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قیمتگذاری پلکاوی وزخ خًراک گاس پتزيشیمیَا ،کلید تًسعٍ
سوجیزٌ ارسش در پتزيشیمیَای گاسی
 .1مقدمٍ
تشسػی س٘ٚذ كادسات ٔحلٛالت پتشٚؿیٕی دس ػاَٞای اخیش ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝدس حاَ حاضش تیؾ اص %60
ٔحلٛالت پتشٚؿیٕی ٘ػیش اٚسٔ ٚ ٜتا٘ َٛت ٝكٛست خاْ كادس ٔیؿٛدِ .زا ٚضؿیت و٘ٛٙی پتشٚؿیٕیٞای داخّی ٚ
طشحٞای تٛػؿٝای پتشٚؿیٕی ٘ـاٖدٙٞذ ٜآٖ اػت و ٝكٙؿت پتشٚؿیٕی ایشاٖ ت ٝیه فشٚؿٙذٛٔ ٜاد خاْ پتشٚؿیٕی دس
جٟاٖ تثذیُ ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ تا اػتٙاد تٌ ٝضاسؽ ؿٕاسٔ 13661 ٜشوض پظٞٚؾٞای ٔجّغ ،اسصؽ ٞش تٗ واالی
پتشٚؿیٕیایی كادساتی وـٛس دس ػاَ  91حذٚد  754دالس ٔ ٚؿادَ  %30اسصؽ ٚاسدات ٕٞیٗ ٌش ٜٚتٛد ٜاػت ،1و ٝؾأُ
اكّی ایٗ تفاٚت فاحؾ سا تایذ دس ػ ٟٓتؼیاس تاالی تِٛیذات تاالدػتی تش پایٌ ٝاص دس ػثذ ٔحلٛالت ایٗ كٙؿت
تشؿٕشد .تشای اكالح ایٗ س٘ٚذ ،تایذ ت ٝتشسػی س٘ٚذ افضایؾ غشفیت تٛػؿ ٝكٙؿت پتشٚؿیٕی دس ػاَٞای آتی پشداخت.
غشفیت فؿّی تِٛیذ ٔحلٛالت پتشٚؿیٕی وـٛس ٔ 60یّی ٖٛتٗ دس ػاَ اػت  ٚلشاس اػت تا تىٕیُ طشحٞای
دس دػت ػاخت ت ٝصٚدی تٔ 100 ٝیّی ٖٛتٗ دس ػاَ تشػذ .تخؾ ؾٕذ ٜایٗ طشحٞا ،ت ٝتِٛیذ ٔتا٘ َٛت ٝؾٛٙاٖ یىی اص
ٔحلٛالت تاالدػتی یا خاْ پتشٚؿیٕی اختلاف داسد و ٝتش پای ٝخٛسان ٌاص طثیؿی تِٛیذ ٔیؿٛدٔ .طاتك تا ٌضاسؽ
ؿشوت ّٔی كٙایؽ پتشٚؿیٕی ،غشفیت فؿّی تِٛیذ ایٗ ٔحل َٛدس وـٛس ٔ 5یّی ٖٛتٗ دس ػاَ اػت و ٝتیؾ اص %95
آٖ كادس ٔیؿٛد .لشاس اػت تا تىٕیُ پشٚطٜٞای دس دػت ػاخت ٔتاَ٘ٞٛای ٞفتٓ تا ؿا٘ضد ،ٓٞغشفیت تِٛیذ ٔتاَ٘ٛ
وـٛس تا پٙج ػاَ آیٙذ ٜتٔ 24 ٝیّی ٖٛتٗ تشػذٕٞ .چٙیٗ تا ساٜا٘ذاصی طشحٞای ٔتاِ٘ٛی ؿشوت تٛػؿٍ٘ٝش ٔىشاٖ و ٝدس
ػٛاحُ دسیای ؾٕاٖ دس دػت پیٍیشی اػت ،تٔ ٝیضاٖ ٔ 10.5یّی ٖٛتٗ دیٍش ت ٝغشفیت تِٛیذ ایٗ ٔحل َٛدس وـٛس
اضافٔ ٝیؿٛد ٔ ٚجٕٛؾاً غشفیت تِٛیذ ٔتا٘ َٛوـٛس ت ٝحذٚد ٔ 34.5یّی ٖٛتٗ دس ػاَ خٛاٞذ سػیذ .حاَ تا تٛج ٝتٝ
كادساتی تٛدٖ ٔتا٘ ،َٛالصْ اػت تا ٚضؿیت ؾشض ٚ ٝتماضای جٟا٘ی ایٗ ٔحل َٛسا ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد.
