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 30/12/1314الی  1/10/1314از تاریخ 

 .یاتسیاست ّای ػذلیِ ٍال :گسارش دهنذه

 .همام هحتشم ٍصاست ػذلیِ :گسارش گیرنذه

) حکومت داری  ژی اًىطاف هــلی افغاًستاىیاستشات تَدُ وِ تىویل وٌٌذُ سوي دٍم ساختاسعذالت(  )قانون و استشاتیژی ٍصاست ػذلیِ تخطی اصوٌٌذُ ایي گضاسش تكثیك 

 .هی تاضذحقوق بطر(  حاکمیت قانون و سالم،

 

  :های اجرا ضذه فعالیت .1

 :عذلیه های رهبری ریاست در بخص اداره و .أ 

 

 وٌتشٍل غَست گشفتِ است.  ًظاست ٍ  هذاٍم تكَس واسوٌاى تحت اثشاجشاآت  اص   

   ٍ گی لشاسگشفتِ است.ُ سسیذ ػشایؽ هشاجؼیي هَسد هكالؼِ ٍ ضىایات 

 است هٌظن اضتشان غَست گشفتِ جلسات اداسی ٍالیات تكَس دس. 

 است وٌتشٍل تِ ػول آهذُ لِ جات ًظاست ٍاجشای حَا تَصیغ هؼاضات ٍ اص. 

  گی غَست گشفتِ است.ُ ضىایات آًاى سسیذ تِ  ٍ دیذ تِ ػول آهذُ  ؼیت هحجَصیي تاصؾٍ ّوچٌاى اص ٍ آهشیت ّای تحت اثش اص 

 ػشیؿِ ًَیساى تكَس هٌظن وٌتشٍل تِ ػول آهذُ است. سٌّوای هؼاهالت ٍ توذیذ جَاص ٍ غذٍس اص 

 وٌتشٍل تِ ػول آهذُ است. غحت آٍیض آى ًظاست ٍ اص سیاست ّای ػذلیِ حاغل هی ضَد، وٌتشٍل غَست گشفتِ ٍ هذاسن هشتَـ تِ  وِ اص ػَایذ حاغلِ دٍلت اص 

 گی غَست گشفتِ است.ُ واسهٌذاى سسیذًیاصهٌذی ّای  ٍپیطٌْادات  حاؾشی واسهٌذاى ًظاست ٍوٌتشٍل تِ ػول آهذُ ٍ تِ اص 

 

 

 :مالی اداری و بخص امور در .ب 

 

  (28 ) ِلكؼِ هىتَب غادسضذُ است. (8949تِ تؼذاد) ٍ ( لكؼِ هىتَب ٍاسد6934تِ تؼذاد) هجوَػاً وِ  ،گضاسش دادُ اًذت اٍالیسیاست ػذلی 

  (31ِسیاست ػذلی ) ( واسوي 46جَد ٍ )( واسوي خذهاتی ه690َ( واسهٌذ ووثَد هی تاضذ ٍ هجوَػاً )140( واسهٌذ هَجَد ٍ )1213هجوَػاً ) وِ ،گضاسش دادُ اًذ ٍالیات

  .خذهاتی ووثَد هی تاضذ



 

2 

  (21) ِتشاساس سلاتت آصاد استخذام تاالومكغ  ى( واسهٌذا8( واسهٌذ لشاسدادی ٍتِ تؼذاد)136( واسهٌذ دایوی ٍتِ تؼذاد)561تِ تؼذاد )وِ  ،گضاسش دادُ اًذ ت اٍالی سیاست ػذلی

 ضذُ اًذ.

