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و با کیفیت رقابتی
شهرام شیرکوند

پژوهشگر صنعتی

توج��ه به مقوله تولی��د دانشبنیان و افزای��ش توان رقابتی
تولیدات داخل��ی از جمله راهکارهایی هس��تند که در صورت
تحقق آنها ،ش��رایط تولید رقابتی فراهم میشود .تولید رقابتی
راهبرد اساس��ی برای رونق تولید و توسعه کسبوکار است .اگر
تولید در کشور رقابتی باشد ،به تولید پایدار تبدیل خواهد شد
و اش��تغالی که مبتنی بر تولید رقابتی باش��د نیز پایدار خواهد
ماند.
بنگاهه��ای تولی��دی و اقتصادی ک��ه با ه��دف تولید کاال و
خدمات ایجاد ش��ده باش��ند ،برای پایداری و توسعه بازارهای
داخل��ی و خارج��ی ملزم به تولید کاال با کیفی��ت رقابتی برای
جلب رضایت مش��تریان خود هس��تند ،زیرا مشتریمداری در
ب��ازار عالوه ب��ر تقویت تولید پایدار و رقابت ب��رای بقا در بازار،
موجب ارتقای برند ،رونق تولید و فروش و س��ودآوری بیش��تر
میشود.
تولی��د رقابت��ی رویکردی برای تقویت تولی��د محصوالتی با
کیفی��ت و نرخ رقابتی اس��ت .تولید باکیفی��ت و رقابتی منجر
به اش��تغالزایی ،ایجاد ارزشافزوده ،افزایش درآمدهای کش��ور
و تامی��ن رضایت مصرفکنندگان میش��ود .امروزه ش��رکتها
و س��ازمانها باید ب��رای افزایش اعتبار نش��ان (برند) و ارتقای
جای��گاه اجتماعی ،خود را بهدرس��تی به جامعه معرفی کنند و
این امر جز در سایه ارائه کاالی مرغوب و خدمات رضایتبخش
میسر نخواهد بود.
رقابتی ب��ودن تولی��د و ارتقای کیفیت محص��والت داخلی،
رویک��ردی برای تولی��د باکیفیت و رقابتی اس��ت که منجر به
اشتغال پایدار ،توس��عه کسبوکار ،افزایش درآمدهای کشور و
تامین رضایت مش��تریان در داخل و خارج میشود و بنگاههای
تولیدی و اقتصادی باید ب��رای افزایش اعتبار و ارتقای جایگاه
اجتماعی ،با برنامهریزی برای تولید رقابتی خود را بهدرستی به
آحاد جامعه معرفی کنند.
در واقع افزایش رضایت مش��تریان به مفهوم کاهش هزینهها
و زم��ان تولید ،ن��اب و بهنگام بودن تولی��د ،مزیتی رقابتی در
س��ازمانها و ش��رکتهای تولیدی اس��ت و آنچه موجب رونق
تولید و توس��عه بازار تولیدات داخلی میشود ،احترام به حقوق
مش��تریان و رعایت اصول مش��تریمداری است که میتواند با
ایج��اد فضای رقابتی در دو بخش تولید و بازار ،س��بب انتخاب
تولیدات داخلی ازسوی مشتریان شود؛ بنابراین تولید باکیفیت
و رقابتی ،از مهمترین عوامل توس��عه بازار و پویایی کسبوکار
در کش��ور است .بر این اساس بنگاههای تولیدی همواره در پی
توسعه سهم بازار خود از طریق کسب مزیت رقابتی هستند.
نکته اساس��ی این اس��ت که وقتی در فرهن��گ یک جامعه
جایگاه ،نقش و کارکرد مشتری بهدرستی تعریف و تبیین شود
