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هؼؤٍل دفتش ًْبد سّجشي دس داًـگبُ ّشهضگبى:
غفلت اص هطالبات سّبشي جاهعِ سا بِ تباّی خَاّذ بشد9
اهشٍص دس کطَس ضاّذ تَلذ یک توذى اسالهی ّستین

هؼؤٍل دفتش ًْبد سّجشي دس داًـگبُ ّشهضگبى گفذ :ثضسگتشيدي
پـتيجبى هب دس هقبثل تْذيذات دؿويج سٌّوَدّبي هقبم هدقدؾدن
سّجشي اػذ ٍ غفلذ اص هغبلجبت ايـبى خبهقِ هب سا ثدِ تدجدبّدی
خَاّذ ثشد.
ثِ گضاسؽ خجشگضاسي فبسع اص ثٌذسفجبعج حدذاالػالم هحوذ
فجبديصادُ ؽْش اهشٍص دس هشاػن تَديـ ٍ هقبسفِ هؼؤٍل ػبصهدبى
ثؼيح داًـدَيی اػتبى ّشهضگبى وي تجشيک ثِهٌبػجذ ّدفدتدِ
دفبؿ هقذع اؽْبس داؿذ :دفبؿ هقذع ثشاي هب يک ًقوذ ثدَد
چشاکِ سٍحيِ اخالف ٍ ايثبس ثشخبي گزاؿذ ٍ دس کـدَسهدبى
هبًذگبس ؿذ ٍ اهشٍص کـَس تَػظ خَاًبى ٍ داًـوٌذاى هب ثِ يوي
ايي ثشکبت دس فشكِ ّبي هختلف فلوی ٍ ًؾبهی ثِ خَدکفبيدی
سػيذُ اػذ.
ٍي افضٍد :داًـدَيبى هب اهشٍص ؿْذا سا الگَي فولی خَد قدشاس
دادُاًذ ٍ قذست ايوبى ٍ اعبفذپزيشي اص ٍاليذج حشف اٍل سا
دس خٌثیػبصي ّوِ تْذيذّب هیصًذ ٍ ثضسگتشيي پـتيجبى هدب دس

هْلت ثبتًام هتقاضیاى تذسیس

هقبثل تْذيذّب سٌّوَدّبي هقبم هقؾن سّجشي اػذ کِ هب سا دس

دسٍس هعاسف اعالم ضذ

ثشاثش ّوِ خغشات ثيوِ ًوَدُ اػذ ٍ غفلذ اص هغبلجدبت ايـدبى

ثِ گضاسؽ آفشيٌؾ ثٌب ثش افالم هدذيدشيدذ خدزةج ػدٌدددؾ ٍ

خبهقِ هب سا ثِ تجبّی خَاّذ ثشد.

اسصؿيبثی اػبتيذ گشٍُ هقبسف اػالهیج ثجذ ًدبم اص هدتدقدب ديدبى

هؼؤٍل دفتش ًْبد سّجشي دس داًـگبُ ّدشهدضگدبى گدفدذ :دفدبؿ

تذسيغ دسٍع هقبسف دس داًـگبّْب آغبص ؿذ.
ثشايي اػبعج هتقب يبى ثشاي تذسيغ دسٍع هقبسف هی تَاًٌذ تدب

هقذع ًجبيذ دس خبهقِ ثٍِيظُ دس داًـگبُّبي هب فشاهدَؽ ؿدَد

تبسيخ  93هْشهبُ ثشاي اًدبم ثجذًبم ٍ حضَس دس آصهَى اثتذايی ثِ

چشاکِ فشاهَؿی آى ثبفث تضقيف سٍحيِ خْبدي دس خدبهدقدِ
خَاّذ ؿذ.

ػبيذ صيش هشاخقِ کٌٌذ. asatid.org

حدذ االػالم فجبديصادُ اداهِ داد :داًـگبُ ّب ٍ داًـدددَيدبى

وٌب دفتشچِ ساٌّوب ٍ ؿشايظ ثجذًبم ايي آصهَى دس ػبيدذ فدَ

ٍؽبيف خغيش ٍ ػٌگيٌی ثشفْذُ داسًذ ٍ تبکدٌدَى خدذهدبت ٍ

قشاس دادُ ؿذُ اػذ.

فقبليذ ّبي قبثل تَخْی سا ثب ساُ اًذاصي ؿشکذّبي داًؾثٌيدبى
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دس ساػتبي ػيبػذ ّبي اقتلبد هقبٍهتی دس داًـگبُّبي ّشهضگبى

حدذ االػالم ٍالوؼلويي فلی فغبيی ًؼت دس گفدذ ٍگدَ ثدب

ؿبّذ ثَدُاين.

خجشًگبس فلوی ٍ آهَصؿی خجشگضاسي داًـدَيبى ايشاى (ايؼدٌدب)

ٍي فٌَاى کشد :ػبصهبى ثؼيح داًـدَيی يکی اص ًْبدّبيی اػدذ

هٌغقِ خَصػتبىج اؽْبس کشد :داًـگبُ اص ًدؾدش فدشّدٌدگدی ثدب

کِ دس دفبؿ هقذع ؿکل گشفذ ٍ ثبيؼتی دس ساػتبي تَػقِ ايدي

چبلؾ ّبي فشٌّگی فشاٍاًی هَاخِ اػذ ٍ يکی اص هدْدن تدشيدي

ػبصهبى اّتوبم ٍسصيذُ ؿَد.

چبلؾ ّب ٍ ثضسگتشيي آػيت فشٌّگیج سٍصهشگی فشّدٌدگدی دس

هؼؤٍل دفتش ًْبد سّجشي دس داًـگبُ ّشهدضگدبى تلدشيدد کدشد:

داًـگبُ ّب اػذ کِ ثِ فلذ فذم ٍخَد ثشًبهِسيضي فشٌّگی دس

داًـگبُّب ًقؾ هْوی سا دس کـَس ايفب هیکٌٌذ چشاکِ داًـدگدبُ

داًـگبُّب ايدبد هیؿَد.

