
                                         ٪عاضـ ٦بضقٷبؾي زض ٲٹضز احهبء ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات حٹظٺ ٦ؿت ٸ ٦بض

1 
 

 
 

 



                                         ٪عاضـ ٦بضقٷبؾي زض ٲٹضز احهبء ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات حٹظٺ ٦ؿت ٸ ٦بض

2 
 

 مقدمٍ

ٸ٦بض  ٢ٹاٶيٵ ٲتٗسزي زض حٹظٺ ٦ؿت ،٪صاضي زض ٦كٹض ٸ ٖسٰ ٶؿد ٢ٹاٶيٵ زض َٹ٬ ي٥ ٢طٴ ٪صقتٻ ثب تٹرٻ ثٻ ؾبث٣ٻ زيطيٷٻ ٢بٶٹٴ
ثب ايٵ حب٬ ثطضؾي ٦ٯيٻ ايٵ ٢ٹاٶيٵ . ٸ٦بض ذٹز ثب آٴ ٲٹارٻ اؾت ٸرٹز زاضز ٦ٻ ټط ٞٗب٬ ا٢تهبزي ثطاي قطٸٔ ٸ ٲسيطيت ٦ؿت

ثٻ زٶجب٬  44ان٭ ؾيبؾتٽبي ٦ٯي ٢بٶٹٴ ارطاي  92اؾبؾبً رعٸ ٲبٲٹضيت ايٵ ٪عاضـ ٶيؿت چٻ ايٷ٧ٻ ٢بٶٹٴ تٷ٣يح ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲبزٺ 
ټبي ٞٗبالٴ  ا٢تهبزي ٸ ٲبٮي اؾت ٦ٻ تبحيط رسي ثط ٞٗبٮيت ٲٽٱزض ايٵ ٪عاضـ ٲحٹض انٯي ثطذي ٢ٹاٶيٵ . ايٵ ٲٹيٹٔ ټؿتٷس

ټبي احتٳبٮي ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض  ح٭ ا٢تهبزي زاضٶس، ٮصا ؾٗي قسٺ ٢ٹاٶيٵ ٲعثٹض اظ ٲٷٓط ٦بض٦طز ٲبٲٹضيت انٯي ٸ ٲك٧الت ٸ ضاٺ
 :٪يطز ٸ ٢ٹاٶيٵ ٲعثٹض ٖجبضتٷس اظ
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 قاوًن كار -1

 كاس چيست؟ٍ  كاسكشد اغلي لاًَى دس ساستاي تمَيت فضاي كسة -1-1

ٲٽٳتطيٵ ٦بض٦طز ٢ٹاٶيٵ ٦بض تٷٓيٱ ضٸاثٍ ٦بض ٸ حّٟ ح٣ٹ٠ ٦بض٪طاٴ ٸ ٲسيطاٴ ٸ٦بضٞطٲبيبٴ ٸ آٲبزٺ ؾبذتٵ آٶبٴ ثطاي اؾتٟبزٺ 

ارتٳبٖي ٦كٹض زض  –ٸ ايٵ ٢ٹاٶيٵ ثبيس چٷبٴ تٽيٻ ٪طزز ٦ٻ پبؾر٫ٹي ٶيبظټبي ا٢تهبزي . ثبقس ټطچٻ ثٽتط اظ اثعاض ٸٮٹاظٰ تٹٮيس ٲي

ټبي ا٢تهبزي ٦كٹض ثبقس ٸ ټٳٹاضٺ  ٶس٪ي ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸتح١٣ اټساٜ ٦بضٞطٲبيبٴ ٸؾطاٶزبٰ پيكطٞترٽت ثٽجٹز قطايٍ ٦بض ٸ ظ

ؾٗي ثط آٴ اؾت ٦ٻ تطتيجبتي زازٺ قٹز ٦ٻ ضٸاثٍ ٦بض ثيٵ ٦بض٪طاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٲسيطاٴ ٸ ٦بضآٞطيٷبٴ ثؿيبض قٟبٜ ٸ ثٻ زٸض اظ 

 .٪يطي ثٗٳ٭ آيس االٲ٧بٴ پيف اذتالالت زضايٵ ضٸاثٍ حتيټط٪ٹٶٻ اثٽبٰ ٸپيچيس٪ي ثٹزٺ ٸاظ ثطٸظ ټط٪ٹٶٻ اذتالٞبت ٸ

 آيا لاًَى تِ هأهَسيت اغلي خَد سسيذُ است؟ -1-2

رٷ٩ تحٳيٯي ٸٶ٣ف ٲٽٱ  پبيبٴپيطٸظي اٶ٣الة اؾالٲي ٸ  ثب تٹرٻ ثٻ قطايٍ ذبل ثٗس اظ  2/7/1368ٲهٹة ٢بٶٹٴ ٦بض ٦كٹض 

ٲٽٳتطيٵ ايٵ ٸيػ٪يٽب رٷجٻ حٳبيتي   .ټبيي اؾت ٶيطٸي اٶؿبٶي ثٻ ٸيػٺ ٦بض٪طاٴ ٸ زي٫ط ا٢كبض آؾيت پصيط ربٲٗٻ ثٹز زاضاي ٸيػ٪ي

ؾب٬ اظ آٴ ظٲبٴ  20ذٹضز ٸ ثب ٪صقتٻ  قسيس ٢بٶٹٴ ٦بض اظ ٶيطٸي اٶؿبٶي اؾت ٦ٻ زضربي ربي آٴ َي ٲٹاز ٲرتٯٝ ثٻ چكٱ ٲي

ټب ٮعٸٰ اٶزبٰ تٛييطاتي زض  ټبي حبنٯٻ زض تٳبٲي ظٲيٷٻ ا٢تهبزي ٦كٹض ٸپيكطٞت –ٸز٪ط٪ٹٶي زض ٸيٕ ارتٳبٖيٸتٛييطات 

 .٦ٷس ټبي ٞٹ٠ ضا ايزبة ٲي ظٲيٷٻ

 دس ضشايظ فعلي اضكال اغلي لاًَى چيست؟  -1-3

 حيُٻ ٢بٶٹٴ ٦بض ثؿيبض ٪ؿتطزٺ ٸ ٸؾيٕ زيسٺ قسٺ ٸ ثطاي ټٳٻ ثركٽبي )٪ؿتطز٪ي ٸ قٳٹ٬ ٢بٶٹٴ ٦بض

ثيٷي قسٺ اؾت ٸ حب٬ آٶ٧ٻ قطايٍ ايٵ ثركٽب  ٲ٣طضات ي٧ؿبٴ ٸ ٸاحسي پيف( نٷٗتي، ٦كبٸضظي ٸ ذسٲبت)هبزيا٢ت

ثب ي٧سي٫ط ٲتٟبٸت ثٹزٺ ٸ ٲ٣طضات ذبني ثبيس ثط آٶٽب حب٦ٱ ثبقس ٸ ټٳيٵ ٲؿبٮٻ تب ٦ٷٹٴ ٲك٧التي ثطاي ٦بضٞطٲبيبٴ 

 .(ايزبز ٦طزٺ اؾت

 زټس ٦ٻ ا٦خط ٲٹاز ٢بٶٹٴ اٮعاٲبت ٸ ت٧بٮيٟي ضا ثطاي  ز ٢بٶٹٴ ٦بض ٶكبٴ ٲيثطضؾي ٲٟب) ثطاي ٦بضٞطٲبيبٴ ٻاٮعاٲبت ي٧ؿٹي

ټٳيٵ ٲؿبٮٻ . اي ثطاي ٦بض٪طاٴ ٲٯحٹِ ٪طزيسٺ اؾت ثيٷي ٦طزٺ ٸٮي ٦ٳتط ٸْيٟٻ ٦بضٞطٲبيبٴ ٸ ٲسيطاٴ زض ٢بٶٹٴ پيف

ٸ ٦بض٪بٺ ضا ثٗٷٹاٴ  ؾجت ٪طزيسٺ ٦ٻ ٦بض٪طاٴ ت٧ٯيٝ ٸ اٮعاٲي ثطاي ذٹز ٢بئ٭ ٶجٹزٺ ٸ تٷٽب حًٹض ثٳٹ٢ٕ زض ؾط ٦بض

 .(ٲٽٳتطيٵ ت٧ٯيٝ ذٹز ثكٷبؾٷس

 ذبتٳٻ ٢طاضزاز ٦بض، ٢بٶٹٴ ٦بض 12تٛييط ح٣ٹ٢ي زض ٸيٕ ٲبٮ٧يت ٲٹيٹٔ ٲبزٺ : ٲحسٸزيت زض اٖٳب٬ ٲسيطيت اظ ٢جي٭ ،

 ٖسٰ اٲ٧بٴ تٛييط قطايٍ ٦بض، ٲك٧الت ٞؿد ٢طاضزاز اظ ؾٹي ٦بضٞطٲب، تٗٯي١ ٢طاضزاز ٦بض

 تٹرٽي ثٻ يطٸضت ارطاي ان٭ تكٹي١ ٸ  ټبي ٲًبٖٝ ثهٹضتٽبي ٲرتٯٝ ثي احط پطزاذت ټبي تٹٮيس زض اٞعايف ټعيٷٻ

تٷجيٻ تٹؾٍ ٲسيط ٸ پطزاذت زؾترٹـ ثٻ ٦بض٪ط ذبَي ٲر٭ تٹٮيس ٦ٻ ٶتيزٻ آٴ اٞعايف ترٯٟبت زض ٲحيُٽبي 

زاضي ټبي اؾتٗالري، ثبض ټب ٸ ٲطذهي ٦بټف ٲست ٦بض ثط اؾبؼ اٞعايف تُٗيالت ٸ ٲطذهي.  ٦بض٪طي ثٹزٺ اؾت

 .قٹز ضٸظ ٲي 120ظٶبٴ ٦بض٪ط ٸ تُٗيالت ضؾٳي ٦ٻ رٳٕ آٶٽب ثبٮٙ ثط 

  اٲٷيت قٛٯي ٦بض٪طاٴ، ت٧ٟط ٚبٮت زض ٲحيٍ ٦بض ايطاٴ ايٷ٫ٹٶٻ اؾت ٦ٻ ٦بض٪ط ثط ايٵ ثبٸض اؾت ٦ٻ ٢طاضزاز ٦بض ثب

 .تٹاٶس آٴ ضا ٮٛٹ ٶٳبيس ٦بضٞطٲب تب ټٷ٫بٰ ثبظٶكؿت٫ي ازاٲٻ زاقتٻ ٸ ټيچ ٞطزي ٶٳي

  تط اظ تك٧ٯٽبي ٦بض٪طي ٲٹرٹز زض زي٫ط ٦كٹضټبي رٽبٴ اؾت ټبي ٦بض٪طي زض ايطاٴ ثؿيبض ٸؾيٕ تك٧٭اذتيبضات. 

 ٲزبظات ٦بضٞطٲبيبٴ 
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 حل اغلي دس خػَظ اغالح كاسكشد لاًَى چيست؟  ساُ  -1-4

ټٱ ٸ  ٞٗٯي٢بٶٹٴ ثبيس زض تٛييط آٴ ٖالٸٺ ثط ٶتبيذ ثسؾت آٲسٺ اظ ارطاي  اؾت ٸ ٢بٶٹٴ ٦بض ي٧ي اظ ٢ٹاٶيٵ انٯي حٹظٺ ٦ؿت ٸ ٦بض 

 . اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦طز ٸ ټٱ اظ تزبضة زي٫ط ٦كٹضټب اؾتٟبزٺ ثطز 44ارطاي ؾيبؾتٽبي ٦ٯي ان٭ ٢بٶٹٴ اظ اٶُجب٠ آٴ ثب 
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 قاوًن تجارت -2

 كاس چيست؟ٍ  كاسكشد اغلي لاًَى دس ساستاي تمَيت فضاي كسة -2-1

٦كٹض اؾت ٦ٻ ٶ٣كي اؾبؾي زض پيچيس٪ي يب تؿٽي٭ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض زاضز ظيطا ايٵ ٢بٶٹٴ ي٧ي اظ ٢ٹاٶيٵ ٲبزض ٸ انٯي 

 .زټسزاضي ضا تحت تأحيط ٢طاض ٲيثركٽبي ٲتٗسزي اظ ٞٗبٮيتٽبي ا٢تهبزي ٸ ثٷ٫بٺ

ضٺ ثٻ ٢ٹاٖس ٲطثٹٌ ثٻ زٞبتطتزبضتي ٸزٞتط حجت تزبضتي اقب. قٹززض ايٵ ٢بٶٹٴ ٲٟٽٹٰ ح٣ٹ٢ي تبرط ٸ ٲٗبٲالت تزبضي ٲكرم ٲي

چ٫ٹٶ٫ي تك٧ي٭، ازاضٺ ٸ تهٟيٻ اٶٹأ قط٦تٽب اظ رٳٯٻ قط٦ت ؾٽبٲي، ثب ٲؿئٹٮيت ٲحسٸز، تًبٲٷي، ٲرتٯٍ ٚيطؾٽبٲي، . قٹزٲي

-ثٻ ٢ٹاٖس ٲطثٹٌ ثٻ اؾٷبز تزبضي اظ رٳٯٻ ثطات، ٞتٻ َٯت ٸ چ٥ ٲي. ٪يطزٲرتٯٍ ؾٽبٲي، ٶؿجي ٸ تٗبٸٶي ٲٹضز ٶٓط ٢طاض ٲي

اٮٗٳٯ٧بضي، حٳ٭ ٸ ٶ٣٭، ٢بئٱ ٲ٣بٲي ٸ ٶٳبيٷس٪ي ٸ يٳبٶت ٸ ٸضق٧ؿت٫ي ضا تٗييٵ الٮي، ح١ٸ ٢ٹاٖس ح٣ٹ٢ي ٲطثٹٌ ثٻ ز. پطزاظز

 .٦ٷسٲي

 Starting)٦بض  ٸ ټبي انٯي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض اظ رٳٯٻ قطٸٔ ٦ؿتثٷبثطايٵ پط ٸايح اؾت ٦ٻ ايٵ ٢بٶٹٴ ثب ثطذي اظ قبذم

a Business) قطايٍ اذص ٲزٹظ ،(Dealing With License)صاضاٴ  ؾطٲبيٻ ، حٳبيت اظ٪(Protecting 

Investors) تًٳيٵ ارطاي ٢طاضزازټب ،(Enforcing Contracts )٦بض يب ٸضق٧ؿت٫ي  ٸ ٸ تُٗيٯي ٦ؿت(Closing 

a Business )ټب ٲؤحط اؾتزاضي ثط ؾبيط قبذماضتجبٌ ٲؿت٣يٱ زاضز ٸ ثٻ نٹضت ٚيطٲؿت٣يٱ ٶيع ثب تؿٽي٭ زض ٞطايٷس ثٷ٫بٺ. 

 آيا لاًَى تِ هأهَسيت اغلي خَد سسيذُ است؟  -2-2

ايٵ ٢بٶٹٴ زض ظٲبٴ تهٹيت . ٪صضزؾب٬ اظ تهٹيت آٴ ٲي 80ٲزٯؽ قٹضاي ٲٯي اؾت ٸ حسٸز  ٢1311بٶٹٴ تزبضت ٞٗٯي ٲهٹة 

ٺ ٸ ٞطاٶؿٻ ا٢تجبؼ قسٺ اؾت ٦ٻ زض ٞطاٶؿٻ ټٱ ا٦ٷٹٴ تٛييط يبٞتٻ ٸٮي زض ايطاٴ ټٳچٷبٴ حبثت ٲبٶس 1807اظ ٢بٶٹٴ تزبضت ؾب٬ 

 .ربضي ٸ ؾبضي اؾت

ؾب٬ ٢ج٭، ٢بث٭ ٲ٣بيؿٻ ٶيؿت ٸ ازاضٺ ا٢تهبز ٸ  80قطايٍ ا٢تهبزي ٸ تزبضي ايطاٴ ٸ رٽبٴ زض حب٬ حبيط ثٻ ټيچ ٖٷٹاٴ ثب 

-ؾب٬ پيف اٲ٧بٴ 80تزبضت ٦كٹض ثب تٹرٻ ثٻ تحٹالت ٖٓيٳي ٦ٻ زض َٹ٬ ايٵ زٸضٺ اتٟب٠ اٞتبزٺ اؾت ثب ٢ٹاٖس ٸيٕ قسٺ زض 

 .پصيط ٶيؿت

تٹاٴ ٖٷٹاٴ ٦طز ٦ٻ ارطاي ايٵ ٢بٶٹٴ زض حب٬ حبيط ٲأٲٹضيت انٯي ذٹز يٗٷي تؿٽي٭ تزبضت ٸ ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٦كٹض ٵ ٲيثٷبثطاي

 .٦ٷسضا ثٻ زضؾتي ايٟب ٶٳي

 دس ضشايظ فعلي اضكال اغلي لاًَى چيست؟  -2-3

٢ساٰ ثٻ انالح ٸ تسٸيٵ اليحٻ ضيعي ٸ اٲٹض ا٢تهبزي ٸظاضت ثبظض٪بٶي ؾبث١ ازض ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻ 1384٪طٸٺ ٦بضقٷبؾي ٦ٻ زض ؾب٬ 

ټبي ايٵ ٢بٶٹٴ ثيبٴ زاقتٻ اؾت ٦ٻ زض شي٭ ثٻ ثطذي اظ ٢بٶٹٶي تزبضت ٦طزٺ اؾت زالي٭ ٲتٗسزي ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٹا٢م ٸ ٦بؾتي

 :قٹزآٶٽب اقبضٺ ٲي

 ٖسٰ تُبث١ ٢بٶٹٴ ثب تحٹالت ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي -

 ٪صاضي ذبضريٖسٰ اقبضٺ ثٻ اح٧بٰ ٲتٷبؾت زض ذهٹل ؾطٲبيٻ -

اي ثٻ ربي زٞبتط تزبضي ٸ اؾٷبز تزبضي ٖسٰ اقبضٺ ثٻ اح٧بٰ ٲتٷبؾت زض ذهٹل تزبضت اٮ٧تطٸٶي٥ ٸ نٹضتحؿبثٽبي ضايبٶٻ -

 اٮ٧تطٸٶي٥

 ٖسٰ اقبضٺ ثٻ اح٧بٰ ٲتٷبؾت زض ذهٹل ؾط٢ٟٯي -

 ٖسٰ اقبضٺ ثٻ اح٧بٰ ٲتٷبؾت زض ذهٹل ثبٶ٥ ٸ ثيٳٻ -
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 ټبي نٷٗتيٖسٰ اقبضٺ ثٻ اح٧بٰ ٲتٷبؾت زض ذهٹل ٲبٮ٧يت -

 ٧ٹت ٢بٶٹٴ زض ٲٹضز اټٯيت تبرط ٸ قطايٍ ٖٳٹٲي تزبضتؾ -

 ٶبضؾبيي زض تٗطيٝ تبرط -

 ټب ثب ٶيبظټب ٸ ٸا٢ٗيبت ضٸاثٍ ا٢تهبزي ٸ ثبظض٪بٶيٶبؾبظ٪بضي ح٣ٹ٠ قط٦ت -

 ٮعٸٰ تٛييط زض ٢بٮجٽبي ٲٹرٹز قط٦تٽبي تزبضي ٸ تك٧ي٭، ٞٗبٮيت ٸ ازاضٺ آٶٽب -

 ٲسيطٺاًٖبي ټيأت ثطذي اح٧بٰ زؾت ٸ پب٪يط ٲبٶٷس ٮعٸٰ ؾٽبٲساض ثٹزٴ -

 ثيٷي قسٺ زض ٢بٶٹٴٚيطٸا٢ٗي ٸ ٚيطٲؤحط ثٹزٴ رعاټبي ٶ٣سي پيف -

 ثيٷي قسٺ ثطاي تك٧ي٭ قط٦تٽبي تزبضيٚيطٸا٢ٗي ٸ ٚيطٲؤحط ثٹزٴ حسا٢٭ ؾطٲبيٻ پيف -

ٲٹ٦ٹ٬ ٶٳٹزٴ اٖٳب٬ يٳبٶت ارطاټبي ٶ٣م ٲ٣طضات يب ترٯٝ اظ آٶٽب ثٻ ق٧بيت ٸ ا٢بٲٻ زٖٹي اقربل شيٷٟٕ ٸ ٣ٞساٴ  -

 ت الظٰ ثط ارطاي نحيح ٢بٶٹٴٶٓبض

 ٣ٞساٴ ټٳبټٷ٫ي ٲيبٴ ٢بٶٹٴ تزبضت ٸ ٢بٶٹٴ نسٸض چ٥ -

 ٖسٰ تٗطيٝ ثطات ٸ ٶ٣م زض تٗبضيٝ چ٥ ٸ ؾٟتٻ -

 اثٽبٲبت ٲتٗسز زض ٢ٹاٖس ح٣ٹ٢ي اؾٷبز تزبضي ثٻ ذهٹل چ٥ -

 ٣ٞساٴ ٶٓبٰ ٲكرم زض ظٲيٷٻ ذؿبضت تأذيط تأزيٻ -

 سٸض اؾٷبز تزبضي٣ٞساٴ ټط ٪ٹٶٻ ح٧ٳي زض ذهٹل ٲؿئٹٮيت ثبٶ٧ٽب زض ن -

 ټب زض ْٽطٶٹيؿي اؾٷبز تزبضيثطذي ٶبضؾبيي -

 اٶحهبض ٢ٹاٖس ٸضق٧ؿت٫ي ثٻ تهٟيٻ اٲٹض ٸضق٧ؿت٫ي يب تٹ٢ٝ ٞٗبٮيت -

 ٖسٰ تٹرٻ ثٻ اٲٷيت قرهي تبرط ٸ ذبٶٹازٺ آٴ، ٮعٸٰ حّٟ اقتٛب٬ ٸ ؾطٲبيٻ زض ٸاحسټبي ا٢تهبزي -

ټبي ت تهٟيٻ؛ ؾبذتبض ٢طاضزاز اضٞب٢ي، ٲطٸض ظٲبٴ ٸ ٲٽٯت٣ٞساٴ ٢ٹاٖس ٲٷؿزٱ زض ظٲبٴ ٸضق٧ؿت٫ي؛ ٶٓبٰ ازاضٺ ٸ ٲسيطي -

 ٸضق٧ؿت٫ي، اٖبزٺ اٖتجبض تبرط ٸ ٲزبظاتٽبي ٸضق٧ؿت٫ي

 حل اغلي دس خػَظ اغالح كاسكشد لاًَى چيست؟ ساُ -2-4

ٶٹا٢م ٸ  اي رسيس اؾت ٦ٻ زض آٴثب تٹرٻ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠ ٦ٯيت ٢بٶٹٴ تزبضت ٞٗٯي ٶيبظٲٷس ثبظٶ٫طي زض ؾبذتبض ٢بٶٹٴ ٸ اضائٻ اليحٻ

ټبي ٶٹيٵ  ٸ ت٣ٹيت يٳبٶت ظزايي قسٺ ٸ ثب تأ٦يس ثط ضٖيبت ؾبظٸ ٦بض ثبظاض ٸ اؾتٟبزٺ اظ ٞٷبٸضيذالټبي ٲٹرٹز ٲطتٟٕ ٸ اثٽبٰ

ي٧ي اظ ضٸي٧طزټبي ٲٽٱ . ؾبظي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض حبن٭ قٹزؾبظي ًٞبي تزبضي ٸ ضٸاٴارطاي ٢بٶٹٴ تب اظ ايٵ َطي١ قٟبٜ

حهبي ز٢ي١ ٸْبيٝ حب٦ٳيتي ٸ ٶٽبزټبي ايٟب ٦ٷٷسٺ ايٵ ٸْبيٝ اظ َطٜ زٸٮت ٸ ت٧ٟي٥ ٲسيطيت ٸ تٹاٶس اايٵ ٢بٶٹٴ رسيس ٲي

 .ټبي ا٢تهبزي ثبقسٲبٮ٧يت زض ثٷ٫بٺ

ثٻ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ت٣سيٱ ٸ اظ  1384ٲبزٺ زض ؾب٬  1028قبيبٴ تٹرٻ اؾت ٦ٻ ثطاي ضٕٞ ايٵ ٲك٧٭ اليحٻ تزبضت زض 
ٲرتٯٝ ٦ٳيؿيٹٴ ٸيػٺ، ٦ٳيؿيٹٴ ٲكتط٤ ٸ ٦ٳيؿيٹٴ ح٣ٹ٢ي ٸ ٢ًبئي ٲزٯؽ زض حب٬ ظٲبٴ اٖالٰ ٸنٹ٬ تب ٦ٷٹٴ زض رٯؿبت 

ٸ اٲ٧بٴ ( ٦ٷبض ٪صاقتٵ ثركي اظ پيكٷٽبزات زٸٮت زض اليحٻ)ثطضؾي اؾت ٸ ثب تٹرٻ ثٻ اثٽبٲبتي زض قيٹٺ ثطضؾي ايٵ اليحٻ 
قٹضاي اؾالٲي تهٹيت آٴ زض ايٵ ٲزٯؽ ثٻ زٮي٭ پطا٦ٷس٪ي رٯؿبت زض ٲزٯؽ ( ايٲبزٺ 1028)ثطضؾي ٮٹايح ٦الٴ ثب ٲٹاز ظيبز 

 .ٸ ٲزبٮؽ ثٗسي ٶيع ربي تأٲ٭ زاضز
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 َا قاوًن مالیات -3

الظٰ ثٻ تٹييح اؾت ٦هٻ ثبٶه٥   . آٞطيٷي، ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲبٮيبتي اؾت ٦بض ٸ ٦بض ٸ تطيٵ ٸ تأحيط٪صاضتطيٵ ٢ٹاٶيٵ ٦ؿت ي٧ي اظ ٲٽٱ

