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Greetings to Iran's New President

بسمه تعالی

سالم آاقی رئیس جمهور،
بسیار خرسندیم هک هممیهنان فهیم ما ،رد حماهسای شکوهمند ،کلید ساختمان پاستور را هب دست کسی سپردند هک کلیدی از تدبیر رد اختیار داشته هک با آن میتوان امید
را رد دل همهی مردم زنده نگه داشت؛اگر نگومیی هک دوباره زنده کرد!
آرزو میکنیم هک لبخنداهی امیدبخش و مقترداهنی شما همچنان رب لباهیتان باقی بماند و ما هم مشتاق و امیدوار و البته با صبر و حوصله ،منتظر میمانیم ات راه رپ فراز و
فرود شیپ رو را ات رسیدن هب افقاهی روشنرت رد کنار یکدیگر بپیمامیی و آیندهای زیبارت را رتسیم کنیم.
ً
مش
امروز هک کابینه و همرااهن شما نیز خص شدهاند و س کان اجرا را عمال هبدست گرفتهاید ،میدانیم هک سخت مشغول رسیدگی هب وعدهاه و ربانهماهی خود هستید و نیک
میدانیم هک اوضاع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ما هب تحوالت جدی نیاز دارد ات اریان زمین و ساکنین آن هب آنهچ الیق آن هستند ،دست پیدا کنند.

دكتر رضا دانشمند
سردبیر

daneshmand74@yahoo.com

رئیس جمهور عزیز،
در تمام برنامههایی که پیش از انتخابات ارائه دادید ،گشتیم و کمتر
به گفتههایی درمورد یکی از بزرگترین معضالت اجتماعی کشــور
یعنی مشکل سوء مصرف مواد و اعتیاد ،برخوردیم و امروز که هنگام
عمل فرا رســیده است ،مایلیم گوشــهای از این معضل بزرگ را که
زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است ،برای شما بازگو کنیم.
نامهی پیش رو به اختصار به توصیف وضعیت موجود و نیز به جایگاه
فعاالن ایــن حوزه و دغدغههای آنان میپردازد ،اما باقی با شــما و
همراهانتان در دولت ،تا تدبیری به صالح بیندیشید.
متأسفانه مشکل اعتیاد در سالهای اخیر ابعاد گسترده و پیچیدهتری،
نه تنها در ایران که در سراســر دنیا پیدا کرده است .داستان اعتیاد
از تریاکیهای محفلی و ترکیبات معمول دهههای پیش از آن بسیار
فراتر رفته و در نوع مواد غیرقانونی مصرفی و طیف مصرفکنندگان
آن تنوع زیادی ایجاد شده است.
در حال حاضر در سراسر دنیا بیش از  230میلیون نفر مصرفکنندهی
مواد وجود دارند که چیزی حدود  5درصد جمعیت باالی  15ســال
 )1نامهی زیر از طرف فصلنامه و با بهرهگیری از نظرات همکاران تحریریه ،توسط سردبیر تدوین و در آغازین
روزهای شروع به کار دولت یازدهم ،تحویل دفتر جناب آقای دکتر روحانی گردید و به رؤیت ایشان رسید.

