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تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه 
 برخالف اهداف اشتغالزایی 

و رونق تولید است
بــه گــزارش نبــض بــازار دبیرانجمن 
تولیدکننــدگان فوالد گفــت: اینکه بنگاهی 
اقتصادی و رو به رشــد مانند فــوالد مبارکه 
که در مسیر توســعه گام بر می دارد با طرحی 
مانند تحقیق و تفحص با اخالل مواجه کنند، 
برخالف اهــداف اشــتغالزایی و رونق تولید 

خواهد بود.

سید رسول خلیفه ســلطانی، دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت وگو با نبض 
بازار با انتقاد از طرح تحقیق و تفحص از فوالد 
مبارکه اظهار کرد:  یکی از نکات مهم در فعالیت 
و توســعه بنگاه های اقتصــادی جلوگیری از 
حاشیه سازی هایی اســت که می تواند تاثیر 
منفی بر روند سرمایه گذاری و فعالیت آن بنگاه 

داشته باشد. 
گاهــی ایــن حاشیه ســازی ها، ابهام ها و 
ســوال هایی اســت کــه می تواند بــا ارایه 
 گــزارش از ســوی آن بنــگاه اقتصــادی 

برطرف شود.
وی افــزود: نمایندگان مجلــس و به ویژه 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس به 
عنوان کمیســیون تخصصی مطرح کننده و 
رســیدگی کننده به این طرح می توانستند با 
درخواست گزارش از شــرکت فوالد مبارکه، 
سواالت و ابهام هایی که درباره طرح نورد گرم2 
و میزان مشــارکت تولیدکنندگان داخلی و 
خارجی در اجرای این پــروژه دارند را برطرف 

کنند.
خلیفه سلطانی با بیان اینکه طبیعی است 
که طرح موضوع تحقیق و تفحص سهامداران 
این شــرکت را بــا تردیدهــا و ابهام هایی در 
مورد آینده ســهام رو به رو می کنــد، عنوان 
کرد:  نمایندگان مجلــس ابزارهای متفاوتی 
در اختیار دارند کــه می توانند از آن برای رفع 
ایرادها و ابهام های مورد نظرشان بهره بگیرند 
و اینکه بنگاهی اقتصادی و رو به رشد را که در 
مسیر توســعه گام بر می دارد با اخالل مواجه 
کنند برخالف اهداف اشتغالزایی و رونق تولید 

خواهد بود.
وی افزود: بــا هر طرح تحقیــق و تفحص 
از ارکان یــک وزارتخانــه تا مســئوالن یک 
شــرکت درگیــر در اموری می شــوند که در 
بســیاری از مــوارد تنها اتالف وقت اســت و 
 موجــب زمان بر شــدن اجرای یــک پروژه 

توسعه ای می شود.
نتایج بسیاری از طرح های تحقیق و 

تفحص برای مردم مشخص نیست
دبیر انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران با 
اشاره به اینکه وزارت صمت در شرایط کنونی 
کشــور وظایف و مســئولیت های بسیاری را 
برعهده دارد، گفت:  نتایج بسیاری از طرح های 
تحقیق و تفحص منجر به بهبود شــرایط آن 
شــرکت یا ســازمان و بنگاه اقتصادی نشده 
اســت. به طور مثال در مورد تحقیق وتفحص 
از صنعت خودرو پس از طــی یک دوره زمانی 
طوالنی گزارشــی در صحــن علنی مجلس 
قرائت شــد که شــامل مواردی کلی بود و در 
نهایت برای مردم مشــخص نشد که این طرح 
 تحقیــق و تفحص چه دســتاوردی برای آنها

 داشته است.
امکان تولید ورق کالف گرم با اجرای 

طرح نورد گرم 2 فوالد مبارکه
خلیفه ســلطانی درباره طرح نــورد گرم 
2 فوالد مبارکه نیز گفــت: در حال حاضر دو 
میلیون تن اســلب مازاد در کشور وجود دارد 
که با احداث نورد گرم شماره دو فوالد مبارکه 
می تواند به ورق کالف گرم تبدیل شود و ضمن 
تامین نیاز صنایع پایین دســتی، محصوالت 
این واحد با ارزش افزوده باالتری به بازار عرضه 