ٲتٷبؾهت  . اؾهت « پطزاذت ٲبٮيهبت »ټب  تطيٵ آٴ ٦ٷس ٦ٻ ي٧ي اظ ٲٽٱ قبذم ت٣ؿيٱ ٲي ٦10بض ضا ثٻ  ٸ رٽبٶي اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ ٦ؿت

قبٲ٭ چ٫ٹٶ٫ي تٗييٵ ٲيعاٴ ٲبٮيبت ٸ ٶحٹٺ ٸ ٲ٧بٶيعٰ زضيبٞت آٴ ٲٽٱ تطيٵ ٲٹيٹٔ ايٵ ٲجحهج   ٦طزٴ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲبٮيبتي

٦ٷس ٸ ٮهصا الظٰ   ٦بض ٖٳ٭ ٲي ٸ ارطاي ٢ٹاٶيٵ ٲبٮيبتي زض قطايٍ ٦ٷٹٶي ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ آظاضزټٷسٺ ٸ ٲحسٸز٦ٷٷسٺ ًٞبي ٦ؿت. اؾت

ټهبي الظٰ ثهطاي    ثيٷهي  ٸ زض چبضچٹة َطح تحٹ٬ ا٢تهبزي پهيف اؾت ايٵ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٧بٶيعٰ ارطائي آٴ ٲٹضز ثبظٶ٫طي ٢طاض ٪يطز 

زض قطايٍ ٦ٷٹٶي ٲ٧بٶيعٰ ارطاي ٢ٹاٶيٵ ٸ تٗييٵ ٲبٮيبت . ټب اٶزبٰ قٹز ؾبظي ٸ ضٸاٴ ٦طزٴ رطيبٴ زضيبٞت ٸ پطزاذت ٲبٮيبت قٟبٜ

ټهبي ا٢تههبزي    ٦بض ثٷ٫بٺ ٸ رطائٱ ٸ چ٫ٹٶ٫ي زضيبٞت آٴ اق٧بالتي زاضز ٦ٻ ثبٖج ؾطزض٪ٳي، اتالٜ ٸ٢ت ٸ ايزبز ٲبٶٕ زض ٪طزـ

زض ؾيؿتٱ ٲبٮيبتي ثبيس اٶُٗبٜ الظٰ زض قطايٍ ٲرتٯٝ ا٢تهبزي ٸرٹز زاقتٻ ثبقس تب زض قطايٍ ؾرت ٸ ض٦هٹز ټٳطاټهي   . قٹز ٲي

 . ټبي ا٢تهبزي ثٗٳ٭ آيس ٸ ثطاي ٪صض اظ ايٵ زٸضٺ ثب ثرف ذهٹني ٲؿبٖست ٪طزز الظٰ ثٻ ثٷ٫بٺ

 :صيش خَاّذ تَدچاسچَب كلي هَسد تحث دس ايي تاسُ تطشح 

 ربي٫بٺ ٲبٮيبت زض َطح تحٹ٬ ا٢تهبزي (1

 ...(ٲبٮيبت ثط اضظـ اٞعٸزٺ ٸ -ٲبٮيبت ٲؿت٣يٱ)ثبظٶ٫طي زض ٢ٹاٶيٵ ٲبٮيبتي  (2

 ايزبز ثبٶ٥ اَالٖبتي ٲبٮيبتي  (3

 ٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧الت ثرف ذهٹني زض ارطاي ٢ٹاٶيٵ ٲبٮيبتي (4

 انالحبت پيكٷٽبزي زض ٢ٹاٶيٵ ٲبٮيبتي  (5

 ٲك٧الت ٲبٮيبتيټبيي اظ  اضائٻ ٶٳٹٶٻ (6

 ٶٓطذٹاټي اظ حبيطاٴ زض ٲٹضز ٲك٧الت ٸ اضائٻ پيكٷٽبزات (7

 لاًَى هالياتْاي هستمين

 :، انالح قٹزټبي ٲؿت٣يٱ ٸضي اؾت ٢بٶٹٴ ٲبٮيبت، يطشي٭ثٻ چٷس زٮي٭ ٖٳسٺ 

ثبظ ټٱ  ٪طٞتٻ اؾت اٶزبٰ 1380ٸ  1371ټبي  زض ؾب٬ ٸ ثب ٸرٹز ايٷ٧ٻ انالحبتيثٹزٺ  1366ٰ ٲٹرٹز، ٲهٹة ؾب٬ .ٰ.٠ - 1

٦ٻ ) .ثبقس، انالحبت اؾبؾي زض ٢بٶٹٴ ايزبز قٹز ٲي 60يطٸضي اؾت ثب تٹرٻ ثٻ ٶيبظ اٲطٸظ ٦ٻ ثؿيبض ٲتٟبٸت اظ ؾبٮٽبي زټٻ 

ٲبزض اؾت، ثٷبثطايٵ  ٰ ي٥ ٢بٶٹٴ.ٰ.ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٠ (ٶٹيؽ رسيس اضائٻ قسٺ ٶيع ٶيبظٲٷس اٶزبٰ ٦بض ٦بضقٷبؾي اؾت اٮجتٻ پيف

 .تٹاٴ آٴ ضا تٛييط زاز انالح آٴ ثبيس ثٻ نٹضت اؾبؾي ثبقس، ظيطا ټط چٷس ؾب٬ ي٥ ثبض ٶٳي

آضاي قٹضاي ٖبٮي ٲبٮيبتي، آضاي زيٹاٴ ٖساٮت ازاضي ٸ ٶٓطيٻ  ٸ ثركٷبٲٻايٵ ٢بٶٹٴ، تٗساز ٞطاٸاٶي ثٻ ٖٯت ايطازات اؾبؾي – 2

ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ثطاي ثؿيبضي اظ ثبٖج ٪طزيسٺ تب ٲتٵ ٢بٶٹٴ ثٻ حبقيٻ ضٞتٻ ٸ  زٞتط ٞٷي ٲبٮيبتي نبزض قسٺ ٦ٻ ايٵ ٲٹيٹٔ

ټب، آضاي قٹضاي ٖبٮي ٲبٮيبتي ٸ ٶٓطيبت زٞتط ٞٷي، ثب ق٧بيت اٞطاز، زيٹاٴ ٖساٮت ازاضي ثؿيبضي اظ آٶٽب ضا ثبَ٭ اٖالٰ  ثركٷبٲٻ

ٶساضز ٦ٻ ايٵ ٲٹيٹٔ ثبٖج ؾط زض ٪ٳي ٲٹزيبٴ ٲبٮيبتي ٸرٹز ... ټب ٸ ٦طزٺ، ثٷبثطايٵ زض حب٬ حبيط، ٸيٗيت ٲكرهي اظ ثركٷبٲٻ

 .ټب ربي٫عيٵ ٢بٶٹٴ قسٺ اؾت ايٵ ٲٹاضز ؾجت قسٺ اؾت تب تٟبؾيط ٲرتٯٟي اظ ٢بٶٹٴ اٶزبٰ قٹز ٸ ٖٳال ايٵ ثركٷبٲٻ. قسٺ اؾت

ني ٸ شيٷٟٗبٴ ايٵ ثبيس ثب ٶٓطذٹاټي اظ ٞٗبالٴ ثرف ذهٹټبي ٲؿت٣يٱ  انالح اؾبؾي ٢بٶٹٴ ٲبٮيبتثب تٹرٻ ثٻ ٲٹاضز ش٦ط قسٺ 

اي ٦ٗٻ ٲتبؾٟبٶٻ زض ضٸٶس تٽيٻ انالحيٻ رسيس  ٢بٶٹٴ نٹضت پصيطز ٸ زض ٖطنٻ ٖٳٹٲي ثٻ ثحج ٸ تجبز٬ ٶٓط ٪صاقتٻ قٹز، قيٹٺ

 .ټب ٸ آضاي نبزض قسٺ ٶيع يب زض ٲتٵ انالحيٻ ٪ٷزبٶسٺ قٹز ٸ يب ثبَ٭ اٖالٰ قٹٶس ث٧بض ٪طٞتٻ ٶكسٺ اؾت ٸ ټٳچٷيٵ ٦ٯيٻ ثركٷبٲٻ
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 ت تش اسصش افضٍدُلاًَى هاليا

 .قٹز چٷس ٲحٹض انٯي زض ٢بٶٹٴ ٲبٮيبت ثط اضظـ اٞعٸزٺ ٲٹضز تب٦يس ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت ٦ٻ زض ايٵ رب ثٻ ثطذي اظ آٶٽب اقبضٺ ٲي.1

  ثيٷي قسٺ زض ٢بٶٹٴ اٶٹأ رطائٱ پيف  -1

 ټبي ٲبٮيبتي ٶطخ -2

 ت٧بٮيٝ ٲؤزيبٴ  -3

 ٶحٹٺ ٲحبؾجٻ ٲبٮيبت ثط اضظـ اٞعٸزٺ  -4

 ټبي ٲبٮيبتي ٲٗبٞيت  -5

آٶٽب ضا يبٞت ٸ احيبٶبً ثب انالح ٢بٶٹٴ ثٻ آٶٽب پبؾد   اثٽبٲبت ٸ ؾئٹاٮٽبي ٲتٗسزي ٸرٹز زاضز ٦ٻ ثيكتط زض َي ٞطايٷس ارطا ثبيس پبؾد

 .زاز

آٴ  ٲبٺ ؾطضؾيس ٲي ثبقس ٮصا تؿٹيٻ ٲبٮيبتي ٲجبزالتي ٦ٻ زض ٢جب٬ 8تب  4ٞطٸـ ٦بالي نٷٗتي زض ثبظاض اٲطٸظ ٲٗٳٹالً ثيٵ  -1

 .ٸرٽي پطزاذت ٶكسٺ اؾت چ٫ٹٶٻ ذٹاټس ثٹز

ح٣ٹ٠ ٪ٳط٦ي %  ٢4ؿٳتي اظ ٲٹاز ٸ ٢ُٗبت ٲحهٹ٬ اظ ذبضد اظ ٦كٹض تبٲيٵ ٲي ٪طزز ٦ٻ ټٷ٫بٰ ٸضٸز زض ٪ٳط٤ ثبيس  -2

ٲبٺ ثطاي تٹٮيس ٲحهٹ٬ ٶٽبئي ظٲبٴ الظٰ اؾت يٗٷي زض ٸا٢ٕ ٸرٻ ٖٹاضو پطزاذت قسٺ  4تب  3پطزاذت قٹز ٸ ٲٗٳٹالً حسٸز 

ح٣ٹ٠ ٪ٳط٦ي ٦ٻ ثٻ زٸٮت پطزاذت قسٺ اؾت % 4ٲبٺ  10تب  8ٲست  ٲبټٻ ثبقس ثٷبثطايٵ رٳٗبً 6تب   4اؾت، چٷبٶچٻ ٞطٸـ 

 .ذٹاټسثٹز ٦ٻ ثبض ؾٷ٫يٷي ثطاي تٹٮيس ٦ٷٷسٺ ذٹاټس زاقت (VAT)ثبيبٞٻ ؾٽٱ قط٦ت زض اضظـ اٞعٸزٺ 

ٲٹضز پطزاذت قٹز ټٳبٶٷس اضظـ اٞعٸزٺ آٴ ثبيس ٲبٮيبت  ي زٸٮتي ذطيساضي ٲي قٹز ٦ٻ ارجبضا٢ؿٳتي اظ ٲٹاز زاذٯي اظ ؾبظٲبٶٽب -3

 .ٲجٯٙ پطزاذت قسٺ اؾت زض حبٮي ٦ٻ قط٦ت، ثبيس ٲُٗ٭ ٸنٹ٬ آٴ ثٹزايٵ ٲبٺ  10تب  8 ثٗس ثبال

اضظـ اٞعٸزٺ قط٦ت  ٲبٮيبت ثطپطزاذتي ثٻ ٞطٸقٷس٪بٴ ٢جٯي ثبيبٞٻ ؾٽٱ % 4ٲٳ٧ٵ اؾت ٖٷٹاٴ قٹز ٦ٻ ټٷ٫بٰ ٞطٸـ  -4

ي ت ثؿيبضي اظ ذطيساضاٴ رسيس ٦ٻ قط٦تٽبثحؿبة ذطيساض ثٗسي ٲٷٓٹض ٲي ٪طزز ٸ زض ٶٽبيت ٸنٹ٬ ٲي قٹز اٲب زض ح٣ي٣

٦ٷٷس ٦ٻ ايٵ ثبض ٲبٮي  ٲبٮيبت اٲتٷبٔ ٲي ٦ٷٷس ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ترٟيٝ ثطاي زٸٮت ٢ٯٳساز ٲيٚيطزٸٮتي ټؿتٷس اظ پطزاذت ايٵ 

 .، قط٦تٽبي تٹٮيسي ضا ثب ٸضق٧ؿت٫ي ضٸثطٸ ٲي ٦ٷسٲبٮيبت ثط اضظـ اٞطٸزٺاٶجبقتٻ حبن٭ اظ 

ټبي نٷٟي ٸ نٷٗتي ثٻ ٦س ا٢تهبزي رسيس ثًٗبٌ قط٦ت ټبي تٹظيٕ ٦بال زض اذص ٦س ا٢تهبزي ثٗٯت ٖسٰ زؾتطؾي ټٳٻ ٸاحس -5

ٲي ثبقٷس ٮصا ظٶزيطٺ تٹٮيس ٦كٹض زچبض اذتال٬ ٪طزيسٺ ٸ ثب ٪صقت ٲست اٶس٦ي اظ  زچبض ٲك٧٭( ٲٛبظٺ زاضاٴ)ٴ ٶٽبيي اظ ذطيساضا

ٮصا الظٰ اؾت ثركٷبٲٻ اذص ٦س ا٢تهبزي ثٻ ٶٹٖي . ٲي ثبقس قطٸٔ ارطاي ايٵ ٢بٶٹٴ اٶجبض ٦بضذبٶزبت ٲٳٯٹ اظ ٦بالي ثسٸٴ ت٣بيب

 (قٷبؾبيي ٦بٲ٭) ت٧ٳي٭ قٹز .....  انالح ٸ ثٻ اذص ٶبٰ ٸ آزضؼ ٦بٲ٭ ٸ تٯٟٵ ٸ 

قٷبؾبئي ٦بٲ٭ ٦ٯيٻ اقربل تحت پٹقف ايٵ ٲبٮيبت تٹؾٍ ؾبظٲبٴ اٲٹض ٲبٮيبتي ٸ اذتهبل ٸ اثال٘ قٳبضٺ قٷبؾبئي ٸ زض   -6

ټبي ؾبزٺ ارطاي ٢بٶٹٴ ، ټٳطاٺ ثب ٞطٰ ټبي ٲتحساٮك٧٭ نٹضتحؿبة ٞطٸـ، اْٽبضٶبٲٻ ، ٞطٰ پطزاذت يب اذتيبض ٶٽبزٴ ثطٸضقٹض

. اٶس اؾتطزاز ٲبٮيبت ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطائي ٦بض ٦ٻ ثٷب ثٻ تزبضة ٦كٹضټبئي ٦ٻ ايٵ ٢بٶٹٴ ضا زض ٶٓبٰ ٲبٮيبت ذٹز ثٻ ارطا ٪صاضزٺ

ثب ٸرٹز پيف ثيٷي )ٲبٺ ظٲبٴ  الظٰ اؾت ٦ٻ چٷيٵ ٲٽٯتي  12ب ارطاي آٴ حسا٢٭ ثطاي ايٵ ټٳٻ اٲٹض ٲٽٱ ، اظ تبضيد اثال٘ ٢بٶٹٴ ت

ٲسٶٓط ٢طاض ٶ٫طٞتٻ اؾت ٸ زٞٗتبٌ ٲؤزيبٴ ضا زض ؾطزض٪ٳي ٸ ثالت٧ٯيٟي ٸ تطؼ اظ رطايٱ ( ٲبټٻ زضپيكٷٽبز اليحٻ اٸٮيٻ 24ظٲبٶي 

 .ؾٷ٫يٵ ٸ ايُطاة ٞطٸ ثطزٺ اؾت

ثٷسي ارٷبؼ ٸ قطٸٔ ٞطٸـ آٶٽب ٸ ټٳچٷيٵ ٞطٸـ ا٢ؿبٌ ٲست  ٶي ذطيس ٸ ثؿتٻٲؿبئٯي ٲبٶٷس ذطيسټبي ٞهٯي ٸ ٞبنٯٻ ظٲب -7

 .زاض زض اح٧بٰ ٸ ٲ٣طضات ٢بٶٹٴ پيف ثيٷي ٶكسٺ اؾت
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ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٶٓبٰ قٷبؾبيي ٲؤزيبٴ زض ٢بٶٹٴ ٲبٮيبت ثط اضظـ اٞعٸزٺ اظ يٳبٶت ارطايي الظٰ ثطذٹضزاض ٶجٹزٺ ٸ يب ثهٹضت  -8

اٲ٧بٴ ثطٸظ پيبٲسټب ٸ احطات تزٳٗي ثط ضٸي ٢يٳت ثب ارطاي ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ ايزبز قطايٍ ٚيط ض٢بثتي ٸا٢ٗي نٹضت ٶرٹاټس ٪طٞت، 

اظ ؾٹي زي٫ط ٖسٰ اَالٔ ضؾبٶي الظٰ اظ ؾٹي ؾبظٲبٴ اٲٹض ٲبٮيبتي َي . زض ثيٵ نٷٹٜ ضا  ثيف اظ پيف تكسيس ذٹاټس ؾبذت

اي اظ ٦ٷٷس٪بٴ ٸ اٞعايف ٢يٳت ثرف ٖٳسٺيبٴ اظ ٲهطٜٲست ٲحسٸز اظ ظٲبٴ ارطاي ٢بٶٹٴ، ٲٷزط ثٻ ؾٹء اؾتٟبزٺ ثطذي ٲؤز

 . ٦بالټب َي زٸضٺ ٲص٦ٹض ٪طزيسٺ اؾت

٢بٶٹٴ، تبضيد تٗٯ١ ٲبٮيبت زض ٲٹضز ٖطيٻ ٦بالټب، تبضيد نٹضتحؿبة، تبضيد تحٹي٭ ٦بال يب تبضيد تح١٣  11ٲُبث١ ثب ٲبزٺ  -9

ٮي اؾت ٦ٻ زض ثركٽبي ذبني اظ رٳٯٻ اضائٻ ذسٲبت ايٵ زض حب. ٲٗبٲٯٻ ٦بال، ټط٦ساٰ ٦ٻ ٲ٣سٰ ثبقس ٖٷٹاٴ ٪طزيسٺ اؾت

ٲربثطاتي، اٶطغي يب اؾتحهب٬ ٸ تبٲيٵ آة ٲكتط٦يٵ، تبضيد تٗٯ١ ٲبٮيبت ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ٲص٦ٹض ٢بثٯيت تٗٳيٱ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠ ضا ٶساضز 

 .ثبيؿت ثٻ َٹض قٟبٜ ت٧ٯيٝ ٲؤزيبٴ زض ايٵ ذهٹل ضٸقٵ ٪طززٸ ٲي

٦بالټب ٸ ذسٲبت زض نٷٹٜ ٲرتٯٝ زاضاي ثٗس ظٲبٶي اؾت ٮ٧ٵ ٲُبث١ ثب ٲٟبز ٢بٶٹٴ، اي اظ ٢طاضزازټبي ٖطيٻ ثرف ٖٳسٺ -10

اظ ؾٹي زي٫ط ٖطيٻ . ٪يطز ټبي ٲبٮيبتي ٲكرم قسٺ اٶزبٰ ٲي ټبي ٲتٗٯ٣ٻ، تٹؾٍ ٲؤزيبٴ ثُٹض ٦بٲ٭ زض زٸضٺپطزاذت ٲبٮيبت

٪طزز ٸ اظ اٮٹنٹ٬ تٯ٣ي ٲيء ٲُبٮجبت ٲك٧ٹ٦٤بالټب ٸ ذسٲبت زض قطايٍ ٶؿيٻ ٸ زاضاي ثٗس ظٲبٶي زاضاي قطايٍ ضيؿ٥ ثٹزٺ ٸ رع

ت٧ٯيٝ ٲبٮيبتٽبي ( ثٻ زٮي٭ ٖسٰ ايٟبي تٗٽسات َطٞيٵ ٢طاضزاز زض ؾطضؾيسټبي ٲكرم)ايٷطٸ زض نٹضت ٖسٰ اٶزبٰ ٲٗبٲٯٻ 

 .پطزاذت قسٺ زض ٢ؿٳت اذيط ثب اثٽبٰ ٲٹارٻ ذٹاټس ٪طزيس

ٲبٮيبتي ْطٜ پبٶعزٺ ضٸظ  اظ پبيبٴ زٸضٺ ٲبٮيبتي، ثٹيػٺ ثطاي زٸضٺ ؾٻ ٢بٶٹٴ، ٲجٷي ثط اضائٻ اْٽبض ٶبٲٻ  21ارطاي ٲٹيٹٔ ٲبزٺ   -11

 .ثبقسٲبټٻ چٽبضٰ ؾب٬، ثب تٹرٻ ثٻ تُٗيالت ٶٹضٸظي اظ اٲ٧بٴ ٸ يٳبٶت ارطايي الظٰ ثطذٹزاض ٶٳي

 .ٶٳبيس ٲيٖسٰ آقٷبيي ٲؤزيبٴ ثب ؾبظ ٸ٦بضټبي ارطايي ايٵ ٶٹٔ ٲبٮيبت ارطاي ٲٹ٣ٞيت آٲيع ٢بٶٹٴ ضا ثب تبذيط ٲٹارٻ  -12

ثبقس ثي ق٥ ارطاي ٢بٶٹٴ ٲص٦ٹض زاضاي احطات اٞعايكي زض تبٲيٵ اٖتجبضات اظ آٶزب ٦ٻ ثعض٪تطيٵ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ذٹز زٸٮت ٲي -13

 .اي ٸ ٖٳطاٶي زٸٮت ذٹاټس ٪طزيس ٸ ثٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت ضا اظ ايٵ حيج زؾترٹـ تٛييط ٢طاض ذٹاټس زازټعيٷٻ

 :٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي ٲٹرٹز تٹرٽي ٶكسٺ اؾت اظ رٳٯٻ ايٷ٧ٻزض اثال٘ ارطاي ٢بٶٹٴ ثٻ قطايٍ ا -14

ٸ ارطاي ٢بٶٹٴ زض قطايٍ ٦ٷهٹٶي  . ٸاحسټبي تٹٮيسي ټٳ٫ي زض زٸضاٴ ض٦ٹز، ٖسٰ ٞطٸـ ، تٹضٰ ٸ ٲك٧الت ٶ٣سيٷ٫ي ثؿط ٲي ثطٶس

 ٪صاضز ٸ ٞطٸـ ضا زقٹاضتط ذٹاټس ٦طز زض ٶ٣سيٷ٫ي ثٷ٫بټٽب تبحيط ٲٷٟي ٲي
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 گمركيقاوًن امًر  -4

 كاس چيست؟ٍ  كاسكشد اغلي لاًَى دس ساستاي تمَيت فضاي كسة -4-1

٢بٶٹٴ اٲٹض ٪ٳط٦ي، ٢بٶٹٴ ٲبزض ٸ انٯي زض ارطاي ؾيبؾتٽبي ثبظض٪بٶي ٦كٹض اؾت ظيطا ثيبٴ ٦ٷٷسٺ اح٧بٰ ٲطثٹٌ ثٻ ؾبظٲبٴ 

بض زض حٹظٺ تزبضي ټب اؾت ٦ٻ ٶ٣كي اؾبؾي زض پيچيس٪ي يب تؿٽي٭ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦٪ٳط٤ يٗٷي زؾت٫بٺ ٲزطي ايٵ ؾيبؾت

زټس ٸ اظ ټٳيٵ َطي١ ثط تٹٮيس ٸ ٦كٹض زاضز ظيطا ثركٽبي ٲرتٯٝ ٸاضزات، نبزضات، تطاٶعيت ٸ ٶٓبئط آٴ ضا تحت تأحيط ٢طاض ٲي

 .ا٢تهبز ٲٯي احط٪صاض اؾت

 زض ٲزٯؽ ٲٹضز 1383ٲزٯؽ قٹضاي ٲٯي ثٹز ٦ٻ اليحٻ رسيس آٴ اظ ؾب٬  ٢1350بٶٹٴ ٢جٯي اٲٹض ٪ٳط٦ي ٦كٹض ٲهٹة ؾب٬ 

 .ثٻ زٸٮت اثال٘ قس 16/9/1390ثطضضؾي ٢طاض ٪طٞت ٸ ؾطاٶزبٰ ٢بٶٹٴ رسيس اٲٹض ٪ٳط٦ي زض تبضيد 

ټبي َطح تحٹ٬ زض ٶٓبٰ ٪ٳط٦ي ٦كٹض ثٹز ظيطا يٳٵ اضائٻ ي٥ ثؿتٻ ٢بٶٹٶي ٲكرم اظ تٗبضيٝ ٸ تهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ ي٧ي اظ ٪بٰ

ؾبظز تب ايٵ ؾبظٲبٴ ثتٹاٶس ثب ثٽجٹز ٸيٗيت ٞٗٯي م ٲيانُالحبت ٲٹضز ٶيبظ، اټساٜ، ٸْبيٝ ٸ ؾبظٲبٴ ٪ٳط٤ ايطاٴ ضا ٲكر

 .ذٹز ٶ٣ف ٸا٢ٗي ذٹيف زض ثبظض٪بٶي ٸ ا٢تهبز ٦كٹض ضا ايٟب ٦ٷس

٪صاضي ٪ٳط٦ي، تُجي١ ٢ٹاٖس ؾبظي ٶٓبٰ اضظـاَالٖبت زض ٲطاٸزات ٸ اٶزبٰ تكطيٟبت ٪ٳط٦ي، قٟبٜ تٹرٻ ثٻ ٲٹيٹٔ ٞٷبٸضي

