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همسهِ
هطًع پػٍّفّبی تَؾؼِ ٍ آیٌسًُگطی ثِهٌظَض ثطضؾی هؿبئل ٍ هكٌالت هْن ٍ اؾبؾی ًكَض زض ؾَُح هلی،
كطاثركی ،ثركی ٍ ّوچٌیي اضائِ هكبٍضُ ٍ ذسهبت ًبضقٌبؾی ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ًكَض ،اهسام ثِ ثطگعاضی
ًكؿتّبی ترههی ثب اؾتلبزُ اظ نبحتًظطاى ،اؾبتیس زاًكگبّی ،هسیطاى ،پػٍّكگطاى ٍ ًبضقٌبؾبى ًوَزُ اؾت.
زض ایي ًكؿتّب اظ نبحتًظطاى هرتلق ًِ زاضای ترهم ٍ یب قبذِّبی ترههی هتلبٍت ٍ یب هٌول ،حَل یي
هَيَع ّؿتٌس زػَت ثِ ػول هیآیس تب يوي پطزاذتي ثِ یي هَيَع اظ ظٍایبی هرتلق ،تلبٍت زیسگبُّب ًیع ثطضؾی قَز.
ایي ضٍـ هیتَاًس ثب ثحث ،تًبضة آضاء ٍ تؼبهل هیبى نبحتًظطاى ٍ ًیع قطًتًٌٌسگبى زض ًكؿت ،يوي ضٍقيتط ًطزى
اثؼبز یي هَيَع ،اثْبهبت ،اقٌبالت ٍ هَاضز ًبزیسُ ضا ضٍقيتط ًوبیس .اظ ّویي ضٍ ،هسیطیت ّط ًكؿت ٍاثؿتِ ثِ ّسف،
هَيَع ،ترهم قطًتًٌٌسگبى ٍ هبّیت ثحثّب هتلبٍت هیثبقس .ثََِضیًِ زض ثطذی اظ ًكؿتّب هوٌي اؾت ّسف،
ثطضؾی یي هَيَع اظ ظٍایبی هرتلق ٍ زض ًكؿت زیگط ضٍقي ًطزى اثؼبز اذتالفًظط ٍ اثْبهبت ترههی یب ثطضؾی
آیٌسُّبی هُلَة ٍ هوٌي هَيَع هَضز ثحث ثبقس .چَى ّسف هطًع پػٍّفّبی تَؾؼِ ٍ آیٌسًُگطی اؾتلبزُ اظ ًتبیح
ایي ًكؿتّبی ترههی هیثبقس اظ ایي ضٍ ،هوٌي اؾت ًتبیح ثطذی اظ ًكؿتّب قطٍع یي هُبلؼِ ٍ پػٍّف ثطای
ؾیبؾتگصاضی یب تسٍیي ثؿتِّبی ؾیبؾتی ضا ضهن ثعًس ٍ ثطذی ًكؿتّب ثطای توَیت ٍ ًوي ثِ پػٍّفّبیی ثبقس ًِ زض
ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ًكَض ٍ یب هطًع پػٍّفّبی تَؾؼِ ٍ آیٌسًُگطی ٍ یب زؾتگبُّبی اخطایی زض زؾت اخطا هیثبقٌس.
ثطذی اٍهبت ًیع ّسف ًكؿتّب هوٌي اؾت هوبیؿِ تُجیوی هیبى ًتبیح پػٍّفّبی اًدبم قسُ ثبقس .ثب تَخِ ثِ ّسف
ًكؿتّب ًِ اضائِ ضاٌّبضّب ٍ ؾیبؾتّبی انلی حَل هَيَػبت هیثبقس ٍ ایٌٌِ هؿتوؼیي قطًتًٌٌسُ زض ًكؿت ثِ
هَيَػبت احبَِ زاضًس ،نبحتًظطاى ثِ انل ثحثّب هیپطزاظًس ٍ اظ اضائِ هُبلت هوسهبتی ٍ زٍض اظ انل هَيَع تب حس
اهٌبى پطّیع هیقَز .اهیس اؾتً ،تبیح ایي ًكؿتّب هَضز اؾتلبزُ هسیطاى ،اؾبتیس زاًكگبُ ،ؾیبؾتگصاضاى ،پػٍّكگطاى ٍ
ًبضقٌبؾبى ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ًكَض ٍ هطًع پػٍّفّبی تَؾؼِ ٍ آیٌسًُگطی ٍ ؾبیط زؾتگبُّبی اخطایی ٍ هطاًع
ػلوی ،هؿئَلیي ،هترههیي ،نبحتًظطاى ٍ ؾبیط ػالهِهٌساى هطاض گیطز.
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زوتز فزّاز زصپغٌس
ثب ػطو ؾالم ذسهت حًبض هحتطم ٍ ّوٌبضاى ػعیع ،زض ًكؿتّبی پیف اظ آؿبظ تسٍیي الیحهِ ثَزخهِ ؾهبل  98ثهِ
ثطضؾی هٌبثغ ٍ ههبضف ٍ زاضاییّب ٍ ثسّی ّبی زٍلت پطزاذتِ قس .ایهي ًكؿهت زض ضاثُهِ ثهب ًظهبم هبلیهبتی ًكهَض ٍ
زضآهسّبی هبلیبتی ثطگعاض ذَاّس قسّ .وَاضُ زض ازاضُ ًكَض ضّبیی اظ ٍاثؿتگی ثِ ًلت یٌهی اظ آضظٍّهبی زیطیٌهِ ّوهِ
ثرهَل ثرف زٍلتی ثَزُ اؾتَ .جیؼتبً اخطای ایي كطآیٌس ًبض ؾبزُای ًیؿت ظیطا اظ یيؾهَ ثبیهس ًؿهجت هبلیهبت ثهِ
 GDPاكعایف پیسا ًٌس ٍ اظ ؾَی زیگط اكعایف هبلیبت ًجبیس ثِ ػٌَاى هبًؼی ثط ؾط ضاُ تَلیس هطاض گیطز« .اهبم ػلهی عع
زض ًبهِّبی ذَز ثِ هبلي اقتط ضٍـّب ٍ ًحَُ اذص هبلیبت ضا تَيیح هیزٌّس اهب تأًیس هیًٌٌس ًِ هطاهجت ًٌیس ًِ اذص
هبلیبت ضیكِّبی تَلیس ضا اظ ثیي ًجطز».
یٌی اظ هجبحث ذیلی هْن زض زضؼ اهتهبز ثرف ػوَهی ،هحبؾجِ ًطخ ثْیٌهِ هبلیهبت اؾهت .ضاثُهِ هبلیهبت ثهب ضقهس
اهتهبزی یي ضاثُِ نؼَزی ٍ ّوَاضُ كعایٌسُ ًیؿت ٍ زض یي ًوُهِ ای اكهعایف هبلیهبت ثهط ضقهس ٍ تَلیهس اثهط هٌلهی
هی گصاضز .هب زض اكعایف زضآهسّبی هبلیبتی ثِ زًجبل ّسكی ّؿتین ًِ ثتَاًین ّنظهبى ثب اكعایف زضآهس ٍاهؼهی ًكهَض ٍ
ًبّف ؾْن ًلت ٍ كطآٍضزُّبی ًلتی ،اظ آؾیت ثِ ثرف تَلیس هحبكظت ٍ خلَگیطی ًٌین .زض گصقتِ هب ثط هُغ ثَزخِ
خبضی زٍلت اظ زضآهسّبی ًلتی ،نطكبً تأًیس زاقتین اهب زض ؾیبؾتّبی اثالؿی اهتهبز هوبٍهتی هُغ ثَزخِ اظ ًلت ثََِض
ضؾوی اثالؽ قسُ اؾت .ایي ثسیي هؼٌی اؾت ًِ زیگط اػتجبضات ّعیٌهِای ههالى ًیؿهت ٍ ثبیهس تهالـ قهَز ًهِ زض
ثلٌسهست ٍاثؿتگی ثَزخِ ثِ ًلت حساهل قَز .ثطای ضؾیسى ثِ ایي اّساف ،زض پٌح ؾبل اذیط خْف هبثلتهَخْی اتلهبم
اكتبزُ اؾت .زض قطایٍ كؼلی ًِ هب زض آؾتبًِ قٌلگیطی تحطین ظبلوبًِ آهطیٌب ػلیِ ًكَضهبى ّؿتین هیثبیؿت ثیف اظ
پیف ثِ ایي اهط ثیٌسیكین ًِ ثطای اكعایف هبلیبت ثِ ػٌَاى ؾبلنتطیي زضآهس زٍلت چًِبضّبیی هیتَاًین اًدبم زّین.
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زوتز عیس واهل تمَیًضاز
هَضَع :ارائِ آهارّا ،ػولىززّا ٍ چالؼّای پیؼ رٍی ًظام هالیاتی وؾَر
ذالصِ عرٌزاًی

چبضچَة ثحث آهبی توَیًػاز زض پٌح هحَض انلی اضائِ قس .زض اثتسا هطٍضی ثط ٍيؼیت كؼلهی ًظهبم هبلیهبتی ٍ زضآههسّبی
حبنل اظ هبلیبت ؾتبًی اًدبم پصیطكت ،ؾپؽ ثطذی اظ قبذمّبی ػولٌطزی اضائِ گطزیس ٍ ثب ثطضؾهی چهبلفّهبی پهیف
ضٍی تَؾؼِ ًظبم هبلیبتی ًكَض ،اّن اهساهبت ٍ ثطًبهِّبی ؾبظهبى اهَض هبلیبتی زض ضاؾتبی تَؾؼِ ًظهبم هبلیهبتی ثهِ ثحهث
گصاقتِ قس .آهبی توَیًػاز هوسهِ ؾرٌبى ذَز ضا ثب اضائِ گعاضـ هرتهط اظ ًبضًطزّب ٍ ضٍیٌطزّبی ؾبظهبى هبلیبتی ًكهَض
ٍ ثطذی آهبضّبی هطثٌَ ثِ ایي ؾبظهبى آؿبظ ًطزًس .ایكبى ثب هطٍضی هرتهط ثط ثطذی انالحبت اًدبم قسُ زض ًظبم هبلیبتی
ًكَض ٍ اخطای َطح خبهغ هبلیبتیً ،تبیح حبنل اظ اخطای ایي َطحّب ضا زض ضاؾتبی پیبزُؾبظی اهتهبز هوهبٍهتی زاًؿهتٌس ٍ
هؼتوسًس ثب اًدبم ایي انالحبت ثطآٍضز هیقَز ًِ ضتجِ قبذم ًؿت ٍ ًبض ًكَض زض گعاضـّبی ثؼسی ثْجَز یبثس.
زض ازاهِ زًتط توَیًػاز ثب اضائِ آهبضّبی هبلیبتی ًكَض ثب تأًیس ثط ایي ًٌتِ ًِ زض ؾبلّبی اذیهط زضآههس حبنهل اظ اخهطای
َطح هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ اظ زضآهس حبنل اظ هبلیبت هؿتوین پیكی گطكتِ اؾت ،هْنتطیي چهبلف ًٌهًَی ًظهبم هبلیهبتی
ًكَض ضا ػسم ٍخَز یي ًْبز ؾیبؾتگصاض زض ظهیٌِ اهَض هبلیبتی ثطقوطزًسّ .وچٌیي ایكبى هْنتطیي چبلفّبی زیگط پیف
ضٍی تَؾؼِ ًظبم هبلیبت ًكَض ضا هَاضز شیل ػٌَاى ًطزًس:
الق گؿتطزُ ثَزى هؼبكیت ٍ هكَمّبی هبلیبتی
ة گؿتطـ قطًتّبی ًبؿصی ٍ پسیسُ ًس كطٍقی
ج كطاض هبلیبتی هطثٌَ ثِ زاضًسگبى ًبضتّبی ثبظضگبًی ٍ پیلٍِضی
ز ػسم اخطای حؿبثطؾی هجتٌی ثط ضیؿي ٍ حؿبثطؾی هجتٌی ثط ًل پطًٍسُّب
زض ازاهِ ثحث ًیع ایكبى هْنتطیي ثطًبهِ هبلیبتی ؾبظهبى هبلیبتی ضا هجبضظُ ثب كطاض هبلیبتی زاًؿتٌس.
هؾزٍح عرٌزاًی

