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در حالی که قطر ۲۰۰ میلیارد دالر پروژه عمرانی را در مدت ۴ سال به سرانجام رسانده 
در ایران ۷۰ هزار پروژه عمرانی روی زمین مانده است

عمران نافرجام

کارشناسان اقتصاد بر مهار نرخ تورم تأکید مي کنند
تورم  در  وضعیت هشدار

قطر در مدت چهار ســال هفت استادیوم، هتل و نمازخانه، شهر جدید و بندر جدید، مترو و فرودگاه و... ساخته 
اســت تا میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال باشد. بودجه ای که قطری ها برای احداث این بناهای عمرانی هزینه 
کرده اند، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دالر بوده است؛ آن هم درست در شرایطی که درآمد نفت ایران به ارقام غم انگیزی 
رسیده. اما در ایران بنا بر گزارش سازمان برنامه و بودجه، بیشتر از دو هزار و ۶۵۰ طرح نیمه تمام عمرانی حدود 
۱۷ ســال است که روی زمین مانده اند. ورزشــگاه مس کرمان و متروی اهواز بیشتر از یک دهه و نیم روی زمین 
مانده اند و راه آهن بندر چابهار که بارها از موقعیت طالیی آن در راه ابریشــم می گویند، بیشتر از یک دهه است 

به خط ریل سراسری متصل نشده است.

هفت اســتادیوم، هتل و نمازخانه، شــهر جدیــد و بندر جدید، 
مترو و فرودگاه و... پروژه هایی هســتند که قطر در مدت چهار ســال 
برای برگزاری جام جهانی ســاخته و بخشی از زیرساخت های خود 
را نوســازی کرده است. در ســال ۲۰۱۸ علی العمادی، وزیر دارایی 
قطر، گفته بــود هفته ای حدود ۵۰۰ میلیــون دالر صرف پروژه های 

ساخت وساز مربوط به جام جهانی ۲۰۲۲ می شود.
حــاال شــیخ احمد بن ناصــر بن جاســم آل ثانی، ســفیر قطر در 
فدراســیون روســیه، به خبرگزاری تاس روســیه گفته است هزینه 
قطر برای آماده ســازی برای جام جهانــی ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰ میلیارد 

دالر اســت. برگزارکنندگان مســابقات می گویند همه استادیوم ها با 
در نظر گرفتن مالحظات محیط زیســتی ساخته شــده اند و از سازمان 
جهانی ارزیابی پایداری (GSAS) چهار یا پنج ستاره گرفته اند. بودجه 
اولیه ســاخت ورزشــگاه ها و زمین های تمرینی جــام جهانی ۷/۴ 
میلیارد پوند بوده اســت و انرژی همه این ورزشگاه ها را باتری های 
خورشیدی تأمین می کنند و بعضی از آنها مجهز به سامانه سرمایشی 

برای فضای باز هستند.
قدمت تاریخی پروژه های نیمه کاره عمرانی در ایران

اما در ایران استادیوم های ورزشی بسیاری سال هاست نیمه کاره 

«اقدام و عمل» مهم تر از برنامه است؟!

برنامه را شکسته اند که برای نمونه می توان از آزادراه تهران-شمال 
نام برد که بیشتر از چهار دهه معطل مانده است.

۷۰ هزار پروژه عمرانی ناتمام در ایران
عقب ماندگی مدام پروژه های عمرانی در شرایطی رخ می دهد 
که طبق آخرین گزارش ســازمان برنامه و بودجه، میانگین اجرای 
طرح های عمرانی به ۱۷ ســال رسیده است و حاال بالغ بر دو هزار و 
۶۵۰ طرح نیمه تمام وجود دارد. طرح هایی که اگر حتی هیچ طرح 
جدیدی هم کلنگ نخورد، نیازمند دســت کم ۲۸ ســال زمان برای 
تکمیل هســتند! اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس که 
اســفند ماه گفته بــود ۷۵ درصد پروژه های عمرانــی از زمان مقرر 
اجرای خودشان می گذرند و نیمه تمام می مانند، حاال درباره تعداد 
پروژه های ناتمام به «شــرق» می گوید: تعــداد پروژه های عمرانی 
نیمه تمام زیاد اســت و فکر می کنم به باالی ۷۰ هزار پروژه برسند. 
البتــه این تعداد شــامل پروژه هــای در حال ســاخت و فعال هم 

