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 قرارداد حاضر -2-1

 نوشه و مشخصات فنی .  -2-2

 .لیه دس ور .اریایی .ه در حین اجرا توسط .ارفرما اباله می گردد .  -2-3

 ماده سه ر مبلغ  قرارداد 

درصرررد قابل افزایش یا .ایش می باشرررد .ه براسرررا   25.ه تا  مبلغ .ل قرارداد حدوداً .................. ریال پیش بینی می گردد

 صورت وضعی. پیشرف. .ار طبق تأیید نماینده .ارفرما قابل پرداخ. خواید بود براسا  نرخ نامه پیوس. . 

 ماده اهار ر مدت قرارداد 

 ... روز تعیین شده اس. .  مدت زمان پیش بینی شده برای انجام .ار مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله ...........

 ماده پنج ر نحوه پرداخ. 

پس از اتمام .ار پیمانکار موظف اس. نسب. به تهیه صورت وضعی. .اریای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده .ارفرما با 

یات اقدام خواید شد درصد مال 5درصد حسن انجام .ار و  10توجه به مفاد قرارداد نسب. به پرداخ. مبلغ .ار.رد پس از .سر 

 . 

درصررد پس از تحویل قطعی با درخواسرر. . بی پیمانکار و تأیید  5درصررد حسررن انجام .ار پس از تحویل موق. و  5تبصررره   

 .ارفرما به پیمانکار پرداخ. می گردد . 

 ماده شش ر تعهدات .ارفرما 



باشد دیری. و برنامه ریزی .شور میسازمان م 110-1موررات ملی ساخ مان و نشریه  13پیمانکار ملزم به رعای. مبحث  -6-1

 . 

صات فنی مربوط به اجرای  -6-2 شخ شه یا و م شد و .لیه نو پیمانکار از محل .ار بازدید و از .م و .یف آن .امالً مطلع می با

 انجام دید .  .ار را روی. نموده اس. و .لیه .اریا را طبق نوشه و دس ور .اریا زیر نظر دس گاه نظارت بدون عیب و نوص

پیمانکار می بایسرر ی در تمام مراحل .ار در .ارگاه حاضررر بوده و در  یاد خود نماینده تام ااخ یار ذیصررالط با اطالعات  -6-3

 فنی مورد نیاز .ه مورد تأیید .ارفرما نیز باشد حضور داش ه باشد . 

, سپرده پیمانکار به نفع .ارفرما ضبط و قرارداد فیمابین  انانچه پیمانکار نسب. به شروع .ار در موعد مورر اقدام ننماید -6-4

 بدون نیاز به ییچگونه تشریفات لغو شده تلوی می گردد . 

انانچه پیمانکار پس از شررروع .ار به یر عل. .ار را م وقف نماید .ارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دسرر گاه  -6-5

تنظیم صورتجلسه .ار.رد .ه به تأیید .ارفرما رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل  یای قضایی و مراجع ذیصالط نسب. به

 پیمانکار نماید . 

پیمانکار م عهد به رعای. دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشررد و در صررورت یرگونه تأخیر .ه ناشرری از .ار  -6-6

 ود . پیمانکار باشد .لیه خسارات وارده م وجه وی خواید ب

پیمانکار حق واگذاری .ار به  یر را ندارد و در صررورت اابات انین سررندی .ارفرما حق یرگونه اقدام را به یرشررکل و به  -6-7

 صورت تام ااخ یار خواید داش. . 

س. و .ارفرما در یر موط -6-8 سئول ا صالح و قطعات م شین آات , م شر.. , ابزار و ما س. اموال  عی پیمانکار در حفظ و حرا

می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل ................... نموده و در صورت وجود .می و .اس ی پیمانکار مسئول پاسخگویی و 

 جبران اس. . 

پیمانکار مسئولی. .امل ناشی از منع قانونی .ار .ردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی یا افرادی را .ه به  -6-9

نحوی از حق .ار .ردن محروم یسررر ند را دارد و .ارفرما فرا را بر این قرار داده .ه افراد پیمانکار ییو نوع منع قانونی برای 

 .ار .ردن ندارند . 

