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 تاریخچِ ًفت

  ٞای الیٝ اظ ٘فت وٝ رایی .ٔیٍطزز تط پسص ساَ 5000 تٝ ٘فت تاضیرچٝ
 ٞای لایك ساذتٗ تطای ضً٘ سیاٜ ٔازٜ ایٗ اظ ٔطزْ .وطز ٘فٛش تیطٖٚ تٝ ظٔیٗ زضٚ٘ی

 ضٚظ تٝ ضٚظ ٘فت اظ استفازٜ .وطز٘س ٔی استفازٜ پعضىی ٚ ضٚضٙایی ، ٘ماضی آب، ضس
 .افتاز تماضا ایٗ تٝ پاسد ی تطا ضاٞی تٝ تطط ٘فت تماضای افعایص تا .ضس تیطتط ضٚظ تٝ
  زض ٘فت ساذتاض اِٚیٗ .ضفت زضیاٞا ظیط زض ٘فتی ػظیٓ ٔٙاتغ سٕت تٝ وٝ ضس ایٗ ٚ

  ٚ وطز پیسا ازأٝ ضٕاَ زضیای زض سپس ضٚ٘س ایٗ .ٌطفت ضىُ ٔىعیه ذّیذ زض یایی
 .است ضسٜ احساث ٘فتی ػظیٓ ٞای زوُ فاضس ذّیذ آتٟای ضٚی تط أطٚظٜ



 :ضَک ًفتی
 أا .ضٛز ٔی ٌفتٝ ٘فتی ضٛن ٘فت لیٕت زض ٘اٌٟا٘ی تغییط ٞط تٝ
 ٞٙٛظ وٝ است ٞایی ضٛن است ٌطفتٝ رای اشٞاٖ زض ٘فتی ضٛن اظ أطٚظٜ

 : اظ ػثاضتٙس آٟ٘ا .است ٘طفتٝ فطاتط زست یه اٍ٘طتاٖ تؼساز اظ

 
 آٖ ٔاحػُ ٚ زاز ضٚی 1974 ـ1972 زض اٚپه تالش ز٘ثاَ تٝ وٝ اَٚ ٘فتی ضٛن

 تٝ تٛز، 1974 زض زالض 41/10 تٝ 1972 زض زالض 9/1 تطىٝ ٞط اظ ٘فت لیٕت افعایص
 یافت افعایص تطاتط 5 اظ تیص تٝ ٘فت لیٕت ٘ظط ٔٛضز زٚضٜ عی زیٍط ػثاضت

 
 

 



:ضَک ًفتی  

 اػتػاتات ٚ ا٘مالب تطٚظ .زاز ضٚی (ذٛضضیسی 1357) 1978 زض ٘فتی ضٛن زٚٔیٗ
  تطیٗ تعضي اظ یىی ػٙٛاٖ تٝ ایطاٖ ٘فت غازضات لغغ سثة ٘فت غٙؼت واضوٙاٖ

  ته تاظاض زض ٘فت لیٕت .ٌطزیس ٘فت لیٕت افعایص سثة ز٘یا، زض ٘فت غازضوٙٙسٌاٖ
 .ضسیس تطىٝ ٞط زض زالض 40 تٝ ای ٔحِٕٛٝ

 



:ضَک ًفتی  

  زض ضا 1985 زض ٘فت لیٕت سمٛط زْٚ ٚ اَٚ ضٛن زٚ تطذالف ٘فتی ضٛن سٛٔیٗ 
 .زاضت پی



 اًَاع ًفت خام

 ٌٛ٘ٝ ایٗ .زاضز ٚرٛز تزاضی ٘فت ٘ٛع 161  ٘فت تاظاض إِّّی تیٗ تٛن ٞٙس اساس تط
  سایط تط آٖ لیٕت وٝ ٘فتی ٌٛ٘ٝ زٚ .ٞستٙس ٔتفاٚت تاظاض ٚ ویفیت ، ذػٛغیات زض ٞا

 ٔی West Texas Intermediate ٚ Brent : ضأُ است تاحیطٌصاض ٘فت ا٘ٛاع
  ٚ NYMEX Futures :ٞستٙس ذٛضزاض تط وٕتطی إٞیت اظ وٝ زیٍط ٌٛ٘ٝ زٚ .تاضس

