سال خزوس و آینذهپژوهی در صنعت تزق:
ایي هنالِ مثل اص اًتخاتات سیاػت روَْسی تألیف ؿذُ اػت ىهِ تهِؾلهت ؿهشایخ صهاف اًتخاتهات ٍ رلهَییشی اص
تْشُتشداسی ػیاػی ،اس اًتـاس آى صَدداسی یشدیذ.
ایي هنالِ ًنذ ؾوليشد ؿخق ٍ یا یشٍّی ًیؼت تليِ یو تحلیل ىوی ٍ آیٌذُپظٍّهی اص فشآیٌهذّای كهٌؿت تهشك
اػت.
ػال  ۵۹تشای كٌؿت تشك ىـَس تا پذیذُای ًادس تحت ؾٌَاى تشٍص صاهَؿیّای ًاؿی اص ٍسٍد یشد ٍ غثاس تهِ اػهتاى
صَصػتاى ٍ صثش هشؾی هاًذى تغییش ػاصتاس اػاػی ٍ ىاهل كٌؿت تشك تِاتوام سػیذ .ؿاصقّای ؾوليشدی كٌؿت
تشك دس ػال  ۵۹تزض تخؾ كادسات تشك تا پیؾتیٌیّای اًزامؿذُ تنشیثاً یيؼاى تَد .تذیي تشتیة ىِ ًیاص هلهش
ىـَس تِ حذٍد  ۹۰۵۵۵هگاٍات سػیذ ٍ فشٍؽ تشك تنشیثاً تِ تالغتش  ۰۰۵۵۵۵هیلیَى ىیلٍَاتػاؾت هٌتْی صَاّذ
یشدیذ ٍ تؿذاد هـتشىیي رذیذ حذٍد  ۱۰۵۵۵۵۵هـتشه هیتاؿذ .طَل ؿثيِّای رذیذ فَكتَصیؽ ٍ اًتنال تالغتش
 ۰۵۵۵ىیلَهتش هذاس یشدیذ ٍ غشفیت اضافِؿذُ تِ پؼتّای فَكتَصیؽ ٍ اًتنال تِ تالغتش  ۰۵۵۵هگاٍلتآهپش سػیذُ
اػت .طَل ؿثيِّای تَصیؽ اضافِؿذُ ًیض تِ حذٍد  ۰۵۵۵۵ىیلَهتش سػیذُ اػت .تِ تؿذاد پؼتّای تَصیؽ حهذٍد
 ۰۵۵۵۵دػتگاُ اضافِ یشدیذُ اػت .دس تخؾ تَػؿِ اًشطیّای تزذیذپهزیش ًیهض اتقهاك ماتهل ه حػهِای كهَست
ًگشفتِ اػت ٍ ؾوذتاً پشٍطُّا دس هشحلِ ػاصت ،آى ّن تا هـي ت ًاؿی اص ىوثَد ًنذیٌگی ّؼتٌذ.
هیضاى كادسات تشك ًؼثت تِ ػال مثل تا ىاّؾ ۰۰دسكذی هَارِ تَدُ اػت .ؿاصقّای ؾوليشدی فَك تا اًهذىی
تغییشات طی یو دِّ اصیش تزض دس تخؾ كادسات تشك حاتت تَدُ ٍ اص سؿذ یيٌَاصتی پیشٍی هیًوایذ .یيی دیگش اص
ؿاصقّای ؾوليشدی كٌؿت تشك ىِ رٌاب آمای ٍصیش اص آى تِؾٌَاى ؿاصقتشیي ؾوليشد یهاد ىشدًهذ ،ىهاّؾ تها
۱۱دسكذی تلقات تشك اػت ىِ دسكَست هاًذیاسی ٍ پایذاسی ؿاصق تؼیاس صَب ٍ هاًهذیاسی تهشای كهٌؿت تهشك
صَاّذ تَد.
