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 هافعاليت و هاطرح بررسيدستورالعمل کمیسیون معامالت و کارگروه 
 کتاب تهران المللیبین نمايشگاه در

 مقدمه
 و مؤثر عوامل از تواندمي شده،ارائه هايفعاليت و هاطرح تحليل و بررسي طريق از هاسازمان اجرايي فرايندهاي انجام مديريت

 بررسي مستلزم ،هابرنامه بهينة اجراي و است هابرنامه تدوين نيازمند سازماني اهداف تحقق چراکه باشد؛ سازمان هر ةندبرپيش
 .است موجود امکانات و بودجه، موقعيت با هاآن سازيتناسب و هاطرح
ها در کميسيون معامالت، بخش و هاکميته هر يک از پس از تصويب کليات بودجة نمايشگاه و تعيين سقف بودجة اساس، اين بر

طرح دقيق اجرايي،  ارائة) «ايبرنامه» منظر از نمايشگاه هايبخش و هاکميته هايفعاليت و هابرنامه ها،طرح تمامي دارد ضرورت
 بررسي کارگروه» در ابتدا بندي و ...(تعيين مجري و صالحيت او، زمان اجرا، روش ورد هزينه،آبر اجراي برنامه، ضرورتبررسي 

 .شود تصويب و مطرح «معامالت کميسيون» در «ايهزينه و معامالتي مالي،» منظر از سپس و «هافعاليت و هاطرح

 اهداف: 1 ماده
 :از است عبارت ،«هافعاليت و هاطرح بررسي کارگروه»و  «معامالت کميسيون» تشکيل از هدف 

  براي اجراي  موردنياز )مشتمل بر بودجة نمايشگاه هايبخش و هاهر يک از کميته ةابالغ بودجة کلّي و نيز سقف بودجتعيين و
 ؛و نيروي انساني( هافعاليت

  تعداد، سطح، جايگاه سازماني و ساختار؛ ازنظرها و کميته هابخشتعيين و تصويب تعداد نيروي انساني الزم در هر يک از 
 رعايت  بودجة مصوب،، نمايشگاه اهداف با تناسب منظر ازها بخش و هاکميته تمامي هايفعاليت و هابرنامه ها،طرح تصويب و بررسي

 ؛تعيين دقيق شرح وظايف مجريو  وجود آناليز اجراييسازي، اصل چابک

 ؛و غيرضروري موازي ،مشابه هايفعاليت و هابرنامه حذف و تعديل 

 مالي؛ مقررات و حقوقي ،ريزيبرنامه قواعد رعايت نيز و اداري و مالي انضباط ونظم اجرايي  حاکميت 

 بخشي؛درون هايهمکاري و تعامل فضاي ايجاد 

 درآمدي و ايهزينه موارد تمامي در صالح و صرفه رعايت از اطمينان. 

 ساختار و اعضا: 2 ماده

 :بود خواهد زير اعضاي شامل معامالت، کميسيون اعضاي ترکيب. 1-2

 مجري موسسة عنوانبه ايران فرهنگي هاينمايشگاه موسسة مديرةهيئت اعضاي از نفر دو ونمايشگاه(  مقامقائم)مديرعامل . 1-1-2
 نمايشگاه؛

 نمايشگاه؛ اجرايي معاون. 2-1-2
 اسالمي؛ ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگي امور معاونت نماينده يا نمايشگاه گذاريسياست شوراي از نماينده نفر يک. 3-1-2
 ؛(نشر صنف اجرايي و ريزيبرنامه شوراي معرفي مطابق) صنف نمايندة نفر سه. 4-1-2
 نمايشگاه؛ و اداري ماليامور  کميتة مدير. 5-1-2
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قائم يا رئيس تشخيص با) مورد حسب کميسيون کار دستور و موضوع با مرتبط هايکميته مديران معامالت، کميسيون دبير: 1تبصره

)با قيد عنوان  رأي حق بدون هابرنامه بررسي کارگروه دبير و مربوط نظارتي کارگروه رئيس حراست، مدير کميتة نيز و( نمايشگاه مقام
در صورت مخالفت با مصوبات تواند ميناظر عضو  .نمايندمي شرکت معامالت کميسيون جلسات در (در صورتجلسات عضو ناظر
 شود.لقي نميت با مصوبات موافقتبه منزلة  توسط وي، امضاي ذيل صورتجلسه و قيد کند در صورتجلسه مخالفت خود را ،کميسيون

