
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

وویت ٍ ویفیت خوؼیت زض تَلیس لسضت ٍ . گطزز هیّط وكَض هحؿَة  ّبی اٍلَیت تطیي هْنخوؼیت ٍ هؿبئل هطثَط ثِ آى اظ 

، یب ًبضاضیضاضی ، هبّط یب غیطهبّط، زضؾتىبض یب ثعّىبض، ؾَازی ثیخَاًی یب پیطی، ثبؾَازی یب زاضز. حیبتی ثطٍت ٍ ػلن هَضَػیت 

طؾین ذَاّس وطز. زغسغِ هؿبئل تهتفبٍتی ثطای فطز ٍ ذبًَازُ ٍ حىَهت  اًساظ چكنّط یه  ّب آىٍ اهثبل  اهیسٍاض یب ًباهیس

ًیؿت وِ تٌْب ثطای ًظبم ؾیبؾی ثطخؿتِ ثبقس ثلىِ ثطای ذَز فطز ٍ ذسهبتی وِ زض ؾٌیي پیطی اًتظبض  عَض ایيخوؼیتی الجتِ 

هلت ٍ وكَض وِ تَلغ  خبًجِ ّوٍِ ثطای پیكطفت ٍ تَؾؼِ  وكس هیذبًَازُ وِ هبًسگبضی ذَز ضا اًتظبض  آى ضا زاضز ٍ ًیع ثطای

ضٍظافعًٍی آى ضا زاضز ٍ اظ عطفی ثطای اهٌیت هلی وِ ظهیٌِ ٍ ثؿتط آى ضا اًطغی خَاًی تضویي ذَاّس وطز ٍ الجتِ ثطای ًظبم 

ٍ  اًسیكی ؾبزُِ ٍ ّوِ اظ اٍلَیت ثطذَضزاض اؾت ٍ غفلت اظ آى ٍ وطزُ اؾت ّو گصاضی ّسفؾیبؾی وِ التساض ضٍظافعٍى ضا 

 زض پی ذَاّس زاقت. ًبپصیطی خجطاىًؿجت ثِ آى تجؼبت گبُ  تفبٍتی ثی

زض ٍضغ  آٍضی فطظًسًطخ ثبضٍضی ٍ فطٌّگ  پبیِ انلی زض هؿئلِ خوؼیت ثِ ًطخ ثبضٍضی ٍ الجبل هطزم ثِ آى ثؿتگی زاضز.

 زض ثبضٍضی وبّف اؾت، ثبضٍضی وبّكی ضًٍس ٍ ؾطػت ثیبًگط وكَضّب ثیي زض ایطاى ثبضٍضی ضتجًِیؿت.  ثرف ضضبیتوًٌَی انالً 

 لطاض( خَاى خوؼیت) خوؼیتی پٌدطُ قطایظ زض اوٌَى ایطاى .اؾت وكَض ّبی چبلف تطیي هْن اظ ؾبلوٌسی یافعایكضًٍس  ٍ ایطاى

 یه ػٌَاى ثِ وكَض خَاى خوؼیت اظ اؾتفبزُ ضوي ،ٍ اؾتوطاض ثركیس وطز اؾتفبزُ آى اظ ثبیس عالیی فطنتی ػٌَاى ثِ ٍ زاضز

 پیطی ثِ ایطاى خوؼیت اظ زضنس 30 آیٌسُ ؾبل 30 عی قَز؛ اًدبم هٌبؾت ضیعی ثطًبهِ ّن خوؼیت ؾبلی هیبى ظهبى ثطای فطنت،

 آهبض ؾبثمِ ثی وبّف ؾبل ضا 98 ؾبل فطٌّگی اًمالة ػبلی قَضای زثیطذبًِ خوؼیتی ّبی ؾیبؾت پبیف ٍ ضنس وویتِ. ضؾس هی

 .ذَضز ًویوٌٌسُ ثِ چكن  اهیسٍاض یضًٍس تبوٌَىًیع  اظآى پؽ .وطز ػٌَاى اذیط ؾبل 50 عیایطاى  هَالیس

 هطزم زضنس 60 حسٍز وِ زّس هی ًكبى پعقىی آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقت، ٍظاضت ایطاى، آهبض هطوع هكتطن ّبی ثطضؾی

