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                          پيك
� ��    

  ي نـه پيوست شماره    
  1382آذر                              

  

  سالم 
   ما پنج ساله شديم

كنيم در اين پنج سال اين همه كار كرديم و اين همـه               باور نمي 
هاي خوش و ناخوش را پشت سرگذاشتيم؛ شايد هم ايـن             تجربه

هاي رويايي باشـد كـه ذهـن          ساله  ساس مربوط به همان پنج    اح
  .رساند خواهند مي ها را به هرچه مي خيالپردازشان آن

ايـم بـه    پس بهتر اسـت ديگـران بگوينـد كـه آيـا مـا توانـسته             
 بوديم نزديك شـويم   هايي كه براي موسسه در نظر گرفته      هدف
  !يا نه

  هدف كلي ما چيست؟
 سالم و  ايجاد ارتباطي    براي ها  هاي خانواده   افزايش آگاهي 

  سازنده درخانواده و جامعه 
اند؟ خانواده    ها كدام   هاي مورد نياز خانواده     آگاهي چيست؟ آگاهي  

گـوييم؟   چيست؟ ارتباط سالم و سازنده به چه نوع ارتبـاطي مـي          
بينيم؟ اين رابطه بـه چـه         ي خانواده و جامعه را چگونه مي        رابطه

  پيش نيازهايي وابسته است؟
هـا    هر يك از ايـن مقولـه      . هاي پيش روي ماست       ها چالش   ناي

كنـد    ذهن و فكر گردانندگان موسسه را بـه خـود مـشغول مـي             
تـر شـدن راه،    وبراي يافتن پاسخي كارا و اثربخش براي روشـن     

  .خواند ايشان را به كوششي جدي فرا مي
هـا كوشـش        ما در سال گذشته براي رويـارويي بـا ايـن چـالش            

  .كرديم
هـاي    ي ما با در نظر گرفتن محورهاي اصلي فعاليـت         ها  كوشش

هـا بـه      ي آن   هاي مناسب براي ارايه     موسسه و براي يافتن قالب    
  .هاي مختلف خود را نشان داد شكل

  :ها بودند محورهاي كاري ما اين
  خانواده و ترويج صلح و مدارا

  خانواده و ترويج كتاب و كتابخواني 
ــازي  ــرويج ب ــانواده و ت ــب  خ ــاي مناس ــهو(ه ــه  توج ب

  )اوقات فراغت گذراندن
  خانواده و ترويج توجه به محيط زيست

  
  خانواده و ترويج صلح و مدارا ••••

  : به شرح زير بود هاي ما در اين زمينه در سال گذشته برنامه
  هاي آموزشي براي گسترش صلح در خانواده  ـ برگزاري برنامه

  ـ شركت فعال در شوراي گسترش فرهنگ صلح 
ل در برگزاري همايش كـودك، صـلح، زنـدگي و    ـ مشاركت فعا 

  ي اثر جنگ برخانواده   اي در باره ي مقاله ارايه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي عمومي  ي اين محور در جلسه رساني در زمينه ـ آگاهي
  صلح براي نوجوانان  ـ برگزاري كارگاه

  هاي برگزار شده در اين زمينه ـ شركت در سمينارها و كارگاه
  
   و كتابخواني رويج كتابخانواده و ت ••••

هاي مربوط به اين كوشش در سال گذشته به شـرح زيـر               برنامه
  :پيگيري شد

  گويي  هاي كتابخواني و قصه ـ تشكيل گام
هاي آشنايي با كتاب براي نوزادان و كودكـان           ـ برگزاري كارگاه  

  زير دو سال
  هاي عمومي ي كتابخواني در جلسه رساني در زمينه  ـ آگاهي
  ” كارفرهنگي با نوزاد“ي نمايشگاه ـ برگزار

هاي مناسب براي والدين، كودكان       ـ كارشناسي و انتخاب كتاب    
  و نوجوانان

  هاي تحقيقاتي و اماني در موسسه  ـ گسترش كتابخانه
هاي كوچـك و سـيار بـراي مـادران منـاطق              ـ تدارك كتابخانه  

  محروم
  ـ تشكيل گروه بررسي كتاب از ديدگاه مادرانه 

اي براي نوزادان وكودكـان زيـر         هاي پارچه   توليد كتاب ـ تهيه و    
  دو سال

