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مدیرکل تعاون استان بوشهر خبر داد؛ 
ورود ۲۵ تیم بازرسی به موضوع 
مشکالت کارگران پارس جنوبی 

مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان 
بوشهر از ورود ۲۵ گروه 
بازرســی اداره کار بــه 
مسئله کارگران منطقه 

ویژه پــارس خبر داد.  بــه گزارش ایلنــا، مصدق 
کشــاورزی صبح دیــروز )1۲ تیرمــاه( در جمع 
خبرنگاران گفت: ۲۵ گروه بازرسی برای نظارت بر 
اجرای قانون کار و بازرسی از واحدهای کار به پارس 
جنوبی اعزام و در صورتی کــه قوانین و مقررات در 
خصوص کارگران اجرا نشده باشــد، پیمانکاران 
متخلف به دادگاه معرفی می شوند. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان بوشــهر گفت: امروز 
می توان این مژده را به کارگران داد که وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی برای بازرســی از واحدهای 
کارگری به منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس ورود 
کرده اســت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان بوشهر گفت: بر اساس فصل ششم قانون کار 
بایستی انجمن ها و تشکالت کارگری و کارفرمایی 
در مناطق کارگری راه اندازی شود که در این راستا 
افزون بر ۲۳۰ انجمن کارگری و کارفرمایی در استان 

تشکیل شده است.
    

 کارگران معترض کاوه فلوت ساوه:
 خواستار بهره مندی از مزایای 

بازنشستگی پیش از موعد هستیم 
کارگران شیشه کاوه 
فلوت ســاوه بــا تجمع 
مقابل اداره کار خواستار 
رســیدگی به مطالبات 
خود شــدند.  کارگران 

کاوه فلوت ساوه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع 
خود مقابل اداره کار ساوه خبر دادند. این کارگران 
که ۲۰ سال ســابقه کار دارند، خواستار پرداخت 
چهار درصد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور 
و برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد 
شدند. یکی از این کارگران می گوید: بعد از یک سال 
که کارگران به همه ادارات دولتی و نماینده مجلس 
ساوه مراجعه کرده  و همه آنها به حق بودن خواسته 
کارگران بازنشسته مبنی بر سخت و زیان آور بودن 
کارشان را تایید کردند و وعده ی رسیدگی دادند، 
هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد. در نتیجه مجبور شدیم 
دست به دامان اداره کار ساوه شویم تا شاید صدای 
دادخواهی ما را بشنوند و کاری برایمان صورت دهند.   
از قرار معلوم، این افراد شرایط بازنشستگی را دارند 
و سابقه بیمه پردازی آن ها در مشاغل سخت بیش 
از ۲۰ سال است. به گفته کارگران، کارفرما نه تنها 
برای بازنشستگی آن ها اقدامی انجام نداده بلکه این 
کارگران را تعدیل کرده است. آن ها در حال حاضر 

توانایی بازنشسته شدن را ندارند. 
    

کارگران کوت عبداهلل: 
مسئولی نمانده که از او کمک 

نخواسته باشیم
کارگران شهرداری 
کوت عبــداهلل مطالبات 
خــود را بیــان کردند و 
گفتند: دیگــر نه حرفی 
برای گفتــن داریم و نه 

مسئولی مانده که از او کمک نخواسته باشیم. کل 
اهواز از حال و روز ما با خبرند. کارگران شــهرداری 
کوت عبداهلل در تمــاس با خبرنگار ایلنــا، یادآور 
شدند: »عیدی و سنوات سال گذشته را نگرفتیم و 
دو ماه از بیمه برایمان رد نشده است و حقوق ۴ ماه را 
علی الحساب دادند. پیش هر کس که می توانستیم 
رفتیم اما کســی توجهی نکرد.«  آن هــا در پایان 
گفتند: »از اداره کار و دادستانی و استانداری گرفته تا 
شهرداری و دفتر امام جمعه همه جا رفتیم؛ حتی به 
آقای رئیسی هم نامه نوشتیم و دیگر خسته شده ایم. 
می خواهیم از شهردار و کارفرما شکایت کنیم غیر از 
این راه حل دیگری نداریم. خدا شاهد است ما فقط 
حقوق ماه به ماه و پرداخت مرتب حق بیمه مان را 

