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  چکیذٌ
( ثش اػبع دالیُ ٔتفبٚتی عشاحی ٚ ٔقشفی ٌشدیذٜ اػت. ٞذف اكّی آٖ، BOTا٘تمبَ )-ثٟشٜ ثشداسی-سٚیىشد ػبخت 

ٔذِی اػت وٝ اص ػشٔبیٝ ثخؾ   BOTغّجٝ ثش ٔـىالت ٔٛجٛد دس سٚؿٟبی ػٙتی اجشای پشٚطٜ ٞب ٔی ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ 

ٔی خلٛكی ثشای ٔـبسوت دس تٛػقٝ صیش ػبختٟبی وـٛس وٝ ثغٛس ٔقَٕٛ دس ا٘حلبس ثخؾ دِٚتی ٔی ثبؿذ، اػتفبدٜ 

دس ایشاٖ ٚ ثشسػی ٚ ؿٙبػبیی فٛأُ ٔحشن ٚ ثبصداس٘ذٜ ایٗ سٚیىشد  BOTٕ٘بیذ. دس ایٗ ٔمبِٝ دس ٔٛسد اجشای پشٚطٜ ٞبی 

دس پشٚطٜ ٞبی ٘یشٌٚبٞی ثحج ٔی ٕ٘بیذ. ایٗ ٔمبِٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ فٛأّی ٘ؾیش ثبصاس ٔلشف ٚػیـ ا٘شطی ا ِىتشیىی ٚ 

ػٛق ٔی دٞذ. اص ػٛی دیٍش، ثخؾ خلٛكی  BOTثٝ ػٛی اػتفبدٜ اص سٚیىشد  وٕجٛد ثٛدجٝ دِٚتی، تٛػقٝ ٘یشٌٚبٟٞب سا

ٕٔىٗ اػت ثذِیُ سیؼه ٚ فذْ لغقیت ثبالی دس ٔٛسد ٔذَ ٔبِی پیچیذٜ ایٗ سٚیىشد اٍ٘یضٜ وٕی داؿتٝ ثبؿذ. فالٜٚ 

ج ایجبد ٔٛا٘قی دس ثشایٗ، فٛأّی ٘ؾیش ثی حجبتی التلبدی ٚ ٔـىالت تجذیُ اسصٞبی خبسجی )چٙذ ٘شخی ثٛدٖ اسصٞب( ثبف

 ساٜ تحمك اػتفبدٜ اص ٔـبسوت ػشٔبیٝ ٌزاساٖ خبسجی دس تٛػقٝ ٘یشٌٚبٜ ٞبی وـٛس ٔی ثبؿٙذ.

 

 ، پشٚطٜ ٞبی ٘یشٌٚبٞی، فٛأُ ٔحشن، فٛأُ ثبصداس٘ذٜ BOT كلیذی: َای ياشٌ
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  مقذمٍ -1
وـٛسٞب ٘یبصٔٙذ اػتفبدٜ اص سٚؿٟبی ٘ٛیٗ أشٚصٜ ثشای دػتیبثی ثٝ تٛػقٝ پبیذاس التلبدی، اجتٕبفی ٚ صیؼت ٔحیغی ،  

اجشای پشٚطٜ ٞبی صیشػبختی ٔی ثبؿٙذ. سٚؿٟبی ٘ٛیٗ اجشای پشٚطٜ ٞب ، ثٛیظٜ ثٝ ٔٙؾٛساػتفبدٜ اص ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ 

خلٛكی عشاحی ٌشدیذٜ اػت. ثٙبثشایٗ دس دٞٝ ٞـتبد ٔیالدی، ثؼیبسی اص وـٛسٞبی آػیبیی ثٝ ٔٙؾٛس استمبء صیشػبختٟبی 

. ٕٞچٙیٗ جزاثیت سٚؽ [3،2،1،4]آغبص ٕ٘ٛد٘ذ  ٚ افضایؾ سفبٜ اجتٕبفی، خلٛكی ػبصی پشٚطٜ ٞبی صیشػبختی سافٕٛٔی 

( دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ثٝ دِیُ ٔضایبی اسائٝ ؿذٜ تٛػظ سٚؽ فٛق اِزوش افضایؾ BOTا٘تمبَ )-ثٟشٜ ثشداسی-ػبخت

بدٜ اص تٛاٖ ػشٔبیٝ ٌزاسی، ٔذیشیت ٚ فٙبٚسی ثخؾ خلٛكی ٔی یبفتٝ اػت. ٔضیت اكّی ایٗ سٚؽ تغییش ٍ٘شؽ دِٚتٟب دس اػتف

ثبؿذ. ٔغبِقبت ٌزؿتٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ پتب٘ؼیُ ثبصاس ثشای تِٛیذ ٘یشٚ ٚ ٘یض جزة ػشٔبیٝ ٞبی داخّی ٚ خبسجی دس 

 اػتفبدٜ اص ایٗ سٚؽ تقییٗ وٙٙذٜ ٔی ثبؿٙذ.

( ثحج ٔی ٕ٘بیذ. ثشسػیٟب ٘ـبٖ ٔی دٞذ BOTا٘تمبَ )-شداسیثٟشٜ ث-ایٗ ٔمبِٝ ٕٞچٙیٗ دس ٔٛسد ٔضایبی سٚؽ ػبخت

دیذٌبٟٞب ٚ ػبختبسٞبی حمٛلی، التلبدی ٚ اجتٕبفی ٞش وـٛس ٘یبصٔٙذ ػبصٌبسی ثب سٚؿٟبی ٘ٛیٗ اجشای پشٚطٜ ٞب ٔی ثبؿٙذ. 

آغبص ٌشدیذٜ ٚ ثیـتش دس پشٚطٜ ٞبی ػبخت ٘یشٌٚبٟٞب اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. تحّیُ  3179دس ایشاٖ اص ػبَ  BOTاػتفبدٜ اص سٚؽ 

دس ایشاٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٘مؾ دِٚت دس تٛػقٝ عشحٟبی صیشثٙبیی ثٝ خلٛف تٛػقٝ ٘یشٌٚبٟٞب ثؼیبس  BOTؿشایظ اجشای 

      پشسً٘ ثٛدٜ اػت.

