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عنوان :نقش ساماندهی صنایع و مشاغل در جهش تولید
چکیده:

ثب ایٙىٞ ٝذف اكّی ػبٔب٘ذٞی كٙبیـ ٔ ٚـبغُ سفـ ٔضاحٕت ٘بؿی اص فقبِیت ٞبی التلبدی اػت ،أب چٙب٘چٝ
ایٗ ٞذف ثب عشح  ٚثش٘بٔ ٝدسػت  ٚثغٛس وبُٔ اخشا ؿٛد ،تضٕیٗ ٕٟٔی ثشای تذا ْٚوبس  ٚفقبِیت ٔی ثبؿذ .چٝ
آٖ دػت ٝاص ٔـبغّی و ٝث ٝؿٟشن ٞبی كٙقتی ٔ ٚدتٕـ ٞبی كٙفی ٔٙتمُ ٔی ؿ٘ٛذ  ٚچ ٝآ٘ذػت ٝاص ٔـبغّی وٝ
ثب سفبیت ضٛاثظ الصْ ٔی تٛا٘ذ دس ؿٟش ادأ ٝفقبِیت دٙٞذ .اص ػٛی دیٍش ػبصٔبٖ ٞبی ٔتِٛی و ٝدس تٟشاٖ"
ؿشوت ػبٔب٘ذٞی  ،كٙبیـ ٔ ٚـبغُ ؿٟش تٟشاٖ"  ٚدس ؿٟشٞبی ثضسي " ػبصٔبٖ ػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ ؿٟشی ٚ
فشآٚسدٞ ٜبی وـبٚسصی" ٔی ثبؿٙذ ،ث ٝدِیُ ایٙى ٝحّم ٝاستجبط ثیٗ ٔتِٛیبٖ تِٛیذ  ٚؿٟشداسی ٞب ٔی ثبؿٙذٔ ،ی
تٛا٘ٙذ ثب سفـ ٔٛا٘ـ تِٛیذ  ٚایدبد تؼٟیالت الصْ ٘مؾ ٕٟٔی دس خٟؾ تِٛیذ دؿت ٝثبؿٙذ.ػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ ثب
تبٔی ٗ ٘یبصٞبی خٛد اص ٔجبدی تِٛیذ داخُ ثغٛس ٔؼتمیٓ  ٚاص عشیك تٛػقٔ ٝدتٕـ ٞبی كٙفیٕ٘ ،بیـٍبٞ ٜبی
فشضٔ ٝحلٛالت تِٛیذی ٕ٘ ٚبیٙذٌی ؿٟشداسی دس استجبط ثب ٔتِٛیبٖ تِٛیذ ثغٛس غیش ٔؼتمیٓ دس خٟؾ تِٛیذ
٘مؾ داؿت ٝثبؿٙذ.
واصگاى کلیذی:
خٟؾ تِٛیذٛٔ ،ا٘ـ تِٛیذ ،ػبٔب٘ذٞی كٙبیـ ٔ ٚـبغُٔ ،دتٕـ ٞبی كٙفی ،ثبصاسٞبی تخللی
پیطگفتار:
التلبد ایشاٖ اص ِحبػ ثضسٌی  ٚحدٓ ٘ GDPضدیه ثٔ ۰۵۵ ٝیّیبسد دالسی ،دس ستج ۷۲ ٝخٟبٖ لشاس داسد  ٚاٌش
تِٛیذ ٘بخبِق داخّی سا ثش ٔجٙبی ثشاثشی لذست خشیذ )ٔ (pppحبػج ٝوٙیٓ ،ایشاٖ ثب التلبد حذٚد  ۵,۰تشیّیٖٛ
دالسی دس ستج ۵۱ ٝخٟبٖ لشاس داسد .ثِٝحبػ رخبیش ٞیذسٚوشثٛسی ،ایشاٖ ثب ٔ ۵۰۱یّیبسد ثـى ٝرخبیش ٘فتی
وـفؿذ٘ ،ٜضدیه ث ۵۵ ٝدسكذ اص وُ ٔٙبثـ وـفؿذ٘ ٜفتی خٟبٖ سا داساػتٕٞ .چٙیٗ دٔٚیٗ وـٛس ثضسي
داسای رخبیش ثجتؿذٌ ٜبص  ٚچٟبسٔیٗ وـٛس ثضسي تِٛیذوٙٙذٌ ٜبص خٟبٖ اػت ،أب چشا ثب داؿتٗ چٙیٗ
ٔضیتٞبی التلبدی ،وـٛس ٔب ٛٙٞص  ٓٞدس ؿشایظ خبف التلبدی دچبس تالعٓ ٔیؿٛد؟ پبػخ ثیؿه دس یه
ٌضاسٟ٘ ٜفت ٝؿذ ٚ ٜآٖ ضقف تِٛیذ اػت.
دس وـٛس ٔب ػ ٟٓثخؾ كٙقت اص وُ تِٛیذ ٘بخبِق داخّی وـٛس ثؼیبس پبییٗ اػت .سؿذ ٔتٛػظ ػبال٘ٝ
ػشٔبیٌٝزاسی دس ایٗ ثخؾ وٕتش اص  ۵,۰دسكذ دس ػبِیبٖ اخیش ثٛد ٚ ٜػ ٟٓایٗ ثخؾ وٕتش اص  ۵۰دسكذ ٚ

