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خوزستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

یکسوم شبکه توزیع آب گلستان فرسوده است

واگذاری بیش از  12هزار فقره
انشعاب آب و فاضالب در تبریز

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
آذربایجان ش��رقی به همراه معاونان این شرکت
از طرحهای در دس��ت اجرا و تاسیسات امور آب
و فاض�لاب منطقه  2تبریز بازدی��د کرد .در این
بازدید مدیر منطقه  2تبریز ضمن خوشامدگویی
به مدیرعامل و هیات همراه ،گزارشی از عملکرد
 9ماه��ه ،توضیح��ات کاملی از رون��د عملیات
اجرایی در زمینههای مختلف بهرهبرداری ،امور
مشترکان ،امور مالی و گزارش کاملی از عملیات
بهبود عملیات ،ابداعات و نوآوری و رفع مشکالت
در حوزههای مختلف ارائ��ه داد .جداری درباره
واگذاری انشعابات آب و فاضالب در  9ماهه سال
جاری گفت :این امور در طول  9ماهه سال جاری
حدود  8000فقره انش��عاب فاض�لاب و حدود
 4000فقره نیز انشعاب آب به مشترکان منطقه
واگ��ذار کرده اس��ت .مدیر ام��ور آب و فاضالب
منطقه  2تبریز افزود :در طول  9ماهه سال جاری
حدود  10کیلومتر اصالح شبکه آب و نزدیک به
 8کیلومتر نیز توسعه شبکه فاضالب در منطقه
انجام شده است .مدیر منطقه در ادامه به عملکرد
منطقه در حوزه بهرهبرداری اشاره کرد و افزود :در
حوزه بهرهبرداری کارها و اقداماتی از جمله تهیه
شناس��نامه برای حوضچهها و شیرآالت و ثبت
همه اتفاقات ،خس��ارت ،اصالح و توسعه ،فشار و
کلرسنجی در  GISانجام شده است.

معرفی سرپرست جدید معاونت
شوراهای حل اختالف

شهری و تاسیسات آب شهرهای استان در نظر گرفته
شده است .وی عنوان کرد :از زمان اجرای قانون تبصره
 ،3درباره اصالح و توس��عه شبکههای آب ،نوسازی و
بازسازی تاسیسات و چاهها و همچنین خرید زمین
اقدامات خوبی انجام ش��ده است .رحمتی با اشاره به
بارندگیهای سال جاری اظهار کرد :میزان بارندگیها
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  14تا  20درصد
کاهش داش��ت ،لذا با توجه به شرایط خشکی که بر

حس�ن روانش�ید* :رنس��انس انتخابات با روشهای
تازه همراه با فیگورهای مردمپسند بدون هزینههای
باالس��ری و به بهانه اعالم فعالیته��ای ارگانی ،متد
تازهای اس��ت که در شهر اصفهان کلید خورده و در
فرصت��ی کمتر از یک ماه دهها عکس و خبر همراه با
تیزرهای نو از رسانههای مکتوب ،دیداری ،شنیداری و
سایتهای خبری به سمع و نظر دارندگان حق رأی
میرسد تا آمادگی ذهنی داشته باشند و بتوانند اصلح
را در اردیبهشت  96به شورا بفرستند! آنچه میتواند
مخاط��ب را به تفک��ر وادارد این اس��ت که منظور از
هزینه کردن از کیسه ش��هرداری برای اطالعرسانی
به مخاطبان که بدانند تالشهای ش��هری چه بوده
اس��ت! آن است که شهروندان با خواندن و شنیدن و
دیدن تصاویری از فعالیتها ،امید به زندگی را بیشتر
به خود تلقین کنند نه اینکه بهجای تماشای تصویر
پل یا خط بیآرتی ،پارک یا فضای سبز مرتباً شاهد
چهره خبردهنده تحت عنوان س��خنگو باش��ند که

