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 سخي ًاضر      

لواًِ ٍ سٍؽ هٌذاًِ دس تاب هَضَػاتي اػت وِ تِ اص جولِ ٍظايف ٍ واسٍيظُ ّاي هشاوض تحميماتي, تاهل ػا
تِ هٌظَس اًجام ايي  هشوض تحميمات داًـگاُ اهام صادق)ع(ًَػي دس ػغح جاهؼِ ػلوي يا اجشايي هغشح ّؼتٌذ. 

هْن, عيف هتٌَػي اص فؼاليتْا سا دس دػتَس واس خَد داسد وِ اص آى جولِ هي تَاى تِ تشگضاسي ػخٌشاًي ػلوي, 
, ّوايؾ ٍ ػويٌاس, واسگاّْاي هَسدي ٍ ... اؿاسُ داؿت. اگش چِ اًجام فؼاليتْايي اص ايي ًـؼتْاي تخصصي

لثيل هي تَاًذ في ًفؼِ هفيذ تاؿذ, اها اعالع سػاًي ٍ تياى دػتاٍسدّا ضشٍستي ديگش اػت وِ هىول فؼاليت 
ا گضاسؿي اص يه ايذُ تاال تِ ؿواس هي آيذ. اثش حاضش تا ايي ّذف تشجوِ ٍ هٌتـش ؿذُ ٍ تالؽ هي ًوايذ ت

 پظٍّـي هْن سا خذهت ػاللِ هٌذاى اسايِ دّذ. الصم اػت دس ايي استثاط يادآٍسي ؿَد وِ: 
اثش حاضش  هتٌي اػت وِ تِ ػفاسؽ هشوض ٍ دس چاسچَب تشًاهِ ّاي پظٍّـي گشٍُ ًظام  .1

 هالي اػالهي تْيِ ؿذُ اػت. 

ًوايذ تا دس اسايِ ساُ حل ػلوي هشوض اص عشيك اًتـاس گضاسؽ ّايي اص ايي لثيل تالؽ هي  .2
 تشاي هؼايل اجشايي هؼتٌذ تِ ديذگاُ واسؿٌاػاى, تِ صَست هَثش حاضش ؿَد.

پظٍّـي تش سٍي  -تِ هٌظَس تؼْيل دس دػتشػي, گضاسؿْا ٍ هتَى اصلي فؼاليتْاي ػلوي .3
 صفحِ هشوض لشاس هي گيشد. تشاي ايي هٌظَس هي تَاى تِ آدسع صيش هشاجؼِ وشد:

 http://www.isu.ac.ir/research center.htm  
 
هشوض ضوي اػتمثال اص ػايش ًظشات واسؿٌاػي دس ايي صهيٌِ, آهادگي خَد سا جْت دسيافت ٍ تْشُ تشداسي    

اًِ, صهيٌِ ظَْس اًذيـِ ّاي صائة اص ديگش ديذگاّْا اػالم هي داسد. اهيذ آًىِ اص عشيك تضاسب افىاس واسؿٌاػ
 تيؾ اص پيؾ فشاّن آيذ.

 
 

 دكتر اصغر افتخاري 

 رئيس هركس تحقيقات 
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 چكيذُ 

ت ٍ گاص ٍ پتشٍؿيوي اػت وِ ايي ثشٍت ػظين جوَْسي اػالهي ايشاى داساي هٌاتغ ػظين ٍ ػشؿاس ًف

وـَس سا دس جايگاُ ٍيظُ اي دس ػغح جْاى لشاس دادُ اػت. ػايش وـَسّاي اػالهي دس هٌغمِ ًيض اص چٌيي ثشٍت 

ػظيوي تشخَسداس ّؼتٌذ ٍليىي اًجام هؼاهالت ايي هحصَالت اػتشاتظيه دس تاصاسّاي تَسع خاسجي اًجام هي 

ل هَجَد دس هٌغمِ ٍ پـتَاًِ ًفت ٍ گاص آى جوَْسي اػالهي ايشاى هي تَاًذ تاصاس تَسع ؿَد. تا تَجِ تِ پتاًؼي