OPEC Basket تاضس ٔی آٟ٘ا ویفیت زض ٞا ٌٛ٘ٝ ایٗ فطق .تاضٙس ٔی  



.1West Texas Intermediate 

 ٌعیٙٝ تٟتطیٗ تٙعیٗ تِٛیس تطای ٚ تاضس ٔی ٘فت ٌٛ٘ٝ تطیٗ ویفیت تا ٌٛ٘ٝ ایٗ
 ٘فت ایٗ .ضٚز ٔی ضٕاض تٝ سثه ٞای ٘فت رعء وٝ است 39 حسٚز آٖ چٍاِی .است

  ایٗ ٔزٕٛػٝ .زٞس ٔی لطاض ضیطیٗ ٘فت ظٔطٜ زض ضا آٖ وٝ است سِٛفٛض 0.24 ٔحتٛی
 تِٛیس تطای ٌعیٙٝ تٟتطیٗ ػٙٛاٖ تٝ ضا ٘فت ،ایٗ آٖ ا٘ثاضت ٔحُ ػالٜٚ تٝ ذػٛغیات

  وٝ ایٗ ذالف تط .زٞس ٔی لطاض  (رٟاٖ تٙعیٗ وٙٙسٜ ٔػطف تعضٌتطٖ) آٔطیىا زض تٙعیٗ
 WTI .تاضس ٔی آٔطیىا ٔػطفی ٘فت تطیٗ اغّی ٞٙٛظ أا است واٞص تٝ ضٚ WTI تِٛیس

 .است ٌطا٘تط تط٘ت ٘فت اظ زالض 2 اِی 1 ٚ اپه ٘فت اظ زالض 6 اِی 5 ٔؼٕٛال



2. Brent  

  زضیای زض ٘فتی ٔرتّف ٞای چاٜ زض ٘فتی ٌٛ٘ٝ 15 اظ ٔرّٛعی ٘فت ٌٛ٘ٝ ایٗ
 سثه WTI).ضٚز ٔی ضٕاض تٝ سثه ٘فت وٝ است 38.3 حسٚز آٖ چٍاِی .است ضٕاَ

  .ضٚز ٔی ضٕاض تٝ ضیطیٗ ٘فت رعء وٝ است سِٛفٛض 0.37 ٔحتٛی ٘فت ایٗ (.است تط
 غطتی ضٕاَ ٔٙغمٝ زض زٚ ٞط وٝ ٔتٛسظ ٘فتی ٞای فطاٚضزٜ ٚ تٙعیٗ تِٛیس تطای ٘فت ایٗ

 حاَ زض WTI ٕٞا٘ٙس  Brent تِٛیس .ضٚ٘س ٔی واض تٝ ضٛ٘س ٔی ٔػطف ٚ پاالیص اضٚپا
  حسٚز Brent .است افطیما ٚ اضٚپا زض ٔػطف تطیٗ اغّی ػٙٛاٖ تٝ ٞٙٛظ أا است واٞص

   .است ٌطا٘تط اپه ٘فت سثس اظ زالض 4



3. NYMEX Futures 

 ٘فت  تطىٝ 1000 لیٕت  زٞٙسٜ ٘طاٖ NYMEX Futures ٘فت لیٕت
WTI ضس ذٛاٞس ٔؼأّٝ آٔطیىا زض آیٙسٜ زض وٝ زیٍط ضیطیٗ سثه ٘فت ٘ٛع ٞط یا  
 أا .افتس ٔی اتفاق ٘سضت تٝ NYMEX Futures حمیمی ٔؼأالت حمیمت زض .است

  ٚ ٞا فطٚضٙسٜ تٝ ٘فت لیٕت تاضٜ زض ذٛتی تسیاض اعالػات ٘فت اظ ٌٛ٘ٝ ایٗ لیٕت
  پایاٖ WTI ٔؼأّٝ اظ لثُ ضٚظ NYMEX Futures 3 ٔؼأالت .زٞس ٔی ذطیساضٞا