می شوند.
او می افزایــد: منظور از پروژه  های نیمه تمام، آنهایی هســتند که 
مدت مدیدی از آنها گذشــته ولی یا بودجــه به آنها تخصیص داده 
نمی شــود یا بودجه شــان کم است یا کال متوقف شــده اند. سازمان 
برنامه باید تعداد پروژه های بالتکلیف را به تفکیک اعالم کند تا اعداد 
گمراه  کننده نباشــند. به گفته این نماینده، چون اولویت بودجه دهی 
در کشــور با پروژه هایی اســت که باالی ۵۰ درصد پیشــرفت دارند، 
خواه ناخــواه پروژه هایی با درصد پیشــرفت کــم از بودجه کمتری 

برخوردار می شوند و این دوباره طوالنی  ترشان می کند.
با این حال پیش از شاکری، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در مهر ماه ۱۴۰۰ تعداد پروژه های نیمه تمام در سطح کشور 

را بیش از صد هزار پروژه اعالم کرده بود.
عقب ماندگی شــدید پروژه های عمرانی ایران در شرایطی اتفاق 
می افتد که دولت امسال بودجه عمرانی را بالغ بر ۲۵۱ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ 
حدود هزار میلیارد تومان بیشــتر است. ســال گذشته میزان بودجه 
عمومــی دولت هــزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بســته شــده بود. 
درواقع، بودجه عمرانی ســال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هــزار میلیارد تومان 

(بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از بودجه عمرانی سال پیش است.
هرچند بودجه های عمرانی کشــور به طور کامل تخصیص داده 
نمی شوند و بخش اعظم این ارقام قربانی کسری بودجه همیشگی 
می شــود و بخش اعظــم بودجه بــه هزینه های جــاری و حقوق 

کارمندان دولت اختصاص دارد.
در بودجه امســال هم از مجموع هــزارو ۳۷۲ هزار میلیارد 
تومانی منابع عمومی دولت، بالــغ بر ۹۶۵ هزار میلیارد تومان 
به هزینه های جاری اختصاص دارد که بر  اساس  این در بودجه 
سال آینده بیش از ۷۰ درصد منابع به هزینه های جاری می رسد 

که عمده آن حقوق کارکنان است.
ســهم باالی هزینه های جاری دولت از بودجه در شرایطی 
اســت که خزانه داری کل کشــور به تازگی گزارش داده اســت 
میــزان وصولــی درآمدهــای مالیاتی در ســال ۱۴۰۰ در حدود 
۳۲۴ هــزار و ۹۰۰ میلیارد تومــان بود که این مبلــغ، حدود ۷۲ 
درصد از پرداخت های انجام شده بابت حقوق و مزایای کارکنان 

دولت را پوشش داده است.

رئیس جمهوری «اقدام و عمل» را مهم تر از «برنامه» دانست و افزود: با تأمین 
گســترده واکســن و همکاری آحاد مردم، با تغییر محسوس شرایط، کسب وکارها 
مجددا رونق گرفت و امســال ســفرهای نــوروزی جهش زیادی داشــت (دیدار 

مسئوالن نظام با رهبر انقالب، ۱۴۰۱/۱/۲۳).
برنامه هــا، سیاســت ها، راهبردها و حتــی قوانین و مقررات در کشــورهای 
در حال توســعه همچون کشــور ما ظاهرا نوشــته می شــوند صرفا برای آنکه 
نوشته شــوند نه آنکه بدان ها عمل شــود و دردی را دوا کنند، مگر در مواردی 
و برای مصارفی؛ چراکه اساســا اعتقادی به مفید و مؤثربودن آنها وجود ندارد. 
تصمیمات در این کشــورها عمدتــا بر مبنای صالحدید و ســلیقه های فردی و 
گروهی و متناســب با منافع کوتاه مدت اتخاذ می شود. به همین سبب هم شاید 
قطار اداره امور این کشــورها کمتــر در ریل صحیح حرکت کرده و هراز گاهی به 
طــرز غریبی از خط خارج می شــود. یــك نمونه حاد و بــه روز آن اجرای پروژه 
پتروشــیمی میانکاله است که با وجود تضاد آشــکار آن با برنامه ها، سیاست ها 