 وِ ّؿتٌس ّب ذبًَازُ زضنس یه فمظ ٍ زاًٌس هی وبفی ضا فطظًس یه وكَض خوؼیت زضنس 14 ّؿتٌس، فطظًس زٍ حسالل ذَاّبى

 هبًغ التهبزی ّبی ضیعی ثطًبهِ ضؼف اهب ؛ذَاٌّس هی ضا فطظًس زٍ تب یه ثیي خبهؼِ زضنس 75 حسٍز زضٍالغ .ذَاٌّس ًوی فطظًسی

 تب زّس هی ًكبى ضؾوی ثطآٍضزّبی .ثوبًس 1.8 حسٍز ًبظلی حس زض خبهؼِ ولی ثبضٍضی ًطخ قسُ ثبػث ٍ قسُ ذَاؾتِ ایي تحمك
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 ػجَض زضنس 10 هطظ اظ خوؼیت ؾبلوٌسی ؾْن 1400 ؾبل زض .زاقت ذَاّس ازاهِ خوؼیت ضقس قبذم وبّف 1430 ؾبل افك

 چْبضم یه ظهبى آى زض یؼٌی وطز ذَاّس ػجَض زضنس 26.1 هطظ اظ 1430 ؾبل زض ٍ زضنس 19.4 هطظ اظ 1420 ؾبل زض ،زوط

 24 ثِ 19 اظ ّب ذبًن ثطای ٍ ؾبل 27 ثِ 24 اظ آلبیبى ثطای اذیط زِّ زض اظزٍاج ؾي هیبًگیي .ثَز ذَاٌّس ؾبلوٌس وكَض خوؼیت

 .اؾت ؾبل 26 ّب ذبًن ثطای ٍ 27 آلبیبى ثطای تْطاى زض ٍ اؾت یبفتِ افعایف ؾبل

ثِ  1400زض آثبى ضا  ٍ ػَاهل پیف ثطًسُ خوؼیتی ّب هكَقّوطُ ثب  خویؼتلبًَى  عطح خسیس خوَْض ضئیؽضئیؿی  اهلل آیت

 هَضخ خلؿِ زض وِ «خوؼیت خَاًی ٍ ذبًَازُ اظ حوبیت لبًَى» پیَؾت ثِ اؾبؾی لبًَى 123 انل اخطای زضقطح ظیط اثالؽ وطز: 

 اؾبؾی لبًَى 85 انل هغبثك اؾالهی قَضای هدلؽ ذبًَازُ اظ حوبیت ٍ خوؼیت خَاًی عطح هكتطن وویؿیَى 24/7/1400

 تأییس ثِ 10/8/1400 تبضید زض ؾبل، 7 هست ثِ آى آظهبیكی اخطای ثب هدلؽ هَافمت اظ پؽ ٍ تهَیت ایطاى اؾالهی خوَْضی

 اثالؽ اخطا خْت گطزیسُ، ٍانل اؾالهی قَضای هدلؽ 19/8/1400 هَضخ 278/69385 قوبضُ ًبهِ عی ٍ ضؾیسُ ًگْجبى قَضای

 ّب آى ثِ لبًَى ایي زض وِ هَاضزی ثِ ثبیس قَز، تىویل ثبیس ضٍ پیف ّبی ؾبل عی زض ٍ اؾت اٍل گبم تٌْب لبًَى ایي .گطزز هی

 ثیفتس، اتفبق ًگطی ؾغحی خوؼیت هؿئلِ زض ًجبیس ٍ قَز پطزاذتِ ثیكتط قسُ، اقبضُ ووطًگ

 ًْبزّبی هیبى ّوبٌّگی ایدبز ٍ ػولىطز ثطًبهِ یه تْیِ ٍظبیف، اظخولِ وِ قسُ تؼییي ٍظیفِ 12 خوؼیت هلی ؾتبز ثطای

 ٍ اثطثرف الساهبت ؾٌدف ٍ اضظیبثی ّبی قبذم تسٍیي» .ّبؾت آى ًمف ثط ًظبضت ٍ ذبًَازُ ٍ خوؼیت خَاًی هَضَع ثب هطتجظ

 هؤؾؿبت ٍ ّب قطوت اخطایی، زؾتگبُ ٍ ًْبز هطزم ّبی ؾبظهبى ضؾبًِ، ذبًَازُ، ّبی ثرف تفىیه ثِ آٍضی فطظًس ٍ اظزٍاج ضقس