 .2وگاَی تٍ يضعیت تاسار عزضٍ ي تقاضای جُاوی متاوًل تا سال 2223
تشسػیٞای ٔؤػؼ٘ 2IHS ٝـاٖ ٔیدٞذ وٚ ٝضؿیت ؾشض ٚ ٝتماضای ٔتا٘ َٛدس ػطح جٟاٖ اص ػاَٞای
 2008تا س٘ٚذ افضایـی ٕٞشا ٜتٛد ٜاػت ،تٍٝ٘ٛای وٕٛٞ ٝاسٔ ٜاصاد غشفیت تِٛیذ ٔاصاد ٔتا٘ َٛدس جٟاٖ ٚجٛد داؿتٝ
اػت .تش اػاع ایٗ ٌضاسؽ دس ػاَ ٔ 2013یالدی غشفیت تِٛیذ ػاِیا٘ٔ ٝتا٘ٔ 98 َٛیّی ٖٛتٗ ٔ ٚیضاٖ ٔلشف آٖ تشاتش
تا ٔ 59.5یّی ٖٛتٗ تٛد ٜاػت ،تٙاتشایٗ غشفیت خاِی تِٛیذ ایٗ ٔحل َٛدس جٟاٖ تشاتش تا ٔ 38.5یّی ٖٛتٗ دس ػاَ اػت.
تشسػیٞای ا٘جاْ ؿذ ٜتٛػط ایٗ ٔؤػؼ٘ ٝـاٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیضاٖ تِٛیذ ٔ ٚلشف ٔتا٘ َٛدس جٟاٖ تا ػاَ 2023
تٍٝ٘ٛای خٛاٞذ ؿذ و ٝغشفیت خاِی تِٛیذ ایٗ ٔحل َٛدس جٟاٖ ٔطاتك ٕ٘ٛداس  1تشاتش تا ٔ 36.2یّی ٖٛتٗ دس ػاَ
خٛاٞذ ؿذ .طثك ایٗ ٌضاسؽ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔتا٘ َٛایشاٖ دس ػاَ  2023تشاتش تا ٔ 8.8یّی ٖٛتٗ دس ػاَ پیؾتیٙی ؿذٜ
ٌ 1ضاسؽ آػیة ؿٙاػی تخؾ كٙؿتٔ ،ؿذٖ  ٚپتشٚؿیٕی  ٚاسائ ٝساٞىاس دس ساػتای ػیاػت ٞای وّی التلاد ٔمأٚتی ،اسدیثٟـت .93
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اػت  ٚایٗ دس حاِی اػت و ٝایٗ تشآٚسد تا ٔیضاٖ تِٛیذ طشحٞای ٔتاِ٘ٛی دس حاَ پیٍیشی و٘ٛٙی اختالف داسد  ٚتمشیثاً
ٔؿادَ تا  %25غشفیت تِٛیذ ٔتا٘ َٛوـٛس اػت .تٙاتشایٗ دس كٛست افضایؾ غشفیت تِٛیذ ػاِیا٘ٔ ٝتا٘ َٛایشاٖ ت ٝسلٓ
ٔ 34.7یّی ٖٛتٗ تا ػاَ ٔ ،2023یضاٖ غشفیت خاِی تِٛیذ ایٗ ٔحل َٛت ٝتیؾ اص ٔ 60یّی ٖٛتٗ دس ػاَ خٛاٞذ سػیذ.