 

 (BOTاوتقال )-بُرٌ برداری-ساخت يیکردر -2
اص صٔبٖ ا٘مالة كٙقتی، ٔیضاٖ كٙقتی ؿذٖ ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ؿبخلٟبی  اػبػی تٛػقٝ یبفتٍی جٛأـ ٔختّف ٔحؼٛة 

ٔی ؿٛد ٚ تٕبْ وـٛسٞبی جٟبٖ جٟت سؿذ ٚ تٛػقٝ، دس ایٗ ساٜ ٌبْ ٌزاؿتٝ ا٘ذ. أشٚصٜ، ا٘شطی اِىتشیىی سا ٔی تٛاٖ ثذیٟی 

غیشٕٔىٗ اػت.ٞش  "تبٔیٗ آة ٚ غزا دس ایٗ جٛأـ ثذٖٚ ٚجٛد ثشق تمشیجبای وٝ   تشیٗ جضء ص٘ذٌی كٙقتی ثشؿٕشد ثٝ ٌٛ٘ٝ

چٙذ جٛأـ سؿذ ػشیقتشی داؿتٝ ثبؿٙذ ٘یبص آٟ٘ب  ثٝ ا٘شطی اِىتشیىی ٘یض ػشیقتش سؿذ ٔی ٕ٘بیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ دس ثشٞٝ ای اص 

بختٟبی تٛػقٝ كٙقت ثشق ٘خٛاٞذ داد. اص صٔبٖ، دیٍش ٔٙبثـ ٔبِی دِٚتٟب وفبف حجٓ فؾیٓ ػشٔبیٝ ٌزاسی الصْ ثشای ایجبد صیشػ

ایٗ سٚ ثٝ ٔٙؾٛس ثٟشٜ ٌیشی اص ٔٙبثـ ٔبِی ثخؾ خلٛكی افٓ اص داخّی ٚ خبسجی، ایجبد ٔـٛق ٞبی الصْ جٟت اجشای 

 ٘یشٌٚبٟٞبی خلٛكی دس دػتٛس وبس دِٚتٟبی وـٛسٞبی تٛػقٝ یبفتٝ یب دس حبَ تٛػقٝ لشاس ٌشفتٝ اػت.

تٛػقٝ دس ٔٙغمٝ خبٚسٔیب٘ٝ ٔی ثبؿذ وٝ دس تالؽ اػت وٝ اص وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ  ایشاٖ یىی اص وـٛسٞبی دس حبَ

جذا ؿذٜ ٚ ثٝ وـٛسٞبی تٛػقٝ یبفتٝ تجذیُ ؿٛد. اص ایٗ سٚ، پغ اص پبیبٖ جًٙ ایشاٖ ٚ فشاق، دِٚت ثٝ تٛػقٝ صیشػبختٟبی 

ا٘تؾبس ٔی سفت، ٔٙبثـ ٔبِی دِٚت ثشای اجشای وـٛس اص عشیك اختلبف ٔٙبثـ ٔبِی ثٝ ایٗ پشٚطٜ ٞب ٕٞت ٌٕبؿذ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ 

 خٛد لشاس داد.تٕبٔی پشٚطٜ ٞب وبفی ٘جٛد، اص ایٗ سٚ، دِٚت سٚؿٟبی دیٍش تبٔیٗ ٔبِی پشٚطٜ ٞب سا دس دػتٛس وبس 

( ٚ ثب ثٟشٜ Project Financeثش اػبع سٚؽ تبٔیٗ ٔبِی پشٚطٜ ٔحٛس ) "أشٚصٜ، تبٔیٗ ٔبِی ٘یشٌٚبٟٞبی خلٛكی فٕذتب

( دس لبِت اسائٝ ثٝ ثبصاسٞبی ا٘شطی ٚ BOOثٟشٜ ثشداسی)-ٔبِىیت-( ٚ ػبختBOTا٘تمبَ )-ثٟشٜ ثشداسی-اص اٍِٛی ػبختٌیشی 

( ا٘جبْ ٔی ؿٛد. دس ایٗ اٍِٛٞب دِٚت ٔیضثبٖ ٚ یب ٔلشف PPA( یب خشیذ ا٘شطی )ECAیب لشاسدادٞبی ثّٙذ ٔذت تجذیُ ا٘شطی )

(افالْ ٕ٘ٛدٜ ٚ ػپغ ثب٘یبٖ IPPخٛد سا جٟت اجشا ثلٛست تِٛیذ ثشق خلٛكی )وٙٙذٜ فٕذٜ ا٘شطی، یىی اص عشحٟبی ٘یشٌٚبٞی 

 اجشای پشٚطٜ سا ا٘تخبة ٔی ٕ٘بیذ.
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 مسایا  -2-1

دس تبٔیٗ ٔبِی پشٚطٜ ٞبی صیشػبخت ٔضایبی ثبِمٜٛ صیبدی داسد ثٍٛ٘ٝ ای وٝ دس اغّت وـٛسٞب اص  BOTاػتفبدٜ اصسٚیىشد 

، ثشخالف پشٚطٜ BOTثـ ثٛدجٝ ای ٚ اػتمشام دِٚتی اسجح تش ؿٕشدٜ ٔی ؿٛد. دس سٚؽ ٌضیٙٝ ٞبی ػٙتی ٔب٘ٙذ اػتفبدٜ اص ٔٙب

دِٚت وٙتشَ ساٞجشدی خٛد سا ثش سٚ٘ذ پشٚطٜ حفؼ ٔی وٙذ. اص ایٙشٚ، ٔضایبی اكّی ایٗ سٚؽ دس تبٔیٗ  ،خلٛكی "ٞبی وبٔال

 ٔبِی پشٚطٜ ٞب فجبستٙذ اص:

 [5]ای وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ٔؼتمیٓ دِٚت ػشٔبیٝ ثخؾ خلٛكی ثٝ فٙٛاٖ یه ٔٙجـ ٔبِی جذیذ ثش 

 ٔذیشیت ٚ اثتىبسات ثخؾ خلٛكی ػجت وبٞؾ ٞضیٙٝ ٚ صٔبٖ ٚ افضایؾ ثٟشٜ ٚسی دس ثٟشٜ ثشداسی اص پشٚطٜ ٞب 

 ا٘تمبَ سیؼه ٚ ٔؼئِٛیت پشٚطٜ ثٝ ثخؾ خلٛكی 

 ا٘تمبَ فٙبٚسی ثٝ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٔحّی اص عشیك ثخؾ خلٛكی ٚ تٛػقٝ ػشٔبیٝ ّٔی 

  ؿبخق ثشای ا٘ذاصٜ ٌیشی وبسآیی ثخؾ دِٚتی دس ٔمبثُ ثخؾ خلٛكی ٚ استمبء ٔذیشیت صیشػبختفشكت ایجبد یه 

