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مصرفبنزینعادالنهنبود

هیچشاهدعلمیمبنیبراینکهافزایشقیمت
بنزین میتواند اثر ملموس یا تعیینکنندهای
روی نرخ تورم داشــته باشد ،وجود ندارد .در
پنج سال گذشته که قیمت ثابت نگه داشته
شد ،اقتصاد ایران همچنان تورم داشته است.
در پنج ســال آخر آقــای احمدینژاد هم ما
تورم داشتیم ،در حالی که در تمام این مدت
قیمت سوخت ثابت بود .من یکی از طراحان و
پیشنهاددهندگان افزایش قیمت بنزین بودم
و زیر باز مســئولیت شانه خالی نمیکنم .به
نظر من ،بســیار اقدام درستی بود ،اما بسیار
دیر صورت گرفت ،البته ناقص اســت و باید
کامل شــود .این اتفاق باید دستکم 20ماه
پیش رخ میداد .روشــن است که ما بدترین
سیاست انرژی ممکن را داشتیم .این سیاست
به مردم میگفت هرکس که ماشــین دارد و
ثروتمندتراست،میتواندیارانهبنزینبیشتری
مصرفکندوایننهایتبیعدالتیبود،چنانکه

N

مصرف بنزین در تهــران تقریبا معادل بقیه
کشــور بود .دوم اینکه ما همین بیعدالتی را
بهصورت امکان توزیع ترافیــک ،آلودگی و
سرطان اســتفاده میکردیم نه بهعنوان یک
انتخاب که مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
من همیشه گفتهام که اگر ما قیمت بنزین را
10برابر کنیم و پولش را به دالر تبدیل کنیم و
به بدترین دشمن ملت ایران – فرض کنید به
بنیامین نتانیاهو– هدیه دهیم از کاری که تا
االن با کشور میکردیم ،بهتر است .اینکه شما
ثروت ملی را از بین ببرید یک سیاست است،
اما اینکه ثروت ملی را به آلودگی ،ســرطان و
ترافیک تبدیل کنید خیلی عجیب و غریب
است .به همین دلیل من فکر میکنم با اجرای
این کار بهمراتب به عدالت و تامین معیشت
تودههای مردم نزدیکتر شدیم .نکته دیگر
درباره نگرانیها درباره اثرات تورمی این طرح
است .متوســط نرخ تورم در سال  1397در

حالی که قیمت بنزین در چهار ســال ماقبل از آن
ثابت بود به 35درصد رسید .تورم امسال بدون آنکه
قیمت بنزین افزایش پیدا کند ،نصف شــده است.
این را چطور میشود ،توضیح داد؟ عامل اصلی تورم
در اقتصاد ایــران مثل هر جای دیگر برهم خوردن
توازن عرضه و تقاضای کل است ،بنابراین هیچ شاهد
علمی مبنی بر اینکه افزایش قیمت بنزین میتواند
اثر ملموس یا تعیینکنندهای روی نرخ تورم داشته
باشد ،وجود ندارد .در پنج سال گذشته که ما قیمت
را ثابت نگه داشــتیم اقتصاد ایران همچنان تورم
داشته است .در پنج ســال آخر آقای احمدینژاد
هم ما تورم داشتیم ،در حالی که در تمام این مدت
قیمت سوخت ثابت بود .در دوره آقای احمدینژاد
و دوره آقای روحانی هرکــدام قیمت بنزین فقط
یک بــار افزایش پیدا کرد ،اما نرخ تورم ســاالنه رو
به افزایش بود .ثانیا چون همزمان با افزایش قیمت
سوخت و حاملهای انرژی رشد نقدینگی در کشور
ما ادامه دارد و در تمام سالهای گذشته ادامه داشته
است .ممکن است شما آن عامل اصلی را فراموش
کنید و فکر کنیــد افزایش حاملهای انرژی عامل

