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 مقدمٍ -1

ٞػشاٜ ايتلبدي  ٤ب ث٣ ٠اػط٣ احشات ْؼتشد٢ آٜ ١ٚسد ت١ر٣ ثؼيبسي اص كبحت شدٜ يبسا٣ٞارشاي يب١ٜٞ ٤ذنٟٛذَ

ايٝ يب١ٜٞ اْش چ٣ سيـ٣ دس ثشٞب٣ٚ ػ١٘ ٠ چ٥بس٘ ت١ػؿ٣ ايتلبدي َـ١س داسد اٚب تب١َٟٜ ايذا٘ . يشاس ْشنت٣ اػت

لبدي، ارتٛبؾي ٠ ارشايي ٟٚبػجي ثشاي آٜ ك١ست ٞپزيشنت٣ اػت ٠ د٠ٖت نبسـ اص ثشٞب٣ٚ چ٥بس٘ ت١ػؿ٣ ايت

نش٤ٟٓي ايٝ اكالحبت سا ث٣ ك١ست اليح٣ ٚزضا ث٣ ٚزٗغ اساي٣ ١ٛٞد٢ اػت ٠ ث٣ يب١ٜٞ تجذيٕ ؿذ٢ اػت ٠ 

ثش ايٝ اػبع ٤شَذا٘ اصدػتٓب٥٤بي ارشايي ١ٚغم .ثشسػي آحبس ٠ تجؿبت ٞبؿي اص ارشاي آٜ هش٠سي اػت

 ٤ؼتٟذ دس ح١ص٢ ٚشتجط خ١دايذاٚبت الص٘ سا اٞزب٘ د٤ٟذ

  اػت داد٢ س٠ؽ ١ٚسد تل١يت يشاس  7ختٗم ٠صاست كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ، ثشاي حٛبيت اص كٟبيؽ ٚ ػتبدس ايٝ سا

  دس ٞػش ْشنتٝ ػ١د ثبصسْبٞي ٠يظ٢ ٠ انضايؾ تؿشن٣(دسكذي3ثبَبسٚضد )ثذ٠ٜ ث٥ش٢  اؾطبي تؼ٥يالت ،  

ثش ت١صيؽ  ٚذيشيت ٠اسدات، ػبٚبٞذ٤ي ٠ ٞػبست  ٠اسدات ثشخي ٚحل١الت كٟؿتي، انضايؾ ر١ايض كبدساتي،

 ٤بي ثٟٗذ ٚذت،  َبال٤ب، اؾطبي ٍَٛ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ ث٣ ك١ست ثالؾ١م ٠ حٛبيت

٣َ َٗي٣ ايٝ ا١ٚس ثب تحًى  .اص ر٣ٗٛ سا٤ُبس٤بي ٠صاست كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ ثشاي حٛبيت اص كٟؿتٓشاٜ اػت

ؼت٣ يشاس ٟٚذي اص ايٝ ث ايٝ ثؼت٣ َٗي٣ ت١ٖيذَٟٟذْبٜ ٚـ١ٛٔ ث٥ش٢ عؿ١د ٠ ثش اػب ٤بيي اؾٛبٔ ٚي ؿشط پيؾ

 .ٞخ١ا٤ٟذ ْشنت

 .دس ريٕ اثتذا ث٣ ثشخي اص اث٥بٚبت ايٝ ثؼت٣ ارٛبال اؿبس٢ ؿذ٢ اػت

 َاي بستٍ حمايتي ابُام -2

 دس خل١ف تؿشيم تبحيشپزيشي آٚذ٢ اػت : 

٤بي  ٤ب ثبؾج انضايؾ يبثٕ ٚالحػ٣ دس ٤ضي٣ٟ ٤بي كٟؿتي ٣َ ارشاي طشح ٤ذنٟٛذَشدٜ يبسا٣ٞ آٜ دػت٣ اص نؿبٖيت»

 «.ْشدد ٠ يب َب٤ؾ يبثٕ ٚالحػ٣ دس تًبهبي ٚحل١ٔ آ٥ٞب ٚي(ٙ، ١ٚاد ا٠ٖي٣ ٠ حٕٛ ٠ ًٕٞٚؼتًي)ت١ٖيذ 

« َب٤ؾ يبثٕ ٚالحػ٣ دس تًبهبي ٚحل١ٔ »٠ يب « ٤بي ت١ٖيذ انضايؾ يبثٕ ٚالحػ٣ دس ٤ضي٣ٟ »ٚؿيبس تؿييٝ 

اسائ٣ ايٝ تؿشيم  ثب آيب رضئيبت ايٝ اٚش ٚـخق اػت؟ .چيؼت؟ اسائ٣ ت١هيح دس ايٝ خل١ف هش٠سي اػت

 ٤بيي ٞيض ٤ؼتٟذ ٣َ تبحيشپزيش ٞيؼتٟذ؟ ت١اٜ ٞتيز٣ ْشنت ٣َ ثٟٓب٢ ؿذ٢ ٚي
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 ْش٢٠ ٤ؼتٟذ ٣َ ٚيضاٜ تبحيش پزيشي  3ؿ١ٞذ  ٟٚذ ٚي ٤بيي ٣َ اص يبسا٣ٞ ث٥ش٢ ثش اػبع ٚؿيبس ثيبٜ ؿذ٢ دس ثبال ثٟٓب٢

. ؿ١د ٚؿبدٜ تؿييٝ ٚي ٤ش يٍ ٞيض ثش اػبع ثشسػي ػبصٚبٜ كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ اػتبٜ ٠ تبييذ ػتبد تح١ٔ كٟبيؽ ٠

 .٣َ اػبع ايٝ ثشسػي ٞيض ٚـخق ٞيؼت

 ثشٞب٣ٚ ١َتب٢ ( ة. ييٛت ْزاسي اٞشطي( اٖم: اساي ػ٣ ثخؾ اػتػبع ٚتٝ ٟٚتـش ؿذ٢، ثؼت٣ حٛبيتي دثش ا

٤يچ ت١هيحي ( ْزاسي اٞشطي ييٛت)دس خل١ف ثخؾ ا٠ٔ  ؛ثشٞب٣ٚ ٤بي ٚيبٜ ٚذت ٠ ثٟٗذ ٚذت ( ٚذت د

ثشاي آيب ْزاسي ث٣ چ٣ ك١ست اػت؟ ثش چ٣ اػبػي اػت؟ ث٣ چ٣ ٚيضاٞي اػت؟  ايٝ ييٛت. اسائ٣ ٞـذ٢ اػت

 َٗي٣ كٟبيؽ ث٣ يٍ ٚيضاٜ اػت؟ چ٣ صٚبٞي اؾال٘ خ١ا٤ذ ؿذ؟

   ٤بيي ٣َ دس ايٝ ن٥شػت ٞبٚي ثشد٢  ْش٢٠ ٞب٘ ثشد٢ ؿذ٢ اػت ٣َ ثشاي ثٟٓب٢ 23دس سؿت٣ نؿبٖيت٥بي تبحيشپزيش

٠صاست كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ اػتبٜ ٠ تبييذ ػتبد تح١ٔ تبحيشپزيشي ثبال ٤ب  ٞـذ٢ اػت اْش ثش اػبع ثشسػي ػبصٚبٜ

 .ٞيؼت٤بي ٞب٘ ثشد٢ ؿذ٢  ثشسػيثبص٤ٙ ٚجٟبي  .يب ٚت١ػط داؿت٣ ثبؿٟذ ٚـ١ٛٔ ثؼت٣ خ١ا٤ٟذ ؿذ

  ستاودٌ-بر اساس جديل دادٌآثار َدفمىدي  سازي  -3

٠ٖت ٚزبص اػت حذاَخش تب پٟزب٢ ٤ب د يب١ٜٞ ٤ذنٟٛذ َشدٜ يبسا٣ٞ( 8)ٚبد٢ ٠ طجى  ثب ت١ر٣ ث٣ د٠ ػٟبسي١ي ١ٚر١د

 :خبٖق ٠ر٢١ حبكٕ اص ارشاء ايٝ يب١ٜٞ سا دس يبٖت ثٟذ٤بي صيش ٤ضي٣ٟ ٞٛبيذ%( 50)دسكذ 

يبسا٣ٞ دس يبٖت پشداخت ًٞذي ٠ قيشًٞذي ثب ٖحبظ ٚيضاٜ دسآٚذ خب١ٞاس ٞؼجت ث٣ َٗي٣ خب١ٞاس٤بي َـ١س  -اٖم 

 .ث٣ ػشپشػت خب١ٞاس پشداخت ؿ١د

 :ربٚؽ تبٚيٝ ارتٛبؾي ثشاي ربٚؿ٣ ٤ذل اص يجيٕارشاء ٞػب٘  -ة 

٤بي ارتٛبؾي، خذٚبت دسٚبٞي، تبٚيٝ ٠ استًبء ػالٚت ربٚؿ٣ ٠ پ١ؿؾ داس٠يي ٠  ْؼتشؽ ٠ تبٚيٝ ثي٣ٛ -1

