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 چک٘دُ
در ای٢ ٨٣قحار جالش ةؼ آ٣ـث جا ةا ةؼرؿی جٌتیٛی ٚؼارداد٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی در ز٠ی٥٤ ؿؼ٠ای٥ 

در ا٣ؼژی ٦ای جسغیغپػیؼ و جسغیغ ٣اپػیؼ جضٞیٜ اؿحؼاجژیکی از ای٢ دو ٨٣ع ٚؼارداد گػاری 

 ة٧ؼه ج٨ؿْة ا١ٜٝٞ، ةی٢ ص٨ٛق ك٣٨٤ی رو٣غ داقح٥ و ة٥ ٠ٛایـ٥ آ٧٣ا ةا یکغیگؼ ةپؼدازیٟ. در

 در اؿث. داقح٥ گیؼی چكٟ رقغ پػیؼ ٦ای جسغیغ ا٣ؼژی ٤٠اةِ از قغه ج٨ٝیغ ا٣ؼژی از ةؼداری

 ا٣ؼژی و ٠ضیٌی زیـث ٦ای ج٤ُیٟ ؿیاؿث ٨ُ٤٠ر ة٥ ا١ٝٞٞی ةی٢ ٠حْغد اؿ٤اد ز٠ی٥٤ ١٦ی٢

 ٣ؼم ص٨ٛق و االزؼا الزم از اؿ٤اد وؿیْی گـحؼة در ٠ٛؼرات ای٢ .ا٣غ قغه جن٨یب كك٨ر٦ا

 ووْیث ةا ١٦ؼاه ای٢ ظن٨ص در ا١ٝٞٞی ةی٢ اؿ٤اد پؼاك٤غگی صال، ای٢ ةا ا٣غ. قغه جغوی٢

 ةؼرؿی وؼورت پػیؼ ا٣ؼژی جسغیغ ٤٠اةِ ج٨ؿْة درةارة ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق ٨ٚاّغ و ام٨ل ٣ا٠ْی٢

قی٨ه  ١٦چ٤ی٢ ا٠ؼوزه. ك٤غ ٠ی ج٨زی٥ را پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ة٥ ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق رویکؼد

 ٨٠رد گازو ا٣ؼژی ٦ای جسغیغ٣اپػیؼ و ٣٘ث م٤ْث در ةی٢ ا١ٝٞٞی ٚؼارداد٦ای از ٠ح٨٤ّی ٦ای

 جأ٠ی٢ در ٨٠ز٨د ٠كکالت ة٥ ج٨ز٥ ةا ٠یگیؼد. ؼارٚ ؿؼ٠ای٥ گػاران و قؼكح٧ای ٣٘حی اؿح٘ادة

 صى٨ر ك٥ ٚؼاردادی زغیغ قی٨ه ٦ای ق٤اؿایی ٣٘ث، م٤ْث در ازؼای پؼوژه ٦ا ٠اٝی ٤٠اةِ

 .ة٤ُؼ ٠یؼؿغ وؼوری ةاقغ؛ ةـیار داقح٥ درةؼ را ز٠ی٥٤ ای٢ ظن٨می در ةعف ْٗاٝحؼ

 جؼؿیٟ را٦تؼدی و ام٨ل ةؼظی اجعاذ ٠ـحٞؽم ٦غف و ؿؼ٠ای٥ گػاری در آن، ای٢ ة٥ یاةی دؿث

ٚؼاردا٦ای  ة٥ م٨رت را آن ا١ٝٞٞی، ةی٢ ٧٣اد٦ای ك٥ اؿث ا٣ؼژی ص٨زه در ج٨ؿ٥ْ واصغ اٝگ٨ی

كؼده ا٣غ ك٥ در ادا٥٠ ة٥ ج٘کیک ة٥ ٦ؼیک از ٚؼارداد٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی در ز٠ی٥٤  ارائ٥ ص٨ٛٚی

  ؿؼ٠ای٥ گػاری در ا٣ؼژی ٦ای جسغیغپػیؼ و جسغیغ ٣اپػیؼ ٠یپؼدازیٟ.
ٚؼاردا٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی، ا٣ؼژی ٦ای جسغیغ پػیؼ، ا٣ؼژی ٦ای جسغیغ  :ٍاصگاى کل٘دٕ

 .  ٣اپػیؼ، ؿؼ٠ای٥ گػاری
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 همدهِ 

 ةؼای ٠اٝی ٤٠اةِ جأ٠ی٢ ْٗٞی قؼایي در ، ٠یك٨د جأ٠ی٢ كارٗؼ٠ا قؼكح٧ای ؿ٨ی از ٣٘حی ٚؼارداد٦ای در پؼوژه ٦ا ازؼای ٦ؽی٤ة اگؼچ٥

 ّالوه ك٥ ٚؼاردادی ا٣غ را٦کار٦ای كؼدن زایگؽی٢ درمغد كارٗؼ٠ا قؼكح٧ای اؿاس ای٢ ةؼ . اؿث قغه جتغیٜ ٧٠ٟ ای دٔغ٥ٔ ة٥ كارٗؼ٠ایان

 ة٥ ٠حٛاةٜ ةیِ ٚؼارداد از ٣٘ث ة٨٤ْان یکی از ٤٠اةِ امٞی جسغیغ٣اپػیؼ م٤ْث در ك٥ ؿا٧ٝاؿث .درةؼ گیؼد ٣یؽ را ٠اٝی جأ٠ی٢ پؼوژه، ازؼای ةؼ

 ج١ایٞی ؿؼ٠ای٥ گػاران ظارزی و پی١ا٣کاران ٠اٝی ٠كکالت ة٥ ج٨ز٥ ةا ك٣٨٤ی، ٨٠ْٚیث در ا٠ا .٠یك٨د كارةؼدی اؿح٘اده و ٧٠ٟ قی٦٨ای ٤٠ؽٝة

 جأ٠ی٢ قا٠ٜ پؼوژه ازؼای ةا ١٦ؽ٠ان ك٥ زایگؽی٢، قی٨ه ٦ای ٚؼاردادی از اؿح٘اده ة٤اةؼای٢، .٣غار٣غ ص٨زه ای٢ در ؿؼ٠ای٥ گػاری و صى٨ر ة٥

 وؼورت و اؿث ةكؼ ة٤یادی٢ ص٨ٛق ز٥ٞ١ از ؿاٟٝ زیـث ٠ضیي از ةؼظ٨رداری ٠یؼؿغ. ١٦چ٤ی٢ صٙ وؼوری ة٥ ٣ُؼ ، ةاقغ ٠اٝی ٣یؽ ٤٠اةِ

 یا ٨٤١٠ّیث اظحیاری م٨رت ة٥ كك٨ر٦ا زا ك٥ ةؼظی آن جا ٠یك٨د.  دیغه پیف از ةیف زغیغ جک٨ٝ٨٤ژی٧ای ورود ةا صٙ ا١ّال ای٢

 ٨ُ٤٠ر ة٥ ٨ٚا٣ی٤ی از كك٨ر٦ا ةـیاری در ٨٠و٨ع، ا١٦یث ة٥ ج٨ز٥ ك٤٤غ. ةا ٠ی ا١ّال ٦ا روش ای٢ اؿح٘اده از ةؼای را ٚا٣٨٣ی ٦ای ٠ضغودیث

 ة٧ك١ار ٠ٞی مؼٗاً ای ٠ـئ٥ٞ ٠ػك٨ر ٦ای ا٣ؼژی ج٨ؿْة ای٢، وز٨د ةا . اؿث قغه گػاقح٥ ازؼا ة٥ پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی از اؿح٘اده ج٨ؿْة

 ج٨ز٥ ا١ٝٞٞی ٨٠رد ةی٢ اؿ٤اد از ةـیاری در پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ٣حیس٥، در .ة٨د ظ٨ا٦غ گػار ادؼ ٣یؽ دیگؼ كك٨ر٦ا ةؼ ٠ـحٛی١اً  و رود ١٣ی

 ا٣غ. گؼٗح٥ ٚؼار ٠ـحٛیٟ

 د٦یٟ: ؿؤاالت پاؿط ای٢ ة٥ ٚؼارداد٦ا ٨٣ع ای٢ ةؼ صاكٟ ام٨ل ق٤اؿایی و جْؼیٖ و٢١ جا ةؼآ٣یٟ ةعف اول ای٢ ٨٣قحار در ة٤اةؼای٢،

 ٣ض٨ه ا١ّال ای٢ روش ؿؼ٠ای٥ گػاری در ٨٠رد ا٣ؼژی ٦ای جسغیغ٣اپػیؼ )٣٘ث( ة٥ چ٥ م٨رت اؿث؟

 ٠ؽایا و ٠ْایب ای٢ روش ٣ـتث ة٥ ؿایؼ روش ٦ای ٨٠ز٨د در چیـث؟

 ٦ای ا٣ؼژی از اؿح٘اده ج٨ؿْة ٚتال در ج٧ْغات دوٝح٧ا ا١ٝٞٞی ةی٢ رویة و اؿ٤اد ةؼرؿی ةؼآ٣یٟ جا ةا ای٢ ٠ٛا٥ٝ درةعف دوم و ا٠ا

 امٜ ؿپؾ قغه، جكؼیش پػیؼ جسغیغ ا٣ؼژی اةحغا ٤٠اةِ ٨ُ٤٠ر ای٢ ة٥  .٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار د٦یٟ را جسغیغپػیؼ و ؿؼ٠ای٥ گػاری در آ٧٣ا

 پػیؼ ةؼرؿی جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ج٨ؿْة درةارة ا١ٝٞٞی ةی٢ ج٧ْغات ایساد درةارة رو پیف ٦ای و چاٝف ًتیْی ٤٠اةِ ةؼ ٦ا دوٝث صاك١یث

 اؿث. قغه ز٠ی٥٤ پؼداظح٥ ای٢ در ٨٠ز٨د ا١ٝٞٞی ةی٢ ٠ٛؼرات و ٨ٚاّغ ةاب در ٣ُؼ دٚث ةا ٧٣ایحاً  .اؿث قغه

 

هالحظات حمَلٖ لزاردادّإ ت٘ي الوللٖ در سهٌِ٘ تَسؼِ ٍ سزهاِٗ گذارٕ در اًزصٕ ّإ تجدٗد ًاپذٗز  -1

 (EPCF)تزرسٖ لزاردادّإ 
  EPCFاصَل حاکن تز لزارداّإ  1-1

 و ام٨ل رّایث ّام، ام٨ل ای٢ ك٤ار در وؼوری اؿث. اؿث، ٣٘ث م٤ْث در پؼوژ٧٦ا ازؼای ظاص قؼایي و ووْیث از ٣اقی و ٚا٨٣ن

  .اؿث ج٨ز٥ ٨٠رد ٣یؽ ٚؼارداد٦اؿث ٨٣ع ظاص ای٢ ویژگی از ٣كئث گؼٗح٥ ك٥ دیگؼی قؼایي

 

 اصَل ػام 1-2

 ة٥ ٣ـتث 1 كٞی ام٨ل ةؼظی ةا رّایث جا اؿث قغه داده ازازه ٣٘ث ٠ٞی قؼكث ة٥ ج٨ؿ٥ْ چ٧ارم ةؼ٣ا٠ة ٚا٨٣ن 14 ٠ادة اؿاس ةؼ

 ای٢ اگؼچ٥ .ك٤غ اٚغام داظٞی مالصیث ماصب یا ظارزی ًؼ٧ٗای ةا ٠اٝی جأ٠ی٢ ٤٠اةِ ةا ١٦ؼاه ٠یغا٧٣ا ج٨ؿْة و اكحكاف ٚؼارداد٦ای ا٣ْٛاد

 م٤ْث در ًؼص٧ا از ةـیاری ٠كحؼك ویژگی٧ای اؿث، ١ٞٚغاد قغه الز٠االزؼا ٣٘حی ٠یغا٧٣ای ج٨ؿْة و اكحكاف ٚؼارداد٦ای در ٗٛي ام٨ل

  .٠یک٤غ وؼوری را پؼوژه ٦ا ای٢ ةا ٠ؼجتي ٚؼارداد٦ای ا٣ْٛاد در ای٢ ام٨ل از ةؼظی صاك١یث ٣٘ث

 ٤٠اةِ ةؼ ٨١ّم ٠اٝکیث ( ام191ٜ، 3191ًتیْی )قیؼوی،  ٤٠اةِ ةؼ ٠یؽةان دوٝث صاك١یث امٜ ١٦چ٨ن ام٨ٝی اؿاس، ای٢ ةؼ

 (، امٜ آزادی ٚؼاردادی )صاك١یث3191ةیگا٣گان )١٦غا٣ی و ٨٠ؿ٨ی،  و اقعاص ظن٨می ة٥ آن صاك١یث صٙ اٌّای ٨٤١٠ّیث و ًتیْی

 صغاكذؼی درآ٠غ ؿ٨ظحی، ٤٠اةِ در ج٨٤ع ایساد گاز، و ص٨زة ٣٘ث در ؿاٟٝ رٚاةث ایساد و داظٞی و ظارزی ؿؼ٠ای٥ گػاری زػب امٜ اراده(،

 ٚؼار ٠غ٣ُؼ EPCFی  ٚؼارداد٦ا در ٠یتایـث ك٥ اؿث ٨٠اردی ١٧٠حؼی٢ ة٥ ٠ذاةة ة٨دز٧ای و ٚا٣٨٣ی رّایث اٝؽا٠ات و ٠یؽةان دوٝث ةؼای

 (. 1، ص3191گیؼد )صـ٤ی، 

 

 اصَل خاص 1-3

 ٨٣ع ای٢ ةؼ صاكٟ ظاص از ویژگی ٠ـح٘اد ك٥ ذیٜ، قؼایي رّایث EPCFٚؼارداد٦ای  در ّام ام٨ل ة٥ ج٨ز٥ وؼورت ةؼ ّالوه

 (. ٠3187یؼؿغ )ز٠ا٣ی ٗؼا٦ا٣ی ،  ٣ُؼة٥  وؼوری ٚؼارداد٦اؿث،

 ٠كعل؛ ارز ة٥ ٠اٝی ٚؼارداد ٦ؼ در جـ٧یالت ٠تٞٓ امٜ جْیی٢ -

 جـ٧یالت؛ ٠تٞٓ امٜ پؼداظث جاریط جْیی٢  -
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 ٠ضاؿت٥ ةازپؼداظث دورة در جـ٧یالت ٠تٞٓ امٜ ٠ت٤ای ةؼ ك٥ ٗای٤ا٣ؾ ة٧ؼة جْیی٢  -

 ٠یؽان و ٨٣ع ة٥ ج٨ز٥ ةا ٗای٤ا٣ؾ ٚؼارداد در ة٧ؼه )٣ؼخ ٠یك٨د پیف ةی٤ی ٚؼارداد در و قغه

 اؿث( ٠ػاكؼه و ٠الص٥ُ درظ٨ر ٣کات ١٧٠حؼی٢ از یکی و قغه ٠ْی٢ ٦ؽی٥٤ ٦ا

 كار٠ؽد ، پؼوژه ٠غیؼیث كار٠ؽد ، ةی٥١ صٙ ز٥ٞ١ از دیگؼ ٦ؽی٥٤ ٦ای جکٞیٖ جْیی٢ -

 ج١تؼ؛ اةٌال ٦ؽی٤ة و ٨ّارض ٠اٝیات، ٠ا٤٣غ ٦ؽی٥٤ ٦ا ؿایؼ و ج٧ْغ

 جأ٠ی٢ در كارٗؼ٠ا )ؿ٧ٟ كارٗؼ٠ا ًؼف از پؼوژه ازؼای ٠اٝی ٤٠اةِ از درمغ 15 جأ٠ی٢ -

 جاریط در اؿال٠ی ایؼان ز٨٧١ری ٠ؼكؽی ةا٣ک ٣ؼخ اؿاس ةؼ ٠یتایـث ٚؼارداد ٠اٝی ٤٠اةِ

 ق٨د(.  پؼداظث ریال ة٥ پی١ا٣کار م٨رجضـاب پؼداظث

  