چٌاًچِ امتلاد تشك دس ایي ؿاصقّای ؾوليشدی فنخ تحلیل آهاسی یشدد ،تخؾ تَلیهذ تها حهذٍد  ۹۵۵۵هیلیهاسد
تَهاى تیـتشیي ؾوليشد سا داؿتِ اػت ٍ تخؾ فَكتَصیؽ ٍ اًتنال تا حذٍد  ۰۹۵۵تا  ۰۵۵۵هیلیهاسد تَههاى تخهؾ،
تَصیؽ تا حذٍد  ۱۹۵۵تا  ۰۵۵۵هیلیاسد تَهاى ،تِتشتیة ؾوليشد هالی داؿتِاًذ .دس تخؾ رهاسی ًیهض تشاػهاع ًػهش
هذیشاى كٌؿت تشك ىِ ّضیٌِ توامؿذُ ّش ىیلَاتػاؾت تذٍى ػَصت سا حذٍد  ۱۵۵تَهاى هطشح هیًوایٌذ ،غاّشاً
ّضیٌِای حذٍد  ۰۰۵۵۵هیلیاسد تَهاى هییشدد .دس حالی ىِ دسآهذ حاكل اص فشٍؽ تشك دس ػال  ۵۹مطؿاً ىوتهش اس
 ۱۹۵۵۵هیلیاسد تَهاى تشآٍسد هییشدد .تِؾثاستی دیگش كٌؿت تشك دس ػال  ۵۹فنخ دس تخؾ راسی صَد تها حهذٍد
 ۰۵۵۵تا  ۱۵۵۵۵ىؼشی هَارِ تَدُ اػت ىِ ّیچ هٌثؽ رذیذی ًیض تشای تأهیي آى دس ماًَى پیؾتیٌی ًـذُ اػت
ٍ ایي ىؼشی هَاصًِ دس طَل تشًاهِ پٌچن تَػؿِ ىـَس ٍرَد داؿت.
ىؼشی اؾتثاس ٍ ًنذیٌگی دس كٌؿت تشك طی یو دِّ اصیش تنشیثاً ؾادی ؿذُ اػت ٍ تا ٍرَد ایٌيهِ اىخهش تهاصیگشاى
ایي كٌؿت ،تِ ًحَُ تاصی دس ایي ؿشایخ ؾادت ىشدُاًذ ٍلی تِؾلت ػخت تَدى ایي ًَؼ تهاصی ،تتهذسیذ تاصیيٌهاى ٍ
صهیي تاصی ٍ تزْیضات ٍ تيٌَلَطی دچاس فشػَدیی ٍ آػیةدیذیی هیؿًَذ ٍ تا پذیذُّایی اصمثیهل صاهَؿهیّهای
صَصػتاى هَارِ صَاّین ؿذ ىِ تـذت كٌؿت تشك سا تا چالؾ هَارِ هیًوایذ.

تًِػش هیسػذ سٍال هؿوَل یو دِّ اصیش كٌؿت تشك دس ػال ً ۵۹یضّ ،ن اص ًػش ؿاصقّهای ؾوليهشدی ٍ ّهن اص
ًػش هالی اداهِ یاتذ ٍ حتی دس طَل تشًاهِ ؿـن ًیض تغییشی ًٌوایذ.
پیؾتیٌی هییشدد حذاىخش ًیاص هلش تشك ىـَس دس تاتؼتاى  ۵۹تِ حذٍد  ۹۹۵۵۵هگاٍات تشػذ ٍ هیهضاى فهشٍؽ
تشك تِ حذٍد  ۰۹۵۵۵۵هیلیَى ىیلَاتػاؾت تالغ یشدد ٍ تاتَرِتِ ؿشایخ امتلاد هؼيي ىـهَس ،تؿهذاد هـهتشىیي
تشك رذیذ ىـَس تیـتش اص ً ۱۰۵۵۵۵۵گشدد ٍ ىواىاى افضایؾ طَل ؿثيِّای تَصیؽ تشك حذٍد  ۰۵۵۵۵ىیلَهتش ٍ
افضایؾ طَل ؿثيِّای فَكتَصیؽ ٍ اًتنال تِ حذٍد  ۰۵۵۵ىیلَهتش هذاس تشػذ.