  (32) تِ  افغاًی55888855)) هثلغافغاًی تخػیع هَجَد تَدُ وِ اص جولِ  (71173228هثلغ ) 210دسوذ هجوَػاًوِ  ،اًذ تخػیع ضاى سا تزوشدادُ سیاست ػذلیِ ٍالیات

 افغانی باقی مانده است. 55185511)هثلغ )هػشف سسیذُ است ٍ 

 (32 سیاست ػذلیِ ٍالیات تخػیع ضاى سا تزوشدادُ اًذ )، ( افغاًی تِ 3665434تخػیع هَجَد تَدُ وِ اص جولِ هثلغ )( افغاًی 12797581هثلغ )(  220) وِ هجوَػاً دس وذ

 ( افغاًی تالی هاًذُ است. 7511511هػشف سسیذُ است ٍ هثلغ )

  (32سیاست ػذلیِ ٍالیات ) تِ  افغاًی( 1878037.5) هثلغافغاًی تخػیع هَجَد تَدُ وِ اص جولِ  (7687218.5هثلغ ) 222دسوذ هجوَػاً وِ ،دادُ اًذ تخػیع ضاى سا تزوش

 افغاًی تالی هاًذُ است.  (5809181هػشف سسیذُ است ٍ هثلغ )

  (32 سیاست ػذلیِ ٍالیات )( افغاًی تِ هػشف 240535افغاًی تخػیع هَجَد تَدُ وِ اص جولِ هثلغ ) (615000هثلغ ) 224 هجوَػاً دسوذوِ  ،تخػیع ضاى سا تزوشدادُ اًذ

 ت. افغاًی تالی هاًذُ اس (374465سسیذُ است ٍ هثلغ )

 (32 سیاست ػذلیِ ٍالیات )( افغاًی تِ هػشف 646229افغاًی تخػیع هَجَد تَدُ وِ اص جولِ هثلغ ) (1972315هثلغ ) 225 وذ هجوَػاً دسوِ  ،تخػیع ضاى سا تزوشدادُ اًذ

 افغاًی تالی هاًذُ است.  (1326086سسیذُ است ٍ هثلغ )

 

 در بخص ارتقای ظرفیت:

 

  (22 )( واسهٌذ تحت آهَصش ّای هختلف استمای ظشفیت لشاسگشفتِ اًذ.360تؼذاد ) وِ اسش دادُ اًذ،سیاست ػذلیِ ٍالیات گض 

  (22 ) ِاًذ.سپشدُ تِ اػالى ( تست خالی سا 105تؼذاد ) وِ تِ ،ت گضاسش دادُ اًذاٍالیسیاست ػذلی 

 
 

 در بخص مرکس اصالح و تربیت اطفال: .ج 

 

  (32) ِ( 110)  جولِ وِ  اص.تَدُ است دختشٍ  پسش( هحجَص 957تِ تؼذاد ) هجوَػاً  ، وِاًؼىاس دادُ اًذ 1394 سال هالی قَل دس اسلام هحجَصیي ضاى سا تاٍالی سیاست ػذلی

دیذُ حجض سّا گش اص ل ًوَدى هیؼاد( هحجَص تِ اساس تىوی309خاسًَالی ّا ٍ ) لشاس تِ اساسهحجَص  (115)( هحجَص تِ اساس حىن هحاون 106ٍ) شهاى ػفَتِ اساس ف هحجَص

 اًذ.
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   (14ِسیاست ػذلی )  ،ضذُ است.   ُتِ هحثس اًتمال دادسالگی  18دلیل تىویل سي ِ ( هحجَص ت151تِ تؼذاد ) هجوَػاً وٍِالیات گضاسش دادُ اًذ 

 اًتمال دادُ ضذُ است دیگش ٍالیات( هحجَص تِ 17تِ تؼذاد ) وِ اًذ، گضاسش دادُ تذخطاى  ،لَگش،سشپل  ،ًٌگش ّاس ّای ٍالیت .  

