
 

 همقدم

پاریس، بخش انرژی آیندهه   اقلیمیماه پس از توافق  ٦

تددری را  ر پددیش رو  ار م تددامی  نیاز ددای     روشدد 

ریزی برای امنیت انرژی  ر آیندهه،   و برنامهشهرونهان 

گذاران  مه کشدور ا ووا ده    ف مشترک سیاستا ها

با ای  حال  ر کشور براساس وضعیت وو  مسیر  بو م

متفاوتی را برای رسیهن به اید  ا دهاف  دی ووا ده     

،  دای تننوودوژی   لی آن است کده رونده  کر م سوال اص

 ددای  گددذاری و ژپوپلیتیددو ه وندده سیاسددت سددرمایه

مربوط به اندرژی را  ر ایدران و سراسدر نهدان شدن       

 ووا ه  ا ؟  

 تردید به آینده

بیندی رونده مفدرف اندرژی و      پیش ،زاربا  رعهم ثبات 

کدا ش تااضدا و   آوو گی  وا را پیچیدهه کدر ه اسدتم    

وضدعیت  اید   تر شهن  قیمت نفت و گاز نیز به پیچیهه

براساس گزارش ا اره ا العات انرژی م منجر شهه است

 ٥٠شا ه افدزایش   ٢٠٠٤ایران از سال ایاالت متحهه، 

موضدوعی کده بدا     مبدو ه اسدت   رصهی مفرف انرژی 

 دای نهیده  ر بخدش     گدذاری  تونه به عدهم سدرمایه  

 را به  نبال  اشتهانرژی کا ش توانایی صا رات کشور 

استم اگرهه  ر بسیاری از کشور ا کا ش قیمت نفت 

 ، دا قدرار  ا ه    ا را  ر اوتیار  وودت  امنان حذف یارانه

ان  مچنان مانعی بدر  اما وضعیت پیچیهه اقتفا ی ایر

 دای   سدازی قیمدت اندرژی بدا قیمدت      مسدان سر راه  

 نهانی استم

 ووتمدر ان را   تر یه  ر مور  آینهه بدازار اندرژی،  

اسدتم بدا وندو      ریزی موانه کدر ه  با مشن   ر برنامه

اومللی انرژی،  ، آژانس بی BP ایی نظیر  ایننه سازمان

سازمان ا العدات اندرژی امریندا و اوپدو بده صدورت       

کننده امدا اید      ازار مدی بیندی بد   مستمر اقهام به پدیش 

 نهمه ا  ر بسیاری از موار  ناکارآم گزارش

لیتیدو و وقدو    به صورت تداریخی تیییدرات ژپوپ  

 مزمدان  ر تعدها  وسدیعی از    حوا ث غیر معمدول و  

کشددور ای صددا رکننهه و وار کننددهه موندد   رهدده 

شدو م بده    تر شهن وضعیت بازار ای انرژی مدی  پیچیهه

نبدال ایجدا  ثبدات بلنده     گذاران به   ای   وی  سیاست

آوری،  مهت  ر بازار  ستنهم بهبو  شناوت از ناش ف 

توانه رسدیهن بده اید      گذاری و ژپوپلیتیو می سرمایه

 م  را تسهی  کنه هف 
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 آوری  فن

 ددای  ساوهاسددت کدده محااددان  ر تالشددنه تددا انددرژی 

 ای کربنی سازنهم اندوا    تجهیهپذیر را نای زی  انرژی

گیرنده    ا مور  استفا ه قرار می ژیگوناگونی از ای  انر

اما امنان استفا ه تمامی آنها  ر  مه نااط  نیا وندو   

گرمدایی، اندرژی آبدی،      دایی نظیدر زمدی     نهار م انرژی

نهاسددازی کددرب   ی اکسددیه و آویددره آن و زیسددت 

 ای واصی از کره زمی  قابد    سووت تنها  ر قسمت

 استفا ه  ستنهم  

ایران  ر شمار کشور ایی است که  ارای آودایر  

قاب  تونه برای توویده بدرا از اندرژی زمدی  گرمدایی      

است و قابلیت توویه بدرا زمدی  گرمدایی بدا ترفیدت      

مطاوعددات م دداوات را  ار م براسدداس   ٢٠٠بددیش از 

منطاه مسدتعه   ١٤بیش از محااان  انش اه استنفور  

ایجدا   اندهم عملیدات     ر ای  وفدو  شناسدایی شدهه   

م اواتی نیدز  ر   ٥اووی  ایست اه توویه برا با ترفیت 

 استان ار بی  آغاز شهه استم 

با تونه به تیییرات اقلیمی و وقو  وشنسداوی و  

 رصه  ٥کمتر از  ١٣٨٦کا ش شهیه بارنهگی از سال 

شو م  توویه می ای آبی  نیروگاه از برا کشور از  ریق 

توندده، ترفیددت بددر اری از نیروگدداه گ اگرهدده بددا بهددره

م داوات   ٩٧٠٠ دای آبدی کشدور نز یدو بده       نیروگاه

روندده ای اقلیمددی بدده رسددیهه اسددت امددا بددا توندده  

 ای آبدی هندهان بده صدرفه      گذاری  ر نیروگاه سرمایه

 نیستم 

نهاسازی کرب   ی اکسیه و آویره آن نیازمنده  

بدا  نیدز  ساوتار زمی  شناسی واصی استم اید  روش  

 دای    ر ماایسه با روش  ا تونه به عهم کا ش  زینه

امندان توسدعه ووا ده     ر سدط  نهدانی    ی ر کمتر 

 ماننده  مندا ای   ر تنهدا نیدز   سدووت  زیسدت  اشتم 

 صورت زیا   ای زمی   ر و راحتی به کشت که برزی 

 مشو  می استفا ه گستر ه  ور به گیر  می

ای که برای مهت  انرژی  ستهشو   بینی می پیش

شدا ه   ،شده  شناوته می انرژی آینههمهیهی به عنوان 

رشه محهو ی ووا ه بو م با تونده بده ایننده  زینده     

ای افدزایش پیدها کدر ه      ای نهیه  سدته  ایجا  برنامه

ای تنهددا  ر صددورت  اسددتفا ه از انددرژی  سددته ،اسددت

ر مایدداس بددزرا  مانندده هددی  تونیدده    اسددتفا ه 

با ای  حال عالوه بدر نیروگداه   اقتفا ی ووا ه  اشتم 

م اواتی  ی در   ١٠٠٠ایجا   و نیروگاه  بوشهر، قرار ا 

 با هی  و روسیه بسته شهه استم 

 ای مربوط به انرژی وورشیهی و بدا ی   آوری ف 

تری ووا نه بو م  ی   ه گذشدته    ارای آینهه روش 

 دا   توویه ای   و انرژی شا ه کا ش هشدم یر  زینده  

 دا بده    یم  ر بعضی از منا ق نهان ای  انرژبو ه است

 دای فسدیلی عرضده      دای رقدابتی بدا سدووت     قیمدت 

گدذاری  ر   شونهم  می  امر باعث افدزایش سدرمایه   می

ای را   دای قابد  مالحظده    ای  بخش شهه که پیشرفت

 مراه  اشته استم ایران ینی از کشور ای مناس   ر 

نهت تابش وورشیه، روز ای آفتابی،  رنده حدرارت   

 دای   وب و شدبنه مناس   ر نااط مختلف با تابش ود 

گستر ه برا برای نابجایی توویه اندرژی اونتریندی از   

 رنده   ٤٠تا  ٢٥وورشیه است، زیرا  ر بی  مهار ای 

عرضی شماوی قرار گرفته و میدزان تدابش وورشدیهی    

کیلووات ساعت بدر متدر مربدر  ر     ٥/٤تا  ٥/٥آن بی  

تخمی  ز ه شهه است که باالتر از میزان متوسد    روز

قدرار ا  بدرای افدزایش     ٢٠١٤ر سدال  نهانی اسدتم   

م اوات بدا یدو    ٥٥٠ترفیت توویه برا وورشیهی تا 

قدرار ا   ی دری نیدز بدرای      شرکت آومانی بسته شدهم 

م اواتی ترفیت توویده بدرا از اندرژی     ١٠٠٠افزایش 
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وورشیهی توس  کنسرسیومی از ایران، کره ننوبی و 

  نه  ر ووزستان به امضا رسیهه استم 

آوری نهیده  ر توویده اندرژی     ف  ایران  ر بخش

وورشیهی به شهت نیازمنه کشور ای وارنی اسدتم  

 دا  سدتیابی بده اید       اگرهه بر اشدته شدهن تحدری    

تددر سدداوته اسددت امددا  مچنددان   ددا را سددا ه آوری فدد 

گذاری وارنی برای توسعه انرژی وورشدیهی   سرمایه

  ر ایران بسیار با ا میت ووا ه بو م 

ر توویده بدرا از مندابر    انرژی با ی  ومدی  منبد  

 پدروژه  انجام  رشو م  تجهیهپذیر  ر ایران محسوب می

 آومدان  المدایر  شدرکت  ایران  ر با ی سنجی پتانسی 

 اسداس  بر  و است  اشته  مناری مشاور عنوان به نیز

 استحفال قاب  با ی پتانسی  مذکور شرکت مطاوعات

 گر یدهه  بدرآور   م اوات  زار ١٠٠ حهو   ر کشور  ر

 دای  ر   ترفیت نیروگداه  ١٣٩١ ر انتهای سال  ماست

م داوات بدو ه اسدتم بدا      ١٠٩بر اری کشور  حال بهره

 دای بدا ی  ر    تونه به اید  مسدهله توسدعه نیروگداه    

اووویدددت  وودددت قدددرار گرفتددده اسدددتم براسددداس    

رو  تدا سدال     ای صورت گرفته انتظار مدی  ریزی برنامه

ژی م اوات به ترفیت توویه برا از اندر  ٥٠٠٠، ٢٠١٨

مزرعده بدا ی  ر    ١٥با ی افزو ه شو م  ر حال حاضر 

کشور فعال  ستنه که بسدیاری از تجهیدزات آنهدا  ر    

تجهیدزات   اید  شونه، به تازگی   او  کشور توویه می

م اید  امدر   انه صا ر شههبه کشور ای  نه و آآربایجان 

 ددای وددارنی بددرای    باعددث ابددراز عالقدده شددرکت   

 ر ایدران شدهه    گذاری  ر بخش اندرژی بدا ی   سرمایه

قرار ا ی به ارزش  ٢٠١٥است به صورتی که  ر سال 

میلیون  الر میان ایران و آومان بدرای ایجدا  یدو     ٤٦

مزرعه با ی  ر ووزستان به امضا رسیهم  مچندی   ر  

 دای   سال ناری نیز  انمدارک بدرای سداوت تدوربی     

 با ی نهیه با ایران به توافق رسیهه استم

 دای   آوری وویه انرژی، ف  ای ت آوری عالوه بر ف 

سازی و انتاال انرژی نیز  ر آیندهه از   مربوط به آویره

ا میددددت بیشددددتری بروددددور ار ووا ندددده بددددو م 

 ای  وشمنه بدرای    ای نهیه  ر شبنه گذاری سرمایه

انتاال انرژی ووا ه بدو م بدا تونده بده ایننده تمدامی       

شدونه،   پدذیر بده بدرا تبدهی  مدی       دای تجهیده   انرژی

 دای    دای ویتیدومی و ایدهه    وتی، باتری ای سو سلول

سازی ماننه آویره  یدهروژنی و گرمدایی     ی ر آویره

توسعه اید    به  می   وی تر ووا نه شهم  نیز عمومی

 دای توویده  ر    آوری موازی بدا فد   به  ور  ا  آوری ف 

  کننهگان حیاتی استم   نیاز مفرفتامی

 بدا   مدراه  گداز  از اسدتفا ه  مدهت   راز  ر اگرهه

 ووا ده  کدا ش  فسدیلی   دای  سووت  ی ر از فا هاست

 تر یده ایی  مدهت  میدان   ر آن نادش  مور   ر  اشت

ایران از وحاظ آوایر گازی  ر مادام  وم و   م ار  ونو 

از نظر توویه گاز  ر ر ه ههارم نهدانی قدرار  ار م امدا    

آنچه باعث پیچیهه شهن وضعیت ایران  ر بخش گداز  

است مفرف باالی  اولی استم  ر حاوینه کشدور ای  

کننده،   اروپایی  ر نهت کا ش مفرف گاز حرکت می

بدرای یدافت    رقابت شهیهی میان توویهکننهگان گداز  

 ددای نهیدده  ر شددرا و افریاددا ونددو   ار م  مشددتری

رقددابتی کدده ایددران بددا توندده بدده عددهم نوسددازی       

 ای مونو ، مفدرف بداالی  اولدی و عدهم      زیرساوت

 ای نهیه  ر کوتاه مهت  ر آن نایی  انهازی پروژه راه

نخوا ه  اشتم تااضای بلنه مهت برای گاز وابسته بده  

، سدرعت توسدعه مندابر    تفمیمات مربوط به آب و  وا

سازی اندرژی و بهبدو     انرژی نای زی ، پیشرفت بهینه

 اسددتم بددا توندده بدده اینندده ایددران امنددان  زیرسداوت 

تدا یدو   ده آیندهه      LNGصا رات گاز را بده صدورت   

 ای صدا رات محدهو  بده ود       نخوا ه  اشت، گزینه

 ر حدال حاضدر    ووا ه بو م حم  و نا  زمینیوووه و 
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از  ریق ود  وووده بده کشدور ای      به غیر از گازی که