خواهد شد.
دبیر انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران 
با اشــاره به اینکــه در ایران توازن مناســبی 
بین تولید فــوالد و بخش نورد وجــود ندارد، 
اظهار کرد: احداث نورد گرم شــماره 2 فوالد 
مبارکــه یک ضــرورت جدی بــرای صنعت 
فوالد کشــور اســت و امکان اســتفاده از دو 
 میلیون تن اســلب مازاد بــر ظرفیت نورد نیز 

فراهم می شود.
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اخبار فوالد

نماینده سابق استان اصفهان گفت: 
هدف از تحقیــق و تفحــص از فوالد 
مبارکه، تغییر مدیرعامل آن است. کاش 
نمایندگان به جای مانع تراشی در مسیر 
کار فوالد مبارکه، به حل مشکالت این 
صنعت یا پیگیری مشــکالت استان 

اصفهان کمک کنند.
علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا در خصوص مطرح شدن تحقیق 
و تفحص از فــوالد مبارکه از ســوی 
نمایندگان مجلس با سیاسی دانستن 
این مساله، در سخنانی گفت: این نوع 
تحقیق و تفحص ها دردی از کشور دوا 

نمی کند. البته رویکرد اینگونه اقدامات 
حل مشکل نیست بلکه بیشتر مشکالت 
با مدیریت مجموعه فوالد مبارکه آقای 
عظیمیان دغدغه این تحقیق و تفحص 
است و به دنبال این هستند که مدیریت 
کارخانه فوالد مبارکــه را تغییر دهند 
که می شود به نمایندگان محترم گفت 
برای تغییر مدیریت راه های ساده تری 
هم وجود دارد و نیاز نیست که این اندازه 
هزینه بر دوش کشور و نظام بگذارند و 

تحقیق و تفحص را مطرح کنند.
وی بــا تاکید بر اهمیــت و جایگاه 
صنعت فوالد در چرخــه اقتصادی و 

صنعتی کشور افزود: باید بدانیم فوالد 
مبارکه یکــی از صنایع اســتراتژیک 
کشــور و هم شأن نفت اســت که یک 
نقش بسیار تعیین کننده ای در ارزش 
افزوده و ارزآوری دارد. با توجه به اینکه 
امسال از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان »جهش تولید« نامگذاری شده 
است بســیار بهتر بود که نمایندگان 
به جای تحقیق و تفحــص از فوالد، به 
سراغ کارخانه بروند و ببینند که فوالد 
مبارکه اصفهان به عنــوان بزرگترین 
بنگاه اقتصادی استان با چه مشکالتی 
مواجه است و بخواهند که آن مشکالت 

را حل کننــد تا هم نماینــدگان و هم 
فوالد مبارکه گامی مهــم و مثبت در 
راســتای تحقق شعار ســال بردارند. 
برای انجام این امر هــم نماینده های 
اصفهان می تواننــد محوریت این کار 
 را در دســت بگیرند و به ســمت حل 

مشکالت بروند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم 
در ادامه اظهار کرد: اکنون در ماه های 
پایانی دولت هســتیم و دنبال کردن 
تغییر مدیرعامل آن هم از مسیر تحقیق 
و تفحص مشــکلی را حل نمی کند و 
ای کاش نماینــدگان محتــرم ایــن 
رویکرد های سیاسی را در سال جهش 
تولید کنار بگذارنــد و برای بزرگترین 
تولید کننده فوالد در منطقه که ارزش 
تولیدات آن به ۳۹۱ هزار میلیارد ریال 

می رسد، مانع تراشی نکنند.
وی افزود: البته من در جای دیگری 
هم گفته ام که پشت پرده این موضوعات 
بیشــتر معطوف بــه مســاله تغییر 
مدیرعامل است. به عبارت دیگر بیشتر 
از آنکه دلیل فنی و تخصصی داشــته 
باشد، سیاسی است و دنبال کنندگان 
استیضاح به دنبال حل مسائل و برطرف 
کردن مشکالتی که این تولید کننده 

