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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

کاهش عوارض نوسانات درآمدی برای فقرا با اعطای اعتبارات خرد
کم درآمد وثیقه مانعی در برابر اعطای اعتبارات خرد به خانوارهای 
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کم درآمد سهام عدالت ندارند که  ۲.۳ میلیون  خانواِر  کارت اعتباری خرد، در حالی  سهام عدالت به عنوان وثیقۀ 

درصد خانوارهای محروم از سهام به تفکیک دهک:
حدود ۲5% خانوارهای سه دهک اول از سهام عدالت محروم هستند. 

اعطای اعتبار 10 میلیون تومانی به خانوارهای فاقد سهام عدالت در دهک های اول، دوم و سوم

۸.۹ میلیون خانوارتعداد کل خانوارهای  دهک های 1، ۲ و ۳

۲.۳ میلیون خانوارتعداد خانوارهای فاقد سهام عدالت در دهک های 1، ۲ و ۳

۲۲.۶ هزار میلیارد تومانمبلغ کل اعتبار )اعتبار 10 میلیون تومانی(

11.۳ هزار میلیارد تومان50% تامین مالی اعتبار از محل  بودجۀ دولتی

11.۳ هزار میلیارد تومان50% تامین مالی اعتبار از محل  منابع مالی خیریه ای و سپرده های بانکی

در  سهام  این  آزادسازی  از  پس  عدالت  سهام  دارندگان  به  اعتباری  کارت  اعطای  ح  طر
ح سهام داران خواهند توانست بخشی  دستور کار دولت ایران قرار گرفت. با اجرای این طر
از ارزش سهام عدالت خود را از بانک کارت اعتباری خرید دریافت کنند. این اعتبارات خرد 
گفتۀ مدیر فنی سهام عدالت، از  با سود 18٪ و بدون ضامن پرداخت خواهند شد و بنابه 
کشور فراهم و اعطای  ماه آینده امکان توثیق الکترونیک برای تمامی بانک ها در سراسر 

کارت اعتباری آغاز خواهد شد.  
گزارش چهاردهم خبرنامۀ »کرونا، نیروی کار و حمایت  که بررسی های  این در حالی است 
سهام  توزیع  که  می دهد  نشان  بود،  پرداخته  عدالت  سهام  ع  موضو به  که  اجتماعی« 

که بیش از 9 میلیون خانوار  عدالت بر اساس دهک خانوار بسیار نابرابر است: در حالی 
گرفته  فاقد سهام عدالت هستند، به 47٪ از خانوارهای ایرانی بیش از یک سهام تعلق 
کم درآمد جامعه قرار می گیرند، سه نفر  که در سه دهک  است. هم چنین از هر ده نفری 
 ٪  50 عدالت  سهام  فاقد  افراد  متوسط  نیز   10 تا   4 دهک های  در  ندارند.  عدالت  سهام 
است. نمودار زیر درصد خانوارهای محروم از سهام را به تفکیک دهک نشان می دهند. 
 پیشنهاد گزارش حاضر اجرای طرحی برای اعطای اعتبارخرد بدون وثیقه به اقشار فقیری 
ح در جدول زیر خالصه شده  که سهام عدالت ندارند. جزییات و بار مالی این طر است 

است:

که دولت ها  اعطای اعتبارات خرد یکی از راهکارهایی است 
برای افزایش تاب آوری خانوارهای فقیر در مواقع بحران به 
تسهیالت  و  خرد  اعتبارات  به  فقرا  دسترسی  می بندند.  کار 
کرده  یا دست کم  بانکی امکان پس انداز را برای آنان میسر 
کاهش  اثرات نوسانات درآمدی را بر وضعیت معیشتی شان 
کنش به بحران کرونا  می دهد. برای مثال، دولت ترکیه در وا
گوار  این بحران را  ح خود برای مقابله با اثرات نا بخشی از طر
به اعطای اعتبار به خانوارها اختصاص داده است. در این 
ح سه بانک دولتی مسئول اعطای اعتبار به خانوارهایی  طر
کمتر از پنج هزار  لیر )تقریبًا  که درآمد ماهیانۀ آن ها  شده اند 
ح پنج  640 دالر( است. حداقل اعتبار اعطایی ذیل این طر
هزار لیر و سقف این اعتبارهای خرد ده هزار لیر )تقریبًا 1300 
اعتبارات دست کم پول موردنیاز خانوارها  این  دالر( است. 
برای هزینۀ مواد غذایی، اجاره خانه و هزینۀ انرژی مصرفی 
را در ترکیه پوشش می دهد. مهلت بازپرداخت این اعتبارات 
36 ماه است که 6 ماه نخست آن به عنوان مهلت استراحت 
اعتبارات  این  دریافت کنندگان  است.  شده  گرفته  نظر  در 
خرد، پس از این مدت شش ماهه، بسته به میزان وام شان 
ثبت نام  می کنند.  پرداخت  لیر   376 تا   188 بین  ماهانه 
از طریق  یا  اینترنتی  به صورت  اعتبارات  این  دریافت  برای 

