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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

IS• طرح و اجرا: سلمان طاهری دفترانتشارات وتكنولوژي آموزشی
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ماهنامه ی آموزشی، تحلیلی و اّطالع رسانی ویژه ي آمادگی و دانش آموزان پایه ي اّول دبستان
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• آذر 397
 دوره ي بیست و پنجم • شماره ي پي در پي 202

اَنار خانم چه رنگی!          چه یلدای قشنگی!
من و داداشی

پایان
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رشد كودک  شماره ی 3
ماهنامه ي آموزشی، تحليلي و اّطالع رساني

ویژه ي آمادگي و دانش آموزان پایه ي اّول دبستان
.................................

دوره ي بیست و پنجم  آذر 1397
شماره ي پي درپي 202 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و تكنولوژي آموزشی

به نام خدای مهربان

1 كالغ خوش خبر                        

2 این َچند روز    
3 باد و ِگردباد- فيل

4 شعرهای خوش مزه 
6 قطره ی باران 

8 شعرهای خوش َمزه

9 گربه كوچولو 

10 خودم بَلدم

12 ُگِل تيغ تيغي

14 باران لَجباز

16 اَّلُكلَنگ بازی 

18 عطسه

19 كرگدن باسواد

20 گرگ را بگير

22 عروسک  نمایشی

23 نّقاشی با ُدكمه ها

24 َخرگوشک آمد، قایم بشود

26 پرنده جان! بفرمایيد خانه ی نو!

28 بازی و سرگرمی  
30 َسرزمين نَّقاشی

31 كتابخانه ی خودت

32 دماِغ بامزه

مدیرمسئول: محّمد ناصری 
شوراي سردبيري )به ترتيب حروف الفبا(:

علي اصغر جعفریان، طاهره خردور، احمد دهقان، مجيد 
راستي، سيدامير سادات موسوي، شاهده شفيعی، سيدكمال 
شهابلو،  كاظم طالیي، احمد عربلو، مرجان فولدوند، شكوه 
قاسم نيا، مهري ماهوتي، افسانه موسوي گرمارودي، ناصر 

نادري، بابک نيک طلب، محبت اهلل همتي، حبيب یوسف زاده
.................................  

 دبير: مهری ماهوتی 
دستيار دبير: مریم سعيد خواه

طراح گرافيک: روشنک فتحي 
ویراستار: شراره وظيفه شناس

نشانی: تهران،   خيابان ایرانشهر شمالی، 
دفترانتشارات و تكنولوژي آموزشی

صندوق پستی: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230
خوانندگان رشد شما مي  توانيد قّصه ها، شعر ها، نّقاشي ها و 

مطالب خود را به مركز بررسي آثار مجاّلت رشد به نشاني زیر بفرستيد:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

021 ، دورنگار: 021-88301478 تلفن: 88305772ـ 
 www.roshdmag.ir :وبگاه ، Koodak@roshdmag.ir :پيام  نگار

شمارگان: 77000 ،  چاپ و توزیع: شركت اُفست
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ایران من، جان من

من سمندر لُرستاني هستم. غذایم حشره و كرم خاكي است.
لي تَرک ها و سوراخ تنه ی درختان زندگي مي كنم.

زمستان ها مي خوابم.

آرامگاه بایزید بسطامي



كالِغخوشخبر
سالم

توبودم... وقتيَقّدِ
يكروزبهكالغگفتم:»توخيليقارقارميكني.پرهايت

همخيليسياهاست.«
كالغگفت:»خوباســتمنهمبگويــمتواينعيبرا

داري،آنعيبراداري؟«
گفتم:»ناراحتنشو،اينهاعيبنيست.ببينرنِگموهاي
منهمپَركالغياســت.خيليهمقشنگاست.تازههر
وقتتورويدرختخانهيمامينشينيوقارقارميكني،
مــادرمخوشحالميشــود.زودميگويد:»جــان،جان،
خوشخبرباشيآقاكالغه!«بعديكغذايخيليخوشمزه
درستميكند.آنوقتمامان،منوعروسكهايممنتظر

ميشويمتامهمانبيايد.

گفتم،گفت

• تصويرگر: سعیده کشاورز
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4آذر-تولّدپيامبر)ص(
پيامبِرعزيِزما،محّمد)ص(

عزيِزآمنهبهدنياآمد.

