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لجستیک الکترونیک یک ضرورت
برای شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

توفیــق  اجــرا  و  برنامــه   ، هــدف  در  انســجام 
ــه  ــا ب ــال و آرزوه ــق آم ــا را در تحق ــازمان ه س
ــر بنــای انســجام در هــر  دنبــال خواهــد شــد. زی
کاری عنصــر هماهنگــی میباشــد کــه بــه نحــوی 
مدیریــت را درانتخــاب منابــع یــاری نمــوده انــد. 
از ســوی دیگــر اطالعــات مهــم تریــن عنصــر هــر 
زنجیــره تامیــن میباشــد و فقــدان برخــورداری از 
ــدم  ــث ع ــه باع ــی یکپارچ ــتم اطالعات ــک سیس ی
هماهنگــی در تصمیــم گیــری هــا میگردد.فناوری 
ــرعت ،  ــر س ــه پارامت ــد در س ــی توان ــات م اطالع
ــذار باشــد.  ــر گ ــا تاثی ــت ه ــه فعالی ــت و هزین دق
بــا ایــن مقدمــه یکــی از الزامــات توســعه و 
موثــر  نقــش  ایفــای  و همچنیــن  وری  بهــره 
در راســتای چشــم انــداز و ماموریــت شــرکت 
ــاد و  ــیمی ایج ــل پتروش ــل و نق ــی حم مهندس
ــک  ــتیک الکترونی ــت لجس ــازی مدیری ــاده س پی
ــان  ــن هم ــود. ای ــد ب ــاتحریم خواه ــق پس ــا اف ب
چیــزی اســت کــه در گذشــته هــم بعنــوان 
از  ولــی  شــده  داده  تشــخص  ضــرورت  یــک 
ــت.  ــوده اس ــوردار نب ــول برخ ــل قب ــرعت قاب س
ــه صــورت   ــوان ب ــی ت لجســتیک الکترونیــک را م
مجموعــه اقداماتــی کــه بــر روی شــبکه اینترنــت 
صــورت گرفتــه و کارخانــه هــای پراکنــده ، 

 ایــن سیســتم بــه دلیــل دسترســی آنالیــن بــه 
اطالعــات ، موجــب کاهــش حضــور واســطه هــا و 
هزینــه ســربار و هزینــه تبلیغــات و ایجــاد رقابــت 
در ســطح فرامنطقــه ای و بیــن المللــی و امــکان 
ــود  ــه وج ــی را ب ــات در ســطح جهان ــه خدم ارائ

مــی آورد.
غالــب ســازمان هــا بــا بحــران افزایــش ناگهانــی 
ــورت  ــد و در ص ــوده ان ــرو ب ــازار روب ــا در ب تقاض
ــار  ــب اعتب ــخگویی مناس ــه پاس ــق ب ــدم توفی ع
ــد؛  ــده ان ــر دی ــرض خط ــود را در مع ــد خ و برن
لجســتیک الکترونیــک ، بــا کاســتن از عــدم 
هماهنگــی و اشــتباهات در حمــل و نقــل و 
ــره تامیــن شــرکای  ــر موجــودی زنجی نظــارت ب
تجــاری ) مشــتریان ( بــه میــزان قابــل توجهــی 
ذخایــر اطمینــان را کاهــش مــی دهــد کــه 
ایــن باعــث کارآیــی و چابکــی ســازمان شــده و 
ــی  ــش ناگهان ــل افزای ــبی در مقاب ــش مناس واکن
تقاضــا در بــازار نشــان مــی دهــد. و مهــم تریــن 
مزیــت لجســتیک الکترونیــک ایجــاد شــبکه 
ــرکای  ــه از ش ــگ  و یکپارچ ــفاف ، هماهن ای ش
ــد  ــه تولی ــا ک ــن معن ــه ای ــد ؛ ب ــاری میباش تج
ــد  ــادر خواهن ــدگان ق ــع کنن ــدگان و توزی کنن
ــه شــبکه تجــاری الکترونیــک  ــا اتصــال ب ــود ب ب
ــوع و میــزان موجــودی  از وضعیــت محصــول ، ن
انبارهــای مختلــف در ســطح ملــی و فراملــی بــا 
ــت  ــن کیفی ــه و بهتری ــان و هزین ــن زم کمتری

