
 طشفت پشٍطُيفشم گضاسش پ
 يسٍستائ يّا ذاس هٌظَهِيِ طشح تَسؼِ پايٍ تْ استاى يسٍستاّا يٍ اضتغالضائ يبشًاهِ تَسؼِ التصادي يتذٍ

 هطاٍس( يهٌْذس يّا )ٍيظُ ضشکت
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 ن گضاسش: يخ تٌظيتاس
 اؾتبى ظًجبى ٍ ضًٍَقت آى ثِ ػبهل چْبضم اضؾبل قسُ اؾت( يبز هؿىي اًمالة اؾالهيَؾت ًبهِ قوبضُ ..................... هَضخ ....................... ثِ ثٌيي فطم ثِ پي)ا

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ن کٌٌذُ گضاسش:يهطخصات تٌظ
  04533253440: تلفي   هٌذسيي هطاٍس آستا ًمطيٌِ ضْشهطاٍس:  يًام ضشکت هٌْذس

 اهضا: 04143550400تلفي:      سؼيذ ًجفيش ػاهل: يهذ يًام ٍ ًام خاًَادگ

 اهضا: 04122410543تلفي:    سٍح اهلل بيات سستوياس ضشکت هطاٍس: ياالخت ٌذُ تاميًام ًوا

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 طشفت پشٍطُ:يدسصذ پ

 .....................................: يخ اسسال گضاسش لبليتاس

 دسصذ .....................................: (هغبلؼبت ضاّجطي وبضقٌبؾي وويتِ)هصَة  يطشفت دس گضاسش لبليدسصذ پ

 دسصذ 20: حاضش گضاسشدس  يطٌْاديپطشفت يپسصذ د

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 تَجِ:
د اضؾبل گعاضـ يتبض يس ٍ جبيد ػمس لطاضزاز تبوٌَى ضا ًبم ثطزُ ٍ قطح زّيثبقس، هجوَع الساهبت اظ تبض يه هيگعاضـ حبضط، گعاضـ قوبضُ  وِ يزض صَضت -1

 س.يثگصاض يضا ذبل يكطفت لجليٍ پ يلجل

ّب ٍ  اظ زؾتگبّْب ٍ ضٍؾتبّب )ثب شوط ًبم زؾتگبُ ّب ل پطؾكٌبهِيس، الساهبت اًجبم قسُ زض ذصَل تىويلطاض زاض ّب ل پطؾكٌبهِيوِ زض هطحلِ تىو يزض صَضت -2

 س.ييبززاقت ًوبيّب( ضا  يّب ٍ ثركساض ياًجبم قسُ ثب فطهبًساض يّب يهطاجؼِ قسُ ٍ ّوبٌّگ يضٍؾتبّب

ّب ٍ قطح ذسهبت،  ت ؾطفصليٍ ضػبپطٍغُ  يثِ اّساف ٍ زؾتبٍضزّب يبثيس، ثِ ؾَاالت هطثَط ثِ زؾتيلطاض زاض ييًْب يّب ي گعاضـيوِ زض هطحلِ تسٍ يزض صَضت -3

 س.يثِ زلت پبؾد زّ

ٌس اضؾبل يطُ )زض فطايٍ ؾٌس ٍ غ يلي( ٍ هتي گعاضـ تحلّب ل پطؾكٌبهِيٌس تىويلن ٍ صَضتجلؿِ )زض فطايػىؽ ٍ ف :زض ّط وسام اظ هطاحل، هؿتٌسات هطثَعِ اػن اظ -4

 س.يياضؾبل ًوب CDَؾت زض لبلت ي( ضا ثِ پييگعاضقبت ًْب

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 (س اضبفِ قَزيجس يبظ ؾغطّبيزض صَضت ً) :گضاسش حاضش يدس ط ي ضشکتياًجام ضذُ تَسط ا يّا تيؼالفالذاهات ٍ 