هیضاى تشك كادساتی ىـَس ًیض دس ػال  ۵۹تِ حذٍد  ۰۵۵۵هیلیَى ىیلَاتػاؾت هیسػذ ٍ دس ؿاصقّایی اصمثیهل
تلقات تشك ٍ ساًذهاى ًیشٍیاُّا ًیض تغییش صیادی حاكل ًخَاّذ ؿذ.
پیؾتیٌیّا حاىی اص تِهذاس آهذى حذامل  ۹۵۵هگاٍات غشفیت رذیذ دس تخؾ اًشطیّای ًَ هیتاؿذ.
تاتَرِتِ ؿشایخ امتلادی ىـَس تؿیذ تًِػش هیسػذ ىِ هؿزضُ صاكی دس ؿشایخ هالی ٍ امتلادی كٌؿت تشك ایزاد
یشدد ٍ ایش ًشخ هتَػخ فشٍؽ تشك تا حذاىخش ۰۵دسكهذ سؿهذ آى ّهن فنهخ تهشای ؿهؾهاّهِ دٍم هَارهِ یهشدد
دسآهذّای كٌؿت تهشك تؼهختی تهِ  ۱۰۵۵۵هیلیهاسد تَههاى صَاّهذ سػهیذ ٍ .ىواىهاى ىؼهشی تَدرهِ  ۰۵۵۵تها
۱۵۵۵۵هیلیاسد تَهاًی كٌؿت تشك تا فشم سؿذ ۱۵دسكذی دس میوت توامؿذُ فؿلی؛ حقع هییشدد .لزا تهاصیگشاى
تخؾ صلَكی كٌؿت تشك فنخ تایذ اهیذٍاس تاؿٌذ دسب امتلاد كٌؿت تشك حذامل هـاتِ ػال  ۵۹تچشصذ ٍ ضوٌاً
تایذ ّوضهاى ًگاّی تِ كادسات صذهات فٌی ٍ هٌْذػی داؿتِ تاؿٌذ ىِ تاتَرِتِ تحشىات هخثت ٍصاست ًیشٍ رهای
اهیذٍاسی تیـتشی اػت.
اصطشفی دیگش؛ تا فشم ؾذمػشهایِیزاسی هؼتنین كٌؿت تشك دس تخؾ تَلیذ ،تاتَرِتِ ضشٍست حهذامل  ۹۵۵۵تها
۹۵۵۵هیلیاسد تَهاًی ػشهایِیزاسی هَسد ًیاص دس تخؾ تَصیؽ ،فهَكتَصیهؽ ٍ اًتنهال ٍ دسآههذّای ًاؿهی اص فهشٍؽ
اًـؿاب ،ایي تخؾ اص كٌؿت تشك ًیض تا ىؼشی تا ۰۵دسكذی ًنذیٌگی طثل سٍال ػٌَات اصیش هَارِ هیتاؿذ.
ضوٌاً تًِػش هیسػذ دسآهذّای ًاؿی اصؾَاسم تؿییيؿذُ دس ماًَى تَدرِ ػال ۵۹؛ پاػخگَی ّضیٌِ صشیذ تهشك اص
ًیشٍیاُّای اًشطیّای ًَ حتی تا فشم تِهذاس آهذى حذامل  ۹۵۵هگاٍات رذیذ دس ػال رذیذ تاؿذ.
ّواىیًَِ ىِ ؾٌَاى یشدیذ طی ػالّای اصیش ىؼشی ًنذیٌگی دس كٌؿت تشك تِكَست سػوی ًْادیٌِ ؿذُ اػهت.
