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پبلیغی 

 تؾْیك عشهبیَ گزاسی دس دّسٍ اًتمبل 
" گبهی ثغْی خْدکفبئی"

 

پیشگفتاز 

 

ًمؼ اسائَ ًوْد  ربهؼَ رِبًیثَ هشدم خْیؼ ّ ثشای  دّس ًوبی التقبدی کَ دس کٌفشاًظ تْکیْصکْهت افغبًغتبى 

َٔ تضْل هشصلَ اًتمبل  دس هیعکتْس خقْفی هٌضیج هضشک افلی سؽذ التقبدی ثبالخقْؿ  ثشای کؾْس صیبتی ّ دُ

دس ًضد عکتْس خقْفی ّ پشّعَ اًتمبل ثؼنی ًگشاًی ُب اًزبم خشّد ًیشُّبی ثیي الوللی ّ ثب .  ٍ ؽذٍ اعتخْاًذ

ّ هوکي دس دّسٍ  ؽتَ اعتتبحیش گزادس کؾْس ّ ایي ّمؼیت ثبالی عشهبیَ گزاسی عکتْس خقْفی  اعت پیذا ؽذٍهشدم 

اظِبس هکشس ایي . عبصدثَ کٌذی هْارَ  سا کؾْس ّ سؽذ التقبدی ًوبیذی کبُؼ ثیؾتش اًتمبل ایي عطش عشهبیَ گزاس

. دىسا دس اهش عشهبیَ گزاسی هضتبه تش عبص خقْفی ًگشاًی ُب، ُش چٌذ دس ّالؼیت ُب سیؾَ ًذاؽتَ، هیتْاًذ هتؾجخیي

َٔ ًمؼ َٔ هٌبعت ثشای تمْی  کؾْسعکتْس خقْفی دس پْیبیی التقبد  همبثلَ ثب ًتبیذ عْء تجلیغبت تؾْیؼ افضا ّ ایزبد صهیٌ

تؾْیمی دس  یایزبة هیکٌذ کَ ثَ همقذ تؾْیك ّرزة عشهبیَ گزاسی تذاثیشی سّی دعت گشفتَ ؽْد ّ ثشًبهَ ُبی دلیك

ایي عٌذ پبلیغی ثَ ُویي . گشددعشهبیَ گزاسی فشاُن ثِتش هشس گشدد تب ثشای عکتْس خقْفی فشفت ُبی  صهیٌَ

کَ الذاهبت تؾْیمی ثشای رزة عشهبیَ گزاسی ّ رلْگیشی اص فشاس عشهبیَ اص کؾْس . یذٍ اعتتِیَ گشدتشتیت ّ هٌظْس 

د ّ اص عْی دیگش ثشای سؽذ دسیي پبلیغی پیؾجٌی ؽذٍ، هیتْاًٌذ کَ اص یک عْ فشفت ُبی کبسی ثیؾتشی ایزبد ًوبیي

. دالتقبد پبیذاس ساٍ ثگؾبی

صیي تطجیك ایي عٌذ پبلیغی هوکي ًیبص ثَ تؼذیل ّ تغییش ثؼنی لْاًیي ّ همشسات ثبؽذ کَ هختقشاً دس ایي عٌذ ثَ آى 

دس لْاًیي ّ همشسات هشثْه ؽبى تؼذیالت ّ تغیشات هی اداسات هشثْه هکلف اًذ تب هجك ایي پبلیغی . اؽبسٍ ؽذٍ اعت

 . هشاصل ًوبیٌذ

ٌدف  

 

ّ ایزبد  1393ّ  1392رة عشهبیَ گزاسی عکتْس خقْفی ثبلخقْؿ دس هْل عبل ُبی ایي عٌذ پبلیغی ثَ هٌظْس د

دس ایي عٌذ ثؼنی هْاًغ ػوذٍ فشا ساٍ عشهبیَ گزاسی عکتْس . اؽتغبل دّاهذاس ثشای هشدم افغبًغتبى تِیَ ؽذٍ اعت

هؼشفی  ی دس کؾْسساٍ ُبی صل هٌبعت ثشای تؾْیك عشهبیَ گزاسی داخلی ّ خبسددس همبثل خقْفی ؽٌبعبئی ؽذٍ ّ 

فشفت خبفی سا ثَ دعت هی آّسد کَ دس عبلِبی آیٌذٍ، ّ ثَ هْس  ثذیي ّعیلَ عکتْس خقْفی یک. ؽذٍ اعت سائَّ ا

