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عجق ثٌس  5زستَضالعول هیع ذسهت ثِ ضوبضُ  1538588هَضخ  ،1396/9/7ثبالتطیي هقبم
زستهبُ اجطایی ،هسئَل اجطای ایي زستَضالعول است .لصا ثب تَجِ ثِ هبّیت چٌسٍجْی هیع
ذسهت پیطٌْبز هی ضَز عجق ثٌس  1ضاٌّوبی ضٍش استقطض هیع ذسهت ظضَضی ثِ ضوبضُ
هسئَل ٍ هتَلی اغلی استقطاض هیع ذسهت زض
 32267هَضخ  ،1397/1/29کبض طٍّی هتطکل اظ ًوبیٌس بى ٍاظسّبی تحَل ازاضی،
زستتتهبُ ّتتب ٍاظتتس ً تتبضت ٍ ضستتیس ی ثتتِ
پطتیجبًی ،فٌبٍضی اع العبت ،ضٍاثظ عوَهی ،ثبظضسی ٍ پبسرهَیی ثِ ضکبیبت (یب عٌبٍیي
ضکبیبت است یب ٍاظس ثطًبهِ ضیعی ٍ تحتَل
هطبثِ) ٍ ٍاظسّبی ترػػی اضائِ زٌّسُ ظیطذسهت ظست هَضز ،ثب هسئَلیت ثبالتطیي
ازاضی؟
هقبم زستهبُ اجطایی یب ًوبیٌسُ تبماالذتیبض زستهبُ تب ظهبى استقطاض کبهل هیع ذسهت
تطکیل ضَز تب بمّبی اجطایی الظم ثِ هٌ َض استقطاض هیع ذسهت ضا تب ظػَل ًتیجِ پی
یطی کٌٌس.
ثتب تَجتتِ ثتِ ایٌکتتِ زستتکبضی زض هعوتتبضی
سبذتوبى زستهبُ هوکي ًوی ثبضس ،استتقطاض
هیع ذسهت زض زستطس تطیي عجقِ ٍ ضاظت تطیي هکبى ثطای اضثبة ضجَع هستقط ضَز.
هیع ذسهت زض عجقتِ ّوکتو ٍ اٍل هوکتي
ًوی ثبضس .ضاُ ظل چیست؟
عجق بم زٍم ضاٌّوبی ضٍش استقطض هیع ذسهت ظضَضی ثِ ضوبضُ  32267هَضخ
 1397/1/29ظیطذسهبت قبثل اضائِ زض هیع ذسهت ،آى زستِ اظ ظیط ذسهبتی ّستٌس کِ:
 ثطای اًجبم ثرطی اظ هطاظل اًجبم ظیطذسهت( ثِ زالیل قبًًَی یب هحسٍزیتّبی
ظیطسبذتی هبًٌس آهبزُ ًجَزى ظیط سبذت اهضب الکتطًٍیکی) ًیبظ ثِ ظضَض اضثبة ضجَع
است.
کسام یک اظ ذسهبت قبثل اضائِ زض هیع ذسهت
ّستتتٌس؟ زض غتتَضت عتتسم ٍجتتَز ذتتسهبت  زاضای اضثبة ضجَع اعن اظ اضربظ ظقیقی یب ظقَقی ،ثِ غَضت هکطض است.
ضٌبسِ زاض چِ اقساهی ثبیس غَضت یطز؟
 هطاظل ،فطم ّب ٍ ضٍیِّبی اضائِ ذسهت ضفبف ،تعطیو ضسُ ٍ استبًساضز است.
زض غَضت ًساضتي کس ضٌبسِ ثطای ذسهبت  ،ذسهبت هصکَض زض هیع ذسهت هستقط ضَز ٍ زض
عاضش ّب ثِ جبی "کس ذسهت"  ،عجبضت " زض ظبل اذص کس" زضج ضَز ٍ .پس اظ آى اظ
سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی کطَض عجق ضَاثظ پی یطی ّبی الظم ثطای اذص ضٌبسِ
ذسهت اًجبم ضَز.
ثطذی ذسهبت ٍ ظیط ذسهبت اظػبء ضتسُ (ثتب
تَجِ ثتِ اّویتت آًْتب جْتت اضائتِ زض هیتع
ثطای اغال یب ظصف ذسهبت اظ فْطست ذسهبت زاضای ضٌبسِ ،الظم است زضذَاست تغییط
ذتتسهت) ًیبظهٌتتس اغتتال ٍ ثتتِ ضٍظ ضستتبًی
زض فْطست ذسهبت زض قبلت هکبتجبت ضسوی ثب اهَض تَسعِ زٍلت الکتطًٍیک سبظهبى ازاضی
ّستٌس .فطایٌس اغال یب ظصف ایي ذسهبت
ٍ استرساهی کطَض اًجبم ضَز.
چهًَِ است؟
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زض ذػتتَظ زستتتهبُ ّتتبیی کتتِ ٍ تتبیو ٍ
زض غَضتی کِ زستهبُ اضثبة ضجَع اظ اضربظ ظقیق یب ظقَقی زاضتِ ثبضس ،غطفٌ ط اظ
ذتتسهبت آًْتتب ثتتِ زٍ زستتتِ ترػػتتی ٍ
ایٌکِ ٍ بیو زستهبُ ترػػی یب پطتیجبًی است ،العاهی است هیع ذسهت ضا هغبثق ضَاثظ
پطتیجبًی تقسین هی طزز ،آیتب استتقطاض هیتع
ٍ هقطضات اعالم ضسُ هستقط کٌس.
ذسهت العاهی است؟
ثب تَجِ ثِ ایٌکتِ تععیتطات ظکتَهتی ضتعجِ
قضبیی است ٍ اضثبة ضجَع ثبیتس ثتِ غتَضت
