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نمای نزدیک

دشواری های
استاندارد های 

بین المللی
در اجرا
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ابراهیم نوروزبیگي
صحبت هایــي كه تا اینجــا در همایش 
مطرح شــد عموما از دید نهادهایي خارج 
اســتانداردهای  اجرا كننــده ی  نهــاد  از 
بين المللی گزارشــگری مالی بود. منصفانه 
نيســت كه تهيه كنندگان و مجریان تدوین 
صورت های مالی مبتنی بــر IFRS در این 
مورد صحبت نکنند. هدف از تشکيل این 
ميزگرد این است كه ما با مشکالتي كه نهاد 
اجرا كننده در تهيه ی ایــن نوع گزارش ها 

روبه رو خواهد شــد آشــنا شویم. از همين 
رو، از دوستان عزیز دعوت كردیم كه در 
این ميزگرد حضور یابند تا بتوانيم از همه ی 

دیدگاه ها موضوع را بررسي كنيم.

عیسی رضایي
چه قدر خوب بود كه آقای دكتر بدری، 
ســخنران محترم مدافــع IFRS هم در این 
جلسه، مستمع صحبت ها بودند. ما معموالً 
عــادت كرده ایــم جایي برویم ســخنراني 

كنيم و بعــد خودمان برویــم... االن یك 
سال و اندي اســت همه آمده ایم به شدت 
شعار پياده ســازي استانداردهای بين المللی 
IFRS را ســر داده ایم؛ خيلي هم با افتخار. 
استفاده از این استانداردها 15 سال قبل در 
دنيا شروع شــده، چه گونه است ما االن به 
فکر آن افتاده ایم؟ این سؤالي است كه باید 
متخصصان حرفه پاســخ دهند. روح كلي 
IFRS چيست؟ بعضاً شفافيت و توضيحات 
ریزي است كه در پيوست هاي صورت هاي 

میزگرد با مجریان استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی IFRS در شبکه ی بانکی

دشواری های اجرای 
استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
در بخش پایاني سی و هشتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع
»پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( در شبکه بانکی کشور«،
میزگرد مجریان IFRS در شبکه ی بانکی کشور با حضور عیسی رضایی،
مدیر عامل مؤسسه ی اعتباری کوثر، فرائد سلطان نژاد رئیس حسابداری بانک پاسارگاد،
حمیدرضا ایروانی مدیر مالی بانک سینا تشکیل شد.

ابراهیم نوروزبیگی دبیر علمی همایش، این میزگرد را اداره کرد. 
در شماره ی گذشته ی حسابدار، متن سخنرانی های ارائه شده در همایش منتشر شد. در شماره ی کنونی، متن 
میزگرد را منتشر می کنیم که در آن دشواری های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در اجرا و 
آینده ی پیش رو از منظر مجریان این کار بررسی می شود. 
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مالي آمده است. آیا ما مي خواهيم آن را در 
نظام بانکي رعایت كنيم؟ آیا نظام بانکي ما 
نيازمند اجرایي شدن IFRS است؟  چه قدر 
عمليات بانکي ما در تطبيق با استاندارهاي 
حســابداري بين المللي اســت؟ چه قدر از 
آن را از كميتــه ی بــال گرفته ایم؟ چه قدر 
از آن ناشــي از قوانين و مقررات است؟ و 
چه قدر تحت تاثير مباحث اســالمي؟ االن 
 IFRS یك نفر از علما پاســخ دهــد، این
چه قدر منطبق با احکام اســالمي است؟ ما 
مي گویيم مي خواهيم بانکداري اســالمي 
اجــرا كنيم بعد مي آیيم ملغمه اي درســت 
مي كنيم و بعد هم مي گویيم اجرا كرده ایم. 
همه اعتقاد داریم كه سيســتم اقتصادي 
كشــور بانك محــور اســت. مــدام تمام 
مراجــع قانونــي و نظارتي و باالدســتي و 
مصرف كننده مي گوینــد 85 درصد نظام 
اقتصادي كشــور در بانك هــا مي چرخد. 
اســتانداردهاي حســابداري را كه از قبل 
ابالغ شــده بــود، دوباره تغييــر دادیم و نه 
منطبق با احکام اسالمي كردیم و نه منطبق 
 IFRS با استانداردها. همين بال دوباره بر سر
خواهد آمد. این صورت عملکرد سپرده ها 
كه در خــط آخر توضيــح داده اند خيلي 
خوب است. اما در خود صورت عملکرد 
ســپرده ها چه اتفاقي در حال وقوع است؟ 
در صــورت عملکرد ســپرده ها آورده ایم 
درآمد مُشــاع. این مصيبت بــزرگ نظام 
بانکي است. مصارف مُشاع، سيستم لنگان 