حذٚد  ۵۷دسكذ وُ  GDPوـٛس ثٛد ٜاػت .ایٗ دسحبِی اػت و ٝدس وـٛسٞبی ؿشقآػیب ،ػ ٟٓتِٛیذات
كٙقتی اص تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٘ضدیه ث ۷۰ ٝدسكذ اػت .یىی اص ٔٛا٘ـ اكّی تِٛیذ دس وـٛس ٔب ػٙتیثٛدٖ
ؿی ٜٛتِٛیذ اػت و ٝثبفثؿذ ٜثٟشٜٚسی  ٚاسصؽ افضٚد ٜثخؾ تِٛیذ دس وـٛس ثؼیبس پبییٗ ثبؿذ .یىی اص
ٌبْٞبی اػبػی دس ایٗ صٔیٛ٘ ،ٝٙػبصی تِٛیذ اػت؛ ایٗ ٘ٛػبصی كشفب ثٔ ٝبؿیٗآالت ٔحذٚد ٕ٘یؿٛد ثّى ٝثبیذ
دس وّیت ػبختبس تِٛیذ افٓ اص ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ،تحمیك  ٚتٛػق ،ٝػبصٚوبسٞبی ٔبِی ،ؿیٜٞٛبی ٔذیشیتی ،ؿجى ٝتٛصیـ
 ...ٚثٝعٛس تٛأبٖ ا٘دبْ ؿٛد .دسحمیمت خٟؾ تِٛیذ سا ٘جبیذ تٟٙب ٔتشادف ثب تخلیق افتجبس ث ٝثخؾ تِٛیذ
دا٘ؼت ،ثّى ٝثبیذ ٍ٘بٞی وّی ث ٝآٖ داؿتٔ .ب٘ـ دیٍشخٟؾ تِٛیذ دس وـٛس ٔب ثذٖٚؿه فذْ ٚخٛد ػِٟٛت
دس وؼتٚوبس  ٚتِٛیذ اػت .دس صٔی ٝٙػِٟٛت وؼتٚوبس عجك ٌضاسؽ ثب٘ه خٟب٘ی دس ػبَ  ،۷۵۵۲ایشاٖ ثیٗ
 ۵۲۵وـٛس دس سد ۵۷۱ ٜخبی داسد .ایٗ خبیٍب٘ ٜـبٖ اص لٛافذ ٔ ٚمشسات دػتٚپبٌیش ثشٚوشاػی پیچیذٚ ٜ
فذْٕٞبٍٙٞی  ٚیىپبسچٍی داسد .ثٝفٛٙاٖ ٔثبَ دس صٔی ٝٙساٜا٘ذاصی یب اػتبست وؼتٚوبس عجك ایٗ ٌضاسؽ،
ایشاٖ دس خبیٍب ۵۲۱ ٜلشاس داسد  ۲۷ ٚسٚص عٔ َٛیوـذ یه وؼتٚوبس ساٜا٘ذاصی ؿٛد  ۵۷ ٚسٚی ٚ ٝس٘ٚذ دس
ایٗ خلٛف ٚخٛد داسد .ایٗ دسحبِی اػت و ٝدس وـٛسی ٔب٘ٙذ وشٜخٛٙثی ایٗ الذاْ فمظ چٟبس سٚص عَٛ
