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دعتگاٍ کاستحْاى یا تَ اصطالح ػاهیاًَ پایاًَ كشّػ دعتگاُی اعت کَ ایي اهکاى سا تشای ؽوا
كشاُن هیکٌذ کَ دس ُشهکاًی کَ تاؽیذ تا اعتلادٍ اص کاست ػاتش تاًک خْد ّجَ هْسد ًیاص سا تاتت
خشیذ کاال تَ كشّؽٌذٍ پشداخت کٌیذ ! دس ایي صْست ایي هثلؾ اص حغاب تاًکی ؽوا کن هیؾْد ّ
دیگش الصم ًیغت هثلؾ صیاری ّجَ ًوذ ُویؾَ تا خْد حول کٌیذ !
اص اهکاًات جالة ایي دعتگاٍ ایي اعت کَ هیتْاًیذ ُشصهاى کَ خْاعتیذ اص حغاب تاًکی خْد
هْجْدی تگیشیذ یا ایٌکَ هثْض هاُیاًَ خْد سا تا آى پشداخت کٌیذ!
اعتلادٍ اص ایي دعتگاٍ دس پایاًَ ُای كشّػ تغیاس عادٍ اعت كوظ کاكی اعت ؽوا کاست
خْد سا داخل دعتگاٍ تکؾیذ ّ هثلؾ هْسد ًظش سا ّاسد کٌیذ ّ تاییذ تضًیذ ّ تؼذ اص آى ٌُگاهی کَ
سهض کاست تاًکی خْد سا ؽخصا ّاسد کشدیذ ایي هثلؾ اص حغاب ؽوا کغش هیؾْد!
توام ایي هشاحل دس طی چٌذ ثاًیَ توام هیؾْد ّ تؼذ اص توام ؽذى دعتگاٍ 2سعیذ تاییذ یکی
هشتْط تَ خشیذاس ّ دیگشی هخصْؿ كشّؽٌذٍ هیذُذ!
ایي سعیذ تیاى گش ایي اعت کَ کلیَ ػولیات تَ دسعتی اًجام گشكتَ اعت ّ حتی ؽوا
هیتْاًیذ تؼذ اص اتوام ػولیات تا اعتلادٍ اص دعتگاٍ هْجْدی حغاب تاًکی خْد سا تشسعی کٌیذ.
حال تثیٌین کَ چگًَْ تا اعتلادٍ اص کاستخْاى ّجَ ًوذ سا تپشداصین ؟
اّلیي هشحلَ ایي اعت کَ کاست خْد سا اص ؽیاس کٌاس دعتگاٍ ػثْس دُیذ.
دس هشحلَ تؼذ كشّؽٌذٍ هثلؾ هاتل پشداخت سا دسج هیکٌذ.
گام تؼذ ؽوا هثلؾ سّی دعتگاٍ ساتشسعی هیکٌیذ ّ اگش دسعت تْد دکوَ عثض یا ُواى تاییذ سا
هیضًیذ.
ّ عپظ تؼذ اص اتوام کاس دعتگاٍ  2سعیذ تحْیل هیذُذ.
حال تثیٌین چگًَْ هیتْاًین تا اعتلادٍ اص کاستخْاى اص هْجْدی حغاب خْد هطلغ ؽْین ؟
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ٌُگاهی کَ هیخْاُیذ اص هیضاى حغاب تاًکی خْد هطلغ ؽْیذ ػالٍّ تش دعتگاٍ ُای خْد پشداص
اگش دس هحل کاس  ,كشّؽگاٍ ّ یا ؽشکت خْد دعتگاٍ کاستخْاى داؽتَ تاؽیذ تَ ساحتی دس هذت
چٌذ ثاًیَ هیتْاًیذ اص حغاب خْد هْجْدی تگیشیذ.
تشای ایي کاس کاست خْد سا داخل کاستخْاى تکؾذ ّ سهض دّم کاست سا ّاسد کشدٍ ّ پظ اص كؾشدى
دکوَ تاییذ دعتگاٍ سعیذی کَ ُواى هثلؾ هْجْدی تاًک اعت سا تَ ؽوا تحْیل هیذُذ !
هضایای اعتلادٍ اص دعتگاٍ کاستخْاى :
داسًٌذگاى کاست هیتْاًٌذ هثلـی سا کَ تایذ تاتت خشیذ کاال یا اعتلادٍ اص خذهات تپشداصًذ تذّى
پشداخت ّجَ ًوذ یا چک اص طشین کاستخْاى پشداخت کٌٌذ.
