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oهای رشد صنعتی در پاردایم شومپتری از دیدگاه آگیونسیاست

oهای صنعتی دیدگاه آگیون در بازاندیشی سیاست

o (پارادایم شومپیتری)چارچوب مفهومی تخریب خالق

oجمع بندی



فیلیپ آگیون

فیلیپ ماریو آگیون اقتصاددان فرانسوی•

فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد•

نظریه پرداز برجسته توسعه اقتصادی•

(LSE)استاد اقتصاد هاروارد، ام ای تی و مدرسه اقتصاد لندن •

عتی تالیفات متعدد در زمینه رشد اقتصادی، رقابت، نوآوری و سیاست صن•

د پایدار و صندوق بین المللی پول در زمینه بازیابی و رش-مشاوره سطح عالی بانک جهانی•

(2021در سال )فراگیر 

و «  نظریه رشد درون زا»بسیاری از مطالعات او در کتاب مشترکش با هاویت با عنوان •

.خالصه شده است« قدرت تخریب خالق»اخیراً در کتاب  

Philippe Aghion



مایت ح"ما از خوشبینی به اراده"شومپیتر عمیقا نسبت به آینده سرمایه داری بدبین بود ولی •

.میکنیم

تاکید بر نقش دولت در مثلث دولت، بنگاه و مردم در جلوگیری از پیش بینی بدبینانه شومیپتری •

دولت 

بازار مردم

"پارادایم شومپیتری"توسعه :فیلیپ آگیون

we advocate  an "optimism of the will"



تاکید آگیون بر بازاندیشی در سیاست های صنعتی : بازگشت سیاست صنعتی

الس)صنعتیسیاستدربازاندیشیعنوانباخودمقالهدراگیون•

تدولمداخلهاثربخشیمورددرماجدیدشواهد"کندمیعنوان(2011

"میدهدسوقصنعتیسیاستدربازنگریبهراسیاستگذاران

یونکمیسکند،رقابتورشدجهانیسطحدربخواهداروپااتحادیهاگر•

تیصوردرکند،مجازرااروپااتحادیهیاملیهایکمکتواندمیاروپا

مجددگیریجهتوشودطراحیمناسبطوربههاکمکاینکه

وقیقتحبرایبخشیوافقیحمایت.کندتشویقراتولیدونوآوری

یکوپااراقتصاددرتحولایجادبرای.نیستکافیباالدستیتوسعه

بایدنایواستنیازجوییرانتازاجتناببرایقویرقابتیسیاست

.باشددولتبیشتراقتصادیفعالیتباهمراه

موج های سیاست صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم 

عتی استبهترین سیاست صنعتی نبود سیاست صن:ایده مسلط
the best industrial policy is no industrial policy

1940-1970

1970-1990

2005-
…

1990-2005

سیاست های نوآوری: ایده مسلط

ست مشکالت شکست هماهنگی ساختاری و شک: ایده مسلط
بازار 

ست مشکالت شکست هماهنگی ساختاری و شک: ایده مسلط
بازار

موج اول

موج دوم

موج سوم

دوره خواب سیاست صنعتی



1980تا اوایل دهه1960اواسط دهه  1960تا آغاز دهه 1940پایان دهه به بعد1980دهه

، هیرشمن (1950)پربیش 
، نورکس (1956)، میردال (1958)

(1954)و لوئیس ( 1953)

