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کمیتههه مسهههت
ههه ت یههه
تمهههه اته مهههه

مشهههت

نظههه

و ا زیههه

ن مههه (کاااارد-اف) انجههه
ی شهههه

م اجع یگ نیز

هههه

م ههه ز ههه فسههه ا ا ی ،تح ی ههه

ا اسههه  .ایههه تح یههه

ههههو ج ا نهههه مههههو

اختی پژوهشگ ا

پههه اته مههه

سهههه قهههه ا

ای زمین ق ا

زمینههه نگ انههه هههه ی م هههو

ا

پهههن افشههه

فتنهههه  .عهههه و هههه

مختلههه

 ،معلومهههه

انجههه شههه و
مهمهههه توسهههه

ف ٔ.

بسااتههاااکٔتوسااقهٔادتصااادکٔاساات ٔایاا ٔ
فرصااتهاااکٔکااارکٔازٔ ریااقٔ اارقٔؤت بیااقٔ ٔ
ٔ
هاادفٔبرنامااهٔکاااردٔافٔعوایاادٔؤ
برناماااهٔتوسااا ٔیااایٔواحااادٔمااادیریتٔاف اااان ٔت بیاااقٔمااا ٔگااارددٔدرٔحاااا ٔکاااهٔیااایٔکمیتاااهٔٔبااای ٔا اااوزارت ٔمسااارو یتٔرهبااارکٔ
اساااتراتی ییٔر ٔرأباااهٔعراااد ٔدارد ٔکاااارد-افٔباااهٔیااایٔکمیتاااهٔٔتخنیکااا ٔرهبااارکٔگزارشاااد ٔاساااتٔکاااهٔمتشاااک ٔازٔمقیناااا ٔ
تخنیکاااا ٔؤمسااااتک ٔوزارتٔهاااااکٔزراعااااترٔربیااااارکٔؤما اااادارکرٔوزارتٔاحیااااأؤانکشااااافٔدهاااااترٔؤوزارتٔمبااااارز ٔ
باااأماااوادٔمخااادرٔؤادار ٔتوساااقهٔٔبااای ٔا متتااا ٔان تساااتا ٔٔاساااتٔکاااهٔدرٔمساااای ٔتخنیکااا ٔ یریاااد ٔازٔمرا اااعٔتمویااا ٔکنناااد ٔ
نمایناااادگ ٔماااا ٔنمایااااد ٔایاااا ٔبرنامااااهٔخااااار ٔٔازٔبود ااااهرٔتوساااا ٔادارٔٔتوسااااقهٔباااای ٔا متتاااا ٔان تسااااتا ٔ)ٔ(DIFIDؤادار ٔ
انکشافٔبی ٔا مت ٔدنمارکٔ(ٔ)DANIDAتموی ٔم ٔگردد

1

ایااا ٔبرناماااهٔشاااام ٔدؤمرحتاااهٔاسااات ٔمرحتاااهٔاو ٔکاااهٔباااأبود اااهٔ۳ۺٔمیتیاااو ٔ ونااادٔان تیسااا ٔاساااتٔدرٔساااا ٔ۱۱ۺٔ۸رغاااازٔ
ؤدرٔسااااا ٔۺ۳ۺٔٔ۸خاااات ٔشااااد ٔاساااات ٔمرحتااااهٔدو ٔکااااهٔبااااأبود ااااهٔٔ۰۳میتیااااو ٔ وناااادٔان تیساااا ٔبااااهٔتققیااااأمرحتااااهٔاو ٔ
شااارورٔگردیااادرٔتاااأ ااادکٔساااا ٔ۳۱ۺ ٔ۸اداماااهٔخواهااادٔیافااات ٔازٔرن اااای ٔکاااهٔایااا ٔگااازار رٔنتی اااهٔیااایٔتحقیاااقٔدرٔزمیناااهٔ
تخ ااا ٔهااااکٔاحتماااا ٔدرٔایااا ٔبرناماااهٔمااا ٔباشااادرٔخاااوا ٔایااا ٔتخ ااا ٔهاااأدرٔگهشاااتهٔاتفااااقٔافتااااد ٔباشااادٔیاااأدرٔزماااا ٔحاااا رٔ
برخاا ٔیافتااهٔهاااکٔبررساا ٔمربااو ٔبااهٔمرحتااهٔاو ٔؤبرخ ا ٔمربااو ٔبااهٔمرحتااهٔدو ٔای ا ٔبرنامااهٔماا ٔشااود ٔدرٔایاا ٔزمینااهٔ
درصورتٔنیازٔبهٔای ٔمواردٔاشار ٔشد ٔاست ٔ ٔ
کمیتاااهٔٔمساااتق ٔمشاااترکٔن اااارتٔؤارزیااااب ٔمباااارز ٔباااأفساااادٔدرٔایااا ٔتحقیاااقٔباااهٔتمویااا ٔکننااادگا ٔاصااات رٔادار ٔانکشاااافٔ
باااای ٔا متتاااا ٔان تسااااتا ٔؤادار ٔانکشااااافٔباااای ٔا متتاااا ٔدنمااااارکٔبااااراکٔشااااناختٔبرتاااارٔمسااااای ٔمرا قااااهٔٔنمااااود ٔاساااات ٔ
ارارااهشااد ٔتوساا ٔبرنامااهٔٔ انکشااافٔباای ٔا متتاا ٔان تسااتا رٔمشااخ
براسااامٔمقتوماااتٔ ٔ