می خواهیم فقط همین!«
    

مرگ کارگر سیمبان توزیع برق 
خمام بر اثر برق گرفتگی 

منابع کارگــری در 
گیالن از مرگ یک کارگر 
۳۰ ساله  سیمبان شرکت 
توزیع بــرق خمام حین 
کار بر اثــر برق گرفتگی 

خبر دادند. یکی از کارگران در این مورد به ایلنا گفت: 
به دلیل کمبود امکانات، امکان امدادرسانی به این 
کارگر نبود و بعد از انتقال به بیمارستان به رغم تالش 

پزشکان برای احیای وی جان خود را از دست داد.
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اخبار کارگری

پیام عابدی 

سال هاســت که از اجرای »قانون« 
سخن رانده می شــود. در این سال ها، 
شــمار زیــادی از مقامــات  در رثای 
قانون ســخن رانده اند و به ادعای خود 
»قانون مدار« هستند و یک بار هم آن را 
دور نزده اند. از نظر اینها قانون »ستاد« را 
سر و شکل می دهد و »صف« را به خط 
می کند تا »ذی نفع« راضی باشد. جدا از 
اینکه قانونمداری ادعاست و هر ادعایی به 
»صحت سنجی« نیازمند است، حرمت 
قانون به دستگاه یا دستگاه های تابعه  
آن است؛ و اال یک تکه کاغذ فاقد ارزش 
محسوب می شــود که روی آن مواد و 

تبصره نوشته اند.
 بی اعتنایی دولت 

به تعرفه خدمات پرستاری
»آیین نامــه تعرفــه خدمــات 
پرستاری« مصوب سال ۸۶ از این نوع 
قوانین اســت؛ دولت ها برای 1۴ سال 
مانند فرزند سرراهی با آن برخورد کردند 
و اجرا نکــردن آن را بر اجــرا کردنش، 
اولی دانستند. سرانجام ۶ تیر ماه 1۴۰۰ 
»شــورای عالی بیمه ســالمت« با آن 
موافقت کرد. ایــن آیین نامه همواره با 
قوانینی مقایسه شــد که با وجود عدم 
برخــورداری از پشــتوانه ی قانونــی 
اجرا شــدند، مانند »طرح خودگرانی 
بیمارســتان ها«؛ طرحی که با عنوان 

»نظام کارانه« معرفی شد.
بر این اساس جیب پزشکان از  منبع 
الیزال کارانه پر شد. کار به جایی رسید که 
پزشک به قانونگذار تبدیل و خود تعیین 
کننده شد؛ یعنی »خود ارجاعی« به راه 
انداخت؛ اینگونه پزشک »آنژیوگرافی« 
می نوشــت و خودش هــم آن را انجام 
می داد. به همین دلیل، درآمد پزشکان 
کنتور انداخــت و از میلیون به میلیارد 

رسید.
این در حالی است که علی رغم اینکه 

آیین نامه تعرفه خدمات پرستاری، ۷ 
سال پیش از آغاز اجرای »طرح تحول 
نظام سالمت« ابالغ شده بود در دستور 
کار »دولت یازدهم« قرار نگرفت؛ به این 
بهانه که دولت نهم آن را ابالغ کرده بود اما 
همین دولت پزشکان را به سالح کارانه 
تجهیز کرد. این تبعیض موجب شــد 
که پرســتاران هم یادآوری کنند: »ما 
هم قانونی برای تعرفه گذاری خدمات 

خود داریم.«
جدال پرستار و پزشک آنچنان باال 
گرفت که رهبری در سخنان تلویزیونی 
به مناسبت روز پرســتارِ سال گذشته 
اعالم کردنــد: »قانــون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری مدت ها قبل تصویب 
شده و به سود پرســتاران است و باید 

