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آيب ٔيؿٛد ٘فت ٌ ٚبص وّيذ حُ ٔـىُ تغييش الّيٓ ثبؿذ؟
ة جبي احتشاق ثٔ ٝلبِح ػبختٕبٖي ؿيفت وٙذ ديٍش ٘يبصي ٘خٛاٞذ ثٛد
ايذ ٜايٗ ٔٛضٛع وبٔالً ػبد ٜاػت :اٌش اػتفبد ٜاص ٘فت ٌ ٚبص ٜ
وٙٔ ٝبثغ ٞيذسٚوشثٛسي ثٖ ٝفغ تغييش الّيٓ صيش صٔيٗ ٔحجٛع ثٕب٘ذ  .دس ٚالغ إٞيت اضغشاس تغييش الّيٓ ايٗ اِضاْ سا ايجبد ٔي وٙذ وٝ
اص ايٗ ٔٙبثغ ثشاي ػبخت آيٙذٜاي پبيذاس اػتفبد ٜؿٛد.
ايٗ حىبيت د ٚاِضاْ اػت  .اِٚي ث ٝخٛثي ؿٙبخت ٝؿذٔ : ٜب٘ذ ٖ دس ٔحذٚدٌ ٜشٔبيؾ صٔيٗ وٛٔ ٝسد تٛافك ػّٕي لشاس داسد ،ايٗ وٝ
ٕ٘يتٛاٖ التلبد سا ثب احتشاق ث ٝپيؾ سا٘ذ  .آطا٘غ ثيٗإِّّي ا٘شطي  ٚثش٘بٔ ٝپبيؾ وشثٗ  ٓٞاو ٖٛٙيه «ثٛدج ٝوشثٗ» ثشاي وش ٜصٔيٗ
دس ٘ظش ٌشفتٝا٘ذ و ٝثشآٚسد ٔي وٙذ ؤ ٝب تٟٙب يه پٙجٓ ٘فت ٌ ٚبصي و ٝدس حب َ حبضش دس تّٕه ؿشوتٞبي دِٚتي  ٚخلٛكي لشاس
داسد سا ٔيتٛا٘يٓ ثؼٛصا٘يٓ.
ثشاي ٚاضح تش نسدٖ ٔٛضٛع ث ٝثحج ػّٕي ٔٛضٛع ثپشداصيٓ  .ثشاي ٔب٘ذٖ ٌشٔبيؾ صٔيٗ ٘ضديه  1/5دسج ، ٝثبيذ تب جبي ٕٔىٗ
ػٛصا٘ذٖ ٌبص ٘ ٚفت  ٚرغبَ  ٚثئٛبع سا ٔتٛلف ػبصيٓ.
اِضاْ د ْٚو ٝوٕتش ث ٝثحج يراؿت ٝؿذ ،ٜػبختٕبٖ ػبصي ثب ا٘تـبس خبِق كفش اػت  .حُٕ ٘ ٚمُ ،ثشق  ٚكٙؼت ٔؼئ 60 َٛدسكذ
ا٘تـبس وشثٗ ٞؼتٙذ و ٝايٗ اص اٞذاف ػبَ  2050ثشاي ا٘تـبس كفش و ٝػبَ ٌزؿت ٝدس اجالع ػشاٖ پبسيغ تٛافك ؿذ فبكّ ٝثؼيبس
داسد.
ػبختٕبٖٞب ٔؼئ َٛحذٚد 30دسكذ اص ا٘تـبس وشثٗ ٞؼتٙذ و ٝحذٚد ٘يٕي اص آٖ اص وشثٗ ٔٛجٛد دس ٔلبِح ػبختٕب٘ي ،حُٕ آٟ٘ب ٚ
ػبخت ػبختٕبٖ حبدث ٔي ؿٛد .تٟٙب ػيٕبٖ پشتّٙذ حذٚد 5دسكذ ا٘تـبس وشثٗ جٟبٖ سا ايجبد ٔي وٙذ .فٛالد  ٚآِٔٛيٙيٓ ثشاي تِٛيذ
٘يبص ث ٝحشاست كٙؼتي صيبدي داس٘ذ .ثشاي ٔحجٛع وشدٖ وشثٗ اتٕؼفش دس صٔيٗ  ،اِٛاسٞب تب جبي ٕٔىٗ ثبيذ ث ٝكٛست دسخت ثبلي
ثٕب٘ٙذ .اص ػٛيي ثب ٚجٛد افضايؾ ؿٟش٘ـيٙي ٚ ٚسٚد ػٔ ٝيّيبسد ٘فش ث ٝػشك ٝعجمٔ ٝتٛػظ دس جٟبٖ دس دٝٞ