ومًدار  .1يضعیت تًلید ي مصزف متاوًل در جُان اس سال  2222تا ( 2223میلیًن ته در سال)

ٕٞچٙیٗ ٚضؿیت غشفیت خاِی دس پتشٚؿیٕیٞای ٔتاِ٘ٛی د٘یا ٔطاتك ٕ٘ٛداس ٘ 2ـاٖ ٔیدٞذ و ٝوـٛسٞای
اسٚپایی ،ایاالت ٔتحذ ٜآٔشیىا  ٚوـٛسٞای ؿشق آػیا ؾّیشغٓ غشفیت تِٛیذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔلشف تاالی ٔتا٘ ،َٛتا
اطٕیٙاٖ اص تالؽ وـٛسٞای خاٚسٔیا٘ ٝتشای افضایؾ غشفیت تِٛیذ ایٗ ٔحل ،َٛتخؾ صیادی اص ٘یاص خٛد سا ت ٝوٕه
ٚاسدات اص ایٗ وـٛسٞا تأٔیٗ ٕ٘ٛدٜا٘ذ.

ومًدار  -2يضعیت متاوًل جُان ي ایزان در سال  2213تز اساس گشارش مؤسسٍ ( HISمیلیًن ته در سال)

اص طشف دیٍش وـٛس چیٗ تؿٛٙاٖ تضسٌتشیٗ ٚاسد وٙٙذٔ ٜتا٘ َٛدس جٟاٖ ،تش٘أٞٝای خاكی تشای ؾذْ افضایؾ
ؿذیذ ٚاسدات ٔتا٘ٛٔ َٛسد ٘یاص خٛد دس دػت اجشا داسد تا تا تِٛیذ ٔتا٘ َٛاص ٔٙاتؽ ؾػیٓ رغاَػ ًٙایٗ وـٛس ،افضایؾ
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ؿىافٞای آتی تیٗ ٔلشف  ٚتِٛیذ خٛد سا تا حذ ٕٔىٗ وٙتشَ وٙذ  ٚدس ساػتای واٞؾ ٘ؼثت ٚاسدات تٔ ٝیضاٖ ٔلشف
ٔتا٘ٔ َٛطاتك تا ٕ٘ٛداس ٌ ،3اْ تشداسد .دس ػاَ ٔ 2013یالدی  %99.5اص وُ ٔتا٘ َٛتِٛیذی اص خٛسان رغاَػ ًٙدس
جٟاٖ تٛػط چیٗ تِٛیذ ؿذ ٜاػت ،تٝطٛسیو %63 ٝاص ٔتا٘ َٛتِٛیذی وـٛس چیٗ اص رغاَػ ًٙتٟی ٝؿذ ٜاػت  ٚلشاس
اػت تا ػاَ  2023ػ ٟٓرغاَػ ًٙدس تأٔیٗ خٛسان ٚاحذٞای ٔتا٘ َٛایٗ وـٛس ت %75 ٝتشػذ.

