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کوتز اس اًتظار

فضای کسة ٍ کار در ایزاى
اصالح رتثِ سال گذضتِ سَْلت کسة ٍ
کار کطَرهاى اگزچِ سی پلِ تْثَد را

آؿبظ یي ًبض  ٝحساهْ ؾطٗبی ٠الظٕ ثطای آؿبظ
یي ًبض .تؼساز ضٝی١ ٠بی هبٛٞٛی الظٕ ثطای آؿبظ

ٗطاخؼًٜ ٠یس.
ثٞٗ ٠اظات ،ضتج ٠خ٢بٛی ًكٞضٗب ٙاظ ٛظط ؾٓٞ٢ت

ًطاى هی دّذ ،اها در سال جاری تٌْا دٍ
پلِ ارتقا یافتِاین.
ایطا ٙثطای ًؿت ً ٝبض ،یٌهس  ٝؾیاُٗیً ٚكٞض
خ٢ب ٙاؾت .ثبٛي خ٢بٛی زض ُعاضـ خسیس ذٞز
ً ٠ثط ٗجٜبی آٗبض ٗطثٞط ث ٠ؾبّ ٜٗت٢ی ث٠
غٝئ 2014 ٚت٢ی ٠قس ،ٟضتجً ٠كٞضٗب ٙزض ثیٚ
ً 189كٞض خ٢ب ٙضا اظ ٓحبػ ضز ٟثٜسی خ٢بٛی
كضبی ًؿت ً ٝبض ثب ز ٝپٔ ٠نؼٞز  130اػالٕ
ًطز ٟاؾت.
نؼٞز ز ٝپٔ ٠ای ضتجٗ ٠ب ً٘تط اظ اٛتظبض
ًبضقٜبؾب ٝ ٙزٓٝت٘طزاٗ ٙب ً ٠ثب تٞخ ٠ث ٠تـییط
زٓٝت  ٝاتربش ؾیبؾت ١بی خسیس اٛتظبض زاقتٜس
خبیِب ٟایطا ٙزض ضز ٟثٜسی خ٢بٛی ؾٓٞ٢ت ًؿت
ً ٝبض ث٢جٞز هبثْ تٞخ٢ی زاقت ٠ثبقس ،ثٞزٟ
اؾت  .اٗب ثبٛي خ٢بٛی اضظیبثی ذٞز اظ خبیِبٟ
ًكٞضٗب ٙزض ؾبّ ُصقت ٠ضا انالح ًطز ٟاؾت.
ای٢ٛ ٚبز ثی ٚآ٘ٔٔی ً ٠زض ُعاضـ ؾبّ ُصقت٠
ذٞز ضتج 152 ٠ضا ثطای ایطا ٙزض ٛظط ُطكت ٠ثٞز،
زض ُعاضـ خسیس ذٞز ثطای ؾبّ هجْ ضتج ٠ایطاٙ
ضا  132اػالٕ ًطز ٟاؾت.
قبذم ًٔی كضبی ًؿت ً ٝبض ثط پبی ٠زٟ
قبذم ًٞچٌتط ٛظیط آؿبظ ًؿت ً ٝبضٗ ،دٞظ
ؾبذت  ٝؾبظً ،ؿت اػتجبضات ،ح٘بیت اظ
ؾطٗبیُ ٠صاضیٗ ،بٓیبت ،تدبضت  ٝاخطای
هطاضزاز١ب ٗحبؾجٗ ٠ی قٞز ً ٠زض ٝاهغ ٛكبٙ
زٜ١س ٟؾٓٞ٢ت ٜٗ ٝبؾت ثٞز١ ٙط ًكٞض ثطای
اٛدبٕ كؼبٓیت ١بی اهتهبزی  ٝتدبضی اؾت.
ِٛب١ی اخ٘بٓی ث ٠ای ٚقبذم ١ب ٝضؼیت
ًكٞضٗب ٙضا زض خ٢بٛ ٙكبٗ ٙیز١س.
ضزٍع تِ کسة ٍ کار
اظ ٓحبػ قبذم آؿبظ ًؿت ً ٝبضً ،كٞضٗب ٙزض
ضتج 62 ٠هطاض ُطكتٛ ٠ً ٠ؿجت ث ٠ؾبّ ُصقت٠
١كت ضتج ٠نؼٞز زاقت ٠اؾتُ .لتٜی اؾت
قبذم آؿبظ ًؿت ً ٝبض ثط پبی ٠چ٢بض كبًتٞض
ٗحبؾجٗ ٠یقٞز ً ٠ػجبضتاٛس اظ تؼساز ضٝی١٠بی
هبٛٞٛی الظٕ ثطای آؿبظ ًؿت ً ٝبض ،ظٗب ٙالظٕ
ثطای آؿبظ  ٝضا ٟاٛساظی یي ًبض١ ،عیٗ ٠ٜتٞؾظ

ًؿت ً ٝبض قف كوط ،ٟظٗب ٙالظٕ ثطای آؿبظ
ًؿت ً ٝبض زض ایطا 12 ٙضٝظ ١ ٝعی ٠ٜآؿبظ
ًؿت ً ٝبض زض ایطاٗ ٙؼبزّ  1/3زضنس زضآٗس
ؾطأٗ ٠ٛی اؾت٘١ .چٜی ٚحساهْ ؾطٗبی ٠الظٕ
ثطای ضا ٟاٛساظی ًؿت ً ٝبض ٗؼبزّ نلط زضنس
زضآٗس ؾطا ٠ٛاػالٕ قس ٟاؾت .زض ٗد٘ٞع
ٗی تٞاُ ٙلت ً ٠آؿبظ ًؿت ً ٝبض زض ایطا ٙعی
یي ؾبّ ُصقت ٠آؾب ٙتط قس ٟاؾت.
ؾبذت  ٝؾبظ ؾرت
ًكٞضٗب ٙاظ ٛظط زضیبكت ٗدٞظ١بی ؾبذت٘بٛی
زض ضزٟثٜسی خ٢بٛی  11پٔٛ ٠عٛ ّٝؿجت ث ٠ؾبّ
هجْ زاقت ٝ ٠ث ٠ضتج 172 ٠ضؾیسٛ ٠ً ٟكبٙ
ٗی ز١س ؾبظ ً ٝبض زضیبكت ٗدٞظ١بی ؾبذت٘بٛی
عی یي ؾبّ ُصقت ٠ؾرتتط قس ٟاؾت .تؼساز
ضٝی١ ٠بی هبٛٞٛی الظٕ ثطای ًؿت ٗدٞظ١بی
ؾبذت٘بٛی ٝ 15احسٗ ،ست ظٗب ٙاذص ٗدٞظ١بی
ؾبذت٘بٛی  5/318ضٝظ ٗ ٝیعا١ ٙعی ٠ٜالظٕ زض
ای ٚظٗیٗ ٠ٜؼبزّ  3/5زضنس اضظـ ؾبذت٘بٙ
ٗطثٞع ٠ثطآٝضز قس ٟاؾت.
ثثت داراییّا ٍ دریافت ٍام
اظ ٛظط ثجت زاضایی ١ب ٛیع ضتج ٠خ٢بٛی ًكٞضٗبٙ
ز ٝپٔ ٠ؾوٞط زاقت ٝ ٠زض خبیِب 161 ٟهطاض
ُطكت ٠اؾت .ثجت زاضایی ١ب زض ایطا 35 ٙضٝظ
ظٗبٗ ٙی ثطز ١ ٝعی ٠ٜثجت زاضایی ١ب ٗؼبزّ
 6/10زضنس اضظـ زاضایی ثطآٝضز قس ٟاؾت.
٘١چٜی ٚثطای ثجت زاضایی ١ب  ٝاٗٞاّ زض
ًكٞضٗب ٙثبیس ث ٠ُٛ ٠ؾبظٗب ٝ ٙاضُب ٙزٓٝتی

زضیبكت ٝإ ٗ ٝغٔٞثیت هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضات ٗطثٞط
ث ٠آ ٖ١ ٙپؿطكت زاقت ٠اؾت٘ٛ .ط 2 ٟزض
قبذم هسضت حوٞم هبٛٞٛی اظ ٘ٛ ،12ط 7 ٟزض
قبذم ػ٘ن اعالػبت اػتجبضی (اظ ٝ )8
٘١چٜیٗ ٚیعا ٙپٞقف ثجت اػتجبضات 45
زضنسی ثعضُؿبال ٙزض ایطا ،ٙخبیِب89 ٟ
ؾٓٞ٢ت زضیبكت ٝإ ضا ٛؿجت ث ٠ضتجٗ 86 ٠ب زض
اٛس.
ظزٟ
ضهٖ
ُصقت٠
ؾبّ
زض ظٗی ٠ٜح٘بیت اظ ؾطٗبیُ ٠صاضاٛ ٙیع ضتج٠
خ٢بٛی ًكٞضٗب ٙعی یي ؾبّ ُصقت 11 ٠پٔ٠
ٛع ّٝزاقت ٝ ٠حبال زض خبیِب١ی كطاتط اظ 154
هطاض ٛساضیٖ.
هالیاتّای ًاکارا
زض ایطا ٙاكطاز حویوی  ٝحوٞهی ثبیس ٞٛ 20ع
ٗبٓیبت ث ٠نٞضت ٗؿتویٖ  ٝؿیطٗؿتویٖ
ثپطزاظٛس ًٛ ٠ؿجت ث ٠ؾبّ ُصقت ٠تـییطی
ٛساقت ٠اؾت٘١ .چٜی ٚثطای ٗحبؾج ٝ ٠پطزاذت
ٗبٓیبت زض ًكٞضٗب ٙث 344 ٠ؾبػت ظٗبٛ ٙیبظ
اؾتٛ .طخ ًٔی ٗبٓیبت زض ایطا ٙزض ؾغح 1/44
زضنس ؾٞز ثطآٝضز قس ٟاؾت .آجت٘ٛ ٠طٗ ٟب اظ
ٛظط قبذم ١بی ٗبٓیبتی اُطچٛ ٠ؿجت ث ٠ؾبّ
ُصقت ٠تـییطی ٌٛطز ،ٟاٗب اظ ٛظط پطزاذت
ٗبٓیبت ١ب ٗویبؼ خ٢بٛی قف پٔٛ ٠عً ّٝطزٝ ٟ
ث ٠خبیِب 124 ٟضؾیسٟایٖ.
ّشیٌِّای تجاری
ًیلیت تدبضت ًبال زض ًكٞضٗب ٙث٢جٞز یبكتٝ ٠

ضتج ٠خ٢بٛی ایطا ٙاظ ایٛ ٚظط ١لت پٔ٠
نؼٞز زاقت ٝ ٠ث 148 ٠اضتوب پیسا ًطزٟ
اؾت .ثطای نبزضات ًبال اظ عطین ٗطظ١ب
زض ایطا ٙث١ ٠لت ٗسضى ٗؼتجط ٛیبظ اؾت.
ظٗبٞٗ ٙضز ٛیبظ نبزضات زض ًكٞضٗب25 ٙ
ضٝظ ١ ٝعی ٠ٜنبزضات ثطای ١ط ًبٛتیٜط یي
١عاض  350 ٝزالض ثطآٝضز قس ٟاؾت .زض
ٗوبثْ ثطای ٝاضزات ًبال اظ عطین ٗطظ١بی
ایطا ٙثٗ 11 ٠سضى  ٝؾٜس ٛیبظ اؾت .ظٗبٙ
الظٕ ثطای ٝاضزات ًبال  37ضٝظ ثٞزٝ ٟ
١عی ٠ٜآ ٙثطای ١ط ًبٛتیٜط یي ١عاض ٝ
 555زالض اػالٕ قس ٟاؾت.
ثطای ٢ٛبیی قس ٝ ٙاخطای هطاضزاز١بی
تدبضی زض ًكٞضٗبٗ 40 ٙطحٔٝ ٠خٞز زاضز
 505 ٝضٝظ ظٗبٗ ٙی ُیطز .ثب ایٝ ٚخٞز
ضتجٗ ٠ب زض ای ٚظٗی ٠ٜیي پٔ ٠اضتوب یبكتٝ ٠
ث 66 ٠زض ُعاضـ اٗؿبّ ضؾیس ٟاؾت .اٗب
زض ظٗیٝ ٠ٜضقٌؿتِی  ٝپبیب ٙیبكت ٚیي
كؼبٓیت تدبضی یي پٔٛ ٠ع ّٝزاقت ٠ایٖ ٝ
ث ٠خبیِبً 138 ٟلبیت ًطز ٟایٖ .ظٗبٙ
ٗطثٞط ث ٠تؼغیٔی یي ًبضُب ٟاهتهبزی زض
ایطا 5/4 ٙؾبّ اػالٕ قسٛ ٝ ٟطخ احیب ٝ
تدسیس حیبت اهتهبزی  5/19ؾٜت ث٠
اظای ١ط زالض ثطآٝضز ُكت ٠اؾت.
زض پبیب ٙایطا ٙاظ ٛظط قبذم زضیبكت
اٛطغی ثطم تٞؾظ قطًت ١ب ضتج 107 ٠ضا
ث ٠ذٞز اذتهبل زاز 12 ٝ ٟپٔ ٠نؼٞز ضا
تدطثً ٠طز ٟاؾت .تؼساز ضٝی١ ٠بی الظٕ زض
ای ٚظٗی ٠ٜقف ػسز ،ظٗب ٙالظٕ  77ضٝظ ٝ
١عی ٠ٜالظٕ  6/865زضنس زضآٗس ؾطا٠ٛ
ثطآٝضز قس ٟاؾت.
ث١ ٠ط توسیط ثب ِٛب١ی ذٞقجیٜبٗ ٠ٛیتٞاٛیٖ
حتی انالح ؾی پٔ ٠ای ضتجً ٠ؿت ً ٝبض
ًكٞضٗب ٙزض ؾبّ ُصقت ٠ضا ث ٠كبّ ٛیي
ثِیطیٖ  ٝاٗیس زاقت ٠ثبقیٖ ای ٚث٢جٞز
اٛسى ضتجٗ ٠ب زض ؾبّ خبضی ،زض ؾبّ ١بی
آتی قتبة ثیكتطی ُطكتً ٝ ٠بض ضا ثطای
ایطاٛیب ٙضاحتتط اظ پیف ًٜس.
منبع  :ماهنامه اقتصاد ایران
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در گفت ٍگَ تا رییس اًجوي هذیزیت کیفیت هطزح ضذ

