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 کار و کسب فضای بهبود در ثبت نقش
 

 قدمی مریم

 هاصًذساى تحمیمات ٍ علَم ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگاُ اص خػَغی حمَق سضتِ اسضذ واسضٌاسی التحػیل فاسغ

 

 چکیده

ی هالی ٍ سضذ تشیي اّذاف سیاست گزاساى التػادی دس ّش وطَسی تَجِ بِ عولىشدّای التػادی بِ ٍیژُ تَسعِاص هْن

ساصی فضای حاون بش وسب ٍ واس یىی اص ی است. اغالح فضای وسب ٍ واس تأثیش هستمیوی بش سضذ التػادی داسد. آساىالتػاد

ّا ٍ ضَد، بٌگاُبش ٍ پیچیذُ هَجب هیعَاهل ایجاد اًگیضُ بشای فعالیت دس بخص سسوی التػادی است. همشسات پشّضیٌِ، صهاى

هتوایل ضذُ ٍ با تَجِ بِ عذم اهىاى سشهایِ گزاسی بضسي ٍ ًظاست ٍ ثبت  فعاالى التػادی بِ فعالیت دس بخص غیش سسوی

ّای والى التػادی دس سغح ًاصلی بالی بواًذ. بذیي هٌظَس ٍ جْت سًٍك وسب ٍ سسوی دس بخص غیشسسوی، بْبَد ضاخع

تش وطَس ٍ تسشیع دس اجشای هالىیت حذًگاس اهالن ٍ اساضی دٍلت ٍ هشدم دس ًظام جاهع واداس  واس؛ هستٌذساصی ٍ غذٍس اسٌاد

لاًَى جاهع واداستش، تىویل فشایٌذ ثبت الىتشًٍیىی ٍ استماء سشعت ٍ دلت دس اسایِ خذهات هشتبظ با ثبت ضشوت ّا ٍ 

هؤسسات بِ هٌظَس تسْیل اهَس هشبَط بِ بْبَد فضای وسب ٍواس، الذاهات الصم جْت بِ سٍصسساًی لَاًیي ٍ همشسات هشتبظ با 

ّای سخت افضاسی ٍ ًشم اد ضٌاسِ هلی اضخاظ حمَلی ٍ هالىیت ّای هعٌَی با تأهیي اهٌیت صیشساختثبت اهالن، اسٌ

افضاسی هشبَعِ بِ هٌظَس یىپاسچِ ساصی ثبت سسوی ٍ ضفافیت اعالعات دس توام وطَس اص جولِ هٌاعك آصاد تجاسی، تَسعِ ٍ 

ای اجشای هفاد اسٌاد سسوی دس ٍغَل هغالبات هعَلِ تىویل آسضیَ ولیِ سَابك ثبتی هشبَط، گستشش استفادُ اص ظشفیت ّ

باًه ّا ٍ رخیشُ ساصی الىتشًٍیه ولیِ سَابك ثبتی ٍ استماء باًه ّای اعالعاتی هشبَط، ّوگی اص جولِ الذاهاتی است وِ 

َد تحلیلی سعی دس بشسسی ًمص ثبت دس بْب -ضَد. دس ایي پژٍّص بِ سٍش تَغیفیهٌجش بِ بْبَد فضای وسب ٍ واس هی

 فضای وسب ٍ واس خَاّین داضت.
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