oساختارینظرازتوسعهحالدراقتصادهای
ردعمدتاًتوسعه یافته،اقتصادهایباعمده

قبعواولیه،محصوالتصادراتبهوابستگی
دارندتفاوتفن آوری شان،ماندگی

oارساختتنوعبرداللتعنوانبهراتوسعه
هایتفعالیازکارنیرویتغییرشاملوتولید،

تیصنعهایبخشبهوریبهرهکمکشاورزی
دانندمیمولدتر

سولو
در )1990)دوسی، پاویت و سوته 

میان تکامل گرایان، 
و ( 1992)و آثار گروسمن و هلپمن 

در (  1998)آگیون و هاویت 
جریان نئوکالسیک

oبهنظریعالقهدورهاینطولدر
درشمدلیافت،کاهشفنیتغییرات

فناوریمنبعآندرکهسولو،رابرت
یتحلیلچارچوبمی شد،فرضبرونزا

فراهمرشدمطالعاتبرایراایپایه
توضیحدرکهچارچوبی-می کرد

ورهاکشوبینتکنولوژیکتفاوت های
.بودناکامرشدتأثیرات

oمطالعهبهمجددیعالقه
مشاهدهانتشارونوآوری

انعنوبهفناوریپیشرفت های
رقابتدردرون زافرآیندهای

.شداقتصادی

آوری تطور تفکرات اقتصادی در خصوص تغییرات ساختاری و رشد با تاکید بر نو



oهای صنعتی دیدگاه آگیون در بازاندیشی سیاست

لکه باید به سیاست های صنعتی و سیاست های رقابتی نباید در تقابل با هم باشند ب
.  صورت مکمل طراحی شوند



جایگاه اگیون در میان نظریه پردازان سیاست صنعتی 

عدم مداخله دولت در اقتصاد/دالیل مداخله رویکردها آیا سیاست صنعتی ضروری است 

بازار به طور خودکار بخش ها و شرکت ها را انتخاب و 
.تخصیص کارآمد منابع را تضمین میکند

لیبرال یا لسه فری  خیر 

تمرکز، )اقدامات عمومی برای اصالح نارسایی های بازار 
و تضمین تامین ( عدم وجود رقابت کامل، آثار خارجی

باید تعادلی بین شکست بازار و . کاالهای عمومی مورد نیاز
.دولت پیدا کرد

اصالح شکست های بازار بله

تفاوت . امکان کشف فرصت های فناوری را فراهم می کند
های بخش را در نظر می گیرد و هدف آن ارتقای انباشت 

.ظرفیت ها و دانش است
شومپیترین، تکامل گرا، ساختارگرا بله

رویکردهای مختلف به سیاست صنعتی 

دررااوصنعتیسیاستورشدخصوصدراوهایبحث.استرشدمدل هایازجدیدینسلپیشگامانازیکی(1998)آگیون❑

.دهدمیقراررشدوتغییرساختاریمورددرشومپیتریپساتفکرکنندهتکمیلافرادزمره



❑ THE ISSUE Industrial policy has a bad name:
‘picking winners’ and thus distorting competition,
while exposing government to capture by vested
interests. But there are reasons for a rethink

«دگانبرنانتخاب»:داردبدینامصنعتیسیاستعنوان❑

دررادولتموضوعاینورقابت،تحریفنتیجهدرو

دالیلیاما.می دهدقرارذینفعهایگروهفشارمعرض

:داردوجودصنعتیسیاستمورددربازاندیشیبرای

آگیون؛ ضرورت بازاندیشی در سیاست صنعتی



محیط زیستیتغییرات اول، 
بنگاه هایی که تولید و نوآوری آن ها در گذشته در زمینه فناوری های آالینده بوده ترجیح میدهند که در 

(وابستگی به مسیربه دلیل هزینه ها)آینده نیز در فناوری های آالینده نوآوری داشته باشند 
. بدون دخالت دولت با توجه به سریز دانش، نوآوری تمایل به فناوری های کثیف موجود دارد

. 

1

2008دوم،  واقع گرایی جدید پس از بحران مالی 
نگرش لسه فر از سوی بسیاری از دولت ها منجر به سرمایه گذاری نادرست در بخش غیرقابل تجارت 

2.شده است( امالک و مستغالت)

سوم،  موفقیت برخی کشورهای  نوظهور در بهره گیری از  سیاست صنعتی

3.به کار گیرندگان بزرگ سیاست های بخشی توانستند رشدهای بزرگی را تجربه کنند

صنعتیسیاستمفهومبازاندیشیدردالیلاهم



مساله اصلی در موضوع سیاست صنعتی از دیدگاه آگیون 

سیاست 
صنعتی 

تقویت 
نوآوری

سیاست
رقابتی

ت مسئله دیگر موجه بودن سیاس

صنعتی نیست

اجرایو طراحیمسئله 

سیاست صنعتی است



1

کیفیتنردبان
2

3

پیشرفت
4

فراگیررشد

نوآوری صنعتی در مدل رشد درونزاتوجه به

o(تجمیع دانش از مجرای نردبان کیفیت)های بزرگان پیش از خود ایستاده هر نوآور بر شانه
o(منسوخ شدگی)، بی وقفه یک نو را به وجود میآورد  کهنه

o (  تخریب خالقانه)کیفیت محصول از طریق نوآوری صنعتی ارتقای

ایده اصلی آگیون در رشد درونزا

تخریب خالقانه  و 
منسوخ شدگی 
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m❑صنعتیرانیحکمبازطراحیحقیقتدر.نیستیکیوصفرمسئلهیکصنعتیسیاست