هذیزیت کیفیتّ ،ذف ًیست؛ اتشار است
ثُ ٠لت ٠ضییؽ اٛد٘ٗ ٚسیطیت ًیلیت
ایطا ،ٙقیٗ ٟٞسیطیت ًیلیت زض ایطاٙ
ث ٠نٞضت پطاًٜسٛ ٝ ٟبهم اخطا ٗی قٞز ٝ
قٌْ یٌپبضچ ٝ ٠خبٗؼی ٛساضز .كطظیٚ
اٛتهبضیبٗ ٙؼتوس اؾت ً ٠خبٗؼ٠
زاٛكِب١ی ثب ٗسیطیت ًیلیت ًبٗالً ثیِب٠ٛ
اؾت  ٝث ٠ؿیط اظ تؼساز ٗؼسٝزی اظ ٗسیطاٙ
ً ٠ثب ای ٚضٝـ ٗسیطیتی زضُیط
قس ٟاٛسٗ ،بثوی آقٜبیی چٜساٛی ثب آٙ
ٛساضٛس .ث ٠ػویسٝ ٟی تبً ٜٙٞزض ١یچ یي
اظ ثطٛبٗ١ ٠بی پٜح ؾبٓ ٠تٞؾؼً ٠كٞض ِٛبٟ
یٌپبضچ ٠ث ٠قی١ ٟٞبی ٗسیطیت ًیلیت
ٝخٞز ٛساقت ٠اؾت .آجتٝ ٠ی اٗیسٝاض
اؾت ًٗ ٠سیطیت ًیلیت خبیِب ٟالظٕ ضا
زض ثطٛبٗ ٠قكٖ تٞؾؼً ٠كٞض ثیبثس ،ظیطا
ای ٚقیٗ ٟٞسیطیتی ضا ت٢ٜب ٝؾیٔ ٠زؾتیبثی
آٛچ٠
ثٞٗ ٠كویت پبیساض ٗی زاٛس.
ٗی ذٞاٛیس ٗكطٝح ُلت ُٞٝی «كطنت
اٗطٝظ» ثب كطظی ٚاٛتهبضیب ،ٙضییؽ اٛد٘ٚ
ٗسیطیت ًیلیت ایطا ٙاؾت.
***
در سال ّای اخیز هثحث هذیزیت
کیفیت هَرد تَجِ تسیاری قزار
گزفتِ است .اتتذا تؼزیفی اس ایي ضیَُ
هذیزیتی ارائِ دّیذ.
اثتسا قبیس ث٢تط ثبقس ثً ٠یلیت  ٝتؼطیق
آ ٙثپطزاظیًٖ .یلیت زاضای ؾ ٠خٜج٠
اؾت؛ ٗطؿٞثیت اظ ِٛبٗ ٟكتطی ٝ
ٗهطفًٜٜس ،ٟهی٘ت ١ ٝعی ٠ٜزض ٗوبیؿ ٠ثب
ضهجب  ٝػبْٗ ظٗبٗ ٠ً ٙجبحثی ٗبٜٛس زٝإ
 ٝؾطػت زؾتطؾی ضا زضثطٗی ُیطز ً ٠زض
ثؿتط ٞٛآٝضی  ٝذالهیت هطاض ٗی ُیطٛس .ث٠
ػجبضت زیِط ٗحه ّٞیب ذسٗتی ثبًیلیت
اؾت ً ٠اظ زیسُبٗ ٟكتطی ٗ ٝهطفًٜٜسٟ
ٗطؿٞة ثٞز ٝ ٟهی٘ت آٛ ٙیع ٜٗبؾت ثبقس
 ٝزٝإ  ٝزؾتطؾی ث ٠آٛ ٙیع زض حسی ً٠
تؼطیق قس ،ٟثبقس ٘١ ٝچٜی ٚذٞز ضا
ٞ٘١اض ٟزض ت٘بٕ اثؼبز كٞم ث ٠ضٝظ ًٜس.
ث ٠عٞض ًٔی ١سف ١ط ؾبظٗبٛی تٓٞیس
ٗحه ّٞاؾت  ٝثطای ثبهی ٗبٛس ٙزض
نح ٠ٜثبیس ٗحه ٝ ّٞذسٗت اضائ ٠قس ٟاظ
ثبثت ای ٚاثؼبز ذٞة  ٝثبًیلیت ثبقس .حبّ
ث ٠خع ای ٚچ٢بض ػبْٗ ً ٠زض ٗحهّٞ
ذالنٗ ٠ی قٞز١ ،سف زیِطی زض

ؾبظٗب١ ٙب ثطای ٗسیطیت ٝخٞز ٛساضز.
ثٜبثطایٗ ٚسیطیت ًطز ٙچ٢بض ػبْٗ ٗصًٞض
ٗسیطیت ًیلیت ٛبٗیسٗ ٟی قٞز٘١ .یٚ
ضٝیٌطز ثبػث ٗی قٞز ً ٠تلبٝتی ٗیبٙ
قی١ ٟٞبی ٗسیطیتی ؾٜتی ٗ ٝسیطیت
ًیلیت ً ٠قی ٟٞخسیس ٗسیطیت اؾت،
هبئْ قٞیٖ.
آیا در حال حاضز در کطَر ها
هذیزیت کیفیت در ساسهاى ّا ٍ
ضزکت ّا اػوال هی ضَد یا ایٌکِ تا
دستیاتی تِ ایي هَضَع راُ تسیاری
را پیصرٍ دارین؟
ٗسیطیت ًیلیت زضًكٞض غاپ ٚیي ػ٘ط
 60ؾبٓ ٠زاضز .زض ًكٞض١بی ؿطثی ػ٘ط
ٗسیطیت ًیلیت ث ٠ثیف اظ 25تب  30ؾبّ
٘ٛی ضؾس  .ای ٚقیٗ ٟٞسیطیت ظٗبٛی
قٜبذت ٠قس ً ٠ثؿیبضی اظ نٜبیغ ؿطة ث٠
ال نٜبیغ
ٗكٌْ ثطذٞضز ًطزٛس ٗث ً
اتٗٞجیْ ؾبظی آٗطیٌب ثٝ ٠ضقٌؿتِی
ٛعزیي قسٛس  ٝثؿیبضی اظ نٜبیغ ایٚ
ًكٞض١ب ث ٠ذهٞل نٜبیغ تٌٜٞٓٞغیي اظ
غاپٜی ١ب خب ٗبٛسٛس .زض آ ٙظٗبٙ
ًكٞض١بیی ٗبٜٛس آٗطیٌب ٗتٞخ ٠قسٛس ً٠
قی ٟٞزیِطی اظ ٗسیطیت زض حبّ خبضی
قس ٙاؾت  ٝعجن ٗؼ٘ ّٞؿطثی ١ب ،اهسإ
ث ٠ثطضؾی ،قٜبؾبیی  ٝتسٝی ٚای ٚقیٟٞ
ٗسیطیت ًطزٛس ً ٠اظ زّ آ ،ٙضٝیٌطز١بی
ٗتلبٝتی ثٝ ٠خٞز آٗس  ٝاظ ای ٚضٝیٌطز١ب
ٛیع اؾتبٛساضز١ب ،اثعاض١ب  ٝؾیؿتٖ ١بی
ٗسیطیتی خسیسی پسیس آٗس.
زض ًكٞض ٗب ای ٚقیٗ ٟٞسیطیت اظ حسٝز
 25ؾبّ پیف قٜبؾبیی قس  ٝثٜس ٟیٌی
اظ پیكِبٗب ٙػطضً ٠طز ٙای ٚقیٟٞ
ٗسیطیت ثٞزٕٗ .ب چ٢بض زٝضًٜ ٟلطاٛؽ ١بی
ثی ٚآ٘ٔٔی ٗسیطیت ًیلیت ضا ثطُعاض
ًطزیٖ ً ٠تؼساز ظیبزی ًبضقٜبؾبٝ ٙ
ٗترههب ٙثی ٚآ٘ٔٔی زض ایٚ
ًٜلطاٛؽ ١بی ؾ ٠ضٝظ ٟحضٞض زاقتٜس .اٗب
زضثبض ٟایٞٗ ٚضٞع ً ٠آیب ٗسیطیت ًیلیت
زض ًكٞض ٗب ٢ٛبزی ٠ٜقس ٝ ٟزض حبّ
اخطاؾت یب ذیط ،ثبیس ثِٞیٖ ً ٠ای ٚقیٟٞ
ٗسیطیتی زض ایطا ،ٙثؼضبً ث ٠نٞضت پطاًٜسٟ
ٛ ٝبهم اخطا ٗیقٞز ٓٝی قٌْ یٌپبضچٝ ٠
خبٗؼی ٛساضزٗ .تبؾلب ٠ٛخبٗؼ ٠زاٛكِب١ی

ٗب ،ث ٠ؿیطاظ تؼساز ٗؼسٝزی اظ اؾبتیس ً ٠ثب
ای ٚضٝـ ٗسیطیتی زضُیط قس ٟاٛسٗ ،بثوی
آقٜبیی چٜساٛی ثب ٗسیطیت ًیلیت ٛساضٛس.
هی تَاًیذ اضارُ ای تِ جٌثِ ّای فٌی
ایي هَضَع ّن داضتِ تاضیذ؟
زض  ٠ٔ١ٝا ّٝاُط چ٢بض ػبْٗ ٗطثٞط ث٠
ٗسیطیت ًیلیت ضا زض ش ٚ١زاقت ٠ثبقیٖ،
یي ثرف اظ ثحث١بی ٗسیطیت ًیلیت ث٠
ایٞٗ ٚضٞع ٗی پطزاظز ً ٠چ ٠كطآیٜس١بیی
آٗ ٙحهٞالت  ٝذسٗبت ضا تٓٞیس ٗی ًٜٜس
 ٝچًِ ٠ٛٞیلیت زض آ٢ٛب ٢ٛبزیٗ ٠ٜی قٞز.
ثٜبثطای ٚزض ٗسیطیت ًیلیت ،ضٝیٌطز
كطآیٜسی ٗ ٖ٢اؾت اٗب زض ٗسیطیت ؾٜتی
ضٝیٌطز ثركی؛ ثرف ١بیی ً ٠كطآیٜس١ب
ث ٠نٞضت تٌ ٠تٌ ٠زض آ ٙاخطا ٗی قٛٞس .زض
ضٝیٌطز ٗسیطیت ًیلیت ،تالـ ٗی قٞز
ً١ ٠ط یي اظ ٝاحس١بی ؾبظٗب ٙث ٠نٞضت
ٗؿتوْ ٗؿئً ّٞیلیت ثبقٜس  ٝزیِط
نطك ًب ثركی اظ یي تكٌیالت ثسٙٝ
زاقتٗ ٚؿئٓٞیت زض ٗوبثْ ًیلیت
ٗحه٢ٛ ّٞبیی ٛیؿتٜس.
ٌٛت ٠زیِط ای ٠ٌٜزض ٗسیطیت ًیلیت،
اؾتطاتػی ث ٠ُٛٞ ٠ای اؾت ً٠٘١ ٠
شی ٛلؼب ٙزیسٗ ٟی قٛٞس ١ ٝسف اظ ایٚ
اؾتطاتػیٞٗ ،كویت پبیساض اؾت ً ٠ضًٚ
ٗٞكویت پبیساض ،ضضبیت ٗكتطی ٝ
ٗهطف ًٜٜس ٟث ٠اضبك ٠ضضبیت ٗتٞاظ ٙشی
ٛلؼب ٙزیِط اؾتٓ .صا ثبیس شی ٛلؼبٙ
ؾبظٗب ٙقٜبؾبیی ٛ ٝیبظ١بی آ٢ٛب ث ٠ذٞثی
تؼطیق قٞز .زض ٢ٛبیت ایٞٗ ٚضٞع
ثطٗیُطزز ثٗ ٠د٘ٞػ٠ای اظ ظٗی١٠ٜبیی ً٠
ثبیس قٜبؾبیی قس ٝ ٟتبثیط آ٢ٛب ثط ػٞاْٗ
ٗٞكویت پبیساض اضظیبثی ٗ ٝسیطیت قٞز تب
ؾبظٗب ٙضا ث ٠ؾ٘ت ٗٞكویت پبیساض ١سایت
ًٜس.
ایٞٗ ٚضٞع ؾیؿتٖ١ب  ٝاثعاض١بی ٗسیطیتی
ٗتٜٞػی ضا ٗی عٔجس ً ٠ثطای ثؿیبضی اظ
آ٢ٛب اؾتبٛساضز١بیی ٛیع تسٝی ٚقس ٟاؾت.
ٗبٜٛس اؾتبٛساضز١ب ٗسیطیت ًیلیت ً ٠زض
ثی ٚآ٢ٛب اؾتبٛساضز ایع 9001 ٝزض ًكٞض ٗب
قٜبذت ٠قس ٟتط اؾت اٗب ٗتبؾلب٠ٛ
اؾتبٛساضز ایع ٠ً 9004 ٝاؾتبٛساضز ثؿیبض
ُؿتطز ٟتطی اظ اؾتبٛساضز ایع 9001 ٝثطای
ؾیؿتٖ ١بی ٗسیطیت ًیلیت اؾت ،توطیجبً

