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ٚ ثگب   9=57تیگش ٔگبٜ سگبَ     ثسیج دا٘طجٛیی دا٘طگٍبٜ ٌشٔسگبسد دس   ثشٖٚ استب٘ی ٘خستیٗ اسدٚی جٟبدی

ٔذیشیت ٔسئَٛ جٟبدی پبیٍبٜ ٔمبٚٔت ثسیج ضٟیذ صٔبٖ ضمبلی دا٘طٍبٜ ٌشٔسبسد جٙبة آلگبی ٔسگدٛد   

 آساداٖد ثشٌضاس ٌشدیذ. ٘بصشی فشد ٚ ثب پطتیجب٘ی ثسیج دا٘طجٛیی ضٟشستبٖ ٞبی ٌشٔسبس ٚ

تٗ اص دا٘طجٛیبٖ ٚ فبسغ اِتحصیالٖ ثسیجی دا٘طٍبٜ  >5ٔتطىُ اص « اثٛتشاة»ٛسد ثب ٘بْ ٌشٜٚ جٟبدی ٔزو

شاٖ ثضسيد ٌٟشٔسبسد عی ٘طست ٞبی صٛست ٌشفتٝ ثب حٛصٜ ٔمبٚٔت ثسیج ضٟیذ عّیشضب ٔٛحذ دا٘ص ت

ثبد ٚالگع دس جٙگٛة ضگشلی اسگتبٖ اشاسگبٖ      سٚستبٞبی ٔٙبٚ٘ذد پیچىبٖ ٚ فخشآثبدد اص تٛاثع ضٟش حبجی آ

٘فشٜ اص جٟبدٌشاٖ ثسگیجی دس   73جٙٛثی سا ثٝ عٙٛاٖ ٔٙبعك ٔحشْٚ ٔٛسد ضٙبسبیی لشاس دادٜ ٚ ثب ٌشٚٞی 

 د اص ٔمبثُ حٛصٜ ٔمبٚٔت ثسیج ٔزوٛسد عبصْ ٔٙغمٝ ٞذف ضذ٘ذ.9=57تیش ٔبٜ سبَ  :6سٚص ضٙجٝ ٔٛسخ 

دی حٛصٜ ٔمبٚٔگت ثسگیج ضگٟیذ ٔٛحگذ دا٘گص ٚ ٔسگئَٛ       وبسٚاٖ جٟبدی اثٛتشاةد ثب حضٛس ٔسئَٛ جٟب

سٚص  59<58اص ٔحگُ حشوگت ٕ٘ٛد٘گذ. سگبعت      73<:5جٟبدی ثسیج دا٘طجٛیی دا٘طٍبٜ ٌشٔسبسد سبعت 

تیشد وبسٚاٖ جٟبدی ثٝ ٔحُ اسىبٖ اٛد ٚالگع دس حسگیٙیٝ حضگشت اثباِفضگُواق ٚالگع دس       ;6یىطٙجٝد 

 سٚستبی فخشآثبد سسیذ.
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پس اص جبثٝ جبیی ٞبی الصْ ٚ استشاحتد عصش ٕٞبٖ سٚص جٙبة سشًٞٙ ٔیشید فشٔب٘ذٞی ٔحتگشْ سگهبٜ   

٘بحیٝ صیشوٜٛد دس ٔحُ اسىبٖ ٌشٜٚ جٟبدی حضٛس یبفتٝ ٚ ضٕٗ اٛش آٔذٌٛیید ثٝ ثیبٖ ٘ىبتی  پبسذاساٖ

 اسصسضٕٙذ پیشأٖٛ اسدٚی پیص سٚ ٚ ٔٛلدیت ٔٙغمٝ پشدااتٙذ.

یشد ثٝ عٙٛاٖ ٘خستیٗ سٚص وبسی ٌشٜٚ اثٛتشاة ٕٞشاٜ ثب ضٛس ٚ ٞیجبٖ ٚ اِجتٝ ت >6صجح سٚص دٚضٙجٝ ٔٛسخ 

 ٍ٘شا٘ی ٞبی اعضبی ٌشٜٚ ٕٞشاٜ ثٛد.