  ي كودكان و نوجوانان ـ مشاركت در ترويج فرهنگنامه
  ـ مشاركت در ترويج تاريخ ادبيات كودكان و نوجوانان

  ي كتابخواني ـ انتشار چند عنوان كتاب آسان در زمينه
نوجـوان  ي ارتباط با   آموز در زمينه    ي ده عنوان كتاب خود      ـ تهيه 

  )ي ارتباط بين دو نسل مجموعه(به زبان ساده 
  )شهر گرگان(كتابخواني فرهنگ گسترش وارتقاء  درهمايش شركتـ 
  
  هاي مناسب خانواده و ترويج بازي ••••

هـا را     در يك سال گذشـته بـراي گـسترش بـازي ايـن برنامـه              
  :ايم داشته

  هاي بازي و انديشه  ـ برگزاري گام
  بازي و كتاب در مدارسهاي جشن  ـ اجراي برنامه
هاي مربـوط بـه روز جهـاني     هاي بازي در جشن     ـ اجراي برنامه  

  كودك 
  ي بازي  ي مقاله براي نشريات در زمينه ـ تهيه

  هاي بازي  ـ پرورش ياريگر براي اجراي برنامه
ي اهميت بازي در خانواده در  ي عمومي در زمينه    ـ اجراي جلسه  
  مناطق محروم

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

  اوستاي از كان مهر و مداراي  ذره

  

  )مام(موسسه مادران امروز
عـصر ـ بـاالتر از شـهيد بهـشتي       ــ ولـي  1511715111ـ تهران

  )15115ـ451 پستي صندوق( زيرزمين ـ 9ي  شمارهـ  افروز دل ي  كوچه

  8715424 و8728317: تلفن و دورنگار 

   maminstitute@kosar.net: كينشاني الكتروني

  www.madaraneemrooz.com: نشاني سايت 
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  وجه به محيط زيستخانواده و ترويج ت ••••
ي گسترش اين محـور در سـال گذشـته           هاي ما در زمينه     برنامه

  :چنين بود 
  هاي عمومي موسسه در برنامه محيطي يست ز هاي آگاهي ي ـ ارايه
  آوري منابع زيست محيطي مناسب  ـ گرد

  ي محيط زيست ـ ارتباط با مراكز فعال در زمينه
ز منـاطق تحـت     ـ ديدار اعضاي موسـسه بـه همـراه خـانواده ا           

  )ايگل ـ خجير (حفاظت محيط زيست 
  ـ ديدار گروهي اعضا و همراهان از سد اميركبير

  ”آموز و محيط زيست طرح دانش“ريزي  ـ برنامه
ي محيط زيست و نقـد آن  توسـط         ـ نمايش يك فيلم در زمينه     

  براي گروه نوجوانان و گروهي از مادران  كارشناس محيط زيست
  
  و بهداشت روترويج سالمتيهن گسترش به توجه ••••

ي  عالوه بر حركت در اين چهار زمينه براي رسيدن بـه خـانواده      
ي سالم به بهداشـت و سـالمتي و همچنـين بـه                 سالم و جامعه  

  .ها نيز توجه كرديم هاي گسترش ديد و درك هنري خانواده راه
  :هاي مربوط به اين كوشش درسال گذشته از اين قرار بود برنامه

  
  :ترويج سالمتيي  در زمينه

ي سـال   هاي ماهانه   ي سخنراني   ـ اختصاص سه عنوان از برنامه     
   گذشته به اين موضوع

هاي بهداشت دهان و دنـدان و        هايي با عنوان    ـ اجراي سخنراني  
  16ي  آشنايي با سرطان پستان در منطقه

درشهرسـتان  ”زا  هـاي بيمـاري     قـارچ “بـاعنوان   سـخنراني   ـ اجراي 
  ساري 

  
  :ترش هنرگسي  در زمينه

  ـ برگزاري گام و كارگاه آموزشي 
  ي هنر و تاثيرآن در خانواده  عمومي درباره هاي ـ برگزاري جلسه

  ـ دعوت از هنرمندان در گروه نوجوانان 
ـ شـركت گروهـي از اعـضاي موسـسه بـه همـراه خـانواده در               