با حض��ور رئیس کل دادگس��تری اس��تان
آذربایجان شرقی آیین تودیع و معارفه سرپرست
معاونت شوراهای حل اختالف استان آذربایجان
ش��رقی برگ��زار ش��د .آیی��ن تودی��ع و معارفه
سرپرست شوراهای حل اختالف استان با حضور
حجتاالس�لام والمسلمین مظفری رئیس کل
دادگستری آذربایجان شرقی ،دادستان عمومی
و انقالب مرکز اس��تان ،معاون قضایی و حقوق
ش��هروندی دادگس��تری اس��تان ،معاون مالی،
عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان و اعضای
ستادی معاونت شوراهای حل اختالف آذربایجان
ش��رقی برگزار ش��د .در این مراس��م از خدمات
حس��ین نوبخت تقدیر و بابک محبوبعلیلو به
عنوان سرپرس��ت جدید معاونت شوراهای حل
اختالف استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

وسعت صفحات را به چهره خود اختصاص میدهند!
و امور مالی را ناچار میکنند براس��اس نرخ س��طر و
ستون نسبت به پرداخت هزینه رپرتاژآگهیها اقدام
کن��د! تا به ن��ام آنها و به کام دیگری تمام ش��ود! نه
میخواستیم و نه میتوانستیم تمام ابعاد این وسعت
را جمعآوری و به سمع و نظر خوانندگان و شهروندان
برسانیم.بناچار تعداد محدودی را فارغ از متون چاپی
آن گردآوری و در کنار هم قرار دادیم تا ش��اید بشود
بهعنوان مش��ت نمونه خروار ارائه داد! به ما ارتباطی
ندارد که مسؤولیت شرعی این استفاده تبلیغاتی به
عهده رئیس شورای شهر است یا شهردار؟ اینگونه به
نظر میرسد جامعه کاری به این ندارد که چه کسی
میگوید بلکه میخواهند بدانند آنکس چه میگوید!
و البت��ه آنچه ابراز میش��ود در حیطه وظایف همان

انجام خدمات روبنایی واحدهای
مسکنمهر در گلستان

مدیر مس��كن و س��اختمان راهوشهرس��ازی
گلستان با اشاره به خدمات روبنایی این اداره كل
برای اقشار كمدرآمد استان بویژه ساكنان مسكن
مهر ،گفت 24 :واحد تجاری ،یک واحد آموزشی
و یک واح��د انتظامی ب��رای بهرهمندی هر چه
بیشتر این عزیزان از امكانات رفاهی در سایتهای
مسكنمهر اس��تان به بهرهبرداری رسیده است.
محم��ود تیم��وری در گفتوگویی خبری گفت:
ای��ن واحدها ش��امل  7ب��اب تجاری در س��ایت
راهآه��ن گرگان 17 ،باب تجاری در س��ایت كاج
گنبدكاووس ،یك باب مدرس��ه در سایت االزمن
علیآباد و یك باب پاس��گاه انتظامی در س��ایت
سعدآباد گرگان میشود .تیموری ادامه داد :عالوه
بر این مراكز ،هم اینك در سایتهای مسكنمهر
آزادشهر ،آققال ،علیآباد كتول ،گرگان ،مینودشت،
كالله و گنبد نیز خدمات روبنایی دیگری در حال
ساخت است كه هر كدام بین  60تا  100درصد
پیش��رفت فیزیكی دارد .به گفته وی 11 ،مسجد
در سایتهای مسكنمهر آزادشهر فاز 1و ،2آققال،
مساجد والیت و نوده علیآباد كتول و مسجدهای
سایت زیتون و راهآهن گرگان ،مسجد مینودشت
و مساجد اهل تشیع و تسنن كالله بخشی از این
خدمات روبنایی است.

ارگان اس��ت که خدای ناخواس��ته ذهن مخاطب به
حواش��ی کشیده نشود! همه این خبرها که میتواند
تنها جنبه اطالعرس��انی محض داشته باشد به زیور
تصویر آراسته میشود تا برای مجموعه شهرداری و
ی که هماکنون
ش��ورای شهر هزینهساز شود ،در حال 
کفگیرها به تهدیگ خورده و اجرائیات شهر با چاپ
کوپنهای ویژه تراکم ،هزینههای سنگین خود را نیز
بر دوش تولیدکنن��دگان و اصناف خدماتی تحمیل
میکند و بهجای وجه فاکتورها و صورتوضعیتها،
بنهایی را ارائه میدهد تا به متقاضیان تراکم بفروشد
و مطالبات خود را اینگونه تهاتر و تأمین کند .آخرین
موردی که پیرامون پیشنهاد انجام کار با این شرایط
برای ش��هرداری داده شده پروژه سنگفرش خیابان
چهارباغ عباس��ی اصفهان است که هزینه آن حدود