دنیا را شامل میشد .تولید تریاک در سال  2011به بیش از 7.000
تن رسیده است که بیشــترین میزان آن در درون خاک همسایهی
دیوار به دیوارمان افغانســتان تولید میشود و طبیعتاً برای صادرات
آن راهی به جز ایران و پاکستان وجود ندارد .زحمات عزیزان نیروی
انتظامی و کشــف بیش از  400تن ترکیبات تریاک در سال 2010
که بیش از  80درصد کشفیات این ماده در سراسر جهان بوده است،
از یک سو بســیار قابل تقدیر است و از دیگر سو هشداری جدی به
شــمار میآید ،زیرا که ما همچنان و علیرغم این حجم از مبارزات،
در معرض گذر و آسیب هستیم.
شرم و حیای شــرقی و ایرانی ،همیشه مانع از صحبت کردن صریح
ما در مورد اعداد و ارقام اســت ،چه آنگاه که درمورد مسایل مالی و
شــخصی خود با دیگران صحبت میکنیم و چه آن هنگام که قصد
ارائهی آمار برخی مشکالت و بیماریها در سطح کالن را داریم .ولی
با وجود این شــرم و حیا ،گزارشهای رسمی ،بر وجود بیش از یک
میلیون و ســیصدهزار نفر مصرفکنندهی مشکلدار مواد در کشور
و آمارهای غیر رســمی به دو تا سه برابر این میزان داللت دارد ،که
این میزان یعنی حداقل حدود  2درصد از جمعیت  15تا  64سالهی
کشور .البته تفکیک سنی جمعیت این گروه نشان میدهد که بیش
از  45درصــد این بیماران ،زیر  30ســال و بیش از  75درصد آنان،
زیر  40سال ســن دارند و این یعنی بیشترین میزان اعتیاد در بین
مولدترین گروه سنی کشور دیده میشود .از سوی دیگر ،اگر بپذیریم
که آسیب بیمار مصرفکنندهی مواد ،تنها به شخص خود او معطوف
نمیشود و حداقل خانوادهی نزدیک او را نیز درگیر میکند ،با توجه
بــه بعد خانواده در ایران که  3.55اســت ،بیــش از چهار میلیون و
ششــصدهزار نفر (بیش از  6درصد جمعیت کشور) به صورت جدی
درگیر این داســتان هســتند و از آن رنج میبرند .حتماً موافقید که
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هیچ پدیدهای در کشــور نمیتواند چنین بعد وســیعی و فراگیری
داشته باشد.
از نظــر اقتصادی ،در دنیا حدود  0.3تــا  0.4درصد تولید ناخالص
ملی کشورها به صورت مســتقیم برای درمان عوارض اعتیاد هزینه
میشــود .برآوردها نشــان میدهند که به همین میزان نیز از تولید
ناخالص ملی کشــورها ،به دلیل کاهش بهــرهوری بیماران ،کاهش
مییابد و البد قابل پیشبینی اســت که این مقدار در کشورهایی که
شیوع مصرف مواد در آنها بیشتر باشد ،به تناسب باالتر خواهد بود.
عالوه بر مشــکالت فردی ،زیستی و روانی که زمینهساز بروز اعتیاد
هســتند ،مشــکالت اجتماعی و اقتصادی نیز نقش پررنگی در این
فزونــی دارند .برای نمونه ،بیثباتی اقتصــادی در بعد فردی ،عامل
بســیار مهمی به شــمار میرود .به طور مثال کسب درآمدهای باال
ولی مقطعی ،همراه بیکاری و عدم اشتغال پایدار ،یکی از مهمترین
دالیل گرایش به سمت مصرف مواد است.
درکنار تمام این اعداد و ارقام ،آنچه در ســالهای اخیر بیشــتر به
چشــم میخورد ،تغییر در برخی رویههای معمول اعتیاد است .در
ســالهای اخیر ،در سراســر دنیا و البته در ایران ،سن شروع اعتیاد
کاهش یافته اســت .فاصلهی جنسیتی مصرفکنندگان کاسته شده
است و دختران و زنان بیشتری به مصرف مواد روی میآورند .شیوع
اســتفاده از ترکیبات صنعتی و محرک مانند شیشه و کوکائین نیز
افزایش چشمگیری داشته اســت .آمار کشفیات ترکیبات محرک و
شیشه در سه سال اخیر در ایران بیش از  676درصد افزایش داشته
اســت و این از گستردگی بیشــتر مصرف این دسته از مواد موضوع
مییابد .عالوه بر این میزان مصرف الکل در کشــور به حدی افزایش
یافته است که مسئوالن تصمیمگیر در یکی دو سال اخیر نسبت به
آن هشدارهای جدی دادهاند.
جناب آقای رئیس جمهور،
همهی ما که در گوشــهای از این خاک به نوعی با این معضل دست
و پنجه نــرم میکنیم ،دغدغهای یکســان داریــم و آرزوی ایرانی
پــاک و عاری از مواد را در ذهن خــود میپرورانیم و همگی چه در
حــوزهی درمــان ،چه در بخش سیاســتگذاری و
چه در مراجع انتظامــی که به حق زحمات
فراوانی را میکشــند ،بیــش از هر زمان
دیگــری باید با یکدیگر همراه شــویم
و بــا سیاســتگذاریهای علمــی و
به هنــگام که مبتنی بر شــناخت و
مداخالت علمی و میان رشــتهای از
مساله ســوء مصرف مواد باشد ،این
مســیر دشوار را تا دســتیابی به
ایران پاک طــی نماییم.

