خالصه بازارها
چطذف قیوتّای جْاًی تط اؾاؼ پیفتیٌیّا
اظ ؾال  2014ضًٍس ًعٍلی ؾٌگیٌی ضا زض قیوتّای جْاًی قاّس تَزین .جایی کِ قیوت ًفت اظ تیف اظ  100زالض زض اتتسای آى ؾال ،تا
کوتط اظ  30زالض زض اتتسای ؾال  2016ضیعـ کطز ٍ یکی اظ عَالًیتطیي ٍ قسیستطیي افتّای قیوتی ذَز زض عَل تاضید ضا تِ ثثت
ضؾاًس .ؾایط کاالّا اظ جولِ فلعات پایِ ،هحصَالت فَالزی ٍ هَاز هؼسًی ًیع ضًٍس ًعٍلی ضا عی کطزًس.تا ایي حال ،اظ هیاًِّای ؾال
جاضی ضًٍس قیوتّا زض تاظاضّای جْاًی چطذیس ٍ قیوتّا اظ کفّای تاضیری ذَز تطگكتٌس .تِػٌَاى هثالً ،فت اٍپک اظ کف 22 /5
زالضی اکٌَى تِ قیوتّای تاالی  52زالض ضؾیسُ اؾت( ،یؼٌی تیف اظ  130زضصس ضقس قیوت ).آلَهیٌیَم اظ قیوتّای کوتط اظ 1450
زالضی زض پاییع  94اکٌَى تِ تیف اظ  1850زالض زض ایي ضٍظّا ضؾیسُ اؾت (ضقس حسٍز  30زضصسی اظ کف) .زض ایي هست ،هؽ اظ کف
حسٍز  4300زالضی تا ضقس تیف اظ  35زضصسی تِ کاًال  5800زالضی ًعزیک قسُ اؾت .فلع ؾطب کِ ؾال  94قیوتّای کوتط اظ 1600
زالض ضا ًیع تجطتِ کطزُ تَز اکٌَى زض ًیوِ تاالیی کاًال  2300زالضی زض ًَؾاى اؾت .فلع ضٍی ّوچٌیي ،اظ قیوتّای ظیط  1500زالض تا
تیف اظ  90زضصس ضقس تِ ؾغح  2900زالضی ًعزیک قسُ اؾت .ؾٌگ آّي ًیع اظ کف  40زالضی تا تیف اظ  100زضصس ضقس اکٌَى زض
هحسٍزُ  80زالض هؼاهلِ هیقَزّ.طچٌس اظ ًگاُ کاضقٌاؾاى ،قیوتّای فؼلی احتواال زض آیٌسُ تؼسیل قًَس ،اها ایي تِ هؼٌای ؾقَط ٍ
تطگكت تِ کفّای فؼلی ًیؿت .تط ایي اؾاؼ ،اًتظاض هیضٍز هیاًگیي قیوت ػوسُ کاالّا زض ؾال ً 96ؿثت تِ ؾال  95تا تْثَز هَاجِ
قًَس .تطضؾیّا ًكاى هیزّس هطاجغ هؼتثطی ًظیط هتالتَلتي ،ازاضُ اعالػات اًطغی آهطیکا) ، (EIAتاًک جْاًی ٍ ؾایط هَؾؿات هالی
تیي الوللی ضقس قیوت ضا تطای آلَهیٌیَم ،هؽ ،ؾطب ،ضٍی ٍ ًفت زاضًس ٍ فقظ قیوت ؾٌگ آّي افت هحسٍزی ضا هوکي اؾت زض ؾال
آیٌسُ ًؿثت تِ ؾال  95تجطتِ کٌس .تِ ایي تطتیة ،قیوت ضٍی تا ضقس ًعزیک تِ  16زضصسی پیكتاظ تاظاضّای کاالیی زض ؾال  96ذَاّس
تَز ٍ پؽ اظ آى ،هؽ تا ضقس تیف اظ  11 /5زضصسی جایگاُ زٍم ضا تط اؾاؼ پیفتیٌیّا ذَاّس زاقت.