اجرا شود.«
  پول خدمات پرستاران

 در جیب پزشکان
بر همین اســاس باید گفت؛ ساز و 
کارهایی که بر اســاِس آن رابطه منابع 
انسانی با دیوان ســاالری اداری شکل 
می گیرد، بر مبنای تبعیض و بی عدالتی 
بنیان گذاشته شده اند. اهمیت قانون 
تعرفه گذاری زمانی بیشــتر مشخص 
می شــود که بر اســاس تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری، تمامی خدماتی که 
پرستاران انجام می دهند، شامل تعرفه 
می شود؛ به عبارت دیگر آن ها در قبال 
کاری که انجام می دهند، پول دریافت 

می کنند.
به گفته  فعاالن صنفی پرســتاران 
تاکنون این خدمات تعرفه نداشــتند 
و پول خدمات در جیب پزشــکان قرار 
می گرفت. به همین دلیل در 1۴ سال 
گذشته، »تعرفه گذاری« مجادله پزشک 
و پرستار بود؛ البته موافقت شورای عالی 
بیمه ســالمت به معنای نهایی شدن 
تعرفه گذاری و پایان حاکمیت پزشکان 
بر تعرفه ها نیســت؛ نابرابری درآمدی 
پایان نیافته و به احتمال فراوان پزشکان 

جلو متعادل شدن شــیب تعرفه ها را 
می گیرند و آن را به ســمت جیب خود 

سرازیر می کنند.
بازی پزشــکان با تعرفه ها، عالوه بر 
اینکه پرستاران را در مقابل فشارهای 
اقتصادی ناتوان کرده، ســبب شــده 
که پزشــکان با اختالف زیــاد یکی از 
پردرآمدترین اقشــار جامعه باشند. به 
گفته ی حسینعلی نسائی، عضو شورای 
عالی نظام پرســتاری کشور، اختالف 
حداقل ۴۰ برابری بیــن درآمِد گروه 
پزشکان و گروه پرستاری در ایران وجود 
دارد؛ درحالیکه در هیــچ کجای دنیا، 
چنین اختالف دریافتی وجود ندارد. وی 
تاکید دارد؛ این اختالف گاهی اوقات به 
چند صد و حتی هزار برابر هم می رسد. 

 راه انداختن جنگ روانی
 برای پیروزی 

با این حال در سال های اخیر پزشکان 
به جای پاسخگویی، جنگ تعرفه ها را با 
به راه انداختِن »جنگ روانی« مدیریت 
کردند؛ اینگونه طوری بازی کردند که 
کســی جرات نکند این لقمه چرب و 
نرم را از دستشــان درآورد. برای نمونه 
می توان به اعتراض صنفی پزشــکان 
به پایین بودن تعرفه ها اشــاره کرد؛ در 
حالی که تعرفه ها در ســال های ۹۳ و 
۹۴ تا ۳۰۰ درصــد افزایش یافتند و به 
یک چالش برای بیماران تبدیل شدند. 
همین سیاست تخته گاز رفتن تعرفه ها 
موجب شد که نظام درمانی ایران نتواند 
از زیر بار تعرفه ها شانه راست کند. با این 
حال پزشکان گفتند اگر تعرفه افزایش 
نیابد آن را به هر طریقی که شده از بیمار 

دریافت می کنیم.
این در شــرایطی اســت که اقشار 
نیازمند دریافت خدمات درمانی از فقر 
امکانات درمانی در بیمارســتان های 
تامین اجتماعی و علوم پزشکی، افزایش 
تعرفه های ویزیت، بســتری و خدمات 
پاراکلینکی در بخش خصوصی به شدت 

گالیه دارند؛ به طور مشخص اقشاری 
که با درآمدی معادل حدود 1۰۰ تا 1۴۰ 
دالر در ماه یعنی چیزی حدود ۲ میلیون 
و ۶۵۵ هزار تومان )حداقل دستمزد در 
ایران( تا حدود ۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان زندگی می کنند، توان پرداخِت 

