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”حوبیت اس کبالی ایزاًی“
دوتز حغي هخولی
اردیجْؾت 97

چیستی ٍ چزایی ”حوبیت“
• حوبیت در لغت ثِ هؼٌبی؛
ًگبّجبًی  .پٌبُ  .پؾتی  .ثزًبیؾتی َّ .یِ  .دعتگیزی  .حفبظت  .یبری ً .صزت .
اػبًت  .تمَیت .
(ًبظن االؼجبء).
َّاداری  .ؼزفذاری ً .گبّذاؽت ً .گبّذاری  .پؾتی (یبدداؽت هزحَم دّخذا)
• حوبیت اس وبالی ایزاًی در اصؽالح یؼٌی؛ ًگبّجبًی ٍ دعتگیزی ٍ تمَیت ٍ
ؼزفذاری اس وبالی عبخت ایزاى ،تَعػ دٍلت ٍ هلت ایزاى ٍ دیگز ًْبدّب ٍ
وؾَرّبی ّوغَ ٍ هؾتزن الوٌبفغ ،ثِ هٌظَر رعیذى ثِ اّذاف ٍ ؽبخص ّبی
هؽلَة التصبدی ٍ اجتوبػی ٍ فزٌّگی ٍ دیٌی ،هجتٌی ثز؛ هؽبلجبت حىیوبًِ همبم
هؼظن رّجزی ٍ اعٌبد ٍ چؾن اًذاسّبی ثبال دعتی ٍ لبًَى اعبعی ثزای حفظ ٍ
تؼبلی ؽبى ٍ وزاهت هلت ؽزیف ایزاى ٍ هغتعؼفیي ٍ آسادگبى جْبى.

حَسُ شٌبختی ٍ اقٌبعی ٍاژُ ”حوبیت“
 .1حَسُ دیي ٍ ػلَم ٍحیبًی در لبلت هبّیت ؽٌبعی ٍجَُ فمْی ٍ
ؽزػی ”حوبیت اس وبالی اعالهی – ایزاًی“ در هٌَیبت حىیوبًِ همبم
رّجزی ثؼٌَاى ٍلی هؽلك فمیِ هلت ایزاى
 .2حَسُ ػمالًی ”حوبیت اػن اس؛ ػمل ًظزی ٍ ػمل ػولی
 oػمل هؼبد اًذیؼ
 oػمل هؼبػ اًذیؼ
 .3حَسُ ػلن ٍ داًؼ هتؼبرف
 .4حَسُ تجزثی

کلیبت اسبسی چگًَگی حوبیت اس کبالی ایزاًی
•
•
•
o
o
o
o
o

دغذغِّب
الشاهبت
راّجزدّب اػن اس؛
دیٌی ٍ فزٌّگی (حلیت ٍ حزهت ٍ تمَیت حظ تؼلك ٍ هلیت)
التصبدی (خزد ٍ والى ٍ التصبد ثخؼ ػوَهی ٍ ثزًبهِ ریشی التصبدی)
هذیزیتی (صٌؼتی ٍ ثبسرگبًی ٍ هبلی ٍ تىٌیىی ٍ تبوتیىی ٍ ثزًبهِ ریشی
راّجزدی)
عیبعی (داخلی ٍ خبرجی در لبلت دیپلوبعی رعوی ٍ غیز رعوی)
لعبیی (پیگزدّبی فؼبلیتْبی غیز لبًًَی اػن اس؛ لبچبق ،پَلؾَیی،
سیزسهیٌی ،احتىبر ،گزاًفزٍؽی ،وپی ثزداری ٍ والُ ثزداری ٍ )...

حوبیت اس چِ کسبًی؟
•

•
•
•
•

ًخجگبى ،وبرآفزیٌبى ٍ صبحجبى تخصص ٍ هْبرت ٍ صبحجبى
ؽزوتّبی داًؼ ثٌیبى
تَلیذوٌٌذگبى فؼبل ثزای ثمبء ٍ تَعؼِ فؼبلیتّب
صبحجبى پزٍصُّبی ًیوِ وبرُ ٍ وبرگبُّبی ًیوِ تؼؽیل
حوبیت اس صبحجبى تؼبًٍیّب ٍ ثٌگبُّبی وَچه ٍ هتَعػ
حوبیت اس خزیذاراى ٍ صبدروٌٌذگبى در صٌَف هختلف

