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تحصیالت
کارشناسی  :دانش آموخته رشته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد :دانش آموخته تاریخ از فرانسه
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دکتری :دانش آموخته تاریخ از فرانسه
فعالیت های علمی
فعالیت های آموزشی
عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء (س)

حوزه تخصصی
تاریخ معاصر ایران ،خلیج فارس

فعالیت های پژوهشی
الف :مقاالت
 -1سیری در تاریخ نفت ایران از قرارداد دارسی تا ملی شدن صنعت نفت :نشریه علمی-پژوهشی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،پاییز .1631
 -2پیدایش شیخ نشین ها در خلیج فارس :نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه
تبریز،زمستان 1631
 -6ژئوپلتیک نفت :نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تبریز ،پاییز و زمستان .1631
 -4نفت و دولت در کشورهای عرب خلیج فارس( به زبان فرانسه) :نشریه علمی-پژوهشی علوم
انسانی دانشگاه تبریز ،پاییز و زمستان .1632
 -5ساختار دولت جدید لبنان :نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تبریز ،زمستان .1632
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 -3اهمیت خلیج فارس در روابط بین المللی :نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه
تبریز،تابستان .1634
 -3نفت و تغییرات اجتماعی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس :نشریه علمی-پژوهشی
علوم انسانی دانشگاه تبریز،تابستان .1631
 -8جنگ ایران و عراق و نفت از دیدگاه تاریخی :پژوهشنامه علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ،پاییز و زمستان .1631
 -1صادرات نفت و تغییر شکل اقتصاد کشورهای نفتی :نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی
دانشگاه تبریز ،بهار .1681
-11

قیام قرامطه :نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تبریز ،تابستان .1681

-11

تاریخ نگاری بیزانس :پژوهشنامه علمی –پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید بهشتی ،زمستان .1682
-12

امرای صاحب منصب در دوره خوارزمشاهیان :نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه

اصفهان ،بهار .1684
-16

اطالعات تاریخی و جغرافیایی در آثار و االحیا خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی:

فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسالم ،دانشگاه تبریز +،همکار ،پاییز و زمستان
.1681
-14

خوارزمشاهیان و عنوان رسمی سلطان :نشریه علمی -پژوهشی دانشگاه الزهراء(س)،

 +همکار  ،تابستان .1685
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-15

سیره حضرت علی(ع) در ایام خلفا :فصلنامه علمی –پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

تبریز ،پاییز . 1683
-13

بحران مشروعیت دولت ناصری و تاثیر آن در گرایش ناصر الدین شاه به اصالحات

تجددگرایانه :نشریه علمی -پژوهشی دانشگاه الزهراء(س) + ،همکار .1688 ،
-13

حکام سیستان از تشکیل سلسله قاجار تا تسلیم علی خان سربندی :پژوهش های

تاریخی علمی –پژوهشی دانشگاه اصفهان + ،همکار.1688 ،
-18

چگونگی رسمیت یافتن تشیع صفویان و پیامدهای آن :با همکاری دکتر پرغو،

فصلنامه علمی –پژوهشی شیعه شناسی ،تابستان .1681
-11

ماهیت پهلوی دوم از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک های فدایی خلق

ایران( :)1653-1662فصلنامه علمی –پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهراء(س)+ ،
همکار ،تابستان .1681
-21

بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت :پژوهش های تاریخی علمی-پژوهشی دانشکده

علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،پاییز .1611
-12

اعتراض مردم به نوسازی شهری در دوره پهلوی اول( مجلس ششم تا هشتم تنقیه،

مطالعه اسثناد عرایض مجلس شورای اسالمی) :نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات تاریخ
اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.2313 ،
-11

صنعت نفت و تحول جمعیتی و شغلی در مناطق نفت خیز جنوب ایران :فصلنامه

علمی-پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1612 ،
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-13

واکاوی زمینه ها و عوامل موثر بر آغاز شورش سمکو  1285تا  1213شمسی ،نشریه

علمی _پژوهشی پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان ،پاییز .1614
-12

تولد دولت های مستقل در حاشیه جنوبی خلیج فارس :نشریه علمی-پژوهشی

دانشنامه  ،پاییز و زمستان .1633
-12

نگاهی به تشکیالت اداری ایران در دوره خوارزمشاهیان ،مجله پیک نور دانشگاه پیام

نور + ،همکار
-12

سازمان وزارت در دوره خوارزمشاهیان ،نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی و