  (4)  ِفیف دادُ ضذُ است.  هجاصات ضاى تخ دس اساس فشاهیي ػفَ( هحجَص تِ 10تِ تؼذاد )وِ  ،اًذگضاسش دادُ  تاٍالیسیاست ػذلی 

  (28) ًِذ.داس تحت حجض لشاس هحجَص( 714) هجوَػاًوِ  دختش ( هحجَص74) تِ تؼذاد ٍ پسش ( هحجَص640تِ تؼذاد )وِ   گضاسش دادُ اًذ، تاٍالی سیاست ػذلی 

  (29) ِتحت  دختش ٍ پسش ( هحجَص784تِ تؼذاد ) تحت آهَصش سَاد آهَصی ٍ دختش ٍ پسشص ( هحج1007َتِ تؼذاد ) هجوَػاًگضاسش دادُ اًذ، ت اٍالی سیاست ػذلی

 لشاسگشفتِ اًذ. یا آهَصش حشفِ

  (25) ِتحت حجض لشاس داسًذ ( هحجَص جذیذ الطوَل283د )( هحجَص اص ستغ لثلی ٍ تِ تؼذا559تِ تؼذاد) ،گضاسش دادُ اًذ تاٍالی سیاست ػذلی. 

  (29) ِهٌظن اجشا هیگشدد. سَاد آهَصی تشای هحجَصیي تكَس ٍ یا حشفِ تشًاهِ آهَصش گضاسش دادُ اًذ، تاٍالی سیاست ػذلی 

  (29) ِلشاسگشفتِ اًذ.هؼالجِ  هٌظن تحت هؼایٌِ ٍ تكَس تي هحجَص( 4796) تؼذاد تِ وِگضاسش دادُ اًذ،  تاٍالی سیاست ػذلی 

  (19) ِتجَیض گشدیذُ استادٍیِ هحجَص  تي (1223) تشای گضاسش دادُ اًذ، وِ  تاٍالی سیاست ػذلی. 

 

 بخص حقوق: در .د 

 

  (32)   ِ( لكؼِ 5487لكؼِ اهالوی،  تؼذاد ) (7794هَاغلت ٍسصیذُ وِ اص آى جولِ تؼذاد )( لكؼِ ػشیؿِ 15174) تِ تؼذاد ، وِگضاسش دادُ اًذات ٍالیسیاست ػذلی

لكؼِ تِ هحىوِ ساجغ   (3285) ، تِ تؼذادتكثیك گشدیذُ لكؼِ (25جولِ تِ تؼذاد) وِ اص ،هَسد سسیذگی لاًًَی لشاسگشفتِ لشاس ریل  ،لی تَدُ( لكؼِ فاهی1893دیًَی ٍ )

، تِ گشدیذُ هػالحِ لكؼِ دس تیي قشفیي( 1140تِ تؼذاد )گشدیذُ،  اسسال اداسات تِ سایش  ( لكؼ819ِلكؼِ تِ ٍالیات اسسال گشدیذُ، تِ تؼذاد )  (191گشدیذُ، تِ تؼذاد )

  حفظ گشدیذُ است. آىتِ هاّیت  ( ػشیؿِ ًظش5564تِ تؼذاد) لكؼِ تحت تشسسی لشاس داسد ٍ  (4192)تؼذاد 

  (31)  ِ( جلذ دیًَی 2660تؼذاد )( جلذ اهالوی،  5891ِ تؼذاد )جول  اص وِ  ،( جلذ دٍسیِ هَاغلت ٍسصیذُ  11152) تِ تؼذاد ، وِ گضاسش دادُ اًذت اٍالیسیاست ػذلی

( جلذ تِ هحىوِ ساجغ 1872، تِ تؼذاد )جلذ تكثیك گشدیذُ (369) جولِ تِ تؼذاد اصگی لاًًَی لشاسگشفتِ است، ُ َسد سسیذه وِ لشاس ریل ،( جلذ فاهیلی تَد2601ٍُ )

، تِ تؼذاد گشدیذُ هػالحِدس تیي قشفیي جلذ (93( جلذ تِ سایش اداسات  اسسال گشدیذُ، تِ تؼذاد )885)ذاد تِ ٍالیات اسسال گشدیذُ، تِ تؼ جلذ( 219گشدیذُ، تِ تؼذاد )