قٜبذت ٠قسٛ ٟیؿت ٗ ٝتبؾلب ٠ٛثبیس ثِٞیٖ،
ثس ٙٝآ ٙزؾتیبثی ثٞٗ ٠كویت پبیساض ٌٗ٘ٚ
ٛیؿت .زض اضتجبط ثب ای ٚؾیؿتٖ ٗسیطیت
اؾتبٛساضز١بی زیِطی ٛیع ثً ٠بض ٗی ضٛٝسٗ ،بٜٛس
اؾتبٛساضز ١بی ٗسیطیت ضیؿيٗ ،سیطیت ایٜ٘ی
 ٝث٢ساقت ٗ ٝسیطیت ظیؿت ٗحیغی  ٝؿیط٠ً ٟ
تؼساز آ٢ٛب زض حبّ حبضط ث ٠ثیف اظ 100
اؾتبٛساضز  ٖ١ضؾیس ٟاؾت.
اها در کطَر ها ٌَّس ایي استاًذاردّا
ٍجَد ًذارد ٍ اجزایی ًطذُ است؟
زض ثؿیبضی ٗٞاضز ،زض ًكٞض ٗب ثب ٝخٞز تطخ٘ٝ ٠
اٛتكبض تؼساز ظیبزی اظ ای ٚاؾتبٛساضز ١ب ث ٠ػٜٞاٙ
اؾتبٛساضز ٗٔی ایطاٜٞ١ ،ٙظ زیسُب ٟػ٘ٔیبتی ث٠
آ٢ٛب ٝخٞز ٛساضز ٗ ٝتبؾلب ٠ٛپؽ اظ ُصقت
حسٝز 20ؾبّ اظ ٗؼطكی ٗسیطیت ًیلیت ،كوظ
زضثبض ٟآ٢ٛب نحجت قس ٝ ٟؾ٘یٜبض١ب ٝ
ًٜلطاٛؽ ١بیی زض ضاثغ ٠ثب آ ٙثطُعاض قس ٟاؾت
اٗب ؾبظٗب١ ٙبی ثؿیبض ٗؼسٝزی ث ٠نٞضت خبٗغ
آ٢ٛب ضا پیبزً ٟطزٟاٛس.
ال در کطَر ها تزای اجزا ٍ ًْادیٌِ
هؼوَ ً
ضذى هَضَػات هختلف ،هطَق ّایی اس
سَی دٍلت ّا در ًظز گزفتِ هی ضَد .آیا
در هَرد هذیزیت کیفیت ،دٍلت ّای قثلی
ٍ دٍلت فؼلی هطَق ّایی را در ًظز
گزفتِاًذ یا خیز؟
ثٜس ٟاظ ظٗب ٙتسٝی ٚثطٛبٗ ٠ؾ ٕٞتٞؾؼ٠
اهتهبزی  ٝاخت٘بػی ًكٞض ثب ثطٛبٗٞٛ ٠یؿب ٙزض
اضتجبط ثٞز ٟإ .یٌی اظ ٗربعجب ٙانٔی
ًٜلطاٛؽ ١بیی ً ٠اقبضً ٟطزًٕ ،بضقٜبؾبٝ ٙ
ٗسیطا ٙاضقس ؾبظٗب ٙثطٛبٗ ٝ ٠ثٞزخ ٠ثٞز ٟاٛس ٝ
تؼسازی اظ ای ٚاكطاز تب حسٝزی ثب ٗلب١یٖ
ٗسیطیت ًیلیت آقٜب قس ٟاٛسٓٝ .ی ثطٛبٗ ٠ؾٕٞ
تٞؾؼ ،٠تٞخ ٠چٜساٛی ثٗ ٠جحث ًیلیت ٝ
ٗسیطیت آ ٙزض ثرف ١بی اهتهبزی  ٝاخت٘بػی
ًكٞض ٛساقت .ث ٠ػجبضت زیِط ،زض ای ٚثطٛبٗ٠
١یچ ضزپبیی اظ ٗسیطیت ًیلیت زیس٘ٛ ٟیقٞز.
اٗب زض ثطٛبٗ ٠چ٢بضٕ تٞؾؼ ،٠تب حسٝزی ضز پبی
ٗجبحث ًیلیت ٗ ٝسیطیت ًیلیت ٗكب١سٟ
ٗی قس .زض ٘١ی ٚضاثغ ٠زض ٘١ب ٙظٗبٚٗ ،ٙ
ٗوبٓ ٠ای ضا زض تحٔیْ ثطٛبٗ ٠چ٢بضٕ تٞؾؼ ٠زض
ضاثغ ٠ثب ثحث ٗسیطیت ًیلیت ٞٛقتٖ .زض ثطٛبٗ٠
چ٢بضٕٗ ،تٓٞیب ٙثطذی اظ ثرف ١ب ،ثؼضبً ث٠
ٗجبحث ٗسیطیت ًیلیت تٞخً ٠طزٌٛ ٝ ٟبتی ضا
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اظ ایٞٗ ٚضٞع زض ثطٛبُٜٗ ٠دبٛس ٟثٞزٛس .خبٓت
اؾت ً ٠پیكطكت ٠تطی ٚآ٢ٛب  ٖ١زض ثطٛبٗ٠
ؾبظٗب ٙتجٔیـبت اؾالٗی ثٞز اٗب زض ػی ٚحبّ
زض ثؿیبضی اظ ثرف١ب ایٗ ٚجبحث انالً ٝخٞز
ٛساقت .ثٜبثطایٗ ٚی تٞاُ ٙلت ً ٠ث ٠عٞضًٔی
زض ثطٛبٗ ٠چ٢بضٕ تٞؾؼٛ ٠یع ِٛب ٟیٌپبضچٝ ٠
خبٗؼی ث ٠قی١ ٟٞبی ٗسیطیت ًیلیت ٝخٞز
ٛساقت.
تٌاتزایي در سٌذ چطن اًذاس ً 4141یش
هثاحث هذیزیت کیفیت لحاظ ًطذُ
است؟
چكٖاٛساظ ٗی ُٞیس ً ٠ثً ٠دب ثبیس ثطؾیٖ اٗب
ای ٠ٌٜچِ ٠ٛٞثبیس ثطؾیٖ ضا ثطٛبٗ١ ٠ب تؼییٚ
ٗی ًٜٜس .ثٜبثطای ٚث ٠ؾٜس چكٖ اٛساظ 1404
٘ٛی تٞاٛیٖ ایطازی ثِیطیٖ ظیطا هطاض ٛیؿت زض
ای ٚؾٜس اثعاض١بی ضؾیس ٙث ٠ا١ساف ٗغطح
قٞزٗ ،سیطیت اثعاض اؾت ١ ٝسف ٛیؿت .اٗب
ایٗ ٚغبٓت ثبیس زض ثطٛبٗ١ ٠بی تٞؾؼً ٠كٞض،
هب ٙٞٛثٞزخ ،٠زؾتٞضآؼْ٘ ١ب ٗ ٝوطضات حبًٖ
ثط اٗٞض ٗسیطیتی یب ثطٛبٗ١ ٠بی ضا١جطزی ً٠
زض اضُب١ ٙبی ٗرتٔق تؼطیق ٗی قٛٞس ،زیسٟ
قٞز  ٠ٛ ٝزض چكٖ اٛساظ .ثطٛبٗ ٠چ٢بضٕ تٞؾؼ٠
ایٞٛ ٚیس ضا ٗی زاز ً ٠ث ٠تسضیح قٜبذت
ث٢تطی ٛؿجت ث ٠قی١ ٟٞبی خسیس ٗسیطیتی
پیسا قٞز؛ قی١ ٟٞبیی ً ٠زض ًكٞض١بیی ٗبٜٛس
ٗبٓعی ً ٝط ٟخٜٞثی  ٝتطًی ٠اخطا قسٝ ٟ
 ٖ١اً ٖ١ ٜٙٞزض زض حبّ اخطاؾت  ٝثبػث
قس ٠ً ٟایً ٚكٞض١ب اظ ضز١ ٟبی پبییٚ
ًكٞض١بی زض حبّ تٞؾؼ ٠ث ٠ضز١ ٟبی ثبالی
ایً ٚكٞض١ب ثطؾٜس.
ال
اٗب ٗتبؾلب ٠ٛزض ثطٛبٗ ٠پٜدٖ تٞؾؼ ،٠ان ً
تٞخ٢ی ثٞٗ ٠ضٞع ثطٛبٗ ٠ضیعی ثطای ًیلیت
ٝخٞز ٛساقت تب چ ٠ضؾس ث ٠ای ٠ٌٜقیٟٞ
اػ٘بّ ٗسیطیت ًیلیت زض ای ٚثطٛبٗٓ ٠حبػ
قٞز .حبّ اٗیسٝاضٕ ً ٠ایٞٗ ٚضٞع ثؿیبض
حیبتی زض ثطٛبٗ ٠قكٖ تٞؾؼً ٠كٞض ً ٠زض
حبّ تسٝی ٚاؾت ،زیس ٟقٞز .تالـ ٗب زض
اٛد٘ٗ ٚسیطیت ًیلیت ای ٚاؾت ً٠
ثطٛبٗٞٛ ٠یؿب ٙضا ث ٠ای ٚؾ٘ت ١سایت ًٜیٖ،
ظیطا اػتوبز زاضیٖ ًٗ ٠سیطیت ًیلیت ت٢ٜب
ٝؾیٔ ٠ثطای زؾتیبثی ثٞٗ ٠كویت پبیساض اؾت.
تزخی کارضٌاساى اًحصارگزایی ایجاد
ضذُ تَسط دٍلت را هاًغ اس ایجاد فضای
رقاتت ٍ در ًتیجِ ارتقای کیفیت کاالّا
ٍ خذهات هی داًٌذ ٍ تِ ّویي دلیل
هؼتقذًذ کِ تایذ ایي اًحصارگزایی
تزداضتِ ضَد .تِ ًظز ضوا چزا تاکٌَى
ایي هَضَع اجزایی ًطذُ ٍ چِ هَاًؼی
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پیص رٍی رفغ ایي اًحصارگزایی
ٍجَد دارد؟
هسضت ز ٝذهیه ٠شاتی زاضز؛ تٞؾؼ٠عٔت
 ٝاٛحهبضعٔت اؾتٓ .صا ٘ٛی تٞا ٙت٢ٜب ثب
ت٘طًع ثط زؾتٞض ،ثٝ ٠ؾیٔ٘١ ٠ب٢ٛ ٙبز
هسضت ،تـییطی ضا زض شات آ٢ٛ ٙبز ً٠
ٗی تٞاٛس قرم ،ؾبظٗب ٙیب زٓٝت زاضای
هسضت ثبقس ،ایدبز ًٜیٖ  ٝآ ٙضا ٗدجٞض
ًٜیٖ ً ٠ذٞزـ ،ذٞزـ ضا ًٞچي ًٜس
یب اٛحهبضعٔجی ٌٜٛس .ایٗ ٚبٜٛس آ ٙاؾت
ً ٠اظ كطزی ً ٠زض شاتف ػاله ٠ث ٠ظٛسُی
ٝخٞز زاضز ثرٞا١یٖ یٌی اظ اػضبی ثسٛف
ضا هغغ ًٜسٗ .ؿٖٔ اؾت ً ٠ثب ایٚ
ٌٗبٛیعٕ ،ای ٚاتلبم ٘ٛی تٞاٛس ضخ ثس١س
چ ٙٞزض شات ای ٚكطز چٜی ٚاِٛیع ٟای
ٝخٞز ٛساضز .اُط اٛحهبض ً ٠خعء شات
هسضت اؾت ضا زض زٓٝت  ٖ١ثجیٜیٖ ٝ
ثرٞا١یٖ اظ آ ٙخُٔٞیطی ًٜیٖ ،ث٠
ػٞاٗٔی ثیط ٙٝاظ زٓٝت احتیبج زاضیٖ .زض
ٗٞضز اخطای انْ  44هب ٙٞٛاؾبؾی ٛیع اظ
زٓٝت ٗی ذٞا١یٖ ً ٠ذٞزـ ،ذٞزـ ضا
ًٞچي ًٜس ً ٠هغؼ ًب ث ٠ؾبزُی ایٚ
اتلبم ٘ٛیاكتس.
١٠ٛٞ٘ٛبیی اظ اهساٗبت ٗٞكن ایٚچٜیٜی ضا
زض ًكٞض١بیی ٗبٜٛس أِٛؿتب ٝ ٙآٓ٘بٙ
قب١س ثٞز ٟایٖ ٌٗ ٝبٛیعٕ ١بیی ضا ً ٠ایٚ
ًكٞض١ب ثطای ذهٞنی ؾبظی اتربش
ًطزٛس ،ثب قی١ٟٞبیی ًٗ ٠ب اٛدبٕ ٗیز١یٖ
ال ٗتلبٝت اؾتٗ .سٓی ً ٠زض ًكٞض
ًبٗ ً
ٗب اخطا ٗی قٞز ،ذٞزث ٠ذٞز زض ٗؿیط
اٛحهبضُطایی اؾت .اٗب زضثبض ٟتبثیط ایٚ
اٛحهبض ثط ًیلیت ثبیس ثِٞیٖ ً ٠ایٚ
ٗٞضٞع اضتجبط چٜساٛی ثب اٛساظ ٟزٓٝت
ٛساضز .ث ٠ػجبضت زیِط ؾبظٗب١ ٙبی ثؿیبض
ثعضٍ ٗ ٖ١یتٞاٜٛس ٗ ٖ١حه ّٞثبًیلیت
ٗ ٖ١ ٝحه ّٞثیًیلیت تٓٞیس ًٜٜس.
ٌٗ٘ ٚاؾت زض ایٗ ٚیب ٙثبظاض ضهبثتی
ٗسٛظط ثبقس ،ث ٠ایٗ ٚؼٜب ً ٠اٛحهبض ضا زض
ٗوبثْ ضهبثت هٔ٘ساز ًٜیٖ .ث ٠ػجبضت
زیِط ظٗبٛی ً ٠ضهبثت ٛجبقس
ٗهطف ًٜٜس ٟحن اٛتربة ٛساضز  ٝزض
ٗوبثْ حٌٗٞت ً ٠اظ هسضت ثبالتطی
ثطذٞضزاض اؾت ،حطكی  ٖ١ثطای ُلتٚ
ٛساضز .ثب تٞخ ٠ث ٠ای ٠ٌٜثبظاض١ب زض اذتیبض
٢ٛبز١بی زاضای اٛحهبض اؾتٗ ،طزٕ
ٗدجٞضٛس اظ ٘١ی ٚثبظاض١ب ٛیبظ١بی ذٞز ضا
ثطعطف ًٜٜس ،پؽ ای٢ٛ ٚبز١ب ١ط چ ٠زض
اذتیبض ٗطزٕ هطاض ثسٜ١سٗ ،كتطیبٙ
چبض ٟای ث ٠خع ذطیس آ٢ٛب ٛساضٛس .پؽ زض