ومًدار  .3يضعیت تًلید ي مصزف متاوًل در چیه اس سال  2222تا ( 2223میلیًن ته در سال)

تٙاتشایٗ تا تٛج ٝتٔ ٝاصاد لاتُ تٛجٔ ٝتا٘ َٛدس تاصاسٞای د٘یا (تا كشفٙػش ٘ؼثی اص تش٘أٞٝای افزضایؾ غشفیزت
تِٛیذ ٔتا٘ َٛایشاٖ ) ٕٞ ٚچٙیٗ سؿذ ا٘ذن تماضای ٔلشف تشای ٚاسد وٙٙذٌاٖ اكّی جٟاٖ ٔا٘ٙذ چیٗ ،افضایؾ غشفیت
تِٛیذ ػاِیا٘ٔ ٝتا٘ َٛایشاٖ تٔ 34.7 ٝیّی ٖٛتٗ تاؾث واٞؾ ؿذیذ لیٕتی ایٗ ٔحل َٛدس جٟزاٖ ٔزیؿزٛد  ٚیزا حتزی
احتٕاَ داسد ایشاٖ تشای فشٚؽ ٔتا٘ َٛخٛد دس تاصاسٞای جٟا٘ی تا ٔـىالت جذی ٔٛاج ٝؿٛد .دس ٘تیج ،ٝأیذ تؼتٗ تزٝ
تاصاسٞایی ٔا٘ٙذ چیٗ ،تٛجی ٝفٙی  ٚالتلادی ٘ذاسد  ٚالصْ اػت دس ؿشایط فؿّی ت ٝكٛست جذی ت ٝفىش تؿذیُ دس ٔیضاٖ
افضایؾ غشفیت تِٛیذ ٔتا٘ َٛوـٛس تشای طشحٞای تا پیـشفت فیضیىی ا٘ذن ٕٞ ٚچٙیٗ تىٕیُ ص٘جیزش ٜاسصؽ ٔتزاَ٘ٛ
تشای ػایش طشحٞا  ٚاػتفاد ٜاص ٔحلٛالت آٖ تٛد.
اِثت ٝایٗ احتٕاَ ٘یض ٚجٛد داسد و ٝدس كٛست اػتٕشاس یا افضایؾ سا٘ت خٛسان ٌزاص اسصاٖ تز ٝپتشٚؿزیٕیٞزای
ٔتاِ٘ٛی وـٛس  ٚواٞؾ لاتُ تٛجٞ ٝضی ٝٙتٕاْ ؿذ ٜتِٛیذ ایٗ ٔحل َٛدس ایٗ ٚاحذٞا ٘ؼثت ت ٝپتشٚؿیٕیٞای ٔتاِ٘ٛی
اسٚپا  ٚآٔشیىا ،تىٕیُ ٚاحذٞای ٔتاِ٘ٛی دس ایٗ وـٛسٞا ٔتٛلف ؿٛد ٚ ٚاحذٞای ٔتاِ٘ٛی ایشاٖ تا ٔـىالت جذی تشای
فشٚؽ ٔحل َٛتِٛیذی خٛد ٔٛاج٘ ٝـ٘ٛذ؛ أا ٔـىُ ایٙجاػت و ٝایٗ ٔٛضٛؼ تٔ ٝؿٙای ا٘تماَ سا٘ت خٛسان ٌزاص تزٝ
تاصاسٞای كادساتی ایشاٖ تشای تأیٗ ٘یاصٞای وـٛسٞای دیٍش تٔ ٝتا٘ َٛتا ٞضیٙزٞٝزای پزاییٗتزش اػزت  ٚایزشاٖ سا تزٝ
كادسوٙٙذ ٜتضسي ایٗ ٔاد ٜخاْ تثذیُ ٔیوٙذ وٙٔ ٝطمی ٘یؼت.
