
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

قوه  نینمود دارد چراکه ا هیدر قوه مجر شتریچالش ب نیاست. ا ی، مساله چالش کارآمدبندهبحث  یاصل محور

 نیوضع موجود است. ما در ا یکه دارد، مسئول اصل یاراتیو اخت فیاست و با توجه به وظا یحکمران کانینوک پ

نبود، ما هنوز  میما، آنگونه که انتظار داشت شرفتیو سرعت پ تیفیاما ک میداشت یممه اریبس یسال دستاوردها 42

مساله  قتریعم یشود که کم یمساله موجب م نیهم م،یا دهینرس میکرده بود ینیب شیکه پ یگاهیبه آن جا

  .میقرار بده یدولت ها را مورد تامل جد یکارآمد

 (Productivity)ی کارآمد یعلم فیتعر *

 :در عملکرد دولت ها، دو مولفه دارد یکارآمد

کار  یرا که در ابتدا یدولت چقدر توانسته است اهداف کیمعنا که  نیبه ا :(Effectiveness) یمولفه اثربخش-1

 کرده بود، محقق کند؟ میترس

 هنیبا صرف چه مقدار هز دهیکه رس یمعنا که دولت به همان اهداف نیبه ا :(efficiency) کارآئیمولفه   -2

  .است دهیرس یو زمان یمال ،یانسان

 یعنیاست،  یمساله ما، چالش کارآمد میگو یم نکهیدهد. ا یدولت را شکل م کی یدو مولفه، کارآمد نیا جمع

 م،یدیرس یم دیبا یمثال از نظر زمان یکمتر نهیبا هز میا دهیاگر رس ای م،یا دهیاز اهداف مان نرس یبه برخ ای نکهیا

  .میدیرس یهفت سال قبل م دیرا با نیا م،یا دهیبه هدف خود رس یموضوع کیدر  1400اگر االن در سال 

اهداف را از همان اول  نکهیا یعنیاست.  هیقوه مجر یکارآمد یارتقا زدهم،یمساله دولت س نینظر من، مهمتر به

 یمنابع انسان نیو استفاده از بهتر یمنابع مال نیکند، سپس با صرف کمتر میترس یو کارشناس یدرست و منطق

  .اهداف برسد نیزمان ممکن به ا نیدر کمتر

 و ارائه راهکارها یعلل نارکارآمد یبررس*

که چه  میکن یموضوع را بررس نیالزم است ا م،یقرار بده یرا مورد بررس یمساله کارآمد میبهتر بتوان نکهیا یبرا

. به نظر من، میرا حذف کن یکارآمد یبا رفع آنها، موانع ارتقا میشده تا بتوان هیقوه مجر یمنجر به ناکارآمد یعلل

 ند،یکرد: چالش ساختار، چالش فرآ میبه سه بخش تقس انتو یرا م هیدر قوه مجر یکننده ناکارآمد جادیعلل ا

  .خواهم داد حیتوض بیسه چالش را به ترت نیچالش کارگزاران. ا

 :چالش ساختار -الف



 ییو هم افزا یهماهنگ کی ه،یمختلف قوه مجر یخود نهادها نیاست. اوال ب یدچار اختالل جد ه،یه مجرساختار قو

مثال در مساله توزیع مرغ در بازار، کنند. یم یکار یمواز ایکنند  یم یرا خنث گریکار همد ایوجود ندارد، بعضا 

 ،چالش ساختاری مساله کشاورزی بود.مشکل اصلی در  ناهماهنگی ساختاری میان وزارت صمت و وزارت جهاد و 

کند و آن  یم جادیا یگرید این امر مشکل یعنی اختیارات  و وظایف و مسئولیتهای دستگاه ها مشخص نیست.

