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یاسالميجمهورییایمستقر در سواحل مکُّران و اقتدار دریه انسانیآموزش و توسعه سرما
3، حسین عسکري پور گلویک2عبدالعزیز آبتین،1محمد حسین یار احمدزهی

استادیار دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی1
استادیار دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی2

عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی3

دهیچک
،ترازنامه و حساب سود و زیانی آورده نمی شوددر هیچندچهرترین سرمایه و بزرگترین دارایی هر کشور محسوب می شود، ارزشباالترین و با4سرمایه انسانی

یه انسانیقت سرمایدر حق.کندپیدا میاي است که با استفاده بیشتر کاهش نیافته و بصورت فزاینده توسعهتنها سرمایهه ورا رقم زدکشورها ولی نتیجه سود و زیان 
ر ینظیعواملیه انسانیسرما. باشدمیهتجربودانشاستعدادها،فردي،هايقابلیتتمامیاست که شامليت و نوآوریک سازمان و منبع خالقییین دارایمهمتر

ساکن در یانسانيرویبه مردم و نيه اینگاه سرمايمقاله حاضر، دارا). 2004بازبورا،(شودیز شامل میو نگرش آنان را  نیی، مهارت، توانایانسانيرویدانش ن
در سواحل یاسالميجمهورییاین مهم بر اقتدار دریشود و ایآنها شکوفا مياه یسرمايهایژگید دارد که با آموزش و توسعه، ویباشد که تاکیسواحل مکُّران م

.ارائه خواهد شدیارزشمند علميدر آخر بحث راهکارها. مکُّران خواهد افزود
یاسالميجمهورییای، آموزش و توسعه، سواحل مکُّران، اقتدار دریه انسانیسرماهايقابلیت،یه انسانیسرما:يدیکليواژه ها

مقدمه - 1

سرمایهکند اما در جهان کنونی کشور را تعیین می...و در گذشته اعتقاد بر این بود که سرمایه و منابع مادي روند توسعه اقتصادي و اجتماعی
برداري از منابع مختلف جامعه و ساخت و تولید منابع انسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه، بهره. داردبعهده انسانی کارآمد در این امر تاثیر اصلی را 

کشوري که نتواند مهارتها و دانش . کندگردد؛ به عبارت دیگر منابع انسانی کارآمد پیشبرد جامعه در راستاي توسعه ملی را تضمین میروزافزون می
سرمایه انسانی شامل . برداري کند، قادر نیست هیچ چیز دیگري را توسعه بخشدملی به نحو مؤثري بهرهتوسعه مردمش را توسعه دهد و از آن در

در نتیجه این عوامل، کارکنان به عملکردي ترغیب می شوند، که مشتریان بابت . عواملی است نظیر دانش کارکنان، مهارت، توانایی و نگرش آنان است
در واقع سرمایه انسانی شکل عملیاتی دو بخش . سرمایه مشتري و سرمایه ساختار هر دو، به سرمایه انسانی وابسته هستند. آن حاضرند پول بپردازند

سرمایه انسانی شامل. سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خالقیت و نوآوري است. است) ساختار و مشتري(دیگر سرمایه فکري
. کارکنانارزشوارتباطاتشایستگی، قابلیتها،نظیرموارديباشد؛میمدیرانوسازمانکارکنانتجربهودانشستعدادها،افردي،هايقابلیتتمامی

).2004بازبورا،(سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه اي کارکنان، توانایی هاي رهبري، ریسک پذیري و توانایی هاي حل مساله است
شامل فرایندها و (و سرمایه سازمانی ) شامل ارتباطات ارزشمند بین افراد(، سرمایه اجتماعی)دانش و تواناییهاي افرادشامل مهارتها،(سرمایه انسانی

تحت عنوان دانش فردي، مهارتها، توانایی ها و تجارب سرمایه هاي انسانی ).2002پابلس،(دهدجریان عادي سازمان، سرمایه فکري را تشکیل می
سرمایه انسانی از نقطه نظر فردي می تواند به دو . سازمان براي خلق ارزش و حل کردن مسایل کسب و کار تعریف شده استموجود در کارکنان یک