ًفت سا تِ هٌظَس هثادلِ ايي هحصَالت ايجاد ًوايذ وِ ًمؾ تؼياس هْوي دس ٍضؼيت التصادي ايشاى ٍ 

ي تَسػي وـَسّاي هٌغمِ تجاي هي گزاسد وِ دس ايي هجوَػِ فَايذ آى ٍ ساّىاسّاي اػاػي تشاي ايجاد چٌي

 اسائِ ؿذُ اػت.
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 هقذهِ

 هيليَى ًفشي وِ هتىي تِ دسآهذ ًفت اػت اهشي تغ دؿَاس ٍ ظشيف اػت. 65اداسُ وـَس 

ّاي  تَاًذ تشًاهِ اّويت ًفت دس التصاد وـَس تمذسي صياد اػت وِ ّش گًَِ تغييشي دس ليوتْاي آى هي

ّاي دٍلت  ًَِ الذاهي دس جْت واػتي اص ًَػاًات تشًاهِدٍلت سا تغَس تٌياديي هتحَل ػاصد تذيْي اػت ّش گ

هذت، تشلشاسي ٍ سؿذ ًظام سا دس تلٌذهذت تضويي خَاّذ  لتصادي دس وَتاُاػالٍُ تش ووه تِ ثثات ػياػي ٍ 

ّاي آى اص يه عشف ٍ لضٍم ثثات ػياػتْاي التصادي،  وشد. اّويت دسآهذ ًفت ٍ گاص دس وـَس ٍ تالتثغ تشًاهِ

داسد تا تِ اًحاء هختلف دسصذد واّؾ ًَػاًات  اًذسواساى سا تش آى هي اػي ٍ ... اص عشف ديگش، دػتػياػي، اجتو

ّاي ًفتي اص  دسآهذ ًفت ٍ گاص تشآيٌذ. اهشٍصُ دس ػغح دًيا ساّىاسّاي هذيشيت سيؼه ليوت ًفت ٍ فشآٍسدُ

ص اذاوثشػاصي دسآهذ حاصل پزيش گـتِ اػت. دٍ ساّىاس تشاي دػتياتي تِ ّذف ح عشيك تَسػْاي ًفت اهىاى

الوللي ًفت ٍ اتخار اػتشاتظي هٌاػة جْت ًيل تِ ّذف  ًفت ٍ گاص ٍجَد داسد. يىي ٍسٍد ايشاى تِ تَسػْاي تيي

الوللي ًفت دس جوَْسي اػالهي ايشاى  اًذاصي تَسع تيي  ساُ ػٌجي، تأػيغ ٍ هزوَس ٍ ساّىاس دٍم اهىاى

 تاؿذ. هي

اًذاصي  ّاي الصم جْت ساُ ٌاتغ ػظين ٍ ػشؿاس ًفت ٍ گاص داساي لاتليتجوَْسي اػالهي ايشاى تا ٍجَد ه

تاؿذ ٍ حتي لؼوتي اص ٍاسدات ًفت  تاؿذ. وـَس طاپي وِ اص هٌاتغ ًفت تشخَسداس ًوي الوللي ًفت هي تَسع تيي

وللي جْاى ال تاؿذ وِ دس سديف تَسػْاي هْن تيي الوللي ًفت هي دّذ داساي تَسع تيي خَد سا اص ايشاى اًجام هي

 تاؿذ. ( هيNYMEX( ٍ تَسع واالي ًيَيَسن )IPEالوللي ًفت لٌذى ) ّوچَى تَسع تيي

تاؿٌذ  اص آًجا وِ جوَْسي اػالهي ايشاى ػضَ اٍپه تَدُ ٍ اوثش اػضاي اٍپه اص وـَسّاي اػالهي هي

جزب ًوَد وِ ًمؾ گزاساى تؼياسي سا  الوللي ًفت تش عثك اصَل اػالهي، ػشهايِ تَاى تا عشاحي تَسع تيي هي

ايشاى سا دس هٌغمِ تا اّويت خَاّذ ًوَد. ايجاد چٌيي تَسػي دس ايشاى تذليل هاّيت هْن ًفت دس جْاى، اّويت 

الوللي خَاّذ  الوللي ايشاى سا تحت تاثيش لشاس دادُ ٍ حاوي اص دسجِ تَػؼة يافتگي هٌاػة ايشاى دس ػغح تيي تيي

 تَد.

