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 "بسمه تعالی"

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه:  19  ساعت جلسه: 11/3/89  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

   دستگاه های اجرایی استانتوسط  ۷۹۳۱های ملی اقتصاد مقاومتی است سال  ارائه گزارش عملکرد برنامه -

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست جناب آقای گراوند استاندار محترم و با حضور جنااب   ۱/۹/۳۱مورخ  ۷۷۵۶۱۷پیرو نامه شماره     
 آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در محل سالن کوثر استانداری برگزار گردید.

 :اهم موارد مطرح شده  

های بزرگی در خصوص حال مشاک ت اقتصاادی در اساتان      های اخیر گام سال هماهنگی امور اقتصادی استانداری:محترم  معاون    

از  محتارم  اساتاندار  بازدیدهای انجام شده . از جمله اقداماتاستمسائل اقتصادی  برداشته شده است و در حال حاضر اولویت کاری مدیران استان
گاااری   با هدف حل مسائل و مشک ت و افزایش سرمایه در شهرستان ها پروژه های اجرا شده در شهرستانهای مختلف استان و برگزاری جلسات

باا اولویات   محتارم  حث سفرهای آینده استاندار امب  .درصد آن اجرایی شده است ۱۶که باالی  داشته مصوبه ۱۹۷می باشد. تا کنون این جلسات  
 ه گااری در شهرستان ها و توجه ویژه به واحدهای دانش بنیان خواهد بود.سرمای

مادیریت    ۳۱در سال  عمده ترین رویکرد های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سازمان مدیریت و برنامه ریزی:محترم  رئیس   

 منابع آب و خاک، توسعه آبزی پروری، ارتقاء توان تولید بخش کشاورزی، رونق و رفع موانع تولید در بخش صنعت، توسعه فعالیت های گردشگری
طرح و صنایع دستی، توسعه و نوسازی مسکن، حمایت از شکل گیری واحدهای دانش بنیان و فناور، توسعه صادرات غیر نفتی و تامین منابع مالی 

آب شیرین کن در سطح استان، احداث سدهای تنا    ۹احداث رویکردها  اینعملیاتی شدن . دستاوردهای حاصل از می باشدهای سرمایه گااری 
هکتار شبکه های فرعی نخی ت ساعدآباد، تولیاد    ۰۱۲۲هزار هکتار عملیات آبخیزداری، اجرای  ۱۶ارم، دالکی، باغان، دشت پلن  و کلمه، اجرای 

بازسازی و نوساازی   ،هکتار گلخانه ۷۲۹برابری خرید تضمینی گندم، احداث  ۹سایت پرورش میگو، افزایش  ۹تن ماهی پرورشی، واگااری  ۰۱۲۲
واحد مسکن ویژه محرومین و غیاره   ۰۶۲واحد مسکن مهر و احداث  ۵۶۱برداری از  بهره ،اقامت بوم گردی ۷۶واحد صنعتی، احداث دو هتل و  ۰۱

 ۳۱در ساال   ۶/۷۷باه   ۳۵در سال  ۰/۷۷علیرغم افزایشی بودن نرخ بیکاری در سطح کشور نرخ بیکاری در استان بوشهر از  ۳۱ل می باشد. در سا
را تداوم برناماه   ۳۱یشان برنامه های اقتصاد مقاومتی سال ا .رسیده است ۹/۹۱به  ۹/۹۱از نیز کاهش یافته است و طی همین مدت نرخ مشارکت 

 .دذکر نمودن ۳۱های سال 

بارداری صاادر    پروانه بهاره  ۵۲۱جواز تاسیس و  ۵۱۷تعداد  ۳۱تا پایان اردیبهشت ماه سال  سازمان صنعت، معدن و تجارت: رییس محترم

 ۹۱تعداد  به بهره برداری خواهد رسید.  ۳۱پروژه آن در سال  ۹۱که  صد در استان وجود دارددر ۵۲پروژه با پیشرفت فیزیکی باالی  ۳۰شده است. 
 تعداد ۳۱ریزی برای سال  برداری برای آنها صادر شده است و برنامه به اتمام رسیده است و پروانه بهره ۳۱واحد تولیدی ایجاد و توسعه ای در سال 

تعاداد  نیاز هماین    ۳۱در بخش صنعت ایجاد شده است که پیش بینی می شود در سال  فرصت شغلی ۷۷۱۱تعداد  ۳۱واحد می باشد. در سال  ۱۲
میلیاارد ریاال    ۷۲۵۲واحد تولیادی مبلا     ۶۲در پرداخت تسهی ت رونق تولید را داشته است و به  ۷۵استان بوشهر رتبه  ۳۱محقق شود. در سال 