 ؾغَح زض خوؼیتی تغییطات هؿتوط هىبًی ٍ ظهبًی پبیف خوؼیت، خَاًی هلی خبیعُ ؾبالًِ اّسای ًرجگبى، ٍ هسیطاى ذهَنی

 گعاضـ ثٌسی خوغ اؾبؼ ثط وكَض زض خٌیي ؾمظ ٍضؼیت خبهؼِ پبیف ٍ ایطاى آهبض هطوع هكبضوت ثب قْطؾتبًی ٍ اؾتبًی هلی،

 ٍ ّب ٍظاضتربًِ ّوِ لبًَى ایي زض.اؾت خوؼیت هلی ؾتبز ٍظبیف زیگط ثرف «هطتجظ ّبی پػٍّف ٍ ضثظ شی ّبی زؾتگبُ

 ضا خوؼیت ٍ فطظًسآٍضی ذبًَازُ، ثب هطتجظ هٌكَضّبی ٍ ّب ثطًبهِ ّب، زؾتَضالؼول تب اًس قسُ هَظف زٍلت ظیطهدوَػِ ّبی زؾتگبُ

 .زٌّس اضائِ همطض ظهبى زض ٍ وٌٌس تْیِ فطٌّگی اًمالة ػبلی قَضای ههَثبت چْبضچَة زض

آى تجسیل قسُ  گصاضاى ؾطهبیِثِ هٌجغ زضآهسّبی ًدَهی ثطای  ذبًَازٍُ ایدبز تطؼ زض  پؿٌس ػَام ّبی ثْبًِهطاوع غطثبلگطی ثِ 

 حَظُ زض اًحهبضی آظهبیكگبُ چٌس هبلی گطزـ تَهبى هیلیبضز ّعاض زٍٍ ووتط وؿی ّن تَاى هربلفت یب ضلبثت ثب آًبى ضا زاضز. 

 افعایف غًتیىی اذتالل ثب یب ٍ هؼلَل ًَظازاى تَلس گَیٌس هی وِ اؾت افطاز ّویي عطف اظ قسُ ایدبز ؾطٍنساّبی ثَز، غطثبلگطی

 ثب . ثبیس تَخِ وطزپطزاظًس هی خٌیي ؾمظثِ  ّب ذبًَازُهرتلف ٍ زض اغلت هَاضز ثسٍى تَخیِ  ّبی ثْبًِآًبى ثِ  .وطز ذَاّس پیسا

 ثط فطظًس زاقتي .یبثس هی افعایف غًتیىی اذتالالت ذغط ٍ یبفتِ وبّف ضٍضیثب تَاى ّوچٌیي ٍ ًغفِ ویفیت آلبیبى، ؾي افعایف

 خٌیي تكىیل احتوبل ؾي، افعایف ثب. یبثس هی وبّف تسضیح ثِ ّب ذبًن ثبضٍضی تَاى ؾي، افعایف ثب .افعایس هی ذبًَازُ اؾتحىبم

زض  .اؾت تٌْبزض ظًسگی  وٌس هی احؿبؼ وَزن ظیبزی ثطای ذبًَازُ زاضز، هؼبیت فطظًسی ته .ضٍز هی ثبال( ثیوبض) غیطعجیؼی

 فطظًس تهیب  فطظًس ثی ّبی ذبًَازُنَضت فَت، تهبزف یب ثالیبی عجیؼی ذبًَازُ ثسٍى فطظًس قسُ ٍ اهىبى خجطاى ًساضز، ثؿیبضی اظ 

 ذَاٌّس ثَز. ؾطپٌبُ ثیزض زضٍاى پیطی 

هل اؾتحىبم ؾبذت زضًٍی لسضت؛ زض وٌبض ٍؾؼت انلی تَلیس لسضت ٍ التساض هلی ٍ ػب ّبی هؤلفِخوؼیت خَاى یىی اظ 

لسضت ًظبهی ٍ التهبزی وكَض  زّی قىلؾطظهیي، هٌبثغ عجیؼی، تدْیعات ضٍظآهس، ػلن ٍ... اؾت. خَاًبى ػبهل هؤثطی زض 