بزرگ با آن مواجه است، نیستند.
بختیار با اشــاره به سایر مشکالت 
روزانه اســتان اصفهان، بیان داشت: 
امروز یکی از مشکالت اصفهان مساله 
آب اســت که با کمک همین کارخانه 
فوالد مبارکه و کمک سایر بنگاه های 
اقتصادی اســتان قابلیت حل شدن 

دارد، یکی از راه های حل آن هم انتقال 
آب است که اکنون شده است و به نظر 
من بهتر اســت که نمایندگان بیشتر 
 وقت خــود را به واحد هــای تولیدی 

اختصاص دهند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره 
به مشــکالتی کــه در مســیر کاری 
مجموعه های صنعتی در کشور وجود 
دارد، اظهار داشــت: البته نمایندگان 
فعلی بهتر از بنده کــه رای نیاوردم و 
بیرون گود هستم بر موضوعات واقف 
هستند و اطالع دارند که مساله تحریم 
چقدر مهم اســت و چه اثرات مخربی 
داشــت که می توان به حق آن را یک 
جنگ اقتصادی دانســت، اکنون که 
بعد از سه سال تحریم ها تا حد زیادی 
بی اثر شده است و کشور در حال خروج 
از وضعیت شــرایط بحران است. اما 
تولیدکنندگان ما امروز با فشــارهای 
زیادی مانند انتقــال ارز یا تهیه مواد 
اولیه مواجه هستند و حتی در داخل 
هم فضای کسب و کار فضای مناسبی 

نیست.
وی ادامه داد: یکی از مشکالتی که 
دنبال کنندگان تحقیق و تقحص به آن 
اشاره می کنند تفاوت و فاصله قیمت 
میان قیمت کشف شده در بورس و در 
بازار است و این را می توان پذیرفت که 
چنین اشکالی وجود دارد و این تفاوت 
قیمت به جیب برخی افراد می رود. اما 
راه چیســت؟  راه این است که شفاف 
ســازی صورت گیرد و بــه نظر من در 
شرایط ســخت تحریم و شرایطی که 

تحریم های بانکی بر ما اعمال می شود 
و مشکالتی هم برای فروش و صادرات 
فوالد مبارکه وجود دارد، بهتر اســت 
که در یک فضای تعاملی این مشکل با 
 پیگیری نمایندگان و مدیریت مجموعه 

حل شود. 
نمایندگان محترم توجه داشــته 
باشــند که مدیریت این مجموعه هم 
سیاســی نیســت و به دنبال حل این 
مشکالت اســت و اگر هم نمایندگان 
بخواهند کمک قابــل توجهی به حل 
مشــکالت این صنعت داشــته باشد 
 یک تعامــل و همــکاری خوبی پدید 

خواهد آمد.

نماینده سابق اصفهان:

نمایندگان در سال جهش تولید از برخوردهای سیاسی خودداری کنند

خبر

مســئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان ها 
در جهت منتفع ســاختن جامعه اســت به نحوی که هدف 
اولیه سازمان ها یعنی حداکثر کردن سود را متعالی ببخشد؛ 
 در این راســتا شــرکت فوالد مبارکه با عنایت بــه منویات 
مقام معظم رهبری و همسویی با سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و همچنین تاکید مهندس عظیمیان، مدیرعامل این شرکت در 
خصوص  انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی فعالیت های 

گوناگونی انجام داده است.
به گزارش ایلنا، خوشبختانه این شــرکت با هدف درمان 
بیماران کوید ۱۹، اکسیژن بیمارســتان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشــکی اســتان و برخی از بیمارستان های 
 خــارج از اســتان تا پایا ن ســال جــاری بــه ارزش بیش از
 72 میلیارد تومان تامین کرد. همچنین می توان به مساعدت 
70 میلیارد تومانی به بیمارســتان ها و شبکه های بهداشت و 
درمان جهت خرید تجهیــزات و مواد ضدعفونی کننده حوزه 