موبایل بانک انجام می شود.

داده های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در ایران تعداد افراد متعلق به دهک 9 
و 10 که در سال 95 تسهیالت دریافت کرده اند حدودًا چهار برابر افرادی است که در 

دهک اول و دوم قرار دارند.

افراد درحال بازپرداخت تسهیالت در هر دهک )هزار نفر(
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معنای  به  بین المللی  فضای  در   )Microcredit( خرد  اعتبار 
خ بهرۀ پایین به فقرا است که  اعطای اعتبار بدون وثیقه و با نر
با هدف فقرزدایی یا حمایت از کسب وکارهای کوچک جمعیت 
ک مؤسساتی که در حوزه های  فقیر صورت می گیرد. وجه اشترا
تأمین مالی خرد )Microfinance( و اعتبار خرد فعال اند ارائۀ 
خدمت به مشتریانی است که در حاشیه قرار گرفته و به صورت 
که  همان طور  ندارند.  دسترسی  بانکی  تسهیالت  به  معمول 
نمودار زیر نشان می دهد حجم اعطای اعتبارات خرد در جهان 
که  روندی افزایشی داشته و اهمیت این اعتبارات تا حدیست 
سال 2005 از جانب شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل 

به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری شده است.

 نمونه های موفق جهانی: بانک های گرامین 
کیات و را

بانک گرامین حدود 5.7 میلیون وام گیرنده دارد که بيش 
از ۹0% آنان زنان هستند. بخش اعظم سهام این بانک 
متعلق به وام گیرندگان و بخش بسیار کمی از آن در اختیار 

دولت بنگالدش است. 

بانک  خرد  اعتبار  اعطای  موفق  اجرایی  نمونه های  از  یکی 
امروزه  و  کرد  کار  به  آغاز  بنگالدش  در  که  است  گرامین 
دامنۀ خدمات این بنیاد به مناطق مختلف آسیا، آمریکای 
مالی  سازوکارهای  است.  یافته  گسترش  آفریقا  قارۀ  و  التین 
گروهی  گرامین مبتنی بر وام دادن بدون وثیقه و تعهد  بانک 
است. این مؤسسه خوداتکا است و تنها با دریافت سپرده از 
بانک،  این  می کند.  سرمایه  جذب  سایرین  و  وام گیرندگان 
پرداخت  سهام  سود  خود  سهام داران  به  مالیات،  از  معاف 
این  اجرای  از  پس  که  می دهند  نشان  ارزیابی ها  می کند. 
فقر  خط  از  وام ها  این  با  گرامین  وام گیرندگان  برنامه، ٪54 
کردند، 27٪ به  خطر فقر نزدیک شدند و بازماندگی از  عبور 
تحصیل دختران و پسران خانوارهای محروم استفاده کننده 

از این امکانات کاهش یافت. 
کیات، یکی از سه بانک اصلی  تجربۀ موفق دیگر مربوط به بانک را
دولتی در اندونزی است که گروه هدف آن را فقرا، طبقۀ متوسط و 
کسب وکارهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. سهم مشارکت 
زنان در این بانک 25٪ است و متوسط اندازۀ وام ها از 541 دالر در 
سال 1995 تا 1610 دالر در سال 2015 افزایش یافته است. مراحل 
دریافت وام در این بانک از زمان درخواست حدود دو هفته طول 
وثیقۀ  بر دریافت  بانک هم  این  در  و سازوکار ضمانت  می کشد 
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فقرزدایی با اعطای اعتبار بدون وثیقه

اعتبار خرد )Microcredit( در فضای 
بین المللی به معنای اعطای اعتبار 
بدون وثیقه و با نرخ بهرۀ پایین 
به فقرا است که با هدف فقرزدایی 
یا حمایت از کسب وکارهای کوچک 
جمعیت فقیر صورت می گیرد.