حوبیت بب چِ کسبًی یب ًْبدّبیی؟
•
•
•
•
•
•
•
•

تؾىیل اتبق هؾتزن اعتبًذار ثب فزهبًذاراى ٍ ؽْزداراى ٍ رٍعبی ؽزوتْبی آة،
ثزق ،گبس ٍ هخبثزات ٍ صذا ٍ عیوب ٍ رٍعبی داًؾگبّْب ٍ حَسُ ّبی ػلویِ ٍ
ثبًىْب ٍ ثیوِ ّب
حوبیت اس حمَق هصزف وٌٌذگبى ثب ؽَرای رلبثت ٍ ٍسارت ثْذاؽت
ًْبدّبی پَلی ٍ هبلی ٍ ؽزوتْبی ریغه پذیز ٍ یب خزیذار ریغه (ثبًه ،ثَرط ٍ
ثیوِ)
صٌذٍق تَعؼِ هلی ٍ تَعؼِ صبدرات
عبسهبى ًظبم هٌْذعی ،اعتبًذارد ٍ هحیػ سیغت
اتبق ثبسرگبًی
ٍسارت اهَر خبرجِ
ٍسارت وبر ٍ اهَر اجتوبػی

تحلیل هحتَای هٌَیبت هقبم هعظن رّبزی
در ارتببط بب ٍظبیف حوبیتی اقشبر ٍ طبقبت
هختلف اس کبالی ایزاًی
ٍ .1ظبیف هزدم
ٍ .2ظبیف هغئَلیي
ٍ .3ظبیف فؼبالى التصبدی

ٍظبیف هزدم
طی سبلْبی  81تب کٌَى
•
•
•
•
•

فزیعِ داًغتي اعتفبدُ اس تَلیذات داخلی
تجذیل «اعتفبدُ اس تَلیذات داخلی» ثِ یه فزٌّگ
پزّیش اس فزٌّگ غلػ هصزف هصٌَػبت خبرجی
پزّیش اس تفبخز غلػ در لبلت تزجیح دادى هبروْبی خبرجی ثِ ایزاًی
پزّیش اس اعزاف

ٍظبیف هسئَلیي
طی سبلّبی  81تب کٌَى
•
•
•
•
•
•

حمایت اس بنگاهىای تٌلیدی متٌسّط ً کٌچک
تقٌیت فعّالیّتيای بنگاهىای دانشبنیان
نيضت کاىش خامفزًشی
تسيیل سزمایوگذاری
کنتزل ً کاىش ًاردات کاالىای مصزفی ً محصٌالت
مشابو داخلی
مبارسه با قاچاق

اداهِ ٍظبیف هسئَلیي
•
•
•
•
•
•
•
•

ایجبد ثبسار ثزای هحصَالت داخلی
ووه ثِ هجوَػِّبی داخلی در لزاردادّبی خبرجی
ووه ثِ هجوَػِّبی داخلی ثزای حعَر در ثبسارّبی جْبًی
حوبیت لبًًَی ،لعبئی ٍ اجزایی اس تَلیذ هلی
ایجبد احغبط اهٌیت ثزای وبرگز ٍ عزهبیِگذار
هَاجِْ درعت ثب هفبعذ التصبدی
ایجبد هشیتّبی رلبثتی
لبثل رلبثت ٍ ارساى ثَدى لیوت توبم ؽذُ

اداهِ ٍظبیف هسئَلیي
•
•
•
•
•
•
•
•

عیبعتگذاری تَلیذهحَر
فزٌّگعبسی ثزای هصزف تَلیذ داخلی
ارتمبء ویفیت تَلیذات داخلی
هزغَة ،ثبویفیت ٍ ثبدٍام ثَدى تَلیذ هحصَل داخلی
ًَعبسی ٍ اثتىبر در هبؽیٌْب ،هحصَالت ،هذیزیت ٍ عبخت
در اختیبر تَلیذ هلی لزار گزفتي «صٌذٍق تَعؼِی التصبدی»
جشم ٍ ػشم دعتگبّْبی دٍلتی ثز هصزف هحصَالت داخلی
همبثلِ دٍلت ثب حوبیت ظؼیف دعتگبُّب ٍ ثبًهّب اس تَلیذات داخلی

