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سیاست روز دالیل بروز فساد در کشور را بررسی می کند؛

رخنه فساد در اقتصاد دولتی

سناریوی اصالح طلبان برای 1400
 کشیدن پای برانداز به انتخابات

اصالح طلب��ان ک��ه اکنون ب��ه تندرو و 
میانه رو تبدیل شده اند برای انتخابات آینده 

برنامه دارند.
فش��ارهای جریان اصالح��ات به دولت 
روحانی برای استعفا به نتیجه نرسید، حتی 
تهدید به اس��تعفای جهانگیری نیز کارس��از 
نبود. هدف از فشار به روحانی برای استعفا از 
س��وی اصالح طلبان، بر این اساس بود که با 
استعفای رئیس جمهور، معاون اول او کفیل 
ریاست جمهوری خواهد شد تا زمان برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام.
فشارها و درخواست های جریان سیاسی 
اصالح طل��ب ک��ه از حامیان اصلی حس��ن 
روحان��ی در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 

سال های 92 و 96 بود، به ثمر نرسید.
انتظار از ی��ک جریان سیاس��ی حامی 
دولت در ش��رایط کنونی این است که برای 
عبور دولت از ش��رایط موجود راهکار عملی 
و کارگش��ا ارائه دهد، اما ش��اهد آن هستیم 
ک��ه حتی موانعی را پیش پای دولت و حتی 
نظام ایجاد می کنند. سناریوی اصالح طلبان 
نظریه پردازی ه��ای س��عید حجاری��ان  ب��ا 
تئوریس��ین این جناح نوش��ته می شود و با 
انجام مصاحبه هایی با رس��انه های هم طیف 

خود مطرح می گردد.
بازتاب ه��ای گوناگونی نی��ز دارد، حتی 
از میان همفکران س��عید حجاریان هستند 
اف��رادی که در برخی مس��ائل و نظراتی که 
او مط��رح می کند مخالف��ت می کنند و این 

مخالفت را رسماً و علناً بیان می کنند.
هم��واره در انتخابات ب��ه ویژه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری بودن ی��ک رقیب جدی 

برای مدعی می تواند باعث پیروزی شود.
ایج��اد یک رقابت تنگاتنگ که حتی به 
مجادله و نبرد تبلیغاتی تبدیل شود، همواره 
در دس��تور کار اصالح طلبان بوده است. در 
این نب��رد از ابزار تخریب، تخطئه و اتهام به 

خوبی بهره برداری می شود.
تأثی��ر چنی��ن اقدامات��ی در تبلیغ��ات 
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای 
اسالمی نتیجه دلخواه اصالح طلبان را درپی 
داش��ته اس��ت. اکنون نی��ز اصالح طلبان با 
برای  س��عید حجاری��ان  نظریه پردازی های 
انتخابات آینده ریاست جمهوری، برای خود 

رقیب سازی کرده است.
رقیبی که آقای حجاریان از آن نام برده 
است، اندکی غیرقابل باور است، اما او رقیب 
آینده اصالح��ات در انتخاب��ات را براندازها 
می دان��د! آنچه از این س��خن بر مغز متبادر 
می شود، خشونت است. وجود براندازان نظام 
در رقاب��ت انتخاباتی که از س��وی حجاریان 

مطرح ش��ده، در لحظه، غیرقابل باور است، 
اما از نظر اصالح طلبان قرار نیس��ت که آنها 
برای خ��ود نامزد ب��رای انتخابات ریاس��ت 

جمهوری داشته باشند!
ام��ا یک فرضی��ه را می ت��وان در ذهن 
داش��ت که سناریوی حجاریان بر وجود یک 
نامزد از س��وی براندازان همراه باشد، قطعاً 
چنی��ن ف��ردی رد صالحیت خواهد ش��د و 
همین موضوع، جریان براندازی که حجاریان 
از او نام برده است، دست به خشونت خواهد 
زد. چرای��ی رقیب ب��ودن براندازه��ا مقابل 
اصالح طلبان اینجا روش��ن می شود که آنها 
خود را ناجی معرفی می کنند و تنها جناحی 
که می توان��د آنها را مهار کند، اصالح طلبان 
هستند، اما آیا پیشنهادی که حجاریان داده 

