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 به خشنودی اهورامزدا

 اساسنامه انجمن زرتشتیان تهران

 فصل اول:

 کلیات

 1ماده 

است، خیریه دارای فعالیت های اجتماعی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی برای مدت نامحدود انجمن زرتشتیان تهران موسسه ای 

دارای مهر به همین نام که در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می شود، به هیچ حزب و دسته سیاسی وابستگی و 

 ندارد و اعضای آن مجاز به داشتن فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب و گروه های سیاسی نمی باشند.

 

 2ماده 

واقع است که در صورت  8خیابان میرزاکوچک خان شماره مرکز اصلی انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان جمهوری 

 زارت کشور در سایر شهرهای ایران، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.ت هیات مدیره میتواند با موافقت ولزوم بنا به درخواس

 

 3ماده 

 تابعیت:

 م میدارند.اعضای انجمن، تابعیت ایرانی و التزام خود را به قانون اساس جمهوری اسالمی ایران اعال

 

 4ماده 

 اهداف:

به منظور اداره و سرپرستی امور خیریه، موقوفه، دینی، آموزشی و فرهنگی، بهداشتی، رفاهی، حقوقی، ورزشی، اقتصادی، اداری 

و سایر امور مربوط به جامعه زرتشتیان تهران این انجمن تاسیس و با توجه به مفاد این اساسنامه در امور زیر فعالیت خواهد 

 ود.نم

امور خیریه: رسیدگی به امور معیشتی جامعه زرتشتی، مستمری بگیران و نیازمندان، نگهداری و سرپرستی و اداره  -1

کردن کلیه بناهای دینی، مذهبی و خیریه، زیارتگاه ها، باشگاه های ورزشی، مدارس، درمانگاه، پذیرشگاه، آرامگاه، 

 تجاری متعلق به انجمن.  ساختمان های مسکونیکتابخانه، مهدکودک، سرای سالمندان و تمامی 
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پیگیری دریافت حکم تولیت موقوفاتی که  –قبول وصیت و تولیت و اجرای نیت واقفین. ب  -امور موقوفه: الف -2

متولی آن در گذشته است و متولی دیگری تعیین نگردیده و نیت واقف نیز در راستای اهداف جامعه زرتشتی می 

 وقاف و امور خیریه ساکن در محل.باشد، از طریق اداره ا

امور دینی: برگزاری جشنها و مراسم آیینی، برپایی کالسهای دینی، چاپ کتابهای دینی و بروشورهای مربوط به  -3

 ی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی.بعه زرتشتی، چاپ و انتشار کتب مذهجام

ستانی، کتابخانه، موزه و برگزاری امور آموزشی و فرهنگی: مدارس دخترانه و پسرانه، مهدکودک و پیش دب -4

گردهمایی های علمی، تحقیقی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی. راه اندازی تارنمای خبری، فرهنگی. برگزاری کالس 

 های کمک آموزشی و چاپ تقویم.

ها و امور اجتماعی: ارتباط با انجمن ها و سایر نهادهای جامعه زرتشتی سراسر ایران و همچنین ارتباط با انجمن  -5

سمینارها و کنگره ها کشور جمهوری اسالمی ایران و تشکیل زرتشتیان خارج از کشور با توجه به رعایت مقررات 

 ن های پذیرایی و مراسم شادی.ها در ارتباط با جامعه زرتشتی، سال یو گردهمای

 امور بهداشتی: درمانگاه، کمیته مددکاری، سرای سالمندان، معلولین. -6

 واج؛ وام دانشجویی، منازل مسکونی.امور رفاهی: وام ازد -7

اختالف و  ، رسیدگی به شکایات و رفعی حل اختالف ویژه زرتشتیان در تهرانامور حقوقی: در صورت نبود شورا -8

کمک به ایجاد صلح و صفا و آرامش در جامعه زرتشتی، پیگیری اموال منقول و غیرمنقول زرتشتیانی که فوت 

ارند، انجمن با تبدیل به احسن نمودن اموال آن متوفی، آثار خیری به نام نموده اند و وارث و پل گذاری هم ند

 روانشاد به یادگار گذارد.

 امور ورزشی: سرپرستی اماکن ورزشی، حمایت از ورزشکاران و تیم های ورزشی، برگزاری جام های ورزشی. -9

به احسن نمودن سایر امالک امور اقتصادی: حق خرید و ساخت و توسعه امالک خیریه جامعه زرتشتی از تبدیل  -10

 خیریه با مجوز مجمع عمومی.