ؾبظي ٢ٹاٖس ي ٸْبيٝ ٸ ٲؿئٹٮيتٽبي اٞطاز ٸ تٗطيٝ اٲب٦ٵ ٲرتٯٝ ٪ٳط٦ي، قٟبٜٲجسأ ثب ٢ٹاٖس ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت، احهب

ټبي پي٥ ؾيبؾي، ضٸاثٍ ٲيبٴ پؿت ٸ ٪ٳط٤، احهبي ٲهبزي١ ترٯٟبت ٸ ټبي ٲرتٯٝ ٪ٳط٦ي، ٢ٹاٖس ثؿتٻٲطثٹٌ ثٻ ضٸيٻ

س ثبظثيٷي ٸ ا٢ساٲبت ثٗس اظ تطذيم، اٮٗٳٯ٧بضي ثٻ ٦بض٪عاض ٪ٳط٦ي، ٢ٹا٢ٖبچب٠، احهبي ٲهبزي١ ٲٗبٞيتٽب ٸ ٲٳٷٹٖيتٽب، اضت٣بي ح١

 .ح٭ اذتالٞبت ٪ٳط٦ي ٸ  ٚيطٺ تٷٽب ثركي اظ ٲعايبي ٢بٶٹٴ رسيس اٲٹض ٪ٳط٦ي ټؿتٷس

، اضتجبٌ (trading across borders)ټبي تزبضت ثطٸٴ ٲطظي ثٷبثطايٵ پط ٸايح اؾت ٦ٻ ايٵ ٢بٶٹٴ ثب قبذم

ا٢تهبز ٦كٹضټب ثٻ نٹضت ٚيطٲؿت٣يٱ ٶيع ثب تؿٽي٭ زض ٞطايٷس تٹؾٗٻ ٸ ٲؿت٣يٱ زاضز ٸ ثب تٹرٻ ثٻ اټٳيت تزبضت ذبضري زض تٹؾٗٻ 

 .ټب ٲؤحط اؾتټبي ا٢تهبزي ثط ؾبيط قبذمپصيطي ثٷ٫بٺض٢بثت

 آيا لاًَى تِ هأهَسيت اغلي خَد سسيذُ است؟  -4-2

تهٹيت ٢بٶٹٴ  ؾب٬ ٢ج٭ يٗٷي ظٲبٴ 30زض ايطاٴ ٶؿجت ثٻ ( نبزضات، ٸاضزات ٸ تطاٶعيت)پطٸايح اؾت ٦ٻ حزٱ تزبضت ذبضري 

٢جٯي اٲٹض ٪ٳط٦ي ٚيط٢بث٭ ٲ٣بيؿٻ اؾت ٸ ٢بٶٹٴ ٢جٯي پبؾر٫ٹي ٶيبظ ٸا٢ٗي ا٢تهبز ٦كٹض ثٻ ذهٹل زض ظٲيٷٻ ثبظض٪بٶي ذبضري 

-ثٻ ٶٓط ٲي. ٶجٹزٺ اؾت ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ اليحٻ رسيس ثٻ ٲزٯؽ اضائٻ ٸ ٢بٶٹٴ رسيس اٲٹض ٪ٳط٦ي تهٹيت ٸ ثطاي ارطا اثال٘ ٪طزيس

تٹاٴ ٲأٲٹضيت انٯي ذٹز يٗٷي تؿٽي٭ ًٞبي تزبضت ٸ ٦بټف اؾٷبز ٲٹضز ٶيبظ، ا٬ ٦ٻ آيب ايٵ ٢بٶٹٴ ٲيضؾس پبؾد ثٻ ايٵ ؾئٹ

٦بټف ټعيٷٻ تزبضي ٸ ٦بټف ٲطارٕ ٲرتٯٝ ثطاي ٲطارٗٻ ٸ تأييس ضا ثٻ زٶجب٬ زاقتٻ ثبقس، حسا٢٭ ٶيبظ ثٻ ي٥ زٸضٺ زٸ يب ؾٻ 

 .ٸ ٖٳٯيبتي ٪طزٶسټبي ارطايي ٢بٶٹٴ تٽيٻ ٸ ارطايي ٶبٲٻؾبٮٻ زاضز تب آئيٵ

 دس ضشايظ فعلي اضكال اغلي لاًَى چيست؟  -4-3

ټبي ارطايي ٶبٲٻ٪صضز ٸ ټٷٹظ آئيٵثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ټٷٹظ ٦ٳتط اظ ي٧ٳبٺ اظ اثال٘ ايٵ ٢بٶٹٴ تٹؾٍ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٶٳي

زض ذهٹل اق٧بالت ٞٗٯي  تٹاٴضؾس ٶٳياٶس تٽيٻ ٸ ٖٳٯيبتي ٶكسٺ اؾت ثٻ ٶٓط ٲيثيٷي قسٺٲتٗسزي ٦ٻ زض ايٵ ٢بٶٹٴ پيف

قٹز زض ٞطايٷس ارطاي ٢بٶٹٴ ٸ ثب تٹرٻ ثٻ تحٹالت ضٸظاٞعٸٴ ٢ٹاٖس تزبضت ٸ ثيٷي ٲي٢بٶٹٴ اْٽبضٶٓطي اٶزبٰ زاز ٸٮي پيف

 .ثبظض٪بٶي زض رٽبٴ، ايٵ ٢بٶٹٴ حسا٢٭ ټط زٸ يب ؾٻ ؾب٬ ي٧جبض ٶيبظٲٷس ي٥ ثبظٶ٫طي رسي ٸ اؾبؾي اؾت
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 شد لاًَى چيست؟ حل اغلي دس خػَظ اغالح كاسك ساُ -4-4

ٞٗال اؾتطاتػي ٲكرهي ثطاي انالح ٢بٶٹٴ ٸرٹز ٶساضز  16/9/1390ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٖٷٹاٴ قس ثب تٹرٻ ثٻ اثال٘ ايٵ ٢بٶٹٴ زض تبضيد 

تٹاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ضاټجطز انالحي ثطاي ٸٮي ثٻ ضٸظ ٦طزٴ ٢بٶٹٴ ٸ انالح آٴ ٲُبث١ ثب آذطيٵ تحٹالت ٪ٳط٦ي ٸ تزبضي ضا ٲي

 .كتط رٷجٻ ارطايي زاضز تب ؾيبؾت٫صاضي ثيبٴ ٦طزايٵ ٢بٶٹٴ ٦ٻ ثي
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 قاوًن اساسي  44َاي كلي اصل  قاوًن اجراي سیاست -5

 كاس چيست؟ٍ  كاسكشد اغلي لاًَى دس ساستاي تمَيت فضاي كسة -5-1

 :ثيٷي قسٺ ٲٹاضز ظيط اؾت پيف ذهٹنيثرف « ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بض»زض ايٵ ٢بٶٹٴ، اح٧بٲي ٦ٻ ثطاي ثٽجٹز 

 ( 7)ظزايي ثب تؿٽي٭ ٸ تؿطيٕ زض نسٸض ٲزٹظ ٞٗبٮيتٽبي ا٢تهبزي َج١ ٲبزٺ  ٲ٣طضات -اٮٝ

 ( 52)ٸ ٲبزٺ ( 8)ټبي زٸٮتي َج١ ٲبزٺ  تٗٳيٱ يب ٮٛٹ اٲتيبظات ثٷ٫بٺ -ة

ٸ  اي ٸ تٹؾٗٻ ٖٯٳي حطٞٻ اي، انٹ٬ اذال٠ ثطاي تح١٣ ٲ٣طضات نٷٟي ٸ حطٞٻاي  حطٞٻ -٪ؿتطـ ٶ٣ف اٶزٳٷٽبي نٷٟي  -د

 ( 15)َج١ ٲبزٺ  ټبي ٲطتجٍ زض ضقتٻ ٸ اضائٻ ٶٓطټبي ٲكٹضتي ت٧ٷٹٮٹغي

 (90)ټبي ٚيطزٸٮتي َج١ ٲبزٺ  ٪صاضي ثطاي ثٷ٫بٺ ٲحسٸز٦طزٴ زٸٮت زض ٢يٳت -ز

بثٯٻ ثب ثطاي حّٟ ض٢بثت ٸ ٲ٣ تؿٽي٭ ض٢بثت ٸ ٲٷٕ اٶحهبض ثب ٲٗطٞي ٲهبزي١ اذال٬ زض ض٢بثت ٸ تك٧ي٭ قٹضاي ض٢بثت -ٺ

 .ټبي يسض٢بثتي َج١ ٞه٭ ٶٽٱ ٢بٶٹٴ ضٸيٻ

ٷبيٕ ٸ اَب٠ ثبظض٪بٶي ٸ نتٹؾٍ  «ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بضآٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض»ٶٹيؽ ٢بٶٹٴ  ٸ اضائٻ پيفتٽيٻ  -ٸ

 (.91)َج١ ٲبزٺ  ٲٗبزٴ ايطاٴ ٸ اَب٠ تٗبٸٴ

 آيا لاًَى تِ هأهَسيت اغلي خَد سسيذُ است؟  -5-2

 :ٶتبيذ ظيط حبن٭ قسٺ اؾت 30/10/1389تب تبضيد  44زٸٮت اظ ٖٳ٧طز ٢بٶٹٴ ان٭ َج١ ٪عاضـ پٷزٱ 

ٶبٲٻ ٲطثٹَٻ اثال٘ قسٺ، ٦تبة ضاټٷٳبي  ظزايي ٸ تؿٽي٭ ٸ تؿطيٕ نسٸض ٲزٹظټبي ا٢تهبزي تب٦ٷٹٴ آييٵ ثطاي ٲ٣طضات -اٮٝ

٪صاضي ٞطااؾتبٶي  اؾتبٶٽب ٸ ټيبت ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ټٳٻ ظزايي ٸ ؾتبز ؾطٲبيٻ ٪صاضي تٽيٻ قسٺ ٸ ټيبت ٶٓبضت ثط ٲ٣طضات ؾطٲبيٻ

 . تك٧ي٭ ٸ ي٥ ټٳبيف ثط٪عاض قسٺ اؾت

ټبي ارطايي ذٹاؾتٻ اؾت ٦ٻ ا٪ط ٲهبزي٣ي اظ اٲتيبظات قط٦تٽبي زٸٮتي ٲكبټسٺ  ٸظاضت اٲٹض ا٢تهبزي ٸ زاضايي اظ زؾت٫بٺ -ة

 . ٦طزٶس، ٪عاضـ ٦ٷٷس ٦ٻ ټٷٹظ ٲٹضزي ٪عاضـ ٶكسٺ اؾت

 . ، ا٢ساٲي ٪عاضـ ٶكسٺ اؾت٢بٶٹٴ 15زضثبضٺ ٲبزٺ  -د

 . ٢بٶٹٴ، ا٢ساٲي ٪عاضـ ٶكسٺ اؾت 90زضثبضٺ ٲبزٺ  -ز

تب٦ٷٹٴ قٹضاي ض٢بثت زضثبضٺ . ټبي ارطايي آٴ اثال٘ قسٺ اؾت ٶبٲٻ قٹضاي ض٢بثت ٸ ٲط٦ع ٲٯي ض٢بثت تك٧ي٭ قسٺ ٸ آييٵ -ټه 

نٷبيٗي ٲبٶٷس ذٹزضٸؾبظي، ٲربثطات ٸ اضتجبَبت، ثيٳٻ ٸ پتطٸقيٳي رٯؿبتي ثط٪عاض ٸ اح٧بٰ الظٰ ضا نبزض ٦طزٺ اؾت ٸٮي ٶتٹاٶؿتٻ 

 . ذٹز ټٳٻ نٷبيٕ ٦كٹض ضا پٹقف زټساؾت ثب تٹرٻ ثٻ ٸْبيٝ ٢بٶٹٶي 

ٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ ٸ اَب٠ ثبظض٪بٶي ٸ نتٹؾٍ  «ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بضآٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ ٦بض»ٶٹيؽ ٢بٶٹٴ  پيف -ٸ

ٮي٧ٵ َطح ثٽجٹز ٲؿتٳط ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض . ٸٮي ثٻ ٲزٯؽ ت٣سيٱ ٶ٫طزيس قس زازٺ ثٻ زٸٮت تحٹي٭ 1389زض ذطزاز  اَب٠ تٗبٸٴ

 .ٲزٯؽ تهٹيت ٸ ثٻ قٹضاي ٶ٫ٽجبٴ اضؾب٬ قسٺ اؾت زض

 دس ضشايظ فعلي اضكال اغلي لاًَى چيست؟ 

ټطچٷس ٲبټيت ٸ اثٗبز ٢بٶٹٴ ثطاي ثؿيبضي اظ . اق٧ب٬ انٯي ٢بٶٹٴ زض حب٬ حبيط ٖسٰ ارطاي ز٢ي١ ٢بٶٹٴ تٹؾٍ زٸٮت اؾت -اٮٝ

ثط ٢بٶٹٴ تٹؾٍ ٲزٯؽ ٸ تٹؾٍ ٶٽبزټبي ثرف  ثٷبثطايٵ، ؾبظٸ٦بض ٶٓبضت. ٲتٹٮيبٴ اٲٹض ثٻ ذٹثي ٲكرم ٸ قٟبٜ ٶيؿت

 . ذهٹني ٶتٹاٶؿتٻ ثٻ ذٹثي ٖٳ٭ ٦ٷس
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ثٻ . ثطذي اظ ٲٹاز ٢بٶٹٴ ثٻ نٹضت ٦ٯي ٲجبحج ضا ٲُطح ٦طزٺ اؾت ٸ ثطاي ارطاي اٴ زؾت٫بٺ ذبني ضا ٲبٲٹض ٶ٧طزٺ اؾت -ة

ثطاي ٲحسٸز ٦طزٴ ( 90)نٷٟي ٸ ٲبزٺ  ټبي ثطاي ٪ؿتطـ ٶ٣ف اٶزٳٵ( 15)ټب، ٲبزٺ  ثطاي ضٕٞ تجٗيى( 8)ٖٷٹاٴ ٲخب٬ زض ٲبزٺ 

 . ٪صاضي چٹٴ ٦ٻ نطيحبً زؾت٫بٺ زٸٮتي ٲزطي اح٧بٰ ٲكرم ٶكسٺ اؾت تب٦ٷٹٴ ا٢ساٲبت چٷساٶي ٶيع اٶزبٰ ٶكسٺ اؾت ٢يٳت

 حل اغلي دس خػَظ اغالح كاسكشد لاًَى چيست؟  ساُ -5-3

زټس ٦ٻ ٲحتٹاي ٢بٶٹٴ  يذ ايٵ انالحبت ٶكبٴ ٲيانالح قسٺ اؾت ٶتب ٢44بٶٹٴ ان٭ ( 5)ٸ ( 3)تب٦ٷٹٴ زض چٷس ٲٹضز ٲبٶٷس ٲٹاز 

تٹاٶس  ثٷبثطايٵ، انالح ٢بٶٹٴ ٶٳي. ثٻ ٶٟٕ ثرف ذهٹني تٛييط ٶ٧طزٺ اؾت ثٯ٧ٻ تساٸٰ زټٷسٺ حًٹض زٸٮت زض ا٢تهبز ثٹزٺ اؾت

 . تط ذٹاټس ثٹز ضاټ٧بض ٲٷبؾجي ثبقس ٸ انطاض ثط ارطاي ټٳٻ ربٶجٻ ٢بٶٹٴ ٲٷبؾت
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 قاوًن بیمٍ بیكاري -6

 كاس چيست؟ٍ  كاسكشد اغلي لاًَى دس ساستاي تمَيت فضاي كسة -6-1

ټبي ٶٓبٰ تأٲيٵ ارتٳبٖي اؾت ٦ٻ ٦بض٦طز انٯي آٴ ٦ٳ٥ ثٻ ايزبز تٗبز٬ زض ثبظاض ٦بض ٸ  ثيٳٻ ثي٧بضي ي٧ي اظ ٲٽٳتطيٵ حٳبيت
ٸرٹز ي٥ نٷسٸ٠ ثيٳٻ . تبضي زض ا٢تهبز اؾتربيي ٶيطٸي ٦بض ٸ انالحبت ؾبذ ټبي ٶبقي اظ ثي٧بضي، ض٦ٹز، ربثٻ رجطاٴ آؾيت

٦بض٪طاٴ زض زٸضٺ زض ٲٹا٢ٕ يطٸضي، ټبي ا٢تهبزي  ثبظؾبظي ثٷ٫بٺ يٳٵ تؿٽي٭ زضقٹز ٦ٻ  ثي٧بضي ٢ٹي ٸ ٲُٳئٵ، ثبٖج ٲي
ت اي ذٹز قٛٯي ٲٷبؾ ټبي ٞٷي ٸ حطٞٻ ثب ت٣ٹيت ٲٽبضتزض ٞطنت ثٻ زؾت آٲسٺ  ٸ ثتٹاٶٷسٲٹضز حٳبيت ٢طاض ٪يطٶس ثي٧بضي، ٲٹ٢ت 

تٹاٶس ٞبض٘ اظ  قٹز ٸ ټٱ ٶٓبٰ ا٢تهبزي ٲي ټبي ارتٳبٖي رٯٹ٪يطي ٲي ثٻ ايٵ تطتيت، ټٱ اظ ٪ؿتطـ ٣ٞط ٸ آؾيت. پيسا ٦ٷٷس
  .ثپطزاظزاي ذٹز  ثٻ ٦بض٦طزټبي حطٞٻ ،ٞكبضټبي ارتٳبٖي

 آيا لاًَى تِ هأهَسيت اغلي خَد سسيذُ است؟  -6-2

ټعاض ٶٟط، ٲ٣طضي  1300، زض ٲزٳٹٔ ثطاي ثيف اظ 1385تب پبيبٴ ؾب٬  1366زض ؾب٬  نٷسٸ٠ ثيٳٻ ثي٧بضياظ اثتساي تك٧ي٭ 

زٮي٭ ٸ٢ٹٔ  ټبيي ٦ٻ ثٻحٳبيت اظ ٦بض٪بٺ ثطايزض ٲٹاضزي،  .ټعاض ٶٟط ٶيع پبيبٴ يبٞتٻ اؾت 1150ثط٢طاض قسٺ ٸ زٸضٺ پطزاذت حسٸز 

ٲٹ٢ت  نٹضت ثٻ٦بض٪بٺ  ربيي ربثٻزٮي٭ تٛييط ؾبذتبض ٸ  حٹازث ٚيطٲتط٢جٻ ٢بزض ثٻ پطزاذت ح٣ٹ٠ پطؾٷ٭ ذٹز ٶجٹزٺ اٶس ٸ يب ثٻ

نٷسٸ٠ ثيٳٻ  پٹقف رٳٗيتي ضٸٶس، 1رسٸ٬ زض  .َطي١ ايٵ نٷسٸ٠ پطزاذت قسٺ اؾت اٶس، ح٣ٹ٠ ٦بض٦ٷبٴ آٶبٴ اظ تُٗي٭ قسٺ

  .ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت 1385تب  1366ټبي زض ؾب٬ ثي٧بضي

 1385تا  1366ّاي دس سال غٌذٍق تيوِ تيكاسي پَضص جوعيتي سًٍذ. 1جذٍل 

 (ًفش)خشٍجي  (ًفش)ٍسٍدي جذيذ  سال

تعذاد 

تگيشاى  همشسي

 (ًفش)

تعذاد تيكاساى 

 (ّضاسًفش)

1366 3757 - 3757  

1370 18413 15795 31316 1640 

1375 75329 75245 75666 1456 

1380 73370 54060 92994 2920 

1385 108610 95945 150183 2992 

. زضنس ثٹزٺ اؾت 5ث٫يطاٴ ثيٳٻ ثي٧بضي ٶؿجت ثٻ ٦٭ ثي٧بضاٴ زض ثٽتطيٵ حبٮت، ټب تٗساز ٲ٣طضيزض ايٵ ؾب٬قٹز ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲي
ايٵ ٶ٧تٻ ٶٻ ثٻ ٲٗٷبي ٶب٦بضآٲسي نٷسٸ٠ ثيٳٻ ثي٧بضي . اٶسزضنس ثي٧بضاٴ اظ چٷيٵ حٳبيتي ثطذٹضزاض ٶجٹزٺ 95يٗٷي زض ټط حب٬ 

، ثٯ٧ٻ ثٻ ٲٗٷبي ايٵ اؾت ٶٓبٰ ٦ٷٹٶي ثيٳٻ ثي٧بضي ثٻ تٷٽبيي ٸ ثسٸٴ (٦ٻ َج١ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ذبل ذٹز ٖٳ٭ ٦طزٺ اؾت)
 .تٹاٶس ٶيبظټبي تأٲيٷي ثبظاض ٦بض ضا ثطآٸضزٺ ؾبظزټبي حٳبيتي ٶٳيؾبيط ٶٓبٰ

زضنس  40ؾب٬ اٸ٬ ٞٗبٮيت ٲٗبز٬  5زټس ٦ٻ شذبيط ايٵ نٷسٸ٠ زض ضٸٶس ضقس ٲٷبثٕ ٸ ٲهبضٜ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ثي٧بضي ٶكبٴ ٲي
ايٵ  ،شذبيط٦٭ يٳٵ ٲهطٜ ثٻ ثٗس،  1381اظ ؾب٬ . زضنس ٦بټف يبٞتٻ اؾت 6ؾب٬ زٸٰ ثٻ حسٸز  5ٺ، ٦ٻ زض ٲٷبثٕ آٴ ثٹز

  .اؾت زضنس ثٹزٺ 8حسٸز  ٦1385ٻ ايٵ ٦ؿطي زض ؾب٬  ٲٹارٻ قسٺٲٷبثٕ  نٷسٸ٠ ثب ٦ؿطي
َٹضي ٦ٻ ٶٻ ظٲيٷٻ ٲٷبؾت  ثٻ ،ٶٓبٰ ٦ٷٹٶي ثيٳٻ ثي٧بضي زض ٦كٹض ٲب پبؾر٫ٹي ٶيبظټبي ثبظاض ٦بض ٶيؿت ثب ايٵ قطايٍ ثبيس ٪ٟت

تٹاٶس حسا٢٭ ٶيبظټبي يطٸضي ثي٧بضاٴ ضا زض زٸضٺ ٪صاض تأٲيٵ ٦ٷس ٸ ثٷبثطايٵ  ؾبظز ٸ ٶٻ ٲي ثطاي اٶُٗبٜ زض ثبظاض ٦بض ضا ٞطاټٱ ٲي
 ٸ تهٹيت قس َطح پيكٷٽبزي انالح ٢بٶٹٴ ثيٳٻ ثي٧بضي  ثٻ ٲزٯؽ اضائٻ  ثٻ ټٳيٵ ٖٯت. ثٻ انالحبتي رسي ٶيبظٲٷس اؾت

 دس ضشايظ فعلي اضكال اغلي لاًَى چيست؟  -6-3

٪ٹيي ثٻ ٶيبظټبي ٦ٷٹٶي ثبظاض ٦بض  ټطچٷس ٦ٻ نٷسٸ٠ ثيٳٻ ثي٧بضي زؾتبٸضزټبي ٢بث٭ ٢جٹٮي زاقتٻ اؾت، اٲب زض ٲزٳٹٔ ثطاي پبؾد



                                         ٪عاضـ ٦بضقٷبؾي زض ٲٹضز احهبء ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات حٹظٺ ٦ؿت ٸ ٦بض

15 
 

ايٵ قطح تطيٵ ٶ٣بٌ يٗٝ ثيٳٻ ثي٧بضي زض حب٬ حبيط ثٻ  ټبي پػٸټكٽبي ٲرتٯٝ  ٲٽٱثب تٹرٻ ثٻ يبٞتٻ. ضؾسٶٓط ٶٳي ٦بٞي ثٻ

 :اؾت

 قس٪بٴ تأٲيٵ  زاٲٷٻ پٹقف ثيٳٻ ثي٧بضي زض ٢بٶٹٴ ٞٗٯي ثٻ ثيٳٻ: : اتْام دس داهٌِ پَضص جوعيتي تيوِ تيكاسياتْام دس داهٌِ پَضص جوعيتي تيوِ تيكاسي
ٲبٶٷس )چ٫ٹٶ٫ي پٹقف ثطذي اظ ٲكٳٹالٴ ٢بٶٹٴ  زضثبضٺثبٸرٹز ايٵ، . ارتٳبٖي ٦ٻ ٲكٳٹالٴ ٢بٶٹٴ ٦بض ثبقٷس، ٲحسٸز اؾت

 قٟبٞيت الظٰ ٸرٹز ٶساضز ...( اي ٸ  ٦بض٪طاٴ زاضاي ٢طاضزاز ٲست ٲٗيٵ ٸ پطٸغٺ

  تيوِ تيكاسيتيوِ تيكاسي  همشسيهمشسي  دٍسُ پشداختدٍسُ پشداختعَالًي تَدى عَالًي تَدى 

 تأٲيٵ .ٲعايبي ثيٳٻ ثي٧بضي زض ٲٹاضزي ٶؿجت ثٻ ثطذي قبٚالٴ ثطتطي زاضز ::توايل تِ هاًذگاسي دس ٍضعيت تيكاسيتوايل تِ هاًذگاسي دس ٍضعيت تيكاسي
 ٺ ٲ٣طضي ضا ثط اقتٛب٬ تطريح زټٷسقٹز ٦ٻ آٶبٴ ثي٧بض ٲبٶسٴ تب پبيبٴ زٸضث٫يطاٴ ثي٧بضي ٲٹرت ٲي ايٵ ٲعايب ثطاي ٲ٣طضي