 هاطرح دريافت اعضا، دعوت و جلسات منظم تشکيل سوابق، نگهداري و ثبت دبيرخانه، امور ادارة معامالت، کميسيون دبير: 2تبصره

 يونکميس مصوبات مبناي بر قراردادها و جلساتصورت تنظيم و جاري امور پيگيري ها،برنامه بررسي کارگروه از مصوب هايفعاليت و
 .داشت خواهد عهده بر را

 اجرايي معاونبا حضور مقام نمايشگاه، زير نظر قائم ،«تهران کتاب الملليبين نمايشگاه هايفعاليت و هاطرح بررسي کارگروه». 2-2

 وزارت فرهنگي امور معاونت حوزة از نفر دو و ايران فرهنگي هاينمايشگاه مؤسسه نفر از دو نشر، صنف نمايندگان نفر دو ،نمايشگاه
 .شودتشکيل مي اسالمي ارشاد و فرهنگ

 .دبير کارگروه است عهده بر جلسات هماهنگي و برگزاري مسئوليت :1تبصره

 کارگروه تدر جلسا رأي حق داشتن بدون فعاليت، يا طرح مدير کميته يا بخش مرتبط با و ارزيابي و نظارت شوراي نمايندة :2تبصره

 .کنندشرکت مي

 وظايف: 3 ماده

 :از است عبارت «معامالت کميسيون» وظايف اهم. 1-3

 ؛و اداري مالي امور کميتة مدير مشورت با هاها و ساير قسمتها و بخشکميته از يک هر بودجه سقف ابالغ و تعيين 

  اعتبار  و تعداد، سطح، جايگاه سازماني و ساختار ازنظرها و کميته هابخشتعيين و تصويب تعداد نيروي انساني الزم در هر يک از
 ؛در هر قسمت موردنياز

 ؛هافعاليت و هاطرح بررسي کارگروه از مصوب هايفعاليت و هاطرح دريافت 

 ،مصوبات و معامالتي و مالي نامهآيين اساس بر نمايشگاه مالي هايفعاليت تمامي انجام اعتبار موردنياز براي تصويب و ارزيابي بررسي 
 ؛(هابرنامه بررسي کارگروه و گذاريسياست شوراي) نمايشگاه ارکان

 ها؛فعاليت برآورد اساس بر مزايده يا مناقصه برگزاري 

 الزحمه حضور در جلسات؛الزحمه کارکنان و عوامل اجرايي مرتبط در سطوح مختلف سازماني و نيز حقيين و تصويب حقتع 

 نهايي؛ قرارداد تنظيم براي نمايشگاه و اداري مالي امور کميته به مصوبات ارسال 

 مصوب؛ قراردادهاي هايپرداخت تمامي و کار انجام کنترل براي ناظر تعيين 

 مصوبات مستندات و مدارک نگهداري و تدوين آوري،جمع. 

 :از است عبارت «هافعاليت و هاطرح بررسي کارگروه» وظايف اهم. 2-3

 موردنياز؛ هايدستورالعمل و هافرم تدوين 

 نمايشگاه؛ هايبخش و هاکميته از هاطرح دريافت 

 ،نمايشگاه؛ به مربوط هايفعاليت و هاطرح تصويب و بررسي مطالعه 

 معامالت؛ کميسيون به مصوبات ارسال 

 مستندات و مدارک نگهداري و تدوين آوري،جمع. 

 رسيدگي ترتيب: 4 ماده
 :بود خواهد زير شرح به نامه،شيوه اين موضوع بخش دو از يک هر در پيشنهادي هايفعاليت و هاطرح به رسيدگي ترتيب
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 .گيردمي قرار ارزيابي مورد وصول زمان ترتيب به هابرنامه و هاطرح. 1-4
 .بود خواهد کاري هفته يک تصويب، و بررسي براي شده گرفته نظر در زماني ظرف. 2-4
 :است زير موارد شامل ها،فعاليت و هاطرح تصويب و بررسي هايمالک. 3-4

