
 مشخصات صورتجلسه

                                                        ششم ترتيب جلسه:                                 10/11/1400 تاريخ:                              14:00 ساعت:                          و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 تاناس یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                            ار استاند :سيرئ                             06/11/1400  تاريخ دعوتنامه:                       566941و    566940 :هاماره دعوتنامهش

 

 خالصه اهم مصوبات جلسه :

،   نيسرزم شيآما یاستان و سند مل نيسرزم شيسند آما یهااستيازجمله ؛ راهبردها و س یبادر نظر گرفتن  اسناد باالدست -1

انداز و خدمات ( در چشم یگردشگر -صنعت و معدن  -ی) کشاورز یاصل یهامجموعه بخش ريز يیو اجرا یاتيبرنامه عمل 30برش 

در نظام  ديياستاندارد و مورد تا یهابوده، در سرفصل يیاجرا یهادستگاه وشه ورز ياند یهاگروه يیکه حاصل همگرا  ۱۴0۴

 نديبه عنوان ناظر بر فرآ یاستاندار یامور اقتصاد یگردد.  معاونت هماهنگ هيته ريپذنظارت نديفرآ ینيبشيکشور با پ یزيربرنامه

سند که به عنوان چشم انداز گلستان در  ني. ساختار ا گرددیم نييمنتخب تع نيمشاور ايتوسط مشاور و  يیسند اجرا نيا هيته

و  لو دفتر تحو یزيربرنامه و تيريسازمان مد ، یاستاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ هيدييبر اساس تا ،شودیم دهينام ۱۴0۴

  خواهد شد.   بيتصو شرفتيپ

های اجرايی مرتبط گرگان، ضمن برگزاری نشست تخصصی با دستگاه کشاورزی و معادن و صنايع بازرگانی، مقرر گرديد ؛ اتاق -2

 ،« استان تجارت و معدن صنعت، اداره کل»  ،« کشاورزی استان جهاد سازمان» ، «اداره کل امور اقتصادی استانداری» ؛  جمله از

 دستی صنايع و فرهنگی،گردشگری ميراث کل اداره»  و «استان دارائی و اقتصادی امور کل اداره»  ، «استان گمرک کل اداره»

 مبتنی بر تجارت توسعه »تکميل گزارش نياز برای  مورد آمارهای و استخراج صادراتی هایظرفيت نسبت به شناسايی ، «استان

اقدام و  گزارش تکميلی و برنامه پيشنهادی را به دبيرخانه  « اقتصادی درصدی  8استان در راستای رشد  پذير رقابت هایمزيت

 ريزی و توسعه استان جهت طرح در جلسات آتی شورا  ارسال نمايد . شورای  برنامه

ويژه کل کشور ، به ۱۴00قانون بودجه  ۱8تبصره « الف» مکلفند ؛ تمامی فرآيندهای مربوط به بند  های اجرايیدستگاهکليه  -3

را ظرف يک ماه آينده  انجام و  گزارش آن را به کميته استانی اين بند های اقتصادی مشمول طرح انعقاد قرارداد عامليت و ارسال

 کل امور اقتصادی و دارايی استان  اعالم نمايند .  به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اداره

 هایشهرک به گازرسانی برای تمهيدات الزم و اقدامات استان گاز ، شرکت جهادکشاورزی سازمان مقرر گرديد؛ براساس اعالم -4

 ها فراهم گردد .تا زمينه توسعه اين شهرک هعمل آوردهای استان را بهشهرستان در ایگلخانه

مسئوليت پيگيری مصوبه ای را به شرکت گاز استان اعالم نمايد . های گلخانهسازمان جهاد کشاورزی، مختصات شهرک تبصره :

 باشد . برعهده سازمان جهاد کشاورزی استان می

 کل ۱۴00قانون بودجه سال  ۱3تبصره  3جزء محل  ازاعتبار  تخصيصگزارش ميزان  ،استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت -5

