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 عمومیمزایده  ط عمومیشرایبرگ 

 اجاره گاراژ واقع در اصفهان
 مقدمه: -1

 زایـده ان مبـه عنـو   10101057832یملـ و شناسـه 2679) به شماره ثبـت  خاصی(سهامخدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم شرکت 
 شـرایط  خلـی مـاخوذه و  نامه معامالت خود و مجوزهاي دانامیده خواهد شد، در نظر دارد طبق آیینمالک گزار که از این پس اختصاراً 

راسـاس کـد   اشـخاص حقـوقی و حقیقی(ب  واجدین  شرایط  بهعمومی   زایدهرا از طریق مگاراژ واقع در اصفهان الذکر عمومی ذیل
 .واگذار نمایدشود، نامیده می اجاره کنندهگر که از این پس اختصاراً  مزایدهبه عنوان ملی) 

 مشخصات گاراژ:
( واقع در ضلع ترمربع م 47یک باب مغازه به مساحت  به همراه یمترمربع اعیان 1160مترمربع عرصه و  6100 حدودمساحت  گاراژ به-1

 گاز با انشعاب آب ، برق ،سال  30با قدمت باالي  غربی درب ورودي)
 گـاراژ ناوگـان  -ن گـاراژ سـوم دسـت چـپ     بعـد از میـدا   -خیابان امیرکبیر (شـاهپور جدیـد)  –خیابان امام خمینی –آدرس : اصفهان -2

 8195136575کد پستی -کشتیرانی

 :زایدهمشرکت در عمومی شرایط  -2
آگهـی کثیـر   ظـرف مـدت و روش تعیـین شـده در      د شـد، ناب خواهخط اجاره کنندهکه از این پس  مزایدهشرکت در  انمتقاضی -2-1

، رایطدر ایـن بـرگ شـ    نـدرج م را دریافت و قبل از پایان مهلـت شنهاد قیمت، پیشامل برگ شرایط عمومی ، فرم  مزایده، اسناد  االنتشار
 و رسید اخذ نمایند. تسلیم حراست مالک فتربه دشرایط مطابق خواسته شده  مدارك

 راجـع  قانون جمله از قرراتم و قوانین حیث از محدودیتی یا ممنوعیت هیچ که نمایدمی اعتراف و اقرار )کنندهاجاره (گر مزایده -2-2
اجـاره  رارداد انعقـاد قـ   جهـت  1337 مصـوب  کشوري و دولتی معامالت در دولت و کارمندان مجلس نمایندگان و وزراء مداخله منع به

 ضـمن  دارد حـق  لکما براینکه عالوه شود، فسادي کشف یا ثابت آن خالف زمان هر در و دلیل هر به چنانچه و نداشته مزایدهموضوع 
 همچنـین  نمایـد،  فسـخ  قـانونی  قضـائی و  مراجع به مراجعه به نیاز بدون را قرارداد واریزي، مبالغ کلیه و شرکت در مزایده تضمین ضبط

 .باشدمی مالک به وارده غرامات و خسارات کلیه جبران به موظف اجاره کننده
 .باشد المعاملهممنوع نباید )اجاره کننده(گرزایدهم -2-3
بـرگ  ، بایسـتی موضـوع را در ذیـل    می باشدقانون تجارت  129مفاد ماده از اشخاص وابسته موضوع  اجاره کنندهدر صورتی که  -2-4

 .ذکر نماید عمومی دهیمزا متیق شنهادیپ
 :تاریخ گشایش پیشنهادها -3

 )گـزار زایـده م( مالـک در محل دفتر مرکـزي  پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهادها  روز کاري 5ظرف  بازگشایی پاکات جلسه کمیسیون
 واهد نمود.خمزایده اقدام نهایی  مزایده گران و اعالم نتیجه پاکاتگشایش  خواهد شد و نسبت بهتشکیل 
 را به تعویق بیاندازد.   تواند تاریخ گشایش پیشنهادهامی )مالک(گزارمزایدهتبصره: 

 :انجام کارمدت  -4
                                                                                                                                                     باشد.            براي مدت یک ماه می مزایدهاز تاریخ بازگشایی پاکات  مزایدهبینی انجام کار موضوع پیش
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 تسلیم پیشنهادها: -5
ر شده و و الك و مه هاي الف و ب و ج به صورت جداگانه خود را به شرح ذیل داخل پاکت بایست مداركمی مزایده گران -5-1

