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ثرای تَليذ سالح هٌتظر هَافقت ّيچکس ًخَاّين ثَد،اقتذار عبریِای عست ًویآٍرد
سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیس خٕٟٛس ٌفتٔ :ب ٞش سالحیال
و٘ ٝیبص داشت ٝثبشیٓ ،آٖ سا تِٛیذ یب تٟی ٔ ٝوٙیٓ  ٚدس ایٗ ساٙٔ ٜتؾالش
٘ؾش ٔثجت ٛٔ ٚافمت ٞیچ وس ٘خٛاٞیٓ ثٛد.
ثٌ ٝضاسش ثبشٍب ٜخجشٍ٘بساٖ خٛاٖ؛ یدت االسحْ  ٚاِالٕالمالّالٕالیالٗ
یمٗ سٚیب٘ سئیس خٕٟٛس وشٛسٔبٖ دس ٔشاسٓ سٚص استش و ٝدس
خٛاس ٔشلذ أبْ خٕی( ٙس )ٜثشٌضاس شذ ،اؽٟبس وشد :استش ثب ا٘ؾجبط،
اٍ٘یض ٚ ٜاخحق ،آٔٛصش وبف  ٚسالح  ٚتالدالٟالیالضان ٔالذسٖ ٚ
آٔبدٌ وبُٔ ٕٛٞاس ٜیه لذسن ٔ ٟٓثبصداس٘ذ ٜثشای خالٕالٟالٛسی
اسحٔ ایشاٖ  ٚدفبؿ اص آة ،خبن ٔیٟٔٗبٖ ثٛد ٜاست.
سئیس خٕٟٛس افضٚدٚ :ؽیف ٝاستش یالشاسالت اص تالٕالبٔالیالت اس ال
سشصٔیٗٔبٖ  ٚیفؼ ٘ؾبْ خٕٟٛسی اسحٔ ایشاٖ  ٚاستفالحَ وشالٛس
است.
سئیس خٕٟٛس وشٛسٔبٖ ثیبٖ وشد :استش ثب اثتىبس  ٚخحلیت چ ٝدس
ایبْ دفبؿ ٔمذس  ٚچ ٝپس اص آٖ ،ثشای طٙبیـ دفبف وشٛس دس وٙبس
سبیش سصٔٙذٌبٖ آٔبدٌ وبف سا دس ٔ ٕٝٞمبعـ یمبس ٘شالبٖ دادٜ
استِ ،زا وشٛس ثب ٚخٛد ایٗ تٛإ٘ٙذی دس ثشاثش تٛعئ ٝثالیالٍالب٘الٍالبٖ،
داسای ثبصٚی تٛإ٘ٙذی است.
ٚی ٌفت :استش دس چبسچٛة لب٘ ٚ ٖٛا٘ضجبط ٔمیش خٛد سا ث والٓ
 ٚوبست  ٚثذٙٔ ٖٚت  ٚادفب ا٘دبْ دادٞ ٚ ٜیچ ٌب ٜدس ثشاثش ٚؽبیال

اهسبل یک هيليَى ٍ ّ 99سار فرصت شغلی ایجبد هیکٌين
سالالشٚیالالس خالالجالالشی سٚص٘الالبٔالال ٝاسنٔ-الالقالالبٖٚ
سئیس خٕٟٛس  ٚسئیس سبصٔبٖ ثش٘البٔال ٚ ٝثالٛدخالٝ
وشٛس ٌفت :ایدبد اشتغبَ ٘ ٝیه ا٘تخبة ،ثالّالىالٝ
شٚست ٌشیض٘بپزیش است.