  )تئاتر و موسيقي(هاي هنري  برنامه
  
ه بيـشتر متوجـه بـه       هاي ما در داخل موسس      طور كلي فعاليت    به

هايي است كه به موسسه مراجعه        خانواده  هدف پاسخ به نيازهاي   
هـا    كنند و نيز يافتن ياريگراني كه بتوانند به نيازهاي خانواده           مي

  .در بيرون از موسسه نيز پاسخ گويند
  

اند   هم آمده گرد مادر آموزش مادر بهياريگران خانواده در گروه 
هـا   تلف براي كمك به ساير خانوادههاي مخ   تا با آموزش مهارت   

  .توانمند شوند
  

هاي  ترويج فعاليتي كارهاي موسسه، گروهي بـراي   در ادامه 
بـا دنبـال     فرهنگي براي نوزادان و كودكان زيـر دو سـال         

بـه  ) 1372آغـاز كـار سـال       (ي خواندن با نـوزادان        كردن پروژه 
 هاي فرهنگي براي نوزادان و كودكـان        گسترش توجه به فعاليت   

اين گروه اخيراً بـا گـروه   . ها پرداخت  زير دو سال در بين خانواده     
  .است گويي موسسه ادغام شده كتابخواني و قصه

يــك گــروه كوچــك از نظــر تعــداد اعــضا و بــزرگ از نظــر   •
ــرويج   ــدف،درحال ت ــان ه ــان و نوجوان ــه كودك           فرهنگنام

  . هاست در بين خانواده، )شوراي كتاب كودكتاليف (
  
هـا، يـاري و       هـاي موسـسه بـين خـانواده         اي ترويج فعاليـت   بر •

براي اين منظور در آغـاز كـار        . همكاري پدران شرط اصلي است    
. گروه مشترك پدران و مادران    موسسه گروهي داشتيم به نام      

هـاي خـود را    به تدريج و بويژه در سال گذشته اين گروه فعاليـت   
  . كردادغام گروه گردشگريبراي جلب همكاري پدران در 

هـاي زيـر همكـاري        در سال گذشته اين گروه در اجراي برنامـه        
  :است  كرده

موسسه  ي گردشگري براي اعضاي  ـ تدارك و اجراي چند برنامه     
    به همراه خانواده

  ـ شركت اعضاي موسسه و همراهان  در روز جهاني خانواده 
هـاي    ـ شركت اعضاي موسـسه بـه همـراه خـانواده در جـشن             

  هاي سنتي بازي
ي   ـ شركت اعضاي موسسه به همراه خانواده در چندين برنامـه          

  نمايش و اجراي موسيقي
  

اي از اعضاي گروه نوجوانـان مـا، پـا بـه              در سال گذشته عده    •
ي جواني گذاشتند و بـا خـارج شـدن از گـروه نوجوانـان                 مرحله

با . ضرورت وجود گروهي به اسم جوانان موسسه را يادآور شدند         
در موسـسه شـكل    جوانـان گـروه   وانان،همت و كوشش اين ج    

  .گرفت 
ــي از دســت • ــشكيل           يك ــسه ت ــته موس ــال گذش ــاي س آورده

اين گروه با هدف كنترل و افزايش كيفيـت         .  بود گروه آموزش 
ايـن گـروه   . هاي آموزشي موسـسه شـكل گرفتـه اسـت        فعاليت

متــشكل از كارشناســاني اســت كــه مــسئوليت برنامــه ريــزي، 
هاي تخصصي  هاي موسسه و يا مشاوره      ارگاهها و ك    گرداندن گام 

هـاي ايـن گـروه در         در سـال گذشـته فعاليـت      . عهده دارند   را به 
هـا و     هاي آموزشي و نظارت و ارزشيابي آن        ريزي  برنامهي    زمينه

  .است بررسي كيفيت كارهاي آموزشي جاري بوده
 
هاي داوطلبي كه سـال گذشـته در موسـسه            گروه • 

  :فعاليت كردند
  زشگروه آمو

  گروه مادر به مادر
  گروه هماهنگي

  گروه بازي
  گويي گروه كتابخواني و قصه

  گروه بررسي كتاب از ديدگاه مادرانه
  گروه مادران جهان

  گروه نوجوانان
  گروه جوانان

  گروه گردشگري 
  گروه محيط زيست 

  ها گروه مادربزرگ
  گروه تداركات 
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  گروه ثبت تجربه
هاي داوطلبانـه در      ه فعاليت اي از اعضاء نيز به شكل فردي ب         عده