 گراى در بَرس ًفت اًَاع هؼاهلِ

 الوللي گزاسي تيي هذيشاى ػشهايِ ـ
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 ـ تَليذوٌٌذگاى ًفت ٍ گاص دًيا

 وٌٌذگاى ًفت ٍ گاص دًيا ـ هصشف

 ذگاى ًفت ٍ گاصٌوٌٌذگاى ٍ تَصيغ وٌ ـ تصفيِ

 ـ تَسع تاصاى

 ـ ػايش فؼاالى صٌؼت ًفت دًيا

 گراى بازار اًَاع تحليل

 گشاى تاهيٌي( )هؼاهلِ دٌّذگاى سيؼه ـ پَؿؾ1

ّاي ًفتي تِ هٌظَس حفاظت ٍ تاهيي اهٌيت خاعش تا اتخار  وٌٌذگاى ًفت ٍ فشآٍسدُ شفتَليذوٌٌذگاى ٍهص

آٍسًذ وِ تِ  اػتشاتظي پَؿؾ سيؼه، ًَػي تضويي دس لثال خغشات واّؾ يا افضايؾ ليوت دس آيٌذُ تَجَد هي

 تاؿذ. ّاي ًفتي هي ًَػي تيوِ ليوت دس لثال ًَػاًات ليوت ًفت ٍ فشآٍسدُ

 ـ تَسع تاصاى2

ؿٌذ تلىِ تذليل ٍجَد ات ّاي ًفتي ًوي ٌاى وؼاًي ّؼتٌذ وِ خشيذاس ٍ يا فشٍؿٌذُ اصلي ًفت ٍ فشآٍسدُاي

تاؿٌذ وِ حضَس ايي افشاد تاػث افضايؾ  س هياًَػاًات ليوت تذًثال ػفتِ تاصي ٍ وؼة ػَد اص هؼاهالت تاص

تاصاى  ذگاى اصلي تِ تَسعٌوٌ فحجن هؼاهالت دس تاصاس تَدُ ٍ اهىاى اًتمال سيؼه اص تَليذوٌٌذگاى ٍ هصش

 صاس جْت سًٍك هؼاهالت ٍ اهىاى اًتمال سيؼه ضشٍسي اػت.ات گشاى دس ؿَد وِ حضَس ايي هؼاهلِ فشاّن هي

 ّا ـ آستيتشاطيؼت3

ؿَد وِ تاػث ّوگشايي ليوتْا ؿذُ ٍ  ػوليات آستيتشاط اص تفاٍت ليوت ًفت دس تاصاسّاي هختلف ًاؿي هي

گشاى دس تاصاسّاي  سٍد. حضَس ايي دػتِ اص هؼاهلِ الوللي اص تيي هي ػْاي هختلف تيياختالف ليوت ًفت دس تَس

 ًفت تذليل ًمؾ هْن آًْا دس ّوگشايي ليوتْا ضشٍسي اػت. 

 

 الوللي ًفت تاريخچِ ٍ ًقص بَرس بيي

ا اًذسواساى صٌؼت ًفت دًي دػت تاػث ؿذ وِ 1970ّاي ًفت خام دس دِّ  ثثاتي ٍ ًَػاى ليوت افضايؾ تي

الوللي ًفت  تذًثال ساّىاسّايي جْت پَؿؾ سيؼه ًَػاًات ليوت ًفت ٍ گاص تاؿٌذ تذًثال ايي تفىش، تَسع تيي

اًذاصي ؿذ. تغييشات غيشهٌتظشُ دس ليوت ًفت ٍ افضايؾ سيؼه ليوت ًفت خام،  ساُ 1980( دس ػال IPEلٌذى )

ثثاتي لشاس دادُ تَد. تذليل  ذُ ًفت سا دس هؼشض تيٌوٌ ؿشوتْا ٍ واستلْاي ًفتي وـَسّاي تَليذوٌٌذُ ٍ هصشف
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ّاي والى دس  سيضي اّويت تاالي ًفت تشاي تَليذوٌٌذگاى ًفت ٍ ٍاتؼتگي آًْا تِ ايي هٌثغ ػظين اهىاى تشًاهِ