و خدمت به مشتری بهعنوان یک ارزش مطرح باشد ،سازمانها
در جایگاه اصلی خود قرار میگیرند ،بهطوری که هر س��ازمان،
خدمات باکیفیت و باارزش به مشتری ارائه میکند و از خدمات
ارزشمند دیگر سازمانها بهرهمند میشود و در نتیجه رضایت
و باالتر از آن خرسندی و وفاداری مشتری محقق میشود.
کیفی��ت و بهبود آن ،موضوع مهم و حیاتی در هر س��ازمان
و بن��گاه اس��ت .برخ��ی کیفی��ت را تنه��ا انطب��اق ب��ا ضوابط
ازپیشتعیینش��ده میدانند و بهعبارتی دیگر کیفیت مترادف
استاندارد تلقی میشود ،در حالی که کیفیت مفهومی وسیعتر
دارد و بهمعن��ی پاس��خگویی ب��ه درخواس��تهای منطق��ی و
حقمدارانه مشتریان است.
در حالحاضر صنعت بهعنوان مهمترین بخش کس��بوکار
و تجارت در کانون توج��ه مصرفکنندگان قرار دارد و کیفیت
ارائه محصول ،عنصری ضروری در بازارهای رقابتی فعلی شده
اس��ت؛ بهویژه در اروپا در هی��چ مقطعی از زمان کیفیت تا این
حد حائز اهمیت نبوده است.
ب��دون تردید تولید باکیفیت و رقابتی در هر کش��وری نقش
مهم��ی در توس��عه کس��بوکار ،افزایش رفاه ،بهب��ود وضعیت
اقتصادی و آسایش مردم دارد.
به این لحاظ کش��ورهای زیادی در تالشند کیفیت تولیدات
خ��ود را در هم��ه زمینهها ارتق��ا دهند تا پ��س از تقویت برند
محص��والت و ش��کوفایی صنایع کشورش��ان بتوانن��د صادرات
محصوالت خود به س��ایر کش��ورها را تس��هیل کنند و بخش
زیادی از اش��تغال ،درآمد و ارزش افزوده کشورشان را به بازار
رقابت��ی و صادرات اختصاص دهند و عالوه بر ایجاد اش��تغال و
آسایش آحاد جامعه ،امکان توسعه زیرساختهای تولید رقابتی
برای محصوالت باکیفیت فراهم شود.
در حالحاض��ر یکی از مهمترین چالشها در مس��یر تولید
رقابتی ،عدم سرمایهگذاری در کشور و تامین نقدینگی و منابع
مالی است.
مهمتری��ن دلیل��ی ک��ه باع��ث حض��ور نیافتن بس��یاری از
ش��رکتهای صنعتی و کش��ورها در بازار جهانی شده و رقابت
آنها را در این بازارها غیرممکن کرده ،فقدان ویژگیهای کیفی
در محصوالت تولیدیشان بوده است.
اس��تفاده از فناوریه��ای نوی��ن و احس��اس مس��ئولیت از
پیشش��رطهای مهم تولی��د دانشبنیان اس��ت .البته بهاعتقاد
کارشناس��ان حوزه اقتصاد و بازار ،کیفیت محصول در کنار نرخ
مناسب ضامن توسعه فروش و افزایش سهم بازارهای منطقهای
و جهانی است که اگر مورد عنایت جدی تولیدکنندگان کشور
قرار گیرد ،تولید رقابتی محقق میشود.
تحق��ق تولید رقابتی تنها با تولید محصوالت باکیفیت و نرخ
رقابتی ممکن است و با این اقدام و در راستای تحول اقتصادی
در ش��رکتهای تولیدی ،بازگشت س��رمایه ،سود فروش ،سهم
ب��ازار ،کاه��ش هزینهها و ارزش س��هام از رش��د قابلتوجهی
برخوردار خواهد شد.

