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1. Αύξηση των ιαπωνικών εξαγωγών τον 
κατά 27,7% τον Ιούνιο του 2010 

 
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που έδωσε 
στην δηµοσιότητα το Υπουργείο Οικονοµίας 
της Ιαπωνίας, οι εξαγωγές της χώρας τον 
Ιούνιο του 2010 αυξήθηκαν κατά 27,7% σε 
σχέση µε την ίδια περίοδο έναν χρόνο 
νωρίτερα και έφτασαν τα 5,866 τρις γιέν. 
Ειδικότερα, οι ιαπωνικές εξαγωγές το πρώτο 
εξάµηνο του 2010 ανήρχοντο σε 33,97 τρις 
γιέν,  σηµείωσαν δηλαδή αύξηση της τάξης 
του 37,9% σε σχέση µε το 2008. 
 
Παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές συνέχισαν 
να αυξάνονται, το ανωτέρω Ιαπωνικό 
Υπουργείο προειδοποιεί ότι ενδεχοµένως ο 
ρυθµός αύξησής τους να επιβραδυνθεί το 
επόµενο χρονικό διάστηµα (τρίτο ή τέταρτο 
τρίµηνο).  Η παρουσία ισχυρού γιέν, φαίνεται 
να υπονοµεύει την προσπάθεια αύξησης 
των εξαγωγών. Σηµειώνεται ότι το γιέν 
υπερτιµήθηκε τους τελευταίους τρεις µήνες 
κατά 7% έναντι του δολλαρίου και κατά 11% 
έναντι του ευρώ. 
 
Τον Ιούνιο του 2010, το εµπορικό 
πλεόνασµα της Ιαπωνίας άγγιξε τα 686,96 
δισ. γιέν, δηλαδή αυξήθηκε κατά 41,1% σε 
σχέση µε το 2009, σηµειώνοντας την 15η 
συνεχόµενη αύξηση κατά σειρά. Οι εξαγωγές 
προς τις Η.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 21,1% και 
έφτασαν τα 914,48 δισ. γιέν, εξαιτίας κυρίως 
της αυξηµένης ζήτησης για αυτοκίνητα και 
συναφή εξαρτήµατά τους. Οι εξαγωγές προς 
την Ευρώπη σηµείωσαν αύξηση κατά 9% και  
έφτασαν τα 611,22 δισ. γιέν. Οι αντίστοιχες 
εξαγωγές προς την Ασία αυξήθηκαν κατά 
31,7% και ανήλθαν σε 3,3 τρις γιέν. Στο 
διµερές εµπόριο µε την Κίνα, η Ιαπωνία 
παρουσίασε έλλειµµα της τάξεως των 45,93 
δις γιέν, ενώ οι εξαγωγές της αυξήθηκαν 
κατά 22% τον εν λόγω µήνα. 
 
Συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 
2010, το εµπορικό πλεόνασµα της χώρας 
ανερχόταν σε 3,401 τρις γιέν, σηµειώνοντας 
αύξηση για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. 
 
Στο συνολικό εµπόριο µε την Ασία το εν 
λόγω εξάµηνο, το εµπορικό πλεόνασµα της 

έφτασε τα 5,218 τρις γιέν, δηλαδή σηµείωσε 
άνοδο κατά 179,8% σε σχέση µε έναν χρόνο 
νωρίτερα. Το έλλειµµα στις συναλλαγές µε 
την Κίνα έφτασε τα 140,73 δισ. γιέν. Οι 
εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 
29% και άγγιξαν τα 4,961 τρις γιέν, 
βοηθώντας την Ιαπωνία να παρουσιάσει 
εµπορικό πλεόνασµα ύψους 1,965 τρις γιέν. 
Τέλος οι εξαγωγές προς την Ευρώπη 
σηµείωσαν αύξηση 17,2% και έφτασαν τα 
3,715 τρις γιέν. 
 

