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   دو�� و�ت ���ووزارت ���رف                   
                                           ���   ا��ام ا�ی���

��� ا��ی�� �� ��� و ���ر ��ن ��� وزی����ۀ �ن � �� ای��ت �!��$�#"�ر� و �
 ری�-3 �&�2ر�، �0 /�ا#. ���ۀ -�-, �1393"�ر $) از ���ان ا��'���ت �&% 

 /�ا#. ���0 ا� �0 �0 و /"�% دو;3 و��ت �6, ا�!���؛ )0678-1393 29(
 ,���ن را از #�و ر#�A در ���ان و ا#@��?��<% =�-' ,��-, و ا�8- .&B 
  .�!�ت داد

A ا��� ���88 یD2� ,8E /�یA ���ت /�ا�8�##�F ن�� 0� ،G�7اB��ا=�ف 8H, و دا�
 ه��در ��Nم ا��'���/, و -����ر ��2د�  �Lرت و ای!�د ا<Kح و /@��ۀ/�?D �?�وی

�N8&� 0P���; وی��/ (Q- و ,/���'� �32 ر /�Eی% و /@� در ���Lن ا-�-,ا�
ا�� . /@���Nم -�-, ا#@��?��ن از ��Nم ری�-�, ��N� 0م <�ار/, ��د��ر-, 

�� از یR -�;, �0 از "7. و ا��ای, -����T� Aد /�ا#���8ۀ -�-, در �Fل �U/
�0 از �ن /�?D �?�وی��ۀ . ه�8ز در ��ا�% ا���ای, �Lار دارد -�Q� =�، ا���� �ن

�Lرت در دو;3 و��ت �6, ��7� ا-3، �0 از ای!�د ا<Kح و /@� در ��Nم و -����ر 
/�وی� ;�ی0P�� 0 ا� �0 ���ۀ ا<6, ایA ا��'���/, و �0 از �Pم ه�� ا���ای, در �32 

 ,-�ا#@��?��ن از ری�-�, �0 <�ار/,، /�ا#. ���0 را در ��رد /@� ��Nم -
  . ��ر-, ��8

8ۀ دو;3 و��ت �6, $) از ��� ه� ا���Nر ��E#, =� و از �!6) �&�ی�P�8ن ���
3#�P د�&�B08 $) از =�وع ��ر ��د در ��ز� ه�� . را� ا��� Aای ���Bا�� ا

3 =�ن در دو;;�W?� 0 و��P3 دو-��-3 یR ��م و دو -3 و��ت �6, �� -
) �&�2ر .  =���ه�ا رو��وXل و /�اوم �0 از -�� ر��/ Dوزی�ان ����ط �0 /

�8�3 ����ردار ه?�K> ا�� در ��زۀ ��ر� وزارت =�ن از ��= ,#�E� . 3-د ��
 ,;�B ن و ��ر��8ان�?X�8ن، رE� Zی�E/ �88  و در /��ر و� ,� %&B 0ار�����ز و ��

%6E/ 6, وUE� ر� ری�-3 �،ر/7ۀ وزارت =�ن ��ون�N8�  ,� 3-�� �2ر� را&
) . �ور��Xر G�7اB ��ا�� وزی�ان ����ط �0 /D ا<��Kت و ه& �ای, �0 از -�� دا�

 �- 0� ,P3 ��ر� دار�� و در ��/�ا�, و در����Lا��، ��;3 ر ��= ,#�E� ,ا��ای
���7�ار و ور زدن از  َد�����, از ایA وزی�ان . �Q- �\L ���ری�-3 ا��ای, و ای!�د $

� ری�-3 �&�2ر� در <�د ��ون =�ن از ایA در����P, �����ارگ و یR �� ه�� �[د
3 و /�ا��ی, در . ��ا�K> 0�� _=&�ر دی � در �?�8 و د#�� وزارت ه�� =�ن ه

?�ن و ��ر��8ان ار=� وزارت ��ار�� و �� ��/�ا�, و X�8ن، رE� Zی�E/ ر و��/
,Pدر����،&� (Xا���م و ا���� ر �N��, . �2ر و ارگ ه?��8 د-3 � � و �8�

"�28دات ��د را از ارگ ��ار��$ ��   . /�Eاد� از ایA وزی�ان ���U� 3X;07 و $
 ایA در ��ن وزی�ان /D ا<��Kت و ه& �ای,، ��;3 وزی� ��Eرف و ��زۀ ��ر� او در

��یA وزارت Pن وزارت �0 �[ر�� و /"�% �, ده�را در ��ن /&�م وزارت ه�� ا#@��?
� از ��Dن���د،  ����ریA دو;3 ا#@��?P ,� .6E/ وزارت A3 �0 ایLر ر� و  ��ر�?