ثب تَخِ ثِ ٍخَز شیٌلؼبى كطاٍاى ،هبلیبت ضا هی تَاى یي هَيَع پیچیسُ ٍ چٌسثؼسی زاًؿتًٌ .تِ هْن ٍ هبثل تَخِ
ًِ زض ایي ًكؿت ثبیس ثساى تَخِ ًٌین ایي اؾت ًِ هبلیبت ضا ًجبیس ثِ ػٌَاى یي هتـیط خسا اظ ؾهبیط هتـیطّهبی
اهتهبزی هَضز تحلیل هطاض زّینً .ظبم هبلیبتی اظ ؾبیط ثرف ّبی اهتهبزی خسا ًیؿت ٍ ثب هجبحثی ّوچَى تَلیس،
اقتـبل ،نبزضات ٍ  ...آهیرتِ اؾت .ثب ایي ضٍیٌطز ،ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ثِ ػٌَاى خعئی اظ ٍظاضت اهَض اهتههبزی ٍ
زاضایی ،تَخِ ثِ ثرف اهتهبزی ًكَض ضا هوسم ثط ػولٌطز ؾبظهبًی زاًؿتِ ٍ نطكبً ثط زضآهسظایی تأًیهس ًساقهتِ ٍ
ؾبیط هتـیطّبی اهتهبزی ضا ًیع هَضز تَخِ هطاض هی زّس .اظ هْن تطیي هجبحثی ًِ ثب ایي ضٍیٌطز ههَضز تَخهِ ههطاض
هی گیطز « ،عزهایِ اجتواػی» اؾت .ؾطهبیِ اختوبػی ٍ اػتوبز ػوَهی یٌی اظ هَيَػبتی اؾت ًِ زض حبل حبيط
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ثیي ًظبم ازاضی ٍ هطزم ًكَض ٍخَز زاضز .زض ّویي ضاؾتب ؾبظهبى اهَض هبلیبتی تالـ هی ًٌس ثب ضٍـ ّبی گًَبگَى،
ثط اضتوبء هیعاى ؾطهبیِ اختوبػی ثیلعایس .زض اكن ثطًبهِ قكن تَؾؼِ ًؿجت زضآهس هبلیبتی ثِ تَلیس ًبذبلم زاذلهی
ثبیس ثِ  11زضنس ثطؾس .زض َی ؾبلیبى گصقتِ یٌی اظ زؾتبٍضزّبی هْن ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ایي اؾت ًِ َجهن
آذطیي آهبض ًؿجت زضآهسّبی هبلیبتی ثِ زضآههسّبی ًلتهی ًكهَض زض ؾهبل گصقهتِ  155زضنهس ثهَزُ اؾهت ًهِ
ًكبى زٌّسُ اكعایف چكوگیط زض ایي ظهیٌِ اؾت .تٌویل ؾبهبًِ اَالػبتی یٌی اظ هْن تطیي ّسف ّبی ؾبظهبى ّبی
اَالػبتی زًیب اؾت .زض ایي ظهیٌِ ذَقجرتبًِ زض ؾبل ّبی اذیط َجن هَاًیي هدلهؽ ،اذتیهبضات ذهَثی زض حهَظُ
يوبًت ّبی اخطای هبلیبت ٍ  ...ثِ ؾبظهبى اهَض هبلیبتی زازُ قسّ .وچٌیي زض ظهیٌِ ؾبهبًِ خهبهغ هبلیهبتی ًهِ اظ
زیطثبظ ثِ ػٌَاى آضظٍی ی زض ثرف آی تی ًكَض هُطح ثَزُ اؾت زض حبل حبيط زؾتبٍضزّبی هٌبؾجی حبنهل قهسُ
اؾت .زض ؾبل اذیط ًلیِ پطًٍسُ ّبی هبلیبتی ًكَض زض ًلیِ هٌبثغ تَؾٍ ؾبهبًِ خبهغ هبلیهبتی ههَضز ثطضؾهی ههطاض
گطكتِ اؾت ٍ پیكطكت ّبی ذَثی زض ایي ظهیٌِ نَضت گطكتِ اؾت .ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًكَض ّوچٌیي تَاًؿهتِ
اؾت ثب تَخِ ثِ ظطكیت ّبی ذَز اهساهبت هٌبؾجی ضا زض ظهیٌِ تحون ؾیبؾت ّبی اهتهبز هوبٍهتی اًدبم زّس.
ػسم ٍخَز یي ًْبز ؾیبؾتگصاض هبلی زض حَظُ هبلیبت هْنتطیي چبلف ًظبم هبلیبتی ًكَض هحؿَة هیقهَز .ؾهبظهبى
اهَض هبلیبتی یي زؾتگبُ اخطایی اؾت ٍ َجیؼتبً زض چبضچَة هَاًیي ٍ هوطضات ػول هیًٌس ًیبظ اؾت ّطچِ ؾطیغتط خبی
ذبلی یي ًْبز ؾیبؾتگصاض زض حَظُ هبلی ٍ هبلیبت پط قَز .ثب تَخِ ثِ ایٌٌهِ ؾهبظهبى اههَض هبلیهبتی ٍ ؾهبظهبى تهأهیي
اختوبػی زض قبذمّبی ًؿت ٍ ًبض اضتجبٌ ًعزیٌی ثب یٌسیگط زاضًس ذجطی ًِ تب آثبى هبُ تأییس ذَاّس قس ایي اؾت ًِ
ثب انالحبت هْوی ًِ زض ؾبذتبض هبلیبتی ًكَض اًدبم قسُ اؾت اًتظبض هیضٍز ًِ زض آثبى هبُ ٍ َجهن آهبضّهبی خسیهس،
ضتجِ ایطاى زض قبذم ًؿتًٍبض ثِ ثْجَز حساهل  30ضتجِای زؾت یبثس.
َجن آهبضّب هدوَع زضآهسّبی هبلیبتی ًكَض حسٍز ّ 215عاض هیلیبضز تَهبى اؾت ًِ اظ ایي هجلؾ زضآهسّبی هبلیبتّبی
هؿتوین ًبال ٍ ذسهبت حسٍز ّ 112عاض هیلیبضز تَهبى اؾت ٍ حدن زضآهسّبی هبلیبت ثط ٍاضزات ّ 29عاض هیلیبضز تَهبى ٍ
ؾبیط زضآهسّبی هبلیبتی حسٍز ّ 73عاض هیلیبضز تَهبى ثطآٍضز هیقَز.
هدوَع زضآهسّبی هبلیبتی ًبال ٍ ذسهبت حسٍز ّ 112عاض هیلیبضز تَهبى اؾت ًِ ًؿجت ثِ ههَة ؾبل  96پبًعزُ زضنس
ٍ ًؿجت ثِ ػولٌطز ؾبل گصقتِ  19زضنس ضقس زاقتِ اؾت .اظ ایي هجلؾ زضآهسّبی هبلیبتّبی هؿتوین حسٍز ّ 63هعاض
هیلیبضز تَهبى اؾت ًِ ًؿجت ثِ ههَة ؾبل  96ؾیعزُ زضنس ٍ ًؿجت ثِ ػولٌطز ؾبل  96پبًعزُ زضنهس ضقهس زاقهتِ
اؾت .اظ ؾَی زیگط زضآهس هبلیبتی ثرف ًبال ٍ ذسهبت حسٍز ّ 49عاض هیلیبضز تَهبى ثطآٍضز قسُ اؾهت ًهِ ًؿهجت ثهِ
ػولٌطز ؾبل  23 ،96زضنس ٍ ًؿجت ثِ ًطخ ههَة ؾبل  96،18زضنس ضقس زاقتِ اؾت.
اظ ًظط ثٌسُ هكٌلی ًِ زض ظهیٌِ ؾیبؾتگصاضیّبی ثَزخِای ًكَض ٍخَز زاضز هطثٌَ ثِ هبلیبت قهْطزاضیّهب اؾهت ٍ
زضآهس هبلیبتی ثرف ًبال ٍ ذسهبت ّ 49عاض هیلیبضز تَهبى اؾت ٍ ایي ػسز نطكبً زضآهسّبی زٍلت ضا ًكهبى ههیزّهس ٍ
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پطزاذتیّبی ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ثِ قْطزاضیّب ٍ زّساضیّب ضا ًكبى ًویزّس .زض ؾبل  97پطزاذتیّبی ؾبظهبى اههَض
هبلیبتی ثِ قْطزاضیّب حسٍز ّ 20عاض هیلیبضز تَهبى ثَزُ اؾت ًِ اگط ایي ّعیٌِّب ضا ثِ زضآهسّبی هبلیبتی ثرف ًبال ٍ
ذسهبت ايبكِ ًٌین زضآهسّبی هبلیبتی ثرف ًبال ٍ ذسهبت حسٍز ّ 70عاض هیلیبضز تَهبى هیقَز ًِ ًكبىزٌّسُ پیكی
گطكتي زضآهسّبی هبلیبتی ثرف ًبال ٍ ذسهبت اظ زضآهسّبی هبلیبت هؿهتوین اؾهت .زض ؾهبلّهبی گصقهتِ هبلیهبت ثهط
اضظـاكعٍزُ اظ هبلیبتّبی هؿتوین پیكی گطكتِ اؾت ٍ ایي آهبض حتی اظ ًكَضّبی اضٍپبیی ّن ثبالتط اؾت .زلیل اكعایف
هیعاى هبلیبت ًبال ٍ ذسهبت زض ؾبل  92اكعایف ًطخ هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ ثَزُ اؾت ٍ اظ آى تبضید ثِ ثؼس اكعایف ًطخ
هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ ًساقتِاین.
زض ؾبل  97حسٍز  97زضنس تحون زضآهسّبی هبلیبتی زاقتِاین ًِ ًكبىزٌّسُ ػولٌطز هُلَة ؾهبظهبى اههَض هبلیهبتی
اؾت .اظ ؾَی زیگط ًؿجت زضآهسّبی هبلیبتی ثِ تَلیس ًبذبلم زاذلی ثب احتؿبة هبلیبت ثط ػهَاضو ٍاضیهعی ثهِ ٍظاضت
ًكَض ٍ قْطزاضیّب زض ؾبل خبضی ثِ حسٍز  10زضنس ضؾیسُ اؾت .زض پبیبى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ ایي ًؿجت ثبیس ثهِ 11
زضنس ثطؾسّ .وچٌیي ًؿجت هبلیبت ثِ ّعیٌِ خبضی ثب احتؿبة هبلیبت ثط ٍاضزات زض ؾهبل خهبضی ثهِ حهسٍز  48تهب 50
زضنس ضؾیسُ اؾت.
الظم ثِ شًط اؾت ًِ ًؿجت زضآهسّبی هبلیبتی عثب احتؿبة ٍاضزات ثِ هٌبثغ ثَزخِ ػوَهی ًیهع زض ؾهبلّهبی اذیهط ثهِ
حسٍز  36تب  39زضنس ضؾیسُ اؾت ًِ ًكبىزٌّسُ تالـ هؿتوط ٍ ػولٌطز هُلَة ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًكَض اؾت.
چالؼّای فزارٍی تَعؼِ ًظام هالیاتی
گغتززُ تَزى هؼافیتّا ٍ هؾَقّای هالیاتی

یٌی اظ هؿبئل هْوی ًِ پیف ضٍی ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًكَض هطاض زاضز هَيَع گؿتطزگی هؼبكیتّب ٍ هكَمّبی
هبلیبتی اؾت 40 .زضنس اظ ً GDPكَض اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف ّؿتٌس یب هبلیبت آىّب ثب ًطخ نلط هحبؾجِ هیقَز.
هؼبكیتّبی هبلیبتی ثرف ًكبٍضظی ،هٌبَن آظاز ٍ ً ...یبظ ثِ ثطضؾی ٍ تدسیسًظط زاضز ٍ ثبیس ضٍی آى ًبض قَز .اگطچِ
زض هبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ شًط قسُ اؾت ًِ اكعایف هؼبكیتّبی هبلیبتی هوٌَع اؾت اهب ثب ضأی زٍ ؾَم هدلؽ
ًوبًبى قبّس اكعایف هؼبكیتّب ٍ هكَمّبی هبلیبتی ّؿتین .یٌی اظ هَاًیي ثطًبهِ قكن تَؾؼِ ثیبى هیًٌس ًِ
اؾتبىّبیی ًِ ًطخ ثیٌبضی آىّب اظ هتَؾٍ ًطخ ثیٌبضی ًكَض پبییيتط اؾت تب ظهبًی ًِ ایي ًطخ پبثطخبؾت اظ پطزاذت
هبلیبت هؼبف ّؿتٌس ،اگط ثرَاّین ایي هبًَى ضا اخطا ًٌین ثرف ػظیوی اظ زضآهسّبی هبلیبتی زٍلت ضا اظ زؾت هیزّین.
انالح هَاًیي یٌی اظ اهساهبت هْوی اؾت ًِ ثبیس زض ایي ضاؾتب اًدبم قَزَ .جن هبًَى ،قطًتّب زض هٌبَن آظاز تهب 20
ؾبل اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف ّؿتٌس اًثط قطًتّب زض اتوبم ظهبى  20ؾبل ،ذَز ضا ٍضقٌؿتِ اػالم ههیًٌٌهس ٍ ثهب ًهبم
خسیس ثِ كؼبلیت هیپطزاظًس ٍ هدسزاً  20ؾبل زیگط اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف هیقًَس .پیگیطی تؼهساز ؾهْبمزاضاى ًحهَُ
كؼبلیت ٍ  ...ایي قطًتّب ثطای ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ثؿیبض هكٌل اؾت.