ٞبي پيؾ س ،ٚا٘تـبس

٘بؿي اص ػبختٕبٖ دس حبَ افضايؾ خٛاٞذ ثٛد  .تشويت ايٗ د ٚاِضاْ٘ ،تيجٕٟٔ ٝي سا حبكُ ٔي وٙذٝ٘ :تٟٙب ثبيذ ٘فت ٌ ٚبص اص چشخٝ
احتشاق خبسد ؿٛد ثّى ٝثبيذ ٔلبِح ػبختٕب٘ي جذيذي ثشاي لشٖ ثيؼت  ٚيىٓ تِٛيذ وشد

 .اٌش ث٘ ٝفت ٌ ٚبص ث ٝػٛٙاٖ ثخـي اص

ٔـىُ ٍ٘ب ٜوٙيٕٓٔ ،ىٗ اػت ايٗ د ٚسا ث ٝػٛٙاٖ چبِؾ ٞبي ػظيٕي و٘ ٝيبص ث ٝسٞجشي ػيب ػي لذستٕٙذ ثشاي ا ؽسام لٛي كٙؼتي
داسد دس ٘ظش ثٍيشيٓ.
ايٗ ٕٞبٖ چيضي اػت و ٝد س ثيٙؾ ٔتذا َٚتغييش الّيٓ ث ٝآٖ ٍ٘شيؼتٔ ٝي ؿٛدِٚ .ي اص ػٛيي يه چٟبسچٛة ٔخجت تش اص ٔـىُ
ٚجٛد داسد :اص يه ػٙٔ ٛبثغ ٔؼغُ ٔب٘ذ٘( ٜفت ٌ ٚبص)  ٚاص ػٛي ديٍش تمبضبي ايٗ ٔٙبثغ (ٔلبِح ػبختٕبٖي)

وقتي كه ساخت و نه سوخت كليد موفقيت اقليمي باشد
ػًٛاَ ايٗ اػت و ٝآيب ٔيتٛاٖ ثب ٘فت ٌ ٚبص ػبخت؟
دليمبً  ٚايٗ وبسي ٘يؼت و ٝاص كفش ؿشٚع ؿٛد ٓٞ ،اوٗ٘ ٓٞ ٖٚفت ٌ ٚبص خٛسان اِٚي ٝكٙبيغ پّيٕش اػت  .ػًٛاَ ٚالؼي ايٗ اػت وٝ
آيب ٔيتٛاٖ ث ٝػشػت ٘ؼجت اػتفبد ٜاص ٘فت اص ػٛخت سا ث ٝػٕت ٔلبِح ٛٔ ٚاد تغييش داد؟ خجش خٛة آٖ اػت و ٝثشخي ؿشوتٞبي
٘فت  ٚكٙبيغ ؿيٕيبيي خٛد سا ثشاي سفتٗ ث ٝػٕتي وٛٔ ٝاد پيـشفت ٝثخـي اص وؼت  ٚوبسؿبٖ ثبؿذ آٔبدٔ ٜيوٙٙذ.
سٚيبَ داچ ؿُ DOW/Dupont ،SABIC ،دس ايٗ ساػتب حشوت ٞبي اػتشاتظيهي نسد ٜا٘ذ .سٚيبَ داچ ؿُ سئيغ ٞيئت ٔذيش ٜغيش
اجشايي خٛد چبد ٞبِيذي سا ٔبًٔٛس ث ٝايٗ وبس وشد ٜاػت ٞ .بِيذي ؤ ٝذيش ػبُٔ ػبثك دٚپ٘ٛت  ٚسئيغ ػبثك ٞيئت ٔذيش ٜؿٛساي
وؼت  ٚوبس جٟب٘ي ثشاي تٛػؼ ٝپبيذاس ثٛدٜ

ٛٔ ،ظف ؿذ ٜسٞجشي ؿشوت ث ٝػٕت ٔذَ وؼت  ٚوبس وٓ وشثٗ سا ثٝ
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ػٟذٌ ٜيشد .

