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1

هعرفي رٍش تذٍيي
آيييًاهِي اجرايي خريذ خذهات هطاٍرُ ٍ كارضٌاسي
(آيييًاهِي اجرايي بٌذ »ّـ» هادُي  29قاًَى برگساري هٌاقصات)
اٖم) سٍؽ دسػت دس تذ٠ي ٝيب ٠ضؽ ي١اٞيًٚ ٠ ٝشسات ،ؿب ٕٚد ٠ثخؾ اػبػي اػت:
ٞخؼت «طشاحي» ًٚشس ٠ ٢دٓٞ« ٘٠بسؽ» آ.ٜ
تدشث ٣اثجبتَشد٢اػت َ ٣قهٗت اص ٚشحٗ٣ي «طشاحي» ٠ ٠س٠د ؿتبثضد ٢ثٚ ٣شحٗ٣ي «ٓٞبسؽ»
(پيؾ اص طشاحي  ٠ت١انى ثش ػش اك ٔ١آ١ٚ )ٜخت تٖ١يذ اٞجًٚ ٢١شساتي ضؿيم ٞ ٠بَبسآٚذ ؿذ٢اػت.
دس اي١ٞ ٝؿتبس ث ٣اصَل ٍ هثاًي عشاحي آيييًاهِي دس دػت تذٍيي ٚيپشداصي.ٙ
ة) ايْ ٝضاسؽ ث١ايؽ ٚؼتٟذػبصي ٛ٥ٚتشيُٞ ٝبت ٚ ٠جبحث ٚطشحؿذ ٢دس َبسْش ٢٠تذ٠ي ٝآييٞٝب ٣ٚث١د٢اػت.
٤ذل اكٗي ْضاسؽ «تؿيي ٠ ٝثجت چبسچ١ث٥بي َبسي َبسْش ٢٠تذ٠ي ٝآييٞٝب٣ٚي اسخبؼَبس» ث١د٢اػت صيشا
تؿيي ٠ ٝثجت اي ٝچبسچ١ث٥ب ١ٚخت ثجبتس٠يٞ ٠ ٣يض تأٚي ٝاثشثخـي َ ٠بسآيي نشايٟذ تذ٠ي ٝآييٞٝبٚ ٣ٚيؿ١د.
٤ذل اكٗي اي ٝػٟذ ايٟبؼ يب اطالؼ تٛب٘ َبسثشا ٜآييٞٝبٞ ٣ٚج١د٢اػت ثُٗ٣
٤ذل ت١انى ،ت١خ ٠ ٣پبيجٟذي تذ٠يَٟٟٝذْب ٜآييٞٝب ٣ٚث١د٢اػت.
ثٟبثشاي ٠ ٝثٟٚ٣ػ١س اختلبس اي ٝػٟذ،
ّوِي همذهات ،اعالػات ٍ هفاّين پـتيثاى ايي ػٌذ (خضييات داًؾ صهيٌِاي اػضاي واسگشٍُّا)
دس ايي ػٌذ روشًـذُاػت ٍ تخـْاي غيشلاتلاختٌاب آى ًيض تِصَست پاًَؿت روش ؿذُاػت.

 1چ ٜ١اي ٝػٟذ ثٟٚ٣ػ١س ٚذيشيت نشايٟذ تذ٠ي ٝآييٞٝب ،٣ٚثشاي «َبسْش ٢٠تـخيق كالحيت  ٠اسخبؼ َبس خبٚؿٟ٥ٚ ٣ذػبٚ ٜـب٠س ايشا ٠ »ٜدس ٗ٤٠ه٣ي
ثؿذ «َٛيت٣ي نٟي َٛيؼي ٜ١ايتلبدي دٖ٠ت» ت٥ي ٣ؿذ٢ث١د٠ ،يشايؾ ٞخؼت آ ٜتب حذ  ُٝٛٚث٣ك١ست ٚختلش ْ ٠ضيذْ٢ه١يي ثه١د .اػهتًجبٔ خبٚؿه٣ي
حشن ٣اي َـ١س اص اي ٝػٟذ ٞ ٠يض ثبصخ١سد ثشخي كبحجٟػشاٞ ٜـبٜداد َ ٣تالؽ ثشاي اختلبس ْ ٠ضيذ١ْ٢يي ،دس ١ٚاسدي ث١ٞ ٣ؾي اث٥ب٘ اٞدبٚيذ٢اػت .ث٣
ٛ٤ي ٝدٖيٕ ٠يشايؾ حبضش َ ٣ؿب ٕٚت١ضيحبت  ٠اضبنبتي ،ثٟٚ٣ػ١س آػبٞتش  ٠س٠اٞتش ؿذ ٜاي ٝػٟذ ثشاي اػتهبد٢ي ؾٚ١ٛيتش كبحجٟػشا ٜاػت ،تٟػي٠ ٙ
اساي٣ؿذ.
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 .1اصَل ٍ الضاهات اػاػي لاًًَي:
ايًٚ ٝشس٢ي دس دػت «تذ٠ي« ،2»ٝآييٞٝب٣ٚي اخشايي» 3ثٟذ «٤ه» ٚبد٢ي « 429يب ٜ١ٞثشْضاسي ٟٚبيلهبت» اػهت.
ت١ضيح ٚؿبٞي ُٞ ٠بت ٟٚذسج دس اي ٝخ٣ٗٛي َ١تب ٠ ٢ثٟيبدي سا ٚيت١ا ٜثٞ ٣ح ١صيش تـشحَشد:
يبؾذ٢ي ثؼيبس  ٠ ٙ٥ٚاٖجت ٣ث٣ؿذت نشا١ٚؽؿذ ٢دس «تذ٠ي »ٝثؼيبسي اص آييٞٝب٤٣ٚبي اخشايي  ٠ث٣ط١س ٚـهخق
دس آييٞٝب٤٣ٚبي اخشايي لاًَى تشگضاسي هٌالصات ،سؾبيت دييى چبسچ١ة  ٠حهذ٠د اختيهبسات يهبٞ١ٞي ثهشاي
«تذ٠ي٤ »ٝش ًٚشس ٢اػت .ثبيذ ديتَشد َ ٣دس آيييًاهِّاي اخشايي (َٚ ٣دٗغ ٚأ١ٚسيت «تذ٠ي »ٝآيييًاههِي
اخشايي لاًَى سا ث ٣دٖ٠ت ٚيد٤ذ) خبي «٠ضؽ» احُب٘ خذيذ ٞيؼت .ايه٥ٚ ٝه ٙدس اكهٕ  138يهب ٜ١ٞاػبػهي
َـ١س تلشيح ؿذ٢اػت .پغ ؿبيب ٜت١خ ٣اػت َ:٣
ًٚشس٢ي دسدػت تذ٠يٞ١َٟ ٝي ،ثبيذ دس چ٥بسچ١ة «تذٍيي» آيييًاهِي اخشايهي ثهبييثٛبٞهذ ٠ ٠اسد «٠ضهؽ»
احُب٘ خذيذ ٞـ١د.
پغ ثبيذ ثب ٚالحػ ٠ ٣حضٚي ؾبٖٛب ٣ٞدػت ث ٣تذ٠ي ٝچٟي ٝآييٞٝب٣ٚاي ثجشي .ٙثبيذ دس ٓٞهبسؽ ايه ٝآيهيٞٝبٚه،٣
پيؾ اص ٤ش اٚش ديٓش ٥ٞبيت ديت ثٟٚ ٣ط١و ٚ ٠هٚ ٘١٥ؼتٟذ يبٞ١ٞي ٚشث١ط( ٣يؿٟي ثٟهذ «٤هه» ٚهبد٢ي  29يهبٜ١ٞ
ة.وٚ )٘.جزٔ٠ؿ١دٛ٥ٚ .تشيُٞ ٝبت دس اي ٝثبس ٢ث ٣ؿشح صيش اػت:
 .1.1تهب٠ت ثٟيبدي ٝاي ٝآييٞٝب ٣ٚثب آييٞٝب٤٣ٚبي ٚـبث ٣اسخبؼَبس:
ثبيذ ارؾبَٜشد ُٞت٣ي ٞخؼتي َ ٣ايٚ ٍٟطشحٚيؿ١د ،ؿهبيذ اًذوي پيچيذُ ٍ ًياصهٌذ تؼوك ٍ ؿهٌاتت
وافي ًظن حمَلي وـَس تاؿهذ ١ْ .يهب ٛ٤هي٠ ٝيظْهي ١ٚخهت ٚكههٚ ٔ١بٞهذ ٜايهُٞ ٝته ،٣دس ثشخهي
 2ث ٣تهب٠ت «تذ٠ي٠« ٠ »ٝضؽ» دس ٚت ٝاكٕ  138يب ٜ١ٞاػبػي َـ١س ٖطهبً ت١خ٣نشٚبييذ.

 3اكههٕ  138يههب ٜ١ٞاػبػههي« :ؾههال ٢٠ثههش ٚهه١اسدي َهه٤ ٣يههأت ٠صيههشا ٜيههب ٠صيههشي هههوهَس تههذٍيي آيههييًاهههِّههاي اخشايههي لههَاًيي ٚههيؿهه١د،
٤يأت ٠صيشا ٜحى داسد ثشاي اٞدب٘ ٠غبيم اداسي  ٠تأٚي ٝاخشاي ي١اٞي ٠ ٝتٟػي ٙػبصٚب٥ٞبي اداسي ثٍ ٣ضغ تصَيةًاهِ ٍ آيييًاهِ ثپشداصد٤ .ش يٍ اص
٠صيهههشاٞ ٜيهههض دس حهههذ٠د ٠غهههبيم خههه١يؾ ٚ ٠لههه١ثبت ٤يهههأت ٠صيهههشا ٜحهههى ٍضهههغ آيهههييًاههههِ ٍ صهههذٍس تخـهههٌاهِ سا داسد
ٖ٠ي ٚهبد ايي همشسات ًثايذ تا هتي ٍ سٍح لَاًيي هخالف تاؿذ.
دٖ٠ههت ٚههي ت١اٞههذ تلهه١يت ثشخههي اص اٚهه١س ٚشثهه ١ثهه٠ ٣غههبيم خهه١د سا ثههَٛ ٣يؼههي٥ٞ١بي ٚتـههُٕ اص چٟههذ ٠صيههش ٠اْههزاس ٛٞبيههذ.
ٚل١ثبت ايَٛ ٝيؼي٥ٞ١ب دس ٚحذ٠د٢ي ي١اٞي ٝپغ اص تأييذ سئيغ خ١٥ٛس الص٘ االخشا اػت.
تل١يتٞب٤٣ٚب  ٠آييٞٝب٤٣ٚبي دٖ٠ت ٚ ٠ل١ثبت َٛيؼي٥ٞ١بي ٚزَ١س دس اي ٝاكٕ ،ض ٝٛاثالـ ثشاي اخشا ثه ٣اطهالؼ سئهيغ ٚدٗهغ ؿه١ساي اػهالٚي
ٚيسػذ تب دسك١ستيُ ٣آ٥ٞب سا ثشخالل ي١اٞي ٝثيبثذ ثب رَش دٖيٕ ثشاي تدذيذ ٞػش ث٤ ٣يأت ٠صيشا ٜثهشػتذ».

اكٕ ػبثى « :اكٕ يُلذ  ٠ػي ٤ ٠ـت :ٙؾال ٢٠ثش ١ٚاسديُ٤ ٣يأت ٠صيشا ٜيب ٠صيشي ٚأ١ٚس تذ٠ي ٝآييٞٝب٤٣ٚهبي اخشايهي يه١اٞيٚ ٝهيؿه١د
٤يأت ٠صيشا ٜحى داسد ثشاي اٞدب٘ ٠غبيم اداسي  ٠تأٚي ٝاخشاي ي١اٞي ٠ ٝتٟػي ٙػبصٚب٥ٞبي اداسي ث٠ ٣ضؽ تل١يتٞب ٠ ٣ٚآييٞٝب ٣ٚثپشداصد٤ .ش يهٍ اص
٠صيشاٞ ٜيض دس حذ٠د ٠غبيم خ١يؾ ٚ ٠ل١ثبت ٤يأت ٠صيشا ٜحى ٠ضؽ آييٞٝب ٠ ٣ٚكذ٠س ثخـٟب ٣ٚسا داسدٖ٠ ،ي ٚهبد ايًٚ ٝشسات ٞجبيذ ثب ٚت ٠ ٝس٠ح
ي١اٞيٚ ٝخبٖم ثبؿذ».

ٚ« 4بد٢ي ١ٚ - 29اسد ؾذ٘ اٖضا٘ ث ٣ثشْضاسي ٟٚبيل :٣دس ١ٚاسد صيش اٖضا٘ ث ٣ثشْضاسي هٌالصِ ٞيؼت  ٠دػتٓب٥٤بي اخشايي ٟٚذسج دس ثٟذ «ة» ٚهبد٢ي 1
[يٍ] اي ٝيبٚ ٜ١ٞيت١اٟٞذ ثذ ٜ٠اٞدب٘ تـشيهبت ٟٚبيلٚ ،٣ؿب١ٚ ٣ٗٚسد ٞػش سا اٞدب٘ دٟ٤ذ»:
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آييٞٝب٤ ٣ٚبي اخشايي  ٠ث٣ط١س ٚـخق دس آيييًاهِّاي اخشايي لاًَى تشگضاسي هٌالصات ؿهذ٢اػهت.
ايُٞ ٝت٣ي دييى آ ٜاػت َ:٣

آييٞٝب ٣ٚيب آييٞٝب٤٣ٚبي اسخبؼ َبس پيؾاص ػبٔ  ٠ 1384ث١يظ« ٢آيييًاهِي ًحَُي اًتخاب ٍ اسخاعواس
تِ هـاٍساى» (آييٞٝب٣ٚي 17234ت٤28422ه  7 ،تيش  - )1383ث٣تلشيح كذس ٛ٤ي ٝآييٞٝب٣ٚي ٞهبٚجشد٢
 ث٣اػتٟبد هادُي  22لاًَى تشًاهِ ٍ تَدخِي وـَس( 5هصَب ٠ )1351ضؽ  ٠تل١يت ؿذ٢ثه١د نٗهزا٠يظ ٢ي «طشح٥بي ؾٛشاٞي» (يب «طشح٥بي ت ٍٗٛداسايي٥بي ػشٚبي٣اي»)ثه١د اهها آيهيٞٝبٚه٣ي دس دػهت

تذ٠يٞ١َٟ ٝيٚ ،حذ٠د ث ٣عشحْاي ػوشاًيٞ 6يؼت  ٠ثبيذ ؿب٣ٛ٤ ٕٚي هؼاهالت تخؾ ػوَهي وـَس

7

(ثب ١ٚض١ؼ خذٚت ٚـب٠س )٢ثبؿذ صيشا ث ٣اػهتٟبد لهاًَى هحاػهثات ػوهَهي ٞ ٠يهض لهاًَى تشگهضاسي
هٌالصات تذ٠يٚ ٝيؿ١د.
ٚ« 5بد ٢ي  - 22تـخيق كالحيت  ٠طجً٣ثٟذي ٟ٥ٚذػيٚ ٝـب٠س  ٠پيٛبُٞبسا ٜت١ػط ػبصٚب ٜثشاػبع آيهيٞٝبٚه٣ي ٚله١ة ٤يهأت ٠صيهشا ٜكه١ست
خ١ا٤ذْشنت .اسخاع واس تِ هٌْذػيي هـاٍس  ٠پيٛبُٞبسا ٠ ٜس٠ؽ تؿيي ٝثشٞذ٢ي ٟٚبيل ٣ثش اػبع آييٞٝب٣ٚي ٚل١ة ٤يأت ٠صيهشا ٜت١ػهط دػهتٓب٢
اخشايي اٞدب٘ٚيْيشد».
ٚبد٢ي ثالنلٕ يجٗي آٞ ٜيض چٟي ٝاػت:

«فصل ؿـن  -اخشاي عشحْاي ػوشاًي
ٚبد٢ي ٚ - 21ؼؤٖ٠يت ت٥ي ٠ ٣اخشاي عشحْاي ػوشاًي ثب دػتٓب٥٤بي اخشايي اػت  ٠اخشاي طشح٥بي ؾٛشاٞي اص ٞػش ًٚشسات اػتخذاٚي ٚ ٠بٖي
ٚ٠ؿبٚالتي تبثؽ ٚهبد اي ٝيب ٠ ٜ١ٞػبيش ي١اٞيًٚ ٠ ٝشسات ؾٚ١ٛي دٖ٠ت خ١ا٤ذث١د .دس١ٚسد طشح٥بي اٞتهبؾي »...