 

 ساختار حقًقی، اقتصادی ي اجتماعی -2-2

، پشٚطٜ ٞبیی پیچیذٜ ٚ عٛال٘ی ٔذت ٞؼتٙذ وٝ اص ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٔتفبٚتی ٘ؾیش BOTپشٚطٜ ٞبی صیشثٙبیی ثب سٚیىشد 

ٙذٌبٖ، ٔٛػؼبت ٔبِی، اػپب٘ؼشٞب، ثٟشٜ ثشداس، تبٔیٗ وٙٙذٌبٖ تجٟیضات ٚ پیٕب٘ىبساٖ  دِٚت ٔیضثبٖ، ؿشوت پشٚطٜ، ٚاْ دٞ

. آٟ٘ب ٘یبصٔٙذ صٔب٘ی ثشای [6]اص ِحبػ التلبدی ٚ حمٛلی داسای پیچیذٌیٟبی فشاٚا٘ی ٞؼتٙذ  BOTتـىیُ ؿذٜ ا٘ذ. پشٚطٜ ٞبی 

بدی ٞؼتٙذ. ٕٞچٙیٗ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ا٘تؾبس ٔزاوشٜ، ٔـبسوت ٚ حٕبیت دِٚت ٔیضثبٖ ٚ ٘یض فضبی ٔٙبػت ػیبػی ٚ التل

داس٘ذ وٝ ٔؼبئّی ٘ؾیش حجبت ػیبػی، حجبت لب٘ٛ٘ی، فضبی ٘ؾبستی ٔٙبػت، فضبی آصاد تجذیُ اسص خبسجی، ٚ ٘یض دیٍش إِبٟ٘بیی 

 وٝ ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی خبسجی ٔٙبػت ٞؼتٙذ دس وـٛس فشاٞٓ ٌشد٘ذ.  

                                                             

 در ایران BOTاستفادٌ از ريیکرد  -3
 وقش ديلت در تًسعٍ صىعتی -3-1

اص ٘مغٝ ٘ؾش ػیبػتٍزاساٖ ساٞجشد تٛػقٝ كٙقتی دس ایشاٖ، ِٔٛفٝ ٞبی اكّی ایٗ ساٞجش فجبستٙذ اص: تٛػقٝ ٚ ٔـبسوت ثخؾ 

ٔؼتمیٓ خبسجی،  تٛػقٝ ثبصاسٞبی ٔبِی ٚ ٘یض خلٛكی، تٛػقٝ صیشػبختٟبی وـٛس، آصادػبصی تجبست، جزة ػشٔبیٝ ٌزاسی 

تٛػقٝ فٙبٚسی دس لبِت فضبی ٔٙبػت ٚ پبیذاس التلبد والٖ. ثٝ ٔٙؾٛس دػتیبثی ثٝ ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی دس تٛػقٝ عشحٟبی 

التلبد  "صیشثٙبیی، وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ ثبیذ ثٝ ػٕت تغییش ٘مؾ دِٚتٟب ٚ ٘یض جٟب٘ی ؿذٖ حشوت ٕ٘بیٙذ. اص ایٙشٚ، اٚال

ثٝ ثبصاسٞبی جٟب٘ی ٔتلُ ؿٛد تب ثتٛا٘ذ اص ٔضایبی تجبست جٟب٘ی اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثبفج تٛػقٝ ؿشوتٟبی لٛی ثخؾ  ایشاٖ ثبیذ

خلٛكی ؿٛ٘ذ تب آٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ دس ثبصاسٞبی جٟب٘ی ثٝ سلبثت ٔٛحش ثب دیٍش ؿشوتٟب ثپشداص٘ذ. ثٙبثشایٗ، ثخؾ خلٛكی ٔی تٛا٘ذ اص 

تٛػقٝ ثخؾ خلٛكی ثب  ،"بی ثضسي ثیٗ إِّی ثٝ ٔٙبثـ ٔبِی ٚ فٙبٚسی سٚص د٘یب دػتشػی یبثذ. حب٘یبعشیك ٕٞىبسی ثب ؿشوتٟ

ٚیظٌیٟبی اؿبسٜ ؿذٜ، ٘یبصٔٙذ فشاٞٓ آٚسدٖ ؿشایظ ٔٙبػت ثشای ثٛجٛد آٔذٖ ؿشوتٟبی خلٛكی وبسآٔذ ثب ؽشفیتٟبی ٔٙبػت 

 كٙقتی ٔی ثبؿذ.

ـٛس یىی اص اكّی تشیٗ ٚؽبیف دِٚت ٔی ثبؿذ وٝ الصٔٝ آٖ تذٚیٗ، تـٛیك ثخؾ خلٛكی ثشای ٔـبسوت دس تٛػقٝ و      

اجشا ٚ ٘ؾبست ٔؼتٕش ثش ػبص ٚ وبسٞب ٚ ػیبػتٟب ی ٕٞبًٞٙ ثشای ٘یُ ثٝ ایٗ ٞذف اص ػٛی دِٚت ٔی ثبؿذ. اص ایٗ سٚ، الصٔٝ ایٗ 

 بؿذ.تٕشوض ثش حجبت التلبدی ٚ ػیبػی ٔی ث "ایجبد ٔٛػؼبت لٛی ٚ وبسآٔذ ٚ حب٘یب "سٚیىشد اٚال

ثب ٍ٘بٞی اجٕبِی ثٝ ثش٘بٔٝ ٞبی دْٚ، ػْٛ ٚ چٟبسْ تٛػقٝ، وٓ ٚثیؾ ٔی تٛاٖ دسیبفت وٝ تبٔیٗ ٔبِی تٛػقٝ صیشػبختٟبی 

الصْ ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف ثش٘بٔٝ اص تٛاٖ ثٛدجٝ ای دِٚت خبسد اػت. اص ایٙشٚ، ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ لبٍ٘ٛ٘زاساٖ دس فلَٛ ٔختّف ثٝ 

ٛكی دس فشآیٙذ تٛػقٝ ٚ جزة ػشٔبیٝ ٌزاسی خبسجی تٛجٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ػقی وشدٜ ا٘ذ تب ثٝ صفٓ حضٛس ٚ ایفبی ٘مؾ ثخؾ خل

خٛد ٔـىالت پیؾ سٚی تحمك حضٛس ثخؾ خلٛكی ٚ جزة ػشٔبیٝ خبسجی سا ٔشتفـ ٕ٘بیٙذ. ثٝ ٔٙؾٛس تؼٟیُ ٚ تحمك ایٗ 
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( سا ثٝ تلٛیت سػب٘ذ. FIPPAجی )لبٖ٘ٛ تـٛیك ٚ حٕبیت اص ػشٔبیٝ ٌزاسی خبس 3181ٞذف، ٔجّغ ؿٛسای اػالٔی دس ػبَ 

تقییٗ اٞذاف ثضسٌی ٘ؾیش تجذیُ ؿذٖ ثٝ لذست اَٚ ٔٙغمٝ دس ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ثیؼت ػبِٝ وـٛس تٕبٔی دػت ا٘ذسوبسا٘ٙؾبْ سا 

 دس ٔحمك ػبختٗ حضٛس ٌؼتشدٜ ثخؾ خلٛكی ٚ جزة ػشٔبیٝ ٞبی خبسجی ٕٞٙٛا وشدٜ اػت.