 .دسٚبٞي ثيٛبساٜ خبف ٠ كؿت اٖؿالد

 .ٍَٛ ث٣ تأٚيٝ ٤ضي٣ٟ ٚؼُٝ، ًٚب٠٘ ػبصي ٚؼُٝ ٠ اؿتكبٔ -2

 . حٛبيت ارتٛبؾي٤بي  ت١اٟٞٛذػبصي ٠ ارشاء ثشٞب٣ٚ -3

خبٖق ٠ر٢١ حبكٕ اص ارشاء ايٝ يب١ٜٞ سا ثشاي پشداخت % ( 30)د٠ٖت ُٚٗم اػت ػي دسكذ ٞيض  9ٚبد٢ دس 

 :٤بي ثالؾ١م، يب يبسا٣ٞ ػ١د تؼ٥يالت ٠ يب ٠ر٢١ اداس٢ ؿذ٢ ثشاي ارشاء ١ٚاسد صيش ٤ضي٣ٟ َٟذ ٍَٛ
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ر١يي ٠ سؾبيت  ١ٞي ٠ تـ١يى ث٣ كشن٣ػبصي ٚلشل اٞشطي دس ٠احذ٤بي ت١ٖيذي، خذٚبتي ٠ ٚؼُ ث٥ي٣ٟ -اٖم

 .ؿ١د سثط ٚؿشني ٚي ا١ٖٓي ٚلشل ٣َ ت١ػط دػتٓب٢ ارشائي ري

٠سي اٞشطي، آة ٠ ت١ػؿ٣ ت١ٖيذ ثشو اص  اكالح ػبختبس نٟب٠سي ٠احذ٤بي ت١ٖيذي دس ر٥ت انضايؾ ث٥ش٢ -ة

 .ٟٚبثؽ تزذيذپزيش

٤بي ٞهتي  ، ثشو، ْبص طجيؿي ٠ نشآ٠سد٢د٤ٟذ٢ خذٚبت آة ٠ نبهالة ٤بي اسائ٣ رجشاٜ ثخـي اص صيبٜ ؿشَت -د

 . ٤ب ٞبؿي اص ارشاء ايٝ يب١ٜٞ ٤ب ٠ د٤ذاسي ٠ ؿ٥شداسي

ْؼتشؽ ٠ ث٥ج١د حٕٛ ٠ ًٕٞ ؾ١ٛٚي دس چ٥بسچ١ة يب١ٜٞ ت١ػؿ٣ حٕٛ ٠ ًٕٞ ؾ١ٛٚي ٠ ٚذيشيت ٚلشل  -د

 .يب١ٜٞ ٚز١َس( 10)ػ١خت ٠ پشداخت حذاَخش تب ػًم اؾتجبسات ٚبد٢ 

 .بٜ ثخؾ َـب٠سصي ٠ كٟؿتيحٛبيت اص ت١ٖيذَٟٟذْ -٤ـ

 .حٛبيت اص ت١ٖيذ ٞبٜ كٟؿتي -٠

 .قيشٞهتي حٛبيت اص ت١ػؿ٣ كبدسات -ص

 .٤بي قيش هش٠س ٠ آٚذ ت١ػؿ٣ خذٚبت اُٖتش٠ٞيُي تؿبٚٗي ثب ٤ذل حزل ٠ يب َب٤ؾ سنت  -ح

 خبٖق ٠ر٢١ حبكٕ اص ارشاء ايٝ يب١ٜٞ سا ث٣ ٟٚػ١س%( 20)د٠ٖت ٚزبص اػت تب ثيؼت دسكذ  12ٚبد٢ طجى 

٠ نًط ايٝ يؼٛت اص ٟٚبثؽ ؾبيذ  .اي ٤ضي٣ٟ َٟذ ٤بي ػشٚبي٣ رجشاٜ آحبس آٜ ثش اؾتجبسات ٤ضي٣ٟ اي ٠ تٍٛٗ داسايي

٤ضاس  20ٚطشح دس يب١ٜٞ  ٤1ضاس ٚيٗيبسد سيبٔ ٠ ارشاي ػٟبسي١ي  100د٠ٖت خ١ا٤ذ ؿذ ٠ دس ك١ست َؼت 

ٚيٗيبسد سيبٔ ث٣ ٟٚبثؽ ث١در٣ د٠ٖت ٤ضاس  40ٚيٗيبسد سيبٔ ؾبيذ د٠ٖت خ١ا٤ذ ؿذ ٠ دس حبٖت ػٟبسي١ي د٠٘ 

 .انض٠د٢ خ١ا٤ذ ؿذ

ثخـي ث٣ ثشسػي تأحيش انضايؾ  38دس يبٖت  ٤1384بي ػتبٞذ٢ ػبٔ -دس ايٝ يؼٛت، ثشْشنت٣ اص رذا٠ٔ داد٢

٤بي ايتلبدي ٠ ٤ضي٣ٟ خب١ٞاس٤ب  ثخؾ هسينه توليدثب تأَيذ ثش  ٤بي اٞشطي ثش ت١س٘ ثخـي ٠ييٛت حبٕٚ

 .پشداصيٙ ٚي

٤بي ػبٔ پبي٣ ارشاي ايٝ يب١ٜٞ  ييٛتاػت ٣َ  تل١يت ؿذ٢( 4تجلش٢  1ٚبد٢ )٤ب  ٤ذنٟٛذ َشدٜ يبسا٣ٞ دس يب١ٜٞ

٤ضاس  ػبٔ حذايٕ ٚجٗف يُلذ ٤ضاس ٚيٗيبسد سيبٔ ٠ حذاَخش ٚجٗف د٠يؼت اي تؿييٝ ْشدد ٣َ ثشاي ٚذت يٍ ث٣ ٣ٞ١ْ
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٤بي  اػت ٣َ د٠ٖت، انضايؾ ييٛتث٣ ٤ٛيٝ ٟٚػ١س دس ايٝ يؼٛت نشم ؿذ٢  .دػت آيذ ٚيٗيبسد سيبٔ دسآٚذ ث٣

٣َ  هٟٛب ثب ت١ر٣ ث٣ ايٝ. ٤بي اٞشطي سا دس يبٖت د٠ ػٟبسي١ي حذايٗي ٠ يب حذاَخشي، يب١ٜٞ سا ارشا ٞٛبيذ حبٕٚ

ْزاسي َشد٢ اػت، ػٟبسي١ي د٠٘  ٤ضاس ٚيٗيبسد سيبٔ سا ٤ذل 400َؼت دسآٚذ خبٖق  1389يب١ٜٞ ث١در٣ ػبٔ 

 .اساي٣ ْشديذ٢ اػت ٠2  1ْضاسؽ ٤ش د٠ ايٝ ػٟبسي٤١ب دس يبٖت رذا٠ٔ  تش اػت ٣َ دس ايٝ ثشاي ارشا ٚحتٕٛ

 (2سىاريً)َسار ميليارد تًمان درآمد خالص  11َاي اورشي براي دستيابي بٍ حديد  افسايش قيمت حامل( 1جديل

 واحد شرح
 مصرف

 روزانه 

مصرف 

 ساليانه

كنوني  قيمت

 هرحامل

 (ريال) 

قيمت 

 1سناريوي 

 (ريال)

درآمد  

از  حاصل

افسايش 

قيمت 

 (ميلياردريال)

قيمت 

هاي  حامل

انرشي با 

ماليات و 

عوارض 

قانوني 

 (ريال)

درآمد حاصل  كل

با ملحوظ نمودن 

ماليات و 

عوارض قانوني 

 (ميلياردريال)

قيمت 

هاي  حامل

انرشي در خليج 

اكتبر  1)فارس 

 (3)(ريال-0212

 8200 68802 (4) 3900 47450 (1) 3000 1000 23725 65 ٚيٗي١ٜ ٖيتش ثٟضيٝ

 7600 25294 (5) 935 22502 (1) 850 165 32850 90 ٚيٗي١ٜ ٖيتش ْبص٠ييٕ

 4204 7856 (6) 525 7400 (1) 500 5/94 18250 50 ٚيٗي١ٜ ٖيتش ٞهت ١َس٢

 7600 3654 (5) 935 3250 (1) 850 165 4745 13 ٚيٗي١ٜ ٖيتش ٞهت ػهيذ

 3580 1827 500 1827 500 57 5/4124 3/11 ٚيٗي١ٜ ٖيتش ْبص ٚبيؽ

 2375 64743 500 64743 500 138 178850 490 ٚتشُٚؿت ٚيٗي١ٜ ْبص طجيؿي

َي٠١ٗات  ٚيٗي١ٜ ثشو

 ػبؾت 

466 170090 167 350 31126 350 31126  -

  (7) 203302  (2) 178298      رٛؽ

 .٤1388بي ٚزٗغ،  ٠ حٕٛ ٠ ًٕٞ، ٚشَض پظ٤٠ؾ ٤بي اٞشطي ثش ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ ٚحل١الت كٟؿتي تبحيش ٚؼتًيٙ انضايؾ ييٛت حبٕٚ: ٚبخز
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 :ث٣ ؿشح صيش اػت 1نش٠م ػٟبسي١ي 

