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شامخ بهمن 1397                             47/63  

چکیده:

 ü ،عدد شامخ (47/63) کمتر از 50 نشان دهنده بدترشدن وضعیت بخش صنعت در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (دى) است. با این حال

شامخ بهمن ماه نسبت به شامخ دى ماه(39/35) به میزان قابل توجه 8/28 واحد افزایش یافته است.

 ü  روند صعودى شامخ درماه گذشته، در این ماه  نیز ادامه یافت که صنایع تولید محصوالت فلزى، تولید چوب، کاغذ و مبلمان، تولید

محصوالت الستیک و پالستیک و تولیدپوشاك و چرم بیشترین تأثیر را در بهبود وضعیت عدد شامخ این ماه نسبت به ماه قبل 

داشته اند.

 ü مقدار تولید و میزان سفارشات جدید مهمترین عوامل تأثیرگذار در عدد شامخ بهمن ماه مى باشند به گونه اى که شاخص میزان

سفارشات جدید در این ماه نسبت به 5 مؤلفه اصلى شامخ  به رقم 54/30 رسیده که در دوره هاى اخیر بى سابقه بوده است.

 ü.شاخص صادرات  که در دى ماه نزولى شده بود مجدداً در بهمن ماه روندى صعودى را  ثبت کرده است

 ü 50 شاخص انتظارات تولید براى ماه آینده کاهش 1/43 واحد را نسبت به ماه قبل در این ماه تجربه کرده است. با این حال رقم بیش از

(53/81) این شاخص، نشان دهنده ى انتظارات مثبت فعاالن بخش صنعت در ماه آینده (اسفند) است.

دوره پنجم 

بهمن ماه1397

بسمه تعالى

t

معاونت اقتصادىمرکز آمار و اطالعات اقتصادى



مقدار تولید محصوالت (اصلى). 1

میزان سفارشات جدید مشتریان (اصلى). 2

مدت زمان تحویل سفارش (اصلى). 3

موجودى مواد خام خریدارى شده (اصلى). 4

استخدام وبکارگیرى نیروى انسانى (اصلى). 5

قیمت خرید مواد اولیه. 6

موجودى محصول نهایى (انبار). 7

میزان صادرات کاال. 8

قیمت محصوالت تولیدشده . 9

مصرف حامل هاى انرژى. 10

میزان فروش محصوالت. 11

انتظارات تولید در ماه آینده. 12

کشورها  توسط  که  اقتصادى  گوناگون  و  متنوع  شاخص هاى  میان  از 

PMI شاخص  مى یابد،  انتشار  و  محاسبه  بین المللى  سازمان هاى  و 

شاخص هاى  مهمترین  از  یکى   (Purchasing Manager’s Index)

تولید  و  بوده  یافته  توسعه  اکثر کشورهاى  پذیرش  مورد  که  است  اقتصادى 

مستمر آن، موجب تقویت نظام تصمیم گیرى کشورها شده است. مهمترین 

نکته این شاخص، زمان انتشار آن است که بصورت ماهانه و در اولین روزهاى 

کارى هر ماه منتشر مى شود. این شاخص یک بینش و دیدگاه سریع و آنى 

در مورد شرایط کلى اقتصاد، به خصوص در بخش هاى صنعت و خدمات ارائه 

مى دهد. در حال حاضر تولیدکنندگان عمده PMI، موسسه مدیریت عرضه 

(ISM) (از سال 1948 میالدى، تهیه این شاخص را براى کشور ایاالت  متحده 

آغاز کرده است) و مؤسسه بین المللى IHS MَARKIT (بر مبناى کار ISM، این 

شاخص را براى بیش از 30 کشور دنیا و بیش از 22000 بنگاه بخش خصوصى 

محاسبه و منتشر مى کند)، هستند.