داسًذگاى دعتگاٍ کاستخْاى ًیض هیتْاًٌذ تَ جای دسیاكت ّجَ ًوذ اصهؾتشی تا کؾیذى کاست
حغاب تاًکی خْد سا دس ُش لحظَ ؽاسژ کٌٌذ کَ ایي ساٍ اص لحاظ اهٌیتی ًیض تِتش اعت چشاکَ تَ
جای هْجْدی صٌذّم حغاب تاًکی اكضایؼ هی یاتذ ّ ّجَ ًوذ کوتش دس اختیاس عاسهاى هشاس
هیگیشد!
ُوچٌیي دس كشّؽگاٍ ُا كشّؽٌذگاى اص ؽوشدى پؾت عشُن پْل تَ هثلؾ صیاد یا کن ساحت
هیؾًْذ!
هؾکل تشگؾت پْل خشد یا دسؽت تَ هؾتشی ّجْد ًذاسد!
ُضیٌَ ّ دؽْاسی حول پْل دس عاػات پایاًی سّص ّ پشداخت آى تَ تاًک اص تیي هیشّد!
اعکٌاط یکی اص هِوتشیي ػْاهل اًتوال آلْدگی ّ تیواسی اعت کَ تا اعتلادٍ اص کاستخْاى ایي
هؾکل ًَ تشای كشّؽٌذٍ ایجاد هیؾْد ّ ًَ خشیذاس !
تا اعتلادٍ اص دعتگاٍ کاستخْاى ؽوا هجثْس تَ هثْل ّجَ ًوذ تاال یا چک اص طشف هؾتشی ًیغتیذ
کَ ایي کاس خطض ّ سیغک پزیشػ چک ّ پْل تولثی سا اصتیي هیثشد!
پظ اص کؾیذى کاست سعیذ هؾتشی تَ صْست اتْهاتیک ّ خْدکاس صادس هیؾْد ّ توام هؾخصات
هؾتشی ّ اهضای آى ًیض ثثت هیگشدد!
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تا ایٌجا تا دعتگاٍ کاستخْاى ّ کاسکشدى تا آى ّ اهکاًاتؼ آؽٌا ؽذین حال تَ ایي هْضْع
هیپشداصین کَ تا تْجَ تَ اُویت ایي هْضْع عاصهاى داسایی کل کؾْس دعتْس اعتلادٍ اص ایي
دعتگاٍ سا تشای چَ اصٌاكی صادس کشدٍ اعت ؟
دس صهیٌَ اعتلادٍ اص دعتگاٍ ُای کاستخْاى دس هشحلَ اّل اؿلة تاًک ُا ّ هْعغات هالی
اػتثاسی دس کؾْس هْظق تَ اعتلادٍ اص دعتگاٍ  posؽذًذ .
ّ تا تْجَ تَ ّیژگی ُا ّ اهکاًاتی کَ دعتگاٍ دس اختیاس هصشف کٌٌذٍ هشاس هیذُذ عاصهاى
تاصسگاًی کلیَ اصٌاف سا هکلق عاختَ کَ تا پایاى عال جاسی اص دعتگاٍ ُای کاست خْاى دس
كشّؽگاٍ ّ یا هحل کاس خْد اعتلادٍ کٌٌذ !
ایي هاًْى ؽاهل توام اصٌاف ّ خشدٍ كشّؽاى هیؾْد ّلی تؼذ اص اتالؽ آى تا کٌْى ًیض ٌُْص ًیوی
اص اصٌاف اص ایي دعتگاٍ اعتلادٍ هیکٌٌذ !
هاًْى اعتلادٍ اص  posدس پایاًَ ُای كشّػ اص عال  3131اسائَ ؽذٍ اعت ّ دس تثصشٍ ایي هاًْى
ًیض اخطاسی دادٍ ؽذٍ اعت کَ دس صْست گزؽتي اص صهاى هوشس اعتلادٍ اص دعتگاٍ  posدس پایاًَ
ُای خشیذ تَ اصای ُش هاٍ تاخیش ّاحذ صٌلی هثلؾ یک هیلیْى سیال جشیوَ هیؾْد !
ایي هاًْى دس تشًاهَ پٌجن هجذد هْسد تاکیذ هشاس گشكت ّ عایش اصٌاف سا هکلق تَ اعتلادٍ اص
کاستخْاى گشداًذ.
اص اُذاف اصلی ایي هاًْى هیتْاى تَ اُویت حوْم هصشف کٌٌذٍ اؽاسٍ کشد تا هؾتشی تَ اصای
خشیذی کَ اًجام هیذُذ هاکتْسی دسیاكت کٌذ ّ هثلؾ آى ًیض ثثت گشدد .