میلیاارد   ۷۰۷طارح   ۰۵داشته است و باه   ۳۱را در سال  ۶تسهی ت پرداخت شده است. در پرداخت تسهی ت بازسازی و نوسازی این استان رتبه 
 .ال تسهی ت پرداخت شده استری

واحد در سامانه ثبت نام نموده اناد.   ۹۵از محل اعتبارات استانی و ملی به بخش صنعت اختصاص داده شده است و  ۷۱تسهی ت بند الف تبصره  
اه اندازی دو طارح متاانول   پرونده رسیدگی شده است. تکمیل و ر ۹۲۱جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و به  ۱۵تعداد  ۳۱در سال 

های این سازمان در ساال   برنامهدیگر واحد تولیدی و اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی از  ۷۲کاوه و پتروشیمی بوشهر، فعال سازی ظرفیت خالی 
 .می باشد ۳۱

بسیار خوبی در استان اجرا شده است در برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری طرح های  تعاون، کار و رفاه اجتماعی:محترم کل  مدیر 

توزیاع ساهم    ،هزار نفار  ۷۲برای شهرهای زیر  در گردشاز آن جمله محدودیت سرمایه  اما در زمینه اجرای این طرح مشک تی نیز وجود دارد که
درصاد باه    ۱۵پاروری   ها و آبزی های مختلف اقتصادی که تاکنون با توجه به شرایط استان از جمله کم آبی و لزوم احداث گلخانه بخش اعتبارات

 .بخش کشاورزی اختصاص یافته است

ت کاه  پرداخت متمم به طرح هایی که با اعتبارات دریافت شده نتوانسته اند پروژه خود را به اتمام برسانند منوط به اجازه صندوق توسعه ملی اسا  
و  دریافات نماوده  ریال تسهی ت اشتغال پایدار روستایی و عشاایری  میلیارد  ۰۲۰۲طرح مبل   ۷۱۳۳تاکنون راهکاری برای آن ایجاد نشده است.  

 .است شدهایجاد  فرصت شغلی ۱۷۲۵
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طرح غیر فعال بوده و مابقی طرح ها مطابق برنامه زمانبندی در  ۷۱ در برنامه اشتغال روستایی و عشایری تنها طرح نظارت شده  ۱۲۲از مجموعه  
ایجااد   فرصت شغلی ۰۰۳۵میلیارد ریال تسهی ت پرداخت شده و  ۷۱۲طرح مبل   ۷۹۲۵حال انجام است. در پرداخت تسهی ت مشاغل خانگی به 

 .شده است

تولیاد برخای از محصاوالت     ۳۱درصد از تولیدات کشور را در اختیار دارد در سال  ۰/۷استان بوشهر  سازمان جهاد کشاورزی: رییس محترم 

دار استان در بخش کشاورزی  های اولویت پروژه ( درصد ۱۷درصد، میگوی پرورشی  ۹۷۰ گندم)اساسی استان نسبت به سال قبل رشد داشته است.
گو، کشت گیاهان دارویی، طرح تحول نخلستان و بهبود تولیدات دامی می ها، آبیاری تحت فشار، پرورش ماهی در قفس، پرورش می توسعه گلخانه
نیاز   ساالجاری برنامه  یافته است.درصد افزایش  ۱/۶۷ که نسبت به سال گاشتههکتار گلخانه احداث شده است  ۷۲۹ در سطح  ،۳۱باشد. در سال 

ه سیستم آبیاری تحت فشار می باشد در حالی که میاانگین کشاور   درصد از کل اراضی آبی استان مجهز ب ۱۷هکتار گلخانه می باشد.  ۹۲۲احداث 
هکتاار اسات. در    ۹۶۱۲جاری، سامانه نوین آبیاری در استان اجرا شده است و سطح اب غی به استان در ساال  ۱۲۷۱، ۳۱درصد است. در سال  ۰۷

در حاال حاضار دو   و  تن صادر شاده اسات   ۷۲۱۱۲ولید نفر و ظرفیت ت ۷۲۰۲شتغال امجوز برای طرح پرورش ماهی در دریا با  ۷۶تعداد  ۳۱سال 
تاا   ۷۱کشت شده است. در زمینه پرداخت تسهی ت بناد )الاف( تبصاره    سال گاشته هکتار گیاهان دارویی در  ۶۳واحد در حال فعالیت می باشند. 