نوشته  ز به وضوحت آن نیو محتویا )اجاره کننده(گرمزایده جمعاً در پاکت الك و مهر شده دیگري گذاشته و روي آنها نام و نشانی 
 باشد.گر میمزایدهبدیهی است مسئولیت عدم انجام موارد مطروحه در این ماده متوجه  باشد.
ر در ضاء مدت مقرکه بعد از انق ا پیشنهادهاییی تضمین شرکت در مزایدهبدون  یا مشروط یا گزار به پیشنهادهاي مبهممزایده -5-2

 ترتیب اثر نخواهد داد. ؛رعایت نشده باشد مزایدهبرگ شرایط برسد و یا روش 
  شود.)مشخص می» الف«پاکت الف (یک پاکت که با حرف 

 گیرد.قرار می» الف«در پاکت  مزایدهتهیه شده مطابق شرایط  مزایده) تضمین معتبر شرکت در -
  شود.)مشخص می» ب«پاکت ب (یک پاکت که با حرف 

 گیرد:قرار می» ب«در پاکت مدارك و مستندات به شرح ذیل 
 ،)شخص حقوقی خریداربراي ( ) اساسنامه شرکت متقاضی-
 ،(براي خریدار شخص حقوقی) ) آگهی تاسیس-
ء صاحبان امضـا  وو اعالم اسامی مدیران  رسمی باالخص آخرین تغییرات در شرکت متقاضی هاي تغییرات مندرج در روزنامه) آگهی-

                                                                                                                                   ،شخص حقیقی) اجاره کنندهئه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (براي و ارا شخص حقوقی) اجاره کننده(براي  مجاز
تی ده اه و کـد پسـ  ثابـت و همـر   شامل: استان، شهرستان، خیابان، کوچه، پالك، تلفـن  )اجاره کننده(مزایده گر) اعالم آخرین آدرس -

 رقمی،
بان امضـاء  صـاح ا توسـط  و امضاء آنهـ  اجاره کنندهشدن به مهر  پس از منقوش مزایده اختصاصی و عمومی برگ شرایط ) تمام صفحات-

 ،مجاز
 )،اجاره کننده(گر مزایده) ارائه شماره اقتصادي -
 ،مالک) سایر موارد مورد نیاز به تشخیص متقاضی یا اعالمی از سوي -

 ر گیرد.ر پاکت ب قرانباید د ؛استخراج باشد بخشی از مبلغ پیشنهادي قابل  تمام یاکه به قیمت مربوط باشد که  توجه: هرگونه اطالعی
 شود.)مشخص می» ج«ج (یک پاکت که با حرف  پاکت 

 ا توسـط مضاء آنهاو  )اجاره کنندهگر ( مزایدهشدن به مهر  پس از منقوشخط خوردگی و فرم پیشنهاد قیمت پس از تکمیل آن بدون ) -
 گیرد.قرار می» ج«در پاکت صاحبان امضاء مجاز،

نهاد انند بیش از یک پیشـ توبینی شده باشد، نمیپیش مزایده، جز در مواردي که در اسناد مزایدههیچ یک از شرکت کنندگان در  -5-3
 تسلیم کنند.

 :مزایدهتضمین شرکت در  -6
 ،ینمبلغ و نوع تضم -6-1

 .می باشد درصد مبلغ پیشنهاديپنج تضمین معادل الف: مبلغ 
حسـاب شـماره    بـه وجـه نقـد کـه    یا چک تضمین شده یـا چـک رمـزدار یـا      شامل: ضمانتنامه بانکی مزایدهدر  ب: انواع تضمین شرکت

مـی   نمـوده و  واریـز  خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشـم نام شرکت ب 2210تجارت شعبه برج آسمان کد بانک  نزد 221142004
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 مزایـده  اسـناد  سـایر  بـه همـراه   مقـرر  مهلـت  درمهر شده قـرار داده و   و الك بصورت را در پاکت الف مزایدهبایستی تضمین شرکت در 
 تحویل نماید. )مالک(گزار مزایدههاي ب و ج) به  (پاکت