 EPCFهؼاٗة ٍ هشاٗإ لزاردادّإ 
 پی١ا٣کار ؿؼ٠ایة ةازپؼداظث ةؼای جى١ی٢ دوٝث ةا ك٥ ، اؿحٛؼاض از ٔیؼ روقی ة٥ EPCFٚؼارداد٦ای  در پؼوژه ٠اٝی جأ٠ی٢ جض١یٜ

 پؼوژه ازؼای اؿاس، ای٢ ةؼ .٠یغ٦غ ز٨ٞه ٣ا٨٠ٗٙ را٦کاری ة٥ ٤٠ؽٝة را آن و داده را كا٦ف روش ای٢ ةا پؼوژه ٦ا ازؼای ة٥ ج١ایٜ ٣یـث، ١٦ؼاه

 از اؿح٘اده ٠یك٨د جالش ة٤اةؼای٢، را درةؼ٣ع٨ا٦غ داقث. ٨٠ٗٛی جسؼةة پی١ا٣کار ة٥ ٠اٝی جأ٠ی٢ ریـک ا٣حٛال م٨رت در EPCFة٥ روش  ٦ا

 (.  در319گیؼد )٣نؼجی،  ا٣سام ؿؼ٠ای٥ ةازپؼداظث جى١ی٢ ةا ١٦ؼاه اؿحٛؼاوی روش ةا ظارزی ًؼیٙ پی١ا٣کاران از اّحتار جا٠ی٢ ةا روش ای٢

 اة٧ا٠ات رِٗ ٣٘ث، م٤ْث در ٚؼارداد٦ا ٨٣ع ای٢ جْیی٢ زایگاه در ١٧٠ی ّا٠ٜ ٚؼاردادی قی٨ة ن ای ٦ای وْٖ و ٦ا ٨ٚت ق٤اؿایی ةاره ای٢

  .ٚؼارداد٦اؿث ٨٣ع ای٢ از اؿح٘اده ة٥ و پی١ا٣کاران كارٗؼ٠ایان جؼٔیب و ٨٠ز٨د

 

 هؼاٗة

 ٠اٝی؛ ٤٠اةِ جأ٠ی٢ ك٤٤غة و ؿؼ٠ای٥ گػار قؼكح٧ای جسؼةة ّغم .3

 ٨ٚاّغ از ةؼظی ةا كك٨ر ازؼایی و م٤ْحی ج٨ٝیغی، ٤٧٠غؿی و ٤ٗی ج٨ان از اؿح٘اده صغاكذؼ ٚا٨٣ن ز٥ٞ١ از داظٞی ٨ٚا٣ی٢ جىاد .1

 ٗای٤ا٣ؾ؛ ةی٢ ا١ٝٞٞی

 ظارزی؛ ؿؼ٠ای٥ گػاری ةؼای پؼوژه ٦ا از ةؼظی زػاةیث ّغم .1

 ارز؛ ٚی١ث ٨٣ؿا٣ات .4
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 پؼوژه؛ ٣یاز ٨٠رد وز٨ه مغ در مغ جأ٠ی٢ ا٣حُار و ظ٨د ؿ٧ٟ درمغ 15 جأ٠ی٢ ةؼای كارٗؼ٠ایان ٣ؼٗح٢ ةار زیؼ .7
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 هشاٗا
 م٨رت ة٥ ظارزی ظؼیغ٦ای ٗای٤ا٣ؾ، م٨رت ة٥ ٠اٝی ٤٠اةِ جأ٠ی٢ جـ٧یٜ ةا قی٨ه ای٢ در

 و جس٧یؽات ا٣حعاب ز٠ی٤ة در ةیكحؼی ١ّٜ آزادی پی١ا٣کار ١٦چ٤ی٢ .٠یگیؼد ا٣سام یکپارچ٥

 (Huse, 2013)ٚاةٜ ذكؼ اؿث   ٠EPCؽایای ٚؼارداد٦ای  چ٧ارچ٨ب در ٚؼارداد٦ا ٨٣ع ای٢ ٠ؽایای ١ّغة .دارد ازؼایی جک٤یک ٦ای

 قغ: ظ٨ا٦غ اقاره آن ة٥ ذیٜ در ك٥

 ٠كاركث ظارزی؛ و ی ؿؼ٠ای٥ گػار زػب ی راؿحا در كك٨ر از ظارج از ٠اٝی ٤٠اةِ ورود .3

 مغ؛ در مغ م٨رت ة٥ پؼوژه ةؼ كارٗؼ٠ا صاك١یحی ٣ٛف صٍ٘ .1

 ٠یك٨د( جض١یٜ پی١ا٣کار ة٥ امٞی )ریـک كارٗؼ٠ا ةؼای آن وا٠گ٣٨ة ٠ا٦یث ؿتب ة٥ ؿؼ٠ای٥ گػاری ریـک وز٨د ّغم .1

 پؼوژه؛ ْٗاٝیح٧ای ؿایؼ ك٤ار در ٠اٝی جأ٠ی٢ ٗؼای٤غ قغن یکپارچ٥ ؿتب ة٥ ٠اٝی ٠ح١ؼكؽ و كا٠ٜ ك٤حؼل  .4

 پؼوژه؛ ٦ؽی٥٤ ٦ای ة٥ ٨٠ِٚ پؼداظث .5

 .پؼوژه ٦ا اج١ام و ازؼا در جـؼیِ .6
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 تا ساٗز لزاردادّا EPCFلزاردادّإ  هماٗسٔ
 ًؼق از ٠اٝی ٤٠اةِ جأ٠ی٢ ازؼای پؼوژه، ةؼ ّالوه ك٥ اؿث ٚؼارداد٦ایی ةا EPCFٚؼارداد٦ای  ٠ٛایـة امٞی ٦غف ٠تضخ، ای٢ در

 ؿؼ٠ای٥ گػار ٠كاركث ًؼح، درآ٠غ٦ای ٠ضٜ ز٥ٞ١ از گ٣٨اگ٨ن

ة٧ؼه  ؿاظث، ٚؼارداد اؿاس، ای٢ ةؼ .٠یگیؼ٣غ ٣یؽ درةؼ را داظٞی ظن٨می ةعف ةا دوٝحی ةعف ٠كاركث یا دوٝحی ةعف و ظارزی

  .گؼٗث ظ٨ا٤٦غ ٚؼار ٠غ٣ُؼ ٠ٛایـ٥ ٠ٛام ٠حٛاةٜ در ةیِ ٚؼارداد ا٣حٛال  و و ةؼداری
 

 BOTتا  EPCFلزاردادّإ  هماٗسٔ
 ةؼای دوٝحی دؿحگاه ًؼف از و دوٝث ةا ٠س٨ز ًؼصی آن در ك٥ اؿث ٚؼارداد٦ایی  BOTواگػاری  و ةؼداری ة٧ؼه ؿاظث، ٚؼارداد٦ای

ؿاز٣غه   قؼكث ة٥ ٠غجی ةؼای ًؼح از ة٧ؼه ةؼداری ا٠حیاز كار، اج١ام از ةْغ ك٥ ٣ض٨ی ة٥ .واگػار ٠یك٨د ظن٨می قؼكث ة٥ ؿاظث ازؼا و

 ٠اٝی جأ٠ی٢ و٢١ اؿث( ٨١ْ٠الً ظارزی )ك٥ ظن٨می قؼكحی اؿاس، ای٢ ٠یك٨د. ةؼ آن از ة٥ دؿث آ٠غه ٤٠اِٗ و ًؼح او ٠اٝک و قغه داده

 ٨ْ٠ض یا ٠سا٣ی را ًؼح ٠ْی٢، ٠اٝکیث ٣ی ٠غت ز٠ا ةؼای آن از ة٧ؼه ةؼداری و ؿاظث اج١ام از پؾ قؼكث ای٢ .٠یک٤غ ازؼا را ٣یؽ آن ، ًؼح

 (.3181از آن ة٧ؼه ةؼداری ك٤غ )قیؼوی،  ٠٨١ّی ٤٠اِٗ راؿحای در دوٝث جا ٠یک٤غ ٤٠حٜٛ دوٝث ة٥

 و ١٦کاری ٨٠زتات ًؼح جک١یٜ و ، ازؼا ٠اٝی جأ٠ی٢ در پی١ا٣کار دظاٝث ٚؼارداد٦ا، ای٢ دوی ٦ؼ در ة٥ ١ّٜ آ٠غه، جْؼیٖ ٠ت٤ای ةؼ

 در دوٝث ١٦کاری اٝتح٥ .٠یک٤غ ٗؼا٦ٟ EPCF ج٧١یغات ارائة ٗٛي و اؿث یکغیگؼ ٠ضغودجؼ ةا را دوٝحی و ظن٨می ةعف ٠كاركث

 .٠یك٨د قا٠ٜ را ظن٨می ةعف ة٥ ةازپؼداظث جى١ی٢ در جـ٧یٜ یا ٠اٝی جأ٠ی٢ ةؼای ٚؼارداد٦ای الزم

ة٥  ٤٠اِٗ ًؼیٙ از اؿث، قغه ٚؼارداد٦ای ٦ؽی٥٤ در ٨٠ارد ةؼظی در اگؼچ٥ EPCF، ًؼح ازؼای ةؼای ك٥ ٠اٝی ٤٠اةِ ةازپؼداظث

 ك٤غ ٤٠حٜٛ كارٗؼ٠ا ة٥ را ًؼح ةایغ پی١ا٣کار ًؼح اج١ام از پؾ ٚؼارداد٦ا ٨٣ع در ای٢ ا٠ا قغ، ظ٨ا٦غ جأ٠ی٢ پؼوژه از ة٧ؼه ةؼداری از دؿث آ٠غه

  .داقث ٣ع٨ا٦غ ًؼح از ة٧ؼه ةؼداری و ٠اٝکیث ة٥ ٣ـتث صٛی ٦یچ و

 و ٣غارد اٚحنادی واصغ آن ادارة و در ة٧ؼه ةؼداری ٣ٛكی ، پؼوژه ازؼای و ؿاظث ةا ٠اٝی جأ٠ی٢ ك٤٤غة EPCFٚؼارداد٦ای  در درواِٚ،

 در زاییک٥ در ٗٛي آ٧٣ٟ ك٤غ. جأ٠ی٢ را ظ٨د EPCF، درآ٠غ ٠ضٜ از ةازپؼداظث ٦ای جأ٠ی٢ ٦ؽی٥٤ ة٥ دؿث آ٠غه ٤٠اِٗ از ٠یح٨ا٣غ ٗٛي

 BOTدر  ك٥ صاٝیـث در ةاقغ  ای٢ پیف ةی٤ی قغه پؼوژه ازؼای از درآ٠غ ة٥ دؿث آ٠غه ٠ضٜ از ةازپؼداظث جأ٠ی٢ EPCFٚؼارداد 

  .٠یک٤غ جأ٠ی٢ ًؼح ة٧ؼه ةؼداری ًؼیٙ را از ظ٨د ٦ؽی٥٤ ٦ای و قغه آن ٠اٝک ًؼح ازؼای از پؾ ٠غجی ةؼای پی١ا٣کار

 از اؿحٛؼاوی روش ًؼیٙ از جى١ی٢ ةازپؼداظث م٨رت در ك٥ گ٘ث ٠یح٨ان BOTةا   EPCFٚؼارداد٦ای  ٠ٛایـة ٠ٛام در ة٤اةؼای٢،

 او٨ٝیث دار٣غ.  BOT، ای٢ ٚؼارداد٦ا ةؼ EPCFٚؼارداد٦ای  در دوٝث ؿ٨ی

 ٨٣ع ای٢ در ظن٨می ةعف از ؿؼ٠ایة اؿح٘اده اگؼچ٥ ك٥ اؿث ای٢ ٚؼارداد ٠غ٣ُؼ ةایغ BOTٚؼارداد٦ای  در ك٥ دیگؼی ٣کحة

 وز٨د پؼوژه ٦ا ای٢ در ظن٨می ةعف ا٣ضنار ایساد و ًؼص٧ا ٠٨١ّی ز٤تة ظٌؼ ٗؼا٨٠قی ا٠ا ، ٠یغ٦غ كا٦ف را دوٝث ٠اٝی ةار ٚؼارداد٦ا

دارد و ٨١ْ٠ال ةؼای ا٣ؼژی ٦ای جسغیغ٣اپػیؼ ك٥ در كك٨ر ٠ا ةن٨رت كا٠ٜ در اظحیار ةعف دوٝحی اؿث و ١٧٠حؼی٢ ٤٠اةِ درآ٠غ ٠ٞی كك٨ر 

 پ٨قف ٚؼار ٠یغ٦غ( ٠ضـ٨ب ٠یك٨د، جس٨یؽ ١٣یك٨د.درمغ اٚحناد ایؼان را جضث  51)م٤ایِ ٣٘ث و گاز ك٥ ةیف از 

 

 BUY BACKتا  EPCFهماٗسِ لزاردادّإ 

  ٠یادی٢ ةؼداری ة٧ؼه و ج٨ؿ٥ْ اكحكاف، ةؼای ٣٘ث م٤ْث در ٠حٛاةٜ ةیِ ٚؼارداد٦ای از ام٨الً 

 ٠اٝی، ٤٠اةِ ج١ام جأ٠ی٢ ةؼ ّالوه ؿؼ٠ای٥ گػار ٚؼارداد٦ا ٨٣ع ای٢ در .٠یك٨د اؿح٘اده گاز و ٣٘ث

 (. ٠3188یک٤غ )قیؼوی و اةؼا٦ی١ی،  واگػار كارٗؼ٠ا قؼكث ة٥ ج٨ٝیغ ٠ؼصٞة در و دارد ةؼ٧ّغه ٣یؽ را پؼوژه ازؼای

 و ٣نب جس٧یؽات، ظؼیغ پؼوژه، ٠اٝی از جأ٠ی٢ ؿؼ٠ای٥ گػاری اّٟ ة٥ ٠ؼة٨ط ٦ؽی٥٤ ٦ای كٞیة پی١ا٣کار ٠حٛاةٜ ةیِ ٚؼارداد در درواِٚ،

 و ٣٘حی ٠یادی٢ ج٨ؿْة یا اكحكاف ٠ؼصٞة جا را ٠ؼة٨ط ١ّٞیاجی ٦ؽی٥٤ ٦ای و ا٣ـا٣ی از ٣یؼوی اؿح٘اده ة٥ ة٨ط٠ؼ ٦ؽی٥٤ ٦ای كٞیة و راه ا٣غازی،

ؿؼ٠ای٥  ؿ٨د و صٙ اٝؽص٥١ از ٦ؽی٥٤ ٦ا، اّٟ پی١ا٣کار ظغ٠ات كٞیة ك٥ ٠یک٤غ ج٨اٗٙ كارٗؼ٠ا ٣یؽ ٠ٛاةٜ، در .٠یگیؼد ٧ّغه ة٥ گازی ظاص

 قؼكث گاز و ٣٘ث ؿ٧ٟ از ة٥ دؿث آ٠غه ٨ّایغ جعنیل ةا یا ٠یغان از ١٦ان ة٥ دؿث آ٠غه گاز یا ظام ٣٘ث ٠ـحٛیٟ ٗؼوش ةا را گػاری

 (. 3191ك٤غ )٠ض٨١دی و ١٦کاران،  زتؼان ٨ْٞ٠م ز٠ان در و ٠ْی٢ اٚـاط ًی را اؿث ٗؼوظح٥ داٝخ ة٥ داظٞی قؼكث ٣٘حی ك٥ ظارزی

 ة٤اةؼای٢، .اؿث ظارزی ؿؼ٠ای٥ گػاری ٔیؼ٠ـحٛیٟ ًؼیٙ از و اؿحٛؼاوی ٔیؼ ٠حٛاةٜ ةیِ در ٠اٝی ٤٠اةِ جأ٠ی٢ روش ام٨الً 