اصلی است .این یک برداشت کامال غیرعلمی است.
همین االن نرخ رشــد نقدینگی 25درصد است .با
همین نرخ 25درصد ،چه قیمت بنزین افزایش پیدا
کند ،چه نکند ،شما تورم خواهید داشت .االن روزی
1300میلیارد تومان دارد به نقدینگی ایران اضافه
میشود .در گذشته هم همین بوده است .میدانید
که نرخ رشد نقدینگی در دوران آقای احمدینژاد
در مجموع بیشــتر از دولت روحانی بود .به همین
دلیل نرخ تورم در آن دولت لجامگسیختهتر از
دولت آقای روحانی افزایش پیدا میکرد.
عامل اصلی تورم برهم خوردن توازن
بین عرضــه و تقاضای کل اســت
که یا بهصورت رشــد نقدینگی و
افزایش تقاضای کل اتفاق میافتد
یــا بهصورت کاهــش عرضه مثل
تحریمها خودش را نشان میدهد.
دونرخیشــدن بنزین به این شکل
فساد کمتری در پی دارد ،اما با توجه
به شــکنندگی ساختار
اجتماعی ایران

و تا زمانی که ما بتوانیم خود افزایش قیمت بنزین را
مدیریت و نظام یارانهای مربوط را برقرار کنیم ،فکر
میکنم چاره دیگری نداریم .باید به ســمت حذف
سهمیه هم جلو برویم .مسلما مجانیدادن بنزین
جز آلودگی و ترافیک هیچ کمکــی به ملت ایران
نمیکند .در حالی که ما بــا افزایش قیمت بنزین
بســیار میتوانیم اصالحات انجــام دهیم .تجربه
نشان میدهد که برقراری یارانه نقدی در سال 89
تاثیر روشن و ملموسی روی بهبود ضریبجینی
گذاشته اســت و 120درصد افزایش
پیداکردن قیمت بنزیــن این اثر را
تکرار خواهد کرد .به نظر من ،گام
مهمیبرایکاهششکافطبقاتی
و بهبود معیشــت حداقل سه تا
پنج دهک جامعه برداشتیم.
*ایــن مطلب خالصــهای از
گفتوگوی پایگاه اطالعرسانی
و خبری جماران با ســعید لیالز،
اقتصاددان است.

طبقهحساس
دیدگاههایمتنوع وگاه متضادی درباره اثرات اصالح قیمت بنزین
بر رفاهکمدرآمدها مطرح شده ،اما همه بر سر اینکه باید بستههای
مکمل رفاهی تهیه شود ،اتفاقنظر دارند
قیمت بنزین پس از چهار سال که روی هزار تومان ثابت مانده بود ،با تصمیم سران سه قوه افزایش پیدا کرد .افزایشی که
گــزارش طیفوسیعیازمخالفانوموافقاندردفاعیانقدآن،صفآراییکردهاند.درکانوناینجدالهاینظرورزانهصحبتازخیر
و شر مطلق افزایش قیمتها است .گروهی به دیده مثبت به افزایش قیمت بنزین مینگرند و میگویند برای صرفهجویی
در مصرف یکی از استراتژیکترین فراوردههای نفتی کشور ،راهی جز افزایش قیمت نبود .در آن سوی مجادله هم گروهی معتقدند
افزایش  300درصدی نرخ بنزین ،بیثباتیهای اقتصادی ناشی از تحریمها و نوسانات نرخ ارز را تشدید خواهد کرد .حاال ترجیعبند
همه نظریات این شده که دولت و مجموعه نظام در شرایطی که اجرای تصمیم ناگزیر شده ،سیاستهای قوامبخش تولید در پیش
ش قیمتها بر کاهش قدرت خرید خانوارها خنثی و از تشدید نابرابریها جلوگیری شود.
بگیرندتا با تحریک تقاضا ،اثرات افزای 

