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معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قزوین گفت: »خانه تخصصی مددکاران با هدف تحقق اهداف جمعیت هالل احمر در استان قزوین هالل

تشکیل و افتتاح شد.« خانه تخصصی مددکاران اجتماعی در استان قزوین با حضور معاون امور داوطلبان و مددکاران اجتماعی داوطلب در استان 
قزوین با هدف تحقق اهداف جمعیت هالل احمر مبنی بر حمایت از افراد آسیب پذیر به منظور ارتقای سالمت جامعه راه اندازی شد. داود ارجینی، 
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قزوین در این باره اظهار کرد:   »یکی از اهداف تشکیل خانه های تخصصی مددکاران اجتماعی ارتقای 
سطح علمی به منظور افزایش بهره وری مددکاران در برنامه های هالل احمر است که در این خانه های تخصصی ارایه خواهد شد.« وی افزود: »در 
این طرح مددکاران بازوان توانمند و سرمایه های اجتماعی جمعیت هالل احمر محسوب شده و در حوادث غیرمترقبه و در زمان بحران می توانند 

حامیان اصلی آسیب دیدگان باشند و در شرایط عادی نیز با هدف خدمات رسانی به بیماران با هالل احمر همکاری  کنند.«
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

| حسام الدین نراقی |  داوطلب جمعیت هالل احمر| 
سال ۸۰ بود که جمعیت هالل  احمر استان تهران کم کم در حال 
شکل گیری بود. عضو یک تشــکل مردمی بودیم و می خواستیم 
همه با هم مهارت های امدادی را بیاموزیــم، آن روزها هرگز فکر 
نمی کردم بعد از هجده  ســال بخش بزرگی از زندگی من در حوزه 
مدیریت عملیات امدادونجات و کارهای داوطلبانه خالصه بشود. 
من شاید خوش شــانس بودم که با ورود به دانشگاه و جوانی وارد 
فعالیت اجتماعی شدم ولی از من خوش شانس تر کسانی بودند که 
از دوره نوجوانی با عضویت در سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر 
این فرصت را پیدا می کردند. فرصت کار داوطلبانه و اجتماعی این 
روزها نتیجه اش را در رفتارهای نسل جوان و رشد فردی، تحصیالت 

و کسب و کار این گونه افراد نشان می دهد.
چند سالی می شــود که با فعالیت دوســتان پرانرژی سازمان 

داوطلبان فرصت آشــنایی با این مفاهیــم از دوران کودکی و با 
غنچه های هالل آغاز شده و در دسترس بخشی از جامعه مان هست. 
فردی که از کودکی و نوجوانی با مفاهیم صلح، دوستی و مهربانی و 
همکاری جمعی و همیاری آشنا می شود، به  طور حتم در دوران جوانی 
و میانسالی انسانی مفیدتر و دغدغه پندار نسبت به جامعه خودش 
خواهد بود. فرصت کار گروهی و همکاری در نهادی انسان دوستانه 
مانند هالل  احمر و اجرای اقداماتی که در بیش از ۱۹۰ کشور می تواند 
مشابه باشد، فضایی را برای ارتباط بهتر انسانی و نزدیکی بین افراد از 

کشورها و قاره های مختلف ایجاد می کند.
فرصت فعالیت های انسان دوستانه در قالب اردوهای موضوعی 
و پروژه های مشــترک مانند طرح دادرس و اقــدام برای کاهش 
آسیب های اجتماعی مانند طرح پیمان در نوجوانی می تواند از یک 
پسر یا دختر داوطلب  انسانی دغدغه مند و آماده خدمت به جامعه 
و اطرافیان بسازد. مشارکت در طرح های ملی و استانی مانند طرح 
ملی امدادونجات یا راهنمای نوروزی یا طرح های تابستانی، فرصت 

آشنایی با مردم جامعه و مشاهده شــرایط واقعی را برای تک تک 
دختران و پسران داوطلب سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر فراهم 
می کند که این مجال در زندگی روزمره و آینده آنها بسیار موثر است.