اى ٍ ًمف ضا زض افعایف لسضت هلی ٍ ظایف ذاللیت، اًسیكِ ٍ ػلن زاضًس. حتی تدْیع تطیي انلی. اؾبؾبً هٌبثغ اًؿبًی ثبقس هی
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ظَْض، ثطای   ؾبظی ظهیٌِلطاض ذَاّس زاز. خوَْضی اؾالهی ثطای توسًت ؾبظی،  ثطزاضی ثْطُثطٍت هلی ضا ًیع خوؼیت ویفی هَضز 

ثِ خوؼیت خَاى آگبُ ٍ هبّط ٍ تَاًوٌس احتیبج زاضز.  ّب آضهبىهجبضظُ ثب ظلن ٍ اؾتىجبض، حوبیت اظ هؿلوبًبى ٍ هؿتضؼفبى ٍ تحمك 

 ّبی ظهیٌٍِ زض ثؿیبضی اظ  زّس هیزض تْسیسات اهٌیت ؾَق  پصیطی آؾیتٍ پیطی آى؛ وكَض ضا ثِ  اظ عطفی وبّف خوؼیت

ذَاّس وطز. افعایف خوؼیت ؾبلوٌس  پصیط آؾیت، اختوبػی، ًظبهی، زفبػی، اهٌیتی، ػلوی، ذسهبتی ٍ... التهبزی، ؾیبؾی، فطٌّگی

 .وٌس هی پصیط آؾیتًیع خبهؼِ ضا زض همبثل تْسیسات 

هبزضاى  پبی ظیطٍ تطثیت فطظًس اؾت. ایٌىِ زض ضٍایبت آهسُ ثْكت  آٍضی فطظًسافعایف  ّب هغلَة تطیي هْنیىی اظ  مزض اؾال

ثِ پسیسُ اظزٍاج تأویس قسُ ٍ ذبًَازُ وبًَى ػكك ٍ هحجت ٍ  چیع ّطاؾت. زض اؾالم ثیف اظ  آٍضی فطظًس ٍاؾغِ ثِاؾت 

اؾت. تب خبیی وِ اظزٍاج ًهف زیي ّط خَاى للوساز قسُ اؾت. پیبهجط اػظن )ل( فطهَز:  قسُ قوطزُظیطؾبذت خبهؼِ 

ٍضغ حول ًوَز  وِ ٌّگبهیذسا ثب خبى ٍ هبل اؾت ٍ  زضضاٍُ هدبّس  زاض ظًسُ قت زاض ضٍظُّوبًٌس  قَز هیظى ثبضزاض  وِ ٌّگبهی»

 زّس هیویطز ّوبًٌس قْیس اؾت ٍ ظهبًی وِ ثِ ًَظازـ قیط اخط ٍ پبزاـ زاضز وِ لبثل تَنیف ًیؿت ٍ اگط زض ایي هست ث لسض آى

«. قَز هیٍ توبم گٌبّبًف آهطظیسُ  زٌّس هیثب ّط هىیسى قیط ثِ اٍ اخط آظاز وطزى یه اؾیط اظ ًؿل حضطت اؾوبػیل )ع( ضا 

 (411)قید نسٍق، اهبلی: 

 زضًْبیتطخ ثبضٍضی ٍ پیطی خوؼیت ٍ تَعئِ اؾتىجبض خْبًی غطة زض وكَضّبی اؾالهی ثِ وبّف خوؼیت خَاى ٍ وبّف ً

اختوبػی اظ عطیك  ّبی آؾیتٍ  ّب فتٌِایي تْسیس ضا هبًٌس ؾبیط تْسیسّب ٍ  ّب غطثیضؼف ٍ فكل ؾبذتي آًبى توطوع زاضز. 

ظ ایي ٍ تبوٌَى ّن تَفیمبت ظیبزی ا وٌٌس هیػولیبتی  اًس قسُ تطثیتٍ  ذَاًسُ زضؼایطاًی وِ زض اضٍپب ٍ آهطیىب  التحهیالى فبضؽ

 ػٌَاى ثِزض ثؿیبضی اظ هٌبنت حىَهتی ایطاى نبحت ًفَش ٍ هؿئَلیت ّؿتٌس ٍ یب  التحهیالى فبضؽ. چَى ایي اًس زاقتِعطیك 

 .زٌّس هیثِ هؿئَلیي ٍ ًْبزّبی هؿئَل خْت  وبضقٌبؼ

 