تيٌي تَد. تَسع  ّاي آتي غيشلاتل پيؾ ػغح وـَسّا سا تا هـىالت فشاٍاًي سٍتشٍ وشدُ تَد ٍ دسآهذّا ٍ ّضيٌِ

ًوايٌذُ اص ؿشوتْاي تضسي ًفتي تِ هٌظَس هذيشيت سيؼه ليوت ًفت ايجاد ؿذ وِ ؿشايظ  28حضَس لٌذى تا 

 وٌٌذگاى اص عشيك ايجاد اػتشاتظي هٌاػة دس تاصاس فشاّن آٍسد. اعويٌاى سا تشاي تَليذوٌٌذگاى ٍ هصشف

گشاى  اص هؼاهلِ )دالس( واّؾ يافت وِ تؼياسي 10ليوت ًفت خام تِ حذٍد هياًيگي  1999ٍ  1998دس ػال 

 تاصاس تَسع ًفت تا تيوِ ليوت دسآهذّاي تاالتشي اص هياًگيي ليوت تاصاس وؼة وشدًذ.

ػاصد وِ دس  الوللي ًفت تؼتشي سا فشاّن هي وٌذ تلىِ تَسع تيي تاصاس تَسع ًفت ليوت ًفت سا تؼييي ًوي

ػولياتي   گشدد. تَسع تا ايجاد هىاًيضم گشاى دس تاصاس )ػشضِ ٍ تماضا( تؼييي هي ايي تؼتش ليوت ًفت تَػظ هؼاهلِ

ػاصد ٍ  هٌاػة، لَاًيي ٍ همشسات هٌاػة ٍ پَيا ٍ ًْادّاي ًظاستي الصم، اهىاى اًجام هؼاهالت ػالن سا فشاّن هي

 ًوايذ. گزاساى تيـتشي سا فشاّن هي ّش چِ تَسع اص واسآيي ػولياتي تشخَسداس تاؿذ اهىاى جزب ػشهايِ

ًفت ايشاى تؼٌَاى يه لغة تضسي ًفتي دس هٌغمِ اهىاى حضَس واستلْاي تضسي الوللي  ايجاد تَسع تيي

الوللي ٍ ػايش  گزاسي تيي ذگاى، پااليـگشاى، تَصيغ وٌٌذگاى، هذيشاى ػشهايٌِوٌ ًفتي دًيا، تَليذوٌٌذگاى، هصشف

ٌَاى وـَسي هغشح وٌذ. ايجاد چٌيي تَسػي، جوَْسي اػالهي سا تؼ فؼاالى صٌؼت ًفت دًيا سا دس تاصاس فشاّن هي

ػاصد وِ هٌافغ تؼياسي اص وـَسّاي ديگش دس گشٍ ثثات ٍ اهٌيت دس ايشاى اػت دس چٌيي ؿشايغي تذليل هٌافغ  هي

وـَسّاي تضسي دًيا اهىاى تْذيذ جوَْسي اػالهي ايشاى اص ػَي لذستْاي تضسي تِ حذالل هوىي واّؾ 

 ياتذ. هي

الوللي ًفت تا هخالفت جذي  ي ايشاى اص عشيك تَسع تييالولل وَچىتشيي تْذيذ ايشاى تذليل هاّيت تيي

گشدد لزا ايجاد چٌيي تاصاسي  ذُ ًفت جْاى هَاجِ هيٌوٌ شفصه الوللي، وـَسّاي تَليذوٌٌذُ ٍ گزاساى تيي ػشهايِ

 اي اػت. ػالٍُ تش هٌافغ تؼياس التصادي اص حيث ػياػي ًيض حائض اّويت ٍيظُ

 

 الوللي ًفت هساياي بَرس بيي

 ّاي ًفتي وٌٌذگاى ًفت ٍ فشآٍسدُ جاد لاتليت پَؿؾ سيؼه ليوت ًفت تشاي تَليذوٌٌذگاى ٍ هصشفـ اي1

گزاساى تاصاس ٍ اػوال ًظاست ٍ  هٌذ تَدى فشآيٌذ پَؿؾ سيؼه ٍ ايجاد اعويٌاى خاعش تشاي ػشهايِ ـ ًظام2