اجتماعی دانشگاه تبریز + ،همکار
-12

نقش فرقه های استعماری در ایجاد تشتت و تفرقه بین مسلمانان:فصلنامه دانشگاه

آزاد اسالمی ،بهار .2332
-13

نهضت حروفیه در ایران :نامه انجمن ،فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،سال

سوم ،شماره اول ،بهار .2331
-11

افسانه اسرائیل :ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر ،سال دوم ،شماره ،22

آذر .2331
-33

ناسیونالیسم قومی در ایران :کتاب نقد ،فصلنامه اقتصادی ،فکری و فرهنگی،

شماره  ،13پاییز .2331
-32

صهیونیسم ،تشکیل دولت اسرائیل :کتاب نقد ،فصلنامه اقتصادی ،فکری و فرهنگی

 ،شماره  ،11پاییز .2333
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-31

نام و اهمیت خلیج فارس :مجله تخصصی تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان،

بهار و تابستان.2332 ،
-33

گسترش گفتمان انتقادی در عصر ناصری و پیامدهای حاصل از آن :فصلنامه علمی

–پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد + ،همکار ،زمستان .2332
-32

الیحه امتیاز نفت به کنسزسیوم :مجله زمانه  ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،

مهر و آبان .2332
-32

بررسی جایگاه سیاسی و علمی کرکی در عصر صفویه :نشریه دانشکده علوم

انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز + ،همکار ،تابستان .2331
-32

شیخ الرئیس قاجار و اتحاد اسالم ،فصلنامه علمی-پژوهشی مسکویه دانشگاه آزاد

اسالمی شهر ری ،گروه تاریخ تاریخ -زمستان.2331 ،
-32

تاثیر راههای تجارتی در تحوالت تجاری بیرجند سده سیزده و چهارده شمسی،

فصلنامه مطالعات فرهنگی  ،اجتماعی خراسان.2313 ،
-33

تیمورتاش و بحرین  2321-2332ه.ق ،اصفهان ،فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش

های تاریخی دانشگاه اصفهان.2313 ،
-31

فعالیت های سیاسی-نظامی مسیحیان و رقابت قدرت ها در غرب آذربایجان ،دو

فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ های محلی پیام نور ،پاییز و زمستان  +2312همکار
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-23

واکاوی زمینه ها و عوامل موثر بر آغاز شورش سمکو 2132تا  ،2112پژوهش

های تاریخی دانشگاه اصفهان ،سال  + 2312همکار

ج :تالیفات
 -1پژوهشی درباره نهضت های رهایی بخش جهان :تهران ،فکر روز ،چاپ اول  ،1632چاپ دوم
1638
 -2تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسالم تا پایان علویان
طبرستان :تهران ،دانشگاه پیام نور ،بهمن .1686
 -6تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی جهان اسالم از سال  41تا  223هجری ،تهران،
دانشگاه پیام نور ،اسفند .1686
 -4تاریخ بیزانس ،تهران ،دانشگاه پیام نور ،بهمن .1684
 -5بررسی نقش غرب در شکل گیری و گسترش اختالفات ارضی و مرزی :تهران ،پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی .1685
 -3تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه :تهران ،دانشگاه پیام نور1683 ،
 -3فراز و فرود اصالحات در دوره امیر کبیر :تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1683 ،
 -8صهیونیسم و نقد تاریخ نگاری معاصر غرب :تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
.1683
 -1تاریخ اسالم در آسیای مرکزی تا مغول :دانشگاه پیام نور.1683 ،
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-11

مسائل اقتصادی -سیاسی نفت ایران :تهران ،دانشگاه پیام نور1683 ،

-11

خیزش جنوب( قیام استعماری جنوب(بوشهر) علیه تجاوز نظامی بریتانیا (-1868

 :)1853تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.1611 ،
-12

تاریخ عثمانی و خاورمیانه :تهران ،دانشگاه مذاهب اسالمی .1611 ،

-16

مبارزات آیت ا ...سید عبداهلل بالدی بوشهری در جنگ اول و اوائل دوره رضا شاه:

تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1612 ،
-14

میرزا کوچک خان و مبارزه با استعمار روس و انگلیس :تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و