 نمايشگاه؛ کالن هايسياست با انطباق 

 مصوبات؛ و مقررات مجموعه با مغايرت نداشتن 

 مربوط؛ بخش يا کميته بودجه سقف رعايت 

 سازي؛چابک و جوييصرفه اصل رعايت 

 نوين؛ هايشيوه و مناسب ابزارهاي گرفتن نظر در 

 اجرا کيفيت و سوابق نظرداشت. 
 انقضاي با و است مجاز نمايشگاه اجرايي هايبخش و هاکميته به شدهابالغ زماني بازة در صرفاً فعاليت، و طرح پيشنهاد و اعالم. 4-4

 .بود نخواهد پذيرشقابل جديد طرح شده،تعيين زمان
 نسبي تاکثري با جلسات و شود تشکيل هم تعطيل ايام و اداري ساعت از خارج در است ممکن نياز اساس بر کميسيون جلسات. 5-4

قابل ريکديگ به اعضا جانب از رأي تفويض و است ضروري کميسيون در عضويت ابالغ داراي اعضاي حضور. است معتبر اعضاء
 .نيست قبول

 معامالت کميسيون به مربوط ضوابط: 5 ماده
 .شودمي انجام جلسه دستور اعالم و اعضا کليه از قبلي دعوت با کميسيون، جلسات تشکيل. 1-5
 ها،هبرنام بررسي کارگروه در فعاليت اصل اجراي ضرورت تصويب از پس نمايشگاه به مربوط هايبرنامه و ايهزينه موارد تمامي. 2-5

 .است معامالت کميسيون در نهايي تصويب مستلزم
ويب فعاليت )امکان تص مالياتي کشور است.بيمه و مالي، کميسيون موظف به رعايت کامل مقررات  هايفعاليت تماميدر تصويب  .3-5

 با مبلغ خالص پرداختي ميسر نيست(.
ص مشخوي  هايفعاليتو شرح کامل  الزم است مجريِ انجام فعاليت )اعم از شخص حقيقي يا حقوقي( هافعاليت. در تصويب 4-5

 باشد و مشخصات دقيق وي در مصوبه ذکر شود.
ني بر صورتحساب مبت و صورت )تنظيم قرارداد و يا ارائةمربوط به نمايشگاه با تشخيص کميته مالي به د هايفعاليتانجام . 5-5

 است. پذيرامکانن تفکيک مزد و مصالح و شرح وظايف و خدمات مجري باشد( که مبيّ جلسهصورت
 البق در مصوبات تمامي دارد ضرورت و است ضروري قرارداد تنظيم براي اقدام معامالت، کميسيون در مراتب تصويب از پس. 6-5

 .شود انجام تعهد انجام زمان و ارقام تدقيق و طرفين تعهدات و جزئيات ذکر با و قرارداد

 .است ضروري ،فعاليت شروع از قبل قرارداد انعقاد: تبصره

 زير موارد رعايت شود،مي انجام مختلف هايبخش در صورتحساب ارائة يا و قرارداد صورت به که نمايشگاه مالي هايفعاليت در. 7-5
 :است الزامي

 ظرف و باشد هزينه با فعاليت تناسب خصوص در کافي توجيه با همراه پيشنهادي هزينة برآورد داراي بايد ها،فعاليت تمامي .1-7-5
 .شود ارائه معامالت کميسيون به تصويب و بررسي براي مقرر مهلت

 ذيرشپغيرقابل مطلقاً معامالت، کميسيون از قبلي مصوبة اخذ بدون نمايشگاه هايبخش و هاکميته توسط هزينه ايجاد هرگونه. 2-7-5
 .ندارد آن پرداخت براي تعهدي نمايشگاه و است

 اسناد تأييد و تعهدات انجام حسن بر نظارت براي ارزيابي و نظارت شوراي سوي از ناظر نفر يک حداقل ها،فعاليت کلية در .3-7-5
 .شودمي تعيين مربوط
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 و شد خواهد اعمال نمايشگاه مالي هايفعاليت تمامي بر نمايشگاه ارزيابي و نظارت شوراي سوي از عاليه نظارت درهرصورت :تبصره

 .بود نخواهد يادشده شوراي نظارت نفي منزلةبه ناظر، تعيين
 نههزي و مصرفي مصالح و تجهيزات تفکيک به فعاليت هر ريز و آناليز شده،ارائه هايصورتحساب يا و قرارداد در دارد ورترض. 4-7-5