دا٘ـٕٙذ اسؿذ ٘فت ٌ ٚبص ؿُ ،ج ٛپب َٚثٕٞ ٝىبساٖ  MITخٛد ٌفت ٝوٞ ٝيچ دِيّي ٘ذاسد و ٝكٙؼت ٘تٛا٘ذ ايٗ تغييش ٘ؼجت سا ثٝ
كٛست وبُٔ  ٚتب حل80 َٛدسكذ ٘فت ٌ ٚبص ث ٝػٕت خٛسان ٔٛاد ث ٝحبكُ وٙذ.
فمظ ايٖ غ٘ َٛفتي ٘يؼت و ٝث ٝايٗ ػٕت ٔي سٚد :كٙبيغ ؿيٕيبيي  ، DOWو ٝػشدْداس آٖ او ٖٛٙدٚپ٘ٛت اػت ٔ ٓٞجٕٛػ ٝاي اص
ٔلبِح ػبختٕب٘ي اص ػبيجبٖ ٞبي خٛسؿيذي تب ٔلبِح ػبيمي پيـشفت ٝو ٝا٘شطي سا تِٛيذ  ٚكشف ٝجٛيي ٔي وٙذ  ٚدس ػيٗ حبَ ٘فت ٚ
ٌبص سا ث ٝػٛٙاٖ ٔلبِح ػبختٕب٘ي ٔحقٚس ٔي ػبصد ٚ ،اسد ثبصاس وشد ٜاػت  .دس ٘تيج ٝتشويت  ٚ DOWدٚپ٘ٛت چشخـي ث ٝػٕت يه
ؿشوت وبٔال دس ا٘حلبس ٔٛاد حيـشفت ٝسا ؿشٚع وشد ٜا٘ذ.
ثٕٞ ٝيٗ تشتيت ػشثؼتبٖ ػؼٛدي ؿٟشي وبُٔ وٙٔ ٝحلش ثٛٔ ٝاد پت سٚؿيٕيبيي پيـشفت ٝاػت سا دس ؿٟش كٙؼتي جٛثيُ ايجبد
وشد ٜو ٝثضسٌتشيٗ پشٚط ٜػبختٕب٘ي جٟبٖ اػت ٔ ٚشوض دفبتش ػبصٔبٖ كٙبيغ اِٚي ٝػؼٛدي ( 1و ٝث٘ ٝبْ  SABICؿٙبخت ٝؿذ )ٜسا دس
ثش خٛاٞذ داؿت.
 SABICيىي اص ثضسٌتشيٗ تِٛيذ وٙٙذٜٞبي ٔٛاد پتشٚؿيٕيبيي دس جٟبٖ  ٚد اساي استجبط ٘ضديه ثب ؿشوت ٘فتي ػؼٛدي ،آسأىٛاػت.
ٞذف ،وبٞؾ ٔيضاٖ اِٛاس ،ػيٕبٖ ،آِٔٛيٙيٓ ثىبس سفت ٚ ٝجبيٍضيٙي آٟ٘ب ثب ٔٛاد پيـشفت٘ ٝفتي ثب ٚيظٌي ٞبي ثشتش اػت ٞ .شيه اص ايٗ
ٔٛاد ٔتذا َٚداساي ا٘تـبس وشثٗ ثيـتش اص جبيٍضيٗ ٘فتي خٛد ٞؼتٙذ  ٚدس ثؼيبسي ٔٛاسد ،اص ٘ظش ػبختبسي پؼت

