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 نمایشــگاه تخصصــی بین المللی در و 
پنجره تهران را چگونه ارزیابی می کنید و به 
نظر شــما برگزاری چنین نمایشگاهی چقدر 

ضرورت دارد؟
نمایشــگاه در و پنجره تهران بزرگ ترین گردهمایی 
صنعت در و پنجره کشور است که در آن همه گروه های 
مرتبط اعــم از تولیدکنندگان، واردکننــدگان و تجار، 
ارائه دهندگان خدمات پــس از فروش، تامین کنندگان 

مــواد اولیه، ســازندگان و اجراکننــدگان و همچنین 
مصرف کننــدگان در یــک مکان گرد هــم می آیند و 
ارتباط مســتقیم و رودررو با یکدیگر دارند. این ارتباط 
موثر و مســتقیم از طریق این نمایشــگاه برقرار شده 
اســت. گردش اطالعات تخصصی و صنفی در میان 
ایــن گروه ها و به روز شــدن اطالعــات، ایجاد حس 
رقابت پذیری و تعامل پایدار و ســازنده و نیز آشــنایی 
گروه های مصرف کننــده با توانمندی ها و نوآوری های 

این صنعت از حداقل دســتاوردهای پایه این نمایشگاه 
تخصصی اســت که به آنها باید دستاوردهای مورد به 
مورد برای شــرکت کنندگان را نیــز اضافه کرد که در 
این بحث پرداختن به تک تک آن ها موجب اطاله کالم 
می شــود. در مورد ضرورت برگزاری این نمایشگاه نیز 
می توان به یک مثال ساده اشاره کرد که نمایشگاه های 
تخصصی ویترین صنف و صنعت مربوطه هستند. نبود 
نمایشگاه های تخصصی مانند این است که فروشگاهی 

فرهاد امینیان در پاسخ به نظرات منعکس شده در گزارش پنجره ایرانیان از نهمین نمایشگاه در و پنجره تهران:

اشــاره

نهمین نمایشــگاه تخصصی بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران از 13 تا 16 بهمن ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. 

الزم به ذکر نیســت که رکود حاکم بر صنعت ساختمان در چند ســال اخیر تاثیر منفی زیادی بر شاخه های وابسته و زیرمجموعه صنعت ساختمان مانند 

صنعت در و پنجره گذاشــته است. نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران نیز به مثابه ویترین صنعت در و پنجره کشور از عوارض این رکود در امان نبود 

و تاثیر این شرایط دشوار در شمایل کلی نمایشگاه به وضوح قابل مشاهده بود. 

 نشریه پنجره ایرانیان بنا بر روال هرساله خود سال گذشته نیز ضمن مشارکت و برپایی غرفه در نمایشگاه، با حضور در غرفه برخی شرکت ها، پای درد 

دل فعاالن صنعت در و پنجره نشســت و گزیده ای از نقطه نظرات، گالیه ها و انتقادات این عزیزان را در گزارش مبســوط خود از نهمین دوره نمایشگاه 

تخصصی در و پنجره تهران منعکس کرد. خوشــبختانه این گزارش مورد توجه قرار گرفت و مدیریت محترم نمایشــگاه در و پنجره تهران نیز پس از 

مطالعه این گزارش ابراز تمایل کرد تا به برخی سواالت و انتقادات مطرح شده در این گزارش پاسخ گوید. نشریه پنجره ایرانیان ضمن ابراز خرسندی از 

احســاس مسئولیت و پاسخگویی مدیریت نمایشگاه از این فرصت استفاده کرد تا شاید قدمی هرچند کوتاه در راه بهبود شرایط برگزاری و ارتقا سطح 

کیفی خدمات نمایشــگاه در و پنجره تهران برداشته شود. در ادامه توجه شما را به مشروح گفتگو با مهندس فرهاد امینیان مدیرعامل شرکت بین المللی 

بازرگانی و نمایشگاهی تهران و رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته ایران جلب می کنیم:

از سه سال پیش 
به دنبال تغییر زمان 

برگزاری نمایشگاه هستیم
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را با تمامی امکانات و ملزومات تجهیز کنیم بدون اینکه 
ویترینی برای ارائه و معرفی محصول داشــته باشیم. 
ضمن اینکــه این ویترین جنبــه بین المللی دارد. این 
نمایشــگاه به ویژه با توجه به اینکه جزو نمایشگاه های 
مورد تایید اتحادیه جهانی نمایشــگاه ها )UFI( است، 
توسط فعاالن این صنعت در ســایر کشورها پیگیری 
و رصــد می شــود. انجمن ها و اتحادیه هــای خارجی 
به طور مســتمر از ما اطالعات نمایشــگاه و اطالعات 
شــرکت کنندگان در آن را درخواست می کنند و ما هم 
اطالعات نمایشــگاه به ویژه شرکت کنندگان را به آنها 
اعالم می کنیم. برای تشــکل ها و مراکز خارجی بسیار 
مهم است که بدانند در بزرگ ترین رویداد تخصصی در 
و پنجره که در ایران برگزار می شــود چه شرکت های 
ایرانی و خارجی و چه کشورهایی حضور دارند. در واقع 
آثار حضور در نمایشگاه تخصصی تنها در همان چهار 

روز برپایی آن نمودار نمی شود و تبعات ماندگار دارد.
 بــا توجه بــه وجود نمایشــگاه صنعت 
ســاختمان تهران، آیا نیازی بــه برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی زیرمجموعه صنعت 
ســاختمان ازجمله نمایشگاه تخصصی در و 

پنجره وجود دارد؟
همیشــه و در همه کشورها نمایشگاه های تخصصی 
نسبت به نمایشگاه های عمومی در اولویت هستند. در 
بعضی از کشورها در کنار نمایشگاه های تخصصی یک 
صنف یا صنعت خاص، نمایشگاه عمومی آن  هم برگزار 
می شود که نمایشگاه صنعت ساختمان تهران  هم فعال 
به دلیــل برخی از مصالح و سیاســت ها هنوز در حال 
برگزاری اســت. ولی مطمئنا هیچ گاه یک نمایشــگاه 
تخصصی یــک صنف حــذف نمی شــود درحالی که 
نمایشــگاه عمومی آن پابرجا باشــد. هم اینک تنها در 
همیــن محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
هفده نمایشــگاه تخصصی در حوزه صنعت ساختمان 
برپا می شــود که همگــی مخاطبــان و عالقه مندان 
تخصصــی و حرفه ای خــود را دارند. در بســیاری از 
کشورها هم اصوال هیچ رویداد عمومی برگزار نمی شود 
و فقط نمایشــگاه های تخصصی قابلیت برپایی دارند. 
به عالوه صنعت در و پنجره در کشــورمان آن قدر مهم 
و بزرگ هســت که شایســتگی برخــورداری از یک 
نمایشــگاه کامال تخصصی و مستقل را داشته باشد نه 

اینکه وابسته به یک نمایشگاه عمومی باشد.
 مهم ترین مشــکالت پیش روی شما در 

برگزاری نمایشگاه در و پنجره چیست؟ 
درحال حاضر عمده ترین مشــکالت در راه برگزاری 
نمایشــگاه ناشــی از اتفاقات و سیاســت های کالن 
کشور اســت. بی ثباتی در قوانین جاری، تصمیمات و 
سیاست های بعضا نابجا، سیاست های ارزی خلق الساعه، 
نوسانات شــدید و غیرمنطقی نرخ ارز و کاهش ارزش 
پول ملی، عدم اطمینان شــرکت های خارجی درزمینه 
ســرمایه گذاری یا همــکاری با شــرکت های ایرانی 
که آن هم عمدتا ناشــی از عدم ثبــات مقررات و عدم 

ثبات سیاست های ارزی است و همچنین رکود فراگیر 
صنعت ســاختمان از مهم ترین مشــکالتی است که 
نمایشگاه هایی نظیر نمایشگاه در و پنجره را تحت تاثیر 
خود قرار می دهد. متاسفانه ارائه راهکار برای این گونه 

مشکالت خارج از حیطه مسئولیت ما است.
 آیــا میــزان  همــکاری مســئوالن و 
حمایــت مدیران دولتــی از برگزاری چنین 