های عامل معرفی شاده   نفر به بانک ۹۶۲غال بینی اشت میلیون ریال و پیش ۱۶۱طرح با مبل   ۹۳طرح در سامانه ثبت نام نموده است که  ۳۱کنون 
 .است

بخاش تجاارت، معادن و کشااورزی مساائل و      محتارم  نفار از فعاالین    ۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی: محترم اعضای 

توان به توسعه کشت جلبک در روستاها و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از رسته  مشک ت بخش های مربوطه را ارائه نمودند که از آن جمله می
مایت از آبزی پروری، بازسازی ذخایر آبزیان دانش بنیان با درآمد زایی باال، لزوم احداث پایانه صادراتی مواد معدنی، لزوم حو های اشتغال روستایی 

 .و پرورش ماهی در قفس، عدم توسعه زیرساخت های استان در امر تجارت متناسب با نیاز استان و وابستگی معیشت مردم به تجارت اشاره نمود

اشتند که در سال گاشته اعتبارات پژوهشی توجه به شرکت های دانش بنیان بیان دلزوم در ادامه جناب آقای گراوند استاندار محترم در خصوص   
اهان سازگار با کم آبی و غیره کشت گی ،از جلبک، توسعه پهنه های خورشیدی ۹استان به سمت پژوهش کاربردی ازجمله کشت تولید روغن امگا 

اشاتغال  التحصی ن در این حوزه  فارغ از نفر  ۷۷۲۲این راستا رشد شرکت های دانش بنیان شتاب بیشتری گرفته است و بال  بر ق داده شد. در سو
شورای عالی انق ب فرهنگی نهایی می شود که این مهم به شرکت های دانش بنیان کمک قابل  بزودی درند اقتصاد دانش بنیان استان سدارند .

هازار   ۱-۹در صورتی که منطقه آزاد بوشهر مورد تصویب قرار گیرد  ،استان بحث منطقه آزاد بوشهر است یاز درخواست ها یکی.توجهی می کند
و همزمان زمینه صادرات آن نیز فراهم می شود. با اعتباارات برناماه اشاتغال روساتایی و عشاایری      هکتار آن به کشت گلخانه اختصاص می یابد 

ها تعیاین شاود. اضاافه     ستی متناسب با ظرفیت استاناقدامات خوبی در بخش کشاورزی و شی ت صورت گرفته است و سهم بخش کشاورزی بای
ای در مرکز می  کاری صورت نگرفته است و نیازمند نگاه ویژهبرای جاب آن درصدی به استان اب غ شده است ولی تاکنون  ۹۲شدن اعتبار متمم 

 .باشد

شود و طای   اما تعرفه برق گلخانه ها همچنان صنعتی محاسبه می شده استاز فضای باز به گلخانه ها منتقل  تولیدآبی،  در بحث سازگاری با کم 
 یو بهسااز  یطارح نوسااز  .های مرتبط صورت گرفته است که تاکنون نتیجه ای به همراه نداشاته اسات   سال اخیر نیز مکاتباتی با وزارتخانه ۶/۷

در  ینشسات و پیشنهاد می شاود   مربوطه است یدستگاه ها ریبنادر و سا یعال یسازمان بنادر، شوار یهمکارنیازمند  استان بوشهر  ییایصنعت در
 این خصوص  با حضور دستگاههای ذیربط استانی و ملی در تهران تشکیل شود.

 

رساوب کااال در بناادر     به عمال آماده  در بازدیدی که از بنادر  هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور:محترم معاون 

ر یک پروسه بایستی دترخیص کاالها  است. کانتینر آن جزء ام ک تملیکی  ۷۱۱۵که می باشد  رو خود ۷۹۷۱وکانتینر  ۶۲۶۹معادل باکس  ۹۷۲۶
فی مابین وزارت جهااد کشااورزی و وزارت    ای  نامه تعرفه برق گلخانه های کشاورزی می توان تفاهم برای حل مشکل .د زمانی تعیین تکلیف شو

در حال حاضار حجام عماده ای از    .استان مرزی کشور ارائه شده است ۷۵مصوبه برای  ۰۵هدف توسعه فعالیت های مرزی با . منعقد نمود  کشور
درصد آن از طریق خطوط ریلی جابجاا مای شاود و ماابقی آن از طریاق خطاوط        ۷۲می گیرد و تنها بندر امام خمینی)ره( صورت کاال در واردات 
ملکرد استان در طرح رونق تولید خوب ع .بندر بزرگ و کوچک می تواند از این واردات سهم داشته باشد ۷۷استان بوشهر با داشتن  ،ای است جاده

هایی است که نرخ بیکااری   اند و استان بوشهر از جمله استان استان نرخ افزایشی داشته ۷۶استان نرخ کاهش، و  ۷۶است در ارتباط با نرخ بیکاری 
جلسه شورای گفتگو در کشور تشاکیل شاده اسات کاه اساتان       ۰۱۲تعداد    .ادی آن افزایش یافته استآن کاهش و همزمان نرخ مشارکت اقتص