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 .3مقایسٍ سوجیزٌ ارسش متاوًل در ایزان ي جُان
تشسػیٞای كٛست ٌشفت٘ ٝـاٖ ٔیدٞذ و ٝوٕتش اص ٔ %5تا٘ َٛتِٛیذی وـٛس دس داخُ ٔلشف ؿذ ٚ ٜتثذیُ
ت ٝاػیذاػتیه ٔ MTBE ٚیؿٛدٕٞ .چٙیٗ اغٟاسات ٔذیشاٖ اسؿذ ؿشوت ّٔی كٙایؽ پتشٚؿیٕی ٘یض ٘ـاٖ ٔیدٞذ وٝ
تش٘أ ٝوـٛس تشای تٛػؿ ٝص٘جیش ٜاسصؽ ٔتا٘ ،َٛتثذیُ ایٗ ٔحل َٛت ٝپشٚپیّٗ ( )MTPاػت .ایٗ دس حاِی اػت وٝ
ٔطاتك تا ٕ٘ٛداس  ،4تٕشوض ص٘جیش ٜاسصؽ ٔتا٘ َٛد٘یا دس ػاَ  2013تش سٚی ٔحلٛالت فشٔاِذٞیذ ،دیٔتیُاتش،
اػیذاػتیه  MTBE ٚتٛد ٜاػت ،دس كٛستیو ٝپشٚپیّٗ ( )MTPػٕٟی وٕتش اص  %2داسد .تشسػیٞای ٔٛػؼIHS ٝ
٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ ص٘جیش ٜتا ػاَ  2023تٍٝ٘ٛای د٘ثاَ ٔیؿٛد و ٝػٕٞ MTP ٟٓچٙاٖ پاییٗ خٛاٞذ تٛد٘ .ىتٝ
لاتُ تأُٔ تشای تىٕیُ ص٘جیش ٜاسصؽ ٔتا٘ َٛاص طشیك  MTPایٗ اػت و ٝكشفاً وـٛس چیٗ دس جٟاٖ ایٗ ص٘جیش ٜسا
د٘ثاَ ٔیوٙذ ٞ ٚیچ وـٛس دیٍشی ت ٝد٘ثاَ تِٛیذ پشٚپیّٗ اص ٔتا٘٘ َٛیؼت  ٚحتی تا ػاَ  ٓٞ 2023تش٘أٝای تشای
ا٘جاْ ایٗ واس ٘ذاسد .وـٛس چیٗ ٘یض تا ٔتا٘ َٛتِٛیذی اص خٛسان رغاَ ػ ًٙت ٝػشاـ ایٗ ص٘جیش ٜاسصؽ سفت ٝاػت.

سال 2223

سال 2213

ومًدار  .4يضعیت سوجیزٌ ارسش متاوًل در جُان تزای سالَای  2213ي 2223

تٙاتشایٗ حشوت وـٛسٔاٖ ت ٝػٕت  MTPتا تٛج ٝت ٝػیاػتٞای تىٕیُ ص٘جیش ٜاسصؽ دس د٘یا ٕٞ ٚچٙیٗ
٘ٛغٟٛس تٛدٖ تجشت ٝچیٗ اص ػاَ  2011دس ایٗ صٔی ٚ ٝٙآٖ ٓٞاص طشیك رغاَػ ،ًٙتِ ٝحاظ التلادی  ٚفٙی سیؼه
تاالیی داسد؛ تخلٛف آ٘ىٍ٘ ٝأ ٜثثتی ٘ؼثت ت ٝفٙاٚسی چیٙی ٘یض دس كٙؿت پتشٚؿیٕی ایشاٖ ٚجٛد ٘ذاسد .تٙاتشایٗ الصْ
اػت ت ٝجای حشوت ت ٝػٕت  ،MTPص٘جیش ٜاسصؽ ٔتا٘ َٛسا ت ٝػٕت ٔحلٛالت اسصؿٕٙذتش  ٚوٓ سیؼهتشی ٔا٘ٙذ
فشٔاِذٞیذ ،دیٔتیُاتش  ٚاػیذاػتیه ساٞثشی ٕ٘ٛد .خاطش ٘ـاٖ ٔیٌشدد تشسػیٞای كٛست ٌشفت٘ ٝـاٖ ٔیدٞذ وٝ
ٔحلٛالتی ٔا٘ٙذ فشٔاِذٞیذ ،اػیذ اػتیهٔ ،تیُوّشایذ ٔ ٚتیُٔتاوشیالت تاصاس ٔٙاػثی دس داخُ داس٘ذ  ٚفٙاٚسی تِٛیذ
آٖ ٞا ٘یض دػتشع اػت .أا ٘ىت ٟٓٔ ٝایٙجاػت و ٝوـٛس تشای حشوت ت ٝػٕت تٛػؿ ٝص٘جیش ٜاسصؽ ٔتا٘ َٛتایذ ػشاـ
ٔحلٛالتی تشٚد و ٓٞ ٝتاصاس كادساتی ٔٙاػثی داؿت ٝتاؿٙذ  ٓٞ ٚفٙاٚسی تِٛیذ آٖٞا دس دػتشع تاؿذ  ٚایٗ ٔٛضٛؼ ٘یض
٘یاصٔٙذ تشسػی تاصاس كادساتی ٔحلٛالت ص٘جیش ٜاسصؽ ٔتا٘ َٛاػت.
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اكالح س٘ٚذ اؿتثا ٜدس تٛػؿ ٝكٙؿت پتشٚؿیٕی ٚغیفٟ٘ ٝادٞای حاوٕیتی وـٛس  ٚتٝخلٛف ٚصاست ٘فت اػت
 ٚتٟتشیٗ اتضاس ایٗ ٚصاستخا٘ ٝتشای اكالح س٘ٚذ فؿّی تا تٛج ٝت ٝؿشایط ٔٛجٛد ،اػتفادٙٔ ٜاػة ٛٞ ٚؿٕٙذا٘ ٝاص اتضاس
لیٕتٌزاسی خٛسان ٌاص پتشٚؿیٕیٞا اػت .اص طشفی خٛسان ٌاص اسصاٖ ،تٟٙا ٔضیت ػشٔایٌٝزاسی ٘یؼت  ٚتشسػیٞای
كٛست ٌشفت٘ ٝـاٖ ٔیدٞذ و ٝایجاد اٍ٘یض ٜتشای ػشٔایٌٝزاسی دس تخؾ ٞای ٔختّف ص٘جیش ٜاسصؽ كٙؿت پتشٚؿیٕی
 ٚحٕایت اص آٖ ،أشی فشاتش اص تخلیق خٛسان ٌاص اسصاٖ اػت ٞ ٚش ػشٔایٌٝزاس ٔتٙاػة تا ٚیظٌیٞای ٞش وـٛس الذاْ
ت ٝػشٔایٌٝزاسی ٔیوٙذ ،و ٝایٗ ٚیظٌیٞا ٔیتٛا٘ذ ؿأُ صیشػاختٞای أٙیتی ،حجٓ رخائش ٘فت ٌ ٚاصٔ ،یضاٖ تؿٟذات
حىٔٛتیٛٔ ،لؿیت طئٛپِٛیتیىی ،لٛا٘یٗ ٔاِیاتی  ٚتؼیاسی ٔٛاسد دیٍش تاؿذ .تؿٛٙاٖ ٔثاَ تٟای ٌاص تحٛیّی تٝ
پتشٚؿیٕیٞا (ؿأُ خٛسان  ٚػٛخت) دس تؼیاسی اص وـٛسٞای ٔطشح دس كٙؿت پتشٚؿیٕی جٟأٖ ،طاتك تا ٕ٘ٛداس 5
تٔ ٝشاتة تاالتش اص لیٕت  13ػٙتی خٛسان ٌاص دس ایشاٖ اػت (تش اػاع ٌضاسؿات .)IHS ٚ EIA
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 .4پیشىُاد
اص آ٘جا وٌ ٝاص جض ٚا٘فاَ ٔحؼٛب ٔیؿٛد  ٚدِٚت ٚغیف ٝحشاػت اص آٖ سا ت ٝؾٟذ ٜداسد ،ضشٚسی اػت ٔثٙای
لیٕتٌزاسی ایٗ واال تش ٔٙافؽ ّٔی اػتٛاس ٌشدد .دس ٘ػش داؿتٗ ٞضی-ٝٙفشكتٞای ٔلشف ٌزاص تزشای وـزٛس دس وٙزاس
ایجاد اٍ٘یض ٜتشای حشوت ت ٝػٕت تٛػؿ ٝص٘جیش ٜاسصؽ ٔتا٘٘ َٛیض دس تؿییٗ لیٕت خٛسان ٌزاص پتشٚؿزیٕی ٞزا تؼزیاس
ضشٚسی اسصیاتی ٔی ؿٛد؛ صیشا ٞضی-ٝٙفشكت یه ٔتش ٔىؿة ٌاص تشای كٙؿت ٘یشٌٚاٞی ٔؿادَ تا ٔیضاٖ اسصؽ حشاستی
یه ِیتش ٌاصٚئیُ  ٚتشاتش  50ػٙت ،تشای تضسیك تٔ ٝیادیٗ تا لیٕت ٘فت ٞش تـى 40 ٝدالس تزیؾ اص  100ػزٙت ،تزشای