 ٨٣ع ای٢ در ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا ٠یك٨د. جأ٠ی٢ پؼوژه ٠ضن٨الت ٗؼوش ٠ضٜ از و مؼٗاً  اؿث دوٝث جى١ی٢ و ج٧ْغ ةغون ٦ؽی٥٤ ٦ا ةازپؼداظث

 ٚؼارداد٦ا
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 ة٥ چ٤غا٣ی ج١ایٜ ؿؼ٠ای٥ گػاران ْٗٞی ٠ٌِٛ در ١٣یك٨د، ارائ٥ دوٝث ؿ٨ی از جى١ی٤ی و اؿث ؿؼ٠ای٥ گػار ٠ح٨ز٥ ؿؼ٠ای٥ ریـک

٠یح٨ا٣غ  EPCFدر  اؿحٛؼاوی قی٨ة از اؿح٘اده ا٠کان ك٥ اؿث صاٝی در (. ای٣3188٢غار٣غ. )قیؼوی و اةؼا٦ی١ی،  قی٨ه ای٢ از اؿح٘اده

 و ٠یک٤غ ج٧ْغ را پی١ان ٠تٞٓ از درمغ 15 كارٗؼ٠ا جأ٠ی٢ ٚؼارداد٦ا ٨٣ع ای٢ در زیؼا ك٤غ؛ جك٨یٙ روش ای٢ از اؿح٘اده ة٥ را داظٞی پی١ا٣کاران

پی١ا٣کار  ة٤اةؼای٢، .٠یغ٦غ ارائ٥ پی١ا٣کار ة٥ را پؼوژه ٠اٝی ٤٠اةِ جأ٠ی٢ ةازپؼداظث ةؼای جى١ی٢ ٤٠اؿب دوٝث اؿحٛؼاوی، روش از اؿح٘اده ةا

جا٠ی٢  ٣ِ٘ ة٥ دوٝث ؿ٨ی از ةازپؼداظث جى١ی٢ كٞی ٚاٝب در را دوٝث ٗؼّی جى١ی٢ جٛاوای ظارزی، ٠اٝی ٤٠اةِ جأ٠ی٢ م٨رت در ٠یح٨ا٣غ

 ك٤غ.  ٠ٌؼح ظارزی ٠اٝی ك٤٤غة

 ز٠ان و قغه ٤٠سؼ ٠حٛاةٜ ةیِ در ٚؼارداد٦ای ٦ای پی١ا٣کاران ٦ؽی٥٤ ةازپؼداظث در جأظیؼ ة٥ ٣٘ث ٚی١ث كا٦ف ك٥ ْٗٞی، ٠ٌِٛ در

 ٚؼارداد٦ای در ؿؼ٠ای٥ زیؼا ةازگكث ؛ ق٨د واِٚ ٠ؤدؼجؼ پی١ا٣کاران جؼٔیب در ٠یح٨ا٣غ EPCFاؿث ٚؼارداد٦ای  كؼده ٨ًال٣یحؼ را ةازپؼداظث

 را ؿؼ٠ای٥ ةازگكث ٣ؼخ ٚی١ث ٣٘ث كا٦ف و ٠ضن٨الت ٗؼوش ة٨دن ای٢، دق٨ار ة٤اةؼ .دارد ةـحگی ج٨ٝیغی ٠ضن٨ل ٨٣ع ٠حٛاةٜ ة٥ ةیِ

 در EPCFد٦ای ٚؼاردا از ك٥ در ٨٠اردی ی صث ك٥ اؿث صاٝی در ٨ًال٣ی جؼ ٠یک٤غ . ای٢ را ؿؼ٠ای٥ ةازگكث و جى١ی٢ ٠یغ٦غ اٗؽایف

 ةـحگی آن ٚی١ث و ٣٘ث ّؼوة ة٥ ٦ؽی٥٤ ٦ا ةازپؼداظث زیؼا ٣یـث؛ ٨ًال٣ی ٦ا چ٤غان ٦ؽی٥٤ ةازپؼداظث ٠یك٨د، ٣٘حی اؿح٘اده ٠یادی٢ ج٨ؿْة

 َا٦ؼ ٨٠ٗٛحؼی ة٥ ٠ذاةة قی٨ة ك١حؼی ٠غت ز٠ان در ؿؼ٠ای٥ ا٠کان ةازپؼداظث كؼدن ٗؼا٦ٟ ةا EPCFٚؼارداد٦ای  ای٢ اؿاس ةؼ .٣غارد

 ٠حٛاةٜ، ةیِ ظالف ةؼ زیؼا ٠یك٨د؛ ٧٠ٟ ٠ضـ٨ب ٠ؽیحی ٤٠ؽٝة ة٥ ٣یؽ ٚؼارداد٦ا ٨٣ع ای٢ ق٨١ل گـحؼدة ١ٞٚؼو ٠ػك٨ر، ٠ؽایای ةؼ ٠یك٨د. ّالوه

 م٤ْث پؼوژ٧٦ای و ًؼص٧ا از ةـیاری در EPCFاز  اؿح٘اده ا٠کان اؿث، ٠ضغود ٠یادی٢ ٣٘حی ة٧ؼه ةؼداری و ج٨ؿ٥ْ اكحكاف، ة٥ ام٨الً ك٥

 ًؼص٧ای ازؼای یا گاز و ٣٘ث ٦ای پاالیكگا٦ی ًؼح ای ازؼ و ًؼاصی ، گاز و ٣٘ث ٠یادی٢ ج٨ؿْة ١٦ا٤٣غ ةعك٧ای ةاالدؿحی از ٣٘ث اّٟ

  .دارد وز٨د واصغ٦ای پحؼوقی١ی اصغاث صحی و گاز و ٣٘ث ا٣حٛال ظ٨ٌط

 

 تجدٗد پذٗز هالحظات حمَلٖ لزاردادّإ ت٘ي الوللٖ در سهٌِ٘ تَسؼِ ٍ سزهاِٗ گذارٕ در اًزصٕ ّإ -2
 اًزصٕ ّإ ًَ ٍ اًزصٕ ّإ تجدٗدپذٗز

 ةی٢ ادةیات ٠ؼور ةا اؿث. پػیؼ ٦ای جسغیغ ا٣ؼژی ةا آن ٣ـتث و ٨٣ ٦ای ا٣ؼژی ٨٧٘٠م ٠یك٨د ٠حتادر ذ٢٦ ة٥ ك٥ ؿؤاٝی اةحغا در

 در ٗـیٞی ٔیؼ و ٗـیٞی ٦ای ا٣ؼژی دؿحة دو ة٥ ا٣ؼژی ٤٠اةِ ج٘کیک و ج١ایؽ ّٞث امٞی ام٨الً  ك٥ گ٘ث ج٨ان ٠ی ز٠ی٥٤ ای٢ در ٨٠ز٨د ا١ٝٞٞی

 ٣ُیؼ ٨ّا٠ٞی ١٦ؼاه ة٥ ٨ّا٠ٜ ( ایKomor, 2004٢اؿث) ٗـیٞی ی٧ای ا٣ؼژ ة٨دن ٗا٣ی و ٠ضغود در و ٠ضیٌی زیـث جأدیؼات ٠عؼب

 قغه ٤٠سؼ ا٣ؼژی ٤٠اةِ از دیگؼی ا٨٣اع ة٥ ز٧ا٣یان ج٨ز٥ ة٥ ا٣ؼژی ة٥ ةكؼی روزاٗؽون زا٠ْة ٣یاز و ز٧ان در ٗـیٞی ا٣ؼژی ٤٠اةِ پؼاك٤غگی

 ١٦ا٣گ٥٣٨ ةاق٤غ. ة٤اةؼای٢، داقح٥ را ٣یؽ ةكؼ ز٣غگی ٠ضیي ةؼ ٠عؼب جأدیؼات ك١حؼی٢ ةٞک٥ ك٤غ، جأ٠ی٢ را ةكؼ ة٤ٞغ ٠غت ٣یاز ك٥ ٧٣٘ٛي اؿث

 و ٠ـح١ؼ ةؼداری ة٧ؼه و اؿحعؼاج ٚاةٞیث ٣ُیؼ ویژگی٧ایی ك٥ ٗـیٞی ٔیؼ ٤٠اةِ ا٣ؼژی از دؿح٥ آن پیغاؿث ٦ا ا٣ؼژی ٨٣ع ای٢ ٨٤ّان از ك٥

 ,٣Tiwari and Mishraا٠یغ  پػیؼ جسغیغ ا٣ؼژی ج٨ان ٠ی ةاق٤غ داقح٥ را ة٨دن زیـث ٠ضیي ةا ؿازگار و ة٨دن در دؿحؼس جسغیغ، ٚاةٜ

 و ٦ا وؼورت ة٥ ج٨ز٥ ةا كك٨ری ٦ؼ زیؼا ٣یـث؛ آن جْؼیٖ ١ّٞی ةا ٠كاة٥ ٝؽو٠اً  پػیؼ جسغیغ ا٣ؼژی ٤٠اةِ ص٨ٛٚی جْؼیٖ (. اٝتح٥(7 :2011

 ا٣ؼژی (. ةJordan- Korte, 2011٥).  اؿث كؼده اٚغام پػیؼ جسغیغ ا٣ؼژی ٤٠اةِ جْؼیٖ كٞی ة٥ ظ٨یف ة٥ ٨ًر داظٞی ٦ای ؿیاؿث

  .ق٨د ٠ی اًالق پػیؼ جسغیغ آن ا٣ؼژی ٣ُایؼ و ج٨ده زیـث ، گؼ٠ایی ز٠ی٢ ةؼٚآةی، ةادی، ظ٨رقیغی، ٤٠اةِ از ج٨ٝیغی

 ك٥ ٣یـث ای٢ ٤٠ؽٝة ة٥ ج٘اوت ای٢ اٝتح٥ .پػیؼ جسغیغ ا٣ؼژی ةا ٠ح٘اوت اؿث ٠٨٧٘٠ی ٨٣ ا٣ؼژی

 و ٨١ّم راةٌة پػیؼ جسغیغ ٦ای و ا٣ؼژی ٨٣ ٦ای ا٣ؼژی راةٌة ةٞک٥ ، ٠سؽاؿث یکغیگؼ از كا٠ال ٠٘ا٦یٟ ای٢ از ٦ؼكغام ٠نادیٙ

 ٤٠اةِ پػیؼ جسغیغ ا٣ؼژی ٤٠اةِ ج١ا٠ی ا٠ا .پػیؼ٣غ جسغیغ صٛیٛث در ٣یؽ ٨٣ ٤٠اةِ ا٣ؼژی ا٨٣اع ج١ا٠ی ك٥ ٤ْ٠ا ةغان .اؿث ٠ٌٞٙ ظن٨ص

 ٦ا آن از اؿح٘اده و ج٨ؿ٥ْ ك٥ ق٨د اًالق ٠ی پػیؼ جسغیغ ا٣ؼژی ٠غرن ٤٠اةِ از دؿح٥ آن ة٥ ام٨الً  ٨٣ ا٣ؼژی ٤٠اةِ رو٣غ. ١٣ی ةك١ار ٨٣ ا٣ؼژی

 در پػیؼ جسغیغ و ٨٣ ا٣ؼژی ٤٠اةِ ج٘کیک ج٨ان ة٥ ٠ی ز٠ی٥٤ ١٦ی٢ (. درJohansson, et al., 1131اؿث  یاٗح٥ جضٛٙ اظیؼ ؿاٝیان در

 ایؼان ز٨٧١ری اؿال٠ی ج٨ؿْة پ٤سٟ ؿاٝة پ٤ر ةؼ٣ا٠ة ٚا٨٣ن 139 ٠ادة ١٦چ٤ی٢ كؼد. ایؼان اقاره اؿال٠ی ز٨٧١ری ٣ُام كٞی ٦ای ؿیاؿث

 ٣یؽ، ٨٣ ٦ای ا٣ؼژی ؿاز٠ان .ك٤غ ٠ی ٨٠َٖ ًی ةؼ٣ا٥٠ در ظ٨رقیغی و ةادی ا٣ؼژی ٠گاوات پ٤س٧ؽار جا ج٨ٝیغ ة٥ مؼٗاً  را دوٝث درةارة ا٣ؼژی 

،  ای٢ وز٨د ةا اؿث. كؼده ج٨ز٥ پػیؼ جسغیغ ا٣ؼژی ٠غرن ا٨٣اع ة٥ ١ّغجاً اؿث، قغه جكکیٜ ٦ای ٨٣ ا٣ؼژی از ةؼداری ة٧ؼه ج٨ؿْة ٨ُ٤٠ر ة٥ ك٥

 در .اؿث كؼده جْؼیٖ را ٨٣ ٦ای ا٣ؼژی ا٠ا ٠نادیٙ ، كؼده اؿح٘اده پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ٍٝ٘ از ا٣ؼژی ٠نؼف اٝگ٨ی امالح ٚا٨٣ن 61 ٠ادة

 ٠گاوات(، دریایی ده )جا ك٨چک آةی گؼ٠ایی، ز٠ی٢ ظ٨رقیغی، ةادی، ا٣ؼژی٧ای :اؿث قغه گ٥٣٨ جْؼیٖ ای٢ ا٣ؼژی جسغیغپػیؼ ٤٠اةِ ٠اده ای٢

 از ٗارغ ة٤اةؼای٢،ةی٠٨اس(.  و ةی٨گاز دا٠ی، م٤ْحی، و ٗاوالب ق٧ؼی، ٦ا زةا٥ٝ ز٤گٞی، ككاورزی، زایغات و وایْات ةؼ )٠كح١ٜ ج٨ده زیـث و

 ا٣ؼژی ٤٠اةِ ج٨ٝیغ از ٠غر٣ی ا٨٣اع آ٧٣ا ٚاًتة ك٥ پػیؼ، جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی از ٠ْی٤ی دؿحة ج٨ؿْة ام٨الً  كؼده اؿث، اجعاذ ٚا٣٨٣گػار ك٥ ُٝ٘ی

  .اؿث گؼٗح٥ ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ا٣غ،
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 اؿح٘اده پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ّتارت از ١ّغجاً  ٨٠ز٨د ا١ٝٞٞی ةی٢ ص٨ٛق اؿ٤اد ٤٠ُؼ از ا٠ا

 زیـث جأدیؼات از كاؿح٢ پػیؼ ٦ای جسغیغ ا٣ؼژی ٤٠اةِ از اؿح٘اده ةؼ جأكیغ از ٦غف ك٥ اؿث ؿتب ةغان ٨٠و٨ع ای٢ اؿث. قغه

 جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ا٨٣اع از ظامی ٨٣ع ةؼ جأكیغ از ٗارغ اؿث. ة٤اةؼای٢، ٦ای ٗـیٞی( )ؿ٨ظث ٠حغاول ا٣ؼژی ٤٠اةِ ة٨دن ٠ضغود و ٠ضیٌی

 ةع٨ا٦یٟ اگؼ ة٤اةؼای٢، .قغه اؿث ا٣ؼژی ج٨ٝیغ ٤٠اةِ ة٨دن زیـث ٠ضیي ةا ؿازگار و ٗـیٞی ٔیؼ ةؼ امٞی جأكیغ دیگؼ، ٨ّا٠ٜك٤ار  در پػیؼ،

 ك٤یٟ، ةؼرؿی ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق ٤٠ُؼ از را پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی

 پػیؼ جسغیغ ا٣ؼژی ٤٠اةِ واژة از ٣یؽ ٨٣قحارای٢  در پػیؼد. ا٣سام آن ؿ٤حی یا ٠غرن ا٨٣اع از ٗارغ پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ة٥ ةایغ ارزاع

 .اؿث قغه اؿح٘اده

 

 پذٗز تجدٗد ّإ اًزصٕ اس استفادُ ٍ تَسؼِ ضزٍرت

 ا٣ؼژی ٤٠اةِ از اؿح٘اده ج٨ؿْة ة٥ ویژ٦ای ج٨ز٥ اظیؼ ؿاٝیان ًی در قغ، ٠ٌؼح ك٥ ١٦ا٨ٌ٣ر