 وٌتشل الصم تش تاصاس
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گشاى ٍ دالالى دس تاصاسّاي ًفت دًيا تؼٌَاى  هلِّاي ًفتي تشاي وليِ هؼا ـ ؿفافيت ليوتْاي ًفت ٍ فشآٍسد3ُ

 121اػتفادُ وٌٌذُ دس  17000هثال تَسع ًفت لٌذى تَاًؼتِ اػت لاتليت اًتمال اعالػات تشاي اػتفادُ ّوضهاى 

 وـَس دًيا سا فشاّن وٌذ.

گشدد وِ تِ هـتشياى  ـ دسخَاػت خشيذ ٍ فشٍؽ )ػشضِ ٍ تماضا( دس تاصاس جْاًي تؼشػت هـخص هي4

 دّذ تصويوات خشيذ يا فشٍؽ خَد سا دس تاصاس تٌظين ًوايٌذ. اهىاى هي

وٌذ.  آى تؼييي هي ّاي هختلف سا تا دس ًظش گشفتي دسجِ ٍ ويفيت گزاسي ًفت خام ـ تاصاس تَسع ًفت ليوت5

فت ّاي خاٍسهياًِ، آهشيىاي جٌَتي، اسٍپا ٍ ؿشق دٍس تغَس هؼتمين يا غيشهؼتمين تشاػاع ً ّن اوٌَى ًفت خام

تـىِ ًفت خام( هَسد هثادلِ لشاس  75000000)هؼادل  دلشاسدا 75000ؿًَذ هؼوَالً سٍصاًِ  گزاسي هي تشًت ليوت

 گيشد. هي

تَاى گفت وِ ّن اوٌَى اّشم تؼييي ليوت ًفت خام اص دػت تَليذوٌٌذگاى ًفت خاسج  تذيي تشتية هي

الوللي اًشطي ٍ تا  ذًثال تالؿْاي آطاًغ تييگشدد. ايي هْن ت گشديذُ ٍ ليوت دس تاصاس تَسع ًفت تؼييي هي

 ّوىاسي وـَسّاي صٌؼتي هيؼش گشديذُ اػت.

 ػاصد ٍ ًمذيٌگي دس ايي تاصاسّا تاالػت. ـ اهىاى خشيذ ٍ فشٍؽ ٍ پَؿؾ سيؼه پَيا سا فشاّن هي6

 الوللي ًفت هساياي اًجام هؼاهالت ًفتي تَسط ايراى در بَرس بيي

 ّاي ًفتي ؿاهل وت ًفت ٍ افضايؾ ليوت فشآٍسدُـ پَؿؾ سيؼه واّؾ ًاگْاًي لي1

 الف ـ تثثيت دسآهذّاي اسصي اص هحل فشٍؽ ًفت خام

 ّاي اسصي جَيي دس ّضيٌِ ّاي ٍاسداتي ًفتي تِ هٌظَس صشفِ ب ـ تثثيت ليوت فشآٍسدُ

ؾ تاال تشدى هؼذل ليوت فشٍؽ ًفت خام ٍ واّ گيشي هغلَب اص تحَالت دس تاصاس ًفت تِ هٌظَس ج ـ تْشُ

 ّاي ًفتي هؼذل ليوت خشيذ فشآٍسدُ

هٌذي اص ؿشايظ هغلَب تاصاس ًفت تِ هٌظَس افضايؾ دسآهذ تِ ووه تىاسگيشي اػتشاتظيْاي هختلف  د ـ تْشُ

 پَؿؾ سيؼه دس ٌّگام تشگضاسي جلؼات اٍپه

فتي دس ّاي ً ُ ـ حضَس فؼال دس تاصاس تِ هٌظَس تحت تاثيش لشاس دادى هَلتي ليوتْاي ًفت خام ٍ فشآٍسدُ

 گزاسي هحصَالت ّاي ليوت دٍسُ

 سيضي دليك التصادي ٍ هالي تا تىيِ تش دسآهذ تثثيتي ًفت ـ تشًاه2ِ

 ّاي ًفتي ّاي ٍاسدات فشآٍسدُ ـ صهاى تٌذي دليك دسيافت دسآهذّاي حاصل اص ًفت ٍ ّضي3ٌِ
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 ّاي فشصتي هَجَد دس التصاد تذليل واّؾ سيؼه ًَػاًات ليوت ًفت ـ واّؾ ّضي4ٌِ