چٜی ٚقطایغی ١ط چٜٗ ٠بكغ آ٢ٛب ،ثسٙٝ
زضٛظط ُطكت ٚضضبیت ٗتٞاظ ٙشی ٛلؼبٙ
ایدبة ًٜس ،كوظ ثطای ًؿت ٛیبت ٛ ٝظطات
نبحجبٗ ٝ ٙسیطا ٙآ٢ٛب ثً ٠بض ٗی ُیطٛس ٝ
ث ٠عٞض ٗؿٖٔ زض ایٝ ٚضؼیت  ٖ١هغؼ ًب
ًیلیت  ٝث ٠تجغ آٗ ٙهطف ًٜٜس ٟهطثبٛی
ٗیقٞز.
ٍ سَال آخز ایٌکِ در اًجوي هذیزیت
کیفیت چِ اقذاهاتی تزای تزٍیج ٍ
ًْادیٌِ کزدى ایي هثحث هْن در حال
اًجام است؟
اٛد٘ٗ ٚسیطیت ًیلیت ز ٝضؾبٓت ثط ػ٢سٟ
زاضز؛ یٌی ضؾبٓت تٞؾؼ ٠كطٗ َٜ١سیطیت
ًیلیت اؾت ً ٠ثركی اظ آ ٙآٗٞظـ ٝ
تطٝیح اؾت  ٝزیِطی ً٘ي ث ٠خبضی ؾبظی
قی١ ٟٞبؾت .زض ٗٞضز تٞؾؼ ٠كطٗ َٜ١سیطیت
ًیلیت اظ چٜس عطین ،اهساٗبتی زض حبّ
اٛدبٕ اؾت ،یي اهسإ ای ٚاؾت ًٗ ٠سیطا،ٙ
ٗترههب ٝ ٙقطًت ١بیی ضا ً ٠ثب ٗجبحث
ٗسیطیت ًیلیت آقٜبیی زاضٛس  ٝزض ایٚ
ضاثغ ٠اهساٗبتی اٛدبٕ زاز ٟاٛس ث ٠ػٜٞا ٙاػضبی
اٛد٘ ٚزض ًٜبض ذٞز زاقت ٠ثبقیٖ  ٝآ٢ٛب ضا
ث ٠ػٜٞا ٙآِٗ ٞؼطكی ًٜیٖ ً ٠زض ای ٚظٗی٠ٜ
تالـ ٗی ًٜیٖ تب قطایغی ضا كطاًٜ ٖ١یٖ ً٠
اػضبی اٛد٘ ٚاظ یٌسیِط ثیبٗٞظٛس .اٗیسٝاضیٖ
پؽ اظ ضكغ تحطیٖ ١ب ،كضبی ثی ٚآ٘ٔٔی ضا
ٛیعزض اذتیبض اػضب هطاض ز١یٖ ً ٠اٛتوبّ زاٛف
اظ ذبضج ًكٞض  ٖ١ث ٠ای ٚاػضب نٞضت ثِیطز.
زض ظٗی ٠ٜخبضی ؾبظی ٗ ٖ١سّ اضظیبثی ٗٔی
ٗسیطیت ًیلیت ضا عطاحی ًطز ٝ ٟآ ٙضا ث٠
ؾبظٗب ٙاؾتبٛساضز اضائ ٠زاز ٟایٖ .ؾبظٗبٙ
اؾتبٛساضز ٛیع زض قٞضای ػبٓی اؾتبٛساضز آ ٙضا
ث٠ػٜٞاٗ ٙسّ اضظیبثی ٗسیطیت ًیلیت ٗهٞة
ًطز ٝ ٟثطای ضز ٟثٜسی  ٝتكٞین ؾبظٗب١ ٙب
ٛیع زضخبت ُٞا١ی ٛبٗ ،٠توسیطٛبٗٝ ٠

تٜسیؽ ١بی خبیعٔٗ ٟی ًیلیت عطاحی قس٠ً ٟ
تبً 11 ٜٙٞزٝض ٟای ٚاضظیبثی ١ب ثطُعاض قسٝ ٟ
تؼسازی اظ ؾبظٗب١ ٙب ٗٞكن ث ٠زضیبكت توسیطٛبٗ٠
اقت٢بض ثً ٠یلیت  ٝتٜسیؽ ثطٛع  ٖ١قس ٟاٛسٓٝ .ی
تبً١ ٜٙٞیچ ؾبظٗبٛی ٛتٞاٛؿت ٠تٜسیؽ ٛوط ٝ ٟعال
ضا زضیبكت ًٜس .اٗیسٝاضیٖ زضآیٜس ٟیي قطًت
ٗٞكن قٞز ای ٚخبیع ٟضا اظ زؾت ضییؽ خ٘ٞ٢ض
زضیبكت ًٜس .ػال ٟٝثط ای ،ٚثطای ای ٠ٌٜایٞٗ ٚضٞع
زض ًكٞض ث ٠نٞضت ُؿتطز ٟتطی خبضی قٞز،
ثطاؾبؼ ٗهٞثبت قٞضای ػبٓی اؾتبٛساضز ،ثب
ٝظاضترب١٠ٛب زض اضتجبط ١ؿتیٖ  ٝتالـ زاضیٖ ً ٠ثب
زؾتِب١ ٟبی اخطایی تلبٛ ٖ١بٗ ٠ای ضا ٜٗؼوس ًٜیٖ
ً ٠ثٞٗ ٠خت آ ٙزض ظیطثرف ١بی ذٞز قیٟٞ
ٗسیطیت ًیلیت ضا ثً ٠بض ثِیطٛس  ٝای ٚاضظیبثی ١ب
ضا ٛیع اٛدبٕ زٜ١س .زضٝاهغ ای ٚاضظیبثی تِٜٔطی
اؾت ثطای خبضی قسٗ ٙسّ ٗسیطیت ًیلیت.
تبً 11 ٜٙٞزٝض ٟخبیعٔٗ ٟی ًیلیت ضا ث ٠نٞضت
ػ٘ٗٞی ثطُعاض ًطز ٟایٖ  ٝزض حبّ حبضط زٝضٟ
زٝاظز ٖ١آ ٙزض خطیب ٙاؾت .آجت١ ٠سف ای ٚاؾت
ً ٠ای ٚاضظیبثی ١ب ث ٠نٞضت ز ٝالی ٠ثطُعاض قٞز؛
یي الی ٠ثركی  ٝالی ٠زیِط الیٔٗ ٠ی اؾت ً٠
عی آ ٙاضظیبثی١بی ؾبظٗب١ ٙبی ثطتط ٗؼطكی قسٟ
اظ ؾٞی زؾتِب١ ٟبی اخطایی ضا ٗسٛظط هطاض ز١یٖ.
زض ای ٚضاؾتب تبً ٜٙٞثب چٜس ٝظاضترب٠ٛ
تلبٖٛ١بٗ١٠بیی ٜٗؼوس قس ٟاؾت ،اظخ٘ٔ ،٠اذیطاً ثب
ٝظاضت خ٢بز ًكبٝضظی ثطای ًٔی ٠ثرف ١بی
ٗطثٞط ث ٠آٝ ،ٙظاضت نٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتدبضت ثطای
ثرف ذٞزضٝ ،ٝظاضت ث٢ساقت ،زضٗب ٝ ٙآٗٞظـ
پعقٌی ثطای ثرف ؿصا ٝزاض ٝ ٝثب ٝظاضت اضتجبعبت
 ٝكٜبٝضی اعالػبت ثطای ؾبظٗب١ ٙبی ظیطٗد٘ٞػ٠
آ ٙتلبٛ ٖ١بٜٗٗ ٠ؼوس قس ٟاؾتٗ .صاًطاتی  ٖ١ثب
ٝظاضت ٛلت زض حبّ اٛدبٕ اؾت ً ٠ایً ٚبض زض
ثرف١بی ٗطثٞط ث ٠آ ٖ١ ٙاٛدبٕ قٞز.
٘١چٜی ٚاضتجبط ٗؿتوی٘ی ثب ؾبظٗب ٙاؾتبٛساضز
ثطای اؾتوطاض ضٝیٌطز خسیس اؾتبٛساضزؾبظی زاضیٖ
ً ٠ثطاؾبؼ انٗ ّٞسیطیت ًیلیت اؾت.
تحویوبت آ ٙتٞؾظ ٗب ثطای ٗطًع پػ١ٝف ١بی
ٗدٔؽ اٛدبٕ قسٖ١ ٝ ٟاً ٜٙٞعطح آ ٙزض ٗدٔؽ
ٗغطح اؾت ً ٠اُط ٗهٞة  ٝاخطایی قٞزٛ ،ظبٕ
اؾتبٛساضزؾبظی ثطاؾبؼ آ ٙقٌْ ذٞا١س ُطكت.
روزنامه فرصت امروز
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اعالػبتی ً ٠ثبیس زض ٗٞضز ًؿت ً ٝبض زض ایطا ٙثساٛیس

چزا کار اقتصادی در ایزاى سخت است؟

تزرسی ّای آهاری ًطاى هی دّذ
اقتصاد ایزاى طی سال ّای گذضتِ تا
تحزاى ّای جذی در تْثَد فضای
کسة ٍ کار هَاجِ ضذُ است.
ثطضؾی ١بی آٗبضی ٛكبٗ ٙی ز١س اهتهبز
ایطا ٙعی ؾبّ ١بی ُصقت ٠ثب ثحطا١ ٙبی
خسی زض ث٢جٞز كضبی ًؿت ً ٝبض ٗٞاخ٠
قس ٟاؾت.