به  ییمسئول پاسخگو دیتوان یشما نم ست،یها مشخص ن تیمسئول ورحدود و ثغ یاست. وقت «ییعدم پاسخگو»

چون حد و  گر،ینهاد د دیگو یم گریاست، نهاد د گریمسئول نهاد د دیگو ینهاد م نیا د،یکن دایمشکل را پ کی

 . ستیو روشن مشخص ن قیها به صورت دق تیمرز مسئول

قانون بودن، فراتر  یمجر یعنیمشخص خود،  فهیباعث شده تا دولت ها، از محدوده وظ یساختار یچالش ها نیا

  .بشوند یاسیکنشگر س کیبه  لیخود، خودشان تبد یقانون تیبروند و بدون توجه به مسئول

 تیریتمرکز خود را بر مد نکهیا یبه جا ،ی محضاسیکنشگر س کیشد به  لیقانون بودن، تبد یاز مجر یوقت دولت

 یهم مسائل جامعه حل ناشده باق تیکند، در نها یم یاسیس یمباحث و چالش ها ریو اجرا بگذارد، خود را درگ

  .ماند یم

 یو خط مش (Politics) استیبه آن اشاره کنم تفاوت س دیبا نجایکه در ا یمهم اریاز مسائل بس یکی دینیبب

 یتیریمدل مد کیرا چگونه با  یکل یها استیما س یعنی ،یعموم یاست. خط مش (Public policy) یعموم

 تیریمحل دانش مد یعنیاست،  Public policy محل هیاست، قوه مجر تیریمحل دانش مد نجایا م؟یاجرا کن

کشور،  یمتاسفانه در همه عرصه ها دینیب ی. شما میورز استیو س Politics نه محل است چگونه اجرا کردن و

با هزاران چالش و مساله  د،یشو یوارد حوزه ورزش م یتفوق دارد. مثال شما وقت یتیریبه نگاه مد یاسیس رویکرد

مساله چقدر  نیشود. ا یم تیبه اولو لیمساله ورود زنان به ورزشگاه تبد گهانوجود دارد، نا طهیح نیکه در ا یا

جامعه بانوان  یمعضل اصل ایآ ست؟یآن چ یبر فرض هم که کامال حل شد، آورده عمل رد،یگ یم یاز جامعه انرژ

 یدر ارتقا یآورده محسوس چیاما عمال ه میبده یغاتیکه با آن مانور تبل میکرده ا یصرفا کار ایکشور حل شد؟ 

در حوزه  یاساس یاز چالش ها یاریدر حوزه زنان، بس ی. وقتمیزنان کشور نکرده ا تیجمع یسالمت و نشاط  واقع

 نیدست امور زم نیو از ا یاقتصاد یآنها در بنگاه ها یخانواده، در حوزه دفاع از حقوق شغل یتیحما یقانون ها

 چیه فتد،یب یو در آخر سر هم هر اتفاق میو بحث و جدل راه بنداز میحق ورود به ورزشگاه را علم کن مییایمانده، ب

خورد که خود را مدافع  یم یاسیو س یغاتیمانور تبل کیزنان ندارد و تنها به درد  تیدر بهبود وضع یآورده واقع

  بکند؟ دیبا هیاست که قوه مجر یکار نیا ای. آمیحقوق زنان جا بزن

و  یاسیارتباطات س وبیچرخه مع یکی م،یدر دولت ها مواجه وبیچالش ساختار، ما با دو چرخه مع نیهم در

معنا است که دولت ها ارتباطات  نیبه ا یاسیارتباطات س وبی. چرخه معیاسیاقتصاد س وبیچرخه مع یگرید



 فیرا از ط خود و عمال هندد یشکل م یاسیس یها یبراساس جناحبند یو بدنه اجتماع یخود را بدنه کارشناس

مصالح عامه مردم است،  نیکنند. دولت موظف به تام یمحروم م گر،ید یاجتماع قیسال ایاز کارشناسان  یعیوس

جناح است  کیباشد که مردم احساس کنند، دولت متعلق به  یطور دینبا رد،یعموم مردم را در نظر بگ دیپس با

نبود سازوکار ارتباطی میان دولت و مردم   .ردیگ یم نظرح را در جنا کیخود فقط منافع  یها یریگ میو در تصم

در پی افزایش نرخ بنزین بود. وقتی دولت نمی تواند با مردم صحبت کند و دالیل  98مهمترین دلیل بحران آبان 

  تصمیمش را به مردم منتقل کند یک تصمیم اقتصادی تبدیل به یک بحران اجتماعی می شود.