2. Μείωση της βιοµηχανικής παραγωγής 
κατά 1,5% τον Ιούνιο του 2010 

 
Η βιοµηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας τον 
Ιούνιο του 2010 σηµείωσε πτώση της τάξεως 
του 1,5% τον Ιούνιο σε σχέση µε έναν µήνα 
νωρίτερα, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία 
που έδωσε στην δηµοσιότητα το Υπουργείο 
Οικονοµίας, Εµπορίου & Βιοµηχανίας της 
Ιαπωνίας. Η µείωση της εγχώριας και 
διεθνούς ζήτησης τόσο για αυτοκίνητα όσο 
και για ηλεκτρικές συσκευές και κινητά 
τηλέφωνα, διαδραµάτισαν αποφασιστικό 
ρόλο στην διαµόρφωση του ανωτέρω 
αποτελέσµατος. 
 
 Οι βιοµηχανίες που συνέβαλαν στην 
ανωτέρω µείωση ήσαν κυρίως ο εξοπλισµός 
µεταφορών, η βιοµηχανία σιδήρου & 
χάλυβα, οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα 
χηµικά. Σε σχέση µε τον Ιούνιο του έτους 
2009, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 17%. 
 

3. ‘Ανοδος της ανεργίας στο 5,3% τον 
Ιούνιο του 2010 

 
Η Στατιστική Υπηρεσία της Ιαπωνίας 
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ο ρυθµός της 
ανεργίας στην χώρα τον Ιούνιο του 2010 
διαµορφώθηκε στο 5,3%, αποδεικνύοντας 
ότι οι ιαπωνικές εταιρείες είναι ακόµη 
απρόθυµες στο να προσλαµβάνουν νέο 
προσωπικό και κατά συνέπεια να αυξάνουν 
το κόστος λειτουργίας τους. 
Ειδικότερα, για κάθε 52 δουλειές υπήρχαν 
100 υποψήφιοι, ενώ ο αριθµός των ανέργων 
έφτασε τα 3,4 εκατοµµύρια άτοµα. 
 



 

 3 

4. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
προτείνει αύξηση του φόρου 
κατανάλωσης κατά 15% στην Ιαπωνία 

 
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, συνεχεία 
πρόσφατης επίσκεψης κλιµακίου του στην 
Ιαπωνία και συνάντησής του µε Ιάπωνες 
αξιωµατούχους σε έκθεσή του για την 
ιαπωνική οικονοµία, προτείνει µεταξύ άλλων 
να αυξηθεί ο φόρος κατανάλωσης σε 15% 
από 5%, προκειµένου να βελτιωθούν τα 
οικονοµικά της χώρας αλλά και να µειωθεί το 
δηµόσιο χρέος. 
 
Η αύξηση του φόρου κατανάλωσης 
προτείνεται να πραγµατοποιηθεί από το 
οικονοµικό έτος 2011. Επιπλέον, προτείνεται 
η εν λόγω αύξηση να συνδυαστεί µε µείωση 
των φόρων των επιδοµάτων των 
εργαζοµένων καθώς και µε µεταρρύθµιση 
των εταιρικών φόρων, προκειµένου να 
τονωθούν οι εγχώριες επενδύσεις. 
 
Τέλος ο ανωτέρω διεθνής οικονοµικός 
οργανισµός προτρέπει την Τράπεζα της 
Ιαπωνίας να υιοθετήσει πρόσθετα µέτρα 
νοµισµατικής πολιτικής, προκειµένου να 
καταπολεµηθεί ο αποπληθωρισµός αλλά και 
να υποστηριχθεί η οικονοµική ανάκαµψη της 
χώρας. 
 
Αποτιµώντας συνολικά την κατάσταση της 
οικονοµίας το ∆.Ν.Τ. επισηµαίνει ότι αυτή 
ισχυροποιείται σταδιακώς, υποβοηθούµενη 
από την ισχυρή εξωτερική ζήτηση και τον 
µειούµενο αποπληθωρισµό. 
 

