
 گضاسػ آًب اص زْاؽی عفش عَ سّصٍ سئیظ داًؾگبٍ آصاد اعالهی ثَ اصفِبى؛

 میرزاده بو ًاحذ اصفيان  02نمره 

 

کَ ثَ هیضثبًی ّازذ اصفِبى )خْساعگبى(  5102سئیظ داًؾگبٍ آصاد اعالهی ثَ هٌظْس ؽشکت دس هشاعن افتتبزیَ آعبیِل 
ُبی آهبدٍ ثِشدٍ ثشداسی ایي ّازذُب دس  ثشگضاس هی ؽذ ّ ُوچٌیي ثبصدیذ اص ّازذُبی اصفِبى ّ ًدف آثبد ّ افتتبذ پشّژٍ

 ئْالى داًؾگبُی اعتبى ّاسد اصفِبى ؽذ. عفشی عَ سّصٍ، ػصش سّص خوؼَ ثب اعتمجبل هغ

الوللی آعبیِل دس ُتل  ثَ گضاسػ خجشًگبس آًب، ّی ثالفبصلَ ثؼذ اص ّسّد ثَ اصفِبى دس خلغَ ُیبت هذیشٍ اًدوي ثیي
آهذ گْیی ثَ اػضبی ُیبت هذیشٍ آعبیِل گضاسؽی اص فؼبلیت ُبی داًؾگبٍ آصاد  ػجبعی ایي ؽِش زبضش ؽذ ّ ثؼذ اص خْػ

 ثبى اًگلیغی اسائَ داد.سا ثَ ص

 مٌافقت با سو پیطنياد میرزاده در جلسو ىیات مذیره آسایيل

سئیظ داًؾگبٍ آصاد اعالهی دس ایي خلغَ عَ پیؾٌِبد ثَ اػضبی اًدوي آعبیِل اسائَ کشد کَ هْسد اعتمجبل سیبعت ّ 
هی دس اًدوي یکی اص آًِب ثْد. اػضبی اًدوي لشاس گشفت کَ ػضْیت ّازذُبی خبهغ ّ ثغیبس ثضسگ داًؾگبٍ آصاد اعال

 اّ خْاُبى ػضْیت ّازذُبی خبهغ ّ ثغیبس ثضسگ داًؾگبٍ ثَ صْست هغتمل دس اًدوي آعبیِل ثْد.



 

تؾکیل کویتَ ای ثَ هٌظْس چبپ ّ اًتؾبس یک هدلَ تخصصی ّ اختصبصی ثب ًبم آعبیِل ؽبهل همبالت ّ ًتبیح آخشیي 
ُبی  کبسگیشی عشهبیَ دوي ّ اعتفبدٍ آعبیِل اص اختیبسات خْد ثشای ثَتسمیمبت ّ دعتبّسدُبی داًؾگبٍ ُبی ػضْ اً

هْعغبت ثیي الوللی عشاعش خِبى دس ساعتبی اُذاف اًدوي دّ پیؾٌِبد دیگش هیشصادٍ ثْد کَ توبهی اػضب ثب ُش عَ 
عالهی ثغیبس هْثش پیؾٌِبد سئیظ داًؾگبٍ آصاد اعالهی کَ ثشای پیؾجشد اُذاف اًدوي ّ ُویٌطْس اُذاف داًؾگبٍ آصاد ا

 خْاُذ ثْد، هْافمت کشدًذ ّ ایي پیؾٌِبدُب ثَ تصْیت سعیذ.

