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 مقدمه .1

وبه هیئت مدیره و پیش بینی طرح براساس مص( www.parand.ntdc.ir) پرندشرکت عمران شهر جدید 

. را طی دو مرحله به مسابقه بگذارد پرند اجتماعی شهر -تاالر فرهنگیدر نظر دارد که طراحی جامع شهر 

 به شمال از شهر این .است شده واقع تهران  کیلومتری 91 و  تهران استان غربی جنوب در پرند جدید شهر

 رودخانه به جنوب و غرب سمت از و امام فرودگاه اراضی و کریم رباط شهر به شرق از و ارتفاعات تخت رستم

 منطقه ای این شهر به شرح زیر می باشد: و امکانات بالقوه ویژگی ها .گردد می محدود شور

 

  پرند – کرج –قرارگیری محدوده استقرار پرند در یکی از سه راس مثلث تهران 

 مجاورت با شبکه های مهم ارتباطی جاده ای،ریلی 

  سرزمین ایرانیان  -نزدیکی به مرکز تفریحی گردشگری  زرندیه 

 دارابودن اراضی اختصاصی  صنعتی در قالب شهرك صنعتی در جنوب شهر پرند 

  بین المللی امام خمینی نزدیکی به فرودگاه 

 دانشجو   11111، نیروی کار و مراکز دانشگاهی  با بودن جمعیت جوان دارا 

 گسترده بازار حوزه و نفوذ حوزه بودن دارا  



4  

 

 کیلومتری 91 فاصله در پایتخت به نزدیکی 

 شور رودخانه به نزدیکی 

شهر آگاه بود این ویژگی ها و برای شناخت شهر جدید پرند نیز می بایست بر امکانات بالفعل و بالقوه 

 امکانات مرتبط با شهر پرند عبارتند از:

 اسالمی آزاد دانشگاه 

 صنعتی شهرك 

 ورزشی اماکن و کارتینگ 

 جهانی تجارت مرکز 

 نمایشگاهی مجموعه 

 اسالمی ایرانی بازار راسته 

 مشاهیر بوستان دره رود  

 سالمت دهکده 

 پرتراکم مسکونی بافتهای 

 مجهز محور اداری  تجاری  مختلط های پروژه 

 هکتاری 11 اراضی – آرمان محله ساخت در مشارکت پروژه  

 هکتاری 191 اراضی –گلبهار محله ساخت در مشارکت پروژه  

 

در  های مسکونی از ابتداهای مهر اختصاص دارد. این مجتمع به محل استقرار مسکن پرندهائی از شهر پهنه

های آپارتمان واحد مسکونی در قالب 111111استقرار  1916اند و از سال حضور نداشته پرندبرنامه شهر 

-شده و هم اکنون مورد بهرهساخته شده و بسیاری از آن هابرای این شهر در نظر گرفته متوسط و بلندمرتبه

 اند.فتهبهره برداری و سکونت قرار گر مورد مدکم درآ اقشارها عمدتا توسط اند. این پهنهبرداری قرار گرفته

در حال  و فازهای صفر، یک و دو به شهرداری تحویل شده است. تاسیس شد 1931پرند درسال شهرداری

 برخوردار است. ) شهرداری و شرکت عمران(  از دو مدیریت شهری پرندحاضر شهر جدید 

غالب و تمرکز این با توجه به نیاز شهر به مراکز کارگاهی و صنعتی غیرآالینده و با در نظر گرفتن بادهای 

های برای صنایع و استقرار کارگاه شهر جنوبی قسمت در هکتار 311 حدود در مکانی، قبیل کاربری ها
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برای دراز مدت، بر  پرندپیش بینی طرح های کالن اقتصادی و اجتماعی . استتولیدی در نظر گرفته شده

 افزایش میزان شاغلین و کاهش وضعیت خوابگاهی شهر داللت دارند.

 کنندهبرگزارمعرفی  .2

 اجتماعی -تاالر فرهنگیطرح برنده مسابقه  کارفرمایکننده و عنوان برگزارب پرندشرکت عمران شهر جدید 

شهرهای جدید وابسته به وزارت راه  عمران مجموعه شرکت مادر تخصصیهای زیراز شرکت پرندشهر جدید 

  و شهرسازی می باشد.