 امور اداری: صدور، تمدید و ابطال کارت عضویت برای همکیشان عضو انجمن و سایر امور جاری همکیشان. -11

 تبصره: انجمن فعالیت تبشیری در بین غیر همکیشان ندارد.

 

 5ماده 

یاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی ن

 مجوز الزم انجام میشود.
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 فصل دوم:

 صدور کارت عضویت و شرایط عضویت هیات مدیره

 6ماده 

 ط صدور کارت عضویت:شرای

 ن و سنت آن بوده و ساکن در استان تهران باشد.زرتشتی و معتقد به آیی -1

 سال سن داشته باشد. 16حداقل  -2

 قبال از انجمن زرتشتیان دیگری کارت عضویت دریافت نکرده و از حقوق اجتماعی نیز محروم نگردیده باشد. -3

 پذیرفتن مفاد اساسنامه. -4

 کارت عضویت باید مدت دار و دارای تاریخ اعتبار باشد. -5

حقوق خاصه ست برای شرکت در مجامع و استفاده از امکانات و : کارت عضویت انجمن زرتشتیان مجوزی ا1تبصره 

 زرتشتیان.

: زرتشتیان هند و پاکستان و سایر کشورها که مقیم ایران شوند پس از موافقت هیات مدیره و با رعایت مقررات 2تبصره 

 کشور می توانند از تاسیسات و امکانات انجمن استفاده نمایند.

 

 7ماده 

 شرایط عضویت هیات مدیره انجمن:

 دارای کارت عضویت انجمن باشد.از پدر و مادر زرتشتی زاده شده و  -1

 داشتن حداقل .... سال سن. -2

 از حقوق بگیران و مستاجرین امالک انجمن و از اعضا هیات نظارت بر انتخابات )در آن زمان( نباشد. -3

 نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی. -4

 پذیرفتن مفاد اساسنامه. -5

 حضور حداقل شش ماه در استان تهران قبل از انتخابات. -6

 یک از افراد واجد شرایط نمی توانند بیش از .... دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انجمن انتخاب شوند.هیچ -7

تبصره: عضویت در هیات مدیره انجمن افتخاری می باشد مگر عضوی از اعضا هیات مدیره که با تصویب انجمن به 

 یرخانه انجمن انجام وظیفه نماید.سمت سرپرست دبیرخانه انتخاب گردد که بطور موظف و تمام وقت در دب
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 فصل سوم:

 ارکان

 8ماده 

 بازرسان. -هیات مدیره  ج -مجمع عمومی  ب –ارکان انجمن زرتشتیان تهران عبارتند از: الف 

 

 مجمع عمومی: –الف 

 9ماده 

عادی به مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن زرتشتیان تهران و اعضای آن بوده و به صورت عادی، 

 طور فوق العاده و یا فوق العاده تشکیل می گردد.

 

 

 10ماده 

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یک بار در چهارماهه اول سال مالی تشکیل خواهد 

ثریت شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به عالوه یک نفر اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی، رای موافق اک

اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله 

 حداقل دو هفته و حداکثر یکماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

در هر زمان، به تقاضا و دعوت مومی عادی فوق العاده( ن است به صورت فوق العاده )مجمع عادی ممکمجمع عمومی ع

هیات مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضاء تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی 

 دعوت قید شود.

 : کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.1تبصره 

را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرسان مکلفند پس از تایید  ع عمومی ساالنه: در صورتیکه هیات مدیره، مجم2تبصره 

 وزارت کشور راسا اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.
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 11ماده 

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی صورت می پذیرد. آگهی تشکیل 

نوبت اول باید حداقل دو هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل سه هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه مجمع برای 

 تعیین شده درج گردد.

 

 12ماده 

 وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:

 انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره دوره جدید. -1

 مدیره و بازرسان.استماع و رسیدگی به گزارش هیات  -2

 تعیین خط مشی کلی برای انجمن بر اساس مفاد اساسنامه. -3

 بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره. -4

 انتخاب، عزل و یا انتخاب مجدد بازرسان. -5

 تعیین روزنامه کثیراالنتشار محلی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها. -6

 از تصویب هیات مدیره.بررسی و تصویب موارد اضطراری و مورد نیاز انجمن بعد  -7

فر عضو ن ادی مشتمل بر ......دوره جدید با تصویب مجمع عمومی ع تبصره: هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره

اصلی و ..... نفر عضو علی البدل انتخاب می شوند که وظیفه برگزاری انتخابات و اخذ رای برای تعیین اعضاء دوره جدید 

 ر اعتبار نامه برای آنان را انجام می دهند.هیات مدیره و بازرسان و صدو

 