 گسترش مطارکت آمٌزش عالی در سطٌح محلی، ملی، منطقو ای ً جيانی ضرًری است

خشداد ثْد کَ پظ اص خْػ آهذ گْیی  5ؽشکت دس هشاعن افتتبزیَ اخالط آعبیِل ًخغتیي ثشًبهَ سّص دّم عفش یؼٌی ؽٌجَ 
اصفِبى اص عْی اعتبًذاس اصفِبى ًْثت ثَ عخٌشاًی سئیظ داًؾگبٍ آصاد اعالهی سعیذ. اّ ثَ ػٌْاى ًبیت سئیظ ّ هؼشفی 

اًدوي آعبیِل ثب تؾْیك ّ هؾبیؼت زبضشاى دس عبلي اهیشکجیش داًؾگبٍ آصاد اعالهی ّازذ اصفِبى پؾت تشیجْى خلغَ لشاس 
هیِوبًبى خبسخی ّ هیضثبًی داًؾگبٍ آصاد، هتي اًگلیغی  گشفت ّ ثؼذ اص خْػ آهذ گْیی ّ اثشاص خشعٌذی اص زضْس

 عخٌبى خْد سا لشائت کشد.

هیشصادٍ زضْس هیِوبًبى اص فْاصل دّس ثَ ایي کٌفشاًظ سا ثیبًگش اُویت ایي گشدُوبیی ثَ هٌظْس تجبدل افکبس دس 
ثشًبهَ آهْصؽی ّ تدشثیبت  ُوکبسیِبی هٌطمَ ای ّ ثیي الوللی دس اهش پژُّؼ،»خصْؿ هْضْػی ثغیبس هِن ثب ػٌْاى 

داًغت ّ تبکیذ کشد کَ توبهی تالػ خْد سا دس دّ عبل آیٌذٍ ثَ کبس خْاُین ثغت تب ظشفیت ُبی زشفَ ای ّ « داًؾدْیی
 ؽجکَ گغتشدٍ داخلی ّ ثیي الوللی خْد سا دس ساعتبی تْعؼَ ثیؾتش آعبیِل اص طشیك ُوکبسی هیبى اػضب ثَ کبس گیشین.



 

ُب ّ هْعغبت آهْصػ ػبلی  ای اص داًؾگبٍ َ دس ایي اّضبع ّ ازْال آهْصػ ػبلی، اًتظبسات فضایٌذٍاّ خبطشًؾبى کشد ک
ُب ثبیذ داًؾدْیبى سا  ای ّ خِبًی ّخْد داسد ّ اص طشفی داًؾگبٍ ثشای گغتشػ هؾبسکت دس عطْذ هسلی، هلی، هٌطمَ

ُب سا هْسد ثشسعی لشاس دادٍ ّ داًؼ ّ تدشثَ  تب چبلؼ این ای ثب ّیژگی خِبًی ثیؾتش آهبدٍ کٌٌذ. هب گشدُن آهذٍ ثشای آیٌذٍ
ُبی خذیذی دس آهْصػ ػبلی ثیبثین ّ گفتگْی عْدهٌذی سا  گغتشدٍ خْد سا ثب یکذیگش دس هیبى گزاسین، ثَ اهیذ ایٌکَ دیذگبٍ

 دس زشکت ثَ عوت خلْ ًَ تٌِب ثشای خْد ثلکَ ثشای هسممیي ّ هذسعیي ًغل ُبی آیٌذٍ اًدبم دُین.

عبلَ ثیي الوللی داًؾگبٍ 2داًؾگبٍ آصاد گضاسػ کبهلی اص ػولکشد ایي داًؾگبٍ اسائَ کشد ّ تذّیي طشذ ساُجشدی سئیظ 
آصاد اعالهی سا یبدآّس ؽذ ّ اظِبس کشد: تسْالت ثیي الوللی دس آهْصػ ػبلی سا ُْؽیبساًَ دًجبل هی کٌین ّ اص ایي سّ 

ا تذّیي کشدٍ این کَ هب سا لبدس هی عبصد تب ثب ُوکبسی ثب عبیش هْعغبت، عبلَ ثیي الوللی داًؾگبٍ س2اخیشًا طشذ ساُجشدی 
 ثَ اُذاف ّعیغ تش ثیي الوللی هبى دعت یبثین.

