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آقای هٌْذس حیذریَى دسخػَظ سیضش گَدتشداسی ٍالغ دس خیاتاى گلستاى ـ ایشاى صهیي ،گضاسضی تِ اػؿای ّیأت هذیشُ
اسائِ ًوَدًذ  .ایطاى ػٌَاى ًوَدًذ جلساتی تا اػؿای وویتِ تحشاى ضْش تْشاى  ،ضَسای ضِس ٍ ّوچٌیي افشادی وِ دس ایي اهش دخیل
تَدًذ
تشگضاس ٍ هَؾَع تشسسی ضذ ّ .وچٌیي وٌتشل ّا ٍ هىاتثاتی سا وِ ساصهاى استاى دس ایي ساستا اًجام دادُ است سا تِ اقالع اػؿای
ّیأت هذیشُ سساًذًذ  .ایطاى دسخػَظ گَدّای پشخكش هكشح وشدًذ دس دٍسُ گزضتِ گشٍُ ّای تخػػی ػوشاى استاًْا غالحیت
گَدتشداسی سا تشسسی ٍ تذٍیي ًوَدًذ ٍ پس اص اسسال تِ ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی هَؾَع ػولیاتی ًطذ ٍ دسخَاست داضتٌذ اگش ایي
هَؾَع اجشایی ضَد تسیاسی اص هطىالت دس ایي ساتكِ پیص ًخَاّذ آهذ .
***************

آقای دکتر غفراًی دس تخص گضاسش اهَس جاسی ػٌَاى ًوَدىد قی ّفتِ گزضتِ جلسات ریل تشگضاس گشدیذ :
ـ جلسِ دسخػَظ ساختاس ساصهاًی
ـ جلسِ هشتَـ تِ هادُ  ٍ 33همشس ضذ دس ایي خػَظ اص ظشفیتْای اًجوي ّا ٍ تطىلّای غٌفی استفادُ ضَد .
ـ جلسِ تا اػؿای تین ضكشًج ًظام استاى تْشاى لثل اص اػضام تِ هساتمات وطَسی
ـ جلسِ تا اداسُ گا ص تْشاى تا حؿَس آلای هٌْذس حسیٌیاى ،آلای هٌْذس اهیشخاًی ٍ آلای هٌْذس سوالٌذ تا هَؾَع سٍضْای
جلَگیشی اص سَء استفادُ دسخػَظ اهَس ًظاست تش لَلِ وطی گاص
ـ جلسِ تا ساصهاى ًَساصی وطَس ٍ اىػكاد تفاّن ًاهِ دسخػَظ استفادُ اػؿای ساصهاى استاى دس تاصساصی تافتْای فشسَد ُ
آلای دوتش غفشاًی هكشح وشدًذ دس سٍص سِ ضٌثِ ًیض جلسِ ای تا همام هحتشم ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی تا حؿَس اػؿای ّیأت هذیشُ
دس دفتش ٍصیش تشگضاس خَاّذ ضذ.
