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 خالصه مذاكزات مجلس شوراي اسالمي 
 زٍمسال  – یاسزّنزٍرُ 

 

  11/1400/ 5 ٌِثشسِ   رٍس– (167)  ّفتن ٍ  شصت ٍ صسیک  جلسِ علٌي 
 

 گشارػ وویغیَى فزٌّگی هجٌی ثز تقَیت تمبضبی تحمیك ٍ تفحـ اس عولىزد ؽزوت عیبحتی علیقدر ّوداى (1

رأی  36رأی هَافك،  167تا اى )آلای تَسلي(، تماضای فَق تِ تصَیة رسیس. ًتیجِ رای گیزی:  ًوایٌسگاى پس اس لزائت گشارش کویسیَى ٍ یکي اس هتماضی)

 (.هَافمت کززًس،تا تماضای هشتَر ًوایٌسُ حاضز زر صحي 232رأی هوتٌع اس هجوَع  13هرالف ٍ 

 

وبیت اس وبرخبًزبت  ٍ ٍاحددّبی  ح "(ثِ علت تؾىیه تعدادی اس ًوبیٌدگبى در اعالم ًتیزِ رای گیزی عزح دٍفَریتی 2

 ) آلای زکتز لالیثاف رییس هجلس شَرای اسالهي اعالم ًوَز کِ تعس اس تزرسي ّای تِ عول آهسُ هشرص گززیس کِ طزح هشتَر   "فٌعتی ٍ تَلیدی 

 رای ًیاٍرزُ است ٍ تایگاًي هي شَز.( 3/11/1400زر جلسِ علٌي رٍس یکشٌثِ هَرخ 
 

 

ی در هَرد الداهبت فَرت گزفتِ در حَسُ سًبى ثِ ٍیضُ در سهیٌِ حوبیت اس تَاًوٌدعبسی سًبى گشارػ وویغیَى ارتوبع(3

)پس اس لزائت گشارش کویسیَى ٍ اظْارات تعسازی اس ًوایٌسگاى پیزاهَى گشارش هشتَر، ٍسیز هحتزم کشَر  عزپزعت خبًَار ٍ ثیوِ سًبى خبًِ دار

  ٍ ذاًَاُ ، رییس ساسهاى تْشیستي کشَر ٍ آلای زکتز لالیثاف  ، ًیش تیاًاتي ایزاز ًوَزًس.(ٍ هعاٍى هحتزم رییس جوَْر ٍ رییس اهَر سًاى 
 
 

هعزفی یه ًفز اس ّز یه اس وویغیَى ّبی فزٌّگی ٍ ثْداؽت ٍ درهبى هزلظ ؽَرای اعالهی رْدت اًتادبة ثدزای    ( 4

 ( ذاًن پزٍیي صالحي اًتراب شسًس.)  عضَیت عتبد هلی روعیت

 

ًوبیٌدگبى )یه فمزُ( ٍ حغي ًَرٍسی ًوبیٌدُ رثبط وزین ٍ  ًفز اس  72 یبى هحودثبلزی ثٌبة ًوبیٌدُ ثٌبة ٍعَاالت آلب( 5

) پس اس لزائت گشارش کویسیَى ٍ اظْارات آلای زکتز فاطوي اهیي ٍ آلای تالزی تٌاب ،  ثْبرعتبى)یه فمزُ( اس ٍسیز فٌعت، هعدى ٍ تزبرت

 تِ صَرت هشزٍط  لاًع گززیس.(اس پاسد ٍسیز ًیش ًوایٌسُ ایي  سپس سَال آلای حسي ًَرٍسی هطزح ٍ  . لاًع شس  تِ صَرت هشزٍطًوایٌسُ اس پاسد ٍسیز 

 

 (شاٍرزیاى ٍ سیس الثزس حسیٌي )آلایاى: ًبعمیي رلغِ علٌی(  6

 
 

 (تذوزات آییي ًبهِ ای، اخغبر لبًَى اعبعی ٍ تذوزات ؽفبّی7
 

 

 صثح  7:45 ساعت  6/11/1400شٌثِ هَرخ ْارچجلسِ آیٌسُ رٍس ،  (اعالم ختن رلغ8ِ
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گشارش کویسیَى فزٌّگي هثٌي ترز تصرَیة تماضرای     (1

 تحمیك ٍ تفحص اس عولکزز شزکت سیاحتي علیصسر ّوساى

آلدبی  پظ اس لزائت گشارػ وویغیَى ٍ یىی اس هتمبضدیبى ) 

 (، تمبضبی فَق ثِ تقَیت رعید.تَعلی

زؤی ٔخبِف  36ٛافك، زؤی ٔ 167ثب ٕ٘بیٙدٌبٖ  ًتیجِ رای گیزی: 

ٗ    232زؤی ٕٔتٙع اش ٔدٕٛع  13ٚ  ،ثب ٕ٘بیٙددٜ ابردس  ز قد 

 .ٔٛافمت وس ٘دتمبربی ٔصثٛز 

 ٍ تفحص:تحمیك  هحَر

 زآٔدٞبی غبز غیباتی عّیكدز  ز ودب ٚچٍٛ٘ٝ ٞصیٙٝ ؾدٜ -1

 اغت؟

 زآٔد ٞب، ٞصیٙٝ وس  ٚ ٘ ٜٛ ٔدیسیت ؾسوت غیباتی غدبز   -2

 عّیكدز

تماضیاى تحمیك ٍ تفحص)آلای تَسلي ًوایٌسُ ذالصِ اظْارات یکي اس ه

 تْار ٍ کثَزرآٌّگ(:

در ؽزایغی وؾَر در تبهیي هٌبثع ارسی دچبر هؾىل اعت ٍ -

عبیز وؾَرّبی هٌغمِ اس ظزفیت ّب ٍ درآهدّبی تَریغدتی  

خَد ثِ خَثی اعتفبدُ هی وٌٌد ٍ هیلیبردّب دالر درآهد وغت 

ّبی گزدؽگزی هی وٌٌد، در وؾَر هب یىی اس هْوتزیي هىبى 

ّشار گزدؽگز  777غبر رْبًی علیقدر اعت وِ عبالًِ حدٍد 

عبل اعدت   37را ثب خَد رذة هی وٌد، اهب هتبعفبًِ ایي غبر 

وِ در اختیبر ؽزوتی لزار گزفتِ وِ در تبهیي حمَق پزعدٌل  

 خَد درهبًدُ ؽدُ اعت.

هیلیبرد دالر، تزویِ  77عبل گذؽتِ وؾَرّبی اعپبًیب حدٍد 

هیلیدبرد دالر اس هحدل ردذة     27دالر ٍ اهدبرات   هیلیبرد 22

 146حددٍد   2719گزدؽگز درآهد وغت وزدُ اًدد. در عدبل   

هیلیَى  1هیلیَى ًفز اس غبرّبی رْبى ثبسدید وزدًد وِ حدٍد 

ًفز اس آًْب هتعلك ثِ غبر علیقدر ّوداى اعت، اهدب ٍضدعیت   

 ایي غبر هؾاـ ًیغت.

-      ٗ ، ثصزٌتدسیٗ ٚ  اغّت ؾٕب یدب تدبوٖٙٛ ثدسای  یددٖ ٟٕٔتدسی

ٔیّیٖٛ غدبَ   190ٔٙ كسثٝ فس تسیٗ غبز آثی خٟبٖ ثٝ لدٔت 

یعٙی غبز عّیكدز ثٝ ؾٟسغتبٖ وجٛ زاًٞٙ غفس وس ٜ اید ٚ یدب  

لكد  ازید غفس وٙید. ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘بیٙدٜ ایٗ ؾٟسغتبٖ اش ؾدٕب  

 عٛت ٔی وٙٓ پع اش ثبشٌؿبیی ٔدد ، اش غبز عّیكددز ثبش یدد   

 وٙید.

ثداًید ایي غبر ثی ًظیز وِ هی تَاًغت ؽبید ربلت ثبؽد وِ  -

 ًِ تٌْب حَسُ اًتابثیدِ هدي را اس هحزٍهیدت ًزدبت دّدد ٍ      

هیلیَى ّب گزدؽگز خبرری را رذة وٌدد ٍ ارسآٍری سیدبدی   

ثزای وؾَر داؽتِ ثبؽد، اوٌَى حتی تَاى پزداخدت حمدَق   

وبروٌبى خَد را ًدارد. ایي هَضدَ  ًبؽدی اس ثدی وفدبیتی ٍ     

 ي ایي ؽزوت اعت.ضعف هدیزیتی هغئَلی

ٍسارت هیزاث فزٌّگی، فٌبیع دعتی، گزدؽگزی غدبری را   -

 877هیلیدبرد تَهدبى درآهدد دارد را ثدِ      37وِ عبالًِ حدٍد 

هیلیَى تَهبى اربرُ دادُ اعت، ثٌب ثِ گفتِ هدیزعبهل ؽزوت 

هیلیبرد تَهبى  24ایي غبر  98عیبحتی علیقدر تٌْب در عبل 

ل دیگز هبًٌد تپِ عجبط آثبد درآهد هغتمین داؽتِ ٍ اس هغبئ

 ٍ گٌذ ًبهِ ًیش درآهد وغت وزدُ اعت.

ًتیجِ رای  اعالم (تِ علت تشکیک تعسازی اس ًوایٌسگاى زر2

حوبیت اس وبرخبًزبت  ٍ ٍاحددّبی   "گیزی طزح زٍفَریتي 

، آلای زکتز لالیثاف ریریس هجلرس     " فٌعتی ٍ تَلیددی 

 شرررَرای اسرررالهي اعرررالم ًورررَز کرررِ تعرررس اس 

ای تِ عول آهسُ هشرص گززیس کِ طزح هشترَر  سي ّرتز

 رای ًیاٍرزُ است ٍ تایگاًي هي شَز.

ثٟٕٗ( ٔدّع وّیدبت   3یىؿٙجٝ )غّٙی زٚش  ز خّػٝ : تَضیح

عسح إبیت اش وبزخب٘دبت ٚ ٚاادٞبی قدٙعتی ٚ تِٛیددی  ز   

ٔدّع ثسزغی ؾد ٚ زییع ٔدّع ثالفبقّٝ ثعد اش زای ٌیدسی  

 .اغتاعالْ وس  وٝ وّیبت تكٛیت ٘ؿدٜ 

آلدبی  وتدس    ز ٕٞبٖ خّػٝ ثعدد اش ٌرؾدت  لدبیمی، ٔددد ا     

لبِیجبف اعالْ وس  ثب ااتػبة زای ٕ٘بیٙدٌب٘ی وٝ  غتٍبٜ ٞبی 

آ٘بٖ ٍٞٙبْ زای ٌیسی ٔؿىُ  اؾت، وّیدبت عدسح إبیدت اش    

وبزخب٘دبت ٚ ٚاادٞبی قٙعتی ٚ تِٛیدی ثدٝ تكدٛیت زغدیدٜ    

 .اغت

اػیٗ فسٍٞٙدی  ٔ ٕد ، آلبی ثٟٕٗ(  5 ز خّػٝ عّٙی أسٚش )

آییٗ ٘بٔٝ ٔدّع ٘ػجت ثدٝ   75ٕ٘بیٙدٜ تجسیص ثب اغتٙب  ثٝ ٔب ٜ 

زٚح االٔیٙی ٕ٘بیٙدٜ تٟساٖ  ز خّػٝ لجّدی  آلبی  ق جت ٞبی

ٔدّع تروس  ا . زٚح االٔیٙی ثب ا٘تمب  اش عّٕىس  ٞیبت زییػٝ 

ٌفتٝ ثٛ  وٝ زئیع ٔدّع ٚ ٞیإت زئیػٝ  زثبزٜ زای ٌیسی اش 

زخب٘دددبت ٚ ٚاادددٞبی قددٙعتی ٚ وّیددبت عددسح إبیددت اش وب
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تِٛیدی تخّف وس ٜ وٝ اَٚ اعالْ  اؾدتٝ وّیدبت زای ٘یدبٚز ٜ    

ثعددد  ز ٔیب٘ددٝ  غددتٛز  یٍددسی اعددالْ ٔددی وٙددد وددٝ  غددتٍبٜ 

 .ٌیسی چٙد ٘فس لغع ثٛ ٜ ٚ وّیبت زای آٚز ٜ اغت زای

فسٍٞٙی  ز تروس خٛ  ٌفت: اظٟبزات ایٗ ٕ٘بیٙدٜ  زثدبزٜ  آلبی 

غبغدی ٚ غدخیف اغدت. ٔدب اش ایدٗ      ٕ٘بیٙدٌبٖ، خالف لدبٖ٘ٛ ا 

 .ٕ٘بیٙدٜ ٌالیٝ  ازیٓ ٚ ثبید عرزخٛاٞی وٙٙد

ٚی ثب تبوید ثس ایٙىٝ ٕٞٝ ٕ٘بیٙدٌبٖ اك زای  از٘د، افصٚ : ایٗ 

ٕ٘بیٙدٜ عدرزخٛاٞی وٙدد ٌٚس٘دٝ ثدٝ ٞیدبت ٘بدبزت ثدس زفتدبز         

 .ٕ٘بیٙدٌبٖ ؾىبیت ٔی وٙیٓ

لبلیجبف ریدیظ هزلدظ گفدت:     آلبی در پبعخ ثِ ایي تذوز،

 ت رییغِ درثدبرُ رًٍدد رای گیدزی ولیدبت ایدي عدزح       ّیب

ًوبیٌدُ ثزای حجدت رای   5ثزرعی ّبیی را اًزبم داد. دعتگبُ 

خزاة ثَد وِ آى ّب رای هَافك خَد را ثِ فَرت وتجی اعالم 

 .وزدًد

 5عجك ثزرعی ّبی فَرت گزفتدِ ثدب احتغدبة آرای ایدي     

ّبی ًوبیٌدُ ثبس ّن ولیبت عزح حوبیت اس وبرخبًزبت ٍ ٍاحد

فٌعتی ٍ تَلیددی رای ًیدبٍردُ اعدت ٍ در وویغدیَى ًیدش      

 .ثبیگبًی هی ؽَد

گشارش کویسیَى اجتواعي زر هَرز الرساهات صرَرت   (3

ترِ ٍیر ُ زر سهیٌرِ حوایرت اس      گزفتِ زر حرَسُ سًراى  

 تَاًوٌسساسی سًاى سزپزست ذاًَار ٍ تیوِ سًاى ذاًِ زار

پددع اش لسائددت ٌددصازؼ وٕیػددیٖٛ ٚ اظٟددبزات تعدددا ی اش    

ٔعدبٖٚ  ٕ٘بیٙدٌبٖ پیسأٖٛ ٌصازؼ ٔصثٛز، ٚشیس ٔ تسْ وؿٛز ٚ 

، زیدیع  ٔ تسْ زییع خٕٟدٛز ٚ زیدیع أدٛز ش٘دبٖ ٚ خدب٘ٛاٜ      

 ثیب٘بتی ایسا  ٕ٘ٛ ٘د: ٘یصغبشٔبٖ ثٟصیػتی وؿٛز ، 

 : کویسیَى ذالصِ گشارش

 : روع ثٌدی ٍ پیؾٌْبدات

ثب عٙبیت ثٝ خٕیدع ٔدٛاز  ٔغسٚادٝ خٕدع ثٙددی وٕیػدیٖٛ       

 ؾسح ذیُ ایفب  ٔی ٌس  :اختٕبعی ثٝ 

ِصْٚ زفع ٔٛا٘دع ٔٛخدٛ   ز ٔػدیس ثیٕدٝ ش٘دبٖ غسپسغدت        - 1

 خب٘ٛاز، ش٘بٖ ثدغسپسغت ٚ ش٘بٖ خب٘ٝ  از:

یىی اش زاٜ ٞبی ٟٔٓ  ز زاغتبی تٛإ٘ٙدغبشی ش٘دبٖ غسپسغدت   

خب٘ٛاز، غٛق  ا ٖ وٕه ٞبی غبشٔبٖ ٞبی إبیتی ثٝ خدٔبت 

ثٝ اغتٙب  ثٙدد   ثیٕٝ ای ٚ اختٕبعی اغت. عی غٙٛات ٌرؾتٝ ٚ

ودُ وؿدٛز، اش ٔ دُ     1400( لبٖ٘ٛ ثٛ خٝ  14( تجكسٜ ) 15)

ثدسای ادك ثیٕدٝ    « ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ٚ ش٘بٖ ثدغسپسغت »

غددٟٓ  ِٚددت ثددسای الؿددبز خددبـ خبٔعددٝ اش خّٕددٝ اعتجددبز  ز 

« ثیٕدٝ الؿدبز خدبـ    » ٘بسٌسفتٝ ؾدٜ اغت. ایٗ  زابِیػت 

ز ٔٛردٛع ودٝ   ٞدفٕٙدی یبزا٘ٝ ٞب ثٝ قدٛزت تٛأدبٖ ٚ  ز وٙدب   

ٔیصاٖ اعتجبز تخكیف یبفتٝ ثٝ اك ثیٕٝ غٟٓ  ِٚت ثسای ثیٕٝ 

 ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ٚ ثدغسپسغت ٔجٟٓ ٔی ثبؾد.

ثٝ عجبزت  یٍس ٔؿخف ٘یػت وٝ اش ٔیصاٖ اعتجبز ایدٗ ثٙدد  ز   

چدٝ ٔیدصاٖ ثدسای ثیٕدٝ ش٘دبٖ غسپسغدت خدب٘ٛاز ٚ         14تجكسٜ 

ایدسا    ثدغسپسغت اختكبـ خٛاٞد یبفت. الشْ ثدٝ ذودس اغدت   

ٔیّیبز  تٛٔبٖ( اعتجدبز  ز ثٙدد )    3000ٔروٛز  ز پیؽ ثیٙی ) 

٘یدص ٔؿدبٞدٜ ٔدی     1401الی ٝ ثٛ خٝ  14( خدَٚ تجكسٜ  16

ؾٛ  ٚ زفع آٖ تٛغدظ ٕ٘بیٙددٌبٖ ٔ تدسْ ٔدّدع  ز خسیدبٖ      

 ٔٛز  ا٘تببز ٔی ثبؾد. 1401ثسزغی الی ٝ ثٛ خٝ 

اش غدٛی  یٍددس ثدٝ اغددتٙب  ٌدصازؼ ٚاقددّٝ اش غدبشٔبٖ تددإٔیٗ     

( آیدیٗ ٘بٔدٝ اخسایدی     11ختٕبعی،  ز اخسای ثٙد )ة( ٔب ٜ ) ا

( لبٖ٘ٛ ٞدفٕٙدغبشی یبزا٘ٝ ٞب ٚ  ز زاغدتبی تعٕدیٓ ٚ   7ٔب ٜ ) 

ٌػتسؼ پٛؾؽ ثیٕٝ ای ثٝ ٌدسٜٚ ٞدبی خدبـ خبٔعدٝ ٔب٘ٙدد      

ش٘ددبٖ غسپسغددت خددب٘ٛاز ت ددت پٛؾددؽ وٕیتددٝ أدددا  أددبْ   

ثب  ، 1389/  12/  21خٕیٙی)زٜ( ٚ غبشٔبٖ ثٟصیػتی، اش تبزیخ 

(  107438تٛخٝ ثٝ عدْ ٚخٛ  ٔٙبثع ٔبِی الشْ، تٟٙدب تعددا  )   

اش ٔصایدبی ثیٕدٝ ٔسثٛعدٝ     1400٘فس اش ایٗ ش٘بٖ تدب آثدبٖ ٔدبٜ    

 ثسخٛز از ؾدٜ ا٘د.

ایٗ  زابِی اغت وٝ ایٗ تعدا  ثیٕٝ ؾددٌبٖ فمدظ اددٚ   ٜ    

 زقد اش ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ت ت پٛؾؽ  ٚ ٟ٘دب  إدبیتی   

 ٔروٛز زا ؾبُٔ ٔی ؾٛ .

