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 اهم اقدامات و دستاوردهای سه ماهه دوم سال 1401

 طرح حرکت بر مدار توسعه
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والدت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد)ص( 
و میالد حضرت امام جعفر صادق)ع( و هفته وحدت مبارک باد

آیین افتتاح شبکه ریلی منطقه گل گهر، 
بـا حضـور دکتر خانـدوزی، وزیر امـور اقتصادی 

و دارایی و هیئت همراه برگزار شـد.
به گزارش روابط عمومی شـرکت توسـعه، 
عمـران و مديريـت منطقـه گل گهـر، همزمان با 
سـفر رئیس جمهور و هیئت دولت به اسـتان 
امـور  وزیـر  خانـدوزی،  دکتـر  سـفر  و  کرمـان 
اقتصـادی و داراـیی بـه شهرسـتان سـیرجان 
و بـا حضـور مسـئولین اسـتان و شهرسـتان 
و مدیـران عامـل شـرکت های منطقـه گل گهـر، 
ی منطقه گل گهـر مورد افتتـاح قرار  شـبکه ریـل

گرفت.
بـودن  مهنـدس عتیقـی: دلسـوز مـردم 

بیشـتر اشـتغال آفرینی  و  تولیـد  یعـنی 
صنعـتی  و  معدـنی  شـرکت  مدیرعامـل 
ی منطقـه  گل گهـر در آییـن افتتـاح شـبکه ریـل
مطابـق  را  انقالـبی  مدیـران  وظایـف  گل گهـر، 
بـا گفتـه مقـام معظـم رهبـری؛ خدمتگـزاری، 

دانسـت. خسـتگی ناپذیری  و  پرتحرـکی 

افـزود: خسـتگی ناپذیری  ایمـان عتیقـی 
در گل گهـر یعـنی کسـی کـه بیشـترین زمـان 
را صـرف تولیـد و توسـعه معـادن کشـور در 
ایـن منطقـه کنـد. او ادامـه داد: دلسـوز، امیـن 
ی؛ اشـتغال زایی،  و متعهـد بـه مـردم بـودن یعـن
تولیـد  افزایـش  و  کشـور  اقتصـاد  بـه  کمـک 
اسـت، همان گونـه کـه می دانیـد منطقـه گل 
گهر نسبت به بحث مسئولیت های اجتماعی 
نسـبت به سـایر معادن پیشـران و پیش قدم 

بـوده اسـت؛ البتـه ایـن امـر بـه معنـای ادای 
دین به مردم سـیرجان نیسـت، اما گل گهر در 
ایـن زمینـه نسـبت بـه سـایرین از نمـره قابـل 
ی برخـوردار اسـت. وی در پایـان، وظیفـه  قبوـل
خـود و مجموعـه گل گهـر را تولیـد، اشـتغال و 
طرح توسعه دانست و گفت: سعی می کنیم 
این مسئولیت را به نحو احسن انجام دهیم.

منطقـه  ریلـی  شـبکه  آرش:  مهنـدس 
گل گهـر از بزرگتریـن پروژه هـای ریلـی کشـور 

اسـت
اداری  شـورای  نشسـت  در  همچنیـن 
شهرسـتان سـیرجان کـه بـا حضـور وزیـر امـور 
اقتصـادی و داراـیی، در محـل سـالن پردیـس 
امیـد مجتمـع گل گهـر برگـزار شـد، مهنـدس 
توسـعه،  شـرکت  مدیرعامـل  آرش،  محسـن 
عمـران و مديريـت منطقه گل گهر، توضیحاتی 
را دربـاره پـروژه بزرگ ریلی منطقه گل گهر ارائه 

نمـود. 
ادامه در صفحه 2

مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر: 

خستگی ناپذیری در گل گهر 
یعنی کسی که بیشترین زمان 
را صرف تولید و توسعه معادن 

کشور در این منطقه کند

حرکت بر مدار توسعه...
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نشریه داخلی 