این روزها که کار داوطلبانه خیلی راحت تر در  دســترس است و 
عضویت و آشنایی با نهادهای اجتماعی گسترده تر شده، باید قدر 
تجربیات و خاطرات قدیم را بیشتر دانست. در زمان نوجوانی من این 
فرصت ها خیلی راحت و در دسترس نبود ولی امروز با چند کلیک 
می شود خبردار شد و اطالع رسانی کرد. البته که شاید بشود گفت 
روحیه داوطلبی هم مثل گذشته نیست و دغدغه های معاش و آینده 
ممکن است افراد را از جذب شدن و همکاری داوطلبانه در نهادهای 
اجتماعی دور کند، یا به بیان بهتر آنها را از این موضوع  بترساند که 

اگر زمانی را در این نهادها صرف کنم، نتیجه اش چه می شود؟
با این حال باید بگویم تجربه و فرصــت کار داوطلبانه و فعالیت 
اجتماعی اگر در نوجوانی و جوانی رخ دهد، بســیار  به شکل گیری 
شــخصیت اجتماعی این افراد کمک می کند. آشناشدن با افراد 

همفکر که شاید بزرگتر هستند، فرصت شناخت مستقیم و بهتر 
از جامعه و محیط کســب وکار را به یک نوجوان یا جوان می دهد. 
مهارت های ارتباطی و اجتماعی که در طول کار داوطلبانه کســب 
می شــود، فرصت آموزش حین کار و کسب تجربه بدون پرداخت 
هزینه ای برای رفتن به کالس را برای این افراد ایجاد می کند.  خود من 
برنامه های آفیس را در زمان کار داوطلبانه و با تمرین و تجربه بدون 
یک ریال هزینه کالس آموزشی آموختم. البته که همه فرصت های 
کار داوطلبانه برای جوانان اینها نیســت ولــی می تواند مقدمه و 
پیش   زمینه کســب فرصت های بهتر دیگر باشد. هر روزی که یک 
جوان و نوجوان به سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر می پیوندد 
آن روز را باید جشن گرفت؛ چون نشان از امید به آینده دارد، ضمن 
تبریک به همه داوطلبان جوان جمعیت هالل  احمر جا دارد از همه 
امدادگران شهید و داوطلبانی که برای امدادرسانی در دوران دفاع 
مقدس جان خود را برای دفاع از میهن و صلح و آرامش امروز ما فدا 

کردند، یاد کنیم.

راضیه زرگری|  »با جوانان و برای جوانان در مســیر ترویج 
صلح و بشردوستی و مسئولیت اجتماعی کمک به همنوع«؛ این 
عبارت شاید خالصه ترین توضیح درباره سازمانی باشد که امروز 
تولد هفتاد و دو سالگی اش را جشن می گیرد. بیشترین تمرکز 
این سازمان بر فعالیت های فرهنگی و ترویجی متناسب با اهداف، 
برنامه ها و چشــم اندازهای جمعیت هالل احمر است. سازمان 
جوانان هالل احمر مجموعه ای داوطلب محور و اصول مدار است. 
بدنه اصلی این سازمان را نوجوانان و جوانان زیر 29 سال تشکیل 
می دهند؛ اعضایی که به واسطه روحیه نوعدوستی و فعالیت در 
مسیر بشردوستی پا به این عرصه گذاشته اند و با ترویج روحیه 
بشردوستی، ایثار، ســازگاری اجتماعی و مسئولیت پذیری در 
میان جوانان، ظرفیت آنها را برای افزایش برخورداری تک تک 
افراد جامعه از کرامت، ســالمت، محیط  زیست سالم، صلح و 

