
Sách trinh thám
Time limit: 1s

Dạo gần đây nổi lên một cuốn sách trinh thám vô cùng hay mà không kém phần đặc biệt. Akira là một trong những người may mắn mua được
cuốn sách này. Cuốn sách thú vị ở chỗ mỗi trang sách giới thiệu một loại bí ẩn nào đó của vụ án, và sẽ dần dần được giải thích ở những trang
sau. Quy luật giải mã vụ án được định sẵn: bí ẩn của trang thứ i sẽ được giải thích trên trang thứ a[i] (a[i] ≥ i).

Akira  muốn đọc toàn bộ cuốn sách nhưng tự đặt ra một quy luật để tận hưởng triệt để mỏi cảm giác thích thú khi phá án. Mỗi ngày, anh đọc
trang đầu tiên mà anh chưa đọc trước đó và tiếp tục đọc từng trang một, cho đến khi tất cả những bí ẩn các trang trước đó được giải thích rõ ràng
, 

sau đó, anh ta gấp cuốn sách và tiếp tục đọc nó vào ngày hôm sau từ trang tiếp theo.

Sẽ mất bao nhiêu ngày để  Akira đọc toàn bộ cuốn sách?

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số trang của cuốn sách trinh thám (1 ≤ n ≤ 105)

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên dương a[1], a[2], a[3],…,a[n](1 ≤ a[i] ≤ n) với a[i] là trang chứa lời giải đáp bí ẩn của trang thứ i.

Output

In ra số ngày để Akira đọc toàn bộ cuốn sách.

Example

Input:

9

1 3 3 6 7 6 8 8 9

Output:
4

Note:

Giải thích test:

Trong ngày đầu tiên, Akira chỉ đọc trang thứ nhất. Trong ngày thứ 2, Akira sẽ đọc trang 2 và 3. Ngày thứ 3 Akira đọc các trang từ 4 đến 8. Ngày cuối Akira đọc trang còn lại là 9.
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