ٕٞچٙیٗ  یٍس ثسزغی ٞبی وٕیػیٖٛ اىبیدت اش آٖ  از  ودٝ   

عّی زغٓ ٌرؾت چٙدیٗ غبَ اش اخسای لبٖ٘ٛ ثیٕدٝ اختٕدبعی   

ش٘بٖ خب٘ٝ  از  ز لبِت قباجبٖ اسف ٚ ٔؿدبغُ آشا ، اغدتمجبَ   

چٙدا٘ی قٛزت ٍ٘سفتٝ اغت وٝ اش خّٕٝ ٟٕٔتدسیٗ  الیدُ آٖ   

 ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاز  ذیُ اؾبزٜ ٕ٘ٛ :

سایظ خدبـ غدبشٔبٖ تدإٔیٗ اختٕدبعی ثدب      اِف:عدْ تغجیك ؾد 

 ٚرعیت ش٘بٖ خب٘ٝ  از؛

 ة: ثبالثٛ ٖ ٘سخ اك ثیٕٝ؛

 ج: ٔؿىالت ٘بؾی اش ا٘فسا ی ثٛ ٖ لساز ا ٞب؛

  : ٔؿىالت فسآیٙد تخكیف ثٛ خٝ  ِٚتی؛
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ٜ: فػخ خٛ وبز لساز ا ٞبی ثیٕٝ ثٝ ٚاغدغٝ ی عددْ پس اخدت    

ب لب ز ثدٝ  غٝ ٔبٜ اك ثیٕٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٔتمبری ثیٕٝ ٘ٝ تٟٙ

اغتفب ٜ اش تػٟیالتی وٝ ٔتمبری آٖ ثٛ ٜ اغت ٕ٘ی ثبؾد ثّىٝ 

 غپس ٜ ٞبی پیؿیٗ ٘یص ثٝ ٚی عٛ ت  ا ٜ ٕ٘ی ؾٛ .

ِرا ا٘تببز ٔی زٚ  غبشٚوبز الشْ تٛغظ  ِٚدت ثدسای تخكدیف    

ٔٙبثع ٔبِی الشْ خٟت ت مك تىّیف لدب٘ٛ٘ی ٔدروٛز  ز ٔدب ٜ )    

ٗ اعتجبز الشْ خٟدت  ( لبٖ٘ٛ ٞدفٕٙدغبشی یبزا٘ٝ ٞب ثسای تإٔی7

ثیٕٝ ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ایدب  ٌدس  . ٕٞچٙدیٗ الشْ اغدت    

ٚشازت تعبٖٚ وبز ٚ زفبٜ اختٕدبعی  ز اغدسع ٚلدت  ز زاغدتبی     

ثیٕٝ ٕ٘ٛ ٖ ش٘بٖ خب٘ٝ  از، ٘ػجت ثٝ ازائٝ الی دٝ ای ٔتٙبغدت   

ثب ؾسایظ ایؿبٖ ثٝ ٔدّدع ؾدٛزای اغدالٔی الدداْ ٕ٘بیدد.  ز      

ؿٟٙب  ٔی ٕ٘بید ثٟسٜ ثٟسٜ ٔٙدی ٕٞیٗ زاغتب ایٗ وٕیػیٖٛ پی

قددٙدٚق ثیٕددٝ اختٕددبعی   « اش ظسفیددت ثخددؽ خكٛقددی ،  

ٌیسی اش ظسفیت قٙدٚق ٞبیی ٔب٘ٙدد ٚ  » : زٚغتبییبٖ ٚ عؿبیس 

یب غبشٚوبزٞبیی ٔب٘ٙد ثیٕٝ ٞدبی ٌسٚٞدی تدٛافمی،  ز اخسایدی     

ؾدٖ ثٟیٙٝ عسح ٞبی ثیٕٝ ای فٛق ثٝ ٚیطٜ ادٛشٜ ثیٕدٝ ش٘دبٖ    

 تإٔیٗ اختٕبعی لساز ٌیس .خب٘ٝ  از ٔد ٘بس غبشٔبٖ 

ِصْٚ زفع ٔٛا٘ع ٔٛخٛ   ز ازائٝ تػدٟیالت لدسل اِ ػدٙٝ     - 2

 16اؾتغبَ شایی ثٝ ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ٚفك ثٙد )ة( تجكدسٜ  

 وُ وؿٛز: 1400لبٖ٘ٛ ثٛ خٝ 

یىی اش  غدغٝ ٞبی ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز تٛخدٝ ثدٝ اؾدتغبَ ٚ    

تسْ ٔدّع ٔعیؿت آٖ ٞب اغت وٝ  ز ایٗ زاغتب ٕ٘بیٙدٌبٖ ٔ 

لدبٖ٘ٛ ثٛ خدٝ غدبَ     16ؾٛزای اغدالٔی  ز ثٙدد (ة) تجكدسٜ    

، غبشٚ وبزی زا ثسای پس اخت تػٟیالت لدسل اِ ػدٙٝ    1400

ثٝ ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ثسای ایدب  اؾتغبَ پیؽ ثیٙی ٕ٘دٛ ٜ  

ا٘د. ِیىٗ ٔغبثك ٌصازؼ ٞؿدت ٔبٞدٝ  یدٛاٖ ٔ بغدجبت ودُ      

ٔیّیدبز    10،000اش ٔیدصاٖ )   1400وؿٛز، تب پبیبٖ آثدبٖ ٔدبٜ   

تٛٔبٖ( تػٟیالت پیؽ ثیٙی ؾدٜ ثسای ٔد خٛیبٖ وٕیتٝ أدا  

 زقدد ٚ اش   16ٔیّیبز  تٛٔبٖ( ٔعدب َ   1600أبْ ُ تٟٙب ادٚ ) 

ٔیّیبز  تٛٔبٖ تػٟیالت پیؽ ثیٙی ؾددٜ ثدسای    3000ٔیصاٖ  

ٔیّیدبز  تٛٔدبٖ     458ٔد خٛیبٖ غبشٔبٖ ثٟصیػتی، تٟٙب ادٚ  

عبُٔ پس اخت ؾدٜ اغدت.    زقد، تٛغظ ثب٘ه ٞبی 15ٔعب َ 

٘ىتٝ خبِت تٛخٝ آٖ وٝ ثٝ اغتٙب  ٕٞیٗ ٌصازؼ، ثب ٚخدٛ  آٖ  

وٝ ٔغبثك ثب ٔتٗ قسیح لبٖ٘ٛ، اِٚٛیت پس اخت، ثب عدسح ٞدبی   

اؾتغبَ شایی ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ٔی ثبؾد ِیىٗ ازائٝ آٔبز ثدٝ  

تفىیه ٔیػس ٘جٛ ٜ ٚ ثٙبثسایٗ تؿخیف ایٗ وٝ چدٝ ٔیدصاٖ اش   

ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز پس اخت ؾددٜ اغدت ثدب    ایٗ تػٟیالت ثٝ 

 اثٟبْ ٔٛاخٝ ٔی ثبؾد.

ثٙبثسایٗ اٚالً الشْ اغت ثب٘ه ٔسوصی ٘ػجت ثدٝ تىّیدف لدب٘ٛ٘ی    

خٛ  ٔجٙی تإٔیٗ اعتجبزات الشْ ثسای پس اخت تػٟیالت لدسل  

 1400( لبٖ٘ٛ ثٛ خدٝ   16اِ ػٙٝ ٚفك ٔفب  ثٙد )ة(  تجكسٜ ) 

٘یبش اغدت ثدسای ایددب  ثس٘بٔدٝ     الداْ الشْ زا ثٝ عُٕ آٚز . ثب٘یبً 

زیصی  لیك  ز اٛشٜ تٛإ٘ٙدغبشی ش٘بٖ غسپسغدت خدب٘ٛاز،  ز   

اغسع ٚلت أىبٖ تفىیده خبٔعدٝ ٞددف تػدٟیالت پس اختدی      

ٔغبثك ثب ٔتٗ ثٙد لدب٘ٛ٘ی،  ز غدبٔب٘ٝ ثب٘ده ٔسودصی عساادی      

ٌس  . ثبِثبً ثب تٛخٝ ثٝ آٖ وٝ  ِٚت ٔ تسْ تغییسات عٕدٜ ای زا 

ایدب  ٕ٘ٛ ٜ ٚ پس اخت  1401ی ٝ ثٛ خٝ ال 16 ز ٔتٗ تجكسٜ 

ٞسٌٛ٘ٝ تػٟیالت لسل اِ ػٙٝ زا ٔٙٛط ثٝ تدٚیٗ آیدیٗ ٘بٔدٝ   

اخسایی وس ٜ اغت، ا٘تببز ٔی زٚ  ٕ٘بیٙددٌبٖ ٔ تدسْ  ز ایدٗ    

خكٛـ  لت ٘بس الشْ زا ثدٝ ودبز ٌسفتدٝ ٚ ٕٞچدٖٛ غدٙٛات      

ٌرؾددتٝ  ز زاغددتبی زٚاٖ غددبشی پس اخددت تػددٟیالت لددسل  

 غت خب٘ٛاز ٌبْ ثس از٘د.اِ ػٙٝ ثٝ ش٘بٖ غسپس

ازائٝ الی ٝ عسح خبٔع تٛإ٘ٙدغبشی ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز  - 3

ثٝ ٔدّع ؾٛزای اغالٔی ٚفك تىّیف لب٘ٛ٘ی ٔكسح  ز ٔدب ٜ )  

 ( لبٖ٘ٛ ثس٘بٔٝ ؾؿٓ تٛغعٝ: 80

لبٖ٘ٛ ثس٘بٔٝ ؾؿٓ تٛغدعٝ، تٟیدٝ ٚ اخدسای     80ثٝ اغتٙب  ٔب ٜ 

 ٘ٛاز عجكوبُٔ عسح خبٔع تٛإ٘ٙدغبشی ش٘بٖ غسپسغت خب

لٛا٘یٗ ٚ ٔكٛثبت ؾٛزای اختٕبعی تب پبیبٖ اخسای لبٖ٘ٛ ثس٘بٔٝ 

ثب ٔعبٚ٘ت أٛز ش٘دبٖ ٚ خدب٘ٛا ٜ زیبغدت خٕٟدٛزی ٔدی ثبؾدد.       

ٔضبف ثس آٖ وٝ ایٗ ٔعبٚ٘ت، ثدٝ اغدتٙب  تكدٛیت ٘بٔدٝ ٞیدبت      

ٚشیساٖ ثبیػتی ؾبخف ٞبی ایدٗ ادٛشٜ زا ثدب ٕٞىدبزی غدبیس      

ت ٔدّدع ؾدٛزای    غتٍبٜ ٞبی اخسایی تٟیٝ ٚ پدع اش تكدٛی  

اغالٔی اثالغ ٕ٘بید. ایٗ  زابِی اغدت ودٝ ثدب ٚخدٛ  تكدٛیت      

تدب   1398ٔیّیبز  تٛٔبٖ  ز لبٖ٘ٛ ثٛ خٝ  35اعتجبزی ثٝ ٔیصاٖ 

ثسای عسح ٔدروٛز، ٔغدبثك ٌدصازؼ  یدٛاٖ ٔ بغدجبت       1400

وؿٛز تبوٖٙٛ تخكیكی قٛزت ٍ٘سفتٝ اغت ٚ عّیسغٓ ٌرؾت 

، ثٝ عّت وٛتدبٞی  غبَ اش تكٛیت تىّیف لب٘ٛ٘ی فٛق 4ثیؽ اش 

ٔعبٚ٘ت ٚلت  ز ازائٝ الی ٝ ثٝ ٔدّع ؾٛزای اغدالٔی، اٞدداف   

(   80عسح ٚ ثٝ عجبزت  یٍس تىّیف لدب٘ٛ٘ی ٔٙددزج  ز ٔدب ٜ )    

لبٖ٘ٛ ثس٘بٔٝ ؾؿٓ ٔ مك ٍ٘س یدٜ اغدت. ِدرا ا٘تبدبز ٔدی زٚ      

ٔعبٚ٘ت أٛز ش٘بٖ ٚ خب٘ٛا ٜ زیبغدت خٕٟدٛزی  ز اغدسع ٚلدت     

الی ٝ ثٝ ٔدّع ؾٛزای اغالٔی  الدأبت الشْ  ز خكٛـ ازائٝ
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زا ثٝ عُٕ آٚز  ٚ ٌصازؼ آٖ زا ثدٝ وٕیػدیٖٛ اختٕدبعی ازائدٝ     

 ٕ٘بید.

ِصْٚ تعییٗ ؾدسح ٚظدبیف ٔؿدخف ثدسای  غدتٍبٜ ٞدبی        - 4

 اخسایی ٔػئَٛ  ز ذیُ یه  غتٍبٜ ٚااد غیبغتٍرازی:

ٔٙغك یه تٛشیع وبزآٔد ثٛ خٝ ای  ز ٞس غدبختبزی آٖ اغدت   

اخسایدی ثدٝ عٙدٛاٖ شیدس ٔدٕٛعدٝ      وٝ اعتجبزات  غدتٍبٜ ٞدبی   

 غتٍبٜ غیبغتی ٚ  غتٍبٜ اقّی آٖ ادٛشٜ تٙبدیٓ ؾدٛ . أدب     

ٔتبغفب٘ٝ ثبیػتی ثیبٖ  اؾت وٝ  ز ادٛشٜ ش٘دبٖ ٚ خدب٘ٛا ٜ ثدب     

تٛخٝ ثٝ ٔبٞیت فساثخؿی آٖ، ثب غبختبزی ٘بٔٙػدٓ ٚ ٘بٔتٛاشٖ 

ٔٛاخٝ ٞػتیٓ وٝ  ز ایٗ غبختبز ٔتِٛی ٔسودصی ٚ ٚااددی  ز   

ٚ اخسایی ٚخٛ  ٘داز . ٕٞیٗ ٔٛرٛع ٔٙدس  اٛشٜ غیبغتٍرازی

ثٝ ایدٗ ؾددٜ اغدت ودٝ ثسزغدی ٔیدصاٖ اثسثخؿدی تخكدیف         

اعتجبزات ایٗ اٛشٜ ٚ ٘یص أىبٖ ٘ببزت ثس ٘ ٜٛ ٞصیٙٝ ودس  آٖ  

ثب ٔؿىُ ٔٛاخٝ ؾٛ  ٚ  ز ٘تیدٝ ثب ٚخٛ  قسف اعتجبزات والٖ 

 ز ایٗ اٛشٜ، أىبٖ ثس٘بٔٝ زیصی ٞبی  لیك ثدسای غدبَ ٞدبی    

شٜ الدأبت إبیتی ٚ تٛإ٘ٙدغبشی ٚخٛ  ٘داز . ایٗ آتی  ز اٛ

 ز ابِیػت وٝ ٔعبٚ٘ت أٛز ش٘بٖ ٚ خب٘ٛا ٜ زیبغدت خٕٟدٛزی   

(  ثس٘بٔٝ ؾؿٓ تٛغعٝ ٚ ٘یص ثب عٙبیت ثٝ فّػدفٝ   80ٚفك ٔب ٜ ) 

ٚخٛ ی تؿىیُ آٖ ثبیػتی ثٝ عٙٛاٖ غیبغتٍراز اقّی  ز ایدٗ  

عُٕ ؾبٞد  اٛشٜ ایفبی ٘مؽ ٕ٘بید ِیىٗ عی غبِیبٖ اخیس،  ز

٘مؿی ٔٙفعال٘ٝ اش ایٗ ٔعبٚ٘ت ثدٛ ٜ ایدٓ؛ ِدرا ا٘تبدبز ٔدی زٚ       

 ٔعبٚ٘ت ٔروٛز  ز اغسع ٚلت ٘ػجت ثٝ

غیبغتٍرازی، ؾٙبغبیی ٘ٛالف ٚ خالٞبی لب٘ٛ٘ی، تجییٗ ثس٘بٔٝ 

ٞب ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ  غتٍبٜ ٞبی ٔتدِٛی اخدسا  ز ادٛشٜ ش٘دبٖ     

لدأبت ٚ الداْ ٕ٘ٛ ٜ ٚ اداوثس ظسف  ٚ ٔبٜ آیٙدٜ ٌصازؾی اش ا

ثس٘بٔٝ زیصی ٞبی قٛزت ٌسفتٝ ثٝ ٔدّع ؾٛزای اغالٔی ازائٝ 

 ٕ٘بید.

ِصْٚ ایفبی ٘مؽ ثیؿتس ؾٛزای اختٕبعی وؿٛز ثدٝ عٙدٛاٖ    - 5

یه زاٞجس  ز ٔٛاخٝ ثب آغیت ٞبی اٛشٜ ش٘بٖ ٚ خب٘ٛا ٜ ٔغدبثك  

 ثب ؾسح ٚظبیف ٔكسح  ز ٔتٗ آییٗ ٘بٔٝ تؿىیُ ایٗ ؾٛزا:

اخسایی ؾدٛزای اختٕدبعی وؿدٛز،     (  آییٗ ٘ب3ٝٔٔغبثك ٔب ٜ ) 

ازائٝ غیبغت ٞبی والٖ اٛشٜ ٞبی اختٕبعی وؿدٛز، ثسزغدی ٚ   

تعیددیٗ خغددی ٔؿددی ٞددب ٚ چٍددٍٛ٘ی ؾددٙبخت، پددیؽ ثیٙددی، 

پیؿٍیسی ٚ ٔٛاخٟٝ ثب ٔػبئُ ٚ آغیت ٞدبی اختٕدبعی، ایددب     

ٕٞبٍٞٙی ٚ ٚادت زٚیٝ  ز ثس٘بٔٝ ٚ فعبِیت ٞبی  غتٍبٜ ٞدبی  

» ف ؾدٛزای اختٕدبعی وؿدٛز    اخسایی اش خّٕٝ ٟٕٔتسیٗ ٚظبی

ٔ ػدٛة ٔدی   « عسح خبٔع وٙتسَ ٚ آغدیت ٞدبی اختٕدبعی    

ؾٛ .ثب ٔدالٝ  ز ٔكدٛثبت  ٚ غدبَ اخیدس ؾدٛزا  ز ٔدی یدبثیٓ       

ثسزغی اش خّٕٝ ٔعدٚ   غتٛزخّػبتی ثٛ ٜ اغت وٝ  ز ازتجبط 

ثب اٛشٜ آغیت ٞبی اختٕبعی ش٘بٖ  ز خّػبت ایٗ ؾٛزا ٔغدسح  

ٚ  وٝ اعضدبی ٔ تدسْ ؾدٛزای    ؾدٜ اغت. ثٙبثسایٗ ا٘تببز ٔی ز

اختٕبعی وؿٛز رٕٗ ازائٝ ٌصازؼ  ز خكدٛـ ٘تدبیح ثسزغدی    

عسح ٔدروٛز ثدٝ وٕیػدیٖٛ اختٕدبعی، ثدبشٍ٘سی  ز غدبشٚوبز       

تؿىیُ خّػبت ؾٛزا زا ٔد٘بس لساز  ا ٜ ٚ ٔجباد  ٔدستجظ ثدب    

آغیت پریسی اٛشٜ ش٘بٖ زا ثٝ عٙٛاٖ یىی اش ٔ ٛزٞدبی اقدّی   

بز ٔدی زٚ  ٕ٘بیٙددٌبٖ ٘دبظس    خّػبت لساز  ٞٙد. ٕٞچٙیٗ ا٘تب

ٔدّع ؾٛزای اغالٔی  ز ؾٛزای ٔروٛز رٕٗ اضدٛز ٔدٙبٓ   

 زخّػبت ؾٛزا، ثٝ ازائٝ ٌصازؼ ٔػدتٕس  ز خكدٛـ ٔجباد     

ٔغسٚاٝ ثٝ اعضبی وٕیػیٖٛ ٚ ٘یص ٕ٘بیٙدٌبٖ ٔدّع اٞتٕدبْ  

 ٚیطٜ  اؾتٝ ثبؾٙد.