چرایی اصالح قیمت بنزین

تا اینجا کمتر کارشــناس و تحلیلگری پیدا
شده که احتمال اثرات تورمی افزایش بنزین
را انکار کند .یک هفته پس از حواشــی که به
دلیل برنامه اصالح نرخ بنزین در کشــور بهپا
شــد ،اقتصاددانان موافق تغییر قیمت بنزین
میگویند مدتهاست اصالح نرخ حاملهای
انرژی به تعویق افتاده و چــارهای جز اجرای
یک جراحی نبود .معتقدان این دیدگاه ،نظر
خود را با افت محسوس درآمدهای فروش نفت
کشور پیوند میزنند و میگویند ،کشوری که
با درآمد فروش نفت اداره میشود ،هنگامی که
درفروشنفتخودبامشکلروبهروشود،بایدبه
فکر تامین درآمد از محل دیگری بیفتد و چون
راهی برای جبران کاهشها نیست ،ناگزیر باید
به اجرای تصمیمهایی مثل افزایش نرخ بنزین
دست بزند .در این بین ،مسئله قاچاق بنزین و
نرخ پایینتر آن نســبت به کشورهای منطقه
هم بهمیان میآید .براساس برآوردهای مرکز
بررسیهای اســتراتژیک ریاستجمهوری
حجم قاچاق بنزین از کشور حدود ۲۰میلیون
لیتر است که اگر قیمت بنزین ثابت میماند ،با
توجه به قیمــت دالر ،روزبهروز جذابیتهای
بیشــتری برای قاچاقکننــدگان مییافت.
بسیاری از اقتصاددانان هم روی اینکه قیمت
بنزین در ایران نسبت به کشورهای منطقه و
جهان پایین است ،اتفاقنظر دارند و معتقدند
180هزار میلیارد تومان یارانهای که دولت به
بنزین میدهد ،بسیار باالست .یارانههایی که
بخش زیادی از آن به اقشار پردرآمد اختصاص
مییابد و همین عامل باعث شده قیمت بنزین
در ایران ،نصف کشــورهای منطقه باشد که
خود معضل قاچاق ساالنه 22میلیون لیتری
را بههمراه آورده است .نکته دیگر درباره آفات
تحریمها ،این اســت که عدهای میگویند در
شرایطی که دولت قادر نیست درآمدهای نفتی
کافی وصول کند ،سیاستهای مالیاتستانی
را در دستورکار قرار دهد و جبران کسریها را
کند ،اما واقعیت این است که در شرایط رکود
و تورمی فعلی که نیمی از اقتصاد کشور هم از
معافیتهایمالیاتیبهرهمیبرندیافرارمالیاتی

دارند،چنینامکانیدراجراباچالشهایجدی
روبهرواست.اینگزارههامجموعهدالیلیاندکه
موافقاناصالحقیمتبنزینمطرحمیکنندکه
در درستی آنها هم شکی نیست.

کمدرآمــد و الیههای پایین طبقه متوســط
منجر شده است .چنین برداشتی را میتوان با
نیمنگاهی به گزارش مرکز آمار درباره هزینه و
درآمدخانواردرسال 97ارزیابیدقیقتریکرد.

در این میان آنچه قابلتاملتر است نقدهایی
است که به طرح اصالح قیمت بنزین و اثرات
آن بر سبد مصرفی خانوار وارد میشود .طیف
وسیعی از اقتصاددانان نگرانند که در شرایط
تورمیورکودفعلی،تغییرقیمتبنزینازناحیه
باالرفتن نرخ تورم و کانالهای مرتبط با افزایش
قیمت اقالم ســبد مصرفی خانوار ،فشارهای
معیشتی به خانوارهای دهکهای کمدرآمدی
راتشدیدکند.گرچهدرمیاناظهارنظرهاییکه
صورتگرفتهتاکنونهیچکسمنکراثرتورمی
ناشــی از اصالح قیمت بنزین نشــده و حتی
رئیسکل بانک مرکزی هم پیشبینی افزایش
 4واحدی نرخ تــورم را در ماههای آتی کرده،
شیوه تطبیق ســطح رفاه عمومی خانوارهای
کمتربرخوردار در طرح اصالح قیمت بنزین
مطرح اســت .بهخصوص اینکه اقتصاددانان
رفاهی به تشــدید فقر در میان دستکم سه
تا پنــج دهک کمتر برخوردار جامعه اشــاره
میکنند و معتقدند ایــن گروهها که از قضا از
خودرو هم استفاده نمیکنند ،ممکن است در
اثرافزایشقیمتسوختفشارهاییرامتحمل
شــوند .در مطالعهای که ســال  ،92مسعود
نیلی ،اقتصاددان و مشاور رئیسجمهوری در
سال 92به سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام
داده و نتیجه آن در قالب کتابی به نام «ارزیابی
پیامدهای اصالح نظام یارانه انرژی» منتشــر
شده ،به تجربه آزادســازی حاملهای انرژی
در سال 89پرداخته شده که یکی از نتایج آن،
افزایش هزینههای دولت از ناحیه رشد مخارج
ســرمایهگذاری و مصارف هزینهای دولت و
کســری بودجهای دولت وقت بوده است .در
مطالعات بســیار دیگری هم کــه در رابطه با
افزایش هزینههای کمدرآمدها از ناحیه اصالح
قیمت سوخت صورت گرفته ،تایید شده که
در اکثر موارد اجرای سیاستهای اصالحی به
افت وضعیت معیشتی و زیا ن رفاهی گروههای

