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اجرای  724طرح خود اشتغالی برای مددجویان
کمیته امداد خراسان جنوبی

رضاپور  -از ابتدای امسال  724طرح خود اشتغالی و مشاغل خانگی بین مددجویان اجرا شد .سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی
گفت :از مجموع  724طرح اجرا شده  484 ،طرح مربوط به طرح های خود اشتغالی و  240طرح مربوط به مشاغل خانگی بوده است.وی افزود :با
هدفتوانمندسازیمددجویانتحتحمایت دربهبودفعالیتهایاقتصادیخانوادهها 76میلیاردریالازمنابعامدادیوبانکیپرداختشدهاست.
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محرومیت منطقه ،خشکسالی های پی در پی  ،وضعیت
اقتصادی حاکم بر مناطق مختلف روستایی وعشایری
استان خراسان جنوبی  ،نبود صنایع وکارخانه های بزرگ،
عوامل اجتماعی و خانوادگی و دالیل دیگر ،باعث شده
که جمعیت زیادی در استان شامل افراد کم بضاعت وبی
بضاعت زیر پوشش نهاد های حمایتی قرار بگیرند .امری که
نشان از فاصله استان به ویژه در مناطق روستایی از برنامه
کاهش فقر و اهداف برنامه توسعه کشور دارد به گونهای که
با وجود تالشهای انجام شده توسط دولتها و نهادهای
حمایتی و سرمایهگذاری و توانمندسازیها ،نتیجه الزم
به دست نیامده است و همیشه درصدی از جمعیت استان
پشت نوبت دریافت خدمات هستند.
یاززیرپوشش
بهگزارش«خراسانجنوبی »آماررسمیحاک 
بودن 66هزارو 522نفرازجمعیت 730هزارنفریاستان
توسط کمیته ام��داد ام��ام خمینی(ره) است که 9درصد
جمعیت خراسان جنوبی را شامل می شود و با احتساب
جمعیت  97هزار نفری که از خدمات مستمر و غیر مستمر
بهزیستی برخوردارند ،در مجموع 22.5درص��د جمعیت
استان به صورت رسمی حمایت میشوند اما بسیاری از
خانوارهای روستایی و شهری با بضاعت ناچیز هیچ گونه
حمایتی از سوی نهادهاو دولت دریافت نمیکنند و به نظر
میرسدسیاستهایموجودمتناسببارفعنیازمندیمردم
استان نیست  .موضوعی که معاون حمایت و سالمت کمیته
امداد خراسان جنوبی به عنوان گسترده ترین نهاد حمایتی
استان آن را تایید می کند و از کم توجهی به بخش اقتصاد و
ایجاداشتغالدراینسالهاسخنمیگویدکهتشدیدکننده
خشکسالیمنطقهشدهاست.
به اعتقاد « علی اکبر نخعی » ماندگاری افراد در نهادهای
حمایت اجتماعی چند دلیل دارد که فعال نبودن نظام
مددکاری،فقرشدیدحاکمبرجامعه،نامناسببودنفرایند
مددکاری  ،نداشتن دقت کامل در تنظیم ورودی و خروجی
ها ،سالمند بودن و حرکت به سوی سالمندی  ،متناقض
بودن سیستم های تصمیم گیری و تغییر در سیاست ها و
رویکردهای اجتماعی از مهم ترین آن هاست .
▪ ▪دالیل نیاز مندی

وی به مهاجرت نیروی جوان و مولد از مناطق روستایی بعد
از وقوع خشکسالی های پی در پی اشاره می کند که سبب
شده بیشتر ساکنان روستا ها را افراد پیر و سالمند تشکیل
دهند ؛ گروهی که بازده اقتصادی و توان کار ندارند و 31
هزار و  742نفر از جامعه هدف این نهاد یعنی نیمی از
جمعیت زیر پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی را تشکیل
می دهند .جمعیتی که توان کار ندارند و برای همیشه
نیازمند باقی می مانند زیرا در عمل نمی شود برای آن ها
فکر اقتصادی داشت تا به خود کفایی برسند و از چرخه
حمایت خارج شوند .
این مسئول و کارشناس مسائل اجتماعی همچنین به
مشکل دیگری در بحث توانمندسازی جمعیت زیر پوشش
این نهاد اشاره می کند وآن هم این است که  97درصد از
سرپرستان خانوارهای زیر پوشش یا کم سواد هستند یا
بی سواد به گو نه ای که برای این جامعه نمی شود توانمند
سازی را توجیه کرد و انتظار داشت به راحتی خودکفا
شوند.
وی می گوید :در این زمینه به شدت دچار مشکل هستیم
زیرا این افراد در هر شغلی نمی توانند ورود کنند و فعالیت
داشته باشند و به همین دلیل هم فقر به سراغشان می آید