 6طشح ؾٛشاٞي طجى ثٟذ ٚ 10بد٢ي يٍ يب ٜ١ٞثشٞب ٠ ٣ٚث١دخ ٣يؿٟيٟٚ« :ػ١س ٚد١ٛؾ ٣ؾٗٛيبت  ٠خذٚبت ٚـخلي اػت َ ٣ثش اػبع ٚطبٖؿبت ت١خي٥ي
نٟي  ٠ايتلبدي يب اختٛبؾي َ ٣ت١ػط دػتٓب ٢اخشايي اٞدب٘ٚيؿ١د ،طي ٚذت ٚؿي ٠ ٝثب اؾتجبس ٚؿي ،ٝثشاي تحًى ثخـيذ ٜث٤ ٣هذن٥بي ثشٞبٚه ٣ؾٛشاٞهي
پٟحػبٖ ٣ث٣ك١ست ػشٚبيْ٣زاسي ثبثت ؿب٤ ٕٚضي٤٣ٟبي قيشثبثت ٠اثؼت ٣دس د٠س٢ي ٚطبٖؿ ٠ ٣اخشا  ٠يب ٚطبٖؿبت ،اخهشاٚهيْهشدد  ٠تٛهب٘ يهب يؼهٛتي اص
٤ضي٤٣ٟبي اخشاي آ ٜاص ٚحٕ اؾتجبسات ؾٛشاٞي تأٚيٚ ٝيؿ١د  ٠ث ٣ػ١ٞ ٣ؼ اٞتهبؾي  ٠قيش اٞتهبؾي ٚ ٠طبٖؿبتي تًؼيٚٙيْشدد».
اٖجت ٣دس ٚبد 77 ٢يب ٜ١ٞتٟػي ٙثخـي اص ًٚشسات ٚبٖي دٖ٠ت ،ريٕ تؿشيم «اؾتجبس طشح ت ٍٗٛداسايي٥بي ػشٚبي٣اي» تؿشيم صيش دس خل١ف «طشح تٍٗٛ
داسايي٥بي ػشٚبي٣اي» يبثٕحل ٔ١اػتٚ :د١ٛؾ ٣ؾٗٛيبت  ٠خذٚبت ٚـخلي اػت َ ٣ثشاػبع ٚطبٖؿبت ت١خي٥ي ،نٟهي  ٠ايتلهبدي  ٠اختٛهبؾي َه٣
ت١ػط دػتٓب ٢اخشائي اٞدب٘ٚيؿ١د طي ٚذت ٚؿي ٠ ٝثب اؾتجهبس ٚؿهي ٝثهشاي تحًهى ثخـهيذ ٜثه٤ ٣هذن٥بي ثشٞبٚه٣ي ت١ػهؿ٣ي پهٟحػهبٖ ٣ثه٣كه١ست
ػشٚبيْ٣زاسي ثبثت يب ٚطبٖؿ ٣ثشاي ايدبد داسايي ػشٚبي٣اي اخشاٚيْشدد ٟٚ ٠بثؽ ١ٚسد ٞيبص اخشاي آ ٜاص ٚحٕ اؾتجبسات ٚشثه ١ثه ٣تٗٛهٍ داسايهي٤هبي
ػشٚبي٣اي تأٚيٚٝيؿ١د  ٠ث ٣د١ٞ ٠ؼ اٞتهبؾي  ٠قيشاٞتهبؾي تًؼيٚٙيْشدد.
پغ طجى ٞػش يبٓٞ١ٞزاس ،دس تؿشيم  ٠تٟػي٤ ٙش طشح ت ٍٗٛداسايي٥بي ػشٚبي٣اي (طشح ؾٛشاٞي) الص٘ اػت ُٞبتي ١ٚسد ت١خ ٣يشاسْيشٞذ َ ٣ايُٞ ٝبت
٠ ٠يظْي٥ب ث ٣تشتيت ؾٗٛيبتي ؾجبستٟذ اص٤ -1 :ذل -2 ،ت١خي٥بتٚ-3 ،ذت-4 ،اؾتجبس ؾٛشاٞي -5 ،ؿُٕ(يبٖت) ػشٚبيْ٣زاسي.
ثشاػبع تؿشيم ،پش٠ط ٢يب طشح ؾجبست اػت اص :ؾٗٛيبت ،ايذاٚبت  ٠نؿبٖيت٥بيي ثشاي تحًى ؾيٟي اٞذيـ ٣يب ٤ذني دس چهبسچ١ة ثشٞبٚه٣ي صٚهبٞي  ٠ثهب
ث١دخ٣ي پيؾثيٟيؿذ .٢ث ٣اي ٝتشتيت ٚيت١اْ ٜهت :طشح ت ٍٗٛداسايي٥بي ػشٚبي٣اي (طشح ؾٛشاٞي) ا٠الً اص حيث ٚب٤يتْ «پش٠ط»٢اي اػت ثشاي تحًهى
ا٤ذال «ثشٞب٣ٚي ت١ػؿ ٠ »٣ثبٞيبً داساي اي٠ ٝيظْي اػهت َه٤ ٣ضيٟه٣ي آ ٜاص ٚحهٕ« اؾتجهبس تٗٛهٍ داسايي٥هبي ػهشٚبي٣اي ث١دخه٣ي ؾٛهٚ١ي َـه١س»
تأٚيٚٝيؿ١د.
ٚ« 7ؿبٚالت ثخؾ ؾٚ١ٛي َـ١س» َٚ ٣ؼبٚحتبً «ٚؿبٚالت ؾٚ١ٛي» ٞ ٙ٤بٚيذٚ٢يؿ١د ،ؿب ٕٚتٛب٘ ٚؿبٚالتي َ ٣دس آ٠ ٜخ ٢١يب اٚه١أ دٖ٠تهي  ٠ؾٛهٚ١ي
ثخـي اص ؾ١ضيٚ ٝؿب ٣ٗٚثبؿٟذ.

پرٍشُ :بْبَد ًظاهات تطخيص صالحيت ٍ ارجاع كار كطَر
سٌذ :هعرفي رٍش تذٍيي آيييًاهِي خريذ خذهات هطاٍرُ(آيييًاهِ  ...بٌذ»ّـ» هادُي)...29

كارفرها :كويسيَى اقتصادي دٍلت
تْيِكٌٌذُ :جاهعِي هٌْذساى هطاٍر ايراى
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ثبيذ ت١خ ٣داؿت َ ٣طشح٥بي ؾٛشاٞي ثخؾ ؾٛذ٢اي اص ٚؿبٚالت ؾٚ١ٛي َـ١س ٤ؼهت اٚهب ٛ٤ه٣ي آٜ
ٞيؼت .دا٣ٟٚي ٚؿبٚالت ؾٚ١ٛي١ٚ ،ض١ؼ لاًَى هحاػثات ػوَهي ٞ ٠يض لاًَى تشگضاسي هٌالصهات (٠
ث٣تجؽ آ ٜآييٞٝب٤٣ٚبي اخشايي و.ة )٘.ؿب٣ٛ٤ ٕٚي ا١ٞاؼ ٚؿبٚالت ؾٚ١ٛي اػهت دس حبٖيُهًٚ ٣هشسات
«ٞػب٘ نٟي  ٠اخشايي َـ١س» تبثؽ نلٕ ؿـ ٙلاًَى تشًاهِ ٍ تَدخِ ٚ ٠حذ٠د ث ٣طشح٥بي ؾٛشاٞي اػت.
ثبيذ ديت١ٛٞد َ ٣آييٞٝب٣ٚي دسدػت تذ٠يٞ١َٟ ٝي ؾٗيشقٚ ٙـبث٥ت اػهٛي  ٠غهب٤شي ثهب آيهيٞٝبٚه٣ي

ٞبٚجشد٢ي ثبال ،ثبيذ ثؼيبس خبٚؿتش اص چٟب ٜآييٞٝب٣ٚاي ثبؿذ .آييٞٝب٣ٚي دس دػت تذ٠ي ٝسا ثبيذ صيش لاًَى
هحاػثات ػوَهي وـَس( 8هصَب  )1366ن ٠ ٙ٥تحٗيَٕشد دسحبٖيُ ٣آييٞٝب٣ٚي اسخبؼَبس  1384صيش
ًظام فٌي ٍ اخشايي وـَس خبي داؿت.
آييٞٝب٣ٚي دس دػت تذ٠يٞ١َٟ ٝي ،يطؿبً نشاتش اص ًظام فٌي ٍ اخشايهي وـهَس ٚ ٠حهذ٠د٢ي نؿبٖيت٥هبي

«هؼاًٍت فٌي» 9ػبصٚبٚ ٜذيشيت  ٠ثشٞب٣ٚسيضي َـ١س اػت  ٠اص اي ٝحيث ؿجي ٣آيهييًاههِي تضهويي
تشاي هؼاهالت دٍلتي اػت .اي ٝآييٞٝب ٣ٚسا ثبيذ دس انًي ْؼتشد٢تش ديذ .پغ دس ٚد١ٛؼ ثبيذ ْهت َ:٣
«ٚـب٠س» سا دس اي ٝآييٞٝب٣ٚي اسخاعواس يب «آيهييًاههِي تشيهذ تهذهات هـهاٍسُ» ثبيهذ خهبٚؿتش اص
«ٚـب٠س طشح٥بي ؾٛشاٞي» 10ديذ  ٠تؿشيم  ٠ػبٚبٞذ٤ي َشد.
 « 8تخؾ  – 3هؼاهالت دٍلتي
ٚبدٚ – 79 ٢ؿبٚالت ٠صاستخب٤ ٣ٞب ١ٚ ٠ػؼبت دٖ٠تي اؾ ٙاص خشيذ  ٠نش٠ؽ  ٠اخبس ٠ ٢اػتدبس ٠ ٢پيٛبُٞبسي  ٠اخشت واس ٍ غيشُ ( ث ٣اػتثٟبي ١ٚاسدي
َٚ ٣ـًٚ ٔ١ٛشسات اػتخذاٚي ٚيـ١د ) ثبيذ ثشحؼت ١ٚسد اص طشيى ٟٚبيل ٣يب ٚضايذ ٢اٞدب٘ ؿ١د ...

ٚبد ٢ي ً – 89حَُ ي اًدام هؼاهالت  ٠تـشيهبت ٟٚبيلٚ ٠ ٣ضايذ ٠ ٢ػبيش همشسات اخشايي هَاد  79الي  88ايي لاًَى ث١ٛخت يبٞ١ٞي خ١ا٤ذ ث١د َ٣
ث ٣تل١يت ٚدٗغ ؿ١ساي اػالٚي خ١ا٤ذسػيذ».
ٛ٤چٟي ٝؿبيؼت ٣اػت ثٚ ٣بد٢ي  13يبٚ ٜ١ٞحبػجبت ؾٚ١ٛي ٞيض ت١خ ٣ؿ١د:

«ٚبد٠ – 13 ٢خ ٢١ؾٚ١ٛي ؾجبست اػت اص ًمذيٌِّاي هشتَط تِ ٍصاستخاًِ ّا ٍ هؤػؼات دٍلتي ٍ ؿشوتْاي دٍلتي ٍ ًْادّا ٍ هَػؼهات ػوهَهي
غيش دٍلتي ٍ هؤػؼات ٍاتؼتِ تِ ػاصهاًْاي هزوَس وِ هتؼلك حك افشاد ٍ هَػؼات تصَصي ًيؼهت  ٠كهشنٟػش اص ٞحهٟٚ ٠ ٢١ـهبح تحلهيٕ آٜ
ٟٚحلشا ثشاي ٚلبسل ؾٚ١ٛي ،ث١ٛخت يب ٜ١ٞيبثٕ دخٕ  ٠تلشل ٚيثبؿذ».
ْ 9شچ ٣نؿالً دس چبست ػبصٚب ،ٜؾ١ٟاٚ« ٜؿبٞ٠ت نٟي» ث ٣چـٛٞ ٙيخ١سد اٚب اي ٝؾ١ٟاٛ٤ ٜچٟب ٜآؿٟبتشي ٠ ٝس٠ؿهٟتشيٚ ٝؿهشل ٚه٥هٚ ٠ ٘١حهذ٠د٢اي
س٠ؿ ٝثشاي نؿبال ٜح١ص٢ي ت ٍٗٛداسايي٥بي ػشٚبث٣اي َـ١س اػت.
 10تؿشيم «ٚـب٠س» دس ثٟذ «ح» ٚبد٢ي  2آييٞٝب٣ٚي 17234ت٤28422ه  7 ،تيش  1383ث ٣ؿشح صيش آٚذ٢ث١د:

«ٚـب٠س :ؿخق حًيًي يب حً١يي اػت َ ٣اص ػ١ي ػبصٚبٚ[ ٜذيشيت  ٠ثشٞب٣ٚسيضي َـه١س]  ٠ثشاػهبع آيهيٞٝبٚه٣ي تـهخيق كهالحيت ٚـهب٠سا،ٜ
تـخيق كالحيت ؿذ٢اػت».
دس ثٟذ «ة» ٛ٤يٚ ٝبد ٢اص آييٞٝب ٣ٚآٚذ٢ث١د:
«دنتش ا١ٚس ٚـب٠سا :ٜدنتش ا١ٚس ٚـب٠سا ٠ ٜپيٛبُٞبسا ٜػبصٚبٚ[ ٜذيشيت  ٠ثشٞب٣ٚسيضي َـ١س] اػت».
ٛ٤چٟي ٝيبثٕت١خ ٣اػت َ ٣اػبػبً دس ثٟذ «ت» ٛ٤يٚ ٝبد ٢آٚذ٢ث١د:

«َبس٤ :شيٍ اص ا١ٞاؼ تذهات هـاٍسُ اػت َ ٣دس آييٞٝب٣ٚي تـخيق كالحيت ٚـب٠سا ٜتؿشيمؿذ ٠ ٢تشاػاع ًظام فٌي ٍ اخشايي يبثٕ٠اْزاسي ث٣
يٍ ٚـب٠س  ٠يب ْشُٛ٤ ٢٠بسي ٚـب٠ساٚ ٜيثبؿذ».