 الوللي ًفت تاصاسياتي هحصَالت ًفتي اص عشيك تَسع تييـ 5

 اي تشاي سلاتت دس صحٌِ تاصاسياتي هحصَالت ًفتي ـ ايجاد صهي6ٌِ

 

 الوللي ًفت در جوَْري اسالهي ايراى داليل ايجاد بَرس بيي

ػالم تؼٌَاى پـتَاًِ اـ ٍجَد اهىاًات ػظين ًفت ٍ گاص دس جوَْسي اػالهي ٍ ػايش وـَسّاي جْاى 1

 ايجاد تَسع

 ـ ٍجَد اهىاًات ػاصهاى وٌفشاًغ اػالهي ٍ ػضم جذي ايي ػاصهاى تش ايجاد تاصاس هـتشن اػالهي2

 ـ ٍجَد اهىاًات ػظين ًيشٍي اًؼاًي هثتىش ٍ خالق دس وـَس 3

 ـ حضَس تا اّويت جوَْسي اػالهي دس هٌغمِ اػتشاتظيه آػيا4

 وـَس دس هماتل لذستْاي تضسيـ اّويت تاصاس ًفت تؼٌَاى لذست التصادي ٍ ػياػي 5

تَاًذ دس وٌاس ػايش  خيض هٌغمِ هي چٌيي تَسػي تذاليل فَق دس صَست ّوىاسي وـَساي اػالهي ًفت

هيليَى  9هيليَى تـىِ دس سٍص ٍ ػشتؼتاى تا حذٍد  4الوللي هَفك ػول وٌذ. ايشاى تا تَليذ  تَسػْاي هْن تيي

 وٌذ. اًذاصي چٌيي تاصاسي سا تؼْيل هي سًٍذ وِ اهىاى ساُ ؿواس هيتـىِ اص تضسگتشيي تَليذوٌٌذگاى ًفت جْاى تِ 

 

 الوللي ًفت ايراى هٌافغ اقتصادي ايجاد بَرس بيي

وؼة دسآهذّاي اسصي فشاٍاى تشاي ايشاى اص عشيك اخز هاليات، وويؼيَى اًجام هؼاهالت، اخز وويؼيَى 

 ص اػضاي تَسع:گشاى دائوي دس تاصاس ٍ دسيافت حك ػضَيت ا تاتت حضَس هؼاهلِ

گيشد وِ  هيلياسد دالس لشاسدادّاي ًفتي هَسد هؼاهلِ لشاس هي 2الف: تؼٌَاى هثال دس تَسع لٌذى سٍصاًِ حذٍد 

هيلياسد دالس  10% دس ًظش گشفتِ ؿَد ػاالًِ 2اگش هاليات، تؼْيالت ٍ وويؼيَى تَسع سٍي ّن سفتِ فمظ 

 وٌذ. دسآهذ اسصي ايجاد هي

دالس تاالتش اص  2َاًذ تغَس هياًگيي ليوت ًفت سا تا اًجام هؼاهالت دستاصاس تب: اگش جوَْسي اػالهي ت

وٌذ. تؼٌَاى هثال وـَس  هيلياسد دالس ايجاد هي 5/1 هيضاى اي تِ ليوتْاي جاسي تِ فشٍؽ تشػاًذ دسآهذ ػاالًِ

ٌافغ خَد سا دس ًِ تٌْا ه 1991ّاي هؼاهالت تَسع ًفت تَاًؼتِ اػت دس ػال  هىضيه تا اػتفادُ اص هىاًيؼن
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ص هتَػظ ػغح اخَد سا تاالتش   هيلياسد دالس ًفت خام 5/1اًذ  لثال واّؾ ليوتْا تضويي ًوايذ تلىِ تَاًؼتِ

 اًٌذ.ػليوتْاي تاصاس تِ فشٍؽ تش

يذ حك ػضَيت ٍ حضَس پشداخت وٌٌذ وِ حك اًفش تؼٌَاى ػضَ دس تاصاس حضَس ياتٌذ ػاالًِ ت 500ج: اگش 