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد
خراسان جنوبی  :در مددکاری فعال
باید به دنبال آن بود که افراد دچار
مشکل شده را شناسایی و متناسب
با نوع مشکل به آنان خدماتی را ارائه
کنیم .این کار باعث می شود فرد ضمن
آن که نیازش برطرف می شود به راحتی
از مرکز جدا شود و به شکل مستقل به
زندگی خود ادامه دهد.
عکس:مجید فکری

یکی از ویژگی هایی که در جامعه اسالمی به آن توجه و در
مبانی دینی بر آن تاکید و تصریح شده دستگیری و توجه به
نیازمندان،یتیمان،سالمندانوکسانیاستکهبههردلیلی
نیازبهحمایتدارند.
درچندسالاخیراینتوجههاوحمایتهاجنبهدولتیبهخود
گرفتهاست،سازمانهاییایجادشدهوبهنوعیمسئولیترا
ازدوشمردمبهگردندولتانداختهایم،درصورتیکهتوجه
و حمایت از نیازمندان در گذشته بیشتر بود .مردم خودشان
خودجوش و نانوشته این کار را انجام می دادند .برای مثال
ن��وروز که می آم��د ،خود م��ردم به فقیران لباس نو ،ماهی،
گوشتو…میدادندیااگربرنجوگندمراخرمنمیکردند،
کیسه اول برای نیازمندان بود ،با این تعابیر که مالشان پاک
میشود،امااکنونکهمشارکتهایمردمیکمشدهاست،
جشن عاطفهها طراحی شده تا بتوانیم با جلب نظر مردم از
افرادنیازمندحمایتکنیم.
بههمیندلیلهمکمیتهامدادوسازمانبهزیستیمراسمیرا
برگزارمیکنندتابتواننداینمشارکتهاراافزایشدهند.
شاید یکی از دالی��ل کمرنگ شدن کمک های مردمی،
گرفتاریآناناستکهباعثشدهاینمشارکتهاوارتباطات
کمترشودوخودبهخودوقتیارتباطاتکمترشود،شناخت
ها هم کمتر می ش��ود .بنابراین ام��روزه در عمل این نوع
رفتارهای حمایتی را کمتر شاهدیم .همچنین بخشی از
آن هم در واقع به دلیل بی اعتمادی مردم به دستگاه دولتی
است .دولت در بسیاری از امور مداخله نابه جا داشت و
متاسفانه نتوانست الگوی خوبی هم باشد .گرچه حاکمیت
در ترویج مسئولیت اجتماعی میتواند نقش مفیدی داشته
باشد ،اما متاسفانه در بعضی جاها اشتباه بود .بنابراین
حمایتاجتماعیکههموارهبهصورتمردمیادارهمیشد،
شکل حاکمیتی به خود گرفته است .با دولتی شدن نظام
حمایتاجتماعی،نقشمردمکمرنگترمیشود.بههمین
دلیلاستکهایفاینقشدولتدرقبالمردممیتواندبرای
ترویجبیاعتناییمردمبهیکدیگرووقایعوحوادثپیرامونی
موثرباشد.همچنینوقتیدولتهادرایفایمسئولیتهای
اجتماعی شان آن گونه که باید عمل نمی کنند و از پذیرفتن
مسئولیتها شانه خالی میکنند ،چگونه میتوان از مردم
مسئولیتپذیری اجتماعی را انتظار داشت؟تا جایی که
چندی پیش اعالم شد در صورتی که مردم به یارانه خود نیاز
ندارند ،آن را به نیازمندان بدهند .چون مردم اعتماد ندارند
ترجیح میدهند که اگر مشمول یارانه بگیران نمیشوند،
خودشان یارانهشان را به نیازمندان بدهند .بنابراین گرچه
بی اعتمادی مطلق نیست ،اما کاهش اعتماد اجتماعی،
بینفردیوتعمیمیافتهدرواقعمیتواندیکیازمولفههایی
باشد که بر کاهش مسئولیت اجتماعی تاثیر میگذارد .ما
باید با شفافسازی در راستای افزایش اعتماد مردمی گام
برداریم .وقتی مردم در جریان واقعیتهای جامعه قرار
بگیرند،اینکهمسئوالنچهکارهاییکردهاند،چهکارهایی
نکرده اند و چه کارهایی می خواهند ،انجام بدهند ،خود به
خود اعتمادشان جلب می شود.
همچنیناگربازخوردمشارکتهایمردمیرابهشهروندان
اطالع بدهیم و بگوییم که اگر شما آن مقدار پولی را که برای
حمایت از نیازمندان داده اید ،در این حوزهها هزینه شده
است،فضایاعتمادبیشترمیشود.
نکتهبعدیآنکهسالمتدرتوزیعمنابعهمبسیارمهماست.
چون اگر مردم بدانند که کمک هایشان توسط دستگاهها
بدون هیچ سوء استفاده ای به نیازمندان ارسال می شود،
اعتمادشان کم نخواهد شد .بنابراین ما باید واقعیتها را به
صورت مستمر به مردم اطالع رسانی کنیم و بازخوردها را
درستوبهموقعانجامدهیم.
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زیرا نمی توانند وضعیت اقتصادی خانوار خود را مدیریت
کنند.
وی همچنین از زی��ر پوشش ب��ودن  14ه��زارو  796زن
سرپرست خانوار در خراسان جنوبی خبر می دهد که برای
ازدواج مجدد و هر نوع حمایت دیگر از کمیته امداد خدمات
دریافت می کنند .
این مسئول می گوید :فقط  3درص��د اف��راد زیر پوشش
هستند که بنا به شرایط خاص نیازمند هستند و به حمایت
احتیاج دارند و ماندگاری این افراد در مجموعه حمایتی
کمیته امداد شاید کمتر از سه سال زمان ببرد.
▪ ▪نیاز سنجی