 تحويل تعْذات حوايتي تذٍى تأهيي تاس هاليتحويل تعْذات حوايتي تذٍى تأهيي تاس هالي  

  ٍ غٌذٍق هٌاتعهٌاتع  تشٍص كسشي دستشٍص كسشي دساتوام رخايش غٌذٍق ٍ اتوام رخايش غٌذٍق 

 ثطٲجٷبي ٢بٶٹٴ ثيٳٻ ثي٧بضي، ټط٪بٺ ٦ؿي ثسٸٴ   ::تيٌي ضذُ دس لاًَىتيٌي ضذُ دس لاًَى  ًاكاسآهذي ساصٍكاسّاي تٌثيْي پيصًاكاسآهذي ساصٍكاسّاي تٌثيْي پيص
ايٵ ٸيٗيت ٲٹرت قسٺ ٦ٻ . قٹزثٻ اؾتطزاز ان٭ ٸرٹٺ زضيبٞتي ٲح٧ٹٰ ٲي ٣ٍٞاؾتح٣ب٠، اظ ٲعايبي ثيٳٻ ثي٧بضي اؾتٟبزٺ ٦ٷس، 

 .ټط٪ٹٶٻ ؾٹءاؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ نٷسٸ٠ ثسٸٴ ٲزبظات ضټب قٹز ٸ اٶ٫يعٺ ثطاي ترٯٝ اٞعايف يبثس

  ضعف دس ساصٍكاسّاي ًظاستي ٍ اجشاييضعف دس ساصٍكاسّاي ًظاستي ٍ اجشايي  

  تتق اص دٍلق اص دٍلغٌذٍع تشاي دسيافت هغالثات ع تشاي دسيافت هغالثات خخًثَد ساصٍكاسي هطًثَد ساصٍكاسي هط  

  ٢بٶٹٴ ثيٳٻ  (7) ٲجٷبي ٲبزٺ طث ::سَاتك پشداخت حك تيوِ تا عَل دٍسُ پشداخت همشسيسَاتك پشداخت حك تيوِ تا عَل دٍسُ پشداخت همشسيعذم تٌاسة تيي عذم تٌاسة تيي

ٲست پطزاذت ٲ٣طضي ثطاؾبؼ ؾبث٣ٻ پطزاذت ح١ ثيٳٻ زض َج٣بت ٲٗيٷي تٗطيٝ قسٺ ٸ اٞطازي ٦ٻ زض ټط َج٣ٻ ٢طاض  ،ثي٧بضي

  .٪يطٶس، ؾ٣ٝ ٲست زضيبٞت ٲ٣طضي ثطاي آٶبٴ ي٧ؿبٴ اؾت

 ح كاسكشد لاًَى چيست؟ حل اغلي دس خػَظ اغال ساُ -6-4

 :1ضٸي٧طزټبي پيكٷٽبزي زض انالح ٢بٶٹٴ ثيٳٻ ثي٧بضي ثٻ ايٵ قطح اؾت
 ٪ؿتطـ زاٲٷٻ قٳٹ٬ ثيٳٻ ثي٧بضي ثٻ ټٳٻ قبٚالٴ ٲكٳٹ٬ ٢بٶٹٴ تأٲيٵ ارتٳبٖي ٸ ٢بٶٹٴ ٦بض،

 اي زض ٢بٶٹٴ ثيٳٻ ثي٧بضي، ت٣ٹيت ضٸي٧طز ثيٳٻ

 زٸٮت،٪يطي اظ ٦ٳ٥  ؾبظي ٲٹاضز حٳبيتي ثطاي ثٽطٺ قٟبٜ

 ٖساٮتي ٸ ؾٹءاؾتٟبزٺ اظ ٲعايبي ثيٳٻ ثي٧بضي، ټبي ثي ٦بټف ظٲيٷٻ

 ث٫يطي ٸ اٞعايف اٶ٫يعٺ اقتٛب٬ ٲزسز زض ثي٧بضاٴ، ٦بټف تٳبي٭ ثٻ ٲبٶس٪بضي زض ٸيٗيت ٲ٣طضي

 ټبي ٲبٮي ثيٳٻ ثي٧بضي، قسٺ زض تأٲيٵ ټعيٷٻ تٷٓيٱ ؾٽٱ ٲكبض٦ت زٸٮت، ٦بضٞطٲب ٸ ثيٳٻ

 ٲٷٓٹض ي٧پبضچ٫ي ٸ تٳط٦ع زض ؾيبؾت٫صاضي، ثي٧بضي ثٻانالح ؾبذتبض نٷسٸ٠ ثيٳٻ 

ثطاي حٳبيت اظ ثي٧بضاٴ ٚيطٲكٳٹ٬ ثيٳٻ ثي٧بضي ٸ ٶيع ( نٹضت حٳبيتي ثٻ)ثط٢طاضي َطح رسا٪بٶٻ ٦ٳ٥ ثٻ ثي٧بضاٴ 
 .قٹٶس ث٫يطاٶي ٦ٻ پؽ اظ اتٳبٰ زٸضٺ اؾتح٣ب٠ ٲ٣طضي قبٚ٭ ٶٳي ٲ٣طضي

 
 
 
 
 

                                                
البته تاكنون نظس شوزاي نگهبان .الشم به ذكس است اغلب اين موازد دز اصالح قانوني كه هفته گرشته دز مجلس به تصويب زسيد لحاظ شده است-  

 .دز صوزت تصويب نهايي بسيازي اش دغدغه ها بسطسف خواهد شد.دز خصوص آن اعالم نشده است



                                         ٪عاضـ ٦بضقٷبؾي زض ٲٹضز احهبء ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات حٹظٺ ٦ؿت ٸ ٦بض

16 
 

 قاوًن تأمیه اجتماعي -7

 كاس چيست؟ٍ  س ساستاي تمَيت فضاي كسةكاسكشد اغلي لاًَى د -7-1

ټبي ارتٳبٖي تٹٮيس ٶبذبٮم ٲٯي ضا اٞعايف زازٺ ٸ اٲٷيت ا٢تهبزي، ارتٳبٖي، ؾيبؾي ٸ حتي ٶٓبٲي ضا ٶٽبزيٷٻ ٸ ثب ايزبز   ثيٳٻ
٪يطٶس، اظ  تط آحبز ٲٯت، ٲٹرت ضقس ٸ تٹؾٗٻ پبيساض ٦كٹض قسٺ ٸ ټسٜ ضقس ٸ تٹؾٗٻ پبيساض ٶيع ٢طاض ٲي ټٳجؿت٫ي ٸ ٲكبض٦ت ثيف

اي ٖٷبيت  ټبي تٹؾٗٻ  ټٳيٵ زٮي٭ اؾت ٦ٻ زٸٮت ايٵ ضٸ ٖساٮت ارتٳبٖي ثب تأٲيٵ ارتٳبٖي ٸ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي ٲيؿط اؾت ٸ ثٻ
 .٦ٷٷس ذبني ثٻ ٲ٣ٹٮٻ تأٲيٵ ارتٳبٖي زاقتٻ ٸ ث٣بي آٴ ضا تًٳيٵ ٲي

تط ٸ يبيٗبت  ٦بض ٸ ايزبز ٲحيٍ آضاٰ، ثٻ تٹٮيس ثيفټبي ضٸاثٍ   ٪يطي تٷف ٦بضٞطٲبيبٴ ٶيع زض پٷبٺ تأٲيٵ ارتٳبٖي ثب اٶت٣ب٬ ٸ يطثٻ
 .قٹٶس ټبي ارتٳبٖي ٲي  ٪صاض ثيٳٻ ضؾٷس ٸ ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ اؾت ٦ٻ پبيٻ ٲي... ٸضي ثبالتط ٸ تط ٸ ثٽطٺ ٦ٱ

ٶيطٸي ٦بض ٶيع ثب تحت پٹقف ٢طاض ٪طٞتٵ ظيط چتط ذسٲبت تأٲيٵ ارتٳبٖي ټٳطاٺ ثب ٖعت ٶٟؽ، اٲٷيت ٞطزي ٸ ذبٶٹاز٪ي زض 
 .آٸضز زؾت ٲي ٺ ظٲبٶي ٢ج٭ اظ تٹٮس تب پؽ اظ ٲط٨ ضا ثٻ٪ؿتط

 آيا لاًَى تِ هأهَسيت اغلي خَد سسيذُ است؟  -7-2

٢بٶٹٴ تأٲيٵ ارتٳبٖي ضؾبٮت انٯي ذٹز ضا ٦ٻ ٸنٹ٬ ح١ ثيٳٻ ارجبضي اظ ٦بضٞطٲبيبٴ ٸ پٹقف ثيٳٻ اي ٲعزث٫يطاٴ ثٹزٺ ثٻ اٶزبٰ 

ؾُح تٗٽسات، ربٲٗٻ , ح١ ثيٳٻ)ٸرٹز زاضز، ٶبقي اظ انٹ٬ ٸ ٲح٧ٳبت آٴ ٲك٧التي ٦ٻ زض ٢بٶٹٴ تأٲيٵ ارتٳبٖي  .ضؾبٶسٺ اؾت

. ٶيؿت ثٯ٧ٻ ٶبقي اظ ٖسٰ ؾبظ٪بضي ثطذي قطايٍ ٸ يٹاثٍ ٢بٶٹٴ ثب ٸيٗيت اٲطٸظ ثبظاض ٦بض ٸ قبذم ټبي ا٢تهبزي اؾت( ټسٜ

 .بالٴ ا٢تهبزي حٳبيت ٦ٷسا٪ط ايٵ انالحبت اٶزبٰ قٹز، ايٵ ٢بٶٹٴ ٲي تٹاٶس ثطاي ؾب٬ ټبي آيٷسٺ ٶيع اظ قبٚالٴ ٸ ٞٗ

 دس ضشايظ فعلي اضكال اغلي لاًَى چيست؟  -7-3

-حٹازث، ثيٳبضي)زازټبي َجيٗي يب ٚيط َجيٗي ضؾبٮت انٯي ٢بٶٹٴ تأٲيٵ ارتٳبٖي حٳبيت اظ ثيٳٻ قس٪بٴ زض ثطاثط ذُطات ٸ ضخ

ثبيؿت تٳبٰ اٞطاز ربٲٗٻ ٢بٶٹٴ، ٲيثٻ ٲٹرت ايٵ . ثٹزٺ اؾت( ټب، ثبضزاضي، ثي٧بضي، اظ٦بضاٞتبز٪ي، ٶ٣م ًٖٹ، ؾبٮٳٷسي ٸ ٞٹت

ثيٳٻ ..ثٻ ٖٷٹاٴ ثيٳٻ قسٺ انٯي ظيطپٹقف ثيٳٻ ارتٳبٖي ٢طاض ٪يطٶس« قبٚ٭ ثٹزٺ ٸ اظ ي٥ ٦بضٞطٲب ٲعز يب ح٣ٹ٠ ٲي ٪يطٶس»٦ٻ 

ٻ ټبي ٲعز ٸ ح٣ٹ٠ ث٫يط ٢بث٭ ارطاؾت ٸ ثيٳٻ ٦طزٴ قبٚالٶي ٦ارتٳبٖي ثب ضٸقي ٦ٻ زض ايٵ ٢بٶٹٴ َطاحي قسٺ، ٣ٍٞ ثطاي ٪طٸٺ

ا٪ط ضؾبٮت يبزقسٺ ضا ٲس ٶٓط ٢طاض زټيٱ، ٲٽٱ تطيٵ اق٧بالت ٢بٶٹٴ . ٦بضٞطٲب ٶساضٶس، اظ َطي١ ايٵ ٶٹٔ ثيٳٻ ٲٹ٣ٞيت آٲيع ٶيؿت

 :تأٲيٵ ارتٳبٖي ٸ انالحبت ثٗسي آٴ، زض رٽت ارطاي ايٵ ضؾبٮت ثٻ ايٵ قطح اؾت

 :تگيشاى اهَس هشتَط تِ تيوِ ضذگاى ٍ هستوشي ( الف
 ي ثٹزٴ قطايٍ ٢بٶٹٶي ثطاي ثبظٶكؿت٫ي زض حبٮت ټبي ٲرتٯٝ چٷس٪بٶ٫ي ٸ ٲٹ٢ت -
ٲٹاز .. )اظ٦بضاٞتبزٺ ٲي قٹٶس« ٚيطٶبقي اظ ٦بض»ټبي ٦بٞي ٶجٹزٴ حٳبيت ټبي ٢بٶٹٴ اظ ثيٳٻ قس٪بٶي ٦ٻ زض احط حٹازث ٸ ثيٳبضي -

 ؛( 75تب  70
 ( 84تب  80ٲٹاز )« ثبظٲبٶس٪بٴ»ٶجٹز اٶؿزبٰ ٸ قٟبٞيت زض ٲٹاز ٢بٶٹٶي ٲطثٹٌ ثٻ  -
 .پطزاذت ٲي قٹز...( اظ ٢جي٭ ټعيٷٻ ټبي ٖيٷ٥، ٖهب، ؾٳ٥ٗ ٸ)ٶبچيع ثٹزٴ ٲجٯٛي ٦ٻ ثبثت تٗٽسات ٦ٹتبٺ ٲست  -

 اهَس هشتَط تِ كاسفشهاياى( ب
 :اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ ٦بضٞطٲبيبٴ ضا ٲي تٹاٴ ثٻ ؾٻ ثرف انٯي ت٣ؿيٱ ٦طز

ؾبؼ ٮيؿت ٲبټبٶٻ اضؾب٬ قسٺ اظ ؾٹي ٦بضٞطٲب، ٲٹاضزي ٦ٻ ثيٳٻ قس٪بٴ ح٣ٹ٠ يب زؾتٳعز ٲبټبٶٻ ٸ ٲٗيٵ زاضٶس ٸ ثطا -1

ضٸـ ټبي ثبظضؾي، ضٞتبض )ٖٳسٺ ٪اليٻ ټبيي ٦ٻ زض ايٵ ٲٹضز ٸرٹز زاضز، ٶبقي اظ ٶحٹٺ ارطاي ٢بٶٹٴ . ح١ ثيٳٻ ټب تٗييٵ ٲي قٹز

 .اؾت...( ثبظضؾبٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ قٗت، ٶحٹٺ ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت ٸ 

ي ٶساضٶس ٸ ؾبظٲبٴ تأٲيٵ ارتٳبٖي ثب اؾتٟبزٺ اظ اذتيبضات ٢بٶٹٶي ٲٹاضزي ٦ٻ ثيٳٻ قس٪بٴ زؾٳتعز تٗييٵ قسٺ ٲكره -2

زض ايٵ ٲٹاضز، ثًٗي اظ . ثب تهٹيت ټيأت اٲٷب، زؾتٳعز آٶٽب تٗييٵ ٸ ح١ ثيٳٻ ضا ثط ٲجٷبي آٴ ٲُبٮجٻ ٲي ٦ٷس( 35ٸ  31ٲٹاز )
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ٷٝ ٲطثٹٌ ايٵ ٲجٯٙ تٗييٵ قٹز، نٷٹٜ ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ٶحٹٺ ٖٳ٭ ؾبظٲبٴ اٖتطاو زاقتٻ ثبقٷس اٲب زض ٲٹاضزي ٦ٻ ثب ٲكٹضت ن

 .ٶبضيبيتي ټب ثٻ حسا٢٭ ٲي ضؾس

اي اٶزبٰ قسٺ ٸ ثٻ زٮي٭ تٷٹٔ ذسٲبت پيٳبٶ٧بضي ٸ تٟبٸت ټبي ٲبټيتي ٲٹاضزي ٦ٻ ٦بض ثٻ نٹضت پيٳبٶ٧بضي ٸ پطٸغٺ -3

ف ٖٳسٺ اٖتطاو ٲي تٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ ثر(. 41ٸ  38ٲٹاز )آٶٽب، تٗييٵ ٸ ٲُبٮجٻ ح١ ثيٳٻ اظ ؾٹي ؾبظٲبٴ ٲٹرت اٖتطاو ٲي قٹز 

ټب ٸ ٶبضيبيتي ٦بضٞطٲبيبٴ زض ايٵ ٲٹاضز اؾت ٸ ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ٦ٻ زض ايٵ ٲٹضز، ٶيبظ ثٻ انالح ٢بٶٹٴ ٸ تهٹيت آييٵ ٶبٲٻ زض 

 .ټيأت ٸظيطاٴ ٸرٹز زاضز

ضا ثٻ ټٳطاٺ  ٶيع ٶبضيبيتي ټبيي( 45تب  41ٲٹاز )ٖالٸٺ ثطايٵ، ٶحٹٺ ضؾيس٪ي ثٻ اٖتطاو ٦بضٞطٲبيبٴ زض ټيأت ثسٸي ٸ تزسيس ٶٓط 
زاضز ٦ٻ اٮجتٻ انالح ٸ ؾبٲبٶسټي ايٵ ٲٹاضز زض ٢بٶٹٴ ثٽجٹز ٲؿتٳط ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ثٻ تهٹيت ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ضؾيسٺ 

 .اؾت

 اهَس هشتَط تِ دٍلت( ج
٭ ٦% 10ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز ټط ثيٳٻ قسٺ تٗييٵ قسٺ ٦ٻ زض ٲزٳٹٔ % 3زض ٢بٶٹٴ تأٲيٵ ارتٳبٖي، ؾٽٱ زٸٮت اظ ح١ ثيٳٻ ٲٗبز٬ 

ثٻ زٮي٭ آٶ٧ٻ زض ايٵ ٢بٶٹٴ ؾبظٸ٦بض (. آٴ 2ٸ  1ٸ تجهطٺ ټبي  28ٲبزٺ )ضا تك٧ي٭ ٲي زټس %( 30اظ ٲزٳٹٔ % 3)ح١ ثيٳٻ ټب 
ٲؤحطي ثطاي ٸنٹ٬ ثٻ ٲٹ٢ٕ ؾٽٱ زٸٮت تٗييٵ ٶكسٺ، ؾٽٱ زٸٮت زض ؾب٬ ټبي ٪صقتٻ ٖٳستبً پطزاذت ٶكسٺ ٸ ثٻ نٹضت ٲُبثبت 

ٖالٸٺ ثطايٵ، ٢ٹاٶيٵ حٳبيتي ثٗسي ٦ٻ ثٻ . سٺ ٦ٻ ا٦ٷٹٴ ٢بث٭ پطزاذت ثٻ ٶٓط ٶٳي ضؾساٶجبقتٻ َي ؾب٬ ټبي ٲتٹاٮي ثٻ حسي ضؾي
ثيٳٻ ضاٶٷس٪بٴ، ثبضثطاٴ، ذبزٲيٵ ٲؿبرس، )ٲٷٓٹض پٹقف ثيٳٻ اي ثطذي اظ ا٢كبض ربٲٗٻ َي ؾب٬ ټبي اذيط ثٻ تهٹيت ضؾيسٺ 

 .  اؾت، ؾٽٱ زٸٮت ضز ٲزٳٹٔ ح١ ثيٳٻ ټب ضا ثٻ قست اٞعايف زازٺ ...(٢بٮيجبٞبٴ ٸ 
٦ٻ اثتسا زض ٢بٶٹٴ تأٲيٵ ارتٳبٖي پيف ثيٷي )ٶ٧تٻ زي٫ط آٶ٧ٻ ٶحٹٺ اٖٳب٬ حب٦ٳيت ٸ ٶٓبضت زٸٮت ثط ؾبظٲبٴ تأٲيٵ ارتٳبٖي 

ٸ پؽ اظ آٴ زض ٢بٶٹٴ ؾبذتبض ٶٓبٰ ربٲٕ ضٞبٺ  1383ثٻ اؾبؾٷبٲٻ ٲهٹة ټيأت ٸظيطاٴ ٲٷت٣٭ اٲب زض ؾب٬  1358زض ؾب٬ ( قسٺ ثٹز
تٗييٵ قس ٦ٻ ( 1388ٲهٹة )٢بٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲبت ٦كٹضي  113ٸ ټٳچٷيٵ انالحيٻ ٲبزٺ ( 17ٲبزٺ )ٸ تأٲيٵ ارتٳبٖي 

 .ٲٷبؾت تط ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس 1383ٸيٗيت ٢ج٭ اظ 

 حل اغلي دس خػَظ اغالح كاسكشد لاًَى چيست؟  ساُ -7-4

اٲب ٶ٧تٻ ٲٽٱ ايٵ . اق٧بالتي ٦ٻ زض ثبال ثيبٴ قس، ٖٳستبً اظ َطي١ انالح ٢بٶٹٴ ٸ ثًٗبً اظ َطي١ انالح آييٵ ٶبٲٻ ٢بث٭ ضٕٞ اؾت

ثطاي ا٢كبض )اؾت ٦ٻ آحبض ٸ تجٗبت انالح ٢بٶٹٴ تأٲيٵ ارتٳبٖي چٷس ربٶجٻ اؾت ٸ ٪بٺ ثب ح٭ ي٥ ٲك٧٭، ٲك٧الت زي٫طي 

. اظ ٲٹاضز، انالح ٢بٶٹٴ ثٻ ٶٟٕ ي٧ي اظ ٢كطټب، ح٣ٹ٠ ٲ٧تؿجٻ ٢كط زي٫ط ضا تًييٕ ٲي ٦ٷسزض ثطذي . ثٻ ٸرٹز ٲي آيس( زي٫طي

ثيٳٻ )ثطاي انالح ټطي٥ اظ ٲٹيٹٖبت يب ٲٹاز ٢بٶٹٶي، الظٰ ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ٦ٻ ٦بضقٷبؾبٴ ٸارس قطايٍ ٸ ټٳچٷيٵ شيٷٟٗبٴ 

ٷس ٸ انالحبت ثٻ ٶحٹي پيكٷٽبز قٹز ٦ٻ يٳٵ اظ رٷجٻ ټبي ٲرتٯٝ ٲٹيٹٔ ضا ثطضؾي ٦ٷ( قس٪بٴ، ٦بضٞطٲبيبٴ، ثبظٶكؿت٫بٴ

، ؾرت ٪يطي ټبي ثي ٲٹضز زض ظٲيٷٻ ثط٢طاضي ٲعايبي ( تًٳيٵ ح٣ٹ٠ ثبظٶكؿت٫بٴ حب٬ ٸ آيٷسٺ)ت٣ٹيت ٲٷبثٕ نٷسٸ٠ 

 . اظ٦بضاٞتبز٪بٴ ٸ ثبظٲبٶس٪بٴ ٸ ټٳچٷيٵ ٸنٹ٬ ح١ ثيٳٻ اظ ٦بضٞطيبٴ ٦ٳتط قٹز
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 قاوًن پًلي ي باوكي -8

 دس ساستاي تمَيت فضاي كسة ٍ كاس چيست؟ كاسكشد اغلي لاًَى  -8-1

ټبي آٴ رٽت اضت٣بء  ثبٶ٥ رٽبٶي ٦ٻ ثٻ ثطضؾي چبضچٹة ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ چبٮف 2٪عاضـ ؾبالٶٻ اضظيبثي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض

ي٧ي اظ ايٵ . ټبيي ثطاي اضظيبثي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٦كٹضټب ٲٗطٞي ٶٳٹزٺ اؾت پطزاظز، قبذم ٸيٗيت ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٲي

ثب ٲٹيٹٔ ثطضؾي ٢ٹاٶيٵ ٲطتجٍ  ٮصا. قٹز ټب ٸ ثحج اذص اٖتجبضات ٸ تؿٽيالت ٲطثٹٌ ٲي ٦ٻ ثٻ ثبٶ٥ اؾتټب، اذص اٖتجبض  مقبذ

تٹاٶس ظٲيٷٻ ؾٽٹٮت ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٦كٹض ضا اضت٣بء ثركس ٸ ٲٹرت ضقس ايٵ  ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ اثٗبز ايٵ ثرف، ٲي ، ثٻاذص اٖتجبض

 .قبذم ٪طزز

ټب ٸ اذص تؿٽيالت ٸ اٖتجبضات ٲتٗسز ثٹزٺ ٸ قبيس ثطضؾي ٢بٶٹٴ پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي  ثط تأؾيؽ ٸ ٞٗبٮيت ثبٶ٥زض ٦كٹض ٲب ٢ٹاٶيٵ ٶبْط 

تط،  ثٻ ټٳيٵ رٽت الظٰ اؾت ثب زيسي ٸؾيٕ. ٪كب ٶجبقس ثبقس، ثٻ تٷٽبيي ضاٺ ٦كٹض ٦ٻ ثيكتط ٶبْط ثط ثبٶ٧ساضي ٲط٦عي ٲي

٧ي ٦كٹض، ٢بٶٹٴ ٖٳٯيبت ثبٶ٧ي ثسٸٴ ضثب، ٢بٶٹٴ تؿٽي٭ اُٖبي اي اظ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات اظ رٳٯٻ ٢بٶٹٴ پٹٮي ٸ ثبٶ ٲزٳٹٖٻ

انالح قٹٶس تب قبذم اذص اٖتجبض ... ټبي ذهٹني، ٢بٶٹٴ تٷٓيٱ ثبظاض ٚيطٲتك٧٭ پٹٮي ٸ  تؿٽيالت، ٢بٶٹٴ اربظٺ تأؾيؽ ثبٶ٥

 .٪صاضز، ضٸ ثٻ ثٽجٹز (ثبقس ټبي ٪عاضـ ؾبالٶٻ اضظيبثي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ثبٶ٥ رٽبٶي ٲي ٦ٻ ي٧ي اظ قبذم)

 آيا لاًَى تِ هأهَسيت اغلي خَد سسيذُ است؟  -8-2

ٲأٲٹضيت يب ټٳبٴ اټساٜ ٲص٦ٹض زض ٢بٶٹٴ پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ٦كٹض ٦ٻ اٮجتٻ زض ٢ؿٳت زٸٰ ايٵ ٢بٶٹٴ ثطاي ثبٶ٥ ٲط٦عي ٢يس قسٺ 