.استنوآوریبرمبتنیرشدکلیبه صورتورقابتبابیشترسازگاریایجادبرای

حالیدرببیندلتقابدررارقابتیسیاستوصنعتیسیاستکهداردتمایلسنتیدیدگاه❑

.هستندمکملدواینکه

تعریف آگیون از 

سیاست صنعتی

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


از دیدگاه آگیون( بخشی)سیاست های افقی و عمودی 

سیاست های افقی 
تحریک کننده  نوآوری و 

رشد

سیاست های 
عمودی 

سرمایه گذاری در اقتصاد دانش 

(به خصوص در آموزش عالی و تحقیقات)

تر اصالح بازارهای کار و محصول برای ایجاد پویایی بیش

اری و آنها از طریق سیاست های مناسب رقابتی، بیمه بیک

آموزش های حرفه ای 

o توسعه سرمایه گذاری خطر پذیر برای تامین مالی

نوآوری 

رفع مشکل شکست هماهنگی

(تسهیل ورود به صنایع استراتژیک)

آیا دولت نقش دیگری را نیز 

میتواند در صنعت ایفا کند؟  

غییربهتباالیهزینه)مسیربهوابستگیکاهش

(جدیدفناوریهایپذیرشبرایمانعیعنوان



هدایت به سمت فناوری های سبز

ماالًاحتمربوطه،بخشهایدرملیقهرمانیکخودسرانهانتخاب
اجراقابلکمترباشدغیرمتمرکزتردولتیکمکهایکهزمانی
.است

کمک های دولتی غیرمتمرکز تر برای 
کاهش مخاطرات انتخاب برندگان شرکتهابرایفرارازرقابتبیشترتشویقبهنوآوریخواهندشد

یق به تمرکز بر صنایع رقابتی تر برای تشو
نوآوری بیشتر 

رشدیلپتانسبابخشهایبهسرمایهجریاناستممکناعتباریمحدودیتهای
(.کندمحدودباال

در بخش های باجبران توسعه مالی ناکافی
پتانسیل رشد باالتر  تعاملبینکمکهایدولتیورقابتبازارمحصولدراین

مرکزبخشزمانیمثبتتراستکهکمکهایدولتیکمترمت
باشد

ایتی و تعامل بیشتر بین سیاستهای حم
سیاست های رقابتی

(  تیحکمرانی حمایت های دولتی در سیاست های صنع)مالحظات مداخله بخشی دولت از دیدگاه آگیون 



چارچوب مفهومی پاردایم تخریب خالق 

یب خالق برای آگیون رشد بیشتر و بهتر حالل مشکالت است و او از طریق پارادایم تخر
. توضیح میدهد که چگونه این اتفاق رخ میدهد



نقایص پارادایم  نئوکالسیک در توضیح علل رشد بلندمدت

عنوانسولورابرتتوسطآنمهمترینکه1980دههاواخرتانئوکالسیکمدلاقتصادیرشدنظریهبودنغالب❑

شد

عدمو(ایهسرمبرمبتنیتولیددرنزولیبازدهوجود)سرمایهانباشتاساسبررشدحیتوض:اصلیایراددو❑

بلندمدترشدروندهایتوضیح

امکان پذیرمی بخشدبهبودراآالتماشینکیفیتکهفنیپیشرفتبدونپایداررشدتحققکهمیکندبیانسولو❑

عواملخاصبه طوروفنیپیشرفتاینکنندهتعیینعواملمورددراما.(استبهره وریهماناین)بودنخواهد

.نمی دهدارائهمفصلیتوضیحنوآوریبرمؤثر



.رشد بلند مدت بیان می کندپارادایم جدیدی را برای توضیح« تحول اقتصادی و ثروت ملل: قدرت تخریب خالق»در کتاب آگیون ❑