ٔگردیاادٔکااهٔخااودٔرنرااأنیاازٔدرٔایاا ٔ

الأازٔیکاااا ٔازٔمرا ااااعٔ2افشااااأکننااااد ٔمقتومااااات ٔرأدریافااااتٔنمااااود ٔاساااات ٔایاااا ٔمر ااااعٔدرٔم مااااورٔٔ۹۳مااااوردٔ
بااااار ٔدااااب ٔ
شاااکایتٔازٔبرناماااهٔٔ اااامعٔزراعاااتٔؤانکشاااافٔدهااااتٔنماااود ٔاسااات ٔادار ٔانکشاااافٔبااای ٔا متتااا ٔان تساااتا ٔدرٔ اسااا ٔباااهٔ
رساا ٔکمیتااهٔمسااتق ٔمشااترکٔن ااارتٔؤارزیاااب ٔمبااارز ٔبااأفسااادٔا رااارٔداشااتٔکااهٔدرٔایاا ٔزمینااهٔیاایٔتفتاای ٔ ااامعٔ
دااااانون ٔرأدرٔ اساااا ٔبااااهٔشااااکایاتٔوارد ٔازٔبرنامااااهٔٔرشاااادٔ زراعااااتٔوانکشااااافٔدهاااااتٔبااااهٔعماااا ٔرورد ٔاساااات ٔ بااااقٔ
ا رااااراتٔمسااارو ی ٔبرناماااهٔانکشاااافٔبااای ٔا متتااا ٔان تساااتا رٔ«ۺٔ۹ماااوردٔازٔ متاااهٔٔ۹۳ماااوردٔاتراااا ٔوارد رٔبااادو ٔتباااوتٔ
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ؤیااااأهاااا ٔدرسااااتٔنبااااود ٔؤاگاااارٔدرسااااتٔهاااا ٔبااااود ٔاناااادٔداراکٔتاتیرگااااهارکٔعماااادٔاکٔباااارٔایاااا ٔبرنامااااهٔنبااااود ٔاساااات ٔ
تاتیرگااهارکٔسااهٔمااوردٔازٔاتراماااتٔماابر ٔبااود ٔؤاترگااهارکٔسااهٔمااوردٔدی اارٔازٔاتراماااتٔبااهٔن اارٔدرسااتٔماا ٔرسااید »ٔ
باااأایااا ٔحاااا رٔمرا اااعٔتمویااا ٔکنناااد ٔازٔشااارییٔسااااخت ٔکااا ٔیاااأبخااا ٔهاااای ٔازٔگااازار ٔخاااودٔباااأکمیتاااهٔمساااتق ٔمشاااترکٔ
ن ارتٔؤارزیاب ٔمبارز ٔبأفسادٔادارکٔبأاستدال ٔمبن ٔبرٔمحر ٔبود ٔرنرأخوددارکٔکردند
ایاا ٔتحقیااقٔبااهٔارزیاااب ٔفوایاادٔایاا ٔبرنامااهٔبااراکٔدهقانااا ٔاف انسااتا ٔنماا ٔ ااردازد ٔٔباا ٔکااهٔایاا ٔتحقیااقٔتنرااأمتمرکاازٔبااارٔ
ن راناا ٔهاااکٔمربااو ٔبااهٔرو ٔهاااکٔیااقیفٔا ااراکٔبرنامااهٔؤاحتمااا ٔفسااادٔدرٔبرنامااهٔاساات ٔبرنامااهٔٔرشاادٔٔزارعااتٔؤ
انکشاااافٔدهااااتٔٔیااایٔمقااادارٔ دساااتاوردهاکٔرشااام یرکٔهااا ٔداشاااتهٔاسااات ٔبراساااامٔا رااااراتٔواحااادٔمااادیریتٔبرناماااهٔ
رشااادٔزراعاااتٔؤانکشاااافٔدهااااتٔایااا ٔبرناماااهٔٔباااهٔتقااادادٔٔٔ۰۹۳۶تصااادکٔٔزراعتااا ٔرأدرٔٔ۸۶والیاااتٔاف انساااتا ٔای اااادٔ
کااارد ٔاسااات ٔهمرنااای رٔایااا ٔبرناماااهٔمن ااارٔباااهٔای اااادٔفرصاااتٔهااااکٔاشااات ا ٔباااراکٔٔ۹۳۳۹۰نفااارٔگردیاااد ٔاسااات؛ٔؤعوایااادٔ
خا

ٔدهقانا ٔاف انستا ٔراتأسقفٔٔ۸ ۹میتیاردٔاف ان ٔافزای ٔداد ٔاست ٔ ٔ

ی فت ه 
 .１ت

خویشخو ی واح م ی یت ک

م یو

-ا



اترامااااتٔمرباااو ٔباااهٔا ااارااتٔنادرسااااتٔدرٔواحااادٔمااادیریتٔبرناماااهٔرشااادٔزراعااااتٔؤانکشاااافٔدهااااتٔتوسااا ٔمنااااابعٔ
مختتاافٔبااهٔایاا ٔواحاادٔواردٔشااد ٔاساات ٔیافتااهٔهاااکٔتحقیااقٔکمیتااهٔمشااترکٔمسااتق ٔن ااارتٔوارزیاااب ٔمبااارز ٔبااأفسااادٔ
نشاااا ٔمااا ٔدهااادٔکاااهٔحاااداد ٔبرخااا ٔازٔایااا ٔاترامااااتٔصاااحتٔدارد ٔررااایمٔدبتااا ٔ3ایااا ٔواحااادٔبراساااامٔصاااالحیتٔهااااکٔ
شخصااا ٔؤباااأتقبیااارٔؤتفسااایرٔاحکاااا ٔرهنماااودٔمناااابعٔبشااارکٔمن باااقٔباااأمناااافعٔشخصااا ٔخاااودٔافااارادٔرأاساااتخدا ٔمااا ٔ
نمود ٔاست ٔنامبرد ٔازٔمیکانیز ٔهاکٔهی ٔدرٔای ٔزمینهٔاستفاد ٔم ٔکرد ٔاستٔ :


استفاد ٔازٔرویکردٔانتخاأافرادٔٔبدو ٔ



ترفیاااعٔکارمنااادا ٔبرمبنااااکٔتاییااادٔریاساااتٔمناااابعٔبشااارکٔ باااقٔهااادایتٔررااایمٔا راییاااه ٔایااا ٔامااارٔنیااازٔتخ ااا ٔازٔ

ٔمراح ٔرسم ٔاستخدا

رهنمااااودٔمنااااابعٔبشاااارکٔماااا ٔباشاااادٔٔزیاااارأترفیااااعٔافاااارادٔبرمبناااااکٔنتااااای ٔٔبررساااا ٔعمتکااااردٔساااااالنهٔرنرااااأبایاااادٔٔ
صورتٔگیردٔ
درٔنیت اااهٔایااا ٔرویکاااردرٔب اااورٔمتاااا رٔ ٔ۸۹درصااادٔکارکناااا ٔازٔیااایٔوالیاااتٔمااا ٔباشاااندٔؤبسااایارکٔازٔرنراااأازٔهماااا ٔ
و سااااوا ٔرراااایمٔا راییااااهٔسااااابقٔهسااااتند ٔٔتقاااادا دٔزیااااادکٔازٔرانناااادگا رٔصاااافاکارا ٔؤمحاااااف ی ٔکااااهٔباشااااند ٔاصاااات ٔ
و ساااوا ٔررااایمٔساااابقٔمااا ٔباشاااندٔدرٔوالیاااتٔهااااکٔهاااراترٔکابااا ٔؤهتمنااادٔباااهٔکاااارٔگماشاااتهٔشاااد ٔاناااد ٔدرٔحاااا ٔکاااهٔٔ
کااااردٔافٔباااهٔرساااان ٔمااا ٔتوانساااتٔ رناااا ٔکارکناااا ٔحماااایوکٔرأازٔوالیاااتٔهااااکٔمربو اااهٔاساااتخدا ٔنمایااادٔؤنیاااازکٔباااهٔ
اساااتخدا ٔرنراااأازٔوالیاااتٔدی ااارٔنباااود ٔاسااات ٔبناااابرای رٔٔارساااا ٔٔکارمنااادا ٔسااا نٔ اااایی ٔازٔوالیاااتٔررااایمٔساااابقٔؤ
ٔ3مر عٔافشاگرٔگزار ٔداد ٔاستٔکهٔکمیتهٔمشترکٔمستق ٔن ارتٔؤارزیاب ٔشکایاتٔمبن ٔبرٔرفتارٔدو ٔؤخوی ٔ رستانهٔرریمٔا رای ٔرأدرٔزمان ٔکهٔای ٔتحقیقٔرأرغازٔکردرٔ
دریافتٔنمود ٔاست ٔرریمٔدبت ٔازٔ ستٔخودٔدرٔخت ٔما ٔٔاسدٔ;>ٔ68استقفأداد ٔبنابرای رٔدرٔای ٔگزار ٔازٔنا ٔبرد ٔبهٔعنو ٔرریمٔدبت ٔیادٔشد ٔاست ٔ

