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 نشست سوم

 پذير جبران رفاهي خانوارهاي آسيب
 

  ها پرسش
  هــمه خانوارها سهمي از درآمـدهاي حاصل از افزايش قيمت انرژي سهم داشته

 باشند يا فقط بخشي از خانوارها؟ 

 ؛ يا خدمات »پرداخت نقدي«؛ يا شود ارائه » سبد كااليي«پذير  يببه خانوارهاي آس
 ؟»آموزش و پرورش«و » سالمت«هاي  تر در حوزه باكيفيت

  18تا  6مثال مشروط به حضور همه كودكان (» مشروط«پرداخت نقدي به خانوارها 
 ؟ »غيرمشروط«باشد يا ) سال در مدرسه

  اي خرج شود؟  در چه زمينه» انصراف داوطلبانه«درآمد حاصل از 

  برنامه جبران رفاهي خانوار در مناطق مختلف كشور متفاوت باشد يا يكسان؟ 
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و بعد » درمان«درآمد مرحله بعد هدفمندي؛ اول 
  پذير هاي آسيب گروه »وپرورش آموزش«

  

 داوود دانش جعفري

  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظامعضو هيئت علمي دانشگاه عالمه و 
 

  ها قبل و بعد از طرح هدفمندي ميزان توليد و سطح قيمت
قرار   *Pها در مقدار  و سطح قيمت  *Yميزان توليد كشور در مقدار تعادلي طرح هدفمندي قبل از اجراي 

هاي انرژي و به تبع آن افزايش  ها حامل به دليل افزايش قيمت بعد از اجراي طرح هدفمندي  )1نمودار (.داشت
ها نيز افزايش پيدا كرده  همچنين قيمت. رسد مي  Y1ميزان توليد كاهش يافته و به سطح هاي توليد  قيمت نهاده

  . ت و بايد به سرعت از آن خارج شدبه وضوح چنين وضعيتي براي اقتصاد مطلوب نيس. ميرسد P1و به 

 2نمودار     

  

هاي انرژي توجيه اقتصادي داشتند، در اين  در اين حالت برخي صنايع كه در گذشته به دليل قيمت پايين حامل
و براي جلوگيري از اين اتفاق بايد سرمايه گذاري جديد در بخش اقتصاد  از توجيه اقتصادي دور شده حالت 

و اگر اين اتفاق صورت نگيرد ميزان توليد ن پذير است فقط با دستيابي به تكنولوژي باالتر امكا صورت بگيرد كه
 Dهاي پيشرفته، تابع تقاضا از  گذاري جديد با فناوري بعد از افزايش سرمايه. هم چنان به اندازه قبل خواهد ماند
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ميزان توليد كل در اقتصاد افزايش ها،  با توجه به تغيير فناوري در شركت )3نمودار( .شود منتقل مي Dبه 

  .اين هدف اصلي طرح هدفمندكردن است كه بايستي محقق شود. رسد مي Y2به  *Yيابد و از  مي
  

  : اگر روابط كالن اقتصادي كشور را از نظر حسابداري ملي بررسي كنيم، به دو معادله بسيار مهم برميخوريم

C+I+G+ (EX-IM)=Y 

  :به شرح زير هستند Yو كسر آنان از  فوق عالئمادله در مع

: Y ارزش توليد ناخالص داخلي  

C  : كه چهل پنج درصد از ارزش توليد  شود ارزش آن بخش از توليد ناخالص داخلي كه توسط مردم مصرف مي
 .شد ناخالص ملي صرف آن مي

I : گذاري دولتي و  شود، شامل سرمايه گذاري استفاده مي ارزش آن بخش از توليد ناخالص كه براي سرمايه
حدود سي و چهار درصد اين بخش . گذاري خصوصي در قالب ماشين آالت ساختمان و يا موجودي انبار سرمايه

  . از مخارج را تشكيل ميداد

G   :هاي جاري شامل هزينه. (شود ط دولت هزينه ميارزش آن بخش از توليد ناخالص داخلي كه توس 
  . ، اين بخش نيز حدود دوازده درصد از مخارج بود)هاي دولتي اعم از كشوري و لشگري دستگاه

EX  : شود آن بخشي از توليد ناخالص داخلي كه صادر ميارزش.  

IM  :ارزش واردات از خارج كه در توليد ناخالص داخلي نقش داشته است.  