 سیدمحسن نبوی
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

و  بزرگ معدنی  نقاط قوت منطقه  و  از وجوه مثبت  یکی 
صنعتی گل گهر، برخورداری از نیروی متعهد و توانمند در همه 
در  آن  اثرگذاری  و  منطقه  این  پیشرفت  برای  که  بوده  ادوار 
توسعه اقتصادی سیرجان، استان و کشور از جان و دل، مایه 
گذاشته اند و در مقطع فعلی نیز به اتکای همین همدلی و تعهد، 
دستاوردهای خوبی داشته ایم و اتفاقات مثبت و مؤثری رقم 

خورده است.
آنچه که در این برهه و در طی دو سال اخیر به شدت مورد 
تاکید بوده است و به  عنوان یک اصل مهم در دستور کار تمامی 
مدیران ارشد منطقه گل گهر و مدیران عامل شرکت های بزرگ 
برای کسب رکوردهای  بیشتر  قرار گرفته است، تالش  منطقه 
جدید تولید و همچنین توسعه زیرساخت های منطقه بوده است.

منطقه بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان قطب فوالد 
کشور که امروز و در تداوم یک مسیر توسعه ای، به تحولی عظیم 
دست یافته و زنجیره ارزش فوالد را در درون خود کامل کرده، 
یک برند ملی است و شایسته است در تناسب با این جایگاه در 

عرصه ملی ظاهر شود و نقش آفرین باشد.
گل گهر البته بر مبنای همین تفکر، با حفظ مصالح کارگران، 
سمت  به  شهرستان،  و  استان  منافع  حفظ  و  سهامداران 

سرمايه گذاری های جدید و طرح های توسعه ای رفته است.
مهمترین هدف گل گهر »توسعه پایدار« است که در قالب 
نظام برنامه ریزی و در راستای برنامه های استراتژیک شرکت و 
منطقه دنبال خواهد شد. بر این اساس، گل گهر از برنامه فوالدی 
کشور عدول نخواهد کرد و نقش خود را در تکمیل چرخه تولید 
فوالد کشور در این منطقه بیش از پیش ایفا خواهد نمود. برای 
قدم برداشتن در مسیر توسعه، بر اساس خرد جمعی و یکپارچگی 
مدیریتی، نیازمند یک نگاه هلدینگی در منطقه گل گهر هستیم و 
شرکت های منطقه معدنی و صنعتی گل گهر باید در این راستا از 
برنامه های استراتژیک و چشم اندازهایی که در جلسات مشترک 

تدوین می شود، خارج نشوند.

یادداشت

و  ساماندهی  اجرایی  عملیات 
)محور  سیرجان  ورودی  زیباسازی 
شیراز(، طی آئینی با حضور شهردار و 
سیرجان،  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
شرکت  مدیرعامل  عتیقی  مهندس 
در  سيرجان  مردم  نماینده  گل گهر، 
مديرعامل  اسالمی،  شورای  مجلس 
مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت 
مسئوالن  از  جمعی  و  گل گهر  منطقه 
شهرستان و مدیران ارشد شركت های 

منطقه گل گهر آغاز شد.
شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه، 

گل گهر، در این مراسم، مهندس ایمان 
و  معدنی  شرکت  مدیرعامل  عتیقی 
صنعتی گل گهر طی سخنانی گفت: این 
پروژه حدود یکسال است که در دستور 
کار گل گهر قرار گرفته و افراد زیادی یار 

و یاور گل گهر در این پروژه بوده اند.
پیشانی  پروژه،  این  افزود:  وی 
شهر است و از شرکت توسعه، عمران 
درخواست  گل گهر  منطقه  مديريت  و 
کرده ایم به شکل آبرومندی انجام شود.