 . كٹضټب، تؿٽي٭ ٲجبزالت ثبظض٪بٶي ٸ ٦ٳ٥ ثٻ ضقس ا٢تهبز ٦ حّٟ اضظـ پٹ٬، حجبت ٲٹاظٶٻ پطزاذت: اؾت ٖجبضتٷس اظ

َي . زاٶيٱ تٹضٰ يب ٦بټف اضظـ پٹ٬ ٲٯي ٸ ٶٹؾبٶبت آٴ ي٧ي اظ ٖٹاٲ٭ احط٪صاض ثط ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض اؾت ټٳچٷبٴ ٦ٻ ٲي

ټبي اذيط تساٸٰ تٹضٰ زٸ ض٢ٳي ٸ ضٸٶس ثي حجبت آٴ ٲٹرت قسٺ اؾت ٦ٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٦كٹض ٲب ثب تهٹيطي پط  ؾب٬

اظ ايٵ ٲٷٓط ثٻ ٶٓط . ٪صاضي آتي زض ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض قٹز ټبي ؾطٲبيٻ تهٳيٱ پصيطي ضيؿ٥ ٲٹارٻ ٸ اظ ايٵ ٶٓط، ٲٹرت آؾيت

 .ٖٷٹاٴ ٲتٹٮي حّٟ اضظـ پٹ٬ ٲٯي ٖٳٯ٧طز ذٹثي ٶساقتٻ اؾت ضؾس ٦ٻ ثبٶ٥ ٲط٦عي ثٻ ٲي

 ضؾس ثبٶ٥ ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض حّٟ اضظـ اظ ؾٹي زي٫ط زض حٹظٺ اضظي ٶيع ثب تٹرٻ ٶٹؾبٶبت ٶطخ اضظ ثٻ ٶٓط ٲي

قٹز ثستط قسٴ  ټبيي اؾت ٸٮي آٶچٻ ٲكبټسٺ ٲي اٮجتٻ ايٵ ٶب٦بٲي، ٲٗٯٹ٬ ٖٯت. پٹ٬ ٲٯي ٶيع ٖٳٯ٧طز چٷساٴ ٲٷبؾجي ٶساقتٻ اؾت

 .اؾت ٲٯي ټب ثٻ ذبَط ٦بټف اضظـ پٹ٬ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض اظ حيج اٞعايف ټعيٷٻ

 ،ي اؾتٶبْط ثط تؿطيٕ ضقس ا٢تهبز يټب  ؾيبؾت يزض ارطا يزټٷسٺ ٖٳٯ٧طز ٶبٲُٯٹة ثبٶ٥ ٲط٦ع ٦ٻ ٶكبٴ ياظ رٳٯٻ ٲٹاضز

ثب . اقبضٺ ٶٳٹز ،قسٺ اؾت ټبيي ٦ٻ تٹؾٍ ثبٶ٥ ٲط٦عي تٗييٵ تٹاٴ ثٻ ٲٳٷٹٖيت اُٖبي تؿٽيالت ثٻ ٲت٣بييبٴ ثيف اظ ؾ٣ٝ ٲي

ټٳچٷيٵ زض ايٵ . ثبقٷس تٗييٵ قسٺ اظ زضيبٞت تؿٽيالت ٲحطٸٰ ٲي ټبي ٸرٹز ايٵ يٹاثٍ، ٲت٣بييبٴ تؿٽيالت ثيف اظ ؾ٣ٝ

نٹضت ت٧ٯيٟي تٗييٵ  ثٻ يتٹاٴ ثٻ يٹاثٍ ٲطثٹٌ ثٻ اذص ٸحبي١ ٸ ٦بضٲعز ثطاي ذسٲبت ثبٶ٧ي ٶيع اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ٪بټ يظٲيٷٻ ٲ

تٹاٶٷس اظ  ثبقٷس ٸ ٶٳي ٲي ټبيي زيتټب ثطاي اضائٻ ذسٲبت ثٻ ٞٗبالٴ ثبظاض ٦ؿت ٸ ٦بض زاضاي ٲحسٸ ٪طزٶس ٸ ثٻ تجٕ آٴ ثبٶ٥ ٲي

 .ٶٳبيٷس ټبي ذبل ثطاي ايٵ اقربل اؾتٟبزٺ ترٟيٝ

زضنس؛ ٸ تٹؾٍ  5ټب تٹؾٍ اقربل ح٣ي٣ي ٸ ٚيطؾٽبٲي ٖبٰ، ثيف اظ  تٹاٴ ثٻ ٲٳٷٹٖيت تٳٯ٥ ؾٽبٰ ثبٶ٥ ؾٹي زي٫ط ٲي اظ

٪صاضي ٲؤحط اظ اقربل ٚيطزٸٮتي  ثب ايٵ ٲٳٷٹٖيت، ٖٳالً اٲ٧بٴ ؾطٲبيٻ. زضنس، اقبضٺ ٶٳٹز 10ټبي ؾٽبٲي ٖبٰ، ثيف اظ  قط٦ت

 .قٹز ٪صاضاٴ ٲي اظ ٲ٣بزيط تٗييٵ قسٺ تٹؾٍ ؾطٲبيٻ ثيفؾٯت ٸ ثبٖج ثطٸظ ترٯٟبتي رٽت تٳٯ٥ ؾٽبٰ 

                                                
 
. Doing business  
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. ضٸ اؾت ټبيي ضٸثٻ زض ٲٹضز تؿٽي٭ ٲجبزالت ثبظض٪بٶي ٶيع ثبيس ٪ٟت ٢بٶٹٴ ٲعثٹض، زض ضاٺ ضؾيسٴ ثٻ ايٵ ٲأٲٹضيت ٶيع ثب ٦بؾتي اٲب

بي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض، ٶ٣بيم ايٵ ثرف زض ثبظاض ٸ زض ٲ٣ٹٮٻ زؾتطؾي آؾبٴ ٸ ٦ٱ ټعيٷٻ ثٻ ٲٷبثٕ ثبٶ٧ي ثطاي ٞٗبالٴ زض ًٞ

 . ٲكٽٹز اؾت

 دس ضشايظ فعلي اضكال اغلي لاًَى چيست؟ -8-3

تٗييٵ  ينٹضت زؾتٹض ٸرٹٺ ثٻ يزض حب٬ حبيط ثبٶ٥ ٲط٦عي ٶطخ ؾٹز ثبٶ٧ي ضا ثسٸٴ تٹرٻ ثٻ ٶطخ تٹضٰ ٸ ٖطيٻ ٸ ت٣بيب. 1

ايٵ ا٢ساٰ زٸٮت، ٶٓبٰ . ؾتارٻ ثٹزٺ اايٵ زض حبٮي اؾت ٦ٻ ٲيعاٴ ٶ٣سيٷ٫ي زض ربٲٗٻ ثب ضٸٶس ٞعايٷسٺ ٸ ضٸ ثٻ ضقسي ٲٹ. ٦ٷس يٲ

ايٵ يبضاٶٻ ٲبٮي پٷٽبٴ ثطاي ثٻ ٦بض٪يطي . ٲٗطٸٜ قسٺ اؾت« ؾط٦ٹة ٲبٮي»ثبٶ٧ي ٦كٹض ضا ثب ٲك٧ٯي ٲٹارٻ ؾبذتٻ اؾت ٦ٻ ثٻ 

 ؾط٦ٹة ٲبٮي،. ثطز ټبي ٞيعي٧ي، ثط اٶ٫يعٺ ٸ حزٱ اقتٛب٬ ٶيطٸي اٶؿبٶي ٮُٳٻ ظزٺ ٸ ٶطخ ثي٧بضي ضا ثبال ٲي ثيكتط ؾطٲبيٻ

 ،ټبي ٦ٱ ثبظزٺ ٸ الرطٰ ٦ٱ ضيؿ٥ ٦ٻ ثطاي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض قبيس آٶچٷبٴ ثبظزټي ٶساضز ضا ثٻ ؾٹي پطٸغٺ ټب ٦بضآٞطيٵ

ټبي  ٸ ثٷ٫بٺ( ثٻ ذبَط احط ٲٷٟي آٴ ثط حطٸت آٶٽب)اٶساظ ٦ٷٷس٪بٴ  ٲبٮي اثعاضي اؾت ثطاي اذص ٲبٮيبت اظ پؽ ؾط٦ٹة .٦كبٶس ٲي

ټبيي ٦ٻ  ٸ اٶت٣ب٬ ؾپطزٺ ٲطزٰ ثٻ ثٷ٫بٺ( ٦ٻ ثب ٲ٣ساض ٦ٳي ٸرٹٺ ثب ټعيٷٻ ثؿيبض ثبال ٸ يب ٚيط٢بث٭ زؾتطؾي ٲٹارٻ ٲي قٹٶس)ٲحطٸٰ 

 .زاضٶس اٲ٧بٴ زؾتطؾي ثٻ ٸرٹٺ اضظاٴ ٶٓبٰ ثبٶ٧ي ضا زاضٶسٲٷبثٕ ٢سضت  ٦ٻ ثب ثٻ زٮي٭ ضٸاثُيٖٳٹٲبً ٶب٦بضآٲسٶس ٸٮي 

زٸ ٢بٶٹٴ انٯي زض ايٵ ظٲيٷٻ يٗٷي؛ ٢بٶٹٴ پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ٦كٹض ٸيػٺ  ثٻ. ٢ٹاٶيٵ ٲب زض ظٲيٷٻ ثبٶ٧ساضي، ثؿيبض ٢سيٳي ټؿتٷس. 2

زض ايٵ ظٲيٷٻ . ټؿتٷس( ؾب٬ پيف 30) 1362ٸ ٢بٶٹٴ ٖٳٯيبت ثبٶ٧ي ثسٸٴ ضثب ٲهٹة ؾب٬ ( ؾب٬ پيف 40) 1351ٲهٹة ؾب٬ 

ٸٮي ٢بٶٹٴ پٹٮي ٸ . ټبي ثبٶ٥ ٲط٦عي ٸ ثبٶ٧ساضي، ٢ٹاٶيٵ ٲزعا زاضٶس ټب اٸالً ثطاي ټطي٥ اظ ثرف ثبيس تٹرٻ ٶٳٹز ٦ٻ ؾبيط ٦كٹض

سا٢٭ چٷس ثب ايٵ ٸرٹز حزٱ ٢بٶٹٴ ثبٶ٧ساضي ؾبيط ٦كٹضټب ثٻ تٷٽبيي ح. ثبٶ٧ي ايٵ زٸ ثرف ضا زض ي٥ ٢بٶٹٴ تزٳيٕ ٶٳٹزٺ اؾت

ثطٸظ ٶيبظټب ٸ ٲؿبئ٭ رسيس ٸ ٖسٰ ثبظٶ٫طي نحيح زض ٲتٹٴ ٢ٹاٶيٵ  زٮي٭ٮصا ثٻ . ثطاثط حزٱ ٢بٶٹٴ پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ٦كٹض ٲب اؾت

ټبي  ټب ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٶبٲٻ ټب، آييٵ قٹز ثركٷبٲٻ ثطاي پبؾر٫ٹيي ثٻ ٶيبظټبي رسيس ٸ ټٳبټٷ٫ي ثب قطايٍ ضٸظ، ٲكبټسٺ ٲي

ټبي ٲبٮي ٸ  اٞعايف ټعيٷٻ ب،ټ ٦بضي ز ٲٹرت ؾطزض٪ٳي ٸ ٦ال٫ٞي زض ٞٽٱ ٲ٣طضات، اٞعايف ٲٹاظي٦ٻ ذٹ قٹز ينبزض ٲ يٲتٗسز

 .قٹز ٪صاض ذبضري ثٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض ٲي ټعيٷٻ ٞطنت ثطاي ٦ؿت ٸ ٦بضټب ٸ ٶيع ٲبٶٕ ٸضٸز ؾطٲبيٻ

١ ٸ ٦بضٲعزټبي اضائٻ ذسٲبت ٸ اُٖبي ضا ٲٹْٝ ثٻ تٗييٵ ٶٹٔ ٸ ٲيعاٴ ٸحبي( ثبٶ٥ ٲط٦عي)حب٬ حبيط، ٢بٶٹٴ ٲ٣بٰ ٶبْط  زض. 3

٢بٶٹٴ پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ٦كٹض ثبٶ٥ ٲط٦عي ٲ٧ٯٝ ثٻ تٗييٵ  14ٲبزٺ  6ٖٷٹاٴ ٲخب٬، زض ثٷس  ثٻ. تؿٽيالت ٸ اٖتجبضات ٶٳٹزٺ اؾت

ٳٹزٺ ټبي نبزضٺ ٸ ٶٹٔ ٸ ٲيعاٴ ٸحبي١ ايٵ ٢جي٭ تٗٽسات ٶ ٶبٲٻ اؾٷبزي يب يٳبٶت ٖتجبضاتحسا٦خط ٶؿجي تٗٽسات ٶبقي اظ اٞتتبح ا

ٖٷٹاٴ ٲخب٬؛ ايٵ ٲٹيٹٔ ثبٖج  ثٻ. ذٹضز ټب زض ٢ٹاٶيٵ پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ٸ ثبٶ٧ساضي ثسٸٴ ضثب، ظيبز ثٻ چكٱ ٲي ايٵ ٶٹٔ ت٧ٯيٝ. اؾت

ثطاي رصة ٲكتطي، زض ٸحبي١ زضيبٞتي ذٹز ترٟيٟي اضائٻ  بٲٻ،ٶ قٹز، چٷبٶچٻ ثبٶ٧ي ثرٹاټس ثٻ زٮي٭ ثبال ثٹزٴ ٲجٯٙ يٳبٶت ٲي

 .پصيط ٶجبقس ٣طضات تٯ٣ي قسٺ ٸ اٲ٧بٴٶٳبيس، ايٵ ٦بض ذالٜ ٲ

ټبي ذبضري ٲٹرت قسٺ اؾت ٦ٻ ټعيٷٻ اضائٻ  ټب ٸ قٗت ثبٶ٥ ٸيػٺ ٲحسٸزيت ٞٗبٮيت ٶٳبيٷس٪ي ٻض٢بثت زض ثبظاض ثبٶ٧ي ث ٣ٞساٴ. 4

ايٵ ټٳچٷيٵ . ثبالتط ثبقس( ٲبٶٷس تط٦يٻ ٸ ثطظي٭)ذسٲبت ثبٶ٧ي ٶؿجت ثٻ ا٢تهبزټبي زي٫طي ٦ٻ چٷيٵ ًٞبي ض٢بثتي ضا زاضٶس 

ثٹزٺ ٸ يب ( ثبقس ټبي زاذٯي ٲي ٦ٻ ذبضد اظ ٖٽسٺ ثبٶ٥)٪صاضي  ټٷ٫ٟت ثطاي ؾطٲبيٻ جبٮٙټبيي ٦ٻ ٶيبظٲٷس ثٻ ٲ ٲك٧٭ ثطاي ثٷ٫بٺ

 .قٹز زٸ چٷساٴ ٲي( ټبي آٴ ٦كٹض ثبيس زض اضتجبٌ ثبقس ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ثب ثبٶ٥)٪صاضي ٶٳبيس  ثرٹاټس زض ٦كٹض زي٫طي ؾطٲبيٻ

اؾتٟبزٺ ٞٗبالٴ ثبظاض ٦ؿت ٸ . ثبقس ٗبالٴ ثبظاض ٦ؿت ٸ ٦بض، اثعاضټبي ٶٹيٵ ثبٶ٧ساضي اٮ٧تطٸٶي٥ ٲيټبي زؾتطؾي ٞ ي٧ي اظ ضاٺ. 5

ټبي اٖتجبضي، زضيبٞت ٸ پطزاذت اظ َطي١  ټب، ٦بضت ټب، ٲٹثبي٭ ثبٶ٥ ٦بض اظ اثعاضټبي ثبٶ٧ساضي اٮ٧تطٸٶي٥ ټٳچٹٴ ايٷتطٶت ثبٶ٥

ٺ ثط حّٟ اَٳيٷبٴ اظ تجبز٬ ٸرٻ زض ټٳبٴ ٮحٓٻ، ؾطٖت اٶزبٰ ، ٲٹرت ذٹاټس قس ٖالٸ...ؾيٱ ٸ  ثي( POS)ٞطٸـ  ٌٶ٣ب
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ٲتأؾٟبٶٻ زض ٢ٹاٶيٵ ثبٶ٧ي . ټب رٯٹ٪يطي ثٻ ٖٳ٭ آيس ٲجبزالت اٞعايف يبٞتٻ ٸ اظ اتالٜ ٸ٢ت اقربل زض ٲطارٗٻ ثٻ قٗت ثبٶ٥

ي٧ي اظ ايٵ ٲٹاضز ٦ٳجٹز . كسٺ اؾتتط ايٵ اثعاضټب زض ثبظاض، تٳٽيسي زيسٺ ٶ ايٳٵ ٸ٦كٹض ٲب، ثٻ ٖٯت ٢سيٳي ثٹزٴ، ثطاي اضائٻ ثٽتط 

 .ثبقس ټبي ٲزبظي ٸ ايٷتطٶتي ٲي ٲٹاز ٢بٶٹٶي ثطاي ايزبز ثبٶ٥

قٹز ٦ٻ ٲٷبثٕ  ٪صضز، ٲٹرت ٲي ټب ٲي ټب ٸ پبييٵ ثٹزٴ ؾُح اَالٖبت ٲطزٰ اظ آٶچٻ ٦ٻ زض ثبٶ٥ قٟبٞيت ٞٗبٮيت ثبٶ٥ ٖسٰ. 6

ذٹاټٷس، ضٞتٻ ٸ ٲت٣بييبٴ ٸارس  ٲي( ټب ثبٶ٥)ٲهطٜ ايٵ ٸرٹٺ  ټب ثٻ زٸض اظ چكٳبٴ ٖٳٹٰ ربٲٗٻ ثٻ ټط ٦زب ٦ٻ ٲتٹٮيبٴ ثبٶ٥

 .ٸرٹٺ ٲحطٸٰ ثٳبٶٷس ٵقطايٍ زض ثبظاض ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض، اظ اي

٪ٹي ٶيبظټبي ٲٹرٹز زض  ټبي ٲٹرٹز زض ٢ٹاٶيٵ ٞٗٯي زض ذهٹل ٣ٖٹز ثطاي اُٖبي تؿٽيالت، پبؾد تٹرٻ ٶٳٹز ٦ٻ ْطٞيت ثبيس. 7

ثٻ ټٳيٵ زٮي٭، ت٣بيبي ثؿيبضي اظ ٲت٣بييبٴ ثطاي زضيبٞت تؿٽيالت، ثٻ زاليٯي چٹٴ ٖسٰ ثبقس ٸ  ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض ٶٳي

 . قٹز ثسٸٴ ضثب، ٲطزٸز اٖالٰ ٲي ٶ٧يٲُبث٣ت ثب ٣ٖٹز ٲهطح زض ٢بٶٹٴ ٖٳٯيبت ثب

زض  ټب ٸ ت٣ؿيٱ ٸْبيٝ ثطاي آٶٽب ٦ٻ ٲٷزط ثٻ ٖسٰ تٷبؾت ٖطيٻ ٸ ت٣بيبي ٲٷبثٕ ٸ ذسٲبت ثبٶ٧ي ثٷسي ثبٶ٥ ت٣ؿيٱ ٖسٰ. 8

ايٵ اٲط . ثبقس ټبي ثبٶ٧ي زض ٦كٹض ٲي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض اؾت، اظ زي٫ط ٲك٧الت ٲٹرٹز زض حٹظٺ ٢ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ ثٻ ٞٗبٮيت

ټبي ثبٶ٧ي ٸ اؾتٟبزٺ اظ تٳبٲي ٣ٖٹز ثطاي اُٖبي  اٶزبٰ تٳبٲي ٞٗبٮيت ثٻټبي ٦كٹض، ٲزبظ  ثبٖج قسٺ اؾت تٳبٲي ثبٶ٥

ٮيت آٶٽب زض ثبظاض ٦ؿت ٸ ٦بض ثؿيبض ثعض٨ قسٺ ٸ اُٖبي تؿٽيالت ذطز، ثطاي آٶٽب نطٞٻ زض ٶتيزٻ اٶساظٺ ٞٗب. تؿٽيالت ثبقٷس

يب ٲت٣بييبٴ اؾتٟبزٺ اظ تؿٽيالت زض ٢بٮت ( ټب ثٻ زٮي٭ رصاة ٶجٹزٴ ثطاي ثبٶ٥)ٮصا ٲت٣بييبٴ ذطزتط تؿٽيالت . ا٢تهبزي ٶساضز

زض ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض، ټٳٹاضٺ زض اذص تؿٽيالت ثب  (ثٻ زٮي٭ پطزاذت ؾٹز ٦ٳتط زض ٲ٣بث٭ ٣ٖٹز ٲكبض٦تي)اي  ٣ٖٹز ٲجبزٮٻ

 .ٲك٧٭ ٲٹارٻ ټؿتٷس

اظ رٷجٻ ثبظاض پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ٸ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ثطاي ٞٗبٮيت ثرف ذهٹني زض ايٵ ثبظاض ثٻ ٲؿئٯٻ ٶ٫بٺ ٦ٷيٱ، اظ آٶزب ٦ٻ  ا٪ط. 9

ٲبٶٷس ؾطٲبيٻ الظٰ، ٲح٭ رٛطاٞيبيي )ٸضٸز ثٻ ايٵ ثبظاضاٶس، اٮعاٲبت  ثٷسي زض ٶٽبزټبي ايٵ ثبظاض اضائٻ ٶسازٺ ٢ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ، ت٣ؿيٱ

تٗييٵ قسٺ اؾت ٦ٻ ٦بض ضا ثطاي ٸضٸز ٲت٣بييبٴ ذطز ثٻ ايٵ ثبظاض،  3ټبي تزبضي نطٞبً ثطاي ثبٶ٥...( ٞٗبٮيت، قطايٍ ٲؤؾؿيٵ ٸ 

ثيٷي قسٺ ثٹز، ٸضٸز ثٻ  پيفتطي اظ ٶٽبزټبي ثبظاض پٹ٬ زض ٢بٶٹٴ  حب٬ آٶ٧ٻ ا٪ط اٶٹأ ذطزتط ٸ ترههي. ثؿيبض ؾرت ٦طزٺ اؾت

 .ثٹز تط ٲي ايٵ ثبظاض ؾٽ٭

 حل اغلي دس خػَظ اغالح كاسكشد لاًَى چيست؟ ساُ -8-4

ټبي زؾتٹضي  ټبي ٲتٳط٦ع ٸ ؾيبؾت ضيعي ، ٢بٶٹٴ ثبيس ثيكتط اظ ؾبظٸ٦بض ثبظاض ثٻ ربي ثطٶبٲٻ(ؾط٦ٹة ٲبٮي)ح٭ ٲك٧٭ اٸ٬  ثطاي

اؾتٟبزٺ ٶٳبيس تب اظ ؾٹء ( ٢بٶٹٴ پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ٦كٹض 14ٲبزٺ )ا٢تهبز ټبي ٲرتٯٝ  ثطاي تٗييٵ ٶطخ ؾٹز ٸ تؿٽيالت ثٻ ثرف

ټبي ثبظاض ٦ؿت ٸ ٦بض ثٻ ٲٷبثٕ ثبٶ٧ي، ثب  زض ايٵ نٹضت، زؾتطؾي ټٳٻ ثرف. ٪يطي قٹز پيف ٴذٹاضي تب حس اٲ٧ب اؾتٟبزٺ ٸ ضاٶت

 .قٹز ټعيٷٻ ٦ٳتط ٸ ٲؿبٸي ثطاي ټٳٻ ٸ زض ي٥ قطايٍ ض٢بثتي ؾبٮٱ ٲٽيب ٲي

، ثبيس ٢ٹاٶيٵ، ٲ٣طضات ٸ ؾبيط (ٶٹا٢م ٢بٶٹٶي ثطاي ايزبز ثبٶ٧ساضي ٶٹيٵ/ ٢سيٳي ثٹزٴ ٢ٹاٶيٵ)٧٭ زٸٰ ٸ پٷزٱ ح٭ ٲك ثطاي

زض ايٵ ظٲيٷٻ يطٸضي اؾت تب زض حس اٲ٧بٴ، ثؿيبضي اظ ٲؿبي٭ ٲٹضز ٶيبظ زض ي٥ يب زٸ . يٹاثٍ ٲطثٹٌ ضا تزٳيٕ ٸ ثٻ ضٸظ ٶٳٹز

ټبي ٲتٗسز ٸ ثٻ تجٕ آٴ اظ  ٶبٲٻ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٹٶي، اظ نسٸض ثركٷبٲٻ، آييٵ٢بٶ ٲ٣طضات٢بٶٹٴ ٖٷٹاٴ قٹز تب ثب ٸايح ثٹزٴ 

 .٪يطي قٹز ؾطزض٪ٳي زض ٞٽٱ ٲ٣طضات پيف

ټب اربظٺ ثسټس تب ثب اذتيبض ذٹز، ٸحبي١ ٸ ٦بضٲعزټبي اضائٻ  ، ٢بٶٹٴ ثٻ ثبٶ٥(ت٧ٯيٟي ثٹزٴ ٸحبي١ ٸ ٦بضٲعزټب)ح٭ ٲك٧٭ ؾٹٰ  ثطاي

 .ات ضا تٗييٵ ٸ اذص ٶٳبيٷس ٸ اظ تٗييٵ زؾتٹضي آٴ تٹؾٍ ٲ٣بٰ ٶبْط، تب حس اٲ٧بٴ ارتٷبة قٹزذساٲبت ٸ اُٖبي تؿٽيالت ٸ اٖتجبض
                                                
