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 چکیده

ها  ت زندیی شهری به دلی  سو  مدیریت و وجود نابرابریرسمی از تسهیالهای غیربرخورداری سکونتگاه محرومیت و عدم

محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در قیاس با دیگر در سطوح ملّی و محلّی، کیفیت زندیی را در تمامی ابعاد زیست
نموده  ها را به کانون مسائ  بغرنج شهری و ضد توسعۀ انسانی پایدار تبدی نواحی شهری کاهش داده و این سکونتگاه

ای برای کاهش و کنترل آسیب های ناشی از آن می باشند. تجارب جهانی نشان رو نیازمند اتّخاذ تدابیر ویژهاست. از این

در این  باشد. ها میترین استراتژیهای موجود به عنوان یکی از جدیدترین و مناسبداده است که ارتقا  سکونتگاه

مورد  "شهرک ولیعصر "ترین سکونتگاه غیررسمی شهر اراک، در پرجمعیّت یدر حوزه ی ترافیک پژوهش کیفیت زندیی
ها مؤید این مطلب . یافتهتحلی  شده است ،تصویردر قالب  در حوزه ترافیکی بررسی قرار یرفته است. متغییرهای کیفیت 

با یافته های پژوهش  در این سکونتگاه پایین است. در پایان، متناسبمعابر و حم  و نق  عمومی هستند که کیفیت 

 در این شهرک ارائه شده است. ترافیکیدر حوزه  راهبردها و پیشنهادا ت مناسب برای ارتقا  کیفیت

 

حم  ونق  ، ، حاشیه نشینی، معابر ترافیکیاسکان غیر رسمی: کلیدی ه هایواژ  
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مقدمه -1  

ه به طور چشمگیری از ظرفیت اکثر این خصوص در جهان در حال توسعه ب متأسفانه رشد سریع جمعیت شهرنشینامروزه 

به ویژه در شهرها برای تأمین خدما ت اساسی شهروندانشان پیشی یرفته است. یکی از عوام  ناپایدار کنندۀ توسعه شهری 
نابرابری های اقتصادی،  پیدایش و توسعۀ سکونتگاه های غیررسمی است که حاص  سو  مدیریت و کشورهای درحال توسعه،

یاسی در سطوح ملّی و محلی است. پیدایش و یسترش اسکان غیررسمی نوعی چاره جویی اقشار کم درآمد است اجتماعی و س

که در فضای رسمی شهر نیاز به سرپناه و حق سکونت آنها به رسمیّت شناخته نشده و شهروند به حساب نیامده اند. این امر 
پایین و  تراکم زیاد و سبب افزایش تعداد مسکن ناسالم،است  های کم درآمد جامعه شهری شدهمنجر به شهروند زدایی یروه

 پایین آمدن کیفیت زندیی می شود. بودن سطوح زندیی نسبت به مراکز شهری و باال رفتن برخوردهای اجتماعی و در نهایت

کن غیر به شدّ ت و حدّ ت این کشورها نیست. سازندیان مس رهای جهان به ویژه کشورهای جنوب،مقایسه با دیگر کشو
 .از بازار غیر رسمی تهیه می کنند زمین را به طور معمولرسمی در ایران به ندر ت به تصرف بدون پرداخت بهای زمین اقدام و 

درصد جمعیت شهرها می رسد، در حالی که در کشور  50همچنین نسبت سکونتگاههای غیر رسمی در کشورهای جنوب به 

درصد جمعیت کالنشهرها و حتّی بسیاری از شهرهای متوسط در سکونتگاه های  30 تا 20ایران  بر اساس برخی آمارها، بین 
در حوزه ترافیک و حم  و این پژوهش به دنبال یافتن راهکارهایی درجهت ارتقا  کیفیت زیست  .غیررسمی اسکان یزیده اند

و استاندارد  اخص های کالبدیاز طریق ارتقا  ش "شهرک ولیعصر" کی از سکونتگاه غیررسمی شهر اراکی ون بافتدرنق  

. در واقع تجارب جهانی نشان داده که ارتقا  سکونتگاه های موجود در واحدهای مسکونی سازی معابر ترافیکی می باشد