.ودشیاد میهم پارادایم شومپیتری از آن به عنوان بر اساس سه ایده اصلی جوزف شومپیتر بنا نهاده شده و مدل رشد مبتنی بر تخریب خالق 

درش.استاقتصادیرشدفرآیندقلبدانشانتشارونوآوری:اولایده❑

.استنوآوریانباشتینتیجهبلندمدت

لشکفکریمالکیتازحفاظتوهامشوقبرمبتنینوآوری:دومایده ❑

نوآوریازحاصلهایمزیتوهارانتکسبباانگیزهنوآوری.گیردمی

جایگزینجدیدهاینوآوریکهمعنیاینبه.خالقتخریب:سومایده❑

.شوندمیقبلیهاینوآوری

نوآوری و 
انتشار 
دانش

تخریب 
خالق

پارادیم 
شومپیتری

حفاظت از 
مالکیت 
فکری 

یا مدل رشد مبتنی بر تخریب خالق « شومپیتری»پارادایم 



تخریب خالق فرآیندی است که در آن نوآوریهای جدید به صورت پی در پی به وجود آمده و فناوریهای موجود را از•

.  رده خارج می کند و مشاغل جدید جایگزین موجود می شود

های حاصل از نوآوری رانتازیک طرف، .کندیک دوگانه و تعارض را در بطن فرآیند رشد ایجاد میخالقتخریب •

عنوان مانعی بر سر راه نوآوران جدیدها بهنوآوران گذشته از این رانتو از طرف دیگر انگیزه بخش نوآوران است 

.کننداستفاده می

تخریب خالق



یک واقعیت: تخریب خالق

مناطقی که تخریب خالق بیشتری دارند رشد درآمد سرانه باالتری دارند •

ای کوچک و جوان بیشتر بنگاه های نوآور بنگاه ه. مناطقی که تخریب خالق بیشتری دارند بیشترین نرخ ایجاد و حذف شغل را دارند•

.  ودهر چه اندازه بنگاه بزرگتر میشود تمایل آن به نوآوری کمتر میش. هستند که سهم باالتری در ایجاد و حذف مشاغل دارند

:برخی رازهای بزرگ تاریخی در رشد اقتصادی دنیاپاسخ به •
انقالب 

صنعتی 

اثر تکنولوژی

بر اشتغال 

تله درآمد 

متوسط 

رکود سکوالر

یا بلندمدت

منشاها و 

پویایی های 

نابرابری



انقالب صنعتی از منظر پارادایم تخریب خالق 

.می دهدارایهاروپادرونوزدهمقرندرجهشاینرخدادعللبرایرااستداللبهتریننهادیوفناورانهرویکرددوپیوند

:استخالقتخریباصلیایدهسههمانبرمبنایکامالًنهادیرویکرد

است؛دانشانباشتنتیجهرشد-1

کند؛میمحافظتمالکیتحقوقازاولقدمدرکهداردمطلوبنهادیمحیطیکبهنیازنوآوری-2

نوآورهایبنگاهتااستنیازرقابتیمحیطیکدرنتیجهوبردمیبینازراپیشینهاینوآوریهایرانتجدیدنوآوری های-3

.شوندبازارواردپیوستهبه طورجدید



تغییرات ساختاری در بخش های مختلف اقتصادی

oدوالگوییک)یافتهتوسعهکشورهایدرتوسعهالگوی

ازپسسوصنعتیبهکشاورزیاقتصادازیعنیایمرحله

(خدماتیبهصنعتیاقتصاد
oژاپن،وبی،جنکرههلند،فنالند،اسپانیا،فرانسه،انگلستان،کشورهایدرالگواین

.استبودهمشابهنیزسوئدوبلژیک

زیکشاوربخشاشتغالسهمزندگیسطحبهبودبا•

سهمدورهایندروافزایشخدماتسهمکاهش

.میابدکاهشسپسوافزایشابتداتولید



فرایند صنعتی شدن از دیدگاه آگیون 

بزنند؟دورراشدنصنعتیمرحلهتوانندمیتوسعهحالدرکشورهایخصوصبهآیا

است؟اجتناب ناپذیرشدنصنعتیمرحلهازعبورآیا

.استتوسعهفراینددراجتناب ناپذیرومهمگامیصنعتیتوسعهکهمی کندتائیدرادیدگاهاینکهداردوجودمختلفیاستدالل های