 
. Full commercial  
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ټبي  ، ٢بٶٹٴ ٲطثٹٌ ثٻ ثبظاض ثبٶ٧ي ٦كٹض ثبيس اٲ٧بٴ حًٹض ثبٶ٥(ټبي ذبضري زض ٦كٹض ٖسٰ ٞٗبٮيت ثبٶ٥)ح٭ ٲك٧٭ چٽبضٰ  ثطاي

ٲٷٓٹض  ټبي ؾطٲبيٻ ذبضري ضا اظ َطي١ تؿٽي٭ ٞطايٷسټبي ٢بٶٹٶي، ثٻاٮٳٯٯي ٸ ثبظاض ذبضري زض ٦كٹض ٸ ٶيع زؾتطؾي ثٻ اٖتجبضات ثيٵ

 .ثعض٨ ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس ٪صاضي ټبي ؾطٲبيٻ تأٲيٵ ٲبٮي َطح

ټب ٸ اٞعايف ؾُح  ؾبظي ٞٗبٮيت ثبٶ٥ ؾبظ قٟبٜ ، ٢بٶٹٴ ثبيس ظٲيٷٻ(ټب ٖسٰ قٟبٞيت زض ٞٗبٮيت ثبٶ٥)ح٭ ٲك٧٭ قكٱ  ثطاي

ٻ ټط ٢سض اَالٖبت ثيكتطي زض زؾتطؼ ٲطزٰ ٪صاقتٻ قٹز، اٲ٧بٴ ؾٹء اؾتٟبزٺ، پطزاذت چطا ٦. آ٪بټي ٲطزٰ زض ايٵ ذهٹل ثبقس

تٹاٶس ثٻ ٲ٣ساض ٢بث٭ تٹرٽي  يبثس ٸ زض ٶتيزٻ ټعيٷٻ ٦ؿت ٸ ٦بض زض ايطاٴ ٲي ٲي ټف٪طي ٦ب ذٹاضي ٸ ٞٗبٮيت ٸاؾُٻ ضقٹٺ، ضاٶت

 .٦بټف يبثس

٢بٶٹٴ ثبٶ٧ساضي ثسٸٴ ضثب ثطاي پبؾر٫ٹيي ثٻ ٶيبظ ٲت٣بييبٴ  ٖسٰ ٸرٹز ْطٞيت ٦بٞي زض ٣ٖٹز ٲٹرٹز زض)ح٭ ٲك٧٭ ټٟتٱ  ثطاي

( اؾالٲي)ټبي ٲٹرٹز زض ٢ٹاٶيٵ ٞٗٯي زض ذهٹل ٣ٖٹز ثطاي اُٖبي تؿٽيالت ضا ثب تٗطيٝ اثعاضټبي  ، ثبيس ْطٞيت(ٲٷبثٕ ثبٶ٧ي

اٞعايف اؾت٣جب٬ اظ ټبي ٢بٶٹٶي ثطاي  ثبٶ٧ساضي زض ٦كٹض ٸ ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ ظٲيٷٻ ٻتأٲيٵ ٲبٮي رسيس زض ٢ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ ث

 .اٮحؿٷٻ، ٲطتٟٕ ٶٳبييٱ ٢طو

، ٢ٹاٶيٵ ثبٶ٧ساضي (تط ټبي ذطز ٸ ٲتٷٹٔ ٖسٰ ٸرٹز ثبٶ٥/ٖسٰ تٷبؾت ٖطيٻ ٸ ت٣بيب زض ثبظاض پٹ٬)ح٭ ٲك٧٭ ټكتٱ ٸ ٶٽٱ  ثطاي

ټب يب  ٮيت ثبٶ٥ثٷسي ٶٳبيٷس ٦ٻ اٲ٧بٴ ٞٗب ټبي ٸاؾُٻ پٹٮي ضا ت٣ؿيٱ ټب ٸ ؾبيط ثٷ٫بٺ ٦كٹض ثبيس ثٻ ٶحٹي ٲؤؾؿبت ٲبٮي، ثبٶ٥

 .ٶيع اٲ٧بٴ ٞٗبٮيت زاقتٻ ثبقٷس( اظ حيج رٛطاٞيبيي ٸ ثبظاض ټسٜ) اي ٣ٻټبي ٸاؾُٻ پٹٮي ذطز ٸ ٲٷُ ٶٽبز

ثيٷي تب ٸضٸز ا٢كبض  تط ٶٽبزټبي ثبظاض پٹ٬ ضا پيف ؾٹي زي٫ط ٢ٹاٶيٵ ٲعثٹض ثبيس قطايٍ تأؾيؽ ٸ ايزبز اٶٹأ ذطزتط ٸ ترههي اظ

 .تط قٹز ي ٸ اٞعايف ٖطيٻ زض ايٵ ثبظاض، زض ٦كٹض آؾبٴٲرتٯٝ ثٻ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ثبٶ٧

ټب ٸ  تط ثط ٦ٯيٻ ثبٶ٥ ذبتٳٻ، آذطيٵ پيكٷٽبز ثطاي ثٽجٹز ٢ٹاٶيٵ پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ايٵ ٦ٻ؛ ٢ٹاٶيٵ ٲعثٹض ثبيس ظٲيٷٻ ٶٓبضت ٢ٹي زض

ٶحٹ ٲؤحطي اظ  ټٱ ٶٳبيٷس تب ثتٹاٴ ثٻٸ اٞعايف اذتيبضات آٴ ٲ٣بٰ ٞطا( ثبٶ٥ ٲط٦عي)ٶٽبزټبي ثبظاض پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ضا تٹؾٍ ٲ٣بٰ ٶبْط 

ٲٷبثٕ ثبٶ٧ي ثٻ ٲت٣بييبٴ ٸرٹٺ زض ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض ٲٳبٶٗت ٶٳٹز ٸ ټٳچٷيٵ اظ ثطٸظ ٲربَطات  هبلثطٸظ ٞؿبز زض اذت

زض ثبظاض ٦ؿت ٸ ٦بض ثبٶ٧ي ٦كٹض ٸ ثٻ تجٕ آٴ ثط ټٱ  4ټب زض ايٟبي تٗٽسات ذٹز ټب ٸ زض ٶتيزٻ ٶبتٹاٶي ثبٶ٥ قسيس ثطاي ثبٶ٥

 .ٖسيسٺ زض ٦٭ ا٢تهبز ٸ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٦كٹض ٶيع رٯٹ٪يطي ٶٳٹز تذٹضزٴ حجبت ٲبٮي زض ايٵ ثبظاض ٸ ثٻ ٸرٹز آٲسٴ ٲك٧ال
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 قاوًن مىاقصات -9

 اَمیت ي جايگاٌ  قاوًن مىاقصات در اقتصاد ملي

تهط   ، زض ثهيف  ؾبظي ٸ اٞهعايف ٶ٣هف ثرهف ذهٹنهي     ټب، ذهٹني ٦ٹچ٥ ٦طزٴ زٸٮتثطاي ټبي ٞٗٯي رٽبٶي  ضٚٱ تالـ ٖٯي

ذهبَط  ټهب ثهٻ    ٦ٻ زٸٮت يؾبذتبضي رسيس اتتٛييط ٖٯيطٚٱزض ٸا٢ٕ، . زاضزثطٖٽسٺ ٦كٹضټب ثرف ٖٳٹٲي ټٳچٷبٴ ٶ٣ف اؾبؾي ضا 

ټٳچٷهبٴ  ټهبي ارتٳهبٖي،    ٦ٷٷس ٸ ټٳچٷيٵ ٶيهبظ ثهٻ ذهسٲبت رسيهس زض ثرهف      تزطثٻ ٲي 5«تأٲيٵ ٲبٮي اظ ثيطٸٴ»تٳط٦عظزايي ٸ 

 .ثبالؾت

ثٻ نهٹضت پيٳبٶ٧هبضي    ټبي ثرف ذهٹني حزٱ ٲٷب٢هبت ٶيع ثطاي اؾتٟبزٺ اظ تٹاٶبيي ، زاٲٷٻ ذسٲبت زٸٮتثبال ضٞتٵ ٲٹاظات ثٻ 

ايٵ ٦ٻ  ٺ اؾتآٴ زض ا٢تهبز ٲٯي ٸ اقتٛب٬ ٪طزيساټٳيت يطيت ثٻ اٞعايف ٲٷزط اٞعايف حزٱ ٲٷب٢هبت ٶيع . اٞعايف يبٞتٻ اؾت

 .ټبي زٸٮتي ټٳطاٺ ثٹزٺ اؾت تٛييطات زض ٢بٶٹٶ٫صاضي ٲٷب٢هٻثب اٲط ٶيع ذٹز 

ٸٮي ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثهٹٌ ثهٻ    اؾت، آٴ ٦كٹض حٳبيت اظ نٷبيٕ زاذٯي يټط٦كٹضٲبٮي ٲزٳٹٖٻ ٢ٹاٶيٵ ي٧ي اظ اټساٜ ا٪طچٻ 

ټب ضا ثطاي ضٞتهبض ٲٷههٟبٶٻ ٸ زؾتطؾهي     ٢ٹاٶيٵ ٲص٦ٹض ح١ ٲٯت. سٶٸضظ  الت زٸٮتي تأ٦يس ٲيزض ٲٗبٲ« ض٢بثت»ثط ٲٷب٢هبت ٲكرهبً 

قٹز ٸ ثهط   ٶيع ٢يس ٲيحتي زض تٗطيٝ ضٸـ اؾتبٶساضز ٲٷب٢هٻ  ايٵ ح١ثٻ َٹضي  ؛سٷقٷبؾ ثطاثط ثٻ ٢طاضزازټبي زٸٮتي ثٻ ضؾٳيت ٲي

قٹز تب زض ٲٷب٢ههبت   ٶٟٕ اٖالٰ ٲي ټبي شي َطٜثطاي ٦ٯيٻ  ٖٳٹٲي آ٪ٽي اظ َطي١ٞطنتي اؾت ٦ٻ ايٵ اؾبؼ ٲٷب٢هٻ ٖجبضت اظ 

 .٦ٷٷسٖٳٹٲي ثط اؾبؼ اؾٷبز ٲٷب٢هٻ قط٦ت 

 ًحَُ اثش هٌالػات تش سلاتت .1

ؾٽٱ ثعض٪ي اظ ٲربضد ( ذطيس ٦بال ٸ يب ذسٲبت ثطاي ثرف ٖٳٹٲي)زض ي٥ ا٢تهبز تٽيٻ ٸ تساض٤ ٦بال ٸ ذسٲبت اظ َطي١ ٲٷب٢هٻ 

٦ٷس ا٪طچٻ ايٵ ؾٽٱ زض ٦كٹضټبي ٲرتٯٝ ٲتٟهبٸت اؾهت    ت٣بيب ثطاي ٦بال ٸ ذسٲبت ضا اظ آٴ ذٹز ٲيٖٳٹٲي ٸ ثٻ تجٕ آٴ ٲيعاٴ 

ٸٮي زض ثبظاض ثطذي ٦بال ثطتطي ٲُٯ١ ثب ذطيساضټبي زٸٮتي اؾت ٮصا اظ ايٵ َطي١ ٞطآيٷس ( زضنس اؾت( 11-18)ٲخال زض اٶ٫ٯؿتبٴ )

 .تٹاٶس نٹضت ث٫يطز ايٵ احط٪صاضي ثٻ َطٸ٠ ٲرتٯٝ ٲي.يط ٢طاض زټستٹاٶس ٲيعاٴ ض٢بثت زض ثبظاض ضا ثٻ قست تحت تبح ٲٷب٢هٻ ٲي

 اثشگزاسي تش ضشايظ تاصاس  -1-2

 يطز اي اظ ٦بال ٸ ذسٲبت ضا زضثطٲي ٪صاضي حٹظٺ ٪ؿتطزٺ ٲٷب٢هٻ٪ 

 ٶٹٔ ٞطايٷس ثط٪عاضي ٲٷب٢هبت ثط ٶحٹٺ اؾتٟبزٺ ٦بضآٲس اظ ٶيطٸي ذال٠ 

 جٍتبحيط٪صاضي زض قطايٍ ثبظاض٦بالټب ٸ ذسٲبت ٲطت 

ٞطايٷس ٲٷب٢هٻ ټٱ زاضاي احطات ٲخجت ٸ ټٱ زاضاي احطات ٲٷٟي ثطاي ض٢بثت زاقتٻ ثبقس تحطي٥ ت٣بيهب ثهطاي ٦هبال ٸ يهب ذهسٲتي      

ٸ يب ترطيت ض٢بثت اظ َطي١ ايزهبز  ( احط ٲخجت)ټب  ٪صاضي ٸ اضت٣بء ٶٹآٸضي ذبل رٽت تبٲيٵ تزٽيعات ذبل رٽت اٞعايف ؾطٲبيٻ

 (.احط ٲٷٟي) ايٷس ٲٷب٢هٻ پيٳبٶ٧بضاٴ ذبل ټبي ذبل ثطاي ٸضٸز ثٻ ٞط ٲحسٸزيت

 :ثٻ ٖٷٹاٴ ٲخب٬. ٦ٷس اظ َطٜ زي٫ط ايٵ احط اظ َطي١ ٶٹٔ ٢بٶٹٶ٫صاضي ٸ پطزاذت ثٻ رعئيبت ٞطايٷس ٲٷب٢هٻ ايٵ ٶ٣ف ضا ايٟب ٲي 

 تٷٓيٱ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲكرم ثطاي ثطضؾي رعئيبت ٲٷب٢هبت ذبل زض ثبظاضټبي ذبل 

  ذطيسټبي ذٹز ٸ َطاحي ٞطايٷس ٲٷب٢هٻتٷٓيٱ ضاټٷٳب زض ذهٹل ٶحٹٺ 

 ٲؿبٖسٺ ثٻ قٷبؾبيي ثبظاضټبيي ٦ٻ احتٳب٬ اٞعايف ض٢بثت زض آٶٽب ٸرٹز زاضز 

 
                                                
1. Out Sourcing. 
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 تعذ صهاًي اثشگزاسي -2-2

 .تٹاٶس ثٻ زٸ ضٸـ احط٪صاض ثبقس ثٻ ٮحبِ ثٗس ظٲبٶي ٞطايٷس ٲٷب٢هٻ ٲي

 ُصاضاٴ ذبل اظ  حط٪صاضي ثط ض٢بثت ٲٹرٹز ثيٵ ٲٷب٢هٻثٻ ٖٷٹاٴ ٲخب٬ ا. ٦ٷٷس٪بٴ ثبٮ٣ٹٺ احط٪صاضي ثط ٖطيٻ :هذت اثش كَتا٪

ټب ٸ ٲحسٸز٦طزٴ ٦بالټب ٸ ذسٲبت زض حٹظٺ ٲكرم ٸ يب ؾٟبضـ ٦بال ٸ يب  َطي١ ٦بضؾپبضي ثٻ تٗساز ٲكرهي اظ قط٦ت

 .ذسٲبت ثب ت٧ٷٹٮٹغي ذبل

 تٛييط ؾبذت ثبظاض ٸ ٪صاضي ٸ ٶٹآٸضي ثطذي ٦بال ٸ ذسٲبت ٸ ض٢بثتي ٦طزٴ ثبظاض ٲيعاٴ ؾطٲبيٻ تٗييٵ: اثش تلٌذهذت ،

 .٪طاٴ زض آيٷسٺ ٲٷ٧ٗؽ قٹز تٹاٶس زض ٲيعاٴ ض٢بثت ٲٷب٢هٻ ت٧ٷٹٮٹغي ٦ٻ ٲي

 

 كٌٌذُ سلاتت ّاي ًمض صهيٌِ .2

تٹاٶس ثههٹضت ض٢بثهت    ٦ٷس  ايٵ ض٢بثت اظ ي٥ َطٜ ٲي ٲخ٭ ټط ثبظاضي ا٢تهبزي زض ثبظاض ٲٷب٢هبت ٶيع ض٢بثت ٶ٣ف اؾبؾي ايٟب ٲي

زض ٞطايٷس ٲٷب٢هٻ ق٧٭ ث٫يطز ٸ اظ َطٜ زي٫ط ض٢بثت ثٻ نٹضت ٖٳٹزي ثبقس ٦ٻ ( ٦ٷٷس٪بٴ ض٢بثت)٦ٷٷس٪بٴ  ا٣ٞي ثبقس ثيٵ قط٦ت

تطيٵ ٶ٣م ٦ٷٷسٺ ض٢بثت ٲٹيٹٔ تجبٶي اؾهت   ٖٳسٺ. ٶٟٹش آق٧بض قٹز تٹاٶس زض ٢بٮت تًييٕ ح٣ٹ٠ پيٳبٶ٧بضاٴ تٹؾٍ ٶيطٸټبي شي ٲي

 .ټبي ٲرتٯٟي زاقتٻ ثبقس تٹاٶس ظٲيٷٻ ٦ٻ ٲي

 

 اًَى هٌالػاتكاسكشدّاي اغلي ل .3

 :٦بض٦طزټبي انٯي ٢بٶٹٴ ٲٷب٢هبت

  (ثٹزٴ  ٲ٣طٸٴ ثٻ نطٞٻ)ا٢تهبزي ثٹزٴ  

 ٦بضاٲسي 

 قٟبٞيت 

 ٖسٰ تجٗيى 

 پبؾر٫ٹيي 

 اظ نٷبيٕ زاذٯي ٸ اقتٛب٬ حٳبيت 

 تٹؾٗٻ ٲٯي 

  ّٟاٲٷيت ٲٯي ح 

 

 هطكالت عوذُ تشگضاسي هٌالػات .4

 ٪ؿتطز٪ي زاٲٷٻ آٴ – 1
 پيچيسٺ قسٴ ٞطآيٷس ثط٪عاضي ٲٷب٢هٻ – 2
 ٖسٰ تٗطيٝ ز٢ي١ اظ ٲٹيٹٔ ٦بالټب ٸ ذسٲبت اٶحهبضي – 3
 اي ثٹزٴ اي ٸ ٲٹيٹٔ ٲٷب٢هبت پيچيسٺ ٸ اضتجبٌ پيچيسٺ ثٹزٴ ثب زٸٲطحٯٻ ٖسٰ قٟبٜ ثٹزٴ اضتجبٌ ٲٷب٢هبت زٸٲطحٯٻ – 4
 بٲحٹضيت پطٸٺ ټبي ٖٳطاٶي زض ٢بٶٹٴ ٸ ٖسٰ تٹرٻ ٦بٞي ثٻ ٲًٕ ذطيسټ – 5
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 حل اساسي ساُ .5

 ټبي ٖٳطاٶي ت٧ٟي٥ ثرف ذطيسټب اظ ٢بٶٹٴ ثٻ زٮي٭ تؿٯٍ ٢بٶٹٴ زض حٹظٺ ثط٪عاضي پطٸغٺ -

 ٸا٪صاضي ثرف ذطيسټب  زض حٹظٺ ٦بالټبي پصيطٞتٻ قسٺ زض ثٹضؼ ٦بال ٸ ؾبظٸ٦بض حب٦ٱ ثط ثٹضؼ ٦بال -

 ٦بټف اؾتخٷبئبت -

 ت٧ٟي٥ ٲٹاضز ٲؿتخٷي اظ ٲٷب٢هبت ثٻ ٮحبِ ٲٹيٹٖي ٶٻ زؾت٫بټي  -

 تٗطيٝ ز٢ي١ ٲٹيٹٖبت اٶحهبضي -
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 ّا لاًَى ّذفوٌذ كشدى ياساًِ -11

 كاس چيست؟ٍ  كاسكشد اغلي لاًَى دس ساستاي تمَيت فضاي كسة -11-1

ټب ٲبٶٕ ترهيم ثٽيٷٻ ٲٷبثٕ قسٺ ٸ ضقس ا٢تهبزي ضا ٦بټف ذٹاټس زاز ٸ اظ ؾٹي زي٫ط ثب ايزبز ٦ؿهطي   ټب ثب تحطيٝ ٢يٳت يبضاٶٻ

ټب اظ َطي١ تٛييهط ٢يٳهت ٶؿهجي     ثٷبثطايٵ زٸٮت. ٪صاضز ټبي ارتٳبٖي آحبض ٦الٶي ثط ا٢تهبز ٲٯي ثط ربي ٲي ثٹزرٻ ٸ اٞعايف ټعيٷٻ

ټٳچٷيٵ ټط اٶساظٺ ٦ٻ قٟبٞيت زض ا٢تهبز ٪ؿهتطـ  . زټٷس ټبي ا٢تهبزي ضا تحت تبحيط ٢طاض ٲي ثرف ٦بالټب ٸ ذسٲبت ضقس ٸ تٹٮيس

 . يبثس ټبي ٲٹٮس ٦بټف ٲي ٪صاضي يبثس ٸ ٲساذٯٻ زٸٮت زض ٶٓبٰ ٢يٳتٽبي ٦ٳتط قٹز، اٶحطاٜ اظ ؾطٲبيٻ

ٸ ثهب ثهٻ ٦هبض٪يطي    . ٦هطز  ٹ٠ ضا زٶجهب٬ ٲهي  ټب اټساٜ ٞ ټب ثب ټسٜ انٯي ٦بټف يبضاٶٻ ٪يطي ٢بٶٹٴ ټسٞٳٷس٦طزٴ يبضاٶٻ زٸٮت ثب پي

ؾهٗي زض ٦ٷتهط٬   ٲيعاٴ ضٞبٺ قٽطٸٶساٴ،  حٳبيت اظ نٷبيٕ، ثرف ټبي تٹٮيس، حّٟ ٸ ثٽجٹز ؾيبؾت ټبي حٳبيتي ٲٷبؾت زض ظٲيٷٻ

 .آحبض ٸ پيبٲسټبي آٴ زاقت

 آيا لاًَى تِ هأهَسيت اغلي خَد سسيذُ است؟  -11-2

َطح، ثطٶبٲٻ يب ا٢ساٰ، ٲيعاٴ زؾتيبثي ثٻ ټسٞي اؾهت ٦هٻ ثهطاي آٴ تٗيهيٵ     انٯي تطيٵ ٲٗيبض زض ؾٷزف ٲُٯٹة ثٹزٴ ٶتيزة ي٥ 

قسٺ اؾت ٸ ټط٪ٹٶٻ اٶحطاٜ اظ ټسٜ، ثيبٶ٫ط ٸرٹز ٶ٣م يب اق٧ب٬ زض َي ٲؿيط ثٻ ؾٳت ٲ٣هٹز اؾت ٦ٻ ثبيس ثب ؾهطٖت ٸ ز٢هت   

 .آٴ ذٹاټس قسقٷبؾبيي ٸ ضٕٞ قٹز، ظيطا ازاٲة ٦بض زض ؾٳت ٸ ؾٹيي ٚيط اظ ټسٜ، ٲٹرت زٸضي ټطچٻ ثيكتط اظ 

٦ٻ   7آٸضي قسٺ ٣ٍٞ ثٻ ي٥ ثٷس اظ ٲبزٺ  ٶٳٹز ٸٮي ٖٳالً تٳبٲي پٹ٬ رٳٕ ٢بٶٹٴ ثبظتٹظيٕ ٸ ټسٞٳٷسي ضا زٶجب٬ ٲي 11ٸ  8،  7ٲٹاز 

ټٳبٴ پطزاذت ٶ٣سي ثٻ ذبٶٹاضټب اؾت نٹضت ٪طٞت ٸ زض ٖٳ٭ ؾبيط ثٷسټب ٸ ٲٹاز ارطا ٶ٫طزيس ٸ زض ٶتيزٻ ثٻ ټسٜ ذهٹز ٶطؾهيسٺ   

 .اؾت

 فعلي اضكال اغلي لاًَى چيست؟  دس ضشايظ -11-3

اؾهتٟبزٺ اظ قهيط،    .ټسٜ ٪صاضي اؾبؾي زض پطزاذت يبضاٶٻ ثٻ ٦بالټبي اؾبؾي، ثبالثطزٴ ؾُح ضٞبٺ ٸ حّٟ ؾالٲت ربٲٗٻ اؾت -1

ثٻ نٹضت ٶبٴ، ٪ٹقت، ٲبؾت ٸ حتي زاضٸ ثطاي ثبالثطزٴ قبذم ټبي ؾالٲت ربٲٗٻ ي٧ي اظ اټساٜ ٲٽٱ زٸٮت زض پطزاذت يبضاٶٻ 

ثبيس  .اٶتٓبض ٲي ضٸز زٸٮت ثب ٶ٣سي ؾبظي يبضاٶٻ ټب ټٳچٷبٴ ثب ضاټ٧بضټبيي ٶؿجت ثٻ ټسٜ ٪صقتٻ حؿبؾيت زاقتٻ ثبقس .اؾت ٦بال

تٹرٻ زاقت ٦ٻ ٪طچٻ زټ٥ ټبي ٲرتٯٝ زضآٲسي ثُٹض ي٧ؿبٴ اظ يبضاٶٻ ٦بالټبي اؾبؾي اؾتٟبزٺ ٶٳي ٦ٷٷس، اٲب ٶٟؽ ثٽهطٺ ثهطي   

ٲُبث١ ٪عاضـ ٸظاضت ثبظض٪بٶي زض حب٬ حبيط زض اٚٯت زټه٥  . طاي زٸٮت ثباټٳيت اؾتزټ٥ ټبي پبييٵ زضآٲسي اظ ايٵ ٦بالټب ث

ثب  .ټبي زضآٲسي ٲهطٜ ٦بالټبي اؾبؾي ظيط حس اؾتبٶساضز اؾت ٦ٻ ايٵ ٸيٗيت زض َج٣بت ٲؿتًٗٝ ربٲٗٻ ثٻ ٲطاتت حبزتط اؾت