 

 راندر ای BOTتًسعٍ زیرساختُا با ريیکرد  -3-2

جزة  "ٕٞشاٜ ثب تغییش سٚ٘ذ التلبدی دس وـٛس ٚ ثب تٛجٝ خبف ثٝ ثٟشٜ ٌیشی اص ٔٙبثـ ثخؾ غیشدِٚتی خلٛكب      

ػشٔبیٝ ٞبی خبسجی ٚ ٘یبص ٔجشْ كٙقت ثشق ثٝ تبٔیٗ ٔبِی پشٚطٜ ٞب اص ٔجبسی غیش ثٛدجٝ ای، تٛجٝ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ ٔذیشاٖ 

ٔقغٛف ٌشدیذ. اِٚیٗ پشٚطٜ ثب ایٗ سٚیىشد دس  BOT  ٚBOOیی ثش اػبع سٚیىشد كٙقت ثشق وـٛس ثٝ اجشای پشٚطٜ ٞبی صیشثٙب

ثشای اػتفبدٜ اص ػشٔبیٝ غیشدِٚتی دس ػبخت ٘یشٌٚبٞی دس اػتبٖ وشٔبٖ ٔغشح ٌشدیذوٝ پغ  3174ٚ  3171وـٛس دس ػبِٟبی 

ػش دس اص ا٘لشاف ػشٔبیٝ ٌزاس ٔٛضٛؿ ٔٙتفی ؿذ. اِٚیٗ پشٚطٜ ای وٝ ثٝ ٔٙبللٝ ٌزاؿتٝ ؿذ پشٚطٜ ٘یشٌٚبٜ ػیىُ تشویجی پشٜ 

اػتبٖ ٌیالٖ ثٛد. دس ایٗ ٔٙبللٝ ؿشوت ٔپٙب ثب دٚ ؿشوت إِٓب٘ی ٚ ایتبِیبیی جٟت ؿشوت دس ٔٙبللٝ ؿشیه ٌشدیذ ٚ ؿشوت 

پشٚطٜ سا تـىیُ داد٘ذ. پغ اص ثشٌضاسی ٔٙبللٝ ایٗ وٙؼشػیْٛ، ثش٘ذٜ ٔٙبللٝ افالْ ٌشدیذ أب ایٗ پشٚطٜ ثٝ دِیُ ٚجٛد ٔـىالت 

 ذٖ پشٚطٜ ٔتٛلف ٌشدیذ. ػبختبسی دس فشآیٙذ اجشایی ؿ

ٔجٕٛفٝ ٔتِٛیبٖ كٙقت ثشق ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سػیذ٘ذ تب ثب تقشیف پشٚطٜ ٞبی جذیذ ٔـىالت پیؾ سٚی  ،دس پی ایٗ تجشثٝ

. اص ایٙشٚ، ثب تٛجٝ ثٝ تمذْ پشٚطٜ جٙٛة اكفٟبٖ دس فٟشػت اِٚٛیتٟبی ؿشوت تٛا٘یش، [7]اجشای ایٗ عشحٟب سا ٔشتفـ ٕ٘بیٙذ 

تقشیف ٌشدیذ ٚ ثٝ دِیُ ٔبٞیت ایٗ پشٚطٜ ثب ٔجٙب لشاسدادٖ پشٚطٜ پشٜ ػش، سٚؽ ٔزاوشٜ   IPPشٚطٜ ٞبی جٟت اجشایی وشدٖ پ

اجشایی ؿذٜ دس كٙقت ثشق  BOTجٙٛة اكفٟبٖ اِٚیٗ پشٚطٜ  BOTٔؼتمیٓ ثشای تقییٗ ٘حٜٛ ٚاٌزاسی تقییٗ ٌشدیذ. پشٚطٜ 

جٙٛة اكفٟبٖ ثیٗ ؿشوت تٛػقٝ ٘یشٚی ایشاٖ ثٝ  BOTتفبٕٞٙبٔٝ ای ثشای اجشای پشٚطٜ  3183ایشاٖ ٔی ثبؿذ. دس ػبَ 

ٕ٘بیٙذٌی اص ؿشوت ٔبدس تخللی تٛا٘یش اص یىؼٛ ٚ ؿشوت ٔپٙب ثیٗ إُِّ اص ػٛی دیٍش ثٝ أضب سػیذ. ثش اػبع ٔفبد لشاسداد 

اص اجشای چٙذ ٔذت صٔبٖ ػبخت پشٚطٜ ػٝ ػبَ ٚ دٚسٜ ثٟشٜ ثشداسی تجبسی ٘یشٌٚبٜ ٘یض ثیؼت ػبَ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ ثٛد. پغ 

دِٚت تلٕیٓ ٌشفت وٝ ٔبِىیت پشٚطٜ ٞب سا ثٝ ثخؾ خلٛكی ٚاٌزاس ٕ٘بیذ. ثٙبثشایٗ دِٚت  BOT   پشٚطٜ ٘یشٌٚبٞی ثب سٚیىشد

دس  BOO( ٕ٘ٛد. سٚؽ BOTا٘تمبَ )-ثٟشٜ ثشداسی-سا جبیٍضیٗ سٚیىشد ػبخت  (BOO)ثٟشٜ ثشداسی-ٔبِىیت-سٚیىشد ػبخت

ثبؿذ ثب ایٗ تفبٚت وٝ دس ایٗ سٚیىشد پشٚطٜ پغ اص پبیبٖ دٚسٜ ثٟشٜ ثشداسی ثٝ دِٚت  ٔی BOTثؼیبسی اص ٔٛاسد ؿجیٝ سٚؽ 