دس همبثل عشهبیَ گزاسی دس التقبد افغبًغتبى اص اهتیبصات ثی عبثمَ ثشخْسداس  1393ّ  1392 ُبی هؾخـ هی عبل

ّ ػذٍ ای ًیض هٌضقش ثَ عشهبیَ ثْدٍ  ایکَ دسیي عٌذ دسد گشدیذٍ دایوی ؽوبسی اص اهتیبصات ّ الذاهبت تؾْیمی .ؽًْذ

. فْست هیپزیشد فْق الزکشگزاسی ُبییغت کَ دس هی دّ عبل 

: ػجبستٌذ اص عٌذ پبلیغیاُذاف هؾخـ ایي 

 

 دس عکتْس   خقْؿثَ  ،فشاُن آّسی عِْلت ُبی هؾخـ ثشای عشهبیَ گزاسی دس عکتْس ُبی هختلف

 1393ّ  1392صساػت، اًکؾبف فبدسات ّ هؼبدى  دس هْل عبلیبى فٌبیغ، عبختوبى، 

  رلْگیشی اص فشاس عشهبیَ ُوچٌبى ّدس کؾْس رلت ّرزة عشهبیَ گزاسی داخلی ّ خبسری 

  دّاهذاسایزبد فشفت اؽتغبل  

 ایزبد فنبی اػتوبد، کبُؼ تؾْیؼ ّ ًگشاًی ؽِشًّذاى. 

 

( 4)اًکؾبف فبدسات، ( 3)عبختوبى،  (  2)فٌؼت ،( 1: )اًذ اصایي هشس سّی پٌذ ثخؼ ػوذٍ هتوشکض ثْدٍ کَ ػجبست 

 .هؼبدى( 5)صساػت ّ 
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ّ  1392 ُبی دس هْل عبلثشای آًؼذٍ عشهبیَ گزاساى اًذ کَ هیخْاٌُذ  پیؾٌِبد هیگشدد پبلیغییکَ دسیي اهتیبصات ثیؾتشیي

ّ هؼبفیت هبلیبت ّ هضقْل گوشکی، ّ  ًبصلّسی صهیي ثَ لیوت هبًٌذ فشاُن آدس کؾْس عشهبیَ گزاسی ًوبیٌذ،  1393

ثٌبًء ایي پبلیغی یک فشفت . هیغش ًخْاُذ ثْد( 2015هبسچ  20) 1393ثؼذ اصختن عبل   بلجبً ایي اهکبًبت ّ اهتیبصات 

ی ایي د ّ اص فشفت ُبىافغبًغتبى عشهبیَ گزاسی ًوبیُش چَ صّدتش دس تب  هیغبصد ثشای عکتْس خقْفی هِیب یخبؿ

.  دىّسػظوی ثَ ػول آاعتفبدٍ ا پبلیغی

 

سکتُز صىعت . 1

عکتْس فٌؼت دس افغبًغتبى تبسیخچۀ هْالًی ًذاؽتَ ّ فؼبلیت ُبی فٌؼتی دس کؾْس  ثب هضذّدیت ُبی هختلف ّ 

ّلی  فْست گشفتَدس ایي ػشفَ ثب ّرْد ایٌکَ دس هْل دٍ عبل گزؽتَ پیؾشفت ُبی صیبدی .  گًْبگْى هْارَ هیجبؽذ

ثبص ُن ایي عکتْس هْسی کَ ؽبیذ ّثبیذ اًکؾبف هی کشد ًکشدٍ اعت ّ هغلوبً ایي اهش ثبػج کٌذی سؽذ التقبد ّ ػذم 

. ثشػالٍّ دس ساعتبی اًکؾبف عکتْس فٌؼت هْاًغ هختلف ّرْد داسد. هْرْدیت فشفت اؽتغبل دس کؾْس ؽذٍ هیتْاًذ

عبصبت فٌؼتی، ػذم هْرْدیت صیشثٌبی مشّسی دس پبسک ُبی  ثطْس هخبل ػذم دعتشعی ثَ صهیي، لیوت ثلٌذ صهیي دس

فٌؼتی، ػذم دعتشعی ثَ اًشژی ثشق دّاهذاس ّ ثَ لیوت هٌبعت، ثلٌذ ثْدى هضقْل گوشکی ثبالی هْاد خبم ، ػذم 

