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جوَْس دس حَصُ ساُ ٍ ػاختواى،  سییغ ّای هٌتـش ؿذُ اص جلؼِ سای اعتواد ٍصیش پیـٌْادی تشاػاع گضاسؽ

ّا دس حَصُ حول ٍ ًمل، سفع هـکالت  ّذف اػاػی تَػعِ صیش ػاخت آلای هٌْذع اػالهی، کاس خَد سا تا ػِ

هتَلی دس ایي اهش  ّا ٍ ًْادّای دخیل ٍ تِ ٍیظُ هؼکي هْش ٍ لضٍم ّواٌّگی تیـتش تا دػتگاُ كٌعت ػاختواى،

اص ػَی ٍصیش هحتشم ساُ ٍ ؿْشػاصی، ؿاُ تیت  سػذ کِ ػِ سکي اعالهی آغاص کشدًذ. اص ایي سٍ، تِ ًظش هی

 .ؿْشػاصی دس ؿشایظ فعلی تاؿذ هـکالت اكلی کـَس دس حَصُ ساُ ٍ

دس پیؾ سٍ داؿتِ تاؿذ، چشا کِ  ای سا هتَلی جذیذ ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی هـکالت عذیذُ  ،سػذ اها تِ ًظش هی

ّای حول ٍ ًمل ٍ عوشاًی سا تا حذ چـوگیشی کاّؾ  دس پشٍطُ گزاسی دٍلت سکَد هَجَد کـَس، صهیٌِ ػشهایِ

سا هغالثِ  ى ٍ اجشاییای هذٍ هیلیَى ٍاحذ هؼکًَی، ّوتی ٍاال ٍ تشًاهِ 5.4کـَس تِ ػاخت  دادُ ٍ ًیاص فعلی

 .کٌذ هی

ؿْشی چِ دس حَصُ خغَط سیلی  اص عشفی ًوی تَاى ایي ٍالعیت سا ًادیذُ گشفت کِ تخـی اص ًاٍگاى حول ًمل

اًذ ٍ ّویي اهش هَجثات اتالف  َّایی دچاس فشػَدگی ؿذُ ّای ؿْشی ٍ تیي ؿْشی ٍ چِ دس تخؾ كٌایع ٍ ساُ

 .ای ٍ َّایی سا دٍچٌذاى کشدُ اػت جاًی ٍ هالی جادُ ٍلت ٍ ّضیٌِ ٍ تلفات

عٌَاى تضسگتشیي پشٍطُ  اص عشفی تَلف سًٍذ ػاخت ٍ ػاص دس کـَس ٍ هعغلی اجشای عشح هؼکي هْش، تِ

افضایؾ تیکاسی فعاالى ایي كٌعت ٍ ًاسضایتی  ػاختواًی دٍلتی ٍ هلی کـَس، هَجثات تـذیذ لیوت هلک،

 .اػتدًثال داؿتِ  عثمات هتَػظ ٍ پاییي جاهعِ سا تِ

ّای ایـاى اػت، لضٍم تعاهل ٍ  تشًاهِ تشیي هحَس اعالهی اص ػَی جٌاب اػالهی کِ فشاصی لاتل تَجِ اص اها هْن

 .هٌظَس خشٍج كٌعت ػاختواى اص سکَد ٍ هـکالت عذیذُ هَجَد اػت ّای ریشتظ تِ ّوشاّی تواهی دػتگاُ

ًمل ٍ ػاختواى کـَس، هی  ٌعت حول ٍػال گزؿتِ جوَْسی اػالهی دس حَصُ ك 54چشا کِ تا لحاػ تجشتیات 

ایي حَصُ تِ عٌَاى یکی اص كٌایع اػاػی ٍ پایِ کـَس،  تشیي هـکل تَاى تِ ایي ٍالعیت ارعاى داؿت کِ هْن

تَدُ  اجشایی، لاًًَگزاسی ٍ ؿثکِ پَلی ٍ تاًکی کـَس تِ هٌظَس تشٍى سفت اص هـکالت ّای عذم ّواٌّگی دػتگاُ

ّای تؼیاسی دس صهیٌِ  ّا ٍ ػَهذیشیت ًاتؼاهاًی اجشا ٍ جاًوایی هؼکي هْش، ؿاّذ اػت.تِ عٌَاى هثال، دس هؼیش

تا ػاصهاى هٌاتع عثیعی، هحیظ صیؼت، ٍصاست ًیشٍ ٍ تاًک هشکضی تشای  ّوکاسی ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی

 دس ؿْشّای هَلع تؼْیالت هؼکي هْش تَدین، هـکالتی کِ عالٍُ تش تمَیت صهیٌِ حاؿیِ ًـیٌی تخلیق تِ