ثبٔذادد ثیذاسثبش اعالْ ضذٜ ٚ پس اص البٔٝ ٕ٘بص جٕبعت صگجح دس ٔسگجذ    73<7ٕٞٝ سٚصٜ سأس سبعت 

ٌشٜٚ جٟبدی دس لبِت سٝ تیٓ دٜ سٚستبی فخشآثبد ٕٞشاٜ ثب اٞبِی سٚستبد صشف صجحب٘ٝ ٚ اجشای صجحٍبٜد 

 ٘فشٜد ثٝ ٘مبط ضٙبسبیی ضذٜ ثٝ ٔٙظٛس اجشای پشٚطٜ ٞبی تدشیف ضذٜ دس ٞش ٔٙغمٝ اعضاْ ٔی ضذ٘ذ.
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ثٝ عٛس وّید فدبِیت ٞبی صٛست ٌشفتٝ دس اسدٚی جٟبدی پیطیٗ سا ٔگی تگٛاٖ دس سگٝ ثخگص عٕشا٘گید      

 فشٍٞٙی ٚ التصبدی تمسیٓ ثٙذی ٕ٘ٛد<

 انیالف( فعالیت های عمر

 اص جّٕٝ پشٚطٜ ٞبی عٕشا٘ی ٞذف دس ٔٙبعك ٔزوٛسد ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اضبسٜ وشد<

پشٚطٜ حفش وٜٛ دس ٔٙغمٝ ثبالدست سٚستبی ٔٙبٚ٘ذ ثٝ ٔٙظٛس دستیبثی ثٝ چطٕٝ ٞب ٚ سفشٜ ٞگبی آثگی    -5

ٔٛسگْٛ ثگٝ    آٟ٘گب  صیش صٔیٙی ٚ ٕٞچٙیٗ حفش ضیبس ٚ وب٘بَ ٞبی جشیب٘ی آة اص ٞش چطٕٝ ثٝ ٘مغٝ تاللگی 

 حٛضچٝ آسأص

حفش وب٘بَد ِِٛٝ ٌزاسی ٚ تذفیٗ ِِٛٝ ٞبی آة اص حٛضچٝ آسأص اِٚیٝ تب ٔٙغمٝ پبییٗ دست چطگٕٝ   -6

 ٞب

 حفش وب٘بَد ِِٛٝ ٌزاسی ٚ تذفیٗ ِِٛٝ ٞبی آة اص حٛضچٝ آسأص ثب٘ٛثٝ ٚالع دس ٔٙغمٝ پبییٗ دست -7

ٞبی آة دس ٔٙبعك پبییٗ دسگت ثگٝ ٔٙظگٛس    اتصبَ ِِٛٝ ٞبی ٘صت ضذٜ دس ٔٙبعك ثبالدست ثٝ ِِٛٝ  -8

 افضایص حجٓ ٚ ضذت جشیبٖ آة
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ثبالیی سٚستب ٚالع دس ٘ضدیه تشیٗ تهٝ ٔجب٘گت ثگٝ   ِیتشی دس لسٕت  333;6سبات ٔٙجع آة ثتٛ٘ی  -9

 سٚستبی ٔٙبٚ٘ذ

 پس اص حفش پی ٚ اجشای آسٔبتٛسثٙذید پبیٝ ٔخضٖ ثٝ ٚسیّٝ ثتٗ سیضی ثٝ استحىبْ ٔغّٛة سسیذ.