"براى وزن دهى به 5 سوال اصلى پرسشنامه در محاسبه عدد شامخ در اتاق ایران، 

از رویکرد موسسه بین المللى IHS MَARKIT به صورت زیر استفاده شده است:

سفارش: %15،  تحویل  زمان  مدت  سفارشات جدید: %30،  تولید: %25،  مقدار 

موجودى مواد خام: 10% ، میزان استخدام: %20 "

اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 

ایران، پس از انجام بررسى هاى مقدماتى 

به منظور پیاده سازى شاخص PMI  در 

مهرماه  در  بار  نخستین  براى  ایران، 

1397  به اجراى طرح شامخ پرداخته و 

ارائه  براى بخش  صنعت  را  این شاخص 

کرده است. در اجراى این طرح، تکمیل 

پرسشنامه در انتهاى هر ماه توسط حدود 

400 کارگاه صنعتى فعال و بزرگ کشور 

و  تولید  اشتغال،  در  عمده اى  سهم  که 

ایجاد ارزش افزوده اقتصادى در صنعت 

این  در  مى گیرد.  انجام  دارند،  کشور 

طرح، با استفاده از طبقه بندى بین المللى 

 ،(ISIC.Rev4) کلیه فعالیت هاى اقتصادى

 12 در  صنعتى  مختلف  شرکت هاى 

گروه صنعتى شامل: 1- صنایع غذایى، 

پوشاك  3-صنعت  نساجى،  2-صنعت 

شیمیایى، 5-صنایع  4-صنایع  چرم،  و 

فلزى، 6-صنایع الستیک و پالستیک، 

7-صنایع ماشین سازى و لوازم خانگى، 

پاالیشگاهی،  و  گاز  و  نفت  8-صنعت 

10-تولید  غیرفلزى،  کانى  صنایع   -9

 -11 وابسته،  قطعات  و  نقلیه  وسایل 

صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و12- سایر 

صنایع، طبقه بندى و آمارگیرى اینترنتى 

از آنان در قالب پرسشنامه الکترونیکى 

شامل 12 پرسش انجام مى گیرد. پاسخ 

سواالت پرسشنامه این طرح شامل سه 

گزینه "بیشتر از ماه قبل"، "بدون تغییر" 

و "کمتر از ماه قبل" است. 

پرسش هاى شامخ  (PMI) بخش صنعت: 



بهمن97دى 97آذر 97شاخص

39/2139/3547/63شامخ  کل صنعت

37/0166/3947/42مقدار تولید محصوالت

32/1533/8254/30میزان سفارشات جدید

49/9852/4645/93مدت زمان انجام وتحویل سفارش

35/4638/8031/77موجودى مواد اولیه

46/3439/1847/07میزان بکارگیرى نیروى انسانى

61/8366/9276/79قیمت خرید مواد اولیه

55/7556/4845/86موجودى محصول نهایى در انبار

39/3538/0945/17میزان صادرات کاال

48/3347/4758/13قیمت محصوالت تولیدشده

47/5147/8351/86مصرف حامل هاى انرژى

30/3332/2149/53میزان فروش محصوالت

48/7055/2453/81انتظارات تولید در ماه آینده

 (PMI) جدول1:  شامخ صنعت - شاخص مدیران خرید

بهمن ماه 1397

نمودار مقایسه شاخص هاى آذر، دى و بهمن 1397





 بخش الف: تحلیل اطالعات براساس شاخص ها

- شامخ کل صنعت: 

هرچند عدد کلى شامخ صنعت پس از پنج دوره، همچنان کمتر از 50  است و این نشان دهنده بدتر شدن وضعیت کل صنعت در این دوره نسبت به دوره قبل است با این 

حال، افزایش قابل توجه عدد شامخ  بهمن(47/63) نسبت به  شاخص دى(39/35)، به معنى آن است که  برخى گروه هاى صنایع از جمله: 1- صنایع تولید چوب، کاغذ و 

مبلمان،2- تولید محصوالت شیمیایى،3- الستیک و پالستیک 4- تولید محصوالت فلزى و5- تولید پوشاك و چرم، شاهد بروز وضعیت رونق در این ماه بوده اند. در مقابل 

صنایع کانى غیر فلزى نیز داراى بدترین شرایط در بین گروه هاى صنعت در این ماه بوده است.. 

-شاخص تولید: 

عدد شامخ تولید روندى مشابه با عدد کلى شامخ طى این پنج دوره داشته است. پس از سه دوره روند نزولى، این شاخص، در دى و بهمن افزایش را ثبت کرده است و براى 

نخستین بار این شاخص  در چند گروه صنعتى رقم بیشتر از 50 را نشان مى دهد که نشان دهنده وضعیت مطلوب در این گروه هاى صنعتى در بهمن ماه میباشد. صنایع 

1- تولید پوشاك و چرم،2- صنایع تولید چوب، کاغذ و مبلمان، 3- تولید محصوالت شیمیایى و 4- تولید محصوالت فلزى داراى بیشترین مقدار افزایش تولید نسبت به ماه 

گذشته و صنایع تولید کانیهاى غیر فلزى  نیز کمترین مقدار تولید نسبت به دى ماه را در مقایسه با صنایع دیگر ثبت کرده اند. 

- شاخص سفارشات جدید:

عدد شامخ سفارشات جدید در بهمن ماه افزایش قابل توجهى را نسبت به دى ماه ثبت کرده است. عدد این شاخص براى  کل صنعت، نخستین بار است که رقم بیشتر از 50 

را نشان مى دهد. الزم به ذکر است  با توجه به افزایش کلى تقاضا در ماههاى منتهى به انتهاى سال، روند افزایشى این شاخص در این فصل کامال منطقى به نظر میرسد. در 

بین صنایع منتخب، 1- صنایع تولید چوب، کاغذ و مبلمان، 2- تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک 3- تولید محصوالت شیمیایى، 4- تولید محصوالت نساجى، 5- تولید 

محصوالت فلزى، 6- تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته و 7- تولید مواد غذایى بیشترین میزان سفارشات جدید و باالى 50 را ثبت کرده و تولید کانى غیر فلزى کمترین 

میزان سفارشات جدید را کسب کرده است.

- شاخص مدت زمان تحویل سفارش:

عدد شامخ مدت زمان تحویل سفارش در طى این دوره روند نزولى را نسبت به ماههاى گذشته طى کرده است. الزم به ذکر است عدد شامخ مدت زمات تحویل سفارش 

در این ماه کمترین عدد را (45/93) نسبت به ماههاى گذشته ثبت کرده است. در بین صنایع منتخب تمام صنایع بجز تولید کانى غیرفلزى عدد شامخ بیشتر از 50 را ثبت 

کرده اند، در حالیکه در ماه گذشته تولید کانى غیرفلزى بیشترین مقدار شامخ را در بین صنایع مختلف در اختیار داشت. صنایع: 1- تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک، 

2- تولید  وسایل نقلیه و قطعات وابسته و 3- تولید محصوالت شیمیایى بیشترین مقدار مدت زمات تحویل سفارش را در این ماه ثبت کرده اند.

- شاخص موجودى مواد اولیه:

پس از 2 ماه پیاپى در افزایش عدد شامخ موجودى مواد اولیه یعنى در ماههاى آذر و دى، در بهمن  عدد شامخ موجودى مواد اولیه روند کاهشى را ثبت کرده است. ولى 

همچنان کمترین میزان موجودى مواد اولیه مربوط به آبان ماه با عدد شامخ 30/03 میباشد در حالیکه  براى عدد شامخ بهمن ماه این شاخص 31/77 ثبت شده است. صنایع 

1- تولید کانى غیرفلزى، 2-  تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک و تولید چوب، کاغذ و مبلمان و 3- تولید محصوالت پاالیشگاهى بیشترین میزان موجودى مواد اولیه و 

تحلیل کلى  اطالعات شامخ بهمن 1397 

بر اساس شاخص ها و گروه هاى صنعتى



صنایع 1- تولید محصوالت نساجى و 2- تولید پوشاك و چرم کمترین میزان موجودى مواد اولیه را ثبت کرده اند. 

- شاخص میزان استخدام:

با توجه به اینکه عدد شامخ میزان استخدام در پنج  دوره گذشته همچنان کمتر از 50 را نشان مى دهد، اما این شاخص در بهمن ماه بیشترین مقدار را نسبت به ماههاى 

گذشته (47/07) ثبت کرده است. در بین صنایع منتخب، صنایع: 1- تولید محصوالت شیمیایى، 2- تولید چوب، کاغذ و مبلمان، 3- تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک و 

4- تولید مواد غذایى، عدد شامخ بزرگتر از 50 را براى این شاخص ثبت کرده اند. صنایع: 1- تولید  وسایل نقلیه و قطعات وابسته و 2- تولید کانى غیر فلزى کمترین میزان 

عدد شامخ براى این شاخص را ثبت کرده اند. 