کلیِ ذسهبتی کِ اضثبة ضجَع اعن اظ اضربظ ظقیقی یب ظقَقی ثطای زضیبفت آى ثِ زستهبُ
هستتتقین زض ضتتعجِ ظبضتتط ضتتَز ٍ استتٌبز ٍ
هطاجعِ هی کٌسً ،یبظ است کِ ثب زضً ط طفتي ضَاثظ ٍ هقطضات ،زض هیع ذسهت هستقط
هساضک ثبیتس ثتِ غتَضت ظضتَضی ثطضستی
ضًَس.
طزز؛ آیب استقطاض هیع ذسهت ظضَضی العاهی
است؟
ذسهبت اظػب ضسُ ذسهبتی ّستٌس کِ فْطست آًْب تَسظ زستهبُ اجطایی تْیِ ضسُ ٍ عی
هٌ َض اظ ذسهبت اظػب ضسُ چیست ٍ فطایٌتس
جلسبتی ثِ تبییس اهَض تَسعِ زٍلت الکتطًٍیک سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی ضسیسُ است.
اظػب ذسهبت چهًَِ است؟
ثطای اعالعبت ثیطتط ثب ایي اهَض توبس ثهیطیس.
هعوَال ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایي ًَِ ٍاظسّبی ضْطستبًی زستهبُ ّب ،زاضای اضثبة ضجَع
ثطذی اظ زستهبُ ّبی اجطایی زض ضْطستبى ّب
هعسٍزی ّستٌس ٍ تعساز اًهطت ضوبض کبضهٌس زض آًْب ظضَض زاضًس ،زضٍاقع ایي ٍاظسّب ثِ
ثِ علت غعت العجَض ثَزى هسیط اضثبة ضجَع
عٌَاى هیع ذسهت زض ظبل عولیبت ّستٌس ٍ ًیبظ ثِ تعطیو هیع ذسهت جسیس ًیستٍ .لی
ثسیبض کوی زاضًتس لتصا استتقطاض هیتع ذتسهت
الظم است زض ایي هَاضز العاهبت هیع ذسهت هغبثق زستَضالعول ّبی اثال غ ضسُ ،هبًٌس
العاهی است؟
اعالع ضسبًی ،اضائِ ضسیس ٍ  ...کبهال ضعبیت ضَز.
زض غَضت اضائِ ذسهت زض زفتبتط پیطترَاى ،
اضائِ ّوتبى ذتسهت زض هیتع ذتسهت العاهتی زض غَضت اضائِ ذسهبت زض پیطرَاى ،العاهی ثِ اضائِ ذسهت زض هیع ذسهت ًیست.
است؟
زض ذػَظ ثبًک ّب ٍ ازاضُ پست کتِ ٍاظتس
ّبی عولیبتی ّستٌس ٍ ظکن هیتع ذتسهت ضا
ضعجِ ّبی ثبًک ّب ٍ ازاضات پست زض ٍاقع ثِ عٌَاى ٍاظسّبی عولیبتی ًقص هیع ذسهت ضا
زاضًس آیب اضائِ پطسص ًبهِ ثِ زستهبُ ّتب یتب
ایفب هی کٌٌس ٍ زض ظکن هیع ذسهت ّستٌس .ثب ایي ظبل الظم است ضطایظ هیع ذسهت ضا
اضائِ ثستِ ّبی اعالعبتی ضطٍضی است؟ ثتب
هبًٌس اعالع ضسبًی هٌبست ٍ اثطثرص ،اضایِ ضسیس زض ٌّهبم پصیطش ،استقطاض فطآیٌسّبی
تَجِ ثِ ایٌکِ هفَْم ذسهبت ایي زستهبُ ّب
اًجبم کبض ثِ غَضت هجتوع زض هیع ذسهت ،زضیبفت کلیِ هساضک ٍ اعالم ًقع اظتوبلی زض
سبلیبى زضاظی استت کتِ زض ثتیي هتطزم جتب
ٌّهبم پصیطش ،هغبثق ضَاثظ ٍ هقطضات اثالغی ضعبیت کٌٌس.
افتبزُ ٍ هطزم آ تبُ اظ فطایٌتس اضائتِ ذتسهت
ّستٌس؟
زض ذػَظ یک ذسهت کِ ّن زض هیع
ذسهت ظضَضی ٍ ّن زض هیع ذسهت ثطای ایي ًَِ ذسهبت زض فطم ضوبضُ  1زستَضالعول "هویعی استقطاض هیع ذسهت ٍ اضظیبثی
الکتطًٍیک اضائِ هی طزز؛ فطم ضوبضُ  1اجطای زستَضالعول آى" ثِ ضوبضُ  1717668هَضخ " ،1396/12/5هیع ذسهت
الکتطًٍیکی" ثِ عٌَاى هحل اضائِ ذسهت اًتربة ضَز.
چهًَِ پط طزز؟
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اظ آًجب کِ ثطذی زستهبُّب اضثبة ضجَع هکطض
ًساضًس ٍ ذسهبت آًْب زض یک ضٍیِ ذبظ ًوی
ثبضس ّوچٌیي ذسهبت قبثل اضائِ الکتطًٍیتک
ًیع ًساضًس؛ ثب تَجتِ ثتِ ایٌکتِ استتقطاض هیتع
ذتتسهت زض اضظیتتبثی عولکتتطز عتتسم هػتتسا
ًساضز؛ تکلیو زستهبُ زض ظهیٌِ استتقطاض هیتع
ذسهت ٍ اضظیبثی عولکطز آى چیست؟
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العام اجطایی هیع ذسهت