کوتاهی در
نظارت بر چرخه
تامین و توزیع
کاال پذیرفتنی
نیست

رئیسجمهوری برای نخستین بار در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم
بازار حض��ور یافت و تاکید کرد :کوتاهی در نظارت بر چرخه تامین و
توزیع کاال پذیرفتنی نیس��ت .محمدمه��دی رحیمی ،مدیرکل روابط
عمومی نهاد ریاس��تجمهوری نیز با انتشار توئیتی تاکید کرد :حضور
فعاالنه اعضای دولت و نمایندگان س��ایر قوا و نهادها در جلس��ه ستاد
تنظیم بازار ،تحقق سخنان رهبر معظم انقالب است که همگان را به
ش ِرو فراخواندند.
کمک دولت در پیشبرد برنامههای اقتصادی مهم پی 
رئیسجمهوری در این جلسه ،نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کاال

را مسئله مهمی در اجرای موفق طرح اصالح اقتصادی دانست و گفت:
انجام این کار فعالیت جدی ،مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را
میطلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاستجمهوری ،رئیسی با قدردانی
از رهب��ر معظم انقالب که پی��ش از آغاز اجرای طرح اصالح اقتصادی
همگان را دعوت به یاری دولت در اجرای بهتر این طرح مهم کردند،
اظهار کرد :نقشآفرینی مردم مانند همه عرصههای خطیر گذشته در
این اصالح اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن موفقیت آن است.

رئیس��ی با تاکید بر اینکه باید به شبهات و گرههای ذهنی مردم در
زمینه این طرح حتما پاس��خ داد ،افزود :اقناع افکار عمومی و اقش��ار
مختل��ف و نخبگان جامعه برای درک بهت��ر و همراهی در اجرای این
طرح بسیار مهم و ضروری است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :نظارت بر زنجی��ره کاال ،از تامین و تولید تا
توزیع و فروش در فروش��گاهها و خردهفروش��یها مسئله مهم دیگری
اس��ت که برنامهریزی و فعالیت جدی ،مداوم و میدانی همه نهادهای
مسئول را میطلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

رئیسی در پنجمین گفتوگوی زنده  تلویزیونی با مردم تاکید کرد

«جان و نان مردم» دغدغه مشترک مجلس و دولت
تغییری در قیمت نان ،دارو و بنزین نخواهیم داشت

رئیس��ی در پنجمین گفتوگوی زنده تلویزیونی با مردم
درباره اقدامات دولت س��یزدهم از جمله شفافس��ازی در
نظ��ام اقتصادی و توزیع عادالنه یارانهها س��خن گفت و به
مردم اطمینان داد که به هیچ وجه اجازه گران شدن کاالها
بهوی��ژه بنزین ،دارو و ن��ان را نخواهد داد و در عین حال با
هدف مردمیس��ازی و توزیع عادالن��ه یارانهها ،مبلغ یارانه
 3دهک پایین جامعه ب��ه نفری  ۴۰۰هزار تومان در ماه و
برای دهکه��ای دیگر به ماهانه  ۳۰۰هزار تومان برای هر
نفر افزایش یافت.
رئیسجمهوری با اش��اره به دغدغهه��ای جدی روزهای
آغازین فعالیت دولت اظهار کرد :امروز نگرانیها نس��بت به
صیانت از جان مردم در برابر ش��یوع کرونا ،ذخایر کاالهای
اساس��ی ،ذخایر ارزی و ریالی کش��ور ،تج��ارت خارجی و
فروش نفت تا حدود قابلقبولی رفع شده و دولت بر اصالح
نحوه و محل تخصیص یارانه کاالهای اساسی تمرکز کرده
است.
رئیسی یکی از دغدغههای روزهای آغازین فعالیت دولت
سیزدهم را نگرانی نسبت به ذخایر کاالهای اساسی عنوان
کرد گفت :با ت�لاش دولت در مدت کوتاهی نگرانی درباره
ذخایر کاالهای اساسی نیز رفع شد.
وی چالش جدی پی��شروی دولت را موضوع تخصیص
ناعادالنه یارانه کاالهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی
معرفی کرد و گفت :پرداخ��ت ارز ترجیحی تهدیدی برای
تولید و موجب کاهش بهرهوری اقتصاد است .تخصیص این
ارز ،تبعیض و فس��اد و رانتخواری ایجاد کرده بود که این
روند باید اصالح و فکری برای این قضیه میشد.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه برای تصمیم در زمینه
ادامه یا حذف ارز ترجیحی نیازمند «اجماع»« ،اقناعسازی
افکار عمومی» و «آماده س��ازی زیرس��اختهای کش��ور»
هس��تیم ،اظهار کرد :طرح مردمیس��ازی و عادالنه کردن
یارانهها کامال مبنای کارشناسی دارد .به هر حال باید قانون
را اج��را و تالش کنی��م به مردم بهویژه نیازمندان و قش��ر
ضعی��ف جامعه به هیچ عنوان فش��اری وارد نش��ود و اینها