است بدون توقع می تواند باشد؟
اصالح طلب��ان با س��اخت ی��ک جریان 
بران��داز که اکن��ون نیز وجود دارد، س��عی 
می کنند این س��ناریو را در انتخابات آینده 

پیاده کنند.
نمی توان نقش و سهم اصالح طلبان در 
ایج��اد این جریان بران��داز را نادیده گرفت، 
آنه��ا به خاط��ر رفتارهایی ک��ه از خود بروز 
دادند باعث تشکیل چنین جریانی شدند که 
در بزنگاه ها خود را نش��ان می دهد. اتفاقات 

دی ماه 96 از همین جنس است.
البته در نی��ت اصالح طلبان، کم اهمیت 
جل��وه دادن جناح مقابل نیز نهفته اس��ت. 
نظری��ه حجاری��ان چندوجهی اس��ت، وجه 
نخس��ت آن امتی��از گرفتن از نظام اس��ت، 
س��پس مطرح ک��ردن خود در می��ان افکار 
عمومی چراکه اقبال از دست رفته باید برای 
سال 1400 بازگردد، سپس کوچک شمردن 
اصولگرایان که به گفته تئوریسین اصالحات 

دیگر برای آنها رقیب حساب نمی شود!
جنگ روانی اصالح طلبان برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آینده که 3 س��ال تا آن 
زمان مانده، آغاز ش��ده اس��ت. آنها حرکت 

خزنده، آرام اما با هدفی را آغاز کرده اند.
اکنون اصالح طلبان باید پاسخگو باشند 
که در راه اندازی ای��ن جریان برانداز چقدر 

نقش و سهم داشته اند؟
سیاس��ت براندازی در جریان اصالحات 
زمانی ش��روع شد که دولت اصالحات شکل 

گرفت و مجلس ششم در دست آنها بود.
سیاس��ت های ای��ن طی��ف سیاس��ی از 
فتن��ه 78 تا فتن��ه 88 ادامه یاف��ت و باعث 
خس��ارت های بس��یاری برای کشور، مردم و 
انقالب شد. از درون فتنه 78 تا 88 جریانی 
بی��رون آمد که نقش برانداز را بازی می کند. 
اکنون نظریه حجاریان براساس وجود همین 
جریان بر زبان رانده می ش��ود. کار کرد آنها 
برای انتخابات آینده تهدید انتخابات و تبدیل 

آن به خشونت است.  اتاق خبر 24

گزارش یک

نابسامانی های اقتصادی 
نظیر رشد 300 درصدی 

حجم نقدینگی هیچ 
ارتباطی با تحریم ها ندارد 
و بیشتر به سوءمدیریت 
در بانک مرکزی و نظارت 
ضعیف در تیم اقتصادی 

دولت برمی گردد

رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: 
مس��ائلی از قبی��ل افزای��ش حج��م نقدینگی نه 
به تحریم ه��ا ارتب��اط دارد و نه ب��ه آمریکایی ها؛  
بلکه تنها ناش��ی از عملکرد ضعی��ف مدیریت ها و 
نظارت هایی بوده ک��ه در بخش های مختلف مثل 

بانک مرکزی صورت گرفته است.
محمدرضا پورابراهیمی به بسته اجرایی مقابله 
با تحریم ها که از سوی دولت تهیه شده، اشاره کرد 
و اظهار داش��ت: با توجه به شرایطی که در حوزه 
اقتصادی کشور شاهد هستیم و از طرفی مواجهه 
دش��من که در حوزه مس��ائل اقتصادی نسبت به 
جمهوری اس��المی ایران به شکل ویژه ای افزایش 
پیدا کرده است، ما باید در ارتباط با این موضوع و 

مقابله با آن تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: 
دولت به هر حال برنامه هایی را به منظور مواجهه 
با اقدام��ات تحریمی که در ماه آینده قرار اس��ت 
از س��وی آمریکایی ها علیه ایران اعمال ش��ود، در 