ٔیوـذ .اص دیٍش ٔٛا٘ـ ػش سا ٜتِٛیذ ،كبدساتٔحٛس ٘جٛدٖ اػت .كبدساتٔ ،حشن سؿذ التلبدی  ٚپیـشاٖ
تٛػق ٝاػت ٕٞ ٚچٙیٗ كبدساتٔحٛسثٛدٖ ثبفث ٔیؿٛد وـٛس ث ٝفشك ٝتدبست  ٚسلبثت خٟب٘ی سا ٜپیذا وٙذ.
دس ٔمیبع خٟب٘ی دس ػبَ  ،۷۵۵۲تدبست وبال دس خٟبٖ ثٔ ٝیضاٖ  ۷,۲دسكذ سؿذ وشد  ٚاسصؽ آٖ ث۵۲.۲۱ ٝ
تشیّی ٖٛدالس سػیذ و ٝثیـتشیٗ ٔیضاٖ سؿذ دس  ۶ػبَ اخیش اػت .ثیؾ اص  ۲۵دسكذ وبالٞبی كبدساتی ،تِٛیذات
وبسخب٘ٝای ثٛد٘ذ ۵۰ .دسكذ ػٛخت ٛٔ ٚاد ٔقذ٘ی ۵۵ ،دسكذ تِٛیذات وـبٚسصی ٔ ٚبثمی ٔشثٛط ث ٝدیٍش
وبالٞب ثٛد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ  ۷۷دسكذ اص وُ كبدسات تِٛیذات وبسخب٘ٝای ٔشثٛط ث ٝثخؾٞبی كٙبیـ ؿیٕیبیی،
فٙبٚسیٞبی اعالفبت ،استجبعبت ٔ ٚخبثشات  ٚخٛدس ٚثٛد ٜاػت.
وــٛسٔبٖ اص ؽشفیت ٞـبی اػـتفبد٘ ٜــذ ٜعجیقی  ٚا٘ؼـب٘ی دس ستج ٝخٟـبٖ اػـت  .دس ثیب٘یـٌ ٝبْ د ْٚا٘مالة
ٔمـبْ ٔقؾٓ سٞجـشی ،ثش ایٗ اكـُ تبویذ ؿـذ ٜاػـت؛» ایـشاٖ ثـب داسا ثـٛدٖ یـه دسكـذ خٕقیت خٟـبٖ ،داسای
 ۲دسكـذ رخبیـش ٔقذ٘ـی خٕقی خٟـبٖ اػـتٙٔ ۳بثــ فؾیـٓ صیشصٔیٙـیٛٔ ،لقیت اػـتثٙبئی خغشافیبیی ٔیبٖ ؿـشق
 ٚغشة  ٚؿٕبَ خٛٙة ،ثـبصاس ثضسي ٔٙغم ٝای  ٚثـبصاس ثضسي ّٔی  ،ثب داؿـتٗ ٕٞ ۵۰ؼـبی ٝثب ٔ ۶۵۵یّیـٖٛ
خٕقی ػـٛاحُ دسیبیـی عٛال٘ی ،حبكّخیـضی صٔیـٗ ثب ٔحلـٛالت ٔتٙـٛؿ وــبٚسصی  ٚثبغـی ،ثخــٟبیی اص
ؽشفیت اػـت؛ ثؼـیبسی اص ؽشفیت ٞـبی دػـت ٘خـٛسدٔ ٜب٘ذ ٜاػـت«

ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی دس یه دٞـ ٝاخیش دس پیـبْ ٞـبی ٘ـٛسٚصی خـٛد ثـش ٔؼـئّ ٝتِٛیـذ ،التلـبد  ٚػیبػـت تأویـذ
ٚیـظ ٜای داؿـت ٝا٘ـذ .ثـ ٝعـٛسی و ٝػـبَ

سا ػـبَ »ٕٞت ٔضبفف ،وبس ٔضبفف« ،ػـبَ

سا ػـبَ »خٟبد

التلبدی« ،ػـبَ  ۲۵سا ػـبَ »تِٛیـذ ّٔـی ،حٕبیـت اص وبس  ٚػـشٔبی ٝایشا٘ـی« ،ػـبَ  ۲۷سا ػـبَ » حٕبػـٝ
ػیبػـی  ٚحٕبػـ ٝالتلبدی« ،ػـبَ  ۲۱سا ػـبَ» التلبد  ٚفش ،ًٙٞثـب فـضْ ّٔـی ٔ ٚذیشیـت خٟـبدی« ،ػـبَ ۲۷
سا ػـبَ» دِٚـت ّٔ ٚـتٕٞ ،ذِی ٕٞ ٚضثب٘ی« ،ػـبَ

سا ػـبَ» التلـبد ٔمبٔٚتـی؛ الـذاْ  ٚفٕـُ« ،ػـبَ  ۲۶سا

ػـبَ » التلـبد ٔمبٔٚتـی ،تِٛیـذ – اؿـتغبَ«  ٚػـبَ  ۲۲سا ػـبَ » حٕبیت اص وباِی ایشا٘ـی«  ٚػبَ  ۵۱۲۱سا ػبَ
" رونق تولید" ٘بٍٔـزاسی وشد ٜا٘ـذ دس أتذاد ایٗ سٚیىش ػبَ  ۵۱۲۲ػبَ "خٟؾ تِٛیذ" لشاس ٌشفت.
ٚلتی س٘ٚذ سؿذ یه ٔتغیش سا دس ثؼتش صٔبٖ ٔغبِقٔ ٝیوٙیٌٓ ،بٞی افضایؾ ثٛخٛد آٔذ ٜث ٝتذسیح اتفبق افتبدٜ
اػت (ٔثالً دس عی پٙح دٚسٜی ٔتٛاِی اثتذا اص ػغح ٚ ۵۵۵۵احذ ،ث ،۵۵۰۵ ٝػپغ  ،۵۷۵۵ثقذ ٚ ۵۷۰۵ ،۵۱۵۵
ٟ٘بیتبً ٚ ۵۰۵۵احذ سػیذٜایٓ) أب ٌبٞی ث ٝیىجبسٔ ٜتغیش ٔٛسد ٘ؾش ثب یه افضایؾ ٔحؼٛع  ٚغیش لبثُ پیؾثیٙی
ٔٛاخٔ ٝیؿٛد (ٔثالً ٕٞبٖ ٔتغیش فشضی ،عی یه دٚس ٜاص ػغح ٚ ۵۵۵۵احذ ث ٝػغح ٚ ۷۵۵۵احذ ٔیسػذ)؛
التلبددا٘بٖ ثشای تٛكیف حبِت د ْٚاص تقجیش «خٟؾ» اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ.
ؿٟشٞبی وـٛس ثیؾ حذٚد  ۲۵دسكذ خٕقیت ػ ٟٓثضسٌی اص التلبد وـٛس سا دس خٛد خبی داد ٜا٘ذ .ؿٟش
تٟشاٖ ثقٛاٖ ثضسٌتشیٗ ٔشوض خٕقیتی،كٙقتی  ٚالتلبدی وـٛس ٔحؼٛة ٔی ؿٛدٔ .ذیشیت ؿٟشی ٔی تٛا٘ذ
٘مؾ ٕٟٔی دس س٘ٚك التلبدی ثغٛس وّی  ٚس٘ٚك تِٛیذ ثغٛس ٚیظ ٜایفب وٙذ.ؿشوت ػبٔب٘ذٞی اص ٘ؾش استجبط ٘ؾبْ
ٔٙذ ثب ٔتِٛیبٖ حٛص ٜتِٛیذ  ٚػٛاثك ٕٞىبسی ٞب ثب دػتٍبٞ ٜبی ٔشتجظ ثب ثخؾ تِٛیذ فقبِیت ٞبی ٌؼتشد ٜػبصٔبٖ
عی ػبِٟبی ٌزؿت ٝاص خّٕ ۳ٝایدبد ثؼتش ٞبی ٔٙبػت ثشای ادأ ٝتِٛیذ پبیذاس ثب ٔذیشیت ػبخت ٔدتٕـ ٞبی
كٙفی ،خذٔبتی ٞ ٚذایت وبسٌبٞ ٜبی تِٛیذی ث ٝؿٟشن ٞبی كٙقتی ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ٔحٛسی دس وٕه ثٝ
س٘ٚك تِٛیذ ایفب وٙذ.
ٚخٛد ثؼتش ٞبی لب٘٘ٛی الصْ ثشای ایفبی ٘مؾ وٕه ث ٝخٟؾ تِٛیذ اص خّٕ ۳ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات صیش۳
 -۵لب٘ ٖٛثٟجٛد ٔؼتٕش ٔحیظ وؼت  ٚوبس -۷لب٘٘ ٖٛؾبْ كٙفی  -۱لب٘ ٖٛػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ خبٍ٘ی ( پیٛػت)
آییٗ ٘بٔ ٝػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ ٔلٛة ٞیبت ٔحتشْ دِٚت  ٚضٛاثظ ٔشثٛط ث ٝآٖ

ٚخٛد ٘تبیح  ٚدػتبٚسدٞبی ٔغبِقبت ا٘دبْ ؿذ ٜو ٝأىبٖ اخشای آٖ ٚخٛد داؿت ٚ ٝوٕه ٔٛثشی دس خٟؾ
تِٛیذ خٛاٞذ ثٛد.