هذيشاى سا تشثيذ هیکٌذ ٍ ثِ خبهقِ تحَيل هیدّذ ٍ هذيشاى دس

ٍي افضٍد :فقبليذ ّبي فشٌّگی ثبيدذ ّدذفدودٌدذ ثدبؿدٌدذ؛ دس

داًـگبُّب ثبسٍس فلوی هیؿًَذ.

داًـگبُ ّب ثِ خبي ػشگشهی فشٌّگیج ثبيذ فقبليذ فشٌّگی اًدبم

ٍي ا بفِ کشد :ثبس اكلی اًقالة ثش فْذُ داًـدددَيدبى اػدذ ٍ

ؿَد .ايي اهش دس توبم داًـگبُّبي کـَس ًوَد پيذا کشدُ اػذ ٍ

توبهی اقـبس ٍ اكٌبف ثشاي توذىػبصي اػالهی ًقؾ هْوی داسًذ

هؼئَالى ثِكَست ثخـٌبهِاي ٍ ػليقِاي فول هیکٌٌذ.

ٍلی فْن داًـگبُ ّب ثيـتش اص اقـبس ٍ اكٌبف اػذ صيدشا داًـدگدبُ

سئيغ ًْبد ًوبيٌذگی هقبم هقؾن سّجشي دس داًـگبُ فشٌّگديدبى

هحل پشٍسؽ ًخجِ اػذ.

خَصػتبى تلشيد کشد :يکی ديگش اص چبلدؾ ّدبي فدشّدٌدگدی

هؼؤٍل دفتش ًْبد سّجشي دس داًـگبُ ّشهضگبى خبعشًـبى ػبخذ:

داًـگبُ ّب تٌضل خبيگبُ داًـگبُ ٍ داًـدَ دس خبهقِ ٍ تضقديدف

کبسّبي اسصؿوٌذي تَػظ ثؼيح داًـدَيی دس داًـگبُّب كَست

احؼبع هؼئَليذ داًـگبّيبى دس ثشاثش ًيبصّبي خبهقِ اػذ.

گشفتِ اػذ ٍ اهشٍص هب دس اًقالة اػالهی ؿبّذ تَلذ يک تدودذى

فغبيیًؼت گفذ :هَسد ديگشي کِ دس ثيـتدش داًـدگدبُ ّدبي

اػالهی ّؼتين.

کـَسج ؿَساّبي فشٌّگیج کويتِ ّبي فشٌّگی يب هقبًٍدذ ّدبي

فجبدي صادُ دس پبيبى يبدآٍس ؿذ :اهيذٍاسم سئيغ خذيدذ ػدبصهدبى

فشٌّگی ٍخَد داسدج حبکويذ ػليقِّب ثدِ خدبي ثدشًدبهدِ ّدبي

داًـدَيی ثتَاًذ تحَل خَثی سا دس ايي حَصُ ايدبد کٌدذ تدب ثدب

دساصهذت اػذ .ثِعَسي کِ ثب تغييش يک فدشد فدقدبلديدذ ّدبي

ػشفذ ٍ دقذ الصم اّذاف اًقالة اػالهی سا پيؾ ثجشد.

فشٌّگی داًـگبُ تغييش هی کٌذ؛ اگش هؼئَل خذيذ سٍحيِ قشآًدی

ثِ گضاسؽ فبسعج دس ايي هشاػن حويذ هبًذگبسي فشهبًدذُ ػدبثد

داؿتِ ثبؿذج فقبليذ ّبي قشآًی پشسًگ هی ؿَد ٍ اگدش سٍحديدِ

ػپبُ ًبحيِ قـن ثِفٌَاى هؼؤٍل ػبصهبى ثؼيح داًـدَيی ّشهضگبى

ػيبػی اٍ غبلت ثبؿذج کبسّبي ػيبػی اًدبم هیؿَد يدب حدتدی

هقشفی ؿذ ٍ اص تالؽ ّبي خَاد ثيظًی دس صهبى تلذي اهَس تقذيش

هوکي اػذ هؼئَل خذيذ اكالً سٍحيِي فشٌّگی ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ

ثِفول آهذ.

هَخت ساکذ ؿذى فقبليذّب ؿَد.
ٍي ثب ثيبى ايي کِ ثيـتش کؼبًی کِ هؼئَليذ فشّدٌدگدی داسًدذ
تخلق فشٌّگی ًذاسًذج خبعشًـبى کشد :ثيـتش افضبي ؿَساي
فشٌّگی داًـگبُّب تخلق فشٌّگی يب حتی دغذغِي فشٌّگدی
ًيض ًذاسًذ ٍ تٌْب ثِ دليل ؿخليذ حقَقی خَد دس ايدي ؿدَسا

هؼئَل ًْبد سّجشي دس داًـگبُ فشٌّگيبى خَصػتبى فٌَاى کشد:

حضَس داسًذ؛ دس ٍاقـ فذم تشثيذ ًيشٍّبي هدتدخدلدق يدک

سٍصهشگی فشٌّگی ،هْنتشیي چالص

چبلؾ خذي اػذ.

داًطگاُّا دس حَصُ فشٌّگ
هؼئَل ًْبد ًوبيٌذگی هقبم هقؾن سّجشي دس داًـگبُ فشّدٌدگديدبى

هؼئَل ًْبد ًوبيٌذگی هقبم هقؾن سّجشي دس داًـگبُ فشٌّگيدبى

خَصػتبى هْنتشيي چبلؾ داًـگبُ ّدب دس حدَصُ فدشّدٌدگدی سا

خَصػتبى اؽْبس کشد :اگش کؼی حتی تخلق فشٌّگی ًذاؿتدِج

سٍصهشگی فشٌّگی داًؼذ ٍ گفذ :ايي هؼألِ ثِ فلذ فذم ٍخَد

اهب دغذغِ ي فشٌّگی داؿتِ ثبؿذ ثب هدتدخدلدلدبى ايدي حدَصُ

ثشًبهِسيضي فشٌّگی دس داًـگبُّب ايدبد ؿذُ اػذ.