 خ اًجاميتاس ت ٍ الذاميػٌَاى فؼال فيسد
 هستٌذات اسسال ضذُ

 شيخ يبل

  * 19/8/97 هبٌّكبىقْطؾتبى ثطگعاضي جلؿبت ّوبٌّگي ثب هؿئَليي قْطؾتبًي  1

  * 19/8/97 ثطگعاضي جلؿبت تَجيْي زّيبضاى ثرف هطوعي هبٌّكبى 2

  * 20/8/97 هبٌّكبى اًگَضاىثطگعاضي جلؿبت تَجيْي زّيبضاى ثرف  3

  * 28/08/97 ايجطٍز قْطؾتبىثطگعاضي جلؿبت ّوبٌّگي ثب هؿئَليي قْطؾتبًي  4

  * 28/08/97 قْطؾتبى ايجطٍز ٍ حلت ثطگعاضي جلؿبت تَجيْي زّيبضاى ثرف هطوعي 5

 *  30/7/97 هَلؼيت هٌظَهِثطضؾي  6

 *  5/8/97 ثطضؾي ؾبذتبض وبلجسي 7

 *  10/8/97 ؾبذتبض هحيغي  ثَم قٌبذتي اٍليِ  ثطضؾي 8

 *  15/8/97 فطٌّگي –ؾبذتبض اجتوبػي  اٍليِ  ثطضؾي 9

 *  15/8/97 ثطضؾي اٍليِ ؾبذتبض التصبزي 10



 هطاٍس( يهٌْذس يّا )ٍيظُ ضشکت   طشفت پشٍطُيفشم گضاسش پ

 يسٍستائ يّا ذاس هٌظَهِيِ طشح تَسؼِ پاياستاى صًجاى ٍ تْ يسٍستاّا يٍ اضتغالضائ يتَسؼِ التصادي بشًاهِ يتذٍ
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 :الذاهات اًجام ضذُ ٍ ّا تيفؼال ضشح
ٍضؼيت ، قٌبؾٌبهِ آثبزيْب، ًمكِ ّبي هَضَػي ٍ هَضؼي -ؾبيت ٍظاضت وكَض، هطوعآهبض ايطاىاؾتفبزُ اظ ثب : هَلؼيت هٌظَهِ ّب •

قٌبؾبيي قسُ عطح ّبي فطازؾت ًيع  اّساف پيف ثيٌي قسُ زض ٍ جغطافيبيي، عجيؼي، ؾيبؾي ٍ ازاضي ّط وسام اظ هٌظَهِ ّب ثطضؾي گطزيس

 اؾت.

، ًمكِ ّب ٍ تصبٍيط هَضَػي ٍ هَضؼي، تصبٍيط هبَّاضُ اي ٍ اؾٌبز ؾبيت ؾبظهبى َّاقٌبؾي: ثب اؾتفبزُ اظ ؾبذتبض هحيغي ٍ ثَهي قٌبذتي •

ؾبذتبض ظهيي قٌبؾي، ضيرت قٌبؾي، اللين، ٍضؼيت ذبن ٍ حبصلريعي آى، پَقف گيبّي والى، هٌبعك حفبظت قسُ ٍ ثطضؾي ، ثبالزؾت

 .گطفتِ اؾت اٍليِ اظ هٌبثغ آة صَضت

ثصَضت اٍليِ  طاوٌف اضاضيتؼساز ٍ ًحَُ پطاوٌف ؾىًَتگبُ ّب، ثطضؾي اٍليِ قجىِ ّبي اضتجبعي هٌظَهِ ّب  ٍ قىل  ٍ پ: ؾبذتبض وبلجسي •

 ثطضؾي قسُ اؾت

ؾبذتبض ؾٌي ٍ جٌؿي هٌغَهِ ، ٍ ؾبلٌبهِ ّبي آهبضي 95تب  45ؾطقوبضي ًفَؼ ٍ هؿىي ؾبل ّب : ثب ثْطُ گيطي اظ فطٌّگي -ؾبذتبض اجتوبػي •

 صَضت گطفتِ اؾت. ّب، ضقس جوؼيت، ثطضؾي اٍليِ  ؾبذتبض ذبًَازُ ٍ ذبًَاض ٍ ؾغح آهَظـ

وويت هٌبثغ ًيطٍي اًؿبًي اػن اظ تؼساز  ٍ ؾبلٌبهِ ّبي آهبضي 90تب  75ٍ هؿىي ؾبل ّب  ؾطقوبضي ًفَؼثب اؾتفبزُ اظ : ؾبذتبض التصبزي •

 ( ثطضؾي قسُ اؾتصٌؼت ٍ ذسهبتقبغليي، ثيىبضاى، جوؼيت فؼبل ٍ ... ، ثرف ّبي التصبزي ّط يه ؾىًَتگبُ ّبي هٌظَهِ )وكبٍضظي، 

 ػبهل چْبضم زض هطحلِ پيگيطي هي ثبقس.ط اؾبؼ ثطًبهِ ظهبى ثٌسي ٍ ضٍـ پيكٌْبزي اضگبًْب ٍ زؾتگبُ ّب ًيع ثاؾتؼالم  •

حال حاضش دس هشحلِ . دس ضذ تکويل ٍ ًْايي خَاّذ ،ي سٍستاييپشسطٌاهِ ّاخز اطالػات الصم اص ادسات ٍ افَق پس اص هَاسد 

  ٍسي ٍ بشسسي اٍليِ هي باضذآجوغ 
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 ذ؟يدس کذام هشحلِ اص پشٍطُ لشاس داسذ ييهطخص ًوا

 ي پطؾكٌبهِ(يثب زؾتگبّْب ٍ تسٍ ي)اػن اظ ّوبٌّگهمذهات پشٍطُ  يالف( آهادُ ساص 

 ل پشسطٌاهِ دستگاّْا ٍ سٍستاّايب( هشحلِ تکو 

 ٍيليي بخص ًخست گضاسضات تحليج( هشحلِ تذ 

 ٍيليي بخص دٍم گضاسضات تحليد( هشحلِ تذ 

  )("يگصاضِ يؾطهب يّب عطح"ٍ  "يػوطاً يّب پطٍغُ"، "وبتيتصو" يحبٍ)اػن اظ اضائِ ؾٌس  يليگضاسضات تحل ييي بخص ًْايهشحلِ تذٍّـ 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ثرف ًرؿت ثط اؾبؼ قطح ذسهبت ّؿتينهطاحل اٍليِ ٍ  ل پشسطٌاهِ دستگاّْا ٍ سٍستاّايهشحلِ تکوتَجِ ثِ هغبلت اضائِ قسُ زض ثب 

 س:يط پبؾد زّيس، ثِ هَاضز ظيوِ زض ّط وسام اظ هطاحل )ج ، ز ، ّـ( لطاض زاض يزض صَضت

 شيخ     يبل  َست اسائِ ضذُ است.يبِ پ ّا ٍ بخص گضاسش فصَل

 شيخ     يبل  ذُ است:يش اضاسُ گشديک فصَل دس سٍکص گضاسش بِ هَاسد صيبِ تفکت ضذُ ٍ يسػا ،ي گضاسشيالضاهات تذٍ

استاى ٍ  يسٍستاّا يٍ اضتغالضائ يبشًاهِ تَسؼِ التصاد يّا الف( هطخص ضذُ است کِ دس کذام بخص اص گضاسش
 شيخ     يش استفادُ ضذُ است:  بلي، اص اسٌاد باالدست صيسٍستائ يّا ذاس هٌظَهِيطشح تَسؼِ پا

 ذ:ييي ًوايّش سٌذ هؼ يسٍبشٍش استفادُ ضذُ، سا يص کِ دس گضاسش خَد اص اسٌاد ييّست، بخطْا يکِ پاسخ بل يدس صَست
 تَؾؼِ اؾتبىيؾٌس پب ِ 

 آة( ي، وكبٍضظي، صٌؼت ٍ هؼسى، فطٌّگ ػوَهي، ذسهبت، ػوطاى ٍ قْطؾبظيگطزقگط يّب هٌتكطُ اتبق فىط تَؾؼِ اؾتبى )هكتول ثط ثرف ياؾٌبز ضاّجطز ٍ 



 هطاٍس( يهٌْذس يّا )ٍيظُ ضشکت   طشفت پشٍطُيفشم گضاسش پ

 يسٍستائ يّا ذاس هٌظَهِيِ طشح تَسؼِ پاياستاى صًجاى ٍ تْ يسٍستاّا يٍ اضتغالضائ يتَسؼِ التصادي بشًاهِ يتذٍ
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 جلس( 20ف اؾتبى ) هكتول ثط يهغبلؼبت آهب 