و راهبردهای کالن کشــور، همچنان بر اجرای آن پافشاری می شود و اینکه مثال 
در «ســند ملی آمایش ســرزمین» که به اســتناد ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه، 
به صراحت این گونه اقدامات نفی شــده اســت، محلی از اعراب ندارد. واقعیت 
آن است که اعتقاد به «برنامه» (در معنای سیاست گذاری) موضوع پرتنش یك 

قرن اخیر کشورمان بوده است.
 ابوالحســن ابتهاج از بنیان گذاران سازمان برنامه در خاطرات خود می نویسد: 
«معتقــدم کشــوری مانند ایران، بــا امکانات مالــی و نیروی انســانی محدود و 
احتیاجــات نامحدود، باید دارای برنامه باشــد... چــون در غیر این صورت دولت 
دســت به کارهایی خواهد زد که ممکن اســت به خودی خود مهم باشــد، ولی 
از دیــد کلی احتیاجــات مملکت مفید نبوده و بلکه مضر هم باشــد» (خاطرات 
ابتهــاج – ۲۹۷). اما این نظر ابتهــاج در آن زمان مانند امــروز مخالفانی جدی 
داشــت؛ چنان که وقتی به اتفاق حسین عال، نخســت وزیر، نزد محمود بدر، وزیر 
مالیــه می رود و لزوم تهیه برنامه بلندمدت را برای عمران مملکت به وی یادآور 

می شــود، بدر می گوید: شما ایران و ایرانی را نمی شناســید، ولی من می شناسم، 
اصــوال برنامه بلندمدت یعنی چه؟ جــواب دادم: در کارهای مربوط به مملکت 

نباید روزمره و بدون برنامه زندگی کرد.
 بــدر گفت: من اعتقاد دارم در ایران باید روزمــره زندگی کرد. من فکر فردا را 
هم نمی توانم بکنم، حاال شــما می خواهید نقشــه تهیه کنید که پنج ســال دیگر 
چــه کار کنید. انجام این کار در مملکت غیرممکن اســت و این فکر اصوال عملی 
نیست. این فقط وزرا یا سطوح باالی دولت نبودند که با هرگونه برنامه توسعه ای 
مخالف بودند، بلکه ســاختار اداری نیز از این موضوع تن می زد. چنان که ابتهاج 
در خاطرات خود می نویسد: «کیســت که نداند با دستگاه های زنگ زده دولتی در 
کشــور ما انجام چنین کاری و اجرای نقشــه اصالحات تا چه اندازه دشوار است» 
(ابتهاج - ۳۱۶) یا «در مملکت ما آمار و حســاب و دقت و حوصله برای کارهای 
دقیق وجود ندارد و...» ( ابتهاج - ۳۲۲). ضعفی که گروه  هاروارد نیز بر آن تأکید 
کرده و در گزارشــی که پس از ترك ایران منتشــر می کند، درباره ضعف ساختاری 