ثٌ ٝضاسش ایمٙبٔ ،حٕذثبلش ٘ٛثالخالت دس خالّالمالٝ
ٔشتشن ثب افضبی فشاومی ٖٛتِٛالیالذ  ٚاشالتالغالبَ
ٔدّس شٛسای اسحٔ و ٝدس ٔحُ سبصٔبٖ ثش٘بٔٝ
 ٚثٛدخ ٝوشٛس ثشٌضاس شذ ،افضٚدٔ :شٛق ٔ ٚجالذؿ
ثحث اشتغبَٔ ،مبْ ٔقؾٓ سٞجشی ٞمالتالٙالذٔ .الب دس
خّمٝای و ٝدس ٔٛسد آسیتٞبی اختٕبف دس خذٔت ایشبٖ ثٛدیٓ ،فشٔٛد٘ذ و ٝاشتغبَ ث ٝفٛٙاٖ فبٔالُ
اطّ وبٞش آسیتٞبی اختٕبف تّم ٔ شٛدٛ٘.ثخت ثب اشبس ٜث ٝتمٟیُ دس ٔشایُ پشداخت ٚاْٞالبی
اشتغبَ اؽٟبس وشدٔ :ب ث ٝد٘جبَ پَٛپبش ٘یمتیٓ ٞ ٚذف ٔب تِٛیذ ثیىبس ثذٞىبس ٘یمت ،ثّىٞ ٝذف اطّ
ٔب ایٗ است و ٝدس سبَخبسی ثتٛا٘یٓ یه ٔیّیٞ ۳۳ ٚ ٖٛضاس فشطت شغّ دس  ۲۱ثش٘بٔ ٝایدبد وٙیٓ.
ٚی اثشاص أیذٚاسی وشد و ٝتب سبَ ث٘ ٝیٕ ٝخٛد ٘شسیذ ٜاستٌ ،ضاسشٞبی ٘ٛیذثخش اص اشالتالغالبَ ثالٝ
استحضبس ّٔت ایشاٖ سسب٘ذ ٜشٛد.ثش اسبس ایٗ ٌضاسش ،پیش اص سخٙبٖ ٘ٛثخت ،پشٚیض فالتالب سئالیالس
وٕیت ٝأذاد أبْ خٕی( ٙسٌ )ٜفت :تب تبسیخ  ۱2فشٚسدیٗ سبَ خبسی ،یذٚد  ۷4دسطذ افتجبسات و ٝثٝ
وٕیت ٝأذاد أبْ خٕی( ٙس )ٜدس ٔٛسد اشتغبَصای تخظیض داد ٜشذ ٜثٛد ،خزة شذ ٜاست.
ٚی افضٚد :ثشای یذٚد ٞ ۲04ضاس ٘فش اص افشاد تحت پٛشش وٕیت ٝأذاد ٚاْ پشداخت شذ ٚ ٜخٛشجختب٘ٝ
ٕٞىبسی ثب٘هٞب ثب وٕیت ٝأذاد ٔ ٚشدْ ٔتمب ٚاْ خٛة ثٛد ٜاست.فیم ٔٙظٛسیٔ ،قب ٖٚتالٛسالقالٝ
وبسآفشی ٚ ٙاشتغبَ ٚصاسن وبس ،تقب ٚ ٖٚسفب ٜاختٕبف ٘یض ثب اسایٌ ٝضاسش اص ثش٘بٔ ٝاشتغبَ سٚستبیال ،
اؽٟبس داشت :ثش٘بٔ ٝاشتغبَ سٚستبی اص ثیمتٓ دیٔب ٜسبَ  ۲۳۷۱ششٚؿ شذ ٔ ٚب ٘ضدیه دٔ ٚب ٜفالشطالت
داشتیٓ تب ثش٘بٔ ٝاسای ٝتمٟیحن سٚستبی سا آغبص وٙیٓ و ٝع ایٗ ٔذن فقبِیتٞبی خٛث ٞالٓ ا٘الدالبْ
ٌشفت  ٚدستٛساِقُٕ ٔشثٛط ث ٝآٖ تٟی ٚ ٝاثحك شذٚ.ی افضٚد :دس چبسچٛة ایٗ دستٛساِقُٕ ،ثجت٘البْ
ٔتمب یبٖ سٚستبی دس سبٔب٘» ٝوبسا«ا٘دبْ ٌشفت  ٚپس اص ثشسس ششایظ ،فشآیٙذٞب سا تمٟیُ وشدیٓ.