.میدهدرخ(پایین دستوباالدست)مرتبطبخش هایدررشد-1

وشاورزیکشاملاقتصادیبخش هایسایربهدانشاینوشوددانشتولیدبهمنجردادنانجامطریقازیادگیریبه وسیلهمی تواندشدنصنعتی-2
.یابدگسترشخدمات

.استرشدبرایقویاهرمیکصادرات-3

.می آوردارمغانبهرابهترینهادیتوسعهشدنصنعتی-4

.می شودنوآوریبرمبتنیرشدوسریع ترهمپاییباعثخودبه نوبهشهرنشینیومی کندترویجراشهرنشینینوعیشدنصنعتی-5

برایوهبالقبه طورکهدهدمیارایهجایگزینتوسعهمدلیکدرنتیجهواستنهادهبناخدماتاساسبرراخودتوسعههندهند؛فردمنحصربهمثال

.باشدمفیدمی توانداستغالبکشاورزیآن هادرهنوزکهکشورهایی



؟شودشاغلکارگریکشغلرفتندستازباعثمی تواندخالقتخریبآیا

oراودخشغلکهمردمیومی بردبینازرامشاغلنوآوریفعالیت هابرخیشدنمنسوخبایک سواز:بیکارینرخافزایش:اولاثر

می یابد؛افزایشبیکارینرخفوریبه صورتجدیدشغلتأمینعدمبهتوجهباومی دهدسوقجدیدکاربازاربهازدست داده اند

oمی شودجدیدمشاغلایجادباعثنوآوری.استاشتغالایجادآندیگراثراماجدید؛مشاغلایجاد:دوماثر.

oجدیدفعالیتیکایجادباشدباالتررشدنرخچههر.استباالتررشدنرخمعنیبهباعثبیشترنوآورینرخ؛سرمایه گذاریاثر:سوماثر

.نیستندهم زماناثرسهاین.می شوداشتغالافزایشدرنتیجهوجدیدمشاغلایجادباعثخودسهمبهکهبودخواهدسودآورتر

.اثر تخریب شغل در کوتاه مدت ظاهر می شود درحالی که اثر ایجاد شغل و اثر سرمایه گذاری در بلندمدت

قثرات مخرب تخریب خالا



مدل دانمارک 

بیکاریاطلبدورمی توانکردمعرفیخودکاربازارتنظیمبرایراامنیتباتوأمانعطاف پذیرینامبهجدیدیسیستمکهدانمارکیمدلدر

.کردانعطاف پذیرراکاربازاربنگاه هابرایکارکناناخراجمراحلساده سازیباسیستمایندر.بردبینازرا

:گرفتنظردرراامنیتنوعدوانعطاف پذیریاینجبرانبرای

سال؛3مدتبهحداکثردستمزددرصد90معادلبیکاریمزایای-1

.کاربازاربهآن هامجددورودتسریعِبرایکارگردانموردنیازمهارت هایارایهبرایحرفه ایآموزیدردولتعظیمسرمایه گذاری-2

.آثار تخریب خالق در اقتصاد به محیط نهادی بستگی دارد

ماعی خالقیت اقتصادی را تقویت و اختالل اجتمی تواند مداخله دولت با کنترل ها و توازن های مناسب 

. کندرا که نوآوری به دنبال دارد مدیریت 



oونهای رشد صنعتی در پاردایم شومپتری از دیدگاه آگیسیاست

با سیاست های رقابتی در بخش های مختلفهای دولتی حکمرانی حمایتسازگاری 

حمایت از بخش های با مهارت باال و رقابتی تر



کلیدیایدهدومین

کلیدیایدهاولین

Option A

oمنافعاساسبرنوآوریانگیزه

یکیبه عنوان)انحصارازحاصل

تحریک(نوآوریپاداش هایاز

.شود oنوآورانورودورقابتازحمایت

بازاربهجدید

oنوآورهایبنگاهمالیتامین

oدولتظهورونوآوریمالیتأمین

؛رسرمایه گذا

o؛بیمه گردولتظهور

oصنعتی؛سیاستطریقازرشدتحریک

کلیدیایدهسومین

: سیاستهای رشد و پاردایم تخریب خالق

ها باید مداخله کند؟دولت در کدام بخش

.هستنددارای سطح باالیی از رقابت یا از نیروی کار ماهر استفاده می کند که د نتمرکز شومهای بخشباید در سیاست گذاران 