). 2005نورما،(دسته سخت و نرم تقسیم شود
مچنین سرمایه انسانی با تجربه نشان داده است که افزایش توانایی ها و قابلیت هاي کارکنان داراي اثر مستقیمی بر روي نتایج و اهداف است و ه

). 2001باکر و همکاران،(عملکرد رابطه مستقیم دارد
اي عنوان وسیلهآموزش، همواره بهبگونه اي که . قطعاً آموزش و توسعه نیروي انسانی یکی از مهمترین گامهاي اساسی در جهت تحقق این مهم دارد

؛ به همین می باشدرا هایرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد سازمانگمطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت قرار می
آموزش یک وظیفه . رودگیري موثر از این نیرو، آموزش از مهمترین و تاثیرگذارترین تدابیر به شمار میانسانی و بهرهتقویت سرمایهمنظور دلیل به

در هر سطحی که باشند، حتی در افراد. پذیر تصور کردنباید آموزش را امري موقت و اتمام. و یک فرآیند مداوم و همیشگی استهااساسی در سازمان
حرکت درست ، نیازمند آموزش و کسب دانش و مهارتهاي جدید هستند تا بتوانند به سمت اهداف ییسطح یک نیروي انسانی جز

هاي تواند نیاز به نیروي انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند، این برنامهمییهاي آموزشبرنامهاي طراحی و اجر). 1387،شریعتمداري(کنند

4  .human capital
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از اولین . توانند در ارتقاي سطح کارایی سهیم باشندبه خوبی آموزش ببینند بهتر میافراداگر . توانند تضمینی براي حل مشکالت باشندآموزشی می
).1382یارندي،(اد به نظارت از سوي سرپرستان استنتایج این امر عدم نیاز زی

اال اشاره شد را هدف از ارائه این مقاله تاکید بر امر مهم آموزش و توسعه سرمایه انسانی است به گونه اي که سرمایه انسانی بتواند قابلیتهایی که در ب
منابع انسانی است؛ در سطح کالن جامعه بویژه در شهرهاي ساحلی فراتر از سازمانها که وظیفه آموزش و توسعه بعهده بخش مدیریت . کسب نماید

د و آمادگی و حضور آگاهانه آنها یافزایآموزش و توسعه عموم مردم بر میزان پشتیبانی آنها از نهادهاي دولتی میعنیدریاي مکران توجه به این امر 
قطعا اجراي پروسه منظم آموزش و توسعه . هان را به حداقل ممکن می رسانددر مقابل تهدیدات خارجی را تضمین کرده و نهایتا امکان نفوذ بدخوا

بطرق ... توسط نهادهاي عمومی نظیر صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاهها، فرمانداریها و ) نظام هستندیه اصلیکه سرما(براي عموم مردم
. زودگوناگون بر اقتدار دریایی جمهوري اسالمی در سواحل مکران خواهد اف

: مروري بر ادبیات موضوع-2
سرمایه انسانی-2-1

سرمایه .  به عبارت دیگر یک جزء اصلی و اولیه براي اجراي فعالیتهاي سرمایه فکري به حساب می آید. سرمایه انسانی بنیان سرمایه فکري است
سازمان است که بطور کامل در گزارشات حسابداري سنتی نشان داده نمی شود نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزاي ) نامشهود(فکري منابع پنهان

تا 60برآورد ها نشان داده اند که دارائی هاي نامشهود بطور متوسط . کیل دهنده سرمایه فکري در سیستم حسابداري سنتی قابل رویت نیستندتش
. درصد ارزش سازمان را تشکیل می دهند75

بنابراین براي درك و شناخت اجزاء سرمایه انسانی و ویژگیهاي آنها می . سرمایه انسانی بعنوان جزئی از سرمایه فکري مطرح بوده و هستهمواره، 
در ذیل مهمترین برخی از مدلهاي مهم سرمایه فکري که به سرمایه انسانی تاکید . سرمایه فکري که تاکنون ارائه گردیده اندبایست به شرح مدلهاي 