آربایجان صا ر ترکیه و ارمنستان و به صورت محهو  آ

از  ریدق   و  نده  کدره نندوبی   شو ، کشور هدی ،  می

از  ریق حمد  و ناد    کشتی و افیانستان و پاکستان 

 کننهگان گاز ایران  ستنهمای وار   نا ه

 دای   با تونه به آوایر عظی  نفت و گاز، پتانسی 

خدش توویده اندرژی تجهیهپدذیر و وندو       مونو   ر ب

 ای قاب  مالحظه  ر بخش بدرا نمهدوری    زیرساوت

اسالمی ایران از نظر امنیت اندرژی بدا هاوشدی روبدرو     

نخوا ه بو م اما آنچده ا میدت  ار  مدهیریت مفدرف     

تفندر  سترسدی بده    انرژی استم قیمت پایی  انرژی و 

انرژی مون  مفرف بداالی اندرژی  ر   نامحهو  منابر 

شده سدرانه    یران شهه استم تا پیش از اید  ا عدا مدی   ا

ای مستای   مفرف انرژی و رشه اقتفا ی  ارای رابطه

 دای اویدر وابسدت ی     با ینهی ر  سدتنه امدا  ر سدال   

اقتفا  به انرژی کا ش یافته استم اگرهده راه زیدا ی   

برای قطر وابست ی رشه اقتفا ی و مفرف اندرژی  ر  

 دای نهیده بدا     ریآو پیش است امدا بدا پیشدرفت فد     

توان به کا ش مفرف انرژی  ر   ای مناس  می قیمت

 دا    ا امیهوار بو م با تونه به میزان سرمایه  مه بخش

 ای مور  نیاز بدرای توسدعه تدوان توویده      و زیرساوت

تدوان بهتدری  راه    انرژی کشور، مهیریت مفرف را مدی 

ح   ر کوتاه مهت بدرای افدزایش صدا رات بدویره  ر     

 انستمبخش گاز  

 گذاری سرمایه

زمینده   ٣گذاری  ر انرژی  ر   ر  نیا تمای  به سرمایه

گدذاری  ر   بیشتر مشهو  اسدتم اوودی  مدور  سدرمایه    

 ای نهیه انتاال اندرژی اسدتم بدا     آوری  ا و ف  شیوه

 ای فسیلی  حرکت به سوی کا ش استفا ه از سووت

 ای تجهیهپذیر بده اندرژی اونتریندی،     و تبهی  انرژی

جایی برا  ر آیندهه  ارای   ای انتاال و ناب زیرساوت

 ٣٠ساالنه نز یدو بده   ای ووا نه شهم  ا میت فزاینهه

 دای بدرا  ر    میلیار   الر صرف تهیه سووت نیروگاه

شو م  رصه قاب  تونهی از برا توویدهی بده    ایران می

رو  و با تونده    ای قهیمی به  هر می  وی  زیرساوت

 رصدددهی مفدددرف بدددرا،  ٥/٦ه رشددده سددداالنه بددد

 ی دا  ی برای نوسازی و تجهیز زیرسداوت گذار سرمایه

 برا برای صنعت برا ایران بسیار مه  ووا ه بو م

با تونده بده ایجدا  نیرافیدای نهیده  ر توویده       

، انتاال سووت به فواص   والنی  بوسیله ود   انرژی

 ای  ژنراتور نای وو  را به ا   ا و کشتی وووه، کامیون

م نده  ا  ووا  ای اونترینی  وشمنه  پیشرفته و شبنه

اگرهه ای  اتفاا ینشبه نخوا ه افتدا ، امدا بده معندی     

تاثیرات عمیق  ر صنعت حم  و نا  و تجارت نهانی 

 ووا ه بو م 

گدذاری  ر آن    ومی  بخشی که تمای  به سرمایه

 ددای  افددزایش یافتدده اسددت یددافت  راه کددا ش  زیندده

 دای    ای تجهیهپذیر بدرای ندای زینی سدووت    انرژی

و  آننده  مچندان آودایر نهیده     با وند فسیلی استم 

ن بدر  شونه اما نها  ای بزرا کشف می نفتی  ر انهازه

کدا ش  بده  بدا تونده    مکرب  ز ایی تمرکز کر ه اسدت 

 دای پیشدرفته  مدراه بدا      مفرف انرژی توس  اقتفا 

 ای فسیلی  وری امنان نای زینی سووت افزایش بهره

با  ایران نیز با منابر انرژی غیر کربنی ایجا  شهه استم

ن ا ی به آینهه بایه استراتری تنو  انرژی را  ر پدیش  

بددا انرایددی شددهن برنددام، امنددان نددذب     گیددر م 

 ای وارنی تا حهی فرا   شهه اسدتم   گذاری سرمایه

 ای اقتفا ی و سیاسی زیدا ی  ر اید     اگرهه هاوش

 راه مونو  استم 

 دای آیندهه    گذاری سومی  بخشی که  ر سرمایه

قانون ذاری و سیاست استم ناش مهمی ووا ه  اشت 
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گدذاران و  ووتمدر ان    توافق پاریس نشان  ا  سیاسدت 