ٍصیش هحتشم ًیشٍ دس حالی هیضاى تذّياسی كٌؿت تشك سا مشیهة تهِ  ۰۵۵۵۵هیلیهاسد تَههاى اؾه م ًوهَدُاًهذ ىهِ
ػاصٍىاسّای هَرَد دس ًػام تذٍیي تؿشفِّای تشك ٍ ّوچٌیي ػاصتاس تْشٍُسی دس كٌؿت تشك تِّیچ ؾٌَاى فشهَل
ٍ حتی ىـؾ ارتواؾی ٍ ػیاػی رثشاى ىؼشی فَك سا ًذاسد ٍ اص ایي سٍ هذیشاى اسؿذ كهٌؿت تهشك تهشای ارهشای
 ٍ EPCهذلّای تأهیي هالی دیگش ػهَك

طشحّای حذاملی هَسد ًیاص؛ تِ سٍیيشد فایٌاًغ ٍ یا اًزام پشٍطُ تِكَست
پیذا ًوَدُاًذ ىِ دسكَست ٍرَد پیؾتیٌیّای هثتٌیتش ٍامؿیت امتلاد تهشك ىـهَس تهشای تهأهیي هٌهاتؽ تشیـهت
ػشهایِ؛ امذاهی تؼیاس پؼٌذیذُ ٍ هٌطنی اػت .اػتقادُ اص پتاًؼیلّای تؿشیفؿذُ دس ههادُ  ۱۰مهاًَى سفهؽ هَاًهؽ
تَلیذ ًیض یيی دیگش اص غشفیتّای هَسد تَرِ كٌؿت تشك تَدُ اػت ٍ پیگیشیّا ٍ طشحّای هختلف ٍ هتٌَؾی ًیض
تاىٌَى دس ایي هَسد اسایِ ؿذُ ىِ غاّشاً ٌَّص اص فیلتش ؿَسای امتلاد ؾثَس ًيهشدُ اػهت .دس ؿهشایخ فؿلهی امتلهاد
كٌؿت تشك ٍ ؿهشایخ امتلهادی ىـهَس یيهی اص تْتهشیي ػهاصٍىاسّای تهشٍىسفهت اص تٌگاّهای هَرهَد اػهتقادُ اص
پتاًؼیلّای ایي هادُ ط یی اػت ىِ تخؾ صلَكی ّن تشای هـاسىت دس ارشای طشحّهای تؿشیهفؿهذُ دس ایهي
هادُ ماًًَی؛ اًگیضؽ ٍ آهادیی الصم سا داسد ىِ تشای تحنل آى ًیاص اػت اتتذا یو هذل رٌّی هـتشه تیي ههذیشاى

اسؿذ كٌؿت تشك ٍ هذیشاى تخؾ صلَكی دس هَسد چشایی ٍ چگًَگیّا تؿشیف ٍ ایزاد یهشدد ٍ ػهپغ سایضًهیّها
تشٍى تخؾ كَست پزیشد.
یيی دیگشاص غشفیتّای پٌْاى امتلاد كٌؿت تهشك؛ لهضٍم تؿشیهف ػهاصتاس تؿشفهِای َّؿهوٌذ هثتٌهیتشؾوليهشد ٍ
ًتیزِیشا اػت ىِ هٌزش تِ افضایؾ تْشٍُسی ًیض یشدد( .تؿشیف تؿشفِّای تشك ؿشطی) میوت توامؿذُ تشك آى ّهن
اص ًَؼ تذٍى ػَصت آى؛ تاتَرِتِ ػاصتاس ؾَاهل هؤحش دس آى ىِ ؾوذتاً ًیشٍی اًؼاًی اػهت تهِطهَس طثیؿهی ػهالی
حذامل  ۱۵دسكذ افضایؾ هییاتذ ٍ تاتَرِتِ ؾنةافتادیی حذٍد ۰۵دسكذی میوت توامؿذُ فؿلی تشك (تذٍى ّضیٌِ
ػَصت)؛ اهياى رثشاى ایي ىؼشی ًنذیٌگی اص طشیل افضایؾ تؿشفِّا دس ىَتاُهذت تِّیچ ؾٌَاى ماتل تلَس ًیؼت.