. اشته اند، آمده استد

) 1998-2000(5مدل بونتیس- 1- 1- 2
طبقه بندي خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري، 2000بونتیس ابتدا به نوع سرمایه انسانی، ساختاري و مشتري اشاره کرد و در سال 

منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردي است که کارکنان یک سازمان داراي آن می باشند . و دارایی یا مالکیت معنوي تغییر داد6سرمایه ارتباطی
منظور از سرمایه ساختاري کلیه دارایی ها غیر انسانی یا قابلیت هاي سازمانی است که براي برآورده . که این دانش معموالً به صورت ضمنی می باشد

لزامات بازار مورد استفاده قرار می گیرد و منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شاملشدن ا
به خاطر این که . مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتري است

قیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتري آن است و منظور از مالکیت معنوي آن قسمت از دارایی هاي نامشهود است که براساس قانون، مورد موف
).2000،بونتیس و همکاران،1998بونتیس، (رایت، حق اختراع و حق امتیاز -مانند کپی. حمایت و شناسایی قرار گرفته است

است که 7استراتژیک) نوسازي(به خاطر این که منبع نوآوري و بازسازي. سرمایه هاي فکري، سرمایه انسانی مهم استبه عقیده بونتیس در بین این 
صی و از یک جلسه طوفانی فکري یا یک رویاپردازي در اداره و یا کنار گذاشتن فایل هاي قدیمی توسط کارکنان و یا از طریق بهبود مهارت هاي شخ

.غیره حاصل می شود
نین بونتیس به وجود یکسري روابط متقابل میان اجزاي سرمایه هاي فکري معتقد است که به این صورت که حتی اگر یک سازمان داراي همچ

و به تبع سرمایه انسانی مناسبی باشد، ولی داراي یک سرمایه ساختاري مناسبی نباشد نمی تواند از دانش قرار گرفته شده در افراد خود استفاده کند
).2000بونتیس و همکاران،(می تواند به سرمایه مشتري خود، پاسخ مناسبی دهدهم ن

)1997(8مدل سویبی- 2- 1- 2
این طبقه بندي ایشان به نام طبقه بندي ناظر . طبقه بندي خود را به صورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده است

ر از شایستگی کارکنان همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندي هاي قبلی است و منظور از ساختار منظو. معروف است9دارایی نامشهود
البته باید توجه داشت که سویبی چهار حوزه . داخلی، سرمایه ساختاري یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی، سرمایه مشتري یا ارتباطی است

5. Bontis

6. Relational Capital

7. Strategic Renewal

8.svieby

9.Intangible Asset Monitor
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عبارتند از رشد و کارآیی، پایداري و بازسازي و براساس این چهارچوب یکسري شاخص هایی استخراج کلیدي را در سه جزء خود قرار دادند که
). 2000برنان و همکاران،(شکل این طبقه بندي به صورت زیر است. کردند

منظور از ساختار داخلی هم منظور از شایستگی فردي کارکنان، توانایی و ظرفیت آن ها براي عمل کردن در موقعیت ها و شرایط مختلف است و 
شامل فرهنگ رسمی و غیررسمی داخل سازمان و نیز شامل حق امتیازها، مفاهیم، مدل ها و پایگاه داده ها و سیستم هاي داخلی است و ساختار 

سرمایه (کارکنانبه عقیده سویبی، شایستگی فردي . خارجی شامل روابط سازمان با مشتریان، عرضه کنندگان، شهرت و مارك هاي تجاري است
به خاطر این که بدون وجود آن، سازمان قادر به فعالیت نیست و این شایستگی شامل مهارتها آموزش و . براي یک سازمان حیاتی است) انسانی

. تجربیات و غیره است
سرمایه ساختاري طبقه بندي سرمایه فکري را به سرمایه انسانی، سرمایه مشتري و ) 1997(و سویبی) 1997(هم چنین، ادوینسون و مالون 