به گفته «نخعی» در پرونده هر مددجو فرایند مددکاری
متناسب با نیاز وی ترسیم شده که با کار علمی و نیاز سنجی
دقیق توسط م��ددک��اران ،توانمند س��ازی فرد با توجه به
قابلیت هایش طی زمان مشخص برنامه ریزی می شود که
بر این اساس برای  37درصد افراد برنامه استعداد سنجی
انجام شده و برای ایجاد اشتغال وخودکفایی آن ها برنامه
داریم.
وی به تغییر رویکرد کمیته امداد در پرداخت تسهیالت
اشتغال از دو سال قبل اشاره می کند که فقط به مددجویان
اختصاص داده می ش��ود و دیگر به گونه ای نیست که
نیازمندان غیر مددجو هم وام و تسهیالت دریافت کنند .
نخعی معتقد است برای رفع نیازمندی در استان باید همه
همت کنند .هم مردم و خیران و هم مسئوالنی که در راس
هستند و سیستم های حمایتی باید به سمتی بروند که
خدمات بال عوض را کاهش دهند و در مقابل خدمات را
جایگزین کنند.
وی با بیان این که در کمیته امداد امام خمینی (ره) آموزش
های مداومی برای مددکاران فراهم و ضمن توجیه آنان راه
های توانمندسازی و خروج افراد از حمایت با ایجاد اشتغال
برنامه ریزی شده است ،تصریح می کند :از ابتدای امسال
تاکنون  4/28درصد خانواده های تحت پوشش امداد
نسبت به مدت مشابه کاهش یافته و در مصرف بودجه 5
درصد صرفه جویی شده است .
به گفته وی  ،س��ال گذشته  34ه��زارو  757خانوار از
خدمات این نهاد بهره مند بودند که در شهریورماه سال