لزا تْتشیي هذل اؾوال تؿشفِّای َّؿوٌذ تشای اّذا ٍ ًتایذ صاف اػت .دس ػاصتاس ایي هذل تؿشفِ؛ تشای اّهذا
ٍ ًتایذ هـخق ٍ دس صهاى هـخق ٍ تا هذل هالی هـخق؛ تؿشفِّای اضافی اؾوال هییشدد.
ّواىیًَِ ىِ ؾٌَاى یشدیذ ىؼشی ًنذیٌگی كٌؿت تشك؛ تِ كَست تهذّی تهِ ػهایش تهاصیگشاى ایهي كهٌؿت هٌتنهل
هییشدد .تِؾثاستی دیگش؛ تخؾ صلَكی حذٍد  ۰۵دسكذ اص پشٍطُّای كٌؿت تشك سا تأهیي هالی سایگاى هیًوایهذ.
دس ایي هیاى تاًوّا تِؾلت ایٌيِ دس توهام هؼهیشّا داسای ؾَاسضهی مهشف ٍ هحيهن ّؼهتٌذ تیـهتشیي هٌؿقهت سا
هیًوایٌذ ٍلی ػایش تاصیگشاى ایي كٌؿت؛ صلَكاً تخؾ صلَكی تتهذسیذ تها اًثاؿهت تهذّی تهِسٍصؿهذُ دس مثهال
هطالثات پشداصتًـذُ داسای اسصؽ امتلادی تِسٍصًـذُ؛ تـذت هتضشس ؿذُ ٍ تاالرثاس اص یشدًٍِ امتلاد تشك صهاسد
هیؿًَذ.
حذٍد یو ػال پیؾ سیاػت هحتشم هزلغ فشآیٌذ فَك سادس رشیاى ػهخٌشاًی افتتاحیهِ یهو پهشٍطُ؛ ًهَؾی دیگهش
تَكیف؛ ىِ ًيات ىلیذی آى تـشح صیش تَد.
(مقاله :تأملی تز یک واقعیت؛ جایگاه و نقش و تأکیذ قانونگذار؛ جایگااه و وظیفاه مراز ؛ پیمانکاارا
طلثکار و رو ته ؟؟؟؟؟؟؟؟ (انتخاب کلمه مناسة را ته خودتا واگذار میکنم .سایت صثا)
 تذّياسی ٍصاست ًیشٍ تِ پیواًياساى تاؾج تأػف اػت ٍ چشا تایذ ىاسّای ارشائی ایيیًَِ دًثال ؿَد. پیواًياساى غشفیت صیادی ًذاسًذ ٍ ایش تخَاّین پیواًياساى ػَشِپا تاؿٌذ تایذ اص آًْا حوایت ىٌین :چهشا ٍصاست ًیهشٍتیحؼاب ٍ ىتاب دس دٍلت ّضیٌِ هیىٌذ ىِ ٍصاستخاًِ ایي هیضاى تذّياس تاؿذ.