امید  و غیررسمی به عنوان یکی از جدیدترین و مناسب ترین استراتژی ها در مواجهه با سکونتگاه های غیررسمی می باشد
و برخورداری آنان از  ، ایمنیمعابر به اهدافی مانند ارتقا  کیفیت راهکارها و پیشنهادا ت ارائه شده،یی نمودن است به دنبال اجرا

افزایش حس تعلق مکان و در نهایت ارتقا   ،که باعث افزایش رضایتمندی ساکنین شهریترافیک زیر ساخت ها و خدما ت 

 .]2[،]1[دست یابیم می شود کیفیت زیست در این منطقه

 

 ی نظریمبان -2

 اسکان غیر رسمیمفهوم  -2-1

های جاذب جمعیّت به فراخوانی نیروی کار از نقاط اخیر، مناطق فعال کشورهای درحال توسعه، به عنوان قطب در سده
های نامناسب و یا شده را در سکونتگاهناند و مازاد نیروهای جذب مختلف کشور خویش و یا دیگر کشورهای جهان پرداخته

در  را یدر این راستا حاشیه نشینی چهره زشت کهاند خصوصی از شهر یرد هم آوردهه در نقاط بغیر استاندارد ی سرپناه های

. در کشور ایران مهاجر ت شدید به دنبال اصالحا ت ارضی که با سه هدف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هآشکار ساخت شهر

ها، غالباً شام  مهاجرینی هستند یدار شد. ساکنین این سکونتگاهمورد توجه قرار یرفت، پد« 13۴۶-۴2»برنامه عمرانی سوم 
های فنی و فقدان سرمایه اند ولی به دالی  پایین بودن سطح مهار تکه بنا به عل  مختلف شهرهای بزرگ را هدف قرار داده

واقع  غیررسمی شده اند. درکافی، قدر ت ورود به متن اصلی شهر را نداشته اند و نایزیر به پذیرش زندیی در سکونتگاه های 

اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و حقوقی با سایر انواع  نوعی سکونت در فضای شهری است که در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی،
-مسکن غیرمعمول، خیابان ها وکوچهخصوصیا ت این مناطق شام  دهد. های اساسی را نشان میسکونت موجود در شهر تفاو ت

، آسیب پذیری باال در برابر حوادث ، فقر فرهنگی و آسیب های اجتماعی ت زیست محیطی و بهداشتی، مشکالنامناسبهای 

، تصرف و عدم مالکیت قانونی بر زمین و بطور اشتغال غالب در مشاغ  غیر رسمی  ،امکانا ت شهریعدم برخورداری از ، طبیعی

 ]3[،]2[،]1[ باشد.می  ایین بودن سطح کیفیت زندیی در این مناطقپتوان یفت  کلی می
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 ترافیک -2-2

ابتدا  در. ، کاال و وسای  نقـلیه از نقطه ای به نقطه ای دیگره ای است ناشی ازجـابجـایی انسان، حیــوانرافیــک پدیـدت

 ، آموزش، اجرای مقررا ت می باشد.مهنـدسی  که شام  به سه اص  که به مثلث اصول سه یانه موسوم است اشاره می شود

موفقیت یک پروژه دربحث  به این سه مورد اضافه شده است. یگـری باعنـوان شـرایـط محیطـی واقلیمـیالبته امــروزه اصـ  د
. درشهرهایی که باشد منسجمـی برقــرار ترافـیک درشرایطی تضمین می شودکه بین سه عام  ذکرشده ارتباط مستحکم و

 .ثلث کامال محسوس استروابط موفق بین رئوس این م ازفرهنـگ ترافیـک باالیی برخوردارند،

به خوبی  را یک سـری مطالعا ت و بررسی هاخدما ت خـود برای مثال خـط ویـژه اتــوبــوس دراین رابطه مهندسی پس از
باخـط ویــژه  آموزش داده می شود تا رادیـو و تلـویزیونمانند بـه شهروندان ازطـریق روشـهای ممکن  ،انجام مـی دهد

 طرح کارایی  برنیاید، ویـژه خـط متخلفین  عهـده مهـارکـردن س به عنـوان عام  اجرای مقـررا ت  ازحال ایر پلـی؛ آشناشوند

