را از دست دادیم؟ امروز باید کسانی 
که چند سال قبل به سفارت عربستان 
تخریب  را  آن  و  حمله  تهران  در 
کردند و آمران این حرکت زشت و 
پرهزینه، پاسخ دهند. در کشورهای 
دهد  رخ  حرکاتی  چنین  اگر  دیگر 
معمواًل دادگاه های مستقل، آنها را به 
محاکمه کشیده و همه خسارت هایی 
به طور مستقیم و غیرمستقیم بر  که 
کشور و مردم وارد آمده است را از 

عامالن و آمران آن می ستانند.
حمله به سفارت عربستان در ایران نه 
فقط سهم ۴۰۰ میلیون دالری تجارت 
رسانید  صفر  به  را  عربستان  با  ما 
بلکه عربستان را وادار کرد که همه 
کشورهای عرب منطقه خلیج فارس 
را به پایین ترین سطح روابط تجاری 

با ما، تحریک و تشویق کند.
همچنین جنگ های درون خاورمیانه  
شعله ورتر  عربستان،  موضع گیری  با 

شد و در آنجا نیز ضربه های اقتصادی 
هنگفتی به ما وارد کرد.

اگر ما می توانستیم در دو دهه گذشته 
و  کنیم  همراه  خود  با  را  عربستان 
سرنوشت  شویم  درازمدت  متحدی 
جنگ سوریه و یمن و درگیری های 
به گونه ای دیگر رقم  بحرین  داخلی 

می خورد و داعش قدرت نمی یافت.
مذاکراتی که ماه هاست بین ایران و 
عربستان با وساطت عراق در جریان 
است و معلوم نیست چه نتیجه ای بدهد 
اگر در دو دهه گذشته با دوستی و 
حاکم  کشور  دو  بین  که  برادری 
اعتمادسازی  می گرفت،  انجام  بود 
شرایط  و  می یافت  تحقق  عمیق تری 
آن  تأثیر  تحت  جهان  و  منطقه 
تندروهای  متاسفانه  می گرفت.  قرار 
دو  هر  بدبختی  عامل  کشور  دو  هر 
شده و بذر اختالف افکندند که بعید 
وحدت  به  تبدیل  راحتی  به   است 

شود.
نصیب  فراوانی  ضررهای  هرحال  به 
و  افراد  این  هم  هنوز  و  شد  ایران 
منجمد  افکار  که  تندرو  گروه های 
عقیده  بر  دارند،  دشمن تراشی  و 
خویش  خانمان سوز  اندیشه های  و 
اصرار دارند. امید که عقالی هر دو 

طرف، فکر نجات بخشی کنند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

سازمان جهانی بهداشت: 

پیش از قطع روابط، تا ۴۰۰ میلیون دالر تجارت داشتیم

به مناسبت گرامیداشت روز عقیدتی سیاسی 
ارتش صورت می گیرد؛

اجرای 150 برنامه در استان فارس

نایب رئیس کمیسیون بهداشت:

حداقل ۸0 درصد جامعه برای 
بازگشایی ها باید واکسینه شوند

ناظر و نماینده شورای اسالمی شهر شیراز در منطقه دو عنوان کرد؛ 

شهردار منطقه دو شیراز:


