
 «:صوا»ّگْ با  کؼْر در گفت  کارداًی  رئیض ًظام

ُای شغلی پایدار برای  است/ دالیل ًبود فرصت ُا فراُن شدٍ هٌِدسی با کارداى تعاهل ًظامزهیٌَ 
 ُای ساختواًی  تکٌسیي

هٌِذطی طاختواى کؼْر با اػضای ُیات هذیزٍ طاسهاى ًظام کارداًی  ًؼظت هؼتزک رئیض ػْرای هزکشی طاسهاى ًظام -صوا

ُا در ػزصَ صٌؼت طاختواى در دفتز ػْرای  اًذیؼی بزای حضْر کارداى کارُای ُنکؼْر باُذف ایجاد تؼاهل بیي ایي دّ صٌف ّ ًیش راُ

 هزکشی طاسهاى ًظام کارداًی طاختواى بزگشار ػذ.

بَ گشارع خبزًگار صوا در جزیاى بزگشاری ایي ًؼظت، 
رئیض ػْرای هزکشی طاسهاى ًظام کارداًی -داراب صفزی

هزکشی  طاختواى کؼْر با اػارٍ بَ تؼاهل هطلْب ػْرای
اهلل  هٌِذطی با طاسهاى ًظام کارداًی اس تذابیز فزج ًظام

ُای  هٌظْر فزاُن کزدى سهیٌَ حضْر فؼال کارداى رجبی بَ

ّطاس خبز داد ّ گفت:  فٌی طاختواى در ػزصَ طاخت
هٌِذطی  هقزر ػذ رئیض ػْرای هزکشی طاسهاى ًظام

ُای  ای بَ رّطای طاسهاى ًاهَ کؼْر با ابالؽ 
طاختواى، اس آًِا درخْاطت ًوایذ تا ضوي  هٌِذطی ًظام

ُای ًظام  بزگشاری جلظَ هؼتزک با رّطای طاسهاى

تز  کارداًی طاختواى، راُکارُای السم بزای حضْر فؼال
 ّطاس را هِیا کٌٌذ.  ُا در ػزصَ طاخت کارداى

تزیي  حال بَ تؼزیح هِن صفزی ضوي اػالم ایي خبز درػیي
ُای ػغلی پایذار بزای ایي قؼز تاکیذ  ّطاس ّ دالیل فقذاى فزصت ُا اس ًظام طاخت دالیل کٌار گذاػتَ ػذى کارداى

ُا  ّطاس، افشایغ تؼذاد هٌِذطاى ّ ًیش غفلت اس جایگاٍ کارداى ّ بز طَ ػاهل اصلی اػارٍ کزد ّ گفت: رکْد طاخت
 ُا در صٌؼت طاختواى اطت.  گیزی کارداىّطاس طَ ػاهل اصلی هغفْل هاًذى بَ کار در ػزصَ طاخت

ُای فٌی در ػزصَ  گیزی اس کارداى حال با اػارٍ بَ ضزّرت بِزٍ رئیض طاسهاى ًظام کارداًی طاختواى کؼْر درػیي

ّیژٍ در حْسٍ ًظارت ّ اجزا بَ تبؼات غفلت اس بَ کارگیزی ایي  ّطاس بَ هٌظْر تکویل سًجیزٍ طاخت صٌؼت طاختواى بَ

ُا را اس پیاهذُای کوزًگ ػذى حضْر  هذکْر اػارٍ کزد ّ کاُغ هیاًگیي ػوز هفیذ طاختواى قؼز در صٌؼت
 ّطاس ارسیابی کزد. ُا در ػزصَ صٌؼت طاخت کارداى

ُا را بَ دلیل ػذم ارجاع کار  رئیض ػْرای هزکشی طاسهاى ًظام کارداًی طاختواى یکی اس دالیل کاُغ تؼذاد کارداى

ُا بزای ایٌکَ در صحٌَ  بَ آًِا گزایغ آًِا بَ طوت اخذ هذرک کارػٌاطی ػٌْاى کزد ّ گفت: بظیاری اس کارداى

غ کارداًی بَ کارػٌاطی طْق پیذا کٌٌذ کَ در ًتیجَ ایي اًذ کَ اس هقط ّطاس بَ کار گزفتَ ػًْذ ًاگشیز ػذٍ طاخت
ُا با طزػت  ُا رّس بَ رّس در حال کاُغ اطت ّ اس طزفی تؼذاد هٌِذطاى در هقایظَ با تؼذاد کارداى اهز آهار کارداى

 سیادی در حال افشایغ اطت.

ًیزُّای اجزایی هاُز ّ صفزی با یادآّری ایي هْضْع کَ صٌؼت طاختواى ًیاسهٌذ تخصص ّ بَ کارگیزی ُوَ 

هتخصص ّ کارآهذ اس جولَ هٌِذص، کارداى فٌی ّ کارگز هاُز اطت تاکیذ کزد: غفلت اس بَ کارگیزی ًیزُّای 
ُای با کیفیت پاییي ّ با ػوز هفیذ  هتخصص ّ هاُز در صٌؼت طاختواى باػث خْاُذ ػذ کَ ػاُذ تْلیذ طاختواى

 تز باػین. کن

ُا در بزابز سلشلَ هقاّم باػٌذ  ُا افشایغ یابذ ّ ًیش طاختواى حال تاکیذ کزد: بزای ایٌکَ ػوز هفیذ طاختواى ّی درػیي

 ّطاس در ایي صٌؼت حضْر داػتَ باػٌذ.  ُای طاخت تواهی حلقَدر کٌار هصالح هزغْب بایذ 

رئیض ػْرای هزکشی طاسهاى ًظام کارداًی طاختواى در پایاى اس حوایت ّ اُتوام ریاطت ػْرای هزکشی طاسهاى 
 ّطاس تؼکز ّ قذرداًی کزدًذ. ُا در ػزصَ طاخت هٌظْر حضْر فؼال کارداى هٌِذطی طاختواى کؼْر بَ ًظام

 ام/اًتِای پی
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