30آذر-شبيلدا
آجيلوشيرينيوهندوانه
بازشِبيلداآمدهبهخانه

12آذر-روزمعلوالن
باهمچهخوشحاليم

مثلدوتاداداش!
منميشومپايت

تودستهايمباش

تولّدامامصادق)ع(
توچهخوبيوچهماهي!

ششميناماِممايي

7آذر-روزنيرویدريايی
بهبهچهروزِزيبايي!
روزِنيرويدريايي

27آذر-وفاتحضرِتمعصومه)ع(
اوخواهِراماماستخيليعزيزِوماهاست

معصومهاست،يعنيپاكاستوبيگناهاست

اينبرايبّچههاييكهكارهايشانرا

خودشانانجامميدهند.

وز
در

چن
اين

می
س

 قا
يه

هد
: م

گر
ير

صو
• ت

25آذر-تولّدامامحسنعسكري)ع(مبارك.
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نشانه
• ناصر نادري  

• تايپوگرافی: سعید سلیمی  
• تصويرگر: عاطفه ملكي جو
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شمزه
شعرهایخو

توپِرنگی
• شهال شهبازی

كاموابهشكلِتوپه
يهتوپِگِردورنگی

گربهیمننديده
توپِبهاينقشنگی

ِهینَِخشومیِكشه
ِقلمیدهاينَوراونَور
نَخشبلندترمیشه

توپشمیشهكوچيكتر
                                           

پُشتِپَنجره
• شكوه قاسم نیا

َسردهوبارونيهوا
پَنجرهروبستهبابا

نشستهپشِتپَنجره
حيوونكیگربهیما

دلممیخواديَواشكی
پَنجرهمونوواكنم

گربهینمكِشيدهرو
پيشپيشپيشصداكنم
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بادِشيطون
• سمّیه تورجی

هميشهبیاجازه
ازالیدرمیآدتو
بهصورتمتُندوتُند
فوتمیكنهباهوهو

پَردههارومیگيره
اينَورواونَورمیره
َخستهكهشدبیصدا
ازتواتاقَدرمیره.

• تصويرگر: سحر حقگو



• مصطفي رحماندوست    • تصويرگر: نسیم بهاري

نما
زمي

بخارآبخيلیزحمتكشيدتادوباره
يكقطرهیآبشود

وبهزمينبرگردد.

يادشآمديكبارهمبارانشدهبودوباَقطرههایديگراُفتادتویدريا.آِبدرياشور
بود.قطرهنمیخواستشورباشد.آنقدربهخورشيدنگاهكردتابخارشد.دوبارهبه

آسمانرفت.بازهمراهقطرههايبارانباريد.
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ياتویلولــهیآببرودوبهيكقطرهخداخداكردَشبنِمرویُگلبشود.
خانهبرسد.

قطرهازآنباالآمدوآمدتابهزمينرسيد.تاالپیتویلََجنهاافتاد.ُشديكقطرهیبدبو.
قطرهیآبازآدمهايیكهآبهاراكثيفكردهبودند،ناراحتشد.نمیخواستآنجا
بماند.بايدبازهمزحمتمیكشيدوبهآسمانبرمیگشت.دوبارهقطرهیبارانمیشدو

میباريدتابيفتديكجای....
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ُگلِتویُگلدون
•  شراره وظیفه شناس

ُگلیكهتویُگلدونهروطاقچه
دِلشمیخواد

گاهیبِرهتوباغچه

بارونوبادوآفتابوببينه
شاپركه

رویَسِرشبِشينه

مامانكالغه
•  خاتون حسنی

مامانكالغهخوبه
نوكمیزنهبهدونه
دونهروبَرمیداره
زودمیبَرهبهلونه

جوجهكالِغُگشنه
منتظرِغذاشه
مامانكالغهاّما

بهفكرِجوجههاشه

شمزه
شعرهایخو

ضیه قوام زاده
صويرگر: مر

• ت



•  هاجر زمانی
• تصويرگر: عاطفه ملكي جو

ماشامخوردهايم،منتویايوانايستادهام.ازاينجاكوچهرامیبينم.يكُگربهكوچولو
آمدهسراغكيسههایزباله.

