ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﮐﺎر
روﯾﺎﻫﺎی ﺗﺮﯾﻨﺎ ﯾﺨﺪﯾﻮال ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ  26ﺳﺎﻟﻪ ﻣ
ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﺳﺘﻮر دوﻟﺘ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ «.او در دﻓﺘﺮ ﮐﻮﭼ
در اداره وﻻﯾﺘ ﺑﻠﺦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﻃﺮاف او ﻣﯿﺰ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب و

»ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزی ﻣ

ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﻨﺎد دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.

ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻐﻞ روﯾﺎﯾ ﺧﻮد را در اداره

ﺗﺮﯾﻨﺎ ﯾﺨﺪﯾﻮال دﺳﺘﺎورد وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ ﺳﻮم دﺧﺘﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﺴﻠ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﺣﺘ
در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺎه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻏﻠﺐ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﺑﺮای آنﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﯾ از دﻻﯾﻞ آن ،ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻐﻞ اﺳﺖ ‐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻐﻞ رﺳﻤ
ﻧﻤ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  400000ﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ دﯾﺪ ﻣﺜﺒﺘ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺗﺮﯾﻨﺎ را ﮐﻪ ﺻﻨﻒﻫﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ را در ﯾ ﻣﺘﺐ آﻣﻮزش ﻫﺎی
ﺗﺨﻨﯿ و ﻣﺴﻠ (TVET) ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و از داﻧﺸﺎه ﺑﻠﺦ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آزار ﻣدﻫﺪ .در ﻣﺘﺐ  ،TVETاﻏﻠﺐ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﺷﺪ
ﻛﻪ آﯾﺎ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣدﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﯾﻚ دﻓﺘﺮ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .او درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺮان ﺑﻮد »:ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﺑﺎور
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزی ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻐﻞ روﯾﺎﯾ ﺧﻮد را در ﺳﺘﻮر دوﻟﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.
اﻣﺎ ﺗﺮﯾﻨﺎ ﯾ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ و واﻟﺪﯾﻨﺶ ﮐﻪ اﻟﻮی او ﻫﺴﺘﻨﺪ از او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدرش ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ و ﭘﺪرش در ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺘﺐ ﺑﻮد» .ﭘﺪرم ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد وﻇﯿﻔﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ«.
اﯾﻦ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻻزم را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه و او ﻓﺮﺻﺘ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺴﺌﻮل
اداری در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪای از داﻧﺸﺪه ،ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻟ او
و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠ او در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻗﺒﻠ در ﻣﺘﺐ TVETﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﯾﻨﺎ ﯾﺨﺪﯾﻮال در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده،
اﺷﺘﺮاک ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﺳﺎل Deutsche Gesellschaft für Internationale ،1389

دوﻟﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.

 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHدر اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷ ﻣﺴﻠ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﻪ
دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺪف آن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻧﺐ وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
) (BMZﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد و دارای روﯾﺮدی ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن و
ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﮐﻨﺪ ۷۵۰ .ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻐﺎن ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود 43500
ﺟﻮان آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ داﺋﻢ و ﭘﺮﻣﺘﻘﺎﺿ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎر ﺗﺮﯾﻨﺎ
ﯾﺨﺪﯾﻮال و ﻣﺮﺑ او ،ﺣﺎﺟ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺳﻠﯿﻤﺎنزاده ،اﯾﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ» :ﻫﯿﭻﮐﺲ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺗﺌﻮریای ﮐﻪ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺷﻮد از آﻧﭽﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣآﻣﻮزﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺗﺠﺮﺑ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای
ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ «.ﺗﺮﯾﻨﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ – ﺗﻨﻬﺎ در ﻃ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزیاش ﺑﻮد ﮐﻪ
او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی اداری را ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﻠ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮد  ۲۶ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻬﺮه ﻣﺑﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎﻧ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ادارهی وﻻﯾﺘ ﺑﻠﺦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،در رﺷﺘﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ در
ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺴﺘ ﺧﻮب در ﺳﺘﻮر دوﻟﺘ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻاﻧﺪ.
ﺗﺮﯾﻨﺎ ﯾﺨﺪﯾﻮال ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری
اﻣﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪهاش و ﻣﻌﺎﺷﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺧﻮب ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺷﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری  ۱۲۰۰۰اﻓﻐﺎﻧ در ﻣﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺴﺖ او
در ﺑﺨﺶ اداری و ﻣﺎﻟ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ او را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺮﯾﻨﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ او اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻢ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺮد ،از زﻧﺪﮔ آﺳﺎنﺗﺮ ﻟﺬت ﻣﺑﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ
ﻣﺴﻠ او ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬ روﺑﺮو ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻨ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﯿﺸ او ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠ ﻧﺪاﺷﺖ .او آرزو داﺷﺖ ﯾ روز در
اﻧﺠﻨﯿﺮی ﺑﺮق ،رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻗﺒﻠ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﺤﺖ
و اﯾﻤﻨ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮد  24ﺳﺎﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮق ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﺟﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد «.او ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد» .ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮق اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤ داﺷﺘﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ﻋﻤﻠ ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﺎر روزاﻧﻪام ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد داد .ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻋﺎﻟ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ دهﻫﺎ ﺳﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آﻣﻮﺧﺘﻢ «.ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ
دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯿﺶ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ و ﺗﺮﯾﻨﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﻐﻞﺷﺎن را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﯾﻨﺎ ﯾﺨﺪﯾﻮال» :ﺑﻠﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪهی ﺑﻬﺘﺮی را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ «.ﺗﺮﯾﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ» :ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اداری و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠ ﺟﻮان ،ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺑﺎ اﻧﯿﺰه دﺳﺘﺮﺳ دارد«.
ﺑﺮای ﻣﺮﺑ ﺗﺮﯾﻨﺎ ،ﺳﻠﯿﻤﺎنزاده ،اﯾﻦ آرزوی ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری  ۷۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮﻣﮔﺸﺖ ﭼﻮن ﺣﻀﻮرش ﺿﺮوری ﺑﻮد .او ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
داده ام .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮانﺗﺮ ﻣﺳﭙﺎرم .اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ«.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ :ﺟﺪی 1398
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺨﻨﯿ و ﻣﺴﻠ(TVET) 
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه :وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )(BMZ
ﻫﻤﺎر :ﻣﻘﺎﻣﺎت  TVETاﻓﻐﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖﮐﻨﻨﺪه،Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH :
ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای KfW
وﻻﯾﺖ ﻫﺎ :در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ) ۳۱وﻻﯾﺖ از  ۳۴وﻻﯾﺖ(
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺐ ﻣﺴﻠ ﮐﺎرآﻣﺪ