 3نمودار
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هاي جاري دولت و خالص صادرات  گذاري، هزينه هاي سرمايه جمع نسبت مخارج مصرفي، هزينه ياقتصاددر هر 
سوال اين است كه در اقتصاد ايران هر كدام از اين نسبت ها قبل از طرح . به توليد ناخالص داخلي برابر يك است

ت كه اگر فرض را بر اين هدفمندي چقدر بوده است ؟ مطرح شدن اين سوال از اين جهت حائز اهميت اس
گذاري  اين امر در چگونگي سياستها بايد اين گونه باشد،  بگذاريم كه بعد از اجراي طره هدفمندي نيز اين نسبت

  . راهگشاي مناسبي خواهد بود

  :ها اين گونه مقرر شده بود مندي يارانهبا توجه به اين موارد، در قانون هدف

به . درصد از درآمدهاي صندوق را در ارتباط با پرداخت جبراني به خانوارها هزينه نمايد 50  دولت مكلف است -
كردند را ادامه  عبارت ديگر خانوارها براي اينكه دچار كاهش رفاه نشوند و همان سبد كااليي كه قبالً مصرف مي

 .پردازدبسبد كاال بعد از اجراي طرح را  دهند، دولت اضافه قيمت خريد

. هاي اقتصادي هزينه نمايد درصد از درآمدهاي صندوق را براي پرداخت جبراني به بنگاه 30لت مكلف است دو -
ها نيز ممكن است يكي از  ها الزامي است، چرا كه آن آشنايي با اهداف اين بخش از درآمدها براي كلية شركت

 . كنندگان از اين منابع باشند استفاده

طور مثال كلية  به. شود هاي دولتي هزينه مي هاي دستگاه ز براي افزايش هزينهدرصد از منابع صندوق ني 20 -
اين نوع اضافه . ها صرف نمايند مدارس بعد از اجراي طرح بايستي هزينة بيشتري براي گرم كردن فضاي كالس

 . شود منابع صندوق، تأمين مي% 20ها از محل  هزينه

 . جبراني به خانوارها دارددرصد درآمد صندوق اختصاص به پرداخت  50  -

با توجه به طرح اعالم شده دولت، به كليه خانوارهايي كه اعالم نياز نمايند، جبراني براي اجراي طرح  -
 .شود ها پرداخت مي هدفمندكردن يارانه

نظر نموده و لذا هر  بندي به دليل مشكالت اجرائي آن صرف دولت از طرح قبلي خود تحت عنوان خوشه -
 .شود كه اعالم نياز كند از اين حق برخوردار مي خانواري

البته ممكن است جابجائي در . خانوارها با جبراني پرداختي قادر خواهند بود، همان سبد قبلي را مصرف كنند -
ميزان مصرف كاالهاي درون سبد صورت بگيرد ولي آنچه كه مهم است اين است كه خانوارها قدرت خريد همان 

 . در اختيار خواهند داشتسبد قبلي پول را 
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 .هاي دولتي دارد درصد درآمد صندوق اختصاص به پرداخت جبراني دستگاه 20  -

خواهد به  برساند چون مي 60% را به      GDP خانوارها از كلسهم  تصميم بگيرد كه ممكن بود سياست گذار
صورت اين كار از سهم بقيه كم مي  اين ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه در. دهك هاي پايين كمك كند

 . شود

  اي  هاي غيرشفاف دولت قبل در پوشش كسري بودجه يارانه روش

شده بيشتر بود،  ها به نحوي اجرا شد كه پرداخت يارانه نقدي به خانوارها از ميزان مشخص طرح هدفمندي يارانه
ان بوده است در حاليكه ميزان پرداخت هاي انرژي بيست و نه ميليارد توم درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل

نقدي به خانوارها چهل ميليارد تومان بود و اين تفاوت فاحش كسري بودجه بزرگي را براي دولت به همراه 
دولت قبلي اين . هاي خانوار اختصاص پيدا كرد داشت، يعني تمام سود ناشي از طرح هدفمندي به جبران هزينه

پس از تذكر مجلس به دولت در لزوم شفاف عمل كردن . كرد يرشفافي تامين ميهاي غكسري بودجه را با برنامه
هاي انرژي، دولت قبلي اين  در حوزه اقتصادي و پيشنهاد تامين كسري بودجه دولت از راه افزايش قيمت حامل