جاری با توانمندی  397خانواده این تعداد به  33هزارو
 277خانواده رسیده است .
به نظر این مسئول در موسسات اجتماعی باید مددکاری
فعال را جایگزین مددکاری غیر فعال کرد ،زمانی که افراد
خودشان به مراکز مددکاری مراجعه و درخواست کمک
می کنند اولین چیزی که در آنان از میان خواهد رفت عزت
نفس است .از میان رفتن عزت نفس مساوی خواهد بود
با آن که فرد از لحاظ روانی خود را دائم وابسته به دیگران
ببیند و بقای خود را در کنار موسسه حمایتی بداند و خروج
از آن را مساوی با از دست دادن همه آمال و آرزو های خود
قلمداد کند.
در مددکاری فعال باید به دنبال آن بود که اف��راد دچار
مشکل شده را شناسایی و متناسب با نوع مشکل به آنان
خدماتی ارائه کنیم .این موضوع باعث می شود فرد ضمن
آن که نیازش برطرف می شود به راحتی از مرکز جدا شود و
به شکل مستقل به زندگی خود ادامه دهد.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد خراسان جنوبی به
چند عامل تشدید کننده فقر در خراسان جنوبی اشاره می
کند که سبب افزایش آمار مددجویان می شود .از جمله
آن ها وجود فقر پیچیده و چند الیه در خانواده ها به علت
بیماری و ،...نبود زیر ساخت های اقتصادی ،هم جواری
با مناطق بالخیز و پرآسیب ،تعداد کم کارخانه ها ،صنایع
کوچک و بزرگ و موسسات اقتصادی بزرگ و متوسط و
وجود قناعت منفی در قشرهای جامعه یعنی (قانع شدن به
حداقل ها و تالش نکردن) است .
وی همچنین معتقد است تفکر مددکارانه بین م��ردم و
مسئوالن وجود ندارد و به جای آن که افراد را ترغیب به
استقالل و یافتن شغل مناسب کنند آن ها را به سازمان
های حمایتی معرفی می کنند و انتظار دریافت کمک
بالعوض و بی دردسر را در افراد به وجود می آورند.

جامعه هدف خود می دهد و بر اساس آخرین آمار 97هزارو
288نفر در استان از بهزیستی خدمات مستمر و غیر
مستمر دریافت می کنند و از این تعداد بهزیستی به 4هزارو
 586نفر در حوزه توان بخشی و 2هزارو 185نفر در حوزه
اجتماعی مستمری ماهانه پرداخت می کند.
«علی عرب نژاد» با بیان این که هر سال باید 10درصد از
جمعیت زیر پوشش این دستگاه حمایتی توانمند و از چرخه
حمایت خارج شوند ،می افزاید :در حوزه توانمند سازی آن
چه اهمیت دارد خدمات و مشاوره های شغلی به مددجویان
است که در مسیر خود کفایی قرار گیرد .وی با این حال
فرهنگ سازی در حوزه های پیشگیری در بخش پیشگیری
از معلولیت ها از طریق انجام مشاوره های ژنتیک قبل از
بارداری  ،یا مشاوره های ازدواج و ارجاع پرونده های طالق
به مراکز مشاوره بهزیستی قبل از ورود به سیستم قضایی
و ....را در کاهش میزان جمعیت زیر پوشش بهزیستی
موثر می داند.
وی جمعیت پشت نوبت دریافت خدمات مستمر بهزیستی
را یک هزارو 200نفر اعالم می کند و با بیان این که ورود
مددجویان به سیستم دریافت مستمری مشروط به تحقق
 10درصدی خودکفایی و خروج افراد زیرپوشش است،
خاطرنشان می کند :کمبود بودجه و نیروی انسانی،
نبود مجوز های الزم و تنگناهای موجود و این که سهمیه
زیادی برای استان تعریف نشده از عواملی است که همیشه
تعدادی مددجو پشت نوبت دریافت خدمات هستند  .وی

تجدید نظر در برنامه ها و ارزیابی میزان اثر بخشی خدمات
را الزم و ضروری می داند.
▪ ▪مددکاری سازمان یافته