٤ب آٚذ٢  ػهيذ ثذ٠ٜ ٚحبػج٣ ٚبٖيبت ٠ ؾ١اسم يب١ٞٞي ايٝ نشآ٠سد٢ ١َس٢ ٠ ٞهت ْبص، ٞهت ييٛت ثٟضيٝ، ٞهت( 1)

 .اػت

 .ص طجيؿي ؿ١دٚيٗيبسدسيبٔ ثبيذ كشل ٠اسدات َٛج١د ثٟضيٝ، ْبص ٚبيؽ ٠ ْب 000/100ٚبصاد ثش ٚجٗف ( 2)

٤بي ٚز١َس دس ايٝ ػت١ٜ ثبيذ ٚبٖيبت ٠ ؾ١اسم يب١ٞٞي ث٣ ؾال٢٠  ث٣ ييٛت-سيبٔ ٤9500شدالس آٚشيُبٚؿبدٔ ( 3)

ثش اػبع يب١ٜٞ ٚبٖيبت ثش اسصؽ انض٠د٢ . اهبن٣ ؿ١د... ٤بي حٕٛ ٠ ت١صيؽ ٠ ثي٣ٛ ٠ سيضؽ ٠ تجخيش ٠  ٤ضي٣ٟ

 :١َس٢ ث٣ ؿشح صيش ثبيذ اهبن٣ ؿ١دْبص، ٞهت ػهيذ، ٠ ٞهت  ٚبٖيبت ٠ ؾ١اسم ثٟضيٝ، ٞهت

 .دسكذ ؾ١اسم يب١ٞٞي آٜ 10دسكذ ٚبٖيبت ث٣ ؾال٢٠  20ييٛت ثٟضيٝ ثب ٚٗح١ظ ( 4)

 .دسكذ ؾ١اسم يب١ٞٞي آٜ 10ػهيذ ثب ٚٗح١ظ َشدٜ  ْبص ٠ ٞهت ييٛت ٞهت( 5)

 .دسكذ ؾ١اسم يب١ٞٞي آٜ 5ييٛت ٞهت ١َس٢ ثب ٚٗح١ظ َشدٜ ( 6)

د سيبٔ ثبيذ كشل ٠اسدات َٛج١د ثٟضيٝ، ْبص ٚبيؽ ٠ ْبص طجيؿي ٠ ٤ٛچٟيٝ ٠ر٢١ ٤ضاس ٚيٗيبس 100ٚبصاد ثش ( 7)

 .ػهيذ ٠ ٞهت ١َس٢ ؿ١د ْبص، ٞهت ٚبٖيبت ٠ ؾ١اسم يب١ٞٞي ثٟضيٝ، ٞهت
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 (2سىاريً)َسار ميليارد تًمان درآمد خالص  21َاي اورشي براي دستيابي بٍ حديد  افسايش قيمت حامل( 2جديل

 واحد شرح
مصرف 

 نهروزا

مصرف 

 ساليانه

كنوني  قيمت

هرحامل 

 (ريال)

قيمت 

 0سناريوي 

 (ريال)

درآمد  

حاصل از 

افسايش 

قيمت 

 (ميلياردريال)

قيمت 

هاي  حامل

انرشي با 

ماليات و 

عوارض 

قانوني 

 (ريال)

درآمد  كل

حاصل با 

ملحوظ 

نمودن ماليات 

و عوارض 

قانوني 

 (ميلياردريال)

قيمت 

هاي  حامل

انرشي در 

خليج 

فارس 

شانويه 19)

0212-

 (ريال

 5143 96579 5200 (1)  68985 4000 1000 22995 63 ٚيٗي١ٜ ٖيتش ثٟضيٝ

 4819 48782 1650 43854 1500 165 32850 90 ٚيٗي١ٜ ٖيتش ْبص٠ييٕ

ٞهت 

 ١َس٢

 4204 17438 1050 16525 1000 5/94 18250 50 ٚيٗي١ٜ ٖيتش

ٞهت 

 ػهيذ

 5134 7046 1650 6335 1500 165 4745 13 ٚيٗي١ٜ ٖيتش

ْبص 

 ٚبيؽ

 3580 3064 800 3064 800 57 5/4124 3/11 ٚيٗي١ٜ ٖيتش

ْبص 

 طجيؿي

 2375 100513 700 100513 700 138 178850 490 ٚتشُٚؿت ٚيٗي١ٜ

َي٠١ٗات  ٚيٗي١ٜ ثشو

 ػبؾت 

466 170090 167 400 39631 400 39631  -

  313053  278907      رٛؽ

 .٤1388بي ٚزٗغ،  ٤بي اٞشطي ثش ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ ٚحل١الت كٟؿتي ٠ حٕٛ ٠ ًٕٞ، ٚشَض پظ٤٠ؾ يٛت حبٕٚتبحيش ٚؼتًيٙ انضايؾ ي: ٚبخز
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 :ث٣ ؿشح صيش اػت 2نش٠م ػٟبسي١ي 

٤ب آٚذ٢  ػهيذ ثذ٠ٜ ٚحبػج٣ ٚبٖيبت ٠ ؾ١اسم يب١ٞٞي ايٝ نشآ٠سد٢ ١َس٢ ٠ ٞهت ْبص، ٞهت ييٛت ثٟضيٝ، ٞهت( 1)

 .اػت

 .سيبٔ ثبيذ كشل ٠اسدات َٛج١د ثٟضيٝ، ْبص ٚبيؽ ٠ ْبص طجيؿي ؿ١دٚيٗيبسد 000/200ٚبصاد ثش ٚجٗف ( 2)

٤بي ٚز١َس دس ايٝ ػت١ٜ ثبيذ ٚبٖيبت ٠ ؾ١اسم يب١ٞٞي ث٣ ؾال٢٠  ث٣ ييٛت-سيبٔ ٤9500شدالس آٚشيُبٚؿبدٔ ( 3)

 ثش اػبع يب١ٜٞ ٚبٖيبت ثش اسصؽ انض٠د٢.  اهبن٣ ؿ١د... ٤بي حٕٛ ٠ ت١صيؽ ٠ ثي٣ٛ ٠ سيضؽ ٠ تجخيش ٠  ٤ضي٣ٟ

 :ْبص، ٞهت ػهيذ، ٠ ٞهت ١َس٢ ث٣ ؿشح صيش ثبيذ اهبن٣ ؿ١د ٚبٖيبت ٠ ؾ١اسم ثٟضيٝ، ٞهت

 .دسكذ ؾ١اسم يب١ٞٞي آٜ 10دسكذ ٚبٖيبت ث٣ ؾال٢٠  20ييٛت ثٟضيٝ ثب ٚٗح١ظ ( 4)

 .دسكذ ؾ١اسم يب١ٞٞي آٜ 10ػهيذ ثب ٚٗح١ظ َشدٜ  ْبص ٠ ٞهت ييٛت ٞهت( 5)

 .كذ ؾ١اسم يب١ٞٞي آٜدس 5ييٛت ٞهت ١َس٢ ثب ٚٗح١ظ َشدٜ ( 6)

٤ضاس ٚيٗيبسد سيبٔ ثبيذ كشل ٠اسدات َٛج١د ثٟضيٝ، ْبص ٚبيؽ ٠ ْبص طجيؿي ٠ ٤ٛچٟيٝ ٠ر٢١  200ٚبصاد ثش ( 7)

 .ػهيذ ٠ ٞهت ١َس٢ ؿ١د ْبص، ٞهت ٚبٖيبت ٠ ؾ١اسم يب١ٞٞي ثٟضيٝ، ٞهت

يبثيٙ ٣َ ايٝ  ٙ دسٚي٤بي اٞشطي ث٣ ك١ست ٚؼتًيٙ ٠ قيشٚؼتًيدس ايٝ يؼٛت ٠ ثب ثشسػي تكييش ييٛت حبٕٚ

تكييش ييٛت دس ٤ش د٠ ػٟبسي١ دس ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ ثؼيبسي اص َبال٤ب ٠ خذٚبت تأحيش داسٞذ ٠ ثٟبثشايٝ تكييش ييٛت آٜ 

٤بي ٚختٗم، دس ثيٝ ثخؾ. ٤بي ٚختٗم تحت تأحيش يشاس د٤ذت١اٞذ ييٛت َبال٤ب ٠ خذٚبت سا دس ثخؾٚي

ٞٛبيٟذ،  ٤بي ٞهتي ٠ ث٣ خل١ف ثٟضيٝ ٠ ْبص٠ئيٕ سا ٚلشل ٚيثخؾ حٕٛ ٠ ًٕٞ ث٣ دٖيٕ ايٝ ٣َ ؾٛذ٢ نشآ٠سد٢

 .ربيٓب٢ خبكي داسد

٤بي ايتلبدي ثخـي اص ايٝ انضايؾ ييٛت دس ٞتيز٣ س٠اثط طجيؿي ثيٝ ثخـي ٠ ػ٥ٙ اٞشطي دس ت١ٖيذ ػبيش ثخؾ