ّا ٍ  صیؼت، افضایؾ عَلی تَػعِ ؿْش تضسگ، هَجثات تعشم تِ اساضی هلی ٍ لغوات جثشاى ًاپزیش تِ هحیظ

 .ّای ًیشٍسػاًی دس کـَس فشاّن کشد ّای هَسد ًیاص سا تشای ؿثکِ ػاخت ّای تؼیاس تشای ایجاد صیش تحویل ّضیٌِ

تاًکی، هَجة افضایؾ عَل هذت  ات هالی ٍعالٍُ تش ایي هَاسد، عذم ّواٌّگی الصم دس تخلیق تِ هَلع اعتثاس

تَسم تحویل ؿذُ تش کاالّای ػاختواًی دس عی ایي هذت،  غیش هعمَل ٍ غیش هٌغمی اجشای پشٍطُ ّا ؿذ ٍ

اص  پیواًکاساى ٍ هتماضیاى هؼکي هْش تِ ٍجَد آٍسد ٍ ّویي هعضل تاعث کاػتِ ؿذى هـکالت صیادی سا تشای

 .تماضیاى آى ؿذکیفیت ایي پشٍطُ هلی ٍ ًاسضایتی ه



دس ؿشایظ فعلی سا هی تَاى تِ دٍ  تٌاتشایي تشاػاع هَاسد فَق الزکش، هـکالت پیؾ سٍی ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی

ّای اجشایی ٍ  ػاختاسی هثٌی تش تعاهل تا دیگش دػتگاُ حَصُ هجضا، ٍلی هشتثظ دس خلَف هـکالت تشٍى

اص  اًذّی ٍ ّواٌّگی تیي فعاالى حَصُ ػاخت ٍ ػاصػیؼتن تاًکی کـَس اص یکؼَ ٍ ػاه ًْادّای لاًًَگزاسی ٍ

عولکشد حَصُ تخللی ٍصاست ساُ ٍ  ػَی دیگش تمؼین تٌذی کشد. اص ایي سٍ، اص هٌظش دسٍى ػاختاسی ٍ دس حَصُ

صهیٌِ عذم استثاط هٌاػة ٍ تعاهل ًاّوگَى ٍ تعشیف ًـذُ  ؿْشػاصی ًیض هی تَاى تِ هـکالت هَجَد دس

ػاصاى ٍ ًیشٍّای  اًثَُ ، تِ ٍیظُ ػاصهاى ًظام هٌْذػی، ػاصهاى ًظام کاسداًی ػاختواى،ػاص هتَلیاى اهش ػاخت ٍ

ّای گزؿتِ، ّشم  ّا ٍ دِّ کشد. چشا کِ دس عی ػال کیفی ٍ تخللی ًظیش اػتادکاساى ٍ کاسگشاى هاّش اؿاسُ

 ٌْذػاى،ػاختواى دس لالة استثاعات پیَػتِ ٍ هٌغمی هٌْذػاى هـاٍس تا ه ػاختاسی ٍ هٌغمی كٌعت

 ّای فٌی ػاختواى ٍ کاسداى

گزاسی دس حَصُ  هَاسد سًٍذ ػیاػت ای ؿذُ ٍدس تشخی اػتادکاساى ٍ کاسگشاى هاّش، دچاس ًاّوگًَی فضایٌذُ

تشاتشی تعذاد هٌْذػیي دس تشاتش  8اػت.اص ّویي سٍ، ؿاّذ سؿذ  كٌعت ػاختواى، هَجة ٍاسًٍگی ایي ّشم ؿذُ

ػاختواًی ّؼتن ٍ جا داسد تا  ّای اجشایی ٍ عٌَاى تاصٍاى تَاًوٌذ پشٍطُ ّای فٌی ػاختواى تِ کاسداى جوعیت

هذٍى ٍ کاسآهذی سا دس ساػتای تشٍى سفت اص ایي هـکالت، دس  ّای هذیشیت جذیذ ٍصاست ساُ ٍ ؿْش ػاصی، تشًاهِ

َجِ تِ ؿٌاخت ت دٌّذ.دس پایاى اهیذٍاسم اػالهی، ٍصیش ساُ ٍ ؿْشػاصی ٍ تین ّوشاُ ایـاى، تا دػتَس کاس لشاس

هؼیش پیؾ سٍی خَد تَفیمات سٍص افضًٍی  دلیك ٍ هٌاػثی کِ اص هـکالت ٍ هعظالت كٌعت ػاختواى داسًذ، دس

 .داؿتِ تاؿٌذ

 