دستورکار قرار داده است.
پورابراهیم��ی ب��ر همین اس��اس اضافه کرد: 
البته به عقی��ده من دولت خیلی با تأخیر این کار 
را انج��ام داد و ای کاش این فضای��ی دولت که از 
اقتصاد مقاومتی، جنگ اقتصادی و آرایش جنگی 
در حوزه اقتصادی نام می برد، س��ال ها قبل انجام 
داده بود که خیلی از مس��ائل و موضوعات طبیعتاً 
می توانس��ت نتایج بهت��ری را در ش��رایط کنونی 

داشته باشد.
پورابراهیم��ی ادامه داد: نکت��ه مهمی که در 
این خص��وص و در ارتباط با این بس��ته باید ذکر 
کنم این اس��ت که ما در مجلس ش��ورای اسالمی 
یکس��ری اقداماتی را هم در کمیس��یون اقتصادی 
و ه��م در کارگروه ه��ای تخصصی که با هماهنگی 

هیأت رئیسه انجام شد، آغاز کردیم.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س یادآور 
ش��د: اعتقاد ما بر این بود که برخی از موضوعات 
و محورها را باید با تأکی��د ویژه به دولت بگوییم، 
که البته مجموعه اقدامات را در قالب گزارشی دو 
هفته گذش��ته از طرف مجلس و از طریق شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی به دولت رساندیم که در 

آنجا هم مباحثی را مطرح کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات 
صورت گرفته از سوی کمیس��یون اقتصادی برای 
برون رفت از مشکالت اقتصادی کنونی اشاره کرد 
و گفت: بخشی از موضوعات مطرح شده در جلسه 
مذکور مسائل مهم و کالن کشور بود که مدنظر ما 
قرار گرفت تا دولت در این خصوص بتواند اقدامات 

الزم را انجام دهد.
رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجل��س افزود: 
اقدامات��ی هم که آقای نوبخ��ت اعالم کرده و قرار 
اس��ت براس��اس آن موضوعات مربوطه، بحث های 
مواجه��ه ب��ا دش��من را عملیات��ی کنن��د، بخش 
زی��ادی از آن در حیطه عم��ل و اختیارات دولت 
است؛ یعنی در بخش های مختلف دولت اکنون از 

اختیارات الزم برای تصمیم گیری برخوردار اس��ت 
به نحوی که بتواند ش��رایط را متناس��ب با جنگ 

اقتصادی اداره کند.
ای��ن نماین��ده دوره ده��م مجل��س در ادامه 
خاطرنش��ان ک��رد: طبیعت��اً دولت براس��اس این 
محورها از ماه ها قبل می توانست تمهیدات الزم را 
اتخاذ کند اما حال با تأخیر ش��روع کرده است که 

به شکلی عملیاتی شود. 
پورابراهیم��ی در بخش دیگری از س��خنانش 
تصریح کرد: آنچه که انجام ش��ده برخی محورهای 
مهم اس��ت که از قبل وجود داش��ته و برخی هم 
مهم اس��ت، ام��ا موضوعاتی مث��ل نقدینگی چیز 
جدیدی نیس��ت که اکنون دولت بخواهد در بحث 
مواجهه با جنگ اقتصادی از آن یاد کند. براساس 
تقس��یم بندی ها و بررسی هایی که روی محورهای 
این برنامه داش��تیم اس��تنباط بنده این است که 
یکس��ری از ای��ن محورها مربوط به س��اختارهای 
اقتص��ادی ای��ران اس��ت، یعنی ما چ��ه در جنگ 
اقتصادی با آمریکا باش��یم و چه نباشیم، چه ما را 
تحریم بکنند و چه نکنند، حجم نقدینگی یکی از 

مشکالت اقتصادی ما در شرایط کنونی است.