.  هْرْدیت تؼشفَ ُبی صوبیْی، تؼذد رْاصُبی تزبستی ّ  یشٍ

فٌؼت دس کؾْس ّرْد داسد الذاهبت ریل ثَ هٌظْس اًکؾبف ثب دسًظشداؽت هؾکالت ّ هْاًؼی کَ فشا ساٍ سؽذ عکتْس 

ّ  1392دس هْل عبلیبى  دس همبثل عشهبیَ گزاسی ُبی کَ فٌؼت التقبد کؾْس ّ رزة عشهبیَ گزاسی داخلی ّ خبسری

  .پیؾٌِبد هیگشددفْست هیگیشد،  1393

 

الدامات تشُیمی 

 

  تُشیع شمیه بً مىظُز فعالیت صىعتی 

صکْهت دس رشیبى یک هبٍ، ثؼذ اص هٌظْسی ایي هشس دس ؽِش ُبی کبثل، رالل آثبد، ُشات، هضاس ؽشیف، کٌذُبس 

ّ عبیش ؽِش ُبییکَ داسای ظشفیت فؼبلیت ُبی فٌؼتی ثبؽذ، صهیي ُبی دّلتی کَ ثشای فؼبلیت ُبی فٌؼتی هغبػذ 

   . تْصیغ گشددعشهبیَ گزاساى سی ثَ هجك اصکبم لْاًیي هشثْهَ رِت عشهبیَ گزاّ ثبؽٌذ ؽٌبعبیی ًوبیذ 

  شمیه خالی دَلتی 
هتؾجخیي کَ لقذ اصذاث فبثشیکَ ُبی فٌؼتی ثب ثیؼ اص یک هلیْى دالش عشهبیَ گزاسی داؽتَ ثبؽذ  ّ 

هیتْاًٌذ دس عبصبت اص ثَ ثِشثشداسی عپشدٍ ؽْد، ( 2015هبسچ  20) 1393لجل اص ختن عبل آى فبثشیکَ 

فی رشیت  ُضاس افغبًییک دس همبثل پشداخت  ثشای فؼبلیت ُبی تْلیذی خْیؼ ملجل تؼییي ؽذٍ صهیي الص

. ثَ دعت آّسًذ لبًْى اهْس صهیٌذاسیهجك اصکبم 

   شمیه پازک ٌای صىعتی 

دس هشکض ّ ّالیبت عبختَ ؽذٍ اًذ  توْیل کٌٌذٍ گبى ثیي الوللیُبی فٌؼتی کَ اص هشف دّلت یب دس پبسک 

گشفتَ هیؾْد یؼٌی دسیي پبسک  دسًظشاسصػ توبم ؽذ تأعیغبت پبسک اى ػاللوٌذ فشف ثشای عشهبیَ گزاس

لیوت تأعیغبت کَ دس احٌبی تقشف صهیي . ُب افل صهیي هْس سایگبى دس اختیبس هتؾجخیي لشاس هیگیشد

. دعبل ثَ الغبه ثَ اداسۀ هشثْهَ پشداختَ هیؾْ 10تؼییي هیگشدد ثؼذ اص ثِشٍ ثشداسی عشهبیَ گزاسی الی 

ایي اهتیبص اعتخٌبئی هٌضقش ثَ عشهبیَ گزاسی ُبییغت کَ فؼبلیت فٌؼتی هْسد ًظش، دس هذت پبًضدٍ هبٍ 

 . آ بص گشدد( 2015هبسچ  20) 1393ثؼذ اص تقشف صهیي ّ لجل اص ختن عبل 

 معافیت مالیاتی 

ثَ ( 2015هبسچ  20) 1393الی ختن عبل اصذاث ّ  1393ّ یب  1392فبثشیکبت فٌؼتی کَ دس هْل عبل  -

عبل اص ُش ًْع هبلیَ ثزض هضقْل  7ثشداسی ثشای هذت عپشدٍ ؽْد اػتجبس اص تبسیخ ثِش ثِشثشداسی

 . هؼبف هیجبؽٌذیب هؼبدل آى ففبئی ؽِش ّ هبلیبت هْمْػی 

 فساٌم آَزی اوسژی بسق 

ػتی الی د افغبًغتبى ثشؽٌب ؽشکت ثؼذ اص اًزبم اسصیبثی اثتذائی ثشق هْسد ًیبص سا ثشای فؼبلیت ُبی في -

 . اصذاث فبثشیکَ فشاُن هی ًوبیذ
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ثشای توبم فؼبلیت ُبی فٌؼتی تؼشفَ ثشق تٌِب یک افغبًی ثلٌذتش اص لیوت توبم ؽذ ثشق اص هشف د  -