گماشت ٔرنرأدرٔو ایفٔدرٔای ٔوالیاتٔمصداقٔدو ٔخوی ٔخورکٔاست ٔ
ایاااا ٔٔا اااارارتٔؤادااااداماتٔرراااایمٔا راییااااهٔسااااابقٔٔباااااو ودٔٔرناااادی ٔالیااااهٔن ااااارت رٔتفتاااای ٔؤکنتاااارو ٔتوساااا ٔمرا ااااعٔ
تمویااا ٔکنناااد ٔٔکشااافٔن ردیاااد ٔ-مااادیرٔتمویااا ٔ(شااارکتٔمشاااورت ٔاتاااوم)رٔشااارکتٔمساااتق ٔن اااارت ٔ(کاااراو ٔا ناااتٔدرٔ
مرحتاااااهٔاو )رٔبررسااااا ٔکنناااااد ٔتخنیکااااا ٔ(ٔکااااااف ٔانترنشااااان ٔدرٔمرحتاااااهٔدو )ٔؤمفتشااااای ٔ(ٔKPMGاو رٔؤازٔساااااا ٔ
۹۳۸۰رٔارنساااتٔؤیانااا ٔ(ٔ )E&Yایااا ٔواحااادهاکٔکنترو ااا ٔیاااأو اااایفٔخاااودٔرأباااهٔخاااوب ٔان اااا ٔناااداد ٔانااادٔیاااأٔاصاااو ٔٔ
و یفاااوکٔمااابر ٔماااانعٔایااا ٔکاااارٔرنراااأگردیاااد ٔاسااات ٔعاااالو ٔبااارر رٔکمیتاااهٔمساااتق ٔمشاااترکٔن اااارتٔؤارزیااااب ٔمباااارز ٔباااأ
فسااادٔمقتومااات ٔرأازٔیکاا ٔازٔمرا ااعٔافشاااگرٔعتیااهٔاعیاااکٔارشاادٔایاا ٔواحاادٔماادیریتٔبااهٔدسااتٔروردٔو اا ٔایاا ٔکمیتااهٔ
اترامااااتٔیاااادٔشاااد ٔرأماااوردٔبررسااا ٔدااارارٔناااداد ٔایااا ٔمویاااوعاتٔشاااام ٔهاااردؤمرحتاااهٔاو ٔؤدو ٔایااا ٔبرناماااهٔمااا ٔ
گااردد ٔمرا ااعٔتموی ا ٔکننااد ٔبااهٔکمیتااهٔمشااترکٔمسااتق ٔمبااارز ٔبااأفسااادٔگفتااهٔاناادٔکااهٔنااواد

ٔؤیااقفٔهااای ٔکااهٔمن اارٔ

بااهٔمشااکالتٔیااادٔشااد ٔدرٔمرحتااهٔاو ٔبرنامااهٔگردیااد ٔبااودرٔرفااعٔشااد ٔاسااتٔو اا ٔایاا ٔکمیتااهٔکاادا ٔبررساا ٔرأازٔبربااودٔ
هاکٔبهٔعم ٔرمد ٔتأکنو ٔان ا ٔنداد ٔاست ٔ
 .２نظم ه  اع یکمکه ی عوضوق ا ا ه ی ت ا ک ت ق ا ا ه
برنامهٔرشدٔزراعتٔؤانکشافٔدهاتربستهٔهاکٔتوسقهٔادتصادکٔ(ٔ)EDPsرأازٔ ریقٔدراردادٔبأشرکتٔهاکٔخصوص ٔ
ت بیقٔم ٔکند ٔای ٔادار ٔهمرنا ٔازٔسرمایهٔگهارا ٔسکتورٔزراعتٔازٔ ریقٔارارهٔٔو و ٔما ٔبهٔرنرأحمایتٔم ٔکند ٔ
رهنمودٔتدارکاتٔکاالهأؤخدماتٔؤارارهٔٔو و ٔٔتوس ٔشرکتٔاتومٔ(ٔ)ATOSبراکٔمرحتهٔاو ٔبرنامهٔ رقٔؤس مٔ
توس ٔواحدٔمدیریتٔبرنامهٔتقدی ٔگردیدرٔبراکٔمرحتهٔدو ٔتوس ٔ()ATOSرٔمرورٔؤرن ا ٔتوس ٔکمیتهٔتخنیک ٔرهبرکٔ
(ٔ)TSCمن ورٔگردید ٔاست ٔشرکتٔن ارت ٔ(کراو ٔا نتمٔدرٔمرحتهٔدو )ٔمسرو ٔعریهٔسندٔعد ٔاعتراضٔ(ٔ)NOLs
براکٔدراردادهاکٔتدارکات ٔبود ٔاست ٔیافتهٔهاکٔکمیتهٔمستق ٔمشترکٔن ارتٔؤارزیاب ٔمبارز ٔبأفسادٔنشا ٔم ٔدهدٔکهٔ
ب ٔن م ٔهأؤتخ

ٔهاکٔزیادکٔازٔرهنمودٔهأؤدوانی ٔمربو هٔاف انستا ٔدرٔزمینهٔفوقٔصورتٔگرفتهٔاست ٔ

ای ٔب ٔن م ٔهأعبارتندٔاز:
 اساااتفاد ٔازٔشااارکتٔهااااکٔداااراردادکٔکاااهٔتوسااا ٔادار ٔتااادارکاتٔمتااا ٔواردٔرونااادٔمحرومیاااتٔشاااد ٔؤحاااقٔفقا یاااتٔ
ندارند
 هیرفت ٔ رو وز ٔهاکٔغیرٔرسم ٔاصالقٔشد ٔتوس ٔدست
 هیرفت ٔاسنادٔداو تب ٔکهٔمیقادٔخت ٔرنرأگهشتهٔاست
 هیرفت ٔاسنادٔمتفاوتٔؤمتنادضٔما کیت
 ؤ هیرفت ٔٔصورتٔحساأهاکٔبانک ٔمتفاوتٔبقدٔازٔخت ٔیرأاال
ایاااا ٔتخ اااا ٔهااااأنبایاااادٔدرٔایاااا ٔ اااارو ٔرخٔماااا ٔداد؛ٔبخصااااو

ٔ

ٔبااااأو ااااودٔحیااااورٔؤ رزا قماااا ٔمن ااااورکٔاداراتٔ

ن ارت ٔبی ٔا متت ٔازٔفقا یتٔهاکٔای ٔبرنامه ٔ
 .３و ج م حلۀاو  ن مۀک

-ا عم ت  اختی ق ا ا ی  ی الملل ق ا ا ش اس  .