استخوانهاوپوســتهایمرغويككمبرنجراتویبشقابمیريزم.ازماماناجازه
میگيرم.میرومتویكوچه.گربهكوچولوپشتكيسههایزبالهقايمشدهاست.يواشكی
بهمننگاهمیكند.بشقابغذاراتویباغچهمیگذارم.گربهيواشيواشجلومیآيد.

منعقبمیروم.گربهكوچولوغذايشرامیخورد.بعدمیگويد:»ميوميو!«
فكركنماينميوميوبهزبانگربهایمیشود:»ممنون،ممنون!«

باباكارمنرامیبيندومیگويد:»آفرينپســرم،اگرحيوانهاهمچيزیبرایخوردن
داشتهباشند،سراغكيسههایزبالهنمیروند.كوچههمتميزمیماند.«

خداجان،ممنونكهاينفكرخوبرابهمنياددادی.امشــبگربهكوچولو
يكغذایتميزخورد.ماهماضافهیغذایمانرادورنريختيم.

حضرتمحّمد)ص(:خداوندمهرباناستوانسانمهربانرادوستدارد.

فهایُگلُگلی
حر
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موشموَشكتویباغچهبازیميكرد.َخستهشد.يكگوشهنشست.اينطرفوآنطرفرا
نگاهكرد.مورچهريزهراديد.مورچهريزه،يكدانهبِرنجرابهالنهمیبُرد.دانهیبرنجازخودش

بزرگتربود.موشموشكِدلشسوختوگفت:»باَرتسنگيناست.بدهمنبرايتببرم.«
مورچهگفت:»نه،خودممیتوانم.«ورفت.

ازتويخاِكباغچه،يككرِمكوچولوبيرونآمد.كرمكوچولويواشيواشخاِكباغچهرا
سوراخمیكرد.

موشموشكبهاوگفت:»بروكنارتامنزودخاكرابرايَتسوراخُكنم.«
كرمكوچولوفوریگفت:»نه،نه،خودمبلدم.«وباكلّهرفتتویخاك.

موشموشكيكبرگراديد.برگتِكانتِكانميخورد.پشِتبرگ،يكپيلهبود.پيله
پارهشد.ازتویآن،پروانهيكوچكیزورزوركیسرشرابيرونآورد.

موشموشــكدندانهایتيزشراقيژقيژبههمزدوگفت:»بگذارمنزودیپيلهاترا
بَِجومتابيايیبيرون.«

•  وحیده اشرفی فاضل    
• تصويرگر: علی خدايی

قّصـه

آذر1097 رشدكودك3



پروانهگفت:»نه،ممنون!خودمبايداينكاررابكنم.«
موشموشكُگرسنهشد.برگشتبهالنه.َرفتتویانبار.يكگردوبرداشت.مامانموشه

گفت:»گردورابدهتابرايَتبِشكنم.«
موشموشكگفت:»نهمامان،خودمبلدم.«

مامانموشهخنديدوبامهربانیگفت:»معلوماستكهديگربُزرگشدهای.«
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ديدنی
قّصههای

جوجهتيغيراهِالنهاشراُگمكردهبود.

كجا بخوابم. خدا؟ 

واى، چه كاكتوس قشنگي 
توى گلدانمان سبز شده! 

خُر... خُر، پوف ... 
پوف ...

چه جاى خوبى! خاكش 
هم نرم است.

گشتوگشت.
يكگلداِنپرازخاكديد.

رفتتويگلدان.خودشراگِردكرد
مثلتوپ.چشمشرابستوخوابيد.

همانموقع،دختريازراهرسيد.

1

3

2

4
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• مريم هاشم پور       • تصويرگر: فاطمه محّمد علي پور

آى... واى!... 

چى شد؟ كى بود؟ اين 
ديگر چه كاكتوسى بود؟

بايد به آن آب بدهم. 

دويدورفتوبايكآبپاشپرازآب
برگشت.

آبِآبپاشراتویگلداندويدورفتوبايكآبپاشپرازآببرگشت.
خالیكرد.

5

78

6
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درايننمايشسهنفربازیمیكنند:دختر،باران،قارچ
بازيگرِنقشباران،چندنوارِكاغذیياپارچهایراتكانتكانمیدهد،يعنیبارانمیبارد.