عوام  ترافیک  .شد اتوبوس های متفرقه خواهد ، اتوموبی  شخصی ویاخط ویژه مح  تردد موتورسکلت ورود  می افول به رو
 ]۴[ هستند. عام  انسانیو ، وسیله نقلیه راه :عبارتند از )عبور و مرور(

 

 روش تحقیق -3

 معرفی محدوده مورد مطالعه -3-1

هکتار شک  یرفته  35/5ی حدود شهرک حاشیه ای ولی عصر در جنوب شهر اراک  و زیر خط کمربندی جنوبی در وسعت

های  ، به دلی  دسترسی محدود به شبکهعملکردهای مرتبط با آنها . علیرغم فعال بودن این بافت از نظر زندیی ساکنین واست

مشکالتی دارد که این محله مسکونی را به عنوان یک بافت حاشیه ای مطرح  متن اصلی شهراصلی به عنوان بافتی منفص  با 

 (.1)شک   کرده است

اراضی مزروعی  ( واقع در جنوب خط آهن در ابتدا به صور تشهرک ولی عصرمنطقه چشمه موشک ) تاریخچه شک  ییری

حداث کمربندی ا اب ت.غ مورد استفاده کشاورزان بوده اسا ت بدامه باغا ت خیابان شریعتی به صوربوده که قسمت غربی آن در ا
. از طرفی شرکت راه آهن نیز ادعای تکلیف باقی ماند قابلیت کشاورزی در این منطقه از بین رفته و بال ،جنوبی و قطع راه آب

تکلیفی و مستعد بودن این اراضی با توجه به قیمت پایین آنها  . نتیجه این بالکرده بودمالکیت اراضی را بدون مدرک قانونی 

با پیروزی  .دادبنیان اولیه این بافت را تشکی   1355ی، نهایتا در سال یبرای خانه سازی توسط اقشار کم در آمد و مهاجر روستا
مساحت زیادی از این اراضی  13۶3ل ، به یکباره تا سااوای  انقالب شرایطانقالب اسالمی به علت نداشتن کنترل های الزم در 

. دخالت های مسئولین اجرائی علی الخصوص شهرداری نیز بدون داشتن یک یرفتزیر پوشش ساخت و سازهای بی رویه قرار 

. لذا بدنبال این مساله مابقی اراضی امنه ساخت و سازها را مهار نمایدبرنامه و طرح مشخص و صرفا با عم  تخریب نتوانست د

های یک  ت زیر پوشش ساخت و سازقع در درون محدوده  این حاشیه شهری و حتی حریم مسی  و قسمتی از ارتفاعابایر وا
 (.2شبه قرار یرفت)شک  
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 : تصویر هوایی شهرک ولیعصر1شکل 

 

 
  : تصویری قدیمی از بافت اولیه شهرک2شکل 

 

 مشکالت موجود در پهنه با رویکرد توصیفی  -3-2

به طوری که در بعضی نقاط  است، سلسله مراتب دسترسی به هیچ عنوان در شهرک رعایت نشده :اتصاال ت و سلسله مراتب

 متر متص  به کمربندی جنوبی 8یک کوچه با عرض  ن اصلی باز می شود و یا در سمت شمال شهرککوچه بن بست به خیابا

و باعث بروز حوادث . این مشکال ت به بیشتر شدن حجم بار ترافیک داخلی کمک می کند می شود متر ۴5با عرض  شهر

 .(3)شک   بسیاری می شود
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 : عدم وجود سلسله مراتب دسترسی3شکل 

 

فضایی به پارکینگ حاشیه ایی اختصاص داده نشده و برنامه ریزی برای وجود   در هیچ کدام از معابر،: شیه ایپارکینگ حا

هایی تشکی  مشک  اصلی ترافیک شهرک را خودرو .فی  های استاندارد همخوانی نداردزیرا عرض معابر با پرو آن انجام نشده،

  (.5،  ۴)شک   می باشد 21الی  18، بخصوص در اوج پیک ترافیک که مابین ساعت د که کنار معابر پارک می کننددهنمی 

 

 
 : پارک خودروها در حاشیه معابر شهرک4شکل 
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 : عدم اختصاص فضا به پارک حاشیه ای خودروها5شکل

 

ندارند  را بسیاری از معابر اصلی و فرعی شهرک ولیعصر پیاده رو و فضای اختصاصی برای عابر پیاده: تردد در پیاده را ه ها