سااااختارٔمااادیریت ٔ یریاااد ٔمن ااارٔباااهٔمصااارفٔغیااارٔماااوترٔو اااو ٔکمکااا ٔؤمیکاااانیز ٔهااااکٔیاااقیفٔدرٔ اااو ٔمرحتاااهٔاو ٔ
ایاا ٔبرناماااهٔگردیااد ٔاسااات ٔ ااال ٔمرحتاااهٔاو ٔایاا ٔبودکاااهٔ ٔ۰۳درصاادٔم ماااورٔبود ااهٔباااهٔاسااتفاد ٔکننااادگا ٔنرااای ٔبرسااادرٔ
ؤبقیاااهٔبود اااهٔباااهٔ اااورٔمسااااوکٔبااای ٔبخااا ٔهااااکٔمااادیریتٔؤکمااایٔتخنیکااا ٔ( ٔ)TAااارو ٔباااهٔمصااارفٔبرساااد ٔباااأایااا ٔ
حاااا رٔتنرااااأۺۺٔدرصااادٔبود ااااهٔبااااهٔ ااااکٔ ٔ۰۳درصاااادٔر رٔدرٔاختیاااارٔاسااااتفاد ٔکنناااادگا ٔدرارگرفتاااهٔاساااات ٔٔدرٔنتی ااااهرٔ
دسااامتٔاع ااا ٔبود اااهٔدرٔاختیاااارٔکم نااا ٔداااراردادکٔخاااار

ٔگرفتاااهٔاسااات ٔدرٔعااای ٔحاااا رٔبود اااهٔباااراکٔکمااایٔتخنیکااا ٔ

درٔمرحتااااهٔاو ٔنیاااازٔبیشااااترٔازٔمقاااادارٔدرٔن رگرفتااااهٔشااااد ٔمصاااارفٔگردیاااادٔؤساااا نٔمصاااارفٔر ٔازٔٔ۰۶درصاااادٔهاااا ٔ
فراترٔرفتهرٔؤمن رٔبهٔای ٔشدٔتأبود هٔکمترکٔبراکٔسرمایهٔگهارکٔبراکٔ(ٔ)EDPباد ٔبماند ٔ ٔ
مصاااارفٔٔ۰۶درصاااادٔبود ااااهٔروکٔ«امااااورٔحمااااایت ٔؤکمکاااا »ٔدرٔمرحتااااهٔاو ٔکااااهٔمتقادبااااأتقریبااااأکاااا ٔر ٔدرٔاختیااااارٔ
کم نااا ٔخاااار

ٔدااارارٔگرفتاااهٔاساااترٔاساااتفاد ٔبسااایارٔیاااقیفٔازٔو اااو ٔکمکااا ٔمرا اااعٔتمویااا ٔکنناااد ٔباااهٔشااامارٔمااا ٔرود ٔ

بااأایااا ٔحاااا رٔتاتیرگااهارکٔمتباااتٔایااا ٔ اارو ٔهماااا ٔۺۺٔ درصااادٔبقیاااهٔبود ااهٔاساااتٔکاااهٔدرٔاختیااارٔدهقاناااا ٔاف اااان ٔدااارارٔ
گرفتااهٔاناااد ؛ٔرنااای ٔاداادامات ٔمن ااارٔباااهٔتقویاااتٔایاا ٔبااااورٔدرٔبااای ٔاف انراااأماا ٔشاااودٔکاااهٔ«مفاااادٔ ااو ٔمرا اااعٔتمویااا ٔکنناااد ٔ
دراردادکشا ٔم ٔرسد »
ٔ
عمدتأبهٔخودٔرنرأؤشرکتٔهاکٔ
ایااا ٔمویاااورٔتوسااا ٔکمیتاااهٔمشاااترکٔمساااتق ٔن اااارتٔؤارزیااااب ٔمباااارز ٔباااأفساااادٔدرٔمرحتاااهٔاو ٔایااا ٔبرناماااهٔماااوردٔ
بررسااا ٔدااارارٔگرفااات ٔایااا ٔمویاااورٔمااا ٔتوانااادٔدرٔماااوردٔایااا ٔمرحتاااهٔحقیقاااتٔداشاااتهٔٔباشااادٔؤٔیاااأٔنداشاااتهٔباشااادٔزیااارأ
ای ٔکمیتهٔمویورٔیادٔشد ٔرأدی رٔ ی یرکٔنکرد ٔاست ٔ ٔ
مرا اااعٔتمویااا ٔکنناااد ٔا راااارٔداشاااتهٔانااادٔکاااهٔاعااادادٔؤارداااا ٔاراراااهٔشاااد ٔگمااارا ٔکنناااد ٔیاااأنادرساااتٔمااا ٔباشاااندٔؤکمتیاااهٔ
مشااترکٔمسااتق ٔن ااارتٔؤارزیاااب ٔمبااارز ٔبااأ فسااادٔمشااکالت ٔرأکااهٔبرنامااهٔدرٔزمااا ٔ اارقٔبااأر ٔموا ااهٔبااودٔؤهاا ٔ
میاازا ٔ رفیااتٔسااازکٔماااوردٔنیااازٔبااراکٔای اااادٔواحاادٔماادیریتٔرأدرٔن ااارٔنماا ٔگیاارد ٔکمیتاااۀٔن ااارتٔؤارزیاااب ٔتماااا ٔ
اعااادادٔؤارداااا ٔاساااتفاد ٔشاااد ٔرأم ااادداأماااو ردٔبررسااا ٔداااراردٔدادٔؤارداااا ٔنادرساااتٔرأتصاااحینٔنماااود ٔهمرناااا رٔ4رنراااأ
یشاانرادٔکاارد ٔاناادٔتااأکمیتااۀٔن ااارتٔؤارزیاااب ٔابتاادأبایاادٔیاایٔبررساا ٔازٔارز ٔکاماا ٔ ااو ٔرأدباا ٔازٔهرنااورٔنتی ااهٔ
گیرکٔرا ٔاندازکٔنماید5رٔکهٔای ٔامرٔبراکٔییٔتحقیقٔ یشنرادیستٔغیرٔعمت ٔ
 .４تض من فعتوس ق ا ا یخ ج 
درٔمرحتاااهٔاو ٔبرناماااهرٔشااارکتٔداااراردادکٔاتاااومٔداراکٔتیاااادٔمناااافعٔباااود ٔکاااهٔتوسااا ٔمرا اااعٔمربو اااهٔتحاااتٔکنتااارو ٔ
دااارارٔن رفتاااهٔاسااات ٔشااارکتٔاتاااومٔ(ٔ)ATOSباااهٔ اااورٔهمزماااا ٔمااادیریتٔبود اااهٔبرناماااهٔرشااادٔزراعاااتٔؤانکشاااافٔ
دهااااتٔ(ٔ)CARD-Fرأباااهٔنیاباااتٔازٔادار ٔانکشاااافٔبااای ٔا متتااا ٔان تساااتا ٔباااهٔعراااد ٔداشاااتهرٔکارمنااادا ٔمحتااا ٔر ٔرأ
اساااتخدا ٔٔکااارد رٔؤخااادماتٔحمایاااتٔتخنیکااا ٔرأدرٔاختیاااارٔایااا ٔبرناماااهٔدااارارٔداد ٔاسااات ٔشااارکتٔداااراردادکٔاتاااومٔدرٔ
ٔ4تبصر ٔشمار ٔ68رادار ٔانکشافٔبی ٔا متت ٔان تستا ٔ
ٔ5تبصر ٔشمار ٔ<7رادار ٔانکشافٔبی ٔا متت ٔان تستا ٔ

