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 (1)دستور  -اجراء شناسه دستور

 عنوان دستور
توست  پیماناتاران   بررسی مراتب اعتراض نسبت به پرداختت مالیتاب بتر اراف ادت مده م تاع       

 ( در تأمین کاالهای خارجیEPCمهندسی م ساخت )

 شرح دستور

برا اااق قاارانداد نیاا  ا کااه خفیفااه نااانیر کااا  ن _( EPC) دن قاارانداد پیمانکااانام ندسد ااس خ  ااا   

نا از طریاا   د نیاااز کانفرناااندن نااراندک کااه کااا ک ناار _باار عداادب دانناادعااهخب باار ندسد ااس خ  ااا   

خ یااردد نااسبااه نااام کانفرنااا صااادن نقاارنات طماا  کااا   باارس  اام  یمرکااسکسسااد  خاندات نااانیر نااس

قااانرم نالیااات باار انزز  20نااادب  (1)طماا  نمهاارب  نر ااک کانفرنااانیاا  نالیااات باار انزز افاا خدب  م 

لاا  یماارا ایاارام نک»داند: نااادب ناا کرن  ساایر اشاا ان نااس؛ شااردپردا اا  نااس 1387نهاار   افاا خدب
هاااک ا اا  نالیااات نرااارق ایاار قااانرم نا قمااز از ناار یگ از خاند کسساادیام کااا  خصاار  خ دن پرخانااه   

یمرکااس خ یااا فرنداااک نرباارر  داا  ناارند دنال نمایااد خ اطهعااات نرباارر بااه اشاا ا   قیقااس خ       
 قرقس نشمر  نقرنات ایار قاانرم نا  اداکبر باه صارنت ناهاناه باه  اازنام انارن نالیاانس کشارن انایاه             

هاااک اطهعااانس بک نبااک نا  نمااردب خ انکااام د تر ااس هم نااام  ااازنام اناارن نالیااانس کشاارن بااه پای اااب
یمرا نکلا  ا ا  نالیاات خصارلس هار نااب نا ناا پاان دهم نااب ب اد باه  داا  ن هرصاس              فراهم  خند.
 اازنام انارن نالیاانس کشارن اعاهم ناس یاردد          دانک کاز کشارن کاه باه ایار نسوارن نر اک        ن د   انه

 «... .  نمایدخانی

قاانرنس نترنماه بار    ه یساه  پارخهب   باه انماان      از یمارا خ  ماز  م  پیمانکانام ن برن پا  از نار یگ کاا   

دن صاارنت خااا ی   اارد انادااه نااس دهسااد خ نستواار ناییااد کانفرنااا     نیاا  نااانیر کااا ک خاندانااس نا  

پیمانکااانک  دن ف الیاا  هاااک   1388 /12/11ناارن   28004زیاارا طماا  ب شااسانه شاامانب   شاارند؛نااس

عاارانم نالیااات باار انزز افاا خدب از نا اا  کااز صاارنت  دااا  یااا   نکلیاا  نلالمااه خ خصاار  نالیااات خ

کااه بداااک کااا  یااا  اادن    (قااانرم نالیااات باار انزز افاا خدب 14نااادب ) داا   کاام  صاارنت خااا ی 

ناا بایاد باه پیمانکاان     بار عدادب پیمانکاان  راهاد بارد کاه از طار  کانفر        نسدنال دن صرنت  داا  ا ا    

انادااه دهساادیام ایاار  اادنات نکلفسااد نالیااات خ عاارانم نت لقااه نا بااه   بااه بیااام دی اار پردا اا  یااردد.

  . نراای  ایار کاه   نا   نملغ نا االگ نسادنال دن صرننحداا  نحا امه خ از طار  دی ار خصار  نمایساد        

 ااازنام اناارن ناالیااانس نااادداص از کااز صاارنت خااا ی  پیمانکااان نالیااات باار انزز افاا خدب نا نلالمااه     

کانفرنااا نیاا    از  اارک دی ار ناس نالیااات نفاااع  دنیافا  نااس کساد.    خاندا نماردب خ عمااهص باراک کا هاااک  

ه هاااک جسماانالیااات نفاااع  نا قماار  نداشااته خ پردا اا   م نا  ااه از لحاااب قاارانداد فیمااابیر خ  ااه از 

 دی ر  نمس پ یرد.  