 13ماده 

محلی، مشابه مجمع عمومی عالم در روزنامه کثیراالنتشار ت تشریفات قانونی نحوه امجمع عمومی فوق العاده با رعای

 عادی و باشرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرسان. -1

 ت و دعوت یک سوم از اعضاء.با درخواس -2

 ط مجمع عمومی عادی را دارد.العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایمجمع عمومی فوق  :1تبصره 

مومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر : تصمیمات مجمع ع2تبصره 

 خواهد بود.
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 14ماده 

سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتبا به در صورتیکه بازرسان یا یک 

روز طبق  15رئیس هیات مدیره اطالع داده خواهد شد، رئیس هیات مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 

و یا نماینده اعضای  این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند. در غیر این صورت بازرس

روز با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی  فوق العاده اقدام می  10متقاضی ظرف مدت 

 نماید.

 

 15ماده 

 وظایف مجمع عمومی  فوق العاده:

 تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه. -1

 بررسی و تصویب انحالل انجمن و انتخاب هیات تسویه. -2

 مدیره.عزل هیات  -3

: عزل هیات مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضاء یا بازرسان و هیات مدیره با اطالع وزارت کشور در 1تبصره 

 دستور کار مجمع قرار گیرد.

به تعیین و انتخاب .... نفر از اعضاء برای  نسبت : در صورت تصویب عزل هیات مدیره، مجمع فوق العاده2تبصره 

 یفات قانونی انتخاب هیات مدیره جدید اقدام می نماید.اجرای مصوبه و انجام تشر

 

 16ماده 

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیات 

 مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.

اعالم نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور : اعضای هیات رئیسه با 1تبصره 

 کار اعالم شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.

 : هیات رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطالع همکیشان در محلی مناسب نصب می نماید.2تبصره 

حاضرین در مجامع عمومی فرمی تنظیم خواهد شد که در آن هویت کامل و نشانی هر یک از حاضرین  : از3تبصره 

 قید و به امضاء آنها خواهد رسید.
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 هیات مدیره:  -ب

 17ماده 

هیات مدیره پس از طی مراحل قانونی توسط هیات نظارت بر انتخابات، با رای همکیشان برای مدت .....  سال انتخاب 

و هیات مدیره موظف است حداکثر .... ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیات مدیره جدید را  خواهد شد

 با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف ده روز به آن وزارتخانه اعالم نماید.

 

 18ماده 

ضو علی البدل می باشد که از میان اعضاء انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از .......  نفر عضو اصلی و .......  نفر ع

 همین اساسنامه برای مدت ....    سال انتخاب می شوند. 7واجد شرایط ماده 

: اعضای هیات مدیره پس از طی تشریفات مراسم سوگند در محل نیایشگاه، مکلفند حداکثر ظرف ده روز 1تبصره 

دبیر و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس، 

 صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال نماید. حدود اختیارات هیات مدیره را آیین نامه مشخص می نماید.

: جلسات هیات مدیره با حضور نصف به عالوه یک اعضاء با حضور رئیس و یا نایب رئیس رسمیت یافته و 2تبصره 

 متخذه با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.تصمیمات 

: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون 3تبصره 

عضو غایب  اطالع قبلی در ..... جلسه متوالی یا ...... جلسه متناوب در یکسال با تصویب هیات مدیره در حکم استعفای

 خواهد بود.

: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت 4تبصره 

 باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ورت و :  هیات مدیره عالوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضر5تبصره 

 با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس، جلسه فوق العاده تشکیل می دهد.

اساسنامه در شهرستانها توسط هیات مدیره ای مرکب از .... نفر که با تصویب  2: شعب انجمن با رعایت ماده 6تبصره 

رالعمل هیات مدیره مرکزی هیات مدیره مرکزی منصوب می شوند، اداره خواهد شد. اعضای این هیات ها طبق دستو

فعالیت خواهند نمود. حدنصاب تاسیس شعبه .... نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن می توان دفتر یا 

 نمایندگی دایر نمود.

: نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسالمی حق شرکت در جلسات هیات مدیره را بدون حق رای 7تبصره 

 شورت های قانونی را به هیات مدیره ارائه نماید.دارد و می تواند م
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 : جلسات هیات مدیره علنی بوده و افراد زرتشتی با هماهنگی دبیرخانه می توانند در جلسات شرکت نمایند.8تبصره 

 : جلسات غیرعلنی توسط هیات مدیره اعالم می گردد.9تبصره 

 

 19ماده 

 تهران بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:ره نماینده قانونی زرتشتیان استان یهیات مد

حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب های انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای 

ی مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبت

سازش، فراهم نمودن در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق 

 شرایط عضویت افراد متقاضی بر اساس اهداف تعیین شده.