 

دبة ثٙگذی ٚ ِِٛگٝ   ثتٛ٘ی تب دسٖٚ سٚستب ثٝ ٔٙظگٛس ا٘طگ  وب٘بَ ٚ ِِٛٝ ٌزاسی اغٛط آة اص ٔٙجع حفش  -:

 وطی آة دسٖٚ ٔٙبصَ ٔسىٛ٘ی
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سٚص وبسی ٚ ثٝ ٕٞت دٚ تیٓ تٕبْ ٚلت ٚ یگه تگیٓ پگبسٜ     9ضص پشٚطٜ ٔزوٛس دس سٚستبی ٔٙبٚ٘ذ ٚ عی 

دِیُ ٞٓ پٛضب٘ی پشٚطٜ ٞبی فٛق اِزوش ثب پشٚطٜ ٚلتد ثب ٔٛفمیت ثٝ اتٕبْ سسیذ. الصْ ثٝ روش است وٝ ثٝ 

وسگبات ٔٙجگع    اگشیٗ ٔشحّگٝ پگشٚطٜ   ٞبی تدشیف ضذٜ دس سبیش ٔٙبعك ٚ وٕجٛد صٔبٖد ثخص ا٘ذوی اص آ

 قد تٛسظ اٞبِی سٚستب ٚ تأٔیٗ ٔٙبثع ٔبِی تٛسظ ٌشٜٚ جٟبدی ثٝ ا٘جبْ سسیذ.ثتٛ٘ی

ُ اسىبٖ ٌشٜٚقد ثگٝ الیشٚثگی اص اسگتخش    دس سٚص ضطٓد ضٕٗ ٕٞىبسی اٞبِی ٔحتشْ سٚستبی فخشآثبد ؤح

رایشٜ سبصی آة وطبٚسصی پشدااتٝ ضذ ٚ ثٝ ِغف اذاٚ٘ذد عی یه سٚص وگبسی پگشٚطٜ الیشٚثگی پبیگبٖ     

 یبفت.
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دس سٚصٞبی ٞفتٓ ٚ ٞطتٓد پشٚطٜ آثشسب٘ی ثٝ سٚستبی ٔحگشْٚ پیچىگبٖ ویىگی اص سٚسگتبٞبی ٘ضدیگه ثگٝ       

 سٚستبی ٔٙبٚ٘ذق آغبص ٌطت.

وٜٛ ثگب  ص اثتذای ٚسٚد ٌشٜٚ ثٝ ٔٙغمٝ صیشغسبِخب٘ٝ ٚ سشٚیس ثٟذاضتی دس ٕٞیٗ سٚستب ٘یض اپشٚطٜ سبات 

ذ ٚ سٚستبییبٖ ثگٛٔی ٔٙغمگٝ آغگبص ٌشدیگ    ٚ ثب ٘یشٚی ا٘سب٘ی تٛسظ ٌشٜٚ تأٔیٗ ٞضیٙٝ ٞبی ٔشثٛط ثٝ آٖ 

 ت سش ٟ٘بدٜ است.اوٖٙٛ ٔشاحُ ٟ٘بیی سبات سا پط

پشٚطٜ ٞبیی ٕٞچگٖٛ سٚسگتبی ٔٙبٚ٘گذ تدشیگف ٚ تگذٚیٗ       پیچىبٖدساثغٝ ثب پشٚطٜ آثشسب٘ی ثٝ سٚستبی دس 

ٌشدیذد ثب ایٗ تفبٚت وٝ تٕشوض وبسد ثیطتش ثش سٚی لسٕت ٞبی سشچطٕٝ آة دس ٘گٛاحی ثبالدسگتی ٚ دس   

یت ٔٙبست تأسیسبت ِِٛٝ ٚ وب٘گبَ  ٌشفت. آٖ ٞٓ ثٝ دٚ دِیُ؛ اَٚد ٚضدفٛاصُ ٘سجتبً دٚس اص سٚستب لشاس 

ٔٙتٟی ثٝ سٚستبد ٚ دْٚد ِضْٚ ٚجٛد ٘یشٚی ا٘سب٘ی دس لسٕت ٞبی ثبالدسگت ٚ   ٞب دس لسٕت پبییٗ دستی

 سشچطٕٝ ثٝ ٔٙظٛس وطف چطٕٝ ٞبی ثیطتش ٚ تمٛیت حجٓ آة رایشٜ سٚستبی پیچىبٖ.

دس ثخص ٞبی ٔزوٛسد ثٝ دِیُ ثشاٛسد ثب ٔٙبعك وٛٞستب٘ی ٕٞشاٜ ثب تختٝ سًٙ ٞبی ٔستحىٓ ٚ ضخیٓ ٚ 

ثب ادٚات ٔدَٕٛد ثب استفبدٜ اص ٔتٝ ٞبی ثشلی ٚ ٔٛتٛس تِٛیگذ اِىتشیسگیتٝ   عذْ ٚجٛد أىبٖ عّٕىشد سشیع 

ثٝ اجشا دس آٔذد ثٝ حفش وٜٛ پشدااتگٝ ضگذ. دس ایگٗ ٔشحّگٝ ٘یگض       ٝ ثٝ ٕٞت دا٘طجٛیبٖ جٟبدٌش ٚوٝ اِجت

 تٕبٔی ٞضیٙٝ ٞب تٛسظ تیٓ جٟبدی تأٔیٗ ٌطت.
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ثٝ عٙٛاٖ ٚاپسیٗ سٚصٞبی وبسید تیٕی ٔتطگىُ اص  ٔشداد ٔبٜد  9ٚ  8دس سٚصٞبی ٞطتٓ ٚ ٟ٘ٓ وبسید ٔٛسخ 

دٜ ٘فش اص اعضبی ٌشٜٚ ثٝ صٛست ٔٛاصی ثب پشٚطٜ آة سسب٘ی سٚستبی پیچىبٖد الذاْ ثٝ سگبات اب٘گٝ ای   

ت ٔسگجذ سٚسگتبی   ٔسىٛ٘ی ثشای سٚحب٘ی اعضأی ثٝ سٚستب ٚ ٕٞچٙیٗ سگشٚیس ثٟذاضگتی عٕگٛٔی جٙگ    

تأٔیٗ ٔصبِح ثب سشعتی ثیص اص حذ ا٘تظبس ثٝ ٔشحّٝ اجشا دس حٕذا... ٔشحّٝ ی حفش پی ٚ پیچىبٖ ٕ٘ٛد٘ذ. ث

سٚص وبسی تٕبْ ٚلت ثٝ اتٕبْ سسگیذ. تتٕگٝ ی    شیجبً ٘یٕی اص وبس دیٛاسوطی عی دٚآٔذد ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تم

 ٔسئَٛ جٟگبدی اسدٚ  ٔجذا٘ٝ ثب پیٍیشی پس اص ثبصٌطت ٌشٜٚ جٟبدی دوبس سبات دیٛاس سباتٕبٖ ٔزوٛس

 ْ سٚستب ثٝ اجشا دس آٔذ.ٚ ثٝ ٕٞت اٞبِی ٔحتش
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 ب( فعالیت های فرهنگی

ٖ    اص ٘خستیٗ سٚص اسىبٖ ٌشٜٚ جٟبدی دس سٚستبی فخشآثبدد و  الس ٞالی آٔگٛصش حفگو ٚ تگالٚت لگشآ

وشیٓد ٕ٘بصد ٚضٛ ٚ سبیش ٔجب٘ی ٔدشفتی ثٝ ٕٞت دا٘طجٛیبٖ ٚ ٔسئَٛ فشٍٞٙی اسدٚ ثب ٔخبعت وٛدوگبٖ ٚ  

ست ٔستٕش آغبص ثٝ وبس ٕ٘ٛد ٚ ٕٞٝ سٚصٜ ایٗ والس ٞب دس ٔسجذ ٔحُ ٘ٛجٛا٘بٖ داتش ٚ پسش سٚستبد ثصٛ

 ثشٌضاس ٌشدیذ.