در این میان دکتر« امان ا ...قرايی مقدم» ،جامعه شناس و
استاددانشگاهنيزمعتقداستکهبراساسقانونمددکاری
اجتماعی باید به جای دادن ماهی  ،ماهی گیری را به
افراد آموزش بدهیم .باید وسیله کار برای تولید در اختیار
نیازمندان بگذاریم تا خودشان کار کنند و از تولیدات آن ها
حمایت کنیم و با ایجاد بازارچه های محلی و ...برای فروش
محصوالتشان برنامه ریزی کنیم  .نیاز است که فرهنگ کار
را احیا کنیم و اجازه دهیم افراد خودشان تولید کنند  .وی
با اشاره به این که سالمندی از دالیل بروز نیازمندی در
جامعه است و جامعه به سمت سالمندی در حرکت است،
می گوید :جامعه دچار پیری جمعیت شده و با توجه به این
که نیاز های سالمندان متفاوت است باید برای آن دسته که
می توانند کار کنند زمینه ای فراهم شود .به نظر وی الزم
است فرمانداری های هر شهر مانند گذشته متکفل مخارج
نگهداری از کار افتاده ها و سالمندان باشند؛ فرمانداران
باید احساس مسئولیت کنند و از بودجه های فرمانداری
به این بخش اختصاص دهند در غیر این صورت مسئله روز
به روز پیچیده تر خواهد شد  .وی کمرنگ شدن احساس
مسئولیت در قبال دیگران در افراد را هم مورد توجه قرار می
دهد و می گوید :وقتی جامعه به سمت صنعتی و ماشینی
شدن می رود روابط معنوی کم رنگ و جامعه مصلحت گرا
می شود و افراد فقط خود را محور می دانند .به همین دلیل
در چنین جامعه ای کسی به فکر کسی نیست و افراد همان
قدر که کاری را انجام می دهند و بابت خدمتی که ارائه می
دهند ارزش دارند .بنابراین باید مددکاری سازمان یافته با
ویژ گی های جامعه صنعتی جایگزین شود.
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▪ ▪اثربخشی خدمات

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی هم می گوید :این آفت
بزرگی است که هر معلولی که برای رفع نیازهای خود به هر
سازمانی مراجعه میکند را به بهزیستی ارجاع میدهند.
بهزیستی خدماتی در سه ح��وزه پیشگیری از معلولیت
ها و آسیب های اجتماعی  ،توانمندسازی و بازتوانی به

2
3
4
5
6
7
8
9
10

 /٩٥١٩١٠١٦ف

رد�ﻒ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

 /٩٥٢١٣٢٠٠م

ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠ�
ﺣﺴﺎﺑﺪار )ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ٥ﺳﺎل (
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه )ﺳﺎﺑﻘﻪ �ﺎر درﻣﻌﺪن(
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
ﺑﺮﻗ�ﺎر )ﺳﺎﺑﻘﻪ �ﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ� ﻣﻌﺪﻧ�(
اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻴﻞ ﻣ�ﺎﻧﻴ��
اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻠﺪوزر
راﻧﻨﺪه ﭘﺎ�ﻪ �� )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ داﻣﭙﺘﺮا�(

ﻣﺪر� ﺗﺤﺼﻴﻠ�
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣ�ﺎﻧﻴ�
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
د�ﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ د�ﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ د�ﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ د�ﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
د�ﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓ�ﺲ ﺷﻤﺎره ٠۵١-٣۶٠٧٩۴۵٩
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ

ﻣﺮ�ﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤ�� -ﺎرﺑﺮد� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤ�� -ﺎرﺑﺮد� ﻣﻮرد ﺗﺎ�ﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻦ آور� ﺗﮏ ﭘﻮدﻣﺎﻧﻬﺎى ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ز�ﺮ راﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ.
درﭘﺎﯾﺎندورهﺑﻪﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻣﻌﺘﺒﺮازﺳﻮىداﻧﺸﮕﺎهﺟﺎﻣﻊﻋﻠﻤﯽ-ﮐﺎرﺑﺮدىاﻋﻄﺎءﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
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ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺑﺎزار�ﺎﺑ� و ﻓﺮوش
�ﺎرداﻧ�
ﻣﺪر� �ﺎرﺷﻨﺎﺳ�
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺑﺎزار�ﺎﺑ� ﺣﺮﻓﻪ ا�
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افکنهاینیرویهوایی-مکیدن-17پوستین-زبان-
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ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎ�ﺖ  ١٥:٣٠ﺑﻪ آدرس ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو و ﺑﻠﻮار
ﺑﻌﺜﺖ ﻧﺒﺶ ﺑﻌﺜﺖ  ٩ﭘﻼک  ۶٩ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ -ﮐﺎرﺑﺮدى ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎى  ٣٨۴۵۴١٠٠ﺗﺎ  ١٠٨داﺧﻠﯽ ﻫﺎى  ٣۴۵و  ٣۴۴ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻋﻠﻤﯽ -ﮐﺎرﺑﺮدى ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ
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