هـددَست هددی کددٌددذ ٍ ًددؾددشات هـددبٍسُ اي آى ّددب سا دس
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تلوينگيشي ّبي خَد دس ًؾش هی گيشد اهب ثؼيبسي اص ايدي افدشاد

اًتقبل اسصؽ ّب ٍ ٌّدبسّب ثِ ًؼل خَاى ٍ پيـشفدذ ٍ تدَػدقدِ

حتی دغذغِي کبس فشٌّگی ًذاسًذ.

خبهقِ ثِ ؿکل كحيدج ًؾبم فشٌّگی اػذ؛ حبکويذ ػليقِّب ٍ

فغبيی ًؼت ثب تأکيذ ثش ايي کِ سٍصهشگی فشٌّگدی ثدضسگدتدشيدي

فولکشدّبي ػليقِاي ثبيذ کٌبس سًٍذ.

آػيت ثشاي داًـدگدبُ ّدب اػدذج افدضٍد :تدقدذد کدبًدَى ّدبي

فغبيیًؼت اداهِ داد :دس ؿَساّبج هقبًٍذّب ٍ کدوديدتدِ ّدبي

ػيبػذ گزاسي ثب ديذگبُ ّب ٍ اًتؾبسات هتفبٍت يکدی ديدگدش اص

فشٌّگی افشاد حقَقی ثؼيبسي ٍخَد داسد .ثدبيدذ تدقدذاد افدشاد

هـکالتی اػذ کِ هَخت ػشدسگوی هیؿَد.

حقَقی ايي ؿَساّب سا ثِ حذاقل ثشػبًين ٍ تقذاد افشاد حدقديدقدی

ٍي تلشيد کشد :دس حَصُ ي فشٌّگی ثبيذ اسصيبثدی فدشّدٌدگدیج

يقٌی افضبي ّيأت فلوی سا افضايؾ دّين ٍ اص هدتدخدلدلدبى ٍ

تقييي فشٌّگ آسهبًی ٍ ػپغ اسائِ ساُحل اًدبم ؿَد .کؼبًی کدِ

اػبتيذ حَصُّبي خبهقِؿٌبػیج سٍاًـٌبػیج هـدبٍسُج هدقدبسف

هی خَاٌّذ فقبليذ فشٌّگی اًدبم دٌّذ اثتذا ثبيذ آػيتؿٌبػدی ٍ

ٍ  ...ثْشُ ثگيشين .افشاد حقَقی دغذغِّبي ثؼيبسي داسًذ ٍ يکی

اسصيبثی فشٌّگی اًدبم دٌّذ؛ ًقبط قَت ٍ قفج تدْدذيدذّدب ٍ

اص دغذغِّبي آىّب فقبليذّبي فشٌّگی اػذ ثِّدوديدي دلديدل

چبلؾ ّب سا ثـٌبػٌذ ٍ ػپغ ثب تقييي فشٌّگی آسهبًی ساُحل اسائِ

حتی دس كَست داؿتي تخلق کبفیج فدشكدتدی ثدشاي کدبس

دٌّذ.

فشٌّگی ًخَاٌّذ داؿذ.

هؼئَل ًْبد ًوبيٌذگی هقبم هقؾن سّجشي دس داًـگبُ فشٌّدگديدبى
خَصػتبى اداهِ داد :ايي اهش ًـبىدٌّذُ اّويذ لضٍم ثشًبهدِ سيدضي
ثلٌذهذت دس حَصُ ي فدشّدٌدگدی ٍ هـدبسکدذ فدقدبل افضدبي
ّيأتفلوی ثِ فٌَاى کبسگضاساى اكلی فشٌّگی دس خبهقدِ اػدذ؛

بشگضاسي هحفل اًس با قشآى دس داًطگاُ فشدٍسی

ّوچٌيي ايدبد فضبي گفتوبًی دس قبلت خلؼبت ّدن اًدذيـدی ٍ

گشٍُ فقبليذّبيقشآًی :هحفل اًغ ثب قشآى کشيدن ثدب حضدَس

کشػیّبي آصاداًذيـی دس داًـگبُّب ٍ تذٍيي ؿبخقّبي کوی

حدذ االػالم هحؼي قشائتی دس هحدل هؼدددذ اهدبم س دب(ؿ)

ٍ کيفی هٌبػت ثشاي ػٌدؾ فقبليذّبي فشٌّگی شٍست داسد.

داًـگبُ فشدٍػی هـْذ ثشگضاس هیؿَد.

فغبيیًؼت ثب ثيبى اييکِ ثشًبهِسيضيّبي فشٌّگی ثبيذ هتٌبػت ثب

ثِ گضاسؽ خجشگضاسي ثييالولدلدی قدشآى(ايدکدٌدب) اص خدشاػدبى

ًيبص خَاى اهشٍص ثبؿذج گفذ :ثشًبهِسيضي فشٌّگی ثشاي  43ػدبل

س َيج هحفل اًغ ثب قشآى کشين دس ساػتبي گشاهيذاؿذ يبد ٍ

گزؿتِ ثب اهشٍص ثؼيبس هتفبٍت اػذ؛ دس آى صهبى فضبي هدددبصي

خبعشُ ؿْيذ هحؼي حبخیحؼٌیکبسگشج قبسي ثييالوللی قدشآى

ٍخَد ًذاؿذ .دغذغِّبج ًيبصّبج تقبهالت ٍ خَاػدتدِ ّدبي ًؼدل

کشينج دس هحل هؼدذ اهبم س ب( ؿ) داًـگبُ فدشدٍػدی هـدْدذ

خَاى هتفبٍت اػذ .کبسکشد الگَّب ٍ ػبختبسّبي فشٌّگی ثدبيدذ

ثشگضاس هیؿَد.