 ف اؾتبىيبلؼبت آهبؾٌتع هغ 

 اؾتبى يگصاضِ يؾبهبًِ وبضا ٍ ؾٌس تَؾؼِ اقتغبل ٍ ؾطهب 

 ثطًبهِ قكن تَؾؼِ اؾتبى 

 ؿت، صٌؼت ٍ هؼسى، يظ ظي، هحيت ثسًي، تطثي، ثبظضگبًي، اًطظيآة، آهَظـ ػوَه يّب تَؾؼِ اؾتبى ) قبهل ثرف يضاّجطز يّب ثطًبهِ يبثيف ٍ اضظقياؾٌبز پب
 ٍ حول ٍ ًمل ( ي، وكبٍضظيآهَظـ ػبل

 ياِ يعطح تَؾؼِ ٍ ػوطاى )جبهغ( ًبح 

 ّب اؾٌبز تَؾؼِ قْطؾتبى 

طشح ّا بشسسي ضذُ ٍ اّذاف ٍ ساّبشدّا پيص بيٌي ضذُ ضٌاسايي ضذُ است کِ پس اص تکويل پشسطٌاهِ ّا ٍ کليِ 

 اخز ًظشات اداسات، ًْايي خَاّذ ضذ

ک ي يث ّوجَاسياص ح ييايٍ جغشاف يالتصاد يي بخطيٍ استباطات ب يب( دس گضاسش، استباطات دسٍى بخط
  شيخهَسد تَجِ لشاس گشفتِ است.    يشاهًَيپ يّا ضْشستاى با ضْشستاى

 ي استباطات لحاظ ضذُ است؟ يا ،دس کذام بخص اص گضاسش ذييى، هطخص ًوابَد يدس صَست بل

................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 شيخن ضذُ است: يتٌظ ييسٌذ تَسؼِ سٍستاج( 
 شيخ  َست اسسال ضذُ است:ي: سٌذ دس پيدس صَست بل

 شيخ.    باضذ يه "يگزاسِ يسشها يّا طشح"ٍ  "يػوشاً يّا پشٍطُ"، "واتيتصو" يحاٍ ن ضذُ،يتٌظ ييسٌذ ًْا

................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 يت ضذُ است: بليسػا يدس گضاسش اسسال طشح ٍ گضاسش بشًاهِ دس ّا بخص ٍ د( ضشح خذهات ٍ فصَل
 َست اسائِ ضذُ است؟يّا ٍ فصَل بشًاهِ ٍ طشح دس گضاسش حاضش بِ پ ک اص بخصيذ کذاهيي: هطخص ًوايدس صَست بل

 دليل ػذم تکويل اطالػات هَسد ًياص، گضاسش اسسال ًطذُ استِ ب
 

 ييسٍستا ييٍ اضتغالضا يي بشًاهِ تَسؼِ التصاديتذٍدس  -1
 اتيکل: اٍل بخص 
  هَجَد ٍضغ ليتحل ٍ فيتَص اسٌاد ٍ يدٍم: بشسسبخص 
 ٍييسٍستا ييصا اضتغال ٍ يالتصاد تَسؼِ بشًاهۀ ييبخص سَم: تذ 
 

 ييسٍستا يّا ذاس هٌظَهِيي طشح تَسؼۀ پايدس تذٍ -2
 ً هٌظَهِ يکاسکشد -يساختاس يّا يظگيٍ ليتحل ٍ ضٌاخت: خستبخص 

 هٌظَهِ تيهَلؼ 
 يهحل جبهؼِ ًگبُ اظ هٌظَهِ يسيول هؿبئل ييقٌبؾب 
 ٍيقٌبذت ثَم -يغيهح ًظبم يػولىطز ٍ يؾبذتبض يّب يػگي 
 ٍهٌظَهِ ٍ ّب ؾىًَتگبُ ؾغح زض يوبلجس ًظبم يّب يػگي 
 هٌظَهِ ٍ ّب ؾىًَتگبُ ؾغح زض يفطٌّگ -ياجتوبػ ػولىطز ٍ ؾبذتبض 
 هٌظَهِ ٍ ّب ؾىًَتگبُ ؾغح زض يلتصبزا ػولىطز ٍ ؾبذتبض 
 ٍهٌظَهِ ٍ ّب ؾىًَتگبُ ؾغح زض يتيطيهس -يبؾيؾ يػولىطزّب ٍ ؾبذتبضّب يػگي 
 هٌظَهِ يؾىًَتگبّ قجىة ييفضب ًظبم ػولىطز ٍ ؾبذتبض 