٣ ػتبٞذ٢ يبثٕ پيٓيشي ٞيؼت َ -اػت ٖيُٝ ثخـي ٞيض ٚشث١ط ث٣ ١ٚاسدي اػت ٣َ ث٣ ٠ػي٣ٗ رذا٠ٔ داد٢

دس ايٝ ْضاسؽ ٞيض ث٣ دٖيٕ ايٝ ٣َ آحبس . ثبؿٟذدس ػطح ربٚؿ٣ ٚي( اٞتػبسات ت١سٚي)٥ٚٛتشيٝ آٜ ثش٠ص آحبس س٠اٞي 

ثبؿذ دس ٚحبػجبت ٚب ٞبديذ٢ ْشنت٣ ؿذ٢ ٠ٖي دس ربي خ١د ْيشي ٠ ٚحبػج٣ ٞٛيس٠اٞي تكييش ييٛت يبثٕ اٞذاص٢

 .دي داؿت٣ ثبؿذْيشي َالٜ ايتلباي دس تلٛيٙت١اٞذ ًٞؾ تؿييٝ َٟٟذ٢ٚي
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 َاي اورشي بر َسيىٍ تًليد در سىاريً ايلجديل بررسي تأثيركل افسايش قيمت حامل

 رٛؽ َٕ ثشو ْبص طجيؿي ٞهت ػهيذ ٞهت ١َس٢ ْبص٠ييٕ ثٟضيٝ ؿشح

 13091 2071 1033 0005 0085 1091 7006 رٛؽ

 .٤بي ْضاسؽ يبنت٣:ٚبخز

دسكذ ت١س٘ ث٣ ط١س ٚت١ػط  91/13سي١ي ا٠ٔ حذ٠د ٤بي اٞشطي دس حبٖت ػٟب دسك١ست انضايؾ ييٛت حبٕٚ

٤بي ٚختٗم ٚتهب٠ت  ٤بي ت١ٖيذ اهبن٣ خ١ا٤ذ ؿذ ٣َ ايٝ سيٙ ث٣ تٟبػت ثخؾ ؾال٢٠ ثش ت١س٘ ١ٚر١د ث٣ ٤ضي٣ٟ

پزيشد ٠ ثخؾ ٞهت خب٘ ٠ ْبص  دسكذ انضايؾ ثيـتشيٝ تبحيش سا ٚي ٠41ًٕٞ ثب  ث٣ ؾ١ٟاٜ ٚخبٔ ثخؾ حٕٛ. اػت

 .ذ ت١س٘، َٛتشيٝ احش سا خ١ا٤ذ پزيشنتدسك 1طجيؿي ثب َٛتش اص 

دس ػٟبسي١ي د٠٘ ٣َ ؿشح آٜ دس رذ٠ٔ صيش آٚذ٢ اػت ايٝ آحبس، ٚتهب٠ت اػت ٠ دسك١ست انضايؾ ييٛت 

دسكذ ت١س٘ ث٣ ط١س ٚت١ػط ؾال٢٠ ثش ت١س٘ ١ٚر١د دس  ٤56/21بي اٞشطي دس حبٖت ػٟبسي١ي د٠٘، حذ٠د  حبٕٚ

دسكذ انضايؾ ثيـتشيٝ تبحيش سا اص ايٝ  ٠63ًٕٞ ثب  ٠ ثخؾ حٕٛ. ذ٤بي ت١ٖيذ اهبن٣ خ١ا٤ذ ؿ ايتلبد ث٣ ٤ضي٣ٟ

دسكذ ت١س٘  ٤1ٛبٟٞذ ػٟبسي١ي ا٠ٔ ثخؾ ٞهت خب٘ ٠ ْبص طجيؿي ثب َٛتش اص . ٤ب ٚتبحش خ١ا٤ذ ؿذ انضايؾ ييٛت

 .َٛتشيٝ احش سا خ١ا٤ذ پزيشنت

 

 ديم َاي اورشي بر َسيىٍ تًليد در سىاريًجديل بررسي تأثيركل افسايش قيمت حامل

 رٛؽ َٕ ثشو ْبص طجيؿي ٞهت ػهيذ ٞهت ١َس٢ ْبص٠ييٕ ثٟضيٝ ؿشح

 21056 3052 2008 0010 1088 3070 10029 رٛؽ

 .٤بي ْضاسؽ يبنت٣:ٚبخز

 

 َاي اورشي بر شاخص َسيىٍ زودگي خاوًار ي تًرم بررسي اثرات تغيير قيمت حامل

چشا ٣َ ايٝ . اي اٞزب٘ ؿ١د ٤بي ٤ضي٣ٟ ٍ د٤ٍثبيؼت ث٣ تهُي ٤ب ثش ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي ٚي ثشسػي تكييش ييٛت

ط١س ٣َ دس  دس ثشسػي ػٟبسي١ي ا٠ٔ ٤ٛبٜ. ٤بي ٚختٗم آحبس ٚتهب٠تي سا ث٣ ٤ٛشا٢ خ١ا٤ذ داؿت ١ٚه١ؼ ثش د٤ٍ

دسكذ ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي سا انضايؾ خ١ا٤ذ داد، ث٣ ؾجبست ديٓش  99/8رذ٠ٔ صيش ٚـخق اػت، حذ٠د 

دسكذ ْشاٞتش ت٥ي٣ خ١ا٤ٟذ  99/8ٚبيحتبد خ١د سا ؾال٢٠ ثش ت١س٘ ١ٚر١د،  َٟٟذْبٜ ٥ٞبيي ٞػيش خب١ٞاس٤ب، ٚلشل
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دسكذ  03/0دسكذ ثيـتشيٝ تبحيشْزاسي سا خ١ا٤ذ داؿت ٠ ٞهت ػهيذ ثب  62/4دس ايٝ ثيٝ ثٟضيٝ ثب . ١ٛٞد

ني ٤بي ٚلش پغ اص ثٟضيٝ ثشو ٠ پغ اص آٜ ْبص٠ييٕ ثيـتشيٝ تبحيش سا ثش انضايؾ ٤ضي٣ٟ. َٛتشيٝ تبحيش سا داسد

اص ًٚبيؼ٣ ايٝ . اي اػت ٤بي ٤ضي٣ٟ آٞچ٣ دس ايٝ ثيٝ ثب ا٤ٛيت اػت ًٚبيؼ٣ ثيٝ د٤ٍ. خب١ٞاس٤ب خ١ا٤ٟذ داؿت

٤بي ا٠ٔ تب ٥ٞٙ ثؼيبس ٞبچيض اػت ٠ نًط  ٤ب تهب٠ت ثيٝ د٤ٍ يبثيٙ ٣َ دس ٞتيز٣ ايٝ انضايؾ ييٛت ٤ب دسٚي د٤ٍ

 .  دسكذ سا ٚـب٤ذ٢ ١ٛٞد 1التش اص ت١اٜ اختالل تبحيش ثب ٤بي ٥ٞٙ ٠ د٤ٙ ٚي ثب ًٚبيؼ٣ ثيٝ د٤ٍ

 َا در سىاريً ايل اي ي حامل َاي َسيىٍ َاي اورشي بر شاخص َسيىٍ زودگي بٍ تفكيك دَكجديل بررسي تأثيركل افسايش قيمت حامل

 ؿشح

د٤ٍ 

1  
 10د٤ٍ 9د٤ٍ 8د٤ٍ 7د٤ٍ 6د٤ٍ 5د٤ٍ 4د٤ٍ 3د٤ٍ 2د٤ٍ

 ٚت١ػط

 4062 6001 4095 4.59 4074 4050 4030 4034 4031 4027 4013 ثٟضيٝ

 1039 1037 1035 1037 1041 1038 1038 1041 1042 1044 1036 ْبص٠ييٕ

 0038 0035 0037 0038 0039 0038 0038 0040 0040 0041 0038 ٞهت ١َس٢

 0003 0004 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 ٞهت ػهيذ

 0085 1000 0087 0085 0084 0083 0082 0084 0084 0084 0080 ْبص طجيؿي

 1071 2005 1081 1073 1071 1068 1064 1066 1064 1065 1056 ثشو

 8099 10083 9038 8096 9013 8081 8055 8068 8064 8064 8027 رٛؽ

 .٤بي ْضاسؽ يبنت٣:ٚبخز

٤ب ٚـبث٣ ػٟبسي١ي ا٠ٔ اػت  ٤ضي٣ٟ  ٞيض ػبختبس انضايؾثب اؾٛبٔ ػيبػت انضايؾ ييٛت اٞشطي دس ػٟبسي١ي د٠٘ 

دسكذ  ٤89/13ب، تبحيش آٜ دس انضايؾ ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي ث٣ حذ٠د  ٠ٖي ث٣ دٖيٕ ٚيضاٜ ثيـتش انضايؾ ييٛت

٤ب خ١ا٤ذ داؿت  دس ايٝ ػٟبسي١ ٞيض ٚـبث٣ ػٟبسي١ي ا٠ٔ ثٟضيٝ ثيـتشيٝ تبحيش سا دس انضايؾ ييٛت. سػذ ٚي