احترام به یکدیگر به کار می گیرند.
 پیدایش و تحوالت سازمان جوانان 

 نخستین اساسنامه سازمان جوانان جمعیت شیر و خورشید 
ســرخ ایران در چهاردهم آبان ماه  ســال 1326 شمســی به 
تصویب رسید تا تشــکیالتی ایجاد کند برای فعالیت جوانان 
در »جمعیت«. در آن ســال ها این مجموعه با توجه به اهداف 
خدمت به همنوع، باال بردن سطح بهداشت فردی و اجتماعی 
و ایجاد و توسعه دوستی و تفاهم بین المللی سازماندهی شد 
و محور فعالیت هایــش بخش دانش آموزی بود .آشــنایی با 
کمک های اولیه و اصول امدادگری از قدیمی ترین آموزش های 
این سازمان بوده است. اساسنامه اولیه سازمان در  سال 1347 
بازنگری شد و یک سال بعد، خانه های جوانان شیر و خورشید 
با تصویب آیین نامه ای تشــکیل شــد که هدف، گســترش 
فعالیت های جوانان به سطح جامعه و شکوفایی استعدادهای 
آنها در زمینه های فرهنگی و هنــری بود .همزمان با پیروزی 
انقالب اسالمی و تغییر نام جمعیت شیر و خورشید سرخ به 
جمعیت هالل احمر، فعالیت های سازمان جوانان هالل احمر 
در ایران با رویکردی جدید آغاز شــد.  سال 1360، اصالحات 
الزم در اساسنامه اعمال شــد و فعالیت های سازمان در قالب 
فعالیت های دانش آموزی ادامه یافت.  سال 1361، خانه های 
جوانان سابق به مراکز پرورش اسالمی تغییر نام پیدا کرد و در 
کنار آموزش های امداد، فعالیت های مربوط به حرفه آموزی و 
فعالیت های هنریـ  ورزشی و اعتقادی را در دستور کار قرار داد 
.تحوالت ریز و درشت این مجموعه ادامه داشت تا   اواخر  سال 
1378، با ادغام دو حوزه فعالیت سازمان جوانان، یعنی معاونت 
فرهنگی و فعالیت های دانش آموزی، سازمانی مستقل با عنوان 
»سازمان جوانان جمعیت هالل احمر« با ساختار جدید تشکیل 
شــد و فعالیت هایش را در ســه محور جذب و سازماندهی، 

آموزشیـ  پژوهشی و فرهنگیـ  اجتماعی پیگیری کرد. 
هفتــاد و دومیــن ســالروز تأســیس ســازمان جوانان 
هالل احمر این روزها درحالی گرامی داشــته می شــود که 
ساختار تشکیالتی فعلی این سازمان متشکل از سه معاونت 
دانشــجویي و جوانان، پیش دبستاني و دانش آموزي فعالیت 
دارند. اعضاي سازمان برحسب سن و تحصیالت در تشکیالت 
»کانوني« سازماندهي مي شــوند. تا بهار  سال 1398 حدود 
18هزار کانون در سطح کشور زیرمجموعه سازمان تشکیل 
شده است و فعالیت مي کنند که این روند با توجه به ماهیت 
فعالیت های داوطلبانه همچنان ادامه دارد. ســازمان جوانان 
هالل احمر امروز یکی از  بزرگترین و گسترده ترین تشکل های 
جامعهـ  در سطح ملی و بین المللیـ  در ارتباط با جوانان است.  

 از طرح ایمنی »سالم برانیم« 
تا اکیپ های گشت سحاب 

سازمان جوانان هالل احمر مجموعه ای است که فعالیت ها 
و برنامه های بســیار متنوعی را در طول  سال به فراخور نیاز و 
مناســبت ها اجرا می کند؛ فعالیت هایی که شــاید از منظر 
دیگران، کــه هالل احمر را صرفــا در امدادونجــات مواقع 
بحران و حوادث می شناســند، کمتر شــناخته شده باشد. 

از برنامه های ترویجی این مجموعه که 18 ســال اســت در 
تعطیالت ابتدای  سال اجرا می شود، می توان به طرح ایمنی 
و سالمت برای کمک به ســفری سالم و ایمن برای مسافران 
نوروزی و پیشــگیری از وقوع حوادث جاده ای اشاره کرد که 
با شعار »بی گدار به جاده نزنیم، ظریف برانیم« در جاده های 
سراسر کشور با حضور جوانان عضو هالل احمر به مردم ارایه 
شده است. همسو با همین برنامه ترویجی، چند سالی است 
شــاهد اجرای کمپین ملی بهرفت، با هدف حساس کردن 
مردم نســبت به خطرات پیش رو و تغییر رفتار در رانندگی 
با توزیع پیام های ایمنــی و کارت های هشــدار رانندگی با 
نمادهای کودکانه میان خودروهای جاده  به همت ســازمان 
جوانان، بوده ایم. اکیپ هاي  گشــت  سیار  ســحاب )سامانه 
 حرکت های  امدادی  و بشردوستانه( هم یکی دیگر از برنامه های 
جالب و ترویجی اســت که در قالب تیم هاي دونفره پیاده یا 
دوچرخه سوار با رویکرد  پیشگیري و ایمن سازي در حوادث   
انسانی  و زیست  محیطی در ایام مســافرت هموطنان مثل 
تعطیالت آخر هفته و مناسبتی در مســیرهای پرتردد اجرا 
می شود و به مردم درباره مخاطرات پیش رو هشدار می دهند یا 

