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  ا��اط ��ای� در ا�������ن  ری�
 ھ�ی ا��ای�           
���ا��ام ا��ی����                                               �  


	����� در ��� وزی# ار"�د،  � و او��ف ����ری ا���� ا�������ن آ��ی ��

ی 26اظ��رات دی#وز(")'& �& );�ی: از ر"
 ا�#اط 6#ای� �78 456. او 13942

در ���)�ر 	��Bی دی)� A�4 	)�ان "راھ'#دھ�ی دی)� در �'�رزه <� ا�#اط 6#ای�" 

ی
 ھ�ی <#;���& از ایD» 7�'4 �� 2#د، اظ��ر دا"4:�A ا�#اط 6#ای� و FG 


 <#ا<# ا�Iای: ی���& و <�ی
 در �'�رزه <� آن <�ز�H#ی و راھ'#د ھ�ی �Aزه ری�8& (J ،ه

یK
  » "�د.


ی
ۀ ا�#اط 6#ای� در ا�������ن ی�MBA  N و دی
�6ه وزی#  �K :ایIو او��ف از ا�

ی
ه و K 7ای P�ا�	و  PیQد &> F�� ۀ�S� ��6#ای��& ا�4، ا Tدر�4 و وا� �MBA

  ��6#ش آن در ���U& و ���ن ��ا��ن <# �� 6#دد. 
J#ا ا�#اط 6#ای� دی)� در ا�������ن XK از �#و�K"� ا��رت ط�W'��� ��# رو <& 

  4؟ ��6#ش دا"�& ا�

ه " &U���آی� �#دم و <& ویZه ��ا��ن "��5ۀ S5A# و ر���ر ط�W'�ن در اداره و �
ی#ی4 

  ا�
؟ 
در  ��W 2& ا��Sر و ذھ)� 4	����  �Sی4 از �H�5�" 7�(J و 	��& �
ارد و 
ا�2#ی4 �#دم در ا�������ن ط�W'�ن را <� ا��Sر و ر���ر "�ن  �� <& 	)�ان ا��Sر و 


. ر���ر ا���� ��� K[ی#�  
����Bً ا�#اط 6#ای� دی)� در "I��� PSه ��ی� و A#وری��� 2& ����ۀ 	��B آن 


ی  27ز(ا�#و�
 ;�F �#آن 2#یF در ;��ۀ ) در "�# ��ل آ<�د ھ)�Hم 1394�'	
و ط�bW ا����ری ;�د را در ���ن  	�a "�رای وQی�� �)H#ھ�ر ا��Gم 6#�4"�)�اری 

�5# را <#وی اوراق �#آن "#ی�A P�� &> cوت 2))
�6ن �#آن �)G5# 2#د و ��Jرده 
 ،����� cB�8� P�ا�	در  &eری ،
 ا����	�، ا���fدی، دی)�، �#ھ)�H،ر���

 T��(� اف و
د;�4W ;�ر�� و �2ر ��ز��ن ھ�ی ������ �Mg(� cB�8& <� اھ

ی
 ا�#اط eA و 
�cB�8 دارد. ا�� در ای7 �� �7 <& دو ��Sۀ �e8> &2 از 	�ا�P ر"

  �����ن P�SeA �� دھ
، ا"�ره �� F(2:6#ای� را در ا��
  

�)�ن ��ر'ۀ دی�� و �$�# "!�ی: - 1 
 �� ھ��ھ�+� و ��*(
ای7 ��ھ��ھ)�H و ��P��" &BD ا<�Uد �cB�8 �� "�د: از <#���& و ��fب ���5وت و 
��ی�Hه ا����	� و �����  �A ه�Heو دا� b�S� ر�& و
 در�� در ���(��

b�S� ر�& دی)� و
	f#ی در ز��)& ھ�ی ��J cِB�8ن:  �)��<�7 ھ# دو <8: �
<�#ه �)
ی از ا����Sت �cB�8 ��دی و �U)�ی  ��ت. �j�A# ای7  ا"���ل،  �Mق و