نمایشگاه هایی کافی است؟
مســئولین دولتی در حوزه مرتبط همیشه از برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصی حمایت کرده اند و در مواقع 
لــزوم نیز همــکاری خوبــی دارند ولی مســلما این 
همکاری ها کافی نیست. ضمن اینکه برای مسئوالن و 
متولیان صنعت نمایشگاهی، نمایشگاه بین المللی در و 
پنجره و کال صنعت در و پنجره همواره از یک اهمیت 

و ارجحیت خاص برخوردار بوده است.
 بخش خصوصی در بهتر برگزار شــدن 

این نمایشگاه ها چه کمکی می تواند بکند؟
 اگر منظور از بخش خصوصی تشــکل های مرتبط 
هستند، طبیعتا حمایت تشکل ها از نمایشگاه در جهت 
رونق بیشتر آن بسیار مهم است. در همه نمایشگاه هایی 
کــه در کشــورهای مختلــف دنیا برگزار می شــوند، 
انجمن هــا و اتحادیه هایــی که با موضوع نمایشــگاه 
به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم در ارتباط هستند در 
جهت ارتقاء کمی و کیفی نمایشگاه همراهی می کنند. 
در واقع همه تشکل های مرتبط اعضایی دارند که واجد 
شرایط مشارکت در نمایشگاه هستند، بنابراین همه این 
اعضا چه در نمایشگاه شرکت کنند و چه حضور نداشته 
باشند همگی به نوعی ذی نفع هســتند و نمایشگاه بر 
فعالیت و سرنوشــت آنها تاثیرگذار اســت. ما به عنوان 
برگزارکننده نمایشگاه، شــرکت های مختلف تولیدی، 
بازرگانی و خدماتی مرتبط به عنوان شــرکت کنندگان 
و تشــکل های ذی ربط همگی اجزاء یک حلقه هستیم 
که تالش هایمان در ارتقاء و بهبود شــرایط صنف در و 
پنجره اثرگذار اســت، بنابرایــن در کنار هم بودنمان و 
اشــتراک مساعی و دیدگاه مشــترک داشتن در جهت 
بهبود وضعیت نمایشــگاه موجب می شــود همه باهم 
از برپایی این نمایشــگاه تخصصی انتفاع داشته باشیم 
چه ازنظــر مالی و چه ازنظر حرفه ای. البته ما به عنوان 
برگزارکننده در هیچ حوزه صنفی ورود نمی کنیم چون 
اصوال در حیطه کاریمان نیســت ولی تمام تالشی که 
در جهت ارتقاء سطح نمایشگاه به کار می بندیم، منشا 
آثار مثبت و مفید در حوزه صنفی مربوطه خواهد بود که 

از این آثار همه گروه ها بهره مند می شوند.
 در گفتگوهایی که با مشــارکت کنندگان 
نمایشگاه در و پنجره سال 96 انجام دادیم، 
عمومــا از زمان، تاریخ و ســاعت برگزاری 
نمایشــگاه و تغییراتی که هرســاله در آن 
صورت می گیرد انتقاد داشتند؛ برای رفع این 
مشکل چه تدابیری اتخاذ کرده اید؟ البته، این 
انتقاد شامل سه مورد است: تاریخ برگزاری 

نمایشــگاه که عموما در بهمن ماه اســت، 
این که نمایشگاه در چه روزهایی از ایام هفته 
برگزار شــود و ساعات شــروع و پایان کار 
روزانه نمایشــگاه که آخرین دوره از ساعت 