ــد.  ــل نماین ــالع حاص ــن اط ممک
ایــن مــدل چیــزی اســت کــه شــرکت مهندســی 
ــود را  ــگاه داده خ ــل پتروشــیمی پای ــل و نق حم
ــتیک(( ــع لجس ــتم جام ــوان )) سیس ــت عن تح
ــا  ــوغ آن را ب ــب بل ــوده و مرات ــزی نم ــرح ری ط

ــد.  ــی کن ــال م ــت دنب جدی

ــا و  ــه ه ــا ، پایان ــا ، انباره ــتی ه ــا ، کش کامیونه
 )JIT ( ــگام ــه هن ــان ب ــه زم ــی را ب ــران نهای کارب
ــرد.  ــف ک ــازد تعری ــی س ــط م ــر مرتب ــه همدیگ ب
لجســتیک الکترونیــک شــامل طیــف وســیع 
ــا و  ــن کااله ــه در تامی ــت ک ــی اس ــه های از روی
مــواد اولیــه وجــود دارد. ایــن رویــه هــا شــامل : 
ســفارش تــدارک و تامیــن ، مدیریــت موجــودی،  
انبــارداری و توزیــع ، کارآیــی حمــل و نقــل ، 
برنامــه زمــان بنــدی حرکــت محمولــه هــا ، 

ــت. ــتریان اس ــات مش ــازده و خدم ــت ب مدیری
 در لجســتیک الکترونیــک هــر بخــش از زنجیــره 
تامیــن قــادر اســت اطالعــات کامــل و بهنــگام را 
ــت بدســت  ــق اینترن ــه از طری ــت محمول از وضعی
الکترونیــک  لجســتیک  یــک  واقــع  در  آورد. 
کارآمــد نیــاز بــه ائتــالف بیــن بخــش هــای 
مختلــف زنجیــره تامیــن ، جهــت دسترســی 
بــه پیــش بینــی و زمــان بنــدی منابــع دارد.

لجســتیک الکترونیــک ســازمان را قــادر مــی 
ســازد تــا بــا جمــع آوری اطالعــات و پاالیــش آن 
تصویــر بــزرگ و دیــد وســیعی از شــرکت بدســت 
ــه دلیــل  آورد. سیســتم لجســتیک الکترونیــک  ب
پیوســتگی و یکپارچــه بــودن، اطالعاتــی را تولیــد 
ــی  ــن بخش ــورد بی ــوان بازخ ــه بعن ــد ک ــی کن م
جهــت اتخــاذ تصمیمــات اســتراتژیک و تاکتیکــی 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
ــدن  ــر ش ــب کوچکت ــک موج ــتیک الکترونی لجس
ــت  ــذاری فعالی ــق واگ ــازمان از طری ــاختار س س
ــای  ــایر بخــش ه ــه س ــی لجســتیک ب ــای فرع ه
خدماتــی مــی گــردد. ایــن سیاســت باعــث ایجــاد 
ــرداری  ــره ب ــش به ــق افزای ــزوده از طری ارزش اف
ــای  ــه ه ــگیرانه هزین ــذب پیش ــا ، ج ــی ه دارای
ســرمایه ای ، کاهــش هزینــه هــای عملیاتــی 
ــت جهــت تمرکــز روی  ــان مدیری وآزاد شــدن زم
ــود.  ــی ش ــرکت م ــوری ش ــای مح ــتگی ه شایس

ابزارهای مدیریتی

شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی 
یــک  قالــب  در  تــا  گردیــد  موفــق 
ســنجی اعتبــار  سیســتم  کارگروهــی، 
نمایــد. اجــرا  و  طراحــی  را  مشــتریان 
فقــدان ایــن سیســتم باعــث شــده بــود تــا 
مشــکالت بــا  مطالبــات  وصــول  فرآینــد 
هــای  کرایــه  دریافــت  در  ای  عدیــده 
باعــث  و  گــردد  مواجــه  شــده  شناســایی 
در کرایــه  دریافــت  عــدم  ریســک  ایجــاد 
شــرکت  عملیاتــی  هــای  فعالیــت 

،اطالعــات  سیســتم  ایــن  بــود.در  گردیــده 
ــدور ــه ،ص ــت حوال ــوزه دریاف ــه 4 ح ــوط ب مرب

