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شــرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد تهیه برج، اجرای فونداســیون و نصب برج رینگ 63 کیلوولت شهر اردبیل 
به پســت 230 کیلوولت اردبیل دوم را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت فروش اسناد: از ساعت 8 صبح مورخه 96/3/24 لغایت ساعت 19 مورخه 96/3/27 

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 2/068/000/000 ریال بحروف )دو میلیارد و شــصت و هشــت میلیون ریال( بصورت 
ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی بحســاب سیبا به شــماره 2175090408006 بانک ملی شعبه برق منطقه ای تبریز بنام شرکت 

برق منطقه ای آذربایجان
مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد: آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 96/4/11 

بهای فروش اسناد: 200/000 ریال )دویست هزار ریال(
ســاعت، روز و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه ســاعت 11 مورخه 96/4/11 تبریز بلوار استاد شهریار نبش پارک 

باغالرباغی شرکت برق منطقه ای آذربایجان طبقه ششم، سالن جلسات خواهد بود.
شرایط خاص: 

1. داشتن سابقه اجرای دو پروژه مشابه )ارائه کپی قرارداد اجرای کامل خط 4 مداره 63 کیلوولت و یا باالتر بطول 10km( تحویل 
دائم پروژه در ضمانتنامه کارفرما الزامی است.

نحوه برگزاری مناقصه: یک مرحله ای
مدت انجام پروژه: 9 ماه

الزم به توضیح است به پیشنهادهای فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 
شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-27313131
دفتر ثبت نام سامانه ستاد در تبریز 35268459-041 در تهران 021-85193768-88969737

جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 33281265-041 تماس حاصل فرمایند.
www.tavanir.org.ir               iets.mporg.ir              www.azrec.co.ir

آگهی مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

نوبت دوم

وزارت نیرو
شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد در نظر دارد تهیه و تحویل 5 دستگاه، شرکت برق منطقه ای آذربایجان

راک پرظرفیت یکپارچه 12 ماژوله و 60 دستگاه یونیت شارژر سوئیچ 
مد مربوط به راک شــارژر فوق طبق استاندارد شرکت مخابرات ایران 
به شــرح و کیفیت مندرج در اســناد مربوطه را از طریق مناقصــه عمومی خریداری 
نماید. از کلیه اشــخاص حقوقی واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده توسط مراجع 
ذیصالح دعوت می شــود پس از واریز مبلغ 50/000 ریال به حســاب جام شــماره 
1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181  
به نام شــرکت مخابرات  ایران - منطقه یــزد حداکثر تا تاریخ 1396/4/3 در وقت 
اداری به واحد قراردادهای این شــرکت واقع در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز 
اداری مخابرات ایران- منطقه یزد مراجعه و با ارائه فیش بانکی اسناد مناقصه را دریافت 
و پس از تکمیل، آنها را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشــنهاد خود و سایر مدارک 
حداکثر تا تاریخ 1396/4/17 به دبیرخانه این شــرکت واقع در ســاختمان مذکور 

تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارک الزم: 1- تضمین شــرکت در مناقصه به مبلــغ 280/000/000 ریال 
بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی یا واریز وجه نقد به حساب جام شماره 
1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 

به نام شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد.            2- اسناد مناقصه.
قابل توجه شرکت کنندگان:

* به پیشــنهادهای مبهم، فاقد امضاء، مشــروط، فاقد ســپرده، با سپرده مخدوش، با 
سپرده کمتر از میزان مقرر، با چک شخصی و نظایر اینها و همچنین پیشنهادهایی که 

بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هرگونــه  FOC در LOP ممنــوع بوده و در نرخ پیشــنهادی، باید ارزش قیمت 

تخفیف و موارد رایگان در کل اجزاء مناقصه سرشکن شود.
* در صورت درج آگهی در روزنامه اســتانی مالک زمان توزیع اسناد و تحویل آنها به 

دبیرخانه این شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.
* این مناقصه یک مرحله ای بوده و گشایش پاکت ها در تاریخ 1396/4/18 
در محل اداره تدارکات و پشــتیبانی شــرکت به نشــانی: یزد- میدان امام حسین)ع( 

ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد طبقه اول می باشد.
WWW.yazdtelcom.ir -37333018 تلفن پاسخگویی  

مناقصه شماره 96/3
شرکت مخابرات استان یزد نوبت دوم

سهامی خاص

شرکت مخابرات ایران )منطقه یزد(

خلقتم للبقا ال للفنا

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

رحلت همسرفاضلهوصابرهحضرتآیتاهللسیداحمدعلمالهدی 
نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محبوب شهر مقدس مشهد و 
والدهماجدههمسرآیتاهللسیدابراهیمرئیسی تولیت محترم 
آســتان قدس رضوی منصوب مقام معظم رهبــری مدظله العالی 

موجب تألم و تأثر گردید.
این ضایعه تاســف بار را به عموم فرهیختگان و مفسران 
عالیقدر قرآن به ویژه هیئت امنا و اساتید محترم دانشگاه 
امام صادق علیه السالم تســلیت گفته و برای آن مرحومه 
علودرجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نمائیم.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 

مورد تصویب واقع شد.