*روزنامهنگارپیشکسوت

صدای مصطفی و سیمای علیرضا

بهانه احترام به آنکه از دامن دنیا دستش کوتاه شده،
هرگز قائل به «مردهپرس��تی» نیس��تم ،این را هم
اعتراف میکنم که در «نقد رفسنجانی» این سالیان
آخر ،کم متن و مطلب ننوش��تهام! پای هر دو هم
ایستادهام! لیکن باز اعتراف میکنم او هم خدماتش
ب��زرگ بود و هم ...بگذریم! ب��ر این باورم اگر متاثر
از رخ��داد تلخ  19دی  ،95همه ما اندکی بیش��تر
م��رگ را و یاد خ��دا را و لحظه وداع را و آخرت را و

مشخصی ندارد و این مسیر بیبرجام یا با برجام به
ناکجاآباد میرود .در تمام این مدت نیز ،پاسخ هر
س��والی ،ذکر اهمیت رسیدگی به آن معضل و در
ادامه برشمردن انوار مشعشع برجام بود.
اینه��ا روای��ت دیروز ب��ود .پس از ای��ن فراز و
نش��یبهای برجامان��ه ،امروز که مبارزه با فس��اد
از بیت جناب رئیسجمهور س��ر درآورده اس��ت،
امروز ک��ه خب��ری از معرفی و مج��ازات عامالن
حقوقهای نجومی و وامهای فضایی نیست ،امروز
که درمان گورخوابی ،عقیمسازی عنوان میشود،
امروز که ش��ایع ه اتصال جیب س��تاد انتخاباتی با

پیامک خوانندگان

گلستان

ی میشود که به پیمانکاران
 3میلیارد تومان پیشبین 
پیش��نهاد دادهاند با دریافت کوپن تراکم بهجای پول
نس��بت به انجام این طرح اقدام کنند و پیمانکار نیز
که با رکود کار روبهرو اس��ت درصدد اس��ت در قبال
خرید مصالح ،جهت اجرای پروژه اقدام و برای خدمات
م��ورد نیاز آن همین کوپنها را ارائه دهد! که بالطبع
دینی است برای شورای شهر و شهرداران بعد که در
قالب یک چالش به ی��ادگار خواهد ماند ،با توجه به
اینکه رکود موجود در ساختوس��از ،میزان متقاضی
تراک��م را محدود کرده و احتم��ال دارد این کوپنها
فع ً
ال بالمصرف باقی بماند .حال با این اوصاف وظیفه
مسؤوالن شهری حکم میکند به سروده «اگر باران به
کوهستان نبارد /به سالی دجله گردد خشکرودی»
توجه و تأمل بیش��تری داش��ته باش��ند و نهتنها در
هزینههای جاری صرفهجویی کنند بلکه سعی کنند
باری مضاعف بر دوش شهر و شهرداری نگذارند.

استارت چهرهنمایی از محل جیب مردم

روز قیامت را بهیاد آوریم ،ناخواسته از «بزرگترین
خدمت هاش��می ب��ه انقالب» رونمای��ی کردهایم!
«خدمت تذکر»! و «خدمت یادآوری»! این «خاطره
آخر» را« ،بهخاطر آوردن روز آخر» را ،آقای هاشمی
با رفتن ناگهانیشان ،اجازه دادند ما خود بنویسیم!
همه ما! همه ما و علیالخصوص مسؤوالن باید این
جمله را بنویس��یم و علیالدوام به آن نگاه کنیم و
آن را بخوانیم« :مرگ به من بسیار نزدیک است!»

