 مهندس سیدعلیرضا امامی نژاد
کارشناس صادرات شرکت سیمان خاش

صنعت سیمان در تانزانیا

 -1کشور تانزانیا در یک نگاه
تانزانی��ا با نام رس��می جمه��وری متحده تانزانیا کش��وری
در ش��رق آفریقاست که قس��متی از آن نیز از منظر تقسیمات
جغرافیایی در جنوب قاره آفریقا قرار گرفته اس��ت  .این کشور
از ش��مال با کنیا و اوگاندا ،از غرب با رواندا ،برونئی و جمهوری
دموکراتیک کنگو هممرز است .مرزهای جنوبی این کشور را به
زامبیا ،ماالوی و موزامبیک متصل مینماید .تانزانیا از ش��رق با
دارا بودن نواری ساحلی به طول  800کیلومتر ،به اقیانوس هند
متصل است.
 -2جمعیت ،بنادر و شهرهای مهم
کش��ور تانزانیا با جمعیتی حدود  50میلیون نفر در س��ال
 2016میالدی توانس��ته در س��الهای اخیر رش��د خوبی را در
اقتصاد تجربه کند .در س��ال گذش��ته میانگین رش��د اقتصادی
این کش��ور حدود  7درصد بوده اس��ت .از سویی دیگر شاخص
سنجش فقر نیز حاکی از کمتر شدن فقر در این کشور آفریقایی
میباشد .اما با توجه به رشد ساالنه  3درصدی جمعیت در این
کش��ور ،فقر و مبارزه با آن همچنان از موضوعات مهم میباشد.
پایتخت سیاس��ی این کش��ور در س��ال  1996از دارالسالم به

 مهندس احمد شجاعی پاکدامن
کارشناس واردات شرکت سیمان خاش

دودوما انتقال یافت ،اما دارالس�لام همچنان بزرگترین ش��هر و
پایگاه اقتصادی این کش��ور میباش��د .این کشور در مرز شرقی
خ��ود و امت��داد اقیانوس هند دارای  10بن��در میباد که از این
میان بندر دارالس�لام بهواس��طه حجم باالی م��راودات تجاری
دارای اهمیت بیشتری است.
 -3زیرساختهای حمل و نقل

 -1-3بندر دارالسالم

این بندر دارای  7پهلوگاه میباشد که اطالعات تکمیلی آن
به شرح جدول  1تقدیم میباشد.
¨ بر اساس اس��تعالم صورت گرفته هزینه حمل هر تن بار
فله از بندر چابهار تا بندر دارلسالم حدودا ً  15دالر میباشد.
 -2-3شبکه راه آهن

ش��بکه راه آهن تازارا ک��ه تانزام نیز نامیده میش��ود بندر
دارالس�لام را به ش��هر کپیری در زامبیا متص��ل مینماد .طول
این خط ریلی بالغ بر  1860کیلومتر اس��ت .دولتهای تانزانیا،
زامبیا و چین در اقدامی مش��ترک با احداث این شبکه ریلی بر
آن شدند تا از وابستگی زامبیا به زیمباوه و آفریقای جنوبی که
11

در آن زمان تحت حکومت حاکمان نژادپرس��ت س��فید پوست
ب��ود ،بکاهند .با احداث این خط امکان دسترس��ی کاالهای فله
از زامبیا به اقیانوس هند توس��ط تانزانیا فراهم گردید .اهورو نام
دیگر این خط به زبان س��وآهیلی ،زبان رس��می مردمان آفریقا
بهمعنای آزادی است.
 -4فضای اقتصادی و نمایشگاه ساختمان
در س��ال گذشته این کشور در مقایس��ه با دیگر کشورهای
منطقه ش��رق آفریقا از رش��د خوب��ی در زمینهه��ای اقتصادی
برخوردار بود .میزان رشد  GDPاین کشور بیش از  7درصد بود

و این در حالی اس��ت که فعاالن اقتصادی این کش��ور در  6ماه
نخس��تین سال از آرامش بیشتری برخوردار بودند .در سالهای
اخیر سهم صنعت ساختمان از نرخ رشد  GDPاین کشور حدود
 12/5درصد برابر با  6میلیارد دالر میباشد؛ این در حالی است
که س��هم این صنعت از رش��د نرخ  GDPدر سال  2008برابر با
 8/8درصد حدود  1/9میلیارد دالر بوده اس��ت .در سال 2015
و بهطور دقیقتر در فصل سوم آن سال ،سهم صنعت ساختمان
در  GDPبه  17/6درصد رسید .بر اساس اعالم نظر موسسه ملی
آمار تانزانیا ) (TNBSاین رشد در آن سال وامدار آغاز پروژههای
فراوان ساختمانی و راهسازی بوده است.