 .پصیطز ٔی



4. OPEC Basket  

OPEC(Organization of the Petroleum Exporting 

Countriesٖ٘ٛع 14 ٞای لیٕت اظ  سثسی (٘فت وٙٙسٜ غازض ٞای وطٛض ساظٔا 
  وطزٖ ٔا٘یتٛض تطای ضا ٞا لیٕت سثس ایٗ OPEC . وٙس ٔی آٚضی رٕغ ضا ٘فت ٔرتّف

 .است اضظا٘تط WTI ٚ Brent اظ OPEC ٘فت .وٙس ٔی استفازٜ رٟا٘ی ٘فت تاظاض



سی قیوت ًفتربر  

  تغییطات ایٗ وٝ است ضسٜ تسیاضی تغییطات زسترٛش تاضید عَٛ زض ٘فت لیٕت
 ٘فت لیٕت تغییط تطضسی تٝ ایٙزا زض.است ٌصاضتٝ رٟاٖ التػاز زض ضا ٔتؼسزی احطات

   .پطزاظیٓ ٔی ٌصضتٝ ساَ 30 زض آٖ ٚػُّ





 ًفت خام ایراى
 :٘ٛع ٘فت ذاْ تِٛیس ٔی وٙس 3ایطاٖ 

 ٘فت ذاْ سثه1.

 ٘فت ذاْ سٍٙی2ٗ.

 25چٍاِی )٘فت ذاْ ٔتٛسظ3.

  

November 2007  October 2007  

87.17  77.30  Iran Heavy  

94.91  85.87  
West Texas 

Intermediate  

92.62  82.50  Brent  



 صادرات ٍ ٍاردات ًفت

 Million Tonnes   Thousand barrels daily  

 Crude   Product   Crude   Product   Crude   Product   Crude   Product  

   Imports   Imports   Exports   Exports   Imports   Imports   Exports   Exports  

 USA               502.7               168.2                   2.7                   60.4  10096  3517  54  1263  

 Canada                 42.3                 13.5                 88.8                   26.1  849  281  1784  545  

 Mexico                      -                  20.1                 97.5                     6.9                      -   421 1958 143 

 South & Central America                 33.7                 24.0               116.9                   63.8  676 501 2347 1334 

 Europe               533.6               131.4                 29.2                   75.9  10715 2746 587 1586 

 Former Soviet Union                      -                    5.6               274.6                   78.5                      -   117 5515 1640 

 Middle East                 10.1                   7.3               884.6                 116.7  203  152 17765 2439 

 North Africa                   9.1                   8.4               128.2                   31.1  182  176 2575 651 

 West Africa                   2.9                   7.5               226.5                     7.5  58  157 4548 156 

 East & Southern Africa                 25.6                   6.4                 11.1                     0.8  515  134 224 16 

 Australasia                 25.1                 13.9                   6.6                     4.1  504  291 132 86 

 China               145.8                 45.9                   9.6                   13.5  2928  959 194 283 

 Japan               208.6                 48.4                      -                      5.5  4190  1011                       -   115 

 Singapore                 52.8                 55.8                   0.9                   58.3  1060  1167  17  1219 

 Other Asia Pacific               340.3               101.5                 43.6                   72.0  6834  2121  875  1506 

 Unidentified *                      -                       -                  11.7                   36.8                      -                       -   235  769 

 TOTAL WORLD  1932.6  657.8  1932.6                 657.8  38810  13751  38810  13751 



 قیوت ٍاقعی ًفت

تا زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘طخ تٛضْ ٚ ٘طخ تٟطٜ تا٘ىی ٚ  ٘طخ واٞص تطاتطی زالض تٝ ایٗ ٘ىتٝ 
تساٖ ٔؼٙی وٝ تا . زست ٔی یاتیٓ وٝ لیٕت ٘فت تٝ ٔطاتة اظ ساَ ٞای پیص وٕتط است