هثلث چیي-تطاهپ-زالض زض تاظاضّای جْاًی
هْنتطیي هحطک تاظاضّای جْاًی زض ؾال  2016ضا هی تَاى افعایف هحؿَؼ تقاضا اظ ؾَی چیي زاًؿت .جایی کِ ضقس ؾاذتٍؾاظ ٍ
اضائِ تؿْیالت اضظاى قیوت هَجة تحطیک تقاضای فلعات پایِ ٍ هحصَالت فَالزی قسّ .وچٌیي تطذی هحسٍزیتّای هحیظظیؿتی
تطای کاّف تَلیسات ظغالؾٌگ هَجة تقَیت ترف هْوی اظ کاالّا قس .ظغالؾٌگ یا تِ ػٌَاى هازُ اٍلیِ (هثال زض فَالزؾاظی ،تَلیس
هتاًَل ٍ اٍضُ) یا تِػٌَاى ػاهل تَلی س اًطغی زض تؿیاضی اظ کاالّا اثطگصاض اؾت .تٌاتطایي ،ضقس قیوت ایي هازُ اٍلیِ ؾایط کاالّا ضا ًیع تا

افعایف قیوت هَاجِ کطز .زض ازاهِ ؾال ٍ ضای آٍضزى زًٍالس تطاهپ زض اًتراتات ضیاؾت جوَْضی آهطیکا ،هَج زیگطی اظ ذَـتیٌیّا
تطای آیٌسُ فلعات ضقن ذَضز .تطاهپ ٍػسُ زازُ عی  10ؾال آیٌسُ  1000هیلیاضز زالض تَزجِ صطف تَؾؼِ ٍ ًَؾاظی ظیطؾاذتّا هیکٌس.
اهطی کِ هی تَاًس تقاضای کاالّای پایِ ضا افعایف زّسّ .وچٌیي ،تطاهپ تِ زلیل هرالفت تا افعایف اضظـ زالض زض تاظاضّای جْاًی
هَجة کاّف قاذص زالض قس .ایي اهط حوایت تیكتطی اظ قیوت کاالّا کِ ػوستا تط اؾاؼ زالض اضظـگصاضی هیقًَس ،زاقت .تِ
ػثاضت زقیقتط ،افعایف اضظـ زالض تاػث هی قَز ّعیٌِ ٍاضزات کاالّا اظ ؾَی زیگط کكَضّا کِ اضظ آًْا زالض ًیؿت تیكتط قَز ٍ زض
ًتیجِ تا اًتظاض کاّف تقاضای کاالّا ،قیوت آًْا افت هیکٌس .تا ایي حال ،اتْاهات تؿیاضی زض ضًٍس کلی تاظاضّای جْاًی تا تَجِ تِ
هؿائل یازقسُ ٍجَز زاضزً .رؿتیي اهط ًگطاًی ّایی اؾت کِ اظ ؾَی چیي تطای ازاهِ ضًٍس تقاضای کاالّا ٍجَز زاضز .تاًک هطکعی
چیي تا افعایف ًطخ تْطُ ٍامّای کَتاُ هست ،ؾیگٌالی زاز کِ هوکي اؾت ایي کكَض تِ ؾوت ؾیاؾتّای اًقثاضی حطکت کٌس .اهطی
کِ زض صَضت تحقق تِ هؼٌای کاّف تقاضای کاالّا ذَاّس تَز .زضتاضُ تطاهپ ًیع تؿیاضی اظ کاضقٌاؾاى ًؿثت تِ اجطاییقسى
ٍػسُ ّای ٍی تطزیس زاضًس ٍ زض ًتیجِ هوکي اؾت تا کاّف ذَـتیٌی ّا تِ افعایف تقاضا اظ ؾَی ایي کكَض ،قاّس تاظگكت قیوت
کاالّا تاقینّ .وچٌیيٍ ،ی تاکیس تؿیاضی تط تجاضت تؿتِ زاضز ٍ هی ذَاّس تا ٍضغ تؼطفِ ٍاضزاتی ،صازضات ذَز ضا افعایف زّس .ایي
ػول کِ ٍاکٌف چیي ضا زض پی ذَاّس زاقت ،فضای ًگطاىکٌٌسُای ضا تطای آیٌسُ تقاضا اظ ؾَی تعضگتطیي اقتصازّای زًیا تٍِجَز
آٍضزُ اؾت .اظ ؾَی زیگطّ ،طچٌس ت طاهپ تط لعٍم پاییي هاًسى اضظـ زالض زض تاظاضّای جْاًی تاکیس زاضز ،اها اظْاضًظط هقاهات
فسضالضظضٍ (تاًک هطکعی آهطیکا) ًكاى هی زّس آًْا ضًٍس افعایف ًطخ تْطُ ضا ازاهِ ذَاٌّس زاز .اهطی کِ هیتَاًس تا افعایف اضظـ زالض
تط قیوت کاالّا فكاض ٍاضز کٌس.