بسیاری از تعرفه ها را ندارند. 
البتــه بایــد توجــه داشــت که 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید 
به گونه ای صورت گیرد که تجربه ی 
تلخ استفاده از خدمات پزشکی برای 
اقشــار کم درآمد تکرار نشود؛ به ویژه 
اینکه مطابق آمارهــای وزارت رفاه، 
تنها ۷ میلیون نفر از جمعیت شــاغل 
کشور فاقد پوشــش بیمه هستند که 
با این حســاب بار افزایــش تعرفه ها 
حق رســیدگی به درمــان را به طور 
کلی از آن ها سلب می کند؛ در نتیجه 
باید منابع مالی کافی بــرای اجرای 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری از 
سوی بیمه سالمت درخواست شود. 
اینگونه عــالوه بر اینکــه گروه های 
کم درآمــد جامعه مجبــور به تامین 
هزینه های طرح نمی شــوند، هدف 
»برقراری عدالت در توزیع درآمدها« 

میان پرستاران و پزشکان، که وزارت 
بهداشت، در سال های گذشته بارها 
بر آن مانــور تبلیغاتــی داده، محقق 

می شود.
راه دور زدن و سالخی قانون را 

آموخته اند
ســیدجواد توکلی، فعــال صنفی 
پرستاری، در تشــریح اهمیت اجرای 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: 
»1۴ ســال نجابت، صبــر و بردباری و 
امیدواری، به نتیجه رســید و باالخره 
شورای عالی بیمه، قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری، مصــوب تیر ماه 
1۳۸۶ را به رسمیت شناخت و در برابر 
اجرای آن ُکرنش کرد؛ قانونی که بارها 
از سوی مسئوالن وزارت بهداشت مورد 
بی مهری و حتی تمسخر قرار گرفت و در 
طرح تحول سالمت، با آن همه بودجه ی 
اختصاصی، جایی برای اجرا و دادن سهم 

پرستاران، دیده نشد.« 
وی افزود: »امروز پرستاران بیشتر از 
هر زمانی باید بهوش، بیدار و آگاه باشند. 
باید مراقب باشند تا مطالبه ی چندین و 
چند ساله ی آن ها به نام هیچ شخص و 
گروهی، جز پرستاران، مصادره نشود؛ 
لذا خود با هوشیاری بر مراحل اجرایی 
آن نظارت دقیق داشته باشند. باید توجه 
داشت که پزشکان سال ها دارای تعرفه 
هستند؛ آنهم بدون داشتن پشتوانه ی 
قانونی مصوب مجلس. آن ها صرفا با یک 
بخشنامه برای هر اقدام و حرکت خود، 
تعرفه ای جداگانه ثبت و از بیمه ها و مردم 
دریافت می کنند؛ حتی به مدت بیش 
از ۷ سال، تعرفه های پرستاری را نیز به 
به تعداد تعرفه های خود افزوده اند؛ لذا 
تعرفه های پرســتاری هم باید مو به مو 
ثبت و اجرا و مورد محاسبه قرار گیرند.« 
این فعال صنفی پرســتاری با بیان 
اینکه پرستاران بهوش باشند که افرادی 
با سوابق کارشکنِی مشــخص، در راه 
اجرای این قانــون، دایه ی مهربان تر از 
مادر نشوند، گفت: »اینها در مورد سایر 
قوانین پرســتاری مانند قانون ارتقای 
بهره وری، راه دور زدن و سالخی قانون 
را آموخته انــد؛ لــذا مجــدد از این راه 
برای تحت فشار گذاشــتن پرستاران 
و ربایش حق آن ها اســتفاده می کنند. 
کافی است که بدانیم همین ها با اعمال 
نفوذ برای نرخ گذاری تعرفه های خود، 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری را زشت، 
غیراخالقی و بدون پشتوانه  اجرایی جا 
زدند. اینها از فرصت همه گیری کرونا 
هم اســتفاده و اینگونه القا کردند که 
تعرفه گذاری برای خدمات پرستاران 
در چنین شرایطی نشدنی است و حتما 
اجرای آن باید به آینده ای که کرونا در آن 

وجود ندارد، موکول شود«! 
توکلی تصریح کرد: »شاهد بودیم 
که چگونه قانون ارتقــای بهره وری را 
از دست پرســتاران درآوردند و طرح 
قاصدک که میزان کارانه ی پرستاران 
را بر اساس اضافه کار، ساعات موظفی 