اعالػبت ثبٛي خ٢بٛی ٞٗ ٝؾؿبت
ٗغبٓؼبتی ٗؼتجط خ٢بٛی ٛیع ایٞٗ ٚضٞع ضا
تبییس ٗی ًٜس.

 411؛ضتج ٠پبًؿتب ٙزض قبذم ضهبثت

اػذاد چِ هی گَیٌذ؟

پصیطی اظ ٗیبً 148 ٙكٞض خ٢بٙ

 474؛ضتج ٠آظازی اهتهبزی ایطا ٙزض ٗیبٙ

 11؛ضتج ٠تطًی ٠زض قبذم ضهبثت پصیطی

 41؛ضتج ٠اٗبضات ٗتحس ٟػطثی زض قبذم
ضهبثت پصیطی اظ ٗیبً 148 ٙكٞض خ٢بٙ

ً 178كٞض

اظ ٗیبً 148 ٙكٞض خ٢بٙ

 28؛ضتج ٠ایطا ٙزض قبذم ضهبثت پصیطی

411؛ضتج ٠ایطا ٙزض ٗیبً 177 ٙكٞض

اظ ٗیبً 148 ٙكٞض خ٢بٙ

خ٢ب ٙاظ ٛظط كؿبز اهتهبزی
تِ کذام سوت هی رٍین؟
آٛچ ٠اهتهبز ایطا ٙث ٠آٛ ٙیبظ زاضز ،اكعایف
ٗیعا ٙضقس اهتهبزی ثطای ذطٝج اظ ضًٞز
 ٝضؾیس ٙث ٠قبذم ١بی ثی ٚآ٘ٔٔی
اؾت.
 1دّن درصذ
پیف ثیٜی ثبٛي خ٢بٛی اظ ضقس اهتهبزی
ایطاٙ
 8.8درصذ

ًبض اظ ٗیبً 70 ٙكٞض خ٢بٙ
 411؛ضتج ٠ایطا ٙزض ح٘بیت اظ ؾطٗبیُ ٠صاضی
١ب اظ ٗیبً 154 ٙكٞض خ٢بٙ
کار در ایزاى سخت تز ضذُ یا راحت تز؟
ثطضؾی ١بی ضؾ٘ی ٛكبٗ ٙی ز١س ً ٠ثطای
اٛدبٕ اٞٛاع كؼبٓیت ١بی اهتهبزی زض ایطاٙ
٘١چٜبٛ ٙیبظ ث ٠زضیبكت ٗدٞظ١ ٟبیی ٝخٞز
زاضز.
ّ 8شار ؛ٞٛع ٗدٞظ زض اهتهبز ایطاٝ ٙخٞز زاضز.
ًَ 84ع ؛ پطزاذت ٗبٓیبت زض اهتهبز ایطاٙ
ٝخٞز زاضز.
 41هجَس ؛ثطای اٛدبٕ كؼبٓیت ١بی ؾبذت٘بٛی
زض ایطا ٙثبیس ُطكت ٠قٞز.
 1هجَس ؛ثطای زضیبكت اقتطاى ثطم زض ایطاٙ
ٛیبظ اؾت.
 77رٍس ؛ظٗبٗ ٙتٞؾظ زضیبكت اقتطاى ثطم زض

پیف ثیٜی اًٗٞٛٞیؿت اظ ضقس اهتهبزی
ایطاٙ
ثطضؾی ١بی خ٢بٛی قبٗ ٙی ز١س ً٠
كضبی ًؿت ً ٝبض زض اهتهبز ایطا ٙزض
هیبؼ ثب ُصقت ٠ث٢جٞز پیسا ًطز ٟاؾت.

 141رٍس ؛ ظٗب ٙثطای اٛدبٕ یي هطاض زاز

 414؛ضتج ٠ایطا ٙزض ث٢جٞز كضبی ًؿت ٝ

تدبضی زض ایطا ٙنطف ٗی قٞز.

ایطا ٙاؾت.
 14هزحلِ ؛ثطای اٛدبٕ یي هطاض زاز تدبضی زض
ایطا ٙعی ٗی قٞز.

ًبض اظ ٗیبً 180 ٙكٞض خ٢بٙ

 1.1سال ؛ظٗبٗ ٙتٞؾظ ثطای تؼغیٔی ١ط

18؛ضتج ٠ایطا ٙزض قبذم آؿبظ ًؿت ٝ

ًبضُب ٟنٜؼتی زض ایطاٙ
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ثیعیٜؽ ایٜؿبیسض ثطضضؾی ٗی ًٜس :ؾِٜبپٞض  ٝظالٛس  ٞٛزض نسض ضاحتتطیً ٚكٞض١ب ثطای ًؿت ً ٝبض

تْتزیي ٍ تذتزیي کطَرّا تزای کسة ٍ کار را تطٌاسیذ
چیي کِ دٍهیي اقتصاد تشرگ جْاى
است ،در رتثِ  14جْاى اس ًظز
سَْلت کسة ٍ کار قزار دارد ٍ در دٍ
سال گذضتِ ،جایگاّص تغییز
چٌذاًی ًذاضتِ است.
ضتج١ ٠بی ثبالی ضتج ٠ثٜسی ًكٞض١بی
خ٢ب ٙاظ ٛظط ؾٓٞ٢ت ًؿت ً ٝبض ،ثط
اؾبؼ اػالٕ ثبٛي خ٢بٛیً ،كٞض١بی
ثعضٍ ثی ٚآ٘ٔٔی ٗثْ چی ،ٚثطظیْ یب
ٜ١س ٛیؿتٜس .اهتهبز١بی ًٞچي اٗب ث٠
ذٞثی ؾبظٗبٛس١ی قسٗ ٟثْ ؾِٜبپٞض یب
ظالٛس  ،ٞٛخع ٝخٔٞتطیً ٚكٞض١ب اظ 189
ًكٞض خ٢ب ٙاؾت ً ٠زض ك٢طؾت ضتج٠
ثٜسی ؾبال ٠ٛؾٓٞ٢ت ًؿت ً ٝبض اػالٕ
قس ٟاؾت.
ثُ ٠عاضـ ثیعیٜؽ ایٜؿبیسض ،چی٠ً ٚ
زٗٝی ٚاهتهبز ثعضٍ خ٢ب ٙاؾت ،زض ضتج٠
 90خ٢ب ٙاظ ٛظط ؾٓٞ٢ت ًؿت ً ٝبض هطاض
زاضز  ٝزض ز ٝؾبّ ُصقت ،٠خبیِب١ف
تـییط چٜساٛی ٛساقت ٠اؾت؛ ضتج١ ٠بی ایٚ
ًكٞض زض ؾبّ ُصقت 93 ٠زض ٗیب189 ٙ
ًكٞض ثٞز ٟاؾت.
ضتج ٠ثٜسی ؾٓٞ٢ت ًؿت ً ٝبض
زٝاظز٘١یُ ٚعاضـ ؾبال ٠ٛاظ ای ٚزؾت
اؾت ً ٠ثط اؾبؼ ٗوبیؿ ٠قبذه٢بی
ً٘ی حبنْ اظ ً 189كٞض خ٢ب ،ٙث٠

زؾت ٗی آیس.
ثط اؾبؼ ُعاضـ ثبٛي خ٢بٛی ،قبذه٢ب
قبْٗ قطٝع ًؿت ً ٝبضُ ،طكتٚ
ٗدٞظ١بی قطٝع ًؿت ً ٝبض ،زؾت یبكتٚ
ث ٠اٛكؼبة ثطم ،اٗٞض ثجت ٗبٌٓیت ،اذص
اػتجبضات ،ح٘بیت اظ ؾ٢بٗساضا ٙاهٔیت،
پطزاذت ٗبٓیبت ،تدبضت ثطٗ ٙٝطظی،
ٗیعاٗ ٙحٌٖ ثٞز ٙهطاضزاز١ب ٛ ٝیع حْ

ٗؿئٔٝ ٠ضقٌؿتِی اؾت.
ًكٞض١بی اؾتٛٞی ،آٓ٘ب ٝ ٙؾٞییؽ زض
ضتج ٠ثٜسی اٗؿبّ خبیِب١ ٟبی ذٞز ضا
ثیف ث٢تط ًطز ٟاٛس  ٝزض ك٢طؾت 20
ًكٞض خ٢ب ٙهطاض ُطكت ٠اٛس .اٗب زیِط
ًكٞض١بی خ٢ب ٙزض ای ٚضتج ٠ثٜسی تـییط
چٜساٛی ٌٛطز ٟاٛس.
ؾٞضی ،٠اكـبٛؿتبٛٝ ،ٙعٝئال  ٝخ٘ٞ٢ضی

آكطیوبی ٗطًعی ،زض ٗیب ٙای ٚضتج ٠ثٜسی،
خع ٝث٢تطیً ٚكٞض١ب قٜبذت ٠قس ٟاٛس.
زض ُعاضـ ثبٛي ٗطًعی ،قبذه٢بی
اهتهبزی ًكٞضٗبٛ ٙیع اظ ٛظط ؾٓٞ٢ت
ًؿت ً ٝبض ثطضؾی  ٝضتج ٠ایطا ٙاظ ٛظط
ؾٓٞ٢ت ًؿت ً ٝبض زض ٗیبً 189 ٙكٞض
خ٢ب 130 ،ٙاػالٕ قس ٟاؾت.
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زٝضُ ٟصاض اهتهبزی زض تطًی ٠عی  4ز٠١