دهکها و هزینههای حملونقل

تهدید رفاهی کمدرآمدها

فرض اصلی ما این اســت که برندگان اصلی
اســتمرار پرداخت یارانه بــه بنزین مصرفی،
دهکهایپردرآمدکشورهستندودرمحاسبه
تغییرات قیمتی بر میزان مصرف ،دهکهای
کمدرآمد به این دلیل که دسترســی کمتری
به خودروی شخصی دارند ،بالتبع ،یارانههای
دریافتی آنها هم کمتر اســت .بررسیهای
«آتیهنو» نشــان میدهد ،در سال 9/92 ،97
درصد دهک اولیهــا34/11 ،دهک دومیها
و 46/54درصد ســاکنان دهک سوم خودرو
شــخصی داشــتهاند .این در حالی است که
در سه دهک هشــتم تا دهم بهطور میانگین
 78/63 ،71/95و  88/49درصــد خانوارهــا
از خودرو شــخصی اســتفاده کردهاند که به
همین میزان هم ســهمبری آنها از بنزین و
یارانه آن بیشتر اســت .بررسی سبد هزین ه و
درآمد دهکها نیز حاکی از آن است که هرقدر
خانوارها برخوردارتر باشند ،بهره آنها از یارانه
بنزینی هم بیشتر است .از وجهی دیگر هرقدر
طبقات فرودستتر درآمد و هزینههای ساالنه
کمتری داشته باشند ،در حالت افزایش قیمت
بنزین متحمل فشارهای بیشتری میشوند.
این را میتوان با بررسی آمارهایی که از دخل
و خرج ساالنه خانوار منتشــر شده ،دریافت.
براساسدادههایمرکزآمار،حدود7/۲2درصد
از خانوارهای کشور یعنی حدود  1/8میلیون
خانوارشهریماهانهکمترازیکمیلیونتومان
درآمد داشتهاند .تا سطح درامد  2/25میلیون
تومان در ماه نیز طبق آمارها 52/85درصد از
خانوارهای شهری همین میزان درآمد دارند.
در بخش هزینهای اما اوضاع کمی متفاوتتر
است .به این شرح که  60/14درصد خانوارها
هزینههای ماهانهای بیــش از  2/25میلیون
تومان (ساالنه 27میلیون تومان) داشتهاند.
این نشان میدهد خانوارهای کمتر برخوردار

در سال گذشته ناچار شدهاند شکاف درآمد و
هزینههای خود را از محلهای دیگری جبران
کنندبااینکهافزایشقیمتبنزینبرهزینههای
حملونقل خانوارها تاثیر میگذارد ،دادههای
درآمد و هزینه خانوار از تفاوتهای زیاد میان
لونقل گواهی
خانوارها از نظر هزینههای حم 
میدهد .به این صورت کــه دهک اولیها در
سال ،97حدود32هزار تومان در ماه و386هزار
تومان در سال برای حملونقل هزینه کردهاند.
این هزینه بــرای پردرآمدترین دهک جامعه،
ساالنه 17/4میلیون تومان بوده است .جالبتر
اینکه برخالف این تصور که افزایش هزینههای
لونقلبرایگروههایبرخوردارباالتراست،
حم 
ش مرکز آمار میگوید ،ســهم اینگونه
گزار 
خدمات از کل هزینههای برخوردارترین دهک
جامعه حدود 2درصد است .یعنی هزینههای
خدمات حملونقل برای گروه فرودست عموما
سنگینتر اســت .همان گروههایی که حدود
2/26درصد آنها با ماهیانه کمتر از 625هزار
تومان زندگی کردهاند و تنها 4/33درصد آنها
هم خودرو شخصی داشتهاند .این ارقام نشان
میدهد که در نبود یک اســتراتژی روشن و
بازدارنده ،فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت
بنزین بیش از همه بــه خانوارهای کمدرآمد
است.