9 تا 17 بود.
هر ســه موردی که ذکر شــد از نظر ما وارد است. 
مســلما ما هم از منظر و زاویه دید شرکت کنندگان در 
نمایشگاه به مسائل نمایشگاه نگاه می کنیم. دیدگاه ما 
در ایــن موارد نه از جنبه منافع شــرکتی خودمان و نه 
دفاع از سیاســت های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است. تمامی تالشمان  هم این است که مصالح و منافع 
شرکت کنندگان و فعاالن این صنعت تامین شود. ولی 
متاسفانه هر سه مورد وابســته به عوامل جبری است 
که نه تنها از عهده ما بلکه از عهده شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ایران نیــز به عنوان متولی 
صنعت نمایشــگاهی خارج اســت. در مــورد روزهای 
برگزاری، روال معمول این چنین است که هر نمایشگاه 
برای برپایی به 10 روز زمان نیاز دارد. سه یا چهار روز 
برای آماده سازی و غرفه سازی، چهار روز برای برگزاری 
و دو روز برای جمــع آوری؛ بنابراین ازآنجاکه این بازه 
زمانی 10 روزه اســت، اینکه افتتاح یک نمایشــگاه از 
کدام روز هفته آغاز شــود و در کدام روز خاتمه یابد در 
هرســال تغییر می کند. بعضی از ســال ها در چهار روز 
آخر هفته برگزار می شود ولی این اتفاق در همه سال ها 
امکان پذیر نیست. درحال حاضر تعداد نمایشگاه هایی که 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شود تمام ایام ســال را در برمی گیرد. این موضوع 
باعث می شود که به محض خاتمه یک نمایشگاه بدون 
هیچ فاصله ای باید نمایشــگاه بعدی شــروع شود. اگر 
قرار باشد که نمایشــگاه ها در چهار روز آخر هر هفته 
برگزار شــوند الزمه اش آن است که در فاصله بین هر 
دو نمایشگاه متوالی چند روز خالی داشته باشیم که در 
این صورت در هرسال تعداد روزهایی که نمایشگاهی 
برپا نمی شود آن قدر زیاد خواهد بود که کال تعدادی از 
نمایشگاه ها از تقویم حذف خواهند شد. در مورد ساعات 
برگزاری هم مشــکالت ترافیکی شهر تهران، ایجاب 
می کند که نمایشــگاه ها بعد از ساعت پیک ترافیک در 
صبح آغاز و قبل از شروع پیک ترافیک در عصر پایان 
یابد. تصمیم گیری در باب این موضوع هم فقط برعهده 
شــرکت سهامی نمایشگاه ها نیست و عالوه بر شرکت 
مذکور، شــورای عالی ترافیک، شــورای تامین استان 
و اســتانداری هم در تعیین ســاعات کار نمایشگاه ها 
صاحب نظر و رای هســتند. متاســفانه زیرساخت های 
شهری ما به گونه ای نیست که مثل خیلی از کشورهای 
دیگر بتوانیم نمایشگاه ها را از بعدازظهر تا پاسی از شب 
برپا کنیم و این موضوع هم فقط مشــکل محل دائمی 
نمایشگاه ها نیست، سایر مکان هایی هم که در تهران 
در آنها نمایشگاه برپا می شود این مشکل را دارند حتی 
در ســایت شــهر آفتاب هم که به نوعی خارج از شهر 
محسوب می شــود اگر از ساعات پیش از ظهر استفاده 



نشود و کل زمان نمایشگاه از بعدازظهر تا شب باشد با 
حجم سنگین ترافیک ورودی و خروجی اتوبان تهران 
قم و بزرگراه های اصلی ورودی تهران مواجه می شود و 
درحال حاضر ساعات بازدید آن سایت هم مشابه محل 
دائمی نمایشگاه هاست. بقیه مکان ها هم که در داخل 