بازيگرِنقشِقارچ،يكچترباخالهایرنگیدردستدارد.
دختررویصحنهاســت.بارانواردمیشــود.بهطرفدخترمیرود.نوارِكاغذیراتكانتكانمیدهدو

چيكچيكمیكند.
دختر)باتعّجب(:يعنیچی؟چرافقطرویسرِمنبارانميبارد؟

دختربهطرفزمينخشكمیپََرد.بارانهمدنبالاومیپََرد.
دخترمیَدَود.بارانهممیدود.دخترازطرفديگرمیرود.باراندنبالشمیكند.

دختر:چهباراِنلجبازي!
باران)تندتر(:چيكچيكچيك

دختر)عصبانی(:چهمیخواهی؟ِولَمكنديگر!
باران)تندوتندتر(:چيكچيكچيكچيكچيك.

نمايش

آذر1497 رشدكودك3



• محّمدرضا شمس
 • عّكاس: فرهاد سلیمانی

• تصويرگر: سولماز جوشقانی

يكَمرتبهصدایسوتیبلندمیشود.
دختر:كيبود،كيبود؟

قارچ)ازگوشهیصحنه(:منبودم.منقارچم.بيااينجا.اگرمیخواهیخيسنشوی،بياپيشمن.
دختر)بهطرفقارچمیرودتازيِرآنپنهانشود(:توكوچكی،منبزرگم،جانمیشوم.

باران:چيكچيكچيك
قارچآرامآرامازجابلندمیشود.چتررابازمیكند.
دختر)باخوشحالی(:وای...داریبزرگمیشوی!

قارچ:بارانكهمیخورم،بزرگمیشوم.
دختر)زيرچتِرقارچ،جامیشود(:آهای...بارانِلجباز!

حاالهرچهقدركهدوستداری،ببار!
باران)عصبانی(:ُشرُشرُشر

دختروقارچمیخندند.
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• محمد هادی نیكخواه آزاد    • تصويرگر: گلنار ثروتیان

باالوپايين
امروزكهبازیمیكردم،يكچيزجديدفهميدم.

وقتيبهَعَقبَخمبشوم،پايينميروم.اينطوريآنسر
ااَلُّكلنگباالمیآيد.

نيفتیزمين
تاحااللبهيجويآبراهرفتهاي؟

منميتوانمروييكپابايستم.توچهطور؟

سوبدان
بپر

آذر1697 رشدكودك3



چرخكمكی
اگريكیازچرخهایكمكی

نبود،چهاتّفاقیمیافتاد؟

انگشتومداد
مدادمرابرداشتموسعيكردم

آنرارويانگشتمنگهدارم.

خوابفالمينگويی
يكپاباال،الالالال

قوطیكجكی
كمیآبرادرقوطیخالینوشابه

ريختم.قوطیيكوریايستاد.
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اَژيكوچولوازخواببيدارشد.چشمهايشقرمزشدهبودودماغشبادكردهبود.
واي!اژيكوچولوسرماخوردهبود.عطسهكرد.عروسكشَعطسهایشد.عطسهكرد.

دفترنّقاشیاشعطسهایشد.
اَژيكوچولورفتپيشمامانشوگفت:»چهكاركنم؟همينطوريپيشبرود،همهچيز

عطسهایوخيسمیشود.«
مامان،اژيكوچولورابغلكرد.بعديكدســتمالبهاودادوگفت:»هروقتخواستي

عطسهكني،دستمالراجلويدهانوبينیاتبگير.«
بعدهمبرايشيكسوپخوشمزهدرستكرد.

اَژيكوچولوسوپراخورد.دستمالشرابرداشتوازمامانشتشّكركرد.
اَژيازمامانشخواستبهفيفيهميكدستمالبدهد.میخواستهروقتفيفيهم

عطسهاشگرفت،دستمالراجلويبينیودهانشبگيرد.

•  مهشید اژده فر   
•  تصويرگر: مرتضی رخصت پناه

چیبهتره؟
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• يگانه مرادی الکه
• تصويرگر: الله ضیايی

ك
كرگدنباسوادَخندون

سرخودرااز
اتومبيلبيروننبريد.