 پايان تا و مستمر صورت را به  استان سطح هایشهرداری از سوی وزارت کشور به(  سطحی هایآب هدايت و آوری ) جمع کشور

   نمايند. گزارش شورا دبيرخانه و رياست به سال،

 هایشرکت مجوز جهت تمديد و يا صدور  مستندات و مدارک ارائه به آينده نسبت ساعت ۴8 ظرف استان، تجارت و معدن ،صنعت اداره کل -6

 گلستان زيست محيط حفاظت کل اداره نمايد. اقدام زيست استان محيط حفاظت کل به اداره  سنگ البرز شرقی، زغال معادن از برداریبهره

   .نمايد مجوزهای فعاليت اقدام تمديد يا صدور و  اسناد بررسی به نسبت هفته يک مدت ظرف حداکثر

 باشد.می اداره کل صنعت، معدن و تجارت استانمسئوليت پيگيری مصوبه برعهده تبصره : 

ف
ردی

 

 ارائه كننده دستورجلسه
 

 مالحظات 

 انجام شد ریزیسازمان مدیریت و برنامه پیگیری مصوبات جلسه قبلی شورا  1

 جلسه بعدی موكول شد به دلیل كمبود وقت به ریزیبرنامه و مدیریت سازمان 1401 سال بودجه الیحه گزارش 2

3 
شركت برق درصدی  8اقتصادی تحقق رشد یاتیعملهای گزارش  برنامه» 

 برق گلستان نیروی و شركت توزیعو گلستان ای مازندران منطقه

 –ای مازندران و گلستان برق منطقه

 شركت توزیع  نیروی برق گلستان
// ///////// 

 ///////// // ریزیبرنامه و مدیریت سازمان  استان عمرانیهای گزارش نظارتی پروژه 4

ــوارد  5 ــــر ـم  انجام شد  ساـی

 انجام شد استاندار محترم جمعبندی   6
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ای استان توسط سازمان جهاد های زنجيره توليد تا صادرات محصوالت گلخانهدر جلسه آتی شورا ، گزارشی از نيازمندی -7
 .ددکشاورزی استان ارائه گر

ريزی استان ، مديرکل امور استانداری، رئيس سازمان مديريت و برنامهکارگروهی مرکب از معاون هماهنگی امور اقتصادی  -8
های سرمايه گذاری های استان نسبت به بررسی و اولويت بندی و انتخاب طرحو دبير شورای هماهنگی بانک اقتصادی و دارايی استان

 .ماينداقدام ن ۱۴0۱گذاران تا پايان فروردين ماه سال و جذب سرمايه لببی نام با هدف ج

های توجيهی های اجرايی نسبت به بروزرسانی طرحاداره کل امور اقتصادی و دارايی استان  با همکاری دستگاه  : ۱تبصره   
 گذاری حداکثر تا پايان سال جاری اقدام نمايد . های سرمايهگذاری و فرصتسرمايه

اداره کل  اعالمی فرمت اساس بر گذاریسرمايه اثربخش و مهم هایطرح مشخصات ارائه به نسبت اجرايی هایدستگاه  : 2تبصره   
 . کل مذکور ارسال نماينداقدام و تا پايان اسفندماه سال جاری، به ادارهامور اقتصادی و دارايی استان 

پايان فروردين ماه اقدام و حداکثر تا  گذاریهای سرمايهفرصت همايش برگزاری تاريخ تعيين به نسبت مذکور کارگروه  : 3تبصره  
 . به رئيس شورا اعالم نمايند ۱۴0۱سال 

گذاری استان توسط های سرمايهنحوه و چگونگی تعيين منابع برای برگزاری همايش و همچنين بار مالی چاپ کتاب فرصت :۴تبصره  
 .کارگروه مذکور مشخص گردد

 . و دارايی استان مستقر خواهد بودهمايش در اداره کل امور اقتصادی و دبيرخانه کارگروه  : 5تبصره  

 گذاری، از سوی دبيرخانه فراهم گردد .های سرمايهدرگاه تخصصی تحت وب ، برای برگزاری همايش فرصت:  6تبصره  