.  هیگشدد ّ لبثل هضبعجَ افغبًغتبى ثشؽٌب ؽشکت تخجیت

   

 دستسسی بً کسیدت 

ُضاس دالش اهشیکبئی ّ دس  500ثب تکتبًۀ ًبصل  الی ( عبل 10  -5)اػطبی لشمَ ُبی هْیل الوذت  -

صبلت اعتخٌبئی تب ثَ یک هیلیْى دالش اهشیکبئی فی فبثشیکَ ثشای فٌبیغ کْچک ّ هتْعو اص هشف 

.  ثبًکِبی تزبستی

 

 محصُل گمسکی 

ػتی کَ دس داخل کؾْس ثَ اًذاصۀ کبفی دس تفبُن ثب فٌؼتکبساى، تؼشفۀ گوشکی ُوَ فشآّسدٍ ُبی في -

تْلیذ ّ یب ظشفیت تْلیذی سا داسا ثبؽذ دس هذت یک هبٍ ثؼذ اص هٌظْسی ( رْاثگْ ثَ مشّست هشدم)

  . ثلٌذ ؽْداص هشف ّصاست هبلیَ افْالً ایي پبلیغی 

 . پبییي آیذ% 1تب  صیي تْسیذ تؼشفۀ گوشکی آى هْاد خبم کَ اعتفبدۀ دّگبًَ ًذاؽتَ ثبؽٌذ -

. اعتاص هضقْل گوشکی هؼبف فبثشیکبت هبؽیي آالت فٌؼتی تْلیذی  -

  تعدیل یا تعلیك مُاد لُاویه وافري 

  

 لبًْى هبلیبت ثشػبیذات ( 58)ّ ( 46)، (17)ّ هْاد ( 72)، (70)، (67)، (64)، (4)هْاد  -

 هْاد  لبًْى گوشکبت  -

سکتُز ساختماوی  . 2

 

دس ایي اّاخش چٌذیي هبعتش پالى ُبی ؽِش ُبی ثضسگ ّ هتْعو اصهشف صکْهت افغبًغتبى هٌظْس گشدیذ کَ یک لذم 

ثب آًِن ثؼنی عبصبت دس ایي ؽِش ُب هْرْد اًذ کَ ثشای سُبیؼ هذًظش . ثضسگ دس ػشفَ اًکؾبف اهْس ؽِشی هیجبؽذ

ثجبس ًوی آّسد، ثبیغت ؽِشی ّ ارتوبػی ًیض کذام هؾکل صَ عبکٌیي عبپْتٌغیبل ثلٌذ تزبستی داسد ّ ثشای گشفتَ ؽذٍ ّلی 

عکتْس عبختوبًی یکی اص عکتْس ُبی اعت کَ دس یک دَُ گزؽتَ سؽذ لبثل هالصظَ . ثَ عبصبت تزبستی تجذیل گشدًذ

ّس اص دس ایي عکت. داؽتَ ّ ثَ ُویي هٌْال ثبیذ اداهَ پیذا کٌذ ّ صتی فشفت ُبی ثیؾتش ثشای سؽذ ایي عکتْس هِیب گشدد

هؾکالت ّ پیچیذٍ گی ُبیی هبًٌذ فذّس رْاص عبختوبى، لیوت ثلٌذ تغیش صهیي ُبی سُبیؾی ثَ تزبستی، ػذم هْرْدیت 

ثَ هٌظْس سؽذ ایي عکتْس ّ ایزبد اؽتغبل الذاهبت ریل هٌضیج پبلیغی . پشعًْل هغلکی ّ  یشٍ سا هیتْاى ًبم گشفت

: پیؾٌِبد هیگشدد

الدامات تشُیمی   

  اخر جُاش ساختماویاصالحات دز 

دس لذم اّل ثَ ؽبسّالی کبثل . عبدٍ عبصی پشّعَ اخز رْاص عبختوبًی یکی اص ًیبص ُبی ػبرل ایي عکتْس هیجبؽذ

ّظیفَ عپشدٍ هیؾْد کَ دس رشیبى یک هبٍ هیکبًیضم ُبی هؤحشی سا هشس ًوبیذ ّ ثَ اعشع ّلت دس هؼشك ارشا 

ثشعذ ایي سّػ ثَ عبیش ؽبسّالی ّتبٍ کَ هؤحشیت تذاثیش ثَ احجبت ثؼذ اص هی یک هشصلۀ اهتضبًی ًغجتبً ک. گزاسد