 .زضآٔس تیطتط وٙٛ٘ی زِٚت ٕ٘ی تٛاٖ تیطتط اظ ٌصضتٝ واال ذطیس ٚیا سطٔایٝ ٌصاضی وطز



  علل افسایص قیوت ًفت

 تٌص ّای هَجَد در خاٍر هیاًِ. 1
ا٘تظاض ٔی ضٚز تاال ٌطفتٗ زض ٌیطی تیٗ تطویٝ ٚ ػطاق سثة تٙعَ حزٓ تِٛیس ایٗ  

زض ایٗ غٛضت  وطٛض رًٙ ظزٜ ػطاق وٝ تٝ تاظٌی الساْ تٝ افعایص  .وطٛض ضٛز
سغح تِٛیس ٘فت ذٛز وطزٜ تٛز زٚتاضٜ ٚاضز ضوٛز تاظاض ٘فت  ٔی ضٛز ٚ تٛاٖ تِٛیس 

ایٗ تحَٛ ٔٙفی زض وطٛضی وٝ سٛٔیٗ وطٛض تعضي . ذٛز ضا اظزست ٔی زٞس
ٔاِه شذایط ٘فتی است ٚ حزٓ شذایط تاییس ٘طسٜ آٖ زض ٔمایسٝ تا زیٍط 

  وطٛضٞای ٘فت ذیع تیطتط است ٔی تٛا٘س تاحیط تسعایی ضٚی تاظاض ٘فت تٍصاضز

 

 



 علل افسایص قیوت ًفت
 ًفت تقاضای افسایص .2

 اظ چیٗ زض ا٘طغی ٔػطف..است ٘فت تٝ ٚاتستٝ التػازضاٖ وٝ ٞستٙس چیٗ ٚ آٔطیىا ز٘یا زض ا٘طظی وٙٙسٌاٖ ٔػطف تعضٌتطیٗ
 .است یافتٝ افعایص %15 تٝ %12 ساِیا٘ٝ

 
 .است زازٜ رای ذٛز زض ضا رٟاٖ تماضای چٟاضْ  یه ضٚظ زض ٘فت تطىٝ ٔیّیٖٛ 21 ٔػطف تا آٔطیىا 

 .ضٚز ٔی تاال %3 ٘فت رٟا٘ی ٔػطف ٔاٜ 30ٞط 

  
 
 

2006 2007 Change % 

N America 25.29 25.55 1.03 

Middle 

East 

6.19 6.48 4.62 

China 7.14 7.58 6.14 



 علل افسایص قیوت ًفت
 دالر ارزش کاّص .3

 .تاضس ٔی ٘فت لیٕت افعایص  ػٛأُ زیٍط اظ یٛضٚ تطاتط زض زالض اضظش واٞص

 ضوالی ًیوکرُ در سرها فصل آغاز .4
 ٘فت لیٕت افعای ػُّ زیٍط اظ ٘یع سٛذت تماضای افعایص ٚ سطٔا فػُ فطاضسیسٖ

 .تاضسٔی

  هسالِ ّستِ ای ایراى ٍ تحرین ّای اقتصادی از طرف اهریکا. 5

 تطذی  تحطیٓ یؼٙی آٖ تطآیٙس ٚ ایطاٖ ای ٞستٝ تط٘أٝ  ٔٛضز زض ضسٜ ایزاز ٔٙالطات
  زض آٖ تا پیٕاٖ ٞٓ وطٛض چٙس ٚ أطیىا ٔتحس ایاالت عطف اظ ایطا٘ی تا٘ىٟای ٚ ساظٔاٟ٘ا اظ

  .است ضسٜ ػٙٛاٖ ٘فت لیٕت افعایص تطای وٝ است زالیّی ظٔطٜ
 

 



 علل افسایص قیوت ًفت

 OPEC  سیاست ّای. 5
 پاسخگویی بزای گزفتنذ تصوین قبلی جلسه در که اوپک عضو کشورهای

 ،اعالم کننذ اضافه روس در بشکه هشار 500 را خود تولیذ ظزفیت جهاى نیاس به
 اوپک  تصویوات.داد نخواهنذ افشایش را تولیذ سطح دساهبز جلسه در کزدنذ

   است گذار تاثیز نفت باسار روی کنذ هی تولیذ را جهاى نفت کل اس درصذ 40 که

 

 



 پیاهذ ّای افسایص قیوت ًفت

  کطَر ّای ٍاردکٌٌذُ
  وطٛض ٞای تٛسؼٝ یافت1ٝ.