13
آیب توبم زستهبُ ّبی اجطایی هلعم ثِ استقطاض
هیع ذسهت ّستٌس؟

آیتتب زستتتهبُ ّتتبی اجطایتتی کتتِ ذتتبضج اظ
ظیطهجوَعِ قَُ هجطیِ ّستٌس ًیع هلتعم ثتِ
استقطاض هیع ذسهت هی ثبضٌس؟

16

هیع ذسهت الکتطًٍیکی

15
ثب عٌبیت ثِ ایٌکِ ثطذی استعالهبت (اظ قجیل
استعالهبتی کِ تَسظ زستهبُ ّبی اًت تبهی
ٍ اهٌیتی اًجبم هی یطز) قبثلیت الکتطًٍیکی
ضسى ضا ًساضًس ٍ ظضَض هستقین اضثبة ضجتَع
الظم است ؛ چِ اقساهی ثبیس غَضت یطز؟
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الظم است هحل اضائِ ایي ًَِ ذسهبت زض فطم ضوبضُ  1زستَضالعول "هویعی استقطاض هیع
ذسهت ٍ اضظیبثی اجطای زستَضالعول آى" ثِ ضوبضُ  1717668هَضخ  ،1396/12/5شیل
ستَى "ذبضج اظ هیع ذسهت" ثجت ضَز ٍ زالیل ٍ تَضیحبت الظم زض ستَى اًتْبیی فطم
ثطای اضائِ ذسهت ذبضج اظ هیع ذسهت زضج ضَز .زض غَضتی کِ پس اظ ثبظضسی ٍ اضظیبثی
سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی کطَض یب سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی استبى ،زالیل اضائِ
ضسُ هَضز قجَل ٍاقع ضَز ،ایي ذسهبت هی تَاًٌس ثِ عٌَاى عسم هػسا ثطای استقطاض زض
هیع ذسهت تلقی ضًَس.