ایراداب م مشاالب 

 مطرمحه

 باشد:به شرح بیز نس نشکهت نلرح شدب از  رک ن ترایر

 اام   دن ایاار  هاار باایر کانفرنااا خ پیمانکااانام خ ندسد ااام نشاااخن    فااا م نااا نواار ا ااته . 1

 شرند.جرادم  س یر نالیانس یردیدب ا   که پیمانکانام خ ندسد ام نشاخن نشمر  

شاادب فقااک یاام بااان نالیااات د اا  یااردد. دن بیاار ایاار صاارنت  باار  ااه   ایااااد افاا خدب انزز هااراز . 2

 کماا  خاااس  یدااتم نالیااات باار انزز افاا خدب  بلاارن نفاااع  نالیااات ا اا  نااس شاارد   سانکااه دن     

 .نانحر فیه ن  نمردب ا  

 بندی کارگرمه جمع

خ بااا  فاارن 7/10/1393دن نااانی   قااانرم برنانااه پااسام 76نرااارق دن کااانیرخب کمیتااه نرااارق نااادب  

اناماار صااسفس شاارک  هاااک ندسد ااس خ      ااازنام اناارن نالیااانس   نمایساادیام اعفااات نحتاارم کمیتااه 

داک پیمانکااان یر نشاااخن   ااالم  اناماار صااسفس شاارکت ااا   )صااسایس نفاا  خ نیاارخ(  شاارک  ندسد اا
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ندسد ااام ناارهک  جان ااه نا یدااات خ نادیاا ات صااسفس ایاارام  شاارک  طرا ااس خ ندسد ااس صااسایس ا   

 نلاارح خ ناارند برن ااس قااران یرفاا . بااا نرجااه بااه نما ااس نلرخ ااه دن ایاار جلدااه       نشاااخن ایاارام 

 باراک جلارییرک از د ا  نالیاات نفااع  دن ناانیر کا هااک خانداناس دن         د کاه بسدک بدیر شارح بار  جمس

پردا اا  نالیااات باار انزز افاا خدب نر ااک کانفرنااا    یااراهس ( EPCپاارخهب هاااک ندسد ااس خ  ااا   ) 

 نلالمه خ پردا   نالیات نفاع  ن ردد.  به به پیمانکان اناده نس شرد نا نسار ا   خ 

 پیشنهاد دبیرخانه

پا  از   اازنام انارن نالیاانس      زم نر اک یاراهس  باا صادخن    نرنیمانس ان ااب یاردد ناا    یرددپیشسداد نس 

بریااه  اام   کااه (EPCپیمانکااانک ندسد ااس خ  ااا   )  دن پاارخهب هاااکاقاادام  زم از  اارک کانفرنااا  

پردا اا  نالیااات نفاااع  نر ااک پیمانکااان   نلالمااه خ صااادن شاادب ا اا   از  ایشااام یمرکااس بااه نااام  

 جلرییرک به عمز  ید.

دهرست مستنداب م 

 مدارک پشتوانه

قااانرم نالیااات باار انزز افاا خدب نهاار     14خ  20نااادب  1نمهاارب  ". ندااتسدات قااانرنس شااانز نااراد 1

 خ  ازنام انرن نالیانس؛ 1388 /12/11نرن   28004شمانب خ ب شسانه  "1387

اناماار صااسفس شاارک  هاااک ندسد ااس خ  ااا       18/09/1393ناارن   14/93 336نانااه شاامانب  . 2

)صااسایس نفاا  خ نیاارخ(  لااا  بااه دبیر انااه شاارناک یفت اارک دخلاا  خ ب اام  هرصااس انااا  بازنیااانس  

 صسایس  ن ادم خ کشاخنزک.
 