سئولین  -6-10 شخیص م سنل وی بنا به ت صالحی. اخالقی و یا فنی یک یا اند تن از پر پیمانکار ملزم می گردد یرگاه عدم 

ساد و تعویض و به جای آنها  48دد حدا.ثر ظرف مدت .ارگاه محرز گر سویه ح سئولین .ار.نان مذ.ور را ت ساع. از اعالم م

 افراد مورد تأیید را به .ار گمارد . 

در صورت وقوع حاداه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولی. تهیه , تکمیل و امضا فرم گزارشات حاداه وزارت .ار و  -6-11

 نبه یای مالی و حووقی آن را به عهده خواید داش. . یمچنین .لیه ج



پیمانکار مسئولی. .امل ایمنی پرسنل خود را به عهده داش ه و م عهد خواید بود .ه پرسنل خود را ملزم به اس فاده از  -6-12

رات ملی ساخ مان نیز مور 12لوازم و وسایل اس حفاظی نماید تا پرسنل داار حاداه ناشی از .ار نگردند . ضمناً رعای. مبحث 

 اجباری اس. . 

پیمانکار تعهد می نماید .ه در پایان یر روز لیسررر. .ارگران خود را مشرررخص نمودن وظیفه مربوطه به دف ر .ارگاه  -6-13

 تحویل نماید . 

 ماده یف. ر مشخصات فنی 

جعبه .لید و پریز خ م شررود , بدین تمامی لوله .شرری یای برب باید از تابلوی برب مربوط شررروع و به جعبه توسرریم یا  -7-1

 معنی .ه باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و یا اس فاده از سراپوی برای خ م لوله مجاز نیس. . 

در مکان یای تر و مرطود .لیه اتصرررالی یای مجرایا و لوله یا باید در برابر رطوب. عایق , و .لیه درپوا یای جعبه  -7-2

 و با پیو به جعبه یا م صل شود .  توسیم یا دارای واشر بوده

 در مواردی .ه از لوله یای  یرفلزی اس فاده می شود باید .لیه لوازم اتصال آن نیز از یمان نوع ان خاد شود .  -7-3

شود . -7-4 صب  سوف , موازی و یا عمود بر آن , به طرز منظمی ن  .لیه لوله یای رو.ار و یا تو.ار باید با خط الرأ  دیواریا و 

 یمچنین فواصل لوله یا از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمش لوله یا یکسان باشد . 

خم .ردن لوله یا , در صررورت لزوم , باید به گونه ای انجام شررود .ه لوله یا زخمی نشررده و قطر داخلی آن به طور م ار  -7-5

خم .ن دس ی اس فاده .رد لیکن برای لوله یای با قطر بیش میلی م ر می توان از لوله  25نوصان نیابد . برای لوله یای با قطر 

 میلی م ر باید از ماشین خم .ن اس فاده شود .  25از 

سیم و یا جعبه .لید و  -7-6 صال مکانیکی مانند دو جعبه ) اعم از جعبه تو شی بین دو نوطه ات سیر لوله . تعداد خم یا , در م

درجه (  360درجه ) مجموعاً  90شررن در صررورتی .ه تعداد  خم یا از اهارخم پریز ( و یا یک جعبه و یک بوشررن و یا دو بو

 اس فاده شود .  (pull box)بیش ر گردد باید از جعبه .شش 

در مواردی .ه لوله یا در .ارگاه بریده می شود باید لبه یای تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف , و به .لی برطرف  -7-7

 شود . 

صب نیز باید دق. و مواظب. به عمل آید .ه لوله  -7-8 شود , و در ینگام ن صرف  شی م شده و زده دار نباید در لوله . یای له 

 لوله یا زخمی و معیود نشود . 

تمام مجاری و لوله یا باید از یک نوطه اتصال تا نوطه اتصال دیگر ) جعبه توسیم به جعبه توسیم یا پریز به پریز و مانند  -7-9

 صورت پیوس ه ام داد یابد . آن ( به 



سدود  -7-10 شود باید به طریوی در برابر آد و گاز م ساخ مان وارد می  ساخ مان خارج و یا به  دیانه ورودی لوله یایی .ه از 

 شود . 

