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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 قانون گذرنامه1 
 مصوب 1351/12/10 با آخرین اصالحات والحاقات

 تا تاریخ 1390/8/23

 فصل اول: کلیات
دولت  صالحیت دار  مأموران  طرف  از  که  است  سندی  گذرنامه   -1  ماده 
شاهنشاهی}دولت جمهوری اسالمی ایران{ مذکور در این قانون برای مسافرت 
اتباع ایران به خارج و یا اقامت  در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود.

 ماده 2- اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از 
خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به  ارائه اسنادی 
است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت نماید. اسناد مزبور به موجب 

آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
 ماده 3- خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارك مسافرت مذکور در این 

قانون ممنوع است.
 ماده 4- ورود به کشور و یا خروج از آن فقط از نقاطی که بنا به  پیشنهاد 

وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین و آگهی خواهد شد مجاز است.
مرز  در  آنها  به  رسیدگی  و  مسافرت  مدارك  و  گذرنامه  بازرسی   -5 ماده 
کل   ژاندارمری  عهده  به  نباشد  شهربانی  که  نقاطی  در  و  کل کشور  شهربانی  با 

کشور}نیروی انتظامی{ است.
 مأموران مربوط مکلفند از ورود افرادی که فاقد گذرنامه یا مدارك الزم برای 

ورود به ایران باشند جلوگیری نمایند.
 تبصره- در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارك مسافرت برای مراجعه 
آنان محرز  شود  ایرانی بودن  یا  ایرانی و  تابعیت  باشند در صورتی که  ایران  به 

۱- الزم به ذکر است عبارت یا عباراتی که در داخل }  { عنوان شده در متن قانون نبوده و صرفاْ جهت توضیحات 
بیشتر درج گردیده است.
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با رعایت ماده 20 این قانون مکلفند برگ بازگشت به ایران را از مأموریت های 
سیاسی یا کنسولی جمهوری اسالمی ایران در خارجه دریافت نمایند.

 ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص به موجب آیین نامه اجرایی 
این قانون تعیین خواهد شد.

 ماده 6- برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنین برگ بازگشت موضوع ماده 
20 و پروانه های گذر موضوع مواد 29 و 30 از نظر این قانون درحکم  گذرنامه است. 

فصل دوم: انواع گذرنامه
 ماده 7- گذرنامه بر سه قسم است:

 الف- گذرنامه سیاسی.
ب- گذرنامه خدمت ) اعم از فردی یا جمعی(.

ج- گذرنامه عادی ) اعم از فردی یا جمعی(.
 تبصره- مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق 
و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه کننده آنها به موجب آیین نامه  اجرایی این 

قانون تعیین می گردد.
به  تدریج  به  تحصیلی  گذرنامه های  قانون  این  تصویب  تاریخ  از   -8  ماده 

گذرنامه های عادی تبدیل خواهد شد.
 ماده 9- وزارت امور خارجه می تواند در موارد لزوم با موافقت وزیر امورخارجه 
برگ  گذرنامه  به   جای   می شوند  اعزام  خاص  مأموریت های  به  که  کسانی  برای 
مسافرت انفرادی و یا دسته  جمعی صادر نماید. مشخصات برگ های مذکور در 

آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

 فصل سوم: گذرنامه های سیاسی و خدمت
 ماده 10- برای شخصیت های زیر گذرنامه سیاسی صادر می شود:

1- رهبر
2- رئیس جمهور

اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس   -3
تولیت  نگهبان،  شورای  اعضای  جمهور،  رئیس  اول  معاون  قضاییه،  قوه  رئیس 
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 آستان قدس رضوی، وزراء دولت جمهوری اسالمی ایران و معاونان رئیس جمهور.
4- نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و  اعضای 

شورای عالی انقالب فرهنگی.
5- رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، 
رئیس و دادستان دیوان محاسبات، معاونان رئیس قوه قضاییه، رئیس   سازمان 
بازرسی کل کشور، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس کل بانک مرکزی و 

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  رئیس   -6
اسالمی، رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران و جانشینان ایشان، 
جمهوری  ارتش  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سه گانه  نیروهای   فرماندهان 
ایران،  فرماندهان  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  فرماندهی  ایران،  اسالمی 

حفاظت اطالعات نیروهای یاد شده.
ایشان،  دفتر  رئیس  معرفی  با  رهبری  معظم  مقام  مستقیم  نمایندگان   -7
نمایندگان ویژه رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به معرفی دفتر ایشان، 
 نمایندگان ویژه هیئت وزیران جهت ماموریت های خاص به معرفی دفتر هیئت 