شهر قرار دارند با همین معضل روبه رو هستند. 
در خصوص زمــان کلی برگزاری نمایشــگاه در و 
پنجره باید عرض کنم که ما از سال 94 یعنی تقریبا از 
سه سال پیش به دنبال تغییر زمان برگزاری نمایشگاه 
هســتیم ولی به دلیل فشــردگی تقویم نمایشــگاهی 
شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران این 
امکان فراهم نشــد. ضمن اینکه وسعت نمایشگاه در 
و پنجره و تعداد زیاد ســالن های آن  هم کار جابه جایی 
را دشوارتر کرده اســت. اگر این نمایشگاه یک رویداد 
کوچک در حد ســه یا چهار سالن بود می شد آن را در 
کنار یک نمایشــگاه بزرگ تر در زمان دیگری قرار داد 
کــه البته در آن صورت هم طبیعتا امکان اســتفاده از 
ســالن های مناسب وجود نداشت.  ولی چون نمایشگاه 
در و پنجره یک نمایشگاه بزرگ است تنها در صورتی 
امکان جابه جایی آن هســت که یک نمایشگاه بزرگ 
دیگر کــه در زمان مورد نظر ما و در همین ســالن ها 
برپا می شود حذف شود تا بتوانیم نمایشگاه در و پنجره 
را جایگزیــن آن کنیم. البته ما همچنــان پیگیری و 
تالش هایمان را برای جابه جایی زمان این نمایشــگاه 
ادامــه می دهیــم و حتی اگر در ســال 97 این امکان 
فراهم نشــود برای ســال 98 حتما این جابه جایی را 
محقق خواهیم کرد. در ایــن زمینه حتی انجمن های 
فعال در نمایشــگاه مثل انجمن تولیدکنندگان پروفیل 
یو.پی.وی.ســی و انجمن ســازندگان در و پنجره نیز 
تالش هایــی را انجام دادند و مذاکراتــی را با مدیران 
و مسئوالن شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی 
ایران به انجام رساندند که متاسفانه بی نتیجه بود. البته 
در این زمینه مدیران شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران  هم مقصر نیســتند و دســت آنها هم 

برای جابه جایی نمایشگاه ها بسته است.
 ولی باید به این نکته هم اشاره کنم که مشکل اصلی 
کم رونق شدن نمایشگاه، زمان برپایی آن نیست بلکه 
رکود صنعت ســاختمان است، وگرنه تا چند سال پیش 
که این رکود فراگیر بر صنعت ســاختمان حاکم نشده 
بود هیچ کس در مورد زمان برگزاری نمایشــگاه در و 
پنجره صحبتی نمی کرد و اســتقبال از آن  هم بســیار 
زیاد و فزاینده بود، به طوری که نمایشــگاه به سرعت از 
سه سالن در سال نخست برپایی آن به هشت سالن در 
سال سوم و به سیزده سالن در سال ششم توسعه یافت. 
رکود صنعت ســاختمان از بعد از دوره ششم نمایشگاه 
آغاز شــد و به دنبال آن درخواست ها برای تغییر زمان 
برگزاری نیز آغاز شد. ولی درهرصورت همان گونه که 
عرض کردم با توجه به مناســبات و تعامل خوبی که با 
مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی داریم 
انشــااهلل ما خودمان نهایتا یک ســال دیگر این تغییر 

زمان را محقق خواهیم ساخت.
 به گفته برخی مشارکت کنندگان هزینه ای 
که بابت غرفه ها دریافت می شود بسیار گران 
و حتی از برخی نمایشــگاه های مطرح دنیا 
مانند نمایشــگاه نورنبرگ و استانبول بیشتر 

است؛ دلیل آن چیست؟
هزینه غرفه های ریالی که در مقایســه با کشورهای 
دیگر واقعا کم است. غرفه های ریالی در نمایشگاه در و 
پنجره که گرید A هستند هر مترمربع یک صد و بیست 
هزار تومان است که به 30 دالر هم نمی رسد. در کدام 
کشــور می توان با 30 دالر در نمایشگاه حضور یافت؟ 
البته دلیل پایین بــودن این نرخ حمایت از تولیدکننده 
داخلی اســت ولی در مورد غرفه های خارجی و ارزی 
بله من هم موافقم که در مقایســه با خیلی از کشورها 
به نســبت کیفیت خدمات ارائه شده رقم باالیی است. 
ضمن این که ایــن تعرفه مصوبه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و ســازمان حمایت از مصرف کننده است و از 

عهده ما خارج است.
 میزان خدمات داخلی نمایشگاه نسبت به 
هزینه ای که دریافت می شــود و در حد نام و 
نشــان یک نمایشگاه تخصصی و بین المللی 
نیست؛ چه تدبیری برای بهبود این خدمات 

اندیشیده اید؟
خدماتی که مربوط به ســالن ها و محوطه باز محل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللی ایران می شــود در 
اختیار صاحب سایت اســت که همان شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللــی ایــران و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اســت و هیچ یــک از برگزارکنندگان 
نمایشــگاه ها اعم از دولتی و خصوصی دخل و تصرفی 
در امکانات فیزیکی و خدمات ارائه شده توسط صاحب 

