ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﻣﺎده  65اﺣﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺎﻧ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺳﻮق داده ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﯿﺮاژﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺣﺬف ﻣﮐﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﻨﻌﺘﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن راهاﻧﺪازی ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ
آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو در ﻣﺎده  65اﺣﺎم داﺋﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه؛ »ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ آن در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  20ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم  ،اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﭙﺎرﭼﻪ و اﯾﺠﺎد
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﻠ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ و اراﺋﻪ اﻟﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از دوﻟﺖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ
دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺜﻨﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری‐ﺻﻨﻌﺘ و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اداره اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد«.
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  65ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺗﺨﺎذ ﻣ ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ راﺣﺖﺗﺮ وارد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاردی در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رخ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪای در ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﺎرﺟ در ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ارﺳﺎل ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ اداره ﮐﻞ ارﺷﺎد و ﻓﺮﻫﻨ اﺳﻼﻣ ﻣﺎﻧ از اﺟﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﺎرﺳ روی ﺑﺮﭼﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد واﻻ ﻣﺎﻧ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻼﺗ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧ از ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﻮد ،در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ وارداﺗ ﺑﻮده و ﻧﺎم و
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﺎرﺳ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی آن درج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺎده  65اﺣﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ درﺳﺘ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺣﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
را دوﺑﺎره اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎده  65اﺣﺎم داﺋﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺮﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود :وﻗﺘﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وﯾﮋهای را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮده و در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﺷﻮد ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ

ﮐﻨﺪ ،ازاﯾﻦرو دوﻟﺖ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺑﻪ دﺳﺘﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ.

دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﺘ در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸﻮر ﻧﻤ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ دوﻟﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟ و  ...ﻧﯿﺰ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﺻﺎدرات و واردات
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﻧﯿﺰ ﻓﻠ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ورود ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﻔﺘﻮﯾ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﺻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ،ازاﯾﻦرو ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸﻮر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷ از واردات و ﺻﺎدرات در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  97اﺻﻼح ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﯿ
ﻣﺤﺪودﯾﺘ ﻧﺪارد و آﻧﻬﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز دور ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﺑﺮوز اﺧﻼل در زﻣﯿﻨﻪ ارز ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
واردات و ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﺰا از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ اﺟﺮا ﻣ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺮﺧ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘ ﺑﻪ ﻣﺎده  65اﺣﺎم داﺋﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ.