هم  داد:  ادامه  عتیقی  مهندس 
به خاطر ِدینی که نسبت به دو منطقه 
از  هم  و  داریم  دهیادگار  و  مکی آباد 

این جهت که کار باید در شأن گل گهر 
خواسته ایم  شود،  انجام  سیرجان  و 
مدیریت پروژه با تمام توان عمل کند. 
وی بیان کرد: توسعه پایدار در همراهی 
فعالیت های صنعتی و مسئولیت های 
اجتماعی اتفاق می افتد، بنابراین گل گهر 
قصد دارد با همکاری سایر شرکت های 
منطقه، اتفاقات خوبی را رقم بزند که 
این پروژه به میمنت عید سعید غدیر 

تقدیم شد.
آرش،  مهندس  آیین  این  در 
و  عمران  توسعه،  شرکت  مدیرعامل 
مديريت منطقه گل گهر ضمن تشریح 

مشخصات پروژه اظهار کرد: این پروژه 
اولیه  اعتبار  با  کیلومتر   2.7 طول  به 

1000 میلیارد ریال با حمایت شرکت های 
سهامدار اجرا خواهد شد.

بین  فرعی  احداث خطوط  تفاهم نامه  
و  ایران  اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت 
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه 

گل گهر منعقد گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، 
عمران و مديريت منطقه گل گهر، در مراسمی 
و  وزیر  معاون  صالحی،  دکتر  حضور  با  که 
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
شرکت  مدیرعامل  عتیقی  مهندس  ایران، 
آرش  مهندس  و  گل گهر  و صنعتی  معدنی 
مدیرعامل شرکت توسعه، عمران و مدیریت 
منطقه گل گهر در محل دفتر مرکزی راه آهن 
جمهوری اسالمی برگزار شد، تفاهم نامه  سه 
جانبه احداث خطوط فرعی بین شرکت راه آهن 
و  معدنی  شرکت  ایران،  اسالمی  جمهوری 
صنعتی گل گهر و شرکت توسعه، عمران و 

مدیریت منطقه گل گهر به امضا رسید.
با احداث خطوط فرعی ریلی به طول 
ایستگاه  احداث  و  کیلومتر   72 تقریبی 
شانتینگ یارد و اتصال واحدهای صنعتی و 
معدنی منطقه گل گهر به شبکه ریلی شامل؛ 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان، سایت 

برداشت(،  و  )انباشت  بارگیری  و  تخلیه 
گل گهر،  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت 
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان، کارخانجات 
و شرکت  گل گهر  کنسانتره  و  گندله سازی 
سنگ آهن گهرزمین، در افق طرح، حدود 15 
میلیون تن بار به شبکه ریلی کشور افزوده 

خواهد شد. 
پيش بينی می شود با تکمیل این طرح، 
منافعی حدود 2۴000 میلیارد ریال ساالنه با 
کاهش هزینه های حمل و نقل، صرفه جویی 
آالینده های  و  تصادفات  کاهش  سوخت، 

زیست محیطی، عاید منطقه شود.

ادامه از صفحه اول
احداث  عملیات  اینکه،  بیان  با  وی 
بزرگترین  از  شبکه ریلی منطقه گل گهر 
گفت:  می باشد،  کشور  ریلی  پروژه های 
این پروژه، به همت مهندسین توانمند 
شرکت در دو فاز زیرسازی و روسازی شامل 
احداث ابنیه فنی، 22 پل آب رو، 7 تقاطع 
مترمکعب  میلیون  یک  غیرهمسطح، 
 72 اجرای  و  خاک ریزی  و  خاک برداری 
کیلومتر روسازی ریلی است. مدیرعامل 
شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه 
شبکه  روسازی  بخش  در  افزود:  گل گهر 
ریلی با برنامه ریزی تخصصی، 72 کیلومتر 
تن   10.000 از  بهره گیری  با  ریلی  شبکه 
ذوب آهن  شرکت  ساخت  ریلی  پروفیل 
اصفهان، 100 دستگاه سوزن ریلی ساخت 
اعظم  بخش  شد.  اجرا  ایرید،  شرکت 
توان  از  یاری گرفتن  با  ریلی  پروژه  این 
تولید داخلی ملی و همچنین توانمندی 