 . ی کؾْس اص هشیك اداسٍ هغتمل اسگبى ُبی هضل لبثل تطجیك هیجبؽذُب

اػوبس عبختوبى تشتیت دٌُذ کَ دس آى ًیبص ثَ ثیؼ اص رْاص یک فْسم سا ثَ هٌظْس هی هشاصل ؽبسّالی  -

ت ربیذاد، اعتفبدٍ اص صهیي ّ مشّسی هبًٌذ تخجیت هبلکی اهنب ًجبؽذ ّ دس آى ّاصذ ُبی ػوذٍ ّ 6الی  5

دس ثذل یک فیظ هؾخـ، هکلف ثَ هی هشاصل فْسم هزکْس ؽبسّالی . عبختوبى اهنب ًوبیٌذًمؾَ  ۀّیض

 : سّص هیجبؽذ 21کَ دس ریل رکش گشدیذٍ دس هْل 

، ایي دّ ًِبد ثبیذ دس هْل دّ سّص هؼلْهبت هبلکیت تْعو کبدعتش ّ هخضى هضکوَتخجیت  -

 . هْسد مشّست سا ثَ دعتشط ؽبسّالی ثگزاسد
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دس ساثطَ ثَ هْلؼیت ّ ًْػیت رْاص کَ ثبیذ دس فْسم  اعتاعتفبدٍ اص صهیي ؽبخـ دّم  -

 .عبختوبى هْسد ًظش ثؾکل ّامش دسد گشدد

عبیش ا دسًظشداؽت ةّیضٍ ًوْدى ًمؾَ عبختوبى ؽبخـ عْهی اعت کَ اص ًظش فٌی ّ هغلکی  -

  . هطبلؼَ هیگشدد هؼیبسات هقئًْیت عبختوبى

 

  تعدیل یا تعلیك مُاد لُاویه وافري 

 

 لبًْى هبلیبت ثشػبیذات ( 58)ّ ( 46)، (17)، (72)، (4)هبدٍ  -

  همشسٍ ؽبسّالی  -

اوکشاف صادزات . 3

 

افغبًغتبى کؾْسی اعت کَ فیقذی ّاسدات آى دٍ ثشاثش فبدسات اعت ّ ایي ّمغ کغش ثضسگ تزبستی سا ثَ ثبس آّسدٍ 

، (هشهش)ساتی دس الالهی هبًٌذ عٌگِبی عبختوبًی ّ تضییٌی کؾْس هب داسای پْتٌغیبل ثلٌذ فبدایي دس صبلیغت کَ . اعت

. عٌگِبی لیوتی ًّیوَ لیوتی، لبلیي، هیٍْ خؾک ّتبصٍ، هضقْالت صیْاًی ، فٌبیغ چْة، هْاد عبختوبًی ّ یشٍ هیجبؽذ

 . داسد قتؾْی ًیبص ثَپشّعظ تْلیذات افغبًی ّ آهبدٍ عبختي آى ثشای فبدسات ًیبص ثَ فٌبیغ کْچک ّ هتْعو داسد کَ 

 . دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت هؾخقی تذاثیشدس پبلیغی ثشای سؽذ فبدسات ّ پشّعظ تْلیذات داخلی 

الدامات تشُیمی  

  تُشیع شمیه 

کَ دس ثخؼ پشّعظ هْاد  زائی، عبختوبًی، هیٍْ خؾک ّتبصٍ، لبلیي، هضقْالت صیْاًی ثشای عشهبیَ گزاساًی

 1393ّ  1392ّ دیگش تْلیذات داخلی ثَ هٌظْس فبدس ًوْدى ایي تْلیذات ثَ خبسد اص کؾْس دس هْل عبلیبى 

فی رشیت  خْاُبى عشهبیَ گزاسی ثبؽٌذ ثب دس ًظشداؽت عمف عشهبیَ آًِب، دّلت صهیي سا هجك تؾشیضبت ریل

ثَ  1393ثَ دعتشط آًِب لشاس هیذٌُذ ثَ ؽشهیکَ فؼبلیت آى لجل اص ختن عبل دس همبثل یک ُضاس افغبًی 

   : ثِشثشداسی عپشدٍ ؽْد

o خبلیلیْى دالش اهشیکبیی دّ رشیت صهیي یدس همبثل عشهبیَ گزاسی ُش م . 