حجم اعتبارات اعطایی به فقرا در سطح جهان روندی افزایشی داشته است و تعداد فقیرترین مشتریان 
دریافت کنندۀ اعتبار از ۸ میلیون نفر در سال 1۹۹7، به 11۶ میلیون نفر در سال ۲01۲ رسیده است.

کیات گرامین و را مقایسۀ بانک های 

جامعۀسودمحوریدولتیبودننهاد
سازوکارگسترۀخدماتمخاطب

ضمانت
سازوکارتجهیز

منابع

سهام 6 درصدی گرامین
دولت

کسب وکار 
اجتماعی

کید بر  فقرا، با تأ
زنان

خدمات جامع برای 
شکوفایی اجتماعی

ضمانت 
جذب سپردهگروهی

کیات کسب وکار دولتیرا
سودمحور

فقرا، بنگاه های 
وثیقه و خدمات مالی و بیمهخرد و متوسط

معرف
جذب سپرده و سود 

بانک داری

خ ۹۹ درصدی بازپرداخت وام های بزرگترین موسسۀ اعتباردهی خرد در مالزی نر

گرامین  که الگویی مشابه با الگوی بانک  برنامۀ امانه اختیار مالزی 
بنگالدش دارد، به خانوارهای فقیر، به خصوص زنان وام های بدون 
کوچک درآمدزا انجام دهند.  بهره اعطا می کند تا بتوانند پروژه های 
این وام ها به طور هفتگی بازپرداخت می شوند و پس از تسویه، مبلغ 
کم تر از 1,000 رینگیت  وام بعدی افزایش می یابد. معمواًل اولین وام 
برای  از 250 دالر( است و مشتریان خوش حساب می توانند  )بیش 

وام های تا 10 هزار رینگیتی )بیش از 2500 دالر( درخواست دهند. 
را  یکدیگر  بازپرداخت های  پنج نفره  گروه های  در  وام گیرنده ها 
آموزش  ساعت  یک  روزانه  متقاضی  خانوارهای  و  می کنند  تضمین 
بازپرداخت درست  اجباری در مورد حقوق و وظایف شان در زمینۀ 

وام می بینند. 
که وام دریافت  که در نتیجۀ اجرای برنامۀ امانۀ اختیار، 85 درصد از خانوارهای فقیری  ارزیابی ها نشان می دهند 
کرده اند، توانسته اند درآمد ماهیانۀ خود را تا 70 درصد افزایش دهند. هم چنین هزینه های مصرفی 68 درصد از 

شرکت کنندگان به شدت افزایش یافته است. 
که تعداد شرکت کنندگان در این برنامه محدود است و تا سال 2007 تنها 4 درصد از  کرد  بااین حال بایستی اشاره 

جمعیت فقیر به این برنامه دسترسی داشته اند.
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کیات از سال 1988 به  کامل و هم بر معرف اتکا دارد. بانک را
خوداتکایی مالی دست یافته و بخش تأمین مالی خرد این بانک 

نزدیک به 45 درصد از سهم بازار اندونزی را در اختیار دارد. 

ح های اعتبار خرد در   اهمیت گسترش طر
ایران: فقط 5% خانوارهای دهک اول در حال 

بازپرداخت تسهیالت هستند
 Global( جهانی  بانک  مالی  شمول  داده  پایگاه  گزارش  به 
در  حساب  دارای  سالۀ   15 از  بزرگ تر  افراد  درصد   )Findex
مؤسسات مالِی ایران از 74٪ در سال 2011 به 94٪ در سال 2017 
افزایش یافته است. همچنین، گزارش های بانک مرکزی نشان 
می دهد که دسترسی به نقاط خدمات دهی در ایران در مقایسه 
با سایر کشورها، از وضعیت مناسبی برخوردار است، هرچند که 