5. Συγκρότηση κυβερνητικού οργανισµού 
για τον και κατάρτιση έλεγχο του 
κρατικού προϋπολογισµού έτους 2011 
στην Ιαπωνία 

 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου 
τύπου, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας σχεδιάζει 
να συγκροτήσει έναν νέο κυβερνητικό 
οργανισµό ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 
την κατάρτιση και τον έλεγχο του καρτικού 
προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 
2011, καθώς επίσης και για την υποβολή 
εισηγήσεων για την µεταρρύθµιση του 
φορολογικού συστήµατος. 
Ο Υπουργός Οικονοµικών της χώρας ως 
µέλος, αναµένεται να διαδραµατίσει 
καθοριστικό ρόλο, τόσο ως προς την 

συγκρότηση, όσο και ως προς την 
λειτουργία του. 
 

6. Υπογραφή συµφωνίας κοινωνικής 
ασφάλισης µεταξύ Ιαπωνίας και 
Βραζιλίας 

 
Υπογράφηκε την 20η Ιουλίου 2010 στο 
Τόκυο, συµφωνία κοινωνικής ασφάλισης 
µεταξύ της Ιαπωνίας και της Βραζιλίας. Την 
συµφωνία υπέγραψαν από πλευράς 
Ιαπωνίας ο Υπουργός Εξωτερικών κ. 
Κατσούγια Οκάντα και από πλευράς 
Βραζιλίας ο Υπουργός κοινωνικής 
ασφάλισης κ. Κάρλος Γκάµπας. 
 
Βάσει της συµφωνίας, οι υπήκοοι των δύο 
χωρών δεν θα χρειάζεται πλέον να 
πληρώνουν συνταξιοδοτικά ασφάλιστρα και 
στις δύο χώρες, όταν ζούνε σ’ αυτές ως 
εκπατρισµένοι. 
 
Σύµφωνα µε διαθέσιµα στοιχεία, περίπου 
60.000 Ιάπωνες υπήκοοι διαβιούν στην 
Βραζιλία, ενώ 300.000 Βραζιλιάνοι υπήκοοι 
διαβιούν στην Ιαπωνία. 
 

7. Η ιαπωνική  εταιρεία πετρελαίου 
“JOGMEC” υπέγραψε συµφωνία 
συνεργασίας µε καζάχικη εταιρεία για την 
εκµετάλλευση σπάνιων µετάλλων στο 
Καζακστάν 

 
Η ιαπωνική εταιρεία πετρελαίου και 
µεταλλευµάτων JOGMEC (Japan Oil, Gas 
and Metals National Corporation, 
www.jogmec.go.jp) υπέγραψε µνηµόνιο 
συνεργασίας µε την καζαχική εταιρεία “Tau-
Ken Samruk National Mining Co” για την 
από κοινού εκµετάλλευση και έρευνα 
πολύτιµων µετάλλων στο Ανατολικό 
Καζακστάν. 
Σηµειώνεται ότι τα πολύτιµα µέταλλα  
αποτελούν απαραίτητα υλικά τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή κινητών 
τηλεφώνων αλλά και µπαταριών λιθίου. 
Επιπλέον, εκτιµάται ότι στο Καζακστάν 
βρίσκονται πάνω από το 10% των 
παγκόσµιων αποθεµάτων βολφραµίου. 
 
Η ανωτέρω συµφωνία σκοπεύει να 
συµβάλλει στην µείωση της εξάρτησης της 
Ιαπωνίας από την Κίνα για την προµήθεια 
τέτοιων µετάλλων, έτσι ώστε να υπάρξει 
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βελτίωση των τιµών αλλά και αύξηση της 
εµπορεύσιµης ποσότητας. 
 
Η Κίνα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους 
προµηθευτές πολύτιµων µετάλλων 
παγκοσµίως, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει 
λάβει µέτρα για την µείωση των εξαγωγών 
της. Έτσι για παράδειγµα η Ιαπωνία εισάγει 
το 85% των αναγκών της σε βολφράµιο από 
την Κίνα. Το έτος 2008, η Ιαπωνία εισήγαγε 
4.000 τόνους βολφραµίου. 
 