).2000برنان و همکاران،(کردند

)1997(10مدل ادینسون و مالون- 3- 1- 2
خود، سرمایه فکري را در دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاري ارائه کرده اند که شکل آن به صورت زیر 11این دو نفر در طرح ارزش اسکاندیا

سرمایه فرآیندي . شامل فلسفه سازمان، سیاست ها و سیستم هایی براي استفاده از قابلیت هاي سازمان استدر این مدل، سرمایه سازمانی . است
معنوي شامل تکنیک ها و رویه ها و برنامه هایی است که پیاده می شوند و تحویل کاال و خدمات را ارتقاء می دهند و سرمایه نوآوري شامل مالکیت

).2004کانان و همکاران،(ر استو سایر دارایی هاي نامشهود دیگ

12مدل چن و همکارانش-4- 1- 2

.بر اساس مدل چن و همکاران سرمایه فکري به چهار عنصر سرمایه انسانی، ساختاري، سرمایه نوآوري و سرمایه مشتري تقسیم می شود
این سرمایه می باشد و در برگیرنده عواملی همچون دانش، سرمایه انسانی مبناي سرمایه فکري را تشکیل داده و عنصر اولیه براي انجام عملکردهاي 

عالوه بر این چنین دانش و مهارت هایی در فکر و ذهن کارکنان جاي دارند و . مهارت، شایستگی و گرایشات در ارتباط با پرورش و شکل می باشد
ري به مؤسسه خدمت نکند، دانش و مهارت او نمی تواند فعال ذهن آن ها حمل کننده این دانش ها و مهارت ها می باشد و اگر یک کارمند از نظر فک

.گردد و به ارزش بازار تبدیل گردد
ازار و سایر سرمایه ساختاري، سرمایه نوآوري و سرمایه مشتري به سرمایه انسانی وابسته بوده و از یک سو سرمایه انسانی می تواند دانش را به ارزش ب

دیگر سرمایه انسانی می تواند اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین نموده و همچنین دانش و اطالعات به عبارت . سرمایه ها تبدیل نماید
.غیرمادي را به خروجی هاي مادي و غیرمادي تبدیل نماید

)2000(مدل پتی و گویتر- 5- 2-1
این دو نفر شاخص هاي مناسبی )2000پتی و همکاران،(ردندطبقه بندي ارائه شده ناظر دارایی هاي نامشهود سویبی را به شکل جدول زیر اصالح ک

: را به این چهارچوب اضافه کردند
مالکیت معنوي شامل حق امتیاز، کپی رایت، عالئم تجاري، سرمایه هاي زیرساختاري شامل فلسفه مدیریت، فرهنگ ): سازمانی(سرمایه ساختاري 

روابط مالیشرکت، سیستم هاي اطالعاتی و سیستم هاي شبکه سازي و
مارك هاي تجاري، مشتریان، وفاداري مشتریان، همکاري هاي تجاري، توافقات مربوطه به گواهی نامه ها و اجاره نامه ها، ): ارتباطی(سرمایه مشتري

.....توافقات فرانشیزها و 
وحیۀ کارآفرینی، توانایی هاي مربوط به نوآوري و دانش فنی، تحصیالت، دانش مرتبط با کار، شایستگی مرتبط با کار، ر) : شایستگی(سرمایه انسانی

اثرگذار بودن قابلیت تغییر یا انعطاف پذیري شایستگی حرفه اي

مدل دارایی سازمان توسط تایلز-6- 1- 2
شوند و دسته سوم در این مدل دارایی هاي هر شرکت به سه صورت مشهود، مالی و نا مشهود است که دو دسته اول در ترازنامه سازمان منعکس می 

:شامل موارد زیر می باشند که عبارتند از. آنها که در ترازنامه سازمان منعکس نمی شوند

