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 یا پروژه هالی ینتأه قراردادهای یها چالش و ریسک
 

 2 یویابراه زینب ،2 یعیرف آقا حسین ،*1هقدم  عبدالکرین

 
 ، ایزاىگزهسبر ًَر پیبم داًطگبُ علوی ّیئت عض8َ

 کبرضٌبسی ارضذ حسبثذاری، ٍاحذ دهبًٍذ، داًطگبُ آساد اسالهی، تْزاى، ایزاى2

 

 چکیده

پزٍصُ اس هزاحل اٍلیِ ثزای اطویٌبى اس ثِ اًجبم رسیذى پزٍصُ است در  هَردًیبسبثع هبلی اًذیطیذى راّکبری ثزای تأهیي هٌ

ّبی هختلف درگیز  ّبی ثخص پزٍصُ ثبیذ ثِ توبم هَارد ٍ خَاستِ سٌجی اهکبىاًتخبة رٍش هٌبست تأهیي هبلی در هزحلِ 

ّبی لزض دٌّذُ،  ، ثبًککٌٌذگبى تْیِیذاراى، در پزٍصُ اس کطَر هیشثبى پزٍصُ، صٌعت هزتجط ثب پزٍصُ، پیوبًکبراى، خز

اس  ّزکذاماّویت  ٍ سپس ثب تَجِ ثِ ارجحیت ٍ ّبی درگیز در پزٍصُ تَجِ کزد توبم ثخص طَرکلی ثِّب ٍ  هسئلِ ریسک

 اجزای ثِ جبهعِ ًیبس ٍ جوعیت افشایص ٍ التصبدی رضذ ثِ تَجِ ثب اهزٍسُ .ثِ اًتخبة رٍش هٌبست پزداخت ّب آى

 کوجَد طزفی اس ًوبیٌذ الذام تأسیسبتی چٌیي سبخت ًسجت تب داضتِ آى ثز را ّب دٍلت ثٌبیی سیز ٍ عوزاًی ّبی  پزٍصُ

 ضذُ ّبی اعالم آهبر است. طجك دادُ سَق خصَصی ثخص تَسط هبلی هٌبثع تأهیي سوت ثِ را دٍلت هٌبثع، ٍ ًمذیٌگی

 کطَرّبی در را رٍسافشًٍی رضذ ًبخبلص داخلی تَلیذ ثِ ّبی سیزسبختی پزٍصُ در گذاری سزهبیِ ًسجت جْبًی ثبًک تَسط

 % افشایص 5 اس ثیص ثِ %4 اس داخلی ًبخبلص تَلیذ در سیزسبختی گذاری سزهبیِ سْن آسیب دّذ. در هی ًطبى تَسعِ درحبل

 تَاًبیی عذم علت ثِ است، هحذٍد ضذُ ضذت ثِ سیزسبختی ّبی پزٍصُ در گذاری سزهبیِ ثزای دٍلت تَاًبیی دّذ. هی ًطبى

 ثزداری ثْزُ ٍ تَسعِ هذیزیت در کبرآهذی عذم ٍ سیزسبختی عظین ّبی پزٍصُ در گذاری سزهبیِ در السم سزهبیِ افشایص در

 .ثزضوزد تَاى هی را ّب پزٍصُ گًَِ اسایي

 

 ای ریسک، لزارداد، تأهیي هبلی، پزٍصُ: یدیلک یها واژه
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