 حفظ گشدیذُ است. آى تِ هاّیت ًظش ( دٍسی4442ِتِ تؼذاد) تحت تشسسی لشاس داسد ٍ( جلذ 1313)

   (4)  ِتِ ًفغ دٍلت دستٌذ حَیلی ( 2)( دٍواى ٍ  3صهیي تجاستی، )  ( هتشهشتغ150صهیي،) َُ ( تس6ٍ) جشیة ( 2138)وِ هَاصی  ،ت گضاسش دادُ اًذاٍالی سیاست ػذلی

 گشدیذُ . تكثیك
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  (2  ) ِ(  9778163ٍ هثلغ ) ( تسَُ ساختواى 3,)دٍواى تاب (  1( تسَُ صهیي تجاستی، ) 0، ) صساػتی  صهیي ( تسَُ 4وِ هَاصی )  ،ت گضاسش دادُ اًذاٍالیسیاست ػذلی

 س دٍلت تكثیك گشدیذُ.افغاًی تِ ؾش

  (3)  ِتكثیك   تِ ًفغ دٍلتحمَق دس اداسُ ( افغاًی 0( صهیي تجاستی ٍ هثلغ )0) ( تاب حَیلی 9ٍ,) ( جشیة صهیي808.1) ِ هَاصیو ،اًذگضاسش دادُ ت اٍالیسیاست ػذلی

 .ًطذُ

   ِیك ًطذُ است.تِ ؾشس دٍلت تكثافغاًی  (49254817ٍ هثلغ ) لی( دستٌذ حَی1,)صهیي ( جشیة580وِ ) ،ٍ تلخ گضاسش دادُ اًذ ٍالیت ٍسدنسیاست ػذلی 

  (8)   ِاست. فاهیلی تكثیك گشدیذُ دٍسیِجلذ  (25دیًَی ٍ )( جلذدٍسیِ 13اهالوی، ) دٍسیِ جلذ (56تِ تؼذاد ) ِگضاسش دادُ اًذو تاٍالیسیاست ػذلی 

  (6)  ِسی فاهیلی تِ دلیل ػذم اهٌیت ٍ ػذم ّوىاجلذ دٍسیِ ( 5دیًَی ٍ )جلذ دٍسیِ (، 19اهالوی، )ِ دٍسیجلذ ( 25تِ تؼذاد ) گضاسش دادُ اًذ وِت اٍالیسیاست ػذلی

 لَهٌذاًی اهٌیِ تكثیك ًگشدیذُ است.

 (29 ِسیاست ػذلیِ ٍالیات گضاسش دادُ اًذ و )( افغاًی تحَیل تاًه گشدیذُ است.5033723هثلغ )حمَلی هذسن ػَایذ دُ یىِ  اص 

 تِ تاًه تحَیل گشدیذُ است. ( افغاًی ػایذ دٍلت 1665753.44ٍوِ هثلغ) ،گضاسش دادُ اًذ ٍالیت  (16دس سكح ) اص دسن هحػَل فیػلِ ّا 

 

  :بخص قضایای دولت  در .ه 

 

 (25 ) ِتجاستی هَاغلت  جلذ دٍسیِ (672) ( جلذ دٍسیِ اهالوی ٍ تِ تؼذاد699تِ تؼذاد ) ،وِوِ تؼذاد دٍسیِ ّای ٍاغلِ ضاى سا گضاسش دادُ اًذات ٍالیسیاست ػذلی

( جلذ 2. )لشاس داسد( جلذ تحت تشسسی 171تِ تؼذاد )ٍ  ( جلذ اجشاآت گشدیذ319ُوِ اص جولِ تِ تؼذاد ) ،وِ لشاس ریل هَسد سسیذگی لاًًَی لشاسگشفتِ اًذ ،ٍسصیذُ