زض قطايٍ ي٥ ا٢تهبز ٲههطٜ   .٦بالټب زاضزايٵ تٹييح ؾؤا٬ ايٵ اؾت ٦ٻ پطزاذت ٶ٣سي يبضاٶٻ ټب چٻ آحبضي ثط ٲهطٜ ايٵ ٢جي٭ 

ظزٺ، پطزاذت ٶ٣سي يبضاٶٻ نطٜ ٦بالټبي ٚيطيطٸض يب پط٦طزٴ ذألټبي ټعيٷٻ اي ذبٶٹاض ٲي قٹز ٸ ثٻ َٹض ٢ُٕ ٲهطٜ ٦بالټبي 

 .اؾبؾي ٦بټف ٲي يبثس ٸ ايٵ ٲٹيٹٔ ٲي تٹاٶس اظ ٲٷٓط ثٻ ذُط اٶساذتٵ ؾالٲت ربٲٗٻ ٢بث٭ تٹرٻ ثبقس

زض تٹيهيح ايهٵ ثيٳهبضي    . رسي ا٢تهبزټبي ٲت٧ي ثٻ حطٸت ٸ ؾطٲبيٻ ٲٷبثٕ َجيٗي، ثيٳبضي ټٯٷسي اؾهت  ي٧ي اظ آؾيت ټبي -2

٪ٟتٻ ٲي قٹز ٦كٹضي ٦ٻ ظيطؾبذت ټب ٸ ٶٽبزټبي الظٰ ثطاي رصة ٲٷبثٕ رسيستط ضا ٶساضز ثب تعضي١ ٶ٣سيٷ٫ي زچبض قٹ٤ ا٢تهبزي 

اؾبؾهب  . ټط ذبٶٹازٺ يب ٞطزي ٲي تٹاٶس زچبض ايٵ ثيٳهبضي قهٹز  . تثيٳبضي ټٯٷسي تٷٽب ثطاي ا٢تهبز ٦الٴ ٶيؿ .ٸ ارتٳبٖي ٲي قٹز

٪ٟتٻ ٲي قٹز ٦ٻ اٞعايف حطٸت ي٥ ذبٶٹاض زض قطايُي ٦ٻ ثطاي ٦ؿت ايٵ زضآٲس ٦بضي نٹضت ٶ٫طٞتٻ اؾت ٸ اظ ٢ج٭ ٶيع ثطٶبٲهٻ  

ي يبضاٶٻ ټهب زض ربٲٗهٻ اي ٦هٻ    پطزاذت ٶ٣س .اي ثطاي ټعيٷٻ ٦طزٴ آٴ ٸرٹز ٶساضز، ٲي تٹاٶس ٲٷكأ ثيٳبضي ټٯٷسي زض ذبٶٹازٺ ثبقس

س ثسٸٴ ٦بض نٹضت ٪طٞتٻ ٲي تٹاٶس ٲٷكأ يه٥  اٞعايف زضآٲ. زچبض ٞكبض ت٣بيب اؾت، ٲي تٹاٶس ؾبظٸ٦بض ټعيٷٻ ذبٶٹاض ضا ثٻ ټٱ ثطيعز
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 اظ ايٵ ثبثت تب٦يس ٲي قٹز ٦ٻ ضقس زضآٲسي ټط ذبٶٹاضي ثبيؿهتي ثههٹضت تهسضيزي ٸ   . ٶبثؿبٲبٶي زض ټعيٷٻ ټبي ايٵ ذبٶٹازٺ ثبقس

زض ٚيط ايٵ نٹضت ٶحٹٺ ټعيٷهٻ ٦هطزٴ زضآٲهس    . ٲتٷبؾت ثب ٦بض اٶزبٰ قسٺ ٸ ټٳطاٺ ثب ؾُح ثطذٹضزاضيٽبي ٞطز يب ذبٶٹاض اٶزبٰ قٹز

 .ثبيس تٹرٻ قٹز ٦ٻ ثب تعضي١ زضآٲس ايبٞٻ، ثيٳبضي ټٯٷسي ثٻ ذبٶٹاضټب ٲٷت٣٭ ٶكٹز.ايبٞٻ، ټٱ ثطاي ذبٶٹازٺ ٸ ټٱ ربٲٗٻ ٲًط اؾت

ټٳٹاضٺ تٛييطات زض اٮ٫ٹي ٲههطٞي پهؽ اظ تٛييهطات    . ط ٲجٷبي اٮ٫ٹي زضآٲسي ي٥ ذبٶٹاض تٗطيٝ قٹزاٮ٫ٹي ٲهطٜ ثبيؿتي ث -3

ثب ايٵ ٲرتهط ا٪هط اٮ٫هٹي ٲههطٞي يه٥ ذهبٶٹاض ثهيف اظ اٮ٫هٹي        .اٮ٫ٹي زضآٲسي ٸ ثب ي٥ اذتالٜ ٞبظ ٲٷ٣ُي نٹضت ٲي ٪يطز

اؾت ٦ٻ اٮ٫هٹي زضآٲهسي زض يه٥ ثؿهتط ثٯٷسٲهست      ش٦ط ايٵ ٶ٧تٻ يطٸضي  .زضآٲسي تٛييط ٦ٷس ٲي تٹاٶس ي٥ تٽسيس ثٻ حؿبة آيس

. اظ ايٵ ضٸ زيسٺ ٲي قٹز ٦ٻ ٦بض ٸ تالـ ٸ ؾرتي زض ثسؾت آٸضزٴ زضآٲس ٶحٹٺ ټعيٷٻ آٴ ضا ٲٷ٣ُهي ٲهي ؾهبظز   . تٗطيٝ ٲي قٹز

٧ٖؽ آٴ ٶيع زضآٲسټبي ي٥ قجٻ ٸ ثبزآٸضزٺ اؾت ٦ٻ ٲهطٜ ضا ثٻ اؾطاٜ ٸ اتطاٜ ٸ ظيبزٺ ضٸي ٸ ثطيهع ٸ ثپهبـ ټهب تجهسي٭ ٲهي      

اظ ايهٵ   .ٸ اٲب اتٟب٢ي ٦ٻ زض ٶ٣سي ٦طزٴ يبضاٶٻ ټب ٲي اٞتس، تٛييط اٮ٫ٹي ٲهطٜ پيف اظ تٛييط ٸ انالح اٮ٫ٹي زضآٲهسي اؾهت  .٦ٷس

ثبثت پٹ٬ ثٻ زضة ذبٶٻ ٲطزٰ، ي٧جبضٺ ټعيٷٻ ټب ٸ ٶحٹٺ ٲهطٜ ضا چٷبٴ تٛييط ٲي زټس ٦ٻ زضآٲس ٲًبٖٝ ٶيهع رجهطاٴ آٴ ٶرٹاټهس    

ب زض ؾُح زضآٲس ايزبز قسٺ ٶٳي ٲبٶس ٸ زض ٲطاحه٭ ثٗهسي ثههٹضت ظٶزيهطٸاض ټعيٷهٻ ټهبي       ثٻ ؾرٵ زي٫ط ٲهطٜ رسيس تٷٽ. ثٹز

تأ٦يس ٲي قٹز ٦ٻ ايٵ تٛييط اٮ٫ٹي ٲهطٜ ثهيف اظ   .زي٫طي ضا ٶيع ايزبز ٲي ٦ٷس ٸ ٦ٱ ٦ٱ اٮ٫ٹي ٲهطٜ ذبٶٹاض ضا تٛييط ٲي زټس

 .ذبٶٹاض ضا زچبض ي٥ تالَٱ رسيس ارتٳبٖي ٲي ٦ٷهس  انالح اٮ٫ٹي زضآٲسي اربظٺ تُجي١ ٲهطٜ ثب زضآٲس ضا ٲي زټس ٸ اظ ايٵ ثبثت

ثبيس تٹرٻ ٦طز ٦ٻ ايٵ اٞعايف زضآٲس اظ َطي١ پطزاذت ٶ٣سي يبضاٶٻ، ثالٞبنٯٻ ثب تٹضٰ رجطاٴ ٲي قٹز ٸ ٖٳالً تٷٽب اٮ٫هٹي ٲههطٜ   

 . تٛييط ٲي ٦ٷس

طا٦ٷسٺ زض اذجبض ٲٷتكط قسٺ اؾهت يه٥   حؿت آٶچٻ ثُٹض پ. ي٧ي اظ آحبض ارتٳبٖي ٶ٣سي ؾبظي يبضاٶٻ ټب تٛييط ٞطټٷ٩ ٦بض اؾت -4

ايٵ زضآٲس زض تٗسازي اظ زټ٥ ټهب  . ټعاض تٹٲبٴ ايبٞٻ زضآٲس زاقتٻ ثبقس 300ٶٟطٺ ٲٳ٧ٵ اؾت ثب ارطاي ايٵ َطح حسٸزاً  4ذبٶٹازٺ 

ٞطاض اظ ٦بض زض اظ ايٷطٸ ٲٳ٧ٵ اؾت ثب پطزاذت ٲؿت٣يٱ يبضاٶٻ ثٻ ٶٹٖي تٵ پطٸضي ٸ . اظ زضآٲس َجيٗي ٸ ٲبټبٶٻ ي٥ ذبٶٹاض ثيكتط اؾت

 .ايٵ ذبٶٹاضټب ايزبز قٹز ٦ٻ ٲي تٹاٶس اظ حيج ارتٳبٖي ٸ ا٢تهبزي ثؿيبض ٶ٫طاٴ ٦ٷٷسٺ ثبقس

ٶ٧تهٻ اي ٦هٻ    .ټب اؾت ٸ ٶ٣سي ٶيع اظ رٳٯٻ ايٵ ضٸـ اټساي ٦بالثطاي پطزاذت يبضاٶٻ ضٸـ ټبي ٲرتٯٟي ٸرٹز زاضز ٦ٻ ضٸـ  -5

س اظ ضٸقي ثطاي پطزاذت يبضاٶٻ اؾهتٟبزٺ ٦ٷهس ٦هٻ حٟهّ ٦طاٲهت اٶؿهبٶي ٸ       زض ايٵ ٲيبٴ اټٳيت زاضز ايٵ اؾت ٦ٻ زٸٮت تالـ ٦ٷ

٪طچٻ ٶٟؽ ټسٞٳٷسؾبظي يبضاٶٻ ټب ثٻ رٽت حّٟ ٦طاٲت اٶؿهبٶي ٸ ٖهساٮت    .ٶساقتٵ ٶ٫بٺ اٖبٶٻ اي ضا زض ثبالتطيٵ ؾُح حّٟ ٦ٷس

اؾبؾبً ٞهطز   ٦بالذت يبضاٶٻ ثٻ ق٧٭ زض پطزا. ارتٳبٖي اٶزبٰ ٲي قٹز اٲب ثبيس تٹرٻ ٦طز ٦ٻ ايٵ ټسٞٳٷسي ثب چٻ ضٸقي ٲح١٣ قٹز

اٲب ٶجبيس ايهٵ احؿهبؼ ايزهبز    . ا٪طچٻ يبضاٶٻ ح١ َجيٗي َج٣ٻ اي اظ ربٲٗٻ اؾت. احؿبؼ ٶٳي ٦ٷس ٦ٻ زض حب٬ زضيبٞت يبضاٶٻ اؾت

قٹز ٦ٻ ثركي اظ ربٲٗٻ ثب نس٢ٻ ٸ حٳبيت زٸٮت ظٶس٪ي ٲي ٦ٷٷس ٸ ذساي ٶ٧طزٺ ايٵ ٲؿأٮٻ ٲٹرت ٞرط ي٥ ٪طٸٺ ٸ تح٣يط ٪طٸٺ 

 .ٸرٹز چٷيٵ ٶ٫بٺ يب تجٗيًي ضا اظ ربٲٗٻ ٲي ٪يطز اٲب يبضاٶٻ ٶ٣سي اظ ايٵ ٲٷٓط ٢بث٭ تأٲه٭ اؾهت   ثٻ ق٧٭ ٦باليبضاٶٻ . ي٫طي قٹزز

ٸا٢ٗي ؾبظي ٢يٳت ټب ثب ټسٜ ٶ٣سي ٦طزٴ يبضاٶٻ زاضاي ي٥ احط ارتٳبٖي اؾت ٸ آٴ ايٷ٧ٻ ان٭ ٸا٢ٗي ؾبظي يبضاٶٻ ټب ثٻ حبقهيٻ  

ثب ايٵ تٹييح َج٣بت ثبال زضآٲسي تهٹض ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٸا٢ٗهي ؾهبظي    .ضز تٹرٻ ربٲٗٻ ٢طاض ٲي ٪يطزٲي ضٸز ٸ تٷٽب ٶ٣سي ؾبظي ٲٹ

ايهٵ تههٹض   . ٢يٳت ټب ٶٹٖي ٲبٮيبت ٚيطٲؿت٣يٱ ثٻ زٸٮت اؾت، ثطاي ايٷ٧ٻ زٸٮت ايٵ زضآٲس ضا ثهٻ زي٫هط َج٣هبت ربٲٗهٻ ثطؾهبٶس     

ظ ربٲٗٻ يبضاٶٻ ٶ٣سي ضا اظ نس٢ٻ ؾط پٹٮساضټب ٲي ثيٷس ٦هٻ  اظ َطٞي ثركي زي٫ط ا .ٶبزضؾت ثٻ ذٹزي ذٹز ي٥ تٟبذط ايزبز ٲي ٦ٷس

زض ٶٽبيت ايٷ٧ٻ ٶجبيس ايٵ تهٹض ايزبز قٹز ٦هٻ ٶ٣هسي ٦هطزٴ يبضاٶهٻ،     . ٲٳ٧ٵ اؾت ايٵ تٯ٣ي ي٥ ؾطذٹضز٪ي ارتٳبٖي ايزبز ٦ٷس

احؿبؼ ٶٳهي ٦ٷهس    رٷؽ ثٻ نٹضتٞبض٘ اظ ايٵ ٲُٯت ربٲٗٻ زض ٦ؿت يبضاٶٻ  .زضيبٞت ٲبٮيبت اظ پٹٮساضټب ٸ نس٢ٻ ثٻ زي٫طاٴ اؾت
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چهٻ آٶ٧هٻ ضٸقهٽبي ذٹزاْٽهبضي ٲخه٭      . ٦ٻ حٳبيت ٲي قٹز اٲب زض يبضاٶٻ ٶ٣سي ايٵ حؽ ٸرٹز زاضز ٦ٻ ظيط زيٵ زٸٮت ٢هطاض زاضز 

 .پط٦طزٴ ٞطٰ ٸ زض نٝ ايؿتبزٴ زض ٲطا٦ع پؿت ٸ ٲؿزس ٲحٯٻ ايٵ حؽ ضا ت٣ٹيت ٲي ٦ٷس

ظيهبز ٲههطٜ   . ذٹز تهٳيٱ ث٫يطٶس ٦ٻ اظ ايٵ يبضاٶٻ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس يهب ٶهٻ   ، اٞطاز ٲي تٹاٶٷس قرهبً ثطايارٷبؼزض پطزاذت يبضاٶٻ  -6

ٞطظٶس ي٥ ذبٶٹازٺ ٲي تٹاٶس قيط ثرٹضز ٸ اظ يبضاٶٻ زٸٮتي اؾتٟبزٺ ٦ٷس ٸ يهب ثهب ٲههطٜ ٶ٧هطزٴ قهيط اظ يبضاٶهٻ زٸٮهت        . ٦ٷٷس يب ٦ٱ

زض ٶتيزٻ ؾُح تٹ٢ٗبت ذهٹز ضا  . ـ ثبذجط اؾتاظ َطٞي اٶتٓبض ايٵ ٞطظٶس ٶيع اظ ضئيؽ ذبٶٹازٺ ٲكرم اؾت اٸ اظ زضآٲس پسض.ث٫صضز

زضآٲس ضئيؽ ذبٶٹازٺ اٞعايف ٲي يبثهس  . اٲب ثب پطزاذت يبضاٶٻ ٶ٣سي اتٟب٠ رسيسي ٲي اٞتس .زض ثٯٷسٲست ثب زضآٲس پسض تُجي١ ٲي زټس

ف زضآٲس ثب تهٹضٰ اظ  ايٵ زض حبٮي اؾت ٦ٻ زض ٲيبٴ ٲست ايٵ اٞعاي. ٸ ايٵ ثٻ ذٹزي ذٹز ؾُح تٹ٢ٕ اًٖبي ذبٶٹازٺ ضا ثبال ٲي ثطز

ٮهصا اٶتٓهبض ٲهي ضٸز ٲيهبٴ     . ثيٵ ٲي ضٸز ٸ ټٷٹظ ٲعٺ ايٵ اٞعايف زضآٲس ظيط ظثبٴ ٶٳبٶسٺ ٦ٻ تٹضٰ ٦بٰ ضئيؽ ذبٶٹازٺ ضا تٯد ٲي ٦ٷس

ؾٹي زي٫ط ٶحٹٺ ٲسيطيت يبضاٶٻ . اٲب ايٵ ي٥ ؾٹي ٲبرطا اؾت. ضئيؽ ذبٶٹازٺ ٸ اًٖبي ذبٶٻ ثط ؾط تٹ٢ٗبت رسيس تٷف ايزبز قٹز

تب زيطٸظ پؿط ذبٶٹازٺ ٲي تٹاٶؿت اظ يبضاٶٻ زٸٮتي اؾتٟبزٺ ٦ٷس ٸ يب اظ ٦ٷبض آٴ ث٫صضز اٲب اٲهطٸظ ټٳهٻ   . ٍ ضئيؽ ذبٶٹازٺ اؾتټب تٹؾ

اؾتٟبزٺ اظ ٦بالټبيي ٦ٻ تب زيطٸظ ثٻ ؾهجت اضظاٴ ثهٹزٴ زض اذتيهبض اًٖهبي ذهبٶٹازٺ ٢هطاض       . چيع ثٻ تسثيط ضئيؽ ذبٶٹازٺ ٸاثؿتٻ اؾت

ايٵ ٲٹيٹٔ ظٲبٶي حهبزتط ٲهي قهٹز ٦هٻ ضئهيؽ      . ٲسيطذبٶٻ زاضز ٸ اظ ايٵ ٲٷٓط ټٱ اٶتٓبض تٷف ٲي ضٸز زاقت اٲطٸظ ٶيبظ ثٻ اربظٺ

ثُٹض ٲكرم ذبٶٹازٺ ټهبي اٖتيهبز اظ    .ذبٶٹازٺ زضايت ٸ ٲسيطيت الظٰ ثطاي ټعيٷٻ ٸ تكريم اٸٮٹيت ټبي ظٶس٪ي ضا ٶساقتٻ ثبقس

 .ايٵ ٲٷٓط ثيكتطيٵ آؾيت ضا ذٹاټٷس زيس

اٲب ٸا٦هٷف ارتٳهبٖي ٶيهع      .ثب قٹ٤ زاضاي چٷس ٸيػ٪ي اؾت ٦ٻ ي٧ي اظ آٶٽب ٸا٦ٷف ټبي ارتٳبٖي اؾتؾيبؾت ټبي ټٳطاٺ  -7

زاضاي ٲطاتجي اؾت ٦ٻ ذبضد اظ ٲيعاٴ آؾيت ظا ثٹزٴ ان٭ ؾيبؾت، ثٻ ثؿتط ارتٳبٖي ٦ٻ قٹ٤ ثٻ آٴ ٸاضز ٲهي قهٹز ٶيهع ٲهطتجٍ     

ايهٵ  . ٲي تٹاٶس قست زٞٗي ٸ ٸا٦ٷف ارتٳبٖي ضا ٦بټف زټس ظٲبٴ ٶحٹٺ ارطاي َطح ټٳطاٺ ثب اَالٔ ضؾبٶي ٦بضا ٸ ټسٞٳٷس. اؾت

ثسيٵ ٲٗٷب ٦ٻ َطح زٞٗتبً ي٥ ثبظذٹض تٷس ارتٳبٖي ذٹاټس زاقت ٦ٻ ثهي  . ٸا٦ٷف، ٲتٟبٸت اظ زي٫ط ثبظتبة ټبي ارتٳبٖي َطح اؾت

ٻ قٹ٤ ټبي ا٢تههبزي  اظ ايٵ ضٸ ارتٳبٔ قٷبؾبٴ ٲٗت٣سٶس ٦ .تٹرٽي ثٻ ٲسيطيت آٴ ٲي تٹاٶس ؾُح اٖتٳبز ٖٳٹٲي ضا ٦بټف زټس

زض ايٵ نٹضت اؾت ٦ٻ اٶتٓبض ٲي ضٸز احط زٞٗي ارطاي َطح ٢بث٭ . ٸ ؾيبؾي ثبيس زض ثؿتطي اظ آضاٲف ٸ ؾ٧ٹٴ زض ربٲٗٻ ٸاضز قٹز

ثٷبثطايٵ ټكساض زازٺ ٲي قٹز زض قطايُي ٦ٻ پيبٲسټبي قٹ٤ ټبي ٢جٯي اظ ي٥ َطٜ ٸ ي٥ ٶهٹٔ تهطؼ ٸ زٮٽهطٺ ٸ     .٦ٷتط٬ ثبقس

زض پؽ ظٲيٷٻ ارتٳبٔ ٸرٹز زاضز، احط قٹ٤ رسيس ثب ثطټٱ اٞعايي قٹ٤ ټبي ٢جٯي چٷسيٵ ثطاثط ٲي قٹز ٦ٻ ٲهي  ٸاټٳٻ ثٻ ټط زٮي٭ 

ثٷبثطايٵ پطټيع اظ قتبة ظز٪ي ٸ اَالٔ ضؾبٶي ٦هبضا ٸ ارهطاي تهسضيزي زض ارهطاي َهطح       .تٹاٶس اظ حيج ؾيبؾي ٶ٫طاٴ ٦ٷٷسٺ ثبقس

 .تٹنيٻ ٲي قٹز

ٸ زض ثٷهس ٢جه٭ اقهبضٺ قهس     . ټب ضا ثٻ ق٧٭ ټسٞٳٷس تٹظيٕ ٦ٷهس  سٺ ايٵ ٢بٶٹٴ ٢هس زاضز يبضاٶٻټٳبٶُٹض ٦ٻ زض ٖٷٹاٴ ٢بٶٹٴ ش٦ط ٪طزي

آٸضي قسٺ ٣ٍٞ ثهٻ يه٥ ثٷهس اظ     ٶٳٹز ٸٮي ٖٳالً تٳبٲي پٹ٬ رٳٕ ٢بٶٹٴ ثبظتٹظيٕ ٸ ټسٞٳٷسي ضا زٶجب٬ ٲي 11ٸ  8،  7ټب ٲٹاز  يبضاٶٻ

زض ٖٳ٭ ؾبيط ثٷسټب ٸ ٲٹاز ارطا ٶ٫طزيس ٸ زض ٶتيزهٻ ثهٻ ټهسٜ    ٦ٻ ټٳبٴ پطزاذت ٶ٣سي ثٻ ذبٶٹاضټب اؾت نٹضت ٪طٞت ٸ   7ٲبزٺ 

تطيٵ چبٮكي اؾت ٦ٻ ايٵ ٢هبٶٹٴ   ٶپطزاذتٵ يبضاٶٻ ثٻ تٹٮيس ٸ ثٻ ٖجبضتي حصٜ يبضاٶٻ پطزاذتي ثٻ ثرف تٹٮيس ٲٽٱ. ذٹز ٶطؾيسٺ اؾت

 .ثب آٴ ٲٹارٻ اؾت ٸ تٹٮيس ضا ثب ض٦ٹز ٲٹارٻ ٶٳٹزٺ اؾت

 لاًَى چيست؟  حل اغلي دس خػَظ اغالح كاسكشد ساُ -11-4

٦ٻ ثبيس زض تٗبٲ٭ ثهب تٹٮيس٦ٷٷهس٪بٴ    8ارطاي تٳبٲي ثٷسټبي ٢بٶٹٴ ثرهٹل ٲبزٺ : اٸ٬ :زٸ ضاټ٧بض ثطاي ٲك٧٭ ٞٹ٠ ٲتهٹض اؾت

 اٶهطاٜ اظ ارطاي ٢بٶٹٴ : زٸٰ .ارطا قٹز ٸ ثٻ ٶ٧بت ثٷسټبي ٢ج٭ تٹرٻ قٹز
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 بُبًد مستمر محیط كسب ي كار طرح -11

 :همذهِ

َطح ايزبز ًٞبي ٲؿبٖس ٦بضآٞطيٷي ٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ ٦ؿت ٸ »زض اثتسا ثب ٶبٰ « ٲؿتٳط ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بضثٽجٹز »َطح ي٥ ٞٹضيتي 
٢بٶٹٴ ارطاي  91ايٵ َطح ثٻ ٲٹرت ٲبزٺ . ثٻ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٸ زٸٮت اضائٻ قس 1389زض ذطزاز ٲبٺ ؾب٬ « ٦بض

٪صاضي ضا  ي ٸضٸز ثرف ذهٹني ثٻ ٖطنٻ ٢بٶٹٴ٢بٶٹٴ اؾبؾي ٦ٻ ثطاي اٸٮيٵ ثبض ًٞبي الظٰ ضا ثطا 44ټبي ٦ٯي ان٭  ؾيبؾت
ٞطاټٱ ٦طز، تٹؾٍ اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ ٸ اتب٠ تٗبٸٴ ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٽيٻ ٸ ثٷب ثٻ زضذٹاؾت 

 ټب، ٦بضقٷبؾبٴ ٲؿت٣٭، ٶٳبيٷس٪بٴ ثب ٲكبض٦ت ٸ ټٳ٧بضي اتب٠ 44ټبي ٦ٯي ان٭  ٦ٳيؿيٹٴ ٸيػٺ ٶٓبضت ثط ارطاي ؾيبؾت
 .ټبي ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٲٹضز ثبظٶٹيؿي ٢طاض ٪طٞت ټب ٸ زٸٮت زض ٲط٦ع پػٸټف تك٧٭