ِصْٚ تىٕیُ ٞسچٝ غسیع تس پبیٍبٜ اعالعبت زفدبٜ ایسا٘یدبٖ    - 6

 ثب٘ه خبٔع اعالعبتی الؿبز آغیت پریس: ثٝ عٙٛاٖ

ؾٙبغدددبیی ٚ ثس٘بٔدددٝ زیدددصی ٞسٌٛ٘دددٝ الددددأبت إدددبیتی ٚ 

تٛإ٘ٙدغبشی افدسا  ودٓ ثسخدٛز از ٚ آغدیت پدریس  ز خبٔعدٝ،       

٘یبشٔٙد ااكبء اعالعبت  لیك ٚ ق یح ثٝ تفىیه خبٔعٝ ٞدف 

ثددٛ ٜ ٚ  ز غددبیٝ تدٕیددع  ز یدده غددبٔب٘ٝ ٚااددد ٚ یىپبزچددٝ  

ایٗ  زابِی اغت وٝ پبیٍبٜ زفبٜ ایسا٘یبٖ ثدب  أىب٘پریس ٔی ثبؾد، 

ٌرؾت چٙدیٗ غبَ اش آغبش عّٕیبت اخسایی ٞٙدٛش  ازای خدالء   

ٞبی لبثُ تٛخٟی ٔی ثبؾد. ِرا ا٘تبدبز ٔدی زٚ  ٚشازت تعدبٖٚ،    

وبز ٚ زفبٜ اختٕبعی ثٝ عٙٛاٖ ٔتِٛی اقّی ایٗ ادٛشٜ، ادداوثس   

ثدٝ  اٞتٕبْ خٛ   ز خكٛـ تىٕیُ پبیٍبٜ اعالعدبتی ٔدروٛز زا   

 وبز ٌیس  ٚ ٌصازؼ ٔػتٕس آٖ زا ازائٝ ٕ٘بید.

ٕٞچٙیٗ پیؿٟٙب  ٔی ؾٛ  رٕٗ اتكبَ ایٗ پبیٍبٜ ثدٝ غدبٔب٘ٝ   

اعالعبتی ٚ  ازایی ٔٛ یدبٖ ٔبِیدبتی، شٔیٙدٝ ثدسای ثسخدٛز ازی      

پبیٍبٜ زفبٜ ایسا٘یدبٖ اش اعالعدبت ٚالعدی ثدسای ثس٘بٔدٝ زیدصی ٚ       

 ؾٙبغبیی الؿبز آغیت پریس فساٞٓ ٌس  .

شْ ثٝ ذوس اغدت وٕیػدیٖٛ اختٕدبعی ٚ ٕٞچٙدیٗ      ز پبیبٖ ال

فساوػیٖٛ ش٘بٖ ٔدّع ؾٛزای اغالٔی إبیت  ٕٞٝ خب٘جدٝ اش  

ش٘بٖ آغیت پریس زا زغبِت ذاتی خٛ   ا٘ػتٝ ٚ خٛاٞد وٛؾدید  

تب ثٝ غٟٓ خٛ  ٚ ثٝ ٚاغغٝ زقد ٔػتٕس الدأبت ٚ ثس٘بٔٝ ٞبی 

ش غبشٔبٖ ٞبی ٔتِٛی ٚ ٔػئَٛ،  ز ا٘دبْ پؿتیجب٘ی ٞدبی الشْ ا 

 .ایٗ عصیصاٖ ٌبْ ثس از . ثبؾد وٝ ٔثٕسثٕس ٚالع ٌس  
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 ذالصِ اظْارات تعسازی اس ًوایٌسگاى پیزاهَى گشارش هشتَر:

ثدب ثیدبٖ ایٙىدٝ یىدی اش      ًوایٌرسُ ایرالم:    علي اکثز تسطاهي آلای 

ٞب، ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ٞػتٙد وٝ ثبید ثدٝ   تسیٗ ٌسٜٚ اػبظ

تعددا  آٟ٘دب یده ٔیّیدٖٛ ٚ      85آٟ٘ب تٛخٝ وس ، ٌفت:  ز غبَ 

ٞصاز ٘فس ثٛ  أب ٞس غبِٝ ثٝ ایٗ ٔیصاٖ افصٚ ٜ ؾد وٝ ٔبیٝ  200

 تإغف اغت.

زٚ٘د  ت خب٘ٛاز ثٝ غٕت خٛا٘ی ٔیعجك آٔبز خدید ش٘بٖ غسپسغ

وٝ ٔػئٛالٖ ثبید ثٝ آٖ تٛخٝ وٙٙد، آٔبز ش٘بٖ ٔغّمٝ ٚ  ختساٖ 

   ٜ ٞدبی اخسایدی ٚ ٘دبظس  ز ایدٗ      ٔدس  ٘یص ثدبال اغدت ٚ  غدتٍب

  ٞٙد. خكٛـ وبز خٛ  زا ثٝ  زغتی ا٘دبْ ٕ٘ی

هغىي هحزٍهبى حذف ؽدُ، اًؾعبثبت  1471در ثَدرِ عبل  -

تلفیك حذف ؽد ٍ هغدتوزی  هغىي هحزٍهبى در وویغیَى 

درفد اعت وِ یه عدَم هیدشاى وٌدًَی     27هددرَیبى ًیش 

ّبی هزدم ثب لدبًًَی هبًٌدد    اعت، ّوچٌیي عدالت ثزای تَدُ

ّب اًزبم ًؾدُ ٍ هزدم لؾز ضعیف ثِ ؽزایظ  ّدفوٌدی یبراًِ

 .هغلَة ًزعیدًد

هَضَ  هغىي، اؽتغبل ٍ هغتوزی اس هْوتزیي هؾدىالت   -

 ثدَد  لدزار  1477 ثَدرِ 18 ٍ  16تجقزُ لؾز ضعیف اعت، در 

ًبهدِ السم   ؽتغبل ثزای هحزٍهبى داؽتِ ثبؽین اهب آییيا ایزبد

آى ًَؽتِ ًؾد لذا هزلظ یبسدّن وِ هٌبدی عدالت اعت ثبید 

ثِ التقبد هزدم ووه وٌد.اس وویغیَى تلفیك خجزّبی خَثی 

رعد لذا هزلظ ثبید ثِ لؾز ضعیف ثیؼ اس ایدي   ثِ گَػ ًوی

 .دتَرِ وٌ

ثدس وػدی پٛؾدیدٜ ٘یػدت      :  هشرْس  ًوایٌسُ فاطوِ رحواًي ذاًن  

تٛغعٝ ٘ببْ تبٔیٗ اختٕبعی  ز لبِت ثیٕٝ ٞب، ٔػدبعدت ٞدبی   

اختٕبعی ثبع  وبٞؽ فمس ٚ تعب َ  ز تٛشیع  زآٔدٞب ٔی ؾٛ  

ٚ ثٝ عٛز خبـ تبٔیٗ أٙیت التكدب ی ش٘دبٖ ثػدتس آزأدؽ ٚ     

 ز ٕٞدیٗ زاغدتب   تعبِی خب٘ٛا ٜ  ز خبٔعٝ زا فدساٞٓ ٔدی وٙدد.    

 ثیٕٝ ش٘بٖ خب٘دٝ  از ثدٝ عٙدٛاٖ ٔیدسام خبٔب٘ددٜ اش ٔددبِع ٚ       

 ِٚددت ٞددبی ٌرؾددتٝ ٔغددسح ؾدددٜ ٚ  ز غیبغددتٍرازی ٞددب ٚ  

لبٍ٘ٛ٘رازی ٞب ٔٛز  تٛخٝ لساز ٌسفتٝ، أب  ز اخسا ٔٛفدك ٘جدٛ ٜ   

 اغت.

ثیٕٝ ش٘بٖ خب٘ٝ  از ذیُ ثیٕٝ قباجبٖ ٔؿدبغُ آشا    87اش غبَ 

ثس٘بٔٝ زیصی ٚ اخدسا ؾددٜ ٚ تدب ثدٝ       ز غبشٔبٖ تبٔیٗ اختٕبعی

ٞصاز ثب٘ٛی ایسا٘دی  ز آٖ ؾدسوت ودس ٜ ا٘دد.      400أسٚش ادٚ  

ایٗ آٔبز ٘ؿبٖ ٔی  ٞد وٝ ثٝ  الیُ ٔتعد  اش خّٕٝ عدْ تدٛاٖ  

ٔبِی ثسای پس اخت اك ثیٕٝ ٚ عدْ تٙٛع عسح ٞبی ثیٕدٝ ای،  

 زغجتی ثسای اغتفب ٜ اش آٖ ٚخٛ  ٘داز .

ثس٘بٔٝ ؾؿٓ تٛغعٝ ٔدٛز  تٛخدٝ لدساز    ثیٕٝ ش٘بٖ خب٘ٝ  از  ز  -

آٖ ثٝ قساات ثٝ ٔٛرٛع ثیٕٝ ش٘بٖ خب٘ٝ  123ٌسفتٝ ٚ  ز ٔب ٜ 

 از پس اختٝ ؾدٜ، أب تبوٖٙٛ ٚشازت تعبٖٚ، وبز ٚ زفبٜ اختٕبعی 

ثس٘بٔٝ ای ثسای آٖ ازائدٝ ٘ىدس ٜ ٚ ؾدبٞد ٞیچٍٛ٘دٝ عّٕىدس ی      

 ٘یػتیٓ.

 هزلظ عی یه عبل ٍ ًین گذؽتِ ثِ هَضَ  ثیودِ سًدبى   -

خبًِ دار ٍرٍد وزدُ اعت، ثیوِ سًبى خبًِ دار الشاهدبتی دارد،  

ٍسارت تعبٍى، وبر ٍ رفدبُ ارتودبعی در اٍلدیي الددام ثبیدد      

هؾاـ وٌد وِ ثزاعبط ٍظیفِ ای وِ ثدزای تددٍیي ثزًبهدِ    

تبهیي ارتوبعی چٌد الیِ دارد ثیوِ سًبى خبًِ دار را ثزاعبط 

را هددًظز لدزار    ودام الگَ هدًظز لزار دادُ، الگَی هغبعدت

دادُ، ّوبى الگَیی وِ ثزاعبط آى سًبى در عدبلوٌدی ثْدزُ   

هٌد اس حدالل هعیؾت ثبؽٌد ٍ ثزای افدزاد ودن ثزخدَردار ٍ    

تَاًبیی ادارُ سًدگی خَد را ًدارًد، ثحج ایي ثیوِ را لحبػ هی 

وٌد یب هغئلِ ثیوِ سًبى خبًِ دار را ثزاعبط الگَی ؽْزًٍدی 

 ی گیزد.ثزای ّوِ سًبى در ًظز ه

 ز ٔػئّٝ ثیٕٝ ش٘بٖ  ز ٘مغٝ آغدبشیٗ ٚ اِٚیدٝ لدساز  ازیدٓ ٚ      -

ٞٙٛش چؿٓ ا٘داشی تٛغظ ٚشازتخب٘ٝ تعییٗ ٘ؿدٜ ٚ اِجتٝ ثخدؽ  

اقّی ایٗ وبغتی ثٝ ٚشازت زاٜ  ز  ِٚت ٌرؾتٝ ثبش ٔی ٌدس  .  

ٔٛرٛع  یٍس تعییٗ اِصأبت اِٚیٝ  ز ثیٕٝ ش٘بٖ خب٘ٝ  از اغدت،  

ٕٝ ٚ اؾتغبَ زا ا٘تخبة وٙیٓ ٚ ثٟسٜ اٌس ٔب اٍِٛی ٘ػجت ثیٗ ثی

ٔٙدی اش ٔػتٕسی ثبش٘ؿػتٍی زا  ازا ثٛ ٖ غبثمٝ ودبز ثددا٘یٓ،   

 ثبید خب٘ٝ  ازی ثٝ عٙٛاٖ ؾغُ پریسفتٝ ؾٛ .

 ٚ تٛغعٝ ؾؿٓ ثس٘بٔٝ لبٖ٘ٛ  ز ًوایٌسُ شیزاس: اتزاّین عشیشی آلای 

 ٚ ؾددٜ  ٔغدسح  خدب٘ٛاز  غسپسغدت  ش٘بٖ اش إبیت آٖ 79 ٔب ٜ

ش ٔدّع ا٘تببز  اؾتٙد تب ایٗ لبٖ٘ٛ تٟیدٝ ٚ اخدسا   ا ش٘بٖ خبٔعٝ

ؾٛ . ثساغبظ آٖ تٟیٝ ٚ اخسای وبُٔ عسح خبٔع تٛإ٘ٙدغبشی 

ش٘ددبٖ غسپسغددت خددب٘ٛاز ثساغددبظ لددٛا٘یٗ ٚ ٔكددٛثبت ؾددٛزای 

اختٕبعی ثبید تب پبیبٖ اخسای لبٖ٘ٛ ثس٘بٔٝ ؾؿدٓ تٛغدعٝ تٟیدٝ    

 ٔی ؾد.
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ى آًچِ وِ اهزٍس ؽبّد آى ّغدتین، دغدغدِ درعدت سًدب     -

دعتگبُ خدَد را در سهیٌدِ    13عزپزعت خبًَار اعت، حدٍد 

سًبى عزپزعت خبًَار هتَلی هی داًٌدد ٍ ّدز وددام اس آًْدب     

ٍظبیفی را عْدُ دار ؽدُ اًد، اهب تٌْب لؾزی ودِ رّدب ؽددُ    

 سًبى عزپزعت خبًَار اعت.

ٔٛا٘ع ٔتعد ی غد زاٜ ایٗ خبٔعٝ ٟٔٓ ٚ اثسٌراز ؾددٜ اغدت ٚ   

آٟ٘ب ایٗ ٔٛرٛع ٔدد اً  ز  غتٛز وبز  ثٝ ٚاغغٝ إٞیت خبیٍبٜ

لساز ٌسفتٝ،  غتٍبٜ ٞبی ٔختّف ثبید تالؼ وٙٙد تب ٔٛا٘ع ٟٔٓ 

ثس اؾتٝ ؾٛ . یىی اش ٟٕٔتدسیٗ ٔٛا٘دع ثیٕدٝ ش٘دبٖ غسپسغدت      

 خب٘ٛاز اغت وٝ ثالتىّیف ٔب٘دٜ اغت.

ٔٛردٛع ش٘دبٖ    :  رییس فزاکسیَى سًراى  ًوایٌسُ  لاسن پَرذاًن  

 ؽیافدصا  یا ٙدٜیثٝ عٛز فصا سیاخ یٞبغسپسغت خب٘ٛاز  ز غبَ 

وس ٜ اغت، خب٘ٛازٞب ثٝ عُّ ٔتعد  شٖ غسپسغت ؾدٜ ا٘دد   دایپ

ثدب   ی ِٚتد  یٔٛرٛع ٔٛز  تٛخٝ لساز ٌسفتٝ اغت. ٟ٘ب  ٞب ٗیٚ ا

 ز  یا٘مالثد  یٚ ٟ٘ب ٞدب  یدی ٚ ثعضدب اؾدتغبَ شا   یتیإب ىس یزٚ

 ٔٛرددٛع  ٗیددثددٝ ا ،یددیش ا تیددزفددع فمددس ٚ ٔ سٚٔ  یزاغددتب

 .پس اختٝ ا٘د

ٓ  یعّ ثٛ خدٝ، زٚش ثدٝ زٚش ثدب     فیتٛخدٝ ٚ قدسف ٚ تخكد    زغد

 ز  ٓ،یشٖ غسپسغددت ٔٛاخددٝ ٞػددت   یخددب٘ٛا ٜ ٞددب  ؽیافددصا

ٌػدتس ٜ   یدٞبیٚ  ز خّػبت ٔتعد  ٚ ثبش  یاختٕبع ٖٛیػیوٕ

ت ت عٙٛاٖ  سثظیذ یوٝ  غتٍبٜ ٞب ییوٝ ا٘دبْ ؾد اٍِٛٞب یا

ؾدد.   یا٘دد ثسزغد   ٝش٘بٖ غسپسغت خدب٘ٛاز  اؾدت   یتٛإ٘ٙدغبش

ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ااكدبء   تیٚرع یغبٔب٘دٞ یبِؽ ٞباثسچ

٘داؾدتٗ   داز،ید ثسْ. ثٛ خٝ ٘بپب یاش آٖ ٞب زا ٘بْ ٔ یؾد وٝ ثسخ

ش٘دبٖ   یتٛإ٘ٙدغبش یٚااد ٚ ٔؿخف  ز وٙبز ٘جٛ  اٍِٛ یٔتِٛ

 اش كیددغسپسغددت خددب٘ٛاز ٚ فمددداٖ آٔددبز اعالعددبت ٔعتجددس ٚ  ل

 اغت. یوبز ٜاٛش ٗیا یچبِؽ ٞب ٗیٟٔٓ تس 

سًبى اس چٌد رْت هَرد تَرِ اعت. اس  یتَاًوٌدعبس یالگَ -

ثدبًَاى در دّده    يیاس ا یلبثل تَرْ یثاؼ ّب ٌىِیرْت ا

ودن ثزخدَردار لدزار دارًدد.      یتب چْبر ٍ دّه ّدب  هی یّب

 یّدب اس ًْبد هید  چیسًبى اس ّد  يیاس ا یویاس ً ؼیث يیّوچٌ

 زید سًدبى س  يیا ٌىِیؽًَد. هضبفب ثز ا یًو یجبًیپؾت ،یتیحوب

ثدبًَاى در حدَسُ اؽدتغبل ٍارد     يید عبل عي دارًد. اگز ا 55

خدزٍد آى ّدب اس    یدر راعدتب  كیدل یالگَ هیؽًَد ٍ هب ثب 

سًبى ثب عشت ٍ اعتوبد ثِ  يیا ن،یفزف عول وٌ تیچزخِ حوب

ِ یسه يید ا رالجتِ د غتٌدیخَد ثب یپب یتَاًٌد رٍ یًفظ ه  ٌد

ثدِ  ٍ عزضدِ   یبثیدر وٌبر چزخِ ثبسار دیاعت چزخِ تَل بسیً

 گدز یهغبئل، ثِ هؾىالت د يیؽَد ٍ در وٌبر ا یعزاح یخَث

 سًبى عزپزعت خبًَار هخل آهَسػ فزسًداى آى ّب تَرِ ؽَد.

سًدبى عزپزعدت    یآًچِ وِ اهزٍس تحت عٌَاى تَاًوٌدعدبس 

ثدبًَاى در   يید ا یزیؽَد هتبعفبًِ ثدِ ودبرگ   یخبًَار ارائِ ه

ًدِ   اعدت  ودت یّب ٍ هؾبغل ثِ هخبثِ وبرگز ارساى ل تیهَلع

تودبم دغدغدِ    دار؛ید اؽدتغبل پب  زدبد یٍ ًدِ ا  یتَاًوٌدعبس

حىدن   زبدیالگَ ٍ ا يیثِ ا یبثیاٍال دعت  یارتوبع َىیغیوو

عجك ثزًبهِ ّفتن تَععِ وؾَر اعت. در  ٌِیسه يیدر ا یلبًًَ

وؾدَر در ثَدردِ    یارتوبع یرا ؽَرا یراعتب ثَدرِ ا يیّو

الگدَ در   يید ثبر در ًظز گزفت ودِ ا  يیاٍل یثزا 1477 یعٌَات

در ثزًبهدِ   تدب یارزا ؽد تدب ًْب  لَتیچٌد اعتبى ثِ فَرت پب

َ  يید زد. اگز ایّفتن هَرد تَرِ لزار ثگ  یتَاًوٌدعدبس  یالگد

 تید ًؾَد عوال ؽبّد خدزٍد آى ّدب اس چزخدِ حوب    یعزاح

    ثَد. نیًاَاّ

اش  ؿدتس یآ٘چدٝ ث   :ًوایٌسُ تْزاى   يٌیااله رٍح يیعثسالحسآلای 

ٔب٘ددٜ   ٗی از ، ٔػبئُ شٔد  تیخب٘ٛاز إٞش٘بٖ غسپسغت  ٓیتىس

 ٔٛا٘ع ٔٛخٛ  زفع ؾٛ . ٓی لت وٙ دیاٛشٜ اغت ٚ ثب ٗی ز ا

 یثدٝ خدب٘ٛا ٜ ٞدب    ٙىٝیا یعُٕ ؾٛ  وٝ ثٝ خب یثٝ ٌٛ٘ٝ ا دیثب

ثٝ آ٘دبٖ   دیثب ٓ،ی ٞ یٚ ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛا ٜ ٔبٞ سیپر تیآغ

  ٚ عّٕىدس  ٓیزفتبز وٙد  یثٝ ٌٛ٘ٝ ا دی. ثبٓی ٞ ب یزا  یسیٍیٔبٞ

ثسٚ  وٝ ثبع  ودبٞؽ   یآٖ ٞب ثٝ غٕت ی غتٍبٜ ٞب ٚ ثس٘بٔٝ ٞب

 ٞب ؾد. تیآغ

 ٚ شٖ ٔٛرٛع ًوایٌسُ زرٍز ٍ اسًا:  حسیي گَزرسی آلای 

 لساز ثسزغی ٔٛز  اخسا ٚ زاٞجسی اٛشٜ  ٚ  ز ثبید زا خب٘ٛا ٜ

 . ٞیٓ

ثب اًتمبد اس ٍسارت وؾَر در سهیٌِ ثزگدشاری رلغدبتی در    ٍی

حَسُ راّجزی سًبى گفت: ثدزای هغلدع ؽددى اس آهدبر سًدبى      

وٌٌددگبى وویتدِ    عزپزعت ثبید ثِ هزارعِ ثدعزپزعت ٍ ثی

اهداد اهبم خویٌی )رُ( ٍ ثْشیغتی ررَ  وٌدین ودِ ّودیي    

دٌّدُ ًگبُ تملیلی هب ثِ سًبى اعدت ثدب ٍردَد ایٌىدِ      ؾبىً

 داًین. ربیگبُ سًبى در ربهعِ را ثغیبر هْن هی

ٞصاز ٔیّیبز  تٛٔبٖ اختكبقی  10 زقد  16 ز ٔٛرٛع اخسای 

ٞدصاز ٔیّیدبز     3 زقد  15ثٝ وٕیتٝ أدا  أبْ خٕیٙی )زٜ( ٚ 

ٙٝ تٛٔبٖ ثٝ غبشٔبٖ ثٟصیػتی، خٛ  ٌٛیبی ایٗ اغت وٝ  ز شٔی

 اخسا ٘یص آ٘چٙبٖ وٝ ثبید الدأبتی قٛزت ٍ٘سفتٝ اغت.
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ٔٛرٛع ش٘بٖ ٔغفَٛ ٔب٘دٜ اغدت،  ز عدَٛ ثس٘بٔدٝ ؾؿدٓ ثبیدد      

ؾدد ودٝ    الی ٝ تٛإ٘ٙدغبشی ش٘بٖ غسپسغت خدب٘ٛاز ازائدٝ ٔدی   

تبوٖٙٛ الدأی ثسای تدٚیٗ الی ٝ ٔروٛز قٛزت ٍ٘سفتٝ اغدت،  

       ٝ ای ٚ  ایٗ  ز ابِی اغت ودٝ تٛخدٝ ثدٝ ش٘دبٖ ودبز زوٙدی، پبید

 اغبغی اغت.