د تصادفا ت می شود. می توان یفت این مشک  به دلی  عدم وجود برنامه ریزی برای معابر و شک  که باعث ترافیک و ایجا

همچنین در قسمت  (.۶)شک   ییری اریانیک آنها  و همچنین رها کردن نظار ت توسط سازمان های مسئول رخ داده است

 (.8، 7 )شک   و صعب العبور هستند هایی از شهرک پیاده رو ها به صور ت غیر استاندارد و حتی تا حدی دارای موانع

 

 
 : عدم وجود پیاده رو در معابر شهرک6شکل 

 

 
 : عدم وجود پیاده رو مناسب 7شکل 
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 : وجود موانع در پیاده رو های معابر شهرک 8شکل 

 

ودن همچنین در دسترسی های ساختمان های واقع شده در مجاور ت کمربندی هم مشکالتی وجود دارد، از جمله پایین ب
 (.9)شک  درصد قرار یرفته اند 20کیفیت و عدم استاندارد پله های تعبیه شده برای ورودی ساختمان هایی که در شیب باالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پایین بودن کیفیت ورودی ساختمان ها در شهرک9شکل 

 

 با رویکرد تحلیلیمشکالت موجود در پهنه   -3-3

  1، والیت و کوچه فجر با نام های خیابان صفا سه خیابان منتخب شهرک وضع موجود و تحلی  در این قسمت به بررسی

ورده شده اند و در قسمت بعدی راهکار هایی عبر به صور ت جدایانه در این بخش آمقطع های عرضی سه مپرداخته می شود. 

 برای آنها ارائه داده شده است.
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 وضع موجود خیابان صفا -1 -3-3

 17/ ۴5قع شده است و عرض آن برابر با وا قسمت پایین شهرکمشاهده می شود این معبر در  در تصویر زیر همانطور که 

 (.10)شک   متر می باشد. در زیر موقعیت معبر نمایش داده شده است

 
 : نمایش موقعیت خیابان صفا در پهنه مورد مطالعه10شکل 

 

 
 : مقطع عرضی وضع موجود خیابان صفا11شکل 

 

است. اولین مشکلی که این معبر دارا می باشد نداشتن  را نمایش داده طع وضع موجود خیابان صفامق 11شک   در باال 

مناسب آب های سطحی و یرفتگی و جمع شدن آب در  می باشد که باعث دفع نایاده رو ها و قسمت سواره رو شیب مناسب پ
معبر استاندارد نبودن اندازه پیاده رو ها با  مشک  بعدی این سطح خیابان که در نهایت باعث نشست کف سازی آن می شود.

 توجه به اینکه این خیابان معبری محلی می باشد و تردد افراد به صور ت پیاده در آن بسیار بیشتر از تردد سواره می باشد.

 وضع موجود خیابان والیت : -2 -3-3

 ر زیر موقعیت دقیق آن نشان داده شده استد .هر می باشد و دارای شیب طولی استنزدیکی کمربندی شاین معبر واقع در 

 (.12)شک  



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 
 

9 
 

 
 : نمایش موقعیت خیابان والیت در پهنه مطالعاتی12شکل 

 
 : مقطع عرضی وضع موجود خیابان والیت13شکل 

 

مشخص می  1۴بزریترین مشک  این معبر نداشتن پیاده رو در یک سمت خیابان می باشد همانطور که در زیر در شک  

ازل در مسیر حرکت سواره باز می شود که خطر های جانی فراوانی را ایجاد می کند. مشک  دیگر نداشتن شیب باشد درب من

عرض  برای دفع آب های سطحی و نداشتن مسیر آب )جوی( یا رفیوژ کناری برای درختکاری در یک سمت معبر می باشد.

 80/15و در برخی قسمت های دیگر تا  رمت 12خیابان به که در برخی قسمت های  متر است 50/1۴ا تقریبی این معبر برابر ب
 متر هم می رسد.