 

امل تی به صورت کبایسله) و سایر اطالعات ضمانتنامه می(مضمون فروشندهعنه) و نام *ضمناً نام شرکت متقاضی (مضمون
ه در لـ عنـه و مضـمون  نوشته شود. بـدیهی اسـت در صـورت عـدم درج نـام کامـل مضـمون        مزایدهدر ضمانتنامه شرکت در 

مانتنامه نگام صدور ضـ هبایستی در عنه میباشد، بنابراین مضمونضمانتنامه صادره داراي اعتبار نمی ،ضمانتنامه توسط بانک
 توسط بانک بررسی و دقت الزم را معمول نماید. 

 بل تمدید باشد.قا خریدار با هزینه ،فروشندهصورت اعالم  درو  ماه باشد دو حداقل بایستمی مذکور ضمانتنامه اعتبار*
           

           کل انـواع چـ  از قبیـ  مزایـده تبصره: به غیر از تضامین اعالمی در این مـاده، هیچگونـه تضـمین دیگـري بـه عنـوان تضـمین شـرکت در         
 باشد.نمی )مالک(گزار مزایدهو قبول ) و غیره مورد پذیرش (عادي و تایید شده

 ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.مزایده اقد تضمین شرکت در فپیشنهادهاي  -6-2
یشـنهاد  پکـه   )اجاره کننـدگانی (یانگر مزایدهو  مزایدهه استثناي برنده ب، )اجاره کنندگان(گران مزایده مزایدهشرکت در  تضامین -6-3

 د گردید.مسترد خواهن گراکتبی مزایده گیرد، ظرف چهار روز کاري پس از درخواست در مرتبه دوم و سوم قرار می هاآن

ن مبادله قرارداد و در مرتبه دوم و سوم قرار دارد، در زما هاآنی که پیشنهاد انگر مزایدهو  مزایدهبرنده  همزایدتضمین شرکت در  -6-4
   شود.مسترد می ایشانبه  پرداخت حصه نقدي ثمن معامله

 شود:زیر ضبط میهاي حالت یکی از ، در مزایدهشرکت در  تضمین -6-5
 ر پیشنهاد خود را پس بگیرد.گ مزایدههرگاه  -6-5-1
 :، در صورت وقوع حداقل یکی از موارد ذیلمزایدهده در مورد برن -6-5-2

 امضاء نکند.ه برنده مزاید ابالغدر نامه در مهلت تعیین شده  را مالکموضوع مزایده تنظیمی به تشخیص  اجاره الف) قرارداد
 پرداخت ننماید.در اسناد مزایده ثمن معامله موضوع مزایده را بموقع و مطابق با شرایط مقرر حصه نقدي ) ب

دي ت حصه نقـ رداخپو الذکر (امتناع از امضاي قرارداد قبل و ج نفر دوم و سوم هم در صورت شمول بندهاي الف و ب تضامینتبصره: 
 شود.در صورت حذف نفر اول) ضبط می ثمن معامله

 :مزایدهمدت اعتبار پیشنهاد  -7
مدت کمتـري   ، معتبر باشند. پیشنهادهایی که برايماه یک لیم پیشنهادها براي مدتاید از هر حیث از آخرین موعد تسپیشنهادها ب -7-1

 رد خواهد شد. )مالک(گزار مزایدهاعتبار داشته باشند از سوي 
 پیشنهادها را کتباً درخواست کند.گزار ممکن است از پیشنهاد دهندگان تمدید مدت اعتبار  مزایده -7-2
 د نماید.ود را نیز به تناسب تجدیخ مزایدهگري تمدید مدت اعتبار پیشنهاد را قبول کند باید ضمانتنامه شرکت در  مزایدههرگاه  -7-3
-ی مـی ایـن مـاده تلقـ   یک به منزله قبول مدت مذکور در بند  اجاره کننده عدم درج مدت اعتبار در برگ پیشنهاد قیمت از سوي -7-4