توبهی زستهبّْبی اجطایی (اعن اظ هلی ٍ استبًی) کِ عْسُزاض اضائِ ذسهبت ثِ هطزم
ّستٌس ،ضبهل توبهی ٍظاضت ذبًِ ّب ،هَسسبت ،ضطکت ّبًْ ،بزّبی عوَهی غیط زٍلتی،
استبًساضی ّب ٍ سبیط زستهبُ ّبیی کِ ثِ ًحَی اظ ثَزجِ عوَهی استفبزُ هی کٌٌس ٍ هکلو
ثِ اجطای تػَیتًبهِ ضَضای عبلی ازاضی ثب عٌَاى "ظقَ ضْطًٍسی زض ً بم ازاضی" ثِ
ضوبضُ  1127128هَضخ ّ 95/12/28ستٌس ،هلعم ثِ استقطاض هیع ذسهت ّستٌس.
ثلِ ،توبهی زستهبّْبی اجطایی (اعن اظ هلی ٍ استبًی) کِ عْسُزاض اضائِ ذسهبت ثِ هطزم
ّستٌس ضبهل توبهی ٍظاضت ذبًِ ّب ،هَسسبت ،ضطکت ّبًْ ،بزّبی عوَهی غیط زٍلتی،
استبًساضی ّب ٍ سبیط زستهبُ ّبیی کِ ثِ ًحَی اظ ثَزجِ عوَهی استفبزُ هی کٌٌس ٍ
هکلو ثِ اجطای تػَیتًبهِ ضَضای عبلی ازاضی ثب عٌَاى "ظقَ ضْطًٍسی زض ً بم
ازاضی" ثِ ضوبضُ  1127128هَضخ ّ 95/12/28ستٌس ،هلعم ثِ استقطاض هیع ذسهت ّستٌس.
ثطای هَاضزی کِ ثِ ّط زلیلی اهکبى استعالم الکتطًٍیکی ٍجَز ًساضز ،هَاضز شیل اًجبم
ضَز:
 استعالم ّبیی کِ ثِ زالیل قبًًَی یب هحسٍزیت ّبی ظیطسبذتی اهکبى
الکتطًٍیکی ضسى ًساضًس ،ثِ ّوطاُ زلیل ثِ سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی
استبى عاضش ضًَس تب تالش ضَز زض غَضت اهکبى ثطای ّط یک اظ استعالم-
ّبی ظیطذسهت ،اهکبى اذص الکتطًٍیکی پبسد استعالم ،فطاّن ضَز.
 زض هستٌس اعالع ضسبًی ّط یک اظ ظیطذسهبت ،عٌَاى استعالم ،زستهبُ پبسد
زٌّسُ ٍ هست ظهبى تقطیجی ثِ اعالع اضثبة ضجَع ضسبًسُ ضَز.