جدول  -1اطالعات و امکانات بندری در دارالسالم
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شکل  -1شبکه راه آهن در تانزانیا

شکل  -2نمودار رشد اقتصادی تانزانیا

شکل  -4نمودار رشد حمل و نقل در تانزانیا

شکل  -3نمودار رشد صنعت ساختمان در تانزانیا

صنعت ساختمان این کش��ور با تکیه بر نظام بانکی کارآمد
توانسته با اعطای وامهای بلندمدت ،شوکی اقتصادی را به بازار
مسکن این کش��ور وارد نماید .بر اس��اس گزارش شرکت وام و
ریفاینانس تانزانیا ) (TMRCدر س��ال  2016میزان اعطای وام
در این کش��ور با رش��دی برابر  16درصد مواجه ش��ده است .بر
اس��اس این گ��زارش میزان وام اعطایی تا پای��ان روز کاری 31
دس��امبر سال  2016در آن کشور  191میلیون دالر بوده است
و این بدین معناس��ت که میزان کل وامهای اعطایی در مقایسه
با پایان روز کاری  30س��پتامبر همان سال  3رشد داشته است.
ن��رخ بازدهی وام در این کش��ور بین  16تا  19میباش��د .بانک
تانزانی��ا ) (BOTدر م��اه می س��ال  2017اعالم داش��ت میزان
صادرات س��الیانه کاال و خدمات این کشور  8/775میلیون دالر
بوده که این میزان نس��بت به مدت مشابه سال پیش خود 6/2
13

شکل  -5نمودار عملکرد صادرات کاال و خدمات تانزانیا در سالهای  2015تا 2017

درصد کاهش داشته است.
 -5نمایشگاه صنعت ساختمان
نمایشگاه صنعت س��اختمان تانزانیا ) (Build Expoنمایشگاه
برت��ر آفریقا و مهمترین رویداد صنعت س��اختمان در این منطقه
محسوب میشود .این نمایش��گاه در آخرین دوره خود به بهترین
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان جهان��ی ،جایگاهی برای ورود به
یکی از بازارهای دارای رش��د جهان را ارائه داد .نمایش��گاه صنعت
س��اختمان تانزانیا بخشهای مختلفی در س��اخت و ساز را تحت
پوش��ش قرار میدهد که شامل مصالح ساختمانی و ساخت و ساز،
پروفیلهای ضدزنگ آلومینیومی ،گرانیت ،سرامیک ،لوله و اتصاالت،
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حفاری ،ابزار و سخت افزارها میشود .این نمایشگاه غرفهدارانی از
 30کشور و بازدیدکنندگانی از سراسر غرب و مرکز آفریقا به خود
جذب کرد و به آنها فرصتی فوقالعاده برای بررس��ی و اکتشاف در
چندین کشور را در یک زمان حاصل نمود .این نمایشگاه طی سه
روز ب��ه انجام رس��ید و در مجموع بازدی��د کنندگان متخصصی از
غرفه این شرکت دیدار کردند .مقامهای ارشد سفارت ایران نیز در
روز دوم نمایش��گاه از این رویداد بازدید داشتند و پیرامون مباحث
مختلف تجاری نکات مختلفی رد و بدل شد .از نکات قابل بررسی
در این دوره از نمایشگاه ،حضور باقدرت غرفهداران بود .بسیاری از
غرفه داران در ای��ن دوره با بهرهگیری از فیلمبرداریهای صنعتی
از تولیدات و توانمندیهای خود و پخش آن در محیط نمایش��گاه