اّ خْاعتبسُوکبسی ّ هؾبسکت توبهی اػضبی اًدوي ؽذ ّ گفت: ثیبییذ ثَ ُن ثپیًْذین تب پتبًغیل داًؾدْیبى ّ داًؾوٌذاًوبى 
ٌین تب داًؾی سا ثَ داًؾدْیبًوبى ثیبهْصین کَ ثَ آًِب اخبصٍ دُذ کبسُبی خبسق الؼبدٍ ثب سا آصاد عبصین. ثیبییذ ساُی پیذا ک

صًذگیؾبى، ثب ُْؽؾبى ّ ثب اعتؼذادؽبى اًدبم دٌُذ. ثیبییذ ثب ُن ثشای آیٌذٍ تالػ کٌین، ثشای خِبًی پیچیذٍ تش ّلی اهي تش ّ 
 هِشثبى تش.

 طگاه استفاده کرده انذضرکت دانص بنیان از ًام مسارکتی دان 41تاکنٌن 

هیشصادٍ ثؼذ اص اعتوبع عخٌبى عخٌشاًبى دیگش، ثْیژٍ فْصی سهالى سئیظ آعبیِل ّ پشّفغْس ًیٌبت اّالى ّّسا ّّت دثیش 
کل آعبیِل ّ ُوچٌیي ًوبص ّ ضیبفت ًبُبس ّ کوی اعتشازت، ثَ هشکض سؽذ ّ في آّسی ّازذ اصفِبى سفت تب ثب هغئْالى 

 اص فؼبلیت ُب ّ دعتبّسدُبی آى دیذى کٌذ. ایي هشکض دیذاس کشدٍ ّ



 

سئیظ داًؾگبٍ آصاد ثب ّخْد هسذّدیت ّلت ثب آساهؼ ّ ػاللَ ثَ تْضیسبت ّ دسخْاعت ُبی اعتبداى ّ داًؾدْیبى 
پژُّؾگش گْػ داد ّ ػالٍّ ثش ساٌُوبیی آًبى ثشای سعیذى ثَ دسخْاعت ؽبى گفت کَ طشذ ّ ایذٍ اص ؽوب ّ زوبیت اص هب 

داًؾگبٍ ثب دادى ّام ثب تْخَ ثَ لشاسداد ثب ثبًک پبعبسگبد، ًخجگبى ّ پژُّؾگشاى سا زوبیت هی کٌذ ُوچٌبى کَ تبکٌْى ّ 
 ؽشکت اص ایي ّام ُب اعتفبدٍ کشدٍ اًذ. 01

افتتبذ عبختوبى داًؾکذٍ هؼوبسی ّ ؽِشعبصی ّازذ اصفِبى ثشًبهَ ثؼذی هیشصادٍ ثْد. اّ ثب ثشیذى سّثبى دس خوغ 
ى داًؾکذٍ ّ داًؾدْیبى هؼوبسی زبضش ؽذ ّ ثب اعتبد ػجذا هل خجل ػبهلی خْػ ّ ثؼ کشد ّ اّ سا اعتبد خْد خْاًذ هغئْال

 ّ ثب رکش خبطشٍ ای اص دّساى ثبصعبصی خٌگ، خوغ زبضش سا ثَ گزؽتَ ثشد.

ِبى دس صهبى خٌگ هیشصادٍ ثب اثشاص خْؽسبلی اص زضْس دس خوغ اعتبداى ّ داًؾدْیبى هؼوبسی، آعیت دیذگی ؽِش اصف
 ثْیژٍ هغدذ اهبم سا یبدآّس ؽذ ّ گفت: آى صهبى ثب کوک اعتبد خجل ػبهلی هغدذ اهبم هشهت ؽذ.

 ًاحذ اصفيان بو ضٌرای معماری ایرانی اسالمی بپیٌنذد

ثب سئیظ داًؾگبٍ آصاد اعالهی ثش تْخَ ثَ اُویت هؼوبسی ایشاًی اعالهی تبکیذ کشد ّ اص هغئْالى ّازذ اصفِبى خْاعت 
ایدبد ایي داًؾکذٍ ّ ثب تْخَ ثَ هْلؼیت ؽِش اصفِبى، ّازذ اصفِبى ًیض ثَ ؽْسای هؼوبسی ایشاًی اعالهی داًؾگبٍ ثَ 

 سیبعت هٌِذط هسغي ُبؽوی ثپیًْذد.