***************

طرح اٍلیي بٌذ دستَر جلسِ درخصَظ گسارش ّیأت ّواٌّگی ٍ ًظارت بر دفاتر ًوایٌذگی در دٍرُ ضطن:
ای تا
آقای هٌْذس اهیرخاًی تِ ػٌَاى دتیش ّیأت ّواٌّگی ٍ ًظاست تش دفاتش ًوایٌذگی دس اتتذا ػٌَاى ًوَدًذ قی جلسِ
 .مُ م تشیي هَؾَع ػذم
آلای هٌْذس وشیوی هؼاًٍت استاًذاسی تْشاى هسائل ٍ هطىالت هشتَـ تِ ّیأت ًظاست تشسسی ضذ
ّوىاسی ضْشداسی ضْشستاى ّای اقشاف استاى تْشاى ػٌَاى ضذ ٍ دسخَاست ضذ دس ایي ساستا تػوین گیشی ضَد  .آلای هٌْذس
اهیشخاًی هكشح وشدًذ دس استاى تْشاى  42ضْش ٍجَد داسد وِ ساصهاى استاى تٌْا دس  19ضْش دفتش ًوایٌذگی داسد ٍ اص هؼاًٍت
استاًذاسی تْشاى دسخَاست ضذ دس غَست اهىاى ضشایكی فشاّن ضَد وِ ساصهاى استاى تتَاًذ دس ضْشّای دیگش استاى ًیض دفتش
ًوایٌذگی تأسیس ًوایذ  .هَؾَع دیگشی وِ دس ایي جلسِ هكشح ضذ ایي تَد وِ ضْشوْای غٌؼتی دسخػَظ ساخت ٍ ساص تا ًظام
تْشاى ّیچگًَِ ّوىاسی ًذاسًذ ٍ دسخَاست داضتٌذ تاهذیشػاهل ضْشوْای غٌؼتی قی جلسِ ای ایي هَؾَع ًیض تشسسی ٍ حل
ٍفػل ضَد .دتیش ّیأت ًظاست ّوچٌیي اظْاس داضتٌذ یىی دیگش اص هطىالت ّیأت ًظاست وِ دس ایي جلسِ هكشح ضذ هَؾَع ػذم
هطخع تَدى تؼذاد واسّای هشتَـ تِ ضْشداسی ّای تاتغُ استاى تْشاى است وِ تا ًظام تْشاى ّوىاسی داسًذ ٍ دسخَاست داضتٌذ
تشتیثی اتخار ضَد وِ دفاتش ًوایٌذگی تْشاى تا شّشداسیّای تَاتغ اص قشیك ًشمافضاس لیٌه ضًَذ.
(دتیش) ،خاًن هٌْذس
آلای هٌْذس اهیشخاًی دس اداهِ ػٌَاى وشدًذ اػؿای ّیأت ًظاست هتطىل اص آلای هٌْذس اهیشخاًی
سادهْش ،آلایاى  /هٌْذس واظوی ،هٌْذس لذس ،هٌْذس حسٌی سیًَذی ،هٌْذس ػسگشی ٍ هٌْذس غذس هی تاضذّ .یأت ًظاست
ُب قَس هٌظن ًظاست تش حسي اًجام اهَس دفاتش ،استثاـ ّیات هذیشُ تا دفاتش ًوایٌذگی ٍ ّوچٌیي تؼاهل تا اسگاًْای ریشتف دس اهَس
خذهات هٌْذسی اص لثیل ضْشداسی ّا سا تش ػْذُ داسد  .ایطاى ػٌَاى ًوَدًذ ّیأت ًظاست تا تشگضاسی  45جلسِ تاوٌَى دس اهَس
هختلف دسخػَظ دفاتش ًوایيدگی تػوین گیشی ًوَدُ است  .دتیش ّیأت ًظاست سئَس اّن الذاهات ٍ تػویوات ٍ پیطٌْادات سا تِ
ضشح ریل هكشح وشدًذ:
ـ افضایص تؼذاد دفاتش ًوایٌذگی اص  19دفتش تِ  23دفتش دس سالجاسی

ـ جلسِ هطتشن تا هذیشول فٌی استاًذاسی تْشاى دسخػَظ الضام غذٍس ضٌاسٌاهِ فٌی هلىی ٍ اتالؽ تِ ضْشداسیّای تَاتغ
ـ اسائِ خذهات هٌْذسی تَسف اػؿای ساصهاى تش اساس تؼشفِ هػَب ٍ پیگیشی دس جْت استفادُ اص خذهات هٌْذسیي
سضتِّای ّفتگاًِ
ـ اسجاع خذهات هٌْذسی تِ تؼذاد  3203ػذد واس دس ضص هاِّ اٍل سال
ـ تشگضاسی ّوایص دس دفاتش ًوایٌذگی تا حؿَس اػؿای فؼال د س ضْشستاًْا
ـ اداهِ خشیذ دفاتش ًوایٌذگی ساصهاى دس ضْشّای استاى تْشاى تاتَجِ تِ هػَتِ ّیأت هذیشُ وِ دس ایي ساستا دفاتش ًوایٌذگی
غشب تْشاى ،تالشضْش ٍ تْاسستاى خشیذاسی گشدیذًذ .