توانسته بودند توجه بیشتری را به خود جلب کنند.
 -6صنعت سیمان تانزانیا و شرق آفریقا در یک نگاه
در ح��ال حاضر  6کارخانه فعال در این کش��ور در حال کار
هس��تند و  3کارخانه نیز در حال س��اخت اس��ت .جمعیت این
منطقه در حدود  140میلیون نفر گزارش ش��ده است .میانگین
س��رانه مصرف در ش��رق آفریقا  83کیلوگرم میباشد و این در
حالی اس��ت که این س��رانه در تانزانیا  50کیلوگرم است .میزان
تولید س��الیانه س��یمان در این کش��ور به بیش از  2میلیون تن
بالغ میگردد .جالب اس��ت بدانیم این عدد در سال  2001تنها
 900،000تن بود .میزان س��یمان تولید شده در  3ماه نخست
سال  2016در تانزانیا  690،640تن بوده که میزان تولید نسبت
به مدت مش��ابه س��ال قبل حدود  10،000تن افزایش داش��ته
اس��ت .از سویی دیگر میزان س��یمان وارد شده به این کشور از
 344،408تن در  3ماه نخس��ت س��ال  2015به  173،683تن
در مدت مشابه سال  2016کاهش یافته است.

ش��کل  -8ش��رکت س��یمان پرتلند تانزانیا با ظرفیت س��االنه  1/9میلیون تن
(زیرمجموعه شرکت سیمان هایدلبرگ)

شکل  -9افتتاح شرکت سیمان دانگوت با ظرفیت تولید ساالنه  3میلیون تن

ش��کل  -10ش��رکت س��یمان موبیا با ظرفیت تولی��د س��االنه  0/7میلیون تن
شکل  -6صنعت سیمان تانزانیا و شرق آفریقا در یک نگاه

شکل  -7شرکت سیمان تنگا با ظرفیت روزانه 1/ 2میلیون تن
(زیر مجموعه افریسام اینوست)

(زیرمجموعه الفارژ و هولسیم)

در حال حاضر ش��رایط اقتصادی حاکم ب��ر تانزانیا در حال
بهب��ودی اس��ت و همین امر باعث ش��ده تا میزان درخواس��ت
س��یمان نیز در حال افزایش باش��د .در س��ال  2011بهای هر
کیس��ه سیمان  50کیلوگرمی در تانزانیا  9دالر بود ،اما با آمدن
ش��رکت س��یمان دانگوت و عدم تناس��ب عرضه و تقاضا قیمت
این کاال به  7دالر در س��ال  2015کاهش یافت .قیمت روز هر
پاکت س��یمان تحویل در محل خریدار در حال حاضر بین  9تا
 10دالر میباش��د .شرکت سیمان پرتلند تانزانیا ) (TPCCیکی
از صاحبان صنعت در این کش��ور با داش��تن سهم  36درصدی
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شکل  -11موقعیت جغرافیایی چهار شرکت تولیدکننده سیمان تانزانیا :تانگا ،تانزانیا پرتلند ،دانگوت و موبویا

از بازار تانزانیا بر آن اس��ت تا با بهرهوری از کارخانه جدید خود
که کار س��اخت آن در سال  2014به پایان رسیده ،سطح تولید
را ب��ه  1/9میلیون تن برس��اند .تولیدکنندگان س��یمان تانزانیا
ش��ش ش��رکت تانگا ،تانزانیا پرتلند ،دنگوته ،موبویا ،لیک و آرم
میباشند( .شکل )11
 -8تولید کنندگان سیمان تانزانیا به تفکیک
 -1-8شرکت سیمان پرتلند تانزانیا یا تیگا

ش��رکت س��یمان پرتلن��د تانزانیا ی��ا تیگا ب��ا ظرفیت 1/9
میلی��ون تن زیر مجموع��ه هایدلبرگ بزرگتری��ن تولید کننده
س��یمان در آن کش��ور اس��ت .ای��ن ش��رکت در س��ال 1966
ثب��ت ،در س��ال  1978ملی و در س��ال  1988خصوصی ش��د.
در ح��ال حاض��ر  69/3درصد از س��هام این ش��رکت متعلق به
 SCANCEM INTERNATIONALو  30/7درصد از س��هام
آن در ب��ازار بورس دارالس�لام معامله میش��ود .اعضای هیئت
مدیره این ش��رکت  6نفر و از کشورهای تانزانیا ،ترکیه ،اسپانیا،
انگلستان و فرانسه میباشند.
محصوالت این شرکت به شرح زیر است:
 سیمان پرتلند CEM II B/L 32.5R سیمان بنایی Twiga Jenga16

 سیمان پرتلند خاکستری CEM I 42.5 -سیمان پالس CEM II B/L 42.5R

این ش��رکت از س��ال  2003موفق به دریافت گواهینامه
 ISO9001-2000ش��ده اس��ت .گزارش مالی این ش��رکت به
ش��رح جدول  2میباش��د .همانطور که شاهد هستیم درآمد
این شرکت در سال  2016با افتی قابلتوجه روبرو شده است
این کارخانه در سال  2015برای مدتی تعطیل شد.