شود تا از -7-11 سدود  سب و به طور موق. م صب به طریق منا  .لیه لوله یا و مجاری و جعبه یا و مانند آن باید در جریان ن

 ورود گو و شن و مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیری شود .

 لوله یا باید در ینگام نصب خالی باشد و سیم یا یا .ابل یا پس از پایان لوله .شی به داخل آن یدای. شود .  -7-12

ساتی از قبیل آد , بخار , گاز , و امث -7-13 سی سایر لوله یای تأ صله بین لوله یای برب و  سان ی م ر  15ال آن باید حداقل فا

 باشد . 

در مسیر لوله .شی تو.ار در یر نوطه اتصال اراه , .لید , پریز و مانند آن باید یک جعبه م ناسب با مورد .اربرد نصب  -7-14

 شود . 

رتیب ت .لیه یادی یایی .ه به جعبه توسیم یا جعبه .شش وارد می شود باید در برابر ساییدگی حفاظ. شود , به این -7-15

.ه برای حراسر. پوشرش عایق سریم یا , در محل ورود یادی , یا اتصرال لوله به جعبه توسریم , و مانند آن , باید یک بوشرن 

 فیبری و یا برنجی نصب شود مگر اینکه معادل آن در ساخ. جعبه در نظر گرف ه شده باشد . 

شود .ه  -7-16 شش باید طوری ان خاد  سیم یا . سیم یا و .ابل یای داخل آن وجود اندازه جعبه یای تو ضای .افی برای  ف

 داش ه باشد . 

 در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی .ه از بوشن یا مهره قفلی اس فاده شود جعبه یای مدور نباید به .ار برده شود.  -7-17

شن م-7-18 شش باید با مهره قفلی یا بو سیم یای فلزی مخصوص . صال و جعبه تو شی بهجعبه یای ات سب با نوع لوله .   نا

لوله م صررل شررود و دق. .افی به عمل آید .ه رزوه یای سرررلوله به قدر .افی به داخل جعبه وارد شررود و در ن یجه محل ازم 

 برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تأمین اتصال الک ریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید . 

صاات اعم -7-19 شی فلزی .لی ات صال م ار  در لوله . شود .ه ات سایر لوازم مربوط باید به نحوی انجام  از لوله و جعبه یا و 

 الک ریکی تحوق پذیرد . 

مجاری فلزی , جعبه یای توسریم و .شرش , تابلویا , .ابل یای زره دار , و لوازم لوله .شری مربوط , باید به سریسر م  -7-20

 زمین اتصال داده شد . 

شن  در مواردی .ه لوله یا -7-21 سیله بو صال باید به و شود , ات صفحه فلزی , خ م می  به .انال فلزی , یا تابلو , و یا یر نوع 

 برنجی و واشر سربی انجام شود . 

شود . باید به  -7-22 شش , تابلویا , .ابین. یا , و مانند آن خ م می  سیم و یا . .لیه مجاری و لوله یایی .ه به جعبه یای تو

 ذاری و مشخص شود . طریق مو ضی , عالم. گ



ش ه  -7-23 شود و اتکایی به لوله یای برب مجاور خود ندا صب  س ول روی دیواریا ن .لیه لوازم الک ریکی , باید به طور .امالً م

 باشد . 

 ماده یش. ر مشخصات فنی لوله .شی تو.ار 

ازم در نظر گرف ه شررود . .ندن شرریار در دیواریای ب نی برای نصررب و عبور لوله یای برب باید ینگام قالب بندی محل  -8-1

 روی این گونه دیواریا , یا سوف و .ف ب نی , پس از اتمام ب ن ریزی , مجاز نخواید بود . 