بیماری کرونا اشاره کرد.
از دیگر اقدامات شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت 
اجتماعی در جهت محیط زیست می توان مشارکت در طرح 
جامع مترو اصفهان )مبارکه - مجلسی - بهارستان( با مساعدت 
مالی بالغ بر 50 میلیارد ریال به منظور کاهش آلودگی و ایمنی 
حمل و نقل، ارتقای فرایندهای زیســت محیطــی با ایجاد و 
نگهداری از ۱500 هکتار فضا ی سبز و جنگل با برخورداری از 
روش های نوین آبیاری و با استفاده از پساب های تصفیه شده 
واستاندارد کارخانه، بیش از 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری 

)450 میلیارد تومان داخلــی و ۱0 میلیون یــور و ارزی( به 
منظور اجرای  پروژه عظیم ایجاد شبکه و جمع آوری و هدایت 
پساب های ۹ شهر شهرســتان های مبارکه و لنجان و ارتقاء 
تصفیه خانه پساب های شــهرهای منطقه مجاور و شرکت با 
هدف پیشگیری از سرریز شدن پساب های شهری به رودخانه 
زاینده رود و محیط اطراف، بهبود وضعیت بهداشتی و زیست 
محیطی منطقه و استفاده از پســاب تصفیه شده در خطوط 
تولید به جای برداشت آب خام با رویکرد استفاده بهینه از منابع 

آبی اشاره کرد.
همچنین در ادامه می تــوان به مشــارکت در طرح های 
مواســات و کمک های مؤمنانــه با همکاری ائمــه جمعه و 
فرماندهان حوزه مقاومت شهرســتان های همجوار و مرکز 
اســتان، احداث ســاختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری 
ســازمان هالل احمر ســه راهی مبارکه )پلیس راه اصفهان 
- شــیراز(،  اختصاص ۱0 میلیــارد تومان اعتبــار به منظور 
تکمیل مصلی بــزرگ امام خمینی)ره( اصفهــان، برگزاری 
گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد طی ســال های 
۹۳ تا ۹8 به مبلــغ  ۱۱ میلیارد تومــان و فراهم آوردن زمینه 
بازگشــت ۱۱47 نفر زندانی بــه آغوش گــرم خانواده های 
خود، ســرمایه گذاری 60 میلیارد تومانــی در پروژه احداث 
ایســتگاه راه آهن ریز و اتصال خط ریلی فوالد ســبا به شبکه 
ریلی راه آهــن جمهوری اســالمی ایران، ســرمایه گذاری 
40 میلیــارد تومانی در تکمیــل و به بهره برداری رســاندن 
ورشگاه نقش جهان اصفهان، انجام بیش از 50 طرح عمرانی 

جاده ای در منطقه پیرامون به منظور توســعه بهینه سازی و 
ایمن ســازی جاده های اطراف با صرف ده ها میلیارد تومان 
هزینه از ابتدای ســاخت تاکنون،  آزادسازی اراضی متعلق به 
 شــرکت جهت تکمیل احداث بزرگراه کنارگذر غرب استان 

اصفهان را عنوان کرد.
از جملــه اقدامات فــوالد مبارکه در راســتای تحقیق و 
پژوهش، تأســیس مرکز نوآوری تحول دیجیتال گروه فوالد 
مبارکه )مشترک با دانشگاه تهران و معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری (،  ارتباط با بیش از ۱20 دانشگاه و مرکز 
تحقیقاتی از طریق قراردادهای پژوهشی بلند مدت سه ساله 
با هدف ایجاد پیوند میان صنعت و دانشــگاه و بسترســازی 
برای بومی سازیصنعت فوالد کشور، مشــارکت در تأسیس 
پژوهشکده فوالد دانشــگاه صنعتی اصفهان، انعقاد قرارداد 
اعطای اعتبار ویژه پژوهشی )گرنت( شــرکت فوالد مبارکه 
جهت حمایت از پایــان نامه های دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی، تأســیس مرکز نوآوری و توسعه فناوری گروه فوالد 
مبارکه،  انجام بیش از ۱۱00 پروژه تحقیقاتی با دانشــگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی کشــور ، معرفی شــرکت فوالد مبارکه در 
کتب درســی مقاطع مختلف تحصیلی با هدف غنی سازی 
 مطالب علمی و آشنایی دا نش آموزان با صنعت فوالد و اشاعه 