این دسترسی در استان های مختلف متفاوت است.
کشور به  بااین حال، دسترسی به پس انداز و تسهیالت بانکی در 
شدت نابرابر است. به طور مثال، به گزارش بانک مرکزی، در سال 
اختیار داشتند  را در  از سپرده ها  از حساب ها ٪85   ٪2.5 ،1395
بوده اند.  تسهیالت  بازپرداخت  حال  در  خانوارها  از   ٪12 تنها  و 
که  مرکزی  بانک  بانکی  و  پولی  پژوهشکدۀ  گزارش  هم چنین 
نسبت استفاده خانوارهای ایرانی از تسهیالت بانکی را از ســال 
که در ســال 1389 در  کرده، نشــان می دهد  1364تا 1392برآورد 
بهترین حالت تنها 17درصد خانوارهای شــهری ایرانــی در حــال 
بازپرداخــت تســهیالت بوده انــد. بررســی داده های بودجۀ خانوار در 
ســال 1395نشــان می دهد در این سال تنها 12درصد خانوارها در 
حال بازپرداخت تسهیالت بوده اند که کاهش دسترسی خانوار به 

تسهیالت را نسبت به سال 89 نشان می دهد.

 تجربيات ملی مشابه در زمینۀ اعطای 
اعتبارات خرد

اجرای برنامه های تأمین مالی و اعتبار خرد در ایران سابقه ای 
که  طوالنی دارد، اما ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد 
بسیاری از این برنامه ها به طور ناقص اجرا شده و با مشکالت 
ساختاری مواجه بوده اند. مهم ترین این نواقص و چالش ها 
عدم  و  برنامه ها  یك بارۀ  و  گهانی  نا اجرای  از:  عبارت اند 
ح ها  دسترسی پایدار به خدمات مالی؛ اهداف پوپولیستی طر
تسهیالت  اعطای  کافی؛  مالی  و  کارشناسی  پشتوانه  بدون 
گردآوری  کید بر  یارانه ای با اتکای به منابع دولتی بدون تأ
پس انداز گروه های هدف؛ عدم تشخیص یا انتخاب نادرست 

گروه هدف و عدم تناسب مبلغ وام و نیاز وام گیرنده.
جدول صفحه 4 برخی از تجارب ملی را در زمینۀ تجربیات 

مشابه با تأمین مالی خرد به طور خالصه معرفی می کند. 

تجربیات بانک گرامین در مناطق 
روستایی، به ویژه در مورد زنان، نشان 
داده است که فقرا در صورت دسترسی 
به سرمایۀ خرد می توانند از چرخۀ فقر  رها 
شوند: 54 درصد وام گیرندگان گرامین با 
این وام ها از خط فقر عبور کرده اند، و 27 
درصد آن ها به خطر فقر نزدیک شده اند.

کل خانوارها را بر اساس داده های پژوهشکدۀ پولی  کنندۀ تسهیالت به  نمودار زیر نسبت خانوارهای دریافت 
کلی صعودی نوسانی داشته است، ولی همچنان درصد  گرچه این نسبت به طور  و بانکی به نمایش می گذارد. 

خ دسترسی  که در نمودار مشاهده می کنید، نر پایينی از خانوارها به این خدمات دسترسی دارند. همان طور 
خانوارهای شهری در سال ۸۹ به بيشترین میزان خود یعنی حدود 17% رسیده است.
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عداد حجم اعتبارات اعطایی به فقرا در سطح جهانی روندی افزایشی داشته است و ت
۱۱۶، به ۱99۷میلیون نفر در سال 8فقیرترین مشتریان دریافت کنندۀ اعتبار از 

.رسیده است۲۰۱۲میلیون نفر در سال 

فقیرترین مشتریان کل مشتریان

»نسبت خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیالت به تفکیک دهک در سال 1۳۹۸ نشان می دهد فقط %5 
خانوارهای دهک اول، در مقایسه با ۲0% خانوارهای دهک دهم، در حال بازپرداخت تسهیالت هستند. 
کل هزینه ها از ۲۲% )برای دهک اول( تا 1۲% )برای دهک دهم( متغیر است. همچنین، نسبت اقساط به 
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ح های تأمین مالی و اعتبار خرد در ایران طر
در هنگام اجرای برنامه های مربوط به پرداخت اعتبارهای 
سادگی،  بگیرد:  قرار  توجه  مورد  باید  مهم  اصل  سه  خرد، 