دولت و رؤسای دفاتر رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
8- رؤسای بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان تبلیغات اسالمی، بنیاد شهید 
انقالب اسالمی، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، کمیته ملی  المپیک 

جمهوری اسالمی ایران و استانداران کشور و شهردار تهران.
رئیس  سابق  اول  معاونان  سابق،  نخست وزیران  سابق،  جمهور  رؤسای   -9
جمهور، رؤسای سابق مجلس شورای اسالمی، رؤسای سابق قوه قضاییه،  اعضای 

سابق شورای عالی قضایی با معرفی باالترین مقام دستگاه مربوطه.
با معرفی رئیس  10- مشاوران مقام معظم رهبری و معاونان دفتر معظم له 
دفتر ایشان، معاونان و مشاوران رئیس جمهوری، معاونان معاون اول رئیس جمهور، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی و روسا و دبیران کمیته های شورای مزبور، معاونان 

وزراء، رؤسای دفاتر تخصصی تحت سرپرستی بالفصل رئیس جمهور.
11- شخصیت های عالی مقام علمی، دینی، فرهنگی و رؤسای فرهنگستان ها 

با موافقت رئیس جمهور.
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12- رؤسای دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سایر مقامات مندرج در 
جزء 5 و اعضای شورای عالی قضایی، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
مجلس خبرگان و معاونان ریاست جمهوری و رئیس قوه قضاییه که بعد از پیروزی 
نمایندگی های  رؤسای  سابق  و  بوده اند  فوق  مناصب  عهده دار  اسالمی  انقالب 
با  کشور  از  خارج  در  ایران  اسالمی  بین المللی جمهوری  و  کنسولی  و  سیاسی 

معرفی باالترین مقام دستگاه مربوطه.
13- سفرا، مدیران کل و معاونان آنان و رؤسای ادارات وزارت امور خارجه، 

ماموران ثابت سیاسی و کنسولی.
از دولت جمهوری  14- ماموران رمز و مخابرات و کسانی که به نمایندگی 
بین المللی عهده دار می شوند،   نهادهای  و  در مؤسسات  را  مقامی  ایران  اسالمی 
اعزام  کنسولی  و  سیاسی  موقت  ماموریت  به  که  کسانی  و  سیاسی  پیک های 

می شوند با موافقت وزیر امور خارجه.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  منطقه ای  کل  مدیران  و  معاونان  رئیس،   -15
امورخارجه  وزارت  کادر  پوشش  در  که  فرهنگی  وابستگان  و  رایزنان  اسالمی، 

به خارج از کشور اعزام می شوند.
و  علمی  همکاری های  دفتر  و  کشور  از  خارج  مدارس  کل  مدیران   -16
آموزش  وزیر  پیشنهاد  به  کشور  از  خارج  مدارس  سرپرستی های  و  بین المللی 

و  پرورش.
17- در غیر از موارد یاد شده در باال برای انجام ماموریت های خاص سیاسی 

حسب ضرورت، با تشخیص وزیر امور خارجه.
از  می توانند  ماده  این   3 و   2 و   1 بندهای  مشمولین  همسران   -1  تبصره 

گذرنامه سیاسی جداگانه استفاده نمایند.
ماده  این   14 تا   4 بندهای  در  موصوف  افراد  همسران  نام   -2  تبصره 
در  گذرنامه  دارنده  تقاضای  به  باشند  گذرنامه  دارنده  همراه  که  صورتی  در 
تفکیک  و  نمود  خواهند  استفاده  گذرنامه  همان  از  و  ثبت  گذرنامه سیاسی 
خارجه  امور  وزیر  موافقت  با  آنان  جهت  سیاسی  گذرنامه  صدور  و  گذرنامه 

بود. پذیر خواهد  امکان 
 تبصره 3- نام فرزندان ذکور کمتر از )18( سال مشمولین این ماده و فرزندان 
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اناث آنان تا هنگام ازدواج در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند، به  تقاضای 
و  نمود  خواهند  استفاده  گذرنامه  همان  از  و  ثبت  سیاسی  گذرنامه  در  دارنده 
درصورت نیاز به تفکیک پس از استعالم از وزارت امور خارجه و درصورت موافقت 

طبق مقررات این قانون برای آنها گذرنامه خدمت یا عادی صادر خواهد شد.
نظام  قانون  ) برطبق  ماده  این  در  مندرج  مقامات  هم طرازان   -4  تبصره 
هماهنگ پرداخت( اعم از شاغل و سابق با معرفی باالترین مقام دستگاه مربوطه 

از گذرنامه سیاسی استفاده خواهند نمود.
 ماده 11- برای اشخاص زیر گذرنامه خدمت صادر می گردد:

1- اشخاصی که به عنوان همراه با رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری به 
خارج از کشور مسافرت می نمایند.