ثتتب تَجتتِ ثتتِ ایٌکتتِ عطاظتتی ستتبهبًِّتتبی
الکتطًٍیکی زض ثحث هیع ذسهت الکتطًٍیکتی
عجق ثٌس  5زستَضالعول هیع ذسهت ثِ ضوبضُ  1538588هَضخ  ،1396/9/7ثبالتطیي هقبم
ّعیٌِ ثبالیی زاضزّ ،عیٌِ استقطاض هیع ذسهت
زستهبُ اجطایی هسئَل اجطای زستَضالعول هیع ذسهت ٍ فطاّن ًوَزى توْیسات اجطایی
الکتطًٍیکی چهًَِ تبهیي هی طزز؟
الظم ثطای استقطاض هیع ذسهت زض زستهبُ اجطایی است.
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زض ذػَظ زستهبُ ّبیی کِ ذتسهبت قبثتل زض زستَضالعول هیع ذسهت ثِ ضوبضُ  1538588هَضخ  ،1396/9/7هیع ذسهت ظضَضی ثب
اضائِ آًْب فقظ ثِ غَضت ظضَضی هوکي هی ّسف زض ً ط طفتي ذسهبتی کِ اضائِ آًْب تٌْب ثِ غَضت ظضَضی هوکي است زض ً ط
ثبضس ثطای استقطاض هیع ذسهت چِ ضاُ کتبضی طفتِ ضسُ است .تَغیِ هی ضَز ضاٌّوبی ضٍش استقطض هیع ذسهت ظضَضی ثِ ضوبضُ
 32267هَضخ  1397/1/29هغبلعِ ضَز.
زاضًس؟
اظ آًجب کِ زض عی فطایٌس اضائِ ذسهت زض هیتع
ذسهت الکتطًٍیکی الظم است اضثتبة ضجتَع
یک ثبض ثطای اظطاظ َّیت ٍ یتک ثتبض ثتطای
هطاظلی کِ زض اضائِ ذسهت ًیبظ ثِ ظضَض اضثبة ضجَع زاضز(هبًٌس اظطاظ َّیت یب تحَیل
تحَیل ذسهت (زض غتَضتی کتِ فتطز هجتَظ
ذسهت) ،الظم است زض هحل هیع ذسهت اًجبم ضَز .ههط زض ضطایغی کِ اهکبى اًجبم
فیعیکی الظم زاضتِ ثبضتس) ظضتَض یبثتس آیتب
هطظلِ هَضز ً ط زض هحل هیع ذسهت اهکبى پصیط ًجبضس.
استقطاض هیع ذسهت ظضَضی ًیع العاهی است؟
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اضثبة ضجَع ًجبیتس زض ٍاظتس
ّب ضفت ٍ آهس ثکٌس؟
زض غَضتی کِ یک ذسهت ّتن ثتِ غتَضت
ذیطً ،یبظی ثطای استقطاض ذسهبتی کِ کبهال الکتطًٍیکی ضسُ اًس زض هیع ذسهتی ظضَضی
الکتطًٍیکی اضائِ هی ضَز ٍ ّتن ثتِ غتَضت
ًیستّ .سف ًْبیی ٍ غبیی زض هیع ذسهت ،استقطاض ذسهبت الکتطًٍیکی است .اهب الظم است
ظضَضی (پطزاذت قجَؼ ،غسٍض َاّی ّب)
ثطای آى زستِ اظ هطاجعبى کِ تَاًبیی استفبزُ اظ ذسهبت الکتطًٍیکی ضا ًساضًس ،یک ًفط زض
استتتقطاض ّوعهتتبى هیتتع ذتتسهت ظضتتَضی ٍ
ًقص اپطاتَض ٍضٍز اعالعبت  ،زض هیع ذسهت ظضَض زاضتِ ثبضس.
الکتطًٍیکی الظم است؟
زض ٌّهبم پط کطزى فطم ّب زض غَضتی کِ ّط فطآیٌس طزش کبض الظم است ثِ ًَِ ای یکپبضچِ عطاظی ضسُ ثبضس کِ ثطای یک
ذتتتسهت زض زٍ هیتتتع ذتتتسهت ظضتتتَضی ٍ زضذَاست ،فطآیٌس تٌْب یک ثبض اجطا ضَز .ثِ عجبضت زیهط تٌْب یک زضذَاست زض زستهبُ
الکتطًٍیکی اضائِ هی ضَز چتِ اقتساهی ثبیتس اجطایی ثجت ضَز ،ذَاُ ایي زضذَاست اظ عطیق هیع ذسهت ظضَضی پصیطش ضسُ ثبضس
ذَاُ اظ عطیق هیع ذسهت الکتطًٍیکی.
غَضت یطز؟
زض غَضتی کِ زض استعالهبت ثیي زستهبّی
ظضَض فطز ثِ علل هرتلتو هبًٌتس ضتطٍضت زض چٌیي ضطایغی ،فعبلیت ّبی شکط ضسُ هبًٌس هطظلِ پطزاذت یب اظطاظ َّیت هی ثبیست اظ
پطزاذت ّعیٌِ یب اظطاظ َّیت ضطٍضی ثبضس ،عطیق هیع ذسهت ظضَضی هستقط زض زستهبُ ثِ اضثبة ضجَع اضائِ ضَز.
زیهط اهکتبى الکتطًٍیکتی کتطزى آى ٍجتَز
ًرَاّس زاضت زض چٌیي ضطایغی چِ اقتساهی
هی تَاى اًجبم زاز؟
زستهبّی توبم ذسهبت ذَز ضا ثِ غَضت
الکتطًٍیکی زض هیع ذسهت الکتطًٍیکی اضائِ ذیطً ،یبظی ثطای استقطاض ذسهبتی کِ کبهال الکتطًٍیکی ضسُ اًس زض هیع ذسهت ظضَضی
هی کٌس اهب زض غَضتی کِ اضثبة ضجَع ثِ ًیستّ .سف ًْبیی ٍ غبیی زض هیع ذسهت ،استقطاض ذسهبت الکتطًٍیکی است .اهب الظم است
غَضت ظضَضی ثِ زستهبُ هطاجعِ کٌس ثطای آى زستِ اظ هطاجعبى کِ تَاًبیی استفبزُ اظ ذسهبت الکتطًٍیکی ضا ًساضًس ،یک یب چٌس
ذسهبت ثِ اٍ اضائِ هی طزز .زض چٌیي ًفط هتٌبست ثب تع ساز اضثبة ضجَع ،زض ًقص اپطاتَض ٍضٍز اعالعبت  ،زض هیع ذسهت ظضَض
ضطایغی ٍجَز هیع ذسهت ظضَضی ضطٍضی زاضتِ ثبضٌس.
است؟