پرٍشُ :بْبَد ًظاهات تطخيص صالحيت ٍ ارجاع كار كطَر
سٌذ :هعرفي رٍش تذٍيي آيييًاهِي خريذ خذهات هطاٍرُ(آيييًاهِ  ...بٌذ»ّـ» هادُي)...29
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اٖجت ٣دس پبيب ٜثبيذ ت١خ ٣داد َ :٣آييٞٝب٤٣ٚبي ١ٚػ ٘١ث ٣تـخيص صالحيت َٞ١ٟي١ٟ٤ ،ص دس صيهش ًظهام
فٌي ٍ اخشايي (يب ثشخي ٞػب٥ٚبي خبف ديٓش)  ٠دس چبسچ١ث٥بيي ٚبٟٞذ ػاخات خبيٚيْيشٞذ.
 .1.2ثب ت١خ ٣ث ٣آ ٣ُٞدٖيٕ خش٠ج «خذٚبت ٚـب٠س »٢اص سلاتت «ليوتي» ،دس٠ايؽ هاّيهت ٍ ًهَع خهذٚبت
اػت ٚ ٣ٞ ٠جٗف يشاسداد پغ ٚؿبٚالت ،نبسـ اص ٚيضاٚ ٜجٗف آ٥ٞب (ٚؿبٚالت َ١چٍ ٞ ٠يض ٚؿبٚالت ٚـٔ١ٛ
ٞلبة ٚت١ػط) ثبيذ دس ٛ٤ي ٝآيهيٞٝبٚه٣ي دس دػهت تهذ٠ي ٝتؿيهي ٝتُٗيهم ؿهٞ١ذٚ )[ .هبد٢ي 14
آييٞٝب٣ٚي دس دػت تذ٠ي ٝپيـ٥ٟبدي]
 .1.3حُ ٙاكٗي ٚبد٢ي  ٠ 29ايضبً ثٟذ «٤ه» آ ،ٜاخبص٢ي خش٠ج اص دايش٢ي سيبثت ثش ػهش «ييٛهت» اػهت.
اي ٝثٚ٣ؿٟهبي تَخهِ تيـهتش تهِ «ويفيهت» ٚ« ٠ـخلهبت خهذٚبت ٚـهب٠ساَ ٠ ٜبسؿٟبػهب ٠ »ٜحتهي
توشوض سلاتت تش ػش «ويفيت» تذهات يب تٛشَض سيبثت ثش «َيهيهت خهذٚبت ٚـهب٠ساَ ٠ ٜبسؿٟبػهب»ٜ
اػت صيشا اخبص٢ي اػتهبد ٢اص ؿبخق تشَيجي «ييٛت َ ٠يهت» دس ١ٚاد يجٗي اي ٝيبْ( ٜ١ٞهضاس٢ي ػه٘١
ثٟذ «اٖم» ٚبد٢ي  29و.ة )٘.ث٣ك١ست ؾٚ١ٛي  ٠ثشاي ٣ٛ٤ي ٚؿبٚالت (اؾ ٙاص ٚـب٠س ٠ ٢پيٛبُٞهبسي ٠
 )...كبدس ؿذ٢اػت.
اٖجت ٣اي ٝتح ٔ١اػبػي ثشاي تٛشَض ثش َيهيت ًٚ ٠بيؼ٤٣بي َيهي پيـ٥ٟبد٤ب سا ،دسحهبٖي اص دػهتٓب٥٤بي
اخشايي َ ٠بسنشٚبيي َـ١س اٞتػبس داؿت٣اي٤ ٣َ ٙيچ تالؽ َبني ثشاي آ١ٚصؽ  ٠حتي ٚؿشني اي ٝس٠ؿه٥ب
 ٠اٖضاٚبت آٚ( ٜبٟٞذ تش٠يح دسػت ٥ٚبست٥بي تجذيٕ «َيهيبت» ثَٛ« ٣يبت») ك١ست ٞذاد٢اي .ٙدس ٠ايؽ ثهب
حزل ؾٟلش «ييٛت» اص نشايٟذ اٞتخبة طشل يشاسداد ،دس ؾ ٕٛت٥ٛيذات  ٠ايذاٚبت ٟٚبػجي ثشاي تً١يت
 ٠خبيٓضيٟي ؾٟلش «َيهيت» ك١ستٞذاد٢اي .ٙاي١ٚ ٝض١ؼ ثبيذ دس آييٞٝبٚه٣ي دس دػهت تهذ٠ي ٝخجهشاٜ
ؿ١د )[ .ثٟذ٤بي صيش  -3-5ثشاي اسايه٣ي يهٍ س٠ؽ ػهبد ،٢كهشيح  ٠دييهى دس تهأٚيٞ ٝيبصٟٚهذي٥بي
َبسنشٚبيي].

ٚ .1.4لشحّبت ثٟذ «٤ه» ٚبد٢ي  29يب ،ٜ١ٞيؿٟي ؾجبسات «آييٞٝب٣ٚي اخشايي اي ٝثٟذ خ٥ت تؿيي ٝضهَاتظ،
هَاصيي ٍ هؼياسّاي خذٚبت ٚـب٠س ٢حذاَثش غشل ػٚ ٣هب ٢پهغ ا ص تله١يت ايه ٝيهب ٜ١ٞثه ٣پيـه٥ٟبد
ػبصٚبٚ ٜذيشيت  ٠ثشٞب٣ٚسيضي َـ١س ث ٣تل١يت ٤يأت ٠صيشاٚ ٜيسػهذ» ؾٗهياالكه ٔ١ثبيهذ هْوتهشيي
تخؾ آييٞٝب٣ٚي دس دػت تذ٠ي ٝسا تـُيٕد٤ذٛ٤ .ي« ٝضَاتظ ،هَاصيي ٍ هؼياسّا» ثبيذ ثذسػتي  ٠ثهب
ديت دس ٚت ٝآييٞٝب٣ٚي َٞ١ٟي تـشيح  ٠تجيي ٝؿ١د .اي ،ٙ٥ٚ ٝدس آييٞٝب٣ٚي ثٟذ «٤ه» ٚبد٢ي ٚ 29ل١ة
ػبٔ ٞ ٠ 1385يض دس آييٞٝب٣ٚي ثٟذ «٤ه« ٚبد٢ي ٚ 29ل١ة ػبٔ ٚ ٣َ( 1388حل١س دس ي١اٖت ٛ٤بٚ ٜتٝ
ػبٔ  1385ثبييٚبٞذ٢ث١د) ٚكه٠ ٔ١ايؽ ؿهذ٢اػهتٚ )[.ه١اد  11 ٠ 10 ،9 ،5دس آيهيٞٝبٚه٣ي تهذ٠ي٠ ٝ
پيـ٥ٟبدؿذ]٢

پرٍشُ :بْبَد ًظاهات تطخيص صالحيت ٍ ارجاع كار كطَر
سٌذ :هعرفي رٍش تذٍيي آيييًاهِي خريذ خذهات هطاٍرُ(آيييًاهِ  ...بٌذ»ّـ» هادُي)...29

كارفرها :كويسيَى اقتصادي دٍلت
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11

دس ثيبٞي٣ي «ٞخؼتي ٙ٤ ٝاٞذيـي ػشاػشي ًٞذ  ٠ثشسػي يب ٜ١ٞثشْضاسي ٟٚبيلبت  ٠آيييًاهِّاي اخشايي آ»ٜ

12

آٚذ٢اػت َ:٣

تٌاػة ،دسػتي ٍ ػالهت «اسخبؼ َبس» دس ثخؾ ؾٚ١ٛي  ٠خشيذ ٚحل١الت (اؾ ٙاص َبال يهب خهذٚت) دس
ايه ٝثخههؾ ،حًٗه٣ي َٗيههذي ١ٚنًيهت ٠غههبيم ،تلهٛيٛبت  ٠پههش٠ط٤٢هبي ثخههؾ ؾٛهٚ١ي ثههشاي حلههٔ١
َيهيت «الص٘ َ ٠بني» ثب ٤ضي٣ٟي «َٛي٣ٟي ٚتٟبػت» اػت.
ٚالحػٚ ٣يؿ١د َ ٣دس اي ٝثٟذ ،يجٕ اص ٤شچيض ث ٣ػ ٣اكٕ ؾٗٛيبتي اؿبس ٢ؿذ٢اػت:
يىن) اصل «تٌاػة» وِ اص ايي تِ تؼذ آى سا اصل «تَاصى» تَاّينًاهيذ.
دٍم) اصل «دسػتي» ٍ
ػَم) اصل «ػالهت».
« .2.1اصل تَاصى» اسخاعواسٞ ،بغش ث« ٣ت١اص٤ ٜضي٣ٟي نشايٟذ  ٠دػتب٠سد نشايٟذ» دس ٤ش اسخبؼَبس اػت.
يٍ ٠خ ٣اػبػي «ت١اص ٜدس اسخبؼَبس» ،آ ٜاػت َ ٣ثشاي ثشْضاسي ٤ش اسخبؼَبس آًٞذس ٠يت  ٠اٞشطي  ٠پٔ١
٤ضيَٟ٣ٟي ٣َ ٙاي٤ ٝضي٤ ٣ٟبي ٚب اص دػتب٠سد٤بيٛب ٜدس آ ٜاسخبؼَبس ثيـتش ٞـه١دٚ 13.هثالً انهض٠د ٜاؿهخبف،
اػٟبد ،حًٗ٤ ٣ب ٚ ٠شاحٕ َٟتشٖي دس ؿُْٕيهشي يهٍ ٚؿبٗٚه٣ي َ١چهٍُٛٚ ،ه ٝاػهت ١ٚخهت ؿه١د َه٣
٤ضي٤٣ٟبي ؿُٕ ْيشي ايٚ ٝؿبٚالت ثيؾ اص ضش٠ست ايتلبدي آ ٜثـ١د٣ٞ١ٛٞ )[ 14 .ي سؾبيت اي ٝاكهٕ
دس آييٞٝب٣ٚي اسخبؼَبس دسدػتتذ٠ي ،ٝيُي :ػطحثٟذي  ٠آػبٞتش ْشنت ٝنشايٟذ خشيذ خذٚبت ٚـهب٠س ٢دس
ٚؿبٚالت ثب حىاٖضح٣ٛي اٞذٌ – يؿٟي َٛتش اص ٞلم ٚؿهبٚالت ثهضسِ  -اػهت .د :٘٠حضه١س ٛٞبيٟهذْبٜ
تـُٕ كٟهي دس نشايٟذ اسخبؼَبس ،اص يٍ ػطح ث ٣ثبال اػت .ثذيٝتشتيت دس ؾي ٝحض١س َٟتشٖي ٛٞبيٟهذْبٜ

 11ؿٟبخت ايٞ ٝػ ٙحً١يي اثضاس اػبػي اػتهبد ٢اص اُٚبٞبت ًٞ ٠ب ي١ت ايٞ ٝػٞ ٠ ٙيض اثضاس پش٤يض اص خطب٤ب ٖ ٠كضؿ٥بي پيؾ س٠ي اػت.
 12ايٛ٤ ٝبيؾ دس پظ٤٠ـٓبٞ ٢يش( ٠ت٥شا ٠ )ٜدس تيشٚب 1390 ٢ثب ؿشَت حذ٠د يٍ ٤ضاس ٞهش اص ٚذيشاَ ٠ ٜبسؿٟبػهبٟٚ ٜبيله ٠ ٣اسخهبؼَهبس اص ػشاػهش
َـ١س  ٠دػتٓب٥٤بي ٚختٗم اخشايي دس ػط١ح ْٞ١بْ ٠ ٜ١ثب حض١س ٚ ٠ـبسَت تـُٗ٥بي ٟ٥ٚذػي  ٠حشن٣اي اص خ ٣ٗٛخاهؼِي هٌْذػاى هـهاٍس ٠
ٛ٤شاٚ ٢ـبسَت چٟذت ٝاص نؿبال ٜاي ٝخبٚؿ ٣دس ؿ١ساي ػيبػتٓزاسي َٛ ٠يت٣ي ؾٗٛي ٛ٤بيؾ ثشْضاسؿذ.
٠ 13خ ٣اػبػي ديٓش «ت١اصٞ »ٜيض آ ٜاػت َ ٣دس ٤ش ٚؿب٣ٗٚاي َٚ ٣يضاٚ« ٜخبطش»٢ي ٤ذس سنت ٠خ ٢١ؾٚ١ٛي انضايؾ ٚييبثذٚ ،يضاٚ« ٜحبنػهت» ثهشاي
خْٗ١يشي اص اي٤ ٝذس سنت ٞيض انضايؾ يبثذ .ث ٣ثيب ٜديٓش ٠خ ٣ديٓش ت١اص ٜآ ٜاػت َٚ :٣يضا ٜكشن٣خ١يي دس ٟٚبثؽ «ثشْضاسي اسخبؼَبس» (اؾ ٙاص ٟٚهبثؽ
ٚبٖي ،صٚب ٜكشلؿذٞ ٠ ٢يش٠ي َبس تخليقيبنت ٣ثشاي اسخبؼَبس  )... ٠آًٞذس صيبد ٞجبؿذ َه١ٚ ٣خهت ضهؿم «نشايٟهذ اسخهبؼَهبس»  ٠دس ٞتيده ٣ثهش٠ص
خؼبسات َ ٠بػتي٥بيي دس ٚحل ٔ١يب خذٚبت تح١يٕؿذ ٢ثـ١د يب اص ٤ضي٤٣ٟبي «نشايٟذ اسخبؼَبس» ثُب٤هذ اٚهب ثهٞ ٣حه ١قيهشايتلهبدي ثهش ٤ضيٟه٤٣هبي
تٛب٘ؿذ٢ي ٚحل ٔ١ثيهضايذ.
 14حالج ،ؿ٥شا٘« .اك ٔ١ؾٗٛيبتي ٟٚبيل ٣چ٤ ٣ؼهتٟذ »ٚ .د١ٛؾه٣ي ًٚهبالت چْهاسهيي ّهناًذيـهي ػشاػهشي هتخصصهاى هٌالصهات وـهَس،
( 5 ٠ 4اػهٟذ  -1393داٞـٓب ٢ت٥شا ،)ٜكق  12تب .19

پرٍشُ :بْبَد ًظاهات تطخيص صالحيت ٍ ارجاع كار كطَر
سٌذ :هعرفي رٍش تذٍيي آيييًاهِي خريذ خذهات هطاٍرُ(آيييًاهِ  ...بٌذ»ّـ» هادُي)...29
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تـُٕ دس اسخبؼَبس ٚؿبٚالت حؼبع ،اص تحٛيٕ يب اخجهبس حضه١س ٛٞبيٟهذ٢ي تـهُٕ دس تهٍتهٍ تٛهبٚي
اسخبؼَبس٤ب (َ ٣ؾٛالً  ٙ٤اُٚب ٜآ – ٜدػت َ ٙنؿالً  -ثشاي تـُٕ ٠خ١د ٞذاسد) خ١دداسيؿ١د].
اكٕ «ت١اص »ٜاص د ٠خٟج ،٣يُي «اًذاصُ»  ٠ديٓشي «هحتَا» اٛ٤يتداسد .اص ٞػش اًذاصُٚ ،ؿبٚالت ث 3 ٣دػت٣ي
َ١چٍ ٚ ٠ت١ػط  ٠ثضسِ تًؼيٙؿذ٢اٞذ  ٠ثب انضايؾ ٚجٗف ٚؿب ،٣ٗٚحًٗ٤٣بي اسخبؼَهبس  ٠ايهذاٚبت َٟتشٖهي
ٚؿبٚ ٣ٗٚشتجبً انضايؾ ٚييبثذ .تشاي سػايت «تَاصى» اص ًظش هحتَا ،الص٘ اػت َٚ ٣ؿٟي ٚ ٠حت١اي ٟٚبيلهبت
ػِپاوتي سا ث٣دسػتي ثـٟبػيٟٚ .ٙبيل٣ي ػ٣پبَتي يؿٟي دس ٞػش ْشنت 3 ٝپبَت خذاْب ٣ٞثشاي حهبغت اص 3
سَٚ ٙ٥ٚ ٝؿب٣ٗٚي كحيح ،ث ٣ؿشح صيش:15
 پبَت «اٖم» ثشاي احشاص لاتليت اػتواد ٍ لاتليت دػتشػي تِ ؿخص طشل ٚؿب( ،٣ٗٚدا٠طٗت ٚؿب)٣ٗٚ
 پبَت «ة» ثشاي احشاص هشغَتيت (اػن اص ويفيت ،وويت ،صهاى ٍ )...الصم هحصَل يب ١ٚض١ؼ ٚؿب،٣ٗٚ
 پبَت «ج» ثشاي احشاص ووتش تَدى ليوت پشداختي دس ٚؿب،٣ٗٚ
ثشاي ػبدْي ٚيت١اْ ٜهت:
هدوَػِي الذاهات دس فشاگيشتشيي ؿىل فشايٌذ اسخاعواس (تشگضاسي هٌالصِ) ،توْيهذاتي اػهت تهشاي
احهههشاصِ حهههذاللِ الضاههههات دس ّشيهههه اص  3سوهههي «ؿخصهههيت»« ،هشغَتيهههت» ٍ «ليوهههت».
َبسنشٚب ثشاي تَاصى هحتَايي فشايٌذ اسخاعواس ثبيذ ٤شيٍ اص ايًٚ 3 ٝطؽ َٟتشٖهي «اٖهم» « ٠ة» « ٠ج» سا
ث٣تٟبػت يب ث٣ت١اصٚ ٜخبطشات ٤ش ٚؿب ٣ٗٚت١ػؿ٣د٤ذ ،ثٞ ٣ح ١صيش:
اٖم) دس آ ٜدػت ٣اص ٚؿبٚالت ثضسِ َ ٣ؿخليت طشل ٚؿبٚ ٠ ٣ٗٚيضا ٜتؿ٥ذپهزيشي ٠ي اٛ٤يهت ٚهييبثهذ
(ا١ٞاؼ خذٚبت ٚـب٠س ٢يب پيٛبُٞبسي) ،الصٚؼت ََ ٣بسنشٚهب  ،ؿخصهيت حشفهِاي دا٠طٗجهب ٜسا اص طشيهى
ثشسػي تؿ٥ذپزيشي ،داٞؾ ،تدشث ٠ ٣ػبثً ٣ي آٞب ٜاسصيبثي َٟذ تب ٚجبدا خذٚبت سا ثه ٣دا٠طٗجهي ثؼهپبسد َه٣
ٚؿ١ٛالً دچبس تأخيش  ٠قهٗت ًٞ ٠ق دس َبس ٚيؿ١د اػت .اي ٝثشسػهي ،احهشاص «ته١ا ٜثه ٣اٞدهب٘ سػهبٞذٜ
خذٚبت» اػت.
ة) سؾبيت ت١اصٚ ٜحت١ايي نشايٟذ دس ًٚطؽ «ة» اسخبؼَبس ،اي ٣ٞ١ٟٓاػت َ ٣دس خشيذ ٚحل١الت پيچيذ٠ ٢
حؼبع َ ٣احشاص ٚشق١ثيت ثب كشل ديهذ ٜغهب٤ش ا٠ساو پبَهت «ة» اٞدهب٘ؿهذٞي ٞيؼهتَ ،بسنشٚهب ثبيهذ
ٚـخلبت ٚحل ٔ١پيـ٥ٟبدي سا ثٞ٣ح١ي دييى  ٠تخللي ثشسػيَٟهذ ايه ٝثشسػهي دس يهب ٜ١ٞثشْهضاسي
ٟٚبيلبت «اسصيبثي نٟي-ثبصسْبٞي» ٞبْ٘شنت٣اػت.
ج) اكٕ ت١اص ٜدس ًٚطؽ «ج» اسخبؼَبس ،ثب  2س٠ؽ يبثٕ تأٚي ٝاػتٞ :خؼت خ١اص ٚشد٠د َهشد ٜييٛت٥هبيي
َ ٣ثٞ ٣ح ١قيشٚؿًٞ ٠ ٔ١بٚتٟبػجي پبيي٤ٝؼتٟذ  ٠د ٘٠خ١اص پشداخهت ثيـهتش (يؿٟهي َٟبسْزاؿهت« ٝيبؾهذ٢ي
ٛ٤ 15ب.ٜ