10. Edvinson and Malone

11
. Skandia Value Scheme

12
. Chen Jin, et al
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شامل سیستم هاي اطالعاتی، فرهنگ و فرآیندهاي مدیریتی: سرمایه  سازمانی
شامل وفاداري مشتري، کانال هاي توزیع، شرکتها و داده هاي مشتري: سرمایه مشتري
شامل دانش فنی، وفاداري به سازمان، انگیزش کارکنان، رضایت کارکنان: سرمایه انسانی

).2002تایلز و همکاران،(شامل حق امتیازها، کپی رایت ها، گواهی نامه ها، فرانشیزها، مارك ها و عالئم تجاري: مالکیت یا دارایی معنوي

و توسعهآموزش- 2- 2
اثیر آموزش بر رفتار نیروي سازمانیت- 1- 2- 2

هاز این آیه شریفدانند برابرند؟دانند با آنان که نمیآیا آنان که می] 9زمر،[داریم؛ قُلْ هلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ و الَّذینَ ال یعلَمونَ؛خداونددر کالم 
این مهم تکلیف . گردد که در پیشگاه خداوند به عنوان مدیر برتر و اول هم مابین افراد دانا و نادان تفاوت بنیادین وجود داردچنین استنباط می

ابر یک اصل گردد اما بنآموزش بر روي رفتار افراد تاثیر دارد و باعث تغییر در رفتار می. مدیران کالن کشور را در امر آموزش مضاعف می نماید
به عبارت دیگر اگر نیروي سازمانی از نتیجه تغییر . باشدنانوشته تغییر در هر عاملی نیازمند محرك است و براي هر انسان پاداش محرکی مناسب می

ضرورت تغییر و نیاز به هاي آموزشی باید قدرت آن را داشته باشند کهدوره. رد دیگر به سمت تغییر قدم بر نخواهد داشتو معنوي نبماديخود بهره 
هایی که براي برآوردن انتظارات شغلی وجود دارد باید از وظایف خود و شیوهآموزش گیرنده ها هاي آموزشی است که در بطن دوره. آن را نشان دهند

). 1387،خوشنویس زاده(آگاه گردند

انسانی بر بهره وري سرمایه نقش آموزش و بهسازي - 2- 2- 2
پس می توان گفت که مهم ترین رکن هر نظامی را . را شامل می شود... ) معلم،کارمند، مدیر، مهندس، کارشناس و (انسانی همه افرادسرمایه
انسانی به مثابه ارزشمند سرمایهانسانی تشکیل می دهد که می تواند کشور را به سوي اهداف توسعه هدایت کند ، استفاده صحیح از سرمایه

رین ثروت هر جامعه به صورت مسئله اي حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است ، به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم ترین و بزرگت
هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ي اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی 

.بستگی یافته است 
انسانی ماهر ، نقش و اهمیت ویژه سرمایهاداري و مدیریت در جوامع در حال توسعه مانند ایران به دلیل محدودیت هاي ناشی از کمبود نظام 

انسانی مؤثر بوده است که مهم ترین آنها سرمایهبه دلیل محدود بودن ظرفیت هاي انسانی ، عوامل بی شماري بر بهره وري . اي می یابد 
، ارتباط نیروي انسانی با مدیریت، محیط کار، مدیریت، از میان این عوامل به اجمال به نقش آموزش و توسعهانگیزش، آموزش؛ عبارتند از

:انسانی در افزایش کارآیی و اثر بخشی ها می پردازیم سرمایه
پس از نظام جذب، نظام . انسانی استایهسرمیکی از پیچیده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به ویژه در مدیریت و توسعهآموزش

از مهم ترین اقدامات و برنامه هاي هر سازمانی بوده و نظام و توسعهدر حقیقت آموزش. بهسازي و به کارگیري مناسب منابع انسانی قرار دارد
قیت هاي آتی را تضمین می کند آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود باعث توانمندي نیروي انسانی موجود شده و موف

آموزش و بهسازي باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت باالترو توانایی و مهارت بیشتر انسان هاي شاغل در سازمان براي اجراي 
کتاب خود در مایکل لوبوف در .وظایف محول شده و در نتیجه موجب نیل به هدف هاي سازمانی با کار آیی و ثمربخشی بهتر و بیشتر است