بارنامه،صــدور صــورت حســاب و وصــول مطالبــات 
گردید.ایــن  تجمیــع  یکپارچــه  صــورت  بــه 
سیســتم) اعتبــار ســنجی( قابلیــت تبدیــل شــدن

بــه یک برنامــه جامــع)CRM ( مدیریــت ارتباط 
بــا مشــتریان را دارا مــی باشــد و تــالش خواهــد
شــدتا بتــوان کلیــه نیازمنــدی هــای داخلــی در 
زمینــه همــکاری بــا مشــتریان و نیازمنــدی هــای 

خارجــی شــامل: 
اطالعات مورد نیاز مشتری و.....

ــه آنهــا را در یــک برنامــه جامــع  ــه ب ــرای ارائ  ب
یکپارچــه فراهــم نمــود.
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حرف و کالم مشتری گوهر است...

گفتگوی نشریه  پتروتالیف با مدیر انبارهای محصول پتروشیمی بندرامام

فضــای  در  کــه  میدانیــم  مــا  همــه 
ــود  ــی وج ــای مختلف ــب و کار صداه کس
دارد کــه مــا بعضــی از آنهــا را مــی 
ــم !!! ــی دهی ــوش م ــا را گ ــنویم و بعض ش
یکــی از صداهایــی کــه در فضــای کســب و 
کار از اهمیــت زیــاد و اســتراتژیک برخــوردار 
بــوده و شــنیده مــی شــود صــدای مشــتری 
اســت. مشــتریان مــا بــه زبانهــاي مختلفــي 
ســخن مــي گوینــد. بهتریــن و موثــر تریــن 
ــم  ــا و تصمی ــار ه ــا رفت ــتری همان ــدای مش ص
ــل  ــی حم ــرکت مهندس ــا در ش ــت. م ــای اوس ه
ــق  ــا از طری ــر آن شــدیم ت ــل پتروشــیمی ب و نق
ــق و  ــای عمی ــدگاه ه ــف دی ــرو تالی ــریه پت نش
ارزشــمند مشــتریان گرانقدرمــان را  در خصــوص 
عملکــرد  شــرکت جویــا شــویم. در زیــر گفتگــوی 
مهنــدس  جنــاب  بــا  پتروتالیــف   نشــریه  
کازرانــی , مدیــر محتــرم انبارهــای محصــول 
ــماره آورده  ــن ش ــام را در ای ــیمی بندرام پتروش
ایــم کــه دارای نــکات بســیار ارزشــمندی اســت:
در ابتــدای گفتگــو متوجــه شــدیم کــه ایشــان از 
پیشکســوتان   صنعــت پتروشــیمی بــوده و بالــغ 
بــر 35 ســال ســابقه کار در صنعت داشــته که 28 
ســال آن را در پتروشــیمی  بندرامــام بــوده اســت
ــام   ــروژه ســاخت پتروشــیمی بندرام وی گفــت پ
ــن در  ــور ژاپ ــا کش ــه ب ــراردادی ک ــاس ق ــر اس ب
ســال 1362 امضــاء شــده بــود آغــاز و بــه دلیــل 
گســترش آثــار جنــگ در مناطــق نفتــی، ژاپــن از 
ادامــه طــرح کنــار کشــید و حتــی حاضــر شــد بــا 
پرداخــت خســارت کشــور را تــرک نمایــد. ولــی 
کارشناســان و جوانــان متخصــص صنعــت نفــت و 
پتروشــیمی  بــا مشــارکت کشــور فرانســه و آلمان 
و پــس ازپایــان جنــگ و آغــاز بازســازی  موفــق 
ــاده  ــال 1369 آم ــرکت را در س ــن ش ــدند ای ش
بهــره بــرداری نماینــد.   اولیــن واحــد پتروشــیمی 
بندرامــام کــه بــه بهــره بــرداری رســید ,  واحــد 
NF بــود کــه گاز مایــع تولیــد مــی کــرد. 