پرٍشُ :بْبَد ًظاهات تطخيص صالحيت ٍ ارجاع كار كطَر
سٌذ :هعرفي رٍش تذٍيي آيييًاهِي خريذ خذهات هطاٍرُ(آيييًاهِ  ...بٌذ»ّـ» هادُي)...29
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َٛتشي ٝييٛهت») ،تِؿشط احهشاص هشغَتيهت هؼٌهيداس ٍ هَخهِ دس ٚحله ٔ١پيـه٥ٟبديْ .هتٟهي اػهت:
طجى ٞػ ٙحً١يي َٞ١ٟي دس اسخبؼ َبس ثخؾ ؾٛهٚ١ي (يؿٟهي ٠نهى ثٟهذ «٤هه» ٚهبد٢ي  29يهب ٜ١ٞثشْهضاسي
ٟٚبيلبت) ،ا٠ج اختيبسات يبٞ١ٞي َبسنشٚب دس ايًٚ ٝطؽ ،ثشاي خشيذ خذٚبت ٚـب٠س ٢اػت َه ٣ثهَ ٣بسنشٚهب
اخبصٚ٢يد٤ذ :دس ٚشحٗ٣ي ٥ٞبيي ٥ٞبيي ،اػبػهبً ييٛهت سا َٟهبس ْزاؿهت ٠ ٣پهغ اص احهشاص د٠ ٠يظْهي ٥ٚهٙ
«ت١ا ٜاٞدب٘داد ٜتؿ٥ذات» ٚ« ٠شق١ثيت َبني خذٚبت» ،16نًط اهىاى پشداتت ليوت آ ٜپيـ٥ٟبد (ٚؿً٠ ٔ١
ًٚذ٠س ث١د ٜپشداخت) سا ثشسػيَٟذ ،اٚب آ ٜييٛت پيـ٥ٟبدي سا «ثب ديٓش ييٛت٥بي پيـ٥ٟبدي ًٚبيؼهُٟٞ٣هذ»
َ ٣اي ٝدييًبً يؿٟيٟٚ« :بيل ٣ثشْضاسُٟٞذ».
اصل «تَاصى» ًاظش تِ آى اػت وِ دس عشاحي فشايٌذ ّش اسخاعواسٍ ،يظگيْاي هؼاهلهِي هشتَعهِ سا دس
ًظش تگيشين .ثب َ١چٍ ؿذٚ ٜؿب ،٣ٗٚنشايٟذ اسخبؼَبس آ ٜسا ٞيض ثبت١اص( ٜثٞ٣ح١ي ٚته١اص١َ )ٜچهٍ  ٠اسصاٜ
ثؼبصي ٙثب ثضسِ ،پيچيذٚ ٠ ٢ؼتٛش ؿذٚ ٜؿب ،٣ٗٚنشايٟذ اسخبؼَبس آ ٜسا ٤ه ٙثهبته١اص( ٜثهٞ٣حه١ي ٚته١اص)ٜ
ثضسْتش ،پيچيذ٢تش ٚ ٠هلٕتش طشاحيَٟيٚ )[ .ٙبد٢ي  ٠ 14اخضاي صيش آ ٜدس آييٞٝب٣ٚي دس دػت تهذ٠يٝ
پيـ٥ٟبدي]
سؾبيت اي« ٝت١اصٞ »ٜيبصٟٚهذ حذاللْايي اص داًؾ ٍ اتالق دس تشگضاسوٌٌذگاى اسخهاعوهاس اػهت َه ٣دس
ثٟذ٤بي ثؿذي ثٛ٤ ٣ي ٝد ٠سَ ٝدس ثشْضاسي اسخبؼَبس ٚهيپهشداصي .ٙايه ٝد ٠سَه ٝؾجبستٟهذ اص «دسػهتي» ٠
«ػالٚت».
 .2.2اصل «دسػتي» ًاظش تِ اًغثاق فٌي فشايٌذ اسخاعواس اػهت« .دسػهت» دس ايٟدهب دس ٚؿٟهبي ٚتضهبد
«قٗط» اػت ثب ٛ٤بٚ ٜؿبٞي َ ٣دس ت١كيم سا ٢حٕ يٍ ٚؼأٖ٣ي دسع «ًٚبٚ٠ت ٚلهبٖح» يهب «طشاحهي
اخضاي ٚبؿي »ٝيب «پظ٤٠ؾ ؾٗٛيبتي» ثَ ٣بس ٚيثشيٟٚ .ٙػ١س اص «دسػتي» يب اٞطجبو ،ػهبصْبسي يهب اٞطجهبو
نشايٟذ اسخبؼَبس ثب ي١اؾذ نٟي ٚشث١ط ٣اػهت« .دسػهتي» ،اٖضاٚهي دس تلهٛيْٙيشي٥هبي نٟهي ٚ ٠تُهي ثهش
داًـْاي واستشدي اسخبؼَبس اػت ٚثالً ػبصْبسي ثب ي١اؾذ التصاد هٌْذػي يب ي١اؾذ في تاصسگهاًي يهب
ي١اؾذ هذيشيت اسصؽ( )Value Managementيب ث٣ط١س خالك ٣ػبصْبسي ثهب لَاػذ ّش داًهؾ يها
فيآٍسي وِ دس فشايٌذ تشيذ تذهات ٍ اسصياتيّاي هشتَط آى تِ واس هيسٍد٣ٞ١ٛٞ .ي سؾبيت اكهٕ
«دسػتي» دس نشايٟذ اسخبؼَبس آ ٜاػهت َه ٣دػهتٓبَ ٢بسنشٚهب ثه٣دسػهتي ثذاٞهذ َه« ٣حهذ س٠اداسي» يهب
 toleranceدس ييذ «َٛتشي ٝييٛت» (َ ٣دس ثٟذ «اٖم» ٚهبد٢ي  20يهب ٜ١ٞثشْهضاسي ٟٚبيلهبت  ٠ثهشاي
٣ٛ٤ي ا١ٞاؼ خشيذ٤بي ثخؾ ؾٚ١ٛي  ٠اص خ ٣ٗٛخشيذ خذٚبت ٚـب٠سٚ ٢دبص ؿٛشد ٢ؿذ٢اػت) ثه ٣چه٣
ٚؿٟي اػت.
 16ثيب ٜدييًتش آ ٜاػت َ ٣دس ايٟدب ث ٣خبي احشاص «ٚشق١ثيت َبني خذٚبت» ثٓ١يي :ٙؿٟبػبيي «ٚشق١ثتشي ٝخذٚبت».
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كارفرها :كويسيَى اقتصادي دٍلت

ٍيرايص :سَم 1394/5/18

تْيِكٌٌذُ :جاهعِي هٌْذساى هطاٍر ايراى

صفحِي 10 :از 21

٣ٞ١ٛٞاي ديٓش اص «دسػتي» نشايٟذ ثشْضاسي اسخبؼَبس اي ٝاػت ََ ٣بسنشٚب ٤ ٠يأت اٞتخبة ٚـب٠س ث٣دسػتي
ثهٟٛ٥ذ َ« ٣حذ س٠اداسي» يبدؿذ ٢چ ٣ساثط٣اي ثب ضشيت «( »iپبساٚتشي دس نش ٔ١ٚييٛت تشاصؿهذ٢ي ٟٚهذسج
دس آييٞٝب٣ٚي خبسي خشيذ خذٚبت ٚـب٠س )٢داسد )[ .ثٟذ٤بي ٞ ٠ -15-1يض ] -4-1-2-3
٣ٞ١ٛٞاي ديٓش اص اكٕ «دسػتي» نشايٟذ اسخبؼَبس اي ٝاػت ََ ٣بسنشٚب ا٠الً ؿبخق س٠اداسي ( )iسا ثهب ٠صٜ
اٚتيبص نٟي اؿتجبٓٞ ٢يشد  ٠ثبٞيبً ثهٛ٥ذ َ« ٣حذّ س٠اداسي دس ييذ َٛتشي ٝييٛت» (َ ٣ساثط٣ي ٚؼتًي ٙثب ضشيت

« »iدس نش ٔ١ٚييٛت تشاصؿذ ٢داسد) دس تشيذ تذهات هـاٍسُ چ ٣تهب٠تي ثب حذ س٠اداسي ييٛت دس تشيهذ
واال يا تذهات پيواًىاسي داسد .اي٥ٟب  ٣ٛ٤اخضايي اص سؾبيت اكٕ «دسػتي» دس اسخبؼَبس اػت.
٣ٞ١ٛٞي ديٓش اكٕ «دسػتي» آ ٜاػت ََ ٣بسنشٚب ٟٓ٤ب٘ طشاحي س٠ؽ اسصيبثي نٟي -ثبصسْبٞي ،ت١خَٟ٣ذ َ٣
اثش «ٍصى» ّش هؼياس (اصلي يا فشػي) تا اثش «حذالل هـخصات لاتللثهَل» آى هؼيهاس هتفهاٍت اػهت.
اي ٝدٚ ٠ه ٘١٥آثبس سيبضي  ٠حً١يي ٚتهب٠تي داسٞهذ َهٚ ٣ؿٛه١الً دػهتٓب٥٤بي َبسنشٚهب  ٠دػهتاٞهذسَبساٜ
اسخبؼَبس اص آ ٜقهٗتٚيَٟٟذ٤ ٣ٞ١ٛٞ .بي يبدؿذٓٛ٤ ،٢ي ثحث٥بيي نٟي يهب َبسؿٟبػهب ٣ٞاػهت َه ٣قهٗهت ٠
ثي اطالؾي ٞؼجت ث ٣آ٥ٞب ١ٚخت ايذاٚبت قٗط  ٠خذؿ ٣ثش اكٕ دسػتي اسخبؼَهبس ٚهيؿه١د  ٠ثه٣ػهبدْي
ٞتيد٣ي اسخبؼَبس سا دػتخ١ؽ اؿُبٔ  ٠خطب ٚيػبصد )[ .اخضاي صيش ثٟذ  -3-5دس آييٞٝب٣ٚي دس دػت
تذ٠ي ٝپيـ٥ٟبدي]
الثتِ هتوػفاًِ دس تشتي پيـٌْادّاي اصالح آيييًاهِ ي تشيذ تذهات هـاٍسُ ،تهذٍى تَخهِ تهِ ايهي
هَاسد ،تصَس ؿذُ اػت وِ صشف تغييش «فشهَل ليوت تشاصؿهذُ» توهام ايهي تهياعالػيْها سا خثهشاى
تَاّذوشد.
 .2.3اصل «ػالهت» تِ هؼٌي هتضاد «فؼاد» اػت .سػايت اصل «ػالهت» دس ػول هتهشادف پشّيهض اص
اًحشاف اص «اتالق حشفِاي» اػت .ايٚ ٝؿٟب سا ؿبيذ ثت١اٛ٤ ٜبٚ ٜهٚ١٥ي داٞؼت َ ٣دس  FIDICثب ٞب٘
« »Integrity Managementيهب «ٚ »Integrityطهشح ؿهذ٢اػهت  ٠دس ثشخهي ٞـهشيبت «خبٚؿه٣ي
ٟ٥ٚذػبٚ ٜـب٠س ايشا »ٜثهشاي آ ،ٜتشخٛه٣ي خه١ة «دسػهتُبسي» ثهَ ٣هبس سنته٣اػهت .اٚهب دس ثيبٞيه٣ي
ٙ٤اٞذيـي  ،1390ثشاي آ ٣ُٞايٚ ٝه ٘١٥اكهٗي ،ثهب اكهٕ ديٓهش (يؿٟهي «دسػهتي» َه ٣دس ػهط١س يجهٕ
تـشيحؿذ) اؿتجبٞ ٢ـ١دٛ٤ ،ب ٜؾ١ٟا« ٜػالٚت» خ١ة ١ْ ٠يب ٚحؼ١ةؿذ .ثبيذ ديتَهشد َهٚ ٣هبػهذي
ٚبٟٞذ «سؿ« ٠ »٢١تجبٞي» نًط ثبسصتشي ٝؿُٕ آٖ١دْي  ٠خذؿ ٣ثش اكٕ «ػالٚت» اػت اٚب اكٕ «ػالٚت»
 ٠دايش٢ي ٚؿٟبيي آ ٠ ٜاحتٛبٔ آػيت ثش آ ٜثؼيبس ْؼتشد٢تش اػهت .سؾبيهت اكهٕ «ػهالٚت» دس نشايٟهذ
اسخبؼ َبس ؿب ٕٚخْٗ١يشي اص ٤شْ ٣ٞ١ايدبد «تجؿيض ٞبس٠ا» اػت .ؿُٕ دييهى سؾبيهت اكهٕ «ػهالٚت»
پشّيض اص ايداد ّشگًَِ ساًت يا توايض اعالػاتي هياى دٍاعلثاى اػهتٞ١ٛٞ .ه٣ي ديٓهش سؾبيهت اكهٕ

پرٍشُ :بْبَد ًظاهات تطخيص صالحيت ٍ ارجاع كار كطَر
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كارفرها :كويسيَى اقتصادي دٍلت
تْيِكٌٌذُ :جاهعِي هٌْذساى هطاٍر ايراى

ٍيرايص :سَم 1394/5/18
صفحِي 11 :از 21

«ػالٚت» ،تالؽ واسفشها تشاي حذاوثش پيؾتيٌيپهزيشي سفتهاس تهَيؾ اػهت .ايه٥ٚ ٝه ٙاص طشيهى
پيؾ ثيٟي ٞيبص٤ب  ٠ؿشايط ٚحت ٠ ٕٛتذ٠ي ٝس٠ؽ ايهذا٘ دس ٤شيهٍ اص آ ٜؿهشايط دس ٚهتًٚ« ٝهشسات» ٠
«اػٟبد ٟٚبيل »٣يبثٕدػتيبثي اػت ) [ .يٍ ٣ٞ١ٛٞي آ ٜدس ٚت ٝآييٞٝب٣ٚي دس دػت تذ٠ي ،ٝپيؾثيٟهي
ٞح ٢١ي اٞتخبة ثشٞذ ٢دس ؿشايط تؼب٠ي ؿشايط د ٠دا٠طٗت اساي٣ي خذٚبت ٚـب٠س ٢دس ٚهبد٢ي  16ايهٝ
آييٞٝب ٣ٚاػت].
تأَيذٚيؿ١د َ« ٣سؿ »٢١نًط يُي اص ٚلبديى نؼبد  ٠ثُٗ ٣ؿُٕ ثبسص  ٠ثيپش٠اتهش نؼهبد يهب ؾهذ٘ػهالٚت
اػت .اٖجت ٣اي ٝؿُٕ سا ٚؿ١ٛالً ثب تًٗج٥بيي ث ٣يبٖج٥بي ١ٚخ٣تش دسٚيآ٠سٞذ ،اٚب ٚب٤يت آ ٜتكييشي ٛٞيَٟهذ ٠
ٛ٤ب ٜآٖ١دْي  ٠ؾهٞ١ت سا داسد .ؿبيذ دس چٟي١ٚ ٝاسدي ت١ػٕ ث ٣تؿشيهي اص ثب ٍٞخ٥هبٞي ٚهيهذ ثبؿهذ َه٣
ٚيْ١يذ٤ :شْ ٣ٞ١ايذا٘ ٚ ٠جبدٖ٣اي َ ٣دس ٠غبيم ًٚشس دسج ٞـذ٢اػت  ٠دس ػبصٚب ٜثجت ٛٞيؿ١د ٚلهذاو
نؼبد (ؾذ٘ ػالٚت) اػت .اي ٝتؿشيم كشيح  ٠ثهذ ٜ٠اػهتثٟب  ٠نبيهذ ْشيضْهبَٗ ،٢يهذ خه١ثي اػهت ثهشاي
تـخيق «ػالٚت» يب ؾذ٘ػالٚت ٤ش نشايٟذ اسخبؼَبس[ .چٟب ٣ُٞدس ثشخي ١ٞؿهت٤٣هب ٞ ٠ـهشيبت خبٚؿه٣ي
ٟ٥ٚذػبٚ ٜـب٠س دسثبس٢ي اخالو حشن٣ايٚ ،يضا ٜچـٙپ١ؿهي اخاليهي (حهذاَثش ٚدهبص ٚجٗهف ٤ذيه )٣رَهش
ؿذ٢اػت].
«ػالٚت» يب دسػتُبسي ،اٖضا٘ ثٟيبدي ٝدس اخالو حشنه٣اي  ٠استجبطهبت اداسي اػهت ْ ٠هتهيَ ٙهٞ١ٛٞ ٣ه٣ي
سؾبيههت اكههٕ «ػههالٚت» دس سنتههبس دػههتٓبَ ٢بسنشٚههب َ ٠ههشداس َبسَٟههب ٜايهه ٝدػههتٓب ،٢ؾجههبست اػههت اص
پشّيض اص ايداد ّشگًَهِ ساًهت اعالػهاتي  ٠تهالؽ تهشاي حهذاوثش پهيؾتيٌهيپهزيشي سفتهاس تهَد.
اٛ٤يت اي١ٚ ٝض١ؼ ٠يتي ثيـتش س٠ؿٚ ٝيؿ١د َه ٣ت١خهَٟ٣هي ٙتًشيجهبً ٛ٤يـهٚ ٣هيته١ا ٜته١خي٥ي (ٚبٟٞهذ
«كشن ٠ ٣كالح» يب «خْٗ١يشي اص تجبٞي ٟٚبيلْ٣شا )»ٜيبنت تهب ثهب ت١ػهٕ ثه ٣آ ،ٜاطالؾهبت سا ثه٣كه١ست
قيشٚتًبس ٜت١صيؽ  ٠اٞجبؿتَشد يب پ٥ٟبَ ٜشد تب ساٞتي نشا١ٛٞٙ٤د .ػالٚت نًط ثهب سؿه ٢١پبٚهبٔ ٛٞهيؿه١د
ػالٚت ثب تٖ١يذ ا١ٞاؼ ٚختٗم ساٞت٥ب پبٚبٔٚيؿ١د  ٠ثب اطالؼسػهبٞي ؿههبل  ٠حهذاَثشي ٚه١اسد َٗيهذي ٠
تؿييَٟٟٝذ ٢دس پبيٓب٥٤بي اطالؼسػبٞي ٚيته١ا ٜػهالٚت سا ثهٞ٣حهٚ ١هؤثشي تهأٚيَٝهشدٚ )[ .هبد٢ي 13
آييٞٝب٣ٚي پيـ٥ٟبدي ،طشاحي چبسچ١ث٥بي نشاخ١ا ٠ ٜديٓش اطالؾبت  ٠داد٤٢بي اػبػي  ٠اٖهضا٘ ثه ٣اٞتـهبس
اطالؾبت پبي ٣ثب ػبصَ٠بسي ؿهبل  ٠ث١ٛيؽ ثشاي تأٚيٛ٤ ٝي ٝاكٕ تذ٠ي ٝؿذ٢اػت].
 .2.4پغ اص ؿٟبخت  ٠ت١انى ثش اي 3 ٝاكٕ ثبيذ ت١خ٣داؿت َ ٣ساثط٣ي ٚيب 3 ٜاكٕ «ته١اص« ، »ٜدسػهتي»
« ٠ػالٚت» چٟب ٜاػت َ ٣ثب تخشيت  ٠تضؿيم ٤ش يٍَ ،بسآيي آ ٜد ٠اكٕ ديٓش  ٙ٤دس ؾٞ ٕٛبچيض يب
حتي خٟثي ٚيؿ١د .اگش «ػالهت» دس ّش هٌالصِاي اص هياى تشٍد ،توهام تالؿهْا تهشاي «تهَاصى» يها
«دسػتي» ًيض تياثش ٍ پايوال هيؿَد.
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قهٗت اص اي ٝاستجب ٠ثيى  ٠ؾٛيى ُٝٛٚ ،اػت ٚب سا ث ٣ثشخ١سد٤بيي يٍػه١ي ٠ ٣تهٍػهبحتي دٖخه١ؽ ٠
حتي ْشنتبس ػبصدٚ .ب ثشاي ث٥ج١د اسخبؼَبس ٚ ٠ؿبٚالت ثخؾ ؾٚ١ٛي َـ١س  ٠تذ٠ي ٝآييٞٝبٚه٣اي خهبٚؽ ٠
َبسآٚذ ٞيبصٟٚذ تأٚي٤ ٝش  3اكٕ صيش ث٣ك١ست تؤا٘ ٤ؼتي:ٙ
« -1ت١اص »ٜث٣ؾ١ٟا ٜيٍ ٓٞبَ ٢ال ٜدس تًٟي ٠ ٝطشاحي ٚ ٠ذيشيت اسخبؼَبس.
« -2دسػتي» دس تلٛيْٙيشي٥بي نٟي  ٠اخشايي َٚ ٣تُي ثش داٞـ٥بي َبسثشدي اسخبؼَبس اػت.
« -3ػالٚت» ث٣ؾ١ٟا ٜاٖضاٚي دس اخالو حشن٣اي  ٠استجبطبت اداسي.
ثشاي تذ٠ي ٝآييٞٝب٣ٚاي َ ٣ثؼتش اسخبؼَبس ٚ ٠ؿبٚالتي َبسآٚذ  ٠اثشثخؾ ثبؿذ ،ثبيذ ث٤ ٣ش  3اكهٕ ٞهبٚجشد٢
ت١خَٟ ٣ي 3 .ٙاكٕ َ ٣اص يٍ ػ ١استجب ؾٛيى ؾٗٛيهبتي ثهب يُهذيٓش داسٞهذ  ٠اٖجته ٣اص ػه١ي ديٓهش داساي
اػتًالٔ ٚؿٟبيي اص يُذيٓش ٤ؼتٟذ.17
پغاص اي ٝثشداؿت ٚـتشٌ اص آ 3 ٜاكٕ  ٠ت١خ ٣ثٖ ٣ض ٘٠تشَيت ػبصْبس آ٥ٞبٚ ،يت١ا ٜثه٣دسػهتي دسثهبس٢ي
چٓٓٞ١ي «طشاحي» ٓٞ« ٠بسؽ» 18اي ٝآييٞٝب ٣ٚث ٣تجبدٔ ٞػش پشداخت٤ :ذل اكٕ «ت١اص »ٜؾجهبست اػهت اص
ت١اص« ٜنشايٟذ اسخبؼَبس» ثب «٠يظْي٥بي خبف ٚؿبٗٚه .»٣تهَاصى ،يهه ًگهاُ وهالى دس عشاحهي ٍ تمٌهيي
اسخاعواس اػت .اكٕ «ت١اص »ٜدس ٚؿبٚالت (َ ٣دس ٤ش ًٚ 3طؽ «اٖم»« ،ة» « ٠ج» اسخبؼَبس ثهضسِ تًٟهيٝ
 ٠تؿجي ٣ؿذ ،)٢دس ًٚطؽ «ج» اسخبؼَبس  ٠طجى ثٟذ «٤ه» ٚبد٢ي  29يهب ٜ١ٞثشْهضاسي ٟٚبيلهبت ثهشاي خشيهذ
خذٚبت ٚـب٠س ٢ثب يٍ خ١اص ػٛ٤ ٙ٤ ٘١شا ٢ؿذ٢اػت 2 .خ١اص نشاْيش دس يب ٜ١ٞثشْهضاسي ٟٚبيلهبت ثهشاي
تأٚي ٝت١اص ٜدس ًٚطؽ «ج» ؾجبستاػت اص:

 17آٞچ ٣دسثبس٢ي اي ٝػ ٣اكٕ نشاْيش ثيب ٜؿذ ،اص تدبسة ثيؾ اص يٍ د ٣٤تذ٠ي ،ٝتش٠يح  ٠اخشاي يب ٜ١ٞثشْضاسي ٟٚبيلبت  ٠آييٞٝب٤٣ٚهبي اخشايهي
آ ،ٜثشآٚذ٢اػت .دس اك ٔ١اسخاعواس هـاٍساى ثب٥ُٞبي ت١ػؿ٣اي ثيٝاٖٗٗٛي (ٚبٟٞذ  )IDBايٚ ٝهب٤ي ،ٙدس يبٖت  4اكٕ ٚؤيذ ،ث ٣ؿشح صيش آٚذ٢آػت:

GENERAL PRINCIPLES
…
1.2 The Guidelines assist (i) Beneficiaries to obtain the best possible quality from consulting services
and to do so with due attention to the four basic principles of procurement:
economy,
efficiency,
fair opportunity for eligible firms, and
;transparency
and (ii) Consultants to prepare and execute proposals that meet the requirements of IDB and the
Beneficiary for high quality services. If in a project financed by IDB, the consulting services are
financed by the Beneficiary or by other sources, IDB reserves the right to ensure that these services are
of satisfactory quality.
 18داٞؾ  ٠تدشث٣ي ًٚشساتْزاسي ٚؤيذ آ ٜاػت َ ٣ت١خ ٣ث٤ ٣ش دْ ٠ب٘ «طشاحي» ٓٞ« ٠بسؽ» ًٚشسات ؿش ١ٚنًيت دس ًٚشسْ٢زاسي خ١ة اػهت.
دس َـ١س ٚب ٚؿ١ٛالً پيؾ اص طشاحي ٠اسد ٓٞبسؽ ٚيؿٞ١ذ  ٠اي١ٚ ٝخت ٚـُالت ٚتؿذد ثؿذي ٚيْشدد.
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ٞخؼت :خ١اص ٚشد٠د َشد ٜييٛت٥بيي َ ٣ثٞ ٣ح ١قيشٚؿًٞ ٠ ٔ١بٚتٟبػجي پبيي٤ٝؼتٟذ[ ،اي ٝاكٕ ثب ت١خه ٣ثه٣
پيـ٥ٟبد٤بي ُٚشس اؾضبي خبٚؿ ٣طي يٍ س٠ؽ ٚـخق دس آييٞٝب ٣ٚتؿجي ٣ؿذ٢اػت].
د :٘٠خ١اص پشداخت ثيـتش («ؾذٚ ٔ٠حذ٠د» اص يبؾذ٢ي َٛتشي ٝييٛت) ث ٣ؿش احشاص ٚشق١ثيت ٚؿٟهيداس ٠
١ُٚخّ ٣دس ٚحل ٔ١پيـ٥ٟبدي )[ .اص آٞدب َ ٣س٠ؽ ٚؼتٟذ ث ٣اي ٝخ١اص ،س٠ؿهي ٥ٚه ٙدس خشيهذ خهذٚبت
ٚـب٠سٚ ٢حؼ١ة ٚيؿ١د  ٣ٞ ٠س٠ؿي نشؾهي ،س٠ؽ  QCBSدس ثٟهذ  -2-3آيهيٞٝبٚه٣ي دس دػهتتهذ٠يٝ
ٚؿشني ؿذ٢اػت  ٠حذ س٠اداسي آ ٙ٤ ٜاص طشيهى انهضايؾ ؿهبخق ٚشث١طه( ٣ثهي %60 ٝتهب  )%95انهضايؾ
يبنت٣اػت].
دس خشيذ خذٚبت ٚـب٠س ٢ؿبيؼت ٣اػت َ ٣اص ٤ش د ٠خ١اص پيـٓهت ٣ثذسػتي اػتهبدَٟ٢ي ٠ ٙدس ؾي ٝحهبٔ ٠
ؾال ٢٠ثش اػتهبد ٢اص اي ٝد ٠اُٚب ٜنشاْيش ،اص خ١اص ػ ٣َ( ٘١دس ثٟذ «٤ه» ٚبد٢ي  29يب ٜ١ٞثشْضاسي ٟٚبيلبت
كبدس ؿذ٢اػت) اػتهبَٟ٢ي .ٙاٚب اي ٝخ١اص ػ ٘١چيؼت
ػ :٘١ؾذ٘ اٖضا٘ ثٟٚ« ٣بيل ٣َ »٣دس ٠ايؽ ثٚ ٣ؿٟي ؾذ٘ اٖضا٘ ث« ٣سيبثت ييٛتهي» (سيبثهت ًٚطهؽ «ج») اػهت.
ثٟذ «٤ه» ٚبد٢ي  ،29اخبص٢ي ثؼيبس خ١ثي اػت ثشاي تٛشَض خشيذ خذٚبت ٚـب٠س ٢ثهشس٠ي سلاتت تهش ػهش
اثثههات «تههَاى اًدههامدادى تؼْههذات» (سلاتههت همغههغ «الههف») ٍ الثتههِ اص آى هْوتههش سلاتههت
تش ػش «ههشغهَتهيهت تهذههات هَسد تؼْذ اسايِ» (سلاتت همغغ «ب»).
اي ٝخ١اص ػ٠ ٘١يظ٢ي خذٚبت ٚـب٠س ،٢ثٚ ٣ؿٟي ث ٣سػٛيت ؿٟبخت ٝيٍ س٠ؽ ػه ٘١يهب اُٚهب ٜخذيهذ دس
َٟبس س٠ؿ٥ب  ٠اُٚبٞبت نشاْيش اسخبؼ َبس ثخؾ ؾٚ١ٛي اػت .اص آٞدب َ ٣سيبثت ٥ٞبيي دس ايه ٝس٠ؽ ٛ٤هبٜ
سيبثت ثش ػش «ٚشق١ثيت خذٚبت اساي٣ؿذ »٢يب «سيبثت َيهي» اػت پغ اي ٝس٠ؽ ٛ٤ب« ٜخشيهذ ثهش پبيه٣ي
َيهت» يب ٚ QBSحؼ١ة ٚي ؿ١د )[ .س٠ؿي َ ٣دس ثٟذ  -1-3ث٣ؾ١ٟاٞ ٜخؼتي ٝس٠ؽ اٞتخهبة ثشٞهذد٢
ٚؿشل ؿذ٢اػت]
ثشاي اخشاي اي ٝس٠ؽ دػتگاّْاي واسفشهايي تايذ سٍؿْاي اًذاصُگيشي «هشغَتيت هحصَل» يا «ويفيت
هحصَل» ٍ ًيض سٍؿْاي تثذيل ويفيات تِ ووّيات ٍ تؼييي هؼياس ٍ ؿاتصْاي ويفي سا تخَتي تـٌاػٌذ
ٍ دس آى هْاست تياتٌذ .دس قيش ايٟل١ست اي ٝس٠ؽ دس ؾ ٕٛثه« ٣خشيهذ ثهش اػهبع رٟ٤يهبت ٛ٤٠ ٠يهبت»
تضؿيم ٚيؿ١د  ٠تًٗيٕ ٚييبثذ )[ .تأَيذ ثش ٚؿيبس٤ب ،دس ١ٚاد  ٠ 10 ٠ 9س٠ؽ تؿيي ٝاٚتيبص دس ثٟهذ-2-5
ثشاي ث٥ج١د ٛ٤ي٠ ٝضؿيت اػت].
ثبيذ ت١خَ٣شد َ ٣خ١اص د ٘٠ن١واٖزَش ٞيض َ ٣اخبص٢ي «ؾذٚ ٔ٠حذ٠د» اص «يبؾذ٢ي َٛتشي ٝييٛت» اػت دس
٠ايؽ يؿٟي نشاتش سنت ٝاص «خشيذ ثشپبي٣ي َٛتشي ٝييٛت» يب نشا سنت ٝاص «خشيهذ ثشپبيه٣ي ييٛهت»َ ،ه ٣اٖجته٣
خ١اصي ثشاي اػتهبد٢ي ١ٚسدي ٟٚبيلْ٣ضاسا ٜدس َٗي٣ي ا١ٞاؼ اسخبؼَبس٤بي ثخهؾ ؾٛهٚ١ي اػهت .دس ٤هش
حبٔ اي ٝثٚ ٣ؿٟي ث ٣سػٛيت ؿٟبخت« ٝخشيذ ثشپبيه٣ي ييٛهت ٚ ٠شق١ثيهت» يهب «خشيهذ ثشپبيه٣ي ييٛهت ٠
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َيهيت» يب  QCBSاػت .ثبيذ ديت َشد َ ٣اْشچ ٣دس خشيذ خذٚبت پيٛبُٞبسي ٞ ٠يض خشيهذ َهبال اٖضاٚهي
ٞيؼت َ ٣دس تٛبٚي اسخبؼَبس٤بي دٚ٠شحٗ٣اي ،اص نش ٔ١ٚييٛت تشاصؿذ ٢ثشاي تؿيي ٝثشٞذ ٢اػتهبدَٟٟ٢هذ اٚهب
دس تشيذ تذهات هـاٍسُ پيـٌْاد هيؿَد ّشگاُ اص سٍؽ  QBSاػهتفادُ ًوهيؿهَد ،حتوهاا اص سٍؽ
 QCBSاػتفادُ ؿَدٚ 19.ؿٟبي ؾٗٛي اي ٝايذا٘ ٞيض آ ٜاػت َ ٣دس ًٚطؽ «ج» د٠ثبس ٢ث٠ ٣يظْي٥بي خذٚبت
١ٚسدتؿ٥ذ ٚشاخؿ ٣ؿ١د .اي ٝيؿٟي حؼبػيت ثؼيبس ثيـتش س٠ي ايه٠ ٝيظْي٥هب ٞ ٠حه٢١ي اٞهذاصْ٢يهشي آ٥ٞهب.
دس حبٖيُ ٣تب َ ٜ١ٟث ٣اٞذاص٢ي َبني سٍي ايهي ٍيظگيْها ٍ ًحهَُي تؼيهيي هؼيهاس ٍ ؿهاتص ٍ ٍصى ٍ
اًذاصُگيشي آًْا تِ دػتگاّْاي واسفشهايي آهَصؽ ٍ اعالػات اسايًِـذُاػت  ٠ؾٗيشق ٙاػتهبد٢ي ُٚشس
اص ٞب٘ س٠ؽ  QCBSاي ٝس٠ؽ ٠ايؿبً  ٠ث٣دسػتي دس َـ١س اخشا ٞـذ٢اػت.
وَتاُ ػخي آًىهِ :هؼهولِ ي اصهلي تغييهش فشههَل ًيؼهت تلىهِ هـهىل اػاػهي ػهذم تَخهِ تهِ
داًهؾ ،دلههت ٍ دسايههت وهافي دػهتگاّْاي واسفشههايي دس تؼيهيي ّشچهِ دليمتهش ٍ ٍالؼهيتهش
«اهتياص هشغَتيهت يها ويفيهت تهذهات» اػهت وهِ دس ػهشف ًظهام فٌهي ٍ اخشايهي هها اتيهش اا تهِ
«اهتياص اسصياتي فٌي -تاصسگاًي» هؼشٍف ؿذُاػت.
ّويي ػذم تَخِ وافي تِ داًؾ ٍ دلت الصم تَدُاػت وِ دس ػول تِ آؿفتگي دس اسصياتيّاي فشايٌهذ
تشيذ تذهات هـاٍسُ هٌدش ؿذُاػت ًِ .آهَصؿي تَدُاػت ٍ ًِ دس هتي آيييًاههِ هَضهَع تهادلهت
سٍؿي ؿذُاػت .ايي تشتَسدّا ٍ سٍيِّا ،تِ اػاع واس گضيٌؾ ويفي لغوِ صدُاػهت .سٍؽ هتهذاٍل
وًٌَي آى اػت وِ هؼياسّايي تؼيييهيؿَد ٍ ٍصًي تشاي ّش هؼياس ٍ ػشاًدام ّشوغ وِ هؼهذل وهل
لاتل لثَلي داؿتِ تاؿذ ،فاسؽ اص توهيي تهته هؼياسّا ،لاتللثَل هحؼَبهيؿَد .تٌهاتشايي دس خشيهاى
اخشاي تذهات تشتي اص هؼياسّاي واسفشهايي هغفَل ٍ هتشٍن ٍالغهيؿَد.
ًىتِي ديگش وِ تِ صَست گؼتشدُ دچاس وظفْوي ؿهذُاػهت ،آى اػهت وهِ ضهشية  iدس ساتغهِي
ليوت تشاصؿذُ تا ٍصى يا ضشية ٍصًي دس ساتغِي خوهغ ٍصًهي اؿهتثاُ ههيؿهَد وهِ تايهذ دس ايهي
آيييًاهِي دسدػت تذٍيي وًٌَي تِ سفغ ايي تغا تَخِوٌين.