 شود.
 :مزایده قیمت شکل و امضاي پیشنهاد -8
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گـري کـه در   ده در این برگ شرایط، تهیه، تکمیل و مهر و امضاء شود و با اسـناد دی ، باید به ترتیب تعیین شمزایدهقیمت پیشنهاد  -8-1
 بیان شده است، در لفاف مناسب و الك و مهر شده قرار داده شود. برگ شرایطاین 
ناد نام کسانی کـه اختیـار امضـاي اسـ     و )ندهاجاره کن(گر مزایدهباید متضمن اطالعات کامل در مورد  مزایده قیمت پیشنهادبرگ  -8-2

 د.، امضاء شو)اجاره کننده(گر مزایدهتعهدآور و قرارداد را دارند، باشد و باید به وسیله صاحبان امضاي مجاز 
 گـر  یـده مزا فرد/ افراد صـاحب امضـاء مجـاز و مهـر     یر در عبارتها یا ارقام، باید با امضايخوردگی یا تغیشدگی، قلمهرگونه پاك -8-3

 مورد تائید قرار گیرد.مجدداً ، )اجاره کننده(
    واهد شد.خاریخ ارائه پیشنهاد لحاظ تدر غیر این صورت تاریخ تحویل اسناد مزایده به عنوان  داراي تاریخ باشدبایستی پیشنهاد  -8-4
 .باشد خالص قابل پرداخت می اجاره کنندهقیمت پیشنهادي  -8-5
بـه صـورت رهـن و     )الیـ ر یلیـون یـک میلیـارد و یکصـد م   ( ریـال 1،100،000،000مبلـغ   دهیـ موضـوع مزا  واگـذاري  هیـ پا قیمت -8-6

 زانیـ داقل بـه م حـ  یسـت یگـران با  دهیـ مزا قیمت پیشـنهادي و باشد  یمبه صورت اجاره ماهیانه  )الیرمیلیون  سیصد( یالر000,0300،00
 .باشد هیپا قیمت

 مهلت و نحوه ارسال مدارك: -9
 واحـد حراسـت  ه بـه  را با شـرایط ذکـر شـد    مزایدهاسناد  23/12/1399مورخ  شنبهروز  16:00بایست حداکثر تا ساعت میگران  مزایده
هندسی کشـتیرانی  شرکت خدمات دریایی و م، مجتمع کشتیرانی، خیابان شهید طجرلو شرقی، میدان شهید طجرلوتهران، در واقع  مالک
 نمایند.تسلیم نموده و رسید دریافت  5طبقه –قشم 
 حق قبول یا رد پیشنهادها: -10

را لغو  دهمزایآیند رده و یا فریک از پیشنهادها را قبول یا رد ک هر خودنامه معامالت ، حق دارد در چارچوب آیین)مالک(گزار مزایده
ایده مطابق با رکت در مزتضامین ش استرداد به استثناي) مالک(گزار در هر زمان رد کند و از این بابت مزایدهنماید و تمام پیشنهادها را 

ي این با امضاران گ مزایده نخواهد داشت و )اجاره کنندگان(گرانمزایدهدر برابر دیگري  هیچ مسئولیت و تعهد شرایط اسناد مزایده،
 حق هرگونه اعتراض و ادعاي حق را از خود سلب و ساقط نمودند.برگ شرایط 

 ضمانت انجام تعهدات:  -11
بـرگ  مشخصـات  طبـق  را  ضـمانت انجـام تعهـدات    باید مزایدهده این برگ شرایط، برنده چهارتعیین شده در ماده  ظرف مدت -11-1

 تسلیم نماید. )فروشنده(گزار مزایدهبه  شرایط اختصاصی مزایده
- مزایـده ه ، بـ انجـام تعهـدات   ضمانتو گزار در امضاي قرارداد  مزایدهبه تشخیص  و یا تاخیر غیر موجه وي مزایدهامتناع برنده  -11-2

در  رارداد نمایـد. قـ را ضبط کرده و با برنده دوم و سپس برنده سـوم مبـادرت بـه مبادلـه      مزایدهشرکت در  تضمیندهد که گزار حق می
 تجدید خواهد گردید. مزایدهنیز ضبط شده و  هاآن مزایدهشرکت در  تضمین ،سوم رنده دوم وصورت امتناع ب

 :فروشندهفساد و تبانی، مصالحه به زیان  -12
این امر بـه   اند وانی کردهمصالحه یا تب فروشندهبه زیان  )اجاره کنندگانی( گرانیزایده م، اطالع حاصل شود که زایدهمهرگاه در جریان 