فطصتّا ٍ تْسیسّای کاالّا
ًفت  :زض تاظاض ًفت ،تَافق کكَضّای صازضکٌٌسُ ػضَ ٍ غیطػضَ اٍپک هثٌی تط کاّف تَلیسات زض  6هاُ اتتسایی ؾال  2017هْنتطیي
فطصت تطای ضقس قیوتّا هحؿَب هیقَز .تطضؾیّا ًیع ًكاى هیزّس ایي کكَضّا پایثٌسی تاالیی تِ تؼْسات ذَز زاقتِاًس .ایي اهط
ؾثة قسُ کِ عی ّفتِّای اذیط قیوت ًفت تاالی  50زالض تواًس ٍ حتی ذیعّایی ضا تطای فتح کاًال  60زالضی تطزاضز .اها ایي افعایف
قیوت ،احتوال تاظگكت تَلیسکٌٌسگاى ًفت قیل تٍِیػُ زض آهطیکا ضا افعایف زازُ اؾت .تطضؾیّا ًكاى هیزّس تؼساز زکلّای حفاضی
قیل آهطیکا ضًٍس صؼَزی پطقتاتی ضا تجطتِ هیکٌس ٍ هی تَاًس زض آیٌسُ هَجة افعایف تَلیسات آًْا قَز .ایي هْنتطیي ضیؿک زض
تاظاض ًفت اؾت کِ هوکي اؾت هٌجط تِ تی اثط قسى تَافق صازضکٌٌسگاى ًفتی قَز .زض تاظاض ًفت ّوچٌیي ًثایس اظ اذتالف تطاهپ تا
کكَضهاى غافل هاًس .اگط ٍی تتَاًس هجسزا فطٍـ ًفت ایطاى ضا تا اػوال تحطینّایی هحسٍز کٌس ،ضقس قیوت ًفت قتاب تیكتطی
هی گیطز .کكَضهاى پؽ اظ تطجام تَاًؿتِ تَلیسات ذَز ضا تِ تیف اظ زٍ هیلیَى تكکِ زض ضٍظ تطؾاًس (ضقس تیف اظ  100زضصسی).
آلَهیٌیَم :آلَهیٌیَم هاُ غاًَیِ  2017ضا زض ازاهِ ضًٍس ذَز زض اٍاذط  2016پطقتاب آغاظ کطز ٍ تِ تیكتطیي هقساض ذَز اظ هِ 2015
ضؾیس .افعایف ّعیٌِ هَاز اٍلیِ (ظغال ؾٌگ ٍ آلَهیٌا) ،تقاضای تاال ٍ اصالحات ؾاذتاضی چیي کِ کاّف ظطفیت تَلیس آلَهیٌیَم ضا زض
پی زاقتِ ،هْن تطیي ػَاهل ضقس قیوت ایي فلع زض فصل چْاضم  2016هحؿَب هیقًَس .تا ایي حال ،کاضقٌاؾاى هؼتقسًس زض ؾال 2017
هجسزا هاظاز ػطضِ تِ ایي تاظاض تطهیگطزز .ظهاًی کِ اًتظاض هیضٍز تَلیسات چیي  9زضصس افعایف یاتس ٍ کاضذاًِّای تَلیس آلَهیٌیَم
ٌّس ًیع تا ؾطػت تیكتطی تَلیسات ذَز ضا ازاهِ زٌّس .ایي اهط هَجة فكاض تط قیوت آلَهیٌیَم ذَاّس قس ،تٍِیػُ ٍقتی تِ ؾغح تاالی

2

 95ضقس حسٍز  4زضصسی ضا تجطتِ کٌس ،اها اًتظاض ًویضٍز قیوتّای کًٌَی زض ؾغَح تاالی  1850زالض حفظ قَز.
