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  ؛ ��وژ� ا��م ���د �� ا��م �����ن        

  ا)�ام ا�!ی&"%! $#"!                                                   

#�ا	"�م ا��� �� ه� �� ای� ����� �� ��د �� �����ن در ا�
�	���ن ��� 
 را �� رادی1 %	�0؛ از %	-� ,+�' ا#&م ��*$�، )��' ا#&م %��د ه��$�

%5 .اس.#� از 29ارش ,ح�م 	�)1 در ,1رد �����ن و %5.��.)13ی2ی1ن ��
  .,$��D ��د)2012اول ���ور5 ( ?1ر*��13905دوازده� د�1 ������ن ا,�وز 

 ���E* F��	&(ن ا�E�� در ای� 29ارش، #�ز,�ن– �����, FE� 1 از(�	 
. #1J�, �Kی�) %5.اس.%5(�,� ������ن �#1#�I	H #�ز,�ن

ای� را�+� را ,��ن ) �Iن ����(ای�Nت ,�ح�� ا,�ی-�  51J$K وزارت د��ع#
)��R و )Pی�� ���Q ه� در ,1رد . �����ن و ������ن ,1رد )Pی�� �Oار ,��ه�

� �FE ه�5 ,�اوم #�ز,�ن ا�& �)� ار)� %Sی� ������ن و �� وی�E� ن
� در ای� 29ارش �1Dر از �����ن ?�� I�ی�5 	���،T, 5 ��-	 �,ا 

اذ �ن و ا�TUر ی-� از ره��ان ا��� �� �� ,�ه�� �����ن ��  $1ان ا�2ار 
ه� X$� �� ��?1رد و . %ن ا#�د#� ������ن در �TI اه�اف و ,$��' 

در ��ا�� ������ن �� و ,�ح�ی� ارو��ی� اش ا,�ی-� ای�Nت ,�ح��  3E-�د 
  در ا�
�	���ن ,� *1د ا��Tم,Y�O ZI1 #���زا	�Dن�� �FE �� �����ن 

  . %��ی� و ��#� ��ا	2�J ا#�

 ا��� �� )� �$1ن و1Iد ا��اد ره��5�ی] در )�Eم ��ف و ������� ا�9 
دا*�� ��*� )$�T ه��E 	-�� ا#� �� �� ,�ه�� �����ن ��  $1ان ا�2ار 

��ون )�دی� ��وژ� 5 �����ن یF ��وژ� 5 . د#� ������ن �� ��د� ا	�
� ا�& �ت 	�H,� ������ن�J�#را)� د��K�#.  ا#�ا �� �	1J	�Eه

%5 در P( �TI,�� اه�اف و ,$��' %	�T .اس.�Iی�ن �����ن ا�2ار د#� 5%
��  $1ان ا�2ار د#� ?1د ا#�^�د� دی� و *�یع� ای� �Iی�ن 	�2 از ا#�، 
�$$-�, .     

	�������T� �T$( 5 �����ن � )� Y�O از ��3E 5 ا,�ی-�ی� ه� و I$_ 	�)1 از ��وژ
D�ا�اه ��,P( �TI د�ندر �-�, �د	� ؛ ا,� ا�$1ن و ر ا�
�	���ن ا#�^�د
 _$I ده� Fس از ی� �Jف دی�را دو ه �  :#�?�� ا	�*�,Y ای� ��وژ

 .ا#�^�د� از ��وژ� ���Z در د*E$� و )d^�� ���ب �� ه$�و#��ن -1
 . ا�2ار5 در �TI ��ج 5��9 از ا,�ی-�ی� ه� و ارو��ی� ه� -2

ز,�م داران ������	� در %�Qز � 5 �3E	�H,� ا,�ی-� �� ا�
�	���ن �� ,1رد 
,�Dف در ��ا�� )T�ی� . )T�ی� ا,�ی-�ی� ه� �Oار �9��$� در ,�	�� و ��ی�Dن �1د	�

ار,��ژ ,ع�ون وزارت ?�ر�I ا,�ی-� �� ������ن ی� در �$�ر ا,�ی-� �Oار ,� ��9د و ی� 
در �$�ر ا,�ی-� -� �� �����ن 9^� و  ��3 ا,�ی-�، �� 1Oل ?1دش یF 	� ,ح

ز,�م داران ������	� د� #�ل �ع� از %ن ز,�ن �����ن را دو ��ر� وارد ا,� . ای���د
 �$�?�# _$I ان��, . �T	% 5 ��س از د� #�ل ��ز5 ����ر ,�ه�ا	� ا�$1ن ��وژ

 Yی�1د )�? FیS(اف ا#��ا�اه �TI 5 ���)� در ������ن را �� �2ر��9ی� ��وژ
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ا#�^�د� از �����ن ��  $1ان ا�2ار )P,�� ?�#� ه�5 *�ن در . 	���د� ا
������ن ,�1Kاه� �����ن را . ا�
�	���ن یFX1� �K� F ای� ��وژ� ا#�

, �TI در �fg, و �T, 0$�ن ��  $1ان ا�2ارEه�$� h^� �$از  .����3 �� ه �ا#�^�د
��ت ��Z #1د ����D از ا,�ی-�ی� ه� در  ��j ه�i3�K, 5 ������ن ��ا5 
. ,ح�1ب ,� *1د���j �&ی� �d�Oد5 و ا,$��� ��ا% 5	�T #��#�، ا

� ��د�������	��T )� �$1ن از ای��T� ��1? �� �j��  ش&( ��K# �� و �	ا 
  . ,�-$$� )� ای� ا�2ار و ای� ���j را از د#� 	�ه$�

	-�� Z��I 5 ای� ا#� �� ژ	�اNن ������	� �1dرت %*-�ر از 	��ز ا,�ی-� و 
ژ	�ال ��وی2 .  هE-�ر5 ������ن در ,��رز� �� )�وری2م #�K ,� 19ی$��Qب �� 

�Q �� 5%ب در  I$_ �� )�وری2م .اس. 9^� �� ا�D,20065% �9ف در #�ل 
 ای� ا,� ��#� ا���Q  .�3j ه� در ای� I$_ �2ا	1 در ,� %ی$�هE-�ر5 	-$�

� ا��fت 	�� ������ن در �J$I �� ?1ن #���زانQه�  �3 ر ���Q �� �#ا 
ای� 	�� و د?��� را در ا#$�د ,ح�م و %	�T 	�2 �� ز,�� ,� ری2د )� �X ز,�	� 

� �^h ,�-$$� و �$�5 ���� �*�	1* �E	 _$I ' د?��� ������ن در ای�	؟ ,�
 �T	% ن %ی������� �� �� _$I در ��ورش )�وری�� و )�1ی� )�وری2م از ی-�1 و در

Z	�I ه$_)�وری2م ازmEو ه n��D, 5 �   دار	�؟  دی�J ��وژ

  

 