یارانه واریزی فعال قابلبرداشت نیست

رئیسجمهوری دوشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی
در سخنانی با مردم اعالم کرد مبلغ یارانه  3دهک پایین
جامع��ه ب��ه  ۴۰۰هزار تومان و ب��رای دهکهای دیگر به
 ۳۰۰ه��زار تومان در م��اه افزایش یافت .ب��ه این ترتیب
روز گذش��ته یارانه  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار تومانی به حس��اب
سرپرس��تان خانوار  ۷۲میلیون ایرانی واریز شد که البته
فعال قابل برداشت نخواهد بود.
برهمین اس��اس سازمان هدفمندس��ازی یارانهها اعالم
کرد زم��ان اس��تفاده از یارانه واریزی ازس��وی دولت در
آینده اعالم خواهد ش��د ،اما تا آن زم��ان این مبالغ قابل
برداش��ت و اس��تفاده نیس��ت .به گ��زارش روابطعمومی

مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنند.
رئیسجمهوری خطاب به مجری برنامه گفت :این همان
نکتهای اس��ت که جنابعالی در آغاز گفتوگو تحت عنوان
«جان و نان م��ردم» مطرح کردید و بهعنوان نکتهای مهم
دغدغه مشترک مجلس و دولت و همه دستگاهها است.
رئیس��ی در پاسخ به س��وال مجری درباره جزئیات طرح

ثبتنام یارانهبگیران جدید بهزودی آغاز میشود
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :بهزودی سامانه سازمان هدفمندسازی یارانهها کار خود را
دوباره شروع میکند و همه آنهایی که به هر دلیلی یارانه نمیگیرند میتوانند در این سامانه ثبتنام
کنند .به گزارش مهر ،حجتاهلل عبدالملکی در یک گفتوگوی تلویزیونی ،درباره ثبتنام افراد واجد
ش��رایط دریافت یارانه اظهار کرد :بعضا ممکن اس��ت افراد ،متمول و از دهک دهم باش��ند که وضع
مالیش��ان خوب اس��ت که جواب مثبت دریافت نخواهند کرد ،اما کارگران اگر یارانهبگیر نیستند،
یارانهش��ان برقرار خواهد ش��د .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره ثبتنام افراد واجد ش��رایط
دریافت یارانه گفت :بهزودی س��امانه سازمان هدفمندی یارانهها کار خود را دوباره شروع میکند و
همه آنهایی که به هر دلیلی یارانه نمیگیرند میتوانند در این سامانه ثبتنام کنند.

سازمان هدفمندسازی یارانهها در روزهای آینده اطالعات
بیشتری به مردم ارائه و زمان استفاده از این یارانه جبرانی
ازس��وی دولت در آینده اعالم خواهد شد ،اما تا آن زمان
این مبالغ قابل برداشت و استفاده نیست .همچنین طبق
این اطالعیه ،کس��انی که در لیس��ت یارانهبگیران وجود
داش��ته اما یارانهای دریافت نکردهان��د میتوانند اعتراض
خ��ود را از طریق س��امانه  hemayat.mcls.gov.irیا
ش��ماره  ۶۳۶۹اعالم کنند .ثبتن��ام از متقاضیان جدید
یارانه ،ازقلمافتادگان ،جاماندگان و منصرفان دوره قبل نیز
بهزودی از طریق وبگاه سازمان هدفمندسازی یارانهها و
رسانههای جمعی اطالعرسانی خواهد شد.
اصالح نحوه و محل پرداخت یارانه کاالهای اساس��ی بیان
ک��رد :این یاران��ه تا ام��روز در زنجیره تامی��ن و توزیع به
واردکننده پرداخت میشد که مشکالتی ایجاد کرد و همه
به این مش��کالت واقف هستند .در این طرح ،یارانه به آخر
زنجیره یعنی مصرفکننده پرداخت میش��ود تا او خودش
سفرهاش را مدیریت کند.