ایران برای تدوین برنامه عنوان می کند که سازمان سیاسی -اداری دولت ایران به 
لحاظ فلســفی، نظری و نیز تشکیالتی تن به فرایند عقالنی سازی نمی داد؛ چراکه 
طبق تعریف این گروه، «برنامه ریزی به عنوان فرایند، بیش از آنکه نیاز به تصمیم 
یا چند تصمیم هم زمان و مرتبط با هم داشــته باشــد، به نظامــی نیاز دارد که با 
تولید مســتمر یك مجموعه تصمیمات سازگار باشــد» و در واقع برنامه «الگوی 
نظام دار تصمیمات درهم تنیده و هماهنگ اســت» (مك لئود- ۱۴۳). درحالی که 
این گروه معتقد بود روحیه حاکم بر نظام اداری ایران نوعی «فئودالیســم اداری» 
بــود و نیروهای متعدد و پراکنده همچون ســدی محکــم در مقابل نظام مندی 
الگوهای کار اجرائی عمل می کردند (مك لئود - ۱۴۵). امروز به نظر نقطه شروع 
هــر حرکت اصالحی در کشــورمان، تغییر ذهنیت تصمیم گیــران و پارادایم های 
اصلی سیاســت گذاری و بازگشت به برنامه ها و قوانینی است که اگرچه ضعف و 
اشــکاالتی دارند، اما یقینا از «اقدام و عملی» بهترند که مبنای آنها ذوق و سلیقه 

و منافع فردی و جناحی است.

سه شنبه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۱

ایران به ســرعت به تورم سه رقمی نزدیک می شود؛ این موضوعی است که کارشناسان 
و فعاالن اقتصادی نسبت به آن هشدار می دهند. لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» 
می گوید در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه دست و پنجه نرم می کند، بدون توجه 
به شــرایط، پول پاشی دست و دلبازانه ای در پیش گرفته است. به عنوان مثال ساخت چهار 
میلیون مســکن دولتی با منابع بانکی، تنوع دادن دست و دلبازانه به انواع یارانه ها، افزایش 
حقوق بازنشستگان با وجود بحران در صندوق های بازنشستگی، افزایش حقوق معلمان 
و کارمندان و اصناف مختلف نمونه هایی از این امر هســتند. او ادامه می دهد: بخشــی از 
پول پاشی ها هم به صورت غیرمستقیم است. به عنوان مثال دولت گندم را با نرخ تضمینی 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان می خرد و آرد می کند و با یک دهم قیمت می فروشد. باید 
پرســید در وضعیتی که دولت گرفتار کسری شــدید بودجه است، پول این اقدامات از کجا 
می آید؟ بخشی توضیح می دهد که پاسخ این پرسش مشخص است و دولت با چاپ پول 
و تحمیل تورم بیشتر این کار را می کند. به گفته بخشی در شرایطی که اقتصاد و بازار جهان 
گرفتار بحران جنگ اوکراین و روســیه شده، ایران مضاعف بر این مسئله، شرایط تحریمی 
دشــواری را پشت سر می گذارد و بازار و اقتصاد آن رکود سنگینی را تجربه می کند. ضمن 
اینکه هزینه های کشور به دلیل دور زدن تحریم ها بیشتر شده است؛ بنابراین احتمال اینکه 
نرخ تورم زودتر از سال ۱۴۰۴ سه رقمی شود، بسیار زیاد است. مسعود دانشمند، عضو اتاق 
بازرگانی ایران نیز با هشدار نسبت به سه رقمی شدن تورم ایران به ایلنا گفته است: با همین 
روندی که اکنون وجود دارد، صعود تورم ادامه خواهد داشت و اگر با نظام بانکی جهانی 
تعامل نکنیم و نتوانیم اقتصاد خود را رو به جلو حرکت دهیم، باید منتظر تورم سه رقمی 