ٶٹيؽ  ٪بٶٻ پيف63ٲبزٺ ت٣ٯي٭ يبٞتٻ اؾت ٸ ثرف ظيبزي اظ ٲٹاز  24ٲبزٺ ثٹز ثٻ  63زض ايٵ ثبظٶٹيؿي تٗساز ٲٹاز َطح اٸٮيٻ ٦ٻ 
٦بض ٦كٹض ثب ضٸي٧طزي ٞطآيٷسي  ٸ ٲطثٹٌ ثٻ ٲحيٍ ٦ؿت َطح ٲٹضزٶٓط ثطاي ح٭ ٲك٧الت. اٶس ٲبزٺ تٯٟي١ قسٺ 24اٸٮيٻ زض ٲتٵِِ 

٦بض  ٸ ثٷبثطايٵ ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي ٦بض٦طز ايٵ َطح، الظٰ اؾت زض ٲٹضز ٲك٧الت ا٢تهبز ٦كٹض ٸ ٲحيٍ ٦ؿت. تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ قس
 .تٹييحبتي اضائٻ قٹز

 هشٍسي كلي تش هطكالت هشتَط تِ التػاد ايشاى -11-1

ٲُبٮٗٻ ٸ ثطضؾي ټط ٦ساٰ اظ ايٵ ٲٷبثٕ اضظقٳٷس . ٲٹضز ٲك٧الت ا٢تهبز ايطاٴ اٶزبٰ قسٺ اؾتزض ؾبٮيبٴ اذيط ٲُبٮٗبت ٲتٗسزي زض 
قٹز تب تحط٤ الظٰ ثٻ ٲٷٓٹض  اي اظ ٲك٧الت ذُطز ٸ ٦الٴ ٲٹارٻ اؾت ٦ٻ ثبٖج ٲي زټس ٦ٻ ا٢تهبز ايطاٴ ثب ٲزٳٹٖٻ ٶكبٴ ٲي

ز چٷيٵ ٲك٧التي زض ا٢تهبز ايطاٴ ثبٖج قس تب ټٳٹاضٺ زض ٸا٢ٕ ٸرٹ. ټبي ا٢تهبزي زض ٦كٹض ٸرٹز ٶساقتٻ ثبقس اٶزبٰ ٞٗبٮيت
ټبي  ٪صاضي، ٶطخ ضقس ٶ٣سيٷ٫ي، ظيبٴ ٞعايٷسٺ قط٦ت ټبيي چٹٴ ٶطخ ضقس ا٢تهبزي، ٶطخ ثي٧بضي، ٶطخ تٹضٰ، ٶطخ ضقس ؾطٲبيٻ ٲتٛيط

ٶٟتي، ٶطخ ؾطاٶٻ ټبي ٚيط ټبي ٶيٳٻ تٳبٰ، ٶطخ ضقس تٹٮيسات ٦كبٸضظي ٸ نٷٗتي، ٶطخ ضقس نبزضات ٦بال زٸٮتي، تٗساز َطح
اظ ٸيٗيت ٶبٲٷبؾجي ثطذٹضزاض ثبقٷس ٦ٻ ثٻ ... ٪صاضي، ٞطاض ؾطٲبيٻ ٸ ٸضي، ضيؿ٥ ٲطثٹٌ ثٻ ؾطٲبيٻ ټبي ٲٹٮس، ثٽطٺ ٪صاضي ؾطٲبيٻ

ٶ٫طاٶي ٖٳسٺ ٲطثٹٌ ثٻ ٸيٗيت ٶبٲٷبؾت ايٵ . ټبي ظيبزي ضا ثطاي ربٲٗٻ ٸ ا٢تهبز ٦كٹض ثسٶجب٬ زاقتٻ اؾت تجٕ ذٹز ٶ٫طاٶي
  .ټبي ٲكبثٻ آٴ ثط ظٶس٪ي ا٢تهبزي ربٲٗٻ ايطاٴ اؾت ټب ٸ قبذم ټبي ٲٷٟي ايٵ قبذم يع پيبٲسټب، ؾطض ٲتٛيط

تٹاٴ رؿتزٹ  ٦بض ا٢تهبز ٦كٹض ٲي ٸ ټب ضا زض ٲحيٍ ٦ؿت اي اظ زالي٭ ٲطثٹٌ ثٻ ٶبٲٷبؾت ثٹزٴ ٸيٗيت ايٵ ٲتٛيط ثرف ٖٳسٺ
تٳبٰ ٞٗبالٴ ا٢تهبزي زض اقتٛب٬ ٸ تٹٮيس ربٲٗٻ ٶٳٹز پيسا زاٶيٱ زض ٖٯٱ ا٢تهبز، ثبظذٹضز ٞٗبٮيت  َٹضي ٦ٻ ٲي ظيطا ټٳبٴ. ٦طز
ټط ٢سض . ثٻ ٖجبضت زي٫ط اقتٛب٬ ٸ تٹٮيس، ٲحهٹ٬ ٖٳٯ٧طز ٦٭ ؾيؿتٱ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي، ؾيبؾي ٸ ٞطټٷ٫ي ٦كٹض اؾت. ٦ٷس ٲي

ثط . ذٹاټس زاقت ٸ ثط ٧ٖؽتطي ضا  ارعاء ايٵ ؾيؿتٱ ٢بزض ثبقٷس ثب ي٧سي٫ط تٗبٲ٭ ثٽتط زاقتٻ ثبقٷس، ا٢تهبز ٦كٹض ٸيٗيت ٲٷبؾت
٦ٻ اظ ٞٗبالٴ ا٢تهبزي ثٻ قٳبض )تٹاٴ ت٣ؿيٱ ٦طز ٦ٻ زض ازاضٺ ثٷ٫بټٽب اي اظ ٖٹاٲ٭ ٲي ٦بض ضا ثٻ ٲزٳٹٖٻ ٸ ايٵ اؾبؼ ٲحيٍ ٦ؿت

٭ ايٵ ٖٹاٲ. ټب ټؿتٷس تأحيط زاضٶس ٸٮي ذبضد اظ ٦ٷتط٬ ٲسيطاٴ ثٷ٫بٺ( ټب ٦ؿت ؾٹز، ايزبز اقتٛب٬ ٸ تٹٮيس اؾت ضٸٶس ٸ ټسٜ آٴ ٲي
ټب، ٸيٗيت ح٣ٹ٠ ٲبٮ٧يت، اٖٳب٬ ٸ  ټبي حٳبيتي، حجبت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات، ٦يٟيت ظيط ؾبذت ٸيٗيت ٸ ٦يٟيت زؾت٫بٺ: ٖجبضتٷس اظ 

قٹز  ثب ايٵ تٹييحبت ٲكرم ٲي... ٦يٟيت حب٦ٳيت ٢بٶٹٴ، ٦ٷتط٬ ٞؿبز، ٦يٟيت ثٹضٸ٦طاؾي، حجبت ؾيبؾي، اٶؿزبٰ ارتٳبٖي ٸ
. ټبي حب٦ٳيتي ثؿت٫ي زاضز ټب ذبضد اؾت ٸ ثٻ ٦يٟيت ٶٽبز ربٲٗٻ اظ حيُٻ اذتيبض ٲسيطاٴ ثٷ٫بٺ اٮص٦ط زض ټبي ٞٹ٠ ٦ٻ اٖٳب٬ ٞب٦تٹض

ثبيس زض ضاؾتبي ح٭ ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ ٖٹاٲ٭ ٸ يب ثٽجٹز « َطح ي٥ ٞٹضيتي ثٽجٹز ٲؿتٳط ٲحيٍ ٦ؿت ٸ ٦بض»ثٷبثطايٵ 
 .ټب ثبقس ٖٳٯ٧طز آٴ

ثٻ . تطي ضا زاضز ٦ٷٷسٺ اٮص٦ط ٸيٗيت ٶ٫طاٴ ز ٶبٲٷبؾت پبضاٲتطټبي ٞٹ٦٠بض زض ثرف نٷٗت ٦كٹض ثسٮي٭ ٦بض٦ط ٸ ٲحيٍ ٦ؿت
ټب،  اظ ثيٵ ايٵ ٲ٣ساض ثٷ٫بٺ. ټعاض ٸاحس ثطآٸضز قسٺ اؾت 800ٲيٯيٹٴ ٸ  2ټبي تٹٮيسي ٦كٹض حسٸز  اي ٦ٻ ٲزٳٹٖٻ ٦٭ ثٷ٫بٺ ٪ٹٶٻ

ثٷ٫بٺ، اظ  163ټعاض ٸ  612، تٗساز (ټب ٺزضنس ٦٭ ثٷ٫ب 3/57)ټبي ي٥ ٶٟطٺ ټؿتٷس  ټعاض ٸاحس، ثٷ٫بٺ 599ٲيٯيٹٴ ٸ  1ثيف اظ 
ټعاض ثٷ٫بٺ  97ؾٻ ٶٟطٺ، تٗساز ( ټب زضنس ٦٭ ثٷ٫بٺ 4/7)ټعاض ثٷ٫بٺ  207، ٶعزي٥ ثٻ (ټب زضنس ٦٭ ثٷ٫بٺ 9/21)ټبي زٸ ٶٟطٺ  ثٷ٫بٺ
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هس ٶٟط ٦بض٦ٵ ثبالتط اظ ي٧( ټب زضنس ٦٭ ثٷ٫بٺ 2/0حسٸز )ثٷ٫بٺ  900ټعاض ٸ  5چٽبض ٶٟطٺ ٸ حسٸز ( ټب زضنس ٦٭ ثٷ٫بٺ 5/3)
 .   ټؿتٷس

ايٵ اض٢بٰ ٶكبٶسټٷسٺ ايٵ ٸا٢ٗيت . ټبي تٹٮيسي ايطاٴ چٽبض ٶٟطٺ ٸ ٦ٳتط ټؿتٷس زضنس ٦٭ ثٷ٫بٺ 90ثط اؾبؼ ايٵ اض٢بٰ، ثيف اظ 
 . ټبي تٹٮيسي ٦كٹض اظ ٸيٗيت ٶبٲٷبؾجي ثطذٹضزاض اؾت اؾت ٦ٻ ٲ٣يبؼ تٹٮيس زض ٲٹضز ثٷ٫بٺ

ؾب٬ ٪صقتٻ ضٸٶس  40ټبي ٦بضآٞطيٷي زض ٦كٹض ٲطثٹٌ اؾت ٦ٻ زض  ٵ ثرف ثٻ ْطٞيت٦ٷٷسٺ زي٫ط زض اي ټٳچٷيٵ  ٸيٗيت ٶ٫طاٴ
، زض 1355ټبي ؾطقٳبضي ؾب٬  اي ٦ٻ ثط اؾبؼ زازٺ ثٻ ٪ٹٶٻ. ټب زض ايطاٴ ثٻ ؾٳت ٦ٹچ٧تط قسٴ ٲ٣يبؼ تٹٮيس اؾت حط٦ت ثٷ٫بٺ

ايٵ زض حبٮي اؾت ٦ٻ ايٵ ٶؿجت زض ؾب٬ . ٦طزٶس ٶٟط ضا ٲسيطيت ٲي 20ټبي ٲٹٮس ٦كٹض، ټط ٦بضٞطٲب ثٻ َٹض ٲتٹؾٍ ثيف اظ  ثرف
ٶٟط ٦بټف يبٞتٻ اؾت ٸ اض٢بٰ ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ ٢ؿٳت ٶيع ٪ٹيبي ايٵ ٸا٢ٗيت اؾت ٦ٻ زض ٲيعاٴ ٲتٹؾٍ  4ثٻ َٹض ٲتٹؾٍ ثٻ  1385

 .اي ايزبز قسٺ اؾت ٶيطٸي ٦بض ٲسيطيت قسٺ تٹؾٍ ٦بضٞطٲبيبٴ ٶيع ٦بټف ٢بث٭ تٹرٻ
 5/1ٲيٯيٹٴ ٶٟط ضا زض اؾترساٰ زاقتٷس ثٻ ثيف اظ  4ټعاض ٦بضٞطٲب ٦ٻ  ٦190بضٞطٲبيبٴ اظ حسٸز اٲب ثٻ ٲٹاظات اٞعايف رٳٗيت، تٗساز 

تٹييحبت اذيط ٶكبٶسټٷسٺ . ٲيٯيٹٴ ٶٟط ضا زض اؾترساٰ ذٹز زاقتٷس 6تٛييط يبٞتٷس ٦ٻ ثيف اظ  1385ٲيٯيٹٴ ٦بضٞطٲب زض ؾب٬ 
 .تحت ٲسيطيت ٦بضٞطٲبيبٴ ٸ ٦بضآٞطيٷبٴ اؾت ټبي ثعض٨ ٲ٣يبؼ، ٲتٹؾٍ اٞطاز ٦ٷٷسٺ تٗساز ثٷ٫بٺ ٸيٗيت ٶ٫طاٴ

تٹاٴ رؿتزٹ ٦طز ٦ٻ اظ  ٦بض ٸ ٦بضآٞطيٷي ٲي ٸ اي ضا زض ٖٹاٲ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ٲحيٍ ٦ؿت ٦ٷٷسٺ زالي٭ انٯي چٷيٵ ٸيٗيت ٶ٫طاٴ
 ټبي ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ٦ٷتط٬ ٦بضٞطٲبيبٴ ذبضد اؾت ٸ ٖٳستبً ثٻ ؾبذتبض ٶٽبزي ٶبٲٷبؾت ٸ ٲؤٮٟٻ

اي ٞطآيٷسي اؾت ٦ٻ زض آٴ  ٪صاضي نٷٗتي ضٸيٻ ثبيس تٹرٻ ٦طز ٦ٻ ؾيبؾت. ٷبؾت رؿتزٹ ٦طز٪صاضي نٷٗتي ٶبٲ ٸ ؾيبؾت
٪يطز ٦ٻ اتربش  ټبي رٽبٶي ثٽٷ٫بٰ ٸ ٲٹضز ثبظثيٷي ٢طاض ٲي ټبي نٷٗتي تسٸيٵ ٸ تهٹيت ٸ ٲتٷبؾت ثب قطايٍ ٦كٹض ٸ ضٸٶس ؾيبؾت

 .قٹز ٦بض نٷٗتي ٲٷتذ ٲي ٸ ايٵ ضٸي٧طز ثٻ تٹؾٗٻ ٸ ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت
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٦بض ثط اؾبؼ ي٥ ؾٯؿٯٻ ٲٹيٹٖبت ٸ ٲك٧التي ٦ٻ زض ا٢تهبز ٦كٹض  ٸ ثسٸٴ ق٥ َطح ي٥ ٞٹضيتي ثٽجٹز ٲؿتٳط ٲحيٍ ٦ؿت
تٹاٴ ثٻ ايٵ ٶ٧تٻ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ رٹاٲٕ  ټبي ٲطثٹٌ ثٻ اضائٻ ايٵ َطح ضا ٲي اظ رٳٯٻ يطٸضت. ٸرٹز زاقت، تٽيٻ ٸ اضائٻ قسٺ اؾت

زض زٸضٺ . ٶيبظ ٶجٹزٺ اؾت ټبي ا٢تهبزي چٻ ثٻ نٹضت اثتسايي يب پيكطٞتٻ آٴ، ثي اي اظ تبضيد ثٻ اٶزبٰ ٞٗبٮيت ثكطي زض ټيچ زٸضٺ
ټب  ٪صاضي ذبضري ٸ حط٦ت ؾطٲبيٻ ټب ٸ اظ رٳٯٻ ايطاٴ ثٻ رصة ؾطٲبيٻ حبيط ٶيع ثب تٹرٻ ثٻ پسيسٺ رٽبٶي قسٴ ا٢تهبز، ٶيبظ ٦كٹض

ٮصا اضائٻ ٸ تهٹيت چٷيٵ َطحي ثطاي ا٢تهبز ٦كٹض ٪طيع  ٶبپصيط .٧بض ٶبپصيط اؾتتط يطٸضتي اٶ ثٻ ؾٳت ٲٷب١َ ٸ ٲحيٍ ٲٷبؾت
 :تٹاٴ ثٻ ٲٹاضز ظيط اقبضٺ ٦طز ټبي ايٵ َطح ٲي ثٽطحب٬ زض ٲٹضز ٦بض٦طز. اؾت

 ټب ٸ  ي تط٦يجي زض تٹؾٗٻ ٞٗبٮيت ا٢تهبزي ثزبي اٶتربة ي٥ يب چٷس ٖبٲ٭ احط٪صاض ثطٞٗبٮيت ثٷ٫بٺ پي٫يطي ضٸي٧طز

 .ا٢تهبزيٞٗبالٴ 

 ثطزٶس ٦ٻ  ٲطزاٴ ثٻ ايٵ ٶ٧تٻ ٲٽٱ پي ٪صاضاٴ ٸ زٸٮت ضيعاٴ، ٢بٶٹٴ ٪صاضاٴ، ثطٶبٲٻ ثب اضائٻ ٸ تهٹيت ايٵ َطح، ؾيبؾت

ټب  ربٲٗٻ زي٫ط ٢بزض ٶيؿت ثب ات٧بء نطٜ ثٻ زٸٮت، ٲؿبئ٭ ا٢تهبزي ضا ح٭ ٦ٷس ٸ ثبيس تط٦يجي ذطزٲٷساٶٻ اظ زٸٮت، ثبظاض ٸ تك٧٭

 .٭ ٦ٷٷسٲؿبئ٭ ا٢تهبزي ٦كٹض ضا ح

 ټبي ٲٹرٹز زض ايٵ  ثسيٵ نٹضت ٦ٻ ثب تٹرٻ ثٻ ْطٞيت. اي ٲٷبؾت ثيٵ ٶٓطات تئٹضي٧ي ٸ ٲحيٍ ٞٗبٮيت ثط٢طاضي ضاثُٻ

ټبي الظٰ ثطاي ٸضٸز ثرف ذهٹني ٸ ثطَطٜ ٦طزٴ  قٹز ثؿتط ٲي  ثٹرٹز آٲسٺ اؾت، ثبٖج 11َطح ٸ ثٻ ذهٹل زض ٢بٮت ٲبزٺ 

قٹز  زض ٸا٢ٕ ايٵ ضٸي٧طز ثبٖج ٲي. قٹز، رٯٹ٪يطي ثٗٳ٭ آيس ٢تهبز زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲيټبيي اظ ا ټبيي ٦ٻ ثطاي ثرف ثركي اظ ضاٶت

 .ټب قٟبٜ قٹز ٦ٻ ًٞبي تجٗيًي ثيٵ ثرف ذهٹني ٸ زي٫ط ثرف

 ټبيي ٦ٻ اظ ٶٓط ٞٗبالٴ  قٹز ٦ٻ زض ٲٹاضزي ٶٓيط ثٹضٸ٦طاؾي ازاضي ٸ ٪طٺ ارطاي ز٢ي١ ٲهٹثبت ايٵ َطح ثبٖج ٲي

زض ايٵ ٲٹضز، زض چبضچٹة ٲٹاز ٲٷسضد . قٹز، ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪يطز ٷٹاٴ يس تٹٮيس تكريم زازٺ ٲيا٢تهبزي زض ثطذي ٢ٹاٶيٵ ثٻ ٖ



                                         ٪عاضـ ٦بضقٷبؾي زض ٲٹضز احهبء ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات حٹظٺ ٦ؿت ٸ ٦بض
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٪صاض يب ٲزطيبٴ ٢طاض ٶ٫طٞتٻ اؾت زض ٢بٮت قٹضاي ٪ٟت٫ٹ ٲٹضز تٹرٻ  زض ايٵ َطح ٲ٣طض قس ٲؿبئٯي ٦ٻ تب٦ٷٹٴ ٲٹضز تٹرٻ ٢بٶٹٴ

 .٢طاض ٪يطٶس

ثطذي اظ ايٵ . يطاٴ زض َٹ٬ ؾبٮيبٴ ٞٗبٮيت ذٹز ثب ٲك٧الت ثؿيبضي ٲٹارٻ ثٹزَٹضي ٦ٻ زض ٲتٵ تٹييح زازٺ قس، ا٢تهبز ا ټٳبٴ
ٲ٣سٰ ثٹزٴ تٹظيٕ ثط ضقس، تًٗيٝ ٶٓبٰ ثبظاض، ثسثيٷي ٶؿجت ثٻ ٖجبضتٷس اظ  ٪يط ا٢تهبز ايطاٴ اؾت ټٳچٷبٴ زاٲٵ ٦ٻٲك٧الت 

 ...ټبي تزبضي ٶبٲٷبؾت ٸ ربٲٗٻ رٽبٶي، اتربش ؾيبؾت
٦ٷٷس٪بٴ زض تٗبضو ٢طاض ٪طٞت ٸ  اي ق٧٭ ٪طٞت ٦ٻ ٲٷبٕٞ تزبض ٸ ثبظاض ثب ٲٷبٕٞ تٹٮيس ع ًٞب ثٻ ٪ٹٶٻزض ايٵ ٲيبٴ زض زاذ٭ ٦كٹض ٶي

اي ثٻ ٚيط اظ  ټبيي ٦ٻ ثبظاض ثٻ ؾيؿتٱ پٹٮي ٸ ٲبٮي ٦كٹض زاضز، ثبٖج قس تب ايٵ ٪طٸٺ زض ٲجبزالت ذٹز ثب ي٧سي٫ط ضٸيٻ ٶباَٳيٷبٶي
اي اظ ؾٹي ايٵ ٪طٸٺ ثبٖج قس تب ثبظاضيبٴ زض ٲجبزالت  اتربش چٷيٵ ضٸيٻ. يطٶسآٶچٻ زض ٶٓبٰ پٹٮي ٦كٹض ٲتساٸ٬ اؾت، زض پيف ث٫

 .  تٹاٶس احطات ثؿيبضي زاقتٻ ثبقس ثيٵ ذٹز، ذبضد اظ ؾيؿتٱ پٹٮي ٦كٹض ذٯ١ پٹ٬ ٦ٷٷس ٦ٻ ايٵ ٶيع ثط ا٢تهبز ٦الٴ ٦كٹض ٲي
ٶٻ زٸٮت ٸ زؾت٫بټٽبي ارطايي ٲ٧ٯٝ قسٶس تب زض ٦ٻ زض آ  3ٸ  2ثٻ َٹض ٦ٯي ثب ٶ٫بټي ٦ٻ زض ثطذي اظ ٲٹاز َطح، اظ رٳٯٻ ٲٹاز 

ٲطاح٭ ٲطثٹٌ ثٻ ثطضؾي ٲٹيٹٖبت ٦ؿت ٸ ٦بض ٶٓط ٦تجي اتب٢ٽب ٸ تك٧ٯٽبي ا٢تهبزي ضا زضذٹاؾت ٸ ثطضؾي ٦ٷٷس، اظ رٳٯٻ 
 .ضٸز ٶ٧بت ٲخجت ايٵ َطح ثٻ قٳبض ٲي

ٗبت ٶٳبيٷس٪بي زؾت٫بټٽبي ارطايي ثٻ ايٵ َطح ْطٞيت ذٹثي ضا ثطاي ٦بټف ثٹضٸ٦طاؾي ازاضي ٸ ٦بټف ٲطار 7ټٳچٷيٵ ٲبزٺ 
 12تٹاٴ ٲُطح ٦طز، ٞطنتي اؾت ٦ٻ زض ٲبزٺ  اي ٦ٻ زض ٲٹضز ايٵ َطح ٲي تطيٵ ٶ٧تٻ ٲٽٱ. ٸاحسټبي تٹٮيسي ضا ٞطاټٱ ٦طزٺ اؾت

تٹاٶٷس پيكٷٽبزات انالحي ذٹز ضا زض  ٲُبث١ ايٵ ٲبزٺ، تك٧ٯٽبي ا٢تهبزي ٲي. َطح ثطاي تك٧ٯٽبي ا٢تهبزي ٞطاټٱ قسٺ اؾت
 .٦ٻ ٲر٭ ٦ؿت ٸ ٦بض ټؿتٷس ضا ثٻ زثيطذبٶٻ قٹضاي ٪ٟت ٸ ٪ٹ اضائٻ ٦ٷٷس... ټب ٸ  ٹضز آٴ زؾتٻ اظ ٢ٹاٶيٵ ٸ ثركٷبٲٻٲ

ثب ايٵ تٹييحبت، ضٸقٵ اؾت ٦ٻ ا٢تهبز ٦كٹض ٸ ثٻ تجٕ آٴ ٞٗبالٴ ايٵ ٖطنٻ ثب ٲؿبئ٭ ثؿيبضي ٲٹارٽٷس ٦ٻ زض َٹ٬ ؾبٮيبٴ 
اي ٢بزض ثبقس تٳبٲي  ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ ٲحيٍ  ٲبزٺ 26اٶتٓبض زاقت ٦ٻ ايٵ َطح ثٷبثطايٵ ٶجبيس . ٲتٳبزي ثٹرٹز آٲسٺ اؾت

زض نٹضت ارطاي ز٢ي١ ايٵ َطح، ثبيس ثٻ ايٵ ٶ٧تٻ اٲيسٸاض ثٹز ٦ٻ ثطذي اظ ٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧الت . ٦بض ضا ح٭ ٦ٷس ٸ ٞٗبٮيت ٸ ٦ؿت
اٲيسٸاضيٽب ثٻ قطَي تح١٣ ذٹاټس يبٞت ٦ٻ  اٮجتٻ تٳبٲي ايٵ. ٦بض زض ٲؿيط ح٭ قسٴ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت ٸ ٲطثٹٌ ثٻ ٲحيٍ ٦ؿت

 .ٲزطي يب ٲزطيبٴ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ زض ايٵ َطح ثٻ ارطاي ز٢ي١ آٴ پبيجٷس ثبقٷس
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