تزکیِ چگًَِ اس تحزاى اقتصادی ػثَر کزد؟
حشب تَسؼِ ٍ ػذالت تَاًست تا اجرزای
تزخی سیاست ّای اصالحاتی ٍ تزًراهرِ
ّای ًاتوام دٍلت اٍسال ،ترحرزکری در
ساختار اقتصادی تزکیِ در دٍراى هؼاصرز
تِ ثثت رساًذ.
اٝض١ب ٙپبٗٞى زض ثركی اظ ًتبة «اؾتبٛجوّٞ؛
ذبعطات  ٝق٢ط »ُطیعی ث ٠اهتهبز تطًیو ٠زض
زٗ ٖ١ 70 ٠١یعٛس ،ؾبٓ٢بیی ً ٠تٞضٕ زض ایوٚ
ًكٞض ضقس ثبالیی ضا تدطثً ٠طز ٝ ٟظٛوسُوی ٝ
ٗؼیكت ٗطزٕ ضا تحت تبثیط هوطاض ٗویوس١وس.
زٝض ٟتٞضٗی ً ٠اظ ز 70 ٠١زض تطًی ٠آؿبظ قوس،
اضظـ پ ّٞایً ٚكٞض پبییً ٚكیس  ٝاضظـ ًبال
 ٝذسٗبت زض ایً ٚكٞض ضا ث ٠چٜس ٗیٔیٓ ٙٞیوط
ضؾبٛس .چبح اؾٌٜبؼ ١بی زضقت چٜس ٗیٔیٙٞ
ٓیطی ث ٠قست ٝاحس پ ّٞتطًی ٠ضا تحت تبثیوط
هطاض زاز ٝ ٟتوبضبی اؾٌٜبؼ زض ایً ٚكوٞض ضا
اكعایف زاز ٟثٞز .نلط١بی پطتؼساز زض ٝاحوس
پٓٞی  ٝتٞضٕ ٓدبٕ ُؿیرت٠؛ اهتهبز تطًیو ٠زض
آ ٙؾبٓ٢ب ضا ث ٠قست آؾیت پصیط ؾبذت ٠ثٞز.
ٗهبئت اهتهبزی تطًی ٠اظ اٝاذوط ز١و50 ٠
ٗیالزی ثطٝظ ًطزً ،كٞضی زض حبّ تٞؾؼً ٠و٠
ثب ٗهبئت اهتهبز١بی زض حبّ تٞؾؼ ٖ١ ٠زضُیط
ثٞز .زض ز 80 ٠١تحٞالت ؾیبؾی تطًویو ٠ثو٠
انالحبت اهتهبزی ٜٗدط قس .تٞضًٞت اٝظاّ اظ
حعة ٗبٕ ٗی ،ٚ٢پیطٝظ اٛتربثبت ؾوبّ 1983
قس ،كطزی ً ٠پیف اظ آ ٙزض ثبٛي خو٢وبٛوی
ٗكوووـووو ّٞثووو ٠كوووؼوووبٓووویوووت ثوووٞز.
ؾبثو ٠حضٞض زض ثبٛي خ٢بٛی  ٝاؾوتولوبز ٟاظ
تدبضت ثطذی ًكٞض١بی آٗطیٌبی التویو ٚثو٠
اٝظاّ ای ٚكطنت ضا زاز تب ا١ساف ذٞز زض حٞظٟ
انالحبت اهتهبزی  ٝذهٞنی ؾبظی ضا پیوف
ثجطز .زض آ ٙؾبٓ٢ب اٝظاّ ظٗویوٜو ٠چوطذوف
ضٝیٌطز١بی اهتهبزی اظ ؾٞؾیبٓویوؿوتوی ثو٠
ضٝیٌطز١بی ٛئٓٞیجطاّ ضا كطاً ٖ١طز ٗ ٝوٞاٛوغ
زاذٔی ثط ؾط ضا ٟذهٞنی ؾبظی ضا اظ ٗویوبٙ
ثطزاقت.
ؾیبؾت١بی تٞضُٞت اٝظاّ ٗجٜی ثط آظازؾوبظی
اهتهبز زٓٝتی تطًی ٠اُطچ ٠ث ٠ضقس تٞضٕ ضا زض
ؾبّ١بی ثؼس ث ٠زٛجبّ زاقت ،اٗب ثطای ثؿیبضی
اظ نٜبیغ ایً ٚكٞض ث٠ذهٞل نٜؼوت كوٞالز
ٛوغ ٠ػغلی ثٞز ً ٠ؾطآؿبظ ضقس  ٝتٞؾؼ ٠ایوٚ
نٜؼت ضا ضهٖ ظز.
٘١چٜی ٚثبال ضكت ٚهی٘ت اضظ١بی ذوبضخوی ٝ
ُطا ٙقسً ٙبال١بی ٝاضزاتوی زض ایو ٚزٝض،ٟ
ٗٞخت تكٞین ؾطٗبیُ ٠صاضا ٙثطای توٓٞویوس ٝ
نووووبزضات ٗووووحووووهووووٞالت قووووس.
ث ٠ای ٚتطتیت زض ًٜبض ضٛٝس ذهٞنوی ؾوبظی،
نٜبیغ ٗبزض زض ایً ٚكٞض تٞؾؼ ٠یبكت.
اٗب ای ٚزض حبٓی ثٞز ً ٠عی ٘١ویو ٚؾوبٓو٢وب

اضظـ پ ّٞایً ٚكٞض ثب قتبة ثی ؾبثووو ٠ای
ًب١ف ٗی یبكت  ٝنلط١بی ثیكتطی ث ٠اضظـ
١ط ٓیط اضبكٗ ٠ی قس .تب آٛدب ًو ٠زض ؾوبّ
 1996اضظـ ١ط زالض زض ثطاثط ٓیط تطًویو ٠ثو٠
حووسٝز ١ 107ووعاض ٓوویووط ضؾوویووس ٟثووٞز.
ای ٚضٛٝس ازاٗ ٠زاقت تب ثب ٝضٝز ث ٠هوط،21 ٙ
چبح اؾٌٜبؼ ١بی چٜس ٗیٔیٓ ٙٞویوطی زض
تطًی ٠اكعایف یبكت .زض ؾبّ  2001یؼٜی یي
ؾبّ پیف اظ ضٝی ًبض آٗس ٙحعة ػوسآوت ٝ
تٞؾؼ ٠اضظـ ١ط زالض ثطاثط ثب یي ٗیٔویوٝ ٙٞ
١ 600عاض ٓیط ضؾیس .زض ای ٚقطایظ ث ٠ػوٜوٞاٙ
 ٠ٛٞ٘ٛثطای ذٞضز ٙیي ؾبٛسٝیچ چیعی حسٝز
یي ٗیٔیٓ ٙٞیط زض تطًی ٠پطزاذت ٗیكس.
اصالحات اقتصادی حشب ػذالت ٍ تَسؼِ
ؾبّ ٛ 2001طخ تٞضٕ تطًی ٠ثو ٠حوسٝز 68
زضنس ٛ ٝطخ ضقس اهتهبزی ایً ٚكٞض ثٜٗ ٠لی
 4زضنس ضؾیس ٟثٞز .زض ؾبٓ٢بی ٛرؿت هوطٙ
ٛ ،21بضضبیتی ػ٘ٗٞی اظ كضوبی اهوتوهوبزی
اكعایف یبكت ٠ثٞز.
زض ای ٚقطایظ اضزٝؿب ٙث ٠پكوتوٞاٛو ٠حوعة
ػسآت  ٝتٞؾؼ ٠زض ؾبّ  2002زٓٝت تطًی ٠ضا
زض زؾت ُطكت .ای ٚحعة تدطث ٠خسیسی زض
ٛظبٕ ؾیبؾی تطًی ٠ثٞز.
ؾبظًٝبض انالحبت اهتهبزی اٝظاّ ،پیف ظٗی٠ٜ
ای ثطای ٛرؿت ٝظیط حعة ػسآت  ٝتوٞؾوؼو٠
ثطای ازاض ٟتطًی ٠قس .ظٗبٛی ً ٠اضزٝؿوب ٙزض
تطًی ٠ث ٠هسضت ضؾیس ،اضظـ پٗ ّٞؤوی ایوٚ
ًكٞض زض پبیی ٚتطی ٚؾغح ذٞز هطاض زاقت.
زض ٘١ب ٙؾبٓ٢ب ً٘بّ زضٝیف ٝظیط اهوتوهوبز
تطًی ٠ثب ً٘ي ُطكت ٚاظ نٜسٝم ثی ٚآ٘ٔؤوی
پ ّٞتـییطات ؾبذوتوبضی زض
اهتهبز ضا زض زؾتٞض ًبض هوطاض
زاز .انالحبتی ٛظیط قوٜوبٝض
ًطزٛ ٙوطخ اضظ ،ثوبظؾوبظی
ؾبذتبض ثبٛوٌو٢وبی زٓٝوتوی،
اكعایف اؾتوالّ ثبٛي ٗطًعی
ضا پبیُ ٠صاقت .ای ٚانالحبت
اظ ؾبّ  2002آؿبظ  ٝزض ؾوبّ
 2006ث ٠پبیب ٙضؾیس.
اجزای سیاست حرذف 1
صفز اس پَل هلی ١و٘وعٗوبٙ
زٓٝت خسیس ث ٠ضؿوٖ تو٘وبٕ
ٗربٓلت٢ب  ٝككبض١بی ٗٞخوٞز
ته٘یٖ ث ٠حصف  6نولوط اظ
پٗ ّٞؤوی ًكوٞض ُوطكوت،
ته٘ی٘ی ً ٠ثٜب ث ٠اػوتوووبز
ثؿیبضی ٗی تٞاٛؿوت قوٞى
تٞضٗی ثعضُی ث ٠اهتهبز ٝاضز
ًٜس اٗب ایٛ ٠ِٜٛٞكس .ته٘یوٖ
ث ٠حصف چٜس نلوط اظ پوّٞ

ٗٔی ،ؾیبؾتی ثٞز ً ٠پیف اظ ای ٚتٞؾظ اٝظاّ
ٗغطح قس ٟثٞز  ٝا ٝته٘یٖ ثو ٠اخوطای آ ٙضا
زاقت ،اٗب ٗطٍ كطنت اخطای ای ٚؾیبؾت ضا اظ
اُ ٝطكت تب عیت اضزٝؿب ٙآ ٙضا ثٛ ٠بٕ زٓٝتف ث٠
ثجت ثطؾبٛس.
عجن آٗبض١بی ٗٞخٞز ،زض ؾبّ  2004ؾوطاٛو٠
تٓٞیس ٛبذبٓم زاذٔی تطًی ٠حسٝز  7400زالض
ثٞز زض ٗوبیؿ ٠ثب ًكٞض١بی نٜؼتی اضٝپب ثؿیوبض
پبیی ٚثٞز .زض ای ٚؾبّ ٛطخ ثیٌبضی ایً ٚكوٞض
حسٝز  10زضنس ثٞز .اٗب زض ای ٚؾبٓ٢ب ٝضؼیوت
تٞضٕ  ٝضقس اهتهبزی ٛؿجت ث ٠ز ٝآی ؾ ٠ؾبّ
هوجووْ ثووٗ ٠وطاتووت ثوو٢ووجووٞز یووبكووتوو ٠ثووٞز.
زض ای ٚؾبّ ؾیبؾت حصف  6نلط اظ پٗ ّٞؤوی
تطًی ٠تٞؾظ زٓٝت ث ٠اخطا زضآٗس ،اٗب ثوطذوالف
آٛچ ٠ً ٠تهٞض ٗیكس تٞضٕ تحت آكوؼوبع هوطاض
ِٛطكت .آجت ٠زض اثتسای اخطای ای ٚؾیوبؾوت ٝ
ثطای ٗست ًٞتب١ی ،قٞى تٞضٗی زض خبٗؼ ٠ضخ
زاز ً ٠كضبی ػ٘ٗٞی ضا تحت آكؼبع هطاض زازٟ
ٛ ٝبضضبیتی ضا اكعایف زاز اٗوب ثوٗ ٠وطٝض ایوٚ
ٝضؼیت احیب قس تب ای ٠ٌٜذیٔی ظٝز توجوؼوبت
ٜٗلی آ ٙزض اهتهبز اظ ثی ٚضكت.
اظ ؾبّ  2005اهتهبز تطًی ٠ثب انالحبتی ًو٠
زض زؾتٞض ًبض هطاض ُطكت ٠ثٞز  ٝاخطای ؾیبؾوت
حصف  6نلط ،قطایظ ث٢تطی یبكت  ٝض ٝث ٠ضقوس
ُصاقت.
زٓٝت اضزٝؿب ٙثب اتٌب ث ٠ؾیبؾت٢بی اهوتوهوبزی
ٝاهغ ُطایب ٠ٛتٞاٛؿت تحٓٞی زض ؾوبذوتوبض١وبی
اهتهبزی تطًی ٠ث ٠اخطا زضآٝضز؛ تحوٞالتوی ًو٠
ٜٗدط ث ٠تـییط خبیِب ٟهسضت اهتهبزی ایً ٚكٞض
زض ثیف اظ یي ز ٠١قس.