چرخه گردش ثروت  ،یاسیاقتصاد س چرخهاست.  یاسیاست، چرخه اقتصاد س وبیکه عرض کردم مع یدوم چرخه

 .شود یمواجه م یو فراوان یجد یبا چالش ها یاقتصاد ستمیشد، کل س وبیچرخه گردش ثروت مع یاست، وقت

وجود  ییو رانت ها اهایوجود دارد، ماف یوبیچرخه مع کیخورد،  یبا اقتصاد گره م هیکه قوه مجر ییآنجا یعنی

 4200ارز  دهیپد نیمثال شما در همگذارد.  یجامعه م یاقتصاد زمیخود را بر کل ارگان یاثر منف تایدارد که نها

ارزی را به خود را  ارانهی نکهیا یتوانست به جا یآمد، دولت م رونیاز دل آن ب یکه چه مفاسد دیدید یناتوم

سفره این  اختصاص دهد تا  مصرف کننده بویژه اقشار ضعیف جامعهاختصاص دهد، به  دالالن و واردکنندگان 

از کنشگران  یخاص فیط یآن هم برا یتومان 4200اختصاص ارز روز به روز کوچکتر نشود. اقشار محروم و مظلوم 

 بزرگترین ظلم و بی عدالتی و فساد اقتصادی درساز  نهیدولت داشتند، زم یاسیبا بدنه س ییوندهایکه پ یاقتصاد

  تاریخ معاصر کشور شده است.

 

 یاشتباه بزرگ کی نیو ا یورز استیهستند نه در مقام س تیریکنم که دولت ها در مقام مد یم دیدوباره تاک پس

 ایشوند، ثان یورزانه، مسائل کشور اوال فهم نم استیس کردیجمهور تاکنون مرتکب شده اند. با رو یاست که روسا

همانها هم  یباشند، و از طرف نیقدرت آفر ،یاسیشوند که در رقابت س یمطرح م یشوند. تنها مسائل یحل نم

 دیدیرا بشود با آن داد. شما د یبازده مانور رسانه ا نیشتریشوند که ب یحل م یشوند، بلکه طور یحل نم حیصح

 یرا به جا یخارج استیو س یمجاز یمساله فضا داهایکردند کاند دیخود تاک ریاخ یکه رهبر انقالب در سخنران

 نکهیاست که دادم، ا یهمان هشدار شان،یسخن ا نیاست. ا نیهم لشیالقا نکنند، دل مردمکشور به  یمساله اصل

  .معطوف به حل مساله است تیریبداند کارش مد دیآلوده شود، با یورز استیبه س دیدولت نبا

 یم حیدر حل مسائل مردم است. دولت ترج یرکا یاسیو دوازدهم نمونه بارز و آشکار س ازدهمیدولت  متاسفانه

حل  یمجاز یو فضا تریداشت را، آن هم در توئ یغاتیتبل-یاسیکه آورده س یبلکه مشکالت ،یداد نه مشکالت اصل

 ،یتربازیکرد تا با توئ یدوازدهم تالش م دولتبا مساله بود.  یکند. مواجهه دولت با مسائل، حل مساله نبود، باز



مردم را در  یآفت دچار نشود و مساله اصل نیمواظب باشد که به ا دیبا زدهمیحل مساله بدهد. دولت س شینما

 .حل کند دانیو کف م  یو واقع یقیحق یفضا

 یندیچالش فرآ

پنج  ندیفرآ کی دیشده و حل مشکالت مردم با میکردن اهداف ترس یاتیعمل ریدر مس هیبعنوان قوه مجر دولت

. یابیارز تای، اجرا و نها( policy design)یخط مش یطراح ت،یاولو نییمساله، تع صید: تشخکن یرا ط یمرحله ا

پنج مرحله و چالش  نی. امی سازد ناکارآمد حکمرانی را مشکل  نیکه ا میما در هر چنج مرحله دچار مشکل هست

  .دهم یم حیتوض بیرا به ترت میکه در هربخش دار ییها

 مساله صیتشخ-1

مسائل کشور را درست و به موقع  دیمعنا که ما با نیبه ا م،یهست یمسائل کشور دچار مشکل جد صیدر تشخ ما

داده  صیتشخ رید یشود. اگر مساله ا ینم یاگر مساله درست فهم نشود، راه حل آن هم درست طراح م،یبفهم

 یستیبرالینگاه نئول کیکه با  است نیا میما که به دولتمردان دار یدشوار خواهد شد. نقد اریبشود، حلش بس

ممکن  گر،ید یاز سو ایمشکل است.  کی نیکند که ا یدانند، فهم نم یاز مسائل کشور را مساله نم یلیاساسا خ