و...  تعییــن می کرد، از معنــا تهی و به 
طبل توخالی تبدیل کردند؛ البته در این 
سال ها هرچه برای پرستاران درخواست 
شد را به طریقی بریدند و بی معنا کردند 
تا توزیع درآمدها، برابرتر نشود و هرچه 
از قبل کارانه و تعرفه حاصل می شود به 
حساب یک قشر محدود سرازیر شود؛ 
قشری که در همه جا نماینده و هوادار 

دست و پا کرده است.« 
وی با بیــان اینکه پرســتاران در 
ســال های گذشــته با جدیت حذف 
اضافه کار اجباری، جدا شدن اضافه کار 
از کارانه، پرداخت معوقــات و برابری 
در کارانه ها را پیگیــری کردند و وزارت 
بهداشت و پزشکان را خطاب قرار دادند، 
افزود: »حقوق پرستاران نباید به حساب 
»طلبکاری« از دولت در عوض مقابله با 
کرونا، تفسیر شود؛ منتها عده ای تعمدا بر 
موج »من غیر الحق« جا زدن پرستاران 
سوار می شوند تا آن ها را به ماهی گرفتن 
از آب گل آلود متهم کنند. به هر شکل، 
نباید تجربه ی قاصدک، تکرار شــود. 
پرستاران یادشان باشد که چه کسانی 
شهر به شهر و دانشگاه به دانشگاه طرح 
قاصدک را آذین بندی و به جای قانون 

تعرفه گذاری به خوردشان دادند.«
 حمله به سوی منتقدان 

پزشک ساالری
آســیب هایی که توکلی بــه آن ها 
اشاره کرد، از ساز و کارهای توزیع نابرابر 
درآمدها نشــات می گیرند. زمانی که 
در یک سیســتم، پزشــک خدمات را 
قیمت گذاری می کند و شــورای عالی 
بیمه، مجلس، وزارت بهداشــت، نظام 
پزشکی، در راســتای همین قدرت، به 
هم افزایی دســت می زنند، گیرندگان 
خدمات و کارکنان درمان و بهداشت، 
باید گرانی و نابرابری را متحمل شوند. 
در این شــرایط اگر درآمــد چند صد 
میلیون تومانی پزشــکاِن نورچشمی، 
مورد انتقاد قرار گیرد، یک سیســتم 
متشکل از نیروهای »هم سود« به سوی 
منتقد یا منتقدان حمله ور می شــود. 
به همین دلیل حاکم شــدن »پزشک 
ساالری« در ارکان سیاست گذاری یک 
»توهم« و طرح ریزی »توطئه« انگاشته 
می شود؛ حال باید پرسید؛ از ۲۵۰ هزار 
میلیاردری که در دوران تحریم و کرونا، 

سربرآوردند، چند نفر پزشک هستند؟

جنگ تعرفه  ها پزشکان را اَبرمیلیاردر کرد؛

سالخی حق پرستار با سپردن تعرفه گذاری به پزشک

خبر

»مجلس یازدهم هدفی جز پهن کردن فرش قرمز برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نداشــته و ندارد و نباید 
انتظار زیادی از مجلس یازدهم داشــت. به عبارتی نباید 
توقع داشته باشیم که مجلس در راســتای منافع طبقه  

کارگر حرکت کند و به یاری کارگران بیاید.«
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک فعال مستقل کارگری با 
بیان این مطلب و در خصوص اعتراضات کارگران صنعت 
نفت و گاز و در پاسخ به این سوال که چرا مجلس اقدامی 
برای کارگران انجام نمی دهد، گفت: همین مجلس چند 
وقت پیش انواع و اقســام ترفندها را در راستای محدود 
کردِن حقوِق کارگران و ارزان سازی نیروی کار به کار برد، 
بنابراین چگونه می توان انتظار داشــت که اقدامی برای 

کارگران انجام دهد؟ 
عبداهلل وطن خواه، تاکید کرد: به مجلس امیدی نیست 
اما در عوض باید چشم امیدمان را به اعتراضات کارگری 
بدوزیم و امیدوار باشیم که این اعتراضاِت صنفِی کارگری 

بتواند آن ها را وادار کند که پنبه هــا را از گوش درآورند و 
بشــنوند که کارگران چه می خواهند. آن ها باید بفهمند 
که دیگر جایی برای نفس کشیدِن کارگران وجود ندارد. 