 . /��D �� ا� [ ا-3
�&� ��ر �0 از و�یa6� 3 و از �درس وزی� ��Eرف ��UB ی3 �0 ��� ��8ب�و Aوا;, ای

0��ر ���??���88� AE/ ت و ه& �ای, و �0 �\�ص در  و��K>ا D در �&�ی3 از /
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در �Fل ا�� وزی� ��Eرف  . 3، �0 ایA وزارت ��P ,#�Eدی��&�ی3 از دا����7BاG دا=
�&�د =�را� �6, درBرا� ا dوزارت $) از ا� ,-�� e��\/ 29%&�  1394 �/ 

�د، ���ا�?��N8� �/ 0ر�ا��8ن �0 =� ��� را در �� �P ,�� ��) د#Xد را از  ر
8, ��-3 ��وردH �2ر&� (Xرف در . ر�E� �28دات وزی�"ایA در ��;, ا-0� 3 $

A و ��رد E/ وزارت Aن ای�?X�8ن و رE� ل /��ر�F ه&_�8ن در ��� �= Aدر ای 
�8�  . د#�� ه�� ری�-3 �&�2ر� ��$�ی� ه?

ا�, �0 ���ۀ = 3T �ور و DH ا� [ ایA ا-3 �0 وزی� ��Eرف و =�ی� �?�ر� از وزی�
 ,#�E� ,ا��ای (X08 �0 از -�� ر) �&�2ر را ��ا از �6?�ت ���Xا��، ر ��=

ایA وزی�ان و �0 وی�g وزی� ��Eرف ��P 0ه, در . ��رت �, ��88 و ی� دی�� �&, /�ا��8
"�28دات �, $�-a ��د از د#�� ری�-3 �&�2ر� و ی� د#�� ادارۀ ا��ر $ e�E/ د�>

��!, و ا� h'= 0� ،ری�-3 �&�2ر� �, =�د ��) �&�2ر و د#Xر �� ,F�7/ر
A وزارت ��;0 و �"�ور ار=� ری�-3 ا��ای, دو;3 و��ت E� ر��?� ,TU\� 0�

,� %-�� �0 در ای�P  e��� ،��� �= Aدد؛ /�-% و در واK�/ iL��6, ا-3، �
  . �0 ری�-3 �&�2ر� � �دی�� ا-3ا��ا� $"�28دات ار-�;, وزی� ��Eرف 

3 ا��K> Zی�T/ �2ر �0 وزی�ان&� (Xب و ����3 �ای, از -�� ر�'��87, �� ا�
?�ن وزارت ه� �[ ��;3 در����� و ر3L ا� [ وزی� ��Eرف و X�8ن و رE� jk�/

) ا��ای, دو;3 و��ت �6, را /@� ��ادXۀ ر�= ,#�E� در ��;, �0 . وزی�ان
) �&�2ر Xاز -�� ر ��= ,#�E� د� ��وزی�ان�T�3 ا-�K> A�8ت از ایE/ د�� و

�8���- ,6&B 3B�- 0� �8ن و رو-�� دوای� وزارت ��د راE� . رف�E� وزی� ,�Lو
?�ن ��Eرف و�ی�ت /'�ر و Xد ر�� ,����L ر��دو;3 و��ت �6, �� ا-��Tد� از ایA ا�

) �&�2ر 8H, وزی� ��Eرف ا#@��?��ن راXد، در $�ی�ن روز ر�� Zی�E/ �8وز راL در 
��T6, /�2ی� �/ 37�3 داد� =�� -�ء �د و وُه<�K> ��UBار داد �0 از ا�"

=�ی� ��ا� �?�ر� از وزی�ان /D ا<��Kت و ه& �ای, �0 از �درس . ا-��Tد� ���8
 3En0 و��P 0 ��د� ا��، ه��ار �0 �?�8 و ���م وزارت /�Q- �\L ا��ای, و (Xر

�&�ن و /� %��L ،�8?� Aت ایd; �ی� در ازاd$�� %&��&% ��=�، ا�� ���ت ر3L �ور و /
3 �� � �ددEnو A8o در ,-���. ��Tد /�ا#���8ۀ -/ 0� �-�$ %��L ,6>ا .

�ی� ایA وزی�ان  �� ایA روز و روز�Pر =�ن در ����3 و��ت �6,، �"�ر�3 �?�وی��ۀ 
 Aی�/ D2� �88؟ �ی�� ,� %q&/ ,-��Lرت را در ایA ����3 �� ��87� /�ا#���8ۀ -

�0 ا<Kح و /�Eی% ���Lن ا-�-, در �32 /@� ��Nم ری�-�, ا<% ��ا3�# ���0 �0 
��N� 0م <�ار/, �� �, �Pدد در ;�یP�� 0ۀ ��رد ��N ایA /�ا#. ���0 ���. ��اه� 
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