ٕ٘بیٙذٚ ٜصاسن وبس ثب اشبس ٜث ٝایٙى ٝدس ثش٘بٔ ٝاشتغبَ سٚستبی  ،اِٛٚیتٞبی ٔٙغالمال ٝای ایظالب شالذٜ
ٌفت :دس ایٗ ثش٘بٔ ٝسستٞٝبی اِٛٚیت داس دس ثش٘بٔ ٝاشتغبَ سٚستبی  ٚفشبیش تقشی شذ  ٚتالٛا٘مالتالیالٓ
اعّس سٚستبی سا ایظب وٙیٓ.

خٛد اص ّٔت خبیٍب ٜخبط سا ٘خٛاست ٝاست.
سئیس لٔ ٜٛدشی ٝثیبٖ وشد :استش ثب ٚخٛد ایٙى ٝسیبست سا خالٛة
ٔ دا٘ذ ،أب دس آٖ دخبِت ٕ٘ وٙذ  ٚثٚ ٝطیت أبْ سایُ (س )ٜثالٝ
خٛث فُٕ وشد ٜاست.
سٚیب٘ افضٚد :دس سطیٓ ٌزشت ٝدس وٙبس فمبد التظبدی٘ ،بْ طبیالت
ٔٙظجبٖ استش ثشد ٔ ٜشذ أب أشٚص چٙیٗ ششایغ ٚخٛد ٘ذاسد.
سئیس خٕٟٛس ٌفتٔ :ب دس ٔٙغم ٝیمبس غشة آسیب  ٚخالبٚسٔالیالب٘الٝ
ثمش ٔ ثشیٓ ،آ٘دبی و ٝدس ع 04 َٛسبَ ٌزشت ٝشبٞذ تٛعئٞ ٝالبی
ٔختّ ثٛدٜایٓ  ٚث ششٔب٘ٞ ٝشٌب ٜلذسنٞبی خبسخ یضٛس پالیالذا
وشدٜا٘ذ اص ٘فت ٙٔ ٚبثـ التظبدی ایٗ سشصٔیٗ  ٚاص یمبة  ٚرخالبیالش
وشٛسٞبی ایٗ ٔٙغم ٝثشدٜا٘ذ.
سٚیب٘ ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝب دس یه ٔٙغم ٝسبد ٜای دس خالٟالبٖ صیمالت
ٕ٘ وٙیٓ ،اؽٟبس وشد :دس اعشاف ٔب لذسنٞبی ٔتدبٚص ال٘ ٝوشدٜا٘الذ
 ٚیضٛس غیشلب٘٘ ٚ ٘ٛبٔششٚؿ داس٘ذ  ٚدس أٛس ٔٙغم ٝثشخحف ٕٞالٝ
لٛا٘یٗ ثیٗإِّّ دخبِت ٔ وٙٙذ  ٚثذٔ ٖٚدالٛص سالبصٔالبٖ ٔالّالُ ٚ
ثشخحف ٔٙشٛس ایٗ سبصٔبٖ  ٚلٛافذ ثیٗإِّّ خٛدسشا٘ ٝث ٝوشٛسی
تدبٚص ٔ وٙٙذ.
سئیس لٔ ٜٛدشیٌ ٝفت :آٟ٘ب اص ٌشٜٞٚبی تالشٚسیمالتال ثال ٝفالٙالٛاٖ
اثضاسی ثشای ث ثجبت دس ٔٙغم ٝاستفبد ٔ ٜوٙٙذ .دس ایالٗ ٔالٙالغالمالٝ

وشٛسٔبٖ ٘یبصٔٙذ سح ٞبی ثبصداس٘ذ ٜاست تالب دس ثالشاثالش تالٛعالئالٝ
لذسنٞبی ثضسي ثبیمتذ  ٚث ٝتشٚسیمتٞب اخبص٘ ٜذٞذ چشٓ یضٛس
 ٚعٕـ ث ٝوشٛسٔبٖ داشت ٝثبشٙذ.