ٔ

ایااا ٔنقااا ٔساااهٔگاناااهٔصاااالحیتٔهااااکٔوسااایق ٔدرٔتقیااای ٔنیازهاااأؤکیفیاااتٔحمایاااتٔهااااکٔتخنیکااا ٔحاااداد ٔدرٔمرحتاااهٔاو ٔ
ایاااا ٔبرنامااااهٔداشااااتهٔاساااات ٔبنااااابرای رٔمشااااود ٔبااااراکٔحااااداکترٔساااااخت ٔمزایاااااکٔخااااودٔازٔ ریااااقٔترتیباااااتٔیااااادٔشااااد ٔدرٔ
اختیاااارٔداشاااتهٔاسااات ٔایااا ٔامااارٔدرٔمصااارفٔبااای ٔازٔحااادٔتواناااای ٔماااا ٔٔ46درٔصااادٔبااارٔروکٔحمایاااتٔتخنیکااا ٔمرحتاااهٔ
او ٔبرنامهٔمشرودٔاست ٔ
ادار ٔانکشاااافٔبااای ٔا متتااا ٔان تساااتا ٔباااهٔا اااالرٔکمیتاااهٔمشاااترکٔمساااتق ٔن اااارتٔوارزیااااب ٔرساااانید ٔاساااتٔکاااهٔاداااداماتٔ
دیااادکٔباااراکٔن اااارتٔازٔصاااالحیتٔهااااکٔزیاااادٔشااارکتٔداااراردادکٔخاااار

ٔاتاااومٔ(ٔ)ATOSدرٔن ااارٔگرفتاااهٔشاااد ٔ

اسااترٔو اا ٔای ا ٔمویااورٔدرٔحااوز ٔای ا ٔتحقیااقٔنیسااتٔتااأکمیتااهٔمشااترکٔمسااتق ٔمبااارز ٔبااأفسااادٔتاادابیرٔ دیاادٔیااادٔشااد ٔ
رأموردٔتاییدٔدرارٔدهد ٔ ٔ
 .５تفتیشم ل  ی ون ازسویتموی کنن

ف ق اعت اس  

اااامٔازٔدریافااااتٔٔ۹۳مااااوردٔاترااااا ٔازٔسااااوکٔ افشاااااکنندگا رٔمرا ااااعٔتمویاااا ٔکننااااد ٔبااااأشاااارکتٔ(ٔ)E&Yدرٔمااااوردٔان ااااا ٔ
یاایٔتفتاای ٔعااا ٔؤبررساا ٔتمااا ٔاتراماااتٔوارد ٔیاایٔداارارٔدادٔرأمنققاادٔکااردٔتااأایاا ٔاتراماااتٔرأبررساا ٔنمایااد ٔ بااقٔ
ا رااااراتٔ ادار ٔانکشاااافٔبااای ٔا متتااا ٔان تساااتا ٔؤساااایرٔتمویااا ٔکننااادگا ٔباااهٔکمیتاااهٔمشاااترکٔمساااتق ٔن اااارتٔوارزیااااب ٔ
مبااارز ٔبااأفسااادرٔبااهٔن اارٔرنرااأنتااای ٔٔای ا ٔتفتاای ٔکااهٔتوس ا ٔ(ٔ)E&Yان ااا ٔشااد ٔٔبساایارٔشاافافٔبااود ٔاساات ٔامااأتااأ ایااا ٔ
ایااا ٔتحقیاااقٔباااهٔکمیتاااهٔمشاااترکٔمساااتق ٔن اااارتٔؤارزیااااب ٔمباااارز ٔباااأفساااادٔرگااااه ٔداد ٔنشااادٔٔکاااهٔتماااا ٔاترامااااتٔوارد ٔ
مرباااو ٔباااهٔیااایٔافشااااگرٔباااود ٔ اسااات ٔایااا ٔبااادا ٔمقناساااتٔکاااهٔاترامااااتٔدی ااارٔافااارادٔباااهٔشااامو ٔاترامااااتٔکساااان ٔکاااهٔایااا ٔ
ادار ٔرأترکٔکرد ٔیأازٔکارٔبرکنارٔشد ٔاندرٔموردٔبررس ٔیأحت ٔموردٔتو هٔدرارٔن رفتهٔاست ٔ
کمیتاااۀٔ ن اااارتٔؤارزیااااب ٔٔبارهاااأتاااال ٔنماااودٔتاااأگااازار ٔتفتااای ٔان اااا ٔشاااد ٔرأبااادو ٔافشااااکٔمساااای ٔمحااار ٔر ٔماااوردٔ
بررس ا ٔداارارٔدهاادٔ-حت ا ٔ یشاانرادٔنمااودٔتااأنااا ٔافاارادٔحااهفٔشااودٔیااأتنرااأگاازار ٔرأببینااد-امااأای ا ٔخواسااتٔهاااکٔکمیتااهٔ
ن ارتٔؤارزایاب ٔٔموردٔ هیر ٔدرارٔن رفت ٔ ٔ
بنااابرای رٔکمیتااهٔن ااارتٔؤارزیاااب ٔم بااورٔشاادٔتااأبااهٔمحتااواکٔتفتاای ٔازٔ ریااقٔدی اارا ٔدسااتٔیابااد ٔکمیتااهٔن ااارتٔؤ
ارزیااااب ٔباااراکٔایااا ٔکاااارٔازٔدؤمنباااعٔارشااادٔاساااتفاد ٔکااارد؛ٔیااایٔمنباااعرٔشخصااا ٔباااودٔکاااهٔگااازار ٔتفتااای ٔرأم ا قاااهٔ
کاارد ٔبااودٔؤبراسااامٔا راااراتٔاؤای ا ٔتفت ای ٔیاایٔتفتاای ٔم ابقااتٔبااود ٔاسااتٔتااأیاایٔتفتاای ٔٔعااا ٔمااا ٔ ٔا بتااهٔکمیتااهٔ
ن ارتٔؤارزیاب ٔدادرٔبهٔتاییدٔای ٔم تأنم ٔباشد ٔ ٔ
درٔک رٔای ٔ«تفتی ٔعا ٔما »ٔفاددٔاعتبارٔاست ٔ
همرنااای رٔممکااا ٔاساااتٔتیاااادٔمناااافعٔهااا ٔو اااودٔداشاااتهٔباشااادرٔزیااارأیااایٔساااازما رٔیقنااا ٔ()E&Yرٔهاااردؤتفتااای ٔعاااادکٔ
ؤٔتفتااای ٔعاااا ٔماااا ٔ رأان اااا ٔداد ٔاساااترٔهررنااادٔکاااهٔافااارادٔتفتااای ٔکنناااد ٔازٔدؤدفتااارٔ داگاناااهٔباااود ٔاناااد ٔشناساااای ٔ
ناااواد