پیمانکاران بومی شکل  گرفته است. 
مهنـدس آرش، پروژه ریلی اجراشـده 
در منطقه گل گهر را یکی از شـاخص ترین 
ی حـوزه صنعـت در ایـران  پروژه هـای ریـل
ایسـتگاه  افـزود:  و  برشـمرد  اسـالمی 
ی،  ریـل مـوازی  خـط   2۹ بـا  آن  مبادلـه ای 
شـده  اجـرا  ی  ریـل ایسـتگاه  عریض تریـن 
کـه  می آیـد  به شـمار  کشـور  سـطح  در 
اجـرا  ی، طراـحی و  آنتـن به صـورت ۶ خـط 
گردیـده اسـت و ظرفیـت حمـل بـار آن در 
سـال 15 میلیـون تـن می باشـد کـه اعتبار 
هزینـه شـده بـرای پـروژه 7500 میلیـارد 

ریـال اسـت.
حوزه  در  گل گهر  اقتصاد:  وزیر 
عمل  موفق  اجتماعی  مسئولیت های 

کرده است
وزیر اقتصاد و دارایی در این جلسه 
مسئولیت های  حوزه  در  گل گهر  گفت: 
اجتماعی تاکنون خوب و موفق عمل کرده 

و از این به بعد هم عمل خواهد کرد.
ایـن  حاشـیه  در  اقتصـاد  وزیـر 
جلسـه در مـورد اقدامـات و دسـتاوردهای 
گل گهـر گفـت: همـه بایـد کمـک کنیـم تـا 
چشـم انداز بلندمدت فعالیت های گل گهر 
ادامـه پیـدا کنـد. برای مـا به جهت ابعاد و 
تأثیراـتی کـه گل گهـر در منطقـه و اسـتان 
دارد و همچنیـن بـا توجـه بـه پیوسـتگی 
بـا معـادن اسـتان  مجموعه هـای مرتبـط 
در  باالـیی  وزن  اساسـا  گل گهـر  کرمـان، 
کل سیاسـت های معدـنی کشـور و بـازار 
سـرمایه دارد و حتمـا رسـیدگی کـردن بـه 
اهمیـت  از  و مشـکالت گل گهـر  مسـائل 

اسـت. برخـوردار  ویـژه ای 
دکتـر خانـدوزی افـزود: اراده و همتی 
تکمیـل  بـرای  گل گهـر  منطقـه  در  کـه 
ارزش  داشـته اند،  فـوالد  تولیـد  زنجیـره 
افـزوده، ارزش اقتصـادی بـاال و همچنیـن 

اسـت. داشـته  همـراه  بـه  اشـتغال زایی 
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نشریه داخلی 

 تکمیل و بهره برداری جاده ورودی 
اختصاصی شهرک صنعتی تخصصی 

منطقه گل گهر
 اعتبار پروژه: 800 میلیارد ریال

 پیمانکار: شرکت آبادراهان پارس
 مشاور: طرح گارنو

 تکمیل و بهره برداری شبکه 
هدایت آب های سطحی منطقه 

گل گهر و سایت پایانه ریلی)فاز4(
 اعتبار پروژه: 120 میلیارد ریال

 پیمانکار: شرکت فرحان سازان 
کرمان

 مشاور: رهنمای شرق راه
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 تکمیل و بهره برداری تقاطع 
فوالد)دسترسی غرب به شرق منطقه 
گل گهر(
 اعتبار پروژه: 200 میلیارد ریال
 پیمانکار: شرکت بهبر سیرجان
 مشاور: رهنمای شرق راه
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 تکمیل و بهره برداری جاده معدن 
شماره 4

 اعتبار پروژه: 380 میلیارد ریال
 پیمانکار: شرکت فرحان سازان 

کرمان
 مشاور: طرح گارنو
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نشریه داخلی 

 اعتبار پروژه: 500 میلیارد ریال    پیمانکار: شرکت فرحان سازان کرمان    مشاور: رهنمای شرق راه

 اعتبار پروژه: 300 میلیارد ریال    پیمانکار: شرکت ژیوار توسعه کرد    مشاور: نهاد آب
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 تهیه مصالح واجرای خط انتقال 
گاز 20 اینچ مابین ایستگاه های 

