ﭼﺮا از وایﻓﺎی ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ؟

وﻗﺘﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه ،ﻣﺘﺮو ،اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآﻫﻦ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﺷﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ و دارﻧﺪ از دﯾﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻠﺶ در اﯾﺮان ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی راهآﻫﻦ ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ وایﻓﺎی راﯾﮕﺎن دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
زﯾﺎد از وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
در وبﮔﺮدیﻫﺎی ﻫﺮ روزهام ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺒﺮ درﺑﺎره راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی در ﻓﻼن ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ وایﻓﺎی و
زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ رﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن در ﻓﻼن ﻧﻘﻄﻪ دﻧﯿﺎ ،اراﺋﻪ وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊ و راﯾﮕﺎن در ﮐﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺮو اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ و آن ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ،ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻓﺖوآﻣﺪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ! آنﻗﺪر ﻫﺮ روزه اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺎدی و ﺗﮑﺮاری
ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ وایﻓﺎی رﻓﺘﻨﺪ ،در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن وایﻓﺎی
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻢ و اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﭼﻮن
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،ﻋﺎدی و ﺟﺰو ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ در ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان از ﻣﯿﺪان آزادی ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎحﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ،ﺳﺮوﮐﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﺰرگ در ذﻫﻨﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺴﺮﺗﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا در اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ وایﻓﺎی را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ از وایﻓﺎی ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ! اﯾﻦﻗﺪر ﮐﻪ دﻧﺒﺎل
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ،ADSLﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ دﻧﺒﺎل وایﻓﺎی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺮان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وایﻓﺎی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،دﮐﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  TD-LTEﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﺎه
ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ و اﺧﺒﺎرش را ﺑﺎ ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه ،ﻣﺘﺮو ،اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآﻫﻦ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﺷﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ و دارﻧﺪ از دﯾﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻠﺶ در اﯾﺮان ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی راهآﻫﻦ ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ وایﻓﺎی راﯾﮕﺎن دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان زﯾﺎد از وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از وایﻓﺎی دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻨﺪی وایﻓﺎی در اﯾﺮان ،ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ﻋﺪم ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و آﻣﻮزش
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی در اﯾﺮان.

اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪی ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،دوﻟﺖ و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و
ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ؟
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺣﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮔﺎه ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
وایﻓﺎی ﯾﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،دﮐﻞﻫﺎی  BTSدر ﻣﺤﻮﻃﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﯾﮏ وایﻓﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﭼﺮا ﺳﺮاغ ﻣﺪﯾﺮ آیﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه،
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،رﺳﺘﻮران ،ﻣﻮزه و ﻣﮑﺎن ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﻤﯽروﯾﻢ ﺗﺎ از ﮐﻨﺪی وایﻓﺎی ﯾﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﯾﺎ ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل و اﺳﺘﻔﺎده آن ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﻠﻮ
از ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی دارﻧﺪ ،وﻟﯽ آﯾﺎ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﮏ وایﻓﺎی در ﻓﻼن ﻓﺮودﮔﺎه و اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآﻫﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ وایﻓﺎی در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در
ﮔﺰارشﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی اﺷﺎره ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺑﻌﺪ  ADSLدارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وایﻓﺎی را ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،درون ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻗﻄﻊ و
وایﻓﺎی را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان در ﮐﻨﺎر دﻻﯾﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﮕﺎن
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ
وایﻓﺎی در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .وایﻓﺎی ﻓﻘﺮزدا اﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وایﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻀﻼت و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و
ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎرتآپ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪرن و ﻧﻮﻇﻬﻮر اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺮتﻫﺎ
ﺳﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺷﻮد!
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