 . اؿث ٠ـئ٥ٞ ای٢ چؼایی گ٘ث پاؿط آن ة٥ ةایغ ك٥ پؼؿكی صال .اؿث قغه ٠تػول پػیؼ جسغیغ

 وؼورت ةاب از مؼٗا و گ٤سغ ١٣ی ای٢ ٠سال در آن ٠٘نٜ ج٨میٖ و جكؼیش ًٞتغ ٠ی ٠٘نٞی ةضخ ظ٨د ٨٠و٨ع ای٢ ك٥ آ٣سا از اٝتح٥

 ا در ٨٦ درزة ٠یا٣گی٢ اٗؽایف ّٞث ١٧٠حؼی٢ گػقح٥ ؿاٝیان ًی در .قغ ظ٨ا٦غ پػیؼ ارائ٥ ٤٠اةِ جسغیغ از اؿح٘اده وؼورت ةؼ ك٨جاه ٠ؼوری

 و آب جٕییؼات اٝغوٝی ةی٢ ك١یحة ٨٦ایی، و جٕییؼات آب ارزیاةی گؽارش )چ٧ار٠ی٢ اؿث ة٨ده ای گٞعا٥٣ گاز٦ای ا٣حكار ٠یؽان اٗؽایفز٠ی٢ 

 جٕییؼات ٠ـئٞة ، صال ّی٢ در .ا٣غ داقح٥ ای گٞعا٥٣ گاز٦ای ا٣حكار در را ٣ٛف ٗـیٞی ١٧٠حؼی٢ ٦ای ؿ٨ظث ةی٢ ای٢ (. در  2007 ٨٦ایی،

 ج١ا٠ی ةؼ جأدیؼگػاری پحا٣ـیٜ اؿث ك٥ قغه ج٨میٖ رو پیف ٠ضیٌی زیـث چاٝف جؼی٢ ة٤ٞغ٠غت و جؼی٢ زغی ٤٠ؽٝة ة٥ و ٨٦ایی آب

 ة٥ ٠حْغدی ا١ٝٞٞی ةی٢ اؿ٤اد ك٥ اؿث قغه آن ٨٠زب ٠ـئ٥ٞ .  ای٢(World Summit, 2005) دارد  را ز٠ی٢ كؼة صیاجی ٦ای ز٤ت٥

 ٠ـحٛی١ی ز٠ی٥٤ اقارة ای٢ در ا االزؼ الزم ا١ٝٞٞی ةی٢ اؿ٤اد ٦ؼچ٤غ ق٨د. ازؼا و جن٨یب ای گٞعا٥٣ گاز٦ای اؿح٘اده از ٠یؽان كا٦ف ٨ُ٤٠ر

 ٦ای ا٣ؼژی زایگؽی٤ی ةا زیادی صغ جا ای گٞعا٥٣ ا٣حكار گاز٦ای كا٦ف صاوؼ، صال در ا٠ا ٣کؼده ا٣غ، جسغیغپػیؼ ا٣ؼژی ٦ای زایگؽی٤ی ة٥

 ٠ی ز٠ی٥٤ ٠ٌؼح ای٢ در ك٥ ّٞحی اوٝی٢ (. ة٤اةؼای٢،Smith and Taylor, 2008یاةغ)  ٠ی جضٛٙ ٦ای ٗـیٞی ؿ٨ظث زای ة٥ پػیؼ جسغیغ

 اؿث.  ای گٞعا٥٣ گاز٦ای ا٣حكار اٗؽایف در ٗـیٞی ؿ٨ظح٧ای ٠عؼب جأدیؼات ق٨د

 ك٤غ ٠ی ج٨زی٥ را پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی از اؿح٘اده در جـؼیِ وؼورت ك٥ ای گؽاره دو٠ی٢

 45 گػقح٥  ؿال 25 ًی ا٣ؼژی ز٧ا٣ی ٠نؼف .اؿث ٗـیٞی ا٣ؼژی ٤٠اةِ ة٨دن ٠ضغود ٠ـئٞة

 داقث. ظ٨ا٦غ اٗؽایف درمغ 39 جا ٣یؽ آی٤غه ؿال 20 ًی در و اؿث یاٗح٥ اٗؽایف درمغ

 ٗـیٞی ا٣ؼژی ٤٠اةِ از ٌْٚاً  ج٨ان ٠ی آی٤غه ؿال 50 جا ٠نؼف ا٣ؼژی آ٤٦گ ١٦ی٢ ةا ك٥ اؿث آن ةؼ ةی٤ی٧ا پیف صاوؼ، صال در ا٠ا

 ا ٨ّا٠ٜ زیؼ ؛ ٣یـح٤غ ٌْٚی ز٠ی٥٤ ای٢ در م٨رت گؼٗح٥ ةی٤ی ٦ای پیف اٝتح٥ دارد. ٚؼار اة٧ام از ای در ٦ا٥ٝ آن از پؾ و كؼد ةؼداری ة٧ؼه

 ٠ضیٌی زیـث ٦ای ٦ؽی٥٤ زغیغ، ٠عازن از ةؼداری اٗؽایكی ة٧ؼه رو٣غ ، ٠حْارف ٔیؼ ٤٠اةِ از ةؼداری ة٧ؼه زغیغ، ٤٠اةِ ككٖ ٣ُیؼ ٠حْغدی

ادؼگػار  آن ةؼ ٣یـح٤غ دٚیٙ ةی٤ی پیف ٚاةٜ صاوؼ صال در ك٥ ٗـیٞی ٦ای ا٣ؼژی ٠حْارف ٤٠اةِ ٔیؼ از ةؼداری ة٧ؼه ةاالی ٦ای ٦ؽی٥٤ و

 (.:Richter, 2010ظ٨ا٤٦غ ة٨د. 

 ةؼرؿی ٚاةٜ ا١ٝٞٞی ةی٢ و ٠ٞی از ز٤تة ٨٠و٨ع ای٢ . اؿث ا٣ؼژی جأ٠ی٢ ٠ـئٞة گیؼد ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ةایغ ك٥ ٠ـئ٥ٞ ای ؿ٠٨ی٢ 

 ةؼای ةـیاری ٦ای ٦ؽی٥٤ ك٥ اؿث قغه ٤٠سؼ ٤٠اةِ ج٨زیِ زٕؼاٗیای ا٣غ. قغه ز٧ان ج٨زیِ در پؼاك٤غه ٨ًر ة٥ ٗـیٞی ا٣ؼژی ٤٠اةِ كالً  .اؿث

 ٨١ْ٠الً  ٣یؽ ج٨ز٧ی ٚاةٜ ٦ای ١٦چ٤ی٢ ٦ؽی٥٤ ق٨د. پؼداظح٥ پی٣٨غد ٠ی و٨ٚع ة٥ ا٣حٛال ًی در ك٥ ص٨اددی ةْىاً  و ٗـیٞی ٦ای ا٣حٛال ا٣ؼژی

 . ق٨د ٠ی جض١یٜ ا٣حٛال ٠ـیؼ ٨ًل در ٤٠اةِ اجالف واؿٌة ة٥

ة٥ وؼورت اٝحؽام ة٥ ج٨ز٧ات ص٨ٛٚی در  اؿث ظارج ةضخ ص٨مٞة از ك٥ ا٣ؼژی جأ٠ی٢ درةارة دظیٜ ّٜٞ دیگؼ ١٦ؼاه ة٥ ٨ّا٠ٜ ای٢

 ز٠ی٥٤ ؿؼ٠ای٥ گػاری در ای٢ ٨٣ع از ا٣ؼژی را ة٥ روق٤ی ٠كعل ٠یـازد.

 

 اًزصٕ درتارٓ الوللٖ همزرات ت٘ي اػوال تزإ رٍ پ٘ش ّإ چالش ٍ طث٘ؼٖ هٌاتغ تز دٍلتْا حاکو٘ت اصل

 پذٗز تجدٗد ّإ
 ك٥ پؼداظث ظ٨ا٦یٟ ٨٣قحار ای٢ ٨٠و٨ع امٞی ة٥ ز٧ان در و كك٨ر٠ان در پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ووْیث ٠عحنؼ جكؼیش ةا صال

 ق٨د ٠ی پؼداظح٥ رو پیف ٦ای چاٝف ١٧٠حؼی٢ از یکی ة٥ اةحغا در اؿث. پػیؼ ٦ای جسغیغ ا٣ؼژی و ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق ٨ٚاّغ و ام٨ل ةؼرؿی

 ٦ای ا٣ؼژی درةارة ك٥ ٚا٣٨٣گػاری م٨رجی در ك٥ اؿث ؿتب ةغان ا٠ؼ ای٢ .اؿث قان ًتیْی ٤٠اةِ ةؼ دوٝح٧ا صاك١یث امٜ ٠ؼة٨ط ة٥ ك٥
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 امٜ .قغ ظ٨ا٦غ ٨٠از٥ ظامی ٦ای دق٨اری ةا ظن٨ص ای٢ در ا١ٝٞٞی ٠ٛؼرات ةی٢ ا١ّال ةغا٣یٟ، ٠ٞی ٠ٛؼرات صیٌة در را پػیؼ جسغیغ

 ٤٠اةِ ةؼ دوٝح٧ا امٜ صاك١یث اؿث. قغه گؼٗح٥ ٚؼار ٨٠رد پػیؼش ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق ام٨ل از یکی ٠ذاةة ة٥  ٤٠اةِ ًتیْی ةؼ دوٝح٧ا صاك١یث

 ةاق٤غ. داقح٥ را قان ٠ضغودة ؿؼز٠ی٤ی در ا٣ؼژی ٤٠اةِ از ةؼداری ة٧ؼه ةؼای الزم ٠ٛؼرات ج٤ُیٟ مالصیث ك٥ دوٝح٧ا ٤ْ٠اؿث ةغان ًتیْی

 قغه جأكیغ ٠ٜٞ ٠٨١ّی ؿاز٠ان ٠س١ِ ٦ای اّال٠ی٥ در ٗٛي ٥٣ امٜ ای٢ . ةاقغ كؼده ٨٤١٠ع را آ٧٣ا ا١ٜٝٞ ةی٢ ك٥ ص٨ٛق ٨٠اردی در ٠گؼ

 ٨٠رد درةارة قکی (.  ة٤اةؼای٢،Schrijver, 1997در روی٥ ١ّٞی دوٝث ٦ا ة٥ رؿ١یث ق٤اظح٥ قغه اؿث)  ٨ًر گـحؼده ة٥ ةٞک٥ ، اؿث

 صاوؼ صال در امٜ ای٢ ك٥ ةاور٣غ ای٢ ةؼ ٨٣یـ٤غگان ةؼظی « ا١ٜٝٞ ةی٢ ك٥ ص٨ٛق آ٣سا جا .٣یـث ةی٢ ا١ٜٝٞ ص٨ٛق در امٜ ای٢ ة٨دن اصحؼام

 از د٦ة ك٤غ، ٠ی اقاره ( 1385 ) ق١ـایی ك٥ ١٦ا٨ٌ٣ر امٜ، ای٢ )١٦ان(. آیغ ٠ی صـاب از ص٨ٛق ةی٢ ا١ٜٝٞ ّؼٗی ة٥ زؽئی ٤٠ؽٝة ة٥

 ةا ١ّغجاً  اةحغا امٜ ای٢ .قغ ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق وارد ّؼمة ة٨د٣غ ٠ـح١ْؼه ؿاةٛا ك٥ كك٨ر٦ایی ًٞتا٣ة اؿحٛالل رویکؼد پی در و ةْغ ة٥ 1960

 ( و 1966 ٗؼ٤٦گی و ازح١اّی اٚحنادی، ص٨ٛق ةی٢ ا١ٝٞٞی ٠یذاق و 1966 ؿیاؿی و ٠غ٣ی ا١ٝٞٞی ص٨ٛق ةی٢ )٠یذاق ةكؼی ص٨ٛق اؿ٤اد

 مؼاصحاً در ١٦چ٤ی٢ امٜ ای٢ ة٨د. رؿیغه ة٥ اؿحٛالل جازه ٦ای كك٨ر ویژه ة٥ ٠ٞح٧ا ةؼای ؿؼ٨٣قث جْیی٢ صٙ ق٤اظح٢ رؿ١یث ة٥ ةؼ ٠تح٤ی

 اؿث. گؼٗح٥ اقاره ٚؼار ٨٠رد ٣یؽ وری٨ اؿحک٧ٟٞ ٦ای اّال٠ی٥

 ٠ی ق١ار ة٥  ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق آ٠ؼة از ٨ٚاّغ یکی ٤٠ؽٝة ة٥ امٜ ای٢ آیا ك٥ اؿث ای٢ ٠یك٨د ٠حتادر ذ٢٦ ة٥ ای٤سا در ك٥ ؿؤاٝی ا٠ا

 ةؼ آن رّایث آوریٟ، ق١ار ة٥ آ٠ؼه ٨ٚاّغ از را امٜ ای٢ ك٥ م٨رجی در ك٥ ق٨د ٠ی آ٣سا ٣اقی از ؿؤال ای٢ ة٥ پاؿعگ٨یی وؼورت ظیؼ؟ یا رود

 ٣حیس٥، در .یاٗث ظ٨ا٦غ ةؼجؼی ا١ٜٝٞ ص٨ٛق ةی٢ ام٨ل دیگؼ ةؼ امٜ ای٢ ، ة٤اةؼای٢ . ة٨د ظ٨ا٦غ االزؼا الزم ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق ج١ا٠ی جاةْان

 صاك١یث امٜ ١ّٜ ٣یؽ قغ. در پاؿط ةغی٢ ؿ٨ال ةایغ گ٘ث ك٥ در ظ٨ا٤٦غ جٞٛی آن ةاًٜ ةا جْارض در ا١ٝٞٞی ةی٢ اؿ٤اد و ٠ْا٦غات كٞیة

 ة٥ ا٣ؼژی ٤٠ك٨ر ٠ْا٦غة ٠38ادة  ٠ذالً  ازؼاؿث. ٚاةٜ ةی٢ ا١ٝٞٞی دیگؼ ٠ٛؼرات پؼج٨ در و ٠ضغود ج٨ز٧ی ٚاةٜ ٨ًر ة٥ ٤٠اةِ ًتیْی ةؼ دوٝح٧ا

 ك٥ ق٨د ٠ی رؿ١یث ق٤اظح٥ ة٥ م٨رجی در ٤٠اةِ ةؼ دوٝح٧ا صاك١یث ٠اده ای٢ در دارد. اقاره ا٣ؼژی جأ٠ی٢ ٤٠اةِ دوٝح٧ا ةؼ صاك١یث امٜ

 ج٨ؿْة راؿحای در ٠ػك٨ر ٠ْا٦غة ا٦غف ٣تایغ ٤٠اةِ ةؼ صاك١یث دوٝح٧ا ا١ّال ١٦چ٤ی٢ ٠اده، ای٢ در ق٨د. ازؼا ةی٢ ا١ٜٝٞ ص٨ٛق ةا ٠ٌاةٙ

گؼٗح٢  ٣ُؼ در ةا ةایغ ٤٠اةِ ةؼ دوٝح٧ا صاك١یث امٜ ك٥ گؼٗث ٣حیس٥ ج٨ان ٠ی ٣حیس٥، در .د٦غ ٚؼار جضث جأدیؼ را ا٣ؼژی ا٨٣اع ة٥ دؿحیاةی

 ٠ضیي ك٥ ٤ْ٠اؿث ةغان ای٢ .ق٨د ازؼا ٠ضیي زیـث ةا ؿازگار ای ج٨ؿ٥ْ ؿیاؿح٧ای كؼدن جْغیٜ ةا و دوٝح٧ا ا١ٝٞٞی ةی٢ ج٧ْغات دیگؼ

در  ، ة٤اةؼای٢ گیؼد. ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ٤٠اةِ ةؼ دوٝح٧ا صاك١یث امٜ ازؼای در ةایغ ٣یؽ ةكؼیث ٠كحؼك زیـث ٠ضیي و ٦ا كك٨ر دیگؼ زیـث