هیشصادٍ تبکیذ کشد کَ ثٌبی کبس هب ثش ایي اعت کَ ُش عبختوبًی لشاس اعت اص ایي ثَ ثؼذ دس داًؾگبٍ عبختَ ؽْد ثش اعبط 
بسی ایشاًی اعالهی ثبؽذ ّ ثَ عبختوبى ُبیی ُن کَ عبختَ ؽذٍ ّ ثِشٍ ثشداسی هی ؽًْذ ًوبد ّ عیوبیی اص هؼوبسی هؼو

 ایشاًی اعالهی دادٍ ؽْد.



اًدوي ػلوی هؼوبسی ایي داًؾکذٍ ُن اص فشصت اعتفبدٍ کشد ّ اص عْی داًؾدْیبى ػضْ دّ فیلن کْتبٍ اص فؼبلیت ُبی ایي 
وی اص هشازل هختلف همشًظ کبسی سا پخؼ ّ تْضیسبت الصم سا دس زضْس سئیظ داًؾگبٍ آصاد داًؾکذٍ ّ اًدوي ّ فیل

 اسائَ داد.

اعتبد خجل ػبهی ُن ثب خْػ آهذ گْیی ّ لذسداًی اص هیشصادٍ ثب تبکیذ ثش ایٌکَ همشًظ کبسی ّسّدی هغبخذ داسای پیبم 
بم همشًظ آى اعت کَ خِبى ُغتی ثب یک ًظن خبؿ ثْخْد اعت ّ تٌِب ًجبیذ ثَ ػٌْاى یک تضییي ثَ آى ًگبٍ کشد، گفت: پی

 آهذٍ ّ عبختَ ؽذٍ اعت چٌبًچَ هغدذ ّ ثشگضاسی ًوبص دس آى خْد ثیبى کٌٌذٍ ًظن ثشای افشاد اعت.

 است 02نمره ًاحذ اصفيان از ىر نظر 

زبضش ؽذ؛ هکبًی کَ هیشصادٍ ثؼذ اص خذازبفظی اص داًؾدْیبى ّ اعتبداى هؼوبسی دس پژُّؾگبٍ هشکضی ّازذ اصفِبى 
هدِضتشیي پژُّؾگبٍ داًؾگبٍ آصاد اعالهی دس کؾْس اعت ّ طشف لشاسداد ثب عبصهبى اعتبًذاسد ایشاى ثْدٍ ّ آصهبیؾگبٍ 

 ُوکبس کویغیْى ثِذاؽتی اعتبى اصفِبى ًیض ُغت.

 

کَ ّازذ اصفِبى ًیض ثَ اػالم کشد ّ گفت: الصم اعت  51ایٌدب ثْد کَ دکتش هیشصادٍ ًوشٍ ّازذ اصفِبى سا اص ُش ًظش 
 ؽجکَ عبُب ثپیًْذد تب دیگش داًؾگبٍ ُب ّ داًؾدْیبى ثب ُن افضایی ثَ ّخْد آهذٍ اص اهکبًبت داًؾگبٍ ثِشٍ ثجشًذ.

ثبصدیذ اص هدوْػَ گلخبًَ ای تسمیمبتی ّازذ اصفِبى ؽبهل گلخبًَ تْلیذ ثزس خیبس، پشّسػ گل ژسثشا، پشّسػ گْخَ 
 تش ّ سص ّ گلخبًَ تسمیمبتی فلفل دلوَ ای ثخؼ ثؼذی ثبصدیذ هیشصادٍ اص ّازذ اصفِبى ثْد.فشًگی، پشّسػ گل هیخک، آلغ

هیشصادٍ دس خوغ ًوبیٌذگبى هدلظ ّ سئیظ هدوغ ًوبیٌذگبى اعتبى اصفِبى ُن زبضش ؽذ ّ ثب آًبى دس ّازذ اصفِبى دیذاس 
هؼَ تبکیذ کشد کَ هب خْاعتبس کوک ّ زوبیت کشد ّ ثب تبکیذ ثش گغتشػ تسصیالت تکویلی ثٌب ثَ خْاعت ًوبیٌذگبى ّ خب

 لبًًْی هدلظ ُغتین ّ ُیچ پْلی اص هدلظ ّ دّلت ًوی خْاُین.