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هَجَزی اًثاضّای ذاضج اظ تاظاض ضؾوی تَجِ هیکٌین .تٌاتطایي ّطچٌس اًتظاض هیضٍز قیوت ایي فلع زض ؾال ً 96ؿثت تِ هیاًگیي ؾال

هؽ :قیوت هؽ کِ زض فصل چْاضم  2016صؼَز ذیطُکٌٌسُای ضا تجطتِ کطز ٍ تا کاّف هتَالی هَجَزی اًثاضّا تَاًؿت حتی زض
تطِّای اظ ظهاى ؾغح  6000زالضی ضا ًیع تجطتِ کٌس .زض حالی کِ اًتظاض هیضفت تا فطٍکف تقاضای ؾفتِتاظاى ٍ هتؼازل قسى قیوتّا،
کاّف ًطخ فلع هؽ ضا قاّس تاقی ن؛ اها ؾَذت جسیسی تِ ایي تاظاض ضؾیس .جایی کِ کاضگطاى زض تعضگتطیي هؼسى هؽ زًیا زض قیلی
اػتصاب ذَز ضا آغاظ کطزُ اًس .ایي اهط ًِ تٌْا ػطضِ اظ ؾَی ایي هؼسى ضا کاّف هیزّس ،تلکِ هوکي اؾت اػتصابّای کاضگطی زض
ؾایط هؼازى هؽ زًیا ًیع فطاگیط قَز ٍ تِ ضقس تیكتط قیوت ایي فلع کوک کٌس .تا ایي حال ،تطذی ًگطاًیّا زضتاضُ ایجاز ظطفیتّای
جسیس تَلیس هؽ زض پطٍ ٍجَز زاضز کِ هی تَاًس تاػث تاظگكت هاظاز ػطضِ تِ ایي تاظاض قَز .کاّف احتوالی تقاضای چیي ٍ ػسم
اجطایی قسى ٍػسُّای تطاهپ اظ زیگط ضیؿکّای ایي تاظاض هحؿَب هیقَز .تِ ّط حال ،پیفتیٌی هطاجغ هرتلف ًكاى هیزّس کِ
قیوت هیاًگیي هؽ زض ؾال  96تیف اظ  11 /5زضصس ضقس کٌس ٍ هیاًگیي آى  5850زالض تاقس.
ضٍی  :تحت تاثیط تقاضای تاالی فَالز گالَاًیعُ ٍ کاّف ػطضِ تاظاض کٌؿاًتطُ ،قیوت ضٍی ؾالی عالیی ضا زض  2016پكت ؾط گصاقت.
تؼغیلی هؼازى کٌؿاًتطُ ضٍی تعضگی زض ؾال ّای اذیط زض اؾتطالیا ،کاًازا ،قعاقؿتاى ،ایطلٌس ٍ پطٍ یکی زیگط اظ زالیل ضقس قیوت ضٍی
هحؿَب هی قَز .تا تَجِ تِ آًکِ تَلیسکٌٌسگاى چیٌی تِ ػلت کوثَز کٌؿاًتطُ ضٍی تا کاّف تَلیس هَاجِ ذَاٌّس تَز ٍ ّوچٌیي
آهاضّای اقتصازی ایي کكَض کِ هثثت اؾت ،زض کَتاُهست اًتظاض هیضٍز ػَاهل ضقس قیوت قسضت تیكتطی زاقتِ تاقٌس.
اها احتواالتی ًظیط تاظگكت تِ هساض تَلیس هؼازى هتَقفً ،كاًِّای ضؼف اقتصازی زض چیي ٍ ػسم تحقق ٍػسُّای تطاهپ تطای
اصالحات اقتصازی هْنتطیي هَاًغ ضقس قیوت ضٍی زض آیٌسُ هحؿَب هیقًَس .هْنتطیي ایي هَاضز تاظگكت هؼازى ضٍی قطکت
گلٌکَض اؾت کِ گطچِ ٌَّظ تطًاهِ ای تطای تاظگكت آًْا تِ هساض تَلیس ٍجَز ًساضز ،اها تایس زیس تا چِ ظهاى حاقیِ ؾَز تاالی کًٌَی
تَلیس ضٍی ،هسیطاى ایي قطکت ضا تطای تاظگكت ٍؾَؾِ ًویکٌس .تِ ّط حال ،اظ ًگاُ کاضقٌاؾاى ضٍی هیتَاًس هیاًگیي  2860زالضی ضا
زض ؾال  96تجطتِ کٌس کِ حسٍز  16زضصس ضقس ضا ًؿثت تِ هیاًگیي قیوتّا زض ؾال ً 95كاى هیزّس.