CGS1,CGS2 منطقه گل گهر 
سیرجان

 اعتبار پروژه : ۷50 میلیارد ریال 
 میزان پیشرفت: 91.35 درصد
 پيمانكار: شرکت تالشگر آرتا  

 مشاور: سیبانقش توس

 زیرسازی معابر داخلی شهرک صنعتی تخصصی منطقه گل گهر
 اعتبار پروژه: 800 میلیارد ریال    پیمانکار: شرکت ژیوار توسعه کرد    مشاور: طرح گارنو

 طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سه باب مخزن 30000 مترمکعبی در سایت آبی گل گهر
 اعتبار پروژه: 1000 میلیارد ریال   میزان پیشرفت: 80 درصد   پیمانکار: شرکت جهادنصر یزد   مشاور: مهندسین الر
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 عملیات بهسازی جاده های شرقی منطقه گل گهر )قطعه اول چاه دراز-انبار ناریه-معدن4(
 اعتبار پروژه : 500 میلیارد ریال   میزان پیشرفت: 60 درصد    پيمانكار: شرکت بهبرسیرجان     مشاور: رهنمای شرق راه

 اجرای دیوار حصار شهرک حمل و نقل منطقه گل گهر
 اعتبار پروژه : 400 میلیارد ریال    میزان پیشرفت: ۷5 درصد   پيمانكار: شرکت ژیوار توسعه کرد     مشاور: طرح گارنو

 احداث سایت و ساختمان های پاسگاه خیرآباد - فاز 1
 اعتبار پروژه : 300 میلیارد ریال    میزان پیشرفت: 36 درصد   پيمانكار: شرکت ارسا خاک پی    مشاور: ابنیه نواندیش

 اجراي تقاطع های غير همسطح فاز 4 شبكه ريلی با كندرو گلفا، مسير دسترسي استكر و جاده شماره 3 گل گهر
 اعتبار پروژه : 550 میلیارد ریال    میزان پیشرفت: 25 درصد   پيمانكار: شرکت نگین گهر خاورمیانه   مشاور: رهنمای شرق راه
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 هدایت آب های سطحی - فاز 6
 اعتبار پروژه : 300 میلیارد ریال    میزان پیشرفت: 35 درصد   پيمانكار: شرکت بهبر سیرجان   مشاور: رهنمای شرق راه

 ورودی سبک جهان فوالد
 اعتبار پروژه : 100 میلیارد ریال    میزان پیشرفت: 50 درصد   پيمانكار: شرکت فرحان سازان کرمان   مشاور: طرح گارنو

 جاده دسترسی موقت پارک گردشگری
 اعتبار پروژه : 350 میلیارد ریال   میزان پیشرفت: 92 درصد   پيمانكار: شرکت پ بل   مشاور: رهنمای شرق راه



تیم والیبال شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر 
موفق شد به مقام نایب قهرمانی مسابقات والیبال شرکت های 

منطقه گل گهر دست پیدا کند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، عمران و مدیریت 
منطقه گل گهر، تیم والیبال این شرکت که برای اولین بار در 
پیدا  حضور  گل گهر  منطقه  شرکت های  والیبال  مسابقات 
کرده بود، موفق شد با درخشش خیره کننده بازیکنان جوان 
این مسابقات دست  نایب قهرمانی  به مقام  باانگیزه خود  و 

پیدا کند. 

و  همایش  یازدهمین  افتتاح  آیین 
نمایشگاه بين المللی فرصت های سرمایه گذاری 
 MINEX( ایران  معدنی  صنایع  و  معدن  در 

2022( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، 
عمران و مديريت منطقه گل گهر، آیین افتتاح 
این نمایشگاه با حضور برخی از مدیران وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در محل مصلی امام 

خمینی)ره( تهران برگزار شد.
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه 
گل گهر به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های 
فعال در حوزه عمران و توسعه زیرساخت که 
نقش شهرداری منطقه گل گهر را ایفا می کند 
نمایشگاه  و  این همایش  بار در  اولین  برای 
بين المللی حضوری فعال و پررنگ داشت و 
غرفه این شرکت همه روزه پذیرای عالقه مندان 

و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بود.
کاری  از حوزه های  اینکه یکی  به  توجه  با 
شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر، 
شهرک صنعتی تخصصی منطقه گل گهر می باشد، 
یکی از اهداف حضور در این نمایشگاه معرفی 
شهرک  این  باالی  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
صنعتی تخصصی و جذب سرمایه گذار برای آن 

بود که این امر تا حدود زیادی محقق گردید.