جایٍضیٙی تا ٌاص ٚاسداتی اص تشوٕٙؼتاٖ  35ػٙت  ٚتشای افضایؾ ٌاص كادساتی ت ٝتشوی ٚ ٝؾشاق  49ػٙت اػت .اص آ٘جزا
وٚ ٝجٛد چـٓا٘ذاص سٚؿٗ تشای ػشٔایٌٝزاسی  ٚواٞؾ سیؼه تا تؿییٗ یه ػاصٚواس تّٙذٔذت تشای ٘شخ خزٛسان ٌزاص
پتشٚؿیٕیٞا أشی ٔؿم َٛاػت ،تٙاتشایٗ پیـٟٙاد ٔیؿٛد ٔطاتك تا ٞضی-ٝٙفشكتٞای وـٛس دس صٔیٌ ٝٙزاص ،لیٕزت تزش
اػاع وف لیٕتی  13ػٙت ٔشتٛط ت ٝػاَ  93اؾٕاَ ؿٛد  ٚس٘ٚذ اكالح پّىا٘ی تا ػمف لیٕتی ٌاص ،تش ٔثٙزای ٘ؼزثت
ٔؿمِٛی اص لیٕت ٌاص كادساتی ایشاٖ (حذالُ  )%70ادأ ٝداؿت ٝتاؿذ .س٘ٚذ اكالح پّىا٘ی تا د ٚػٙاسی ٛوز ٝدس ادأز ٝتزٝ
آٖٞا اؿاسٔ ٜیؿٛد ،لاتُ اجشا اػت.
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الف) سىاریً ايل :اصالح پلکاوی تدين تًسعٍ سوجیزٌ ارسش
دس ایٗ ػٙاسی ٛتشای پتشٚؿیٕیٞای ٔتاِ٘ٛی و ٝالذاْ ت ٝتٛػؿ ٝص٘جیش ٚ ٜتٛػؿ ٝكٙایؽ پائیٗدػتی خٛد ٕ٘ی-
وٙٙذ ،لیٕت ٌاص تش اػاع یه س٘ٚذ پّىا٘ی اكالح ؿٛد ،تٍٝ٘ٛای ؤ ٝیتٛاٖ ٔثٙای  10ػزاِ ٝتزشای افزضایؾ تزذسیجی
لیٕت ٌاص سا تذیٗ كٛست دس ٘ػش ٌشفت و ٝدس ػاَٞای اتتذایی ایٗ دٚس ،ٜؿذت افضایؾ لیٕت ٌاص ٘ؼثت ت ٝػاَٞای
ا٘تٟایی ایٗ دٚس ٜوٕتش تاؿذ  ٚتیـتشیٗ افضایؾٞای لیٕتی دس ػاَٞای ا٘تٟایی اتفاق تیفتذ تا فشكزت تزٙفغ اِٚیزٝای
 ٓٞتشای پتشٚؿیٕیٞا ،ت ٝحؼاب آیذ.
ب) سىاریً ديم :اصالح پلکاوی تا تکمیل ي تًسعٍ سوجیزٌ ارسش
ٕٞا٘ٙذ ػٙاسی ٛا َٚس٘ٚذ اكالح اؾٕاَ ٔیؿٛد ،تا ایٗ تفاٚت و ٝای ٍٝ٘ٛٙپتشٚؿیٕیٞا ٞش صٔا٘ی و ٝالزذاْ تزٝ
تىٕیُ ص٘جیش ٜاسصؽ خٛد وٙٙذ ،دس ٔذت صٔاٖ ٔؿم َٛتشای اجشائی ؿذٖ طشح تٛػؿ ٝص٘جیش ٜاسصؽ (ٔزثالً ػز ٝػزاَ)،
خٛسان سا تا لیٕت ثاتتی دسیافت ٔیوٙٙذ؛ یؿٙی س٘ٚذ اكالح پّىا٘ی دس طٔ َٛذت صٔاٖ ٔؿم َٛتشای اجشائی ؿذٖ طشح
تٛػؿ ٝص٘جیش ٜاسصؽٔ ،تٛلف ٔیٔا٘ذ  ٚپغ اص تىٕیُ  ٚتِٛیذ ٔحلٛالت ٔٛجٛد دس ص٘جیش ٜخٛدٔ ،جذداً اكالح پّىا٘ی
ادأٔ ٝییاتذ.