فهمند،  یشان مساله را درست نم ینظر یمساله است، اما بخاطر همان چارچوب ها کی نیاست درک کنند که ا

مثال در بحث افزایش قیمت بنزین، سناریوهای   .را اشتباه بروند سالهحل م ریشود که کل مس یباعث م نیهم

دیگری برای تحلیل مساله وجود داشت که نفع عمومی بیشتری به آحاد جامعه می رساند. سیاست موجود یارانه 

ه بنزین به اذعان همه، به نفع طبقه متوسطی است که بعضا چند وسیله نقلیه دارد و عمال اقشار محروم فاقد وسیل

 نقلیه از این یارانه بی بهره اند.

 یاز مشکل جد یبخش دنیفهم ریاست. خود د دنیفهم ریچالش همانطور که عرض کردم، د نیا گرید بخش

 میمتوجه شد یو وقت میمساله شد نیمتوجه ا ریاست. ما د تیمشکل، مساله جمع نیکشور ما است. نمونه بارز ا

هم  دیشد. شا دهیفهم رید انبحر نیآن بحران آب است. ا گرینمونه د. میافتاده بود یتیکه در چاله مشکل جمع

ناگهان چرخش  دیبا دم،یدیفهم ریرا د یمساله ا ینشده است!! ما وقت دهیبحران درست فهم نیهنوز هم ا دییبگو

دشوار است. پس شناخت بهنگام مساله و فهم درست از  یلیخ ایاست  ینشدن ای نیکه ا میداشته باش یاستیس

  .میکه ما در آن دچار مشکل استمرحله حل مسائل کشور  نیآن، اول یایزوا

 ها تیاولو نییتع-2

حل آنان به کار  یها، توان دولت را برا تیکرد و براساس اولو یبند تیآنها را اولو دیمسائل، با دنیاز فهم بعد

نگاه  یبحث اشاره کردم. وقت نیبه ا یساختار ی. در قسمت چالش هامیبخش هم دچار مشکل نیگرفت. ما در ا



 یم یمسائل تیمردم باشد، اولو یواقع ائلمس ت،یاولو نکهیا یزده بر حل مسائل کشور حاکم شد، به جا استیس

 یدر فضا یتر یددولت حضور ج دینیب یم یدولت داشته باشد. گاه یرا برا یغاتیآورده تبل نیشتریشود که ب

 نیبدهد، ا یغاتیو تبل یمانور رسانه ا ،یمجاز یفضا قیخواهد از طر یچرا؟ چون م ،یواقع یدارد تا فضا یمجاز

 کیدر  هیشود قوه مجر یکند و باعث م یدور م یواقع یچراکه آن را از فضا ه استیقوه مجر یبرا یماریب کی

مسائل را درست نفهمد،  یبند تیشود، اولو یهم باعث م یتوهم یدر فضا یکند. زندگ یزندگ یتوهم یفضا

کند تا مثال حل مشکالت زنان و جوانان  یم دایپ یشتریب بیضر شیبرا نستاگرامیا نگیلتریشود که ف یم نیهم

  .نداشته باشند یمجاز یبه فضا یکه ممکن است اصال دسترس ییوستار

 

مصاحبه گرفت که سالها خودش را پشت  یدختر خانم کیگزارشگر از  ،یاست که در مستند انقالب جنس ادمی من

من بودن در  یایگفت همه رو یآن دختر خانم م ند،یرا بب یرساند تا بتواند باز یم یآزاد ومیاستاد یوارهاید

کرده  تیفعال یغاتیها و بمباران تبل انهمن، چقدر رس یکردم که خدا یاست. من با خودم فکر م یآزاد ومیاستاد

حقوقش هنوز از سمت دولت حل نشده است، فکرش از آنها منصرف شده  نیتر یاتیکه ح یاند که دختر خانم

دختر  نیاو فراهم کند ا یرا برا یامرحداقل نیهم یفقط ورود به ورزشگاه است. خب اگر دولت شیایاست و االن رو

  .مسائل امروز ما است نیها، از مهمتر تیاولو نییا را به او داده است. به هرحال تعیکند که دولت همه دن یفکر م

 

 policy design)یخط مش یطراح -3

 یاصل یاز بزنگاه ها یکی یهم مثل موارد قبل نجایرسد. ا یم یخط مش یها، نوبت به طراح تیاولو نییاز تع بعد

