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 چکیده

، یٌیتمٌ دستگاُ، یهذً لاًَى تز عالٍُ. است تَدُ گذار لاًَى تَجِ درهَ زتاسید اس آى تز حاکن يیلَاً ٍ هستأجز ٍ هَجز رٍاتط

 ٍ لاًَى ٍضع تِ الذام، هستأجز ٍ هَجز رٍاتط لاًَى لالة در 9336 تا 9331 ّای سال اس هستأجز ٍ هَجز رٍاتط تز تارّا

 حمَق تا آى سِیهما ٍ زاىیا حمَق در هستأجز فیتکال ٍ مَقح كیدل ییشٌاسا ًاهِ پایاى يیا یاساس ّذف .است ًوَدُ همزرات

 تِ هستأجز اگز، تاشذ هی هستأجز ٍ هَجز لشز دٍ اىیه اختالف تزٍس اس یزیجلَگ ٍ یٍاّ یدعاٍ اس کاستي هٌظَر تِ، اًگلستاى

 در ٍ کزد ذخَاّ تخلف خَد تعْذات اس کوتز زدیتپذ شیً را یالتظاد – یاجتواع هشکالت ٍ تاشذ آشٌا شیخَ فیتکال ٍ حمَق 

 عوذُ زاتییتغ زغنیعل یتجار اهاکي خظَص در تاألخض ٍ اجارُ تاب در يیلَاً. شذ خَاّذ کاستِ ّا  دادگاُ یدعاٍ تار ًتیجِ

 ًوَدُ رٍتزٍ یهشکالت تا ّا آى اس استفادُ در را حمَلذاًاى ٍ هحاکن، ایزادات شزعی ٍ لاًًَی، ًَالض لیدل تِ، گذاری لاًَى در

 تِ ّزکذام کِ تَدُ گًَِ يیتذ 9336 ٍ 9336 ّای سال در هستأجز ٍ هَجز رٍاتط خظَص در گذار لاًَى کزدیرٍ کِ چزا، اًذ

. ذًدار ییاجزا تیلاتلّن چٌاى ، خَد یاختظاط ی حیطِ در يیلَاً يیا اس ّزکذام کِ  حالی در، ذٌتاش یلثل يیلَاً ًالض ًَعی 

در آخز ٍ تا تَجِ تِ . است ذُیگزد حمَلذاًاى يیت ًظز  اختالف آى دًثال تِ ٍ يیلَاً اس هختلف یزّایتفس تاعث اهز يیّو

 هشاتِ یهَارد در سیاًگل ٍ زاىیا حمَق در یجاریاست حمَقهطالة ارائِ شذُ در پژٍّش حاضز تِ ایي ًتیجِ رسیذُ این کِ 

 ّن، است شِیپ ٍ کسةی حك تجار اکياه جزأهست حمَق اس یکی زاىیا حمَق در. دارًذ تفاٍت ّن تا شیً یهَارد در ٍ ّن

 ها حمَق تزخالف سیاًگل حمَق در. است اجارُ یعوَه لَاعذ تاتع طیتفز ٍ یتعذ هَارد ٍ اجارُ فسخ حك، یسزلفل حك يیچٌ

 اجارُ عمذ یاتتذا در هستأجز اس هَجز کِ یٍجْ یهعٌا تِ یسزلفل ٍ است شذُ  یٌیت  شیپ تجارت ای شِیپ ای کسة حك فمط

 فیتکال اس طیتفز ٍ یتعذ اس یدار خَد، اجارُ هَرد اًتمال عذم، تْا اجارُ پزداخت تِ تعْذ زاىیا حمَق در .ًذارد ساتمِ زدیگ یه

 فیتکل، شَد یه آٍردُ ًاهِ  اجارُ در هعوَالً کِ یحیطز فیتکال يیتز  هْن اس سیاًگل حمَق در ٍ شذُ هحسَب هستاجز

 . است هستأجزُ يیع هحَطِ تِ ٍرٍد جْت هَجز اجاسُ ٍ تْا  اجارُ هَلع  تِ پزداخت تِ هستأجز
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