وـٛس ثب   تقذادی اص پشٚطٜ ٞبی ٘یشٌٚبٞی 3ٚاٌزاس ٕ٘ی ؿٛد ٚ اص اثتذا دس ٔبِىیت ثخؾ خلٛكی لشاسداسد. جذَٚ ؿٕبسٜ 

 سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. BOT  ٚBOOسٚیىشد 
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 BOOي  BOTكشًر با استفادٌ از ريیکرد : تعذادی از پريشٌ َای ویريگاَی 1جذيل

 

 

 BOTعًامل محرک ي بازداروذٌ  ريیکرد  -4

اص صیشثبس فـبس وٕجٛد  "داسای ٔضایب ٚ اسصؿٟبی صیبدی اػت وٝ دِٚت سا ثش آٖ داؿت تب ثب اػتفبدٜ اص آٖ اٚال BOTسٚیىشد      

دٌشٌٛ٘ی دس ٘حٜٛ  "ثٟشٜ ٚسی دس احذاث عشحٟبی صیشثٙبیی سا افضایؾ دٞذ ٚ حبِخب "ثٛدجٝ ثشای صیشػب ختٟب خبسد ؿٛد، حب٘یب

ٚجٛد داسد  BOTػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ تبٔیٗ ٔبِی دس ثخؾ صیشػبختٟب ایجبد ٕ٘بیذ. ثب ایٗ ٚجٛد، ثشخی ٔـىالت راتی دس سٚیىشد 

وبسثشد ٌؼتشدٜ آٖ دس تٕبْ عشحٟبی صیشثٙبیی دس وـٛس ٔی ؿٛد. فالٜٚ ثش ایٗ، ثخؾ دِٚتی ثٝ ٚیظٜ ؿشوت تٛػقٝ وٝ ٔب٘ـ اص 

(، ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ٚ پیٕب٘ىبساٖ ثب فٛأُ ثبصداس٘ذٜ ٚیظٜ ای دس احذاث ٘یشٌٚبٟٞب ٔٛاجٝ ٌشدیذٜ ا٘ذ. پغ IPDC٘یشٚی ثشق ایشاٖ )

خی وـٛسٞب ٚ ٘یض ٔلبحجٝ ثب وبسؿٙبػبٖ كٙقت ثشق ٚ ٔـبٚساٖ ٚ ٔؼئِٛیٗ اص ٔغبِقٝ ثش سٚی عشحٟبی ٘یشٌٚبٞی دس ثش

ؿشوتٟبی پشٚطٜ ػٝ ٌشٜٚ اص فٛأُ ؿبُٔ: فٛأُ ٔحشن، فٛأُ ثبصداس٘ذٜ فٕٛٔی ٚ ٘یض فٛأُ ثبصداس٘ذٜ دس پشٚطٜ ٞبی ٘یشٌٚبٞی 

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ا٘ذ. 2ایشاٖ ؿٙبػبیی ٌشدیذ٘ذ وٝ دس جذَٚ ؿٕبسٜ 

 ٚضقیت
دٚسٜ 
 أتیبص

اسصؽ ػشٔبیٝ 
ٌزاسی)ٔیّیٖٛ 

 یٛسٚ(

ؽشفیت  
()ٍٔب ٚات  

سٚؽ ػشٔبیٝ 
 ٌزاسی

 ٘بْ پشٚطٜ ٘ٛؿ ٘یشٌٚبٜ

 جٙٛة اكفٟبٖ ٌبصی BOT 954 121 21 دس ٔشحّٝ ثٟشٜ ثشداسی

 فبسع ٌبصی BOT 972 551 21 دس ٔشحّٝ ثٟشٜ ثشداسی

 پشٜ ػش ػیىُ تشویجی BOT 968 551 21 دس ٔشحّٝ ػبخت

 جٙٛة اكفٟبٖ ثخبس BOT 481 ----- 21 دس ٔشحّٝ عشاحی

 ٔیب٘ٝ ػیىُ تشویجی BOT 3111 ----- 21 دس ٔشحّٝ عشاحی

 سفؼٙجبٖ ػیىُ تشویجی BOT 3111 ----- 21 دس ٔشحّٝ عشاحی

-- دس ٔشحّٝ ثٟشٜ ثشداسی
----  

711 2111 BOO سٚدؿٛس ٌبصی 

ثٟشٜ ثشداسیدس ٔشحّٝ   --
-- 

151 3111 BOO 2فؼّٛیٝ  ٌبصی  

-- دس ٔشحّٝ ثٟشٜ ثشداسی
-- 

151 3111 BOO فشدٚع ٌبصی 

2وٟٙٛد  ػیىُ تشویجی BOO 51 13 ----- دس ٔشحّٝ ثٟشٜ ثشداسی  

 ٘ٛؿٟش ػیىُ تشویجی BOO 51 13 ----- دس ٔشحّٝ ثٟشٜ ثشداسی

-- دس ٔشحّٝ ثٟشٜ ثشداسی
--- 

151 3111 BOO فّی آثبد ٌبصی 

-- دس ٔشحّٝ ػبخت
--- 

525 3511 BOO خشٔـٟش ٌبصی 

 ٌٙبٜٚ ػیىُ تشویجی BOO 511 131 ----- دس ٔشحّٝ ػبخت

 خشْ آثبد ػیىُ تشویجی BOO 3111 621 ----- دس ٔشحّٝ ػبخت

3وٟٙٛد  ػیىُ تشویجی BOO 3111 621 ----- دس ٔشحّٝ ػبخت  

تشویجیػیىُ  BOO 511 131 ----- دس ٔشحّٝ ػبخت 2یضد    

2اكفٟبٖ  ػیىُ تشویجی BOO 511 131 ----- دس ٔشحّٝ ػبخت  
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 BOTًامل مرتبط با اجرای ريیکرد : ع2جذيل شمارٌ 