 -2-8شرکت سیمان تانگا

کار طراحی این شرکت از سال  1970شروع و تامین اعتبار
 116میلی��ون دالری آن پ��س از  8س��ال به پایان رس��ید75 .
میلی��ون دالر از این مبلغ توس��ط مناب��ع خارجی و بیش از 40
میلون دالر نیر از منابع داخلی تامین گردید.
در س��ال  1978کار س��اخت ای��ن کارخان��ه ب��ا طراح��ی
 F L Smidthآغاز ش��د و در س��ال  1980به بهرهبرداری رسید.
مالکیت این کارخانه در س��ال  1996خصوصی شد 60 .درصد
س��هام کارخانه مزبور تحت تملک شرکت هولسیم و  40درصد
س��هم دولت تانزانیا میباش��د .پس از تغییرات��ی در حال حاضر
سهامداران شرکت بهشرح زیر میباشند:
 62/5 -درصد Afrisam Mauritius

  36/25سهام قابل عرضه در بورسشکل  -12گستره عملکرد سیمان هایدلبرگ در افریقا

 0/75 -درصد سهام کارکنان و مدیران

جدول  -2گزارش مالی شرکت سیمان پرتلند تانزانیا یا تیگا
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در س��ال  2009ظرفی��ت س��الیانه تولی��د این ش��رکت از
 750.000تن به  1.250.000تن افزایش یافت .در این قسمت
به ریز توانمندیهای این شرکت میپردازیم:
 ظرفیت تولید روزانه  3000تن صادرات ماهیانه  40.000تن به رواندا و برونئی مصرف ذغال سنگ 235 :تن در روزمحصوالت تولیدی این شرکت به شرح زیر میباشد:
CEM IV/B 32.5R
CEM II/B-L 42.5N
CEM II/B-M, 32.5 N

 -3-8سیمان دانگوت
شکل  -13موقعیت کارخانه سیمان تانگا
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ش��رکت س��یمان دانگوت بزرگترین تولیدکننده آفریقایی
در این قاره میباش��د که توانس��ته در  10کش��ور پایگاه خود را
راهان��دازی کند .درآمد این ش��رکت در س��ال  2016معادل 2
میلیارد دالر برآورد شده است .الکو دانگوت موسس این شرکت
ک��ه در حال حاض��ر ثروتمندترین فرد در قاره آفریقا بهش��مار
میرود که توانسته برای  17.000نفر اشتغالزایی نماید.

تا پایان ماه می س��ال  2017میالدی ظرفیت تولید شرکت
مزبور  45.8میلیون تن برآورد میشود .این شرکت در کشورهای
کامرون ،غنا ،اتیوپی ،سنگال ،سیرالئون ،آفریقای جنوبی ،تانزانیا
و زامبیا دارای کارخانه تولید سیمان است و برنامه دارد تا سال
 2019واحد سایش جدیدی احداث نماید.
کارخانه سیمان این شرکت در تانزانیا در سال  2015در فاصله
 400کیلومتری دارالسالم و در نزدیکی مرز کشور رواندا تاسیس
ش��د و در حال حاضر این کارخان��ه بزرگترین کارخانه فعال در
تانزانیا میباشد .منابع سنگ آهک این شرکت با  500میلیون تن
ظرفیت ،آینده کارخانه دانگوت تانزانیا را تا  149سال آتی تضمین
کرده است .محصوالت تولیدی این شرکت به شرح زیر میباشد:
 -سیمان 32/5

شکل  -14موقعیت کارخانه سیمان مامبویا

 سیمان 42/5هزینه راهاندازی این واحد تولیدی بالغ بر  500میلیون دالر بوده
اس��ت .این شرکت برای تامین سوخت کارخانه از آفریقای جنوبی
ذغال سنگ وارد میکرد که با اعمال ممنوعیت واردات از طرف دولت
تانزانیا توانست جواز بهرهبرداری از معادن ذغال سنگ را نیز دریافت
کند .ظرفیت تولید کلینکر این کارخانه  3000تن در روز میباشد.
 -4-8شرکت سیمان مامبویا