بانکي را به شدت زمين مي زند.
 این جــا انجمــن حرفــه اي اســت. در 
كــدام جامعــه ی حرفــه اي  ما ایــن اقالم 
بررسي شده اســت؟ مي گویيم تسهيالت 
بــه عنــوان مصارف مشــاع. اگر كســي 
محاســبات ریاضي كند فرمولي كه براي 
درآمد مشاع نوشته اند، عمق فاجعه است. 
مي گویيم ميانگين منابع سپرده گذاران در 
52 هفته تقسيم بر ميانگين مصارف مشاع. 
در مصارف مشــاع برخي از اقالم حذف 

شــده اســت. وام هاي قرض الحسنه را چه 
در صــورت و چه در مخرج حذف كرده 
و مّهم تــر این كه IFRS، ســایر دارایي ها 
را كــه یکــي از معضالت اصلي كشــور 
ماســت، جزو مصــارف مشــاع نمي داند. 
یعني تســهيالت بــه مشــتري مي دهيم و 
مشــتري پرداخت نمي كنــد. اوالً كه باید 
یك عریضه در كنارش داشته باشد چون 
تجزیه ی ســني كه در مورد بدهکاران در 
مدت پنج سال انجام مي دهيم، شدت آن 
را در اســتاندارد جدیــد به 18 مــاه تغيير 
داده انــد. مطالبــات جــاري 1/5 درصد، 
سررســيد گذشته 10 درصد، آن یکي 20 
درصــد و بــرو باال در 18 مــاه 50 درصد 
بگير. در ســال جاري، هميــن بلّيه گرفتار 
بانك هاســت. بعد كه به ســایر دارایي ها 
مــي رود، ذخيره را بر مي گرداند و ســایر 
دارایي هــا را از مصــارف مشــاع خارج 
مي كند. این باعث مي شــود مخرج كسر 
كوچك بشــود و صورت كسر بزرگ و 
هرچه قدر ســود پرداخــت مي كنيم، باید 
بــا ضریــب 1.1 یا 1.2 یــا 1.3 ضرب در 
سود مشــاع كنيم و بدهيم به سپرده گذار. 
این مســأله اكنون معضل بانکي ما شــده 
اســت كه قابــل جمع كردن هم نيســت. 
كــدام بنــد از اســتاندارد به ایــن مبحث 

پرداخته اســت؟ خودمــان درآورده  ایم؟ 
بــر اســاس چــه؟  مي خواهيم بــا احکام 
اســالمي منطبق كنيم؟ ما كــه مي گویيم 
مي خواهيم ســود قطعي به سپرده گذاران 
بدهيم، ســپرده گذاري كه بيــن دو دوره 
افتتاح حســاب مي كند و بعد حســاب را 
مي بنــدد و مــي رود، تکليفش چيســت؟ 
برآوردهایــي كه مــا در ســایر رویه ها و 
استهالك ها داریم چه تأثيري دارد؟ خوِد 
صورت ها هيچ فرقي با صورت هاي قبلي 
ندارد، فقط یادداشــت هاي پيوست كمی 
گســترش پيدا كرده است. تنها نتيجه این 
اســت كه گزارش هاي 70-60 صفحه اي 
مــا مي شــود، 150 صفحــه، عمدتــاً هم 
توسط یادداشت ها. این گزارش عملکرد 
ســپرده ها، گزارشي است كه تمام سود و 
زیان را به هم مي ریزد، سود را مي گيرد و 
مي دهد به ســپرده گذاران. این نه منطبق با 
قوانين اسالمي است و نه قوانين بين المللي. 
اشــکال دوم این اســت كه بر خالف 
دوســتاني كه مي گویند مســتعد ترین جا 
بــراي اجــراي IFRS، بانك هــا هســتند، 
من فکــر مي كنم كاماًل برعکس اســت. 
بزرگ تریــن وثيقــه ی بانك هــا، وثایــق 
ملکي است كه هم اكنون بيش ترین تعداد 
و تمركــز را دارد. IFRS در بند ریســك 
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مي گوید شــما تمامي اســناد تضميني را 
بایــد در پایان ســال بــه قيمــت منصفانه 
ارزش گذاري كنيد. بانك ملي االن چند 
ميليــون ملك در تضميــن خودش دارد؟ 
چه گونه در پایان سال باید ارزش گذاري 
منصفانــه كند؟ IFRS براي جایي اســت 
كــه اقتصاد باثباتــي دارد و تورمش منفي 
یــا در حد یــك درصد اســت. در ایران 
تورم 40 درصد اســت و اركان دیگر هم 
به درستي وظایف خود را انجام نمي دهند. 
بانك وثيقه را مي گيرد بعد كه برگشــت 
مي خــورد، مي گویيــم بيــاور در ســایر 
درآمدهــا. بدیــن ترتيب عمــداً به عنوان 
یك جامعه ی حرفه اي كمك مي كنيم به 