فرهنگ صنعتی  است.
سایر اقدامات شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت 
اجتماعی شامل: تجهیز و تکمیل مرکز توانبخشی شهید مدنی 
زرین شهر، مساعدت مالی جهت نوســازی و بهره برداری از 

اورژانس بیمارستان شهر مبارکه به منظور ارتقاءسطح بهداشت 
منطقه، مساعدت های نقدی و غیر نقدی به زلزله زدگان و سیل 
زدگان غرب و جنوب کشور،  مساعدت مالی و عمرانی به ستاد 
بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان و تهران و مراسم پیاده 
روی اربعین سنوات قبل،  مساعدت به نهادهای حمایتی مانند 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی درمناسبت 
های مختلف نظیر جشن شــکوفه ها، جشن عاطفه ها، سین 
سخاوت، احسان ونیکوکاری و . ...  تهیه و توزیع بیش از 8500 
بسته نوشــت افزار فرهنگی به ارزش یک میلیارد تومان برای 
دانش اموزان توانخواه استان در سال ۹8،  ارائه خدمات پزشکی 
- بهداشتی و مددکاری به مناطق محروم استان با استفاده از 
ظرفیت های طرح بسیج سالمت و ســرمایه گذاری و اجرای 

طرح کنترل سیالب در منطقه است.
گفتنی است: گروه فوالد مبارکه در کنار دستاوردها و کسب 
رکود تولید در سال جهش تولید، نسبت به مسئولیت اجتماعی 
بی تفاوت نبوده اســت. عملکرد این شــرکت، علی رغم همه 
مشکالت موجود،  از نظر کارشناســان اقتصادی و مسئوالن، 

قابل دفاع است.

فوالد مبارکه پیشرو در انجام مسئولیت های اجتماعی

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت اگرچه تحقیق و تفحص 
حق طبیعی نمایندگان است و می توانند از این 
ابزار اســتفاده کنند اما این انتظار وجود دارد 
که کمیســیون های تخصصی متناسب با نوع 
فعالیــت و تخصص خــود در موضوعات ورود 
کنند تا نتایج درســت تری حاصل شود و وقت 

نمایندگان نیز تلف نشود.
به گــزارش ایلنــا از پانا، عــزت اهلل اکبری 
تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد:  اگرچه 
تحقیق و تفحــص حق طبیعــی نمایندگان 
اســت و می توانند از این ابزار اســتفاده کنند 
اما این انتظار وجود دارد که کمیســیون های 
تخصصی متناسب با نوع فعالیت و تخصص خود 
در موضوعات ورود کنند تا نتایج درســت تری 
حاصل شــود و وقت نمایندگان نیز تلف نشود 

به طور مثــال در بحث تحقیــق و تفحص از 
طرح نورد گرم فوالد مبارکه این بحث توســط 
نماینده ای مطرح شده که در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی عضو نیست. 
وی افزود:  هدف از هــر تحقیق و تفحصی باید 
برطرف کردن نقصی باشد و انتظار این است که 
در حوزه هایی که مربوط به کمیسیون صنایع و 
معادن است، ابتدا با اعضای این کمیسیون که در 
جریان فعالیت ها و نحوه عملکرد مجموعه های 
اقتصادی مرتبط با این کمیســیون هستند، 
مشورت شوند تا اطالعات بهتر و دقیق تری به 
آنها داده شود. اگر این اقدام شود ممکن است 
بســیاری از طرح ها برای تحقیق و تفحص در 
درون کمیسیون ها حل می شود و کار به تحقیق 