باشیم. آخرین گزارش بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی نیز نشان می دهد حجم نقدینگی 
در پایان دی  ســال ۱۴۰۰ (معادل چهار هزار و ۵۰۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان) نسبت به پایان 
ســال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد کرده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه 
منتهــی به دی ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد رســید که ۲.۶ واحد درصــد از آن مربوط به افزایش 
پوشــش آماری مذکور بوده اســت. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشــش آماری 
مذکور، رشــد نقدینگی در پایان دی  ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در 
۱۲ ماهه منتهی به دی  ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد می بود. کامران ندری، کارشــناس بانکی، 
هم به ایلنا گفته اســت در حال حاضر نقدینگی از ۴٫۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده 
و نرخ رشــد نقدینگی هم ۴۰ درصد اســت و اگر حتی در مدت زمان کوتاه با عملکرد مؤثر 
میزان نرخ افزایش نرخ رشــد نقدینگی به ۲۰ درصد برســد، باز هم قطعا از عدد پنج هزار 
هزار میلیارد تومان تا پایان امســال عبور خواهیم کرد و در بهترین حالت نرخ نقدینگی به 
۵٫۵ هزار هزار میلیارد تومان می رســد. او تأکید کرده است که مسئله نرخ تورم در بیش از 
۹۰ درصد کشورها حل شده، اما در ایران برای دلیل افزایش نرخ تورم بهانه بسیار زیاد است. 
آلمان در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم گرفتار ابرتورم شد یا روسیه پس از فروپاشی 
جماهیر شــوروی با رشــد نرخ تورم درگیر بود و ترکیه ۳۰ سال گذشته با مشکل تورم باال 
مواجه بود، اما توانستند با اصالحات پولی و بانکی از جمله ایجاد انضباط مالی در دولت، 
حذف هزینه های غیرضرور، استقالل بانک مرکزی، حذف بانک های دولتی و... نرخ تورم را 
مهار کنند و این اقدامات در ایران هم قابل انجام اســت و اساسا اگر نخواهیم از تجربه این 

کشورها استفاده کنیم، علم اقتصاد معنایی ندارد.

دکه خـبر

ادامـه از صـفحه اول

آغاز  کشاورزی قراردادی
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز کشت قراردادی 
پنبه، چغندر قند، کلزا و ســورگم در ســال جاری خبر داد و گفت: اجرای 
کشت قراردادی راه حلی مناسب برای پایداری تولید محصوالت کشاورزی 
اســت.  در این نوع کشت، تمرکز کشــاورزان برنامه ریزی تولید محصول 
باکیفیت با کمترین هزینه هاســت و در عین حال کشاورز دیگر دغدغه ای 
برای فروش محصول خود نخواهد داشت. منظور از کشت قراردادی این 
است شخصی که محصولی را تولید می کند باید بداند چه کسی محصول 

او را خریداری می کند و شخص خریدار باید به کشاورز سرویس دهد.  

آپاراتچی و تماشاخانه
هاوارد فاســت در داستان تماشــاخانه به خوبی از پس داستان یک 
جامعه بسته برآمده اســت. جوامعی که کم وبیش در گذشته و امروز 
تجربه شــده اند و به فرجامی برای زیســت انســانی و رفاه و آرامش و 
کاهش رنج انسانی نرسیده اند. هر کدام با قدرت زور توانسته اند قفل های 
پنهان محکمی بســازند و کلیدهای آن را در جیب خود بگذارند یا دور 
بیندازند! ولی همیشــه کسی یا کسانی هستند که کنجکاوی برای دیدن 
پشــت در یا درهای بسته داشته باشــند؛ حتی برای لحظه ای. اینترنت 
ملی که گروهی با نگرش  سیاســی و فکری خود در این ســال ها از آن 
ســخن گفته اند، در نهایت به بن بست خواهد رســید. در صورتی که از 
دید این گروه اندک، دســت اندرکاران بتوانند روال اداره کشور را به پیش 
از دوره اینترنت برگردانند، همان اینترت ملی را هم اگر بتوانند راه اندازی 
کنند، باز خواهند بســت. در بستر اینترنت ملی، همین رویکرد فرهنگی 
و انتقادی نســبت به حکمرانی خواهد بود و کسی را توان پیشگیری از 
آن نیست. علت روشن است؛ کنشــگری در عرصه اجتماعی برعکس 
آنچه پنداشــته می شــود، درون جامعه اســت. مردم یــک جامعه اند 
که ناکارآمــدی و پیامدهای زیان بار آن، زندگی شــان را تحت تأثیر قرار 
می دهــد. پس چگونــه می توان در فضــای اینترنت ملی یــا داخلی، 
دهان ها را بســت و از نقد یا کنشــگری مدنی پیشــگیری کرد یا شادی 
اجتماعی را گرفت و به خاطر ناخوشــایندی گروهی اندک که رویکردی 
واپس گرایانه به زندگی امروز مردم به ویژه زنان، دارند، آنها را همچنان 
مــورد تعقیب و گریز قرار داد؟ اینترنت ملــی را باز کنید، مردم حرف  و 
خواسته هایشــان را اگرچه کم کم در همــان فضا خواهند گفت؛ همین 
انتقاد ها و پرسشگری ها. باز شــما به تکاپو می افتید که همین اینترنت 
ملی را هم ببندید. داستان اینترنت ملی یک تفاوت با داستان تماشاخانه 
هاوارد فاســت دارد؛ شخصیت های داستانی تماشاخانه هاوارد فاست 
درون فضایی بســته اند، از آغاز هم در این فضای بســته اند و نمی دانند 
جهانی بیرون از آن جایی که هستند وجود دارد؛ اما در فضایی که هستی 
و زندگی و کسب وکار و روزمرگی ما تا علم و دانش روز بشری، ارتباطات، 
دیتا و رســانه های دیجیتال در بســتر اینترنت جهانی است و نمی توان 
لحظــه ای درنگ کرد، گروهی تالش می کنند ما را از آن بیرون بیاورند و 
بــه درون تاریک خانه ای به نام اینترنت ملی هل دهند. انزوا و بی خبری 
در عصر خبر و دانش و دنیایی که روی دیجیتال می چرخد. جالب است 
که  واکنش جامعه به ایســتادگی در برابــر ورود به این تاریک خانه هم 