- شاخص قیمت خرید مواد اولیه:

روند صعودى عدد شامخ قیمت خرید مواد اولیه که از آذر ماه شروع شده بود، در این ماه نیز همچنان روند صعودى خود را حفظ کرد اما این عدد از عدد شامخ مهر ماه 

(87/57) کمتر و به میزان (76/79) ثبت شده است. تمامى صنایع منتخب، عدد شامخ قیمت خرید مواد اولیه را عدد باالتر از 50  ثبت کرده اند. صنایع تولید پوشاك و چرم 

بیشترین مقدار و صنایع تولید چوب، کاغذ و مبلمان کمترین مقدار عدد شامخ را در این ماه ثبت کرده اند. 

- شاخص موجودى انبار:

عدد شامخ موجودى انبار کمترین میزان خود را در بهمن به میزان (45/86) نسبت به چهار دوره گذشته به ثبت رسانده است. تغییرات در موجودى انبار با تأخیر با تغییرات 

تولید رابطه عکس دارند. در این پنج دوره نیز این رابطه برقرار است. صنایع 1- تولید پوشاك و چرم، 2- تولید کانى غیر فلزى، 3- تولید محصوالت نساجى و 4- تولید 

ماشین آالت بیشترین مقدار عدد شامخ براى موجودى انبار و بزرگتر از 50 و صنایع 1- تولید مواد غذایى و 2- تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک، کمترین میزان شامخ 

موجودى انبار را به خود اختصاص داده اند. 

- شاخص میزان صادرات کاال:

پس از روند نزولى عدد شامخ صادرات کاال در ماه گذشته، نه تنها این عدد در بهمن روند صعودى خود را مشابه ماههاى قبل (بجز دى ماه) تکرار کرد، بلکه بیشترین مقدار 

عدد شامخ را نیز در این ماه (45/17) نسبت به چهار دوره گذشته ثبت کرد. صنایع 1- تولید چوب، کاغذ و مبلمان، 2- تولید مواد غذایى و 3- تولید محصوالت الستیک 

و پالستیک بیشترین مقدار میزان صادرات کاال در این ماه (عدد شامخ بزرگتر از 50) و صنایع 1- تولیدمحصوالت نساجى و 2- تولید محصوالت پاالیشگاهى نیز کمترین 

مقدار صادرات را در این ماه به ثبت رسانده اند.  

- شاخص قیمت محصوالت تولید شده:

پس از روند نزولى عدد شامخ قیمت محصوالت در دوره هاى گذشته، این عدد در بهمن روند صعودى داشته اشت. عدد شامخ قیمت محصوالت تولید شده که در ماههاى آذر 

و دى به زیر 50 رسیده بود، این ماه عدد باالى 50 را (58/13) ثبت کرده است. در این ماه تمام صنایع عدد شامخ بیشتر از 50 را براى قیمت محصوالت تولید شده ثبت 

کرده اند. در بین صنایع مختلف، صنایع: 1- تولید محصوالت پاالیشگاهى، 2- تولید پوشاك و چرم، 3- تولید محصوالت شیمیایى، 4- تولید محصوالت فلزى و 5- تولید 

وسایل نقلیه و قطعات وابسته بیشترین مقدار عدد شامخ قیمت محصوالت تولید شده را ثبت کرده اند در حالیکه صنایع: 1- تولید چوب، کاغذ و مبلمان و 2- تولید محصوالت 

نساجى کمترین مقدار عدد شامخ را ثبت کرده اند. 

- شاخص مصرف حامل هاى انرژى:

عدد شامخ مصرف حامل هاى انرژى در این ماه عدد باالتر از 50 را بر خالف دو ماه گذشته نشان مى دهد. صنایع: 1- تولید محصوالت شیمیایى و 2- تولید چوب، کاغذ و 

مبلمان بیشترین مقدار عدد شامخ براى این ماه و صنایع 1- تولید کانى غیر فلزى و 2- تولیدمحصوالت نساجى کمترین میزان مصرف حامل هاى انرژى را به ثبت رسانده اند. 