ــه مــرور  ــز ب ــن شــرکت نی  ســایر واحــد هــای ای
ــره  ــه به ــن ب ــت متخصصی ــوان و هم ــا ت ــان ب زم

ــید. ــل رس ــرداری کام ب
 آقــای کازرانــی گفتنــد : بــا توجــه بــه 
حجــم پــروژه هــا و طــرح هــای پتروشــیمی 
ــل و  ــرکت حم ــک ش ــدن ی ــال ش ــرورت فع ؛ ض
ــد  ــا بتوان ــد ت ــی ش ــه شــدت احســاس م ــل ب نق
خدمــات  تولیــدی  هــای  شــرکت  کنــار  در 
لجســتیک ارائــه نمایــد. لــذا در ســال 1370 
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی از طریــق 
شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی  اقــدام بــه تاســیس 
شــرکت حمــل و نقــل بازرگانــی پتروشــیمی 
نمــود کــه شــرکت پتروشــیمی بنــدر امــام اولیــن 
مشــتری ایــن شــرکت در حمــل محصــوالت 
اســت.  بــوده  صــادرات  و  داخــل  فــروش 
ــن  ــت ای ــدای فعالی ــال ابت ــد س ــت در چن وی گف
ــات لجســتیک محصــوالت  ــه عملی شــرکت ؛ کلی
ــه  ــام و صــادرات آن ب ــه بندرام تولیــدی در منطق
ــود  ــیمی  ب ــل پتروش ــل و نق ــرکت حم ــده ش عه
ولــی بــا افتتــاح طــرح هــای جدیــد پتروشــیمی و 
افزایــش قابــل توجــه حجــم تولیــد شــاهد حضــور 
و فعــال شــدن ســایر شــرکت هــای حمــل و 
نقــل در منطقــه بودیــم کــه در حــال حاضــر بــه 
ــرده اســت. ــدا ک ــی توســعه پی ــل توجه نحــو قاب

ــئوال  ــه س ــخ ب ــی در پاس ــای کازران آق
ــت  و  ــوص فرص ــرکت در خص ــگار ش خبرن
ــد:  ــرکت گفتن ــای  ش ــد ه ــا تهدی احیان
ــرکت  ــته ش ــه از گذش ــه ای ک ــن مولف ــم تری مه
حمــل و نقــل پتروشــیمی را متمایــز نمــوده و بــه 
نحــوی عامــل بقــاء ایــن شــرکت محســوب مــی 
ــی  ــات مل ــتن تعصب ــت داری و داش ــود , امان ش
ــع ملــی  ــن شــرکت هیــچ وقــت مناف میباشــد. ای
ــع خــود  ــه مناف ــای پتروشــیمی را ب و شــرکت ه
ترجیــح نــداده اســت. در گذشــته مکــررا مشــاهده 
ــتن  ــدون داش ــرکت ب ــن ش ــه ای ــت ک ــده اس ش
قــرارداد و نــرخ ، اقــدام بــه انجــام عملیــات نمــوده 
ــک  ــوان ی ــود را بعن ــا خ ــت ت ــده اس ــق ش و موف
ــای  ــران شــرکت ه ــن مدی ــن در ذه شــرکت امی
پتروشــیمی و حتــی شــرکت هــای پاییــن دســت 
ــر  ــت از دیگ ــد. وی گف ــی نمای ــیمی معرف پتروش
امتیازهــای ایــن شــرکت برخــورداری از مدیرانــی 
اســت کــه از جنــس صنعــت و از نیروهای رســمی 
ــا محیــط و فرهنــگ  شــرکت نفــت میباشــند و ب
ایــن صنعــت ارزش افریــن کامــا آشــنا میباشــند.  