ٔبرناماااهٔممکااا ٔباااودٔبااا ٔتاااو ر ٔشااارکتٔهااااکٔمتاااهکر ٔرأدرٔا اااراکٔمسااارو یتٔتفتااای ٔبرناماااهٔرشااادٔزارعاااتٔؤ

انکشااافٔدهاااتٔنشااا ٔدهااد ٔتمویاا ٔکننااد ٔبااهٔکمیتااهٔمسااتق ٔمشااترکٔگفتااهٔاناادٔکااهٔدرٔا ااراکٔتفتاای ٔتیااادٔمنااافعٔو ااودٔ
نداشاااتهٔاساااتٔزیااارأداااراردادٔ داگاناااهٔباااأدفتااارٔ(ٔ)E&Yکاااهٔدرٔدوبااا ٔمودقیاااتٔداردٔصاااورتٔگرفتاااهٔاساااتٔؤایااا ٔتفتااای ٔ

عااا ٔ رأان ااا ٔداد ٔاسااترٔکااهٔبااهٔن اارٔم ا ٔرساایدٔای ا ٔتفتاای ٔازٔن اارٔمااوادٔبااأنق ا ٔتفتاای ٔم ابقااتٔکااهٔتوس ا ٔدفتاارٔای ا ٔ
شرکتٔکهٔدرٔ اکستا ٔدرارٔداردرٔتفاوتٔدارد
 .６نظ

ضعی ازتنظیم ا ا یپیچی  

ٔکاااارد-افٔباااهٔعناااوا ٔیااایٔبرناماااهٔعمااا ٔمیکنااادٔتاااأیااایٔنراااادٔحقاااود رٔٔؤ داراکٔمقاااایب ٔاساااتٔکاااهٔدرٔنتی اااهٔرنراااأنمااا ٔ
توانااادٔواردٔتوافقااااتٔداااراردادک ٔ6شاااود ٔایااا ٔترتیبااااتٔداااراردادکٔمن ااارٔباااهٔیااایٔسااااختارٔناکارامااادٔبرناماااهٔاک7رٔتیاااادٔ
منااافعٔاحتماااا ٔدرٔمیاااا ٔدااراردادکٔهااااکٔخاااار

ٔٔهیاادخ ٔ(باااهٔ اااایی ٔمرا قااهٔشاااود)رٔؤن اااارتٔناااموترٔازٔایااا ٔبرناماااهٔ

شاااد ٔاسااات ٔترتیبااااتٔ یریاااد ٔمااادیریت ٔ نیااازٔمن ااارٔباااهٔتخصااای

ٔسااار ٔکمتااارکٔازٔو اااو ٔماااا ٔایااا ٔبرناماااهٔباااهٔشااارکتٔ

هاااااکٔدااااراردادکٔاف ااااان ٔدرٔمرحتااااهٔاو ٔبرنامااااهٔگردیاااادٔؤبقیااااهٔو ااااو ٔمااااا ٔبااااهٔشاااارکتٔهاااااکٔدااااراردادکٔخااااار
اختصا

ٔ

ٔیافتهٔاستٔ(بهٔ ایی ٔمرا قهٔشود) ٔ ٔ
 .７احتم ق نو شکن  ق ا ا ه یک کن

ازٔرن ااای ٔکااهٔادار ٔانکشااافٔ باای ٔا متتاا ٔان تسااتا ٔبایاادٔبااراکٔا ااراکٔبرنامااهٔرشاادٔزراعااتٔؤانکشااافٔدهاااتٔبااأیاایٔ
نراااادٔخاااار

ٔداااراردادٔببناااددرٔداااراردادکٔخاااار

شااارکتٔخاااار

رٔباااهٔنوباااهٔخاااودٔبایااادٔباااأیااایٔشااارکتٔاف اااان ٔداااراردادٔعقااادٔکنااادٔزیااارأ

ٔدرٔاف انساااتا ٔرا ساااترٔنیساااتٔؤداراکٔحسااااأباااانک ٔدرٔکشاااورٔنمااا ٔباشاااد ٔایااا ٔبااادا ٔمقناااأاساااتٔکاااهٔ

شاااارکتٔاتااااومٔ(ٔ) ATOSدااااادرٔبااااهٔاسااااتخدا ٔهاااایلٔکارمناااادٔباااای ٔا متتاااا ٔنماااا ٔباشااااد ٔدااااراردادکرٔاتااااومٔ()ATOSرٔ
بناااابرای رٔ نباااهٔهااااکٔمااادیریتٔماااا ٔایااا ٔبرناماااهٔرأباااهٔشاااک ٔدااارارٔدادٔفرعااا ٔباااهٔیااایٔشااارکتٔاف اااان

Afghan

)ٔ)Image Business Developmentس رد ٔاست ٔ ٔ
شااارکتٔداااراردادکٔفرعااا ٔاف اااان ٔباااهٔعناااوا ٔکارفرماااأازٔوزارتٔکااااررٔاماااورٔا تمااااع ٔؤشاااردأومقتاااو ی ٔتقایااااکٔ
وازٔٔفقا یتٔنمود ٔاست ٔبأای ٔحا 8رٔرنی ٔرواب ٔاستخدام ٔدرٔوادقیتٔامرٔو ودٔندارد ٔ ٔ
کمیتااااهٔمسااااتق ٔن ااااارتٔؤارزیاااااب ٔایاااا ٔمویااااورٔرأبااااأدفتاااارٔما یااااات ٔمربااااو ٔٔدرٔکاباااا ٔتققیااااأنمااااود ٔدریافااااتٔکااااهٔ
نرااااد