 .شود درج تفکيک به انساني نيروي
 سوي از( تلفن و آدرس پستي، کد اقتصادي، کد مشخصات، حاوي) رسمي صورتحساب ارائة کار، انجام از پس موارد تمامي در. 5-7-5

 .است الزامي پيمانکار يا فروشنده
 کاالي خدمت انجام مورد در وصول اعالم ارائه و صالح و صرفه رعايت خدمات، يا و کاال خريد از اعم مصوب معامالت کلية در. 6-7-5

 .است ضروري پرداخت براي شدهخريداري
 .است االجراالزم حقيقي و حقوقي اشخاص با ارتباط در قانوني کسور رعايت نمايشگاه، معامالت کلية مورد در. 7-7-5
هيچ آن از خارج و نمايند اجرا معامالت کميسيون مصوبات چهارچوب در فقط اندموظف نمايشگاه، هايبخش و هاکميته کلية. 8-7-5

 .نيست مجاز ايهزينه گونه
 نمايشگاه، هايهزينه پرداخت و تأييد براي و اداري مالي امور کميته مصوب هايفرم و شدهتعريف کار گردش مطابق اقدام. 9-7-5

 .است الزامي
 مصوب هايفعاليت و اعتبار سقف در خود کميته به مربوط هايهزينه مثبته اسناد اندموظف ها،بخش و هاکميته مديران کلية. 11-7-5

 .کنند ارائه مالي امور به حسابتسويه براي نمايشگاه پايان از پس روز 21 تا حداکثر را
 اخذ فعاليت هر مجريان از تعهد انجام سنحُ عنوانبه وفق مقررات مالي الزم ضمانت قرارداد کل مبلغ به قراردادها کلية در. 11-7-5

 .شودمي
 :بود خواهد ذيل شرح به مصوب قراردادهاي در پرداخت روش و است دوم طرف با نهايي قرارداد وجود مستلزم پرداخت، هرگونه. 8-5
 کميته، مدير قرارداد، ناظر مرحلهبهمرحله تأييد با کار شروع از بعد بعدي اقساط و پرداختپيش عنوانبه قرارداد مبلغ 21%. 1-8-5

 .بود خواهد پرداخت قابل مقام،قائم و اجرايي معاون
 ناظر تأييد با نمايشگاه افتتاح با زمانهم کار موقت تحويل و وضعيتصورت ارائه و کار انجام ارائه از پس قرارداد مبلغ 31%. 2-8-5

 .بود خواهد پرداخت قابل مقامقائم و اجرايي معاون کميته، مدير قرارداد،
 کامل گزارش ارائه و شدهانجام قطعي کار وضعيتصورت ارائه از پس قرارداد مبلغ 25%. 3-8-5

 .بود خواهد پرداختقابل مقامقائم و اجرايي معاون کميته، مدير قرارداد، ناظر تأييد با نمايشگاه خاتمه از پس و قرارداد مفاد
 سابح مفاصا ارائه از پس و قرارداد ناظر تأييد با قرارداد مفاد اجرا مستند و مصور کامل، گزارش ارائه از پس باقيمانده 25%. 4-8-5

 .بود خواهد پرداخت قابل مقامقائم و اجرايي معاون کميته، مدير قرارداد، ناظر تأييد با بيمه
 پرداخت قابل بخش يا کميته هر تخصصي فعاليت حوزه در فقط کميسيون توسط شدهتعيين سقف چهارچوب در تنخواه اختصاص. 9-5

 .شودمي پرداخت شدهتعيين سقف در مقامقائم و اجرايي معاون تأييد و تشخيص با کميته مدير درخواست از پس که است
کم به توجه با است الزم( شودمي انجام خريد مأمور يا کارپرداز توسط که) ريال 111/111/311 سقف تا جزئي معامالت در. 11-5

 تأمين و خريد مأمور مسؤوليت با فاکتور، اخذ و وصالحصرفه رعايت و آن بهاي درباره تحقيق و خدمت يا کاال معامله موضوع وکيف
 .شود انجام نمايشگاه مقامقائم و اجرايي معاون و کميته مدير تأييد از پس ممکن بهاء کمترين و کيفيت باالترين