آقــای کازرانــی گفــت: خصوصــی شــدن بــرای 
شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی 
ــا  ــی شــود. آنه ــک فرصــت ارزشــمند تلق ــد ی بای
ــوده ، از  ــاح نم ــود را اص ــاختارهای خ ــد س بای
ــک  ــروی انســانی چاب ــد و از نی بروکراســی  بکاهن
ــزه اســتفاده نمــوده  ــا انگی ــه ب و متخصــص و البت
ــا رویکــرد یــک بنــگاه اقتصــادی کــه  و خــود را ب
دارای مدیریــت انتظــارات ذینفعــان بــوده منطبــق 
نماینــد و همچنــان رعایــت منافــع ملــی را بعنوان 
ــرکات  ــد و تح ــظ کنن ــز حف ــه متمای ــک مولف ی
ــد.  ــز رصــد نماین ــت را نی ــوزه رقاب ــرات ح و تغیی
ــل  ــل و نق ــی  حم ــرکت مهندس ــت : ش وی گف
هــای  فعالیــت  تنــوع  بــر  بایــد  پتروشــیمی 
ــه  ــد کلی ــاش کن ــد و ت ــود بیفزای ــتیک خ لجس
پتروشــیمی  صنعــت  لجســتیکی  نیازهــای 
نمایــد.  مرتفــع  را  تولیــدی  هــای  شــرکت  و 
ــا، ریــل و ایجــاد انبارهــای توزیــع  حضــور در دری
ــرای در  ــور ب ــف کش ــق مختل ــول در مناط محص
ــن  ــع پایی ــوراک صنای ــن خ ــرار گرفت ــترس ق دس
ــت.  ــد ماس ــورد تاکی ــه م ــواردی ک ــتی از م دس
ــام  ــیمی بندرام ــرکت پتروش ــای ش ــر انباره مدی
لجســتیک  از  الگوبــرداری  و  خاقیــت   ،
بــه  پایانــی  کام  بعنــوان  را  الملــل  بیــن 
مهندســی  شــرکت  کارشناســان   و  مدیــران 
نمودنــد.  توصیــه  پتروشــیمی  نقــل  و  حمــل 

    جناب آقای کازرانی

مدیر انبارهای محصوالت 
پتروشیمی بندر امام
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 در آبــان و آذر ایــن عزیــزان متولــد شــده انــد ،صمیمانــه تریــن شــاد بــاش هــا و تندرســتی بــرای آنهــا آرزو
مــی کنیم

ارتباط با ما
pr@ptc-ir.com

https://telegram.me/ptec3pl

گزارش تدوین نظام نامه لجستیک صنعت حمل و نقل

ــیمی  ــل پتروش ــل و نق ــی حم ــرکت مهندس ش
جــاری  ســال  مــاه  شــهریور  ابتــدای  از 
افتخــار داشــت تــا بــه همــراه یــک تیــم
ــت  ــب صنع ــای داوطل ــرکت ه ــی از ش تخصص
حمــل  دفتــر  نظــارت  تحــت  پتروشــیمی 
نامــه نظــام  تدویــن  نفــت  وزارت  ونقــل 
حمــل و نقــل صنعــت پتروشــیمی را آغــاز 
در  نفــت  وزارت  نقــل  و  حمــل  نماید.دفتــر 
مفاهیــم تــا  دارد  نظــر  در  جدیــد  دولــت 
)لجســتیک( نقــل  و  حمــل  بــه  مربــوط 
چهــار  در  نفــت  صنعــت  بــه  مربــوط  را 
و وپاالیــش  نفت،گاز،پخــش  اصلــی  شــرکت 
نامــه  نظــام  یــک  قالــب  در  پتروشــیمی 
ــوط  ــان مرب ــا ذی نفع ــد ت ــه نمای ــترک تهی مش
ــار و انســان در صنعــت نفــت ــی ب ــه جــا بجای ب
ــن  ــود. ای ــنا ش ــود آش ــوق خ ــا حق ــد ب ،بتوانن
ــی  ــای فنی،اجرای ــه ه ــکیل کمیت ــا تش ــدام ب اق
آغــاز اصلــی  شــرکت  چهــار  در  وفرعــی 
گرفتــه  انجــام  هــای  رایزنــی  وبــا  گردیــد 
ــل و  ــی حم ــرکت مهندس ــل ش ــت عام مدیری
ــه ــس کمیت ــوان رئی ــه عن ــیمی ب ــل پتروش نق
صنعــت  در  نامــه  نظــام  تدویــن  فرعــی 
بــا  گردیدند.همچنیــن  انتخــاب  پتروشــیمی 
تعاملــی کــه بــا شــرکت هــای پتروشــیمی 
بــه  زیــادی  هــای  شــرکت  گردیــد  آغــاز 
ســند  ایــن  تدویــن  در  داوطلبانــه  صــورت 
ــن ــی تدوی ــه فرع ــم مشــارکت نمودند.کمیت مه
مهرمــاه  از  پتروشــیمی  صنعــت  نظامنامــه 
خــود فعالیــت  رســمی  بــه صــورت   1394