تش ٞؼتٙذ  .ثشاي

ٔخبَ ٓٞ ،او ٖٛٙپالػتيه ٞبي ٔؼُح ث ٝاِيبف وشثٗ ٔٛاد اِٚي ٝخٛدسٞٚبي ثب ػّٕىشد ثبال  ٚوبسثشدٞبي ٟٔٙذػي ٞؼتٙذ .
ثِ ٝغف چٙيٗ ٔٛادي ،ة اْ  ٚخٛدسٞٚبي ثشلي جذيذ  i3خٛد سا ثذ ٖٚاػتفبد ٜاص ػبص ٜفٛالدي دس ٔذٔ َٚؼبفشي خٛد ػبخت ٚ ٝثٝ
ايٗ تشتيت اػتحىبْ  ٚث ٝعٛس چـٍٕيش ٚصٖ  ٚدس ٘تيج ٝا٘ذاص ٜثبتشي ٔٛسد ٘يبص ثشاي حشوت خٛدس ٚثشاي عي وشدٖ فبكّٔ ٝؼيٗ سا
ثٟجٛد ثخـيذٔ ٚ ٜذتي ث ٝع٘ َٛخٛاٞذ ا٘جبٔيذ و ٝثيـتش خٛدسٞٚب ث ٝايٗ تشتيت ػبخت ٝؿ٘ٛذ .
ثٛيي ًٙاص فيجشوشثٗ  ٚوبٔپٛصيت ٞبي پيـشفت ٝثشاي ٘يٕي اص اجضاي ػبختبسي خٛد دس ٛٞاپيٕبٞبي  787 ٚ 777اػتفبد ٜوشد ٚ ٜثٝ
ايٗ تشتيت ٔٛجت ٚصٖ ػجه تش  ٚيىپبسچٍي ثيـتش ؿذ ٜاػت ٕٞ .يٗعٛس وبسثشدٞبي ػبص ٜاي  ٚتضئيٗي پالػتيهٞب ٔ ٚحلٛالت
چٛثي وبٔپٛصيت دس ٔٛاسد ٔؼٕبسي خبسجي  ٚداخّي ثؼيبس ٔتذا َٚؿذ ٚ ٜثذ٘ ٖٚيبص ث ٝاثضاس خبف اص خٛد دٚاْ ٔ ٚمبٔٚت ثٟتشي ثٝ
ٛٞاصدٌي ٘ـبٖ دادٜا٘ذ.
ػيٕبٖ  ٓٞچٔ ٖٛؼئ5 َٛدسكذ ا٘تـبس وشثٗ جٟبٖ اػت دس كف جبيٍضيٙي لشاس داسد  .وٕپٛصيتٞبي جذيذ پّيٕش ٔ ٚبػ ٝو ٝدس حبَ
تٛػؼٞ ٝؼتٙذ ،صٔبٖ خـه ؿذٖ وٕتش  ٚاػتحىبْ ثيؿتش ي سا ثذ ٖٚوبٞؾ ػِٟٛت اػتفبد ٜيب ا٘ؼغبف پزيشي عشاحي ايجبد ٔي وٙٙذ
 ٚدس ػيٗ حبَ ا٘تـبس وشثٗ سا وبٞؾ ٔي دٙٞذ.
ث ٝػجبست ديٍش ،ث ٝجبي ا٘ىبس تغييش الّيٓ  ٚدفبع ثذثيٙب٘ ٝاص ٔذَ ٞبي وؼت  ٚوبس لذيٕي ،ثبصيٍشاٖ ػٕذٔ ٜتؼذدي ث ٝكٛست فؼبَ دس
حبَ ثشسػي چٍٍ٘ٛي تغييش ٔغيش لذيٕي  ٚپبٌزاؿتٗ دس التلبد پبيذاس ٞؼتٙذ  ٚدس حبَ ثشسػي چٍٍ٘ٛي ثبال ثشدٖ ٞيذس ٚوشثٗ دس
ص٘جيش ٜاسصؽ ث ٝؿىُ ٔٛادٔ ،لبِح  ٚػيؼتٓٞبي ٟٔٙذػي ثب اسصؽ ،ث ٝجبي ػٛصا٘ذٖ آٟ٘ب  ٚايجبد ا٘تـبس آاليٙذٞ ٜؼتٙذ .
ٔؼّٕبً ٘يبص اػت و ٝا٘شطي فشايٙذ پباليؾ  ٚتغييش تٛػظ ا٘شطي ٜاي تجذيذ پزيش تبٔيٗ ؿٛد  ٓٞ ٚاو ٖٛٙآصٔبيـٍبّٔ ٜي ػب٘ذيب ثشسٚي
ٟٔبس وشدٖ ا٘شطي خٛسؿيذي ٔتٕشوض ثشاي دػتيبثي ث ٝا٘شطي كٙؼتي حشاستي وبس ٔي

وٙذ .دس فشايٙذ ٔي تٛاٖ تمبضبي تجبسي ٚ

ٔؼى٘ٛي ٔشثٛط ث ٝسؿذ جٟب٘ي عجمٔ ٝتٛػظ ثشاي ػبخت  ٚػبص سا ثب تٛػؼ ٝآتي التلبدي ؿشوتٞبي ٘فت ٌ ٚبص ثشآٚسد ٜوشد.
ٔٙفؼت ديٍش اػتفبد ٜجبيٍضيٗ اص ٞيذسٚوشثٗ ث ٝجبي ػٛصا٘ذٖ ،ؿتبة ثخـي اػت  .ليٕت ا٘شطي ٞبي تجذيذپزيش ديٍش ث ٝػٛٙاٖ
ثضسٌتشيٗ ٔب٘غ پيـشفت دس تغييش الّيٓ ٔغشح ٘يؼت  .ا٘شطي ثبد  ٚخٛسؿيذ او ٖٛٙوبٔال ثب ػٛخت ٞب جبيٍضيٗ ثشاي تِٛيذ ثشق لب ثُ
سلبثت ٞؼتٙذ  .ثضسٌتشيٗ ٔب٘غ تغييش دس ؿشوت ٞبي ٘فت ٌ ٚبص تالؽ آٟ٘ب ثشاي دفبع اص وؼت  ٚوبس ٔجتٙي ثش احتشاق خٛد اػت

.