Η  JOGMEC είναι η δεύτερη ιαπωνική 
εταιρεία η οποία συµµετέχει σε σχέδιο 
εκµετάλλευσης πολύτιµων µετάλλων στο 
Καζακστάν. Η “Toshiba Corporation” 
(www.toshiba.com) έχει ήδη συµµετάσχει σε 
ανάλογο σχέδιο εκµετάλλευσης πολύτιµων 
µετάλλων από ορυχεία ουρανίου. 
 

8.  Η Ιαπωνία και η Ιορδανία καταλήγουν 
στην επίτευξη συµφωνίας πυρηνικής 
συνεργασίας 

 
∆ηµοσιεύµατα του εγχώριου τύπου 
αναφέρουν ότι η Ιαπωνία και η Ιορδανία 
κατέληξαν σε επίτευξη συµφωνίας 
πυρηνικής συνεργασίας στα τέλη Ιουλίου 
2010, βάσει της οποίας η πρώτη, θα 
πουλήσει την τεχνολογία κατασκευής 
εργοστασίων παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας. Οι σχετικές διαπραγµατεύσεις 
είχαν ξεκινήσει προ έξι εβδοµάδων στο 
Αµµάν της Ιορδανίας. 
 
Η Ιαπωνία βρίσκεται επίσης σε 
διαπραγµατεύσεις µε την Ινδία, προκειµένου 
να εξασφαλίσει την πώληση τεχνολογίας 
πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς 
σκοπούς. Στις προσπάθειές της αυτές, οι 
οποίες ασφαλώς θα συµβάλλουν σηµαντικά 
στην ενίσχυση της οικονοµικής της 
ανάπτυξης, έχει να αντιµετωπίσει τον οξύ 
ανταγωνισµό ρωσικών και νοτιο-κορεατικών 
εταιρειών οι οποίες και αυτές µε την σειρά 
τους, επιδιώκουν να επιτύχουν ένα 
κερδοφόρο συµβόλαιο. 
 

9. Η τρίτη συνάντηση Υπουργών 
Εξωτερικών Ιαπωνίας & χωρών Μεκόνγκ 

 
Η τρίτη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών 
µεταξύ της Ιαπωνίας και των χωρών 
Μεκόνγκ (ενός εκ των µεγαλυτέρων 

ποταµών της Ασίας) πραγµατοποιήθηκε στο 
Ανόι του Βιετνάµ την 21η Ιουλίου 2010. Εκ 
µέρους της Ιαπωνίας έλαβε µέρος Ο 
Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κ. 
Κατσούγια Οκάντα. 
 
Σύµφωνα µε το κοινό ανακοινωθέν που 
εξεδόθη µετά το τέλος της ανωτέρω 
συνάντησης, οι Υπουργοί Εξωτερικών 
διεξήγαγαν καρποφόρες συζητήσεις κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως η ενίσχυση της 
συνεργασίας Μεκόνγκ-Ιαπωνίας προς 
όφελος της ευηµερίας και της ειρήνης στην 
ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Επιπλέον, 
επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους 
να ενισχύσουν την συνεργασία Μεκόνγκ-
Ιαπωνίας και δήλωσαν ότι η διακήρυξη του 
Τόκυο (Tokyo Declaration) και το 
Πρόγραµµα ∆ράσης 63 (Action Plan 63) της 
πρώτης συνάντησης κορυφής Ιαπωνίας-
χωρών Μεκόνγκ, αποτελούν τις 
κατευθυντήριες γραµµές για µία επιτυχή 
συνεργασία µεταξύ των δύο πλευρών στο 
µέλλον. 
 
