ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﻠﻬــﺎ؛ رﯾﺸــﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼــﺎدی
ﮐﺸﻮر؛ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ؟
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﻣﯽﺗﻮان در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻮل
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎدی در
ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﭘﯿﮑﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “رﯾﺸﻪ
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ” ﻧﻮﺷﺖ:
اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن

ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۲

درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ و  ۲۵درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎزی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ .ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۷درﺻﺪ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ
اﮐﺘﺸﺎف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۷۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﯽ
و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی،

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﻮری ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی از
ﻟﺤﺎظ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺣﺪود  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  ۲۵درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺻﺎدرات در اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾــﺮان ﭼﻬــﺎرﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪه ﻧﻔــﺖ در ﺟﻬــﺎن و دارای اوﻟﯿــﻦ
ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎزی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ در دوره ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﯿﮑﺎ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺤﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ
ﺷﻮد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻧﻔﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارز
ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﻻر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﮐﺎری ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻮﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را در اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬارد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ
از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری در ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﻧﻈﺎم دروﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و
اﺧﻼل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان آﻣﺪه و اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ

در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎی
ﮐﺸﻮر رﯾﺸﻪ در درون ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر دارد.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺧﻼﻟﮕﺮان و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﺪی ﺑﺎ راﻧﺖ ﺧﻮاری و ﻗﺎﭼﺎق از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد.
اﻗﺘﺼﺎد واردات ﻣﺤﻮر و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح ﻧﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ درﭘﯿﮑﺮه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
واردات ﺑﯽ روﯾﻪ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ
ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻت اﺳﺎﺳﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎی و
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم وارد ﮐﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ  ،ﺟﻮان ،ﮐﺎرآزﻣﻮده ،ﺧﻼق و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﮐﺸﻮرﻣﺎن در
ﻃـﺮح اﯾـﺪه ﻫـﺎ و ﻧـﻮآوری و ﻫﻤﮕـﺎﻣﯽ ﺑـﺎ آﺧﺮﯾـﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻫـﺎ و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ورود ﺑﯽروﯾﻪ و
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و اﻏﻠﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﭘﺮ
ﮐﺮدن ﻻﯾﻦﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ در ﺣﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﯿﮑﺎر ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﺳﺖ.
اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم و روﻧﻖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺒﺎت و
آراﻣﺶ را در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﻬﺪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺤﻮ درﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮد؟
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﻣﯽﺗﻮان در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻮل
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎدی در
ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﭘﯿﮑﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