 ارائه معامالت کميسيون به نهايي گزارش است الزم ،(ريال 111/111/111/3 تا ريال 111/111/311 از) متوسط معامالت در. 11-5
 رعايت ضمن و نمايد تحقيق آن بهاي درباره( خدمت و کاال) معامله موضوع وکيفکم به توجه با خريد مأمور يا کارپرداز و شود

 از پس برمعت صورتحساب اخذ يا قرارداد عقد طريق از موردنظر، کيفيت تأمين با کتبي استعالم فقره 3 حداقل اخذ و وصالحصرفه
 .شود اقدام خدمت يا کاال خريد به نسبت نمايشگاه مقامقائم و اجرايي معاون کميته، مدير تأييد
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شرکت نرسيدن حدنصاب به صورت در و مناقصه تشريفات اجراي طريق از( ريال 111/111/111/3 بيش) عمده معامالت. 12-5
 .است انجام قابل معامالت کميسيون تأييد از پس استعالم فقره 3 حداقل اخذ با کنندگان

 انساني نيروي و ساختار به مربوط ضوابط: 6 ماده

 .باشد مصوب ساختار طبق است الزم واحدها و هابخش و هاکميته انساني نيروي ساختار. 1-6
 هاکميته در مقامقائم پست کارگيريبه و باشد داشته نمايشگاه مقامقائم توسط حکم صدور با معاون يک تواندمي کميته هر. 2-6

 .نيست مجاز

 داشته معاون بيش از يک معامالت به تشخيص کميسيون توانندمي داخلي ناشران مالي اداري، روابط عمومي و هايکميته: تبصره

 .باشند
 تصويب با همکاري زمانمدت اساس بر و هاآن شغل بنديرده مقررات قانون کار، اساس بر همکار، افراد الزحمهحق تعيين مبناي. 3-6

 .است معامالت کميسيون
 کميسيون تصويب با صرفاً خاص موارد در مشاور عنوانبه افراد کارگيريبه و است نشده بينيپيش مشاور ها،کميته ساختار در. 4-6

 .بود خواهد ايالزحمهحق پرداخت صورتبه و معامالت
 .نمايد معرفي دبيرخانه و دفتر زمانهم مسئول عنوانبه را نفر يک تواندمي کميته هر. 5-6
 و پيگيري مسئول عنوانبه نفر يک انتصاب ؛...( و عمومي روابط مالي، پشتيباني،) کنندمي ارائه ستادي خدمات که هاييحوزه در. 6-6

 .است بالمانع اجرايي امور
 ملي ارتک تصوير همراه به را( معامالت کميسيون مصوب تعداد اساس بر) خود انساني نيروهاي فهرست کميته هر دارد ضرورت. 7-6

 .نمايد ارائه اداري امور بخش به نمايشگاه، شروع از قبل هفته سه تا شناسايي کارت صدور براي عکس قطعه يک و
 .باشد معامالت کميسيون مصوبه مطابق نيروها، کارگيريبه زمانمدت است الزم. 8-6
 بنايم و هستند نمايشگاه در خود حضوروغياب براي ساعت کارت سيستم از استفاده به موظف هاکميته در همکار نيروهاي تمامي. 9-6

 .است ساعت کارت سيستم گزارش الزحمه،حق پرداخت
حق پرداخت صورت اين غير در و است معامالت کميسيون مصوبه اخذ به منوط شغلي، رده هر در انساني نيروي کارگيريبه. 11-6

 .نيست مجاز الزحمه
حق ميزان ابالغ به ملزم هاکميته مديران و است معامالت کميسيون مصوبه هاکميته کارکنان تمامي الزحمهحق تعيين مبناي. 11-6

 .هستند همکاري آغاز از قبل ايشان به افراد الزحمه
 کار هب شروع زمان در کميته مدير طريق از نمايشگاه اداري بخش به ارائه و افراد توسط الزم مدارک و پرسنلي فرم تکميل. 12-6

 .است ضروري ها،کميته

 گردانتنخواه ضوابط: 7ماده 
 اختصاص نمايشگاه، مختلف هايکميته موردنياز ضروري موارد و جزئي هايهزينه پرداخت امر در تسريع و سهولت ايجاد منظوربه. 1

 .است مجاز کميته هر به معامالت کميسيون تأييد با تنخواه عنوانبه مبلغي
 بهوفق مقررات مالي  کافي و الزم تضمين بايد مالي، نامهآئين و معامالت کميسيون مصوبه طبق دريافتي مبالغ قبال در گردانتنخواه. 2