تواننه  ر تعیی  ا هاف آیندهه بدازار اندرژی بسدیار      می

مجدددامر تددداثیر گدددذار باشدددنهم حضدددور پررنددد   ر 

اومللی  ر بخش انرژی بایه  ر  ستور  گذاری بی  قانون

کار  ووتمدر ان نمهدوری اسدالمی قدرار گیدر م زیدرا       

گدذاران و ندوآوران بخدش اندرژی بدا ن داه بده         هسرمای

گذاری برای آیندهه   گذاری و قیمت  ای سیاست محی 

 ریزی ووا نه کر م برنامه

 ژئوپلیتیک 

رونده را بدرای آیندهه     ٣تدوان    ر ژپوپلیتیو انرژی می

بیندددی کدددر م ابتدددها کدددا ش قدددهرت نفدددوآ  پدددیش

توویهکننهگانم افزایش تنو  انرژی بده معندی افدزایش    

کنندهگان    روی مفرف  ای پیش توویهکننهگان و گزینه

ووا دده بددو م اوبتدده ایدد  بدده معنددای قطددر  رآمدده    

ان را بده  اما کا ش نفوآ آن اصلی نیستتوویهکننهگان 

به عنوان نمونده اروپدا ساوهاسدت     نبال ووا ه  اشتم 

کنه تا با کا ش وار ات گاز از روسیه و روی  تالش می

آور ن به توویهکننهگان  ی ر امنیت انرژی بیشتری را 

برای وو  ایجا  کننهم اگرهده ندای زینی روسدیه بده     

عنوان تامی  کننهه اصلی گاز اروپا بسیار  شوار اسدت  

موفدق بده    ای اروپایی بدا مدهیریت مفدرف،    اما کشور

م ایران نیدز  ر مادا عی بدا    انه شههوار ات وو  کا ش 

ترکمنستان  ر مسهله وار ات گاز بدا هداوش مشدابهی    

موانه شهه استم اگرهده ودو   یچ داه نتوانسدته از     

 ا رم انرژی  ر فشار به  ی ر کشور ا استفا ه کنهم

هان است  ومی  رونه تمرکز بر تامی  نیاز شهرون

ا دهاف  ای اسدت کده کشدور ا       نهه شدیوه  که شن 

 ای اندرژی   انرژی وو  را  نبال ووا نه کر م سیاست

 مچنان مسهله مه  برای توسعه قهرت ملی و  فا  از 

سددرزمینی اسددت، بددا ایدد  حددال مسددتبهتری   قلمددرو 

کشور ای  نیا نیز با تونه به تامی  نیداز شدهرونهان،   

کنندهم حتدی  ر    نظی  می ای انرژی وو  را ت سیاست

کننهگان نیز تونه بده نیاز دای  اولدی از    میان توویه

نیجریه بده  به  ور مثال ا میت زیا ی بروور ار استم 

 وی  عهم توانایی  ر تامی  برا مور  نیاز وو  و عهم 

 است که  اوتفا   رآمه ای نفتی به شهرونهان   ه

  ای  اولی استم   رگیر ناآرامی

می  نیدداز  اولددی بدده ینددی از   ر ایددران نیددز تددا

 ای بزرا مسهووی  تبهی  شهه استم مفدرف   هاوش

باالی گاز و برا ای   و صنعت کشدور را بدا مشدنالت    

فراوانی روبرو کر ه به  وری که عالوه بدر اودتالل  ر   

منجر به وار ات شهه اسدتم  حتی  صا رات  ر موار ی