)Development

Business

Image

)Afghan

هااایلٔما یااااتٔرأباااهٔخاااا رٔمشااااورٔبااای ٔا متتااا ٔ

ن رداختهٔاست ٔ
باااهٔبااااورٔکمیتاااهٔمشاااترکٔمساااتق ٔن اااارتٔوارزیااااب ٔمباااارز ٔباااأفساااادٔایااا ٔابااازارٔتکنیکااا ٔباااراکٔباااهٔدساااتٔرورد ٔ اااوازٔ
ٔ6ماد ٔ ٔ:تفاهمنامهٔبی ٔدو تٔشاه ٔان تستا ٔبریتانیاکٔکبیرٔؤایر ندٔشما ٔازٔ ریقٔادار ٔانکشافٔبی ٔا متت ٔان تستا ٔؤدو تٔ مرورکٔاسالم ٔاف انستا رٔکهٔازٔ ریقٔوزارتٔما یهٔ
اعما ٔم ٔشودٔؤدرٔک ٔازٔر ٔبهٔعنوا ٔ«مشارکتٔکنندگا »ٔشاه ٔان تستا ٔؤاف انستا ٔیادٔم ٔگرددٔ:دریهٔهمکارکٔتکنیک ٔ716=-7169؛ٔبرنامهٔرشدٔزراعتٔؤانکشافٔدهات ٔ
 ٔ7ادار ٔانکشافٔبی ٔا متت ٔان تستا ٔبهٔحیثٔمر عٔتموی ٔکنند ٔبرنامهٔبأییٔکم ن ٔخار
شرکتٔکارکنا ٔداخت ٔرأای ٔبرنامهٔؤارارهٔخدماتٔاستخدا ٔکرد ٔاست ٔبأییٔشرک تٔخار

ٔ(شرکتٔمشورت ٔاتومٔدرٔان تستا )ٔبراکٔعریهٔخدماتٔما ٔدراردادٔبستهٔاستٔؤای ٔ
ٔدی رٔ(کراو ٔا نتمٔبازه ٔمقرٔر ٔدرٔان تستا )ٔدرٔمرحتهٔاو ٔبرنامهٔدراردادٔشد ٔ

استٔتأازٔبرنامهٔن ارتٔؤازیاب ٔنماید ٔ ٔ
ٔ8کمیتهٔمشترکٔمستق ٔن ارتٔؤارزیاب ٔمبارز ٔبأفسادٔای ٔدراردادهأبهٔشمو ٔفورمهٔهاکٔدرخواستٔؤ وازٔکارٔکارکنا ٔشرکتٔمشورت ٔاتومٔرأدریافتٔکرد ٔدراردادهأتوس ٔ
هردؤ رفٔامیأشد ٔؤازٔشرکتٔاف ان ٔبهٔعنوا ٔکارفرمأیادٔگردید ٔؤازٔکارکنا ٔخار

بأشرکتٔاف ان ٔاستخدا ٔشد ٔاند ٔ

ٔبهٔعنوا ٔکارمندٔتهکرٔرفتهٔاست ٔبراسامٔدراردادهأشرروندا ٔخار

ٔبهٔعنوا ٔمشاورٔ

کاااارٔممکااا ٔاساااتٔغیرداااانون ٔباشااادرٔزیااارأماهیاااتٔکاااارٔان اااا ٔشاااد ٔباااأدرخواساااتٔداااانون ٔ اااوازٔکاااارٔفااارقٔدارد ایااا ٔ
مویورٔدرٔموردٔهردؤمرحتهٔبرنامهٔصدقٔم ٔکند ٔ
مرا اااعٔتمویااا ٔکنناااد ٔؤشااارکتٔ(اتاااوم)ٔباااهٔا اااالرٔکمیتاااهٔمشاااترکٔمساااتق ٔن اااارتٔوارزیااااب ٔمباااارز ٔباااأفساااادٔرسااااند ٔ
اناادٔکااهٔبااهٔباااورٔرنرااأایاا ٔترتیباااتٔدااراردادٔدااانون ٔاساات ٔهمرناای رٔشاارکتٔدااراردادکٔاتااومٔ(ٔ)ATOSا رااارٔداشااتهٔ
استٔکهٔساختارٔیادٔشد ٔبأکمیٔمشاوری ٔمستک ٔ رقٔگردید ٔاست
 .８تموی کنن

مخ ل ا زی
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اج ا ش ان 

کمیتاااۀٔن اااارتٔوارزیااااب ٔتوداااعٔمااا ٔباااردٔکاااهٔتمویااا ٔکننااادکا ٔباااهٔارزیااااب ٔمساااتق ٔن رانااا ٔهااااکٔفساااادٔاحتماااا ٔدرٔایااا ٔ
برناماااهٔ اسااا ٔمتباااتٔمااا ٔدادناااد ٔبااارخالفرٔتحقیاااقٔکمیتاااۀٔن اااارتٔوا رزیااااب ٔتاااأرخاااری ٔمراحااا ٔباااأمخا فاااتٔتمویااا ٔ
کننااادگا ٔروبااارؤباااود ٔمو ودیاااتٔ تفتااای ٔعماااد ٔازٔساااوکٔتمویااا ٔکننااادگا ٔد یااا ٔعماااد ٔباااراکٔاینکاااهٔکمیتاااۀٔن اااارتٔ
وارزیااااب ٔدرٔایاااا ٔراب ااااهٔن اااارا ٔنباشاااادرٔعنااااوا ٔگردیااااد ٔاسااات ٔبااااأایاااا ٔحااااا ٔکمیتااااۀٔن ااااارتٔؤارزیاااااب ٔمقتوماااااتٔ
مسااتق ٔازٔسااوکٔافشاااگرا ٔرأدرٔاخ تیااارٔداشااتٔؤبااهٔن اارٔماا ٔرساادٔتفتاای ٔهاااکٔتمویاا ٔکنناادگا ٔازٔر ٔریاازکٔکااهٔبااهٔ
کمیتاااۀٔن اااارتٔوارزیااااب ٔا میناااا ٔداد ٔشاااد ٔباااودرٔکمتااارٔ اااامعٔٔباااود ٔاسااات ٔ اسااا ٔدرساااتٔباااهٔ اااورٔیقینااا ٔریااازکٔ
خواهااادٔماااا ٔباااودٔکااااهٔارزیااااب ٔمااااوردٔاساااتقبا ٔداااارارٔمااا ٔگرفااااترٔ اااورکٔکااااهٔدرٔارزیااااب ٔوزارتٔصااااحتٔعامااااهٔؤ
وزارتٔمقارفٔشاهدٔر ٔبودی ٔٔٔٔ ٔ