اندیشه اسالمی.1615 ،

د :سمینار های ملی و بین المللی
-1نفت و اهمیت آن در تاریخ معاصر :سمینار نفت ،دانشگاه تبریز ،اردبیهشت .1633
-2نفت و دولت در ایران  :1658-1662سی و سومین کنگره آسیا ،شمال آفریقا ،کانادا ،اوت .1111
-6اهمیت حاج مال هادی سبزواری در دوره قاجار :کنگره بزرگداشت حکیم سبزواری ،دانشگاه تربیت
معلم سبزوار ،اردیبهشت .1632
-4انگیزه های غرب در تهاجم فرهنگی :سمینار علوم پزشکی تهران ،آبان .1632
-5فرآیند و مصداق های تاریخی در برخورد و سلطه فرهنگی :مجموعه مقاالت سمینار عوامل روانی_
اجتماعی تهاجم فرهنگی و راههای مقابله آن :دانشگاه آزاد رودهن ،مرداد .1636
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-3آیت ا ...بالدی و مبارزه با انگلیسی ها :کنگره پنجاهمین سالگرد آیت ا ...سید عبدا ...بالدی
بوشهری ،اردیبهشت .1682
-3سیراف ونیز خلیج فارس :کنگره سیراف ،بوشهر  25آبان .1684
-8روحانیت و جنبش ضد استعماری شهید رئیس علی دلواری11 :و  11اردیبهشت .1688
-1ایالت فارس کانون مبارزه مقاومت علیه استعمارگران انگلیسی :همایش بین المللی فارس در جنگ
جهانی اول ،شیراز 11 ،و  21آبان .1681
 -11مبارزات آیت اهلل بالدی بوشهری در جنگ جهانی اول علیه انگلستان 16 ،اسفند  ،1614بوشهر

ه :سردبیری مجالت علمی-پژوهشی
-1سردبیر نشریه علمی_پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسالم ،دانشگاه تبریز
-2سردبیر فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی

عضویت درهیئت تحریریه مجالت
-1عضو هیئت تحریریه نشریه علمی_پژوهشی راهبرد
 -2عضو هیئت تحریریه نشریه علمی_پژوهشی ،پژوهش های تاریخی ایران و اسالم دانشگاه سیستان
و بلوچستان.
 -6عضو هیئت تحریریه نشریه علمی_ترویجی علوم و فنون مرزی  ،دانشگاه علوم انتظامی
 -4.عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ های محلی دانشگاه پیام نور
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 -5عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی مسکویه دانشگاه آزاد شهر ری.
 -3عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی "مطالعات تاریخی جهان اسالم"

عضویت در موسسات و کمیتههای علمی
-1عضو گروه تحقیقات آمریکای التین و ونزوئال
-2عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران( شورای عالی انقالب فرهنگی)
-6ریاست کرسی تاریخ و جغرافیا ،کرسی نظریه پردازی  ،نقد و مناظره
-4عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی ،هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
 -5عضو کارگروه تاریخ شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی
 -3عضو کمیسیون تخصصی دانشکده ادبیات ،زبانها و تاریخ هیئت ممیزه دانشگاه الزهراء(س)
-3نماینده کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی تبریز

فعالیت های اجرایی
-1مدیر امور آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی دانشگاه تبریز
-2نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز در کمیسیون آموزشی دانشگاه.
-6نماینده کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز
 -4یک دوره مدیریت گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)
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جوایز /افتخارات علمی
پژوهشگر برتر هشت دوره در دانشگاه الزهراء(س) و دریافت لوح تقدیر

راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری و ارشد
 -2شهال مریوانی ،اوضاع سیاسی و اجتماعی کرمانشاهان در دوره اول قاجار (2122-2123
هجری ) دانشگاه الزهراء(س) ،مهر .2322
-1فرح فرهمند ،جغرافیای تاریخی بردسکن ،دانشگاه الزهراء(س) ،دی .2331
-3هوشنگ خسروبیگی ،نظام اداری ایران در دوره خوارزمشاهیان ،دانشگاه تبریز ،بهمن .2333
-2اشرف سرایلو ،استر آباد در دوره مشروطه سالهای  ،2312-2331دانشگاه الزهراء(س) ،شهریور
.2332
-2سید حسین فالح زاده ،رفتار سیاسی جامعه ایران در قبال خالفت عباسی ،دانشگاه شهید بهشتی،
زمستان .2332
-2بررسی وضعیت زرتشتیان ایران در دوره قاجار،تابستان  2332راهنما
-2بررسی روابط ایران وافغانستان از2322تا2121میالدی-بهار -2332راهنما
-3کشور کمائی ،وضعیت زرتشتیان ایران در دوره قاجار از پادشاهی ناصرالدین شاه تا پایان
قاجار ،دانشگاه الزهراء(س) ،شهریور .2332
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-1زهرا لطفی ،روابط ایران و افغانستان از  2322تا  2121با تکیه بر نقش انگلستان در منطقه،
دانشگاه الزهراء(س)  ،خرداد .2332
-23بررسی تاریخنگاری میرزا محمد جعفر خان حقایق نگار خورموجی،شهریور ،2332راهنما
-22بررسی حیات سیاسی سلیمان میرزا اسکندری،شهریور -2332راهنما
-21بررسی عملکرد سیاسی محمد علی فروغی در دوره پهلوی اول،شهریور -2332راهنما
-23سید حسین فالح زاده،رفتار سیاسی جامعه ایران در قبال خالفت عباسی،دانشگاه شهید
بهشتی،اذر 2332
-22سمیرا شهبازی ،مواضع نمایندگان مجلس اول تا چهارم مشروطه در برابر امتیازات خارجی،
دانشگاه الزهراء(س) ،شهریور .2332
-22محمد جعفر چمن کار ،جایگاه خلیج فارس و دریای عمان در سیاست خارجی پهلوی دوم،
دانشگاه تبریز ،آذر .2332
-22فاطمه محسنی زاده،بررسی تاریخی سفر نامه نویسی زیارتیدر دوره ناصری،اسفند 2332
مشاور
-22زهرا علیزاده بیرجندی ،ناصر الدین شاه و گفتمان تجدد ،دانشگاه الزهراء(س)  ،اسفند .2332
-23انعکاس نگرش جنسیتی در اسناد مدارس شهر تهران دوره رضا شاه،خرداد-2332راهنما
-21بررسی روابط خوانین بختیاری با حکومت مرکزی انگلیس،تیر -2332راهنما
-13بررسی تاثیر سیاست های رضا شاه در مورد زنان ،شهریور -2332راهنما
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-12بررسی وضعیت اوقاف اصفهان در عصر پهلوی،اسفند ،2332مشاور
-11محمد علی پرغو،نقش علمای جبل عاملدر تعمیم وتثبیت تشیع اثنی عشری در
ایران(233تا2133هجری قمری)،دانشگاه تبریز2333،
-13زندگی سیاسی علی سهیلی،ابان -2333راهنما
-12مقایسه عملکرد جریان های اسالمی ومارکسیستی در نهاد های فرهنگی ایران(-2313
2331شمسی)،اسفند ،2333راهنما
 -12سمیه محمودی ،مقایسه عملکرد جریان های مارکسیستی و اسالمی در نهادهای فرهنگی ایران
 2331-2313شمسی ،دانشگاه الزهراء(س) ،اسفند .2333
-12محمد علی پرغو ،نقش علمای جبل عامل در تعمیم و تثبیت تشیع اثنی عشری در ایران(233
تا  2133هجری) دانشگاه تبریز ،مهر .2333
 -12الهام شیرین زبان آذر ،زندگی سیاسی علی سهیلی ،دانشگاه الزهراء(س) ،آبان .2333
-13کار کرد نهاد وقف در استان کرمانشاه در دوره قاجار،اسفند ،2333مشاور
 -11سوسن اصیلی ،تاریخ نگاری عصر ناصری(تداوم و تحول) ،دانشگاه الزهراء(س) ،مهر .2333
-33الهام ملک زاده ،بررسی عوامل موثر بر ایجاد و تکوین موسسات خیریه( رفاهی بهداشتی) در
دوره رضا شاه ،دانشگاه الزهراء(س)،مهر .2333
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-32پروین قدسی زاد ،رویکرد جریان سیاسی مخالف نسبت به ماهیت دولت پهلوی و پیامدهای
آن ( ،)2322-2331دانشگاه الزهراء(س) اسفند .2331
-31مواضعه نمایندگان مجلس اول تا چهارم مشروطه در قبال امتیازات خارج،مهر ،2331راهنما