��ھ��ھ)�H و �5Aوت در �MBA و <��ن دی
�6ه و <#دا"4 طI�� 7��# <���ر ��F ا�4. 
ای�5A 7وت و  �� �UAرض ی�S از 	�ا�P ر"
 ا�#اط 6#ای� را در ���Uۀ ا�������ن 


ارس دی)� و <#;���& از ای7 �
ار� 7�>��(� .
س 2& 	�
ه A#یPS" 7 �� دھ

 را در ���U& و <#�
 و �)�<# ������� �(Uی mB�'A ه <��ن و�Hی��ای �#دم در 

��> :M� ،
�ر ا�BD را در ا�Iای: و ��6#ش ا�#اط 6#ای� و ی� <#	XS ا���fر دار�
در ���ر و �2ھ: آن ای�5 �� 2))
. ا�� <)� <# ��ھ��ھ)�H و ��BDۀ 2& از آن �78 
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، F2 از F2 ا�2#ی4 ر�4، �
ارس دی)� و �)��G�� ر�& و
<�7 ای7 �
ارس در �
 

یeA ��6#ش و b�
 و ��((2 �� &n4 ا�#اط 6#ای��& از دی7 اراnو �#ا �MBA ن�"
ا��Sر ا�#اط� در ���U& و <& ;�fص ���ن ��ا��ن �� "��
. �2ھ: و ر�T ای7 
��BD& در ��Aم 	#D& ھ� <& <#���& ھ�ی در�4 و 	��B دو4W ا�������ن و <& 
;�fص <& وزارت ھ�ی ��Uرف، A���fت 	��W و ار"�د و  � <# �� 6#دد. p�5BA در 

ر�& و �b�S و دا��Heه ی�S از راه ھ�ی � �B�f�A ب در�� و�f� ھ� و &���#>

  �2ھ: ایBD�� 7& ا�4. 
  

 �0 "�ا/�� ��ای��ۀ ا-���"�: - 2
ا��
ار، <� 	
ا��W رو <& ا�Iای: ا����	� در ���Uۀ ا�������ن <# �# ��eر42 در 

 �Sد ی�" �� �"�� cB�8� �U'A 2& از �	����ا"���ل، �M  7���Aق �
�� و ا

 ھ� D و��� .
از 	�ا��B ا�4 2& ا�#اط 6#ای� را در ���ن ��ا��ن �MAی2 �� 4)

&U���یN 6#وه NJ�2 ھ��gMران  ،ھIار ��اِن دارای دا�: و A���fت ��e<& در 
 &B�'� ،���� ،���; q>ردار از ا����زات ;�د را <)� <# روا�;#> #Hت دی�MBUA ای و

> ��Wا

ه و �#;�رد�6 ای7 <� 	M	 از �#ط ،
((�> �� �	������ی ����� و ا


ه �� "����e2 ی���  . ا�#اط�4 و ���Iه 

 
و��� در ا�������ن ا	�aی یF�r(A N و  Iب ���دی و ا���� ��eھ
ه �� 2))
j#وت A)�� �#ز�
ان و <���Hن ;��� 2& وارث ھ�& ا����زات ���د در 	#Dۀ ا��
ار و 

رھ'#ان و �#���
ھ�ن ا�4eH "��ر ��Gھ
ی7 و 6#وه ھ�ی ���دی و ا���� 
ھ��)
 و �b�f آن ھ� از ایA 7#2& و �S�> ،#M� ��(A F��MAری، در���
�6، ��ا��
ی و 

��S& ای7 
. �A ز���� رو��#;�رد�6  ا�4، <��ی ا�#اط 6#ای� و ���Iه ��ی� 
�Wظ� ��Wا
	 �>�t ا���� و #�t ،&��#  &�"د دا��ا;��� در ���Uۀ ا�������ن و

 .

، ا�#اط 6#ای� و ;4��e 6#ای� 	�# <��e# و ��6#ش <��e# �� ی�<"�>  
 