بوده باشد و زماني با انتخابات رياست جمهوري  و محتمل است عدم اجراي برنامه به دليل هم. طرح را اجرا نكرد
در ادامه با توجه به كسري  .هاي انرژي نكرده است حامل  دولت كنوني نيز تا به حال اقدامي براي افزايش قيمت

 .شود بيني مي سختي را براي دولت پيشبودجه ناشي از پرداخت يارانه نقدي سال اقتصادي 

در صورت انجام . امروز هم انجام نشده استبراي اجراي طرح هدفمندي كار پژوهشي مناسبي انجام نشد و تا به 
هاي مختلفي  ي مختلف به شكل ها كار پژوهشي مناسب شايد مثال به اين نتيجه برسيم كه الزم باشد به دهك

پذير مادران الگوي مصرفي متفاوتي  ها نشان دهد كه در خانوارهاي آسيب يا مثال اگر پژوهش. يارانه پرداخت شود
مثال ثابت شود مادران درصد بيشتري از يارانه نقدي را به سالمت و آموزش كودكان  نسبت به پدران دارند،

داخت يارانه نقدي به هايي از جامعه، پر دهند، در آن صورت ممكن است تصميم بهينه براي بخش اختصاص مي
   .مادران باشد

ساكنان مناطق محروم كشور  پذير و هاي آسيب وپرورش براي گروه با تاكيد بر اهميت دو حوزه سالمت و آموزش
هاي سالمت و  پذير الزم است هم زيرساخت براي كمك به توانمند شدن گروه هاي آسيبتوان اضافه كرد،  مي
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اما سالمت در اولويت است . وپرورش در مناطق محروم كشور تقويت شود هاي آموزش درمان و هم زيرساخت
درصد پرداخت «ا بايد توجه كنيم در كشور ما شاخص مخصوص. تر است مدت محسوس چون بازدهي آن در كوتاه

اين شاخص در كشورهاي . درصد است كه بسار باالست 70حدود ) out of pocket index(» از جيب بيمار
هاي درماني را  درصد است يعني در اين كشورها بيماران به طور ميانگين پانزده درصد هزينه 15پيشرفته حدود 

رسد كه پس از افزايش مجدد قيمت انرژي بخش مهمي از  بنابراين منطقي به نظر مي .كنند مستقيم پرداخت مي
    .ه بخش بهداشت و درمان اختصاص يابدمازاد درآمد ايجاد شده ب



 

 
8 

ترين دهك  آمد پايين درصد در 57يارانه نقدي، 
 روستايي كشور

 

  داوود سوري
  هيات علمي اقتصاد دانشگاه شريف و موسسه عالي بانكداري

 

و هر  براي حمايت خانوارها وجود داشته باشدبايد طرح جامعي در زمان اصالح بازار انرژي و يا هر بازار ديگري، 
دي كه هاي متعد يارانه اندر اين صورت ميتو. در چهار چوب اين طرح كلي باشدبايد شود  اي كه اجرا مي برنامه

گ كرد تا خانوارها در وضعيت اقتصادي هماهنز آنان را با نياپرداخت مي شود  به خانوارها مختلف هاي به صورت
را بررسي كرد و  هاخانوار  ، بايد اول مشخصاتخانوار در نظر بگيريماگر هدف را افزايش رفاه  .بهتري قرار بگيرند
مشتركاتشان طبقه بندي كرده و بر مبناي نيازشات راهي مناسب براي بهبود وضعيت آنان آنان را بر اساس 

 شود هر برنامه اي كه پيشنهاد مي يشه كسري بودجه وجود دارد،هم از سوي ديگر به اين دليل كه. پيشنهاد شود
جامعه را  توان ن موارد ميبا توجه به اي. نا محدود نيست بايد اين مسئله را در نظر بگيرد و توجه كند كه بودجه

توانمند شده  "فقرا"كه  اي بود بايد به دنبال برنامه.تقسيم كرد "غير فقير"و  "فقير"بر اساس معياري به دو گروه 
  .و به سطح استانداردي از معيشت برسند