٤ب دس ٞتيز٣ انضايؾ ييٛت ثٟضيٝ خ١ا٤ذ ث١د ٠ ٤ٛبٟٞذ ػٟبسي١ي ا٠ٔ پغ اص  سكذ انضايؾ ييٛتد 50ط١سي ٣َ  ث٣

 .ثٟضيٝ ثشو ٠ ْبص٠ييٕ ثيـتشيٝ تبحيش سا دس انضايؾ ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي خ١ا٤ذ داؿت
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 َا در سىاريً ديم ي حاملاي  َاي َسيىٍ َاي اورشي بر شاخص َسيىٍ زودگي بٍ تفكيك دَكجديل بررسي تأثيركل افسايش قيمت حامل

 ؿشح

د٤ٍ 

1  
 10د٤ٍ 9د٤ٍ 8د٤ٍ 7د٤ٍ 6د٤ٍ 5د٤ٍ 4د٤ٍ 3د٤ٍ 2د٤ٍ

 ٚت١ػط

 6073 8077 7022 6070 6091 6056 6026 6033 6029 6023 6003 ثٟضيٝ

 2069 2066 2061 2065 2074 2068 2067 2073 2075 2078 2064 ْبص٠ييٕ

 0086 0078 0083 0085 0088 0086 0086 0088 0089 0090 0085 ٞهت ١َس٢

 0006 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0005 ٞهت ػهيذ

 1033 1056 1036 1032 1031 1029 1027 1031 1030 1031 1025 ْبص طجيؿي

 2023 2067 2035 2026 2022 2019 2013 2015 2013 2015 2002 ثشو

 13089 16051 14043 13083 14.11 13063 13025 13046 13042 13043 12085 رٛؽ

 .٤بي ْضاسؽ يبنت٣:ٚبخز

٤بي ٤ضي٣ٟ صٞذْي ٠ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ ٚجيٝ ٚيضاٜ انضايؾ ت١س٘ دس ايتلبد ٞيؼت چشا٣َ ٤ش د٠  ٤يچ يٍ اص ؿبخق

٤ب ث٣ ك١ست نضايٟذ٢ ثش ت١س٘ تبحيش خ١ا٤ٟذ داؿت ٠ تشَيت نضايٟذ٢ آ٥ٞب ٟٚزش ث٣ ت١س٘ خ١ا٤ذ ؿذ ٠  ايٝ ؿبخق

ث٣ ؾ١ٟاٜ ٚخبٔ دس ػٟبسي١ي ا٠ٔ ٚيضاٜ . س٘ ثيـتش اص ػطح ٤ش يٍ اص د٠ ؿبخق ن١و خ١ا٤ذ ؿذدس ٞتيز٣ ت١

دسكذ ثشآ٠سد ْشديذ٢ اػت ٠ ٤ش َذا٘ اص ايٝ  19/11دسكذ ٠ ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي  91/13انضايؾ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ 

انضايؾ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ ٠ د٠ ث٣ ١ٞؾي ثش ت١س٘ تبحيش داسٞذ ٠ ث٣ ؾجبستي ٚيضاٜ انضايؾ ت١س٘ سيٛي ثيـتش اص رٛؽ 

ْشدد ٣َ  دسكذ ثشآ٠سد ٚي 45/28دس ػٟبسي١ ا٠ٔ ٚيضاٜ انضايؾ دس ت١س٘ ث٣ ٚيضاٜ . ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي اػت

 . ؿشح ارضاء آٜ دس رذ٠ٔ ريٕ آٚذ٢ اػت

 َا در سىاريًايل َاي اورشي بر تًرم ي حاملجديل بررسي تأثيركل افسايش قيمت حامل

 رٛؽ َٕ ثشو ْبص طجيؿي ٞهت ػهيذ ٞهت ١َس٢ ْبص٠ييٕ ثٟضيٝ ؿشح

 28045 5063 2081 0011 0011 4037 15042 رٛؽ

 .٤بي ْضاسؽ يبنت٣:ٚبخز

دسكذ ثشآ٠سد  22/17دسكذ ٠ ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي  56/21دس ػٟبسي١ي د٠٘ ٞيض ٚيضاٜ انضايؾ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ 

ذ ٠ ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي اػت ٠ ْشديذ٢ اػت، ٠ٖي ٚيضاٜ انضايؾ ت١س٘ سيٛي ثيـتش اص رٛؽ انضايؾ ٤ضي٣ٟ ت١ٖي
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٤بي ايتلبدي  ْشدد ٣َ ؿشح ارضاء آٜ ث٣ تهُيٍ ثخؾ دسكذ ثشآ٠سد ٚي 30/45ٚيضاٜ انضايؾ دس ت١س٘ ث٣ ٚيضاٜ 

 . دس رذ٠ٔ ريٕ آٚذ٢ اػت

 َا در سىاريً ديم َاي اورشي بر تًرم ي حاملجديل بررسي تأثيركل افسايش قيمت حامل

 رٛؽ َٕ ثشو ْبص طجيؿي ػهيذٞهت  ٞهت ١َس٢ ْبص٠ييٕ ثٟضيٝ ؿشح

 45030 7033 4037 0021 2046 8046 22048 رٛؽ

 .٤بي ْضاسؽ يبنت٣:ٚبخز

 

 گيري خالصٍ ي وتيجٍ -4

 : ٤ب ٠ ٞتبيذ َبسثشدي ثيبٜ َشد  ثٟذي ت١اٜ ٞتبيذ صيش سا ث٣ ؾ١ٟاٜ ٣ٞ١ٛٞ ثشخي رٛؽ ٚي طبٖت اساي٣ ؿذ٢،ثب ت١ر٣ ث٣ ٚ

ثبيؼت ث٣  ٤ب، د٠ٖت ٚي ١ٚسد اؿبس٢ دس يب١ٜٞ ٤ذنٟٛذ َشدٜ يبسا٣ٞ ثب ثشسػي د٠ ػٟبسي١ي حذايٗي ٠ حذاَخشي

َٕ  ٤1389ضاس ٚيٗيبسد سيبٔ دس يب١ٜٞ ث١در٣ ػبٔ  ٤200ضاس ٚيٗيبسد سيبٔ ٠ حذاَخش  100ٟٚػ١س حل١ٔ حذايٕ 

ثشاثش ، ييٛت  2/5ثشاثش يب  ٤9/3ب، ييٛت ثٟضيٝ سا  َـ١س، ثب ٚٗح١ظ ١ٛٞدٜ ٚبٖيبت ٠ ؾ١اسم يب١ٞٞي حبٕٚ

ثشاثش، ييٛت ْبص طجيؿي سا  10ثشاثش يب  5/5ثشاثش، ييٛت ٞهت ػهيذ ٠ ٞهت ١َس٢ سا  10ثشاثش يب  6/5ص٠ييٕ سا ْب

 .ثشاثش ٞٛبيذ 4/2ثشاثش يب  2ثشاثش٠ ييٛت ثشو سا  5ثشاثش يب  6/3

ي، ٤بي اٞشط دس ٞتيز٣ انضايؾ ييٛت حبٕٚ( 2)٠ حذاَخشي( 1)د٤ذ ٣َ دس د٠ ػٟبسي١ حذايٗي ٚحبػجبت ٞـبٜ ٚي

 .يبثذ دسكذ انضايؾ ٚي 56/21دسكذ ٠  ٤91/13ضي٣ٟ ت١ٖيذ ث٣ تشتيت ث٣ ٚيضاٜ 

دسكذ دس ػٟبسي١ي  ٠37/63  1دسكذ دس ػٟبسي١ ٠97/40ًٕٞ ثب ثيـتشيٝ تبحيشپزيشي  دس ايٝ ثيٝ ثخؾ حٕٛ 

٠د ٤بي ٞهت خب٘ ٠ ْبص طجيؿي ٠ اٚالٌ ٠ ٚؼتكالت ثب حذ د٠٘ ثيـتشيٝ تبحيشپزيشي سا خ١ا٤ذ داؿت ٠ ثخؾ

 .دسكذ دس ٤ش د٠ ػٟبسي١، َٛتشيٝ تبحيشپزيشي سا خ١ا٤ذ داؿت 1َٛتش اص 

٤بي اٞشطي،  دس ٞتيز٣ انضايؾ ييٛت حبٕٚ( 2)٠ حذاَخشي( 1)د٤ذ ٣َ دس د٠ ػٟبسي١ حذايٗي ٚحبػجبت ٞـبٜ ٚي

 .يبثذ دسكذ انضايؾ ٚي 22/17دسكذ ٠  19/11ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي، ث٣ تشتيت ث٣ ٚيضاٜ 

دسكذ ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي سا انضايؾ خ١ا٤ذ داد  ٤99/8ب ثش ؿبخق ٤ضي٣ٟ صٞذْي حذ٠د  ثشسػي تكييش ييٛت