در این میان ،ما به عنوان رسانهای که بیشتر با درمانگران مختلف در
ارتباط اســت ،قصد داریم که برخی چالشهای موجود بر سر راه را
بیان کنیم ،آنچه که معتقدیم با مختصری تعامل و با تدابیری ساده
و عملی و در کوتاهترین زمان میتواند مســیر را برای خدمترسانی
هموارتر نماید.
جناب آقای دکتر روحانی،
شــاید اغراق نباشــد که اگر ادعا کنیم که بخــش درمان اعتیاد در
سالهای گذشته ،یکی از فعالترین حوزههای خدمات سالمت بوده
و بــا تنوع کافی و برپایهی یافتههــای علمی ،اثر قابل قبولی در این
ماجرا داشته است.
فعالیت مراکز مختلف درمان اعتیاد به شکل خصوصی و یا دولتی ،از
سالها پیش در کشور انجام میشده است .اما از اواخر دههی  ،70با
ورود رویکردهای نوین درمانی و تفویض بیشــتر اختیارات درمان به
بخش خصوصی ،تحولی چشمگیر در زمینهی درمان اعتیاد در کشور
صــورت پذیرفت ،به نحوی که برنامههای درمان اعتیاد در ایران ،در
بسیاری از کشورهای دیگر الگو قرار گرفته و به عنوان نمونهای موفق
از آن یاد شده است.
در حــوزهی درمان ،امروز بیماران به خدمــات مختلف دارویی ،غیر
دارویی ،بستری ،سرپایی و اقامتی دسترسی دارند.
درحال حاضر ،در کشــور بیش از  2500مرکز سرپایی درمان اعتیاد
با حضور پزشکان آموزشدیده و با تجربه و روانشناسان و مددکاران
توانمنــد و بــا بهرهگیری از تــوان علمی و تجربی خــود ،در حال
ارائهی خدمت میباشــند .روش غالب درمان در این مراکز ،استفاده
از رویکردهــای دارویی مورد مطالعه و تایید شــده و بهرهگیری از
داروهایی همچون متادون ،بوپرنورفین و شربت تریاک میباشد.
با توجه به قوانین موجود ،این مراکز ظرفیت
پذیرش حداکثر  250.000نفر از بیماران
را دارند که البته با وجود شــرایط فعلی،
بیشــتر این مراکز بــا حداکثر ظرفیت
خــود فعالیــت نمیکنند و بــه نظر
میرســد که چیزی حدود 150.000
نفر ،تحت پوشش این مراکز هستند.
از ســوی دیگر ،یکی از وسیعترین
شــیوههای متــداول درمان،
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مراکز اقامتی درمان اعتیاد و کمپها میباشند .طبق آخرین گزارشها،
درحال حاضر حدود  650کمپ با مجوز رسمی وجود دارد که سالیانه به
حدود  200.000نفر خدمترسانی میکنند.
گروه دیگری که در امر درمان بیماران فعالیت میکنند ،کنگرهی 60
است که به عنوان یک مجموعهی مردمنهاد و خودیار با همکاری نزدیک
با پزشــکان به امر درمان  10.000نفر از بیماران مشغول میباشند.

ناکارآمــد بر مراکز دارای مجوزهای قانونــی و عدم نظارت کافی بر
مراکز و داروها و تبلیغات غیرمجاز ،ایجاد کردهبودند که ماحصل آن
خروج بسیاری از بیماران از چرخهی درمان و اقبال اندک درمانگران
به ارتقای کیفی ســطح خدمات خود بوده اســت و مهم اســت که
بسیاری از این تصمیمگیریها با حضور کارشناسان منصف و باتجربه
مجددا ً مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرند.

البتــه گروههای خودیار دیگــری نیز به صورت ســازماننیافته در
ایــن زمینــه فعالیت میکنند که بــا توجه بــه فعالیت خودجوش
و بــدون مجــوز آنهــا ،هیــچ آمــار دقیقــی از میزان پوشــش
آنهــا در دســترس نیســت و برآورد میشــود که ســاالنه حدود
 150000نفــر نیز تخت پوشــش ایــن گروهها قرار داشتهباشــند.
مجموع این اعداد بیانگر این است که در سال کمتر از  500.000نفر
از خدمات درمانی بهره میبرند و این تنها شــامل حدود از یک سوم
بیماران است و با پوشش مطلوب فاصله دارد.