 (به پاور پوینت مراجعه شود) معرفی سایت .5

 فضاهای کیفی ارتقای راستای در دارد، نظر در پرند جدید شهر عمران شرکت هستید مستحضر که همانگونه

 مرکز عنوان به را پرند جدید شهر فرهنگی اجتماعی تاالر طراحی ،جدید شهرهای به بخشی هویت و شهری

 به طراحی در توجه و محور انسان فضاهای ایجاد .بگذارد مسابقهبه  شهروندان وفرهنگی اجتماعی تعامالت

 eco smart)محیط با وسازگار هوشمند طراحی الزامات رعایت و جدید شهرهای نوین نسل عنوان

design )رویداد قابلیت با فضاهایی بینی پیش و تاالرشهر مجموعه عملکرد بودن مقیاس چند بر تاکید و 

 شرکت سیاستهایو جز که است مهمی اهداف از جامع طرح شهرسازی و معماری ضوابط با انطباق و محوری

 .باشد می عمران

مورد  تیمساحت سا قرار دارد. مجهز بلواربرِ 6 فاز در واقع پرند جدید شهر فرهنگی اجتماعی تاالر سایت

کم تراکم، در شرق  یمحور مجهز واقع شده است. در شمال آن بافت مسکونهکتار و در شمال  5/9نظر

بلوار چهاربانده به  زیو در جنوب آن ن یو بافت مسکون یمتر 45در غرب معبر  ،یو تجار یسبز عموم یفضا

 مراجعه شود. نتیپوبه پاور شتریاطالعت ب یمتر)محور مجهز( قرار دارد . برا 11عرض 
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 اهداف طرح .4

 و معماران عموم خالقیت و تجربه دانش، نظرها، نقطه گرفتن مشارکت به اول مرحله مسابقه هدف

 –ماعی تاالر اجت برای مناسب طراحی های ایده و مفهوم رویکرد، کردن مشخص برای ایرانی، شهرسازان

در فاز شش در حال ساخته شدن و پر شدن است و زمین در نظر گرفته شده باشد. شهر میفرهنگی پرند 

کدام معماری برای است. پرسش و درخواست اصلی و اساسی کارفرما این است: توسعه پرند قرار گرفته 

کارفرما  ترین است؟در حال شکلگیریست، مناسب ی که شهر فرهنگی -تاالر اجتماعیساماندهی 

بعنوان یک قلمرو همگانی بتواند در  پرندشهر  فرهنگی -اجتماعی تاالرخواهان آنست که سازمان فضائی 

 تاالراین  مورد نظر برای طراحیاهداف سایر  شکلگیری شخصیت شهر نقشی تاثیر گذار داشته باشد.

 عبارتند از: پرندشهر  فرهنگی -اجتماعی

به منظور ایجاد یک مرکز شهری چند عملکردی با  ؛، روزانه و شبانهتقویت جریان زندگی شهری -

 هدف ارتقای سرزندگی شهری

 برای مناسبی عملکردهای و فضاها و در نظرگرفتن "مدار رویداد" فضایی با بردارانبهرهرویاروئی  -

 مجموعه؛ این شبانه زندگی روزانه و

و فراهم کردن ایمنی برای  در این مرکز زنان و جوانان ،هاخانواده هرچه بیشترحضور تشویق به  -

 ؛کودکان و سالمندان

مکانی برای تولید چیدمان )هنر اینستالیشن(، هنر اجرا )پرفورمنس  -ـ فراهم شدن امکانات فضائی -

صنایع دستی و دیگر صورت های آفرینشهای هنری از طریق (  public artهنر مردمی ) ارت(،

 ؛نوعی کارآفرینی حضور سازندگان و هنرمندان در این سایت و ایجاد

 هایشوند و تا مقیاسروع میش پیرامون سایتهائی که از مقیاس بودن عملکردها، مقیاسچند  -

 روند؛ پیش می شهری فرا شهری و 

با  9و 2و  1فازهای توسعه یافته پیوند بین  آوردنفراهم پهنه های بالفصل شهر و  شدن بامتصل  -

 ؛فازهای دیگر در حال شکلگیری

هزینه ها و تصویری ازجرا و در نظر داشتن ات یاجرا شدن طرح و کیف فرایند بهتوجه جدی  -

 وردمالی طرح، بویژه در مرحله دوم مسابقه.برآ

نقشه های شهرسازی و معماری در  پرورش و پردازش ایده ها و ارائهخواست کارفرما در مرحله دوم  -

 حد فاز یک می باشد.