، درصورت عدم اقدام از سوی های پژوهشی سال جاری به آنها ابالغ شده های اجرايی که اعتبار طرحبرای آندسته از دستگاه:  7تبصره  
مجاز به اصالح  ، سازمان مزبورريزی استانسازمان مديريت و برنامهو اعالم آن به  پژوهشیهای های اجرايی در انعقاد قراردادطرحدستگاه

 .باشدمی سرزمين آمايش سند بر منطبق گذاریسرمايه هایفرصت بررسی طرح  مين منابع برای انجامأعناوين با هدف ت

ها منجر به و از سوی کارگروه انتخاب گردد که حاصل مجموعه تالش ای از سوی دستگاه اجرايی تدوينبه گونههای اقتصادی طرح:  8تبصره 
 .  گذاری و .... دراستان گرددهای سرمايهها و صندوقگذاری وابسته به نهادهای عمومی غيردولتی بانکهای سرمايهحضور هلدينگ

با کمک  را روستايی اقتصاد در پيشرفت الگوهای استانداری ، جمعبندی گزارش شوراهای و روستايی امور دفتر  گرديد؛ مقرر -9 
   رائه نمايد .ا ،استان ريزی و توسعهدر جلسه بعدی شورای برنامهبسيج اساتيد و اداره کل بنياد مسکن انقالب اسالمی 

های خصوصی در ارائه اطالعات پايه و مورد نياز بانکی در استان و جلب همکاری بهتر بانکهای به منظور ساماندهی مناسب فعاليت -10
های الزم برای تشکيل دبيرخانه شورای پيگيری ،معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری  وسعه در استان ، مقرر گرديد؛تهای برنامه

و عمل آورده بهرا های فاقد مديريت و يا سرپرست شعب در استان گان بانکمعرفی نمايند نيز  و هماهنگی بانک های خصوصی در استان 
 .ريزی و توسعه استان اعالم نمايدبه دبيرخانه شورای برنامه  نتيجه آن را حداکثر تا پايان نيمه اول اسفند ماه سال جاری

 گذاریسرمايههای ايجاد طرح خصوص در شستا شرکت با استان نمايندگان مجمع و محترم استاندار شده برگزار جلسات به توجه با -11
 امور هماهنگی معاونت محوريت با اجرايی های، دستگاه... ، يد و چوب زراعت دارويی، گياهان ، پتروشيمی ، دامدام،خوراک حوزه در

 . نمايد فراهمرا  استان در شستا حضور برای الزم ، اقدامات استانداری اقتصادی

 ايجاد کارخانجات شرکت البرز شرقی نسبت بهبه منظور ايجاد و خلق ارزش افزوده بخش معدن در استان گلستان ، مقرر گرديد ؛  -۱2
 .و ايجاد دفتر در استان گلستان اقدام نمايدبانکی  افتتاح حساب ،سنگفرآوری و زنجيره توليد زغال

 .باشد می تجارت و معدن صنعت، کل مصوبه فوق با اداره پيگيری مسئوليت :  تبصره

ها و شرکت  حضور تسهيل جهت ويژه اهتمام ، اجرايی هایدستگاه همکاری با استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاونت -13
 هایبخش در گذاریسرمايه اجرای جهت گلستان استان در...  و غدير ، شستا  ،وايميدر ، ايدرو نظير ملی گذاریسرمايه هایهلدينگ

 نمايد. ارائه شورا جلسات در را شده انجام اقدامات گزارش و آورد عمل به را استان مختلف
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قربان آباد به سازمان  زميناز  سه هکتارحداقل  نسبت به واگذاری ،روز آينده ۱0ظرف حداکثر اداره کل راه و شهرسازی استان -14
 .اقدام نمايداستان  های صادراتیپايانه برای ايجادجهاد کشاورزی استان 