سایت ندارند.
 به نظر می رسد هرساله از میزان استقبال 
نمایشگاه  مشــارکت کنندگان  و  صنعتگران 
کاسته می شود؛ دلیل این اتفاق چیست و چه 

راهکاری برای آن پیشنهاد می دهید؟
به نظر من مشکل اصلی در این خصوص رکود حاکم 
بر صنعت ساختمان اســت. به هرحال شرایط برگزاری 
نمایشگاه در این چند سال اخیر تغییری در جهت نزول 
نداشــته ولی متاسفانه رکود حاکم بر فعالیت صنف که 

ناشی از رکود ساختمان است پابرجا بوده است.
 اگر این رکود پایان یابد مطمئن باشــید که مجددا 
نمایشگاه با همین شرایط رونق بیش از گذشته خواهد 
یافت. البتــه این نکته را هم باید در نظر داشــت که 
مشــکالت ناشــی از روابط خارجی چه در حوزه های 
اقتصادی و چه در حوزه های سیاســی که کشــور ما 
سال هاســت با آنها درگیر اســت نیز مانع از توسعه و 
پیشــرفت بخش بین الملل نمایشگاه شــده است. در 
زمینه ارائه راهــکار، چنانچه راهکار در حوزه برگزاری 
نمایشگاه باشــد فکر می کنم باید از ظرفیت های سایر 
استان های کشور بیشتر استفاده کنیم ولی در خصوص 

دو مشــکل اساســی دیگری که به آنها اشاره شد من 
صاحب نظر نیستم.

 به نظر شما برگزاری چنین نمایشگاه هایی 
چه میزان در بهبود شــرایط صنعت و ایجاد 

رونق در بازار اثرگذار است؟
اثرگــذاری برگزاری نمایشــگاه های تخصصی در 
بهبود شرایط صنعت و ایجاد رونق در بازار یک اصل 
و واقعیت غیرقابل انکار است. اصوال فلسفه برگزاری 
هم  تخصصی  نمایشــگاه های  به ویژه  نمایشــگاه ها 

همین است.

 برنامه تان برای نمایشــگاه در و پنجره 
سال 97 چیســت و اگر خبر جدیدی در این 

خصوص دارید اعالم کنید؟
همان گونه که عرض کردم نمایشــگاه سال 97 هم 
در بهمن ماه برگزار می شود و انشااهلل از سال 98 زمان 

برگزاری نمایشگاه تغییر خواهد یافت.
 امور اجرایی نمایشگاه سال جاری از اوایل مردادماه 
آغاز می شــود که اطالع رســانی آن طبق روال انجام 

خواهد شد. 
در ضمــن قرار بود که امســال تعرفه نمایشــگاه ها 
افزایش یابد که خوشبختانه با تالش های به عمل آمده 
این موضوع فعال مســکوت مانده است. ولی به هرحال 
به احتمال قــوی امســال آخریــن ســالی اســت که 
نمایشگاه ها با این قیمت برگزار می شوند و از سال 98 

شاهد افزایش تعرفه مشارکت خواهیم بود.

هزینــه غرفه های ریالــی که در 
مقایسه با کشورهای دیگر واقعا کم 
است. غرفه های ریالی در نمایشگاه 
در و پنجره که گرید A هســتند هر 
مترمربع یک صد و بیست هزار تومان 
است که به 30 دالر هم نمی رسد. در 
کدام کشــور می توان با 30 دالر در 
نمایشــگاه حضور یافت؟ البته دلیل 
پایین بــودن این نــرخ حمایت از 
تولیدکننده داخلی است ولی در مورد 
غرفه های خارجــی و ارزی بله من 
هم موافقم که در مقایســه با خیلی 
از کشورها به نسبت کیفیت خدمات 
ارائه شــده رقم باالیی است. ضمن 
وزارت  مصوبه  تعرفــه  این  این که 
صنعت، معدن و تجارت و ســازمان 
حمایت از مصرف کننده اســت و از 

عهده ما خارج است.

گو
گفت