  .دٍسیِ حفظ گشدیذُ است

  (9) ( حىن تِ ؾشس دٍلت ًْایی گشدیذُ است.10تِ تؼذاد ) ( حىن تِ ًفغ دٍلت 87ٍتِ تؼذاد )وِ  ،ٍالیت گضاسش دادُ اًذ 

  (10) ،تِ ًفغ دٍلتٍ  اخز حىن هحاون  ( سشای1,)( تالن 2ٍ )  ( دستٌذ حَیلی 5)  ، دواى (1) ( صهیي تجاستی، 1، ) ( جشیة صهیي1170هَاصی) وِ ٍالیت  گضاسش دادُ اًذ 

 گشدیذُ است.ًْائی 

 (4 )( جشیة صهیي تجاستی تِ ؾشس دٍلت ًْایی گشدیذُ است1( دستٌذ حَیلی ٍ)3)  ( تاب دٍواى51) ( تسَاسِ صهیي7( تسَُ )3)وِاًذ گضاسش دادُ ٍالیت. 

  (6(ٍالیت  گضاسش دادُ اًذ، وِ هَاصی )جشیة صهیي130264.2 ) ؾشستِ ٍ  اخز حىن هحاون ( دس تٌذ حَیلی 1ٍ)  واىٍدتاب ( 22) جشیة صهیي تجاستی،(2.5)، صساػتی 

 گشدیذُ است.دٍلت ًْائی 

   (13  ٍالیت )گشدیذُ است دس هحىوِ اتتذایِ حىنؾشس دٍلت تِ لؿیِ  (8ًفغ دٍلت ) تِ لؿیِ( 470تِ تؼذاد ) ،گضاسش دادُ اًذ. 
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  (12 ٍالیت )حىن گشدیذُ ٍلت دواى دس هحىوِ اتتذایِ تِ ًفغ دتاب ( 45تجاستی ٍ ) ( جشیة صهیي 4ٍ ) صساػتی جشیة صهیي( 3419.91)هَاصی ، وِگضاسش دادُ اًذ

  .است

    (6  ) دس هحىوِ اتتذایِ تِ ؾشس دٍلت حىن گشدیذُ است. ( دستٌذ سشای 1( دٍواى ٍ )  27( جشیة صهیي، )  44.69هَاصی )  ،وِگضاسش دادُ اًذ  ٍالیت 

    (12 ٍالیت )ٌاف تِ ًفغ دٍلت حىن گشدیذُ است. یتدس هحىوِ اس( دٍواى  400، ) ( جشیة صهیي تجاستی5.5) ٍ جشیة صهیي (7520.4) یهَاص وِ،گضاسش دادُ اًذ 

  (4 ٍالیت گضاسش دادُ اًذ )، تِ ؾشس دٍلت حىن گشدیذُ است. دسهشحلِ استیٌافی  سشای( دستٌذ  1)  ٍ( دٍواى 27) ( جشیة صهیي، 35.9ی ) وِ هَاص  

 (6 ٍالیت )است تكثیك ضذُدٍلت تِ ًفغ (  2035662هثلغ )  ، تیصهیي تجاس جشیة  ( 7.5، ) ( جشیة صهیي860.4) یوِ هَاص،گضاسش دادُ اًذ.  

    (2 ٍالیت )  ُاست. تِ ؾشسدٍلت تكثیك ضذُ ( تسَُ ساختواى3)ٍ  دواى (51)،  صهیي ( تس4َُ،وِ هَاصی)اًذگضاسش داد 

   (3 )دٍلت تكثیك ًطذُ استتِ ًفغ ( تاب 1ٍ ) ( جشیة صهیي783.3هَاصی)وِ ، اًذگضاسش دادُ  ٍالیت.  