ها را شناسايي كرد  ه بايد آنونگشود اين است كه اين گروه فقرا چه كساني هستند و چ سوال بعدي كه مطرح مي
اگر نگاهي به تركيب خانواده هاي كم بضاعت در .ها كمك كرد به آنو چه راهي را بايد پيشنهاد كرد كه بتوان 

كه اگر كشور در  دسته اول كساني هستند . به دو دسته تقسيم كنيمبياندازيم ميتوانيم گروه فقرا را كشور 
تكيه بر توانمندي توانمندي خود كسب درآمد كنند و توانند با  ن عده مياي ،جريان رشد اقتصادي قرار بگيرد

تواند وارد بازار  داراي نيروي كار جوان است و اين نيرو مياي كه  به طور مثال خانواده. حسوب نشوندم ديگر فقير
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با فرآيند رشد  ستند كه نميتواننددسته دوم افرادي ه. از فقر برهاندهاي خويش، خود را  با نهادهكار شده و 
اين افراد بايد . مانند افراد سالمند، بيمار و همه كساني كه دسترسي به عوامل توليد ندارند. نداقتصادي همراه شو

  .ها حمايت شود به نحوي يارانه دريافت كنند و از آن

گروهي به  ادي كالن ديگر را داردو يا اجراي هر نوع سياست اقتصاصالح بازار انرژي  هنگامي كه دولت قصد
اين افراد شود وضعيت معيشتي آنان با مشكل رو به رو ميگيرند و  سرعت تحت تاثير اين تغييرات قرار مي

  . طبعا براي اين افراد هم بايد چاره جويي شود  و صصطالحا آسيب پذير ناميده شدها

ميزان .  چگونه تغيير كرده است 1391تا  1384هاي  دهد كه نرخ فقر در بين سال نمودار شماره يك نشان مي
با پرداخت يارانه  1389 و از از سال. است شروع به افزايش كرده 87از سال  تقريبا ثابت بوده و  86فقر تا سال 

  . اين نرخ  تا حدودي كنترل شده و كاهش كاهش پيدا كرده است نقدي

 

 نرخ فقر ١ نمودار

افزايش رشد اقتصادي با كاهش نرخ فقر  .نشان داده شده است رشد اقتصادينرخ فقر و نرخ  2در نمودار شماره  
افزايش در متوسط مخارج افراد شهرنشين موجب يك درصد دهد كه  اين نمودار هم چنين نشان مي. همراه است

افزايش يك درصدي متوسط مخارج افراد شهر نشين با و  درصدي نرخ فقر در شهر مي گردد 2,06كاهش  
 290پرداخت اين مبلغ تنها .هزار ميليارد ريال يارانه دارد 24استفاده از پرداخت سراسري يارانه نياز به قريب 

به عبارت ديگر كاهش هر يك از فقراي شهري در هر سال  قريب .  شهرنشين مي كاهدهزار نفر از تعداد فقراي 
هاي كالن اقتصادي به  بنابراين پرداخت يارانه بسيار پرهزينه است و اگر سياستميليون ريال هزينه دارد 82به 

 .ستتوان از ميزان فقرا كا اي باشد كه نرخ رشد اقتصادي بهبود يابد با سرعت بيشتري مي گونه
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 نرخ فقر و رشد اقتصادی ٢ نمودار

 3نمودار شماره .
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كاهش % 10 دهد كه اين نمودار نشان مي. رابطه نرخ تورم و نرخ فقر نشان داده شده است 3در نمودار شماره 
ميليون نفر  3، %10به عبارت ديگر كاهش نرخ تورم به ميزان  نرخ فقر مي گردد% 21,4موجب كاهش نرخ تورم 

 ل و با استفاده از پرداختميليون نفر از فقراي شهري در يك سا 3كاهش هم چنين . از فقراي شهري مي كاهد
  .هزار ميليارد ريال دارد 248يارانه نياز به پرداخت  سراسري

  نرخ تورم و نرخ فقر ٣ نمودار
كالن   ه خانوارها سياستاولين قدم در راه كاهش فقر و افزايش رفاكه ن دو نمودار نتيجه ميگيريم با توجه به اي 

ها ميتوانند  اين سياست. دها باشن و كاهش نرخ تورم عصاره آن نرخ رشد افزايش كه دو متغير اقتصادي است
  .پيدا كندشوند كه فقر با سرعت زيادي كاهش موجب 