هتٌبػت ثب ًيبص ٍ اقتضبي ًؼل خَاى ثبصتقشيف ؿًَذ.

ثٌبثش ايي گضاسؽج دس ايي هحفل کِ حدددذ االػدالم هدحدؼدي

ٍي تأکيذ کشد :هب ثبيذ ثتَاًين آيٌذُ سا پيؾثديدٌدی ٍ ثدشاي آى

قشائتیج سئيغ ػتبد اقبهِ ًوبص کـَس ثِ ايشاد ػخي هیپشداصدج اص

ثشًبهِ سيضي کٌين ٍ ًجبيذ هٌفقل فول کٌين؛ دس ٍاقـ ثبيذ خَاًبى سا

ثشگضيذگبى هشحلِ کـَسي هؼبثقبت قدشآى داًـدددَيدی ايدي

اص آػيتپزيشي دؿوي هلَى ثذاسين .اگش دؿوي تقذاد صيبدي اص

داًـگبُ ًيض تدليل هیؿَد.

خَاًبى سا ثِ ػوذ خَد ثکـبًذ ٍ ثب خَد ّوشاُ کٌذج اييکِ ثقذّب

ّوچٌيي سًٍوبيی اص هؼتٌذ «صهضهِ ّبي آػوبًی» ثب هدحدَسيدذ

ثِ فکش چبسُ ثشاي آى ثيبفتينج تأثيش چٌذاًی ًخَاّذ داؿذ.

هْبخش الیاهلل ؿْيذ هحؼي حبخدی حؼدٌدی کدبسگدش اص ديدگدش

هؼئَل ًْبد ًوبيٌذگی هقبم هقؾن سّجشي دس داًـگبُ فشٌّگيبى ثدب

ثشًبهِّبي ايي هحفل ًَساًی اػذ.

ثيبى ايي کِ داًـگبُ هحَس فقالًيذ خبهقِ اػذ ٍ ٍؽيفِ اًدتدقدبلج

يبدآٍس هی ؿَدج ايي هحفل ػِ ؿٌجِج ؿـن هْشهبُج ثقذ اص اقدبهدِ

ثبصػبصي ٍ استقبي فشٌّگ خبهقِ سا ثش فْذُ داسدج گدفدذ :ثدبيدذ

ًوبص هغشة ٍ فـبء دس هؼدذ اهبم س ب(ؿ) داًـدگدبُ فدشدٍػدی

ثشاي ايي اهش يک ًؾبم تقشيف ؿَد چشا کِ هْنتشيي اثدضاس ثدشاي

ثشگضاس خَاّذ ؿذ .ثشپبيی ايي هحفل قشآًی ثِّودذ هدقدبًٍدذ
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فشٌّگیج اختوبفی ٍ ًْبد ًوبيٌذگی هدقدبم هدقدؾدن سّدجدشي دس

هؼئَل ثقثِ هقبم هقؾن سّجشي دس فشا اص تدالؽ ّدبي ػدتدبد

داًـگبُ فشدٍػی كَست گشفتِ اػذ .

فوشُ ٍ فتجبت داًـگبّيبى تـکش کشد.
ثش اػبع ايي گضاسؽجحدذ االػالم ٍ الدودؼدلدوديدي ًدددفدی
سٍحبًیج هؼئَل ثقثِ هقبم هقؾن سّجشي دس فشا ثب ثيبى ايدٌدکدِ
کبس ثب خَاًبى کبس ػختی اػذ ٍ هقبم هقؾن سّجشي ًيدض تدَخدِ
ٍيظُ اي ثِ خَاًبى داسًذ گفتٌذ :ػتبد فوشُ ٍ فتجبت داًـگبّيبى

خَادي دس گفذٍگَ ثب خجشگضاسي داًـدَ :

اص پغ ايي کبس ثشآهذُ اػذ.

ثبتًام بیص اص  ۰333صٍج داًطجَ دس بیستویي دٍسُ

ٍي دس تبکيذ ثش اّويذ کبس ثب خَاًبى دس خدبهدقدِ افدضٍدًدذ :

اصدٍاج داًطجَیی 9بشگضاسي جطيّا اص اٍاخش دي هاُ
هؼئَل هشکض اسدٍيی ًْبد ًوبيٌذگی هدقدبم هدقدؾدن سّدجدشي دس

خَاًبى قـش تبثيش گزاس خبهقِ ّؼتٌذ.

داًـگبُّب گفذ :تبکٌَى ثيؾ اص  ۰333صٍج دس ثيؼدتدوديدي دٍسُ

حدذ االػالم ٍ الوؼلويي ًدفی سٍحبًی اص تالؽ ّبي ػدتدبد

اصدٍاج داًـدَيی ثجذًبم کشدُاًذ .

فوشُ ٍ فتجبت داًـگبّيبى تـکش کشدُ ٍ ًوبيٌذُ ػتبد دس فدشا

حؼيي خَاديج هؼئَل هشکض اسدٍيی ًْبد ًوبيٌذگی هقبم هدقدؾدن

سا ثؼيبس پشتالؽ ٍ هَثش داًؼذ.

سّجشي دس داًـگبُّب دس گدفدذ ٍگدَ ثدب خدجدشًدگدبس داًـدگدبُ

دس اداهِ حدذ االػالم ٍالوؼلويي ػيذ هحوذس دب فدقديدْدیج

خجشگضاسي داًـدَج دس خلَف ثجذ ًبم داًـدَيبى دس ثيؼتويدي

سئيغ ػتبد فوشُ ٍ فتجبت داًـگبّيبى ػخٌشاًی کدشدُ ٍ ثديدبى

دٍسُ اصدٍاج داًـدَيی گفدذ :تدبکدٌدَى ثديدؾ اص  ۰333صٍج

کشدًذ :ثِ ثشکذ خَى ؿْذا ٍ خلَف اهبم (سُ) ٍ هٌَيبت هقدبم

داًـدَ دس ثيؼتويي دٍسُ اصدٍاج داًـدَيی ثجذ ًبم کشدُاًذ.