صحرا
01

صحرا
01

19 آذر97 رشدكودك3



بازی،ورزش،شادی

دورهمبايستيدويكحلقهيبزرگدرستكنيد.يكيازبازيكنها،گرگميشود
وبيرونميماند.گرگپشتبازيكنهاراهميرود.بازيكنهابايدآمادهباشند.

گرگناگهانازپشتبهدستيكيازآنهاميزندوفرارميكند.
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• مژده آريايي پور  • عكّاس: فرهاد سلیمانی

كسيكهگرگبهدسِتاوزدهاست،بايددنبالگرگبدود،اگربتواندبهاو
دستبزند،سرجايخودشبرميگردد.اگرنتواندگرگجاياوراميگيرد.

حاالكسيكهبيرونماندهاست،گرگميشودوبازیادامهپيدامیكند.
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• سمانه قاسمی  • عّكاس: فرهاد سلیمانی، اعظم الريجانی

ببينوبساز

دوستداریعروسكيبسازیكهبتوانيباآنبازیيانمايشاجراكنی؟
لطفاًاينوسايلراآمادهكن:لولهيدستمالكاغذي،قيچی،چسب،قلممو،خودكار،كامواو

چندمقّوایرنگی.
بانوكخودكاردوسوراخاينطرفودوسوراخآنطرفلولهايجادكن.

لولهرارنگبزن.دوكاموایرنگیراازسوراخهاَردكن.
تهكامواهارابپيچانوِگرهبزن.حاالازمقّواهايرنگياينشكلهاراباقيچیبِبُر.

آنهارامانندتصويركنارهمبچسبانتاصورتبَبَعیدرستشود.
بهدستهایعروسكتدونخگرهبزنتابتوانیبايكمدادحركتشبدهی.

میتوانیجاينخبهپُشتعروسك،چوببستنيبچسباني.
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براينّقاشيكردنبهجایمدادرنگيميتوانيازُدكمه
استفادهكنی.ُدكمههایريزودرشت،كوچكوبزرگ.
پستوهممثلمانّقاشيبكش.بعدبادكمههایرنگي،

آنرارنگآميزیكن.

1

3

2

4

5

6
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خرگوشكمیتواندبَعضیازكارهايشراخودشانجامدهد.
مثالًيكچالهبرایقايِمباَشكبازیبسازد.

مثِلتو

خرگوشكمیگويد:»بيافكركنيمهركداممانچهكارهايیبلديم.«
خرسكوچولوفريادمیزند:»َصبركنيد!منهميككاِرمهمبلدم.«

آمدقايمبشود...

بَهبَه!يكجایخوب
برایقايمشدن!

پسمنچهكار
كنم؟

توهميكچالهبرای
گردويتدرستكن.

بهنظرتوسنجابكباخودشچهمیگويد؟

منهيچكاریبلدنيستم.
مننميتوانم

مامانمبايدبهمن
ُكمككند.
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• شاهده شفیعی   • تصويرگر: فاطمه محمدعلی پور

حاالسنجابكيكتَصميِممهممیگيرد.
اومیخواَهدگردويشرابرایزمستانسالبعد

قايمكند.
اگرگفتیكجا؟

تویيكچالهیكوچككهخودشآنرا
تویزمينكندهاست.!

توچهكارهايیرامیتوانیخودتبهتنهايیانجامدهي؟

منمیتوانموقتیباران
میآيدجايیپيداكنمكه

خيسنشوم.

منهممیتوانم
برایخودمگردو

پيداكنم.

میتوانم،نمیتوانم
سرودهیمريماسالمی،زهراموسوی

تصويرگر:نسيمبهاری
ناشر:بافرزندان-تلفن:021-66950877

منمیتوانممواظب
خودمباشم.
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يكروزبابّچههاييكهبرايپرندههاالنهساختند

ياسمنيوسفيتاحاالبرايپرندههابيشترازهزارتاالنهساختهاست.
النههاييبرايجغدها،داركوبها،

پرستوهاو...

حاالميخواهدباكمكبّچههاييكههميشه
دركتابفروشيروباهقرمزجمعميشوند،

برايپرندههاالنهبسازد.
اّولبايدچوبهاييكاندازهراپيداميكردند.

اينالنهرااوساختهاستتابه
بّچههانشانبدهددرداخل
النهيپرندههاچهخبراست.