آنها را به حفظ محیط  زیست دعوت می کنند. 

تیم های سحر و تسکین رنج آسیب دیدگان از 
محرومیت و بالیا   

تیم های سحر ســازمان جوانان یکی از قوی ترین بازوهای 
حمایت روانی و فعالیت های اجتماعــی بعد از بالیا و حوادث 
محسوب می شود؛ جوانانی که در کنار امدادگران و نجاتگران 
هالل احمری از نخستین دقایق بعد از حادثه در محل حاضر 

می شــوند اما با وظیفه ای متفاوت. ارایه مشاوره های فردی 
و گروهــی، حمایت های روانی ویژه کودکان و ســالمندان و 
برگزاری کارگاه های حمایت روانی برای مادران و بازی درمانی 
برای کودکان تنها بخشــی از فعالیت های جوانان تیم های 
سحر است. یک نمونه آماری از حمایت تیم های سحر از مردم 
آسیب دیده به زلزله دو  ســال پیش کرمانشاه برمی گردد که 
بیش از یک  هزار و 100 نفر در قالب 117 تیم از 31 اســتان 

کشور ماه ها در شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه حاضر بودند 
تا مرهمی بر درد بازماندگان باشند. یا در سیلی که بهار امسال 
مردم بسیاری از استان های کشور را غافلگیر کرد، صحنه های 
بسیار زیبایی از حضور پشتیبانی کننده تیم های جوانان سحر 
رقم خورد که تا مدت ها تصاویرش در رســانه ها و شبکه های 

مجازی دست به دست می شد. 
»نذر آب« طرحی اســت که از  ســال گذشــته براساس 

مسئولیت اجتماعی جمعیت هالل احمر در کمک به  مردم 
محروم مناطق متاثر از خشکســالی، در ماه های گرم  ســال 
اجرا می شود، به طوری که پس از نیازسنجی و اولویت بندی 
مناطق بحرانی مــورد نظر، با هماهنگی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی و با توجه به نوع تخصص  مورد نیاز 
و بیماری های شــایع در مناطق مورد نظر اســتان ها به ویژه 
سیستان و بلوچســتان، طرح ملی کاروان سالمت در قالب 
برنامه های درمانی، حمایتی و فرهنگــی در مناطق بحرانی 
و پرفشار متاثر از خشکســالی اجرا می شود. اعضای تیم های 
سحر سازمان جوانان نیز برای نشاندن لبخند بر لب کودکان 
محروم این مناطق و ارایه آموزش  در زمینه مهارت های زندگی 

و حمایت های روانی کاروان های سالمت را همراهی کردند.
 توسعه اهداف بشردوستانه و چشم اندازها