هقؾن سّجشي حفؾِ اهلل خوقيذ داًـدَي هب ًؼدجدذ ثدِ صهدبى

ٍي افضٍد :هْلذ ثجذ ًبم تب پبيبى هْشهبُ اػذ ٍ ثشًبهِّدبي ايدي

سطين هٌحَع پْلَي سؿذ  43ثشاثش داؿتِ ٍ ثِ چْبس هيدلديدَى ٍ
ؿـلذ ّضاس ًفش سػيذُ اػذ.

دٍسُ اصدٍاج داًـدَيی اص  45دي هبُ آغبص هیؿَد.
خَادي خبعشًـبى کشد :دس حبل ثشًبهِ سيدضي ّؼدتديدن دس دس

ٍي افضٍد :ثشاي دٍسُ پبًضدّن ػفش فتجبت هب ثيؾ اص ّ 39دضاس

ػبلشٍص ٍالدت پيبهجش ّن يک کبسٍاى ٍيظُ ّوؼفش تب ثْدـدذ ثدِ

ًفش ثجذ ًبم داؿتٌذ جدس كَستی کِ ؽشفيذ افضام هب حدذٍد 59

هـْذ هقذع افضام کٌين.

ّضاس ًفش ثَدج کِ ايي اؿتيب هَخت ؿذ هب دس ايي دٍسُ ثدشًدبهدِ
سيضي سا ثشاي افضام حذٍد ّ 43ضاس صائش داًـگبّی اًدبم دّين.
فقيْی دس ثخؾ ديگشي اص ػخٌبًـبى اص صحوبت ثدقدثدِ هدقدبم
هقؾن سّجشي ٍ ؿشکذ ؿوؼب كويوبًِ تـکش کشدًذ.
دس ادهِ ايي هشاػن ج هؼدذي هؼئَل ػتبد فودلديدبت ؿدشکدذ

فقيْی فٌَاى کشد

ؿوؼب دس کشثال وي تبکيذ ثش اّويذ حضَس داًـگدبّديدبى دس

بشًاهِ سیضي بشاي اعضام ّ 43ضاس صائش داًطگاّی

ايي ػفشّبي فتجبت اص صحوبت ػتبد فوشُ ٍ فتجبت داًـگبّيدبى

بِ عتبات دس دٍسُ جذیذ
سئيغ ػتبد فوشُ ٍ فتجبت داًـگبّيبى گفذ :ثشاي دٍسُ پبًدضدّدن

دس ثشگضاسي چٌيي ثشًبهِ ّب ٍ هشاػوبتی تـکش کشدًذ.

ػفش فتجبت هب ثيؾ اص ّ 39ضاس ًفش ثجذ ًبم داؿتٌذ جدس كَستی کِ

دسپبيبى ثِ هيْوبًبى ّذايبيی ثِ سػن يبدثَد اص عشف ػتبد فودشُ
ٍ فتجبت داًـگبّيبى تقذين ؿذ.

ؽشفيذ افضام هب حذٍد ّ 59ضاس ًفش ثَدج ايي اؿتيب هَخت ؿذ هب
دس ايي دٍسُ ثشًبهِ سيضي سا ثشاي افدضام حدذٍد ّ 43دضاس صائدش
داًـگبّی اًدبم دّين .
ثِ گضاسؽ گشٍُ داًـگبُ خجشگضاسي داًـدددَج عدی هدشاػدودی
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گَدسصي دس پبػخ ثِ خجشگضاسي داًـدَ :

يب ّبؿوی دس اختتبهيِ خـٌَاسُ حشکذ فٌَاى کشد
 4هطکل کطَس دس حَصُ فشٌّگ ٍ ٌّش 9عذُاي دس

پیگیش اجشایی ضذى طشح ضبکِ هلی اطالعات ّستین

حَصُ ٌّش حذ ٍ هشصّا سا ًویضٌاسٌذ

هؼئَل ػبصهبى ثؼيح داًـدَيی کـَس گفذ :ايٌکِ دٍلدذ دس

هقبٍى فشٌّگی ٍ اختوبفی ٍصيش فلَم گفذ :فذُاي افشاعیج حذ ٍ

حَصُ ؿجکِ هلی اعالفبت چِ فقبليذ ّب ٍ اقذاهبت اػدبػدی سا

هشصّب سا ًویؿٌبػٌذ ٍ فذُ اي ّن ثب فذم دسک سٍؿديج عدشفدذاس

اًدبم هی دّذج ثبيذ تـشيد ؿَد .هب ّن آى سا ثِ كَست هغبلدجدِ

تقغيل ؿذى حَصُ ّبي ٌّشي ّؼتٌذ کِ ّش دٍ گشٍُ اص ًؾدش هدب اص

پيگشي هیکٌين .

حَصُ ٌّش فبخش ٍ هقتذل خبسج ّؼتٌذ.

ثِ گضاسؽ خجشًگبس داًـگبُ خجشگضاسي داًـدَج كدجدد اهدشٍص

ثِ گضاسؽ خجشًگبس گشٍُ داًـگبُ خجشگضاسي فدبسعج ػديدذ ديدب

ًـؼذ خجشي داٍٍد گَدسصيج هؼئَل ػبصهبى ثؼيح داًـدَيدی

ّبؿوی هقبٍى فشٌّگی ٍ اختوبفی ٍصاست فلَم دس اختتبهيِ ًْويدي

کـَس ثِ هٌبػجذ آغبص ػبل تحليلی داًـگبُ ّدب دس هدددتدودـ

خـٌَاسُ هلی حشکذ کِ دس ؿْش کشهبى ثشگضاس ؿذج گفذًْ :ويدي

فشٌّگی داًـدَيی  59آثبى ثشگضاس ؿذ.