 شرکت مامبویا از زیرمجموعههای الفارژ میباشد.  35درصد سهام این شرکت محلی میباشد. ظرفیت تولید اولیه این ش��رکت  400.000تن در س��البود که با نصب اولین واحد آسیاب عمودی جنوب آفریقا در آن
توانست ظرفیت اسمی را به  1/1میلیون تن در سال برساند.
سابقهحضورالفارژدرتانزانیابهبیشاز10سالپیشبازمیگردد. الفارج هولس��یم توانس��ته برای  13191نفر در این قارهاشتغالزایی نماید.

شکل  -15حوزه عملکرد الفارژ در افریقا

 این ش��رکت در منطق��ه خاورمیانه و آفریق��ا دارای 500 تعداد پرسنل کل این شرکت بالغ بر  90.000نفر میباشد .واحد فروش در اندازههای مختلف است که به فروش محصوالت ظرفیت تولید سیمان 353/3 :میلیون تن در کل جهان این شرکت میپردازند. واحدهای فروش این ش��رکت که از  50متر تا  2000متر دارای  2300واحد تولیدی می باشد که از این میان 200مریع وسعت دارند ،در سرتاسر این قاره گسترده شدهاند و برای
واحد مربوط به تولید سیمان میباشد.
 واح��د تولیدی این ش��رکت در تانزایا طی  2س��ال اخیر ف��روش محصول در نق��اط دور افتاده و روس��تایی از واحدهایبهش��دت تحت تاثیر نبرد رقابتی با ش��رکت دانگوت قرار گرفته فروش س��یار اس��تفاده میش��ود .در حال حاضر این شرکت در
اس��ت ،اما درآمد حاصله در کشور نیجریه با توجه به قیمتهای منطق��ه آفریقا و خاورمیانه بزرگترین و گس��تردهترین ش��بکه
مطل��وب و رفع کمبود گاز مصرفی افزایش داش��ته اس��ت .بازار مویرگی فروش با نام بینا استور را دارد.
این ش��رکت در مصر نی��ز پس از تغییرات ن��رخ واحد پول این
کشور (پوند مصر) دچار تغییرانی ناخوشایند شد .در حال حاضر
الجزایر بهترین بازار مصرفی آفریقا را برای الفارژ هولسیم دارد.

 این شرکت در سال  2015توانست سیمان  42/5را با نامتجاری تمبو تولید نماید ،اما با ظهور سیمان دانگوت و شکستن
قیمت توسط آن مامبویا به حاشیه رانده شده است.
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شکل  -16اطالعات اساسی مربوطبه شرکت الفارژ هولسیم

شکل  -17ظرفیت تولید شرکت سیمان  ARMدر شرق آفریقا
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شکل  -18حوزه عملکرد سیمان ARM

 -5-8بازیگران جدید
مواجه ش��ده ک��ه بنا بهنظر کارشناس��ان نقش و نفوذ س��یمان
شرکت س��یمان  ARMیکی دیگر از بازیگران فعال در این دانگ��وت و رقابت ش��دید آن ب��ا دیگر تولید کنن��دگان در این
منطقه است که توانسته در برندسازی موفق عمل کند .ظرفیت موضوع بیتاثیر نیست.
تولید این شرکت در شرق آفریقا به شرح شکل  17میباشد.
گروه امس��ان با نام تجاری کم��ل فعالیت تجاری خود را در
همانطور که در صورت وضعیت مالی این شرکت مشخص س��ال  2006با واردات مواد اولیه نفتی به تانزانیا آغاز کرد .این
است ،میزان درآمد این شرکت در منطقه با کاهش چشمگیری ش��رکت با بهرهگیری از موقعیت اس��تراتژیک بندر دارالسالم و
جدول  -3صورت وضعیت مالی شرکت سیمان ARM
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تاس��یس شرکت حمل توانس��ته تا همسایسگان غربی تانزانیا را
نیز از خدمات خود بهرهمند سازد.
 ظرفیت اس��می تولید س��یمان این شرکت در حال حاضر 568.000تن در سال است  .این شرکت دارای دو واحد آسیاب
در شهرهای بگال و دارالسالم میباشد.