دسترس پذیری و پایداری منابع. 
که در اعطای اعتبارات خرد،  کرد  در درجۀ اول باید توجه 
وابستگی بیش از حد و طوالنی مدت به منابع دولتی پایداری 
کاهش می دهد؛ این  منابع مالی این صندوق ها را به شدت 
با  بیشتر  دولت،  نظارتی  نقش  ضمن  بایستی،  صندوق ها 

کنند.  اتکا به پس اندازهای مردمی تأمین مالی 
وثیقه زدایی نیز در اعطای اعتبارات خرد از اهمیت زیادی 
تجربیات  می دهد.  افزایش  را  دسترسی  و  است  برخوردار 
که در وام های خرد بدون  ملی و بین المللی نشان می دهند 
بسیار  بازپرداخت  عدم  احتمال  ازدواج،  وام  مانند  وثیقه 
از  می توان  بازپرداخت،  انگیزۀ  افزایش  برای  است.  کم 
در  مشتریان  باشگاه  )معادل  اجتماعی  باشگاه های  ایجاد 
صورت  در  اعتبارات  صعودی  افزایش  خصوصی(،  بخش 
مشترک/وثیقۀ  تعهد  برنامه های  ایجاد  یا  خوش حسابی، 
مشترک  تعهد  برنامه های  در  کرد.  استفاده  اجتماعی 
کوچک تعلق می گیرد و به  گروه های خودساختۀ  اعتبار به 
که یکی از اعضای آن بدهکار است اعتبار مجدد  گروه هایی 
صورت  در  کشورها  از  بسیاری  در  ضمنًا،  نمی شود.  اعطا 
کنندۀ اعتبار، جهت تسویه  عدم بازپرداخت موسسۀ اعطا 
را دارد.  بانک ها  از حساب شخص در سایر  برداشت  اجازه 
خصوص  به  نیز،  بازپرداخت  و  پرداخت  برنامه های  ع  تنو
و  نیازها  با  آن ها  متناسب سازی  و  بازپرداخت،  دوره های 
شرایط گروه های هدف، دسترسی اقشار مختلف را به اعتبار 
که  گروه هایی  خرد افزایش می دهد. در عین حال، تشویق 
بیش از سایرین در معرض تبعیض دسترسی به تسهیالت 
گرفته اند، مانند زنان و جوانان، به مشارکت در  بانکی قرار 

ح ها از اهمیت زیادی برخوردار است.  این طر
مشتریان  است  ممکن  پولی  مدیریت  دانش  پایین  سطوح 
بهره  و  درست  فهم  از  را  خرد  اعتبارات  بالقوۀ  مشتریان  و 
از  بازدارد.  مالِی در دسترس  از محصوالت و خدمات  بردن 
از فرآیندهایی  این رو مؤسسات اعطای اعتبار خرد بایستی 
گاهی  اختصاصی از جمله آموزش های گروهی برای افزایش آ
محاسبۀ  نحوۀ  مالی،  خدمات  و  محصوالت  از  مشتریان 
دریافت  اصلی  شرایط  و  بازپرداخت ها  خود،  بدهی  سود 
وام ها برخوردار باشند و نیز سازوکاری برای سنجش منظم 
ح های  گاهی مشتریان تدارک ببینند. هم چنین، طر سطح آ
ع ارتباطی، فنی و  اعطای اعتبار خرد باید با برنامه های متنو
آموزشی ای همراه باشد تا از بهبود وضعیت دریافت کنندگان 

محروم وام اطمینان حاصل شود.

گروهی و تنوع برنامه های بازپرداخت کرد؟ وثیقه زدایی، اعتباردهی  چه باید 

معرفیطرحعنوانطرح

تعاونی های اعتبار1

ایران تعاونی های اعتبار هستند.  ارائۀ خدمات تأمین مالی خرد در  گزینۀ  مهم ترین 
هدف از تشکیل شرکت های تعاونی اعتبار سپرده گیری و ارائۀ خدمات مالی و پولی به 
اعضا است. نظارت بر این صندوق ها و تأمین مالی آن ها توسط اعضا صورت می گیرد 

و افراد برای عضویت در تعاونی ها باید دارای حداقل یک سهم از تعاونی باشند. 