 19اٖجت ٣اي ٝپيـ٥ٟبد  ُٝٛٚاػت ثب ًٞذ «َب٤ؾ اٞؿطبلپزيشي ١ٚاخ ٣ؿ١د» .اٚب ٠ايؿيت ايه ٝاػهت َهٚ ٣خهبطش٢اي ثهضسِ س٠ثه٣س٠ي ٚهب ايه ٝاػهت:ٙ
ٚخبطش٢ي ٞبديذْ ٢شنت ٝتُبٖيم يبٞ١ٞي  ٠اػبػبي َبسنشٚب ؾٗيشقَ ٙهب٤ؾ اٞؿطهبلپهزيشي ث١اػهط٣ي حهزل اختيهبسات ٚؿًه ،ٔ١ضهش٠سي  ٠يهبٞ١ٞي
َبسنشٚبيي .يُي اص ضش٠ست٥ب ٠ ٠غبيم پيؾس ،٠ت١ػؿ٣ي سا٥٤ب  ٠ث ٣سػٛيت ؿٟبخت ٝاختيبسات ٚؿً ،ٔ١ضهش٠سي  ٠يهبٞ١ٞي تهه١يضؿهذ ٢ثه ٣دػهتٓب٢
َبسنشٚب ٛ٤شا ٢ثب پبنـبسي ٞ ٠ػبست ثش سؾبيت اٖضاٚبت ثٟيبدي ٝيبٞ١ٞيٚ ،بٟٞذ ٚؼتٟذػبصي  ٠اطالؼسػبٞي كحيح  ٠ػشيؽ ٟٚبيلبت اػت.
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ً .3ىات تىويلي دس تاصًگشي آيييًاهِي وًٌَي تشيذ تذهات هـاٍسُ:
پغ اص ُٞبت ثٟيبدي َ ٣دس ثبال ٚطشحؿذ ،ؿبيذ ثشخي ُٞهبت نشؾهي  ٠خضيهي ٞيهض دس طشاحهي  ٠تهذ٠ي ٝايهٝ
آييٞٝب ٣ٚيبثٕ تأ ٕٚثيـتش ثبؿذ اص خ:٣ٗٛ
 .3.1ثخؾ ؾٛذ٢ي اٞتًبد٤ب  ٠ؿُبيت٥بي ٚتؿذد ُٚ ٠هشس اص آيييًاهِي وًٌَي تشيذ تهذهات هـهاٍسُ ٠
اػٟبد تُٛيٗي آ( ٜحذ٠د د ٢ثخـٟب ،٣ٚدسحذ٠د  50كهحٞ )٣بؿي اص ط١الٞي ث١د ٠ ٜپيچيذْي ؿُٗي ايٝ
آييٞٝب ٣ٚث١د٢اػت .ثٟبثشاي ٝاكشاس ثش حهع تشَيت  ٠ؿُٕ َٞ١ٟي ثخؾ صيبدي اص اث٥بٚبت  ٠اٞتًهبدات سا
ثبييخ١ا٤ذْزاؿت .ثبصآسايي  ٠طشاحي چبسچ١ثي خذيذ ثشاي ايه ٝآيهيٞٝبٚه ٣يُهي اص س٠ؿه٥بي ث٥جه١د
آييٞٝبٚ ٣ٚحؼ١ة ٚيؿ١د .ثٟبثشاي ٝدس ٚت ٝت٥ي ٠ ٣تًذي ٙؿذ ٢طشاحي تبص ٠ ٢آػبٞتشي ثشاي آيهيٞٝبٚه٣ي
تبص ٢اٞدب٘ ؿذ٢اػت.
 .3.2تٛشَض  ٠ت١خ ٣ثٚ ٣ـُالت ،خطب٤ب َ ٠بػتي٥بي ٠ايؿهي َه ٣طهي ػهبٖ٥بي اخيهش دس ؾٛهٕ ؿٟبػهبيي
ؿذ٢اٞذ اص ٚح١س٤بي اػبػي تذ٠ي ٝاي ٝآييٞٝب ٣ٚاػت .اٖجت ٣ت١خ ٠ ٣تٛشَض ثش اؿىاالت وـفؿهذُ دس
فشايٌذ اسخاعواس خذٚبت ٚـب٠سا ٜطي يشيت يٍ د٣٤ي ْزؿت ٣سا ٛ٤شا ٢ثب ٖضَ ٘٠ب٤ؾ حد ٙآييٞٝب٣ٚ
ثبيذ دس ٞػشْشنت .ا١ٖ٠يتثٟذي َبػتي٥بي ٠ايؿي َ ٣دس ؾ ٕٛؿٟبػبيي ؿهذ٢اٞهذ  ٠ت١خه ٠ ٣تٛشَهض ثهش
ٛ٤يَ ٝبػتي٥ب خ١د دٖيٕ  ٙ٥ٚديٓشي ثشاي ثبصٓٞشي چبسچ١ة آييٞٝب٣ٚي يجٗي ٞيض ٤ؼت .ثشخي اص ايهٝ
اكالحبت ث ٣ؿشح صيش اػت:
 .3.2.1ت١خ ٠ ٣تً١يت ٤يأت اٞتخبة ٚـب٠س ثب حض١س «ثبالتشيًٚ ٝب٘ َبسنشٚبيي يهب ٛٞبيٟهذ٢ي ٠ي» ٠
«ٛٞبيٟذ٢ي ٠احذ ٚتًبضي يب ٠احذ تح١يْٕيشٞذ٢ي خذٚبت»  ٠ػشاٞدب٘ «ٛٞبيٟذ٢ي تـُٕ حشنه٣اي
ٚشث١ط »٣ثشاي تأٚي ٝث٥تشي ٝؿشايط َيهي  ٠نٟي خشيذ خذٚبت ٚـب٠س.٢

 .3.2.2ت١خ ٣ث٤ ٣ش د ٠سَه« ٝاٖهم» « ٠ة» اسخهبؼَهبس ٚـهب٠سا .ٜيؿٟهي ٞخؼهت سَه ٝتَاًهايي ٍ
ؿخصيت حشفِاي داٍعلثاى ٞ ٠يض سَ ٝهـخصات ٍ ويفيت تذهات هَسدتؼْذ .ثب تً١يهت ايهٝ
د ٠سَ ٝدس ط ٔ١نشايٟذ  ٠اٖجت ٣استًبي ٚحت١ايي آ٥ٞب ث ٣ؿشح ثٟذ ثؿهذي ٚهيته١ا ٜت١خه ٠ ٣تهأٚيٝ
َيهيت (ثٟذ ثبال) سا ٞيض يبثٕدػتيبثي داٞؼت.
 .3.2.3انضايؾ اثش اٚتيبص نٟي ٚـب٠سا ٜدس س٠ؽ خشيذ ثشاػبع َيهيت  ٠ييٛهت (َ )QCBSه ٣اٖجته٣
اي ٝاٚش  ،ٙ٥ٚخ١د ثبيذ ٚتُي ٚ ٠ـش ٠ث ٣تأٚي ٝد ٠ثٟذ صيش ثبؿذ.
 .3.3ث٣ؾٗت ثيت١خ٥ي ثٚ ٣حت١ا  ٠دسٛٞ٠بي٣ي «اسصيبثي نٟي»  ٠تٛشَض ؿذيذ آييٞٝبٚهٞ ٠ ٣يهض دػهتٓب٥٤بي
اخشايههي ٞ ٠ػههبستي ثههش ٠يظْي٥ههبي ؿههُٗي ا٠ساو ٚ ٠ؼههتٟذات يههب آداة خٗؼههبت ،دس ؾٛههٕ اهتيههاصات
«اسصياتي فٌي» تِ اػذادي ونهايِ ٍ تيهحتَا تثذيل ؿذُ اػت ٍ الصم اػت وِ ايي اهتياص تِ خايگهاُ
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اصلي ٍ ٍالؼي تَد ًضديىتش ؿَد .دس قيش ايٟل١ست ٞب٥ٚبيي ٚبٟٞذ «ْضيٟؾ ثشپبي٣ي َيهيهت  ٠ييٛهت»
( ٠ )QCBSحتي «ْضيٟؾ ثشپبي٣ي َيهيت» ٓٛ٤هي ٞب٥ٚهبيي ت٥هي اص ٚحته١ا  ٠غهب٤شي خ١اٟ٤هذثه١د.
[  )تـشيح دييى اخضاي ْ ٠ب٥ٚبي نشايٟذ٤بي اٚتيبصد٤ي دس ثٟذ٤بي  -1-5تب  -3-5دس آييٞٝبٚه٣ي دس
دػت تذ٠ي ٝثٛ٤ ٣ي ٝخ٥ت ك١ست ْشنت٣اػت].
 .3.4ت١خ ٣دييًتش ثٚ ٣ؼأٖ٣ي ٚؿيبس٤ب ،ث ٣ػ ٣ؿُٕ صيش دس آييٞٝب ٣ٚث ٣اٞدب٘ سػيذ٢اػت:
 .3.4.1تهُيٍ دييًتش ٚؿيبس٤بي اسصيبثي «ت١ا »ٜاص ٚؿيبس٤بي اسصيبثي «نٟي».
 .3.4.2تهُيٍ ٚؿيبس٤بي َٗيذي اص ديٓش ٚؿيبس٤ب دس ٤شيٍ اص دْ ٠شٞ ٢٠بٚجشد٢ي ثبال.
 .3.4.3انض٠د ٜثشخي ٚؿيبس٤ب ثٚ ٣ؿيبس٤بي يجٗي ،ث٣ؾ١ٟا:٣ٞ١ٛٞ ٜ
.3.4.3.1
.3.4.3.2

 .10.4اٚتيبص نشاقت َٚ ٣تٟبػت اػت ثب ٚيضا ٜغشنيت آصاد ٤ش دا٠طٗت،
.9.6

حؼ ٝػبثً ٣ي ؿشَت دس َبس٤بي ٚـبث ٣يجٗهي (تـه١يى ٞبٚه ٣يهب ْ١ا٤يٟبٚه ٣اص

تـُٕ كٟهي)،
.3.4.3.3

ؾض١يت دس تـُٕ حشن٣اي داساي ٟٚـ١س اخالو حشنه٣اي ٤ ٠يهأت دا٠سي (اٞتػهبٚي)

سػيذْي ث ٣تخٗهبت،
ٞ .3.5لهت  ٠تؿبدٔ دس ٠غبيم  ٠اختيبسات ثبصيٓشا ٠ ٜايدبد ًٞؾ خ١دتشٚيٛي اختيبسات ته١يض ؿذ ٢ث٣
٤شيٍ اص ثبصيٓشا .ٜاي ٝاٚش  ٙ٥ٚدس يبٖت اي ٝحُٞ ٙيض يبثٕثيب ٜاػت٤ :شآٞچ ٣َ ٣اٚتيهبصي ثهشاي َؼهي
٤ؼت ٚؼئٖ١يت  ٙ٤ثشايؾ ثبؿذٚ )[ .بٟٞذ يشاسدادَٟ ٜتشٖ٥بي داخٗي تـُٗ٥بي حشن٣اي ثش اؾضهب ،دس
ثشاثش اٚتيبصآ٠س ث١د ٜؾض١يت اؾضب دس اي ٝتـُٗ٥ب دس ثٟذ ] -12-9
 .3.6ث٥شْ٢يشي اص ُٚبٞيض٥ٚبي خ١دَٟتشٔ :اي ٙ٥ٚ ٝاص طشيى ت١ػؿ٣ي ١ٚاسد صيش ك١ست ْشنت٣اػت:
 .3.6.1س٠ؿ٥بي ٞػبست ؾٚ١ٛي ثب اطالؼسػبٞي تٛبٚي ٚشاحٕ  ٠ايذاٚبت َٗيهذي )[ .پبنـهبسي ثهش
اطالؼسػبٞي ٚهيذ ٚ ٠ؤثش (يؿٟي ْضيذ« ٠ ٢دييى» اص حيث ٚحت١ا« ،نشاْيش» اص حيث حه١ص٢ي ت١صيهؽ
« ٠ثٟٓ٥ب٘» اص حيث صٚب )ٜدس ٚبد٢اي ٚؼتًٕ يؿٟي ٚبد٢ي  13ثٛ٤ ٣ي ٝدٖيٕ ث١د٢اػت]