  وطٛض ٞای زض حاَ تٛسؼ2ٝ.

 
 

 کطَر ّای صادرکٌٌذُ



 پیاهذ ّای افسایص قیوت ًفت
 عطیك ایٗ اظ ٚ ٌصاضز ٔی تاحیط اِٚیٝ ٔٛاز سایط لیٕت تط ذاْ ٘فت تٟای افعایص 

 ...ٚ ٚذسٔات غٙایغ ٞای ٚٞعیٙٝ تِٛیسی واالٞای لیٕت ضفتٗ تاال ٔٛرة
 تٝ وٝ وطز اػالْ ٌعاضضی زض اٍّ٘ستاٖ ّٔی آٔاض ٔٛسسٝء ٔخاَ، ػٙٛاٖ تٝ .ضٛز ٔی

 استفازٜء ٔٛضز اِٚیٝء ٔٛاز لیٕت سپتأثط ٔاٜ عی ذاْ، ٘فت تٟای ضضس زِیُ
 غٙؼتی ٔحػٛالت تِٛیس ٞعیٙٝء ٚ ضس ضٚ ضٚتٝ ضضس زضغس 2/3 تا وطٛض ایٗ غٙایغ

 ضضس زِیُ تٝ ;افعایس ٔی ٕٞچٙیٗ ٌعاضش ایٗ .تطز تاال زضغس 7/2 اظ تیص ضا
 1/0 تا 2007 ساَ پایاٖ تا اٍّ٘ستاٖ زاذّی ٘اذاِع تِٛیس ضضس ذاْ، ٘فت لیٕت
 .ضس ذٛاٞس ٔٛارٝ واٞص زضغس

 ٘فغ تٝ وٙٙسٜ ٚاضز وطٛضٞای اظ زضآٔس ا٘تماَ تٝ ٔٙزط ٘فت تٟای افعایص
 ضٛز ٔی ٞا غازضوٙٙسٜ



 پیاهذ ّای افسایص قیوت ًفت
 ضسٜ ٕٞطاٜ ...ٚ آٞٗ ٚ ٔس ٘ظیط اِٚیٝ ٔٛاز زیٍط لیٕت افعایص تا ٘فت لیٕت افعایص 

 ٘یستٙس، ٔؼاز٘ی چٙیٗ زاضای ِعٚٔا ٘فت وٙٙسٜ غازض وطٛضٞای وٝ آ٘زا اظ .است
 یافتٝ واٞص حسٚزی تا عطیك ایٗ اظ وطٛضٞا زیٍط تط ٘فتی ٞای تىا٘ٝ تثؼات تٙاتطایٗ

 ٘فت لیٕت تا ٚ زازٜ افعایص ضسیسا ضا ذٛز ذسٔات لیٕت ٘یع ٘فتی ٞای ضطوت .است
 .ا٘س وطزٜ ٕٞساظ
 ٔی ٚاضز رٟا٘ی التػاز تٝ ظیازی آسیثٟای ٘فت لیٕت افعایص وٝ تاٚض٘س ایٗ تط تطذی

  یه عی رٟاٖ زاذّی ٘اذاِع تِٛیس ضضس آٔاض تٝ ذٛز ٘ظطیٝ ایٗ تاییس تطای ٚ وٙس
 تِٛیس ضضس ٘طخ حاَ تٝ تا ٔیالزی 2007 ساَ آغاظ اظ .وٙٙس ٔی ضاضٜ اذیط ساَ

 ساَ ٔطاتٝ ٔست تا ٔمایسٝ زض وٝ است تٛزٜ زضغس 13 تٟٙا رٟاٖ زاذّی ٘اذاِع
 تٛز ٘فت لیٕت تغییطات ضس ٘عَٚ ایٗ تاػج وٝ ای ٔساِٝ ٟٕٔتطیٗ.است وٕتط لثُ
  وطز تحٕیُ رٟاٖ وٙٙسٜ ٔػطف وطٛضٞای تٝ ضا وال٘ی ٞعیٙٝ وٝ