تدبیر ،امیدهای بربادرفته و اما برجام!
ادامه از صفحه اول
روزنه
بیکاری ،درد دلریش هر
خانواده ایرانی اس��ت و تقریبا چشمانداز روشنی از
سوی دولت در این زمینه ارائه نشده است .گرانی
گوشت و باال رفتن نرخ ارز هم در این روزها حسابی
خبرساز و نقل محافل شده است .زمان زیادی است
که ملت دیگر اعتمادی به آم��ار و ارقام اقتصادی
منتشر شده از س��وی دولت ندارند ،چراکه جناب
رئیسجمهور از همان ابت��دا فرموده بودند جیب
ملت نش��ان وضعیت اقتصادی مملکت اس��ت .به
زعم بزرگان مملکت دولت هیچ سیاست اقتصادی

س��یزدهمین کنفران��س بینالملل��ی روابط
عموم��ی و چهاردهمی��ن جش��نواره رواب��ط
عمومیهای برتر کش��ور در هتل المپیک تهران
برگزار ش��د .ط��ی این آیی��ن از مجموعه روابط
عمومیهای برتر همه س��ازمانها و شرکتهای
کشور در بخشهای مختلف تحقیق و پژوهش،
مقاله ،تبلیغات ،روابط عمومی آنالین ،نیازسنجی
و مش��تریمداری ،مش��ارکتهای اجتماعی و...
ب��ا اهدای تندی��س افتخار تقدیر ب��ه عمل آمد.
رواب��ط عمومی ش��رکت بهرهب��رداری نفتوگاز
مسجدسلیمان نیز با کس��ب نظر هیأت داوران
توانس��ت در  2بخ��ش روابط عموم��ی آنالین و
انتشارات ،تندیس افتخار این جشنواره را کسب
کند .روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب نیز در  2بخش انتشار کتاب و کارشناس
برتر انتشارات ،تندیس افتخار را کسب کرد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران گفت ۵۰ :درصد از  ۲۲شهرک و ناحیه
صنعتی عملیاتی در استان گلستان دارای تصفیهخانه
فاضالب صنعتی ب��ا ظرفی��ت  ۴۵۰۰مترمکعب در
شبانهروز است .علی یزدانی اخیرا در مراسم کلنگزنی
و آغاز اجرای مدول دوم تصفیهخانه فاضالب شهرک
صنعتی بندرگز ،اظهار داش��ت :ظرفی��ت مدول دوم
تصفیهخانه فاضالب صنعتی شهرک صنعتی بندرگز
 ۳۰۰مترمکعب در ش��بانهروز اس��ت که برای اجرای
آن  ۲۵میلیارد ریال اعتبار پیشبینی ش��ده اس��ت.
وی با تاکید بر ارتقای ش��اخصهای زیستمحیطی
در ش��هرکها و نواحی صنعتی کش��ور افزود :تالش
میشود فاز توسعه این تصفیهخانه در کمترین زمان
ممکن به بهرهبرداری برس��د .وی ادام��ه داد :بیش از
 ۸۸درصد واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرکها و
نواحی صنعتی استان گلستان متصل به تصفیهخانه
فاضالب صنعتی اس��ت .یزدانی با تاکید بر ضرورت
توجه نرمافزاری به شهرکها و نواحی صنعتی یادآور
شد :مبلمان شهرکها و نواحی صنعتی باید به گونهای
باشد که نظر س��رمایهگذار را برای ورود به شهرک و
ناحیه صنعتی جلب کند.

خاک استان حاکم است ،مجموعه استان دارای یک
بدهی عظیم آبی است و این امر لزوم مدیریت جدیتر
مصرف آب و صرفهجویی در این مایه حیاتی را طلب
میکند .مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب گلستان
تاکید کرد :با توجه به کاهش سفرههای زیرزمینی و
منابع محدود ،از سال  93مهندسی مجدد تاسیسات
و منابع تامین آب را در دستور کار قرار دادیم و با این
کار میزان بهرهبرداری تاسیسات را باال بردیم.

