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چکیذُ

ثب تٛر ٝثٚ ٝاثؿتٍی التهبز ایطاٖ ث ٝزضآٔسٞبی ٘فتی  ٚتأحیطپصیطی ثرفٞبی ٔرتّف التهبزی ٔٗرّٕ ٝثٛضؼ اٚضاق
ثٟبزاض تٟطاٖ اظ ٘ٛؾب٘بت لیٕت ٘فتٞ ،سف اظ پػٞٚف حبضط ثطضؾی تأحیط قٛنٞبی لیٕت ٘فت ذبْ ثط ثبظز ٜؾٟبْ
قطوتٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ عی زٚض ٜظٔب٘ی  1391تب ٔ 1395یثبقس .ثطای ا٘ساظٌٜیطی
قٛنٞبی لیٕت ٘فت ث ٝپیطٚی اظ پػٞٚف ذّیُ رجطاٖ ،چٗ ،ؾؼیس  ٚظة ( )2017اظ ؾ ٝػبُٔ لیٕت ٘فت ،تىب٘ٞٝبی
لیٕت ٘فت  ٚتىب٘ٞٝبی فطٚـ ٘فت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ؾ ٝفطضی ٝتسٚیٗ ٌطزیس .تزعی ٚ ٝتحّیُ  ٚآظٖٔٛ
فطضیٞٝب ث ٝضٚـ ضٌطؾی ٖٛحسالُ ٔطثؼبت تؼٕیٓ یبفت ٚ )EGLS( ٝثب ضٚیىطز زازٜٞبی تبثّٛیی ا٘زبْ قس ٜاؾت٘ .تبیذ
پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ لیٕت ٘فت  ٚثبظز ٜؾٟبْ زض ثبظاض ؾطٔبی ٝایطاٖ ضاثغٔ ٝؼٙیزاضی ٚرٛز ٘ساضز .زض حبِی وٝ
ثیٗ تىب٘ٞٝبی لیٕت ٘فت  ٚثبظز ٜؾٟبْ ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزاض  ٚثیٗ تىب٘ٞٝبی فطٚـ ٘فت  ٚثبظز ٜؾٟبْ قطوتٞبی
ثٛضؾی ضاثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙی زاضی ٚرٛز زاضز.
ٍاصگاى کلیذی٘ :فت ذبْ ،لیٕت ٘فت ،تىب٘ٞٝبی لیٕت ٘فت ،تىب٘ٞٝبی فطٚـ ٘فت ،ثبظز ٜؾٟبْ.

همذهِ

زض ٔیبٖ وبالٞبی اؾبؾی رٟب٘ی٘ ،فت ذبْ ٞط وكٛضی ثؿت ٝث ٝایٙى ٝتِٛیس وٙٙس ٜیب ٔهطف وٙٙس ٜاؾت ،ثٛ٘ ٝػی ٔٙحهط
ث ٝفطز ٔیثبقس .زض ٘تیزٛ٘ ،ٝؾبٖ لیٕت آٖ زض ٟ٘بیت ثط ضٚی التهبز رٟب٘ی تأحیط ٔیٌصاضز .قٛنٞبی لیٕت ٘فت
تغییطات غیط ٔٙتظطٜای ٞؿتٙس و ٝزض لیٕت ٘فت ضخ ٔیزٞس  ٚلبزض ٞؿتٙس و ٝالتهبز یه وكٛض ضا ثهٛضت ٔٙفی یب ٔخجت
تحت تبحیط لطاض زٙٞس .ثحطاٖ التهبزی ایبالت ٔتحس )US( ٜزض ز ٚ 70 ٝٞحتی ٔٛاضزی و ٝاذیطا زض ٚاَ اؾتطیت ٌعاضـ
ٌطزیس ،ٜث ٝایٗ پسیس٘ ٜؿجت زاز ٜقس ٜاؾت و ٝثب افعایف ؾغح ػٕٔٛی لیٕتٞب  ٚوبٞف لبثُ تٛرٟی زض ثٟطٚ ٜضی
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