چيضي و ٝآٟ٘ب دس حبَ ج ًٙثشسٚي آٖ ٞؼتٙذ ليٕت وشثٗ اػت.

)- Saudi Basic Industries Corporation (SABIC
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تٟٙب اػٕبَ ػبد ٜليٕت ا٘تـبس اص عشيك ليٕت وشثٗ يب سطيٓ  Cap and tradeثذ ٖٚايجبد ؿيفت خٛسان 2ثٔ ٝؼٙبي ٔؼغُ ٍ٘بٜ
داؿتٗ ػشٔبي٘ ٚ ٝبثٛدي تشيّيٞ ٖٛب دالس اسصؽ ثبصاس ؿشوت ٞبي دِٚتي  ٚخلٛكي حبضش دس ثبصاس ػٟبْ اػت و ٝتبس  ٚپٛد ثؼيبسي اص
آٟ٘ب ػٕيمبً ثب ػيؼتٓ ٞبي كٙذٚق ٞبي ثبص٘ـؼتًي ٔ ٚحبػجبت أٙيت جٟب٘ي دس  ٓٞتٗ يذ ٜاػتٞ .ش فشد و ٝپَٛي ث ٝكٙذٚق ٞبي
اص٘ـؼتٍي ٔي سيضد ٔبِه كٙذٚق ؿبخق ٌ 3ؼتشد ٜاي اػت و ٝثخـي اص ٞيذسٚوشثٗ ػٛصا٘ذ٘ ٜـذ ٜدس ػجذ خٛد داس د .كفش وشدٖ
ة
ايٗ ػشٔبيٛٔ ٝجت سوٛد التلبدي ديٍشي خٛاٞذ ؿذ .اص آٖ ٌزؿت ،ٝؿشوت ٞبيي و ٝايٗ ػشٔبيٞ ٝب سا دس اختيبس داس٘ذ ،يؼٙي غٞ َٛبي
٘فتي ،تبٔيٗ وٙٙذٌبٖ ا٘شطي  ٚػبيشيٗ اص عشيك وٕپيٗ ٞب  ٚالثي ٌشي دس حبَ اػٕبَ ٘يشٚي ػظيٕي ثشاي حفظ دسآٔذٞبي ٌؼتشدٜ
خٛد ٞؼتٙذ  .ايٗ ثذاٖ ٔؼٙب اػت و ٝآٟ٘ب تشيّيٞ ٖٛب دِيُ ثشاي د ٍ٘يذٖ ثب ٞش ٔحذٚديت پيـٟٙبدي ثشاي ػٛصا٘ذٖ ٔٙبثغ ا٘شطي وٝ
ٔبِه آٖ ٞؼتٙذ (ثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ ٔٙبثؼي ؤ ٝي تٛا٘ٙذ ٔٛسد اوتـبف لشاس دٙٞذ) داس٘ذ.
حتي ثبسان اٚثبٔب ٔججٛس ث ٝاػالْ ػيبػت ا٘شطي خٛد ث ٝايٗ كٛست ؿذ ٜو ٝاوتـبف ػٛخت ٞبي فؼيّي جذيذ ػشٔبيٞٝبيي اػت وٝ
اٌش ٔب صيش  450 ppmوشثٗ دس اتٕؼفش ٔب٘ذ ٜثٛديٓ ٞشٌض ػٛصا٘ذٕ٘ ٜي ؿذ .ث ٝايٗ تشتيت ٔب ػيبػت ػذْ تجٕيغ سا داسيٓ ث ٝايٗ
ٔؼٙي و ٝيب ٔي تٛاٖ آة ٛٞ ٚاي لبثُ ص٘ذٌي داؿت يب ؿشوتٞبي ٘فت ٌ ٚبص ِٚ ،ي ايٗ د ٚسا ثب ٕ٘ ٓٞي تٛاٖ داؿت .ثب ػيبػت ؿيفت
خٛسان ٘يبصي ث ٝايٗ ا٘تخبة ٖيؼت .
اص ايٗ ثٟتش آٖ اػت و ٝحتي ٚضؼيت طئٛپِٛيتيىي ٔي تٛا٘ذ ثؼيبس ثٟجٛد يبثذ ٚ .لتي ٘فت وّيذ ا٘شطي  ٚا٘شطي وّيذ سؿذ اػت ،ليٕت