سٚیب٘ افضٚد :اٌش دس سبَٞبی ٌزشتّٔ ٝت ایشاٖ پالیالشٚص ثالٛد ٜدس
سبی ٝاستش ،سپب ٚ ٜثمیح ٘ ٚیشٚی ا٘تؾبٔ ثٛد ٚ ٜاِالجالتال٘ ٝالیالشٞٚالبی
ٔمّح  ٓٞپشتٛا٘ ٝآٟ٘ب ٞمتٙذ.
سئیس خٕٟٛس وشٛسٔبٖ اؽٟبس وشد :شقبس ٔشدْ فذای استش  ٚاستش
فذای ّٔت ٕٞبٖ شقبسی است و ٝادأ ٝسأ ٜبست  ٚدس ٔمغـ و٘ٛٙ
 ٚیمبس و ٝدس آٖ لشاس داسیٓ ث ٝایٗ شقبس تٛخ ٔ ٝوٙیٓ.
سٚیب٘ ثیبٖ وشد٘ :یشٞٚبی ٔمّح فح ٜٚثش أٙیت  ٚثالجالبن ٘المالش
اسبس سا دس طّح  ٚثجبن ٔٙغم ٝایفب ٔ والٙالٙالذ  ٚأالشٚص ایالشاٖ ٚ
٘یشٞٚبی ٔمّح آٖ ثیش اص ٞش صٔبٖ دیٍشی تبثیشٌزاس ٞمتٙذ.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاٌشچٔ ٝب ث ٝد٘جبَ طّح ٞمتیٓ أب طّالح دس والٙالبس
لذسن ٔٛثش استٌ ،فتٕٞ :الٛاس ٜوشالٛسٞالبیال ایمالبس لالذسن
ٔ وٙٙذ و ٝث٘ ٝیشٞٚبی ث ٔٛخٛد ٔتى ثبشٙذ صیشا التذاس فبسیال ٝای
فضن ٕ٘ آٚسد.
سئیس خٕٟٛس تبویذ وشد :وشٛسٞبی و ٝدس ٔٙغم ،ٝالتذاس خالٛد سا
ث ٝوشٛسٞبی ثیٍب٘ ٚ ٝسطیٕ خقّ اتىب ٔ والٙالٙالذ داسای الالتالذاس
فبسیٝای ٞمتٙذ صیشا التذاس ثب یٕبیت ٔشدْ ثٚ ٝخٛد ٔ آیذ.

پيشٌْبدات اعضبی شَرای شْر در ثَدجِ =? شْرداری تجریس لحبظ شذُ است
سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -شٟشداس تجشیض ٌفالت:
پیشٟٙبدان افضبی شٛسای شٟش تجشیالض دس اِٚالٛیالت
ثٙذی  ٚسدی ٞبی ثٛدخ ٝفٕشا٘ شٟشداسی تجالشیالض
ِحبػ شذ ٚ ٜثش ایٗ اسبس تغییشان دس الیح ٝثٛدخالٝ
طٛسن ٌشفت ٝاست.ثٌ ٝضاسش شٟشیالبسٔ ،الٟالٙالذس
ایشج شٟیٗ ثبٞش دس خّم ٝفّ ٙشٛسای شٟش تالجالشیالض
و ٝثب فٛٙاٖ ثشسس  ٚتظالٛیالت ثالٛدخال ٝسالبَ ۷۹
ثشٌضاس شذ افضٚد :ث ٝد٘جبَ ٔشبسوت  ٚوالٕاله ثالٝ
ٔالالیالالشا  ٚثالالشای ایالالیالالب ٔالالیالالذاٖ طالالبیالالت آثالالبد
ٞمتیٓ.شٟشداسی تجشیض افضٚد :ثب تّٕه سبصٔبٖ ثجالت