وٕیػیٖٛ اختٕدبعی  ز     ًوایٌسُ اَّاس: سیسکزین حسیٌيآلای 

ی ٘خػتیٗ زٚشٞبی ودبز خدٛ  ثدب  زن ٔػدبئُ ش٘دبٖ ٚ پیٍیدس      

ٞدبی خدب٘ٛاز    ٔؿىالت آٟ٘دب ثدٝ خكدٛـ  ز ادٛشٜ غسپسغدت     

ٞدبی   الدأبتی  اؾت ودٝ  ٚ وٕیتدٝ ش٘دبٖ ٚ خدب٘ٛا ٜ ٚ آغدیت     

تدبوٖٙٛ خّػدبت ٚ ٔىبتجدبت     99اختٕبعی تؿدىیُ ٚ اش غدبَ   

 ٞبی ٔتعد ی  ا ٜ اغت. ای  اؾتٝ ٚ ٌصازؼ عدیدٜ

 577تَاًغدتین ثدزای ًاغدتیي ثدبر      1477در الیحِ ثَدرِ  -

ّشار هیلیدبرد تَهدبى ثدزای تغدْیالت      13ى ٍ هیلیبرد تَهب

 سایی آًبى در ًظز گزفتِ ؽَد. اؽتغبل

اعتجبرات لبثل تَرْی ًیش در حَسُ سًدبى عزپزعدت خدبًَار    

یه اس  تاقیـ دادُ ؽد اهب چَى هتَلی ٍاحدی ًدارد ٍ ّیچ

ؽدًَد،   دار ًودی  ّب هغئَلیت تىبلیف لبًًَی را عْدُ دعتگبُ

ایي حَسُ ًیغدتین ٍ تعدداد    گذاری ٍاحدی در ؽبّد عیبعت

آًْب رٍ ثِ رؽد اعت لذا اعتجبرات اختقدبؿ یبفتدِ تدرحیزی    

 ًىزدُ اعت.

 خدبًَار  عزپزعت سًبى خقَؿ در هٌبعجی اعالعبتی ثبًه -

 در ٍ هتفبٍت ّب ٍسارتابًِ ٍ ّب دعتگبُ آهبرّبی ٍ ًدارد ٍرَد

ُ  اعالعدبت  ربهع عبهبًِ دیگز عَی اس اعت، ّن ثب تضبد  رفدب

 ثبیدد  تعدبٍى  ٍسارت لذا ًیغت ثزخظ ٍ ًؾدُ تىویل ىایزاًیب

 .م وٌدالدا آى تىویل ثِ ًغجت

هغدئَلیت هغدتمین    ، ٍسارت وؾَر ٍ ؽَرای ارتوبعی آى -

سًبى عزپزعت خبًَار را دارد ثب ایي حبل ؽَرای ارتوبعی رش 

چٌد رلغِ هحدٍد، ّیچ خزٍری ًداؽتِ اعت ضوي ایٌىدِ  

َار ثبیدد الیحدِ   ثزای تمَیدت حدَسُ سًدبى عزپزعدت خدبً     

تَاًوٌدعبسی سًبى عزپزعت خبًَادُ تَعدظ هعبًٍدت سًدبى    

 ریبعت روَْری ثب ردیت پیگیزی ٍ ثِ هزلظ دادُ ؽَد.

ثیٕٝ ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ٘یدص ثبیدد اش غدٛی غدبشٔبٖ تدإٔیٗ      

اختٕبعی پیٍیسی ؾدٜ ٚ ٔدّع ٚ وٕیػیٖٛ تّفیك  ز ثسزغی 

ثیٕددٝ ش٘ددبٖ اعتجددبزات ٔػددتمّی  زثددبزٜ  1401الی ددٝ ثٛ خددٝ 

اعتجدبزات   98غسپسغت خب٘ٛاز اختكبـ  ٞٙد چسا وٝ تب غدبَ  

ای ایٗ لؿس اش ش٘بٖ  ز لبٖ٘ٛ ثٛ خٝ ٔؿخف ثدٛ    ٔختف ثیٕٝ

 تس ؾد. ٞبی ثعد تكسیح ٘ؿد ٚ ٞس غبَ وٕسً٘ أب  ز غبَ

لدبٖ٘ٛ   16شایی وٝ  ز تجكدسٜ   الشْ اغت ازائٝ تػٟیالت اؾتغبَ

وؿٛز اغت، ثدب خددیت    ٞبی عبُٔ ثٛ خٝ آٔدٜ ٚ ثس عٟدٜ ثب٘ه

 پیٍیسی ؾٛ .

اش ٞیبت زئیػٝ ثدسای   ًوایٌسُ ساری:علي تاتایي کارًاهي آلای  

پیٍیسی ٔٛرٛع ش٘بٖ غسپسغدت خدب٘ٛاز ودٝ  ز لبِدت ٌدصازؼ      

 وٕیػیٖٛ اختٕبعی ازائٝ ؾد، تؿىس ٔی وٙٓ.

ثساغبظ لبٖ٘ٛ ٔدیسیت خدٔبت وؿٛزی  ز زاغتبی اغدتفب ٜ اش  

سغی ٞبی ٔدیسیتی ثبید الدأبت ظسفیت ٚ تٛإ٘ٙدی ش٘بٖ  ز و

خدی تسی ا٘دبْ ؾٛ . ثساغبظ لبعدٜ ای وٝ  ز ٘ببْ ٔددیسیتی  

ٔغسح اغت، ش٘بٖ ایساٖ شٔیٗ ٘بتٛاٖ ٘یػتٙد؛ ثٝ ش٘بٖ ٘جبیدد ثدٝ   

 قٛزت تسآ آٔیص ٍ٘بٜ وس .

ًىتِ دیگزی وِ اّویدت دارد حمدَق هؾدزٍ  ودبرگزاى سى     

 ثزاعبط لبًَى وبر اعت.

ّوِ ثبید تالػ وٌین تب اس حمَق ّوِ  ّوىبراى ٍ دٍلتوزداى ؛

وبرگزاى ثِ ٍیضُ وبرگزاى سًی وِ در وبرگبُ ّبی التقدبدی ٍ  

وبرگبُ ّبی خزد ٍ هؾبغل خدبًگی الدداهبتی را اًزدبم هدی     

دٌّد، فیبًت وٌین. ّوچٌیي ثبید ثیودِ سًدبى خبًدِ دار در    

 وؾَر عولیبتی ؽَد.

ی تدزی  هَضَ  اؽتغبل سًبى در رٍعتبّب ثبید ثب تَرِ ردد  -

دًجبل ؽَد، ّوچٌیي اعتفبدُ اس ظزفیت سًبى در وزعی ّبی 

 هدیزیتی اّویت سیبدی دارد.

ٍسرا ٍ هعبًٍیٌی وِ اًتابة هی وٌٌد ثبید ثب تَردِ ثیؾدتزی   

اًزبم ؽَد ٍ عجك ؽعبرّبیی وِ در دٍلت عیشدّن دادُ ؽدُ، 

اًزبم ؽَد. خبًن خشعلی هعبٍى سًبى ریبعت روْدَری ثبیدد   

رئیظ روَْر اعالم وٌد. رئیظ روْدَری ثدِ    ایي ًىتِ را ثِ

ٍعدُ ّبیی وِ در سهبى اًتابثبت ثِ سًدبى ایدزاى سهدیي دادُ    

اعت، ثبید عول وٌد ٍ ثِ اّویت ًمؼ ثبًَاى در وؾدَر ثبیدد   

 .تَرِ ؽَد

 ذالصِ اظْارات آلای زکتز ٍحیسی ٍسیز هحتزم کشَر:

 ٚ چسخد ٔی ش٘بٖ ٔ ٛز اَٛ اختٕبعی ٞبی آغیت اش ثػیبزی -

ُ  ٘پس اشیٓ آٖ ثٝ ٌسا ایدٗ زٚ   اش وٙدد  ٔدی  ایددب   شیدب ی  ٔػدبئ

پس اختٗ ثٝ ٔػبئُ ش٘بٖ ٚ تٛإ٘ٙدغدبشی آٟ٘دب إٞیدت فدساٚاٖ     

  از .

ٚشیس وؿٛز ثب اؾبزٜ ثٝ غخٙبٖ ٔمدبْ ٔعبدٓ زٞجدسی  ز شٔیٙدٝ     

ثیبٖ وس : ایؿدبٖ تإویدد    95ٞبی وّی خب٘ٛا ٜ  ز غبَ  غیبغت

٘دبٖ إبیدت امدٛلی،    ٞب ثدب غسپسغدت ش     اؾتٙد وٝ اش خب٘ٛا ٜ
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التكب ی ٚ فسٍٞٙی ؾٛ  ٚ آٟ٘ب زا ثسای اش ٚاج تؿٛیك ٚ ؾسایظ 

 زا تػٟیُ وٙیٓ.

در حَسُ ٍسارت وؾَر، وبرّبیی در ایي سهیٌِ اًزدبم ؽددُ    -

ّدبی   گذاری ثدب اعدتفبدُ اس پتبًغدیل    اعت. اس حیج عیبعت

( 87هَرَد در وؾَر در رْت ارزایی ؽدى ثٌد )ح( هدبدُ ) 

ّب ٍ  افشایی ثیي دعتگبُ داهبتی در راعتبی ّنلبًَى تَععِ ال

 پؾتجبًی هبلی فَرت گزفت.

ثاؾدی ثدِ    سدایدی ٍ ویفیدت   ّبی هحزٍهیت حوبیت اس عزح

ّبی سًبى خبًَار در هٌدبعك غیزرعدوی اس رولدِ     عىًَتگبُ

الداهبت ٍسارت وؾَر ثدَد، ّوچٌدیي در ؽدَرای ارتودبعی     

فت ّدز  هَضَ  سًبى عزپزعت خبًَادُ هَرد ثزرعی لزار گز

چٌد وِ افل هغئلِ هزتجظ ثِ عتبد هلدی سًدبى ٍ خدبًَادُ ٍ    

هغئَلیت آى ثزعْدُ هعبًٍت سًبى ریبعت روَْری اعت وِ 

در ؽَرای فزٌّگی ؽَرایعبلی اًمالة فزٌّگدی ًیدش ثدِ آى    

ؽَد اهب اس آًزبیی وِ سًبى عزپزعت خدبًَار ثدب    پزداختِ هی

ثدِ ایدي   ارتوب  در ارتجبط ّغتٌد در ؽَرای ارتوبعی ًیدش  

 این. هجبحج پزداختِ

ٓ  تدٚیٗ  ز زاثغٝ ثب  ٚ تٛإ٘ٙدغدبشی  اش إبیدت   ز ودبز  تمػدی

ٝ  قٛزت الدأبتی ش٘بٖ خكٛـ  ز ٞب ٔػئِٛیت ٚاغپبزی  ٌسفتد

ٝ  ش٘دبٖ،  ٔعبٚ٘ت ثٟصیػتی، غبشٔبٖ وٝ اغت ْ  أددا   وٕیتد  أدب

 اإس ٞالَ خٕعیت ٚ فٙی آٔٛشؼ ٚ ٞب ؾٟس ازی ،(زٜ) خٕیٙی

  .ٌیس زا ٘یص  ز ثسٔی

  الیحِ کزاهت سًراى زر تزاترز ذشرًَت   در رلغبت وبرؽٌبعدی   -

عبسی اهَر  هؾبروت فعبلی فَرت گزفتِ اعت، وبر دیگز فعبل

ثبًَاى در عزاعز وؾَر اعت، ّوچٌدیي ایزدبد ّودبٌّگی ٍ    

 فعبل عبسی اهَر فزٌّگی ًیش فَرت گزفتِ اعت.

حوبیت اس سًبى دارای ّوغزاى سًداًی ٍ تَاًوٌدعبسی سًبى  -

اعتبى در دعتَر وبر لزار دارد. هب سًبى  17زپزعت خبًَار در ع

دعتِ؛ ّوغزاى فَت ؽددُ، سًدبى    4عزپزعت خبًَادُ را در 

 ثٌدی هی وٌین. هغلمِ، هززد لغعی ٍ ثدعزپزعت تمغین

ذالصِ اظْارات سزکار ذاًن زکتز ذشعلي  هعاٍى هحتزم ریریس  

 جوَْر ٍ رییس اهَر سًاى ٍ ذاًَازُ:

زای وغت ٍ ودبر هجتٌدی ثدز ایزدبد پبیددار      عزح ربهعی ث -

 .اعت ؽدُ تٌظین خبًَادُ ثِ ًگبُ ثب اؽتغبل

عفز اعتبًی وِ ثب حضَر ریبعت روَْری اًزبم ؽدُ،  14عی 

رعیدگی ثِ سًبى عزپزعت خبًَار در اٍلَیدت لدزار گزفتدِ    

 اعت.

عدبل هدَرد    4ثزاعبط ایي عزح ربهع، پبیداری هؾبغل عی 

 اعدبط ایدي عدزح اسدٍاد دّدِ     تَرِ لزار گزفتِ اعدت؛ ثز 

ؽقتی ّب ٍ ارائِ تغْیالت ثزای پیؾگیزی اس خَدعزپزعتی 

ایي سًبى در دعتَر وبر لزار گزفتِ اعت، ّوچٌیي اؽدىبالتی  

هیلیَى تَهبًی ٍرَد داؽت  57در ارائِ ٍام ّبی خَداؽتغبلی 

ضبهي ًیبس داؽتٌد، اهب اوٌَى ایي ٍام ّب ثِ  3وِ ثعضبً افزاد ثِ 

 الحغٌِ ٍ ثب یه ضبهي ارائِ هی ؽَد.فَرت لزك 

 ز ایٗ ٔیبٖ ثب ٕٞىبزی ثب٘ه ٔسوصی ٔمدسز ؾددٜ وبزآفسیٙدب٘ی    

وٝ ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز زا ثٝ وبز ٔی ٌیس٘د، ثتٛا٘ٙد تػٟیالت 

 زیبفت وٙٙد؛ ٕٞچٙیٗ خرة اعتجبز اش  غتٍبٜ ٞدبی  ِٚتدی ٚ   

غیس ِٚتی یىی  یٍس اش ٔٛرٛعبتی اغت وٝ  ز  غتٛز وبز لدساز  

فتٝ اغت. ثسایٗ اغبظ عی چٙد ٚلت ٌرؾتٝ فمظ  ز یىدی  ٌس

ٔیّیدبز  تٛٔدبٖ ٚاْ    10اش اغتبٖ ٞب ثٝ ش٘بٖ غسپسغدت خدب٘ٛاز   

 ا ٜ ؾدٜ،  ز ابِی ودٝ ایدٗ زلدٓ  ز ٌرؾدتٝ اتدی ثدٝ یده        

 ٔیّیبز  ٞٓ ٕ٘ی زغید.

اتكبَ ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ثٝ ؾسوت ٞب ٚ ثىدبزٌیسی آٟ٘دب  ز   

ی اغت ودٝ ا٘ددبْ ؾددٜ اغدت.     ایٗ ٔدٕٛعٝ ٞب اش  یٍس الدأبت

ٕٞچٙیٗ غغح ازائٝ تػٟیالت ثسای ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ٘یدص  

ٔتفبٚت اش لجُ ؾدٜ اغت.  ز ایٗ ٔیبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٘یٕدی  

غدبَ لدساز    60اِدی   55اش ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز  ز ثبشٜ غدٙی  

 از٘د، اش ایٗ زٚ ایدب  اؾتغبَ ثسای فسش٘داٖ آٟ٘ب  ز  غتٛز ودبز  

  .لساز  از

ٍی ثب اؽبرُ ثِ ایٌىِ ایي حَسُ دارای هتَلیبى هتعددی اعدت  

هزوَعِ هی رعد، گفت: ّوِ ایي هزوَعدِ   13وِ رلن آى ثِ 

ّب ثبید ثب هحَریت هعبًٍت اهَر سًبى ٍ خبًَادُ فعبلیت خَد را 

اًزبم دٌّد؛ ّوچٌیي ثزای پیؾجزد اّداف ًیبس ثدِ تقدَیت   

زلدظ ٍ دٍلدت   ثزخی لَاًیي اعت وِ در گذؽتِ در هغیز ه

 رفت ٍ آهد داؽتِ اعت.

 ز تالؼ ٞػتیٓ ثدسای اخدسای ثس٘بٔدٝ خدبٔع ٔكدٛة اش تدٛاٖ       

٘یسٚٞبی ٔس ٔی ٚ غبیس  غتٍبٜ ٞب اغتفب ٜ وٙیٓ،  ز ایٗ ٔیبٖ 
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ثبید غبختبز ٔؿبٚزاٖ اغتب٘دازی ٞب ٘یص ازتمب یبفتدٝ ٚ اختیدبزات   

 آٟ٘ب افصایؽ یبثد تب ٔؿىالت ایٗ اٛشٜ ثسعسف ؾٛ .

ٌىِ در ثزًبهِ ؽؾن هقَة ؽددُ ایدي هعبًٍدت    علی رغن ای

دارای ثَدرِ ثبؽد، اهب اعتجبرات آى ثِ ثْشیغتی ٍ عبیز هزاوش 

دادُ هی ؽَد ٍ هعبًٍت فمظ عیبعدتگذاری هدی وٌدد، لدذا     

 درخَاعت دارین ثَدرِ خبفی ثزای ایي هعبًٍت پیؼ ؽَد.

ثیوِ سًبى خبًِ دار اس دیگز ًىبت لبثل ترهل اعت، اهب ثب تَرِ 

ایٌىِ ارزای ایي هْن در عول ًیبسهٌدد اعتجدبرات سیدبدی    ثِ 

اعت، پیؾٌْبد هی ؽدَد ثدِ فدَرت هتوزودش ثیودِ سًدبى       

فزسًدد در دعدتَر ودبر     3عزپزعت خدبًَار دارای ثدیؼ اس   

 ارگیزد.لز

سراسهاى تْشیسرتي   هحتزم  ذالصِ اظْارات آلای لازری رییس 

 کشَر:

یجدٝ آٖ  غبشٔبٖ ثٟصیػتی ِٔٛٛ  ا٘مالة اغدالٔی ٚ ؾددسٜ ع   -

 اغت وٝ تٛغظ ؾٟید فیبل ثخؽ پبیٝ ٌرازی ؾد.