پورابراهیم��ی در همین راس��تا عن��وان کرد: 
بنابرای��ن برنام��ه حج��م نقدینگ��ی ک��ه یکی از 
برنامه ه��ای پیش��نهاد ی آق��ای نوبخت اس��ت، را 
باید 5 س��ال قبل ارائه می کردن��د. همه می دانیم 
زمانی که دولت شروع به کار کرد حجم نقدینگی 
کمت��ر از 500 میلیارد تومان بود اما اکنون حجم 
نقدینگی به بیشتر از 1500 میلیارد تومان رسیده 
اس��ت. یعنی حجم نقدینگی در این 5 سال به سه 
برابر افزایش پیدا کرده است و این به نظر می رسد 

نیازمند یک بازنگری جدی است.
وی ب��ر همین اس��اس اضافه کرد: مس��ائلی 
از قبی��ل افزایش حجم نقدینگی ن��ه به تحریم ها 
ارتب��اط دارد نه ب��ه آمریکایی ها؛  بلک��ه اینها تنها 
ناشی از عملکرد ضعیف مدیریت ها و نظارت هایی 
ب��وده که در بخش های مختلف مثل بانک مرکزی 
ص��ورت گرفته اس��ت که بای��د بر ای��ن حجم از 
نقدینگی نظ��ارت می کردن��د و تصمیمات جدی 

گرفته می شد.
وی همچنین عنوان کرد: در واقع ما در کشور 

مش��کل منابع نداریم. بلکه مشکل مدیریت منابع 
داریم و درواقع س��وء مدیریت است که باعث بروز 

چنین مشکالتی شده است.
رئیس کمیس��یون اقتصادی تصریح کرد: من 
می خواهم بگویم بخش زی��ادی از محورهایی که 
آقای نوبخت به عنوان برنامه برای مقابله با تحریم 
عنوان کرده اصاًل جنس��ش تحریم نیس��ت. برای 
مث��ال موضوع��ی در بحث فروش نفت اس��ت که 
در ش��رایط جدید وجود دارد که ما باید با شرایط 
جدید روش های ف��روش نفت را مطرح کنیم و یا 
بودجه ریزی براساس حالت های مختلفی که درآمد 

نفتی کشور تعریف می شود را مطرح کنیم.
پورابراهیم��ی ادام��ه داد: درواقع حتی همین 
موضوع ه��م که می گوییم این مس��ائل به تحریم 
ارتباط دارد می توانس��ت با اتخاذ سیاست هایی که 
بارها مقام معظم رهبری و امام راحل و مس��ئوالن 
نظام مبنی بر جدا ش��دن بودجه عمومی کشور از 
نفت تأکید داش��تند امروز می توانستیم خود را در 
شرایط طبیعی قرار دهیم. یعنی اگر سهم نفت 10 
درصد بود هیچ تأثیری نمی گذاشت و می توانستیم 
نفت بفروشیم یا نفروش��یم و از طریق درآمدهای 

داخلی خودمان کشور را اداره می کردیم.
وی افزود: لذا همین مس��ئله هم به عملکرد ما 
برمی گ��ردد نه تحریم ها چ��ون ما از قبل تمهیدات 
الزم را اتخ��اذ نکردیم فکر می کنیم این اثر تحریم 
است، در صورتی که مشکالت مرتبط با وابستگی به 
نفت مرتبط با شرایط تحریم نیست و بیشتر ناشی 
از س��اختار اشتباهی است که س��ال های متمادی 
پیگیری کردیم؛ در این دولت هم مانند دولت های 

دیگر متأسفانه این مسیر به غلط جلو رفت.
وی خاطرنش��ان کرد: من فک��ر می کنم امروز 
بهتری��ن موقعیت برای جراحی در اقتصاد کش��ور 
اس��ت که ما از این طریق بتوانیم مشکالت اصلی 
اقتصاد کش��ور را مانند حوزه نظ��ام بانکی، بحث 
قاچ��اق کاال و ارز، مس��ائل مربوطه ب��ه مدیریت 
واردات کش��ور، و همچنین تراز بازرگانی کشور و 
بسیاری از موضوعات این چنینی ازجمله مواردی 
است که ما از این طریق بتوانیم تصمیمات پایه ای 
و اساس��ی بگیری��م. یعن��ی این موقعیت��ی که در 
شرایط جنگ اقتصادی فراهم شده است امکانی را 
فراهم می کند بتوانیم با اصالح س��اختار اقتصادی 