سازی و ایج -8-2 شیار.نی و یا جا صب لوله یای برب , باید پس از .ایگل .اری و یا گو در دیواریای آجری ,  سوراخ برای ن اد 

و خاک دیواریا و یا سوف انجام شود . عمق این گونه شیاریا باید به نحوی باشد .ه اواً , بیش از نصف ضخام. دیوار برداش ه 

 دیوار قرار گیرد . سان ی م ر زیر سطح تمام شده  5/1نشود و اانیاً , سطح خارجی لوله نصب شده , حداقل 

شده دیوار  -8-3 سطح تمام  شود .ه لبه خارجی آن با  صب  سیم , .شش و .لید و پریز باید به گونه ای ن تمامی جعبه یای تو

.امالً یم سطح و تراز باشد . در مواردی .ه این گونه جعبه یا پایین تر از سطح دیوار قرار گیرد , باید به وسیله حلوه یای قابل 

 یای خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود .  تنظیم لبه

صله  -8-4 شود و ح ی المودور از .وتاه ترین فا ضافی ام ناع  شود .ه از پیو و خم یای ا صب  لوله یای تو.ار باید به طریوی ن

 اس فاده شود . 

 میلی م ر زیر سطح تمام شده دیوار یا سوف نصب شود .  15لوله یای تو.ار باید حداقل  -8-5

 در مواردی .ه لوله یا در .ف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده باید سه سان ی م ر باشد .  -8-6

سیم یا و .ابل یای مح وی آن بدون تخریب  -8-7 شود .ه  صب  شش و امثال آن , باید به گونه ای ن سیم و . جعبه یای تو

 نکه ح ی المودور دور از انظار قرار گیرد . ساخ مان و یا خا.برداری قابل دس رسی باشد ضمن ای

اتصاات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود . در مکان یای مرطود یا در جایی .ه لوله در ب ن یا زیرخاک و امثال   -8-8

 آن دفن می شود , اتصال باید از نوعی باشد .ه از ورود آد به داخل لوله یا جلوگیری .ند . 

 ات فنی سیم .شیماده نه ر مشخص

 سیم یای مداریای مخ لف الک ریکی حامل ول ا یای م فاوت باید از لوله یای جداگانه عبور .ند .  -9-1

 یادی یای مربوط به یک مدار باید .الً در داخل یک لوله یا مجرا یا .انال سیم .شی )ترانکینگ( .شیده شود .  -9-2

ش رک برای مداریای مخ لف مجاز نخواید سیم نول یر مدار فیوز باید به طور مجز -9-3 س فاده از یک نول م شود و ا ا تعبیه 

 بود . 

سیم نول ) خنثی ( باید به طور  -9-4 شد ,  سیم نول مجاز نمی با صال زمین ) یادی حفاظ ی ( به جای  سیم ا ت به .ار بردن 

 جداگانه .شیده شود . 



س -9-5 سیم خنثی ) سیم یای درون لوله یا اعم از  صال بدنه به زمین ( باید تمامی  سیم محافظ ) مخصوص ات صفر ( و یا  یم 

 دارای پوشش باشد . 

 لوله یای فلزی و پوشش یای فلزی سیم یای عایق دار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظ. مورد اس فاده قرار گیرد.  -9-6

و  یره ( , .انال یای ویژه سررریم .شررری ) مانند  تمامی مداریا باید در داخل مجاری سررراخ مانی ) .انال یا , رایزریا -9-7

صب مجدد  شود .ه بازدید , خارج .ردن و ن صب یا یدای.  ترانکینگ و نظایر آن ( یا لوله یا یا نگهداری مخصوص به گونه ای ن

 محل یای ذ.ر شده بدون ایجاد خرابی و .ندو.او , امکان پذیر باشد .  آن در داخل مجاری , لوله یا و دیگر

اس فاده از مسیر ) شاف. ( آسانسور به عنوان .انال باارو برای یر نوع مداری جز مداریای مجاز مربوط به خود آسانسور  -9-8

 ممنوع اس. . 

سیس م سیم .شی باید به گونه ای عالم. گذاری شود .ه شناسایی یادی یا برای  بازرسی , آزمایش و تعمیرات بعدی  -9-9

 . به سهول. امکان پذیر باشد 

سیم .شی  -9-10 شد , لیکن برای یک نوع مصرف یمچون  سیم یا برای مصارف مخ لف باید به رنگ یای م فاوت با پوشش 

شود به گونه ای .ه تغییرات و تعمیرات  سان ان خاد  ساخ مان باید یک سیم در تمام  شش  س م تلفن و مانند آن , رنگ پو سی

 بعدی به سهول. انجام پذیرد . 