 معاونت بين مشترک جلسه برگزاری برای های الزمهماهنگی ، روز 2  های استان، ظرف مدتدبير شورای هماهنگی بانک -15
های استان های عضو شورای هماهنگی بانکبانکاالختيار و نمايندگان تام ريزی و مديرانبرنامه و مديريت سازمان اطالعات و آمار

 .فراهم نمايددر سامانه سيمابر را  نحوه ثبت و ارائه اطالعات منابع و مصارف بانکی  ها و اقالم آماری مورد نياز وشاخص  برای تبيين

   .اقدام نماينداستان  روز نسبت به ورود اطالعات به سامانه سيمابر ۱5اند، حداکثر ظرف مدت ها موظفبانک ،بعد از برگزاری جلسه فوق :۱تبصره 

های عامل که نسبت به ورود دسته از بانک آن برای روز ۱5وظف است بعد از م استان هایبانک هماهنگی شورای دبير :2تبصره  
 .به استاندار محترم اعالم نمايد ایمکاتبهرا طی  هافهرست آن ،انداطالعات به سامانه سيمابر اقدام ننموده

 براساس  ۱۴00 سال بودجه قانون 8 تبصره«  ز»  بند اجرای از حاصل منابع ابالغ به نسبت استان ريزی برنامه و مديريت سازمان -16
 . نمايد اقدام اجرايی هایدستگاه آيين نامه اجرايی آن به

 بحران مديريت موضوع با مطالعاتی هایطرح اعتبار اعالم به نسبت هفته يک ظرف استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت -17
 منابع از غير به)  استان سطح در استانداری ایسرمايه هایدارايی تملک اعتباری سرجمع از(  کشور وزارت از ابالغی عناوين) 

صدور  به نسبت مذکور، مکاتبه برمبنای سازمان نمايد، اقدام استان ريزیبرنامه و مديريت به سازمان(  هاشهرستان به ابالغی
 نمايد. اقدام استانداری ایسرمايه هایدارايی تملک ابالغ اعتبارات اصالحيه

اجرايی آمايش استان  -سند راهبردی  ۱۴00گزارش اقدامات سال ؛  نسبت به تهيه و ارسال کليه دستگاه های اجرايی مکلفند -18
 .نمايند اقدام  23/۱۱/۱۴00 تا ، حداکثر۱۴0۱ پيشنهادی سال  هایبرنامه وگلستان 

 راهبردی سند »در خصوص نظرات پيشنهادی ، نسبت به ارسال نقطه23/۱۱/۱۴00 تا های اجرايی موظفند، حداکثرکليه دستگاه - 19
  اقدام نمايند . « سرزمين کشور سند ملی آمايش» و « گلستان  آمايش استان و اجرايی

به رياست فرماندار هر شهرستان تشکيل و گزارش عملکرد آن  «درصدی شهرستان  8ستاد راهبری و تحقق رشد »  -20
ريزی )دبيرخانه شورا( ارسال گردد. اعضای ستاد هر مستمراً به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و سازمان مديريت و برنامه

ن نيمه اول بهمن ماه از های مهم اقتصادی تا پاياشهرستان ، محورهای مورد بررسی و فعاليت ستاد ، انتظارات و اطالعات بخش
 باشد.سوی رياست محترم شورا ابالغ گردد. اجرای مفاد اين ابالغيه از سوی فرمانداران الزامی می

حداکثر  ،هادرصدی به فرمانداری 8های عملياتی رشد های اجرايی استان نسبت به ارسال برش شهرستانی برنامهدستگاه : ۱تبصره 
 نمايند .  اقدام  ۱0/۱2/۱۴00تا تاريخ  

های نسبت به تعيين شاخصريزی استان استانداری با همکاری سازمان مديريت و برنامهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی :  2تبصره 
ماه يکبار به  3اقدام و گزارش عملکردی را هر  ،های اجرائی مرتبط با ستادتخصصی بابت ارزيابی فرمانداران و مديران دستگاه

 ارائه نمايد. شورامحترم رئيس 

های جانبه با فرمانداریهای استانی و شهرستانی موظف به ارائه همکاری همهو بانک های اجرائیکليه مديران دستگاه :3تبصره 
 باشند.درصدی اقتصادی می 8سطح استان بابت تحقق اهداف رشد 