ؾطب :
قیوت ؾطب ّوطاُ تا تطذی ًگطاًی ّا اظ تؼلیق هؼازى ضٍی ،افعایف فطٍـ ذَزضٍ زض زًیا ٍ تَقف تَلیس تطذی تَلیسکٌٌسگاى ؾطب چیي
تِ زلیل هالحظات ظیؿتهحیغی ضقس قاتل تَجْی ضا زض هاُّای پایاًی 2016تجطتِ کطز .ایي فلع زض ّفتِّای اذیط ًیع پؽ اظ یک زٍضُ
اصالحی ضًٍس هثثتی ضا زض پیف گطفتِ اؾت .ؾطب تِػٌَاى هحصَل جاًثی هؼازى ضٍی هحؿَب هیقَز ٍ زض ًتیجِ تْسیس هؼازى ضٍی
تطای ؾطب ًیع اّویت ٍیػُای زاضز .تا ایي حالً ،کتِ هْن زض تَلیس ؾطب آى اؾت کِ هٌاتغ ثاًَیِ (یؼٌی هٌاتؼی تِ جع کٌؿاًتطُ
هؼازى) ؾْن قاتل تَجْی (تیف اظ  40زضصس) زض تَلیس ضٍی زاضًس .تٌاتطایي تْسیس تؼلیق هؼازى ؾطب ٍ ضٍی تطای فلع ؾطب کوتط
اثطگصاض اؾت .تقاضای ؾطب تا تْسیسّایی جسی هَاجِ اؾت .فطاگیط قسى هصطف زٍچطذِّای الکتطیکی زض چیي ٍ ّوچٌیي ًفَش
تیكتط تاتطیّای جایگعیي تاتطیّای ؾطتی زض زًیا هْنتطیي ایي تْسیسّا اؾت.
ّطچٌس تركی اظ ایي کاّف تقاضا تا فطاگیط قسى ذَزضٍّای زاضای ؾیؿتن ضٍقي -ذاهَـ ذَزکاض، (stop/ start vehicles
ذَزضٍّایی ّؿتٌس کِ تِصَضت َّقوٌ س ٌّگام تطهع کطزى تطای کاّف هصطف ؾَذت ذَزضٍ ضا ذاهَـ کطزُ ٍ هجسزا تا گاظ زازى
ضٍقي هیقًَس) هیتَاًس جثطاى قَز؛ ظیطا تاتطیّای هَجَز زض ایي ذَزضٍّا  25زضصس ؾطب تیكتطی هصطف هیکٌٌس .تٌاتطایي تا
ٍجَز ضقس اذیط قیوت ایي فلع تا ًعزیک  2400زالض ،هیاًگیي قیوتّا تطای ؾال  96اظ ؾَی هَؾؿات هؼتثط حسٍز  2230زالض تِ اظای
ّطتي پیفتیٌی قسُ اؾت ،اهطی کِ تِ هؼٌای اصالح ًؿثی قیوتّا زض آیٌسُ ذَاّس تَز.
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ؾٌگ آّي

:تقاضای تاالی فَالز زض چیي هَجة ضقس  20زضصسی قیوت ؾٌگ آّي زض ؾِ هاُ چْاضم  2016قس .تا ایي حال ،زض

غاًَیِ تِ زًثا ل افعایف هَجَزی اًثاضّای چیي ٍ اًتظاض کاّف تقاضای فصلی ،قیوت ؾٌگ آّي ًعٍلی قس .تِ ًظط هیضؾس ضقس
قیوتّا ؾطیغ تط اظ تغییطات تٌیازی تَزُ اؾت؛ جایی کِ تَلیسکٌٌسگاى اصلیً ،ظیط اؾتطالیا ٍ تطظیل زض حال ضکَضزظًی تَلیسات
ّؿتٌس ٍ ظطفیتّای تعضگی تا ّعیٌِ تَلیس پاییي ًظیط عطح جسیس ٍالِ ) (Valeزض تطظیل زض ؾال جاضی آهازُ تْطُتطزاضی هیقًَس.