ـ تاصدیذّای دٍسُای اص دفاتش ًوایٌذگی تا حؿَس اػؿای ّیأت ًظاست
ـ تستشساصی تِ هٌظَس ساُاًذاصی سیستن هىاًیضُ دس د فاتش ًوایٌذگی ٍ لیٌه ًوَدى آًْا تِ ساصهاى هشوضی ٍ ضْشداسی ّا
ـ ضشٍع خذهات تفىیه ًمطِ تشداسی اص تْوي هاُ  1390دس دفاتش ًوایٌذگی
ـ ضشٍع خذهات ضْشساصی دس دفاتش ًوایٌذگی
ـ ایجاد تؼاهل فؼال تا تطىل ّای حشفِ ای ،غٌفی ٍ هٌْذسی تِ م ًظَس استفادُ اص پتاًسیل ایي تطىل ّا دس جْت تٌظین ٍ
تٌسیك اهَس هٌْذسی.
دس اداهِ ایطاى هَاسدی اص لثیل گضاسش تؼذاد اهَس اسجاػی ،تؼذاد هٌْذسیي ػؿَ دفاتش ًوایٌذگی ضاغل دس اهَس گاص ،تؼذاد ول
هٌْذسیي ػؿَ دفاتش دس سال  ٍ 1392ػولىشد ٍاحذ اهَس دفاتش ًوایٌذگی سا تِ ا قالع اػؿای ّیأت هذیشُ سساًذًذ.
آقای دکتر غفراًی هكشح وشدًذ تْتش تَد ػولىشد دفاتش ٍ هیضاى دسآهذ آًْا ًیض دس ایي گضاسش اسائِ هی ضذ .تِ ایي دلیل وِ
تشخی اص دفاتش ًوایٌذگی دس حال حاؾش صیاى دُ هی تاضٌذّ .وچٌیي تؼؿی اص دفاتش ًوایٌذگی تِ دفاتش گاص تثذیل ضذُ است ٍ ػوالً
اهَس دیگش دس ایي دفاتش پیگیشی ًوی ضَد.
آقای هٌْذس اهیرخاًی اظْاس داضتٌذ تِ ًظش ایٌجاًة ایي دفاتش تِ هؼٌی ٍالؼی صیاى دُ ًوی تاضٌذ صیشا تؼذاد صیادی اص اػؿای
ساصهاى دس ایي دفاتش اص اهَس گاص دسآهذ داسًذ ٍ ایي هی تَاًذ تسیاس هٌاسة تاضذ.
آقای دکتر جْاى بخش اظْاس داضتٌذ تاتَجِ تِ ایٌىِ تحث پیص تیٌی تَدجِ هكشح است ،وویسیَى قشح ٍ تشًاهِ تحلیلی
ًسثت تِ دفاتش ًوایٌذگی تِ ػول آٍسد وِ ایي هَؾَع تاػث خَاّذ ضذ دفاتش ًوایٌذگی دس ایي حَصُ ساهاًذّی ضًَذ  .هَؾَع دیگش
ایٌىِ تاتَجِ تِ ایيوِ ساصهاى استاى دس ضشق تْشاى فمف د فتش ًوایٌذگی پشدیس سا داسدّ ،یأت ًظاست ایي حَصُ سا فؼال تش وٌذ ٍ
ّوچٌیي دس جاّایی وِ خالء ٍجَد داسد پیطٌْاد اسائِ ًوایذ تا تا تأسیس دفتش ایي خالءّا پش ضًَذ .
آقای هٌْذس عسگری هكشح وشدًذ فشهاًذاس ستاـ وشین قی هىاتثِ ای اػالم ًوَدُاًذ وِ تؼییي تؼشفِ خذهات هًِذسی تشػْذُ
ًظام هٌْذسی هی تاضذ ٍ الغیش وِ ایي هَؾَع هی تَاًذ دس حل تسیاسی اص هطىالت هشتَـ تِ دفاتش ًوایٌذگی ساّگطا تاضذ .
