آﻣﻮزش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ

از ﺑﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻓﯿﺲ ،اﮐﺴﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﮐﻤﮑﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ .ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎده و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮدن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺴﺎﺑﺪاریﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﮑﯽ از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺪارن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﮐﺴﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری
از اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺰوم ﮐﺎرﺑﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ از اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺪاراﻧﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ و دارای ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ در اﮐﺴﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 :SLNﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 :SYDﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ روش ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات
 : DBﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﻧﺰوﻟﯽ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ
 : FVﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش آﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ
 : PVﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری – اﻗﺴﺎط
ﻣﺴﺎوی
 :NPVﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
 :XNPVﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺎرﯾﺦ
 :PMTﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻗﺴﺎط وام
 :PPMTﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ وام
 :IPMTﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
 :NPERﺗــﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺗﻌــﺪاد دورهﻫــﺎی ﻣﻮردﻧﯿــﺎز ﺑــﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
 :RATEﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
 :IRRﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
 :XIRRﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﺎرﯾﺦ
 :MIRRﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ داﺧﻠﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 :ACCRINTﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ از زﻣﺎن ﺻﺪور
ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اوراق
 :ACCRINTMﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ از زﻣﺎن
ﺻﺪور ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اوراق
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ ﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ روش ﻫﺎی  -۱ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺰوﻟﯽ
ﻣﻀﺎﻋﻒ  -۲ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  -۳ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات را در اﮐﺴﻞ آﻣﻮزش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ
ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ

ﻓﺮﻣﻮل اول :روش ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ DDB
ﺗﻮﺿﯿﺢ :در اﯾﻦ روش اﺳﺘﻬﻼک ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روش اﺳﺘﻬﻼک

ﺳﺎﻻﻧﻪ داراﯾﯽ ﮐﻪ ارزش دﻓﺘﺮی داراﯾﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در درﺻﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ
ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در روش ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ درﺻﺪی ﮐﻪ در ارزش دﻓﺘﺮی ﺿﺮب ﻣﯽ
ﺷﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ اﺳﺘﻬﻼک در روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

DDB = Double Declining Balance Depreciation Method
ﻓﺮﻣﻮل  = DDBﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻣﻌﯿﻦ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﮐﺴﻞ ﭘﻨﺞ ورودی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ورودی اول:

ﻣﯿﺰان ارزش اوﻟﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ورودی دوم :ارزش اﺳﻘﺎﻃﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ورودی ﺳﻮم :ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ.
ـﺘﻬﻼک آن را
ـﺰان اﺳـ
ـﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯿـ
ـﻪ ﻣﯽﺧـ
ـﺎرم :دورهای ﮐـ
ورودی ﭼﻬـ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ورودی ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﻦ ورودی اﺧﺘﯿﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت وارد
ﻧﮑﺮدن ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

) ﻋﺎﻣﻞ – ﺗﻌﺪاد دوره – ﻋﻤﺮﻣﻔﯿﺪ – ارزش اﺳﻘﺎط – ﻫﺰﯾﻨﻪ
اول دوره ( = DDB
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ روش ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ  ۵ﺳﺎل و
ارزش اﺳﻘﺎط  ۴/۰۰۰/۰۰۰رﯾﺎل در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد :

ﻓﺮﻣﻮل دوم :روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ SLN
ﺗﻮﺿﯿﺢ :در روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺎوی ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ داراﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ روش ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻬﻼک ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

SLN = Straight Line Depreciation Method
ﻓﺮﻣﻮل  = SLNﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﮐﺴﻞ ﺳﻪ ورودی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ورودی اول :ﻣﯿﺰان ارزش اوﻟﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ورودی دوم :ارزش اﺳﻘﺎﻃﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ورودی ﺳﻮم :ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ.

) ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ – ارزش اﺳﻘﺎط و ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ( = SLN
ﻣﺜﺎل  :اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ  ۵ﺳﺎل و ارزش اﺳﻘﺎط
 ۴/۰۰۰/۰۰۰رﯾﺎل در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد:

ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻮم :روش ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات SYD
ﺗﻮﺿﯿﺢ :در اﯾﻦ روش ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ داراﯾﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و
ﺑﺮای ﺳﺎل اول ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ( را ﺑﺮای
اﺳﺘﻬﻼک در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل
اول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻗﻢ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﺮای داراﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ارﻗﺎم ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ داراﯾﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ.

SYD = Sum-of-years Digits depreciation Method
ﻓﺮﻣﻮل  = SYDﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﮐﺴﻞ ﭼﻬﺎر ورودی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ورودی اول :ﻣﯿﺰان ارزش اوﻟﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ورودی دوم :ارزش اﺳﻘﺎﻃﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ورودی ﺳﻮم :ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ.

ـﺘﻬﻼک آن را
ـﺰان اﺳـ
ـﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯿـ
ـﻪ ﻣﯽﺧـ
ـﺎرم :دورهای ﮐـ
ورودی ﭼﻬـ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

) ﺗﻌﺪاد دوره – ﻋﻤﺮﻣﻔﯿﺪ – ارزش اﺳﻘﺎط – ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ
( = SYD
ﻣﺜﺎل  :اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ روش ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ  ۵ﺳﺎل و ارزش اﺳﻘﺎط
 ۴/۰۰۰/۰۰۰رﯾﺎل در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺳﺎل دوم ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﻋﺪد ورودی ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ per
را  ۲اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﯾﺎد ﺷﺪه را
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻬﻼک
داراﯾﯽ ﻫﺎ