 بخص دٍم 
 ازؾتفط يّب عطح ٍ ّب ثطًبهِ زض هٌظَهِ گبُيجب 
 ساضيپب تَؾؼِ ثط هؤثط يوبضوطز -يؾبذتبض يطٍّبيً ٍ ػَاهل ييقٌبؾب ٍ ّب تيهحسٍز ٍ ّب تيلبثل ليتحل 
 ِهٌظَهِ ساضيپب تَؾؼة ييفضب يعيض ثطًبه 
 (يكٌْبزيپ ثطًبهة) هٌظَهِ ساضيپب ٍ ّوبٌّگ تَؾؼة ثطًبهة يزؾتبٍضزّب ٍ يعطاح 

 اسٌاد طشح -بخص سَم 
 عطح يْبزكٌيپ ضَاثظ ٍ بضّبيهؼ



 هطاٍس( يهٌْذس يّا )ٍيظُ ضشکت   طشفت پشٍطُيفشم گضاسش پ

 يسٍستائ يّا ذاس هٌظَهِيِ طشح تَسؼِ پاياستاى صًجاى ٍ تْ يسٍستاّا يٍ اضتغالضائ يتَسؼِ التصادي بشًاهِ يتذٍ
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 عطح يّب ًمكِ

 شيخ اسائِ ضذُ است. طشح يّا مطًِ

 ِيضؾو يّب ًمك 

 ِجبىيپكت يّب ًمك 
 

 شيخ  :حاصل ضذُ است پشٍطُ يٍ دستاٍسدّااّذاف ّـ( 
 دسصذ 5 :استاى يسٍستاّا يٍ اضتغالضائ يبشًاهِ تَسؼِ التصاد بِ اّذاف يابيضاى دستيه -1

 ًَع ّذف:بِ با اضاسُ 
  :ُّسف ثطًبهِ يضٍؾتبّب يٍ اقتغبلعائ يتَؾؼِ التصبزّذف ػوذ 
 ٍ ظُ:ياّذاف 

 ِهحَض  ٍ تَؾؼِ التصبز صبزضات ييت التصبز ضٍؾتبيٍ تمَ يا هٌغمِ يعيض ثطًبه 
 ب ثرف؛يّسف زّؿتبى  يزض ضٍؾتبّب يظائ ٍ اقتغبل يتَؾؼِ التصبز ياؾبؾ يتٌگٌبّب ّب ٍيّب، تَاًوٌستيهع يل ضاّجطزيٍ تحل يقٌبذت ػلو 

 ب ثرف؛يّسف زّؿتبى  يزض ضٍؾتبّب يظائ ٍ اقتغبل يتَؾؼِ التصبز يّبياظ تَاًوٌس يطيگجْت ضفغ تٌگٌبّب ٍ ثْطُ يثؿتطؾبظ 

 ب ثرف؛يّسف زّؿتبى  يظا زض ضٍؾتبّباقتغبل يتصبزال يّبيگصاضِيؾطهب يّبتيي اٍلَيي، ّسفوٌس وطزى ٍ تؼيؾبظىپبضچِي 

 َّسف  يزض ضٍؾتبّب يطزٍلتيس ثب هكبضوت ثرف غيطُ تَليطُ اضظـ ٍ ظًجيل ظًجيس ثط تىويثب تبو يسيتَل يسيجس يّبتيجبز ظطفيهَجَز ٍ ا يّبتيت ظطفيتم
 ب ثرف؛يزّؿتبى 

 َيزض ضٍؾتبّب يظائ ٍ اقتغبل يّسف( زض تَؾؼِ التصبز يٌفؼبى ضٍؾتبّبيي ٍ شي)ؾبوٌ يٍ هطزه ي، تؼبًٍي، ذصَصيهكبضوت ثرف ػوَه يؾبظٌِيت ٍ ًْبزيتم 
 ب ثرف.يّسف زّؿتبى 

 

 دسصذ 5استاى صًجاى:  يسٍستائ يّا ذاس هٌظَهِيطشح تَسؼِ پا بِ اّذاف يابيضاى دستيه -2