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م 10100464606 

بســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمودگان ش م 

10100252339 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 

مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده 

توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت  شیمیایی شمین سهامی خاص به شماره ثبت 29996 
و شناسه ملی 10100754556

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/2/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه سود و زیان مالی شرکت در سال 1394 و مورد تصویب 
قرار گرفت.

آقای قادر فرهادی به شماره ملی 5459250536 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم لیال احمدی پشکلو به شماره ملی 0059398231 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده 
توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سروش سالمت رازی
 سهامی خاص به شماره ثبت 291033 

و شناسه ملی 10103290633

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان در نظر دارد برابر اعتبار ابالغی 
از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تأمین تجهیزات سخت افزاری کامیپوتری را از 

طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط متقاضی:

دارای تائیدیه شــورای عالی انفورماتیک در زمینه ارائه قطعات و ملزومات با 
حداقل رتبه 5، با اعتبار زمانی الزم

داشتن امکانات الزم و نیروی انسانی متخصص و مجرب
داشتن توان مالی در جهت تأمین قطعات و تجربه کافی و مرتبط با موضوع عملیات

لذا شــرکت های صالحیــت دار در ایــن زمینــه کاری می تواننــد از تاریخ 
96/3/22 لغایــت 1396/3/27 جهــت دریافــت اســناد مناقصه به 
ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایــران( بــه آدرس اینترنتی

 http://www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
ضمنــًا مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه معــادل 180/000/000 ریال 
)هجده میلیون تومان( می باشــد که متقاضیان می بایســت مبلغ مذکور را به 
حســاب بانکی شــماره 2171322801002 تحت عنوان تمرکز وجوه 
سپرده ثبت اسناد و امالک اســتان سمنان واریز و فیش بانکی را تسلیم و یا 
نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معادل وجه تضمین شرکت در مناقصه اقدام 
نماینــد و ضمانتنامه یا فیش بانکی مربوطه را در پاکت الف )پاکت ضمانتنامه 
شــرکت در مناقصه( قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه 
مورخــه 1396/4/7 به دبیرخانه این اداره کل به آدرس: ســمنان خیابان 
طالقانی پایین تر از میدان ارگ اداره کل ثبت اســناد و امالک استان سمنان 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
آخرین مهلت دریافت اســناد مناقصه مورخه 1396/3/27 و آخرین مهلت 
تسلیم )ارســال( پیشــنهادات از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
لغایت 1396/4/7 و گشــایش )رؤیت( پیشنهادات صبح روز شنبه مورخه 
1396/4/10 در محل اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان می باشد.

نکته قابل توجه: کلیه مراحل مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ایران( برگزار می گردد و تأمین کنندگانی که قصد ارائه پیشنهاد دارند از 
طریق سایت مذکور نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

نوبت دوم )اصالحی(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/2/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند:
یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 
میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به شــماره ملی 
0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی به شماره ملی 
0450486125 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 1394/10/30 

به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخــاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱6۴۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه ۲۴ خرداد ۱396  ۱9 رمضان ۱۴3۸   ۱۴ ژوئن ۲0۱۷

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

بزرگتر از 
آزادی حلب

مجبوری 
توجیه کنی

که این همه 
تناقض 
بگویی؟!

لحظــه گریــه اذان شــده بــودکعبه می رفــت در دل محراب

* در جریان این پیشروی، شمار زیادی از تکفیری های داعش کشته و یا زخمی شدند.
* با پیروزی های تازه ارتش سوریه و مقاومت در منطقه بیابانی تدمر، »السخنه« آخرین شهر و مرکز تجمع داعش 

در استان »حمص« در نوبت آزادسازی قرار گرفت.
* ارتش سوریه و مقاومت پس از آزادسازی السخنه، پیشروی خود را به سمت شهر »دیرالزور« آغاز می کنند.

* پیروزی های بزرگ ارتش سوریه در شرق این کشور، باعث مسدود شدن خطوط مواصالتی داعش شده و آمریکا 
را به شدت نگران کرده است.                                                                                           صفحه آخر

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور

سند2030
ازدستورکاردولتخارجشد

آزادسازی 100 کیلومتر مربع از شرق تدمر
به دست ارتش سوریه

گزارش خبری تحلیلی کیهان

پاسخگستاخیهایآمریکا
عملبه29شرطبرجاماست

* فتوای عجیب مفتی ســعودی؛ اگر آل ســعود راضی 
نباشد روزه مردم قطر قبول درگاه حق نخواهد بود!

* هشــدار جنبش نجباء عراق بــه آمریکا؛ اگر حماقت 
کنید، پشیمان می شوید.

* نتیجه تحقیقات مستقل درباره کودتای نافرجام ترکیه؛ 
اردوغان از کودتا خبر داشت!