نابودي صنعت بانکي. 
بحث ســوم در مورد ذخایر است. اگر 
استاندارد  شــد،  مشکوك الوصول  كسي 
جدیــد مي گویــد ایــن درصــد را بگير. 
رســيد به 18 ماه، اصل و فرع و گذشته و 
آینــده، همه را ببر به عنــوان ذخيره و 40 
تــا 100 درصد ذخيره بگيــر. این با كدام 
منطــق یا اســتاندارد ســازگار اســت؟ ما 
نباید یك ملغمه ی جدید درســت كنيم و 
بگویيم این اســتاندارد است؛ كما این كه 
صورت هاي مالي قبلي هم همين طور بود. 
صورت هــاي مالي جدید هم پخته شــده 

نيست. اقالم گزارش عملکرد سپرده هاي 
ســرمایه گذاري در هيچ نهاد رسمي مورد 

بررسي و مداقه قرار نگرفته است. 
ایــن بحث را بخواهيم ادامه دهيم براي 
صحبت كــردن جاي زیــادي دارد. مثاًل 
چرا نرخ سود سپرده نمي آید؟ به جاي 11 
اصلي كه گفتند مي تــوان 22 بدیل آورد 
كه به این شــکل نيست و مباحث دیگري 
را هــم مي توان مطرح كرد. خدمت آقاي 
دكتر حساس عرض مي كردم كه به جاي 
IFRS بگویيم FFRS. یعني یك فيگور به 

اول آن اضافه كنيم.  

فرائد سلطان نژاد
 IFRS در مورد پياده سازي اســتاندارد
چند مســأله وجــود دارد كــه بانك ها با 
آن مواجه هســتند و تکليف خودشــان را 
نمي داننــد. یکي از موارد این اســت كه 
اصــاًل متولــي IFRS در ایران چه كســي 
اســت؟ ســازمان بورس اســت؟ سازمان 
حسابرســي اســت؟ بانك مركزي است؟ 
ما هنوز نمي دانيم. بانك مركزي مي گوید 
اســتاندارد را هم گرا با IFRS تنظيم كن. 
 IFRS ســازمان بورس مي گوید شما باید
را تهيــه كنيــد در حالي كه خــودش در 
زمينــه ی IFRS كاري انجام نداده اســت. 

ما از سازمان بورس مي پرسيم كه آیا شما 
ترجمــه ی IFRS را دارید به مــا بدهيد؟ 
مي گوینــد هنوز ترجمه، تصویب نشــده 
است. آیا ســازمان بورس هماهنگي هاي 
الزم را انجام داده است؟ ما سؤال هاي فني 
را از چه كســي باید بپرسيم؟ آیا دوستان 
حسابرســي مــا دربــاره ی IFRS آن قدر 
اطالعــات دارند كــه بتوانند صورت هاي 
مالي ارائه كنند؟ االن بانك مركزي گفته 
 IFRS صورت هاي مالي تــان را هم گرا با
تهيــه كنيد. آیا ما صورت هاي single را 
بر اساس IFRS تنظيم كنيم یا صورت هاي 
تلفيقــي؟ خيلي از كشــورها صورت هاي 
single را اصــاًل بر اســاس IFRS تنظيم 
نمي كنند و براســاس اســتانداردهاي ملي 
تهيــه مي كنند. اگر مــا صورت هاي مالي 
single بانك را بر اســاس IFRS تنظيم 
كنيم، صورت هاي مالي فرعي شركت ها 
چه مي شــود؟ اگــر آن هــا صورت هاي 
مالــي single دارنــد، مــا صورت هاي 
مالــي تلفيقــي داریم. صورت هــاي مالي 
single آن ها بر اســاس اســتاندارد ملي 
اســت و صورت هاي مالــي single ما بر 
اساس IFRS. حاال مي خواهيم این ها را با 
هم تلفيق كنيم. ایــن كار چه گونه ممکن 

