اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﯿﻨﺎب ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺷﯿﻼﺗﯽ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ/ﻋﻤﺪه دﻟﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 8/47
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﯿﮕﻮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  22083ﺗﻦ از ﻣﺠﻤﻮع  46114ﺗﻦ در ﺳﺎل 98
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 2350ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  3692ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮ در ﺳﺎل 98
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ  2ﻫﺰار و  500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن؛ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  113ﻫﺰار ﺗﻦ
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ در ﻗﻔﺲ و  50ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ  200ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ را
در ﺳﺎل دارد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﮐﻮﻟﻮژی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی
ﻋﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎری رﺳﺎن ﺧﻮﺑﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻮﻣﯽ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی
ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ،ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮ و… از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﭘﮋوﻫﺸﮑـﺪه اﮐﻮﻟـﻮژی ﺧﻠﯿـﺞ ﻓـﺎرس و درﯾـﺎی ﻋﻤـﺎن و اداره ﮐـﻞ ﺷﯿﻼت
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ و ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد
ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در ﻏﺮب و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد و ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و واردات ﻣﯿﮕﻮ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ آن

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺎﻟﻢ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮورش داده ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آب ﺗﺎزه ﭘﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از
آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﮏ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺗﻘﻮﯾﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ از از اﻧﻮاع ﮐﻮدﻫﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

و

ﺣﺘﯽ

ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ

ﻫﻤﭽﻮن

اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﻮاده ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ زدن ﺳﻄﺢ
آب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ آن ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺮوﺗﯿﯿﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺮﺑﯽ
و ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد.
اﯾﺮج ﺣﯿﺪری ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﯿﻼﺗﯽ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ آﺑﺰی ﭘﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب دارد و از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و
ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﯿﻼﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ آن ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﯿﺪری اداﻣﻪ داد :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ روﻧﺪ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اراﺿﯽ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﮔﺎن را ﺑﺮای
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ در روﻧﺪ واﮔﺬاری اراﺿﯽ و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ،آﻏﺎز
ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﮔﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ در روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.
ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺮﻣﺰ؛ اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی در
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺰرگ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺳﻮاﺣﻞ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺖ.

دﻧﯿﺎ
اﻧﺪ
ﮐﺸﻮر
ﺧﻠﯿﺞ

ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﺧﺮﯾﺪ و
ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و
ﻓﺎرس ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ

ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﻠﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن ،اﻧﺪوﻧﺰی و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎﻟﻪ درآﻣﺪ زﯾﺎدی از ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻣﯿﮕﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﮐﻪ دارد
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺧﺮﯾﺪاران زﯾﺎدی را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮده ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