 ز خكٛـ ٔٛرٛع ٔغدسح ؾددٜ غدبشٔبٖ ثٟصیػدتی ثساغدبظ      

لبٖ٘ٛ تبٔیٗ ٘یبشٞبی ش٘دبٖ خٛ غسپسغدت ٚ غسپسغدت خدب٘ٛاز     

إبیت ٞبی اختٕبعی ٚ ٔداخالت ثٝ ٍٞٙبْ ٚ  ز  غتسظ زا ثٝ 

عٙددٛاٖ ٔددد وبزی اختٕددبعی ازائددٝ وددس ٜ اغددت تددب رددٕٗ     

ٞب، اٞددافی ٔب٘ٙدد ازتمدبء، غدالٔت ٚ تٛغدعٝ       تٛإ٘ٙدغبشی آٖ

 اختٕبعی زا ٔ مك وٙد.

ّشار خبًَار سى عزپزعدت ٍ ًیبسهٌدد    247در حبل حبضز  -

 ّدشار ًفدز    581ٍرَد دارد وِ ثب احتغبة ثعد خبًَار هعدبدل  

درفد اس روعیت  8هی ثبؽد در عزاعز وؾَر روعیتی هعبدل 

درفد ثِ دلیل  29.5خبًَارّبی سى عزپزعت اعت. ایي تعداد 

ِ  26.7درفد ثِ دلیل عالق ٍ  26.4فَت عزپزعت،   درفد ثد

درفد ثِ دلیل اعتیدبد   15.4دلیل اس وبرافتبدگی عزپزعت ٍ 

سًداًی ثَدًد ٍ عبیز هَارد تحت پَؽؼ عبسهبى ثْشیغدتی ٍ  

 درفد ًیش دختزاى هززد خَد عزپزعت ّغتٌد. 2

زغٓ الدأبت تٛإ٘ٙدغدبشی ٚ خدسٚج غدبِیب٘ٝ تعددا ی اش      عّی

ش٘بٖ غسپسغت خب٘ٛاز ثٝ  ِیُ افصایؽ زٚش افدصٖٚ ایدٗ آٔدبز  ز    

ٞصاز خب٘ٛاز پؿت ٘ٛثت  زیبفت خدٔبت ٔػتٕس  80ابَ ابرس 

ٚ غیس ٔػتٕس  ز غبشٔبٖ ثٟصیػتی لساز  از٘د ٕٞچٙدیٗ تعددا    

ٞصاز شٖ غسپسغدت خدب٘ٛاز ؾدٟسی ت دت پٛؾدؽ       43ثیؽ اش 

ثیٕٝ ٞبی تبٔیٗ اختٕبعی ایٗ ٟ٘ب  لدساز  از٘دد ودٝ ثدٝ  ِیدُ      

ٛثتی ٔؿىالت إبیتی ٚ وٕجٛ  اعتجبز  ز ایٗ اٛشٜ ٘یص پؿت ٘

 ٚخٛ   از .

ثزًبهِ ّبیی وِ عبسهبى ثْشیغتی ثب رٍیىزد تَاًوٌدعدبسی   -

عبل ؽبهل تَعدعِ ٍ حوبیدت اس    57تب  18دارد در گزٍُ عٌی 

گزٍُ ّویبر سًبى عزپزعت خبًَار ثدِ عٌدَاى یده پلتفدزم،     

تبهیي هبلی خزد ثب رٍیىزد ثبًىداری پیًَدی ٍ تؾىیل گدزٍُ  

ری ربهعِ ای ثدب رٍیىدزد   ّبی خَدیبر سًبى ٍ ّوچٌیي هددوب

 وبّؼ فمز لبثلیتی اعت.

ُ  ٍ  عبسهبى ثْشیغتی در خقَؿ ثیوِ ّب در پَیؼ ّب   حدَس

 دارد ٍرَد ؽْزی حتی ٍ عؾبیزی رٍعتبیی، الؾبر وِ ّبیی

در دعدتَروبر لدزار دادُ    ٍ اعت دادُ اًزبم را ّبیی پیگیزی

 اعت.

بیِ الداهبتی اس رولِ آهبدُ عبسی ؽغلی سًبى، پزداخت عزه -

وبر ٍ ّوچٌیي هداخالت تاققدی هدددوبری ارتودبعی در    

هزالجت اس خبًَادُ ّبی تحت پَؽؼ ثب رٍیىزد هدیزیت هَرد 

 ثب اٍلَیت سًبى فبلد ّوغز در دعتَروبر اعت.

غدبشٔبٖ ثٟصیػدتی چدبِؽ ٞددبیی ثدسای تدبة آٚزی ثیؿددتس  ز      

زاغتبی إبیت اش ش٘بٖ غسپسغدت خدب٘ٛاز ٔدد٘بس  از  ؾدبُٔ     

عتجبزات  ز خكٛـ عسح ٞب ٚ ثس٘بٔٝ ٞبی خبـ وٕجٛ  ؾدید ا

ٔیّیبز  اعتجبز ٔكٛة، ٔی  900ٞصاز ٚ  5تٛإ٘ٙدغبشی، ٘یبش ثٝ 

 212ٚ اعتجبز تخكیف یبفتٝ تبوٖٙٛ  14ؾٛ . ٔتبغفب٘ٝ تجكسٜ 

 ٔیّیبز  تٛٔبٖ ثٛ ٜ اغت.

 اظْارات آلای زکتز لالیثاف:

الددأبت قدٛزت    یثسزغد  بٖید  ز خس جبفیٔ ٕدثبلس لبِ آلبی-

ش٘دبٖ   یاش تٛإ٘ٙدغدبش  تید إب ٙٝیسفتٝ  ز اٛشٜ ش٘بٖ  ز شٌٔ

اظٟدبز ودس :    یثٙد ش٘بٖ خب٘ٛاز  ز خٕع ٕٝیغسپسغت خب٘ٛاز ٚ ث

ٚ  ییبید  ز پٛ یٕیٔػدتم  سیأسٚش ٔٛردٛع ش٘دبٖ ٚ خدب٘ٛا ٜ تدبث    

ٛ   ؿسفتیپ وؿدٛز   یٞدب  تید وؿٛز  از ، تٛخٝ ثدٝ خدب٘ٛا ٜ اش اِٚ

 اغت.

ٝ    ایؿبٖ  زثدبزٜ   یبدٓ زٞجدس  ثدب ٔمدبْ ٔع   یا ثب اؾدبزٜ ثدٝ خّػد

 یٌفت:  ز آٖ خّػٝ ٔمدبْ ٔعبدٓ زٞجدس    یاختٕبع یٞب تیآغ

عمدت   یاختٕبع یٞب تیغبَ اغت  ز ٔٛرٛع آغ 20فسٔٛ  وٝ 
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ٔدب  ز   هیىبیاش آٖ ٔتٛخٝ  یؾدٜ اغت ثخؿ یٚ وٛتبٞ ٓیٞػت

 اغت. یاغالٔ ی ِٚت ٚ ٔدّع ؾٛزا

 ن،ید ًفز سى عزپزعت خبًَار دار َىیلیپٌذ ه هیاهزٍس ًشد -

 38ّغددتٌد ٍ  یٍ هغددتوز وددِید اس آًْددب فبلددد ثدرفدد 52

 یعٌد یدرفدد   19ربهعدِ ٍ   يییدرفدؽبى رشٍ عِ دّه پب

 یتیپَؽدؼ حودب   چیًفدز تحدت ّد    َىید لیه هیثِ  هیًشد

ٍ سى ثدب ّدن    هزدوِ  یعات التقبد ظیؽزا يی. در اغتٌدیً

ِ  یتب هؾىالت التقبد وٌٌد یوبر ه عدَر سى   را رفع وٌٌد چد

 را حل وٌد؟ یؾىالت التقبده تَاًد یعزپزعت خبًَار ه

ٝ یثساغبظ ثس٘بٔدٝ ؾؿدٓ تٛغدعٝ ٚظ    ٍ  ،یزاٞجدس  فد ٚ  یٕٞدبٞٙ

ٍ  دیٞب ثسعٟدٜ ٔعبٚ٘ت ش٘بٖ اغت وٝ ثب ؾبخف ٗیتدٚ  یٕٞدبٞٙ

  ٖ  بید  یعٕدٛٔ  یٚ ٟ٘ب ٞدب  یٔتعدد   ِٚتد   یٞدب  وس ٜ تدب غدبشٔب

وٙٙدد تدب ؾدبٞد     تید ٞب ٕٞساغتب ثدب ٞدٓ فعبِ   ٚ غٕٗ یس ِٚتیغ

 .ٓی٘جبؾ یتىساز یوبزٞب

ثزعْددُ   یارتوبع یّب تیوؾَر گفت: آع زیة ثِ ٍسخغب یٍ

حَسُ ثِ خقدَؿ در هدَرد    يیا تیٍسارت وؾَر اعت، توؾ

 زید ٍس بعدت یثدب ر  یارتوبع یسًبى عزپزعت خبًَار ثب ؽَرا

اس آى هؾبّدُ ًؾدُ اعت هدب در   یوؾَر اعت اهب ٌَّس آحبر

 يیدر حَسُ اعتجبرات ٍ افدالح لدَاً   یاعاله یهزلظ ؽَرا

 .نیّغت وبّوزاُ ؽ

اعدت ودِ ثدِ آى     یسًبى عزپزعت خبًَار اس هَضدَعبت  وِیث

ٍ ثزًبهدِ   1471آى را در ثَدرِ عدبل   دیؽدُ وِ ثب یتَرْ یث

ّن  یعبل ربر 16ّفتن تَععِ هَرد تَرِ لزار داد در تجقزُ 

اهدداد ٍ   تِیؽد وِ وو دُیهَضَ  د يیدر ا یرلن لبثل تَرْ

 يید فد اس ادر 57ثِ آى تَرِ ًىزدُ اعت،  یغتیعبسهبى ثْش

اًتظدبر   گزفدت  یثِ سًبى عزپزعت خبًَار تعلك هد  دیهجبلغ ثب

 .زدیلزار گ تیعبل هَرد عٌب هبًدُ یهْن در ثبل يیا رٍد یه

ِ یعجك ثزًبهِ ؽؾن تَععِ دٍلت هىلف ثِ ارائدِ ال  در  یا حد

ارائِ ًؾددُ   حِیال يیسًبى ثَد وِ ٌَّس ا یحَسُ تَاًوٌدعبس

 .ر را اًزبم دّدوب يیدٍلت ا نیاعت هب اًتظبر دار

هعزفي یک ًفز اس ّز یک اس کویسیَى ّای فزٌّگري ٍ  ( 4

تْساشت ٍ زرهاى هجلس شَرای اسالهي جْت اًتراب تزای 

 عضَیت ستاز هلي جوعیت

در عتبد هلی هزلظ ًبظز  عضَ  خبًن پزٍیي فبلحی ثِ عٌَاى

 روعیت  اًتابة ؽد.

ًفز  72 سَاالت آلایاى هحوستالزی تٌاب ًوایٌسُ تٌاب ٍ( 5

ًوایٌسگاى )یک فمزُ( ٍ حسي ًَرٍسی ًوایٌرسُ رتراط    اس 

)یک فمزُ( اس ٍسیز ًفز اس ًوایٌسگاى 45ٍ  کزین ٍ تْارستاى

 صٌعت، هعسى ٍ تجارت

پع اش لسائت ٌصازؼ وٕیػیٖٛ ٚ اظٟبزات آلبی  وتس فدبعٕی  

ثدٝ قدٛزت   أیٗ ٚ آلبی ثبلسی ثٙبة ، ٕ٘بیٙددٜ اش پبغدخ ٚشیدس    

َ آلبی اػٗ ٘ٛزٚشی ٘یص ٔغسح ٚ ؾد. غپع غٛالب٘ع ٔؿسٚط 

 ثٝ قٛزت ٔؿسٚط ، لب٘ع ؾد.ٕ٘بیٙدٜ اش پبغخ ٚشیس 

 هَضَع سَاالت:

 چیػت؟ عّت ویفیت ٘بٔغّٛة ٚ پبییٗ خٛ زٚٞبی  اخّی -

ٞبی ایساٖ خٛ زٚ ٚ غبیپب  عّت عدْ تعییٗ ٔدیسعبُٔ ؾسوت - 

 ، چیػت؟تٛغظ غٟبٔدازاٖ 

سد تِ سَال آلرای  ذالصِ اظْارات آلای زکتز فاطوي اهیي زر پا

 ًفز اس ًوایٌسگاى:   74تالزی تٌاب ٍ 

ٞدب ٚ   تید ا٘دبْ ؾدٜ ٚ ٔٛفم یب یش ی ز قٙعت خٛ زٚ وبزٞب -

ٝ یأدب ٘ت  ٓیا  اؾتٝ یخٛث یٞب ؿسفتیپ  تیودبز ٔدٛز  زردب    دد

 قٙعت ٘جٛ ٜ اغت. ٗیا یؿتسعْٕٛ ٔس ْ ٚ ٔ

اش  ٚ ٞدصاز لغعدٝ زا  ازاغدت ٚ زٚشا٘دٝ ثدٝ       ؽیخٛ زٚ ث هی -

ِٛ  چٟبز صاٖیٔ  چیٔدب ٞد   ؾدٛ ؛  یٔد  دید ٞصاز خٛ زٚ  ز وؿدٛز ت

ٟ  ظیوٝ ؾسا ٓی٘داز یقٙعت ٛ    یٔؿدبث اش  ٞی اؾدتٝ ثبؾدد ٚ ا٘جد

 زا ؾبُٔ ؾٛ . یٚ فٙأٚز یالتكب  ،یتیسیٔد یٞب یدٌیچیپ

قٙعت، ٔعدٖ ٚ تددبزت ثدٝ پدسٚضٜ اقدالح غدبختبز ثدبشاز        سیٚش

ِٛ  یٞب  ز لبِت پسٚضٜ ٝیپب یوبالٞب ٚشازتخب٘دٝ اؾدبزٜ    ٗید ا یت د

ٚ وٛتبٜ ٔدت  ز وٕتدس   یفٛز یثس٘بٔٝ ٞب یٚ ٌفت: ثب اخسا وس 

 ٞدب  ٕدت یل ؽیلجدُ اش افدصا   ٕتیزا ثٝ ل ٕبٖیغ ٕتیٔبٜ ل 1اش 

زا  ز ٔدّع  ٕبٖیغ ٕتیٚعدٜ وبٞؽ ل یٚلت یٚ ات ٓیزغب٘د

ٚعددٜ   ٗیٔبٜ ا هیأب  ز عسل  وس ٘د یٞب ثبٚز ٕ٘ یّیخ ٓ،ی ا 

ٚ فدٛال   ز   ٕبٖیثبشاز غ ٓیتٙب سی٘ب ییٞب ٔ مك ؾد؛  ز پسٚضٜ

چدٖٛ اؾدساف    ٓیشٔبٖ ٕٔىٗ ثس ٔٛرٛع ٔػّظ ؾد ٗیوٛتبٜ تس
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قددٙعت  ظیٔٛرددٛع ثددب ؾددسا  ٗیددأددب ا ٓیوددس  دایددپ یمددی ل