دسكذ َٛتشيٝ تبحيش سا  03/0دسكذ ثيـتشيٝ تبحيش سا خ١ا٤ذ داؿت ٠ ٞهت ػهيذ ثب  ٣َ62/4 دس ايٝ ثيٝ ثٟضيٝ ثب 
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ٚلشني خب١ٞاس٤ب خ١ا٤ٟذ ٤بي  ثشو ٠ پغ اص آٜ ْبص٠ييٕ ثيـتشيٝ تبحيش سا ثش انضايؾ ٤ضي٣ٟ ،پغ اص ثٟضيٝ. داسد

٤بي ا٠ٔ تب ٥ٞٙ  ٤ب يبثٕ ت١ر٣ اػت ايٝ اػت ٣َ تهب٠ت ثيٝ د٤ٍ آٞچ٣ دس ايٝ ثيٝ دس ًٚبيؼ٣ ثيٝ د٤ٍ. داؿت

 .  دسكذ سا ٚـب٤ذ٢ ١ٛٞد 1ت١اٜ اختالل تبحيش ثبالتش اص  ٤بي ٥ٞٙ ٠ د٤ٙ ٚي د٤ٍدس ثؼيبس ٞبچيض اػت ٠ نًط 

٤بي  دس ٞتيز٣ انضايؾ ييٛت حبٕٚ( 2)٠ حذاَخشي ( 1)ايٗي د٤ذ ٣َ دس د٠ ػٟبسي١ حذ ٚحبػجبت ٞـبٜ ٚي

 .يبثذ دسكذ انضايؾ ٚي 30/45دسكذ ٠  45/28اٞشطي، ت١س٘ َٕ ايتلبد، ث٣ تشتيت ث٣ ٚيضاٜ 

-ٚلشل اٞشطي دس ايشاٜ ١ٛ٤اس٢ س٠ٞذ كؿ١دي داؿت٣ ٠ ايٝ ٚؼئ٣ٗ ثبؾج ثش٠ص ؿُبل ثيٝ ت١ٖيذ ٠ ٚلشل حبٕٚ

خل١ف دس ١ٚسد ٚلشل ثٟضيٝ ٣َ ؾٛذ٢ ٚتًبهي آٜ ثخؾ حٕٛ ٠ ًٕٞ  ايٝ اٚش ث٣. ٤بي اٞشطي ؿذ٢ اػت

اٚب ث٣ ٤ش حبٔ ٚلشل ػشا٣ٞ ثٟضيٝ ٤ش خ١دس٠ دس . اي ثيٝ ت١ٖيذ ٠ ٚلشل آٜ اػتاػت حبَي اص ؿُبل ؾٛذ٢

ايشاٜ اص ثؼيبسي َـ١س٤ب ثبالتش اػت ٠ ايٝ حبَي اص نًذاٜ ؾاليٙ ٠ ػبختبس٤بي تلحيح َٟٟذ٢ ػيؼتٙ دس 

 . ٥ي٣ٟ ايٝ حبٕٚ اٞشطي اػتساػتبي ٚلشل ث

اص ثؿذ ٚلشل ٚطبٖؿبت اٞزب٘ ؿذ٢ ٞـبٜ داد٢ اػت ٣َ پشداخت يبسا٣ٞ اٞشطي ث٣ خب١ٞاس٤ب ثبؾج َب٤ؾ ػ٥ٙ 

٤ضي٣ٟ اٞشطي دس ث١در٣ خب١ٞاس ؿذ٢ ٠ دس ٞتيز٣ تًبهبي خب١ٞاس٤بي ثب دسآٚذ ثبال ث٣ ػٛت ٚلشل ػبيش َبال٤ب ٠ 

 . ػتانضايؾ ٚلشل اٞشطي ثب ػشؾت ثيـتش ؿذ٢ ا

٤بي اٞشطي ايزبد ت١س٘ دس ػطح ربٚؿ٣ اػت ٣َ دس ايٝ ٚطبٖؿ٣ ث٣ آٜ پشداخت٣ يُي اص پيبٚذ٤بي انضايؾ ييٛت

٤بي اٞشطي ث٣ ك١ست ٚؼتًيٙ ٠ قيشٚؼتًيٙ دس ت١ٖيذ ثؼيبسي اص َبال٤ب ٠ خذٚبت تأحيش داسٞذ ٠ حبٕٚ. ؿذ

دس ثيٝ . ٤بي ٚختٗم تحت تأحيش يشاس د٤ذؾت١اٞذ ييٛت َبال٤ب ٠ خذٚبت سا دس ثخثٟبثشايٝ تكييش ييٛت آٜ ٚي

٤بي ٞهتي ٠ ث٣ خل١ف ثٟضيٝ ٠ ْبص٠ئيٕ ٤بي ٚختٗم، ثخؾ حٕٛ ٠ ًٕٞ ث٣ دٖيٕ ايٝ ٣َ ؾٛذ٢ نشآ٠سد٢ثخؾ

 .ٞٛبيٟذ، ربيٓب٢ خبكي داسدسا ٚلشل ٚي

٤ب ٠ خذٚبت ٤بي اٞشطي، ث٣ دٖيٕ استجبطبت ثيٝ ثخـي ٠ ًٞؾ اٞشطي دس ت١ٖيذ ػبيش َبالثب انضايؾ ييٛت حبٕٚ 

 .٤ب ث٣ ؿذت انضايؾ خ١ا٤ذ يبنتخب١ٞاس، ػطح ؾ١ٛٚي ييٛت ٠ ٤ٛچٟيٝ ػ٥ٙ آٜ دس ٤ضي٣ٟ
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٤بي ايتلبدي ثخـي اص ايٝ انضايؾ ييٛت دس ٞتيز٣ س٠اثط طجيؿي ثيٝ ثخـي ٠ ػ٥ٙ اٞشطي دس ت١ٖيذ ػبيش ثخؾ

ثٕ پيٓيشي ٞيؼت ٣َ ػتبٞذ٢ يب -اػت ٖيُٝ ثخـي ٞيض ٚشث١ط ث٣ ١ٚاسدي اػت ٣َ ث٣ ٠ػي٣ٗ رذا٠ٔ داد٢

 .ثبؿذدس ػطح ربٚؿ٣ ٚي( اٞتػبسات ت١سٚي )٥ٚٛتشيٝ آٜ ثش٠ص آحبس س٠اٞي 

حبس١ٚسد اٞتػبس ن١و ثبؿذ ٠ٚؿيبس٤بي تبحيش پزيشي كٟبيؽ آٖزا َٗي٣ ايذاٚبت ٠صاست كٟبيؽ ثبيذ ثشٚجٟبي 

 .  ٠ثٟٓب٥٤بي ٚـ١ٛٔ ٠نشايٟذ ارشا دييًب ٚـخق ؿ١ٞذ
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 بستٍ حمايتي يزارت صىايع ي معادن در طرح تحًل اقتصادي مته كامل: پيًست

ٚتٝ َبٕٚ ثؼت٣ حٛبيتي ٠صاست كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ دس طشح تح١ٔ ايتلبدي ٠ ٤ذنٟٛذي يبسا٣ٞ ٤ب دس د٠ ثخؾ ثؼت٣ حٛبيتي 

 : ثخؾ كٟؿت ٠ ٚؿذٜ ٠ تخليق ٟٚبثؽ ث٣ ؿشح صيش ٟٚتـش ؿذ

٤ب ثبؾج انضايؾ يبثٕ ٚالحػ٣ دس  طشح ٤ذنٟٛذَشدٜ يبسا٣ٞ ٤بي كٟؿتي ٣َ ارشاي آٜ دػت٣ اص نؿبٖيت :تأحيشپزيشي

 .ْشدد ٠ يب َب٤ؾ يبثٕ ٚالحػ٣ دس تًبهبي ٚحل١ٔ آ٥ٞب ٚي(ٚؼتًيٙ، ١ٚاد ا٠ٖي٣ ٠ حٕٛ ٠ ًٕٞ)٤بي ت١ٖيذ  ٤ضي٣ٟ

ْش٢٠  ٤3ب ث٣  ٤بي كٟؿتي ٠ ٚؿذٞي ثش اػبع ٚيضاٜ تأحيشپزيشي اص ارشاي طشح ٤ذنٟٛذَشدٜ يبسا٣ٞ ثٟٓب٢ :ْش٢٠ تأحيشپزيش

 . ْشدٞذ تًؼيٙ ٚي

 ٤بي ثب تأحيشپزيشي ثبال،  ْش٢٠ يٍ ؿبٕٚ ثٟٓب٢

 ٤بي ثب تأحيشپزيشي ٚت١ػط ٠  ْش٢٠ د٠ ؿبٕٚ ثٟٓب٢

 .ثبؿٟذ ٤بيي ثب تأحيشپزيشي پبييٝ ٚي ْش٢٠ ػ٣ ؿبٕٚ ثٟٓب٢

ٚت١ػط داؿت٣ ثبؿٟذ سؿت٣  ٤بي نؿبٔ دس آٜ سؿت٣ تأحيشپزيشي ثبال ٠ ٤بي كٟؿتي ٣َ اَخش ثٟٓب٢ سؿت٣ نؿبٖيت :سؿت٣ تأحيشپزيش