آقای هٌْذس عسیسی ػٌَاى ًوَدًذ هسىي هْش هی تَاًذ دسآهذ تاالیی تشای اػؿای ساصهاى داضتِ تاضذ ٍلی دس حال حاؾش ایي
حَصُ دس اًحػاس چٌذ ضشوت هیتاضذ وِ ایي هَؾَع حتواً تایذ سسیذگی ٍ تشقشف ضَدّ .وچٌیي هكشح وشدًذ دفاتش ًوایٌذگی
تیطتش تِ دفاتش گاص تثذیل ضذُ اًذ ٍ اػؿای ساصهاى دس سضتِ ّای دیگش دسآهذی اص ایي دفاتش ًذاسًذ .
آقای هٌْذس گلسار اظْاس داضتٌذ ایي هَؾَع هطخع ًوی تاضذ وِ هكالثات ساصهاى اص دفا تش ًوایٌذگی تشػْذُ وذام تخص اص
ساصهاى هیتاضذ ٍ دسخَاست داضتٌذ ایي هَؾَع سٍضي ضَد .
آقای هٌْذس اٍلیاءزادُ هكشح وشدًذ دس حال حاؾش هٌْذساى استاًْای الثشص ٍ هاصًذساى دس ضْشّای اقشاف استاى تْشاى
فؼالیت داسًذ دسغَستی وِ تسیاسی اص اػؿای پایِ  3تْشاى تشای واس دس شّشّای اقشاف تسیاس ػاللِ هٌذ ّستٌذ ٍ دسخَاست داضتٌذ
تیوی دس ایي خػَظ تؼییي ضَد تا هَؾَع سا تشسسی ًوایٌذ .
آقای هٌْذس کاظوی ػٌَاى ًوَدًذ یىی اص هطىالتی وِ دس ضْشّای اقشاف استاى تْشاى ٍجَد داسد ایي است وِ تشخی
ضْشداسیّا تِ لاًَى توىیي ًوی وٌٌذ .تَصیغ واس تایذ تَسف ساصهاى ًظام تْشاى غَست پزیشد  .ساصهاى ًیض تا قشح دػاٍی هی تَاًذ
ایي حك لاًًَی خَد سا دس اختیاس داضتِ تاضذ ٍ ٍاحذ حمَلی ساصهاى استاى تِ ّوشاُ اػؿای ّیأت ًظاست تش دفاتش تایذ ایي اهش سا
پیگیشی وٌذ.

آقای هٌْذس سوالٌذ دسخَاست داضتٌذ هَؾَع لیٌه دفاتش ًوایيدگی اص قشیك ًشم افضاس تِ قَس جذی پیگیشی ضَد ّ .وچٌیي
ػٌَاى وشدًذ اضخاظ حمَلی فؼال دس ایي حَصُ تایذ ساهاًذّی ضًَذ ٍ تا اضخاظ حمَلی غَسی تشخَسد جذی ضَد  .ایي ضشوتْا
پشٍاًِ اضتغال تِ واس اجاسُ هی وٌٌذ ٍ ظشفیت خَد سا افضایص هی دٌّذ دس حالی وِ پتاًسیل خذهات افضایش پیذا ًوی وٌذ.
آقای هٌْذس هحوذی ًژاد هكشح وشدًذ قثك لاًَى وویتِ ّا ٍ وویسیَى ّا تایذ واسوشد هطَستی داضتِ تاضٌذ ٍ ًثایذ واس
اجشایی وٌٌذ  .واس اغلی ّیأت ّواٌّگی ٍ ًظاست تش دفاتش ًیض ًظاست ٍ سیاستگزاسی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ ّیأت هذیشُ تش اهَس دفاتش
ًوایٌذگی هی تاشًذ  .ؾوٌاً دفاتش ًوایٌذگی تایذ واسوشد ّفت سضتِای داضتِ تاضٌذ .دس غَستیىِ دس حال حاؾش اوثش ایي دفاتش تِ دفتش
ّیأت ًظاست
گاص تثذیل ضذُ است  .ایطاى ّوچٌیي ػٌَاى ًوَدًذ تاتَجِ تِ اّویت هَؾَع دفاتشًوایٌذگی تْتشاست جلسات
تػَست هٌظن تشگضاس ضَد.