 وبٔالً ٔتفبٚت اغت. یخٛ زٚغبش

هٌغمدِ   یٍ رتجِ اٍل التقدبد  1474تحمك چؾن اًداس  یثزا -

اس آًْددب  یىددیاس پددٌذ فددٌعت عددزآهد وددِ  یىددیدر  دیددثب

 ن؛یگفددتي داؽددتِ ثبؽدد یزااعددت، حددزف ثدد یخَدرٍعددبس

وؾَر  ٌدُیآ یوِ در افك ّب ییىزدّبیٍ رٍ یفعل یّب تیظزف

ثددِ ّوددزاُ حزددن گغددتزدُ اؽددتغبل در فددٌعت  نیددا دُید د

 بدآٍریددٍ ضددزٍرت تحددَل در آى را  تیدداّو ،یخَدرٍعددبس

 .ؽَد یه 

فدٌعت خدَدرٍ    یثدزا  یتحدَل   پزٍصُ 9 ٌىِیا بىیثب ث ایؾبى 

وزد: خدَدرٍ   دیترو ن،یداروزدُ ٍ در حبل ارزا  يیتدٍ یعبس

عدم  یپزٍصُ دٍ عبلِ اعت وِ الجتِ ثِ هعٌ هیدر حبلت وبهل 

اس الدداهبت ٍ   یبریثغ ذیٍ ًتب غتیً ٌدُیتحزن تب دٍ عبل آ

ثَد اهدب   ّدلبثل لوظ خَا ٌدُیاهغبل ٍ عبل آ يیّب ّو ثزًبهِ

فدٌعت،   يیثِ ًمغِ هغلَة ٍ افتابر ًغجت ثِ ا دىیرع یثزا

را ثِ عَل وبهل ارزا ٍ ؽدبّد   یتحَل یّبِ دٍ عبل ثزًبه یع

 .ثَد نیتحَالت گغتزدُ در آى خَاّ

ٍ  َىید لیه هی دیتَل یالسم ثزا زعبختیٍ س تیوؾَر ظزف -

ٍ ّؾتقد ّشار خَدرٍ در عبل ٍردَد   َىیلیه هیؽؾقد تب 

 1471ٍسارت فوت آى اعدت ودِ در عدبل     یدارد، ثزًبهِ ول

بس ٍ خَدرٍعدبس  لغعِ عد  يیعبختبر فٌعت خَدرٍ ٍ رٍاثظ ث

 یّب یگذار ِیثبؽد تب ثب عزهب هبدُفٌعت آ يیافالح ؽدُ ٍ ا

ٍ  1473ٍعدُ دادُ ؽددُ در   دی، حزن تَل1472در عبل  دیرد

 هحمك ؽَد. 1474

ثجدبت   ،یٙدٌیغٛخت ٔتٙبغت ثب اغتب٘داز  آال تیفیو یازتمب -

ؾدبُٔ   یثبال غت عیٞب، تٛغعٝ قٙب ٟ٘ب ٜ ٕتی٘سخ ازش ٚ ل ی٘ػج

ٞب  ز  سغبختیتٛغعٝ ش ،یىیاِىتسٚ٘ صاتیٚ تدٟ ٕسٞبیفّصات، پّ

-غٛخت ٚ خب ٜ، ٔتٙبغت ثدب   ،یٔب٘ٙد ا٘سض بشی٘ٔٛز   یٞب اٛشٜ

تس     تیوبُٔ، ٔ دٚ  یخٛ زٚ ٚ خٛ زٚ یٞب لغعبت، ٔدٕٛعٝ

 زآٔد غدسا٘ٝ خدب٘ٛاز ٔتٙبغدت ثدب      ؽیفسغٛ ٜ، افصا یخٛ زٚٞب

ٔ   عید  زقد ٚ ثٟجدٛ  تٛش  8 یزؾد التكب  ٔٙدبثع   ٗی زآٔدد، تدإ

ثدٝ ٔٙبدٛز    یٌدراز  ٝیغدسٔب  یثسا بشیٔٛز  ٘ یٚ ازش یبِیز یٔبِ

 سٜی ز ش٘د بشیٔٛز  ٘ یفٙأٚز یازتمب د،یتِٛ یٞب تیظسف ؽیافصا

 ز  ٝیغدسٔب  ٗیٚ تإٔ یٔبِ یوؿٛز، تٛغعٝ اثصازٞب یخٛ زٚ غبش

ٚ  یإِّّدد ٗیٌددس ؼ قددٙعت خددٛ زٚ، ٌػددتسؼ تعددبٔالت ثدد 

ٚ  ٝیغدسٔب ثدٝ ٔٙبدٛز خدرة     یخدبزخ  یٞب ٔؿبزوت ثب ؾسوت

ٚ قدب زات اش   دید تِٛ یٞب سغبختیٚ ش ٗی٘ٛ یٞب یفٙأٚز غعٝتٛ

 ثبؾد. یقٙعت خٛ زٚ ٔ یخّٕٝ اِصأبت ثس٘بٔٝ ت ِٛ

ِٛ      ٗیٕٞچٙ یٚ  یٔمبقد ودالٖ قدٙعت خدٛ زٚ  ز ثس٘بٔدٝ ت د

خٛ زٚ، ٘ػجت قب زات ثٝ ٚاز ات،  دیٚشازت قٕت زا ؾبُٔ تِٛ

 تٕد یتٕدبْ ؾددٜ ثدٝ ل    ٕتیوبٞؽ ل د،یخد یعسرٝ خٛ زٚٞب

 ز ٞدس   سا ید ٚ تعددا  ا  یفد ی، ادالُ غدتبزٜ و 1399ثبثت غبَ 

 عٙٛاٖ وس . ٗیٚ ٔمداز وبٔال ٔع صاٖیخٛ زٚ ثٝ ٔ

عاي  ّب نیاس تحز چگبُیدر ٍسارت ّ تیدٍرُ هغئَل یاس اثتدا

وؾدَر   یرا ثدزا  ییچدبلؼ ّدب   نیگفت، تحز نًگفتِ ٍ ًاَاّ

ودِ احدز    نید دار یگدز ید بریثغ یاهب گلَگبُ ّب وٌد یه زبدیا

 دارد. یووتز تیدر ثزاثز آًْب اّو نیتحز

وؿٛز  ز غدبَ   ی الز بز یّیٔ 35ثب اؾبزٜ ثٝ آٔبز قب زات  یٚ

قٛزت ٌسفتدٝ ٚ   یٞب یصیوس : أػبَ ثب ثس٘بٔٝ ز حیٌرؾتٝ تكس

قب زات وؿٛز ثٝ  ٞب، ٙدیاش فسآ ییٌٌّٛبٜ ٞب ٚ ٔب٘ع ش ا ییؾٙبغب

س غدبَ ثدٝ   وس ٜ ٚ تب آخد  دایپ ؽی الز افصا بز یّیٔ 40اش  ؽیث

 یخدد  ىدس  یآٔدبز زٚ  ٗید ودٝ ا  ٓیزغ ی الز ٔ بز یّیٔ 45 یثبال

 . ٞد یزا ٘ؿبٖ ٔ ٞبٓ یت س یغبش یخٙث سیٚشازت قٕت  ز ٔػ

اؾبزٜ ودس    یقٕت ثٝ اثٟبٔبت ٔسثٛط ثٝ اٛشٜ لغعٝ غبش سیٚش

وبال  ز  بٖیخس تیغبٔب٘ٝ خبٔع تدبزت، ؾفبف ُیٚ افصٚ : ثب تىٕ

 خٛاٞد ؾد. دب یخٛ زٚ ا اش ثخؽ ٞب اش خّٕٝ قٙعت یبزیثػ

تٕدبْ ؾددٜ    ٕدت یثدب ل  تبزایخٛ زٚٞب ٔب٘ٙد تبزا ٚ ٚ یعسرٝ ثسخ

تٕدبْ ؾددٜ عسردٝ     ٕتیل سیخٛ زٚٞب ش یؾٛ  ٚ ثعض یا٘دبْ ٔ

 ز ٌرؾتٝ ثٛ ٜ  ٕتیغّظ ٔ بغجٝ ل ٜٛیؾ ُیؾٛ  وٝ ثٝ  ِ یٔ

ودٝ   ٓیوٙد  یاسوت ٔ یخٛ زٚ ثٝ غٕت یاغت،  ز ثس٘بٔٝ ت ِٛ

 زقد  15 صاٖیثبثت ثٝ ٔ یٞب ٕتیلخٛ زٚ ثب  ؾدٜتٕبْ  ٕتیل

 .وٙد یٔ دایوبٞؽ پ

 یغدبخت  اخدُ ٚ تٛغدعٝ پّتفدسْ ٞدب      كی زخكٛـ تعٕ یٚ

پّتفدسْ ثدٝ زٚش    3 ا : أدسٚش   حیتٛر صیقٙعت خٛ زٚ ٘ ی اخّ

ثدٝ غدٕت    دیٚ اِجتٝ ثب ٓی از بزیزا  ز اخت 90ٚ اَ  ٗیتبزا، ؾبٞ

 ٚ غدبخت  یعسااد  ٗیٕٞچٙ ٓ؛یثسٚ ؽیتس پ دیخد یپّتفسْ ٞب

 یددبز اش خٛ زٚغبشٞب  ز ٔساّٝ ت یىیتٛغظ  ّٙدزیغ 3ٔٛتٛز 

 وٝ وبٞؽ ٔكسف زا ٞٓ ٔد ٘بس لساز  ا ٜ ا٘د. ثبؾد یؾدٖ ٔ
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قٙعت، ٔعدٖ ٚ تدبزت ثٝ ٔٛرٛع وبٞؽ ٔكسف غدٛخت   سیٚش

 ٗید قٙعت خٛ زٚ اؾدبزٜ ٚ عٙدٛاٖ ودس :  ز ا    ی ز ثس٘بٔٝ ت ِٛ

دٜ ؾ طٜیثٝ ٔٛرٛع وبٞؽ ٔكسف غٛخت تٛخٝ ٚ یثس٘بٔٝ ت ِٛ

وبٞؽ ٔكسف خٛ زٚٞب ثٝ  لدت   یغبال٘ٝ ثسا یاغت ٚ شٔب٘جٙد

 ٔٛز  تٕسوص لساز ٌسفتٝ اغت.

 دایخَدرٍ ثِ ؽدت وبّؼ پ یلزعِ وؾ ٌدُیاس اٍاعظ عبل آ

هتٌبعت ثب  دیتَل شاىیه ؼیافشا یوزد چزا وِ در ثزًبهِ تحَل

آى هَرد تَرِ لزار گزفتدِ اعدت ٍ در    ثزاثز ثب  جبیتمبضب ٍ تمز

 شاىید اتفبق افتبدُ ٍ ه دیتَل ؼیافشا شیبُ گذؽتِ ًعَل چٌد ه

 .ؽَد یوٌتزل ه یٍ عزضِ ثِ فَرت ّفتگ دیتَل ؼیافشا

قٕت ثٝ ٚعدٜ ا٘تؿبز ٌصازؼ عّٕىس  ٚشازتخب٘ٝ  ز ٔٛعدد   سیٚش

 3ثبز اؾبزٜ وس  ٚ ٌفت: ٌدصازؼ عّٕىدس     هیٔبٜ  3ٞس  یشٔب٘

 یازتجدبع  یٞدب   زٌدبٜ  كید ٔبٞٝ ٚشازتخب٘ٝ ٔٙتؿس ؾددٜ ٚ اش عس 

 صاٖید عْٕٛ لبثُ  غتسظ اغت ٚ  ز آٖ ثٝ ٔ یٚشازت قٕت ثسا

ٔدبٜ   3ٞدس   ٝاؾبزٜ ؾدٜ و یپسٚضٜ ت ِٛ ىكدیاش  ؽیث ؿسفتیپ

ٚ  یافىدبز عٕدٛٔ   یثبز ثٝ ٍٞٙبْ ٚ ثٝ زٚش خٛاٞد ؾد ٚ ثدسا  هی

 خٛاٞد ثٛ . یسیٍیزغب٘ٝ ٞب لبثُ زقد ٚ پ

ِٛ  یصیز ثس٘بٔٝ ایؿبٖ  5غدتبزٜ ٚ   4 یخٛ زٚٞدب  دید  ز خٟدت ت

وٙٙددٜ   دید تِٛ ٕتیپسٚضٜ  زج ل یٚ اخسا 1404 ز غبَ  غتبزٜ

عدسح   ٗید اش وبالٞب ا یبزیلساز  ا  ٚ ٌفت:  ز ثػ دیزا ٔٛز  تبو

اخسا  یثٝ شٚ  صیلغعبت خٛ زٚ ٘ ٙٝیؾسٚع ؾدٜ اغت وٝ  ز شٔ

 خٛاٞد ؾد.

 سٜید ش٘د یپسٚضٜ اقدالح غدبختبز ثبشازٞدب    حیقٕت ثب تؿس سیٚش

 یفعّد  ٜٛیٖ، ا أٝ  ا : ؾآ یدا ٞبیزٚ كی ل یٚ شٔب٘جٙد ٗیتإٔ

خٛ زٚغبش ٚ لغعٝ غبش ٔٙػٛخ ؾددٜ اغدت؛ أدسٚش     ٗیازتجبط ث

ٔدٕٛعٝ غبش ٚاز   ٗیخٛ زٚ ثب چٙد دیتِٛ ؿسفتٝیپ یؾسوت ٞب

ٖ خٛ  یسید وٝ ٔٙدس ثٝ وبٞؽ  زٌ ؾٛ٘د یتعبُٔ ٔ ثدب   زٚغدبشا

ٚ تٕسودص ٔٙدبثع  ز    تید فیلغعٝ غبشاٖ، وٙتسَ و ؿٕبزیتعدا  ث

 ؾٛ . یٚ تٛغعٝ ٔ یٌراز ٝیٚ غسٔب یعساا

٘بٌٚبٖ ٚ ازتمب  ی٘ٛغبش ٙدیفسآ یا٘داش ثب اؾبزٜ پسٚضٜ زاٜ ٗیٕٞچٙ

 یثػتسغدبش  یوس :  ز پسٚضٜ ت ِٛ دیخدٔبت پع اش فسٚؼ، تإو

 ز ادٛشٜ إدُ ٚ ٘مدُ، ثدسآٚز       ٗی٘ٛ یٞب یٚ ٌػتسؼ فٙأٚز

ٝ یوٝ  ز ٘ ٓیا وس ٜ ٞدب   یثدب ؾدٟس از   1401 جٟؿدت یاَٚ از  ٕد

ثدٝ تفدبٞٓ    یسلد تٍبٜ اتٛثدٛظ ث ادالُ پب٘كدد  غد   دیخٟت خس

 .ٓیثسغ

ٚ ٚخٛ  اثٟبْ  ز  تیٌرؾتٝ ثب تٛخٝ ثٝ عدْ ؾفبف یٞب  ز ٞفتٝ 

ٔكدسف   تید اش خٛ زٚٞدب، غدبشٔبٖ إب   یىد ی ٕدت یٔ بغجٝ ل

ثٝ غسعت ٚاز  عُٕ ؾددٜ ٚ ٔٛخدت    دوٙٙدٌبٖیوٙٙدٌبٖ ٚ تِٛ

 آٖ ؾد. ُیتٛلف فسٚؼ ٚ ت ٛ

ِٛ  یپدسٚضٜ ٞدب   كید  ل یٚ شٔب٘جٙدد  تیثس ؾدفبف  بٖی ز پب  یت د

 تیؾدفبف  سیغغح وٓ ٘ب ٗیٚ عٙٛاٖ وس : ا دیٚشازت قٕت تإو

  یتیسیٞدٓ ٔٙددس ثدٝ تٕسودص ٔدد      یٚ شٔب٘جٙدد  یصی ز ثس٘بٔٝ ز

ٚ زغب٘ٝ ٞب زا فدساٞٓ   یؾٛ  ٚ ٞٓ أىبٖ ٘ببزت افىبز عٕٛٔ یٔ

 وٙد. یٔ

 ذالصِ اظْارات آلای تالزی تٌاب:  

ثبید تزدیدًظز اعبعی در حَسُ هدیزیت دٍ خَدرٍعبس  -

ؽَد چزا وِ هؾىل فٌعت خَدرٍ تٌْب ثِ تحزین ٍاثغتِ 

ًیغت ٍ هْوتزیي ایزاد ثِ هدیزیت فٌعت خَدرٍ ٍ هبّیت 

 هبلىیتی ایي فٌبیع اعت.

در اداهِ ثب اؽبرُ ثِ هبلىیت دٍلت در دٍ حَسُ خَدرٍعبس 

 6افلی گفت: ثِ عٌَاى هخبل عْبم دٍلت در ایزاى خَدرٍ 

درفد، عْن  8ت ٍ هلت ّبی تزبرت، فبدرا درفد، عْن ثبًه

ّبی  درفد، عْن ؽزوت 18ّبی دٍلتی ٍ عوَهی  ؽزوت

درفد ٍ عبیز عْبهداراى ًیش  25سیزهزوَعِ خَدرٍعبساى 

 درفد دارًد. 25

عَال اعبعی اس ٍسیز ایي اعت وِ ثزای افالح هدیزیت  -

درفد  17درفد ٍ  5ایزاى خَدرٍ ٍ عبیپب وِ تٌْب ثِ تزتیت 

ای دارًددر حبلی وِ هدیزعبهل  ًبهِعْن آى را دارًد، چِ ثز

ؽَد ٍ عْن سیبدی اس  ایي دٍ فٌعت اس عَی ٍسیز اًتابة هی

 .آى ًداؽتِ ٍ ّویي ثبعج ؽدُ ویفیت خَدرٍ پبییي ثیبید

ثصزٌتسیٗ ٔؿىُ وؿٛز زا ازتجبط ٔبِىیت  ِٚتی ثب ٚی 

خٛ زٚغبشاٖ  ا٘ػت ٚ افصٚ : تب شٔب٘ی وٝ ٘تٛا٘یٓ ایٗ زاثغٝ زا 

ٙیٓ ٔؿىالت پبثسخب اغت. ایدزٚ ٚ غبیس  زغت تٙبیٓ و

پسٚزی  غٟبٔدازاٖ آٖ خٛ زٚغبشی زا ٔدیسیت ٔی وٙٙد ٚ ابٔی

ٞب ؾدٜ اغت وٝ ٔب ٔی  ٘تیدٝ ازتجبط خٛ زٚغبشاٖ ثب  ِٚت

خٛاٞیٓ ٔػیس اؾتجبٜ إبیتی  ِٚتی اش خٛ زٚغبشاٖ  ز ایٗ 

  ِٚت اقالح ؾدٜ ٚ ایٗ زاثغٝ ٔؿخف ؾٛ .

بساى فؾبر ثیبٍرد چزا وِ خَدػ تَاًد ثِ خَدرٍع دٍلت ًوی

ّب  هدیزعبهل ٍ ّیرت هدیزُ را تعییي وزدُ، اعتمالل ایي ثٌگبُ

خَاّین خَدرٍعبساى تَلید  ًیش فدهِ دیدُ اعت ٍ اگز هی
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ویفی داؽتِ ثبؽٌد، ثبید هغتمل ثبؽٌد ٍ هدیزاى ایزاى 

 خَدرٍ ٍ عبیپب ثب هدیزاى دٍلتی ربثزب ٍ ربیگشیي ّن ًؾًَد.

ٔدیسعبُٔ  13ٔدیسعبُٔ ٚ غبیپب،  10تبوٖٙٛ  ایساٖ خٛ زٚ-

عٛل وس ٜ اغت، اٌس ثجبت ٔدیسیتی زا  ز خٛ زٚغبشی ؾبٞد 

خٛاٞیٓ  ثبؾیٓ ازتمبء ویفیتی ٘یص خٛاٞیٓ  اؾت ٚ اٌس ٔی

قٙعت خٛ زٚ پٛیب ؾٛ  ثبید اقالح غبختبز ٔدیسیتی  اؾتٝ 

 ثبؾیٓ.

ی  ز اٛشٜ خٛ زٚ غٟبٔداز ٚ فسعی ٞبی ؾسوت وٝ شٔب٘ی تب

 44خٛ   از  ٘جبید ا٘تببز اقالح  اؾتٝ ثبؾیٓ. ٕٞچٙیٗ اقُ ٚ

ٞبی  ٘یص ثٝ ایٗ ٔعٙب ٘یػت وٝ آٟ٘ب خٛ ؾبٖ زا ثٝ ؾسوت

خٛ ؾبٖ ثٝ فسٚؼ ثسغب٘ٙد ٚ ٚشیس ثبید اّمٝ ثػتٝ ٔدیسیتی  ٚ 

ٞبی فسعی ٘جبید  ز  خٛ زٚغبش زا ثبش وٙد رٕٗ ایٙىٝ ؾسوت

 ٞب اك زؤی  اؾتٝ ثبؾد. ٌیسی ٞیإت ٔدیسٜ زؤی

 2ًوبیٌدُ عَال وٌٌدُ تبوید وزد وِ اگز ٍسیز ظزف هدت 

ّفتِ افالح عبختبر تَلیدات خَدرٍعبسی داخلی را ارائِ 

 .وٌد، اس پبعخ ّبی ایؾبى لبًع هی ؽَد

ذالصِ اظْارات آلای زکتز فاطوي اهیي زر پاسد تِ سَال آلای 

 ًَرٍسی:

ِ ثٌگبُ داری را ثزای دٍلت آفت هی داًن ٍ توبیل ًدارم و -

 ٍسارت فوت در ایي سهیٌِ الداهبتی داؽتِ ثبؽد.

درفد ثبًه ّب)  8در حبل حبضز در ؽزوت ایزاى خَدرٍ 

 25درفد عبسهبى گغتزػ،  5.7فبدرات، تزبرت ٍ هلت(، 

 5درفد فٌدٍق ثبسًؾغتگی فَالد،  3درفد ؽزوت وزٍس، 

خَد عْبم  25درفد عزهبیِ گذاری هلی ،  5درفد آتیِ فجب، 

 ّغتٌد. داری، عْبهدار

تسویت ٞیبت ٔدیسٜ ایساٖ خٛ زٚ ثساغبظ غٟبْ ٞب ٔؿخف  -

ؾدٜ اغت ٚ ثٝ آزای ایٗ تسویت خدؾٝ ای ٚاز  ٘یػت وٝ اٌس 

ٔؿىّی  اؾت، غبشٔبٖ ثٛزظ ٚزٚ  ٔی وس . ثب ایٗ ابَ ثب 

تعّك ٌسفتٗ  ٚ قٙدِی ثٝ غبشٔبٖ ٌػتسؼ ٔخبِف ٞػتٓ چسا 

 .وٝ اضٛز  ِٚت  ز ؾسوت ٞب زا شیجٙدٜ ٕ٘ی  ا٘ٓ

فبعٕی أیٗ  زخكٛـ غٟبْ ٞبی ؾسوت غبیپب ٌفت: آلبی 

 زقد قٙدٚق ثبش٘ؿػتٍی  15.6 زقد غبشٔبٖ ٌػتسؼ،  17

 زقد خٛ  غٟبْ  ازی  ازیٓ وٝ تسویت ٞیبت  40فٛال  ٚ 

ٔدیسٜ ایٗ ؾسوت ٘یص لب٘ٛ٘ی اغت ٚ خدؾٝ ای ثٝ آٖ ٚاز  ٕ٘ی 

ت ؾٛ ، ثب ایٗ ابَ ثٝ  ٘جبَ ٚاٌرازی غٟبْ ٞبی  ِٚت ثٝ قٛز

ثّٛوٝ ثٝ غسٔبیٝ ٌرازاٖ ٞػتیٓ، چسا وٝ ثب اضٛز غسٔبیٝ  ازاٖ 

خس ، ٔدیسیت ؾسوت ٞبی خٛ زٚغبش ثب ٔؿىُ ٔٛاخٝ ٔی 

 ؾٛ .

اغسع ٚلت غٟبْ ٞبی غبشٔبٖ ٌػتسؼ ثٝ غٟبٔدازاٖ   ز

 خكٛقی ٚاٌراز ٔی ؾٛ .

هب ثِ عٌَاى دٍلت ثب عْبهداری در ؽزوت ّب ٍ ثٌگبُ ّب -

ت وِ اس گذؽتِ ؽىل گزفتِ هابلف ّغتین، ایي آفتی اع

اعت وِ در اعز  ٍلت اس آى خبرد خَاّین ؽد ٍ توزوش 

ٍسارتابًِ را ثز رٍی وبرّبی هدیزیتی هی گذارین، چزا وِ ًوی 

 خَاّین هؾىالت ایي ثٌگبُ ّب ثزگزدى دٍلت ثیفتد.

تزویت ّیبت هدیزُ ایي ثٌگبُ ّب لبًًَی ثَدُ ٍ ّیچ گشارػ 

ٍ عبسهبى ثَرط ارائِ ًؾدُ تالفی اس عَی عبسهبى ثبسرعی 

اعت، ثب ایي حبل دغدغِ آلبی ًَرٍسی را لجَل دارم اهب ایي 

هغئلِ ای اعت وِ ثِ هب ثب ارث رعیدُ ٍ در اعز  ٍلت ثبید 

 آى را حل وٌین.

 زخكٛـ ٔمبیػٝ وس ٖ ؾسوت ٞبی خٛ زٚغبش تٛریح  ایؿبٖ

  ا : ٘ ٜٛ لیٕت ٌرازی ؾٛزای زلبثت وبزی وس  وٝ 

 ثس پبیٝ ٚاز ات ثٛ ٘د، غٛ  وس ٘د ٚ  ؾسوت ٞبیی وٝ

ؾسوت ٞبیی وٝ  ز ثس پبیٝ تِٛید ثٛ ٘د، شیب٘دٜ ؾد٘د. ایٗ أس 

ثٝ  ِیُ ٘ببْ لیٕت ٌرازی اغت وٝ ثبید ٞس چٝ شٚ تس ٔػئّٝ 

 اُ ؾٛ .