هزوش پضٍّؼّای تَعؼِ ٍ آیٌسًُگزی

َجن هبزُ  132ثرفّبی تَلیسی ًكَض  5ؾبل اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف ّؿتٌس .زض قْطىّبی تَلیسی هؼبكیت هبلیبتی
 7ؾبل اؾت ،زض هٌبَن هحطٍم  10ؾبل ،زض قْطىّبی هٌبَن هحطٍم هؼبكیت  13ؾبل اؾت ّوچٌیي زض قطًتّبی
زاًفثٌیبى  15ؾبل ٍ زض هٌبَن آظاز  20ؾبل هؼبكیت هبلیبتی زاضًس .اظ َطف زیگط زض حبل حبيط ًیع ظههبًی ًهِ زٍلهت
ثرَاّس ثِ قطًت یب اكطازی اهتیبظ زّس یب تكَین ًٌس ثِ آى قرم یب قطًت هؼبكیت هبلیبتی اّسا هیًٌس.
ػسم توىیي یا توىیي ًالص تزذی هؤزیاى هالیاتی تِ پززاذت هالیات

ػسم توٌیي ثطذی اظ هؤزیبى هبلیبتی ثِ پطزاذت هبلیبت ًیع اظ زیگط چبلفّبی هْن ًظبم هبلیبتی ًكَض اؾت ًِ زض ّوِ
ًكَضّبی زًیب ًیع ٍخَز زاضز .ایي هوَلِ هطثٌَ ثِ ثرفّبی كطٌّگی خبهؼِ ،ثرفّبی اَالػبتی ٍ  ...هیقَز .تٌویل
ؾبهبًِ اَالػبتی ؾبظهبى اهَض هبلیبتی اظ اهساهبتی اؾت ًِ زض ایي ضاؾتب زض زؾتَض ًبض ؾبظهبى اهَض هبلیبتی هطاض زاضز .هبزُ
 169هٌطض یٌی اظ ثْتطیي هَاًیٌی اؾت ًِ زض ؾبل  94زض ایي ظهیٌِ تهَیت قسُ اؾت ٍ .ثِ ػویسُ ثٌسُ پیكطكتِتهطیي
هبزُ هَاًیي هبلیبتی ًكَض هبزُ  162هٌطض اؾت.
 فزاٍاًی ؽزوتّای واغذی ٍ پسیسُ وسفزٍؽی

قطًتّبی ًبؿصی ٍ پسیسُ ًس كطٍقی ًیع اظ چبلفّبی پیف ضٍی ًظبم هبلیبتی ًكَض اؾت .پسیسُ قطًتّبی ًبؿصی
یي پسیسُ خْبًی اؾت ٍ هرتم ًكَض هب ًیؿت .پسیسُ قطًتّبی ًبؿصی زض هجحث هبلیبت ثهط اضظـاكهعٍزُ ًوبیهبى
هیقَز .قطًتّبی ظیبزی تأؾیؽ هیقًَس ٍ یي یب زٍ اظْبضًبهِ هبلیبتی ثب یي ًبم خؼلی تٌویل هیًٌٌهس ٍ پهؽ اظ
هستی یب ٍضقٌؿت هیقًَس یب زیگط كؼبلیت ًویًٌٌس ٍ ًبپسیس هیقًَس .ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًكَض زض حبل حبيط 4000
هَضز اظ قطًتّبی ًبؿصی ضا قٌبؾبیی ًطزُ اؾت ٍ آىّب ضا زض لیؿت ؾیبُ ذَز ههطاض زازُ اؾهت .اگهط ثتهَاًین انهبلت
هؼبهالت ضا قلبفؾبظی ًٌین پسیسُ ًسكطٍقی ًیع تب حسٍز ظیبزی حل ذَاّس قس.
 فزار هالیاتی زارًسگاى وارتّای تاسرگاًی ٍ پیلٍِری

هتأؾلبًِ زض ضاثُِ ثب اكطازی ًِ هتوبيی زضیبكت ًبضت ثبظضگبًی ّؿتٌس اػتجبض ؾٌدی نَضت ًویگیطز ٍ حتی ثطای اكطاز
هؼتبزً ،نزضآهس ٍ ؾبلرَضزُ ًیع ًبضت ثبظضگبًی نبزض هیقَز .اكطازی اظ ًبضت ثبظضگبًی اكطاز زیگط خْت ٍاضزات اؾتلبزُ
هیًٌٌس ًِ هبلیبت پطزاذت ًٌٌٌس ٍ ایي هبلٌبى ًبضت ثبظضگبًی تَاى پطزاذت ثسّی هبلیبتی ذَز ضا ًساضًس .تب ایهي ظههبى
ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًكَض اظ زاضًسگبى ًبضتّبی ثبظضگبًی حسٍز ّ 8عاض هیلیبضز تَهبى َلجٌبض اؾت .زض ضاؾتبی قٌبؾبیی
اكطازی ًِ ثسّی هبلیبتی زاضًس ًیع اهساهبت هؤثطی اًدبم گطكتِ اؾت .زض  7اؾتبى قَضای تهأهیي تكهٌیل قهسُ اؾهت ٍ
اكطاز ظیبزی قٌبؾبیی قسُ اًس ٍ ًبضّبی ٍؾیغ اهٌیتی ٍ اَالػبتی زیگطی ًیع اًدبم گطكتِ اؾهت .یٌهی اظ زؾهتبٍضزّبی
هْن َطح ًظبم خبهغ هبلیبتی ًن ًطزى اضتجبٌ هیبى هؤزیبى ٍ هویعیّب ٍ قلبفتط ًطزى اَالػبت اؾت.
 ػسم اعتفازُ اس صٌسٍقّای هىاًیشُ فزٍػ اس عَی هؤزیاى

ثََِض ذالنِ ایي نٌسٍمّب ٍ ًؿبًی ًِ ثبیس اظ ایي نٌسٍمّب اؾتلبزُ ًٌٌس ؾطهبیِّبی ذیلی ظیبزی زاضًهس .هكهٌلی
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ًِ ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ثب آى هَاخِ اؾت ایي اؾت ًِ زض حبل حبيط حسٍز  4تب  5زضنس اظ زضآههسّبی ًكهَض اظ هٌجهغ
اقربل تأهیي هی قَز ٍ اگط ثرَاّین ًِ ذَز زٍلت ٍ یب ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ایي پطٍغُ ضا اخطایی ًٌس ثبیس چْهبض الهی
پٌح ثطاثط ایي هجبلؾ ّعیٌِ ًٌسَ .جن تَ اكوبت نَضت گطكتِ ثب ثبًهي هطًهعی ههطاض قهسُ اؾهت ًهِ اظ َطیهن زؾهتگبُ
ًبضتذَاىّب ایي پطٍغُ اخطا قَز.
 ػسم اجزای حغاتزعی هثتٌی تز ریغه ٍ حغاتزعی هثتٌی تز ول پزًٍسُّا

هبزُ  97هبلیبتّبی هؿتوین زض ایي ظهیٌِ تٌبلیلی ضا هكرم ًطزُ اؾت ّوچٌیي ؾبظهبى اهَض هبلیبتی هوسهبت ًبض ضا كهطاّن
ًطزُ ٍ هَاًیي ضیؿي ضا قٌبؾبیی ًطزُ اؾتَ .جن ثطآٍضزّب اًتظبض هیضٍز زض ؾبل  98حؿهبثساضی هجتٌهی ثهط ضیؿهي ػولهی
ذَاّس قس .یٌی اظ هْنتطیي زؾتبٍضزّبی َطح خبهغ هبلیبتی ًكَض هَيَع حؿبثطؾی هجتٌی ثط ضیؿي اؾهت ظیهطا اظ َطكهی
اضتجبٌ هؤزیبى ثب هویعیّب ضا ًبّف هیزّس ٍ ّوچٌیي اَالػبت زهینتطی زض اذتیبض ؾبظهبى اهَض هبلیبتی هطاض هیزّس.
 20زضنس اظ هكتطیبى هب حسٍز  80زضنس اظ زضآهسّبی هبلیبتی هب ضا تأهیي هیًٌٌس ٍ .انالً ثِ نطكِ ًیؿت ًهِ ههب ثهِ
زًجبل اثعاض خسیسی ثطای اذص  80زضنس هٌبثغ ثبقین ٍ ثْتط اؾت ًِ ثب ّویي ؾبظًٍبض هسیطیت هجتٌی ثهط ضیؿهي پهیف
ثطٍین.
 هؾىالت ًظام زازرعی هالیاتی (حجن سیاز ارجاػی پزًٍسُّا ،اطالِ زازرعی ٍ)...

زض ضاثُِ ثب ایي هَيَع ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًكَض ظهبى ضؾیسگی ثِ پطًٍهسُّهب ضا ًهبّف زازُ اؾهت .زض حهبل حبيهط
هَيَع ًبضيبیتی زض ثرف هبلیبت اهالى خْت ثطضؾی زض زؾتَض ًبض هطاض گطكتِ اؾت ٍ ؾبظهبى اهَض هبلیبتی آهبزگی آى
ضا زاضز ًِ اذص هبلیبت ًولٍاًتوبل اهالى ضا تب پبیبى ؾبل خبضی ثِ زكبتط ثجتاؾٌبز اًتوبل زّسّ .وچٌیي زض هوَلِ انالح
ؾبذتبض ؾبظهبى ًیع ًیبظ اؾت ًِ تـییطاتی اػوبل قَز ٍ اظ حبلت ؾٌتی ذبضج قَز .یٌی اظ هكٌالت كؼلی ؾهبظهبى اههَض
هبلیبتی ایي اؾت ًِ هبلیبت ّبی هؿتوین تَؾٍ یي گطٍُ اظ ًبضقٌبؾبى هحبؾجِ هیقَز ٍلی هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ زض
ّوبى ازاضُ تَؾٍ ًبضقٌبؾبى زیگط اًدبم هی قَز .هب زض حبل ازؿبم ایي ًبضقٌبؾهبى خْهت حطًهت ثهِ ؾهوت ههؤزی
هحَضی ّؿتین ٍ زض اؾتبىّب ّن ایي اهسام زض حبل اخطا اؾت.
ً اوارآهسی ًظام هالیات تز زرآهس ٍ فمساى ًظام هالیات تز زرآهس ؽرصی (جوغ زرآهس)
 ػسم ّوىاری زعتگاُّای اجزایی زر تىویل پایگاُ ٍ تثازل اطالػات هؤزیاى

هْنتطیي هؿئلِ زض ایي ظهیٌِ هطثٌَ ثِ ًظبم ثبًٌی ًكَض اؾت ٍ َی خلؿبت هٌطض ثب ضئهیؽ ثبًهي هطًهعی زض حهبل
حبيط اَالػبت هطثٌَ ثِ ثرف تؿْیالت ثبًٌی زض اذتیبض ؾبظهبى اهَض هبلیبتی هطاض گطكتِ اؾت ٍ .اَالػبت هطثٌَ ثهِ
ؾپطزُّب ًیع ثََِض تدویؼی زض حبل تحَیل ثِ ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًل ًكَض هطاض زاضز.
َجن هبزُ  169هیثبیؿت اَالػبت َّیتی ،هٌبًی ،هبلی ،هلٌی ٍ ثبًٌی توبهی اكطاز زض اذتیبض ؾبظهبى اهَض هبلیبتی هطاض گیطز.
 گغتزػ زرذَاعتّای غیزٍالؼی اعتززاز زر ًظام هالیات تز ارسػافشٍزُ
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زض ؾبل گصقتِ ؾبظهبى اهَض هبلیبتی  1700هیلیبضز تَهبى اؾتطزاز زاقتِ اؾت.
تزًاهِّای تَعؼِ ًظام هالیاتی