الف) نقص هستقین ساهانذهی صنایع هطاغل تز رونق تولیذ:
 -۵تبٔیٗ ٘یبصٞبی ٔلشفی ػبٔب٘ذٞی اص تِٛیذات داخّی
٘یبصٞب ثغٛس وّی ؿبُٔ تٕبْ الالْ ٔلشفی افٓ اص ٘شْ افضاس  ٚػخت افضاس ٔی ثبؿذ .آٖ ثخؾ اص ٘یبصٞب
و ٝتبٔیٗ آٖ ٔؼتّضْ دا٘ؾ ثبال ٔی ثبؿذ دس لبِت ٘یبصٞبی فٙبٚسا٘ ٝث ٝؿشح صیش اػتخشاج ؿذ ٜؤ ٝی
تٛا٘ذ ثخؾ ٘ٛیٗ تِٛیذ وٕٞ ٝب٘ب ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ ٔی ثبؿذ سا فقبَ وٙذ.
٘یبص ٞبی فٙبٚسا٘ ٝػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ
تخص اهور ساهانذهی هطاغل و کیوسک ها:
ٔ )۵قشفی ا٘ٛاؿ فٙبٚسی ٞبی خذیذ  ٚدػتٍبٞ ٜبی ٘ٛیٗ دس وبٞؾ ا٘ٛاؿ آِٛدٌی ٞبی صیؼت ٔحیغی
 )۷ایدبد پبسن فٙبٚسی ( ٔشتجظ ثب ٔـبغُ  ٚكٛٙف)
ٔ )۱قشفی ا٘ٛاؿ خذٔبت ٘ٛیٗ  ٚفٙبٚسا٘ ٝاص عشیك ویٛػه ٞب  ٚدوٞ ٝبی ؿٟش
 )۷ایدبد  ٚتٛػق ٝػبٔب٘ ٝای خٟت افالْ ٔٛلقیت ٔـبغُ ٔضاحٓ اص ػٕت ؿٟش٘ٚذاٖ
 )۰تٟی ٚ ٝتِٛیذ سً٘ ثب لبثّیت تىِٛٛٙطی ٘ب٘ ٛخٟت حفؼ پبویضٌی ویٛػه ٞبی ؿٟش
 )۶عشاحی ویٛػه ٞبی ٛٞؿٕٙذ ثب لبثّیت ٞبی خذیذ  ٚأىبٖ اسائ ٝخذٔبت ثب تٛخ ٝث٘ ٝیبصٞبی خذیذ
ؿٟش٘ٚذاٖ
تخص هزاکش خزیذ و فزوش خودرو :
 )۵ایدبد ػبٔب٘ ٝای خٟت سٚیت ٔ ٚـبٞذ ٚ ٜپبیؾ اعالفبت ٔٛخٛد دس حیٗ خشیذ  ٚفشٚؽ خٛدس ٚاص ِحؾٝ
ٚسٚد تب خشٚج( ٛٞؿٕٙذ ػبصی ٔشاوض)

 )۷تٟی ٚ ٝتِٛیذ دػتٍب ٜتؼت ػالٔتی خٛدس ٚاص لجیُ سً٘  ٚلغق...ٚ ٝ

 -2ضناسایی عواهل هوثز در فزآینذ ساهانذهی اس طزیق تزگشاری هوایص هلی ساهانذهی
ثب ٞذف اػتفبد ٜاص ؽشفیت تٕبٔی فقبالٖ فشك ٝػبٔب٘ذٞی  ٚثب ٍ٘ب ٜوـٛسی  ٚثب ٔؼبفذ ؿذٖ ؿشایظ پغ اص
ؿىؼت وش٘ٚب ٔی تٛاٖ ٕٞبیؾ ّٔی ػبٔب٘ذٞی ثب ؿشایظ صیش ثشٌضاس وشد۳
ثخؾ ثٙذی ٕٞبیؾ ّٔی ػبٔب٘ذٞی:
ثخؾ فّٕی ۳ػٕیٙبس  ٚوٙفشا٘غ
•