-  

 پرندیت کننده برای برنامه ریزی و طراحی مرکز اجتماعی شهر جدید ملزومات هدا .3
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در نظر گرفته شده است.  یسه دسته کاربر ،شهر پرند یاجتماع-یتاالر فرهنگ یکیزیچهارچوب برنامه فدر 

مجسمه  ،ینقاش ،یقیتاتر، موس نما،یبه هفت هنر)س یحیتفر-یهنر یهایاول تحت عنوان کاربر یدسته 

 :موارد زیر می باشد مثال شامل یو شعر( توجه دارد و برا یمعمار ،یساز

 و سالنهای همایش  نمایس یسالنها 

 یقیتاتر و موس یسالنها 

 یو معمار یمجسمه ساز ،یآثار نقاش شینما یمشترك برا یشگاهینما یفضاها 

 و شعر یسخنران یسالنها 

  مرتبط  یزفضاهایر ریو سا 

 : است شامل فضاهای زیر یاجتماع-یفرهنگ یها یکاربر ،دوم ی دسته

 ینییسالن تجمعات آ 

 کتابخانه 

 کودکان و نوجوانان یپرورش فکر یکانون ها 

  نگارخانه 

 موزه 

 یفرهنگ یفرهنگسرا و مجتمع ها 

 یهنر یبازارچه حراج ها 

 موسسات و دفاتر روزنامه و مجله 

  دفاترNGO ها 

  (یتندرست ری)مسادهیپ یرهایمس 

 یدوچرخه سوار یلوپ ها 

  یورزش یها یباز با کاربر یفضاها 

 یبوم یرهاذگلخانه پرورش نهال و ب 

 محور دادیرو یاتفاقات اجتماع یفضا 

 تیخالق یکارگاه ها  

  ... و 

سواره  یارتباط یرهایمس نگ،یپارک نظیر یخدمات یهایتحت عنوان کاربر زیها ن یاز کاربر سوم ی دسته

 .مد نظر هستند سازی و محوطه
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-یگتفریحی، فرهن-سه کاربری اصلی هنری هستند که با حفظ چهارچوبِکنندگان آزاد شرکت 

 بر حسب طرح خود کم یا زیاد کنند. را اجتماعی و خدماتی فضاهای ارائه شده 

 توجه به موارد زیر در فرایند طراحی می تواند راهگشا باشد: در ادامه

، عملکرد غالب برای زمین در دست تهیه تفصیلیطرح بر اساس ضوابط و معیارهای طرح جامع و  . أ

 درصد در نظرگرفته شده؛ 21با سطح اشغال  پرندشهر  فرهنگی -اجتماعیتاالر

 21111در سه طبقه معادل که است متر مربع  7111 حدود  یاراض نیدرصد سطح اشغال ا 21 . ب

شود و  یم یحداکثر ساخت و ساز تلق ۀاز ساخت و ساز به منزل زانیم نی؛ اباشد یمزیربنا متر مربع 

 یرا به سامان برسانند. اراض یطراح دهیا زین زانیم نیتوانند با کمتر از ا یشرکت کنندگان م

( و اتصال با پهنه یتندرست ری)مس ادهیپ هایری. مسردگی یقرار م یمحوطه ساز اریدر اخت ماندهیباق

شده و با  فیباز تعر یو انواع فضاها یدرختکار ،یدوچرخه سوار های لوپ ایلوپ  رامون،یپ یها

را غنا  یمحوطه ساز توانند یم نیو سرزم نیمتناسب با زم یورزش یها یبه همراه کاربر هیسا

 بخشند؛

را  نگیاز جمله پارک یخدمات یهایجهت استقرار کاربر یباز مجموعه مساحت کاف یاز آنجا که  فضا . ت

تفریحی و -هنری یِدسته کاربر بین دورا  تاالر یربنایزمجموع توان  یدهد لذا م یقرار م اریدر اخت