است؟ 
بحث بعــدي این اســت كه اگــر قرار 
است بانك ها در پياده سازي این استاندارد 
فعاّل باشــند، بانك مركــزي باید به عنوان 
كانــون بانك هــا، در ایــن زمينــه فعــاّل 
بگــذارد،  آموزشــي  بشــود ، كارگاه هاي 
ســؤاالت بانك ها را پاسخ بدهد و بگوید 
چه كارهایي باید انجام بشود. االن دوستان 
خودشــان هم نمي دانند. مثاًل ســود مشاع 
در IFRS چه گونه دیده شــده است و چه 
رهنمــودي براي آن ارئه شــده اســت؟ ما 
در این زمينه مشــکالت عدیده اي داریم و 
انتظار داشتيم كه در این سمينار دوستاني از 
نهاد هاي ناظر مثل سازمان بورس، سازمان 
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حسابرســي، بانك مركزي حضور داشته 
باشند تا بتوانند به سؤاالت ما جواب دهند.

حمیدرضا ایروانی 
مــن هم بــا دوســتان موافق هســتم. ما 
هم اكنون مشکالتي در صنعت بانکداري 
در زمينــه ی تهيــه ی صورت هــاي مالي 
بــر اســاس IFRS داریم. هنــوز صورت 
مالي نمونه ی ما مشــخص نيست. مثاًل در 
صورت مالي كه بانك مركزي پارســال 
اعالم كرد برخی جاهاي آن با اســتاندارد 
IFRS منطبــق نيســت، مثل قســمت وجه 
نقد. وجه نقد این اســت كه یك سري از 
ســرمایه گذاري ها كه زیر ســه ماه قابليت 
وصول دارد، بياید در معادل وجه نقد قرار 
بگيرد. در صورتــي كه االن صورت هاي 
مالي به این شــکل نيامده اســت. ما حاال 
مانده ایــم كــه در طبقه بنــدي وجــه نقد 
بایــد اوراق مشــاركتي كــه مثــاًل زیر 3 
ماه وصول مي شــود را بياوریــم یا نه؟ یا 
مثاًل در قســمت دارایي هاي مالــي باز به 
همين شــکل اســت. دارایي مالي االن بر 
اســاس همان صورت هاي مالــي قدیمي 
غيرجاري،  جــاري،  ســریع المعامله،  بــه  
ســایر دارایي ها و اوراق بهادار طبقه بندي 
 IFRS شــده اســت؛ درحالي كه بر اساس

كاماًل فرق مي كند. ســؤال مــا هم اكنون 
از ســازمان حسابرســي،  بانك مركزي و 
ســازمان بورس این اســت كــه صورت 
مالي نمونه اي كه ما باید براي ســال آینده 
تهيه كنيم، به چه شــکل باشد؟ از آن سو 
سازمان بورس اعالم كرده كه سال آینده 
ما باید دو صــورت مالي تهيه كنيم. یکي 
استانداردهاي  براساس  مالي  صورت هاي 
 .IFRS ملّــي ایران و هــم یکي براســاس
تهيه ی دو صورت مالي كار بسيار سختي 
اســت. البته از یك طرف هــم باید براي 
ماليات فکري بشود. چون اگر قرار است 
یــك صورت مالــي بر مبنــاي IFRS در 
بيایــد اوالً مبناي ماليات بر اســاس كدام 
استاندارد است؟ در مجمع باید كدام یك 
از این ها را ببریم؟ آیا باید هر دو را ببریم 
یا یکي را؟ آن قدر دو گانگي و سه گانگي 
وجود دارد كه همه ی ما را در بحران قرار 
داده و هيچ كس هم پاســخ گو نيســت. از 
آن سو، االن اســتاندارد هاي IFRS هنوز 
ترجمه و بــه صورت قانوني ابالغ نشــده 
اســت كه ما بدانيــم از كجا باید شــروع 
كنيم. این ها خالصه ی همه سؤاالتي است 
كه براي ما كه در بانك ها كار مالي انجام 

مي دهيم، مبهم است.  