ثخؾ وبسٌب ٜآٔٛصؿی

•

ثخؾ ٕ٘بیـٍب ٜخٙجی

ٔحٛسٞبی ٕٞبیؾ۳
ػبٔب٘ذٞی اص ٔٙؾش ۳حمٛلی ،پشٚطٞ ٜبی فٕشا٘ی ،فّٕیبت  ٚاخشا ،التلبد ٙٔ ،بثـ تبٔیٗ ،عشح ٞبی خبٔـ ٚ
تفلیّیٙٔ ،بثـ ا٘ؼب٘ی ،فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ
ؿٙبػبیی  ٚثٍٙٞ ٝبْ ػبصی  ٚخّت ٔـبسوت فٛأُ ٔ ٟٓص٘دیش ٜتبٔیٗ ػبٔب٘ذٞی:
• اِف) ٔـبٚساٖ۳
اِٛٚیت ٔ۳۵ـبٚسا٘ی و ٝدس حٛص ٜػبٔب٘ذٞی وبس وشد ٜا٘ذ.
اِٛٚیت ٔ ۷ـبٚسا٘ی و ٝوبسٞبی ٔشتجظ ثب ػبٔب٘ذٞی داؿتٙذ.
اِٛٚیت ٔ ۳۱ـبٚسا٘ی و ٝلبثّیت وبس دس حٛص ٜػبٔب٘ذٞی داس٘ذ.
ة) پیٕب٘ىبساٖ ،تبٔیٗ وٙٙذٌبٖٔ ،دشیبٖ۳
اِٛٚیت  ۵داسای پیـی ٝٙػبٔب٘ذٞی

اِٛٚیت  ۳۷تٕبیُ ثٕٞ ٝىبسی دس حٛص ٜػبٔب٘ذٞی
ج) دػتٍبٞ ٜب ،ػبصٔبٖ ٞب  ٚثخؾ ٞبی ػتبدی  ٚاخشایی
ٔشاحُ ٔ ٟٓدس ص٘دیش ٜتبٔیٗ ػبٔب٘ذٞی:

هزحله

فزاینذ ها

هزاجع هزتثط

ٔغبِقبت ٘یبص ػٙدی ،ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی

ػبصٔبٖ سا ٚ ٜؿٟش ػبصی ٟٙٔ،ذػبٖ
ٔـبٚس،اػتب٘ذاسی ،ػبصٔبٖ ٔذیشیت ٚ

اػتفبد ٜاص اساضی،

ثش٘بٔ ٝسیضی

تخلیق وبسثشی ٞب

ؿشٚؿ فقبِیت۳

تذٚیٗ  ٚاكالح عشح خبٔـ  ٚتفلیّی ؿٟش

ؿٛسای فبِی ؿٟشػبصی ٔ ٚقٕبسی
ایشاٖ

كذٚس پشٚا٘ ٝػبخت ثشای وبسثشی ٞبی

ؿٟشداسی

تدبسی  ٚكٙقتی
كذٚس پشٚا٘ ٝوؼت یب كٙقتی ،ػبیش

اتحبدیٞ ٝبی كٙفی ،ػبصٔبٖ كٙقت،

ٔدٛصٞبی فقبِیت

ٔقذٖ  ٚتدبست،دیٍش ٔشاخـ حؼت
ٔٛسد

ا٘دبْ فقبِیت ٞبی

تِٛیذ ،خذٔبت فٙی ،تٛصیـ  ٚاسای ٝخذٔبت

كٙفی ،كٙقتی

ػبصٔبٖ كٙقتٔ ،قذٖ  ٚتدبست اتبق
اكٙبف ،اتحبدیٞ ٝب ،ؿٟشداسی،
ثٟذاؿت؛وبس،اداس ٜأبوٗ ٘بخب

تٛػق ٝفقبِیت ٞب ،ا٘تمبَ،

وبسثشد فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗٔ،غبِقٔ ٚ ٝىبٖ

اتبق اكٙبف ،اتحبدیٞ ٝب،ػشٔبیٝ

تدٕیـ فقبِیت ٞب

یبثی ،ػبخت ٔدتٕـ ٞب  ٚثٟش ٜثشداسی،

ٌزاساٖ،ؿٟشداسی

٘ؾبست ثش فقبِیت ٞبی ٔدتٕـ ٞب

الذاْ ٞبی الصْ ثشای ایدبد ؿجىٔ ٝذیشیت ص٘دیش ٜتبٔیٗ دس ػبٔب٘ذٞی:

• تٟی ٝفٟشػت ٟٔٙذػبٖ ٔـبٚس ثب اِٛٚیت ؿشوت ٞبی داسای ػبثم ٝفقبِیت دس أٛس ػبٔب٘ذٞی
• تٟی ٝفٟشػت ؿشوت ٞبی پیٕب٘ىبس
• تٟی ٝفٟشػت پشٚطٞ ٜبی ٔـبث، ٝچىیذ ٜؿشایظ ٞش یه٘ ،مبط ٔثجت ٙٔ ٚفی  ٚدسػٟب
• تٟی ٝفٟشػت ػشٔبیٌ ٝزاساٖ
•