کاستیهای ادغام خدمات درمان اعتیاد و طرح پزشک
خانواده :زمزمههایی از ادغام طرح پزشک خانواده با درمان
اعتیاد در ماههای گذشــته بهگوش میرسید و از همان زمان
نیز شایعات و شبهاتی مطرح شدهبود که این پیشنهاد برای جذابتر
کردن طرح پزشــک خانواده و تشــویق پزشکان برای حضور در این
طرح اســت ،وگرنه اجرای این طرح نه تنها سودی در درمان اعتیاد
ندارد ،که میتواند متضمن برخی مخاطرات و مشــکالت در درمان
اعتیاد شــود .محروم کردن بیماران از بسیاری از خدمات غیردارویی
و مشــاوره و افزایش خطر نشت داروهای درمان اعتیاد در بازار سیاه
ازجمله خطراتی اســت که میتواند درپی اجرای این طرح رخ بدهد.
ضمن اینکه اجرای چنین طرحهایی میتواند باعث ایجاد فاصله بین
دســتگاههای تصمیمگیر مانند ســتاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت
بهداشــت گردد ،که چنین اتفاقــی بههیچوجه بهصالح نخواهد بود.
یقیناً مطــرح کردن و اجــرای اینگونه برنامهها نیاز به بررســی و
کارشناســی دقیقتــر علمی دارد و نباید ســریع و بدون پیشبینی
مخاطرات به ســمت و ســوی آنها حرکت کرد ،چهآنکه حوزهی
اعتیاد ،مجال آزمون و خطا ندارد.

آقای رئیسجمهور،
نود درصد خدمات درمان اعتیاد در کشور ،توسط بخش خصوصی و
گروههای مردمنهاد به انجام میرسد ،حال آن که در سیاستگذاریها
و اختصاص بودجه 90 ،درصد بودجهی درمان اعتیاد ،در اختیار بخش
دولتی قرار میگیرد .در واقع دولت به راحتی و بدون استخدام افراد
متخصص و تحصیلکرده ،شــامل روانپزشک ،پزشک ،روانشناس،
مــددکار ،پرســتار و  ...و پرداخــت هزینهای بــرای آنها ،فرصت
خدمترســانی در سطح جامعه را فراهم میآورد .این در حالی است
که وجود برخی قوانین دستوپاگیر و غیرضرور ،نه تنها کمکی به این
مراکز پرهزینه نمینمایند ،بلکه ادامهی فعالیت را نیز مشکلتر کردهاند.
در ادامه پیشــنهادهایی را برای ارتقای ســطح مداخله در درمان و
مبارزه با اعتیاد را مطرح خواهیم کرد:

فراهم آوردن خدمات بستری درمان اعتیاد :در سبد
درمان اعتیاد کشــور ،جایگاه خدمات بســتری پزشکی به
شدت مغفول مانده اســت .در حال حاضر تنها مرجع قابل
دســترس برای بیماران مصرفکنندهای که نیاز به بســتری دارند،
بخشها و بیمارستانهای روانپزشــکی است که آنها نیز ظرفیت
پذیــرش بیماران معمول خــود را نیز ندارند .از ایــن رو این مراکز
نمیتوانند پاســخگوی نیازهای بیماران مصرفکننده هم باشند و به
همین دلیل تا جایی که امکان داشــته باشد ،از زیر بار پذیرش این
بیماران شــانه خالی میکنند .در این کمبود ،برخی بیمارستانهای
خصوصی هم که دســتی بر آتش این تنور دارند ،با مشــکل میزان
هزینه روبهرو هستند ،چرا که خدمات بستری خصوصی ،بسیار گران
اســت و هیچ بیمهای نیز خدمات بستری اعتیاد را پوشش نمیدهد.
الزم اســت که بــا تعریف بخشهــای تخصصی درمــان اعتیاد در
بیمارســتانهای روانپزشــکی دولتی و نیز تأمین پوشش بیمهای
مناسب برای بیماران ،گامهایی مؤثر برای بهبود اوضاع برداشته شود.