ابل یا نباید از اب دا در داخل لوله یای برب قرار داده شود بلکه باید پس از نصب لوله یا و اتمام نازک .اری سیم یا و . -9-11

 اقدام شود . ه قرار دادن آن در داخل لوله یا , در موقع مناسب نسب. ب

 . تمامی سیم یایی .ه در داخل لوله یای برب قرار می گیرد باید یک تکه و بدون زدگی باشد  -9-12

 اتصال سیم یا به یکدیگر باید در داخل جعبه یای توسیم انجام شود و مو.داً به وسیله ترمینال صورت پذیرد .  -9-13

 سرسیم یای افشان باید قبل از قرار گرف ن در ترمینال با لحیم .اری یکپاراه شود .  -9-14

از ابزار مخصوص ) سیم لخ. .ن ( برداش ه شود و توجه پوشش سرسیم یا ) به ویژه سیم یای افشان ( باید با اس فاده  -9-15

 گردد .ه به رش ه یا یا یادی یا آسیبی وارد نشود . 

سم. .لیدی حداقل باید  -9-16 سایل و  15در یر نوطه خروجی و در یر ق صل و صاات و و سیم برای ایجاد ات سان ی م ر از 

 اتصال از آن نوطه یا سم. عبور داده شود .  دس گاه یای مربوطه در نظر گرف ه شود مگر آنکه سیم بدون

 اتصال سیم یا به شینه یای تابلو , ماشین یا و مصرف .ننده یای دیگر فوط با پیو و مهره مجاز اس. .  -9-17

س ه به تابلو مجاز  -9-18 سیم نول به یم ب صال دو یا اند  شود و ات شینه نول تابلو م صل  س والً به  سیم نول باید م ش ه  یر ر

 خواید بود . ن



تمامی مداریای نهایی روشنایی و پریزیا , برای اتصال به بدنه یای یادی اراه یا یا .ن ا.. حفاظ ی پریزیا )برحسب  -9-19

 مورد( باید شامل یادی حفاظ ی باشد . 

و  ی فلزیسیم یای لخ. .ه به سیس م زمین م صل نیس. باید فوط روی موره .شیده شود و از دیواریا و قسم. یا -9-20

 ساخ مان یا فاصله .افی داش ه باشد . 

س فاده از  -9-21 س فاده قرار می گیرد باید با ا شی رو.ار یا تو.ار .ه در محیط یای تر و مرطود مورد ا سیم . س م یای  سی

 لوله یای فوادی مواوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی , یا پالس یکی سخ. انجام شود . 

ه در محیط یای تر و مرطود به .ار می رود باید مجهز به اتصاات م ناسب بانوع سیم .شی باشد تا لوازم سیم .شی . -9-22

از نفوذ آد و رطوب. به درون لوله یا و سرررایر تجهیزات مانند جعبه یا , .لیدیا , پریزیا , اراه یا و سرررایر مصررررف .ننده یا 

 جلوگیری شود . 

 ماده ده ر مشخصات فنی .لید و پریزیا 

 .لیدیایی .ه محل نصب آن جنب در ورودی واقع می شود باید درطرف قفل قرار گیرد .  -10-1

محل نصب .لید و پریز و مانند آن , در محل یایی .ه .اشی .اری می شود , باید به گونه ای تعیین شود .ه یر.دام از  -10-2

 لوازم مزبور در مر.ز یک .اشی قرار گیرد . 

س ن .لید و پر -10-3 صال لوله به روا ب شد و نحوه ات شده با سیله پیو بوده و محل ورود آن رزوه  یز به جعبه زیر آن باید به و

 جعبه باید به وسیله بوا برنجی انجام شود . 

شده و حال. توارن از  -10-4 صب  ساوی از دیوار ن سب. یای م سوف یا به ن س ی در مر.ز  سوفی و آویز بای .لیه اراه یای 

 .لیه سیم یا و حلوه یا باید .امالً در داخل اراه قرار گیرند .  یکدیگر را حفظ .ند .