 
 : تصویر خیابان والیت در پهنه مورد مطالعه14شکل 

 

 : 1وضع موجود کوچه فجر  -3 -3-3

 15متر می باشد. در زیر در شک   20/۶قسمت شرقی محدوده قرار یرفته است و عرض آن به صور ت تقریبی  این کوچه در

 دقیق معبر نشان داده شده است.موقعیت 
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 در پهنه مطالعاتی 1: نمایش موقعیت کوچه فجر 15شکل 

 
 1مقطع عرضی وضع موجود کوچه فجر: 16شکل 

به صورتی که   مشک  اصلی این معبر بازتابی دارد به حوزه خدماتی و تخصیص و مکانیابی کاربری ها در پهنه مذکور.

قرار یرفته و عرض کم آن باعث بروز مشکالتی برای خودرو های اورژانس و ... شده است. درمانگاه اصلی شهرک در این کوچه 
لذا تصمیم به  ؛داد وقعیت فعلی این درمانگاه را تغییراز آنجایی که حوزه کاری این پژوهش خدماتی نمی باشد و نمی توان م

 (.17)شک  کوچه نمایش داده شده است در تصویر زیر عکس دادن راهکار در راستای حوزه ترافیکی داده شده است.

 

 
 1: تصویر کوچه فجر17شکل 

 

 موقعیت ایستگاه حمل و نقل عمومی -4 -3-3

در سمت غرب  . ایستگاه مذکور در چهارراه اصلیعیتی نامناسب قرار یرفته شده استدر موق ایستگاه حم  و نق  عمومی

و حجم باالی ترافیک عبوری شده است. همچنین خودروهای تاکسی و ، شلوغی یرفته است که باعث ایجاد ازدحام شهرک قرار
تصادف و  د. از طرفی این ترافیک،اتوبوس های شرکت واحد با توقف خود در این محدوده باعث بسته شدن معبر شده ان

 (.18)شک  درییری بین ساکنین را به همراه دارد
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 : موقعیت قرارگیری ایستگاه حمل و نقل عمومی18شکل 

 راهکار ها و پیشنهادات -3-4

 ها و پیشنهاداتیراهکاردر این بخش برای بهبود و ارتقا  نسبی کیفیت در حوزه ترافیکی در شهرک غیر رسمی ولیعصر 

 .است بخش های قبلی در نظر یرفته شده های موجود درداده شده که با توجه به بررسی های میدانی و استاندارد ارائه

پیشنهاد مربوط به خیابان صفا می باشد که با توجه به بررسی های انجام شده مقطع عرضی و اولین  :پیشنهاد الف

نمایش داده شد که این  10از آنجایی که در بخش قب  در شک   (.19)شک   تناسبا ت هندسی آن به صور ت زیر درآمده است
شیب در نظر طرح تعریض معبر نمی باشد. ، نیاز به مسیر به دو قسمت تقسیم می شودمتر در ادامه  100خیابان در حدود 

 .]۴[ دی سطحی از طریق کانال ها می باشدرصد است که مناسب برای دفع آب ها 9 سطح خیابان و پیاده رویرفته شده در

 

 
 : مقطع پیشنهادی خیابان صفا19شکل 

که در آن قسمتی مختص پارکینگ به  پیشنهادی مذکور به همراه جزئیا ت آمده است در تصویر زیر از پوسته تا پوسته معبر
 .]۴[(20متر تعبیه شده است)شک   2طول 

 

 
 : پالن سطح پیشنهادی خیابان صفا 20شکل 
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دومین پیشنهاد مربوط به خیابان والیت می باشد که در بخش قبلی وضع موجود آن توسط مقطع عرضی و  :پیشنهاد ب

ابان نداشتن پیاده رو در یک سمت معبر می باشد که در شک  ترین مشک  در این خی مهم (.13)شک  عکس نمایش داده شد
به صور ت کام  نشان داده شده است. در شک  زیر که پیشنهادی می باشد مشک  عدم وجود پیاده رو بر طرف شده و  1۴

ا پوسته پالن سطح معبر از پوسته ت 22به حالت استاندارد در آمده است. همچنین در شک  تناسبا ت و اندازه های خیابان 

 .]۴[نمایش داده شده است

 

 
 : مقطع پیشنهادی خیابان والیت21شکل

 
 : پالن سطح پیشنهادی خیابان والیت22شکل 

 

که به علت وجود درمانگاه و رفت آمد بیماران و خودروهای  1این پیشنهاد مربوط می شود به کوچه فجر  : پیشنهاد ج

متر تعریض   81/3این معبر به اندازه ی   ،سهولت دسترسی و رفت و آمدلذا برای  .نس نیاز به طرح تعریض معبر داشتاورژا

همچنین عدم وجود شیب مناسب برای دفع آب های سطحی هم با ایجاد شیب مناسب در پیاده رو ها و سواره رو تا  داده شد.