ســند  ایــن  تدویــن  در  داوطلبانــه  صــورت 
ــن ــی تدوی ــه فرع ــارکت نمودند.کمیت ــم مش مه

مهرمــاه  از  پتروشــیمی  صنعــت  نظامنامــه 
خــود  فعالیــت  رســمی  صــورت  بــه   1394
بــرای متعــددی  جلســات  و  نمــود  آغــاز  را 

درج  قابــل  مفاهیــم  کارشناســی  بررســی 
جملــه  نمودنــد.از  برگــزار  نظامنامــه  در 
ملــی ســند  ایــن  در  کــه  هایــی  شــرکت 

مشــارکت داشــته انــد مــی تــوان بــه پتروشــیمی 
اللــه، پلــی پروپیلــن جــم، هلدینــگ خلیــج 
ــز،  ــیمی تبری ــی ،پتروش ــیمی بوعل ــارس، پتروش ف
ــاوری  ــد شــرکت پژوهــش و فن پتروشــیمی دماون
شــرکت  ایــن  نماینــدگان  برد.حضــور  نــام 
هــا باعــث غنــی تــر شــدن ایــن نظامنامــه 
ــل  ــوزه حم ــن ح ــه متخصصی ــد و از کلی میگردن
و نقــل )لجســتیک(صنعت پتروشــیمی دعــوت

ــارکت  ــی مش ــرح مل ــن ط ــا در ای ــم ت ــی نمایی م
مهــم  مفاهیــم  از  برخــی  بــه  نمایند.ذیــا 
کنیــم: مــی  اشــاره  نظامنامــه  تدویــن  در 

ــه  ــن نظامنام ــدوده نظامنامه:ای ــف- مح ال
ــه ذی  ــوط ب ــوق مرب ــده حق ــر گیرن در ب
نفعــان در انتقــال و جابجایــی بــار و انســان 
ــد. ــر میباش ــه دیگ ــه نقط ــه ب ــک نقط ازی

پتروشــیمی  حــوزه  هــای  شــرکت  تمامــی 
موظفنــد تــا انتظــارات ذی نفعــان را در ایــن

.ذی  نماینــد  کنتــرل  و  شناســایی  جابجایــی 
نفعــان مربــوط بــه جابجایــی یــک شــرکت 
 - مشــتری   1 از:  عبارتنــد  پتروشــیمی 

 4  - زیســت  محیــط   3 2-ســهامدار 
نفعــان  ذی  و  وابســته  دولتــی  ادارات 
ــرای  ــان ب ــی انس ــا بجای ــه ج ــوط ب مرب
یــک شــرکت پتروشــیمی -عبارتنــد 
 3  - ســهامداران   2  - کارکنــان   1 از: 
- دولتــی  ادارات   4  - زیســت  محیــط 
ــه  ــارات ذی نفعان:مرحل ــایی انتظ ب- شناس
ــارات  ــایی انتظ ــه شناس ــن نظامنام دوم در تدوی
مــی  نفعــان  ذی  از  یــک  هــر  بــه  مربــوط 
نفعان،جلســات  ذی  شناســایی  باشــد.برای 
تخصصــی در حــوزه هــای رضایــت مشــتری 
بهــای تمــام شــده الزامــات ایمنــی الزامــات 
زیســت محیطــی و قوانیــن گمرکــی برگــزار 
امــکان  در حــد  تــا  تــاش شــد  و  گردیــد 
ــان ــای ذی نفع ــته ه ــارات و خواس ــه انتظ کلی

شناسایی و ثبت گردد.
ج- آدرس دهــی بــه اســتاندارد هــا -
ــت  ــی در مدیری ــم و حیات ــی از مشــکات مه یک
هــا  ســازمان  نقل)لجســتیک(در  و  حمــل 
عــدم آگاهــی مجریــان حــوزه لجســتیک بــا
اســتاندارد هــای مــورد نیــاز مــی باشــد.در 
ــور در  ــا حض ــا ب ــد ت ــاش گردی ــمت ت ــن قس ای
ادارات دولتی،اســتانداردهای مرتبــط بــا ایــن
حــوزه شناســایی گــردد و در اختیــار خواننــدگان 

قــرار گیــرد.
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