خـٌَاسُ حشکذ خـٌَاسُ اي هبًذگبس دس فقبليذّبي داًـدددَيدی
اػذ ٍ اص هؼئَالى ٍ داًـدَيبى داًـگبُ ؿْيذ ثبٌّش کشهبى ٍ ّودِ
کؼبًی کِ ثشاي ثشگضاسي ايي خـٌَاسُ تالؽ کدشدًدذج قدذسداًدی
گَدسصي دس ًـؼذ خجشي:

هیکٌن.

داًطگاُ سا جاي سخٌشاًی فتٌِگشاى ًویداًین9
دٍقطبیساصي کارب ٍ ایجاد ضکاف دس سطح جاهعِ
بِ کطَس ضشبِ هیصًذ
سييغ داًـگبُ ؿْيذ ثْـتی:

هؼؤٍل ػبصهبى ثؼيح داًـدَيی گفذ :دٍقغجیػبصي کبرثی کِ
ثشخی هی خَاٌّذ اًدبم دٌّذ ٍ ؿکبف دس ػغد خبهقدِ ايدددبد

ایشاى با تَسعِ آهَصش عالی دس بیي  83کطَس

کٌٌذ غلظ اػذ ٍ ثِ کـَس شثِ هیصًذ.

اٍل دًیا قشاس داسد
تْشاى  -ايشًب  -سييغ داًـگبُ ؿْيذ ثْـتی ثب ثيبى ايٌکدِ ايدشاى ثدب

ثِ گضاسؽ خجشًگبس گشٍُ داًـگبُ خجدشگدضاسي فدبسعج داٍٍد

تَػقِ آهَصؽ فبلی دس دِّ اخيش تَاًؼتِ دس ثيي  53کـَس اٍل دًيب

گَدسصي هؼئَل ػبصهبى ثؼيح داًـدَيی كجد اهشٍص دس ًـؼذ

دس ايي حَصُ قشاس گيشدج افضٍد :ايشاى تب پٌح ػبل آيٌذُ دس خبيدگدبُ

خجشي کِ ثِ هٌبػجذ آغبص ػبل تحليلی داًـگبُّب ثشگضاس ؿدذج

پٌدن اص لحبػ خوقيذ ؿبغل ثِ تحليل قشاس خَاّذ گشفذ.

وي گشاهيذاؿذ يبد ٍ ًبم ؿْذاي گشاهی ٍ تجشيک آغبص ػدبل

ثِ گضاسؽ ايشًبج هحوذ عْشاًچی سٍص يکـٌجِ دس هشاػن اػتقجبل اص

خذيذ تحليلی تلشيد کشد :دس ػی ٍ ّـتويي ػبل اًقالة ثدِ

داًـدَيبى اسؿذ ٍسٍدي خذيذج ثب اؿبسُ ثِ خبيگبُ هَف داًـدگدبُ

ػش هیثشين ٍ دس ايي  91ػبل دؿوٌی دؿوي ٍ دس فديدي حدبل

ؿْيذ ثْـتی دس هيبى  59داًـگبُ ػغد يک کـَس افضٍد :ثب تذٍيدي

پيـشفذ سا تدشثِ کشدُاين.

ثشًبهِ ّب ٍ ػيبػتگزاسي ّبي کالىج اکٌَى دس هقغـ کدبسؿدٌدبػدی
اسؿذ دٍ ثشاثش هقغـ کبسؿٌبػیج داًـدَ پزيشؽ ؿذُ اػذ.
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سئيغ ػبصهبى ثؼيح اػبتيذ ثِ تؼٌين خجش داد
 /آباى؛ بشگضاسي ّوایص «بشجامً ،تایج ٍ پیاهذّا» با
حضَس اساتیذ داًطگاّی
كالحی گفذّ :وبيؾ «ثشخبمج ًتبيح ٍ پيبهذّب» ثب حضَس خوقدی
اص هٌتقذاى ٍ اػبتيذ داًـگبّی  3آثبى ثشگضاس هیؿَد .
ػْشاة كالحی سئيغ ػبصهبى ثؼيح اػبتيذ کـَس دس گفذٍگَ ثدب
خجشًگبس داًـگبُ ثبؿگبُ خجشًگبساى تؼٌين« پدَيدب» ج ثدب اؿدبسُ ثدِ
ثشًبهِ ّبي ايي ػبصهبى دس آػتبًِ ػبل خذيذ تحليلی ثشاي اػبتيذ ٍ
هحققبى داًـگبُّبج اص ثشگضاسي ّوبيؾ «ثشخبمج ًتبيح ٍ پيبهدذّدب»
ثب حضَس خوقی اص هٌتقذاى ٍ اػبتيذ کـَس خجش داد.
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داًـدَيی فشٌّگی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍ هْدٌدذع هدحدؼدي
ّبؿوی هقبٍى فوشاًی داًـگبُ آصاد اػالهی افتتبح ؿذ.
ثِ گضاسؽ خجشًگبس گشٍُ داًـگبُ خجدشگدضاسي آًدبج هدحدؼدي
سئيغ داًـگبُ خجشداد:

ّبؿویج هقبٍى فوشاًی داًـگبُ آصاد اػالهی دس ايي هدشاػدن ثدب

تذٍیي هٌطَس عفاف ٍ حجاب دس داًطگاُ فشدٍسی

گشاهيذاؿذ يبد اهبم ساحلج ؿْذاي اًقالة ٍ ؿدْدذاي خدٌدگ

سئيغ داًـگبُ فشدٍػی هـْذ گفذ :هٌـَس ففبف ٍ حدددبة دس

تحويلیج گضاسؿی دسثبسُ فقبليذ ّبي فدودشاًدی داًـدگدبُ آصاد

ايي داًـگبُ تذٍيي ؿذُ ٍ اکٌَى دسحبل اخشا اػذ .