o  س ًْع هبلیَ ثَ اعتخٌبی عبل اص ٍ 7توبم عشهبیَ گزاساًیکَ دس ایي کتگْسی ؽبهل اًذ ثشای هذت

 .  دهؼبف هیجبػ ّ یب هؼبدل آى ففبیی ؽِش ّ هبلیبت هْمْػی

 

 فساٌم آَزی اوسژی بسق 

اًکؾبف د افغبًغتبى ثشؽٌب ؽشکت ثؼذ اص اًزبم اسصیبثی اثتذائی ثشق هْسد ًیبص سا ثشای فؼبلیت ُبی  -

 . الی اصذاث فبثشیکَ فشاُن ًوبیذ فبدسات

ثَ هٌظْس تؾْیك اًکؾبف فبدسات تؼشفَ ثشق یک افغبًی ثلٌذتش اص لیوت توبم ؽذ ثشق اصهشف د  -

  . ّ لبثل هضبعجَ اعتافغبًغتبى ثشؽٌب ؽشکت تخجیت 

 

 ًدستسسی بً لسض 

ُضاس دالش اهشیکبئی ّ دس  500ثب تکتبًۀ ًبصل  الی ( عبل 10  -5)اػطبی لشمَ ُبی هْیل الوذت  -

صبلت اعتخٌبئی تب ثَ یک هیلیْى دالش اهشیکبئی فی فبثشیکَ ثشای اًکؾبف فبدسات اص هشف ثبًکِبی 

.  تزبستی

لبلیي ّ دیگش  ثبصاسیبثی ثشای فٌؼتاهکبًبت  اػطبی لشمَ ّدس ػشفۀ  عِْلت ُبی ثبًکیایزبد  -

 . گیشدفٌبیغ دعتی فْست 

 

 کاٌش محصُل گمسکی 

 . اعتهبؽیي آالت ّ تزِیضات الصم ثشای پشّعظ فبدسات اص هضقْل گوشکی هؼبف  -
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سکتُز شزاعت  . 4

صساػت ثضسگتشیي عکتْس تْلیذی ّ التقبدی کؾْس ثْدٍ ّ هٌجغ اعبعی تِیَ هْاد  زائی، هْاد خبم هْسد مشّست 

ثٌبثشتْرَ ّ عشهبیَ گزاسی ًب کبفی دس عَ دَُ اخیش دس ایي . التقبدی کؾْس سا تؾکیل هیذُذ عکتْس فٌؼتی ّ سؽذ

دسصبل صبمش . عکتْس، افغبًغتبى اص یک کؾْس تْلیذی صساػتی ثَ یک کؾْس اعتِالکی صساػتی تجذیل گشدیذٍ اعت

د تْلیذات ًبخبلـ کؾْس سا تؾکیل فیـ 30اکخشیت ًفْط کؾْس دسایي عکتْس اؽتغبل داؽتَ ّ پیذاّاس صساػتی دس صذّد 

اصقبییَ ُبی . ًغجت کوجْد تْلیذات صساػتی یک چِبسم اص ًفْط کؾْس ثَ هْاد  زایی کبفی دعتشعی ًذاسًذ. هیذُذ

ػذم سؽذ . هْرْد ًؾبى هیذُذ کَ دس عبلِبی اخیش عکتْس صساػت دس تْلیذات ًبخبلـ داخلی ًیض عیش ًضّلی داؽتَ اعت

کَ تب الضبل ثَ آى تْرَ رذی هجزّل ًؾذٍ اعت هْسی هخبل هْالًی ثْدى ثْدٍ ثؼنی دالیل  ثٌبثش کبفی ایي عکتْس

س عبصبت صساػتی ثَ سُبیؾی ّ تزبستی، یپشّعیزش تْصیغ ّ اربسٍ صهیي، ػذم هْرْدیت ثبًک صساػتی یب ثذیل آى، تغی

ثب دسًظشداؽت اُویت . سٍ هیجبؽذػذم دعتشعی دُبلیي ثَ ثبصاسُبی داخلی ّ خبسری، مبیؼبت تْلیذات صساػتی، ّ  ی

عطش  1393ّ  1392 ُبی ل عبلدس هْ کَفشاُن گشدد هؾخـ فشفت ُبی ایي عکتْس ًیبص رذی ّرْد داسد تب 

 .    عکتْس ثیؾتش گشدددس ایي عشهبیَ گزاسی 

الدامات تشُیمی  

 