 طَل ىـیذى اًزام یو پشٍطُ تِ ضشس اػت ٍ اػتْ ه ،حزن ٍ ػشهایِیزاسی افضایؾ پیذا هیىٌذ. تاتَرِتِ ٍضؿیت آب ىـَس تایذ سٍؽّای تْشُتشداسی اك ح ٍ ػشهایِیزاسی تِ ایي تخؾ ػَك دادُ ؿَد. تَػؿِ تْشٍُسی ػشهایِ ٍ ًیشٍی ىاس.تذیْی اػت حل هؿادلِ پیچیذُ امتلاد تشك ىِ ّشىذام اص هتغیشّای آى ًیض تِطَس طامتفشػایی تـشح فَك پیچیذُ
اػت تا ػاصٍىاسّای ػٌتی ٍ راسی ٍ دػتَسی اهياىپزیش ًیؼت ٍ ػهاصٍىاسّای هثتٌهیتهش مهَاًیي ىؼهة ٍ ىهاس ٍ
تِسٍصؿذُ سا طلة هیًوایذ ٍ اص حل ًگزسین كٌؿت تشك ؾلیسغن ّوِ ؿشایخ فَك تاىٌَى تَاًؼتِ اػهت دس تهأهیي
تشك هؼتوش هـتشىیي ٍ صذهاتدّی یؼتشدُ؛ تِؾٌَاى یيی اص هتغیشّای تأحیشیزاس دس تَػؿِ ىـهَس تؼهیاس صهَب
ؾول ىٌذ ٍ ًوشُ صَتی تگیشد ٍلی تِ مَل هؿاٍى هحتشم ٍصیش ًیشٍ اهياى اداهِ ایي سًٍذ ًیؼت.
دس ػال  ۵۹تِ لحاظ ؿشایخ صاف آى صلَكاً دس ؿؾ هاُ اٍل ؛پیؾتیٌی هییشدد ّهیچیًَهِ اكه ح ٍ یها تغییهش
ؾوذُای دس فشآیٌذ ّای هٌتْی تِ تْثَد امتلاد تشك اصمثیل؛ هٌطنی ًوَدى تؿشفِّا؛ ػشهایِیزاسی صهاسری؛ سًٍهل

تیـتش ىؼة ٍ ىاس تخؾ صلَكی ٍ تاالصق یشدؽ ًنذیٌگی ایزاد ًگشدد ٍلهی اص ؿهؾهاّهِ دٍم تهِ تؿهذ مطؿه ًا
اك حات ٍ تْثَد ماتل تَرْی دس ػاصتاس امتلاد تشك ىـَس ماتل پیؾتیٌی اػتً .يتِ ماتل تَرِ لضٍم تشًاهِسیهضی
ٍ ػشهایِیزاسی تشای تأهیي ًیاص هلش ػال  ۵۰اػت .چشاىِ مطؿاً ًیاص هلش ػال  ۵۹تا ّوت ٍ ته ؽ ّويهاساى
كٌؿت ػپشی هیؿَد.
یيی دیگش اص هثاحج ىلیذی دس كٌؿت تشك لضٍم تؿییي تيلیف ػاصتاس ایي كٌؿت صیشتٌایی اػت .تًِػهش ههیسػهذ
هذیشاى فؿلی كٌؿت تشك؛ ملذؿاى تقيیو دٍ تخؾ تامیواًذُ اص كهٌؿت تهشك ٍ تنَیهت رایگهاُ حهاىویتی آى تها
دسدػت یشفتي اصتیاسات الصم ّؼتٌذ ىِ ؿایذ ایي اتقاك صاسد اص صَب یا تذ تَدى آى دس دٍلت یاصدّن ٍكال ًذّذ
ٍ دٍلت دٍاصدّن ًگاُ دیگشی تِ تغییش ػاصتاس داؿتِ تاؿذ .یيی اص پیـٌْادات ماتل مثهَلتهش تهشای تؿیهیي تيلیهف
ػاصتاس كٌؿت تشك؛ ادغام هؿاًٍت تشك تا تَاًیش ٍ تـيیل ػِ ؿشىت هادس تخللی ریل آى هیتاؿذ .ىِ تخؾ تَلیذ
آى اصیشاً تـيیل ؿذُ اػت ٍ ؿشىت تؿذی ًیض ؿشىت هادس تخللی تَصیؽ ٍ ؿشىت دیگش هیتَاًذ اص تحت پَؿؾ
تشكّای هٌطنِای ریل ؿشىت هذیشیت ؿثيِ ؿيل ییشد .اصاًزاىِ تا ػاصتاس فؿلی ؿشىتّای تَصیؽ اهياى اداهِ ٍ
اػتوشاس تَػؿِ اًْا ًیؼت ٍ ػاصٍىاسّای تَدرِای ٍ هٌاتؽ فؿلی آًْا تِّهیچ ؾٌهَاى پاػهخگَی ًیهاص هٌطنهی ٍ یها
حشفیًَِ آًْا ًیؼت لزا تـيیل ؿشىت هادس تخللی تَصیؽ دس ػال  ۵۹اص ضشٍستّا ی غیشماتهل ارتٌهاب اػهت.