 پیاهذ ّای افسایص قیوت ًفت
 افعایص ضا ذیع ٘فت وطٛضٞای ٘فتی زالضٞای ٘فت لیٕت افعایص وٝ ٔیعاٖ ٕٞاٖ تٝ

 ٞای ضطوت سٛز .ٌصاضز ٔی ٔٙفی تاحیط رٟاٖ ٘فتی فؼاَ ٞای ضطوت سٛز تط زٞس ٔی
 ضٚیاَ ٚ پتطِٚیْٛ تطیتیص وٙىٛفیّیپس، ٔٛتیُ، اٌعٖٚ ضٛضٖٚ، یؼٙی رٟاٖ ٘فتی تعضي

  ض زال ٔیّیاضز 28/1 تٝ واٞص زضغس 11 تا ٔزٕٛػا أساَ سْٛ ٔاٞٝ سٝ عی ضُ زاس
 اضظیاتی ٞا ضطوت ایٗ سٛز واٞص ػّت تطیٗ ٟٔٓ ٞا پاالیطٍاٜ سٛز واٞص .است ضسیسٜ

 . است ضسٜ
 زازٜ واٞص ضا ٘مسیٍٙی رصب لسضت وطٛض، التػازی ساذتٟای ظیط ٘ساضتٗ آٔازٌی

 التػاز تٝ ٘فت فطٚش اظ حاغُ پَٛ تعضیك غٛضت زض ضٛز ٔی تاػج ٔساِٝ ٕٞیٗ ٚ
 ٚ ضٛز ظزٜ زأٗ ٔٛرٛز ٞای ٌطا٘ی تٝ ٚ یافتٝ افعایص پیص اظ تیص ٘مسیٍٙی وطٛض،

  وٙس تطسیس ٞٓ تاظ ضا ّٞٙسی تیٕاضی تٝ ٔثتال التػاز ضطایظ



 پیاهذ ّای افسایص قیوت ًفت
  ٔزثٛضیٓ ٔا وٝ ٍٞٙأی أا .است ٔٙس تٟطٜ ٘فت غازضاتی زضآٔس رٙثٝ اظ ٔا وطٛض

 تاحیط تٙاتط٘ی تپطزاظیٓ ضا تیطتطی لیٕت تایس وٙیٓ ٚاضز ذاضد اظ تٙعیٗ ٔا٘ٙس ضا واالیی
 تیطتط وٙیٓ تأیٗ ذاضد اظ ٔزثٛضیٓ وٝ واالٞایی تٝ ٘فت رٟا٘ی لیٕت ضفتٗ تاال

 تط عثیؼی عٛض تٝ وٝ ترطیٓ تایس ضا ٞا فطآٚضزٜ اظ تطذی پاالیص تطای ٔا ظیطا است
 .وٙس ٔی ذٙخی ضا ٔا زضآٔس اظ ترص ٚ ٌصاضز ٔی تاحیط ٌاظٚئیُ ٚ تٙعیٗ لیٕت

 ٘فت ٞای وٙٙسٜ ٚاضز تطیٗ ػٕسٜ وٝ غٙؼتی ٞای ،وطٛض ٘فت لیٕت افعایص تا
 لیٕت وٝ ظٔا٘ی زض ٔخال .ا٘س وطزٜ تطاتط چٙس ضا ذٛز فٙی ذسٔات لیٕت ، ٞستٙس

  ضٚظ زض زالض 40000 آب  زض حفاضی زوُ یه اراضٜ ٞعیٙٝ تٛز زالض 40 حسٚز ٘فت
 .ضس زالض 170000 حسٚز چیعی ضسیس زالض 70 تٝ ٘فت لیٕت ٚلتی ضلٓ ایٗ وٝ تٛز



 پیاهذ ّای افسایص قیوت ًفت
 وٝ ایطاٖ ٔخُ وطٛضٞایی وٝ  ذسٔات ٚ ٚاضزاتی واالٞای ٞعیٙٝ ٘فت لیٕت افعایص تا