ُوچٌیي عاصهاى اهْس هالیاتی کؾْس ًیض اػالم کشدٍ اصٌاف ؽشط ًصة صٌذّم كشّػ یا ُواى
 posاص هؼاكیت پشداخت دسآهذ عاالًَ تا عوق  31هیلیْى تْهاى تشخْسداس هیؾًْذ !
اصٌاف اعتلادٍ کٌٌذٍ اص  posهیتْاًٌذ تا ًصة ایي دعتگاٍ اص تغِیالت هاًًْی آى ًیض تشخْسداس
ؽًْذ.
ُوچٌیي اگش ًشم اكضاسی کَ اعتلادٍ هیکٌٌذ هاًٌذ ًشم اكضاس حغاتذاسی پاسهیظ توام گضیٌَ ُای
الصم تشای كاکتْس صدى سا داؽتَ تاؽذ (هاًٌذ جوغ كشّػ ّ صذّس كاکتْس) ّ ُوچٌیي هاتلیت اتصال
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تَ دعتگاٍ ُای  posسا داؽتَ تاؽذ دیگش ًیاصی تَ خشیذ یا ًصة هجذد یک  posكشّؽگاُی
جذیذ سا ًذاسیذ .
دس حال حاضش اص اّل عال جاسی عاصهاى هالیاتی کؾْس اصٌاكی هاًٌذ كشّؽٌذگاى طال ّ جْاُش
(خشدٍ كشّؽی ػوذٍ كشّؽی طال عاصی)  ,كشّؽٌذگاى آُي آالت  ,كشّؽٌذگاى لْاصم صْتی ّ
تصْیشی ,عایش كشّؽٌذگاى لْاصم خاًگی کَ ؽاهل ًلتی تشهی ّ گاصی هیؾْد ,كشّؽٌذگاى
هاؽیي ُای اداسی ّ هطؼات ّلْاصم آى (خشدٍ كشّؽی) ,عایش سعتْساى ُا هذسى ّعٌتی ,عایش
تاالسُای پزیشایی ّ ُتل ُای پاییي تش اص 1عتاسٍ  ,عایش اهالک ّ هغتـالت ّ ُوچٌیي داسّخاًَ
ُایی کَ هلضم تَ ًگِذاسی كایل ُای الکتشًّیکی ّ اسائَ آى تَ عاصهاى هالیاتی کؾْس ُغتٌذ
تایذ هجِض تَ ایي عیغتن تاؽٌذ!
ّلی تا تْجَ تَ ّیژگی ُا ّ اهکاًاتی کَ ایي دعتگاٍ تشای صٌق كشّؽٌذٍ ّ هصشف کٌٌذٍ داسد
دس صْست اعتلادٍ ّ هجِض ؽذى عایش پایاًَ ُا تَ ایي عیغتن عشػت پیؾشّی کاس تشای دّ
طشف هؼاهلَ تیؾتش هیگشدد!.....
دس حال حاضش تیؾتش اصٌاف تشای ثثت هؼاهالت خْد اص ًشم اكضاسُای هالی ّ حغاتذاسی اعتلادٍ
هی کٌٌذ  ،حال اعتلادٍ اص  posدس کٌاس اعتلادٍ اص ًشم اكضاس حغاتذاسی ّ ثثت دسیاكت ُا ّ
پشداخت ُا ؽایذ کوی صهاى تش تاؽذ ّ اهشّصٍ ُوَ ػالهَ هٌذ تَ ایي هْضْع ُغتٌذ کَ عشػت
اًجام کاس خْد سا تا اعتلادٍ اص اهکاًاتی کَ ًشم اكضاسُای حغاتذاسی ّ هالی دس اختیاس ها هشاس هی
دٌُذ اكضایؼ دٌُذ .ها دس هجوْػَ ًشم اكضاس حغاتذاسی پاسهیظ ُوْاسٍ تْجَ تَ ایي ًکتَ ّ
ًیاصُای هؾتشیاى سا عشلْحَ کاس خْد هشاس دادٍ این دس ُویي ساعتا ّ دس پی ُوکاسی تا تاًک
پاعاسگاد هؾتشیاًی کَ  pc posایي تاًک سا دس اختیاس داسًذ هی تْاًٌذ تا اعتلادٍ اص اهکاى جذیذ
ًشم اكضاس حغاتذاسی پاسهیظ  pc posخْد سا تَ ًشم اكضاس حغاتذاسی خْد هتصل ًوایٌذ ّ دسیاكتِا
ّ پشداختِای خْد سا هغتویوا اص داخل ًشم اكضاس حغاتذاسی تَ دعتگاٍ هٌتول ًوایٌذ ّ عشػت
کاس خْد سا اكضایؼ دٌُذ.
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