واکنشتموی کنن

و ه و کل سیست 

تمویااا ٔکنناااد ٔگاااا ٔایااا ٔ رسااا ٔرأازٔکمیتاااۀٔن اااارتٔؤارزیااااب ٔم ااارقٔکااارد ٔانااادٔکاااهٔریاااأایااا ٔتحقیاااقٔدرٔبردارناااد ٔ
مرحتااهٔدو ٔنیاازٔمااا ٔباشاادٔ یاااأنااه ٔ اااواأوایاانٔاساااتٔ:نااهرٔشااام ٔمرحتاااهٔدو ٔنماا ٔشاااود ٔایاا ٔتحقیاااقٔشااام ٔاتراماااات ٔ
مااا ٔشاااودٔکاااهٔتوسااا ٔٔافشاااأگااارا ٔم ااارقٔگردیاااد ٔاناااد-خاااوا ٔایااا ٔاترامااااتٔمرباااو ٔباااهٔمرحتاااهٔاو ٔیاااأدو ٔباشاااد ٔایااا ٔ
تحقیقٔشام ٔییٔبررس ٔٔسیستماتییٔازٔهیلٔییٔازٔمراح ٔبرنامهٔکارد-افٔنم ٔگردد ٔ ٔ
تمویاا ٔکنناادگا ٔبااهٔکمیتااهٔن ااارتٔؤارزیاااب ٔٔگفتااهٔاناادٔکااهٔرنرااأت ییااراتٔؤبربااودٔداباا ٔتو ااهٔدرٔماادیریتٔٔایاا ٔبرنامااهٔ
ازٔزماااا ٔخااات ٔمرحتاااهٔٔاو ٔر ٔؤ ااامٔازٔیافتاااهٔهااااکٔتفتااای ٔدرٔایااا ٔبرناماااهٔٔواردٔسااااختهٔانااادٔؤاسااانادکٔرأنیااازٔدرٔایااا ٔ
زمینااهٔدرٔاختیااارٔکمیتااهٔ داارارٔداد ٔانااد ٔبااأایاا ٔحااا رٔکمیتااهٔمشااترکٔمسااتق ٔن ااارتٔؤارزیاااب ٔمبااارز ٔبااأفسااادٔد یتاا ٔ
براکٔتردیدٔدرٔموردٔاسنادٔارارهٔشد ٔندارد ٔامأنق ٔای ٔتحقیقٔارزیاب ٔ امقیتٔتما ٔسیست ٔمو ودٔنیست

نتیج  ی ی
درٔنتی اااهرٔکمیتاااهٔمشاااترکٔمساااتق ٔن اااارتٔؤارزیااااب ٔتاییااادٔنماااود ٔاساااتٔکاااهٔبسااایارکٔازٔن رانااا ٔهااااکٔم ااارقٔشاااد ٔ
توساااا ٔافشاااااگرا ٔدرٔمااااوردٔمو ودیااااتٔمشااااکالتٔدرٔبرنامااااهٔٔکاااااردٔافٔتاییاااادٔگردیااااد ٔاناااادٔؤشااااام ٔمااااواردٔسااااو ٔ
مااادیریتٔؤداااانو ٔشاااکن ٔاحتماااا ٔدرٔبخااا ٔمااادیریت ٔٔؤکاااارکردٔٔبرناماااهٔٔٔکااااردٔافٔمااا ٔگاااردد ٔحاااداد رٔدؤافشااااگرٔ
ٔ9تبصر ٔشمار ٔٔٔ71ادار ٔانکشافٔبی ٔا متت ٔان تستا ٔدرٔ اس ٔبهٔمسود ٔدو ٔگزار ٔارزیاب ٔ

برکنااارٔ گردیااد ٔؤبقیااهٔرنرااأاحسااامٔکاارد ٔاناادٔکااهٔبایاادٔایاا ٔادار ٔرأتاارکٔکنناادرٔؤرناای ٔنیاازٔکاارد ٔانااد ٔکمیتااۀٔن ااارتٔ
وارزیااااب ٔ یشااانرادٔمااا ٔ نماااایی ٔتاااأادار ٔانکشاااافٔبااای ٔا متتااا ٔان تساااتا ٔبررسااا ٔنمایااادٔکاااهٔر وناااهٔمااا ٔتوانااادٔفرهن ااا ٔرأ
درٔ ااارو ٔهاااأؤبرناماااهٔهاااای ٔای اااادٔنمایااادٔتاااأازٔافشاااأکننااادگا ٔحمایاااتٔکنااادٔؤبحاااثٔدرٔباااار ٔٔیاااقفٔهااااکٔاحتماااا ٔٔ
رأاستقاب ٔنماید ٔ ٔ
تانیااأا ارٔباااأایااا ٔکاااهٔوایااانٔاساااتٔمرحتاااهٔدو ٔایااا ٔبرناماااهٔباااهٔشاااک ٔمتفااااوت ٔنسااابتٔباااهٔمرحتاااهٔاو ٔر ٔکاااهٔخااات ٔگردیاااد ٔ
ا ااارأخواهااادٔشااادرٔؤٔفقا یاااتٔهااااکٔمااادیریت ٔر ٔبرتااارٔازٔمرحتاااهٔاو ٔٔخواهااادٔباااود؛ٔباااأایااا ٔحاااا رٔبسااایارکٔازٔاماااورٔ
همانناادٔساااابقٔبااااد ٔمانااد ٔ ؤبسااایارکٔازٔکساااان ٔکاااهٔدرٔناکااام ٔمرحتاااهٔاو ٔبرناماااهٔنقااا ٔداشااتندٔهمرناااا ٔدرٔ ااااکٔخاااودٔ
بااااد ٔماناااد ٔاناااد ٔبرخااا ٔازٔن رانااا ٔهااااکٔشناساااای ٔشاااد ٔدرٔایااا ٔتحقیاااقٔهمرناااا ٔٔشاااک ٔدوامااادارٔدارد؛ٔباااهٔ اااورٔمتاااا رٔ
اعتباااارٔمشاااکوکٔؤاحتماااا ٔغیااارٔ داااانون ٔباااود ٔدراردادهااااکٔاساااتخدا ٔؤرونااادٔداااراردادٔبساااتهٔهااااکٔادتصاااادکٔ(ٔ )EDP
کمیتاااهٔٔمساااتق ٔمشاااترکٔن اااارتٔؤارزیااااب ٔٔتوداااعٔمااا ٔنمایااادٔتاااأادار ٔانکشاااافٔبااای ٔا متتااا ٔان تساااتا ٔیااایٔباااازن رکٔ

بیرون ٔرأدرٔموردٔکتیتٔؤ امقیتٔمرحتهٔدو ٔرا ٔاندازکٔنماید ٔ