 .]۴[(23)شک  حد زیادی بر طرف شده است

 

 
 1: مقطع پیشنهادی کوچه فجر 23شکل 
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 1پیشنهادی کوچه فجر  : پالن سطح24شکل 

 

شده ، شلوغی و حجم باالی ترافیک عبوری اه حم  و نق  عمومی باعث ازدحاممناسب نبودن موقعیت ایستگ :پیشنهاد د

فاصله موقعیت پیشنهادی  .ه است. به همین دلی  موقعیت جدیدی برای ایستگاه با توجه به استاندارد ها انتخاب شداست

در آن وجود پیشنهادی  عرض معبری که ایستگاه .دمتر می باش 30تقاطع اصلی پهنه بیشتر از ایستگاه حم  نق  عمومی از 

. همچنین ایستگاه می باشد ۴5/17در صورتی که عرض دقیق معبر مذکور  باشد؛متر  1۶باید حداق   دارد طبق استاندارد ها
 .]۴[ (25)شک   تاکسی و اتوبوس بین شهری در یکجا تعبیه شده است

 

 
 موقعیت پیشنهادی ایستگاه حمل و نقل عمومی :25شکل 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -4

ییری آنها و تگاه های غیر رسمی و نحوه ی شک  در این تحقیق ابتدا در بخش مبانی نظری توضیحاتی در مورد سکون
نه موردی پرداخته در قسمت بعدی با عنوان روش تحقیق اول به معرفی نمو همچنین توضیحاتی در خصوص ترافیک داده شد.

مورد بررسی قرار  در راستای حوزه ترافیک با رویکرد توصیفی و تحلیلی ،شد و بعد از آن مشکال ت و مسائ  پهنه مورد مطالعه

تقسیم بندی صحیح و ، می توان به تعریض معابر منتخب که به صور ت خالصهشد هایی برای آنها پیشنهادیرفت و راه کار

 ، رفع معض  پارک حاشیه ای و جابجایی موقعیت ایستگاه حم  و نق  عمومی شهرک اشاره کرد.دارد فضاهای معابراستان

در نهایت باعث که این امر ر سکونتگاه های غیر رسمی می باشدهدف اصلی این تحقیق بررسی مشکال ت ترافیکی موجود د

بافت و کمتر شدن مسائ  و مشکال ت پهنه مورد ک  راهکارها و پیشنهادا ت ارائه شده برای بهبود ترافیک پیشنهاداتی شد. در
 مطالع می باشد نه برای از بین رفتن کام  مسائ  و کمبودهای ترافیکی سکونتگاه های غیر رسمی بخصوص پهنه مورد مطالعه.

، ، تخصیص کاربریاهی، رفی خدماتی، تحقیق هایی در راستای حوزه هاتوان یفت ایر در کنار این پژوهش در آخر می
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سا ت و زیر ساخت های شهری و.... انجام شود می توان سکونتگاه های غیر رسمی را تا حد بسیار زیادی از این وضعیت تاسی

 فاجعه بار کنونی رهانید.

 مراجع

 .1381هفت شهر،  8، شماره آن تحول فرایند و شهری نشینی حاشیه. حاج یوسفی، ع ]1[

، دانشگاه علوم بهزیستی و توانمندسازی راهکارهای جستجوی در ایران؛ در خودانگیخته اسکان های ویژیی بازنگریصرافی، م.  ]2[

 .1382توانبخشی، 

، اولین ایران برمورد تأکید با شهرها در غیررسمی های سکونتگاه رشد و ییری شک  و اقتصادی نابرابری .قریشی، ش قری، م.خالوبا]3[

 1390، مشهد ،کنفرانس اقتصاد شهری ایران

 .1391ارتباطی در طراحی شهری، شبکه  .، فقریب ]۴[

 .تصاویر مربوط به پهنه مورد مطالعه نگارنده می باشدتمامی خذ أم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