فرائد سلطان نژاد
من دو سؤال دیگر به ذهنم رسيد. براي 
ما روشــن نيســت كه وقتــي مي خواهيم 
مجمــع برگــزار كنيم بــر اســاس كدام 
صــورت مالــي مجمع را تشــکيل دهيم؟ 
بحث دیگر كه دوستان حسابرسي اطالع 
دارنــد این اســت كــه فــرض بگيریم بر 
اســاس IFRS، صورت هــاي مالي را تهيّه 
كردیم. ولي آیا مؤسســات حسابرسي ما 
رتبه بندي شــده اند و حسابرســي دوستان 
واقعاً در ســطح بين المللــي مي تواند به ما 
كمك كند؟ اگر ما بخواهيم صورت هاي 
مؤسســه ی  یــك  بدهيــم  را  مالي مــان 
حسابرسي داخلي حسابرسي كند آیا واقعا 
در سطح بين المللي پذیرفته شده است؟ ما 
مؤسسات حسابرســي كه بتواند در سطح 
بين المللــي صورت هاي مالي حسابرســي 
كند و در سطح منطقه یا دنيا شناخته شده 
باشــد نداریــم. این یکــي از بزرگ ترین 
چالش هایي اســت كه براي رفع آن خود 

سازمان حسابرسي باید ورود كند.   

ابراهیم نوروزبیگي
پاســخ هایي كه به پرسش هاي دوستان 
مي دهم نظر شــخصي من است و من مقام 
رســمي در هيچ كــدام از ایــن ارگان ها 
ندارم. هدف حســابداري، گزارشــگري 
آن  این كــه  اســت.  مالــي  رویدادهــاي 
رویدادهــاي مالــي بــه چه شــکل اتفاق 
مي افتد در حوزه ی حســابداري نيســت. 
هدف گزارشگري، ارائه ی اطالعات مفيد 
در جهت تصميم گيري اســتفاده كنندگان 
اســت. یعني اگر قرار باشــد مثــاًل بحث 
اســالمي بودن یا اسالمي نبودن را بکنيم، 
خــود عمليــات را باید بررســي كنيم كه 
اسالمي هســت یا نه؟  حسابداري اسالمي 

و غيراسالمي تفاوتي ندارد.
در زمينــه ی ســؤال آقــاي ایروانــي و 
ســلطان نژاد باید بگویم این ایراد وارد است 
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كه امروز 23 ام آذرماه 1395 اســت و هنوز 
ترجمــه ی اســتاندارد ها را نداریــم. این به 
نظر مــن یك ضعف اســت. مــا راهنماي 
به كارگيري براي برخي از این استانداردها 
داریم، ولي كل متن اســتاندارها را نداریم. 
صورت هاي مالي نمونه نداریم. سازمان هاي 
متولي باید این ابهامات را برطرف كنند. اما 
درباره ی این كه ما بایــد براي تهيه ی این ها 
چه كنيم، پيشــنهادي كه دارم این اســت: 
یك تيم در شركت اصلي در بانك مستقر 
بشــود و فرعي ها را هم این تيم در شركت 
اصلــي بياید تبدیل به IFRS كند. چون اگر 
بخواهيــم االن به شــركت هاي فرعي ابالغ 
كنيم كــه شــما بروید صورت هــاي مالي 
IFRS تهيــه كنيد هم امکان پذیر نيســت و 
هم آن تخّصص، متمركز نشده كه این كار 
را انجام بدهد. ما مي توانيم تيم اصلي را در 
شــركت اصلي در بانك داشته باشيم و آن 
تيم شروع كند ثبت هاي IFRS شركت هاي 
فرعي را در كاربرگ ها بزند تا تبعات مالياتي 
هم براي شــركت هاي فرعي نداشته باشد. 
شركت هاي فرعي، صورت هاي مالي شان را 
طبق استاندارد هاي ایران منطبق با دفاترشان 
به مقامــات مالياتي ارائه كننــد. اما موقعي 
كه مي خواهيــم صورت هاي مالي مبتني بر 
IFRS تنظيم كنيم یك ســري sheet هاي 