شود.  یبررس یگوناگون امر به درست یایاست تا زوا یمختلف فکر یها فیکارشناسان خبره از ط ازمندیاست که ن

ببندد و با تکبر آنها را کم سواد بخواند،  اساناز کارشن فیط کی یبخش گوشش را بر صدا نیاگر دولت باز هم در ا

  .هم به چشم دولت و هم به چشم مردم خواهد رفت تایدودش نها

اجرا به کار ببنند. متاسفانه ما شاهد  یرا برا دیجد یها دهیدر ارائه راه حل ها خالقانه رفتار کند و ا دیبا دولت

 یبرا یا دهیا گرید یعنیبا انسداد مواجه شده بود.  ییاز موارد گو یاریو دوازدهم در بس ازدهمیکه دولت  میهست

 یبا راه حل ها شهیاز مسائل را هم یسر کیکه  میاوقات عادت کرده ا یاوضاع نداشت. ما گاه تیریکنترل و مد

 یها شهیکل دیشده. ما با یکارشناس یها دهیالبته ا م،یرا ندار دیجد یها دهیشجاعت امتحان ا م،یکنحل  یتکرار

حل مشکالت  یبرا یپرداز دهیکه در ا یخالقانه ا یها تیو با فعال کردن ظرف میمان را کنار بگذار یگذار استیس

با پژوهشگاه ها و  دیکه بدنه دولت با نجاستی. در امیریبگ شیرا در پ ینوآورانه تر ریمس کیوجود دارد،  ورکش



سفارش دهد  یمشکالت را به مراکز علم یکردن راه حل علم دایپ دیگره بخورد. دولت با یدانشگاه ها و مراکز علم

 یضرور ازین یارتباط دولت و مراکز علم نشگاه،از ارتباط صنعت و دا شیآنان استفاده کند. پ یها تیو از ظرف

  .است رخ نداده ستهیو با ستهیمساله آن چنان که شا نیا است که متاسفانه

 اجرا -4

 ازمندیکشور ضرورتا ن کی. دستگاه بروکراتمیکشور مواجه کیدر بخش اجرا، با مشکل بزرگ نظام فشل بروکرات ما

دولت است.  نیماش یکشور، بعبارت یو بروکراس یاست. دستگاه ادار یگر لیو تسه یچابک ساز ،یبازطراح

و خم آن  چیدستورالعملها در پ اشد،ب یادار یو مملو از کاغذباز دهیچیو پ لیو طو ضیدستگاه، عر نیهرچقدر ا

 کیصفر تا صد  یکه دولت، مجر میبدان دیدر زمان اجرا، با یشوند. از طرف ینم ییاجرا یکنند و به درست یم ریگ

 میکن ییبه خصوص را شناسا استیس کی یدر اجرا راثرگذا یو اجتماع یمردم یبدنه ها دیبلکه با ست،ین استیس

  .میبرسان یوجه اثربخش نیها را به باالتر استیشدن س ییاجرا نها،ارتباط متوازن با آ کیو با 

. ستیاجرا قائل ن ندیدر فرآ و حتی بخش خصوصی مردم یرا برا یسهم چیه در بسیاری موارد دولت متاسفانه

 یتیحما ،یآن به مردم واگذار شود و دولت تنها نقش نظارت یها هست که اگر اجرا استیها و س میاز تصم یاریبس

دولت بخواهد خودش  نکهیشود تا ا یم یاتیعمل یشتریب یلیخ تیموفق بیگرانه داشته باشد، با ضر لیو تسه

  .دخالت دادن مردم، کار را به سرانجام برساند بدون

 

 یابیارز -5

. بعد از ستین نطوریا کهیمرحله اجرا است، در حال نیآخر م،یتصم کیشدن  یاتیکنند که عمل یفکر م یا عده

  .رسد یم یابیمرحله اجرا، نوبت به مرحله ارز

در عمل  ایآ دینیبب دیکن یابیرا ارز میآن تصم دیریگ یم یمیتصم کیکه شما مستمرا  یزمان نکهیا یعنی یابیارز

روزآمد  د،یمدام آن را اصالح کن ست؟یها چ  ییمشکالت و نارسا ر؟یخ ایبود  زیآم تیروبرو شد؟ موفق یبا چالش