 تقسیم کرد. اجتماعی-فرهنگی

در صورت می گیرد،  و فراشهر شهر ،ناحیه های از آنجا که بهره برداری از این تاالر در مقیاس . ث

ابخانه ها و سالن های اجتماعات، کانون های کتمقیاس ناحیه ای فضاهای مورد نیاز عبارتند از: 

 ین قبیل؛ا سینما و فضاهائی از ،نپرورش فکری کودکان و نوجوانا

کتابخانه مرکزی و تخصصی، نگارخانه، موزه،  تند ازفضاهای مورد نیاز عبار مقیاس شهر و فراشهردر  . ج

موسسات و دفاتر  فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی، سالن اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت،

 ین قبیل،ا و فضاهائی ازروزنامه و مجله 

 به امکاناتی( 1931 –1415)زمانی  فاصلۀ این درشرکت کنندگان عزیز مناسب است بدانند که  . ح

و مراکز  دهکده سالمت از برداری کاملبهره مترو، شدن برقرار مانند) شدخواهد اضافه پرند شهر

 خواهد استان شهرهای سایر نسبت به پرند موجب ارتقا مقام شهر که امکاناتی سایر آموزش عالی و

 ؛(شد

 ؛قابلیت اجرا و بهره برداری داشته باشد نسبتاً مستقل در دو فازباید طرح پیشنهادی  . خ

های مناسبی های هنری توصیهسالن مناسب موسیقی در مقیاس شهر و فراشهر و یک بازارچه حراج . د

 در این زمینه به شمار می آیند؛
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بایست با توجه درختکاری می باشد.های موکد کارفرما میکاشت درخت های بومی یکی از خواست . ذ

 ،های بومی که به آب کمتری احتیاج دارند و در ترکیب با مسیرهای پیاده و دوچرخهبه گونه

ها و بذرهای بومی قابل مطالعه می در نظر گرفتن یک گلخانه برای پرورش انواع نهال .طراحی شوند

 یک نشانه متفاوت حجمی ایفا کند. تواند نقش مهمی در ایجاد باشد. بویژه معماری گلخانه خود می

بایست فضای پارکینگ محاسبه و در پیرامون سایت های شهری و فرا شهری میبرای تمامی کاربری . ر

بعالوه مسیرهای سواره ویژه   مستقر شود به نحوی که تداخلی با مسیرهای پیاده نداشته باشند.

 رفته شود. سرویس، اورژانس و حمل ونقل کاال و از این قبیل در نظر گ

باز و  مهی، ن1باز یتوان به آن توجه داشت درنظر گرفتن توام فضاها یم یکه در طراح دیگری نکته . ز

استقرار بنا  تیموقع نیبهتر صیاست. به عالوه تشخ گفته شده یهایبه کاربر ییپاسخگو یبسته برا

 طراح است. یبرعهده  تیسا یها یها و دسترس یبا توجه به همجوار

 

 کنندگان شرایط شرکت .6

 حقوقی و حقیقی های شخصیت ،یشهرساز و یمعمار فارغ التحصیالن و دانشجویان عموم ،اول مرحله در 

های برنده شده مرحله طرح. را ارائه دهند های خودها و پیشنهادهکرده و اید شرکت مسابقه در این توانندمی

  .خواهند کردمسابقه ورود پیدا اول به مرحله دوم 

 طرحها می باید قابلیت اجرا داشته باشند.تذکر : 

و مدیر مسابقه درجه اول و دوم با داورها  ببیِو سَسبی رابطه ی نَ می بایست آگاه باشند کهشرکت کنندگان 

 د شد.صورت مشخص شدن، طرح شرکت کننده از فرایند مسابقه حذف خواهدر نداشته باشند، 

 

 جوائز .7

برگزیده در یک بروشور  گانشرکت کنند و طرحنام  د شد.خواهطرح برگزیده  11اول، داوری مرحله پس از

میلیون  9مبلغ  برنده 11و به هر  اعالم هادر رسانهنام برندگان طی نشستی رسمی  به چاپ خواهد رسید.