  تُشیع شمیه َحمایت اش دٌالیه 

o اصذاث عشدخبًَ ُب، گلخبًَ ُب ّ فبثشیکبت  ثشایٍ گزاساًیکَ پالى عشهبیَ گزاسی عشهبی

ثؼذ اص صقْل ّ تبئیذی  ،دىپشّعظ هْاد زائی، صجْثبت، هیٍْ ربت ّعجضیزبت داؽتَ ثبػ

ّصاست صساػت ثشایؾبى دس / پالى تزبستی ّ هبلی ؽبى، اص هشف اداسٍ اسامی افغبًغتبى 

عبل  30سای هذت الی لیْى دالش اهشیکبیی دّ رشیت صهیي ةیهمبثل عشهبیَ گزاسی ُش ًین م

. عبل اّل اص پشداخت صك االربسٍ هؼبف هیجبؽٌذ 5ثَ اربسٍ دادٍ هیؾْد دس صبلیکَ ثشای 

لیْى دالشاهشیکبئی ثبؽذ دس دٍ عبل اّل اص پشداخت یعشهبیَ گزاسی ُبیکَ ثیؾتش اص دٍ م

 .ُغتٌذصك االربسٍ هؼبف 

o ْهبًٌذ فبسم داسی ّ  یشٍ چکاداسٍ اسامی افغبًغتبى هیتْاًذ ثشای عشهبیَ گزاسی ُبی ک 

سا ثذّى داّهلجی ثب اعتفبدٍ اص هٌجغ ( الی دٍ رشیت)صهیي ( الی یک هیلیْى دالش اهشیکبئی)

عبل  2دُذ ّ ایي کتگْسی عشهبیَ گزاساى ثشای هذت عبل ثَ اربسٍ  15ّاصذ ثشای هذت 

 .  هؼبف هیجبؽٌذًیض اص صك االربسٍ 

داؽتَ ثبؽٌذ ّ  1393ّ  1392ثشای توبم عشهبیَ گزاساى فْق کَ لقذ عشهبیَ گزاسی دس هْل عبلِبی  -

هبؽیي ػالٍّ اص اهتیبصات فْق الزکش سدد آ بص گ (2015هبسچ  20) 1393فؼبلیت ؽبى لجل اص ختن عبل 

 .  اعتاص هضقْل گوشکی هؼبف  اتاالت ّ تزِیضات فبثشیک

 ثِشثشداسی عپشدٍ ؽْد ثَ حوش ثشعذ ّ ( 2015هبسچ  20) 1393عبل عشهبیَ گزاسی ایکَ الی اخیش  -

 .  ثشای هذت دٍ عبل اص هبلیبت ثش ػبیذات هؼبف هیجبؽذ

   ًدستسسی بً لسض 

ُضاس دالش اهشیکبئی ّ دس  500الی  ًبصل ثب تکتبًۀ( عبل 10  -5)اػطبی لشمَ ُبی هْیل الوذت  -

تب ثَ یک هیلیْى دالش اهشیکبئی فی فبثشیکَ ثشای فٌبیغ کْچک ّ هتْعو اص هشف صبلت ثؼنی 

 . ثبًکِبی تزبستی

 

  تعدیل یا تعلیك مُاد لُاویه وافري 

 لبًْى هبلیبت ثشػبیذات ( 72)، (58)، (46)، (17) هْاد 
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 معادن. 5

عکتْس فٌبیغ اعتخشاری اص هشف صکْهت ثؼٌْاى عکتْسی ؽٌبختَ ؽذٍ اعت کَ ثبالخشٍ ػْایذ ثذعت آهذٍ اص آى هٌتذ 

تْلغ هیشّد کَ ثشًبهَ هلی فٌبیغ اعتخشاری . ثَ تْعؼَ گغتشدٍ دسعبیش ػشفَ ُبی هختلف التقبدی کؾْس خْاُذ ؽذ

، یک عکتْس اعتخشاری هْحش ّ فؼبل سا ایزبد اص هشیك هؾبسکت اعتشاتیژیک ثب عکتْس خقْفی داخلی ّ خبسری

. ایزبد فشفت اؽتغبل ّ دس ًِبیت سؽذ التقبدی کؾْس هجذل گشددًوبیذ ّ هٌضیج ّعیلَ اعبعی ثشای تْلیذ ػْایذ هلی، 

رْاص ّ  دسؽشایو صبمش عکتْسخقْفی ثخؼ هؼذى، ثب هؾکالت ُوچْ، سّیبلتی ُبی گضاف، ثشّکشاعی ثشای گشفتي