اهسإ زٓٝت تطًی ٠زض آظازؾبظی ذطیس  ٝكوطٝـ اضظ
زض خبٗؼ ٠ایً ٚكٞض ٘١ ٝچٜیٗ ٚدٞظ ؾپطزُٟصاضی
ثطاؾبؼ اضظ ١بی ذبضخی ػال ٟٝثط ًب١وف هویو٘وت
ًبشة عال زض ثبظاض ،پؽاٛساظ١بی ٗطزٕ ضا ً ٠ثب ذطیس
عال ث ٠نٞضت ضاًس زض آٗس ٟثٞز ث ٠ثبظاض پٜٗ ّٞتووْ
ًطز  ٝثب ضٛٝن ُطكت ٚثبظاض ؾ٢بٕ تطًی ٝ ٠اكوعایوف
ثبظز١ی آ ٙث ٠تسضیح ؾطٗبیُ ٠صاضی زض ثوٞضؼ ثو٠
اٗطی ػبزی تجسیْ قس ٘١ ٝیٞٗ ٚضٞع ثبظاض ؾو٢وبٕ
تطًی ٠ضا ث ٠یٌی اظ ثبظاض١بی ٜٗٗ ٖ٢غو ٠تجسیْ ًطز.
تطزیسی ٛیؿت ً ٠ایً ٚكٞض زض ازٝاض اذیط تحوٞالت
هبثْ ٗالحظ ٠ای ضا زض ضقس ٝتٞؾؼ ٠اهتهبزی تدطث٠
ًطز ٟاؾت.هطایٝ ٚقٞا١س ٛكبٗ ٙی زٜ١س ً ٠ضقوس
ٝتٞؾؼ ٠اهتهبزی زض ایً ٚكٞض ٛوبقوی اظ زالیوْ
ٝظٗی١ ٠ٜبیی اؾت .زض ایٗ ٚیب ٙؾیبؾت٢بی زٓٝوت
حعة ػسآت  ٝتٞؾؼ ،٠تحٓٞی ثعضٍ زض تبضید اهتهبز
ٗؼبنط تطًی ٠ث ٠ق٘بض ٗی ضٝز.
زٓٝت اضزٝؿب ٙپؽ اظ انالحبت اهتهبزی ُؿوتوطز،ٟ
چكٖ اٛساظ ثعضُی ثطای ایً ٚكٞض توطؾویوٖ ًوطزٟ
اؾت؛ عجن ای ٚچكٖ اٛساظ تطًی ٠هطاض اؾت تب ؾوبّ
 2023خعً 10 ٝكٞض ثطتط اهتهبزی زٛیب هطاض ُیطز.
اًٗٞٛٞیؿت زض آذطی ٚپیف ثیٜی ذٞز اظ اهوتوهوبز
ًكٞض١بی زٛیب زض ؾبّ خبضی ٗیالزی ،پیف ثیوٜوی
ًطز ٠ً ٟضقس اهتهبزی تطًی ٠ث 4 ٠زضنوس ثوطؾوس،
ٛطذی ً ٠ثٗ ٠طاتت ثبالتط اظ ثطذی اهتهبز١بی ثعضٍ
اضٝپبؾت.
ث ٠زٛجبّ تحٞالت اهتهبزی تطًیٛ ٝ ٠تبیح ٗوغؤوٞة
ایً ٚكٞض زض انالحبت اٛدبٕ قس ٟعی ثیف اظ یوي
ز ٠١هجْ ،ثؿیبضی اظ ًبضقٜبؾب ،ٙآِٞی اهوتوهوبزی
ایً ٚكٞض ضا ث ٠ػٜٞاُ ٙعیٗ ٠ٜغٔٞثی ثوطای ایوطاٙ
پیك٢ٜبز ٗی ًٜٜس.

خبروامه اوجمه مديريت کيفيت ايران

شماره ووزدهم  -بهمه ماه 1393

پیطٌْاد ایجاد  1قطة تَسؼِ هٌطقِ ای در کطَر
ُعاضـ تحٔیٔی آٗبیف ؾطظٗیٜی
ٛكب ٙاظ ُؿتطـ كبنٜٔٗ ٠غو ٠زض
ًكٞض ٗی ز١س
گشارش

تحلیلی

آهایص

سزسهیٌی ًطاى اس گستزش
فاصلِ هٌطقِ ای در کطَر
هی دّذ
زكتط ٗغبٓؼبت اهتهبزی ٗطًع
پػ١ٝف ١بی ٗدٔؽ زض ُعاضقی
تحٔیٔی ثٝ ٠ضؼیت آٗبیف ؾطظٗیٜی
زض ایطا ٙپطزاذت  ٝػٔت ٛبثطاثطی
ضقس ٜٗغو ٠ای زضًكٞض ضا »تٞؾؼ٠
ؾطیغ نٜؼتی« زاٛؿت .زض ُعاضـ
ایٗ ٚطًع آٗس ٟاؾت »:تدطثیبت
ضقس ٛبٗتٞاظ ٙزض ایطا ٙحبًی اؾت،
تٞؾؼ ٠ؾطیغ نٜؼتی زض ثٜٔسٗست ٠ٛ
ت٢ٜب ٗؿتٔعٕ تٞخ ٠ذبل ثٗ ٠ؿبئْ
ٗطثٞط ث ٠تٞؾؼً ٠كبٝضظی  ٝث٢جٞز
ٝضؼیت ٜٗبعن ٗحط ٕٝاؾت ،ثٌٔ٠
زض ػی ٚحبّ ٛیبظٜٗس ثً ٠بض ثؿتٚ
ضٞاثظ ًبضآیی اهتهبزی – اخت٘بػی

اؾت  ٝثبیس حساهْ ١سف ١بی
ٗطثٞط ث ٠اذتالف زضآٗس ق٢ط ٝ
ضٝؾتب  ٝتؼبزّ ثیٜٗ ٚغو ٠ای ثطای
پیكجطز ا١ساف نٜؼتی ٛیع تؼییٚ
قٞز».
زض ازاٗ ٠ایُ ٚعاضـ ٗطًع پػ١ٝف
١بی ٗدٔؽ پیك٢ٜبز ایدبز  6هغت
تٞؾؼٜٗ ٠غو ٠ای زض ًكٞض ضا ث٠
ػٜٞا« ٙاهساٗی ضاِ١كب »اضائً ٠طزٟ
اؾت« .ثط ای ٚاؾبؼ  6هغت
ٜٗغو ٠ای پثك٢ٜبز ٗی قٞز ً٠
قبْٗ هغت ًكبٝضظی  ٝنٜبیغ
ٝاثؿت ٠زض ق٘بّ ،هغت زاٗپطٝضی ٝ
نٜبیغ زاٗی (ٗثْ ٛؿبخی  ٝچطٕ)
زض ؿطة ،هغت نٜبیغ تٓٞیس
ًبال١بی ثبزٝإ ،قی٘یبیی ٛ ٝؿبخی
زض ٗطًع ،هغت تدبضت آظاز ،نٜبیغ
ًكبٝضظی  ٝنیس زض خٜٞة  ٝخٜٞة
قطهی ،هغت نٜبیغ اٛطغی ثط ٝ
ٗكتوبت ٛلتی زض خٜٞة ؿطثی ٝ
هغت ٗؼبز ٝ ٙكٔعات زض خٜٞة ٝ

ٗطًع اؾت».
آٗبیف ؾطظٗیٜی ثحث ثؿیبض ٗٝ ٖ٢
اؾتطاتػیي زض ًكٞضزاضی ٗ ٝسیطیت
یٌپبضچ ٠ؾطظٗی١ ٚب ٗحؿٞة ٗی
قٞز  ٝث ٠تٞظیغ ٗتٞاظ٘١ ٝ ٙبَٜ١
خـطاكیبی ًٔی ٠كؼبٓیت ١بی اهتهبزی
 اخت٘بػی زض پ ٠ٜ٢ؾطظٗیٛ ٚؿجتث ٠هبثٔیت ١ب ٜٗ ٝبثغ عجیؼی  ٝاٛؿبٛی
ٗی پطزاظز.
زض ُعاضـ ٗطًع پػ١ٝف ١بی ٗدٔؽ
ثب پطزاذت ٠قس ٙثٞٗ ٠ضٞع ٗ٢بخطت
اظ ٜٗبعن ٗحط ٕٝث ٠ق٢ط١ب ٞٛقت٠
قس« :ٟایدبز ٗطاًع ضقس ٗتٜٞع ،اظ آثبض
ثبظزاضٛس٢ٗ ٟبخطت ٛبقی اظ تٞؾؼ٠
ٛیبكتِی ضٝؾتب ٜٗ ٝبعن ٗحط ٝ ٕٝآثبض
ت٢ییح ًٜٜس٢ٗ ٟبخطت ٛبقی اظ ت٘طًع
١عی١ ٠ٜبی ػ٘طاٛی زض ٗطًع ،ذٞا١س
ًبؾت  ٝث ٠ت٘طًع ظزایی ٜٗدط ذٞا١س
قس».
زض ایُ ٚعاضـ ٘١چٜی ٚثب تبًیس ثط
اؾتلبز ٟاظ ٜٗبثغ  ٝؾطٗبی١ ٠بی ٗحٔی

ثطای تٞؾؼ ٝ ٠ضٛٝن زاز ٙث ٠تٓٞیس
 ٝنبزضات  ٝزض ٢ٛبیت اقتـبّ
ظاییٞٛ ،قت ٠قس« :ٟا١ساف تٞؾؼ٠
اظ عطین ٜٗبثغ ٗٞخٞز ٗی تٞاٜٛس ثب
زضُ ٙٝطایی ثیكتط  ،اٞٓٝیت ث٠
اقتـبٓعایی ؾطیغ ػٞاْٗ تٓٞیس
ؾطُطزا ٙاظ عطین تٓٞیس ًبال١بی
اؾبؾی ً ٠ث ٠ؾطػت ثٗ ٠طحٔ٠
تٓٞیس ٗی ضؾٜس  ،زاز ٟقٛٞس .ایٚ
ؾطٗبیُ ٠صاضی ١ب ثس ٙٝزض ٛظط
ُطكت ٚاٞٓٝیت ثركی  ،ثبیس
اقتـبٓعا ٗ ،تٌی ثٜٗ ٠بثغ ٗحٔی ٝ
ثب چكٖ اٛساظ نبزضاتی ثبقٜس».
ثٞٛ ٠قت ٠ایُ ٚعاضـ ثطای ضؾیسٙ
ث ٠ا١ساف ثٜٔسٗست  ،ضقس ِٙٞ٘١
ٗ ٝسا ٕٝثبیس ث ٠اٗط ترهم ،
ث٢ساقت  ٝزضٗب ٝ ٙزیِط اهساٗبت
ظیطثٜبیی چ ٙٞاضتجبعبت  ،اؾٌٔ٠
ؾبظی  ٝضا١ؿبظی زض ٜٗبعن
ٗحط ٕٝث٢بی ًبكی زاز ٟقٞز.
ػال ٟٝثط ای١ ٚب زض ُعاضـ ٗطًع

پػ١ٝف ١بی ٗدٔؽ ث٠
ٗٞاضزی ٘١چ ٙٞاؾتطاتػی
ٗسضٛیعً ٟطز ٙنٜبیغ  ٝتٞؾؼ٠
خبٛكیٜی ٝاضزاتً ،ب١ف
اضتجبط اضُبٛیي ثی ٚثرف
نٜؼت ً ٝكبٝضظی ،اٞٓٝیت
ؾیبؾت ١بی ح٘بیتی ثطای
تٓٞیس ًبال١بی ٗهطكی ثبزٝإ،
١بی
١عی٠ٜ
اكعایف
ق٢طٛكیٜی ،اكعایف ٗ٢بخطت
ٛیطٝی ًبض خٞا ٝ ٙكؼبّ اظ
ضٝؾتب ث ٠ق٢طً ،ب١ف تٓٞیسات
ضٝؾتبیی ٗ ،طًعیت ؾیبؾی ،
ازاضی  ٝاهتهبزی ت٢طا،ٙ
تكٌیْ هغت ته٘یٖ ُیطی ٝ
حٌٗٞتی زض ت٢طا ،ٙتد٘غ
ؾطٗبی ٝ ٠زضآٗس زض ت٢طا،ٙ
ضقس ٛ ٝلٞش اقطاكیت ث ٠ػٜٞاٙ
زالیْ ایدبز ًٜٜسٛ ٟبثطاثطی
١بی ٜٗغو ٠ای پطزاذت ٠قسٟ
اؾت.