تٟی ٝفٟشػت تِٛیذوٙٙذٌبٖ

• تٟی ٝفٟشػت ؿشوت ٞبی خذٔبت ٔىُٕ
• تٟی ٝفٟشػت اتحبدیٞ ٝب فقبَ ٔ ٚشتجظ
ٔ -۱ذیشیت عشاحی ،ػبخت  ٚثٟش ٜثشداسی اص ٕ٘بیـٍبٔ ٜحلٛالت تِٛیذ داخُ
ث ٝاػتٙبد لٛا٘یٗ ػٌ ٝب٘ٔ ٝلٛة ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی ثب ٞذف وٕه ث ٝاؿتغبَ  ٚحٕبیت اص تِٛیذ
ّٔی و ٝیىی اص ٔٛاد ٞشیه ثشای ؿٟشداسی ٞب تىّیف ثشپبیی ثبصاسٞبی ٔٛلت ٔ ٚحّی سا تقییٗ وشدٜ
اػت ٔی تٛاٖ ٔدٕٛف ٝای اص ٕ٘بیـٍبٞ ٜبی فشض ٝتِٛیذات داخّی سا ثشپب وشد ٚ ٜاص ایٗ عشیك اص تِٛیذ
ّٔی حٕبیت وشد.
۳

ب) نقص غیز هستقین ساهانذهی هطاغل در تحقق جهص تولیذ:
 ٕ٘بیٙذٌی ؿٟشداسی دس حٛص ٜاستجبط ثب تِٛیذ وٙٙذٌبٖٚ ۳احذٞبی كٙقتیٚ ،احذٞبی تِٛیذی كٙفی ،تـىُٞبی كٙقتی ،تـىُ ٞبی كٙفی ،دػتٍبٞ ٜبی حبوٕیتی ٔٚتِٛی ٔ ٚشتجظ
 ٞذایت أٛس تٛػق ٝكٙبیـ دا٘ؾ ثٙیبٖ دس اساضی تقییٗ ؿذ ٜدس عشح خبٔـ ؿٟش -2هذایت و حوایت اس تولیذ :هطارکت در کویسیوى ها و کارگزوه ها
ثٙٔ ٝؾٛس ٞذایت  ٚحٕبیت اص تِٛیذ  ٚآٌب ٜؿذٖ اص ٘یبصٞبی تِٛیذوٙٙذٌبٖ دس حٛصٔ ٜذیشیت ؿٟشی ،حضٛس دس
وٕیؼیٞ ٖٛب  ٚوبسٌشٞ ٜٚبی صیش ٔی تٛا٘ذ وٕه ٔٛثشی ثشای خٟؾ تِٛیذ ثبؿذ.

 ۷-۵ؿٛسای ثش٘بٔ ٝسیضی اػتبٖ
 ۷-۷وٕیؼی٘ ٖٛؾبست ثش ػبصٔبٖ ٞبی كٙفی اػتبٖ
 ۷-۱وبسٌشّٔ ٜٚی ػبٔب٘ذٞی
ؿشوت ػبٔب٘ذٞی سیبػت "وبسٌش ٜٚتخللی ػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ ،كٛٙف  ٚفقبِیت ٞبی ؿٟشی ؿٟشداسی ٞبی
وـٛس" سا ثش فٟذ ٜداسد دس ٔمیبع وـٛسی  ٓٞثب وؼت ٘ؾش ػبصٔبٖ ٞبی ػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ ؿٟشی  ٚفشآٚسد
ٞبی وـبٚسصی ،ثب لشاس دادٖ ٔٛضٛؿ وٕه ث ٝخٟؾ تِٛیذ دس ٘ـؼت فٛق اِقبد "ٜوبسٌشّٔ ٜٚی ػبٔب٘ذٞی"
سٚؿٟبی تؼشیـ دس اسای ٝخذٔبت ث ٝتِٛیذ وٙٙذٌبٖ  ٚتؼٟیُ دس أش تِٛیذ دس ػشاػش وـٛس سا ثشسػی وشدٚ ٜ
ٔلٛثبت الصْ دس ایٗ صٔی ٝٙسا اسای ٝخٛاٞذ وشدٌ .فتٙی اػت وبسٌشّٔ ٜٚی ػبٔب٘ذٞی ثش اػبع ٔبد ۶ ٜآییٗ ٘بٔٝ
ػبٔب٘ذٞیٔ ،لٛة ٞیبت ٔحتشْ ٚصیشاٖ تـىیُ ؿذ ٚ ٜافضبی آٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ فبِی ٚصاست خب٘ٞ ٝبی كٙقت،
ٔقذٖ  ٚتدبست ،تقب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبفی ،سا ٜؿٟشػبصی ،ثٟذاؿت دسٔبٖ  ،آٔٛصؽ پضؿىی ٚصاست
وـٛس،ػبصٔبٖ حفبؽت ٔحیظ صیؼت  ٚاتبق اكٙبف ایشاٖ ٔی ثبؿذ .ایٗ وبسٌش ٜٚؽشفیت ثؼیبس خٛثی ثشای
ٞذایت الذاْ ٞب  ٚحٕبیت اص تِٛیذ ّٔی سا داسا ٔی ثبؿذ.