* سازمان بهداشت جهانی هشدار داد؛ شمار مبتالیان به 
وبــا در یمن طی 4 ماه آینده به یک میلیون نفر خواهد 

رسید.
* کره شــمالی: فاصله پیونگ یانگ تــا نیویورک برای 

موشک های بالستیک ما زیاد نیست.
صفحه آخر

وزیردفاع آمریکا:

سطح آمادگی ارتش آمریکا بسیار پایین است
شگفت زده شدم!

جنگقدرتدراردوگاهمدعیاناصالحات
اختالفبرسرتعیینشهردار

صفحه۳

گار شدم ی کعبه رست هب خدا

* مــا نیاز به پول یا جذب ســرمایه خارجی در صنعت 
بــرق نداریم و با ریال و ارز داخلی می توانیم این صنعت 

را تقویت کنیم.
* دور زدن ســاز وکار امنیتی و حفاظتی در قرارداد با 

توتال.

* مدیرعامل ســازمان اموال تملیکی خبر داد: با وزارت 
امــور خارجه برای واگــذاری خودروهای لوکس قاچاق 

مذاکره کرده ایم.
* یک کارشناس اقتصاد: مصوبه مالیاتی دولت ضد تولید 
مسکن است.                                          صفحه۴

مدیرعامل مپنا:

جذب سرمایه خارجی بهانه ای برای واردات 
شده است

* رای گیری درباره تحریم های جامع علیه ایران، موســوم به »قانون مقابله 
با اقدامــات بی ثبات کننده ایران- 2017« در کنگــره آمریکا تا پایان هفته 
به تعویق افتاد. علت این اســت که نمایندگان کنگره به توافق رســیدند تا 

تحریم ها علیه روسیه را به الیحه تحریم های برنامه موشکی ایران بیافزایند.
* این طرح خواســتار اعمال تحریم هایی جدید علیــه ایران به  بهانه برنامه 
موشکی، انتقال تسلیحات، حمایت از گروه های مقاومت )که واشنگتن آنها را 

تروریستی می داند( و نقض ادعایی حقوق بشری است.
* »ریچارد نفیو« کارشناس مسائل تحریمی و عضو سابق تیم مذاکره کننده 
هسته ای آمریکا: تحریم های جدید، شرکت های خارجی را از انجام مبادله با 
ایران هراسان خواهد کرد که این باعث تضعیف وعده رفع تحریم ها است که 

در توافق هسته ای به ایران وعده داده شده است.

* در پاسخ به نقض عهدهای مکرر برجام از سوی آمریکایی ها، ظریف از ارسال 2 نامه به فدریکا موگرینی خبر داده 
است.

* نامه نــگاری با اروپایی ها مانع بدعهدی های آمریکا نبــوده و تنها راه حل عملی و قاطع در این زمینه، عمل به 29 
شرطی است که پیش از اجرای برجام از سوی رهبر معظم انقالب، مجلس و شورای عالی امنیت ملی تعیین شد.

* »علی اکبر والیتی« عضو هیئت نظارت بر برجام-تیرماه 95- : به برخی شروط 9 گانه ابالغ شده از جانب رهبر معظم 
انقالب در خصوص اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد.                                          صفحه2

* در این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کردند که سند تحول آموزش و پرورش در تمام 
مسائل آموزشی مورد توجه باشد.

* تحت الشعاع قرار گرفتن تربیت دینی دانش آموزان، وجود موارد خالف اسالم در سند 20۳0، موضوع استقالل ملی 
و ضرورت در دستور کار قرار گرفتن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سبب شد تا رهبر معظم انقالب 2 بار علنا 

و صریحا موضع رسمی خود درباره این سند را اعالم کنند.
* مهدی نوید ادهم، دبیر شــورای عالی آموزش و پرورش : بیانات رهبر معظم انقالب برای شــورای عالی آموزش و 

پرورش فصل الخطاب بود و بالفاصله پس از این فرمایشات، اجرای سند 20۳0 در آموزش و پرورش متوقف شد.

* دیروز ۱۵۱ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اعالم رسمی ملغی شدن سند 20۳0 شده بودند.
* کارشناســان معتقدند با وجود اسناد باالدستی مصوب در نظام مثل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند 
مهندســی فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسالمی و غیره چه نیازی به امضاء، تصویب و اجرای 

سند 20۳0 است که توسط بیگانگان نوشته شده و با فرهنگ اصیل اسالمی همخوانی ندارد.
* دولت مدعی بود که 20۳0، در حد یک بیانیه و توصیه نامه است و الزام آور نیست درحالی که در ۱7 جای سند بحث 
تعهد مطرح شده و همچنین ۱۵0 مورد در این سند کلمه تضمین آمده، آیا با وجود ۱۵0 بار تکرار کلمه تضمین و ۱7بار 
تکرار کلمه تعهد، این سند واقعا یک توصیه است؟                                                                                         صفحه۱0

* 4 سال پنهانکاری ... و ناگهان 
فرار به جلو در دولت   صفحه2