 فٛأُ ٔحشن

 ثش عشف ٕ٘ٛدٖ ٔحذٚدیت ثٛدجٝ دِٚتی

 ٚجٛد ثبصاس ثضسي ٔلشف ثشق دس وـٛس

 ٘یبص ثٝ اػتفبدٜ اص ٔذیشیت ثخؾ خلٛكی

 ا٘تمبَ ثخـی اص سیؼىٟبی پشٚطٜ ثٝ ثخؾ خلٛكی

 تٛػقٝ التلبدی ٚ افضایؾ اؿتغبَ ٔحّی 

 فٛأُ ثبصداس٘ذٜ فٕٛٔی

 پیچیذٜٔذَ ٔبِی 

 تبخیش عٛال٘ی ثٝ دِیُ ٔذاخّٝ ٞبی ػیبػی

 دٚسٜ أتیبص ثّٙذ ٔذت

 ٘یبص ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثبال

 ٚجٛد ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٔتقذد

 سیؼه ثبال اص ػٛی دِٚت ثٝ دِیُ تىیٝ ثش ثخؾ خلٛكی

 فٛأُ ثبصداس٘ذٜ ٚیظٜ

 فذْ حجبت التلبدی

 دس ثخؾ دِٚتی BOTفذْ ٚجٛد وبسؿٙبػبٖ ثب تجشثٝ دس خلٛف سٚیىشد 

 فذْ حجبت ٘شخ اسص

 تغییش ٔىشس لٛا٘یٗ 

 فذْ پشداخت ثٝ ٔٛلـ پَٛ ثشق اص ػٛی دِٚت ثٝ ثخؾ خلٛكی

 فذْ ٚجٛد ثبصاس سلبثتی ثشق

 

 عًامل محرک-4-1

 بر طرف ومًدن محذيدیت بًدجٍ ديلتی -4-1-1

دس ٌزؿتٝ اغّت پشٚطٜ ٞبی ٘یشٌٚبٞی تٛػظ دِٚت احذاث ٚ ٔٛسد ثٟشٜ ثشداسی لشاس ٔی ٌشفت أب ثٝ دِیُ وٕجٛد ٔٙبثـ 

ٔبِی دِٚتی، أشٚصٜ دِٚت تلٕیٓ ٌشفتٝ اػت وٝ اص ػشٔبیٝ ثخؾ خلٛكی دس احذاث ایٗ پشٚطٜ ٞب اػتفبدٜ ٕ٘بیذ. ثٙبثشایٗ آٟ٘ب 

ٕ٘بیذ. دس ٘تیجٝ،   دس اجشای پشٚطٜ ٞبی ٘یشٌٚبٞی اػتفبدٜ BOT  ٚBOOشد ثخؾ خلٛكی سا تشغیت ٔی وٙٙذ وٝ اص سٚیى

ثٝ فٙٛاٖ یه ٔٛتٛس  BOTثخؾ خلٛكی ثغٛس فضایٙذٜ ٘مؾ ٟٕٔی دس تٛػقٝ ثشق وـٛسایفب ٔی ٕ٘بیذ ٚ ٕٞچٙیٗ سٚیىشد 

 ٔحشن دس احذاث ٘یشٌٚبٟٞبی جذیذ ٚ جبیٍضیٗ سٚؿٟبی ػٙتی تبٔیٗ ٔبِی پشٚطٜ ٞب فُٕ ٔی ٕ٘بیذ.

 

 يجًد بازار بسرگ مصرف برق در كشًر -4-1-2

ثٝ دِیُ ٘یبص ثٝ سؿذ التلبدی ٚ ٘یض ثٟجٛد سفبٜ اجتٕبفی، ایشاٖ ثب تمبضبی فؾیٓ ا٘شطی ثٝ ٚیظٜ ا٘شطی اِىتشیىی سٚثشٚ اػت. 

ایٗ ٔؼئّٝ  ثٙبثشایٗ، وـٛس ٘یبصٔٙذ احذاث ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ٘یشٌٚبٟٞبی جذیذ ثب اػتفبدٜ اص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ ٔی ثبؿذ وٝ
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ثٝ   BOTچبِؾ ثضسٌی سا پیؾ سٚی ػیبػت ٌزاساٖ كٙقت ثشق لشاس ٔی دٞذ. دس ٘تیجٝ، تقذادی اص ٘یشٌٚبٟٞب ثب سٚیىشد 

 ٔٙؾٛس پبػخٍٛیی ثٝ افضایؾ تمبضبی ثشق ػبختٝ خٛاٞٙذ ؿذ.

 

 ویاز بٍ استفادٌ از مذیریت بخش خصًصی -4-1-3

ٛالت ٚ خذٔبت دس صٔیٙٝ عشحٟبی صیشثٙبیی وبسآٔذتش اص ثخؾ دِٚتی افتمبد ثش ایٗ اػت وٝ ثخؾ خلٛكی دس اسائٝ ٔحل

فُٕ ٔی ٕ٘بیذ. ثٙبثشایٗ، ثخؾ خلٛكی ثٝ دِیُ ثٟشٜ ٚسی ثبال ٚ اػتفبدٜ اص ٟٔبستٟبی ٔذیشیتی ٘ٛیٗ ٚ وبسآٔذ دس پشٚطٜ ٞب، 

 جبیٍضیٗ ٔٙبػجی ٘ؼجت ثٝ ثخؾ دِٚتی ٔی ثبؿذ.

 

 خش خصًصیاوتقال بخشی از ریسکُای پريشٌ بٍ ب -4-1-4

سا جبیٍضیٗ سٚؿٟبی ػٙتی تبٔیٗ ٔبِی  BOTثٝ ٔٙؾٛس وبٞؾ تٙٛؿ سیؼىٟبی ٔٛجٛد دس اجشای پشٚطٜ ٞب، دِٚت سٚیىشد  

پشٚطٜ ٞبی ٘یشٌٚبٞی ٕ٘ٛدٜ اػت تب ثذیٗ ٚػیّٝ ثشخی اص سیؼىٟبی پشٚطٜ سا ثٝ ؿشوت پشٚطٜ ٔٙتمُ ٕ٘بیذ. اص ایٙشٚ، ؿشوت 

ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص پشٚطٜ سا ثٝ ایٗ دِیُ وٝ ثخؾ خلٛكی ٘ؼجت ثٝ دِٚت ٔذیشیت  تٛػقٝ ثشق ایشاٖ سیؼىٟبی ٔشحّٝ ػبخت

 وبسآٔذتشی سا افٕبَ ٔی ٕ٘بیذ ثٝ آ٘بٖ ٔٙتمُ ٔی ٕ٘بیذ.

 

 تًسعٍ اقتصادی ي افسایش اشتغال محلی -4-1-5

تبحیش ثؼضایی خٛاٞذ ٌزاؿت. تٛػقٝ ٘یشٌٚبٟٞب دس ٞش ٔٙغمٝ اص وـٛس ثش سٚی اؿتغبَ، ٌشدؽ ٔبِی ٚ ٘یض التلبد ثبصاس ٔحّی 

ثٝ فجبست دیٍش، ایٗ سٚیىشد سفبٜ اجتٕبفی ٚ ٘یض تٛػقٝ ثبصاس ٔحّی سا استمبء ثخـیذٜ ٚ ثبفج سٚ٘ك وؼت ٚوبس دس آٖ ٘بحیٝ ٔی 

 ؿٛد.