و تفحص نمی رسد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی خاطرنشــان کرد:  تحقیق و 

تفحص باید آخرین راهکار باشد نه اولین قدم 
برای رفع ابهام هایی که ممکن اســت در ذهن 

یک یا چند تن از نمایندگان باشد.
وی عنوان کرد:  صنایع متعلق به همه کشور 
هســتند و به ویژه صنایعی ماننــد فوالد که از 
صنایع مادر است و چه در زمان حاضر و چه در 
گذشته، نقش موثری در تامین منابع ارزی برای 
کشور داشته اند نباید با طرح موضوعاتی مانند 
تحقیق و تفحص این صنایع تحت تاثیرات منفی 
قرار گیرند، بلکه باید زمینه ای برای تقویت آنها 

فراهم شود.
اکبری تاالرپشــتی تصریح کرد: صنایعی 
مانند فــوالد و از جمله طرح نــورد گرم فوالد 
مبارکه که طرح تحقیق و تفحص از آن مطرح 
شده است نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای 
کشور دارند و ممکن است طرح تحقیق از این 
مجموعه آثار زیانباری به دنبال داشــته باشد 

که هدف نماینــده مورد نظر هم نباشــد. وی 
با بیان اینکه در جریان مطرح شــدن تحقیق 
و تفحــص از طرح نورد گرم 2 فــوالد مبارکه، 
نظرات کارشناســی خود را با توجه به اشرافی 
که به این مجموعه داشــته به مطرح کنندگان 
طرح تحقیق و تفحص ارایه داده اســت، اظهار 
کرد:  این نظــرات که در نهایت می توانســت 
آنها را از طــرح تحقیق و تفحص منصرف کند، 
مورد پذیرش آنها واقع نشد. رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن خاطرنشــان کرد:  به طراحان 
طرح تحقیق پیشنهاد داده شــد تا سواالت و 
ابهام های خود را در نشستی با حضور نمایندگان 
این مجموعه اقتصادی در کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس شورای اسالمی مطرح کنند تا 
پاسخ های خود را دریافت کنند اما پذیرفته نشد 
و این امیدواری وجود دارد که با توجه به نقش 
مهمی که این صنعت مهم در اقتصاد کشور دارد 
پاسخ سواالت خود را خیلی زود دریافت کنند. 
وی تاکید کرد:  صنعت فــوالد از صنایع مادر و 
مهم کشور اســت و نباید زمینه آسیب به آن 
را فراهم کرد؛ فــوالد مبارکه در دوران جنگ و 
زمان حاضر نقش مهمی در صادرات و تامین ارز 
داشته است و اگر ابهام هایی وجود دارد نیز باید 
از مسیرهایی پیگیری شود که زمینه آسیب به 
آن مجموعه نشود. گفتنی است با اجرای طرح 
نورد 2 فوالد مبارکه، تولید ورق فوالدی کشور 
بیش از 7 میلیون تن افزایش می یابد. این حجم 
تولید هفت میلیون تنی، تمامی نیازهای ورق 
کشــور را تأمین می کند و فوالدمبارکه در این 
صورت می تواند اعالم کنــد که هرکس نیاز به 
ورق فوالدی دارد می تواند از این واحد تولیدی 
تحویل بگیرد و در این میــان بخش زیادی از 
دغدغه های ناشی از تنظیم بازار و دادستانی و 

تعزیرات و اینها از بین می رود.

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد؛

تحقیق و تفحص از فوالد باید آخرین راهکار باشد نه اولین قدم

اکنون در ماه های پایانی 
دولت هستیم و دنبال 

کردن تغییر مدیرعامل 
آن هم از مسیر تحقیق 

و تفحص مشکلی را 
حل نمی کند و ای کاش 
نمایندگان محترم این 

رویکرد های سیاسی را 
در سال جهش تولید کنار 
بگذارند و برای بزرگترین 

تولید کننده فوالد در 
منطقه که ارزش تولیدات 

آن به ۳۹۱ هزار میلیارد 
ریال می رسد، مانع تراشی 

نکنند
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