اکتفا به یارانه؟

حاالبه مهمترین راهبرد دولت برای مهار تبعات
ت بنزین میرســیم .دولت گفته
اصالح قیم 
اثرات تورمی اصالح قیمت بنزین را با بازتوزیع
درآمدهــای حاصله میان قشــرهای ضعیف
جبران خواهد کــرد و در همین چارچوب هم
اولین کمکهای معیشتی خود به  60میلیون
نفر را پرداخت کرده اســت .ســوای ضرورت
تالش برای تحقق درســت این طرح وسیع و
اینکه حمایت از دهکهای کمتربرخوردار از
طریقتوزیعتماممنابعحاصلازافزایشقیمت
بتوانداثراتمنفیتورمیوشوکهایهزینهای
این سیاست را بر سبد معیشت خانوارها خنثی
سازد ،بحث اصلی کفایت و چگونگی به حداکثر
رســاندن تاثیرگذاری بســته حمایتی دولت
است .روشن اســت که تبعات اجرای ناقص یا
تحمایتمعیشتیبیشازهمه
مقطعیسیاس 
به خانوارهای کمتربرخوردار اصابت میکند و
سطح رفاه آنها را پایین میآورد .توصیهای که
بسیاری از تحلیلگران و به خصوص کارشناسان
حوزه رفاهی تحلیلگران به دولت میکنند این
اســت که نمیتواند صرفا به یارانههای نقدی
ماهیانه اکتفا کند و بهتر آن اســت که در کنار
واقعیســازی قیمت بنزین ،به شــاخصها و
متغیرهای دیگری از جمله بهرهوری نیروهای
کار و سطح درآمدهای خانواری کمتربرخوردار،
شاخصهای مرتبط با اشتغال و بیکاری و ...نیز
توجه و متناســب با تغییــرات قیمتی در این
حوزهها هم سیاســتگذاری کند .خاستگاه
چنینایدهایبراینفرضاستواراستکهتمرکز

برمتغیرهایاثرگذاربررشدورونقاقتصادیدر
حوزههای تولید و اشتغال به بازشدن مجراهای
خلق ارزش در اقتصاد میانجامد و در نهایت به
ت دهکهای پایین درآمدی نیز
بهبود معیش 
کمکمیکند.

حمایت از تولید و تحریک تقاضا

گفته میشود درمان بســیاری از مرضهای
اقتصــاد با تولید ممکن میشــود و حتی این
ادعا مطرح میشــود که بهترین گزینه برای
کاستن از حجم کسریهای درآمدی کشور،
قوام دادن به بخش تولید اســت .گذشــته از
نامســاعدبودن فضای کســبوکار ،قوانین
و مقررات دســتوپاگیر ،معضــات بانکی و
گمرکی ،سیاستگذاریهای نامطمئن مالی
و پولی ،رقابت نابرابر و ســفتهبازی ،نقدینگی
باال ،خصوصیسازیهای ناموفق ،هزینههای
مبادلهای باال ،نیــز متغیرهاییاند که موانعی
جدی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد کردهاند
و در صحبتهــای مقام معظــم رهبری در
دیدارشــان با فعاالن اقتصادی هم به بخشی
از آنها اشاره شده اســت .اولین گام سیاست
حمایتــی از بخــش تولید را هفته گذشــته
بانک مرکزی با تخصیــص  100هزار میلیارد
تومان منابع جدید بــه بنگاههای تولیدی در
بخشهای مختلف اقتصادی برداشته است. .
سیاستگذار پولی کشور با کمک شبکه بانکی
تصمیم گرفته به بنگاهها و طرحهای تولیدی
که 5وزارتخانه صنعت ،معــدن و تجارت ،راه
و شهرسازی ،جهادکشــاورزی ،نفت ،میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی معرفی
میکنند ،تسهیالت بپردازند .در این طرح سهم
بخش صنعت و معدن 50هزار میلیارد تومان،
نفت 4هزار میلیارد تومان ،گردشگری 6هزار
میلیارد تومان ،مســکن و ساختمان 20هزار
میلیارد تومان و کشاورزی هم 20هزار میلیارد
تومان خواهد بود .قدرمسلم آن است که وجه
تور مزاییافزایشقیمتبنزینباحمایتازتولید
مدیریت میشــود و انتظار هم میرود کفایت
پوشش حمایتهای معیشــتی را باالتر ببرد.
برخالف تصور غالب ،یارانه معیشتی چنانچه
ت از بخش تولیــد قرار گیرد ،در
مکمل حمای 
بلندمدتباتحریکتقاضایکل،وضعمعیشتی
گروههای کمدرآمد را نیز بهبود میبخشد .در
این مقوله دو مسئله توامان وجود دارد؛ نخست
اینکه یارانههای نقدی عموما به کسانی تعلق
گرفته که مصارف و نیازهای خود را از تولیدات
داخلی تامین میکنند و دوم هم اینکه مطابق
ارزیابی فعاالن اقتصادی بهدلیل رکود حاکم بر
بخش تولید ،قریببهاتفاق کارخانههای داخلی
با کمتر از نصف ظرفیت خود کار میکنند .در
این حالت روشن است با افزایش تقاضای ناشی
از کمکهای معیشتی و همین طور اختصاص
منابعجدیدبهبنگاههایتولیدی،چهبساتقاضا
برای تولیدات داخل را افزایش دهد و تا حدودی
محرک رونق واحدهای نیمهتعطیل هم باشد.

