انجام تجارت در سطح محل

انجام تجارت در افغانستان ٢٠١٧
ٓ
»اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  «۲۰۱۷اوﻠﯿﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ان ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﻤﻘﺮرات ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻤﻘﯿﺎس و ﻤﺘﻮﺳﻂ داﺧﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻠﯿﺖ
ٓ
ٓ
اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ازان ﻤﺘﺎﺛﺮ ﻤﯿﮕﺮدد .درﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻤﻘﺮرات ﻤﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﻤﺮﺣﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻏﺎز
ﺗﺠﺎرت )اﺧﺬ ﺟﻮاز ﺗﺠﺎرت ( ،اﺧﺬ ﻤﺠﻮز ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻠﯿﻦ ﺑﺮق ،و ﺛﺒﺖ ﻤﻟﮑﯿﺖ .درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮔﺰارش ﮐﻪ ﻤﻘﺮرات ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﮐﺎﺑﻞ و ﭼﻬﺎر وﻻﯾﺖ دﯾﮕﺮ را ﻤﻮرد ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﻗﺮار
دادﻩ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻤﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻤﻮﺛﺮﯾﺖ ﻤﻘﺮرات در ﺗﻣﺎم اﯾﻦ وﻻﯾﺎت ،از ﻫﻢ ﻤﺘﻔﺎوت اﻧﺪ.
اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۲۰۱۷
اﯾﻨﺒﺎر» ،اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  «۲۰۱۷از ﺑﺰرﮔـﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ؛ و وﻻﯾﺎت ﺑﻟﺦ ،ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،و ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﻗﺮار ﻤﯿﺪﻫﺪ.
ٓ
زﯾﺮا ،ﻤﺰار ﺷﺮﯾﻒ ،ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،و ﺟﻼل ٓاﺑﺎد ﻧﯿﺰ از ﺟﻣﻟﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻤﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻓﻌﺎﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﯿ ٔ
ﻣﺎﻧﻪ وﺳﯿﻊ در ان ﺻﻮرت ﻤﯿﮕﯿﺮد.
ٓ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻤﻮاﻧﻊ اداری را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾــﯽ ﮐﺮدﻩ ،و ﻋﻣﻟﮑﺮد ﻫﺎی ﮐﺎرا و اﺟﺮاات ﺧﻮب را ﮐﻪ ﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻤﺘﻮﺳﻂ را ﺗﻮاﻧﻣﻨﺪ ﺳﺎزد ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻤﯿﻨﻣﺎﯾﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮان در
اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻤﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻤﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻣﻮﻧﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و ﻫﻣﭽﻨﺎن ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ  ۱۸۹اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژﻩ »اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت« در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﺣﻪٔ
ﮔﺰارش ﻤﺬﮐﻮر،
ِ
ﻤﻘﺮراﺗﯽ ذﯾﻞ ،ﻤﯿﺒﺎﺷﺪ:





ٓ
اﻏﺎز ﺗﺠﺎرت )ﮐﺴﺐ ﺟﻮاز ﮐﺎر(
اﺧﺬ ﻤﺠﻮز ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن
ﺗﻮزﯾﻊ ﻠﯿﻦ ﺑﺮق
ﺛﺒﺖ ﻤﻟﮑﯿﺖ

ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻤﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ »ﮔﺮوپ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ«،ﮔﺮوپ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮ ٔ
ﻧﺎﻤﻪ »ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﺳﺮﻤﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ.
ٓ
ﺑﻪ ﻫﻣﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﻣﻊ اوری اﻃﻼﻋﺎت ﻤﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﻣﮑﺎری ﻤﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎﻤﯿﻮل ﻫﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻣﺪﻩ
 ﻤﺘﺸﺒﺜﯿﻦ اﻓﻐﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺪام وﻻﯾﺖ ﺳﺮﻤﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻤﻮاﻧﻊ ﻤﺨﺘﻟﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ﻤﻘﺮرات ﻤﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻤﻮﺛﺮﯾﺖ ﻤﻘﺮرات در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﺣﻪ
ﻤﻘﺮراﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ در وﻻﯾﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎ ،ﻋﻟﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﯽ از ﻤﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻣﭽﻨﺎن ﺗﻔﺎوت در ﻤﻮﺛﺮﯾﺖ
ادارات ﻤﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﮔـﻔﺘﻪ ﻤﯿﺸﻮد.
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻟﮑﺮد ﻫﺎی ﮐﺎرا ﻤﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻌﻮد  ۱۱ﭘﻟﻪ ای در ردﻩ ﺑﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۱۹۰اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎن ﻧﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ درﯾﻨﺼﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از  ۱۸۳ﺑﻪ  ۱۷۲ﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر دارای ﻓﻀﺎی ﻤﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺎرت در ردﻩ ﺑﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻤﯿﮕﯿﺮد.
ٓ
 ﺑﻪ اﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﺎﺑﻞ ،اﯾﻦ وﻻﯾﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی »اﻏﺎز ﺗﺠﺎرت« )اﺧﺬ ﺟﻮاز ﮐﺎر( و »ﺗﻮزﯾﻊ ﻠﯿﻦ ﺑﺮق« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت ﺗﺤﺖ ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ،ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
ٓ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ وﻻﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،ﻤﺘﺸﺒﺜﯿﻦ در وﻻﯾﺎت و روﺳﺘﺎ ﻫﺎ از ﻤﺰاﯾﺎی ان ﺑﻬﺮﻩ ﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 در ﺳﺎﺣﺎت »اﺧﺬ ﻤﺠﻮز ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن« و »ﺛﺒﺖ ﻤﻟﮑﯿﺖ« ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻣﻟﮑﺮد ﻫﺎی ﮐﺎرا و اﺟﺮاات ﺧﻮب ،وﻻﯾﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻤﯿﺸﻮد در ﺣﺎﻠﯿﮑﻪ ﺑﻟﺦ در
ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺣﺎت ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ دوم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ٓ
 ادارات ﻤﺤﻟﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻤﻮﺛﺮﯾﺖ را در وﻻﯾﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ و ﻤﻨﺎﺑﻊ ﻤﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎن را از ﮐﺎﺑﻞ ازاد ﺳﺎزﻧﺪ .وﻠﯽ اوﻠﺘﺮ از ﻫﻣﻪ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻤﺸﺮوﻋﯿﺖ،
ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﮑـﺘﻮر ﻋﺎﻤﻪ در ﺳﻄﺢ ﻤﺤﻼت از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻀﺎﻋﻒ و ﺗﺪاﺧﻞ در ﻤﺴﻮوﻠﯿﺖ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ،و ﻫﻣﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻤﯿﻦ وﺿﺎﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺶ و
ﻤﺴﻮوﻠﯿﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد.
از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﺪ ﯾﻨﺴﻮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺎم ﻫﺎی ﻤﻬﻢ را در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺳﺎدﻩ ﺳﺎزی روﻧﺪ ٓاﻏﺎز ﺗﺠﺎرت ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻤﺮوز ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ٔ
ﺟﻣﻟﻪ  ۵۰اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ٓ
ﮐﻪ از ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ اﻏﺎز ﺗﺠﺎرت در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد.
ٓ
ﭘﺮوﺳﻪ »اﺧﺬ ﻤﺠﻮز ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن« ً
 زﻤﺎن ﺗﮑﻣﯿﻞ ٔ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ وﻻﯾﺖ ﺗﺤﺖ ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﻣﺘﺮ از ان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﺳﻂ زﻤﺎن ﺗﮑﻣﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در
ٓ
ٓ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻨﻮب اﺳﯿﺎ ﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .وﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻤﺠﻮز ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﻫﻣﺮاﻩ اﺳﺖ ،دوﭼﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻨﻮب اﺳﯿﺎ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻤﺠﻮز ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن





ﺑﻣﺼﺮف ﻤﯿﺮﺳﺪ.
ٓ
ً
ﺑﻣﻨﻈﻮر ٔ
ﻤﺼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻣﺎﻧﯽ ،اﺧﯿﺮا ﺷﺎرواﻠﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻤﻘﺮراﺗﯽ را وﺿﻊ ﻧﻣﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻤﻮارد ﻻزﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾــﯽ ﺟﻮاز اﻋﻣﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻣﺎن ﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﻣﭽﻮ اﻗﺪاﻤﺎت در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﻧﯿﺰ روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻤﻮر ﺳﺎﺧﺘﻣﺎﻧﯽ ﻤﻨﺘﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ٔ
ﭘﺮوﺳﻪ »ﺗﻮزﯾﻊ ﻠﯿﻦ ﺑﺮق« ﻃﻮر اوﺳﻂ در ﺗﻣﺎم ﭘﻨﺞ وﻻﯾﺖ ﺗﺤﺖ ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ،ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اوﺳﻂ زﻤﺎن ﺗﮑﻣﯿﻞ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
زﻤﺎن ﺗﮑﻣﯿﻞ
ٓ
ٓ
ﺟﻨﻮب اﺳﯿﺎ ﻤﯿﺒﺎﺷﺪ؛ وﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻣﯿﻞ ﻧﻣﻮدن اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ۷۰٪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻤﻮرد ﺿﺮورت ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻨﻮب اﺳﯿﺎ
ﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
ٓ
ﺑﻨﺎﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻣﺘﺮ از  ۳۰٪زﻤﯿﻦ ﻫﺎی راﺟﺴﺘﺮ ﺷﺪﻩ )رﺳﻣﯽ( در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻤﻟﮑﯿﺖ در ان ﯾﮏ روﻧﺪ ﭘﺮﭼﺎﻠﺶ
ﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﮔﯽ روﻧﺪ ،ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،و ﻧﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻔﻆ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ،از ٔ
ﺟﻣﻟﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾــﯽ ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ادارﻩ اراﺿﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻠﺶ ﻤﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.