ردیف

موضوع
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پرسش

زض ذػَظ سیستن الکتطًٍیکی کِ فطایٌس
اضائِ ذسهبت ضا پیهیطی ٍ اعالم(الگ) هی
کٌس؛ چِ ٍاظسی زض زستهبُ عْسُ زاض استفبزُ
اظ آى است؟ تب ظهبى اضظیبثی اهکبى عطاظی
ایي سیستن ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ آى ٍجَز ًساضز!
استفبزُ اظ ایي سیستن چهًَِ هی تَاًس زض
الکتطًٍیکی ًوَزى ذسهبت هَثط ثبضس؟
ثب تَجِ ثِ کن ثَزى تعساز ًیطٍی اًستبًی زض
ضْطستبى ّب ،آیب زستتهبُ ّتبی ضْطستتبًی
هی تَاًٌس ثِ عٌَاى یک هیع ذسهت زض ً تط
طفتِ ضًَس ؟
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کبضهٌساى هستقط زض هیع ذسهت
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ثطذتتی اظ زستتتهبُ ّتتب زاضای ٍاظتتس ّتتبی
عولیبتی هتٌَع ٍ هتعتسزی هتی ثبضتٌس ٍ ثتِ
کبض یطی یک کبضهٌس اظ ایي ٍاظتس ّتب ثتِ
عٌَاى هتػسی هیع ذسهت هٌجط ثِ ضتلَغی
ٍ کبّص عولکطز سبظهبى هی ضتَز .زض ایتي
ظهیٌِ چِ پیطٌْبزی هی کٌیس؟