این فعال مســتقل کارگری با بیان اینکه از این زاویه 
باید به قضیه نگاه کنیم، گفت: البته من فکر می کنم رفتار 
مجلس و دولت در قبال کارگران طبیعی اســت؛ آن ها در 
واقع منافع طبقه ی خود را دنبــال می کنند و به کارگران 

کاری ندارند. اینها نمایندگان و منتخبین ما نیستند. 
وطن خواه گفت: آن ها به این فکــر می کنند که مثال 
واحدی از فالن پیمانکار که وابســته به فالن گروه بوده را 
بگیرند و به یکی از خودشــان بدهند. واحدها همچنان به 
ثمن بخس فروخته خواهد شد و برای کارگران فرقی ندارد 
پیمانکاری از این گروه بیاید یا از گروه دیگر، وضعیت آن ها 

هیچ تغییری نخواهد کرد. 
وی با بیان اینکه مقاوله نامه های بنیادین کار در ایران 
علی رغم عضویت ما در ILO اجرایی نمی شــود، گفت: 

تا زمانی که کارگران در ایران متشــکل نیستند و اجازه 
تشکل مستقل از قدرت و دولت به آن ها داده نمی شود، تا 
وقتی نمایندگانشان را خود انتخاب نمی کنند و تا زمانی 
که مقاوله نامه های بنیادین کار مبتنی بر آزادی تشــکل 
بدون قید و شرط اجرایی نمی شود، نمی توان انتظار داشت 
مجلس برای مــا کاری انجام دهد. تنهــا کاری که آن ها 
می کنند تنگ تر کردِن ســفره ی کارگران است. پس اگر 
بخواهیم به آن ها چشم بدوزیم درواقع به بیراهه رفته ایم. 
این فعال مستقل کارگری بیان کرد: قانون اساسی ما 
اجرا نمی شود و ما هیچ شکایتی نکرده ایم. مناطق ویژه ی 
اقتصادی درســت کردند و روز به روز وضع کارگران بدتر 
شــد. پس بحث و اقدام آن ها ســر منافع کارگران نیست 
بحث این اســت که چه کسی ســود ببرد و رانت بگیرد. 

مسئوالن فقط مانورهای کلماتی می دهند و دیگر هیچ. 
وی خاطرنشــان کرد: مســئوالن اگــر می خواهند 
کاری انجــام دهنــد اصــل ۴۴ قانــون اساســی و 

 یــا مــاده ی ۴۰ و ۴1 قانــون اساســی را بــه ضــرس 
قاطع اجرایی کنند. 

این فعال مســتقل کارگــری در پایــان تاکید کرد: 
وظیفه  ی مِن کارگر این اســت به تشــکل یابی خود فکر 
کنم و به دنبال اجرایی کردِن مقاوله نامه های بنیادین کار 
باشم. اینها قواعدی را که سرمایه داری برای ما گذاشته را 
هم نمی پذیرند. ما چقدر باید تــالش کنیم تا این آقایان 

طبیعی ترین حقوق اولیه ی ما را به رسمیت بشناسند؟

یک فعال مستقل کارگری:

مجلس در راستای منافع طبقه  کارگر حرکت نمی کند 

حقوق پرستاران نباید 
به حساب »طلبکاری« از 
دولت در عوض مقابله با 

کرونا، تفسیر شود؛ منتها 
عده ای تعمدا بر موج 

»من غیرالحق« جا زدن 
پرستاران سوار می شوند تا 

آن ها را به ماهی گرفتن از 
آب گل آلود در این شرایط 

خطیر متهم کنند

به گفته حسینعلی نسایی، 
عضو شورای عالی نظام 

پرستاری کشور، در ایران 
بین درآمِد گروه پزشکان 
و گروه پرستاری اختالف 
حداقل ۴۰ برابری وجود 

دارد و این اختالف گاهی به 
چند صد و حتی هزار برابر 

هم می رسد؛ درحالی که 
در هیچ کجای دنیا، چنین 

اختالف دریافتی دیده 
نمی شود 
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