را در سطح کشور دارد. شورای گفتگو وظایف خطیری دارد که از آن جمله شناسایی قوانین مخل و مزاحم  ۵مصوبه رتبه  ۷۰۰و جلسه  ۱بوشهر با 
 .رونق تولید و واگااری طرح ها مشخص شده استبه منظور برای فرمانداران در استان  لیفتک ۱است با توجه به جهت گیری های هیات دولت 

طرح های مناطق کمتر توسعه یافته که در این استان . است طرح  ۰۱طرح داریم که سهم استان بوشهر  ۰۰۳۷خصوصی  -در مشارکت عمومی  
 .اجرایی شود ۳۱در سال باشد  شهرستان گناوه می
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 :گردید مصوبات: مقرر
 تاریخ انجام عنوان مصوبه   ردیف

۷ 
نشساتی باا    طای  به منظور تعیین تکلیف کاالهای رسوب شده در بنادر بوشهر، معاونت هماهنگی اماور اقتصاادی  

تعیین تکلیف کاالهای ماکور اقدام و نتیجاه را در جلساه    بررسی راهکارهای دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به
 .ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد

۹۷/۹/۳۱ 

۰ 
اداره کل گمرک طی نشستی با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط نسابت  

اقادام   ۳۱و سه ماهاه اول   ۳۱، ۳۵در سال های پرونده کاالهای توقیف شده باظن قاچاق  جمع بندی اط عاتبه 
 .نموده و گزارش آن را در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند

۹۷/۹/۳۱ 

۹ 
 طای  ، معاونات همااهنگی اماور اقتصاادی    خاودرو(  ۷۹۷۱خودروهای وارداتی به گمرک بوشهر) ترخیصبه منظور 

ای ماکور اقادام و نتیجاه را در جلساه ساتاد     خودروهنسبت به تعیین تکلیف نشستی با دستگاههای اجرایی ذیربط 
 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد

۹۷/۹/۳۱ 

۱ 
سازمان صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه ای با امضای استاندار محترم تفاهم نامه های مرتبط با توسعه صانایع  

ای وزارت کشاور   به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توساعه منطقاه   ملیدریایی را جهت پیگیری آتی در سطح 
 .ارسال نماید

۰۶/۹/۳۱ 

۶ 
مساائل و  هاای اجرایای ذیاربط گزارشای از      معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی نشساتی باا دساتگاه   

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقاه   به روابط خارجی استان را تهیه و و راهکارهای توسعه  مشک ت
 .ای وزارت کشور ارائه نمایند

۹۷/۹/۳۱ 

۵ 
 ۶شماره مصوبه  ور ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارشمعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کش

.رائه شودبا حضور استاندار محترم استان ا در جلسه ستاد هماهنگی روابط خارجی وزارت کشور  
- 

۱ 
گاااری   سازمان صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه ای با امضای استاندار محترم درخواست خود مبنی بار سارمایه  

را به توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( استان احداث پایانه صادراتی مواد معدنی در 
 .ارائه نمایند جهت پیگیری های بعدی ای وزارت کشور دی و توسعه منطقهمعاونت هماهنگی امور اقتصا

۰۶/۹/۳۱ 

۱ 
شناساایی و   را تولیاد   در امرفضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قوانین مخل و مزاحم   

 .گزارش آن را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد
۷۷/۱/۳۱ 

۳ 
مشکل دار و  واحد ۷۰دار و بحرانی استان بوشهر ) و رفاه اجتماعی گزارشی از واحدهای مشکلاداره کل تعاون، کار 

فع موانع و مشک ت آنها را در جلسه آتی ستاد فرمانادهی اقتصااد مقااومتی ارائاه     ر( و راهکارهای واحد بحرانی ۶

 .نمایند

۰۶/۹/۳۱ 

۷۲ 
نسابت باه تکاالیف    در راستای اجرای سیاست های دولت در خصوص رونق تولید و اقتصااد مقااومتی فرماناداران    

کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولیاد را در ساتاد فرمانادهی اقتصااد      هفتگانه توجه خاص داشته و
 .صاد مقاومتی استان گزارش نمایدمقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقت

 مستمر

۷۷ 

به منظور کاهش تعرفه برق گلخانه ها، تفاهم نامه ای فیما بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور منعقد شاده  
سازمان جهاد کشاورزی طی مکاتباه ای باا امضاای    و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود. بدین منظور 

مانعکس و پیگیاری    کشاور و وزارت جهااد کشااورزی   به وزارت ماکور را استاندار محترم پیش نویس تفاهم نامه 
 نماید.