در ﻤﻮرد »اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت «
»اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت « ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻤﻘﺮرات ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﯾﻦ ﻤﻘﺮرات را در ﭼﻨﺪﯾﻦ وﻻﯾﺖ ِ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻤﻮرد ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﻗﺮار ﻤﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ اراﯾﻪ
ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت در ﻤﻮرد ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت در وﻻﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ ،ردﻩ ﺑﻨﺪی ﻫﺮ وﻻﯾﺖ  ،و ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺑﻪ ارﯾﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاات در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﻤﯿﭙﺮدازد .از
ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی »اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت « ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴۳۸ﻤﺤﻞ در  ۶۵ﮐﺸﻮر را ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ و ﻤﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻣﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻤﻄﺎﻠﻌﺎت را در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت اﻧﺠﺎم ﻤﯿﺪﻫﯿﻢ؟
ﻤﺤﺴﻮب ﻤﯿﮕﺮدد
 ﻤﻄﺎﻠﻌﺎت در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ٓ
روش ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژﻩ »اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت« ﮐﻪ در ان ﭼﻨﺪﯾﻦ وﻻﯾﺖ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻤﻨﻄﻘﻪ ﻤﻮرد ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﻗﺮار ﻤﯿﮕﯿﺮد ،ﮐﻣﮏ ﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی »اﻧﺠﺎم
ٓ
ٔ
ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺎدر ﻤﯿﺸﻮﻧﺪ،
ﺗﺠﺎرت« اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﮏ روی ﺳﺎﺣﺎت ﻤﺨﺘﻟﻒ ﻤﻘﺮرات ﺗﺠﺎری ﺑﺪﺳﺖ اورﻧﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﻩ در اﯾﻦ
ﺗﺎ ﻤﻘﺮرات ﺗﺠﺎری ﺷﺎن را ﻤﯿﺎن وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ،و ﯾﺎ ﺑﺎ  ۱۸۹ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ،ﻤﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻣﺎﯾﻨﺪ.
 ﻤﻄﺎﻠﻌﺎت در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻗﺪاﻤﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻤﻘﺮرات ﻤﯿﮕﺮدد
ٓ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻤﻄﺎﻠﻌﺎت ﻤﻮاﻧﻊ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾــﯽ ﮐﺮدﻩ ،و ﺑﺮای ﺣﻟﻘﺎت ﭘﺎﻠﯿﺴﯽ ﺳﺎز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻻزم را اراﯾﻪ ﻤﯿﻨﻣﺎﯾﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮان ،ﻋﻣﻟﮑﺮد ﮐﺎرا و اﺟﺮاات ﺧﻮب ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻤﯿﮕﺮدد و ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻤﻘﺮراﺗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﺮ ﻤﻮاﺟﻪ ﺷﻮدٔ ،
زﻤﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر را ﻤﻬﯿﺎ ﻤﯿﺴﺎزد .ﺑﻼﺧﺮﻩ ،ﻤﻄﺎﻠﻌﺎت در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺻﻼح ﻤﻘﺮرات
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎرب و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻤﯿﮕﺮدد.
 ﻤﻄﺎﻠﻌﺎت در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﮐﻣﮏ ﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻤﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ اﻧﺪازﻩ ﮔﺮدد
از ﻃﺮﯾﻖ ﻤﻘﺎﯾﺴﻪ دواﻤﺪار ﻤﯿﺎن ﻤﺤﻼت زﻤﯿﻨﻪ ﭘﯿﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﻤﯿﺴﺮ ﻤﯿﮕﺮدد ،و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﮑﻮﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻧﮕﯿﺰﻩ ﺗﺪاوم ﺗﻼش ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻤﻄﺎﻠﻌﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎﻠﯿﺴﯽ ﻋﺎﻤﻪ ،ﺣﻟﻘﺎت ﭘﺎﻠﯿﺴﯽ ﺳﺎز را در ﺗﻣﺎم ﻤﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻼﺣﺎت ﻤﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﻤﯿﻨﻣﺎﯾﺪ.
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