شبيه به sheet تلفيقي تهيه كنيم كه اقالم 
شركت هاي فرعي در آن ستوني ریخته شده 
باشد، سپس یك ستون بستانکار و بدهکار 
بعد از آن بــراي تعدیالت قرار بدهيم و در 
قســمت تعدیالت مواردي را كه استاندارد 
ایران با اســتانداردهاي بين المللي اختالف 
دارد اعالم كنيم و بعد برسيم به صورت هاي 

 .IFRS مالي طبق
از  یــك  این كــه در مجمــع، كــدام 
صورت هــاي مالــي را باید مدنظــر قرار 
دهيم، موضوعي است كه سازمان بورس 
باید ورود كند و نظر رسمي خود را ابالغ 

كند. 

عیسی رضایي
من بزرگ شــده ی حرفه ی حسابداري 
هســتم. من در مورد حســابداري اسالمي 
كاماًل برعکس فکر مي كنم. شما بگویيد 
مضاربه طبق عقود اســالمي با حسابداري 
تعهدي چه گونه قابل جمع كردن اســت؟ 
شــما در حســابداري تعهــدي مي گویيد 
ســر سال سود را شناســایي و اعمال كن، 
ولي در مضاربه مي گویند تا تمام نشــده، 
حق شناســایي نداري. بخش نامه هاي شما 
مي گویــد شناســایي كن. ایــن كجایش 
منطبق با احکام اســالمي است؟ گيِر كاِر 

ما این اســت كه ما حســابداران خودمان 
مقصریــم. عقود اســالمي از 1400 ســال 
پيش بوده، امّا ما به عنوان فقه تشــيّع دنبال 
ایــن نرفته ایــم كــه چه گونه ایــن احکام 
را بشــود پياده كرد كــه حداقّل نزدیکي 
جامعي به احکام اســالمي داشــته باشــد. 
اعتقاد من این اســت كه یك مرجع بدون 
حّب و بغض بنشيند استانداردها را تدوین 
كنــد، نه مرجعــي كه خودش خاســتگاه 
نظارتــي دارد. مگــر اشــکاالتي كــه در 
بانــك داري ما به وجود آمده معلول یك 
شب و دو شــب است؟ این مشکلي است 
كه نظام بانك داري در 35 ســال گذشته 
با آن روبه رو بوده اســت و دوباره روبه رو 
خواهد شد. جامعه ی حرفه اي حسابداري 
نبایــد تحت تأثير جو قــرار بگيرد. عقالی 
حرفه باید بنشينند تدوین استاندارد كنند. 
من مقاله اي مي خواستم بنویسم كه عنوان 
آن این بــود:  مرگ حســابداري نزدیك 
اســت. این گونه كه ما پيش مي رویم و با 
امکانــات IT و تکنولوژي، حســابدار در 
بانك دیگر نقشــي ندارد و تمام عمليات 
بانکــي الکترونيك انجام مي شــود. یك 
تحویل دار نشســته چهار تا عــدد مي زند 
و تمامــي ثبت هــا انجام مي شــود. نقش 
ما به عنوان حســابداران مالي براي نســل 
آینــده ی عمليات مالي چــه خواهد بود؟ 
چــرا مــدام جا خالــي مي دهيــم؟ همه ی 
بودجــه را از حســابداري گرفته انــد. چه 
چيزي از حســابداري باقي مانده اســت؟ 
حســابداري مــا منطبق با احکام شــرعي 
نيست. گيِر كاِر هم كه من خدمت مراجع 
در قــم اعالم كردم، این اســت كه شــما 
عقود را دســت كاري نکنيد. یك ســري 
از نيروهایتان را بفرســتيد حسابداري یاد 
بگيرنــد و در این جا عقود را منطبق كنيد. 
گيِر كارتان از حســابداري اســت. تا این 
مشــکل حل نشــود این دغدغه كماكان 

وجود خواهد داشت.