حضور برای  برنده 11از  اول مرحله در اهدا خواهد شد. با برگزاری مراسم مسابقه جایزه و لوح تقدیر تومان

که  برندگان اول تا سوم یکی از کارفرما بامرحله دوم مسابقه  پایان دردعوت می شود.  در مرحله دوم

در صورتی که اجرایی بودن هر سه طرح از  داد امضا خواهد نمود.رحشان مناسب برای اجرا باشد قرارط

                                                           
1
 .دنشو یمحاسبه نم ربنایز ءجزباز  یفضا مستقردر (ها کاربری)ی عملکردها 
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در خصوص انعقاد قرارداد طراحی با یکی از نفرات اول تا سوم مخیر  کارفرماتصویب داوران گذشته باشد،

 است.

 جوایز:

 میلیون تومان + لوح تقدیر 9هرکدام  ،نفر 11الف. برندگان مرحله اول ،

لوح  میلیون تومان+ 17لوح تقدیر، نفر دوم  میلیون تومان+ 21نفر اول  .نفر 9برندگان مرحله دوم،  ب.

 لوح تقدیر میلیون تومان+ 15تقدیر، نفر سوم 

                          

 هیئت داوران .8

 ن مسابقه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:اداور

 ؛احمدی فرهاد آقای - 

 آقای مهرداد ایروانیان؛ -

 ؛محمدرضا حافظیآقای   -

 حیدری؛ شاهینآقای  -

 ؛رضا دانشمیرآقای  -

 .(علی البدل)داور  خانم مهری دهبان-

 طور موثر مشارکت داشته اند.ه هیئت داوران در فرایند تدوین فراخوان ب اعضاء

 

 خانم دکتر داوودپور عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید                                         

 جدید پرندآقای دکتر وطن خواهی مدیر عامل شرکت عمران شهر            ریذاشورای سیاستگ-9

 شرکت عمران شهر جدیدپرند  آقای مهندس صمیمی فر ،عضو هیات مدیره                                         
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 آقای مهندس صمیمی فر، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند ریاست کمیته اجرایی:                                        

 خانم مهندس اویسی معاون مسکن وشهرسازی شرکت عمران شهر جدید پرند                                            

 معماری و  شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پرند خانم مهندس زنده دل ،کارشناس            اجرایی کمیته   -11        

 مهندس قزوینی ،کارشناس معماری و  شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پرند آقای                                            

 آقای مهندس قسمتی ، مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند                                           

 

  بندیزمانبرنامه  - 11 

آغاز شده و شرکت کنندگان نیازی به ثبت  برنامه زمانی مسابقه 1931 ماه مهردرفراخوان با توجه به انتشار 

به شرح  مسابقهالزامی است. برنامه زمان بندی  مشخصاتنام ندارند. ارسال طرح در زمان مقرر به همراه فرم 

 زیر می باشد:

 )ارسال طرح به همراه فرم مشخصات(؛ 1931آبان  91-23تاریخ تحویل مرحله اول مسابقه:  -

 ؛ 1931آذر 11: اعالم اسامی برندگانتاریخ داوری مرحله اول و  -

 ؛1931آذر 15 :ای برندگان مرحله اولبرگزاری نشست رسانه -

 ؛1931آذر 16: شروع مرحله دوم -

 ؛1931اسفند  15تحویل مرحله دوم:  -

 ؛1933: اردیبهشت داوری مرحله دوم و اعالم نتایج -

 ؛1933ای مرحله دوم: اردیبهشت برگزاری نشست رسانه -

بنا به شرایط ذکر شده  .کنددر نشست رسانه ای به برندگان اهدا را کارفرما متعهد می شود که جوایز مسابقه 

تیم اجرایی خود متخصصین داد امضا خواهد کرد و در ادامه طراح می بایست کارفرما با یکی از سه برنده قرار

 معرفی نماید.را 
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 مسابقه مدارکتحویل سایت آدرس ثبت نام و  -12

در  مخصوص مسابقه لینک به کسب اطالعات و دریافت مدارك مورد نیاز مسابقهشرکت کنندگان برای 

رموعد دمدارك ارسالی  مراجعه کنند. (www.parand.ntdc.ir) شهر جدید پرند شرکت عمران سایتوب

 :شرح زیر می باشند صورت دیجیتال و به بهمقرر برای مرحله اول 

 ؛کننده/شرکت کنندگانمشخصات شرکت فرم  .1

و  متن ها، ترسیمات سه بعدینقشه های معماری  ها، ها، دیاگراماسالید شامل تمامی ایدئوگرام 4 .2