 در سایه تحوالت کاربردی
مواردی که به آن اشاره شد در تناسب با کل فعالیت سازمان 
جوانان هالل احمر، قطــره ای از دریاســت. در تمامی برنامه ها 
و طرح های ملی ســازمان جوانان همه تشــکل های کانونی از 
کانون های دانش آموزی و دانشــجویی گرفته تــا کانون های 
روستایی و طالب، براساس نیازمندی، مهارت و تخصص نیروهای 
عضو فعال هســتند و برنامه های ترویجی بشردوستی خود را 
پیگیری می کنند. برگزاری جشــنواره ها و المپیادهای علمی و 
ورزشی با شــعار و رویکرد صلح و بشردوستی جزو برنامه های 
همیشگی این سازمان محسوب می شــود که می توان از طرح 
دادرس )دانش آموز آماده در روزهای ســخت( و طرح ماه نشان 
)آشنایی بیشــتر دانش آموزان عضو هالل احمر با اصول، اهداف 
و فعالیت های جمعیت هالل احمر( نام برد. ســازمان جوانان به 
تازگی تغییر مدیریت را تجربه کرده است و به گفته سرپرست 
فعلی ســازمان قرار اســت تحولــی اساســی در فعالیت های 
تشــکل هایش ایجاد شود. گنج کریمی ســمن های خیریه ای 
را شرکای کاری سازمان جوانان هالل احمر معرفی و بر ارتقای 
حمایت های روانشناختی در برنامه های این مجموعه و نگاهی 
تخصصی تر به اهداف و اصول هفتگانه هالل احمر تأکید می کند. 
سرپرست جدید سازمان جوانان هالل احمر چشم انداز و ماموریت 
سازمان جوانان هالل احمر را ایجاد روحیه دفاع از صلح در ذهن 
انسان ها، گسترش دوســتی، احترام، حفظ و توسعه سالمت، 
ارایه کمک داوطلبانه به افراد آسیب پذیر و آسیب دیده، تأمین و 
تسهیل فرآیند رشد انسان ها و ساختن جهانی پر از صلح و آرامش 
توصیف و بر فرهنگ سازی و آماده سازی نسل امروز برای داشتن 

جامعه ای آماده در مقابل انواع مخاطرات نیز تأکید دارد. 

به مناسبت هفتاد و دو سالگی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 

مهربان خواهیم ماند

 72سال رشد و بالندگی با جوانان عزیز داوطلب

علیگنجکریمی با گذشت بیش از  150 سال  از 
سرپرست سازمان جوانان

بین المللی  نهضت  تشــکیل 
صلیب ســرخ و هالل احمر در 
جهان به دلیــل وجود اصول و 
ارزش های انسانی آن، همچنان اقبال انسان ها خصوصا جوانان به این نهضت روزافزون است. 
ایجاد روحیه دفاع از صلح در اذهان انســان ها، گسترش دوســتی و احترام، حفظ و توسعه 
سالمت، تفاهم متقابل، تعامل هم افزا، کمک داوطلبانه به افراد آسیب پذیر و آسیب دیده، تامین 
و تسهیل فرآیند رشد انسان ها و ســاختن جهانی پر از صلح و آرامش، مبنای اصلی ترین و 
پرتالش ترین اقدام های جمعیت و ســازمان های تابعه هســتند.در راستای تحقق اهداف 
چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404، بیانیه گام دوم انقالب، استراتژی 2020 و 
اســتراتژی تعامل با جوانان نهضت بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر، سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر، سازمانی است داوطلب محور، اصول مدار و دارای تعامل سازنده با جامعه 
جوان که با ترویج دیپلماسی بشردوستانه و ارتقای فرهنگ صلح و عاری از خشونت و همچنین 
تقویت روحیه ایثار، تعاون، سازگاری اجتماعی و مسئولیت پذیری در بین جوانان، ظرفیت آنها 
را برای افزایش برخورداری انســان ها از کرامت، سالمت، محیط زیست سالم، صلح پایدار و 
جامعه تاب آور و ایمن به کارمی گیرد.سازمان جوانان با امعان نظر به چشم انداز و برنامه های 
راهبردی 10 ساله جمعیت هالل احمر، حوزه های اولویتی و اهداف راهبردی خود را با توجه به 
منابع و ظرفیت های بالفعل و بالقوه مشخص کرده که برای شبکه عظیم نوجوانان و جوانان با 
بیش از یک میلیون عضو داوطلب، برنامه های گســترده و متنوعی را در سطوح کانون های 
پیش دبستانی )غنچه های هالل( دانش آموزی، جوانان و دانشــجویی، طالب، روستایی و 
عشایری تدوین کرده است و به عنوان معین دولت و فارغ از تمامی جریانات و جناح بندی های 
سیاسی و با حفظ استقالل و لحاظ شدن کرامت انسانی برنامه ها و فعالیت های ارزشمندی را در 