ٍظبیف فعبالى اقتصبدی
(سزهبیِگذار ،تَلیذکٌٌذُ ٍ کبرگز)
•
•
•
•
•

افشایؼ ثْزٍُری (حذاوثز اعتفبدُ ثْیٌِ اس اهىبًبت هَجَد)
وبّؼ ّشیٌِّبی تَلیذ (حذاوثز اعتفبدُ اس عزهبیِ)
تزجیح فؼّبلیّت تَلیذی ثز فؼّبلیّتْبی دیگز در وؾَر
تمَیت چزخِی تَلیذ
صحت ػول در تجبرت خبرجی ثزای حفظ آثزٍی هلت ایزاى

ٍظبیف فعبالى اقتصبدی
•
•
•
•
•
•
•

ًَآٍری ،اثتىبر ٍ سیجبئی ٍ افشایؼ ویفیت در تَلیذات
ایجبد احغبط ثْتز یب ّوغؽح ثَدى ویفیت وبالی ایزاًی ثب خبرجی
در هصزف وٌٌذُ
تمَیت هْبرتْب در هحیػ وبر
تَاًوٌذعبسی ًیزٍی وبر
صزفِجَئی در هصزف اًزصی
هالحظِ تَلیذ داخلی در ٍاردات
اتمبى وبری (ثب دلت اًجبم دادى وبر)

راّبزدّبی اسبسی بزای هذیزاى هیبًی
 تؾىیل اتبق یب هیش یب عبػتی ثزای ”حوبیت اس وبالی ایزاًی“ ثب
ؽزوت؛ هغئَلیي دٍلتی ٍ رٍئغبی صٌَفً ،خجگبى ،خجزگبى،
وبرآفزیٌبى ،صبحجبى عزهبیِ ،داًؾگبّیبى ٍ حَسٍیبى ٍ خیزیي
 ؽٌبخت ٍظغ هَجَد ؽبهل؛
 احصبءِ هْوتزیي هشیتْب ٍ ظزفیتْب ٍ لَتْب ٍ فزصتْبی هٌؽمِ اػن اس؛
اًغبًی ،ؼجیؼی ،اعتزاتضیه ٍ هبلی
 ثزآٍرد اَثَز چبلؾْب ٍ ثحزاًْب ٍ ظؼفْبی هٌؽمِ ای

راّبزدّبی اسبسی بزای هذیزاى هیبًی
•
•
•
•
•

جوغ آٍری هْوتزیي ًمذ ٍ پیؾٌْبد ٍ راُ حلْبی ػولیبتی اس ایؾبى ٍ
تجویغ ٍ فْزعت ثْتزیي ٍ ثِ اؽتزان گذاری آًْب
یبفتي ٍ ثشرگٌوبیی ٍ راعتی آسهبیی گلَگبّْبی حوبیت
یبفتي ٍ هؼزفی سًجیزُ ّبی تبهیي
تْیِ ٍ تذٍیي اعبعی تزیي ٍ عَدآٍرتزیي پزٍصُ ّب ثز اعبط اثز
چبلؾْب ٍ هشیتْب ٍ اهٌیت هٌؽمِ
تْیِ گشارؽْبی هذیزیتی ٍ ًمؾِ ّبی چبثه ٍ سٍدثبسدُ راُ ّبی ثزٍى
رفت اس هحبق ٍ افشایؼ رؽذ ٍ تَعؼِ ٍ پیؾزفت هٌؽمِ

•
•
•
•

ٍ .1ظبیف هذیزاى هیبًی در
حوبیت اس تَلیذ داخلی
جوغ آٍری اؼالػبت اس هیشاى ٍالؼی ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل هٌبثغ ٍ اهىبًبت هَجَد
در ّز هٌؽمِ ٍ ثزرعی هشیت ّبی ًغجی ّز هٌؽمِ ثزای تَلیذ ٍ ارائِ
خذهت
ارائِ هؾبٍرُ در ارتجبغ ثب ثبساریبثی ،اهىبى عٌجی ،ؼزح تَجیْی التصبدی ٍ
ثبًه پذیز ٍ ارائِ اؼالػبت ٍالؼی اس هیشاى تَلیذ جبری ٍ تىٌیىْبی پیؼ
ثیٌی هحصَل ٍ خذهت ثزای آیٌذُ
ایجبد ثبسارّبی هٌؽمِ ای ،ؽْزی ٍ یب هحلی ثزای ػزظِ هغتمین ٍ
عبهبًذّی عیغتن تَسیغ ٍ حذف ٍاعؽِ ّب
جلَگیزی اس ایجبد اًحصبر ٍ ًبثبسار در خزیذ ٍ فزٍػ ثب حوبیت اس ثٌگبّْبی
سٍد ثبسدُ ٍ وَچه ٍ هتَعػ ٍ جلَگیزی اس رلبثتْبی ؽذیذ لیوتی ثیي
آًبى