رئیسجمهوری درباره اینکه با اجرای طرح کمکمعیشتی
قرار اس��ت به ه��ر فرد چه میزان پرداخت��ی صورت گیرد،
خاطرنش��ان کرد :س��ازمان برنامه و بودجه این موضوع را
کارشناس��ی کرده و پیش��نهادی که داده این اس��ت که به
 ۳ده��ک اول ،نفری  ۴۰۰هزار تومان یعنی یک خانواده ۵
نفره ۲ ،میلیون تومان در ماه و به دهکهای چهارم به بعد
هم  ۳۰۰هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد ش��د.
رئیس��ی تاکید کرد :در این طرح همه مردم بدون استثنا از
یاران��ه نان و دارو برخوردارن��د و به هیچ عنوان قیمت نان،
دارو و بنزین افزایش پیدا نمیکند.
رئیس��ی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا اصالح نحوه و
محل پرداخ��ت یارانه کاالهای اساس��ی در نرخ نان تغییر
ایجاد میکند ،گفت :نان س��نتی با قیمت س��ابق به دست
همه مردم خواهد رسید .دارو در پوشش بیمهای میرود و
قیمت آن هم تغییر نمیکند و زیرس��اختهای این کار نیز
تکمیل و آماده میشود.
وی خاطرنش��ان کرد :تا زمانی که زیرس��اختهای فنی
ب��رای کاالب��رگ الکترونیک آماده ش��ود ک��ه احتماال یک
ی��ا دو ماه باش��د ،یارانه کمکمعیش��تی بهص��ورت نقدی
پرداخت خواهد ش��د و هر وقت کاالبرگ الکترونیک آماده
ش��د ،تناس��ب میزانی که بهعنوان کمکمعیشتی پرداخت
میشود ،با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
رئیسجمه��وری در بخش دیگ��ری از صحبتهای خود
تاکید کرد :اجازه نخواهیم داد بازار رها باشد و هر کاالیی با
هر قیمتی فروخته شود.
رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه تالش میشود با ایجاد
زیرس��اختها ،نان س��نتی با قیمت فعلی در اختیار مردم
قرار گیرد و افزایش بهای آرد آن بهنحوی به فروش��ندگان
پرداخ��ت ش��ود ،گفت:یارانه نان س��نتی ج��دای از کمک
معیشتی پرداختی به مردم ،به نانوایان پرداخت خواهد شد.
رئیسجمهوری با اشاره به لزوم هماهنگی تمام دستگاهها
و نهادها برای مبارزه با فساد ،تاکید کرد :هیچ بخشی اجازه
ندهد کوچکترین اجحافی در حق مردم انجام شود.

بانکها یارانه جدید را واریز کردند
مدی��رکل روابط عموم��ی بانک مرکزی از واری��ز مبالغ اعالمی یارانهها به حس��اب سرپرس��تان خانوارها
ازس��وی همه بانکها تا  ۳بامداد روز گذش��ته خب��ر داد .مصطفی قمریوفا در برنامه زن��ده تلویزیونی اظهار
ک��رد :پ��س از س��خنان رئیسجمهوری تا  ۴بامداد روز سهش��نبه در اتاق وضعیت بودی��م و کارهایی که باید
در ای��ن زمینه طبق دس��تور رئیسجمهوری پیگیری میش��د را بررس��ی کردیم .وی ادام��ه داد ۱۰ :دقیقه
مان��ده به اتم��ام س��خنان رئیسجمهوری ،واری��ز مبلغ کمکمعیش��تی برای م��ردم و خانوارها آغاز ش��د
و تا س��اعت  ۳بام��داد تمام بانکها واری��زی را انجام دادن��د .بهگفته قمریوفا طبق پیامک��ی که برای مردم
ارس��ال ش��ده ،مبال��غ واریزی فع�لا بلوکه میماند ت��ا زمانی ک��ه دولت آغ��از هدفمندی یارانهه��ا را اعالم
کند.