برایشان شگفت آور است.

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

سنیم
ی، ت

قادر
امیر 

س : 
  عک

روی زمین مانده اند. ورزشــگاه ۳۰ هــزار نفری مس کرمان هنوز که 
هنوز است بعد از ۱۵ سال ساخته نشده یا خطوط متروی بسیاری از 
کالن شــهرهای ایران همچنان معطل ساخت هستند. متروی اهواز 
با گذشــت بیشتر از ۱۵ سال هنوز یک خط آن به بهره برداری نرسیده 
اســت و متروی پایتخت ســال گذشته بارها خبرســاز شد. اعضای 
شورای شهر تهران و مسئوالن مترو با اشاره به تحریم ایران به کمبود 
قطعه و تجهیزات اشاره کرده و گفته بودند از نوسازی زیرساخت های 

مترو ناتوان مانده اند.
علیرضا نادعلی، ســخنگوی شورای شهر نیز به تازگی به انتخاب 
گفته است که تقریبا بیشتر پله های برقی  تهران خاموش نیستند،بلکه 
به طــور کل خراب هســتند و وضعیت پله برقی ها بــه علت نبود 
قطعــات یدکــی و تحریم ها دچار مشــکالت زیادی شــده  و هزینه 
زیــادی هم به دنبال دارند. چنــدی پیش هم مهدی قربانی، معاون 
هماهنگی امور مناطق ســازمان زیباسازی شهر تهران، اعالم کرد از 
۵۰۱ دســتگاه پله برقی پل های هوایی تهــران فقط ۱۰ درصد یعنی 

حدود ۵۰ پل، سالم و در دسترس شهروندان هستند.
در چابهار که سال هاست با عنوان بندر طالیی و استراتژیک ایران 
در رســانه ها توصیف می شــود و آن را یکی از امیدهای راه ابریشم 
می داننــد، جاده های درســت و درمانی برای اتصــال بنادر به جاده 
وجود ندارد و بنا بر اعالم وزارت راه و شهرسازی این استان فقیرترین 
اســتان ایران از نظر دسترســی به بزرگراه و جاده است یا خط آهن 
چابهــار- زاهدان که بــرای احداث چابهار به خط ریلی سراســری 
کلنگ زنی شده، بیشتر از یک دهه است که به سرانجام نرسیده است. 
فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران که از سال ۸۴ احداث شده 
است نیز همچنان نیمه تمام مانده و بسیاری از فازهای عملیاتی آن 

به سرانجام نرسیده اند.
در  این  میــان، برخی پروژه های عمرانی رکــورد عقب ماندگی از 