 .ْشدد نؿبٖيت تأحيشپزيش ٚحؼ١ة ٚي

ثٟٓب٤ي ٣َ دس يٍ سؿت٣ نؿبٖيت تأحيشپزيش يشاس داؿت٣ يب ثش اػبع ثشسػي ػبصٚبٜ كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ اػتبٜ ٠  :ثٟٓب٢ تأحيشپزيش

 .تأييذ ػتبد تح١ٔ كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ تأحيشپزيشي ثبال يب ٚت١ػط داؿت٣ ثبؿذ

ثؼت٣ حٛبيتي ٠صاست كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ دس طشح تح١ٔ ايلتبدي ؿبٕٚ ػ٣ ثخؾ ٚي : ٠ ٚؿذٜ ثؼت٣ حٛبيتي ثخؾ كٟؿت 

 : ثبؿذ

 .ييٛت ْزاسي اٞشطي ( اٖم

 (.٠سي ٤بي انضايؾ ث٥ش٢ ٤بي رجشاٞي ثشاي َب٤ؾ احبس انضايؾ ييٛت اٞشطي ٠ طشح ؿبٕٚ طشح)ثشٞب٣ٚ ١َتب٢ ٚذت ( ة

يؾ ث٥ش٢ ٠سي دس ساػتبي َب٤ؾ ييٛت تٛب٘ ؿذ٢ انضايؾ ٤بي انضا طشح)ثشٞب٣ٚ ٤بي ٚيبٜ ٚذت ٠ ثٟٗذ ٚذت ( د

  (.٤ب ػ١دآ٠سي ٠ سيبثت پزيشي ثٟٓب٢

خط اؾتجبسي ٤ضي٣ٟ اٞشطي، ر١ايض كبدساتي، ػ١د ثبصسْبٞي ٠يظ٢، ٚذيشيت : ٤بي ثشٞب٣ٚ ١َتب٢ ٚذت ؾجبستٟذ اص طشح

پٟذ ثشٞب٣ٚ اٞشطي، ٚذيشيت ٠ ٟٚبثؽ ٠سي ؿبٕٚ  ٤بي ث٥ش٢ ثشٞب٠.٣ٚاسدات، ػبٚبٞذ٤ي ت١صيؽ َبال ٠ ٍَٛ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ 

٤بيي ثشاي ث٥ج١د  ثشٞب٣ٚ ث٥ش٢ ٠سي ؿبٕٚ ارشاي پش٠ط٢. اٞؼبٞي، صٞزيش٢ ؾشه٣، ٠اسدات ٠ كبدسات، تأٚيٝ ٚبٖي ٚي ثبؿذ

٤بي ث٥ج١د ٚحيط َؼت ٠ َبس ت١ػط  پش٠ط٢. ٤بي ت١ٖيذي ٚي ثبؿذ ٚحيط َؼت ٠ َبس ٠ انضايؾ ث٥ش٢ ٠سي دس ثٟٓب٢

 .ْشدٞذ ٤بي ت١ٖيذي ارشا ٚي ب ٚـبسَت ثٟٓب٤٢بي د٠ٖتي ث دػتٓب٢

 : ث٣ ؿشح رذ٠ٔ صيش ٚي ثبؿٟذ( ْش٢٠ يٍ ٠ د٠) سؿت٣ نؿبٖيت ٤بي تأحيشپزيش
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ت١ٖيذ ؿٛؾ ا٠ٖي٣ ػشة ٠ س٠ي .ت١ٖيذ ؿٛؾ ا٠ٖي٣ آ١ٖٚيٟي١٘ .ت١ٖيذ ٚحل١الت ا٠ٖي٣ ٠ ١ٞسدي آ٤ٟي ٠ ن١الدي :ْش٢٠ يٍ

ت١ٖيذ اٖيبل ٟٚؼ١د .٤بي ٖجٟي  ت١ٖيذ نشآ٠سد٢.رض ٠احذ٤بي كشنب ثؼت٣ ثٟذيت١ٖيذ يٟذ ٠ ؿُش ث٣ .نش٠ آٖيبط٤ب .سيخت٣ ْشي 

 .ا٠ساو نـشد٢ چ١ثي .ت١ٖيذ خٛيش َبقز ٠ َبقز ٠ ١ًٚا .سٞٓشصي ٠ تُٛيٕ پبسچ٣ .

 .ت١ٖيذ پ١دس٤بي ؿ١يٟذ٢ .٤بي پشٚلشل س٠قٝ َـي ٠ تلهي٣ س٠قٝ.ت١ٖيذ ٚحل١الت پش٠نيٕ آ٤ٟي ٠ ن١الدي  :ْش٢٠ د٠

اي ٠ چيٟي  ت١ٖيذ غش٠ل ؿيـ٣ .ت١ٖيذ ؿيـ٣ رب٘.ت١ٖيذ ٚحل١الت تبيش ٠ تي١ح الػتيُي .ت ؿيٛيبيي ثشخي اص ٚحل١ال

َبؿي ٠ ػشاٚيٍ ٠ .ت١ٖيذ آرش نـبسي ٠ ٚبؿيٟي.ثشيذٜ ٠ ؿُٕ دادٜ ٠ تُٛيٕ ػّٟ .ت١ٖيذ ػيٛبٜ ٠ ْچ .آرش ٞؼ١ص .

 .چيٟي ث٥ذاؿتي 

٤بي كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ اػتبٜ ٠ تأييذ  ْيشٞذ ٠ ثب ثشسػي ػبصٚبٜ ي٤بي ْش٢٠ يٍ ٠ د٠ يشاس ٞٛ ٤بيي ٣َ دس سؿت٣ نؿبٖيت ثٟٓب٢

 .ػتبد تح١ٔ، تأحيشپزيشي ثبال يب ٚت١ػط داؿت٣ ثبؿٟذ ٚـ١ٛٔ ثؼت٣ حٛبيتي خ١ا٤ٟذ ث١د

ٚب٣٤  12دسكذ ٠ د٠س٢ ثبصپشداخت  ٤3بي اٞشطي ثب ٞشخ ػ١د  تؼ٥يالت خط اؾتجبسي ثشاي پشداخت ٤ضي٣ٟ:تخليق ٟٚبثؽ 

دس ساػتبي حهع ٚضيت  .ك١ست تأخيش دس ثبصپشداخت ايؼبط اؾطبي تؼ٥يالت ٚت١يم خ١ا٤ذ ؿذدس . ْشدد اؾطب ٚي

كبدساتي ٚحل١الت ت١ٖيذ داخٕ ثب ٤ٛب٤ٟٓي ٠صاست ثبصسْبٞي، ر١ايض كبدساتي ٚتٟبػت ثب انضايؾ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ ثشاي 

ت١ٖيذات داخٗي ثب ٤ٛب٤ٟٓي  دس ساػتبي حٛبيت اص .ْشدد ٤بي تأحيشپزيش پشداخت ٚي كبدسات ٚحل١الت سؿت٣ نؿبٖيت

٤بي تأحيشپزيش  ثشاي ٠اسدات ٚحل١الت سؿت٣ نؿبٖيت( ٤بي ٚؿ١ٛٔ ؾال٢٠ ثش تؿشن٣)٠صاست ثبصسْبٞي، ػ١د ثبصسْبٞي ٠يظ٢ 

٤بي ١َچٍ ٠ ثضسِ پشداخت  تؼ٥يالت ثبصػبصي ٠ تُٛيٕ نشآيٟذ ت١ٖيذ ث٣ تهُيٍ پش٠ط٢.اؾٛبٔ خ١ا٤ذ ؿذ

ث٣ اصاي ٤ش )٤بي ١َچٍ، ٚتٟبػت ثب تؿذاد َبسَٟبٜ  ُٛيٕ نشآيٟذ ت١ٖيذ ثشاي پش٠ط٢تؼ٥يالت ثبُٞي ثبصػبصي ٠ ت.ْشدد ٚي

ٞشخ . ْشدد پشداخت ٚي( ٤ب ٚؿبدٔ ٤ضي٣ٟ ػبال٣ٞ اٞشطي يجٕ اص انضايؾ ييٛت)ٞهش يٍ ٚيٗي١ٜ ت١ٚبٜ ٠ ٤ضي٣ٟ ػبٖيب٣ٞ اٞشطي 

 1500ٚيٗي١ٜ سيبٔ ٠ حذاَخش  400ٚجٗف تؼ٥يالت حذايٕ . ػبٔ اػت 2دسكذ ٠ د٠س٢ ثبصپشداخت  9ػ١د ايٝ تؼ٥يالت 

تؿذاد َبسَٟبٜ ثش ٚجٟبي . ْشدد پشداخت ٚي( ٚب٣٤ 6ثب نبك٣ٗ صٚبٞي )ٚجٗف تؼ٥يالت دس د٠ يؼط . ثبؿذ ٚيٗي١ٜ سيبٔ ٚي

٤بي اٞشطي ثشاي يٍ ػبٔ ٟٚت٥ي ث٣  تؿذاد َبسَٟبٜ ٠ ٤ضي٣ٟ. ٚيبٞٓيٝ تؿذاد َبسَٟبٜ اؾال٘ ؿذ٢ دس ن٥شػت ثي٣ٛ ٚي ثبؿذ