اػالهی ٍ ػبخذ الوبىّبي ؿْذا دس ايي داًـگبُ اسائِ داد.

هحوذ کبفی دس گفتگَ ثب خجشًگبس هْش گفذ :هدٌدـدَس فدفدبف ٍ
حدبة ايي داًـگبُ تَػظ گشٍُ ّبي خجشُ ٍ هغبث ثب آييدي ًدبهدِ
ّبي هَخَد ٍ خلَكيبت هحيظ ّبي داًـگدبّدی تدذٍيدي ؿدذُ
اػذ.

آغاص اکشاى داًطگاّی فیلن هستٌذ

ٍي افضٍد :دس ايي داًـگبُ ؿَساي اهش ثِ هقشٍف ٍ ًْی اص هدٌدکدش

«پشًٍذُ ًاتوام» دس سشاسش کطَس
اکشاى فيلن هؼتٌذ «پشًٍذُ ًبتوبم» ثِ کبسگشداًی خَاد هَگَيی

ٍخَد داسد کِ ايي ؿَسا دس ػغد داًـکذُ ّب تـکيل هی ؿدَد ٍ

دس داًـگبُّبي ػشاػش کـَس آغبص ؿذ.

سٍػبي داًـکذُ ّبج داًـدَيبى ٍ کبسکٌبى فضَ ايي ؿَسا ّؼتٌذ.

ثِ گضاسؽ گشٍُ داًـگبُ ثبؿگبُ خجشًگدبساى تؼدٌديدن« پدَيدب»ج
اکشاى فيلن هؼتٌذ «پشًٍذُ ًبتوبم» دس داًـدگدبُ ّدبي ػدشاػدش
کـَس آغبص ؿذ.

0011گشٍُ داًطجَیی جْادي

ايي فيلن هؼتٌذ ثِ کبسگشداًی خَاد هدَگدَيدی ٍ ثدب هدَ دَؿ

بِ هٌاطق هحشٍم اعضام ضذًذ

«ًبگفتِّبيی اص اًفدبس دس دفتش ًخؼذ ٍصيشي دس  7ؿدْدشيدَس
 »59۰3ػبختِ ؿذُ اػذ.

تْشاى -ايشًب -هؼئَل ػبصهبى ثؼيح داًـدَيی کـَس افالم کشد53 :
ّضاس داًـدَ دس قبلت  5933گشٍُ خْبدي تبثؼتبى اهؼبل ثِ هٌدبعد
هحشٍم افضام ؿذًذ.
ثِ گضاسؽ خجشًگبس گشٍُ فشٌّگی ايدشًدبج داٍٍد گدَدسصي سٍص
دٍؿٌجِ دس يک ًـؼذ خجشي افضٍد :ايي گشٍُ ّبي خْبدي فدالٍُ

ضواسُ  80فصلٌاهِ پژٍّصّاي

ثش اقذاهبت فشٌّگی ٍ اختوبفیج ثِ اؿتغبل صايی ٍ کبسآفدشيدٌدی دس

هیاىسضتِاي قشآى آهادُ اًتطاس

هٌبع هحشٍم ًيض پشداختٌذ.

گشٍُ داًـگبُ :ػيضدّويي ؿوبسُ فللٌبهِ تخللی پظٍّؾّبي
هيبىسؿتِ اي قشآى کشين هـتول ثش  ۰هقبلدِ اص ػدَي ػدبصهدبى
فقبليذّبي قشآًی داًـگبّيبى کـَس آهبدُ اًتـبس ؿذ.
ثِ گضاسؽ خجشگضاسي ثييالوللی قشآى (ايکدٌدب)ج ػديدضدّدوديدي

دس افتتبحيِ يبدهبى ؿْذاي داًـدَي داًـگبُ آصاد اػالهی:

ؿوبسُ فللٌبهِ تحللی پظٍّؾّبي هيبىسؿتِاي قشآى کشيدنج

 13یادهاى ضْذاي گوٌام دس داًطگاُ آصاد اسالهی ساختِ

ٍاثؼتِ ثِ ػبصهبى فقبليذّبي قشآًی داًـگبّيبى کـَس هـتول ثش

ضذُ است 43 9یادهاى دیگش دس حال ساخت

ؿؾ ؿوبسُ دس هَ َفبتی اص قجيل « اٍقبت فشاغذ دس قدشآى»ج

يبدهبى ؿْذاي داًـدَ دس ثلَاس داًـگبُ ثْـذصّشا(ع) ثب حضدَس

« ًقؾ ػالهذ قلت دس ػجک صًذگی»ج « خدَاة ٍ ثديدذاسي

دکتش حويذ هيشصادُ سئيغ داًـگبُ آصاد اػالهیج اکجش تَکلدی ًدظاد

ثِ فٌَاى يکی اص اسکبى حفؼ اللحة ٍ آساهؾ حقيقی اص هدٌدؾدش

هذيشفبهل ػبصهبى ثْـذصّشا(ع) ج دکتش ػيذعِ ّبؿدودی هدقدبٍى

قشآى آهبدُ» دس دػذ اًتـبس اػذ.
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ثشاي دٍهيي سٍص هتَالی كَست گشفذ

دس پی افتشام داًـدَيبى

تجوع «ضشیفی»ّا دس اعتشاض بِ حزف ّضیٌِّاي

قاًَى سٌَات بشاي داًطجَیاى داًطگاُ اصفْاى تغییش

سٌَات تحصیلی

کشد

كجد اهشٍص دٍؿٌجِ(  5هْش) تقذادي اص داًـدَيبى داًـگبُ كدٌدقدتدی

ّيئذ سئيؼِ داًـگبُ اكفْبى صهدبى اخدشايدی قدبًدَى ػدٌدَات

ؿشيف دس افتشام ثِ حزف ّضيٌِ ّبي ػٌَات تحليلی ثشاي دٍهيي

داًـدَيبى ايي داًـگبُ سا تغييش داد.