 هجبضظُ ثب كطاض هبلیبتی
 تَؾؼِ ؾبهبًِّب
 تَؾؼِ ذسهبت الٌتطًٍیٌی
 تؿْیل كًبی ًؿت ٍ ًبض ٍ حوبیت اظ تَلیس هلی
 اخطای پطٍغُّبی اهتهبز هوبٍهتی ٍ ضّپَ
زض اضتجبٌ ثب كطاض هبلیبتی زض حبل حبيط ثب ٍخَز ؾبهبًِ ؾتبز هجبضظُ ثب هبچبم ًبال ٍ اضظ عثهبهي ثهب حًهَض ؾهبظهبى اههَض
هبلیبتی ٍ ٍظاضت اَالػبت ٍ زؾتگبُّبی زیگط زض ؾبل گصقتِ زض هٌبَن آظاز حسٍز ّ 3عاض هیلیبضز تَههبى كهطاض هبلیهبتی
قطًتّبی ثَضؾی زاقتِاین .زض حبل حبيط ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ثََِضخسی زض حبل اخطای َطح هجبضظُ ثب كطاض هبلیهبتی
زض توبهی ثرف ّبی اهتهبزی اؾتّ .وچٌیي ایي ؾبظهبى زض حبل تسٍیي ثطًبهِ خبهغ ثطای خلهَگیطی اظ كهطاض هبلیهبتی
اؾت .زاضًسگبى ًبضتّبی ثبظضگبًی زض ًكَض ّ 6عاض ًلط كؼبل ّؿتٌس ٍ زض حبل حبيط ّ 4عاض هیلیهبضز تَههبى اظ ّ 8هعاض
هیلیبضز تَهبى زضآهس هبلیبتی آىّب تَؾٍ ؾبظهبى اهَض هبلیبتی قٌبؾبیی قسُ اؾت .اهب زض ثرف قطًتّبی انالحقهسُ
ًوبًبى هكٌل خسی ٍخَز زاضز.
اكطاز هكوَل ثٌس ج حسٍز  1700000هؤزی ّؿتٌس .هدوَع ایي اكطاز ًوتهط اظ  1000هیلیهبضز تَههبى هبلیهبت پطزاذهت
هی ًٌٌس .ثب تكٌیل ًبضگطٍُ ٍ اؾتلبزُ اظ ؾبهبًِ خبهغ هبلیبتی ؾبظهبى اهَض هبلیبتی هَكن قسُ اؾت تٌْب اظ یهي ههؤزی
ٍاضزًٌٌسُ ذَزضٍ  830هیلیبضز تَهبى هبلیبت اذص ًوبیسّ .وچٌیي اظ یي ٍاضزًٌٌسُ لَاظمذبًگی زض ًكَض تبًٌَى ثهیف اظ
 800هیلیبضز تَهبى هبلیبت گطكتِ قسُ اؾت .اهساهبت زیگط زض ظهیٌِ نطاكیّب ٍ ً ...یع زض حبل اًدبم اؾت.
ّوچٌیي هَيَع هبلیبت حؿبةّبی نَضی ثبًٌی ٍ نطاكیّب ٍ ٍاضزًٌٌسگبى ذَزضٍ ،هؼبهالت كهلی ٍ  ...اظ هَيَػبتی
ّؿتٌس ًِ ثََِضخسی زض حبل ضؾیسگی ثِ آىّب ّؿتین .زض حبل حبيط ؾبهبًِّبی ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًكَض ثِ ًحَی
اؾت ًِ قوب ثب ثجت قٌبؾِ قطًت یب ًس هلی اكطاز هیتَاًیس توبم زاضاییّبی اكطاز ضا هكبّسُ ًٌیس.
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علغلِ ًؾغتّای ترصصیً :ؾغت ترصصی یاسزّنً -ظام هالیاتی هٌغجن ٍ اثزترؼ

زوتز ػلی ػغىزی
هَضَع :عاهاًسّی هؼافیتّای هالیاتی ٍ راّىارّایی تزای واّؼ فزار هالیاتی
ذالصِ عرٌزاًی

آهبی زًتط ػلی ػؿٌطی زض چْبض ثرف نحجتّبی ذَز ضا هُطح ًطزًس .زض ثرف اٍل اًَاع هؼبكیهتّهبی هبلیهبتی ضا
ثطقوطزُ ٍ ًتبیح حبنل اظ اخطای آىّب ضا زض َی ؾبلیبى هرتلق هَضزًوس هطاضزازًس .زض ثرف زٍم ثِ ثطضؾی ضاٌّبضّبی
ًبّف كطاض هبلیبتی پطزاذتِ ٍ يوي اضائِ ضاٌّبضّبی خلَگیطی اظ كطاض هبلیبتی ،لعٍم تَخِ ثِ ضاٌّبضّبی اكعایف زضآههس
هبلیبتی ضا ّوعاز هَيَع ضاٌّبضّبی ًبّف كطاض هبلیبتی هُطح ًطزًس .زضًْبیت ایكهبى ثهِ تلهبٍت هبلیهبت اؾهالهی ٍ
هبلیبتّبی هتؼبضف اقبضُ زاقتٌس ٍ لعٍم تَخِ ثِ هبلیبت ؾتبًی اؾالهی ضا هْن زاًؿتٌسًْ .بیتبً زض پبؾد ثِ پطؾهفّهبی
هُطحقسُ زض ثرف چْبضم ػَاهل ثیطًٍی اثطگصاض ثط ػولٌطز ًظبم هبلیبتی ًكَض ضا هَضز ثطضؾی هطاضزازًس.
هؾزٍح عرٌزاًی

ثٌسُ ثحث ذَز ضا پیطاهَى هَيَع ؾبهبًسّی ًظبم هبلیبتی ٍ اضائِ ضاٌّبضّبیی ثطای كطاض هبلیبتی اضائِ ذَاّن زاز .زض ًظبم
هبلیبتی ًكَض هب ،هؼبكیتّب ٍ هكَمّبی هبلیبتی ٍاهؼبً هٌحهطثِكطز اؾت ٍ قبیس زض ّیچیي اظ ًظبمّبی هبلیبتی هسضى
اهطٍظُ ،هؼبكیتّب ٍ هكَم ّبی هبلیبتی ًِ زض ًظبم هبلیبتی ًكَض هب ٍخَز زاضز ،یبكت ًكَز .ثؿیبضی اظ ایي هكهَمّهب ٍ
هؼبكیت ّبی هبلیبتی اػُبیی ،ثطای اهتهبز ًكَض ؿیط ًبضآهس اؾت ٍ هؼوَالً خٌجِ ذَزًوبیی یب قؼبض زازى زاضًس.
پطٍكؿَض هیكبى هیگَیس :اهتهبزؾٌدی تٌْب زٍ ًبضثطز زاضز یٌی ثطای ذَزًوبیی ٍ زیگطی ّن ثطای ًؿت پَل .ثطذهی
هؼبكیت ّبی هبلیبتی ًكَض هب ًیع چٌیي ًبضًطزی زاضًس .هوبٍهت زض ثطاثط اػُبی هؼبكیتّبی هبلیبتی ًیع ثهطای ؾهبظهبى
اهَض هبلیبتی تجؼبت ٍ زضزؾطّبی ظیبزی زاضز .ثٌسُ زض ظهبى ضیبؾت ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ثبضّب ثِ قْطزاضیّب گلتن ًِ زض
هجحث هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ ًیبظی ًیؿت ًِ قوب هكوَل هؼبكیت هبلیهبتی ثبقهیس ٍ ثْتهط اؾهت هكهوَل هبلیهبت ثهط
اضظـاكعٍزُ ثبقیس ،ظیطا قوب توبهی ذسهبت ذَز ضا ثِنَضت یبضاًِای اضائِ هیزّیس اهب توبهی ًهبض ؾهبذتٍؾهبظ قهوب ٍ
ذطیس هتطٍ ٍ هُبض ٍ  ...قبهل هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ اؾت ٍ قوب اضظـاكعٍزُ آى ضا پطزاذهت ههیًٌیهس اظ َهطف زیگهط
ؾبظهبى اهَض هبلیبتی چَى قوب هؼبف اظ هبلیبت ّؿتیس آى ضا ثِنَضت اػتجبض ثِ قوب ثطًوهیگطزاًهس .ثٌهبثطایي اگهط قهوب
هؼبكیت هبلیبتی ًساقتِ ثبقیس ،آًگبُ ؾبالًِ حسٍز ّعاض هیلیبضز تَهبى ثِ قوب ثبظگطزاًیسُ هیقَز ًِ ثب ایي پیكٌْبز ٍخَز
هَاكوت ًٌطزًس .ایي پیكٌْبز ثِ قطًت ضاُآّي ٍ ٍظاضت ًیطٍ ّن اضائِ قس اهب آىّب ًیع اظ پصیطكتي آى اهتٌبع ًطزًس.
 زر التصاز وؾَر ایزاى هؼافیتّای هالیاتی سیز را زارین:

الف) هؼافیتّای زائوی هٌسرج زر هازُ  80لاًَى هالیاتّای هغتمین (هاًٌس ترؼ وؾااٍرسی) .اگطچهِ زض آى ههبزُ
شًط قسُ اؾت ًِ ایي َطح ثِنَضت هَهت اؾت ٍلی تب ایي لحظِ ّیچ ًْبزی اخبظُ ٍضٍز ثِ ایي هَيَع ضا ثِ ؾبظهبى
اهَض هبلیبتی ٍ زٍلت ًسازُ اؾت .یؼٌی هب اظ هؼلوی ًِ هبّبًِ  3هیلیَى تَهبى حوَم هیگیطز هبلیبت ههیگیهطین ،اههب اظ
ًكبٍضظی ًِ ٌّ 100تبض ظهیي ًكبٍضظی زاضز حتی یي ضیبل ّن هبلیبت ًویگیطین.
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ب) تؼطیلی هالیاتی ًِ ثیكتط ثطای هٌبَن آظاز هُطح هیقَز .زض ًظبمّبی اهتهبزی زًیب تؼُیلی هبلیبتی ضا ایيگًَهِ تؼطیهق
هیًٌٌس ًِ ثطای هثبل ،ثِ هست  20ؾبل هبلیبت ضا یي هٌُوِ خـطاكیبیی تؼُیهل ههیًٌٌهس اههب ثؼهس اظ آى ههست ظههبى ًهِ
ظیطؾبذتّب ایدبز قس تؼُیلی هبلیبتی ثطای توبهی اكطاز ٍ قطًتّب ثطزاقتِ هیقَز ٍ ضكتِضكتِ ثب ًطخّهبی تطخیحهی هبلیهبت
ٍيغ هیًٌٌس .اهب زض ایطاى تؼُیلی هبلیبتی ایيگًَِ اؾت ًِ هثالً هیگَیٌس ،تؼُیلی  20ؾبلِ .یؼٌی ًؿهی ًهِ اههطٍظ زض ایهي
هٌُوِ ؾطهبیِگصاضی ذَز ضا قطٍع ًطزُ اؾت تب  20ؾبل اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف اؾت ٍ ًؿی ًِ  5تب  10ؾهبل آیٌهسُ ّهن
ٍاضز هیقَز تب  20ؾبل اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف اؾت .ثِػجبضت زیگط ایي هؼبكیتّب ّیچٍهت توبم ًویقًَس ٍ ایي ثبػث ؾهَ
اؾتلبزُ اكطاز اظ ایي َطح هیقَز .هثالً قرهی ؾبل  72آهسُ اؾت ٍ زض ؾبل  92خْت كطاض اظ پطزاذت هبلیبت قطًت ذهَز ضا
تؼُیل هیًٌس ٍ ثب اؾن ٍ هبّیت خسیس ّوبى قطًت هدسزاً كؼبلیت هیًٌس ٍ ؾپؽ تب  20ؾبل آیٌسُ هؼبف هیقَز.
اظ ؾَی زیگط ّسف اظ ایدبز هٌبَن آظاز ایدبز ثؿتطّبیی خْت نبزضات ثَز اهب هٌبَن آظاز هب تجسیل ثِ ؾهٌَی ٍاضزات
ثطای ًكَض قس ٍ ثب اػُبی هؼبكیت ّبی هبلیبتی ًیع ثِ اّساف نبزضاتی ذَز ًطؾیسین .هب اػتوبز زاضین ًِ ثرف اػظوهی
اظ هبچبم زض ًكَض زض هٌبَن آظاز اتلبم هیاكتس ٍ اگط اظ توبهی لٌح ّبی هَخَز زض ذلیحكبضؼ زضثبضُ هجسأ ٍ هوهس آىّب
ؾؤال قَز ثِضاحتی هی تَاى ثِ ایي هَيَع پی ثطز .هثالً ثگَیین ًِ هب زض نَضتی ثِ قوب ؾَذت هیزّین ًهِ هجهسأ ٍ
هوهس ذَز ضا اػالم ًٌیس .ثِ اػتوبز ثٌسُ ثرف اػظوی اظ ٍاضزات هبچبم ًكَض هب اظ هجبزی گوطى ثٍِؾیلِ اظْبضات ؿلٍ
گوطى نَضت هی گیطز .ظیطا زضة ًبًتیٌطّب ّوِ ثؿتِ اؾت ٍ ثِ زلیل ًوجَز اهٌبًبت ّیچًؿی ذجط ًساضز ًِ زاذل آى
ًبًتیٌطّب چیؿت ٍ .ثب تؼَیى اخٌبؼ ٍ  ...اخٌبؼ هبچبم ضا اظ هجبزی ضؾوی گوطى ٍاضز ًكَض هیًٌٌس.
ج) ٍجَز ًزخّای تزجیحی تزای تؼاًٍیّا ،فزٌّگیّا ٍ ً . ...گبُ هب ثطای اػُبی ایيگًَِ اظ هبلیبتّب ًیع زض ثطذهی اظ ههَاضز
زاضای اقٌبل ثَزُ اؾت .ثطای ًوًَِ زض ظهبى انالح هبًَى هبلیبتّب ًؿبًی ًِ اػعام تَض ثِ ذبضج اظ ًكهَض اًدهبم ههیزازًهس،
خعٍ نبزضًٌٌسگبى هحؿَة هیقسًس ٍ هؼبف اظ هبلیبت ثَزًس ٍ ًؿبًی ًِ تَضّبی اكطاز ذبضخی زض ایطاى ضا ثطگعاض ههیًطزًهس،
ٍاضزًٌٌسُ هحؿَة هیقسًس ٍ هكوَل هبلیبت ثَزًس .ضٍیٌطز زض ایي هبًَى ًبهالً ؿلٍ ثَز ٍ آى ضا انالح ًطزین.
ز) اػتثار هالیاتی ،ذَؽثرتاًِ زر لاًَى جسیس زٍ ازتیات اػتثار هالیاتی ٍ اػتثار عزهایِگذاری تِ لاًَى اضافِ ؽاسُ