 ٦ای ا٣ؼژی ٤٠اةِ ًؼیٙ از ا٣ؼژی ج٨ٝیغ ٠ْی٤ی از ٠یؽان ة٥ دؿحیاةی ةؼای ٠ٛؼرات ج٤ُیٟ ة٥ ٠ح٧ْغ ا١ٝٞٞی ةی٢ اؿ٤اد ة٤اةؼ دوٝح٧ا ك٥ م٨رجی

  .ة٨د ٠ػك٨ر ظ٨ا٤٦غ ج٧ْغات ة٥ ای٘ای ٠ح٧ْغ ق٣٨غ، پػیؼ جسغیغ

 

 پذٗز تجدٗد ّإ اًزصٕ تِ الولل ت٘ي حمَق حاضز حال رٍٗکزد
 گـحؼده ٨ًر ة٥ ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق ج٨ؿْة پایغار، ٧٣ایحا و ا٣ؼژی جأ٠ی٢ وؼورت ، ٨٦ایی و آب جٕییؼات ٗؼا٠ؼزی جأدیؼات ة٥ ج٨ز٥ ةا

٨٠ز٨د  ٠ٛؼرات زؽئیات ٠٘نٜ ةؼرؿی ٠ا ٦غف ٠سال ای٢ در اٝتح٥ .اؿث پؼداظح٥ ٦ای زایگؽی٢ ا٣ؼژی از اؿح٘اده ٠تضخ ة٥ پؼاك٤غه ٦ؼچ٤غ

 ٨٣قحار ا٦غاف ةؼای ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق پؼج٨ پػیؼ در جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ووْیث ظن٨ص در كٞی ای ة٤غی ز١ِ ة٥ دؿحیاةی مؼٗاً  ةٞک٥ ٣یـث،

جؼجیب، ؿٞـ٥ٞ  ة٥ پؼداظث. ظ٨ا٦یٟ ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق ام٨ل و ٨٠ز٨د ا١ٝٞٞی ةی٢ اؿ٤اد ة٥ ةؼرؿی اةحغا ةعف، ای٢ ك٤غ. در ٠ی ك٘ایث صاوؼ

  .قغ ظ٨ا٦غ ةؼرؿی ز٠ی٥٤ ای٢ ٨٠ز٨د در  ٣ؼم ص٨ٛق ؿپؾ و ّؼٗی ا١ٜٝٞ ةی٢ ص٨ٛق االزؼا، الزم اؿ٤اد اةحغا ص٨ٛٚی ٠ؼاجب

 

 االجزا السم اسٌاد
 ٠ْا٦غة»دار٣غ .  پػیؼ ٦ای جسغیغ ا٣ؼژی ز٠ی٤ة در ٠ٛؼراجی ك٥ ظ٨رد ٠ی چكٟ ة٥ االزؼا الزم ؿ٤غ دو كالً ا١ٝٞٞی ةی٢ ؿٌش در

 ا١ٝٞٞی ةی٢ ١٦کاری٧ای ج٨ؿْة درةارة ك٥ اؿث ةی٢ ا١ٝٞٞی ٠ْا٦غة اوٝی٢ و  ج٧٤ا ا٣ؼژی ٤٠ك٨ر . ٠ْا٦غة » كی٨ج٨ پؼوجکٜ » «ا٣ؼژی ٤٠ك٨ر

 ا٣ؼژی ةعف در گػاری جـ٧یٜ ؿؼ٠ای٥ ا٣ؼژی ٤٠ك٨ر ٠ْا٦غة جغوی٢ از امٞی ٦غف ، صٛیٛث در اؿث. قغه ا٣ؼژی جن٨یب ةعف در ٤٠ضنؼاً 

 ك٥ اؿث گ٘ح٤ی اؿث. ا٣ؼژی جؼا٣ؽیث و جسارت ٨٠ا٣ِ ةؼدن ةی٢ از جساری ؿؼ٠ای٥ گػاری، ٔیؼ ظٌؼ٦ای كا٦ف ةؼای الزم ٠ٛؼرات جْیی٢ ةا

 ٤٠ك٨ر ٠ْا٦غة ة٥ پی٨ؿح٢ ةؼرؿی ة٨دن دؿث در ة٥ ٣ُؼ ة٤اةؼای٢، پی٨ؿث. ا٣ؼژی ٤٠ك٨ر پی١ان ة٥ ٣اَؼ ّى٨ ٨٤ّان ة٥ 1111ؿال  در ایؼان

 ةؼظ٨ردار ج٨ز٧ی ٚاةٜ ا١٦یث از پػیؼ جسغیغ ٦ای ا٣ؼژی ج٨ؿْة ا٣ؼژی درةارة ٤٠ك٨ر ٠ْا٦غة ٠٘اد ة٥ ج٨ز٥ ا٠ؼ، ٠ـئ٨الن ؿ٨ی از ا٣ؼژی

 ة٨د. در ادا٥٠ ةن٨رت ٠تـ٨ط ة٥ ص١ایث ٦ای ص٨ٛٚی از ؿؼ٠ای٥ گػاران ةؼ اؿاس ٠ْا٦غه ٤٠ك٨ر ا٣ؼژی ظ٨ا٦یٟ پؼداظث. ظ٨ا٦غ
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 ُ هٌشَر اًزصِٕ  تِ هؼاّد الف( ًگاّٖ اجوالٖ

زا٣ت٥ ةؼای ةؼٚؼاری    ه ای چ٤غ  ٠ْا٦غ   ه ٠ی ق٨د  ٣ا٠یغ ECT اظحنار ة٥ ك٥  (Energy Charter Treatyه ٤٠ك٨ر ا٣ؼژی)  ٠ْا٦غ 

ر ؿٌضی وؿیِ ٣ـتث ة٥ ؿؼ٠ای٥ گػاری، جسارت و ؿایؼ ٨٠و٨ّات رازِ ة٥ ص٨زه ا٣ؼژی ٣ُیؼ جؼا٣ؽیث، ٠ضیي   ات ٚا٣٨٣ی د  ص٨ٛق و ج٧ْغ

و    ف ةا پایان ز٤گ ؿؼد  ك٥ ٠ناد ٥٦3991   ٥ اوایٜ ده ایی ة  چ٤ی٢ ٠ْا٦غ   ٦ای ایساد . اوٝی٢ زؼ٥ٚ  زیـث و ا٣حٛال جک٨ٝ٨٤ژی ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د

ر ای٢ ةؼ٥٦ ز٠ا٣ی، ٗؼمحی اؿحذ٤ایی ةؼای ١٦کاری ٠یان دوٝح٧ای قؼق و   . د  د  گؼد ، ةؼ ٠ی  ر ؿیاؿث اروپا و ز٧ان ة٨د  جٕییؼات اؿاؿی د   ایساد

ه ا٣ؼژی ة٥ ٣یاز اؿاؿی كك٨ر٦ای م٤ْحی ة٥ ا٣ؼژی ة٨٤ْان ٣یؼوی ر ای٢ ٠یان، ا١٦یث یاٗح٢ ص٨ز  .د   ٦ای ٠عحٖٞ، ٗؼا٦ٟ آ٠غ ر ز٠ی٥٤  ٔؼب د

   ه از ا٣ؼژی ظ٨د  ن جس٧یؽات اؿحعؼاج و اؿح٘اد  ر٣یؽه كؼد  گػار ة٥ ٠غ   ی از یک ؿ٨، و ٣یاز كك٨ر٦ای ةا اٚحناد  ٦ای اٚحناد ه ز٠ی٥٤  ر ١ّغ  ٠ضؼك د

یگؼ، ةاز   ٦ای ا٣ؼژی از ؿ٨ی د ه  رات و ٗؼوش ٗؼآورد  ٦ای صامٜ از ماد  رآ٠غ  ر ك٤ار اجکا ای٢ كك٨ر٦ا ة٥ د  از ًؼیٙ زػب ؿؼ٠ای٥ ظارزی د

ه آن(، ٣عـث وزیؼ وٚث   ك٤٤غ  ه ا٣ؼژی( و ٔؼب )ة٨٤ْان وارد  ر ك٤٤غ  و ٌٚب قؼق )ة٨٤ْان ماد  گكث. ة٥ ٨ُ٤٠ر جأ٠ی٢ ٦ؼ چ٥ ة٧حؼ ٤٠اِٗ د ٠ی

-ٔؼةی -ر ةعف ا٣ؼژی اروپای قؼٚی   ه ك٥ جـ٧یٜ جسارت و١٦کاری د  ٢ ای٢ ایغ، ةا ٠ٌؼح ؿاظح 3991ر ژوئ٢   (، دRuud Lubbers)   ٤ٞ٦غ

، ظ٨اؿحار ا٣سام   د  ن جأ٠ی٢ ا٣ؼژی ةؼای زا٥ْ٠ اروپا ٠ی گؼد  ر اروپای قؼٚی و جى١ی٢ قغ  ی د  ٠ؼكؽی ةا ق٨روی ؿاةٙ، ٨٠زب اصیای اٚحناد

 ًؼح ك٥    قغ ٤٠ح٧ی"٤٠ك٨ر ا٣ؼژی اروپا "ه ای ة٤ام   ، ة٥ جكکیٜ ٠ْا٦غ3993ؿا٠تؼ    ر د  د  وگ٦٨ا  . ای٢ گ٘ث  ر ای٢ ز٠ی٥٤ قغ  وگ٦٨ایی د گ٘ث

 ٨٠و٨ّات پیگیؼی ة٥   ٠ح٧ْغ ٤٠ك٨ر ای٢ ه  ك٤٤غ ا٠ىاء اّىاء.   ة٨د ه  قغ   پیك٧٤اد اروپا ق٨رای ك١یـی٨ن ؿ٨ی از ؿال ١٦ی٢ ٨ٗری٥ ر  د آن كٞی

ر   ر ص٨زه ٦ایی چ٨ن ؿؼ٠ای٥ گػاری د  كاركث د٠ جؼویر ز٧ث آور اٝؽام " ٠ت٤ایی ٣ا٥٠ ٨٠اٗٛث"  یک   ا٣ْٛاد ٨ُ٤٠ر ة٥ ١٦کاری ا٣سام و آن

 & General Agreement on Tariffگات ) وگ٦٨ای ر ظالل گ٘ث  ك٥ د -ای٢ ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠    . ٠ػاكؼات ز٧ث ا٣ْٛاد  ةعف ا٣ؼژی گكح٤غ

Trade)  پی٨ؿح٢ ةا و   قغ ٤٠سؼ "ه ٤٠ك٨ر ا٣ؼژی  ٠ْا٦غ " ة٤ام ی  ؿ٤غ ج٧ی٥ ة٥ پؼجٕال ٝیـت٨ن ر  د 3994 ؿا٠تؼ  د 37 جاریط ر  د- گؼٗث ا٣سام 

 .  یغ  گؼد االزؼاء الزم 3998 آوریٜ 36 جاریط از  ّى٨، ا٠ی٢ ؿی

ر پ٤ر   ص٨ٛٚی دق٘اٗیث    ر ص٨زه ا٣ؼژی، ؿال٠ث ٠ضیي زیـث و ة٧ت٨د  د   و ج٨ؿ٥ْ ةازار٦ای آزاد   اٗی چ٨ن:ایساد  ا٠ؼوزه ای٢ ٤٠ك٨ر ةا ا٦غ

٦ای ٠ؼجتي ةا ٠ضیي  ٠ض٨ر: جسارت، جؼا٣ؽیث، ؿؼ٠ای٥ گػاری ظارزی، صٜ و ٗنٜ اظحالٗات و پؼوجکٜ رازِ ة٥ ة٧ی٥٤ ؿازی ا٣ؼژی و ز٤ت٥

 اٝگ٨یی ٨٤ّان و یاٗح٥ ا٣ؼژی ة٥ ٠ؼة٨ط ص٨ٛٚی   ٨ٚاّغ ٠یان ر  د ظامی پ٨یایی و زایگاه ا١ٝٞٞی، ةی٢ رن  ٠غ ات  ٠ْا٦غ از یکی ٨٤ّان ةا  زیـث

 .اؿث جکا٠ٜ ر  د ز٨ان

ر   ه و د  ار ة٨د  ةؼظ٨رد ECTگان   ج٧ی٥ ك٤٤غ   ر ٣ؽد  ر ةعف ا٣ؼژی از ا١٦یث ویژه ای د  ٨و٨ّات ٨ٗق، ٠تضخ ؿؼ٠ای٥ گػاری د٠ ٠یان ر  د 

ه ا٣ؼژی، ة٥ ؿؼ٠ای٥   ك٤٤غ  ر و وارد  ماد ةؼ٥٦ ز٠ا٣ی ك٣٨٤ی ٣یؽ ارزقی اٗؽو٣حؼ یاٗح٥ اؿث، چؼا ك٥ اوالً؛ صسٟ ةاالیی از ١٦کاری ٠یان كك٨ر٦ای

٦ای ٠ؼجتي ةا ا٣ؼژی ٣ُیؼ جسارت و جؼا٣ؽیث، ٠ـحٞؽم اؿحعؼاج ا٣ؼژی از ًؼیٙ  ر ای٢ ةعف اظحناص یاٗح٥، دا٣یاً؛ ةـیاری از ْٗاٝیث  گػاری د

را    ارزی ظ٨د   رآ٠غ  ه د  یژه كك٨ر٦ایی ك٥ ١ّغر ةعف ا٣ؼژی، ة٨  رصال ج٨ؿ٥ْ و ؿؼ٠ای٥ پػیؼ د  ؿؼ٠ای٥ گػاری اؿث ك٥ ای٢ ا٠ؼ ةؼای كك٨ر٦ای د

 را ه  ٠ْا٦غ گان  ك٤٤غ ج٧ی٥ ا٣ؼژی، ةعف ر  د گػاری ؿؼ٠ای٥   زیاد ریـک٧ای: داٝذاً اؿث؛ صیاجی ةـیار  ،  از ًؼیٙ ٗؼوش ا٣ؼژی جأ٠ی٢ ٠ی ك٤٤غ

. كك٨ر   ار٣غ  ةؼد ریـک كا٦ف و ظارزی ٦ای ؿؼ٠ای٥ زػب اٗؽایف راه ر  د گا٠ی ز٠ی٥٤، ای٢ ر  د ا١ٝٞٞی ةی٢ ٠ٛؼراجی ج٤ُیٟ ةا جا اقث  د ةؼآن

ت ٦ا ٠ٌا٥ْٝ   ه، و پؾ از ٠غ  ه صـاس ة٨د  اری از ذظایؼ ٤ٔی ا٣ؼژی و ٨٠ْٚیث ویژه جؼا٣ؽیحی ٣ـتث ة٥ ای٢ ٠ْا٦غ  ٝیٜ ةؼظ٨رد  ایؼان ٣یؽ ة٥ د

٦ای  ه ، كارگؼوه  ر ای٢ ٠ْا٦غ  ر راؿحای ّى٨یث كا٠ٜ د  . از آن پؾ و د  رآ٠غ  ه د  ة٥ ّى٨یث ٣اَؼ ای٢ ٠ْا٦غ 1111ؿا٠تؼ   د 37ر جاریط   ؿؼا٣سام د

. ا٠ا ةا ج٨ز٥ ة٥   ه جكکیٜ قغ  ٦ای ٠عحٖٞ ٠ؼجتي ةا ص٨زه ا٣ؼژی ةؼای ةؼرؿی ٨٠ا٣ِ و آدار اٝضاق ایؼان ة٥ ای٢ ٠ْا٦غ جعننی از وزارت ظا٥٣

٦ای اظیؼ  ر ؿال  ای، ای٢ ١٦کاری ٦ا د ةؼ أٞب ا٣ؼژی ٦ا از ز٥ٞ١ ا٣ؼژی ٦ـح٥ ای ایؼان و ق٨١ل ٤٠ك٨ر ا٣ؼژی ٦ای ؿیاؿی ٠ـئ٥ٞ ٦ـح٥ ز٤ت٥