 .5جمعتىدی
ؾأُ اكّی  ٚتـذیذ وٙٙذ ٜتٛػؿ٘ ٝأتٛاصٖ دس كٙؿت پتشٚؿیٕی  ٚتثذیُ كٙؿت پتشٚؿیٕی ایشاٖ ت ٝفشٚؿٙذٜ
تضسي ٔٛاد خاْ دس جٟاٖ ،اسصاٖفشٚؿی ٌاص اػت .ایٗ دس حاِی اػت و ٝتشاػاع پیؾ تیٙیٞای ٔشاوض ٔؿتثش تیٗ إِّّی
ٔا٘ٙذ  ،IHSتاصاس جٟا٘ی ٔحلٛالت پتشٚؿیٕیٞای ٌاصی ٔا٘ٙذ ٔتا٘ ٓٞ َٛاو ٚ ٖٛٙدس ػاَٞای آتی ٘یض تا ٔاصاد غشفیت
تِٛیذ لاتُ تٛجٟی ٔٛاج ٝخٛاٙٞذ تٛد و ٝأىاٖ فشٚؽ ایٗ ٔحلٛالت دس تاصاس جٟا٘ی سا تشای وـٛسٔاٖ ٔثٔ ٟٓیٕ٘ایذ.
دس ٘تیج ،ٝتؿذیُ دس ٔیضاٖ افضایؾ غشفیت تِٛیذ تشخی اص ایٗ ٔحلٛالت دس وـٛس تشای طشحٞای تا پیـشفت فیضیىزی
ا٘ذن ٕٞ ٚچٙیٗ تىٕیُ ص٘جیش ٜاسصؽ ایٗ ٔحلٛالت تشای ػایش طشحٞا ،ضشٚستی ا٘ىاس٘اپزیش اػت.
تٙاتشایٗ ضشٚسی اػت ٔثٙای لیٕتٌزاسی خٛسان ٌاص پتشٚؿیٕیٞا تش پایٙٔ ٝزافؽ ّٔزی  ٚتزا دس ٘ػزش داؿزتٗ
ٞضی-ٝٙفشكت ٞای ٔلشف ٌاص تشای وـٛس دس وٙاس ایجاد اٍ٘یض ٜتشای حشوت ت ٝػزٕت تٛػزؿ ٝص٘جیزش ٜاسصؽ ٔتزاَ٘ٛ
كٛست ٌیشد .تشٕٞیٗ اػاع ،تایذ وف لیٕتی  13ػٙت فؿّی حفع ؿٛد  ٚس٘ٚذ اكالح پّىا٘ی آٖ تا ػمف لیٕتی ٌاص ،تش
ٔثٙای ٘ؼثت ٔؿمِٛی اص لیٕت ٌاص كادساتی ایشاٖ (حذالُ  )%70ادأ ٝداؿت ٝتاؿذ .ایٗ س٘ٚذ اكالح پّىا٘ی دس طٔ َٛذت
صٔاٖ ٔؿم َٛتشای اجشائی ؿذٖ طشح تٛػؿ ٝص٘جیش ٜاسصؽ (ٔثالً ػ ٝػاَ) ٔشتٛط تٞ ٝزش ٔجتٕزؽ پتشٚؿزیٕیٔ ،تٛلزف
ٔیٔا٘ذ.
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