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:	
  ز0/�
.��- �,&+� ظ�ھ� ا��

�ر���ی در و��� ھ	ات، ���� 1331اول �� ظ�ھ	 ا���� در �(��� ا()�، '	�& %$�ره زاده ��. ! � دوازدھ� را  
از دا(�+�ۀ اد/��ت  4�51355& %�م3 ھ	ات �2�م �	د و ��م دا(�0�ه ��/ ��. در *�ل  .-م+ در 1351در *�ل 

 �د. در ��/ ��م دورۀ ;4+	ی در وز�	ی %:ل آ/�د 7	د�� و  4�51357�(8 7	��. م�32 ��رم � وزارت م��5& ��/
/> *A-  1357د. در ا��	 *�ل در دھ� *	ط�ن 2	��= ��. /<� از 2	��= دو/�ره /> ��ر در وزارت م��5> ادام> دا

 7	د��.��A2 ب�ر��� ����  مE�/ �D5� �Cب ���� /> م4.

�ش�. او ��رم �ی !�دق، در���� ا���� ھ	H � /> اد/��ت و ھ 	 ;:'> دا��؛ ام� در ام�ر وزارت م��5> و �4�/�اری 
<Dد وظ����م� �س، د'�J و �A	ه / Cم� ��L 3 در��L !�ا'� و �دی را /�ن ز���5�ز(�37 . * �د و /	ی �	M* دم	م </ �

�ش و ذھ 3 م��+���(> دا��. در *��� م3 *�ده و م<�ش مNم�ر��� 3P��د. / �Q' -��! اد و�. ا���� ��رم �ی /�*
 /> SLوھR در �<	 و ادب ;��TU2 م3دورۀ J ن���L)اف	7�)��رۀ ��T' � Hۀ )�!	 او در / Q�TU23( (�م& ورز��. م

�د.وز�� و  �4	و /3EQ /> را*.3/ <)�XXUم  

�ر��� 1385م�:دی، مP�J/ />  2007در *�ل  �ز����L 3ا �� �> /<�اً دا�.	ان ھ �ی *	ط�ن �E�2=  ی در ز/�ن او
از ���ر و *�ل /� م	ض *	ط�ن مA�رزه �	د و  9ا���� /> م�ت  دو م	A2> در ھ � /> ز�	 ;� %	ا�3 ر��.داد(�. وی 

�ادۀ ا���ن( ھ�4	4L ،	ان و د�.	ان) ��د (��د. ��م�ت ھ�4	 ا���� در ا�� %� /��� درد آن (]	ا*��. )��(/> از ز���ت 
ا���� دو 4L	 و H]�ر د�.	 /> ��د7�ر م�(�ه ا*�.  ویاز . (���(3 ا*� *.�د(3 و �	ام�ش; �ان �	�[ وا'<3 ز(�37) 

 <A ب  �25- دو�	X;1394 رو� .�D7 رود�L 37�)ز �ات /	ھ 	در �] R5C ر���ی در م��R ��د و ��دش %�ودان 
  /�د.
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  � ا*�ـ	�ـ�د7�ر د�ـ��ن ادب �ــ	 آ*ـ/
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�د ظ�ھ	ـ��ن او /ـ	 در�ـ> م]ـھ���  

�هآ*��ن ھ	ی درQ% ی�و�� ا*� ھ	L  

Rرو� 	م /:* �! �7 <A2	ار مCھ  
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