هيليَى دالس  500هيليَى دالس اػت وِ تذيي تشتية لاتليت ايجاد  1غح دًيا ػاالًِ ػضَيت ّن اوٌَى دس ػ

 تاؿذ. دسآهذ سا داسا هي

ّاي اسصي فشاٍاى ٍ گشدؽ  اًذاصي چٌيي تاصاسي دس وـَس ػالٍُ تش جزب ػشهايِ دس هجوَع دس صَست ساُ

تَاًذ اص ًظش التصادي تؼياس  تَد هيحؼاب اسصي هـتشياى وِ چٌذيي تشاتش تَليذ ًاخالص داخلي ول وـَس خَاّذ 

هيلياسد  12آل ايي تاصاس لاتليت ايجاد ػاالًِ  هفيذ ٍالغ ؿَد ٍ تاػث ؿىَفايي التصادي وـَس ؿَد. دس ؿشايظ ايذُ

تَاًذ اثشات هثثت التصادي  دالس دسآهذ اسصي سا داسد وِ تشاي وـَسي هاًٌذ وـَس ها دسآهذ تااليي اػت ٍ هي

 َس تِ ّوشاُ داؿتِ تاؿذ.فشاٍاًي سا تشاي وـ

 

 پيطٌْادات

تاؿذ وِ تحَلي  الوللي ًفت داساي هضاياي هتؼذدي تشاي وـَس هي دّذ وِ تَسع تيي ايي هظالؼِ ًـاى هي

ّاي هختلف  ٌثِجالوللي ًفت اص  ؿَد تذليل اّويت تَسع تيي ػظين دس وـَس ٍ دًياي اػالم هحؼَب هي

ؿَد دس تىويل ايي پشٍطُ هغالؼات جاهغ صيش اًجام  ايي پيـٌْاد هيالتصادي، ػياػي ٍ ... جْت ًيل تِ ّذف ًْ

 گيشد:

 الوللي ًفت در كطَرّاي پيطرفتِ : ضٌاخت كاهل بَرسْاي بيي1فاز 

 ـ ػاصهاًذّي، ػاص ٍ واسّاي تاصاس، ًحَُ اًجام هؼاهالت ٍ واسوشدّاي تاصاس1

 اػضاي تاصاسگشاى، ًْادّاي ًظاستي، فؼاالى ٍ ػايش  گشاى، تحليل ـ هؼاهل2ِ

 ّاي تاصاس ًفت ـ لَاًيي، همشسات ٍ هىاًيضم3

 الوللي ًفت ـ ػايش هغالؼات ضشٍسي دس جْت ؿٌاخت تَسػْاي تيي4

 

 الوللي ًفت در جوَْري اسالهي اًذازي بَرس بيي سٌجي راُ : اهكاى2فاز 

 اًذاصي تَسع ًفت دس وـَس ـ ًياصػٌجي سا1ُ

 الوللي ًفت اًذاصي تَسع تيي اُشاي ستآل  ـ تثييي ؿشايظ هؼاػذ ٍ ايذ2ُ
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 ـ تثييي ؿشايظ فؼلي جوَْسي اػالهي ايشاى3

 اًذاصي تَسع آل تشاي ساُ ـ همايؼِ ؿشايظ فؼلي ٍ ايذ4ُ

 الوللي ًفت اًذاصي تَسع تيي ـ هٌافغ ٍ هضاس سا5ُ

 اًذاصي تَسعُ ـ اهىاى ػٌجي سا6

 

 : طراحي بازار3فاز 

 اهالت ًفتيّاي اًجام هؼ ـ عشاحي ٍ اسائِ هىاًيضم1

 ـ عشاحي تاصاس ٍ تذٍيي لَاًيي ٍ همشسات الصم2

 اًذاصي تاصاس ـ هغالؼات جاهغ ساجغ تِ سا3ُ

 

اًذركاراى بسرگ ًفتي  خيس هٌطقِ ٍ اػضاي اٍپك ٍ ساير دست : رايسًي با كطَرّاي ًفت4فاز 

 دًيا