  .پردازند موسسه مي
   هاي پرسش و پاسخ سخنراني و جلسه •

 5/11 تـا    9شـنبه هـر مـاه از سـاعت            مثل هميشه در اولين سه    
  . است سخنراني و پرسش و پاسخ در محل موسسه برگزار شده

هاي سال گذشته به شرح زير بـود و در مجمـوع      سخنراني
  . نفر از آن بهره بردند1100

  
  پژوه آقاي دكتر احمد به  مديريت در خانواده 

  خانم مريم احمدي  اي برخودشناسي كاربردي مقدمه

  آقاي محمداحمد پناهي  ها و مراسم نوروزي سنت

  زاده خانم دكتر فاطمه قاسم  بهداشت روان

 در تاريخ   شاهنامه  و نقش فردوسي

  ادبيات ايران
  خانم پوراندخت برومند

ه مطالعه و هاي ترغيب ب شيوه

  پرورش خالقيت
  خانم چيستا يثربي

اهميت موسيقي در زندگي كودكان 

  و نوجوانان
  آقاي هاتف دوستدار

  خانم مريم احمدي  مديريت زمان

آموزش علوم و نقش والدين در 

  يادگيري
  آقاي اسفنديار معتمدي

  خانم شيوا موفقيان  زن ـ ميانسالي ـ سالمتي

هاي  عوامل موثر در ايجاد انگيزه

  تحصيلي
  خانم مريم احمدي

  

  هاي موسسه در ساير مراكز اجراي برنامه •
هـا ،   هـا و كارگـاه   گـام (هاي خود  موسسه در سال گذشته برنامه    

را در ايـن    ) …هاي بازي و كتاب ، سخنراني ، نمايشگاه و            جشن
  :مراكز ارايه كرده است

  :ها  در مدرسه
، )4ي  منطقـه ( عدل ،)2ي    منطقه(ي معلم     هاي دخترانه   ـ دبستان 

  )6ي  منطقه(زينبيه 
  )2ي  منطقه(هاي شهداي پاسداران ، سيدكاظم موسوي  دبستان
، )8ي    منطقـه (ي هوايي و پندآموز     هاي راهنمايي دخترانه    مدرسه

  )2ي  منطقه(پژوهشگران 
  )7ي  منطقه(سامان و هاجر  هاي مقدم دبيرستان

 كوچك،  هاي  ـ مهدهاي كودك رنگارنگ ، رنگين كمان، فرشته       
  )شهر قائم(، شادمانه )بابل(آفرينش ) ساري(مهرآوران ، بهاران 
ي   منطقـه (گلبرگ      ،انديشه سراي )6ي  منطقه(ـ فرهنگسراي بانو  

) 16ي  منطقـه (ي مشق انديشه      ي مشق تختي و خانه      ، و خانه  )8
  )14ي  منطقه(،پارك گلزار 

  18 و 12هاي  هاي ساكن در منطقه ريزي براي خانواده ـ برنامه

اجـراي كارگـاه كتـاب بـراي نـوزادان          ( پيراپزشـكي     ـ دانـشگاه  
ــته    ــشجويان رشـ ــراي دانـ ــال بـ ــر دو سـ ــان زيـ            ي وكودكـ

 )كتابداري پزشكي
  ها شهرستان  • 

هـاي فعاليـت موسـسه عـالوه بـر تهـران        در سال گذشته حوزه   
شهر، بابل ، رفسنجان، قزوين، بنـدرعباس         شهرهاي ساري، قائم  

  .وكرج بوده است  
  :ها عبارت بود از هاي اجرا شده در شهرستان برنامه

هاي رفتار با خود، رفتار با كـودك، تـشويق و تنبيـه،               اجراي گام 
مديريت زمان، خانواده و مسايل آموزشي فرزنـدان، كتـابخواني و     

ــصه ــوزادان و    ق ــا ن ــارفرهنگي ب ــشگاه ك ــزاري نماي ــويي، برگ گ
  هاي عمومي  سخنراني