اعت .ثسیي هؼٌی ًِ ثطای تكَین ؾطهبیِگصاضی ًؿبًی ًِ هیذَاٌّس زض ًكَض ؾطهبیِگصاضی ًٌٌس یهب هبلیهبت آىّهب
نلط زض ًظط گطكتِ هیقَز ٍ یب اظ ظهبًی ًِ ؾطهبیِگصاضی اًدبم هیزٌّس تب ظهبًی ًِ ؾطهبیِ آىّهب هؿهتْلي قهَز اظ
هبًَى هؼبف ّؿتٌس.
زض ًكَض هكَم ّبی هبلیبتی زیگطی اظ خولِ هكَم ّبی گوطًی ٍ  ...ضا ّن زاضین .ثٌبثطایي زض حهبل حبيهط زض اهتههبز
ًكَض اًَاع گًَبگَى هكَمّبی هبلیبتی ضا ٍيغ ًطزُ این .ایي زض حبلی اؾهت ًهِ زض اهتههبزّبی هَكهن زًیهب ضٍیٌهطز
هكَمّب ٍ هؼبكیتّب اظ هؼبكیتّبی زائوی ٍ ًطخ ّبی تطخیحی ثِ ؾوت اػتجبضّبی هبلیبتی ٍ اػتجبضّبی ؾطهبیِگهصاضی
ؾَم پیسا ًطزُ اؾت ٍ ثِ ًؿی ًِ ؾطهبیِگصاضی هیًٌس هؼبكیت هیزٌّس ًِ ثِ ًؿی ًِ ثبظضگبًی یب هبچبم هیًٌس .زض
هَاضز هرتلق هبًَى اگط ثطضؾی قَز ایي هؼبكیتّب ضا ذَاّین زیس .زاهٌِ هبلیبتی زض ًكَض هب ثؿیبض ٍؾهیغ اؾهت ٍ ًیهبظ

08

علغلِ ًؾغتّای ترصصیً :ؾغت ترصصی یاسزّنً -ظام هالیاتی هٌغجن ٍ اثزترؼ

ّؿت ًِ زض ثطذی هَاضز ضٍیٌطزهبى ضا تـییط زّین ٍ ثطذی هَاضز ٍاهؼبً ًیبظ ثِ انالح ّؿت هثالً زض هوَلِ هؼبكیتّهبی
زائوی ،تؼُیلی هبلیبتی هٌبَن آظاز ٍ ًطخّبی تطخیحی ثبیس انالحبت اؾبؾی اًدبم قَز ٍ ضكتِضكتهِ ثهِ ؾهوت اػتجهبض
هبلیبتی ٍ اػتجبض ؾطهبیِگصاضی حطًت ًٌین.
ترؼ زٍم ؾرٌبى ثٌسُ ثِ ثطضؾی ضاٌّبضّبی ًبّف كطاض هبلیبتی اذتهبل زاضز ٍ .يوي اضائِ ضاٌّبضّبی خلَگیطی اظ
كطاض هبلیبتی ثِ ضاٌّبضّبی اكعایف زضآهس ًیع هیپطزاظم .تب ظهبًی ًِ هٌبًیعم زهیوی ثطای اكعایف زضآهس َطاحهی ًٌٌهین
ًویتَاًین هٌبًیعمّبی خلَگیطی اظ كطاض هبلیبتی ضا تٌظین ًٌین .ثٌسُ زض  5هحَض ثِ ثطضؾی ایي هَيَع هیپطزاظم ٍ ثیبى
هیًٌن ًِ زض ایي ظهیٌِ چِ اهساهبتی نَضت گطكتِ اؾت ٍ چِ اهساهبتی ًیبظ اؾت تب اًدبم قَز.
 گغتزػ پایگاُ اطالػات هؤزیاى

َجن هبزُ  169هبًَى هبلیبت ّبی هؿتوین هب قطایٍ ذَثی ثطای پبیگبُ اَالػبت ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ایدبز ًهطزُایهن ٍ
توبم اَالػبت كؼبلیتّبی اهتهبزی هؤزی اػن اظ هیعاى هؼبهالت ،ذطیس ٍ كطٍـ ٍ گطزـ حؿبة ثهبًٌی ٍ  ...ثهِ ازاضُ
اهَض هبلیبتی گعاضـ هیقَز ٍ ازاضُ اهَض هبلیبتی آى ضا پیگیطی هیًٌس .زض آهطیٌب هبًًَی ثِ ًبم هبًَى كتٌب تٌظین ًطزُاًس
ًِ ثیبى هی ًٌس ًِ ّط آهطیٌبیی ًِ زض ذبضج اظ آهطیٌب اهسام ثِ اكتتبح حؿبة ثبًٌی هیًٌس اگطچِ ههیتَاًهس ثهِ ثبًهي
هطًعی آهطیٌب یب ٍظاضت اهتهبز آهطیٌب اَالع ًسّس اهب ثِ ًظبم هبلیبتی آهطیٌب ثبیس اَالع زّس ًِ ثساًس ایي پَلی ًهِ اظ
آهطیٌب ذبضج قسُ اؾت هبلیبت آى پطزاذت قسُ اؾت یب ذیط .یؼٌی ّیچ آهطیٌبیی ٍخَز ًهساضز ًهِ زض ذهبضج اظ آهطیٌهب
حؿبة زاقتِ ثبقس ٍ ؾبظهبى هبلیبتی آهطیٌب اظ آى اَالػی ًساقتِ ثبقس .اهب زض ایطاى ثٍِكَض ایي هَاضز ضا زاضین ًِ حتهی
اَالػبت زاذلی اكطاز ّن ثََِض ًبهل زض اذتیبض ؾبظهبى ًیؿت .زض حبلی ًِ زض ّیچ خهبی زًیهب ّهیچ اَالػهبتی ثهطای
حبًویت ٍ ًظبم هبلیبتی هحطهبًِ ًیؿت.
 گغتزػ پایِّای هالیاتی

یٌی اظ ضاًُبضّب زض ایي ظهیٌِ گؿتطـ پبیِّبی هبلیبتی اؾت .زض ایطاى چَى هبلیبت ثط هدوَع زضآهس ًساضین ثبیس اظ پبیِّبی
هبلیبتی هرتلق هبلیبت اذص ًٌین .هب زض حبل حبيط ًَ 20ع پبیِ هبلیبتی زاضین اهب زض ًكَضّبیی ًِ هبلیبت ثط هدوَع زضآهس
زاضًس حساًثط  2یب  3پبیِ هبلیبتی زاضًس ًِ .یٌی هبلیبت ثط هدوَع زضآهس اؾت ثِ ّوطاُ هبلیبت ثط اقربل حویوی ٍ زیگطی
هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ 95 .زضنس هبلیبت زض ایيگًَِ ًكَضّب زض ایي ؾِ پبیِ هبلیبتی اذص هیقهَز .زض ًكهَض ههب زض ظههبى
انالح هبًَى هبلیبتی ثِ زلیل ثطذی ههلحتّب ،هبلیبت ثط هدوَع زضآهس حصف قس ٍ ثطذی هَاضز زیگهط ًیهع زض آى ههبًَى
انالحبت ثَز ًِ هیتَاى آىّب ضا اخطا ٍ ثطذی ضا حصف ًطز .ثطذی هَاضز ًظیط هبلیبت ًْبزُّهب ٍ ًیطٍّهبی هؿهلح ،ههبًَى
اضثیِ ٍ  ...زض آى هبًَى تؼییي تٌلیق قسًس ٍ هكوَل هبلیبت قسًس ٍ ّیچ تجؼیًی زیگهط ٍخهَز ًهساضزَ .جهن كههل ًْهن
ؾیبؾتّبی اخطایی هبزُ  44هبًَى اؾبؾی ضكغ تجؼیى ،ایدبز ضهبثت ٍ خلَگیطی اظ اًحهبض هَضز تأًیس هطاض گطكتهِ اؾهت ٍ
هب ًیع ّویي اهساهبت ضا اًدبم زازین ٍ زض ایي ثرف زؿسؿِّبی ًوتطی زاضین اهب زض ثرف هؼبكیتّب ٍ هكَمّب ثهب ٍخهَز
ثطذی انالحبتً ،وبًبى زؿسؿِّبی ظیبزی ثبهی هبًسُ اؾت .انالح ؾبذتبض هؼبكیتّبی نبزضاتی ًظیهط نهبزضات ًهبال ٍ