آقای هٌْذس لطگری ػٌَاى ًوَدًذ ًام دفاتش ًوایٌذگی جایگاُ دفاتش سا دس ضْشستاى سثه وشدُ است ،اگش ساّىاسی داسد
تْتش است ًام دفاتش ًوایٌذگی تغییش ًوایذ .سئیس دفتش جایگاُ تسیاس تاالیی داسد ٍلی فشهاًذاسی ٍ ضْشداسی ّا تَجْی تِ دفاتش ًذاسًذ .
دسخػَظ لیوت گزاسی ٍ تؼشفِ ّا دس ضْشستاى ّا ًیض تِ غَست سلیمِ ای ػول هی وٌٌذ .دس تشخی ضْشستاًْا ضَسای ضْش
لیوتگزاسی سا اًجام هی دّذ دسغَستیىِ ٍظیفِ ًظام هٌْذسی است وِ ایي واس سا اًجام دّذ  .دس ضْشستاًْایی وِ ضْشداسی ٍ
ضَسای ضْش تِ لاًَى ػول ًویوٌٌذ ،ساصهاى تایذ اص قشیك ٍاحذ حمَلی ٍسٍد پیذا وٌذ .
آقای هٌْذس ضفیعی (بازرس سازهاى ) هكشح وشدًذ تاصسساى ساصهاى تشسسی ػولىشد ٍاحذّا سا آغاص ًوَدُ است  .دس حال
حاؾش تاصدیذ اص دفاتش ًوایٌذگی تِ خػَظ دفاتش ٍالغ دس تْشاى سا ضشٍع وشدین وِ دس دٍ هاُ آیٌذُ گضاسضی اص ایي تاصدیذّا تِ
اػؿای ّیأت هذیشُ اسائِ خَاّذ ضذ.
آقای هٌْذس اهیرخاًی ػٌَاى ًوَدًذ دس  19ضْش خالء دفتش ًوایٌذگی داسین ٍ دس ضْشّایی وِ ضْشداسی تا دفتش ًوایٌذگی
دفتش جذیذ تأسیس خَاّذ ضذ  .ایطاى هكشح وشدًذ دس ولیِ دفاتش
ّوىاسی ًوایذ ٍ ّوچٌیي دس ضْشّایی وِ اهىاى واس تاضذ  ،ا
ًوایٌذگی تِ غیش اص دفاتش ضْش تْشاى ،اسجاع واس ًظاست اًجام هی ضَد.
***************

طرح سَمیي بٌذ دستَر جلسِ با هَضَع تصوین گیری درخصَظ کارگرٍُ تَسعِ خذهات فٌی هٌْذسی :
آقای هٌْذس کاظوی ؾوي لشائت ًاهِ ضَسای هشوضی دس ایي خػَظ هكشح وشدًذ سال گزضتِ فشاخَاًی داضتین هشتَـ تِ
ایٌىِ اػؿای حمیمی ساصهاى وِ هسلف تِ صتاى ّای خاسجِ ّستٌذ ّ .وچٌیي فشاخَاى دیگشی اص اػؿای حمیمی ٍ حمَلی داضتین
وِ دسخػَظ غادسات خذهات فٌی هٌْذسی فؼالیت داسًذ ٍیه تاًه اقالػاتی تْیِ ضذ ٍ قی دٍ جلسِ افشاد هزوَس دػَت ضذًذ .
ایطاى ػٌَاى وشدًذ قی ًاهِ دسخَاست ضذُ است وِ یىٌفش اص اػؿای ّی أت هذیشُ دسخػَظ ایي اهش هؼشفی ضًَذ وِ پیطٌْاد
وشدًذ یىی اص اػؿای وویسیَى سٍاتف تیي الولل اًتخاب ضًَذ  .دس هشحلِ تؼذ تایذ یه هجوغ تشای ایي افشاد تشگضاس ضَد ٍ دسخَاست
داضتٌذ یه صهاًی تشای تطىیل ایي هجوغ هطخع ًوائیذ .