 گٌجو ىا سمی است، نخٌریذ....

سئیظ داًؾگبٍ آصاد ثب تؼبسف هغئْالى ایي گلخبًَ ثَ خْسدى خیبس دس هضازی ثب دکتش اهشاللِی ًوبیٌذٍ تبم االختیبس سئیظ 
هبى  خٌذٍ گفت کَ اّل ثبیذ ًوبیٌذٍ هب خیبس ثخْسد تب هب ُن خیبس ثخْسین تب خذای ًبکشدٍ طْسی داًؾگبٍ دس اصفِبى ثب

ُوچٌیي اّ دس گلخبًَ گْخَ فشًگی ثب دیذى گْخَ ُبی سًگبسًگ ثَ ُوشاُبى ثَ هضاذ تبکیذ کشد کَ گْخَ ًخْسیذ،   ًؾْد!
 عوی اعت...

زذ اصفِبى ػٌْاى کشد کَ ایي داًؾگبٍ ػالٍّ ثش کبس تسمیمبتی ّ هیشصادٍ دس پبیبى دیذاس اص گلخبًَ ُبی تسمیمبتی ّا
 کٌذ. هی« صیجبیی کبسی»التصبدی 

ًکتَ خبلت دس گلخبًَ ُبی تسمیمبتی ّازذ خْساعگبى ایٌکَ اص ُیچ گًَْ عوی دس ایي هسصْالت اعتفبدٍ ًوی ؽْد ّ ثب 
 هثل آًبى خلْگیشی هی ؽْد. تْلیذ استؼبؽبت خبصی هبًغ ّسّد زؾشات دس ایي هشکض ؽذٍ ّ اص تْلیذ

 

ًضدیک غشّة آفتبة سّص دّم عفش ثْد کَ هیشصادٍ ثشای ثبصدیذ اص هْصٍ عیتی عٌتش اصفِبى ، ّازذ اصفِبى سا تشک 
 کشد.

صجر سّص عْم عفش، سئیظ داًؾگبٍ آصاد اعالهی دس دفتش ًوبیٌذٍ ّلی فمیَ دس اعتبى ّ اهبم خوؼَ اصفِبى زبضش ؽذ ّ ثب 
 یْعف طجبطجبیی ًژاد دیذاس ّ گفتگْ کشد.آیت ا هل عیذ 

اّ دس اداهَ دس خوغ سّعبی ّازذُب ّ هشاکض داًؾگبُی اعتبى اصفِبى زبضش ؽذ ّ ػالٍّ ثش آؽٌبیی ثب آًبى خطبة ثَ 
آًبى عْالی هطشذ کشد کَ ساٍ زل ّازذُبی داًؾگبُی ثشای ثشّى سفت اص هؾکالت سا چَ هی داًٌذ ّ تبکیذ کشد کَ 

ت ّ کبُؼ ُضیٌَ ُب سا دس هذیشیت خْد دس ًظش ثگیشًذ، چشاکَ التصبد داًؾگبٍ آصاد اعالهی ًیبصهٌذ استجبط ثب صٌؼ
 ثبصثیٌی خذی اعت.



 

 01هیشصادٍ ثب تْخَ ثَ ادغبم ُبی صْست گشفتَ دس داًؾگبٍ خبطشًؾبى کشد کَ اگش ُضیٌَ ُب سا کبُؼ دُین عبالًَ 
اّ ثب هضازی ثب سّعبی ّازذ گفت کَ چٌبًچَ ُضیٌَ ُب سا هذیشیت ًکٌین هیلیبسد تْهبى دس داًؾگبٍ صشفَ خْیی هی ؽْد. 