-33حرمسرا ونقش ان در سیاست عهد ناصری،بهمن ،2313راهنما
-32سمیه سوری،تاثیر سیاست های کشاورزی بر میزان تولیدات کشاورزی در دوره قاجار،مهر
،2313راهنما
-32رودابه رشنود،تاثیر نهضت مشروطه بر نوع مجازاتدر نظام قضایی ایران،مهر ، 2313راهنما
-32فاطمه هوشمند بهابادی،زندگی سیاسی سید ابوالحسن حائری زاده یزدی،اسفند ،2312راهنما
-32نرگس ازموده،نقش دلقکان در سیاست قاجاریه،اسفند،2312مشاور
-33شیدا صابری،کنش و واکنش شهر های ایران در نهضت ملی شدن صنعت نفت با تکیه بر اسناد
د(2311-2331شمسی2123-2123/میالدی)
-31ربابه معتقدی،تاثیر صنعت نفت بر تحول حیات اجتماعی فرودستان مناطق نفت خیز جنوب
ایران.شهریور 2311
-23سهیالصفری،نا امنی اجتماعی در دوره رضا شاه با تکیه بر اسناد عرایض مجلس شورای ملی
(مجلس ششم تا هشتم)،دانشگاه الزهرا (س)
-22فاطمه نور اللهی،باز نمایی مفهوم عوام در متون تاریخی-از انقالب مشروطیت تا انقراض
قاجار
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-21فاطمه شیرانی،بازتاب روایت تقابل ایرانیان با متفقین در خاطره نگاشت های ایرانی جنگ
جهانی اول ودوم،
-23سوسن اصیلی،تاریخ نگاری عصر ناصری(تداوم وتحول)،دانشگاه الزهرا (س)
-22فاطمه هوشمند بهابادی ،زندگینامه سیاسی سید ابوالحسن حائری زاده یزدی ،دانشگاه
الزهراء(س) ،اسفند ماه .2311
 -22معصومه خدابنده لو ،بررسی فعالیت های سازمان های کارگری قزوین از مشروطه تا پهلوی
اول( 2332-2132شمسی) دانشگاه الزهراء(س) ،شهریور .2311
-22آسیه فروغی دهنوی ،بررسی حیات اجتماعی اصفهان در عصر قاجار بر مبنای روایت سفرنامه
نویسان خارجی( از آقا محمد خان قاجار تا سلطنت ناصر الدین شاه)  ،دانشگاه الزهراء(س)  ،مهر
.2311
-22نیره نصرت طلب ،دیدگاه و نقش توده مردم در نهضت مشروطه ،دانشگاه الزهراء(س) ،مهر
.2311
-23سمانه فاضل پور ،بررسی اوضاع اجتماعی اصفهان از نگاه سفر نامه نویسان اروپایی عصر
ناصری ،دانشگاه الزهراء(س) ،مهر .2311
-21سمانه فاضلی،برسی اوضاع اجتماعی اصفهان از نگاه سفر نامه نویسان اروپایی عصر
ناصری،مهر ،2311راهنما
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-23اسیه فروغی،بررسی حیات اجتماعی اصفهاندر عصر قاجار بر مبنای روایت نویسان خارجی(از
اقا محمد خان قاجار تا سلطنت ناصر الدین شاه،تابستان ،2311راهنما
-22معصومه خدابنده لو،بررسی فعالیت های سازمان های کار گری قزوین از مشروطه تا پهلوی
اول،شهریور 2311
-21نیره نوت طلب،نگاهی به نقش اقشار اجتماعی در نهضت مشروطیت،مهر ،2311راهنما
-23افرین دخت سیستانی،روابط فرهنگی ایران والمان در عصر رضا شاه،شهریور ،2311راهنما
-22صالحه دهقان،عملکرد اجتماعی اقتصادی بازارهای مازندران در دوره قاجار با تکیه بر شهر
های ساری وبابل،خرداد،2313راهنما
-22منیژه عباسی،بررسی رویکرد سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی روزنامه جنگل،شهریور
-2312راهنما
-22زینب حسینی،بلدیه قم از تاسیس تا شهرداری(دوره رضا شاه)شهریور،2312راهنما
-22مریم اسدی،روند ایجاد وگسترش سپاه بهداشت در ایران،اسفند ،2312راهنما
-23فرزانه هلشی،بررسی موضع گیری مطبوعات تهران در مورد اصالحات اجتماعی دوره
پهلوی،دی ماه ،2312مشاور
-21فاطمه پرندین،تاریخ داروخانه در عصر قاجار،دی ماه ،2312راهنما
-23بررسی وضعیت اجتماعی ارامنه در دوره رضاه شاه،خرداد،2312راهنما
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-22خدیجه علیزاده،بررسی دید گاه سفر نامه نویسان اروپایی در مورد سیاست مداران ایران در
دوره ناصری،مهر،2312راهنما
-21زینب خدیونی بروجنی،بحران غله از قحطی ناصری تا قحطی دپختکی(-2112
2121شمسی)تیر ،2312راهنما
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