 2ـ اشخاصی که به عنوان همراه درارتباط با ماموریت با ریاست جمهور یا معاون 
اول رئیس جمهور به خارج از کشور مسافرت می نمایند با معرفی  مقام مربوط.

 3- اشخاصی که به موجب تصویب نامه هیئت وزیران برای انجام ماموریت به 
خارج از کشور اعزام می شوند با معرفی دفتر هیئت دولت.

4- کارمندان وزارتخانه ها و سازمان ها و ارگان های وابسته به دولت و ارگان های 
نظامی که به خارج از کشور اعزام می گردند با معرفی وزیر مربوطه و ذکر  علت مأموریت.

5- مأموران اداری و فنی وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزیر 
امور خارجه.

در  ماده  این  مشمولین  سال   18 از  کمتر  فرزندان  و  همسر  نام   -1  تبصره 
صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده گذرنامه خدمت در 

همان گذرنامه ثبت می شود.
 تبصره 2- نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج نمی توانند برای 
همسر و فرزندان همراه، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمایند ولی در صورت  نیاز 
به تفکیک پس از استعالم از وزارت امورخارجه و در صورت موافقت طبق مقررات 

این قانون برای آنها گذرنامه عادی صادر خواهد شد.
 ماده 12- صدور گذرنامه سیاسی و خدمت به عهده وزارت امورخارجه است.

ماده 13- مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت یک سال است مگر در مورد 
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مأموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
که اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموریت آنان خواهد بود.

این  مقررات  طبق  خدمت  و  سیاسی  گذرنامه های  مدت  تمدید   -1  تبصره 
و  روادید  و  اداره گذرنامه  توسط  امور خارجه در مرکز  وزارت  موافقت  با  قانون 
در خارج از کشور توسط نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران انجام خواهد شد.

 تبصره 2- کلیه دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت در موقع ورود به 
کشور باید گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند.

 فصل چهارم: گذرنامه عادی
 ماده 14- صدور گذرنامه عادی در ایران به  عهده شهربانی کل کشور}نیروی 
انتظامی{ و در خارج از ایران با مأمورین کنسولی کشور شاهنشاهی}جمهوری 
بود. مقررات  امور کنسولی خواهد  یا مأموران سیاسی  عهده دار  ایران{  اسالمی 
مربوط به ترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصالح گذرنامه به موجب آیین نامه 

اجرایی این قانون تعیین  خواهد شد.
 ماده 15- محصلینی که برای تحصیل عازم خارج از کشور می باشند با رعایت 
قانون وظیفه عمومی در مورد تحصیالت غیر دانشگاهی از طرف  وزارت آموزش 
و پرورش و در مورد تحصیالت دانشگاهی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی به 

شهربانی کل کشور}نیروی انتظامی{ معرفی می شوند.
 شغل آنها در گذرنامه محصل ذکر می گردد و از پرداخت کلیه وجوه مربوط 
گذرنامه  که  محصلینی  شامل  معافیت  این  می باشند.  معاف  گذرنامه  صدور  به 
 تحصیلی آنان تدریجاً به گذرنامه عادی تبدیل خواهد شد نیز می باشد. محصلینی 
که گذرنامه تحصیلی آنان به گذرنامه عادی تبدیل می شود از مقررات  معافیت 

تحصیلی احضار به خدمت زیر پرچم استفاده خواهند کرد.
 ماده 16- به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود:
1- کسانی که به موجب اعالم کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.

2- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت 
وکالهبرداری و یا به عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.
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3- کسانی که مسافرت آنها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف 
مصالح جمهوری اسالمی ایران باشد.

 تبصره 1- رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 این ماده واحده به عهده 
کمیسیونی مرکب از نمایندگان

1- وزارت امور خارجه.
2- وزارت دادگستری.

3- وزارت کشور.
4- شهربانی}نیروی انتظامی{ جمهوری اسالمی.