 .3.6.2اُٚب ٜثشسػي ١ٚسدي اٞطجبو هذػيات هشتَط تِ تَاى ٍ ػاتمِي دٍاعلة تشًذُ ثههب ٍالؼيات
ٍ اػٌاد هثثتِ( .اص طشيى َٟتشٔ ٤يأت اٞتخبة ٚـب٠س ثش ٚهذاسٌ ٚ ٠ؼهتٟذات ٠ي) )[ .ثٟهذ٤بي
ٚ -2-12 ٠ -1-12جٟي ثش ٚطبٖج ٣ي ٚؼتٟذات  ٠اك ٔ١اػٟبد ،اٖجت ٣نًط  ٠نًهط اص ثشٞهذْب ٜنشايٟهذ
اسخبؼَبس ثش٠ص ٛ٤ي ٝيبؾذ ٢اػت].
ٚ .3.6.3طبٖج٣ي اثجبت دييى ادؾب٤بي ثشٞذ( ٢طشل يشاسداد) دسثبس٢ي ٚـخلبت ٚحله ٠ ٔ١خهذٚبت
(آٞچ ٣دس د٠س٢ي اسخبؼَبس  ٠اػٟبد اسصياتي فٌي ادؾهب َهشد٢ثه١د) دس ٚشاحهٕ اسايه٣ي خهذٚبت ٠
تح١يٕ َبس،
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 .3.7ؿهبلػبصي  ٠ثيبٜدييًتش  ٠نٟيتش ثشخي ٚطبٖهت ٚ ٠ههب٤ي ٙپبيهٚ ٣بٟٞهذ «ٚه٥ه ٘١ييٛهت تهشاصؿهذ.»٢
دس ضٚ ٝٛت ٝآييٞٝب ،٣ٚحذايٗي اص اعالػاتي وِ تشاي اخشاي دسػت ٍ آگاّاًِي فشايٌهذ اسخهاعوهاس
الصم اػت ،اٚب ٚتلذيبٚ ٠ ٜدشيبًٚ ٜشسات ٚؿ١ٛالً نبيذ آ ٜاطالؾبت ٤ؼتٟذ ،اساي ٣ثـ١د .اي ٝن٥ه ٙث٥تهش
ٚدشيب ٜصٚي٣ٟػبص ٠ك ٔ١ث ٣نشايٟذ٤بيي آْب٤بٚ ٠ ٣ٞحت١ا ْشايب ٣ٞخ١ا٤ذث١د )[ .ثٟذ٤بي ]................
 .3.8ت١خ ٣ثٚ ٣يضا ٜاٞطجبو ٞلبث٥بي اؾال٘ ؿذ ٢ثشاي ٚجٗف ٚؿبٚالت ،ثب ٠ايؿيت٥ب ٚ ٠ؼهبيٕ خهبسي خهذٚبت
ٚـب٠س ٢يُي ديٓش اص ُٞبت ١ٚسدت١خ ٣دس ٚت ٝاي ٝآييٞٝب٣ٚث١د٢اػت )[ .ثٟذ٤بي ]................
 .3.9يبنت ٝسا٢حٕ ٚتؿبدٔ هياى دٍ الگَي يهػغحي يا دٍػغحي تَدى آيييًاهِ:
يُي اص ٞيبص٤بي اؾال٘ؿذ ٢دس خٗؼبت َٛيت٣ي نٟي َٛيؼي ٜ١ايتلبدي دٖ٠ت «انضايؾ اٞؿطبلپزيشي  ٠ت١ٟؼ
ٚتٟبػت ثب خذٚبت ْٞ١بْ ٜ١دػتٓب٥٤بي اخشايي ٚختٗم (دس ًٚبيؼ ٣ثب يُذيٓش)» ث١د .اص ػ١ي ديٓش ٞيبص ث٣
يٍ آييٞٝب ٠ ٣ٚس٠ؽ ٠احذ ٚطشح ٚيؿذ .سا٢حٕ پيـ٥ٟبدي ثهشاي توهيي ّش دٍ ًياص يادؿذُ ،ثه٣ؿهشح صيهش
پيؾثيٟي ،تذ٠ي ٠ ٝاساي ٣ؿذ٢اػت:
تذ٠ي ٝدييى ٚ ٠هلٕ تٛبٚي ٚؿيبس٤ب دس ٛ٤ي ٝآييٞٝب ،٣ٚدس َٟبس اؾطبي نشكت ٚؿي ٝث ٣دػتٓب٥٤بي اخشايي
ثٟٚ٣ػ١س تُٛيٕ خذٖ٠ي َ ٣دس چبسچ١ة ٛ٤يٚ ٝؿيبس٤ب تٟػي ٠ ٙدس اٞت٥بي آييٞٝب ٣ٚپي١ػت ٚيؿ١د( .خذٔ٠
ؿٛبس٢ي يٍ) تب دػتٓب٥٤بي اخشايي ثب ُٛ٤بسي تـُٕ كهٟهي  ٠اػهتهبد ٢اص تخلهق  ٠تدشثه٣ي ٚهشتجط
خضييبت اٞطجبو ٤ش َبس ثب ايٚ ٝؿيبس٤ب سا ٥ٞبيي  ٠ث٣ؾ١ٟا ٜيٍ ٚؼتٟذ اػبػي اسخبؼَبس ث ٣ػبصٚبٚ ٜذيشيت ٠
ثشٞب٣ٚسيضي  ٠ثخـ٥بي َبسنشٚبيي اسايٛٞ٣بيٟذ.
 .3.10ت١خ ٣ثٞ ٣ػ ٙحً١يي َـ١س  ٠سؾبيهت اكه ٠ ٔ١آداة «ًٚشساتٓهزاسي خه١ة»  ٠پش٤يهض اص ٠س٠د ثه٣
«٠ضؽ» ًٚشساتي خالل ايٞ ٝػ ٠ ٙاي ٝآداة يب ث٣اكطالح پش٤يض اص «ًٚشساتٓزاسي پشاَٟهذ .20»٢اص خٗٛه٣
اي - ٣ُٟثب ت١خ ٣ثُٞ ٣ت٣ي ثٟيبدي ٚزَ١س دس ثٟذ  1.1پيـٓهت - ٣ؿهش ٚحهذ٠ديت اختيهبس «انهضايؾ يهب

« 20يبٓٞ١ٞزاسي پشاَٟذ »٢س٠ي٣اي اػت َ ٣طي آ ،ٜاٞج٤١ي اص ي١اٞي ٝث٠ ٣ػيٗ ٣يٍ يب ٜ١ٞاكالح ٚيؿ١د .ايٞ ٝح ٢١يبٓٞ١ٞزاسي سيـ ٣دس ٓٞشؽ اكالح
ا١ٚس ،ثب اثضاس يبٓٞ١ٞزاسي داسد .ايٓٞ ٝشؽ دس َـ١س ٚب ١ٛ٤اس ٢حبَ ٙث١د١ٛ٤ ٠ ٢اسٞ ٢يض ٞتيد٣اي اص آ ٜحبكٕ ٞـذ٢اػت .ثب اي ٝحبٔ ٛ٤چٟب ٜدٖ٠هت ٠
ٚدٗغ ث ٣آص ٜ١ٚاي ٝاثضاس ٞبٟٚبػت اكشاس ٚي٠سصٞذ .نبسـ اص آٞيض٤٢بي يبٓٞ١ٞزاسي پشاَٟذ ،٢اي ٝس٠ي ٣آػيت٤بي صيش سا ث ٣دٞجبٔ خ١ا٤ذ داؿت:
اٖم) ٚت١س٘ َشد ٜثيؾ اص پيؾ ٞػب٘ حً١يي  ٠ػشدسْٛي ٚـ١ٛال ٜدٖ٠تي ،يضبت  ٠ؿ٥شٞ٠ذا ٜثشاي آْب٤ي اص ٚهبد يبٞ١ٞي ٚؿتجش
ة) تل١يت قيشَبسؿٟبػبٚ ٣ٞهبد يبٞ١ٞي ثشاي ي١اٞيٚ ٝتؿذدي ثب ٠يظْي٤بي ٚتهب٠ت.
ح) آػيت ث ٣اٞؼدب٘ ٚحت١اي ٞػب٘ حً١يي
ت) َب٤ؾ ؿأ ٜيب ٜ١ٞدس حذ آييٞ ٝب ٠ ٣ٚثخـٟب.٣ٚ
[ٚشَض ٚبٖٛيشي ،احٛذ .ت١س٘ تًٟيٟي دس ايشا ٜدس پشت ١اك ٔ١يبٓٞ١ٞزاسي .سػبٖ٣ي دَتشي حً١و ؾٚ١ٛي .داٞـُذ٢ي حًه١و داٞـهٓب ٢ؿه٥يذ
ث٥ـتي]1390 .
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َب٤ؾ ١ٚسد ٚؿب »٣ٗٚتب ٚيضاًٚ %25 ٜذاس ٟٚذسج دس يشاسداد (َ ٣اخبص ٠ ٢حذّ آ ٜدس ثٟذ ٚ 7هبد٢ي ٠ 2131
ٞيض ثٟذ ٚ 2بد٢ي  2210لاًَى آيييًاهِي هؼاهالت دٍلتي ٚل١ة  1349تؿيهيٝؿهذ٢اػهت) ،ؿهش ؾهب٘
اػت  ٠ت١ػيؽ  ٠تكييش آٞ ٜيبصٟٚذ حُ ٠ ٙخ١اص يبٞ١ٞي ٚؼتًٕ ٚ ٠ـهخق اػهت ،نٗهزا ٠س٠د ثه ٣آ ٜدس
ض ٝٛاي ٝآييٞٝب ٣ٚدسػت ٞيؼت .ثٛ٤ ٣ي ٝدٖيٕ دس ٚت ٝاي ٝآييٞٝب ٣ٚاص ٠س٠د ث ٣ثحهث ييٛهت اٖ٠يه٠ ٣
ييٛت ٥ٞبيي يشاسداد ٞيض حتياالُٚب ٜپش٤يض ؿذ٢اػت.
ٍ .4يشايؾ فٌي ٍ ًگاسؽ دسػت هتي آيييًاهِ:
ؿبيؼت ٠ ٣ثُٗ ٣ثبيؼت ٣اػت ٚهت ٝآيييًاهِي ٍيظُي هـاٍساى ٍ واسؿٌاػاى وـهَس (َه ٣ثبيهذ ثشخؼهت٣تهشيٝ
كٟم نُشي  ٠داٞـي دس كٟؿت َـ١س ثبؿٟذ) ؾال ٢٠ثش اثشثخـي ٚحته١ايي ،اص ٞػهش سؾبيهت اكه ٔ١تشخٛه،٣
َبسثشد دسػت ٠اطْب ،ٜيُذػتي ٚت ،ٝتٟبغش يٍث٣يٍ ٚهب٤ي ٠ ٙاٖهبظ ٞ ... ٠يض ٚتٟي ثشخؼت٣ٞ١ٛٞ ٠ ٣ي يٍ ٚتٝ
نٟي ٚحًُٟٚ ،ٙح ،دسػت  ٠ؿي١ا ثبؿذ  ٠اص ؾبدات قٗهط١ٞيؼهي  ٠ػهٕ٥آٞهبسي٤هبي سايهح ،تهب حهذ ُٛٚهٝ
پش٤يضَٟذ .ػؿي ؿذ٢اػت َٚ ٣ت ٝپي١ػت ٣ٞ١ٛٞاي اص ٓٞبسؽ ػبًٖٚ ٠ ٙشسْ٢زاسي دسػت ثبؿذ .دس اي ٝساػهتب
١ٚاسد ث٣ؿشح صيش يبثٕتأ ٠ ٕٚت١خ ٣اػت:
 .4.1اص حيث ٍيشايؾ فٌي ٍاطگهاًي :ؿايؼهتِ اػهت ٍاطُگضيٌهي ّهاي ًادسػهت ٍ اتْهامآٍس لثلهي،
اصالح ؿَد .دس ايٟدب ١ٚاسدي رَش ٚيؿ١د:
 .4.1.1يٍ ٣ٞ١ٛٞي ثبسص ٠اطْ٢ضيٟي ٞبدسػتَ ،بسثشد ٞبٟٚبػت َٗ٣ٛي «پيٛبُٞهبس ؾٛهٚ١ي» ثه٣ؾٟه١اٜ
ٚتشادل  General Contractorدس آييٞٝب٣ٚي خبسي َٞ١ٟي اػت.23
.4.1.1.1

ثٞ٣ػش ٚيسػذ چ ٜ١تشخ٣ٛي  Generalث« ٣ؾٚ١ٛي» دس تشتي ١ٚاسد تشخ٣ٛي دسػتي

اػت (ٚثٕ  ٣َ General conditionتشخ٣ٛي آ ٜث« ٣ؿشايط ؾٚ١ٛي» تشخٛه٣ي ٟٚبػهجي
اػت) ،ثٟبثشايٚ ٝتشخٛب ٜؿتبثضدٞ ٠ ٢بآؿٟب ث ٣اك ٔ١تشخْٛ ،٣ٛبَ ٜشد٢اٞذ َهّ ٣ويـهِ  ٠دس
ّش تشَيجي ثبيهذ ٚتهشادل  Generalسا «ؾٛهٚ١ي» يشاسدٟ٤هذ .ثهب ايه ٝثشداؿهت ٞبدسػهت،
« 21اختيبس ٟٚبيلْ٣ضاس ٞؼجت تِ افضايؾ يا واّؾ هَسد هؼاهلِ دس هذت لشاسداد تا هيضاى تيؼت ٍ پٌح دسصذ همذاس هٌذسج دس لشاسداد ».اٖجت ٣ؿبيبٜ
ت١خ ٣اػت َ ٣دس ايٚ ٝل١ث٣ي ؾب٘ ػبٔ ٣َٛٗ ،1349ي «ٟٚبيلْ٣ضاس» دس ٚؿٟبي ؾب٘ دػتگاُ اخشايي تخؾ ػوَهي ٍاگزاسًذُي واس اػتهبد٢ؿذ ٢اػت
 ٠اي ٝحُ ٙيشاسدادي ،نبسـ اص س٠ؽ اسخبؼ َبس اٚش٠صي ثبيذ نٙ٥ؿ١د اْش ٛ٤ ٣ٞي %25 ٝاختيبس ٠ ٙ٤خ١د ٞخ١ا٤ذداؿت.