مشارکت دادن فعاالن بخش خصوصی درمان اعتیاد در
تصمیمگیریها.:مراکز خصوصــی  90درصد از بــار درمان
اعتیاد را به دوش میکشند ،ولی در هیچیک از تصمیمگیریهای
مرتبط با درمان ،اعم از تصمیمات علمی و مرتبط با محتوای درمان و
یــا تصمیمــات مرتبط بــا ســاختار ادارهی مراکــز و آییننامهها و
دســتورالعملهای آن دخالت داده نمیشــوند .با وجود اینکه امروز
انجمنهای صنفــی و علمی مرتبط با درمان اعتیاد ،فعال هســتند؛
حداقل انتظار این اســت که در شوراها و جلســاتی که به منظور به
تصمیمگیریهای کالن در این حوزه برگزار میشــوند ،نمایندگانی از
فعاالن خصوصی و صنف درمان اعتیاد نیز حضور داشــت ه باشــند تا
تجارب خود را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند و شاهد آن نباشیم
که مدیری که در اجرای درمان و فعالیت در مراکز درمانی ســابقهی
.لــزوم حمایت بیشــتر از پژوهشهــای علمی در
بالینــی ندارد ،به تنهایــی و بدون بهره از تجربهی چندین ســالهی
اعتیاد:گسترهی اعتیاد در ایران و توان علمی کارشناسان این
درمانگران ،به تصمیمگیری و سیاستگذاری بپردازد.
حوزه ،در طی این سالها فرصتی را فراهم ساخت تا گامهای
در یکــی دو ســال گذشــته تصمیمگیریهــای هیجانــی و کمتر شایســتهای در پژوهش در این زمینه برداشتهشــود .اعتیاد پدیدهای
کارشناسیشــده ،محدودیتها و معضالتی را برای مراکز خصوصی اســت که پایههای زیستی ،روانی و اجتماعی متنوعی دارد و بنابراین
درمان در زمینهی ظرفیت پذیرش ،تأمین داروهای مورد اســتفاده دانش درمان و پیشــگیری آن نمیتواند صرفاً متکی بر دانش وارداتی
و کاســتن از تنوع اشــکال مختلف دارویی ،مطرح کردن تعرفههای باشد و به پژوهشهای بومی و منطقهای نیاز دارد .خوشبختانه در ایران
غیر منطقی و غیرکارشناســی و البته غیرقابل اجرا و نیز نظارتهای
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امکانات نرمافزاری و ســختافزاری مناســبی برای پژوهش در اعتیاد
فراهم اســت .بهنظر میرســد تنها حلقهای که این زنجیره را ناقص
میکند ،فقدان حمایت کافی و منابع مالی الزم میباشد .در روزگاری
که ارتقای دانش شاخصهی اصلی پیشرفت محسوب میشود و ایجاد
دانــش بومی و کاربردی در تمام زمینهها مورد توجه اســت ،حمایت
بیشتر از فعالیتهای پژوهشی در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است
و بیتردیــد دولتی کــه از نیروهای علمی و متخصــص بهره میبرد،
اهمیت این موضوع را نیک درک میکند.

استفاده از فرصت دیپلماسی علمی :امروزه در جهان ،از
هر اهرمی برای توســعهی روابط دیپلماتیک بین کشــورها
استفاده میشود .دولتی که در رأس آن یک دیپلمات خبره
و کارکشته بر مسند نشسته است ،حتماً به استفاده از فرصتهای مختلف
برای توســعهی روابط بینالمللی توجه ویژهای خواهد داشــت .یکی از
ابزارهای تقویت روابط سیاســی و بینالمللی ،استفاده از همکاریهای
علمی و فنآوری بین دانشمندان و اندیشمندان کشورها میباشد .چنین
روابطی عالوه بر کارکرد اولیهی آن در ارتقای سطح دانش ،به بستگی و
تعامل بیشــتر فرهنگی و سیاسی کشورها منتج خواهد شد .با توجه به
پیشــرفت دانش اعتیاد در ایران و حضور کارشناسان و خبرگانی که در
سطوح بینالمللی صاحبنظر هستند ،اجرای برنامههای علمی آموزشی
و پژوهشی اعتیاد در سطح منطقه و حتی فراتر از آن ،فرصتی مناسب
برای برقراری دیپلماسی علمی هدفمند خواهد بود که نمیتوان و نباید
به سادگی از آن چشم پوشید.