ایي هؿائل زض کٌاض اًتظاض ضقس ػطضِ قطاضِ آّي (تِ ػٌَاى هٌثغ ثاًَیِ تَلیس فَالز) ٍ کاّف تَلیسات فَالز چیي فكاض تط قیوت ؾٌگ
آّي ضا افعایف ذَاٌّس زاز .تِ ّط حال ،کلیسیتطیي ضیؿک تاظاض ؾٌگآّي هیعاى تقاضای فَالز چیي ٍ ّوچٌیي تَلیس ؾٌگ آّي زض
ایي کكَض اؾت .ایي هؿائل ؾثة قسُ تا هطاجغ هؼتثط تیيالوللی پیفتیٌی قیوت  65زالضی ضا تطای ؾٌگ آّي زض ؾال  96زاقتِ
تاقٌس کِ افت حسٍز  3زضصسی ضا ًؿثت تِ هیاًگیي ؾال  95تجطتِ ذَاّس کطز.
ضٍیسازّای هْن تاظاضّای جْاًی زض ّفتِ جاضی:
ؾرٌطاًی ضئیؽ فسضال ضظضٍ آهطیکا ضا زض پیف زاضین کِ زض تطاتط کویتِ تاًکی ؾٌا ؾرٌطاًی ذَاّس کطز .ایي ؾرٌطاًی هیتَاًس
تاظتاتی اظ پیاهسّای تطًاهِّای زٍلت جسیس ضا ّن زض پی زاقتِ تاقس .اضظیاتی ضقس اقتصاز زاذلی آهطیکا ٍ ضیؿکّای جْاًی زض تطاتط
هَاًغ تجاضی آهطیکا تا ؾایط کكَضّا هیتَاًس زیسگاُ هْوی ضا زض ضاتغِ تا زاضاییّای آهطیکا ،جطیاًات ضیؿکی ٍ حتی اًتظاضات ًطخ
تْطُای زض اذتیاض تاظاض قطاض زّس.
ّوچٌیي ،هَؾؿِ اػتثاض ؾٌجی هَزیع )ّ (Moody’sن ضیؿک اػتثاضی آهطیکا ضا اضظیاتی ٍ هٌتكط ذَاّس کطز .تصوین هَؾؿِ
Standard & Poor’sزض کاّف اػتثاضی آهطیکا ،پیاهسّای جْاًی ضا تِ زًثال زاقتّ .طچٌس احتوال کاّف ضتثِ اػتثاضی آهطیکا
کن اؾت ،اها اقاضُ تِ آیٌسُ اػتثاضی آهطیکا هیتَاًس ٍضؼیت تاظاض ضا زگطگَى ؾاظز.
ضٍیساز زیگطی کِ تایؿتی تِ آى تَجِ کطزً ،كؿت زٍ ضٍظُ ٍظیطاى اقتصاز ٍ زاضایی گطٍُ تیؿت زض آلواى اؾتّ .طچٌس کِ ایي ًكؿت،
آهازُؾاظی گفتگَّا تطای ًكؿت هاُ هاضؼ اؾت ،اها هْنتطیي هؿائلی کِ زض ًكؿت هاُ هاضؼ هَضزتطضؾی قطاض ذَاٌّس گطفت ،زض
ًكؿت ایي ّفتِ ػٌَاى ذَاٌّس قس .تسٍى قک ،افعایف هَاًغ تجاضی تا آهطیکا هَضَع هَضزتحث زض ایي ًكؿت ذَاّس تَز.
تاهساز ؾِ قٌثِ قاذص ّای تَضم هصطف کٌٌسُ ٍ تَلیسک ٌٌسُ زض چیي اػالم ذَاّس قس .پیف تیٌی قسُ تَضم هصطف کٌٌسُ تا 0.3
زضصس افعایف تِ  2.4زضصس ٍ تَضم تَلیسکٌٌسُ ًیع تا  1.1زضصس افعایف تِ  6.6زضصس تطؾس.
اظ آًجایی کِ زٍلت چیي تِ هٌظَض کٌتطل تَضم ٍ کاّف تسّی تاًکی هطزم ایي کكَض زض ّفتِ گصقتِ ًطخ تْطُ تاًکی کَتاُ هست ضا
افعایف زازُ تَز ٍ ایي ؾیاؾت اًقثاضی هی تَاًس زض تعضگتطیي هصطف کٌٌسُ فلعات زًیا هَجة کاّف تقاضا تاقس ،قاذص ّای تَضم
چیي تطای فؼالیي تاظاض تؿیاض تا اّویت هی تاقس.
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