  
  اه ارتباطات و همكاري •

ها و نهادهـاي زيـر ارتبـاط و           موسسه در سال گذشته با سازمان     
   :همكاري داشته است 

زنـان ، سـازمان مركـزي         سازمان بهزيستي، مركز امورمشاركت   
انجمن اوليا و مربيان، پژوهشكده خـانواده آمـوزش و پـرورش ،        
نهضت سوادآموزي، انجمن تنظـيم خـانواده، صـندوق جمعيـت           

وله و مخابرات نفت ايران، شركت      سازمان ملل، شركت خطوط ل    
ــژوهش و    ــر پ ــسف، دفت ــام، يوني ــدر ام ــيمي بن ــهامي پتروش س

ريزي درسي آموزش و پرورش، سـتاد ناحيـه سـبزتهران ،        برنامه
استانداري قـزوين، اداره كـل محـيط زيـست قـزوين، موسـسه            

هاي علمي ـ كاربردي شهيد باهنر، نمايشگاه بين المللي   آموزش
 شـهر اصـفهان ، سـتاد شـهر سـالم،            كتاب، شهرداري شـاهين   

هـاي كـانون پـرورش        ، مركـز آفـرينش    16ي    شهرداري منطقه 
فكري كودكان و نوجوانان، شوراي كتاب كودك، انجمن ترويج         

هاي آموزشي پويا، انجمن دفاع از قربانيان         علم، انجمن پژوهش  
خشونت ، موسسه پژوهـشي كودكـان دنيـا، سـراي سـالمندان             

رهنگ صلح، كانون فرهنگي زنان،     كهريزك، شوراي گسترش ف   
هـاي جامعـه مـدني ايـران،          مركز مطالعات و آمـوزش سـازمان      

ديــدگان  موســسه مهــر رفــسنجان، انجمــن حمايــت از آســيب 
ــه راهبــري نهــضت ــراي كودكــان و  اجتمــاعي، كميت جهــاني ب

ي   نوجوانان، كانون توسعه فرهنگي كودكان، پكا ، مركز توسـعه         
تـاريخ    ان غـدا،بنياد پژوهـشي    تاالرهنر،هميـار .هـاي فـردي     توان

  ادبيات كودكان،موسسه تحقيقات،بازتواني و بهبود زندگي زنان
  
   موسسه در مطبوعات ••••

  : ايم  يا مصاحبه داشته در سال گذشته در نشريات زير مقاله
هاي ياس نو ، جام جم ، اطالعات ، ايران ،كاروكارگر  روزنامه

سوم ،  ،عشق هشو پژو كهريزك،فرهنگ هاي  نشريه در  همچنين
  پژوهشنامه كودك و نوجوان

  مصاحبه تلفني با ايرنا وراديو فرانسه
  :هاي زير معرفي شده است موسسه در نشريه

  آواي مشاركتكودك و نوجوان ، ماه هنر،كتاب عروس
  

  انتشارات موسسه در سال گذشته •
   شماره خبرنامه و پنج شماره پيوست پيك9ـ انتشار 
  هاي هاي آسان با نام  كتاب عنوان جديد3ـ انتشار 

  مدير و مديريت
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  هاي تربيت در خانواده  زمينه
   اي بركتابخواني در خانواده مقدمه

  ـ تكثير مجدد هفت عنوان كتاب آسان
   )ردپاي  نشريه(وجوان  نوجوان  شماره نشريه ويژه گروه2ـ انتشار

   ها و مراسم مناسبت • 
در سال گذشته   بعضي از مراسمي كه به مناسبت روزهاي خاص         

  : برگزار شد 
  شركت در جشن درختكاري 

ــادي در      ــوران ميره ــانم ت ــركار خ ــت س ــركت در بزرگداش ش
  المللي كتاب  شانزدهمين نمايشگاه بين

  برگزاري مراسم بزرگداشت روز جهاني خانواده در پارك طالقاني 
ــز    ــودك در مرك ــاني ك ــت روز جه ــال در بزرگداش ــركت فع ش

  كري كودكان ونوجوانان هاي كانون پرورش ف آفرينش
  ي شانزده شهرداري  برگزاري روز جهاني كودك در منطقه