 از پس روز بيست مدت ظرف حداکثر مثبته اسناد اساس بر است موظف گردانتنخواه همچنين. نمايد ارائه و اداري مالي امور کميته
 .نمايد اقدام حسابتسويه به نسبت نمايشگاه، پايان

 .نيست مجاز و بوده مقررات خالف تنخواه، محل از الزحمهحق هرگونه پرداخت. 3
 .نيست مجاز و بوده مقررات خالف( پشتيباني حوزه جزبه) تنخواه محل از اثاثيه و اموال خريد. 4
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 مقامقائم و اجرايي معاون تأييد و مربوط کميته مدير درخواست ارائه به منوط و معامالت کميسيون مصوب سقف در تنخواه پرداخت. 5
 .است نمايشگاه

تنخواه توسط شدهانجام هايهزينه صورت و مثبته اسناد ارائه و تنخواه مصوب سقف در اعتبار وجود به منوط صرفاً تنخواه تجديد. 6
 .است پرداخت قابل نمايشگاه مقامقائم و اجرايي معاون تأييد و مربوط کميته مدير درخواست با و است گردان

 هاکميته ماميت و است پشتيباني حوزه اختيار در و متمرکز صورتبه نمايشگاه ايام در پذيرايي و ملزومات مصرفي، اقالم خريد تنخواه. 7
 .کنند دريافت پشتيباني واحد از را خود موردنياز اقالم مصوبات چارچوب در توانندمي

 .است مجاز تنخواه محل از نشود، تأمين پشتيباني واحد توسط کهدرصورتي پذيرايي و غذايي مواد مصرفي، کاالي خريد. 8
 و تعيين معامالت کميسيون جلسه در تنخواه مبلغ سقف ها،کميته يا هابخش از هريک به تنخواه پرداخت تشخيص و نياز صورت در. 9

 .شودمي پرداخت و اداري مالي امور کميته توسط
 براي و( ريال ميليون پنجاه) ريال 51،111،111 مبلغ تا نوبت هر در معامالت کميسيون تصويب از پس تنخواه هايهزينه پرداخت. 11

 هر رد تنخواه و هزينه اسناد ارائه تسويه از پس که است مجاز( ريال ميليون پانصد) ريال 511،111،111 نوبت هر در پشتيباني واحد
 .است معامالت کميسيون مصوبه به منوط تنخواه، سقف افزايش. است شارژ قابل نوبت

 .است پرداخت قابل ،و اداري مالي امور کميته با تنخواه حسابتسويه و اسناد ارائه از پس تنخواه متصدي الزحمهحق. 11
 مهلت انقضاي از پس صورت اين غير در است؛ نمايشگاه پايان از پس روز21 حداکثر دريافتي، هايتنخواه قطعي حسابتسويه مدت. 12

 .نيست پذيرشقابل تنخواه سقف بر مازاد سندي گونههيچ و شد خواهد تسويه تضمين محل از يادشده
ذي مقامات از تأييديه داراي) مربوط اسناد انضمام به نسبت تنخواه، هزينه صورت سند تنظيم و هاهزينه انجام از پس گردانتنخواه. 13

 .کندمي اقدام تنخواه تسويه منظوربه( ربط
 روشندهف قيمت و تاريخ نشاني، و امضاء مهر، و سربرگ داراي و رسمي صورت به بايد الزاماً تنخواه هزينه اسناد و فاکتورها کليه .14

 .باشد

 اًجمع حداکثر کميته مدير تأييد و نقدي هزينه فرم ارائه با ريال 111/511 مبلغ تا مورد هر در فاکتور بدون نقدي هايپرداخت: تبصره

 .است مجاز کميته هر مصوب تنخواهدرصد  11 تا
 واملع و کارکنان آژانس قبض و ذهاب و اياب هرگونه پرداخت اجرايي، عوامل و کارکنان به ذهاب و اياب هزينه پرداخت به توجه با. 15

 .نيست مجاز تنخواه محل از اجرايي

 ضروري تنخواه متصدي امضاي و آژانس قبض در کنندهاستفاده نام درج کميته، ميهمانان براي آژانس از استفاده صورت در: تبصره

 .است
 
 
 
 
 
 
 