 ( جشیة صهیي تِ ؾشس دٍلت تكثیك ًطذُ است.580هیذاى ٍسدن گضاسش دادُ است وِ ) ٍالیت 

   (18) ( تجذیذ ًظش تشتیة گشدیذُ است.4) ( دفغ اػتشاؼ 13ٍ)( اػتشاؼ، 33)( دفغ دػَی، 28غَست دػَی، ) (60وِ تِ تؼذاد ) ،اًذگضاسش دادُ  ٍالیت 

 

 نویسی:ریضه و. دربخص جمعیت ها, رهنمای معامالت وجواز ع

 

  (21ٍالیت گضاسش دادُ اًذ )ِجذیذاً تَصیغ ٍ تِ تؼذاد ( جَاص 162تِ تؼذاد )اص  جولِ  وِ،توذیذ گشدیذُ ٍ تَصیغ  جذیذ سٌّوای هؼاهالت لكؼِ جَاص (298هجوَػاً ) ،و

 گشدیذُ است.فسخ جَاص ( 127تؼذاد)ٍ تِ  هسذٍدهؼاهالت  یسٌّوا (48تِ تؼذاد) ی هؼاهالت وٌتشٍل،سٌّوا( 343تؼذاد)تِ   ،توذیذ جَاص(  136)

  (27( ًٍالیت گضاسش دادُ اًذ،وِ هجوَػا )لكؼِ جَاص 305 )  ( جَاص جذیذاً تَصیغ ٍ تِ تؼذاد 105ٍ توذیذ گشدیذُ،وِ اص جولِ تِ تؼذاد )تَصیغ جذیذ ػشیؿِ ًَیسی

 شدیذُ است.( جَاص فسخ گ1ٍ) غَست گشفتِوٌتشٍل ٍتشسی تاس ( 54تؼذاد)تِ  ( جَاص توذیذ ٍ 200)

  (9( ًٍالیت گضاسش دادُ اًذ،وِ هجوَػا )لكؼِ جَاص جوؼیت ّا جذیذ106 ) ( جَاص جوؼیت جذیذاً تَصیغ ٍ تِ تؼذاد 85ٍ توذیذ گشدیذُ،وِ اص جولِ تِ تؼذاد ) تَصیغ

 گشدیذُ است. قی هشاحلجَاص ( 17ٍ تِ تؼذاد) ( جَاص توذیذ21)
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 :بخص مساعذت های حقوقی  در  . ز

 
  (28) ( لؿیِ حىن هحىوِ 1112) اصحاغل ًوَدُ تشائت لؿیِ   (227تِ تؼذاد ) اص جولِلؿیِ هی تاضذ. ( 1408) تِ تؼذاد گضاسش دادُ اًذ،اص لؿایای ٍاغلِ ضاى  ٍالیت

تی تؿاػت  تي اضخاظ  (1469) تشای ٍ ،غَست گشدفتِ استدس پیطگاُ هحاون دفاع  تي( 2403( لؿیِ تحت واس هی تاضذ. ٍ اص حمَق )510) اخز گشدیذُ است ٍ
 اسائِ گشدیذُ است. هطَسُ حمَلی 

   (24) هىتة (1492هسجذ، ) (301) ، تثلیغات حمَلی سا دسهسایل حمَلی حمَلی هثلغیي حمَلی جْت سٍضي ساختي ارّاى ػاهِ اص ػاهِ تخص آگاّی ٍالیت دس ،

 استواع ًوَدُ اًذ. هضایای آى هستفیذ گشدیذُ ٍ ضْشًٍذاى اص ( تي اص8229ِ تؼذاد )وِ ت ،تشاُ اًذاختِ اًذ هحل( 142)ٍ  اغالح ٍتشتیت اقفال هشوض (127)

   (10،ٍِالیت گضاسش دادُ اًذ و ) (پیام سادی182َتِ تؼذاد )حمَلی ًطش گشدیذُ است. ػاهِ ًَی جْت آگاّی دّییی ٍتلَیضی 

   (22ٍِالیت گضاسش دادُ اًذ و )(پَستش تثلیغات، تِ تؼ10681، تِ تؼذاد ) گشدیذُ( تَولیت تَصیغ 4446ٍ تِ تؼذاد) پاهفلیت ( 1790) تِ تؼذاد( تشٍضَس، 16995)ذاد 

 است.