کیفیت سًذگی ضْزًطیٌاى تِ ستاى ػذد
ٗطًع آٗبض ایطا ،ٙاظ ٝضؼیوت ظٛوسُوی
ذبٞٛاض١بی ق٢طی ًكٞض ،آٗبض  ٝاضهبٗی
ضا اػالٕ ًطز ٠ً ٟثوب توٞخو ٠ثو ٠آٙ
ٗی تٞا ٙث ٠زضًی اظ ٝضؼیت ًیولویوت
ظٛسُی ایطاٛی١ب ضؾیس.
ثط اؾبؼ آذطی ٚآٗبض ٗطًع آٗبض ایوطاٙ
ً ٠زض ؾبّ  1392ث ٠زؾت آٗوس ،ٟثوب
ِٛب ٟثً ٠یلیت ظٛسُی ایوطاٛوی ١وب زض
ثرف ١بیی چ ٙٞتؿو٢ویوالت ػو٘وسٟ
ٗؿٌٗ ،ٚؿٌٞٓ ،ٚاظٕ ظٛسُوی ٛ ٝوٞع
ؾٞذت ٗهطكی ٗی تٞا ٙث ٠زضًوی اظ
ٝضؼیت ظٛسُی زض ق٢وط١وبی ًكوٞض
ضؾیس.
تسْیالت ػوذُ هسکي
0.63زضنس ذبٞٛاض١بی ق٢طی اظ آة
ًٓ ٠ٓٞكی ثطذٞضزاض ٛیؿتٜس٘١ ،چٜیوٚ
 0.02زضنس ثطم ٛساضٛس 1.35 ،زضنوس
 ٖ١زض ٜٗعّ ح٘بٕ ٛساضٛس 7.42 ،زضنس
 ٖ١اظ ُبظ ًٓ ٠ٓٞكی ث٢طٜٗ ٟس ٛیؿتٜس ٝ

 18.77زضنس  ٖ١زض ذوبٛو ٠تؤولوٚ
ٛساضٛس.
٘١چٜی 97.76 ٚزضنوس زض ذوبٛو٠
آقپعذب ٠ٛزاضٛس 35.55 ،زضنس ذوبٛو٠
ذبٞٛاض١بی ق٢طی  ٖ١ثو ٠كوبضوالة
ق٢طی ٗتهْ اؾت.
هسکي
ثیكتط ذبٞٛاض١وبی قو٢وطی (56.78
زضنس) ذبٌٔٗ ٠ٛی ػطنو ٝ ٠اػویوبٙ
زاضٛس٘١ .چٜی ٚثروف ًوٞچوٌوی اظ
ذبٞٛاض١بی ق٢طی ( 0.88زضنوس) زض
ٗؿٌ ٚزض ثوطاثوط ذوسٗوت ظٛوسُوی
ٗیًٜٜس.
ٗتٞؾظ تؼساز اتبم ثطای ذوبٛوٞاض١وبی
ق٢طی  3.65اتبم اؾوت  ٝثویوكوتوط
ذبٞٛاض١بی ق٢طی (40.77زضنوس) زض
ذب١٠ٛبیی ثبچ٢بض اتبم ظٛسُی ٗیًٜٜس.
لَاسم ػوذُ سًذگی
43.92زضنس ذوبٛوٞاض١وبی قو٢وطی

اتٗٞجیْ قوروهوی 15.40 ،زضنوس
ٗٞتٞضؾیٌٔت 98.29 ،زضنس تٔٞیعیوٙٞ
ضِٛی 23.02 ،زضنوس كوطیوعض زاضٛوس.
٘١چٜی 37.77 ٚزضنس اظ ضایوبٛو ٠زض
ذب ٠ٛثطذٞضزاضٛس 7.8 .زضنس ٗبًطٝٝیوٞ
 ٝكط١بی ١بٓٞغ ٙزاض زاضٛوس 4.32 ٝ
زضنس ٗبقی ٚظطفقٞیی زاضٛس.
٘١چٜی ٚثط اؾبؼ ای ٚآٗبض  51زضنوس

ذبٞٛاض١بی ق٢طی زض ذب ٠ٛیوروچوبّ
ٛساضٛس 47 .زضنس كطیعض ٛوساضٛوس1.5 ،
زضنس اخبم ُبظ ٛوساضٛوس 10 ،زضنوس
خبضٝثطهی ٛساضٛس  ٝقف زضنس تٔولوٚ
٘١طاٛ ٟساضٛس.
ًَع سَخت ػوذُ هصزفی

92.44زضنس ذبٞٛاض١بی ق٢طی اظ
ُبظ عجیؼی ث ٠ػٜٞا ٙؾٞذت ػ٘سٟ
ٗهطكی اؾتلبزٗ ٟیًٜٜس اٗب 0.01
زضنس  ٖ١اظ ثطم 0.03 ،زضنوس اظ
ٛلت ؾلیس 7.50 ،زضنوس اظ ُوبظ
ٗبیغ 0.01 ،زضنس  ٖ١اظ ُبظٝیویوْ
ث ٠ػٜٞا ٙؾٞذت ػ٘وسٗ ٟهوطكوی
اؾتلبزٗ ٟیًٜٜس.
گسارش ایسنا
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اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى در تاریخ  7خزداد  11تزگشار هی کٌذ:

اًتخاتات ّطتویي دٍرُ

ّوایص هلی کیفیت تا رٍیکزد رضایتوٌذی هطتزی

ّیات ًوایٌذگاى اتاق تاسرگاًی  ،صٌایغ ٍ هؼادى تْزاى
قاتل تَجِ اػضای اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى

اٛد٘ٗ ٚسیطیت ًیلیت ایطا ٙزض ازاٌٗ٘١ ٠بضی  ٝتؼبْٗ ثب تكٌْ ١بی اتبم ثبظضُبٛی
،نٜبیغٗ،ؼبزً ٝ ٙكبٝضظی زض ٛظط زاضز ٛؿجت ث ٠ایلبی ٛوف كؼبّ زض تٞؾؼُ ٠ؿتطـ
كطٗ َٜ١سیطیت ًیلیت ،زض اًتخاتات ّطتویي دٍرُ ّیات ًوایٌذگاى اتاق تاسرگاًی
 ،صٌایغ ٍ هؼادى تْزاى ً ٠زض ضٝظ  18اؾلٜس  93زض ت٢طا ٝ ٙق٢طؾتب١ ٙب ثطُعاض ٗی
ُطزز ثب قٜبؾبیی اػضبیی ً ٠تٞاٛبیی  ٝترهم زض حٞظً ٟیلیت ضا زاضٛس ح٘بیت ٝ
ٗكبضًت كؼبّ ٗی ٘ٛبیس.
ٓصا اظ اػضبی ٗحتطٕ اٛد٘ٗ ٚسیطیت ًیلیت ایطا ٠ً ٙثطای ػضٞیت زض ١یبت ٘ٛبیٜسُبٙ

اٗطٝظ ٟزاضا ثٞز ٙیي ًبال  ٝذسٗبت ث٘١ ٠طا ٟاؾتبٛساضز ً ٝیلیوت ٜٗبؾوت
ٗ٘٢تطی ٚتٞاٛبیی ؾبظٗب١ ٙب ٗ ٝسیطا ٙزض ضاؾتبی ًؿت ٗٞكویت  ٝضؾویسٙ

اتبم ت٢طا ٝ ٙق٢طؾتب١ ٙب ثجت ٛبٕ ٞ٘ٛز ٟاٛس توبضب زاضز ٗطاتت ضا زض اؾطع ٝهت ثب تٔلٚ

ث ٠ؾ ٖ٢ثبظاض ثیكتط ثِٜب١ ٟبی اهتهبزی اؾوت .زض ٘١یو ٚضاؾوتب اًجوري

١بی  88101192-4زاذٔی  111ت٘بؼ حبنْ ٘ٛبیٜس تب اهساٗبت الظٕ زض خ٢ت ح٘بیت

هذیزیت کیفیت زض ٛظط زاضز ّورایص هلری کیفیرت ترا رٍیکرزد

اظ آٛب ٙث ٠ػْ٘ آیس.

رضایتوٌذی هطتزی ضا ثوب اخوطای پبٛوْ ١وبی ترهوهی  ٝثوب حوضٞض
ًبضقٜبؾب ٙاضقس ًكٞض زض تبضید  7ذطزاز  94ثطُعاض ٘ٛبیس٘١ .بیوكی ًو٠
ؾؼی قس ٟزض آ ٙثب ٗغبٓؼ 48 ٠حٞظ ٟنوٜؼت  ٝذوسٗبت ًوكٞض تؼوبٗالت
ٗؿتویٖ ٗسیطیت ًیلیت  ٝضضبیتٜ٘سی ٗكتطی ضا ثطضؾی ًٜس.
اّذاف ٍ هحَرّای ّوایص:
 -1ثطضؾی خبیِبٛ ٝ ٟوف ٗسیطیت ًیلیت ثط ضضبیتٜ٘سی ٗكتطی
 -2ثطضؾی هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضات زض پیكجطز ضٛٝس ًیلی ؾبظی ٗحهٞالت
 -3تجیی ٚثطٛبٗ ٠تٞؾؼ ٠ث ٠اضتوبی ًیلیوت زض حوٞظ١ ٟوبی ١وسف زض ثروف
اهتهبزی  ٝاخت٘بػی
 -4تجیی ٚقبذم ٗكتطی اظ ذطیس ًبال  ٝذسٗبت ثب ًیلیت
 -5تبثیط كضبی ضهبثتی زض تٞؾؼ ٠اؾتبٛساضز ً ٝیلیت ٗحهٞالت  ٝذسٗبت
 -6چبٓك٢بی ٗحه ّٞایطاٛی ثطای حضٞض زض ػطنو ٠خ٢وبٛی ثوب اؾوتبٛساضز ٝ
ًیلیت ٗٞخٞز زض ایطاٙ
ٗ -7كتطی  ٝكط َٜ١ذطیس ٗحهٞالت زاضای ٛكب ٙاؾتبٛساضز ً ٝیلیت
تزًاهِ ّای جاًثی ّوایص:
 -1ثطُعاضی پب١ ْٛبی ترههی زض ٗحٞض١بی انٔی ٘١بیف
ٗ -2ؼطكی قطًت ١بی كؼبّ ،تٞاٜ٘ٛس  ٝتالقوِط زض حوٞظً ٟیلیوت ٗ ٝوكتطی
ٗساضی
 -3ض٘ٛٝبیی اظ ًتبة ٘١بیف ٗٔی ًیلیت اظ ِٛبٗ ٟكتطی
 -4ثطُعاضی ٘ٛبیكِب ٟخبٛجی
ضزایط ثثت ًام:
ٗتوبضیب ٙثٜٗ ٠ظٞض قطًت زض ٘١بیف ٗی ثبیؿتی ٗجٔؾ  3800000ضیوبّ
ث ٠ق٘بض ٟحؿبة  17261119937501ثبٛي تٞؾؼ ٠تؼب ٙٝثٛ ٠بٕ قوطًت
٘١بیف ُصاضا٢ٗ ٙؿتب( ٙزثیطذب ٠ٛاخطایی)ٝاضیع ٞ٘ٛز ٝ ٟثوب تٌ٘یوْ كوطٕ
ثجووت ٛووبٕ ثوو ٠قوو٘بض ٟت٘ووبؼ  88814986كووبًؽ  ٝیووب ثوو ٠آزضؼ
 mahestan.hamayesh@gmail.comای٘یْ ٘ٛبیٜس.

آدرس دبيرخاوً اوجمه مديريت کيفيت ايران:
شماري تلفه 99111182-4:ومابر99922844 :

اٛد٘ٗ ٚسیطیت ًیلیت ایطا ٙثب ٌ٘١بضی زاٛكِب ٟػٖٔ  ٝكط َٜ١ثطُعاض ٗی ًٜس:

” رٍیکزدی ًَیي در هذیزیت فزآیٌذّا´
اٛد٘ٗ ٚسیطیت ًیلیت ایطا ٙثب ٌ٘١بضی زاٛوكِب ٟػٔوٖ  ٝكطٜ١وَ زٝض ٟآٗٞظقوی ثوب ػٜوٞاٙ
رٍیکزدی ًَیي در هذیزیت فزآیٌذّا´ زض تبضید  41اسفٌذ 4111اس ساػت  2الی  48ثب
اضائُٞ ٠ا١یٜبٗٗ ٠ؼتجط  ٝضؾ٘ی زض ٗحْ زاٛكِب ٟػٖٔ  ٝكط َٜ١ثطُعاض ٗی ٘ٛبیس.
هحتَای دٍرُ:







ِٛطـ كطآیٜسی
ٗسیطیت كطآیٜس١بی ًؿت ً ٝبض
آِ١ٞبی عطح ضیعی  ٝعجو ٠ثٜسی ؾبذتبض كطآیٜسی
ٗسٓ٢بی ثٔٞؽ كطآیٜس١بی ًؿت ً ٝبض
كطآیٜس١بی ؿیط ضٝتی ،ٚضٝتی ٝ ٚاؾتبٛساضز

ّذف دٍرُ :آقٜبیی ثب ضٝیٌطز١بی ٗرتٔق زض حٞظ ٟعجو ٠ثٜسی ٗ ٝسیطیت كطآیٜس١ب
هخاطثاىٗ :سیطا ٙتض٘یً ٚیلیت  ٝتؼبٓی ؾبظٗبٙ
هذرس دٍرُ :زًتط كطٞٛـ ثبهطی؛ػض١ ٞیبت ػٔ٘ی زاٛكِب ٟػٖٔ  ٝكط، َٜ١ػضً٘ ٞیت ٠كٜوی
 ٝاضظیبة اضقس خبیعٔٗ ٟی ًیلیت ایطا ٝ ٙزاٛیبّ ػٔی ٗح٘سی ؛ٗكبٝض زض ٛظبٕ ١وبی ٗسیطیوت
ًیلیت
ّشیٌِ دٍرُ :ضایِبٙ
آدرس هحل تزگشاری :خ اقطكی انل٢بٛی -خ ق٢یس ه٘ٞقی -خ ث٢بض -زاٛكِب ٟػٖٔ  ٝكط-َٜ١
ؾبٓ ٚق٢سای خ٢بز زاٛكِب١ی
ٓصا ٗطاتت حضٞض  ٝثجت ٛبٕ زض ًبضُب ٟآٗٞظقی ضا حساًثط تب تبضید  93/12/09اػالٕ كطٗبیٜس
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