ایٛاَ ٕ٘ ٚبسبصی سبختٕبٖ ثالجالت اسالٙالبد ثالقالذ اص

تحٛیُٔ ،دٕٛفٔ ٝیذاٖ ثضسٌ دس ٔمبثالُ فالٕالبسن
شٟشداسی ایدبد ٔ شٛدٚ.ی ثب تبوالیالذ ثالش ایالٙالىالٝ
ثٛدخ ٝثشای تحمك یبفتٗ ٞ ٚضی ٝٙوشدٖ ٘ٛشالتالٔ ٝال
شٛد ،تظشیح وشد :اییبی ثبفت یبشی٘ ٝشیٗ ٚاخالت
است أب ٔغبِق ٚ ٝاخز ٔدٛصٞبی ٔشثٛع ٚ ٝوبسٞالبی
لب٘ ٘ٛآٖ ٘یبص ث ٝصٔبٖ داسد.ثبٞش افضٚرٔ :ب دس ثالبفالت
یبشی٘ ٝشیٗ دٔ ٚشىُ داسیٓ اٚال ثبیذ ٔالدالٛص ٞالبی
الصْ اص شٛسای فبِ شٟشسبصی اخز شٛد .شٟشداسی
ٔٛافك فقبِیت دس ثبفت فشسٛد ٜاست .دیٍش ٔشالىالُ
ثبفت یبشی٘ ٝشیٗ ایٗ است و ٝصٔیٗ ٞالبی ٔالٙالبعالك
ثبفت یبشی٘ ٝشیٗ ثب سٙذ ششذاً٘ ٔتقّك ثال ٝساٚ ٜ

ٍاکٌش ایراى در صَرت خرٍج آهریکب از ثرجبم خَشبیٌذ ًخَاّذ ثَد
سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٚ -صیش أالٛس خالبسخالٝ
ٌفت :اٌش آٔشیىب تظٕیٓ ث ٝخشٚج اص ثشخبْ ثٍیالشد
ٚاوٙش اص سٛی ایشاٖ  ٚخبٔق ٝثیٗ إِّّ خالٛاٞالذ
دیذ و ٝایٗ ٚاوٙش اطح ثالشای آ٘الٟالب خالٛشال یالٙالذ
٘خٛاٞذ ثٛد.
ثٌ ٝضاسش ثش٘بٔ ،حٕذخالٛاد ؽالشیال ٚصیالش أالٛس
خبسخ ٝدس سا ٜثبصٌشت اص سفش د ٚسٚص ٜخالٛد ثالٝ
تبخیىمتبٖ دس خٕـ خجشٍ٘بساٖ دس پبسخ ث ٝسالٛاِال
ٔج ٙثش ٘ضدیه ثٛدٖ تظٕیالٓ ٌالیالشی تالشأال دس
خظٛص ٔب٘ذٖ یب خشٚج اص ثشخبْ افضٚد :آ٘چ ٝثبسٞب
افحْ وشد ٜایٓ ایٗ است و ٝخٕٟٛسی اسحٔ ایشاٖ
اص ٔٙبفـ ّٔ خٛد یشاست خٛاٞذ وشد  ٚثبیذ ٔٙالبفالـ
ایشاٖ اص ثشخبْ یفؼ شٛدٚ.صیش أٛس خبسخ ٝدس پبسخ
ث ٝسٛاَ دیٍشی دس خظٛص ٘مش اسٚپب دس ثشخبْ ٚ

فذْ شفبفیت سیبست ٞبی اتحبدیال ٝاسٚپالب دس ایالٗ
ٔٛ ٛؿ ،خبعش٘شبٖ وشد :ثشخبْ یه تالٛافالك  ٚدس
یه یٛصٔ ٜشخض یقٞ ٙمت ٝای است  ٚثب تظٕیالٓ
ٔشتشن ث ٝآٖ سسیذ ٜایٌٓ .شچ ٝخٕٟٛسی اسحٔال
ایشاٖ ٕٛٞاسٙٔ ٜتمذ وشٛسٞبی غشث  ٓٞدس ٔٙغمٚ ٝ
 ٓٞدس سشاصیش وشدٖ سح ثٙٔ ٝغمٔ ٝب ثالٛد ٜاسالت.