  ر کشور ایی  ر مور  آب   ای اویر  رگیری  ر سال

توانه  ر بخدش اندرژی    ی  ا ه استم حوا ثی که میرو

قطدر آب  ر    دای متعده ،   م واموشدی اتفاا بیافتهنیز 

 ر و تیییددرات شددهیه اقلیمددی   ففددول گددرم سددال   

 ای مر م ای    ای ننوبی باعث ایجا  نارضایتی استان

ایجدا   توانه  ر آیندهه باعدث    منا ق شهه است که می

 م  ناآرامی گر  

 ا  ر بخش انرژی  افزایش  مناری ،رونهسومی  

 ایدد  از پددیشاومللددی اسددتم اگرهدده   ر سددط  بددی 

بدا میدزان    کشدور ا  از  دایی  گروه میان  ر ایی  تالش

 دای متفداوت صدورت گرفتده بدو  ک اوپدو و        موفایت

 دای   امندان نشسدت  گدروه    اومللی اندرژی   آژانس بی 

ه ا امده  متفاوت بر سر یو میز پهیهه نهیهی است ک

پداریس نمایدان ر    اقلیمدی  ا ه بو م گفت و دای  ار وو

ریدزی   برای برنامه  ای کشور ا از بارزتری  تالشینی 

یو  هف مشترک  ر راسدتای مفدرف اندرژی اسدتم     

پروسده توافدق    و ٢٠گفت و ای وزیدران اندرژی گدروه    

  ای مه   ر ای  بخش  ستنهم   انرژی از  ی ر مثال
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 گذاران های پیش روی سیاست چالش

برای موار ی که آکر شه بایه ننات کلیهی را  ر نظدر  

آوری، انتخداب تننوودوژی برتدر      ر بخدش فد    اشتم 

ووا ه بو م حمایت از بخدش تحایدق و    هاوش بزرگی

بسدیار   ،بر توسدعه یدو تننوودوژی    تاکیهتوسعه بهون 

 دا    ووت ،گذاری  ر انرژی  ر بخش سرمایه ماستمه  

ضدای آیندهه روبدرو     ا و تاا زیرساوت  تامی مشن با 

 ه بو م نووا 

ایران نیز  ماننه  ی ر کشور ا با اید  مشدنالت   

روبرو ووا ه بو م تعیی  ا هاف بلنه مهت اید  امندان   

 ا  ر نهت مناس   ریزی را فرا   ووا ه کر  تا برنامه

گذاری مناس  بدرای    ای سرمایه شهه و مشواتنظی  

  مرسیهن به ا هاف مشخص شونه

حرکدت بده سدوی اندرژی      ،یدو  ر بخش ژپوپلیت

متفاوت باعث تهور برنهگان و بازنهگان ووا ده شدهم   

بایه تالش کر  ایدران نیدز از برندهگان اید  تیییدرات      

 دای   آوری  ای مناس  و ف  باشهم با تهارک زیرساوت

 دا و صدنایر    نهیه و ایجا  آما گی برای تمامی گدروه 

 توان به ای  مه   ست یافتم  رگیر می

تدر ووا ده    ینهه پیچیههنرژی  ر آصحنه نهانی ا

 را دی  شهم را بری ای  پیچیهگی نیازمنه ایجا  ناشه

 مراه با نزپیات  قیق نیست بلنده نیازمنده شدناوت    

نندات    ننات کلیهی بازی و توانایی  مسو شهن با ای

 برای رسیهن به ا هافی شفاف  ر بلنه مهت استم 


