در ﭘﻨﺞﻣــﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺳــﺎل ۹۹؛
ــــﺎرد دﻻری
ارزآوری  ۲.۱ﻣﯿﻠﯿـ
ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬا
در ﭘﻨﺞﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﻬﻢ
۱۹.۹درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ وزن
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۶ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺑﻪ ارزش دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،روحاﻟﻠﻪ
ﻟﻄﯿﻔﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻤﺮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﺠﺎرت ﭘﻨﺞﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزآوری داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮای واردات ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ۱۳.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ۱۳ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ارز از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت ﻓﻘﻂ در
ﻣﺮدادﻣﺎه ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻤﺮک در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬا در
ﺻﺎدرات ،ﺳﻬﻢ ۱۹.۹درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و در واردات
ﺳﻬﻢ ۲۹.۶درﺻﺪی را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،در ﭘﻨﺞﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۶ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺑﻪ ارزش دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،وﯾﺘﻨﺎم،
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و
ﻏﺬا ﺑﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۸ﻫﺰار ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۹۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر۲۹.۶ ،درﺻﺪ از واردات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ۱۳.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﺗﺮاز ﻏﺬا در ﭘﻨﺞﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و ۷۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ،اﻣﺎ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۷۷۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۹۶۱دﻻر ﺑﻬﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎوﺟﻮد وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﺗﺎ ارز ﮐﻤﺘﺮی از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد.

ﭘﻨﺞ ﻣﺤﺼﻮل اول ﺻﺎدراﺗﯽ در ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﯿﺰی ﺑﺎ ﺣﺪود ۷۲۱ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﺎزه و ﻓﺮآوری ﺷﺪه
ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳۹۵ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎزه و ﻓﺮآوری ﺷﺪه ۲۰۲ﻫﺰارﺗﻦ ،ﺳﯿﺐ
ﺑﺎ ﺣﺪود ۱۵۱ﻫﺰار ﺗﻦ و ﭘﯿﺎز ،ﻣﻮﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺮ ﺑﺎ ۱۰۱ﻫﺰار ﺗﻦ ،رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺞ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ را در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از آن ﺧﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ و ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ
۳۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﺎزه و ﻓﺮآوری ﺷﺪه  ۲۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﯿﺰی  ۱۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ  ۱۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر و زﻋﻔﺮان  ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزآوری داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت در زﯾﺮﺑﺨﺶ زراﻋﯽ ﺑﺎ وزن
ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۱ﻫﺰار ﺗﻨﯽ و ﺑﻪ ارزش  ۸۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری،
ﮔﺮوه ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۲ﻫﺰار ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش ۴۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزآوری داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﯿﺰی ﺑﺎ
۷۲۱ﻫﺰار ﺗﻦ و ارزش ۱۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﺎزه و ﻓﺮآوری ﺷﺪه
ﺑﺎ ۳۹۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۲۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎزه و ﻓﺮآوری
ﺷﺪه ﺑﺎ ۲۰۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﭘﯿﺎز و ﻣﻮﺳﯿﺮ ۱۰۱ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺎ
۳۶ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﺎدرات زﯾﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۶۳۳ﻫﺰار ﺗﻦ و ﺑﻪ
ارزش۸۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ
ﺑﯿﺶ از  ۴۴ﻫﺰار ﺗﻦ وزن ﺑﻪ ارزش ۳۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،زﻋﻔﺮان ﺑﺎ وزن ۷۷
ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ وزن  ۶۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش
۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺳﯿﺐ ﺑﺎ وزن ۱۵۱ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  ۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و
اﻧﮕﻮر ﺗﺎزه و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ وزن  ۴۴ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ وزن ۳ﻫﺰار ﺗﻦ۳.۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ارز را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت دام و ﻃﯿﻮر
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت دام و ﻃﯿﻮر ﺑﻪ وزن
۳۲۴ﻫﺰار ﺗﻦ۳۴۱ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزآوری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
زﯾﺮﺑﺨﺶ ،ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ وزن ۱۵۸ﻫﺰار ﺗﻦ ،ارزآوری
۱۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر رﻗﻢ زده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﭘﻨﯿﺮ و ﮐﺸﮏ ۳۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺷﯿﺮ و ﺧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ وزن ۴۹ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺑﻪ ارزش ۴۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ وزن
۲۲ﻫﺰار ﺗﻦ و ۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،دوغ ،ﻣﺎﺳﺖ و ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺎ وزن ۶۶ﻫﺰار ﺗﻦ و
ﺑﻪ وزن ۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺻﺎدرات ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ وزن ۱۴ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش
۲۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺷﺎره ﮐﺮد .از ﺳﻮﯾﯽ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎ وزن ۴۲ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ وزن ۴۹ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش
۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ،ارزآوری داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻼت ﺑﺎ وزن  ۴۱ﻫﺰار ﺗﻦ۸۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزآوری
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺗﻦ ﺑﺎ وزن ﺳﻪ

ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻦ و ارزش ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
و ﺑﻪ ارزش ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﻗﺰلآﻻ
و ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺶ از
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ارزآوری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

دﻻر ،ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ وزن دو ﻫﺰار و  ۲۸۰ﺗﻦ
ﺑﺎ وزن ۱۳۰ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۴۶۵ﻫﺰار دﻻر
۳۴ﻫﺰار ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش ۶۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
وزن ۳۸۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم۲۲۹ ،ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای

دو زﯾﺮﺑﺨﺶ ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ وزن  ۷ﻫﺰار ﺗﻦ و
 ۲۴۹ﺗﻦ ،ارزآوری  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری و  ۲.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ وزن ﺻﺎدرات زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬا در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۶ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزآوری داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﭘﻨﺞ ﻗﻠﻢ وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

در ﭘﻨﺞ ﻗﻠﻢ ﻋﻤﺪه وارداﺗﯽ از ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮداد  ۱۳۹۹در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ذرت داﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۷۵ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﮔﻨﺪم
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ،ﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۷۷۸ﻫﺰار ﺗﻦ ،داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ
ﺑﺎ وزن ۶۶۹ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۶۱۱ﻫﺰار ﺗﻦ ،اﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ارزی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮردﻧﯿﺎز و ﺿﺮوری ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ذرت داﻣﯽ ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﮔﻨﺪم
ﺑﻪ ارزش ۵۶۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﻤﻪﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ارزش
 ۴۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﻪ ارزش ۳۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻟﻮﺑﯿﺎی
ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ارزش  ۲۷۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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