 ز غبیس قٙبیع اش خّٕٝ غرایی، ٘ػبخی، ِٛاشْ خبٍ٘ی ٚ... 

یت چبِؽ ٞبیی ٚخٛ   از ، خٛؾجختب٘ٝ تٛا٘ػتیٓ ثب ٔٛفم

ٔػبئُ زا  ز غبیس قٙبیع اُ وٙیٓ، ثٙدٜ  ز زٚش زؤی اعتٕب  

لَٛ  ا ْ لیٕت غیٕبٖ ثٝ لجُ اش ٌسا٘ی ٞب ثبشٌس   ٚ عدٜ ای 

ٌفتٙد  ز ایٗ وؿٛز أىبٖ ٘داز  وبالیی ٌساٖ ؾٛ  ٚ  ٚثبزٜ 

ازشاٖ ؾٛ ، أب  یدیٓ  ز ثبشٜ یه ٔبٞٝ لیٕت غیٕبٖ ثٝ لجُ اش 

 ثبشاز آٖ ثب ثجبت ثٛ ٜ اغت. ٌسا٘ی ٞب ثبشٌؿت ٚ تب ثٝ أسٚش

 ز شٔیٙٝ فٛال  ٘یص ٕٞیٗ ٌٛ٘ٝ زفتبز ؾد، لیٕت ٚزق ٚ ٔیٍّس  

ثب ٚخٛ  لغعی وبز ٚ ثىبزٌیسی یه غْٛ اش تٛاٖ تِٛید فٛال  

ٞصاز تٛٔبٖ ٞٓ  30ٔجبزوٝ ثبثت ٔب٘د. ثب ٚخٛ  ایٙىٝ  الز ثٝ 

 زغید.

پسٚضٜ تعسیف ؾدٜ اغت، تٛریح  9ثسای ٔدیسیت قٙعت خٛ زٚ 

اایبی  1401ا :  ز ایٗ پسٚضٜ ٞب ثیبٖ ؾدٜ اغت وٝ  ز غبَ  

ٞصاز  6اِٚیٝ قٙعت خٛ زٚ زا خٛاٞیٓ  اؾت ٚ ثٝ تِٛید 

غسٔبیٝ ٌرازی ثیؿتس ٔی  1402 غتٍبٜ ٔی زغیٓ،  ز غبَ 

قٙعت خٛ زٚ ثٝ زؾد  1404ؾٛ  ٚ  ز ٟ٘بیت  ز غبَ 

افتخبزآفسیٙی خٛاٞد زغید. ثٙبثسایٗ ثبید ٌفت ثسای اُ ٔػبئُ 

قٙعت خٛ زٚ ثٝ  ٚ غبَ شٔبٖ ٘یبش  ازیٓ تب اش آؾفتٍی خبزج 

 ؾٛیٓ.

 ز ٘بس  ازیٓ ٞس غٝ ٔبٜ یىجبز ٌصازؼ ؾفبفی اش عّٕىس  

پسٚضٜ زا ثسای ٕٞٝ  100ٚشازتخب٘ٝ ٔٙتؿس وٙیٓ، اخیساً خصئیبت 
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ٕ٘بیٙدٌبٖ ازغبَ وس ٜ ایٓ ٚ أیدٚازیٓ ثب پیٍیسی ٞب اش 

الح غبختبز ٚ ٔدیسیتی ٚرعیت ٘بٌٛاز قٙعت خٛ زٚغبشی ثب اق

 .خبزج ؾٛیٓ

 ذالصِ اظْارات آلای ًَرٍسی :

ٚشیس قٕت لَٛ  ا  ٔدیساٖ عبُٔ ایساٖ خٛ زٚ ٚ غبیپب  -

 تٛغظ غٟبٔدازاٖ ٚالعی تعییٗ ؾٛ٘د ٚ ٘ٝ  ِٚت.

فبعٕی أیٗ  ز ثس٘بٔٝ خٛ  اعالْ وس  ثسای ت مك  آلبی-

داف اٞداف ّٔی اش یىػٛ ٚ اش غٛی  یٍس ثسای ٕٞبٍٞٙی ثیٗ اٞ

ّٔی ٚ اٞداف وػت ٚ وبز ایدب  ؾدٜ  ز غغح ثٍٙبٜ ٘یص 

ٕٞىبزی ٚ ٕٞبٍٞٙی ایدب  ٔی ؾٛ .  ز ایٗ پسٚضٜ  ز ّٚٞٝ اَٚ 

ثب ایدب  ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثٍٙبٜ ٞبی خٛ زٚغبشی، ٘مؽ ٚ ٚظبیف 

 ِٚت ٚ ثخؽ خكٛقی  ز اٛشٜ ٔٛز  ٘بس تجییٗ ؾدٜ ٚ 

ت تمػیٓ وبز ٔؿخكی  ز ایٗ خكٛـ قٛزت ٔی ٌیس  تب  ِٚ

ثتٛا٘د ثب پسٞیص اش تكدی ٌسی ثٝ ٘مؽ ٞدایت، إبیت ٚ 

٘ببزت خٛ  ثٝ ٘ ٛ ٔغّٛة ثپس اش  ٚ ثخؽ خكٛقی ٘یص ٘مؽ 

 ٚ ٚظبیف خٛ  زا ایفب وٙد.

درفد اس عْبم ایزاى خَدرٍ  5ٍی ثب اؽبرُ ثِ ایٌىِ دٍلت والً 

درفد اس عْبم عبیپب را در اختیبر دارد، چِ  17تب  16ٍ ثیي 

وب هی تَاًید هدیزعبهل ایي دٍ وغی گفتِ اعت ؽ

خَدرٍعبسی را تعییي وٌید، اداهِ داد: در وویغیَى تلفیك 

، رٍس گذؽتِ ثحج ثَد وِ اگز هبلیبت ولیِ  1471الیحِ ثَدرِ 

ّشار  37تب  25درفد تعییي ؽَد، ثیي  17وبروٌبى دٍلت 

ّشار  18هیلیبرد تَهبى ثَدرِ وبّؼ هی یبثد. ؽوب اهغبل 

 6ّی داؽتِ اید وِ ثب گزاى وزدى خَدرٍ هیلیبرد تَهبى ثد

 ّشار هیلیبرد تَهبى اس آى را اس ریت هزدم ثزداؽتید!

 آیب خدا ٍ خلك خدا اس هب ثِ عٌَاى ًوبیٌدگبى هزدم  -

هی پغٌدد وِ ثٌؾیٌین ٍ ثِ ؽوب ًگبُ وٌین ٍ ؽوب 

خَدرٍعبسی ّب را در اختیبر عدُ ای اس ًَرچؾوی ّب ٍ افزاد 

بً، عمالً ٍ ٍرداًبً اگز عْبهداری خبؿ لزار دّید؟ ؽزع

خَدرٍعبسی ّب ثِ ثاؼ خقَفی تعلك دارد، چزا آى را 

 ٍاگذار ًوی وٌید.

ٔدیساٖ ایساٖ خٛ زٚ ٚ غبیپب ٞصازاٖ ٔیّیبز  تٛٔبٖ ثدٞی  -

ٞصاز  18ثسخبی ٌراؾتٝ ا٘د ٚ ایٗ زلٓ  ز غبَ خبزی ثٝ 

ٔیّیبز  تٛٔبٖ زغیدٜ اغت، ا أٝ  ا : اٌس خٛ زٚغبشی ٞب 

یب٘دٜ ٞػتٙد، چسا آٟ٘ب زا ثٝ ٔبِىبٖ اقّی ٚاٌراز ٕ٘ی وٙید؟ ش

ٔبِىب٘ی وٝ اعالْ ٔی وٙٙد اٌس خٛ زٚغبشی ٞب یه غبَ ثٝ 

آٟ٘ب ت ٛیُ  ا ٜ ؾٛ  ٚ ٘تٛا٘ٙد آٟ٘ب زا غٛ  ٜ وٙٙد، تٕبْ غٟبْ 

 .زا ٚاٌراز ٔی ٕ٘بید. خٛ 

ٞصازاٖ ٔیّیبز  تٛٔبٖ ثدٞی اش غٛی ٔدیساٖ ایٗ  ٚ ؾسوت 

 12ایدب  ؾدٜ اغت. االٖ ایٗ ثدٞی ثب ایٗ ٌسا٘ی ثٝ ثسای ٔس ْ 

ٞصاز ٔیّیبز  تٛٔبٖ زغیدٜ اغت. ٍٔس خٛ زٚغبشی غٛ  ٘داز ؟ 

 اٌس غٛ  ٘داز  چسا آٖ زا ٍ٘ٝ  اؾتٝ اید؟

ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٝ چسا ایٗ غٟبْ زا ثٝ ٔبِىبٖ اقّی ٕ٘ی  ٞید، 

ٌفت: ٔبِىبٖ اقّی ٔی ٌٛیٙد ایٗ ؾسوت ٞب زا ثٝ ٔب ثسای یه 

بَ ٚاٌراز وٙید اٌس ٔب غٛ   ٜ ٘ؿدیٓ ابرسیٓ ٕٞٝ غٟبٔی غ

 خٛ  زا ثٝ  ِٚت ثجخؿید. چسا ایٗ ٕٞٝ ثدٞی ایدب  ٔی وٙید؟

گفت: در فَرتی وِ ٍسیز فٌعت، در پبیبى ًَرٍسی آلبی  

هعدى ٍ تزبرت لَل دّد وِ ظزف یه هبُ آیٌدُ عْبم دٍ 

رای ؽَد عَال را ثِ  ؽزوت ایزاى خَدرٍ ٍ عبیپب ٍاگذار هی

  .گذارم ًوی

 ثدب  زاثغٝ  ز  ًایة رییس هجلس:  عثسالزضا هصزیآلای   تَضیح:

ٓ : ٌفت  اخّی خٛ زٚغبش  ٚ ثٝ ٔسثٛط ٔػبئُ   ِٚدت  أیددٚازی

ؿٝ ٔػبئُ ٔسثٛط ثٝ ایدساٖ خدٛ زٚ ٚ   ٕٞی ثسای ثبز یه ا٘مالثی

غبیپب ٚ ٕٞچٙیٗ اغدتمالَ ٚ پسغدپِٛیع زا ودٝ ٚلدت ٔدس ْ،      

 وٙد.ٔدّع ٚ  ِٚت زا ٌسفتٝ ، اُ 

شاٍرزیاى ٍ سیس الثزس  آلایاى:)( ًاطمیي جلسِ علٌي 6

(حسیٌي  

:  ایزاى شوال ارهٌي هسیحیاى ًوایٌسُ آرا شاٍرزیاى آلای -الف  

ؾْٛ، وٝ ایٙدب٘ت ٘ٝ ثٝ عٙٛاٖ  اثتدا ثب ایٗ ٔمدٔٝ یب آٚز ٔی -

ٕ٘بیٙدٜ ٔػی یبٖ ازٔٙی تٟساٖ ٚ ؾٕبَ ایساٖ، ثّىٝ ثٝ عٙٛاٖ 

ٌٛیٓ، شیسا ایسا٘یبٖ ازٔٙی خٛ   ٔدّع ایساٖ غخٗ ٔیٕ٘بیٙدٜ 

زا خدا اش ثد٘ٝ ّٔت ٚ وؿٛز ٘دا٘ػتٝ ٚ ثٝ عٙٛاٖ یه ؾٟسٚ٘د 

ٞبی ٔختّف وؿٛزی اعٓ اش غیبغی ٚ  ایسا٘ی  ز تٕبٔی عسقٝ

ٞبی قٙعتی، فسٍٞٙی ٚ ٚزشؾی ٚ ...  اختٕبعی ٌسفتٝ تب عسقٝ

ی ٚ لٛٔی ٞبی  یٙ  ز وٙبز تٕبٔی الؿبز خبٔعٝ فبزغ اش تفبٚت

ا٘د. زٔص ایٗ اضٛز ٚ ٔٛفمیت ایسا٘یبٖ  اضٛزی فعبَ  اؾتٝ

تٛاٖ  ز ات ٚعٗ  ا٘ػت ٚ ازٔٙیبٖ  ز تٕبٔی  ازٔٙی زا ٔی

ٌیسی ا٘مالة اغالٔی تب ثٝ أسٚش،  ا ٚاز تبزیخ ثبالخف اش ؾىُ

تٕبْ تالؼ خٛ  زا  ز زاغتبی تٛغعٝ ٚ پیؿسفت ٕٞٝ خب٘جٝ 

ٚزاٖ غبش٘دٌی ٚ ثعد اش ایساٖ، چٝ  ز  فبع ٔمدظ ٚ چٝ  ز  

 .ا٘د آٖ ثٝ وبز ٌسفتٝ

ات ب  یه وؿٛز ثس پبیٝ لبٖ٘ٛ اغبغی آٖ وؿٛز اغتٛاز اغت.  -

ثیٙی  امٛق وّیٝ پیسٚاٖ ا یبٖ تٛایدی  ز لبٖ٘ٛ اغبغی پیؽ

 ؾدٜ ٚ ایٗ غًٙ ثٙبی ٕٞدِی وؿٛز اغت. اِجتٝ ثعضإ 

ٞبی ؾخكی ٚ  ز ثسخی ٔٛاز  خالء اقالح ثسخی  وح غّیمٍی

www.dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/2250/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/54714/%D8%A2%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی    معاونت

 

06 

 767جلسهخالصه 

 نبهسه ش
5/77/7044 

 

ٗ ٔؿىالتی زا ٘یص ثٝ ٕٞساٜ  اؾتٝ اش خّٕٝ اقالح ٔب ٜ لٛا٘ی

ٔىسز لبٖ٘ٛ ٔد٘ی، وٝ خب  از  لٜٛ لضبییٝ تمبربی  881

زغیدٌی ثٝ ایٗ أٛز زا  ز اِٚٛیت لساز  ٞٙد تب ثب ٕٞفىسی 

ٔدّع، ازا ٜ اُ ٔؿىالت پدید آید ٚ غٛء تعجیسٞب ثسعسف 

 ؾٛ .

ٖ ازٔٙی، خٛاٞساٖ ٚ ثسا زاٖ، یىی اش خغٛط لسٔص ایسا٘یب 

ٔسشٞبی خغسافیبیی ایٗ غسشٔیٗ ثصزي ثٛ ٜ ٚ فمظ ٚ فمظ، ثٝ 

ٞبی  غسافساشی ایٗ پسچٓ ٔمدظ فىس وس ٜ ٚ فبزغ اش تٙؽ

غیبغی  اخّی، آٔب ٜ ٔجبزشٜ ثب ٞس ٘ٛع تٟدیدی ثٛ ٜ ٚ ثب ٞس 

 اؾتی ثٝ ٔسشٞبی   ؾٕٙی ثب ٞس عٙٛا٘ی وٝ وٛچىتسیٗ چؿٓ

 ز وٙبز  یٍس ٕٞٛعٙبٖ وؿٛز زا  اؾتٝ ثبؾد، ثٝ ٔیداٖ زفتٝ ٚ 

 .تب ؾٟب ت ٔجبزشٜ خٛاٞٙد وس 

 ِیُ ٘یػت وٝ غس از  َ ٞب ٘ص  ٕٞٝ الٛاْ ثب ٞس  یٗ ٚ  ثی

آییٗ ٔ تسْ ٚ ٔ جٛة اغت چسا وٝ ایؿبٖ ٘ٝ تٟٙب  غدغٝ 

ایساٖ ثّىٝ ٔبّٛٔیٗ خٟبٖ زا  اؾتٙد ٚ اش ٘بسؾبٖ  یٗ ٚ 

لٛٔیت ٚ ٘طا  اثسی  ز إبیت اش ٔبّْٛ ٘داؾت ٚ فمظ ثس 

ٞبی ا٘ػب٘ی، ثؿسی، آزٔب٘ی ٚ اعتمب ی اقساز  اؾتٙد،  ازشؼ

ٞبی ا٘مالثی ٚ ٖ  اٞدافی وٝ غسٔٙؿإ آٖ تعبِیٓ  یٙی، آزٔب

ٞبی أبْ زااُ)زٜ( ٚ تداثیس ؾدبعب٘ٝ زٞجسی ثٛ ٜ ٚ  ا٘دیؿٝ

غسا٘دبْ ٘یص خٛ  ا أٝ ایٗ زاٜ ؾد٘د ٚ ثٝ فسٔٛ ٜ ٔمبْ ٔعبٓ 

اٜ ایٗ ا عب زاثغٝ زٞجسی، ؾٟید غّیٕب٘ی خٛ  ٔىتت اغت. ٌٛ

خٛة ؾٟید غّیٕب٘ی  ز ٔٙغمٝ ثب وّیٝ ّٔتٟب ٚ ٔس ْ ٚ ثٝ ٚیطٜ 

ثب ازٔٙیبٖ ٔٙغمٝ ٚ قد اِجتٝ ثب ازٔٙیبٖ غٛزی ثٛ  ٚ ٔتمبثال 

أسٚش ازٔٙیبٖ ایساٖ، شیس پسچٓ وؿٛزٔبٖ آٔب ٜ ٔجبزشٜ  ز ٕٞیٗ 

 ٔػیس ٞػتٙد.

ٚ ثٝ ّٔت ؾسیف ایساٖ، وؿٛز ٔب أسٚش  ز غبیٝ ٕٞدِی ٚ ات ب  

ِغف  اؾتٗ ٘یسٚٞبی ٔػّح لدزتٕٙد  ز آزأؽ وبُٔ ثٝ غس 

ثس . ایساٖ غسثّٙد ٚ ٔمتدز ثب اضٛز ٔٛثس  ز عسقٝ ٞبی ثیٗ  ٔی

إِّّی خصٚ ثبشیٍساٖ اقّی  ز ٔٙغمٝ ثٛ ٜ ثغٛزیىٝ أٙیت، 

قّح ٚ ثجبت پبیداز ثدٖٚ اضٛز ایساٖ، ٔیػس ٘خٛاٞد ثٛ . 