  .دیو بعد رها کن دیسیبنو یسند کی نکهینه ا دیکن

داشته  یعملکرد مطلوب تر  هییکشور مانند قوه قضا یاسیدر نظام س یابیارز یاصل ینهادها ریاخ یدر سالها گرچه

از  دیشده با ییاجرا ماتیتصم یابیارز نکهیو از آن مهمتر ا میکنم با نقطه مطلوب فاصله دار یمن فکر م یاند ول

  .واگذار شود گرینهاد د کیبه  یبه کل نکهیداخل دولت انجام نشود نه ا



 ندیدر فرآ مشکلیکند، تا  دایکار را پ یاجرا، به سرعت گره ها ندیفرآ (Monitoring)پایش مستمر با  دیبا دولت

شود، بلکه  یانجام نم نکاریخود، از مانع عبور کند. اما متاسفانه نه تنها ا خط مشی و برنامهبا اصالح  د،یاجرا د

چرا؟ چون  رند؟یگ یهم ناکارآمد بودند، باز هم در مورد استفاده قرار م اکه بارها اجرا شده اند و باره ییها استیس

  .در کار نبوده است یدرست یابیارز

 زارانچالش کارگ

اما به هرحال چون  میمختلف نظام دار یل را در بخش هاکمش نیچالش، چالش کارگزاران است. گرچه ما ا نیآخر

معضالت و  جادیدر ا شتریو ب دیآ یبه چشم م شتریب هینقص در قوه مجر نیاست، ا یحکمران ویدولت، لوکوموت

 ستین نگونهیزنند، واقعا ا یجمهور م سیئر اراتیحرف از کمبود اخت انیاز آقا یبرخ یگذارد. گاه یمشکالت اثر م

که بخواهد  یجمهور سیاست که رئ نجایدارد، اما مساله ا یادیز اراتیوضع کشور اخت رییتغ یجمهور برا سیو رئ

جمهور و به  سیرئ یها یژگیو نیاز  مهمتر یکیباشد.  یبه خصوص یها یژگیو یدارا دیبدهد با رییاوضاع را تغ

داشتن،  تینو داشتن، خالق یها دهیاست. ا یریناپذ یو خستگ یجهاد تیریمد ه،یکارگزاران قوه مجر یطور کل

اهل حضور فعال  دیجمهور با سیدادن. رئ یینها جهیکردن تا نت یریگیطرح نو دادن و بعد دنباله کار را گرفتن و پ

اصالح  یواند. مملکت با خطابه خوانو خطابه بخ ندیاش بنش یبر صندل نکهیعمل باشد نه ا دانیدر م یو جهاد

در حوزه  یادیز یچالش ها ه،یقوه مجر میشود. درست است که عرض کرد یاصالح م یاتیشود، با کار عمل ینم

خواهد. من اگر بخواهم مثال بزنم،  یاست، منتها آدم خودش را م یاوضاع شدن نیدارد، اما به هم زدن ا یکارآمد

 یکارگزار انقالب کی یمانیسل دیاست. شه یمانیسل دیشه ،یاسالم یتراز در جمهور ریمد کی ینمونه و الگو

 یخود را از دست نم دیام طیشرا نیتر یدر بحران کهیبود. کس تیاهلل است و با عزم و عقالن یجهادگر متوکل عل

نداشته باشد،  دیکه خودش ام یمهم است. کارگزار اریبس یژگیو کیهم خودش  دیاز دست ندادن ام نیداد. ا

  .تواند کار را جلو ببرد ینم نیمرعوب باشد، ا د،باش وسیما

شان را با  یزندگ دیدولت با اتیجمهور و ه سیبودن است. رئ یو مردم یستیساده ز گریمهم د ارینکات بس از

 شتیفاه و معبا آنها از نظر ر یادیکشور فاصله ز نیکنند. اگر مردم احساس کنند که مسئول میسطح توده مردم تنظ

ملت  نیکه ب یشود و جامعه ا یدولت و ملت م نیامر موجب شکاف ب نیدهند. ا یدارند، اعتماد خود را از دست م

  .ماند یباز م شرفتیشود، از توسعه و پ جادیا قیو دولتش شکاف عم

 (دانشگاه باقرالعلوم)ع یعلم اتیعضو ه ان،یهاشم نیمحمد حس دیدکتر س نی* حجت االسالم و المسلم