منشتره از سوي مركز آمار ايران، نسبت سهم يارانه نقدي از در » 91بودجه خانوار سال «با استناد به آمارهاي 
شود و با  هاي پايين را رقمي قابل توجه و براي دهك باال حدود هشت درصد عنوان مي آمد خانوارهاي دهك

آمدي خانوار و يا قطع آن را  در شرايط تورمي فعلي توجه به اين موضوع هر گونه تغيير زياد در اين منبع در
درصد مخارج فقيرترين  57، حدود 91در سال . ها به اين سادگي نيست نادرست خواند حرف از حذف يارانه

درصد مخارج فقيرترين دهك درآمدي شهري با استفاده از يارانه نقدي تامين  41دهك درآمدي روستايي و 
  .شود مي
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 ١٣٩١نمودار يارانه به درآمد خانوار  در شھر ٤ نمودار

0.41

0.28

0.23

0.20
0.17

0.15
0.13

0.10
0.08

0.05

0
.1

.2
.3

.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 

 
13 

 

  ١٣٩١نمودار يارانه به درآمد خانوار در روستا  ٥ نمودار

  

  مدت، تغيير ميزان يارانه نقدي خانوارها صحيح نيست  در كوتاه

هاي مربوط به هزينه توزيع كاال بر دوش دولت و يا  توضيح كاال در حوزه وظايف دولت نيست و جدا از بحث 
گيري به  فسادي كه ممكن است در فرآيند توزيع كاال شكل گيرد، اثر بخشي يارانه نقدي و دادن اختيار تصميم

  .دانستچه كااليي مصرف كند موثرتر خانوار را كه يارانه دريافتي را براي 
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موضوع تخصيص يارانه مشروط به خانوارها با اين شكل در صورت رفتن فرزند به مدرسه، به تحصيل و بهداشت 
با توجه به رشد اقتصادي زير يك درصد و تورم باال، مهم ترين مسئله فقرا توان گفت  ميگيرد  وي يارانه تعلق مي

گونه تغييري در ميزان يارانه نقدي پرداختي به مدت هر  در حال حاضر مسئله معيشتي است و لذا در كوتاه
سازي دريافت يارانه نقدي به حضور كودكان و  پرداخت يارانه نقدي مشروط، مثال مشروط. خانوارها صحيح نيست

توان انها  مدت نمي رسد در كوتاه سال در مدرسه، به ساختارهاي نهادي نياز دارد كه به نظر مي 18تا  6نوجوانان 
  .درا محقق كر

  پرداخت يارانه نقدي به مادران، فعال صحيح نيست 
نشين كشور، تبعيض جنسيتي عليه زنان بسيار باالست و در نتيجه ممكن است گفته  در برخي مناطق حاشيه

شود كه براي ايجاد توازن در داخل خانوار، يارانه نقدي به مادران پرداخت شود و يا اينكه دولت در اين مناطق 
همچنين ممكن است گفته شود كه در برخي مناطق . ه نقدي را به پدر و نيمي را به مادر بپردازدنيمي از ياران

  هاي نقدي خود را بيشتر به سالمت و آموزش نشين هستند، مادران دريافت كشور كه عمدتا هم مناطق حاشيه
با اين . ن پرداخت شوددهند و در نتيجه بهتر است در اين مناطق يارانه نقدي به مادرا كودكان اختصاص مي

گيري براي  رسد كه در اين مناطق ساختارهاي نهادي الزم براي حمايت از مادران در تصميم وجود، به نظر مي
كرد يارانه نقدي دريافتي وجود ندارد و لذا حتي اگر كل يارانه نقدي به مادران پرداخت شود، باز هم  نحوه هزينه

رسد كه تا  بنابراين به نظر مي. خواهند گرفت ن اين يارانه نقدي تصميمدر عمل پدران در مورد شيوه هزينه شد
نقدي به مادران مفيد نخواهد بود زماني كه ساختارهاي نهادي الزم در اين مناطق ايجاد نشود، پرداخت يارانه 

ها  اين گروههاي متفاوتي در نظر گرفته شود، زيرا  هاي جغرافيايي مختلف برنامه بهتر است براي گروههمين طور 
تواند متفاوت باشد،  ها راه بهبود رفاه آنان نيز مي هم نيازهاي متفاوتي دارند و هم با توجه به شرايط جغرافيايي آن