اراه یای سوفی باید به سوف اصلی ساخ مان نصب شود و در صورت وجود سوف .اذد اراه یا باید به سوف اصلی  -10-5

سیله صلی به و سوف ا صال اراه یا به  شود . ات سوف .اذد محکم  س ی در  شود , قابل اراه نیز نبای و رول پالک و پی آویزان 

 خواید بود . 

 ماده یازده ر تعهدات .ارفرما 

 پرداخ. مبلغ انجام .ار به پیمانکار مطابق نرخ نامه پیوس. . -11-1

 تهیه مصالح و لوله و سیم و .ابل طبق برآوردی .ه توسط پیمانکار تهیه می شود .  -11-2

سفارا مصالح برا س. .ه پیمانکار در تخمین و  سفارا بیش ازم به ذ.ر ا ی .ار خود می بایس. دق. .افی بکار ببندد .ه از 

 از نیاز خودداری شود . 

 تهیه اتاب اس راح. و برب جه. اس راح. پیمانکار . -11-3



 ماده دوازده ر موارد فسخ قرارداد 

شخی سب ت صور ورزد و یا به ح سهواً در ایفاء تعهدات خود ق صورتی .ه پیمانکار به یر عل. عمداً یا  ص .ارفرما قادر به ایفا در 

 تعهدات خود نباشد .ارفرما می تواند نسب. به فسخ این قرارداد اقدام نماید . 

 ماده سیزده 

سخه حکم واحد را دارد و قابل اع بار می  شده .ه یر ن سخه تهیه و تنظیم  سه ن صره  در  سیزده ماده و یک تب این قرارداد در 

 باشد . 

 

 پیمانکار       .ارفرما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرخ نامه

 .......................... ریال با .نده .اری از قرار یر م ر طول 16الی  5/13لوله .شی برب با لوله پی وی سی از نمره 

 . ریال ر طول ........................با .نده .اری از قرار یر م 42الی  29لوله .شی برب با لوله پی وی سی از نمره 

 . . ریال............................از قرار یر م ر طول ......................... 5/2تا  6/0نمره سیم .شی از 

 .... ریال.......................از قرار یر م ر طول ................................ 6الی  4سیم .شی از نمره 

 .. ریال............................................از قرار یر م ر طول .. 4*5/2الی  2*5/1.ابل .شی تو.ار 

 ....... ریال......................زوجی از قرار یر م ر طول ............ 15زوجی الی  2.ابل .شی تلفن 

 ریال. .............................زوجی از قرار یر م ر طول .......... 40زوجی الی  20.ابل .شی تلفن 

 ... ریال............................از قرار یر م ر طول ...................... 3*35+16الی  4*16.ابل .شی 

 ... ریال...........................از قرار یر م ر طول ............................... 4*10الی  4*4.ابل .شی 

 ....................... ریال...........نصب انواع .لید پریز با قوطی و .نده .اری یر عدد ................

 ........................... ریالیر عدد  ............................... 2*20الی  1*40نصب اراه فلورسن. 

 .. ریال................................یر عدد  ........................ 3*40الی  2*40نصب اراه فلورسن. 

 ..... ریال..........................  ه سوفی و دیواری ) د.وراتیو( با امپ معمولی یر عددنصب ارا

 .ریال ..........................نصب شاسی دتک ور و آ یر  ........................................................

 . ریال............................................نصب و راه اندازی دس گاه اعالم حریق بطور .امل  .......

 .. ریال..............................نصب تابلو طبوات و موتورخانه یر دس گاه  .............................

 ..... ریال...............................نصب تابلو اصلی ساخ مان یر دس گاه  ...............................

 .. ریال............................................................یر م ر طول   1*35الی  1*16سیم .شی ارت 

 ........................... ریالنصب فن روی شیشه با برشکاری شیشه یر عدد  ...........................

 .ریال ....................................................................نصب تجهیزات ااه ارت یر حلوه .....

 ........................... ریالنصب .لید و پریز با قوطی مربوطه .ولر گازی یر عدد  ...................

 .ریال....................................نصب آیفون یر گوشی .....................................................

 