٤بي ثضسِ ثش اػبع  تؼ٥يالت ثبُٞي ثبصػبصي ٠ تُٛيٕ نشايٟذ ت١ٖيذ ثشاي پش٠ط٢.ؿ١د تًبهب ٖحبظ ٚيٚب٢ يجٕ اص 

تؼ٥يالت . ْشدد پشداخت ٚي( ٣َ داساي طشح ت١ري٣ نٟي ٠ ايتلبدي ٚي ثبؿٟذ)٤بي تؿشيم ؿذ٢ ت١ػط ثٟٓب٢  پش٠ط٢

ٚب٢  6ٚب٢ د٠س٢ تٟهغ  18طشح حذاَخش  دسكذ د٠س٢ ارشاي 11دسكذ ٚجٗف ػشٚبي٣ ْزاسي ثب ٞشخ ػ١د  80ثبُٞي تب ػًم 

 -1: ٤ب ث٣ ؿشح صيش ٚي ثبؿذ ٚؿيبس٤بي اٞتخبة ٠ ا١ٖ٠يت ثٟذي پش٠ط٢. ػبٔ پشداخت خ١ا٤ذ ؿذ ٠5 د٠س٢ ثبصپشداخت 

ٚيضاٜ تأحيشپزيشي سؿت٣ نؿبٖيت انضايؾ ث٥ش٢ ٠سي اٞشطي ٠ ثبصد٤ي : ٤ب ث٣ تشتيت ؾجبستٟذ اص ٤بي تل١يت پش٠ط٢ ا١ٖ٠يت

ػب٣ٖ داساي ت١ري٣ ايتلبدي  5دسكذ ٠ د٠س٢ ثبصْـت ػشٚبي٣  ٤20بي ثب ٞشخ ثبصد٢ داخٗي حذايٕ  ٠ط٢پش -2.پش٠ط٢ 

٤بيي ٣َ ثبؾج َب٤ؾ ؿذت ٚلشل اٞشطي ٚي ؿ١ٞذ  ثشاي ثشآ٠سد ٠ ًٚبيؼ٣ ٟٚبنؽ پش٠ط٢ -3.ٚحؼ١ة ٚي ؿ١ٞذ

٤ب  يب١ٜٞ ٤ذنٟٛذ َشدٜ يبسا٤٣ٞبي ًٚشس دس  ٤بي اٞشطي اؾال٘ ؿذ٢ ت١ػط ػتبد ٣َ ثش اػبع ػًم ييٛت ٤بي حبٕٚ ييٛت
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ثشاي احذاث ١ٖٚذ٤بي ثشو پشثبصد٢ دس ٠احذ٤بي كٟؿتي  .ؿ١د ٚالٌ ٚحبػج٣ خ١ا٤ذ ث١د ٤بي ٚشث١ط٣ تؿييٝ ٚي ٞب٣ٚ ٠ آييٝ

دس ١ٚسد ١ٖٚذ٤بي تشَيجي ثشو ٠ ْشٚب دس ك١ستي ٣َ اُٚبٜ اػتهبد٢ اص ْشٚب دس نشايٟذ ت١ٖيذ )٤بي كٟؿتي  ٠ يب ؿ٥شٌ

 11دسكذ ٚجٗف ػشٚبي٣ ْزاسي ثب ٞشخ ػ١د  80تؼ٥يالت ثبُٞي تب ػًم ( ؿ٥شٌ ٠ر١د داؿت٣ ثبؿذ ٠احذ٤بي ٚؼتًش دس

دس ساػتبي  .ْشدد ػبٔ پشداخت ٚي 5ٚب٢ ٠ د٠س٢ ثبصپشداخت  6ٚب٢، د٠س٢ تٟهغ  12دسكذ، د٠س٢ ارشاي طشح حذاَخش 

١ٚر١د تؼ٥يالت ثبُٞي ثب ٞشخ  ثشاي تأٚيٝ ًٞذيٟٓي ٠احذ٤بي( دس ٚلشل اٞشطي)حٛبيت اص ت١ٖيذ ٚحل١الت ث٥ي٣ٟ 

( ت١ػؿ٣ ٠احذ٤بي ١ٚر١د ٠ يب ايزبد ٠احذ٤بي رذيذ)ثشاي ػشٚبي٣ ْزاسي ٤بي رذيذ . ْشدد دسكذ پشداخت ٚي 9ػ١د 

ٚب٢، د٠س٢  12دسكذ، د٠س٢ ارشاي طشح حذاَخش  11دسكذ ٚجٗف ػشٚبي٣ ْزاسي ثب ٞشخ ػ١د  80تؼ٥يالت ثبُٞي تب ػًم 

اي  ٤بي آ١ٚصؿي ٠ خذٚبت ٚـب٠س٢ دسكذ اص ٤ضي٣ٟ 50تب ػًم  .ْشدد ػبٔ پشداخت ٚي 5ت ٚب٢ ٠ د٠س٢ ثبصپشداخ 6تٟهغ 

ثشاي .دس يبٖت ثشٞب٣ٚ ٚذيشيت ٠ ٟٚبثؽ اٞؼبٞي ث٣ ك١ست ٍَٛ ثالؾ١م ث٣ ثٟٓب٢ ٤بي كٟؿتي ٠ ٚؿذٞي پشداخت ٚيٓشدد

٘ ؿذ٢ ثب انضايؾ ييٛت نش٠ؽ ٤بي تأحيشپزيشي ٣َ حبؿي٣ ػ١د ٟٚبػت ٞذاؿت٣ ٠ ٤ٛچٟيٝ انضايؾ ييٛت تٛب سؿت٣ نؿبٖيت

ٚـ١ٛٔ پشداخت ٍَٛ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ ( ث٣ دٖيٕ ؾذ٘ اُٚبٜ نش٠ؽ ٠ يب تحت َٟتشٔ ث١دٜ ييٛت ٚحل١ٔ)يبثٕ رجشاٜ ٞجبؿذ 

دنبتش تخللي ػتبد ٠صاست كٟبيؽ ٠ . ٠ يب تجؿين ييٛت ٚي ْشدٞذ( ثش اػبع ًٚذاس ت١ٖيذ ث٣ ك١ست ٍَٛ ثالؾ١م)

ب٣ٞ تحٕٛ ثذ٠ٜ انضايؾ ييٛت، ًٚذاس ت١ٖيذ ٠ ٚيضاٜ ٍَٛ ٤ضي٣ٟ سا دس چبسچ١ة س٠ؽ ٚؿبدٜ، انضايؾ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ، آػت

٤بي  ٍَٛ ٤ضي٣ٟ ت١ٖيذ پغ اص تل١يت ػتبد ؾٛٗيبتي ٤ذنٟٛذَشدٜ يبسا٣ٞ. تؿييٝ ؿذ٢ ت١ػط ػتبد تح١ٔ ثشآ٠سد ٚي ٞٛبيذ

 .٠صاست كٟبيؽ ٠ ٚؿبدٜ يبثٕ پشداخت خ١ا٤ذ ث١د

 :ثبؿذ ٤ب ث٣ ؿشح صيش ٚي ٟذ َشدٜ يبسا٣ٞؿشايط اػتهبد٢ اص ٟٚبثؽ يب١ٜٞ ٤ذنٛ 

ٚتًبهي دس طشح ثش٠ص سػبٞي اطالؾبت ٠احذ٤بي كٟؿتي ٠ ٚؿذٞي ؿشَت َشد٢ ٠ َذ س٤ٓيشي دسيبنت ١ٛٞد٢   ثٟٓب٢ -1 

 .ثبؿذ

 .ثٟٓب٢ ٚتًبهي دس ػبٚب٣ٞ آٚبس ت١ٖيذ اطالؾبت الص٘ سا حجت ٞٛبيٟذ -2

دس ١ٚسد نشايٟذ٤بيي ٣َ )اٞشطي نشايٟذ ت١ٖيذ سا آقبص َشد٢ ثبؿٟذ ثٟٓب٢ ٚتًبهي ارشاي اػتبٞذاسد٤بي ٚؿيبس ٚلشل  -3

 (.ارشاي اػتبٞذاسد ٚلشل اٞشطي نشايٟذ ارجبسي ؿذ٢ اػت

٤ب، تأحيشپزيشي ثبال يب ٚت١ػط داسٞذ ٚـ١ٛٔ اػتهبد٢ اص ٟٚبثؽ ايٝ  ٤بيي اص ارشاي يب١ٜٞ ٤ذنٟٛذَشدٜ يبسا٣ٞ ثٟٓب٢ -4

 .ثبؿٟذ دس ا١ٖ٠يت ٚي( ثبال ٠ ٚت١ػط)٤بي تأحيشپزيش  اي، ثٟٓب٢ خذٚبت ٚـب٠س٢ ثشاي آ١ٚصؽ ٠. دػت١ساٖؿٕٛ خ١ا٤ٟذ ث١د

 

 