شکل  -19موقعیت کارخانه سیمان کمل

نه تنها در تانزانیا ،بلکه در کنگو و رواندا نیز شناخته شده است.
این شرکت با بهرهگیری از یک کمپین تبلیغاتی کارآمد توانسته
از دیگر رقبا در زمینه برندسازی موفقتر عمل کند.
محصوالت تولیدی این شرکت به شرح زیر میباشد:

 سیمان پرتلند معمولی 32/5 سیمان پرتلند 42/5 -سیمان فله 42/5 R

ش��رکت مصالح س��اختمانی لی کش��ور چین در ژوئن سال
جاری اعالم نمود که برنامه س��اخت کارخانهای با ظرفیت 300
ه��زار تن��ی ب��ه ارزش  12/5میلی��ون دالر در  250کیلومتری
دارالسالم را دارد.
ش��رکت س��یمان لیک با ظرفیت اس��می  600.000تن در
سال فعالیت خود را از سال  2014با نام تجاری نیاتی در بخش
کیگامبونی دارالسالم آغاز کرد .نام تجاری نیاتی در حال حاضر
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 -9تولید ،مصرف و واردات سیمان
در حال حاضر میزان تولید سیمان تانزانیا حدود  3میلیون

شکل  -20ظرفیت تولید سیمان در چهار کشور کنیا ،اوگاندا ،تانزانیا و رواندا
جدول  -4سهم بازار صادرکنندگان سیمان به تانزانیا و تغییرات آن

تن و میزان تقاضا اندکی بیش از  2میلیون تن میباش��د .این در  20/8میلیون تن در سال برسد( .نمودار شکل )20
حالی اس��ت که تولیدکنندگان داخلی از کاهش تعرفه واردات 40
از مجموع  16/6میلیون تن سیمان تولیدی در سال 2015
درصدی سال  2008به  25درصد ناراضی هستند .شرکت سیمان کنی��ا با  48/1درصد ،بزرگترین مص��رف کننده و روآندا با 4/2
چینی هنگیا و سینوما در آیندهای نزدیک کارخانهای را در نزدیکی درصد ،کوچکترین ب��ازار مصرف بودهاند .تانزانیا با  31/5درصد
مرزهای شمالی تانزانیا راهاندازی خواهد کرد .سرمایهگذاری جهت جای��گاه دوم از منظر مصرف را به خود اختصاص داده اس��ت و
س��اخت این کارخانه سیمان در  2فاز انجام خواهد شد که در فاز اوگاندا سومین جایگاه را در این منطقه دارد.
 1س��رمایهگذاری  1میلیارد دالری انجام خواهد ش��د .بر اساس
در حال حاضر کش��ور پاکستان بیش از  60درصد سهم بازار
نیازس��نجیهای صورت گرفته  70درصد از تولیدات این شرکت وارداتی س��یمان در تانزانیا را به خود اختصاص داده است .کشور
بازارهای صادراتی و  30درصد بازار داخلی را نشانهگیری میکند .پاکس��تان بر اس��اس آخرین اطالعات در سال گذشته  15درصد
اقیانوس هند ش��اهراه ارتباطی این کارخانه با کشورهای سومالی ،کاهش صادرات داش��ته که این نکته بس��یار جالب و قابل بحثی
کنیا ،موزامبیک ،سودان ،کنگو و اوگاندا خواهد بود.
است .یکی از دالیل آن جذاب شدن بازار داخلی و سرمایهگذاری

میزان س��یمان تولید ش��ده در منطقه شرق آفریقا در سال
 2004تنها  5/9میلیون تن بوده است .این عدد در سال 2015
به  16/6میلیون تن رسید .با در نظر گرفتن روند مصرف در این
منطقه پیشبینی میشود حجم تولید سیمان در شرق آفریقا به

چین در پاکس��تان میباشد .کشور چین نیز با توجه رشد صنعت
ساختمان خود و اعمال سیاستهای جدید در صنعت سیمان که
در برخی موارد به تعطیلی  100روزه واحدهای تولیدی در سالی
گذشته ،با کاهشی  9درصدی از سهم بازار در تانزانیا روبهرو گردید

.
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