ٞب  ز  وثسی اش ظسفیتخٛؾجختب٘ٝ اتخبذ تداثیس ٚ اغتفب ٜ ادا

ٞب،  زوٙبز اقساز ثس اك ٔػّٓ اغتفب ٜ قّح آٔیص اش  زفع ت سیٓ

ای، ثٝ ّٔت ٚ وؿٛز خٛ وفبیی ٚ عصت ثخؿیدٜ  ا٘سضی ٞػتٝ

ٞب ٘جبید ٔب زا اش ٔعیؿت ٔس ْ ، ٔػىٗ ٚ  اغت أب ایٗ ٔٛفمیت

ٌرازی  اؾتغبَ، تٛغعٝ قب زات غیس ٘فتی، خرة غسٔبیٝ

 د.خبزخی ٚ غیسٜ غبفُ ٕ٘بی

 ا٘ٓ چٙد ٘ىتٝ  یٍس زا خدٔتتبٖ عسل ٕ٘بیٓ،  ثٙدٜ الشْ ٔی -

وُ وؿٛز  1401اوٖٙٛ وٝ ٔٛعد زغیدٌی ثٝ الی ٝ ثٛ خٝ 

وٙٓ وٝ اٛشٜ ٞبی آٔٛشؼ ٚ پسٚزؼ،  اغت یب آٚزی ٔی

فسًٞٙ ٚ ٚزشؼ ٚ خٛا٘بٖ ثٝ خٟت إٞیت آٟ٘ب  ز خٟت 

د. ٞبی آیٙدٜ وؿٛز ثبید اش اِٚٛیت ٞبی اقّی ٔب ثبؾ تٛغعٝ ٘ػُ

ٞب ثسای  غتسغی الؿبز ٚاخد ؾسایظ اٌس  ث   غبٔب٘دٞی یبزا٘ٝ

إِبَ زا ثد٘جبَ  ثدزغتی ا٘دبْ ٘ؿٛ  فمظ ایف ؾدٖ ٔٙبثع ثیت

خٛاٞد  اؾت  ز ابِیىٝ اوس ٕٞیٗ ٔٙبثع یبزاٟ٘بی فعّی 

ٔػتمیٓ ٚ ٞدفٕٙد ثدغت ٔس ْ ثسغد ٔعیؿت ٔس ْ ٔت َٛ ٚ 

 .ؾٛ  ٞب ثسعسف ٔی غختی

ٞبی ادالّی ا ازٜ  ثبید ثسای تبٔیٗ ٞصیٌٙٝسچٝ ٔبِیبت غتب٘ی  

ٞبی التكب ی  وؿٛز ٚ ثعٙٛاٖ اٞسٔی  ز خٟت وٙتسَ فعبِیت

ثىبزٌسفتٝ ؾٛ  أب اغتفب ٜ اداوثسی ٚ اِجتٝ غیسٞدافٕٙد اش آٖ 

فؿبز شیب ی ثس ٔعیؿت ٔس ْ ٚاز  خٛاٞد وس   1401 ز ثٛ خٝ 

لٝ، ٞبی ٔعٛ  زابِیىٝ ٔٙبثع  زأدی  یٍس ٔب٘ٙد ٚقَٛ ٔبِیبت

ٞبی  ِٚت اش  وبٞؽ فساز ٔبِیبتی، ِٔٛد غبشی  ازایی

 ٞبی  زأدی خبزج ؾدٜ اغت. اِٚٛیت

ث   عٕسا٘ی وؿٛز لغعب ٕٞٝ ؾٕب لجَٛ  ازید وٝ ایٗ   ز

ثخؽ ثعٙٛاٖ یه ِٔٛد ٘مؽ ثبالیی  ز اؾتغبَ، زٚ٘ك قٙبیع 

ثبال غتی ٚ پبییٗ  غتی ٚ ثٝ تجع افصایؽ تِٛید ٚ تٛشیع ثسٚت 

ٞبی اخیس ثٝ خبی وبٞؽ  أب ٔتبغفب٘ٝ  ز غبَٚ  زأد  از  

ٞبی  ِٚت ثٝ زااتتسیٗ زاٜ یعٙی وبٞؽ ثٛ خٝ عٕسا٘ی  ٞصیٙٝ

 .ؾٛ  پس اختٝ ٔی

 یٍس عسل ٟٔٓ ثٙدٜ  ز زاغتبی لدز ا٘ی اش زیبغت ٔ تسْ  -

روَْر رٌبة آلبی دوتز رئیغی اعت. ایؾبى در تَععِ 

ّبی  بىّب ٍ پیو الولل ثَیضُ اس عزیك عبسهبى رٍاثظ ثیي

ای ٍ التقبدی ثبالخـ اٍراعیب، ؽبًگْبی، اوَ ٍ  هٌغمِ

ّوچٌیي اّویت دادى ثِ تَععِ رٍاثظ ثب وؾَرّبی ّوغبیِ 

تَاى ثِ  عولىزد لبثل تمدیزی داؽتِ اعت وِ اس ًتبیذ آى هی

اهىبى ثْزُ هٌدی اس اهتیبسات گوزوی، ثبعج رًٍك فبدرات 

در وٌبر ٍاردات هحقَالت ایزاًی ٍ حوبیت اس تَلید وٌٌدگبى، 

وبالّبی هَرد ًیبس ٍ رًٍك تزبرت ووه ؽبیبًی ثِ التقبد 

ّب اؽبرُ ًوَد وِ الجتِ ًمؼ  احز عبختي تحزین وؾَر ٍ ثی

ثدیل دعتگبُ دیپلوبعی وؾَر ٍ در رأط آى ٍسیز هحتزم  ثی

 اهَر خبررِ رٌبة آلبی دوتز عجدالْیبى ٍیضُ اعت.

سخٙدٜ عیػی رٕٗ ٌسأیداؾت ایبْ ٔیال  ف ٚی  ز پبیبٖ

ٔػیح ٚ تؿىس ٚیطٜ اش زٞجس ٔعبٓ ٚ زٚغبی ٔ تسْ ٔدّع ٚ 

 ِٚت ٚ ٞچٙیٗ  یٍس ٔػئٛالٖ وؿٛزی ٚ ِؿٍسی  ز خكٛـ 

اثساش تجسیىبت، ثب ٘ص یه ؾدٖ ثٝ ایبْ ٔجبزن  ٞٝ فدس 

پیؿبپیؽ چُٟ ٚ غٛٔیٗ غبٍِس  پیسٚشی ؾىٕٛٞٙد ا٘مالة 
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 اغالٔی زا ثٝ ٍٕٞبٖ، تجسیه ٌفتٝ ٚ آزشٚی پیسٚشی ٚ

 .غسثّٙدی وؿٛزٔبٖ ایساٖ زا اش خداٚ٘د ٔٙبٖ آزشٚٔٙدْ

: ذساتٌسُ ًوایٌسُ سیسالثزس حسیٌي آلای -ب  

روَْر ٍ  ظیرئ یاعتبً یّباس عفز یضوي لدرداً ٍی

گفت: حضَر ؽوب ایؾبى ،  وزًٍب خغبة ثِ  یزیگ ّوِ تیزیهد

 ِیهزدم وزهبى پظ اس عفز رٍع دُید تیهزدم آع بىیدر ه

)رُ( اعت. ثز یٌیهىتت اهبم خو یرْبد تیزیًوًَِ ثبرس هد

 ؾبىیالیرا اس ٍ ّب سدُ لیوِ حبل ع ّب یخالف رفتبر ثزخ

را در دل  دیثبرلِ اه یغیرئ نیاثزاّ دیرفتبر ع دًد،یپزع

 هزدم سًدُ وزدُ اعت.

را  یثشرگ تی: هغئَل، افشٍد روَْر  ظیخغبة ثِ رئدر اداهِ 

ّوِ هؾىالت  دیداً یوِ ه نیداً یٍ ه دی. ثداًدیا زفتِیپذ

اهزٍس وؾَر  ی. رًذ افلغتیدؽوٌبى ً زیوؾَر تمق

هتاقـ  یدلغَساى ٍالع بسهٌدیاعت. ً یتیزیهد یاًضجبع یث

وِ لغبر اًمالة اس درٍى  نیٍ ثگذار دیرثگذا دی. ًجبنیّغت

 .عٌگ ثاَرد

ازشؼ  س،ییاظٟبز وس : قسف تغ یزٞجس ب٘بتیثب اغتٙب  ثٝ ث ٚی

 اؾتٝ ثبؾد.  "ٚخٝ ااػٗ اِ بَ" دیثب سیی. تغؾٛ  یٔ ػٛة ٕ٘

 ز  ٞبٓ یا٘مالة. ت س یخغٛط اقّ تیتمٛ یعٙیااػٗ اِ بَ 

چٍٛ٘ٝ  یِٚ فؿبز  یٔس ْ زا ٔ یٌّٛ یتس تًٙ یٞب اّمٝ

خٛ زٚ  ز  یٛاٞ ػٝیثبش ٘ؿدٖ و ،یا وٝ تّفبت خب ٜ ٓیسیثپر

 یٚ شِصِٝ، فسغٛ ٌ ُیٔىسز ٔس ْ  ز غ دٖی  بٖیتكب فبت، ش

زغبٖ، امٛق ٍ٘سفتٗ چٙدٔبٞٝ  خدٔت یٞب ٘بٌٚبٖ  غتٍبٜ

 ! ؾٕٗ اغت؟ سیوبزوٙبٖ ٚ... تمك

وؿبٚزشاٖ ٚ  أدازاٖ ٌفت: وؿبٚزش  تی زثبزٜ ٚرع ٚی

 چیٞ اؼ ىػبِٝیز٘ح  وٝ ابقُ  غت یاش خؿىػبِ دٜی  تیآغ

عّٛفٝ ٔٛز   ٕتیوٝ ل یا ؾدٜ اغت ٚ  أداز ثخت ثسٌؿتٝ

أٟبَ  دؾبٖیاغت، تٟٙب أ ؿتسی أؽ ث ٕتیاش ل بشؼی٘

. چٍٛ٘ٝ ػتیآٟ٘ب ٘ ىسوع ثٝ ف چیاغت. ٞ یوؿبٚزش یٞب ٚاْ

  ؾٕٗ اغت؟ سیٔػبئُ تمك ٗیثبٚز وٙد وٝ ا

وزد ٍ  یاثزاس ًگزاً شدّنیدٍلت عًغجت ثِ اًتقبثبت  ٍی

 ،یگزٍّ ،یهالحظبت رٌبح دیلغعب ًجب یعبد ظیگفت: در ؽزا

 ِیثَدى ٍ... عب یداًؾگبّ ّوىبر ثَدى ٍ ّن ،یلَه ،یعتبد

اٍضب   ي،یهع لیوِ ثِ دال یثگغتزاًد. چِ رعد ثِ سهبً

ٍ فزٍدعت  فیثاؼ ضع یخبفِ ثزا یؾتیٍ هع یالتقبد

ل خبرد اس لبعدُ اعت. عو اتِیر ّن ربهعِ ثِ

 .وٌد یدار ه را خدؽِ یاعتوبد عوَه ،یعبالر غتِیؽب

ٞػتٙد،  یثسٚوساغ سیٞب اغ ٚاْ اش ٚاخؿبٖ ٔبٜ یخٛا٘بٖ ثسا -

 ؾٕٗ اغت؟  سیتمك ی٘بٕ یث ٗیخٛاٖ چٍٛ٘ٝ ثبٚز وٙد وٝ ا

 ٝیاغت. تٟ یٚاز ات یپصؾى بتیاش تدٟص یبزیوٝ ثػ ٓیلجَٛ  از

أىب٘بت ٞٓ  ٗیا عیتٛش بیأب آ تداف یآٟ٘ب ثب ٞصاز شإت اتفبق ٔ

 بشی٘ یثٝ وٝ ثٝ خدٔبت پصؾى یفس  فسٚ غت غت؟ا یٚاز ات

 ٗی ٚز ؾٛ . ا اؼ یاش ٔ ُ ش٘دٌ ّٛٔتسٞبی از ، ٔدجٛز اغت و

 .س٘دیپر ی ؾٕٗ زا ٕ٘ سیافسا  تمك

گفت: وبرگز  ، در وؾَر یضوي اًتمبد اس اختالف عجمبت ٍی

عبهل  زیٍ حمَق هدحمَق اٍ  يیث ٌدیث یوبرخبًِ وِ ه هی

وِ ؽىبف  ؽَد یٍرَد دارد، چگًَِ لبًع ه یاختالف رد

روَْر  ظیوِ رئ نیدؽوي اعت. ثبٍر دار زیتمق یعجمبت

خظ  هغئَل یغیرئ آلبی. غتیً یاهزٍس یّب هغجت ثحزاى

. اٍ ٍ غتیً زدیگ یه زیرا س یؾتزیوِ ّز رٍس هزدم ث یفمز

ثد  یدگتَرم آساردٌّدُ، سً ،یدٍلتؼ ٍارث ؽىبف عجمبت

ثد وؾبٍرساى ٍ داهداراى، هْبرزت  تیثبسًؾغتگبى، ٍضع

 ظیؽزا يیا زبدیدر ا  ؾبىی. دٍلت اغتیًاجگبى ٍ... ربهعِ ً

وِ  دّد یهًؾبى  ّب یًداؽتِ اعت اهب ًبٌّزبر یًمؾ چیّ

 دارد. بسیدر اًتقبثبت ً تیثشًگبُ ثِ عمالً يیوؾَر در ا
 

ٍ ترذکزات   (تذکزات آییي ًاهِ ای، اذطار لاًَى اساسي7

 شفاّي

 ز اخغدبز لدبٖ٘ٛ   :  آتاز کترَل  اهلل ًَرٍسی ًوایٌسُ علي رحوتآلای 

اظٟبز  اؾت: ٔدّع  ، لبٖ٘ٛ اغبغی 76اغبغی ٔػتٙد ثٝ اقُ 

اك ت میك ٚ تف ف  ز ٕٞدٝ أدٛز وؿدٛز زا  از ، ت میدك ٚ     

تب وٖٙٛ ا٘دبْ ؾدٜ ٚ اٌس  99ٞبی شیب ی اش خس ا  غبَ  تف ف

تیدٝ ٘داؾدتٝ ثبؾدد تكدٛیت آٖ ٞدٓ     ٞب ٘ ایٗ ت میك ٚ تف ف

 .ای ٘داز  فبیدٜ

تٛاٖ یه ت میك ٚ تف ف زا تٕدید وس  ؛  اداوثس  ٚ  ٚزٜ ٔی 

اتبق ثبشزٌب٘ی اخیسا ثٝ ٔدّع ٞدٕٝ وس ٜ ِٚی آلبی ٘یىدصا  اش  

خبیٍبٜ ٘بیت زئیػی ٔدّع اش ؾإ٘یت ٔدّع ؾدٛزای اغدالٔی   

 . فبع وس 

ّدب   غدیَى اگز هزلظ ثِ تحمیك ٍ تفحدـ رأی ثدّدد ٍ ووی  

حوبیت ًىٌٌد ٍ حوبیتی اس عَی ولیت هزلظ فَرت ًگیزد 

ّب ودبروزدی ًاَاّدد    ٍ تفحـ  ثبسٍی ًظبرتی هب ثزای تحمیك

 .داؽت

یب تب وٌَى یه گشارػ تحمیك ٍ تفحـ ًْبیی ؽدُ در فحي آ

 علٌی هزلظ لزائت ؽدُ اعت؟
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 ز پبغخ ثٝ ایٗ تدروس اظٟدبز     : لالیثاف رئیس هجلسآلای زکتز 

ٖ    اؾت: ٌ ٞدبی ٔدّدع    صازؼ ت میدك ٚ تف دف  ز وٕیػدیٛ

 .ثبیػتی زؤی الشْ زا ثیبٚز  تب ثٝ ق ٗ عّٙی ازخبع ؾٛ 

ٞبی  ٞبی قٛزت ٌسفتٝ  ز  ٚزٜ ٌصازؾی زا اش ت میك ٚ تف ف 

لجُ ثسزغی وس یٓ ٚ ٔتٛخٝ ؾدیٓ اثسی وٝ ثبیدد آٟ٘دب  اؾدتٝ    

ٚ  ت میدك  ٞب ثسای ثسزغی ثبؾد ٘داؾتٝ اغت ِرا ثبید وٕیػیٖٛ

ٞب الدأبت زا الشْ ا٘دبْ  ٞٙد ٚ غپع آٖ زا ثدٝ قد ٗ    تف ف

 .عّٙی ٔدّع ازخبع  ٞٙد

آئدیٗ   212ثب اغتٙب  ثٝ ٔدب ٜ   : ًوایٌسُ هحالت علیزضا سلیوي آلای

٘بٔٝ  اخّی ٔدّع  ز تروسی ٌفت: ث   ت میك ٚ تف دف اش  

اتبق ثبشزٌب٘ی تٛغظ تعدا ی اش ٕ٘بیٙدٌبٖ ٔغدسح ؾدد. ثعدد اش    

ٌب٘ی ٔػبئّی زا ثٝ ٔدّدع ٘ػدجت  ا  ودٝ    آٖ ٔػَٛٚ اتبق ثبشز

ٔدّددع زا اش زٚ٘ددد تف ددف ٔٙكددسف وددس ٜ یددب ٘تیدددٝ آٖ زا   

 .پیؿبپیؽ شیس غٛاَ ثجس٘د

هیلیبرد تَهبى اعدت اهدب    477ثَدرِ اتبق ثبسرگبًی ثیؼ اس -

درآهد آى ّب چٌد ّدشار هیلیدبرد تَهدبى اعدت اهدب دیدَاى       

. اتبق هحبعجبت ٍ عبیز ًْبدّب اس آى ّب حغبة وؾی ًوی وٌد

ثبسرگبًی پَل ًزَهی عزیت ٍ غزیت هی گیزد ٍ ثعد وِ ثحج 

 .تحمیك ٍ تفحـ هی ؽَد، هزلظ را سیز عَال هی ثزًد

لبلیجبف گفت: اس ؽوب ٍ آلبی ًیىشاد ثدزای  آلبی ٍی خغبة ثِ 

دفب  ربًبًِ اس هزلظ تؾىز هی وٌن اهب هی خَاّن تحمیك ٍ 

   َ رت فدَری  تفحـ اس اتبق ثبسرگبًی خبرد اس ًَثدت ٍ ثدِ فد

 .پیگیزی ؽَد وِ ایي عَر هزلظ را سیز عَال ًجزًد

سهبى اًزبم ثزخی تحمیك ٍ تفحـ ّب گذؽتِ اعت، ٍلی ٌَّس 

ثِ فحي ًیبهدُ وِ السم اعت رئیظ هزلظ دعتَرات السم را 

 .در ایي خقَؿ فبدر وٌد

 ز پبغخ ثٝ ایدٗ تدروس، ٌفدت:      : لالیثاف رییس هجلسآلای زکتز 

ٌفتٝ وٝ اظٟبزات ٔٗ ثٝ ایٗ ؾىُ ٘جٛ ٜ  ٔػئَٛ اتبق ثبشزٌب٘ی

اغت، ِرا ٔب ٕ٘ی خٛاٞیٓ ٚاز  ٔٛرٛع ؾٛیٓ ِٚی اتٕب ٔدّع 

پیٍیسی ٞبی الشْ زا ا٘دبْ ٔی  ٞدد. اش خبیٍدبٜ ٔدّدع  فدبع     

 .وس ٜ ٚ ٔی وٙیٓ أب ٘جبید ٔٛرٛعبت زا ثٝ یىدیٍس ازتجبط  ا 

زئیع ٔدّع ؾٛزای اغالٔی اردبفٝ ودس : اش ٔددت ٞدب پدیؽ      

تف ف اش اتبق ثبشزٌب٘ی ٔغدسح ثدٛ  ٚ  ز وٕیػدیٖٛ     ت میك ٚ

التكب ی تكٛیت ؾد ٚ  ز ٘ٛثت خٛ  ثٝ ق ٗ ٔدی آیدد. پدع    

ایٗ ت میك ٚ تف ف ثٝ خبعس اسف ٞبی افدسا  ٘یػدت. ٔدب  ز    

ایٗ ٔٛرٛعبت ا٘فعبِی عُٕ ٘ىدس ٜ ٚ عجدك زٚاَ لدب٘ٛ٘ی الدداْ     

 .خٛاٞیٓ وس 

وس ؾفبٞی ثب ثیدبٖ   ز تر :سلواى اسحالي ًوایٌسُ هززم لائٌات آلای 

ؾٛ ، اظٟبز  ایٙىٝ أسٚش ٔجبزشٜ ثب فػب   ز وؿٛزٔبٖ ت سیف ٔی

 اؾت: أسٚش چٝ ؾدٜ اغت وٝ ِسشٜ ثس پیىس ٔفػداٖ التكدب ی  

 !ٞبی یبش ٞٓ ٚ  ٚاش ٞٓ افتب ٜ اغت؟  ِٚت

چٌد هبُ لجل عزح تحمیك ٍ تفحـ اس اتبق ثبسرگبًی ٍ ًحَُ  -

خَاعدتٌد   تقَیت وزدین، هی                               ّبی اتبق را ارزای لبًَى ّشیٌِ

 .لبًع وٌٌد اهب ًتَاًغتٌد ٍ وَتبُ ًیبهدین                               هب را

دیزٍس ثِ ّیرت رئیغِ آهدُ ثَدًد وِ عذرخَاّی وٌٌدد ٍ ثدب   

ِ حدبل  ای ث حل وٌٌد؛ عذرخَاّی چِ فبیدُ                               فحجت هغرلِ را

     ِ                                اػ را آى هزدی دارد وِ ثدِ خدبعز ؽدزایظ التقدبدی ولید

 فزٍخت یب خَدوؾی وزد؟

ٞدبی   ٞدبی التكدب ی  ِٚدت    أسٚش اتبق ثبشزٌب٘ی ٚ ایبط خّٛت

 .یبش ٞٓ ٚ  ٚاش ٞٓ ٔكٛ٘یت ٘داز٘د ٚ ثبید پبغخٍٛ ثبؾٙد

تي سعفزاى در اًجدبرػ احتىدبر    47عن وِ ؽٌب هی                               وغی را -

ّدب ثدِ    وٌد وِ ثب ٍرٍد ایي سعفزاى وزدُ ٍ ّز ؽت تْدید هی

وٌد؛ هدب اردبسُ ًادَاّین داد ایدي      هاتل هی                               ثبسار التقبد را

هفغداى ثب هٌبفع هلی ثبسی وٌٌد ٍ ًاَاّین گذاؽت هزلدظ  

 .ّب ؽَد درگیز حبؽیِ
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