کشور کمک کنیم.
پورابراهیمی در بخش پایانی سخنانش گفت: 
دول��ت از همان روزی ک��ه روی کار آمد باید این 
برنامه ه��ا را برای مقابله با تحری��م ارائه می کرد و 
نمونه آن هم بحث نقدینگی اس��ت که هیچ ربطی 
ب��ه تحریم ها ندارد و اگر اقدام��ات الزم را در این 
خصوص انجام می داد می ش��د حجم نقدینگی به 
جای س��ه برابر دو برابر ش��ود یا 50 درصد رش��د 
می کرد نه اینکه 300 درصد رش��د داش��ته باشد 
و این هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارد و بیش��تر به 
سوءمدیریت در بانک مرکزی و نظارت ضعیف در 

تیم اقتصادی دولت برمی گردد.  فارس

آدرس درست بدهیم 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

این روزها در حالی مسئوالن در چارچوب انجام 
تکالیف و البته پیگیری مطالبات مردم به دنبال حل 
مشکالت کشور هس��تند که تحلیل ها و راهکارهای 
قاب��ل توجهی از س��وی برخی محافل رس��انه ای و 
سیاسی مطرح می ش��ود. به عنوان مثال برخی این 
دیدگاه را مطرح می کنند که برای حل مشکالت باید 

به دنبال مذاکره با آمریکایی های ضد ترامپ بود.
از سوی دیگر برخی برای حل قطعی برق نیز این 
نسخه را تجویز می کنند که نیروگاه هسته ای بوشهر 
نتوانسته مشکل برق را حل کند و باید از ادامه چنین 
هزینه هایی خودداری و به دنبال توسعه نیروگاه های 
برقی برویم. این راهکارها در حالی مطرح شده که در 

باب آنها چند نکته قابل توجه و تأمل است. 
اوال واژه آمریکای��ی مخالف ترامپ را با دو واژه 
می توان تعبیر کرد. از یک س��و ضد ترامپ می شود 
حزب دموکرات که در کنگره و س��اختار سیاس��ی 
آمریکا اظهارات ضد ترامپ دارند. از سوی دیگر ضد 
ترامپ می شود مردم آمریکا که با برپایی تظاهرات 
مخالفت خود را با سیاس��ت های او اعالم کرده اند. 
ای��ن دو گزینه در حالی مطرح اس��ت که هر کدام 
از آنه��ا مالحظاتی را در خ��ود دارند. در باب مردم 
آمریکا که به صراحت آش��کار اس��ت که آنها هیچ 
نقشی در تصمیم گیری و سیاست های دولتمردان 

آمریکا ندارند لذا اصال غیرقابل گفت وگو نیستند.
در ع��رف جهان��ی ای��ن دولت ها هس��تند که 
مذاکره را انجام می دهند نه ملت ها، لذا اصاًل چنین 
س��ناریویی باطل اس��ت. در باب رقیبان و مخالفان 
حزبی ترامپ نیز مروری ساده بر کارنامه دموکرات ها 
نشان می دهد که واژه ای به نام رفتار درست در قبال 
ایران در آنها وجود ن��دارد. دموکرات ها در کنگره و 
زمانی که در کاخ س��فید قدرت را در دست داشتند 
ب��ر تحریم و تهدید علی��ه ایران اص��رار می کردند، 
چنانک��ه قانون داماتو علیه ایران در دوران کلینتون 
دموکرات، تدوین و امضاء شد و یا اوبامای دموکرات 
در کنار اعمال تحری��م علیه ایران، قانون ضدایرانی 

»ایسا« را برای 10 سال آینده امضا کرد.
 با این ش��رایط می توان گفت که واژه مذاکره 
با آمریکای ضد ترامپ عماًل یک نس��خه سوخته و 
غیرقابل اجراس��ت چون اصاًل آمریکایی که همسو 
با ایران باشد، ولو آنکه مخالف ترامپ موضع گیری 
داشته باشد وجود ندارد. القاء این تصور که می شود 
با بخشی از س��اختار آمریکا مذاکره و تفاهم کرد، 
اشتباهی بزرگ است چنانکه اوبامای مدعی مذاکره 
و تعام��ل نیز هیچ بخش��ی از برجام را اجرا نکرد و 