مصـالحه   اد، تبانی یـا گزارش امر را با درج نام پیشنهاد دهندگانی که در فس مالکلغو خواهد شد و  مزایدهاحراز گردد،  مالک تشخیص
 .صالح ارسال خواهد شدبه مراجع ذي اند براي اقدام قانونینقش داشته

 :زایدهمبررسی موضوع و اسناد  -13
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ایط این برگ شـر  1-2موضوع بند  هزایدماسناد  اجاره کنندهه کبه منزله آن تلقی خواهد شد  و تسلیم پیشنهاد زایدهمشرکت در  -13-1
صـمیم  بـراي ت  )دهاجـاره کننـ  (گر مزایدهبه دقت مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که یک  را بصورت کامل دریافت و

 وجود ندارد.       مزایده، تحصیل کرده و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد گیري نیاز دارد
کتبـی   تواننـد بـه صـورت   باشـند، مـی   ، ابهام یا سـوالی داشـته  هزایدمدر مورد مفهوم قسمتی از اسناد  اجاره کننده در صورتی که -13-2
شـتباه یـا   ازایـده  مسـناد  قسـمتی از مفـاد ا   اجاره کننـده اگر به نظر همچنین را مطلع ساخته و تقاضاي دریافت توضیح کتبی نمایند.  مالک

سـلیم پیشـنهاد،   تل را قبـل از  باید این اشتباه و اشکا )اجاره کننده(گر مزایدهاشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، 
 ید.    منعکس کند و در صورت اقتضا، پیشنهاد اصالحی خود را ارائه نما مالکبه  مزایدهدر مهلت مقرر در برگ شرایط 

 رداد:امضاي قرا -14
(بـه اسـتثناي ایـام     همزایـد روز کـاري از تـاریخ ابـالغ نتیجـه      یـک شود که در صورت برنده شدن ظـرف  متعهد می اجاره کننده -14-1

ام نمایـد.  اقـد ن معامله ثم حصه نقدي و پرداختانجام تعهدات  تضمینمراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد و تسلیم  مالکتعطیل) به نشانی 
متنـاع  در صـورت ا و  منعقد خواهد شد ضبط و قرارداد با برنده دوم مالکوي به نفع  تضمین، از هریک از موارد فوق در صورت امتناع

یـز هماننـد نفـر    نسوم  اع نفرقد خواهد شد. در صورت امتنسوم منعنفر دوم همانند نفر اول با ایشان برخورد خواهد شد و قرارداد با برنده 
 شود.رفتار می اول با ایشان

 قراردادي که بین طرفین منعقد خواهد شد، پس از ابالغ مالك عمل طرفین خواهد بود. -14-2

 هزینه: -15
مـور بـه   او انجـام سـایر    تهیه و تسـلیم پیشـنهاد  برگزاري مزایده، هزینه انتشار آگهی ، ، حق الزحمه کارشناسی موضوع مزایدههاي هزینه

 کارسازي خواهد شد. مالک انعقاد قرارداد در وجهباشد که در زمان می برنده نهایی مزایدهعهده 
 :ارزیابی -16

 :پذیردزیر صورت می روندیشنهادهاي دریافتی، بررسی اسناد بر طبق پدر ارزیابی  -16-1
 ،)مزایدهالف) بررسی پاکت الف (تضمین شرکت در 

 ،ب) بررسی محتویات پاکت ب (اساسنامه و ...)
 ،ج) بررسی پاکت ج (پیشنهاد قیمت)

 ایـده مزننـده در  کپیشـنهاد شـرکت    ؛هرگاه محتوي این پاکت شامل مدارك خواسته شده نباشد ؛تبصره: ابتدا پاکت الف باز خواهد شد
 عمل نخواهد آمد. به اقدامی دیگر هاي پاکت به بازگشایی  نسبت و تلقی  مردود
 الـک ماز سوي کمیسیون معـامالت،   مزایدهو عدم لغو یا تجدید  )اجاره کنندگانمزایده گران ( ش پیشنهادهايدر صورت پذیر -16-2