ؽشی ادأ ٝدادٌ :شچ ٝیالشف ثالشای ٌالفالتالٗ دس
خظٛص سفتبس غشث ٞب صیبد داشت ٝایٓ ،أب ٔال ٛالٛؿ
تظٕیٓ ٌیشی ٔب دس ثشخبْ ٔٛ ٛؿ ٞمت ٝای ثالٛدٚ ٜ
االٖ  ٓٞاخٕبؿ دس اسٚپب  ٚدس ثیٗ وشالٛسٞالبی 5+۲
ایٗ است و ٝثشخبْ لبثُ ٔزاوشٔ ٜالدالذد ٘الجالٛدٚ ٜ
ٔٛ ٛفبن دیٍش ٔشثٛط ث ٝثشخبْ ٘یمت  ٚآٔشیىبی
ٞب دس ایالٗ ٔال ٛالٛؿ والبٔالح ٔالٙالضٚی ٞمالتالٙالذ.
ٚصیش أٛس خبسخ ٝتبویذ والشد :دس خالّالمال ٝدیالشٚص

شٟشسبصی استٚ.ی دس پبیبٖ افضٚد :اِٛٚیت أ َٚالب
ثشای سبختٕبٖ خذیذ شٛسای شٟش ،خشیذ  ٚثٟمالبصی
سبختٕبٖ اداس ٜوُ ثالجالت اسالٙالبد  ٚاِٚالٛیالت دْٚ
سبختٕبٖ فقّ شٟشداسی ٔٙغم ٝیه است.
شٛسای ٚصیشاٖ اتحبدی ٝاسٚپب ٔ ٓٞشخض ثالٛد والٝ
اسٚپب ٍ٘ب ٜچٙذاٖ ٔثجت ث ٝسیبست ٞبی آٔشیالىالب دس
ایٗ یٛص٘ ٜذاسد.ؽشی دس پبیالبٖ ثالب ثالیالبٖ ایالٙالىالٝ
اختحفبن خذی دس خظٛص ٘ح ٜٛسفتبس اسٚپبی ٞالب
دس ٔٙغم ٝداسیٓ  ٚایٗ اختحفبن سا ٔغش وشد ٜایالٓ،
تظشیح وشدٔ :قتمذیٓ سیبست ٞبی غشة دس ٔٙغمالٝ
ث٘ ٝب أ ، ٙخش٘ٛت  ٚتشٚسیمٓ دأٗ صد ٜاست  ٚایٗ
تشٚسیمٓ ثیش اص ٌ ٕٝٞشیجبٍ٘یش ایٗ ٔالٙالغالمال ٚ ٝدس
ٔشیّ ٝثقذ ٌشیجبٍ٘الیالش اسٚپالبیال ٞالب شالذ ٜاسالت.
ٚی دس ادأ ٝدس خظٛص سفشش ث ٝتبخیىمتالبٖ ،ثالب
ثیبٖ ایٙى ٝخّمٚ ٝصسای خبسخ ٝوشٛسٞبی فض ٛاوٛ
فشطت ثشای ٔشٚس فقبِیت ٞبی سبصٔالبٖ ٞالٕالىالبسی
التظبدی ثٛد ،اؽٟبس داشت :دس ایٗ اخحس ثالش٘البٔالٝ
 ۱4۱5سبصٔبٖ و ٝاٞذاف سبصٔبٖ سا تظٛیت وشدٚ ٜ
دس اخحس لجّ سشاٖ او ٛدس اسحْ آثبد ث ٝتظٛیالت
سسیذ ٜثٛد ٔٛسد ثشسس لشاس ٌشفت.