ر ص٨زه ٣٘ث و گاز   ر ةعف ا٣ؼژی د  گػاری، جسارت و جؼا٣ؽیث د ٦ای ؿؼ٠ای٥ ه ز٤ت٥  ر صاٝی ك٥ ٨٠و٨ع امٞی ای٢ ٠ْا٦غ  كا٦ف یاٗح٥ اؿث، د

ه   ر ای٢ ٠ْا٦غ  ر ظن٨ص ّى٨یث كا٠ٜ ایؼان د  از روق٤ی د  ام، ٠ی ج٨ان چكٟ ا٣غ٠ْؼوف ة٥ ةؼز 5+3ای ایؼان ةا  اؿث. اٝتح٥ پؾ از ج٨اٗٙ ٦ـح٥

 .  یغ  گؼد   ه ة٧ؼه ٤٠غ  ر ای٢ ٠ْا٦غ  د   ٦ای ٨٠ز٨د ، جا ةح٨ان ٦ؼچ٥ ة٧حؼ از َؼٗیث  ةی٤ی ٨١٣د را پیف

 

ECT ّد  چْار هَضَع اصلٖ را پَشش هٖ د  : 
اظٞی و یا ا٠حیازات   ؿؼ٠ای٥ گػاران د ة٥ ه  قغ ه  اد  د ا٠حیازات اٌّای اؿاس ةؼ ظارزی ٤٠اةِ ج٨ؿي ا٣ؼژی ر  د گػاری ؿؼ٠ای٥ جؼویر .3

   اد  ر ٠ٜٞ كا٠ٞة ا٨ٝد  ه د  ذكؼ قغ

 (WTO) ز٧ا٣ی جسارت ؿاز٠ان ٨ٚا٣ی٢ اؿاس ةؼ ا٣ؼژی   آزاد جسارت .1

 ةؼق ٦ای قتک٥ و ٥ٝ٨ٝ ظ٨ٌط ًؼیٙ از ا٣ؼژی جؼا٣ؽیث ی  آزاد .1

 ٨ر٦ا و ؿؼ٠ای٥ گػارانكك یا و كك٨ر٦ا ٠یان ٤٠اٚكات ٗنٜ و صٜ ةؼای ظاص ٠کا٣یؽم یک ةؼٚؼاری .4
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گػاری ٦ا و گؼٗح٢  ف ٤٠ك٨ر میا٣ث از ؿؼ٠ای٥  ه، ٦غ  قغ   ر ٤٠ك٨ر مؼاصحاً ٚیغ  ر ٤٠ك٨ر ا٣ؼژی ة٥ ّٞث ای٤ک٥ د  ٦ای ص٨ٛٚی د ص١ایث

٦ای  ٨ّای ص٨ٛٚی از ؿ٨ی قؼكث  د 11ار اؿث. جاك٨٤ن   ردا٠حیازات ویژه از كك٨ر٦ای ماصب ٤٠اةِ )ا٣ؼژی( اؿث، از ا١٦یث ٗؼاوا٣ی ةؼظ٨

٨ّا   كك٨ر٦ای ّى٨ ًؼف د   ٨٠رد   ر چ٤غ  ه اؿث. د  ، اٚا٥٠ قغ  ه ا٣ؼژی ك٥ ّى٨یث ٤٠ك٨ر را پػیؼٗح٥ ا٣غ  ك٤٤غ   ؿؼ٠ای٥ گػار ّٞی٥ كك٨ر٦ای ج٨ٝیغ

 .  ؿث ةؼرؿی ٠ی ةاقغ  ر د  ٦ایی ٣یؽ ٨٤٦ز د ه  ه و پؼو٣غ  ٠ضک٨م قغ

ا١ٝٞٞی اؿث ك٥ ٤٠ضنؼاً ةؼای جا٠ی٢ ٣یاز٦ای ةعف  و ٠كعن٥ ٧٠ٟ اؿث، اوالً ج٧٤ا ٠س٥ّ٨١ ٨ٚا٣ی٢ ةی٢  ارای د  ه ٤٠ك٨ر ا٣ؼژی د  ْا٦غ٠

 .  ه ای از كك٨ر٦ای اروپایی و آؿیایی ة٥ آن پی٨ؿح٥ ا٣غ  ه و دا٣یاً ًیٖ گـحؼد  ا٣ؼژی ًؼاصی قغ

 

 اًزصٕ هٌشَر ُ  هؼاّد ر  د گذاراى سزهاِٗ اس حمَلٖ ّإ حواٗت  ب(

.   ار، ١ٌ٠ئ٢ و ق٘اف ٠ی ةاقغ  ٠ضیٌی پایغ   گػاری وؼوری اؿث و الز٥٠ آن، وز٨د ه ا٣ؼژی، ؿؼ٠ای٥  ة٥ ٨ُ٤٠ر جا٠ی٢ جٛاوای ٗؽای٤غ

یا ٣ٛه  ر ٠ٛاةٜ ظٌؼاجی ١٦چ٨ن ؿٞب ٠اٝکیث ٠ـحٛیٟ و یا ٔیؼ ٠ـحٛیٟ، رٗحار جتْیه آ٠یؽ و  ٦ای ظارزی د گػاری قؼكث میا٣ث از ؿؼ٠ای٥

٦ای ؿؼ٠ای٥ گػاران و  . ٝػا ة٥ ٨ُ٤٠ر ٣یٜ ة٥ ظ٨اؿح٥  گػاری ٠ی ق٨د ؿازی الزم و جك٨یٙ ؿؼ٠ای٥   ام از ٠ٛؼرات ٤٠ك٨ر، ةاّخ اّح١اد  ٦ؼكغ

اجی   ٧١یغر راؿحای میا٣ث از آن ج  ه و د  ه قغ  وی٢ ٠ٛؼرات ٤٠ك٨ر ص٨ٛق ًؼٗی٢ ٠ضحؼم ق١ؼد  كك٨ر٦ای ؿؼ٠ای٥ پػیؼ، الزم اؿث جا از ًؼیٙ جغ

ر   ؿؼ٠ای٥ گػاران و ا١ًی٤ان ظاًؼ آ٧٣ا د   . ای٢ ٧٠ٟ ٥٣ ج٧٤ا ة٥ ٣ِ٘ ؿؼ٠ای٥ گػاران اؿث ةٞک٥ ة٥ ّٞث ای٤ک٥ زٞب اّح١اد  د  ةی٤ی گؼد پیف

كك٨ر٦ای ، ٤٠ْ٘ث   د  ه ا٣ؼژی ٠ی گؼد  ك٤٤غ   ٦ای آ٣ان ة٥ ؿ١ث كك٨ر٦ای ج٨ٝیغ ن ؿؼ٠ای٥  ظن٨ص ص١ایث ٤٠ك٨ر از آ٧٣ا، ٨٠زب ؿؼازیؼ قغ

ه قتی٥ ة٥   ه كك٨ر٦ای ًؼف ٠ْا٦غ  گػاری، اٝؽا٠اجی را ةؼ ٧ّغ ة٥ ٨ُ٤٠ر ص١ایث از ؿؼ٠ای٥ ECT.   ٨١٣د   ؿؼ٠ای٥ پػیؼ را ٣یؽ جا٠ی٢ ظ٨ا٦غ

ؼة٨ط ة٥ . ٠ٛؼرات ٠  ٦غ  ( ٚؼار ٠ی دBITگػاری ) وزا٣ت٥ ؿؼ٠ای٥  ات د  ( و ٠ْا٦غNAFTAآ٠ؼیکای ق١اٝی )   ٠ٛؼرات ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ جسارت آزاد

وٝث   ر ظن٨ص اظحالٗات ؿؼ٠ای٥ گػار و د  د 16ه   ه اؿث. ٠اد  ةی٤ی قغ ٤٠ك٨ر، پیف 5ر ةعف   رج د  ٤٠غ 16-18  ر ٨٠اد  صٜ و ٗنٜ اظحالٗات د

ص ج٘ـیؼ ر ظن٨  ٦ای ّى٨ د اظحالٗات ٠یان دوٝث 17ه   ه اؿث؛ ٠اد  اوری( ووِ قغ  ّى٨ ٤٠ك٨ر)ةا اٌّای صٙ رز٨ع ٠ـحٜٛ ؿؼ٠ای٥ گػار ة٥ د

 .  ٦ـح٤غ ظارج 17 ه  ٠اد ق٨١ل از ك٥   ك٤غ ٠ی ةؼرؿی را ی  ٨٠ارد 18  ه  ه اؿث و ٠اد  اد  ٣ُؼ ٚؼار د   را ٠غ ECTیا ازؼای 

قؼایي ةؼاةؼ ةؼای    ف ای٢ ٠ٛؼرات ایساد  ه اؿث. ٦غ  ةی٤ی قغ ه ٤٠ك٨ر پیف  ر ةعف ؿ٨م ٠ْا٦غ  گػاری د ٠ٛؼرات ص١ایث از ؿؼ٠ای٥

٦ای  . ٤٠ك٨ر ص١ایث  گػاری ٦ا ٠ی ةاقغ ٦ای ٔیؼ جساری ٠ؼجتي ةا چ٤ی٢ ؿؼ٠ای٥ ر ٣حیس٥ كا٦ف ریـک  ر ةعف ا٣ؼژی و د  گػاری د ؿؼ٠ای٥

( و Pre-Establishment Phaseگػاری ) ه اؿث: یکی ٠ؼص٥ٞ ٚتٜ از قؼوع و جضٛٙ ؿؼ٠ای٥  و ةعف جٛـیٟ كؼد  گػاری را ة٥ د ؿؼ٠ای٥

گػاری،  ر ٠ؼص٥ٞ ٚتٜ از اؿحٛؼار ؿؼ٠ای٥  (. ٠ٛؼرات ٤٠ك٨ر دPost-Establishment Phaseگػاری ) ز اؿحٛؼار ؿؼ٠ای٥یگؼی ٠ؼص٥ٞ پؾ ا  د

-Hardگػاری ای٢ ٠ٛؼرات چ٧ؼه ؿعث و اٝؽام آور) ر ٠ٌِٛ پؾ از جضٛٙ ؿؼ٠ای٥  ، ا٠ا د  ( ٦ـح٤غSoft-Lawجاً ٣ؼم و ا٣ٌْاف پػیؼ )  ١ّغ

Lawر ای٢ ٠ؼص٥ٞ ٠ضٛٙ   د   ٦ایی ك٥ از آ٧٣ا مضتث ة٥ ٠یان ٠ی آیغ ، و ص١ایث   ار ٠ی ق٣٨غ  ازؼایی ازتاری ةؼظ٨رده و از و١ا٣ث   ا كؼد  ( پیغ

 .  ٠ی ق٣٨غ

 

 :حواٗت   ٍد  حد ٍ اهٌِ  د  

 ECT 3ه   . ٠اد  گػاری ؿؼ٠ای٥ گػاران ٚاةٜ ا١ّال ٠ی ةاقغ ر راة٥ٌ ةا ؿؼ٠ای٥  د ECT 1ر ةعف   رج د  ٠ٛؼرات ص١ایحی ٠ػك٨ر ٤٠غ

 ه اؿث:  ی٢ گ٥٣٨ جْؼیٖ كؼد  گػاری و ؿؼ٠ای٥ گػار را ةغ ؿؼ٠ای٥

 :1ُ   هطاتك هاد

 ٚا٨٣ن ًتٙ ةؼ ك٥ كـی یا ه  ة٨د كك٨رّى٨ جاةْیث ارای  د یا ی  ق٧ؼو٣غ صٙ   وازغ ك٥ صٛیٛی قعل یک از اؿث ّتارت گػار ؿؼ٠ای٥ 

ر آن   تٙ ٚا٨٣ن ٚاةٜ ا١ّال دً ةؼ ك٥ یگؼی  د ؿاز٠ان یا قؼكث یک یا ؛  ارد  د اٚا٠ث آ٣سا ر  د ائٟ  د ٨ًر ة٥ ّى٨، كك٨ر آن ١ٞٚؼو ر  د ا١ّال ٚاةٜ

 گػاری ة٥ ٤ْ٠ی: ه اؿث. و ؿؼ٠ای٥  كك٨ر ّى٨ جاؿیؾ قغ

جضث ٠اٝکیث یا ك٤حؼل یک ؿؼ٠ای٥  ؼژی ك٥ ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ یا ٔیؼ ٠ـحٛیٟر ةعف ا٣  ی د  ٦ؼ ٨٣ع ٠ال ٠ؼجتي ةا یک ْٗاٝیث اٚحناد

 :  ةاقغ ٠ی ذیٜ   گػار اؿث و قا٠ٜ ٨٠ارد

 ا٨٠ال ٨١ٞ٠س و ٔیؼ ٨١ٞ٠س، ٨ٛ٤٠ل و ٔیؼ ٨ٛ٤٠ل و ٦ؼ گ٥٣٨ ص٨ٛق ٠اٝکیث از ٚتیٜ: ازاره، ر٢٦، ودی٥ٛ و و١ان؛ -اٖٝ

ر ؿؼ٠ای٥ یک قؼكث یا ة٤گاه جساری و اوراق ٚؼو٥   یگؼ اقکال ٠كاركث ةؼاةؼ د  دقؼكث یا ة٤گاه جساری، یا ؿ٧ام، ؿ٧ٟ اٝكؼك٥ یا  -ب

 ٦ای قؼكث یا ة٤گاه جساری؛ ٦ی  و ؿایؼ ةغ

 ه و ة٥ ؿؼ٠ای٥ گػار واةـح٥ اؿث؛  ی ة٨د  ارزش اٚحناد   ی ك٥ وازغ  اد  ٠ٌاٝتات پ٨ٝی و ٠ٌاٝتات ا٣سام كار ةؼ صـب ٚؼارد -ج

 ٠اٝکیث ٨٤ْ٠ی؛ -  د
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ه گؼٗح٢   ٦ای اٌّایی ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ن ةؼای ة٥ ٧ّغ یا ةؼ اؿاس ازازه ٣ا٥٠ ٦ا و پؼوا٥٣   اد  ه ة٥ وؿی٥ٞ ٚا٨٣ن یا ٚؼارد  صٙ اٌّا قغ٦ؼ  -و

 ر ةعف ا٣ؼژی.  ی د  ٦ؼگ٥٣٨ ْٗاٝیث اٚحناد

اوری ج٨ؿي ؿؼ٠ای٥ گػاران   صٙ رز٨ع ة٥ د   ود  ا٥٤٠ و صغ  ٣یؽ د 16ه   ، ٠اد1ر ةعف   د   ا٥٤٠ ص١ایحی از ؿؼ٠ای٥ گػاران ٨٠ز٨د  ٠حْاٚب د

و  ECTوٝث ًؼف   ه ة٥: اظحالٗات ٠یان یک د  قغ   ود  اوری ٠ضغ  ٨ّا ة٥ د  ر ارزاع د  ه صٙ ؿؼ٠ای٥ گػاران د  ر ای٢ ٠اد  ه اؿث. د  را جؼؿیٟ كؼد

 ر ١ٞٚؼو ًؼف اظحالف.  ٦ای ؿؼ٠ای٥ گػار د گػاری ر ظن٨ص ؿؼ٠ای٥  ، آن ٦ٟ د ECTیگؼ   ؿؼ٠ای٥ گػار ٠حت٨ع ًؼف د

 ه اؿث.  اد  ٣ُؼ ٚؼار د   ة٥ ٨ُ٤٠ر ص١ایث از ؿؼ٠ای٥ گػاران، آ٧٣ا را ٠غ ECTازیٟ ك٥   ٦ایی ٠ی پؼد  ارد  ا٥٠ ة٥ ةؼرؿی اؿحا٣غ  ر اد  د

 

  11ُ  هاد 1   تٌد -الل حواٗت اس سزهاِٗ گذار  هؼ٘ار حد -1

ه   گػاری آ٠غ وزا٣ت٥ ؿؼ٠ای٥  ات د  ر ٠ْا٦غ  رٗحار ةا ؿؼ٠ای٥ گػار ظارزی ك٥ ة٥ كؼات دی از ام٨ل اؿاؿی   اد  جْغ ECT 31ه   ٠اد 3   ة٤غ