سٍص هتَالی تدوـ کشدًذ.

ثِ گضاسؽ گشٍُ داًـگبُ ثبؿگبُ خجشًگبساى تؼٌيدن«پدَيدب»ج ثدب

ثِ گضاسؽ خجشًگبس داًـگبُ ثبؿگبُ خجشًگبساى تؼٌين«پَيب»ج كدجدد

تلَيت ّيئذ سئيؼِ داًـگبُ اكفْبىج قبًَى ػٌَات اص ثْويهبُ

اهشٍص دٍؿٌجِ(  5هْش) ؿوبسي اص داًـدَيبى داًـگبُ كٌقتی ؿدشيدف

دس ايي داًـگبُ اخشايی هیؿَد.

دس افتشام ثِ حزف ّضيٌِّبي ػٌَات تحليلی ثشاي دٍهديدي سٍص

ثشاػبع قبًَى ػٌَاتج داًـدَيبى ثبيذ عی  1تشم تحليلی دٍسُ

هتَالی تدوـ کشدًذ.

کبسؿٌبػی خَد سا ثگزساًٌذج دسكَستی کِ ثِ ّش دليل ايي صهبى
افضايؾ يبثذ داًـدَ هـوَل قبًَى اخدز ؿدْدشيدِ ثدشاي اداهدِ
تحليل خَاّذ ثَد.
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آييي ًبهِ ّبي خذيذ آهَصؿی هقبعـ کبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دکدتدشي
ثشاي داًـدَيبى ٍسٍدي  35ثِ ثقذ الصماالخشا اػذ
ٍي ثب تأکيذ ثش ايٌکِ هْنتشيي ٍيظگی آييي ًدبهدِ ّدبي خدذيدذ
تَػظ سئيغ داًـگبُ آصاد اػالهی اًدبم ؿذ

آهَصؿی يکپبسچِ ؿذى آىّب اػذ افضٍد :دس ايي آيييًبهِّب ّيچ
ثخـٌبهِ ٍ تلوين هتفشقِاي ًبفز ًيؼذ.

افتتاح بٌاي یادهاى ضْذاي داًطجَ
دس بْطتصّشافشّيختگبى

هذت هدبص تحليلی ثشاي داًـدَيبى هقبعـ کبسؿٌبػدی  1تدشمج

ثْشُ ثشداسي اص يبدهبى ؿْذاي داًـدددَ دس ثدْدـدذ صّدشا اص

ثشاي داًـدَيبى هقغـ کبسؿٌبػی اسؿذ  2تشم ٍ ثشاي داًـدَيبى

هْنتشيي ثشًبهِ ّبي داًـگبُ آصاد اػالهی دس ّفتِ دفبؿ هدقدذع

هقغـ دکتشي  1تشم اػذ ٍ اهشي کِ دس آيييًبهِ آهَصؿی تحذ

اهؼبل ثَد کِ ديشٍص تَػظ «حويذ هيشصادُ»ج سئيدغ داًـدگدبُ

فٌَاى آهَصؽ سايگبى هغشح هیؿَد هشثَط ثِ داًـدَيبًی اػذ

آصاد اػالهی دس ثلَاس اكلی ثْـذصّشا افتتبح ؿذ .ػبل گزؿتِ

کِ دس ثبصُ صهبًی هزکَس ثِ تحليل خَد پبيبى هیدٌّذ.

دس ديذاس سئيغ داًـگبُ آصاد اػالهی ثب «اکجش تدَکدلدی ًدظاد»ج
هذيشفبهل ػبصهبى ثْـذ صّشا تَاف ؿذ تب داًـگبُ آصاد اػالهی
ثِفٌَاى ثضسگ تشيي داًـگبُ حضَسي خْبىج الدودبى ؿدْدذاي
داًـدَ ٍ داًـگبّی سا دس ثْـذصّشا ثؼبصد؛ تَافقی کِ ثِ گفتِ
هحؼي ّبؿوی هقبٍى فوشاًی داًـگبُ ثشاػبع آى هدقدشس ؿدذ
هذيشفبهل ػبصهبى ثْـذ صّشا فضبي هٌبػجی سا ثشاي ػبخذ ايي
الوبى ٌّشي ٍ هزّجی دس اختيبس داًـگبُ آصاد اػالهی قشاس دّذ.

تَضیح هعاٍى ٍصیشعلَم دسباسُ ّضیٌِ
سٌَات داًطجَیاى
هقبٍى آهَصؿی ٍصيش فلَم ثب ّذف ؿفبفػبصي دسهَسد ّضيٌدِ
ػٌَات داًـدَيبىج تَ يحبتی سا دس هَسد آيييًبهِ ّبي خذيدذ
آهَصؿی اسائِ کشد.
دکتش هدتجی ؿشيقتی ًيبػش ثب ثيبى ايٌکِ ثبصًگشي آيييًبهدِ ّدبي
آهَصؿی اص ػبل  39آغبص ؿدذج افدضٍد :تدب قدجدل اص ػدبل 39
آيييًبهِّبي آهَصؿی ثِ كَست پشاکٌذُ ٍ ثب افوبل ػالي اخشا
هیؿذ .ثِ ّويي دليل اص ػبل  39ثبصًگشي ايي آيييًبهِّب آغدبص
ؿذ ٍ آيييًبهِ آهَصؿی خذيذ هقغـ کبسؿٌبػی دس ػدبل ٍ 32
ثشاي داًـدَيبى ٍسٍدي  32ثِ ثقذ ٍ آيييًبهِ ّدبي آهدَصؿدی
خذيذ هقبعـ کبسؿٌبػی اسؿدذ ٍ دکدتدشي دس ثدْدودي ٍ 32
اسديجْـذ ًْ 35بيی ٍ اثالك ؿذ.

01