 با رعایت مصالح زرتشتیان تهران ندره میتواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بدایبه طور کلی هیات مد

در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و رهن و استقراض به استثنای فروش اموال 

 غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد بنام انجمن انجام دهد.

ا در صالحیت خاص رباره آنه: جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام د1تبصره 

هیات مدیره کلیه اختیارات الزم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع این اساسنامه  مجامع عمومی است،

 دارا میباشد.

: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن 2تبصره 

 خواهد بود. معتبر

: هیات مدیره می تواند از بین زرتشتیان عالقه مند، جهت اجرای اهداف مندرج در این اساسنامه، کمیسیون 3تبصره 

 های تخصصی تشکیل دهد.

 : تصمیمات متخذه در کمیسیون ها پس از تصویب در هیات مدیره قابل اجرا است.4تبصره 

 از تصویب هیات مدیره قابل اجرا خواهد بود.: آیین نامه داخلی این اساسنامه بعد 5تبصره 

 

 ج: بازرسان

 20ماده 

مجمع عمومی عادی  .....  نفر را به عنوان بازرس اصلی و ..... نفر را به عنوان بازرس علی البدل از بین اعضای خود 

 برای مدت یکسال مالی انتخاب خواهد کرد.
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 است.: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع 1تبصره 

 : اعضای هیات مدیره و سرپرست دبیرخانه نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.2تبصره 

 

 21ماده 

 ان به شرح زیر است:بازرسبازرس یا وظایف 

 بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجامع عمومی. -1

و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای ارائه به مجمع مطالعه گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی  -2

 عمومی.

 ارائه گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی. -3

تبصره: گزارش بازرسان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مطالعه اعضاء در صورت 

 آماده باشد.مراجعه در محل دفتر انجمن 

 

 22ماده 

کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیات مدیره جهت بررسی 

 در دسترس بازرسان قرار گیرد.

 

 فصل چهارم:

 بودجه و مواد متفرقه

 23ماده 

نیز درآمد اموال منقول و غیرمنقول و سایر منابع بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و 

 حقیقی و حقوقی تامین میشود.

 

 24ماده 

 درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیالن آن جهت بررسی در مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

 آنان قرار خواهد گرفت. : کلیه دفاتر مالی انجمن در صورت مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار1تبصره 
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 : سال مالی انجمن منطبق بر سال هجری شمسی بوده و می تواند به پایان اسفند ختم شود.2تبصره 

: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن زرتشتیان تهران نزد بانک های 3تبصره 

 رسمی کشور نگهداری می شود.

 

 25ماده 

 رک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری میشود.کلیه مدا

مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن انجام 

 خواهد شد.

هیات مدیره  ی اعضایتبصره: مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضا

 خواهد رسید.

 

 26ماده 

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیات مدیره و بازرسان در صورتی معتبر است که به تصویب 

 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد. 10کمیسیون ماده 

اه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید تبصره: محل تشکیل جلسات انجمن و اقامتگ

 واهد بود.وص اطالع داده نشده است، معتبر نخبه اطالع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خص

 

 27ماده 

هر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیات مدیره و انجمن زرتشتیان تهران دارای م

 مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

: مهر انجمن در اختیار رئیس و در غیاب وی در اختیار نایب رئیس انجمن بوده در گاوصندوق انجمن نگهداری 1تبصره 

 می شود.

 : رئیس هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.2بصره ت
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 28ماده 

 اینکه انجمن ماهیتا غیر تجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.با توجه به 

 

 انحالل:

 29ماده 

 نجمن منحل میشود:در موارد زیر ا

 بنا به رای مجمع عمومی فوق العاده. -1

 .مومیان و تصویب مجمع عبا پیشنهاد هیات مدیره و بازرس -2

 30ماده 

ویه ای را )حداقل .......  نفر( از میان اعضاء انتخاب من مجمع عمومی فوق العاده هیات تسصورت انحالل انجانحالل: در 

قانون احزاب  10می نمایند. این هیات موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 

وسسات غیرانتفاعی فرهنگی یا خیریه زرتشتی داخل کشور نسبت به واگذاری اموال و امالک آن به یکی از انجمنها و م

 10اقدام نمایدو هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 

 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

 

 31ماده 

ن نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ ......... به تبصره در اولی 37ماده و  31این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 

 می باشد.  27/6/1366تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی مصوب 

 

 

 