 وٝ چیٙی واالٞای حتی .یافتٝ افعایص وٙٙس پطزاذت تایست ٔی ٞستٙس وٙٙسٜ ٚاضز
 تٝ یا .است ٕ٘ا٘سٜ ٔستخٙا لاػسٜ ایٗ اظ ضٛ٘س ٔی تّمی لیٕت اضظاٖ واالٞای ػٙٛاٖ تٝ

 ساَ زض تٗ ٞط اظای تٝ ایطاٖ تٝ ذاضری ٞای وطٛض اظ واال حُٕ ٞعیٙٝ ٔخاَ ػٙٛاٖ
 ضسیسٜ زالض 115 حسٚز تٝ أساَ ػسز ایٗ  وٝ تٛزٜ زالض 40 ٔتٛسظ عٛض تٝ ٌصضتٝ

 لیٕت ٔخاَ ػٙٛاٖ تٝ وٝ یافتٝ افعایص ٘یع رٟاٖ زض وطاٚضظی واالٞای لیٕت .است
 .است ضسٜ تطاتط 2 تط٘ذ

 ٞط زض زالض 35 ایطاٖ ٘فت لیٕت افعایص ٘فت، وٙٛ٘ی لیٕت افعایص تا وٝ حاِی زض 
 تطای یا ٚ وٙیٓ پطزاذت تیطتط زالض 40 تایست ٔی ٚاضزاتی تٙعیٗ تطای است تٗ

 .وٙیٓ ٔی پطزاذت تیطتط زالض 41 ٌاظٚئیُ

  واالٞا لیٕت افعایص غطف ٘فت لیٕت افعایص زضآٔس اظ ظیازی ترص اٚغاف ایٗ تا 
 .ٔیطٛز ضیرتٝ اضظی شذیطٜ حساب تٝ تمیٝ ٚ ضٛز ٔی ٚذسٔات



 راّکارّا

  اظ ٘اضی اػتثاضات ٔاِی، ا٘ضثاط یه تطاساس تایست ٔی زِٚت ٔؼتمس٘س التػاززا٘اٖ
 ٚ تحَٛ ایزاز ضٕٗ ٚ زٞس اذتػاظ ای تٛسؼٝ ٞای پطٚغٜ تٝ ضا ٘فتی زضآٔسٞای

  ٚ راضی ٞای ٞعیٙٝ تطای اػتثاضات ایٗ ٔستمیٓ پٕپاغ اظ عطح ایٗ ا٘زاْ زض سطػت
 تا وٝ ظٔاٖ ٞط زض وٝ زٞس ٔی ٘طاٖ وطٛض التػازی تزطتٝ .وٙٙس رٌّٛیطی ضٚظٔطٜ
  اػتثاضات تطظیك اضتثاٞات، تىطاض زِیُ تٝ تٛزیٓ ٔٛارٝ ٘فت لیٕت ضسیس افعایص
 تثسیُ عطفی ظ.ایٓ ضسٜ تٛضْ آٖ تثغ تٝ ٚ فطاٚاٖ ٘مسیٍٙی زچاض فطٚش، اظ حاغُ
 تػٕیٓ وٝ ظٔا٘ی تا ٚ تٛزٜ وطٛض اغّی ٔطىالت اظ یىی ٕٞٛاضٜ ضیاَ تٝ ٘فتی اضظٞای
 ػٕسٜ تحٛالت ٚ تغییط ٚ رٟص تا وطٛض التػاز ٘طٛز ٌطفتٝ ضاتغٝ ایٗ زض زضستی
 .ضٛز ٕ٘ی ٔٛارٝ

 ٔی سطٔایٝ تٝ تثسیُ ضٛز ٔػطف تِٛیس افعایص ٚ ساظی تٙٛع تطای ٘فت زضآٔس اٌط
 ایٗ اٌط أا (.ضٛز ٔی تیطتط سطٔایٝ ضٛز ٌطا٘تط ٘فت چٝ ٞط وٝ عٛضی تٝ )ضٛز

 .ضفت ذٛاٞس زست اظ سطػت تٝ یٝ سطٔا ایٗ ضس تا ٔػطفی غٛضت تٝ زضآٔس