٘فت احش لبثُ تٛجٟي ثش التلبد جٟب٘ي خٛاٞذ داؿت.
تحميمي و ٝتٛػظ ؿشوت تحميمبت تحّيّي ٘فت  Douglas-Westwoodا٘جبْ ؿذ٘ ٜـبٖ ٔي دٞذ و ٝدس دعتشع ثٛدٖ ٘فت ٓٞ
او ٖٛٙيه ليذ اِٚي ٝثشاي التلبد چيٗ اػت  .ؿيفت خٛسان ػاليك ؿشوت ٞبي تِٛيذ وٙٙذ٘ ٜفت  ٚوـٛسٞب سا ثب ٘يبصٞبي آيٙذٓٞ ٜ
ساػتب ٔيوٙذ .دس ٘تيجٛٔ ٝجت ايجبد جٛأغ پبيذاس ،لبثُ ػى٘ٛت ِٛٔ ٚذ ٔي ؿٛد .ايٗ اٞشْ لٛي ثشاي استجبط ثب وـٛسٞبي ػض ٛاٚپه
سٚػي ثشاي ايجبد سفتبسي ثٟتش خٛاٞذ ثٛد  .ثشاي طاپٗ  ٚچيٗ ايٗ ثٔ ٝؼٗاي افضايؾ أٙيت دس صٔبٖ افضايؾ ت٘ؾ ٞب دس ٔؼيشٞبي
ٜ
ٚ
تشا٘ضيت ٘فت خٛاٞذ ثٛد  .ثشاي خبٚسٔيب٘ ٝث ٝكٛست ػبْ ،ايٗ ثٔ ٝؼٙبي تجذيُ آٖ چ ٝيه لشٖ ػيبػت ٞبي ٘فتي ٘بثٛدوٙٙذ ٜثٛدٜ
اسٚحو ٝدس آٖ كذس اػظٓ إِٓبٖ آٍ٘ال ْ سوُ ػبَ ٞب ث ٝد٘جبَ وٕه آٔشيىب ث ٝاجشاي يه عشح
خٛاٞذ ثٛد .ث ٝايٗ تشتيت استجبعبت ثب ا
ٔبسؿبَ ا٘شطيٞبي تجذيذپزيش ثٛد ،ٜثٟتش خٛاٞذ ؿذ  .ؿيفتٞبي ٘بٌٟب٘ي كٙؼتي ٚلتي ٔٙغك فٗ آٚسي  ٚاػتشاتظيه ٔٛجٛد ثبؿذ سخ
ٔيدٞذ .دس ػبَ ٚ 1912يٙؼت ٖٛچشچيُ جٛاٖ ٘يشٚي دسيبي ػّغٙتي سا اص صغبَ ث ٝػٕت ٘فت ؿيفت داد  .دِيُ ايٗ وبس وٕجٛد
صغبَ ٔؼبدٖ ٘يٛوبػُ ٘جٛد ثّى ٝثبسٌيشي ػبدٜتش داسائيٞبي فيضيىي ٘فتي  ،لبثُيت دػتشػي ثيؾتش دس پبدؿبٞي ثشيتب٘يب ثٛد  ٚاص
ػٛيي چٍبِي ا٘شطي آٖ أىبٖ ؿيفت ث ٝػيؼتٓ ٞبي لذستٕٙذتش احتشاق داخّي سا ٔي داد  ٚث ٝايٗ تشتيت داساي ٔضايبي ػظيٓ ثيـتش
ثٛد.
أشٚصٙٔ ،ٜغك فٗ آٚسي ،اػتشاتظيه  ٚاص  ٟٓٔ ٕٝٞتش ٔبِي ثبس ديٍش  ٓٞساػتب ؿذ ٜا٘ذ .ثشاي ؿشوتٞبي ثب داسايي ٞبي ثضسي رخبيش ٘فت
ٌ ٚبص ،حتي ثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ افضايؾ اسصؽ ثشاي ػٟبْداساٖ ايٗ ثٟتشيٗ ساٜحُ ادأ ٝحيات اػت .
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