پاسخ

هعوَال استقطاض ٍ پطتیجبًی اظ سیستن ّبی الکتطًٍیکی ثط عْسُ ٍاظسّبی فٌبٍضی
اعالعبتَّ ،ضوٌسسبظی ازاضی(یب عٌبٍیي هطبثِ) است .لصا ًوی تَاى یک ٍاظس اظ زستهبُ
ضا ثِ غَضت هستقل عْسُ زاض استفبزُ اظ سیستن الکتطًٍیکی اًجبم فطآیٌس زاًست ،ثلکِ ّط
یک اظ ٍاظسّبی سبظهبًی زض اجطای فطآیٌس اضائِ ذسهتً ،قص تعطیو ضسُ ٍ ترػیع
زازُ ضسُ ضا اًجبم هی زٌّس .اظ ً ط ظهبًی عجق زستَضالعول هیع ذسهت ،آذطیي هْلت
ظهبًی استقطاض کبهل هیع ذسهت الکتطًٍیکی پبیبى آشض سبل  ٍ 1397هیع ذسهت ظضَضی تب
پبیبى ذطزاز سبل  1397تعییي ضسُ است .لصا زض اضظیبثی جبضی تٌْب استقطاض هیع ذسهت
ظضَضی هغبثق ضَاثظ ٍ هقطضات اثال غ ضسُ هَضز اضظیبثی قطاض هی یطز.
اظ آًج ب کِ زستهبُ ّبی ضْطستبًی ثِ عٌَاى ٍاظس عولیبتی زستهبُ زض ظبل اًجبم ذسهت
ّستٌس هططٍط ثط تعساز کن ًیطٍی اًسبًی ،ثِ عٌَاى هیع ذسهت زض ً ط طفتِ هی ضًَس ٍ
ًیبظی ثِ استقطاض هیع جحیس ًیستٍ .لی الظم است زض ایي هَاضز العاهبت هیع ذسهت هغبثق
زستَضالعول ّبی اثال غ ضسُ ،هبًٌس اعالع ضسبًی ،اضائِ ضسیس ٍ  ...کبهال ضعبیت ضَز.
ثب تَجِ ثِ هَاضز شیل ظضَض کبضهٌساى زض هیع ذسهبت ًِ تٌْب هٌجط ثِ ضلَغی ٍ کبّص
عولکطز سبظهبى ًرَاّس ضس ،ثلکِ هی تَاًس ثبعث افعایص ثْطُ ٍضی ًیع ثطَز:
 لعٍهب ًیبظی ثِ ظضَض یک کبضهٌس اظ ّط ٍاظس سبظهبًی زض هیع ذسهت ًیست .ثلکِ
ثطای ذسهبتی کِ اهکب ى تجویع فطآیٌسّبی اًجبم کبض زض هیع ذسهت ًیست ،هی تَاى
اظ ٍاظسّبیی کِ ضطٍع ذسهت اظ آًْب است یک ًوبیٌسُ زض هیع ذسهت هستقط ضَز تب
ثتَاًس اضثبة ضجَع ضا پصیطش کٌس .سپس طزش کبض ثیي ٍاظسّبی زستهبُ زض زاذل
سبذتوبى ازاضی ،عجق ضٍیِ هطرع ٍ ثسٍى ظضَض اضثبة ضجَع اًجبم هی ضَز.
 عطاظی ٍ استقطاض سبهبًِای ثِ هٌ َض هسیطیت الکتطًٍیکی هیعذسهت ظضَضی هغبثق
بم  6ضاٌّوبی ضٍش استقطض هیع ذسهت ظضَضی ثِ ضوبضُ  32267هَضخ
 ،1397/1/29ثْتطیي عیٌِ ثطای پبسد ثِ ایي سَال است.

ثب تَجِ ثِ تعساز کتن پستت ّتبی ستبظهبًی
هتػسی هیع ذسهت یک پست جسیس ًیست .زض هیع ذسهت تٌْب هحل استقطاض کبضهٌس اظ
اهکبى ترػیع یک پستت ستبظهبًی ثتطای
زاذل سبذتوبى ازاضی ثِ عجقِ اٍل یب زضزستطس تطیي عجقِ ثطای اضثبة ضجَع هٌتقل هی
هتػسی هیع ذسهت ٍجَز ًساضز ثب تَجتِ ثتِ
ضَز.
ایي هَضز چِ اقساهی هی تَاى اًجبم زاز؟
آیب فطزی کِ هسئَل اغلی(کبضضٌبس) اًجبم ذیط ،کبضهٌس اًجبم زٌّسُ یک یب چٌس هطظلِ اظ فطآیٌس اضائِ ذسهت ،ثٌب ثِ تطریع هسئَل
یک ذسهت است ثبیس هتػسی هیتع ذتسهت زستهبُ ثب ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ٍی ،تٌْب هحل استقطاض ذَز ضا تغییط هی زّس ٍ ّیچ ًَِ
تغییط زض پست اتفب ًوی افتس.
ثبضس؟