ثگٛد. الصْ ثگٝ    د دس عَٛ اسىبٖ دٜ سٚصٜ ٌشٜٚ دس سٚستبد ثشلشاسالس ٞبی ٔدشفتی ثشای داتشاٖٕٞچٙیٗ و

 والس ٞبی ٔزوٛس ثب ثشٌضاسی ٔسبثمٝ ٚ اٞذای جٛایض ٕٞشاٜ ثٛدٜ است. روش است وٝ

 

 ٔطبثٝ ثب آٖ چٝ ثیبٖ ضذد دس سٚستبی پیچىبٖ ثشای وٛدوبٖ ثشٌضاس ٌشدیذ.والس ٞبی 

 شْ وٙٙذٜ دساجشای ثش٘بٔٝ ٞبی سشٌ ثشلشاسی سٚاثظ صٕیٕی ٚ دٚستب٘ٝ ثب وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ ثٝ ٔٙظٛس

ٚ ٕٞچٙیٗ اوشاٖ فیّٓ ٞب ٚ ا٘یٕیطٗ ٞگبیی ثگب ٔخبعگت     ٚ سٝ ٌبْ فٛتجبَاٚلبت فشاغتد ٔسبثمبت ٚاِیجبَد 

 دس دستٛس وبس لشاس داضت. ثصٛست پیٛستٝ دن ٚ ٘ٛجٛاٖوٛ
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عّیٟزا دس سٚص پٙج ضٙجٝ سی ٚ یىٓ تیش ٔبٜد ٔشاسٕی ثب ضىٜٛ ضٕٗ دعگٛت اص اٞگبِی ٔحتگشْ سٚسگتبٞبی     

فخشآثبدد ٔٙبٚ٘ذد پیچىبٖ ٚ پیطجش ٚ سبیش سٚستبٞبی ٔجبٚسد دس أبٔضادٜ ٘ٛس سٚستبی پیطجش ثشٌضاس ٌشدیذ. 

ضٕٗ لشائت دعبی وٕیُ ٚ تالٚت لشآٖ وشیٓد ثٝ اجشای سشٚد تٛسظ وٛدوگبٖ سٚسگتبی   دس ایٗ ٔشاسٓد 

فخشآثبد ٚ ٘ٛحٝ اٛا٘ی تٛسظ ٔجشی ثش٘بٔٝ پشدااتٝ ضذ. دس ادأٝ ضٕٗ تجّیُ اص اگب٘ٛادٜ ٞگبی ٌشأگی    

ضٟذای سٚستبٞبی ٔجبٚسد ثش٘بٔٝ سٚایتٍشی ٚلبیع دفبا ٔمگذس اص جب٘گت یىگی اص عضیگضاٖ جب٘جگبص اجگشا       

سشا٘جبْ ٔشاسٓ پس اص صشف ضبْ پبیبٖ یبفت. ٔع اِٛصف تٕبٔی ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی اشد ٚ والٖ  ٌشدیذ.

 ٚ تأٔیٗ ٔخبسج ثٝ ٕٞت ٌشٜٚ جٟبدی ٚ اِجتٝ یبسی اٞبِی ٔحتشْ سٚستبٞب صٛست ٌشفت.
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صگجحد  اص جّٕٝ ثش٘بٔٝ ٞبی فشٍٞٙی دااّی ٌشٜٚ ٔی تٛاٖ ثٝ لشائت دعبی عٟذ پس اص البٔٝ ٕ٘بص جٕبعت 

تٛسظ اعضبی تیٓ ٞب دس ٔحُ وگبسد اوگشاٖ فگیّٓ ٞگب ٚ ٔسگتٙذ ٞگبی اسصضگی ٚ         تیثشٌضاسی حّمبت ٔدشف
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اٍ٘یضی ٚ استىجبس سگتیضید ثشپگبیی    فتٙٝ ضٙبات ٔجب٘یٔٙتخت اص جطٙٛاسٜ ٔشدٔی فیّٓ عٕبس ثب ٔحٛسیت 

تی ٘ظیش دضٕٗ جّسبت حّمبت صبِحیٗ ثب حضٛس سٚحب٘یٖٛ حبضش دس اسدٚ ٚ ٞٓ ا٘ذیطی پیشأٖٛ ٔٛضٛعب

شٌگضاسی  ثٚ ٚضگدیت وطگٛسٞبی ٔٙغمگٝد     ضٙبسید صٟیٛ٘یسٓد ٔذااالت سیبسی ثیٍبٍ٘بٖ دس أٛس دااّی

ٚالدٝ ٚ ٕٞچٙیٗ سٚضٝ اٛا٘ید روش ٔصیجت ٚ لشائت صیبست عبضگٛسا ثصگٛست    سٛسٜ جّسبت جٕع اٛا٘ی

ٚصٜ ٚ ٕٞچٙیٗ لشائگت  ثصٛست ٕٞٝ س البٔٝ ٕ٘بص جٕبعت تٛسظ سٚحب٘ی ٕٞشاٜ ثب اسدٚ ٔستٕشد اضبسٜ ٕ٘ٛد.