چهخبر!

  • عّكاس:  اعظم الريجانی• لیلي شیرازي   
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چوبهاراباچسبمحكمبههمچسباندند.
انگاربعضيهاخيليخستهشدهبودند.

حاالوقترنگكردناست.

هورا!كارماتمامشد.
بّچههاخوشحالهستندكهچندتا
پرندهدرزمستانالنهيگرمدارند.

النهيجديدشماآمادهاست!
بفرماييدتوپرندهجان!

چهالنهيقشنگي!
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بازیوسرگرمی

كدامكامواداردژاكتمیشود؟دورشخطبكش

هرزبالهراباخطبهسطلخودشبرسان

زبالهیترزبالهیخشك

دوغ

• الله ضیايی   • تصويرگر: مرتضی رخصت پناه
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شبدرآسمانچهچيزهايیمیبينی؟آنهارانقاشیكن

دورچيزهايیكهباصدایششروعمیشوند،خطبكش.
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بهسرزميِننّقاشيخوشآمدي.اينجاپرازرنگوشادیاست.

يكگلخندان،يكنردبانمهربان،يككرمبامزه،همهوهمهدرايننّقاشیها
زندگیمیكنند،میدانیچهطور؟باكمكاثرِانگشِتبّچهها!
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• رويا صادقي
سرزميِننّقاشی

ازطرفشما
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توهممیتوانیانگشتتراتویگواشياآبرنگ
بزنی.بعدآنرارویكاغذفشاربدهی.

حاالبامدادرنگیياماژيكنّقاشیانگشتیاترا
كاملكن.

نّقاشیهایانگشتیخودترابرایسرزميننّقاشی
بفرست.

يقشنگبرايكتابخانهيخودت
بها

كتا

وكجاخوابيدي؟
فيلكوچول

ده:ميترامسيحا
نويسن

يّدحسنموسوي
تصويرگر:س

شفكريكودكان
ناشر:كانونپرور

021-889713
تلفن:96

سوغاتي
شاعر:مهريماهوتي

تصويرگر:حديثهقربان
تلفن:66469685-021ناشر:كتابسحر

سعیدخواه
• مريم 

مريمنجفیسادات

كی
ُمش
سا

آني



ارِتازه
يكك

• داوود مظلومی  • عّكاس: فرهاد سلیمانی

يكچشمبند،3تاليوان،3جورآبميوهراآمادهكن.
بهبه...چهآبميوههايخوشرنگي!

حتماًخيليهمخوشمزهاند.
تاحاالباچشمِبستهآبميوهخوردهاي؟بهكمكدوستتچشمهايتراببند.
حاالآبميوههارايكييكيبِِچش.آخرينآبميوهايكهخوردي،چیبود؟

دوبارهامتحانكن.اينبارهمچشمهايتراببند،همبينياترابگير.
آبميوههارايكييكيبِِچش.

آخرينآبميوهايكهخورديچیبود؟
حاالميدانيچراوقتیسرمامیخوريم،مزهيغذاهارانميفهميم.
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بچّه های ُاستاِن سمنان
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و تكنولوژي آموزشی

به نام خدای مهربان

1 كالغ خوش خبر                        

2 این َچند روز    
3 باد و ِگردباد- فيل

4 شعرهای خوش مزه 
6 قطره ی باران 

8 شعرهای خوش َمزه

9 گربه كوچولو 

10 خودم بَلدم

12 ُگِل تيغ تيغي

14 باران لَجباز

16 اَّلُكلَنگ بازی 

18 عطسه

19 كرگدن باسواد

20 گرگ را بگير

22 عروسک  نمایشی

23 نّقاشی با ُدكمه ها

24 َخرگوشک آمد، قایم بشود

26 پرنده جان! بفرمایيد خانه ی نو!

28 بازی و سرگرمی  
30 َسرزمين نَّقاشی

31 كتابخانه ی خودت

32 دماِغ بامزه
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من سمندر لُرستاني هستم. غذایم حشره و كرم خاكي است.
لي تَرک ها و سوراخ تنه ی درختان زندگي مي كنم.

زمستان ها مي خوابم.
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اَنار خانم چه رنگی!          چه یلدای قشنگی!
من و داداشی

پایان