شرکت های  زیرساخت  و  انرژی  کارگروه  نشست  اولین 
منطقه گل گهر، به میزبانی شرکت توسعه، عمران و مديريت 

منطقه گل گهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، عمران و مديريت 
زیرساخت  و  انرژی  کارگروه  نشست  اولین  گل گهر،  منطقه 
شرکت های منطقه گل گهر با حضور معاون فنی و مهندسی 
و صنعتی گل گهر، مدیرعامل شرکت توسعه،  شرکت معدنی 
عمران و مديريت منطقه گل گهر و مدیران انرژی شرکت های 
منطقه به میزبانی شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه 

گل گهر برگزار گردید. 
در این نشست، ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه های 
انرژی و زیرساخت منطقه گل گهر، درباره انجام طرح های پیش رو 
و نیازهای آتی منطقه گل گهر در حوزه انرژی و زیرساخت، بحث 

و تبادل نظر گردید.

شـرکت توسـعه، عمـران و مديريـت 
دکتـر  خانـم  میزبـان  گل گهـر،  منطقـه 
غالمرضایی، مدیر زیرسـاخت ایمیدرو بود. 
شـرکت  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر، 
خانـم غالمرضاـیی کـه بـه منظـور بازدیـد از 
پروژه هـای عمراـنی منطقـه گل گهـر در این 
منطقـه حضـور پیـدا کـرده بـود، ابتـدا در 
نشستی با مدیرعامل و برخی از معاونین و 
مدیران شرکت توسعه، عمران و مديريت 
منطقـه گل گهر در جریان آخرین وضعیت 
طـرح جامـع منطقـه گل گهـر و پروژه هـای 
زیرسـاخت و عمراـنی منطقـه قـرار گرفـت 

ی و سـایت آـبی  و در ادامـه از شـبکه ریـل
منطقـه گل گهـر بازدیـد کردند. 

ایـن  در  ایمیـدرو  زیرسـاخت  مدیـر 
بازدیـد ضمن اعالم رضایت از فعاليت های 
عمراـنی در منطقـه گل گهـر اظهـار داشـت: 
توجـه بـه مباحـث عمراـنی و زیرسـاخت ها 
در منطقـه  و  و صنایـع  حـوزه معـادن  در 
مهـم و بزرـگی ماننـد منطقـه گل گهـر، جـز 
اولویت هـا و ضروریـات به شـمار مـی رود و 
بـا توجـه بـه حجم کار و تردد بسـیار باالیی 
کـه در ایـن منطقـه وجـود دارد بایـد توجـه 
ویـژه بـه آن شـود کـه خوشـبختانه ایـن 
مهـم در منطقـه گل گهـر توسـط شـرکت 

توسـعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر 
که نقش شـهرداری منطقه را ایفا می کند 
به خوبی شـکل گرفته اسـت و جای تقدیر 

دارد.
بیـان  بـا  غالمرضاـیی  دکتـر  خانـم 
ی، سـاخت  اینکـه، در حـوزه راه آهـن و ریـل
سـبز،  فضـای  روگـذر،  و  زیرگـذر  پل هـای 
تأسیسـات  تخصصـی،  صنعـتی  شـهرک 
انـرژی، انتقـال آب و سـاخت مخـازن و ... 
اقدامات بسـیار خوبی انجام شـده اسـت، 
اظهـار امیـدواری کرد؛ ایـن اقدامات تداوم 
داشـته باشـد و الگویی برای سـایر مناطق 

معدـنی و صنعـتی کشـور باشـد.
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