 ربط استانی ارسال نمايند.های اجرائی ذیبرای دستگاههای ارسالی به فرمانداران را دبيرخانه شورا رونوشتی از ابالغيه : ۴تبصره

  گردد .استان تعيين میاقتصادی درصدی  8عنوان قرارگاه راهبری و تحقق رشد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به : 5تبصره

  مورخ، « زيربنايی ، توسعه روستايی، عشايری ، شهری و آمايش سرزمين و محيط زيست » جلسه کارگروه  نهمينمصوبات  -21
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 دکتر زنگانه

 یعابد

 دهنوی 

 کر

 خانم همدم

 ءکيا

 گرايلو

 روحی

 چراغعلی

 يیزدوي

 هيدهرو

 احمدی

 پورحسن

 قزل سفلی

 دستمرد

 جوان

 یغراو

 صادقلو

 قربانی

 ینيحسملک

 یرنگيش

 شيبک

 فرمواليی

 مهاجر

 انيطلوع

 طبرسا

 نظری

 خيرآبادی

 یلطف

 يازرلو

 غالمی

 یمازندران

 یدودانگ

 یاغنام

 یمحبوب

 نصيری

 یشهمراد

 یطالب

 رسولی

 خسروی

 یافضل

 نقيبی

 نصيری

 فرکميلی

 دنيکو

 قديری

 سيد النگی

 یاحمد

 یافتخار

 ینيبرزم

 یمحراب

 حجت منتظر

 یوانيل

 یبيهزارجر

 یعلو قدس

 طلبینيحس

 

 استاندار

 استان یزيرو برنامه تيريسازمان مد سيرئ

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 استانداری و منابع تيريسرپرست معاونت توسعه مد

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون 

 معاون اداره کل اطالعات 

 استان یانتظام یرويننماينده 

 استان یسازمان بازرس معاون

 نماينده وزارت دفاع

 کنفرانس( ويديگرگان)به صورت و یسرپرست فرماندار 

 کنفرانس ( ويديگنبد )به صورت و یسرپرست فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(آباد  یعل یسرپرست فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(بندرگز  یفرماندارسرپرست 

 )به صورت ويديو کنفرانس(نودشتيم یسرپرست فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(شانيگم فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس( کشيگال یسرپرست فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(قال آق فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(انيرام فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(مراوه تپه  یسرپرست فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(آزادشهر فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(ترکمن فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(کالله یسرپرست فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(یکردکو یسرپرست فرماندار

 استان یسازمان جهاد کشاورز سيرئ

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سيرئ

 استان يیو دارا یامور اقتصادکل   مدير

 آموزش و پرورش استان کلسرپرست اداره 

 استان ستيز طيحفاظت محمعاون فنی اداره کل 

 استان یزداريو آبخ یعيمنابع طب  رکليمد

 استان یفرهنگ و ارشاد اسالم  اداره کل معاون

 استان یدانشگاه علوم پزشک معاون توسعه

 استان یتعاون، کار و رفاه اجتماع  رکليمد

 یو اشتغال استاندار یگذارهيامورسرما یدفتر هماهنگ رکليمد

 یاستاندار یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ  رکليمد

 استان یراه و شهرساز  رکليمد

 استان یدست عيو صنا ی،گردشگریفرهنگ راثيم معاون اداره کل

 استان           یصنعت یهاشرکت شهرک  رعامليمد

 عامل  شرکت گاز استان ريمد

 استان یاآب منطقه یشرکت سهاممعاونت منابع انسانی ، مالی و پشتيبانی  سرپرست

 استان  یاآب منطقه یشرکت سهامريزی برنامهريمد

 مازندران و گلستان  یاشرکت برق منطقه  رعامليمد

 مازندران و گلستان یاشرکت برق منطقهريزی و پژوهش معاون برنامه

 برق استان یروين عيتوزمدير عامل شرکت 

 برق استان  یروين عيشرکت توزريزی معاون برنامه

 استان  آب و فاضالبشرکت ريزی معاون برنامه

 استان یبانک ملسرپرستی امور شعب 

 شهردار گرگانمعاون 

 )به صورت ويديو کنفرانس( اطالعات استان یارتباطات و فناور  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(منطقه گلستان ینفت یهاپخش فرآورده یشرکت مل  مدير