 خْاُین پیْعت کَ ایي عخي سئیظ داًؾگبٍ خٌذٍ زبضشاى دس خلغَ سا دس پی داؽت.« اداسٍ ّسؽکغتگبى ثی تمصیش»ثَ 

ًؾبط ػلوی، فشٌُگی  سئیظ داًؾگبٍ آصاد دس ایي خلغَ ثش ازتشام ثَ داًؾدْیبى ّ زوبیت اص تؾکل ُبی داًؾدْیی ّ ایدبد
ّ دیٌی دس داًؾگبٍ آصاد اعالهی تبکیذ کشد ّ عْم خشداد زوبعَ آصادعبصی خشهؾِش سا ثَ ُوَ ایشاًیبى ثْیژٍ هشدم غیْس 

 ایي ؽِش تجشیک گفت.

بی سئیظ داًؾگبٍ آصاد ثالفبصلَ ثؼذ اص دیذاس ثب سّعبیی ّازذ دس ُوبى خلغَ دس ًؾغتی ثب ًوبیٌذگبى داًؾدْیبى داًؾگبٍ ُ
آصاد اعالهی اعتبى اصفِبى اص طیف ُبی هختلفی ًظیش تؾکل ُبی داًؾدْیی، ثغیح داًؾدْیی، کبًْى فبسؽ التسصیالى، 
کبًْى ُبی فشٌُگی، ثبؽگبٍ پژُّؾگشاى خْاى ّ اًدوي ُبی ػلوی داًؾدْیی دیذاس کشد.هیشصادٍ ثبس دیگش تبکیذ کشد 

کشد: دس پبعخ ثَ  ؾدْیبى اص کؾْس خلْگیشی کٌذ. اّ خبطشًؾبىّظیفَ داًؾگبٍ اعت کَ ثب ظشفیت عبصی اص خشّج داً
کغبًی کَ هخبلف تْعؼَ تسصیالت ػبلیَ ُغتٌذ، ثبیذ گفت اّال دس ثغیبسی اص کؾْسُب ًغجت تسصیالت ػبلیَ ثَ خوؼیت، 

سًذ. ثلکَ ّظیفَ داًؾگبٍ ُب ثبیذ کبسآفشیي ثبؽٌذ، اهب ّظیفَ ای ثشای ایدبد ؽغل ًذا ثیؾتش اص ایشاى اعت. ثبًیب اگشچَ داًؾگبٍ
 ُبعت کَ ثب ظشفیت عبصی، پبعخگْی تمبضبُبی اختوبػی ثبؽٌذ.

اّ ثب آساهؼ ثَ اًتمبدُب ّ پیؾٌِبدُبی ًوبیٌذگبى داًؾدْیبى گْػ داد ّ لْل هغبػذ داد تب ثب اخز دسخْاعت ُبی کتجی آًبى 
 ّ اسخبع ثَ هغئْالى هشثْط ثَ خْاعتَ ُبی آًبى سعیذگی ؽْد.



 

گبى داًؾدْیبى دس زْصٍ ُبی هستلف دس ایي ًؾغت ثب تْخَ ثَ ّلتی کَ دس اختیبس آًبى لشاس هی گشفت، گبُی ًوبیٌذ
اػتشاض ُبیی ثشای کن ّ صیبد ؽذى ّلت ُب داؽتٌذ؛ اهب ثب ایي زبل خْاعتَ ُبی خْد سا هطشذ کشدًذ ّ هیشصادٍ ُن 

 پبعخ داد. خْاعتَ ُبی آًبى سا ثب تْخَ ثَ ًجْد ّلت گْػ کشد ّ ثَ آًِب

ثب پبیبى یبفتي ایي خلغَ ّ ًضدیک ؽذى ثَ اراى ظِش، سئیظ داًؾگبٍ آصاد ثَ هٌظْس زضْس دس ّازذ ًدف آثبد ّ افتتبذ 
 ُبی ػوشاًی ّ فشٌُگی ّ ثبصدیذ اص ثخؼ ُبی هختلف ایي داًؾگبٍ ثَ عوت ًدف آثبد زشکت کشد. پشّژٍ

 گسارش: احسان عربی مفرد

 