عرصه خدمات بشردوستانه و امدادی در شرایط عادی و بحرانی اجرا می کند. 
محور کلیدی برنامه ها، جامعه عظیم جوانان و نوجوانان عضو داوطلب به عنوان رهبران، 
داوطلبان و بهره مندان است که سازمان برای تحقق چشم انداز برنامه و ماموریت خود به خوبی 

توانسته است براساس اقدامات تواناساز و عناصر بنیادین ذیل به این مهم جامه عمل بپوشاند.
- توجه به توانمندسازی اعضا، ترویج مشارکت اجتماعی و خدمات داوطلبانه و تقویت نقش 

جوانان، ارتقای ایمنی و تاب آوری
-  رویکرد سازمان؛ کارآمدی،  آینده نگری با تکیه بر دانش و مهارت و تعامل سازنده با دیگر 

ذینفعان و شرکای اجتماعی 

- آشناســازی جوانان عضو با اصول و اهداف و ارزش های جمعیــت هالل احمر در قالب 
برنامه های متنوع آموزشی، فرهنگی، اردویی و...

- ظرفیت سازی برای مشارکت و نقش آفرینی جوانان در انجام فعالیت های بشردوستانه و 
عام المنفعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی 

- آموزش کیفی مســتمر و به روز برای مخاطبان عضو و آمــوزش روش های گفت وگو و 
مهارت های برقراری ارتباط موثر و فرا موثر به اعضا در تمامی کانون های سازمان 

- زمینه ســازی برای شــناخت و افزایش آگاهی جوانان از فناوری های نوین اطالعاتی و 
ارتباطی و پیشگیری از آسیب های فضای مجازی

- تمرکز بر توسعه مسئولیت اجتماعی و افزایش معنی دار مداخله جوانان داوطلب در اجرای 
برنامه هایی که عموما ایجابی بوده و به توانمندســازی اعضا برای  وری در برابر آســیب های 

اجتماعی کمک شایانی می کند.
- تمامی موارد فوق الذکر طی تحقیق و پژوهش های استاندارد و علمی انجام شده  بر روی 
نمونه  هزار نفری از اعضای داوطلب که بیش از دو سال عضو سازمان بوده اند، مورد بررسی و 

آزمون قرار گرفته است و روایی  آن تایید شده است. 
در نهایت آنچه در تسهیلگری و اجرای موثر این برنامه ها به سازمان جوانان در طی سال ها 
فعالیت، کمک شایانی کرده است، بی تردید اعتقاد، عزم راسخ و باور و تالش مستمر تمامی 
کسانی است که در کسوت مدیران عالی و میانی، کارشناسان صف و ستاد و اعضای داوطلب 
در مجموعه بزرگ خانواده جمعیت هالل احمر فعال هســتند. همچنین اعتماد و روحیه 
مشارکت پذیری و ِعرق ملی تمامی شــرکای بیرونی از وزارتخانه-ها و سازمان ها، سمن ها و 
جوامع محلی بیرون از جمعیت که با کمک های مادی و معنوی خود در انجام رسالت مقدس 
این نهاد مردمی، هم پا و همگام در رکاب سازمان جوانان 72 سال ارزشمند، پرفروغ و تاثیرگذار 

را رقم زده اند.
در پایان الزم می  دانم توجه همگان در هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان را به بیانیه 
مهم گام دوم انقالب جلب کنم که رهبر معظم انقالب جوانان را محور تحقق نظام پیشرفته 
اســالمی قلمداد کرده و فرمودند: »من انتظار دارم مســأله جوانان و پرداختن به جوانان و 
برنامه ریزی برای هدایت درست و باز کردن راه تعالی و تکامل در مقابل جوانان، به یک مسأله 
ملی و حقیقی تبدیل شود و همه باید احساس مسئولیت کنند.« لذا از تمامی مسئوالن، آحاد 
مردم، جامعه جوانان عزیز کشور، نهادها و دستگاه های ذیربط  تقاضا دارم با حمایت و همراهی 
همیشگی و ارزشمندشان این سازمان را در تحقق اهداف بشردوستانه، عام المنفعه و امدادی 

یاری کنند.

جوانان هالل احمر، فرصت رشد و جهت یابی آینده