 ًَع ّذف: بِ با اضاسُ
 ساضيتَؾؼِ پب يفضبئ يعيثط اصَل ثطًبهِ ض يهجتٌ يضٍؾتبئ يّب كطفت هٌظَهِيپ :يّذف اصل 
 ياّذاف فشػ: 

 ُهحسٍز هياوَلَغ- يؼيعج هٌبثغ اظ ساضيپب ٍ ؾبظگبض يثطزاض ثْط 
 َياجتوبػ تؼبهالت قجىِ تيتم 
 َهٌظَهِ تَؾؼِ ٌسيفطا زض وسذالىيش هكبضوت تيتم 
 َيهل ٍ يا هٌغمِ تَؾؼِ ثب ييّوگطا ٍ ًَسيپ زض يهحل التصبز تيتم 
 (ضٍؾتب ٍ قْط ثِ ىپبضچِي ًگبُ ثب)هجبٍض يّب هٌظَهِ ثب ّوبٌّگ هٌظَهِ يقجىْب ييفضب اًتظبم 
 ٍييضٍؾتب هٌظَهِ كطفتيپ وبضآهس تيطيهس يثطا الظم يچبضچَثْب ييتس 
 هطتجظ يزؾتگبّْب يّب ثطًبهِ يثرك ييث ٍ يفطاثرك يّوبٌّگ 

 

 دسصذ 5ي گضاسش: ين ايدّا دس صهاى تٌظضاى تحمك دستاٍسيه -3

 ًَع دستاٍسد:بِ با اضاسُ 
 ب ثرفيزّؿتبى  ّسف يساض ٍ ضًٍك وؿت ٍ وبض زض ضٍؾتبّبيجبز اقتغبل پبيا 

 يقْط – ييضٍؾتب يٍ تؼبزل ثرك يوبّف قىبف تَؾؼِ التصبز 
 َب ثرفيزّؿتبى  ّسف يزض ضٍؾتبّب ياًَس ثب التصبز هٌغمِيصبزضات هحَض زض پ يت التصبز هحليتم 

 ب ثرفيّسف زّؿتبى  يضٍؾتبّب يف هكبضوت التصبزيافعا 

 ؛يتَؾؼِ التصبز يّبزض عطح يلىطزگبى هحليهكبضوت تحص يؾبظتيبى ٍ ظطفيضٍؾتبئ يالتصبز يتَاًوٌسؾبظ 

 بى؛يكت ضٍؾتبئيثِ التصبز ٍ هؼ يثركتٌَع 

 يٍ زضٍى ًؿل يي ًؿليٌِ ػسالت ثيزض ظه يهغبثك ثب اّساف التصبز همبٍهت يؿتيساض اظ هٌبثغ ظيًِ ٍ پبػبزال يؾْن ثط 
 ب ثرفيّسف زّؿتبى  يضٍؾتبّب يالتصبز يّب تيطُ اضظـ فؼبليػبزالًِ ػَاهل زض ظًج يؾْن ثط 

 ب ثرفيزّؿتبى  ّسف يزض ضٍؾتبّب يٍضف ؾغح زضآهس ٍ اضتمبء ؾغح ثْطُيافعا 

 َييضٍؾتب ييٍ اقتغبلعا يزض اًجبم هغبلؼبت تَؾؼِ التصبز ييتوطوعظزا تيتم 

 ييثبظگكت هْبجطاى ضٍؾتب يعُ ثطايًگجبز ايٍ ا يت ضٍؾتبئيت جوؼيتثج. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



 هطاٍس( يهٌْذس يّا )ٍيظُ ضشکت   طشفت پشٍطُيفشم گضاسش پ

 يسٍستائ يّا ذاس هٌظَهِيِ طشح تَسؼِ پاياستاى صًجاى ٍ تْ يسٍستاّا يٍ اضتغالضائ يتَسؼِ التصادي بشًاهِ يتذٍ
 

5 

 

 :حاضش ن ًظاست دس هَسد گضاسشيت يّا يجِ بشسسيًت

 
 ك تش ٍ اسسال هجذد داسديي دليياص بِ تبيً    اص بِ اصالح داسديً    ذ استييهَسد تاگضاسش 

 

 :باضذ يه لياسسال هجذد، هَاسد بِ ضشح ري ٍ ييا تبياص بِ اصالح يدس صَست ً
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