هزوش پضٍّؼّای تَعؼِ ٍ آیٌسًُگزی

هكتوبت ًلتی ٍ ذبمكطٍقی ٍ  ...ثركی اظ آى اًدبم قس .هثالً زض گصقتِ ذبمكطٍقی هؼبف اظ هبلیبت ثَز اهب زض حهبل حبيهط
 20زضنس هؼبكیت هبلیبتی زاضز .الجتِ زض حبل حبيط ًیع ًَع خسیسی اظ ذبمكطٍقی زض ًكَض ثبة قسُ اؾت یؼٌهی ثهب اًدهبم
یي هطحلِ تـییطات ثط ضٍی هَاز ذبم ،آىّب ضا نبزض هیًٌٌس ٍ هؼبف اظ هبلیبت هیقًَس ّوبًٌس نبزضات ًلیٌٌهط ثهِ زلیهل
اضظاًی اًطغی زض ایطاىً ًِ ،یبظ ّؿت زض ایي ظهیٌِ ًیع انالحبت اؾبؾی هتٌبؾت ثب زضخِ ذبمكطٍقی نَضت گیطز.
زض ضاثُِ ثب يوبًت ّبی اخطایی ٍ اؾتْالى ؾطیغ ٍ هٌبًیعُ ًطزى كطآیٌسّب ٍ ثحث نٌسٍم كطٍـ ٍ ؾهبیط ههَاضز ًیهع
اهساهبت هبثل هجَلی اًدبم گطكتِ اؾت.
ترؼ عَم :اظ هٌظطی زیگط اًَاع هبلیبت هَخَز زض ًكَض ضا زض زٍ گطٍُ هبلیبت اؾهالهی ٍ هبلیهبت هتؼهبضف ههیتهَاى
َجوِثٌسی ًوَز .زض اؾالم زٍ ًَع هبلیبت تؼطیق قسُ اؾت یٌی ذوؽ ثِ هؼٌی هبلیبت ثط زضآههس ههبظاز ًهِ ّوهبى 20
زضنس هبظاز زضآهس ؾبلیبًِ اؾت ٍ زیگطی ظًبت ًِ ّوبى هبلیبت ثط ًبال ًظیط قتط ٍ گَؾلٌس ٍ  ...اؾتَ .جن تَنیِّبی
حًطت ػلی ثِ هبلي اقتط هتَخِ هیقَین ًِ توبم آى هَاضزی ًِ حًطت ػلی زض ذُجِّهبی ذهَز ثهِ هبلهي اقهتط
كطهَزُ اؾت زض هَضز ظًبت اؾت ٍ كطهَزُاًس ًِ اظ ًبالّبیی ًِ هطزم تَلیس هیًٌٌس هبلیبت ًوی گطكتِ قهَز ٍ ثهِ آى
اهكبض ككبض ًیبٍضیس .زض قطایٍ هَخَز زض ًكَض هب ،زض هبلیبتّبی هتؼبضف توبهی ایي اكطاز اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف ّؿتٌس
ظیطا َجن هبًَى كؼبلیتّبی ًكبٍضظی ٍ زامپطٍضی ثِنَضت ًلی هؼبف اظ هبلیبت ّؿتٌس.
آى چیعی ًِ زض زًیبی هتساٍل اهطٍظی اثساع قسُ اؾت هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ اؾت ًِ ّوبى هبلیبت ثط ههطف هیثبقس
ٍ هبلیبت ثط تَلیس ًیؿت .ثسیي هؼٌی ًِ ّطًؿی ًِ هوساض ثیكتطی ًبال ههطف هیًٌس ثبیس هبلیهبت ثیكهتطی ثپهطزاظز.
احتوبالً یٌی اظ پیكطكتِ تطیي ثلَؿی ًِ زض ًظبم هبلیبتی زًیب ایدبز قسُ اؾت ّویي هَيَع هبلیبت ثط ههطف اؾت .ههب
گبّی هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ ضا ثب هبلیبت ظًبت ٍ ذوؽ اقتجبُ هیگیطین زض نَضتی ًِ هبّیت آىّب ًبهالً هتلبٍت اؾت
ٍ ّیچًسام اظ هح هَالت هكوَل ظًبت زض ایطاى هكوَل هبلیبت ًیؿتٌس .ثٌسُ هؼتوسم ًِ ثبیس ثِ قطع هوسؼ ثطگطزین ٍ
ذیلی اظ آى كؼبلیت ّب ًیع هكوَل پطزاذت هبلیبت قًَس .ثٌسُ ؾبثوبً زض خلؿبت قَضای ظًبت ًیع نطاحتبً ثیبى ًهطزم ًهِ
توبم تالـّبیی ًِ زض ظهیٌِ پطزاذت ظًبت اًدبم هیزّین ًْبیتبً هٌدط ثِ خوغآٍضی  150تب  400هیلیبضز تَهبى زض ؾبل
هیقَز ثب ایي ٍخَز ثب توبم تالـّبیی ًِ تبًٌَى اًدبم زازُاینٌَّ ،ظ ًتَاًؿتِاین ًبض ًطزی ضا زض ًظبم هبلیبتی تؼطیق
ًٌین ًِ ثب یي ؾبظًٍبض هكرم اظ هطزم ظًبت ثگیطین.
هب ثبیس ایي ؾبظًٍبض ضا هبًًَوٌس ًٌین ٍ ّوبًٌس هَاًیي هتؼبضف ثطای پطزاذت ظًبت هَاًیي هطثََِ ضا ًیع ٍيغ ًٌین یؼٌی
ثِ كطؾتبزى یي كطز زضة ذبًِ هطزم خْت خوغآٍضی ظًبت اتٌب ًٌٌین .ذیلی اظ ًكهَضّب اظ خولهِ ههبلعی ،ػطثؿهتبى،
پبًؿتبى ٍ  ...قَضایی ثِ ًبم قَضای ظًبت زاضًس .آى قَضا یي حؿبة هرهَل زاضز ٍ ّطچوسض ظًبت خوغآٍضی هیقَز
ثِ آى حؿبة اًتوبل هی زٌّس ٍ آى قَضا تهوین هیگیطز ًِ آى پَل زض چِ ظهیٌِای ههطف قَز .ثٌهسُ زض آى خلؿهبت
ػطو ًطزم ًِ ثطای اخطایی قسى ایي ؾبظًٍبض زض ایطاى ثبیس ثطای ّط هطخغ تولیس یي حؿبة خساگبًِ اظ َهطف زٍلهت
اكتتبح قَز ٍ ثِ هطزم اثالؽ گطزز ًِ پَل ظًبت ذَز ضا ثِ ایي حؿبة ّب ثطیعًس ٍ ؾپؽ تَؾٍ قَضای ظًبت زض ضاثُِ ثب
ًحَُ ّعیٌِ آى تهوینگیطی قَز.
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ارائِ ًمطِ ًظزات ٍ پزعؼ ٍ پاعد
 زوتز اتزاّیوی فز ،هؾاٍر هؼاًٍت التصازی ٍ ّواٌّگی تزًاهِ ٍ تَزجِ عاسهاى تزًاهِ ٍ تَزجِ وؾَر

ّوبىََض ًِ هؿتحًط ّؿتیس زض ًكَض هب ػالٍُ ثط كطاض هبلیبتی ،اختٌبة هبلیبتی ّن زاضین .هیذَاؾتن ثساًن ًِ آیهب زض
ایي ظهیٌِ ّن آهبضّبیی هَخَز اؾت یب ذیط؟ يوٌبً زض حبلی ًِ ّوِ هب هیزاًین ًِ زًیب زض حبل حطًت ثِ ؾوت اضظّبی
ضهعًگبضی قسُ اؾت ٍ زض آیٌسُ ًعزیي زض توبم ؾبذتبض اهتهبزی خْبى ایي ؾبذتبض الٌتطًٍیٌی پیبزُ ذَاّس قس .چطا ثهب
ٍخَز توبهی هكٌالتی ًِ زض حبل حبيط زاضین هب پیفزؾتی ًٌٌین ٍ ثب ؾطػت ٍ قتبة ثیكتطی زض ایي ظهیٌِ حطًهت
ًٌٌین ًِ یٌی اظ پیكتبظاى پیَؾتي ثِ ایيگًَِ َّیتّبی ایٌتطًتی قَین ٍ ثطای ّویكِ ایهي هكهٌالت هَخهَز ًظهبم
هبلیبتی ضا ثطَطف ًٌین.
 آلای زوتز ذالصی ،هؾاٍر هزوش پضٍّؼّای تَعؼِ ٍ آیٌسًُگزی

َجن ثرفّبی هرتلق اضًبى ًظبم هبلیبتی ،ثركی اظ آى هطثٌَ ثِ هَاًیي ٍ هوطضات اؾهت ٍ ثركهی ّهن هطثهٌَ ثهِ
ؾبظهبى اخطایی اؾت ٍ ثرف زیگط آى هطثٌَ ثِ هؤزیبى اؾت .ثِ ًظط قوب ػلت هكٌالت هبلیبتی هطثٌَ ثِ اؾهتبىّهب،
قطًتّب ،هؤزیبى ،قبذم ًؿت ٍ ًبض ٍ  ...اهطٍظُ ثیكتط ًبقی اظ ًسام یي اظ ایي ثرفّبؾت؟
عؤال

یٌی اظ هْنتطیي هجبحث هبلیبت ،هطثٌَ ثِ ًحَُ ّعیٌِ ًطز آى اؾهتّ .وهبىَهَض ًهِ ههیزاًیهس َجهن انهل تَظیهغ
ضیٌبضزٍیی كلؿلِ هبلیبت ،انالح تَظیغ زضآهس اؾت .زض ًكَض هب حسٍز ّ 213هعاض هیلیهبضز تَههبى ؾهبالًِ هبلیهبت اذهص
هیقَز ٍ  80زضنس ایي هبلیبت ّن نطف ثَزخِ خبضی زٍلت هیقَز .آیب ضاٌّبضی خْت انالح ّعیٌِ ًطز هبلیهبتّهب
زاضیس یب ذیط؟
 آلای ًَرهحوسی ،هسیزول زفتز آهَسػ هزوش پضٍّؼّای تَعؼِ ٍ آیٌسًُگزی

ثب تَخِ ثِ تدطثیبت خْبًی ،هبلیبت ثط اضظـاكهعٍزُ خْهت ایدهبز قهلبكیت ٍ قٌبؾهبیی ایؿهتگبُّهبی تَلیهس ٍ ایدهبز
اضظـاكعٍزُ زض خْت قلبكیت كطآیٌس تَلیس ٍ تدبضت ًبال ٍ ذسهبت ایدبز قسُ اؾت تب ثتَاًس ثؿتط هبلیبتگیطی ثبقس .زض
اثتسای قطٍع َطح هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ زض ایطاى ًیع ثط ایي اّساف تأًیس هیقس ،اهب زض ًكَض ایي هبلیهبت ثهِ اّهساف
ًبضًطزی ذَز ًطؾیسُ اؾت ٍ ّسف زضآهسظایی ثط آى هبلت قسُ اؾت .آیب ؾبظهبى اهَض هبلیهبتی ًكهَض ثطًبههِای ثهطای
انالح آى ثط اؾبؼ اؾتبًساضزّبی خْبًی زاضز یب ذیط.
 آلای ٍویلی ،هؼاٍى اهَر تزًاهِریشیً ،ظارت ٍ آهایؼ عزسهیي عاسهاى تزًاهِ ٍ تَزجِ وؾَر

زض حبل حبيط آیب ایي ظطكیت ضقس زض ًظبم هبلیبتی ًكَض ٍخَز زاضز ًِ زض نهَضت ثطَهطف ًهطزى توهبهی هكهٌالت
هبلیبتی هب ثتَاًین اظ ثحث كطٍـ ًلت ضّبیی پیسا ًٌین؟ زض هَضز ؾبهبًِ خبهغ هبلیهبتی ّهن اگهط تَيهیحبت هرتههطی

هزوش پضٍّؼّای تَعؼِ ٍ آیٌسًُگزی

ثلطهبییس هوٌَى هیقَم؟ زض هجحث ًْبزؾبظی ًظبم هبلیبتی هب ثبیس زٍ ًْبز ؾبذتبضی ٍ ًْبز هبًًَی ایدبز ًٌین .آیهب ایهي
زٍ ًْبز ضاُاًساظی قسُ اؾت یب ذیط؟
عؤال

ثِ ًظط هي َطح قلبفؾبظی ٍ خلَگیطی اظ كطاض هبلیبتی ثب اضائِ یي الیحِ اظ َطف زٍلت ثِ هدلؽ هیتَاًس ذیلی ثْتط
ٍ ثِنَضت هبًًَی پیگیطی قَز .چطا زٍلت تب ایي ظهبى اهساهی زض ایي ظهیٌِ اًدبم ًسازُ اؾت؟
 آلای هیزاب ،هسیزول زفتز تسٍیي ٍ ًؾز هٌاتغ ػلوی ٍ تزگشاری ًؾغتّای ػلوی ترصصی ،هزوش پضٍّؼّای
تَعؼِ ٍ آیٌسًُگزی

ثب تَخِ ثِ ایٌٌِ َطح خبهغ هبلیبتی ذَز ثؿتط اهساهبت ثؼسی هبلیبتی اؾت پیفثیٌی قوب زض ضاثُِ ثب ظهبى اتوبم اخهطای
آى چِ ظهبًی اؾت؟
 پاعد زوتز تمَیًضاز ،رئیظول عاسهاى اهَر هالیاتی وؾَر

زض حبل حبيط توطیجبً  100زضنس اظْبضًبهِّبی هب ثِنَضت الٌتطًٍیٌی زضیبكت هیقَز ٍهتی ثِ ًكَضّبی پیف ضكتهِ
هبلیبتی هثالً ؾَئس ًگبُ ًٌین هتَخِ هیقَین ًِ زض آًدب  98زضنس اظْبضًبهِّب ثِنَضت الٌتطًٍیٌی نبزض هیقَز اههب
زض ًكَض هب ثبلؾ ثط  99زضنس اظْبضًبهِّب ثِنَضت الٌتطًٍیٌی نبزض هیقَز ٍ ّوِ پطزاذهتّهب الٌتطًٍیٌهی نهَضت
هیگیطز .اظ ؾبل  95اًتوبل زازُ ّب ثِ ایي ؾبهبًِ آؿبظ قس ٍ زض ؾبل  97هَكن قسین ًِ  100زضنهس زازُّهب ضا زض ایهي
ؾبهبًِ هطاض زّین .ؾبهبًِ اضظـاكعٍزُ ًكَض هب زض حبل حبيط اظ اًثط ًكَضّبی اضٍپهبیی پیكهطكتِتهط اؾهت ٍ ػولٌهطز
ثْتطی زاضز .هیتَاى ازػب ًطز ًِ ثیف اظ  70زضنس اَالػبت هَضز ًیبظ خْت تكریم هیعاى هبلیبت زض اذتیبض هب ههطاض
گطكتِ اؾت ٍ پیفثیٌی ثٌسُ ایي اؾت ًِ اگط ضًٍس ثِ ّویي قٌل ازاهِ پیسا ًٌس ظهطف  5ؾهبل آیٌهسُ ههب ههیتهَاًین
اظْبضًبهِ نبزض ًٌین ٍ ایي َطح ثِ پبیبى ثطؾس.
عؤال