۹۷/۹/۳۱ 

۷۰ 

با بانک صانعت و معادن جهات پرداخات       ۳۱قانون بودجه سال  ۷۱با عنایت به قرارداد عاملیت بند )الف( تبصره 
تسهی ت به شرکت های جی لیان جی، صنعت پ س پارس لیان و شرکت پلی استر آریاان بوشاهر،  لحااظ دوره    

ساال باا    ۶سال و قابل تمدید طبق برنامه زمان بندی طرح، دوره تنفس یکساال، دوره بازپرداخات    ۹اجرا حداکثر 
 ایید قرار گرفت.ماهه پلکانی و وثایق سفته با امضای مدیران مورد ت ۹دوره تناوب اقساط 

۰۶/۹/۳۱ 

۷۹ 
بر اساس دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر توزیع عادالنه واردات کاالهای اساسی، کودشیمیایی و نهااده هاای   
دامی بین بنادر مختلف کشور ، اداره کال بناادر و دریاانوردی اساتان باه منظاور اخاا ساهم مشخصای از واردات          

 موضوع را از طریق سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری نماید.کاالهای فوق الاکر  برای استان بوشهر 
۹۷/۹/۳۱ 

۷۱ 
دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گزارشی از واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک های عامل را جهات  

 تعیین تکلیف در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.
۰۵/۱/۳۱ 

۷۶ 
صانعتی بوشاهر در مجلاس شاورای      -تسریع در تصویب و ابا غ قاانون منطقاه آزاد تجااری     با توجه به ضرورت

اس می، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی مکاتبه ای با امضای استاندار محترم نسبت باه انعکااس   
 سوابق و پیگیری موضوع از طریق وزیر محترم کشور اقدام نماید.

۷۱/۹/۳۱ 
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۷۵ 
با هدف ایجاد مشوق جهت رونق افزایی بنادر استان و افازایش توجیاه اقتصاادی فعالیات تجاار و شارکت هاای        
کشتیرانی در بنادر استان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی مکاتبه ای باا امضاای اساتاندار محتارم     

 درصد تخفیف سود بازرگانی بنادر استان بوشهر اقدام نماید. ۰۲استثنائات مصوبه اعمال نسبت به پیگیری حاف 
۷۱/۹/۳۱ 

۷۱ 
، )لان  تجااری(   تان  ۶۲۲در اجرای آئین نامه ورود کاال توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتار از  

استاندار محترم موضوع ضارورت تساریع در   هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی مکاتبه ای با امضای معاونت 
 قلم کاالی ملوانی( را پیگیری نماید. ۷۲۲ایجاد و عملیاتی نمودن سامانه جامع کاالهای وارده ملوانان )

۷۱/۹/۳۱ 

۷۱ 

در راستای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان جهت تامین و تولید کاالهای مورد نیاز 
یدی، دستگاههای اجرایی استان فهرست مشخصات تجهیزات، قطعات و مواد اولیه وارداتی مورد نیااز  واحدهای تول

واحدهی تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی را تهیه و جهت جمع بندی به معاونت هماهنگی اماور اقتصاادی   
گی امور اقتصادی و توسعه استانداری ارسال نمایند. همچنین متعاقب با پیگیری و هماهنگی معاونت محترم هماهن

منطقه ای وزارت کشور نسبت به برگزاری نمایشگاهی با حضور شرکت های دانش بنیان در ساطح کشاور برناماه    
 ریزی و هماهنگی خواهد شد. 

۷۷/۱/۳۱ 

۷۳ 

با عنایت به انعقاد دو فقره تفاهم نامه فیمابین بانک صنعت و معدن و استانداری بوشهر جهت تاامین ماالی طارح    
بانک  ۷۷/۹/۳۱مورخ   ۱۵۱، موضوع نامه شماره های مصوب دور دوم سفر ریاست محترم جمهور به استان بوشهر

ساررده گاااری ریاالی و    و صنعت و معدن در خصوص تخصیص خط اعتباری منابع داخلی توسط باناک مرکازی   
 ۷۲میلیاارد ریاال باه تعاداد      ۱۹۲۲میلیون یورو و  ۷۲۰ارزی صندوق توسعه ملی در بانک صنعت و معدن به مبل  

در  رنفر توسط معاونت محترم همااهنگی اماور اقتصاادی و توساعه منطقاه ای وزارت کشاو       ۷۹۲۱طرح و اشتغال 
 قرار گیرد.پیگیری  مورد مراجع ذیص ح

۷۷/۱/۳۱ 

 
 

 

 

 