  مهاجرت را نيز به نوعي تقليل دهدتواند خيلي از مشكالت ناشي از  در اين صورت دولت مي
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ها بر رفاه چالش هاي جبران بهينه آثار منفي سياست تعديل قيمت 
 اجتماعي

 

 علي ديني تركماني

 هيات علمي موسسه مطالعات بازرگاني

به  ،به لحاظ تئوريك ،هدفمندي .بايد نقد شودارچوبي كه تئوريزه شده است فاز اول هدفمندي را در همان چ
 .همگاني شودتبديل به يارانه نقدي همگاني قيمتي يارانه نه اينكه معني رساندن يارانه ها به گروه هدف است؛ 

در صورت هاي انرژي و تثبيت سياستهاي اقتصادي،  هاي تعديل و تثبيت به معني اصالح قيمت حامل سياست
ها و بهبود نظام  ها از طريق اصالح نظام قيمت اين سياستشود، منجر به كاهش فقر تواند  مديريت صحيح، مي

گذاري و نتيجتا  هاي سرمايه انگيزهو به تقويت  برده تواند كارايي اقتصادي را باال ميبه صورت بالقوه انگيزشي، 
  )1نمودار (.دمنجر شوهاي توليدي  افزايش ظرفيت
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  ١  شکل
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فقير  هايبا افزايش تقاضا براي نيروي كار از سوي بنگاهها، دستمزدها نيز باال خواهد رفت، و نهايتا درآمد خانوار
هاي حمايتي اجتماعي اعم از نقدي و  هاي تعديل و تثبيت، سياست همزمان با سياست اگرو افزايش خواهد يافت 

 .شود، با بهبود وضعيت رفاهي خانوار فقير اثرمثبت مضاعفي بر روي تقاضا خواهد گذاشت اجراغيرنقدي 
وارد  اند كه درآمدهاي حاصل از اين محل هاي اصالح انرژي به اين صورت بوده طور كه اصوال برنامه همان

صورت نقدي و چه به  صندوقي شده و از آن براي جبران كاهش قدرت خريد خانوار استفاده شده است، چه به
   )شكل دو. (صورت غيرنقدي

 

  ٢  شکل
  هاي فقيرتر  اهميت هدايت تدريجي يارانه نقدي به سمت دهك

داليل آن را تعجيل دولت براي عملياتي كردن  درست نبود و هاي نقدي در فاز اول هدفمندي نحوه پرداخت
سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي و اتخاذ راهكار ساده پرداخت يارانه نقدي همگاني با توجه به سخت 

حذف (ين نوع از پرداخت بروز خطاي نوع اول همين طور ا توان دانست مي ن فرآيند شناسايي گروه هدفبود
را به صفر رساند اما خطاي نوع دوم ) دريافت يارانه اند ولي در ليست قرار نمي گيرند افرادي كه مستحق

هاي نهم و دهم و  بايد دهكو همين طور   را حداكثر كرد) ق دريافت نيستندپرداخت يارانه به افرادي كه مستح(
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مانند كميته هاي هفتم و هشتم طي دو مرحله حذف و همين طور با كمك گرفتن از نهادهايي  سپس دهك
  . تي گروهاي فقيرتر شناسايي شده و بيش از پيش مورد حمايت قرار بگيرندامام و سازمان بهزيسامدام 

   آن » جانشين«، نه يارانه نقدي باشد »مكمل«يارانه غيرنقدي بايد 
) يه جاريدرآمد ثانو(جانشين كاملي براي يارانه نقدي ) خدمات بهداشتي و درماني و آموزشي(يارانه غيرنقدي 

يارانه غيرنقدي در طول زمان بايد به تدريج تقويت و مكمل يارانه نقدي شود بطوريكه با توجه به كاهش  .نيست 
سال، اين يارانه ها در اين افق زماني حذف شده و به  5قدرت خريد يارانه نقدي فعلي در يك افق زماني باالتر از 

طرح و همين طور .ير ساختي معطوف به كاهش فقر برودسمت يارانه هاي غيرنقدي از قبيل هزينه هاي ز
 هاي هدفمندي نقص هاي زيادي داشت اما يك مزيت مهم آن اين بود كه كاستي ها و ضعف ما را در توليد داده

  .مهم و ضروري، به خوبي نشان داد آماري

  
 

 

 

 