 

 بازداروذٌ مرتبط با ایرانعًامل -5-1

 بیی ٌشدیذٜ ا٘ذ.دس ایشاٖ ؿٙبػ BOTفٛأُ ریُ ثٝ فٙٛاٖ فٛأُ ثبصداس٘ذٜ دس اػتفبدٜ اص سٚیىشد 

 

 عذم ثبات اقتصادی -5-1-1

ٔی ثبؿذ. دس       دس ایشاٖ، فذْ حجبت التلبدی   BOTیىی اص ٟٕٔتشیٗ فٛأُ ثبصداس٘ذٜ دس پشٚطٜ ٞبی صیشثٙبیی ثب سٚیىشد 

لبدی ایٗ ٚضقیت، ثخؾ دِٚتی ٚ خلٛكی ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ثشای پشٚطٜ ٞبی آتی ثش٘بٔٝ سیضی ٕ٘بیٙذ ثٝ ایٗ دِیُ وٝ ؿشایظ الت

لبثُ پیؾ ثیٙی ٚ ؿفبف ٘یؼت تب ثتٛاٖ یه ٔذَ ٔبِی ثٟیٙٝ ثشای پشٚطٜ عشاحی ٕ٘ٛد. ثٙبثشایٗ، دس ایٗ ؿشایظ پشٚطٜ ٞبی 

BOT .ثشای ثخؾ خلٛكی داسای جزاثیت ٕ٘ی ثبؿٙذ 

 

 در بخش ديلتی BOTعذم يجًد كارشىاسان با تجربٍ در خصًص ريیکرد  -5-1-2

ٚ  BOTتٛػقٝ ثشق ایشاٖ ثٝ ٕ٘بیٙذٌی اص دِٚت ثب ثخؾ خلٛكی دس صٔیٙٝ اجشای پشٚطٜ ٞبی ٘یشٌٚبٞی ثب سٚیىشد ؿشوت 

BOO  ٔزاوشٜ ٔی ٕ٘بیذ. دس ایٗ ؿشوت، وبسؿٙبػب٘ی ثب تجشثٝ ٔٙبػت دس صٔیٙٝ تبٔیٗ ٔبِی پشٚطٜ ٞب ثب سٚیىشد فٛق اِزوش ٚجٛد

تـ ٚ جٍّٟٙب، ؿٟشداسیٟب ٚ ػبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وبسؿٙبػبٖ ثبتجشثٝ ٚجٛد ٘ذاسد وٝ داس٘ذ أب دس ػبصٔبٟ٘بی دیٍش ٘ؾیش ػبصٔبٖ ٔشا

 ایٗ دس ثؼیبسی ٔٛاسد ایٗ پشٚطٜ ٞب سا ثب چبِـٟبی جذی ٔٛاجٝ ٔی ٕ٘بیذ.
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 عذم ثبات ورخ ارز -5-1-3

ٕبیذ ٟٕٔتشیٗ فبُٔ ٍٞٙبٔی وٝ یه وٙؼشػیْٛ ثیٗ إِّّی الذاْ ثٝ ؿٙبػبیی ثشخی اص وـٛسٞب ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی ٘

ثشای ا٘تخبة وـٛس ٔٛسد ٘ؾش، حجبت ٘شخ اسص ٔی ثبؿذ. ثٝ فجبست دیٍش، اص آ٘جبییىٝ ثبصٌـت ػشٔبیٝ ٌزاسی یىی اص ؿبخق ٞبی 

اكّی ثشای ٔٛفمیت پشٚطٜ ٔی ثبؿذ ٚ ٘یض ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ثشآٚسد ٞضیٙٝ ٔبؿیٗ آالت ٚ خشیذ ٔلبِح سا ثب ٘شخ اسص حبثت دس ٘ؾش ٔی 

 ایٙشٚ آ٘بٖ ثبیذ عجك یه ٔذَ ٔبِی اص پیؾ تقییٗ ؿذٜ ثبصٌـت اكُ ٚ ػٛد ػشٔبیٝ ٌزاسی خٛد سا ٔـخق ٕ٘بیٙذ.ٌیش٘ذ اص 

 

 تغییر مکرر قًاویه-5-1-4

ثٝ تلٛیت سػیذ. ایٗ لبٖ٘ٛ تب حذٚدی ػشٔبیٝ 3181( دس ػبَ FIPPAلبٖ٘ٛ تـٛیك ٚ حٕبیت اص ػشٔبیٝ ٌزاسی خبسجی )

بسجی سا تؼٟیُ ٕ٘ٛدٜ اػت أب ایٗ لبٖ٘ٛ ثٝ تٟٙبیی پبػخٍٛ ٕ٘ی ثبؿذ. ثٝ فٙٛاٖ ٌزاسی تٛػظ ثخؾ خلٛكی داخّی ٚ خ

 ٔخبَ، فذْ ؿفبفیت دس لٛا٘یٗ ٔبِیبتی ٚ وبس، ٔـىالت فشاٚا٘ی سا ثشای ػشٔبیٝ ٌزاس ثخؾ خلٛكی ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت.

 

 عذم پرداخت بٍ مًقع پًل برق از سًی ديلت بٍ بخش خصًصی-5-1-5

شداخت كٛستحؼبة ثشق تِٛیذی اص ػٛی ٚصاست أٛس التلبدی ٚ داسایی دس لشاسدادٞبی پشٚطٜ ٞبی ثب ٚجٛد تضٕیٗ پ

، دِٚت لبدس ثٝ پشداخت كٛستحؼبة فٛق اِزوش دس ٔٛفذ ٔمشس ثٝ فّت فذْ ٚجٛد ثٛدجٝ وبفی ٕ٘ی BOT٘یشٌٚبٞی ثب سٚیىشد 

. ثٙبثشایٗ، ػشٔبیٝ ٌزاس ثخؾ خلٛكی اٍ٘یضٜ الصْ ثبؿذ وٝ ٌبٞی ایٗ تبخیش دس پشداخت ثیؾ اص یىؼبَ ٞٓ ثٝ دساصا ٔی وـذ

 ثشای اجشای پشٚطٜ ٞبی جذیذ سا اص دػت ٔی دٞذ.