الیه راجعون
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
ب��ا نس��خه «ی��ادآوری»!
«یادآوری مرگ»! حقیر ،اعتراف میکنم نخستین
مطالب��م در جراید که به بیش از  16س��ال پیش
بازمیگردد ،عمده ،در مدح خدمات آقای هاشمی
ب��ه انقالب ب��ود! و عمدتا هم در نق��د نامردانی که
هاشمی را میزدند! البته به نیابت از انقالب میزدند!
و صدالبته به جانشینی از نهضت میزدند! و چون به

كسب مقام برتر توسط روابط
عمومی نفت و گاز مسجدسلیمان

■■تجهیزشهرکهایصنعتیبهتصفیهخانه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان
گفت :عمر  30درصد از خطوط انتقال و ش��بکههای
توزی��ع آب در اس��تان باالی  30س��ال ب��وده و جزو
شبکههای فرسوده به شمار میرود .به گزارش ایسنا،
محمده��ادی رحمتی در جمع خبرن��گاران با بیان
اینکه بس��یاری از ش��بکههای توزیع آب در س��طح
شهرهای ما قدیمی و فرس��وده هستند ،اظهار کرد:
با توجه به اینکه طی سالهای گذشته فعالیتهایی
درباره بازسازی این شبکهها انجام شده ولی به دلیل
تناسب نداشتن حجم کار با میزان اعتبار تخصیصی،
از پیشرفت مناس��بی برخوردار نبود .وی افزود :شهر
گرگان وضعیت مناسبی به لحاظ زیرساخت نداشته و
مسؤوالن باید در این باره چارهاندیشی کنند .رحمتی
تصریح کرد :بالغ بر  270کیلومتر شبکه فاضالب در
ش��هر گرگان اجرا شده است و مشترکانی که شبکه
جمعآوری فاضالب در منطقه آنها اجرایی ش��ده ،هر
چه سریعتر نس��بت به نصب انشعاب فاضالب اقدام
کنند تا از خدمات دفع بهداش��تی فاضالب بهرهمند
ش��وند .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گلستان در
ادامه درباره تبصره  3گنجانده شده در قبضهای آب
مشترکان اس��تان گفت :این تبصره درج شده جهت
توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکههای آب
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جیب س��رمایهداران به گوش میرس��د ،امروز که
وزرا به جای حل مش��کالت مملکت به نزاع با هم
میپردازن��د ،امروز که در راس��تای جمله تاریخی
«امان از بس��تن ده��ان منتقدان» پاس��خ انتقاد،
احضار «نویسنده ،مدیرمس��ؤول ،صاحب امتیاز و
سایر ش��رکا و معاونان در ارتکاب جرم» به دادگاه
است و امروز که مشکالت مملکت همانند آلودگی
هوا ملت را به مرز خفگی رس��انده اس��ت ،جناب
رئیسجمهور بیش��تر از این با تدبیرتان امیدهای
فردا را بر باد ندهید و فکری اساسی کنید .خواهشا
بدون «و اما برجام».
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ادامه از صفحه اول
یاد
آری! «علیرض��ا بودن»
سخت اس��ت! خیلی س��خت! آنقدر سخت که
بفهمی و بدانی حضرات دارند با س��رمایه پدرت
و امثال پدرت ،معامله «تقریبا هیچ» میکنند!
بگ��ذار بیهی��چ واهم��های بروم س��ر اصل
مطلب! «احترام» نه آن مقولهای اس��ت که تنها
مختص «خواص عرصه سیاست» باشد! احترام
«علیرض��ا» را هم بای��د نگه داش��ت! «احترام
علیرضا» نه به آن است که جشن معلوم نیست
برای چ��ی را عمومی اعالم کنی��م لکن جواب
واجب به دش��من را محرمانه در گوش اعضای
کمیسیون! من دعوت میکنم آقای ظریف را به
رعای��ت اخالق! و احترام! بدترین بیاخالقیها و
بیاحترامیها همین است که قد م زدن آقایان با
قاتالن پدر علیرضا ،عمومی و رسانهای باشد اما
هنگام جواب به همین وزیر خارجه مزور یانکی،
خالصه کنی پاسخ را در مشتی جمله محرمانه!
مگر دشمن بدعهد ،محرمانه نقض عهد کرده که
ن همه مراعات
اصحاب دس��تگاه دیپلماس��ی ای 
ح��ال قاتالن مصطفای ش��هید را میکنند؟! تا
یادم نرفته ،همینجا بنویس��م ک��ه درود بر آن
نمایندهای که اتفاقا در اخالقیترین کار ممکن،
جمالت آقای ظریف را رسانهای کرد! از قضا ،اوج
بیاخالقی آن است که کار این نماینده مردمی
را «بیاخالقی» بخوانیم! مگر اسرار نظام را برمال
کرد که اینهمه متهمش کردند به بیاخالقی؟!
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نمردیم و دیدیم پاسخ الزم به دشمن که اتفاقا
باید علنی هم داده ش��ود ،ناگهان شد «اسرار»!
و شگفتا! چند شب پیش در برنامه «جهانآرا»
دیدم که همین نماینده عزیز ،در باالترین مرتبه
اخ�لاق ،چند ب��ار صراحتا اش��اره کردند که ما
اعتراف وزیر خارجه مبنی بر اش��تباه در اعتماد
به جانکری را ،فقط و فقط به حساب بدعهدی
دش��من مینویس��یم و الغیر! دولت اعتدال به
ی بلد بودن خود را به رخ
اندازه کافی دیپلماس�� 
ملت کش��ید! و الحمدهلل به همه یاد داد چقدر
این کاره اس��ت! و چقدر خوب توانست از ورای
مذاکره با خو ِد خو ِد خو ِد کدخدا ،همه تحریمها
را در همان روز تواف��ق ،بالمره لغو کند! آیا این
بس نیس��ت؟! و آیا من و ما بای��د اخالق وارونه
حضرات را هم بفهمیم و بدانیم؟!
برادر کوچکم علیرضا! خوب شد در آن قاب
عکس نبودی! و خوب ش��د به حضرات ،افتخار
ندادی! اگر با دس��تفرمان «هر توافقی از عدم
توافق بهتر است» ،از اول هم قرار نبود توافق را
بر مبنای تنها هدفش یعنی لغو تحریمها ببندند،
خوب ش��د تو را آنروز کن��ار جمهور دیدیم ،نه
رئیسجمهور! تو خود یک پا رسانهای! رسانهای
ک��ه با نرفتن ،حرف میزند! و با س��کوت ،فریاد
میزند! «فرزند شهید بودن» افتخاری است که
آن را تنها باید خرج والیت کرد! یعنی همان راه
پ��در! با آقایان تقریبا هیچ ،چه عکس��ی؟! و چه
مکثی؟! همان لیالی که مصطفی احمدیروشن،