یارانه نان و دارو به همه افراد پرداخت میشود
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه سیاس��تهای جدید بهمعنای
آزادس��ازی قیمتها نخواهد بود ،از پرداخ��ت یارانه به ۹۰
درص��د افراد جامعه خبر داد و گفت :تا آماده ش��دن کارت
یارانه ،پرداختها بهصورت نقدی است.
سید احسان خاندوزی با حضور در برنامه صف اول گفت:
 ۳۰درص��د جمعیت یارانه  ۴۰۰ه��زار تومانی و  ۶۰درصد
یارانه  ۳۰۰ه��زار تومانی دریافت خواهند کرد که البته ۱۰
درص��د جمعیت نیز بینی��از از کمکه��ای حمایتی دولت

شناسایی شدند.
بهگفته وزیر اقتص��اد یارانه نان و دارو به همه
اف��راد و دهکها پرداخت میش��ود و تمایزی در
این دو ح��وزه وجود ندارد .وزی��ر امور اقتصادی
و دارای��ی تصری��ح ک��رد :اطالع��ات مرب��وط به
دهکبندی جمعیت در سامانه وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی تجمیع ش��ده و با حداکثر دقت،
تمایز میان دهکها انجام شده است.

خان��دوزی ادام��ه داد :در دولت تصمیم بر این
اس��ت که بهجای واریز چندمرحل��های یارانهها،
تمام کمکهای معیشتی به شکل یکپارچه واریز
شود و از خرداد امسال این کار انجام میشود که
بر این اس��اس دیگر خب��ری از یارانه  ۴۵هزار و
 ۵۰۰تومانی نیست.
وی با اش��اره به طرح جدید نان گفت :طرحی
ک��ه در وزارت اقتصاد پیش��نهاد داده ش��د ب��ه این صورت

بود ک��ه پرداخ��ت از جیب م��ردم برای مص��ارف متعارف
هی��چ تغییری نکن��د .در واقع ،م��ردم همان ن��رخ قبلی را
میپردازند.
در این طرح ،تعداد نان خریداری ش��ده در س��امانه ثبت
میش��ود و بهدنب��ال آن نیز میزان آرد مورد اس��تفاده ثبت
میش��ود و قابل شناسایی خواهد بود .برای جبران نیز ،نانوا
را برای این حمایت انتخاب کردیم که بخش��ی از یارانه نان
به او پرداخت میشود.

امضای تفاهمنامه
بین انجمن روابط عمومی ایران و موسسه صمت
ش��نبه ۱۰ ،اردیبهش��ت با حضور رئیس و اعضای
هی��ات مدی��ره انجم��ن روابط عمومی در موسس��ه
صمت ،تفاهمنامه مشترکی میان دو طرف امضا شد.
در آس��تانه هفت��ه روابط عمومی ،ب��ا هدف تاکید
بیش��تر بر اهمی��ت فعالیتهای رواب��ط عمومی در
کش��ور ،رئیس هیات مدیره انجم��ن روابط عمومی
ایران بههمراه س��ایر اعضای این انجمن در موسسه
صم��ت حض��ور یاف��ت و ب��ا انعق��اد تفاهمنامهای،
رس��انههای این موسس��ه (روزنامه صم��ت و پایگاه
خبری گس��ترشنیوز) را بهعنوان رسانههای رسمی
انجمن روابط عمومی معرفی کرد.
براس��اس تفاهمنام��های که میان خس��رو رفیعی

ب��ه نمایندگ��ی از انجم��ن و پ��درام باقرن��ژاد ب��ه
نمایندگ��ی از موسس��ه فرهنگ��ی و مطبوعات��ی
صمت ب��ه امضا رس��ید ،ای��ن مجموعه رس��انهای،
مس��ئولیت تهیه و انتش��ار ویژهنامهه��ای تخصصی
ح��وزه رواب��ط عموم��ی را نی��ز عه��دهدار ش��ده
است.
گفتنی اس��ت اعض��ای هیات مدیره ای��ن انجمن
بهترتیب خسرو رفیعی رئیس هیات مدیره ،ابوالقاسم
حکیمی��ان خزان��هدار ،ناصر رزاقمن��ش عضو هیات
مدیره ،شهرام علیپور بازرس اصلی و حسن نصیری
قیداری عضو دیگر هیات مدیره در این دیدار حضور
داشتند.