صندوق های قرض الحسنه۲

صندوق های قرض الحسنه در قالب های غیررسمی، مردم نهاد یا بعضًا دولتی فعالیت 
میلیون  تا سقف 10  این وام ها  اعطا می کنند.  بهره  کوچک بدون  و وام های  می کنند 
تومان و با ارائۀ چک، سفته یا ضامن اعطا می شوند. هدف از اعطای این وام ها تأمین 
هزینه های درمان، ازدواج، تهیه و تعمیر مسکن افراد نیازمند است و این وام ها هم چنین 
کلیۀ  نیازهای بخش های تولیدی را در مقیاس خرد پوشش می دهند. از سال 1۳۸۳، 

اختیارات و وظایف نظارتی این صندوق ها به بانک مرکزی محول شده است.

کمیتۀ ۳ اشتغال و خودکفایی 
امداد

هدف  گروه  با  متناسب  خمینی  امام  امداد  کمیتۀ  خودکفایی  و  اشتغال  ح های  طر
تقسیم  کارآفرینی  و  خودکفایی  توان افزایی،  کارانگیزی،  ح های  طر دستۀ  چهار  به 
ح مربوط  گذاشتن این طر کمیتۀ امداد در به اجرا  می شوند. بيشترین سهم منابع 
به تسهیالت سیستم بانکی )منابع قرض الحسنۀ بانک ها( و اعتبارات داخلی کمیته 
ح به بيش از ۸50 هزار خانوار  است. طی سال های 1۳۹0 تا 1۳۹4 در قالب این طر
تحت پوشش تسهیالت اعطا شده و 55% از این تعداد به خودکفایی رسیده و از 

ح همچنان در حال اجرا است. کمیتۀ امداد خارج شده اند. این طر پوشش 

صندوق اعتبارات خرد زنان 4
روستایی

ح که متولی آن دفتر امور زنان روستایی و عشایری جهاد کشاورزی  گروه هدف این طر
ح در هر روستا صندوقی با ۲0 تا  است، فقیر ترین زنان روستایی هستند. ذیل این طر
50 عضو تشکیل می شود و وام هایی با کارمزد 4 درصد در حوزه های کشاورزی، صنایع 
کشاورزی به زنان روستا اعطا می شود. شیوۀ وام دهی به  دستی و صنایع تکمیلی 
شکل فردی و با ضمانت گروهی است و به صورت مشارکتی و توسط اعضای صندوق 
که به چه کسی وام داده شود. اما تمام افراد گروهی که فرد در آن قرار  تعیين می شود 
گروه ها  دارد، مسئول بازپرداخت وام هستند. مدیریت اجرایی صندوق و نظارت بر 
کنین روستا انتخاب  که از میان سا و اعضا توسط هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق 
کشاورزی با بازدیدهای دوره ای بر عمل کرد  شده اند انجام می شود. نمایندگان جهاد 

صندوق نظارت می کنند. 

5
تأمین مالی خرد مشترک سازمان 

کشاورزی و  بهزیستی، بانک 
ک مؤسسۀ تا

که از سال 1۳۸۲ آغاز شده است، مبتنی بر روش بانک داری پيوندی است؛  ح  این طر
که متعلق به  یعنی ایجاد پيوند مالی )پس انداز و وام( بين بانک و مؤسسات محلی 
ح تسهیالت بدون  وثیقه و  اعضا بوده و توسط خود آن ها اداره می شوند. در این طر
می شود.  پرداخت  گروه ها  اجتماعی  سرمایۀ  به  اتکای  با  تنها  معمول،  ضمانت های 

ح را زنان تشکیل می دهند.  بيش از ۹5 درصد اعضای مشارکت کننده در این طر

اقداماتی مانند وثیقه زدایی، پرداخت 
وام با تعهد گروهی و تنوع برنامه های 
پرداخت و دوره های بازپرداخت 
دسترسی افراد به اعتبارات خرد و نرخ 
بازپرداخت این اعتبارات را افزایش 
می دهد.

طرحهای تأمین مالی و اعتبار خرد در ایران