مسعود شاهحسینی
روزنامهنگار
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حجتاهلل میرزایی

معاون اقتصادی و برنامهریزی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی

لزومطراحیچتر
جامعحمايتی
در همه کشورها یک نظام قدرتمند
بازتوزیع درآمدها طراحی میشود
که بخشی از آن ،یک نظام قدرتمند
مالیاتی است که هم نظارت کامل
دارد و هــم بهصــورت تصاعدی
مالیــات بر درآمــد و مالیــات بر
داراییهــا و مالیــات بر ثــروت را
مطالبه میکند .اما متاسفانه ما این
سیستم را در کشــور خود نداریم.
یک بخش بزرگــی از خالئی که ما
در نظام بازتوزیــع درآمدها داریم
ناشی از کاســتیهایی است که در
نظــام مالیاتی وجــود دارد .برای
مثال ،میتوانیــم مالیات بر ارزش
یــا دارایی خــودرو یــا مالیات بر
امالک و مســتغالت وضــع کنیم.
این نوع مالیات در همه کشورهای
توسعهیافته وجود دارد.
امیدوارم محدودیتهای کشــور
در کســب درآمد نفتی که بهطور
ناخواسته اعمال شده ،ما را به سمت
طراحــی و اجرای نظــام مالیاتی
قدرتمندی ســوق دهــد و البته
چارهای جز این هــم وجود ندارد.
از ســوی دیگر ،به نظــام یارانهای
یــا پرداخــت انتقالــی قدرتمند
نیاز داریــم که منابــع حاصل از
مالیاتها چه بهصورت مســتقیم
چه بهشکل غیرمســتقیم (یارانه
درمان ،آمــوزش ،ازکارافتادگی،
بازنشســتگی و )...بــه گروههای
کمتربرخوردار تزریق شود .از طرفی
باید با پرداخت یارانه مســتقیم به
افــرادی که هیچ منبــع درآمدی
ندارنــد از ایــن گروههــا در برابر
فشــارهای اقتصادی دفــاع کرد.
در کنار اینها ما نیــاز به ابزارهای
دیگــری مانند تامیــن مالی خرد
داریم که نقش برجستهای در بهبود
شــرایط دارند .بهخصــوص برای
گروههایی که دسترســی کمتری
به بانکهای تجاری دارند و امکان
تامین مالی بــا روشهای متعارف
را ندارند .در اغلب کشــورهای در
حال توســعه این ابزار بسیار موثر
بوده اســت .بهتریــن نمونهای که
در ایــن رابطه میتــوان مثال زد،
تجربه کشــور بنگالدش و آگرانی
بانک است که بعدها در کشور هند
و چند کشــور دیگر هم اجرا شد.
گزارشــی که دو سال پیش منتشر
شد و ادعا میکرد که در ایران 55
درصد خانوارها تاکنون هیچگونه
تسهیالت بانکی دریافت نکردهاند،
بسیار معنادار است...
ادامهدرصفحه11