مشغول کار طاقتفرس��ا در نیروگاه نطنز بود و
همان لیالی که همس��ر محترمه ایشان و دیگر
همس��ران محترمه شهدای هس��تهای ،داشتند
فرزندان خود را با روزه��ای خالی از پدر ،آماده
میکردن��د ،مگر یادمان رفت��ه و یادمان میرود
که کدام آقایان مش��غول «فتن��ه» بودند؟! یکی
داشت در نطنز و فردو ،شبانهروز عرق میریخت
تا دوفردای دیگر ،حضرات ،سرمایهای برای یک
معامله خوب داش��ته باشند ،یکی هم داشت در
تن��ور دروغ تقلب میدمید! و ب��ه فتنهگر خط
میداد! و آشوب بهپا میکرد! و غائله میساخت!
و علی��ه 40میلی��ون رای جمه��ور نقش��ههای
آنچنانی میکشید! ما که این روزها ،از در تکریم
و بزرگ��واری و احترام و اخالق وارد ش��دیم اما
کاش جماعت هم اندک��ی باحیاتر بودند! لذا بر
«رس��انه ملی» فرض اس��ت که ملتفت باشد به
آن مثل معروف که «خوبی که از حد بگذرد»...
و دیگ��ر ش��ورش را درنی��اورد! آنکه ع�لاوه بر
«تکریم»« ،تقدیس» هم میخواهد« ،مصطفای
شهید» است! آری! هیچ به دنیا آمدنی و هیچ از
دنیا رفتنی ،نباید باعث «فراموشی اللهها» شود!
احمدیروشنها نبودند ،همین دولت اعتدال ،با
کدام سرمایه هستهای میخواست پای مذاکره
ب��ا اجنبی بنش��یند؟! آه یتیمی این ش��بهای
«علیرضا» نبود ،اصال چیزی هم داشتند حضرات
از خود که بخواهند با آن ،وارد معامله با دشمن
شوند؟! آقای صداوسیما! حواست هست؟!