 

 دست آوردهای عمذه: .2

 

 ( واسهٌذتذٍیشگشدیذ.360 تشًاهِ استمای ظشفیت تشای ) 

  ِ( هحجَص تذٍیشگشدیذ. 1007تشای )سَاد آهَصی تشًاه 

 ( هحجَص تذٍیشگشدیذ.784تشًاهِ آهَصضی حشفِ تشای ) 

 (22)ِتِ اػالى سپشدُ اًذ. ( تست خالی سا105تؼذاد ) ٍالیت گضاسش دادُ اًذ وِ ت 

 ( افغاًی اص دسن ساٌّوای هؼاهالت12778928هثلغ )،تحػیل گشدیذُ است. غىَن ٍهالیات ٍفشٍش تَلیذات حشفَی، دُ یىِ حمَق، جَاص ػشیؿِ ًَیسی،ّا جَاصجوؼیت 

 ( افغاًی اص دس ن هحػَل فیػ1665753.44هثلغ )ِتحػیل گشدیذُ است. ل 

 (جشیة صهیي،1170اخز حىن هحاون دس هَسد هَاصی ) (جشیة صهیي تجاستی،1 ) (تالن  1( دستٌذ حَیلی، )  5( دٍواى، ) 1 ).تِ ًفغ دٍلت ًْائی گشدیذُ است 

 ( اػتشاؼ، 33( دفغ دػَی، )28( غَست دػَی، )60تِ تؼذاد )(تجذیذ ًظش تشتیة گشدیذُ 4( دفغ اػتشاؼ ٍ)13 ).است 
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  ُ( لؿیِ حىن هحىوِ 1112تِ تؼذاد)( لؿیِ  تشائت حاغل ًوَدُ اًذ، 227ذاد )(  لؿیِ هی تاضذ وِ اص آى جولِ تِ تؼ1408) هساػذت ّای حمَلی  تؼذاد لؿایای ٍاسد
 . ( لؿیِ تحت واس هی تاضذ510اخز گشدیذُ است ٍ تِ تؼذاد )

 ( 2403اص) ( تي هطَسُ حمَلی اسایِ گشدیذُ است. 1562) َست گشفتِ ٍ تشاییطگاُ هحاون دفاع غتی تؿاػت دس پ تي اضخاظ 

 ی ی( پیام سادی182َ( هحالت ٍ تِ تؼذاد)142( هشوض اغالح ٍتشتیت اقفال ٍ )127( هىتة، )1492( هسجذ، )301دس ) آگاّی ػاهِ حمَلیتثلیغات  ساُ اًذاصی تشًاهِ ّای
 هضایای آى هستفیذ گشدیذُ اًذ.( تي اص ضْشًٍذاى اص 8229ًَی ، وِ تِ تؼذاد )یٍتلَیض

 (تَولیت تثلیغاتی تَصیغ گشدیذُ است.4446( پاهفلیت، تِ تؼذاد)1790( تشٍضَس، تِ تؼذاد)16995( پَستش، تِ تؼذاد)10681تِ تؼذاد ) 

  ِاّسٌّوای هؼاهالت جذیذ ( لكؼِ جَاص298تؼذاد )ت 

  فسخ گشدیذُ  جَاص (127) ٍ هسذٍد سٌّوا (48)( سٌّوا وٌتشٍل، 343تؼذاد)تِ ٍ ( جَاص توذیذ136ٍ )( جَاص جذیذاً تَصیغ 162ٍ توذیذ گشدیذُ،وِ اص آى جولِ ) تَصیغ

 است.