اجرای برنامههای پیشــگیرانه :همواره گفتهشــده که
پیشــگیری مقدم بر درمان اســت .لذا پرداختن به حوزهی
درمان ،تنها امری پسینی است و جا دارد که سیاستگذاران
کنترل این آسیب ،به زمینههای اجتماعی و فرهنگی مقوم ایجاد آن
نیــز توجه نمایند و با بهکارگیری مطالعــات اجتماعی به رصد دائم
زمینههای م ّولــد آن اهتمام ورزند .از همیــن رو برخی از عناصر و
تقویت برنامههای کاهش آســیب :از اواسط دههی 70
الگوهای ســبکهای زندگی مبتنی بر خــرده فرهنگهای جوانان و
که درمــان اعتیاد در چارچوب برنامههــای مدون و علمی
اقوام و همچنین پدیدههای اجتماعی همچون فقر ،بیکاری ،ناامیدی
گنجانده شــد ،از عمدهتریــن اهداف ایــن برنامهها ،اتخاذ
و ،...به مثابه بسترهای شکلگیری بیماری اعتیاد ،نیازمند ارزیابی و
رویکردهای کاهش آســیب برای کاستن از میزان رفتارهای پرخطر
مداخله مداوم میباشــند .به همین دلیل ،پیشنهاد میگردد که در
فــردی و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی و ســامت بیماران بوده
کنار نگاههای امنیتی و درمانی موجود ،رویکرد اجتماعی و فرهنگی
است .خوشــبختانه اجرای این برنامهها با موفقیتهای قابلتوجهی
در بررسی و سیاســتگذاری کنترل سوء مصرف مواد به کار گرفته
نیــز همراه بــود ،بهگونهای که امــروز مصرف تزریقی مــواد و نیز
شــود تا بجای هرس گــران و دائمی محصول ،بســترهای مولد آن
بیماریهای منتقله از این طریق مانند ایدز نسبت بهگذشته کاهش
اصالح گردند .در این میان ،خوشــبختانه در سالهای اخیر با تالش
نشان میدهند .اما در سالهای اخیر با مطرح شدن انواع رویکردهای
کارشناسان خبره در این موضوع ،برنامههای کاربردی و علمی دقیق
دیگر درمانی ،بهویژه آن بخشــی که به درمانهای کوتاهمدت و چند
در حوزهی پیشــگیری از اعتیاد تدوین و آماده اجرا شده است .البته
هفتهای و چند ماهه معتقدند ،از اقبال نسبت به رویکردهای کاهش
متأســفانه ،اجرای ایــن برنامهها نیز در پیچ مشــکالت مالی جاری
آســیب و درمانهای طوالنیمدت از سوی مردم و حمایتهای الزم
متوقــف ماندهاند .بــا مروری بر هزینهها و باری کــه بیماری اعتیاد
در این خصوص ،از سوی مسئولین کاستهشده است و بهنظر میرسد
مستقیم و غیرمستقیم بر دوش ملت و دولت تحمیل میکند ،هرگونه
که تقویت مجدد این رویکردها و ایجاد پوشــش طوالنیمدت درمان
هزینه برای اجرای برنامههای پیشگیرانه ،سرمایهگذاری برای ارتقای
بــرای بیماران از اهم واجبات در حوزهی درمــان و مبارزه با اعتیاد
سالمت و بهرهوری نیروی کارای جامعه خواهد بود .حتی باید به این
بهشمار میرود.
اندیشید که میتوان با ســازوکارهایی ساده مراکز خصوصی درمان
اعتیاد را نیز به ورود به حوزهی پیشگیری و اجرای برخی برنامههای
پیشگیری ترغیب نمود.

آاقی دکتر روحانی،
دغدهغاهی حوزهی اعتیاد ،دغدهغی فردی ما نیست ،بلکه نگرانی از وضعیتی است هک جواانن اقبل ستایش این سرزمین کهن را ،زمینگیر و اسیر نموده و
مجال شکوافیی را از آانن ردیغ کرده است.
ما نیز مانند همهی کسانی هک این دغدهغ را دارند ،همراه خواهیم شد هب امید آن هک تدا بیر شما کارساز باشد و کلید شما این قفلاهی بسته را نیز بگشاید.
والسالم
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