ایي هذل ػاصتاس؛ تزشتِ هَفنی داؿتِ اػت ٍ هنثَلیت تیـتشی سا دس تیي ًخثگاى كٌؿت تشك داسد.
تا ادغام ػاتا ٍ ػاًا ٍ تـيیل ػاصهاى ػاتثا ىِ دس رایگاُ هؿاًٍت ٍصیش مشاس داسد ٍ حذامل اهؼال اص هحل دسآههذّای
ًاؿی اص اصز ؾَاسم؛ ػاصهاى پَلذاسی ًیض تِحؼاب هیآیذ؛ پیؾتیٌی هییشدد ىِ ػهال  ۵۹ؾوهذتاً كهش تهذٍیي
ػاصتاس ٍ تؿشیف ساّثشدّا ٍ سٍاتخ آى یشدد .دس ایي تیي تؿشیف سٍاتخ تا هزوَؾِ كٌؿت تشك ىِ مؼوت ؾوذُای اص
ٍغایف آى تا ػاتثا تًَِؾی ّنپَؿاًی ٍ یا تذاصل داسد ًیض ىاس ػادُای ًخَاّذ تَد ٍ مطؿاً اص ّناىٌَى هیتایذ تؿشیف
دمیل ٍ هـخلی تشای ایي سٍاتخ كَست پزیشد.
ضوٌاً ػاصهاى ػاتثا تا تَػؿِ فؿالیتّای هٌزش تِ افضایؾ ىاسآیی ٍ هذیشیت هلش ًیهض ىهِ اص ٍغهایف راتهی ایهي
ػاصهاى ّؼت تًَِؾی پاػخی تشای چٌذتؿذی تَدى ایي ػاصهاى صَاّذ داؿت.
تؿییي تيلیف هٌطنی ٍ هـَمی؛ ًشخ صشیذ تشك اص تَلیذىٌٌذیاى ٍ یا هتناضیاى احذاث ًیشٍیاُّای تَلیذ تشك یيهی
دیگش اص هثاحخی اػت ىِ اهیذٍاسین دس ػال  ۵۹تِ آى پشداصتِ ؿَد .دس ایي هیهاى ایزهاد ًْهاد تٌػهینىٌٌهذُ تهاصاس
هؿاه ت تشك (سی تَس) هَضَؾی اػت ىِ دسكَست تحنل؛ یو سًٍل هٌاػة ٍ هٌطثل تش سماتت ٍ تهاصاس هتؿهادل دس
صشیذ ٍ فشٍؽ تشك ایزاد هییشدد.
دس ػال  ۵۹ىِ تا ًواد صشٍع ؿٌاصتِ هیؿَد ،تشاػاع تؿالین فٌگؿَیی ،اغلة صههاى سػهیذى تهِ هَفنیهتّهای
دسصـاى تَدُ ٍ ىؼاًی ىِ كثش ٍ تشدتاسی دس تحول ػختیّا پیـِ ىشدًذ ،تَاًؼتِاًذ تهِ هؼهیش ههَفنی تشػهٌذ ٍ
اهیذٍاسم ایي هَضَؼ تشای كٌؿت صیشتٌایی تشك ًیض كذك ًوایذ.
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