پیگورز و مایرز در زمینه نقش آموزش می .براي رشد و پیشرفت کارکنان سرمایه گذاري کنید:ضرورت سرمایه گذاري در آموزش می نویسد
. نندآموزش خوب، نارضایتی شغلی و دوباره کاري را به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاري می دهد که با تمام ظرفیت خود کار ک:گویند

و بنابراین می توان نتیجه گرفت که یکی از عواملی که تاثیر زیادي بر بهره وري داشته می تواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا کند آموزش
ه انسانی آموزش دیده در تمام سطوح بسرمایه تکنیک هاي نو و طرح هاي جدید بهبود بهره وري نمی تواند بدون . انسانی استسرمایه توسعه

. برخی از مطالعات نشان داده است که همبستگی مثبت بسیار قوي بین آموزش و بهره وري وجود دارد. دنطور مؤثر ایجاد و یا به کار گرفته شو
انسانی آموزش سرمایه حتی مطالعات تطبیقی پیشرفت اقتصادي بین کشورهاي مختلف نشان دهنده این امر بوده که هر کشوري که داراي 

.است از بهره وري و رشد اقتصادي باالتري برخوردار بوده استدیده بوده 

:انسانی سرمایهاهداف آموزش - 3- 2- 2
:دکتر میر کمالی هدف هاي آموزش نیروي انسانی را چنین بر می شمرند

.هماهنگی با تغییرات و پیشرفت هاي علمی و تکنولوژي در جهان-1
.جامعههماهنگی با تحوالت سیاسی و اقتصادي -2
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.هماهنگی با نیازهاي جدید جامعه و ارباب رجوع-3
.کسب مهارت هاي ادارکی ، فنی و روابط انسانی-4
.کسب نگرش درست و آمادگی براي ایجاد تغییر در سازمان-5
.تامین نیروي انسانی جدید به منظور جایگزینی-6
.فراهم آوردن زمینه هاي ترفیعات-7
.تولیدرشد کمی و کیفی -8
.اثر بخشی و کارآیی نیروي انسانی-9

)بهره گیري از امکانات و نیروها (پرهیز از ضایعات -10
).1383،شریعتمداري(

يریجه گیبحث و نت- 3
ترازنامه و حساب سود و در هیچندچهرترین سرمایه و بزرگترین دارایی هر کشور محسوب می شود، ارزشباالترین و باسرمایه انسانیگفته شد؛ همچنانکه 

.کندپیدا میاي است که با استفاده بیشتر کاهش نیافته و بصورت فزاینده توسعهتنها سرمایهه ورا رقم زدکشورها ولی نتیجه سود و زیان ،زیانی آورده نمی شود
انسانی عواملی نظیر دانش نیروي انسانی، مهارت، توانایی و نگرش آنان را  سرمایه . باشدمیتجربهودانشاستعدادها،فردي،هايقابلیتتمامیسرمایه انسانی شامل

با آموزش و توسعه، ست یبایمساکن در سواحل مکُّران می باشد که تاکید دارد که مقاله حاضر، داراي نگاه سرمایه اي به مردم و نیروي انسانی .نیز شامل می شود
. مهم بر اقتدار دریایی جمهوري اسالمی در سواحل مکُّران خواهد افزودویژگیهاي سرمایه اي آنها شکوفا شود و این

خواهد بود که الزم است با نگاه ... ر صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاهها و ینظيفه آموزش و توسعه مردم بر عهده سازمانهایوظنین بیدر ا
م یش تصمین همایايج برگزاریاز نتایکیرسد یبه نظر م. دنقرار دهیابیمورد ارزم، اجرا ویکالن و همه جانبه تنظيو بطور خاص برنامه ایبوم

است گزاران حوزه آموزش و توسعه کالن کشور یش به سیند کار همایآن را بعنوان برااستباشد و الزمموضوعن یو مورد توجه قرار دادن ايریگ
.ندیمنتقل نما
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