  ِ( تاسوٌتشٍل ٍ 54ٍ ) ( جَاص توذیذ200تِ تؼذاد ) جذیذاً،( جَاص 105( لكؼِ جَاصػشیؿِ ًَیسی جذیذاً تَصیغ ٍ توذیذ گشدیذُ،وِ اص آى جولِ تِ تؼذاد )305تؼذاد )ت

 ُ است.سی گشدیذستش

   ِ( تاس وٌتشٍل 17تِ تؼذاد )  ( جَاص توذیذ 21ٍ( جَاص جوؼیت جذیذاً تَصیغ ٍ )85تَصیغ ٍ توذیذ گشدیذُ،وِ اص آى جولِ ) اً( لكؼِ جَاص جوؼیت ّا جذیذ106تؼذاد )ت 

 قی هشاحل گشدیذُ است.( جَاص جوؼیت 17)، غَست گشفتِ 

 

 نیازمنذیها: مطکالت  و .3

 

 ٍووثَد تَدجِ. 225-224-222- 220ًثَد تخػیع وافی دس وذ 

 .ػذم دستشسی تِ ٍسایف حول ًٍمل ) تشاًسپَستی( دس اوثش سیاست ّای ػذلیِ ٍالیات 

  .ووثَد پشسًَل ٍ تجْیضات دفتشی دس اوثش ٍالیات 

 اوثشٍالیات.هحجَصیي دس  تشای ًذاضتي تؼویش 

 ش تشای سیاست ّای ػذلیِ یىتؼذاد اصٍالیات.ًذاضتي تؼوی 

 ًثَد اهٌیت دس اوثش ٍالیات. تشای هحجَصیي سایل سپَستی، تفشیحیٍهحافظ ضة تاش،  اهیذًی،ًذاضتي آب آض ٍ 

  دس اوثش ٍالیات. َصیي جهح تشای آهَصش ّای حشفَیهَاد خام ًثَد 
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  .ػذم ّوىاسی اسگاى ّای ریشتف ٍ هذاخلِ اضخاظ تا ًفَر  دس سًٍذ واسی 

 ٌذاى سیاست ّای ػذلیِ ٍالیات اص قشف ٍصاست ػذلیِ.ػذم تشگضاسی تشًاهِ ّای آهَصضی هسلىی تشای واسه 

 
 

 

 طرح های پیطنهادی : .4

 

  .تْیِ ٍسایف حول ٍ ًمل جْت اًتمال هحجَصیي 

 ًٍَسستاى , فشاُتادغیسسیاست ّای ػذلیِ ٍالیت  اػواستؼویش تشای دفاتش. 

  غَس، جَصجاىفشاُ پٌجطیش,دایىٌذی,اى،پشٍ ا،پىتی ٍالیات ػذلیِسیاست ّای دس هشوض اغالح ٍتشتیت اقفالتشای اػواس تؼویش ٍ ،. 

  .تجْیض دفاتش ٍ ضؼثات تا ٍسایل هذسى 

  .تذٍیش تشًاهِ ّای استمای ظشفیت تشای واسهٌذاى 

 جْت تشگزاسی ٍسوطاج، تادیِ وشایِ دفاتش ٍ خشیذاسی لَاصم.  250=225=224=222=220تخػیع تَدجِ دسوَد 

 ثی تشای هحجَصیي.َستی،آهَصضی ٍ قتْیِ آب آضاهیذًی، ٍسایل سپ  

  .تمَیت تشًاهِ آگاّی دّی حمَلی دس هشوض ٍ ٍالیات 

  ِسگاًْای دٍلتی جْت  ّوىاسی دس استشداد ٍ جلَگیشی اص غػة اهالن دٍلت. اجلة تَج 

  .اصدیاد تطىیل دس سیاست ّای ػذلیِ ٍالیات 

  گضاسش خَیص سا اسایِ ًٌوَدُ است. 11/3/1395ٍالیت صاتل الی تاسیخ  : 1یاداضت

 ذ.ش ٍالیت تِ جذاٍل ریل هشاجؼِ ًوائیدس هَسد جضئیات تیطتش تِ استثاـ فؼالیت ّا ٍ دست آٍسد ّای ّ  :2یاداضت

 