- شاخص میزان فروش محصوالت: 

هرچند عدد شامخ فروش محصوالت پس از پنج دوره، همچنان کمتر از 50  است با این حال، افزایش قابل توجه و 17/32 واحدى عدد شامخ میزان فروش محصوالت 

بهمن(49/53) نسبت به  شاخص دى(32/21)، به معنى آن است که  برخى گروه هاى صنایع از جمله: 1- تولید چوب، کاغذ و مبلمان،2- تولید محصوالت فلزى،3- 

تولیدمحصوالت الستیک و پالستیک شاهد افزایش میزان فروش محصوالت خود در این ماه بوده اند. در مقابل صنایع: 1- تولید محصوالت پاالیشگاهى و 2- تولید مواد غذایى 

نیز داراى بدترین شرایط فروش محصوالت خود در بین گروه هاى صنعت در این ماه بوده اند.  

- شاخص میزان انتظارات تولید براى ماه آینده: 

عدد شامخ انتظارات تولید در این ماه بر خالف چهار دوره گذشته کمى نزولى شده ولى با اینحال همچنان عدد باالى 50 را نشان مى دهد  که این به معنى انتظارات مثبت 

فعاالن اقتصادى براى ماه آینده(اسفند) میباشد. در بین صنایع مختلف، صنایع تولید محصوالت پاالیشگاهى و تولید محصوالت شیمیایى بیشترین انتظارات براى تولید در 

آینده را به ثبت رسانده اند. در حالیکه صنایع تولید چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع تولید مواد غذایى کمترین میزان انتظارات براى تولید براى ماه آینده را به ثبت رسانده اند.                                              

بخش ب: تحلیل  اطالعات براساس گروه هاى  صنایع

- صنایع غذایى:

کاهش موجودى مواد اولیه به کمترین میزان خود در  سه ماه گذشته و در مقابل افزایش بى رویه قیمت مواد اولیه در این گروه، بزرگترین مشکل  این گروه صنعتى در بهمن 

ماه بوده است. علیرغم کاهش میزان فروش در این گروه، موجودى محصول در انبارها نیز در پایین ترین حد در بین تمامى گروه ها بوده است.

- صنایع نساجى:

این گروه صنعتى داراى کمترین میزان موجودى مواد اولیه و همچنین میزان صادرات نسبت به سایر گروه ها در بهمن ماه بوده است.با اینحال افزایش میزان سفارشات جدید 

مشتریان براى نخستین بار طى 5 ماه گذشته در بهمن ماه، منجر به افزایش انتظارات تولید براى اسفندماه در این گروه صنعتى شده است.

- صنایع پوشاك و چرم:

با نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال و افزایش تقاضا براى تولید این گروه صنعتى، شاهد افزایش قابل توجه در میزان تولید در این گروه با رقم63/6 بوده ایم که باالترین 

رقم شاخص در بین همه گروه هاى صنایع در این ماه است. با این حال این گروه در بهمن ماه داراى یک رکورد دیگر نیز در  زمینه قیمت مواد اولیه است که با رقم 90/9 ، 

شاهد بیشترین مقدار افزایش قیمت مواد اولیه در بهمن بوده است.

- صنایع شیمیایى:

این گروه در بهمن ماه در دو حوزه جذب و بکارگیرى نیروى انسانى و مصرف حامل هاى انرژى داراى بیشترین مقدار شاخص در بین سایر گروه هاى صنعتى بوده است.به 

نظر میرسد در این روزهاى پایانى سال با افزایش تولید و افزایش میزان سفارشات جدید مشتریان در این گروه، افزایش انتظارات براى تولید در اسفند و رونق نسبى براى 

این گروه در ماههاى آینده دور از انتظار نیست.

- صنایع فلزى:

دراین گروه علیرغم افزایش قیمت مواد اولیه، میزان سفارشات جدید مشتریان و به تبع آن میزان تولید در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به همین دلیل پس از 

چهارماهه میزان فروش محصوالت از ماه قبل بیشتر شده است که خود منجر به افزایش انتظارات تولید در ماه اسفند به میزان اندك(51/1) شده است.