 ها؛تحلیل

با حجم  PDF در فرمت (dpi 300)، با کیفیت تصویر چاپ داشته باشند قابلیت (A3)قطع  در اسالیدها

توجه شود آورده شود.  هاکلمه بر روی اسالید 111در  اکثرحد توضیح ایده ها  ،شوند ارائه Mb 15حداکثر 

باید  توضیحات کلی نیز شوند. ( میProject) نمایش دادهاسالیدها بر روی صفحه  ،در زمان داوریکه 

مدارك ارسالی  بر روی .جداگانه ارائه شودPDF صورت یک فایلبه  A4کلمه در یک صفحه  511در  حداکثر

و اطالعات مورد فرم ثبت نام  اطالعات دیگری از شرکت کنندگان قرار گیرد.نشانه و نباید نام، عکس، لوگو یا 

در سایت مسابقه قابل دانلود است، این فرم باید توسط شرکت کنندگان تکمیل و امضا شود و به همراه نیاز 

  ارسال شود. آپلود و مرحله اول مدارك

کننده  شرکتو مدارك خواسته شده به منزلۀ شرکت در مسابقه می باشد و  مشخصاتارسال همزمان فرم 

دریافت می کند. پیگیری های آتی از طریق  شناسه پیگیریکفایت مدارك یک پس از ارسال و معلوم شدن 

 مدارك به حذف شرکت کننده منجر می شود.و یا مازاد ارسال ناقص  میسر خواهد بود. شناسهاین 

های مرتبط برای ها و مدارك مورد نیاز و پژوهشمجموعه نقشه پرندان شهر جدید در سایت شرکت عمر

 مطالعه شرکت کنندگان تدارك دیده شده است.

 بازدید از زمین مسابقه13- 

 رضا قزوینیقای مهندس با آ 16الی  15از ساعت  ت هماهنگی برای بازدید زمینعالقمندان می توانند جه

 تماس بگیرند.

 212و داخلی  294و  داخلی  254داخلی     36791156-8شماره تماس شرکت عمران:      

 16الی  15ساعت تماس :   13121119111موبایل:                             
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 های فنی و موضوعی با آدرس ایمیل مدیر مسابقه، محمدرضا توانند برای طرح پرسش عالقمندان می

 ارتباط برقرار کنند:حائری مازندرانی 

Andishe.Iranshahr@ yahoo.com 

  

 

 )داور اصلی( یفرهاد احمد

 

  )داور اصلی( انیروانیمهرداد ا

 

 )داور اصلی( یمحمدرضا حافظ

 

 )داور اصلی( یدریح نیشاه

 

 )داور اصلی( ریرضا دانشم

 

 )داور علی البدل( دهبان یمهر

 

 

 

 

 

 

  1931شهریور  91
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 پرند شهر جدید اجتماعی-فرهنگیتاالر طراحی مسابقه 

 فرم ثبت مشخصات

 

 .............................................................کننده:.......................................................................................................................شرکت یا شرکت  نام

.................................................................................................. آدرس:........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................مدرك تحصیلی:...................  

 ....شماره تماس دوم:..................................................................... ......شماره تماس:...................................................... .............................سن:

...................................................................................................................................ایمیل:........................................................................................

مسابقه:  در نحوه شرکت  

o فردی 

o گروهی 

 :لطفا اگر به صورت گروهی شرکت می کنید

اعضا: و تخصص نام و نام خانوادگی  

 ................................................................................ امضا:..................................................................... .1

 امضا:......................................................................................................................................................  .2

 ............................................................................................................................... امضا:....................... .9

 ......................................................... امضا:............................................................................................. .4

 

 

 :متعهد می شویم که کنندهاینجانب ................................ و همه اعضای تیم شرکت

o  نداریم و مدیر مسابقه داورهابا درجه اول و دوم  یِو سَبب ینَسب یرابطه هیچ گونه. 

o میکرده ارعایت  آن مقررات رام و در طرح ارسالی یمسابقه آگاه مقرارات، از مسابقه را مطالعه کرده فراخوان . 

 

 ......................................امضا:........................................................................................................................