ٍ .2ظبیف هذیزاى هیبًی
در حوبیت اس تَلیذ داخلی
•

•
•
•

توزوش دٍثبرُ ثز هشیتْبی ًغجیِ التصبدی ّز اعتبى یب هٌؽمِ ثزای تَعؼِ
صٌبیغ تجذیلی هحصَالت هٌؽمِ ای ٍ ثَهی ثِ هٌظَر جلَگیزی اس خبم
فزٍؽی ٍ وبّؼ ّشیٌِ ّبی حول ٍ ًمل ٍ اتالف هحصَل
تالػ ثزای گزفتي تغْیالت ارساى لیوت اس ثبًىْب در ّز حَسُ فؼبلیت
هبًٌذ وؾبٍرسی ،صٌؼت ٍ هؼذى ٍ تجبرت
تالػ ثزای تؾىیل تؼبًٍی ّبی تَلیذی
حوبیت در جْت تغْیل درارائِ ًْبدُ ّبی تَلیذ؛ تزجیحبً هلی ،ثَهی ٍ در
ثخؼ وؾبٍرسی ٍ ثْذاؽتی ٍ دارٍیی تزجیحبً؛ عبلن ،ارگبًیه ٍ دارای
اعتبًذارد ثبؽذ

ٍ .3ظبیف هذیزاى هیبًی
در حوبیت اس تَلیذ داخلی
• تؾىیل اتبق هؾتزن ثزای تجبدل اؼالػبت ثیي هٌبؼك ٍ اعتبًْب ٍ
ؽْزعتبًْب ٍ ؽْزّب ثؽَر حعَری ٍ هجبسی ثزای اعتفبدُ اس هٌبثغ هؼؽل
تب هزس رعیذى ثِ اؽتغبل وبهل
• پیؾگیزی اس رفتبرّبی غیز ؽزػی ٍ غیز لبًًَی ٍ غیز ػلوی ثب رٍؽْبی
فزٌّگ عبسی ٍ اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌىز ٍ تؾَیك ٍ تٌجیِ ثب اعتفبدُ
اس اثشارّبی هٌبعت ثزای ّز هٌؽمِ ٍ اعتبى
• اهىبى دریبفت ٍ جزیبى اؼالػبت آساد ٍ هبًیتَریٌگ ٍ داؽجَردّبی ثزٍس
اؼالػبتی ثزای تَلیذ وٌٌذگبى ثزای تغْیل هجبدالت ٍ هؼبهالت ثیي
یىذیگز ثِ هٌظَر وبّؼ ّشیٌِ ّبی حول ٍ ًمل ٍ ثْبی توبم ؽذُ وبال ٍ
خذهبت

ٍ .4ظبیف هذیزاى هیبًی
در حوبیت اس تَلیذ داخلی
•
•
•
•

تالػ ثزای جذة ثَدجِ ّبی خزیذ تعویٌی هحصَالت ّز هٌؽمِ ٍ
یب اعتبى اس دٍلت
در صَرت هبساد هحصَل تَلیذی؛ تالػ ثزای تجذیل ٍ یب ًگْذاری ٍ
یب صبدرات آى در اعزع ٍلت ثزای حفظ اًگیشُ تَلیذ دٍثبرُ
ثیوِ هحصَالت ثَیضُ هحصَالت وؾبٍرسی ٍ فغبدپذیز
تزٍیج فزٌّگ ایثبر ٍ هؾبروت در اهَر ػبم الوٌفؼِ ٍ غیز اًتفبػی در
تَلیذ ٍ ارائِ خذهت ثِ یىذیگز در همبثل تفىزات هجتٌی ثز اصبلت فزد،
لذت ٍ هٌفؼت هحط ،اػن اس؛ اًفبقً ،ذرٍ ،لف ،لزض الحغٌِ ٍ صذلِ
ٍ تؼبٍى ٍ گل ریشاى