سنگ بنای بدعهدی آمریکا را او گذاشت.
 ثاًنی��ا در باب کمبود برق و نس��خه های مطرح 
شده درباره آن مبنی بر انتقاد به هزینه های نیروگاه 
بوش��هر چند نکته قابل توجه وجود دارد. بخش��ی 
از چالش های برقی کش��ور برگرفته از عدم توس��عه 
نیروگاه های برق طی س��ال های اخیر اس��ت که به 
گفته برخی از کارشناس��ان نتیجه پیوستن ایران به 
پیمان پاریس است که براساس آن باید با آالیندهای 
هوا و زیست محیطی مقابله کرد که براساس آن نیز 

توسعه نیروگاه های برق محدودتر شده است.
اما در باب استفاده از برق هسته ای مروری بر 
آمار جهانی قابل توجه اس��ت. آمار تا سال 2014 
نش��ان می دهد که 434 راکتور ب��ا ظرفیت تولید 
380 هزار مگاوات برق در جهان به ثبت رسیده اند 
ک��ه 70 راکتور دیگر با ظرفی��ت 75 هزار مگاوات 
برق نیز در دست ساخت است و 173 راکتور دیگر 
نیز در آستانه آغاز عملیات احداث قرار دارد. در این 
میان فرانسه 75 درصد، لیتوانی 73 درصد، بلژیک 
57 درصد، بلغارستان و اسلواکی 47 درصد و سوئد 
48/6 درصد و آمریکا حدود 20 درصد از برق خود 

را از طریق برق هسته ای تأمین می کنند.
 ب��ه صراحت می توان دریافت که دنیای امروز 
دنیای اس��تفاده از ان��رژی هس��ته ای از جمله در 
حوزه تولید برق اس��ت به ویژه اینکه دانش��مندان 
جهان تأکید دارند که منابع انرژی فسیلی از جمله 
نفت در مس��یر پایان ق��رار دارد و بای��د به دنبال 

صرفه جویی و انرژی های جایگزین بود.
با توجه به این ش��رایط ب��ه صراحت می توان 
گف��ت که طرح موضوع بی اس��تفاده بودن نیروگاه 
بوش��هر در تأمی��ن برق به عنوان س��ندی بر لزوم 
عدم داشتن دانش هسته ای یک تحلیل نادرست و 
آدرس دادن غلط به مردم است چراکه واژه صحیح 
این است که عدم استمرار رو به رو شد فعالیت های 
هس��ته ای و توقف هایی که براساس برجام صورت 
گرفته مانع از برخورداری کشور از دانش هسته ای 

در تأمین برق شده است.
 اگر طی این سال ها به جای توقف فعالیت های 
هس��ته ای به روند گذش��ته ادامه داده می ش��د، با 
س��اخت نیروگاه ه��ای جدید به راحتی می ش��د از 
قطعی های برق و چالش های اخیر جلوگیری کرد. 
در اصل هزینه کردن در بوش��هر، بلکه عدم هزینه 
کردن و دلبستن به وعده های خارجی موجب شده 
تا نتوانیم از انرژی هس��ته ای برای حل چالش های 

برق کشور بهره ببریم. 
ادامه در صفحه 2

ناکارآمد های دولت چه زمانی عوض می شوند؟!

مقاومت اقتصادی
 به جای اقتصاد مقاومتی

اصرار سعودی
 به استفاده از 

سالح های ممنوعه

مخالفت صریح مجمع تشخیص و شورای نگهبان
با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی 

اصرار دولت برای 
الیحه ای اجرا نشدنی 
دول��ت ب��ه مجل��س موضوعی اس��ت که در گ���زارش دو گروه رویداد  ارائه لوایح 4 گانه ازس��وی 
ماه های اخیر با کش و قوس های فراوانی همراه بود، اصرار دولت از 
یک س��و، اب��راز مخالفت ه��ای بس��یاری از س��وی صاحبنظران، 
کارشناس��ان، نمایندگان و... از س��وی دیگر، حساسیت ویژه ای را 

نسبت به این الیحه در میان افکار عمومی به...

وقتی دشمن برای تحمیل
شکست به ایران دست و پا می زند

تالش آمریکا  
برای حذف تهران
از معادالت سوریه

صفحه 5

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
افزایش 300درصدی نقدینگی به تحریم  ارتباطی ندارد