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας κ. 
Οκάντα από την πλευρά του, εξέφρασε την 
βούλησή της κυβέρνησης της χώρας του να 
συνεχίσει την παροχή βοήθειας στις χώρες 
της περιοχής Μεκόνγκ. 
Από την άλλη, οι Υπουργοί Εξωτερικών των 
χωρών της περιοχής Μεκόνγκ τόνισαν ότι η 
ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να λάβει 
χώρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκεται 
σε αρµονία µε την ανάπτυξη του ΑΣΕΑΝ και 
γενικότερα της περιοχής της Ανατολικής 
Ασίας. 
 
Τέλος, οι συµµετέχοντες Υπουργοί 
συζήτησαν ζητήµατα παγκόσµιου 
ενδιαφέροντος, όπως η Κορεατική 
χερσόνησος, η Μυανµάρ, η µεταρρύθµιση 
στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. κλπ. 
 

10. Η “Panasonic” εξαγοράζει τις δύο 
θυγατρικές της “Sanyo Electric Co” και 
“Panasonic Electric Works Co” 

 
H Ιαπωνική εταιρεία πώλησης ηλεκτρικών 
ειδών “Panasonic”(www.panasonic.com) 
ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τις µετοχές 
των  δύο θυγατρικών της εταιρειών “Sanyo 
Electric Co” και “Panasonic Electric Works 
Co”, σε µία προσπάθεια να ανταπεξέλθει 
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στον διεθνή ανταγωνισµό αλλά και να 
επικεντρωθεί στην παραγωγή 
περιβαλλοντικών-ενεργειακών προϊόντων. 
Ενοποιώντας την διοίκηση των εταιρειών, η 
“Panasonic” σκοπεύει να αξιοποιήσει στο 
µέγιστο τα “δυνατά σηµεία” των 
εξαγοραζόµενων εταιρειών : της “Sanyo” 
στις ηλιακές µπαταρίες και της “Panasonic 
Electric Works Co” στην κατασκευή οικιακού 
εξοπλισµού. 
Σηµειώνεται ότι η “Panasonic” κατέχει το 
50,2% της “Sanyo”και το 52,1% της 
“Panasonic Electric Works Co”.  
 
Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα για το 
τρίµηνο Απριλίου-Ιουνίου 2010, λειτουργικά 
κέρδη ύψους 83,84 δισ. γιέν, έναντι 20,18 
δισ. γιέν την ίδια περίοδο το έτος 2009. 
 

11. Η “Nissan” αποσκοπεί σε µερίδιο 20% 
στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως 
το έτος 2020 

 
Ο πρόεδρος της “Nissan Motor Co” 
(www.nissan.co.jp) κ. Κάρλος Γκόσν, 
δήλωσε πρόσφατα ότι η εταιρεία του και ο 
στρατηγικός της εταίρος “Renault SA” 
αποσκοπούν σε κατάληψη µεριδίου 20% της 
παγκόσµιας αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
µέχρι το έτος 2020. 
 
Σ’ ένα διαρκώς αυξανόµενο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, όπου όλες οι ανταγωνίστριες 
εταιρείες (π.χ. Toyota, Honda Motor κλπ) 
κατασκευάζουν ολοένα και περισσότερο 
φιλικά προς το περιβάλλον οχήµατα, η 
“Nissan” θα δώσει το βάρος στην προώθηση 
παρόµοιων οχηµάτων. Ήδη τον ∆εκέµβριο 
σχεδιάζει την προώθηση του ηλεκτρικού της 
αυτοκινήτου “Leaf”. 
 

12. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας βοηθά 
ιαπωνικές εταιρείες κατασκευής 
δορυφόρων να υπογράψουν συµβόλαια 
σε αναδυόµενες οικονοµίες 

 
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας βοηθά τις 
ιαπωνικές εταιρείες κατασκευής δορυφόρων 
να αποκοµίσουν κερδοφόρα συµβόλαια σε 
αναδυόµενες οικονοµίες µε απώτερο σκοπό 
τόσο αυτές να επεκταθούν στην σχετική 
διεθνή αγορά όσο και να ανταγωνιστούν 
αµερικανικές ή ευρωπαϊκές εταιρείες. 
 