آقای دکتر غفراًی ػٌَاى ًوَدًذ تْتش است دس تسویة ایي واسگشٍُ اص ّفت سضتِ استفادُ ضَد .
آقای هٌْذس زًذُ دل دسخَاست داضتٌذ تاتَجِ تِ ایٌىِ آلای هٌْذس واظوی تِ ػٌَاى دتیش وویسیَى سٍاتف تیي
سٍی ایي هَؾَع واس وشدُ اًذ ،تْتش است تِ ایي وویسیَى اسجاع ضَد .

الولل تش

آقای دکتر جْاى بخص هكشح وشدًذ تْتش است اص هٌظش تخػػی تِ ایي هَؾَع ًگاُ ًىٌین  .هَاسدی وِ تایذ تشسسی ضَد یىی
سٍضْای غذٍس خذهات هٌْذسی است ٍ دیگشی تجاس ب غذٍس .دس ایي تیي تایذ اص تجاسب وویسیَى سٍاتف تیي الولل دس ایي خػَظ
استفادُ ضَد.
آقای هٌْذس تیوَری ًیض دسخَاست داضتٌذ تاتَجِ تِ اّویت ٍ استثاـ هَؾَع ،تػوینگیشی دس ایي خػَظ تِ وویسیَى
سٍاتف تیيالولل اسجاع ضَد.
آقای هٌْذس ّاضوی دسخَاست داضتٌذ ًام وویسیَى سٍاتف تیي الولل تِ وویسیَى سٍاتف تیي الولل ٍ خذهات هٌْذسی
تثذیل ضَد تا ایي هَؾَعّا ًیض دس لالة ایي وویسیَى لشاس گیشد  .ؾوٌاً لشاس تَد ّش هَؾَػی وِ دس ّیأت هذیشُ هكشح هیضَد لثالً

دس وویتِ ّا ٍ وویسیَى ّا تشسسی ٍ پختِ ضَد سپس دس ّیأت هذیشُ هكشح ضَد  .تٌاتشایي تْتش است ایي هَؾَع دس وویسیَى
سٍاتف تیيالولل تشسسی ضَد.
خاًن هٌْذس رادهْر تأویذ داضتٌذ دس اًتخاب اػؿای ایي واسگشٍُّ ،ش ّفت سضتِ دس ًظش گشفتِ ضَد ص
گشٍُ سا ػؿَ هشتَـ تِ ّواى سضتِ هیتَاًذ تِ خَتی اًجام دّذ.

یشا اسائِ خذهات ّش

هصَبِ  :1تٌذ 3دستَسجلسِ دسخػَظ واسگشٍُ تَسؼِ غادسات خذهات فٌی ٍهٌْذسی هكشح ٍ تِ اتفاق آسای حاؾشاى همشس ضذ
وویسیَى سٍاتف تیي الولل ظشف هذت دٍ ّفتِ اص قشیك تشگضاسی فشاخَاى ٍ تطىیل هجوغ ثثت ًام وٌٌذگاى ،تشویة اػؿای واسگشٍُ
هشتَقِ سا تِ ّیأت سئیسِ اػالم ًوایٌذ .
***************

طرح چْارهیي بٌذ دستَر جلسِ با هَضَع تصوین گیری درخصَظ هوٌَعیت استخذام اقَام ٍ بستگاى درجِ یک
اعضای ّیأت هذیرُ ٍ کارکٌاى سازهاى:
آقای دکتر غفراىی هكشح وشدًذ یه ساّىاس تشای استخذام پشسٌل ساصهاى تایذ هطخع ضَد ٍ یىی اص ساّىاسّا تذٍیي ًظام ًاهِ
استخذاهی ساصهاى هی تاضذ ٍ ًحَُ جزب ًیشٍ تایذ حتواً هطخع تاضذ .