سـراي    مناسبت روز جهاني كودك در انديشه       اجراي سخنراني به  
  گلبرگ 

  برگزاري ديدار نوروزي با شركت اعضاي موسسه و همراهان 
ــا      ــط احي ــيس خ ــالگرد تاس ــم س ــركت در مراس ــن (ش انجم

  ) ديدگان اجتماعي آسيب
  ) پكا( جشن مهرگان ادب شركت در

بـه دعـوت    (شركت در برنامه استقبال از خانم شـيرين عبـادي           
  )كانون فرهنگي زنان

  در مراسم اهداي كتاب به كانون توسعه فرهنگي كودكان شركت
  شركت در  سالگرد تاسيس شوراي كتاب كودك 

  
  هاي داوطلب اولين همايش گروه •

هـاي داوطلـب      هدر دهم شهريورماه امسال اولـين همـايش گـرو         
هـدف  . برگزار شد” آمادگي براي مشاركت بيشتر     “موسسه با نام    

هـاي   از اين گردهمايي، آشنايي بيشتر اعضا با يكديگر ، با هـدف      
هاي گذشته و در دست انجام و شنيدن نظرهـا    ها و با برنامه     گروه

  .ها بود و پيشنهادهاي گروه
 را بـه  ي گردهمـايي  گروه آموزش مـسئوليت گرداننـدگي جلـسه      

  .عهده داشت
ــه ــروه  برنام ــايي گ ــده گردهم ــوان           ي آين ــا عن ــب ب ــاي داوطل ه

  .شود در بهمن ماه امسال برگزار مي هپيش به سوي آيند
  

  راه اندازي سايت
  

ــا ) مــام(ســايت موســسه مــادران امــروز  از اول آذر مــاه ب
كارشناسي خانم زهرا پور مقدمي و همكـاري خـانم سـحر            

ي مالي آقاي مهندس مصطفي جليلي و       نوتاش و با پشتيبان   
  .اندازي شد هاي هنري خانم سروناز مقيمي راه ياري

هاي      ي سازمان   به اطالع همه  ) مام(ي مادران امروز    موسسه
رسـاند كـه      هاي اين موسسه مي     غير دولتي همسو با هدف    

  .توانند براي معرفي خود از سايت ما استفاده كنند مي

اي از اطالعـات الزم بـراي          چكيده ها بايد     گونه سازمان   اين
ها  معرفي خود را به موسسه ارسال كنند تا ترتيب معرفي آن

  :نشاني سايت ما اين است  . در سايت داده شود
                               www.madaraneemrooz.com 

 

  ها ها و كارگا گام •
  :ه برگزار شد موسسداخلهاي زير   ل گذشته گام و كارگاهدرسا

  
  ها تعداد دوره  گام يا كارگاه نام

  رفتار با خود
  رفتار با كودك
  رفتار با نوجوان
  تشويق و تنبيه
  بازي و انديشه
  روابط زناشويي

  رشد جنسي كودكان و نوجوانان
  ارتباط كالمي

  خودشناسي كاربردي
  هاي بلوغ براي دختران دانستني

  گويي كتابخواني و قصه
  تنقش عواطف بر تربي

  ارتباط موثر در خانواده
  مراحل رشد
  هنر كودكان

  آمادگي براي ورود به دبستان
  كارفرهنگي با نوزاد

  آشنايي با ساده نويسي
  

13  
6  
7  
5  
5  
11  
6  
3  
5  
1  
3  
2  
2  
1  
1  
3  
3  
1  

  
  :است ها در بيرون از موسسه انجام شده در سال گذشته اين گام

  
  ها تعداد دوره  گام يا كارگاه نام

  درفتار با خو
  رفتار با كودك
  رفتار با نوجوان
  تشويق و تنبيه
  بازي و انديشه

  خواني گويي و كتاب قصه
  كار فرهنگي با نوزادان

  ورود به دبستان
  گذاري و برنامه ريزي هدف

  مديريت زمان
  فرزند خانواده و مسايل آموزشي

  مراحل رشد
  ارتباط كالمي

  نقش عواطف بر تربيت
  

9  
6  
3  
3  
3  
3  
2  
4  
2  
2  
1  
1  
1  
1  
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   سپاس   •
  هاي مالي،فكري   از دوستاني كه در سال گذشته با كمك

  .اند سپاسگزاريم   و كاري خود ما را ياري كرده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