5- وزارت اطالعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد، می باشد.
 تبصره 2- از تاریخ تصویب این ماده واحده، ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 
16 قانون  ماده  اصالح  قانونی  الیحه  همچنین  و  آن  بندهای  و  وتبصره   1351

گذرنامه مصوب 1358/12/4شورای انقالب نسخ می شود. 
ماده 17- دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی 
و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی  طبق ضوابط 

و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.
این ماده گذرنامه  با رعایت شرایط مندرج در  برای اشخاص زیر   ماده 18- 

صادر می شود:
 1- اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت والیت و یا 

قیمومت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
2- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در 
موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که  مکلف 
است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعالم 
دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی  که شوهر 
خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی 

می باشند.
 ماده 19- در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا 
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کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است  از اجازه خود 
عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

 ماده 20- به ایرانیانی که به کشور مراجعت می کنند و فاقد گذرنامه یا اسناد 
در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد  به 
شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ بازگشت که فقط برای بازگشت 

به ایران معتبر است داده می شود.
 تبصره- برگ بازگشت از طرف مقامات سیاسی و کنسولی شاهنشاهی}جمهوری 
اسالمی ایران{ در خارج از کشور به طور رایگان صادر می شود و در مرز از دارنده 

آن اخذ  می گردد.

 فصل پنجم: همراهان
 ماده 21- نام اطفال کمتر از 18سال تمام که همراه هر یک از والدین یا جد 
یا جده پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر و یا خواهر و برادر خود  مسافرت 
گذرنامه  در  مورد  حسب  بر  آنها  قیم  یا  ولی  درخواست  صورت  در  می نمایند 

اشخاص مذکور ثبت خواهد گردید.
ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در  از زنان  نام نوزادانی که   ماده 22- 
ایران متولد می شوند در گذرنامه مادر ثبت می شود و در این مورد نیازی به  جلب 
موافقت پدر نیست و همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در 

کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.
قانون مدنی  ماده 978  ماده 976 و موضوع  بند 4  اطفال موضوع   تبصره- 
به  معیت  یا مادر خود هستند می توانند  یا حضانت پدر  مادام که تحت والیت 

والدین خود با گذرنامه خارجی آنان به خارج از کشور مسافرت نمایند.
 ماده 23- برای یک خانواده که با هم مسافرت می کنند در صورت تقاضا 
ثبت  آن  در  18 سال  از  کمتر  اوالد  و  زن  نام  و  گذرنامه صادر می شود  یک 
ندارد  را  گذرنامه  از  استفاده  حق  مستقاًل  همراهان  از  هیچ یک  شد.   خواهد 
گذرنامه جداگانه   باید  گذرنامه جدا شود  دارنده  از  بخواهد  که  در صورتی  و 

نماید. تحصیل 
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 فصل ششم: اعتبار گذرنامه عادی
 ماده 24- گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به  کشورهایی 
که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها  ممنوع و یا محدود 
وجوه  شود  مقرر  محدودیتی  گذرنامه  از صدور  بعد  که  در صورتی  باشد.  نموده 
پرداختی کسانی که از مسافرت محروم شوند به آنها  مسترد می گردد. نحوه اجرای 

مفاد این ماده ضمن آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
 ماده 25- مدت اعتبار گذرنامه جدید از تاریخ صدور پنج سال است و فقط 

برای مدت پنج سال دیگر قابل تمدید می باشد.
آنها خاتمه  قانون سه سال  این  تصویب  تاریخ  تا  که   تبصره- گذرنامه هایی 

نیافته تا پایان مدت مذکور، معتبر خواهند بود.
 ماده 26- حذف شده است.

 ماده 27- در صورتی که گذرنامه غیر قابل استفاده و یا مفقود شود پس از 
رسیدگی الزم که نحوه آن در آیین نامه تعیین خواهد شد گذرنامه دیگری با  اخذ 

هزینه های صدور صادر می شود.
 هرگاه قابل استفاده نبودن یا مفقود شدن گذرنامه ناشی از عمل متصدیان 
هزینه های   دریافت  بدون  جدید  گذرنامه  اعتبار  مدت  بقیه  برای  باشد  مسئول 

صدور صادر خواهد شد.

 فصل هفتم: گذرنامه جمعی
برای  و  ایران  در  فقط  عادی  یا  خدمت  از  اعم  جمعی  گذرنامه   -28  ماده 

گروه های زیر صادر می شود:
 این نوع گذرنامه ها به نام رئیس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در 

برگ ضمیمه آن درج خواهد گردید:
1- افسران- درجه داران- افراد و به طور کلی کارکنان مشمول قانون استخدام 
و  جمعی  به طور  که  ایران{  اسالمی  شاهنشاهی}جمهوری  مسلح  نیروهای 

به منظور انجام  مأموریت عازم خارج از کشور باشند.
2- گروه های ورزشی که به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفی 
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