- صنایع الستیک و پالستیک:

افزایش قابل توجه سفارشات جدید مشتریان در این گروه در بهمن با رقم شاخص63/9 باعث شده تا اندکى شاهد افزایش جذب نیروى انسانى  در این گروه باشیم ولیکن با 

افزایش مدت زمان انجام سفارشات در این ماه، شاهد عدم تغییر در میزان تولید ، میزان فروش و میزان صادرات در این گروه دربهمن ماه هستیم.

- صنایع ماشین سازى و لوازم خانگى:

افزایش مدت زمان انجام سفارش  طى سه ماه گذشته در این گروه منجر به کاهش سطح تولید و به تبع آن کاهش در  میزان فروش و صادرات محصول در بهمن شده است. 

با اینحال علیرغم کاهش سفارشهاى جدید مشتریان، امید به بهبود اوضاع در ماه آینده منجربه افزایش شاخص انتظارات تولید در این گروه  نسبت به ماه قبل بوده است.

- صنایع نفت و گاز و پاالیشگاهی:

افزایش انتظارات تولید در این گروه به باالترین رقم در بین تمامى گروه هاى صنعتى(65/8) رسیده که نشان دهنده امید بسیار  زیاد فعاالن اقتصادى در این بخش براى بهبود 

اوضاع در اسفندماه است. با اینحال با افزایش قابل توجه در قیمت محصوالت نهایى در این گروه با رقم 68/4 که  در  5 ماه گذشته بى سابقه بوده و باالترین میزان افزایش 

در بین تماى گروه هاى صنعتى است، شاهد کاهش میزان فروش محصوالت در این گروه با رقم 36/8  که کمترین سطح در بین تمامى گروه هاى صنعتى است، بوده ایم.

- صنایع کانى غیر فلزى:

این گروه در بهمن ماه شاهد بدترین اوضاع اقتصادى با کمترین میزان شامخ کل، میزان تولید و میزان سفارشات جدید و در مقابل افزایش شدید قیمت مواد اولیه  در بین  

گروه هاى صنعتى بوده است. با این حال  به لحاظ موجودى مواد اولیه از وضعیت بهترى نسبت به سایر گروه ها برخوردار بوده و به دلیل کاهش در میزان فروش و صادرات، 

با افزایش موجودى محصوالت نهایى در انبارها مواجه شده است.

- صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته:

میزان سفارشات جدید مشتریان در این گروه در بهمن ماه افزایش داشته ولى در مقابل زمان انجام سفارش وتحویل محصول به مشتریان نیز افزایش قابل توجهى داشته 

است. با این حال میزان جذب و بکارگیرى نیروى انسانى در این گروه،کمترین میزان در بین تمام گروه هاى صنعتى بوده است. این صنعت از کمبود مواد اولیه  و در مقابل 

افزایش قیمت آن در مضیقه بوده ولیکن انتظارات تولید براى ماه آینده در این گروه کماکان مثبت و نویدبخش افزایش تولید در اسفندماه خواهد بود.

- صنایع چوب، کاغذ و مبلمان :

میزان سفارشات جدید در این گروه با رقم 66/7 بیشترین میزان در بین تمامى گروه هاى صنعتى در بهمن ماه بوده است که به تبع آن میزان تولید در بهمن ماه  نیز در 

این گروه، افزایش یافته و شاهد بیشترین مقدار شامخ کل در بخش صنعت در گروه صنایع چوب، کاغذ و مبلمان هستیم. به دلیل مواجه شدن این گروه با کمترین میزان 

افزایش در قیمت مواد اولیه، شاهد ثبات در قیمت محصوالت تولیدى و کمترین میزان افزایش قیمت محصوالت  در این گروه در بهمن ماه در بین تمامى گروه هاى صنعتى 

بوده ایم. این صنعت همچنین رکورددار پرفروشترین صنعت در  بین تمامى گروه هاى صنعتى در بهمن ماه بوده است. با اینحال با پیش بینى فروکش کردن تب خرید برخى 

محصوالت در  این گروه در اسفند ماه ، فعاالن اقتصادى در این گروه، میزان انتظارات تولید  براى ماه آینده را به کمترین میزان (47/2) در بین تمامى گروه هاى صنعتى 

پیش بینى نموده اند.                                                   