ًِبئی عبصی ّ تقْیت لبًْى هؼبدى اص ربًت صکْهت ّ پبسلوبى، ، کْتبٍ ثْدى هذت رْاص ّ تآخیش دسپشداخت هبلیبت، 

. لشاسداد هؼبدى کْچک ّهتْعو هْارَ هیجبؽذ

 

الدامات تشُیمی  

  تُشیع شمیه بسای پسَسس معادن 

پالى اصذاث فبثشیکَ پشّعظ هؼبدى داؽتَ ثبؽٌذ،  1393ّ  1392عشهبیَ گزاساًیکَ دس هْل عبلِبی  -

ایي پبلیغی ثشخْسد دس پبسک ُبی فٌؼتی ّ دیگش صّى ُبی فٌؼتی ثشایؾبى هجك ثخؼ فٌؼتی 

 .  گیشدتؾْیمی فْست 

 .دل گوشکی هؼبف هیجبػاص هضقْکَ اص خبسد تْسیذ هیؾْد تزِیضات پشّعظ هؼبدى هبؽیي آالت ّ  -

 سایس پالیسی ٌای تشُیمی 

  َثَ تزبس ّ هتؾجخیي کَ خْاُبى عشهبیَ گزاسی دس افغبًغتبى ُغتٌذ ّ دس ( کخیش الوغبفشت) فذّس ّیضٍ  یکغبل

 .  هزوْع صقْل ّیضٍ ثبیذ عبدٍ ّ عشیغ گشدد

  اهبق تزبست ّ داسٍ آیغب هؾتشکبً اص هشف اایزبد یک عیغتن صکویت تزبسی ثشای صل هٌبصػبت تزبسی ّ

 .  دس هذت یک هبٍ ثؼذ اص هٌظْسی ایي عٌذ پبلیغیفٌبیغ افغبًغتبى 

  هبٍ  دّهذت دس تْعو ّصاست تزبست ّ فٌبیغ ثشای فؼبلیت ُبی فٌؼتی تشتیت ّ تذّیي پبلیغی تْصیغ صهیي

 .تضت چتش کویغیْى ػبلی عشهبیَ گزاسی پبلیغیثؼذ اص تقْیت ایي 

 سفتَ ؽذٍ اًذ اص هشفت داخلی هذًظش گهی هشاصل تْصیغ صهیي ُبیکَ ثشای تؾجخبت فٌؼتی ّ پشّعظ تْلیذا 

 .  دس ظشف یک هبٍّ آداسۀ آیغب ّصاست صساػت، هبلذاسی ّ آثیبسی 

 ُبی عکتْسی تفْیل هیگشدد ثَ صذ الل کبُؼ یبثذ ّ ُوَ رْاصُب  ص ُبی فؼبلیت کَ اص هشف ّصاستتؼذاد رْا

یک هبٍ ثؼذ اص هٌظْسی ایي یبت ایي هْمْع سا دس ظشف رض .ؽْدفۀ ّاصذ صیش احش آیغب هی هشاصل دس  ش

 هزلظ ؽْسای ّصیشاىٍ هؾخـ سا ة اتیؾٌِبدگشدد ّ پ ّصاست تزبست ّ فٌبیغ ثشسعی پبلیغی اص هشف 

 .ًوبیذاسائَ  رِت هٌظْسی

 

: بسای تطبیك مُثس َ بً مُلع طسح ٌای فُق ویاش بً یک سلسلً تعدیالت َ مسَز لُاویه َ پسَسً ٌای ذیل است

 

الصم دس لْاًیٌی کَ ریالً یبد آّسی هیؾْد ثَ ؽکل اتْهبتیک اص هشفَ کبثیٌَ هٌظْس ثْدٍ ّ  تؼذیالت ثب تقْیت ایي پبلیغی 

:  ثَ اعشع ّلت ثَ ؽْسای هلی ثشای تقْیت اسعبل هیگشدد

  تؼذیل لبًْى هبلیبت ثش ػبیذات

  تؼذیل لبًْى گوشکبت 

 افالس هشصالؼول هبلیبتی 

  ثبصًگشی هشصالؼول تؼشفَ هبلیبتی 

  تتمْیت سلبةلبًْى  

 تغشیغ پشّعَ لبًًْی اًتمبل هضقْالت ّ تزِیضات هؼذى کبسی . 

  همشسٍ ؽبسّالی 



 
 

1 
 

 

 