: سیاستهای رشد و پاردایم تخریب خالق

میعموخریدقراردادهایوتوسعهوتحقیقبرایمالیاتیمشوق هایطریقازبه ویژهنوآوریمالیتأمین❑

(حدازبیشهایمالیاتازاجتنابواختراعثبتحقازمحافظت)فکریمالکیتحقوقازمحافظت❑

بیکاریافزایشجملهازخالقتخریبمخربآثارمقابلدربازندگانبیمه❑

فعالکاربازارهایسیاستکارگیریبهوپذیرانعطافکاربازارازحمایت❑

ددارنباالییاولیهثابتهایهزینهکهاستراتژیکصنایعبهورودتسهیلوهماهنگیمشکالتحل❑



.کندمحافظتخودرانت هایازقیمتیهربهتامی شودروبه روحاضربنگاه هایمقاومتباجدیدینوآوریهر

ورودورقابتازبایدازیک طرف.دارددوگانه اینقشبگیردشکلنوآوریعلیهاستممکنکهاتحادیاینبرابردردولت❑

فسادباقابلهموالبی گریتنظیم کنندهسیاست هایورقابتسیاستمبحثبامرتبطکهکندحمایتبازاربهجدیدنوآوران

.کندبیمهشغلدادندستازنامطلوبعواقببرابردرراافرادبایددولتدیگرطرفاز.است

وکردهاریخوددنوآوریازبنگاهکهمی شودباعثکندنوآوریرقابتازخروجبهمجبوررابنگاهمی تواندکهرکودیپیش بینی

کند؛سرمایه گذاریمعمولی ترپروژه هایدرعوضدر

رکودزماندردولتکهاستمعنیاینبهسیاستنوعاین.استضدچرخه ایپولیوبودجه ایسیاست هایدرپاسخ❑

ه هایدوردرراخودبدهیسپسومی گیردوامهستندروبرونقدینگیشوکباکهنوآوربنگاه هایمالیتأمینبه منظور

.دندهنکاهشراتوسعهوتحقیقهزینه هایرکودزماندربنگاه هاکهاستمنظوربداناین.می کندبازپرداختتوسعه

: سیاستهای رشد و پاردایم تخریب خالق



د یعنی ها متمرکز نباشوری می گردد که در یک بنگاه یا تعداد کمی از بنگاههای بخشی زمانی موجب بهبود رشد بهرهحمایت•

.باشدهایی که در راستای حفظ یا تشدید رقابت در آن بخش اقتصاد حمایت

.هایی که اثری ندارند جلوگیری شودشود تا از ادامه برنامهبه طور مرتب ارزیابی های بخشی دولت باید حمایت•

فی برای سازوکارهای مناسب و کاهای توسعه می تواند ایجاد مانند برنامهتأمین مالی توسط سرمایه گذاری دولتی و خصوصی •

.  کندخروج را تسهیل 

شود و این همان اثر تخصیص مجددهای جدید و نوآورتر مانع از ورود شرکتمی تواند های مستقر اعطای یارانه به شرکت•

ه ممکن واردان بالقوه نشود و تا آنجا کهای بخشی را طوری به کار گیرد که مانع ورود تازهاست؛ بنابراین دولت باید حمایت

.  های رقابتی سازگار باشدهای صنعتی و سیاستاست با سیاست

های دولتی در بخش های مختلف حکمرانی حمایت



( سنتی)مدل رشد مبتنی بر تخریب خالق در رفع نقایض مدل سولو 
قویت سیاست های مبنی بر تغییر حکمرانی مبنی بر اجرای سیاست صنعتی با ت–رویکرد نوین در قیاس با رویکرد سنتی 

مکملی در بازار 
..  موضع سه گانه ها در ارتباط با 

نوآوری و انتشار دانش
خالقتخریب 

حفاظت از مالکیت فکری 

توجه خاص به موضوع سیاست های حمایتی در بخش های عمودی 
مهارت 

رقابت
  ...

اهمیت صنعتی شدن در تقویت زیرساخت ها و افزایش قابلیت ها 
نهادسازی 

...
کلیدیسه ایده اساسبررشدهایسیاست

.

جمع بندی 



با تشکر از توجه شما