سٚصا٘ٝ لشآٖ وشیٓ دس ٔسجذ سٚستب ٚ ٕٞچٙیٗ ٔسیشٞبی سفت ٚ آٔذ ثٝ ٔحُ وبس ٚ جبثجبیی ٞگبی ثگیٗ   

 اص دیٍش ثش٘بٔٝ ٞبی جٟبدی ثٝ ضٕبس ٔی سٚد. ضٟشید

 

 ج( فعالیت های اقتصادی

اعٓ اص ٔخبسج جبسی اعضب ٚ ٔجبِغ ٞضیٙٝ ضذٜ دس ساستبی فدبِیت ٞبی فشٍٞٙگی ٚ   تأٔیٗ ٞضیٙٝ ٞبی اسدٚد

ت ٌشفتٝ عٕشا٘ی دس سٚستبٞبد تٕبٔبً ثصٛست ٔستمُ اص ٟ٘بدٞب ٚ سبصٔبٖ ٞبی ریشثظ ٚ تٛسظ ایشیٗ صٛس

 ٞیچ ٌٛ٘ٝ وٕه ٔبِی اص جب٘ت اداسات اسائٝ ٘طذٜ است.ذٚدد است ٚ ثٝ جض دس ٔٛاسدی ٔد

ٔی تٛاٖ ثٝ جٛایض ٚ ٞذایبی اٞذایی ثٝ وٛدوگبٖ ٚ اٞگبِی سٚسگتب ٚ ٕٞچٙگیٗ      بی فشٍٞٙیص جّٕٝ ٞضیٙٝ ٞا

ٔخبسج ٔشثٛط ثٝ ثشٌضاسی یبدٚاسٜ ضٟذا ووٝ پیص تش ثیبٖ ضگذق اضگبسٜ ٕ٘گٛد. ٞضیٙگٝ ی تگأٔیٗ ٔصگبِح       
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 سباتٕب٘ی اعٓ اص ثّٛند سیٕبٖ ٚ ٔبسٝ ٚ ادٚات وبسی ٘ظیش ثیُد وًّٙد ٔتٝ ثشلی ٚ ٔٛتٛسد ادٚات سبات

 ثتٖٛ ٚ ... اص جّٕٝ ٔخبسج ٔشثٛط ثٝ حٛصٜ عٕشا٘ی ٔی ثبضٙذ.

ٕٞبٍٞٙی جٟت ا٘جبْ ٚیضیت سایٍبٖ ثیٕبساٖ سٚستبٞبی ٔٙبٚ٘ذ ٚ پیچىبٖ ٘یض اص جّٕٝ سبیش فدبِیگت ٞگبی   

 ٌشٜٚ جٟبدی اثٛتشاة دس ٚاپسیٗ سٚصٞبی وبسی ثٝ ضٕبس ٔی آیذ.
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دس ٔٙغمٝ صیش وٜٛ استبٖ اشاسبٖ  9=57ٔب٘ذ٘ی جٟبدی سبَ ٚ دس پبیبٖ تصٛیش یبدٌبسی اص اسدٚی ثٝ یبد 

ٚ ٔبیٝ سضبیتٕٙذی لغت عبِٓ أىبٖد حضشت صبحت  ٔتدبَ جٙٛثید ثبضذ وٝ ٔمجَٛ دسٌبٜ پشٚسدٌبس

 ٚالع ضٛد.ق فشجُٝ اِطّشیف اِضّٔبٖ وعجُ اهلل تدبِی