ه   ٠اد 3   ر ة٤غ  . د  ٣غ  ا٥٠ ة٥ م٨رت گػرا ةؼرؿی ٠ی گؼد  ر اد  ه اؿث ك٥ د  ه قغ  أٞب ٠ْیار٦ای ص١ایحی گ٤سا٣غ   ر ای٢ ة٤غ  و د   اؿث را ةؼ٠ی ق١ؼد

 ه اؿث:  آ٠غ 31

ار، ةؼاةؼ،   قؼایي پایغ   گػاری ٠ٌاةٙ ةا ٠ٛؼرات ای٢ ٤٠ك٨ر، ٨٠َٖ اؿث ةا جك٨یٙ و ایساد ه ؿؼ٠ای٥  ر٦ای ًؼف ٠ْا٦غ٦ؼیک از كك٨"

. چ٤ی٢ قؼایٌی ٠ی ةایـث قا٠ٜ   را ٗؼا٦ٟ ١٣ایغ   ر ١ٞٚؼو ظ٨د  گػاری د ه، ا٠کان ؿؼ٠ای٥  یگؼ ٠ْا٦غ  ٨ٌٞ٠ب و ق٘اف ةؼای ؿؼ٠ای٥ گػار ًؼف د

ارجؼی٢   از پایغ   . ١٦چ٤ی٢ ؿؼ٠ای٥ گػار ةایغ  ( ةا ؿؼ٠ای٥ گػاران ةاقغfair and equitable treatmentال٥٣ و ٤٠ن٘ا٥٣ )  ّادة٥ رٗحار    ج٧ْغ

از ٦یچ ًؼیٛی    ی٢ ٣تایغ  و ٦یچیک از ٠حْا٦غ   ٣غ  ار گؼد  ( ةؼظ٨ردthe most constant protection and securityص١ایث و ا٤٠یث)

اری و   ؿحؼؿی، ٣گ٧غ  ه، د  یؼیث، اؿح٘اد  ( ٠غunreasonable or discriminatory measures) آ٠یؽ جتْیه و ٨ْٛ٠ل ٔیؼ ا٠ات  اٚغ  ةا

ر   ر ٣ُؼ گؼٗح٥ د  ٦ای د اٜٚ ٠ْیار  از صغ   ج٨اٗٙ ٚؼار گؼٗح٥ ٣تایغ   ی، رٗحاری ك٥ ٨٠رد  ر ٦یچ ٨٠رد  و د   اری ؿؼ٠ای٥ گػار را ٠عحٜ ك٤غ  ة٧ؼه ةؼد

یگؼ   گػاری ًؼف د ر ٚتال ؿؼ٠ای٥ گػار یا ؿؼ٠ای٥  اجی ك٥ د  ج٧ْغ   ٣غ  ٠ی گؼد   ٠ح٧ْغ   اد  . ٦ؼیک از ًؼٗی٢ ٚؼارد  ا١ٜٝٞ ك١حؼ ةاقغ ص٨ٛق ةی٢

 ".  ه اؿث را رّایث ١٣ای٤غ  یغ  و الزم االزؼا گؼد   ه گؼٗح٥ ا٣غ  ه ةؼ ٧ّغ  ٠ْا٦غ

 

 الًِ ٍ هٌصفاًِ  رفتار ػاد -2

ه   ٠ٞؽم قغ ECTگػاری، ًتٙ  ؿؼ٠ای٥   اد  ٦ای ؿؼ٠ای٥ پػیؼ ًؼف ٚؼارد وٝث  ، د  ٠الص٥ُ قغ 31ه   ٠اد 3   وم ة٤غ  ر گؽاره د  ١٦ا٣گ٥٣٨ ك٥ د

   ج٨ز٥ ة٥ كارةؼد ا١ٜٝٞ اؿث و ةا . ای٢ ٠ْیار ةؼگؼٗح٥ از ص٨ٛق ةی٢  اقح٥ ةاق٤غ  ال٥٣ و ٤٠ن٘ا٥٣ د  ر ٥١٦ صال رٗحاری ّاد  ةا ؿؼ٠ای٥ گػاران د   ا٣غ

ر ز٠ی٥٤   گػاری، ة٥ یک امٜ ٧٠ٟ د وزا٣ت٥ ؿؼ٠ای٥  ات د  ر چارچ٨ب ٣٘حا و ٠ْا٦غ  ه د  ر اظحالٗات پیف آ٠غ  اوری د  ٦ای د ی٨ان  آن ج٨ؿي د   زیاد

ه اؿث. الزم ة٥ ذكؼ اؿث   رزیغو   ٣یؽ آن را ة٥ رؿ١یث ق٤اظح٥ و ةؼ آن جاكیغ ECTه اؿث و   یٜ قغ  ٦ای ص٨ٛٚی از ؿؼ٠ای٥ گػاران جتغ ص١ایث

ر ٣ُؼ   ه ة٥ اظحالف و ةا د  گی ك٤٤غ  اوری رؿیغ  ه ٠ؼزِ د  ه و جكعیل رٗحار ٠تح٤ی ةؼ ای٢ ٠ْیار ةؼ ٧ّغ  ٚیٛی از ای٢ ٠ْیار ارائ٥ ٣كغ  ك٥ جْؼیٖ د

   ا٥٤٠ ا١ّال آن را وؿیِ ك٤غ  د   وری ٠ی ج٨ا٣غا  . اٝتح٥ اٌّای اظحیاری وؿیِ ة٥ ٠ؼزِ د  گؼٗح٢ اوواع و اص٨ال ٦ؼ ٚىی٥ ة٥ ٨ًر ظاص ٠ی ةاقغ

اٜٚ   . وٝی صغ  روةؼو ؿازد   یغ  گػاری را ةا ج٧غ اوری ؿؼ٠ای٥  ة٥ ٣ُام د   ر ةؼظی قؼایي اّح١اد  و د   د  اوران را ٨٠زب گؼد  ی د  و ا١ّال ٣ُؼ ٗؼد

-goodاز ا٣حُارات ٠كؼوع ؿؼ٠ای٥ گػاران، رّایث امٜ صـ٢ ٣یث ) قا٠ٜ، ص١ایث   ارد  د   ٦ایی ك٥ ةؼای جكعیل ای٢ امٜ وز٨د  ارد  اؿحا٣غ

faithر ١٦ی٢ راؿحا امٜ ٤٠ِ   . ١٦چ٤ی٢ و د  ه از ص٨ٛق ٠ی ةاقغ  رؿی ٤٠ن٘ا٥٣ و ٤٠ِ ؿ٨ء اؿح٘اد  اد  ر ٗىای ٚا٣٨٣ی كك٨ر ٠یؽةان، د  (، دتات د

ا١ٝٞٞی ةؼ  و ج٨اٗٛات ةی٢   ر ج١ام اؿ٤اد  ك٥ د   امٜ ةـیار ١٧٠ی ٦ـح٤غ و  (، د principle of transparencyؿؼا٥٣ و امٜ ق٘اٗیث )  رٗحار ظ٨د

 .  ه اؿث و ٠ؼازِ ٚىایی و ازؼایی دوٝث ٠یؽةان ٣یؽ ٠کٖٞ ة٥ رّایث آ٧٣ا ٠ی ةاق٤غ  قغ   آ٧٣ا جاكیغ

 

 ارتزٗي حواٗت ٍ اهٌ٘ت  پاٗد -3

.   ٣غ  ار گؼد  ارجؼی٢ ص١ایث و ا٤٠یث ةؼظ٨رد  گػاران ٠ی ةایـث از پایغك٥ ؿؼ٠ای٥    ارد  ٠ٛؼر ٠ی د 31ه   ٠اد 3   ةعف اول گؽاره ؿ٨م ة٤غ

پٞیؾ ة٥ ز٨ٞگیؼی از    ورای ج٧ْغ -ای٢ ٠ْیار    ی ٠ت٧ٟ اؿث، ةا ای٢ صال ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ  جا صغ ECTر چارچ٨ب   ٠ْیار د ای٢  ٚیٙ  ٨٧٘٠م د

وٝث ؿؼ٠ای٥ پػیؼ ة٥ ص١ایث از   قا٠ٜ وَی٥٘ د -گػاری ٣ـتث ة٥ ؿؼ٠ای٦٥ای ٗیؽیکی ٠كاة٥،  اظٞی و آؿیب  ٦ای د ظؼاةکاری ٣اقی از ق٨رش

 .  ر ز٠ی٥٤ كاری و ؿٌش ْٗاٝیث آ٧٣ا ٣یؽ ٠ی ةاقغ  ج٨ا٣ایی جساری ؿؼ٠ای٥ گػاران د

 

 م تثؼ٘ض  ػد -4

 ٦ا گػاری ؿؼ٠ای٥ از اری  ةؼد ة٧ؼه و اری  ٣گ٧غ ؿحؼؿی،  د ه،  اؿح٘اد یؼیث،  ٠غ   ارد  د  ٠ٛؼر ٠ی 31ه   ٠اد 3   وم از گؽاره ؿ٨م ة٤غ  ةعف د

 رٗحار قؼط ةا ارجتاًی   ایساد ةاّخ آ٠یؽ جتْیه و ٨ْٛ٠ل ٔیؼ ا٠ات  اٚغ ة٥ ارزاع.   د  گؼد ٠عحٜ آ٠یؽ جتْیه و ٨ْٛ٠ل ٔیؼ ا٠ات  اٚغ  ةا    ٣تایغ
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١٦پ٨قا٣ی ٚاةٜ ج٨ز٧ی  31 ه  ٠اد 3   ة٤غ ر  د رج  ٤٠غ قؼط و  د ای٢ ٠یان اقث  د اذّان   ةایغ و. اؿث ه  یغ  گؼد   آ٠غ آن قؼح ك٥ ٤٠ن٘ا٥٣ و ال٥٣  ّاد

 .  ارد  د   وز٨د

 

 (Umbrella clauseشزط التشام ػام ) -5

 ٚتال ر  د ك٥   ٦ـح٤غ اجی  ج٧ْغ رّایث و  ٠ٞؽم ة٥ جى١ی٢   اد  ٦ؼیک از ًؼٗی٢ ٚؼارد ECT، 31ه   ٠اد 3   ر آظؼی٢ گؽاره ة٤غ  د

 pacta sunt)   . ای٢ ٚـ١ث ةؼ امٜ وٗای ة٥ ٧ّغ  ه گؼٗح٥ ا٣غ  كان ة٥ ٧ّغؿؼز٠ی٤ ر  د یگؼ  د ًؼف ص٨ٛٚی و صٛیٛی اقعاص ٦ای گػاری ؿؼ٠ای٥

servanda٣ـتث ة٥ اجتاع ًؼف    ات ظاص ظ٨د  ه ة٥ ٥١٦ ج٧ْغ  جا ٦ؼیک از ًؼٗی٢ ٠ْا٦غ   ر جالش ا٣غ  . ای٢ قؼوط )اٝحؽام( د  ٠ی ك٤غ   ( جاكیغ

ر ٠ٛاةٜ ٦ؼ   ی ؿؼ٠ای٥ گػار د  اد  ٝیٜ ص١ایحی ك٥ از ص٨ٛق ٚؼارد  ؛ اول ة٥ د  ار٣غ  ای ةؼظ٨رد . چ٤ی٢ ٠ٛؼراجی از ا١٦یث ویژه  ر٣غیگؼ اصحؼام ةگػا  د

ر چارچ٨ب   دٝیٜ ك٥ ٨٤٦ز ٦ٟ   وم ة٥ ای٢ د  و د   ٦غ  اری رخ د  یا ةا ا١ّال ٚا٣٨٣گػاری و اد   اد  ه ٚؼارد  ای ك٥ ١٠ک٢ اؿث ةا ٣ٛه ؿاد اظ٥ٞ  گ٥٣٨ ٠غ

یا ظیؼ؛ ة٤اةؼای٢ ٣ٛه    ا١ٝٞٞی یک كك٨ر ٠ضـ٨ب ٠یك٣٨غ ات ةی٢  ا١ٜٝٞ ٠٨١ّی كا٠الً ٠كعل ٣یـث ك٥ چ٤ی٢ ا١ّاٝی ٣ٛه ج٧ْغ ص٨ٛق ةی٢

.   د  دجٞٛی گؼ ECTی ٦ؼیک از ًؼٗی٢، ٠ٌاةٙ ةا   اد  ات ٚؼارد  ٚؼار گؼٗح٥ ١٠ک٢ اؿث جساوز ة٥ ج٧ْغ 31ه   اجی ك٥ جضث پ٨قف ٠اد  چ٤ی٢ ج٧ْغ

ر   ه ) ةا د  گی ك٤٤غ  ه ٠ؼازِ رؿیغ  ، ٠كعل ٣یـث وجْیی٢ آن ة٥ ٧ّغ  ه ٠ی ق٨د  ٣ا٠یغ "قؼط اٝحؽام ّام "ٚیٙ ای٢ قؼط ك٥ امٌالصاً   ا٥٤٠ ی د  د

 ٣ُؼ گؼٗح٢ ٠ٛؼرات ٤٠ك٨ر ا٣ؼژی( ٚؼارگؼٗح٥ اؿث.

وٝث   ٦ای صاك١یحی ج٨ؿي د ة٥ ة٧ا٥٣   اد  و ٣ٛه ٚؼارد   اد  یکی از ٠كکالت ٠ؼة٨ط ة٥ قؼط اٝحؽام ج١ایؽ ٠یان ٣ٛه مؼٗاً جساری ٚؼارد

ه ٠یان اظحالٗات مؼٗاً   ر پی جؼؿیٟ ظ٨ًٌی ٠ح١ایؽ ك٤٤غ  ه قؼوط ٠كاة٥ قؼط اٝحؽام د  اوری ا١ّال ك٤٤غ  ٠یؽةان ؿؼ٠ای٥ اؿث و أٞب ٠ؼازِ د

، ٠ـئ٥ٞ و ٠كکٜ جْیی٢   ٣یؽ پػیؼٗح٥ ق٨د ECTر چارچ٨ب   ١ایؽی د. ةا ای٢ صال اگؼ چ٤ی٢ ج  جاً جساری از اظحالٗات صاك١یحی ٦ـح٤غ  یا ١ّغ

جا اظحالٗات ٣اقی از    ارد  د   ای٤ک٥ چ٥ اظحالٗی صاك١یحی اؿث و چ٥ اظحالٗی جساری ١٦چ٤ان پا ةؼزاؿث. )اٝتح٥ ای٢ ا٠کان ةؼای ًؼٗی٢ وز٨د

 .(  ٠ـحذ٤ی ك٤٤غ ECTای٢ قؼط را از مالصیث 

 

   اد  رفتار هلل کاهلٔ الَد -6

ه ٠ی   از آن اؿح٘اد   ٦ای ةازرگا٣ی زیاد  اد  ٚؼارد ر  ك٥ د   اد  از امالح ٠ٜٞ كا٠ٞة ا٨ٝد   ه و٠ٛن٨د  آ٠غ 31ه   ٠اد 3   ر گؽاره چ٧ارم ة٤غ  ای٢ قؼط د

،   ٦ای كك٨ری ةکا٤٦غ و یا از جْؼ٥ٗ   ٤٦غ  غیگؼی ة  اً ا٠حیازات ةیكحؼی ة٥ كك٨ر٦ای د  ، ةْغ  اد  ه ٚؼارد  ٦ای ا٠ىاء ك٤٤غ وٝث  ، آن اؿث ك٥ اگؼ د  ق٨د

قؼایي ة٧حؼی را ةؼای  ECTیگؼ اگؼ یکی از ًؼٗی٢   . ة٥ ةیا٣ی د  ق٣٨غ   ة٧ؼه ٤٠غ از آن ا٠حیاز٦ا   ةح٨ا٤٣غ   ة٥ ظ٨د   یگؼ، ظ٨د  ٦ای د ًؼف