آیب پیفثیٌی زضآهسّبی هبلی نَضت گطكتِ زض زٍ ؾبل آیٌسُ ٍنَل پیسا هیًٌس یب ذیط ٍ ایٌٌِ ثب تَخِ ثِ اتلبهبتی ًِ زض
آیٌسُ ثطای اهتهبز ًكَض ذَاّس اكتبز زض نَضت ًبّف زضآهسّبی هبلیبتی ،ؾیبؾت ؾبظهبى خْت خجهطاى ایهي ًهبّف
زضآهس چیؿت؟
 آلای زوتز هغجسی ،رئیظ اهَر آب ،وؾاٍرسی ٍ هحیطسیغت عاسهاى تزًاهِ ٍ تَزجِ وؾَر

زض ضاثُِ ثب اخطای هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ آیب ایي هبلیبت ،هبلیبت ثط ههطف اؾهت یهب ذیهط؟ ّوچٌهیي زض ثحهث ثطذهَضز
هٌبؾتتط ٍ ثْتط ثب ترللبت هبلیبتی ،ثِ ًظط قوب ثْتطیي ضاٌّبض چیؿت؟
عؤال

چطا ثب ٍخَز قلبفؾبظی زض ثرف تَلیس ،ككبض هبلیبتی ثط ایي هكط ثؿیبض ثبالؾت؟ ٍ ایٌٌِ ثب تَخِ ثِ هكٌالت ؾبذتبضی
زض اهتهبز ایطاى آیب زض ظهیٌِ هدطیبى هبلیبت ،هب زاضای هكٌالتی ًیؿتین؟
 آلای صازلیٍ ،سارت صٌؼت ،هؼسى ٍ تجارت
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زض ضاثُِ ثب قلبفؾبظی زض ظهیٌِ هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ ثرهَل زض ظهیٌِ تأهیي هَاز اٍلیِ ثٌگبُّبی تَلیسی ،تهب چهِ
ظهبًی ایي قلبفؾبظی نَضت ذَاّس گطكت؟
 آلای للیسازُ ،وارؽٌاط اهَر اًزصی عاسهاى تزًاهِ ٍ تَزجِ وؾَر

ؾبظهبى اهَض هبلیبتی حبًویتیتطیي ٍظیلِ خبهؼِ ضا اًدبم هی زّس ،اهب هب زض ؾُح خبهؼِ ثِ ذبَط ثطذَضزّبی ؾلیوِای
هأهَضاى ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًبضيبیتی ػوَهی ضا قبّس ّؿتین .ؾؤال ثٌسُ ایي اؾت ًِ قوب ًِ اظ ههطزم خبهؼهِ تَههغ
زاضیس ًِ قلبف ثبقٌس چطا ذَز ؾبظهبى اهَض هبلیبتی قلبف ًیؿت؟
 آلای ػطاریاى ،وارؽٌاط اهَر هٌاتغ اًغاًی ٍ پؾتیثاًی عاسهاى تزًاهِ ٍ تَزجِ وؾَر

قوب كطهَزیس ًِ ػولٌطز ؾبظهبى اهَض هبلیبتی اظ هبًَى ههَة هثجتتط ثَزُ اؾت هیذَاؾتن ثساًن ًِ زلیل ایي زؾتبٍضز
ػول هسیطیتی اؾت یب زالیل اهتهبزی زاقتِ اؾت؟
 آلای زوتز تاصزی ،وارؽٌاط ارؽس ّوىار عاسهاى تزًاهِ ٍ تَزجِ وؾَر

چطا زض قطایٍ ًَؾبًبت ًطخ ؾٌِ ٍ زالض ًظبم هبلیبتی ّیچ زذبلتی زض خْت تثجیت ایي ًطخّب اًدبم ًساز؟ ٍ اگط اههساهبت
ػولی ٍ اخطایی زاقتِ اؾت ،آى اهساهبت چیؿت؟
 زوتز تمَیًضاز ،رئیظ عاسهاى اهَر هالیاتی وؾَر

ثب تَخِ ثِ ًوجَز ٍهت ثٌسُ تٌْب ثِ زٍ ًٌتِ اقبضُ ذَاّن ًطز .یٌی زض ضاثُِ ثب اضظـاكعٍزُ ٍ زیگطی زض ضاثُِ ثب َهطح
خبهغ .زض ضاثُِ ثب َطح خبهغ هبلیبتی زٍ هجحث ػولٌطز آى زض خبهؼِ ٍ هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ ثبیس هَضز تَخِ هطاض گیطز.
ثٌبی ًبض َطح خبهغ هبلیبتی اظ اٍایل زِّ  ٍ 80زض زٍلت آهبی ذبتوی گصاقتِ قس .ثب ثطضؾی قطًتّب تَؾٍ ّیئتّبی
ًبًبزایی ثبلؾ ثط  90زضنس قطًت ّب ثب ؾیؿتن هبلیبتی آى ظهبى ثطآٍضز ٍ هحبؾجِ هیقس .ذیلیّب كٌط هیًطزًس ًهِ آى
ؾبهبًِ ّوبى َطح خبهغ هبلیبتی اؾت زض نَضتی ًِ ایي هوَلِ ّب اظ ّن خسا ّؿتٌس .زض ضاثُِ ثب َطح خبهغ ثبیس ػهطو
ًٌن ًِ ٍهتی ایي َطح زض ؾبل  84زض زٍلت هُطح قس زٍلت تب  4ؾبل اخبظُ هُطحقسى ایي َهطح ضا ًهساز ،ظیهطا ایهي
ثعضٍتطیي َطح آی تی ًظبم اهتهبزی ًكَض اؾت .ثبالذطُ زض ؾبل  88یي هٌبههِ ثیيالوللی ثطگعاض قس ٍ ایي َطح ثِ
ثطضؾی گصاقتِ قس .پؽ اظ آى ثِ تحطینّب ذَضزین الجتِ ًبضّبی ثعضگهی زض آى ظههبى اًدهبم قهس .زض حهبل حبيهط آى
زؾتبٍضزی ًِ حبنل قسُ اؾت ایي اؾت ًِ ؾبظهبى اهَض هبلیبتی آى ًطماكعاض ضا ثِ ًوي ّیئتّبی كطاًؿَی ٍ چیٌهی
زض ََل چٌس ؾبل پیبزُ ًطزُ ٍ زض ذطزاز هبُ اهؿبل آذطیي ّیئتّبی كطاًؿَی ٍ چیٌی اظ ًكَض ذبضج قسًس ٍ زض حهبل
حبيط هسیطیت ایي قجٌِ ثط ػْسُ هبؾت.
زض اضتجبٌ ثب اضظـاكعٍزُ ثبیس ػطو ًٌن ًِ تَنیِ اًیس ؾبظهبى هلل ٍ ًْبزّبی ثیيالوللی ایي اؾت ًِ ههب ثهِ ؾهوت
 VATثطٍین .ایي ثطًبهِای ًیؿت ًِ ثكَز زض ََل  10ؾبل آى ضا ثََِض ًبهل اخطا ًطز ٍ یي پطٍغُ ظهبىثط اؾت .اهب
هب زض حبل حبيط تَؾٍ ایي ؾیؿتن ّ 70عاض هیلیبضز تَهبى هبلیبت اذص هیًٌین ًِ ثیف اظ  55زضنس زضآهس هب اؾت .زض
ثْتطیي ًظبمّبی هبلیبتی زًیب ایي ًؿجت  50تب  55زضنس اؾت ٍ .زض ًكَض هب پیكطكتّبی ذَثی زض َی ایهي ؾهبلّهب

هزوش پضٍّؼّای تَعؼِ ٍ آیٌسًُگزی

حبنل قسُ اؾت 85 .زضنس اظ هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ هب اظ َطین توٌیي ،ذَز اظْبضی ٍ تَاكن ثهب هؤزیهبى ثهِ زؾهت
هیآیسً .ؿجت ترلق هبلیبتی زض ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ًكَض ًؿجت ثِ ًل ًكَض حسٍز  400زضنس اؾهت ٍ .ثبیهس ػهطو
ًٌن ًِ ضاثُِ هؤزی ٍ هویعیّب تب یي حسی هبثل حل قسى اؾت ٍ ثِ ؾوت هُغ ًطزى ایي ضاثُهِ پهیف ههیضٍیهن.
هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ زض ًكَض هب اقٌبل زاضز ٍ هب توبم تالـ ذَز ضا ثِ ًبض هیگیطین ًهِ ایهي اقهٌبالت ضا ثطَهطف
ًٌین .ثب تَخِ ثِ هؼبكیتّبی كطاٍاًی ًِ هدلؽ ثِ هؤزیبى هیزّس ًِ زض هجحث اضظـاكهعٍزُ زض حهبل حبيهط ثهِ 50
هؼبكیت ضؾیسُ اؾت پیكٌْبز هب ثِ هدلؽ ایي اؾت ًِ یي لیؿت ثِ هب ثسٌّس ًِ هب اظ چِ چیعی هبلیهبت ثگیهطینً ،هِ
ایٌٌِ اظ چِ چیعی هبلیبت ًگیطینّ .وچٌیي ثبیس ػطو قَز ًهِ زض هجحهث ًلهی هبلیهبت زض ههبًَى ؾهبل  94توهبهی
هؼبكیت ّبی هبلیبتی ثطزاقتِ قس ٍ ّوِ ًْبزّب هكوَل هبلیبت قسًس هگط ثب اشى هوبم هؼظن ضّجطی .زض حبل حبيط ثٌسُ
نطاحتبً ػطو هیًٌن ًِ ثِ اؾتثٌبی آؾتبى هسؼ ،قطًتّبی ّیچ آؾتبى ٍ ًْبزی ٍخَز ًهساضز ًهِ هكهوَل هبلیهبت
ًجبقٌس .آؾتبى هسؼ ضيَی ّن َجن ًبهِ هوبم هؼظن ضّجطی اظ هبلیبت هؼبف اؾهت اههب هبلیهبت تٌلیلهی ٍ هبلیهبت ثهط
اضظـاكعٍزُ ضا ثبیس پطزاذت ًٌٌس ،ظیطا اگط ایي هبلیبتّب اًؿساز قَز هَخت ػسم قلبكیت اَالػبت هیقَز .اهب هبلیبت ثط
ػولٌطز آىّب هؼبف اظ هبلیبت اؾت .زض ثَزخِ ؾبل  97هبًَى هبلیبت ثط اضظـاكعٍزُ آؾتبى هسؼ ضيهَی ًیهع زض َهطح
ثَزخِ زضآهس هبلیبتی لحبِ قسُ اؾت ًِ هدوَع آى  30هیلیبضز تَهبى اؾت.
 زوتز ػغىزی ،رئیظ پیؾیي عاسهاى اهَر هالیاتی وؾَر ٍ هؼاٍى هالی ٍ التصازی عاسهاى گغتزػ ٍ ًَعاسی
صٌایغ ایزاى