االترین داراي بـ  نباشـد و  کمتـر از قیمـت پایـه   پیشـنهاد وي   کامـل و اسناد مزایده ارسالی که  )اجاره کننده اي(گريزایدهمقرارداد را به 
 واگذار خواهد کرد. ،قرارداد تشخیص داده باشد انعقادقیمت متناسب بوده و عالوه بر آن، واجد شرایط براي 

 باشد .میمالک  یشرایط اعالمکلیه و ارائه پیشنهاد ، به منزله قبول  مزایدهشرکت در  -16-3
خـانم  /يمجـاز آقا  يصـاحبان امضـا   ینـدگ ی............... به نما...........شرکت/موسسه ........................................... نیا /جانباناین -17

خانم ..................................... /ي.............. آقا................................  و سمت ......................... ی..................................... با شماره مل
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شماره ............. مورخ ...................... ،   ی............................... به استناد روزنامه رسم..........................  با سمت ............. یبا شماره مل
شـرایط و وضـعیت    حاصـل نمـوده و بـا   کامـل  اطـالع   موضـوع مزایـده،   از کیفیت و خصوصیات و مشخصاتبا مطالعه و آگاهی کامل 

اعـالم   مزایـده آن تمایـل خـود را بـراي شـرکت در      و بـا امضـاء  اسناد مزایده اعالم نمـوده  در  موافقت خود را با شرایط مندرج ،موجود
از خـود   مزایـده حاضـر،  و اختیار حق هرگونه اعتراض را در خصوص تمامی منـدرجات اسـناد    دارد و در کمال صحت عقل و ارادهمی

 .نمایدسلب و ساقط می



 
 
 

۱ 
 

 

 رسید دریافت پاکات مناقصه

 

                                  نماینده شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در تاریخ                                اینجانب

نماینده ...   ...........را از آقاي / خانم                                  مزایده اجاره گاراژ اصفهانپاکت سر بسته  اسناد 

 شرکت                                                  دریافت نمودم . 

 

 

 و اثرانگشت نام و امضاء        تاریخ
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 عمومیمزایده برگ پیشنهاد قیمت 
 اجاره گاراژ واقع در اصفهان

ــن  ــهایــ ــدگی   .......................................................... جانب/شرکت/موسســ ــه نماینــ ــاحبان امبــ ــاز  صــ ــاي مجــ ــانمآقضــ  اي/خــ

بـا   .....................................آقاي/خانم .. .........................با شماره ملی ..........................  و سمت ................................ ...................

با ،  ..... ............... مورخ ....ی شماره ...........ه رسموزنامربه استناد  .....................................  با سمت .....................شماره ملی ............

سـناد  کلیـه ا ، حاصـل نمـوده   اطالعات کـافی بـراي تصـمیم گیـري    آگاهی کامل از کیفیت و خصوصیات و مشخصات موضوع مزایده، 

و بـا   داشته کلیه ي بندها و تبصره هاي آن را قبولمطالعه کرده و دقیقاً دریافت ورا مومی مزایده عبرگ شرایط  1-2مزایده موضوع بند 

بـا  ده صـیل موضـوع مزایـ   به منظور تحو ناپذیر دانسته تمامی موارد را تایید قطعی و خدشه  ،مزایدهشرایط عمومی  آگاهی کامل از مفاد 

اب مغـازه بـه   یـک بـ   بـه همـراه   یمترمربع اعیـان  1160مترمربع عرصه و  6100 حدودمساحت  بهاجاره گاراژ ، شرایط و وضعیت موجود

–درس اصـفهان  سـال بـا انشـعاب آب ، بـرق ، گـاز و بـه آ       30مترمربع ( واقع در ضلع غربی درب ورودي) با قدمت باالي  47مساحت 

سـتی  پ کـد -اراژ ناوگـان کشـتیرانی  گـ -ن گـاراژ سـوم دسـت چـپ     بعـد از میـدا   -خیابان امیرکبیر (شاهپور جدید)–خیابان امام خمینی 

8195136575 

 ریال به عدد ...................................................................به حروف براي تحویل کل موضوع مزایده  مبلغ

 ددریال به ع .............................................................به حروف ریال به صورت رهن و .............................................

 اعالم می نماید.ریال به صورت اجاره ماهیانه  .............................................
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