 .  قغ   ٥ ٨ًر اج٠٨اجیک از آن ٠ح١حِ ظ٨ا٤٦غ٤٠ك٨ر ة یگؼ  و ًؼٗی٢ د   د  ٠ی گؼد ECT   ، ای٢ ا٠حیاز وارد  گػاری اٌّا كؼد ؿؼ٠ای٥

گػاری ؿؼ٠ای٥ گػاران، ةٞک٥  ر ظن٨ص ؿؼ٠ای٥  ٥٣ ج٧٤ا د   اد  و ٠ٌاةٙ آن قؼط ٠ٜٞ كا٠ٞة ا٨ٝد   ارد  ای٢ قؼط را ةیان ٠ی د 31ه   ٠اد 7   ة٤غ

٣یؽ، ٚاةٜ ا١ّال ٠ی    ؿحؼؿی ٠ی ق٨د  اری و د  ة٧ؼه ةؼد ه،  اری، اؿح٘اد  یؼیث، ٣گ٧غ  گػاری ك٥ قا٠ٜ، ٠غ ٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ ؿؼ٠ای٥ ٣ـتث ة٥ ْٗاٝیث

 .  ةاقغ

 

 شزط رفتار هلٖ -7

 ر  د    اد  ٠ٜٞ كا٠ٞة ا٨ٝد   ؛ )٠ا٤٣غ  م جتْیه ٠ی ةاقغ  ه اؿث، امٜ ّغ  ر ٤٠ك٨ر ة٥ رؿ١یث ق٤اظح٥ قغ  قؼط اؿاؿی )یا صٙ اؿاؿی( ك٥ د

ر ٠ٛؼرات   د   اد  و رٗحار ٠ٜٞ كا٠ٞة ا٨ٝد ٠ٞی رٗحار امٜ ا١ّال ٣حیس٥ امٜ ای٢ و( اؿث وٝث  د ١ّٜ ٠ت٤ای جتْیه م  ّغ ٣یؽ ٠ٞی رٗحار قؼط

 ٤٠ك٨ر

یگؼ كك٨ر٦ا   اظٞی و اجتاع د  اجتاع د   ر ٨٠رد  ( ٦یچگ٥٣٨ جتْیىی دNATIONAL TREATMENT؛ ی٤ْی اول: ٠ٌاةٙ رٗحار ٠ٞی )  ٠ی ةاقغ

 31ه   ٠اد 7   .)ة٤غ  د  ، ٠یان اجتاع كك٨ر٦ای ٠عحٖٞ ٣یؽ ٦یچگ٥٣٨ جتْیىی ا١ّال ٣گؼد  اد  ة ا٨ٝدوم: ًتٙ امٜ ٠ٜٞ كا٠ٞ  . د  اقح٥ ةاقغ  ٣غ   وز٨د

 ٤٠ك٨ر(

 ةیكحؼی ا٠حیازات و اقث  د ظارزی گػاران ؿؼ٠ای٥ ة٥ ٣ـتث ة٧حؼ  اظٞی رٗحاری  ةا ؿؼ٠ای٥ گػاران د   ةؼ ٠ت٤ای قؼط رٗحار ٠ٞی، ٣تایغ

گػاری ةا  ر ص٨ٛق ؿؼ٠ای٥  ی٥ اروپا، رٗحار ٔیؼ جتْیه آ٠یؽ د  ٣ی و اجضادز٧ا جسارت ؿاز٠ان ٣ُام ةا ٠ٛایـ٥ ر  د صال ای٢ ةا.   یغ  گؼد ٚائٜ آ٧٣ا ةؼای

 ه اؿث و ك١حؼ ج٨ؿ٥ْ یاٗح٥ اؿث.  اٚتال ك١حؼی ٨٠از٥ قغ

ر   جا اةؽار٦ای ٨٠دؼی را د   ٠ی ك٤غه را ٠ٞؽم   ٦ای ًؼف ٠ْا٦غ وٝث  ك٥ د   ٠ی ةاقغ 31ه   ٠اد 31   ر ای٢ ظن٨ص ة٤غ  یگؼ د  ٠ٛؼره ٧٠ٟ د

 .  گػاری جى١ی٢ ك٤٤غ ٦ای ؿؼ٠ای٥  اد  گػاری و ٚؼارد ر ارجتاط ةا ؿؼ٠ای٥  ظ٨ا٦ی ؿؼ٠ای٥ گػاران و ا١ّال ص٨ٛٚكان د  اد  اظٞی قان، ةؼای د  ص٨ٛق د

 

 



 691 -699، ص 6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 اهَال اس هالک٘ت سلة -8 

.   ه، ٠ی ةاقغ  یغ  وی٢ گؼد  ؿٞب ٠اٝکیث جغ   ر ٨٠رد  ك٥ د 31ه   ، ٠ادECTر   یکی از ١٧٠حؼی٢ ٠ٛؼرات رژیٟ ص١ایحی از ؿؼ٠ای٥ گػاران د

 fullی اؿث ةؼ امٜ زتؼان ظـارت كا٠ٜ )  گػاری و جاكیغ وزا٣ت٥ ؿؼ٠ای٥  ات د  ه قتی٥ ٠ٛؼرات ٠كاة٥ ٠ْا٦غ  ای٢ ٠اد 3   ة٤غ

compensationارد  اقْار ٠ی د ه  . ای٢ ٠اد  د  ( ك٥ ٠حْاٚب ؿٞب ٠اٝکیث ا٨٠ال ٠ٌؼح ٠ی گؼد  : 

   و ١٦چ٤ی٢ ٣تایغ   د  گؼد   اد  ه ١ٞٚغ  ره قغ  ه یا ٠ناد  ٠ٞی قغ   ی ٣تایغ  اد  یگؼ ًؼٗی٢ ٚؼارد  ر ١ٞٚؼو د  د   اد  ارایی ؿؼ٠ای٥ گػاران ًؼٗی٢ ٚؼارد  د"

ر   ٗی د  ؼای ٦غة -3: ٠اٝکیحی ؿٞب چ٤ی٢ ك٥ زایی ٠گؼ ؛  ارد  د ره  ٠ناد یا  ك٥ ادؼی ٠كاة٥ ٠ٞی ؿازی   ا٠اجی ٚؼار گیؼد  ام یا اٚغ  ر ٠ْؼض ٦ؼ اٚغ  د

 و ٤٠اؿب ؿؼیِ، اظث  پؼد ةا ١٦ؼاه -4 و   ةاقغ گؼٗح٥ م٨رت ال٥٣  ّاد گی  رؿیغ جضث -1 ،  ٣تاقغ آ٠یؽ جتْیه -1 ،  ةاقغ ٠٨١ّی ٤٠اِٗ  ز٧ث

 ".  ةاقغ ظـارت ٨٠دؼ

ة٥ ص١ایث ّٞی٥ ؿٞب ٠اٝکیث ٔیؼ ٚا٣٨٣ی ا٨٠ال ؿؼ٠ای٥ گػاران ج٨ؿي    ود  ٠ضغا١٦یث ص١ایث از ؿؼ٠ای٥ گػاران ّٞی٥ ؿٞب ٠اٝکیث، 

ره، ك٥ ة٥ ا٣ضاء ٠عحٖٞ از ز٥ٞ١ ؿٞب ٠اٝکیث   ا٠اجی ةا ادؼات ٠كاة٥ ٠ٞی ؿازی یا ٠ناد  وٝث ٠یؽةان ؿؼ٠ای٥ ٣یـث، ةٞک٥ ای٢ ص١ایث ّٞی٥ اٚغ  د

، ٦ٟ   گػاری را ةا ٠كکٜ ٨٠از٥ ؿازد اری از ؿؼ٠ای٥  اره و ة٧ؼه ةؼد  یات گؽاف ك٥ اد٠ٛؼرات ؿعث گیؼا٥٣ و ٠اٝ   ه ٠ا٤٣غ  ٔیؼ ٠ـحٛیٟ یا ظؽ٣غ

ه مؼ٤ُٗؼ از ؿٞب   ٦ای ٠عحٖٞ اؿث. ادؼ ٧٠ٟ ای٢ ٠اد ز٨ٞگیؼی از ج١ا٠ی اقکال ؿٞب ٠اٝکیث ة٥ ة٧ا٥٣ 31ه   ف ٠اد  و ٦غ   م٨رت ٠ی گیؼد

ریاٗث ؿؼیِ، ٤٠اؿب و   ٞب ٠اٝکیث ٔیؼ ٚا٣٨٣ی، ای٢ اؿث ك٥ ؿؼ٠ای٥ گػاران ٠ـحضٙ ده ( و ؿ  آ٠غ 31ه   ر ٠اد  ٠اٝکیث ٚا٣٨٣ی )ك٥ قؼح آن د

 .  ٦ـح٤غ   ٠ذؼ ظـارات ظ٨د
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 ًت٘جِ گ٘زٕ
 ٦ای جسغیغپػیؼ ا٣ؼژیر ص٨زه ا٣ؼژی ة٥ ویژه   گػاری د ر ز٠ی٥٤ ؿؼ٠ای٥  زا٣ت٥ د   ه چ٤غ  ه ٤٠ك٨ر ا٣ؼژی را ٠ی ج٨ان ١٧٠حؼی٢ ٠ْا٦غ  ٠ْا٦غ

گػاری  ر ص٨زه ؿؼ٠ای٥  ه ك٥ جض٨ٝی قگؼف د  وی٢ ٨١٣د  گػاری ٠ٛؼراجی را جغ ه ة٥ ٨ُ٤٠ر جـ٧یٜ، جؼویر و ص١ایث از ؿؼ٠ای٥  ا٣ـث، ای٢ ٠ْا٦غ  د

ر ٣ُؼ گؼٗح٢   ا٣ؼژی )ة٥ ویژه ةا در ص٨زه   گػاری د ر ؿؼ٠ای٥  ی ؿؼ٠ای٥ گػاران د  ٦ای زغ ٥ٔ  ٔغ  . یکی از د  د  ٦ای ا٣ؼژی ٠ضـ٨ب ٠ی گؼد ر پؼوژه  د

ازی   م ١٠ا٣ْث و ؿ٤گ ا٣غ  وٝث و ّغ  ٦ای د ای(، جى١ی٢ ص١ایث ٣٘ث، گاز و ٦ـح٥   ٦ای ا٣ؼژی ٠ا٤٣غ ر ةیكحؼ ز٤ت٥  وٝث د  جـٞي و صاك١یث د

ر ز٧ث ص١ایث از ؿؼ٠ای٥   ٨ز٧ی را داقح٥ و ٠ٛؼرات ٚاةٜ ج  ك٥ ٤٠ك٨ر ا٣ؼژی ة٥ ظ٨ةی ة٥ ای٢ ٧٠ٟ ٣ُؼ د   ر ْٗاٝیث قان ٠ی ةاقغ  وٝث د  د

ان   و چ٤غ  را د ECTام   اوری ا١٦یث اٚغ  ه اؿث. ة٥ ویژه صٙ رز٨ع ٠ـحٜٛ ؿؼ٠ای٥ گػاران ة٥ ٠ؼزِ د  وی٢ كؼد  ٦ای آ٣ان جغ گػاران و ؿؼ٠ای٥

ا١ٝٞٞی و ةی  ر ٠ؼزْی ةی٢  د   ة٥ اصٛاق صٙ ظ٨دوٝث ٦ا ٠ٌؼح اؿث(   ر رواةي ٠یان د  ون ٠الصُات ؿیاؿی )ك٥ ٔاٝتاً د  ةغ   ك٥ ٠ی ج٨ا٤٣غ   ٠ی ك٤غ

 .  ٨ّا ١٣ای٤غ  ًؼف اٚا٥٠ د

 .دارد ا١٦یث گػقح٥ از ٠اٝی اؿث، ةیف جأ٠ی٢ ةؼ ٠تح٤ی ك٥ پؼوژه ٦ایی ازؼای ةؼای زغیغ روق٧ای ة٥ كارگیؼی ك٣٨٤ی قؼایي در

٣٘ث و  پؼوژه ٦ای م٤ْث از ةـیاری در قی٨ه ای٢ ا١ّال ا٠کان آن ق٨١ل گـحؼدگی  ك٥ اؿث ایغه ٤٠اؿتی EPCFةاره ٚؼارداد٦ای  در ای٢

 ٠غیؼیث ٠اٝی ظ٨د و جعننی ٠غیؼیحی، ج٨ان و جسؼةیات از اؿح٘اده ةا ٠یح٨ا٤٣غ داظٞی پی١ا٣کاران و ٗؼا٦ٟ ٠یک٤غ را ا٣ؼژی ٦ای جسغیغ٣اپػیؼ

 در ٦ا ًؼح ازؼای ای ةؼ ٚؼاردادی قی٨ة ای٢ ة٨دن زغیغ ة٥ ج٨ز٥ ةا اٝتح٥ .گیؼ٣غ ةؼ٧ّغه ٠كحؼك یا ا٣٘ؼادی م٨رت ة٥ را پؼوژه ٠اٝی جأ٠ی٢

 زتؼان و وْٖ ٣ٛاط ةؼای كا٦ف جالش و ٠ؽایا كؼدن ةؼزـح٥ ٨ُ٤٠ر ة٥ ٚؼارداد٦ا ٨٣ع ای٢ ٠ْایب و ٠ؽایا دٚیٙ ، ق٤اؿایی ٣٘ث م٤ْث

ا٣ؼژی ٦ای جسغیغ٣اپػیؼ ٤٠اؿب ةؼای   BOTگیؼد. ا٠ا ةایغ ج٨ز٥ كؼد ك٥ قی٨ه ؿؼ٠ای٥ گػاری  ٚؼار او٨ٝیث در ٠یتایـث ٨٠ز٨د ظأل٦ای

دارد و ٨١ْ٠ال ةؼای ا٣ؼژی ٦ای  وز٨د پؼوژه ٦ا ای٢ در ظن٨می ةعف ا٣ضنار ایساد و ًؼص٧ا ٠٨١ّی ز٤تة ٣ت٨ده چؼاك٥ ظٌؼ ٗؼا٨٠قی

جسغیغ٣اپػیؼ ك٥ در كك٨ر ٠ا ةن٨رت كا٠ٜ در اظحیار ةعف دوٝحی اؿث و ١٧٠حؼی٢ ٤٠اةِ درآ٠غ ٠ٞی كك٨ر )م٤ایِ ٣٘ث و گاز ك٥ ةیف از 

ژی ٦ای درمغ اٚحناد ایؼان را جضث پ٨قف ٚؼار ٠یغ٦غ( ٠ضـ٨ب ٠یك٨د، جس٨یؽ ١٣یك٨د. ا٠ا ای٢ ٨٣ع ؿؼ٠ای٥ گػاری ٦ا ةؼای ا٣ؼ 51

ةا جسغیغپػیؼ ٤٠اؿب ة٨ده و ٨٠زتات اؿحٛتال ؿؼ٠ای٥ گػاران ةعف ظن٨می از ؿؼ٠ای٥ گػاری در ای٢ ةعف را ٗؼا٦ٟ ٠یک٤غ. ١٦چ٤ی٢ 

ج٨ز٥ ة٥ وؼورت ج٨ؿ٥ْ كارةؼد ا٣ؼژی ٦ای جسغیغپػیؼ در كك٨ر و ٝؽوم رّایث و ١٦ـ٨یی ةا امٜ چ٧ٜ و چ٧ارم ٚا٨٣ن اؿاؿی ز٨٧١ری 

گػاری ةعف  در ایؼان زٞب ٠كاركث و ص١ایث از ؿؼ٠ای٥ و جسغیغپػیؼ ٦ای ٨٣ ؿاز٠ان ا٣ؼژیه ٠كا٦غه ٠یک٤یٟ ك٥ ا٠ؼوزاؿال٠ی ایؼان، 

 .٦ای ظ٨د ٚؼار داده اؿث جؼی٢ ٠ا٨٠ریث ٔیؼدوٝحی را از ١ّغه
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