هٌذ ضَد  .تَغیِ هی ضَد
آقای هٌْذس ّاضوی اظْاس داضتٌذ جزب ًیشٍ یه هَؾَع تجشتِ ضذُ است ٍ حتواً تایذ ًظام
تشجیحاً هَؼٍع استثاقات خاًَادگی تأثیشگزاس ًثاضذ ً .یشٍیی اگش لاتلیت ٍ غالحیت داضتِ تاضذ تایذ جزب ضَد ٍ ایي پشٍسِ تایذ دس
چاسچَب ٍ لالة تؼشیف ضذُ تاضذ.
آقای هٌْذس قرباًخاًی ػٌَاى ًوَدًذ هَؾَع استخذام یه خالء اٍلیِ داسد  .اگش ساختاس ساصهاًی ،ضشح ٍظایف ٍ ضشایف احشاص
دس ابتذای استخذام سػایت ضَد ،ایي هسائل پیص ًوی آیذ .دس حال حاؾش استخذام ّا ًظام هٌذ ًثَدُ ٍ ًیشٍّا تشاساس تَغیِ ٍ سٍاتف
هطغَل تِ واس هی ضًَذ .اتتذا تایذ ساختاس ساصهاًی ،ضشح ٍظایف ٍ ضشایف احشاص سػایت ضَد  .ایطاى ّوچٌیي ػٌَاى وشدًذ اگش
هوٌَػیتی تشای استخذام واسوٌاى هی گزاسین دلت وٌین وِ خَد اػؿای ّیأت هذیشُ ًیض ًثایذ دس واسّای اجشایی ساصهاى فؼالیت
داضتِ تاضٌذ.
آقای هٌْذس سوالٌذ هكشح وشدًذ دس هَاسدی وِ ساصهاى خَد دغذغِ داضت هاًٌذ تخص وٌتشل ًمطِ ّا ایي هَؾَع فشاهَش
ضذُ است  .ساصهاى دس دٍسُ گزضتِ تشای ایي تخص اص قشیك آ صهَى ٍ هػاحثِ تؼذادی اص اػؿا سا اًتخاب ًوَد ٍلی دس دٍسُ جذیذ
ّیچ تَجْی تِ ایي هَؾَع ًطذ ٍ دس حال حاؾش دس تخص وٌتشل هؿاػف اص افشادی استفادُ هی ضَد وِ ایي هشاحل سا ًگزساًذُ اًذ.
آقای هٌْذس عسیسی اظْاس داضتٌذ هَؾَع ضایستِ ساالسی دس جزب ًیشٍّا تایذ سػایت ضَد ح تی اگش اص الَام ًضدیه
ّیأت هذیشُ تاضٌذ  .سیستن گضیٌص ٍ آصهَى تایذ دس جزب ًیشٍّا سػایت ضَد  .دس حال حاؾش استخذام ًیشٍ تِ غَست سفاسضی ٍ
تَغیِای است ٍ ایي هَؾَع ّشچِ سشیؼتش تایذ اغالح ضَد .
آقای هٌْذس اٍلیاءزادُ ػٌَاى ًوَدًذ تایذ چاسچَتی دس ایي خػَظ تؼییي ضَد  .اگش اص ًظش گشٍُ ّای تخػػی ًیض دسخػَظ
ایي هَؾَع استفادُ ضَدً ،تایج تسیاس تْتشی حاغل هی ضَد .تِ ػٌَاى هثال اگش تشای استخذام ًیشٍّای گَدتشداسی اص ّیأت سئیسِ
گشٍُ تخػػی ػوشاى استفادُ ضَد افشاد هجشب تشی اًتخاب خَاُ ىد ضذ .