 

 عذم يجًد بازار رقابتی برق-5-1-6

دس ایشاٖ، ٘یشٌٚبٟٞبی ثشق خلٛكی ٔی ثبیؼت ثشق تِٛیذی سا تٟٙب ثٝ دِٚت ثفشٚؿٙذ. ثٙبثشایٗ، اٌش ثخؾ دِٚتی لبدس ثٝ 

لٛكی ٘جبؿذ خشیذاس دیٍشی دس ایٗ ثبصاس ٚجٛد ٘ذاسد. اص ایٙشٚ، ؿشوت پشٚطٜ اٍ٘یضٜ الصْ ثشای پشداخت ٞضیٙٝ ثشق ثٝ ثخؾ خ

ادأٝ ثٟشٜ ثشداسی اص پشٚطٜ ٚ تِٛیذ ثشق سا وٝ ٔٙٛط ثٝ كشف ٞضیٙٝ ثیـتش ٔی ؿٛد اص دػت ٔی دٞذ ٚ ٕٔىٗ اػت تِٛیذ سا 

 ٔتٛلف ٕ٘بیذ.
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 وتیجٍ گیری-6
ایشاٖ وـٛسی دس حبَ تٛػقٝ دس ٔشحّٝ ٌزاس ثٝ تٛػقٝ یبفتٍی دس ٔٙغمٝ خبٚسٔیب٘ٝ اػت. اص ایٗ سٚ، وـٛس ثٝ ٔٙبثـ ٔبِی 

وبفی جٟت ػشٔبیٝ ٌزاسی دس پشٚطٜ ٞبی صیشػبخت ٘ؾیش جبدٜ، ساٜ آٞٗ، ٘یشٌٚبٜ ٚ فشٚدٌبٜ  ٘یبصٔٙذ اػت. اص آ٘جبییىٝ ٔٙبثـ 

اػتفبدٜ  BOT   ٚBOOِت ٔی ثبیؼت اص سٚؿٟبی دیٍش تبٔیٗ ٔبِی پشٚطٜ ٞب ٘ؾیش ٔبِی دِٚتی ثب ٔحذٚدیت سٚثشٚ اػت دٚ

داسای ٔضایبی فشاٚا٘ی ؿبُٔ: اػتفبدٜ اص ػشٔبیٝ ثخؾ خلٛكی، اػتفبدٜ اص ٟٔبستٟبی ٔذیشیتی ٚ  BOTٕ٘بیذ. ٕٞچٙیٗ سٚیىشد 

 فٙبٚسی آٟ٘ب ٚ ا٘تمبَ ثشخی اص سیؼىٟبی پشٚطٜ ثٝ ثخؾ خلٛكی ٔی ثبؿذ.

اػت وٝ ٞٓ اوٖٙٛ دس ٔشحّٝ ثٟشٜ ثشداسی ٚ تِٛیذ  BOTپشٚطٜ جٙٛة اكفٟبٖ، اِٚیٗ پشٚطٜ ٘یشٌٚبٞی ثب اػتفبدٜ اص سٚیىشد 

فیٕبثیٗ ؿشوت تٛػقٝ ثشق ایشاٖ ثٝ ٕ٘بیٙذٌی اص دِٚت ٚ 3183ثشق لشاسداسد. دس ایٗ ساػتب، پیؾ لشاسداد ایٗ پشٚطٜ دس ػبَ 

پشٚطٜ أضبء ٌشدیذ. ایٗ پشٚطٜ یه ٔٛلقیت جذیذی سا ثشای اػتفبدٜ ٞش چٝ ثیـتش اص ؿشوت ٔپٙب ثیٗ إُِّ ثٝ فٙٛاٖ ؿشوت 

 فشاٞٓ ٕ٘ٛد. BOT  ٚBOOتٛاٖ ثخؾ خلٛكی دس صٔیٙٝ احذاث ٘یشٌٚبٟٞبی ٔتقذد دس اللی ٘مبط وـٛس ثب سٚیىشد 

ایشاٖ داسای فٛأُ ٔحشن  ا٘تمبَ دس پشٚطٜ ٞبی ٘یشٌٚبٞی-ثٟشٜ ثشداسی-ٔغبِقبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ اػتفبدٜ اص سٚؽ ػبخت

ٚ ثبصداس٘ذٜ ای اػت وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب دیٍش وـٛسٞب داسای تـبثٟبت ٚ تفبٚتٟبیی اػت. فٛأُ ٔحشن ؿٙبػبیی ؿذٜ دس ایٗ 

سٚیىشد فجبستٙذ اص: ثش عشف ٕ٘ٛدٖ ٔحذٚدیت ثٛدجٝ دِٚتی، ٚجٛد ثبصاس ثضسي ٔلشف ثشق دس وـٛس، ٘یبص ثٝ اػتفبدٜ اص ٔذیشیت 

ا٘تمبَ ثخـی اص سیؼىٟبی پشٚطٜ ثٝ ثخؾ خلٛكی، ٚ ٘یض تٛػقٝ التلبدی ٚ افضایؾ اؿتغبَ ٔحّی. اص ػٛی ثخؾ خلٛكی، 

دیٍش، فٛأُ ثبصداس٘ذٜ ای وٝ دس دیٍش وـٛسٞب ٞٓ ٚجٛد داس٘ذ ؿبُٔ: ٔذَ ٔبِی پیچیذٜ، تبخیش عٛال٘ی ثٝ دِیُ ٔذاخّٝ ٞبی 

ال، ٚجٛد ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٔتقذد، ٚ سیؼه ثبال اص ػٛی دِٚت ثٝ دِیُ ػیبػی، دٚسٜ أتیبص ثّٙذ ٔذت، ٘یبص ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثب

تىیٝ ثش ثخؾ خلٛكی ٔی ثبؿٙذ. ٕٞچٙیٗ، فٛأُ ثبصداس٘ذٜ ٚیظٜ وـٛس فجبستٙذ اص: فذْ حجبت التلبدی، فذْ ٚجٛد وبسؿٙبػبٖ 

پشداخت ثٝ ٔٛلـ پَٛ ثشق اص  دس ثخؾ دِٚتی، فذْ حجبت ٘شخ اسص، تغییش ٔىشس لٛا٘یٗ، فذْ BOTثب تجشثٝ دس خلٛف سٚیىشد 

 ػٛی دِٚت ثٝ ثخؾ خلٛكی، ٚ ٘یض فذْ ٚجٛد ثبصاس سلبثتی ثشق.     
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