اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎ/
ﻣـﺎﺟﺮای واردات ﺳـﯿﻨﻮﻓﺎرم ﺗﻮﺳـﻂ
»ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ« ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﯿﺪر ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دارو و ﻣﻮاد
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺖ رادﯾﻮ
ﺗﻬﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺧﺖ دارو
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
دارو ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده و در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ اﻣﺎ دارو ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮرم
اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داروﺳﺎزی
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در دوره ﮐﺮوﻧﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم وارد ﺷﻮد.
ﺑﻮدﺟﻪ ارز دوﻟﺘﯽ دارو در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪن ارز ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﺑﺮ روی
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص داروﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری وﺟﻮد دارد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪن ارز اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارو ﺑﺎ ارز دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺮﻓﻪ ارز آزاد
ﺣﺪود  6ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮزخ ارز دوﻟﺘﯽ  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ارز دوﻟﺘﯽ
ﺑﻪ ﺻﺎدرات و درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﺪد آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﺳﺎل  97اﯾﻦ ﻋﺪد
ﺻﻌﻮدی ﺑﻮد و ﺑﻪ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200دﻻر رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ارز ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  20ﺗﺎ  30درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دارو و ﻣﻮاد ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎراﻧﻪ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ ﯾﺎﺑﺪ .ارز ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از روی داروﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ داروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ و

داروﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ) (OTCو ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی داروﯾﯽ .
وی اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارز دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺪود 40
ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺣﺪود
 20ﺗﺎ  30درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺧﻮدﮐﻔﺎ اﺳﺖ و  99درﺻﺪ ﻧﯿﺎز داروی ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
داﺧﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دارو و ﻣﻮاد ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ارز
 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دارو ﺣﺬف ﻧﺸﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دارو در ﮐﺸﻮر اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در آن زﻣﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ارز ﻣﯽدﻫﺪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ دﻫﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﯽ ﺗﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ ﺟﻌﺒﻪ دارو را ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای  6ﻣﺎه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  5ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران
ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ دارو ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻗﯿﻤﺖ دارو را روی ﺟﻌﺒﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
داروﻫﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪه  ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ داروﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﯽ ﺗﮏ وﺟﻮد
دارد .ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ دارو از اﺻﺎﻟﺖ دارو ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮد
در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ واﮐﺴﻦ ﺳﯿﻨﻮﻓﺎرم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮐﺖ وارد ﺷﺪه
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﮔﻔﺖ :در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﮐﺸﻮری
ﻣﺠﻮز ﺑﺮای واردات واﮐﺴﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واردات واﮐﺴﻦ
ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪی در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮐﺖ واﮐﺴﻦ
ﺳﯿﻨﻮﻓﺎرم را وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن

ﮐﺮد :ﺑﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه داروﯾﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎد
اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم )ره( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ را در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد دارد  .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ دارو اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ﺷﻔﺎﻓﺎرﻣﺪ اﺳﺖ و
واﮐﺴﻦ ﺑﺮﮐﺖ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪات واﮐﺴﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺧﺮدادﻣﺎه
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن دُز در ﻣﺎه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ
ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮﮐﺖ ،وارداﺗﯽ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه داروﯾﯽ ﺑﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی آن ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﺧﻮاﺳﺖ واردات واﮐﺴﻦ داﺷﺖ .
ﺑﺮای  72ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  4ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ واﮐﺴﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻼﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی واﮐﺴﻦ ﺳﯿﻨﻮﻓﺎرم ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ از واﮐﺴﻦ ﻫﺎی وارداﺗﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
واردات ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻔﺎﻓﺎرﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﮐﺴﻦ ﺑﺮﮐﺖ
اﺳﺖ ،ﻧﺪارد .ﺗﻮﻟﯿﺪات واﮐﺴﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن دُز در ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و واﮐﺴﻦ ﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ،واردات واﮐﺴﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا واردات واﮐﺴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﮐﺴﻦ وارد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪات
 5ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ و  60ﻣﯿﻠﯿﻮن دُز ذﺧﯿﺮه واﮐﺴﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر وﺟﻮد
دارد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واردات واﮐﺴﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ واردات واﮐﺴﻦ دارﻧﺪ ،وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﻮﻧﺪ.
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