آقای هٌْذس جعفری هكشح وشدًذ اًمؼاد تفاُ م ًاهِ تیي ساصهاى ًظام هٌْذسی ٍ ساصهاى ًَساصی وِ هشتَـ تِ هٌْذساى
ػوشاى هیتاضذ تاػث افضایص سكح ویفی ساخت ٍ ساص دس تافتْای فشسَدُ خَاّذ ضذ  .ایطاى اص دتیشاى گشٍُ ّای تخػػی دس
سضتِّای دیگش ًیض دسخَاست وشدًذ ًسثت تِ اًؼماد ایي تفاّن ًاهِ تا ساصهاى ًَساصی الذ ام ًوایٌذ ّ .وچٌیي ػٌَاى وشدًذ ساخت ٍ
ساص دس تافتْای فشسَدُ تسیاس ًگشاى وٌٌذُ هی تاضذ ٍ استفادُ اص تتي دستی دس ایي ساخت ٍ ساصّا فشاگیش ضذُ است ٍ تایذ اص ایي
الذام جلَگیشی تؼول آیذ  .دسخػَظ هَؾَع دستَس جلسِ اظْاس داضتٌذ قشح ایي هَؾَع دس جسلِ صیثٌذُ ّیأت هذیشُ ًیست ٍ
تاصخَسد تسیاس هٌفی دس ساصهاى خَاّذ داضت  .ایطاى تأویذ داضتٌذ تا آئیيًاهِ استخذاهی دس جزب ًیشٍ سػایت ضَد ٍ ّشوسی وِ
ضایستِتش ٍ تَاًوٌذتش است هطغَل تِ واس ضَد حتی اگش اص الَام اػؿای ّیأت هذیشُ تاضذ .
آقای هٌْذس هحوذی ًژاد هكشح وشدًذ دس هَؾَع تفَیؽ اخ تیاسات تِ ّیأت سئیسِ  ،توام ػضل ٍ ًػة ّا تِ سئیس ساصهاى
تفَیؽ ضذ ٍ لیذ گشدیذ وِ تا لحال ساختاس ساصهاىی هػَب ٍ ضشایف احشاص ایي استخذام ّا غَست پزیشد  .ؾوٌاً تاتَجِ تِ ایٌىِ

ساختاس جذیذ ٌَّص هػَب ًطذُ است ،ساختاس لثلی دس حال حاؾش هالن ػول هی تاضذ  .ایطاى ػٌَاى وشدًذ یىسشی اتفالات دس
صهیٌِ استخذام ّا افتادُ است وِ ّوچٌاى اداهِ داسد ٍ جزب ًیشٍ ّا دس ساصهاى تَغیِای است  .تٌاتشایي ساختاس دس اٍلَیت لشاس داسد،
دس هشحلِ تؼذی ضشایف احشاص ٍ ضشح ٍظایف است ٍ سپس تكثیك ٍؾؼیت واسوٌاى فؼلی تا آى ضشایف احشاص  .دسهَسد استخذام ّای
جذیذ ٍ توذیذ لشاسدادّای واسوٌاى ًیض حتواً تایذ آئیي ًاهِ استخذاهی ٍ جزب ًیشٍ هالن ػول لشاس گیشد .
آقای هٌْذس کاظوی ػٌَاى ًوَدًذ هَؾَػی تحت ػٌَاى هحذٍدیت تشای استخذام ًثایذ لائل ضذ ٍ فمف تایذ ضشایف هطخػی
سا تؼییي وشد .ضایذ آى ضشایف سا یىی اص الَام اػؿای ّیأت هذیشُ داضتِ تاضذ .
هصَبِ  :2تٌذ  4دستَس جلسِ دسخػَظ هوٌَػیت استخذام الَام ٍ تستگاى دسجِ یه اػؿای ّیأت هذیشُ ٍ واسوٌاى ساصهاى
هكشح ٍ همشس گشدیذ وویسیَى قشح ٍ تشًاهِ ظشف هذت یىواُ ًظام ًاهِ استخذاهی ساصهاى سا تا سػایت ساختاس ساصهاًی ،ضشایف
احشاص ٍ استفادُ اص ًمكًِظشات هؼاًٍت پطتیثاًی ٍ هٌاتغ اًساًی تذٍیي ٍ جْت تػَیة تِ ّیأت هذیشُ اسائِ ًوایذ.