 )به صورت ويديو کنفرانس( کل  ورزش و جوانان استانريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یدامپزشککل ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یمايکل  صدا و سريمد

 ()به صورت ويديو کنفرانسمدارس استان یکل  نوساز ريمد

 کنفرانس( ويدياستان )به صورت و یاتيامور مال  رکليمد

 کنفرانس( ويدياستان )به صورت و التيش  رکليمد

 کنفرانس( ويدياستان )به صورت و یاو حرفه یآموزش فن رکليمد

 

 ینيحس

 یليخانم خل

 نصيبی

 بنی عقيل

 زارعی

 حسينی

 حسينی 

 اسعدی

 گرزين

 رجبیخانم 

 نژاد ینجف

 غفاری

 حسينی

 یرشاهيام

 حسينی

 حسام

 ميقانی

 داداشی

 ینوران

 کالنتری

  یخلج دهنو

  ینيام خانم

 یديناه

 انيصفر

 یعقوبي

 چکا

 یقاسم حسن

 

 کنفرانس( ويدي)به صورت ویاستاندار یو فرهنگ یکل دفتر امور اجتماع ريمد

 کنفرانس( ويدي)به صورت ویاستاندار یو شوراها یدفتر امور شهر رکليمد

 کنفرانس( ويدي)به صورت واستانداریی و شوراها يیامور روستادفتر  رکليمد

 مديرکل پايگاه انتقال خون استان )به صورت ويديو کنفرانس(

 مديرکل پزشکی قانونی استان )به صورت ويديو کنفرانس(

 مديرکل بهزيستی استان )به صورت ويديو کنفرانس(

 کل استاندارد استان )به صورت ويديو کنفرانس(سرپرست  اداره 

 )به صورت ويديو کنفرانس(مديرکل بنادر و دريانوردی استان 

 کنفرانس( ويدي)به صورت ومدير کل تبليغات اسالمی استان 

 مديرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری)به صورت ويديو کنفرانس(

 )به صورت ويديو کنفرانس(گرگان یعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز سيرئ

 )به سصورت ويديو کنفرانس(رئيس پارک علم و فناوری استان 

 کنفرانس( ويدي)به صورت ومدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان 

 کنفرانس( ويديوزارت امورخارجه دراستان )به صورت و یندگينما سيرئ

 کنفرانس( ويدي)به صورت ومدير کل بيمه سالمت

  کنفرانس( ويديصورت و)به مدير کل مديريت بحران استانداری

 کنفرانس( ويدياستان)به صورت و یاو حمل و نقل جاده یراهدار  رکليمد

 کنفرانس( ويدياستان)به صورت و یهواشناس رکليمد

 یزيرو برنامه تيريبرنامه و بودجه سازمان مد یمعاون هماهنگ

 ريزیمعاون فنی و اجرايی سازمان مديريت و برنامه

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد یو روابط عموم استيحوزه ر سيرئ

 س.م.ب یو اجتماع ی، فرهنگ یگروه امور علم سيرئ

 س.م.ب  یمردم یو مشارکت ها یگذارهيسرما ،یگروه اقتصاد سيرئ

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد يیربنايگروه امور ز سيرئ

 و توسعه استان یزيربرنامه یشورا رخانهيگروه دب سيرئ

  یزيرو برنامه  تيريسازمان مد یديگروه امور تول سيرئ

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد یزيرگروه برنامه سيرئ

 مدعوین غایب

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 چوپانی

 

 استان یمعادن و کشاورز عي، صنا یاتاق بازرگان سيرئ

 