« 22دػتٓبٟٚ ٢بيلْ ٣ضاس اختيبس داسد ًٚذاس َبال يب َبس ١ٚسد ٚؿب ٣ٗٚسا تب ثيؼت  ٠پٟح دسكذ انضايؾ يب َب٤ؾ د٤ذ ٚـش ٠ثش ايَٗ ٣ُٟيٚ ٣حبػجبتنٟهي
ٞؼجت ث ٣اي ٝانضايؾ يب َب٤ؾ ٚتٟبػجبً سؾبيت  ٠تطجيىٛٞبيذ».
 23دس خضح  14ثٟذ «ة» ٚبد٢ي  2آييٞٝب٣ٚي ؿٛبس٢ي /193542ت ١ٚ ٌ42986سخ  1388 /10 /1آٚذ٢اػت:
« -14پيٛبُٞبس ؾٚ١ٛي:

» GC=General Contractor

پرٍشُ :بْبَد ًظاهات تطخيص صالحيت ٍ ارجاع كار كطَر
سٌذ :هعرفي رٍش تذٍيي آيييًاهِي خريذ خذهات هطاٍرُ(آيييًاهِ  ...بٌذ»ّـ» هادُي)...29

كارفرها :كويسيَى اقتصادي دٍلت
تْيِكٌٌذُ :جاهعِي هٌْذساى هطاٍر ايراى

ٍيرايص :سَم 1394/5/18
صفحِي 19 :از 21

 General Contractorسا ٞيض ث« ٣پيٛبُٞبس ؾٚ١ٛي» تشخَ٣ٛشد ٢اٞذ ٞ ٠ههشات ثؿهذي ٤هٙ
دايٛ٤ ،ٙي ٝتشخٞ ٣ٛبدسػت سا تُشاس َشد٢اٞذ.
.4.1.1.2

آؿٟبيي ثب ٚجبحث ًٚذٚبتي تشخٚ( ٣ٛبٟٞهذ «ثشؿه٥بي ٚؿٟهبيي» ٠« ٠غهبيم  ٠اختيهبسات

ٚتشخٞ )»ٙـبٚ ٜيد٤ذ َ ٣تشخ٣ٛي دسػتتش ٟٚ ٠بػهجتش  General Contractorدس٠ايهؽ
«پيٛبُٞبس َٕ» اػت .چٟب ٣ُٞدس ثشخي تشَيجبت ٚبٟٞذ  General managerثبيهذ ٚتهشادل
«ٚذيش َٕ» سا ثَ٣بس ثشد ٚ« ٣ٞ ٠ذيش ؾٚ١ٛي».
٣ٞ١ٛٞ .4.1.2ي ثبسص د ،٘٠دس صيش اسايٚ٣يؿ١د:
.4.1.2.1

آيب ٞب٘ ْ١يب  ٠س٠ؿ« ٝاسصيبثي تَاى اٞدب٘ تؿ٥ذات»ٛ٤ ،ب« ٜاسصيبثي تَاى» ٞيؼت

.4.1.2.2

ْ١يبتشي  ٠ ٝدييًتهشيٞ ٝهب٘ يهب ؾٟه١اٞي َه ٣ؿهٛب خ١اٟٞهذ٢ي ٚحتهش٘ ٚهيت١اٞيهذ ثهشاي

«اسصيبثي تَاى اٞدب٘ تؿ٥ذات ٟٚبيلْ٣شا »ٜپيـ٥ٟبدَٟيذ چيؼت
.4.1.2.3

آيب ٞب٥ٚبيي ٚبٟٞذ «اسصيبثي ت١اٞبيي»« ،اسصيبثي يبثٗيت» يب «اسصيهبثي ؿبيؼهتٓي» يهب حتهي

«كههالحيتػههٟدي»  ... ٠ثههٞ٣حههٞ ١ؼههجتبً س٠ؿههٟي استجههب «اسصيههبثي تهه١ا ٜاٞدههب٘ تؿ٥ههذات
ٟٚبيلْ٣شا١ٚ( »ٜض١ؼ ثٟذ «٤ه» ٚبد٢ي  2يب ٜ١ٞثشْضاسي ٟٚبيلبت) ثب ت١اٞبيي٥ب ٠ ٠يظْي٥هبي
ؿخق اسايَٟٟ٣ذ٢ي ٚحل( ٔ١دا٠طٗت اٞؿًبد يشاسداد) سا ٞـبٜٛٞيد٤ذ
.4.1.2.4

آيب نشا١ٚؽ َهشد٢ايهَ ٙه ٣دس آيهيٞٝبٚه٣ي 17234ت٤28422هه  7 ،تيهش  1383ثهٞ٣هب٘

«آيييًاهِي ًحَُي اًتخاب ٍ اسخاعواس تِ هـاٍساى» صيش ثٟذ «ة» ٚبد٢ي  8آٚذ ٢ث١د َه:٣

«تٟػي ٙن٥شػت َ١تب ٢ثشاي اي١ٞ ٝؼ َبس٤هب اص طشيهى اسصيهاتي تهَاى اٞدهب٘ َهبس ٚـهب٠ساٜ
ن٥شػت ثٟٗذ ث ٣ؿشح ثٟذ٤بي صيش اٞدب٘ ٚيؿ١د »:ايهٞ ٝهب٘ ٟٚبػهت ١ْ ٠يهب چه ٣اؿهُبٖي
داؿت٣اػت َ ٣آ ٜسا ثٞ ٣بٚي ْ ٠ ّٟاؿتجب٢آنشي ٝتكييش د٤يٙ
.4.1.2.5

آيب ثشسػيَهشد٢ايهذ اطهالو ٞهب٘ «اسصيهبثي َيههي» ثهش «اسصيهبثي ته١ا ٜاٞدهب٘ تؿ٥هذات

ٟٚبيلْ٣شا »ٜچًذس ػ١حن ٠ ٙ٥اث٥ب٘  ٠اٞحشال ايدبد َشد٢اػت
.4.1.2.6

آيب ٞجبيذ ثٚ ٣خبطجب ٜنبسػي صثب ٜحى ثذ٤يٞ ٣َ ٙب٘ «اسصيبثي َيهي» ر ٝ٤آٞب ٜسا ث٣ػ١ي

«اسصيبثي َيهيت» ثجشد ٚ ٠ؿط١ل ثٚ« ٣ـخلهبت َيههي ٚحله »ٔ١ػهبصد ٞ ٠ه« ٣ت١اٞبيي٥هبي
ؿخق طشل ٚؿب»٣ٗٚ
.4.1.2.7

ٍلتي دس ًظن حمَلي هٌالصات وـَس ،اص يهػَ  QCBSسا «اًتخاب تهش اػهاع

ويفيت ٍ ليوت» هي ًاهين (خضء  10تٌهذ «ب» ههادُي  2آيهييًاههِي تشيهذ تهذهات
هـاٍسُ) ٍ اص ػَي ديگش تِ تثؼيت هحض ٍ عاتك ًؼل تِ ًؼل تغاّهاي غيهشالهضامآٍس
لاًَى تشگضاسي هٌالصات« ،اسصياتي تَاى اًدام تؼْذات» سا «اسصياتي ويفهي» ههيًهاهين

پرٍشُ :بْبَد ًظاهات تطخيص صالحيت ٍ ارجاع كار كطَر
سٌذ :هعرفي رٍش تذٍيي آيييًاهِي خريذ خذهات هطاٍرُ(آيييًاهِ  ...بٌذ»ّـ» هادُي)...29

كارفرها :كويسيَى اقتصادي دٍلت

ٍيرايص :سَم 1394/5/18
صفحِي 20 :از 21

تْيِكٌٌذُ :جاهعِي هٌْذساى هطاٍر ايراى

(فصل ػَم آيييًاهِ ي تشيذ تذهات هـاٍسُ) ًثايذ اًتظاس داؿهتِتاؿهين وهِ هدشيهاى
تِاؿتثاُ اهتياص ايي «اسصياتي تَاى» سا دس فشهَل تشوية «ويفيت» تا «ليوت» ٍاسدوٌٌذ؟
.4.1.2.8

آيب ؿبيؼت ٣اػت َه ٣چه ٜ١دس صثهب ٜاٗٓٞيؼهي ثه ٣اسصيهبثي ته١ا»Qualification« ،ٜ

ٚي ْ١يٟذٚ ،ب ٣َٛٗ ٙ٤ي «اسصيبثي» سا دس َٟبس تشخ٣ٛي « »Qualityثٓزاسي ٠ ٙثٓه١ييٞ ٙهب٘
اي ٝايذا٘ دس صثب ٜنبسػي ٚيؿ١د «اسصيبثي َيهي»
.4.1.2.9

تهب٠ت ػه ٣س٠ؽ «تشخٛه٣ي ٠اط ٢ثه٠ ٣اط« ،»٢تشخٛه٣ي ٚه٥هٚ١ي» « ٠تشخٛه٣ي آصاد»

چيؼت (كبحجٟػشا ٜثشاي تهُيٍ اي ٝػ٣ػطح تشخ ،٣ٛاػبٚي ديٓشي ٞيض ثَ٣بس ثهشد٢اٞهذ.
ٚثالً ث ٣تشتيت «َٗ ٣ٛث« ،»٣َٛٗ ٣تحتاٖهػي» ٚ« ٠هٚ١٥ي» [نشحصاد]1373 ،
«تحتاٖهػي»« ،خ٣ٗٛاي» « ٠آصاد» [كه١ي]1371 ،

25

24

يب ثه ٣تشتيهت

ٞبٚيذ٢اٞذ)

 .4.1.2.10ث٥تشي ٝس٠ؽ تشخ٣ٛي ٚتٚ ٠ ٜ١هب٤ي ٙنٟي  ٠تخللهي َهذا٘يهٍ اص ايه ٝػه ٣ػهطح
تشخ ٣ٛاػت
« .4.1.2.11حذ اختيبسات ٚتشخ ٠ »ٙس٠ؿ٥بي ٟٚبػت «ٚؿبدٔيبثي» ٚ« ٠ؿبدٔػبصي» چيؼت
 .4.1.2.12آيب ٚب ٚدبص  ٠حتي ١ٚغم ٞيؼتي ٣َ ٙدس آييٞٝب٣ٚي خشيذ خذٚبت ٚـهب٠سٚ ٢ههب٤ي ٙسا
ث٣دسػتي تؿشيم  ٠اػتهبد ٢ثُٟيٙ
 .4.1.2.13آيب ديتَشد٢ايَ ٙه ٣تؿٗهٕ دس سنهؽ ٛ٤هي ٝاث٥بٚهبت  ٠اؿهُبالت ٞبؿهي اص ٞبٓٚهزاسي
ٞبٟٚبػت ،چًذس ا١ٞاؼ اؿُبالت ٚ ٠ـُالت اسخبؼَبس سا انضايؾ داد٢اػت
 .4.1.3تِ عَس ولي ،تا تَخِ تِ آًىِ ايي هتي ،هتٌي هشخهغ فٌهي ،ههالي ،حمهَلي اػهت ،تهالؽ
ؿذ ٢اػت دس تٛب٘ طٚ ٔ١هت ٝاص ٞبٓٚهزاسي دييهى نشايٟهذ٤ب ١ٚ ٠ضه١ؾبت اػهتهبد ٢ؿه١د  ٠تٟهبغش
يٍث٣يٍ ٚيبٚ« ٜه٥ٚ١٥ب» ٞ« ٠ب٥ٚب» دس ػشاػش ٚت ٝسؾبيتؿ١دٛ٤ .چٟي ٝدس تؿشيه٥ب ث ٣غشايههي َه٣
دس ؾٗ ٙتؿشيم ٠خ١د داسد  ٠تؿشيم سا ث ٣آٞچه ٣دس اكهطالح «حهذ تهب٘» ٞبٚيهذٚ٢هيؿه١د ت١خه٣
ؿذ٢اػت.

 24نشحصاد ،نشصاٞ .٣ٞخؼتي ٝدسػ٥بي تشخٚ .٣ٛشَض ٞـش داٞـٓب٤ي .ت٥شا1373 .ٜ
 25كه١ي١َ ،سؽ٤ .هت ْهتبس دسثبس٢ي تشخَ .٣ٛتبة ٚبد (٠اثؼت ٣ثٞ ٣ـش ٚشَض) .ت٥شا1371 .ٜ

كارفرها :كويسيَى اقتصادي دٍلت

پرٍشُ :بْبَد ًظاهات تطخيص صالحيت ٍ ارجاع كار كطَر
سٌذ :هعرفي رٍش تذٍيي آيييًاهِي خريذ خذهات هطاٍرُ(آيييًاهِ  ...بٌذ»ّـ» هادُي)...29

ٍيرايص :سَم 1394/5/18

تْيِكٌٌذُ :جاهعِي هٌْذساى هطاٍر ايراى

صفحِي 21 :از 21

 .4.2اص حيث ٍيشايؾ فٌي ٍ ػاتتاسي همشسُ:
 .4.2.1تا تَخِ تِ خٌثِي حمَلي هتي ،تالؽؿذُاػت حتياالهىاى تِصَست صشيح اص ولوهاتي
هاًٌذ «حك داسد» يا «حك ًذاسد» ٍ «هَظف اػت« يا «هىلف اػت» اػهتفادُؿهَد ٍ ّوچٌهيي
ػاتتاس خوالت تِصَست حىوي اًـا ؿًَذ.
 .4.2.2ث ٣داليٗي ٚبٟٞذ ٚحذ٠ديت حدٚ ٙت ،ٝپش٤يض اص پيچيذْي احتٛبٖي  ٠ؿشٚ ٠تهذاخٕ ٞبٚتهذأ٠
دس ًٚشسات (اص خ ٣ٗٛدس آييٞٝب٤٣ٚهبي ٚؿهبٚالت دٖ٠تهي  ٠يهب ٜ١ٞثشْهضاسي ٟٚبيلهبت)  ٠تهذأ٠
احبٖ٣ي سػيذْي ث ٣تخٗهبت ،ثًٚ ٣شسات  ٠آييٞٝبٚه٤٣هبي خذاْبٞه٣ي تخٗههبت ،اص رَهش ضهٛبٞت
اخشايههي ٤شيههٍ اص احُههب٘ ثهه٣كهه١ست ٚهه١سدي پش٤يههض ؿههذ٢اػههت .اٖجتهه ٣رَههش ٠خهه ٣اٖتههضا٘
(٤ )Performance Bondش حُ ٙدس َٟبس آ ،ٜث١ٞ٣ث٣ي خ١د ٚضيتي اػت ،اٚب ث ٣داليٕ پيـهٓهت٣
دس ايٚ ٝت ٝس٠ؽ ؾذ٘ رَش ١ٚسد ث١ٚ ٣سد اٞتخبة ؿذ٢اػت.
 .4.3اص حيث ًگاسؿي ٍ دػتَسيْ :هتي ٣َ ٙؿبيؼت ٣اػهت آيييًاهِي ٍيظُي هـهاٍساى ٍ واسؿٌاػهاى
وـَس (ثب ت١خ ٣ث٠ ٣يظْي٥بي نُشي  ٠داٞـي ايه ٝكهٟم) اص ٞػهش سؾبيهت َهبسثشد دسػهت ٠اطْهب٠ ٜ
ٓٞبسؽ ٚتٞ ٝيض ٚتٟي دسػت  ٠ؿي١ا ثبؿذٖ .زا پش٤يض اص ١ٚاسدي ٚبٟٞذ «دساص١ٞيؼي انؿبٔ» يهب «اػهتهبد ٢اص
ػبختبس دػت١سي (ْشاٚشي) صثب ٜاٗٓٞيؼي دس ٚت ٝنبسػي» يب  ...ثب ديت سؾبيت ؿذ٢اػت.
 .4.4اص حيث ؿىليٛ٥ٚ :تشيُٞ ٝت ٣يب ٚالحػ٣ي ؿُٗي ،س٠ؽ دػت٣ثٟهذي  ٠ؿٟبػهْ٣هزاسي ثه١د٢اػهت.
ػؿي ؿذ٢اػت َٚ ٣بٟٞهذ ؿواسُگزاسي غالة اػٌاد تييالوللي خذيذ (ّواًٌذ  ،)FIDICتِ صهَست
اػذاد صًديشُ اي اػت .ايي سٍؽ دػتِتٌذي ٍ ؿٌاػِ گزاسي اهىاًات فشاٍاًي سا تهوهييههيوٌهذ اص
خ :٣ٗٛؿٟبػبيي دييى اكٕ  ٠نشؼ ١ٚاد  ٠احُب٘  ٠تؼ٥يٕ استجب د٤ي ٚطبٖت  ٠ؾٟبكش ٚهتٚ(ٝثهٕ ايُٟه٣
تجلشٚ ٢شث ١ث ٣اكٕ ٚبد ٢اػت يب يُي اص ثٟذ٤بي آٞ ٠ )ٜيض تؼ٥يٕ ٚهش٠س اكه ٠ ٔ١ا٥ٚهبت (اص طشيهى
اٞتخبة ػطح يٍ ،يب ػطح د ٠يب ٛ٤ ٠ )...چٟي ٝاهىاى تشخوِ اػٌاد (حهشٍف دس ايهي ههَاسد دچهاس
اؿتثاُ ٍ اؿىال هيؿًَذ) .اٖجت ٣اي ٝس٠ؽ ثب ػٟت٥ب  ٠ؾبدت٥بي يذيٛي آييٞٝب١ٞ ٣ٚيؼي ٚب ٚتهب٠ت اػهت
 ٠طجيؿي اػت َ ٣ثشاي اساي ٠ ٣پزيشؽ آ ٜثبيذ ثت١ا ٜث ٣اي ٝؾبدت٥ب  ٠ػٟت٥ب نبيىآٚذ.
******