Σύµφωνα µε δηλώσεις του κ. Σιούτσι 
Κανέκο, διευθυντή του Γραφείου 
Εκµετάλλευσης του ∆ιαστήµατος στο 
Ιαπωνικό Υπουργείο Οικονοµίας, Εµπορίου 
και Βιοµηχανίας, η κυβερνητική υποστήριξη 
των ιαπωνικών εταιρειών είναι απαραίτητη 
στην προσπάθεια των τελευταίων να 
“κερδίσουν” συµβόλαια στην αλλοδαπή. Και 
τούτο διότι όταν οι Ιάπωνες κατασκευαστές 
δορυφόρων διαπραγµατεύονται µε 
εκπροσώπους αναπυσσόµενων χωρών, οι 
οµόλογοί τους είναι συνήθως κυβερνητικοί 
αξιωµατούχοι. 
 
Σηµειώνεται ότι στην Ιαπωνία οι δορυφόροι 
µαζί µε τα εργοστάσια παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας αλλά και τους 
σιδηροδρόµους υπερταχείας (Shinkasen) 
θεωρούνται σηµαντικά σχέδια, η τεχνολογία 
των οποίων µπορεί να “εξαχθεί” στο 
εξωτερικό και ως εκ τούτου να αποφέρουν 
µεγάλα κέρδη στις ιαπωνικές εταιρείες. 
 
Κατά συνέπεια, τον Φεβρουάριο του 2009, η 
Ιαπωνία απέστειλε µικτή εµπορική αποστολή 
στην Αίγυπτο, αποτελούµενη από 
εκπροσώπους ιαπωνικών εταιρειών αλλά 
και κρατικούς αξιωµατούχους, προκειµένου 
να προωθήσει σχετικές πωλήσεις στην εκεί 
αγορά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της 
Νοτίου Αφρικής. Εκ µέρους των ιαπωνικών 
εταιρειών συµµετείχαν οι “Mitsubishi Electric 
Corp.” καθώς και “Nec Corp.”. 
Eπισηµαίνεται πως η Αίγυπτος την τρέχουσα 
χρονιά αναµένεται να  προβεί στην αγορά 
ενός δορυφόρου-παρατηρητή για την 
πρόληψη πληµµυρών αλλά και άλλους 
σκοπούς. 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου 
τύπου, η Ιαπωνία σχεδιάζει να αποστείλλει 
παρόµοιες αποστολές σε Βραζιλία, 
Αργεντινή και Περού τον Αύγουστο,τ.έ.,  µε 
στόχο να πετύχει παραγγελίες 5 έως 10 
δορυφόρων ετησίως. 
 
Η παγκόσµια αγορά δορυφόρων-
παρατηρητών (εξαιρουµένων αυτών που 
προορίζονται για στρατιωτική χρήση) 
αναµένεται να διπλασιαστεί τα επόµενα 
χρόνια. Μεγάλη ζήτηση αναµένεται να 
υπάρξει από τις αναδυόµενες οικονοµίες και 
αναπτυσσόµενες χώρες, εξαιτίας των 
αυξανόµενων αναγκών τους για συλλογή 
πληροφοριών όσον αφορά τους υδάτινους 
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πόρους, την γεωργία, την πρόληψη των 
καταστροφών κλπ. 
 

13. Συνεργασία µεταξύ “Microsoft” και 
“Fujitsu”για από κοινού παροχή 
υπηρεσιών µέσω διαδικτύου 

 
Η “Microsoft Corp” (www.microsoft.com) 
ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί µε την 
ιαπωνική εταιρεία “Fujitsu” (www.fujitsu.com) 
για την από κοινού παροχή υπηρεσιών 
µέσω διαδικτύου (cloud computing). 
Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν κυρίως 
εταιρικούς πελάτες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