ًظبم هبلیبتی ایطاى ّوبًٌس ؾبیط ًكَضّبی زًیب ثب پیچیسگیّب ٍ هكٌالت ظیبزی هَاخِ اؾت .ثِنَضت ًلی ًظبم هبلیبتی
تحت تأثیط چٌس ػبهل ثیطًٍی هطاض زاضز ًِ اگط ایي ػَاهل زض خبیگبُ ذَز ثِ زضؾتی ایلهبی ًوهف ًٌٌهسً ،ظهبم هبلیهبتی
ًبضًطز زضؾتی ذَاّس زاقت ٍ اگط ایي ػَاهل ثِنَضت ؿلٍ اخطا قًَس ًظبم هبلیبتی ثب چبلف هَاخِ هیقَز .ثطای آًٌِ
یي ًظبم هبلیبتی ثِذَثی ػول ًٌس ػَاهل هرتللی تأثیطگصاض ّؿتٌس ًِ ثرف اظ آىّب ػَاهل ؾیبؾی ّؿتٌس .زض اًثهط
ًوبٌ زًیب ػَاهل ؾیبؾی ثِ ًوي ًظبم هبلیبتی هیآیٌس ٍ ثب آى هوبثلِ ًویًٌٌس .زض ًكَضّبی اضٍپبیی ظهبًی ًِ هؿئلِای
ثطای ًظبم هبلیبتی پیف هیآیس ّوِ ًْبزّبی حٌَهتی آىّب اػن اظ زٍلت ٍ هَُ هًبییِ ٍ هدلؽ اظ ًظبم هبلیبتی زكهبع
هی ًٌٌس .اهب زض ًكَض ایطاى قطایٍ هتلبٍت اؾت .ثِػٌَاىهثبل ثٌسُ هبًًَی ضا ثِ هدلؽ اضائِ هیًٌین ،هوٌي اؾت ذَز
زٍلت ٍ هدلؽ هبًغ اًدبم هَاًیي هبلیبتی قًَس ٍ ثبػث ثطگطزاًسى هبًَىقًَس .ایي هَيَع ثِػٌَاى یي يؼق زض ًكَض
هب هحؿَة هیقَز.
ًَع زٍم ػَاهل تأثیطگصاض ثط ًظبم هبلیبتی ػَاهل اهتهبزی ّؿتٌس .هب زض ًكَضهبى ثطذی هكهٌالت اهتههبزی زاضیهن ٍ
اهتهبز هب ثِنَضت زائن زض حبل تدطثِ زٍضاى ضًٍن ٍ ضًَز هتٌبٍة اؾت ٍ ظهبًی ًِ یهي اهتههبز ثجهبت ًهساضز ثطذهی
ؾیبؾتّبی هبلیبتی ضا ًویتَاًین زض هؿیط پبیساض پیف ثجطین ٍ تـییط ضٍیِ هٌطض زض ًظبم هبلیبتی اختٌبةًبپصیط اؾت.
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ًَع ؾَم ػَاهل تأثیطگصاض ثط ًظبم هبلیبتی ػَاهل اختوبػی ٍ كطٌّگی ٍ اضظـّب ّؿتٌس .هب ٌَّظ زض اهتهبز ذَزهبى هیبى
هبلیبتّبی اؾالهی ٍ هبلیبت ّبی هتؼبضف ،هطظثٌسی هكرهی ًساضین .اگط پصیطكتِ ثبقین ًِ ّط زٍ ًظبم هبلیهبتی ٍخهَز
زاقتِ ثبقٌسً ،یبظهٌس ًظبم ثٌسی هكرهی اؾت ًِ هب آى ضا َطاحی ًٌطزُاین ًِ الظم اؾت اضظـّب ٍ ثبٍضّبی هطزم ضا
زض خبهؼِ ثبضٍض ًٌین.
ًَع چْبضم هطثٌَ ثِ ػَاهل تٌٌیٌی ٍ تٌٌَلَغیٌی اؾت .زض ًظبم هبلیبتی ًكهَض ثهِ لُهق ٍ تهالـ ّوهِ هؿهئَالى،
اهساهبت ذَثی زض ایي ظهیٌِ اًدبم گطكتِ اؾتَ .طح خبهغ هبلیبتی ثب هكٌالت كطاٍاى ٍ یهي پطٍؾهِ ظههبىثهط زض َهی
ؾبل ّبی اذیط ثِ اًدبم ضؾیسُ اؾتً .ظبم هبلیبتی زض حبل حبيط ثْتطیي ظیطؾبذت كٌبٍضی ضا زض هیبى توبم زؾتگبُّهبی
اخطایی ًكَض زاضز ٍ ایي زؾتبٍضز ثِضاحتی ثِ زؾت ًیبهسُ اؾت ٍ حبنل ؾبلّب تالـ ٍ تحول ؾرتیّبی كهطاٍاى زض
ظهیٌِ ایدبز ظیطؾبذتّب ٍ ایدبز زازُّب ٍ  ...اؾت.
ػَاهل هحیُی ٍ ضٍاثٍ هتوبثل ًؿت ٍ ًبضّب ،هَاًیي ٍ ثرفًبهِّب ٍ ً ...یع اظ زیگط ػَاهل اثطگهصاض ثهط ًظهبم هبلیهبتی
اؾتّ .یچ ًؽ زض زًیب حبيط ًیؿت هبلیبت ثسّس حتی زض آهطیٌب ،ثبالذطُ ایي ّن یي چهبلف اؾهت .ثهب ٍخهَز توهبهی
هحسٍزیت ّب ٍ هكٌالت هَخَز زض ًكَض زض ایي حَظُ ٍاهؼبً اهساهبت ذَثی اًدبم گطكتِ اؾت ٍ ًتیدِ َطح خهبهغ ضا زض
ؾبلّبی آیٌسُ ذَاّین زیس.

هزوش پضٍّؼّای تَعؼِ ٍ آیٌسًُگزی
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جوغتٌسی
 ایجاز ًْاز عیاعتگذار هالی زر حَسُ هالیات

ػسم ٍخَز یي ًْبز ؾیبؾتگصاض هبلی زض حَظُ هبلیبتی ،یٌی اظ هْنتطیي چبلفّبی پیف ضٍی ایي ًظبم اؾت .ؾبظهبى
اهَض هبلیبتی یي ًْبز اخطایی اؾت ٍلی زض ؾبظًٍبض ًًٌَی ؾیبؾتگصاضی هبلیبتی ًویتَاًس ًوف هبثلتَخْی ایلب ًٌس ،لصا
ثبیس اهساهبت الظم ثطای ایدبز ٍ توَیت یي ًْبز ؾیبؾتگصاض هبلی زض حَظُ هبلیبت اًدبم قَز.
 اًجام اصالحات تَزجِای اعاعی هزتَط تِ هالیات ؽْززاریّا

زض حبل حبيط هؿئلِای ًِ زض ظهیٌِ ؾیبؾتگصاضیّبی ثَزخِای ًكَض ٍخَز زاضز هطثٌَ ثِ پطزاذتی زضآهس هبلیبتی
زٍلت ثِ قْطزاضیّب اؾت .پطزاذتیّبی زضآهس هبلیبتی ثرف ًبال ٍ ذسهبت ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ثِ قْطزاضیّب ٍ
زّساضیّب زض ؾبل  97حسٍز ّ 20عاض هیلیبضز تَهبى ثَزُ اؾت ًِ اگط ایي ّعیٌِّب ضا ثِ زضآهسّبی هبلیبتی ثرف ًبال ٍ
ذسهبت ايبكِ ًٌین ،ایي زضآهسّب حسٍز ّ 70عاض هیلیبضز تَهبى هیقَز .ثٌبثطایي ًیبظ اؾت ًِ ّطچِ ؾطیغتط زض ظهیٌِ
ؾیبؾتّبی ثَزخِای ٍ ثَزخِ ؾبل  ،98هبلیبت هطثٌَ ثِ قْطزاضیّب انالح قَز.
 تزرعی ٍ تجسیسًظز زر سهیٌِ هؼافیتّای هالیاتی ترؼ وؾاٍرسی ٍ هٌاطك آساز

ثب تَخِ ثِ ٍخَز هؼبكیتّب ٍ هكَمّبی هبلیبتی كطاٍاى ،هؼبكیتّبی هبلیبتی ثرف ًكبٍضظی ،هٌبَن آظاز ٍ ً ...یبظ ثِ
ثطضؾی ٍ تدسیسًظط زاضز .اگطچِ زض هبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ شًط قسُ اؾت ًِ اكعایف هؼبكیتّبی هبلیبتی هوٌَع اؾت
اهب ثب ضأی زٍ ؾَم هدلؽ ًوبًبى ،قبّس اكعایف هؼبكیتّب ٍ هكَمّبی هبلیبتی ّؿتین ٍ ایي ضٍیٌطز ثبیس تـییط ًٌس.


اصالح لَاًیي هالیاتی هزتَط تِ هٌاطك آساز

انالح هَاًیي هبلیبتی هطثٌَ ثِ هٌبَن آظاز یٌی اظ اهساهبت هْوی اؾت ًِ ثبیس ّطچِ ؾطیغتط اًدبم قَزَ .جن هبًَى،
قطًتّب زض هٌبَن آظاز تب  20ؾبل اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف ّؿتٌس اًثط قطًتّب زض اتوبم ظهبى  20ؾبلِ ،ذَز ضا
ٍضقٌؿتِ اػالم هیًٌٌس ٍ ثب ًبم خسیس ثِ كؼبلیت هیپطزاظًس ٍ هدسزاً  20ؾبل زیگط اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف هیقًَس.
پیگیطی تؼساز ؾْبمزاضاى ًحَُ كؼبلیت ٍ  ...ایي قطًتّب ثطای ؾبظهبى اهَض هبلیبتی ثؿیبض هكٌل اؾت .هؼبكیتّبی
هبلیبتی زض هٌبَن آظاز ّیچٍهت توبم ًویقًَس ٍ ًیبظ اؾت ًِ ضكتِضكتِ ایي ضًٍس انالح قَز.
 تجْیش ّوِ هثازی گوزن وؾَر تِ عیغتن ؽٌاعایی ٍ هثارسُ تا ٍارزات لاچاق

ثركی اظ ٍاضزات هبچبم ًكَض اظ ثطذی هجبزی گوطى ًكَض ٍ اظ َطین اظْبضات ذالف ٍاهغ نَضت هیگیطز .ظیطا زضة
ّوِ ًبًتیٌطّب ثؿتِ اؾت ٍ ثِ زلیل ًوجَز اهٌبًبت زض ثطذی اظ هجبزی ٍضٍزی اَالع اظ اهالم زاذل ًبًتیٌط ٍخَز ًساضز.
 اًجام اصالحات زر سهیٌِ زاهٌِ هالیاتی ٍ تغییز رٍیىزز تِ عوت اػتثار هالیاتی ٍ اػتثار عزهایِگذاری

زاهٌِ هبلیبتی زض ًكَض هب ثؿیبض ٍؾیغ اؾت ٍ تـییط ضٍیٌطز زض ثطذی هَاضز ًیبظ اؾت .زض هوَلِ هؼبكیتّبی زائوی،
تؼُیلی هبلیبتی هٌبَن آظاز ٍ ًطخّبی تطخیحی ثبیس انالحبت اؾبؾی اًدبم قَز ٍ ضكتِضكتِ ثِ ؾوت اػتجبض هبلیبتی ٍ
اػتجبض ؾطهبیِگصاضی حطًت ًٌین.

هزوش پضٍّؼّای تَعؼِ ٍ آیٌسًُگزی

 الشام تِ زر اذتیار گذاؽتي تواهی اطالػات هالی افزاز تِ عاسهاى اهَر هالیاتی جْت اذذ هالیات ًاؽی اس ذزٍج عزهایِ

زض آهطیٌب هبًًَی ثِ ًبم هبًَى كتٌب عهبًَى اذص هبلیبت اظ حؿبةّبی ذبضخی تٌظین ًطزُاًس ًِ ثیبى هیًٌس ًِ ّط
آهطیٌبیی ًِ زض ذبضج اظ آهطیٌب اهسام ثِ اكتتبح حؿبة ثبًٌی ًٌس هیثبیؿت ثِ ًظبم هبلیبتی آهطیٌب اَالع زّس ًِ آى
ؾبظهبى تأییس ًٌس هبلیبت پَلی ًِ اظ آهطیٌب ذبضج قسُ اؾت پطزاذت قسُ اؾت یب ذیط .یؼٌی ّیچ آهطیٌبیی ٍخَز ًساضز
ًِ زض ذبضج اظ آهطیٌب حؿبة زاقتِ ثبقس ٍ ؾبظهبى هبلیبتی آهطیٌب اظ آى اَالػی ًساقتِ ثبقس .اهب زض ایطاى حتی
اَالػبت زاذلی اكطاز ّن ثََِض ًبهل زض اذتیبض ؾبظهبى اهَض هبلیبتی هطاض ًساضز .زض حبلی ًِ زض ّیچ خبی زًیب اَالػبتی
ٍخَز ًساضز ًِ ثطای حبًویت ٍ ًظبم هبلیبتی هحطهبًِ ثبقس.
 اًجام اصالحات عاذتار ًظام هالیاتی هتٌاعة تا زرجِ ذام فزٍؽی

زض حبل حبيط ًَع خسیسی اظ ذبم كطٍقی زض ًكَض ثبة قسُ اؾت ٍ ثسیينَضت اؾت ًِ ثب اًدبم یي هطحلِ تـییطات
ثط ضٍی هَاز ذبم ،آىّب ضا نبزض هیًٌٌس ٍ اظ پطزاذت هبلیبت هؼبف هیقًَس .ثِ ػٌَاى هثبل ثِ زلیل اضظاًی اًطغی زض
ًكَض ،نبزضات ًلیٌٌط ثسیيگًَِ نَضت هیپصیطز ٍ ًیبظ اؾت زض ایي ظهیٌِ انالحبت اؾبؾی هتٌبؾت ثب زضخِ
ذبمكطٍقی نَضت گیطز.
 الشام حوایت ًْازّای حىَهتی اس عاسهاى اهَر هالیاتی

زض ًكَضّبی اضٍپبیی ظهبًی ًِ هؿئلِای ثطای ًظبم هبلیبتی پیف هیآیس ّوِ ًْبزّبی حٌَهتی آىّب اػن اظ زٍلت ،هَُ
هًبییِ ٍ هدلؽ اظ ًظبم هبلیبتی زكبع هیًٌٌس اهب زض ًكَض ایطاى قطایٍ هتلبٍت اؾت ٍ ًیبظ اؾت ًِ ؾبیط هَا ًیع اظ
ؾبظهبى اهَض هبلیبتی حوبیت ًٌٌس.