هناتع و هاخذ:
ٔدٕٛفٔ ٝغبِقبت ا٘دبْ ؿذ ٜاص ػٛی ٔشوض ٔغبِقبت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟش تٟشاٖ دس حٛص ٜػبٔب٘ذٞی
ٌضاسؽ ػبصٔبٖ ػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ ؿٟشی  ٚفشآٚسدٞ ٜبی وـبٚسصی ؿٟشداسی ٔـٟذ
ٌضاسؽ ػبصٔبٖ ػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ ؿٟشی  ٚفشآٚسدٞ ٜبی وـبٚسصی ؿٟشداسی اكفٟبٖ
ٔدّ ٝالتلبد ؿٟشی
پیوست:

اِف) ٔبد ۵۵ٜلب٘ ٖٛحٕبیت  ٚػبٔب٘ذٞی ٔـبغُ خبٍ٘ی ٔلٛة ۵۱۱۲

وّی ٝؿٟشداسیٟب ٔٛؽفٙذ ث ٝتٙبػت تقذاد  ٚتٛٙؿ وؼت  ٚوبس خبٍ٘یٔ ،ىبٟ٘بی ٔٙبػجی سا (ثبصاس ٔحّی ٔٛلت)
ثشای فشضٔ ٝحلٛالت كبحجبٖ ٔـبغُ ٔزوٛس ،ث ٝكٛست دٚسٜای دس سٚصٞبی ٔـخق ٞفت ،ٝتأٔیٗ ٕ٘بیٙذ.

ب) هاده 61قانوى تهثود هستوز هحیط کسة و کار هصوب 6931
ؿٟشداسیٞب ٔٛؽفا٘ذ ثٙٔٝؾٛس ثبال ثشدٖ أىبٖ دػتشػی تِٛیذوٙٙذٌبٖ وٛچه ٔ ٚتٛػظ ایشا٘ی ث ٝثبصاس
ٔلشف  ٚایدبد أٙیت ثشای فشٚؿٙذٌبٖ وٓ ػشٔبی ٝثب اػتفبد ٜاص صٔیٗٞبی ٔتقّك ث ٝخٛد  ٚیب ٚصاست ساٚ ٜ
ؿٟشػبصیٔ ،ىبٖٞبی ٔٙبػجی ثشای فشض ٝوبالٞبی تِٛیذ داخُ آٔبدٕ٘ ٜبیٙذ  ٚثش ٔجٙبی لیٕت تٕبْؿذ ٜثٝكٛست
سٚصا٘ٞ ،ٝفتٍی ٔ ٚبٞب٘ ٝثٔ ٝتمبضیبٖ فشض ٝوبالٞبی ایشا٘ی اخبس ٜدٙٞذ.
آییٗ٘بٔ ٝاخشائی ایٗ ٔبد ٜتٛػظ ٚصاست كٙقتٔ ،قذٖ  ٚتدبست ثب ٕٞىبسی ٚصاستخب٘ٞٝبی سا ٚ ٜؿٟشػبصی ٚ
وـٛس ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ ؿٛسای فبِی اػتبٖٞب  ٚؿٛسای اكٙبف وـٛس تٟیٔ ٝیؿٛد  ٚپغ اص تلٛیت ٞیئتٚصیشاٖ ثٝ
ؿٟشداسیٞبی ػشاػش وـٛس اثالك ٔیٌشدد.

ج) هاده  - ۵۸قانوى نظام صنفی اصالحی 6932
ثشٌضاسی سٚص ثبصاسٞبی خٕقی ٚاحذٞب یب افشاد كٙفی ثشاػبعآئیٗ٘بٔٝای خٛاٞذ ثٛد و ٝتٛػظ دثیشخب٘ٞ ٝیئت
فبِی ٘ؾبست تٟی ٚ ٝث ٝتلٛیت ٚصیش كٙقت ٔقذٖ  ٚتدبست خٛاٞذ سػیذ.
ٔ -۷ذیشیت عشاحی  ،ػبخت  ٚثٟش ٜثشداسی اص ٔدتٕـ ٞبی تِٛیذی۳

